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 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش  
    المنجد ، محمد  صالح

  هـ١٤٣٠ الخبر – ، محمد صالح المنجد الرضا
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف   
 .األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 :أما بعد  
 مأل ،، ومن مأل قلبه من الرضا الرضا يفرغ القلب هللافإن  

، ، واإلنابة إليه، وفرغ قلبه ملحبتهاهللا صدره غنى وأمنا وقناعة
 .والتوكل عليه

 والرضا ثمرة من ثمرات املحبة، وهو من أعىل مقامات  
، وجنة  ومسرتاح املتقني، وهو باب اهللا األعظم،املقربني
 .الدنيا
رب من اجلنة وما فيها، ألن الرضا رضا اهللا عن العبد أك  

 ° ± :صفة اهللا، واجلنة خلقه، وقد قال سبحانه
بعد ذكر وعده للمؤمنني بدخول  ]٧٢: التوبة[ ² ³

  .اجلنة
 



 الرضــا  
 

 

 الوصول إىل السبيل وكيف مراتبه؟ وما ؟الرضا ىمعن فام  
 .ذلك الصرب؟وغري وبني بينه الفرق ثمراته؟وما وما إليه؟
ضمن  الواقعة السابعة الرسالة هذه ثنايا يف جتده ذلك كل  

 ، اهللا يل إلقاءها يف دورة علميةسلسلة أعامل القلوب التي يرس
وها هو  موعة زاد،وشاركني يف إعدادها الفريق العلمي يف جم

 .اليوم يسعى إلخراجها عىل هيئة مادة منشورة
 نسأل اهللا تعاىل الرضا والقبول، وصىل اهللا وسلم عىل نبيناو   

 .حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
  

 
 
 



 الرضــا  
  

 

الصرب للحكم، : ذروة اإليامن أربع: (t عن أيب الدرداء  
 .)١() للربوالرضا بالقدر، واإلخالص للتوكل، واالستسالم

أفضل األعامل الرضا عن : (-اهللارمحه -قال داود الطائي  
 .)٢()اهللا

 أن أحسب ما: (-اهللارمحه -وقال عبد الواحد بن زيد  
 درجة أعلم وال ،الرضا إال الصرب يتقدم األعامل من ًشيئا
 .)٣()املحبة رأس وهو ،الرضا من أرفع وال أرشف

 .الرضا والتسليم رأسها rوالسنة التي تركها لنا نبينا   
 أمجع تسعون: ( وهو حتت املحنة-اهللارمحه -قال اإلمام أمحد  

 :ًرجال من التابعني وأئمة املسلمني وأئمة السلف وفقهاء األمصار

                                                      
 . )٤/٦٧٦(  اعتقاد أهل السنة )١(
 ).١/١١٧(أحكام القرآن للجصاص )  ٢(
 ).٤٧٥(شعب اإليامن )  ٣(



 الرضــا  
 

 

  أوهلا الرضا بقضاءr اهللاعىل أن السنة التي تويف عليها رسول 
 .)١(...) تعاىل والتسليم ألمره والصرب حتت حكمه اهللا

 .اهللا هم حزب اهللاوالراضون عن   
! " # $ % & '    :قال تعاىل  
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َمن وهب له الرضا : (-اهللارمحه -قال برش بن احلارث   ُِ
 .)٢()فقد بلغ أفضل الدرجات

 . سبحانه أن يبلغه إياهااهللاغها فعليه أن يسأل ومن مل يبل  
من سأل الرضا : (-اهللارمحه -قال الربيع بن أيب راشد  

ًفقد سأل أمرا عظيام ً()٣(.  

                                                      
 ).٧٢( العقيدة لإلمام أمحد )  ١(
 ).٨/٣٥٠(حلية األولياء )  ٢(
 ).٥/١١٢(حلية األولياء )  ٣(



 الرضــا  
  

 

 

ُّالراء والضاد واحلرف املعتل أصل واحد يدل ) ريض(   ٌ ّ
ْعىل خالف السخط ًتقول ريض يرىض رىض. ُّ ِ َ ٍوهو راض، . ِ
ٌّومفعوله مريض عنه ِ)١(. 

ُاللهم أعوذ «: ً مرفوعالويف احلديث عن عائشة    ُ َ َّ ُ َّ
َبرضاك من سخطك ِ َِ َ ْ َ َ ِ ِ«)٢(. 

: ، أي]٢١:احلاقة[ z y x } : وقال تعاىل  
  . ذات رضاٍمرضية

 .  )٣(هو سكون النفس إىل اليشء، واالرتياح إليه: والرضا  
ن أعظم رضا هو َّوملا كا .الرضا الكثريهو : الرضوانو  

                                                      
 ).٢/٣٣٠(مقاييس اللغة )  ١(
 ).٤٨٦(رواه مسلم  )  ٢(
 ).١٤٣(  الدليل إيضاح )  ٣(



 الرضــا  
 

 

َّخص لفظ الرضوان بام كان من   سبحانه وتعاىلاهللارضا   اهللاُ
U:   4 3  2 1 0 ]وقال، ]٢٩:الفتح 
U: %$#"!] ٢١:التوبة[. 
أي طلب : َّأي أعطاه ما يرىض به، و ترضاه: أرضاهو  
 :  كام قال رؤبة بن العجاجرضاه،

ِلقَطَ فْتَبِضَغ ُوزُجَا العَِذإ    َضاهَرَ تَالَو  ِّ َ متَالَا وَّ  )١(ِقـَّلَ
 

 سكون القلب: الرضا: (-اهللارمحه -قال احلارث املحاسبي  
  .)٢()حتت جريان احلكم

 اهللاسكون القلب بام قسم : الرضا: (وقال بعض احلكامء  
U٣() له(. 

                                                      
 ).٤/٢٥(رشح الريض عىل الكافية )  ١(
 ).١٠٢(التعرف )  ٢(
 ).٤٦ (اهللالتوكل عىل )  ٣(



 الرضــا  
  

سكون النفس إىل : الرضا: (-اهللارمحه -وقال ابن حجر  
   .)١()القضاء

 فيام جيريه اهللاترك اخلالف عىل : الرضا: (عضهموقال ب  
 .)٢()عىل العبد

عدم الندم عىل ما فات من الدنيا : الرضا: (وقال بعضهم  
   .)٣()وعدم التأسف عليها

: -اهللارمحه - بن عبد العزيز العمرياهللاوقال عبد   
 .)٤()الزهد: الرضا(

  به وهناه عنه،اهللاّأن يسلم بام أمره : هورضا العبد ف  
 من ا جيري به قضاؤهمم جيزعال  له، واهللاويرىض بام رضيه 

 .ّاألوامر واملصائب، ويسلم هللا يف ذلك، ويزهد يف هذه الدنيا

                                                      
 ).١١/١٨٧(فتح الباري )  ١(
 ).٢٢٦(شعب اإليامن   )٢(
 ).٢٣٥(شعب اإليامن   )٣(
 ).٣٦٤(ذم الدنيا  )  ٤(



 الرضــا  
 

 

 

 تتفاوت درجات الرضا القلبي فيام بينها، بحسب قوة إيامن  
 .العبد، وبحسب األمر الذي دخله الرضا من العبد

 : جهة حكمها إىل ثالثة أقساموهذه الدرجات تنقسم من  
 .واجبا الرضال: القسم األول
 .ستحبا املرضال: والقسم الثاين
 .حرما املرضال: والقسم الثالث

 : فهو أصل الرضا وهو يف أربعة أمور، هي:الرضا الواجبأما   
 .ًالرضا باهللا ربا  -١
 .ًالرضا باإلسالم دينا  -٢
ً نبيا ورسوالrالرضا بمحمد   -٣ ً. 

 r اهللاأنه سمع رسول : t عباس بن عبد املطلبعن ال  
َذاق طعم اإليامن من ريض «: يقول َِ َ َ َْ ِْ ِ َ َ ًرباباهللا َ ّ َ وباإلسال،َ ْ ِ ِ ِم َ
ًدينا ً وبمحمد رسوال،ِ ُ َ َّ ٍُ َ َِ«)١(. 

