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10جزء (8)سوره انفال 

 َ سُ َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأ ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ وِل َوِلِذي اْلقُْربَٰى نَّ َلِِلَّ

 َوَما أَْنَزْلنَا َعلَٰى يِل إِْن ُكْنتُْم آَمْنتُْم بِاَلِلَِّ َواْليَتَاَمٰى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّبِ 

ُ َعلَٰى ُكِل  َعْبِدنَا يَْوَم اْلفُْرقَاِن يَْوَم اْلتَقَى ا  َشْيٍء ْلَجْمعَاِن ۗ َوَّللاَّ

﴾٤١﴿قَِدير  
به عنوان [ از راه جهاد یا کسب یا هر طریق مشروعی]و بدانید هر چیزی را که 

رسول یک پنجم آن برای خدا و[ کم باشد یا زیاد]غنیمت و فایده به دست آوردید 
اندگان و خویشان پیامبر، و یتیمان و مسکینان و در راه م(صلی الله علیه وآله)خدا 

دو است، اگر به خدا و آنچه بر بنده اش روز جدا کننده حق از باطل، روز رویارویی
ان پس آن را به عنو]نازل کردیم، ایمان آورده اید [ مؤمن وکافر در جنگ بدر]گروه 

؛ و خدا بر هرکاری[حّقی واجب به خدا و رسول و دیگر نامبردگان بپردازید
(۴۱. )تواناست



10جزء (8)سوره انفال 

ْنيَا َوُهْم بِالْ  ْكبُ إِْذ أَْنتُْم بِاْلعُْدَوةِ الدُّ  أَْسفََل ِمْنُكْم ۚ عُْدَوةِ اْلقُْصَوٰى َوالرَّ

ُ َولَْو تََواَعْدتُْم ََلْختَلَْفتُْم فِي اْلمِ  ِكْن ِليَْقِضَي َّللاَّ
 أَْمًرا َكاَن يعَاِد ۙ َولَٰ

َ ٍة َويَْحيَٰى َمْن َحيَّ َعْن بَ َمْفعُوًَل ِليَْهِلَك َمْن َهلََك َعْن بَيِ نَ  يِ نٍَة ۗ َوإِنَّ َّللاَّ

﴾٤٢﴿لََسِميع  َعِليم  

ای جنگ که بر]بر دامنه ای نزدیک تر به سطح زمین بودید [ در جنگ بدر]هنگامی را که شما [ یاد کنید]و 
تجاری]قرار داشت، و کاروان [ و مناسب برای جنگ]و دشمن در دامنه ای باالتر [ جایی نامناسب بود

با دشمن [ ییبرای رویارو]؛ و اگر [که توانست دور از دید شما بگریزد]در مکانی پایین تر ازشما بود [ قریش
شان ظاهر امر ن]وعده می گذاشتید، نسبت به وعده گاه اختالف می کردید [ زمانی معین و جایی مشخص]

یر عادی می داد که شکست حتمی با شما و پیروزی قطعی با دشمن است، ولی این پیروزی به صورتی غ
قق دهد، انجام شدنی بود تح[ بر اساس اراده اش]تا خدا پیروزی شما و شکست آنان را که [ نصیب شما شد

تا هر که هالک می شود از روی دلیلی روشن هالک شود، وهر که زندگی می کند ازروی برهانی آشکار 
(۴۲. )زندگی کند؛ و یقینًا خدا شنوا و داناست



10جزء (8)سوره انفال 

ُ فِي َمنَاِمَك قَ  َكثِيًرا لَفَِشْلتُْم ِليًًل ۖ َولَْو أََراَكُهمْ إِْذ يُِريَكُهُم َّللاَّ

َ َسلََّم ۗ إِنَّ َولَتَنَاَزْعتُْم فِي اْْلَْمِر َولَٰ  هُ َعِليم  بِذَاِت ِكنَّ َّللاَّ

ُدورِ  ﴾٤٣﴿الصُّ

مان که بر ضد تو و اهل ای]آنان را [ نفرات  ]هنگامی را که خدا دررؤیاهای مکّررت [ یاد کن]و 
؛ و اگر [کنیتا آن را برای یارانت بیان]به تو اندک و ناچیز نشان داد [ تصمیم به جنگ داشتند

ار جنگ قطعًا سست می شدید و در ک![ ای یاران پیامبر]آنان را بسیار و زیاد نشان می داد، شما 
گاه شدن از رؤیای پیامبر، از سستی و ا]نزاع و اختالف می کردید، ولی خدا شما را  [  ختالفبا آ

(۴۳. )رهایی بخشید؛ زیرا او به آنچه در سینه هاست، داناست



10جزء (8)سوره انفال 

 َويُقَِل لُُكْم فِي ْم فِي أَْعيُنُِكْم قَِليًًل َوإِْذ يُِريُكُموُهْم إِِذ اْلتَقَْيتُ 

ُ أَْمرً   تُْرَجُع ا َكاَن َمْفعُوًَل ۗ َوإِلَى َّللاَِّ أَْعيُنِِهْم ِليَْقِضَي َّللاَّ

﴾٤٤﴿اْْلُُمورُ 

ندک هنگامی را که در جنگ بدر باهم برخورد کردید، دشمن را در چشم شما ا[ یاد کنید]و 
در اگر چه در گرما گرم جنگ، شما را]نشان داد، و شما را نیز در چشم آنان اندک نشان داد 
آنان را تا خدا پیروزی شما و شکست[ نظر آنان بسیار و آنان را در نظر شما اندک نشان داد

انجام شدنی بود، تحّقق دهد؛ و همه کارها به سوی خدا [ بر اساس اراده اش]که 
(۴۴. )بازگردانده می شود



10جزء (8)سوره انفال 

َ ْم فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا لَِقيتُ  اْذُكُروا َّللاَّ

﴾٤٥﴿َكثِيًرا لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 

ن از مشرکا]با گروهی [ در میدان نبرد]هنگامی که ! ای اهل ایمان
ار یاد کنید برخورد کردید، ایستادگی نمایید و خدا را بسی[ و کافران

(۴۵. )تا رستگار شوید



10جزء (8)سوره انفال 

َ َوَرُسولَهُ َوََل تَ  تَْذَهَب نَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا وَ َوأَِطيعُوا َّللاَّ

 َ ابِِرينَ ِريُحُكْم ۖ َواْصبُِروا ۚ إِنَّ َّللاَّ ﴾٤٦﴿َمَع الصَّ

ف و از خدا و پیامبرش فرمان برید، و با یکدیگر نزاع و اختال
میان مکنید، که سست و بد دل می شوید، و قدرت و شوکتتان از

(۴۶. )می رود؛ و شکیبایی ورزید؛ زیرا خدا با شکیبایان است



10جزء (8)سوره انفال 

ئَاَء  ِديَاِرِهْم بََطًرا َورِ َوََل تَُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمنْ 

ُ بَِما يَ النَّاِس َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَِّ  ْعَملُوَن  ۚ َوَّللاَّ

﴾٤٧﴿ُمِحيط  

ی و مانند کسانی مباشید که از خانه هایشان از روی مستی و غرور، و برای خودنمای
اری ولی سرانجام دچار شکست ذلت ب]بیرون آمدند و مردم را از راه خدا بازمی داشتند 

(۴۷. )؛ و خدا به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد[شدند



10جزء (8)سوره انفال 

َم ِمَن النَّاِس َوقَاَل ََل َغاِلَب لَُكُم اْليَوْ َوإِْذ َزيََّن لَُهُم الشَّْيَطاُن أَْعَمالَُهمْ 

ا تََراَءِت اْلفِ  ْيِه َوقَاَل إِنِ ي ئَتَاِن نََكَص َعلَٰى َعِقبَ َوإِنِ ي َجار  لَُكْم ۖ فَلَمَّ

ُ بَِريء  ِمْنُكْم إِنِ ي أََرٰى َما ََل تََرْونَ  َ ۚ َوَّللاَّ  َشِديُد إِنِ ي أََخاُف َّللاَّ

﴾٤٨﴿اْلِعقَابِ 

ی بر ضد اهل که در راه دشمنی با پیامبر و لشکرکش]هنگامی را که شیطان اعمالشان را [ یاد کنید]و 
هیچ [ مابه سبب جمعیت بسیار و آرایش جنگی ش]امروز : در نظرشان آراست و گفت[ ایمان بود

