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در طباطبـایی  اسـاس مبنـای عالمـه    انشـراح بر  سـوره بودن  ـ بررسی مکی یا مدنی1

 حال و آینده در گذشته، وآله علیه اهلل  صلیرعدم اختالف سطح برای پیامبنقد و « تجرّد»

بـه دلیـض وـرورت عـدم     « تجرّد»در طباطبایی بودن سوره بر اساس مبنای عالمه  ردّ مکی ـ1/1

 حال و آینده در این مبنا  ختالف سطح برای پیامبر در گذشته،ا

فرمایند: در این  بیان کلی آیات این سوره میدر  ره عالمه طباطبایی االسالممحمدصادقحیدری:حجت

د به این که کمر خدمت در راه خدا ببندد و به کن را امر می وآله علیه اهلل  صلیسوره خداوند، پیامبر

دهد، که در  هایی که بر او نهاده تذکر می سوی خدا رغبت کند و به این منظور نخستین منت

بودن سازگارتر  ه مدنیاما سیاق آیاتش ب ؛تواند مکی باشد و هم مدنی این صورت سوره، هم می

 است.
 

 خدا چه منتی گذاشته است؟ :االسالموالمسلمینمسعودصدوقحجت
 

وزر یعنی بار سنگین را از روی  ؛«ووضعنا عنك وزرك، الذی انقض ظهرك، ورفعنا لك ذکرك»س:

 دوشت برداشتیم و نام تو را بلند کردیم. 

، و آنکه با کلیـت سـوره مناسـبت دارد     گویند مطلبی می ی اول در توضیح آیهالبته ایشان   

ـ  هـا تعلیـل آن  و ی اول سـوره  سـه آیـه  ترتیـب  که  این بـا وضـع    «إن مـع العسـر یسـرا   » ه آیـه ب

 آیه دو تفریع نیز و تعلیل این تکرار سپس .مناسبت داردل و اواخر بعثت ئاوا در وآله علیه اهلل  صلیپیامبر
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ــر ــوره آخ ــر س ــا ب ــل م ــه ،قب ــان هم ــت  بی ــن اس ــر ای ــه گ ــ ک ــرح از رادم ــدر ش ــول ص  رس

است، به طوری که ظرفیت تلقـی وحـی و تبلیـ     ایشان گستردگی و وسعت نظر ،وآله علیه اهلل  صلیخدا

بـه عبـارت دیگـر، نفـس      راه وجود دارد را داشته باشـد.  هایی که در این آن و تحمل نامالیمتی

اسـتعداد را بـرای قبـول    کند که نهایـت درجـه   را طوری نیرومند  وآلـه  علیه اهلل  صلیشریف آن حضرت

 افاضات الهی پیدا کند.

کلیـت  ولی مربوط به کل سوره است، که  اند آورده ی اول آیهتفسیر که در  بودتوضیحی  این  

 مالحظه شده است.با هم نسبت آیات  وها ها و تفریع تعلیل

یات و کنند، این است که در بعضی از روا میمطرح که در رابطه با کلیت سوره  یبحث دیگر  

یـك سـوره هسـتند. آن    « انشـراح »و « ضحی»ی  آمده است که سوره  السالمعلیهمبیت احادیث اهل

اند. البتـه او نگفتـه    دادهرا وقت فخر رازی این نظریه را نقد کرده است و عالمه جواب فخر رازی 

انشـمندان  اند، بلکه گفته است که دو تـن از د  این حرف را زده السالمعلیهماست که ائمه معصومین

« الم نشرح لك صـدرك »ند اهاند که فکرشان اشتباه است؛ چون فکر کرد شیعه این نقل را کرده

فخـر رازی   آمـده اسـت.   «لم»سؤال استفهامی با  یعنی است،« آویالم یجدك یتیم ف»عطف بر 

ـ  علیه اهلل  صلیدر حالت اندوه رسول خدا« ضحی»ی  درست نیست، چون سوره گوید این نظر، می از  هوآل

ی دوم در حالـت شـرح صـدر و     ی تسـلیت دارد، امـا سـوره    آزار کفار نازل شـده اسـت و جنبـه   

 نازل شده است.  وآله علیه اهلل  صلیخرسندی آن حضرت

 وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی گویند این اشکال وارد نیست، چون شرح صدر رسـول خـدا   می عالمه در جواب  

حقایق و معارفی که به  دهد تا را طوری وسعت می وآله هعلی اهلل  صلیقلب آن حضرت بدین معناست که

د صـرفا   نـ نه این کـه بخواه  ؛شود را بپذیرد و تحمل آزارهای مردم را هم داشته باشد وی القا می

ــه علیــه اهلل  صــلیحضــرت کــردن  ! بنــابراین ایــن شــرح صــدر، بحــث خوشــحال را خوشــحال کنــد وآل

 در  ایـن سـوره  در حالت ناراحتی و   ضحی ی سوره بگوید که فخر رازینیست  وآله علیه اهلل  صلیحضرت

برای دلیل حرفشان، یك روایـت  یك سوره باشند!! عالمه  تواند حالت خوشحالی نازل شده و نمی

من از پروردگار یك سؤال کـردم  »نقل کرده است:  وآله علیه اهلل  صلیکه از پیامبرآورند  میاز ابن عباس 
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ؤال این بود که ای خدا، قبل از من انبیائی بودند، برای بعضی پرسیدم، آن س و ای کاش که نمی

وقتی من این را گفـتم، خداونـد    کردند. و بعضی دیگر مرده زنده می از آنان باد را مسخر کردی،

شده نبـودی و   فرماید: مگر تو یتیم نبودی و من تو را مورد توجه مردم قرار دادم؟ مگر تو گم می

هایت را برطرف کردم، و عرضه داشتم  را گشاده نکردم؟ و گرفتاری ات هدایتت کردم؟ مگر سینه

در کنـار یتـیم و   )که در سوره انشراح آمده( کردن در این روایت سینه گشاد «بله ای پروردگارم!

این آیات یك وحدت دارنـد، کـه در    بنابراین ( آورده است.سوره ضحی است)که در گمراه بودن 

فرمایند بـا   است. لذا عالمه می وآلـه  علیه اهلل  صلیسوره تصرف در پیامبرآن سوره تسلیت بوده و در این 

 روایت، اشکال فخر رازی وارد نیست.توجه به این 

 د.ان ردهک مطرح که در رابطه با کلیت سوره  بوداین سه بحثی   
 

دن کرها و معنا نبال ریشه و اساس سورهبه دشود زیرا  در مباحث ما این اختالفات مطرح نمی:ج

که  تحلیلیبه این  فسیری که در مباحث قبلی از سوره ضحی ارائه شدت البتهها هستیم.  سوره

  .تناسب نداردفخررازی و عالمه مطرح کردند 

بیـان کردنـد و چـون آن را     «شـرح صـدر  »تحلیلـی از   ،عالمه برای عنوان سورهدر هر حال   

ی مهمی  مکی و مدنی بودن سوره مسأله رسد نظر می دانستند، به بعثتخر اوا ول ائاو متناسب با

انـد.   بودن را مطرح کـرده  عالمه با استناد به سیاق آیات )بحث عقالنی( بحث مکی یا مدنی. باشد

قبـل  که  بدین معناست، ه استدبعثت داده شدر ابتدای  شرح صدراگر  اساس باید گفت  بر این

ه بـه تصـرف خـدای متعـال     عفی دارنـد کـ  ضبرای حمل وظیفه بعثت  وآله علیه اهلل  صلی، حضرتاز آن

. یعنی باید یك اختالف ظرفیتی به سرانجام برسانندرا تا آخر بعثت د تا بتوانند قضیه احتیاج دار

ایـن احتمـال در فرضـی     اتفاق شرح صدر معنا شـود.  ،تا در آن اختالف در ایشان مالحظه شود

 است که سوره مکی باشد.

دیگر اختالف ظرفیت  ن سوره مکی باشد؛ زیرا در مبنای تجرد،اینباید  ای عالمهالمبن علیاما   

بـودن را مطلقـا  رد    پس برمبنای ایشان باید مکـی  ی ایجاد ظرفیت جدید معنا ندارد.و تصرف برا

زیـرا در رابطـه بـا     کننـد. بـودن دادنـد را تقویـت     سـبت بـه مـدنی   نهمان ترجیحی که کنند و 
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آمـدی، بـا    این راهـی کـه   که مطرح استبه ایشان  خداوند متعالدیگر بحث اخبار بودن،  مدنی

  .شرح صدر انجام گرفت
 

ی  آنان در قله ابتداگویند از  را قبول ندارند و می السالمعلیهدر معصوم ظرفیتایشان اختالف  س:

شود  شرح صدر داده می وآله علیه اهلل  صلیقبل از این که بعثتی واقع شود، به پیامبرلذا  تکامل هستند.

دهد که آیا ما به تو شرح صدر نداده بودیم که خبر میخداوند متعال ل که بعثت واقع شد، حا و

در خداوند بودن هم سازگار است. یعنی  با مکی بنابراین این مطلب ی این بعثت شوی. شایسته

 گوید: آیا ما از اول حیاتت به تو شرح صدر نداده بودیم. همان اول بعثت می
 

دیگر یعنی  ؛است بر مبنای عالمه مناسببه گذشته برگردد، این شرح صدر  اگررسد  به نظر می:ج

طور  اینمن ظرفیت تو را  که دهد می« خبر» وندخدا مطرح نیست، بلکهبودن  بحث مکی و مدنی

تو عجین است. پس این با  و که وصف خاتم پیامبران بودن، شرح صدر داشتن است خلق کردم

 نیست.مطرح تصرف  دیگر بحث
 

نداشته باشد،  قبل از بعثت شرح صدر وآله علیه اهلل  صلیپیامبرکه  تفسیر شودنباید طوری  بنابراین س:

توان  را نمی آناند و باالتر از  ی تکامل قلههمیشه در  وآله علیه اهلل  صلیپیامبرچون با مبنای عالمه که 

 در نظر گرفت، هماهنگی ندارد.
 

 را بپوشاند. وآله علیه اهلل  صلیی زندگی پیامبر که باید همه ق دارد، این امر اطالمبنای ایشان بر بله؛ ج:
 

در  «وحـدت خـالق و مخلـو    » منجرشدن بـه در تجرّد به دلیض طباطبایی ـ ردّ مبنای عالمه 2/1

 «عدم حرکت و توزیع و کمال برای مخلو »فرضِ 

تـدری  نـدارد و   به این معناست که مخلوق حرکـت و   ت؛ زیرااس مبنای تجرد نادرست البته  

 نادرسـت با روز وسط و آخر همه یکی است. این حرف به وضـوح   وآله علیه اهلل  صلیعلم روز اول پیغمبر

دهیـد. یعنـی مخلـوق بـا      با خود خدای متعال وحـدت  باید ایشان را ر این صورت چون داست، 

تـدری   مخلـوق دارای تـدری  اسـت و در    زیـرا  کند که حرف باطلی است.  خالق وحدت پیدا می
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در مراحـل  شود و   می توانش اضافهبه شود و  می بیشتر  علم مخلوق به تدری کند.  کمال پیدا می

 برسد.اوج کمال  رود تا به میباال  تکامل خود
 

بودن سوره با توجه به ردّ داللت سیا  بر اساس  الیض مدنی یا مکید بودن مستندـ ورورت 3/1

 طباطبایی مبنای عالمه

مکـی یـا    بـه  نسـبت  اما مبنای آقایان تجرد.در ولی  استاصل تدری   مختار،در مبنای پس   

لسـان روایـات    بـه  نسبت به زمـان شـرح صـدر    و مستند صحبت کردباید بودن این سوره   مدنی

 .نمودمراجعه 
 

 آیات این مطلب را فهمید؟ از سیاق توان آیا نمی س:
 

 شود. معلوم نمیاز سیاق هیچ چیزی  ایشانالمبنای  علی شد که بیان ج:
 

