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.الرضا :١٠٠-٠٤٢الدرس  - مدارج السالكين - التربية اإلسالمية  

  .م١٩٩٢-٦-٢٢: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

   

  
  

فـي   ،واألربعين من دروسِ مدارج السالكين الثانيمع الدرس  ،األخوة المؤمنون أيها        

 اكنعبد وإي اكمنزلةُ الرِضا ومنزلةُ ،نستعينمراتب إي اليوم هي.  

، فالرِضـا مـن   حالة سخطرِضى وبين  حالةبين  ؛أن اإلنسان بين حالتين :كُلكُم يعلم        

  .الكُفرلوازِمِ اإليمان والسخطُ من لوازِمِ 

        الرِضا  أجمع على أن لماءستحبالعمؤكّد م مستحب بل إنه.  

ولم  ،من لم يصبِر على بالئي: يقولربنا سبحانُه وتعالى في بعضِ األحاديث القُدسية          

  .فليتخذّ رباً سواي ،يرض بقضائي

والدعاء الذي تدعون به  ،إال قضاء اهللا وقَدره لناوليس  ،نحن عبيد ِهللا عز وجل يعني        

  : دائماً

         كإني عبد اواللهموع بن كابدكَأمت كما ،بنكمح قضاؤك نافذٌ في ضٍ في.  

  .ليس لنا إالّ اهللا عز وجل :واقعيبشكل  يعني        
  

  
  

، بعضـهم  المقام، المقام كسبي والحال وهبي وبينالعلماء يفرقون بين الحال  ؛كٍُل على        

 روعـك  اَهللا سبحانه وتعالى يلقي فـي  أي أن ؛فهو وهبي حاالًدام  وما ،يرى أن الرِضا حال

ألقى في  ،إن رآك محباً ،إن رآك منيباً ،رآك مخلصاً إن ،، فإن رآك مستقيماًالرِضا أو السخط

 الرِضا بقضاِئه رِهقلبِكوقَد.  

 ،أنتَ إذا عرفتَ اَهللا عز وجل يعني ،بيكس جانبالرِضا بالقضاء والقدر له  ؛كٍُل على        

تَهكمرفتَ حرفتَ  ،وععدلهوع تستنبط استنباطاً ثابِتاً ،ورحمتَه: كمةح محض كالذي أصاب أن، 

 ومحضعدٍل ،رحمة فجانب من ،ومحض وهبي نهوجانب م مقـام  الرِضا كسبي نهجانب م ،

  .حال منهوجانب 

:ما الفرق بين الحال والمقام؟   

:من لوازم اإليمان   
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كُلّفتَ بِـه مـن    ما بذلتَإنك إذا : المعنيين يتم على الشكل التاليالجمع بين  ؛على كٍُل        

وهو أن اَهللا عز  ،الرِضا الوهبي جاءك ،ومن االستقامة على أمرِه ،ومن فهمِ كتابِه ،معرِفة اِهللا

السكينةَ والرِضاوجل ي لقي في قلبِك .  
  

  
  

ولم يكُن راضياً عن  ،في أعلى مستويات الحياة كانلو أن إنساناً : لكم هذه الكلمة أقول        

وكُنتَ  ،درجات الحياة أدنى في، ولو أنك  شقية ال توصفو تعيسةفهو في حالة  ،اِهللا عز وجل

لمال بل العبرةُ في ية اليست في كم فالعبرةُ ،فأنتَ في أسعد الحاالت ،راضياً عن اِهللا عز وجل

  .الرِضا

والحظوظ التي يتفضُل اهللا بِها علـى عبـاده    والصحةكمية المال : النقطة الدقيقة يعني        

إذا جاءتك الحظوظ من كُلِّ جانب ولم تكُن راضياً عن اهللا  :المهم هوولكن منعكسها  ،هذه ثابتة

 وجلاء من الدنيا وكُنتَ مع ذلك راضياً عن اهللا عز ، وإن فاتَك أشياء وأشيشقاءعز وجل فهذا 

  .؟يجعلُك ترضى الذي ما ،فهذه سعادة
  

  
  

 ،بد من قلعِ هذا السـن  وال ،سنّه ألم شديد وفي ،طفل على كُرسي طبيب األسنان: مثالً        

يـرفض   ،حينما يتألم الطفُل ،بد لهذا المخدر من حقنة وال ،مخدربد قبَل قلعِ هذا السنِ من  وال

يعمُل  الطبيبلماذا؟ ألنه ال يعرِفُ أن  ،وقد يتكلّم كالماً غير الئق ،وقد يصيح ،جالساًأن يبقى 

ِلصاِلحه قليل سوفَ تُنسيه هذه اإلبرة بعد وال يعرِفُ أن ،الطويل األلم.  

وكُلمـا   ،كان رِضاك عنه أشـد  ،علمك باِهللا أكبر كان، كُلما رِضا؟ العلميساوي ال ماذا        

 جهٌل باِهللا عز ناكه ا ،وجلكان مع خطكانمكن ،لجهِل سي  أن نجمعلم والرِضا بينالع،  وبين

اِهللا حكيمـةٌ   يظهر له أن كُلَّ أفعاِل وحينما ،، واإلنسان حينما تُكشفُ له الحقائقالجهِل والسخط

، عندئذ يتألّم أشد األلـم  ،وأنه سخطَ على اِهللا منها ،حينه فيوأنه لم يرضها  ،ورحيمةٌ وعادلةٌ

، وطريقُ المعرِفة، وطريقُ السكينة وطريقُ ن العلم وحده طريقُ الرِضا،أل ،عليكم بالعلم :لذلك

  .ناإليمان التي نص عليها القرآ ثمرات كُلِّ
  

  
  

