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الشَّرحسورةُ 

ْحم   ِ الره ِحممِ بِْسِم َّللاه ِن الره

﴾1ْْدَرَك  أَ لَْم نَْشَرْح لََك صَ 
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الشَّرحسورةُ 

﴾2ْزَرَك  َو َوَضْعنَا َعْنَك وِ 

﴾3َك  الهِذي أَْنقََض َظْهرَ 
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الشَّرحسورةُ 

﴾4َرَك  َو َرفَْعنَا لََك ِذكْ 
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الشَّرحسورةُ 

﴾5مُْسراً  فَإِنه َمَع اْلعُْسرِ 

﴾6ْسراً  إِنه َمَع اْلعُْسِر مُ 
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فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً 

أويل  يدل على أن الت( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً)قوله و •
ن مع ما قلناه، ألن اللَّه بشره أنه يكو( وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ)في قوله 

العسر يسراً 
لن يغلب عسلر وادلد يسلرين، ألنله : روي عن ابن عباس أنه قالو •

اليسلر دم  العسر في اآليتين على انه وادد لكونها باأللف و الالم، و
ة االملر و منكر في تثنية الفائدة، و الثاني غير االول، و العسلر علعوب

.شدته، و اليسر سهولته

373: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً 

قلدم ملن ال يبعد أن يكون تعليال لملا ت« فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً»: تعالىقوله •
و -وضع الوزر و رفع الذكر فما دمله اهلل من الرسالة و أمر به من اللدعوة

ك، و كان قد اشتد عليله األملر بلذل-ذلك أثق  ما يمكن لبشر أن يحمله
ره كان كذا تكذيب قومه دعوته و استخفافهم به و إعرارهم على إمحاء ذك
دعوتله و قد اشتد عليه فوضع اهلل وزره الذي دمله بتوفيق الناس إلجابلة

الى رفع ذكره الذي كانوا يريدون إمحاءه و كان ذلك جريا على سلنته تعل
بما أشلار في الكون من اإلتيان باليسر بعد العسر فعل  رفع الشدة عنه ص

سنته،منإليه 
سلنة للجنس دون االستغراق و لع  السلنة« العسر»و على هذا فالالم في •

.  تحول الحوادث و تقلب األدوال و عدم دوامها

316: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً 

يحة و إلخ فص« فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ»عن الزمخشري في الكشاف، أن الفاء في و •
.الكالم مسوق لتسليته ص بالوعد الجمي 

ضيقة دتى كان المشركون يعيرون رسول اهلل ص و المؤمنين بالفقر و ال: قال•
ارهم سبق إلى ذهنه الشريف أنهم رغبوا عن اإلسالم الفتقار أهلله و ادتقل

راً إِنَّ مَعَ الْعُسْ: فذكره سبحانه ما أنعم به عليه من جالئ  النعم ثم قال رِ يُسلْ
ر اللذي خولناك ما خولناك فال تيأس من فض  اهلل فإن مع العس: كأنه قال

.أنتم فيه يسرا
زقله و ظاهره أن الالم في العسر للعهد دون الجنس و أن المراد باليسر ما ر•

.اهلل المؤمنين بعد من الغنائم الكثيرة

316: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً 

ا هو ممنوع فذهنه الشريف ص أج  من أن يخفى عليه دالهم و أنهم إنمو •
ن القلوم يرغبون عن دعوته استكبارا على الحق و استعالء على اهلل عللى أ
قد أيلأس لم يرغبوا في اإلسالم دتى بعد ظهور شوكته و إثراء المؤمنين و

هُلمْ ال أَكْثَلرِهِمْ فَلَقَدْ دَقَّ الْقَوْلُ عَلى»: اهلل نبيه من إيمان أكثرهم ديث قال
: «وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ-إلى أن قال-يُؤْمِنُونَ
مْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْلذَرْتَهُمْ أَ: و اآليات مكية و قال10: يس

.و اآلية مدنية6: البقرة: «لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ
ته مع أخلذ و لو دم  اليسر بعد العسر على شوكة اإلسالم و رفعته بعد ضع•

.السورة مكية لم يكن به كثير بأس

316: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً 

: ت و قيل تكلرار للتأكيلد و التثبيل« إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً»: تعالىقوله •
د استئناف و ذكروا أن في اآليتين دالللة عللى أن ملع العسلر الوادل

مراد بها يسران بناء على أن المعرفة إذا أعيدت ثانية في الكالم كان ال
م أو إذا اكتسلبت اللدره: عين األولى بخالف النكرة كما أنه للو قيل 

إذا : قيدرهما فأنفق الدرهم كان المراد بالثاني هو األول بخالف ما لو 
.اكتسبت درهما فأنفق درهما و ليست القاعدة بمطردة

هم، و المعيلة للتنويع ال للتفخيم كما ذكلره بعضل« يُسْراً»و التنوين في •
.معية التوالي دون المعية بمعنى التحقق في زمان وادد

316: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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الشَّرحسورةُ 

﴾7َصْب  فَإَِذا فََرْغَت فَانْ 

﴾8ْب  َو إِلَى َرب َِك فَاْرغَ 
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فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

(  فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ)قال له ثم •
هلل فيه معناه فإذا فرغت من فرضك فانصب الى ما رغبك ا: ابن عباسقال •

