
 سایت مینویسم –متن سوره توبه همراه با ترجمه 

 

ٌ﴾۱﴿ٌاْلُمْشِرِکینٌٌَِمنٌٌََعاَهْدُتمٌٌْالَِذینٌٌَإِلَىٌَوَرُسولِهٌٌِّللاٌٌَِِمنٌٌََبَراَءة ٌ

ٌ)۱.ٌ)ایدٌبستهٌعهدٌآنهاٌباٌکهٌاستٌمشرکانٌازٌکسانیٌبهٌاوٌپیامبرٌوٌخداٌبیزاریٌاعالمٌاین

ٌ

ٌ﴾۲﴿ٌاْلکَافِِرینٌٌَُمْخِزیٌّللَاٌٌََوأَنٌٌَّللَاٌٌُِمْعِجِزیٌَغْیرٌٌُأََنکُمٌٌَْواْعلَُمواٌْشُهرٌ أٌٌَأَْرَبَعةٌٌَاْْلَْرِضٌٌفِیٌَفِسیُحوا

ٌتوانیدنمیٌشماٌبدانیدٌو(ٌبیندیشیدٌوٌبرویدٌخواهیدمیٌجاٌهرٌو)ٌکنیدٌسیر(ٌآزادانه)ٌزمینٌدر(ٌکهٌداریدٌمهلت)ٌماهٌچهارٌحالٌاینٌبا

ٌ)۲.ٌ)استٌکافرانٌکنندهٌخوارٌخداوند(ٌبدانیدٌنیزٌوٌکنیدٌارفرٌاوٌقدرتٌازٌو)ٌسازیدٌناتوانٌراٌخدا

ٌ

ٌأََنکُمٌٌْواَفاْعلَمٌٌَُتَولَْیُتمٌٌَْوإِنٌٌْلَکُمٌٌَْخْیرٌ ٌَفُهوٌٌَُتْبُتمٌٌَْفإِنٌٌَْوَرُسولُهٌٌُاْلُمْشِرِکینٌٌَِمنٌٌََبِریءٌ ٌّللَاٌٌَأَنٌٌَاْْلَْکَبرٌٌِاْلَحجٌ ٌَیْومٌٌَالَناسٌٌِإِلَىٌَوَرُسولِهٌٌِّللَاٌٌِِمنٌٌََوأََذانٌ 

ٌ﴾۳﴿ٌأَلِیمٌ ٌبَِعَذابٌ ٌَکَفُرواٌالَِذینٌٌََوَبش رٌٌِّللَاٌٌُِمْعِجِزیٌَغْیرٌُ

ٌازٌاوٌپیامبرٌوٌخداوندٌکه(ٌقربانٌعیدٌروز)ٌاکبرٌحجٌروزٌدرٌمردم(ٌعموم)ٌبهٌپیامبرشٌوٌخداٌناحیهٌازٌاستٌاعالمیٌاینٌو

ٌازٌو)ٌسازیدٌناتوانٌراٌخداٌتوانیدنمیٌشماٌبدانیدٌنمائیدٌسرپیچیٌاگرٌوٌاستٌشماٌنفعٌبهٌکنیدٌتوبهٌاگرٌحالٌاینٌباٌبیزارند،ٌمشرکان

ٌ)۳.ٌ)دهٌبشارتٌدردناکٌمجازاتٌبهٌراٌکافرانٌو(ٌشویدٌخارجٌقدرتشٌقلمرو

ٌ

وافٌٌَأََحًداٌَعلَْیکُمٌٌُْیَظاِهُرواٌَولَمٌٌَْشْیًئاٌَیْنقُُصوُکمٌٌْلَمٌٌُْثمٌٌَاْلُمْشِرِکینٌٌَِمنٌٌََعاَهْدُتمٌٌْالَِذینٌٌَإَِّلٌ ٌ﴾۴﴿ٌاْلُمَتقِینٌٌَُیِحبٌٌُّّللَاٌٌَإِنٌٌَُمَدتِِهمٌٌْإِلَىٌَعْهَدُهمٌٌْإِلَْیِهمٌٌْأَتِمُّ

ٌآنهاٌپیمانٌننمودند،ٌتقویتٌشماٌضدٌبرٌراٌاحدیٌوٌنکردندٌفروگذارٌآنٌازٌچیزیٌوٌبستیدٌعهدٌآنهاٌباٌکهٌمشرکانٌازٌکسانیٌمگر

ٌ)۴.ٌ)داردٌدوستٌراٌکارانپرهیزٌخداوندٌزیراٌبشمرید،ٌمحترمٌمدتشانٌپایانٌتاٌرا

ٌ

ٌالَصاَلةٌٌََوأََقاُمواٌَتاُبواٌَفإِنٌٌَْمْرَصدٌ ٌُکلٌٌَلَهُمٌٌَْواْقُعُدواٌَواْحُصُروُهمٌٌَْوُخُذوُهمٌٌَْوَجْدُتُموُهمٌٌَْحْیثٌٌُاْلُمْشِرِکینٌٌََفاْقُتلُواٌاْلُحُرمٌٌُاْْلَْشُهرٌٌُاْنَسلَخٌٌََفإَِذا

ٌ﴾۵﴿ٌَرِحیمٌ ٌَغفُورٌ ٌّللَاٌٌَإِنٌٌََسبِیلَُهمٌٌَْفَخلُّواٌالَزَکاةٌٌََوآَتُوا

ٌهرٌدرٌوٌکنیدٌمحاصرهٌوٌسازیدٌاسیرٌراٌآنهاٌوٌبرسانیدٌقتلٌبهٌبیابیدٌکجاٌهرٌراٌمشرکانٌگرفتٌپایانٌحرامٌماههایٌکهٌهنگامی

ٌخداوندٌیرازٌسازیدٌرهاٌراٌآنهاٌبپردازندٌراٌزکاتٌوٌدارندٌبرپاٌراٌنمازٌوٌکنندٌتوبهٌهرگاهٌبنشینید،ٌآنهاٌراهٌسرٌبرٌکمینگاه

ٌ)۵.ٌ)استٌمهربانٌوٌآمرزنده

ٌ

ٌ﴾۶﴿ٌَیْعلَُمونٌٌََّلٌٌَقْومٌ ٌبِأََنُهمٌٌَْذلِکٌٌََمأَْمَنهٌٌُأَْبلِْغهٌٌُُثمٌٌَّللَاٌٌَِکاَلمٌٌََیْسَمعٌٌََحَتىٌَفأَِجْرهٌٌُاْسَتَجاَرکٌٌَاْلُمْشِرِکینٌٌَِمنٌٌَأََحدٌ ٌَوإِنٌْ

ٌامنشٌمحلٌبهٌراٌاوٌسپس(ٌبیندیشدٌآنٌدرٌو)ٌبشنودٌراٌخداٌکالمٌتاٌهدٌپناهٌاوٌبهٌبخواهدٌپناهندگیٌتوٌازٌمشرکانٌازٌیکیٌاگرٌو

ٌ)۶.ٌ)ناآگاهندٌگروهیٌآنهاٌکهٌچراٌبرسان

ٌ

ٌُیِحبٌٌُّّللَاٌٌَإِنٌٌَلَُهمٌٌَْفاْسَتقِیُمواٌمٌْلَکٌُاْسَتَقاُمواٌَفَماٌاْلَحَرامٌٌِاْلَمْسِجدٌٌِِعْندٌٌََعاَهْدُتمٌٌْالَِذینٌٌَإَِّلٌٌَرُسولِهٌٌَِوِعْندٌٌَّللَاٌٌِِعْندٌٌََعْهدٌ ٌلِْلُمْشِرِکینٌٌََیکُونٌٌَُکْیفٌَ

ٌ﴾۷﴿ٌاْلُمَتقِینٌَ

ٌکسانیٌمگر(ٌهستندٌپیمانشانٌشکستنٌآمادهٌهموارهٌآنهاٌکهٌحالیٌدر)ٌبودٌخواهدٌاوٌرسولٌوٌخداٌنزدٌپیمانیٌمشرکانٌبرایٌچگونه

ٌنیزٌشماٌباشندٌوفادارٌشماٌبرابرٌدرٌکهٌمادام(ٌدشمردنٌمحترمٌراٌخودٌپیمانٌکهٌگروهٌاین)ٌبستیدٌپیمانٌالحرامٌمسجدٌنزدٌآنهاٌباٌکه

ٌ)۷.ٌ)داردٌدوستٌراٌپرهیزکارانٌخداوندٌکهٌکنیدٌوفاداری

ٌ

ٌ﴾۸﴿ٌَفاِسقُونٌٌََوأَْکَثُرُهمٌٌْقُلُوُبُهمٌٌَْوَتأَْبىٌبِأَْفَواِهِهمٌٌُْیْرُضوَنکُمٌٌِْذَمةًٌٌَوَّلٌٌإِّّلًٌٌفِیکُمٌٌَْیْرقُُبواٌَّلٌٌَعلَْیکُمٌٌَْیْظَهُرواٌَوإِنٌٌَْکْیفٌَ



ٌشماٌرا،ٌپیمانٌنهٌوٌکنندمیٌراٌشماٌباٌخویشاوندیٌمالحظهٌنهٌشوندٌغالبٌشماٌبرٌاگرٌکهٌحالیٌدر(ٌداردٌارزشٌپیمانشان)ٌچگونه

ٌ)۸.ٌ)نافرمانبردارندٌآنهاٌاکثرٌوٌداردٌاباٌآنهاٌدلهایٌولیٌکنندمیٌخشنودٌخودٌزبانٌباٌرا

ٌ

واَفصٌٌََقلِیاًلٌٌَثَمًناٌّللَاٌٌِبِآَیاتٌٌِاْشَتَرْوا ٌ﴾۹﴿ٌَیْعَملُونٌٌََکاُنواٌَماٌَساءٌٌَإَِنُهمٌٌَْسبِیلِهٌٌَِعنٌٌْدُّ

ٌ)۹.ٌ)دادندمیٌانجامٌبدیٌاعمالٌآنهاٌداشتند،ٌبازٌاوٌراهٌاز(ٌراٌمردم)ٌوٌفروختندٌکمیٌبهایٌبهٌراٌخداٌآیاتٌآنها

ٌ

ٌ﴾۱۰﴿ٌاْلُمْعَتُدونٌٌَُهمٌٌَُوأُولَئِکٌَِذَمةًٌٌَوَّلٌٌإِّّلًٌٌُمْؤِمنٌ ٌفِیٌَیْرقُُبونٌٌََّلٌ

ٌ)۱۰.ٌ)تجاوزکارانندٌآنهاٌوٌکنندنمیٌراٌپیمانٌوٌخویشاوندیٌرعایتٌایمانیٌباٌفردٌهیچٌدرباره(ٌشماٌدربارهٌتنهاٌنه)

ٌ

ینٌٌِفِیٌَفإِْخَواُنکُمٌٌْالَزَکاةٌٌََوآَتُواٌالَصاَلةٌٌََوأََقاُمواٌَتاُبواٌَفإِنٌْ لٌٌُالد  ٌ﴾۱۱﴿ٌَیْعلَُمونٌٌَلَِقْومٌ ٌاْْلَیاتٌٌَِوُنَفص 

ٌدانندمیٌکهٌجمعیتیٌبرایٌراٌخودٌآیاتٌماٌوٌهستندٌشماٌدینیٌبرادرٌبپردازندٌراٌزکاتٌوٌدارندٌبرپاٌراٌنمازٌوٌکنندٌبهتوٌگاهٌهر

ٌ)۱۱.ٌ)دهیممیٌشرح

ٌ

ٌ﴾۱۲﴿ٌَیْنَتُهونٌٌَلََعلَُهمٌٌْلَُهمٌٌَْمانٌَأَیٌٌَّْلٌٌإَِنُهمٌٌْاْلکُْفرٌٌِأَئَِمةٌٌََفَقاتِلُواٌِدینِکُمٌٌْفِیٌَوَطَعُنواٌَعْهِدِهمٌٌَْبْعدٌٌِِمنٌٌْأَْیَماَنُهمٌٌَْنکَُثواٌَوإِنٌْ

ٌآنهاٌکهٌچراٌکنیدٌپیکارٌکفرٌپیشوایانٌباٌدهندٌقرارٌطعنٌموردٌراٌشماٌآئینٌوٌبشکنندٌخویشٌعهدٌازٌپسٌراٌخودٌپیمانهایٌاگرٌو

ٌ)۱۲.ٌ)بردارندٌدستٌشایدٌندارند،ٌپیمانی

ٌ

وٌأَْیَماَنُهمٌٌَْنکَُثواٌَقْوًماٌُتَقاتِلُونٌٌَأََّلٌ ٌ﴾۱۳﴿ٌُمْؤِمنِینٌٌَُکْنُتمٌٌْإِنٌٌَْتْخَشْوهٌٌُأَنٌٌْأََحقٌٌَُّفاّلَلٌٌُأََتْخَشْوَنُهمٌٌَْمَرةٌ ٌأََولٌٌََبَدُءوُکمٌٌَْوُهمٌٌْالَرُسولٌٌِبِإِْخَراجٌٌِاَوَهمُّ

ٌپیکار)ٌبارٌنخستینٌآنهاٌکهٌحالیٌدرٌکنید؟نمیٌپیکارٌگرفتندٌپیامبرٌاخراجٌبهٌتصمیمٌوٌشکستندٌراٌخودٌپیمانهایٌکهٌگروهیٌباٌآیا

ٌ)۱۳.ٌ)هستیدٌمنٌمؤٌاگرٌبترسیدٌاوٌازٌکهٌاستٌسزاوارترٌخداوندٌاینکهٌباٌترسید؟میٌآنهاٌازٌآیاٌکردندٌآغاز(ٌراٌشماٌبا

ٌ

ْبُهمٌٌَُقاتِلُوُهمٌْ ٌ﴾۱۴﴿ٌُمْؤِمنِینٌٌََقْومٌ ٌُصُدورٌٌََوَیْشفٌٌَِعلَْیِهمٌٌَْوَیْنُصْرُکمٌٌَْوُیْخِزِهمٌٌْبِأَْیِدیکُمٌٌّْللَاٌٌُُیَعذ 

ٌشفاٌراٌمنانٌمؤٌازٌگروهیٌسینهٌوٌسازدمیٌرسواٌراٌآنهاٌوٌکندمیٌمجازاتٌشماٌدستٌبهٌراٌآنانٌخداوندٌکهٌکنیدٌیکارپٌآنهاٌبا

ٌ)۱۴(.ٌ)نهدمیٌمرهمٌآنهاٌقلبٌبرٌو)ٌبخشدمی

ٌ

ٌ﴾۱۵﴿ٌَحکِیمٌ ٌَعلِیمٌ ٌَوّللَاٌٌَُیَشاءٌٌَُمنٌٌَْعلَىٌّللَاٌٌَُوَیُتوبٌٌُقُلُوبِِهمٌٌَْغْیظٌٌََوُیْذِهبٌْ

ٌ)۱۵.ٌ)استٌحکیمٌوٌعالمٌخداوندٌوٌپذیردمی(ٌبداندٌشایستهٌو)ٌبخواهدٌراٌکسٌهرٌتوبهٌخداٌوٌبردمیٌمیانٌازٌراٌآنهاٌهایدلٌخشمٌو

ٌ

ٌَتْعَملُونٌٌَبَِماٌَخبِیرٌ ٌَوّللَاٌٌَُولِیَجةًٌٌاْلُمْؤِمنِینٌٌََوَّلٌٌَرُسولِهٌٌَِوَّلٌٌّللَاٌٌُِدونٌٌِِمنٌٌَْیَتِخُذواٌَولَمٌٌِْمْنکُمٌٌَْجاَهُدواٌالَِذینٌٌَّللَاٌٌَُیْعلَمٌٌَِولََماٌُتْتَرُکواٌأَنٌٌَْحِسْبُتمٌٌْأَمٌْ

﴿۱۶﴾ٌ

ٌمحرمٌراٌرسولشٌوٌخداٌازٌغیرٌوٌکردندٌجهادٌشماٌازٌکهٌآنهاٌهنوزٌکهٌحالیٌدرٌشویدمیٌرها(ٌخودٌحالٌبه)ٌکهٌکردیدٌگمانٌآیا

ٌعملٌآنچهٌبهٌخداوندٌو(ٌشودٌجداٌهمٌازٌصفوفٌوٌشویدٌآزمونٌباید)ٌاندٌنشدهٌمشخص(ٌدیگرانٌاز)ٌننمودندٌانتخابٌٌخویشٌاسرار

ٌ)۱۶.ٌ)استٌآگاهٌکنیدمی

ٌ

ٌ﴾۱۷﴿ٌَخالُِدونٌٌَُهمٌٌْالَنارٌٌَِوفِیٌأَْعَمالُُهمٌٌَْحبَِطتٌٌْأُولَئِکٌَبِاْلکُْفرٌٌِأَْنفُِسِهمٌٌَْعلَىٌَشاِهِدینٌٌَّللَاٌٌَِمَساِجدٌٌََیْعُمُرواٌأَنٌٌْلِْلُمْشِرِکینٌٌََکانٌٌََما



ٌدرٌوٌشده(ٌبیارزشٌو)ٌنابودٌاعمالشانٌآنهاٌدهندمیٌگواهیٌخویشٌکفرٌبهٌکهٌحالیٌدرٌکنندٌآبادٌراٌخداٌاجدمسٌندارندٌحقٌمشرکان

ٌ)۱۷.ٌ)ماندٌخواهندٌجاودانهٌٌآتش

ٌ

ٌاْلُمْهَتِدینٌٌَِمنٌٌََیکُوُنواٌأَنٌٌْأُولَئِکٌٌََفَعَسىٌّللَاٌٌَإَِّلٌٌْخشٌَیٌٌََولَمٌٌْالَزَکاةٌٌََوآَتىٌالَصاَلةٌٌََوأََقامٌٌَاْْلِخرٌٌَِواْلَیْومٌٌِبِاّلَلٌٌِآَمنٌٌََمنٌٌّْللَاٌٌَِمَساِجدٌٌََیْعُمرٌٌُإَِنَما

