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سوره مبارهك نصر
تس
آموزش استغفار و بيح
گزارههايی از سوره
رسول خدا در سوره:
 محور سوره و مخاطب اصلي آن شخص پيامبر صلی الله عليه و آله است.
 نصر خدا و فتح ،دو عنايت ويژه خداوند به پيامبر صلی الله عليه و آله در گسترش كمي و كيفي دين الهي
است.
 محوريت پيامبر صلی الله عليه و آله در سوره به معناي محوريت نظام امامت در جامعه است .بدين ترتيب
وظايف نامبرده شده وظايفي همگاني به امامت وليّ الهي است .و تنها در اين صورت است كه انسان با نصر
الهي و فتح روبرو ميشود.
 امام و وليّ الهي معلم تسبيح و استغفار است( .رجوع به ادعيه در اين زمينه بهترين متنهاي آموزشي براي
سير و سلوك انسان و رسيدن به قرب الهي و رسيدن به نصر و فتح حقيقي هستند).
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نصر الهي و فتح:
 تحقق نصر الهي و فتح ،به صورت كامل با استقرار تامّ صورت گرفته و به هيچ وجه قابل نقض نيست( .جاء)
 در ازاي تحقق نصر الهي و فتح دو وظيفه تسبيح و استغفار در پيش روي پيامبر صلی الله عليه و آله قرار
گرفته شده است.
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به صحيفه علويه اميرالمومنين عليه السالم رجوع شود.

 نصر به معناي ياري ،مقدمهاي براي فتح (گشايش) است و گشايش خود نصري ديگر براي مراحل بعدي زندگي
است .در واقع فتح با نصر صورت ميگيرد و خود نصري ديگر براي مراحل و فتحهاي ديگر است.
گرايش عمومي به دين:
 گرايش عمومي به دين از مصاديق نصرت و فتح الهي است و وعدهاي تحقق يافته است و كسي ياراي مقابله با
آن را ندارد.
 تسبيح و استغفار از اركان دينداري و روح آن است؛ زيرا پس از رؤيت علني شدن الزم االجراست.
 براي حاكميت عبوديت خالص خداوند در سراسر جهان كه با تسبيح و استغفار صورت ميگيرد ،اقامه دين
ضروري است.
تسبيح ،حمد ،استغفار:
 همانگونه كه نصر و فتح قرين با هم تحقق مييابند ،الزم است تسبيح و حمد نيز قرين هم باشند؛ نيز الزم
است تسبيح و استغفار با هم صورت پذيرد.
 نسبت بين تسبيح و حمد ميتواند همانند نسبت فتح و نصر باشد .اين نسبت ميتواند بين استغفار و تسبيح
نيز برقرار شود .در اين صورت فرد با تسبيح خداي خود استغفار ميكند و آن استغفار تسبيح ديگري براي او
خواهد بود.
 نصر الهي و فتح دو نعمتي است كه شكر آن تسبيح و استغفار است.
توّاب بودن خداوند:
 تواب بودن خداوند دليلي در بهرهمندي انسان از استغفار است.
 از آنجا كه بهرهمندي انسان از استغفار همراه بهرهمندي او از تسبيح است ،توّاب بودن خدا به بهرهمندي 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.

 با توجه به معناي «توب» ،تواب بودن خدا در واقع به معناي اراده و رضايت او در بهرهمند ساختن انسان از
رحمت خاص خود و درك فيض و عنايات ويژه است .شيوه اين بهرهمندي در برنامهاي مشخص به نام دين
توسط وليّ حق الهي تبيين شده و در اختيار انسان قرار داده شده است.
 تواب بودن خدا ،دليل توبه انسان و عامل آنست .در اين صورت است كه انسان ميتواند به 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.

