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بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،حنمد هللا ونستعني به ،ونعوذ ابهلل من رنرور أننسنوا ومن سني ا
أعمالوا ،إنه م يهده هللا فال مضل له وم يضلل فال هادي له ،وأرهد أن ال إله إال هللا وحده ال رنري لنه وأرنهد أن
حممدا عبده ورسوله.
معىن الرضا ابهلل
الرضا إن إنت تستمتع بقبولن ملعلومنة ،أو لوعمنة ،أو بقضنا وقندر .إنن إننت ترضنى منا يبقنا عوند أي اعناا
نول حنني يصنبمي وحنني سنَّ تنال منرا س
إن إنت ترضى .قال الويب -علينه الصنالة والسنالم :-منا من عب سند مس س
نلم يق ي
ي
نالم ديوننا ودٍم سند ننلى هللا علين هنه وسنلم نبياننا إال كننان ح اقنا علننى ه
نيت ه
راب وابإلسن ه
هللا أن ييرضننيهي ينوم القيامن هنة" حسننوه
ابهلل ا
رض ي
ي
اب ابز ،إنت دلوقيت يعين إيه ترضى ابهلل راب؟ يعىن إنت كل نعمة ربونا نهلانا لن دي من عونده ،طين ترضنى عونه بوعمنه
وال أل؟ كل مال يف جيب ربوا اللَّ ادهول  ،كل نٍة بتتٍنر بيهنا ربونا اللنَّ حمركن  ،وكنل انار ربونا اللنَّ موجٍن
إايه ،يبقننى الربوبينة إن ربوننا يعكين ويهلينند ويرقين ويعلين  ،املسنألة دي حمتاجنة رضننا وال حمتاجننة فننرر وحمتاجنة رنن،ر،
وحمتاجة إن الواحد أساسا خيضع وخيشع هلل -سبٍانه وتعاىل-؟ الرضا الواحد يرضى.

الرضا أن ترضى ع هللا يف السرا والضرا
خد ابل الواس كلهم تقريبا بريضوا وقت السرا  ،ل ،ملا بيجَّ وقت الضرا بيبدأ إيه؟ بيبدأ يهلعل .الونيب نل -علينه
الصنالة والسنالم -قنال " :إن هعظنم ازنهلا ه منع عظ هنم الننبال ه وإ ّن اَّلل إذا أحن قومنا ابنتالهم فمن ه
رضنَّ فلنه ّه
الرضنا ومن
ه
ط" حسوه األلباين ،م أسباب الرضا إن ترضى ع هللا –تعاىل -يف السنرا والضنرا  .لينه؟ إلن اللنَّ
السخ ي
سخط فلهي ُّ
إنت عوند م،نروه واللنَّ عوند ضنار مم،ن يبقنى عوند ربونا حاجنة ةنينة ،اللنَّ إننت عوند م،نروه مم،ن ي،نون عوند هللا

حمبوب ،واللَّ إنت عود ضار مم ،يبقى عود هللا -سبٍانه وتعاىل -انفنع" عسنى أن ت،ريهنوا رنين ا و يهنو خين ُنر ل ي،نم ۖ
وعسى أن يهُتبُّوا رين ا و يهو ر ٌّر ل ي،م ۖ واَّللي ينعل يم وأنتيم ال تنعل يمون" البقرة،216:
الرضننا إن ننسن تبقننى مكم وننة وقننت السنرا والضنرا ليننه؟ ابهلل أنن ترضننى عن نناح القنندر وترضننى عن نناح
الوعم -سبٍانه وتعاىل -وجل جالله.
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إذا أ ريت على أمر سوا كان خري أو رر يوكل هللا إليه
أان هقول ل على حاجة ملا ربوا بيديل نعمنة بيعيون علنى رن،رها ،وملنا ربونا بيبتلين ببلنوة بيعيون علنى الصنل عليهنا
ل ،ملا إننت اللنَّ بتوشنَّ لونسن خينال ورغبنة يف نعمنة معيونة وعايهلهنا ومصنر عليهنا أاي كنان الوضنع؛ إذا كاننت انفعنة
ل أو ضارة ،خافضة ل أو رافعة ،هتهليد يف ديو أو هتوقصه .إنت مصمم عليها ،بتوكنل إليهنا .اللنَّ أننت بتختناره
لونسن بتوكننل إليننه ،واللننَّ إنننت بتوقننع ننسن فيننه من الننبال بتوننهل الصننل فيننه .ولننكل النندنيا دننا فيهننا من سننأاا وكننل
إليها ،اللَّ جيري وراها بيوكل إليها ،وم أتته الدنيا ،وم أتته اإلمارة ،وم أتته الوعم بيعان عليهنا ،ولنكل اللنَّ جييلن
م ربوا كله خري.
رؤية هللا عهل وجل أعظم م نعيم ازوة كله

