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 ردس يازدهم                                                    
 سوره مبارهک انشراح

 رزيي منظم هب سوي خدا  شرح صدر و ربانهم
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آورند،هركسدرهرشأنيدراند،گاهيانسانراازپادرميهايزندگيبرايهمهسختسختي

زندگي ميمسير سختي سختياش گاهي ولي ميكشد. انتخاب انسان خود را اينها در كند،

نموقعبينيشدهنباشنددرآهاپيشدهدواگرسختيصورتباافتخاروصبوريراهراادامهمي

ميسختي شكننده سختيها همين با انسان بهشوند. ديگران و هدايتخود مسير در هاييكه

پيامبرورزد،شرحصدرميريزيكردهواستقامتميپذيردودراينمسيربرنامهاختيارمي يابد.

اهللعليهوآلهكهدرهدايتوعبوديتشاخصاست،شرحصدريبهوسعتهمهعالمصلي

تاسختيي كرانيادهدايتورحمتگستردهافتهاست، هموارببيندوكرانتا هايدرمسيررا

گردد.

 مطالعه سوره مبارکه انشراح

مهربانبخشهستىخداوندنامبه  الرَّحمنِ الرَّحيمِ اهللبِسمِ 

آياتوراشرحصدرنداديم(اتراشرحنداديم؟)آيامابرايتسينه (1أَ لَم نَشرَح لَكَ صَدرَكَ )

وبارسنگينراازدوشتبرنداشتيم؟ (2وَ وَضَعنا عَنكَ وِزرَكَ )

شكست.همانكهپشتترامي (3الَّذي أَنقَضَ ظَهرَكَ )

نامترابلندنساختيم؟ (4وَ رَفَعنا لَكَ ذِكرَكَ )

ت.پسبهدرستيباسختي،آسانياس (5فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً )

بهدرستيكهباسختي،آسانياست. (6إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً )

پسآنگاهكهفارغشدي،خودرابهزحمتبينداز (7فَإِذا فَرَغتَ فَانصَب )

وبهسويپروردگارترغبتكن. (8رَبِّكَ فَارغَب )  وَ إِلى

  تفكر حول موضوعات سوره: اول مرحله

سورهمباركهضحياستبهصورتيكهدررواياتخواندنايندوسورهراباورهسسورهمباركهانشراحزوج

باسياقيواحدبامحوريتپيامبرهمتوصيهكرده ايندوسوره اهللعليهوآله،دستاوردوحيراصلياند.

نظرداشتنمطالببرايبشررحمتوهدايتعنوانمي برايمطالعهموضوعاتاينسورهضمندر كند.

پردازيم.سورهمباركهضحيابتدابهواژگاناينسورهتوجهنموده،سپسبهتصويرسازيمطالبسورهمي

 سوره واژگان بررسي .الف

شرح

)نشرح(

يقابله و موضوع، في مخصوص بسط هو

القبض.

در مخصوص گسترش معناي به شرح

موضوعياست.درمقابلقبضاست.

قراردادنچيزيدرمحلياست..ءفيمحلهوجعلشيوضع
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و)وضعنا( السقوط و االنحطاط االنخفاضو فمفاهيم

الخشوعوالخسرانوالتركواالفتراءوغيرها:

باختالف آثاره و األصل لوازم من هي إنّما

موارداالستعمالواقتضائها.

آن، آثار و لوازم و استفاده موارد به توجه با

 كه است توجه دادن»قابل قرار مفهوم« در

وضعباپايينگذاشتنهمراهاست.

شيوزر في ثقالة على يدلّ و صفة الوزر ءإنّ

ءأومحلّ.محمولةعلىشي

بهسنگينيچيزيكهبرمحلياچيزديگري

حملشده،گويند.

نقض

)أنقض(

كههونكثمااحكموحلّه. چيزي كردن باز و شكستن به نقض

محكمشدهباشدگويند.

هومطلقبدوّفيقبالالبطون،بأىّكيفيّةكان.1ظهر

الجهة البدن: بلحاظ اإلنسان و الحيوان في و

وفياإلنسانأيضاقريبمنالّتىتقابلالبطن،

و التحمّل و القوّة من ظهره في فانّ هذا،

.الصالبةوالشدّةماليسفيجهةالبطن

بهآشكاربودنواضحوقهريچيزياست.

 بدن درعضو كه است حيوان و انسان در

و قوت پشت، در است. بطن مقابل جهت

بطن نسبت به شدت و صالبت و تحمل

وجوددارد.

رفع

)رفعنا(

چيزيرادربلنداقراردادناست..هومايقابلالخفض

هذاذكر و النسيان، و الغفلة قبال في التذكّر هو

المعنىأعمّمنالتذكّربالقلبأوباللسان.

غفلت يا فراموشي مقابل در يادآوري به

مي معني اين بهگويند. تذكر از اعم تواند

قلبيابهزبانباشد.

وعسر صعوبة في شدّة أى اليسر يقابل ما هو

.مضيقة

شود.هاوتنگناهايشديدگفتهميبهسختي

شود.بهسهولتدركارهاگفتهمي.هوسهولةفىسعة،ويقابلهاالعسريسر

ازاشتغالخارجشدنراگويند..هوالتخلّىعناشتغال)فرغت(فرغ

نصب

)انصب(

شي تثبيت الرفعهو و باالقامة محلّ في ء

الظاهر.

ثابتكردنچيزيدرمحليباسرپاكردنآن

است.

بهميلفراوانگويند..هوالميلاألكيد)ارغب(رغب

 واژگان از تصويرسازي .ب

                                                             
 است.اعتبار آن ه فتح ظ( پشت. معنى اصلى كلمه بنا بر قول راغب همين است و معانى ديگر به )ب:  275، ص 4 جقاموس قرآن،   1
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هايديگرمصداقيآنراذكرمشهورآن،نمونهژگانسورهباتوجهبهمفاهيمومصاديقبرايتصويرسازيوا

نماييد.

هايديگرنمونهتصاويرواژه

بازكردنوپهنكردن.شرح

صدر
سينه،عضويكهدرجلووپيشبدنقرارگرفته

است.



باريرارويزمينپايينگذاشتن.وضع

بارسنگين.وزر

ستنوازهمدررفتن.گسنقض

پشتبدنانسان.ظهر

رفع

برداشتنوبلندكردناجسام.

راكردن،هنگامياستكهچيزيبناوساختندر

.سازىمىودارىمىبرپا



يادآوري.ذكر

دشواري.عسر

آساني.يسر

خاليبودن.فرغ

نصب
رنجدادنورنجديدن.

