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  نصرالسوره 
  آيه است 3نازل شده و داراى »  مدينه « اين سوره در 

ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ ِ   بِْسِم  َّ ِ  ﴾١﴿  َواْلفَتْحُ إَِذا َجاَء نَْصُر  َّ َوَرأَْيَت النَّاَس يَْدُخلُوَن فِی ِديِن 
ابًا  ﴾٢﴿ أَْفَواًجا   جز:ؤترجمه م   ﴾٣﴿  فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّک َواْستَْغِفْرهُ إِنَّهُ َکاَن تَوَّ

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
ِ َواْلفَتُْح «  به نام هللا بخشنده مهربان َّ    ».آنگاه که نصرت الهی بيايد وفتح وگشايش « )1(»إَِذا َجاء نَْصُر 

» ً ِ أَْفَواجا َّ و مردم را ببينی که دسته دسته « )2(  »َوَرأَْيَت النَّاَس يَْدُخلُوَن فِي ِديِن 
ً فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك «   ».شوند و گروه گروه داخل دين خدا می ابا پروردگار خود را سپاس و « )3(  »َواْستَْغِفْرهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ

  معلومات مٔوجز:   ».پذير است گمان او توبه ستايش کن و از او آمرزش بخواه بی
)  82( ) نوزده کلمه،19) سه آيت، (3) رکوع ، (1، داری (بوده نصر ) مکیال (سورهٔ 

  است.) سی وچهار نقطه  34و( هشتاد ودو حرف
توديع به  . اين سوره به اجماع مفسرين، مدنی است ونام آن سوره التوديع نيز می باشد

به نزديک شدن وفات رسول هللا صلی هللا   معنای خداحافظی است، چون در اين اشاره 
  : اسباب نزول سوره  التوديع گفته شده است. به آن سورهٔ که به همين علت  عليه وسلم هست
از معمر از زهری روايت می کند : رسول هللا صلی هللا » مصنف  «عبد الرزاق در 

( جناح پايين بطرف عليه وسلم  هنگام فتح مکه وارد آن شهر شد خالد بن وليد (رض) را 
) فرستاد ، وآن بزرگواربا سپاه تحت فرمان خود در آن قسمت با برخی از مکرمه مکه 

خدا جل  جالله مشرکان را مغلوب سپاه قريش مواجه شد وبا آنها به جنگ پرداخت و
ومسلمانان را پيروز کرد ودر آن حال مسلمانان به دستور پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

  خالصه ی تفسير:  سالح خود را از گلوی شکست خوردگان برداشتند ، وسپس آنها دين اسالم را پذيرفتند .
ند و(اثار مترتب بر آن فتح ، ( ای محمد ) وقتی مدد هللا  وفتح ( مکه با آثار خود ) برس

از اين قرار هستند که ) تو می بينی مردم را که گروه  گروه در دين خدا ( اسالم ) داخل 
می شوند ، پس ( آن وقت بدان که هدف از بقای شما در دنيا وبعثت شما ، که به خاطر 

برای  تکميل دين بود ، به پايان رسيده است ،اکنون سفر آخرت نزديک شده است ، پس
آن آماده باش ، و) برای پروردگارت تسبيح وتحميد انجام بده ، واز او آمرزش بخواه ( از 

  اموری که برخالف انجام گرفته است ( آمرزش بخواه ) او بسيار توبه پذير است.
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  : تسميه  وجه
إَِذا َجاء  «:یو تعال  تبارك  یخدا  فرموده  با اين  كه  گرفت  نام» نصر«  سبب  نيبد  سوره  نيا ِ َواْلفَتْحُ  َّ   یاكبر  فتح  همان  یعني  مكرمه مكه   ، فتح و مراد از آن  است شده   افتتاح»   نَْصُر 

  شود از آن یم  دهيز نامين»  عيتود«  نام  به  سوره  نيا  كه  . چنان گرفت  نام  الفتوح فتح  كه  است
بودند   فقط هفتاد روز زنده آن   سلّم بعد از نزول صلّی هللا عليه و آله و   خدا  رسول  كه  یرو