ی که دو پیروز شونده بر شما نیست، و من پناه دهنده به شمایم، ولی زمان[ با ایمان]کس از مردمان 
من : ، و گفتبا یکدیگر برخورد کردند، به عقب برگشت و پا به فرار گذاشت[ مؤمن و مشرک]گروه 

 بینید، البته می بینم که شما نمی[ چون نزول فرشتگان]بیزارم، من چیزی را [ یاران و پیروانم]از شما 
(۴۸. )من از خدا می ترسم و خدا سخت کیفر است



10جزء (8)سوره انفال 

ُؤََلِء  فِي قُلُوبِِهْم َمَرض  غَ إِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذينَ  رَّ َهٰ

َ َعِزيِدينُُهْم ۗ َوَمْن يَتََوكَّْل َعلَى َّللاَِّ  ﴾٤٩﴿ز  َحِكيم   فَاِنَّ َّللاَّ

بت به شک و تردید نس]هنگامی را که منافقان و آنان که در دل هایشان بیماری [ یاد کنید]و 
ی شرکت با این جمعیت اندک و اسلحه ناچیز برا]مؤمنان را دینشان : است، می گفتند[ حقایق

ردید پیروز بی ت]هر کس بر خدا توکل کند [ آنان باور نمی کردند که]فریفت، و [ در میدان نبرد
(۴۹. )؛ زیرا خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است[می شود



10جزء (8)سوره انفال 

ْضِربُوَن َن َكفَُروا ۙ اْلَمًَلئَِكةُ يَ َولَْو تََرٰى إِْذ يَتََوفَّى الَِّذي

ِِ ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم َوذُوقُوا َعذَ  ﴾٥٠﴿اَب اْلَحِري

شاهده و اگر آن زمانی را که فرشتگان جان کافران را می ستانند، م
نی می کوبند که بر چهره و پشتشان ضربات سنگی[ می بینی]کنی 
(۵۰!! )عذاب سوزان را بچشید[ به آنان نهیب می زنند که]و 



10جزء (8)سوره انفال 

ِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيِديُكْم وَ  َ لَْيَس بَِظًلَّ ذَٰ ﴾٥١﴿ٍم ِلْلعَبِيدِ أَنَّ َّللاَّ

نسبت این به سبب گناهانی است که مرتکب شده اند و گرنه خدا
. نیستستمکار[ حتی به کمترین چیزی از ستم]به بندگانش 

(۵۱)



10جزء (8)سوره انفال 

ِ ْن قَْبِلِهْم ۚ َكفَُرواَكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن ۙ َوالَِّذيَن مِ  بِآيَاِت َّللاَّ

ُ بِذُنُوبِِهْم ۗ إِنَّ  َ قَِويش َشِديُد الْ فَأََخذَُهُم َّللاَّ ﴾٥٢﴿ِعقَابِ  َّللاَّ

به آیات مانند عادت فرعونیان و پیشینیان آنان است که[ عادت  اینان]
به عذابی]خدا کافر شدند، پس خدا آنان را به کیفر گناهانشان 

(۵۲. )گرفت؛ زیرا خدا نیرومند و سخت کیفر است[ سخت



10جزء (8)سوره انفال 

َ لَْم يَُك ُمغَيِ   ِلَك بِأَنَّ َّللاَّ
ٰى قَْوٍم َحتَّٰى ًرا نِْعَمةً أَْنعََمَها َعلَ ذَٰ

َ َسِميع  َعِليم  يُغَيِ ُروا َما بِأَْنفُِسِهْم ۙ َوأَنَّ  ﴾٥٣﴿ َّللاَّ

ه قومی عطا به سبب این است که خدا بر آن نیست که نعمتی را که ب[ کیفر سخت]این 
ه، از عقاید حّق ]تغییر دهد تا زمانی که آنان آنچه را در خود [ به عذاب و نقمت]کرده 

ر دهند؛ و تغیی[ به کفر، شرک، عصیان و گناه]دارند [ حاالت پاک و اخالق حسنه ای که
(۵۳. )یقینًا خدا شنوا و داناست



10جزء (8)سوره انفال 

ا بِآيَاِت َربِ ِهْم ْن قَْبِلِهْم ۚ َكذَّبُوَكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن ۙ َوالَِّذيَن مِ 

لش َكانُوا ْقنَا آَل فِْرَعْوَن ۚ َوكُ فَأَْهلَْكنَاُهْم بِذُنُوبِِهْم َوأَْغرَ 

﴾٥٤﴿َظاِلِمينَ 

مانند عادت فرعونیان و پیشینیان آنان است که آیات [ عادت اینان]
شان هالک پروردگارشان را تکذیب کردند، در نتیجه ایشان را به کیفر گناهان
(۵۴. )نمودیم، و فرعونیان را غرق کردیم و همه آنان ستمکار بودند



10جزء (8)سوره انفال 

ِ ا لَِّذيَن َكفَُروا فَُهْم َلَ إِنَّ َشرَّ الدََّواِب  ِعْنَد َّللاَّ

﴾٥٥﴿يُْؤِمنُونَ 

ه کافرند و یقینًا بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند ک
(۵۵. )ایمان نمی آورند[ به سبب لجبازی و عنادشان]



10جزء (8)سوره انفال 

ةٍ قُُضوَن َعْهَدُهْم فِي ُكِل  الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمْنُهْم ثُمَّ يَنْ   َمرَّ

﴾٥٦﴿َوُهْم ََل يَتَّقُونَ 

، ولی پیمان بستی[ بارها]همان کسانی که با برخی از آنان 
(۵۶. )هر بار پیمانشان را می شکنند و از خدا پروا نمی کنند



10جزء (8)سوره انفال 

ا تَثْقَفَنَُّهْم فِي اْلَحرْ  ْد بِِهْم َمْن َخلْ فَاِمَّ فَُهْم لَعَلَُّهْم ِب فََشِر 

﴾٥٧﴿يَذَّكَُّرونَ 

نگین با وارد کردن مجازات و عقوبت س]پس اگر در میدان جنگ، بر آنان دست یافتی 
مار کن تا تار و[ و قصد جنگ با تو را دارند]دیگر کسانی را که دنبال آنانند [ بر ایشان

(۵۷.[ )و از خیال جنگ با تو بازایستند]شوند [ قدرت شما]متذّکر 



10جزء (8)سوره انفال 

ا تََخافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيَانَ  َ ةً فَاْنبِْذ إِلَْيِهْم َعلَ َوإِمَّ ٰى َسَواٍء ۚ إِنَّ َّللاَّ

﴾٥٨﴿ََل يُِحبُّ اْلَخائِنِينَ 

بیم [ یکه با آنان هم پیمان]و اگر از خیانت و پیمان شکنی گروهی 
و]به صورتی مساوی [ پیمان]داری، پس به آنان خبر ده که 

(۵۸. )گسسته است؛ زیرا خدا خائنان را دوست ندارد[ طرفینی



10جزء (8)سوره انفال 

﴾٥٩﴿ِجُزونَ بَقُوا ۚ إِنَُّهْم ََل يُعْ َوََل يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا سَ 

ر قدرت  ب]و آنان که کافرند گمان نکنند که با پیمان شکنی خود 
تا از ]عاجزکنند [ ما را]پیشی جسته اند، اینان نمی توانند [ حق

(۵۹.[ )دسترس قدرت ما بیرون روند



10جزء (8)سوره انفال 

ةٍ َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيلِ َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُ   تُْرِهبُوَن وَّ

ُكْم َوآَخِري ِ َوَعُدوَّ ُ َن ِمْن ُدونِِهْم ََل تَْعلَُموبِِه َعُدوَّ َّللاَّ نَُهُم َّللاَّ

ِ يَُوفَّ يَْعلَُمُهْم ۚ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيءٍ   إِلَْيُكْم َوأَْنتُْم  فِي َسبِيِل َّللاَّ

﴾٦٠﴿ََل تُْظلَُمونَ 
ان و اسب[ و نفرات و ساز و برگ جنگی]و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو 

یر آماده کنید تا به وسیله آنها دشمن خدا و دشمن خودتان ودشمنانی غ[ برای جنگ]ورزیده 
ه کنید، و هر چه در راه خدا هزین. ایشان را که نمی شناسید، ولی خدا آنان را می شناسد بترسانید