  :صحيح حديثيقوُل في  -عليه الصالة والسالم- النبي        

:ما معنى رب؟   

:هذا دور العلم   

:نقطة دقيقة   
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 :يقُـولُ  -علَيه وسـلَّم  اللَّهمصلَّى -َأنَّه سمع رسوَل اللَّه  ،بنِ عبد الْمطَّلبِ الْعباسِ عنِ        

  ))َوبُِمَحمٍَّد َرُسوال ،َوبِاِإلْسالمِ ِدينًا ،َربابِاللَِّه  َمْن َرِضَي :ذَاقَ طَْعَم اِإليَمانِ((

  

  ]في سننه والترمذي، في الصحيحخرجه مسلم أ[
  

، قد يرى هذه الحالة سببها الجهل ،عندهم حالةُ سخط صعبة جداً ،كثيرينتجد أشخاصاً         

 فيها الظُلم األرضأن عمي، في المياه الضعيف يأكُلالقوي  وأن قبلةٌ على جفافاألرض م وأن ،

، كُـل هـذه   هكذا يقرأ فـي المقـاالت  ، سوفَ يذوقون األمرين البشروأن  ،ونقصٍ في الغذاء

 ،كاتبها غافل، كاتبها لم يقرأ القـرآن  ،تُسطّر في غفلة عن اِهللا عز وجل ،تُسطّرالمقاالت التي 

   :مر بِنا البارحة في أحاديث درسِ الفجرِ :كلذل ،كاتبها ال يعرف اهللا عز وجل

        وحِ اهللا :الكبائر من أكبرِ أنمن ر أن تيأس.  

  .  كُفر اهللاليأس من روحِ  :من أكبر الكبائر        

إلى  ،إلى المشككين ،إلى أهِل الدنيا ،الضالل أهِلاإلنسان حينما يستمع إلى  :بالمناسبة        

وعلـى أن القـوي سـيأكُُل     ،على أنه مظلـم  ،العالم مستقبلحينما يرسمون لك  ،نالسوداويي

وعلـى أن   ،وعلى أن الحروب القادمة حروب ميـاه  ،فقراً سيزدادوعلى أن الفقير  ،الضعيف

 مطعنيا وأهل الكُفرهذا كُلُ ،األرض أهَلالنبات لن يكالم أهل الد نفسِال، هذا الكالم يبعثُ في ه 

  . لكنك إذا آمنتَ باِهللا رباً ،السخط والضيق والقلق

وهـو الـذي يسـتحقُ     ،هو المسير ،بِه إلهاً آمنتَ، رب بيده كُُل شيء ؟معنى رب ما        

ـ  ،كُلَّ شيء يربيوهو الحكيم الذي  ،هو الممد ،به رباً وآمنتَ ،العبادة ن ضـمنِ تربيتـه   وم

ربيها ةالنفوس البشريي.  
  

  
  

أيهـا   :فقاَل لي كالماً ،أهل العلم الدنيوي منالعيد الماضي زارنا في المسجد رجل  في        

، يتحدثُ عن الجفاف الـذي  بإمكاني أن أقف على قدمي ليس ،إذا استوعبتُه كما أراد ،األخوة

وأن  ،وأننا مقبِلون على جفاف عـام  ،قد تدنّى كثيراً المياه منسوبوأن  ،أصاب منطقة دمشق

ومتوسـط   ،ودراسـات  ،وأرقـام  ،وأدلّة ،وجاءني بإحصائيات ،إلى اليباس آيُلحوض دمشق 

مقابـل   ،في العام الماضي بأمطارٍ تزيد عن ثالثمائة وسبعين ميليمتـر  فوجِئنافكيفَ  ،األمطار

، هـذا  أين كانت هذه؟ هذه مفاجآت ربنا عز وجل ؟في األعوام الماضية ميليمتر ١٢٠أو  ٨٠

  :هذه ربنا عز وجل يبددها ،نيةوالسوداوية والنظرة غير المتأ التشاؤم

   

:هذه مفاجآت الرب للعباد   
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  ]٣١: اآلية لقمانسورة [

  

        علىالعام من آيات اهللا الدالّة  وأمطار هتحلَّ كُلَّ عظم هوحد المطر إذا ظننت أن لكنّك ،

عبد ا ،، ال تعبد المطر دونِ اهللاغيرِ مناسب فيتلفُ المحاصيل في وقت مطريأتيك  ،التالمشك

 ،والـرِزق  السالمةسأل اَهللا ا، فلذلك وقته يتلفُ كُلَّ المحاصيل ، فالمطر في غيرِعز وجل اَهللا

  ؟ فهل رضيتَ باِهللا رباً

أن  :من قال لك ،وسوفَ تُذلّه جميعاً ،العالَم كُلَه كتملَأحياناً تستمع إلى أن هذه الجِهة         

   :السنّة خالفهذا  ؟هذا يدوم

  
  ]٢٥١: اآلية البقرةسورة [

  

العـالم   وتُذل ،في األرض تتحكم بالعالمِ كُلّه واحدة، إن جِهةً استثنائي ال يستمر وضع        

بما فيه امتحان، كُُل لكن ،هذا شيء ال يستمر ،كُلَه ينضح إناء.   

