سيجعل ال بعد عسر يسرا
09.04.10
الطبة الول:

المد ل الذي له ملك السماوات والرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ,وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له نعم
الول ونعم النصي ,وأشهد أن ممدا عبده ورسوله البشي النذير والسراج الني ,صلى ال عليه وعلى آله وأصحابه والتابعي لم
بإحسان إل يوم العاد والصي ,وسلم تسليما
عبد ال:

يقول ال تعال ف كتابه الكري} :ف\إWن[ مYع YالXعVسUر WيVسUرTا* إWن[ مYع YالXعVسUر WيVسUرTا{ ) (6-5سورة الشرح .وإذا جاز تلف وعود البشر
وتبدل قوانينهم ،فوعد ال ل يتخلف ،وسنة ال ل تتبدل؛ إنه وعد من ال سبحانه يتجاوز حدود الزمان والكان ،ول يقف عند
حد jمن وما نزلت فيه اليات.

وقد فهم منها السلف هذا العن الواسع ،فقالوا :لن يغلب عسر lيسرين ،وقالوا :لو كان العسر ف جحر ضب لدخل عليه اليسر

فأخرجه وكماقيل

وYلـyرVب نازلة يضـيق با الفت ** ذرعا وعند ال منها الخرج
كملت فلما استحكمت حلقاتا ** فرجت وكان يظنها ل تفرج
بل يربط ال ذلك بالتقوى} :وYمYن يYت•ق Wالل[ه YيYجUعYل ل[ه Vم~ن Uأ\مUرWه~ يVسUرTا{ ) (4سورة الطلق .وسنة ال -تبارك وتعال -أنه حي تشتد
الزمات وتتفاقم يأت اليسر والفرج.

أرأيت كيف فرج ال للمة بعد الجرة وقد عاشت قبلها أحلك الظروف وأصعبها؟ وف الحزاب حيث بلغت القلوب الناجر
وظن الناس بعدها الظنون ،بعد ذلك كانت مقولة النب -صلى ال عليه وسلم -وهي مقولة صدق) :الXآن\ نYغUزVوهVم UوYل\ا يYغUزVونYنYا(-

البخاري -وحي مات النب -صلى ال عليه وسلم -وضاقت البلد بأصحاب النب-صلى ال عليه وسلم -وارتد العرب ،وأحدق

الطر ,وما هي إل أيام وزال المر ،وتول السلمون إل فاتي لبلد فارس والروم ،وصار الرتدون بعد ذلك جنودا ف صفوف
الؤمني ,والعب ف التاريخ ل تنتهي.

فهل يعي السلمون اليوم هذه القيقة وهم يعيشون أزمة البعد عن دين ال ،والعراض عن شرعه ،وانتشار ألوان الفساد ،وف
القابل :التآمر ف كثي من الدول على الصلح والصلحي ,وانسداد البواب ف وجوههم ،ما أدى إل سيطرة اليأس على كثي
من السلمي وأصبحت لغة التشاؤم هي السائدة ف مالس بعض الصالي.

إن السلم يشعر أن المور بقدر ال ،وأنه -تبارك وتعال -قد كتب مقادير اللئق قبل أن يلق السماوات والرض ،وأن قدره
وقدرته فوق كل ما يريد ويكيد البشر.

إن المر قد يكون ف ظاهره شر›ا ،ث تكون العاقبة خيا بإذن ال ،أرأيت حادثة الفك وفيها من الشناعة والبشاعة ما فيها ،ومع
ذلك هي بنص القرآن} :ل\ا تYحUسYبVوه VشYرžا ل[ك•م بYل XهVو YخYيUر lل[ك•م (11) {Uسورة النــور .وها هو سراقة بن مالك -رضي ال

عنه -يلحق النب -صلى ال عليه وسلم -فكان أول النهار جاهدا على نب ال ،وكان آخر النهار مسلحة له.

