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                          هـ0440 -م9102
احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، ال عّز إال يف طاعته، وال سعادة إال يف رضـا،، وال ععـيم إال 

صـي  وأ سـيم عيـ  وأ  ، عسـلله الرضـا دعـد الء،ـاا، واملعااـاة الدا مـد يف الـدعيا واالـرة، والءقاعـد اـا  سـم لقـايف ذكر،، 
 .كثريا    تسييما  وعي  آله وصحبه وسيم صي  هللا عييه  ، والرسول اجملتىب،حممد املصطف 

 ودعد...
(، والعبــد يبحــ  عــن أ ر ــا ) الطــرو إىل احلــد دعــدد أعفــا  ا يــد :إىل هللا تعــاىل كثــرية كمــا  يــ  اــ ط طــرو الوصــول

 ، ومـن ألـ ّ أعمال الءيـوب، اهـ  أا،ـ  مـن أعمـال ا ـوار وصوال، وأسرعها إىل رضا، سبحاعه، ومن هذ، الطرو 
 .الرضا إىل البارئ سبحاعه: سرعها وصوال  أو أعمال الءيوب 

 عسا م هتّب عي   يبك؛ اتمأل، سكيقد  وسرورا  وراحد.  وي ، ا لك السعادة ما حييت، د  ه مصبا    إعه
وحيــاة انيبــني، وععــيم العادــدين،  ومســحا  العادــدين ،ولقــد الــدعيا ،ابب هللا األعظــمأعيــ  درلــات التوكــ ، و " الرضــا

 .[079، ص9] مدارج الّسالكني، ج."و رة عيوط املشتا ني
 مثرة من مثار انيبد وهو من أعي  مءامات املءردني. الرضا
األعبـاا ب الّـيت حيـت دقـا، اكـّ  يـومع عسـم  مـن ا ؛ لعظم البالا واملصاحنن أحوج إليهتيك العبادة الءيبيد اليت  الرضا

 .الولداط ّرؤو  واأللبار ما تءشعّر له األدداط، وتشيب ألليه
عســع  إليهــا يف الــدعيا، والســعادة هــ  اللايــد امللمولــد مــن احليــاة لســرها، والرضــا هــو الســبي  الــيت الراحــد هــ  ا ــد  

 ..إليهما مع ا
 يبه ابلكييد هلل تعاىل، وأصبح مو قا أط ما أيتيه من هللا ـ إط كرهه  دركه إال من أسيم  ال ي   عظيمد، ورزو   عبادة   الرضا

 وإط أحبه ـ.
إمنــا يصــ   ،أو مــر ب يف لــزاا االــرة ،أوشــاف ايــه ،ععمــد روحيــد لزييــد هيهــات أط يصــ  إليهــا لاحــد ابهلل الرضــا

  .وحسن اتصاله دهابهلل، إليها من  وي إمياعه 
 تعريف الرضا:

مـدارج السـالكني ] «كا:   كا   الرضا:  اتفاا:ا اعايفا ي ح     »كثـرية، مقهـا:   لاا يف تعريف الرضـا ابلء،ـاا أ ـوال   
9/077 ]. 

 .[  السادد عفس الصفحد لاملر ] «سكو  القلب حتت جم:ت  األ ك:م»و ي : 
 9/633التعاريف ليمقـاوي ، واعظر: 9/041التعريفات ليجرلاين ]«ر القض:ءسروت القلب ب  »و ال آلر الرضا: 

]. 
 .[64الرضا الدن أيب الدعيا ص ] «خالف  :لهالعبد حالّ يتمىن »و ي : الرضا: 
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التسالم  » :ميكـن تعريـف الرضـا لعـها يوااد عصـوص كتـاب هللا، وسـقد رسـوله اا سبد من هذ، األ وال يميعا ، و ومم 
ومحاد  علام  ا: قضا: ، وفارد النادم حو اوسار  حو  ابلقض:ء، والقن:عة ب: قس ، قل حو كثار، والساكو   هللا  ،

اواايف  علاام  اا:  اا:،  اام تلت، وعاادم التسااعل، حو االعااناق علاام  اا: وقاا،  اام قضاا:ء  ، و ااب ح اار  ، 
والعماال ،ااه، وفاارد  ع:ااامه، واوتن:ىناا:، واليااىن عماا: ي حيااد  الناا:ط، والمقااو د    ا ع اا ، ا اا: ، و ااد  ال 

 .«شريك له
 

ـــــــــــــــــــــــــــن راضـــــــــــــــــــــــــــيا     ال تســـــــــــــــــــــــــــ طن لشـــــــــــــــــــــــــــدةع  وك 
  إذا املــــــــــــــــــــــرا   يــــــــــــــــــــــر  اــــــــــــــــــــــا ردــــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــــب
ـــــــــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــــــــر، ـــــــــــــــــــــــن راضـــــــــــــــــــــــيا  ت ـــــــــــــــــــــــر  ا ل   اك 

 

 كمــــــــــــــا الشــــــــــــــوف ال ي عطــــــــــــــ  الرحيــــــــــــــد  وال العقــــــــــــــب 
 ايـــــــــــــــــــــن ي لقـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــال  وإط زاد مـــــــــــــــــــــا كســـــــــــــــــــــب 
 اــــــــــــــدرب الرضــــــــــــــا عــــــــــــــور  وعبــــــــــــــت الرضــــــــــــــا ذهـــــــــــــــب 
 