هللا عنهما  یرض  عباس وستند. ابنيپ حق   رحمت  به  یهجر  دهم  سال  االول عيو در رب
هللا عنهما  یعمر رض ابن».  است  از نظر نزول  ميكر  قرآن  سوره  نيآخر  نيا«د: يگو یم
شد   و سلّم نازل  صلّی هللا عليه    خدا  بر رسول  قيتشر  اميا  انهيدر م  سوره  نيا«د: يگو یم

  را كه  شيمشهور خو  خطبه  یقصو سوار بر ناقه   گاه آن  است  وداع  اميپ  نيا  دانستند كه  پس
  فيشر  ثيدر حد  آن  لتيفض  به  و راجع». راد نمودندي، ا است ة الوداعحج  خطبه
َِّ  «است:  آمده    ». است قرآن   ربع  معادل إَِذا َجاء نَْصُر 

 در اين سوره ح مکه نازل شده است:اين سوره قبل از فتبرخی از مفسرين مينويسند:
با عظمت ازفتح مکه به پيامبر اسالم مژده ميدهد ، مژده اين را رجنب اينکه  پروردگادر

دسته دسته هم ميدهد که پرورد گار پيامبر اسالم را در اين فتح  ياری هم  ميرساند ومردم 
وگروه گروه داخل دين اسالم  می گردند ، طوری که بسياری از آنا ن ياوران او خواهند 

  بودند.  صلی هللا عليه وسلم سر سخت رسول هللا  آل دشمنبشد ، در حاليکه ق
   مفسرين می افزايند:

 باشد. یم  نبوت  از معجزات  یا اطالع از فتح قبل از وقوع آن در ذات خود  معجزه
 داند.  یتر مـ حيرا صح  قول  نيرازی رحمه هللا ا امام  

     سوره  فرمود: چون  كه  است  هللا عنهما آمده یرض عباس  ابن  تيروا  به  فيشر  ثيدر حد
  خبر مرگ  آن  با نزول«هللا  صلّی هللا عليه و سلّم فرمودند:   شد، رسول  نازل» نصر «

  یمعن  نيا  شانياند و ا القول متفق  یمعن ن يز بر اينه کرام اباصح».  است  شده  داده  من  هب  من
كار   كه  است  بر آن  ليد و استغفار دلي، تحم حيتسب  به  امر مطلق  دانستند كه  یرو  را از آن

آور حق صلّی هللا عليه   اميپ  كند كه یخود اقتضا م نيو ا  است ده يرس  اتمام  به  دعوت  ابالغ
  سفر بر بندد.  ا رختيدن  نيو سلّم از ا

    صلّی هللا عليه  و سلّم خطابه   هللا   شد، رسول  نازل  سوره  نيا  چون  كه  شده است ت يروا 
واآلخرة، فاختار لقاء   لقائه  نيا وبيالدن  نيب  هللا  رهيعبدا خ  إن« فرمودند:  و در آن  راد كردهيا

او   د پسير گردانيمخ  شيخو  یو لقا  آخرت  انيا و ميند  انيرا در م   هللا: همانا خداوند بنده
  ».كرد  خدا را انتخاب  یلقا

  محترم! خوانندهٔ 
که خدا بعد از  یافت. و اما فرمانيامبرش را بدان مژده داده تحقق يکه خداوند پ یزيچ

د او را يامبر باين است که پيامبرش را بدان فرمان داد ايو فتح، پ یاريبه دست آمدن 
اد کند و از او آمرزش بخواهد.و ي یز سپاس بگزارد و خدا را به پاکين چيخاطر ابه 

  یاش افزوده م یروزيگردد و بر پ یروز مين پيد، ديهمواره از او طلِب مغفرت نما
  آوردن شکر است.  یق به جايش و استغفار از مصاديرا سپاس و ستايشود، ز
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د ياگرشکرگزار باش). «7ابراهيم: (سوره »  َدنَّكُمْ يلَئِن َشَكْرتُْم ألَزِ   « د:يفرما یخداوند م
  ». شتر خواهم داديبه شما ب

