
 ِِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ 

 رهک انشراحسوره مبا

 رزيي منظم هب سوي خدا شرح صدر و ربانهم
  هايي از سورهگزاره

 الم نشرح لک صدرک

  الله عليه و آله شرح صدر داده است. صلیخداوند به پيامبر 

  الله عليه و آله در خصوص شرح صدر داشتنش، به عنوان ابراز محبت و تسلي جان  صلیاستفهام از پيامبر

 ت.مبارك اوس

  هاي هدايت براي ايشان آسان شده الله عليه و آله داده شده است سختي صلیبا شرح صدري كه به پيامبر

 است.

  اي در خصوص افزايش امكان هدايت كردن، الله عليه و آله داده شده، وعده صلیشرح صدري كه به پيامبر

 توسط ايشان است. 

 دهد.ايش ميشرح صدر، صبر و مقاومت در برابر مشكالت را افز 

 و وضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرک

 .يكي از مسائل مرتبط با شرح صدر، ايجاد شرايط پايداري در برابر بار سنگين مسئوليت است 

  ها را تحمل كرده است.يترين سختدر راه انجام رسالت خود سخت الله عليه و آله صلیپيامبر 

  نگيني سالله عليه و آله داده است، چيزي است كه كمک و ياري به  صلیپس شرح صدري كه خدا به پيامبر

 رسالت ايشان بوده است.  بار 

 و رفعنا لک ذكرک



 ح صدر است. باال بردن ذكر از مسائل مرتبط با شر 

  در شود و طبعًا مستلزم شرح صالله عليه و آله امكان هدايت براي ديگران بيشتر مي صلیبا رفعت نام پيامبر

 الله عليه و آله است. صلیبيشتري براي پيامبر 

 الله عليه و آله در امر رسالت است.   صلیهاي پيامبر هاي موفقيترفعت ذكر از نشانه 

  داراي نامي پر آوازه است.  ،الله عليه و آله و در خط اوست به تبع ايشان لیصهر كسي كه با پيامبر 

 فان مع العسر يسرا

 آساني است ،ها بايد بپذيرند كه در زندگي دنيا سختي وجود دارد؛ و نيز بدانند همراه با هر سختيانسان. 

 ند؛ كنآساني متفاوت است. به همين دليل، به خيال باطل خود، آساني را انتخاب ميها سختي و براي انسان

 رسند. حتمًا به آساني مي ،كننددر حالي كه پس از هر سختي آساني است. پس اگر سختي را انتخاب 

 .خداوند كه بار مسئوليت داده، آساني را نيز در كنار سنگيني اين بار قرار داده است 

 ان مع العسر يسرا

 .اين جمله عالوه بر تأكيد جمله قبل، به تنوع عسرها و يسرها نيز اشاره دارد 

 ان شود تا انستاكيد اين جمله نشان از عدم باور نوع انسان نسبت به اين قانون است. اين عدم باور موجب مي

 نفع و ضرر خود را اشتباه انتخاب كند.

 ي به طور طبيعي مطلوب انسان است ولي از نظر رشد الزامًا داراي رشد بيشتري نيست. بنابراين الزم است آسان

 شود گذاشت.  اصل را در انتخاب مسيرها به ميزان رشدي كه در آن نصيب فرد مي

 فاذا فرغت فانصب

 دگي انسان از دو مقطع فراغت و نصب تشكيل شده است. اين دو مقطع با ضحي و ليل نيز ارتباط دارد.زن 

 درنگ كار ديگري را براي انجام در نظر داشته باشد.شود، بايد بيانسان در زماني كه فارغ از انجام كاري مي 

  .فراغت و انصاب در كارها همواره به دنبال يكديگرند 

 كند.ا از انجام كارهاي متشتت و درهم و برهم نيز منع مياين آيه انسان ر 

 هايي همراه است. به صورت قطعي استواري در اجراي اي در زندگي به طور طبيعي با سختيشروع هر برنامه

 شود.باعث سهولت در انجام آن كار ميبرنامه 

 بک فارغبو الي ر

  جهت هر كار، تعيين كننده ارزش آن كار است و ارزش هر كار به ميزان اخالصي است كه براي خدا در نظر

 شود. گرفته مي



 ريزي كرد.جهت آن برنامهارتقا  هم بايد براي كار و هم براي 

 ين باشند.خواهد كه تمايل و جهتش به سوي خدا باشد و به تبع او همه بايد چنخداوند از پيامبرش مي 

 