  .  ))وباإلسالمِ ديناً رباًمن رضي باِهللا  :طعم اإليمانِ ذاقَ((        
  

  
  

فـي أشـياء صـعب     ؟إسالمه نـاقص  ن، هل يرى أهبإسالم يستحيي أحياناً اإلنسان        

أنتَ تستحي بأوامر ربنا عز وجل  لما ؟ا موظفأن :ماذا أقول لها ،ال تُصافح ،محرِجة ،تطبيقُها

، ال تراه يتناسب مـع  تراه كامالً، ال تراه تاماً ال ،تستحي بالنواهي وتستحي بالتشريع، عندما 

 ،وباإلسالمِ ديناً ،يجب أن ترضى باِهللا رباً ،لم ترض باإلسالمِ ديناً أنكمعنى هذا  ،هذا العصر

ه وسلمى اهللا عليصل- وبمحمد- هنتاً ورسوالً، يعني هل رضيتَ بس؟نبي  هل تعتزهنتيعني ؟بس 

  .؟ي مستوى سنتههل أنتَ ف ،كذاوأن تجتنب  ،وأن تجتنب كذا ،وتفعَل كذا ،أمرك أن تفعَل كذا

هللا صـلى ا -وبمحمـد   ،وباإلسالمِ ديناً ،رباً باِهللاأن ترضى  :أحد عالمات إيمانك: إذاً        

  .رسوالً -عليه وسلم

:من عالمة اإليمان   
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-وبمحمـد   ،وباإلسالمِ دينـاً  ،فترضى باِهللا رباً ،تذوقُ طعم اإليمانِ: لي عندكم سؤال        

  . ؟أيهما أول ؟أم ماذا ،رسوالً -وسلمصلى اهللا عليه 

صـلى اهللا  -وبمحمـد   ،باإلسالمِ ديناًو ،رباً باِهللامن رضي  :طعم اإليمانِ ذاقَ((: انظر        

  .))رسوال -عليه وسلم

؟ إذا رضـيتَ بـاِهللا   أيهما أول ؛اإليمانحدث الرِضا وحدث ذوق طعم : نثاييوجد حد        

عندئذ تذوقُ طعم اإليمان،  ،نبياً ورسوالً -وسلم عليهصلى اُهللا -وبمحمد  ،وباإلسالمِ ديناً ،رباً

ذاقَ طعـم   ،وبمحمد نبياً ورسوالً ،وباإلسالمِ ديناً ،باِهللا رباً رضيأنه من  :صار معنى الحديث

 وهو ،وطبعاً التقديم والتأخير في العربية وارد ،النبي بصيغة فيها تقديم وتأخير فجاء، اإليمان

  .البالغة التقديم والتأخير من

         رواه الصالةُ والسالم في حديث سلوقاَل عليهمم :  

        نع دعقَّاصٍ سنِ َأبِي وب،  وِل اللَّهسر نع- هلَيلَّى اللَّهم عصلَّمسقَاَل -و قَاَل (( :َأنَّه نم

َؤذِّنالْم عمسي ينال  :ح َأن دَأشْهِإلَه لَه ال شَرِيك هدحو ِإال اللَّه،   هـدبًدا عمحم َأنـ و سروولُه، 

   .))لَه ذَنْبه غُفر ،وبِاِإلسالمِ دينًا ،وبِمحمد رسوال ،رضيتُ بِاللَّه ربا

وبمحمد  ،أحكامه ، وباإلسالمِ ديناً يتبعأمرِه علىعندما يرضى باهللا رباً يستقيم  :الحقيقة        

هنتاً يقتدي بِسذنوب :إذاً، نبي ليست له، ُل التوبة عندئذوتُقب هتُمحى ذنوب.  
  

  
  

أنتَ إذا عرفـتَ   يعني ،كما قُلت قبَل قليل كسبيالرِضا : نقطة دقيقة في الموضوع في        

  .اَهللا رضيتَ عنه

يقول هـذا الطفـل    ،رأى صديقَه يتلقّى ضربات من واِلده ،صغيريعني إذا كان طفل         

وحرصـه علـى    ،وتعرِفُ مشاعر األب تجاه ابنه ،أما إذا كُنتَ أباً ،هذا األب ظالم: رالصغي

التأديب ال  يفسرفاألب  ،ورأى ابنَه منحرِفاً قليالً فأدبه ،وحرصه على مستقبل ابنه ،ابنهأخالق 

ارتقى مستواك اإليماني  لمافكُ، ه رحمة وحكمة وعدل وحب وتربيةُفسره على أن ،على أنه ظُلم

  . إليماني رِضاك عن اهللا عز وجلارتقى مع مستواك ا

  .ومن عرفَ ربه رضي عن ربِه ،عرفَهمن رضي عن ربِه فقد : قالوا لذلك        

  .عالقة تقابِل ،اهللا عز وجل تُثمر الرِضا ومعرِفةُ ،يعني الرضا عن اهللا عالمة معرِفة        
  

:عن ربه فقد عرفه ومن عرف ربه رضي بهمن رضي   

:سؤال   
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هـو   :إذاً ،وتعالى حينما خلقَ العباد خلقَهم ليسعدهم سبحانههو أن اَهللا : نقطة دقيقة في        

 ُأخرىويحبونَه يحبهم محبةً  ،ويعبدونَه حقَّ العبادة ،يستقيمون على أمرِه هملكن حينما  ،أحبهم

 ،حب آخر حب البِـر  يأتي ،أما حينما يكون هذا االبن باراً بأبيه ،يل محبتهدل ، واحد كرم ابنَه

 ناكهالبِر بح ناكالنبوة وه بح.  

 يعني، تَ عنهألنك رضي ،اُهللا عنك يرضى ،أنتَ حينما ترضى عن اِهللا عز وجل :لذلك        

يـارب إنـي راضٍ   : يقول ،َهللا عز وجلفيخاطب ا ،مصيبةتأتيه  ،أجمل موقف أنه عبد مؤمن

  .عنك
  

  
  

وقد سمعتُ أن لهـذا   ،خبيث في أمعائه ورمجاء مريض معه : أخ في مستشفى حدثني        

  :آالم ضغط األمعاءألنه آالم  ،المرضِ آالماً ال تُطاق

  
  ]١٥: اآلية محمدسورة [

يحتملُهـا   فإنه يسبب آالمـاً ال  ،ورم خبيث األمعاءفإذا كان في  ،طاقاألمعاء ال تُ آالم        

