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فإنّ مع العسر يسراً
سنتاف نقرأمها يف كتاب اهلل عز وجل ألزـ بالواحدة منهما ذاتو العلية وألزـ بالثانية عباده
يف مقابل التزامو باألوىل.
جعل السنة الثانية اليت ألزـ هبا عباده شرطاً للسنة األوىل اليت تفضل هبا على عباده .أما
السنة األوىل فهي تلك اليت يعرب عنها بياف اهلل عز وجل يف قولو سبحانو( :فَِإف َم َع الْعُ ْس ِر
يُ ْسراً * إِف َم َع الْ ُع ْس ِر يُ ْسراً) ،قاعدة ألزـ الباري عز وجل هبا ذاتو العلية أنو ما من عسر يبتلى

بو اإلنساف إال ويأيت يف أعقابو مباشرة اليسر الذي ينسخو ،ولكن ذلك مشروط بأف يلتزـ
اإلنساف بالعهد الذي ألزمو اهلل سبحانو وتعاىل بو ،بالسنة اليت ألزـ اهلل سبحانو وتعاىل هبا
عباده وىي أف يفر اإلنساف عندما يقع يف العسر أياً كاف نوعو ،أف يفر منو إىل التجمل
بالرضا والصرب أوالً ،مث أف يفر من ىذا العسر إىل اللجوء إىل أعتاب اهلل عز وجل وااللتصاؽ
ببابو والتمسكن عند جنابو ،تلك ىي السنة الثانية.
ولقد قضى اهلل عز وجل بأف يربط األوىل بالثانية فقاؿ عز من قائلَ ( :وأ َْوفُواْ بِ َع ْه ِدي
أ ِ
ُوؼ بِعه ِد ُكم وإِياي فَارىب ِ
وف) ،أوفوا بعهدي الذي ألزمتكم بو وىو الصرب على الشدائد اليت
َ ْ ْ َ َ َُْ
تنتاب اإلنساف وتأتيو ابتالءً من اهلل عز وجل مث الفرار من ىذه الشدائد إىل أعتاب اهلل ،إىل
الوقوؼ على باب اهلل ،إىل التضاؤؿ عند جنابو والتعرض لصفحو وكرمو ،وكأف اهلل عز وجل
يقوؿ لعباده إف أنتم وفيتم بالعهد الذي ألزمتكم بو التجاءً إيل وفراراً إىل رمحيت وصفحي
يسر دائم.
العسر ٌ
فلسوؼ ألزـ ذايت مبا قد وعدتكم بو وىو أف يعقب َ
مها سنتاف إذاً ينبغي أف نتبينهما جيداً ،وإننا لنالحظ ىذه السنة يف حياتنا اليت نعيشها
سواء كانت حياة فردية أو اجتماعية ،ىي مصداؽ دقيق لقولو سبحانوَ ( :ولَنَْبػلَُون ُك ْم بِ َش ْي ٍء
س والثمر ِ
ِ
وع َونػَ ْق ٍ
ات) ذلك ىو العسر ،مث قاؿَ ( :وبَ ِّش ِر
وؼ َو ْ
ِّم َن ْ
اْلُ ِ
اْلَ ْ
ص ِّم َن األ ََم َواؿ َواألن ُف ِ َ َ َ
الصابِ ِرين * ال ِذين إِ َذا أَصابػْتػهم ُّم ِ
صيبَةٌ قَالُواْ إِنا لِلّ ِو َوإِنػا إِلَْي ِو َر ِاجعو َف).
ََُ
َ
َ
إذاً سنة االبتالء ماضية يف عباد اهلل عز وجل ولكن اهلل عز وجل ألزـ ذاتو بأف ينسخ
العسر بعد ذلك بل مباشرة (فَِإف َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْسراً) وأكد ذلك فقاؿ( :إِف َم َع الْعُ ْس ِر
اليسر َ
ُ
يُ ْسراً) ولكن بشرط االلتجاء إىل اهلل ،بشرط الفرار من ىذا العسر إىل أعتاب اهلل والتمسكن
على باب اهلل سبحانو وتعاىل.
