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بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الرضا بعد الؼضاء

3441/31/31هـ

َ
ف َّ
اإليؿان بالؼضاء والؼدر ،
نن مـ أصقل اإليؿان العظقؿة ،وأسس الؿعتؼد الؿتقـة،
َّ
وأن ما شاء اهلل كان ،وما لؿ يشل لؿ يؽـ  ،وأن ما أصابؽ لؿ يؽـ لقخطئؽ  ،وما
أخطلك لؿ يؽـ لقصقبؽ  ،وأن هذا الخؾؼ ك َّؾف صقع تدبقر خالؼف ،وتصريػ ِ
مقجده،
جؾ يف طاله ﴿اهلل ا َّل ِذي َخ َؾ َؼ سبع سؿاو ٍ
ات َومِ َـ ْاْلَ ْر ِ
ض مِ ْث َؾ ُف َّـ َي َتـ ََّز ُل ْاْلَ ْم ُر َب ْقـ َُف َّـ
َ َْ َ َ َ
ُ
ٍ ِ
ِ
اهلل َقدْ َأ َح َ
اط بِ ُؽ ِّؾ َش ْل ٍء ِط ْؾ ًؿا﴾ ولؼد تؽاثرت
اهلل َط َؾك ك ُِّؾ َش ْلء َقد ٌير َو َأ َّن َ
ل َت ْع َؾ ُؿقا َأ َّن َ
اْلدلة يف كتاب اهلل ،وسـة مصطػاه ،صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ،طؾك تؼرير هذا اْلصؾ
ِ
وإثباتف يف مقاصـ كثقرة ؛ قال اهلل طز وجؾَ ﴿ :وك َ
ورا﴾ ،وقال
َان َأ ْم ُر اهلل َقدَ ًرا َم ْؼدُ ً
ادير ا ْل َخالَئِ ِؼ َقب َؾ َأ ْن ي ْخ ُؾ َؼ السؿق ِ
ِ
ات َواْلَ ْر َض
َّ َ َ
ْ
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ « َكت َ
َ
اهلل َم َؼ َ
َب ُ
ػ َسـ ٍَة» وطـ طبادة بـ الصامت رضل اهلل طـف قالَ « :د َخ ْؾ ُت َط َؾك
بِ َخ ْؿ ِسق َـ َأ ْل َ
ِ ِ
ِ ِ
اجت َِفدْ لِل َ ،ف َؼ َال:
والديَ ،و ُه َق َم ِر ٌ
يض َأ َت َخا َي ُؾ فقف ا ْل َؿ ْق َتَ ،ف ُؼ ْؾ ُتَ :يا َأ َبتَا ُه َأ ْوصـل َو ْ
َأجؾِسقكِل ؛ َف َؾؿا َأج َؾسقه َق َال :يا بـَل إِك ََّؽ َلـ َت ْطعؿ َصعؿ اإليؿ ِ
انَ ،و َل ْـ َت ْب ُؾ ْغ َح َّؼ
َّ ْ ُ ُ
َ
ْ َ َ ْ َ
ْ ُ
َ ُ َّ
ػ لِل َأ ْن
َح ِؼق َؼ ِة ا ْل ِع ْؾ ِؿ بِاهللِ؛ َحتَّك ُت ْممِ َـ بِا ْل َؼدَ ِر َخ ْق ِر ِه َو َش ِّرهَ ِ.ق َالُ :ق ْؾ ُتَ :يا َأ َبتَا ُه َو َك ْق َ
َأ ْط َؾ َؿ َما َخ ْق ُر ا ْل َؼدَ ِر مِ ْـ َش ِّر ِه ؟ َق َالَ :ت ْع َؾ ُؿ َأ َّن َما َأ ْخ َط َل َك َل ْؿ َي ُؽ ْـ ل ِ ُق ِصق َب َؽَ ،و َما َأ َصا َب َؽ
قل اهللِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ َي ُؼ ُ
َّ
َل ْؿ َي ُؽ ْـ ل ِ ُق ْخطِ َئ َؽَ .يا ُبـَل إِكِّل َس ِؿ ْع ُت َر ُس َ
قل« :إِ َّن َأ َّو َل
ك
ؾ
ص
َ
ُ
َّ
ِ ِ
السا َط ِة بِ َؿا ُه َق كَائِ ٌـ إِ َلك َي ْق ِم
اهلل ا ْل َؼ َؾ ُؿُ ،ث َّؿ َق َال :ا ْكت ْ
ُبَ ،ف َج َرى فل ت ْؾ َؽ َّ
َما َخ َؾ َؼ ُ
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ا ْل ِؼ َقا َم ِة» َيا ُبـ ََّل إِ ْن مِ َّت َو َل ْس َت َط َؾك َذل ِ َؽ َد َخ ْؾ َت الـ ََّار» .وقال ابـ طباس رضل اهلل
وحد اهلل َّ
وكذب بالؼدر؛ كؼض تؽذي ُبف
طـفؿا « :اإليؿان بالؼدَ ر كظام التّقحقد؛ فؿـ َّ
تقحقدَ ه».
