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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج 
 ٢٠١٧ جنوری ١٧

  ٣٢ -تفسير احمد
 النصر ۀتفسير سور ترجمه و

 
   استت آي٣ داراى نازل شده و»  مدينه « اين سوره در 

  

ِبسم هللا الرحمن الرحيم َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

َإذا جا َ ُء نصر هللا والفتحِ ُْ َ ْ َ ِ َّ ْ َ ًورأيت الناس يدخلون فی دين هللا أفواجا ﴾١﴿ َ َ َ ََ َْ َ َِ ِ َِّ ِ َ ُ ُ ْ َّ َ َفسبح بحمد ربک واستغفره إنه کان  ﴾٢﴿ ْ َ ُ َُّ ِ ْ ْ ِْ ِْ َ َ َ َ َ َِّ ِّْ ِ َ

ًتوابا َّ َ ﴿٣﴾   

  : مؤجزۀترجم

ِبسم هللا َّ ِ ْ ِ الرحمن الرحيمِ ِ َّ َِّ َ ْ  

    مھربانۀبه نام هللا بخشند

ُإذا جاء نصر هللا والفتح « ُْ َ ْ َ ِ َّ ْ َ َ َ    .»آنگاه که نصرت الھی بيايد وفتح وگشايش «) ١(»ِ

ًورأيت الناس يدخلون في دين هللا أفواجا« َ َْ َ َِ ِ َِّ ِ َ ُ ُ ْ َ َ ََّ َ  دين خدا و مردم را ببينی که دسته دسته و گروه گروه داخل«) ٢( » ْ

   .»شوند می

ًفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا« َّ َ ََ َ ُ َُّ ِ ْ ْ ِْ ِْ َ َ ِّ َِّ َ َْ ِ پروردگار خود را سپاس و ستايش کن و از او آمرزش بخواه «) ٣( » َ

   .»پذير است گمان او توبه بی

  

جز   :ٔمعلومات مو

سی  ) ٣٤(ھشتاد ودو حرف و ) ٨٢(لمه، نوزده ک) 19(سه آيت، ) ٣(رکوع ، ) ١( بوده، داری دنیم) ٔسوره النصر(

  .وچھار نقطه است

توديع به معنای خداحافظی است، چون در .  اين سوره به اجماع مفسرين، مدنی است ونام آن سوره التوديع نيز می باشد

ه شده ٔاين اشاره به نزديک شدن وفات رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ھست که به ھمين علت به آن سوره التوديع گفت

  .است

  :اسباب نزول سوره 
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رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ھنگام فتح مکه وارد آن : از معمر از زھری روايت می کند » مصنف « عبد الرزاق در 

فرستاد ، وآن بزرگواربا سپاه تحت فرمان خود در )  مکرمهۀين مکئجناح پا(طرف ه را ب) رض(شھر شد خالد بن وليد 

با آنھا به جنگ پرداخت وخدا جل  جالله مشرکان را مغلوب ومسلمانان   سپاه قريش مواجه شد وآن قسمت با برخی از

را پيروز کرد ودر آن حال مسلمانان به دستور پيامبر صلی هللا عليه وسلم سالح خود را از گلوی شکست خوردگان 

  .برداشتند ، وسپس آنھا دين اسالم را پذيرفتند 

  

  :تفسيرۀ خالص

تو می بينی ) ثار مترتب بر آن فتح ، از اين قرار ھستند که آ(برسند و) مکه با آثار خود(قتی مدد هللا  وفتح و) ای محمد(

آن وقت بدان که ھدف از بقای شما در دنيا وبعثت (داخل می شوند ، پس ) اسالم(م را که گروه  گروه در دين خدا مرد

اکنون سفر آخرت نزديک شده است ، پس برای آن آماده باش  ست ،شما ، که به خاطر تکميل دين بود ، به پايان رسيده ا

خالف انجام گرفته است از اموری که (نجام بده ، واز او آمرزش بخواه تحميد ا برای پروردگارت تسبيح و) ، و

  .او بسيار توبه پذير است) زش بخواهآمر(

  

  : تسميه  وجه

ُإذا جاء نصر هللا والفتح «: و تعالی تبارك  ی خدا  فرموده ن با اي  كه  گرفت نام» نصر«   سبب  بدين  سوره اين ُْ َ ْ َ ِ َّ ْ َ َ َ  شده  افتتاح»   ِ

