َّ م
َ
َّ
ِمْسِب اهلل الرْحن الرحيم
اللّ ُه َّم َصل َعيل ُُمَ َّمد َو آل ُُمَ َّمد َو َعج مل فَ َر َج ُهمم

ه
ردس يازد م

س م نش
وره بارهک ا راح

من
ظ
س
شرح صدر و ربانهمرزيي م هب وي خدا

اند،گاهيانسانراازپادرميآورند،هركسدرهرشأنيدر


هايزندگيبرايهمهسخت

سختي
مسير زندگياش سختي ميكشد .ولي گاهي سختيها را خود انسان انتخاب ميكند ،در اين
هاپيشبينيشدهنباشنددرآنموقع


دهدواگرسختي

صورتباافتخاروصبوريراهراادامهمي
سختيها شكننده ميشوند .انسان با همين سختيهايي كه در مسير هدايت خود و ديگران به
ورزد،شرحصدرمييابد.پيامبر

پذيردودراينمسيربرنامهريزيكردهواستقامتمي


اختيارمي
صلي  اهللعليهوآلهكهدرهدايتوعبوديتشاخصاست،شرحصدريبهوسعتهمهعالم
افتهاست،تاسختيهايدرمسيرراهموارببيندوكرانتاكرانيادهدايتورحمتگسترده

ي
گردد.

مطالعه سوره مبارکه انشراح
بِسمِ اهلل الرَّحمنِ الرَّحيمِ

بهنامخداوندهستىبخشمهربان

أَ لَم نَشرَح لَكَ صَدرَكَ ()1

آيامابرايتسينهاتراشرحنداديم؟(آياتوراشرحصدرنداديم)

وَ وَضَعنا عَنكَ وِزرَكَ ()2

وبارسنگينراازدوشتبرنداشتيم؟ 

الَّذي أَنقَضَ ظَهرَكَ ()3

همانكهپشتتراميشكست.

وَ رَفَعنا لَكَ ذِكرَكَ ()4

نامترابلندنساختيم؟

فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً ()5

پسبهدرستيباسختي،آسانياست.

إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً ()6

بهدرستيكهباسختي،آسانياست.

فَإِذا فَرَغتَ فَانصَب ()7

پسآنگاهكهفارغشدي،خودرابهزحمتبينداز

وَ إِلى رَبِّكَ فَارغَب ()8

وبهسويپروردگارترغبتكن.

مرحله اول :تفكر حول موضوعات سوره
سورهمباركهانشراحزوجسوره سورهمباركهضحياستبهصورتيكهدررواياتخواندنايندوسورهرابا
همتوصيهكرده اند.ايندوسورهباسياقيواحدبامحوريتپيامبرصلي اهللعليهوآله،دستاوردوحيرا

براي بشر رحمت و هدايتعنوانمي كند .براي مطالعه موضوعات اينسوره ضمن درنظر داشتن مطالب
سورهمباركهضحيابتدابهواژگاناينسورهتوجهنموده،سپسبهتصويرسازيمطالبسورهميپردازيم.

الف .بررسي واژگان سوره
شرح

هو بسط مخصوص في موضوع ،و يقابله شرح به معناي گسترش مخصوص در

(نشرح) 

القبض.

موضوعياست.درمقابلقبضاست.

وضع

ءفيمحل.


هوجعلشي

قراردادنچيزيدرمحلياست.
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(وضعنا) 

فمفاهيم االنخفاض و االنحطاط و السقوط و باتوجه به موارد استفاده و لوازم و آثار آن،
الخشوعوالخسرانوالتركواالفتراءوغيرها :قابل توجه است كه «قرار دادن» در مفهوم
إنّما هي من لوازم األصل و آثاره باختالف وضعباپايينگذاشتنهمراهاست.
موارداالستعمالواقتضائها.

وزر

نقض

إنّ الوزر صفة و يدلّ على ثقالة في شيء بهسنگينيچيزيكهبرمحلياچيزديگري
محمولةعلىشيءأومحلّ.


حملشده،گويند.

هونكثمااحكموحلّه.

نقض به شكستن و باز كردن چيزي كه

(أنقض)
ظهر1

محكمشدهباشدگويند.
هومطلقبدوّفيقبالالبطون،بأىّكيفيّةكان.

بهآشكاربودنواضحوقهريچيزياست.

و في الحيوان و اإلنسان بلحاظ البدن :الجهة عضو بدن در انسان و حيوان است كه در
الّتىتقابلالبطن،وفياإلنسانأيضاقريبمن جهت مقابل بطن است .در پشت ،قوت و
هذا ،فانّ في ظهره من القوّة و التحمّل و تحمل و صالبت و شدت به نسبت بطن

رفع

الصالبةوالشدّةماليسفيجهةالبطن.

وجوددارد.

هومايقابلالخفض.

چيزيرادربلنداقراردادناست.

(رفعنا)
ذكر

هو التذكّر في قبال الغفلة و النسيان ،و هذا به يادآوري در مقابل فراموشي يا غفلت
المعنىأعمّمنالتذكّربالقلبأوباللسان.

گويند .اين معني ميتواند اعم از تذكر به
قلبيابهزبانباشد.

عسر

هو ما يقابل اليسر أى شدّة في صعوبة و بهسختيهاوتنگناهايشديدگفتهميشود.
مضيقة.

يسر

هوسهولةفىسعة،ويقابلهاالعسر.

فرغ(فرغت) هوالتخلّىعناشتغال.
نصب
(انصب)

بهسهولتدركارهاگفتهميشود.
ازاشتغالخارجشدنراگويند.

هو تثبيت شيء في محلّ باالقامة و الرفع ثابتكردنچيزيدرمحليباسرپاكردنآن
الظاهر.

رغب(ارغب) هوالميلاألكيد.

است.
بهميلفراوانگويند.

ب .تصويرسازي از واژگان

1

قاموس قرآن ،ج ،4ص ( : 275به فتح ظ) پشت .معنى اصلى كلمه بنا بر قول راغب همين است و معانى ديگر به اعتبار آن است.
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مشهورآن،نمونههايديگرمصداقيآنراذكر

برايتصويرسازيواژگانسورهباتوجهبهمفاهيمومصاديق
نماييد .

