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ف   ري  وى  ألش  ت 
د ألن  لمسج 

ا ة  والمدرس ب  امعة  ألإ سلامب  الج  وى ب 
ت   كرسي  ألف 

اد  ف  أ سي  ري  وى  ألش  ت 
د ألن  لمسج 

ا ة  والمدرس ب  امعة  ألإ سلامب  الج  وى ب 
ت   كرسي  ألف 

اد  أ سي    

وم  وم ي  ولي  99ي  مادى ألإ  وليج  مادى ألإ  مارأت    14391439  ج  ي  ألإ 
مارأت  ف  ي  ألإ 
  ف 
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ئات أعمالنا، من يهد يأنفسنا ومن سنعوذ باهلل من شرور احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، و إن
 له، وأشهد أن اهلل فال ُمضّل له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك

 .عبده ورسوله حممدًا

ۡسلَِموَن  نَتم مُّ
َ
َها ٱََّلِيَن َءاَمَنواْ ٱَتَقواْ ٱّلَلَ َحَق َتَقاتِهِۦ َوََل َتَموَتَن إََِل َوأ يُّ

َ
أ  [201:آل عمران] ١٠٢َيَٰٓ

ِن َنۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وَ  َها ٱنلَاَس ٱَتَقواْ َرَبَكَم ٱََّلِي َخلََقَكم م  يُّ
َ
أ َخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَبَث ِمۡنَهَما رَِجاَلا َيَٰٓ

ر إَِن ٱّلَلَ ََكَن َعلَۡيَكۡم َرقِيباا  رَۡحاَم
َ
ر َوٱَتَقواْ ٱّلَلَ ٱََّلِي تََسآَءلَوَن بِهِۦ َوٱۡۡل ا َونَِسآءا  [2:النساء] ١َكثرِيا

َها ٱََّلِيَن َءاَمَنواْ ٱَتَقواْ ٱّلَلَ َوقَولَواْ  يُّ
َ
أ ا َيَٰٓ ۡعَمَٰلََكۡم َوَيۡغفِۡر لََكۡم َذنَوَبَكۡمۗۡ  ٧٠قَۡوَلا َسِديدا

َ
يَۡصلِۡح لََكۡم أ

 [02-00:األحزاب] ٧١َوَمن يَِطِع ٱّلَلَ َورََسوََلَۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما 

دث  ، وشرَّ األمور حمدثاهتا، وكلَّ حماحلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممد  خريفإّن : أّما بعد
 :مث يا عباد اهللضالل  يف النار،  بدع ، وكلَّ بدع  ضالل ، وكلَّ

، شديد العقاب، يغفر ويرحم، -قوي عزيز- قوي عزيزإن ربنا سبحانه رمحن كرمي، رؤوف رحيم، 
: ترهيقول يف دعائه يف سجوده، ويف آخر ِو ويسخط، ولذا كان نبينا فو وينتقم، ويرضى ويع
 .«أعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك اللهّم»

سخط اهلل ن م بأعظم النعم، واخلاسر كل اخلسارة َميف أعلى القمم، ومتنّع والفائز برضوان اهلل 
َفَمِن ٱ: يقول ربنا ! ان بني املقامنيعليه فكان يف أرذل مقام، وشّت

َ
ََٰن تَ أ آَء َكَمۢن بَ  ّلَلِ ٱَبَع رِۡضَو

َِن ٱ بَِسَخٖط  وَ  ّلَلِ م 
ۡ
َٰ َوَمأ  .[261:آل عمران] ١٦٢َه َجَهَنَمُۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصرَي ى

ِمَنَِٰت ؤۡ مِننَِي َوٱلۡمَ ؤۡ ٱلۡمَ  ّلَلَ وََعَد ٱ: رضا الرب الرحيم، يقول ربنا  -يا عباد اهلل-نعيم  وأعلى
ََٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها َوَمَسَِٰكَن َطي َِبةا ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها  َجَنَٰٖت  نَۡه