                                                      
 ).٣٤(رواه مسلم   )١(



 الرضــا  
  

 .  الرضا بام وقع من املصائب وعدم اجلزع فيها-٤
  فهو املنازل العليا من الرضا باألمور:وأما الرضا املستحب  
 .ربعة السابقةاأل

 . فهو الرضا باملعايص والذنوب:وأما الرضا املحرم  
 .اهللاوسنتحدث عن هذه األقسام بالتفصيل إن شاء   



 الرضــا  
 

 

 

 ،ًىض باهللا ربايكون معه أصل الرو أن الواجب هالرضا   
 وبالقضاء والقدر، وال ً نبيا،rٍ وبمحمد ،ًوباإلسالم دينا
 . ا العالية فيهاجتب مراتب الرض

ٍفهذا هو الرضا الذي ال يتم إيامن عبد إال به، ومن مل يرض   ُ 
 بأصل هذه األنواع األربعة أو بأحدها فقد خيرج من دائرة هذا

 . ًالدين، ويصبح كافرا باهللا العظيم
ٌوالرضا هبذه األنواع سهل عند الدعوى، ولكن عند   

 . عليها حتتاج إىل جماهدة وصرب وتوطني للنفسالتحقيق
 

إفراده سبحانه بأنواع  :إن من أعظم مظاهر الرضا باهللا  
 .العبودية واأللوهية، وتوحيده يف أسامئه وصفاته

ًفرتىض به ربا واحدا ال رشيك معه، وترىض بعبادته، وحبه،   ً 
والتذلل إليه، واخلضوع له، والرغبة إليه، والرهبة واخلوف 



 الرضــا  
  

ٍأحدا يف يشء من ذلك كلهمنه، ورجاؤه، وال ترشك معه  ً. 
 ْوترىض بتدبريه، فتنزل به حوائجك، وتطلب منه إصالح  

 .دينك ودنياك
، وهذا اهللاتسخط عبادة ما دون  أن :ً                  ومن الرضا باهللا ربا  

فال ترىض بعبادة النصارى للصليب  اإلسالم، ىقطب رح
واملسيح، وال ترىض بعبادة اليهود لعزير، وال ترىض بعبادة 

 .ًوال ترىض بعبادة األصنام واألوثان أيا ما كانت ،بوذالالوثنيني 
ُحمروم منه غالة الصوفية عبادالرضا وهذا    ّ ألهنم  ؛ القبورٌ

زلون حوائجهم باألولياء ْفينًيف احلقيقة ما رضوا باهللا ربا، 
، ّويتوكلون عليهم،  ويستغيثون هبم، ويسألوهنم،واألقطاب

 .اهللا وال يقضيه إال ،اهللاويرجون منهم ما ال يقدر عليه إال 
 لطلبوا؛ الذين يرجون األموات لو رضوا باهللا رباوهؤالء   

 .وما توكلوا إال عليه، وال استغاثوا إال به ،ه سبحانهاملدد من
 ومن العجب دعوى هؤالء أصحاب القبور أهنم هم أرباب  

 .القلوب، وأهنم هم املتخصصون يف طب القلوب وعالجها



 الرضــا  
 

 

 !. قتله بالرشك وعدم التوحيد؟وكيف يعالج القلب من  
 :األنعام[  º  » ¼ ½ ¾ ¿ À          Á ¹  :قال تعاىل  
ًيعني سيدا و إهلا (:ب  ابن عباسقال؟ ]١٦٤  فكيف ،ً

ٍأطلب ربا غريه و هو رب كل يشء؟ ُّ ً!()١(.   
  n o  p q r s  t u  :وقال تعاىل  

ً ومعينا ًاً أختذ معبودا ونارصاهللاأغري :  يعني]١٤ :األنعام[ ُ
 .!؟ًوملجأ

 .اهللا، والبغض يف اهللا احلب يف :ً                  ومن الرضا باهللا ربا  
 .ًفمحبة العلامء من الرضا باهللا ربا

 .ًوحمبة الصاحلني والزهاد من الرضا باهللا ربا
 وحمبة القائمني عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر من الرضا

 .ًباهللا ربا
 .ًاهللا رباوبغض الفساق والفجار من الرضا ب

 .ًوبغض املمثلني واملغنيني من الرضا باهللا ربا
 .ً رباوبغض القنوات الفضائية املفسدة وامللحدة من الرضا باهللا

                                                      
 ).٢/١٨١(مدارج السالكني )  ١(



 الرضــا  
  

 

  فيه من أحكام،اهللالرضا هبذا الدين هو أن ترىض بام رشعه   
ّ ترىض بتحريمه، وما أحله ترىض بتحليله، وما اهللاّفام حرمه 

 . بإجيابهأوجبه ترىض
` f e d c b  a  :قال تعاىل  

 i h g ]أيهل أرىض ب: أي ]١١٤:األنعام 
 دين اإلسالم املتمثل يف كتابٍم آخر حيكم بيني وبينكم غري كَح
  فرتىض بإجياب بر الوالدين، وبإجياب الزكاة .rّوسنة نبيه ، اهللا

 وترىض بتحريم الزنا، وبتحريم الربا وغريها من الواجبات،
 .حرماتا من املوغريه

ٌوعدم الرضا هبذا الدين كفر وخروج عن اإلسالم، قال   
 ½  ¼ « º ¹   ¸ ¶ : تعاىل
¾ ¿ À  ]٢٨:حممد[. 

، اهللا عمل هؤالء الذين مل يتبعوا ما رضيه اهللافقد أحبط   
بل اتبعوا ما يسخطه، وكرهوا ما يرضاه من األعامل الصاحلة 

 .والواجبات واملأمورات



 الرضــا  
 

 

رضينا باإلسالم : ؤالء الذين يقولونوما أشد كذب ه  
ًدينا، ثم هم بعد ذلك يتبعون القوانني الوضعية املختلفة، 
 .فرتاهم حيكمون بالقانون الفرنيس، أو اإلنجليزي، أو اإليطايل

 !.فأين الرضا هبذا الدين؟  
 :األنعام[! ؟¢ ¡ � ~  :أين التمسك بقوله تعاىل  
٥٧[ . 

 سبحانه وتعاىل وحده ال فالتحكيم الرشعي إنام هو هللا  
 .رشيك له يف ذلك

 . مواالة املسلمني، ومعاداة الكافرين:ومن الرضا باإلسالم  
 وهذا من أعظم مظاهر الرضا هبذا الدين، فرتىض باإلسالم  

وتوايل من ريض به، وتكره الرشك والكفر وتعادي من ريض 
 . هبام

ِ                                 ومن أبعد البعد عن الرضا باإلسالم   ْ ل  أن يرىض الرج:ُ
بأحوال أهل الكفر، ومعتقداهتم، وعاداهتم، وحيب نقلها إىل 
بالد اإلسالم، من التعري، واالختالط، وأنواع املوسيقى، 

 .وأشكال الفساد



 الرضــا  
  

 الدعوة إىل العلامنية، :ومن أشكال عدم الرضا باإلسالم  
 .وفصل الدين عن الدولة

r 

 :ر، منهاتتمثل مظاهر الرضا هبذا النبي الكريم بأمو  
 وليس االكتفاء بمحبته فقط، بل أن يكون :rحمبته   

أحب إليك من نفسك، وزوجك، وأبيك، وأمك، وأبنائك، 
 .وأصدقائك، وأقاربك

  كام فعل الصحابة:ً                                       ومن الرضا به نبيا افتداؤه بالروح واجلسد  
y فكان أحدهم يسد اجلحر برجله خوفا عىل النبي ،ًr ،

ًوآخر قاتل جيشا كامال بمف ُرده دفاعا عنه، وثالث يفضل أن ً ِّ َ ًُ
َّيقطع جسده قطعة قطعة عىل أن يؤذى رسول  َ  . بشوكةr اهللاُ

ال كام فعله الكفار  :ً                                   ومن الرضا به نبيا عدم متني نبوة غريه  
 ~ :  عنهماهللا حيث قالوا كام أخرب rوالطواغيت يف عهده 

. ]٣١:الزخرف[  §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
ادوا أن تكون النبوة فيمن خيتارونه فلم يرضوا بنبوته، وأر

 .ويرضونه



 الرضــا  
 

 

  من حتريم:عىل لسانه اهللا بام رشعه ارضً                     ومن الرضا به نبيا ال  
 ® ¬  :قال تعاىل. ٍ أو إباحة مباح،ٍ أو إجياب واجب،ٍحرام
¯  °     ± ² ³ ´ µ   ¶ ¸ ¹     º 

» ¼ ½  ¾ ¿ À  ]٦٥ :النساء[ . 
ًه نبيا، بل جيب فتحكيم الرشع وحده ال يكفي للرضا ب  

  .ًأيضا عدم وجود احلرج يف النفس، ثم التسليم بذلك
 ككيفية توزيع :ً                                     ومن الرضا به نبيا الرضا بقسمة األموال  

أموال الصدقات، وأموال الفيء، وأموال الغنائم، ونحوها، 
 a  b c `    _ ^ [ \:قال تعاىل

d e f g h i j k ml 

n ]٥٩ :التوبة[. 
َتعس «: r اهللاقال رسول :  قالtوعن أيب هريرة    ِ َ

َعبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة، إن أعطي ريض،  ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َُ ْ ِ َ ُ ِّ ُ َ ِّ ُِ ِ
َوإن مل يعط سخط َِ َ ُْ َْ َ ْ ِ«)١(.   