.ساختمانوسنگياهنيزكردنبلندودادنقرار



رغب
آيدمايلوحريصبودن،وسعت.وقتيباإليمي

است.



 

 سوره واژگان بين ارتباط .ج

سورهباهمزهاستفهامآغازشدهوسهجملهدراينسياقگفتهشده:)ألم(

جمالتاستفهام:

 نشرحلکصدرك .1

 وضعناعنکوزرك .2

 رفعنالکذكرك .3
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پردازد.بهبيانقانونيميسپسبادوجملهخبريمشابه،

نّ:إجملهبا

 نمعالعسريسراإ .1

نمعالعسريسراإ .2

يابد:سپسبادوجملهشرطوجوابشرطسورهخاتمهمي

جملهشرط:

 فرغت .1

جوابشرط:

 انصب .2

ارغب .3

 1سوره اعراب .1

ظَهرَكَ(همز الَّذِيأَنقَضَ وِزرَكَ وَضَعناعَنکَ وَ صَدرَكَ لَمنَشرَحلَکَ ونشرحفعلراياستفهاماستهب)أَ

شرحوصدركمفعولهبلکمتعلققراردارد.تقديرنحنكهدراستمستترآنلموفاعلهمضارعمجزومب

برايآناست.ووزركمفعولبهستوضعناهبووضعنامعطوفعلىألمنشرحوعنکمتعلقآناست.به

آناست.وظهركمفعولبهحليازاعرابندارداستومالذيهنقضصلهجملوزروبرايالذينعت

برايآناست.رفعناوذكركمفعولبههولکمتعلببرماقبلاست)وَرَفَعنالَکَذِكرَكَ(عطف

عاطف فاء يُسراً( العُسرِ مَعَ إِنَّ يُسراً العُسرِ مَعَ ظرفمتعلقبه)فَإِنَّ العسر مع بالفعلو إنحرفمشبه هو

است.مؤخرآنوويسرااسماسترمقدّمخبومحذوف

إِلى فَانصَبوَ فَرَغتَ فَارغَب(فاءعاطف)فَإِذا ظرفهرَبِّکَ معنىشرطبرايآيندهاستكهوإذا دارد. ورا

وانصبفعلأمروفاعلمستتروهفاءرابطاضافهشدهاست.ظرفاست؛زيرابهفرغتفيمحلجرهجمل

ارغبفعلبهارغباست.إلىربکمتعلقاست.جوابشرطغيرجازمعرابنداردواينجملهمحليازا

 برماقبلآناست.عطفهجملاينجملهأمرو

  هم با ارتباط در کلمات تصويرسازي .2

 كشد.وسعتروحيكسيكهبارهدايتمردميرابهدوشمي 

 ظرفيتبزرگيبرايپذيرشوازعهدهكاربارمسئوليتسنگين،مسئوليتيكهتحملزيادالزمدارديابه

 آنبرآمدن،نيازدارد.

 مسئوليتبزرگوطاقتفرسا 

                                                             
 522-515، ص 11 إعراب القرآن و بيانه، ج 1



6 

 سنگينيوسختيدركنارراحتيوآساني 

 اند.كسيكهبرايبارسنگينيكهبايدآنرابهانجامبرساند،توانشرازيادكرده 

 افتد.هاميدهدونامشسرزبانكسيكهكاريراانجاممي 

 ايكهبرطرفشدهاست.يسخت 

 .اشتياقيكهبرايحركتكردنوجوددارد 

 شوقدرزمانآساني 

 .كسيكهخاليازبارمسئوليتاست 

 ................................. 

 ...............................

 نويسيگزاره: دوم مرحله

توانبهرهبرد.ازتکتکجمالتآنمياينسورههايبرايبهدستآوردنگزاره

  هايي از سوره گزاره. الف

 المنشرحلکصدرك

 اهللعليهوآلهشرحصدردادهاست.صليخداوندبهپيامبر 

 بهعنوانابرازمحبتوتسليصلياستفهامازپيامبر اهللعليهوآلهدرخصوصشرحصدرداشتنش،

 جانمباركاوست.

 هايهدايتبرايايشانآسانشدهوآلهدادهشدهاستسختياهللعليهصليباشرحصدريكهبهپيامبر

 است.

  پيامبر به وعدهصليشرحصدريكه شده، داده آله ايدرخصوصافزايشامكانهدايتاهللعليهو

 كردن،توسطايشاناست.

 دهد.شرحصدر،صبرومقاومتدربرابرمشكالتراافزايشمي 

 ................................. 

 ................................ 

ووضعناعنکوزركالذيانقضظهرك

 .يكيازمسائلمرتبطباشرحصدر،ايجادشرايطپايداريدربرابربارسنگينمسئوليتاست 

 هاراتحملكردهاست.ترينسختيدرراهانجامرسالتخودسختاهللعليهوآلهصليپيامبر 

 پيامبرپسشرحصدريكهخدا ياريبهصليبه چيزياستكهكمکو است، داده آله اهللعليهو

 رسالتايشانبودهاست.سنگينيبار
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 ............................... 

 ..............................

ورفعنالکذكرك

 .باالبردنذكرازمسائلمرتبطباشرحصدراست 

 مستلزمشرحليهوآلهامكانهدايتبرايديگرانبيشترمياهللعصليبارفعتنامپيامبر شودوطبعاً

 اهللعليهوآلهاست.صليصدربيشتريبرايپيامبر

 اهللعليهوآلهدرامررسالتاست.صليهايپيامبرهايموفقيترفعتذكرازنشانه 

 دارايناميپرآوازهاست.،شاناهللعليهوآلهودرخطاوستبهتبعايصليهركسيكهباپيامبر 

 ....................... 

 .......................

فانمعالعسريسرا

 آسانياست.،هابايدبپذيرندكهدرزندگيدنياسختيوجوددارد؛ونيزبدانندهمراهباهرسختيانسان 

 انسان ببراي خيال به دليل، همين به متفاوتاست. آساني و سختي انتخابها را آساني خود، اطل

انتخابمي پساگرسختيرا درحاليكهپسازهرسختيآسانياست. آساني،كنندكنند؛ به حتماً

 رسند.مي

 .خداوندكهبارمسئوليتداده،آسانيرانيزدركنارسنگينياينبارقراردادهاست 

 ................... 

 ...................

سراانمعالعسري

 .اينجملهعالوهبرتأكيدجملهقبل،بهتنوععسرهاويسرهانيزاشارهدارد 

 شودتاتاكيداينجملهنشانازعدمباورنوعانساننسبتبهاينقانوناست.اينعدمباورموجبمي

 انساننفعوضررخودرااشتباهانتخابكند.

