
 ِبسِْم هللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِیمِ 

 الّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعّجِْل َفَرَجُهمْ 

 سوره مبارهك نصر

تسبيح
 آموزش استغفار و 

 بررسی واژگان سوره از کتاب التحقیق

 تقويت و کمک و ياري در برابر مخالفان. .هو إعانة في قبال مخالف نصر

هو ما يقابل اإلغالق، أى رفع اإلغالق و السّد و  فتح

الحجب، و هذا المعنی يختلف باختالف الموارد 

 و الموضوعات، ماّدّيا أو معنوّيا.

در مقابل بستن يا رفع مانع است. اين معني در 

تواند مادي وعات مختلف متفاوت شده و ميموض

 يا معنوي باشد. 

 1رأي

 )رأيت(

ه اي کمطلق نگاه کردن را گويند، به هر وسیله هو النظر المطلق بأّى وسیلة کان

 باشد.

                                                           
وَكبًا كَ  َفَلمَّا جَنَّ َعَليهِ اللَّيلُ َرأى»ديدن. دانستن. نگاه كردن : 37-34، ص 3قاموس قرآن، ج 1

اين پروردگار  اى ديد گفت:. يعنى چون شب او را فرا گرفت ستاره76انعام: « قاَل هذا َربِ ي

 .28يوسف:  «َقِميصَُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر قاَل ِإنَُّه ِمن َكيِدُكنَّ ِإنَّ َكيَدُكنَّ عَِظيم   ا َرأىَفَلمَّ »من است. 

َو َيَرى الَِّذيَن »معنى علم آيد ه دو مفعول متعدى شود با اند: چون رأى بارباب ادب گفته

نِزَل ِإَليكَ ِمن َربِ كَ ُهوَ الَحقَّ وَ َيه
ُ
وُتوا الِعلمَ الَِّذي أ

ُ
 .6سباء:«  الحَِميدِ ِصراطِ الَعِزيزِ  ِدي ِإلىأ

ُلوف  »و 
ُ
 َلم َتَر ِإَلى الَِّذيَن خََرجُوا ِمن ِدياِرِهم َو ُهم أ

َ
. طبرسى فرموده رؤيت در 243بقره: « أ

صورت معناى  زيرا در آن ،معنى نگاه كردن باشده معنى علم است ولى بهتر است به اينجا ب

كه هزاران نفر بودند از ديارشان خارج  آنانه آيا ب يعنى: ؛درست خواهد بود« الى»

 شدند نگاه نكردى؟

منظور نگاه عبرت است گر چه منظور اليهم در وقت نزول آيه نبودند ولى نگاه عبرت با 

شنيدن اخبار آنها نيز صحيح است على هذا هر كجا كه رأى با الى متعدى باشد معنى نگاه 

آن ه آمده و ب« اخبرنى»جارى مجراى «( أ رأيت»ات )درست است. مگر در بعضى از آيكردن 

يَتكَ هَذا الَِّذي َكرَّمتَ عََليَّ »شود كاف خطاب براى تأكيد ضمير داخل مي
َ
 َرأ

َ
 . يعنى:62اسراء: « أ

من خبر ده از اينكه بر من برترى دادى. طبرسى تصريح كرده كه اين كاف فقط براى ه ب

سم نيست كه مفعول أ رأيت باشد. در اقرب نيز چنين تأكيد خطاب و نيز حرف خطاب است و ا

تاُكم »بمعنى: خبر دهيد است « أ رأيتكم»و « أ رأيتم»است. همچنين است 
َ
يُتم ِإن أ

َ
 َرأ

َ
ُقل أ

و َنهارًا ما ذا َيسَتعجُِل ِمنُه الُمجِرُمونَ 
َ
تاُكم . »50يونس: « عَذاُبُه َبياتًا أ

َ
يَتُكم ِإن أ

َ
 َرأ

َ
ُقل أ

و جَهَرًة َهل ُيهَلُك ِإَّلَّ الَقوُم الظَّاِلُمونَ بَ  هللاعَذاُب 
َ
. )أرى( رأى چون بباب 47انعام: « غَتًة أ