﴿۱۸﴾ٌ

ٌچیزیٌازٌوٌبپردازدٌراٌزکوةٌوٌداردٌپاٌبرٌراٌنمازٌوٌآوردهٌقیامتٌروزٌوٌخداٌبهٌایمانٌکهٌکندمیٌآبادٌکسیٌتنهاٌراٌالهیٌمساجد

ٌ)۱۸.ٌ)یابندٌهدایتٌگروهیٌچنینٌاستٌممکنٌنترسد،ٌخداٌجز

ٌ

ٌاْلَقْومٌٌََیْهِدیٌَّلٌٌَوّللَاٌٌُّللَاٌٌِِعْندٌٌََیْسَتُوونٌٌََّلٌٌّللَاٌٌَِسبِیلٌٌِفِیٌَوَجاَهدٌٌَاْْلِخرٌٌَِواْلَیْومٌٌِبِاّلَلٌٌِآَمنٌٌََکَمنٌٌْاْلَحَرامٌٌِاْلَمْسِجدٌٌَِوِعَماَرةٌٌَاْلَحاجٌ ٌِسَقاَیةٌٌَْلُتمٌْأََجعٌَ

ٌ﴾۱۹﴿ٌالَظالِِمینٌَ

ٌدرٌوٌآوردهٌقیامتٌروزٌوٌخداٌبهٌایمانٌکهٌدادیدٌقرارٌکسی(ٌعمل)ٌهمانندٌراٌالحرامٌمسجدٌساختنٌآبادٌوٌحجاجٌکردنٌسیرابٌآیا

ٌ)۱۹.ٌ)کندنمیٌهدایتٌراٌظالمانٌگروهٌخداوندٌوٌنیستند،ٌمساویٌخداٌنزدٌهرگز(ٌدوٌهرٌاین)ٌاست،ٌکردهٌجهادٌاوٌراه

ٌ

ٌ﴾۲۰﴿ٌاْلَفائُِزونٌٌَُهمٌٌَُوأُولَئِکٌٌَّللَاٌٌِِعْندٌٌََدَرَجةًٌٌأَْعَظمٌٌَُوأَْنفُِسِهمٌٌِْهمٌْبِأَْمَوالٌٌِّللَاٌٌَِسبِیلٌٌِفِیٌَوَجاَهُدواٌَوَهاَجُرواٌآَمُنواٌالَِذینٌَ

ٌبهٌآنهاٌوٌاستٌبرترٌخداٌنزدٌمقامشانٌنمودندٌجهادٌخداٌراهٌدرٌجانهایشانٌوٌاموالٌباٌوٌکردندٌهجرتٌوٌآوردندٌایمانٌکهٌآنها

ٌ)۲۰.ٌ)اندٌرسیدهٌعظیمٌموهبت

ٌ

ُرُهمٌْ ُهمٌٌُْیَبش  ٌ﴾۲۱﴿ٌُمقِیمٌ ٌَنِعیمٌ ٌفِیَهاٌلَُهمٌٌَْوَجَناتٌ ٌَوِرْضَوانٌ ٌِمْنهٌٌُبَِرْحَمةٌ ٌَربُّ

.ٌدهدمیٌبشارتٌدارندٌجاودانهٌنعمتهایٌآنٌدرٌکهٌبهشتیٌباغهایٌوٌخشنودیٌوٌخویشٌناحیهٌازٌرحمتیٌبهٌراٌآنهاٌپروردگار،

(۲۱(ٌ

ٌ

ٌ﴾۲۲﴿ٌَعِظیمٌ ٌأَْجرٌ ٌِعْنَدهٌٌُّللَاٌٌَإِنٌٌَأََبًداٌفِیَهاٌَخالِِدینٌَ

ٌ)۲۲.ٌ)استٌغظیمٌپاداشٌخداوندٌنزدٌزیراٌبودٌخواهند(ٌنعمتهاٌاینٌّلبالیٌدرٌو)ٌباغهاٌاینٌدرٌابدٌتاٌوٌهمواره

ٌ

َهاٌَیا ٌ﴾۲۳﴿ٌالَظالُِمونٌٌَُهمٌٌَُفأُولَئِکٌَِمْنکُمٌٌُْهمٌَْیَتَولٌٌََوَمنٌٌْاْْلِیَمانٌٌَِعلَىٌاْلکُْفرٌٌَاْسَتَحبُّواٌإِنٌٌِأَْولَِیاءٌٌََوإِْخَواَنکُمٌٌْآَباَءُکمٌٌَْتَتِخُذواٌَّلٌٌآَمُنواٌالَِذینٌٌَأَیُّ

(ٌگاهٌتکیهٌوٌیاورٌوٌیارٌو)ٌولیٌراٌآنهاٌدهندٌترجیحٌایمانٌبرٌراٌکفرٌشماٌبرادرانٌوٌپدرانٌگاهٌهرٌایدٌآوردهٌایمانٌکهٌکسانیٌای

ٌ)۲۳.ٌ)ستمگرندٌدهندٌقرارٌخودٌولیٌراٌآنهاٌکهٌکسانیٌوٌندهیدٌقرارٌخود

ٌ

ٌأََحبٌٌََتْرَضْوَنَهاٌَوَمَساِکنٌٌَُکَساَدَهاٌَتْخَشْونٌٌََوتَِجاَرة ٌٌاْقَتَرْفُتُموَهاٌَوأَْمَوالٌ ٌَوَعِشیَرُتکُمٌٌَْوأَْزَواُجکُمٌٌَْوإِْخَواُنکُمٌٌَْوأَْبَناُؤُکمٌٌَْباُؤُکمٌْآٌَکانٌٌَإِنٌٌْقُلٌْ

ٌ﴾۲۴﴿ٌاْلَفاِسقِینٌٌَاْلَقْومٌٌََیْهِدیٌَّلٌٌَوّللَاٌٌُبِأَْمِرهٌٌِّللَاٌٌُتِیٌََیأٌٌَْحَتىٌَفَتَرَبُصواٌَسبِیلِهٌٌِفِیٌَوِجَهادٌ ٌَوَرُسولِهٌٌِّللَاٌٌِِمنٌٌَإِلَْیکُمٌْ

ٌبیمٌشدنشٌکسادٌازٌکهٌتجارتیٌوٌایدٌآوردهٌدستٌبهٌکهٌاموالیٌوٌشماٌطایفهٌوٌهمسرانٌوٌبرادرانٌوٌفرزندانٌوٌپدرانٌاگرٌبگو

ٌکهٌباشیدٌاینٌانتظارٌدرٌاستٌمحبوبترٌٌراهشٌدرٌجهادٌوٌپیامبرشٌوٌخداوندٌازٌنظرتانٌدرٌشما،ٌعالقهٌموردٌمساکنٌوٌدارید

ٌ)۲۴.ٌ)کندنمیٌهدایتٌراٌفرمانبردارٌناٌجمعیتٌخداوندٌوٌکندٌنازلٌشماٌبرٌراٌعذابشٌخداوند

ٌ

ٌَولَْیُتمٌٌُْثمٌٌََرُحَبتٌٌْبَِماٌاْْلَْرضٌٌَُعلَْیکُمٌٌَُوَضاَقتٌٌْْیًئاشٌٌََعْنکُمٌٌُْتْغنٌٌَِفلَمٌٌَْکْثَرُتکُمٌٌْأَْعَجَبْتکُمٌٌْإِذٌٌُْحَنْینٌ ٌَوَیْومٌٌََکثِیَرةٌ ٌَمَواِطنٌٌَفِیٌّللَاٌٌَُنَصَرُکمٌٌُلََقدٌْ

ٌ﴾۲۵﴿ٌُمْدبِِرینٌَ



ٌفزونیٌکهٌهنگامٌآنٌدر(ٌنمودٌیاریٌنیز)ٌحنینٌروزٌدرٌو(ٌشدیدٌپیروزٌدشمنٌبرٌو)ٌکردٌیاریٌزیادیٌمیدانهایٌدرٌراٌشماٌخداوند

ٌسپسٌشدٌتنگٌشماٌبرٌوسعتشٌهمهٌباٌزمینٌوٌنکردٌحلٌشماٌبرایٌراٌمشکلیٌهیچٌولیٌبود،ٌآوردهٌاعجابٌبهٌراٌشماٌجمعیتتان

ٌ)۲۵.ٌ)نمودیدٌفرارٌکرده(ٌدشمنٌبه)ٌپشت

ٌ

ٌ﴾۲۶﴿ٌِرینٌَاْلکَافٌٌَِجَزاءٌٌَُوَذلِکٌٌََکَفُرواٌالَِذینٌٌََوَعَذبٌٌََتَرْوَهاٌلَمٌٌُْجُنوًداٌَوأَْنَزلٌٌَاْلُمْؤِمنِینٌٌََوَعلَىٌَرُسولِهٌٌَِعلَىٌَسکِیَنَتهٌٌُّللَاٌٌُأَْنَزلٌٌَُثمٌَ

ٌمجازاتٌراٌکافرانٌوٌدیدیدنمیٌشماٌکهٌفرستادٌلشکرهائیٌوٌکرد،ٌنازلٌمنانٌمؤٌبرٌوٌرسولشٌبرٌراٌخودٌسکینهٌخداوندٌسپس

ٌ)۲۶!ٌ)کافرانٌجزایٌاستٌاینٌوٌکرد

ٌ

ٌ﴾۲۷﴿ٌَرِحیمٌ ٌَغفُورٌ ٌَوّللَاٌٌَُیَشاءٌٌَُمنٌٌَْعلَىٌَذلِکٌََبْعدٌٌِِمنٌٌّْللَاٌٌَُیُتوبٌٌُُثمٌَ

ٌ)(۲۷.ٌ)استٌمهربانٌوٌآمرزندهٌخداوندٌوٌپذیردمی(ٌببیندٌشایستهٌو)ٌبخواهدٌراٌکسٌهرٌتوبهٌ–ٌاینٌازٌپسٌ–ٌخداوندٌسپس

ٌ

َهاٌَیا ٌَشاءٌٌَإِنٌٌَْفْضلِهٌٌِِمنٌٌّْللَاٌٌُُیْغنِیکُمٌٌَُفَسْوفٌٌََعْیلَةًٌٌِخْفُتمٌٌَْوإِنٌٌَْهَذاٌَعاِمِهمٌٌَْبْعدٌٌَاْلَحَرامٌٌَاْلَمْسِجدٌٌََیْقَرُبواٌَفاَلٌٌَنَجسٌ ٌاْلُمْشِرُکونٌٌَإَِنَماٌآَمُنواٌالَِذینٌٌَأَیُّ

ٌ﴾۲۸﴿ٌَحکِیمٌ ٌَعلِیمٌ ٌّللَاٌٌَإِنٌَ

ٌخداوندٌترسیدمیٌفقرٌازٌاگرٌوٌشوندٌالحرامٌمسجدٌنزدیکٌامسالٌازٌپسٌنبایدٌلذاٌناپاکندٌمشرکانٌایدٌآوردهٌایمانٌکهٌکسانیٌای

ٌ()۲.ٌ)استٌحکیمٌوٌادانٌخداوندٌسازدمیٌبینیازٌبخواهد،ٌگاهٌهرٌفضلش،ٌازٌراٌشما

ٌ

ُمونٌٌََوَّلٌٌاْْلِخرٌٌِبِاْلَیْومٌٌَِوَّلٌٌبِاّلَلٌٌُِیْؤِمُنونٌٌََّلٌٌالَِذینٌٌََقاتِلُوا ٌَحَتىٌاْلکَِتابٌٌَأُوُتواٌالَِذینٌٌَِمنٌٌَاْلَحقٌ ٌِدینٌٌََیِدیُنونٌٌََوَّلٌٌَوَرُسولُهٌٌُّللَاٌٌَُحَرمٌٌََماٌُیَحر 

ٌ﴾۲۹﴿ٌاِغُرونٌَصٌٌََوُهمٌٌَْیدٌ ٌَعنٌٌْاْلِجْزَیةٌٌَُیْعُطوا

ٌنهٌوٌشمرند،میٌحرامٌکردهٌتحریمٌرسولشٌوٌخداٌراٌآنچهٌنهٌوٌدارند،ٌجزاٌروزٌبهٌنهٌوٌخدا،ٌبهٌایمانٌکهٌکتابٌاهلٌازٌکسانیٌبا

ٌ)۲۹.ٌ)بپردازندٌتسلیمٌوٌخضوعٌباٌخودٌدستٌبهٌراٌجزیهٌکهٌزمانیٌتاٌکنید،ٌپیکارٌپذیرند،میٌراٌحقٌآئین

ٌ

ٌأََنىٌّللَاٌٌَُقاَتلَُهمٌٌَُقْبلٌٌُِمنٌٌَْکَفُرواٌالَِذینٌٌََقْولٌٌَُیَضاِهُئونٌٌَبِأَْفَواِهِهمٌٌَْقْولُهُمٌٌَْذلِکٌَّللَاٌٌِاْبنٌٌُاْلَمِسیحٌٌُالَنَصاَرىٌَوَقالَتٌٌِّللَاٌٌِاْبنٌٌُرٌ ُعَزیٌٌْاْلَیُهودٌٌَُوَقالَتٌِ

ٌ﴾۳۰﴿ٌُیْؤَفکُونٌَ

ٌهمانندٌکهٌگویندمیٌخودٌزبانٌباٌکهٌاستٌسخنیٌاینٌ!استٌخداٌپسرٌمسیحٌگفتندٌنصاریٌو!ٌاستٌخداٌپسرٌ«عزیر»:ٌگفتندٌیهود

ٌ)۳۰!ٌ)گویند؟میٌدروغٌچگونهٌباد،ٌآنهاٌبرٌخداٌلعنتٌاست،ٌپیشینٌکافرانٌگفتار

ٌ

ٌُیْشِرُکونٌٌََعَماٌُسْبَحاَنهٌٌُُهوٌٌَإَِّلٌٌإِلَهٌٌََّلٌٌَواِحًداٌإِلًَهاٌلَِیْعُبُدواٌإَِّلٌٌأُِمُرواٌَوَماٌَمْرَیمٌٌَاْبنٌٌََواْلَمِسیحٌٌَّللَاٌٌُِدونٌٌِِمنٌٌْأَْرَباًباٌَوُرْهَباَنُهمٌٌْأَْحَباَرُهمٌٌْاَتَخُذوا

﴿۳۱﴾ٌ

ٌکهٌحالیٌدرٌرا،ٌمریمٌفرزندٌمسیح(ٌهمچنین)ٌوٌدادندٌقرارٌخداٌبرابرٌدرٌمعبودهائیٌرا(ٌدنیاٌتارکان)ٌراهبانٌوٌدانشمندان(ٌآنها)

.ٌدهندمیٌقرارٌویٌشریکٌآنچهٌازٌاستٌمنزهٌوٌپاکٌد،نداشتنٌدستورٌنیستٌاوٌجزٌمعبودیٌهیچٌکهٌواحدیٌمعبودٌعبادتٌبهٌجز

(۳۱(ٌ

ٌ

ٌ﴾۳۲﴿ٌاْلکَافُِرونٌٌََکِرهٌٌََولَوٌٌُْنوَرهٌٌُُیتِمٌٌَأَنٌٌْإَِّلٌٌّللَاٌٌَُوَیأَْبىٌبِأَْفَواِهِهمٌٌّْللَاٌٌُِنورٌٌَُیْطفُِئواٌأَنٌٌُْیِریُدونٌَ

ٌکافرانٌچندٌهرٌکندٌکاملٌراٌخودٌنورٌکهٌخواهدینمٌاینٌخداجزٌولیٌکنند،ٌخاموشٌخودٌدهانٌباٌراٌخداٌنورٌخواهندمیٌآنها

ٌ)۳۲.ٌ)باشندٌداشتهٌکراهت

ٌ

ینٌٌَِعلَىٌلُِیْظِهَرهٌٌُاْلَحقٌ ٌَوِدینٌٌِبِاْلُهَدىٌَرُسولَهٌٌُأَْرَسلٌٌَالَِذیٌُهوٌَ ٌ﴾۳۳﴿ٌاْلُمْشِرُکونٌٌََکِرهٌٌََولَوٌٌُْکل هٌٌِالد 



ٌداشتهٌکراهتٌمشرکانٌچندٌهرٌگرداندٌغالبٌآئینهاٌهمهٌبرٌارٌاوٌتاٌفرستادٌحقٌآئینٌوٌهدایتٌباٌراٌرسولشٌکهٌاستٌکسیٌاو

ٌ)۳۳.ٌ)باشند

ٌ

َهاٌَیا ْهَبانٌٌِاْْلَْحَبارٌٌِِمنٌٌََکثِیًراٌإِنٌٌَآَمُنواٌالَِذینٌٌَأَیُّ ونٌٌَبِاْلَباِطلٌٌِالَناسٌٌِأَْمَوالٌٌَلََیأُْکلُونٌٌََوالرُّ ٌبٌَالَذهٌٌََیکْنُِزونٌٌََوالَِذینٌٌَّللَاٌٌَِسبِیلٌٌَِعنٌٌَْوَیُصدُّ

ْرُهمٌٌّْللَاٌٌَِسبِیلٌٌِفِیٌُیْنفِقُوَنَهاٌَوَّلٌٌَواْلفَِضةٌَ ٌ﴾۳۴﴿ٌأَلِیمٌ ٌبَِعَذابٌ ٌَفَبش 

ٌخداٌراهٌاز(ٌراٌآنان)ٌوٌخورندمیٌباطلٌبهٌراٌمردمٌاموالٌراهبان،ٌو(ٌکتابٌاهلٌی)علماٌازٌبسیاریٌایدٌآوردهٌایمانٌکهٌکسانیٌای

ٌدردناکٌمجازاتٌبهٌکنند،نمیٌانفاقٌخداٌراهٌدرٌوٌسازند،می(ٌپنهانٌوٌذخیرهٌو)ٌگنجینهٌراٌنقرهٌوٌطالٌکهٌراٌآنهاٌوٌدارند،میٌباز