واژه
شرح
صدر

تصاوير
بازكردنوپهنكردن.

نمونههايديگر


سينه،عضويكهدرجلووپيشبدنقرارگرفته 
است.

وضع

باريرارويزمينپايينگذاشتن.



وزر

بارسنگين.



نقض

گسستنوازهمدررفتن.



ظهر

پشتبدنانسان.



برداشتنوبلندكردناجسام.



رفع

در ساختن و بنا كردن،هنگامياستكهچيزي را
سازى.

مىدارىو 
مى
برپا 

ذكر

يادآوري.



عسر

دشواري.



يسر

آساني.



فرغ

خاليبودن.



رنجدادنورنجديدن.



نصب

رغب

ساختمان.

قراردادنوبلندكردننيزهياسنگو
وسعت.وقتيباإليميآيدمايلوحريصبودن ،
است.

ج .ارتباط بين واژگان سوره
سورهباهمزهاستفهامآغازشدهوسهجملهدراينسياقگفتهشده(:ألم)
جمالتاستفهام:
 .1نشرحلکصدرك
 .2وضعناعنکوزرك
 .3رفعنالکذكرك
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سپسبادوجملهخبريمشابه،بهبيانقانونيميپردازد.
جملهباإنّ:
 .1إنمعالعسريسرا
 .2إنمعالعسريسرا 
سپسبادوجملهشرطوجوابشرطسورهخاتمهمييابد:
جملهشرط:
 .1فرغت
جوابشرط:
 .2انصب
 .3ارغب
 .1اعراب سوره

1

(أَلَمنَشرَحلَکَصَدرَكَوَوَضَعناعَنکَوِزرَكَالَّذِيأَنقَضَظَهرَكَ)همزهبراياستفهاماستونشرحفعل
مضارعمجزومبهلموفاعلآنمستتراستكهدرتقديرنحنقراردارد.لکمتعلقبهشرحوصدركمفعول
بهآناست .ووضعنامعطوفعلىألمنشرحوعنکمتعلقبهوضعناستووزركمفعولبهبرايآناست.
الذينعتبرايوزروجملهنقضصلهالذياستومحليازاعرابنداردوظهركمفعولبهآناست.
(وَرَفَعنالَکَذِكرَكَ)عطفبرماقبلاستولکمتعلبهرفعناوذكركمفعولبهبرايآناست.
(فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً) فاء عاطفه  و إن حرف مشبه بالفعل و مع العسر ظرف متعلق به
محذوفوخبرمقدّماستويسرااسمآنومؤخراست.
(فَإِذافَرَغتَفَانصَبوَإِلى رَبِّکَفَارغَب)فاءعاطفه وإذاظرفبرايآيندهاستكهمعنىشرطرادارد.و
جملهفرغتفيمحلجراست؛زيرابهظرفاضافهشدهاست.فاءرابطهوانصبفعلأمروفاعلمستترو
اينجملهمحليازاعرابنداردوجوابشرطغيرجازماست .إلىربکمتعلق بهارغباست.ارغبفعل
أمرواينجملهجملهعطفبرماقبلآناست.
 .2تصويرسازي کلمات در ارتباط با هم
وسعتروحيكسيكهبارهدايتمردميرابهدوشميكشد.


 بارمسئوليتسنگين،مسئوليتيكهتحملزيادالزمدارديابه ظرفيتبزرگيبرايپذيرشوازعهدهكار
آنبرآمدن،نيازدارد.
 مسئوليتبزرگوطاقتفرسا
 1إعراب القرآن و بيانه ،ج ،11ص 522-515
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 سنگينيوسختيدركنارراحتيوآساني
 كسيكهبرايبارسنگينيكهبايدآنرابهانجامبرساند،توانشرازيادكردهاند.
 كسيكهكاريراانجامميدهدونامشسرزبانهاميافتد.
 سختيايكهبرطرفشدهاست.
 اشتياقيكهبرايحركتكردنوجوددارد.
 شوقدرزمانآساني
 كسيكهخاليازبارمسئوليتاست.
................................. 
............................... 
مرحله دوم :گزارهنويسي
ازتکتکجمالتآنميتوانبهرهبرد.

برايبهدستآوردنگزارههاياينسوره

الف .گزارههايي از سوره
المنشرحلکصدرك
 خداوندبهپيامبرصلياهللعليهوآلهشرحصدردادهاست.
 استفهامازپيامبرصلي اهللعليهوآلهدرخصوصشرحصدرداشتنش،بهعنوانابرازمحبتوتسلي
جانمباركاوست.
وآلهدادهشدهاستسختيهايهدايتبرايايشانآسانشده

 باشرحصدريكهبهپيامبرصلياهللعليه
است.
 شرح صدريكه به پيامبر صلي اهللعليه و آله داده شده ،وعدهاي در خصوص افزايش امكان هدايت
كردن،توسطايشاناست.
شرحصدر،صبرومقاومتدربرابرمشكالتراافزايشميدهد.


................................. 
................................ 
ووضعناعنکوزركالذيانقضظهرك
 يكيازمسائلمرتبطباشرحصدر،ايجادشرايطپايداريدربرابربارسنگينمسئوليتاست.
 پيامبرصلياهللعليهوآلهدرراهانجامرسالتخودسختترينسختيهاراتحملكردهاست.
 پس شرح صدريكه خدا به پيامبر صلي  اهلل عليه و آله داده است ،چيزي استكهكمک و ياريبه
سنگينيباررسالتايشانبودهاست.
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............................... 
.............................. 
ورفعنالکذكرك
 باالبردنذكرازمسائلمرتبطباشرحصدراست.
ليهوآلهامكانهدايتبرايديگرانبيشترميشودوطبعاًمستلزمشرح

 بارفعتنامپيامبرصلي اهللع
صدربيشتريبرايپيامبرصلياهللعليهوآلهاست.
هايموفقيتهايپيامبرصلي اهللعليهوآلهدرامررسالتاست.


رفعتذكرازنشانه

 هركسيكهباپيامبرصلياهللعليهوآلهودرخطاوستبهتبعايشان،دارايناميپرآوازهاست.
....................... 
....................... 
فانمعالعسريسرا
انسان هابايدبپذيرندكهدرزندگيدنياسختيوجوددارد؛ونيزبدانندهمراهباهرسختي،آسانياست.