راَكُهم َكِثيرًا َلَفِشلُتم»افعال رود پيوسته دو مفعول خواهد داشت مثل 
َ
. 43انفال: « َو َلو أ

«( رائىتَ )». شديدداد البته سست و متفرق مييعنى اگر آنها را بتو در حال كثرت نشان مي

صحاُب ُموسى»ديدن يكديگر است 
َ
. چون 61شعراء: « ِإنَّا َلُمدَرُكونَ  َفَلمَّا َتراَءا الجَمعانِ قاَل أ

دو جمع )فرعونيان و ياران موسى( يكديگر را ديدند اصحاب موسى گفتند: ما گرفتار 

و آن غير است )اقرب( ه معنى تظاهر و نشان دادن به كسر اول به ب«( رئاء)» شدگانيم.

مردم باشد نه براى ه اين است كه كار خوبى انجام دهد و قصدش تظاهر و نشان دادن ب

بقره:  «َكالَِّذي ُينِفُق ماَلُه ِرئاَء النَّاسِ  َّل ُتبِطُلوا صََدقاِتُكم ِبالَمنِ  َو األَذى»خدا ه تقر ب ب

خويش براى  كه مال كس . صدقات خود را با من ت گذاشتن و اذيت باطل نكنيد مثل آن264

ماعون: « الَِّذيَن ُهم ُيراُؤنَ »كند كه خرج چنين شخص نيز باطل است. مردم خرج ميه تظاهر ب

انفال. )رئى( )بر وزن  47نساء و  142كنند همچنين است آيه . آنانكه تظاهر و ريا مي6



هو الخضوع و االنقیاد قبال برنامج أو مقّررات  دين

 .معّینه

 خضوع و سرسپردگي به برنامه يا مقررات معین.

 فوج

 واج()اف

اي از چیزي که در آن جريان داشتن قابل دسته ء يتراءى فیه جريان.هو قطیع من شي

 رؤيت است. 

 سبح

 )سّبح(

و   هو الحرکة في مسیر الحّق من دون انحراف

نقطة ضعف، أو کون علی الحّق منّزها عن نقطة 

 ضعف.

حرکت در مسیر حق بدون انحراف و ضعف را 

ز هر گونه نقص را گويند. تسبیح، منزه داشتن ا

در آن دو قید حرکت در مسیر حق و )گويند. 

 (دوري از نقص وجود دارد.

أّن الحمد في مقابل الّذّم، و يعّبر عنه بالفارسّیة  حمد

ّن إ بكلمة ستايش، و عن الشكر بكلمة سپاس.

. و هو ثناء علی جمیل الحمد يالزم التسبیح

 اختیاری.

 نای ستايشستايش در مقابل مذمت است و به مع

در مقابل کار زيبايی است که از روی اختیار انجام 

 شده است.

 غفر

 )استغفر(

 محو اثر را گويند.  .هو محو األثر

                                                           
ثاثًا َو »علم(: منظر و قيافه 

َ
حسَُن أ

َ
هَلكنا َقبَلُهم ِمن َقرنٍ ُهم أ

َ
. چه 74مريم: « ِرءياً َو َكم أ

 »)بسيار كسانى پيش از آنها هالك ساختيم كه اثاث و منظرشان از اينها بهتر بود. 
َ
أ

يَت( الَِّذي ُيَكذِ ُب ِبالدِ ينِ َفذِلكَ الَِّذي َيُدعُّ الَيِتيمَ 
َ
ه أ رأيت در آيه شريفه ب .1ماعون: « َرأ

شناختى آنكه را كه جزا را  بلكه معنى آن چنين است: آيا ديدى و ،معنى اخبرنى نيست

يَت الَِّذي َينهى» نمايد.كند او كسى است كه يتيم را طرد مىتكذيب مي
َ
 َرأ

َ
عَبدًا ِإذا صَلَّى.  أ

يَت ِإن كاَن عََلى الُهدى
َ
 َرأ

َ
َمَر ِبالتَّقوى أ

َ
و أ

َ
 َلم َيعلَ أ

َ
يَت ِإن َكذََّب َو َتَولَّى أ

َ
 َرأ

َ
نَّ . أ

َ
 هللاَ م ِبأ

در هر سه مورد براى افاده تعجب است و تكرار آن براى « أ رأيت» .13 -9علق: « َيرى

در آيات بعدى محذوف است و « ان»تأكيد آمده و جواب اذا در آيه اول و جواب هر دو 

باشد يعنى: آيا ديدى همان نهى كننده است كه در آيه اول مذكور مي« َكذََّب َو َتَولَّى»فاعل 