. من العم 
. دعاءمعناه فإذا فرغت من عالتك فانصب الى ربك في ال: قال قتادةو •
.معناه فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب الى عبادة ربك: قال مجاهدو •
: و يقلال. نصلبذونالله هلم ناعلب أي : ناعب يقلال( فَانْصَبْ)معنى و •

منصبأنصبني الهم فهو 

374: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

َت فَِإذا فََرغ  
فَان َصب  

فإذا فرغت من فرضك فانصب الى ما رغبك هللا
(ابن عباس)فمه من العمل

فإذا فرغت من صالتك فانصب الى ربك في 
(قتاْدة)الْدعاء

فإذا فرغت من أمر ْدنماك فانصب الى عباْدة 
(مجاهْد)ربك

374: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

«1»تعناك هم من أميمة منصب :         الشاعرقال •
«2»كليني لهم يا اميمه ناعب :         و قال النابغة•
.أي ذات رضى« 3»( عِيشَةٍ راضِيَةٍ)أي فيه نصب كقوله •
•__________________________________________________

567/ 8مر في ( 1)•
567، 122/ 8و 95329/ 6و 368/ 5مر في ( 2)•
7القارعة آية 101و سورة 21الحاقة آية 69سورة ( 3)•

374: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

المراد صلى اللَّه عليه و آله ف متوجهاً إلى النبي و إن كان الخطابو •
من أمته، جميع المكلفين به 

قيضله و ن. ء المضاد لكون غيره فلي المحل الفراغ انتفاء كون الشيو •
ال، ء المضاد في المح  و منه أخذ شغ  االفعلالشغ ، و هو كون الشي

يختلرع ء، ألنه تعالىء عن شيو لهذا ال يوعف تعالى بأنه يشغله شي
.ما شاء من االفعال

هلل دث له على الرغبة في الطللب ملن ا( رَبِّكَ فَارْغَبْوَ إِلى)و قوله •
.تعالى دون غيره

374: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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بْرَبِّكَ فَارْغَفَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى

لنبلي خطاب ل« رَبِّكَ فَارْغَبْفَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى»: تعالىقوله •
تعلالى ما بين قب  من تحميله الرسالة و الدعوة و منهعلى متفرعص 

ك عليه بما من من شرح الصدر و وضع الوزر و رفع الذكر و كل  ذلل
.من اليسر بعد العسر

إلى اهلل ال إذا كان العسر يأتي بعده اليسر و األمر فيه:فالمعنىو عليه •
بادت ه و بع-فأتعب نفسك ف ي اهفرغت مما فرض عليك فإذا غير 
ا و ارغب فيه ليمن عليك بما لهذا التعب م ن الراة و و له ذ-دعائه

.العسر من اليسر

317: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج



18

بْرَبِّكَ فَارْغَفَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى

المراد إذا فرغت من الفرائض فانصب في النواف ، : قي و •
قلوالن إذا فرغت من الصالة فانصب في الدعاء، و ما يتضمنه ال: قي و •

.بعض المصاديق
المعنى إذا فرغت من الغزو فاجتهد في العبادة : و قي •
المراد إذا فرغت من دنياك فانصب في آخرتك : قي و •
قي  غير ذلك و •
.هي وجوه ضعيفةو •

317: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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نصب
نصب•
إقام وِ ي ي  و و إا  ا والنون و الصاد و الباء أع ٌ عحيح يدلُّ على •

.في استوا « 1»
نزٌ نصلباءُ، تيسٌ أنْصَبُ، و عو . نصَبتُ الرُّمحَ و غيرَه أنصِبهُ نصباً: يقال•

رٌ كلانَ دجل:و النَّصْب. مرتفعة الصَّدر: إذا انتصب قرناها و ناقَةٌ نَصْباء
نَم يُنصَب فيُعبَد، و يقال هو النُّصُب، و هو دجرٌ يُنصَب بين يلد  الصلَّ

بُ: و النَّصائب. تصبُّ عليه دماءُ الذّبائح لألعنام  دلوالَىْ دجارةٌ تنصلَ
.شَفِير البئر فتجع ُ عضائد

434: ، ص5معجم مقائيس اللغو؛ ج 
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نصب
 دَتَّلى العَناء، و معناه أنَّ اإلنسان ال يزال منتصلباً: من الباب النَّصَبُو •

.يُعييَ
فأمَّلا . ارةالحوض يُنصَب من الحج: و النَّصيب. مرتفع: و غبارٌ منتصب•

، و فيله نِصاب الشّي ء فهو أعلُه؛ و سمِّي نِصاباً ألنَّ نصله إليله يُرفَلع
 ملن الحل ُّ: و النَّصليب. السِّكِّينِ و غيلره* يُنصَب و يركّب، كنصاب

ي و هو من هذا، كأنّه الشي ءُ اللذ. هذا نَصيبِي، أي دظِّي: الشّي ء، يقال
ب، أ: و النَّصْب. رُفِعَ لك و أهْدَف ي جنسٌ من الغِناء، و لعلَّه مما يُنصلَ
، كأنّه بللغَ و بَلغَ المالُ النِّصاب الذي تجِب فيه الزَّكاة. يعلَّى به الصَّوت

ب، و يقول أه ُ العربيّة في الفلتح هلو. ذلك المبلغَ و ارتفعَ إليه النَّصلْ
.كأنّ الكلمة تنتصِب في الفم انتصابا

434: ، ص5معجم مقائيس اللغو؛ ج 
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