جزء ۴

الرِحي ِم
الر ْٔتَ ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِو َّ
ِ ِّ ِ ِ ِ
َّ ِ
يل إََِّّل َما
ُك ُّل الط َعام َكا َن حًّل لبَِِن إ ْسَرائ َ
حَّرم إِسرائِ
يل َعلَى نَ ْف ِس ِو ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن تُنَ َّزَل
َ َ َْ ُ
ِ
وىا إِ ْن ُكْنتُ ْم
الت َّْوَراةُ قُ ْل فَأْتُوا بِالت َّْوَراة فَاتْ لُ َ
ِِ
ي ﴿﴾۸۲
صادق َ
َ

به نام خداوند رحمتگر مهربان
همه غذاها(ي پاك) بر بني اسرائيل حالل بود جز آنچه
اسرائيل (يعقوب) ،پيش از نزول تورات بر خود تحريم
كرده بود (مانند گوشت شتر كه براي او ضرر داشت)
بگو اگر راست ميگوئيد تورات را بياوريد و بخوانيد (اين
نسبتهائي كه به  -پيامبران پيشين ميدهيد حتي در تورات

ِ ِ
ِ ِ
ك
ب ِم ْن بَ ْعد ذَل َ
فَ َم ِن افْ تَ َرى َعلَى اللَّو الْ َكذ َ
ك ُى ُم الظَّالِ ُمو َن ﴿﴾۸۳
فَأُولَئِ َ
قُل ص َد َق اللَّو فَاتَّبِعوا ِملَّةَ إِب ر ِ
يم َحنِي ًفا َوَما
اى
ُ ُ
ْ َ
َْ َ
ِ
ِ
ي ﴿﴾۸۴
َكا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
إِ َّن أ ََّوَل ب ي ٍ
ت ُو ِض َع لِلن ِ
َّاس لَلَّ ِذي بِبَ َّكةَ ُمبَ َارًكا
َْ
ِ ِ
ي ﴿﴾۸۵
َوُى ًدى ل ْل َعالَم َ
ِ ِ
ِِ
ات بَيّْ نَ ٌ
فيو آيَ ٌ
يم َوَم ْن َد َخلَوُ
ات َم َق ُام إبْ َراى َ
َّاس ِح ُّج الْب ي ِ
َكا َن ِآمنًا َولِلَّ ِو َعلَى الن ِ
ت َم ِن
َْ
استَطَ ِ
ِن
اع إِلَْيو َسبِ ًيًّل َوَم ْن َك َفَر فَِإ َّن اللَّوَ َغ ِ ّّ
ْ َ
ِ
ي ﴿﴾۸۶
َع ِن الْ َعالَم َ

تحريف شده شما نيست))۳۲( .
بنابراين آنها كه بعد از اين به خدا دروغ ميبندند ستمگرند
(و از روي علم و عمد چنين ميكنند))۳۴( .
بگو «خدا راست گفته (و اينها در آئين پاك ابراهيم نبوده)
بنابراين از آئين ابراهيم پيروي كنيد كه به حق گرايش
داشت و از مشركان نبود!» ()۳۹
نخستين خانهاي كه براي مردم (و نيايش خداوند) قرار
داده شد در سرزمين مكه است كه پر بركت و مايه هدايت
جهانيان است)۳۹( .
در آن نشانههاي روشن( ،از جمله) مقام ابراهيم است ،و
هر كس داخل آن (خانه خدا) شود در امان خواهد بود؛ و
براي خدا بر مردم است كه آهنگ خانه (او) كنند ،آنها كه
توانائي رفتن به سوي آن دارند ،و هر كس كفر بورزد (و
حج را ترك كند به خود زيان رسانده) ،خداوند از همه

اب ِِل تَ ْك ُفرو َن بِآي ِ
ِ ِ
ات اللَّ ِو
قُ ْل يَا أ َْى َل الْكتَ َ ُ َ
َواللَّوُ َش ِهي ٌد َعلَى َما تَ ْع َملُو َن ﴿﴾۸۷
ِ ِ ِ
صدُّو َن َع ْن َسبِ ِيل اللَّ ِو
قُ ْل يَا أ َْى َل الْكتَاب ِلَ تَ ُ
ِ
َم ْن َآم َن تَْب غُونَ َها ع َو ًجا َوأَنْتُ ْم ُش َه َداءُ َوَما اللَّوُ
بِغَافِ ٍل َع َّما تَ ْع َملُو َن ﴿﴾۸۸
يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا إِ ْن تُ ِطيعوا فَ ِري ًقا ِمن الَّ ِ
ين
ذ
َ َُ
ُ
َ َ
َ َ
ِ
اب يَُرُّدوُك ْم بَ ْع َد إِّيَانِ ُك ْم
أُوتُوا الْكتَ َ
َكافِ
ِ
ين﴿﴾۰۱۱
ر
َ
ات اللَّ ِو
َوَكْي َ
ف تَ ْك ُفُرو َن َوأَنْتُ ْم تُْت لَى َعلَْي ُك ْم آيَ ُ
صم بِاللَّ ِو فَ َق ْد ى ِ
وفِي ُكم رسولُو ومن ي عتَ ِ
ي
د
ُ
َ ْ َ ُ ُ ََ ْ َْ ْ
َ
إِ ََل ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم ﴿﴾۰۱۰
َ

جهانيان ،بينياز است)۳۹( .
بگو« :اي اهل كتاب! چرا به آيات خدا كفر ميورزيد؟! و
خدا گواه بر اعمالي كه انجام ميدهيد!»)۳۹( .
بگو« :اي اهل كتاب! چرا افرادي را كه ايمان آوردهاند،
از راه خدا باز ميداريد ،و ميخواهيد اين راه را كج
سازيد؟! در حالي كه شما (به درستي اين راه) گواه هستيد؛
و خداوند از آنچه انجام ميدهيد غافل نيست)۳۳( .
اي كساني كه ايمان آوردهايد! اگر از گروهي از اهل كتاب
(كه كارشان نفاق افكني و شعله ور ساختن آتش كينه و
عداوت است) اطاعت كنيد شما را پس از ايمان به كفر باز
ميگردانند)۰۱۱( .
و چگونه ممكن است شما كافر شويد با اينكه (در دامان
وحي قرار گرفتهايد و) آيات خدا بر شما خوانده ميشود،
و پيامبر او در ميان شماست؟! (بنابراين ،به خدا تمسك
جوييد!) و هر كس به خدا تمسك جويد ،به راه راست،

يا أَيُّها الَّ ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُ َقاتِِو َوََّل
ذ
َ َ
َ
َّتُوتُ َّن إََِّّل َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن ﴿﴾۰۱۱

هدايت شده است)۰۱۰( .
اي كساني كه ايمان آوردهايد! آنچنان كه حق تقوي و
پرهيزكاري است ،از خدا بپرهيزيد! و از دنيا نرويد ،مگر
اينكه مسلمان باشيد! (بايد گوهر ايمان را تا پايان عمر

صموا ِِبب ِل اللَّ ِو َِ
ِ
ٓت ًيعا َوََّل تَ َفَّرقُوا َواذْ ُكُروا
َو ْاعتَ ُ َْ
ِ
ِ
ي
ت اللَّو َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكْنتُ ْم أ َْع َداءً فَأَلَّ َ
ف بَ ْ َ
ن ْع َم َ

حفظ كنيد!) ()۰۱۱
و همگي به ريسمان خدا ( قرآن و اسالم و هر گونه وسيله
ارتباط ديگر) چنگ زنيد ،و پراكنده نشويد! و نعمت

َصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِو إِ ْخ َوانًا َوُكْنتُ ْم َعلَى
قُلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
ِ
ك
َش َفا ُح ْفَرةٍ ِم َن النَّا ِر فَأَنْ َق َذ ُك ْم ِمْن َها َك َذل َ
ي اللَّوُ لَ ُك ْم آيَاتِِو لَ َعلَّ ُك ْم
يُبَ ّْ ُ
تَ ْهتَ ُدو َن ﴿﴾۰۱۲

(بزرگ) خدا را بر خود ،به ياد آريد كه چگونه دشمن
يكديگر بوديد ،و او ميان دلهاي شما ،الفت ايجاد كرد ،و به
بركت نعمت او ،برادر شديد! و شما بر لب حفرهاي از
آتش بوديد ،خدا شما را از آن نجات داد؛ اين چنين ،خداوند
آيات خود را براي شما آشكار ميسازد ،شايد هدايت

اْلَِْْي َويَأْ ُمُرو َن
َولْتَ ُك ْن ِمْن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إِ ََل ْ
ِ
ك ُى ُم
بِالْ َم ْعُروف َويَْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوأُولَئِ َ
الْ ُم ْفلِ ُحو َن ﴿﴾۰۱۳
َّ ِ
اختَ لَ ُفوا ِم ْن بَ ْع ِد
ين تَ َفَّرقُوا َو ْ
َوََّل تَ ُكونُوا َكالذ َ
اب
ات َوأُولَئِ َ
َما َجاءَ ُى ُم الْبَ يّْ نَ ُ
ك َلُ ْم َع َذ ٌ
ِ
يم﴿﴾۰۱۴
َعظ ٌ
ض وجوه وتَسوُّد وجوه فَأ ََّما الَّ ِ
ين
ذ
يَ ْوَم تَْب يَ ُّ ُ ُ ٌ َ ْ َ ُ ُ ٌ
َ
وى ُه ْم أَ َك َفْرُُْت بَ ْع َد إِّيَانِ ُك ْم فَ ُذوقُوا
اس َوَّد ْ
ت ُو ُج ُ
ْ
اب ِِبَا ُكْنتُ ْم تَ ْك ُفُرو َن ﴿﴾۰۱۵
الْ َع َذ َ

شويد)۰۱۲( .
بايد از ميان شما جمعي دعوت به نيكي ،و امر به معروف
و نهي از منكر كنند! و آنها همان رستگارانند)۰۱۴( .

و مانند كساني نباشيد كه پراكنده شدند و اختالف كردند،
(آن هم) پس از آنكه نشانههاي روشن (پروردگار) به آنان
رسيد! و آنها عذاب عظيمي دارند)۰۱۹( .
(آن عذاب عظيم) روزي خواهد بود كه چهرههايي سفيد ،و
چهرههايي سياه ميگردد ،اما آنها كه صورتهايشان سياه
شده( ،به آنها گفته ميشود ):آيا بعد از ايمان (و اخوت و
برادري در سايه آن) كافر شديد؟ پس بچشيد عذاب را ،به

َّ ِ
وى ُه ْم فَِفي َر ْٔتَِة اللَّ ِو
ين ابْيَض ْ
َّت ُو ُج ُ
َوأ ََّما الذ َ
ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن ﴿﴾۰۱۶
ِ
وىا َعلَْي َ
تِْل َ
ك آيَ ُ
ات اللَّو نَْت لُ َ
ك بِا ْْلَ ّْق َوَما اللَّوُ
ِ ِ
ي ﴿﴾۰۱۷
يُِر ُ
يد ظُْل ًما ل ْل َعالَم َ
السماو ِ
ِِ
ات َوَما ِِف ْاْل َْر ِ
ض َوإِ ََل
َوللَّو َما ِِف َّ َ َ

سبب آنچه كفر ميورزيديد! ()۰۱۹
و اما آنها كه چهرههايشان سفيد شده ،در رحمت خداوند
خواهند بود ،و جاودانه در آن ميمانند ()۰۱۹
اينها آيات خدا است كه به حق بر تو ميخوانيم و خداوند
(هيچگاه) ستمي براي جهانيان نميخواهد)۰۱۹( .
و (چگونه ممكن است خدا ستم كند در حالي كه) آنچه در

