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مرضاة الله تـعالى

الخطبة األولى
اْلمد لله رب العالمي ،يا رب لك اْلمد حّت تـرضى ،ولك
اْلمد إذا رضيت ،ولك اْلمد بـعد الرضا ،سبحانك ل ُنصي ثـناء
عليك ،أنت كما أثـنـيت على نـفسك ،وأشهد أن ل إله إل الله
وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله،
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أمجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان إىل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعاىل (:قل أؤنـبئكم بخير من ذلكم للذين اتـقوا عند ربهم

جنات تجري من تحتها األنـهار خالدين فيها وأزواج مطهرة
ورضوان من الله والله بصير بالعباد)(.)1

أيـها المصلون :إن مرضاة الله عز وجل أسى الغايات ،وأعلى
الدرجات ،الت يـفوز با المؤمنون والمؤمنات ،قال تـعاىل (:وعد

( )1آل عمران .15 :

الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها األنـهار
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله

أكبـر ذلك هو الفوز العظيم)( .)1فمرضاة الله عز وجل عن أهل

اجلنة أكبـر وأجل وأعظم ِما هم فيه من النعيم ،قال رسول الله 

 «:إن الله عز وجل يـقول ألهل الجنة :يا أهل الجنة،
فـيـقولون :لبـيك ربـنا وسعديك ،والخيـر في يديك .فـيـقول :هل
رضيتم؟ فـيـقولون :وما لنا َل نـرضى يا رب ،وقد أعطيتـنا ما لم

تـعط أحدا من خلقك .فـيـقول :أَل أعطيكم أفضل من ذلك؟
فـيـقولون :يا رب ،وأي شيء أفضل من ذلك؟ فـيـقول :أحل

عليكم رضواني فَل أسخط عليكم بـعده أبدا»(.)2

فمرضاة الله من أعظم المطالب وأكرم الرغائب ،ولذلك سعى
األنبياء عليهم السالم لنـيل رضا الله عنـهم ،فـقال الله عز وجل
على لسان موسى عليه السالم (:وعجلت إليك رب لتـرضى)(.)3
أي :لتـزداد عّن رضا ،فسارع عليه السالم مبادرا إىل ميقات ربه(.)4

( )1التوبة .72 :
( )2متفق عليه.
( )3طه .84 :
()4تفسري ابن كثري .)309 /5( :
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ودعا سليمان عليه السالم فقال (:رب أوزعني أن أشكر نعمتك

التي أنـعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تـرضاه)(.)1
وكان نبيـنا ُممد  يدعو الله تـعاىل أن يـبـلغه رضاه ،ويتمي
برضاته من عقابه ،فـعن أم المؤمني عائشة رضي الله عنـها قالت:
فـقدت رسول الله  ليـلة من الفراش ،فالتمسته فـوقـعت يدي على
قدميه وُها منصوبـتان وهو يـقول «:اللهم أعوذ برضاك من
سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك َل أحصي
ثـناء عليك ،أنت كما أثـنـيت على نـفسك»(.)2

وحثـنا النب  على التماس مرضاة الله تـعاىل فـقال «:إن العبد
ليـلتمس مرضاة الله فَل يـزال بذلك ،فـيـقول الله لجبريل :إن

فَلنا عبدي يـلتمس أن يـرضيني أَل وإن رحمتي عليه ،فـيـقول

جبريل :رحمة الله على فَلن ،ويـقولها حملة العرش ،ويـقولها

من حولهم حتى يـقولها أهل السموات السبع ،ثم تـهبط له إلى
األرض»( .)3فـيعيش بـي الناس راضيا سعيدا حيدا ،توطه عناية
الله ورحته ورضوانه.

( )1النمل .19 :
( )2مسلم .222 :
( )3أحد .22401 :
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فكيف نـبـلغ مرضاة الله عز وجل؟ نـبـلغ مرضاة الله تـعاىل بالعمل
با جاء ف كتابه الكري ،والقتداء برسوله األمي  قال سبحانه

وتـعاىل (:قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين* يـهدي به الله من
اتـبع رضوانه سبل السَلم ويخرجهم من الظلمات إلى النور

بإذنه ويـهديهم إلى صراط مستقيم)( .)1أي :قد أرسل الله تـعاىل
رسوله ُممدا  باهلدى ،وأنـزل عليه القرآن العظيم( .)2فمن أطاع
الله ورسوله فاز برضاته عز وجل ،فأطيعوا الله واجتهدوا ف عبادته
تـفوزوا برضاه ،فإنه سبحانه أثـن على الصحابة رضي الله عنـهم
بقوله (:تـراهم ركعا سجدا يـبتـغون فضَل من الله ورضوانا)(.)3
فـوصفهم بأنـهم عابدون راكعون ساجدون ،على صلواتم
ُمافظون ،يـرجون رضاه تـعاىل عنـهم ،فـرضي عنـهم ،وهم ف جنات
اللد مكرمون ( والذين اتـبـعوهم بإحسان رضي الله عنـهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتـها األنـهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز

العظيم)(.)4

( )1املائدة .16 - 15 :
( )2تفسري ابن كثري .)67/3( :
( )3الفتح .29 :
( )4التوبة .100 :
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يا من تطلبون مرضاة الله عز وجل :اعلموا أن رضا الوالدين
يـبـلغكم مرضاة ربكم ،قال النب  «: رضا الرب في رضا
الوالدين»( .)1فـليحرص األبـناء على طلب مرضاة اآلباء