 ،وقد ُأصيب بمرضٍ خبيث فـي أمعاِئـه   ،مؤمن إلى مستشفى مريض، فجاء أشد الرِجاِل جلَداً

 ،كان يمسك بِكلتا يديه على أطراف السرير ،وصفَ أحدهم حالته ،تُطاقواآلالم التي يعانيها ال 

 أو، فكُلما دخَل عليـه مـن يعـوده    احِ تبرماً بقضاء اِهللا وقدرهيرى في الصي ألنه ،ِلئال يصيح

  .شهد أني راضٍ عن اهللا :يقول له ،الطبيب أو الممرض
  

  
  

:هذا موقف المؤمن إذا جاءه ما يكرهه   

:قصة مؤمن راض عن اهللا   

:هنا  قف  
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 رب أنا راضٍ بقضاِئك ، يا :يقول ،ما يكرهه جاءهأكمل موقف يقفُه المؤمن إذا  يعني        

بين السـاخط   ،الصبر عند الصدمة األولى :، فلذلكوالرِضا والنعمةَربي لك الحمد والشُكر  يا

لكن البطولة أن ترضـى   ،ألن الساخط بعدئذ سوفَ يرضى شاء أم أبى ،فقطوالراضي زمن 

 ال وجلعن اِهللا عز نداألولىع الرسوب أ، حينما يتلقّى نبصدمة، قد بذَل ج الجهيدوكان هيا، هد 

في هذه المسابقة  الناجحين، حينما يتلقى أن اسمه لم يدرج بين خترتَ لياهكذا  ،ربي لك الحمد

  .وبقدرِكرب رضيتُ بِك رباً وبِقضاِئك  يا :يقول ،لهذه الوظيفة
  

  
  

  .األعظمالرِضا باب اِهللا : قالوا العلماء        

، إذا اإلنسان أنفسكموراقبوا  ،وبالسخط تحتجب عنه ،أنتَ بالرِضا تدخُُل على اهللا يعني        

اهللا حرمه  ،فلم ييسره لها ،لها ييسرهيجب أن  ،فرأى أن اهللا قد ظلمه بِها ،جاءته قضية مزعجة

هذا الشعور إياها، اهللا أهانه ،هبوجل عن اهللا يحج وجل يقوللهذا اهللا ،عز عز :  

  
  ]١٧-١٥: اآلية الفجرسورة [

  

بـتالء وحرمـاني   ا، عطـائي  وال منعي حرماناً ،إكراماًعبادي ليس عطائي  يا :يعني        

  .دواء
  

  
  

اهللا عز وجل صرفَ عنك شيئاً  ،إذا شيء لم يصح لك ،األكارمخوتنا أالذي أرجوه من         

ـ   ،هذا شعور شيطاني ،عند اهللا عز وجل مهانال تُحس أنك  ،تبتغيه ، ناهللا ال يحبني، لـم يعط

  :الشريف النبويالحديثَ  .، أعطى فُالن وحرمني، هذا الشعور شعور شيطانيحرمني

        ))نيا إنمن الد همن الطعامكم ،اَهللا ليحمي صفي هكم مريضا يحمي أحد((.  

كما يحمي الراعي الشـفيق غَنَمـه مـن     ،إن اَهللا ليحمي عبده من الدنيا((: وفي رواية        

  .))الهلَكةمراتع 

  .أن تأتيك الدنيا أو أن تُزوى عنك ؛عندكتعرِف اَهللا عز وجل إال إذا استوى  ولن        
  

:اعلم هذا   

:انظر لهذا القول للعلماء   



8 
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        عاء دعاهيقـوُل عليـه    ،في هذا الموطن -والسالم الصالةعليه -النبي  لذلك أجمل د

  : الصالة والسالم

        نع دبارِيِّ عيِّ اَألنْصالْخَطْم زِيدنِ يب اللَّه،  وِل اللَّهسر نلَّى-عص  ـلَّمسو هلَياللَّهم ع- 

اِئهعي دقُوُل في كَان َرَزقْتَِنياللَُّهمَّ َما  ،َوُحبَّ َمْن َينْفَُعِني ُحبُُّه ِعنَْدَك ،ُحبََّك ِنياْرُزقْاللَُّهمَّ (( :َأنَّه 

ي ِفيَما فَاْجَعلُْه فََراغًا ِل ،َزَوْيتَ َعنِّي ِممَّا ُأِحبُّ َوَمااللَُّهمَّ  ،فَاْجَعلُْه قُوَّةً ِلي ِفيَما تُِحبُّ ،ِممَّا ُأِحبُّ

  ))تُِحبُّ
  ]في سننه الترمذي أخرجه[

   

ليكن الفراغ الذي نشَأ  ،، زوى عنك المالالحق في، ليكُن هذا المال مبذوالً ماالً أعطاك        

  .اهللامن حرمانك من المال في سبيل 

أحيانـاً يكـون    زوجتـه، طبعاً أكثر وقته مع  ،إلنسان يكون زواجه ناجحاً جداًأحياناً ا        

  . يجلس في الغرفة وحده ،عنده فراغ فيصبح ،زواجه غير ناجح

ربي اجعل هذا الفراغ في سبيلك، أنتَ  يا ،ناجح غيرعنده فراغ ناتج من زواج  :مثالً        

عنـك   ، وإن زوىسبيِل اهللا في، إن أعطاك اُهللا ما تبتغي فهو رابح الحالتين مثل المنشار على

  . حال المؤمن اهذ ،ما تُحب فهو في سبيل اهللا
  

  
  

صـلَّى  -اللَّه  رسوُلبينَا (( :قَاَل عن عبد الرحمنِ بنِ َأبِي لَيلَى عن صهيبٍ ،ثَابِتٌ حدثَنَا        

لَّمسو هلَيِإذْ  -اللَّهم ع ابِهحَأص عم دقَاعكحفَقَاَل ،ض: كحَأض مي مَألُونوَل  :الُواقَ ؟َأال تَسسا ري

اللَّه! ممو كحقَاَل ؟تَض:  كُلَّه هرَأم نِ ِإنْؤمرِ الْمتُ َألمجِبعرخَي،   اللَّـه دمح بحا يم هابَأص ِإن

رخَي لَه كَانو،  ِإنوهابَأص رخَي لَه كَان ربفَص هكْرا يم،  هرَأم دكُلُّ َأح سلَيوِإال    كُلُّه ـرخَي لَـه

نْؤمالْم(( .  