 :الرضا يتحءد دثالث
ابسـتواا احلـاالت عقـد الع بـد، وسـءو ِّ »يذكر ادن الءيِّّم رمحه هللا تعاىل، أطَّ الرِّضا عن هللا تعاىل يتحءَّد دثالثد أمـور: 

مــن القِّّعمــد  -ا صــومد مــ  ا  يــد، وا ــالص مــن املســللد وا حلــا ...؛ اــ طَّ الرِّضــا املوااــد تســت وي عقــد، احلــاالت 
 .[022 - 021، ص9]مدارج السالكني، ج «ار هللا لهيف رِّضا، حبسنِّ التي -والبييَّد 

 :والسقدمقزلد الرضا: يف الءرآط 
مــن صــفات أهــ  ا ميــاط اهــم ، ولعيــه عيــ  أهــ  الرضــا يف مــواطن كثــرية وعــد م إليــه -لــ  وعــال-لءــد أثــو املــوىل 

ـ يسعوط لقيـ  رضـا ر ـم يف كـ  عمـ ع  النَّا:ِط َ ام َيِراِر   َاِاَساه  َوِ اَم  ﴿: -تبـارف وتعـاىل-دموط عييـه  ـال صـا  يء 
  .[917]البءرة:  ﴾ اِ،ِتَي:ء َ ِرَض:ِ، اّللِّ َواّلّل  َتؤ وٌف اِبِلِعَب:دِ 

عييــه الســالم و ــد  ســييماطاءــد  ــال ســبحاعه وتعــاىل عــن  ؛ورضــا املــوىل لــ  وعــال هــو أ صــ  مــا ميتقــا، أهــ  ا ميــاط
ِِ ِ،َرمِحَتِااَك ِي ِعبَاا:ِدَد ال َّاا:وِِوَ  َوَحِ  َحِعَمااَل َااا:ِو:    ﴿عطــ : عطــ  مــن امليــك مــا أ  أ   ]القمــ :  ﴾ فَاِرَضاا:   َوَحِدِخِلاا

02.] 
َوَ َسا:ِكَم ََمِّبَاة  ِي  ﴿ :-عـز ولـ -اـوو لقـات عـدط اءـال  -ل  وعـال-املوىل  لعيهامقزلد الرضا مقزلد عظيمد و 

َم اّللِّ َحِكََب  َذِلَك ه َو اِلَاِول    [. 79:التودد] ﴾ اِلَعِظم    َونَّ:ِ، َعِد   َوِتِضَواٌ   ِّ
يدعو يف صالته أط يعطيـه هللا الرضـا دعـد الء،ـاا، كمـا يف حـدي  عمـار ادـن  -صي  هللا عييه وسيم  -كاط القيب و 

اا يف لـ ابب مـا ،...]ألرلـه الحمـذي يف كتـاب الزهـد «وحسألك الرض: ،عاد القضا:ء»: -رض  هللا عقـه  -ايسر 
 ،وألرلــه ادــن مالــد يف كتــاب الفــن ،﴾ حــدي  حســن  ريــب مــن هــذا الولــهوهــذا  ﴿:الصــع عيــ  الــبالا، و ــال
  .[حسن  :و ال األلباين ،ابب الصع عي  البالا
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 -     ....»: -رضـ  هللا عقـه  -عـن أعـس دـن مالـك  األلبـاينقه حّسـيف احلدي  الـذي ألرلـه الحمـذي و  ولاا
 .«و م سعل  له السعل ذا ح ب قو :  ا،تاله ،  مم تض   له الرضم،  -فع:هللا 
ومصـداو ذلـك مـا لـاا عـن  ؛يذوو معه املـممن طعـم ا ميـاط وحالوتـه، وهـو أي،ـا عالمـد عيـ  صـحد ا ميـاط الرضا

ذات َعااا  : »-صـــي  هللا عييــه وســـيم -يف احلـــدي  الصــحيح مـــن  ولــه -رضـــ  هللا عقــه-العبــا  دــن عبـــد املطيــب
 .[ 64، در م: 39/ 0]ألرله مسيم:  .« تسوالاإلمي:   م تض  ابهلل تاب، وابإلسالم دين:، وبحمد 

و   ،و  يســ  يف  ــري طريــد ا ســالم ،معــو احلــدي    يطيــب  ــري هللا تعــاىل"لــاا يف شــر  القــووي عيــ  مســيم: و 
صــت وال شــك يف أط مــن كاعــت هــذ، صــفته اءــد لي   -صــي  هللا عييــه وســيم-يســيك إال مــا يوااــد شــريعد حممــد 

 [. 9/ 9ر  القووي عي  مسيم: ]ش  ." وذاو طعمهحالوة ا مياط إىل  يبه 

عـن  -رض  هللا عقـه-والرضا يكوط سببا  من أسباب  فراط الذعوب اءد لاا يف الصحيح عن سعد دن أيب و اص 
 اام قاا:   ااو يساام، ا ااأذ   حشااإد ح  ال  لااه  ال   و ااد  ال »أعــه  ــال:  -صــي  هللا عييــه وســيم-رســول هللا 

]ألرلـه  «اار لاه ذ باهوابإلساالم دينا:     بد  وتسوله، تضمت ابهلل تاب، وبحماد تساوال،شريك له، وح  حممدا ع
 .[.613، در م: 921/ 0مسيم: 
املــوىل لــ  وعــال تءــول أم املــممقني  ااعيــ  املســيم أط ييــتمس رضــ ،اــا عقــد هللا تعــاىل يكفيــك مــا عقــد القــا  والرضــا
 م التمس تض:ء   ،سعل النا:ط » :يءـول -صي  هللا عييه وسيم-مسعت رسول هللا  -رض  هللا عقها-عا شد 

