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 مع العسر يسراً فإنّ
سنتاف نقرأمها يف كتاب اهلل عز وجل ألـز بالواحدة منهما ذاتو العلية وألـز بالثانية عباده 

 .يف مقابل التزامو باألوىل
أما . جعل السنة الثانية اليت ألـز هبا عباده شرطًا للسنة األوىل اليت تفضل هبا على عباده

 اْلُعْسرِ  َمعَ  فَِإف  ) :بياف اهلل عز وجل يف قولو سبحانوالسنة األوىل فهي تلك اليت يعرب عنها 
قاعدة ألـز الباري عز وجل هبا ذاتو العلية أنو ما من عسر يبتلى  ،(ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإف  *  ُيْسراً 

ولكن ذلك مشروط بأف يلتـز  ،بو اإلنساف إال ويأيت يف أعقابو مباشرة اليسر الذي ينسخو
عاىل بو، بالسنة اليت ألـز اهلل سبحانو وتعاىل هبا اإلنساف بالعهد الذي ألزمو اهلل سبحانو وت

عباده وىي أف يفر اإلنساف عندما يقع يف العسر أيًا كاف نوعو، أف يفر منو إىل التجمل 
مث أف يفر من ىذا العسر إىل اللجوء إىل أعتاب اهلل عز وجل وااللتصاؽ  ،بالرضا والصرب أوالً 

 .الثانية ببابو والتمسكن عند جنابو، تلك ىي السنة
 ِبَعْهِدي َوَأْوُفواْ ) :ولقد قضى اهلل عز وجل بأف يربط األوىل بالثانية فقاؿ عز من قائل 
، أوفوا بعهدي الذي ألزمتكم بو وىو الصرب على الشدائد اليت (فَاْرَىُبوفِ  َوِإي ايَ  ِبَعْهدُِكمْ  أُوؼِ 

إىل  تنتاب اإلنساف وتأتيو ابتالًء من اهلل عز وجل مث الفرار من ىذه الشدائد إىل أعتاب اهلل،
الوقوؼ على باب اهلل، إىل التضاؤؿ عند جنابو والتعرض لصفحو وكرمو، وكأف اهلل عز وجل 
يقوؿ لعباده إف أنتم وفيتم بالعهد الذي ألزمتكم بو التجاًء إيل  وفرارًا إىل رمحيت وصفحي 

 .فلسوؼ ألـز ذايت مبا قد وعدتكم بو وىو أف يعقب العسَر يسٌر دائم
أف نتبينهما جيداً، وإننا لنالحظ ىذه السنة يف حياتنا اليت نعيشها  مها سنتاف إذًا ينبغي

ُلَون ُكمْ ) :سواء كانت حياة فردية أو اجتماعية، ىي مصداؽ دقيق لقولو سبحانو  ِبَشْيءٍ  َولََنبػْ
 َوَبشِّرِ ) :ذلك ىو العسر، مث قاؿ (َوالث َمَراتِ  َواألنُفسِ  اأَلَمَواؿِ  مِّنَ  َونَػْقصٍ  َواْلُْوعِ  اْْلَوؼْ  مِّنَ 

 .(رَاِجعوفَ  إِلَْيوِ  َوِإن ػا لِّلوِ  ِإن ا قَاُلواْ  مُِّصيَبةٌ  َأَصابَػتػُْهم ِإَذا ال ِذينَ *  الص اِبرِينَ 
إذًا سنة االبتالء ماضية يف عباد اهلل عز وجل ولكن اهلل عز وجل ألـز ذاتو بأف ينسخ 

 اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإف  ) :وأكد ذلك فقاؿ (ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  فَِإف  ) اليسُر العسَر بعد ذلك بل مباشرة
 أعتاب اهلل والتمسكن ولكن بشرط االلتجاء إىل اهلل، بشرط الفرار من ىذا العسر إىل (ُيْسراً 

 .على باب اهلل سبحانو وتعاىل
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 َوَلَقدْ ) :وانظروا إىل ىذا العهد الذي قطعو اهلل عز وجل علينا من خالؿ قولو سبحانو
 َجاءُىمْ  ِإذْ  فَػَلْوال*  يَػَتَضر ُعوفَ  َلَعل ُهمْ  َوالض ر اء بِاْلَبْأَساء َفَأَخْذنَاُىمْ  قَػْبِلكَ  مِّن أَُممٍ  ِإىَل  أَْرَسلَنا
ىذا ىو العهد  ،(يَػْعَمُلوفَ  َكانُواْ  َما الش ْيطَافُ  ََلُمُ  َوَزي نَ  قُػُلوبُػُهمْ  َقَستْ  َولَػِكن َتَضر ُعواْ  بَْأُسَنا