                                                      
 ).٢٨٨٧(ري رواه البخا)  ١(



 الرضــا  
  

 والوقوف عند :ً                                     ومن الرضا به نبيا عدم االبتداع يف دينه  
 من  هبااهللاٍسنته، وعدم االجرتاء عليه بابتداع أمور ما أنزل 

 .سلطان
 فابتداع املوالد، وأنواع األذكار، وطرقها، وأنواع العبادات،  

 .ًليس من الرضا به نبيا
 دحت وال ،الرحيم الرؤوف نبيك سنة -اهللا رمحك- الزمف  
 تغرت وال ،ِوال تبتغ اهلدى من غريه ،وعمله أحد بقول عنه

 ،وتأويلهم املتكلمني راءوال بآ ،وانتحاهلم املبطلني بزخارف
 ،ورسوله اهللا عند من جاء فيام والرضا والفوز واهلدى الرشد نإ
 ،املضمحلة آرائهم من ؛املتنطعون به وأتى ،املحدثون أحدثه فيام ال

 من ًبدال رسوله وسنة اهللا بكتاب وارض ،الفاسدة وعقوهلم
 .بطلكل م وزخرف قائل كل قول

 

 .ا يوازي الصربم بالقضاء والقدر هو الواجبالرضا   
وهو عدم اجلزع عند املصائب والنوازل، وطمأنة القلب،   



 الرضــا  
 

 

 وقدره إنام هو اهللاٍ عىل كل حال، ومعرفة أن ما قضاه اهللاومحد 
 .ٍحلكمة ال يعلمها إال هو سبحانه وتعاىل

 من املرض، والفقر، وضيق احلال، اهللافرتىض بام قدره   
 .وسوء املعيشة، ونحو ذلك

 ٍ لك من زوجة وإن كانت قليلة اجلامل،اهللاوترىض بام قسمه   
 أو  فقط،ًأو كانوا بناتاٍوما قسمه لك من أوالد إن كانوا قلة، 

 .ًذكورا فقط
 فيهم، وإن كانوا اهللاوترىض بقبيلتك وقومك الذين خلقك   

 .ًأقل رشفا ورفعة من غريهم
  شق اجليوب عند املصائب،:ومما ينايف الرضا بالقضاء والقدر  

 .دود، والنياحة عىل امليتولطم اخل
 مصيبة االنتحار التي :ومما ينايف الرضا بالقضاء والقدر  

ٍ، فكم سمعنا عن شاب قتل فشت وتفشت بني بعض املسلمني
ٍ ملصيبة حلت به، وكم سمعنا عن فتاة أهلكت نفسها نفسه ٍ

 .ٍلفاجعة نزلت هبا



 الرضــا  
  

 التشكي والتسخط عند :ومما ينايف الرضا بالقضاء والقدر  
 .سالنا

 له، وأنه اهللا اعتقاد ظلم :ومما ينايف الرضا بالقضاء والقدر  
 .ٍ عىل فالن أو عىل فالناهللاهو املستحق للنعمة التي أنعمها 

والرضا بالقضاء والقدر هو الذي يسميه بعض العلامء   
 ).اهللالرضا عن (

 

، يته وألوهيته ووحدانيتههو الرضا بربوب :الرضا باهللان إ  
وأن ، وأن احلكم له فقط ال لغريه، والرضا بإفراده بالعبادة

 . نرىض بام رشع
 فالكفار ليسوا براضني ،نيال يكون إال للمؤمنهذا و  
 . باهللا
ما  و،هّ وقدراهترىض بام قضفهو أن  :اهللالرضا عن وأما   

 .  واألرزاقأحدث من املقادير
، فقد جتد ل فيه املؤمن والكافريدخهذا من املمكن أن و  



 الرضــا  
 

 

ًبالقضاء والقدر، وقد جتد كافرا يتامسك  ًرىضًمرشكا عنده 
ٌأنا مقتنع أن هذا قضاء وقدر، : عند املصيبة، بل يقول لك ٌ

وهناك بعض تاركي الصالة بالكلية، عندهم إيامن بالقضاء 
   !!.والقدر أقوى من بعض املصلني

 ،الرضا باهللا:  املؤمن يفًالبد من اجتامع األمرين معاو  
ًالرضا باهللا أعىل شأنا وأرفع مع العلم بأن  .اهللالرضا عن او

ّقدرا؛ ألنه خمتص باملؤمنني ً . 
 َ يرضفمن مل. ّكد الفروض باتفاق األمةأًفالرضا باهللا ربا   

ٌفال يصح له إسالم وال عمل؛ ًباهللا ربا ٌ. 



 الرضــا  
  

 

رضا الزائد عن القدر الواجب فيام الرضا املستحب هو ال  
 .مىض

            

، وكل ما سوى ًأن يرىض باهللا بدال من كل ما سواههو   
 . ال عربة به عنده، وهي درجة املقربنياهللا

درجة الرضا عن : (-اهللارمحه -قال الفضيل بن عياض  
 تعاىل إال روح اهللا درجة املقربني، ليس بينهم وبني U اهللا

   .)١()ورحيان
               

 .هو أن ترىض األعامل الصاحلة من الغري  

                                                      
 ).٨/٩٧(حلية األولياء )  ١(



 الرضــا  
 

 

r     

هو أن حتب معرفة سريته، ويكون مهك التأدب بآدابه،   
 والتحيل بأخالقه والتأيس بام زاد عن الواجب من سنته،

 .وتتمنى أن تكون معه يف اجلنة يوم القيامة
 

  :ٍ                         الرضا بالقضاء ثالثة أنواع( :-اهللارمحه -قال ابن تيمية 
 .مأمور هباٌطاعة فهذا  ، الرضا بالطاعات:أحدها  
، ٌّ مستحبإماٌ فهذا مأمور به، ،الرضا باملصائب :والثاين  

   .)١()وإما واجب
يتبني أن الرضا باملصائب وما يقدره ابن تيمية فمن كالم   
 .واجب، ومستحب: مني وما يقضيه ينقسم إىل قساهللا

 . فقد سبق احلديث عنهأما الواجب  
 ،الدرجة العليا من الرضا عند املصيبة فهو :وأما املستحب  

                                                      
 ).٤٨٣-١٠/٤٨٢(جمموع الفتاوى  )  ١(



 الرضــا  
  

ومحد الرب سبحانه عىل ما  ،التي فيها سكينة النفس التامةو
 ٌة عزيزأصابه من الرضاء، كام حيمده عند الرساء، وهذه درجة

ٌ إال قلة من املخلوقنياال يصل إليه ّ. 
 كان ما عىل اهللا بقضاء ارض: (-اهللارمحه -ال ابن عونق  
 من تطلب فيام وأبلغ ،هلمك أقل ذلك فإن ،ويرس عرس من

 يكون حتى الرضا حقيقة يصيب لن العبد أن واعلم ،آخرتك
 كيف ،والرخاء ىالغن عند كرضاه والبؤس الفقر عند رضاه
 ،كهلوا ًخمالفا قضاءه رأيت إن تسخط ثم أمرك يف اهللا تستقيض
 وترىض ،هلكتك فيه لكان لك وفق لو ذلك من هويت ما ولعل
 وكيف ،بالغيب علمك لقلة وذلك ،هواك وافق ذاإ قضاءه
 أصبت وال ،نفسك من أنصفت ما كذلك كنت نإ تستقضيه
   .)١()الرضا باب
عىل عباده؛ ألن  هذه الدرجة واهللا من رمحته مل يوجب  

 .أكثرهم ال يستطيعوهنا
َّ                             اذا حيمد العبد ربه عىل الرضاء؟مل: فإن قال قائل   ُ. 

