
سْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ب   

 الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ 

 رهک انشراحسوره مبا

 رزيي منظم هب سوي خدا شرح صدر و ربانهم
 

 (سوره موضوعات از يكي منظر از خود در طهارت ايجاد) تدبر براي طهارت

طهارتي سوره، دريافت شأن و عظمت رسول مكرم اسالم است. در مسجدي از مساجد كه نماز  ترين نكتهابتدايي

و  عشق اند؟ها را نمازخوان كرده است؟ چرا نمازخوان شدهگزاريد به نمازگزاران نگاه كنيد ببينيد چه كسي آنمي

ها را نظاره كنيد و با اين سير و سياحت به عظمت اين اسوه حق، بيش از پيش متذكر محبت رسول اكرم در دل

 شويد.

 ول هاي مطلوب رسهاي زندگي خود را متناسب با برنامههاي زندگي خود نگريسته، برنامهسپس به برنامه

 اسالم تنظيم نماييد. گرامي 

 خاصيت و غير مفيد آن را شناسايي و هاي بيهاي روزانه و هفتگي و ماهانه خود را سنجيده، زمانزمان

 سعي كنيد با قانون اذا فرغت فانصب برطرف كنيد. 

 هاي زندگي را خود ريزي صحيح در زندگي، سعي خود را بر اين گذاريد كه سختيهمچنين با برنامه

 يد.   انتخاب كن

 :1در پايان براي تكميل مباحث به فرازهايي از دعايي از صحيفه علويه توجه نماييد

 و عًاسُب لكذ قوُلَت الن ار ذاَبَع نىِق و االيماِنِب منىر  َك و سالمِ لإِل درىَص حشرأ و محّمد ال و محّمد على صّل الّلهّم

 وه ااّل اله ال اللهُ  ظِمعاأَل َكباسِم كَ ُلاسَئ قّدوُس يا قّدوُس يا قّدوُس يا ب ر يا رب   يا رب  يا الّلهّم قولُ تَ  و كَتحاَج لسَئَت
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 ِعنَدهُ  َيشَفعُ  اّلِذي اَذ َمن اأَلرِض ِفي ما َو الّسماواِت ِفي ما َلُه َنوم   ال وَ  ِسَنة   تأُخُذهُ  ال اّلذى القّيوم الحّى المبينُ  الحّق

 اأَلرضَ  وَ  الّسماواتِ  ُكرِسّيُه َوِسعَ  شاَء ِبما ِإاّل ِعلِمهِ  ِمن ٍءِبَشي ُيِحيُطوَن ال وَ  َخلَفُهم ما َو َأيِديِهم نَ َبي ما َيعَلمُ  ِبِإذِنِه ِإاّل

 ىف لِهآ و محّمد لىع َىل َصتُ  نأ و ّوليناأَل فى لِهآ و محّمد على ىَ ل َصُت نأ الَعِظيُم ُهَو الَعِلّي َو ِحفُظُهما َيُؤُدُه ال َو

 على ىل َصتُ  نأ و ئٍ َش ّلُك عَدَب هِ لِ آ و حّمدُم لىَع ىل َصُت نأ و ئٍ َش كلّ  لَبَق ِهلِ آ و حّمدمُ  على ىل َصُت نأ و ريَنِخاآل

 و حّمدُم على ىل َصتُ  نأ و َتَجّلى ِإذا الّنهارِ  فى هِ لِ آ و محّمد على ىل َصُت نأ و َيغشى ِإذا الّليلٍ  فى حّمدُم ِلآ و حّمدُم

 اله ال حّيا يا حىّ  كلّ  قبلَ  حىّ  يا حىّ  ال حينَ  حىّ  يا الّدنيا و رةِ ِخاآل فى ىؤِلُس ىِنَيعِطتُ  نأ و األولى و ةِ َرِخاآل فى هِ ِلآ

لله  الحمد عيٍن َةرفَ َط ىِسفنَ  لىإ لنىِكَت ال و هلّ ُك نىأَش لى حصِلاَ و ثنىِغَاَف غيُثسَتأ َكِتحَمبَر قّيوم يا حّى يا انت ااّل

 نِم كعرُش َلَمَح ماِب رب  يا َكاسئُل رحيم  ىِب انَت رب  يا ربعًاأ ذلَك تقوُل لَك شريك ال الّرحيم الّرحمن العالمين رّب

 حمدًا كُداحم ّنىإ مّ ُهالّل ةَرغفِ الَم هُلأ و قوىالّت اهلُ  كّنَاَف هاهُل ناأ ما ىبِ  لفَعتَ  ال و ههُلأ نَتأ ما بى لفَعتَ  نأ َكاللِ َج عز 

 مرىُع بها ىفِناُ ادًةشه انت ااّل اله ال ان شهُداَ و ريدًاَف َكُرغفِ سَتأ و حيداً َو عليكَ  لُ وّكتَ اَ و عتيدًا طارقًا ثناًء و جديدًا ابدًا