(۶۰. )پاداشش به طور کامل به شما داده می شود، و مورد ستم قرار نخواهید گرفت



10جزء (8)سوره انفال 

 ۚ إِنَّهُ ُهَو َها َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَِّ َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لَ 

﴾٦١﴿السَِّميُع اْلعَِليمُ 

بر و اگر دشمنان به صلح گرایند، تو هم به صلح گرای، و
(۶۱. )خدا توکل کن، که یقینًا او شنوا و داناست



10جزء (8)سوره انفال 

ُ ۚ ُهوَ َوإِْن يُِريُدوا أَْن يَْخَدُعوَك فَاِنَّ   الَِّذي أَيََّدَك  َحْسبََك َّللاَّ

﴾٦٢﴿بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمنِينَ 

قینًا خدا تو تو را بفریبند، ی[ در زمینه صلح و آشتی]و اگر بخواهند 
ه مؤمنان را بس است؛ اوست کسی که تو را با یاری خود و به وسیل

(۶۲. )نیرومند ساخت



10جزء (8)سوره انفال 

ِميعًا َما ْنفَْقَت َما فِي اْْلَْرِض جَ َوأَلََّف بَْيَن قُلُوبِِهْم ۚ لَْو أَ 

كِ  َ أَلََّف بَْينَُهمْ أَلَّْفَت بَْيَن قُلُوبِِهْم َولَٰ  إِنَّهُ َعِزيز   ۚنَّ َّللاَّ

﴾٦٣﴿َحِكيم  

، و میان دل هایشان الفت و پیوند برقرار کرد که اگر همه آنچه را در روی زمین است
یجاد هزینه می کردی نمی توانستی میان دل هایشان الفت اندازی، ولی خدا میان آنان ا

(۶۳. )الفت کرد؛ زیرا خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است



10جزء (8)سوره انفال 

 ُ ﴾٦٤﴿ُمْؤِمنِينَ  َوَمِن اتَّبَعََك ِمَن الْ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َحْسبَُك َّللاَّ

نظر از]خدا و مؤمنانی که از تو پیروی می کنند ! ای پیامبر
(۶۴. )برای تو بس است[ حمایت و پشتیبانی



10جزء (8)سوره انفال 

ِض اْلُمؤْ  إِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمنِيَن َعلَى اْلِقتَاِل ۚيَا أَيَُّها النَّبِيُّ َحِر 

ِمْنُكْم ِمائَة  تَْيِن ۚ َوإِْن يَُكنْ ِعْشُروَن َصابُِروَن يَْغِلبُوا ِمائَ 

﴾٦٥﴿ْفقَُهونَ ُروا بِأَنَُّهْم قَْوم  ََل يَ يَْغِلبُوا أَْلفًا ِمَن الَِّذيَن َكفَ 

ند بر دویست مؤمنان را به جنگ برانگیز که اگر از شما بیست نفر صابر باش! ای پیامبر
ن چیره باشند بر هزار نفر از کافرا[ صابر]نفر چیره می شوند، و اگر از شما صد نفر 

.نمی فهمند[ که حقایق توحید و قدرت خدا را]می شوند؛ زیرا آنان گروهی هستند 
(۶۵)



10جزء (8)سوره انفال 

ُ َعْنُكْم َوَعلِ  فَاِْن يَُكْن َم أَنَّ فِيُكْم َضْعفًا ۚاْْلَن َخفََّف َّللاَّ

ِمْنُكْم أَْلف  ائَتَْيِن ۚ َوإِْن يَُكنْ ِمْنُكْم ِمائَة  َصابَِرة  يَْغِلبُوا مِ 

ابِِرينَ  ۗيَْغِلبُوا أَْلفَْيِن بِاِْذِن َّللاَِّ  ُ َمَع الصَّ ﴾٦٦﴿ َوَّللاَّ

ین اگر از اکنون خدا به شما تخفیف داد و معلوم داشت که در شما ضعفی هست؛ بنابرا
باشند، [ ابرص]شما صد نفر صابر باشند بر دویست نفر چیره می شوند، و اگر هزار نفر 

(۶۶. )به فرمان خدا بر دو هزار نفر چیره می شوند؛ و خدا با صابران است



10جزء (8)سوره انفال 

فِي ْسَرٰى َحتَّٰى يُثِْخنَ َما َكاَن ِلنَبِيٍ  أَْن يَُكوَن لَهُ أَ 

ُ يُِريُد اْْل اْْلَْرِض ۚ تُِريُدوَن َعَرَض الدُّنْ  ُ يَا َوَّللاَّ ِخَرةَ ۗ َوَّللاَّ

﴾٦٧﴿َعِزيز  َحِكيم  

نگی بگیرد، اسیران ج[ پیش از جنگ و پیروزی بر دشمن]هیچ پیامبری را نسزد و نشاید که 
ن و و موقعیت دی]در زمین از قدرت و توان بیندازد [ دشمن را به طور کامل]تا زمانی که 

متاع ناچیز ![مؤمنان در جهان پابرجا و استوار گردد آن گاه اسیر بگیرد؛ شما ای یاران پیامبر
آخرت را می خواهد؛ و خدا توانای [ برای شما]و ناپایدار دنیا را می خواهید، و خدا 

(۶۷. )شکست ناپذیر و حکیم است



10جزء (8)سوره انفال 

َِ لَ  ِ َسبَ  َعذَاب  َمسَُّكْم فِيَما أََخْذتُمْ لَْوََل ِكتَاب  ِمَن َّللاَّ

﴾٦٨﴿َعِظيم  

ز اتمام که پیش ا]اگر فرمان و حکم الزمی که از سوی خدا گذشته است، نبود 
ن اجازه بدو]مسلمًا شما را به سبب اسیرانی که [ حجت کسی را عذاب نکند

(۶۸. )گرفتید، عذابی بزرگ می رسید[ پیامبر و پیش از شروع جنگ



10جزء (8)سوره انفال 

ا َغنِْمتُْم َحًَلًَل َطيِ   َ ۚفَُكلُوا ِممَّ َ َغفُور  بًا ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ إِنَّ َّللاَّ

﴾٦٩﴿َرِحيم  

گرفته اید، حالل و پاکیزه [ در میدان جنگ]آنچه از غنیمت 
ربان بخورید و از خدا پروا کنید؛ یقینًا خدا بسیار آمرزنده و مه

(۶۹. )است



10جزء (8)سوره انفال 

ُ أَْيِديُكْم ِمَن اْْلَْسَرىٰ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل ِلَمْن فِي  إِْن يَْعلَِم َّللاَّ

ا أُِخذَ ِمْنُكمْ فِي قُلُوبُِكْم َخْيًرا يُْؤتُِكْم خَ  َويَْغِفْر لَُكْم ۗ ْيًرا ِممَّ

ُ َغفُور  َرِحيم   ﴾٧٠﴿َوَّللاَّ

ر دل های اگر خدا خیری د: به اسیرانی که در اختیار شمایند، بگو! ای پیامبر
ه شما از شما گرفته اند ب[ در برابر آزادی شما]شما بداند، بهتر از مالی که 

(۷۰. )می دهد، و گناهانتان را می آمرزد و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است



10جزء (8)سوره انفال 

َ ِمْن قَْبُل فَ َوإِْن يُِريُدوا ِخيَانَتََك فَقَْد خَ  أَْمَكَن ِمْنُهْم ۗ انُوا َّللاَّ

ُ َعِليم  َحِكيم   ﴾٧١﴿َوَّللاَّ

ند، به تو خیانت ورز[ پس از آزاد شدنشان]و اگر اسیران آزاد شده بخواهند 
د، آنان پیش از این هم به خدا خیانت ورزیدن[ کار جدید و تازه ای نیست]

(۷۱. )پس او تو را بر آنان مسلط ساخت؛ و خدا دانا و حکیم است



10جزء (8)سوره انفال 

 َ ِ ْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فِيإِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بِأ َسبِيِل َّللاَّ

ئَِك بَْعضُ  ِذيَن آَمنُوا َولَْم ُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض ۚ َوالَّ َوالَِّذيَن آَوْوا َونََصُروا أُولَٰ

ِن ْيٍء َحتَّٰى يَُهاِجُروا ۚ َوإِ يَُهاِجُروا َما لَُكْم ِمْن َوََليَتِِهْم ِمْن شَ 