                                                      
 ).٦٩( بقضائه اهللالرضا عن   ) ١(



 الرضــا  
 

 

 :فاجلواب من وجهني
َ أحسن كل يشء خلقه وأتقنه، اهللا أن ألنه يعلم :األول   َ ٍ  وأنهَ

 .، وحيمده عليهااهللاًما فعل شيئا إال حلكمة، فريىض عن أفعال 
 ه وما يصلح له أعلم بام يصلحاهللاأن ألنه يعلم  :الثاين  

 .ه لنفسهاختيارٌ خري من ه، واختياره لهمن نفس
ًعجبا « :r اهللاقال رسول : قال tعن أنس بن مالك    َ َ

َللمؤمن ال ِ ِ ِْ ُ ِ يقيض ْ ْ َّ له شيئا إالاهللاَ ِ ً ْ َ ُ ُ كان خريا لهَ َ ً ْ َ َ َ«)١(.   
 لك، وإن كان اهللا عىل هذا اخلري الذي قدره اهللافتحمد   

 .ٍقد جاءك عىل شكل مصيبة أو فاجعة
                       

زعم بعض الصوفية أن الدعاء لرفع البالء يقدح يف الرىض   
 .والتسليم

أن املذموم هو التشكي إىل الناس ال التشكي : والصحيح  
                                                      

 .، وصححه األلباين)٢٠٢٩٨(رواه أمحد  )  ١(



 الرضــا  
  

 ٍّ، فإذا اشتكى اإلنسان ما به من رض إىل ربه ودعاه ليكشفهاهللاإىل 
 .ٍفليس ذلك مناف للرضا والتسليم

 دما أصابه الرض دعا ربه أن يكشف العذاب عنuفأيوب   
4   5  : سبحانه بالصرب، فقال تعاىلاهللاعنه، وقد وصفه 

 .]٤٤:ص[ 6
ولقد شكا األمل والوجع النبي : (-اهللارمحه -قال العيني  
r وأصحابه ومجاعة ممن يقتدى هبم، وال أحد من بني آدم 

ذموم إال وهو يأمل من الوجع ويشتكي من املرض، إال أن امل
ًمن ذلك ذكره للناس تضجرا وتسخطا، وأما من أخرب  ً
إخوانه ليدعوا له بالشفاء والعافية، أو كان أنينه وتأوهه 

   .)١()اسرتاحة؛ فليس ذلك بشكوى
 ]١٦:السجدة[ k j i h  : تعاىلوقال  

َيدعون رهبم يريدون نعام ودفعفوصف عباده الصاحلني بأهنم  ً 
ٍالدعاء جللب منفعة فٍنقم، ٍ أو دفع مرضةِ ّ  .ال يتعارض مع الرضا ِ

                                                      
 ).٢١/٢٢٢(عمدة القاري  )  ١(



 الرضــا  
 

 

 

 إن التعب من العبادة، والتأمل من املصيبة، واحلزن: واجلواب  
 . به من الفجائع؛ ال ينايف الرضا املستحباهللاعىل ما أصابنا 

 إذا اإلنسان عىل احلزن ظهور: (-اهللارمحه -قال ابن حجر  
 قلبه كان إذا ًراضيا ًصابرا كونه عن خيرجه ال بمصيبة أصيب
   .)١()ًمطمئنا

، يرىض برشب الدواءقد فاملريض : ًولنرضب لذلك مثاال  
ٌوقلبه مطمئن ألخذه، ألنه قد يعلم من جتربة الناس هلذا الدواء 
ٌوإخبار األطباء أن هذا الدواء ناجح، وأنه قد شفي كثري من  ٌ

 .املرىض قبله بسببه
قد أنه هذا االطمئنان والرضا برشب الدواء إال  مع نولك  

  .يقشعر بدنه من طعمه و،يشعر بمرارته
ُوهكذا املسلم الصادق، يطمئن قلبه لربه، ويرىض بام أمره   

به من الواجبات، وما كتبه عليه من املصائب والفواجع، ومع 
 . ذلك فقد حيس بالتعب واألمل واحلزن
                                                      

 ).٧/٥١٤(فتح الباري  )  ١(



 الرضــا  
  

َّالصائم ريض بالصوم ورسف    .يشعر بأمل اجلوعقد لكنه  و،ه بُ
 هبذه الشعرية والفريضةٍ راض اهللاملجاهد املخلص يف سبيل و  

ٌومقدم عليهاإلسالمية العظيمة،  ُِ حيس باألمل ومع ذلك فهو  ا،ْ
 .والتعب

ليشء إذا حصل والتعب من اال يشرتط أن يزول األمل ف نإذ  
 نّلذويستقد بعض أصحاب املقامات العالية ، وإن كان الرضا
 .باألمل
   .)١()االستلذاذ بالبلوى: الرضا: (قال إبراهيم بن فاتك  

 :وقال بعضهم
ْبعَو          ُبْذـَ عَكـِي فُهـُابَذـَع   ُدهـُ ُربـُ قَكــِيف ُ ْ)٢( 
وكذلك فإن اإلخبار عن هذا األمل والتعب ال ينايف الرضا   

 عندما أخرب غالمه u وقسمه؛ كام فعل موسى اهللابام قدره 
 .ُنه قد لقي من سفره النصب والتعبأ

                                                      
 ).١٠٠٧٨(شعب اإليامن   )١(
 ).١٩٥( جامع العلوم واحلكم )  ٢(



 الرضــا  
 

 

 جواز عىل دليل هذا ويف: (-اهللارمحه -يقول القرطبي  
 ال ذلك وأن ،واألمراض األمل من اإلنسان جيده بام اإلخبار
 يصدر مل إذا لكن ؛للقضاء التسليم يف وال الرضا يف يقدح
 .)١()سخط وال ضجر عن ذلك

                          

 جعلت عيناه تذرفان، rإبراهيم ابن النبي ندما مات ع  
ُإن العني تدمع« :وقال ََ ْْ َ َ ْ َّ ُوالقلب حيزن، ِ َ ْ َ َ َْ َوال، َْ َّ نقول إالَ ِ ُ ُ َ ما يرَ  يضَ
َربنا ُّ َوإنا بفراقك يا إبراهيم ملحزونون، َ ُ َُّ ْ ْ َََ ُ َ َ َِ ِ ِِ َِ ِ«)٢(. 

البكاء عىل امليت عىل وجه ( :-اهللارمحه -قال ابن تيمية   
ٌّالرمحة حسن مستحب وذلك ال ينايف الرضا، بخالف البكاء ، ٌ
َوهبذا يعرف ، عليه لفوات حظه منه ْ  ملا بكى rقوله معنى ُ

َهذه رمحة جعلها « :عىل امليت َ َ َ ٌَ َ ْ َ ِ ِ يف قلوب عبادهاهللاِ ِ َِ ِ ُ ُ ُ وإنام يرحم ،ِ ْ ََ ََ َّ ِ
َ من عباده الرمحاءاهللا َ َ ُّ ِ ِ ِ َِ ْ«)٣(. 

                                                      
 ).١١/١٥(تفسري القرطبي )  ١(
 ).١٣٠٣(رواه البخاري  )  ٢(
 ).٩٢٣(ومسلم ) ٥٦٥٥(رواه البخاري  )  ٣(



 الرضــا  
  

 :ٍ                  الناس أربعة أقسامو
 .- رمحةليس يف قلبه: أي-ٍوة سٌمنهم من يكون فيه صرب بق -١
  .جزعٌ ومنهم من يكون فيه رمحة ب-٢
 . و منهم من يكون فيه القسوة واجلزع-٣
  .)١()املؤمن املحمود الذي يصرب عىل ما يصيبه ويرحم الناسو -٤

                                                      
 .بترصف) ١٠/٤٧(جمموع الفتاوى )  ١(



 الرضــا  
 

 

 

: القضاء يف أنواع الرضا ب-اهللارمحه -ابن تيمية قال   
 .ٌمعصيةفهذا  الكفر والفسوق والعصيان،الرضا ب: والثالث(

 وسخطه، هٌ بل اإلنسان مأمور ببغض،ال يؤمر بالرضا به  
 .)١() ال حيبه وال يرضاهاهللافإن 
ُ حديث العرس بن -اهللارمحه -ابن تيمية ويدل ملا ذكره   

ِإذا عملت اخلطيئة يف«:  قالrعمرية الكندي، عن النبي  ُ َ ِ ِ َِ َ ُ َ ِ 
َاألرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب  ْ َ َ َ ْ َ َ َْ ََ َ َ َْ َْ ََ َِ َ َ َِ َ ِ َ

َعنها فرضيها كان كمن شهدها ْ ََ ِْ َ ََ َ ََ ََ َ َِ«)٢(.   
مكتوب يف الكتاب : ( قال-اهللارمحه -وعن الربيع بن أنس  
َ عمله ما دام اهللا فلن يقبل اهللاُمن ريض أن يعىص : األول
   .)٣()كذلك

