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در اين سوره رسول خدا صلی الله عليه و آله را امر میکند به اينكه کمر خدمت در راه خدا ببندد،
و به سوى او رغبت کند،
و به اين منظور نخست منتهايی که بر او نهاده ،تذکر میدهد.
اين سوره هم میتواند مكی باشد و هم مدنی ،ولی سياق آياتش به مدنی بودن سازگارتر است.
و در بعضی از روايات وارده از ائمه اهل بيت عليهم السالم نقل شده که فرمودهاند :سوره «و الضحی» و سوره «الم
نشرح» يك سورهاند،
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 2در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و نيز اين معنا از طاووس و از عمر بن عبد العزيز نقل شده.
فخر رازى در تفسير کبير خود بعد از نقل اين معنا از دو نفر نامبرده گفته است :اين دو نفر پنداشتهاند ابتداى سوره دوم ،يعنی جمله «أَ لَم نَشرَح» ،به منزله
عطف است بر آيه ششم سوره قبل ،يعنی جمله «أَ لَم َيجِدكَ يَتِيماً فَآوى» ،و اين پندارشان درست نيست ،براى اينكه سوره «و الضحی» در حال اندوه رسول
خدا صلی الله عليه و آله از آزار کفار نازل شده ،و جنبه تسليت دارد ،چون حالت آن جناب حالت محنت و تنگ حوصلگی است ،و سوره دوم اقتضا دارد در
حالی نازل شده باشد که آن جناب شرح صدر و حالت خرسندى داشته باشد ،و چگونه ممكن است در يك سوره اين دو حالت در آن جناب و اين دو لحن در
بيان ،جمع شود؟!
وليكن اشكالش وارد نيست ،براى اينكه مراد از شرح صدر رسول خدا صلی الله عليه و آله در سوره مورد بحث اين است که خداى تعالی آن جناب را طورى کند
که قلب نازنينش وسعتی داشته باشد که حقايق و معارفی را که به وى القا می شود بپذيرد ،و از پذيرش آن به تنگ نيايد ،و نيز تحمل آزارهايی که از ناحيه
مردم میبيند داشته باشد ،که بيانش می آيد ،نه اينكه بخواهد صرفا آن جناب را خوشحال کرده باشد ،پس پندار خود فخر رازى پندار درستی نيست.
دليل بر اين معنا روايتی است که ابن ابی حاتم از سعيد بن جبير از ابن عباس نقل کرده که گفت :رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود :من از پروردگارم
مسئلهاى پرسيدم که دوست داشتم اى کاش نمی پرسيدم ،و آن اين بود که پروردگارا قبل از من انبيايی بودند ،براى بعضی از آنان باد را مسخر کردى ،و بعضی
ديگر مرده زنده می کردند ،خطاب رسيد مگر تو يتيم نبودى ،و ما تو را مورد توجه مردم قرار داديم؟ عرضه داشتم :بلی .فرمود :مگر نبود که من تو را گم شده

أَ لَم نَشرَح لَكَ صَدرَكَ:
 راغب گفته :کلمه «شرح» در اصل لغت به معناى باز کردن گوشت و امثال آن است ،وقتی گفته میشود:
«شرحت اللحم» معنايش اين است که گوشت باز شد ،و «شرحت اللحم» معنايش اين است که من گوشت را
باز کردم،
 و از جمله موارد استعمالش «شرح صدر» است ،که معنايش باز شدن و گستردگی سينه به نور الهی و سكينتی
از ناحيه خدا و روحی از او است،
 و در قرآن فرمودهَ« :أ لَم نَشرَح لَكَ صَدرَكَ» و نيز فرمودهَ « :فمَن شَرَحَ الله صَدرَه».