ْينَُكْم َوبَْينَُهْم النَّْصُر إَِلَّ َعلَٰى قَْوٍم بَ اْستَْنَصُروُكْم فِي الِد يِن فَعَلَْيُكمُ 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصير   ﴾٧٢﴿ِميثَاق  ۗ َوَّللاَّ
مسلمًا کسانی که ایمان آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و جان هایشان در راه خدا 
جهاد نمودند، و کسانی که مهاجران را پناه و جا دادند و یاری کردند، اینانند که یار و 

هیچ و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند شما را از دوستی آنان. دوست یکدیگرند
سودی نیست تا زمانی که هجرت کنند؛ و اگر در امور دین از شما یاری طلبند، بر 

ن شما شماست که آنان را یاری دهید مگر آنکه یاری دادن شما به زیان گروهی باشد که میا
(۷۲. )برقرار است؛ و خدا به آنچه انجام می دهید، بیناست[ ترک جنگ]و آنان پیمان 



10جزء (8)سوره انفال 

ة  عَلُوهُ تَُكْن فِتْنَ يَاُء بَْعٍض ۚ إَِلَّ تَفْ َوالَِّذيَن َكفَُروا بَْعُضُهْم أَْولِ 

﴾٧٣﴿فِي اْْلَْرِض َوفََساد  َكبِير  

رمان اگر شما ف[ و]و آنان که کافرند، دوستان و یاران یکدیگرند 
ارید فتنه را به اجرا نگذ[ با اهل ایمان و قطع رابطه با کافران]پیوند 

(۷۳. )و فسادی بزرگ در زمین پیدا خواهد شد



10جزء (8)سوره انفال 

ِ وَ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدو الَِّذيَن ا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ئَِك ُهُم اْلُمؤْ  ْغِفَرة  ِمنُوَن َحقًّا ۚ لَُهْم مَ آَوْوا َونََصُروا أُولَٰ

﴾٧٤﴿َوِرْزق  َكِريم  

و کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند 
و آنان که مهاجران را پناه دادند و یاری کردند، مؤمنان حقیقی فقط

(۷۴. )آنانند، برای آنان آمرزش و رزق نیکو و فراوانی است



10جزء (8)سوره انفال 

ُ َوالَِّذيَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد َوَهاَجرُ  ئَِك وا َوَجاَهُدوا َمعَُكْم فَأ ولَٰ

ي ِكتَاِب ُهْم أَْولَٰى بِبَْعٍض فِ ِمْنُكْم ۚ َوأُولُو اْْلَْرَحاِم بَْعضُ 

َ بُِكِل  َشْيءٍ  ِ ۗ إِنَّ َّللاَّ ﴾٧٥﴿َعِليم  َّللاَّ

ایمان آوردند و هجرت کردند و همراه [ از مؤمنان و نخستین مهاجران]و آنان که بعد 
[  رنامه ارثبنابر آنچه نسبت به ب]شما با دشمنان جنگیدند، از شمایند؛ و خویشاوندان 

(۷۵. )در کتاب خدا مقّرر شده از دیگران سزاوارترند؛ یقینًا خدا به همه چیز داناست



10جزء (9)سوره توبه

ِ َوَرُسوِلِه إِلَى الَِّذيَن َعاَهْدتُْم ِمَن بََراَءة  ِمَن َّللاَّ

﴾١﴿اْلُمْشِرِكينَ 

ش به بیزاری و لغو پیمان از سوی خدا و پیامبر[ اعالم  ]این 
(۱).کسانی از مشرکان است که با آنان پیمان بسته اید



10جزء (9)سوره توبه

ْم َغْيُر ْشُهٍر َواْعلَُموا أَنَّكُ فَِسيُحوا فِي اْْلَْرِض أَْربَعَةَ أَ 

َ ُمخْ  ِ ۙ َوأَنَّ َّللاَّ ﴾٢﴿ِزي اْلَكافِِرينَ ُمْعِجِزي َّللاَّ

در زمین گردش[ در کمال آزادی و امنیت]بنابراین، چهار ماه حرام را 
د از دسترس تا بتوانی]کنید و بدانید که شما عاجز کننده خدا نیستید 

(۲. )و خدا خوار کننده کافران است[ قدرت او بیرون روید



10جزء (9)سوره توبه

ِ َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاِس  َ بَِريء  يَْوَم اْلَحجِ  اْْلَْكبَِر أَنَّ َوأََذان  ِمَن َّللاَّ  َّللاَّ

إِْن تََولَّْيتُْم ْبتُْم فَُهَو َخْير  لَُكْم ۖ وَ ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ۙ َوَرُسولُهُ ۚ فَاِْن تُ 

ۗ ِ ﴾٣﴿عََذاٍب أَِليمٍ َوبَِش ِر الَِّذيَن َكفَُروا بِ فَاْعلَُموا أَنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي َّللاَّ

و یقینًا خدا: و این اعالمی است از سوی خدا و پیامبرش به همه مردم در روز حج اکبر که
از ]اگر ![ انای مشرک]؛ پس [و هیچ تعهدی نسبت به آنان ندارند]پیامبرش از مشرکان بیزارند 

از وفای ]وی برای شما بهتر است و اگر ر[ و مسلمان شوید]توبه کنید [ پیمان شکنی و خیانت
د از دسترس تا بتوانی]بگردانید، بدانید که شما عاجز کننده خدا نیستید [ به پیمان و اسالم

(۳. )؛ و کسانی را که کفر ورزیدند، به عذابی دردناک مژده ده[قدرت او بیرون روید



10جزء (9)سوره توبه

ُصوُكْم َشْيئًا ِرِكيَن ثُمَّ لَْم يَْنقُ إَِلَّ الَِّذيَن َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمشْ 

وا إِلَْيِهْم َعْهدَ َولَْم يَُظاِهُروا َعلَْيُكْم أََحًدا فَ  ُهْم إِلَٰى أَتِمُّ

َ يُِحبُّ الْ  تِِهْم ۚ إِنَّ َّللاَّ ﴾٤﴿ُمتَِّقينَ ُمدَّ

نسبت [ یمان رااز شرایط پ]مگر کسانی از مشرکان که با آنان پیمان بستید، سپس چیزی 
مانشان تا بر ضد شما یاری نکردند، پس به پی[ از دشمنان را]به شما نکاستند و احدی 

(۴. )پایان مدتشان وفادار باشید؛ زیرا خدا پرهیزکاران را دوست دارد
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ُث َوَجْدتُُموُهْم ْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحيْ فَاَِذا اْنَسلََخ اْْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَا

تَابُوا  ُكلَّ َمْرَصٍد ۚ فَاِنْ َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُُدوا لَُهمْ 

َكاةَ فَ  ًَلةَ َوآتَُوا الزَّ َ َغفُور  َخلُّوا َسبِيلَُهْم ۚ إِنَّ َوأَقَاُموا الصَّ َّللاَّ

﴾٥﴿َرِحيم  
ه اسیری پس هنگامی که ماه های حرام سپری شود، مشرکان را هر جا یافتید، بکشید و ب

ر توبه کردند بگیرید و محاصره کنید و در هر کمین گاهی به کمین آنان بنشینید؛ ولی اگ
ار آمرزنده و و نماز را بر پا داشتند و زکات پرداختند، پس آزادشان گذارید؛ زیرا خدا بسی

(۵. )مهربان است
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ٰى يَْسَمَع َجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّ َوإِْن أََحد  ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْستَ 

ِ ثُمَّ أَْبِلْغهُ َمأَْمنَ  ِلَك بِأَنَُّهْم قَوْ َكًَلَم َّللاَّ ﴾٦﴿م  ََل يَْعلَُمونَ هُ ۚ ذَٰ

نود، آن گاه و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پس پناهش بده تا سخن خدا را بش
حقایق ]او را به جایگاه امنش برسان؛ این به سبب آن است که آنان گروهی هستند که 

(۶.[ )باشد که در پناه تو و شنیدن سخن حق مسلمان شوند]نمی دانند [ را
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ِ َوِعْنَد رَ َكْيَف يَُكوُن ِلْلُمْشِرِكيَن َعهْ  ُسوِلِه إَِلَّ د  ِعْنَد َّللاَّ

اُموا لَُكْم  اْلَحَراِم ۖ فََما اْستَقَ الَِّذيَن َعاَهْدتُْم ِعْنَد اْلَمْسِجدِ 