بودن سوره ترجیح دارد اما دالیل خود را  اند که بر اساس سیاق آیات، مدنی البته ایشان فرموده س:

 اند. برای این ادعا مطرح نکرده
 

 بینی کردیم و آن را نقد نمودیم. ما نیز بر اساس مبنای ایشان علت این نسبت دادن را پیش ج:
 

یــان تــاریخی شــرح صــدر بــرای پیــامبر تبیــین وحــدت ســوره انشــراح بــه جر ـــ2

دریجی دیـن بـه   از ابتدای خلقت تا عالم رجعت نسبت به تحقق تـ  وآله علیه اهلل  صلیاکرم

 علیهم السالم وسیله ائمه معصومین

نسبت به تحقق دیـن اسـت کـه تـدری  دارد،      وآلـه  علیه اهلل  صلیشرح صدر پیامبربر مبنای مختار،   

و شـرو  شـده   از بعثت دهد که  می وآله علیه اهلل  صلیدری برای پیغمبراز شرح ص« خبر»یعنی خداوند 

و ایـن   ادامـه پیـدا کـرده اسـت     السالممعلیهایشانو فرزندان  السالمعلیهعلیحضرت ی امامت  بوسیله

زحمات  تماماشاره به  ،استدامت دارد. پس این شرح صدرعالم ظهور و عالم رجعت تا شرح صدر 
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دوران در ، چه بعثت چه در دوران ؛داردتحقق دین  در مسیر السالممعلیهمعصومین های و مجاهدت

خبـر از تصـرف   « انشـراح »به عبارت دیگـر،  . در ایام ظهور و عالم رجعتدولت سیاه نفاق و چه 

خواهـد  مـی خـدا   .این سوره و چه در آینده زمان نزولچه در گذشته و چه  ؛است خدای متعال

ی مسـیر بـرای تحقـق     این کمك در همـه  1.دائمی خواهد بود دهد که این تصرف در شما وعده 

 دنی.نه مشود،  مکی می وقت با این تحلیل، سوره است. آنالزم دین تا آخر کار 
 

ترین آیه دائمی ـ اشاره به مناسبت روایت ذیض آیه با وحدت سوره به معنای معرفی بزرگ1/2

 لق عظیم آن بزرگواران و خُ السالمعلیهمبه قلب معصومین

ی باز کردن به معنا «شرح»فرمایند:  می «الم نشرح لك صدرك»، یعنیی اول آیهتفسیر در  س:

باز شدن و گستردگی سینه به نور  ،موارد استفاده از آن ی و از جملهگوشت و امثال آن است 

عنا وجود دارد؛ نیز این مدر آیات دیگر البته ی خداست.  سکینتی از ناحیه کهباشد  میالهی 

این  وآله علیه اهلل  صلیگویند مراد از شرح صدر پیامبر می عالمه .«فمن شرح اهلل صدره لالیمان» :مانند

ی استعداد برای قبول افاضات الهی برسد و ظرفیت تلقی وحی و تحمل  است که به نهایت درجه

 ی اول بود. آیه تفسیرها را داشته باشد. این  نامالیمتی
 

که  بیان شدبا بقیه پیامبران  وآله علیه اهلل  صلیاسالم پیامبر ای نسبت به مقایسههای گذشته  ثدر بح ج:

شدند. اما در  مردم به خدا دعوت می ،از طریق آن آیه تاشد  ای داده میو معجزه به آنان آیه

کند، خود قلب مبارك نبی  ای که مردم را به سمت خدا دعوت می بزرگترین آیه مورد ایشان

تبارك و تعالی در قلب  هحضور دائمی تصرف نورانی مشیتعبارت بهتر،  . بهاست وآله علیه اهلل  صلیاکرم

 این مطلب، معنای شرح صدر است. !وآله علیه اهلل  صلینبی اکرم
 

                                                                 
قَـل   »فرماینـد:   را دفـن کننـد، مـی   اهلل علیهـا  سـالم خواستند حضرت زهرا می السالمعلیه طور نمونه وقتی امیرالمؤمنین بهـ 1

انـد. لـذا   از او گرفته وآله علیه اهلل  صلیشان را بعد از پیامبر ترین هستیبزرگ زیرا صبر من به حداقل رسیده است،« صبری

-علیـه  آید و این شرح صدر و تصرف خدای متعال در قلـب امیرالمـؤمنین   بیشترین فشار در عمرشان به ایشان وارد می

 کند.است که قدرت تحمل این فشار را ایجاد می السالم
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مرده  )حضرت عیسی( گوید: خدایا به او مینیز آمده است که پیامبر به خداوند روایت   در آن س:

 .دادم سینه و قلبی گشاده: به تو فرماید وند میخدا! یکردن را دادزنده 
 

لق لق عظیم است. خُ، خُگشاده انسانی است و انعکاس این قلبِدر مورد حضرت، آیه  بنابراین ج:

رزندان وصی و ف درایشان  بعد ،لقاین خُ است. السالمعلیهمو ائمه معصومین وآله علیه اهلل  صلینبی اکرم

ترین بزرگ لذا .شود می واقع که در عالماست ترین تصرفی بزرگ ند. این،ک ایشان تعمیم پیدا می

 ی الهی است. آیه
 

 !«محل نزول آیه الهی»د نباید بگویبلکه  ؛«قبول افاضات الهی» گفته شودنباید  پس س:
 

ن قلب که هماـ  وآله علیه اهلل  صلیظرف وجودی پیامبر است وافاضه  بودن دائمی،  این آیه یژگیوالبته  ج:

 ظرف تصرف خدای متعال است.باشد ـ  مبارك ایشان می
 

، مثل صدایی «انقاض ظهر» گویند می« وضعنا عنك وزرك، الذی انقض ظهرك و»ی آیه  درباره س:

این  کنایه ازرود،  است که کسی روی تختی بنشیند و بشکند، وقتی در رابطه با انسان بکار می

 ،منظورپس شکند.  رنه پشت انسان با این صدا نمیسنگین است، وگاین فشار خیلی است که 

این یعنی به معنای برداشتن سنگینی است. « وزر»ظهور آثار سنگینی بار بر آدمی است. وضع 

 برداشتیم.  را شکست آورد و کمر تو را می طور به کمر تو فشار می باری که این
 

با ظرفیت  وند متعالبه دلیض تناسب فعض خدا به رسالت و وحی« وزر»ـ ردّ تعریف 3

 مخلوقات

 کردند؟مطرح بار چه معنایی ی این  درباره ج:
 

شرح  وآله علیه اهلل  صلیبرای حضرتبه دنبال آن رسالت و دعوت و فروعاتش ثقلی بود که خداوند  س:

 نیزرا  انو اسباب پیشرفت دعوتش هرا امضاء کرد فرستاد و در این راه مجاهدات ایشانصدر را 
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 «وضعنا عنك و» وآن  فروعات و دعوت و یعنی سنگینی بار رسالت« وزرك»پس فراهم کرد. 

 شکست. را می وآله علیه اهلل  صلیپشت پیامبر؛ «انقض ظهرك»باری که برداشتن  یعنی
 

نزول رسالت که همان  !را بشکند، رسالت بود؟ وآله علیه اهلل  صلیخواست کمر پیامبر این باری که می ج:

 شکند؟ را می وآله علیه اهلل  صلیپشت پیغمبروحی است، آیا وحی 


 ، خیلی سنگین بوده است.آن فروعات و رسالتبله؛  س:


را شرح صدری سوره شرایط این  !استمعنا  به چهدر این جا را شکستن بفهمیم خواهیم  می ج:

 حالشکند.  می ایشان کمر، سنگین برداشته نشودبار  ،شرح صدربوسیله  اگردهد که  توضیح می

 به خاطر رسالت و وحی است؟کمر، شکستن بار سنگین و این  آیا


 آن سوى به را مردم داد دستور و کرده تحمیل جناب آن بر تعالى خداى که رسالتى زیرا بله؛ س:

 این قبول با که است معلوم و شود می تحمیل بشر یك بر که است بارى ترین سنگین کند دعوت

 اندعوتش به نسبت انقومش که تکذیبى همچنین ده است،ش دشوار جناب آن بر کار مسئولیت

 آن براى همه ورزیدند، مى او نام محو در که اصرارى و کردند جناب آن به که استخفافى و نموده

 است. بوده دشوارى روى دشوارى جناب


تا  یدآ میکه با آمدن وحی به او فشار شناخته  ش را نمیـ خدای متعال پیامبرنعوذباهلل ـ  یعنی ج:

 ،است رسد این حرف بسیار اشتباهی نظر می به ؟!کند این بار را تحمل ا  به او کمك کرده تابعد

 .داد نسبت نیزی انبیاء  بقیهتوان این مطلب را به  حتی نمی
 

خود ی مستقیم  رابطهدر هنگام  انپیامبر مطلب عالمه دفا  کرد کهگونه از این  شاید بتوان این س:

-علیهحضرت موسیطور نمونه وقتی خداوند برای  کردند؛ به گینی تحمل میوند، فشار سنبا خدا

هیچ  پس د.وش میهوش  بیایشان و هم  شدهد، هم کوه متالشی نک تجلی پیدا می کوهدر  السالم

 نیز هست، باالترین مخلوق که وآله علیه اهلل  صلیپیامبرارتباط مستقیم خدا با که در بعید نیست 

 .دیزیادی بیافشارهای 
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اصال   ند تا آخراه، از ابتدایی که مبعوث شدشودمالحظه  السالمعلیهکل زندگی حضرت موسیاگر  ج:

صحبت کردند،  خدابا  بوسیله آن و طور نمونه، وقتی آن درخت را دیدند به. نبوده استاین گونه 

ی به صورت ، اما این حاالتی که اشاره شد، برای ایشان اتفاق نیافتاد؛ یعنترس با وجود ایجاد

از هوش اما ، انتخاب نمودندرسالت را برای ایشان و بعد  نمودارتباط برقرار  خداوندمستقیم با 

در کل رسالت ایشان دائم آیا  این اتفاق بیافتد، اما یك مورددر  رفتند. پس ممکن است کهن

وحی تلف ها از طرق مخ به آن و با خدای متعال ارتباط داشتندکل انبیاء  !شدند؟ هوش می بی

 !!است؟شدن پشتشان  شد، حال آیا این به معنای شکسته می
 

مبر در هنگـام  دگرگـونی پیـا  »بـا  « تناسب فعض خداوند در ارتباط به مخلـو  »ـ عدم منافات 1/3

 بودن تغییر و تقلب احول در مخلو  به دلیض دائمی« وحی

اسـت، چـرا حـاالت     بـا ظرفیـت ایشـان بـوده    متناسـب  این رابطـه خداونـد بـا پیـامبرش،     اگر  س:

 .عادی باشد امر ایشانبرای شد؟ در صورتی که باید  دگرگون می وآله علیه اهلل  صلیپیغمبر
 

برای شخص  پیدا کنند که ییا حالت کنندزیادی وحی عرق  ایشان در هنگامطبیعی است که  ج:

بین رفتن بار سنگینی است که امکان از  آیا این مطلب به معنای افتد، اما اتفاق نمی یدیگر

مخلوقین  ی در قله وآله علیه اهلل  صلیچون پیغمبرپس نادرست است که گفته شود ! ؟هستایشان 

. مخلوق باید دائم در حال تقلب احوال باشد ! بلکههیچ تغییر حاالتی داشته باشندهستند، نباید 

. دیگر انبیا نقل شده است و وآله علیه اهلل  صلیاسالم بین پیغمبر هایی ، تفاوتتغییر احوال این درالبته 

دائم در حال هم مخلوق کند و در آن تناسبات  ارتباط برقرار می ،لذا خدای متعال به تناسب

بلکه همه در حال تقلب احوال  وآله علیه اهلل  صلینه تنها پیغمبر نیزتقلب احوال است، حتی در بهشت 

 باشد. می وآله لیهع اهلل  صلینبی اکرمبرای جایگاه، باالترین البته هستند و 
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سابقه نسبت به از امتحانات بی وآله علیه اهلل  صلیبه سربلندی پیامبر« ووع وزر»ـ تعریف 4

 السالمعلیهمعظمت و غلظت هجمه کفر و نفا  به معصومین

امتحانـات خـا     رسـالت کـه عبـارت از    فروعـات  همان  به« انقض ظهرك» رسد به نظر می  

بـرای  باالترین امتحانـات  اند:  فرمودهگردد که در بسیاری از روایات  برمی ستا وآلـه  علیه اهلل  صلیپیغمبر

-علیـه کنند که امتحان حضرت یـونس  سؤال می وآله علیه اهلل  صلیاز حضرتطور نمونه  به من بوده است.