ِ
ور ﴿﴾۰۱۸
اللَّو تُْر َج ُع ْاْل ُُم ُ
ٍ
ت لِلن ِ
َّاس تَأْ ُمُرو َن
ُخ ِر َج ْ
ُكْنتُ ْم َخْي َر أ َُّمة أ ْ
بِالْمعر ِ
وف َوتَْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوتُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِو
َ ُْ
ولَو آمن أ َْىل الْ ِكتَ ِ
اب لَ َكا َن َخْي ًرا َلُ ْم ِمْن ُه ُم
َْ ََ ُ
الْم ْؤِمنُو َن وأَ ْكثَرىم الْ َف ِ
اس ُقو َن ﴿﴾۰۰۱
ُ
َ ُُ ُ

آسمانها و آنچه در زمين است مال او است و همه كارها
به سوي او باز ميگردد (و به فرمان او است))۰۱۳( .
شما بهترين امتي بوديد كه به سود انسانها آفريده شديد (چه
اينكه) امر به معروف ميكنيد و نهي از منكر ،و به خدا
ايمان داريد ،و اگر اهل كتاب (به چنين برنامه و آئين
درخشاني) ايمان آورند به سود آنها است (ولي تنها) عده
كمي از آنها با ايمانند و اكثر آنها فاسق (و خارج از

ضُّروُك ْم إََِّّل أَ ًذى َوإِ ْن يُ َقاتِلُوُك ْم يُ َولُّوُك ُم
لَ ْن يَ ُ
صُرو َن ﴿﴾۰۰۰
ْاْل َْدبَ َار ُُثَّ ََّل يُْن َ

اطاعت پروردگار) ميباشند ()۰۰۱
آنها (اهل كتاب مخصوصا يهود) هرگز نميتوانند به شما
زيان برسانند ،جز آزارهاي مختصر ،و اگر با شما پيكار
كنند به شما پشت خواهند كرد (و شكست ميخورند)

ت َعلَْي ِهم ّْ
الذلَّةُ أَيْ َن َما ثُِق ُفوا إََِّّل ِِبَْب ٍل
ُ
ض ِربَ ْ
ُ
ضٍ
ِم َن اللَّ ِو َو َحْب ٍل ِم َن الن ِ
ب ِم َن
َّاس َوبَاءُوا بِغَ َ
ِ
ِ
ك بِأَنَّ ُه ْم
ت َعلَْي ِه ُم الْ َم ْس َكنَةُ َذل َ
اللَّو َو ُ
ض ِربَ ْ
ِ ِ ِ
ِ
َكانُوا يَ ْك ُفُرو َن بآيَات اللَّو َويَ ْقتُلُو َن ْاْلَنْبيَاءَ
بِغَ ِْي ح ٍّق َذلِ َ ِ
ص ْوا َوَكانُوا
ك ِبَا َع َ
ْ َ
يَ ْعتَ ُدو َن ﴿﴾۰۰۱
لَْيسوا سواء ِمن أ َْى ِل الْكِتَ ِ
اب أ َُّمةٌ قَائِ َمةٌ
ُ ََ ً ْ
ي ْت لُو َن آي ِ
ات اللَّ ِو آنَاءَ اللَّْي ِل َوُى ْم
َ
َ
يَ ْس ُج ُدو َن﴿﴾۰۰۲

سپس كسي آنها را ياري نميكند)۰۰۰( .
آنها هر كجا يافت شوند مهر ذلت بر آنان خورده است،
مگر با ارتباط به خدا (و تجديد نظر در روش ناپسند خود)
و (يا) با ارتباط به مردم (و وابستگي به اين و آن) و در
خشم خدا مسكن گزيدهاند ،و مهر بيچارگي بر آنها زده
شده ،چرا كه آنها به آيات خدا كفر ميورزند و پيامبران را
به ناحق ميكشند اينها به خاطر آن است كه گناه ميكنند و
(به حقوق دگران) تجاوز مينمودند)۰۰۱( .
آنها همه يكسان نيستند ،از اهل كتاب جمعيتي هستند كه
قيام (به حق و ايمان) ميكنند و پيوسته در اوقات شب
آيات خدا را ميخوانند در حالي كه سجده

يُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِو َوالْيَ ْوِم ْاْل ِخ ِر َويَأْ ُمُرو َن
بِالْمعر ِ
وف َويَْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر َويُ َسا ِرعُو َن ِِف
َ ُْ
ك ِمن َّ ِِ
ْ ِ ِ
ي ﴿﴾۰۰۳
الصاْل َ
اْلَْي َرات َوأُولَئ َ َ
ِ
ِ ٍ
يم
َوَما يَ ْف َعلُوا م ْن َخ ْْي فَلَ ْن يُ ْك َفُروهُ َواللَّوُ َعل ٌ
ِ
ي ﴿﴾۰۰۴
بِالْ ُمتَّق َ
إِ َّن الَّ ِ
ين َك َفُروا لَ ْن تُ ْغ ِ
ِن َعْن ُه ْم أ َْم َوا ُلُ ْم َوََّل
ذ
َ
َ
ِ
اب النَّا ِر
أ َْوََّل ُد ُى ْم ِم َن اللَّ ِو َشْيئًا َوأُولَئ َ
كأ ْ
َص َح ُ
ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن ﴿﴾۰۰۵
اْلَيَاةِ الدُّنْيَا َك َمثَ ِل
َمثَ ُل َما يُْن ِف ُقو َن ِِف َى ِذهِ ْ
ِر ٍ ِ ِ
ث قَ ْوٍم ظَلَ ُموا
ت َحْر َ
َصابَ ْ
يح ف َيها صّّر أ َ
أَنْ ُف َس ُه ْم فَأ َْىلَ َكْتوُ َوَما ظَلَ َم ُه ُم اللَّوُ َولَ ِك ْن
أَنْ ُف َس ُه ْم يَظْلِ ُمو َن ﴿﴾۰۰۶
يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ََّل تَت ِ
َّخ ُذوا بِطَانَةً ِم ْن
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ُّم قَ ْد
ُدون ُك ْم ََّل يَأْلُونَ ُك ْم َخبَ ًاَّل َوُّدوا َما َعنت ْ
ِ
ضاءُ ِم ْن أَفْ َو ِاى ِه ْم َوَما ُِتْ ِفي
بَ َدت الْبَ ْغ َ
ص ُدورىم أَ ْكب ر قَ ْد ب يَّنَّا لَ ُكم ْاْلي ِ
ات إِ ْن ُكْنتُ ْم
ُ َ
ُ ُُ ْ َُ َ
تَ ْع ِقلُو َن﴿﴾۰۰۷

مينمايند)۰۰۲( .
به خدا و روز ديگر ايمان ميآورند ،امر به معروف و
نهي از منكر ميكنند و در انجام كارهاي نيك بر يكديگر
سبقت ميگيرند و آنها از صالحانند)۰۰۴( .
و آنچه از اعمال نيك انجام ميدهند هرگز كفران نخواهد
شد (و پاداش شايسته ميبينند) و خدا از پرهيزكاران آگاه
است)۰۰۹( .
كساني كه كافر شدند هرگز نميتوانند در پناه اموال و
فرزندانشان از مجازات خدا در امان بمانند و آنها اصحاب
دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند)۰۰۹( .
آنچه آنها در اين زندگي دنيا انفاق ميكنند همانند باد
سوزاني است كه به زراعت قومي كه بر خود ستم كردهاند
(و در غير محل يا وقت مناسب كشت نمودهاند) بوزد و
آنرا نابود سازد ،خدا به آنها ستم نكرده بلكه آنها خودشان
ستم به  -خويشتن كردهاند)۰۰۹( .
اي كساني كه ايمان آوردهايد محرم اسراري از غير خود
انتخاب نكنيد ،آنها از هر گونه شر و فسادي درباره شما
كوتاهي نميكنند ،آنها دوست دارند شما در زحمت و رنج
باشيد (نشانههاي) دشمني از دهان آنها آشكار است و آنچه
در دل پنهان دارند از آن هم مهمتر است ،ما آيات (و
راههاي پيشگيري از شر آنها) را براي شما بيان كرديم
اگر انديشه كنيد)۰۰۹( .

َىا أَنْتُ ْم أُوََّل ِء ُُِتبُّونَ ُه ْم َوََّل ُُِيبُّونَ ُك ْم َوتُ ْؤِمنُو َن
بِالْ ِكتَ ِ
اب ُكلّْ ِو َوإِذَا لَ ُقوُك ْم قَالُوا َآمنَّا َوإِ َذا َخلَ ْوا
ضوا َعلَْي ُك ُم ْاْلَنَ ِام َل ِم َن الْغَْي ِظ قُ ْل ُموتُوا
َع ُّ
بِغَي ِظ ُكم إِ َّن اللَّو علِيم بِ َذ ِ
ات
ََ ٌ
ْ ْ
الص ُدوِر ﴿﴾۰۰۸
ُّ

شما كساني هستيد كه آنها را دوست ميداريد ،اما آنها شما
را دوست ندارند ،در حالي كه شما به همه كتابهاي آسماني
ايمان داريد (اما آنها به كتاب آسماني شما ايمان ندارند) و
هنگامي كه شما را مالقات ميكنند (به دروغ) ميگويند
ايمان آوردهايم ،اما هنگامي كه تنها ميشوند از شدت خشم
بر شما سر انگشتان خود را به دندان ميگزند ،بگو:
بميريد با همين خشمي كه داريد ،خدا از (اسرار) درون

إِ ْن ّتَْسس ُكم حسنَةٌ تَس ْؤىم وإِ ْن تُ ِ
صْب ُك ْم
َ ْ ْ َ َ ُ ُْ َ
ِ
ضُّرُك ْم
صِِبُوا َوتَتَّ ُقوا ََّل يَ ُ
َسيّْئَةٌ يَ ْفَر ُحوا ِبَا َوإِ ْن تَ ْ
َكْي ُد ُى ْم َشْيئًا إِ َّن اللَّوَ ِِبَا يَ ْع َملُو َن
ط ﴿﴾۰۱۱
ُُِمي ٌ
ِ
ئ الْم ْؤِمنِي م َق ِ
اع َد
ت ِم ْن أ َْىل َ
َوإِ ْذ َغ َد ْو َ
ك تُبَ ّْو ُ ُ َ َ
لِْل ِقت ِال واللَّو ََِس ِ
يم ﴿﴾۰۱۰
َ َ ُ ٌ
يع َعل ٌ

سينهها آگاه است)۰۰۳( .
اگر نيكي به شما برسد ناراحت ميشوند ،و اگر حادثه
ناگواري براي شما رخ دهد خوشحال ميگردند( ،اما) اگر
(در برابر آنها) استقامت و پرهيزگاري پيشه كنيد نقشههاي
(خائنانه) آنها به شما زياني نميرساند خداوند به آنچه آنها
انجام ميدهد ()۰۱۱
و (به يادآور) زماني را كه صبحگاهان از ميان خانواده
خود براي انتخاب اردوگاه جنگ براي مؤ منان ،بيرون
رفتي ،و خداوند شنوا و دانا است (گفتگوهاي مختلفي را
كه درباره طرح جنگ گفته ميشد ميشنيد و انديشههائي

ِ ِِ
إِ ْذ ََهَّ ْ
ت طَائ َفتَان مْن ُك ْم أَ ْن تَ ْف َش ًَّل َواللَّوُ
َولِيُّ ُه َما َو َعلَى اللَّ ِو فَ ْليَتَ َوَّك ِل
الْ ُم ْؤِمنُو َن ﴿﴾۰۱۱

را كه بعضي در سر ميپرورانيدند ميدانست))۰۱۰( .
(و نيز به يادآور) زماني را كه دو طايفه از شما تصميم
گرفتند سستي نشان دهند (و از وسط راه باز گردند) و
خداوند پشتيبان آنها بود (و به آنها كمك كرد كه از اين فكر
باز گردند) و افراد با ايمان بايد تنها بر خدا توكل

ِ
صَرُك ُم اللَّوُ بِبَ ْد ٍر َوأَنْتُ ْم أَذلَّةٌ فَاتَّ ُقوا اللَّوَ
َولََق ْد نَ َ
لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكُرو َن ﴿﴾۰۱۲

