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طعـ الرضا
ممخص الخطبة

ٔ -مطمب الطمأنينة واستقرار النفسي -ٕ .نعمة الرضا -ٖ .فضؿ الرضا -ٗ .حاجة األمة في ىذا
المتديف -ٙ .وجوب االنقياد لسنة المصطفى .
العصر إلى الرضا -٘ .فضؿ المجتمع
ّ
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :فأوصيكـ ػ أييا المسمموف ػ ونفسي بتقوى اهلل سبحانو والعمؿ عمى مرضاتِو وتَ ِ
رؾ ما
وف
اء المَّ ِو ال َخ ْو ٌ
ؼ َعَم ْي ِي ْـ َوال ُى ْـ َي ْح َزُن َ
ُيسخطو ،فما زاغ مف اتقاه ،وال خاب مف رجاه ،أَال ِإ َّف أ َْوِل َي َ
َِّ
وف [يونس.]ٕٙ ،ٙٔ:
آم ُنوا َو َك ُانوا َيتَّقُ َ
الذ َ
يف َ
أييا الناسَّ ،
إف ِمف األمور التي ال يماري فييا العقالء وال يتجاىميا مف ىـ عمى ىذه البسيطة أحياء

أعيف تطرؼ وعقوؿ تدرؾ َّ
أف الطمأنينة واالستقرَار النفسي مطمب البشر قاطبةً واف اختمفوا في
وليـ ٌ
طًنا في نظرتيا ِ
لمثؿ ىذا المعنى
وسبؿ الوصوؿ إلييا ،وربما ضاقت بعض النفوس ع َ
تحديد معاييرىا ُ

ونفوس
ونفوس أخرى حصرتو في الجاه والمنصب،
كامنا في الماؿ وتحصيمو،
الرفيع ،فحصرتو ً
ٌ
ٌ
غيرىا حصرتو في األىؿ والولد .وىذه المفاىيـ واف كانت ليا حظوة في معترؾ الحياة الدنيا ،إال أنيا
خالؼ ذلكـ ،فكـ مف غني لـ
المشاىد أف األمر
قتية في الزمف ،والواقع
ُ
وو ّ
مسألةٌ ّ
َ
نسبية في األفراد َ
وكأنو لـ يجد إال
يفارؽ الشقاء جنبيو ،ولـ يجد في الماؿ معنى الغنى الحقيقي؛ إذ كـ مف ٍّ
غني يجد ّ
عكس ما كاف يجد ،وكـ مف صاحب ٍ
جاه ومنزلة رفيعة لـ يذؽ طعـ األنس واالستقرار في ٍ
ورد وال
َ
ِ
ٍ
ٍ
يوما ما ،وكـ مف صاحب أىؿ وولد يتقمّب عمى رمضاء الحزف والقمؽ
صدر ،وال الح لو طيفُو ً

شخصا لـ يحظَ بشيء مف ذلكـ
النفسي وعدـ الرضا بالحاؿ ،بينما نجد في واقع الحاؿ
واالضطراب
ً
ّ
ٍ
أنسو أبمغُ مف شقاء
غير أف
برمتيا ،و َ
صدره أوسع مف األرض ّ
َ
البت َة؛ ال ماؿ وال جاه وال أىؿ وال ولدَ ،

ألف تمكـ األصناؼ قد
أىميا،
َ
أبمج مف قمقيـ واضطرابيـ ،لماذا؟ وما ىو السبب عباد اهلل؟ ّ
وطمأنينتَو ُ
تباينت في تعامميا مع نعمة كبرى ينعـ اهلل بيا عمى عبده المؤمفٍ ،
نعمة إذا وقعت في قمب العبد
المؤمف أرتو الدنيا واسعةً رحبة ولو كاف في جوؼ حج ٍرة ذرُعيا ستة أذرٍع ،ولو ِ
نزعت مف قمب العبد
لضاقت عميو الواسعة بما َر ُحبت ولو كاف يتقمّب بجنبيو في حجر القصور والدور الفارىة.