 لیاو در شکم ماهی رفت و»: فرمایند میایشان )بدین مضون( تر بود یا امتحان شما؟  سخت السالم

، نـه  انسان استاز جنس ، دهد آزار می چیزی که مرا. یعنی «ها امتحان شدم ترین امتمن به بد

فرماید: ما شرح صدری بـه   خدای متعال میاز این رو، قدرتش بیشتر از حیوان است.  حیوان؛ که

 تـو و اوالد تـو   پشـت  ی کفـر و نفـاق،   به دلیـل عظمـت هجمـه    دادیم، دهیم که اگر نمی تو می

 . شکست می

کـه  اسـت  آن مصائبی  خاطر هب وآلـه  علیه اهلل  صلیپیغمبر شرح صدرِ ایی خدای متعال بر دهپس وع  

زیرا جـنس و ابعـاد    تحمل آن را ندارد. وآله علیه اهلل  صلیهیچ پیغمبری که برایشان وارد شود قرار است

متفـاوت  دوم  با سـر فصـل  تا عصر ظهور(  وآله علیه اهلل  صلیاکرم سرفصل دوم تاریخ )یعنی از بعثت نبی

 .برترین پیامبران کشیده است و وآله علیه اهلل  صلیاالنبیاء را خاتم تمام سنگینی بار آنو است 
 

؟ حال آن استعنی به چه متو برداشتیم، روی دوش ما این بار را از  فرماید خداوند میکه  این س:

 .جنگندیو هم اکنون هم م جنگیدند با پیامبر می نیزتا آخرین لحظه  منافقینکه 
 

با شدن کمر تو قرین است  به شکسته فشاری که یعنی ؛هستشرح صدر  منظور، دادن همین ج:

طور نیست که برای  پس این ی تو شده است.سرفراز باعث قابل تحمل بوده واین شرح صدر، 

هر ، خداوند اجازه برعکسبلکه  بسته شود؛ابلیس  کم کردن فشار و نشکستن کمر ایشان، دست

داده  السالمعلیهو امیرالمؤمنین وآله علیه اهلل  صلیپیامبرفشار نسبت به  برایابلیس شیطنتی به  و خواست

 .استخم نشده  با این شرح صدر وآله علیه اهلل  صلیقامت پیامبر انجام دهد؛ اماهر چه بخواهد  است تا
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ینـی  استفاده ظاهری دستگاه طغیان از ادبیـات د شدن  مجبوربه « رفع ذکر»ـ تبیین 5

  السالم علیهم برای حفظ حکومت خود بر اثر انفعال در مقابض افعال عظیم معصومین

 در آیه قبل، کلمه «وضع» مقابل کلمهدر  که فرمایند می« ورفعنا لك ذکرك»ی  آیه مورد در س:

 آن از سخن جا همه) باال برد را حضرت آن نام تعالى خداىآمده است؛ بدین معنا که « رفع»

 قرین را او نام تعالى خداى که است این حضرت آن ذکر رفع مصادیق از یکى که (بود حضرت

 نام قرین او نام است خدا دین اساس که شهادتین مساله در نتیجه در و کرد خود نام

 واجب پنجگانه نمازهاى در روز هر در که کرد واجب مسلمانى هر بر و گرفت قرار پروردگارش

 .سازد جارى زبان به عالىت خداى نام با را جناب آن نام
 

امروز  ، ولیندا هی ادبیات دینی، شرك و کفرشان را پوشاند ها الیه در دهمنافقین که یعنی با آن ج:

 خواهند اذان بگویند یا نماز بخوانند میکه جا  هری زمین،  در تمام کرههستند که مجبور 

در مقابل آنان  وآله علیه اهلل  صلیاکرماین عظمت فعل نبی  .را بگویند «أشهد أن محمد عبده و رسوله»

ادار به ورا ی مردم  و دم از توحید بزنند و همه هاست که مجبور شدند به انفعال کشیده شد

و زنده نگه ی خدا  خانه)یعنی ساختن ی دین را  پوسته سجده به درگاه خدا کنند! آنها مجبورند

ها به خاطر  بتوانند حکومت کنند. ایندر همه جا توسعه دهند تا  و نماز و...( مساجدداشتن 

 است.  السالممعلیهاطهار ن و ائمهو امیرالمؤمنی وآله علیه اهلل  صلیشدن نسبت به فعل نبی اکرم منفعل

بـه دسـتگاه    هـا  آنتوسل شـدید   و السالممعلیهاطهار و ائمه وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبیبودن  عبد محض  

. ونـد متعـال شـود   جریان فعـل خدا  اآنهی وحدت وجودی  ههمباعث شده است تا  خدای متعال

بـه آن عمـل    تـا خواست خدا چه هست  به این که معرفت و بصیرت پیدا کردن عبارت دیگر، به

 و انصـار او را  ( بساط ابلیسالسالمعلیهمافعال آنان )معصومینلذا  .دنو یك ذره هم تخلف نکن هکرد 

عمل کردنـد و  به آن ریزی کردند و پیفر و شرك را ککسانی که  ؛ زیرا همانهم ریخته استه ب

از نسل خود آنـان  ها که امروز فرزندان آنلعن کردند، را  السـالم علیهامیرالمؤمنینبیش از صد سال 

 را بیاورند. السالمعلیهاسم علی شان، مجبورند در تمام مساجدهمان اخالق هستند دارایو 
 

۱۴۱۴



 

اوج دشـمنی و  »بـودن   بـه دلیـض اصـض   « رفـع ذکـر  »ن از تبیی درطباطبایی کالم عالمه  قضـ ن1/5

 رفع ذکر« قِتحق»در « یدرگیر

گویند، به طوری که نام حضرت و  ایشان رفع ذکر را به معنای بلند آوازه کردن میالبته  س:

و خدای تعالی چنین کاری کرده ها بلندتر بوده است  ها و همه خاطره گفتگوهایش از همه نام

که اساس دین است  و تشهد نماز ی شهادتین در مسئله نیزصادیقش م است و بیان شد که

 .خداست
 

تو ، اسم قبل از این که عالم را خلق کنم خبر داده است وندخدامنظور ایشان این است که اگر  ج:

عهدی است که در عالم ذر زیرا اشاره به  ،است ، مطلب صحیحیام قرار داده در کنار اسم خودرا 

 که در تحقق، حال آن. در منزلت تحقق استگویند،  که ایشان می اهرا  مطلبیظاما  .اند گرفته

هر که  ؛ وگرنه تشریع مناسك اسالم به اینمهم است ها در اوج دشمنی وآله علیه اهلل  صلیپیامبر رفعت

بگوید، « االاهلل، أشهد أن محمد عبده و رسوله أشهد أن الاله»، باید مسلمان شودکس خواست 

 ندارد. وآله علیه اهلل  صلیرفعت جایگاه پیامبرتناسبی با 

فشار ایـن درگیـری   در است که  کفار و منافقیندر درگیری با  ،رفعتخبر از تحقق بنابراین   

 ایشـان  اسم شرح صدر داده و  خداوند به ایشان ،فرضاین است. در  شکستن پشت ایشان امکان

نگذاشتند تشـریع  است که نیز در این  السالملیهمعی عظمت افعال معصومین همه را باال برده است.

و تمـام   مسـجدها را ببندنـد   بخواستند در می و اساس اسالم از بین برود. در حالی که منافقین

دقیقـا  بـه همـین    ، «گرفته شـد  انتقام خون بدر» گوید که یزید می را از بین ببرند؛ این ها تشریع

 در شـام نگذاشـت   السالمعلیهو مقاومت امام سجادال در کرب السالمعلیهاما خون امام حسینمعناست، 

 .این امر تحقق یابد

 

 

 

 اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین  صلیو
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 حانشراسوره  دومجلسه 
 

 

 

 

 

 

 با آن لیذ اتیروا و 4 تا 1 اتیآ مناسبت نییتب

  انشراح سوره بودن یمک

به ایجاد  6و  5و تبیین سرفصل جدید پیرامون آیه 

یُسر اجتماعی و یُسر تاریخی برای 

 السالم همیعل از طریق ائمه معصومین وآله علیه اهلل  صلی پیامبراکرم

سازی برای امر به فرهنگ به 8و  7و تفسیر آیه 

 تحقق امر امامت  
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 شناسنامه
 نقد و نقض تفسیر المیزان و طرح مقدماتی پیرامون منزلت قرآن کریم در تکوین، تاریخ، جامعه
------------------------------------------------------------------------------------- 

به  6و  5پیرامون آیه و تبیین سرفصل جدید  انشراح سوره بودن یمک با آن لیذ اتیروا و 4 تا 1اتیآ مناسبت نییتب :عنوان جلسه

به امر به  8و  7و تفسیر آیه  السالم همیعل از طریق ائمه معصومین وآله علیه اهلل  صلی اجتماعی و یُسر تاریخی برای پیامبراکرمایجاد یُسر 
 مامتسازی برای تحقق امر افرهنگ

 

  تفسیر قرآن( دومدوم سوره انشراح )جلسه شصت و  جلسه:

 صدوقمسعود االسالم و المسلمین  حجت ستاد:ا

 نژاد  االسالم احمد زیبایی حجت تنظیم:

 االسالم محمدصادق حیدری حجت فهرست:

 نژاد االسالم احمد زیبایی حجت :ار ارشدویراست

 اهلل صدوق االسالم روح حجت ویراست:کارشناس 

 خانم فاطمه صدوق :کننده صوت یادهپ

 االسالم حسن صدوق حجت :یخوان نمونه

  فهیمه فداکار و فاطمه صدوق هاخانم چینی: حروف

 دقیقه 43 به مدت:  14/8/1931 تاریخ جلسه:

 11/8/1939 :تاریخ تنظیم

۱۸۱۸



 

 فهرست
 

 

   ................................. بودن سوره انشراح یآن با مک لیذ اتیو روا 4تا  1 اتیآ مناسبت نییـ تب1

امداد خداوند  یبه معنا« بودن سوره یمک»با « 4تا  1 هیارائه شده از آ نییتب» یـ تناسب عقل1/1

ت در مقابل خلق تیمسؤول نیتر عنوان حساس بعثت به فیبر اساس تعر وآله علیه اهلل  صلیامبریبه پ

 6 ....................................................................................... ها هجمه نیدتریشد

 فیتعر لیبه دل وآله علیه اهلل  صلی اکرمامبریبه پ السالم هیعل نیرالمؤمنیسوره از ام لیذ اتیروا میـ تعم2/1

 6 ................................................................. در مباحث گذشته «یاله هیآ»از  دیجد

قبل  در وآله علیه اهلل  صلیامبرینسبت به پ السالم هیعل نیرالمؤمنینصرت ام یخیتار یها ـ اشاره به نمونه3/1

   ................................................................................. از بعثت تا قبل از هجرت

قرآن  لیجنگ بر سر تأو قیاز طر« رفع ذکر»در  السالم هیعل نیرالمؤمنیـ اشاره به نقش ام1/3/1 

   ............................................................... هیآ لیذ تیروا نییدر تب نیحفظ د یبرا

و  رینصب وز یبرا السالم هیعل یبودن سوره با توجه به درخواست مشابه حضرت موس یمک دییـ تأ4/1

    ................................................................................ یامبریپ یناصر در ابتدا

