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2 

بيند، هر تغييري  هاي فراواني است كه در بستر آن آموزش مي زندگي انسان داراي فراز و نشيب»

تواند به حقايقي دست يابد. اساساً فلسفه  تواند براي او درسي باشد و از هر رخدادي مي مي

از سختي براي او فراهم  تعليم حقايق است. مواقع گشايش كه پس همين ،ها ها و گشايش سختي

آيد، زيرا او آماده پذيرش و مهيا براي قدرداني و  ترين مواقع آموزش به حساب مي شود مهم مي

 «        شكرگزاري است.

 مطالعه سوره مبارکه نصر 

 مهربان بخش هستى خداوند نام به  الرَّحمنِ الرَّحيمِ اهللبِسمِ 

 ن هنگام كه نصر خدا و فتح بيايد آ (1وَ الفَتحُ ) اهللإِذا جاءَ نَصرُ 

 شوندبيني كه مردم را در دين خدا فوج فوج داخل ميو مي (2أَفواجاً ) اهللدينِ   وَ رَأَيتَ النَّاسَ يَدخُلُونَ في

ستغفار كن و از او طلب اتسبيح  پس پروردگارت را به حمد (3فَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ وَ استَغفِرهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً )

 پذير است.كن همانا كه او بسيار توبه

 مرحله اول: تفکر درباره موضوعات سوره

چنانچه گفته شد براي تفكر در سوره ابتدا الزم است درباره واژگان آن تحقيق كرده، تصوير روشني از آن به 

كه سوره براي ما دست آورد. اين تفكر در صورتي مقدمه تدبر خواهد بود كه پيرامون غرض سوره و هدايتي 

كنيم خود را به هدايتي كه سوره براي  در نظر دارد باشد. بنابراين با مطالعه واژگان و تصويرسازي آن سعي مي

 ما به ارمغان آورده نزديك كنيم. 

 بررسي مفاهيم واژگان .الف

 مفهوم واژگان سوره را كه از كتاب التحقيق آمده است مطالعه نماييد. 

 تقويت و كمك و ياري در برابر مخالفان. .بال مخالفهو إعانة في ق نصر

هو ما يقابل اإلغالق، أى رفع اإلغالق و السدّ  فتح

و الحجب، و هذا المعنى يختلف باختالف 

 الموارد و الموضوعات، مادّيّا أو معنويّا.

در مقابل بستن يا رفع مانع است. اين معني در 

تواند موضوعات مختلف متفاوت شده و مي

 ي يا معنوي باشد. ماد

اي كه مطلق نگاه كردن را گويند، به هر وسيله  هو النظر المطلق بأىّ وسيلة كان 1رأي

                                                             
. يعنى چون شب 37انعام: « كَوكَباً قالَ هذا رَبِّي  اللَّيلُ رَأى فَلَمَّا جَنَّ عَلَيهِ»ديدن. دانستن. نگاه كردن : 33-33، ص 3 قاموس قرآن، ج 1

يوسف: « قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِن كَيدِكُنَّ إِنَّ كَيدَكُنَّ عَظِيمٌ  فَلَمَّا رَأى»اين پروردگار من است.  اى ديد گفت: او را فرا گرفت ستاره

وَ يَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَبِّكَ هُوَ »معنى علم آيد ه دو مفعول متعدى شود ب ااند: چون رأى ب ارباب ادب گفته .22

رسى فرموده . طب233بقره: « أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيارِهِم وَ هُم أُلُوفٌ»و  .7سباء:« صِراطِ العَزِيزِ الحَمِيدِ  الحَقَّ وَ يَهدِي إِلى
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 يعنى: ؛درست خواهد بود« الى»صورت معناى  زيرا در آن ،معنى نگاه كردن باشده معنى علم است ولى بهتر است به رؤيت در اينجا ب

 كه هزاران نفر بودند از ديارشان خارج شدند نگاه نكردى؟ آنانه آيا ب

ى نگاه عبرت با شنيدن اخبار آنها نيز صحيح است على هذا هر منظور نگاه عبرت است گر چه منظور اليهم در وقت نزول آيه نبودند ول

ه آمده و ب« اخبرنى»جارى مجراى «( أ رأيت)»كجا كه رأى با الى متعدى باشد معنى نگاه كردن درست است. مگر در بعضى از آيات 

من خبر ده از اينكه بر من ه ب . يعنى:72اسراء: « أَ رَأَيتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمتَ عَلَيَّ»شود آن كاف خطاب براى تأكيد ضمير داخل مي

برترى دادى. طبرسى تصريح كرده كه اين كاف فقط براى تأكيد خطاب و نيز حرف خطاب است و اسم نيست كه مفعول أ رأيت باشد. 

تاكُم عَذابُهُ بَياتاً أَو نَهاراً ما ذا قُل أَ رَأَيتُم إِن أَ»بمعنى: خبر دهيد است « أ رأيتكم»و « أ رأيتم»در اقرب نيز چنين است. همچنين است 

. )أرى( 33انعام: « قُل أَ رَأَيتَكُم إِن أَتاكُم عَذابُ اهلل بَغتَةً أَو جَهرَةً هَل يُهلَكُ إِلَّا القَومُ الظَّالِمُونَ. »05يونس: « يَستَعجِلُ مِنهُ المُجرِمُونَ

. يعنى اگر آنها را بتو در حال 33انفال: « وَ لَو أَراكَهُم كَثِيراً لَفَشِلتُم»ل رأى چون بباب افعال رود پيوسته دو مفعول خواهد داشت مث

« إِنَّا لَمُدرَكُونَ  فَلَمَّا تَراءَا الجَمعانِ قالَ أَصحابُ مُوسى»ديدن يكديگر است «( تَرائى)». شديدداد البته سست و متفرق ميكثرت نشان مي

كسر اول ه ب«( رئاء)» ران موسى( يكديگر را ديدند اصحاب موسى گفتند: ما گرفتار شدگانيم.. چون دو جمع )فرعونيان و يا71شعراء: 

مردم باشد ه غير است )اقرب( و آن اين است كه كار خوبى انجام دهد و قصدش تظاهر و نشان دادن به معنى تظاهر و نشان دادن به ب

. صدقات خود را با منّت گذاشتن و 273بقره: « كَالَّذِي يُنفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ  وَ األَذى ال تُبطِلُوا صَدَقاتِكُم بِالمَنِّ»خدا ه نه براى تقرّب ب

الَّذِينَ هُم »كند كه خرج چنين شخص نيز باطل است. مردم خرج ميه كه مال خويش براى تظاهر ب كس اذيت باطل نكنيد مثل آن

وَ كَم »انفال. )رئى( )بر وزن علم(: منظر و قيافه  33نساء و  132مچنين است آيه كنند ه. آنانكه تظاهر و ريا مي7ماعون: « يُراؤُنَ

. چه بسيار كسانى پيش از آنها هالك ساختيم كه اثاث و منظرشان از اينها بهتر 33مريم: « أَهلَكنا قَبلَهُم مِن قَرنٍ هُم أَحسَنُ أَثاثاً وَ رِءياً

بلكه معنى آن  ،معنى اخبرنى نيسته أ رأيت در آيه شريفه ب .1ماعون: « لدِّينِ فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ اليَتِيمَأَ رَأَيتَ( الَّذِي يُكَذِّبُ بِا)»بود. 

عَبداً إِذا   أَ رَأَيتَ الَّذِي يَنهى» نمايد. كند او كسى است كه يتيم را طرد مىچنين است: آيا ديدى و شناختى آنكه را كه جزا را تكذيب مي

در هر سه « أ رأيت» .13 -9علق: «  . أَ رَأَيتَ إِن كَذَّبَ وَ تَوَلَّى أَ لَم يَعلَم بِأَنَّ اهللَ يَرى أَو أَمَرَ بِالتَّقوى  يتَ إِن كانَ عَلَى الهُدىصَلَّى. أَ رَأَ

محذوف است در آيات بعدى « ان»مورد براى افاده تعجب است و تكرار آن براى تأكيد آمده و جواب اذا در آيه اول و جواب هر دو 

باشد يعنى: آيا ديدى آنكس را كه نمازگزار را از نماز نهى ميهمان نهى كننده است كه در آيه اول مذكور مي« كَذَّبَ وَ تَوَلَّى»و فاعل 

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

معناى خبر « أ رأيت»بينم اگر ناهى مكذب و روگردان از حق باشد پيش خدا چه وضعى خواهد داشت؟! هر سه بود؟! بگو بواهد خ

فكر ه بمعنى نظريّه و آنچه ه معنى ديدن و نيز به . رأى ب23هود: « وَ ما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُم أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأيِ»)رأى(   بده دارند.

نصب بادى الرأى براى ظرفيت  باشد زمخشرى گفته: رسد آمده است. در اين آيه ظاهرا رأى مشهود كه جمع آن آراء است مراد مىمي

تو ه نوح گفتند كه فقط اشخاص پست به است يعنى مردم ب« وقت حدوث ظاهر رأيهم»يا « وقت حدوث اول رأيهم»است و اصل آن 

اند مراد همان رأى و  گفته 150نساء: « لِتَحكُمَ بَينَ النَّاسِ بِما أَراكَ اهللُ»در آيه  ى رأى و بدون تدبر و تفكر.هم در ابتدا اند آن گرويده

آن ه معنى علم آيد و ارباب ادب به دو مفعول متعدى شود به در گذشته گفتيم: رأى چون ب نظر است نه تعليم احكام از جانب خدا.

