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 �سم هللا.
وهي آخر  ،وهي ثالث آ�ات ،وتسمى سورة التود�ع ،وهي مدنیة �إجماع ،تفسیر سورة النصر "

 { قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم .قاله ابن عباس في صحیح مسلم ،اسورة نزلت جمیعً 
E D C B A{  :قد نصر الغیث األرض  :مأخوذ من قولهم ،النصر العون   ١النصر

 قال الشاعر: ،إذا أعان على نباتها من قحطها
 عيإذا انســـــــــــلخ الشـــــــــــهر الحـــــــــــرام فـــــــــــودِّ 

 

 عـــــــــــامربـــــــــــالد تمـــــــــــیم وانصـــــــــــري أرض  
 وُ�روى: 

 إذا دخـــــــــــل الشـــــــــــهر الحـــــــــــرام فجـــــــــــاوزي 
 

 بـــــــــــالد تمـــــــــــیم وانصـــــــــــري أرض عـــــــــــامر 
واستنصره على عدّوه أي سأله  ،واالسم النصرة ،ا أي أعانهنصره على عدّوه ینصره نصرً  :�قول 

المراد بهذا النصر نصر الرسول على  :ثم قیل ،انصر �عضهم �عًض  :وتناصروا ،لیهأن ینصره ع
وأما  ،فإن عاقبة النصر �انت له ،نصره على من قاتله من الكفار :وقیل :قال الطبري  ،قر�ش

هو فتح  :وقال ابن عباس وسعید بن جبیر .عن الحسن ومجاهد وغیرهما ،الفتح فهو فتح مكة
و�ذا �معنى قد أي  ،ما فتحه علیه من العلوم :وقیل ،فتح سائر البالد :لوقی ،المدائن والقصور
 "إذا �جیئك  :و�مكن أن �كون معناه ،ألن نزولها �عد الفتح ؛قد جاء نصر هللا

و�ن  ،فهذا لیس �صحیح -علیه الصالة والسالم-أما تفسیر ما جاء في هذه السورة �ما وقع �عده 
وأنه جاء  ،-علیه الصالة والسالم-لكن هذه نْعٌي له  ،�عد وفاته ال �مكن إذا جاء :كان قوله

وهذه  ،-علیه الصالة والسالم-ا في عهده نصر هللا �فتح مكة ودخول الناس في دین هللا أفواجً 
أما فتح المدائن والقصور وفتح سائر البالد  ،عالمُة دنوِّ أجله �ما في حدیث ابن عباس وغیره

و�ین الصحا�ة  -رضي هللا عنه -ق علیه العلماء المفسرون من المحاورة بین عمریأ�اها ما اتفف
فدل على  ،-علیه الصالة والسالم-دنّو أجله  :قال ؟حتى سأل ابن عباس ما تفهم من هذه السورة

فسر لكن ال �مكن أن �ُ  ،وهو الذي یدل علیه إذا جاء ،وقد �كون نزول السورة قبل ،أن هذا حصل
�عني قد �فسر �ما �عد نزول السورة السیما وقد  ،-علیه الصالة والسالم-حدث �عده ما فیها �ما 

ر ما فیها �ما �عد  ،جاءت بلفظ الماضي و�لفظ الشرط إذا جاء الدال على االستقبال لكن أن ُ�فسَّ
 هذا لیس �صحیح.ف -علیه الصالة والسالم-وفاته 

 طالب: ..................
 هو؟ ما

 ..................طالب: 
 ین؟أ

 طالب: ..................
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 �عني جماعات. اأفواجً  نعم،
 طالب: ..................

 ین؟أ
 طالب: ..................

 ،بیان لدنّو أجله �ما في حدیث ابن عباس في الصحیح -علیه الصالة والسالم-نعي له  نعم،
علیه أن �كثر من فنا أجله أو تقدمت �ه العمر واإلنسان إذا د ،وأقره علیه عمر �محضر الصحا�ة

 الذ�ر.
 طالب: ..................