 ترتب آيات سهگانه اول سوره که مضمون هر يك مترتب بر آيه قبل است،
 oو سپس تعليل آنها به آيه «فَإِنَّ مَعَ العسرِ يسراً» که از ظاهرش برمیآيد که با وضع رسول خدا صلی
الله عليه و آله در اوايل بعثتش و اواخر آن منطبق باشد،
 oو سپس تكرار اين تعليل
 oو نيز تفريع دو آيه آخر سوره بر ما قبل
همه شاهد بر آنند که مراد از شرح صدر رسول خدا صلی الله عليه و آله ،گستردگی و وسعت نظر وى است،
[ مراد از شرح صدر رسول خدا صلی الله عليه و آله گستردگی و وسعت نظر وى است] به طورى که
 oظرفيت تلقی وحی را داشته باشد،
 oو نيز نيروى تبليغ آن،
 oو تحمل ناماليماتی را که در اين راه میبيند داشته باشد،
 و به عبارتی ديگر نفس شريف آن جناب را طورى نيرومند کند که نهايت درجه استعداد را براى قبول افاضات
الهی پيدا کند.
وَ َوضَعنا عَنكَ وِزرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهرَكَ:
 کلمه «وزر» به معناى بار سنگين است،
 و «انقاض ظهر» به معناى شكستن پشت کسی است ،شكستنی که صدايش به گوش برسد ،آن طور که از
تخت و کرسی و امثال آن وقتی کسی روى آن مینشيند ،و يا چيز سنگينی روى آن میگذارند صدا برمیخيزد،
 و مراد از «انقاض ظهر» (غالبا) معناى لغوى آن نيست( ،چون کسی پشت کسی را آن طور نمیشكند که
صداى تخت و کرسی کند) ،بلكه منظور ظهور آثار سنگينی وزر بر آدمی است ،ظهورى بالغ.
 و «وضع وزر» به معناى از بين بردن آن سنگينی است ،که رسول خدا صلی الله عليه و آله احساسش میکرد،
 و جمله « َو َوضَعنا عَنكَ وِزرَكَ» عطف است بر جمله «َأ لَم نَشرَح ،»...

ديدم ،و هدايتت کردم؟ عرضه داشتم :بله ،اى پروردگار من .فرمود :آيا سينهات را گشاده نكردم ،و گرفتاريهايت را برطرف ننمودم؟ عرضه داشتم بله اى پروردگار
من .پس معلوم شد که اشكال فخر به نظريه مذکور وارد نيست ،البته اين بحث دنبالهاى دارد که إنشاءالله در سوره ايالف میآيد.

[ جمله «وَ َوضَعنا عَنكَ وِزرَكَ» عطف است بر جمله «أَ لَم نَشرَح  ]»...چون معنايش «قد شرحنا لك صدرك»
است،
 در نتيجه معناى دو جمله چنين میشود« :محققا ما سينهات را گشوديم ،و سنگينیهايی که بر دوشت بود
برداشتيم».
 و مراد از وضع وزر رسول خدا صلی الله عليه و آله -به طورى که از سياق بر میآيد ،و قبال هم اشاره کرديم-
اين است که دعوت آن جناب را انفاذ و مجاهداتش در راه خدا را امضا نمود،
 به اين معنا که اسباب پيشرفت دعوتش را فراهم کرد ،چون رسالت و دعوت و فروعات آن ثقلی بود که به
دنبالش شرح صدر بر آن جناب تحميل نمود.
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ك ذِکرَكَ:
وَ رَفَعنا لَ َ
 رفع ذکر به معناى بلند آوازه کردن کسی است ،به طورى که نامش و گفتگويش از همه نامها و همه خاطرهها
بلندتر باشد،
 و خداى تعالی نام آن حضرت را چنين کرد (همه جا سخن از آن حضرت بود)،
 و يكی از مصاديق رفع ذکر آن جناب اين است که خداى تعالی نام او را قرين نام خود کرد،
 و در نتيجه در مسأله شهادتين که اساس دين خداست ،نام او [پيامبر] قرين نام پروردگارش قرار گرفت،
 و بر هر مسلمانی واجب کرد که در هر روز در نمازهاى پنجگانه واجب نام آن جناب را با نام خداى تعالی به
زبان جارى سازد،
 و لطفی که در آيه مورد بحث به کار رفته از نظر خواننده دور نماند ،و آن اين است که :بعد از کلمه «وضع»
در آيه سابق کلمه «رفع» را که درست مقابل آن است آورد.