 یعليه وسلم ودر زمان  خلفا ظمت اسالم در زمان رسول هللا صلیواقعآ هم ع
ان يک از اديچ يچنان به عظمت وپيروزی دست يافت که  ه  ن و بعد از آنيراشد

ان يگر اديدند که به ديبه آن گروده بودند و چنان مردم ياسمانی به آن جا نرس
  ده بودند. ينگرو

انسان بايد از پيروزی بدست آمده خويش شکر گزار باشد ، فاتحان اکثرآ  بعد از فتح به 
امرا ض غرور وتکبر مبتال می شوند ، وپيروزی را نتيجه شايستگی ها وبر ازندگی 

هان امتياز می شوند ، های می پندارند نسبت به ديگران احساس برتری می کنند ، وخوا
  احساس غرور وخود بزرگ بينی شان در برخوردبا ديگران نمايان می شود.

ولی انسان بايد  همواره به ياد خدا باشد؛ بی هيچ گونه فراموشی و در راه او گام بردارد؛ 
؛ و مسلم است  ؛ و اطاعت فرمان او کند خالی از هرگونه سرپيچی گونه معصيت بدون هيچ
 .شود تر کسی جمع می صاف در کمکه اين او

  نقطه دوم که مفسرين در تفسير اين سوره مينويسند اينست که:
او  یک شده است، و از آنجا که زندگينزد  صلّی هللا عليه  و سلّم  امبريزمان مرگ پ

ل يار با ارزش است خداوند به آن سوگند خورده است. و امور با ارزش از قبيبس
امبرش يابد. پس امر نمودن خداوند پي یان ميآمرزش خواستن پاره با ينماز و حج و غ

ن که ياست به ا   ش کند و از خدا آمرزش بخواهد، اشارهين که خدا را ستايرا به ا
مالقات با پروردگارش  ید خودش را برايده است و بايات او به سر رسيدوران ح
   ه: سوراين ضوعات کلی مو ان ببرد.يزها به پاين چيد و عمرش را با بهتريآماده نما

  موضعات کلی اين سوره  عبارتند از:
  پيشگويی فتح مکه -
  پيشگويی ايمان آوردن مردم  -
  اشاره به رحلت پيامبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم  -
  شکر گذاری انسان از نعمتهای پروردگار با عظمت  -
  سوره: امحتو  .توبه پذيری و رحمت و لطف بی پايان پروردگار -
ـن سوره بعد از هجرت نازل شده است، که در آن به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ، يا

روزى بزرگ وعظيمی  مى دهد ، که همان فتح مکه  وبه تعقيب آن پيوستن  يبشارت به  پ
ن نعمت بزرگ يبـه شكرانه ا ءگروه  گروه از مردم به دامن دين مقدس اسالم  ميباشد .بنآ

مى » استغفار« الهى و»  حمد « و »  ح يتسب«وسلم را  دعوت به  پيامبر صلی هللا عليه
  كند.

»  فتح مكه « ادى رخ داد، ولى فتحى با مشخصات فوق جز يگـرچـه دراسـالم فـتـوحات ز
 امبراسالم محمد يپرات ، اعراب معتقدبودند اگين كه طبق بعضى از رواينبود، بخصوص ا
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  ت اوست.يل بر حقانين دليبر آن مسلط گردد ا صلی هللا عليه وسلم  مكه را فتح كند و
در سال ششم »  ه يبيصلح حد« برخی از مفسرين می فرمايند که اين  سوره بعد از 

د. ولی همه مفسرين در اين مورد ينازل گرد» فتح مكه «  هجرت ، و دوسال قبل از 
ِ َواْلفَتُْح  «که هدف  اتفاق دارند  َّ در مورد فتح مکه نازل شده است » إَِذا َجاء نَْصُر 

  معلوم ميدارند که سوره قبل از فتح مکه نازل شده است.» إَِذا َجاء « .وآنرا از لفط 
روايتی موافق با اين آمده است که نزول » بحر المحيط « به حواله » المعانی « در روح 

غزوه خيبر بيان شده است ، وفتح خيبر قبل از فتحه مکه ، اين سوره بعد از بر گشت از 
  معروف ومشهور است .