    ...... بودن سوره یمکّ داتیّز موا یکیعنوان  به یتوسط دستگاه اله یبعد عیاز وقا یبیـ اِخبار غ5/1

بردن  نیدر از ب یاجتماع شیگشا رامونیپ وآله علیه اهلل  صلیامبریپنجم به وعده خداوند به پ هیآ نییـ تب2

 11 ........................................................................................................................................... نیزم از کره یپرست بت

نسبت به  یاله سنت»به  «سرایفان مع العسر » هیآ نییدر تب طباطبایی کالم عالمه دییـ تأ1/2

 12 ..................................... اراتینظام اخت انیبر اساس جر« تحول حوادث و تقلب احوال

    ......................................... «یزمان هم» یمعنا ریدر غ« مع»ـ اشاره به امکان استعمال 2/2

رغم با آیات قبلی و بعدی علی« انصراف معیت به معنای حقیقی آن»ـ عدم تناسب 1/2/2 

 13 ......................................................................................................... باحث گذشتهآن با متناسب عقالنی 

 

۱۹۱۹



 

 یالحاد یها حرکت جادیا رغم یعل ،یبر اساس قدرت معنو یانقالبات اله یریگ ـ اشاره به شکل3/2

    ......................... (یپاسخ به کالم زمخشر یبرا دیجد ینیی)تب یماد یها بر اساس قدرت

دولت  اهیدر دوران س یخیسر تاردر دوران ظهور پس از عُ یخیتار سریُ جادیبه ا ششم هیآ نییـ تب3

 11 ............................................................................ سوره صلینفاق بر اساس عنوان ا

کردن خطابات محدود یمعنا به طباطبایی عالمهتوسط  «دیتأک»ششم به  هیکردن آ ـ منصرف1/3

    .......................................................................... هیعرف یمتعال در معان یخدا

عنوان  به یو اجتماع یخیتار سریُو  شیبر اساس دو گشا یقبل اتیبه آ 6و 5 هیارتباط آ نییـ تب2/3

 11 .... السالم همیعلاطهار و ائمه نیرالمؤمنیام قیاز طر وآله علیه اهلل  صلیامبریبه پ ییشرح صدر اعطا جهینت

از زمان  «عُسر»بودن سوره انشراح بر اساس توضیح عالمه طباطبایی با وجود  اسازگاری مدنینـ 3/3

    ...................................... های مسلمین به دلیل تحرکات شدید منافقینشروع پیروزی

عنوان توجیهی مناسب  بهپرستی )و نه تحقق اسالم( ـ تعریف یُسر به برچیده شدن بت1/3/3 

 21 ................................................................................................................................... بودن سوره برای مدنی

تحقق أمر امامت بعد از فراغت از اصل دعوت و  یبرا یساز به امر به فرهنگ 1و  1 اتیآ نییـ تب4

    ........................................................................................................ ابالغ آن

    ریعنوان امر أعمّ از غد به تیتحقق امر وال یبرا امبریپ یساز متعددِ فرهنگ یها ـ اشاره به نمونه1/4

در صورت عدم تعمیم روایات، به معنای اشاره سوره به مسأله  دو آیه آخر،بودن  امکان مدنی ـ2/4

    ......................................................................... غدیر به عنوان تشریفات نصب

از  وآله علیه اهلل  صلی بیان تناسب دو آیه آخر به ابتدای سوره، به عُسر و خوف پیامبراکرمـ 1/2/4 

و انکار اجتماعی آن  السالمعلیه ه دلیل سوء قصد منافقین به جان امیرالمؤمنینتعطیلی هدایت ب

 24 ............................................................................................................................................................. حضرت
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 بودن سوره انشراح و روایات ذیل آن با مکی 4تا  1ت تبیین مناسبت آیا ـ1

اگر انصراف زمانی به  بیان شد که اوالی انشراح  سوره مطالبی دربـاره  االسالممحمدصادقحیدری:حجت

 . ثانیـا  سـازد  نمـی  (تجـرد )یعنی  ره عالمه طباطباییاوائل بعثت یا اواخر آن داشته باشد با مبنای 

شدیدی که در تاریخ نسبت و  سابقه بیبه وضعیت دشمنی  «انقاض ظهر و رفع ذکر و وضع وزر»

 .معنا شد، بوده است  وآله علیه اهلل  صلیبه حضرت رسول
 

ای  نـد، هجمـه  ا ینظیر بی ایشان، شخصیت طور که یعنی همان :وقاالسالموالمسلمینمسعودصدحجت

 ی انبیـاء  نسـبت بـه همـه    وآلـه  علیه اهلل  صلیدلیل برتری پیامبر نظیر است. بی شود نیز که به ایشان می

 همین است.
 

بـه فروعـات رسـالت     ـ  بـه تعبیـر ایشـان   ــ   گـردد، بلکـه   برنمیبه رسالت  «وزر» ثالثا  بیان شد س:

تواند رفع ذکـر و وضـع    یعنی آن دشمنی عظیمی که در مقابل ایشان بوده است می گردد، برمی

 وزر و انقاض ظهر را توضیح دهد.

 تواند مکی باشد؟  این سوره میی قبلی، آیا نبا توجه به مباحث عقالحال   

۲۱۲۱



 

بـه معنـای امـداد    « بـودن سـوره   مکـی »بـا  « 4تـا   1رائه شده از آیـه  تبیین ا»ـ تناسب عقلی 1/1

ترین مسؤولیت خلقت بر اساس تعریف بعثت به عنوان حساس وآلهعلیهاهللصلیند به پیامبرخداو

 هادر مقابل شدیدترین هجمه

ی معرفـی کننـد، وقتـ   بـه مـردم   بایـد خودشـان را   ابتدا در  وقتی ایشان مبعوث شدندچون  بله؛ ج:

و والم )عـر   ی عـ  شان اسـت کـه در همـه    یك طرف مناقببخواهند خودشان را معرفی کنند، 

که خطیرتـرین  است  شان تمأموریت و رسال توضیحو دیگر  خلقت و غیره( چه وضعیتی داشتند

دشمنان ایشـان  از این رو،  دارند. ا به عهدهرترین مأموریت در کل خلقت  و شدیدترین و حساس

 د بوداند و بعد خواهند آمد، منحصر به فرد خواهنی دشمنانی که در قبل بوده نسبت به همه نیز

 این مطالب در این سوره آمده است. همه رسد که به نظر می
 

 است؟ هانشراح صدر اتفاق افتاد ،با مأموریت ایشانمتناسب  ویعنی با آغاز پیامبری  س:
 

است، انشراح  امور مهم مأموریت شما این چوندهد که  ای است که خدا به ایشان می وعدهبله؛  ج:

 دهیم. به شما می نیزصدر 
 

بـه دلیـل    وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی  اکرمبـه پیـامبر   السـالم علیـه  منینـ تعمیم روایات ذیل سوره از امیرالمؤ2/1

 در مباحث گذشته « آیه الهی»تعریف جدید از 

 خواهد.  توضیح بیشتری میذیل این سوره، اما روایات  ؛است یاز نظر عقلی این بیان متناسب س:

و چند روایت در رابطه با آیـات انتهـایی. در    آمده استی چند روایت در رابطه با آیات ابتدای  

 السـالم علیـه با والیت امیرالمؤمنین« انشراح صدر»فرماید:  می السالمعلیهرابطه با آیات ابتدایی حضرت

 .صورت گرفته است
 

 وآلـه  علیه اهلل  صلیپیامبر در مبنای مختار، اوصافی که در قرآن برای طوری که قبال نیز بیان شد همان ج:

. نیـز جـاری اسـت    السـالم علـیهم ائمه معصـومین  دیگرو  السالمعلیهامیرالمؤمنینآمده است نسبت به 

 شـامل ، داده اسـت  انصـراف  السـالم علیـه به امیرالمـؤمنین  در قرآن مطلبی ،در هر روایتی همچنین

۲۲۲۲



 

بـودن خـود    هزیـرا در تمـام ایـن اوصـاف، آیـ      .باشـد  مـی  نیـز فرزندانشـان   و وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی پیامبر

   و آن بزرگواران موضوعیت دارد.  وآله علیه اهلل  صلیپیامبر
 

روایـات در  « فـذذا فرغـت فانصـب، و  لـی ربـك فارغـب      »یعنـی   ،ی آخر آیه مورد درهمچنین  :س

 دارد.تصریح  السالمعلیهامیرالمؤمنیننصب  و خصوصیت

بـرای تـو    السـالم علیـه ا با علـی د ما انشراح صدر رگوی خداوند می ، وقتیحال از نظر لفظ روایت  

 و تعمیم ندارد. به خصوص ایشان است معنا،ایجاد کردیم، این 
 

در روایـت  طـور کـه    همان !السالمعلیهیعنی کمك علی شرح صدر، اعطای کهشد  هتوضیح دادقبال   ج:

خـود   و السـالم علیـه و شمشـیر امیرالمـؤمنین   علیها اهللالمسال حضرت خدیجه کبریومااست که  آمده

حـال ایـن   اسـت.  بـوده  آمدن اسالم در صـدر اسـالم    بوجود  و رکنسه محور  ،وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

 السـالم معلـیه ی امامـان  همه وجود پیدا کند که ادامه نیز ا بعد در ابتدا، باید وآله علیه اهلل  صلینصرت پیامبر

 ، یـك معنـای  ح صـدر شـر  است. پس ایـن شرح صدر عملی استدامت برای حفظ اسالم، معنای 

 .ندارد بسیطمجرد و قلبی، 
 

 در وآلهعلیهاهللصلینسبت به پیامبر السالمعلیههای تاریخی نصرت امیرالمؤمنینـ اشاره به نمونه3/1

 قبل از بعثت تا قبل از هجرت 

 در این ،تأکید شده است نیز السالمعلیهعلی والیت، به نصرت حضرت امر به جز اتروایبعضی در  س:

در مکه  بعثتدر همان ابتدا این سوره اگر  شود، زیرا با مشکل مواجه میبودن سوره  صورت مکی

 معنا نخواهد داشت.، بودند ده سالهکه کودکی  السالمعلیهامیرالمؤمنین نصرتِ ،باشدنازل شده 
 

در پای کـوه  فری را که آیند، اولین ن پایین می از جبل النور وآله علیه اهلل  صلیوقتی پیامبردر روز بعثت  ج:

گویند: به  می وآله علیه اهلل  صلیبه پیامبر با همان سن کمایشان  تند؛هس السالمعلیهحضرت علیبینند،  می

 هسـتند.  حقیقـت دیـن   بـر شـاهد   یعنـی ایشـان اولـین   ی شیطان را شنیدم.  خدا قسم من ناله

ده یـا  همـان  از شـان   نصـرت  کـه این اسـت   السالمعلیهیکی از مناقب امیرالمؤمنینعبارت بهتر،  به

۲۳۲۳



 

شرایط اقتصادی فشار حضرت،  مبعوث شدنقبل از  که، توضیح آنشود.  شروع میسالگی  سیزده

نـزد  را  داشتنداز ده سال  که کمتر السالمعلیهامیرالمؤمنین ،السالمعلیهحضرت ابوطالبشود  باعث می

 السـالم علیـه بستر پرورشی امام علـی لذا  ی کنند.زندگ ایشانی  در خانه تا بگذارند وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

شـوند، از اول کنـار    مبعوث مـی  وآله علیه اهلل  صلیپیامبروقتی و است  هبود وآله علیه اهلل  صلیدر خدمت پیامبر

بـه   ی کفـار هـا  زمـانی کـه بچـه    طـور نمونـه   نـد؛ بـه  اهها بـود  ی صحنه در همه وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

بـا آنهـا   و  1گرفتند ها را می جلوی بچه )در سن کودکی( ایشان ،زدند سنگ می وآلـه  علیه اهلل  صلیپیامبر

یـا در مـاجرای دعـوت     گفتنـد مـی  «قضـم »بـه ایشـان    ، کفاربه همین دلیل و شدند درگیر می

ا هـا غـذ   بـرای آن بـرو و  امر کردند  السالمعلیه علی، حضرت به امام از عشیره خود وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

را   هـا  تحریم انهبسیار شجاعبه صورت طالب، یکی از افرادی که  چنین در شعب ابی. همتهیه کن

حرکتـی   وآلـه  علیه اهلل  صلیای نیست که پیامبر هیچ صحنه لذا بودند. السالمعلیهامیرالمؤمنین، شکسته می

میشـه در کنـار   یعنـی ه حضـور نداشـته باشـند،     السـالم علیهداشته باشد و در آن جا امیرالمؤمنین

 . بوده استدائمی از ابتدا تا آخر نصرت ایشان  بودند. بنابراین وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

 السالمعلیهدین تو با علی دهد که از همان ابتدای بعثت به حضرت وعده می خداوند متعال پس  

 .و فرزندانش بیمه است
 

از طریق جنگ بر سر تأویل قرآن برای « رفع ذکر»در  السالمعلیهـ اشاره به نقش امیرالمؤمنین1/3/1

 حفظ دین در تبیین روایت ذیل آیه

یعنی آیا تو را آگاه نکـردیم کـه وصـیّ تـو     « ألم نشرح لك صدرك: »آمده استروایت دیگر در  س:

«. انقـ  ظهـرك  »کـه   همـان دشـمنی  کننده دشمنت قرار دادیـم!   کیست؟ که ناصر تو و ذلیل

شود، از او خارج  واقع می آنانی  ی انبیاء )امامان( را که هدایت بوسیله ساللهما فرماید:  می سپس

شوم، مگر این  گوید: من ذکر نمی می وآله علیه اهلل  صلییعنی خدا به پیامبر« ورفعنا لك ذکرك»کردیم. 