شود. راغب ميدو مفعول متعدى ميه معنى علم به يك مفعول، و رأى به ر صحاح گويد: رأى با چشم باند مثال جوهرى د تصريح كرده

 دهد.گويد: رأى آنگاه كه دو مفعول گيرد معنى علم مي

أَنَّ السَّماواتِ وَ  أَ وَ لَم يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا»معنى علم آمده نظير اين آيه ه شود با آنكه يك مفعول دارد باما در بعضى جاها مالحظه مي

گويد رأى و ديدن اعم است از در اقرب الموارد مي . و آيات ديگر از اين قبيل كه زياد است.35انبياء: « األَرضَ كانَتا رَتقاً فَفَتَقناهُما

كردن است و هر جا  يم: ديدن با قلب مراد است كه همان دانستن و دركيآنكه با چشم باشد يا با قلب. لذا بايد در اينگونه آيات بگو

 را علم يعنى ديدن با قلب معنى كرد و الزم نيست در اين باره در جستجوى دو مفعول باشيم. توان آنكه مناسب باشد مي
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 باشد. )رأيت(

هو الخضوع و االنقياد قبال برنامج أو مقرّرات  دين

 . معيّنه

خضوع و سرسپردگي به برنامه يا مقررات 

 معين.

 فوج

 )افواج(

اي از چيزي كه در آن جريان داشتن قابل دسته ن.ء يتراءى فيه جريا هو قطيع من شي

 رؤيت است. 

 سبح

 )سبّح(

و    هو الحركة في مسير الحقّ من دون انحراف

نقطة ضعف، أو كون على الحقّ منزّها عن 

 نقطة ضعف.

حركت در مسير حق بدون انحراف و ضعف 

را گويند. تسبيح، منزه داشتن از هر گونه نقص 

د حركت در مسير حق در آن دو قي)را گويند. 

 (و دوري از نقص وجود دارد.

أنّ الحمد في مقابل الذّمّ، و يعبّر عنه بالفارسيّة  حمد

إنّ  بكلمة ستايش، و عن الشكر بكلمة سپاس.

. و هو ثناء علي جميل  الحمد يالزم التسبيح

 اختياري.

ستايش در مقابل مذمت است و به معناي 

از روي  ستايش در مقابل كار زيبايي است كه

 اختيار انجام شده است.

 غفر

 )استغفر(

 محو اثر را گويند.  .هو محو األثر

 توب

 )توّاب(

هو الرجوع من الذنب و الندم عليه. و هذا 

العبد. و أمّا إذا انتسب المعنى إذا انتسب الى 

فتدلّ   المتعال  فتستعمل بحرف على،الى اهلل

و على الرجوع بطريق االستعالء و االستيالء، 

 يالزم هذا المعنى الرحمة و العطوفة و المغفرة.

و از  1رجوع و توجه به سوي خدا را گويند.

 جانب خدا توجه او به بنده را گويند.

 تصويرسازي از واژگان  . ب

براي داشتن تصوير از واژگان سوره دو حالت وجود دارد، يا به طور طبيعي از آن واژه در ذهن خود تصويري 

الزم است توسط واژگان ديگر خود را به مفاهيم آن نزديك كنيم. به عنوان مثال وقتي واژه داريم و يا اينكه 

ايم مفهوم را بيابيم. ولي وقتي  هايي كه روزانه شاهد آن بوده توانيم از انواع كمك آوريم، مي را به ياد مي« نصر»

مفهوم آن از مفاهيم ديگر كه در  كنيم الزم است براي فهم را در ذهن تداعي مي« استغفار»يا « تسبيح»كلمه 

 درس خواهد آمد استفاده كرد. 

                                                             
هاي زير مشاهده كرد: خدا به بنده توجه كند كه رجوع با استعال و استيال است و يا بنده به خدا توان در موقعيتاين حالت را مي 1

 تواند از روي ندامت، گناه،... باشد.كه رجوع به درخواست توجه خدا به بنده است. كه اين حال بنده ميتوجه كند 
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هاي تصويرسازي واژگان سوره، توجه به مصاديق واژگان يا موارد استعمال واژه در  در هر حال يكي از راه

هاي ديگر را در ذهن خود تصور كرده و در  عرف است. بدين ترتيب با مطالعه برخي از اين مصاديق، نمونه

 ر جدول يادداشت كنيد.ستون ديگ

 هاي ديگرنمونه تصاوير واژه

  كمك و ياري دادن براي انجام كاري به كسي. نصر

 فتح
وقتي در جنگ لشكري طرف مقابل را شكست داده و منافع را به 

 كند.سود خود جذب مي

 

  درك كردن با نگاه كردن.  رأي

 دين
برنامه زندگي الزام و فرمانبري انسان از بايد و نبايدهايي كه 

 اوست.

 

  يك جهت در حال پرواز هستند.در هايي كه با هم دسته پرنده فوج

  شود. به سير كردن و گذشتن با سرعت گفته مي  سَبَح سبح

 حمد
اي كه خودش آن را اختيار ستايش كردن چيزي به خاطر ويژگي

 كرده و ايجاد نموده.

 

  پوشاندن و مستور كردن. غفر

 توب
 گويند چون صاحبشبرگشتن. به صندوق تابوت ميرجوع و 

 .كند مى رجوع آن به و رود مى او سراغ به پى در پى و همواره

 

 ارتباط بين واژگان سوره .ج

  1اعراب سوره .1

براي آينده است كه معني شرط را نيز دارد و جواب اين شرط فسبح وَ الفَتحُ( إذا ظرف  اهلل)إِذا جاءَ نَصرُ 

به نصر الفتح بوده و  فاعل جاء نصر اهللر محل جر است، زيرا مظروف براي اذا است. دجاء  هجمل است.

 عطف شده است. 

آن انت است و فاعل  يو رأيت الناس فعل ماضه است أَفواجاً( واو عاطف اهلل)وَ رَأَيتَ النَّاسَ يَدخُلُونَ فِي دِينِ 

  براي يدخلون است.أفواجا حال و يدخلون به   متعلقو في دين اهللبوده مفعول به و الناس 

سبّح فعل أمر و و جمله جواب شرط است. جواب شرط  )فَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ وَ استَغفِرهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً( فاء ربط

حرف عطف در واستغفره واو است براي سبح.  بحمد ربك حالاست. أنت و در تقديرش مستتر  آن فاعل

                                                             
 757و  750، ص 15 إعراب القرآن و بيانه، ج 1
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مشبهة إن است و  إنه كان توّابا تعليلي هملاست. جمفعول به هاء مستتر و آن فاعل استغفره فعل أمر و  بوده،

 است.  توّابا خبر كان وبالفعل و هاء اسم آن 

 تصويرسازي کلمات در ارتباط با هم  .2

ها اين است كه هاي مختلفي در ارتباط با هم ديد. يكي از اين حالتتوان به حالتهاي سوره را ميواژه

 بندي است ره به دو دسته قابل دستهواژگان سو

 دسته اول كلماتي مانند نصر، فتح، رأي، فوج و دين كه نسبتاً تصاوير روشني از آنها در ذهن داريم.  

دسته دوم كلماتي مانند تسبيح، حمد، استغفار و توبه كه ممكن است تصوير مشخصي از اين واژگان در ذهن 

م است مكرر و مجدد مفاهيم را با خود مرور كرده تا بتوانيم ارتباط آنها را نباشد. براي اين دسته از واژگان الز

 هاي دسته اول متوجه شويم.    با واژه

براي تلفيق تصويرهاي اين دو دسته و كشف بهتر ارتباط بين آنها تصويرها را در دو حوزه رخداد بيروني و 

وط به پيروزي، گشايش و ياري قابل توجه است. كنيم. در رخداد بيروني، مسائل مرب رخداد دروني بررسي مي

و در رخداد دروني، برخورد فرد يا جامعه با اين رخداد فاتحانه مورد نظر است. بنابراين با تفكيك اين دو 

 كنيم.  حوزه امكان بيشتري را براي ارتباط واژگان سوره فراهم مي

 حوزه رخدادهاي پيروزمندانه 

 شود.يكمبودهايي كه به سرعت جبران م 

 هاي زيادي براي توسعه و گسترش.وجود راه 

 چون و چرا.غلبه بي 

 .تسلط گسترده از همه جوانب بر نيروهاي مزاحم 

 خواهد فراگير شود.راه و رسمي كه مي 

 ها.عبادت و حركت دسته جمعي انسان 

 .جماعتي كه درگير با نيروهاي مخالف است 

  انديشد.ميتدبيري كه به غلبه و نيز به تداوم اين غلبه 

 اي كه خود آغاز كارهاي جديد است.پيروزي 

 اي كه نياز به حفظ شدن دارد.پيروزي 

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

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

 حوزه كارهاي پيروزشدگان 

 .خوشحالي و شادي مفرط منتج از پيروزي 
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 اي كه به دنبال استفاده از موقعيت پيروزي است.انديشه 