َ
َِن ٱ ۡدٖن  ِِف َجَنَِٰت عَ  ٱۡۡل َٰٞن م  ر  ّلَلِ َورِۡضَو ۡكَبَ

َ
أ

َٰلَِك َهَو ٱۡلَفۡوَز ٱلۡ   .[01:التوب ] ٧٢َعِظيَم َذ

إن اهلل تبارك وتعاىل يقول » :قال رسول اهلل : قال وروى الشيخان عن أيب سعيد اخلدري 
لنا ال  ماو: فيقولون ؟هل رضيتم: يد، فيقوللبيك ربنا وسع: يا أهل اجلن ، فيقولون: ألهل اجلن 
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أعطيكم  ناأ- «أعطيكم أفضل من ذلك ناأ: فيقول ؟أحدًا من خلقكيتنا ما مل ُتعِط طوقد أع نرضى
فال  ،ينضواُأحّل عليكم ر: يا ربِّ، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: قالوا» -!أفضل من ذلك

 .«أسخط عليكم بعده أبدًا

ضا اهلل، أن يعمل يف رمن كان شأنه أن يلتمس  :فلح من عباد اهللاملق كان املوفَّ -يا عباد اهلل-ولذلك 
َ : الدنيا مبتغيًا مرضات اهلل، قال ربنا تعاىل ِدَدآَء َلَ ّمُّ

َ
ۥٓ أ ٱۡلَكَفارِ رَََحَآَء  َمٞد رََسوَ  ٱّلَلِر َوٱََّلِيَن َمَعَه

ُۖ بَۡيَنَهۡمُۖ  َٰناا َِن ٱّلَلِ َورِۡضَو ا يَۡبتََغوَن فَۡضٗلا م  ا َسَجدا ََٰهۡم َرَكعا  .[12:الفتح] تََرى

فاسلك نفسك مع  ،ن تكون من أولئك املفلحني الذين رضي اهلل عنهمأ -يا عبد اهلل-وإذا أردت 
نَۡهََٰر ََتۡرِي ِمن ََتۡ  ٱلَصَِٰدقنَِي ِصۡدَقَهۡمر لََهۡم َجَنَٰتٞ َهََٰذا يَۡوَم يَنَفَع  :الصادقني، يقول اهلل 

َ
تَِها ٱۡۡل

بَدا َخَِِٰلِيَن 
َ
ٓ أ َٰلَِك ٱلَۡفۡوَز ٱۡلَعِظيَم  ّلَلَ اُۖ رَِِضَ ٱفِيَها ْ َعۡنَهر َذ عباد - فهنيئًا، [222:املائدة] ١١٩َعۡنَهۡم َورََضوا

 .ملن كان يف الدنيا من الصادقني -هللا

خائفًا من اهلل، ختشى اهلل خشيً  متنعك من تضييع من أهل اخلشي  من اهلل،  -رعاك اهلل-وكن 
ىل أن ختالف شرع إ ،أو دعاك هواك ،الفرائض، وارتكاب احملارم، فإذا دعتك شياطني اإلنس واجلن

كسبك عليك، فإن ذلك ُي ٍمعليك، أو ارتكاب حمرَّ فريضٍ فمنعتك من ترك تك اخلشي ، ءجا ،اهلل
ََٰر ۡم َجَزآؤَهَ : يقول ربنا سبحانه، رضوان اهلل  نَۡه

َ
ِعنَد َرب ِِهۡم َجَنََٰت َعۡدٖن ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل

َٰلَِك لَِمۡن َخِِشَ َرَبَهۥ َخَِِٰلِيَن  ْ َعۡنَهر َذ اُۖ رَِِضَ ٱّلَلَ َعۡنَهۡم َورََضوا بَدا
َ
ٓ أ ملن  ذلك- [8:البينات]  ٨فِيَها

 .-خشي ربه

دًا لربك حقًا، ال تشرك باهلل شيئًا، تفّر من عابدًا هلل صدقًا، مؤحِّ -!كن عبد اهلل-وكن عبد اهلل 
وفعاًل، فقد روى مسلم  مرك قواًل أوال تفارقها، وانصح لويل ك فرارك من األسد، والزم اجلماع الشر

ويكره لكم ثالثًا، فريضى لكم أن  ،إن اهلل يرضى لكم ثالثًا»: قال أن النيب  عن أيب هريرة 
ويكره لكم قيل وقال، وكثرة  وال تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا حببل اهلل مجيعًا وال تفرقوا، ،تعبدوه

