
 اخللق ةرضاممرضاة اهلل و
 

مـ ، والسعل هلا مؼصد كؾ خمؾص ، وهل شبقؾ ادتؼني ، مرضاة اهلل غاية كؾ مم         

ومـفج السالؽني ، مـ شعك إلقفا رزق ، ومـ ظؿؾ هلا أجر وجز ، ذلؽ أن رّب العزة )ظز 

ِـّ َظبِْدي ِِب  "وجؾ( قد قال ذم حديثف الؼدد :   هللُ  ، واهللَوَأَكا َمَعُف َحقُْث َيْذُكُرِِن ، َأَكا ِظـَْد َط

تَُف بِاْلَػََلِة َأْفَرُح بِتَقْ  ـْ َأَحِدُكْؿ ََيُِد َضالَّ ْبُت إَِلقِْف ِذَراًظا، َبِة َظبِْدِه ِم ا َتَؼرَّ َب إََِلَّ ِصْزً ـْ َتَؼرَّ  ، َوَم

ْبُت إَِلقِْف َباًظا َب إََِلَّ ِذَراًظا َتَؼرَّ ـْ َتَؼرَّ )متػؼ  " َوإَِذا َأْقبََؾ إََِلَّ َيْؿِم َأْقبَْؾُت إَِلقِْف ُأَهْرِوُل  ، َوَم

   . ظؾقف(

أما رضا اخلؾؼ كؾِّ اخلؾؼ فغاية ٓ تدرك ، ومرام ٓ يـال ، ذلؽ أن أي إكسان ٓ يؿؽـ  

أن يسع الـاس كؾ الـاس باملف ، وٓ بجاهف ، وٓ بسؾطاكف ، حقث إن مطالب الـاس مـفا ما 

مؽاكقة اقة واإلهق ذم الط هق مـطؼل ومرشوع ، ومـفا ما لقس مـطؼقًّا وٓ مرشوًظا ، ومـفا ما

، ومـفا ما هق فقق الطاقة واإلمؽاكقة بالـسبة لألفراد ، وما  وقابؾ لَلشتجابة والتحؼقؼ، 

حيتاج إىل وقت لتـػقذه وفؼ إمؽاكات ادمشسات والدول ، غر أن ادسئقلقة الػردية 

بام والتضامـقة والتؽافؾقة تؼتيض أن كعؿؾ مًعا ظذ كؾ ادستقيات لؼضاء حقائج الـاس ، و

 حيؼؼ هلؿ مؼقمات احلقاة اإلكساكقة الؽريؿة ، ويطقب َل أن أشجؾ أيت :

أن العؿؾ ظذ مرضاة الـاس وحتؼقؼ رضاهؿ فقام هق قاكقِن ومرشوع ضريؼ واشع  -1          

ر اهلل ظؾقف ، ومـ فرج ظـ إكسان ـر يسَّ ـر ظذ معسـإىل مرضاة اهلل )ظّز وجّؾ( ، فؿـ يسَّ 

ّز وجّؾ( ظـف كربة مـ كرب يقم الؼقامة ، ومـ شس إكساًكا شسه اهلل ذم الدكقا كربة فرج اهلل )ظ

وأخرة ، ومـ مشك ذم حاجة إكسان حتك يؼضقفا كان اهلل ذم حاجتف ، فعـ شقدكا ظبد اهلل 

يعـل كبقـا -بـ ظباس )ريض اهلل ظـفام( قال : شؿعت صاحب هذا الؼز والعفد بف قريب 

ـَ  ": يؼقل -وشؾؿ(  حمؿًدا )صذ اهلل ظؾقف ا َلُف ِم ـْ َمَشك ذِم َحاَجِة َأِخقِف َوَبَؾَغ فِقَفا َكاَن َخْرً َم

ـِ اْظَتَؽَػ َيْقًما اْبتَِغاَء َوْجِف اهلل َجَعَؾ اهلل َبقْـَُف َوَبنْيَ الـَّاِر َثَلَثَة َخ  ـَاِدَق اْظتَِؽاِف َظرْشِ ِشـنَِي ، َوَم