به سند عبد بن حميد از حضرت قتاده منقول است که رسول » روح المعانی « در تفسير 
  هللا صلی هللا عليه وسلم بعد از نزول اين سوره تا دو سال زنده ماند.

از فتح مکه نازل شده است ، زيرا  از  حاصل اين روايت نيز اين است که اين سوره قبل
فتح مکه تا وفات آن حضرت صلی هللا عليه وسلم از دوسال کمتر است .( اين در 

باشد ، حا ل  هجری 10صورتی است که وفات رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در سال 
حضرت ابوبکر هجری  9اتفاق افتاده است ، زيرا در سال  هجری 11آنکه در سال 

ت سال اشد ه پس وف حجة الوداع هجری 10مراسم حج را بجا آورد ودر سال  صديق 
   .).هجری  بوده است 11

هجری  به وقوع پيوست ووفات رسول هللا 8فتح مکه در ماه مبارک رمضان در سال 
 هجری 11اتفاق افتاد ،( سال  هجری 10صلی هللا عليه وسلم در ماه ربيع االول سنه 

حجه الوداع است که در ذوالحجه می باشد  هجری 10ر سال وفات آن حضرت ؟ زيرا د
که پس از ربيع االول است )  لذا  منظور از آنچه در بعضی روايات آمده است که اين 

سوره در فتحه مکه يا حجه الوداع نازل شده است ، اين می باشد که رسول هللا صلی اله 
است ومردم پنداشته اند که اکنون  عليه وسلم آن را د ر اين موقع در صحابه  تالوت کرده

    »بيان القرآن « نارل گرديده است .(غرض معلومات بيشتر مراجعه فرمايد :به  
ن سوره نازل شد و پيامبر صلی هللا عليه وسلم آن را بر يثى آمده است زمانيکه  ايدر حـد

عباس اران خود تالوت كـرد هـمـگى خوشحال و خوشدل شدند ، در اين ميان حضرت ي
پيامبر صلی هللا عليه وسلم به محض شنيدن  اين سوره گريان کرد واشک از   کاکا

  .چشمش بيان شد
پيامبر صلی هللا عليه وسلم  از حضرت عباس پرسيد ای کاکا چرا گريه می کنی حضرت 
عباس در جواب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود:گمان مى كنم خبر رحلت شما در 

  شده اى رسول هللا !. ن سوره دادهيا
  : تفسير سوره  امبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: مطلب همان گونه است كه تو مى گوئى .يپ

ِ َواْلفَتْحُ « َّ محمد   يعنی: ای» فرارسد  و فتح  الهی  نصرت  چون«)1(»إَِذا َجاء نَْصُر 
ظهور آيد و   به  قريش  دشمنانت  عليه  برايت  الهی  پيروزی  كه  گاه صلّی هللا عليه و سلّم! آن

و   گرديده  مغلوب  با آن  دشمنان  كه  است  از تأييدی  شود. نصر: عبارت  بر تو گشوده  مكه
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  برای  دلهايشان و نيز گشايش   هايشان خانه  و ورود به  ديار دشمنان  گشودن : »فتح«  ا كنند. پيد برتری   بر آنان  مسلمانان
  سببی  كه: نصر همچون  است  اين»  فتح«و » نصر»  در ميان  فرق  . پس است  حق  پذيرش

ِ أَْفَواجاً «    گرديد.  عطف  بر آن فتح   ابتدا نصر ذكر شد و سپس  جهت  باشد، از اين می  فتح  برای َّ   در دين  فوج  فوج  مردم  كه  و ببينی()2(» َوَرأَيَت النَّاَس يْدُخلُوَن فِی ِديِن 
،  و فتح  نصرت  رسيدن پيامبر صلّی هللا عليه و آله وسلّم ! در هنگام   يعنی: ای» هللا درآيند