بحده عمى األغواؿ
إنيا نعمةُ الرضا عباد اهلل ،نعـ نعمة الرضا ،ذلكـ السالح الفتّاؾ الذي يقضي ّ
اطمئنانيا بسالح ضعؼ اليقيف واإليماف؛ ألف مف آمف
النفس فتضرب أمانيا و
اليائمة التي ترعب
َ
َ
ٍ
ليبمغ ويصؿ ،ال يبالي ما يعرض لو؛
أحسف
يقو ،ومف عرؼ طريقو رضي بو وسمكو
عرؼ طر َ
مسمؾ َ
َ
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غرو ػ عباد اهلل ػ أف
ألف َ
بصره وفكره متعمقاف بما ىو أسمى وأنقى مف ىذه الحظوظ الدنيوية .وال َ
ألف المتمفِّت ال يصؿ وال ُيرجى منو الوصوؿ ،يقوؿ المصطفى (( :ذاؽ طعـ
يعا؛ ّ
يصؿ مثؿ ىذا سر ً

رضيت
ال)) رواه الترمذي ،وقاؿ (( :مف قاؿ:
دينا وبمحمد رسو ً
ُ
اإليماف مف رضي باهلل ربِّا وباإلسالـ ً
الجنة)) رواه أبو داود.
دينا
وبمحمد رسوالً وجبت لو ّ
باهلل ربِّا وباإلسالـ ً
ّ
ٍ
كؿ حالوة ،وعذوب ًة دونيا ُّ
إف لمرضا ػ عباد اهلل ػ حالوةً تفوؽ َّ
عذوبة ،ولو مف المذاؽ النفسي
كؿ
ّ
المكرر .فيذاف الحديثاف ػ عباد اهلل ػ عمييما مدار
مذاؽ المساف مع الشيد
القمبي ما يفوؽ
و
َّ
ِّ
َ
الروحي و ّ
ذكر وعمالً تتم ّكف النفس مف خوض ُعباب الحياة وتكفّ ِؤ
السعادة والطمأنينة ،وباستحضارىما ًا
أعاصيرىا دوف ُك ٍ
ٍّ
تضمنا الرضا
مشاؽ وعنت؛ ألف الحديثيف قد
مفة أو نصب ،ميما خالط ذلؾ مف
ّ
بوبية اهلل سبحانو وألوىيتو والرضا برسولو واالنقياد لو والرضا بدينو والتسميـ لوِ ،
فأخمؽ بمف جمع
بر ّ
ِ
ويعيش رضيِّا؛ ألف ىذه الدعامات ػ عباد اهلل ػ مقاصد
الدعامات الثالثة في قمبو أف يحيا ىنيِّا
ىذه
َ
مضادة لما يخالفيا مف اليوى والشبية والشيوة التي تعترض المرَء ما داـ حيِّا ،وىي معو
مشروعةٌ
ّ
الزيف و َّ
الحؽ والباطؿ و َّ
الشيف والرضا والسخط ،ومف رضي فمو الرضا ،ومف
في سجاؿ معتََرٍؾ بيف
ّ

أحدا.
السخط ،وال يظمـ رّبؾ ً
سخط فمو ّ
أييا المسمموف ،إف األمة في ىذا العصر الذي تموج فيو الفتف بعضيا ببعض وتتالقح فيو الشرور

ال .نعـ عباد اهلل،
دينا
وبمحمد رسو ً
والنكبات ليي أحوج ما تكوف إلى إعالف الرضا باهلل ربِّا وباإلسالـ ً
ّ
إنيا أحوج ما تكوف إلى إعالف ذلكـ بمسانيا وقمبيا وجوارحيا؛ ألف ما تعانيو األمة المسممة اليوـ
يصدؽ فيو قوؿ الحسف البصري رحمو اهلل حينما سئؿ :مف أيف أتِي ىذا الخمؽ؟ قاؿ" :مف ِقمَّة الرضا

عف اهلل" ،قيؿ لو :ومف أيف أتي قمّة الرضا عف اهلل؟ قاؿ" :مف قمّة المعرفة باهلل" .وال جرـ ػ عباد اهلل ػ
ِ
بيد أف ىذا ليس ىو نياية المطاؼ وال غاية المقصد،
أننا نسمع مثؿ ىذا اإلعالف عمى
كثيراَ ،
األلسف ً
المتنوعة في المأكؿ والمشرب والممبس
ليالمس شؤوننا
العممي
بؿ إننا أحوج ما نكوف إليو في الواقع
َ
ّ
ّ
والعمـ والعمؿ والحكـ واالقتصاد واالجتماع والثقافة واإلعالـ وسائر نواحي الحياة.