   نام  به  سوره  اين  كه چنان.   گرفت  نام الفتوح  فتح  كه  است  اكبری  فتح  ھمان  يعنی مكرمه  مكه  ، فتح  و مراد از آن است 

ّ صلی هللا عليه و آله و سلم بعد از نزول   خدا رسول   كه  روی شود از آن  می نيز ناميده»  توديع«    زندهفقط ھفتاد روز آن   ّ

 ۀ سور  آخرين اين«: گويد هللا عنھما می  رضی عباس ابن. پيوستند  حق   رحمت  به  ھجری  دھم  سال االول بودند و در ربيع

ّ صلی    خدا  بر رسول  تشريق  ايام ۀ در ميان  سوره اين«: گويد هللا عنھما می عمر رضی ابن. »  است  از نظر نزول  كريم قرآن

   را كه  مشھور خويش ۀ خطب قصوی  ۀ سوار بر ناق گاه  آن  است  وداع  پيام  اين  دانستند كه  شد پس ّ و سلم نازل هللا عليه 

ِإذا جاء نصر هللا «: ستا  آمده   شريف  در حديث  آن  فضيلت  به و راجع. »، ايراد نمودند ة الوداع استحج  خطبه َّ ُ ْ َ َ َ   معادل ِ

  .» است  قرآن  ربع

که  پروردگاربا  در اين سوره درجنب اين: اين سوره قبل از فتح مکه نازل شده است:نويسند برخی از مفسرين می

اين فتح  دھد که پرورد گار پيامبر اسالم را در   اين را ھم میۀدھد ، مژد عظمت ازفتح مکه به پيامبر اسالم مژده می

ن ياوران او ی گردند ، طوری که بسياری از آنارساند ومردم دسته دسته وگروه گروه داخل دين اسالم  م ياری ھم  می

  .  دشمن سر سخت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  بودندًکه قبال خواھند شد ، در حالی

  : مفسرين می افزايند

  .باشد  می  نبوت  از معجزات ای زهاطالع از فتح قبل از وقوع آن در ذات خود  معج

  . داند تر میـ  را صحيح  قول  هللا اينةرازی رحم  امام 

 هللا    شد، رسول نازل» نصر  «  ۀ سور چون:  فرمود  كه  است هللا عنھما آمده رضی عباس   ابن  روايت  به  شريف در حديث

ّصلی هللا عليه و سلم فرمودند   معنی صحابه کرام نيز بر اين . »  است  شده  داده  من  به ن م  خبر مرگ  آن با نزول«: ّ

 كار   كه  است  بر آن ، تحميد و استغفار دليل  تسبيح  به  امر مطلق  دانستند كه  روی  را از آن  معنی  اين اند و ايشان القول متفق

ّ حق صلی هللا عليه و سلم از اين آور  پيام كند كه خود اقتضا می  و اين است  رسيده   اتمام  به  دعوت ابالغ  سفر بر   دنيا رخت ّ

  .بندد
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ّ صلی هللا عليه  و سلم خطابه   هللا   شد، رسول  نازل  سوره  اين  چون  كه شده است روايت     و در آن  ايراد كرده   ّ

   دنيا و ميان   را در ميان نا خداوند بندهھما:  واآلخرة، فاختار لقاء هللا  لقائه  الدنيا وبين  بين  هللا  عبدا خيره إن« :فرمودند

  .» كرد  خدا را انتخاب  او لقای  مخير گردانيد پس  خويش  و لقای آخرت

  !ٔخواننده محترم

و اما فرمانی که خدا بعد از به دست آمدن ياری و فتح، . چيزی که خداوند پيامبرش را بدان مژده داده تحقق يافت

ارد و خدا را به پاکی ياد ذن است که پيامبر بايد او را به خاطر اين چيز سپاس بگپيامبرش را بدان فرمان داد اي

اش افزوده  گردد و بر پيروزی ِو ھمواره از او طلب مغفرت نمايد، دين پيروز می کند و از او آمرزش بخواھد

  .  شود، زيرا سپاس و ستايش و استغفار از مصاديق به جای آوردن شکر است می

ْلئن شكرتم ألزيدنكم  « :مايدفر خداوند می ُْ َّ َ ِ َ ُ َْ َ َ   . »اگرشکرگزار باشيد به شما بيشتر خواھم داد«). ٧: ابراھيم ۀسور(»  ِ