 ما فیها إن شاء هللا. سیأتي

  }M L K J I { العرب وغیرهم أي  ۲النصر:  O   H  GN  تعالى: قوله "
أما إذا ظفر محمد  :وذلك لما ُفتحت مكة قالت العرب ،أي جماعات فوًجا �عد فوج  ٢النصر:

 " .نیداوقد �ان هللا أجارهم من أصحاب الفیل فلیس لكم �ه  ،�أهل الحرم
لكن لما ُمكِّن من  ،ألنه لو �ان على �اطل لما تمكن من دخولها وفتحها مثل صاحب الفیل ؛نعم

 وأنه على حق. ،ذلك دل على أنه �ختلف عنه
أراد  :وقال عكرمة ومقاتل .واألمة أر�عون رجالً  :ا أمة أمة قال الضحاكأفواجً  فكانوا �سلمون  "

 ،�عضهم یؤذنون  ،وذلك أنه ورد من الیمن سبعمائة إنسان مؤمنین طائعین ،�الناس أهل الیمن
بذلك و�كى  -صلى هللا علیه وسلم-فُسرَّ النبي  ،و�عضهم یهللون  ،و�عضهم �قرؤون القرآن

A  { قرأ  -صلى هللا علیه وسلم-ى عكرمة عن ابن عباس أن النبي ورو  ،عمر وابن عباس
E D C B{  :سخیِّة  ،لیِّنة طباعهم ،وجاء أهل الیمن رقیقة أفئدتهم  ١النصر

قال  :وفي صحیح مسلم عن أبي هر�رة .افدخلوا في دین هللا أفواجً  ،عظیمة خشیتهم ،قلو�هم
الفقه  ،ا وأرّق أفئدةأتاكم أهل الیمن هم أضعف قلو�ً « :-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

إني ألجد نَفس ر�كم من « :قال -صلى هللا علیه وسلم-وروي أنه  .»والحكمة �مانیة ،�مان
 " وفیه تأو�الن. ،»قبل الیمن

 .»والحكمة �مانیة ،اإل�مان �مان« :وجاء في الحدیث الصحیح
 طالب: ..................

 �تكلم علیه.و  سیأتي
معناه أن هللا تعالى نفَّس  :والثاني ،التتا�ع إسالمهم أفواجً  ؛أنه الفرج :وفیه تأو�الن أحدهما "

 " وروى جابر بن عبد هللا. ،�أهل الیمن وهم األنصار -صلى هللا علیه وسلم-الكرب عن نبیه 
 ألن أصولهم �منیة.
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إن الناس « :�قول -صلى هللا علیه وسلم-سمعت رسول هللا  :عبد هللا قالوروى جابر بن  "
وقال أبو  :ولفظ الثعلبي ،ذ�ره الماوردي ،»اوسیخرجون منه أفواجً  ،ادخلوا في دین هللا أفواجً 

 سألني جابر عن حال الناس. " :حدثني جابر لجابر قال :عّمار
 طالب: ..................

 حدثني جار لجابر.
فأخبرته عن حال  ،سألني جابر عن حال الناس :حدثني جار لجابر قال :ال أبو عماروق "

إن « :�قول -صلى هللا علیه وسلم-سمعت رسول هللا  :فجعل یبكي و�قول ،اختالفهم وفرقتهم

P O  { قوله تعالى:  .»اوسیخرجون من دین هللا أفواجً  ،االناس دخلوا في دین هللا أفواجً 
SR Q{  :معنى سّبح صلِّ عن ابن  :وقیل ،أي إذا صلیت فأكثر من ذلك  ٣النصر

 " عباس.
 .الحدیث تخر�ج ...ألجد ينإ

 طالب: ..................
 الجهالة جهالة الجار.

 طالب: ..................
 یبقى هذا المجهول.