 ها.ن كارهاي زيبا در كنار برطرف كردن نقصبازگو كرد 

 .توجه مداوم به غايت و انجام كار در راستاي آن 

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

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

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

 توجه به بستر نزول سوره. د

نزول سوره  براي تصويرسازي بهتر از مفاهيم و واژگان سوره و به ويژه پيام اصلي آن، گاهي الزم است بستر

اهلل عليه و آله و  صليسال به پيامبر اعظم  32هاي قرآن به صورت تدريجي در طي  را بررسي كنيم؛ زيرا سوره

تواند در كشف مفاهيم ما را  ها مي هاي مختلفي نازل شده است و دانستن اين مناسبت ها و بهانه به مناسبت

« شأن نزول»يا « علل نزول»ذكر شده كه موسوم به  بيشتر ياري كند. عالوه بر داليلي كه براي نزول آيات

فضاي »بررسي فضاي كلي جامعه در تحليل سوره نيز بسيار مهم است به اين فضاي كلي اصطالحاً   است،

 شويم  براي اين منظور رواياتي را كه الميزان در اين زمينه بيان كرده است يادآور مي 1شود. گفته مي« نزول

 صلي اهلل عليه و آلهاتل روايت كرده كه گفت  وقتى اين سوره نازل شد، رسول خدا در مجمع البيان از مق 

دادند، ولى وقتى عباس  به يكديگر مژده مى شده آن را بر اصحابش قرائت كرد، اصحاب همه خوشحال

گريى عمو؟ عرضه داشت  من خيال  پرسيد  چرا مى صلي اهلل عليه و آلهآن را شنيد گريه كرد، رسول خدا 

. حضرت فرمود  بله اين سوره همان را دهد، يا رسول اهلل و را به تو مىكنم اين سوره خبر مرگ ت ىم

بعد از نزول اين سوره بيش از دو سال زندگى  صلي اهلل عليه و آلهگويد كه تو فهميدى، و رسول خدا  مى

 نكرد، و از آن به بعد هم ديگر كسى او را خندان و خوشحال نديد.

 اند كه  اين سوره داللت دارد بر اينكه  ه داللت سوره بر خبر مرگ آن جناب چنين گفتهو بعضى در وج

از انجام رساالت خود فارغ شده، آنچه بنا بود انجام دهد انجام داده، و  صلي اهلل عليه و آلهرسول خدا 

، «لزوالعند الكمال يرقب ا» دوران تالش و مجاهدتش به سر رسيده، و معلوم است كه طبق مثل معروف

 هر چيزى كه به حد كمالش رسيد بايد منتظر زوالش بود.

  در اواخر عمرش  صلي اهلل عليه و آلهو در همان كتاب از ام سلمه روايت كرده كه گفت  رسول خدا

 و سبحان اهلل و بحمده و استغفر اهلل» گفت  رفت، مگر اينكه مى آمد و نمى نشست و نمى ايستاد و نمى نمى

ام، آنگاه اين سوره را  علت اين معنا را پرسيديم، فرمود  من بدين عمل مامور شده ما «اتوب اليه

 «.وَ الفَتحُ اهللإِذا جاءَ نَصرُ » خواند  مى

                                                             
 در جلد دوم اين كتاب درباره فضاي نزول توضيح داده خواهد شد. 1
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  روايت آورده كه گفت  من از  عليه السالمو در عيون به سند خود از حسين بن خالد از حضرت رضا

 اهللبِسمِ »اى كه از قرآن نازل شد سوره  اولين سورهحديث كرد كه   عليه السالمپدرم شنيدم كه از پدرش 

 .بود «اهللإِذا جاءَ نَصرُ »نازل شد سوره   اى كه بود، و آخرين سوره «الرَّحمنِ الرَّحِيمِ اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ

 توان موارد زير را بيان نمود  باتوجه به روايات فوق در رابطه با بستر نزول سوره مي

اهلل عليه و آله نازل شده است و ناظر بر همه محاسن قيام و اقامه  صليعمر پيامبر  اين سوره در اواخر .1

 هاي متمادي اجرا شده است. ديني است كه توسط حضرت در طي سال

دهد در عين اينكه اقامه دين با موفقيت كامل انجام شده است ولي از نظر گسترش و  اين سوره نشان مي .3

توان  هاي ديگري نيز انجام شود. در واقع دستورات اين سوره را مي هعمق بخشي به آن الزم است برنام

 به عنوان عوامل گسترش دهنده و عميق كننده دين تلقي كرد.

اين سوره به بيان نواقص مسلمين نيز اشاره  1شود هايي كه از زمان نزول سوره بيان مي از ال به الي داستان .2

امامت را از جريان وحي جدا ساخت. بنابراين فقدان تسبيح  اي است كه نظام دارد. اين نواقص همان بليه

و استغفار در اين سوره منجر به تضييع حق امامت شده است. و در نظر گرفتن اين نكته در اين سوره 

 ت نهفته از اين دوران باشد. سؤاالتواند پاسخ بسياري از  بسيار مهم و كليدي است و مي

 نويسي مرحله دوم: گزاره

هاي  كند، امكان دستيابي به گزاره له كه ما را به تعقل در حوزه فهم غرض هدايتي سوره نزديك مياين مرح

شود تا بتوانيم سوره را در  ها موجب مي كند. شناخت و يقين نسبت به اين گزاره عقلي را براي ما فراهم مي

هاي عقلي  ها گزاره مين سورهبراي اين كار با تفكر در مضا  عمق جان خود فهم كرده و در عمل اجرا كنيم.

 آوريم.    سوره را از ظاهر آيات به دست مي

 هايي از سورهگزاره .الف

 رسد  ها توجه به موضوع زير بسيار مهم به نظر مي قبل از استخراج گزاره

متن اين سوره از جمله شرط و جواب و جمله استدالل تشكيل شده است، لذا براي استخراج گزاره الزم 

ه شرط و جواب و استدالل با هم در نظر گرفته شود. در نظر گرفتن اين قالب بياني كه قالبي بسيار است جمل

 هاي عقلي الزم است.   جذّاب و پر نكته است، براي به دست آوردن گزاره

 جمله شرط عبارتست از  اذا جاء نصر اهلل و الفتح، و رايت الناس يدخلون في دين اهلل افواجا

 تست از  فسبح بحمد ربك و استغفره جمله جواب عبار

 جمله استدالل عبارتست از  انه كان توابا

 هاي زير را مطالعه و تكميل نماييد   گزاره

                                                             
 به پاورقي قبل مراجعه شود. 1
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 رسول خدا در سوره 

  اهلل عليه و آله است.  صليمحور سوره و مخاطب اصلي آن شخص پيامبر 

  آله در گسترش كمي و كيفي دين اهلل عليه و  صلينصر خدا و فتح، دو عنايت ويژه خداوند به پيامبر

 الهي است.

  اهلل عليه و آله در سوره به معناي محوريت نظام امامت در جامعه است. بدين  صليمحوريت پيامبر

ترتيب وظايف نامبرده شده وظايفي همگاني به امامت وليّ الهي است. و تنها در اين صورت است كه 

 شود.  انسان با نصر الهي و فتح روبرو مي

 هاي آموزشي  م و وليّ الهي معلم تسبيح و استغفار است. )رجوع به ادعيه در اين زمينه بهترين متناما

 1براي سير و سلوك انسان و رسيدن به قرب الهي و رسيدن به نصر و فتح حقيقي هستند.(

 .......... 

 ......... 

 

 نصر الهي و فتح  

 ،صورت گرفته و به هيچ وجه قابل نقض نيست.  به صورت كامل با استقرار تامّ  تحقق نصر الهي و فتح

 )جاء(  

  اهلل عليه و آله قرار  صليدر ازاي تحقق نصر الهي و فتح دو وظيفه تسبيح و استغفار در پيش روي پيامبر

 گرفته شده است. 

 گشايش( است و گشايش خود نصري ديگر براي مراحل بعدي  براي فتح اي مقدمه ،نصر به معناي ياري(

هاي ديگر  گيرد و خود نصري ديگر براي مراحل و فتحت. در واقع فتح با نصر صورت ميزندگي اس

 است.

 ........... 

 .......... 

 گرايش عمومي به دين 

 اي تحقق يافته است و كسي ياراي  گرايش عمومي به دين از مصاديق نصرت و فتح الهي است و وعده

 مقابله با آن را ندارد. 

 داري و روح آن است؛ زيرا پس از رؤيت علني شدن الزم االجراست. كان دينتسبيح و استغفار از ار 

                                                             
 ليه السالم رجوع شود.به صحيفه علويه اميرالمومنين ع 1
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 گيرد، اقامه  براي حاكميت عبوديت خالص خداوند در سراسر جهان كه با تسبيح و استغفار صورت مي

 دين ضروري است. 

 .......... 

 .......... 

 تسبيح، حمد، استغفار  

 ابند، الزم است تسبيح و حمد نيز قرين هم باشند؛ نيز ي همانگونه كه نصر و فتح قرين با هم تحقق مي

 الزم است تسبيح و استغفار با هم صورت پذيرد.