الويب  -لى هللا عليه وسنلم" -عجبنا ألمن هر املنمم ه  ،إن أمنره كلنهي لنه خنريُ  ،ولني ذلن ألح سند إال للمنمم ه  ،إن أ نابتهي
سرا ي ر،ر وكان خريا لهي ،وإن أ ابتهي ضرا ي ل ف،ان خريا له" ٍٍه األلباين ،الرضا نو م أنوا نعيم أهنل ازونة،
يقول هللا –تعناىل -ألهنل ازونة :اي أهنل ازونة هنل رضنيتم؟ ويقولنون ومالونا ال نرضنى اي ربونا وقند أعكيتونا منا تع ه
نط أحندا

م خلق وبيضت وجوهوا وأدخلتوا ازوة وأايتوا م الوار ،قنال أفنال أعكني،م منا هنو خنري من ذلن ؟ يعنىن بعند الرضنا
فيه كمان أرضى موه اللَّ هو رؤية وجه هللا ال،رمي .أفال أعكي،م ما هو خنري من ذلن ؟ قنالوا ومنا خنري من ذلن ايرب؟
روف بقا إيه جَّ رضوان ةين على الرضوان ،قال :أحل علي،م رضنواين ،إذا كنان إننت عوند رضنا موشنأه إنن نيعمنت

وأيكرمت وأيدخلت ازوة واو م الوار .أل دا فيه بقى رضا اللى هى نة هللا ننسها بقى مش ازونة ال ،أيحنل علني،م
نول ألهن هنل ازون هنة  :اي أهننل ازون هنة  :فيقولننون  :لبي ن ربوننا
رضننواين فننال أسننخط علنني،م بعننده ،احلنندي " إن هللا تعنناىل يقن ي
نول  :هننل رضننيتم ؟ فيقولننون  :ومننا لوننا ال نرضننى وقنند أعكيتوننا مننا تينعن ه
نط أحنندا هم ن
وسننعدي و واُننريي يف ينندي  ،فيقن ي
ي
رب ُّ س
نول  :أ ه
ه
نل علنني ي،م
نل من ذلن ؟ فيق ي
خلقن فيقن ي
يحن ُّ
نول  :أال أيعكني ي،م أفضننل من ذلن ؟ فيقولننون  :اي هّ
وأي رنَّ أفضن ي
ط علي ي،م بعدهي أبدا" ٍٍه األلباين ،لكل قالوا أن ننة الرضنوان من هللا -سنبٍانه وتعناىل -النيت
هرضواين ،فال أسخ ي
يسبغها علنى أهنل ازونة أمنل من ازونة ننسنها ،ألن إذا كنان رضنا عن هللا -سنبٍانه وتعناىل -موشنأه نعمنه فتخينل ملنا
ي،ون هو ننسه يسبغ عليه نة من
واحنندة أو آاثر نننة واحنندة من

نناته وهنَّ الرضنا يوهلانا علين كنده ،دي حاجنة ةنينة خنال  .لنكل قنالوا ننة
نننا هللا أعظننم من ازوننة ومننا فيهننا ولننكل رؤيننة وجننه هللا ال،ننرمي يف ازوننة أعظننم من