َ يُ  ﴾٧﴿ِحبُّ اْلُمتَِّقينَ فَاْستَِقيُموا لَُهْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

ی که همواره در صورت]تواند بود [ استوار]چگونه مشرکان را نزد خدا و پیامبرش پیمانی 
سته اید، مگر کسانی که با آنان در کنار مسجد الحرام پیمان ب[ پیمان شکنی می کنند

با آنان پایداری با شما پایداری کنند، شما هم به پیمانتان[ به پیمانشان]پس تا زمانی که 
(۷. )کنید؛ زیرا خدا پرهیزکاران را دوست دارد
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ةً ۚ  يَْرقُبُوا فِيُكْم إَِلًّ َكْيَف َوإِْن يَْظَهُروا َعلَْيُكْم َلَ   َوََل ِذمَّ

﴾٨﴿ُهْم فَاِسقُونَ ٰى قُلُوبُُهْم َوأَْكثَرُ يُْرُضونَُكْم بِأَْفَواِهِهْم َوتَأْبَ 

ره شوند، نه و در صورتی که اگر بر شما چی[ مشرکان بر پیمان خود پای بندند؟]چگونه 
بانشان شما را با ز!! خویشاوندی را در حّق شما رعایت می کنند، نه پیمانی را[ پیوند  ]

ان امتناع دارد و بیشترش[ از خشنود کردن شما]خشنود می کنند، ولی دل هایشان 
(۸. )فاسقند
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ِ ثََمنًا قَلِ  يِلِه ۚ إِنَُّهْم يًًل فََصدُّوا َعْن َسبِ اْشتََرْوا بِآيَاِت َّللاَّ

﴾٩﴿َساَء َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

آیات خدا را در برابر بهایی اندک فروختند و مردم را از راه خدا 
(۹. )بازداشتند؛ راستی چه بد است آنچه را همواره انجام می دادند
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ئَِك هُ ََل يَْرقُبُوَن فِي ُمْؤِمٍن إَِلًّ َوَلَ  ةً ۚ َوأُولَٰ ُم  ِذمَّ

﴾١٠﴿اْلُمْعتَُدونَ 

مانی را خویشاوندی و پی[ پیوند  ]در حّق هیچ مؤمنی رعایت  
(۱۰. )نمی کنند؛ و آنان همان تجاوز کارانند



10جزء (9)سوره توبه

ًَلةَ َوآ َكاةَ فَاِْخَوانُ فَاِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ ُكْم فِي تَُوا الزَّ

ُل اْْليَاِت ِلقَ  ﴾١١﴿ْوٍم يَْعلَُمونَ الِد يِن ۗ َونُفَِص 

را بر پا توبه کنند و نماز[ از پیمان شکنی، قطع رحم، کفر و شرک]پس اگر 
روهی دارند و زکات بپردازند، برادران دینی شمایند؛ و ما آیات خود را برای گ

(۱۱. )می دانند، به صورت های گوناگون بیان می کنیم[ واقعیات را]که 
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ِدينُِكْم  َعْهِدِهْم َوَطعَنُوا فِيَوإِْن نََكثُوا أَْيَمانَُهْم ِمْن بَْعدِ 

ةَ اْلُكْفِر ۙ إِنَّ  ُهْم ُهْم ََل أَْيَماَن لَُهْم لَعَلَّ فَقَاتِلُوا أَئِمَّ

﴾١٢﴿يَْنتَُهونَ 

و عیب و اگر پیمان هایشان را پس از تعهدشان شکستند و در دین شما زبان به طعنه
ت به پیمان نسب]جویی گشودند، در این صورت با پیشوایان کفر بجنگید که آنان را 

(۱۲. )ندبازایست[ از طعنه زدن و پیمان شکنی]هیچ تعهدی نیست، باشد که [ هایشان
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وا بِاِْخَراجِ أَََل تُقَاتِلُوَن قَْوًما نََكثُوا أَيْ  ُسوِل َمانَُهْم َوَهمُّ  الرَّ

ةٍ ۚ أَتَ  َل َمرَّ ُ أَ َوُهْم بََدُءوُكْم أَوَّ ُِّ أَْن تَْخَشْوهُ ْخَشْونَُهْم ۚ فَاَلِلَّ َح

﴾١٣﴿إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

چرا و برای چه نمی جنگید؟ آن هم با گروهی که پیمان های خود را شکستند، و 
تین بار عزمشان را بر بیرون کردن پیامبر از وطنش جزم کردند و هم آنان بودند که نخس

زاوارتر در صورتی که اگر مؤمن هستید، خدا س! با شما جنگیدند، آیا از آنان می ترسید؟
(۱۳. )است که از او بترسید



10جزء (9)سوره توبه

 َ ُ بِأ ُصْرُكْم َعلَْيِهْم ْيِديُكْم َويُْخِزِهْم َويَنْ قَاتِلُوُهْم يُعَِذ ْبُهُم َّللاَّ

﴾١٤﴿َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِينَ 

وایشان با آنان بجنگید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و رس
[پر سوز و غم]نماید و شما را بر آنان پیروزی دهد و سینه های 

(۱۴. )مردم مؤمن را شفا بخشد
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 ُ ُ َعلَٰى َمْن يَ َويُْذِهْب َغْيَظ قُلُوبِِهْم ۗ َويَت ُ وُب َّللاَّ َشاُء ۗ َوَّللاَّ

﴾١٥﴿َعِليم  َحِكيم  

و خشم دل هایشان را از میان ببرد؛ و خدا توبه هر کس را
(۱۵. )بخواهد می پذیرد؛ و خدا دانا و حکیم است
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ُ الَِّذينَ أَْم َحِسْبتُْم أَْن تُتَْرُكوا َولَمَّ  َجاَهُدوا ِمْنُكْم ا يَْعلَِم َّللاَّ

ِ وَ  نِيَن ََل َرُسوِلِه َوََل اْلُمْؤمِ َولَْم يَتَِّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ُ َخبِير  بَِما تَ  ﴾١٦﴿ْعَملُونَ َوِليَجةً ۚ َوَّللاَّ

ه هنوز در حالی ک[ و به بوته آزمایش نیازمایند]آیا گمان کرده اید که شما را به خود واگذارند 
تند، کسانی از شما را که جهاد کردند و غیر خدا و پیامبرش و مؤمنان را محرم اسرار خود نگرف

ن معلوم یقینًا باید آزمایش شوید تا مؤمن از غیر مؤم]از دیگران معلوم و مشخص نکرده است 
گاه است[و مشخص شود (۱۶. )؛ و خدا به آنچه انجام می دهید، آ



10جزء (9)سوره توبه

ِ َشاِهدِ َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكيَن أَْن يَْعُمرُ  يَن َعلَٰى وا َمَساِجَد َّللاَّ

ئِكَ  ي النَّاِر ُهْم  َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َوفِ أَْنفُِسِهْم بِاْلُكْفِر ۚ أُولَٰ

﴾١٧﴿َخاِلُدونَ 

هی گوا[ و انکار حقایق]و مشرکان در حالی که بر ضد خود به کفر 
می دهند، صالحیت آباد کردن مساجد خدا را ندارند؛ اینانند که 

(۱۷. )اعمالشان تباه و بی اثر است و در آتش جاودانه اند
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ِ َمنْ  ِ َواْليَْوِم اإِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ ْْلِخِر َوأَقَاَم آَمَن بِاَلِلَّ

َكاةَ َولَْم يَخْ  ًَلةَ َوآتَى الزَّ َ ۖ فَعَسَ الصَّ ئَِك أَْن َش إَِلَّ َّللاَّ ٰى أُولَٰ

﴾١٨﴿يَُكونُوا ِمَن اْلُمْهتَِدينَ 

ا و آباد کردن مساجد خدا فقط در صالحیت کسانی است که به خد
ز از روز قیامت ایمان آورده و نماز را بر پا داشته و زکات پرداخته و ج

(۱۸. )ندخدا نترسیده اند؛ پس امید است که اینان از راه یافتگان باش
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َكَمْن آَمَن اَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ أََجعَْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاجِ  َوِعمَ 

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َوَجاَهَد فِ  ِ ۚ ََل يَ بِاَلِلَّ ْستَُووَن ِعْنَد ي َسبِيِل َّللاَّ