 چنان به عظمت  در زمان  خلفای راشدين و بعد از آن واقعآ ھم اسالم در زمان رسول هللا صلی عليه وسلم و

نرسيده بودند و چنان مردم به آن گرويدند که به سمانی به آن جا آوپيروزی دست يافت که  ھيچ يک از اديان 

  . ديگر اديان نگرويده بودند

تکبر مبتال  ض غرور و  بعد از فتح به امراًا خويش شکر گزار باشد ، فاتحان اکثرۀدست آمده انسان بايد از پيروزی ب

 احساس برتری می کنند ،  نسبت به ديگران،ازندگی ھا می پندارندبر  شايستگی ھا وۀمی شوند، وپيروزی را نتيج

  .با ديگران نمايان می شود وخواھان امتياز می شوند ، احساس غرور وخود بزرگ بينی شان در برخورد

؛ و  گونه معصيت ولی انسان بايد  ھمواره به ياد خدا باشد؛ بی ھيچ گونه فراموشی و در راه او گام بردارد؛ بدون ھيچ

 .شود تر کسی جمع می ؛ و مسلم است که اين اوصاف در کم رپيچیاطاعت فرمان او کند خالی از ھرگونه س

  :نويسند اينست که  که مفسرين در تفسير اين سوره میی دومۀنقط

ّصلی هللا عليه  و سلم  زمان مرگ پيامبر نزديک شده است، و از آنجا که زندگی او بسيار با ارزش است خداوند   ّ

پس امر . يابد  قبيل نماز و حج و غيره با آمرزش خواستن پايان میو امور با ارزش از. به آن سوگند خورده است

  است به اين که دوران  نمودن خداوند پيامبرش را به اين که خدا را ستايش کند و از خدا آمرزش بخواھد، اشاره

ين حيات او به سر رسيده است و بايد خودش را برای مالقات با پروردگارش آماده نمايد و عمرش را با بھتر

  .چيزھا به پايان ببرد

 

  :موضوعات کلی اين سوره

  :موضعات کلی اين سوره  عبارتند از  

  ی فتح مکهئ پيشگو-

  ی ايمان آوردن مردمئ  پيشگو-

   اشاره به رحلت پيامبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم -

   شکر گذاری انسان از نعمتھای پروردگار با عظمت -

  .يان پروردگار توبه پذيری و رحمت و لطف بی پا-

  

  : سورهیمحتوا
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ايـن سوره بعد از ھجرت نازل شده است، که در آن به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ، بشارت به  پيروزى بزرگ 

باشد  وعظيمی  مى دھد ، که ھمان فتح مکه  وبه تعقيب آن پيوستن  گروه  گروه از مردم به دامن دين مقدس اسالم  می

» استغفار« الھى و»  حمد « و »  تسبيح « نعمت بزرگ پيامبر صلی هللا عليه وسلم را  دعوت به  اينۀ بـه شكرانًاءبن.

  .مى كند

خصوص اين كه ه نبود، ب»  فتح مكه « گـرچـه دراسـالم فـتـوحات زيادى رخ داد، ولى فتحى با مشخصات فوق جز 

لی هللا عليه وسلم  مكه را فتح كند و بر آن مسلط پيامبراسالم محمد  ص بودند اگر طبق بعضى از روايات ، اعراب معتقد

  .گردد اين دليل بر حقانيت اوست

فتح مكه «  در سال ششم ھجرت ، و دوسال قبل از »  صلح حديبيه«ی فرمايند که اين  سوره بعد از برخی از مفسرين م

َ إذا جاء «  مفسرين در اين مورد اتفاق دارند   که ھدفۀولی ھم. نازل گرديد»  َ ُنصر هللا والفتح ِ ُْ َ ْ َ ِ َّ ْ در مورد فتح مکه » َ

َإذا جاء « را از لفط  وآن.نازل شده است  َ   . قبل از فتح مکه نازل شده استهدارند که سور معلوم می» ِ

روايتی موافق با اين آمده است که نزول اين سوره بعد از بر گشت از » بحر المحيط  « ۀبه حوال» المعانی « در روح 