 براي انسان ها سختي و آساني متفاوت است .به همين دليل ،به خيال باطل خود ،آساني را انتخاب
مي كنند؛ در حاليكه پساز هر سختي آساني است .پساگر سختي را انتخابكنند ،حتماً به آساني

ميرسند.

 خداوندكهبارمسئوليتداده،آسانيرانيزدركنارسنگينياينبارقراردادهاست.
................... 
................... 
انمعالعسريسرا
 اينجملهعالوهبرتأكيدجملهقبل،بهتنوععسرهاويسرهانيزاشارهدارد.
تاكيداينجملهنشانازعدمباورنوعانساننسبتبهاينقانوناست.اينعدمباورموجبميشودتا


انساننفعوضررخودرااشتباهانتخابكند.
 آسانيبهطورطبيعيمطلوبانساناستوليازنظررشدالزاماًدارايرشدبيشترينيست.بنابراينالزم
استاصلرادرانتخابمسيرهابهميزانرشديكهدرآننصيبفردميشودگذاشت.

................................... 
.................................. 
فاذافرغتفانصب
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 زندگيانسانازدومقطعفراغتونصبتشكيلشدهاست.ايندومقطعباضحيوليلنيزارتباط
دارد.
 انساندرزمانيكهفارغازانجامكاريميشود،بايدبيدرنگكارديگريرابرايانجامدرنظرداشته
باشد.
 فراغتوانصابدركارهاهموارهبهدنباليكديگرند.
منعميكند.

 اينآيهانسانراازانجامكارهايمتشتتودرهموبرهمنيز
ايدرزندگيبهطورطبيعيباسختيهاييهمراهاست.بهصورتقطعياستواريدر


شروعهربرنامه

اجرايبرنامهباعثسهولتدرانجامآنكارميشود.

............................. 
........................... 
واليربکفارغب
 جهتهركار،تعيينكنندهارزشآن كاراستوارزشهركاربهميزاناخالصياستكهبرايخدادر
نظرگرفتهميشود.
جهتآنبرنامهريزيكرد.

 همبايدبرايكاروهمبرايارتقا
 خداوندازپيامبرشمي خواهدكهتمايلوجهتشبهسويخداباشدوبهتبعاوهمهبايدچنينباشند.
.......................... 
.......................... 
ب .گزارههاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه انشراح

1

راامرمىكندبهاينكهكمرخدمتدرراهخداببندد،

دراينسورهرسولخداصلياهللعليهوآله
وبهسوىاورغبتكند،
تذكرمىدهد.

وبهاينمنظورنخستمنتهايىكهبراونهاده،

ورههممى تواندمكىباشدوهممدنى،ولىسياقآياتشبهمدنىبودنسازگارتراست.

اينس
ودربعضىازرواياتواردهازائمهاهلبيتعليهمالسالمنقلشدهكهفرمودهاند:سوره«والضحى»وسوره

يکسورهاند2،

«المنشرح»
 1ترجمه الميزان ،ج ،21ص 537- 525
 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 كبير خود بعد از نقل اين معنا از دو نفر نامبرده گفته است :اين دو نفر پنداشتهاند ابتداى سوره دوم ،يعنى جمله «أَ
لَم نَشرَح» ،به منزله عطف است بر آيه ششم سوره قبل ،يعنى جمله «أَ لَم يَجِدكَ يَتِيماً فَآوى» ،و اين پندارشان درست نيست ،براى
اينكه سوره «و الضحى» در حال اندوه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله از آزار كفار نازل شده ،و جنبه تسليت دارد ،چون حالت آن
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أَلَمنَشرَحلَکَصَدرَكَ:
اصللغتبهمعناىبازكردنگوشتوامثالآناست،وقتىگفتهمىشود:

 راغبگفته:كلمه «شرح» در 
«شرحت اللحم» معنايش اين است كه گوشت باز شد ،و «شرحت اللحم» معنايش اين است كه من
گوشترابازكردم،
 وازجملهموارداستعمالش «شرحصدر»  است،كهمعنايشبازشدنوگستردگىسينهبهنورالهىو
سكينتىازناحيهخداوروحىازاواست،
 ودرقرآنفرموده«:أَلَمنَشرَحلَکَصَدرَكَ»ونيزفرموده«:فَمَنشَرَحَاهللُصَدرَهُ».
ترتبآياتسه گانهاولسورهكهمضمونهريکمترتببرآيهقبلاست،


برمىآيدكهباوضعرسولخدا
 oوسپستعليلآنهابهآيه «فَإِنَّمَعَالعُسرِيُسراً» كهازظاهرش  
صلياهللعليهوآلهدراوايلبعثتشواواخرآنمنطبقباشد،
 oوسپستكراراينتعليل
 oونيزتفريعدوآيهآخرسورهبرماقبل
همهشاهدبرآنندكهمرادازشرحصدررسولخداصلياهللعليهوآله،گستردگىووسعتنظروىاست،
[ مرادازشرحصدررسولخداصلياهللعليهوآلهگستردگىووسعتنظروىاست]بهطورىكه
 oظرفيتتلقىوحىراداشتهباشد،
 oونيزنيروىتبليغآن،
وتحملناماليماتىراكهدراينراهمىبيندداشتهباشد،