 .إوشط(ادعجؿ )الطزاِن ذم  "، َأْبَعُد َما َبنْيَ اخْلَافَِؼنْيِ 



أن العاقؾ احلؽقؿ ٓ يعؿؾ ظذ مرضاة الـاس بؿعصقة رب العباد وخمالػة أوامره  -2        

وكقاهقف ، كلن تؽقن مرضاة اخلؾؼ ظذ حساب احلؼ والعدل والؼاكقن ، وكام قالقا : أكت 

ؾب رضا الـاس بسخط صديؼل واحلؼ صديؼل ، فنن اختؾػـا فاحلؼ أوىل بالصداقة ، فؿـ ض

وحسـ ، اهلل شخط اهلل ظؾقف وأشخط ظؾقف الـاس ، ومـ ضؾب رضا اهلل بنكرام الـاس 

وأرىض ظـف ، خمالػة ذظقة أو قاكقكقة ريض اهلل ظـف  معامؾتفؿ دون صطط أو دماوز ، أو

  فاؼؾبـ يـع الرمحـابــعني مـ أصـاد بني إصبــقب العبـ، ذلؽ أن قؾ الـاس

  . شاءويقجففا كقػ ي

أكـا ملمقرون بالتقازن بني أمرّي الدكقا وأخرة ، فقجب ظؾقـا أن كعؿؾ ظذ ظامرة  -3        

، وهذا شقدكا شعد بـ أِب وقاص ، وأن كعؿؾ بالتقازي ٕمر آخرتـاالؽقن ، وبـاء احلضارة 

ة َ، َفُؼْؾُت :  : َكاَن الـَّبِلُّ )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( َيُعقُدِِن َوَأَكايؼقل ريض اهلل ظـف( ) َمِريٌض بَِؿؽَّ

ْطِر؟ َقال َ: )َٓ( ُقْؾت ُ: َفالثُُّؾِث؟ َقال َ:  َِل َمال ٌ، ُأوِِص باَِمَِل ُكؾِِّف؟ َقاَل : )َٓ( ُقْؾُت : َفالشَّ

ـْ َأْن َتَدَظُفْؿ َظالَ إِ  إكََّؽ  الثُُّؾُث َوالثُُّؾُث َكثٌِر ،" ُػقَن الـَّاَس ْن َتَدَع َوَرَثتََؽ َأْغـَِقاَء َخْرٌ ِم ًة َيتََؽػَّ

 اهلل ذِم َأْيِدهيِؿ ْ، َوَمْفاَم َأْكَػْؼَت َفُفَق َلَؽ َصَدَقة ٌ، َحتَّك الؾُّْؼَؿَة َتْرَفُعَفا ذِم ذِمِّ اْمَرَأتَِؽ ، َوَلَعؾَّ 

قاك )متػؼ ظؾقف( ، وذم إثر : اظؿؾ لدك "َيْرَفُعَؽ ، َيـْتَِػُع بَِؽ َكاٌس ، َوُيََضُّ بَِؽ آَخُرونَ 

 .  كلكؽ تعقش أبًدا ، واظؿؾ ٔخرتؽ كلكؽ متقت غًدا

ٕن زيادة ادبـك  "مرضاة"لؼد آثرت التعبر ذم جاكب رضا اهلل )ظز وجؾ( بؾػظ  -4     

زيادة ذم ادعـك ، وظذ ادممـ الصادق أن يطؾب ذم جاكب مرضاة رب العزة أظذ درجات 

 حاكفيؼقل احلؼ شبحقث ات التؼقى، الرضا ، ويؽقن ذلؽ بالعؿؾ ظذ حتؼقؼ أظذ درج

                                   حي جي يه":وتعاىل

  ( .102 : ظؿران )آل "  ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

ؾ الصقغ مبـك ــر بؽؾؿة )رضا( وهل أن أقـد آثرت التعبـؼ فؼـأما ذم جاكب اخلؾ

،  مجقًعا فؾـ تدرك ذلؽ أكؽ لق اجتفدت ذم إدراك أدكك درجات رضا اخلؾؼ أقؾفا معـك ،



مامل يشؿؾؽ رب العزة بعـايتف ورظايتف ، فقػتح لؽ مـ قؾقب العباد ما أراد ، وذلؽ حقث 

 ":وادرشؾني )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( يؼقل احلؼ شبحاكف خماضًبا شقد اخلؾؼ وخاتؿ إكبقاء

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن
ؿؾ ظذ رضا اخلؾؼ بؿرضاة ( ، فقجب أن كع33)إكػال:  "  رئ ّٰ ِّ َُّّ

  اخلالؼ ٓ بغضبف وٓ بؿخالػة أمره .

 

*       *       * 