وإن الفساد وإن كان الواجب رفضه شرعا والسعي لدرئه ،إل أنه أحد روافد الصلح ،وواقع المة اليوم قد بلغ من الترهل
والمول ما يعل يقظة المة أجع ل تتحقق إل حي تبلغ الغاية ف الذل والنيار والهانة ،فالسلم يرفض ذلك شرعا ودينا

ويسعى لدفعه ،لكنه قدYرا يعلم أن عاقبته إل خي بإذن ال ،وف التاريخ عبة :أل يكن اجتياح التتار والغول لبلد السلم،
والغزو الصليب رافدا مهم›ا من روافد يقظة المة ونوضها ،بعد أن وصلت إل مرحلة شبيهة با نن فيه اليوم؟ فما أجدر

بالصالي اليوم أن ينظروا بعي التفاؤل ،وأن ينصرفوا للعمل والد ،ويYدYعVوا عنهم اليأس والتخذيل؛ فكيد أهل الفساد ف بوار،
ودين ال ظاهر} :وYل~ل[ه~ الXع~ز•ة• وYل~رYسVول~ه~ وYل~لXمVؤUم~نWي (8) {Yسورة النافقون
عباد ال:

إن الحداث التلحقة والن التواصلة تورث اليأس لدى النفوس ،وتغرس بذور الحباط والقنوط ,والدعاة الكماء هم أولئك

الذين ل يولونا إل آلة لرفع رصيد اليأس ،وإل وسيلة لصنع السى ,إنم يؤمنون بأن ف الن منحا ،وبأن النصر مع الصب،

وبأن مع العسر يسرا} :وYل\ تYهWنVوا وYل\ تYحUزYنVوا وYأ\نتVم VالyعUل\وUن\ إWن ك•نتVم م¬ؤUم~نWي (139) {Yسورة آل عمران} .حYت•ى إWذ\ا اسUتYيUأ\سY
الر¬سVل• وYظ\ن¬وا Xأ\ن•هVم Uق\د Uك•ذ~بVوا XجYاءهVم UنYصUرVنYا ف\نVجjي YمYن ن•شYاء وYل\ يVرYد¬ بYأXسVنYا عYن WالXق\وUم WالXمVجUرWم~ي (110) { Yسورة يوسف.

ومن تأمل سية النب -صلى ال عليه وسلم -وجد أنه يعتن بتعزيز روح التفاؤل لدى أصحابه ف الواقف الرجة ،فحي أتاه
خباب -رضي ال عنه -يشتكي له ما لقي من الشركي قال له) :وYالل[ه~ ,ل\يVت~م•ن• هYذ\ا الXأ\مUر YحYت•ى يYس®ي Yالر•اك~ب Vم~ن UصYنUعYاء yإWل\ى
حYضUرYمYوUت Yل\ا يYخYاف VإWل[ا الل[ه Yأ\و Uالذ°ئXب YعYل\ى غ\نYم~ه~ ،وYل\ك~ن•ك•م UتYسUتYعUجWل•ون\(-البخاري -وف غزوة الحزاب حي اشتد الكرب

بالؤمني ،وبلغت القلوب الناجر ،وظن النافقون الظنون بربم -تبارك وتعال -فتح النب -صلى ال عليه وسلم -باب الفأل أمام
أصحابه ،فعYن WالXبYرYاء® بUن WعYازWب -رضي ال عنه -ق\ال\ أ\مYرYنYا رYسVول• الل[ه~ -صلى ال عليه وسلم -بWحYفXر WالXخYنUدYق ،Wق\ال\ :وYعYرYض\ YلنYا
صYخUرYة ³ف~ي مYك\ان ²م~ن Uال\نUدYق Wل تYأXخVذ• ف~يهYا الXمYعYاوWل• ،ق\ال\ :ف\شYك\وUهYا إWل\ى رYسVول Wالل[ه~ -صلى ال عليه وسلم -ف\جYاء yرYسVول• الل[ه~

-صلى ال عليه وسلم -ق\ال\ عYوUف :lوYأ\حUس®بVه Vق\ال\ :وYضYع Yث\وUبYه ،Vث•م• هYبYط\ إWل\ى الص•خUرYة~ ف\أ\خYذ\ الXم~عUوYل\ ف\ق\ال\) :بWسUم Wالل[ه~( ,ف\ضYرYبY

ضYرUبYة ف\ك\سYر Yث•ل•ث\ الXحYجYر WوYق\ال\):الل[ه Vأ\كXبYر Vأ•عUط~يت VمYف\ات~يح Yالش•ام ،WوYالل[ه! إWنjي ́لبUص~ر Vق•صVورYهYا الXحVمUر Yم~ن UمYك\انWي هYذ\ا( ,ث•م• ق\ال\:

