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 الصرب يف البالاي والرضاء ابلقضاء
 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
   " بالئي يف صطبارإلوا قضائي يف الص رب احلب وعالمة عالمة شيء لکل   نسانإلا ابن اي"  - 1
 (٤٨ ،ةعربيال املكنونةكلمات ال)

 
 وجدت نإو  حممودا ابحلق   کان دق مقام لیإ ويرفعک ابحلق يکفيک ن هإو  جتزع وال صطربأ نأ سبيلي يف لبأساءا مس تک نإو "  - 2

 (7ص -3ج-اعلی قلم آاثر-الر وح لوح) "  حيانألا کل   يف کعم نکون ن  إو  بنفسی آنس ث   حتزن ال فريدا نفسک
 
 " . الس الکني ملن الص رب مناهج علی وکانوا شيء من جيزعوا ولن والض ر اء البأساء يف يصربون ال ذين للص ابرين فطوبی"  - 3
 (لوكسورة امل)

 
 ويذکره ابحلق   نذکره ن  إ.  الل   مرضات ابتغاء صرب ملن طوبی.  کرمي مقام هلم قد ر ولئکأ الل   سبيل يف الش دائد محلوا ال ذين ن  إ"  - ٤
 (دانش درايی 1٠٥ ص) "  اخلبري العليم هلو ن هإ علیألا ملألا

 
 (اعلی قلم آاثر ٤ ج 11 ص - االصحاب سورة) "   رب ه برضاء رضي ملن نعيم"  - ٥
 
" كن يف كل االحوال مظلوما اتهلل هذا من سجييت وال يعرفها إال املخلصون ث اعلم أبن  أتو ه املظلوم حني اصطباره ألعز عند هللا  – 6

  (٥9ص  – ٤ج  –آاثر قلم اعلى  –)سورة الدم عن كل عمل لو أنتم تعلمون " 
 
 )سورة الصرب( الكتاب جزآًء حمدوًدا إال  الصرب "  ُقد َِّر لكل  احلسنات يف " ث أعلموا أبن   – 7
 
" وينبغي للصابر أول األمر أبن يصرب يف نفسه ... ث يصرب يف البالاي ... ويصرب على ما يرد عليه من أحبائه ويكون مصطربا يف  – ٨

  )سورة الصرب(الذين هم آمنوا ابتغآء لوجه هللا ليكون يف دين هللا رضيًّا "  
 
كذلك يبطل هللا اعمال الذين هم استكربوا عليه ويقبل اعمال الذين هم اقبلوا اىل هللا وخضعوا لطلعته وكانوا يف سبل الرضآء   " – 9

   )سورة الصرب(مسلوكا " 
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  ()سورة الصرب" فاجهدوا أبن ال تبطلوا اصطباركم ابلشكوى وكونوا راضيا مبا قضى هللا عليكم وبكل ما يقضي من بعد ... "  – 1٠
 

ًيا َعنِّ هللاِّ اَبرِّئِّهِّ فيما قد ر له  ..." فاعلم أبن  للر ضا مراتب ال هناية هلا  – 11 ومن يريد أن يسلك سبيل الر ضا ينبغي له أبن يكون رَاضِّ
هِّ  ... ًيا َعن  نَ ف سِّ ُد والسَّمُّ عنده سواء  ...وأبن يكون رَاضِّ ًيا َعن  َأَحبَّاء هللا يف وأبن يكون رَا ...وأبن يرتقي إىل مقام يكون الشَّه  ضِّ

  )لوح مدينة الرضا(" األرض وخيفض جناحه للمؤمنني 
 

ال ذين َيدَُّعوَن يف أنفسهم حبب  هللا ث  جيزعون من البالايء يف سبيله لن يصدق عليهم حكم الر ضا وهذا ما نُ ل قِّي عليكم ابحلق  "  – 12
)لوح "  عِّي أحد يف قلبه حمب ة هللا ث  يكره عم ا نز ل عليه من حمبوبه العزيز الكرميلتكونن  يف احلب  من الر اسخني وكيف ميكن أبن َيدَّ 

  مدينة الرضا(
 

 


