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الفرج بعد الشدة
ممخص الخطبة

 -1الدنيا دار ابتالء -2 .صور من ابتالء اهلل ألنبيائو الكرام -3 .الشدة ال تدوم -4 .من أسباب
رفع البالء.

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

الخطبة األولى

اض وما يكدر خاطره،
اإلنسان فييا
أما بعد :إن الدنيا دار ابتالء وعمل ،يصيب
المصائب واألمر ُ
ُ
َ
وكل ذلك بتقدير الحكيم العميم ،وىذه المصائب والشدائد في الغالب سببيا الذنوب ،فيي إما لتكفير
سيئات العبد ،واما أن تكون رفعا لدرجاتو ومكانتو عند رب العالمين كما ىو الحال مع أنبياء اهلل

تعالى ،يقول النبي (( :أشد الناس بالء األنبياء ،ثم األمثل فاألمثل ،يبتمى الرجل عمى حسب دينو،

فإن كان في دينو صمبا اشتد بالؤه ،وان كان في دينو رقة ابتمي عمى قدر دينو ،فما يبرح البالء
بالعبد حتى يتركو يمشي عمى األرض وما عميو خطيئة)).

فيذا الحديث ـ عباد اهلل ـ أوضح دليل عمى أن االبتالء ىو حقيقة عالمة محبة اهلل تعالى لعبده ،فإن

كان العبد صالحا كان ذلك رفعا لدرجاتو ،وان كان عاصيا كان االبتالء نذي ار لو كي يعود إلى رشده،

فإن لم يتب ويقمع عن ذنوبو كان البالء عقوبة من ربو ،يقول نبينا (( :إن عظم الجزاء مع عظم

البالء ،وان اهلل إذا أحب قوما ابتالىم)).

تكفير لسيئاتو كي يقدم عمى اهلل وال ذنب عميو ،فيذا نبي اهلل آدم يبتميو اهلل تعالى
فابتالء اهلل لممؤمن ٌ
فيحرم من البقاء في الجنة .وىذا نبي اهلل نوح عميو السالم يكاد يحترق فؤاده عمى
باألكل من الشجرة ُ
ابنو الذي أبى أن يركب معو السفينة ،فكان من المغرقين ومع الكافرين .وىذا نبي اهلل موسى عميو

فيقتل المعتدي عمى يده ويكون سببا لغربتو عشر سنوات في بالد
السالم يدافع عن رجل من شيعتو ُ
ويراود عن شرفو فيأبى أن يستجيب
غريبة عنو .ونبي اهلل يوسف عميو السالم يُبتمى في عرضو ُ
لدعاء الرذيمة ،فيُمضي أحمى سني عمره في السجن .ونبي اهلل إبراىيم عميو السالم يرزقو اهلل بغالم
عمى ِك َب ٍر وقد يئس من حصولو عمى الذرية ،فمما بمغ معو السعي وأصبح قاد ار عمى المشي معو
واعانتو عمى العمل ،لما أصبح قرة عين تُعد لو الخطط وتُعقد عميو اآلمال أتاه األمر من الكبير
المتعال أن اذبح ابنك ذبحا ،فصمى اهلل عمى نبينا إبراىيم ،لم يجزع ولم يراجع ربو في األمر بل
صمد لالختبار ،وأذعن ألمر العزيز الجبار ،فكان أن فرج اهلل كربتو وفداه بذبح عظيم.

عباد اهلل ،إن المتدبر آليات الكتاب المبين وسنة سيد المرسمين وقصص السابقين ليجد جميا أن الشدة
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ال تدوم ،وال بد أن يعقب اإلعصار سالم وىدوء ،يقول تعالىَ :فِإ َّن َم َع اْل ُع ْس ِر ُي ْس ًار ِإ َّن َم َع اْل ُع ْس ِر
ُي ْس ًار [الشرح ،]6 ،5 :ويقول تعالىَ :س َي ْج َع ُل المَّوُ َب ْع َد ُع ْس ٍر ُي ْس ًار [الطالق.]7 :

لقد أسمم الصحابة األوائل في مكة ،فخسروا بإسالميم ثرواتيم وقبائميم وقراباتيم وأصبحوا منبوذين،

ولقد ساميم المشركون سوء العذاب مع أنيم عمى الحق المبين ،وكان آخر ذلك حصارىم لممسممين

شيرا ،لقد حاصروىم ثالث سنين كاممة،
يوما أو
ً
أسبوعا أو ً
في شعب بني ىاشم ،لم يحاصروىم ً
يمنعون عنيم الطعام والمعونة ،حتى إن الصحابة كانوا يأكمون أوراق الشجر من الجوع ،يخبرنا سعد
بن أبي وقاص عن أحواليم العصيبة يومئذ أنو ذىب يبول مرة فسمع قعقعة تحت بولو ،فإذا ىو