                                                      
 ).٤٨٣-١٠/٤٨٢(جمموع الفتاوى   )١(
 .، وحسنه األلباين)٤٣٤٥(رواه أبو داود   )٢(
 ).٢/٥٧٦(الدر املنثور   )٣(



 الرضــا  
  

ٌ، فكثري من الناس اليوم يرضون باملحرمات ولألسف  
 .ويوافقون عليها، وإن مل يكونوا يشاركون فيها

ٍفريى الرجل اخلبث والفساد يف أهله وهو راض بذلك،    َ
 فريىض البنته أن حتادث الشباب وختالطهم باسم احلرية، ويرىض
 لزوجته اخلروج متربجة بدون حجاب باسم التفتح، بل وبعضهم

 . الشاب أن يفجر مع اخلادمة حتت سمعه وبرصهيرىض البنه 
وبعض هؤالء الذين يسمون أنفسهم باملثقفني يرضون   

بأنواع الكفر حتت شعار قبول الطرف اآلخر، وبعضهم يرىض 
 .بالبدعة حتت شعار التسامح والتقريب، ونحو ذلك

  سبحانه وتعاىل عن الرضا بحال الكفار والفساق،اهللاوقد هنى   
Y X  : يرىض بتلك احلال فقالَّوبني أنه ال

  e d c b a ` _ ^   ] \[  Z
f ]واملقصود: (-اهللارمحه -قال الشوكاين. ]٩٦:التوبة 

 عن ذلك؛ هني املؤمنني:  سبحانه بعدم رضاه عنهماهللامن إخبار 
 .)١() عليه مما ال يفعله مؤمناهللاألن الرضا عىل من ال يرىض 

                                                      
 ).٢/٥٧٤(فتح القدير )  ١(



 الرضــا  
 

 

الرضا و، ٌعصية معصيةالرضا باملأن : والقاعدة الرشعية  
 .ٌبالكفر كفر

من : كان يقال: ( بن شميط، عن أبيه قالاهللاعن عبد   
 مل U اهللاُريض بالفسق فهو من أهله، ومن ريض أن يعىص 

   .)١()ُيرفع له عمل
ٌوقد حسن رجل عند الشعبي قتل عثامن    ُ َ ََ َّt فقال له ،

فجعل الرضا بالقتل ). رشكت يف دمه: (-اهللارمحه -الشعبي
 .ًقتال
وهذه مسألة عظمى، حيث : (-اهللارمحه -قال القرطبي  

   .)٢()يكون الرضا باملعصية معصية
 

                                                      
 ).٣/١٣٠(حلية األولياء )  ١(
 ).٤/٢٨٦(تفسري القرطبي )  ٢(



 الرضــا  
  

 

بعد أن علمنا أنواع الرضا، وأن منها ما هو واجب،   
ومنها ما هو مستحب، فعلينا أن نعرف كيفية الوصول إىل 

 للعبد أن يكون من أصحاب تلك هذا الطريق، وكيف يمكن
 .العبادة القلبية العظيمة

وقبل أن نبني كيفية الوصول إىل طريق الرضا، نذكر   
ًخالفا للعلامء مهام يف هذه املسألة، أال وهو ٌهل الرضا يشء : ً

َ لإلنسان؟ أم أنه كسبي يمكن للعبد أن حيصله اهللاٌوهبي هيبه  ِّ َ ُ ٌّ
 .باملجاهدة ورياضة النفس؟

 .يدخله الوهب، والكسبرضا الإن   
  .ٌّوهبي باعتبار حقيقتهوٌّكسبي باعتبار سببه، فهو   
أن العبد قد يكسب الرضا بإنشاء أسبابه، : ومعنى ذلك  

ِّالتي سنذكرها فيام بعد، ولكن حقيقة الرضا ال يمكن أن حيصل َ ُ 
ٌ وفضل منه، هيبها من اهللاعليها هبذه الطريقة، بل هي هبة من 

 .ه، وحيرمها من يشاء من عبادهيشاء من عباد



 الرضــا  
 

 

 

ِإن العبد املؤمن متى ما علم بوجوب أصل الرضا،    َ
 مراتبه العالية؛ عليه أن يسارع ليعرف كيف حيصل واستحباب

هذا الرضا، وما األسباب التي توصله إىل ذلك الطريق 
 .املستقيم

 : ومن تلك األسباب
V  :قال تعاىل :الصرب عىل األذى وعىل الطاعة  -١

    `   _ ^ ] \ [ Z  Y X  W
c  ba j i  h g f   e d  

 .]١٣٠ :طه[
  أن رسولس عن زيد بن ثابت : أن يرزقه الرضااهللادعاء   -٢

علمه دعاء، وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله  r اهللا
ِّأسألك اللهم الرض« :كل يوم، وفيه َّ ُْ َ ُ َ ِا بعد القضاءَ َ َ َ ْ َ«)١(.   

 : يقولrكان النبي :  قالب بن عمر اهللاعبد وعن   
                                                      

 .، وإسناده حسن)١١٦( الرد عىل اجلهمية للدارمي  )  ١(



 الرضــا  
  

ِاللهم أسألك الصحة والعافية، واألمانة، وحسن اخللق،« ُ ُُ َ ُ َ َ َ َ َّ ِّْ َ َ ْ ََّ َ ََ َ ِ َ َ َ ُ 
ِّوالرض ِا بالقدرَ َ َ ِ«)١(.   

 سبحانه حكيم اهللا فإن علم العبد أن : سبحانهاهللامعرفة   -٣
 رمحه-ٌبار رحيم حصل له الرضا بام يكتبه، قال األلويس

املعرفة تقتيض الرضا بالقضاء، والسكون يف : (-اهللا
   .)٢()البالء

 اهللاأحق الناس بالرضا عن : (-اهللارمحه -وقال الفضيل  
   .)٣()أهل املعرفة باهللا

الرضا عىل قدر قوة العلم، : (-اهللارمحه -وقال اجلنيد  
  .)٤()والرسوخ يف املعرفة

ِوسئل بعضهم    علم: ( فقالكيف السبيل إىل مقام الرضا؟: ُ
 .)٥()القلب بأن املوىل عدل يف قضائه غري متهم

                                                      
 ).٤/٦٥٢(اعتقاد أهل السنة   )١(
 ).١١/١٨٠(روح املعاين   ) ٢(
 ).٨/١٠٤(حلية األولياء   ) ٣(
 ).٣٠/٢٠٦(روح املعاين   )٤(
 ).١٠/٨٩(حلية األولياء )  ٥(



 الرضــا  
 

 

 بعدما؛ فآخر التوكلهو ألن الرضا :  سبحانهاهللالتوكل عىل   -٤
 التسليم، وبعد  يف طريق التوكل ينال الرضا العبدترسخ قدم

  .ُوالتفويض حيصل الرضا
َسئل حييى بن معاذ : لهاهللالقبول بام قسمه   -٥ ِ متى يبلغ : ُ

  مقام الرضا؟ العبد
ٍإذا أقام نفسه عىل أربعة أصول ( :قالف   ِيعامل به ربهفيام ِ ُ. 
ُإن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن : يقولف ُ

ُتركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت ُ()١(.   
 : قال بعضهم

َتقنع بام يك   َْ ِ َّ َ َفيك واستعمل الرضاَ ِّ ِْ ِ ِْ ََ َ 
َفإنــك ال تــدري أتــصبح أ     َُ ِْ ُ ْ َ َِّ َ َ ِ ِم متــيسَ ْ ُْ  
َّفليس الغنى عن كثرة املال إن   ِ ِ َ ِ َِ ْ ََ ْ َ َْ َ  َامـَ
ِون الغنى والفقر من قبل النفسكَي     ْ ْ َ َُّ َِ َ ْ َِ ِ ُِ)٢( 

                                                      
 ).٢/١٧٤(السالكني مدارج )  ١(
 ).٥/٣١٩(تفسري القرطبي )  ٢(



 الرضــا  
  

 من جلس مع الفقراء زاده: (قال بعضهم :جمالسة الفقراء  -٦
 .)١() الرضا بام قسمه له تعاىلاهللا

 إىل -اهللارمحه -كتب عمر بن عبد العزيز :تذكر املوت  -٧
 .)٢()من أكثر ذكر املوت ريض من الدنيا باليسري: (ألوزاعيا

 فإن اإلنسان متى ما عال هبمته :علو اهلمة وتزكية النفس  -٨
 وسام هبا، وأراد لنفسه أن تزكو وتتطهر من أدراهنا، وصل

 .إىل طريق الرضا
ُ                                    توطني النفس عىل كل ما يرد عليها من   -٩ ِ  ُويسهل:  تعاىلاهللاَ

م ْلِا عرف ضعفه وقوة ربه، وجهله وعذلك عىل العبد إذ
ّ رحيم شفيق بار بهاهللاوأن ، ربه، وعجزه وقدرة ربه ٌٌ. 