الذي قطعو اهلل عز وجل علينا وذلك ىو العهد الذي ألـز اهلل بو ذاتو جتاىنا فهال وفينا العهد 
ىال وقفنا عند ! الذي قطعو اهلل علينا ليويف العهد الذي ألـز اهلل عز وجل بو ذاتو؟

 .(فَاْرَىُبوفِ  َوِإي ايَ  ِبَعْهدُِكمْ  أُوؼِ  ِبَعْهِدي َوَأْوُفواْ ) :قولو
 الناس رمبا من قد يعًتض أو يستشكل فيقوؿ وما اكحكمة من أف يبتلي ومع ىذا فإف يف

اهلل اإلنساَف بالعسر مث يكشف عنو العسر إذا التجأ إىل اهلل عز وجل، ىال أقامو يف حياٍة  
كلها اليسر دوف ىذه املقدمة وتلك النتائج، دوف السنة األوىل وال السنة الثانية؟ سؤاؿ قد 

س فما اْلواب على ذلك؟ اْلواب باختصار يا عباد اهلل ىو أف ما يطوؼ بذىن كثَت من النا
نعلمو من أف اكحياة اليت نعيشها اليـو ليست مقرًا وإمنا ىي ممرٌّ إىل مقر ىي معرب ىي جسر 

 .إىل اكحياة الباقية اْلالدة اليت تنتظرنا عرب بوابة املوت
جيعلها اهلل عز وجل نعيماً مقيماً إذا علمنا أف حياتنا ىذه ممر فهل من اكحكمة الربانية أف 

ال تشوبو شائبة؟ ىل من اكحكمة أف يتقلب اإلنساف من ىذه اكحياة يف رغد من العيش أن ا ما 
تقلب وكيفما حل وسار إذًا سيتشبث اإلنساف هبذه اكحياة تشبث اْلالدين وإذا أقبل إليو 

شقها ألهنا كلها متع لسوؼ املوت فلسوؼ يكوف اقتالعو أو انقالعو من ىذه اكحياة اليت تع
ولعلو أشبو ما يكوف مبجموعة خيوط  ،يكوف اقتالعو من اكحياة الدنيا أمرًا شديدًا جدًا جداً 

حريرية تشبثت بشجرة من الشوؾ اجتذبتها بشدة فتقطع من تلك اْليوط ما تقطع وبقي 
 .منها ما بقي

وشر حىت نستفيد من اْلَت اكحكمة أف جيعل اهلل ىذه اكحياة اليت ىي ممر مزجية من خَت 
يف طريقنا إىل اهلل فإذا جاءنا الشر تأففنا من ىذه اكحياة وعرفنا أف اإلنساف ما ينبغي أف يركن 
إليها، ما ينبغي أف يتعشقها، ىي جسر واْلسر ما ينبغي أف يكوف فيو من املتع ما يف الدار 

 .اليت أنت مقبل إليها بعد عبورؾ َلذا اْلسر بدقائق
مة األوىل أما اكحكمة الثانية فهي أف تتجلى ىويتك عبداً هلل عز وجل، أنا عبد ىذه اكحك

أعلن ذلك صباح مساء لكن كيف تفوح رائحة عبودييت حقيقة هلل، إذا جاءتٍت االبتالءات 
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سنة من سنن اهلل كما قلت لكم مث أقبلت إىل العهد الذي ألـز اهلل عز وجل بو نفسي 
يو، دتسكنت على بابو، أعلنت عن جتملي وصربي على فالتجأت إليو، شكوت أمري إل

قضائو ىنا تفوح رائحة عبودية اإلنساف هلل واملطلوب أيها اإلخوة أف يعلن اإلنساف عن 
 .عبوديتو هلل بربىاف ال أف يعلن عن عبوديتو هلل بدعوى حتتاج إىل دليل

اليت ألـز اهلل هبا  ىذه اكحقيقة كم وكم جسدىا اهلل عز وجل لنا، ىذه الرابطة بُت السنة
والسنة اليت ألزمنا هبا شرطاً لألوىل أف نفي بعهد اهلل عز وجل  (ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإف  ) ذاتو العلية