 . شود با من ذکر  نام تو نیزکه 

                                                                 
 .52، صفحه 21، بحار النوار، جلد السالم علیه . روایت امام صادق1

۲۴۲۴



 

را  السالمعلیه! آیا علیوآله علیه اهلل  صلییعنی ای محمّد« ألم نشرح لك صدرك»گوید:  روایت دیگر می

سنگینی نبرد با کفار و اهل تأویل یعنی برداشتن « و وضعنا عنك وزرك»وصیّ تو قرار ندادیم؟ 

او   ( رتبهوآله علیه اهلل  صلیمحمّد)یعنی همراه با یاد تو « ورفعنا لك ذکرك» ؛السالمعلیهی علی وسیله  به

 باال بردیم.( را السالمعلیهعلی)
 

 السالمعلیهاگر تو ای علی «یعرف المؤمنون بعدی معلی ل أنت یا لوال» گوییم: مینیز در دعای ندبه  :ج

است.  وآله علیه اهلل  صلیآورد. این اشاره به بعد از رحلت پیامبر نبودی، هیچ کس بعد از تو ایمان نمی

 از بین رفته بود. یندو جنگ با تأویل نبود،  السالمعلیهامیرالمؤمنین های مقاومتیعنی اگر
 

 چیست؟از تأویل منظور  زاده:االسالمكرمحجت
 

 با ناکثین و قاسطین و مارقین دارد.اشاره به سه جنگ  ج:
 

مـن بـرای تأویـل جنگیـدم و     نیـز آمـده اسـت     السـالم علیهدر روایت از امام علی االسالمحیدری:حجت

 برای تنزیل. وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

ی کعبـه   ایشان به پردهبودیم که  وآله علیه اهلل  صلیپیامبرگوید: با  ی است که مقداد میروایت دیگر  

. آن گـاه  «ام را بگشـا  خدایا یاریم کن و پشتم را محکـم سـاز و سـینه   »فرمود: میو  آویخته بود

ألم نشرح لـك صـدرك یـا محمّـد و     » زل شد و عرض کرد: بخوان ای محمّد:نا السـالم علیهجبرئیل

ــعنا  ــ  ظ وض ــذی انق ــك وزرك، ال ــهرك   عن ــی ص ــرك بعل ــك ذک ــا ل ــرك، و رفعن ــه « ه ک

قرائت فرمود و ابن مسعود آن را ثبت کرد و عثمان آن را از قـرآن  گونه  این وآله علیه اهلل  صلیپیامبراکرم

 برداشت.
 

۲۵۲۵



 

بـرای نصـب    السـالم علیـه بودن سوره با توجه به درخواست مشابه حضرت موسی ـ تأیید مکی4/1

 در ابتدای پیامبری وزیر و ناصر

که خواهند  میاز خدا حرکتشان  اومبرای تد بعثت،ابتدای در همان  نیز السالمعلیهحضرت موسی ج:

 از ابتدا نبوت،هارون  وند نیزو خدا« أشدد به ازری، و اشرکه فی امری» :برای من وزیر قرار ده

 داد.وزیر و ناصر ایشان قرار 
 

 بودن سوره  عنوان یکی از مویّدات مکّی وسط دستگاه الهی بهوقایع بعدی ت ـ اِخبار غیبی از5/1

-علیهیعنی پشتت را به حضرت علی« ألذی انق  ظهرك» فرماید: در روایت دیگری است که می س:

 نیرومند کرد. السالم

او را وصـیّ تـو    کـه  السالمعلیهبا حضرت علی« ألم نشرح لك صدرك» روایت دیگری است که:  

ی پیـامبر   گامی که مکه فتح شد و قریشیان به اسالم گرویدند، خداوند سینههنپس قرار دادیم. 

 را گشود و کارها را برایش آسان نمود.  وآله علیه اهلل  صلیاکرم
 

خبر  ها را قبل از این که واقع شود، حضرت ها و پیروزی غیر از فتح مکه بسیاری از جنگ ج:

فرمایند: یك  ا جنگ بدر تصریح دارد که حضرت میدر روایتی در رابطه ب طور نمونه بهدادند.  می

کشیم، بعد  شود و ما سران آنان را می ، جنگی واقع می(کنند یعنی زمانش را معین می)ماه دیگر 

های  ی جنگ و منطقه و جای دفن تمام کشته برند و صحنه می جا به آن تمام افراد را حضرت

 .بودن این سوره ندارد ه منافاتی با مکیاِخبار از آیند  پس ایندهند.  آنان را نشان می
 

پیرامون گشایش اجتمـاعی   وآله علیه اهلل  صلیـ تبیین آیه پنجم به وعده خداوند به پیامبر2

 پرستی از کره زمین در از بین بردن بت

فـذن  » فرمایـد:  میعالمه ، ی آیات ادامهدر تفسیر  بیان شد.ی اول  های چهار آیه روایتتفسیر و  س:

کـه   بـا هـم متفاوتنـد   « فـا »فقـط در یـك   ،  دو آیـه ایـن  « سر یسرا،  ن مع العسـر یسـرا  مع الع

۲۶۲۶



 

وضع وزر و رفع »بعید نیست که تعلیل و علت آیات قبلی یعنی هستند و گیری آیات قبل  نتیجه

باشد. چون رسالتی که خدا بر آن جناب تحمیل کرده و دستور داده که مردم را به سـوی   «ذکر

ترین باری است که بر یك بشر وارد شده است و معلوم است که با قبول  آن دعوت کند، سنگین

این مسئولیت کار خیلی دشوار شده و با توجه به تکذیبی که قـومش کردنـد و اسـتخفافی کـه     

ورزیدند همه، دشواری روی دشـواری بـوده    انجام دادند و اصراری که در محو نام آن حضرت می

و ایـن آیـه    ها را از دو  تـو برداشـتیم   دشواریرمود: ما این ی قبلی ف است. خدای تعالی در آیه

ها به خاطر یك سنت الهی بوده است و آن این که بعد از  خواهد بگوید که برداشتن دشواری می

آید. این اشاره به سنت الهی دارد که اگر از تو وضع وزر کردیم و  هر دشواری، سهولتی پدید می

 یسر بفرستیم. ،ین است که سنت ما جاری شده که بعد از عسرنام تو را بلند کردیم به خاطر ا
 

 ی اول باشــد، بــه شــرایط بعثــت و کارهــای ســخت ه آیــهکــ« فــذن مــع العســر یســرا»ی  آیــه ج:

هـا، گشـایش و   دهد که بعـد از سـختی   و خدا وعده می گردد برمی در آن زمان وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

هجـرت،   بعـد باشد که به مدینه ، هجرت ایشان گشایش آن رسد نظر می به شود که یسر پیدا می

ی  العــرب تحــت ســیطره مکــه و کــل جزیــرهباعــث گردیــد در نهایــت هــا  جهادهــا و مجاهــدت

 شود. واقع  وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی
 

 همین مطلبی که عالمه فرمودند: شوکت اسالم بعد از سختی.یعنی  س:
 

 ه دو امپراطوری بزرگ ایران و رومرود و حضرت ب زها هم میاین شوکت تا خارج از مرحتی  بله؛ ج:

که شما دادند  دائما  وعده میو کردند  بینی یسرها را می پیش حضرتنویسند. البته  نامه می

تحریك کنند، های دنیایی نیز  قدرت بوسیله تا بلکه آنان را شد یدسرور عرب و عجم خواه روزی

 شان دست بردارند.  از کفر و شركتا 
 

۲۷۲۷



 

سنت الهـی نسـبت بـه    »به « فان مع العسر یسرا»در تبیین آیه طباطبایی ـ تأیید کالم عالمه 1/2

 بر اساس جریان نظام اختیارات« تحول حوادث و تقلب احوال

یك احتمال دیگر در این آیه این است که منظور از سنت الهی، سنت تحول حوادث و تقلب  س:

 شود. یعنی اوضاع عوض می دوامی شئون زندگی دنیاست. احوال و بی
 

در شکست طور نمونه  به! طور است. در آیات دیگر نیز به این مطلب اشاره شده است بله؛ همین ج:

سنت ما بر تحول حوادث و یعنی  .«تلك االیام نداولها»فرماید:  جنگ احد، خدای متعال می

 نیزر دستگاه کفر این طور است، بلکه د الهیمدیریت در تقلب احوال است. البته نه فقط 

 هاست. گردد. چون نظام اختیارات و اراده اوضاع برمی کند و ها تغییر می شدت
 

 «زمانیهم»در غیر معنای « مع»ـ اشاره به امکان استعمال 2/2

 عسر دنبال به یسر شدن واقع ،«مع» کلمه از منظور فرماید تفسیر این دو آیه میایشان در آخر  س:

« مع»لذا  .یابد مى تحقق واحد زمان در عسر و یسر که باشد این معیت زا منظور اینکه نه است،

 در این جا به معنای هم زمانی نیست.
 

در یك جا جمع شود؛ معنا ندارد که عسر و یسر  ،ارتفاع و اجتماع نقیضین امتناع براساسیعنی  ج:

  .سیاهی و سفیدی یا وجود و عدم مانند

 دهد؟ میمعیّت  یمعنافقط  «مع»نیز رف زبان عرب آیا در عُ حال
 

اصال   جا در ایند گوی زمانی است و ایشان می در هم . یعنی صراحتشدارددر معیت  ؛ صراحتبله س:

 دهد. این معنا را نمی
 

، یك معنا داشته «مع»که  این طور نیست عرباستعماالت در لفظی  از لحاظرسد  نظر می به ج:

]زیرا  .نداهدر این جا حرف بسیار مناسبی زدذا عالمه لکه یك معنا ندارد. « نْمِ»باشد. مثل 

 معنایی را آوردند که در استعماالت عرب وجود دارد.[
 

۲۸۲۸



 

رغم تناسـب  با آیات قبلی و بعدی علی« انصراف معیت به معنای حقیقی آن»ـ عدم تناسب 1/2/2

 عقالنی آن با مباحث گذشته

در  دتوان عسر و یسر میرسد  نظر می به، دهبیان شهای قبل  با توجه به توضیحاتی که در بحث س:

 یك زمان اتفاق بیافتد. 
 