بألوىية الباري ج ّؿ شأنو
النفوس مشر ّئبة واألحداؽ شاخصة إلى أف ترى في واقع الناس الرضا
إف
ّ
َ
ِّ
ؼ لو وحدهُ ،ق ْؿ
المتضمنة الرضا
صر َ
ّ
ّ
بمحبتو وحده وخوفو وحده ورجائو وحده وكؿ ما مف شأنو أف يُ َ
ِِ
ؾ أِ
ِ
ِ
س ِكي َو َم ْح َياي َو َم َماتِي ِلمَّ ِو َر ِّ
يف
يؾ لَوُ َوبِ َذِل َ
يف ال َش ِر َ
ُم ْر ُ
ت َوأ ََنا أ ََّو ُؿ اْل ُم ْسمم َ
ب اْل َعالَم َ
صالتي َوُن ُ
ِإ َّف َ
َغ ْي َر المَّ ِو أ َْب ِغي َربِّا َو ُى َو َر ُّ
ب ُك ِّؿ َش ْي ٍء [األنعاـ.]ٔٙٗ-ٕٔٙ:
ُق ْؿ أ َ

المتضمف الرضا بتدبيره وتقديره وأف ما أصاب العبد لـ يكف ُليخطئو وما
إنو الرضا بربوبيتو سبحانو
ِّ
ليصيبو ،واذا رضي العبد بربوبية اهلل وألوىيتو فقد رضي عنو ربُّو ،واذا رضي عنو رّبو
أخطأه لـ يكف
َ
فقد أرضاه وكفاه وحفظو ورعاه ،وقد رتّب الباري سبحانو في محكـ التنزيؿ في غير ٍ
آية رضاه عف

َّ
ِ
ضوا َع ْنوُ [المائدة ،ٔٔ1:التوبة،ٔٓٓ:
الخمؽ برضاىـ عنو فقاؿ في ّ
عدة آياتَ :رض َي الموُ َع ْنيُ ْـ َوَر ُ
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المجادلة ،ٕٕ:البينة.]8:

برمتيا ،ومتى
عباد اهلل ،إف
انتشار الرضا بديف اهلل في أرضو ليو ّ
مظنة سعادة المجتمعات المسممة ّ
َ
ال في جميع شؤونيا أفمحت ِ
وىد َيت إلى صراط مستقيـ .واف
عظّمت األمة دينيا ورضيت بو ح َك ًما عد ً
التديف في أروقتو ليو المجتمع
التديف ويذ ّكرىـ ّ
اقع مجتمع ّ
بحؽ اهلل وتُ َش ّـ رائحة ّ
الناس إؿ ّ
يشد َ
و َ
أمر دينيا
الرضي حقِّا
ُّ
المستشعر ضرورةَ ىذا الديف لو كضرو ِرة الماء واليواء؛ ألف ك ّؿ ّ
أمة تيمؿ َ
ُ
ظـ طاقاتيا وتعطِّؿ أسباب فالحيا في الدنيا
فإنما ىي تيمؿ أع َ
وتعطّؿ كممةَ اهلل في مجتمعيا ّ

واآلخرة .فيا هلل العجب كيؼ يتحمَّؿ أقواـ عف دينيـ ويستخفّوف بو ويقعدوف بك ّؿ صراط يوعدوف
عوجا؟! ويا هلل العجب كيؼ يتوارى أقواـ بدينيـ وال يظيرونو إال عمى
ويصدوف مف آمف بو يبغونيا ً
ٍ
كف فيو وجد حالوةَ اإليماف :أف يكوف
تخوؼ؟! أيف ىؤالء مف قوؿ النبي (( :ثالث مف ّ
استحياء أو ّ
أحب إليو مما سواىما ،وأف َّ
اهلل ورسولو َّ
يحبو إال هلل ،وأف يكرهَ أف يعود في الكفر بعد
يحب المرء ال ّ