كند حال چنين كسى در پيش خدا چگونه خواهد نماز نهى ميآنكس را كه نمازگزار را از 

تقوى كند حال ناهى چگونه ه من بگو اگر نهى شده در هدايت باشد يا امر به بود؟! ب

خواهد بود؟! بگو به بينم اگر ناهى مكذب و روگردان از حق باشد پيش خدا چه وضعى خواهد 

َو ما َنراكَ اتََّبَعكَ ِإَّلَّ الَِّذيَن ُهم »ى( )رأ  معناى خبر بده دارند.« أ رأيت»داشت؟! هر سه 

راِذُلنا باِديَ الرَّأيِ 
َ
فكر ه معنى نظري ه و آنچه به معنى ديدن و نيز به . رأى ب27هود: « أ

باشد زمخشرى رسد آمده است. در اين آيه ظاهرا رأى مشهود كه جمع آن آراء است مراد مىمي

وقت حدوث »يا « وقت حدوث اول رأيهم»و اصل آن  نصب بادى الرأى براى ظرفيت است گفته:

اند آنهم در نوح گفتند كه فقط اشخاص پست بتو گرويدهه است يعنى مردم ب« ظاهر رأيهم

راَك »در آيه  ابتداى رأى و بدون تدبر و تفكر.
َ
 105نساء: « هللاُ ِلَتحُكَم َبيَن النَّاسِ ِبما أ

در گذشته گفتيم: رأى  م احكام از جانب خدا.اند مراد همان رأى و نظر است نه تعليگفته

اند مثال آن تصريح كردهه معنى علم آيد و ارباب ادب به دو مفعول متعدى شود به چون ب

دو مفعول متعدى ه معنى علم به يك مفعول، و رأى به جوهرى در صحاح گويد: رأى با چشم ب

 دهد.لم ميگويد: رأى آنگاه كه دو مفعول گيرد معنى عشود. راغب ميمي

معنى علم آمده نظير اين ه شود با آنكه يك مفعول دارد باما در بعضى جاها مالحظه مي

نَّ السَّماواتِ وَ األَرضَ كاَنتا َرتقًا َفَفَتقناُهما»آيه 
َ
 َو َلم َيرَ الَِّذينَ َكَفُروا أ

َ
. 30انبياء:  «أ

ويد رأى و ديدن اعم است گدر اقرب الموارد مي و آيات ديگر از اين قبيل كه زياد است.

يم: ديدن با قلب ياز آنكه با چشم باشد يا با قلب. لذا بايد در اينگونه آيات بگو

را علم  توان آنمراد است كه همان دانستن و درك كردن است و هر جا كه مناسب باشد مي

 يعنى ديدن با قلب معنى كرد و َّلزم نيست در اين باره در جستجوى دو مفعول باشيم.



 توب

 )تّواب(

هو الرجوع من الذنب و الندم علیه. و هذا المعنی 

 هالعبد. و أّما إذا انتسب الی اللإذا انتسب الی 

فتدّل علی  المتعال: فتستعمل بحرف علی،

الرجوع بطريق االستعالء و االستیالء، و يالزم هذا 

 المعنی الرحمة و العطوفة و المغفرة.

و از جانب  2رجوع و توجه به سوي خدا را گويند.

 خدا توجه او به بنده را گويند.

 

                                                           
بنده توجه کند که رجوع های زير مشاهده کرد: خدا به توان در موقعيتاين حالت را می 2

است و يا بنده به خدا توجه کند که رجوع به درخواست توجه خدا به  با استعال و استيال

 تواند از روی ندامت، گناه،... باشد.بنده است. که اين حال بنده می