ٌ)۳۴.ٌ)دهٌبشارت

ٌ

ٌ﴾۳۵﴿ٌَتکْنُِزونٌٌَُکْنُتمٌٌَْماٌَفُذوقُواٌِْلَْنفُِسکُمٌٌَْکَنْزُتمٌٌَْماٌَهَذاٌَوُظُهوُرُهمٌٌَْوُجُنوُبُهمٌٌِْجَباُهُهمٌٌْبَِهاٌَفُتکَْوىٌَجَهَنمٌٌََنارٌٌِفِیٌَعلَْیَهاٌُیْحَمىٌَیْومٌَ

ٌآنهاٌبهٌو)ٌکنندمیٌداغٌراٌپشتهایشانٌوٌپهلوهاٌوٌصورتهاٌآنٌباٌوٌکردهٌسوزانٌوٌگرمٌجهنمٌآتشٌدرٌراٌآنهاٌکهٌروزٌآنٌدر

ٌ)۳۵.ٌ)اندوختیدٌخودٌبرایٌکهٌراٌچیزیٌبچشیدٌپسٌساختیدٌگنجینهٌخودٌبرایٌکهٌاستٌچیزٌهمانٌاینٌکه(ٌگویندمی

ٌ

ینٌٌَُذلِکٌٌَُحُرمٌ ٌأَْرَبَعةٌ ٌِمْنَهاٌَواْْلَْرضٌٌَالَسَماَواتٌٌَِخلَقٌٌََیْومٌٌَّللَاٌٌِِکَتابٌٌِفِیٌَشْهًراٌَعَشرٌٌَاْثَناٌّللَاٌٌِِعْندٌٌَالشُّهُورٌٌِِعَدةٌٌَإِنٌَ مٌٌُالد  ٌفِیِهنٌٌََتْظلُِمواٌَفاَلٌٌاْلَقی 

ٌ﴾۳۶﴿ٌاْلُمَتقِینٌٌََمعٌٌَّللَاٌٌَأَنٌٌََواْعلَُمواٌَکاَفةًٌٌُیَقاتِلُوَنکُمٌٌَْکَماٌَکافَةًٌٌاْلُمْشِرِکینٌٌََوَقاتِلُواٌأَْنفَُسکُمٌْ

ٌماهٌماه،ٌچهارٌآنٌازٌکهٌاستٌماهٌدوازدهٌآفریدهٌراٌزمینٌوٌآسمانهاٌکهٌروزٌآنٌازٌالهی(ٌآفرینش)ٌکتابٌدرٌخداوندٌنزدٌماههاٌتعداد

ٌو)ٌمکنیدٌستمٌخودٌبهٌماههاٌاینٌدرٌاینٌبنابرٌاست،(ٌالهیٌی)ٌپابرجاٌوٌثابتٌآئینٌاین(ٌباشدمیٌممنوعٌآنٌدرٌجنگٌو)ٌاستٌحرام

ٌپیکارٌشماٌباٌجمعیٌدستهٌآنهاٌکهٌهمانگونهٌکنیدٌپیکارٌجمعیٌدسته(ٌنبردٌهنگامٌبه)ٌمشرکانٌباٌو(ٌبپرهیزیدٌخونریزیٌگونهٌهرٌاز

ٌ)۳۶.ٌ)استٌپرهیزکارانٌباٌخداوندٌبدانیدٌوٌکنندمی

ٌ

ُموَنهٌٌَُعاًماٌُیِحلُّوَنهٌٌَُکَفُرواٌالَِذینٌٌَبِهٌٌُِیَضلٌٌُّاْلکُْفرٌٌِفِیٌِزَیاَدة ٌٌالَنِسیءٌٌُإَِنَما ٌلَُهمٌٌُْزی نٌٌَّللَاٌٌَُحَرمٌٌََماٌَفُیِحلُّواٌّللَاٌٌَُحَرمٌٌََماٌِعَدةٌٌَلُِیَواِطُئواٌَعاًماٌَوُیَحر 

ٌ﴾۳۷﴿ٌاْلکَافِِرینٌٌَاْلَقْومٌٌََیْهِدیٌَّلٌٌَوّللَاٌٌُأَْعَمالِِهمٌٌُْسوءٌُ

ٌسالٌیکٌشوند،میٌگمراهٌکافرانٌآنٌبواسطهٌکهٌاست(ٌمشرکان)ٌکفرٌدرٌافزایشی(ٌحرامٌماههایٌتاخیرٌوٌکردنٌجابجا)ٌءٌنسی

ٌتکمیلٌپندارشانٌبهٌچهارٌعددٌو)ٌبشودٌکردهٌتحریمٌخداوندٌکهٌماههائیٌتعدادٌمطابقٌتاٌکنندمیٌتحریمٌآنراٌدیگرٌسالٌوٌحاللٌآنرا

ٌجمعیتٌخداوندٌوٌشدهٌدادهٌجلوهٌزیباٌنظرشانٌدرٌزشتشانٌالاعمٌبشمرند،ٌحاللٌکردهٌحرامٌخداٌکهٌراٌآنچهٌراهٌاینٌازٌو(ٌگردد

۳۷9ٌ.ٌ)کندنمیٌهدایتٌراٌکافران

ٌ

َهاٌَیا ْنَیاٌبِاْلَحَیاةٌٌِأََرِضیُتمٌٌْاْْلَْرِضٌٌإِلَىٌاَثاَقْلُتمٌٌّْللَاٌٌَِسبِیلٌٌِفِیٌاْنفُِرواٌلَکُمٌٌُقِیلٌٌَإَِذاٌلَکُمٌٌَْماٌآَمُنواٌالَِذینٌٌَأَیُّ ْنَیاٌاْلَحَیاةٌٌَِمَتاعٌٌَُفَماٌاْْلِخَرةٌٌِِمنٌٌَالدُّ ٌالدُّ

ٌ﴾۳۸﴿ٌَقلِیلٌ ٌإَِّلٌٌاْْلِخَرةٌٌِفِی

ٌزمینٌبرٌسنگینیٌکنیدٌحرکتٌخداٌراهٌدرٌجهادٌسویٌبهٌشودمیٌگفتهٌشماٌبهٌکهٌهنگامیٌچراٌایدٌآوردهٌایمانٌکهٌکسانیٌای

ٌآخرتٌبرابرٌدرٌدنیاٌزندگیٌمتاعٌاینکهٌبا!ٌیداٌشدهٌراضیٌآخرتٌجایٌبهٌدنیاٌزندگیٌبهٌآیا(ٌدهیدمیٌخرجٌبهٌسستیٌو)ٌکنیدمی

ٌ)۳۸!ٌ)نیستٌبیشٌکمیٌچیز

ٌ

ْبکُمٌٌَْتْنفُِرواٌإَِّلٌ وهٌٌَُوَّلٌٌَغْیَرُکمٌٌَْقْوًماٌَوَیْسَتْبِدلٌٌْأَلِیًماٌَعَذاًباٌُیَعذ  ٌ﴾۳۹﴿ٌَقِدیرٌ ٌَشْیءٌ ٌُکلٌ ٌَعلَىٌَوّللَاٌٌَُشْیًئاٌَتُضرُّ

ٌدهد،میٌقرارٌشماٌبجایٌراٌشماٌازٌغیرٌدیگریٌگروهٌوٌکندمیٌدردناکیٌمجازاتٌراٌشماٌنکنیدٌحرکت(ٌجهادٌمیدانٌسویٌبه)ٌاگر

ٌ)۳۹.ٌ)استٌتواناٌچیزیٌهرٌبرٌخداوندٌوٌرسانید،نمیٌاوٌبهٌزیانیٌهیچٌو

ٌ

ٌَسکِیَنَتهٌٌُّللَاٌٌَُفأَْنَزلٌٌََمَعَناٌّللَاٌٌَإِنٌٌََتْحَزنٌٌَّْلٌٌلَِصاِحبِهٌٌَِیقُولٌٌُإِذٌٌَْغارٌِالٌٌْفِیٌُهَماٌإِذٌٌْاْثَنْینٌٌَِثانِیٌٌََکَفُرواٌالَِذینٌٌَأَْخَرَجهٌٌُإِذٌٌّْللَاٌٌَُنَصَرهٌٌَُفَقدٌٌَْتْنُصُروهٌٌُإَِّلٌ

ْفلَىٌَکَفُرواٌالَِذینٌٌََکلَِمةٌٌََوَجَعلٌٌََتَرْوَهاٌلَمٌٌْبُِجُنودٌ ٌَوأََیَدهٌٌَُعلَْیهٌِ ٌ﴾۴۰﴿ٌَحکِیمٌ ٌَعِزیزٌ ٌَوّللَاٌٌُاْلُعْلَیاٌِهیٌٌَّللَاٌٌَِوَکلَِمةٌٌُالسُّ



ٌکافرانٌکهٌهنگامٌآن(ٌنگذاردٌتنهاٌراٌاوٌساعاتٌمشکلترینٌدرٌکهٌهمانگونهٌکردٌخواهدٌیاریٌراٌاو)ٌخداوندٌنکنیدٌیاریٌراٌاوٌاگر

ٌاوٌوٌبودندٌغارٌدرٌآندوٌکهٌهنگامٌآنٌدر(ٌنبودٌٌبیشٌاوٌهمراهٌیکنفرٌو)ٌبودٌنفرٌدومینٌکهٌحالیٌدرٌکردندٌبیرون(ٌمکهٌاز)ٌراٌاو

ٌکهٌلشکرهائیٌباٌوٌفرستادٌاوٌبرٌراٌخود(ٌآرامشٌو)ٌسکینهٌخداوندٌموقعٌاینٌدر!ٌماستٌباٌخداٌمخورٌغمٌفتگمیٌخودٌهمسفرٌبه

ٌخداٌسخنٌو(ٌساختٌمواجهٌشکستٌباٌراٌآنهاٌو)ٌدادٌقرارٌپائینٌراٌکافران(ٌهدفٌو)ٌگفتارٌوٌنمودٌتقویتٌراٌاوٌکردیدنمیٌمشاهده

ٌ)۴۰ٌ.ٌ)استٌحکیمٌوٌعزیزٌخداوندٌوٌاست(ٌپیروزٌو)ٌباّل(ٌاوٌآئینٌو)

ٌ﴾۴۱﴿ٌَتْعلَُمونٌٌَُکْنُتمٌٌْإِنٌٌْلَکُمٌٌَْخْیرٌ ٌَذلِکُمٌٌّْللَاٌٌَِسبِیلٌٌِفِیٌَوأَْنفُِسکُمٌٌْبِأَْمَوالِکُمٌٌَْوَجاِهُدواٌَوثَِقاًّلٌٌِخَفاًفاٌاْنفُِروا

ٌنمائید،ٌجهادٌخداٌراهٌدرٌخودٌجانهایٌوٌاموالٌباٌوٌبار،ٌسنگینٌچهٌباشیدٌسبکبارٌچهٌکنید،ٌحرکت(ٌجهادٌمیدانٌسویٌبهٌهمگی)

ٌ)۴۱.ٌ)بدانیدٌاگرٌشماستٌبنفعٌاین

ٌ

قَةٌٌَُعلَْیِهمٌٌَُبُعَدتٌٌَْولَکِنٌٌَّْلَتَبُعوکٌٌََقاِصًداٌَوَسَفًراٌَقِریًباٌَعَرًضاٌَکانٌٌَلَوٌْ ٌَوّللَاٌٌُأَْنفَُسُهمٌٌُْیْهلِکُونٌٌََمَعکُمٌٌْلََخَرْجَناٌاْسَتَطْعَناٌلَوٌٌِبِاّلَلٌٌَِوَسَیْحلِفُونٌٌَالشُّ

ٌ﴾۴۲﴿ٌلَکَاِذُبونٌٌَإَِنُهمٌٌَْیْعلَمٌُ

ٌپیرویٌتوٌاز(ٌدنیاٌطمعٌبه)ٌباشدٌآسانٌوٌسهلٌسفریٌو(ٌدسترسٌدرٌو)ٌنزدیکٌغنائمیٌاگر(ٌکهٌچنانندٌآنهاٌازٌگروهیٌاما)

ٌکهٌکنندیمٌیادٌسوگندٌزودیٌبهٌو(ٌمیزنندٌسرباز)ٌاست(ٌمشقتٌپرٌو)ٌدورٌآنهاٌبرٌراه(ٌتبوکٌمیدانٌبرایٌکهٌاکنون)ٌولیٌکنند،می

ٌخداوندٌوٌکنندمیٌهالکٌراٌخود(ٌواقعٌدرٌدروغهاٌاینٌوٌاعمالٌاینٌباٌآنهاٌولی)ٌکردیممیٌحرکتٌشماٌهمراهٌداشتیمٌتوانائیٌاگر

ٌ)۴۲.ٌ)هستندٌدروغگوٌآنهاٌداندمی

ٌ

ٌ﴾۴۳﴿ٌاْلکَاِذبِینٌٌََوَتْعلَمٌٌََصَدقُواٌالَِذینٌٌَلَکٌََیَتَبَینٌٌََحَتىٌلَُهمٌٌْأَِذْنتٌٌَلِمٌٌََعْنکٌَّللَاٌٌَُعَفا

ٌراٌدروغگویانٌوٌشوندٌروشنٌتوٌبرایٌگفتندٌراستٌکهٌکسانیٌآنکهٌازٌپیشٌدادیٌاجازهٌآنهاٌبهٌچراٌبخشیدٌراٌتوٌخداوند

ٌ)۴۳!ٌ)بشناسی؟

ٌ

ٌ﴾۴۴﴿ٌبِاْلُمَتقِینٌٌََعلِیمٌ ٌَوّللَاٌٌُِهمٌَْوأَْنفُسٌٌِبِأَْمَوالِِهمٌٌُْیَجاِهُدواٌأَنٌٌْاْْلِخرٌٌَِواْلَیْومٌٌِبِاّلَلٌٌُِیْؤِمُنونٌٌَالَِذینٌٌََیْسَتأِْذُنکٌََّلٌ

ٌخداوندٌوٌگیرند،نمیٌجانهایشانٌوٌاموالٌبا(ٌخداٌراهٌدر)ٌجهادٌبرایٌاجازهٌتوٌازٌهیچگاهٌدارندٌجزاٌروزٌوٌبخداٌایمانٌکهٌآنها

ٌ)۴۴.ٌ)شناسدمیٌراٌپرهیزکاران

ٌ

ٌ﴾۴۵﴿ٌَیَتَرَدُدونٌٌََرْیبِِهمٌٌْفِیٌَفُهمٌٌْقُلُوُبُهمٌٌَْواْرَتاَبتٌٌْاْْلِخرٌٌَِیْومٌَِوالٌٌْبِاّلَلٌٌُِیْؤِمُنونٌٌََّلٌٌالَِذینٌٌََیْسَتأِْذُنکٌَإَِنَما

ٌتردیدٌدرٌآنهاٌلذاٌاست،ٌتردیدٌوٌشکٌباٌآمیختهٌدلهایشانٌوٌندارندٌجزاٌروزٌوٌخداٌبهٌایمانٌکهٌگیرندمیٌاجازهٌتوٌازٌکسانیٌتنها

ٌ)۴۵.ٌ)گردانندٌسرٌخود

ٌ

واَْلٌٌَاْلُخُروجٌٌَأََراُدواٌَولَوٌْ ٌ﴾۴۶﴿ٌاْلَقاِعِدینٌٌََمعٌٌَاْقُعُدواٌَوقِیلٌٌََفَثَبَطُهمٌٌْاْنبَِعاَثُهمٌٌّْللَاٌٌَُکِرهٌٌََولَکِنٌٌُْعَدةًٌٌلَهٌٌَُعدُّ

ٌازٌخداٌولیٌساختند،میٌفراهمٌآنٌبرایٌایٌوسیلهٌشوندٌخارج(ٌجهادٌمیدانٌسویٌبه)ٌخواستندمی(ٌوٌمیگفتندٌراست)ٌآنهاٌاگر

ٌقاعدینٌباٌشدٌگفتهٌآنهاٌبهٌوٌداشت،ٌباز(ٌکارٌاینٌاز)ٌراٌآنها(ٌوٌکردٌسلبٌآنانٌازٌراٌتوفیقش)ٌلذاٌداشتٌکراهتٌآنهاٌحرکت

ٌ)۴۶.ٌ)بنشینید(ٌبیمارانٌوٌپیرانٌوٌکودکان)

ٌ

ٌ﴾۴۷﴿ٌبِالَظالِِمینٌٌََعلِیمٌ ٌَوّللَاٌٌُلَُهمٌٌْنٌََسَماُعوٌَوفِیکُمٌٌْاْلفِْتَنةٌٌََیْبُغوَنکُمٌٌُِخاَللَکُمٌٌَْوَْلَْوَضُعواٌَخَباًّلٌٌإَِّلٌٌَزاُدوُکمٌٌَْماٌفِیکُمٌٌَْخَرُجواٌلَوٌْ

ٌشماٌبینٌدرٌسرعتٌبهٌوٌافزودندنمیٌشماٌبهٌتردیدٌوٌاضطرابٌجزٌچیزیٌشدندمیٌخارج(ٌجهادٌمیدانٌسویٌبه)ٌشماٌهمراهٌاگر

ٌپذیراٌآنهاٌازٌاربسیٌکهٌهستند(ٌضعیفٌوٌسست)ٌافرادیٌشماٌمیانٌدرٌوٌپرداختندمی(ٌنفاقٌوٌتفرقهٌایجادٌو)ٌانگیزیٌفتنهٌبه

ٌ)۴۷.ٌ)استٌخبرٌباٌظالمانٌازٌخداوندٌوٌباشند،می

ٌ



ٌ﴾۴۸﴿ٌَکاِرُهونٌٌََوُهمٌٌّْللَاٌٌِأَْمرٌٌَُوَظَهرٌٌَاْلَحقٌٌَُّجاءٌٌََحَتىٌاْْلُُمورٌٌَلَکٌََوَقلَُبواٌَقْبلٌٌُِمنٌٌْاْلفِْتَنةٌٌَاْبَتَغُواٌلََقدٌِ

ٌرسیدٌفراٌحقٌکهٌزمانیٌتا(ٌریختندٌبهمٌو)ٌساختندٌدگرگونٌتوٌبرایٌراٌارهاکٌوٌکردندٌانگیزیٌفتنهٌبهٌاقدام(ٌنیز)ٌاینٌازٌپیشٌآنها