o
 وبهعبارتىديگرنفسشريفآنجنابراطورىنيرومندكندكهنهايتدرجهاستعدادرابراىقبول
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
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 صلي اهلل عليه و آله در سوره مورد بحث اين است كه خداى
تعالى آن جناب را طورى كند كه قلب نازنينش وسعتى داشته باشد كه حقايق و معارفى را كه به وى القا مىشود بپذيرد ،و از پذيرش
آن به تنگ نيايد ،و نيز تحمل آزارهايى كه از ناحيه مردم مىبيند داشته باشد ،كه بيانش مىآيد ،نه اينكه بخواهد صرفا آن جناب را
خوشحال كرده باشد ،پس پندار خود فخر رازى پندار درستى نيست.
دليل بر اين معنا روايت 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:
من از پروردگارم مسئلهاى پرسيدم كه دوست داشتم اى كاش نمىپرسيدم ،و آن اين بود كه پروردگارا قبل از من انبيايى بودند ،براى
بعضى از آنان باد را مسخر كردى ،و بعضى ديگر مرده زنده مىكردند ،خطاب رسيد مگر تو يتيم نبودى ،و ما تو را مورد توجه مردم
قرار داديم؟ عرضه داشتم :بلى .فرمود :مگر نبود كه من تو را گم شده ديدم ،و هدايتت كردم؟ 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 كه اشكال
فخر به نظريه مذكور وارد نيست ،البته اين بحث دنبالهاى دارد كه إنشاءاهلل در سوره ايالف مىآيد.
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 كلمه«وزر»بهمعناىبارسنگيناست،
 و«انقاضظهر» بهمعناىشكستنپشتكسىاست،شكستنىكهصدايشبهگوشبرسد،آنطوركهاز
تخت و كرسى و امثال آن وقتى كسى روى آن مىنشيند ،و يا چيز سنگينى روى آن مىگذارند صدا
برمىخيزد،

(غالبا)معناىلغوىآننيست(،چونكسىپشتكسىراآنطورنمىشكندكه

 ومراداز «انقاضظهر» 
صداىتختوكرسىكند)،بلكهمنظورظهورآثارسنگينىوزربرآدمىاست،ظهورىبالغ.
 و «وضع وزر» به معناىاز بين بردن آن سنگينى است،كه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله احساسش
مىكرد،

 وجمله«وَوَضَعناعَنکَوِزرَكَ»عطفاستبرجمله«أَلَمنَشرَح،»...
[ جمله «وَ وَضَعنا عَنکَ وِزرَكَ» عطف است بر جمله «أَ لَم نَشرَح  ]»...چون معنايش «قد شرحنا لک
صدرك»است،
اتراگشوديم،وسنگينىهايىكهبردوشتبود


محققاماسينه
چنينمىشود«:

 درنتيجهمعناىدوجمله
برداشتيم».
بهطورىكهازسياقبرمىآيد،وقبالهماشاره

 ومرادازوضعوزررسولخداصلياهللعليهوآله -
كرديم -ايناستكهدعوتآنجنابراانفاذومجاهداتشدرراهخداراامضانمود،
 به اينمعناكهاسبابپيشرفتدعوتشرافراهمكرد،چونرسالتودعوتوفروعاتآنثقلىبودكه
بهدنبالششرحصدربرآنجنابتحميلنمود.
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وَرَفَعنالَکَذِكرَكَ:
 1در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :ولى بعضى از مفسرين گفتهاند :وضع وزر ،اشاره است به داستانى كه در روايات آمده كه در
ايام كودكيش دو تا فرشته بر آن جناب نازل شدند ،و سينهاش را شكافته قلبش را در آوردند ،و دوباره در جايش قرار دادند ،كه
روايتش به زودى از نظر خواننده خواهد گذشت.
بعضى ديگر گفتهاند :منظور از وزر ،اعمالى است كه قبل از بعثت از آن جنا ب سر زده بود.
و بعضى گفتهاند :منظور غفلتش از شرايع و امثال آن است كه آگاه شدن بدان جز با وحى صورت نمىگيرد ،و بيان هر شريعتى را بايد
آن جناب بخواهد ،تا پاسخش از راه وحى برسد.
بعضى ديگر گفتهاند :منظور تحير آن جناب است در اينكه آيا رسالت الهى را آن طور كه بايد ،انجام دادهام يا نه.
بعضى هم گفتهاند :منظور وحى و سنگينى آن است ،چون در اوايل بعثت گرفتن وحى بر او دشوار بوده.
بعضى گفتهاند :منظور رنجى است كه آن جناب از گمراهى قومش و دشمنيشان با آن جناب مىبرده ،و وى از ارشادشان عاجز مىشده.
و بعضى گفتهاند :منظور رنجى است كه از تعدى دشمن در آزار آن جناب مىبرده.
بعضى ديگر گفتهاند :مراد اندوهى است كه از مرگ عمويش ابوطالب و مرگ همسرش خديجه در دل داشته.
بعضى ديگر گفتهاند :كلمه «وزر» به معناى معصيت است ،و رفع وزر به معناى عصمت است.
بعضى گفتهاند :منظور از وزر گناه امت آن جناب است ،و قهرا مراد از وضع وزر آمرزش آن گناهان است.
و اين وجوهى كه نقل شد بعضى ها سخيف و بعضى ديگرش ضعيف است و با سياق سازگار نيست ،بعضىها به عنوان «قيل؛ گفته شده»
نقل شده ،و بعضى ديگرش به صورت احتمال ذكر شده است.
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 رفع ذكر به معناى بلند آوازهكردنكسىاست ،به طورىكهنامشو گفتگويش از همهنامها و همه
خاطرههابلندترباشد،

 وخداىتعالىنامآنحضرتراچنينكرد(همهجاسخنازآنحضرتبود)،
 ويكىازمصاديقرفعذكرآنجنابايناستكهخداىتعالىناماوراقريننامخودكرد،
 ودرنتيجهدرمسألهشهادتينكهاساسدينخداست،ناماو[پيامبر]قريننامپروردگارشقرارگرفت،
 وب رهرمسلمانىواجبكردكهدرهرروزدرنمازهاىپنجگانهواجبنامآنجنابرابانامخداى
تعالىبهزبانجارىسازد،
 ولطفىكهدرآيهموردبحثبه كاررفتهازنظرخوانندهدورنماند،وآنايناستكه:بعدازكلمه
«وضع»درآيهسابقكلمه«رفع»راكهدرستمقابلآناستآورد.
فَإِنَّمَعَالعُسرِيُسرا:
 بعيدنيستاينآيهتعليلمطالبگذشته،يعنىوضعوزرورفعذكرباشد،
 چونرسالتىكهخداىتعالىبرآنجنابتحميلكرده،
 oو دستور داد مردم رابهسوى آن دعوتكند سنگينترين بارى استكه بر يک بشر تحميل
شود،
 oومعلوماستكهباقبولاينمسئوليتكاربرآنجنابدشوارشده،
 oوهمچنينتكذيبىكهقومشنسبتبهدعوتشنموده
 oواستخفافىكهبهآنجنابكردند،
واصرارىكهدرمحوناماومىورزيدند،

o
همهبراىآنجنابدشوارىروىدشوارىبوده،
وخداىتعالىدرآيهقبلىفرمود:ماايندشوارىهاراازدوشتوبرداشتيم،