  .بيان شده است ، وفتح خيبر قبل از فتحه مکه ، معروف ومشھور است  خيبر ۀغزو

به سند عبد بن حميد از حضرت قتاده منقول است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بعد از » روح المعانی « در تفسير 

  .نزول اين سوره تا دو سال زنده ماند

ه نازل شده است ، زيرا  از فتح مکه تا وفات آن حضرت حاصل اين روايت نيز اين است که اين سوره قبل از فتح مک

 ١٠ه وسلم در سال اين در صورتی است که وفات رسول هللا صلی هللا علي.( صلی هللا عليه وسلم از دوسال کمتر است 

 ھجری حضرت ابوبکر صديق مراسم ٩ ھجری اتفاق افتاده است ، زيرا در سال ١١ل آنکه در سال ھجری باشد ، حا

  .).  ھجری  بوده است١١ه پس وفات سال  ھجری حجة الوداع شد١٠ ودر سال  جا آورده  بحج را

وفات رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در ماه ربيع  ھجری  به وقوع پيوست و ٨فتح مکه در ماه مبارک رمضان در سال 

 الوداع است که ة ھجری حج١٠ ھجری وفات آن حضرت ؟ زيرا در سال ١١سال (  ھجری اتفاق افتاد ،١٠االول سنه 

لذا  منظور از آنچه در بعضی روايات آمده است که اين سوره در )  می باشد که پس از ربيع االول استدر ذوالحجه 

ر اين موقع در صحابه   هللا صلی اله عليه وسلم آن را د الوداع نازل شده است ، اين می باشد که رسولةفتحه مکه يا حج

بيان « به  :غرض معلومات بيشتر مراجعه فرمايد .(م پنداشته اند که اکنون نارل گرديده است مرد تالوت کرده است و

    »القرآن 

که  اين سوره نازل شد و پيامبر صلی هللا عليه وسلم آن را بر ياران خود تالوت كـرد  در حـديثى آمده است زمانی

  پيامبر صلی هللا عليه وسلم به محض شنيدن  اين یھـمـگى خوشحال و خوشدل شدند ، در اين ميان حضرت عباس کاکا

  . شدسرازيراشک از چشمش  سوره گريان کرد و

پيامبر صلی هللا عليه وسلم  از حضرت عباس پرسيد ای کاکا چرا گريه می کنی حضرت عباس در جواب رسول هللا 

  !.اى رسول هللا گمان مى كنم خبر رحلت شما در اين سوره داده شده  :صلی هللا عليه وسلم فرمود

  .مطلب ھمان گونه است كه تو مى گوئى : پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود

  

  :تفسير سوره 
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ُإذا جاء نصر هللا والفتح« ُْ َ ْ َ ِ َّ ْ َ َ َ ّ محمد صلی هللا عليه و سلم ای: يعنی»  فرارسد  و فتح  الھی  نصرت چون«)١(»ِ    كه گاه آن! ّ

   كه  است يدیئ از تأ عبارت: نصر.  شود  بر تو گشوده  ظھور آيد و مكه  به  قريش ت دشمنان  عليه  برايت  الھی پيروزی

  . پيدا كنند  برتری   بر آنان  و مسلمانان  گرديده  مغلوب  با آن دشمنان

  در ميان   فرق پس.   است  حق  پذيرش  برای دلھايشان  و نيز گشايش  ھايشان  خانه  و ورود به  ديار دشمنان گشودن  :»فتح«

بر   فتح   نصر ذكر شد و سپسء ابتدا  جھت باشد، از اين  می  فتح  برای  سببی نصر ھمچون:  كه  است اين»  فتح«و » نصر«

   . گرديد  عطف آن

ًورأيت الناس يدخلون فی دين هللا أفواجا « َ َْ َ َِ ِ َِّ ِ َ ُ ُ ْ َ ََّ ّ پيامبر صلی  ای: نیيع»  هللا درآيند  در دين  فوج  فوج  مردم  كه و ببينی)(٢(» َ

 و   گروه  گروه  كه بينی  ـ را می  و غير آنان  از اعراب  ـ اعم ، مردم  و فتح  نصرت رسيدن در ھنگام ! ّهللا عليه و آله وسلم 

 يا دوتا  يكی   آنھا يكی كه ، بعد از آن  است  كرده  مبعوث  تو را بر آن ّ خداوند جل جالله آيند كه  در می  دينی  به  دسته دسته