صرV
)بWسUم Wالل[ه~( ,وYضYرYب Yأ•خUرYى ف\ك\سYر Yث•ل•ث\ الXحYجYر Wف\ق\ال\) :الل[ه Vأ\كXبYر Vأ•عUط~يت VمYف\ات~يح Yف\ارWس ،YوYالل[ه~! إWنjي ́لبUص~ر VالXمYدYائ~ن YوYأ•ب~ U

ق\صUرYهYا الyبUيYض Yم~ن UمYك\انWي هYذ\ا( ,ث•م• ق\ال\) :بWسUم Wالل[ه~( ,وYضYرYب YضYرUبYة أ•خUرYى ف\ق\ل\ع YبYق~ي•ة\ الXحYجYر Wف\ق\ال\) :الل[ه Vأ\كXبYر Vأ•عUط~يت VمYف\ات~يحY
الXيYمYن ،WوYالل[ه~! إWنjي ́لبUص~ر Vأ\بUوYاب YصYنUعYاء yم~ن UمYك\انWي هYذ\ا(-احد-

إن إشاعة الروح اليابية والتفاؤل ينبغي أن تكون واقعية ،ومستندة إل السنن الربانية ،ل أن تكون مرد تدير للمشاعر
والعواطف ،فضل عن تلمس النامات أو السعي إل تنزيل ما صح وما ل يصح من أخبار الفت اللحم
نسأل ال تعال أن يعيننا جيعا على الي ،وأن ينعنا من الشر ،وأن يرزقنا العافية ف الدنيا والخرة ،وأن يعلنا من الذين
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ,وأستغفر ال ل ولكم.
الطبة الثانية:

المد ل الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ,وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له ،وكفى بال وليا ونصيا ،وأشهد أن

ممدا عبده ورسوله ،أرسله إل جيع الثقلي بشيا ونذيرا ،وداعيا إل ال بإذنه وسراجا منيا ،اللهم صل وسلم على ممد وعلى
آله وأصحابه الذين أذهب ال عنهم الرجس وطهرهم تطهيا ,أما بعد:

أيها الناس:

اتقوا ال فقد فاز التقون ،واعتم~دوا على ربكم ف كل ما به تتصرفون ،واعلموا أن كل شيء بقضاء قدره من يقول للشيء كن
فيكون ،أل وإن العتقاد ف القضاء والقدر أحد أصول اليان ،وبتحقيقه يتحقق للعبد الربح ويسلم من السران ،فإن هذا

العتقاد إذا وقر ف القلوب نشط العاملي ف أعمالم ،ورقاهم إل مدارج الكمال ف كل أحوالم ،فمن آمن حق اليان بال

وعلم أن كل شيء بقدره وقضاه ثبت ال قلبه للرضا والتسليم وهداه ،ومن استعان بال معتمدا بقلبه عليه أعانه ،ومن لأ إليه
واحتمى بماه حاه وعصمه وصانه ،ومن تمل ف سبيله الثقال والشاق سهلها عليه وهونا ،ومن قصد نوه صادقا كفاه كل

مؤنة وزين ف قلبه مسالك الي وحسنها ،كيف يرهب اللق ف رضا الالق من يعلم أن الجل متوم؟ وكيف يشى الفقر فيما

ينفق من ماله ف الي من تيقن أن الرزق مقسوم؟ كيف ل يطمئن إل كفاية ال ورزقه من يعلم أن ال تكفل بأرزاق الليقة؟
كيف ل يثق بوعد من قال} :وYمYا أ\نف\قXتVم مjن شYيUء» ف\هVو YيVخUل~ف•ه (39) {Vسورة سبأ.