 املوت عىل ولدك وال تعلم احلكمة يف ذلك، اهللافقد يكتب   
ولعل ابنك هذا إن بل تسلم وترىض وتعلم أنه حكيم عليم، 

ًعاش كان فاجرا أو عاقا أو مفسدا ً ً. 

                                                      
 ).١٠٩( الربهان املؤيد   )١(
 ).٣٥(الصمت   ) ٢(



 الرضــا  
 

 

فة وال تعلم احلكمة من  عليك ترك الوظياهللاوقد يكتب   
 أراد أن يكتب لك اهللاَّوراء ذلك، فتسلم وترىض، ولعل 
 .ًوظيفة تكون أكثر رزقا وبركة عليك

 .وهذا معلوم من التجربة ومطالعة أحوال الناس  
وأن اختياره له ، فإذا اعرتف العبد بجهله وآمن بعلم ربه  

 .؛ وصل إىل الرضاأوىل وأفضل وأحسن من اختياره لنفسه
ٌ إن التفكر القلبي وسيلة من وسائل :ِ              التفكر القلبي  -١٠

 سبحانه، فإذا تأمل العبد كيف اهللا إىل رضا الوصول
ً ضعيفا ومنحه اإليامن، وكيف جعل أقواما اهللاجعله  ً

أقوياء جبارين وحرمهم من تلك النعمة ثم أهلكهم؛ 
 . عليهاهللاتبني له مدى النعمة التي أنعمها 

 هذا الفقر جعله ال يتطلع إىل أنواع وإذا تأمل فقره وأن  
ً قد رزق أناسا األموال اهللالفسوق والعصيان، وكيف أن 

 عليه وريض اهللالطائلة ففسدوا وأفسدوا؛ عرف مقدار نعمة 
 .وهكذا. هبا

 



 الرضــا  
  

 

مقام الرضا أعىل من مقام الصرب؛ ألن الرايض ال يتمنى   
 . لهاهللا قد ريض بام قسمه غري حاله التي هو عليها، فهو

 وال يصدر عنه ما اهللاأما الصابر فهو ال جيزع بام قسمه   
ٍخيالف الرشع، ولكنه يتمنى أن ينتقل إىل حال أفضل من احلال 

 .التي هو عليها
 - اهللارمحه -عبدالعزيز بن عمر فحرضه رجل ابن اتم  
 واهللا هذا :القوم من رجل فقال ،العزاء حسن الرجل فكان
 .  )١(!!الصرب أو :عبدالعزيز بن عمر فقال .الرضا

ًوأيضا فإن الرضا يالزم العبد يف مجيع أحواله التي هو   
 . عليها، سواء حلت به نعمة أو مصيبة

 .أما الصرب فإنام يفعله العبد عند املصائب واملشاق  

                                                      
 ).٨/٢٧٧(حلية األولياء )  ١(



 الرضــا  
 

 

فإن استطاع املسلم أن يعمل هللا تعاىل بالرضا يف النفس   
ًليه بالصرب فإن فيه خريا كثريافليفعل، فإن مل يستطع فع ً. 

ولذلك كان العلامء العباد الزهاد حيرصون عىل مقام الرضا   
 .ًأكثر من حرصهم عىل مقام الصرب؛ ألنه أرفع مقاما

 ًعبادا U هللا إن: (-اهللارمحه - النباجياهللاقال أبو عبد   
 .)١()الرضا مسلك يسلكون الصرب من يستحيون

                                                      
 ).٢١/١٧(تاريخ دمشق )  ١(



 الرضــا  
  

 

 :منها ،ً       كثريةٍ    راتإن للرضا ثم
 

 اَي« :قال r اهللا رسول أن: t اخلدري سعيد أيب عن  
 ؛ًاِّيبَن ٍدَّمَحُِمبَو ،ًيناِد ِمَالْسِاإلِبَو ،ًاّبَر اهللاِِب َِيضَر ْنَم ،ٍيدِعَس اَبَأ
 يا عيل أعدها :فقال سعيد أبو هلا فعجب »ُةَّنَاجل ُهَل ْتَبَجَو

    .)١(ففعل ،اهللا رسول
 من السامء اهللامن ريض بام أنزل : ( tوقال ابن مسعود  

   .)٢()اهللاإىل األرض دخل اجلنة إن شاء 
 

: قال أنه r اهللا رسول عن ،t وقاص أيب بن سعد عن  

                                                      
 ).١٨٨٤(رواه مسلم )  ١(
 ).٩/٢٤٩(حلية األولياء )  ٢(



 الرضــا  
 

 

َ ال ُهَدْحَو اهللا َِّالإ َهَِلإ َال ْنَأ ُدَهْشَأ :َنِّذَؤُامل ُعَمْسَي َْنيِح َالَق ْنَم«
 ،ًاّبَر اهللاِِب ُيتِضَر ،ُهُولُسَرَو ُهُدْبَع ًداَّمَُحم َّنَأَو ،ُهَل َيكَِرش
  .)١(»ُهُبْنَذ ُهَل َرِفُغ ؛ًيناِد ِمَالْسِاإلِبَو ً،والُسَر ٍدَّمَحُِمبَو

 

 ُِحبْصُي َنيِح ُولُقَي ٍِملْسُم ٍدْبَع ْنِم اَم« :قال r اهللا رسول عن  
 ،ًيناِد ِمَالْسِاإلِبَو ،ًاّبَر اهللاِِب ُيتِضَر :ٍاتَّرَم َثَالَث ِيسْمُي َنيِحَو
    .)٢(»ِةَامَيِالق َمْوَي ُهَيِضْرُي ْنَأ اهللا َىلَع ًاّقَح َانَك َِّالإ ؛ًاِّيبَن r ٍدَّمَحُِمبَو

 

 سليم بني أحد حدثني: قال الشخري بن العالء أيبعن   
 َاىلَعَتَو َكَارَبَت اهللا َِّنإ«: r اهللا رسول رأى قد الإ أحسبه وال
 اهللا َكَارَب ُهَل U اهللا َمَسَق َِامب َِيضَر ْنَمَف ،ُاهَطْعَأ َِامب ُهَدْبَع ِيلَتْبَي
ْمل ْنَمَو ،ُهَعَّسَوَو ِيهِف ُهَل ْمل َضْرَي َ   .)٣(»ُهَل ْكِارَبُي َ

                                                      
 ).٣٨٦(رواه مسلم )  ١(
 .حيح لغريهص: ، وقال األرنؤوط)١٨٩٨٨(رواه أمحد )  ٢(
 .وصححه األلباين) ٢٠٢٩٤(رواه أمحد )  ٣(



 الرضــا  
  

             

 طابت بالقسم ريض من: (-اهللارمحه -بن صيفيقال أكثم   
 .)١()عينه قرت فيه هو بام قنع ومن ،معيشته

َومسرتاح ، نة الدنياجل األعظم اهللاباب باهللا هو الرضا    ْ ُ
 .ونعيم العابدين، وحياة املحبني، العارفني

ّالرضا خيلص من اهلم والغم واحلزن وشتات القلب ف   ّ ّ
ْ يوجب طمأنينة القلب وبردهالرضاووكسف البال وسوء احلال،  َ 

بعكس السخط الذي يؤدي إىل اضطراب ، وسكونه وقراره
  .القلب وريبته وانزعاجه وعدم قراره

َزل عىل قلب العبد سكينة ال تتنْنُالرضا يو   ً ّزل عليه بغريه وال ِ
 استقام ُأنفع له منها؛ ألنه متى ما نزلت عىل قلب العبد السكينة

ُوصلحت أحواله وصلح با ٍن يف أمن ودعة وطيب عيشاله، وكُ ِ ٍ َ َ ٍ. 
هو الرضا بامليسور، والصرب : العيش احلسن: (قال بعضهم  

 .)٢()عىل املقدور
                                                      

 ).١٣١(القناعة والعفاف   )١(
 ).١٥٩(تفسري البغوي   )٢(



 الرضــا  
 

 