ّ صلی هللا عليه و آله و سلم مكه   خدا  رسول  وقتی  كه  است نقل. شدند  می  داخل  حق  دين دوتا به :  گفتند  كردند، اعراب  را فتح ّ

ّ صلی هللا عليه و آله وسل  محمد  كه اما اكنون  را از   ايشان ّ خداوند جل جالله كه  و پيروز شد درحالی  غالب  حرم م بر اھلّ

ّ صلی هللا عليه و آله وسلم ب  محمد كه  بر اين  است  روشنی  خود برھان ، اين  خود داشت  در پناه  فيل اصحاب ھجوم     حقهّ

   و دسته  گروه ، گروه  بزرگی ھای  و در مجموعه اشته برد  دست لذا از ستيز و مقاومت.  نداريد  او قدرتی  و شما عليه است

 يكبار در   بهًا تمام  قبيله  يك  بود كه  چنان  اسالم سوی  رويكرد به شدند و موج وارد می  اسالم   به  بعد از ديگری  يكی دسته

  .شد  می  داخل اسالم

   مردم  افواج  اين  ايمان  بر صحت  تعالی  زيرا حق  است ح مقلد صحي  برآنند كه ايمان  كالم  از علمای جمھور فقھا و بسياری

ّ صلی هللا عليه و آله   محمد  حضرت  خود بر پيامبرش  احسانھای را از بزرگترين  كرد و آن  بود، حكم  تقليدی  ايمانی كه

  .كرد  نمی  يادی  از آن  مناسبت بود، در اين  نمی  صحيح ّوسلم برشمرد و اگر ايمانشان

ًسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا َف« َّ َ ََ َ ُ َُّ ِ ْ ْ ِْ ِْ َ َ ِّ َِّ َ َْ    گفتن  تسبيح ، امر به ت آي اين»  بگوی  حمد پروردگار خود تسبيح  به پس( )٣(» ِ

  .   است  كرده  جمع  را با ھم  وی  برای  و ستايش  پروردگار متعال برای

ّ صلی هللا عليه و سلم نسبت  حضرت  آن  از خوشحالی پروردگار متعال  برای   گفتن تسبيح     پيروزی  عظيم   رخدادھای  به ّ

  ، در برابر صنع  تعالی  حق كرد؛ و حمد و ستايش  خطور نمی  از مردم  فكر احدی  و به  فكر ايشان  به  حتی دھد كه خبر می

ّ با پيامبرش صلی هللا عليه و آله وسلم و منت  افزايش زيبا و رفتار روح    القری  ام  در نصر و فتح  بر ايشان  وی عظيم  ّ

   شمردن  و كوچك  تعالی  حق  برای  و فروتنی  تواضع  نوعی  عنوان ؛ به  لغزشھايت برای»  بخواه و از او آمرزش«باشد  می

   وی از شأن: يعنی» ر استپذي  توبه  هللا ھمواره ينهئھرآ«  امتت   امر به  اين  آموختن  و نيز برای  خويش  عمل  دانستن و اندك

  . بازگردد  رحمت  به  بپذيرد و بر آنان  توبه خواھان  برآمرزش  كه  است اين

ُإذا جاء نصر هللا والفتح   سوره كه بعد از آن«:  است هللا عنھا آمده  رضی عائشه  روايت  به  شريف در حديث ُْ َ ْ َ ِ َّ ْ َ َ َ     خدا  بر رسول  ِ

ّصلی هللا عليه و آله و سل ّ صلی هللا عليه و سلم ھيچ  حضرت  شد، آن م نازلّ    در آن كه خواندند مگر اين  را نمی  نمازی ّ

  :گفتند می

  . » بيامرز بر من! بارالھا.   با ستايشت ھمراه  تو راست  پاكی! پروردگارا»   اغفرلی  ، اللھم  ربنا و بحمدك سبحانك«

ّ هللا صلی هللا عليه و سلم در ركوع رسول«: گويد هللا عنھا می  رضی  عائشه ھمچنين « :گفتند  بسيار می  خويش  و سجده ّ

  . »  اغفر لی اللھم  وبحمدك   اللھم سبحانك 

که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پس از نزول اين سوره در ھر نشست وبر :حضرت ام سلمه در روايتی می فرمايد 