بـي عليـه الصـالة    والن ،على مكروه سواه يحمد الالحمد ِهللا الذي : المشهور والحمد        

  : والسالم كان يقول

        ناِئشَةَ عقَاَل ،َما ُيِحبُّ َرَأىِإذَا  -ْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَّهم َعلَ-كَاَن َرُسوُل اللَِّه (( :قَالَتْ ع: 

  ))َحاٍلالَْحْمُد ِللَِّه َعلَى كُلِّ  :قَاَل ،َوِإذَا َرَأى َما َيكَْرُه ،الصَّاِلَحاتُالَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ 

   
  ]في سننه ماجةابن  أخرجه[

  

:ما معنى هذا الدعاء للنبي عليه الصالة والسالم؟   

:ما هو الحمد المشهور؟   
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ا أقام نفسه علـى أربعـة   إذ :؟ قاَلمقام الرِضا العبدمتى يبلُغُ : د العارفين باهللاألح قيل        

، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبـدت، وإن دعـوتَني   قَبِلتربي إن أعطيتني  يا: ُأصول

  .أجبت

  .، تركَك تعبدهستجيب، دعاك تأعطاك راضٍ، زوى عنك راضٍ ،العبوديةهذا مقام         

كان بالصالة مسروراً فيصلي، وإال  فإذا ،في أشخاص عبيداً هللا بل عبيد لألحوال يعني        

، إن تجلّى اُهللا علي أو لم يتجّل، أنا ُأصلي كبيراً جهالًهذا جاهل  ،ما فيها شيء الصالة ،تركها

ر إن وجدت في ، أجلس للذكوإذا لم يتجّل ُأصلي ،لحمد هللا ،نفحات اهللا منإن تجلّى فهذه نفحة 

  :صدق القائل ،أنا واجبي جلست ،لم يحدث تجّل ،الحمد هللا ،تجّل الذكر

  الصبرِ أن يحظى بحاجِتِه      بذي أخِلق

  القرعِ لألبوبِ أن َيِلَجا  وُمدمن                                           

فلم يظهـر   ،أو تُفكّر ،رأ القُرآنأن تق ،لتذكُرربنا عز وجل رآك جلستَ في الصبح  إذا        

في نفحة الحمد هللا  ،أما المؤمن يجلس ،مقفلة :لك يقول ،ففي اليوم التالي ال تجلس ،معك شيء

ب عندئذ يفتح لك أبوا ،إذا اهللا رأى إلحاحك وثباتك وإصرارك ،واجبيفي نفحة أنا أديتُ  ، ما

  . رحمته

قاء اِهللا فـإن أجـَل اِهللا   ، من كان يرجو ِليجيب الول طلب ، على أاُهللا عز وجل عزيز        

 ،، وفعلتَ موجِبات الرحمـة ، أنتَ طلبت، وألحت، واتخذت األسبابللمستقبلهذه  :آلت ،آلت

  . هذا الذي علي قد أنجزتُه ،الباقي اِهللاوعلى 
  

  
  

إذا إنسان ألزم نفسه بجلسة  :شاء اهللا بإخالص إنذا الكالم أقول لكم ه ،الكرام فأخواننا        

جلس هـذه  ا، أخي لم أشعر بشيء، متعلّقة بالحال الجلسةال يجعل  ،صباحية مع اهللا عز وجل

ولـو  ، لك جلسة قـرآن  مرة اهللا نعة ألفيجلسة ذكر ولو ربع سا لك، الجلسة في كُلِّ األحوال

ركعتين قيام الليل قبل الفجر، أنتَ اثبت على هـذا   لك، ٢٠أو  ١٥و أ ١٠خمس صفحات أو 

ومصـراً   ومتشبثاًوبعد أن يراك اُهللا صادقاً  ،، بعد أن يراك اُهللا ثابِتاًوأسابيع أسابيع، أيام وأيام

، وحينما تقبـع  ، من أول جلسةلحظة، الفتح ال يأتي من أول عليكعندئذ يفتح  ،وملحاً وصابِراً

  . جلسة مع اِهللا عز وجلاحاً في صب

:قف عند هذا الكالم   

:متى يبلغ العبد مقام الرضا؟   
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تُحس أنـك فـي    ثَمرةَ، أول اليوم اهللا ثمارها في أثناء إالال يعلم  ،أيها األخوة األكارم        

 ،لك جلسـة مـع اهللا صـباحاً    يكُنأما إذا لم  ،بينك وبين المخالفات مسافات بعيدة جداً ،حصن

 ،نك على الحافّـة أ، كبسكناتك ،بحركاتك، المكممكن أن تغلط دائماً بك ،تُحس أنك على الحافة

هـذه  ، صالة جلسة، إذا كان لك مع اهللا جلسة ذكر، جلسة تالوة، جلسة تفكُّر ، أماحرف على

على نهارِك سالجلسة تنعك حصافة ، أوالً الحفظ، ثانياً سواد في التفكير، سالمة في القولكُلّه ،

   :القرارفي 

  
  ]٤٨: اآلية الطورسورة [

   :لذلك        

، وإن أعطيتنـي قبِلـت  إن  ،أكفك النهار كُلَه الفجرِال تعجز ابن آدم عن ركعتين قبَل ((        

