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سوره مبارهك نصر
تس
آموزش استغفار و بيح
تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
پس از بررسي گزارههاي سوره و شناخت مضامين و پيامهاي آن ،الزم است به بررسي همه جانبه آن پرداخته،
نكاتي را كه در نهايت به عنوان غرض هدايتي سوره ،ميتوان در نظر داشت ،مورد توجه قرار داد .برخي از اين نكات
عبارتند از:
 .1براي برخورداري از تجلي فيض خاص الهي و توجه و عنايتهاي ويژه او (توب) توجه به دين و رسول ضروري
است .در اين صورت انسان و جامعه به فهمي از نصر الهي و فتح رسيده ،توفيق تسبيح با حمد و استغفار را
مييابد.
 .2وعده گسترش دين الهي ،وعدهاي قطعي است ،همراهي انسان با اين وعده قطعي موجب ميشود تا خود را از
سير كمال جدا نساخته ،به هالكت دائمي نرسد بلكه هميشه برخوردار از نصر الهي و فتح باشد .نشانه
برخورداري فرد و جامعه از نصر الهي و فتح ،توفيقي است كه در تسبيح و حمد و استغفار مييابد.
 .3اين سوره متصل كننده انسان به نظام امامت و واليت الهي و برخورداري دائمي از نصر و فتح است.
در جمعبندي سوره به سؤالهاي زير پاسخ داده و خود نيز چند سؤال مهم از سوره ارائه دهيد:
 .1چرا بايد در برابر نعمت نصر الهي و فتح ،تسبيح و استغفار داشت؟ اين دو وظيفه چه سنخيتي با نصر الهي و
فتح دارد؟
 .2نقش پيامبر صلی الله عليه و آله در برخورداري انسان از نصر الهي و فتح چيست؟ آيا انسان ميتواند به صورت
مستقل از اين دو بهرهاي داشته باشد؟ چرا؟
 .3آيا ما هم ميتوانيم زمينه ساز اقامه دين در اجتماع شويم؟ در اين صورت آيا ميتوان گفت ما نيز در استقرار
نصر الهي و فتح ،حظ و بهره داشتهايم؟ اگر جواب اين سؤال مثبت است ،اين امر چگونه ممكن ميشود؟

 .4چگونه ميتوان تواب بودن خدا را در همه مراحل زندگي مشاهده كرد؟
 .5آيا ميتوان گفت كه هر گاه انسان از تسبيح و استغفار بهرهمند شود ،از نصر و فتحي برخوردار بوده است؟ اگر
چنين است آيا افرادي كه منتظر نصر و فتح در آينده هستند در تسبيح و استغفار خود دچار تأخير نخواهند
شد؟
 .6نديدن نصر الهي و فتح در هر لحظه ،چه باليي را بر سر جامعه اسالمي به بار ميآورد؟ آيا ظاهرگرايي يكي از
اين آفتها نيست؟
 .7از پيوند تسبيح و استغفار از سويي و نصر و فتح از سوي ديگر چه برداشتي ميتوان به دست آورد؟
 .8آيا نصر و فتح الهي مقدمه تسبيح و استغفار است و يا تسبيح و استغفار مقدمه نصر الهي و فتح؟
طهارت براي تدبر (ايجاد طهارت در خود از منظر يكي از موضوعات سوره)
آيه آخر سوره را ميتوانيم محورهاي عمل در تدبر اين سوره قرار دهيم .براي اين كار دو محور پيش رو داريم:
حمد به همراه تسبيح و استغفار.
براي عملياتي كردن استغفار ميتوان به برخي از مصاديق استغفار و تسبيح در زندگي روزمره اشاره داشت:
 .1اعمال روزانه خود را در مسير عقالني قرار دادن ،از مصاديق استغفار است.
 .2عزم بر انجام ندادن كار سوء و زشت و پايبندي به آن از مصاديق استغفار است.
 .3تالش براي جبران تبعات سوء برخي از بديهاي انجام شده نيز از مصاديق استغفار است.
 .4تالش در جهت جبران كردن كارهاي نادرست انسانهاي ديگر در جامعه (يا در يك جمعي) برآمدن ،از مصاديق
استغفار جمعي است.
 .5استغفار از مصاديق شكرگزاري است .پس انسان ميتواند با استفاده مطلوب از هر نعمتي ،مسير استغفار را
بپيمايد.
همين روند را ميتوان براي تسبيح در نظر گرفت:
 .6منزه دانستن خداوند از هر عيب و نقصي معناي تسبيح است.
 .7خود را خليفه خدا دانستن از شرايط عبوديت و از توجهات انسان به تسبيح است .در اين صورت منزه بودن از
نواقص ،به عنوان تسبيح عملي انسان است.