، 312/ 4]ألرلـه الحمـذي:  «كا:     أ ة الن:ط، و م التمس تض:ء الن:ط ،ساعل   وكلاه    هللا النا:ط
، و ـال األلبـاين: صـحيح للـرية، اعظـر صـحيح الح يـب 973، دـر م: 001 /0، وصحيح ادـن حبـاط: 9404در م: 

 .[ 9901، در م: 970/ 9والحهيب: 
 أ سام الرضا:

مــن كــ  مــا  دــدال  ســبحاعه دــه  مث الرضــا ،ر، و ،ــا،اــا  ــدّ  مث الرضــا، رضــا اــا  ســمه هللا وأعطــا،الثالثــد أ ســام:  الرضــا
عقـه؛ االرضـا دـه أط يرضـا، مـددرا ، والرضـا عقـه  دـه، ورضـا،سوا،. و ـال حممـد دـن لفيـف: الرضـا عيـ   سـمني: رضـا 

ـــه  أحـــدهم عـــن الرضـــا  ـــال:  .[ 9/494]الرســـالد الءشـــرييد ايمـــا يء،  الرضـــا ابحلـــد، والرضـــا عـــن احلـــد، »وملـــا س 
]شـــعب ا ميـــاط ليبيهءـــ  « امســـا  ومعطيـــا ، والرضـــا لـــه: إ ـــا  وراب  الرضـــا دـــه: مـــددرا  واتـــارا ، والرضـــا عقـــه:   والرضـــا لـــه:

0/991 .] 
 ،: الرضـــا دردوديتـــه ســـبحاعهأردعـــد أعـــوال مـــن الرضـــا « ذات َعااا  اإلميااا: ...»و ـــد ت،ـــمن احلـــدي  الســـادد الـــذكر 

اهــو الصــديد  :وألوهيتــه، والرضــا درســوله، واالعءيــاد لــه، والرضــا دديقــه، والتســييم لــه، ومــن التمعــت لــه هــذ، األردعــد
  .حءا

واجنــذاب  ــو   ،والتبتــ  إليــه ،وا اندــد إليــه ،ورلا ــه ،ولواــه ،يت،ــمن الرضــا احبتــه وحــد، ســبحاعه االرضــا ي يتــه 
  .وذلك يت،من عبادته وا لالص له .اع  الراض  احبوده ك  الرضا .ا رادة واحلب كيها إليه
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واالعتمــاد  ،والثءــد دــه ،واالســتعاعد دــه .ويت،ــمن إاــراد، ابلتوكــ  عييــه .يت،ــمن الرضــا دتــددري، لعبــد، :والرضــا دردوديتــه
  .وأط يكوط راضيا دك  ما يفع  ده .عييه

  .يت،ـــــــــــــــــمن رضـــــــــــــــــا، اـــــــــــــــــا يءـــــــــــــــــدر عييـــــــــــــــــه :والثـــــــــــــــــاين .يت،ـــــــــــــــــمن رضـــــــــــــــــا، اـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــممر دـــــــــــــــــه :اـــــــــــــــــاألول
  .حبي  يكوط أوىل ده من عفسه ،والتسييم املطيد إليه .ايت،من كمال االعءياد له :الرضا دقبيه رسوال وأما
وسـيم  .و  يبـد يف  يبـه حـرج مـن حكمـه .رضـ  كـ  الرضـا :أو هنـ  ،أو أمـر ،، أو حكما ذا  ال :الرضا دديقه وأما

  .له تسييما
 الفرو دني الرضا والصع:  

ــها عــن التســ مل مــ  ولــود األ ، وكــ ِّّ زوال ذلــك، وكــفن ا ــوار  عــن العمــ  اءت،ــ   ــع: كــفن الــقَّفس وحبس  الصَّ
 ا زل. 

 والرضا: اعشرا  الصدر وسعته ابلء،اا، وترف ك ِّّ زوال ذلك املم ، وإط  ولد  ا حسا   ابأل . 
 مثرات الرضا ابلء،اا والءدر:  

رايعـد   يـذو  الشءاا لبيقه، و  جيد يف ماله طعم اللو احلءيء ، كم من صاحب لـا،ع ومقزلـدع كم من      يفارو 
طعم األعس واالستءرار، وكم مـن صـاحب أهـ ع وولـدع يتءيّـب عيـ  رم،ـااِّ احلـ زط والءيـد واالضـطراب القفسـ  وعـدم 

 ،واسـعا، ويراـ  يف سـعادة  ـامرة الرضا ابحلال، ديقما جند ش صا    حيظ دش ا مـن ذلكـم البتـد، لكقـه حيمـ  صـدرا  
 ما السبب يف هذا التفاوت؟ إهنا ععمد الرضا. 