 المساكيِن حّب و راِتنَكالُم ركَ َت و راِتَيالَخ فعل اسئلك و الّلهمّ  تىحَدَو فى بها خلواَ و برىبها َق ُلادخ و ّبىَر بها ىلَقاُ و

 حبّ  و كَ ّبُح كُلاسَئ و مفتوٍن كل   نَع نىرّدَت و ذلَك نىَيِقتَ  نأ ًةتنَ ِف او سوًء بقوٍم دَتَرَأ اذا و نىَمرَحَت و لى َرغِفَت ان و

  سبيالً  خيرٍ  كل   لىإ لى لاجَع و جًاخَرمَ  و فرجاً  الذ نوب َنمِ  لى لاجع الّلهمّ  كَ ب ُح لىإ هّبحُ  ُبر قَ ُي ما حبّ  و بتَ احَب نَم

 از و دار مرا گرامي ايمان به و بگشا، اسالم دين براى را امسينه و محمد خاندان و محمد بر فرست درود خدايا

 پروردگارا، خدايا، :گويىمي آنگاه خواهىمي را حاجتت و خوانىمي را دعا اين بار هفت؛ دار نگاهم دوزخ عذاب

 زج نيست معبودى خدا،» اعظمت اسم به حق خواهم تو از پاكيزه، اى پاكيزه، اى پاكيزه، اى روردگارا،پ پروردگارا،

 كيست است، او خاص است زمين و آسمانها در چه هر نگيردش خواب و چرت آنكه پاينده، زنده آشكار، حق خدا

 شدانش از به چيزى و داندمي هست سرشان پشت و آنها روى پيش آنچه كند؟ شفاعت اشاجازه به جز او به نزد كه

 و آسمان حفظ و نگهدارى و گرفته، فرا را آسمانها( او علم و قدرت) قلمرو ندارند، رسايى خواهد خود چه بدان جز

 ميان در خاندانش و محمد بر فرستى درود( اوال) كه( خواهم) «است بزرگ و واال او و نكند سنگينى او بر زمين

 چيز، ره از پيش خاندانش و محمد بر فرستى درود و پسينيان، در خاندانش و محمد بر فرستى درود و پيشينيان،

 كه وقتى شب در خاندانش و محمد بر فرستى درود و) چيز، هر از پس خاندانش و محمد بر فرستى درود و

 حمدم بر تىفرس درود و گيرد، روشنى كه هنگامى روز در خاندانش و محمد بر فرستى درود و( گيرد فرا تاريكيش

 كه وقت آن در زنده اى فرمايى، عطا به من آخرت و دنيا در مرا خواسته( ثانيا) و آخرت و دنيا در خاندانش و

 تو به رحمت پاينده، اى زنده، اى نيست، تو جز معبودى كه اىزنده اى زنده، هر از پيش زنده اى نبود، اىزنده

 .وامگذار به خودم مرا زدنى هم بر چشم و فرما، اصالح ار كارهايم همه و برُس، به فريادم جويم استغاثه



 -گويىمي بار چهار را اين و- ندارى شريكى كه مهربانى بخشاينده است، جهانيان پروردگار خدا خاص ستايش

 نسبت كه كرده، حمل به خود جاللت عزت از تو عرش بدانچه پروردگارا خواهم تو از مهربانى، منه ب تو پروردگارا

 تهشايس و تقوى شايسته تو كه زيرا آنم، سزاوار من را آنچه مكن من با و آنى، شايسته را آنچه دهى انجام به من

 و نها،ت تو بر كنم توكل و مهيا، و كوبنده ثنائى و تازه، و هميشگى ستايشى كنم ستايش را تو خدايا آمرزشى،

 پروردگار و كنم، سپرى بدان را عمرم كه واهىگ تو جز نيست معبودى كه دهم گواهى و يگانه، تو از خواهم آمرزش

 انجام خواهم تو از و خدايا كنم، خلوت آن با تنهاييم در و گردم، داخل بدان گورم در و كنم، ديدار بدان را خود

 ى،ده قرارم خويش ترحم مورد و بيامرزى مرا آنكه ديگر و را، مسكينان دوستى و ناپسند، اعمال ترك و نيك كارهاى

 ارى،د بازم اىفتنه مورد هر از و دارى نگاه بدان ابتالى از مرا فرمايى اىفتنه يا عذاب اراده به مردمى سبتن چون و

 سبب دوستيش كه كس هر دوستى و دارى، دوست تو را كه هر دوستى و خودت دوستى كنم درخواست تو از و

 به سوى و كن، فراهم خروجى و شايشگ راه گناهان از من خالصى براى خدايا گردد، تو به دوستى شدن نزديك

 ...فرما مقرر طريقى خيرى كار هر

 