 .8معناي سبح ،حركت در مدار حق بدون نقص است بنابراين تسبيح به معناي اختيار كردن چنين حركتي
است.
با توجه به موارد فوق براي خودسازي و طهارتي كه ما را به انس و تدبر قرآن ميكشاند ،برنامهريزي در پياده شدن
تسبيح و استغفار در زندگي امري ضروري است .براي اين منظور مطالعه ادعيه اهل بيت عليهم السالم توصيه
ميشود.
در تحفة الزائر است كه شيخ مفيد ذكر كرده ،مستحب است بعد از نماز زيارت امام رضا عليه السالم ،اين دعا را
بخوانند:
حمَّدٍ َو آلِ مُحَمَّدٍ َو اغفِر لِي يَا خَيرَ الغَافِرِينَ
صلِّ عَلَی مُ َ
َ ....
َربِّ ِإنِّي أَستَغفِرُكَ استِغفَارَ حَيَاءٍ َو أَستَغفِرُكَ استِغفَارَ َرجَاءٍ وَ أَستَغفِرُكَ استِغفَارَ ِإنَابَةٍ
َو أَستَغفِرُكَ استِغفَارَ رَغبَةٍ وَ أَستَغفِرُكَ استِغفَارَ رَهبَةٍ
َو أَستَغفِرُكَ استِغفَارَ طَاعَةٍ َو أَستَغفِرُكَ استِغفَارَ إِيمَانٍ َو أَستَغفِرُكَ استِغفَارَ إِقرَارٍ
َو أَستَغفِرُكَ استِغفَارَ إِخالَصٍ وَ أَستَغفِرُكَ استِغفَارَ تَقوَى
َو أَستَغفِرُكَ استِغفَارَ تَوَ ُّكلٍ َو أَستَغفِرُكَ استِغفَارَ ذِلَّةٍ
حمَّدٍ
حمَّدٍ َو آلِ مُ َ
صلِّ عَلَی مُ َ
َو أَستَغفِرُكَ استِغفَارَ عَا ِملٍ لَكَ هَا ِربٍ مِنكَ إِلَيكَ فَ َ
حمِينَ
جمِيعِ خَلقِكَ يَا أَرحَمَ الرَّا ِ
َو تُب عَلَيَّ َو عَلَی وَالِدَيَّ ِبمَا تُبتَ وَ تَتُوبُ عَلَی َ
سمَّی بِالغَفُورِ الرَّحِيمِ
سمَّی بِالغَفُورِ الرَّحِيمِ يَا مَن يُ َ
سمَّی بِالغَفُورِ الرَّحِيمِ يَا مَن يُ َ
يَا مَن يُ َ
حمَّدٍ َو اقبَل تَوبَتِي َو زَكِّ َعمَلِي وَ اشكُر سَعيِي وَ ارحَم ضَرَاعَتِي
حمَّدٍ وَ آلِ مُ َ
صلِّ عَلَی مُ َ
َ
َو َال تَحجُب صَوتِي وَ َال تُخَيِّب مَسأَلَتِي يَا غَوثَ المُس َتغِيثِينَ
جمِيعِ مَا سَأَلتُكَ َو أَوصِل هَدِيَّتِي إِلَيهِم َكمَا يَن َبغِي لَهُم
َو أَبلِغ َأِئمَّتِي سَالَمِي َو دُعَائِي َو شَفِّعهُم فِي َ
َو زِدهُم مِن ذَلِكَ مَا يَن َبغِي لَكَ بِأَضعَافٍ َال يُحصِيهَا غَيرُكَ
حمَّدٍ َو آلِهِ
َو َال حَولَ وَ َال قُوَّةَ إِالَّ ِبالله العَلِيِّ العَظِيمِ َو صَلَّی اللهُ عَلَی أَط َيبِ المُرسَلِينَ مُ َ
....درود فرست بر محمد و آل اطهارش و مرا بيامرز اى بهترين آمرزندگان
پروردگارا همانا من از تو آمرزش میطلبم از راه حيا و شرمسارى و باز آمرزش میطلبم به طريق رجا و اميدوارى
و باز آمرزش میطلبم از روى توبه و انابه و بازگشت به درگاه تو
و آمرزش میطلبم با حال شوق و رغبت و آمرزش میطلبم با حال خوف و ترس

و استغفار میكنم از روى طاعت و بندگی تو و آمرزش میطلبم از روى ايمان به تو و آمرزش میطلبم با حال
اقرار و اعتراف به گناه
و آمرزش میطلبم از روى اخالص و آمرزش میطلبم از روى تقوى و پارسايی
و آمرزش میطلبم از روى توكل به خدا و آمرزش میطلبم از روى ذلت و مسكنت
و استغفار میكنم استغفار كسی كه براى تو به كار پرداخته و از تو به سوى تو میگريزد ،پس خدايا درود فرست
بر محمد و آل محمد
و بر من و والدينم به قبول توبه و مغفرت و آمرزش بازگرد بدان قسمی كه توبه جميع خلق خود را میپذيرى اى
مهربانترين مهربانان عالم
اى آنكه به نام غفور و رحيم ناميده میشوى اى آنكه به نام غفور و رحيم ناميده میشوى اى آنكه به نام غفور و
رحيم ناميده میشوى
درود فرست بر محمد و آل او و توبه مرا بپذير و عملم را پاكيزه دار و بر سعی و كوششم پاداش عطا فرما و به
تضرع و زاريم ترحم كن
و صداى دعايم را از سمع قبول خود ،دور و مستور مساز و سؤال و درخواستم را عطا كن و محروم و نااميدم
مگردان اى پناه بخش فرياد خواهان
و سالم و دعايم را به امامان و پيشوايانم برسان و در آنچه از تو درخواست كردم ،آن بزرگواران را شفيع من گردان
و هديه مرا به آن بزرگواران چنانكه اليق آنهاست واصل ساز
و بر آن هديه آنچه سزاوار كرم توست هم چندين برابر كه جز تو كسی شمارشش نداند بيفزا
كه هيچ قدرت و نيرويی جز به واسطه خداى بلند مرتبه بزرگ نخواهد بود و خدا درود و رحمت فرستد بر
نيكوترين پيغمبران محمد صلی الله عليه و آله و آل اطهار او.