قا  و قاعد ، واـرَّ   ومـن   .يـه، والتَّوكنـ ِّ عيغ  يبـه نيبَّتِّـه وا اندِـّد إليـهمن  مأل  يبه من الرضا ابلءدر، مأل هللا  صدر،   ِّو  وأم 
ــا ايــه ســعادت ه واالح ـه، ااتـه حظنــه مــن الرِّضــا، امـتأل  يب ــه د،ــدِّ ذلــك والســ مل   االرِّضــا ي فــرِّغ  الءيــب هللِّ،.واشـتل  عمَّ

، يــر  أطَّ رز ــه  ان ــ    ، اهــو يف أمــر مــريصع ، وال  ــرار لقــا ِّمع ملع ،  ، وحظَّــه  يفــرِّغ  الءيــب مــن هللاِّ، وال عــيٍ لســالِّ ــس  ابلِّ
ثر من  هذا، وأراـ خبسـه  وح ر م ـه  –يف عظـرِّ،ِّ  –، لكـّن ردَـّه   وألـ َّ وعطيَّته  زهيدة ، ومصا به  يمَّد ، اري  أعه يستحّد أك 

ــه  وادــتال، َُّ اا   افاَّبَاع ااوا َ اا: َحِسااَعَل اّللََّ  ﴿ ؟، وكيــف حييــااكيــف أيعــس  وكيــف يــر   ،أره ء ــهوأضــقا،  و  ،ومقع  َذلِااَك دَِ
 .سورة حممد[ 91].﴾  وََكرِه وا ِتِضَوا َه   ََأِ َبَل َحِعَم:ََل  ِ 

 وختع، أعّه هقيها  لك اا أعت ايه مهما كاط.  ابله، وهتّدئيقزِّل عي   يب العبد سكيقد  ت صيح أحواله  الرضا
 .يح  حميها رضا  وطملعيقد وتسييمسال   اتاف يء،  عي  ا ش  والطم  والس مل يف القفس، ل الرضا

وهدوا البال، ويشي  البهجد يف حياته، ارح ا دك   ييـ . أمـا السـ مل  القفس ابحلال جييب لصاحبه طملعيقد الرضا 
ا، وك دـد  ا وحسـد  ـا، وكـرد ا وحءـد   ـد يصـ  إىل ا قـوط، أو الوسوسـد، أو تعـاط  و اما يزيـد ا عسـاط إال اضـطرااب  دا م 
 .املسكرات، عي  التال  مستوايهتا، أو  ت  القفس، أو االعتحار

مـا  .ا ريات، اهو دا مـا يريـد املزيـد، دـ  ويشـعر دالـ  عفسـه أعـه ال مييـك إال الءييـ مهما تعددت عقد، السالمل  
لـو  -وأكـع مقهـا  -اتءض م،جعه، وتمرو لفقه، وهـ   يءا ؛ صاب ابلتااه من األمر حىت ترا، حرج الصدر، أط ي  

، ولقــام مــ ا لفوعــه رضــ َّ البــال، و عــت ملــن هــو أ ــو  مقــه إميــاان  ورضــا  ابلء،ــاا   ييــد  ــا ابال ، و   ــرف مقــه عفســا  
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إذا ر ضِّ  عن ردِّّه يف يمي  احلاالت، استءرَّت  دم ه يف مءام العبوديَّد، اال يزي  التيـونط  عـن العبـد العبد ، "و  رير العني
 [.910ص  ،]مدارج السالكنيش ا  مث  الرِّضا"

ألعـه  !ملبوط  وحّءه مقءوص  وحظّه مب و   اصاحب الس مل ال يشكر، اهو يشعر أعه مثرة من مثار الشكر،  الرضا
 .الرضا عتيجد شكراط املقعم والقعم !الس مل عتيجد كفراط املقعم والقعم !ير  أعه ال ععمد له أصال  

، االراض  هوا،  تب   ملرادِّ ردِـّّه مقـه، أعـ  املـراد الـذي حيبنـه ردـنه ويرضـا، ، اـال جيتمـ   الرضـا  الرضا رج  ا و  من الءيبِّ ُي 
ـــــعبد  مـــــن  هـــــذا  .اهـــــو ليلالِّـــــب عييـــــه مقهمـــــا ،وشـــــعبد  مـــــن  هـــــذا ،واتِّبـــــال  ا ـــــو  يف الءيـــــبِّ أدـــــدا ، وإط  كـــــاط معـــــه  ش 

 :يءول الشاعر: حممد مصطف  محام
  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فِّف أثءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايالـرِّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا،   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّضا ال ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أ لـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال   وال
  أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا را ع دـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كتــــــــــــــــــــــــــــــــــب هللا
ـــــــــــــــــــــــقفع مـــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــا ِّ    أعــــــــــــــــــــــــا را ع دــــــــــــــــــــــــك  صِّ
  اـالــــــــــــــــــــــــــــــــرضا ععمـــــــــــــــــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــــــــــــــــن هللا   يسعــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوال   وي يءـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  امل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ  س 
 أدـــــــــــــــــــــــــــــــــد  الـدهـــــــــــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــــــــــــاسدا  أو ع ــــــــــــــــــــــــــــــــذوال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  ل  ـم   وم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز جع إلـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيت ه أو عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيال   لـهـيـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أل
 دـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد إال الءيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيال 
 
 

 رضا  درضا
، االرضا يف الدعيا  ت جمار  األحكام، يورث الرضواط يف االرة اا لرت طريد إىل الفوز درضواط هللا تعاىل الرضا

 . ده األ الم
ـ  عقـه  رِّضـا، عـن ردِـّّه سـبحاعه وتعـاىل يف يميـ ": -رمحـه هللا-يءول ادن الءيم  احلـاالت ي ثمـر رِّضـا ردِـّّه عقـه؛ اـ ذا ر ضِّ

، أ سـرل  ـد  ابلءيي  من الرِّزو، رض  ردنه عقه ابلءيي ِّ من العم  ، وإذا رضِّ  عقه يف يمي ِّ احلـاالت واسـتو ت عقـد،، ول 
  .[911، ص9، جمدارج السالكني] «ش ا إىل رِّضا، إذا ترضَّا، وكيَّءه

يف الطاعـد  ـري مشـّتت  .يف صـالته لـالع  يبـ ه مـن الوسـاو . الراضـ ا .ليعبـادة.يصـّف  الـذهن  الءيـب،يفرّغ الرضا 
 .ايستفيد من العبادة. .الذهن.