 : قال بعضهم
َومن جيعل الرمحن يف قلبه الرضا   َ ْ َِّ َّ َِ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ َِ ْ 
ُيعش يف غنى من طيب العيش واسع       َ ْ َ ِّ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ً ِ ْ)١( 

 

 عن العبد إنام هو ثمرة رضا العبد عن U اهللارضا   
 . عنكاهللاريض ؛ اهللابالرب سبحانه، فإذا رضيت 

َّإن «:  أنه قالr عن النبي tفعن أنس بن مالك    َ إذا اهللاِ ِ
َّأحب َ ْ قوما ابتالهم، فمن رَ ُ ْ َْ َْ َ َ ً َيض فلَ َ َ ُه الرضا، ومن سخط فله ـِ ْ َ َُ َ َ ِ َ َ ِّ

ُالسخط َ َّ«)٢(. 
َّ إذا قىض قضاء أحب أن اهللاإن ( :tلدرداء قال أبو او   ً

َيرىض به من قبل العباد ُِ()٣(. 
 :ٌعن العبد خري من اجلنة وما فيها، قال تعاىل اهللارضا و  

                                                      
 ).٤/٤٠٦(تاريخ ابن معني )  ١(
 .وحسنه) ٢٣٩٦(رواه الرتمذي )  ٢(
 .)٤٧(الرضا البن أيب الدنيا )  ٣(



 الرضــا  
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، فإن العبودية ال تتم فإن الرضا باهللا من متام العبودية له  
إال بالرضا، واملحبة، واخلضوع، والتذلل، وغري ذلك، وهو 
 .ٍمؤد إىل الفرح والرسور باهللا تبارك وتعاىل وبام قضاه وقدره

 

 وصيتي اقبل ،بني يا: (كان من وصية بعض السلف البنه  
 .ًمحيدا ومتوت ،ًسعيدا تعيش احفظته نإ فإنك ؛مقالتي واحفظ

 يد يف ما ىلإ عينه مد ومن ،استغنى له قسم بام ريض من ،بني يا
 يف اهللا اهتم له اهللا قسمه بام يرض مل ومن ،ًفقريا مات غريه
 .)١()قضائه

                                                      
 ).٣/١٩٥(حلية األولياء   )١(



 الرضــا  
 

 

ِملا أمر بالسجود عىصفهذا إبليس     بام أمره َمل يرض؛ ألنه ُ
َكيف أسجد لبرش خلقته من تر: فقال  به،اهللا فعدم رضاه  .ٍاب؟ٍ

 .اهللاأدى به إىل معارضة أحكام 
 يف الربا اهللاال يرضون بحكم اآلن منافقو عرصنا وهؤالء   

املكتوبة يف كل مقاالهتم  وهم ّواحلجاب وتعدد الزوجات،
 ملاذا: ، كأهنم يقولون!!ٍيف خماصمة مع الرب سبحانهوامللفوظة 

 وإن مل يبوحواَفرضت علينا كذا؟ وملاذا أوجبت علينا كذا؟ وهم 
  .!كالمهم يدور عىل خماصمة الرب يف رشعههبذا رصاحة، ولكن 

 .ّفالرضا خيلص اإلنسان من هذه املخاصمة  
 

َّاللهم «:  إذا أصابنا هم أو حزنقول أن نr أمرنالذلك    ُ َّ
َإين عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، م َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ ْ َُ ِّ َّاض يف ِ ِ ٍ

َحكمك،  ُ ْ َعدل يف قضاؤكُ ُ َ َ َّ ِ ٌ ْ  والذي ال يشعر بعدل الرب )١(»َ
ٌفهو جائر ظامل ٌ.  

                                                      
 .اين، وصححه األلب)٣٧١٢(رواه أمحد )  ١(



 الرضــا  
  

 فقطع ،حتى يف العقوبات موجود يف كل يشء، اهللاوعدل   
 .  عىل ما اقرتفته يداهٌعقوبةٌعدل ألنه يد السارق 

َ فال يعرتض ، عقوباتهعدل يف و،ل يف قضائهْفاهللا عد   ْ ُ
 . وال يف عقوباتهعليه ال يف قضائه
 

 . الشكر: من أهم ثمرات الرضا  
ّ وحقه ،ٌ يشعر أنه مغبون؛ ألنهفصاحب السخط ال يشكر  

ٌ وحظه مبخوس،ٌمنقوص  .!ًه أصاليلعيرى أنه ال نعمة وقد ! ّ
 تهالرضا نتيج، و كفران املنعم والنعمتهالسخط نتيجف  

 .شكران املنعم والنعم
 

 : ضهمقال بع
َعليك بتقوى    ْْ َ ِ َ َ َ والصرب والرضااهللاَ ِّ َْ َّ َِ 
ُبمقدور ريب تك     ُِّ َ َِ ْ ُف ما أنت راهبِ ِ َ ََ ْ َ َ 



 الرضــا  
 

 

َوإنك إن عودت نفسك بالرضا   َِّ َِ َ َْ َْ ََّ َّ َِ ِ 
َبمقدوره هانت عليك      ْ َ َ ْ َ َُ ِ ِ ْ َ ُصائبَاملِ َِ)١( 

 

د واحلسد؛ ألن ّالرضا يفتح باب السالمة من الغش واحلق  
هناء  و،ٍفالننعمة  سيبقى ينظر إىل اهللاَاملرء إذا مل يرض بقسمة 

ٍّومتمن زوال النعمة ، ًا لغريه عىل الدوام فيبقى حاسد،ٍفالن
ُدخل صاحبه هذا البابُيهو الذي والسخط  عن اآلخرين، ِ ْ. 

 

، اهللار قد يوسوس الشيطان لإلنسان الساخط عىل أقدا  
 ما احلكمة من هذا؟ وما احلكمة يف هذا؟: فيقول له

،  وعلمهاهللاة حكمًاإلنسان واثقا من يجعل فالرضا أما   
ِمستسلام ألمره وقدره َ َ أخوان ) الرضا واليقني(فإن لذلك  .ً

 .!!توأمان متالصقان) ّالسخط والشك( و مصطحبان،

                                                      
 ).١٥٧( نرش طي التعريف )  ١(



 الرضــا  
  

 

رفع أعامل القلوب وأعظمها ٌإن الرضا عمل قلبي من أ  
ْشأنا، وقد يبلغ العبد هبذا العمل منزلة تسبق منازل من أتعب  ً

 .بدنه وجوارحه يف العمل؛ مع أن عمله أقل من عملهم
فطريق الرضا واملحبة ( :-اهللارمحه -ّولذلك يقول ابن القيم  
 فيصبح أمام الركب ؛ٍ وهو مستلق عىل فراشهَ العبدِّريَسُت

 .)١()بمراحل
ٍوهذا مما يميز أعامل القلوب بوجه عام عن غريها من   

ُأعامل اجلوارح؛ فإن التفكر والتأمل قد ينال العبد عليهام 
ًأجرا عظيام  ًوإن كان جالسا عىل فراشه مرتاحاً ، بعكس عمل ً

 .املجاهدةالعمل وبد فيها من اجلوارح التي ال
 ، والًوال يعني هذا أن يقعد الرجل عن العمل أبدا، فال يصيل  

ٌيزكي، وال يصوم، وال حيج، ويدعي مع هذا أن العبادة عمل  َ
 . والرضا عنه قد استغنى عن عمل اجلوارحاهللاقلبي، وأنه بمحبة 

                                                      
 ).٢/١٧٦(مدارج السالكني )  ١(



 الرضــا  
 

 

فهذا ضالل عظيم، وباب فتنة كبري، دخل منه إبليس عىل   
ًقلوب بعض الناس، فزادهم ضالال إىل ضالهلم، وكفرا إىل  ً

ار األعامل القلبية عىل كفرهم، ولو صدق ما ادعوه لظهرت آث
 .جوارحهم

 

 هلا شأن عظيم يف مضاعفة الثواب؛ أعامل القلوب الصاحلة  
أعامل ثواب  بخالف ،ٌّ حدا ال ينقطع وليس هلاأجرهألن 

 . ٌّحد معني التي هلا اجلوارح
فإذا صىل اإلنسان لربه فإن ثواب تلك الصالة ينقطع   

لذي ال يتوقف ثوابه، فإذا كان بانتهائه منها، بعكس الرضا ا
ثم  وعن قضائه، اهللاٍر بذهنه وقلبه أنه راض عن يفكاإلنسان 

ٌعرضت له مسألة حسابية   أجر الرضا ال ينقطع  فإن-ًمثال-ٌّ
ٌوإن شغل الذهن بيشء ثان؛ ألن أصله موجود ٍ ٍ ِ ُ. 

