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فَإِ هن َم َع العُ ْس ِر مُ ْسرا ﴾5

ِإ هن َم َع ْالعُ ْس ِر مُ ْسرا ً ﴾6
6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
• و قوله (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) يدل على أن التأويل
في قوله (وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ) ما قلناه ،ألن اللَّه بشره أنه يكون مع
العسر يسراً
• و روي عن ابن عباس أنه قال :لن يغلب عسلر وادلد يسلرين ،ألنله
دم العسر في اآليتين على انه وادد لكونها باأللف و الالم ،و اليسلر
منكر في تثنية الفائدة ،و الثاني غير االول ،و العسلر علعوبة االملر و
شدته ،و اليسر سهولته.
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التبيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص373 :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
• قوله تعالى« :فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً» ال يبعد أن يكون تعليال لملا تقلدم ملن
وضع الوزر و رفع الذكر فما دمله اهلل من الرسالة و أمر به من اللدعوة -و
ذلك أثق ما يمكن لبشر أن يحمله -كان قد اشتد عليله األملر بلذلك ،و
كذا تكذيب قومه دعوته و استخفافهم به و إعرارهم على إمحاء ذكره كان
قد اشتد عليه فوضع اهلل وزره الذي دمله بتوفيق الناس إلجابلة دعوتله و
رفع ذكره الذي كانوا يريدون إمحاءه و كان ذلك جريا على سلنته تعلالى
في الكون من اإلتيان باليسر بعد العسر فعل رفع الشدة عنه ص بما أشلار
إليه من سنته،
• و على هذا فالالم في «العسر» للجنس دون االستغراق و لع السلنة سلنة
تحول الحوادث و تقلب األدوال و عدم دوامها.
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،20ص316 :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
• و عن الزمخشري في الكشاف ،أن الفاء في «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ» إلخ فصيحة و
الكالم مسوق لتسليته ص بالوعد الجمي .
• قال :كان المشركون يعيرون رسول اهلل ص و المؤمنين بالفقر و الضيقة دتى
سبق إلى ذهنه الشريف أنهم رغبوا عن اإلسالم الفتقار أهلله و ادتقلارهم
ُسلراً
فذكره سبحانه ما أنعم به عليه من جالئ النعم ثم قال :إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ ي ْ
كأنه قال :خولناك ما خولناك فال تيأس من فض اهلل فإن مع العسر اللذي
أنتم فيه يسرا.
• و ظاهره أن الالم في العسر للعهد دون الجنس و أن المراد باليسر ما رزقله
اهلل المؤمنين بعد من الغنائم الكثيرة.
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،20ص316 :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
• و هو ممنوع فذهنه الشريف ص أج من أن يخفى عليه دالهم و أنهم إنما
يرغبون عن دعوته استكبارا على الحق و استعالء على اهلل عللى أن القلوم
لم يرغبوا في اإلسالم دتى بعد ظهور شوكته و إثراء المؤمنين و قد أيلأس
اهلل نبيه من إيمان أكثرهم ديث قال« :لَقَدْ دَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَلرِهِمْ فَهُلمْ ال
يُؤْمِنُونَ -إلى أن قال -وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ»:
يس 10 :و اآليات مكية و قال :إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْلذَرْتَهُمْ أَمْ
لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ» :البقرة 6 :و اآلية مدنية.
• و لو دم اليسر بعد العسر على شوكة اإلسالم و رفعته بعد ضعته مع أخلذ
السورة مكية لم يكن به كثير بأس.
10

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،20ص316 :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
• قوله تعالى« :إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً» تكلرار للتأكيلد و التثبيلت و قيل :
استئناف و ذكروا أن في اآليتين دالللة عللى أن ملع العسلر الوادلد
يسران بناء على أن المعرفة إذا أعيدت ثانية في الكالم كان المراد بها
عين األولى بخالف النكرة كما أنه للو قيل  :إذا اكتسلبت اللدرهم أو
درهما فأنفق الدرهم كان المراد بالثاني هو األول بخالف ما لو قي :إذا
اكتسبت درهما فأنفق درهما و ليست القاعدة بمطردة.
• و التنوين في «يُسْراً» للتنويع ال للتفخيم كما ذكلره بعضلهم ،و المعيلة
معية التوالي دون المعية بمعنى التحقق في زمان وادد.
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،20ص316 :
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