 طالب: ..................
 و�كون متنه فیه نكارة ال �منع. ،رجاله ثقاتهو ال �منع أن �كون 

أي سل هللا   ٣النصر:  }SR {  .ا له على ما آتاك من الظفر والفتح�حمد ر�ك أي حامدً  "
 {  ،عما ال �جوز علیه مع شكرك له هفسبح المراد �ه التنز�ل أي نزه :وقیل ،الغفران

SR{  :روى األئمة ،واألول أظهر ،أي سل هللا الغفران مع مداومة الذ�ر  ٣النصر، 
صلى هللا علیه -ما صلى رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها -واللفظ للبخاري عن عائشة

إال �قول:   ١النصر:  }E D C B A { صالة �عد أن نزلت علیه سورة  -وسلم
 -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا  :وعنها قالت »للهم اغفر ليسبحانك ر�نا و�حمدك ا«

 .یتأّول القرآن ،اللهم اغفر لي ،سبحانك اللهم ر�نا و�حمدك :�كثر أن �قول في ر�وعه وسجوده
آخر أمره ال �قوم وال  -صلى هللا علیه وسلم-�ان النبي  :وفي غیر الصحیح وقالت أم سلمة

فإني  :قال ،أستغفر هللا وأتوب إلیه ،سبحان هللا و�حمده :قال�قعد وال �جيء وال یذهب إال 

اجتهد  :وقال أبو هر�رة .إلى آخرها  ١النصر:  }E D C B A {  :أمرت بها ثم قرأ
و�ثر  ،ونحل جسمه وقّل تبسمه ،�عد نزولها حتى توّرمت قدماه -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
في أمور اآلخرة ما  اقط أشد اجتهادً  -صلى هللا علیه وسلم-لم �كن النبي  :وقال عكرمة .�كاؤه
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على أصحا�ه  -صلى هللا علیه وسلم-لما نزلت قرأها النبي  :وقال مقاتل .كان منه عند نزولها
-و�كى العباس فقال له النبي  ،ففرحوا واستبشروا ،ومنهم أبو �كر وعمر وسعد بن أبي وقاص

 ،»إنه لكما تقول« :قال ،نعیت إلیك نفسك :قال »ما یبكیك �ا عم« :-علیه وسلم صلى هللا
 " نزلت في منى �عد أ�ام. :وقیل ،اا مستبشرً ا ما ُرئي فیها ضاحكً فعاش �عدها ستین یومً 

و�كفیه التفر�ط  ،و�عزف عن الدنیا ،وهكذا ینبغي للعاقل إذا أحس بدنو أجله أن �شمر لآلخرة
ها یبقَ فلم  ،الذي مضى لیس �األمر الهّین  ،والذي أمامه أمر مهول ،وقت �ستمتع �الدنیا ومالذِّ
 �هللا المستعان. د،لیس الخیار في أمر ثالث أن یوجد أو ال یوج ،نار أوجنة  ،وال �السهل

 نزلت في منى �عد.. :وقیل
�عني ترك  )،)أعذر هللا المرئ بّلغه الستین(( :كما جاء في الحدیث الصحیح في البخاري وغیره

لكن إذا بلغ الستین  ،له مدة �افیة للتفر�ط والتضییع مع أنه مطالب �الجد والحزم من أول األمر
 :-رحمه هللا -�قول ابن عبد القوي  ،لیس له عذرف

 ومــــــن ســـــــار نحـــــــو الـــــــدار ســـــــتین حجـــــــة
 

ــــــــد  ــــــــى و�ــــــــأن ق ــــــــه الملتق ــــــــد حــــــــان من  فق
�ذا  تعاشوأمي  ،عاش ثمانین تسعین ،ش �ذاإن أبي عا :وأما أن �قول ،خالص ما �قي شيء 

و�ان عبد الرحمن بن  ،ا في هذا البابالقیاس لیس واردً  ،و�نظر للیمین وللیسار ،وعمي وخالي
 ،وجدي عاش مائة وعشر�ن ،إن أبي عاش مائة وعشر�ن :حسان بن ثابت في المجالس �قول