 كيف تكوط راضيا :
ـري   الراض  يعيم يءيق ا لطَّ مق    هللا تعاىل عقه أي ش ا هو عني  العطاا، ألعه ال ييب  أط يقظـر يف العا بـد اـ ذا هـو لِّ
 له. 

سـبحاعه، ولـذلك يقظـر إىل مـن هـو  هاوميقـ  شـي هايعيم أط ا يد كيهم متساووط يف العطـاا واملقـ ، ي عطـ  شـي الراض 
 أدىن مقه يف الدعيا، ايعود إىل هللا شاكرا  حامدا  راضيا.

 لن يمذي ه عفسيا  و لن يباي مادام هللا راضيا  عقه.  كالم القا   لراض ا 
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وأط  ،حســبه وكاايــه وراز ــه ط هللاأيعيــم أط رز ــه مكتــوب، وأعــه لــن ميــوت حــىت يســتويف رز ــه، ويــدرف كــذلك  الراضــ 
العباد مهما حاولوا إيصال الرزو له، أو مقعه عقه اين يسـتطيعوا إال دشـ ا  ـد كتبـه هللا، ايقبعـ  دـذلك إىل الءقاعـد 

  و طـــ  الطمـــ  ممـــا يف ،والتحـــرر مـــن رو امل يـــو نيوعـــزة الـــقفس، وا يمـــال يف اطيـــب، وتـــرف التكالـــب عيـــ  الـــدعيا، 
 .وهذا أسا  االحه ورأ  جناحه ،أيديهم، والتوله ابلءيب إىل رب العاملني

تصــبح ااالم والشــدا د عقــد، لذا ــذ ؛ ألعَـّه يتعامــ  مــ  األ ــدار ا  يــد دي لـدِّ احلــب والرضــا، ال دي لــدِّ االلتبــار  الراضـ  
 والتحدي. 

ِ َّنَّ ّلِلَِّ   ﴿يبتعد عن األلفاظ الـيت تت،ـمَّن التسـ مل عيـ  األ ـدار، ي كثـر مـن احلمـد والشـكر و االسـحلال:  الراض 
  .﴾  َوِ َّنَّ ِ لَِمِه تَاِوع و َ 

 حباله، والسع  حنو الكماالت يف ك  ش ا.  لالرتءاا ابألسبابم  رضا، عن هللا يف حاله يعم   الراض  
 .السعادةالطملعيقد و الرضا و  هب  دالييزداد من الطاعات والءرابت؛ ات، صيته ابهلل  ويد الراض 
دالمممن إال وراءها  تءـــــــ دة وما من شِّ ،ما من محقد تصيب المممن مطيءا  إال وراءها مقحديعيـــــــم أعـــــــه  الراضـــــــ 

امن عراها ، ومقزل ترح ال مقزل ارح، ذلك ألن هذ، الدعيا ا  األص  دار ادتالء ال دار استواء ،دة إل  اليهش 
 د لعيها اليه دار ديوى. ويوم توّطن ، والشءاء مم ت، ألن الرلاء مم ت، لم يفرح لرلاء ولم يحزن لشءاء

   .داالدتالء يفاللعي  أن هذ، الدعيا دار ادتالء ال  هعفس
وأزال ا مـوم  ،وثد د،ـماعه، ااسـحا  مـن تعبـه ،ذا ع يِّم  العبد  أط هللا كا ع يمي  عباد،"إ:  ال ادن عجيبد يف تفسري،

 ،، ايكتفـ  ابهللن رو  الوصال ورحياط ا مـال عسـيم، ويهب عييه م يبه، ايدل  لقد الرضا والتسييمواألكدار عن 
 [.0/691]البحر املديد ويءق  دعيم هللا، ويثد د،ماعه".

 :الكرمي أل 
  مهومــــــــــــــــــــــــــــــــــــك معرِّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أدشِّ
  ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بَّ أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   امل،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اتَّس    ولراَّ
  هللا  يفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا
  هللا  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّدف ا ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وكِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  إىل الء ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ت قســــــــــــــــــــــــــــــــ  دــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــد م، 
 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يف عوا بِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 وراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو الف،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  متعرِّض 
ــــــــــــــــــــــــــــــد م،ــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــس  عي  اءِّ
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واكتبهـــا واحـــدة واحـــدة، وســـتجد  و ـــريف حمـــروم مقهـــا، الـــيت أعطاهـــا هللا لـــك،والـــقعم أحـــ  العكـــات ألــ  الكـــرمي: 

 عفسك أكثر سعادة مما  ب . 
 مشكيتقا أعقا عر  املتاعب والقوا   عقدان اقتذمر وال عر  العكات والقعم اليت وهبقا هللا إايها. 

 إخل؟  .وظيفتك. ،شهادتك ،لوالك ،ديتك ،سيارتك :مث   ف وأتم  كم ش صا  كو لو أعه مييك
  !ميشوط حفاة وأعت تءود سيارة؟ ....كم من القا .
   !يقاموط يف ا الا وأعت يف ديتك؟ ....كم من القا .
  !يتمو ارصد ليتعييم وأعت كيك شهادة؟ ...كم ش  .
 عن العم  وأعت موظف؟  .كم عاط .