 ومعلوماستكهاينعملخداىتعالى[برداشتندشواريهاازدوشپيامبر]مانندهمهاعمالشبرطبق
سنتىبودهكهدرعالمبهجريانانداخته،
ايناستكههميشهبعدازهردشوارىسهولتىپديدمىآورد،

 وآن[سنت]
 وبههمينجهتمطلبدوآيهقبلراتعليلكردهبهاينكهاگرازتووضعوزركرديم،واگرنامترا
بلندساختيم،براىاينبودكهسنتمابراينجارىشدهكهبعدازعسر،يسربفرستيم،
مىخواهدبفرمايدجنس
 وبنابرايناحتمال،المدركلمه«العسر»المجنسخواهدبود،نهالماستغراق ،
الشيسرمىآيد،نهتمامىفردفردعسرها،

عسراينطوراستكهبهدنب
 وبعيدهمنيستكهيسرياعسرازمصاديقسنتىديگرباشد،وآنسنتتحولحوادثوتقلباحوال
وبىدوامىهمهشئونزندگىدنياست1.

1

در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و از زمخشرى حكايت شده كه در كشاف گفته :حرف «فاء» در جمله «فَإِنَّ مَعَ العُسرِ »...

فاى فصيحه است ،و زمينه كالم زمينه تسليت دادن و دلخوش كردن رسول خدا صلي اهلل عليه و آله به وسيله وعدهاى جميل است.
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إِنَّمَعَالعُسرِيُسرا:
 اينجملهتاكيدآيهقبلوتثبيتآناست1.
مىفهماند با هر عسر،
 تنوينى كه در كلمه «يسرا» است به قول بعضى براى بزرگداشت يسر است ،و  
يسرى گرانقدر مىآيد ،ولى به نظر ما تنوين تنويع است ،و مىخواهد بفرمايد با هر دشوارى نوعى
گشايشهست،
 ومنظورازكلمه«مع؛با»واقعشدنيسربهدنبالعسراست،
اينباشدكهيسروعسردرزمانواحدتحققمىيابد.

 نهاينكهمنظورازمعيت[معيتعسرويسر]
فَإِذافَرَغتَفَانصَبوَإِلىرَبِّکَفَارغَب:
 اينآيهخطاببهرسولخداصلياهللعليهوآلهاست،
درآغازشآمدهنتيجهگيرىازبيانآياتقبلاست،

 ومطلبشبهخاطراينكهحرف«فاء»

وى مىگويد :مشركين رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و مؤمنين را سرزنش مىكردند به اينكه مردمى فقيرند ،چيزى از مال دنيا ندارند،
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
همين تهى دستى مؤمنين است ،و خداى تعالى براى دفع اين احتمال نعمتهاى بزر گى را كه به آن جناب ارزانى داشته بود به رخش
كشيد ،آنگاه اضافه كرد« :فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً» گويا فهماند اين ما بوديم كه به تو داديم آنچه كه خودت مىدانى ،پس از فضل خدا
مايوس نباش ،و بدانكه بعد از سختىها گشايشى براى شما خواهد بود.
و ظاهر گفتار وى اين است كه الم در «العسر» را الم عهد گرفته ،نه الم جنس ،و مراد از يسر هم غنيمتهايى است كه خداى تعالى
در سالهاى بعد نصيب مؤمنين كرده.
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
كفرشان بىخبر باشد ،و نداند كه علت اصلى آن استكبار از حق است ،و خالصه خدا را كوچكتر از آن مىدانند كه دعوت پيامبرش را
بپذيرند ،به شهادت اينكه اين كفار بعد از ظهور شوكت اسالم و پولدار شدن مؤمنين هم ايمان نياوردند ،و خداى تعالى پيامبرش را از
اميدوارى به ايمان آوردن اكثر آنان نهى و نوميد كرده ،هم در آيات سوره يس كه در مكه ،يعنى در ايام فقر مؤمنين ،نازل شده فرموده:
«لَقَد حَقَّ القَولُ عَلى أَكثَرِهِم فَهُم ال يُؤمِنُونَ  ...وَ سَواءٌ عَلَيهِم أَ أَنذَرتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم ال يُؤمِنُونَ» ،و هم در سوره بقره كه در مدينه يعنى
در روزگار خوش مؤمنين نازل شده فرموده« :إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيهِم أَ أَنذَرتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم ال يُؤمِنُونَ».
و اگر ما يسر بعد از عسر را حمل كنيم بر شوكت اسالم و رفعتش بعد از دوران سختى ،و سوره را هم از سورههاى مكى بگيريم ،خيلى
مورد اشكال واقع نمىشود.
1

در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :ولى بعضى گفتهاند :جملهاى است استينافى و مفسرين گفتهاند :اين دو آيه داللت دارد بر

اينكه با يك عسر دو يسر هست ،و اين گفتار ناشى از يك قاعدهاى است كه مىگويد :كلمهاى كه الف و الم بر سر دارد و به اصطالح
معرفه است ،اگر در كالمى تكرار شود ،منظور از آن همان كلمه اول است ،و هر دو كلمه يك چيز را مىرسانند ،ولى اگر نكره باشد
دومى معنا و منظورى غير منظور اولى را افاده مىكند ،مثال اگر بگويى« :اذا اكتسبت الدرهم(درهماً) فانفق الدرهم» معنايش اين است
كه وقتى درهمى -يك درهم -كاسبى كردى ،همان درهم را خرج كن ،و اما اگر بگويى «اذا اكتسبت درهما فانفق درهما» معنايش اين
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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يلرسالتودعوتبرآنجنابداشت،ومنتهاىخدارابراوكهشرح

[ آياتقبل]كهسخنازتحم
صدرشداده،وزرراازاوبرداشت،ونامشرابلندآوازهكرد،برمىشمرد،ودرآخر،همهاينهارااز