 تواند بين استغفار و  تواند همانند نسبت فتح و نصر باشد. اين نسبت مي نسبت بين تسبيح و حمد مي

آن استغفار تسبيح كند و  برقرار شود. در اين صورت فرد با تسبيح خداي خود استغفار مي نيزتسبيح 

 ديگري براي او خواهد بود.   

 .نصر الهي و فتح دو نعمتي است كه شكر آن تسبيح و استغفار است 

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

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

 توّاب بودن خداوند  

 مندي انسان از استغفار است.  تواب بودن خداوند دليلي در بهره 

 مندي  مندي او از تسبيح است، توّاب بودن خدا به بهره مراه بهرهمندي انسان از استغفار ه از آنجا كه بهره

 انسان از تسبيح نيز مرتبط است. 

  از آنجا كه تسبيح و استغفار دستوري در برابر نصر و فتح است، تواب بودن خدا با نصر الهي و فتح نيز

 در ارتباط است.

  مند ساختن انسان  راده و رضايت او در بهره، تواب بودن خدا در واقع به معناي ا«توب»با توجه به معناي

اي مشخص به  مندي در برنامه اين بهره  از رحمت خاص خود و درك فيض و عنايات ويژه است. شيوه

 نام دين توسط وليّ حق الهي تبيين شده و در اختيار انسان قرار داده شده است. 

  تواند به صورت  است كه انسان ميتواب بودن خدا، دليل توبه انسان و عامل آنست. در اين صورت

 حقيقي خداوند را منزه از هر نقصي بداند و با حمد او را تسبيح كند.  

  در واقع برخورداري انسان از نصر الهي و فتح، و برخورداري او از تسبيح و استغفار، تجلي توّاب بودن

 خداوند است.

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

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

 1هاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه نصر گزاره .ب

 دهد،  ش را وعده فتح و يارى مىادر اين سوره خداى تعالى رسول گرامي 

 شوند،  كند كه مردم گروه گروه داخل اسالم مى دهد كه به زودى آن جناب مشاهده مى و خبر مى 

 خدا را تسبيح كند و حمد گويد و استغفار  دهد كه به شكرانه اين يارى و فتح خدايى، و دستورش مى

 نمايد. 

 .و اين سوره بنا به استظهارى كه خواهيم كرد در مدينه بعد از صلح حديبيه و قبل از فتح مكه نازل شده 

  وَ الفَتحُ اهللإِذا جاءَ نَصرُ 

 خبرى باشد از  ظهور در استقبال )آينده( دارد، و اين ظهور اقتضا دارد كه مضمون آيه شريفه «اذا» كلمه

 دهد،  امرى كه هنوز رخ نداده و به زودى رخ مى

  يارى و فتح است، آيد[ ]آن امري كه به زودي ميو چون آن امر 

 اهلل عليه و آله داده، و نيز از  صليهايى است كه خداى تعالى به پيامبر  در نتيجه سوره مورد بحث از مژده

 مالحم و خبرهاى غيبى قرآن كريم است.

 جنس نصرت و فتح نيست، تا آيه  -اند آن طور كه بعضى از مفسرين پنداشته- «فتح» و «نصر» ر ازو منظو

شريفه با تمامى مواقفى كه خداى تعالى پيامبرش را يارى نموده و بر دشمنان پيروز كرده منطبق شود، 

 اهللاسَ يَدخُلُونَ فِي دِينِ وَ رَأَيتَ النَّ» چون با آيه شود،مثال با ايمان آوردن انصار و اهل يمن هم منطبق 

سازد، زيرا اسالم آوردن انصار و اهل يمن و ساير مسلمانان كه قبل از فتح مكه مسلمان  نمى «أَفواجاً

 شدند فوج فوج نبوده.

 فتح خوانده  «إِنَّا فَتَحنا لَكَ فَتحاً مُبِيناً» و نيز منظور آيه، صلح حديبيه كه خداى تعالى آن را در آيه

د باشد، براى اينكه آيه بعدى با آن انطباق ندارد، و در صلح حديبيه مردم فوج فوج داخل اسالم توان نمى

 نشدند.

 تواند مصداق اين نصرت و فتح باشد، فتح مكه است، چون فتح مكه در  اى كه مى ترين واقعه پس روشن

ت روشنى بود كه و در بين همه فتوحات، ام الفتوحات و نصر صلي اهلل عليه و آلهحيات رسول خدا 

 بنيان شرك را در جزيرة العرب ريشه كن ساخت.

  إِنَّا فَتَحنا » و مؤيد اين نظريه وعده نصرتى است كه در ضمن آيات نازله درباره حديبيه داده و فرموده

هُ عَلَيكَ وَ يَهدِيَكَ صِراطاً مُستَقِيماً وَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعمَتَ اهللُلَكَ فَتحاً مُبِيناً لِيَغفِرَ لَكَ 

، چون بسيار نزديك به ذهن است كه منظور از فتح و نصر عزيز، همان فتح مكه «نَصراً عَزِيزاً اهللُيَنصُرَكَ 

باشد، چون تنها فتحى كه مرتبط با فتح حديبيه باشد همان فتح مكه است كه دو سال بعد از صلح حديبيه 

 اتفاق افتاد.

                                                             
 773-701، ص 25 ترجمه الميزان، ج 1
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 تر است، تا آيه را حمل كنيم بر اجابت دعوت حقه از ناحيه اهل يمن و  اين نظريه به ذهن نزديك و

 شان در اسالم، دخول بدون خونريزي

 صلي اهلل عليه و تر به اعتبار همان است كه بگوييم  مراد از نصر و فتح، نصرت رسول خدا  پس نزديك

 . راد از فتح، فتح مكه استم بر كفار قريش، و آله

  و نيز بگوييم اين سوره بعد از صلح حديبيه و بعد از نزول سوره مباركه فتح و قبل از فتح مكه نازل شده

 است.

  أَفواجاً اهللوَ رَأَيتَ النَّاسَ يَدخُلُونَ فِي دِينِ 

 به معناى جماعتى است كه به سرعت عبور كنند،  «فوج» گويد كلمه راغب در مفردات مى 

 جمع فوج افواج است[ آيد. مى «اجافو» و جمع اين كلمه[  

  اين است كه جماعتى بعد از  «داخل شدن مردم در دين خدا افواجا» معناى]راغب[ و بنا به گفته وى

 جماعتى ديگر به اسالم در آيند، 

 همان اسالم است،  «دين اهلل» و مراد از 

 [همان اسالم است «دين اهلل» مراد از] غير  «اإلِسالمُ اهللنَّ الدِّينَ عِندَ إِ» چون خداى تعالى به حكم آيه

 داند. اسالم را دين نمى

  فَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ وَ استَغفِرهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً

  ،از آنجايى كه اين نصرت و فتح اذالل خداى تعالى نسبت به شرك، و اعزاز توحيد است 

 بود،  و به عبارتى ديگر اين نصرت و فتح ابطال باطل و احقاق حق 

  ]مناسب بود كه از جهت اول سخن از تسبيح و تنزيه خداى تعالى برود، ]با توجه به دو جمله فوق 

  سخن از حمد و ثناى او برود،  -كه نعمت بزرگى است- از جهت دوم]و نيز مناسب بود[ و 

 .و به همين جهت به آن جناب دستور داد تا خدا را با حمد تسبيح گويد 

  وجه ديگرى براى توجيه و مناسبت اين دستور هست، البته در اين ميان 

o اش اين است كه او را با  كه رب عالم است، بر بنده و آن اين است كه حق خداى عزوجل

 صفات كمالش ذكر كند 

o  ياد نقص و حاجت خود بيفتد، ه همواره ب]بنده[ و 

o  كه در از بين بردن هايى از گرفتاري صلي اهلل عليه و آلهو چون فتح مكه باعث شد رسول خدا

 باطل و قطع ريشه فساد داشت فراغتى حاصل كند، 

o  ]كه تسبيح - دستورش داد كه از اين به بعد كه فراغتت بيشتر است، به ياد جالل خدا]خدا به او

 بپردازد،  -كه حمد او است و نقص و حاجت خودش، كه استغفار است- و جمالش -او است

 كه آمرزيده هست، درخواست ادامه مغفرت  صلي اهلل عليه و آله و معناى استغفار در مثل رسول خدا

 است، 

 [معناى استغفار در مثل رسول خدا درخواست ادامه مغفرت است ]عينا  چون احتياج به مغفرت از نظر بقا

 مثل احتياج به حدوث مغفرت است، )دقت فرماييد(. 
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 1.و اين استغفار از ناحيه آن جناب تكميل شكرگزارى است  

  نَّهُ كانَ تَوَّاباًإِ

 3كند، و در عين حال تشويق و تاكيد هم هست. اين جمله دستور به استغفار را تعليل مى 

                                                             
 .گذرانديم گناه آمرزش معناى در گفتارى كتاب اين ششم جلد آخر در ما خوانيم:در ادامه اين بخش در تفسير مي 1

 ي سوره مباركه نصر در تفسير الميزان:بحث رواي 2

در سال حديبيه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله با مشركين قريش صلح نمود، و در مجمع البيان در داستان فتح مكه آمده: بعد از آنكه 

تواند داخل در عهد رسول خدا صلي اهلل عليه و آله شود، و هر  مى ،ط صلح اين بود كه هر كس و هر قبيله عرب بخواهدييكى از شرا

و عقد رسول خدا صلي اهلل عليه و آله پيوست، و قبيله ، قبيله خزاعه به عهد شودتواند داخل در عهد قريش  كس و هر قبيله بخواهد مى

 بنى بكر در عقد و پيمان قريش در آمد، و بين اين دو قبيله از قديم األيام دشمنى بود.