  .؟!وكم. .وكم. .وكم. .كم.
رب لــك احلمــد كمــا يقبلــ   ــالل ولهــك و عظــيم اي ريب إين را ع عقــك اــار  عــ .أ  حيــن الو ــت ألط تءــول: 

 !! اليهم لك احلمد حىت ترض ، و لك احلمد إذا رضيت، ولك احلمد دعد الرضا. .سيطاعك.
دركـد، وعسـ  ردف  .وعسـ  حرماعـك مـن زواج. لري،..امحد ردك وار  ده: اعس  أتلريف عن سفرأل  الكرمي: 
َوَعَسام َحِ  َفِكَره اوا َشاماِ  : َوه اَو   ﴿لـري، وصـدو هللا الءا ـ :  .وعسـ  حرماعـك مـن طفـ . مصيحد، .عن وظيفد.
اا ِ   .ألعـه يذط الـيـــه. .حيـدث لــك. شــ ااـال تت،ـايد ألي  .ألعـه يعيــم وأعـت ال تعيــم.. [903]البءـرة:  ﴾  َخاِرٌ َلك 

  ..لري.
احلمـد  ...للسـادانطِّيب م وص ـول لهاز ع ستيءظ ع ي  ص وت  الو ت، اعستطي  القوم، د وط م سكق اد مق حنن  خبري م ا

 حىت يبيغ احلمد مقتها،.  هلل مث احلمد هلل مث احلمد هلل
ـــا  يزعِّجـــكعبـــد هللا:  يـــف، ا فِّيـــه م  ـــتءب  ي ءيءـــك !ال تقظـــر إىل  ا   مـــام، ا فِّيـــه م س  ل كـــن اعظـــر إىل   !وال  تقظـــر إىل  األ 

 ي سعدف. س ااهلل إط دعوته،  األعيـ
 ه  أعت را ع عن ردك؟ سمال صعب أليس كذلك؟ 

 عن ردك؟  يادع  أ عيد صيا د السمال: ه  تعر  ما معو أط تكوط راض
 الرضا عن هللا: 

 هو التسييم والرضا دك  ما  سمه هللا لك يف هذ، احلياة الدعيا من لري أو شر. 
 : الرضا عن هللا

 يع  إذا أصادك دالا امتأل  يبك يءيقا  أط ردك أراد دك لريا   ذا البالا. 
 الرضا عن هللا: 

 يع  أط تتو ف عن الشكو  ليبشر وتفو  أمرف هلل وتب  له شكواف. 
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 الرضا عن هللا: 
إذا أعطاف وإذا مقعك، وإذا أ قـاف وإذا ألـذ مقـك، وإذا كقـت يف صـحد يف ك  أحوالك: يع  أط ترض  عن ردك 

 وإذا مرضت. 
 اعيم عيم اليءني أط هللا ال يبتييك إال ليلفر ذعودك أو لريا  درلتك يف ا قد، اار  عن ردك. 

وال أييت عــدم . األ ــدارو ،ــاا،، اتســكن روحــه  ــت جمــاري  أل ــدار،، ازداد طملعيقــد ابهلل كيمــا أزداد العبــد معراــد  
 .الرضا إال من  يد املعراد ابهلل

َن:  .  ﴿ ال تعاىل:  العطااي وا بات الرابعّيد، ال أتتيك يف الو ت الـذي ا، [99]يوسف:﴾ .. وَ َلمَّ: ،َاَلَغ َحش دَّ   آفَاماِ
 ختتار، أعت، د  يف الو ت الذي يكوط عفع ها أعظم لك ااصع، و ثد ابهلل وأحسن ظقك ده. 

  عك رضيت دءدر،. كن واثـءا  أعه سريضيك دسعادة أكع ذات يوم.ل هللادعو حني ت
  ويكتـــــــــــــــــــــــــــــــب  هللا  لـــــــــــــــــــــــــــــــريا  أعـــــــــــــــــــــــــــــــت   هيــــــــــــــــــــــــــــــــه  
ـــــــــــــــــــــــو ع    ولــــــــــــــــــــــو عيمــــــــــــــــــــــت  مـــــــــــــــــــــــراد  هللاِّ مــــــــــــــــــــــن عِّ
  اســــــــــــــــــــــــــــــيِّّم األمــــــــــــــــــــــــــــــر  ليرَّمحـــــــــــــــــــــــــــــــ ن وار   دـــــــــــــــــــــــــــــــهِّ 

 
 

 وظــــــــــــــــــــــــاهر  األمــــــــــــــــــــــــرِّ حرمــــــــــــــــــــــــاط  مــــــــــــــــــــــــن القِّّعـــــــــــــــــــــــــمِّ  
 لءيـــــــــــــــــــــــــت  محـــــــــــــــــــــــــدا  إلــــــــــــــــــــــــــ ه  واســـــــــــــــــــــــــ   الكـــــــــــــــــــــــــرمِّ  
 الِّ العبــــــــــــــــــــــــــدِّ مــــــــــــــــــــــــــن أ ِّ هــــــــــــــــــــــــــو البصــــــــــــــــــــــــــري  حبــــــــــــــــــــــــــ 
 
 

 مىت يبيغ العبد إىل مءام الرضا؟
 ذا حقا:م  اساه علام حت،عاة حااو   مما: ": مىت يبيغ العبد إىل مءام الرضا؟ اءال: -رمحه هللا  - ي  ليحىي دن معاذ

   حع متاااِ قبلااات. و    نعتاااِ تضااامت. و   فاااركتِ عباااد،. و   دعاااوفِ ايتب   مقاااو  ت،اااه، يع: ااال ،اااه 
 ."حوبت

