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  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

  ٢٠١٧ سپتمبر ٠٧
  

   آسانی است، ھر سختیاب 
  » ْسراً يإِنَّ َمَع اْلُعْسِر  « »ْسراً يفَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر «

  .  استآسانی اسانی است ، با ھر دشواری سختیبا ھر ) بدان که(پس 

   )۶ -  ۵ آيات سورة الشرح(

 یمژده بزرگ»  )٦( ْسراً يإِنَّ َمَع اْلُعْسِر ) ٥( ْسراً يفَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر « :فرمايند که  متبرکه میتيآمفسرين در تفسير اين 

برای  پروردگار  ۀمواجه شوند، وعد سختی و دشواری به در زندگی خويش ھرگاه مؤمنان، آنعده از برای است

روزی در زندگی شان آمدنی است  که يقين کامل داشته باشند، و خود راه دھنده  را بیمأيوس نبايد ھمين است که شان

   .خواھد داشت وروزگاری خوشی در برابر آنھا قرار یآسان که

ھم داخل شود، آسانی در  یدر سوراخ سوسمار حتی یدشوار ویاگر سخت بدين عقيده اند که حتی برخی از مفسرين

  .آورد یرون ميعقب آن خواھد بود وآن را ب

  :با اعجازخويش چنين بيان فرموده استرا اين فھم عالی  ) الطالقۀ سور٧ تآي(که  طوری

ُ بَْعَد ُعْسٍر يسَ  «     ). خواھد آوردی، آسانیخداوند بعد از سخت( »ْسراً يْجَعُل هللاَّ

  ! محترم ۀندخوان

 است و نکره بودن یکي ی و دشواریکند که سخت یامرداللت م نيبرا فوق  تيدر ھر دو آ» عسر «ۀمعرفه آمدن کلم

که الف و الم آن بر استغراق » العسر «ۀو معرفه بودن کلم  است تکرارشدنییآساننشانگر آن است که » سري«کلمه 

 با آن یابد در آخر آسان خواھد شد و آساني ھرچند شدت یر و دشواین است که سختيباشد دال بر ا یو عموم م

   .ھمراه خواھد بود

، مشکالت دشواريھاکه به  موزاند که از لحاظ روانی ، زمانیآ به ما انسانھا می ، پروردگار با عظمتتدر اين آي

ه اين فکر ھم باشيم که شويم، نبايد تمام ھوش وذھن خويش را به آن متواجه بسازيم ، بايد ب دچار می وساير مصائب 

توجه واھتمام داشته  به آن ھم بايد که می بايد سھولت ھا نيز گنجانيده شده است   الھی بعد از اين دشواری ھاۀوعددر 

  .باشيم 

مسلماً ) بدان که(صلی هللا عليه وسلم خود خطاب نموده می فرمايد که پس   به پيامبرخويش محمد تخداوند در اين آي

 در مّکه با دشوارى ھای بسيار که از دست مشرکين، صلی هللا عليه وسلم زمانی پيامبر  آسانی است،با ھر دشوارى
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و يا با  ی خواھد کرد ،ئکما در مدينه آسانى الھی برايش داده شد کهۀ اين وعد رو بود،ه روب بی رحمانه وغير انسانی

  . باشديسر که در دنيا است، در بھشت برايشان عسرى

  :نيامده است  » بعد «ۀجای آن کلمه  استعمال شده وبآيتدر  »مع«  ۀين می نويسند که چرا کلممفسر برخی از

 شريفه تيعنی در آي  .استعمال حرف مع به جاى بعد، برای اين است که پيوستگى يسر با عسر را می رساند :اوالً 

يعنی اين طور نيست که انسان به يک نوع پيوستگی و ارتباط بين تحمل سختی ھا و رسيدن به آسانی وجود دارد؛ 

طور اتفاقی بعد از سختی، به راحتی برسد؛ از اين رو برای رساندن اين پيوند بين عسر و يسر، به کلمه ای نياز 

  .است» مع  « ۀمعنا در آن وجود داشته باشد و آن کلم داريم که اين

فھماند که آسانى با رنج توأم است، از لحظه تحّمل سختى، آسانى به تدريج به  مى » مع«  با لفظ تبه عبارت ديگر؛ آي