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وانظروا إىل ىذا العهد الذي قطعو اهلل عز وجل علينا من خالؿ قولو سبحانوَ ( :ولََق ْد
ِ
اءى ْم
أ َْر َسلنَا إِ َىل أ َُم ٍم ِّمن قَػْبل َ
اى ْم بِالْبَأْ َساء َوالضراء لَ َعل ُه ْم يَػتَ َ
ضرعُو َف * فَػلَ ْوال إِ ْذ َج ُ
َخ ْذنَ ُ
ك فَأ َ
ِ
ت قُػلُوبػُ ُه ْم َوَزي َن ََلُ ُم الشْيطَا ُف َما َكانُواْ يَػ ْع َملُو َف) ،ىذا ىو العهد
ضرعُواْ َولَػكن قَ َس ْ
بَأْ ُسنَا تَ َ
الذي قطعو اهلل عز وجل علينا وذلك ىو العهد الذي ألزـ اهلل بو ذاتو جتاىنا فهال وفينا العهد
الذي قطعو اهلل علينا ليويف العهد الذي ألزـ اهلل عز وجل بو ذاتو؟! ىال وقفنا عند
قولو( :وأَوفُواْ بِعه ِدي أ ِ
ُوؼ بِعه ِد ُكم وإِياي فَارىب ِ
وف).
َ ْ َْ
َ ْ ْ َ َ َُْ
ومع ىذا فإف يف الناس رمبا من قد يعًتض أو يستشكل فيقوؿ وما اكحكمة من أف يبتلي
اهلل اإلنسا َف بالعسر مث يكشف عنو العسر إذا التجأ إىل اهلل عز وجل ،ىال أقامو يف حياةٍ
كلها اليسر دوف ىذه املقدمة وتلك النتائج ،دوف السنة األوىل وال السنة الثانية؟ سؤاؿ قد
يطوؼ بذىن كثَت من الناس فما اْلواب على ذلك؟ اْلواب باختصار يا عباد اهلل ىو أف ما
ممر إىل مقر ىي معرب ىي جسر
نعلمو من أف اكحياة اليت نعيشها اليوـ ليست مقراً وإمنا ىي ٌّ
إىل اكحياة الباقية اْلالدة اليت تنتظرنا عرب بوابة املوت.
إذا علمنا أف حياتنا ىذه ممر فهل من اكحكمة الربانية أف جيعلها اهلل عز وجل نعيماً مقيماً
ال تشوبو شائبة؟ ىل من اكحكمة أف يتقلب اإلنساف من ىذه اكحياة يف رغد من العيش أنا ما
تقلب وكيفما حل وسار إذاً سيتشبث اإلنساف هبذه اكحياة تشبث اْلالدين وإذا أقبل إليو
املوت فلسوؼ يكوف اقتالعو أو انقالعو من ىذه اكحياة اليت تعشقها ألهنا كلها متع لسوؼ
يكوف اقتالعو من اكحياة الدنيا أمراً شديداً جداً جداً ،ولعلو أشبو ما يكوف مبجموعة خيوط
حريرية تشبثت بشجرة من الشوؾ اجتذبتها بشدة فتقطع من تلك اْليوط ما تقطع وبقي
منها ما بقي.
اكحكمة أف جيعل اهلل ىذه اكحياة اليت ىي ممر مزجية من خَت وشر حىت نستفيد من اْلَت
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.
ىذه اكحكمة األوىل أما اكحكمة الثانية فهي أف تتجلى ىويتك عبداً هلل عز وجل ،أنا عبد
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 ألزـ اهلل عز وجل بو نفسي
فالتجأت إليو ،شكوت أمري إليو ،دتسكنت على بابو ،أعلنت عن جتملي وصربي على
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.