فَإِنَّ مَعَ العسرِ يسرا:
 3در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :ولی بعضی از مفسرين گفته اند :وضع وزر ،اشاره است به داستانی که در روايات آمده که در ايام کودکيش دو تا فرشته
بر آن جناب نازل شدند ،و سينهاش را شكافته قلبش را در آوردند ،و دوباره در جايش قرار دادند ،که روايتش به زودى از نظر خواننده خواهد گذشت.
بعضی ديگر گفته اند :منظور از وزر ،اعمالی است که قبل از بعثت از آن جناب سر زده بود.
و بعضی گفته اند :منظور غفلتش از شرايع و امثال آن است که آگاه شدن بدان جز با وحی صورت نمیگيرد ،و بيان هر شريعتی را بايد آن جناب بخواهد ،تا
پاسخش از راه وحی برسد.
بعضی ديگر گفته اند :منظور تحير آن جناب است در اينكه آيا رسالت الهی را آن طور که بايد ،انجام دادهام يا نه.
بعضی هم گفتهاند :منظور وحی و سنگينی آن است ،چون در اوايل بعثت گرفتن وحی بر او دشوار بوده.
بعضی گفته اند :منظور رنجی است که آن جناب از گمراهی قومش و دشمنيشان با آن جناب میبرده ،و وى از ارشادشان عاجز میشده.
و بعضی گفتهاند :منظور رنجی است که از تعدى دشمن در آزار آن جناب میبرده.
بعضی ديگر گفتهاند :مراد اندوهی است که از مرگ عمويش ابوطالب و مرگ همسرش خديجه در دل داشته.
بعضی ديگر گفتهاند :کلمه «وزر» به معناى معصيت است ،و رفع وزر به معناى عصمت است.
بعضی گفته اند :منظور از وزر گناه امت آن جناب است ،و قهرا مراد از وضع وزر آمرزش آن گناهان است.
و اين وجوهی که نقل شد بعضیها سخيف و بعضی ديگرش ضعيف است و با سياق سازگار نيست ،بعضیها به عنوان «قيل؛ گفته شده» نقل شده ،و بعضی
ديگرش به صورت احتمال ذکر شده است.

 بعيد نيست اين آيه تعليل مطالب گذشته ،يعنی وضع وزر و رفع ذکر باشد،
 چون رسالتی که خداى تعالی بر آن جناب تحميل کرده،
 oو دستور داد مردم را به سوى آن دعوت کند سنگينترين بارى است که بر يك بشر تحميل شود،
 oو معلوم است که با قبول اين مسئوليت کار بر آن جناب دشوار شده،
 oو همچنين تكذيبی که قومش نسبت به دعوتش نموده
 oو استخفافی که به آن جناب کردند،
 oو اصرارى که در محو نام او میورزيدند،
همه براى آن جناب دشوارى روى دشوارى بوده،
 و خداى تعالی در آيه قبلی فرمود :ما اين دشوارىها را از دوش تو برداشتيم،
 و معلوم است که اين عمل خداى تعالی [برداشتن دشواريها از دوش پيامبر] مانند همه اعمالش بر طبق
سنتی بوده که در عالم به جريان انداخته،
 و آن [سنت] اين است که هميشه بعد از هر دشوارى سهولتی پديد میآورد،
 و به همين جهت مطلب دو آيه قبل را تعليل کرده به اينكه اگر از تو وضع وزر کرديم ،و اگر نامت را بلند
ساختيم ،براى اين بود که سنت ما بر اين جارى شده که بعد از عسر ،يسر بفرستيم،
 و بنا بر اين احتمال ،الم در کلمه «العسر» الم جنس خواهد بود ،نه الم استغراق ،میخواهد بفرمايد جنس
عسر اين طور است که به دنبالش يسر میآيد ،نه تمامی فرد فرد عسرها،
 و بعيد هم نيست که يسر يا عسر از مصاديق سنتی ديگر باشد ،و آن سنت تحول حوادث و تقلب احوال و بی
دوامی همه شئون زندگی دنياست.