جتماًل وصربًا وأف نفي بعهد اهلل سبحانو وتعاىل التجاًء ودتسكنًا وتضرعًا على أعتاب اهلل 
بل  ،كيم ىذه السنة بشطريهاوانظروا يا عباد اهلل كيف جيسد لنا موالنا اكح ،سبحانو وتعاىل

ىاتُت السنتُت يف سَتة سيدنا يوسف على نبينا وعليو الصالة والسالـ، ضرب اهلل لنا منو 
مثاًل لسلسلة االبتالءات اليت ابتِلَي هبا مث ضرب اهلل لنا منو مثاًل للصرب والتجمل وااللتجاء 

ره يسراً، أال تروف؟ أمل تقرؤوا سورة الدائم إىل اهلل مث أرانا كيف أبدؿ اهلل سبحانو وتعاىل عس
مث إف فئة من الناس أقبلت  ،يوسف؟ رماه إخوتو وىو صغَت يف البئر دوف ذنب اقًتفو

فانتشلتو من البئر وفازت بو عبداً باعتو يف سوؽ النخاسة مبصر ىذا ىو االبتالء الثاين، مث إف 
لشباب ونضج كيانو واشتد عوده عزيز مصر اشًتاه واختذه خادمًا يف داره، وملا بلغ مبلغ ا

فاستعصم وتعفف والتجأ إىل  ،راودتو زوجة العزيز عن نفسو وذلك ىو االبتالء األطم واألشد
 َكْيَدُىن   َعٍتِّ  َتْصِرؼْ  َوِإال   إِلَْيوِ  َيْدُعوَنٍِت  مم ا ِإيَل   َأَحبُّ  السِّْجنُ  َربِّ ) :اهلل سبحانو وتعاىل قائالً 

لسلة من املصائب مث إنو سجن لبضع سنُت وىو بريء، س ،(اْْلَاِىِلُتَ  مِّنَ  َوَأُكن إِلَْيِهن   َأْصبُ 
ىي سنة، ىي العسر الذي حتدث البياف اإلَلي عنو لكن كيف قابل يوسف عليو الصالة 
والسالـ ىذا العسر؟ قابلو بالتجمل والرضا، قابلو بااللتجاء إىل اهلل دائمًا أف يفرج عنو، أف 
يكشف عنو ىذا الضر، نعم، فماذا كانت عاقبة ذلك؟ كانت العاقبة أف أخرجو اهلل من 

مث كانت العاقبة الثانية أف زوجو من تلك اليت راودتو عن نفسو مث إف اهلل بوأه عرش  ،السجن
 .مصر مث إف اهلل عز وجل مجع الشمل وأعاد إليو أبويو وإخوتو

أرأيتم ىكذا يكوف رب العاملُت يف تصرفو مع عباده لكن تعالوا نصغي السمع إىل خواتيم 
عٌت الذي أقولو لكم، أقبل إخوة يوسف إىل مصر يريدوف أف ىذه الصورة اليت جتلي لنا ىذا امل

يأخذوا املَتة، اكحاجات اليت حيتاجوف إليها ليعودوا هبا إىل الصحراء اليت كانوا يعيشوف فيها، 
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 اْلَعزِيزُ  أَيػَُّها يَا قَاُلواْ  َلْيوِ عَ  َدَخُلواْ  فَػَلم ا) :إىل البادية، دخلوا على عزيز مصر وىم ال يعرفونو
َنا الضُّرُّ  َوأَْىَلَنا َمس َنا َنا َوَتَصد ؽْ  اْلَكْيلَ  لََنا َفَأْوؼِ  مُّْزَجاةٍ  بِِبَضاَعةٍ  َوِجئػْ  جَيْزِي الّلوَ  ِإف   َعَليػْ

 أَلَنتَ  أَِإن كَ  قَاُلواْ  * َجاِىُلوفَ  أَنُتمْ  ِإذْ  َوَأِخيوِ  بُِيوُسفَ  فَػَعْلُتم م ا َعِلْمُتم َىلْ  قَاؿَ  * اْلُمَتَصدِِّقُتَ 
َنا الّلوُ  َمن   َقدْ  َأِخي َوَىػَذا يُوُسفُ  أَنَاْ  قَاؿَ  يُوُسفُ   ُيِضيعُ  الَ  الّلوَ  فَِإف   َوِيْصربْ  يَػت قِ  َمن ِإن وُ  َعَليػْ