طباد اهلل :قد يؼقل قائؾ  :إذا كاكت اْلمقر كؾفا بؼدر اهلل فؾؿاذا كعؿؾ وكتعب؟
واسؿع جقاب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ،فعـ طؾل رضل اهلل طـف قال  :كـا
مع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف بؼقع الغرقد يف جـازة ،فؼال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ب َم ْؼ َعدُ ُه مِ َـ الـ ِ
َّار ْأو َم ْؼ َعدُ ُه مِ َـ ا ْل َجـ َِّة» َقا ُلقا َيا َر ُس َ
قل
« َما مـ ُْؽ ْؿ م ْـ َأ َحد ،إِٓ َو َقدْ كُت َ
اهللِ َأ َفال َكتَّؽِ ُؾ َط َؾك كِتَابِـَا َوكَدَ ُع ا ْل َع َؿ َؾ ؟ َق َال« :ا ْط َؿ ُؾقا َف ُؽ ٌّؾ ُم َق َّس ٌر ل ِ َؿا ُخؾِ َؼ َل ُف؛ َأ َّما َم ْـ
الش َؼ ِ
ِ
ِ
ك َ ِ
الس َعا َد ِة َ ،و َأ َّما َم ْـ كَا َن مِ ْـ َأ ْه ِؾ َّ
اء َف ُق َق َّس ُر
الس َعا َدة َف ُق َق َّس ُر ل َع َؿ ِؾ َأ ْه ِؾ َّ
َان م ْـ َأ ْه ِؾ َّ
ل ِ َع َؿ ِؾ َأ ْه ِؾ َّ
او ِة» ُث َّؿ َق َر َأ ﴿ َف َل َّما َم ْـ َأ ْط َطك َوا َّت َؼك * َو َصدَّ َق بِا ْل ُح ْسـَك * َف َسـُ َق ِّس ُر ُه
الش َؼ َ
ِ
ِ
اس َت ْغـَك * َوك ََّذ َب بِا ْل ُح ْسـَك * َف َسـُ َق ِّس ُر ُه ل ِ ْؾ ُع ْس َرى﴾ قال
ل ْؾ ُق ْس َرى * َو َأ َّما َم ْـ َبخ َؾ َو ْ
يعزي رجالً مات ولده" :إن صربت جرى
طؾل بـ أبل صالب -رضل اهلل طـفِّ -
طؾقؽ الؼدر وأكت ملجقر ،وإن جزطت جرى طؾقؽ الؼدر وأكت ملثقم" .وقال
ورزق كػا ًفا ،وقـَّعف اهلل بؿا آتاه»
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ« :-قد أفؾح مـ أسؾؿ ُ
قت
فالخقر كؾف يف الرضا ،قال -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَ « :-م ْـ َق َال ِحق َـ ُي ْؿ ِسلَ :ر ِض ُ
بِاهللِ رباَ ،وبِ ِ
اإل ْسالَ ِم ِديـًاَ ،وبِ ُؿ َح َّؿ ٍد كَبِ ًّقا ،ك َ
َان َح ًّؼا َط َؾك اهللِ َأ ْن ُي ْر ِض َق ُف» وقال طؾقف
َ ًّ
الصالة والسالم «وأسللؽ الرضا بعد الؼضاء».
