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رضا اهلل وسخطو عمى العبد

ممخص الخطبة

ٔ -إثبات صفتي الرضا والسخط هلل تعالى -ٕ .المؤمن يرضى في الدنيا واآلخرة -ٖ .رضا الناس
غاية ال تدرك.

-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :إن من عقيدة أىل السنة والجماعة أن اهلل تعالى يرضى ويسخط ،فالرضا ضد السخط،
ولذلك جاء في الحديث أن النبي كان يدعو في سجوده فيقول(( :الميم إني أعوذ برضاك من

سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وبك منك ،ال أحصي ثناء عميك ،أنت كما أثنيت عمى نفسك)).

ففي ىذا الحديث استعاذ نبينا بالشيء من ضده ،فاهلل تعالى يرضى ويسخط ،فيو عز وجل يرضى

عن عباده المؤمنين المتبعين أوامره ،ويسخط عمى أعدائو وعصاتو ومن عادى أولياءه ،فاهلل تعالى
ت عمَ ْي ُكم نِعمتِي ور ِ
ِ
ِ
الم ِد ًينا
ض ُ
رضي لنا ىذا الدين فقال :اْل َي ْوَم أَ ْك َمْم ُ
ت لَ ُك ْم د َين ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ َ ْ ْ َ َ َ
يت لَ ُك ْم اإل ْس َ
ضوُ لَ ُك ْم [الزمر،]7:
[المائدة ،]ٖ:واهلل تعالى رضي لنا الشكر واألعمال الصالحة فقالَ :وِا ْن تَ ْش ُك ُروا َي ْر َ
فإن اهلل يرضى عن ذلك العبد ،قال تعالىَ :ل َق ْد
[الفتح ،]ٕٗ:بل إن العبد إذا تمتع بمذات الحياة

وكل من يعمل عمال صالحا مخمصا فيو هلل تعالى
ِ
َّ
ِ
ت َّ
الش َج َرِة
ون َك تَ ْح َ
ين ِإ ْذ ُي َبايِ ُع َ
َرض َي الموُ َع ْن اْل ُم ْؤ ِمن َ
المباحة وشكر اهلل تعالى عمييا فإن اهلل يرضى عنو ،قال النبي (( :إن اهلل ليرضى عن العبد أن

يأكل األَ ْكمة أو يشرب ال َش ْربة فيحمد اهلل عمييا)).
واهلل تعالى ال يرضى عن القوم الفاسقين ،كما ال يرضى عن األقوال التي تخالف شرعو وىدي نبيو ،

وعمى رأس ذلك أقوال المنافقون الذين يعممون ليدم الدين ونشر اإللحاد والفساد ،سواء كان ذلك عن
الن ِ
ون ِم ْن َّ
ون ِم ْن
اس َوال َي ْستَ ْخفُ َ
طريق قناة فضائية أو صحيفة أو مجمة ىدامة ،يقول تعالىَ :ي ْستَ ْخفُ َ
َّ ِ
ضى ِم ْن اْل َق ْو ِل [النساء ،]ٔٓ1:ويقول عن المنافقين في آية أخرى:
ون َما ال َي ْر َ
المو َو ُى َو َم َعيُ ْم ِإ ْذ ُي َبيِّتُ َ
ِِ
َّ
ِ
ِ
ين [التوبة.]69:
ض ْوا َع ْنيُ ْم فَِإ َّن الم َو ال َي ْر َ
ض ْوا َع ْنيُ ْم فَِإ ْن تَْر َ
ون لَ ُك ْم لتَْر َ
ضى َع ْن اْل َق ْوِم اْل َفاسق َ
َي ْحمفُ َ
ورضا اهلل تعالى ليس كرضا الخمق؛ ألن اهلل تعالى ليس كمثمو شيء ال في ذاتو وال في صفاتو،

رضا لطالب العمم)) .والمؤمن كذلك
فالمالئكة ترضى كما قال النبي (( :إن المالئكة لتضع أجنحتيا ً
يرضى ،بل إن رضاه في بعض األحيان يكون سببا لغفران ذنوبو ،قال النبي (( :من قال حين يسمع

وبمحمد
المؤذن :أشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأن محمدا عبده ورسولو رضيت باهلل ربا
ّ
رسوال وباإلسالم دينا ُغفر لو ذنبو)).
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واعمموا ـ عباد اهلل ـ أن المؤمن يرضى رضائين ،رضا دنيوي ورضا في اآلخرة ،فأما رضا الدنيا فيو
ما يشعر بو المؤمن من طمأنينة القمب عند ذكره هلل تعالى ،وما يتبع ذلك من انشراح الصدر وراحة

فرضي عن ربو ورضي
البال ،فيو يرضى وان كان فقي ار مبتمى؛ ألنو شاىد نعم اهلل الكثيرة عميو
َ
بقضائو ،بخالف الفاسق أو المنافق الذي استحوذ عميو الشيطان ،فيو ال يرضى إال بالدنيا؛ لذا ال

يجد طمأنينة لقمبو ،إنما ىو الضيق في الصدر والران عمى القمب ،فيو أبد الدىر متسخط ال يرضيو

شيء ،دائم القمق ،سريع السآمة من كل شيء ،ال يسعد إال بما يوبق لو دنياه وآخرتو ،وىذا من
صفات الكفار والعياذ باهلل ،يقول تعالىِ :إ َّن الَِّذين ال يرج ِ
ضوا بِاْل َحَي ِاة ُّ
ط َمأَُّنوا بِيَا
الد ْن َيا َوا ْ
اء َنا َوَر ُ
َ َْ ُ َ
ون لقَ َ
ِ
ِ
ِ
َِّ
اى ْم َّ
ون [يونس .]1:وأما الرضا الذي
ون أ ُْوَلئِ َك َمأ َْو ُ
الن ُار بِ َما َك ُانوا َي ْكسبُ َ
ين ُى ْم َع ْن َآيات َنا َغافمُ َ
َوالذ َ
َّ
ِ
ضوا َع ْنوُ [البينة ،]1:أي :بما
ينتظر المؤمن في اآلخرة فيو كقول اهلل تعالىَ :رض َي الموُ َع ْنيُ ْم َوَر ُ
وعدىم من الكرامة والنعيم المقيم والرضا الذي ال سخط بعده.