 رشدالزاماًدارايرشدبيشترينيست.بنابراينالزمآسانيبهطورطبيعيمطلوبانساناستوليازنظر

 شودگذاشت.استاصلرادرانتخابمسيرهابهميزانرشديكهدرآننصيبفردمي

 ................................... 

 ..................................

فاذافرغتفانصب
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 ايندومقطعباضحيوليلنيزارتباطزندگيانسانازدومقطعفراغتونصبتشكيلشد هاست.

 دارد.

 بايدبيانساندرزمانيكهفارغازانجامكاريمي برايانجامدرنظرداشتهشود، درنگكارديگريرا

 باشد.

 .فراغتوانصابدركارهاهموارهبهدنباليكديگرند 

 كند.منعمياينآيهانسانراازانجامكارهايمتشتتودرهموبرهمنيز 

 هاييهمراهاست.بهصورتقطعياستواريدرايدرزندگيبهطورطبيعيباسختيشروعهربرنامه

 شود.باعثسهولتدرانجامآنكارمياجرايبرنامه

 ............................. 

 ...........................

واليربکفارغب

 كاراستوارزشهركاربهميزاناخالصياستكهبرايخدادرجهتهركار،تعيينكنندهارزشآن

 شود.نظرگرفتهمي

 ريزيكرد.جهتآنبرنامهارتقاهمبايدبرايكاروهمبراي 

 خواهدكهتمايلوجهتشبهسويخداباشدوبهتبعاوهمهبايدچنينباشند.خداوندازپيامبرشمي 

 .......................... 

 ..........................

 1انشراحسوره مبارکه  درباره الميزان تفسير هاي گزاره .ب

 كندبهاينكهكمرخدمتدرراهخداببندد،راامرمىصلياهللعليهوآلهدراينسورهرسولخدا

 وبهسوىاورغبتكند،

 .دهدتذكرمى،هايىكهبراونهادهوبهاينمنظورنخستمنت

تواندمكىباشدوهممدنى،ولىسياقآياتشبهمدنىبودنسازگارتراست.ورههممىاينس

وسوره«والضحى»سورهاند:ودربعضىازرواياتواردهازائمهاهلبيتعليهمالسالمنقلشدهكهفرموده

 2اند،يکسوره«المنشرح»

                                                             
 537-525، ص 21 ترجمه الميزان، ج 1

 يز نقل شده.و نيز اين معنا از طاووس و از عمر بن عبد العزخوانيم: در ادامه اين بخش در تفسير مي 2

أَ » يعنى جمله ،اند ابتداى سوره دوم فخر رازى در تفسير كبير خود بعد از نقل اين معنا از دو نفر نامبرده گفته است: اين دو نفر پنداشته

نيست، براى ، و اين پندارشان درست « أَ لَم يَجِدكَ يَتِيماً فَآوى» به منزله عطف است بر آيه ششم سوره قبل، يعنى جمله ،«لَم نَشرَح

در حال اندوه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله از آزار كفار نازل شده، و جنبه تسليت دارد، چون حالت آن  «و الضحى»اينكه سوره 
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:أَلَمنَشرَحلَکَصَدرَكَ

 شود:اصللغتبهمعناىبازكردنگوشتوامثالآناست،وقتىگفتهمىدر«شرح»راغبگفته:كلمه

و«شرحتاللحم» شد، گوشتباز استكه من«شرحتاللحم»معنايشاين معنايشايناستكه

 گوشترابازكردم،

 كهمعنايشبازشدنوگستردگىسينهبهنورالهىو«شرحصدر»وازجملهموارداستعمالش است،

 تىازناحيهخداوروحىازاواست،سكين

 :صَدرَهُاهللُفَمَنشَرَحَ»ونيزفرموده:«أَلَمنَشرَحلَکَصَدرَكَ»ودرقرآنفرموده.» 

 گانهاولسورهكهمضمونهريکمترتببرآيهقبلاست،ترتبآياتسه 

o يُسراً»وسپستعليلآنهابهآيه العُسرِ مَعَ آيدكهباوضعرسولخدابرمىكهازظاهرش«فَإِنَّ

 لبعثتشواواخرآنمنطبقباشد،يدراواصلياهللعليهوآله

o وسپستكراراينتعليل 

o ونيزتفريعدوآيهآخرسورهبرماقبل 

 گستردگىووسعتنظروىاست،،صلياهللعليهوآلههمهشاهدبرآنندكهمرادازشرحصدررسولخدا

 [گستردگىووسعتنظروىاستصلياهللعليهوآلهصدررسولخدامرادازشرح]بهطورىكه 

o ،ظرفيتتلقىوحىراداشتهباشد 

o ونيزنيروىتبليغآن، 

o بيندداشتهباشد،وتحملناماليماتىراكهدراينراهمى 

 براىقبولوبهعبارتىديگرنفسشريفآنجنابراطورىنيرومندكندكهنهايتدرجهاستعدا درا

افاضاتالهىپيداكند.

:وَوَضَعناعَنکَوِزرَكَالَّذِيأَنقَضَظَهرَكَ

                                                                                                                                                                                   

جناب حالت محنت و تنگ حوصلگى است، و سوره دوم اقتضا دارد در حالى نازل شده باشد كه آن جناب شرح صدر و حالت 

 جمع شود؟! ،ه ممكن است در يك سوره اين دو حالت در آن جناب و اين دو لحن در بيانخرسندى داشته باشد، و چگون

وليكن اشكالش وارد نيست، براى اينكه مراد از شرح صدر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله در سوره مورد بحث اين است كه خداى 

شود بپذيرد، و از پذيرش  كه به وى القا مىرا و معارفى  قيتعالى آن جناب را طورى كند كه قلب نازنينش وسعتى داشته باشد كه حقا

آيد، نه اينكه بخواهد صرفا آن جناب را  بيند داشته باشد، كه بيانش مى آن به تنگ نيايد، و نيز تحمل آزارهايى كه از ناحيه مردم مى

 خوشحال كرده باشد، پس پندار خود فخر رازى پندار درستى نيست.

ى است كه ابن ابى حاتم از سعيد بن جبير از ابن عباس نقل كرده كه گفت: رسول خدا صلي اهلل عليه و آله فرمود: دليل بر اين معنا روايت

پرسيدم، و آن اين بود كه پروردگارا قبل از من انبيايى بودند، براى  اى پرسيدم كه دوست داشتم اى كاش نمى لهئمن از پروردگارم مس

كردند، خطاب رسيد مگر تو يتيم نبودى، و ما تو را مورد توجه مردم  بعضى ديگر مرده زنده مى بعضى از آنان باد را مسخر كردى، و

قرار داديم؟ عرضه داشتم: بلى. فرمود: مگر نبود كه من تو را گم شده ديدم، و هدايتت كردم؟ عرضه داشتم: بله، اى پروردگار من. 