 .«ويسخط لكم ثالثًا»: عندهويف رواي  ، «وإضاع  املالالسؤال، 
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ورضي لكم ثالثًا، رضي لكم أن تعبدوه وال إن اهلل كره لكم ثالثًا، »:   عند اإلمام أمحديويف روا
، والة األمر، وكره لكم قيل وقالل ، وأن تنصحواًاًا، وأن تعتصموا حببل اهلل مجيعتشركوا به شيئ

 .«ضاع  املال، وكثرة السؤالإو

وألسنتهم، بقلوهبم، من عباد اهلل الشاكرين، الذين يشكرون اهلل على نعمائه،  -يا رعاك اهلل-وكن 
 .[0:الزمر] لََكۡمۗۡ ِإَون تَۡشَكَرواْ يَۡرَضَه :  وأعماهلم، كما قال ربنا

قال رسول اهلل : قال عمه، فقد روى مسلم عن أنس بن مالك محد اهلل على ِن -رعاك اهلل-والزم 
 .«ا، أو يشرب الشرب  فيحمده عليهاهبد أن يأكل األكل  فيحمده عليإن اهلل َلريضى عن الع» :

عن النيب  لتنال الرضا، فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أنس  إذا ابتالك اهلل فاحرص على الرضاو
له الرضا، وإن اهلل إذا أحب قومًا ابتالهم، فمن رضي ف ،إن عظم اجلزاء مع عظم البالء»: قال 

 .-ي فله الرضا، ومن سخط فله السخطن رضفم- «ومن سخط فله السخط

بن  أيب العالء روى اإلمام أمحد عن يف كل ما يرزقك اهلل على ما حيب اهلل، فقد -يا عبد اهلل-وكن 
أن اهلل يبتلي عبده مبا  -ل اهلل أحسبه إال قد رأى رسووال - حدثين أحد بين ُسَليم: قال ريخالش
عه، ومن مل بارك اهلل له فيه، ووسَّله ، فمن رضي مبا قسم اهلل -أن اهلل يبتلي عبده مبا أعطاه- اهأعط

 .ك لهيرَض مل يباِر

لعدل والفضل، ها باحلقوق إىل أهلها، وال سيما حق الوالدين،  أدِّعلى أداء ا -رعاك اهلل-واحرص 
عن   بن عمروك، فقد روى الترمذي عن عبد اهلل وصابر، حىت يرضى عنك والدا ،وجاهد نفسك

 .«درضا الرب يف رضا الوالد، وسخط الرب يف سخط الوال»: قال نبينا 

، يرزقك اهلل -أحد قدِّم رضا ربك على رضا كل- رضا ربك على رضا كل أحد -رعاك اهلل-وقدِّم 
سالم عليك، : كتبت إىل معاوي   ي أن أمنا عائش  رضاه ورضا خلقه، فقد روى الترمذ 

مؤون  الناس، ضا اهلل سبخط الناس كفاه اهلل رمن التمس »: يقول أما بعد، فإين مسعت رسول اهلل 
 .، والسالم عليك«ومن التمس رضا الناس بسخط اهلل وكله اهلل إىل الناس
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من التمس رضا »: قال رسول اهلل : أهنا قالت -رضي اهلل عنها وأرضاها-وروى ابن حبان عنها 
اهلل بسخط الناس رضي اهلل عنه، وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط اهلل سخط اهلل 

 .«يه، وأسخط عليه الناسعل

هل أنتم ملتمسون رضا اهلل،  ؟فيما أنتم عليه، هل أنتم عاملون مبا يرضي اهلل  -عباد اهلل-فتأملوا 
يف فعل الواجبات،  جمتهٌدطاع  اهلل،  تقوى اهلل، مالزٌم ه مالزٌمأنأم أنكم على غري هذا؟ فمن وجد 

 نصوحًا، فليحمد اهلل  ً ه توبدم سارع إىل الندم، وتاب إىل ربت به القوترك احملرمات، وإذا زلَّ
 .سَع يف إرضاء ربهغري ذلك فلرياجع نفسه، ولَيعلى فضله، وليسأل اهلل الثبات، ومن وجد 

حلمد هلل بعد الرضا، واحلمد هلل على كل حال، احىت يرضى، واحلمد هلل عند الرضا، و فاحلمد هلل
 .ونعوذ باهلل من حال أهل النار