بابيسربعدازعسردانست.
يسرمىآيد،

شود:حالكهمعلومشدهرعسرىكهتصورشودبعدش


وبنابراين،معنايشاينمى

 وزمامعسرويسرتنهابهدستخداستوالغير،
[ زمامعسرويسرتنهابهدستخداست] پسهرگاهازانجامآنچهبرتوواجبشدهفارغشدىنفس
خودرادرراهخدا،يعنىعبادتودعا،خستهكن،
 ودرآن[كارفوق]رغبتنشانبده،تاخدابرتومنتنهاده،راحتىكهدنبالاينتعباستويسرىكه
دنبالاينعسراست،بهتوروزىفرمايد1.و2
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در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :بعضى از مفسرين گفتهاند :مراد اين است كه هر گاه از واجباتت فارغ شدى ،به نمازهاى

مستحبّ بايست.
بعضى ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه هر گاه از نماز فارغ شدى به دعا بپرداز.
ليكن صاحبان اين دو قول بر روى بعضى از مصاديق انگشت گذاشتهاند ،و نمىتوانند بگويند آيه تنها در اين معنا نازل شده.
بعضى ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه هر گاه از جنگ فارغ شدى ،در عبادت بكوش.
و بعضى گفته اند :مراد اين است كه هر گاه از دنيايت فارغ شدى به آخرتت بپرداز ،و بعضى وجوه ديگرى ذكر كردهاند كه وجوهى
ضعيف است.
 2بحث روايي سوره در تفسير الميزان:
در الدر المنثور است كه عبداهلل بن احمد در كتاب «زوائد الزهد» ،از ابى بن كعب روايت كرده كه گفت« :ابوهريره از رسول
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
بود ،ناگهان از باالى سرم سخنى شنيدم ،به باال نظر كردم مردى را ديدم كه از مردى ديگر مىپرسيد ،آيا اين همان است؟ آنگاه
هر دو به طرفم آمدند ،با چهره هايى كه نظير آن را هرگز در خلق نديده بودم ،و ارواحى كه در خلق هيچ چنين چيزهايى نديده
بودم ،و نيز جامه هايى كه در خلق بر تن احدى نديده بودم ،آن دو نفر نزديك من مىآمدند ،و آن قدر جلو آمدند كه هر كدام يك
بازوى مرا گرفت ،ولى من احساس تماس دست آنها با بازويم را نمىكردم .در اين حال يكى به ديگرى گفت بخوابانش و او
بدون فشار و يا كشيدن مرا خوابانيد ،پس يكى به ديگرى گفت :سينهاش را بشكاف ،پس آن ديگرى سينهام را گرفت آن را
شكافت ،و تا آنجا كه خودم مى ديدم خونى و دردى مشاهده نكردم ،پس آن ديگرى به وى گفت :كينه 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 حالى كه
احساس كردم كه نسبت به اطفال رقت ،و نسبت به بزرگساالن رحمت داشتم».
و در نقل بعضى از ناقالن -از قبيل نقلى كه در روح المعانى آمده -كه «من دهساله بودم» به جاى «بيست سال و چند ماه».
و در بعضى روايات آمده كه اين قصه در هنگام نزول سوره «اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ  »...واقع شده كه آن جناب چهلساله بوده .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 .و
به هر حال بدون اشكال اين قصه جنبه تمثيل دارد ،و دانشمندان اسالمى بحثهايى طوالنى پيرامون مفاد اين روايات كردهاند كه
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مرحله سوم :تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
گوشه گوشه زمين را نگاه كني صداي اذان را از مأذنهاي ميشنوي ،آنقدر كه جا دارد از تعجب و
مي شنويناممحمدرسولاهللاستكسيكهتنها23
شگفتزدگيازحالبروي،اينناميكهازهركويي  

سالپيامبريكردو 11سالحكومت.واالندينوآييناوهمهجارادرنورديدهوهيچكسنيستكهاورا
نشناسد.اوچهكردكهاينهمهآوازهبراياومقدرشد؟
هدينداراست،دينرابهيمنوجوداوفرا

اوكهبودكههرنمازگزاريبهيمناونمازميگزاردوهركسيك

گرفتهاست.اينسورهدربيانعظمتچنينرسوليبهماميگويد:

تواندبهوسعتبشريت،برايانسانها


توانحضرتدرابالغواجرايرسالتشتاحدياستكهمي
 .1
همراهاستدشواريهاي

رحمتوهدايترابهارمغانآورد.اينتوانكهبابرداشتنوزرورفعتذكر
بي حدايشانرابهآسانيبدلكردهاستوبرايادامهرسالت ،مسيرهدايترابانظامامامتاستمرار

بخشيدهاست.
 .2شرحصدرعطاشدهبهپيامبرصلي اهللعليهوآلهموجبشدهتاباارائهراهكارهاييانسانهايديگررا
در حركت مداوم به سويخداوند تحريک كند .حركتيكهپس از هرفراغتي باانجامكار به سختي،
گاهفردراازميلبهسويخداخالينميگذارد.

استمراررانويدميدهدوهيچ

هاآمادهكرده،سختيهاي


كندكهانسانخودرابرايسختي

بيانقانونآسانيهمراهباسختيايجابمي
.3
زندگيراباوجهالهيبپذيردوبدين سانبهشرحصدريدستيابد.استمراردراينمسيرالهيموجب

سبکشدنبارمسئوليتورفعتذكرميشود.