فمات لثمان وأر�عین  ،و�أنه معه عهد ومیثاق على هذا ،ومادٍّ رجلیه ،وعمي فالن مائة وعشر�ن
 �هللا المستعان. ،سنة ما �ّمل الخمسین

إن  :فبكى عمر والعباس فقیل لهما ،نزلت في منى �عد أ�ام التشر�ق في حجة الوداع :وقیل "
صلى هللا علیه -فقال النبي  ،-صلى هللا علیه وسلم-بل فیه نعي النبي  :فقاال ،هذا یوم فرح

�ان عمر بن  :وفي البخاري وغیره عن ابن عباس قال .»صدقتما ُنِعیت إليَّ نفسي« :-وسلم
�أذن لهذا الفتى  :فقالوا ،فوجد �عضهم من ذلك :هل بدر و�ْأذن لي معهم قالالخطاب �ْأذن أل

فأذن لهم ذات یوم  :قال ،إنه من قد علمتم :فقال لهم عمر ؟ومن أبنائنا من هو مثله ،معنا

أمر  :فقالوا  ١النصر:  }E D C B A { فسألهم عن هذه السورة  ،وأذن لي معهم
 :فقال ،إذا فتح علیه أن �ستغفره وأن یتوب إلیه -صلى هللا علیه وسلم-نبیه  -جل وعز -هللا

حضور  -صلى هللا علیه وسلم-ولكن أخبر هللا نبیه  ،لیس �ذلك :قلت ؟ما تقول �ا ابن عباس

 O P Q ]فذلك عالمة موتك   ،١النصر:  }E D C B A {  :فقال ،أجله
SR T    U V W Z  :وفي  ؟تلومونني علیه :-رضي هللا عنه -فقال عمر  ٣النصر

�ان عمر �سألني مع  :ورواه الترمذي قال .ما أعلم منها إال ما تقول :البخاري فقال عمر
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أتسأله ولنا بنوُن  :فقال له عبد الرحمن بن عوف -صلى هللا علیه وسلم-أصحاب النبي 
 " مثله.
 بنوَن.

D C B A  {  :فسأله عن هذه اآل�ة ،إنه من حیث تعلم :مثُله فقال له عمرولنا بنوَن  "
E{  :وقرأ  ،أعلمه إ�اه -صلى هللا علیه وسلم-إنما هو أجل رسول هللا  :فقال  ١النصر

هذا حدیث حسن  :قال ،�هللا ما أعلم منها إال ما تعلم :فقال له عمر ،السورة إلى آخرها
 :قیل له ؟حتى یؤمر �االستغفار -صلى هللا علیه وسلم-فماذا �غفر للنبي  :فإن قیل ،یحصح

رب اغفر لي خطیئتي وجهلي و�سرافي « :�قول في دعائه -صلى هللا علیه وسلم-كان النبي 
و�ل ذلك  ،اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي وهزلي ،في أمري �له وما أنت أعلم �ه مني

 ،أنت المقدم وأنت المؤخر ،اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت ،عندي
�ستقصر نفسه لعظم ما أنعم هللا �ه  -صلى هللا علیه وسلم-فكان  ،»إنك على �ل شيء قدیر

 و�حتمل أن �كون �معنى �ن متعلًقا �ه سائًال  ،او�رى قصوره عن القیام �حق ذلك ذنو�ً  ،علیه
 :وقیل ،لئال ینقطع إلى رؤ�ة األعمال ؛ًعا على رؤ�ة التقصیر في أداء الحقوق ا متضرِّ راغبً 

 " االستغفار.
وأن األولى أن اإلنسان المخلوق لعبادة ر�ه لهذا الهدف  ،الكالم األول محمول على خالف األولى