كنند()۰۱۱
خداوند شما را در بدر ياري كرد (و بر دشمنان خطرناك
پيروز شديد) در حالي كه شما (نسبت به آنها) ناتوان بوديد
پس از خدا بپرهيزيد (و در برابر دشمن مخالفت فرمان

إِ ْذ تَ ُق ُ ِ ِ ِ
ي أَلَ ْن يَ ْك ِفيَ ُك ْم أَ ْن ُّيِ َّد ُك ْم
ول ل ْل ُم ْؤمن َ
ربُّ ُكم بِث ًَّلثَِة َآَّل ٍ
ف ِم َن الْ َم ًَّلئِ َك ِة
َ ْ َ
ِ
ي﴿﴾۰۱۳
ُمْن َزل َ
صِِبُوا َوتَتَّ ُقوا َويَأْتُوُك ْم ِم ْن فَ ْوِرِى ْم
بَلَى إِ ْن تَ ْ
ى َذا ّيُْ ِد ْد ُكم ربُّ ُكم ِِبمس ِة َآَّل ٍ
ف ِم َن
َ
ْ َ ْ َْ َ
ِ ِ ِ
ي ﴿﴾۰۱۴
الْ َم ًَّلئ َكة ُم َس ّْوم َ
َوَما َج َعلَوُ اللَّوُ إََِّّل بُ ْشَرى لَ ُك ْم َولِتَطْ َمئِ َّن
ِ
َّصُر إََِّّل ِم ْن ِعْن ِد اللَّ ِو الْ َع ِزي ِز
قُلُوبُ ُك ْم بِو َوَما الن ْ
اْلَ ِكي ِم ﴿﴾۰۱۵
ْ
ِ َّ ِ
ِ
ين َك َفُروا أ َْو يَ ْكبِتَ ُه ْم
ليَ ْقطَ َع طََرفًا م َن الذ َ
ِ
ِ
ي ﴿﴾۰۱۶
فَيَ ْن َقلبُوا َخائبِ َ

پيامبر نكنيد) تا شكر نعمت او را بجا آورده باشيد)۰۱۲( .
در آن هنگام كه تو ،به مؤ منان ميگفتي آيا كافي نيست
پروردگارتان شما را به  -سه هزار نفر از فرشتگان كه
(از آسمان) فرود آيند ياري كند؟! ()۰۱۴
آري (امروز هم) اگر استقامت و تقوا پيشه كنيد  -و دشمن
به همين زودي به سراغ شما بيايد  -خداوند شما را به
پنجهزار نفر از فرشتگان كه نشانههاي مخصوصي دارند
مدد خواهد داد)۰۱۹( .
ولي اينها (همه) فقط براي بشارت و اطمينان خاطر
شماست و گر نه پيروزي تنها از جانب خداوند تواناي
حكيم است)۰۱۹( .
(اين وعده را كه خدا به شما داده) براي اين است كه
قسمتي از پيكر لشكر كافران را قطع كند ،يا آنها را با
زور ذلت باز گرداند ،تا مايوس و نا اميد (به وطن خود

لَيس لَ َ ِ
وب َعلَْي ِه ْم أ َْو
ك م َن ْاْل َْم ِر َش ْيءٌ أ َْو يَتُ َ
ْ َ
يُ َع ّْذبَ ُه ْم فَِإنَّ ُه ْم ظَالِ ُمو َن ﴿﴾۰۱۷

بازگردند ()۰۱۹
هيچ گونه اختياري (درباره عفو كافران ،يا مؤ منان
فراري از جنگ )،براي تو نيست مگر اينكه (خدا) بخواهد
آنها را ببخشد ،يا مجازات كند؛ زيرا آنها

السماو ِ
ِِ
ات َوَما ِِف ْاْل َْر ِ
ض يَ ْغ ِفُر
َوللَّو َما ِِف َّ َ َ
ِ
ور
ل َم ْن يَ َشاءُ َويُ َع ّْذ ُ
ب َم ْن يَ َشاءُ َواللَّوُ َغ ُف ٌ
ِ
يم﴿﴾۰۱۸
َرح ٌ
يا أَيُّها الَّ ِ
َض َعافًا
ذ
ين َآمنُوا ََّل تَأْ ُكلُوا ّْ
الربَا أ ْ
َ َ
َ
اع َفةً َواتَّ ُقوا اللَّوَ لَ َعلَّ ُك ْم
ُم َ
ضَ
تُ ْفلِ ُحو َن ﴿﴾۰۲۱
واتَّ ُقوا النَّار الَِِّت أُعِد ِ ِ
ين ﴿﴾۰۲۰
ْ
َ
َ
َّت ل ْل َكاف ِر َ
وأ ِ
ول لَ َعلَّ ُك ْم
الر ُس َ
َطيعُوا اللَّوَ َو َّ
َ
تُْر َٔتُو َن ﴿﴾۰۲۱
ٍ
ِ ِ
ض َها
َو َسا ِرعُوا إِ ََل َم ْغفَرةٍ م ْن َربّْ ُك ْم َو َجنَّة َعْر ُ
السماوات و ْاْلَر ِ
َّت
ض أُعد ْ
َّ َ َ ُ َ ْ ُ
ِ ِ
ي ﴿﴾۰۲۲
ل ْل ُمتَّق َ
ِ
الَّ ِذين ي ْن ِف ُقو َن ِِف َّ ِ
ِِ
ي
السَّراء َوالضََّّراء َوالْ َكاظم َ
َُ
الْغَي َ ِ
ي َع ِن الن ِ
ب
َّاس َواللَّوُ ُُِي ُّ
ظ َوالْ َعاف َ
ْ
ِِ
ي ﴿﴾۰۲۳
الْ ُم ْحسن َ
والَّ ِذين إِ َذا فَعلُوا فَ ِ
اح َشةً أ َْو ظَلَ ُموا أَنْ ُف َس ُه ْم
َ
َ َ
استَ ْغ َفُروا لِ ُذنُوِبِِ ْم َوَم ْن يَ ْغ ِفُر
ذَ َكُروا اللَّوَ فَ ْ
الذنُوب إََِّّل اللَّو وَِل ي ِ
صُّروا َعلَى َما فَ َعلُوا َوُى ْم
ُّ َ
َُُْ
يَ ْعلَ ُمو َن ﴿﴾۰۲۴

ستمگرند)۰۱۹( .
و آنچه در آسمانها و زمين است از آن خدا است ،هر كس
را بخواهد (و شايسته بداند) ميبخشد؛ و هر كس را
بخواهد ،مجازات ميكند؛ و خداوند آمرزنده مهربان
است)۰۱۳( .
اي كساني كه ايمان آوردهايد! ربا (و سود پول) را چند
برابر نخوريد! از خدا بپرهيزيد تا رستگار شويد! ()۰۲۱

و از آتشي بپرهيزيد كه براي كافران آماده شده
است! ()۰۲۰
و خدا و پيامبر را اطاعت كنيد ،تا مشمول رحمت
شويد! ()۰۲۱
شتاب كنيد براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان؛ و
بهشتي كه وسعت آن ،آسمانها و زمين است؛ و براي
پرهيزگاران آماده شده است)۰۲۲( .
همانها كه در توانگري و تنگدستي انفاق ميكنند؛ و خشم
خود را فرو ميبرند؛ و از خطاي مردم ميگذرند ،و خدا
نيكوكاران را دوست دارد)۰۲۴( .
و آنها كه وقتي مرتكب عمل زشتي شوند ،يا به خود ستم
كنند به ياد خدا ميافتند ،و براي گناهان خود طلب آمرزش
ميكنند  -و كيست جز خدا كه گناهان را ببخشد؟  -و بر
گناه ،اصرار نميورزند ،با اينكه ميدانند)۰۲۹( .

ِ ِ ِ
َّات ََْت ِري
أُولَئِ َ
ك َجَز ُاؤُى ْم َم ْغفَرةٌ م ْن َرِّْب ْم َو َجن ٌ
ِمن َُْتتِها ْاْلَنْهار خالِ ِد ِ ِ
َجُر
ين ف َيها َون ْع َم أ ْ
ْ َ َُ َ َ
ِِ
ي ﴿﴾۰۲۵
الْ َعامل َ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ُسنَ ٌن فَ ِسْيُوا ِِف ْاْل َْر ِ
ض
قَ ْد َخلَ ْ
ِ
ي﴿﴾۰۲۶
فَانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم َك ّْذبِ َ

آنها پاداششان آمرزش پروردگار ،و بهشتهايي است كه از
زير (درختان) آنها نهرها جاري است ،جاودانه در آن
ميمانند؛ چه نيكو است پاداش اهل عمل! ()۰۲۹
پيش از شما ،سنتهايي وجود داشت (و هر قوم ،طبق
اعمال و صفات خود سرنوشتهايي داشتند؛ كه شما نيز؛
همانند آنرا داريد) پس در روي زمين ،گردش كنيد و ببينيد

َى َذا بَيَا ٌن لِلن ِ
َّاس َوُى ًدى َوَم ْو ِعظَةٌ
ِ ِ
ي ﴿﴾۰۲۷
ل ْل ُمتَّق َ
ِ
َعلَ ْو َن إِ ْن ُكْنتُ ْم
َوََّل ََتنُوا َوََّل َُْتَزنُوا َوأَنْتُ ُم ْاْل ْ
ِِ
ي ﴿﴾۰۲۸
ُم ْؤمن َ
ِ
إِ ْن ّيَْ َس ْس ُك ْم قَ ْر ٌح فَ َق ْد َم َّ
س الْ َق ْوَم قَ ْر ٌح مثْ لُوُ
وتِْلك ْاْلَيَّام نُدا ِوُلا ب ي الن ِ ِ
َ َ ُ َ َ ََْ
َّاس َوليَ ْعلَ َم اللَّوُ
الَّ ِذين آمنُوا وي ت ِ
َّخ َذ ِمْن ُك ْم ُش َه َداءَ َواللَّوُ ََّل
َ َ ََ
ُُِي ُّ ِ ِ
ي ﴿﴾۰۳۱
ب الظَّالم َ

سرانجام تكذيب كنندگان (آيات خدا) چگونه بود؟! ()۰۲۹
اين بياني است براي عموم مردم؛ و هدايت و اندرزي
است براي پرهيزكاران! ()۰۲۹
و سست نشويد! و غمگين نگرديد! و شما برتريد اگر ايمان
داشته باشيد! ()۰۲۳
اگر به شما (در ميدان احد )،جراحتي رسيد (و ضربهاي
وارد شد) ،به آن جمعيت نيز (در ميدان بدر) ،جراحتي
همانند آن وارد گرديد .و ما اين روزها(ي پيروزي و
شكست) را در ميان مردم ميگردانيم؛ ( -و اين خاصيت
زندگي جهان است  )-تا افرادي كه ايمان آوردهاند شناخته
شوند و خداوند از ميان شما قربانياني بگيرد ،و خداوند

ولِيم ّْحص اللَّو الَّ ِ
ين َآمنُوا َوّيَْ َح َق
ذ
َ َُ َ ُ َ
ِ
ين ﴿﴾۰۳۰
الْ َكاف ِر َ
ِ
أ َْم َحسْبتُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ا ْْلَنَّةَ َولَ َّما يَ ْعلَ ِم اللَّوُ
َّ ِ
اى ُدوا ِمْن ُك ْم َويَ ْعلَ َم
ين َج َ
ال ذ َ

ظالمان را دوست نميدارد)۰۴۱( .
و تا خداوند افراد با ايمان را خالص گرداند (و ورزيده
شوند) و كافران را تدريجا نابود سازد)۰۴۰( .
آيا چنين پنداشتيد كه شما (تنها با ادعاي ايمان) وارد بهشت
خواهيد شد در حالي كه هنوز خداوند مجاهدان از شما و