جنگى ميان بنى بكر و خزاعه اتفاق افتاد، و قريش بنى بكر را با دادن سالح كمك كردند، ولى آشكارا كمك انسانى ندادند  ،در اين بين

 جز بعضى افراد، از آن جمله عكرمة بن ابى جهل و سهيل بن عمرو كه شبانه و مخفيانه به كمك بنى بكر رفتند.به 

ناگزير عمرو بن سالم خزاعى سوار بر مركب خود شد و به مدينه نزد رسول خدا صلي اهلل عليه و آله شتافت، و اين در هنگامى بود كه 

ود، و رسول خدا صلي اهلل عليه و آله در مسجد در بين مردم بود، عمرو بن سالم ايستاد و اين ا افتاده بهله فتح مكه بر سر زبانهأمس

 اشعار را سرود:

 ال هم انى ناشد محمدا             حلف ابينا و ابيه اال تلدا         

 ان قريشا أخلفوك الموعدا        و نقضوا ميثاقك الموكدا         

ول خدا صلي اهلل عليه و آله فرمود: اى عمرو بس است، سپس برخاست و به خانه همسرش ميمونه رفت و و قتلونا ركعا و سجدا رس 

خويشاوندان عمرو - فرمود: يارى نشوم اگر بنى كعب فرمود: آبى برايم آماده ساز، آنگاه شروع كرد به غسل و شستشوى خود، و مى

با جماعتى حركت كرده نزد رسول خدا صلي اهلل عليه و آله آمدند، آنها هم  را يارى نكنم، آنگاه از خزاعه بديل بن ورقاء -بن سالم

 بنى بكر را به اطالع آن حضرت رسانده به طرف مكه برگشتند. آنچه از بنى بكر و قريش كشيده بودند و مخصوصا يارى قريش از

آيد تا پيمان صلح  از طرف قريش به سوى شما مى  بينم ابوسفيان و رسول خدا صلي اهلل عليه و آله از پيش خبر داده بود كه گويا مى

هانش اهمين طور كه فرموده بود پيش آمد، بديل و همر بيند. اتفاقاً حديبيه را تمديد كند و به زودى بديل بن ورقاء را در راه مى

كه ابوسفيان بديل را ديد پرسيد:  رود تا پيمان را تمديد و محكم كند. همين ابوسفيان را در عسفان ديدند كه از طرف قريش به مدينه مى

هاى اطراف. گفت: مدينه نزد محمد نرفتى؟ پاسخ داد نه. و از هم جدا شدند، رفته بودم كنار دريا و اين بيابان :آيى؟ گفت از كجا مى

ز هسته خرما داده، بديل به طرف مكه رهسپار شد، ابوسفيان به همراهان خود گفت: اگر بديل مدينه رفته باشد، حتما آذوقه شترش را ا

برويم ببينيم شترش كجا خوابيده بود، رفتند و آنجا را يافته پشكل شتر بديل را پيدا كردند و شكافتند ديدند هسته خرما در آن هست 

 ابوسفيان گفت به خدا سوگند بديل نزد محمد رفته بود.

ت، عرضه داشت: اى محمد خون قوم و خويشاوندانت را حفظ ابوسفيان از آنجا به مدينه آمد و نزد رسول خدا صلي اهلل عليه و آله رف

ه كن و قريش را پناه بده و مدت پيمان را تمديد كن. رسول خدا صلي اهلل عليه و آله فرمود: آيا عليه مسلمانان توطئه كرديد و نيرنگ ب

ن خود هستيم. ابوسفيان از آنجا بيرون آمد، به ايد ما بر سر پيما كار زديد و پيمان را شكستيد؟ ابوسفيان گفت: نه. فرمود: اگر نشكسته

تواند عليه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله  مگر كسى مى ،أبوبكر برخورد و گفت: قريش را در پناه خود گير. أبوبكر گفت: واى بر تو

را از او شنيد. از او هم كسى را پناه بدهد. از او هم گذشت به عمر بن خطاب برخورد و همان تقاضا را از او كرد و همان جواب 

حبيبه همسر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله رفت و خواست تا روى فرش رسول خدا صلي اهلل عليه و آله گذشت به منزل دخترش ام
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بنشيند، دخترش خم شد و فرش را جمع كرد، ابوسفيان گفت: دخترم آيا دريغ كردى از اينكه پدرت روى فرش بنشيند؟ گفت: بله، اين 

 توانى روى اين فرش بنشينى. ش رسول خدا صلي اهلل عليه و آله است، و تو به خاطر شركت نجس و پليد هستى و نمىفر

دهى و مدت پيمان ايشان  رفت و گفت: اى دختر سيد عرب، آيا قريش را پناه مى سالم اهلل عليهااز آنجا هم بيرون شد و به خانه فاطمه 

فرمود جوار من جوار رسول خدا  سالم اهلل عليهاترين خانم در همه مردم خواهى بود. فاطمه  امىكنى؟ اگر چنين كنى گر را تمديد مى

هاى من  صلي اهلل عليه و آله است. پرسيد: آيا ممكن نيست به دو پسرانت دستور دهى اين كار را بكنند؟ فرمود: به خدا سوگند بچه

تواند به دشمن رسول خدا صلي اهلل عليه و آله  الوه بر اين، هيچ مسلمانى نمىاند كه بين مردم جوار دهند، ع كودكند و به حدى نرسيده

خواهم برايم خير  ام از همه جا قطع شده، از تو مى كرد و گفت: اى اباالحسن چاره عليه السالمپناه دهد. آنگاه رو به على بن ابى طالب 

مود: تو پيرمرد قريشى، برخيز و بر در مسجد بايست و اعالم كن كه فر عليه السالم اى پيش پايم بگذارى. على خواهى كنى و راه چاره

همه بدانيد من قريش را در پناه و جوار خود قرار دادم، اين را بگو و به ديار خودت مكه برگرد، ابوسفيان پرسيد: اين كار دردى از من 

راغ ندارم، ناگزير ابوسفيان برخاست و در مسجد دوا خواهد كرد؟ فرمود: به خدا سوگند گمان ندارم، وليكن چاره ديگرى برايت س

 فرياد زد ايها الناس من قريش را در جوار خود قرار دادم، آنگاه شترش را سوار شد و به طرف مكه رفت.

اى؟ ابوسفيان قصه را برايشان شرح داد. گفتند: به خدا سوگند على بن ابى طالب  وقتى وارد بر قريش شد، پرسيدند چه خبر آورده

اى ندارد، ابوسفيان گفت: نه به خدا  رى برايت انجام نداده، جز اينكه به بازيت گرفته، و اعالمى كه در بين مسلمانان كردى هيچ فايدهكا

 سوگند على منظورش بازى دادن من نبود، ولى چاره ديگرى نداشتم.

با مردم مكه، مجهز و آماده شوند، و آنگاه عرضه  گويد: رسول خدا صلي اهلل عليه و آله دستور داد تا مسلمانان براى جنگ راوى مى

داشت بار الها چشم و گوش قريش را از كار ما بپوشان و از رسيدن اخبار ما به ايشان جلوگيرى فرما تا ناگهانى بر سرشان بتازيم و 

نوشت و به دست آن زن داد تا  اى به قريش قريش را در شهرشان مكه غافلگير سازيم، در اين هنگام بود كه حاطب بن ابى بلتعه نامه

و زبير را فرستاد تا نامه را از آن زن بگيرند، كه  عليه السالمبه مكه برساند، ولى خبر اين خيانتش از آسمان به رسول اهلل رسيد، و على 

 داستانش در سوره ممتحنه گذشت.

د در مدينه كرد و ده روز از ماه رمضان گذشته بود كه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله در داستان فتح مكه ابوذر غفارى را جانشين خو

 با ده هزار نفر لشكر از مدينه بيرون آمد، و اين در سال هشتم هجرت بود، و از مهاجر و انصار حتى يك نفر تخلف نكرد.