وهو الذي بيده خزائن اللك على القيقة ،كيف يتسخط العبد الصائب والكاره وال هو الذي قدرها؟ كيف ل يتسب له ثوابا
ويرجو ذخرها من يعلم أن ال هو الذي أجراها ودبرها؟ أل وإن اليان بقضاء ال وقدره يوجب الطمأنينة إل ال ف كل

الالت ،ويسهل على العبد اقتحام الصعاب والهوال اللمات ،قال صلى ال عليه وسلم) :إWذ\ا سYأ\لXت Yف\اسUأ\ل Xالل[ه YوYإWذ\ا اسUتYعYنUتY
ف\اسYUتع~ن UبWالل[ه~ ,ق\د UجYف• الXق\ل\م VبWمYا هVو Yك\ائ~ن ,lف\ل\و Uأ\ن[ الXخYلXق Yك•ل[هVم UجYم~يعTا أ\رYادVوا أ\ن XيYنUف\عVوك YبWشYيUء» ل\م UيYكXتVبUه Vالل[ه VعYل\يUك Yل\م UيYقXد~رVوا
عYل\يUه~ ,وYإWن Xأ\رYادVوا أ\ن XيYضVر¬وك YبWشYيUء» ل\م UيYكXتVبUه Vالل[ه VعYل\يUك Yل\م UيYقXد~رVوا عYل\يUه~ ,وYاعUل\م Uأ\ن[ ف~ي الص•بUر WعYل\ى مYا تYكXرYه VخYيUرTا ك\ث~يTا ,وYأ\ن[

الن•صUر YمYع Yالص•بUر ,وYأ\ن[ الXف\رYج YمYع YالXك\رUب WوYأ\ن[ مYع YالXعVسUر WيVسUرا( -ا حد -وال يقول وقوله الق} :مYا أ\صYاب Yم~ن م¬ص~يبYة ²إWل[ا بWإX Wذن~
الل[ه~ وYمYن يVؤUم~ن بWالل[ه~ يYهUد~ ق\لXبYه VوYالل[ه VبWك•ل °شYيUء» عYل~يم (11) {lسورة التغابن
عبد ال:

ل تيأس واعلم أن بعد الوع شبعا ،وبعد الظمأ~ ري›ا ،وبعد السهر نوما ،وبعد الرض عافية ،سوف يصل الغائب ،ويهتدي الضال،
ويفك العان ،وينقشع الظلم} ,ف\عYسYى الل¾ه Vأ\ن يYأXت~ي YبWالXف\تUح Wأ\و Uأ\مUر مjن Uع~ند~ه~{ ) (52سورة الائدة.

بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس البال ومسارب الودية ،بشر الهموم بفرج مفاجئ يصل ف سرعة الضوء ولح
البصر ،بشر النكوب بلطف خفي وكف حانية وادعة.
إذا رأيت الصحراء تتد تتد فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وارفة الظلل ,إذا رأيت البل يشتد يشتد فاعلم أنه سوف ينقطع.

مع الدمعة بسمة ،ومع الوف أمنا ،ومع الفزع سكينة ,النار ل ترق إبراهيم التوحيد لن الرعاية الربانية فتحت نافذة بردا

وسلما ,البحر ل يغرق كليم الرحن لن الصوت القوي الصادق نطق بـ}ك\ل[ا إWن[ مYع~ي YرYبjي سYيYهUد~ين (62) {Wسورة الشعراء.
العصوم ف الغار بشر صاحبه بأنه وحده معنا فنزل المن والفتح والسكينة.

إن عبيدا ساعاتم الراهنة وأرقاء ظروفهم القاتة ل يرون إل النكد والضيق والتعاسة؛ لنم ل ينظرون إل إل جدار الغرفة وباب
الدار فحسب ،أل فليمدوا أبصارهم وراء الجب ،وليطلقوا أعنة أفكارهم إل ما وراء السوار.

إذن فل تضق ذرعا فمن الال دوام الال ،وأفضل العبادة انتظار الفرج ،واليام دول ،والدهر قلب ،والليال حبال ،والغيب
مستور ،والكيم كل يوم هو ف شأن ،ولعل ال يدث بعد ذلك أمرا ،وإن مع العسر يسر
اللهم أصلح شأن السلمي ,ويسر أمورهم ,اللهم اجعل لمة السلم من كل هم فرجا ,ومن كل ضيق مرجا ,ومن كل عسر
يسرا ,ومن كل بلء عافية ,اللهم صل °وسلم وبارك على عبدك ورسولك ممد ,وعلى آله وصحبه أجعي ,والمد ل رب