  . ھمراھى است و بيان می کند که اين دو از ھم تفکيک ناپذيرندۀبه ھر حال، مع نشان .آيد دست مى

ً ثاني ست که از اين رھگذر موجبات استفاده شده تا نشان دھد آسانی به سختی نزديک ا» مع «   ۀاز کلم بدين علت :ا

  تسلّی خاطر و تقويت قلب فراھم شود

ھر چه باشد، با توجه به اين که با ھر مشکلى آسانى آميخته و با ھر صعوبتى سھولتى » مع« به ھر حال معنای 

  .ستخالی از لطف نبوده ا » مع«  استفاده ازکلمه  ھمراه است و اين دو ھميشه با ھم بوده و با ھم خواھند بود 

  ! محترم ۀخوانند

 :بايد با تمام وضاحت گفت

زندگی در اين  گاه با مشکل مواجه نشده زيرا رسم روزگار ھيچ خويش تواند ادعا کند که در زندگی ھيچ انسانی نمی

 تالش، مقابله با سختی ھا و  وپواين ت کنند  می دست و پنجه نرم  ھادشواریمشکالت و با انسان دينا ھمين است که

ولی توجه بايد داشت که مشاکل . دانگرد قيمت بھا مبدل می یبه طال در نھايت مس وجودش را  ھا، یدشوار

توان از   می زندگی را با اندکی تأمل و صبر در برخی از حاالت  .نوع نيستند  روزگارزندگی يک ھای وسختی

يد که آر زندگی طوری پيش می اگدشواری ھای نجات داد ولی در برخی از اوقات حاالت زندگی و روز سختی ھا و

   .آورد از پای درمی ھم حتی افراد مقاوم را

سر   راسخ داشته باشيم که قدرت بزرگی در باالی ۀبريم وعقيدصبر واستقامت را از ياد ن  خويشما بايد در زندگی

 . بردارد ما  اين موانع را از سر راهۀتواند ھم اگر بخواھد در يک لحظه می ما قرار دارد

إِنََّما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْيئًا أَْن يَقُوَل لَهُ ُکْن «: فرمايد می ٨٢ ت يس آيۀدر سور یئن با چه زيباأقرآن عظيم الش

اگر انسان از عمق جان باور » شود  باش، آن نيز موجود مى: گويد  ھنگامى که خدا چيزى را اراده کند، مى فَيَُکوُن؛

ی برای نگرانی و اضطراب ئاش بر چيزی تعلق گيرد ديگر جا ر شنواست که اگر ارادهکند که پروردگار او ھمان قاد

  .ھای زندگی نخواھد بود ناشی از سختی

يکی  عليه السالم ابراھيم خليل حضرت خدای من و خدای  اگر انسان با خود بگويد کهچه زيبا ومنطقی است

که او را  مريم بی بی حضرت تش نجات داد و پروردگارآ از شعله ھای وی را که پروردگار با عظمت ما   است،

  . آرامش او قرار دادۀزنندگان سربلند کرد و فرزندش را ماي در برابر طعنه 

پروردگار ما  را از شکم نھنگ به ساحل نجات، عليه السالم که وی يونس حضرت و خالق وپرورد گار ما

فرزندی به  زکريای نبی را از بی حضرت ه آغوش پدر واز قربانگاه ب عليه السالم که وی را اسماعيل  وحضرت

يکی  وحضرت ايوب عليه السالم را با صبر از مريضی خطرناکی نجات داد، کودکی بزرگ چون يحيی نبی رساند 

  .است 
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ينده نيز مشکالت در زندگی انسان در آوجو داشت ودر در گذشته مشکالتی انسان بايد ھميشه به ياد داشته باشد که

ھيچ سختی  باشد که متين وقوی داشته کند وبدين امر اعتقاد تعالی اھد آمد ولی انسان توکل خويش را به هللاپيش خو

  پايان  .سانی داردآکل راه حل وھرسختی در عقب خويش ا مشۀوھم نيست ودوامدار ماندنی

  

  :تتبع ونگـارش 

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

  جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ و  مطـالعات سـتراتيژيک افغانمديـــر

 