.............. .4
همه اين بحثها بر اساس اين پندار است كه جريان ،يك جريان مادى و يك برخورد مادى بوده ،و به همين جهت وجوهى را
ذكر كردهاند كه چون اصل و اساس بحث باطل بود از نقل آن وجوه خوددارى كرديم.
و در همان كتاب است كه ابويعلى ،ابن جرير ،ابن منذر ،ابن ابى حاتم ،ابن حبان ،ابن مردويه ،و ابونعيم (در كتاب دالئل)،
همگى از ابى سعيد خدرى از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله روايت كردهاند كه فرمود :جبرئيل نزد من آمد و گفت :پروردگارت
مىفرمايد :هيچ مى دانى چگونه نامت را بلند آواز كردم؟ عرضه داشتم خدا بهتر مىداند .گفت پروردگارت مىفرمايد :از اين راه
كه هر وقت نام من برده شود نامت با نام من ذكر شود.
و در همان كتاب است كه عبد الرزاق ،ابن جرير ،حاكم و بيهقى ،از حسن روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا صلي اهلل عليه
و آله روزى خوشحال و خندان از خانه بيرون مىآمد و مىفرمود :هرگز يك «عسر» حريف دو «يسر» نمىشود« ،إِنَّ مَعَ العُسرِ
يُسراً»« ،إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً».
و در مجمع البيان در ذيل آيه «فَإِذا فَرَغتَ فَانصَب وَ إِلى رَبِّكَ فَارغَب» مىگويد معنايش اين است كه وقتى از نماز واجب
بپرداختى ،برخيز و در برابر پروردگارت به دعا بايست ،و با رغبت از او درخواست كن .آنگاه صاحب مجمع البيان مىگويد :اين
معنا از امام باقر و امام صادق (عليهما السالم) نقل شده.
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جمعبندي سوره
برايجمعبنديسورهبهطرحسؤاالتيپرداختهوشمارابهتكميلسؤاالتحولموضوعاتسورهدعوت

ميكنيم:

 .1باتوجهبهسوره،چراسورهمباركه بااستفهامآغازشدهاست؟آيابرايپيامبرصلياهللعليهوآلهدراين
مسألهترديديوجوددارد؟
 .2واژه هايظهروصدرنشاندهندهچهمفاهيمياست؟چهارتباطيبامحتوايسورهدارد؟
 .3خداوندچهنعمتيبرپيامبرصلياهللعليهوآلهرادراينسورهمعرفيميكند؟ايننعمتبرايچيست؟
بازگوكردنايننعمتچگونهاست؟
 .4باتوجهبهمطالعهدوسورهچگونهمي توانبهسمتدريافتشرحصدرحركتكرد؟ويامقدمهرسيدن
بهشرحصدرچيست؟
 .5اگرزندگيانساندروضعيتيازسختيباشد،باتوجهبهمطالعهدوسورهباچگونهعمليدربرابررب
خودميتواندبهسمتروشناييراهيابد؟

 .6آيهدومدربيان«انّمعالعسريسرا»چهچيزيراعالوهبرآيهقبلخودبيانميكند؟
 .7محورهايارتباطيدوسورهضحيوانشراحچيست؟
توانقسم هايسورهمباركهضحيرابرايسورهمباركهانشراحوقانونسورهمباركهانشراحرا


آيامي
.8
برايسورهمباركهضحيدرنظرگرفت؟
 .9اگر در روايات ،اهل بيت عليهم السالم نعمت در سوره مباركه ضحي را واليت ،و فانصب در سوره
معرفيكردهباشند،چهنكاتيازايندوآيهميتوانبه

مباركهانشراحراامامتاميرالمومنينعليهالسالم 
دستآورد؟
ازسورهمباركهانشراحچگونهميتوانبرايخودمسيريازهدايترانتيجهگرفت؟

 .11
  .11با ارادت به ساحت مقدس رسول معظم اسالم انسان داراي چه عظمت ،كرامت ،هدايت و بهرهاي
خواهدشد؟
هاوشيوهها


ريزيرااستخراجكرد؟چهاصل

هايبرنامه

تواناصول،شيوهومهارت
 .12آياازاينسورهمي
ومهارتهاييرا؟

مرحله چهارم :طهارت براي تدبر (ايجاد طهارت در خود از منظر يكي از موضوعات سوره)
تريننكته  طهارتيسوره،دريافتشأنوعظمترسولمكرماسالماست.درمسجديازمساجدكه


ابتدايي
اند؟
گزاريدبهنمازگزاراننگاهكنيدببينيدچهكسيآنهارانمازخوانكردهاست؟چرانمازخوانشده 


نمازمي
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عشقومحبترسولاكرمدردل هارانظارهكنيدوبااينسيروسياحتبهعظمتايناسوهحق،بيشاز

پيشمتذكرشويد.
هايزندگيخودرامتناسببابرنامههايمطلوب


هايزندگيخودنگريسته،برنامه

سپسبهبرنامه

رسولگرامياسالمتنظيمنماييد.
هايبيخاصيتوغيرمفيدآنراشناسايي


تگيوماهانهخودراسنجيده،زمان
زمانهايروزانهوهف


وسعيكنيدباقانوناذافرغتفانصببرطرفكنيد.
ريزيصحيحدرزندگي،سعيخودرابراينگذاريدكهسختيهايزندگيراخود