من. پس معلوم شد كه اشكال  برطرف ننمودم؟ عرضه داشتم بله اى پروردگار هايت راات را گشاده نكردم، و گرفتاري آيا سينه فرمود:

 آيد. در سوره ايالف مى شاءاهللإناى دارد كه  فخر به نظريه مذكور وارد نيست، البته اين بحث دنباله
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 بهمعناىبارسنگيناست،«وزر»كلمه 

 بهمعناىشكستنپشتكسىاست،شكستنىكهصدايشبهگوشبرسد،آنطوركهاز«انقاضظهر»و

مى وقتىكسىروىآن آن امثال كرسىو وتختو مىنشيند، سنگينىروىآن چيز گذارندصدايا

 خيزد،برمى

 شكندكه)غالبا(معناىلغوىآننيست،)چونكسىپشتكسىراآنطورنمى«انقاضظهر»ومراداز

 صداىتختوكرسىكند(،بلكهمنظورظهورآثارسنگينىوزربرآدمىاست،ظهورىبالغ.

 بينبردنآنسنگي«وضعوزر»و معناىاز به كهرسولخدا آلهنىاست، احساسشصلياهللعليهو

 كرد،مى

 أَلَمنَشرَح...»عطفاستبرجمله«وَوَضَعناعَنکَوِزرَكَ»وجمله»، 

 [وِزرَكَ»جمله عَنکَ وَضَعنا جمله«وَ ...»عطفاستبر نَشرَح لَم أَ معنايش«[ لک»چون قدشرحنا

 است،«صدرك

 هايىكهبردوشتبوداتراگشوديم،وسنگينىمحققاماسينه»شود:چنينمىدرنتيجهمعناىدوجمله

 .«برداشتيم

  آيد،وقبالهماشارهبهطورىكهازسياقبرمى-صلياهللعليهوآلهومرادازوضعوزررسولخدا

 ايناستكهدعوتآنجنابراانفاذومجاهداتشدرراهخداراامضانمود،-كرديم

 اينمعناكهاسبابپيشرفتدعوتشرافراهمكرد،چونرسالتودعوتوفروعاتآنثقلىبودكهبه

 1بهدنبالششرحصدربرآنجنابتحميلنمود.

:وَرَفَعنالَکَذِكرَكَ

                                                             
انى كه در روايات آمده كه در اند: وضع وزر، اشاره است به داست ولى بعضى از مفسرين گفتهخوانيم: در ادامه اين بخش در تفسير مي 1

اش را شكافته قلبش را در آوردند، و دوباره در جايش قرار دادند، كه  ايام كودكيش دو تا فرشته بر آن جناب نازل شدند، و سينه

 روايتش به زودى از نظر خواننده خواهد گذشت.

 ب سر زده بود.اند: منظور از وزر، اعمالى است كه قبل از بعثت از آن جنا بعضى ديگر گفته

گيرد، و بيان هر شريعتى را بايد  اند: منظور غفلتش از شرايع و امثال آن است كه آگاه شدن بدان جز با وحى صورت نمى و بعضى گفته

 آن جناب بخواهد، تا پاسخش از راه وحى برسد.

 ام يا نه. انجام داده ،بايداند: منظور تحير آن جناب است در اينكه آيا رسالت الهى را آن طور كه  بعضى ديگر گفته

 ل بعثت گرفتن وحى بر او دشوار بوده.ياند: منظور وحى و سنگينى آن است، چون در اوا بعضى هم گفته

 شده. برده، و وى از ارشادشان عاجز مى اند: منظور رنجى است كه آن جناب از گمراهى قومش و دشمنيشان با آن جناب مى بعضى گفته

 برده. ر رنجى است كه از تعدى دشمن در آزار آن جناب مىاند: منظو و بعضى گفته

 اند: مراد اندوهى است كه از مرگ عمويش ابوطالب و مرگ همسرش خديجه در دل داشته. بعضى ديگر گفته

 به معناى معصيت است، و رفع وزر به معناى عصمت است. «وزر» اند: كلمه بعضى ديگر گفته

 امت آن جناب است، و قهرا مراد از وضع وزر آمرزش آن گناهان است.اند: منظور از وزر گناه  بعضى گفته

 «گفته شده ؛قيل» ها به عنوان ها سخيف و بعضى ديگرش ضعيف است و با سياق سازگار نيست، بعضى و اين وجوهى كه نقل شد بعضى

 نقل شده، و بعضى ديگرش به صورت احتمال ذكر شده است.
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 نام نامشوگفتگويشازهمه بهطورىكه كردنكسىاست، معناىبلندآوازه به وهمهرفعذكر ها

 رباشد،هابلندتخاطره

 ،)وخداىتعالىنامآنحضرتراچنينكرد)همهجاسخنازآنحضرتبود 

 ،ويكىازمصاديقرفعذكرآنجنابايناستكهخداىتعالىناماوراقريننامخودكرد 

 قريننامپروردگارشقرارگرفت،]پيامبر[ناماو،شهادتينكهاساسدينخداستمسألهودرنتيجهدر 

 بانامخداىوب رهرمسلمانىواجبكردكهدرهرروزدرنمازهاىپنجگانهواجبنامآنجنابرا

 تعالىبهزبانجارىسازد،

 بعدازكلمههولطفىكهدرآيهموردبحثب وآنايناستكه: كاررفتهازنظرخوانندهدورنماند،

تآورد.راكهدرستمقابلآناس«رفع»درآيهسابقكلمه«وضع»