 کـه کفـار و منـافقین بـر    ی فشـار  معنا کـرد؛ یعنـی  را به شرح صدر  «سریُ» در این صورت باید ج:

در حین تحمل ایـن  نظیر بوده است، که  بی سختی آنآوردند، غلظت تفرعن و  وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

 ، لـذا علـت ایـن   اند کرده اعطا وآله علیه اهلل  صلیبر پیامبر« یُسر»عنوان  را بهح صدر شر، خداوند «عُسر»

لحـاظ   از ایـن رو، از  .ایشان استدر قلب  خداوند نسبت به تصرف، قدرت حضرت تحمل و صبرِ

با آیات قبل و بعد تناسب نـدارد.  این معنا . اما شوند با هم جمع میاین طور  عُسر و یُسر، عقالنی

 ندارد.  تناسبسازی کردن  ردن و فرهنگک کردن و نصب با دو بار ایجاد عُسر و یُسر و رغبت یعنی

، معنای شود معنایی که می گرچه، گرفتدر نظر پس در معناکردن، باید تناسبات آیات را با هم 

 خوبی باشد.
 

هـای  رغـم ایجـاد حرکـت   علـی  ،گیری انقالبات الهی بر اساس قدرت معنویـ اشاره به شکل3/2

 (های مادی )تبیینی جدید برای پاسخ به کالم زمخشریالحادی بر اساس قدرت

: است ند. زمخشری گفتهکن میو بعد رد   شان کالمی از زمخشری نقل کردهدر ادامه ای س:

و این قدر  سرزنش کردند که مردم فقیری هستندو مؤمنین را  وآله علیه اهلل  صلیرسول خدا ،مشرکین

دستی  که نکند واقعا  به دلیل تهی به این افتاد وج رسید که دل شریف آن حضرتزخم زبان به ا

آورند. خدای تعالی برای این که این احتمال را از ذهن ایشان  است که مردم به اسالم روی نمی

هایی که به تو  آوری کرد که با توجه به نعمت های بزرگی که به ایشان داده بود را یاد ببرد، نعمت

 م، مأیوس نشو.ای داده

از آن  اجـلّ  وآله علیه اهلل  صلیفرماید: این حرف غلطی است، چون ذهن شریف رسول خدا عالمه می  

خبر باشد و نداند علت اصـلی کفـر کفـار، استکبارشـان      بوده که از حال کفار و علت کفرشان بی
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هم باز بسـیاری   دست. چون بعد از شوکت اسالم و مؤمنین تهی ثروتمندنداست، نه این که آنان 

گفتـه   وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی بـه پیـامبر  را ها  ی این از افراد ایمان نیاوردند. عالوه بر این که خود خدا همه

در آیات مدنی گفته است هم و  ندآور در ایام فقر گفته است که اینان ایمان نمییعنی هم است. 

چنـین فکـری    وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی پیامبرچون آورند. لذا این حرف باطلی است که  که اینان ایمان نمی

  خدا این آیات را نازل کرده است.کرده، 

سـنت الهـی کردنـد،     عالمه با توجه به رد این کـالم و اشـاراتی کـه در رابطـه بـا     در نهایت   

شود. در ایـن صـورت    د: یسر بعد از عسر، حمل بر شوکت اسالم بعد از دوران سختی میگوی می

 گفتـه شـود  اگـر   ی نداردشود. پس اشکال گوید بعدا  اوضاع درست می یسوره مکی است و خدا م

 ت اسالم بعد از عسر و سختی است.یسر شوک
 

شود، چون حضرت در  نسبت داده نمی وآله علیه اهلل  صلیچنین حرفی به پیامبر نیز از نظر تاریخیالبته  ج:

کنند و ایشان در زمان  اج میازدو علیها اهللسالمسن بیست و پنج سالگی با حضرت خدیجه کبری

 اهلل علیهاسالمحضرت خدیجه کبریهنگفت ال وما ه علتبعثت که در سن چهل سالگی بود، ب

 داشتند. بسیاریثروت 
 

؛ نـه شـخ    اسـت، کـه فقیرانـد    دیگـر مـؤمنین   سرزنش کفار، اینمنظور از  زاده:االسالمكرمحجت

 !وآله علیه اهلل  صلیپیامبر
 

د کـه بـه   کر این طور فکر می وآلـه  علیه اهلل  صلیگوید پیامبر میبله، زیرا زمخشری نیز  االسالمحیدری:حجت

 .آورند مردم به سمت اسالم روی نمیاست که  دستی مؤمنین خاطر تهی
 

 وآله علیه اهلل  صلیپیامبر در این صورت سؤال !، نه خود ایشاناست پولی مؤمنین بوده بیمنظور، پس  ج:

اما کسانی ، شود مین شروعشان حرکتانقالب و  ،پول و ثروتبا انقالبات دینی  اغلب؛ زیرا جا دارد

خواهند یك حرکتی را انجام دهند، حتما  احتیاج به پول و  ، وقتی میدارند نگر مادیفرهنگ  که

در این . را باید با پول بخرند ول دور خودشان جمع کنند و همهپبا همه را  تاد نامور مادی دار

 و سرزنشدستگاه مسلمین را کنند، لذا  ی دید خودشان نگاه می از زاویهکفار جا نیز چون 
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 مسلمینچون  ،به نتیجه برسد آن ها حرکتدادند  نیز نمیو احتمال  کردند فرهنگی میتحقیر 

بحث البته از این جهت درست است.  مطلباین های مادی نداشتند. پس  و سالح و قدرتپول 

هنگامی  طور نمونه به انقالب و قیام است. بحث فرهنگِ، بلکه مؤمنین نیستمؤمن یا یك فرد 

شوند،  ساکن نمیشهر شوند، در قسمت ثروتمند  وارد مدینه می وآله علیه اهلل  صلیرسول که حضرت

به مستضعفین بوده و توجه هم فرهنگ انبیاء  بنابراین. کنند زندگی میبلکه در قسمت فقرا 

در خواست  می وند نیزخدا !دینی کردند و هم فرهنگ انقالبات ا آنان شروع میرا ب شانکار

 اما. نیسته و کمیت مطرح ه و عُدّدهد، یعنی عِدّنشان آنان به شان  قدرت معنوی را  پیروزی

از این جهت  . لذاکردند می مسلمانان را مسخرهبوده است،  مطلب ضد این کفار چون فرهنگِ

 حرف درستی است.
 

خبـر   از حـال کفـار بـی    وآلـه  علیـه  اهلل  صلیپیامبر کهبه زمخشری عالمه  جوابیعنی  زاده:االسالمكرمحجت

  وارد نیست؟! نبودند و نیازی نبوده که کسی این خبر را به ایشان دهد،
 

کفر و ایمان بحث بیان درگیری دو فرهنگ بلکه نیست، مطرح  وآله علیه اهلل  صلیبحث پیغمبرزیرا بله!  ج:

عمدا   نیزکنند و خدا  های اسالمی و الهی به نیروهای مادی تکیه نمی است که نوع قیاممطرح 

 کند. شرایط را این طور فراهم می

نقـش امکانـات    و شـود  انجام مـی  امور مادی، بدون دینی انقالب نیست که  منظور این البته  

 طور نیست ب هزینه دارد، اما اینیك انقال امور مادی نیاز است، زیراحتما  باشد، بلکه مادی صفر 

فرهنـگ انقالبـات    خصوصـیات که با پول و تطمیع و فرهنگ مادیون به پیروزی برسد. پس باید 

حرکـت   لـذا کنـد،   فرهنگ مادی هر حرکتی را به پول تعریف مـی دانست که و  را شناختالهی 

کسـی بـه ایـن امـور     ا تـ  گیرد او را به سخره میو نداشتن سالح و پول  و فقرالهی را وهن کرده 

شود بدون عِدّه و عُدّه  گفتند مگر می می سـره  قدسای به حضرت امامطور که عده توجه نکند. همان

گفتنـد:   مـی  سـره  قـدس اما حضـرت امـام   ؟!توان کاری کردکاری کرد؟! مگر بدون سالح و پول می

از این . دانستند را می ها اختیارات و قلوب و باورهای انسان نیروی حقیقتِزیرا ایشان  ؛«شود می»

ایمـان و  وقتی  ه امکانات مادی!کردند که حکومت ما، حکومت بر قلوب است، ن بارها تصریح  رو،
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اعـم از پـول و   نیاز داشته باشـند   اسالم وقت هر چه که د، آنباش اسالمها در اختیار  انسان قلوب

 آورند.  به دست می ها انسان... امکانات و

ت ها، دارای یك خصوصـیاتی اسـ   انسان اختیارات تصرف دری و اسالمی در انقالبات الهپس   

دسـتگاه   شـود. امـا   ها به آن تعریف مـی  اراییدامکانات و ا  امور معنوی است و  اصلی که متغیر

کند، روی امکانات مـادی   مسخره و استهزااست. لذا وقتی بخواهد کفر، نسبت به این مهم غافل 

تقابـل دو   وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی یـا پیـامبر   ونـد خدا سوره در این گفته شوداگر بنابراین گذارد.  دست می

 ، حرف خوبی است.اند هدربه عنوان یك اصل مطرح کرا فرهنگ 
 

راحتی  نیز «یسر»باید  معنا شود،سختی مادی  «عسر»اگر  آمده است،یسر  ،چون بعد از عسر س:

 .شودمادی تعریف 
 

د ایمان آنان را زیر نخواه آید، می فشار می به مسلمانان فرهنگ مادی کفار با در عسر، وقتی ج:

 )یسر( نیز راحتی معنوی است، لذا این مطلب، امر و سؤال ببرد و آنان را از ایمان جدا کند

 .معنوی است
 

کردند امور مادی  گمان می وآله علیه اهلل  صلید بگوید پیامبرخواه زمخشری می البته االسالمحیدری:حجت

 .کنند شود و خداوند این امر را رد می شان می باعث شکست
 

شان اتکال به  دانستند که دارایی خوب میو  نبودندچنین فکری در پی اصال   وآله علیه اهلل  صلیپیامبر ج:

فکر دشمنان مادی است و زند. اما  دورات مادی چیزی را رقم نمیخدای متعال است و پول و مق

ای  نکتهدرباره آیه، بحث در این جا خارج از  مابراین اساس، . در تقابل هم هستند تفکر،این دو 

ممکن است معنای که  ارائه کردیمرد کردند، معنای جدید  عالمهکه زمخشری گفته بود و 

 نباشد.این مطلب نیز زمخشری 
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سـر تـاریخی در   ـ تبیین آیه ششم به ایجاد یُسر تاریخی در دوران ظهور پـ  از عُ 3

 سوره صلیاق بر اساس عنوان ادوران سیاه دولت نف

این آیه تأکید و  فرماید عالمه میندارد.  «فا»است که دیگر «  ن مع العسر یسرا» ی بعدی، آیه :س

 ،عسر یك با اینکه بر دارد داللت آیه دو ایناند:  گفته مفسرین ی قبل است و بعضی آیه ثبیتت

 سر بر الم و الف که اى کلمه: گوید مى که است اى قاعده یك از ناشى گفتار این و هست یسر دو

 و است اول کلمه همان آن از منظور شود، تکرار کالمى در اگر است، معرفه اصطالح به و دارد

 را اولى منظور غیر منظورى و معنا دومى باشد نکره اگر ولى رسانند، مى را چیز یك کلمه دو هر

 یسر بزرگداشت براى بعضى قول به است «یسرا» کلمه در که تنوینى رو این از کند، مى افاده

 و است تنویع تنوین عالمه نظر به ولى آید؛ مى گرانقدر یسرى عسر، هر با فهماند مى و است

  هست. گشایش نوعى دشوارى هر با بفرماید خواهد مى
 

ی  ادامه البته است. نفاق ، عسر دولت سیاه دوم« عسرِ»، کند فرق می عسر اول با عسر دوم کال  ج:

 نفاق  شکلبا کفرهایی یك نوع که، از قدیم  است که در عسر اول آمده بود. توضیح آنکفر  همان