ىذه اكحقيقة كم وكم جسدىا اهلل عز وجل لنا ،ىذه الرابطة بُت السنة اليت ألزـ اهلل هبا
ذاتو العلية (إِف َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْسراً) والسنة اليت ألزمنا هبا شرطاً لألوىل أف نفي بعهد اهلل عز وجل
جتمالً وصرباً وأف نفي بعهد اهلل سبحانو وتعاىل التجاءً ودتسكناً وتضرعاً على أعتاب اهلل
سبحانو وتعاىل ،وانظروا يا عباد اهلل كيف جيسد لنا موالنا اكحكيم ىذه السنة بشطريها ،بل
ىاتُت السنتُت يف سَتة سيدنا يوسف على نبينا وعليو الصالة والسالـ ،ضرب اهلل لنا منو
مثالً لسلسلة االبتالءات اليت ابتلِ َي هبا مث ضرب اهلل لنا منو مثالً للصرب والتجمل وااللتجاء
الدائم إىل اهلل مث أرانا كيف أبدؿ اهلل سبحانو وتعاىل عسره يسراً ،أال تروف؟ أمل تقرؤوا سورة
يوسف؟ رماه إخوتو وىو صغَت يف البئر دوف ذنب اقًتفو ،مث إف فئة من الناس أقبلت
فانتشلتو من البئر وفازت بو عبداً باعتو يف سوؽ النخاسة مبصر ىذا ىو االبتالء الثاين ،مث إف

عزيز مصر اشًتاه واختذه خادماً يف داره ،وملا بلغ مبلغ الشباب ونضج كيانو واشتد عوده
راودتو زوجة العزيز عن نفسو وذلك ىو االبتالء األطم واألشد ،فاستعصم وتعفف والتجأ إىل
ب السجن أَح ُّ ِ
ِ
ؼ َع ٍِّت َكْي َد ُىن
ص ِر ْ
ب إِ َيل مما يَ ْدعُونٍَِت إِلَْيو َوإِال تَ ْ
اهلل سبحانو وتعاىل قائالًَ ( :ر ِّ ِّ ْ ُ َ
أَصب إِلَي ِهن وأَ ُكن ِّمن ْ ِ ِ
ُت) ،مث إنو سجن لبضع سنُت وىو بريء ،سلسلة من املصائب
اْلَاىل َ
ْ ُ ْ َ
َ
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 دائماً أف يفرج عنو ،أف
يكشف عنو ىذا الضر ،نعم ،فماذا كانت عاقبة ذلك؟ كانت العاقبة أف أخرجو اهلل من
السجن ،مث كانت العاقبة الثانية أف زوجو من تلك اليت راودتو عن نفسو مث إف اهلل بوأه عرش
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
ىذه الصورة اليت جتلي لنا ىذا املعٌت الذي أقولو لكم ،أقبل إخوة يوسف إىل مصر يريدوف أف
يأخذوا املَتة ،اكحاجات اليت حيتاجوف إليها ليعودوا هبا إىل الصحراء اليت كانوا يعيشوف فيها،
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إىل البادية ،دخلوا على عزيز مصر وىم ال يعرفونو( :فَػلَما َد َخلُواْ َعلَْي ِو قَالُواْ يَا أَيػُّ َها الْ َع ِز ُيز
ِ
ٍ
مسنَا وأَىلَنَا الضُُّّر وِجْئػنَا بِبِض ٍ
صد ْؽ َعلَْيػنَا إِف اللّوَ َْجي ِزي
َ َْ
َ َ
اعة ُّم ْز َجاة فَأ َْوؼ لَنَا الْ َكْي َل َوتَ َ
َ
ِ
الْمتَصدِّقُِت * قَ َاؿ ىل علِمتُم ما فَػع ْلتُم بِيوسف وأ ِ
َنت
َخ ِيو إِ ْذ أَنتُ ْم َجاىلُو َف * قَالُواْ أَإِن َ
ُ َ َ
ك َأل َ
َْ َْ
َ ُ ُ َ َ
يوسف قَ َاؿ أَنَاْ يوسف وىػ َذا أ ِ
ِ