ٌ)۴۸.ٌ)داشتندٌکراهتٌآنهاٌکهٌحالیٌدر(ٌشدیدٌپیروزٌو)ٌگشتٌآشکارٌخداٌفرمانٌو

ٌ

ٌ﴾۴۹﴿ٌبِاْلکَافِِرینٌٌَلَُمِحیَطةٌ ٌَجَهَنمٌٌََوإِنٌٌََسَقُطواٌاْلفِْتَنةٌٌِفِیٌأََّلٌٌَتْفتِن یٌَوَّلٌٌلِیٌاْئَذنٌٌَْیقُولٌٌَُمنٌٌَْوِمْنُهمٌْ

ٌگناهٌدر(ٌاکنونٌهم)ٌآنهاٌباشیدٌآگاهٌساز،ٌگرفتارٌگناهٌبهٌراٌماٌو(ٌنکنیمٌشرکتٌجهادٌدرٌتا)ٌدهٌاجازهٌبماٌگویندمیٌآنهاٌازٌبعضی

ٌ)۴۹!ٌ)استٌکردهٌاحاطهٌراٌکافرانٌجهنمٌوٌاندٌکردهٌسقوط

ٌ

ٌ﴾۵۰﴿ٌَفِرُحونٌٌََوُهمٌٌَْوَیَتَولَْواٌَقْبلٌٌُِمنٌٌْأَْمَرَناٌأََخْذَناٌَقدٌٌَْیقُولُواٌُمِصیَبةٌ ٌُتِصْبکٌََوإِنٌٌَْتُسْؤُهمٌٌَْحَسَنةٌ ٌُتِصْبکٌَإِنٌْ

ٌبازٌوٌایمٌگرفتهٌپیشٌازٌراٌخودٌتصمیمٌماٌگویندمیٌرسدٌتوٌبهٌمصیبتیٌاگرٌکند،میٌناراحتٌراٌآنهاٌرسدٌتوٌبهٌنیکیٌهرگاه

ٌ)۵۰.ٌ)خوشحالندٌحالیکهٌدرٌگردندمی

ٌ

ٌ﴾۵۱﴿ٌاْلُمْؤِمُنونٌٌََفْلَیَتَوَکلٌٌِّللَاٌٌَِوَعلَىٌَمْوَّلَناٌُهوٌٌَلََناٌّللَاٌٌَُکَتبٌٌََماٌَّلٌإٌٌُِیِصیَبَناٌلَنٌٌْقُلٌْ

ٌتنهاٌمنانٌمؤٌوٌاستٌما(ٌسرپرستٌو)ٌمولیٌاوٌاست،ٌنوشتهٌماٌبرایٌخداوندٌآنچهٌمگرٌدهدنمیٌرخٌماٌبرایٌایٌحادثهٌهیچٌبگو

ٌ)۵۱.ٌ)کنندمیٌتوکلٌخداٌبر

ٌ

ٌُمَتَرب ُصونٌٌََمَعکُمٌٌْإَِناٌَفَتَرَبُصواٌبِأَْیِدیَناٌأَوٌٌِْعْنِدهٌٌِِمنٌٌْبَِعَذابٌ ٌّللَاٌٌُُیِصیَبکُمٌٌُأَنٌٌْبِکُمٌٌَْنَتَرَبصٌٌَُوَنْحنٌٌُاْلُحْسَنَیْینٌٌِإِْحَدىٌإَِّلٌٌبَِناٌُصونٌََتَربٌٌََهلٌٌْقُلٌْ

﴿۵۲﴾ٌ

ٌانتظارٌماٌولی(ٌنوشیممیٌشهادتٌشربتٌیاٌوٌشویممیٌپیروزٌشماٌبرٌیا)ٌداریدٌانتظارٌنیکیٌدوٌازٌیکیٌجزٌماٌدربارهٌآیاٌبگو

ٌانتظارٌشماٌاستٌچنینٌکهٌاکنونٌبرسد،ٌشماٌبه(ٌجهانٌاینٌدر)ٌماٌدستٌبهٌیا(ٌجهانٌآنٌدر)ٌخداوندٌطرفٌازٌعذابیٌیاٌداریم

ٌ)۵۲.ٌ)کشیممیٌانتظارٌشماٌباٌهمٌماٌبکشید

ٌ

ٌ﴾۵۳﴿ٌَفاِسقِینٌٌََقْوًماٌُکْنُتمٌٌْإَِنکُمٌٌْکُمٌِْمنٌٌُْیَتَقَبلٌٌَلَنٌٌَْکْرًهاٌأَوٌٌَْطْوًعاٌأَْنفِقُواٌقُلٌْ

ٌ)۵۳.ٌ)بودیدٌفاسقیٌقومٌشماٌکهٌچراٌشودنمیٌپذیرفتهٌشماٌازٌهرگزٌاکراه،ٌیاٌمیلٌرویٌازٌخواهٌکنیدٌانفاقٌبگو

ٌ

ٌ﴾۵۴﴿ٌَکاِرُهونٌٌََوُهمٌٌْإَِّلٌٌُیْنفِقُونٌٌََوَّلٌٌُکَسالَىٌَوُهمٌٌْإَِّلٌٌالَصاَلةٌٌََیأُْتونٌٌََّلٌوٌٌََوبَِرُسولِهٌٌِبِاّلَلٌٌَِکَفُرواٌأََنُهمٌٌْإَِّلٌٌَنَفَقاُتُهمٌٌِْمْنُهمٌٌُْتْقَبلٌٌَأَنٌٌَْمَنَعُهمٌٌَْوَما

ٌانفاقٌوٌکسالتٌباٌجزٌآورندنمیٌبجاٌنمازٌوٌشدندٌکافرٌپیامبرشٌوٌخداٌبهٌآنهاٌاینکهٌجزٌنشدٌآنهاٌانفاقهایٌقبولٌمانعٌچیزٌهیچٌو

ٌ)۵۴!ٌ)کراهتٌباٌمگرٌکنندنمی

ٌ

َبُهمٌٌّْللَاٌٌُُیِریدٌٌُإَِنَماٌأَْوَّلُدُهمٌٌَْوَّلٌٌأَْمَوالُُهمٌٌِْجْبکٌَُتعٌٌَْفاَلٌ ْنَیاٌاْلَحَیاةٌٌِفِیٌبَِهاٌلُِیَعذ  ٌ﴾۵۵﴿ٌَکافُِرونٌٌََوُهمٌٌْأَْنفُُسُهمٌٌَْوَتْزَهقٌٌَالدُّ

ٌحالٌدرٌوٌکندٌعذابٌدنیاٌزندگیٌدرٌآنٌوسیلهٌبهٌراٌآنهاٌخواهدمیٌخداٌنبرد،ٌفروٌشگفتیٌدرٌراٌتوٌآنهاٌاوّلدٌوٌاموال(ٌفزونی)ٌو

ٌ)۵۵.ٌ)بمیرندٌکفر

ٌ

ٌ﴾۵۶﴿ٌَیْفَرقُونٌٌََقْومٌ ٌَولَکَِنُهمٌٌِْمْنکُمٌٌُْهمٌٌَْوَماٌلَِمْنکُمٌٌْإَِنُهمٌٌْبِاّلَلٌٌَِوَیْحلِفُونٌَ



ٌوحشتٌو)ٌترسندمیٌکهٌهستندٌگروهیٌآنهاٌولیٌنیستند،ٌشماٌازٌکهٌحالیٌدرٌهستندٌشماٌازٌآنهاٌکهٌخورندمیٌسوگندٌخداٌبهٌو

ٌ)۵۶(.ٌ)گویندمیٌدروغٌلذاٌدارند

ٌ

ًٌٌَیِجُدونٌٌَلَوٌْ ٌ﴾۵۷﴿ٌَیْجَمُحونٌٌََوُهمٌٌْإِلَْیهٌٌِلََولَْواٌُمَدَخاًلٌٌأَوٌٌَْمَغاَراتٌ ٌأَوٌٌَْمْلَجأ

ٌ)۵۷.ٌ)کنندمیٌفرارٌشتابٌوٌسرعتٌباٌکهٌحالیٌدرٌکنندمیٌحرکتٌآنٌسویٌبهٌبیابندٌزمینٌزیرٌدرٌراهیٌیاٌغارهاٌیاٌپناهگاهٌاگر

ٌ

ٌ﴾۵۸﴿ٌَیْسَخُطونٌٌَُهمٌٌْإَِذاٌِمْنَهاٌُیْعَطْواٌلَمٌٌَْوإِنٌٌَْرُضواٌِمْنَهاٌأُْعُطواٌَفإِنٌٌْالَصَدَقاتٌٌِفِیٌَیْلِمُزکٌٌََمنٌٌُْهمٌَْوِمنٌْ

ٌخشمٌندهندٌاگرٌوٌشوندمیٌراضیٌبدهندٌآنهاٌبهٌآنٌازٌاگرٌکنند،میٌایرادٌتوٌبهٌغنائم(ٌتقسیم)ٌدرٌکهٌهستندٌکسانیٌآنهاٌمیانٌدرٌو

ٌ)۵۸(.ٌ)نهٌیاٌباشدٌآنهاٌحقٌخواه)ٌگیرندمی

ٌ

ٌ﴾۵۹﴿ٌَراِغُبونٌٌَّللَاٌٌِإِلَىٌإَِناٌَوَرُسولُهٌٌَُفْضلِهٌٌِِمنٌٌّْللَاٌٌَُسُیْؤتِیَناٌّللَاٌٌَُحْسُبَناٌَوَقالُواٌَوَرُسولُهٌٌُّللَاٌٌُآَتاُهمٌٌَُماٌَرُضواٌأََنُهمٌٌَْولَوٌْ

ٌرسولشٌوٌخداٌزودیٌبهٌوٌاستٌکافیٌماٌبرایٌخداوندٌبگویندٌوٌباشندٌیراضٌدهدمیٌآنهاٌبهٌپیامبرشٌوٌخداٌآنچهٌبهٌآنهاٌاگرٌولی

ٌ)۵۹(.ٌ)آنهاستٌسودٌبهٌکنندٌچنینٌاگر)ٌطلبیممیٌراٌاوٌرضایٌتنهاٌماٌبخشدمیٌماٌبهٌخودٌفضلٌاز

ٌ

َقابٌٌَِوفِیٌمٌْقُلُوُبهٌٌَُواْلُمَؤلََفةٌٌَِعلَْیَهاٌَواْلَعاِملِینٌٌََواْلَمَساِکینٌٌِلِْلفَُقَراءٌٌِالَصَدَقاتٌٌُإَِنَما ٌّللَاٌٌِِمنٌٌََفِریَضةًٌٌالَسبِیلٌٌَِواْبنٌٌِّللَاٌٌَِسبِیلٌٌَِوفِیٌَواْلَغاِرِمینٌٌَالر 

ٌ﴾۶۰﴿ٌَحکِیمٌ ٌَعلِیمٌ ٌَوّللَاٌُ

ٌاقدامٌمحبتشانٌجلبٌبرایٌکهٌکسانیٌوٌکنند،میٌکارٌآن(ٌآوریٌجمع)ٌبرایٌکهٌاستٌکارکنانیٌوٌمساکینٌوٌفقراءٌمخصوصٌزکات

ٌالهی(ٌمهم)ٌفریضهٌیکٌاینٌراه،ٌدرٌواماندگانٌوٌخدا،ٌآئینٌتقویت)ٌراهٌدرٌوٌبدهکاران،ٌوٌبردگان،(ٌآزادی)ٌبرایٌوٌشود،می

ٌ)۶۰.ٌ)استٌحکیمٌوٌداناٌخداوندٌوٌاست

ٌ

ٌُیْؤُذونٌٌََوالَِذینٌٌَِمْنکُمٌٌْآَمُنواٌلِلَِذینٌٌََوَرْحَمةٌ ٌلِْلُمْؤِمنِینٌٌََوُیْؤِمنٌٌُبِاّلَلٌٌُِیْؤِمنٌٌُلَکُمٌٌَْخْیرٌ ٌأُُذنٌٌُقُلٌٌْأُُذنٌ ٌُهوٌٌََوَیقُولُونٌٌَالَنبِیٌٌَُیْؤُذونٌٌَالَِذینٌٌََوِمْنُهمٌُ

ٌ﴾۶۱﴿ٌأَلِیمٌ ٌَعَذابٌ ٌلَُهمٌٌّْللَاٌٌَِرُسولٌَ

ٌشماستٌنفعٌبهٌاوٌبودنٌخوشباورٌبگوٌ،!استٌگوشیٌوٌخوشباورٌاوٌگویندمیٌوٌدهند،میٌآزارٌراٌپیامبرٌکهٌهستندٌکسانیٌآنهاٌاز

ٌآنهاٌوٌاند،ٌآوردهٌایمانٌکهٌشماٌازٌکسانیٌبرایٌاستٌرحمتٌوٌکند،میٌمنانٌمؤٌتصدیق(ٌتنها)ٌوٌداردٌخداٌبهٌمانایٌاو(ٌبدانیدٌولی)

ٌ)۶۱.ٌ)دارندٌدردناکیٌعذابٌدهندمیٌآزارٌراٌخداٌفرستادهٌکه

ٌ

ٌ﴾۶۲﴿ٌُمْؤِمنِینٌٌَاُنواکٌٌَإِنٌٌُْیْرُضوهٌٌُأَنٌٌْأََحقٌٌَُّوَرُسولُهٌٌَُوّللَاٌٌُلُِیْرُضوُکمٌٌْلَکُمٌٌْبِاّلَلٌٌَِیْحلِفُونٌَ

ٌسازند،ٌراضیٌراٌرسولشٌوٌخداٌکهٌاستٌاینٌترٌشایستهٌکهٌحالیٌدرٌکنند،ٌراضیٌراٌشماٌتاٌکنندمیٌیادٌخداٌبهٌسوگندٌشما،ٌبرای

ٌ)۶۲.ٌ)دارندٌایمان(ٌوٌگویندمیٌراست)ٌاگر

ٌ

ٌ﴾۶۳﴿ٌاْلَعِظیمٌٌُاْلِخْزیٌٌَُذلِکٌٌَفِیَهاٌَخالًِداٌَجَهَنمٌٌَرٌََناٌلَهٌٌَُفأَنٌٌََوَرُسولَهٌٌُّللَاٌٌَُیَحاِددٌٌَِمنٌٌْأََنهٌٌَُیْعلَُمواٌأَلَمٌْ

ٌبزرگٌرسوائیٌیکٌاینٌماند،میٌآنٌدرٌجاودانهٌکهٌاستٌدوزخٌآتشٌاوٌبرایٌکند،ٌدشمنیٌرسولشٌوٌخداٌباٌکسٌهرٌدانندنمیٌآیا

ٌ)۶۳!ٌ)است

ٌ

ُئُهمٌٌُْسوَرة ٌٌَعلَْیِهمٌٌُْتَنَزلٌٌَأَنٌٌْاْلُمَنافِقُونٌٌََیْحَذرٌُ ٌ﴾۶۴﴿ٌَتْحَذُرونٌٌََماٌُمْخِرجٌ ٌّللَاٌٌَإِنٌٌَاْسَتْهِزُئواٌقُلٌٌِقُلُوبِِهمٌٌْفِیٌبَِماٌُتَنب 



ٌخداوندٌکنید،ٌاستهزا:ٌبگوٌدهد،ٌخبرٌقلبشانٌدرونٌاسرارٌازٌآنهاٌبهٌوٌگرددٌنازلٌآنهاٌضدٌبرٌآیهایٌکهٌدارندٌبیمٌآنٌازٌمنافقان

ٌ)۶۴!ٌ)سازدمیٌآشکارٌداریدٌبیمٌآنٌازٌراٌآنچه

ٌ

ٌ﴾۶۵﴿ٌَتْسَتْهِزُئونٌٌَُکْنُتمٌٌَْوَرُسولِهٌٌَِوآَیاتِهٌٌِأَبِاّلَلٌٌِقُلٌٌَْوَنْلَعبٌٌَُنُخوضٌٌُُکَناٌإَِنَماٌلََیقُولُنٌٌََسأَْلَتُهمٌٌْنٌَْولَئٌِ

ٌوٌاو،ٌآیاتٌوٌخدا،ٌآیاٌبگوٌکردیم،میٌشوخیٌوٌبازیٌماٌگویندمی(ٌدادیدٌانجامٌراٌخالفٌاعمالٌاینٌچرا)ٌبپرسیٌآنهاٌازٌاگرٌو

ٌ)۶۵.ٌ)کنیدمیٌمسخرهٌراٌرشپیامب

ٌ

بٌٌِْمْنکُمٌٌَْطائَِفةٌ ٌَعنٌٌَْنْعفٌٌُإِنٌٌْإِیَمانِکُمٌٌَْبْعدٌٌََکَفْرُتمٌٌَْقدٌٌَْتْعَتِذُرواٌَّلٌ ٌ﴾۶۶﴿ٌُمْجِرِمینٌٌََکاُنواٌبِأََنُهمٌٌَْطائَِفةًٌٌُنَعذ 

(ٌتوبهٌخاطرٌبه)ٌراٌشماٌازٌگروهیٌاگرٌشدید،ٌکافرٌآوردنٌایمانٌازٌپسٌشما(ٌکهٌچراٌاست،ٌبیهودهٌکه)ٌنکنیدٌخواهیٌعذر(ٌبگو)

ٌ)۶۶.ٌ)بودندٌمجرمٌآنهاٌزیراٌکرد،ٌخواهیمٌعذابٌراٌدیگریٌگروهٌدهیم،ٌقرارٌعفوٌمورد

ٌ

ٌٌِمنٌٌَْبْعُضُهمٌٌَْواْلُمَنافَِقاتٌٌُاْلُمَنافِقُونٌَ ٌُهمٌٌُاْلُمَنافِقِینٌٌَإِنٌٌََفَنِسَیُهمٌٌّْللَاٌٌَاَنُسوٌأَْیِدَیُهمٌٌَْوَیْقبُِضونٌٌَاْلَمْعُروفٌٌَِعنٌٌَِوَیْنَهْونٌٌَبِاْلُمْنکَرٌٌَِیأُْمُرونٌٌََبْعض 