ُ ََل يَْهِدي اْلقَْومَ  ِ ۗ َوَّللاَّ ﴾١٩﴿الظَّاِلِمينَ َّللاَّ

ه کسی قرار داده اید ک[ عمل]آیا آب دادن به حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را مانند 
ر نزد خدا براب[ این دو! ]به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است؟

(۱۹. )و یکسان نیستند و خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی کند
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ِ بِ الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِ  أَْمَواِلِهْم ي َسبِيِل َّللاَّ

ئَِك ُهمُ َوأَْنفُِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجةً ِعْندَ  ِ ۚ َوأُولَٰ  َّللاَّ

﴾٢٠﴿اْلفَائُِزونَ 

آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جان هایشان در 
گ تر و راه خدا به جهاد برخاستند، منزلتشان در پیشگاه خدا بزر

(۲۰. )برتر است، و فقط اینانند که کامیابند
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لَُهْم فِيَها ْنهُ َوِرْضَواٍن َوَجنَّاتٍ يُبَِش ُرُهْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة مِ 

﴾٢١﴿نَِعيم  ُمِقيم  

ی پروردگارشان آنان را نزد خود به رحمت و خشنودی و بهشت های
(۲۱. )که برای آنان در آنها نعمت های پایدار است، مژده می دهد
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 َ ﴾٢٢﴿ِعْنَدهُ أَْجر  َعِظيم  َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا ۚ إِنَّ َّللاَّ

همواره در آنجا جاودانه اند؛ یقینًا نزد خدا پاداشی بزرگ
(۲۲. )است
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ْم أَْوِليَاَء إِِن ذُوا آبَاَءُكْم َوإِْخَوانَكُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَتَّخِ 

يمَ  ئَِك اِن ۚ َوَمْن يَتََولَُّهْم مِ اْستََحبُّوا اْلُكْفَر َعلَى اْْلِ ْنُكْم فَأُولَٰ

﴾٢٣﴿ُهُم الظَّاِلُمونَ 

ح دهند، اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجی! ای اهل ایمان
آنان را آنان را دوستان و سرپرستان خود مگیرید؛ و کسانی از شما که

(۲۳. )دوست و سرپرست خود گیرند، هم اینانند که ستمکارند
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يَرتُُكْم َوأَْمَوال  َوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعشِ قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِخْ 

ا أََحبَّ إِلَْيُكْم اَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْونَهَ اْقتََرْفتُُموَها َوتَِجاَرة  تَْخَشْوَن َكسَ 

ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد فِي َسبِيلِ  ُ بِأَْمِرِه ۗ ِه فَتََربَُّصوا َحتَّٰى يَأْ ِمَن َّللاَّ تَِي َّللاَّ

ُ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ  ﴾٢٤﴿َوَّللاَّ

والی که فراهم اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشانتان و ام: بگو
آنها دل آورده اید و تجارتی که از بی رونقی و کسادی اش می ترسید و خانه هایی که به

ظر خوش کرده اید، نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب ترند، پس منت
(۲۴. )بمانید تا خدا فرمان عذابش را بیاورد؛ و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند
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ُ فِي َمَواطِ  ْيٍن ۙ إِْذ َن َكثِيَرةٍ ۙ َويَْوَم ُحنَ لَقَْد نََصَرُكُم َّللاَّ

اقَْت َعلَْيُكُم ْغِن َعْنُكْم َشْيئًا َوضَ أَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكْم فَلَْم تُ 

﴾٢٥﴿تُْم ُمْدبِِرينَ اْْلَْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ َولَّيْ 

روز [به ویژه]بی تردید خدا شما را در جبهه های زیاد و عرصه های بسیار یاری کرد و 
فزونی ]حنین، آن زمان که فزونی افرادتان شما را مغرور و شگفت زده کرد، ولی [ نبرد]

چیزی از خطر را از شما برطرف نکرد، و زمین با همه وسعت و فراخی اش بر [ عدد
(۲۵. )شما تنگ شد، سپس پشت به دشمن از عرصه نبرد گریختید
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ُ َسِكينَتَهُ عَ  ِمنِيَن َوأَْنَزَل لَٰى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمؤْ ثُمَّ أَْنَزَل َّللاَّ

ِلَك جَ ُجنُوًدا لَْم تََرْوَها َوَعذََّب الَّذِ  َزاُء يَن َكفَُروا ۚ َوذَٰ

﴾٢٦﴿اْلَكافِِرينَ 

ازل بر پیامبرش و مؤمنان ن[ که حالت طمأنینه قلبی است]آن گاه خدا آرامش خود را 
ی را که فرود آورد، و کسان[ برای یاری مؤمنان]کرد، و لشکریانی که آنان را نمی دیدید 

(۲۶. )انکفر می ورزیدند، به عذاب سختی مجازات کرد؛ و این است کیفر کفرپیشگ
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لِ  ُ ِمْن بَْعِد ذَٰ ُ َغفُور  َك َعلَٰى َمْن يََشاُء ۗ وَ ثُمَّ يَتُوُب َّللاَّ َّللاَّ

﴾٢٧﴿َرِحيم  

وبه هر ت[ گناه بزرگ که فرار از جنگ است]سپس خدا بعد از این 
کس را که بخواهد می پذیرد؛ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان 

(۲۷. )است
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ْقَربُوا ُمْشِرُكوَن نََجس  فًََل يَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما الْ 

ْيلَةً فََسْوَف ذَا ۚ َوإِْن ِخْفتُْم عَ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم هَٰ 

ُ ِمْن فَْضِلِه إِنْ  َ َعِليم  يُْغنِيُكُم َّللاَّ ﴾٢٨﴿ َحِكيم   َشاَء ۚ إِنَّ َّللاَّ

جز این نیست که مشرکان پلیدند؛ پس نباید بعد از امسال به ! ای اهل ایمان
داد و ستد به سبب قطع رابطه با آنان و تعطیل شدن]مسجدالحرام نزدیک شوند؛ و اگر 

ل و از بی نوایی و تنگدستی می ترسید، خدا اگر بخواهد شما را از فض[ با ایشان
(۲۸. )احسانش بی نیاز می کند؛ یقینًا خدا دانا و حکیم است
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ُموَن َما  َوََل بِاْليَْوِم اْْلِخِر وَ قَاتِلُوا الَِّذيَن ََل يُْؤِمنُوَن بِاَلِلَِّ  ََل يَُحِر 

ُ َوَرُسولُهُ َوََل يَِدينُونَ  َم َّللاَّ ِِ  ِمَن الَِّذينَ َحرَّ  أُوتُوا  ِديَن اْلَح

﴾٢٩﴿ْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ اْلِكتَاَب َحتَّٰى يُْعُطوا اْلِجْزيَةَ عَ 

با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند، و آنچه را خدا و 
ا با پیامبرش حرام کرده اند، حرام نمی شمارند، و دین حق را نمی پذیرند، بجنگید ت

زیه متواضع و فروتن اند، ج[ نسبت به احکام دولت اسالمی]دست خود در حالی که 
(۲۹. )بپردازند
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ى اْلَمِسيُح  َوقَالَِت النََّصارَ َوقَالَِت اْليَُهوُد ُعَزْير  اْبُن َّللاَِّ 

 َ ِلَك قَْولُُهْم بِأ ِ ۖ ذَٰ ْوَل الَِّذيَن ْفَواِهِهْم ۖ يَُضاِهئُوَن قَ اْبُن َّللاَّ

 ُ ﴾٣٠﴿ ۚ أَنَّٰى يُْؤفَُكونَ َكفَُروا ِمْن قَْبُل ۚ قَاتَلَُهُم َّللاَّ

این . مسیح، پسر خداست: و نصاری گفتند. ُعزیر، پسر خداست: و یهود گفتند
ه پیش از این است که به زبان می آورند، و به گفتار کسانی ک[ بی دلیل و برهان]گفتاری 

ه از حق ب]کفر ورزیدند، شباهت دارد؛ خدا آنان را نابود کند، چگونه [ به حقایق]
(۳۰. )منحرف می شوند[ باطل
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 َواْلَمِسيَح أَْربَابًا ِمْن ُدوِن َّللاَِّ اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهمْ 

ًها َواِحًدا ۖ َلَ اْبَن َمْريََم َوَما أُِمُروا إَِلَّ ِليَعْ  هَ إَِلَّ بُُدوا إِلَٰ
 إِلَٰ

