سورة النصر
...
سورة النصر
مدنية وآيتا ثلث آيت
بسم ا الرحن الرحيم
ك
َاس يت حدخلو تن ف دين ا أتفحف تواجاً ) (2فت تسبّ حح بت حمد تربّ ت
صر ا توالح تفحتح ) (1توترأتيح ت
إ تذا تجاءت نت ح
ت الن ت
استتف حغف حره إنَه تكا تن تف َوابً )(3
تو ح

شرح الكلمات:
إذا جاء نصر ا :أي نصر ا نبيه ممداً صلى ا عليه وسلم على أعدائه الشركي.
والفتح :أي فتح مكة.
ف دين ا أفواجا :أي ف السلم جاعات جاعات.
فسبح بمد ربك :أي نزهه عن الشريك ملتبسا بمده.
واستغفره :أي اطلب منه الغفرة توبة منك إليه.
معن اليت:
صر ا{  2اليت الثلث الباركات نزلت ف أخريت أيم الرسول
قوله تعال }إ تذا تجاءت 1نت ح
صلى ا عليه وسلم وهي تمل علمة للنب صلى ا عليه وسلم على قرب أجله فقوله تعال
صر ا{ أي لك ي رسولنا فأصبحت تنتصر على أعدائك ف كل معركة توضها
}إ تذا تجاءت نت ح
معهم وجاءك الفتح فتح مكة ففتحها ا عليك وأصبحت دار إسلم بعد أن كانت دار كفر
َاس{ من سكان اليمن وغيهم }يت حدخلو تن ف{ دينك الدين السلمي
}وترأتيح ت
 ,3ت
ت الن ت
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}أتفحف تواجاً{ وجاعات جاعة بعد أخرى بعد أن كانوا يدخلون فرادى واحدا واحدا وهم خائفون
ك{ شكرا له على نعمة النصر والفتح ودخول الناس ف
إذا ت هذا ورأيته }فت تسبّ حح 4بت حمد تربّ ت
استتف حغف حره{ أي اطلب منه الغفرة لا فرط منك ما هو
}و ح
دينك وانتهاء دين الشركي الباطل .ت
ذنب ف حقك لقربك وكمال علمك وأما غيك فليس هو بلذنب الذي يستغفر منه ويناب
إل ا تعال منه وقوله تعال }إنَه تكا تن تف َوابً{ أي إن ا تعال الذي أمرك بلستغفار توبة
إليه كان تواب على عباده يقبل توبتهم ويغفر ذنوبم ويرحهم.
هداية اليت:
من هداية اليت:
 -1مشروعية نعي اليت إل أهله ولكن بدون إعلن وصوت عال.
__________
 1الجاع على أن آخر سورة نزلت جيعاً هي سورة النصر هذه قاله بن عباس كما ف صحيح
السلم.
 2النصر :العون مأخوذ من قولم نصر الغيث الرض إذا أعان نباتا ومنع من قحطها قال
الشاعر:
إذا انسلخ الشهر الرام فودعي
بلد تيم وانصري أرض عامر
 3روي أن العرب قالت :أما إذا ظفر ممد بهل الرم وقد كان ا أجارهم من أصحاب
الفيل فليس لكم به يدان ,فكانوا يسلمون أفواجاً أمة أمة ,والمة أربعون رجل.
 4روى مسلم عن عائشة رضي ا عنها قالت كان النب صلى ا عليه وسلم يكثر من قول
سبحان ا وبمده استغفر ا وأتوب إليه :قالت فقلت ي رسول ا أراك تكثر من قول
سبحان ا وبمده ,استغفر ا وأتوب إليه :قال خبن رب بن سأرى علمة ف أمت فإذا
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رأيتها أكثرت من قول سبحان ا وبمده أستغفر ا وأتوب إليه فقد رأيتها :إذا جاء نصر
ا والفتح ..ال.
وصح أنه كان صلى ا عليه وسلم يقول ف ركوعه  ",سبحانك اللهم وبمدك اللهم اغفر
ل".

 -2وجوب الشكر عند تقق النعمة ومن ذلك سجدة الشكر.
 -3مشروعية قول سبحانك اللهم وبمدك اللهم اغفر ل ف الركوع.
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