ومی » سبحان هللا وبحمده ، استغفر هللا واتوب اليه « : می خواندخاست ورفت وآمد ، بلکه در ھر حال اين دعا را 
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  .را تالوت می کرد» اذا جا ء نصر هللا « در استدالل به آن  که به من چنين دستور داده شده است و: فرمود

ھده می حضرت ابو ھريره می فرمايد که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پس از نزول اين سوره در عبادت ، بيشتر مجا

  )قرطبی. (ه در پاھايش ورم می کرد کرد ، تا اين ک

ّ صلی هللا عليه و سلم تفسير عملی  اكرم  رسول ۀ شيو ، اين در حقيقت   .  است كريم  از قرآن  ت آي  اين ّ

 عمر رضی هللا : فرمود اند كه  كرده  روايت  سوره  اين  نزول  سبب هللا عنھما در بيان  رضی عباس  از ابن  و ديگران  بخاری

   خويش  امر در اندرون  از اين  از آنان  برخی  كه یئخواند اما گو فرا می  خويش  مجلس   بدر به عنه مرا با بزرگان

فراخواند و مرا   خويش   مجلس  بدر را به  عمر رضی هللا عنه بزرگان روزی).  بودند  ناراحت يعنی(يافتند  می ای  دغدغه

   عمر رضی هللا عنه امروز ديگر مرا با ايشان كه  دريافتم   وی  فراخوانی  از اين من.  وارد كرد  مجلس  آن  به نيز با آنان

 فرموده  در تفسير اين:  نمود و گفت  آنان  رو به پس.  دھد  نشان  آنان مرا به) فضل (  كه  ھدف  اين  مگر به است فرانخوانده 

ِإذا جاء نصر هللا « :عزوجل  خدای  َّ ُ ْ َ َ َ ُ والفتحِ ْ َ ْ  ما   به  سوره  در اين  عزوجل خدای:  گفتند  از ايشان يد؟ برخیئگو  می  چه »  َ

   و از او آمرزش  گفته  گردانيد، او را ستايش مان  را نصيب  ما را پيروز كردو فتح كه  تا بعد از آن است دستور داده 

  .  بخواھيم

آيا تو نيز !  عباس ناب ای :  كرد و فرمود  من  عمر رضی هللا عنه رو به گاه آن.  نگفتند  و چيزی  نموده  سكوت  ھم برخی

ّ هللا صلی هللا عليه و سلم اشاره  رسول  اجل  فرارسيدن  به تآي  اين   كه  است  اين  نظر من بلكه! خير: ؟ گفتم یئگو  می چنين ّ  

  . دارد

ِإذا جاء نصر هللا«   با نزول ّ خداوند جل جالله يعنی َّ ُ ْ َ َ َ ُ والفتحِ ْ َ ْ :  كرد و فرمود  آگاه  رحلتشان  وقت  شدن  را از نزديك ايشان »َ

َفسبح بحمد ربك « ؛  توست  اجل  فرارسيدن ، عالمت  و فتح  نصرت آمدن ِّ َِّ َ َِ ْ ِ ْ    با ستايش  ھمراه  بگوی  تسبيح گاه آن:  » ...َ

   كه  نيز بجز آنچه من: عمر رضی هللا عنه فرمود). پذير است توبه  زيرا او بسی   بخواه  و از او آمرزش پروردگار خويش

  .» دانم  نمی  آن  نزول  برای  ديگری ، وجه تو گفتی

  

  :آخرين سوره و آخرين آيات قرآنی

) قرطبی(از قرآن است ، ه آخرين سور» نصر « از حضرت ابن عباس منقول است که سوره » مسلم « در صحيح 

يات که بعداز اين بيان ا نازل نشده است ، نزول بعضی آيات در بعضی روی ديگرکاملۀ ورمقصود اين که بعد از آن س

به اين معنا ست که سوره ای کاملی قبل « ن قراۀفاتحه اولين سوره از ھمۀ شده ، با اين منافاتی ندارد ، ھم چنان که سور

  . وغيره قبل از فاتحه با آن منافی نيست»اقرأ ، مدثر «  از سوره ھای تاز فاتحه نازل نشده است ، ونزول چند آي

اليوم اکملت لکم دينکم  «  تحضرت ابن عمر فرموده است که اين سوره در حجة الوداع نازل شده است ، وپس از آن آي