:فَإِنَّمَعَالعُسرِيُسرا

 يعنىوضعوزرورفعذكرباشد،،بعيدنيستاينآيهتعليلمطالبگذشته 

 ،چونرسالتىكهخداىتعالىبرآنجنابتحميلكرده 

o بهسوىآندعوتكندسنگين را مردم داد بريکبشرتحميلودستور ترينبارىاستكه

 شود،

o ولاينمسئوليتكاربرآنجنابدشوارشده،ومعلوماستكهباقب 

o وهمچنينتكذيبىكهقومشنسبتبهدعوتشنموده 

o ،واستخفافىكهبهآنجنابكردند 

o ورزيدند،واصرارىكهدرمحوناماومى 

 همهبراىآنجنابدشوارىروىدشوارىبوده،

 دوشتوبرداشتيم،هاراازوخداىتعالىدرآيهقبلىفرمود:ماايندشوارى 

 مانندهمهاعمالشبرطبقهاازدوشپيامبر[]برداشتندشواريومعلوماستكهاينعملخداىتعالى

 سنتىبودهكهدرعالمبهجريانانداخته،

 آورد،ايناستكههميشهبعدازهردشوارىسهولتىپديدمى]سنت[وآن 

 تعليل كردهبهاينكهاگرازتووضعوزركرديم،واگرنامتراوبههمينجهتمطلبدوآيهقبلرا

 بلندساختيم،براىاينبودكهسنتمابراينجارىشدهكهبعدازعسر،يسربفرستيم،

 خواهدبفرمايدجنسمىالمجنسخواهدبود،نهالماستغراق،«العسر»المدركلمه،وبنابرايناحتمال

 آيد،نهتمامىفردفردعسرها،الشيسرمىعسراينطوراستكهبهدنب

 وبعيدهمنيستكهيسرياعسرازمصاديقسنتىديگرباشد،وآنسنتتحولحوادثوتقلباحوال

1ونزندگىدنياست.ئدوامىهمهشوبى

                                                             
 «فَإِنَّ مَعَ العُسرِ ...» در جمله «فاء» و از زمخشرى حكايت شده كه در كشاف گفته: حرفوانيم: خدر ادامه اين بخش در تفسير مي 1

 اى جميل است. فاى فصيحه است، و زمينه كالم زمينه تسليت دادن و دلخوش كردن رسول خدا صلي اهلل عليه و آله به وسيله وعده
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:إِنَّمَعَالعُسرِيُسرا

 .1اينجملهتاكيدآيهقبلوتثبيتآناست

 كلمه در بعضىا«يسرا»تنوينىكه قول ستبه است، براىبزرگداشتيسر عسر،مىو هر با فهماند

مى مىيسرىگرانقدر و است، تنويع تنوين ما نظر به ولى دشوارىنوعىآيد، هر با بفرمايد خواهد

 گشايشهست،

 واقعشدنيسربهدنبالعسراست،«با؛مع»ومنظورازكلمه 

 يابد.اينباشدكهيسروعسردرزمانواحدتحققمىر[]معيتعسرويسنهاينكهمنظورازمعيت 

 :رَبِّکَفَارغَبفَإِذافَرَغتَفَانصَبوَإِلى

 است،صلياهللعليهوآلهينآيهخطاببهرسولخداا 

 گيرىازبيانآياتقبلاست،درآغازشآمدهنتيجه«فاء»ومطلبشبهخاطراينكهحرف 

                                                                                                                                                                                   

كردند به اينكه مردمى فقيرند، چيزى از مال دنيا ندارند،  ؤمنين را سرزنش مىگويد: مشركين رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و م وى مى

به حدى اين زخم زبان اوج گرفت كه به دل شريف آن حضرت افتاد كه نكند اسالم نياوردن مردم و تحقيرشان از مؤمنين به خاطر 

گى را كه به آن جناب ارزانى داشته بود به رخش هاى بزر دستى مؤمنين است، و خداى تعالى براى دفع اين احتمال نعمتهمين تهى

دانى، پس از فضل خدا  گويا فهماند اين ما بوديم كه به تو داديم آنچه كه خودت مى «فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً» كشيد، آنگاه اضافه كرد:

 .ها گشايشى براى شما خواهد بود مايوس نباش، و بدانكه بعد از سختى

هايى است كه خداى تعالى  را الم عهد گرفته، نه الم جنس، و مراد از يسر هم غنيمت «العسر» است كه الم درو ظاهر گفتار وى اين 

 هاى بعد نصيب مؤمنين كرده.در سال

ليكن ما اين حرف را قبول نداريم، براى اينكه ذهن شريف رسول خدا صلي اهلل عليه و آله اجل از آن است كه از حال كفار و علت 

دانند كه دعوت پيامبرش را  تر از آن مى خبر باشد، و نداند كه علت اصلى آن استكبار از حق است، و خالصه خدا را كوچككفرشان بى

بپذيرند، به شهادت اينكه اين كفار بعد از ظهور شوكت اسالم و پولدار شدن مؤمنين هم ايمان نياوردند، و خداى تعالى پيامبرش را از 

 نازل شده فرموده: ،يعنى در ايام فقر مؤمنين ،اكثر آنان نهى و نوميد كرده، هم در آيات سوره يس كه در مكهاميدوارى به ايمان آوردن 

ينه يعنى ، و هم در سوره بقره كه در مد«أَكثَرِهِم فَهُم ال يُؤمِنُونَ ... وَ سَواءٌ عَلَيهِم أَ أَنذَرتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم ال يُؤمِنُونَ  لَقَد حَقَّ القَولُ عَلى»

 «.إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيهِم أَ أَنذَرتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم ال يُؤمِنُونَ»در روزگار خوش مؤمنين نازل شده فرموده: 

 هاى مكى بگيريم، خيلى و اگر ما يسر بعد از عسر را حمل كنيم بر شوكت اسالم و رفعتش بعد از دوران سختى، و سوره را هم از سوره

 شود. مورد اشكال واقع نمى

اند: اين دو آيه داللت دارد بر  اى است استينافى و مفسرين گفته اند: جمله گفته ولى بعضىخوانيم: در ادامه اين بخش در تفسير مي 1

و به اصطالح  اى كه الف و الم بر سر دارد گويد: كلمه اى است كه مى اينكه با يك عسر دو يسر هست، و اين گفتار ناشى از يك قاعده

رسانند، ولى اگر نكره باشد  معرفه است، اگر در كالمى تكرار شود، منظور از آن همان كلمه اول است، و هر دو كلمه يك چيز را مى

معنايش اين است  «فانفق الدرهم (درهماً)اذا اكتسبت الدرهم» كند، مثال اگر بگويى: دومى معنا و منظورى غير منظور اولى را افاده مى

معنايش اين  «اذا اكتسبت درهما فانفق درهما» كاسبى كردى، همان درهم را خرج كن، و اما اگر بگويى -يك درهم- وقتى درهمى كه

است كه اگر درهمى را كسب كردى، درهمى را خرج كن، و در اين جمله منظور اين است كه درهمى را خرج كن، ليكن اين قاعده 

 كليت ندارد.
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 ]هاىخدارابراوكهشرحيلرسالتودعوتبرآنجنابداشت،ومنتكهسخنازتحم]آياتقبل

بلندآوازهكرد،برمى ازصدرشداده،وزرراازاوبرداشت،ونامشرا شمرد،ودرآخر،همهاينهارا

بابيسربعدازعسردانست.