در   دينی  به  دسته  و دسته  گروه  گروه  كه  بينی ـ را می  و غير آنان  از اعراب  ـ اعم  مردم
يا   يكی آنها يكی  كه ، بعد از آن است  كرده  مبعوث  تو را بر آن  خداوند جّل جالله  آيند كه می

صلّی هللا عليه و آله و    خدا  رسول  وقتی  كه  است  شدند. نقل می  داخل  حق  دين  دوتا دوتا به
صلّی هللا عليه و آله وسلّم بر   محمد  كه  اكنون گفتند: اما  كردند، اعراب  را فتح  سلّم مكه

  فيل  اصحاب را از هجوم   ايشان  خداوند جّل جالله  كه و پيروز شد درحالی  غالب  حرم  اهل
صلّی هللا عليه و آله   محمد  كه بر اين  است  روشنی  خود برهان  ، اين خود داشت  در پناه

و   برداشته  دست  نداريد. لذا از ستيز و مقاومت  رتیاو قد  و شما عليه  است  وسلّم بر حق
وارد  اسالم   به  بعد از ديگری  يكی  دسته  و دسته  گروه  ، گروه بزرگی  های در مجموعه

  داخل  يكبار در اسالم  به آتمام  قبيله  يك  بود كه  چنان  اسالم  سوی رويكرد به  شدند و موج می
  شد. می

  تعالی  زيرا حق  است  مقلد صحيح  برآنند كه: ايمان  كالم  از علمای  جمهور فقها و بسياری
  را از بزرگترين كرد و آن  بود، حكم  تقليدی  ايمانی  كه  مردم  افواج  اين  ايمان  بر صحت
صلّی هللا عليه و آله وسلّم برشمرد و اگر   محمد  حضرت  خود بر پيامبرش  احسانهای
اباً «  كرد. نمی  يادی  از آن  مناسبت  ، در اينبود نمی  صحيح  ايمانشان   حمد پروردگار خود تسبيح  به  پس( )3(» فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ

  را با هم  وی  برای  و ستايش  پروردگار متعال  برای  گفتن  تسبيح  ، امر به آيه  اين» بگوی
  .  است  كرده  جمع

  صلّی هللا عليه و سلّم نسبت  حضرت  آن  از خوشحالی  پروردگار متعال برای   گفتن  بيحتس
  از مردم  فكر احدی  و به  فكر ايشان  به  حتی  دهد كه خبر می    پيروزی عظيم   رخدادهای  به

 با  افزايش  زيبا و رفتار روح  ، در برابر صنع تعالی  حق  كرد؛ و حمد و ستايش خطور نمی
  القری  ام  در نصر و فتح  بر ايشان  وی  عظيم  پيامبرش صلّی هللا عليه و آله وسلّم و منت

  و فروتنی  تواضع  نوعی  عنوان  ؛ به لغزشهايت  برای» بخواه  و از او آمرزش«باشد  می
ر ام  اين  آموختن  و نيز برای  خويش  عمل  دانستن  و اندك  شمردن  و كوچك  تعالی  حق  برای

  كه  است  اين  وی  يعنی: از شأن» پذير است توبه  هللا همواره  هرآينه« امتت   به
  بازگردد.  رحمت  به  بپذيرد و بر آنان  توبه  خواهان برآمرزش
إَِذا َجاء   سوره  كه بعد از آن«است:   هللا عنها آمده رضی  عائشه روايت  به  شريف  در حديث ِ َواْلفَتْحُ  َّ صلّی هللا   حضرت  شد، آن  صلّی هللا عليه و آله و سلّم نازل   خدا  بر رسول   نَْصُر 

  گفتند: می  در آن  كه خواندند مگر اين را نمی  نمازی  عليه و سلّم هيچ
.  با ستايشت  همراه تو راست   پروردگارا! پاكی»  اغفرلی   ، اللهم ربنا و بحمدك  سبحانك« 
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  ». بيامرز  بارالها! بر من
و   صلّی هللا عليه و سلّم در ركوع هللا  رسول«گويد:  هللا عنها می رضی  عائشه  همچنين