ال َّ ِ
ين﴿﴾۰۳۱
صاب ِر َ
ولََق ْد ُكْنتُم َّتَنَّو َن الْمو ِ
ْ ْ َْ َ
ت م ْن قَ ْب ِل أَ ْن تَ ْل َق ْوهُ
َ
فَ َق ْد َرأَيْتُ ُموهُ َوأَنْتُ ْم تَْنظُُرو َن ﴿﴾۰۳۲

صابران را مشخص نساخته است؟! ()۰۴۱
و شما تمناي مرگ (و شهادت در راه خدا) را پيش از آنكه
با آن روبرو شويد ميكرديد سپس آن را با چشم خود ديديد
در حالي كه به آن نگاه ميكرديد (و حاضر نبوديد به آن
تن در دهيد ،چقدر ميان گفتار و كردار شما فاصل

ت ِم ْن قَ ْبلِ ِو
َوَما ُُمَ َّم ٌد إََِّّل َر ُس ٌ
ول قَ ْد َخلَ ْ
ات أ َْو قُتِ َل انْ َقلَْبتُ ْم َعلَى
ُّ
الر ُس ُل أَفَِإ ْن َم َ
ِ
ِ ِ
ِ
ضَّر
ب َعلَى َعقبَ ْيو فَلَ ْن يَ ُ
أ َْع َقاب ُك ْم َوَم ْن يَْن َقل ْ
اللَّو َشيئًا وسيج ِزي اللَّو الشَّاكِ
ِ
ين ﴿﴾۰۳۳
ر
ُ
َ ْ َ ََ ْ
َ

است؟!) ()۰۴۲
محمد صلي ه
ّللا عليه و آله فقط فرستاده خدا بود و پيش از
او فرستادگان ديگري نيز بودند ،آيا اگر او بميرد و يا
كشته شود شما به عقب بر ميگرديد؟ (و با مرگ او اسالم
را رها كرده به دوران كفر و بت پرستي بازگشت خواهيد
كرد) و هر كس به عقب بازگردد هرگز ضرري به خدا
نميزند و به زودي خداوند شاكران (و استقامت كنندگان)

َوَما َكا َن لِنَ ْف ٍ
وت إََِّّل بِِإ ْذ ِن اللَّ ِو كِتَابًا
س أَ ْن َّتُ َ
اب الدُّنْيَا نُ ْؤتِِو ِمْن َها َوَم ْن
ُم َؤ َّج ًًّل َوَم ْن يُِرْد ثَ َو َ
اب ْاْل ِخَرةِ نُ ْؤتِِو ِمْن َها َو َسنَ ْج ِزي
يُِرْد ثَ َو َ
ِ
ين ﴿﴾۰۳۴
الشَّاك ِر َ

را پاداش خواهد داد)۰۴۴( .
و هيچكس جز به فرمان خدا نميميرد ،سرنوشتي است
تعيين شده (بنابراين مرگ پيامبر با ديگران يك سنت الهي
است) هر كس پاداش دنيا را بخواهد (و در زندگي خود
در اين راه گام بردارد) چيزي از آن به او خواهيم داد و
هر كس پاداش آخرت بخواهد از آن به او ميدهيم ،و به

ِ
ِب قَاتَ َل َم َعوُ ِربّْيُّو َن َكثِْيٌ فَ َما َوَىنُوا
َوَكأَيّْ ْن م ْن نَِ ٍّ
ِ
ِ
ضعُ ُفوا َوَما
َصابَ ُه ْم ِِف َسبِ ِيل اللَّو َوَما َ
ل َما أ َ
ب َّ ِ
ين ﴿﴾۰۳۵
استَ َكانُوا َواللَّوُ ُُِي ُّ
ْ
الصاب ِر َ

زودي شاكران را پاداش خواهيم داد)۰۴۹( .
چه بسيار پيامبراني كه مردان الهي فراواني به همراه آنها
جنگ كردند ،آنها هيچگاه در برابر آنچه در راه خدا به
آنها ميرسيد سست نشدند ،و ناتوان نگرديدند و تن به

تسليم ندادند و خداوند استقامت كنندگان را دوست

َوَما َكا َن قَ ْوَلُ ْم إََِّّل أَ ْن قَالُوا َربَّنَا ا ْغ ِفْر لَنَا
ت أَقْ َد َامنَا
ذُنُوبَنَا َوإِ ْسَرافَنَا ِِف أ َْم ِرنَا َوثَبّْ ْ
ِ ِ
ين ﴿﴾۰۳۶
َوانْ ُ
صْرنَا َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
اىم اللَّوُ ثَواب الدُّنْيا وحسن ثَو ِ
اب ْاْل ِخرةِ
َ َ َ َُ َْ َ
َ
فَآتَ ُ ُ
ِِ
ي ﴿﴾۰۳۷
َواللَّوُ ُُِي ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
ين َك َفُروا
ين َآمنُوا إ ْن تُطيعُوا الذ َ
يَا أَيُّ َها الذ َ
يَُرُّدوُك ْم َعلَى أ َْع َقابِ ُك ْم فَتَ ْن َقلِبُوا
ِ
ين﴿﴾۰۳۸
َخاس ِر َ
بَ ِل اللَّوُ َم ْوََّل ُك ْم َوُى َو َخْي ُر
ِ
ين ﴿﴾۰۴۱
النَّاص ِر َ
وب الَّ ِ
سنُ ْل ِقي ِِف قُلُ ِ
ب ِِبَا
ع
الر
ا
و
ر
ف
ك
ين
ذ
َ
ُّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
أَ ْشَرُكوا بِاللَّ ِو َما َِلْ يُنَ ّْزْل بِِو ُس ْلطَانًا َوَمأْ َو ُاى ُم
ِِ
الن ُ ِ
ي ﴿﴾۰۴۰
س َمثْ َوى الظَّالم َ
َّار َوبْئ َ
ص َدقَ ُك ُم اللَّوُ َو ْع َدهُ إِ ْذ َُتُ ُّسونَ ُه ْم بِِإ ْذنِِو
َولََق ْد َ
ِ
صْيتُ ْم
َح ََّّت إِ َذا فَش ْلتُ ْم َوتَنَ َاز ْعتُ ْم ِِف ْاْل َْم ِر َو َع َ
يد
ِم ْن بَ ْع ِد َما أ ََرا ُك ْم َما ُُِتبُّو َن ِمْن ُك ْم َم ْن يُِر ُ
الدُّنْيا وِمْن ُكم من ي ِر ُ ِ
صَرفَ ُك ْم
يد ْاْلخَرَة ُُثَّ َ
َ َ ْ َْ ُ

دارد)۰۴۹( .
سخنشان تنها اين بود كه( :پروردگارا گناهان ما را ببخش!
و از تندرويهاي ما در كارها صرفنظر كن ،قدمهاي ما را
ثابت بدار ،و ما را بر جمعيت كافران پيروز
بگردان! ()۰۴۹
از اين رو خداوند پاداش اين جهان و پاداش نيك آن جهان
را به آنها داد ،و خداوند نيكوكاران را دوست
ميدارد)۰۴۹(.
اي كساني كه ايمان آوردهايد اگر از كساني كه كافر شدهاند
اطاعت كنيد شما را به عقب باز ميگردانند و سرانجام
زيانكار خواهيد شد)۰۴۳( .
(آنها تكيه گاه شما نيستند) بلكه تكيه گاه و سرپرست شما
خدا است و او بهترين ياوران است)۰۹۱( .
به زودي در دلهاي كافران به خاطر اينكه بدون دليل
چيزهائي را براي خدا شريك قرار دادند ،رعب و ترس
ميافكنيم و جايگاه آنها آتش است و چه بد جايگاهي است
جايگاه ستمكاران)۰۹۰( .
خداوند وعده خود را به شما (درباره پيروزي بر دشمن در
احد) راست گفت ،در آن هنگام (در آغاز جنگ احد)
دشمنان را به فرمان او به قتل ميرسانديد (و اين پيروزي
ادامه داشت) تا اينكه سست شديد و (بر سر رها كردن

َعْن ُه ْم لِيَْبتَلِيَ ُك ْم َولََق ْد َع َفا َعْن ُك ْم َواللَّوُ ذُو
ِِ
ي ﴿﴾۰۴۱
فَ ْ
ض ٍل َعلَى الْ ُم ْؤمن َ

سنگرها) و در كار خود به نزاع پرداختيد ،و بعد از آن كه
آنچه را دوست ميداشتيد (از غلبه بر دشمن) به شما نشان
داد نافرماني كرديد ،بعضي از شما خواهان دنيا بودند و
بعضي خواهان آخرت ،سپس خداوند شما را از آنان
منصرف ساخت؛ (و پيروزي شما به شكست انجاميد) تا
شما را آزمايش كند و او شما را بخشيد و خداوند نسبت به

إِ ْذ تُ ِ
ول
الر ُس ُ
َح ٍد َو َّ
ْ
صع ُدو َن َوََّل تَلْ ُوو َن َعلَى أ َ
ُخَرا ُك ْم فَأَثَابَ ُك ْم غَ ِّما بِغَ ٍّم لِ َكْي ًَّل
يَ ْدعُوُك ْم ِِف أ ْ
َصابَ ُك ْم َواللَّوُ
َُْتَزنُوا َعلَى َما فَاتَ ُك ْم َوََّل َما أ َ
َخبِْيٌ ِِبَا تَ ْع َملُو َن ﴿﴾۰۴۲

مؤ منان فضل و بخشش دارد)۰۹۱( .
(به خاطر بياوريد) هنگامي كه از كوه باال ميرفتيد و
(جمعي در وسط بيابان پراكنده ميشديد و) به عقب
ماندگان نگاه نميكرديد ،و پيامبر از پشت سر شما را صدا
ميزد ،سپس اندوهها يكي پس از ديگري به سوي شما
روي آورد اين به خاطر آن بود كه ديگر براي از دست
رفتن (غنائم جنگي) غمگين نشويد و نه به خاطر
مصيبتهائي كه بر شما وارد ميگردد ،و خداوند از آنچه

ِ ِ
اسا
ُُثَّ أَنْ َزَل َعلَْي ُك ْم م ْن بَ ْعد الْغَ ّْم أ ََمنَةً نُ َع ً
يَ ْغ َشى طَائَِفةً ِمْن ُك ْم َوطَائَِفةٌ قَ ْد أ َََهَّْت ُه ْم
اْل ِ
اىلِيَّ ِة
أَنْ ُف ُس ُه ْم يَظُنُّو َن بِاللَّ ِو َغْي َر ْ
اْلَ ّْق ظَ َّن َْ
يَ ُقولُو َن َى ْل لَنَا ِم َن ْاْل َْم ِر ِم ْن َش ْي ٍء قُ ْل إِ َّن
ا ْْل َْمَر ُكلَّوُ لِلَّ ِو ُِيْ ُفو َن ِِف أَنْ ُف ِس ِه ْم َما ََّل يُْب ُدو َن
ك يَ ُقولُو َن لَ ْو َكا َن لَنَا ِم َن ْاْل َْم ِر َش ْيءٌ َما
لَ َ
ِ
اىنَا قُ ْل لَْو ُكْنتُ ْم ِِف بُيُوتِ ُك ْم لَبَ َرَز
قُت ْلنَا َى ُ

انجام ميدهيد آگاه است)۰۹۲( .
سپس به دنبال اين غم و اندوه آرامشي بر شما فرستاد ،اين
آرامش به صورت خواب سبكي بود (كه در شب بعد از
حادثه احد) جمعي از شما را فرو گرفت اما جمع ديگري
در فكر جان خويش بودند (و خواب چشمان آنها را فرا
نگرفت) آنها گمانهاي نادرستي درباره خدا همچون
گمانهاي دوران جاهليت داشتند ،و ميگفتند« :آيا چيزي از
پيروزي نصيب ما ميشود؟» بگو «همه كارها (و

الَّ ِذين ُكتِب علَي ِهم الْ َقْتل إِ ََل مض ِ
اجعِ ِه ْم
َ َ َْ ُ ُ َ َ
ولِيبتلِي اللَّو ما ِِف صدوِرُكم ولِ
ص َما ِِف
ح
م
ي
ّْ
َ َْ َ َ ُ َ
ُ ُ ْ َ َُ َ
قُلُوبِ ُكم واللَّو علِيم بِ َذ ِ
الص ُدوِر ﴿﴾۰۴۳
ات ُّ
َْ َُ ٌ