   .))، وإن دعوتني أجبتعبدت، وإن تركتني منعتني رضيت
  

  
  

  .العلمِ صحةُالرِضا هو : الجنيد يقول اإلمام        

طبعـاً   ،انظر للراشد عند طبيب األسنان ،تعلم ،العلم الرِضا عالمة :كما قُلت قبَل قليل        

، ألنه مـوقن أن  كت ويشكُر الطبيب ويعطيه األجرومع ذلك يس ،المخدر يتلقىيتألم جداً حينما 

  .قى رِضاك، فكُلما ارتقى علمك ارتِلصاِلحه الطبيبعمَل 
  

  
  

الرجاء والخوف يزول يوم  ،يوم القيامة والخوفالرِضا والمحبة ليست كالرجاء : اآلن        

، انتهى الرجـاء  ،ادخل الجنة كان يرجوها في الدنيا فدخلَه واحد ،القيامة، في رجاء يوم القيامة

 ،الدنيا أهِلنِ من أحواِل ، فالخوف والرجاء حاالانتهى الخوف ،فوقاه اُهللا منها الناركان يخافُ 

  . إلى الجنة ،محبة حاالنِ مستمران إلى اآلخرةلكن الرِضا وال
  

  
  

:وهم خاطىء   

:؟ يوم القيامة والخوفالرضا والمحبة ليست كالرجاء : ا يعني هذا القولماذ  

:عالمة الرضا العلم   



11 
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إيمانُه كبير يظُن بعض أخواننا أن المؤمن العالي الذي  :رفي وهم كبي :نقطة مهمة في        

 ،ألّم لكن ال يسخَطُ على اهللا، واحد ابنه مـرِض يت هو ،كالم غير واقعي هذا، ال يتألّم للمصيبة

  . ألم األلم، المرض مؤلم ،الكالم غير واقعي ،ال ،ي أنتَ لو كان إيمانك قوياً تفرحأخ: لهيقال 

فقاَل أحد  ،ذرفت بعض دموعه ،ابراهيم ابنُهحينما ماتَ  -عليه الصالة والسالم- النبي        

ة–الصالة والسالم  عليه؟ فقاَل أتبكييا رسوَل اهللا (( :أصحابِهلتـدمع : -بواقعي العين إن،  وإن

  .))وإنّا عليك يا ابراهيم لمحزونون ،الرب يسخطُوال نقوُل ما  ،القلب ليخشع

 ،، المصيبةُ مصـيبة أن ال تتألم من المصيبة الرِضاليس معنى : الواحد يتوازن فحتى        

، لكن هناك ألـم محفـوف بالرِضـا    فعَل شيئاً خالفَ الشرع ماي يتألّم والذ ،والمصيبة مؤِلمة

والجاهل يتـألّم   ،، فالعاِلم يتألّم ويرضى، وهناك ألم محفوف بالسخطوقدرِهوالتسليم لقضاء اهللا 

  . التألّم شيء واقعي أما ،ويسخَط

اَهللا عز وجل شاءت حكمتَه أن  ألن ،ال ،الدنياالبطولةُ أن تنجو من كُلِّ مصائبِ  ليست        

  .بالمكارهتكون الدنيا محفوفةً 
  

  
  

تحـت   ،فيه رطوبة كبيرة جـداً  ،كان في بيت واحد :تكلّمت البارحة في درس الجمعة        

نـا مـن    الـذي نجا الحمد هللا: فقال ،الثالث وقبلي الطابقفاشترى بيتاً في  ،وشمالي ،األرض

  .لكن فيه وصف ِلما كان عليه من قبل ،الكالم كالم حمد هذاهو  ،الرطوبة والظالم

  :عندما قال أهل الجنة      

  
  ]٣٤: اآلية فاطرسورة [

  

ال يوجد مرحلة إالّ  ،على الحزن، أساسها الحزن مركّبةٌ؟ أن الدنيا امعنى كالمهم هذ ما        

أخذ عقابه لعـدم كتابتـه الوظيفـة، فـي     أيام ي ،المرحلة االبتدائية بطال، دخل فيها مشكالت

في متاعب من أيام الخطبة حتى الزواج  ؛في الجامعة يرسبونه، في الزواج ،اإلعدادي يزحف

 ،الليلال ينام  ،التهاب السحايا :ترى يا، ٤١ابنه حرارته  ،، أنجب أوالداًحتى الصبح ينام، ال 

  : أساسها ابتالء الدنياألن هذه  ،هكذا شاء اَهللا عز وجل ،ها سلسلة متاعبالحظ حياتنا كُلُ

  . لتواء ال دار استواءاإن هذه الدنيا دار         
  

:ما معنى كالم أهل الجنة في هذه اآلية؟   
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، وواحـد  لكـن أوالده ليسـوا أبـراراً    ،صالحةأحدهم اهللا رزقه زوجة : الناس الحظ        

، واحد قليلخله ر وزوجته صالحة لكن دأوالده أبرا واحد، ه أبرار وزوجتُه سيئةأوالد :كسبالع

 كثير لكن ليس دخلُههندأوالد كُثُأوالد ع هندر لكـن فقيـر  ، وواحد ع  هأبـرار ، وواحـد أوالد 

   :ءاالبتال على، طبيعة الحياة الدنيا مركبةٌ يدة وغني وعنده علل في جِسمهوزوجتُه ج

  
  ]٣٠: اآلية المؤمنونسورة [

  

، عرفَ أنها مركبةٌ على الحـزن ؟ إذا في الدنيا يسعد، اإلنسان متى طبيعة الدنيا هكذا        

  . هكذا الحياة ،توقّعاًصار حزنُه م
  

  
  

: قال ،فاجأب إجابة ذكية جداً ،هنتائج عمل وأروه ،وقد قصفَ مدينةً ،جاؤوا بطيار مرة        

نظـر إلـى   االحرب إلقاء قنابل، فلما قيَل له هكذا فعلـت،   ،هكذا الحرب، الحرب إلقاء ورود

كنظر إلى ا، جريمتهكذا الحرب: األبنية، قال هذه.  