  ».  اغفر لی  اللهم وبحمدك   اللهم  سبحانك « گفتند: بسيار می  خويش  سجده
حضرت ام سلمه در روايتی می فرمايد :که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پس از نزول 

خاست ورفت وآمد ، بلکه در هر حال اين دعا را می اين سوره در هر نشست وبر 
ومی فرمود: که به من چنين » سبحان هللا وبحمده ، استغفر هللا واتوب اليه «  خواند:

  را تالوت می کرد.» اذا جا ء نصر هللا « دستور داده شده است ودر استدالل به آن 
م پس از نزول اين سوره حضرت ابو هريره می فرمايد که رسول هللا صلی هللا عليه وسل

  در عبادت ، بيشتر مجاهده می کرد ، تا اين که در پاهايش ورم می کرد . (قرطبی )
  كريم از قرآن   آيه  اين  صلّی هللا عليه و سلّم تفسير عملی  اكرم  رسول  شيوه  ، اين در حقيقت

  . است
  روايت  سوره  اين  نزول  سبب  هللا عنهما در بيان رضی  عباس از ابن  و ديگران  بخاری 

خواند  فرا می خويش   مجلس  بدر به  فرمود: عمر رضی هللا عنه مرا با بزرگان  اند كه كرده
  يافتند (يعنی می ای  دغدغه  خويش  امر در اندرون  از اين  از آنان  برخی  كه  اما گويی
فراخواند و  خويش   مجلس  بدر را به  عمر رضی هللا عنه بزرگان  بودند). روزی  ناراحت

عمر رضی   كه دريافتم   وی  فراخوانی  از اين  وارد كرد. من  مجلس  آن  به  مرا نيز با آنان
  (فضل) مرا به  كه  هدف  اين  مگر به  است فرانخوانده   هللا عنه امروز ديگر مرا با ايشان

إَِذا   « عزوجل:  خدای موده فر  نمود و گفت: در تفسير اين  آنان  رو به  دهد. پس  نشان  آنان
ِ َواْلفَتْحُ  َّ   سوره  در اين  عزوجل  گفتند: خدای  از ايشان  گوييد؟ برخی می  چه  »  َجاء نَْصُر 

گردانيد، او را   مان را نصيب  ما را پيروز كردو فتح  كه تا بعد از آن  است ما دستور داده   به
  .  بخواهيم  و از او آمرزش  گفته  ستايش
كرد و   من  عمر رضی هللا عنه رو به  گاه نگفتند. آن  و چيزی  نموده  سكوت  هم  برخی

  كه  است  اين  نظر من  ؟ گفتم: خير! بلكه گويی می  ! آيا تو نيز چنين عباس ابن فرمود: ای 
  دارد.   هللا صلّی هللا عليه و سلّم اشاره  رسول  اجل  فرارسيدن  به  آيه اين 

ِ َواْلفَتْحُ  «   با نزول  ند جّل جاللهخداو  یعني َّ   شدن  كيرا از نزد  شانيا »إَِذا َجاء َنْصُر 
« ؛ توست  اجل  دنيفرارس  ، عالمت و فتح  نصرت  كرد و فرمود: آمدن  آگاه  رحلتشان  وقت

و از او   شيخوپروردگار   شيبا ستا  همراه  یبگو  حيتسب  گاه : آن » ...فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك 
  ز بجز آنچهين  ر است). عمر رضی هللا عنه فرمود: منيپذ توبه  یرا او بسيز  بخواه  آمرزش

  آخرين آيات قرآنی: آخرين سوره و  ». دانم ینم  آن  نزول  یبرا  یگريد  ، وجه یتو گفت  كه
آخرين » نصر « از حضرت ابن عباس منقول است که سوره » مسلم « در صحيح 

