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 ىل يُرد القضاء؟ سؤال: 
 وما األمور التي نفعلها لرد القضاء؟

---------------- 
القضاء ينزل من السماء والدعاء يصعد من  ... 0(ال يـَُردُّ اْلَقَضاَء ِإال الدَُّعاءُ : )صلى اهلل عليو وسلمقال 

َفُع ِممَّا في الحديث اآلخر: )صلى اهلل عليو وسلم قال  ... األرض فيتقابالن ال يغني َحَذٌر ِمْن َقَدٍر، َوالدَُّعاُء يـَنـْ
يَـْعَتِلَجاِن ِإَلى يـَْوِم الِقَياَمةِ  يَـْلَقاُه الدَُّعاُء فـَ  .5(نـََزَل َوِممَّا َلْم يـَْنِزْل، ِوِإنَّ الَبالَء لَيَـْنِزُل فـَ

 
 - وحتى لو نزل البالء -ولطف اهلل عز وجل في نزول ىذا البالء  ... اإلنسان ىذا البالءيكشف عن 

))اللهم إنا ال نسألك ردَّ القضاء، ولكن نسألك  فيكون فيو لطٌف، ولذلك كان بعض الصالحين يقول:
َوِقِني بل قال أكثر من ذلك، فكان يقول: ) ،لم يقل ذلكصلى اهلل عليو وسلم لكن رسول اهلل  ... 3اللطف فيو((

  .1(َشرَّ َما َقَضْيتَ 
ألن اهلل بيده األمر وىو على كل شيء قدير، قدَّر أو قضى علينا بأى أمٍر فيو شرٌّ  ...( الطف) :لم يقل

 .أو ُضرٌّ لنا، فهو قادر على أن يصرفو عنا
 

نسأل اهلل عز وجل أن يجعلنا من أىل ىذه فالدعاء يرفع البالء، وكذلك الصدقة تمنع نزول البالء، 
  .األعمال، وأن ال يجربنا وال يختبرنا، وأن يردَّ عنا كلَّ بالء، بفضلو ومنو على الدوام

 د

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم
***************** 

 

 

                                                           
 الترمذي عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنو جامع 0
 .أخرجو الطبراني عن عائشة رضي اهلل عنها 5
)اللُهمَّ من الصيغ المباركة في الصَّالة على النبي صلى اهلل عليو وسلم: ِصيَغُة َسيِّدي أِبي الَعبَّاِس اْلُمْرِسي رضي اهلل عنو وأرضاه: ) 3

 اْلُلْطَف ِفيو(( ُحبََّك ِفيِو، َوِبَجاِىِو ِعْنِدَك فـَرِّْج َعنَّا َما َنْحُن ِفيـو، ِإَلِهـي ال َنْسـأَُلَك رَدَّ اْلَقَضاِء َبْل َنْسـأَُلكَ  َصلَّ َعَلى َسيِِّدنَا ُمَحمَّـٍد َقْدرَ 
 دار اإليمان والحياة{. -م5107 – 5ط –}جامع األذكار واألوراد لفضيلة الشيخ/ فوزى محمد أبوزيد  –
 .الحسن بن عليٍّ رضي اهلل عنهماجامع الترمذي عن  1