 .آن العظيم، ونفعنا بالعلم الكرميبارك اهلل يل ولكم يف القر

 .و الغفور الرحيمأقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه ه

 :عباد اهللاحلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد فيا 

ضا، ويبتعد عن رع  والتقوى، ويرضى عن أهل السه مع أهل الطامن يسلك نف ق من عباد اهللإن املوفَّ
َعِن ٱۡلَقوِۡم  ََل يَۡرَِضَٰ  ّلَلَ فَإَِن ٱ: ال يرضى عن القوم الفاسقني، كما قال  أهل الفسق، فإن اهلل 

 .[26:التوب ] ٩٦ٱۡلَفَِٰسقنَِي 

أن تصاحب أهل الفسق، وأهل املعصي ، وأن جتالسهم على معصي   -من تلتمس رضا اهلل يا-فإياك 
 .الرمحن

كلها قليل، وإن الباقي منها قليل، وإن اهلل، عباد اهلل، التمسوا إرضاء اهلل يف دنياكم، فإن الدنيا عباد 
ا مع الذي للواحد منا من قليلها قليل، وقد ذهب بعض قليلنا، واهلل أعلم مىت ينتهي هذا القليل، والدني

 .ومع قلته فإنه غرور ال حقيق  له قلتها فإن متاعها قليل،
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، يقول إىل رضا اهلل  بما فيها، إال ما قرَّ ملعوٌن ،دة عن اهلل بَعملعون  ُم -يا عباد اهلل-والدنيا 
 .«هلل وما وااله، وعاملًا ومتعلمًاالدنيا ملعون ، ملعوٌن ما فيها، إال ذكر ا» :النيب 

قرِّبًا إىل ًا إىل اهلل، وُمقرِّبإال ما كان منها ُم بِعدة عن ربنا،دة عن ربنا، ألهنا ُمبَعفالدنيا بكل أمورها ُم
 .احملمود شرعًا، وهو النافع حقًا رضوان اهلل، فهو

 ،على حساب إرضائك هلل  أهل الدنيان تغتّر بالدنيا، وأن تسعى إىل إرضاء أ -يا عبد اهلل-فإياك 
وكن يف الدنيا كأنك مستقبلك احلقيقي، انظر إىل الدار اآلخرة،  ر إىلانظر إىل ما أمامك، وانظ بل

ر  ال تدري مىت خت -ورب الكعب -فإنك  ،د نفسك يف إرضاء اهلل غريب، أو عابر سبيل، وأجِه
ويف  ،يف طاع  ربك -رعاك اهلل-فسك د نفأجِههذه الروح، لكنك تعلم أنك قادر على طاع  اهلل، 

 .ابتغاء رضوان اهلل 

 فقال ،، بدأ فيه بنفسه، مث ثىن مبالئكتهأمرنا بأمر عظيم أّن اهلل  -رمحين اهلل وإياكم-مث اعلموا 
ر : بحانهس ِ َها ٱََّلِيَن َءاَمَنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسل َِمواْ تَۡسلِيًما إَِن ٱّلَلَ َوَمَلَٰٓئَِكتََهۥ يََصلُّوَن َلَ ٱنلَِب  يُّ

َ
أ  56َيَٰٓ

 .[66:األحزاب]

وات، وحّط عنه عشر صلعشر من صلى علّي صالة واحدة صلى اهلل عليه »:  النيب وقال
 .«رفع له عشر درجاتخطيئات، و

 .ك محيد جميدعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنفاللهم صّل على حممد وعلى آل حممد، كما صّليت 

مت ، فإن املالئك  تصلي عليك ما ُدبكثرة الصالة على رسول اهلل  -يا عبد اهلل-فأكرم نفسك 
 .مصليًا على النيب 

اللهم عن الصحاب  أمجعني،  رًيا، وارَضوسّلم تسليما كث ى آل حممد،فاللهم صّل على حممد وعل
عّنا معهم مبّنك  اللهم عن الصحاب  أمجعني، وارَض اللهم عن الصحاب  أمجعني، وارَض وارَض