مية بن مغيره، در بين راه ، و عبداهلل بن ا(از سوى ديگر ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب )پسر عموى رسول خدا صلي اهلل عليه و آله

رسول خدا صلي اهلل عليه و آله را ديدند، و اجازه مالقات خواستند، ليكن آن جناب اجازه نداد، ام سلمه  «نيق العقاب» در محلى به نام

اين دو پسر  همسر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله در وساطت و شفاعت آن دو عرضه داشت: يا رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله يكى از

عموى تو و ديگرى پسر عمه و داماد تو است. فرمود مرا با ايشان كارى نيست، اما پسر عمويم هتك حرمتم كرده، و اما پسر عمه و 

اى  دامادم همان كسى است كه درباره من در مكه آن سخنان را گفته بود، وقتى خبر اين گفتگو به ايشان رسيد ابوسفيان كه پسر خوانده

روم تا از  گذارم، آن قدر مى گيرم و سر به بيابان مى بود گفت: به خدا سوگند اگر اجازه مالقاتم ندهد دست اين كودك را مىهمراهش 

گرسنگى و تشنگى بميريم، اين سخن به رسول خدا صلي اهلل عليه و آله رسيد، حضرت دلش سوخت و اجازه مالقاتشان داد، هر دو به 

 آوردند.ديدار آن جناب شتافته اسالم 

و چون رسول خدا صلي اهلل عليه و آله در مر الظهران بار انداخت، و با اينكه اين محل نزديك مكه است، مردم مكه از حركت آن 

 خبر بودند، در آن شب ابوسفيان بن حرب و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء از مكه بيرون آمدند تا خبرى كسب كنند. جناب بكلى بى

با خود گفت: پناه به خدا، خدا به داد قريش برسد كه دشمنش تا پشت  ،عموى پيامبر صلي اهلل عليه و آله ،از سوى ديگر عباس

هاى مكه رسيده، و كسى نيست به او خبرى بدهد، به خدا اگر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله به ناگهانى بر سر قريش بتازد و با  كوه
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قرارى وادارش كرد همان شبانه بر استر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله  ود شده، اين بىشمشير وارد مكه شود، قريش تا آخر دهر ناب

 گفت: سوار شده به راه بيفتد، با خود مى

رسد و به طرف مكه  كشى برخورم، و يا دامدارى را ببينم، و يا به كسى كه از سفر مى هاى اراك اقال به هيزم الى درختهبلكه الب ،بروم

نمايم، به او بگويم به قريش خبر دهد كه لشكر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله تا كجا آمده، بلكه بيايند التماس كنند و رود برخورد  مى

 نظر كند. امان بخواهند تا آن جناب از ريختن خونشان صرف

د به كسى برخورم، كه ناگهان زدم تا شاي خوانيم: به خدا سوگند در البالى درختان اراك دور مى از اينجا مطلب را از قول عباس مى

كردند، خوب گوش دادم صاحبان صدا را شناختم، ابوسفيان بن حرب و حكيم بن حزام و  صدايى شنيدم كه چند نفر با هم صحبت مى

ه ام، بديل در پاسخ گفت: ب گفت به خدا سوگند هيچ شبى در همه عمرم چنين آتشى نديده بديل بن ورقاء بودند، و شنيدم ابوسفيان مى

تر از اينند كه چنين لشكرى انبوه فراهم آورند من او را از  ها از قبيله خزاعه باشد، ابوسفيان گفت: خزاعه پست نظر من اين آتش

تا صدايم را شنيد شناخت، و گفت ابوالفضل تويى؟ گفتم آرى، گفت: لبيك پدر  -ابوسفيان- صدايش شناختم، و صدا زدم اى أباحنظله

اى؟ گفتم: اينك رسول خدا صلي اهلل عليه و آله است با لشكرى آمده كه شما را تاب مقاومت آن  ، چه خبر آوردهو مادرم فداى تو باد

 نيست، ده هزار نفر از مسلمين است.

گويى چه كنم؟ گفتم: با من سوار شو تا نزد آن جناب برويم تا از حضرتش برايت امان بخواهم، به خدا قسم اگر آن  پرسيد: پس مى

زند، ابوسفيان با من سوار شد، با شتاب استر را به طرف رسول خدا صلي اهلل عليه و آله راندم، از  ر تو دست يابد گردنت را مىجناب ب

گفتند: اين عموى رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سوار بر استر آن جناب است، تا به آتش عمر بن  شديم مى هر اجاق و آتشى رد مى

اى اباسفيان حمد خداى را كه وقتى به تو دست يافتيم كه هيچ عهد و پيمانى در بين نداريم، آنگاه به عجله به خطاب رسيديم، صدا زد 

طرف رسول خدا صلي اهلل عليه و آله دويد، من نيز استر را به شتاب رساندم، به طورى كه عمر و استر من جلو درب قبه راه را به 

 زند. شد، آن طور كه يك سواره كندرو، از پياده كندرو جلو مى يكديگر بستند، و باألخره عمر زودتر داخل

عمر عرضه داشت: يا رسول اهلل اين ابوسفيان دشمن خداست كه خداى تعالى ما را بر او مسلط كرده و اتفاقا عهد و پيمانى هم بين ما و 

ام، آنگاه بالفاصله نشستم و سر رسول خدا  اه دادهاو نيست، اجازه بده تا گردنش را بزنم، من عرضه داشتم: يا رسول اهلل من او را پن

گرفتم، و عرضه داشتم به خدا سوگند كسى غير از من امروز درباره او سخن نگويد، ولى  -به رسم التماس- صلي اهلل عليه و آله را

هر چه باشد از آل عبد مناف ورزيد، به او گفتم: اى عمر آرام بگير، درست است كه اين مرد چنين و چنان كرده، ولى  عمر اصرار مى

كردم. عمر گفت اى عباس، كوتاه بيا، اسالم آوردن  اگر از دودمان تو بود من وساطتش را نمى -دودمان تو- است، نه از عدى بن كعب

ارم خواست بگويد: تعصب دودمانى در ك تر بود براى من از اينكه پدرم خطاب اسالم بياورد. مى تو آن روز كه اسالم آوردى محبوب

شد. در اينجا رسول خدا صلي اهلل عليه و  شد، اگر مى نيست، به شهادت اينكه از اسالم تو خوشحال شدم بيش از آنكه پدرم مسلمان مى

 آله به عمويش عباس فرمود فعال برو او را امان داديم، فردا صبح او را نزد من آر.

لي اهلل عليه و آله بردم، همين كه او را ديد فرمود: واى بر تو اى گويد: صبح زود قبل از هر كس ديگر او را نزد رسول خدا ص مى

آيا هنوز وقت آن نشده كه بفهمى جز اهلل معبودى نيست؟ عرضه داشت: پدر و مادرم فداى تو كه چقدر پابند رحمى، و چقدر  ،اباسفيان

يگرى باشد، بايد آن خدا در جنگ بدر و روز احد دادم كه با خداى تعالى خداى د كريم و رحيم و حليمى، به خدا قسم اگر احتمال مى

كرد. رسول خدا صلي اهلل عليه و آله فرمود: واى بر تو اى اباسفيان آيا وقت آن نشده كه بفهمى من فرستاده خداى تعالى  ياريم مى

گفتم واى بر تو شهادت گويد: به او  له هنوز شكى در دلم است عباس مىئهستم؟ عرضه داشت: پدر و مادرم فدايت شود، در اين مس

 ناچار شهادت داد.ه قبل از اينكه گردنت را بزنند. ابوسفيان ب ،بده به حق

در اين هنگام رسول خدا صلي اهلل عليه و آله فرمود: اى عباس برگرد و او را در تنگه دره نگه دار، تا لشكر خدا از پيش روى او 

ترين نقطه دره نگه داشتم، لشكريان اسالم قبيله قبيله رد زديك دماغه كوه، تنگبگذرد، و او قدرت خداى تعالى را ببيند، من او را ن



16 

                                                                                                                                                                                   

گفتم مثال اين قبيله اسلم است، اين جهينه است، اين فالن است، تا در  دادم، و مى پرسيد: اينها كيانند؟ و من پاسخ مى شدند و او مى مى

هاجرين و انصار عبور كرد، در حالى كه نفرات كتيبه آنچنان غرق آهن آخر خود رسول خدا صلي اهلل عليه و آله در كتيبه خضراء از م

 شده بودند كه جز حدقه چشم از ايشان پيدا نبود، ابوسفيان پرسيد اينها كيانند: اى اباالفضل؟

طنت اين رسول خدا صلي اهلل عليه و آله است كه با مهاجرين و انصار در حركت است. ابوسفيان گفت: اى اباالفضل سل :گفتم

 .سلطنت و پادشاهى نيست. بلكه نبوت است، گفت: بله حاال كه چنين است ،ات عظيم شده، گفتم واى بر تو برادرزاده

حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء نزد رسول خدا صلي اهلل عليه و آله آمدند، و اسالم را پذيرفته با آن جناب بيعت كردند، وقتى مراسم 

اهلل عليه و آله آن دو را پيشاپيش خود روانه به سوى قريش كرد تا ايشان را به سوى اسالم دعوت بيعت تمام شد، رسول خدا صلي 

كنند و اعالم بدارند هر كس بر خانه ابوسفيان كه باالى مكه است داخل بشود ايمن است، و هر كس داخل خانه حكيم كه در پايين 

 انه خود را بروى خود ببندد و دست به شمشير نزند ايمن است.مكه است بشود او نيز ايمن خواهد بود، و هر كس هم درب خ

و بعد از آنكه ابوسفيان و حكيم بن حزام از نزد رسول خدا صلي اهلل عليه و آله بيرون آمدند و به طرف مكه روانه شدند، رسول خدا 

فرمود تا بيرق خود را در بلندترين نقطه مكه به سركردگى جمعى از سواره نظام مهاجرين مامور  صلي اهلل عليه و آله زبير بن عوام را

كه محلى است به نام حجون نصب كند و فرمود از آنجا حركت نكنيد تا من برسم، و وقتى خود آن جناب به مكه رسيد، در همين 