اسرائیل  قوم بنی ی هاست؛ مانند آیاتی که درباره ی آن دربارهقرآن  اکثر آیات کهوجود داشته 

 ی ادیانی همهپیروان قرآن . یعنی داند پرست می و راه و رسمشان را برابر با کفار بتآمده است 

نفاق جریان قرآن رسد  نظر می بهدهد.  و به آنان هشدار می داند فر میاکه انحراف پیدا کردند را ک

 .دارد تأکیدآن های  شیطنتکند و روی  بیشتر از کفرهای معمولی بزرگ میرا 

ـ   ظاهر دوم، کفری است که با« عسرِ»معنای  بر این اساس،   وجـود  ه اسالم، در لباس نفـاق ب

 .باشـد  مـی  فرجـه  تعـالی  اهلللعجعصر آن نیز ظهور حضرت ولی« یسر»کند و  امه پیدا مید آمد و ادخواه

کـل  به سیاق خود آیـه و هـم بـه سـیاق      معنا از عسر بیان شد که همپس دو معنا از یسر و دو 

معنایی که از انشـراح مطـرح   در  زیرا. اردناسبت دتهای قبل و بعد آن تمام سورهبه سوره و هم 

امتحانـات و  و هـم   معنـا شـد   وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی تشکیل جامعه توسـط پیـامبر   بههم شرح صدر  ،شد

 کند. بُعد تاریخی پیدا می . بنابراینالسالم علیهم اطهار ئمها هایی مأموریت
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طباطبــایی بــه معنــای توســط مرحــوم عالمــه « تأکیــد»کــردن آیــه ششــم بــه  ـــ منصــرف1/3

 فیه کردن خطابات خدای متعال در معانی عرمحدود

بیشتر در نفوس  تای قبلی است  تأکید جملهآیه ششم عالمه این بود که مرحوم  نظر ی نتیجه س:

 ایشان چیست؟ نظرواقع شود. اشکال 
 

معنای تأکید  ،تکرارندارد؛ زیرا  هیچ مشکلیکه ایشان ارائه نمودند براساس عرف عرب،  معنایی ج:

 ،مبنای مختار بر اساسبیان شد که  نیزمباحث گذشته  دردارد و خالف عرف هم نیست. اما 

این امور برای تأکید صرفا  حرف بزند و مح  رفی خدای متعال بر این نبوده که بخواهد عُ منش

 . باشد
 

به آیات قبلی بر اساس دو گشـایش و یُسـر تـاریخی و اجتمـاعی      6و  5ـ تبیین ارتباط آیه 2/3

از طریــق امیرالمــؤمنین و  وآلــه علیـه  هللا  صــلیعنــوان نتیجــه شــرح صــدر اعطــایی بــه پیــامبر بــه

 علیهم السالماطهار ائمه

گوید ما به تو شرح  شود؟ آیات قبل می در این صورت ارتباط این دو آیه به آیات قبل چه می س:

 صدر دادیم و اسمت را باال بردیم.
 

است.  حضرت شرح صدر داده شدهبه  السالممعلیهی علی و اوالد علی به وسیله بیان شد که ج:

انصراف  اول،عسر و یسر  عبارت دیگر ه. بشود بنابراین شرح صدر، به صورت تاریخی معنا می

، معنای تاریخی دومعسر و یسر و  ( داردوآله علیه اهلل  صلیاکرم )یعنی در زمان حضور نبی اجتماعی

یعنی خورد،  ش میبه گشای «ءفا» لذا .ادامه دارد فرجه تعالی اهللعجلتا ظهور حضرت مهدی یعنی ،دارد

که تا زمان حیات  بودی آن انشراح، یك گشایش اولیه  نتیجه دهیم، دوبار به شما گشایش می

 گشایش تاریخی است. ،و دیگریجریان دارد اجتماعی  به صورت وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی
 

د و بعد یکن میشوکتی پیدا  و گشایشاسالم ، شما و السالمعلیهامیرالمؤمنین مكکبوسیله یعنی  :س

 افتد. ظهور اتفاق می السالمعلیهمطهار ائمه شرح صدربا 
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 انشراح تناسب دارد. رسد این معنا، با تفسیر مینظر  بله، به ج:


 رجعت؟معنا شد، نه دوران ظهور به « سر تاریخییُ»چرا  زاده:االسالمكرمحجت
 

 ،فرجه تعالی اهللعجلعصر حضرت ولی انیحکومت جه در ظهور بوسیله ، بدون ظهور معنا ندارد؛رجعت ج:

 سرفصلِ شود که غاز رجعت با ظهور واقع میآ . لذاشود پیدا می مؤمنینبرای  «سریُ»ترین بزرگ

 شود، که آیات شهودی است.  تاریخ آغاز می سوم
 

 «عُسر»بودن سوره انشراح بر اساس توضیح عالمه طباطبایی با وجود  ـ ناسازگاری مدنی3/3

 های مسلمین به دلیل تحرکات شدید منافقینشروع پیروزیاز زمان 

سـوره بـر اسـاس سـیاق آیـات       ایـن  بـودن  عالمه دلیل اصلی که بـرای مـدنی   :االسالمحیدریحجت

هـای آن   ه به شوکت اسالم بعـد از سـختی  است که این آی«  ن مع العسر یسرا»آورند، بحث  می

د و توانستند بساط حکومت را بر پا کننـد و  که دعوت ایشان همه گیر ش یعنی این .تناسب دارد

 که دعوتشان همه گیر شده و کفار شکست خوردند، یسر بنابراین از جهت این مکه را فتح کنند.

 است. حاصل شده
 

نیز در گیری نفاق  اوج شکل هجری بوده است و 1ح مکه که در سال فت اما باید توجه داشت ج:

قتل  ریزی برای برنامهو  گیری اصحاب صحیفه باشد. یعنی اوج شکل ها می همین سال

حال آیا باشد،  میبعد از فتح مکه شان  الوداع و در منزل در جنگ تبوك، حجه وآله علیه اهلل  صلیپیغمبر

یا شش یا دوازده نفر فقط سه  که بعد از رحلت حضرت، یا این !؟نامید «سریُ»را ایام   اینتوان  می

 !محقق شده است؟ مانند، یُسر باقی می وآله علیه اهلل  صلییامبربر عهد و پیمان خود نسبت به پ

بودن سوره تناسـب   تحلیل عالمه از علت مدنی جه به این حوادث، سیاق این آیه باپس با تو  

 ندارد.

۳۵



 

عنـوان تـوجیهی مناسـب     پرستی )و نه تحقق اسالم( بـه ـ تعریف یُسر به برچیده شدن بت1/3/3

 برای مدنی بودن سوره

 یـه توج ،از روی کـره زمـین تفسـیر شـود    پرستی  شدن بت اسالم به برچیده اگر شوکت تهالب  

برکـات و   وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی  بعثت نبی اکـرم  زیرا قطعا  خواهد بود؛ سورهاین بودن  برای مدنی مناسبی

صورت سلبی تحلیـل کـرد، زیـرا    را به  و یُسرها ها باید آن پیروزی هایی داشته است، اما پیروزی

اکثریـت   اما از لحاظ اثبـاتی،  .ای به دستگاه کفر است ین شوکتی برای اسالم نیست، بلکه ضربها

در زمـان حیـات   لـذا   ،هیچ ارزشی قائل نبودندبرای اسالم  فار که به ظاهر مسلمان شده بودندک

شروع شـد   هایشان شیطنترحلت کردند،  حضرت و وقتی انجام شد ها ریزی  برنامه ،خود حضرت

بنابراین از لحـاظ اثبـاتی، نگذاشـتند اسـالِم حقیقـی جریـان یابـد و        کردند، علنی را ن و کفرشا

 وارد کردند. السالممعلیه اطهار و ائمه وآله علیه اهلل  صلیعُسرهای زیادی بر پیامبر
 

سازی برای تحقق أمر امامت بعد از فراغـت از  به امر به فرهنگ 8و  7ـ تبیین آیات 4

 اصل دعوت و ابالغ آن

فرماید: چون بر سر  می« رغباو  لی ربك ف فذذا فرغت فانصب»ی  آیهی دو  مرحوم عالمه درباره :س

 بعد از هرحال که مشخ  شد ری از آیات قبلی است. یعنی گی آمده است، نتیجه «ءفا»جمله 

سر دست خداست، پس هر وقت از واجبات فارغ شدی، سر و یُآید و زمام عُ سر مییُسری، عُ

سر است، سری، یُاگر بعد از هر عُزیرا کن.  ر راه خدا یعنی عبادت و دعا خستهرا دنفس خودت 

برایت  سر )خسته کردن(،عُ تا بر اثر اینکن  نیز وقتی واجباتت تمام شد، خودت را خستهتو 

، رغبت به سختی انداختن و خسته کردندر این یعنی « رغباو لی ربك ف»سری اتفاق بیافتد. یُ

 سر دهد.سر، به تو یُاوند منت بگذارد و بعد از تعب و عُنشان بده تا خد

رغ شـدی، بـه نمازهـای    هرگـاه از واجبـات فـا   » کننـد کـه   را بیان می قول دیگری ،در ادامه  

ایشـان   «.از نماز فارغ شدی، به دعـا بپـرداز  هرگاه »اند:  برخی گفتههمچنین  .«مستحب بایست

۳۶



 

این مصادیق نـازل شـده اسـت.     ی بارهفقط در ،آیه تتوان گف اند و نمی ها مصادیق : اینگویند می

 وجوه ضعیفی دارند. ـ به تعبیر عالمه ـ که کنند نیز ذکر می دیگرقول  چند
 

 سر ندارد.سر و یُاصال  این آیه ربطی به عُنظر ما  به ج:
 

 «غتفذذا فر»در روایت آمده است:  دارد؛کال  یك فضای دیگری دو آیه  از اینروایات تفسیر اما  س:

 لی  و» ؛نصب کنرا به عنوان وصیّ خود  السالمعلیهیعنی امام علی« فانصب»پیامبری و از  یعنی

 .«در این امر ربك فارغب

خداونـد  یعنـی وقتـی   « فذذا فرغت فانصـب »فرمود:  السـالم علیهروایت دیگری است که حضرت  

ج امر کرد، سپس بـه او فرمـان داد کـه    را به نماز و زکات و روزه و ح وآلـه  علیه اهلل  صلیعزّوجلّ، پیامبر

 را به عنوان وصیّ خود منصوب کند. السالمعلیهچون این کارها را به انجام رساند، حضرت علی

را بـرای   السـالم علیـه فانصـب حضـرت علـی   » ،«فذذا فرغت از حج خـود »گوید:  روایت دیگر می  

 .«مردم

برافراز و وصیّ خـود را اعـالن کـن و     فرماید: چون فراغت یافتی، بیرقت را روایت دیگری می  

هـر کـه مـن    »ود: سـه مرتبـه فرمـ    وآله علیه اهلل  صلیآشکارا آنان را از برتری او آگاه ساز. آن گاه پیامبر

 «علی موالی اوست. موالی اویم، پس
 

 .باشدسوره مدنی باید  ناظر به غدیر است،این روایت،  چون اهللصدوق:االسالمروححجت
 

 این دو آیه مدنی است.فقط  توان گفت یالبته م ج:
 

-علیهفانصب امیرالمؤمنین»و  «فذذا فرغت از دینت» روایت دیگری آمده است: االسالمحیدری:حجت

 ی او هدایت شوند. تا گروهی به وسیله «السالم

چـون از کامـل کـردن شـریعت فراغـت یـافتی،       « فذذا فرغت فانصب»گوید:  روایت دیگر می  

 را برای آنان به امامت منصوب کن. السالملیهعامیرالمؤمنین

فرماینـد:   نقل شده است که در ذیـل ایـن دو آیـه مـی     السالمعلیهروایت دیگر از امام محمدباقر  

ای، در کـار   به جا آوردی، پیش از آن که سالم دهی، در همان حال کـه نشسـته  را چون نمازت 

۳۷



 

با اشتیاق به سوی خـدا روی آور و رغبـت    دنیا و آخرت به دعا بکو  و چون از دعا فارغ شدی،

 کن تا از تو آن را بپذیرد.
 