 آيد،يسرمىشود:حالكهمعلومشدهرعسرىكهتصورشودبعدشوبنابراين،معنايشاينمى 

 ،وزمامعسرويسرتنهابهدستخداستوالغير 

 [زمامعسرويسرتنهابهدستخداست]پسهرگاهازانجامآنچهبرتوواجبشدهفارغشدىنفس

 خستهكن،،يعنىعبادتودعا،خودرادرراهخدا

 كهدنبالاينتعباستويسرىكهراحتى،رغبتنشانبده،تاخدابرتومنتنهاده]كارفوق[ودرآن

2و1دنبالاينعسراست،بهتوروزىفرمايد.

                                                             
اند: مراد اين است كه هر گاه از واجباتت فارغ شدى، به نمازهاى  بعضى از مفسرين گفتهخوانيم: تفسير مي در ادامه اين بخش در 1

 مستحبّ بايست.

 اند: معنايش اين است كه هر گاه از نماز فارغ شدى به دعا بپرداز. بعضى ديگر گفته

 توانند بگويند آيه تنها در اين معنا نازل شده. ىاند، و نم ليكن صاحبان اين دو قول بر روى بعضى از مصاديق انگشت گذاشته

 اند: معنايش اين است كه هر گاه از جنگ فارغ شدى، در عبادت بكوش. بعضى ديگر گفته

اند كه وجوهى  اند: مراد اين است كه هر گاه از دنيايت فارغ شدى به آخرتت بپرداز، و بعضى وجوه ديگرى ذكر كرده و بعضى گفته

 ضعيف است.

 روايي سوره در تفسير الميزان:بحث  2

ابوهريره از رسول »، از ابى بن كعب روايت كرده كه گفت: «زوائد الزهد» در الدر المنثور است كه عبداهلل بن احمد در كتاب

 خدا صلي اهلل عليه و آله پرسيد اولين چيزى كه از امر نبوت ديدى چه بود؟ رسول خدا صلي اهلل عليه و آله خود را جمع و جور

كرد و نشست، و فرمود: اى ابوهريره )خوب( سؤالى كردى، من در صحرا بودم در حالى كه بيست سال و چند ماه از عمرم گذشته 

پرسيد، آيا اين همان است؟ آنگاه  بود، ناگهان از باالى سرم سخنى شنيدم، به باال نظر كردم مردى را ديدم كه از مردى ديگر مى

هايى كه نظير آن را هرگز در خلق نديده بودم، و ارواحى كه در خلق هيچ چنين چيزهايى نديده  ههر دو به طرفم آمدند، با چهر

آمدند، و آن قدر جلو آمدند كه هر كدام يك  هايى كه در خلق بر تن احدى نديده بودم، آن دو نفر نزديك من مى بودم، و نيز جامه

در اين حال يكى به ديگرى گفت بخوابانش و او  كردم. را نمى بازويم بازوى مرا گرفت، ولى من احساس تماس دست آنها با

ام را گرفت آن را  اش را بشكاف، پس آن ديگرى سينه بدون فشار و يا كشيدن مرا خوابانيد، پس يكى به ديگرى گفت: سينه

را در آور، و او  ديدم خونى و دردى مشاهده نكردم، پس آن ديگرى به وى گفت: كينه و حسد شكافت، و تا آنجا كه خودم مى

فت و رحمت را در جاى آن بگذار، و او چيزى به أشكل لخته خون درآورده بيرون انداخت، باز آن ديگرى گفت ره چيزى ب

شكل نقره در همانجاى دلم گذاشت، آنگاه انگشت ابهام دست راستم را تكان داد و گفت برو به سالمت. من برگشتم در حالى كه 

 .«اطفال رقت، و نسبت به بزرگساالن رحمت داشتماحساس كردم كه نسبت به 

 «.بيست سال و چند ماه» جاىه ب «ساله بودم من ده» كه -از قبيل نقلى كه در روح المعانى آمده- و در نقل بعضى از ناقالن

و  ساله بوده. هلواقع شده كه آن جناب چ «اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ ...»و در بعضى روايات آمده كه اين قصه در هنگام نزول سوره 

و  در بعضى ديگر نظير آنچه در صحيح بخارى و مسلم و ترمذى و نسايى نقل شده آمده كه اين قصه در شب معراج اتفاق افتاده.

اند كه  هايى طوالنى پيرامون مفاد اين روايات كرده به هر حال بدون اشكال اين قصه جنبه تمثيل دارد، و دانشمندان اسالمى بحث
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  تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن : سوم مرحله

گوشه مأذنهگوشه از را اذان صداي كني نگاه را ميزمين واي تعجب از دارد جا كه آنقدر شنوي،

23شنويناممحمدرسولاهللاستكسيكهتنهاميزدگيازحالبروي،اينناميكهازهركوييشگفت

سالحكومت.واالندينوآييناوهمهجارادرنورديدهوهيچكسنيستكهاورا11سالپيامبريكردو

نشناسد.اوچهكردكهاينهمهآوازهبراياومقدرشد؟

داراست،دينرابهيمنوجوداوفراهدينگزاردوهركسيكاوكهبودكههرنمازگزاريبهيمناونمازمي

گويد:گرفتهاست.اينسورهدربيانعظمتچنينرسوليبهمامي

برايانسانتوانحضرتدرابالغواجرايرسالتشتاحدياستكهمي .1 هاتواندبهوسعتبشريت،

هايهمراهاستدشواريرحمتوهدايترابهارمغانآورد.اينتوانكهبابرداشتنوزرورفعتذكر

بهآسانيبدلكردهاستوبرايادامهرسالتبي نظامامامتاستمرار،حدايشانرا با مسيرهدايترا

 بخشيدهاست.

هايديگررااهللعليهوآلهموجبشدهتاباارائهراهكارهاييانسانصليشرحصدرعطاشدهبهپيامبر .2

بهسويخداوندتحريک بهسختي،درحركتمداوم كار انجام حركتيكهپسازهرفراغتيبا كند.

 گذارد.گاهفردراازميلبهسويخداخالينميدهدوهيچاستمراررانويدمي

هايهاآمادهكرده،سختيكندكهانسانخودرابرايسختيبيانقانونآسانيهمراهباسختيايجابمي .3

سانبهشرحصدريدستيابد.استمراردراينمسيرالهيموجبزندگيراباوجهالهيبپذيردوبدين

 شود.سبکشدنبارمسئوليتورفعتذكرمي

4. .............. 