 ال ينقطع أجره باالنشغال بيشء اهللاوكذلك اخلوف من   
 ٌ ثم عرض له عارضاهللايبكي من خشية آخر، فلو كان اإلنسان 

 ال اهللاشغله عن البكاء، فإن أجر البكاء واخلشية واخلوف من 



 الرضــا  
  

ٌألنه عمل قلبي مركوز يف الداخلًيزال مستمرا؛  ٌّ  وهذا من ،ٌ
 .عجائب أعامل القلوب

 

Z   Y    X W ] \    [ ^  :قال تعاىل  
e d c b a ` _ h  g   f   ] آل

ُّتعز بالقناعة : (، قال بعضهم يف تفسري اآلية]٢٦:عمران ِ ُ
ُّ، وتذل باحلرص والرضا ِ   .)١()والطمعُ

 ًشيئا الدنيا من أخذ من: (-اهللارمحه -وقال الرامهرمزي  
 وغنى القناعة بعز احي بالقسم والرىض االقتصاد طريق عىل

 تاعامل من يرى ما كل إىل برصه طمح ومن ،طيبة حياة النفس
 ،فمها يف فتديره ،فتمتلئ تأكل التي البهيمة زلةْمن يف فهو هبا
 .)٢()احلال هذه غري تعرف ال ،األكل تعاود ثم

                                                      
 ).٣/١١٤(روح املعاين )  ١(
 ).٤٨( أمثال احلديث )  ٢(



 الرضــا  
 

 

غنى النفس إنام ينشأ عن : (-اهللارمحه -وقال ابن حجر  
 .)١() تعاىل والتسليم ألمرهاهللالرضا بقضاء 

 

: أما بعد( :ب موسى  عمر بن اخلطاب أليبكتب  
َفإن اخلري كله يف الرضا، فإن استطعت أن ترىض وإال 

 .)٢()فاصرب

                                                      
 ).١١/٢٧٢(فتح الباري   ) ١(
 ).٢/٣٩٠(الفتاوى الكربى   ) ٢(



 الرضــا  
  

 

إن الرضا ال يفارق أصحابه امللتزمني به؛ ال يف الدنيا، وال   
 .يف الربزخ، وال يوم القيامة، وال يف اجلنة

 . سبحانه يف دنياهمألهنم يرضون عن اهللا  
 .ويرضون عنه يف قبورهم  
 . من فضلهاهللاويرضون عنه عند دخول اجلنة، نسأل   
 اهللا فإن أصحاهبام قد خيافون عذاب أما اخلوف والرجاء  

 .ويرجون رمحته يف دنياهم
َ أن يقيم الساعة ليدخلوا اجلنة إن اهللاويف الربزخ يرجون   

 .كانوا من أهلها
يه، ويرجون أن  عند الوقوف بني يداهللاكام أهنم خيافون   

 .يرمحهم وخيلصهم من هذا املوقف
ًفإذا دخلوا اجلنة مل يعد هناك خوف أبدا؛ ألن أهل اجلنة    ٌ

 . ال خوف عليهم وال هم حيزنون
 .كام أهنم ال يرجون مثل رجاء الدنيا  



 الرضــا  
 

 

 .فهذا هو الفرق بني هذه املقامات القلبية الثالثة  
اهللا يريض أهل اآليات الدالة عىل رضا أهل اجلنة كثرية، فو  

َّ ضحوا يف سبيله، يرضيهم يوم القيامة الذيناإليامن والدين 
 :، قال تعاىلحتى يأخذوا كل ما كانوا يرجونه وزيادة ويعطيهم

  @  ? > = < ; : 9 8
  I H G F ED C B A
 Q  P ON M L K J

S    R  ]٥٩-٥٨:احلج[. 
، نيويوم القيامة ستكون العيشة الراضية عاقبة أهل اليم  

p o n m l      k  j i h       :قال تعاىل
 { z y x w v  u t s r q] احلاقة: 

٢١-١٩[. 
 Z Y X W ] \  :وقال تعاىل  

   .]٩-٨ :الغاشية[
1 2 3 4 5  6   7  :وقال تعاىل  

 .]٢٨-٢٧:الفجر[ 8 9 



 الرضــا  
  

*  + , - . / 0   :وقال تعاىل  
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 I H ]٧-٦:القارعة[. 
 .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم  

 
 
 
 
 
 
 
 



 الرضــا  
 

 

 

الرضا من أهم األعامل القلبية فام سبق ذكره يؤكد لنا أن   
 . ُالتي يتقرب هبا إىل اهللا سبحانه وتعاىل

ْء كرما، وكرم إن لكل يش: (-رمحه اهللا-أمحد اإلمام قال    َْ ًَ
 .)١()Uالقلوب الرضا عن اهللا 

 .والرضا درجة عزيزة ال يصل إليها إال أقل الناس  
ٌليس يف اخللق يشء : (-رمحه اهللا-قال شعيب بن حرب  

 .)٢()أقل من الرضا واخلوف
والرضا هو طريق اهلدى، وسبيل أهل التقوى، ومذهب   

ه؛ فهو يؤمن من رشح اهللا صدره لإلسالم فهو عىل نور من رب
بالقدر كله خريه ورشه، وأنه واقع وبمقدور اهللا جرى، ال 

 .يسأل عام يفعل وهم يسألون

                                                      
 ).٥/٣٠٨(تاريخ دمشق   )١(
 ).١٠٧( الرضا عن اهللا بقضائه  )  ٢(



 الرضــا  
  

حرضت رجال عند أيب عبد اهللا : -رمحه اهللا-قال إسحاق  
يا أبا عبد : أمحد بن حنبل وهو يسأله، فجعل الرجل يقول

اهللا، رأس األمر ومجاع املسلم عىل اإليامن بالقدر خريه ورشه، 
 ومره، والتسليم ألمر اهللا، والرضا بقضاء اهللا؟ قال أبو حلوه
 .  )١(نعم: عبد اهللا

فلتقم نفسك عىل الرضا، لعلك تنال بذلك فالح الدنيا   
 .واآلخرة

 : يقول املرندي
ُونعود   ِّ َ ْالصب َُ َر اجلميل نفوسناـَّ َ َ َُ ُ َ ِ 
َإن الرض         ِّ َّ ِا بقضائـِ َ َ َه أولـِ ْ َ َى هلـِ  اـَ
يرزقنا عمال صاحلا يرضيه عنا، واهللا أعلم، نسأل اهللا أن   

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
  

                                                      
 ).٢/٢٦٢(اإلبانة )  ١(



 الرضــا  
 

 

 

فيام ييل مستويان من األسئلة حول املوضوع، أسئلة   
 .حلوهلا مبارشة، وهي أسئلة املستوى األول

 . وأسئلة حتتاج إىل بحث وتأمل وهي أسئلة املستوى الثاين  
 

 .اذكر درجات الرضا من جهة حكمها  -١
 ما معنى الرضا باهللا ربا؟  -٢
 ما معنى الرضا باإلسالم دينا؟  -٣
 نبيا يف أمور، اذكر ثالثا rتتمثل مظاهر الرضا بمحمد   -٤

 .منها
 هل الرضا يتناىف مع البكاء عىل امليت؟  -٥
 .اذكر أربعا من أسباب حتصيل الرضا  -٦
 ما الفرق بني الرضا والصرب؟  -٧
 .اذكر أربعا من ثمرات الرضا  -٨



 الرضــا  
  

 .اذكر صورا من األمور التي تنايف الرضا بالقضاء والقدر  -٩
 يف t لزيد بن ثابت rما الدعاء الذي علمه النبي   -١٠

 .باب الرضا

 

 ؟اهللاما الفرق بني الرضا باهللا والرضا عن   -١
اذكر بعضا من األسباب التي تعني عىل حتصيل الرضا،   -٢

 .غري ما ذكر يف الكتيب
 حتصيل ًكيف تكون جمالسة الفقراء سببا من أسباب  -٣

 الرضا؟
 لإلنسان، أم هو كسبي اهللاهل الرضا يشء وهبي هيبه   -٤

َيمكن للعبد أن حيصله باملجاهدة ورياضة النفس؟ ِّ َ ُ. 
  أليب موسى األشعريtاب ارشح مقولة عمر بن اخلط  -٥
فإن اخلري كله يف الرضا فإن استطعت أن : أما بعد: (س

   ).ترىض وإال فاصرب
 ما الفرق بني الرضا وبني اخلوف والرجاء؟  -٦



 الرضــا  
 

 

gs 
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