من ، هكذا التجارة :نقول له ،كبيرة وخسائرهأحياناً تجد أخاً يعمل في التجارة مهموماً         

ضحك، هكذا التجارة فيهـا   قالمن  ؟التجارة كُلُها أرباح :قال لك؟ هذا كالم ساذج، كالم ملك

، ا راحة بال إذا كان الدخل كافياًلكن معه ،يها قيودهكذا الوظيفة ف ،متاعب، بالوظيفة متضايق

ميزات وله ، كُل شيء له فيها قلق وهم مع دخل غير محدود ، هذهبال مع قيود راحةهذه فيها 

  .مساوئ

، كيلو تحتاج إلى تنكة ٥٠لكن كُل  ،السفروزنُها مريحة جداً في  ،طن ٣مركبة  عندك        

ة أنا أحتاج إلى سـيار : ففكّرت وقلت ،٣٥٠ بالتنكةكيلو تعمل  ٥٠٠وعند غيرك مركبة وزنُها 

، إذا السـيارات ذا شيء غير موجود بعالم ؟ هأنتَ حالم هل ،٣٥٠طن وتعمل بالتنكة  ٣وزنُها 

هكذا  ،فتوفّر بالوقود ،وتتحمل الوزن الخفيف ،فمصروفها كبير ،الشديدأردتَ أن تتمتع بوزنها 

   :الدنيا

  .ومن أحب آخرته أضر بدنياه ،دنياه أضر بآخرته أحبمن         

:ليس من شرط الرضا أن تسعد بالمصائب   

:هذه طبيعة الحياة الدنيا   
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.الرضا :١٠٠-٠٤٢الدرس  -مدارج السالكين -لتربية اإلسالميةا  
 

 ،كان محروماً إذا ،عاقل غير اإلنسان ،بالمصائبليس من شرط الرِضا أن تسعد : إذاً        

وال تقـل   ،؟ االبن غاٍل لكن أنتَ تتألمما هذا الكالم ،أخي أنا فرحان :يقولوهو  ،أو توفي ابنه

  .هذه حال الرِضا ،الرب يسخطُما 
  

  
  

رضـي  -ن أبا ذرٍ إ ،-رضي اُهللا عنهما- عليقيل للحسين بنِ  :ثمرات الرِضا بعض        

رحـم  : أحب إلي من الصحة، فقاَلالمرض  ،والسقَم الغنىالفقر أحب إلي من : يقول -عنه اُهللا

  .لَه اُهللالم يتمن غير ما اختار  ،من اتكَل على حسن اختيارِ اِهللا له: أنا فأقول أما ،اُهللا أبا ذر

ما يصلحنُي وما وتعلم  ،تَ أعلم وأرحموأن ،اختيارك هذاربي  يا ،اُهللا أقامك في وظيفة        

  .ال يصلحنُي

أخي أنـا طبيـب   ، اختارك في عمل شاق اهللا، المؤمن مع اهللا عز وجل استسالم حالة        

ومحـروم أهلـي    ١٢والساعة  ٤والساعة  ٣ والساعة ٢، أسعى في الساعة أعمل ليالً نهاراً

  .هذه المهمة كما أرادها اهللا فأدِّ ،أن تكون طبيباً لكاختار  ،اُهللا أقامك طبيب ،وأوالدي

لم يتمن غير ما اختار  ،تكَل على حسنِ اختيارِ اِهللا لَهامن  :األخوةكلمة احفظوها أيها         

  .لهاُهللا 
  

  
  

  .رِهبه بقضاِئه وقد والسرورطريقتي الفرح باِهللا  :قال بعضهم        

الراضـي ال يتمنـى فـوقَ     ألن ،الدنيا فيالرِضا أفضُل من الزهدِ  :قيَل ِلبِشر الحافي        

  .لَه، الراضي رضي بما قضاه اُهللا منزِلته

بعـد   الرِضااللهم إني أسألُك : -صلى اهللا عليه وسلم-عن قول النبي أبو عثمان سئل         

القضاء هو الرِضا  بعدلكنه  ،الرِضا قبَل القضاء عزم على الرِضا إن: فقاَل المسؤول ،القضاء

  .الحقيقي
  

  
  

ما إذا أصابك المكروه أ ،هذا افتراض ،راضٍ أنااإلنسان يتوهم لو أصابني مكروه  أيام        

  .هنا المحك فعالً

:ومن اتكل على اهللا ال ضل وال ذل ، قوته ذل ومن اتكل على، من اتكل على ماله ضل  

:ما قيل عن الرضا   

:من ثمرات الرضا   
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.الرضا :١٠٠-٠٤٢الدرس  -مدارج السالكين -لتربية اإلسالميةا  
 

اُهللا عـز   :قُلت لهـم  ،وان من الميدان مهنئين بالحجخأزارني  ،أن أحضر للدرس قبل        

 ،أيام يكون في حاج معتمـد علـى مالـه   : كيف؟ قُلت :، قاليعالج الحجاج ،الحجوجل ضمن 

هذا كيـفَ   ،وباص مكيف ،وخدمة ممتازة، مع ثالث وجبات ساخنة وباردة مكيفةفطلب خيمة 

رى مكانتَـه فـي   وهو ي ،إلى الحج انطلقَ ،في حاج آخر يكون ،عن خيمته يومين يتوه؟ يعالج

صغير جداً في  ، اُهللا يلهم موظف، رتبة مثالً، وظيفةاقتصادي، اسم علمي، مالي، بلده، له اسم

الطريقة ،المطار أن يزدريه اهللا عالج الحاج بهذه .  