ا يُْشِرُكونَ  ﴾٣١﴿ُهَو ۚ ُسْبَحانَهُ َعمَّ

ند؛ در آنان دانشمندان و راهبانشان و مسیح پسر مریم را به جای خدا به خدایی گرفت
بپرستند؛ حالی که مأمور نبودند مگر اینکه معبود یگانه را که هیچ معبودی جز او نیست

(۳۱. )منّزه و پاک است از آنچه شریک او قرار می دهند
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ُ إَِلَّ أَْن  بِأَْفَواِهِهْم َويَأْبَ يُِريُدوَن أَْن يُْطِفئُوا نُوَر َّللاَِّ  ى َّللاَّ

﴾٣٢﴿ُرونَ يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ اْلَكافِ 

[  پایهو تبلیغات  بی]همواره می خواهند نور خدا را با سخنان باطل 
خود خاموش کنند؛ ولی خدا جز اینکه نور خود را کامل کند، 

(۳۲. )نمی خواهد، هر چند کافران خوش نداشته باشند
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ِِ  ِليُ ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلهُ  ْظِهَرهُ َدٰى َوِديِن اْلَح

﴾٣٣﴿ُمْشِرُكونَ َعلَى الِد يِن ُكِل ِه َولَْو َكِرهَ الْ 

ا بر همه اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن ر
(۳۳. )ادیان پیروز گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند



10جزء (9)سوره توبه

ْهبَانِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َكثِيًرا  لَيَأُْكلُوَن ِمَن اْْلَْحبَاِر َوالرُّ

ِ ۗ َواأَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل َويَُصدُّ  لَِّذيَن وَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ

ةَ َوََل يُ  ِ فَبَِش ْرُهْم ْنِفقُونََها فِي َسبِيلِ يَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ َّللاَّ

﴾٣٤﴿بِعََذاٍب أَِليمٍ 

ورتی و به ص]یقینًا بسیاری از عالمان یهود و راهبان، اموال مردم را به باطل ! ای اهل ایمان
از راه خدا بازمی دارند؛ و کسانی را که طال و نقره [ مردم را]می خورند و همواره [ نامشروع

(۳۴. )می اندوزند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند، به عذاب دردناکی مژده ده
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بَاُهُهْم َهنََّم فَتُْكَوٰى بَِها جِ يَْوَم يُْحَمٰى َعلَْيَها فِي نَاِر جَ 

ذَا َما كَ  ْم فَذُوقُوا َما نَْزتُْم ِْلَْنفُِسكُ َوُجنُوبُُهْم َوُظُهوُرُهْم ۖ َهٰ

﴾٣٥﴿ُكْنتُْم تَْكنُِزونَ 

پهلو روزی که آن اندوخته ها را در آتش دوزخ به شّدت گرما دهند و پیشانی و
که برای این است ثروتی[ و به آنان نهیب زنند]و پشتشان را به آن داغ کنند 

(۳۵. )خود اندوختید، پس کیفر زراندوزی خود را بچشید
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ِ اثْنَا عَ  َِ َشَر َشْهًرا فِي ِكتَاِب َّللاَِّ إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهوِر ِعْنَد َّللاَّ يَْوَم َخلَ

ِلَك الِد يُن اْلقَيِ  السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِمْنَها أَْربَعَة  ُحرُ  ُم ۚ فًََل تَْظِلُموا م  ۚ َذٰ

ْم َكافَّةً ۚ َواْعلَُموا ِكيَن َكافَّةً َكَما يُقَاتِلُونَكُ فِيِهنَّ أَْنفَُسُكْم ۚ َوقَاتِلُوا اْلُمْشرِ 

َ َمَع اْلُمتَِّقينَ  ﴾٣٦﴿أَنَّ َّللاَّ

خدا [ علم]یقینًا شماره ماه ها در پیشگاه خدا از روزی که آسمان ها و زمین را آفریده در کتاب 
دوازده ماه است؛ از آنها چهار ماهش ماه حرام است؛ این است حساب استوار و پایدار؛ پس 

ان بر خود ستم روا مدارید و با همه مشرکان هم[ با جنگ و فتنه و خونریزی]در این چهار ماه 
(۳۶. )گونه که آنان با همه شما می جنگند، بجنگید و بدانید خدا با پرهیزکاران است
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ِحلُّونَهُ َعاًما َضلُّ بِِه الَِّذيَن َكفَُروا يُ إِنََّما النَِّسيُء ِزيَاَدة  فِي اْلُكْفِر ۖ يُ 

ُمونَهُ َعاًما ِليَُواِطئُوا ِعدَّةَ مَ  ُ فَيُِحلُّوا َما حَ َويَُحِر  َم َّللاَّ ُ ۚ ُزيِ َن ا َحرَّ َم َّللاَّ رَّ

ُ ََل يَْهِدي ﴾٣٧﴿اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ لَُهْم ُسوُء أَْعَماِلِهْم ۗ َوَّللاَّ

و این ]افزایشی در کفر است؛ [ حرمت ماهی به ماه دیگر]بی تردید به تأخیر انداختن 
[  اقعینسبت به ماه های حرام و]کافران را به سبب آن [ بدعتی است که سردمداران کفر

گمراه می کنند، یک سال ماه حرام را حالل می شمارند و در دیگر سال آن را حرام می دانند
آنچه را[ در نهایت]تا با شماره ماه هایی که خدا حرام کرده هماهنگ و مطابق سازند ولی 

ده و خدا حرام کرده از پیش خود حالل می کنند؛ زشتی کارهایشان در نظرشان آراسته ش
(۳۷. )خدا گروه کافران را هدایت نمی کند
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ِ يَل لَُكُم اْنِفُروا فِي سَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُكْم إَِذا قِ  بِيِل َّللاَّ

ْنيَا ِمنَ اثَّاقَْلتُْم إِلَى اْْلَْرِض ۚ أََرِضيتُ   اْْلِخَرةِ ۚ فََما ْم بِاْلَحيَاةِ الدُّ

ْنيَا فِي اْْلِخَرةِ  ﴾٣٨﴿إَِلَّ قَِليل  َمتَاُع اْلَحيَاةِ الدُّ

د در برای نبر: شما را چه عذر و بهانه ای است هنگامی که به شما گویند! ای اهل ایمان
و به دنیا ]ید بیرون روید؛ به سستی و کاهلی می گرای[ از شهر و دیارتان]راه خدا باشتاب 

االی آیا به زندگی دنیا به جای آخرت دل خوش شده اید؟ ک![ و شهواتش میل می کنید؟
(۳۸. )زندگی دنیا در برابر آخرت جز کاالیی اندک نیست
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ْوًما َغْيَرُكْم َوََل ا أَِليًما َويَْستَْبِدْل قَ إَِلَّ تَْنِفُروا يُعَِذ ْبُكْم َعذَابً 

ُ َعلَىٰ  وهُ َشْيئًا ۗ َوَّللاَّ ﴾٣٩﴿ ُكِل  َشْيٍء قَِدير  تَُضرُّ

ی کند اگر باشتاب بیرون نروید، خدا شما را به عذابی دردناک عذاب م
[ نبردبا نرفتن به میدان]و گروه دیگری را به جای شما می آورد؛ و شما 

(۳۹. )هیچ زیانی به خدا نمی رسانید؛ و خدا بر هر کاری تواناست
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ُ إِذْ  انَِي اثْنَْيِن إِْذ  أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروا ثَ إَِلَّ تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ َّللاَّ

َ َمعَنَا ُۖهَما فِي اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه ََل تَ  ُ ْحَزْن إِنَّ َّللاَّ فَأَْنَزَل َّللاَّ

يَن َكفَُروا ْم تََرْوَها َوَجعََل َكِلَمةَ الَّذِ َسِكينَتَهُ َعلَْيِه َوأَيََّدهُ بُِجنُوٍد لَ 

ِ ِهَي اْلعُْليَ  ُ َعِزيز  َحِكيم  السُّْفلَٰى ۗ َوَكِلَمةُ َّللاَّ ﴾٤٠﴿ا ۗ َوَّللاَّ

امی که اگر پیامبر را یاری ندهید، یقینًا خدا او را یاری می دهد؛ چنان که او را یاری داد هنگ
ور ث]کافران از مکه بیرونش کردند در حالی که یکی از دو تن بود، آن زمان هر دو در غار 