َنا الّلوُ  آثَػَرؾَ  َلَقدْ  تَالّلوِ  قَاُلواْ  * اْلُمْحِسِنُتَ  َأْجرَ   َعَلْيُكمُ  تَػثْػَريبَ  الَ  قَاؿَ  * َْلَاِطِئُتَ  ُكن ا َوِإف َعَليػْ
 يَْأتِ  َأِب  َوْجوِ  َعَلى َفأَْلُقوهُ  َىػَذا بَِقِميِصي اْذَىُبواْ  * الر امِحُِتَ  أَْرَحمُ  َوُىوَ  َلُكمْ  الّلوُ  يَػْغِفرُ  اْليَػْوـَ 
 َأف َلْوالَ  يُوُسفَ  رِيحَ  أَلَِجدُ  ِإينِّ  أَبُوُىمْ  قَاؿَ  اْلِعَتُ  َفَصَلتِ  َوَلم ا * َأمْجَِعُتَ  بَِأْىِلُكمْ  َوْأُتوين  َبِصَتاً 

 فَاْرَتد   َوْجِهوِ  َعَلى أَْلَقاهُ  اْلَبِشَتُ  َجاء َأف فَػَلم ا * اْلَقِديِ  َضالَِلكَ  لَِفي ِإن كَ  تَالّلوِ  قَاُلواْ  * تُػَفنُِّدوفِ 
 إِن ا ُذنُوبَػَنا لََنا اْستَػْغِفرْ  أَبَانَا يَا قَاُلواْ  * تَػْعَلُموفَ  الَ  َما الّلوِ  ِمنَ  أَْعَلمُ  ِإينِّ  ل ُكمْ  أَُقل َأملَْ  قَاؿَ  َبِصَتاً 

 يُوُسفَ  َعَلى َدَخُلواْ  فَػَلم ا * الر ِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُىوَ  ِإن وُ  َربَِّ  َلُكمْ  َأْستَػْغِفرُ  َسْوؼَ  قَاؿَ  * َخاِطِئُتَ  ُكن ا
 َلوُ  َوَخرُّواْ  اْلَعْرشِ  َعَلى أَبَػَوْيوِ  َوَرَفعَ  * آِمِنُتَ  الّلوُ  َشاء ِإف ِمْصرَ  اْدُخُلواْ  َوقَاؿَ  أَبَػَوْيوِ  وِ إِلَيْ  آَوى

 َجَعَلَها َقدْ  قَػْبلُ  ِمن ُرْؤيَايَ  تَْأِويلُ  َىػَذا أََبتِ  يَا َوقَاؿَ ) سجود تكري ال سجود عبادة (ُسج داً 
 ن زغَ  َأف بَػْعدِ  ِمن اْلَبْدوِ  مِّنَ  ِبُكم َوَجاء السِّْجنِ  ِمنَ  َأْخَرَجٍِت  ِإذْ  َب  َأْحَسنَ  َوَقدْ  َحّقاً  َربِّ 

 ِمنَ  آتَػْيَتٍِت  َقدْ  َربِّ  * اكحَِْكيمُ  اْلَعِليمُ  ُىوَ  إِن وُ  َيَشاءُ  لَِّما َلِطيفٌ  َربِّ  ِإف   ِإْخَويت  َوبَػُْتَ  بَػْيٍِت  الش ْيطَافُ 
نُػَيا يف  َولِيِّي أَنتَ  َواأَلْرضِ  الس َماَواتِ  فَاِطرَ  يثِ اأَلَحادِ  تَْأِويلِ  ِمن َوَعل ْمَتٍِت  اْلُمْلكِ   َواآلِخَرةِ  الدُّ
 .(بِالص اكِحُِتَ  َوَأكْحِْقٍِت  ُمْسِلماً  تَػَوف ٍِت 

مشهد جذاب يا عباد اهلل ينسيك الدنيا وما فيها، جيعلك تعيش يف حبار من حكمة اهلل 
 .ولطفو وكرمو وجوده

علم أنك تتقلب يف كفٍّ من ما الشدة عندما تفر منها إىل أعتاب اهلل، ما البالء عندما ت
 .حكمة الرمحن سبحانو وتعاىل

اللهم أَلمنا الشكر أماـ نعمائك وأَلمنا الصرب وااللتجاء إليك بصدؽ وثبات أماـ 
 .ضرائك أقوؿ قويل ىذا وأستغفر اهلل العظيم