إذ أنقذه اهلل منو كما يكره أف ُيمقى في النار)) رواه أبو داود والنسائي؟!
سرىا وجيرىا" :رضينا
أال ما
تردد في ِّ
أعظـ األم َة الواثق َة بنفسيا الراضي َة بربيا ودينيا ورسوليا ّ ،
َ

دينا وبمحمد رسوالً".
باهلل ربِّا وباإلسالـ ً
الذؿ والخوؼ والفوضى ُّ
ؽ و َّ
وجودا
يجابا بالرضا بالديف
ً
التفر َ
سمبا وا ً
كؿ ذلؾ مرىوف ً
إف االضطر َ
اب و ّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وعدما ،ومف ي ْبتَ ِغ َغ ْير ِ ِ ِ
يف [آؿ عمراف.]8٘:
ً ََْ َ
اإل ْسالـ د ًينا َفَم ْف يُ ْقَب َؿ م ْنوُ َو ُى َو في اآلخ َ ِرة م ْف اْل َخاس ِر َ
َ
ِّ
القوة والصدؽ واألمانة
إنو الديف الكام ُؿ الصالح لكؿ زماف ومكاف ،إنو ديف الرحمة والرأفة و ّ

نقص وال
خالد ال يُ َّ
واالستقامة والعبودية هلل ،ديف متيف ٌ
قوض بنيانو وال تُ ّ
يز أركانوٌ ،
ديف ال يشوبو ٌ
ت عَم ْي ُكـ نِعمتِي ور ِ
ِ
يفتقر إلى ز ٍ
يت لَ ُك ْـ
ض ُ
يادة ،ديف كامؿ بإكماؿ اهلل لو ،اْل َي ْوَـ أَ ْك َمْم ُ
ت َل ُك ْـ د َين ُك ْـ َوأَتْ َم ْم ُ َ ْ ْ َ َ َ
ِ
الـ ِد ًينا [المائدة.]ٖ:
اإل ْس َ
بارؾ اهلل لي ولكـ في القرآف والسنة ،ونفعني واياكـ بما فييما مف اآليات والذكر والحكمة ،قد قمت ما
َ
ار.
قمت ،إف صوابا فمف اهلل ،واف خطأ فمف نفسي والشيطاف ،وأستغفر اهلل إنو كاف غفّ ًا
-------------------------

الخطبة الثانية

نبي بعده.
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالـ عمى مف ال َّ
وبعد :فاتقوا اهلل عباد اهلل ،واعمموا أف حالوة اإليماف ال يَم ّذ طعميا وال تالمس شغاؼ قمب المؤمف

مطمقا بما أتى بو مف الوحي ،فال
تسميما
ينقاد لو ويسمّـ
ً
حتى يرضى بمحمد نبيِّا ورسوال ،وذلؾ بأف َ
ً
غيره ،وال يرضى بحكـ غيره البتّ َة ،وأف ال يبقى في قمبو حرٌج مف
يتحاكـ إال ليديو ،وال يح ّكـ عميو َ

مغاير لقوؿ
ًا
مخالفا لمراد النفس أو ىواىا أو
تسميما ،أيِّا كاف حكمو  ،حتى واف كاف
حكمو ،وأف يسمّـ
ً
ً
ٍ
الحبيب قاؿ كما في الحديث الصحيحُّ (( :
الجنةَ إال مف
كائنا مف كاف؛ ألف
كؿ أمتي يدخؿ ّ
أحد ً
َ
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الجنةَ ،ومف عصاني فقد أبى)).
أبى)) ،قيؿ :ومف يأبى يا رسوؿ اهلل؟! قاؿ(( :مف أطاعني دخؿ ّ
أقبح وال أخزى في العصياف مف معارضة سنتو باليوى أو الشيوة أو تقديـ العقؿ عمييا أو
أال ّإنو ال َ
فئاـ مف الناس عمى وجو الحيمة وىـ ال ييتدوف سبيال،
التشكيؾ فييا ،كما وقع في أتُّوف ذلكـ ٌ
ٍ
جممة مف المسائؿ التي يبني عمييا المسمموف مرتكزاتيـ وثوابتيـ الشرعية ،وذلؾ مف
وباألخص في
ّ