والطريـق   ،مـوه فتجد األمور تيسرت أكر ،وجليكون الحاج مفتقراً إلى اهللا عز  أيام        

، اهللا ألهمه بوقت ليس فيه ازدحـام  واهللا ،والطواف سهل ،والبيت جاهز ،والوقوف قليل ،سهل

  .الحجعز وجل حتى الحجاج يعاِلجهم في 

 اُهللايجب أن تظهر نعم  ،، واحد معه مالأنا ال أحج إال بأرقى مستوى :في شخص قال        

يعلم بالحج موضـوع التيـه    كُلُكم، ه ثالثةَ أيامأقسم باهللا تاه عن ،ماًفاختار بِمنى فندقاً فخ ،عليه

  .تاه عنه ثالثة أيام ،بالحج وارد

اتكَل على اِهللا ال ضـلَّ وال  ومن  ،ومن اتكَل على قوته ذّل ،ماِله ضّل علىفمن اتكَل         

  .ذّل

  .اط محبةً لهسحب من تحت قدمه البِساُهللا عز وجل ي ،على غير اهللا عز وجل يتكَلأن         
  

  
  

وقيام الليـل وإنفـاق    وإقبال وأوراد وأذكار أحوالهو في بلده  ،أحدهم إلى الحج ذهب        

لكن ذهـب  ، معقولغير  بشكلتجليات ونفحات ربانية  بالحجمتوقّع أنه سيجد  ،وخدمة الناس

ما فـي شـيء،    ،، سعى، طافالحجفحجِب عن األحواِل كُلها في  ،بأحواِله واعتد ،إلى هناك

، فممكن اإلنسان تأديباً له األحوال؟ عالجه اهللا بأن حجبه عن أحوالُه أين، في شيء عرفات ما

ـ  كان، إذا لج بأن يحجب اهللا عنه األحوالأن يتعا خص قد ظن بأن مكانته كبيرة يتعالج عند ش

عتمداً، إذا كان أحياناً يزدريهلُهايض هعلى مال مشكلة المال ال يحفي م هيوجد فـي الحيـاة   ع ،

  . المشاكلآالف 
  

  
  

:كلمة كبيرة   

:انظر إلى هذا العالج الرباني لهذا الشخص   
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.الرضا :١٠٠-٠٤٢الدرس  -مدارج السالكين -لتربية اإلسالميةا  
 

 ،لمال يحـلّ كُل شيء با: قال ،اُهللا من عقابيلها نجاه :قُلتُ في نفسي ،قال كلمة شخص        

لو معك ألف مليون ال تساوي  ،مليار مصيبة ،في عنده مليون مصيبة ُهللا، هذه كلمة كبيرة جداً

  .شيئاً

أي مكـان بالعـالم   : يقولون بالحرف الواحد ،جاءه هاتف ،كُنت عند طبيب صديق أنا        

ال  ،، الورم الخبيث بلغ الدرجـة الخامسـة  في أمل واهللا ما :قاَل لي ،الرقم بالماليين كانمهما 

كُـل شـيء   : قال، فإذا اإلنسان مهما كان المبلغ كبيراً لن يفيد ، أي مكان بالعالمنفسكمأ تُتعبوا

  .، عقابيلها التأديبعقابيلهانجاه اُهللا من  :، أنا أقولهذه كلمة كبيرة ،يحل بالمال

الحقيقـي   أمـا  ،قبل توقّع هذا رِضا افتراضي ،قبل أم بعد؟ بعد :الحقيقي متى فالرِضا        

  .دبع
  

  
  

 :من تعريف الرِضـا  ،تفاع الجزعِ في أيِّ حكمٍ كانالرِضا ار :من تعريف الرِضا قال        

جداً، يعني يتمثّـل قولَـه    كبيرة، الراضي يعيش بسعادة اللهم خر لي واختر لي ،رفع االختيار

  :تعالى

  
  ]١١١: اآلية التوبةسورة [

  

حائطاً، لماذا تُزيل الحائط؟ ألم تبـع أنـتَ    يزيلأحب أن  لمشتري، اباع البيت حدهمأ        

أحب أن يعطيك، أحب أن يمنعك،  ،فأنتَ بِعت واُهللا اشترى ،حر لمشتريما دام بِعت فا ؟البيت

  .اشترىاهللا  ،المشتريليس له حق أن يتدخّل مع فالبائع  ،أنتَ فعالً بعت إذا، أحب أن يسرِّك

سكون القلـب تحـتَ    :، ومن تعاريف الرِضابالفرحاستقباُل األحكامِ : الرِضا تعاريف        

  .مجاري األحكام

         بن مرع رضـي اُهللا  -ي موسى األشـعري  إلى أب -رضي اُهللا عنه- الخطابوكتب

  .وإال فاصبر فإن استطعتَ أن ترضى ،كُلَه في الرِضا الخيرفإن  ؛أما بعد: -عنهما
  

:من تعريف الرضا   
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.الرضا :١٠٠-٠٤٢الدرس  -مدارج السالكين -لتربية اإلسالميةا  
 

  
  

ورِضا ، لعوام بِما قَسمه اُهللا وأعطىرِضا ا ؛ثالثالرِضا أقسام : شيء في الرِضا آخر        

  . واص به بدالً عن كُلِّ ما سواهخواص الخ ورِضا، الخواص بِما قدره وقضاه

ي أن ترضى بِما قَسـمه اهللا  فينبغ ،من الدنيا قط هفاتَالصديق ما نَدم على شيء  سيدنا        

  .باِهللا بدالً عن كُلِّ ما سواه ، وينبغي أن ترضىاِهللا وقَدرِه بقضاء، وينبغي أن ترضى لك

  .مقصودي ورِضاك مطلوبي أنتَإلهي         
  .رب العالمين هللا والحمُد

  

  

  

:أقسام الرضا   