از قرآن است ، ( قرطبی ) مقصود اين که بعد از آن سوره ی کاملی ديگر نازل  سوره ی
نشده است ، نزول بعضی آيات در بعضی رويات که بعداز اين بيان شده ، با اين منافاتی 

به اين معنا ست که سوره « ندارد ، هم چنان که سوره ی فاتحه اولين سوره از همه قرا
» ، مدثر  اقرأ« شده است ، ونزول چند آيه از سوره های ای کاملی قبل از فاتحه نازل ن
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  وغيره قبل از فاتحه با آن منافی نيست.
نازل شده است ، وپس از آن  حجة الوداعحضرت ابن عمر فرموده است که اين سوره در 

) نازل گرديده ، وپس از نزول اينها  3سوره مائده ، » ( اليوم اکملت لکم دينکم «  آيه 
صلی هللا عليه وسلم فقط هشتاد روز در دنيا ماند ند ( وپس از هشتاد روز  رسول  هللا

وپس از آن دوتا آيه کالله نازل گرديد ، که پس ازآن فقط پنجاه روز از  وفات کردند )
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزيز عليه ما « :  عمر آن حضرت مانده بود ، سپس آيه

از آن از عمر رسول هللا فقط سی روز  بعدشد ، و) نازل  128سوره توبه آيه » ( عنتم 
)  281سوره بقره آيه » ( اتقوا يومآ تر جعون فيه الی هللا « باقی بود ، از آن به بعد آيه 

که پس از آن رسول هللا در بيست و يکمين روز ومطابق روايت مقاتل  گرديدنازل 
  تکبر:  هفتمين روز وفات نمود . ( قرطبی )

خداوند :«سوره نحل ) با زيبای خاصی می فرمايد  23ت ما در ( آيه پروردگار با عظم
   ».دارد  متکبّران را دوست نمی

يعنی اينکه انسان خود را نسبت به ساير انسا نها بلند وباالتر  بحساب ارد ، »   تکبّر «
ودر ضمن معتقد هم باشد که نسبت به ساير انسانها برتری درد ، وديگران به نظر اش 

  کوچک جلوه نمايد .
زودى کسانى را که در   به«  اعراف ميفرمايد: سورهٔ   146قرآن عظيم الشان در آيه 

کنند، از (ايمان به) آيات خود، رويگردان خواهم  ه ناحق اّدعاى بزرگى میروى زمين ب
خيزند، در نتيجه نزد  آنانى که بدون هيچ دليلى با آيات الهى به مجادله بر می«و  »ساخت 

خدا و اهل ايمان سخت مورد غضب هستند و بدين گونه است که خداوند بر دل هر متکبّر 
   سوره غافر) 35آيه » ( زند جبّارى ُمهر می

تکبر اينست که :انسان  خود را باالتر از ديگران بشمارد ، و معتقد هم شود که بر آنها 
برترى دارد، و ديگری را کوچک شمارد. تکبر و خودبرتربينى؛ گاه انسان را در برابر 

کشاند و گاه او را در  پروردگار  و پيامبران و فرستادگان الهی به تمّرد و سرکشى می
 .دارد جويى وا می همنوعان و بندگان خدا به برتریميان 

در معنی به هم نزديکند، ِکبر حالتی است که انسان با بزرگ  -کبر و تکبر و استکبار
به آن صفت مخصوص ميشود و اين وقتی است که انسان جان و وجود  ديدن خويش 

ا، تکبر بر بزرگتر می بيند. بزرگترين و سنگين ترين تکبره خويش را از غير خويش 
عدم اقرار به آن در پرسش است. (مفردات راغب  خداوند در خودداری از قبول حق و 

   اصفهانی).
تکبر و غرور در حکم و شريعت خداوند جرم بسيار سنگينی است، خداوند نسبت به 

بسيار خشمگين است. لذا تکبر و غرور در برابر مسلمين حرام است، و از  متکبران 
ای است که بنوعی جزو امراض قلوب می باشد، که بايست در فکر   خصلتهای نکوهيده