پيروزيها) بدست خدا است ،آنها در دل خود اموري را
پنهان ميدارند كه براي تو آشكار نميسازند ميگويند:
«اگر سهمي از پيروزي داشتيم در اينجا كشته نميشديم!»
بگو «اگر هم در خانههاي خود بوديد آنهائي كه كشته شدن
در سرنوشت آنها بود به بسترشان ميريختند (و آنها را به
قتل ميرساندند) و اينها براي اين است كه خداوند آنچه در
سينه شما پنهان است بيازمايد و آنچه در دلهاي شما (از
ايمان) ميباشد خالص گرداند و خداوند از آنچه در درون

ِ َّ ِ
ِ
اْلمع ِ
ان إََِّّنَا
ين تَ َولَّْوا مْن ُك ْم يَ ْوَم الْتَ َقى َْ ْ َ
إ َّن الذ َ
استَ َزَّلُ ُم الشَّْيطَا ُن بِبَ ْع ِ
ض َما َك َسبُوا َولََق ْد َع َفا
ْ
اللَّو عْن هم إِ َّن اللَّو َغ ُف ِ
يم ﴿﴾۰۴۴
َ ٌ
ور َحل ٌ
ُ َ ُْ

سينهها است با خبر است)۰۹۴( .
كساني كه در روز روبرو شدن دو جمعيت با يكديگر
(روز جنگ احد) فرار كردند شيطان آنها را بر اثر
پارهاي از گناهاني كه قبال مرتكب شده بودند به لغزش
انداخت و خداوند آنها را بخشيد ،خداوند آمرزنده و بردبار

يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا ََّل تَ ُكونُوا َكالَّ ِ
ين َك َفُروا
ذ
َ َُ
َ َ
َ
ِِ
ضَربُوا ِِف ْاْل َْر ِ
ض أ َْو َكانُوا
َوقَالُوا ِِِل ْخ َواِن ْم إِ َذا َ
غُِّزى لَ ْو َكانُوا ِعْن َدنَا َما َماتُوا َوَما قُتِلُوا لِيَ ْج َع َل
ِ
ِ
ِِ
يت
اللَّوُ َذل َ
ك َح ْسَرًة ِِف قُلُوِب ْم َواللَّوُ ُُْييِي َوُّي ُ
واللَّو ِِبَا تَعملُو َن ب ِ
صْيٌ ﴿﴾۰۴۵
َ ُ َْ َ

است)۰۹۹(.
اي كسانيكه ايمان آوردهايد شما همانند كافران نباشيد كه
هنگامي كه برادرانشان به مسافرتي ميروند ،يا در جنگ
شركت ميكنند (و از دنيا ميروند و يا كشته ميشوند)
ميگويند« :اگر آنها نزد ما بودند نميمردند و كشته
نميشدند!» (شما اين گونه سخنان نگوئيد) تا خدا اين
حسرت را بر دل آنها( كافران) بگذارد و خداوند ،زنده
ميكند و ميميراند؛ (و حيات و مرگ بدست اوست؛) و
خدا به آنچه انجام ميدهيد بيناست)۰۹۹( .

ِ ِ
ِ ِ
ُّم لَ َم ْغ ِفَرةٌ ِم َن
َولَئ ْن قُت ْلتُ ْم ِِف َسب ِيل اللَّو أ َْو ُمت ْ
اللَّ ِو َوَر ْٔتَةٌ َخْي ٌر ِِمَّا ََْي َمعُو َن ﴿﴾۰۴۶

(تازه) اگر در راه خدا كشته شويد يا بميريد (زيان
نكردهايد؛ زيرا) آمرزش و رحمت خدا ،از تمام آنچه آنها
(در طول عمر خود) جمع آوري ميكنند ،بهتر

ولَئِ
ُّم أ َْو قُتِْلتُ ْم َِِل ََل اللَّ ِو
ت
م
ن
ُ
َ ْ ْ
ُُْت َشُرو َن ﴿﴾۰۴۷
ٍِ ِِ
ت فَظِّا
ت َلُ ْم َولَ ْو ُكْن َ
فَبِ َما َر ْٔتَة م َن اللَّو لْن َ
ِ
ظ الْ َق ْل ِ
ف
ب ََّلنْ َف ُّ
َغلِي َ
ضوا ِم ْن َح ْول َ
ك فَ ْ
اع ُ
استَ ْغ ِفْر َلُ ْم َو َشا ِوْرُى ْم ِِف ْاْل َْم ِر فَِإ َذا
َعْن ُه ْم َو ْ
ب
ت فَتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِو إِ َّن اللَّوَ ُُِي ُّ
َعَزْم َ
ِ
ي﴿﴾۰۴۸
الْ ُمتَ َوّْكل َ
ِ
ب لَ ُك ْم َوإِ ْن َِيْ ُذلْ ُك ْم
إِ ْن يَْن ُ
صْرُك ُم اللَّوُ فَ ًَّل َغال َ
ِ
صُرُك ْم ِم ْن بَ ْع ِدهِ َو َعلَى اللَّ ِو
فَ َم ْن َذا الَّذي يَْن ُ
فَ ْليَتَ َوَّك ِل الْ ُم ْؤِمنُو َن ﴿﴾۰۵۱
وما َكا َن لِنَِِب أَ ْن ي غُ َّل ومن ي ْغلُل يأْ ِ
ت ِِبَا َغ َّل
ٍّ َ َ َ ْ َ ْ َ
ََ
يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة ُُثَّ تُ َو ََّّف ُك ُّل نَ ْف ٍ
ت َوُى ْم
س َما َك َسبَ ْ
ََّل يُظْلَ ُمو َن ﴿﴾۰۵۰

است! ()۰۹۹
و اگر بميريد ،و يا كشته شويد ،به سوي خدا محشور
ميشويد( .بنابراين ،فاني نميشويد كه از فنا ،وحشت
داشته باشيد)۰۹۹( ).
به (بركت) رحمت الهي ،در برابر آنها ( مردم) نرم (و
مهربان شدي)! و اگر خشن و سنگدل بودي ،از اطراف
تو ،پراكنده ميشدند .پس آنها را ببخش و براي آنها
آمرزش بطلب! و در كارها ،با آنها مشورت كن! اما
هنگامي كه تصميم گرفتي( ،قاطع باش! و) بر خدا توكل
كن! زيرا خداوند متوكالن را دوست دارد)۰۹۳( .
اگر خداوند شما را ياري كند ،هيچ كس بر شما پيروز
نخواهد شد! و اگر دست از ياري شما بردارد! كيست كه
بعد از او ،شما را ياري كند؟! و مؤ منان تنها بر خداوند
بايد توكل كنند! ()۰۹۱
(گمان كرديد ممكن است پيامبر به شما خيانت كند؟! در
حالي كه) ممكن نيست هيچ پيامبري خيانت كند! و هر كس
خيانت كند ،در روز رستاخيز ،آنچه را در آن خيانت
كرده ،با خود (به صحنه محشر) ميآورد؛ سپس به
هركس ،آنچه را فراهم كرده (و انجام داده) است بطور

كامل داده ميشود؛ و (به همين دليل) به آنها ستم نخواهد

ض َوا َن اللَّ ِو َك َم ْن بَاءَ بِ َس َخ ٍط ِم َن
أَفَ َم ِن اتَّبَ َع ِر ْ
اللَّ ِو ومأْواه جهنَّم وبِْئس الْم ِ
صْيُ ﴿﴾۰۵۱
ََ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
ات ِعْن َد اللَّ ِو واللَّو ب ِ
صْيٌ ِِبَا
ُى ْم َد َر َج ٌ
َ َُ
يَ ْع َملُو َن ﴿﴾۰۵۲
ِِ
ث فِي ِه ْم
ي إِ ْذ بَ َع َ
لََق ْد َم َّن اللَّوُ َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
َر ُسوًَّل ِم ْن أَنْ ُف ِس ِه ْم يَْت لُو َعلَْي ِه ْم آيَاتِِو َويَُزّْكي ِه ْم
ِ
اْلِ ْك َمةَ َوإِ ْن َكانُوا ِم ْن
اب َو ْ
َويُ َعلّْ ُم ُه ُم الْكتَ َ
ِ
ض ًَّل ٍل ُمبِ ٍ
ي ﴿﴾۰۵۳
قَ ْب ُل لَفي َ
ِ
َصْبتُ ْم ِمثْ لَْي َها
َصابَْت ُك ْم ُمصيبَةٌ قَ ْد أ َ
أ ََولَ َّما أ َ
ََّن َى َذا قُ ْل ُى َو ِم ْن ِعْن ِد أَنْ ُف ِس ُك ْم إِ َّن
قُ ْلتُ ْم أ َّ
اللَّوَ َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير ﴿﴾۰۵۴

شد (چرا كه محصول اعمال خود را خواهند ديد))۰۹۰( .
آيا كسي كه از رضايت خدا پيروي كرده ،همانند كسي
است كه به سوي خشم و غضب خدا بازگشته؟! و جايگاه
او جهنم ،و پايان كار او بسيار بد است)۰۹۱( .
هر يك از آنان براي خود درجه و مقامي در پيشگاه خدا
دارند؛ و خداوند به آنچه انجام ميدهند ،بيناست)۰۹۲( .
خداوند بر مؤ منان منت نهاد ( نعمت بزرگي بخشيد)
هنگامي كه در ميان آنها ،پيامبري از جنس خودشان
برانگيخت؛ كه آيات او را بر آنها بخواند ،و كتاب و
حكمت به آنها بياموزد؛ اگر چه پيش از آن ،در گمراهي
آشكار بودند)۰۹۴( .
آيا هنگامي كه مصيبتي به شما (در ميدان جنگ احد)
رسيد در حاليكه دو برابر آن را «بر دشمن در ميدان
جنگ بدر» وارد ساخته بوديد گفتيد« اين مصيبت از
كجاست»؟! بگو «:از ناحيه خود شماست (كه در ميدان
جنگ احد )،با دستور پيامبر مخالفت كرديد)! خداوند بر
هر چيزي قادر است (و چنانچه روش خود را اصالح كنيد

اْلمع ِ
ان فَبِِإ ْذ ِن اللَّ ِو
َصابَ ُك ْم يَ ْوَم الْتَ َقى َْ ْ َ
َوَما أ َ
ِ
ِِ
ي ﴿﴾۰۵۵
َوليَ ْعلَ َم الْ ُم ْؤمن َ

در آينده به شما پيروزي ميكند)۰۹۹( ).
و آنچه (در روز احد) در روزي كه دو دسته (مؤ منان و
كافران) با هم نبرد كردند به شما رسيد به فرمان خدا (و
بر طبق قانون عليت) بود و براي اين بود كه مؤ منان

ولِي علَم الَّ ِذين نَافَ ُقوا وقِ
يل َلُ ْم تَ َعالَ ْوا قَاتِلُوا ِِف
َ َْ َ َ
َ َ
َسبِ ِيل اللَّ ِو أَ ِو ْادفَعُوا قَالُوا لَ ْو نَ ْعلَ ُم قِتَ ًاَّل
ٍِ
ِ
ب ِمْن ُه ْم
ََّلتَّبَ ْعنَا ُك ْم ُى ْم ل ْل ُك ْف ِر يَ ْوَمئذ أَقْ َر ُ
ِِ ِ
ِ ِِ
س ِِف قُلُوِبِِ ْم
ل ْْلّيَان يَ ُقولُو َن بأَفْ َواىه ْم َما لَْي َ
َواللَّوُ أ َْعلَ ُم ِِبَا يَ ْكتُ ُمو َن ﴿﴾۰۵۶