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الـػس تجزع أن تؽقن فؼقرة

والػؼر خقر مـ غـًا يطغقفا

وغـك الـػقس هق الؽػاف فنن أبت فجؿقع ما يف اْلرض ٓ يؽػقفا
يؼقل ابـ الؼ ّقؿ -رحؿف اهلل" :-الرضا باب اهلل اْلطظؿ ،وجـة الدكقا ،ومسرتاح
غـك
العابديـ ،وقرة طققن الؿشتاققـ ،ومـ مأل قؾبف مـ الرضا بالؼدر ،مأل اهلل صدره ً
وفرغ قؾبف لؿحبتف واإلكابة إلقف والتقكؾ طؾقف ،ومـ فاتف ح ُّظف مـ الرضا ،امتأل
وأمـًاَّ ،
قؾبف ِ
بضد ذلؽ ،واشتغؾ طؿا فقف سعادتف وفالحف".
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الخطبة الثاكقة :
فنن كثقرا مـ الـاس الققم يف قؾؼ دائؿ  ،فالصغقر ود لق كرب  ،والؽبقر يتؿـك لق صغر ،
والعاصؾ يبحث طـ طؿؾ ،والؿقضػ مـ طؿؾف َض ِ
جر ،والػؼقر و ّد لق اغتـك ،والغـل
العؼقؿ لق رزق بقلد ،وصاحب اْلوٓد طؾك أوٓده يف
طؾك تؽثقر مالف يف طـاء  ،وو ّد
ُ
شؼاء ،والؿريض يطؾب الدواء ،والؿعايف يف خقف مـ الؿرض  ،وهؽذا هل حقاة
كثقر مـ الـاس ٓ ،تدوم طؾك حال ،وٓ يستؼر لفا قرار ،وكؾؿا تطؾع الؿرء إلك أمر
صؾب غقره ،وكؾؿا كان طؾك حال تاقت كػسف إلك حال أخرى ،طـ ابـ طباس -
رضل اهلل طـفؿا -قال :سؿعت الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يؼقل« :لق كان ٓبـ
ِ
واديان مـ ٍ
مال ٓبتغك ثال ًثا ،وٓ يؿأل جقف ابـ آدم إٓ الرتاب ،ويتقب اهلل طؾك
آدم
َمـ تاب» وقد كتج طـ هذه الحال الؽثقر مـ أمراض الـػس البشرية؛ كالفؿقم
واْلحزان والؼؾؼ والحسد ،وقد قال طؾقف الصالة والسالم «ارض بؿا قسؿ اهلل لؽ
تؽـ أغـك الـاس» ولقس الرضا هق الؼعقد والتقاكؾ ،وإكؿا الرضا باستػراغؽ
القسع ،وبذل الجفد واْلسباب يف تحؼقؼ الؿراد ،فالبد مـ التداوي مـ اْلمراض،
والسعل لتحصقؾ اْلرزاق ،فالذي تزوج ولؿ يرزق القلد رغؿ سعقف لؾعالج ،والذي
أصقب بؿرض لؿ يستطع دفعف بالدواء ،والذي ابتاله اهلل بالػؼر وضقؼ ذات القد،
فاجتفد يف تحصقؾ الغـك فؾؿ يقفؼ ،هـا يليت التحؾل بصػة الرضا بؿا كتبف اهلل
وقدره ،فتحقؾ الؼؾب إلك سرور دائؿ ،وتشعر الـػس بـعقؿ مؼقؿ..
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طباد اهلل  :اْللؿ ٓ يـايف الرضا طـ اهلل ،فالؿريض يشرب الدواء وهق كاره لف لؽـف
راض ْلكف يعؾؿ أن فقف بعد مشقئة اهلل شػاءه  ،قطعت رجؾ طروة بـ الزبقر  ،ومات
ابـف يف يقم واحد وسؾؿ بؼضاء اهلل وقدره ،وقال :الؾفؿ إكف كان لل سبعة مـ القلد
أخذت مـفؿ واحدا وأبؼقت ستة ،وكان لل أربعة مـ اْلطضاء أخذت واحدا وأبؼقت
ثالثة ،لئـ ابتؾقت لؼد طافقت .فحزن الؼؾب ودمع العقـ ٓ يماخذ طؾقف اإلكسان.
والذي يحرم طؾك اإلكسان هق التسخط طؾك قضاء اهلل وقدره.