 :ثالثد من أعالم الرضا
و قدا  ا ارات  ،عاد القضا:ء. وهم ا:  اواب القض:ء، فرد االختم:ت قبل " ال ذو القوط: ثالثد من أعالم الرضا: 

 . "ي  رو البالء
 :لتكوط راضياوصااي 

، اـــ ط كقــت معـــا  يف لســدف مـــن األمــرا ، وتعـــيٍ يف أمــاطع دوط لـــو ، ا قــ  اــا  ـــدَّر، هللا عــزَّ ولـــ َّ لــك -0
أط  مد هللا محد الراضني، ولتتذكَّر  ـول  -الثالث  ذ، القعم-وكيك  وت يومك اال تبيت لوعاط، ولب عييك 

:  ميف، له   مالقيب صي  هللا عييه وسيم:  حابح  نك  آ ن : ي سر،ه،  ع:ىف ي وسد ، عند  قو، يو ه،  كأَّنَّ
   [. روا، الحمذي و ال حدي   حسن   ] الد م:

اواهتــا، ولكقــه يفــر   اــاملممن احلءيءــ  ال يفــر  دــدعيا تصــيبه وال حيــزط عيــ  ا ــم دعــد التــددري: أر  عفســك مــن -9
 .ابلطاعد و زعه املعصيد.
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، وهــذ، طريءــد ألــر  ميكــن أط تشــعرف ابلســعادة يف حياتــك، ايجــب عييــك التو ــف عــن تو ــف عــن املءارعــد  -6
ألعــك لــن  صــ  عيــ  شــ ا إذا  ارعــت  ؛أو صــديءك الــذي لديــه مقصــب كبــري ،التفكــري يف ضــ امد مقــزل لــارف

 .عفسك ابالرين ددال  من التفكري يف حياتك
إط املـال ابلتلكيـد سـو  يلـري حياتـك مـن ا ـارج، ولكـن لـن يشـعرف ابلسـعادة  املال ليس ك  ش ا يف احلياة، -4

لكـن عيـ  أو  صـ  عيـ  مقـزل كبـري وا ـم، و  ،وكتيـك أر ـ  املالدـس ،ايمكقك أط تءـود أيمـ  سـيارة. من الدال 
املد  الطوي ، لن يلري ذلك الكثري أو جيعيك تشعر ابلرضا عن حياتك، امجرد أط كيك ما يكف  من املال لدا  

 .تكاليف احتيالاتك األساسيد ودعض املتعد كفي  لط يشعرف ابلرضا والسعادة
وأصـــــحاب املصـــــا ب قظـــــر ألحـــــوال االـــــرين لاصـــــد املهمـــــومني واملكـــــرودني تأط  يـــــكعي، أتمـــــ  يف املكـــــرودني -0

 .امل تيفد، امن تفكر يف أحوال همالا هاط عييه ك  ما هو ايه من مشاو
 َ:ِااَِبِ َعلَام َ ا: يَاق ول اوَ  َوَسابِِّح  ﴿أتمـ   ولـه تعـاىل: التسبيح يف ك  و ت، وال يهمك كالم القا : أكثر من  -3

ااااِمِس َوقَاِبااااَل   ر وىِنَاااا: َوِ اااامِ  َ ل ااااوِا الرَّ   آََّنِء اللَِّمااااِل َ َساااابِِّح َوَحَِااااَراَف الناََّإاااا:ِت َلَعلَّااااَك فَاِرَضاااام ِبَِمااااِد تَ،ِّااااَك قَاِبااااَل 
 [061]طه:﴾

 جنوم  عي  طريد الرضا: 
ه ه، وعبارات الشنكر والرضا ي يهص  ا لساع ه، ال يشـكو ألحـدع - رن درل  اا دع لبصر،، تتعجَّب من ادتسامد كأل ول  ك 

 !مِّن م بصرع يشكو من الدعيا ومهومها وهو سييم ي بصروال ي ، ج ر من حاله، اتتعجَّب: كم مقَّا 
تزور مري، ا الز م  السَّرير،    ي يزمـه يوم ـا أو شـهر ا، دـ  سـقوات، ال يتحـرَّف مقـه شـ ا سـو  رأ  ع حيرِّكـه ميقـد ويسـرة،  -

ه، اتتعجَّب: كـم مقَّـا معـا   يتحـرَّ  ر، وتء بنيه ملرضِّ ف ويـذهب، ويلـدو ويتقءَّـ  ولساطع ذاكرع شاكر، وت شعر ابعشرا  صد 
ء ت حاله، ويشكو ظرواه  !يف ك ِّّ مكاط، وم  ذلك مي 

ـد،  -  رحيـد،   
يَّفـد امل  ك 

، ور لـ  يف سـيَّارته امل ـار  عميـه درض ـا  مّع ـعَّد الشـمس احلار ـد مي  عامـ  عظااـد دسـيمل،  ـت أشِّ
 !يشكو من احلرِّ وأشعد الشمس، اسبحاط هللا

 يـيال ، ولكقَّـه م ـقظَّم يف عـ ف ءاتـه، وي سـتهيك حسـب حالتـه، شـاكر  هلل، ويتصـدَّو مـن موظـف دسـيمل، أيلـذ راتب ـا  -
ا الشكو  معه  ه هللا، وآل ر  راتب ه أعي ، وم قصبه أكع، يشكو من القفءات واستهالف األدقاا، ودا م  ماله؛ ي بتل  ول 

 .أيقما ذه ب
يءــول وهــو يــدعو ردــه: وعزتــك لــو أمــرت ا ــوام ال تســتلرب حــني تســم  مــن   طعــت يــدا، ورلــال، مءعــد الفــرا  -