ٌ﴾۶۷﴿ٌاْلَفاِسقُونٌَ

ٌوٌانفاقٌاز)ٌراٌدستهایشانٌوٌمیکنند،ٌمعروف،ٌازٌنهیٌوٌمنکر،ٌبهٌامرٌآنهاٌگروهند،ٌیکٌازٌهمهٌمنافقٌزنانٌوٌمنافقٌمردان

ٌ)۶۷.ٌ)فاسقندٌقطعاٌمنافقانٌقطعٌآنهاٌازٌراٌرحمتش)ٌکردهٌفراموشٌراٌآنهاٌخداٌوٌکردندٌفراموشٌراٌخداٌمیبندند،(ٌبخشش

ٌ

ٌ﴾۶۸﴿ٌُمقِیمٌ ٌَعَذابٌ ٌَولَهُمٌٌّْللَاٌٌَُولََعَنُهمٌٌَُحْسُبهُمٌٌِْهیٌٌَفِیَهاٌَخالِِدینٌٌََجَهَنمٌٌََنارٌٌََواْلکُفَارٌٌََواْلُمَنافَِقاتٌٌِاْلُمَنافِقِینٌٌَّللَاٌٌَُوَعدٌَ

ٌآنهاٌخداٌوٌاست،ٌکافیٌآنهاٌبرایٌهمانٌماند،ٌخواهندٌآنٌدرٌجاودانهٌداده،ٌدوزخٌآتشٌوعدهٌکفارٌوٌمنافقٌزنانٌوٌمردانٌبهٌخداوند

ٌ)۶۸.ٌ)استٌآنهاٌبرایٌهمیشگیٌعذابٌوٌساخته،ٌدورٌرحمتشٌازٌرا

ٌ

ٌبَِخاَلقِِهمٌٌَْقْبلِکُمٌٌِْمنٌٌْالَِذینٌٌَاْسَتْمَتعٌٌََکَماٌبَِخاَلقِکُمٌٌَْتْعُتمٌَْفاْسَتمٌٌْبَِخاَلقِِهمٌٌَْفاْسَتْمَتُعواٌَوأَْوَّلًداٌأَْمَواًّلٌٌَوأَْکَثرٌٌَقَُوةًٌٌِمْنکُمٌٌْأََشدٌٌََکاُنواٌَقْبلِکُمٌٌِْمنٌٌَْکالَِذینٌَ

ْنَیاٌفِیٌأَْعَمالُُهمٌٌَْحبَِطتٌٌْأُولَئِکٌََخاُضواٌَکالَِذیٌَوُخْضُتمٌْ ٌ﴾۶۹﴿ٌاْلَخاِسُرونٌٌَُهمٌٌَُوأُولَئِکٌََواْْلِخَرةٌٌِالدُّ

ٌفزونترٌفرزندانشانٌوٌاموالٌوٌنیرومندترٌشماٌازٌآنها(ٌپوئیدندٌنفاقٌراهٌو)ٌدندبوٌشماٌازٌقبلٌکهٌهستیدٌکسانیٌهمانند(ٌمنافقانٌشما)

ٌگونهٌهمانٌکردیدٌاستفاده(ٌراهٌاینٌدر)ٌخودٌبهرهٌازٌنیزٌشماٌکردند،ٌاستفاده(ٌگناهٌوٌهوسهاٌراهٌدرٌدنیاٌدر)ٌخودٌبهرهٌازٌآنهاٌبود،

ٌاعمالشان(ٌانجامٌسرٌولی)ٌرفتند،ٌفروٌآنهاٌکهٌهمانگونهٌرفتیدٌفروٌمومنانٌاستهزایٌوٌنفاقٌوٌکفرٌدر)ٌشماٌکردندٌاستفادهٌآنهاٌکه

ٌ)۶۹.ٌ)زیانکارانیدٌآنهاٌوٌشدٌنابودٌآخرتٌوٌدنیاٌدر

ٌ

ٌٌَُیأْتِِهمٌٌْأَلَمٌْ َناتٌٌُِرُسلُهُمٌٌْأََتْتُهمٌٌَْواْلُمْؤَتفِکَاتٌٌَِمْدَینٌٌََوأَْصَحابٌٌِإِْبَراِهیمٌٌََوَقْومٌٌَِوَثُمودٌٌََوَعادٌ ٌُنوحٌ ٌَقْومٌٌَِقْبلِِهمٌٌِْمنٌٌْالَِذینٌٌََنَبأ ٌلَِیْظلَِمُهمٌٌّْللَاٌٌَُکانٌٌََفَماٌبِاْلَبی 

ٌ﴾۷۰﴿ٌَیْظلُِمونٌٌَأَْنفَُسُهمٌٌَْکاُنواٌَولَکِنٌْ

ٌو(ٌشعیبٌقوم)ٌمدینٌاصحابٌوٌابراهیمٌقومٌوٌثمودٌوٌعادٌوٌنوحٌقومٌنرسیده،ٌآنانٌبهٌبودندٌآنهاٌازٌپیشٌکهٌکسانیٌخبرٌآیا

ٌاماٌنکردٌستمٌآنهاٌبهٌخداوند(ٌنپذیرفتندٌولی)ٌآمدندٌآنهاٌسویٌبهٌروشنٌدّلئلٌباٌپیامبرانشانٌکه(ٌلوطٌمقو)ٌشدهٌروٌوٌزیرٌشهرهای

ٌ)۷۰.ٌ)کردندمیٌستمٌخویشتنٌبرٌخودشان

ٌ

ٌٌأَْولَِیاءٌٌَُبْعُضهُمٌٌَْواْلُمْؤِمَناتٌٌَُواْلُمْؤِمُنونٌَ ٌّللَاٌٌََوُیِطیُعونٌٌَالَزَکاةٌٌََوُیْؤُتونٌٌَالَصاَلةٌٌََوُیقِیُمونٌٌَاْلُمْنکَرٌٌَِعنٌٌَِوَیْنَهْونٌٌَبِاْلَمْعُروفٌٌَِیأُْمُرونٌٌََبْعض 

ٌ﴾۷۱﴿ٌَحکِیمٌ ٌَعِزیزٌ ٌّللَاٌٌَإِنٌٌَّللَاٌٌَُسَیْرَحُمُهمٌٌُأُولَئِکٌٌََوَرُسولَهٌُ

ٌوٌرند،دامیٌپاٌبرٌراٌنمازٌوٌکنند،میٌمنکرٌازٌنهیٌوٌمعروفٌبهٌامرٌیکدیگرند،(ٌیاورٌوٌیارٌو)ٌولیٌایمانٌباٌزنانٌوٌمردان

ٌخداوندٌدهدمیٌقرارٌخویشٌرحمتٌموردٌراٌآنهاٌزودیٌبهٌخداوندٌنمایند،میٌاطاعتٌراٌرسولشٌوٌخداٌوٌپردازند،میٌراٌزکات

ٌ)۷۱.ٌ)استٌحکیمٌوٌتوانا



ٌ

َبةًٌٌَساِکنٌََومٌٌَفِیَهاٌَخالِِدینٌٌَاْْلَْنَهارٌٌَُتْحتَِهاٌِمنٌٌَْتْجِریٌَجَناتٌ ٌَواْلُمْؤِمَناتٌٌِاْلُمْؤِمنِینٌٌَّللَاٌٌَُوَعدٌَ ٌَذلِکٌٌَأَْکَبرٌٌُّللَاٌٌِِمنٌٌََوِرْضَوانٌ ٌَعْدنٌ ٌَجَناتٌٌِفِیٌَطی 

ٌ﴾۷۲﴿ٌاْلَعِظیمٌٌُاْلَفْوزٌٌُُهوٌَ

ٌآنٌدرٌجاودانهٌهستند،ٌجاریٌآنها(ٌدرختان)ٌزیرٌازٌنهرهاٌکهٌدادهٌوعدهٌبهشتٌازٌباغهائیٌایمانٌباٌزنانٌوٌمردانٌبهٌخداوند

ٌوٌ،!استٌبرتر(ٌاینهاٌهمهٌاز)ٌخدا(ٌخشنودیٌو)ٌرضاٌو(ٌساختهٌآنهاٌنصیب)ٌعدنٌبهشتهایٌدرٌایٌپاکیزهٌمسکنهایٌماندوٌخواهند

ٌ)۷۲.ٌ)استٌهمینٌبزرگٌپیروزی

ٌ

َهاٌَیا ٌ﴾۷۳﴿ٌاْلَمِصیرٌٌَُوبِْئسٌٌََجَهَنمٌٌَُوَمأَْواُهمٌٌَْعلَْیِهمٌٌَْواْغلُظٌٌَْواْلُمَنافِقِینٌٌَاْلکَُفارٌٌََجاِهدٌٌِالَنبِیٌٌُّأَیُّ

ٌ)۷۳.ٌ)دارندٌسرنوشتیٌبدٌچهٌوٌاستٌجهنمٌجایگاهشانٌگیر،ٌسختٌآنهاٌبرٌوٌکن،ٌجهادٌمنافقانٌوٌکافرانٌبا!ٌپیامبرٌای

ٌ

واٌإِْساَلِمِهمٌٌَْبْعدٌٌََوَکَفُرواٌاْلکُْفرٌٌَِکلَِمةٌٌََقالُواٌَولََقدٌٌَْقالُواٌَماٌبِاّلَلٌٌَِیْحلِفُونٌَ ٌَفْضلِهٌٌِِمنٌٌَْوَرُسولُهٌٌُّللَاٌٌَُناُهمٌُأَغٌٌْأَنٌٌْإَِّلٌٌَنَقُمواٌَوَماٌَیَنالُواٌلَمٌٌْبَِماٌَوَهمُّ

ْبُهمٌٌَُیَتَولَْواٌَوإِنٌٌْلَهُمٌٌَْخْیًراٌَیکٌٌَُیُتوُبواٌَفإِنٌْ ْنَیاٌفِیٌأَلِیًماٌَعَذاًباٌّللَاٌٌُُیَعذ  ٌ﴾۷۴﴿ٌَنِصیرٌ ٌَوَّلٌٌَولِیٌ ٌِمنٌٌْاْْلَْرِضٌٌفِیٌلَُهمٌٌَْوَماٌَواْْلِخَرةٌٌِالدُّ

ٌاسالمٌازٌپسٌوٌاند،ٌگفتهٌآمیزٌکفرٌسخنانٌقطعاٌکهٌحالیٌدرٌاند،ٌنگفته(ٌپیامبرٌغیابٌدرٌزنندهٌانسخن)ٌکهٌخورندمیٌسوگندٌخداٌبه

ٌراٌآنانٌرسولشٌوٌخداوندٌکهٌگیرندمیٌانتقامٌاینٌازٌفقطٌآنهاٌنرسیدند،ٌآنٌبهٌکهٌگرفتند(ٌخطرناکیٌکارٌبه)ٌتصمیمٌوٌاند،ٌشدهٌکافر

ٌدنیاٌدرٌراٌآنهاٌخداوندٌگردانندٌرویٌاگرٌوٌاست،ٌبهترٌآنهاٌبرایٌکنندٌتوبهٌاگر(ٌحالٌنایٌبا!ٌ)ساختندٌبینیازٌخود(ٌکرمٌو)ٌفضلٌبه

ٌ)۷۴!ٌ)یاوریٌنهٌوٌدارندٌحامیٌوٌولیٌنهٌزمینٌرویٌسراسرٌدرٌوٌدادٌخواهدٌکیفرٌدردناکیٌمجازاتٌبهٌآخرتٌو

ٌ

ٌ﴾۷۵﴿ٌالَصالِِحینٌٌَِمنٌٌََولََنکُوَننٌٌَلََنَصَدَقنٌٌََفْضلِهٌٌِِمنٌٌْآَتاَناٌلَئِنٌٌّْللَاٌٌََعاَهدٌٌََمنٌٌَْوِمْنُهمٌْ

ٌشاکرانٌازٌوٌدادٌخواهیمٌصدقهٌقطعاٌکندٌروزیٌخودٌفضلٌازٌراٌماٌخداوندٌاگرٌکهٌاندٌبستهٌپیمانٌخداٌباٌکهٌهستندٌکسانیٌآنهاٌاز

ٌ)۷۵.ٌ)بودٌخواهیم

ٌ

ٌ﴾۷۶﴿ٌُمْعِرُضونٌٌََوُهمٌٌَْوَتَولَْواٌبِهٌٌَِبِخلُواٌَفْضلِهٌٌِِمنٌٌْآَتاُهمٌٌَْفلََما

ٌ)۷۶.ٌ)شدندٌگردانٌرویٌوٌکردند،ٌسرپیچیٌوٌورزیدند،ٌبخلٌبخشیدٌآنهاٌبهٌخودٌفضلٌازٌکهٌهنگامیٌاما

ٌ

ٌ﴾۷۷﴿ٌَیکِْذُبونٌٌََکاُنواٌَوبَِماٌَوَعُدوهٌٌَُماٌّللَاٌٌَأَْخلَفُواٌبَِماٌَیْلَقْوَنهٌٌَُیْومٌٌِإِلَىٌقُلُوبِِهمٌٌْفِیٌنَِفاًقاٌَفأَْعَقَبُهمٌْ

ٌالهیٌپیمانٌازٌکهٌاستٌآنٌبخاطرٌاینٌساخت،ٌقرارٌبرٌکنندٌمالقاتٌراٌخداٌکهٌروزیٌتاٌدلهایشانٌدرٌراٌنفاق(ٌروح)ٌعملٌاین

ٌ)۷۷.ٌ)گفتندٌدروغٌوٌجستندٌتخلف

ٌ

ٌ﴾۷۸﴿ٌاْلُغُیوبٌٌَِعاَلمٌٌُّللَاٌٌََوأَنٌٌََوَنْجَواُهمٌٌِْسَرُهمٌٌَْیْعلَمٌٌُّللَاٌٌَأَنٌٌََیْعلَُمواٌأَلَمٌْ

ٌ)۷۸.ٌ)استٌآگاه(ٌپنهانیهاٌو)ٌغیوبٌهمهٌازٌخداوندٌوٌداند،میٌراٌآنهاٌگوشیٌدرٌسخنانٌوٌاراسرٌخداوندٌکهٌدانستندنمیٌآیا

ٌ

ِعینٌٌََیْلِمُزونٌٌَالَِذینٌَ ٌأَلِیمٌ ٌَعَذابٌ ٌُهمٌَْولٌٌَِمْنُهمٌٌّْللَاٌٌَُسِخرٌٌَِمْنُهمٌٌَْفَیْسَخُرونٌٌَُجْهَدُهمٌٌْإَِّلٌٌَیِجُدونٌٌََّلٌٌَوالَِذینٌٌَالَصَدَقاتٌٌِفِیٌاْلُمْؤِمنِینٌٌَِمنٌٌَاْلُمَطو 

﴿۷۹﴾ٌ

ٌندارندٌتوانائیشان(ٌناچیز)ٌمقدارٌبهٌجزٌدسترسیٌکهٌراٌآنهائیٌوٌکنند،میٌعیبجوئیٌکارٌاطاعتٌمومنانٌصدقاتٌازٌکهٌکسانی

ٌ)۷۹.ٌ)استٌدردناکیٌعذابٌآنانٌبرایٌو(ٌمیدهدٌآنهاٌبهٌراٌکنندگانٌاستهزاٌکیفر)ٌکندمیٌمسخرهٌراٌآنهاٌخداٌنمایندمیٌمسخره

ٌ



ٌاْلَفاِسقِینٌٌَاْلَقْومٌٌََیْهِدیٌَّلٌٌَوّللَاٌٌَُوَرُسولِهٌٌِبِاّلَلٌٌَِکَفُرواٌبِأََنُهمٌٌَْذلِکٌَلَُهمٌٌّْللَاٌٌَُیْغفِرٌٌََفلَنٌٌَْمَرةًٌٌَسْبِعینٌٌَلَُهمٌٌَْتْسَتْغفِرٌٌْإِنٌٌْلَُهمٌٌَْتْسَتْغفِرٌٌَّْلٌٌأَوٌٌْلَُهمٌٌْْسَتْغفِرٌْا

﴿۸۰﴾ٌ

ٌآنهاٌکهٌچراٌآمرزد،نمیٌراٌآنهاٌخداوندٌهرگزٌکنیٌاستغفارٌآنهاٌبرایٌبارٌهفتادٌاگر(ٌحتی)ٌ،نکنیٌچهٌوٌکنیٌاستغفارٌآنهاٌبرایٌچه

ٌ)۸۰.ٌ)کندنمیٌهدایتٌراٌفاسقانٌجمعیتٌخداوندٌوٌکردند،ٌانکارٌراٌپیامبرشٌوٌخدا

ٌ

ٌٌَُیَجاِهُدواٌأَنٌٌَْوَکِرُهواٌّللَاٌٌَِرُسولٌٌِِخاَلفٌٌَبَِمْقَعِدِهمٌٌْاْلُمَخلَفُونٌٌََفِرحٌَ ٌَجَهَنمٌٌََنارٌٌُقُلٌٌْاْلَحرٌ ٌفِیٌَتْنفُِرواٌَّلٌٌَوَقالُواٌّللَاٌٌَِسبِیلٌٌِفِیٌَوأَْنفُِسِهمٌٌْْمَوالِِهمٌْبِأ

اٌأََشدٌُّ ٌ﴾۸۱﴿ٌَیْفَقُهونٌٌََکاُنواٌلَوٌٌَْحّرً

ٌاموالٌباٌکهٌداشتندٌکراهتٌوٌشدندٌخوشحال(ٌسلّمٌوٌآلهٌوٌعلیهٌّللاٌٌّصلی)ٌخداٌرسولٌباٌمخالفتٌاز(ٌتبوکٌجنگٌاز)ٌجویانٌتخلف

ٌبگوٌآنهاٌبهٌنکنید،(ٌمیدانٌسویٌبه)ٌحرکتٌگرماٌاینٌدرٌگفتند(ٌمومنانٌبهٌوٌیکدیگرٌبه)ٌوٌکنندٌجهادٌخداٌراهٌدرٌخودٌجانهایٌو