َخي قَ ْد من اللّوُ َعلَْيػنَا إِنوُ من يػت ِق ويِ ْ ِ ِ
يع
ُ ُ ُ
ُ ُ ُ ََ
َ
ص ْرب فَإف اللّوَ الَ يُض ُ
َ َ َ
ِِ
ِ
ِِ
يب َعلَْي ُك ُم
ُت * قَالُواْ تَاللّو لََق ْد آثػََرَؾ اللّوُ َعلَْيػنَا َوإِف ُكنا َْلَاطئ َ
َجَر الْ ُم ْحسن َ
أْ
ُت * قَ َاؿ الَ تَػثْػَر َ
ِ
يصي ىػ َذا فَأَلْ ُقوه علَى وج ِو أَِب يأْ ِ
امحُت * ا ْذىبواْ بَِق ِم ِ
ِِ
ت
الْيَػ ْوَـ يَػ ْغف ُر اللّوُ لَ ُك ْم َوُى َو أ َْر َح ُم الر َ
َ
ُ َ َْ
َ
َُ
ت الْعَِت قَ َاؿ أَب ِ ِ
ِ ِ ِ
َمجعُِت * ولَما فَصلَ ِ
ِ
ف لَ ْوالَ أَف
وس َ
ُُ
َ
يح يُ ُ
وى ْم إ ِّين َألَج ُد ِر َ
بَصَتاً َوأْتُوين بأ َْىل ُك ْم أ ْ َ َ َ
ُ
وف * قَالُواْ تَاللّ ِو إِنك لَِفي ِ
ِّد ِ
ك الْ َق ِد ِي * فَػلَما أَف َجاء الْبَ ِشَتُ أَلْ َقاهُ َعلَى َو ْج ِه ِو فَ ْارتَد
تُػ َفن ُ
ضالَل َ
َ
َ
ِ ِ
ِ
استَػ ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَػنَا إِنا
بَصَتاً قَ َاؿ أَ َملْ أَقُل ل ُك ْم إِ ِّين أ َْعلَ ُم م َن اللّو َما الَ تَػ ْعلَ ُمو َف * قَالُواْ يَا أَبَانَا ْ
ؼ أَستَػ ْغ ِفر لَ ُكم رِّب إِنو ىو الْغَ ُف ِ
ِِ
ف
وس َ
ُكنا َخاطئ َ
يم * فَػلَما َد َخلُواْ َعلَى يُ ُ
ُ
ُت * قَ َاؿ َس ْو َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ
ور الرح ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
صَر إِف َشاء اللّوُ آمن َ
َآوى إِلَْيو أَبَػ َويْو َوقَ َاؿ ْاد ُخلُواْ م ْ
ُت * َوَرفَ َع أَبَػ َويْو َعلَى الْ َع ْر ِش َو َخُّرواْ لَوُ
ِ
ِ
اي ِمن قَػْب ُل قَ ْد َج َعلَ َها
يل ُرْؤيَ َ
ُسجداً) سجود تكري ال سجود عبادة ( َوقَ َاؿ يَا أَبَت َىػ َذا تَأْو ُ
غ
الس ْج ِن َو َجاء بِ ُكم ِّم َن الْبَ ْد ِو ِمن بَػ ْع ِد أَف نز َ
َخَر َج ٍِت ِم َن ِّ
َح َس َن َب إِ ْذ أ ْ
َرِّب َح ّقاً َوقَ ْد أ ْ
يف لِّما ي َشاء إِنو ىو الْعلِيم ْ ِ
ِ
الشْيطَا ُف بػْي ٍِت وبػ ْ َ ِ ِ ِ
ب قَ ْد آتَػْيتٍَِت ِم َن
يم * َر ِّ
َ ََ
اكحَك ُ
ُت إ ْخ َويت إف َرِّب لَط ٌ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ
اطر السماو ِ
الدنػُيا و ِ
ك وعلمتٍَِت ِمن تَأْ ِو ِيل األ ِ ِ ِ
ِ
ضأ َ ِ ِ
ات َواأل َْر ِ
اآلخَرِة
الْ ُم ْل َ َ ْ
َ
َنت َوليِّي يف ُّ َ َ
َحاديث فَ َ َ َ
ِِ
تَػوف ٍِت مسلِماً وأ ِْ
ُت).
َكح ْق ٍِت بِالصاكح َ
َ ُْ َ
مشهد جذاب يا عباد اهلل ينسيك الدنيا وما فيها ،جيعلك تعيش يف حبار من حكمة اهلل
ولطفو وكرمو وجوده.
كف من
ما الشدة عندما تفر منها إىل أعتاب اهلل ،ما البالء عندما تعلم أنك تتقلب يف ٍّ

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