4

إِنَّ مَعَ العسرِ يسرا:
 4در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و از زمخشرى حكايت شده که در کشاف گفته :حرف «فاء» در جمله «فَإِنَّ َمعَ العسرِ  »...فاى فصيحه است ،و زمينه
کالم زمينه تسليت دادن و دلخوش کردن رسول خدا صلی الله عليه و آله به وسيله وعدهاى جميل است.
وى میگويد :مشرکين رسول خدا صلی الله عليه و آله و مؤمنين را سرزنش می کردند به اينكه مردمی فقيرند ،چيزى از مال دنيا ندارند ،به حدى اين زخم زبان
اوج گرفت که به دل شريف آن حضرت افتاد که نكند اسالم نياوردن مردم و تحقيرشان از مؤمنين به خاطر همين تهیدستی مؤمنين است ،و خداى تعالی براى
ن مَعَ العسرِ يسراً» گويا فهماند اين ما بوديم که به
دفع اين احتمال نعمتهاى بزرگی را که به آن جناب ارزانی داشته بود به رخش کشيد ،آنگاه اضافه کرد« :فَإِ َّ
تو داديم آنچه که خودت میدانی ،پس از فضل خدا مايوس نباش ،و بدانكه بعد از سختیها گشايشی براى شما خواهد بود.
و ظاهر گفتار وى اين است که الم در «العسر» را الم عهد گرفته ،نه الم جنس ،و مراد از يسر هم غنيمتهايی است که خداى تعالی در سالهاى بعد نصيب
مؤمنين کرده.
ليكن ما اين حرف را قبول نداريم ،براى اينكه ذهن شريف رسول خدا صلی الله عليه و آله اجل از آن است که از حال کفار و علت کفرشان بیخبر باشد ،و نداند
که علت اصلی آن استكبار از حق است ،و خالصه خدا را کوچكتر از آن میدانند که دعوت پيامبرش را بپذيرند ،به شهادت اينكه اين کفار بعد از ظهور شوکت
اسالم و پولدار شدن مؤمنين هم ايمان نياوردند ،و خداى تعالی پيامبرش را از اميدوارى به ايمان آوردن اکثر آنان نهی و نوميد کرده ،هم در آيات سوره يس که
ن  ...وَ سَواءٌ َعلَيهِم َأ أَنذَرتَهم أَم لَم تنذِرهم ال يؤمِنونَ» ،و هم
َق القَول عَلی َأ ک َثرِهِم فَهم ال يؤمِنو َ
در مكه ،يعنی در ايام فقر مؤمنين ،نازل شده فرموده« :لَقَد ح َّ
در سوره بقره که در مدينه يعنی در روزگار خوش مؤمنين نازل شده فرمودهِ « :إنَّ الَّذِينَ َکفَروا سَوا ٌء َعلَيهِم َأ أَنذَرتَهم أَم لَم تنذِرهم ال يؤمِنونَ».
و اگر ما يسر بعد از عسر را حمل کنيم بر شوکت اسالم و رفعتش بعد از دوران سختی ،و سوره را هم از سورههاى مكی بگيريم ،خيلی مورد اشكال واقع نمیشود.

 اين جمله تاکيد آيه قبل و تثبيت آن است.
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 تنوينی که در کلمه «يسرا» است به قول بعضی براى بزرگداشت يسر است ،و میفهماند با هر عسر ،يسرى
گرانقدر میآيد ،ولی به نظر ما تنوين تنويع است ،و میخواهد بفرمايد با هر دشوارى نوعی گشايش هست،
 و منظور از کلمه «مع؛ با» واقع شدن يسر به دنبال عسر است،
 نه اينكه منظور از معيت [معيت عسر و يسر] اين باشد که يسر و عسر در زمان واحد تحقق میيابد.