 .وكرمك يا أكرم األكرمني

 .ناعنا وأرِض ارَض اللهّمنا، عنا وأرِض ارَض اللهّمنا، ارَض عنا وأرِض اللهّم
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رضوانك إنا نسألك  اللهّمإنا نسألك رضوانك واجلن ،  اللهّمإنا نسألك رضوانك واجلن ،  اللهّم
إنا نعوذ  اللهّمبك من سخطك ومن النار، إنا نعوذ  اللهّمالنار، من واجلن ، ونعوذ بك من سخطك و

 .ن النارمو بك من سخطك

وعذابه وعقابه، نعوذ بكلمات اهلل التام  من غضبه وعذابه وعقابه، من غضبه  نعوذ بكلمات اهلل التام 
 .نعوذ بكلمات اهلل التام  من غضبه وعذابه وعقابه

علم ما يف صدورنا، وتإنك تعلم السر وأخفى، تعلم ظواهرنا،  اللهّمإنك أعلم حبالنا،  ،يا ربنا اللهّم
ومن علمته منا  ته عليها، وزده من اخلري يا رب العاملني،فثبِّ اللهّم علمته منا مقيمًا على طاعٍ  نمف

 .ا عنه يا رب العاملنيهبترضى  يف تلك املعصي ، وارزقه توبً هه فكرِّ اللهّم مقيمًا على معصيٍ 

 من عبادك، قد اجتمعنا يف بيت من بيوتك، نؤدي فريضً  إنا قوٌم من املسلمني، وعباٌد ،يا ربنا اللهّم
 اللهّمفارمحنا أمجعني،  اللهّممحنا أمجعني، رفا اللهّممن فرائضك، نرجو رمحتك وخناف عذابك، 

 .ارمحنا أمجعنيف

ت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارمحنا، نكثريًا، وال يغفر الذنوب إال أإنا ظلمنا أنفسنا ظلمًا  اللهّم
نك إأنت الغفور الرحيم، اغفر لنا ربنا وارمحنا، إنك أنت الغفور الرحيم، اغفر لنا ربنا وارمحنا، إنك 

 .أنت الغفور الرحيم

 .يا رب العاملنيولذرياتنا،  ،وألهلينا ،الديناوول ،اغفر لنا اللهّم

ووالدينا وأهلنا عتنا بفضلك يف هذا املسجد أن جتمعنا مجيا ربنا، يا حي يا قيوم، نسألك كما  اللهّم
، ًاال حترم منا أحد اللهّمال حترم منا أحدًا،  اللهّموجرياننا ومن حنب يف الفردوس األعلى أمجعني، 

 .ال حترم منا أحدًا اللهّم

 .ارزقنا الفردوس األعلى اللهّمارزقنا الفردوس األعلى،  اللهّميا ربنا ارزقنا الفردوس األعلى،  اللهّم

يف أرضنا، ئك احلسىن، وصفاتك العلى، أن ترزقنا األمن ايا حي يا قيوم، نسألك بأمس ،ربنايا  اللهّم
ع ووسِّ اللهّمعلينا يف أرزاقنا، ع ووسِّ اللهّمارزقنا األمن يف أرضنا،  اللهّمارزقنا األمن يف أرضنا،  اللهّم

 .، واحفظ والة أمرنا يا رب العاملنيع علينا يف أرزاقناووسِّ اللهّمأرزاقنا،  علينا يف
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اجعله  اللهّملعافي ، ارزقه الصح  وا اللهّمقوِّه،  اللهّماحفظه،  اللهّمهذه البالد، احفظ حاكم  اللهّم
رقِّق قلبه وقلب نائبه  اللهّمعلى الرعي  يا رب العاملني،  رمحً  -اجعله ونائبه وويل عهده اللهّم-ونائبه 

ارزقهم حب الرعي ،  اللهّماجعلهم من خيار عبادك،  اللهّمعلى الرعي  يا رب العاملني،  وويل عهده
د يا نا وإياهم شر العباوقأعنهم على اخلري يا رب العاملني،  اللهّمي  حبهم يا رب العاملني، وارزق الرع
 .رب العاملني

 ،وباعدنا عن كل شر ،بنا من كل خرييا بديع السماوات واألرض، قرِّ ،يا حي يا قيوم ،يا ربنا اللهّم
 .يا رب العاملني

 .ويف اآلخرة حسن ، وقنا عذاب النارربنا آتنا يف الدنيا حسن ، 

 .واهلل تعاىل أعلى وأعلم، وصلى اهلل على نبينا وسلم