ٌ)۸۱!ٌ)بفهمندٌاگرٌاستٌگرمترٌهمٌاینٌازٌدوزخٌآتش

ٌ

ٌ﴾۸۲﴿ٌَیکِْسُبونٌٌََکاُنواٌبَِماٌَجَزاءًٌٌَکثِیًراٌَوْلَیْبکُواٌَقلِیاًلٌٌَفْلَیْضَحکُوا

ٌ)۸۲.ٌ)دادندمیٌانجامٌکهٌاستٌکارهائیٌجزایٌاینٌبگریند،ٌبسیارٌوٌبخندندٌکمترٌبایدٌآنها

ٌ

اٌَمِعیٌٌَُتَقاتِلُواٌَولَنٌٌْأََبًداٌَمِعیٌٌََتْخُرُجواٌلَنٌٌَْفقُلٌٌْلِْلُخُروجٌٌَِفاْسَتأَْذُنوکٌٌَِمْنُهمٌٌَْطائَِفةٌ ٌإِلَىٌّللَاٌٌَُرَجَعکٌََفإِنٌْ ٌَمَرةٌ ٌأََولٌٌَبِاْلقُُعودٌٌِمٌَْرِضیتٌٌُإَِنکُمٌٌَْعُدّوً

ٌ﴾۸۳﴿ٌاْلَخالِفِینٌٌََمعٌٌََفاْقُعُدوا

ٌمنٌباٌهیچگاهٌبگوٌبخواهند،(ٌجهادٌمیدانٌسویٌبه)ٌخروجٌاجازهٌتوٌازٌوٌبازگرداندٌآنانٌازٌگروهیٌسویٌبهٌراٌتوٌخداوندٌهرگاه

ٌباٌنیزٌاکنونٌشدید،ٌراضیٌگیریٌکنارهٌبهٌبارٌنخستینٌشماٌچراٌجنگید،ٌنخواهیدٌدشمنیٌباٌمنٌهمراهٌهرگزٌوٌکردٌنخواهیدٌخروج

ٌ)۸۳!ٌ)بمانیدٌمتخلفان

ٌ

ٌ﴾۸۴﴿ٌَفاِسقُونٌٌََوُهمٌٌَْوَماُتواٌَوَرُسولِهٌٌِبِاّلَلٌٌَِکَفُرواٌإَِنُهمٌٌَْقْبِرهٌٌَِعلَىٌَتقُمٌٌَْوَّلٌٌأََبًداٌَماتٌٌَِمْنُهمٌٌْأََحدٌ ٌَعلَىٌُتَصلٌ ٌَوَّلٌ

ٌکافرٌرسولشٌوٌخداٌبهٌآنهاٌکهٌچراٌنایست(ٌآمرزشٌطلبٌوٌدعاٌبرای)ٌقبرشٌکنارٌبرٌوٌنخوان،ٌنمازٌبمیردٌکهٌآنهاٌازٌهیچیکٌبر

ٌ)۸۴.ٌ)رفتندٌدنیاٌازٌبودندٌفاسقٌکهٌحالیٌدرٌوٌشدند،

ٌ

َبُهمٌٌْأَنٌٌّْللَاٌٌُُیِریدٌٌُإَِنَماٌَوأَْوَّلُدُهمٌٌْأَْمَوالُُهمٌٌُْتْعِجْبکٌٌََوَّلٌ ْنَیاٌفِیٌبَِهاٌُیَعذ  ٌ﴾۸۵﴿ٌَکافُِرونٌٌََوُهمٌٌُْهمٌْأَْنفُسٌٌَُوَتْزَهقٌٌَالدُّ

ٌعذابٌدنیاٌدرٌراٌآنهاٌآن،ٌوسیلهٌبهٌخواهدمیٌخدا(ٌبلکهٌنیستٌنعمتٌآنهاٌبرایٌاین)ٌگردد،ٌتوٌاعجابٌمایهٌاوّلدشانٌوٌاموالٌمبادا

ٌ)۸۵.ٌ)باشندٌکافرٌکهٌحالیٌدرٌبرآیدٌجانشانٌوٌکند،

ٌ

ٌ﴾۸۶﴿ٌاْلَقاِعِدینٌٌََمعٌٌََنکُنٌٌَْذْرَناٌَوَقالُواٌِمْنُهمٌٌْالَطْولٌٌِأُولُوٌاْسَتأَْذَنکٌٌََرُسولِهٌٌَِمعٌٌَواَوَجاِهدٌٌُبِاّلَلٌٌِآِمُنواٌأَنٌٌُْسوَرة ٌٌأُْنِزلَتٌٌَْوإَِذا

ٌتوانائی(ٌمنافقانٌگروه)ٌآنهاٌازٌکهٌکسانیٌکنیدٌجهادٌپیامبرشٌهمراهٌوٌبیاوریدٌخداٌبهٌایمانٌکهٌگرددٌنازلٌایٌسورهٌکهٌهنگامیٌو

ٌ)۸۶.ٌ)باشیمٌبوده(ٌمعافندٌجهادٌازٌکهٌآنها)ٌقاعدینٌباٌماٌبگذار:ٌگویندمیٌوٌخواهندمیٌاجازهٌتوٌازٌدارند

ٌ

ٌ﴾۸۷﴿ٌَیْفَقُهونٌٌََّلٌٌَفُهمٌٌْقُلُوبِِهمٌٌَْعلَىٌَوُطبِعٌٌَاْلَخَوالِفٌٌَِمعٌٌََیکُوُنواٌبِأَنٌٌَْرُضوا

ٌ)۸۷.ٌ)فهمندنمیٌلذاٌشده،ٌنهادهٌمهرٌدلهایشانٌبرٌوٌباشند،ٌمتخلفانٌباٌکهٌشدندٌراضیٌآنها

ٌ

ٌ﴾۸۸﴿ٌاْلُمْفلُِحونٌٌَُهمٌٌَُوأُولَئِکٌٌَاْلَخْیَراتٌٌُلَهُمٌٌَُوأُولَئِکٌََوأَْنفُِسِهمٌٌْبِأَْمَوالِِهمٌٌَْجاَهُدواٌَمَعهٌٌُآَمُنواٌَوالَِذینٌٌَالَرُسولٌٌُلَکِنٌِ



.ٌرستگارانندٌآنهاٌوٌاستآنهٌبرایٌنیکیهاٌهمهٌوٌپرداختندٌجهادٌبهٌجانهایشانٌوٌاموالٌباٌآوردندٌایمانٌاوٌباٌکهٌآنهاٌوٌپیامبرٌولی

(۸۸(ٌ

ٌ

ٌ﴾۸۹﴿ٌاْلَعِظیمٌٌُاْلَفْوزٌٌَُذلِکٌَفِیَهاٌَخالِِدینٌٌَاْْلَْنَهارٌٌَُتْحتَِهاٌِمنٌٌَْتْجِریٌَجَناتٌ ٌلَهُمٌٌّْللَاٌٌُأََعدٌَ

ٌیناٌوٌبود،ٌخواهندٌآنٌدرٌجاودانهٌاست،ٌجاریٌدرختانشٌزیرٌازٌنهرهاٌکهٌساختهٌفراهمٌبهشتٌازٌباغهائیٌآنهاٌبرایٌخداوند

ٌ)۸۹.ٌ)استٌبزرگی(ٌپیروزیٌو)ٌرستگاری

ٌ

ُرونٌٌََوَجاءٌَ ٌ﴾۹۰﴿ٌأَلِیمٌ ٌَعَذابٌ ٌِمْنُهمٌٌَْکَفُرواٌالَِذینٌٌََسُیِصیبٌٌَُوَرُسولَهٌٌُّللَاٌٌََکَذُبواٌالَِذینٌٌََوَقَعدٌٌَلَُهمٌٌْلُِیْؤَذنٌٌَاْْلَْعَرابٌٌِِمنٌٌَاْلُمَعذ 

ٌبدون)ٌگفتندٌدروغٌپیامبرشٌوٌخداٌبهٌکهٌآنهاٌاماٌشود،ٌداده(ٌجهادٌازٌتخلفٌاجازهٌآنهاٌبهٌکهٌآمدند(ٌتوٌنزد)ٌاعرابٌازٌمعذورانٌو

.ٌرسیدٌخواهدٌدردناکیٌعذاب(ٌنبودندٌمعذورٌو)ٌشدندٌکافرٌآنهاٌازٌکهٌراٌکسانیٌزودیٌبهٌنشستند،(ٌخودٌخانهٌدرٌعذریٌهیچ

(۹۰(ٌ

ٌ

َعَفاءٌٌَِعلَىٌلَْیسٌَ ٌٌَِنَصُحواٌإَِذاٌَحَرجٌ ٌُیْنفِقُونٌٌََماٌَیِجُدونٌٌََّلٌٌالَِذینٌٌََعلَىٌَوَّلٌٌاْلَمْرَضىٌَعلَىٌَوَّلٌٌالضُّ ٌَسبِیلٌ ٌِمنٌٌْاْلُمْحِسنِینٌٌََعلَىٌَماٌَوَرُسولِهٌٌِّلِلَ

ٌ﴾۹۱﴿ٌَرِحیمٌ ٌَغفُورٌ ٌَوّللَاٌُ

(ٌدنکننٌشرکتٌمبارزهٌمیدانٌدرٌکه)ٌنیستٌایرادیٌندارند(ٌجهادٌراهٌدر)ٌانفاقٌبرایٌایٌوسیلهٌکهٌآنهاٌوٌبیمارانٌوٌضعیفانٌبر

ٌاخذهٌمؤٌراهٌنیکوکارانٌبر(ٌاینکهٌچهٌننمایند،ٌمضایقهٌدارندٌتوانٌدرٌآنچهٌازٌو)ٌکنندٌخواهیٌخیرٌرسولشٌوٌخداٌبرایٌهرگاه

ٌ)۹۱.ٌ)استٌمهربانٌوٌآمرزندهٌخداوندٌوٌنیست،

ٌ

ٌ﴾۹۲﴿ٌُیْنفِقُونٌٌََماٌَیِجُدواٌأََّلٌٌَحَزًناٌالَدْمعٌٌِِمنٌٌََتفِیضٌٌَُوأَْعُیُنُهمٌٌَْتَولَْواٌهٌَِعلَیٌٌْأَْحِملُکُمٌٌَْماٌأَِجدٌٌَُّلٌٌقُْلتٌٌَلَِتْحِملَُهمٌٌْأََتْوکٌٌََماٌإَِذاٌالَِذینٌٌََعلَىٌَوَّلٌ

ٌراٌشماٌکهٌمرکبیٌگفتیٌکنیٌسوار(ٌجهادٌمیدانٌبرای)ٌمرکبیٌبرٌراٌآنهاٌکهٌآمدندٌتوٌنزدٌوقتیٌکهٌآنهاٌبرٌنیستٌایرادی(ٌنیز)ٌو

.ٌنداشتندٌکنندٌانفاقٌخداٌراهٌدرٌکهٌچیزیٌکهٌچراٌبود،ٌاشکبارٌچشمانشانٌکهٌحالیٌدرٌبازگشتند(ٌتوٌنزدٌاز)ٌندارمٌکنمٌسوارٌآنٌبر

(۹۲(ٌ

ٌ

ٌ﴾۹۳﴿ٌَیْعلَُمونٌٌََّلٌٌَفهُمٌٌْقُلُوبِِهمٌٌَْعلَىٌّللَاٌٌَُوَطَبعٌٌَاْلَخَوالِفٌٌَِمعٌٌََیکُوُنواٌبِأَنٌٌَْرُضواٌأَْغنَِیاءٌٌَُوُهمٌٌَْیْسَتأِْذُنوَنکٌَالَِذینٌٌََعلَىٌالَسبِیلٌٌُإَِنَما

ٌراضیٌآنها(ٌدارندٌکافیٌامکاناتٌو)ٌبینیازندٌکهٌحالیٌدرٌخواهندمیٌاجازهٌتوٌازٌکهٌاستٌبازٌکسانیٌرویٌبهٌتنهاٌاخذهٌمؤٌراه

ٌ)۹۳.ٌ)داندنمیٌچیزیٌلذاٌنهادهٌمهرٌدلهایشانٌبرٌخداوندٌوٌبمانند،ٌمتخلفانٌباٌکهٌشدند

ٌ

ونٌٌَُثمٌٌََوَرُسولُهٌٌَُعَملَکُمٌٌّْللَاٌٌَُوَسَیَرىٌأَْخَباِرُکمٌٌِْمنٌٌّْللَاٌٌَُنَبأََناٌَقدٌٌْلَکُمٌٌُْنْؤِمنٌٌَلَنٌٌَْتْعَتِذُرواٌَّلٌٌقُلٌٌْمٌْإِلَْیهٌٌَِرَجْعُتمٌٌْإَِذاٌإِلَْیکُمٌٌَْیْعَتِذُرونٌَ ٌَعالِمٌٌِإِلَىٌُتَردُّ

ُئکُمٌٌَْوالَشَهاَدةٌٌِاْلَغْیبٌِ ٌ﴾۹۴﴿ٌَتْعَملُونٌٌَُکْنُتمٌٌْبَِماٌَفُیَنب 

ٌبهٌهرگزٌماٌمکنید،ٌخواهیٌعذرٌبگوٌکنند،میٌخواهیٌعذرٌشماٌازٌبازگردید(ٌکردندٌتخلفٌجهادٌازٌکه)ٌآنهاٌسویٌبهٌکهٌهنگامی

ٌکسیٌسویٌبهٌسپسٌبینند،میٌراٌشماٌاعمالٌرسولشٌوٌخداٌوٌساخته،ٌآگاهٌاخبارتانٌازٌراٌماٌخداٌکهٌچراٌآوردٌنخواهیمٌایمانٌشما

ٌ)۹۴(.ٌ)میدهدٌجزاٌو)ٌکندمیٌآگاهٌدادیدمیٌانجامٌآنچهٌبهٌراٌاشمٌاوٌوٌگردیدمیٌبازٌاستٌآشکارٌوٌپنهانٌازٌآگاهٌکه

ٌ

ٌ﴾۹۵﴿ٌَیکِْسُبونٌٌََکاُنواٌبَِماٌَجَزاءًٌٌَجَهَنمٌٌَُوَمأَْواُهمٌٌِْرْجسٌ ٌإَِنُهمٌٌَْعْنُهمٌٌَْفأَْعِرُضواٌَعْنُهمٌٌْلُِتْعِرُضواٌإِلَْیِهمٌٌْاْنَقلَْبُتمٌٌْإَِذاٌلَکُمٌٌْبِاّلَلٌٌَِسَیْحلِفُونٌَ

ٌو)ٌکنیدٌاعراضٌآنهاٌازٌکنید،(ٌنظرٌصرفٌو)ٌاعراضٌآنهاٌازٌکهٌکندمیٌیادٌسوگندٌشماٌبرایٌبازگردیدٌآنانٌسویٌبهٌکهٌهنگامی

ٌ)۹۵.ٌ)دادندمیٌانجامٌکهٌاعمالیٌکیفرٌبهٌاست،ٌدوزخٌجایگاهشانٌوٌپلیدندٌآنهاٌکهٌچرا(ٌگردانیدٌروی

ٌ



ٌ﴾۹۶﴿ٌاْلَفاِسقِینٌٌَاْلَقْومٌٌَِعنٌٌَِیْرَضىٌَّلٌٌّللَاٌٌََفإِنٌٌََعْنُهمٌٌَْتْرَضْواٌَفإِنٌٌَْعْنُهمٌٌْلَِتْرَضْواٌلَکُمٌٌَْیْحلِفُونٌَ

.ٌشدٌنخواهدٌراضیٌفاسقانٌجمعیتٌازٌخداوندٌشویدٌراضیٌآنهاٌازٌشماٌاگرٌشوید،ٌراضیٌایشانٌازٌکهٌخواهندمیٌشماٌازٌسوگندٌبا

(۹۶)ٌ

ٌ

ٌ﴾۹۷﴿ٌَحکِیمٌ ٌَعلِیمٌ ٌَوّللَاٌٌَُرُسولِهٌٌَِعلَىٌّللَاٌٌُأَْنَزلٌٌََماٌُحُدودٌٌَواَیْعلَمٌٌُأََّلٌٌَوأَْجَدرٌٌَُونَِفاًقاٌُکْفًراٌأََشدٌٌُّاْْلَْعَرابٌُ

ٌوٌسزاوارترند،ٌکردهٌنازلٌپیامبرشٌبرٌخداٌآنچه(ٌمرزهایٌو)ٌحدودٌازٌجهلٌبهٌوٌاستٌشدیدترٌنفاقشانٌوٌکفرٌنشینٌبادیهٌعربهای

ٌ)۹۷.ٌ)استٌحکیمٌوٌداناٌخداوند

ٌ

ٌ﴾۹۸﴿ٌَعلِیمٌ ٌَسِمیعٌ ٌَوّللَاٌٌُالَسْوءٌٌَِدائَِرةٌٌَُعلَْیِهمٌٌْالَدَوائِرٌٌَبِکُمٌٌَُوَیَتَرَبصٌٌَُمْغَرًماٌُیْنفِقٌٌَُماٌذٌَُیَتخٌٌَِمنٌٌْاْْلَْعَرابٌٌَِوِمنٌَ

ٌحوادثٌانتظارٌوٌدارند،میٌمحسوبٌغرامتٌکنندمیٌانفاق(ٌخداٌراهٌدر)ٌکهٌراٌچیزیٌنشینٌبادیهٌاعراب(ٌاین)ٌازٌگروهی

ٌ)۹۸.ٌ)داناستٌوٌشنواٌخداوندٌوٌآنهاست،ٌبرایٌدردناکٌادثحوٌمیکشندٌشماٌبرایٌدردناکی

ٌ

ٌتِهٌَِرْحمٌٌَفِیٌّللَاٌٌَُسُیْدِخلُُهمٌٌُلَُهمٌٌْقُْرَبةٌ ٌإَِنَهاٌأََّلٌٌالَرُسولٌٌَِوَصلََواتٌٌِّللَاٌٌِِعْندٌٌَقُُرَباتٌ ٌُیْنفِقٌٌَُماٌَوَیَتِخذٌٌُاْْلِخرٌٌَِواْلَیْومٌٌِبِاّلَلٌٌُِیْؤِمنٌٌَُمنٌٌْاْْلَْعَرابٌٌَِوِمنٌَ