د نندنازل گرديده ، وپس از نزول اينھا رسول  هللا صلی هللا عليه وسلم فقط ھشتاد روز در دنيا ما) ٣سوره مائده ، ( » 

 کالله نازل گرديد ، که پس ازآن فقط پنجاه روز از عمر آن توپس از آن دوتا آي) س از ھشتاد روز وفات کردندوپ(

نازل شد ، ) ١٢٨ ت توبه آيۀسور(» من انفسکم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءکم رسول « :  تحضرت مانده بود ، سپس آي

سوره بقره (» فيه الی هللا اتقوا يومآ تر جعون  « ت آن به بعد آيوبعد از آن از عمر رسول هللا فقط سی روز باقی بود ، از

.  مقاتل ھفتمين روز وفات نمود نازل گرديد که پس از آن رسول هللا در بيست و يکمين روز ومطابق روايت) ٢٨١ تآي

  )قرطبی(
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  :تکبر

   .»دارد  ّمتکبران را دوست نمیخداوند «:ی خاصی می فرمايد ئبا زيبا)  نحلۀ سور٢٣ تآي(پروردگار با عظمت ما در 

رد ، ودر ضمن معتقد ھم باشد که آحساب ه نھا بلند وباالتر  ب انسان خود را نسبت به ساير انساکه يعنی اين »  ّ تکبر«

  .ش کوچک جلوه نمايد رد ، وديگران به نظرانسبت به ساير انسانھا برتری د

ّ زودى کسانى را که در روى زمين به ناحق ادعاى  به« : دفرماي ٔ  سوره اعراف می١۴۶ تن در آيأقرآن عظيم الش

آنانى که بدون ھيچ دليلى با آيات الھى به «و » آيات خود، رويگردان خواھم ساخت ) ايمان به(کنند، از  بزرگى می

 ھر خيزند، در نتيجه نزد خدا و اھل ايمان سخت مورد غضب ھستند و بدين گونه است که خداوند بر دل مجادله بر می

ُمتکبر جبارى مھر می ّ   )  غافرۀ سور٣۵ تآي( » زند ّ

انسان  خود را باالتر از ديگران بشمارد ، و معتقد ھم شود که بر آنھا برترى دارد، و ديگری را :تکبر اينست که 

 و ّتکبر و خودبرتربينى؛ گاه انسان را در برابر پروردگار  و پيامبران و فرستادگان الھی به تمرد. کوچک شمارد

  .دارد ى وا میئجو منوعان و بندگان خدا به برتریکشاند و گاه او را در ميان ھ سرکشى می

به آن صفت مخصوص  ِ به ھم نزديکند، کبر حالتی است که انسان با بزرگ ديدن خويش ا در معن-کبر و تکبر و استکبار

بزرگترين و سنگين ترين . تر می بيندبزرگ شود و اين وقتی است که انسان جان و وجود خويش را از غير خويش  می

   ).مفردات راغب اصفھانی. (عدم اقرار به آن در پرسش است تکبرھا، تکبر بر خداوند در خودداری از قبول حق و 

لذا . بسيار خشمگين است تکبر و غرور در حکم و شريعت خداوند جرم بسيار سنگينی است، خداوند نسبت به متکبران 

نوعی جزو امراض قلوب می باشد، ه ای است که ب ر مسلمين حرام است، و از خصلتھای نکوھيده تکبر و غرور در براب

   .که بايست در فکر درمان آن بود

متکبر تصريح شده   ۀدر برخی آيات به کلم.  بشر شمرده شده استۀن  تکبر از صفات بسيار نکوھيدأدر قرآن عظيم الش

َفادخلوا أبواب جھنم خالدين فيھا فلبئس مثوی المتکبرين«   :عرفی می کنداست؛ آياتی که دوزخ را جايگاه متکبران م َِ ِّ َ َ َُ ْ ْ َْ ََ ََ َ َ َ َْ ِ َ َُ َِ ِ ِ َّ ْ َ ُ ْ «

جايگاه  چه بد است . پس از درھای جھنم وارد شويد در حالی که در آنجا جاودانه خواھيد بود: يعنی )٢٩ نحل ۀسور(

   .متکبران

هللا عليه وسلم روايت  که حديث صحيحی از پيامبر صلی  ت نشود، چنانو تکبر موجب می شود که مسلمان وارد بھش

ٍاليدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر«  :شده است که می فرمايد ٍ ّ وزن ذره   کسی که ھم «  ).١٣١(مسلم . »..ّ

وده و در ميدان حشر جمع روزی که خداوند بندگان را زنده نم » .شود غرور و کبر در دل داشته باشد، وارد بھشت نمی

  .وضعيت بسيار حقارت آميز حشر خواھد کرد خواھند شد، متکبران را در يک 

ِيحشر المتکبرون يوم القيامة «: هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند رسول  در حديثی که امام ترمذی أن را روايت کرده  َِ ََ َْ ْْ َ ُ ُ ُِّ َ ََ ُ ْ

ِأمثال الذر فی صور  َ ُ ِ ِّ َّ َ َ ْ َالرج َ ٍال يغشاھم الذل من کل مکانِّ َ ََ ِّ ُ ْ ِ ُّ ُّ ْ ُ ْ َ متکبران روز (  ).۵١١٢: (شماره) ٢- ۶٣۵(  : مشکاة المصابيح» ِ

نگون بختی از ھر طرف آنان را احاطه   ذلت و یمانند مورچه حشر می شوند، در حالقيامت در نھايت پستی و کوچکی 

ِّالذر«  .)کرده است آنھا نمی شود،  کنند، در حالی که کسی متوجه  م به آنھا توجه نمیًبه معنی مورچه است، معموال مرد» َّ

   .زير پا له و پايمال می شوند

غرور راه  جای کبر و ه و ب  بنابراين ھر مسلمانی که دارای اين مريضی  است بايد در فکر تداوی ومعالجه آن گردد

گرامی تر است که اھل تقوای بيشتری  ل از ھمه تواضع و فروتنی را درپيش گيرد، و بداند که آنکسی نزد خداوند متعا

ْإن أکرمکم عند هللا أتقاکم «   :باشد ُْ َُ ْ َ َِ َِّ َ َ َ ْ َّ    شما نزد خداوند پرھيزگارترين  ارجمندترين در حقيقت«  ﴾١٣: ﴿سوره الحجرات» ِ

   .» شماست
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 که   است باشد، سزاوار آن  برخوردار او از تق  ھر کس  پس  است ا، فقط با تقو  تعالی  شما در نزد حق  ميان يعنی برتری

   .منصب دنيوی را فروگذاريد  و ثروت و جاه و   نسب ، تفاخر به تر، بھتر و برتر باشد بنابراين گرامی

و کسانی که اين  .مبراست  و تکبر با ھم سازگار نيستند و کسی که اھل تقوا باشد، از خصلت غرور و تکبر ا تقوًو قطعا

ديگر در مقابل با خواھر و برادر   نفس را در پيش گيرند و ۀ دارند بايد توبه کنند، و راه تزکيمريضی  درونی را

زمان اين مريضی عالج شود و جای خود را به تواضع و  مسلمانشان احساس بزرگ بينی و غرور نکنند، تا به مرور 

َذلة علی المؤمنين أعزة علی الکافرينَأ«    :منان را چنين بيان می کندؤم فروتنی بدھد، و خداوند متعال صفت  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ٍَ ٍَّ َ ْ ُ ٔسوره (» َّ
صدق هللا العظيم و صدق  رسوله   .و نيرومندند در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت: يعنی ).۵۴مائده 

  .نبی الکريم

  

  :فھرست

  جز ؤ مۀترجم

  جز  ؤمعلومات م

  خالصه  تفسير  

   تسميه  وجه

  کلی سوره  موضوعات 

  محتوای سوره  

  تفسير سوره  

   تکبر

  

  :خذ عمدهآمنابع و م

ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه از أت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

  عبد الکريم ارشد فاريابی

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

 ح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھرویفيض  الباری شر- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

  »اسباب النزول  «   امام سيوطی کتاب -

  انیھاز راغب اصف  مفردات الفاظ القرآن،-

 سرار قرآن مھندس حکمتيار جلوه ھای از ا-

   لف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورؤن  مآ تفسير معارف القر-

 ) ھـ١٣٨٧متوفی سال (سيد قطب /  تفسير فی ظالل القرآن-

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

   تفسير کابلی-

   صحيح مسلم -

   صحيح البخاری-

 