انان قضاعه و بنى اش، و خالد بن وليد را با جمعيتى از مسلم حجون خيمه زد، و سعد بن عباده را به سركردگى كتيبه انصار در مقدمه

 ها نصب كنند. سليم را دستور داد تا به پايين مكه بروند، و پرچم خود را در آنجا نرسيده به خانه

و به ايشان دستور داد كه به هيچ وجه متعرض كسى نشوند و با كسى نجنگند، مگر آنكه ابتدا به جنگ كرده باشد، و دستور داد چهار 

مقبس بن ضبابه، و نيز دستورشان .3ابن خطل .3حويرث بن نفيل .2عبداهلل بن سعد بن ابى سرح .1نند: نفر را هر جا ديدند به قتل برسا

خوان را هر جا ديدند بكشند، و اينها كسانى بودند كه با آوازه خوانيهايشان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله  داد كه دو نفر مطرب و آوازه

 عليه السالمدر همان حال به قتلشان برسانند. طبق اين فرمان على  ،دست به پرده كعبه دارند گفتند. و فرمود حتى اگر ديدندمى را هجو

خوانها را كشت، و آن ديگرى متوارى شد، و نيز مقبس بن ضبابه را در بازار به قتل رسانيد، و ابن  حويرث بن نفيل و يكى از دو آوازه

ند، و دو نفر به وى حمله كردند، يكى سعيد بن حريث، و ديگرى عمار بن خطل را در حالى كه دست به پرده كعبه داشت پيدا كرد

 ياسر، سعيد از عمار سبقت گرفت و او را به قتل رسانيد.

ركاب مركب آن جناب را گرفت و بدان بوسه زد، آنگاه گفت:  ،ابوسفيان با شتاب خود را به رسول خدا صلي اهلل عليه و آله رسانيده

 ، آيا نشنيدى كه سعد گفته:پدر و مادرم به قربانت

 اليوم يوم الملحمة             اليوم تسبى الحرمة         

را از  -شد كه همواره به دست فرمانداران سپرده مى- دستور داد: به عجله خود را به سعد برسان، و پرچم عليه السالمحضرت به على  

پرچم انصار را از سعد بن عباده گرفت، و انصار را  عليه السالمارا، و على او بگير، و تو خودت آن را داخل شهر كن، اما با رفق و مد

 همان طور كه فرموده بود با رفق و مدارا داخل شهر كرد.

بعد از آنكه خود رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وارد مكه شد، صناديد )بزرگان( قريش داخل كعبه شدند، و به اصطالح بست نشستند، 

وارد  جان سالم بدر برند، در اين هنگام رسول خدا صلي اهلل عليه و آله -با آن همه جنايات كه كرده بودند- دندكر چون گمان نمى

ال اله اال اهلل وحده وحده أنجز وعده و نصر »مسجد الحرام شد و تا جلو درب كعبه پيش آمد، در آنجا ايستاده سخن آغاز كرده فرمود: 

نيست به جز اللَّه، تنها او تنها او كه وعده خود به كرسى نشاند و بنده خود را يارى داد، و يك تنه  معبودى ؛عبده و هزم االحزاب وحده

، هان اى مردم هر مال و هر امتياز موروثى و طبقاتى، و هر خونى كه در جاهليت محترم «همه حزبهاى مخالفش را از ميدان بدر برد

دارى كعبه و سقايت حاجيان، كه اين دو امتياز را به  كنم( مگر پرده ا لغو اعالم مىبود، زيرا اين دو پاى من )من امروز همه آنها ر

گردانم، هان اى مردم، مكه همچنان بلد الحرام است، چون خداى تعالى آن را از ازل حرمت  صاحبانش اگر اهليت داشته باشند برمى
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جانبه آن پرداخته،   هاي آن، الزم است به بررسي همه هاي سوره و شناخت مضامين و پيام پس از بررسي گزاره

توان در نظر داشت، مورد توجه قرار داد. برخي از  كه در نهايت به عنوان غرض هدايتي سوره، مي نكاتي را

 اين نكات عبارتند از 

هاي ويژه او )توب( توجه به دين و رسول  براي برخورداري از تجلي فيض خاص الهي و توجه و عنايت .1

فتح رسيده، توفيق تسبيح با حمد ضروري است. در اين صورت انسان و جامعه به فهمي از نصر الهي و 

 يابد. و استغفار را مي

                                                                                                                                                                                   

، تنها براى من پاسى از روز حليت داده شده، از آن گذشته تا داده، براى احدى قبل از من و براى خود من كشتار در آن حالل نبوده

شود، و درختانش قطع  هايش مادامى كه سبز باشد كنده نمىيدنييروزى كه قيامت بپا شود اين بلد، بلد الحرام خواهد بود، گياه و رو

اى  شدهتواند گم شود( و كسى نمى رارى نمىگيرد، )و با اشاره دست و يا سر و صدا ف گردد، و شكارش مورد تعرض احدى قرار نمى نمى

 اش را بدو بدهد. را بردارد، مگر به منظور اينكه صاحبش را پيدا كند، و گم شده

آنگاه فرمود: هان اى مردم مكه! براى پيامبر خدا همسايگان بسيار بدى بوديد، نبوت و دعوتش را تكذيب كرديد، و او را از خود 

رون كرديد و آزارش داديد، و به اين اكتفا نكرديد، حتى به محل هجرتم لشكر كشيديد و با من به قتال رانديد، و از وطن مالوفش بي

 پرداختيد، با همه اين جنايات برويد كه شما آزاد شدگانيد.

قبر برداشته ها پنهان شده بودند رسيد، مثل اينكه سر از  وقتى اين صدا و اين خبر به گوش كفار مكه كه تا آن ساعت در پستوى خانه

باشند همه به اسالم گرويدند، و چون مكه با لشكركشى فتح شده بود، و قانونا تمامى مردمش غنيمت و بردگان اسالم بودند، ولى 

 تعبير كرد.« طلقاء» رسول خدا صلي اهلل عليه و آله همه را آزاد كرد، از اين جهت از آنان به

 صلي اهلل عليه و آله شد، و اسالم آورد و اشعار زير را انشاء نمود:پس از آن ابن الزبعرى شرفياب حضور رسول خدا 

 يا رسول االله ان لسانى             راتق ما فتقت اذا أنا بور         

 اذا ابارى الشيطان فى سنن             الغى و من مال ميله مثبور         

 الشهيد أنت نذير امن اللحم و العظام لربى             ثم نفسى         

كند از ابن مسعود روايت شده كه گفت: رسول خدا صلي اهلل عليه و آله در روز فتح داخل مكه شد، در  مجمع البيان سپس اضافه مى

حالى كه پيرامون خانه كعبه سيصد و شصت بت كار گذاشته بودند، رسول خدا صلي اهلل عليه و آله با چوبى كه در دست شريف داشت 

 «گرداند كند و بر نمى حق آمد ديگر باطل را آغاز نمى ؛جاء الحق و ما يبدئ الباطل و ما يعيد» خواند: زد و مى ها مى آن بت به يك يك

 .«جاءَ الحَقُّ وَ زَهَقَ الباطِلُ إِنَّ الباطِلَ كانَ زَهُوقاً» خواند: و نيز مى

عليه و آله وارد مكه شد، حاضر نشد داخل خانه شود، در حالى وقتى رسول خدا صلي اهلل »و نيز از ابن عباس روايت شده كه گفت: 

اى از ابراهيم و اسماعيل  ها را بيرون سازند، و نيز مجسمه بت ،كه معبودهاى مشركين در آنجا باشد و دستور داد قبل از ورود آن جناب

د داشت، رسول خدا صلي اهلل عليه و آله فرمود: وجو -اى براى نوعى قمار بود كه وسيله -بود كه در دستشان چوبه از الم عليه السالم

هرگز مرتكب قمار از الم  عليهما السالمدانستند كه ابراهيم و اسماعيل  خدا بكشد مشركين را، به خدا سوگند كه خودشان هم مى

 .«نشدند

تب تاريخ و جوامع اخبار مراجعه روايات پيرامون داستان فتح مكه بسيار زياد است، هر كس بخواهد به همه آنها واقف شود بايد به ك

 اى بود. كند، آنچه ما آورديم به منزله خالصه
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شود تا خود  همراهي انسان با اين وعده قطعي موجب مي اي قطعي است،  وعده وعده گسترش دين الهي،  .3

به هالكت دائمي نرسد بلكه هميشه برخوردار از نصر الهي و فتح باشد.  ،را از سير كمال جدا نساخته

 يابد.      امعه از نصر الهي و فتح، توفيقي است كه در تسبيح و حمد و استغفار مينشانه برخورداري فرد و ج

 اين سوره متصل كننده انسان به نظام امامت و واليت الهي و برخورداري دائمي از نصر و فتح است. .2

4. ......... 