ٌ﴾۹۹﴿ٌَرِحیمٌ ٌَغفُورٌ ٌّللَاٌٌَإِنٌَ

ٌدعاهایٌوٌخدا،ٌنزدٌتقربٌمایهٌکنندمیٌانفاقٌراٌآنچهٌوٌدارند،ٌرستاخیزٌروزٌوٌبخداٌایمانٌنشینٌبادیهٌعربهایٌاز(ٌدیگری)ٌگروه

ٌخداوندٌکهٌچراٌساخت،ٌخواهدٌواردٌخودٌرحمتٌدرٌآنانراٌزودیٌبهٌخداوندٌاست،ٌآنهاٌتقربٌمایهٌاینهاٌباشیدٌآگاهٌمیدانند،ٌپیامبر

ٌ)۹۹.ٌ)استٌمهربانٌوٌآمرزنده

ٌ

ٌَتْحَتَهاٌَتْجِریٌَجَناتٌ ٌلَهُمٌٌَْوأََعدٌٌََعْنهٌٌَُوَرُضواٌَعْنُهمٌٌّْللَاٌٌَُرِضیٌٌَبِإِْحَسانٌ ٌاَتَبُعوُهمٌٌَْوالَِذینٌٌََواْْلَْنَصارٌٌِاْلُمَهاِجِرینٌٌَِمنٌٌَاْْلََولُونٌٌََوالَسابِقُونٌَ

ٌ﴾۱۰۰﴿ٌاْلَعِظیمٌٌُاْلَفْوزٌٌَُذلِکٌٌَأََبًداٌفِیَهاٌینٌََخالِدٌٌِاْْلَْنَهارٌُ

ٌخشنودٌاوٌاز(ٌنیز)ٌآنهاٌوٌخشنودٌآنهاٌازٌخداوندٌکردند،ٌپیرویٌآنهاٌازٌنیکیٌبهٌکهٌآنهاٌوٌانصارٌوٌمهاجرینٌازٌنخستینٌپیشگامان

ٌاینٌازٌوٌماند،ٌخواهندٌآنٌدرٌاودانهجٌدارد،ٌجریانٌدرختانشٌزیرٌازٌنهرهاٌکهٌساختهٌفراهمٌآنانٌبرایٌبهشتٌازٌباغهائیٌوٌشدند،

ٌ)۱۰۰.ٌ)استٌبزرگیٌپیروزی

ٌ

َفاقٌٌَِعلَىٌَمَرُدواٌاْلَمِدیَنةٌٌِأَْهلٌٌَِوِمنٌٌُْمَنافِقُونٌٌَاْْلَْعَرابٌٌِِمنٌٌََحْولَکُمٌٌَْوِمَمنٌْ ُبُهمٌٌَْنْعلَُمُهمٌٌَْنْحنٌٌَُتْعلَُمُهمٌٌَّْلٌٌالن  ونٌٌَُثمٌٌََمَرَتْینٌٌَِسُنَعذ  ٌابٌ َعذٌٌَإِلَىٌُیَردُّ

ٌ﴾۱۰۱﴿ٌَعِظیمٌ 

ٌپایٌنفاقٌبهٌسختٌگروهی(ٌنیز)ٌمدینه(ٌخود)ٌاهلٌازٌوٌمنافقانندٌازٌجمعیٌهستندٌشماٌاطرافٌکهٌنشینیٌبادیهٌاعراب(ٌمیان)ٌازٌو

ٌرسوائیٌوسیلهٌبهٌمجازاتی)ٌکنیممیٌمجازاتٌدوبارهٌراٌآنهاٌزودیٌبهٌشناسیم،میٌراٌآنهاٌماٌوٌشناسینمیٌراٌآنهاٌکهٌبندند

ٌ)۱۰۱.ٌ)شوندمیٌفرستاده(ٌقیامتٌدر)ٌبزرگیٌمجازاتٌسویٌبهٌسپس(ٌمرگٌهنگامٌبهٌمجازاتیٌوٌ،اجتماعی

ٌ

ًئاٌَوآَخرٌٌََصالًِحاٌَعَماًلٌٌَخلَُطواٌبُِذُنوبِِهمٌٌْاْعَتَرفُواٌَوآَخُرونٌَ ٌ﴾۱۰۲﴿ٌَرِحیمٌ ٌَغفُورٌ ٌّللَاٌٌَإِنٌٌََعلَْیِهمٌٌَْیُتوبٌٌَأَنٌٌّْللَاٌٌَُعَسىٌَسی 

ٌراٌآنهاٌتوبهٌخداوندٌکهٌرودمیٌامیدٌآمیختند،ٌهمٌبهٌراٌناصالحیٌوٌصالحٌاعمالٌوٌکردندٌاعترافٌخودٌناهانگٌبهٌدیگرٌگروهیٌو

ٌ)۱۰۲.ٌ)استٌرحیمٌوٌغفورٌخداوندٌبپذیرد

ٌ

یِهمٌٌُْتَطه ُرُهمٌٌَْصَدَقةًٌٌأَْمَوالِِهمٌٌِْمنٌٌُْخذٌْ ٌ﴾۱۰۳﴿ٌَعلِیمٌ ٌَسِمیعٌ ٌّللَاٌُوٌٌَلَُهمٌٌَْسکَنٌ ٌَصاَلَتکٌَإِنٌٌََعلَْیِهمٌٌَْوَصلٌ ٌبَِهاٌَوُتَزک 

ٌکنٌدعا(ٌزکاتٌگرفتنٌهنگام)ٌآنهاٌبهٌوٌدهی،ٌپرورشٌوٌسازیٌپاکٌراٌآنهاٌآنٌوسیلهٌبهٌتاٌبگیر(ٌزکات)ٌایٌصدقهٌآنهاٌاموالٌاز

ٌ)۱۰۳.ٌ)استٌداناٌوٌشنواٌخداوندٌوٌاستٌآنهاٌآرامشٌمایهٌتوٌدعایٌکه



ٌ

ٌ﴾۱۰۴﴿ٌالَرِحیمٌٌُالَتَوابٌٌُُهوٌٌَّللَاٌٌََوأَنٌٌَالَصَدَقاتٌٌَِوَیأُْخذٌٌُِعَباِدهٌٌَِعنٌٌْالَتْوَبةٌٌََیْقَبلٌٌُُهوٌٌَّللَاٌٌَأَنٌٌََیْعلَُمواٌأَلَمٌْ

ٌ)۱۰۴.ٌ)استٌمهربانٌوٌپذیرٌتوبهٌخداوندٌوٌگیردمیٌراٌصدقاتٌوٌپذیردمیٌبندگانشٌازٌراٌتوبهٌخداوندٌتنهاٌکهٌدانندنمیٌآیا

ٌ

ونٌٌََواْلُمْؤِمُنونٌٌََوَرُسولُهٌٌُلَکُمٌَْعمٌٌَّللَاٌٌَُفَسَیَرىٌاْعَملُواٌَوقُلٌِ ُئکُمٌٌَْوالَشَهاَدةٌٌِاْلَغْیبٌٌَِعالِمٌٌِإِلَىٌَوَسُتَردُّ ٌ﴾۱۰۵﴿ٌَتْعَملُونٌٌَُکْنُتمٌٌْبَِماٌَفُیَنب 

ٌآشکارٌوٌپنهانٌکهٌگردیدمیٌبازٌکسیٌسویٌبهٌزودیٌبهٌوٌبینندمیٌراٌشماٌاعمالٌمنانٌمؤٌوٌاوٌفرستادهٌوٌخداوندٌکنید،ٌعملٌبگو

ٌ)۱۰۵.ٌ)دهدمیٌخبرٌکردیدمیٌعملٌآنچهٌبهٌراٌشماٌوٌداندمیٌرا

ٌ

ُبُهمٌٌْإَِماٌّللَاٌٌِِْلَْمرٌٌُِمْرَجْونٌٌََوآَخُرونٌَ ٌ﴾۱۰۶﴿ٌَحکِیمٌ ٌَعلِیمٌ ٌَوّللَاٌٌَُعلَْیِهمٌٌَْیُتوبٌٌَُوإَِماٌُیَعذ 

ٌو(ٌباشندٌشایستهٌکهٌطورٌهر)ٌپذیردمیٌراٌنهاآٌتوبهٌیاٌوٌکندمیٌمجازاتٌراٌآنهاٌیاٌاندٌشدهٌخداٌفرمانٌبهٌواگذارٌدیگرٌگروهی

ٌ)۱۰۶.ٌ)استٌحکیمٌوٌداناٌخداوند

ٌ

ٌاْلُحْسَنىٌإَِّلٌٌأََرْدَناٌإِنٌٌَْولََیْحلِفُنٌٌََقْبلٌٌُِمنٌٌَْوَرُسولَهٌٌُّللَاٌٌََحاَربٌٌَلَِمنٌٌَْوإِْرَصاًداٌاْلُمْؤِمنِینٌٌََبْینٌٌََوَتْفِریًقاٌَوُکْفًراٌِضَراًراٌَمْسِجًداٌاَتَخُذواٌَوالَِذینٌَ

ٌ﴾۱۰۷﴿ٌلَکَاِذُبونٌٌَإَِنُهمٌٌَْیْشَهدٌٌَُوّللَاٌُ

ٌوٌمنانٌمؤٌمیانٌتفرقهٌوٌکفر(ٌتقویت)ٌو(ٌمسلمانانٌبه)ٌزیانٌبرایٌساختندٌمسجدیٌکهٌهستندٌکسانی(ٌآنهاٌازٌدیگرٌگروهی)

ٌنداشته(ٌخدمتٌو)ٌنیکیٌجزٌنظریٌکهٌدکننمیٌیادٌسوگندٌآنهاٌبود،ٌکردهٌمبارزهٌٌپیشٌازٌپیامبرشٌوٌخداٌباٌکهٌکسیٌبرایٌکمینگاه

ٌ)۱۰۷!ٌ)هستندٌدروغگوٌآنهاٌکهٌدهدمیٌگواهیٌخداوندٌاماٌایم

ٌ

سٌٌَلََمْسِجدٌ ٌأََبًداٌفِیهٌٌَِتقُمٌٌَّْلٌ ٌ﴾۱۰۸﴿ٌاْلُمَطه ِرینٌٌَِحبٌُّیٌٌَُوّللَاٌٌَُیَتَطَهُرواٌأَنٌٌُْیِحبُّونٌٌَِرَجالٌ ٌفِیهٌٌِفِیهٌٌَِتقُومٌٌَأَنٌٌْأََحقٌٌَُّیْومٌ ٌأََولٌٌِِمنٌٌْالَتْقَوىٌَعلَىٌأُس 

(ٌعبادتٌو)ٌقیامٌآنٌدرٌکهٌاستٌترٌشایستهٌشدهٌبناٌتقویٌپایهٌبرٌنخستٌروزٌازٌکهٌمسجدیٌآنٌمکن،(ٌعبادتٌو)ٌقیامٌآنٌدرٌهرگز

ٌ)۱۰۸.ٌ)داردٌدوستٌراٌپاکیزگانٌخداوندٌوٌباشندٌپاکیزهٌدارندمیٌدوستٌکهٌهستندٌمردانیٌآنٌدرٌکنی،

ٌ

ٌاْلَقْومٌٌََیْهِدیٌَّلٌٌَوّللَاٌٌَُجَهَنمٌٌََنارٌٌِفِیٌبِهٌٌَِفاْنَهارٌٌََهارٌ ٌُجُرفٌ ٌَشَفاٌَعلَىٌُبْنَیاَنهٌٌُأََسسٌٌََمنٌٌْأَمٌٌَْخْیرٌ ٌَوِرْضَوانٌ ٌّللَاٌٌِِمنٌٌََتْقَوىٌَعلَىٌَیاَنهٌُُبنٌٌْأََسسٌٌَأََفَمنٌْ

ٌ﴾۱۰۹﴿ٌالَظالِِمینٌَ

ٌنمودهٌبناٌسستیٌپرتگاهٌکنارٌبرٌآنراٌاساسٌکهٌکسیٌیاٌاست،ٌبهترٌهکردٌبناٌاوٌخشنودیٌوٌخداٌازٌپرهیزٌبرٌآنراٌشالودهٌکهٌکسیٌآیا

ٌ)۱۰۹.ٌ)کندنمیٌهدایتٌراٌستمگرٌگروهٌخداوندٌوٌریزد،میٌفروٌدوزخٌآتشٌدرٌناگهانٌکه

ٌ

ٌ﴾۱۱۰﴿ٌَحکِیمٌ ٌیمٌ َعلٌٌَِوّللَاٌٌُقُلُوُبُهمٌٌَْتَقَطعٌٌَأَنٌٌْإَِّلٌٌقُلُوبِِهمٌٌْفِیٌِریَبةًٌٌَبَنْواٌالَِذیٌُبْنَیاُنُهمٌٌَُیَزالٌٌَُّلٌ

ٌپارهٌدلهایشانٌاینکهٌمگرٌماندمیٌباقیٌآنهاٌدلهایٌدرٌتردیدٌوٌشکٌوسیلهٌیکٌصورتٌبهٌهموارهٌکردندٌآنهاٌکهٌراٌبنائیٌاین(ٌاما)

ٌ)۱۱۰.ٌ)استٌحکیمٌوٌداناٌخداوندٌو(ٌرودنمیٌبیرونٌآنهاٌدلٌازٌنهٌگرٌوٌبمیرندٌو)ٌشودٌپاره

ٌ

ٌَواْْلِْنِجیلٌٌِالَتْوَراةٌٌِفِیٌَحقًّاٌَعلَْیهٌٌَِوْعًداٌَوُیْقَتلُونٌٌََفَیْقُتلُونٌٌَّللَاٌٌَِسبِیلٌٌِفِیٌُیَقاتِلُونٌٌَاْلَجَنةٌٌَلَُهمٌٌُبِأَنٌٌََوأَْمَوالَُهمٌٌْأَْنفَُسُهمٌٌْْؤِمنِینٌَاْلمٌٌُِمنٌٌَاْشَتَرىٌّللَاٌٌَإِنٌَ

ٌ﴾۱۱۱﴿ٌاْلَعِظیمٌٌُاْلَفْوزٌٌُُهوٌٌََوَذلِکٌَبِهٌٌَِباَیْعُتمٌٌْالَِذیٌِعکُمٌُبَِبیٌٌَْفاْسَتْبِشُرواٌّللَاٌٌِِمنٌٌَبَِعْهِدهٌٌِأَْوَفىٌَوَمنٌٌَْواْلقُْرآنٌِ

ٌخداٌراهٌدر(ٌکهٌگونهٌاینٌبه)ٌباشدٌآنانٌبرایٌبهشت(ٌبرابرشٌدر)ٌکهٌکندمیٌخریداریٌراٌاموالشانٌوٌجانهاٌمنانٌمؤٌازٌخداوند

ٌازٌکسیٌچهٌوٌفرموده،ٌذکرٌقرآنٌوٌانجیلٌوٌتوراتٌدرٌکهٌاوٌبرٌاستٌحقیٌوعدهٌاینٌشوند،میٌکشتهٌوٌکشندمیٌکنند،میٌپیکار

(ٌشماٌبرای)ٌبزرگیٌپیروزیٌاینٌوٌایدٌکردهٌخداٌباٌکهٌستدیٌوٌدادٌبهٌشماٌبرٌبادٌبشارتٌاکنونٌاست،ٌوفادارترٌعهدشٌبهٌخدا

ٌ)۱۱۱.ٌ)است



ٌ

ٌَوَبش رٌٌِّللَاٌٌِلُِحُدودٌٌَِواْلَحافُِظونٌٌَاْلُمْنکَرٌٌَِعنٌٌَِوالَناُهونٌٌَبِاْلَمْعُروفٌٌِْْلِمُرونٌَاٌالَساِجُدونٌٌَالَراِکُعونٌٌَالَسائُِحونٌٌَاْلَحاِمُدونٌٌَاْلَعابُِدونٌٌَالَتائُِبونٌَ

ٌ﴾۱۱۲﴿ٌاْلُمْؤِمنِینٌَ

ٌوٌآوران،ٌسجدهٌوٌکنندگان،ٌرکوعٌوٌکنندگان،ٌسیاحتٌوٌسپاسگویانٌوٌعبادتکاران،ٌوٌکنندگانند،ٌتوبه(ٌکهٌهستندٌکسانیٌمنانٌمؤ)

ٌ)۱۱۲!ٌ)منانٌمؤ(ٌاینچنینٌبه)ٌبدهٌبشارتٌوٌالهی(ٌمرزهایٌو)ٌحدودٌحافظانٌوٌمنکر،ٌازٌکنندگانٌنهیٌوٌمعروف،ٌبهٌآمران

ٌ

ٌ﴾۱۱۳﴿ٌَجِحیمٌِالٌٌْأَْصَحابٌٌُأََنُهمٌٌْلَُهمٌٌَْتَبَینٌٌََماٌَبْعدٌٌِِمنٌٌْقُْرَبىٌأُولِیٌَکاُنواٌَولَوٌٌْلِْلُمْشِرِکینٌٌََیْسَتْغفُِرواٌأَنٌٌْآَمُنواٌَوالَِذینٌٌَلِلَنبِیٌ ٌَکانٌٌََما

ٌازٌچندٌهرٌکنند،ٌآمرزشٌطلب(ٌخداوندٌاز)ٌمشرکانٌبرایٌکهٌنبودٌشایستهٌمنانٌمؤٌو(ٌسلّمٌوٌآلهٌوٌعلیهٌّللاٌٌّصلی)ٌپیامبرٌبرای