شناخته شوند)۰۹۹( .
و نيز براي اين بود كه كساني كه راه نفاق پيش گرفتند
شناخته شوند آنها كه به ايشان گفته شد «:بيائيد و در راه
خدا نبرد كنيد يا (ال اقل) از حريم خود دفاع نمائيد گفتند
اگر ما ميدانستيم جنگي واقع خواهد داد ،از شما پيروي
ميكرديم (اما ميدانيم جنگي نميشود) آنها در آن هنگام،
به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان؛ به زبان خود چيزي
ميگويند كه در دل هايشان نيست! و خداوند از آنچه كتمان

َّ ِ
ين قَالُوا ِِِل ْخ َواِنِِ ْم َوقَ َع ُدوا لَْو أَطَاعُونَا َما
ال ذ َ
ِ
ِ
ت إِ ْن
قُتلُوا قُ ْل فَ ْاد َرءُوا َع ْن أَنْ ُفس ُك ُم الْ َم ْو َ
ُكْنتم ِ ِ
ي ﴿﴾۰۵۷
صادق َ
ُْ َ

ميكنند،آگاهتر است)۰۹۹( .
(منافقان) آنها هستند كه به برادران خود گفتند  -در حاليكه
از حمايت آنها دست كشيده بودند  -اگر آنها از ما پيروي
ميكردند كشته نميشدند ،بگو (مگر شما ميتوانيد مرگ
افراد را پيش بيني كنيد) پس مرگ را از خودتان دور

َب الَّ ِ
ين قُتِلُوا ِِف َسبِ ِيل اللَّ ِو أ َْم َواتًا
ذ
َوََّل َُْت َس َ َّ َ
َحيَاءٌ عِْن َد َرِّْبِ ْم يُْرَزقُو َن ﴿﴾۰۵۸
بَ ْل أ ْ
فَ ِرِح ِ
ضلِ ِو َويَ ْستَْب ِشُرو َن
اى ُم اللَّوُ ِم ْن فَ ْ
َ
ي ِبَا آتَ ُ
ِ َّ ِ
ف
ين َِلْ يَ ْل َح ُقوا ِبِِ ْم ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم أَََّّل َخ ْو ٌ
بالذ َ
َعلَْي ِه ْم َوََّل ُى ْم َُْيَزنُو َن ﴿﴾۰۶۱

سازيد اگر راست ميگوئيد)۰۹۹( .
(اي پيامبر) هرگز گمان مبر آنها كه در راه خدا كشته
شدهاند مردگانند ،بلكه آنها زندهاند و نزد پروردگارشان
روزي داده ميشوند)۰۹۳( .
آنها بخاطر نعمتهاي فراواني كه خداوند از فضل خود به
آنها بخشيده است خوشحالند و بخاطر كساني كه
(مجاهداني كه) بعد از آنها به آنان ملحق نشدند (نيز)
خوش وقتند (زيرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان
ميبينند و ميدانند) كه نه ترسي بر آنها است و نه غمي

ض ٍل َوأ َّ
َن اللَّوَ ََّل
يَ ْستَْب ِشُرو َن بِنِ ْع َم ٍة ِم َن اللَّ ِو َوفَ ْ
ِِ
ِ
ي ﴿﴾۰۶۰
َجَر الْ ُم ْؤمن َ
يع أ ْ
يُض ُ

خواهند داشت)۰۹۱( .
و از نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان نيز)
مسرورند؛ و (مي بينند كه) خداوند پاداش مؤ منان را
ضايع نميكند (نه پاداش شهيدان و نه پاداش مجاهداني كه

الَّ ِذين استَجابوا لِلَّ ِ
الرس ِ
ول ِم ْن بَ ْع ِد َما
و
و
َّ
َ ْ َُ
َ ُ
ِِ
َح َسنُوا ِمْن ُه ْم َواتَّ َق ْوا
ين أ ْ
أَ
َصابَ ُه ُم الْ َقْر ُح للَّذ َ
ِ
يم ﴿﴾۰۶۱
أْ
َجٌر َعظ ٌ

شهيد نشدند))۰۹۰( .
آنها كه دعوت خدا و پيامبر صلي ه
ّللا عليه و آله را پس از
آن همه جراحاتي كه به آنها رسيد ،اجابت كردند (و هنوز
زخمهاي ميدان احد التيام نيافته بود ،به سوي ميدان
«حمراء االسد» حركت نمودند؛) براي كساني از آنها ،كه
نيكي كردند و تقوي پيش گرفتند ،پاداش بزرگي

َّ ِ
ال َلُم الن ِ
َّاس قَ ْد َٓتَعُوا لَ ُك ْم
ال ذ َ
َّاس إ َّن الن َ
ين قَ َ ُ ُ
فَ ْ
اخ َش ْوُى ْم فَ َز َاد ُى ْم إِّيَانًا َوقَالُوا َح ْسبُنَا اللَّوُ
ونِعم الْوكِ
يل ﴿﴾۰۶۲
َ َْ َ ُ

است)۰۹۱( .
اينها كساني بودند كه (بعضي از) مردم ،به آنها گفتند:
«مردم ( لشكر دشمن) براي (حمله به) شما اجتماع
كردهاند؛ از آنها بترسيد!» اما اين سخن بر ايمانشان
افزود؛ و گفتند« :خدا ما را كافي است و بهترين حامي ما

ض ٍل َِلْ ّيَْ َس ْس ُه ْم
فَانْ َقلَبُوا بِنِ ْع َم ٍة ِم َن اللَّ ِو َوفَ ْ
ض ٍل
ض َوا َن اللَّ ِو َواللَّوُ ذُو فَ ْ
ُسوءٌ َواتَّبَ عُوا ِر ْ
َع ِظي ٍم﴿﴾۰۶۳
ف أ َْولِيَاءَهُ فَ ًَّل
إََِّّنَا َذلِ ُك ُم الشَّْيطَا ُن ُِيَّْو ُ
ِِ
ِ
ي ﴿﴾۰۶۴
وى ْم َو َخافُون إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
َِتَافُ ُ

است)۰۹۲( ».
به همين جهت ،آنها (از اين ميدان )،با نعمت و فضل
پروردگار بازگشتند ،در حالي كه هيچ ناراحتي به آنها
نرسيد ،و از رضاي خدا پيروي كردند ،و خداوند داراي
فضل و بخشش بزرگي است)۰۹۴( .
اين فقط شيطان است كه پيروان خود را (با سخنان و
شايعات بياساس )،ميترساند ،از آنها نترسيد! و تنها از من

وََّل َُيزنْ َّ ِ
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بترسيد اگر ايمان داريد)۰۹۹( !.
كساني كه در راه كفر ،شتاب ميكنند ،تو را غمگين
نسازند! به يقين ،آنها هرگز زياني به خداوند نميرسانند.
(بعالوه) خدا ميخواهد (آنها را به حال خود واگذارد و در
نتيجه )،بهرهاي براي آنها در آخرت قرار ندهد .و براي
آنها مجازات بزرگي است)۰۹۹( .
(آري )،كساني كه ايمان را دادند و كفر را خريداري
كردند ،هرگز به خدا زياني نميرسانند ،و براي آنها،
مجازات دردناكي است! ()۰۹۹
آنها كه كافر شدند( ،و راه طغيان پيش گرفتند )،تصور
نكنند اگر به آنان مهلت ميدهيم ،به سودشان است! ما به
آنان مهلت ميدهيم فقط براي اينكه بر گناهان خود
بيفزايند؛ و براي آنها ،عذاب خواركنندهاي (آماده شده)

ِ
ِِ
ي َعلَى َما أَنْتُ ْم َعلَْي ِو
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است! ()۰۹۹
چنين نبود كه خداوند ،مؤ منان را به همان گونه كه شما
هستيد واگذارد؛ مگر آنكه ناپاك را از پاك جدا سازد .و
(نيز) ممكن نبود كه خداوند شما را از اسرار غيب ،آگاه
كند (تا مؤ منان و منافقان را از اين اين راه بشناسيد؛ اين
بر خالف سنت الهي است؛) ولي خداوند از ميان رسوالن
خود ،هر كس را بخواهد برمي گزيند؛ (و قسمتي از
اسرار نهان را كه براي مقام رهبري او الزم است ،در
اختيار او ميگذارد) پس (اكنون كه اين جهان ،بوته

آزمايش پاك و ناپاك است )،به خدا و رسوالن او ايمان
بياوريد! و اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد ،پاداش
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بزرگي براي شماست ()۰۹۳
آنها كه بخل ميورزند ،و آنچه را خدا از فضل خويش به
آنان داده ،انفاق نميكنند ،گمان نكنند اين كار به سود آنها
است؛ بلكه براي آنها شر است؛ بزودي در روز قيامت
آنچه را درباره آنان بخل ورزيدند همانند طوقي به گردن
آنها ميافكنند .و ميراث آسمانها و زمين ،از آن خداست؛ و
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خداوند ،از آنچه انجام ميدهيد ،آگاه است)۰۹۱( .
خداوند ،سخن آنها را كه گفتند« :خدا فقير است ،و ما
بينيازيم» ،شنيد! به زودي آنچه را گفتند ،خواهيم نوشت؛
و (همچنين) كشتن پيامبران را به ناحق (مي نويسيم؛) و
به آنها ميگوييم« :بچشيد عذاب سوزان را (در برابر
كارهايتان!))۰۹۰( .
اين دو به خاطر چيزي است كه دستهاي شما از پيش
فرستاده (و نتيجه كار شماست) و خداوند ،به بندگان
(خود) ،ستم نميكند)۰۹۱( .
(اينها) همان كساني (هستند كه گفتند« :خداوند از ما پيمان
گرفته كه به هيچ پيامبري ايمان نياوريم تا (اين معجزه را
انجام دهد ):قرباني بياورد ،كه آتش ( صاعقه آسماني) آن
را بخورد!» بگو« :پيامبراني پيش از من،براي شما آمدند؛
و داليل روشن ،و آنچه را گفتيد آوردند؛ پس چرا آنها را
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ك
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الْغُُروِر ﴿﴾۰۷۴
لَتُْب لَ ُو َّن ِِف أ َْم َوالِ ُك ْم َوأَنْ ُف ِس ُك ْم َولَتَ ْس َمعُ َّن ِم َن
الَّ ِذين أُوتُوا الْكِتاب ِمن قَبلِ ُكم وِمن الَّ ِ
ين
ذ
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به قتل رسانديد اگر راست ميگوييد؟!» ()۰۹۲
پس اگر (اين بهانه جويان) تو را تكذيب كنند( ،چيز
تازهاي نيست؛) رسوالن پيش از تو را (نيز) تكذيب شدند؛
پيامبراني كه داليل آشكار ،و نوشتههاي متين و محكم ،و
كتاب روشني بخش آورده بودند)۰۹۴( .
هر كس مرگ را ميچشد و شما پاداش خود را بطور
كامل در روز قيامت خواهيد گرفت ،پس آنها كه از تحت
جاذبه آتش (دوزخ) دور شدند و به بهشت وارد گشتند
نجات يافته و به سعادت نائل شدهاند ،و زندگي دنيا چيزي
جز سرمايه فريب نيست! ()۰۹۹
بطور مسلم در اموال و نفوس خود آزمايش ميشويد و از
آنها كه پيش از شما كتاب (آسماني) داده شدند (يعني يهود
و همچنين) از آنها كه راه شرك پيش گرفتند سخنان آزار
دهنده فراوان خواهيد شنيد ،و اگر استقامت كنيد و تقوي
پيشه سازيد (شايسته تر است) زيرا اينها از كارهاي محكم
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و قابل اطمينان است)۰۹۹( .
و (بخاطر بياوريد) هنگامي را كه خداوند از اهل كتاب
پيمان گرفت كه حتما آنرا براي مردم آشكار سازيد و
كتمان نكنيد ،اما آنها آنرا پشت سر افكندند ،و به بهاي كمي
مبادله كردند ،چه بد متاعي خرند؟ ()۰۹۹
گمان مبر آنها كه از اعمال (زشت) خود خوشحال
ميشوند و دوست دارند در برابر كار (نيكي) كه انجام
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ندادهاند مورد ستايش قرار گيرند از عذاب (الهي)
بركنارند( ،بلكه) براي آنها عذاب دردناكي است)۰۹۹( .
و حكومت آسمانها و زمين از آن خدا است و خدا بر همه
چيز توانا است)۰۹۳( .
مسلما در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و
روز ،نشانههاي (روشني) براي صاحبان خرد و عقل
است)۰۳۱(.
همانها كه خدا را در حال ايستادن و نشستن و آنگاه كه بر
پهلو خوابيدهاند ،ياد ميكنند ،و در اسرار آفرينش آسمانها
و زمين ميانديشند( ،و ميگويند) بار الها اين را بيهوده
نيافريدهاي ،منزهي تو ،ما را از عذاب آتش نگاه
دار)۰۳۰( .
پروردگارا ،هر كه را تو (به خاطر اعمالش) به آتش
افكني ،او را خوار و رسوا ساختهاي ،و اين چنين افراد
ستمگر هيچ ياوري نيست)۰۳۱( .
پروردگارا ،ما صداي منادي توحيد را شنيديم ،كه دعوت
ميكرد به پروردگار خود ايمان بياوريد و ما ايمان
آورديم( ،اكنون كه چنين است) پروردگارا ،گناهان ما را
ببخش ،و ما را با نيكان (و در مسير آنها) بميران! ()۰۳۲
پروردگارا ،آنچه را به وسيله پيامبران ما را وعده
فرمودي ،به ما مرحمت كن ،و ما را در روز رستاخيز
رسوا مگردان ،زيرا تو هيچگاه از وعده خود تخلف
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يع َع َم َل
اب َلُ ْم َربُّ ُه ْم أ ّْ
فَ ْ
استَ َج َ
َِّن ََّل أُض ُ
ِ ِ ِ
ض ُك ْم ِم ْن
َعام ٍل مْن ُك ْم م ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى بَ ْع ُ
ب ع ٍ َّ ِ
ُخ ِر ُجوا ِم ْن ِديَا ِرِى ْم
اجُروا َوأ ْ
َْ
ين َى َ
ض فَالذ َ
َوأُوذُوا ِِف َسبِيلِي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا َْلُ َكفَّْر َّن َعْن ُه ْم
سيّْئاَتِِم وَْلُد ِخلَنَّهم جن ٍ
َّات ََْت ِري ِم ْن َُْتتِ َها
ََ ْ َ ْ ُْ َ
ْاْلَنْ َه ُار ثَ َوابًا ِم ْن عِْن ِد اللَِّو َواللَّوُ ِعْن َدهُ ُح ْس ُن
الثَّو ِ
اب﴿﴾۰۸۴
َ