 .اءسمت  م ، لا  ما ازددت لك دتوايءك إال صعا  
وهللا لــــو أمــــر هللا األر   "اا ــــد  ليبصــــر والــــرليني يءــــول دعــــد أط مسعــــه أحــــدهم وهــــو حيمــــد هللا ويشــــكر،:  رلــــ   -

 . "شكرا  ألعه أدء  ي لساين أذكر، ده واشكر، إاليب، وا بال ادكت ، والبحار ال ر ت  ما ازددت له  ا سفت
 عـد، كام ـا عـن احلركـد، أدشـي ع  أ صـيبوأرضا،، هذا الصحايب ا يي  الـذي  -رض  هللا عقه  -عمراط دن حصني -

ـــم عءبـــوا لـــه يف ســـرير، حـــىت يء،ـــ  حالتـــه، اـــدل  عييـــه دعـــض  ويســـتمر معـــه املـــر  مـــدة ثالثـــني ســـقد، حـــىت أهنَّ
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. "دكوا، اقظر إليهم و ال: ايما رأو، .الصحادد. أحـبن مـا أحبـه هللا، وأرضـ  اـا ارت،ـا،  .أعتم تبكوط، أما أان ارا ع
 . "هللا، وأسعد اا التار، هللا، وأشهدكم أيّنِّ را ع 

عــروة دــن الــزدري، تــو  ادقــه واــاة   ايــد يف الصــعودد إذ دهســته ا يــ  ل ــدامها، و  طِّعــت  ــدم عــروة يف عفــس يــوم  -
اليهـم لـك "عيـ  اءـد ادقـه أم عيـ   طـ  رليـه؟ اـدليوا عييـه، اءـال:  .ار القا  عيـ  أي شـ اع يعزوعـه.الوااة، ااحت

ا وتركـت ثالثـد. .احلمد، أعطيتـ  أردعـد أع،ـاا. ا  .ايـك احلمـد؛ وكـاط ي سـبعد أدقـاا. .ألـذت واحـد  ألـذت واحـد 
ايــك احلمــد؛ لــك احلمــد عيــ  مــا أعطيــت، ولــك احلمــد عيــ  مــا ألــذت، أشــهدكم أىنِّّ را ع عــن  .وأدءيــت ســتد.

  ."ريب
ا  دم سعد دن أيب و اص إىل مكد و د كاط كف دصـر، لـاا، القـا  يهرعـوط إليـه كـ  واحـد يسـلله أط يـدعو لـه مل-

م اتعرات إليـه اعـرا  و ـال أعـت  ـارئ ايدعو  ذا و ذا وكاط جماب الدعوة  اله عبد هللا دن السا ب التيته وأان  ال
أه  مكد  يت ععم اذكر  صد  ال يف آلرها اءيت له اي عم أعت تدعو ليقا  ايو دعـوت لقفسـك اـرد هللا عييـك 

  [.4/601. ] إحياا عيوم الدين: "اي د   ،اا هللا سبحاعه عقدي أحسن من دصري :"دصرف اتبسم و ال
 أسهيد مهمد:  
   .الدعاا ي رض  هللا و هو مما أمر هللا ده. ألطال يتعار ؛ م  الدعاا؟  الرضا يتعار ه  -
اِدع اااوِ  ﴿ ألط هللا  ـــال:  .لـــيس هكـــذا. .هـــ  ا عســـاط إذا دعـــا أط يزيـــ  هللا عقـــه مصـــيبد  ال يكـــوط راضـــيا ؟ ا ـــواب: ال.-

َََمعا:  ﴿ و  ــال: [.31] ـاار: ﴾ َحِساَتِ ِب َلك ا ِ  يــدعوط ر ـم يريـدوط ععمـا  وداــ    [03]السـجدة: ﴾ يَاِدع وَ  َتىنَّ اِ  َخِو اا:  َو
. والدعاا ال يتعار  م  الرضا.   .  عءمع

البكــاا عيــ  امليــت عيــ  ولــه الرمحــد حســن  مســتحب  و  "هــ  الرضــا يتقــا  مــ  البكــاا عيــ  امليّــت؟  ــال شــي  ا ســالم: -
  ."ذلك ال يقايف الرضا، خبال  البكاا عييه لفوات حظه مقه 

من األمرا ، واألولال، وا لبـار اـا جيـد، ا عسـاط مـن ذلـك، كا لبـار اـا جيـد، مـن ا ـول والفءـر، مـن  ـري جيوز التل  -
 [.06/909اعظر: شر  صحيح مسيم ليقووي ] .ضجر، أو لزل، أو س مل من ذلك كيه، د  ليتسييد والتصع

رسـا   إمياعيـد  عيقـا وإايف مـن أهـ  الرضـا، إىل هقا يقته  دقا احلـدي  عـن الرضـا، وأسـلل هللا أط أكـوط  ـد واءـت  رسـال 
 .، اال تقس كاتب هذ، السطور ددعوة لالصدوالسعادة

 .ا ط كاط من صواب امن هللا، وإط من لطل أو عسياط امن عفس  والشيطاط، ورحم هللا من أهد  إّي عيويب
 .اليهم إان عسللك أعـ ف س ا راضيد دء،ا ك، حم ِّبَّد ليءا ِّك

 .عي  عبيقا حممد وعي  آله وصحبه وسيموصي  اليهم      
 د.أمري دن حممد املدري

 هـ0440الساد  من ردي  األول العام 
 م9102املوااد الراد  من شهر عوامع العام 
 املهرة  -اليمن 
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