   درمان آن بود.
در قرآن عظيم الشان  تکبر از صفات بسيار نکوهيده بشر شمرده شده است. در برخی 
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متکبر تصريح شده است؛ آياتی که دوزخ را جايگاه متکبران معرفی می  آيات به کلمه 
يعنی:  )29(سوره نحل » َهنََّم َخاِلِديَن فِيَها فَلَبِئَْس َمثَْوی اْلُمتََکبِِّرينَ فَاْدُخلُواْ أَْبَواَب جَ «   کند:

پس از درهای جهنم وارد شويد در حالی که در آنجا جاودانه خواهيد بود. چه بد 
   جايگاه متکبران. است 

و تکبر موجب می شود که مسلمان وارد بهشت نشود، چنانکه حديث صحيحی از پيامبر 
اليدخل الجنّة من کان فی قلبه مثقال «  هللا عليه وسلم روايت شده است که می فرمايد: صلی 

غرور و کبر در دل داشته باشد،   وزن ذره کسی که هم «  ).131مسلم (». ذّرةٍ من کبٍر..
روزی که خداوند بندگان را زنده نموده و در ميدان حشر جمع  » شود. وارد بهشت نمی

  وضعيت بسيار حقارت آميز حشر خواهد کرد. را در يک خواهند شد، متکبران 
هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  رسول در حديثی که امام ترمذی أن را روايت کرده  

َجاِل يَْغَشاُهْم الذُّلُّ ِمْن ُکِلّ َمَکانٍ  يُْحَشُر اْلُمتََکبُِّروَن َيْوَم اْلِقيَاَمِة أَْمثَاَل الذَِّرّ فِی ُصَوِر « » الِرّ
(متکبران روز قيامت در نهايت پستی و   ).5112) شماره: (2-  635 ( مشکاة المصابيح: 

نگون بختی از هر طرف آنان را  کوچکی مانند مورچه حشر می شوند، در حالی ذلت و 
کنند، در  به معنی مورچه است، معموالً مردم به آنها توجه نمی» الذَّرِّ «  احاطه کرده است.)

   آنها نمی شود، زير پا له و پايمال می شوند. وجه حالی که کسی مت
بنابراين هر مسلمانی که دارای اين مريضی  است بايد در فکر تداوی ومعالجه آن 

غرور راه تواضع و فروتنی را درپيش گيرد، و بداند که آنکسی نزد  گردد،و بجای کبر و 
ِ «   شد:گرامی تر است که اهل تقوای بيشتری با خداوند متعال از همه  َّ إِنَّ أَْکَرَمکُْم ِعنَد 

  شما نزد خداوند پرهيزگارترين  ارجمندترين  در حقيقت«  ﴾13﴿سوره الحجرات: » أَتْقَاکُْم 
   .» شماست

  از تقوی  هر کس  پس  است  ، فقط با تقوی تعالی  شما در نزد حق  ميان  يعنی برتری
  ، تفاخر به تر، بهتر و برتر باشد بنابراين گرامیکه   است  باشد، سزاوار آن برخوردار 

   منصب دنيوی را فروگذاريد. و ثروت و جاه و   نسب
و تکبر با هم سازگار نيستند و کسی که اهل تقوا باشد، از خصلت غرور و  یو قطعا تقو

و کسانی که اين مريضی  درونی را دارند بايد توبه کنند، و راه تزکيه نفس  مبراست. تکبر 
ديگر در مقابل با خواهر و برادر مسلمانشان احساس بزرگ بينی و  را در پيش گيرند و 

زمان اين مريضی عالج شود و جای خود را به تواضع و  غرور نکنند، تا به مرور 
أَِذلٍَّة َعلَی اْلُمْؤِمِنيَن «    منان را چنين بيان می کند:ؤم تنی بدهد، و خداوند متعال صفت فرو

ةٍ  يعنی: در برابر مؤمنان متواضع و در برابر  ).54مائده  (سورهٔ » َعلَی اْلَکافِِرينَ أَِعزَّ
   و نيرومندند. کافران سرسخت

 
  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم.
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