ٌ)۱۱۳.ٌ)دوزخندٌاصحابٌگروهٌاینٌکهٌشدٌروشنٌآنهاٌبرٌآنکهٌازٌپسٌباشند،ٌنزدیکانشان

ٌ

ٌٌَِعُدوٌ ٌأََنهٌٌُلَهٌٌَُتَبَینٌٌََفلََماٌإَِیاهٌٌَُوَعَدَهاٌَمْوِعَدةٌ ٌَعنٌٌْإَِّلٌٌِْلَبِیهٌٌِإِْبَراِهیمٌٌَاْستِْغَفارٌٌَُکانٌٌََوَما ٌ﴾۱۱۴﴿ٌَحلِیمٌ ٌَْلََواه ٌٌإِْبَراِهیمٌٌَإِنٌٌَِمْنهٌٌَُتَبَرأٌٌَّلِلَ

ٌاما(ٌکندٌجذبٌایمانٌسویٌبهٌراٌویٌتا)ٌبودٌدادهٌاوٌبهٌکهٌبودٌایٌوعدهٌبخاطرٌفقط(ٌآزرٌعمویش)ٌپدرشٌبرایٌابراهیمٌاستغفارٌو

ٌ)۱۱۴.ٌ)بودٌبردبارٌوٌمهربانٌابراهیمٌکهٌچراٌجست،ٌبیزاریٌاوٌازٌاستٌخداٌدشمنٌویٌکهٌشدٌروشنٌاوٌبرایٌکهٌهنگامی

ٌ

ٌ﴾۱۱۵﴿ٌَعلِیمٌ ٌَشْیءٌ ٌبِکُلٌ ٌّللَاٌٌَإِنٌٌََیَتقُونٌٌََماٌلَُهمٌٌُْیَبی نٌٌََحَتىٌَهَداُهمٌٌْإِذٌٌَْبْعدٌٌََقْوًماٌلُِیِضلٌٌَّللَاٌٌَُکانٌٌََوَما

ٌبیانٌآنانٌبرایٌبپرهیزندٌآنٌازٌبایدٌکهٌراٌآنچهٌآنکهٌمگرٌکندٌمجازات(ٌایمانٌو)ٌهدایتٌازٌپسٌراٌقومیٌخداوندٌکهٌنبودهٌچنان

ٌ)۱۱۵.ٌ)استٌداناٌچیزیٌهرٌبهٌخداوندٌزیرا(ٌکنندٌمخالفتٌآنهاٌو)ٌنماید

ٌ

ٌ﴾۱۱۶﴿ٌَنِصیرٌ ٌَوَّلٌٌَولِیٌ ٌِمنٌٌّْللَاٌٌُِدونٌٌِِمنٌٌْلَکُمٌٌَْوَماٌتٌَُوُیِمیٌُیْحیِیٌَواْْلَْرِضٌٌالَسَماَواتٌٌُِمْلکٌُلَهٌٌُّللَاٌٌَإِنٌَ

ٌ)۱۱۶.ٌ)نداریدٌیاوریٌوٌولیٌخداٌجزٌوٌمیراند،میٌوٌزنده(ٌاو)ٌاست،ٌاوٌبرایٌزمینٌوٌآسمانهاٌحکومت

ٌ

ٌإَِنهٌٌَُعلَْیِهمٌٌَْتابٌٌَُثمٌٌَِمْنُهمٌٌَْفِریقٌ ٌقُلُوبٌٌَُیِزیغٌٌَُکادٌٌََماٌَبْعدٌٌِِمنٌٌْاْلُعْسَرةٌٌَِساَعةٌٌِیفٌٌِاَتَبُعوهٌٌُالَِذینٌٌََواْْلَْنَصارٌٌَِواْلُمَهاِجِرینٌٌَالَنبِیٌ ٌَعلَىٌّللَاٌٌَُتابٌٌَلََقدٌْ

ٌ﴾۱۱۷﴿ٌَرِحیمٌ ٌَرُءوفٌ ٌبِِهمٌْ

ٌاوٌاز(ٌتبوکٌجنگٌدر)ٌشدتٌوٌعسرتٌزمانٌدرٌکهٌانصارٌوٌمهاجران(ٌهمچنین)ٌوٌپیامبر،ٌحالٌشاملٌراٌخودٌرحمتٌخداوند

ٌخداٌسپس(ٌگردندٌبازٌجنگٌمیدانٌازٌو)ٌشودٌمنحرفٌحقٌازٌآنهاٌازٌگروهیٌدلهایٌبودٌنزدیکٌآنکهٌازٌپسٌمود،نٌکردند،ٌپیروی

ٌ)۱۱۷.ٌ)استٌرحیمٌوٌمهربانٌآنانٌبهٌنسبتٌاوٌکهٌپذیرفتٌراٌآنهاٌتوبه

ٌ

ٌَتابٌٌَُثمٌٌَإِلَْیهٌٌِإَِّلٌٌّللَاٌٌِِمنٌٌََمْلَجأٌٌََّلٌٌأَنٌٌَْوَظنُّواٌأَْنفُُسُهمٌٌَْعلَْیِهمٌٌَْوَضاَقتٌٌْتٌَْرُحبٌٌَبَِماٌاْْلَْرضٌٌَُعلَْیِهمٌٌَُضاَقتٌٌْإَِذاٌَحَتىٌُخل فُواٌالَِذینٌٌَالَثاَلَثةٌٌَِوَعلَى

ٌ﴾۱۱۸﴿ٌالَرِحیمٌٌُالَتَوابٌٌُُهوٌٌَّللَاٌٌَإِنٌٌَلَِیُتوُبواٌَعلَْیِهمٌْ

(ٌنمودندٌرابطهٌقطعٌآنانٌازٌمسلمانانٌوٌکردندٌخودداریٌتبوکٌدرٌشرکتٌازٌو)ٌبازماندند(ٌمدینهٌدر)ٌکهٌراٌنفرٌسهٌآن(ٌهمچنین)

ٌازٌپناهگاهیٌکهٌدانستندٌوٌیافتندنمیٌخودٌبرایٌخویشٌوجودٌدرٌجائی(ٌوحتیٌشدٌتنگٌآنهاٌبرٌوسعتشٌهمهٌباٌزمینٌکهٌحدٌآنٌتا

ٌپذیرٌتوبهٌخداوندٌکهٌپذیرفتٌراٌآنهاٌتوبهٌخداوندٌوٌساختٌخودٌرحمتٌمشمولٌآنانراٌخداٌهنگامٌآنٌدرٌنیستٌاوٌسویٌبهٌجزٌخدا

ٌ(۱۱۸.ٌ)استٌمهربانٌو

ٌ

َهاٌَیا ٌ﴾۱۱۹﴿ٌالَصاِدقِینٌٌََمعٌٌََوُکوُنواٌّللَاٌٌَاَتقُواٌآَمُنواٌالَِذینٌٌَأَیُّ

ٌ)۱۱۹.ٌ)باشیدٌصادقانٌباٌوٌبپرهیزیدٌخدا(ٌفرمانٌمخالفت)ٌازٌایدٌآوردهٌایمانٌکهٌکسانیٌای



ٌ

ٌَوَّلٌٌَظَمأ ٌٌُیِصیُبُهمٌٌَّْلٌٌبِأََنُهمٌٌَْذلِکٌٌََنْفِسهٌٌَِعنٌٌْبِأَْنفُِسِهمٌٌَْیْرَغُبواٌَوَّلٌٌّللَاٌٌَِرُسولٌٌَِعنٌٌَْیَتَخلَفُواٌأَنٌٌْْْلَْعَرابٌِاٌِمنٌٌََحْولَهُمٌٌَْوَمنٌٌْاْلَمِدیَنةٌٌِِْلَْهلٌٌَِکانٌٌََما

ٌُیِضیعٌٌَُّلٌٌّللَاٌٌَإِنٌٌََصالِحٌ ٌَعَملٌ ٌبِهٌٌِلَُهمٌٌُْکتِبٌٌَإَِّلٌٌَنْیاًلٌٌَعُدوٌ ٌِمنٌٌَْیَنالُونٌٌََوَّلٌٌاْلکَُفارٌٌََیِغیظٌٌَُمْوِطًئاٌَیَطُئونٌٌََوَّلٌٌّللَاٌٌَِسبِیلٌٌِفِیٌَمْخَمَصةٌ ٌَوَّلٌٌَنَصبٌ 

ٌ﴾۱۲۰﴿ٌاْلُمْحِسنِینٌٌَأَْجرٌَ

ٌجانٌازٌخویشٌجانٌحفظٌبرایٌوٌجویند،ٌتخلفٌخداٌرسولٌازٌهستندٌآنهاٌاطرافٌکهٌنشینانیٌبادیهٌوٌمدینهٌاهلٌکهٌنیستٌسزاوار

ٌکهٌگامیٌهیچٌوٌخدا،ٌراهٌدرٌگرسنگیٌنهٌوٌخستگی،ٌنهٌوٌرسد،نمیٌآنهاٌبهٌتشنگیٌهیچٌکهٌستاٌآنٌخاطرٌبهٌاینٌبپوشند،ٌچشمٌاو

ٌنوشتهٌآنهاٌبرایٌصالحیٌعملٌآنٌواسطهٌبهٌاینکهٌمگرٌخورند،نمیٌدشمنٌازٌضربهایٌوٌدارند،برنمیٌشودٌکافرانٌخشمٌموجب

ٌ)۱۲۰.ٌ)کندنمیٌضایعٌراٌنیکوکارانٌپاداشٌخداوندٌزیراٌشود،می

ٌ

ٌ﴾۱۲۱﴿ٌَیْعَملُونٌٌََکاُنواٌَماٌأَْحَسنٌٌَّللَاٌٌُلَِیْجِزَیُهمٌٌُلَهُمٌٌُْکتِبٌٌَإَِّلٌٌَواِدًیاٌَیْقَطُعونٌٌََوَّلٌٌَکبِیَرةًٌٌَوَّلٌٌَصِغیَرةًٌٌَنَفَقةًٌٌُیْنفِقُونٌٌََوَّلٌ

(ٌبازگشتٌردٌیاٌوٌجهادٌمیدانٌسویٌبه)ٌراٌسرزمینیٌهیچٌوٌکنندنمیٌانفاق(ٌراهٌاینٌدر)ٌراٌبزرگیٌیاٌکوچکٌمالٌهیچٌو

ٌ)۱۲۱.ٌ)دهدٌپاداشٌاعمالشانٌبهترینٌعنوانٌبهٌراٌآنٌخداوندٌتاٌشودمیٌنوشتهٌآنهاٌبرایٌاینکهٌمگرٌپیمایند،نمی

ٌ

ینٌٌِفِیٌلَِیَتَفَقُهواٌَطائَِفةٌ ٌِمْنُهمٌٌْفِْرَقةٌ ٌُکلٌ ٌِمنٌٌَْنَفرٌٌََفلَْوَّلٌٌَکافَةًٌٌلَِیْنفُِرواٌاْلُمْؤِمُنونٌٌََکانٌٌََوَما ٌَیْحَذُرونٌٌَلََعلَهُمٌٌْإِلَْیِهمٌٌَْرَجُعواٌإَِذاٌَقْوَمُهمٌٌِْذُرواَولُِینٌٌْالد 

﴿۱۲۲﴾ٌ

ٌایٌطایفهٌو)ٌکندنمیٌکوچٌآنانٌازٌایٌطایفهٌگروهی،ٌهرٌازٌچراٌکنند،ٌکوچ(ٌجهادٌمیدانٌسویٌبه)ٌهمگیٌمنانٌمؤٌنیست،ٌشایسته

ٌاز)ٌتاٌنمایندٌانذارٌراٌآنهاٌخودٌقومٌسویٌبهٌبازگشتٌامهنگٌبهٌوٌکنندٌپیداٌآگاهی(ٌاسالمٌاحکامٌوٌمعارفٌو)ٌدینٌدرٌتا(ٌبماند

ٌ)۱۲۲.ٌ)کنندٌخودداریٌوٌبترسند(ٌپروردگارٌفرمانٌمخالفت

ٌ

َهاٌَیا ٌ﴾۱۲۳﴿ٌینٌَاْلُمَتقٌٌَِمعٌٌَّللَاٌٌَأَنٌٌََواْعلَُمواٌِغْلَظةًٌٌفِیکُمٌٌَْوْلَیِجُدواٌاْلکَُفارٌٌِِمنٌٌََیلُوَنکُمٌٌْالَِذینٌٌََقاتِلُواٌآَمُنواٌالَِذینٌٌَأَیُّ

(ٌنکندٌغافلٌنزدیکٌدشمنانٌازٌراٌشماٌدورترٌدشمنٌو)ٌکنیدٌپیکارٌنزدیکترندٌشماٌبهٌکهٌکافرانیٌباٌایدٌآوردهٌایمانٌکهٌکسانیٌای

ٌ)۱۲۳.ٌ)استٌپرهیزکارانٌباٌخداوندٌبدانیدٌوٌکنند،ٌٌاحساسٌخشونتٌوٌشدتٌشماٌدرٌبایدٌآنهاٌو

ٌ

ٌ﴾۱۲۴﴿ٌَیْسَتْبِشُرونٌٌََوُهمٌٌْإِیَماًناٌَفَزاَدْتُهمٌٌْآَمُنواٌالَِذینٌٌََفأََماٌإِیَماًناٌَهِذهٌٌَِزاَدْتهٌٌُأَیُّکُمٌٌَْیقُولٌٌَُمنٌٌْمٌَْفِمْنهٌٌُُسوَرة ٌٌأُْنِزلَتٌٌَْماٌَوإَِذا

ٌبه)ٌ؟ٌساختٌافزونٌراٌشماٌازٌکدامیکٌایمانٌسورهٌاینٌگویدمی(ٌدیگرانٌبه)ٌآنانٌازٌبعضیٌشودمیٌنازلٌسورهایٌکهٌهنگامیٌو

ٌ)۱۲۴.ٌ)خوشحالند(ٌالهیٌموهبتٌوٌفضلٌبه)ٌآنهاٌوٌافزودٌراٌایمانشانٌاندٌآوردهٌایمانٌکهٌکسانیٌاما(ٌبگوٌآنها

ٌ

ٌ﴾۱۲۵﴿ٌَکافُِرونٌٌََوُهمٌٌَْوَماُتواٌِرْجِسِهمٌٌْإِلَىٌِرْجًساٌَفَزاَدْتهُمٌٌَْمَرضٌ ٌقُلُوبِِهمٌٌْفِیٌالَِذینٌٌََوأََما

ٌ)۱۲۵.ٌ)بودندٌکافرٌکهٌحالیٌدرٌرفتندٌدنیاٌازٌوٌافزودٌلیدیشانپٌبرٌپلیدیٌاستٌبیماریٌدلهایشانٌدرٌکهٌآنهاٌاماٌو

ٌ

ٌ﴾۱۲۶﴿ٌَیَذَکُرونٌٌَُهمٌٌَْوَّلٌٌَیُتوُبونٌٌََّلٌٌُثمٌٌََمَرَتْینٌٌِأَوٌٌَْمَرةًٌٌَعامٌ ٌُکلٌ ٌفِیٌُیْفَتُنونٌٌَأََنُهمٌٌَْیَرْونٌٌَأََوَّلٌ

ٌ)۱۲۶!ٌ)شوندنمیٌهمٌمتذکرٌوٌکنندنمیٌتوبهٌبازٌشوند؟میٌآزمایشٌبارٌدوٌیاٌیکٌسالٌهرٌدرٌکهٌبینندنمیٌآنهاٌآیا

ٌ

ٌٌإِلَىٌَبْعُضُهمٌٌَْنَظرٌٌَُسوَرة ٌٌأُْنِزلَتٌٌَْماٌَوإَِذا ٌ﴾۱۲۷﴿ٌَیْفَقُهونٌٌََّلٌٌَقْومٌ ٌبِأََنُهمٌٌْقُلُوَبُهمٌٌّْللَاٌٌَُصَرفٌٌَاْنَصَرفُواٌُثمٌٌَأََحدٌ ٌِمنٌٌَْیَراُکمٌٌَْهلٌٌَْبْعض 

ٌاگرٌو)ٌبیندمیٌراٌشماٌکسیٌآیاٌگویندمیٌوٌکنندمیٌنگاهٌیکدیگرٌبه(ٌمنافقان)ٌآنهاٌازٌبعضیٌشودمیٌنازلٌایٌسورهٌکهٌهنگامیٌو

(ٌحقٌاز)ٌراٌدلهایشانٌخداوند(ٌروندمیٌبیرون)ٌشوندمیٌمنصرفٌسپس(ٌشوندنمیٌماٌمتوجهٌرویمٌبیرونٌپیامبرٌحضورٌاز

ٌ)۱۲۷(.ٌ)بیدانشندٌو)ٌفهمندنمیٌکهٌهستندٌگروهیٌآنهاٌکهٌچراٌساختهٌمنصرف



ٌ

مٌٌَْماٌَعلَْیهٌٌَِعِزیزٌ ٌأَْنفُِسکُمٌٌِْمنٌٌَْرُسولٌ ٌَجاَءُکمٌٌْلََقدٌْ ٌ﴾۱۲۸﴿ٌَرِحیمٌ ٌَرُءوفٌ ٌبِاْلُمْؤِمنِینٌٌََعلَْیکُمٌٌَْحِریصٌ ٌَعنِتُّ

ٌوٌرئوفٌمنانٌمؤٌبهٌنسبتٌوٌداردٌشماٌهدایتٌبهٌاصرارٌوٌاست،ٌسختٌاوٌبرٌشماٌرنجهایٌکهٌآمدٌسویتانٌبهٌشماٌخودٌازٌرسولی

ٌ)۱۲۸)ٌ.استٌمهربان

ٌ

ٌ﴾۱۲۹﴿ٌاْلَعِظیمٌٌِاْلَعْرشٌٌَِربٌٌَُّوُهوٌٌََتَوَکْلتٌٌَُعلَْیهٌٌُِهوٌٌَإَِّلٌٌإِلَهٌٌََّلٌٌّللَاٌٌَُحْسبِیٌٌََفقُلٌٌَْتَولَْواٌَفإِنٌْ

ٌاوٌوٌکردمٌتوکلٌاوٌبرٌنیست،ٌاوٌجزٌمعبودیٌهیچٌکندمیٌکفایتٌمراٌخداوندٌبگو(ٌمباشٌنگران)ٌبگردانند(ٌحقٌاز)ٌرویٌآنهاٌاگر

 (۱۲۹.ٌ)استٌبزرگٌعرشٌرپروردگا