بقطعة جمد بعير ،فأخذىا ونفض عنيا التراب وغسميا ثم أحرقا وسفيا فتقوى بيا ثالثة أيام .ثم أعقب

أحد أثرياء المدينة.
اهلل الشدة بفرج ،إذ أصبح سعد َ
ويكفينا في ذلك أن نبينا ابتاله اهلل تعالى بشتى أنواع االبتالءات ،فمن اضطياد المشركين لو

وألتباعو وقتميم لعمو حمزة ،إلى أذية المنافقين وقذفيم أحب الناس إليو بالزنا ،ومع ذلك فقد صبر

ألمر اهلل تعالى ،فكان عاقبة صبره أنو ما مات إال وقد دانت لو العرب كميا ،وما عند اهلل خير

وأبقى.

أقول قولي ىذا وأستغفر اهلل.

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

الخطبة الثانية

أما بعد :يقول نبينا (( :النصر مع الصبر ،والفرج مع الكرب ،وان مع العسر يس ار)).

عباد اهلل ،إن حياة أحدنا ال يمكن أن تستمر عمى وتيرة واحدة ،فال بد لممرء منا أن يبتميو اهلل يوما

من الدىر ،وال بد ليذا البالء أن يرتفع يوما ما أيضا.

وان من أىم أسباب تفريج الكرب وزوال الشدة أن يكون العبد قبل وقوع الضائقة من الصالحين،

وذلك لقول النبي (( :تعرف إلى اهلل في الرخاء يعرفك في الشدة))؛ لذا جاء في التفسير أن المالئكة
سمعت صوتا في جوف الحوت ،فسألت عنو ربنا ،فقال ليم :إنو يونس ،فقالوا :العبد الصالح الذي
كان يصعد إليك منو في كل يوم وليمة عمل صالح؟ فقال :نعم ،فشفعوا لو فأنجاه اهلل من الحوت.

ومثل ذلك أصحاب الغار الذين انطبقت عمييم الصخرة ،فتوسل كل واحد منيم إلى اهلل تعالى بأرجى

عمل عممو ،ففرج اهلل كربتيم وأخرجيم من الكيف .فاألعمال الصالحة في أوقات الرخاء والعافية من

أىم األسباب في رفع البالء ،لذا ينبغي عمى كل منا أن يسأل نفسو :ىل لو من األعمال الصالحة ما
يفرج اهلل بيا عنو كرب الدنيا؟

إن ابتالءات اهلل تعالى من النعم عمى العباد؛ ألنيا تعيد العبد اآلبق إلى سيده ،وتوقظ الغافل من

غفمتو ،وال يعني ىذا أبدا أن يتمنى العبد البالء ،فقد قال النبي (( :سموا اهلل العفو والعافية ،فإن أحدا
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لم ُيعط بعد اليقين خي ار من العافية)) .ولكن إذا حصل البالء ووقع الكرب فإن عمى العبد أن يصبر
ويحتسب وأن ال يجزع ،يقول النبي (( :أال أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بالء من أمر

الدنيا دعا بو ففُِّرج عنو؟ دعاء ذي النون :ال إلو إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)).
فيا من ابتاله اهلل بمرض أو بدين أو بمصيبة ،يا من ابتاله اهلل بزوجة سميطة المسان سيئة الخمق أو
ابن عاق فاشل أو ابنة سافرة متبرجة ،اعمم أن ذلك بسبب ذنوبك ،فتب إلى اهلل وأقمع عنيا ،فإن

اشتدت ظممة الميل فأبشر بالفجر ،وان ضاقت بك األرض بما رحبت فاعمم أنو ال ممجأ وال منجى
من اهلل إال إليو ،واربط قمبك بربك وال تربطو بأحد غيره ،فقد قال نبينا عن نبي اهلل يوسف(( :ولوال

الكممة لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير اهلل عز وجل)).

وأما أنت يا من حباه اهلل بما يحب من مال وجمال وعافية ،إن كنت مقيما عمى معصية اهلل فال

تظنن أن ذلك لكرامتك عمى اهلل ،ال تغتر بما آتاك اهلل؛ ألن نبينا يقول(( :إذا رأيت اهلل تعالى يعطي

العبد من الدنيا ما يحب وىو مقيم عمى معاصيو فإنما ذلك منو استدراج)) .فسارع إلى التحرز من

ذلك البالء بالتعرف إلى اهلل في الرخاء كي يعرفك في الشدة ،بادر بالمحافظة عمى الصموات الخمس

في المسجد والى صمة األرحام وتطيير لسانك من فاحش القول وقمبك من ضغائن األخالق ،تكون
بذلك من أولياء اهلل الصالحين.