ك فَارغَب:
ت فَانصَب وَ إِلی رَبِّ َ
فَإِذا فَرَغ َ
 اين آيه خطاب به رسول خدا صلی الله عليه و آله است،
 و مطلبش به خاطر اينكه حرف «فاء» در آغازش آمده نتيجهگيرى از بيان آيات قبل است،
[ آيات قبل] که سخن از تحميل رسالت و دعوت بر آن جناب داشت ،و منتهاى خدا را بر او که شرح صدرش
داده ،وزر را از او برداشت ،و نامش را بلند آوازه کرد ،بر میشمرد ،و در آخر ،همه اينها را از باب يسر بعد از
عسر دانست.
 و بنابراين ،معنايش اين میشود :حال که معلوم شد هر عسرى که تصور شود بعدش يسر میآيد،
 و زمام عسر و يسر تنها به دست خداست و ال غير،
[ زمام عسر و يسر تنها به دست خداست] پس هر گاه از انجام آنچه بر تو واجب شده فارغ شدى نفس خود را
در راه خدا ،يعنی عبادت و دعا ،خسته کن،
 و در آن [کار فوق] رغبت نشان بده ،تا خدا بر تو منت نهاده ،راحتی که دنبال اين تعب است و يسرى که
دنبال اين عسر است ،به تو روزى فرمايد.
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 5در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :ولی بعضی گفتهاند :جملهاى است استينافی و مفسرين گفتهاند :اين دو آيه داللت دارد بر اينكه با يك عسر دو يسر
هست ،و اين گفتار ناشی از يك قاعدهاى است که میگويد :کلمه اى که الف و الم بر سر دارد و به اصطالح معرفه است ،اگر در کالمی تكرار شود ،منظور از آن
همان کلمه اول است ،و هر دو کلمه يك چيز را میرسانند ،ولی اگر نكره باشد دومی معنا و منظورى غير منظور اولی را افاده میکند ،مثال اگر بگويی« :اذا
اکتسبت الدرهم(درهم ًا) فانفق الدرهم» معنايش اين است که وقتی درهمی -يك درهم -کاسبی کردى ،همان درهم را خرج کن ،و اما اگر بگويی «اذا اکتسبت
درهما فانفق درهما» معنايش اين است که اگر درهمی را کسب کردى ،درهمی را خرج کن ،و در اين جمله منظور اين است که درهمی را خرج کن ،ليكن اين
قاعده کليت ندارد.
ب بايست.
 6در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :بعضی از مفسرين گفتهاند :مراد اين است که هر گاه از واجباتت فارغ شدى ،به نمازهاى مستح ّ
بعضی ديگر گفتهاند :معنايش اين است که هر گاه از نماز فارغ شدى به دعا بپرداز.
ليكن صاحبان اين دو قول بر روى بعضی از مصاديق انگشت گذاشتهاند ،و نمیتوانند بگويند آيه تنها در اين معنا نازل شده.
بعضی ديگر گفته اند :معنايش اين است که هر گاه از جنگ فارغ شدى ،در عبادت بكوش.
و بعضی گفتهاند :مراد اين است که هر گاه از دنيايت فارغ شدى به آخرتت بپرداز ،و بعضی وجوه ديگرى ذکر کردهاند که وجوهی ضعيف است.