نعيم ازوة.
ما معىن حمبة لقا هللا؟
"فهيها ما تشته هيه األن ين

ني" الهلخرف ،71:تلك األعني كل اللكا يف انحينة ولنكة الوظنر لوجنه هللا ال،نرمي يف
ي وتنل ُّك األع يي
انحية ةنينة .لنكل الرضنا؛ الواحند بينضنل يف الندنيا بريضنى رنوية ،ويهلعنل رنوية ،ويتضناي رنوية ،ويننرر رنوية حلند منا
جييله اُل إننه راينمي إىل هللا ،سناعة منا يبقنى راينمي إىل هللا -سنبٍانه وتعناىل -منريوحش إىل هللا –تعناىل -إال وهنو راضنَّ.
اَّلل ،أحن اَّلل لقننا ه ،ومن كن هره لقننا ه
قننال الوننيب -عليننه الصننالة والسننالم " :-من أحن لقننا ه
اَّلل ،كن هره اَّللي لقننا هي"... ،
ي ي
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ٍٍه األلباين ،طي إيه اللَّ جاب ح اللقا للرضا قال هللا –عنهل وجنل" :-اي أينتينهنا النونن ي ال يمكمهونةي* ارهج هعنَّ إهىل
ضية* فاد يخلهَّ هيف هعب ه
اضية مر ه
ربه ه ر ه
ادي* واد يخلهَّ جو هيت" النجر ،31:27راضية ليه؟ ألنه يبيشر بييبشر أبنه ال خيناف من
ّ
اللَّ هو رايمي له ،إنت رايمي لربوا متخافش ،وال ُتهلن م اللَّ إنت سايبه ،إنت سناي والد متٍنهلنش علنيهم ،سناي
فلوس ن  ،سنناي دنيننا  ،مننا ُت نهلنش عليننه .وبعنندي تيبشننر ابزوننة ،وبعنندي جيل ن أكنننان م ن ازوننة ،وعكننور م ن ازوننة،
ومالئ،ننة عمالننه تبشننر  ،وواخننديو زفيون إىل هللا -سننبٍانه وتعنناىل -تبقننى را ه وال مننش را ه ؟ وإنننت طننالع الونناس
كلهننا ،اُلن كلهننم ،املالئ،ننة ،أطين مالئ،ننة ،أقننرب مالئ،ننة موجننودة يف السننما بتكلننع تشننيع  ،يبقننى إنننت أ ننبٍت
إيه؟ مرضَّ .إنت را ه يف ننس مث ييرضى عو من قبنل من حولن  ،املالئ،نة ومن حولن كلهنم راضنيني عون  ،حن
ربوا – سبٍانه وتعاىل -راضَّ عو .

م رضَّ ابهلل راب رضَّ هللا به عبدا

لكل روف الرضا يف آخر حلظا العمر قال هللا –عنهل وجنل" :-اي أينتينهنا النونن المكمهونةي* ارهج هعنَّ إهىل ربهن ه ر ه
اضنية،
ّ
ي ي
ضية ،من غنري راضنية مرضنية * فناد يخلهَّ هيف هعب ه
يف ننس  ،مر ه
نادي* واد يخلهنَّ جون هيت" النجنر ،31:27الرضنا ،الرضنا من
أعظنم أسننباب زوال الننبال  ،ملننا ربوننا خيتننار لن ابننتال ارضنى ،قننال عمننر بن عبنند العهليننهل :إن ننوسننوا ىننوي أرننيا وإن هللا
يقدر أريا  ،فإن واف قدر هللا منا ىنواه أننسنوا ندان هللا علنى ذلن  ،وإن خنال قندر هللا منا تشنتهيه أننسنوا رضنيوا دنا
قسننم هللا وتركوننا مننا ىننواه أننسننوا ملننا يرضننَّ هللا -سننبٍانه وتعنناىل .-تعننود كننده إنن ترضننى دا ننا عن قنندر هللا -سننبٍانه
وتعاىل ،-نرجع ملوضوعوا القندر الرضنا ابلقضنا والقندر ،الرضنا ابالبنتال من أعظنم أسنباب رفعنه وتبديلنه .قنال الونيب -
عليننه الصننالة والسننالم " -إن هعظننم ازنهلا ه مننع عظن هنم الننبال ه وإ ّن اَّلل إذا أحن قومننا ابننتالهم فمن ه
رضننَّ فلننه ّه
الرضننا ومن
ط" حسننوه األلبنناين .وتننككر مننا حنند لوننيب هللا إب نراهيم وإ اعيننل ،قننال هللا –تعنناىل" :-فنلمننا أسننلما،
السننخ ي
سن هنخط فلننهي ُّ
استسلما ،رضيا ،وتنلهي لهلجبهن ه
ني" الصنافا  ،103:بعند كنده إينه يرفنع عنوهم النبال ،امنا  ،فالرضنا وقنت النبال من أعظنم
أسباب رفعه ،وم أعظم أسباب تبديله ،وده بيدل على حاجة إن اللَّ بريضنى عن هللا راب بريتضنيه هللا عبندا ،من رضنَّ

ابهلل راب رضَّ هللا به عبدا ،وم رضَّ ابهلل -سبٍانه وتعاىل -يف أقنداره وقندره ،ويف قضنائه وابتالئنه ،ومن رضنَّ ابهلل يف
الضرا رزقه هللا السرا -سبٍانه وتعاىل -وجل جالله .أحبيت ابحل التقينت ب،نم ،وابلشنو أنتظنركم يف لقنا آخنر إن
را هللا -عهل وجل -والسالم علي،م ور ة هللا وبركاته.
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