 دهيد مهم از سوره ارائه  سؤالچند هاي زير پاسخ داده و خود نيز سؤالبندي سوره به در جمع

چرا بايد در برابر نعمت نصر الهي و فتح، تسبيح و استغفار داشت؟ اين دو وظيفه چه سنخيتي با نصر  .1

 الهي و فتح دارد؟

تواند به  اهلل عليه و آله در برخورداري انسان از نصر الهي و فتح چيست؟ آيا انسان مي صلينقش پيامبر  .3

 اي داشته باشد؟ چرا؟ صورت مستقل از اين دو بهره

توان گفت ما نيز در  توانيم زمينه ساز اقامه دين در اجتماع شويم؟ در اين صورت آيا مي آيا ما هم مي .2

مثبت است، اين امر چگونه ممكن  سؤالايم؟ اگر جواب اين  استقرار نصر الهي و فتح، حظ و بهره داشته

 شود؟ مي

 توان تواب بودن خدا را در همه مراحل زندگي مشاهده كرد؟ چگونه مي .4

مند شود، از نصر و فتحي برخوردار بوده  توان گفت كه هر گاه انسان از تسبيح و استغفار بهرهآيا مي .5

است؟ اگر چنين است آيا افرادي كه منتظر نصر و فتح در آينده هستند در تسبيح و استغفار خود دچار  

 تأخير نخواهند شد؟

آورد؟ آيا ظاهرگرايي  امعه اسالمي به بار مينديدن نصر الهي و فتح در هر لحظه، چه باليي را بر سر ج .6

 ها نيست؟  يكي از اين آفت

 توان به دست آورد؟   از پيوند تسبيح و استغفار از سويي و نصر و فتح از سوي ديگر چه برداشتي مي .7

 آيا نصر و فتح الهي مقدمه تسبيح و استغفار است و يا تسبيح و استغفار مقدمه نصر الهي و فتح؟ .8

9. ............ 

11. ............ 

11. ............. 

 

 مرحله چهارم: طهارت براي تدبر )ايجاد طهارت در خود از منظر يکي از موضوعات سوره(

توانيم محورهاي عمل در تدبر اين سوره قرار دهيم. براي اين كار دو محور پيش رو آيه آخر سوره را مي

 داريم  حمد به همراه تسبيح و استغفار. 
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 توان به برخي از مصاديق استغفار و تسبيح در زندگي روزمره اشاره داشت  دن استغفار ميبراي عملياتي كر

 اعمال روزانه خود را در مسير عقالني قرار دادن، از مصاديق استغفار است. .1

 عزم بر انجام ندادن كار سوء و زشت و پايبندي به آن از مصاديق استغفار است. .3

 هاي انجام شده نيز از مصاديق استغفار است.بدي تالش براي جبران تبعات سوء برخي از .2

در جامعه )يا در يك جمعي( برآمدن، از  هاي ديگركارهاي نادرست انسانتالش در جهت جبران كردن  .4

 مصاديق استغفار جمعي است. 

، مسير استغفار متيبا استفاده مطلوب از هر نع دتوانميانسان استغفار از مصاديق شكرگزاري است. پس  .5

 د. ايپيمبرا 

6. ......... 

7. ......... 

8. ......... 

 توان براي تسبيح در نظر گرفت همين روند را مي

 منزه دانستن خداوند از هر عيب و نقصي معناي تسبيح است. .9

خود را خليفه خدا دانستن از شرايط عبوديت و از توجهات انسان به تسبيح است. در اين صورت منزه  .11

 عملي انسان است.    بودن از نواقص، به عنوان تسبيح

معناي سبح، حركت در مدار حق بدون نقص است بنابراين تسبيح به معناي اختيار كردن چنين حركتي   .11

 است. 

13.  ....................... 

12. ...................... 

ر پياده ريزي د كشاند، برنامه با توجه به موارد فوق براي خودسازي و طهارتي كه ما را به انس و تدبر قرآن مي

شدن تسبيح و استغفار در زندگي امري ضروري است. براي اين منظور مطالعه ادعيه اهل بيت عليهم السالم 

 شود. توصيه مي

 دعا اين ،عليه السالم رضا امام زيارت نماز از بعد است مستحب ،كرده ذكر مفيد شيخ كه است الزائر تحفة در

 را بخوانند 

  الغَافِرِينَ خَيرَ يَا لِي اغفِر وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى ....صَلِّ

 إِنَابَةٍ استِغفَارَ أَستَغفِرُكَ وَ رَجَاءٍ استِغفَارَ أَستَغفِرُكَ وَ حَيَاءٍ استِغفَارَ أَستَغفِرُكَ إِنِّي رَبِّ

 رَهبَةٍ استِغفَارَ أَستَغفِرُكَ وَ رَغبَةٍ استِغفَارَ أَستَغفِرُكَ وَ

 إِقرَارٍ استِغفَارَ أَستَغفِرُكَ وَ إِيمَانٍ استِغفَارَ أَستَغفِرُكَ وَ طَاعَةٍ تِغفَارَاس أَستَغفِرُكَ وَ
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  تَقوَى استِغفَارَ أَستَغفِرُكَ وَ إِخالَصٍ استِغفَارَ أَستَغفِرُكَ وَ

 ذِلَّةٍ استِغفَارَ أَستَغفِرُكَ وَ تَوَكُّلٍ استِغفَارَ أَستَغفِرُكَ وَ

 مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى فَصَلِّ إِلَيكَ مِنكَ هَارِبٍ لَكَ عَامِلٍ رَاستِغفَا أَستَغفِرُكَ وَ

  الرَّاحِمِينَ أَرحَمَ يَا خَلقِكَ جَمِيعِ عَلَى تَتُوبُ وَ تُبتَ بِمَا وَالِدَيَّ عَلَى وَ عَلَيَّ تُب وَ

  الرَّحِيمِ بِالغَفُورِ يُسَمَّى مَن يَا لرَّحِيمِا بِالغَفُورِ يُسَمَّى مَن يَا الرَّحِيمِ بِالغَفُورِ يُسَمَّى مَن يَا

  ضَرَاعَتِي ارحَم وَ سَعيِي اشكُر وَ عَمَلِي زَكِّ وَ تَوبَتِي اقبَل وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ

  المُستَغِيثِينَ غَوثَ يَا مَسأَلَتِي تُخَيِّب الَ وَ صَوتِي تَحجُب الَ وَ

  لَهُم يَنبَغِي كَمَا إِلَيهِم هَدِيَّتِي أَوصِل وَ سَأَلتُكَ مَا جَمِيعِ فِي شَفِّعهُم وَ دُعَائِي وَ سَالَمِي يأَئِمَّتِ أَبلِغ وَ

  غَيرُكَ يُحصِيهَا الَ بِأَضعَافٍ لَكَ يَنبَغِي مَا ذَلِكَ مِن زِدهُم وَ

  آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ المُرسَلِينَ أَطيَبِ عَلَى اهللُ ىصَلَّ وَ العَظِيمِ العَلِيِّ اهللبِ إاِلَّ قُوَّةَ الَ وَ حَولَ الَ وَ

  آمرزندگان بهترين اى بيامرز مرا و اطهارش آل و محمد بر فرست ....درود

 و رجا طريق به طلبم مى آمرزش باز و شرمسارى و حيا راه از طلبم مى آمرزش تو از من همانا پروردگارا 

  تو درگاه به بازگشت و انابه و وبهت روى از طلبم مى آمرزش باز و اميدوارى

  ترس و خوف حال با طلبم مى آمرزش و رغبت و شوق حال با طلبم مى آمرزش و 

 با طلبم مى آمرزش و تو به ايمان روى از طلبم مى آمرزش و تو بندگى و طاعت روى از كنم مى استغفار و 

  گناه به اعتراف و اقرار حال

  پارسايى و تقوى روى از طلبم مى آمرزش و اخالص روى از طلبم مى آمرزش و 

  مسكنت و ذلت روى از طلبم مى آمرزش و خدا به توكل روى از طلبم مى آمرزش و 

 درود خدايا پس گريزد، مى تو به سوى تو از و پرداخته كار به تو براى كه كسى استغفار كنم مى استغفار و 

  محمد آل و محمد بر فرست

 را خود خلق جميع توبه كه قسمى بدان بازگرد آمرزش و مغفرت و توبه بولق به والدينم و من بر و 

  عالم مهربانان مهربانترين اى پذيرى مى

 نام به آنكه اى شوى مى ناميده رحيم و غفور نام به آنكه اى شوى مى ناميده رحيم و غفور نام به آنكه اى 

  شوى مى ناميده رحيم و غفور

 و فرما عطا پاداش كوششم و سعى بر و دار پاكيزه را عملم و بپذير مرا توبه و او آل و محمد بر فرست درود 

  كن ترحم زاريم و تضرع به
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 و محروم و كن عطا را درخواستم و سؤال و مساز مستور و دور خود، قبول سمع از را دعايم صداى و 

  خواهان فرياد بخش پناه اى مگردان نااميدم

 من شفيع را بزرگواران آن كردم، درخواست تو از آنچه در و برسان پيشوايانم و امامان به را دعايم و سالم و 

  ساز واصل آنهاست اليق چنانكه بزرگواران آن به مرا هديه و گردان

  بيفزا نداند شمارشش كسى تو جز كه برابر چندين هم توست كرم سزاوار آنچه هديه آن بر و 

 بر فرستد رحمت و درود خدا و بود نخواهد بزرگ مرتبه بلند خداى به واسطه جز نيرويى و قدرت هيچ كه 

    . او اطهار آل و صلي اهلل عليه و آله محمد پيغمبران نيكوترين

 