عي يجب الرجوع إليو والجرأة عمى
السنة دوف ِّ
خالؿ الترويض عمى استسياؿ نقد نصوص ّ
مسوٍغ شر ّ
اقع الحاؿ تارات ،بؿ لقد شرؽ أقو ٌاـ بالسنة
مواجيتيا ووصفيا بأنيا تخالؼ المعقوؿ تارةً أو ال تالئـ و َ
ٍ
بمقمة
يغص
النبوية حتى أضحت شوكةً في حموقيـ ،فيا هلل العجب ،إذا كاف يسعى إلى الماء مف ّ
ٍ
قوة إال باهلل.
أي شيء يسعى مف
ّ
واحدة فإلى ّ
يغص بالماء ذاتو؟! فاهلل المستعاف ،وال حوؿ وال ّ

أال رحـ اهلل الحافظ ابف حجر وقد أحسف حيف قاؿ" :وقد توسَّع مف َّ
ِ
القروف الثالثة الفاضمة
تأخر عف
غالب األمور التي أن َكرىا أئمةُ التابعيف وأتباعيـ ،ولـ ِ
ِ
مسائؿ الديانة
مزجوا
في
َ
يقتنعوا بذَلؾ حتى َ
ُ
ّ
َ
ِ
كرىا ،ثـ لـ يكتفوا
يرّدوف إليو ما خالَ َفو مف اآلثار بالتأويؿ ولو كاف مستَ َ
بكالـ الفالسفة ،وجعموه أصالً ُ
ِ
بذلؾ حتى زَعموا َّ
يستعمؿ ما
أف الذي رتَّبوه ىو أشرؼ العموـ وأوالىا بالتحصيؿ ،وأ ّف َمف لـ
عام ّي جاىؿ ،فالسعيد مف تمسَّؾ بما كاف عميو السمؼ واجتََنب ما أحدثو
اص َ
طمحوا عميو فيو ّ

الخمؼ".
اعةٌ َفِإ َذا َب َرُزوا ِم ْف
َم ْف يُ ِط ْع َّ
وف َ
اؾ َعَم ْي ِي ْـ َحِفي ً
وؿ َف َق ْد أَ َ
اع المَّ َو َو َم ْف تَ َولَّى َف َما أ َْر َسْم َن َ
الر ُس َ
ط َ
ط َ
ظا َوَيقُولُ َ
َّ
َِّ
َّت َ ِ ِ
ض َع ْنيُ ْـ َوتَ َو َّك ْؿ َعمَى المَّ ِو َو َك َفى
َع ِر ْ
وف َفأ ْ
ِع ْنِد َؾ َبي َ
طائ َفةٌ م ْنيُ ْـ َغ ْي َر الذي تَقُو ُؿ َوالموُ َي ْكتُ ُ
ب َما يَُبيِّتُ َ
ال أَفَال يتَ َدبَّروف اْلقُرآف وَلو َكاف ِمف ِع ْنِد َغ ْي ِر المَّ ِو َلوج ُدوا ِف ِ
ير [النساء-8ٓ:
اختِال ًفا َكثِ ًا
بِالمَّ ِو َو ِكي ً
يو ْ
ََ
َ ُ َ ْ َ َْ َ ْ
ٕ.]8
محمد بف عبد اهلل صاحب
أال فاتقوا اهلل عباد اهلل ،ووصمّوا وسمّموا عمى خير البرية وأزَكى البشرّية ّ
حة ِ
المسب ِ
بأمر بدأ فيو ِ
أمركـ اهلل ٍ
بقدسو ،و ّأيو بكـ ّأييا
بنفسو ،وثنى بمالئكتو
ّ
الحوض والشفاعة ،فقد َ
ِ
المؤمنوف ،فقاؿ ج ّؿ وعال :يا أَيُّيا الَِّذيف آم ُنوا ُّ
ِ ِّ
يما [األحزاب ،]٘ٙ:وقاؿ
َ
َ َ
صموا َعمَ ْيو َو َسم ُموا تَ ْسم ً
َ َ
عشر)).
عمي صالة صمّى اهلل عميو بيا ًا
صموات اهلل وسالمو عميو(( :مف صمى َّ

ِّ
محمد كما صمّيت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ ّإنؾ حميد مجيد...
محمد وعمى آؿ ّ
يـ صؿ عمى ّ
المّ ّ