تر  . اما احتمال قویحادثه غدیر وصل شودو به  باشدیك احتمال این است که این دو آیه مدنی  ج:

 ،اشـند مکـی ب نشود و لذا این دو آیه همانند اصل سوره تجزیه این دو آیه از سوره این است که 

در ایـن صـورت   . گفتـه باشـند  صـریحا    السـالم علـیهم معصـومین  ایـن دو را  بـودن  مـدنی  جز این که

ی واسـط بـین نبـوت و والیـت      حلقـه ، تـو  وآله علیه اهلل  صلیای پیامبر شود: بودن( بدین معنا می )مکی

 حضـرت  .تال  کن آن نیز «تحقق»، برای به سرانجام رسیداسالم تشریع   وظیفههستی و وقتی 

به  بلکه .«ی دیگری ندارم وظیفه ،ابالغاز و بعد  بودابالغ  وظیفه من» :دنگفتنتال  کردند و  نیز

در مکـه   امامت خـود به تبلیغ نبوت و  یعنی ابتدا، آن تشریعات نیز حرکت نمودندسمت تحقق 

وصـایت   جنگ با کفـار و غیـره تـا اعـالم     بعد هجرت و تشکیل حکومت در مدینه و پرداختند و

لـذا   .غـدیر سازی برای اعـالم رسـمی در    جهت زمینه های متعدد، زماندر  السالمعلیهامیرالمؤمنین

 .سازی آن پرداختند برای تحقق تشریع، به فرهنگ
 

بـرای تحقـق امـر و یـت      وآلـه  علیـه  اهلل  صلیپیامبر« سازیفرهنگ»های متعددِ ـ اشاره به نمونه1/4

 عنوان امر أعمّ از غدیر به

های زیـادی   سال گرفتن بود ـ تشریفات بیعت ـ که   حضرت برای امر غدیرباید توجه داشت   

 السـالم علیـه بسیاری با امیرالمؤمنین طور نمونه اوقات به؛ آن پرداختندبرای تحقق  سازی فرهنگ به

شـرایطی   آمد، برایشان غذاهای بهشتی از آسمان می و وقتی کردند کردند و گفتگو می خلوت می

وقتی است. یا  السـالم علیهو علی ایشان برایغذا فقط این ه بفهمند ک نیزبقیه  تاکردند  را فراهم می

آمدنـد و آنـان    می السالمعلیهعلیحضرت ی  به در خانه ،رفتند برای نماز صبح به مسجد میهر روز 

 نـازل شـد  آیـه   یـا وقتـی   .بلند شـوند نماز صبح خواندن برای  تای تطهیر خطاب کرده  با آیهرا 

 السالمعلیهعلی فقط حضرتهمه دیدند  بدهد، قهباید صد د،کن پیامبر مالقاتبا خواهد  هرکس می

 ،«سداالبواب  ال بابـه »نزول آیه جریان داد؛ در  صدقه میمرتب  وآلـه  علیه اهلل  صلیی مالقات با پیامبربرا

۳۸



 

حضـرت  ی  خانـه  ببسـتند مگـر در   می النبیمسجدطرف را به  ی خودها خانه بدرباید ی  همه

پیامبر خوابیدند تـا  در بستر  السالمعلیهامیرالمؤمنین که ، بخاطر اینهجرت شب دریا  ،السالمعلیهعلی

وارد خواسـتند   مـی  وآله علیه اهلل  صلیشان را فدای حضرت کنند، آیه قرآن نازل شد و وقتی پیامبر جان

بـه   السـالم علیـه علـی  و وارد شهر نشدند تا حضرتصبر کردند در منطقه قبا سه روز شوند، مدینه 

 حضـرت ، انمیان مسـلمان  برادری و خواندن عقد اخوتهمچنین در ماجرای لحق شود. م ایشان

  عقد برادری بستند. السالمعلیهفقط با حضرت علی

و  «تحقـق »ی  لهأمسـ  یعنـی  ،اسـت خـود  وصـیّ   امر «ابالغ کردن»غیر از بنابراین این امور،   

بحث دیگری  کردن آن، لیاتیتال  برای عمگفتاری یك بحث است و  اعالمِ . لذااست دادن نشان

عبـارت   بـه نه تشریفات ابـالغ وصـایت!   ؛ تشریفات نصب است ،غدیربر این اساس، ماجرای است. 

بارها گفته شـده بـود، نـه     ، قبالوصایتزیرا ابالغ  .است امامت نصبِ تشریعِ مرحلهآخرین  بهتر،

 السالمعلیهگذشته وصایت امیرالمؤمنین انبیا صحفی  در همه، بلکه وآله علیه اهلل  صلیپیامبر زمانفقط در 

، بلکـه  «اگر ابالغ نکنـی »گوید  نمی وآلـه  علیه اهلل  صلیی غدیر به پیامبر خداوند در آیه بود. لذاهم آمده 

 قبال  ابالغ شده است، حال انجام بده.  زیرا «!اگر انجام ندهی»یعنی « فذن لم تفعل»گوید:  می
 

گوید: از چه  خدا مییعنی کند؟  چه معنایی پیدا می« فرغت»، دبا توجه به تفسیری که ارائه ش س:

 چیزی فارغ شدی، نصب کن؟ 
 

، «فانصب»است.  خود دعوت به خداپرستی و رسالت و دعوت به والیتاصل از فراغت  ،«فرغت» ج:

زیرا بـرای تحقـق نصـب امامـت و      ؛در غدیر نیست گرفتن بیت منحصر بهو  داردتری  معنای عام

 نسبت بـه  وآله علیه اهلل  صلیپیامبر بیان شد کههای  نمونهو  تمام رفتار شود.سازی  فرهنگد وصایت، بای

مهـم   امـر  برای تحقق ایـن انجام دادند، تال   السـالم علیهمبیت خاندان اهلو  السالمعلیهامیرالمؤمنین

 غیر از اصل تشریع است.  بود که

 ،امـت زکات و والیت و تشریعِ احکـام   نماز، روزه، حج، تشریعِاز  وآله علیه اهلل  صلیپس وقتی پیامبر  

بـا ایـن   . دفعالیـت کنـ   آنها نیـز برای تحقق  نمود، بایدابالغ  و همه را فارغ شدو تمدن  حکومت

 باشد. مام آیات این سوره، مکی میتوان گفت که ت تحلیل، می

۳۹



 

ی اشاره سوره به در صورت عدم تعمیم روایات، به معنا دو آیه آخر،بودن  ـ امکان مدنی2/4

 مسأله غدیر به عنوان تشریفات نصب 

آمده است، تصریح به خصوصیت نصب « فذذا فرغت فانصب»ی  روایاتی که ذیل آیه س:

وقتی از تشریع نماز و  یعنی ، بعد از فراغت از امر دعوت و رسالت دارد.السالمعلیهامیرالمؤمنین

)یعنی آنچه در غدیر بیان شد(  السالمیهعلحضرت علی تشریع والیت بهروزه و حج فارغ شدی، 

 . سازی برای تحقق امر امامت تفسیر نمودید به فرهنگاین امر را تعمیم داده و شما  بپرداز؛ اما


نصبی که در انحصار آن به با  کند، بودن را تثبیت می که اگر سیاق آیات مکی بودبحث این  ج:

این دو آیه در مدینه  گفته شوداگر  بیان شد البته .صورت گرفت، تناسب نداردرابطه با غدیر 

در این صورت باید به غدیر اشاره داشته باشد. لذا باید گفته شود  اشکالی ندارد،نازل شده است، 

برگردد؛  السالمعلیههای آخر بعثت، یعنی در ایام نصب امیرالمؤمنین شأن نزول این سوره به سال

بیان شد که این رغبت . گرچه تمایل نمایدبه وصایت  ،نبوت و رسالت ازکه رغبت تو بدین معنا 

سازی مفصلی  فرهنگ وآله علیه اهلل  صلیپیامبر ابتدای بعثت،از  ، زیرابوده است نیزقبال   به امر وصایت،

 . بودند کرده السالمعلیهامیرالمؤمنین ی وصایت ربارهرا د

بـرای   یکـه تشـریفات  شود  نا میمعبه غدیر « نصباف»بودن این دو آیه،  پس در صورت مدنی  

اما و معرفی تمام جانشینان ایشان و گرفتن بیعت از مردم بوده است.  السالمعلیهنصب حضرت علی

کـه   نشود، مگر این به مکی و مدنی تفکیكتجزیه و  کوتاه، سورهآیات یك اصل بر این است که 

سـوره بهتـر   کـل  بودن  احتمال مکی رو،  از این. خالف آن را گفته باشندصراحتا   السالمعلیهمعصوم

 است.
 

از تعطیلی  وآله علیه اهلل  صلیخوف پیامبر اکرمبه عُسر و  ابتدای سوره، بیان تناسب دو آیه آخر باـ 1/2/4

 و انکار اجتماعی آن حضرت  السالمعلیههدایت به دلیل سوء قصد منافقین به جان امیرالمؤمنین

، تناسب امر غدیر با ابتدای سوره )یعنی انشـراح صـدر،   ین آیاتا بودن مدنی در صورتالبته   

 السـالم علیـه در جریان اعالم نصب امیرالمـؤمنین  وآله علیه اهلل  صلی عُسر و یُسر(، به اوج اضطراب نبی اکرم

۴۰



 

عنوان مسئول این حرکت عظیم از ابتدای بعثـت تـا آن    یعنی حالت روحی ایشان به ،گردد برمی

را  السـالم علیـه اگر پیغام خدای متعال به مردم اعـالم شـود، حضـرت علـی    گونه بوده که  زمان، این

-علیـه کشند. البته بخاطر اطاعت از امر خداوند، نه نگران جان خودشان بودند و نه جـان علـی   می

اولـین   وقتی لذابودند.  السـالم علیهشدن امیرالمؤمنین ، بلکه نگران دین اسالم در صورت کشتهالسالم

ایشان بخـاطر   ،را به حضرت اعالم نمودند ابالغ امامتدر منا دستور  السـالم لیهعحضرت جبرئیل بار

 به تأخیر انداختند. ،همین اضطراب
 

ایستادند و پیام غدیر را بیان کردند، سومین بـاری بـود کـه     وآله علیه اهلل  صلیبله؛ در مکانی که پیامبر س:

گفته بود، امـا   السالمعلیهو بار حضرت جبرئیلنازل شده بود و قبل از آن د السالمعلیهحضرت جبرئیل

 حضرت ابالغ نکرده بودند.
 

 شـان  ای که بعد از رحلت همان مقابلهحضرت به شدت هراس داشتند که با اعالم این امر، یعنی  ج:

گیـرد و  انجـام   نیـز  وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی انجام شد، در مقابل پیغمبـر  السالمعلیهدر مقابل آقا امیرالمؤمنین

ی  عبـارت دیگـر دیـن، ضـربه     بـه  .خدا دسـت بردارنـد  از دین  وکرده ر نفر مجلس را رها صدهزا

ی بزرگـی   اجتماعی بخورد. پس باید یك فضای حکومتی را ترسیم نمود تا دریافـت چـه حادثـه   

خیلـی خطرنـاك   در آن زمـان  تنها گذاشتن مردم اندازند.  است که حضرت ابالغ را به تأخیر می

مـأنوس  مسایل حکومتی، مسایل امنیتی و مسـایل مـدیریتی    با که فهمد می کسیاین را است، 

بـه  ضربه ی خدای متعال و  به کلمهجا بخاطر توهین  در این خوف حضرتعُسر و بنابراین  .باشد

که خداوند متعال بوسیله اعطا شرح صدر، وعده یُسر در ابالغ این امر خطیـر را   بودهدایت مردم 

 .دهند به حضرت بشارت می

 

 

 

 

 اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین صلیو

۴۱


	انشراح 1
	انشراح 2
	Blank Page