ما أن إ ،-علیه الصالة والسالم-�انت هذه حاله  ،من أنفاسه إال فیما یرضي هللا اأال �ضیع نفسً 
لیستعین بذلك على أداء  ؛و�ما في وقت �ستجم �ه ،و�ما في تعلیم ،و�ما في جهاد ،�كون في عبادة

ستعان �ه على ما یرضي جم �ه و�ُ ستَ لكن هذا الوقت الذي �ُ  ،-علیه الصالة والسالم-ما ُ�لِّف �ه 
�طلب  ،غفرانك :ولذلك لما خرج من الخالء قال ،-علیه الصالة والسالم-هللا �ان یندم علیه 

لكن هذه المدة التي قضاها في هذا المكان  ،ال �عني أنه أذنب ،المغفرة �عد خروجه من الخالء
فیه تحتاج إلى شيء من الندم �حیث �ضاع مثل هذا الوقت بدون  -جل وعال -الذي ال ُیذَ�ر هللا

یر شيء یذ�ر وتذهب األعوام من غ ،فكیف �من �ضیع األوقات الساعات بل األ�ام ،هذا الذ�ر
ا �ونه �أكل و�شرب و�نام.. أم ،والساعات واأل�ام واللیالي والشهور واألعوام هذه هي اإلنسان

العبرة �ما یودع في هذه الخزائن اللیالي واأل�ام ما یودع فیها من األعمال التي  ،م تفعل هذائالبها
 جل وعال. ،تقرِّب إلى هللا

وقیل ذلك تنبیه ألمته لكي ال �أمنوا  ،ابل تعبدً  ،مغفرةاالستغفار تعبد �جب إتیانه ال لل :وقیل

  }V U T { أي استغفر ألمتك   ٣النصر:  }SR {  :وقیل ،و�تر�وا االستغفار
-و�ذا �ان  ،و�قبل تو�تهم ،حین والمستغفر�ن یتوب علیهم و�رحمهمأي على المسبِّ   ٣النصر:

 :روى مسلم عن عائشة قالت ،ما الظن �غیرهفوهو معصوم یؤمر �االستغفار  -علیه السالم



 
 

 
 
 

٧  
 

=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=٧ 

أستغفر هللا  ،سبحان هللا و�حمده« :ُ�كثر من قول -صلى هللا علیه وسلم-كان رسول هللا 
 أستغفر هللا ،سبحان هللا و�حمده :أراك تكثر من قول ،�ا رسول هللا :فقلت :قالت »وأتوب إلیه
 :فإذا رأیتها أكثرت من قول ،خبَّرني ر�ي أني سأرى عالمة في أمتي« :فقال ،وأتوب إلیه

) َوَرَأْیَت ١ِإَذا َجاَء َنْصُر للااَِّ َواْلَفْتُح ( ( فقد رأیتها ،سبحان هللا و�حمده أستغفر هللا وأتوب إلیه
ِ َأْفَواًجا (النَّاَس َیْدُخُلوَن ِفي ِدیِن  سورة  )) َفَسبِّْح ِ�َحْمِد َر�َِّك َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّه َ�اَن َتوَّاً�ا٢للااَّ

K  {  :نزلت هذه السورة �منى في حجة الوداع ثم نزلت :وقال ابن عمر »١-٣النصر:
Q P O N M L{  :صلى هللا علیه وسلم- يالنبفعاش �عدهما   ٣المائدة- 

| {  {  :ثم نزل ،افعاش �عدها خمسین یومً  ،ثم نزلت آ�ة الكاللة ،اثمانین یومً 

Ë Ê  {  :ثم نزل ،افعاش �عدها خمسة وثالثین یومً   ١٢٨التو�ة:  }~ ے ¡
ÐÏ Î Í Ì{  :سبعة أ�ام :وقال مقاتل .اا وعشر�ن یومً ها أحدً فعاش �عد  ٢٨١البقرة، 

 والحمد هلل. ،وقیل غیر هذا مما تقدم في البقرة بیانه
 جاء محمد؟

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه...