نميكني)۰۳۴( .
خداوند درخواست آنها (صاحبان خرد كه درخواستهاي آنها
در آيات سابق گذشت) را پذيرفت (و فرمود) من عمل هيچ
عمل كنندهاي از شما را ،خواه زن باشد يا مرد ضايع
نخواهم كرد ،شما همگي همنوعيد و از جنس يكديگر ،آنها
كه در راه خدا هجرت كردند ،و از خانههاي خود بيرون
رانده شدند ،و در راه من آزار ديدند ،و جنگ كردند و
كشته شدند سوگند ياد ميكنم ،كه گناهان آنها را ميبخشم،
و آنها را در بهشتهائي كه از زير درختان آن نهرها جاري
است ،وارد ميكنم ،اين پاداشي است از طرف خداوند ،و

ََّل ي غَُّرنَّك تَ َقلُّ َّ ِ
ين َك َفُروا ِِف
ب الذ َ
َ َ ُ
الْبِ ًَّل ِد ﴿﴾۰۸۵
َمتَاعٌ قَلِيل ُُثَّ َمأْ َو ُاى ْم َج َهنَّم َوبِ
س
ئ
ْ
ٌ
ُ َ
ِ
اد ﴿﴾۰۸۶
الْم َه ُ
ِ َّ ِ
َّات ََْت ِري ِم ْن
ين اتَّ َق ْوا َربَّ ُه ْم َلُ ْم َجن ٌ
لَك ِن الذ َ
َُتتِها ْاْلَنْهار خالِ ِ
ين فِ َيها نُُزًَّل ِم ْن عِْن ِد اللَّ ِو
د
َْ َُ َ َ
َوَما ِعْن َد اللَّ ِو َخْي ٌر لِ ْْلَبْ َرا ِر ﴿﴾۰۸۷

بهترين پاداشها نزد پروردگار است)۰۳۹( .
رفت و آمد (پيروزمندانه) كافران در شهرها تو را
نفريبد! ()۰۳۹
اين متاع ناچيزي است ،و سپس جايگاهشان دوزخ ،و چه
بد جايگاهي است؟! ()۰۳۹
ولي آنها كه (ايمان دارند ،و) از پروردگارشان
ميپرهيزند ،براي آنها باغهايي از بهشت است ،كه از زير
درختان آن نهرها جريان دارد ،و هميشه در آن خواهند
بود ،اين ،نخستين ،پذيرايي است كه از خداوند به آنها
ميرسد ،و آنچه در نزد خدا است ،براي نيكان بهتر

وإِ َّن ِمن أ َْى ِل الْ ِكتَ ِ
اب لَ َم ْن يُ ْؤِم ُن بِاللَّ ِو َوَما
َ ْ

است)۰۳۹( .
و از اهل كتاب ،كساني هستند كه به خدا ،و آنچه بر شما

ِِ
ي لِلَّ ِو ََّل
أُنْ ِزَل إِلَْي ُك ْم َوَما أُنْ ِزَل إِلَْي ِه ْم َخاشع َ
ِ
ي ْشتَ رو َن بِآي ِ
ك َلُ ْم
ات اللَّ ِو َْتَنًا قَل ًيًّل أُولَئِ َ
َ ُ َ
أْ ِ ِ ِ
يع
َجُرُى ْم عْن َد َرِّْب ْم إ َّن اللَّوَ َس ِر ُ
اْلِس ِ
اب﴿﴾۰۸۸
َْ
يا أَيُّها الَّ ِ
اصِ
صابُِروا َوَرابِطُوا
و
ا
و
ِب
ا
و
ن
آم
ين
ذ
ُ
ْ
ُ ََ
َ َ
َ َ
َواتَّ ُقوا اللَّوَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن ﴿﴾۱۱۱

نازل شده ،و آنچه بر خود آنان نازل گرديده ،ايمان دارند؛
در برابر (فرمان) خدا خاضعند؛ و آيات خدا را به بهاي
ناچيزي نميفروشند .پاداش آنها ،نزد پروردگارشان است.
خداوند ،سريع الحساب است( .تمام اعمال نيك آنها را به
سرعت حساب ميكند ،و پاداش ميدهد)۰۳۳( ).
اي كساني كه ايمان آوردهايد! (در برابر مشكالت و
هوسها) استقامت كنيد و در برابر دشمنان (نيز )،پايدار
باشيد و از مرزهاي خود ،مراقبت كنيد و از خدا
بپرهيزيد ،شايد رستگار شويد! ()۱۱۱

الرِحي ِم
الر ْٔتَ ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِو َّ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن
يَا أَيُّ َها الن ُ
سوِ
ث ِمْن ُه َما
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
نَ ْف ٍ َ
ِر َج ًاَّل َكثِ ًْيا َونِ َساءً َواتَّ ُقوا اللَّوَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن
بِِو َو ْاْل َْر َح َام إِ َّن اللَّوَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا ﴿﴾۰

سوره  :۴النساء
به نام خداوند رحمتگر مهربان
اي مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد! كه همه
شما را از يك انسان آفريد؛ و همسر او را (نيز) از جنس
خلق كرد؛ و از آن دو ،مردان و زنان فراواني (در روي
زمين) منتشر ساخت .و از خدايي بپرهيزيد كه (همگي به
عظمت او معترفيد و) هنگامي كه چيزي از يكديگر
ميخواهيد نام او را ميبريد( ،و نيز) از خويشاوندان خود
(يعني قطع ارتباط با آنها) پرهيز كنيد ،زيرا خداوند

يث
َوآتُوا الْيَتَ َامى أ َْم َوا َلُ ْم َوََّل تَتَبَ َّدلُوا ْ
اْلَبِ َ
ِ
بِالطَّيّْ ِ
ب َوََّل تَأْ ُكلُوا أ َْم َوا َلُ ْم إِ ََل أ َْم َوال ُك ْم إِنَّوُ

مراقب شما است)۰( .
و اموال را (هنگامي كه به حد رشد رسيدند) به آنها بدهيد!
و اموال بد (خود) را با اموال خوب (آنها) عوض نكنيد! و

َكا َن ُحوبًا َكبِ ًْيا ﴿﴾۱
َوإِ ْن ِخ ْفتُ ْم أَََّّل تُ ْق ِسطُوا ِِف الْيَتَ َامى فَانْ ِك ُحوا
ما طَاب لَ ُكم ِمن الن ِ
اع
ّْساء َمثْ ََن َوثًَُّل َ
ث َوُربَ َ
َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ت
فَِإ ْن خ ْفتُ ْم أَََّّل تَ ْعدلُوا فَ َواح َدةً أ َْو َما َملَ َك ْ
ِ
ك أ َْد ََّن أَََّّل تَعُولُوا ﴿﴾۲
أَّْيَانُ ُك ْم َذل َ

اموال آنها را با اموال خودتان (با مخلوط كردن يا تبديل
نمودن) نخوريد ،زيرا اين گناه بزرگي است)۱( .
و اگر ميترسيد از اينكه (به هنگام ازدواج با دختران
يتيم )،عدالت را رعايت نكنيد( ،از ازدواج با آنان ،چشم
پوشي كنيد و) با زنان پاك (ديگر) ازدواج نماييد ،دو يا
سه يا چهار همسر ،و اگر ميترسيد عدالت را (درباره
همسران متعدد) رعايت نكنيد تنها يك همسر بگيريد ،و يا
از زناني كه مالك آنهاييد هستيد استفاده كنيد .اين كار،

ِِ ِ
ِ
َب لَ ُك ْم
ص ُدقَاَت َّن َْنلَةً فَِإ ْن ط ْ َ
ّْساءَ َ
َوآتُوا الن َ
َع ْن َش ْي ٍء ِمْنوُ نَ ْف ًسا فَ ُكلُوهُ َىنِيئًا َم ِريئًا ﴿﴾۳

بهتر از ظلم و ستم جلوگيري ميكند)۲( .
و مهر زنان را (به طور كامل) به عنوان يك بدهي (يا يك
عطيه) به آنها بپردازيد ،و اگر آنها با رضايت خاطر
چيزي از آنرا به شما ببخشند آنرا حالل و گوارا مصرف

َوََّل تُ ْؤتُوا ُّ
الس َف َهاءَ أ َْم َوالَ ُك ُم الَِِّت َج َع َل اللَّوُ
ِ
ِ
وى ْم َوقُولُوا َلُ ْم
لَ ُك ْم قيَ ًاما َو ْارُزقُوُى ْم ف َيها َوا ْك ُس ُ
قَ ْوًَّل َم ْعُروفًا ﴿﴾۴
ِ
اح فَِإ ْن
َوابْتَ لُوا الْيَتَ َامى َح ََّّت إ َذا بَلَغُوا النّْ َك َ
آنَ ْستُ ْم ِمْن ُه ْم ُر ْش ًدا فَ ْادفَعُوا إِلَْي ِه ْم أ َْم َوا َلُ ْم َوََّل
وىا إِ ْسَرافًا َوبِ َد ًارا أَ ْن يَ ْكبَ ُروا َوَم ْن َكا َن
تَأْ ُكلُ َ
ِ
ف َوَم ْن َكا َن فَِق ًْيا فَ ْليَأْ ُك ْل
َغنِيِّا فَ ْليَ ْستَ ْعف ْ
بِالْمعر ِ
وف فَِإ َذا َدفَ ْعتُ ْم إِلَْي ِه ْم أ َْم َوا َلُ ْم فَأَ ْش ِه ُدوا
َ ُْ