واألمهات ،بِبهم واإلحسان إليهم ،والتحلي بحامد األخالق الت
تـؤلف بـي القلوب ،وتـعزز المحبة بـي الناس ،فـيكون المسلم
صادقا ف أقـواله وأفـعاله ،فإن الصادقي يدخلون اجلنة آمني

منـعمي ،قد رضي الله عنـهم وأرضاهم ( قال الله هذا يـوم يـنـفع
الصادقين صدقـهم لهم جنات تجري من تحتها األنـهار خالدين

فيها أبدا رضي الله عنـهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم)(.)2

ويـبتغي المسلم مرضاة الله بالتصدق واإلنـفاق على المحتاجي
والفقراء والمساكي ،قال الله تـعاىل عن المتصدقي (:ومثل الذين

يـنفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتـثبيتا من أنـفسهم كمثل

جنة بربـوة أصابـها وابل فآتت أكلها ضعفين)( .)3أي الذين
يـتصدقون طلبا لرضا الله تـعاىل( .)4فإنه عز وجل يضاعف أجورهم،
( )1الرتمذي  .1899 :والطِباين ف الكبري  .14368 :واللفظ له.
( )2املائدة .119 :
( )3البقرة.265 :
( )4تفسري البغوي .)327 /1( :
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ويـبارك ف أرزاقهم ،ويـرضى عنـهم ،ويـؤتيهم من لدنه أجرا عظيما.
فاللهم ارزقـنا رضاك ،وأحينا على تـقواك ،وامَل قـلوبـنا بالرضا والسرور
والسعادة واْلبور ،ووفـقنا لطاعتك أمجعي ،وطاعة رسولك ُممد
األمي  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم)(.)1
نـفعّن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وأصحابه أمجعي،
وعلى التابعي هلم بإحسان إىل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل ،واعلموا أن تقيق
مرضاة الله تـعاىل هلا ثرات عظيمة ،ومنـها أن يفظك الله ف
الدنـيا ،ويوطك بعنايته ،فـلما أطاع المؤمنون النب  حفظهم الله
ورضي عنـهم (فانـقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء

واتـبـعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم)( .)1فإذا رضي الله

عنك أعطاك حّت أرضاك ،قال عز وجل (:إن الذين آمنوا
وعملوا الصالحات أولئك هم خيـر البرية* جزاؤهم عند ربهم

جنات عدن تجري من تحتها األنـهار خالدين فيها أبدا رضي

الله عنـهم ورضوا عنه)( .)2يدخلهم الله تـعاىل جنته ،ويزيدهم من
( )1آل عمران .174 :
( )2البينة .8 - 7 :
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فضله حّت يـرضوا عنه ف اآلخرة كما حرصوا على مرضاته سبحانه

ف الدنـيا ،قال النب  «: سأل موسى عليه السَلم ربه :ما

أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال :هو رجل يجيء بـعد ما أدخل أهل
الجنة الجنة ،فـيـقال له :ادخل الجنة ،فـيـقول :أي رب ،كيف

وقد نـزل الناس منازلهم ،وأخذوا أخذاتهم ،فـيـقال له :أتـرضى

أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنـيا؟ فـيـقول :رضيت
رب ،فـيـقول :لك ذلك ،ومثـله ومثـله ومثـله ومثـله ،فـقال في

الخامسة :رضيت رب .فـيـقول :هذا لك وعشرة أمثاله ،ولك ما

اشتـهت نـفسك ،ولذت عيـنك ،فـيـقول :رضيت رب ،قال:

رب ،فأعَلهم منزلة؟ قال :أولئك الذين أردت غرست كرامتـهم

بيدي ،وختمت عليـها ،فـلم تـر عين ،ولم تسمع أذن ،ولم

يخطر على قـلب بشر»( .)1اللهم إنا نسألك رضاك واجلنة،

وعمال صاْلا يـرضيك عنا ،وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا
ونبيـنا ُممد ،فإنك سبحانك القائل (:إن الله ومَلئكته يصلون

على النبي يا أيـها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)(.)2
( )1مسلم .312 :

( )2األحزاب . 56 :
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وقال رسول الله  «: من صلى علي صَلة صلى الله عليه بها

عشرا»( .)1اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى
آله وصحبه أمجعي .وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر
وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاتم وآباءهم وزوجاتم وأهليهم مجيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين تالفوا على رد اْلق إىل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إىل كل
خري ،وامجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي .اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي
والعاَل أمجعي.
اللهم زد اإلمارات بـهجة ومجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الراحي.

( )1مسلم .384 :
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اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،
واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين
لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم
ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين

انـتـقلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

وأفض عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ف عفوك
وغفرانك ورحتك آباءنا وأمهاتنا ومجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.

اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وأدم عليـها األمن واألمان يا رب العالمين.

اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من
بـركات السماء ،وأنبت لنا من بـركات األرض.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب : .1اْلضور إىل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة الطبة صغريا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على الطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لَلذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .7منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إمييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae

وذلك من خالل اقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف
الطب الت ألقيت.
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