 7بحث روايي سوره در تفسير الميزان:
در الدر المنثور است که عبدالله بن احمد در کتاب «زوائد الزهد» ،از ابی بن کعب روايت کرده که گفت« :ابوهريره از رسول خدا صلی الله عليه و
آله پرسيد اولين چيزى که از امر نبوت ديدى چه بود؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله خود را جمع و جور کرد و نشست ،و فرمود :اى ابوهريره (خوب)
سؤالی کردى ،من در صحرا بودم در حالی که بيست سال و چند ماه از عمرم گذشته بود ،ناگهان از باالى سرم سخنی شنيدم ،به باال نظر کردم مردى را
ديدم که از مردى ديگر می پرسيد ،آيا اين همان است؟ آنگاه هر دو به طرفم آمدند ،با چهرههايی که نظير آن را هرگز در خلق نديده بودم ،و ارواحی که
در خلق هيچ چنين چيزهايی نديده بودم ،و نيز جامههايی که در خلق بر تن احدى نديده بودم ،آن دو نفر نزديك من می آمدند ،و آن قدر جلو آمدند که

هر کدام يك بازوى مرا گرفت ،ولی من احساس تماس دست آنها با بازويم را نمیکردم .در اين حال يكی به ديگرى گفت بخوابانش و او بدون فشار و يا
کشيدن مرا خوابانيد ،پس يكی به ديگرى گفت :سينهاش را بشكاف ،پس آن ديگرى سينهام را گرفت آن را شكافت ،و تا آنجا که خودم میديدم خونی و
دردى مشاهده نكردم ،پس آن ديگرى به وى گفت :کينه و حسد را در آور ،و او چيزى به شكل لخته خون درآورده بيرون انداخت ،باز آن ديگرى گفت
رأفت و رحمت را در جاى آن بگذار ،و او چيزى به شكل نقره در همانجاى دلم گذاشت ،آنگاه انگشت ابهام دست راستم را تكان داد و گفت برو به سالمت.
من برگشتم در حالی که احساس کردم که نسبت به اطفال رقت ،و نسبت به بزرگساالن رحمت داشتم».
و در نقل بعضی از ناقالن -از قبيل نقلی که در روح المعانی آمده -که «من دهساله بودم» به جاى «بيست سال و چند ماه».
و در بعضی روايات آمده که اين قصه در هنگام نزول سوره «اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ  »...واقع شده که آن جناب چهلساله بوده .و در بعضی ديگر نظير آنچه
در صحيح بخارى و مسلم و ترمذى و نسايی نقل شده آمده که اين قصه در شب معراج اتفاق افتاده .و به هر حال بدون اشكال اين قصه جنبه تمثيل دارد،
و دانشمندان اسالمی بحثهايی طوالنی پيرامون مفاد اين روايات کردهاند که همه اين بحثها بر اساس اين پندار است که جريان ،يك جريان مادى و يك
برخورد مادى بوده ،و به همين جهت وجوهی را ذکر کردهاند که چون اصل و اساس بحث باطل بود از نقل آن وجوه خوددارى کرديم.
و در همان کتاب است که ابويعلی ،ابن جرير ،ابن منذر ،ابن ابی حاتم ،ابن حبان ،ابن مردويه ،و ابونعيم (در کتاب دالئل) ،همگی از ابی سعيد خدرى
از رسول خدا صلی الله عليه و آله روايت کردهاند که فرمود :جبرئيل نزد من آمد و گفت :پروردگارت میفرمايد :هيچ میدانی چگونه نامت را بلند آواز
کردم؟ عرضه داشتم خدا بهتر میداند .گفت پروردگارت میفرمايد :از اين راه که هر وقت نام من برده شود نامت با نام من ذکر شود.
و در همان کتاب است که عبد الرزاق ،ابن جرير ،حاکم و بيهقی ،از حسن روايت کردهاند که گفت :رسول خدا صلی الله عليه و آله روزى خوشحال
ِن مَعَ العسرِ يسراً».
ن مَعَ العسرِ يسراً»« ،إ َّ
و خندان از خانه بيرون میآمد و میفرمود :هرگز يك «عسر» حريف دو «يسر» نمیشودِ« ،إ َّ
ك فَارغَب» می گويد معنايش اين است که وقتی از نماز واجب بپرداختی ،برخيز و در برابر
و در مجمع البيان در ذيل آيه «فَإِذا َفرَغتَ فَانصَب وَ إِلی َربِّ َ
پروردگارت به دعا بايست ،و با رغبت از او درخواست کن .آنگاه صاحب مجمع البيان میگويد :اين معنا از امام باقر و امام صادق (عليهما السالم) نقل شده.