                                                                                                                                                                                   

يك جريان مادى و يك برخورد مادى بوده، و به همين جهت وجوهى را  ،ها بر اساس اين پندار است كه جريان همه اين بحث

 اند كه چون اصل و اساس بحث باطل بود از نقل آن وجوه خوددارى كرديم. ذكر كرده

و ابونعيم )در كتاب دالئل(،  و در همان كتاب است كه ابويعلى، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابن حبان، ابن مردويه،

اند كه فرمود: جبرئيل نزد من آمد و گفت: پروردگارت  همگى از ابى سعيد خدرى از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله روايت كرده

راه فرمايد: از اين  گفت پروردگارت مى داند. دانى چگونه نامت را بلند آواز كردم؟ عرضه داشتم خدا بهتر مى فرمايد: هيچ مى مى

 .كه هر وقت نام من برده شود نامت با نام من ذكر شود

اند كه گفت: رسول خدا صلي اهلل عليه  و در همان كتاب است كه عبد الرزاق، ابن جرير، حاكم و بيهقى، از حسن روايت كرده

إِنَّ مَعَ العُسرِ » شود، نمى «يسر» حريف دو «عسر» فرمود: هرگز يك آمد و مى و آله روزى خوشحال و خندان از خانه بيرون مى

 «.إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً» ،«يُسراً

گويد معنايش اين است كه وقتى از نماز واجب  مى «رَبِّكَ فَارغَب  فَإِذا فَرَغتَ فَانصَب وَ إِلى» و در مجمع البيان در ذيل آيه

گويد: اين  است كن. آنگاه صاحب مجمع البيان مىبپرداختى، برخيز و در برابر پروردگارت به دعا بايست، و با رغبت از او درخو

 .معنا از امام باقر و امام صادق )عليهما السالم( نقل شده
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 بندي سورهجمع

تحولموضوعاتسورهدعوتسؤاالتيپرداختهوشمارابهتكميلسؤاالبنديسورهبهطرحبرايجمع

كنيم:مي

اهللعليهوآلهدراينصليبااستفهامآغازشدهاست؟آيابرايپيامبرباتوجهبهسوره،چراسورهمباركه .1

 ترديديوجوددارد؟مسأله

 هايظهروصدرنشاندهندهچهمفاهيمياست؟چهارتباطيبامحتوايسورهدارد؟واژه .2

رايچيست؟كند؟ايننعمتباهللعليهوآلهرادراينسورهمعرفيميصليخداوندچهنعمتيبرپيامبر .3

 بازگوكردنايننعمتچگونهاست؟

توانبهسمتدريافتشرحصدرحركتكرد؟ويامقدمهرسيدنباتوجهبهمطالعهدوسورهچگونهمي .4

 بهشرحصدرچيست؟

اگرزندگيانساندروضعيتيازسختيباشد،باتوجهبهمطالعهدوسورهباچگونهعمليدربرابررب .5

 هسمتروشناييراهيابد؟تواندبخودمي

 كند؟چهچيزيراعالوهبرآيهقبلخودبيانمي«انّمعالعسريسرا»آيهدومدربيان .6

 محورهايارتباطيدوسورهضحيوانشراحچيست؟ .7

مباركهانشراحراتوانقسمآيامي .8 مباركهانشراحوقانونسوره برايسوره مباركهضحيرا هايسوره

 ركهضحيدرنظرگرفت؟برايسورهمبا

سوره .9 فانصبدر و واليت، مباركهضحيرا سوره نعمتدر السالم اهلبيتعليهم روايات، در اگر

توانبهمعرفيكردهباشند،چهنكاتيازايندوآيهميعليهالسالممباركهانشراحراامامتاميرالمومنين

 دستآورد؟

 رايخودمسيريازهدايترانتيجهگرفت؟توانبازسورهمباركهانشراحچگونهمي .11

بهره .11 هدايتو كرامت، عظمت، چه داراي انسان اسالم معظم ساحتمقدسرسول به ارادت ايبا

 خواهدشد؟

هاهاوشيوهريزيرااستخراجكرد؟چهاصلهايبرنامهتواناصول،شيوهومهارتآياازاينسورهمي .12

 هاييرا؟ومهارت

 

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

طهارتيسوره،دريافتشأنوعظمترسولمكرماسالماست.درمسجديازمساجدكهتريننكتهابتدايي

اند؟گزاريدبهنمازگزاراننگاهكنيدببينيدچهكسيآنهارانمازخوانكردهاست؟چرانمازخوانشدهنمازمي
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هارانظارهكنيدوبااينسيروسياحتبهعظمتايناسوهحق،بيشازعشقومحبترسولاكرمدردل

پيشمتذكرشويد.

 هايمطلوبهايزندگيخودرامتناسببابرنامههايزندگيخودنگريسته،برنامهسپسبهبرنامه

رسولگرامياسالمتنظيمنماييد.

 خاصيتوغيرمفيدآنراشناساييهايبيتگيوماهانهخودراسنجيده،زمانهايروزانهوهفزمان

وسعيكنيدباقانوناذافرغتفانصببرطرفكنيد.

 هايزندگيراخودريزيصحيحدرزندگي،سعيخودرابراينگذاريدكهسختيهمچنينبابرنامه

انتخابكنيد.

:0اييازدعاييازصحيفهعلويهتوجهنماييددرپايانبرايتكميلمباحثبهفرازه

 و عاًسبُ ذلك قولُتَ النّارِ ذابَعَ نىقِ و االيمانِبِ منىرِّكَ و سالمِلإلِ درىصَ حشرَأ و محمّد ال و محمّد على صلّ اللّهمّ

 اله ال اهللُ عظمِاألَ كَباسمِ كَلُاسئَ قدّوسُ يا قدّوسُ يا قدّوسُ يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ يا اللّهمّ قولُتَ و كتَحاجَ لسئَتَ

 يَشفَعُ الَّذِي ذَا مَن األَرضِ فِي ما وَ السَّماواتِ فِي ما لَهُ نَومٌ ال وَ سِنَةٌ تَأخُذُهُ ال الّذى القيّومُ الحىُّ المبينُ الحقُّ وهُ الّا

 وَ السَّماواتِ كُرسِيُّهُ وَسِعَ شاءَ بِما إِلَّا عِلمِهِ مِن ءٍ بِشَي ونَيُحِيطُ ال وَ خَلفَهُم ما وَ أَيدِيهِم بَينَ ما يَعلَمُ بِإِذنِهِ إِلَّا عِندَهُ

 لهِآ و محمّدٍ على ىَلِّصَتُ نأ و وّلينَاألَ فى لهِآ و محمّدٍ على ىَلِّصَتُ نأ العَظِيمُ هُوَ العَلِيُّ وَ حِفظُهُما يَؤُدُهُ ال وَ األَرضَ