كنيد)۴( .
و اموال خود را كه خداوند وسيله قوام زندگي شما قرار
داده به دست سفيهان ندهيد و از آن ،به آنها روزي دهيد،
و لباس بر آنها بپوشانيد و سخن شايسته به آنها
بگوئيد)۹( .
و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند ،بيازمائيد! اگر در
آنها رشد (كافي) يافتيد اموالشان را به آنها بدهيد ،و پيش
از آنكه بزرگ شوند اموال آنها را از روي اسراف
نخوريد ،و هر كس (از سرپرستان) بينياز است (از
برداشت حق الزحمه) خودداري كند و آن كس كه نيازمند

َعلَْي ِه ْم َوَك َفى بِاللَّ ِو َح ِسيبًا ﴿﴾۵

است به طرز شايسته (و مطابق زحمتي كه ميكشد) از آن
بخورد ،و هنگامي كه اموال آنها را به آنها ميدهيد شاهد
بر آنها بگيريد (اگر چه) خداوند براي محاسبه كافي

لِ ّْلرج ِال نَ ِ
يب ِِمَّا تََرَك الْ َوالِ َد ِان َواْْلَقْ َربُو َن
ص
َ
ٌ
ولِلن ِ ِ
يب ِِمَّا تََرَك الْ َوالِ َد ِان َو ْاْلَقْ َربُو َن ِِمَّا
ّْساء نَص ٌ
َ َ
قَ َّل ِمْنو أَو َكثُر نَ ِ
وضا ﴿﴾۶
صيبًا َم ْفُر ً
ُ ْ َ
ضَر الْ ِق ْس َمةَ أُولُو الْ ُقْرََب َوالْيَتَ َامى
َوإِ َذا َح َ
ِ
وى ْم ِمْنوُ َوقُولُوا َلُ ْم قَ ْوًَّل
َوالْ َم َساك ُ
ي فَ ْارُزقُ ُ
َم ْعُروفًا﴿﴾۷
ولْيخ َّ ِ
ين لَْو تََرُكوا ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم ذُّْريَّةً
ََ ْ َ
ش ال ذ َ
ِض َعافًا َخافُوا َعلَْي ِه ْم فَ ْليَتَّ ُقوا اللَّوَ َولْيَ ُقولُوا قَ ْوًَّل
يدا ﴿﴾۸
َس ِد ً
إِ َّن الَّ ِ
ين يَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َال الْيَتَ َامى ظُْل ًما إََِّّنَا
ذ
َ
ِِ
صلَ ْو َن
يَأْ ُكلُو َن ِِف بُطُوِن ْم نَ ًارا َو َسيَ ْ
َسعِ ًْيا﴿﴾۰۱
ي ِ
وصي ُكم اللَّوُ ِِف أ َْوََّل ِد ُكم لِ َّ
لذ َك ِر ِمثْل َح ّْ
ظ
ُ
ْ
ُ
ُ
ي فَِإ ْن ُك َّن نِساء فَو َق اثْنَتَ ْ ِ
ْاْلُنْثَيَ ْ ِ
ي فَلَ ُه َّن ثُلُثَا
ًَ ْ
ما تَرَك وإِ ْن َكانَ ِ
ف
ْ
ّْص ُ
ت َواح َد ًة فَلَ َها الن ْ
َ َ َ

است)۹( .
براي مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود
ميگذارند سهمي است و براي زنان نيز از آنچه پدر و
مادر و خويشاوندان ميگذارند سهمي ،خواه آن مال كم
باشد يا زياد ،اين سهمي است تعيين شده و پرداختني)۹( .
و اگر به هنگام تقسيم (ارث) خويشاوندان (و طبقهاي كه
ارث نميبرند) و يتيمان و مستمندان حضور داشته باشند،
چيزي از آن اموال را به آنها بدهيد و با آنها به طرز
شايسته سخن بگوييد! ()۹
آنها كه اگر فرزندان ناتواني از خود به يادگار بگذارند از
آينده آنان ميترسند بايد (از ستم درباره يتيمان مردم)
بترسند ،پس از (مخالفت) خدا بپرهيزند و (با يتيمان مردم)
با نرمي و محبت سخن بگويند)۳( .
كساني كه اموال يتيمان را از روي ظلم و ستم ميخورند،
تنها آتش ميخورند و به زودي در شعلههاي آتش (دوزخ)
ميسوزند)۰۱( .
خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش ميكند كه (از
ميراث) براي پسر به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر
فرزندان شما (دو دختر و) بيش از دو دختر بوده باشد دو

وِْلَب وي ِو لِ ُك ّْل و ِ
س ِِمَّا تََرَك
اح ٍد ِمْن ُه َما ُّ
َ ََ ْ
َ
الس ُد ُ
إِ ْن َكا َن لَوُ َولَ ٌد فَِإ ْن َِلْ يَ ُك ْن لَوُ َولَ ٌد َوَوِرثَوُ
ث فَِإ ْن َكا َن لَوُ إِ ْخ َوةٌ فَِْل ُّْم ِو
أَبَ َواهُ فَِْل ُّْم ِو الثُّلُ ُ
الس ُدس ِمن ب ع ِد و ِصيَّ ٍة ي ِ
وصي ِِبَا أ َْو َديْ ٍن
ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ
ب لَ ُك ْم
آبَا ُؤُك ْم َوأَبْنَا ُؤُك ْم ََّل تَ ْد ُرو َن أَيُّ ُه ْم أَقْ َر ُ
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يما
َ
َ ً
ً َ َ
ِ
يما ﴿﴾۰۰
َحك ً

سوم ميراث از آن آنها است و اگر يكي بوده باشد نيمي
(از ميراث) از آن او است ،و براي پدر و مادر او (كسي
كه از دنيا رفته) هر كدام يك ششم ميراث است اگر
فرزندي داشته باشد و اگر فرزندي نداشته باشد و (تنها)
پدر و مادر از او ارث برند براي مادر او يك سوم است و
اگر او برادراني داشته باشد ،مادرش يك ششم ميبرد (و
پنج ششم باقيمانده براي پدر است) (همه اينها) بعد از
انجام وصيتي است كه او كرده است و بعد از اداي دين
است  -شما نميدانيد پدران و مادران و فرزندانتان كداميك
براي شما سودمندترند اين فريضه الهي است و خداوند دانا
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و حكيم است)۰۰( .
و براي شما نصف ميراث زنانتان است اگر آنها فرزندي
نداشته باشند و اگر فرزندي براي آنها باشد يك چهارم از
آن شماست پس از انجام وصيتي كه كردهاند و اداي دين
(آنها) ،و براي زنان شما يك چهارم ميراث شما است اگر
فرزندي نداشته باشيد و اگر براي شما فرزندي باشد يك
هشتم از آن آنها است ،بعد از انجام وصيتي كه كردهايد و
اداي دين ،و اگر مردي بوده باشد كه كالله (خواهر يا
برادر) از او ارث ميبرد يا زني كه برادر يا خواهري
دارد سهم هر كدام يك ششم است (اگر برادران و
خواهران مادري باشند) و اگر بيش از يك نفر باشند آنها
شريك در يك سوم هستند پس از انجام وصيتي كه شده و

اداي دين ،بشرط آنكه (از طريق وصيت و اقرار به دين)
به آنها ضرر نزند اين سفارش خدا است و خدا دانا و
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بردبار است)۰۱( .
اينها مرزهاي الهي است ،و هر كس خداوند و پيامبرش را
اطاعت كند( ،و قوانين او را محترم بشمرد) خداوند وي
را در باغهايي از بهشت وارد ميكند كه همواره ،آب از
زير درختانش جاري است ،جاودانه در آن ميماند ،و اين،
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پيروزي بزرگي است! ()۰۲
و آن كس كه نافرماني خدا و پيامبرش را كند و از
مرزهاي او تجاوز نمايد ،او رادر آتشي وارد ميكند كه
جاودانه در آن خواهد ماند ،و براي او مجازات خوار
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كنندهاي است)۰۴( .
و كساني از زنان شما كه مرتكب زنا شوند ،چهار نفر از
مسلمانان را بعنوان شاهد بر آنها بطلبيد! اگر گواهي دادند،
آنان ( زنان) را در خانهها(ي خود) نگاه داريد تا مرگشان
فرا رسد؛ يا اينكه خداوند ،راهي براي آنها قرار دهد)۰۹(.
و از ميان شما ،آن مردان و زناني كه (همسر ندارند ،و)
مرتكب آن كار (زشت) ميشوند ،آنها را آزار دهيد (و حد
بر آنان جاري نماييد)! و اگر توبه كنند ،و (خود را)
اصالح نمايند( ،و به جبران گذشته بپردازند )،از آنها
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درگذريد! زيرا خداوند ،توبه پذير و مهربان است)۰۹( .
پذيرش توبه از سوي خدا ،تنها براي كساني است كه كار
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بدي را از روي جهالت انجام ميدهند و سپس به زودي
توبه ميكنند ،خداوند توبه چنين اشخاصي را ميپذيرد و
خدا دانا و حكيم است)۰۹( .
و براي كساني كه كارهاي بد را انجام ميدهند ،و هنگامي
كه مرگ يكي از آنها فرا برسد مي گويد االن توبه كردم،
توبه نيست و نه براي كساني كه در حال كفر از دنيا
ميروند ،اينها كساني هستند كه عذاب دردناكي براي آنها
فراهم كردهايم)۰۹( .
اي كساني كه ايمان آوردهايد! براي شما حالل نيست كه از
زنان ،از روي اكراه (و ايجاد ناراحتي براي آنها) ارث
ببريد! و آنان را تحت فشار قرار ندهيد كه قسمتي از آنچه
به آنها پرداختهايد (از مهر) ،تملك كنيد! مگر اينكه آنها
عمل زشت آشكاري انجام دهند و با آنان ،به طور شايسته
رفتار كنيد! و اگر از آنها (بجهتي) كراهت داشتيد( ،فورا
تصميم به جدايي نگيريد!) چه بسا چيزي خوشايند شما
نباشد ،و خداوند خير فراواني در آن قرار ميدهد)۰۳( .
و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگري به جاي همسر خود
انتخاب كنيد و مال فراواني (به عنوان مهر) به او
پرداختهايد ،چيزي از آن را نگيريد آيا براي باز پس
گرفتن مهر زنان ،متوسل به تهمت و گناه آشكار
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ميشويد؟ ()۱۱
و چگونه آن را باز پس مي گيريد در حالي كه شما با
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يكديگر تماس و آميزش كامل داشتهايد و (از اين گذشته)
آنها پيمان محكمي (هنگام ازدواج) از شما گرفتهاند)۱۰( .
با زناني كه پدران شما با آنها ازدواج كردهاند ،هرگز
ازدواج نكنيد! مگر آنها كه در گذشته (قبل از نزول اين
حكم) انجام شده است؛ زيرا اين كار ،عمل زشت و تنفر
آور است و روش نادرستي ميباشد)۱۱( .
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حرام شده است بر شما ،مادرانتان ،و دختران ،و
خواهران ،و عمهها ،و خالهها ،و دختران برادر ،و
دختران خواهر شما ،و مادراني كه شما را شير دادهاند ،و
خواهران رضاعي شما ،و مادران همسرانتان ،و دختران
همسرتان كه در دامان شما پرورش يافتهاند از همسراني
كه با آنها آميزش جنسي داشتهايد  -و چنانچه با آنها
آميزش جنسي نداشتهايد( ،دختران آنها) براي شما مانعي
ندارد  -و (همچنين) همسرهاي پسرانتان كه از نسل شما
هستند ( -نه پسر خواندهها  )-و (نيز حرام است بر شما)
جمع ميان دو خواهر كنيد؛ مگر آنچه در گذشته واقع شده؛
چرا كه خداوند ،آمرزنده و مهربان است)۱۲( .