أقول قولي وأستغفر اهلل.

-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :إن رضا الناس غاية ال تُ ْد َرك؛ لذلك فإن المؤمن العاقل أولوياتو في الدنيا طمب رضا اهلل
عز وجل ،ألن النبي يقول(( :من التمس رضا اهلل بسخط الناس كفاه اهلل مؤنة الناس)) .ثم بعد ذلك

ويرضي الزوجان كل منيما
يطمب المؤمن إرضاء من أمر اهلل بإرضائيم في غير معصية كالوالدينُ ،
اآلخر ،وال يسخطُ أحدىما اآلخر؛ ألن النبي قال(( :ال ِ
يفركن مؤمن مؤمنة ،إن كره منيا خمقا رضي
منيا غيره)).

وال بد لمعبد أن يرضى عن ربو ،ورضاؤه عن ربو يكون بأن ال يسخط ويتذمر من قضائو وأن يرضى
بقدر اهلل تعالى ،كما قال ابن مسعود في قول اهلل تعالىَ :و َم ْن يُ ْؤ ِم ْن بِالمَّ ِو َي ْيِد َقْم َبوُ [التغابن،]ٔٔ:
قال( :ىو الذي إذا أصابتو مصيبة رضي بيا وعرف أنيا من اهلل).
ورضا العبد بقدر اهلل ال يعني أن يستسمم ويتواكل وال يغير واقعو أو يحاول إزالة الضرر ،بل يبذل

جيده لدرء تمك المصيبة مع رضاه بقدر اهلل وعدم التسخط أو الجزع ،ولذلك قيل :الرضا ىو الصبر

عمى البموى بال ظيور الشكوى.

ونحن نرى ـ عباد اهلل ـ أن من بني جمدتنا من يحاول إرضاء الناس عمى حساب دين اهلل ولو أدى

ذلك إلى إسخاطو تعالى ،فمنيم من يطالب بمنع رفع األذان لكي ال نزعج الكفار فيتيموننا بالتشدد

والتطرف ،ومنيم من أباح التعامالت البنكية الربوية ،وربما أصدر فتوى بجواز أخذ الربا واالقتراض

بو ولو بصوره المغمفة بالطابع اإلسالمي ألن المجتمع يريد ذلك ،ومنيم من خضع لضغط الواقع

فأجيد نفسو وأتعب غيره إرضاء لمشيطان عن قصد أو بغير قصد ،فأصبحنا نرى القوانين الوضعية
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تحكم بين الناس في قضايا االقتصاد والتجارة وغيرىا عوضا عن تحكيم الشريعة ،وأصبحنا نسمع من

يطالب بنبذ الجياد عالنية ،ويدعو إلى سفور النساء وخروجين لمعمل واالختالط مع الرجال في كل
المجاالت ،إذ غاية ما يتمنى أولئك أن يرضى عنيم الصميبيون والمنافقون بغض النظر عن رضا

اهلل وسخطو ،وىل اختفت البطالة بين الشباب الذين يعيمون أسرىم وىم في أمس الحاجة حتى نوظف
َّ
ونحل مكانيم فتيات يصرفن رواتبين في الغالب عمى الثياب والعطور ومتابعة الموضة؟! جاء في

سنن الترمذي أن معاوية كتب إلى عائشة أن ا ْكتُبِي ِإلَي ِكتَابا تُ ِ
وصينِي فيو وال تُ ْكثِ ِري َعمَ ّي ،قال:
َما بعد :فِإّني سمعت رسول اهلل يقول:
فكتبت عائشة رضي اهلل عنيا إلى معاوية :سالم عميك ،أ ّ
ِ
الن ِ
الن ِ
الن ِ
ضا ّ
اس َكفَاهُ اهلل ُم ْؤَن َة ّ
ضا اهلل بِ َس َخ ِط ّ
اس بِ َس َخط اهلل َو َكَموُ
اسَ ،و َم ِن اْلتَ َم َس َر َ
(( َم ِن اْلتَ َم َس ِر َ
الن ِ
الم َعمَ ْي َك .فما أبمغيا من وصية وما أقصرىا ،وما أحوجنا نحن لتطبيقيا في
اهلل ِإلَى ّ
اس))َ ،و ّ
الس ُ
حياتنا.

فاتقوا هلل عباد اهلل ،واسعوا في طمب رضاه ،واحذروا من أولئك الذين يزينون ألىل الباطل باطميم

ويصبغونو بصبغة إسالمية مع مخالفتو لمكتاب الكريم والسنة المطيرة ،ورضي اهلل عن ابن مسعود إذ

قال( :إن كنت مقتديا فاقتد بمن مات ،فإن الحي ال تؤمن عميو الفتنة).
نفعني اهلل واياكم بالقرآن العظيم...