همچنينبابرنامه

انتخابكنيد.
درپايانبرايتكميلمباحثبهفرازهاييازدعاييازصحيفهعلويهتوجهنماييد:0
اللّهمّ صلّ على محمّد و ال محمّد و أشرَح صَدرى لإلِسالمِ و كَرِّمنى بِااليمانِ و قِنى عَذابَ النّارِ تَقولُ ذلك سبُعاً و
تَسئَل حاجَتَك و تَقولُ اللّهمّ يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ يا قدّوسُ يا قدّوسُ يا قدّوسُ اسئَلُكَ باسمِكَ األَعظمِ اهللُ ال اله
الّا هُو الحقُّ المبينُ الحىُّ القيّومُ الّذى ال تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَومٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي األَرضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ
عِندَهُ إِلَّا بِإِذنِهِ يَعلَمُ ما بَينَ أَيدِيهِم وَ ما خَلفَهُم وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِن عِلمِهِ إِلَّا بِما شاءَ وَسِعَ كُرسِيُّهُ السَّماواتِ وَ
األَرضَ وَ ال يَؤُدُهُ حِفظُهُما وَ هُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ أن تُصَلِّىَ على محمّدٍ و آلهِ فى األَوّلينَ و أن تُصَلِّىَ على محمّدٍ و آلهِ
فى اآلخِرينَ و أن تُصَلِّى على مُحمّدٍ و آلِهِ قَبَل كلَّ شَئٍ و أن تُصَلِّى عَلى مُحمّدٍ و آلِهِ بَعدَ كُلَّ شَئٍ و أن تُصَلِّى على
مُحمّدٍ و آلِ مُحمّدٍ فى اللَّيلٍ إِذا يَغشى و أن تُصَلِّى على محمّدٍ و آلِهِ فى النَّهارِ إِذا تَجَلَّى و أن تُصَلِّى على مُحمّدٍ و
آلِهِ فى اآلخِرَةِ و األولى و أن تُعطِيَنِى سُؤلِى فى اآلخِرةِ و الدّنيا يا حىُّ حينَ ال حىّ يا حىُّ قبلَ كلَّ حىّ يا حيّاً ال
اله الّا انتَ يا حىُّ يا قيّومُ برَحمَتِكَ أستَغيثُ فَاَغِثنى و اَصلِح لى شَأنى كُلَّه و ال تَكِلنى إلى نَفسِى طَرفَةَ عينٍ الحمد
هلل ربّ العالمين الرّحمن الرّحيم ال شريكَ لكَ تقولُ ذلكَ أربعاً يا ربِّ انتَ بِى رحيمٌ اسئلُكَ يا ربِّ بِما حَمَلَ
عرشُك مِن عزِّ جَاللِكَ أن تَفعَل بى ما أنتَ أهلُه و ال تَفعَل بِى ما أنا اهلُه فَاَنَّك اهلُ التَّقوى و أهلُ المَغفِرَة اللَّهُمّ
إنّى احمَدُك حمداً ابداً جديداً و ثناءً طارقاً عتيداً و اَتَوكَّلُ عليكَ وَحيداً و أستَغفِرُكَ فَريداً و اَشهدُ ان ال اله الّا انتَ
شهادةً اُفنِى بها عُمرى و اُلقَى بها رَبّى و ادخُلُ بها قَبرى و اَخلو بها فى وَحدَتى اللّهمّ و اسئلك فعلَ الخَيَراتِ و تَركَ
المُنكَراتِ و حبَّ المساكينِ و ان تَغفِرَ لى و تَرحَمَنى و اذا أَرَدتَ بقومٍ سوءً او فِتنَةً أن تَقِيَنى ذلكَ و تَردَّنى عَن كلِّ
مفتونٍ و اسئَلُك حُبَّكَ و حبَّ مَن احبَبتَ و حبَّ ما يُقَرِّبُ حُبُّه إلى حُبِّكَ اللّهمّ اجعَل لى مِنَ الذّنوبِ فرجاً و
مَخرَجاً و اجعَل لى إلى كلِّ خيرٍ سبيالً
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سينهام را براى دين اسالم بگشا ،و به ايمان مراگرامي دار و
خدايا درود فرست بر محمد و خاندان محمد و 
ميگويى :خدايا،
از عذاب دوزخ نگاهم دار؛ هفت بار اين دعا را ميخوانى و حاجتت را ميخواهى آنگاه  
پروردگارا ،پروردگارا ،پروردگارا ،اى پاكيزه ،اى پاكيزه ،اى پاكيزه ،از تو خواهم بهحق اسم اعظمت «خدا،
معبودى نيست جز خدا حق آشكار ،زنده پاينده ،آنكه چرت و خواب نگيردش هر چه در آسمانها و زمين
اجازهاششفاعتكند؟آنچهپيشروىآنهاوپشتسرشان
استخاصاواست،كيستكهبهنزداوجزبه 
هست ميداند و به چيزى از دانشش جز بدان چه خود خواهد رسايى ندارند ،قلمرو (قدرت و علم او)
آسمانها را فرا گرفته ،و نگهدارى و حفظ آسمان و زمين بر او سنگينى نكند و او واال و بزرگ است»
(خواهم)كه(اوال)درودفرستىبرمحمدوخاندانشدرميانپيشينيان،ودرودفرستىبرمحمدوخاندانش
درپسينيان،ودرودفرستىبرمحمدوخاندانشپيشازهرچيز،ودرودفرستىبرمحمدوخاندانشپساز
هرچيز(،ودرودفرستىبر محمدوخاندانشدرشبوقتىكهتاريكيشفراگيرد)ودرودفرستىبرمحمد
و خاندانش در روز هنگامى كه روشنى گيرد ،و درود فرستى بر محمد و خاندانش در دنيا و آخرت و (ثانيا)
زندهاى نبود ،اى زنده پيش از هر
خواسته مرا در دنيا و آخرت بهمن عطا فرمايى ،اى زنده در آن وقت كه  
زندهاىكهمعبودىجزتونيست،اىزنده،اىپاينده،بهرحمتتواستغاثهجويمبهفريادمبرس،و
زنده،اى 
همهكارهايمرااصالحفرما،وچشمبرهمزدنىمرابهخودموامگذار.
ستايش خاص خدا پروردگار جهانيان است ،بخشاينده مهربانى كه شريكى ندارى -و اين را چهار بار
ميگويى -پروردگارا تو به من مهربانى ،از تو خواهم پروردگارا بدانچه عرش تو از عزت جاللت به خود

حملكرده،كهنسبتبهمنانجامدهىآنچهراشايستهآنى،وبامنمكنآنچهرامنسزاوارآنم،زيراكهتو
شايستهتقوىوشايستهآمرزشى،خداياتوراستايشكنمستايشىهميشگىوتازه،وثنائىكوبندهومهيا،و
توكلكنمبرتوتنها،وآمرزشخواهمازتويگانه،وگواهىدهمكهمعبودىنيستجزتوگواهىكهعمرم
را بدان سپرى كنم ،و پروردگار خود را بدان ديدار كنم ،و در گورم بدان داخل گردم ،و در تنهاييم با آن
خلوت كنم ،خدايا و از تو خواهم انجام كارهاى نيک و ترك اعمال ناپسند ،و دوستى مسكينان را ،و ديگر
فتنهاىفرمايىمرا
آنكهمرابيامرزىوموردترحمخويشقرارمدهى،وچوننسبتبهمردمىارادهعذابيا 
فتنهاى بازم دارى ،و از تو درخواست كنم دوستى خودت و دوستى
از ابتالى بدان نگاه دارى و از هر مورد  
هركهراتودوستدارى،ودوستىهركسكهدوستيشسببنزديکشدنبهدوستىتوگردد،خدايابراى
خالصىمنازگناهانراهگشايشوخروجىفراهمكن،وبهسوىهركارخيرىطريقىمقررفرما...
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