 على ىلِّصَتُ نأ و ئٍشَ لَّكُ عدَبَ هِلِآ و حمّدٍمُ لىعَ ىلِّصَتُ نأ و ئٍشَ كلَّ لبَقَ هِلِآ و حمّدٍمُ على ىلِّصَتُ نأ و رينَخِاآل فى

 و حمّدٍمُ على ىلِّصَتُ نأ و تَجَلَّى إِذا النَّهارِ فى هِلِآ و محمّدٍ على ىلِّصَتُ نأ و  يَغشى إِذا اللَّيلٍ فى حمّدٍمُ لِآ و حمّدٍمُ

 ال حيّاً يا حىّ كلَّ قبلَ حىُّ يا حىّ ال حينَ حىُّ يا الدّنيا و رةِخِاآل فى ىؤلِسُ ىنِيَعطِتُ نأ و األولى و ةِرَخِاآل فى هِلِآ

 الحمد عينٍ ةَرفَطَ ىفسِنَ لىإ لنىكِتَ ال و هلَّكُ نىأشَ لى حصلِاَ و ثنىغِاَفَ غيثُستَأ كَتِحمَبرَ قيّومُ يا حىُّ يا انتَ الّا اله

 لَمَحَ مابِ ربِّ يا كَاسئلُ رحيمٌ ىبِ انتَ ربِّ يا ربعاًأ ذلكَ تقولُ لكَ شريكَ ال يمالرّح الرّحمن العالمين ربّهلل 

 مّهُاللَّ ةرَغفِالمَ هلُأ و قوىالتَّ اهلُ كنَّاَفَ هاهلُ ناأ ما ىبِ لفعَتَ ال و ههلُأ نتَأ ما بى لفعَتَ نأ كَاللِجَ عزِّ نمِ كعرشُ

 انتَ الّا اله ال ان شهدُاَ و ريداًفَ كَرُغفِستَأ و حيداًوَ عليكَ لُوكَّتَاَ و عتيداً طارقاً ثناءً و جديداً ابداً حمداً كدُاحمَ نّىإ

 ركَتَ و راتِيَالخَ فعلَ اسئلك و اللّهمّ تىحدَوَ فى بها خلواَ و برىبها قَ لُادخُ و بّىرَ بها ىلقَاُ و مرىعُ بها ىفنِاُ شهادةً

 كلِّ نعَ نىردَّتَ و ذلكَ نىيَقِتَ نأ ةًتنَفِ او سوءً بقومٍ دتَرَأَ اذا و نىمَرحَتَ و لى رَغفِتَ ان و المساكينِ حبَّ و راتِنكَالمُ

 و فرجاً الذّنوبِ نَمِ لى لاجعَ اللّهمّ كَبِّحُ لىإ هبُّحُ بُرِّقَيُ ما حبَّ و بتَاحبَ نمَ حبَّ و كَبَّحُ كلُاسئَ و مفتونٍ

  سبيالً خيرٍ كلِّ لىإ لى لاجعَ و جاًخرَمَ

                                                             
 585ص  علويه، صحيفه 1
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ودارمراگراميايمانبهوبگشا،اسالمدينبراىراامسينهومحمدخاندانومحمدبرفرستدرودداياخ

دارنگاهمدوزخعذاباز خدايا،:گويىميآنگاهخواهىميراحاجتتوخوانىميرادعااينبارهفت؛

خدا،»اعظمتاسمبهحقخواهمتواز،پاكيزهاىپاكيزه،اىپاكيزه،اىپروردگارا،پروردگارا،پروردگارا،

زمينوآسمانهادرچههرنگيردشخوابوچرتآنكهپاينده،زندهآشكار،حقخداجزنيستمعبودى

سرشانپشتوآنهاروىپيشآنچهكند؟شفاعتاشاجازهبهجزاوبهنزدكهكيستاست،اوخاصاست

چيزىوداندميهست (اوعلموقدرت)قلمروندارند،رسايىخواهدخودچهبدانجزدانششازبه

«استبزرگوواالاوونكندسنگينىاوبرزمينوآسمانحفظونگهدارىوگرفته،فراراآسمانها

خاندانشومحمدبرفرستىدرودوپيشينيان،مياندرخاندانشومحمدبرفرستىدرود(اوال)كه(خواهم)

ازپسخاندانشومحمدبرفرستىدرودوچيز،هرازپيشخاندانشومحمدبرتىفرسدرودوپسينيان،در

محمدبرفرستىدرودو(گيردفراتاريكيشكهوقتىشبدرخاندانشومحمدبرفرستىدرودو)چيز،هر

(نياثا)وآخرتودنيادرخاندانشومحمدبرفرستىدرودوگيرد،روشنىكههنگامىروزدرخاندانشو

هرازپيشزندهاىنبود،اىزندهكهوقتآندرزندهاىفرمايى،عطابهمنآخرتودنيادرمراخواسته

وبرس،بهفريادمجويماستغاثهتوبهرحمتپاينده،اىزنده،اىنيست،توجزمعبودىكهاىزندهاىزنده،

.وامگذارمبهخودمرازدنىهمبرچشموفرما،اصالحراكارهايمهمه

بارچهاررااينو-ندارىشريكىكهمهربانىبخشايندهاست،جهانيانپروردگارخداخاصستايش

بتوپروردگارا-گويىمي بهخودجاللتعزتازتوعرشبدانچهپروردگاراخواهمتوازمهربانى،منه

توكهزيراآنم،سزاوارمنراآنچهمكنمنباوآنى،شايستهراآنچهدهىانجامبهمننسبتكهكرده،حمل

ومهيا،وكوبندهثنائىوتازه،وهميشگىستايشىكنمستايشراتوخداياآمرزشى،شايستهوتقوىشايسته

عمرمكهگواهىتوجزنيستمعبودىكهدهمگواهىويگانه،توازخواهمآمرزشوتنها،توبركنمتوكل

آنباتنهاييمدروگردم،داخلبدانگورمدروكنم،ديداربدانراخودپروردگاروكنم،سپرىبدانرا

ديگرورا،مسكيناندوستىوناپسند،اعمالتركونيکكارهاىانجامخواهمتوازوخداياكنم،خلوت

مرافرمايىاىفتنهياعذابارادهبهمردمىنسبتچونودهى،قرارمخويشترحمموردوبيامرزىمراآنكه

دوستىوخودتدوستىكنمدرخواستتوازودارى،بازماىفتنهموردهرازودارىنگاهبدانابتالىاز

براىخداياگردد،توبهدوستىشدننزديکسببدوستيشكهكسهردوستىودارى،دوستتوراكههر

...فرمامقررطريقىرىخيكارهربهسوىوكن،فراهمخروجىوگشايشراهگناهانازمنخالصى

 