اندوه به خود راه مده خدا با : بودند، همان زمانی که به همراهش گفت[ نزدیک مکه
، و او را بر پیامبر نازل کرد[ که حالت طمأنینه قلبی است]پس خدا آرامش خود را . ماست

داد، و شعار با لشکریانی که شما ندیدید، نیرومند ساخت، و شعار کافران را پست تر قرار
(۴۰. )خداست که شعار واالتر و برتر است؛ و خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است



10جزء (9)سوره توبه

ُكْم فِي ا بِأَْمَواِلُكْم َوأَْنفُسِ اْنِفُروا ِخفَافًا َوثِقَاًَل َوَجاِهُدو

ِلُكْم َخْير  لَ  ِ ۚ ذَٰ ﴾٤١﴿نَ ُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَسبِيِل َّللاَّ

به سوی و سواره، پیاده، پیر و جوان]با شتاب با تجهیزات سبک و سنگین 
ه اگر بیرون روید، و با اموال و جان هایتان در راه خدا جهاد کنید ک[ میدان نبرد

(۴۱. )باشید این برای شما بهتر است[ ی  به حقایق]دانا 



10جزء (9)سوره توبه

ِكْن ا قَاِصًدا ََلتَّبَعُوَك وَ لَْو َكاَن َعَرًضا قَِريبًا َوَسفَرً  لَٰ

ِ لَوِ بَعَُدْت َعلَْيِهُم الشُّقَّةُ ۚ َوسَ  اْستََطْعنَا لََخَرْجنَا يَْحِلفُوَن بِاَلِلَّ

 ُ ﴾٤٢﴿اِذبُونَ  يَْعلَُم إِنَُّهْم لَكَ َمعَُكْم يُْهِلُكوَن أَْنفَُسُهْم َوَّللاَّ

در [ تبی رنج و مشق]غنیمتی [ برای مسلمانان سست اراده و منافقان  مسلمان نما]اگر 
بال تو کوتاه و آسان بود، مسلمًا به دن[ به سوی میدان نبرد]سفر [ راه]دسترس بود و 

به می آمدند، ولی پیمودن راه طوالنی پر مشقت به نظرشان طاقت فرسا آمد، و به زودی
به ]خود را [ انآن]خدا سوگند می خورند که اگر توانایی داشتیم یقینًا با شما بیرون می آمدیم 

(۴۲. )هالک می کنند و خدا می داند که بی تردید آنان دروغگویند[ دروغ و تزویرشان



10جزء (9)سوره توبه

ُ َعْنَك ِلَم أَِذْنَت لَهُ  َك الَِّذيَن َصَدقُوا ْم َحتَّٰى يَتَبَيََّن لَ َعفَا َّللاَّ

﴾٤٣﴿َوتَْعلََم اْلَكاِذبِينَ 

[راستگویی]خدا تو را مورد بخشش و لطف قرار دهد، چرا پیش از آنکه 
حبتی از روی مهر و م]راستگویان بر تو روشن شود، و دروغگویان را بشناسی 

(۴۳)دادی؟ [ ترک جنگ]به آنان اجازه [ که به ایشان داری



10جزء (9)سوره توبه

ِ َواْليَْوِم اْْلخِ ََل يَْستَأِْذنَُك الَِّذيَن يُْؤِمنُ  ِر أَْن وَن بِاَلِلَّ

ُ َعِليم  بِاْلمُ يَُجاِهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسهِ  ﴾٤٤﴿تَِّقينَ ْم ۗ َوَّللاَّ

ا اموال آنان که به خدا و روز قیامت ایمان دارند از تو برای بازایستادن از جهاد ب
بلکه در هر شرایطی مشتاقانه به سوی]و جان هایشان اجازه نمی خواهند 

(۴۴. )؛ و خدا به پرواپیشگان داناست[میدان نبرد بیرون می روند



10جزء (9)سوره توبه

ِ َواْليَ إِنََّما يَْستَأِْذنَُك الَِّذيَن ََل يُ  ْوِم اْْلِخِر ْؤِمنُوَن بِاَلِلَّ

﴾٤٥﴿ْيبِِهْم يَتََردَُّدونَ َواْرتَابَْت قُلُوبُُهْم فَُهْم فِي رَ 

فقط کسانی از تو اجازه ترک جهاد می خواهند که به خدا و روز
[ در انجام فرمان های حق]قیامت ایمان ندارند و دل هایشان 

(۴۵. )دچار تردید است و همواره در تردیدشان سرگردانند



10جزء (9)سوره توبه

ِكْن َكرِ َولَْو أََراُدوا اْلُخُروَج َْلََعدُّوا لَ  ُ هُ ُعدَّةً َولَٰ هَ َّللاَّ

﴾٤٦﴿اْقعُُدوا َمَع اْلقَاِعِدينَ اْنبِعَاثَُهْم فَثَبََّطُهْم َوقِيلَ 

مًا برای آن ساز تصمیم جّدی داشتند، مسل[ به سوی میدان نبرد]و اگر برای بیرون رفتن 
به ]ن آنان را برانگیخت[ به سبب سستی اراده و نفاقشان]و برگ آماده می کردند، ولی خدا 

[  نانگار به آنا]خوش نداشت، پس آنان را از حرکت بازداشت، و [ سوی میدان نبرد
(۴۶. )دبنشینی[ در خانه ها که به علتی معذور از جنگند]با نشستگان : گفته شد



10جزء (9)سوره توبه

وا ِخًَللَُكْم  َخبَاًَل َوَْلَْوَضعُ لَْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إَِلَّ 

ُ عَ يَْبغُونَُكُم اْلِفتْنَةَ َوفِيُكمْ  اُعوَن لَُهْم ۗ َوَّللاَّ ِليم  َسمَّ

﴾٤٧﴿بِالظَّاِلِمينَ 

ود را با شما بیرون می آمدند، جز شّر و فساد به شما نمی افزودند و مسلمًا خ[ هم]اگر 
شیرازه برای از هم گسستن]در میان شما قرار می دادند تا [ و نّمامی]برای سخن چینی 

ه به نفعشان ک]فتنه جویی کنند و در میان شما جاسوسانی برای آنان هستند [ سپاه اسالم
(۴۷. )؛ و خدا به ستمکاران داناست[خبرچینی می کنند



10جزء (9)سوره توبه

َر َحتَّٰى َجاَء ُل َوقَلَّبُوا لََك اْْلُُمولَقَِد اْبتَغَُوا اْلِفتْنَةَ ِمْن قَبْ 

ِ َوُهْم كَ  ُِّ َوَظَهَر أَْمُر َّللاَّ ﴾٤٨﴿اِرُهونَ اْلَح

رگون قطعًا پیش از این هم فتنه جویی می کردند و امور را بر تو وارونه و دگ
و که تحّقق پیروزی]حق آمد و فرمان خدا [ یاری  ]می ساختند، تا آنکه 

(۴۸. )آشکار شد، در حالی که آنان خوش نداشتند[ موفقیت شماست



10جزء (9)سوره توبه

اْلِفتْنَِة  تَْفتِنِ ي ۚ أَََل فِيَوِمْنُهْم َمْن يَقُوُل ائْذَْن ِلي َوَلَ 

﴾٤٩﴿ة  بِاْلَكافِِرينَ َسقَُطوا ۗ َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيطَ 

ه فتنه و ما را اجازه ترک نبرد ده و ب: و از منافقان کسانی هستند که می گویند
گاه باش که . گناه دچار مکن نه و به فت[ آنان با این درخواست ناهنجارشان]آ

(۴۹. )گناه افتاده اند؛ و یقینًا دوزخ بر کافران احاطه دارد



10جزء (9)سوره توبه

ة  يَقُولُوا قَْد َوإِْن تُِصْبَك ُمِصيبَ إِْن تُِصْبَك َحَسنَة  تَُسْؤُهْم ۖ

﴾٥٠﴿لَّْوا َوُهْم فَِرُحونَ أََخْذنَا أَْمَرنَا ِمْن قَْبُل َويَتَوَ 

و را آسیب پیروزی و غنیمت به تو رسد، غمگینشان می کند، و اگر ت[ در میدان نبرد]اگر 
[  نگبر شرکت نکردن در ج]ما پیش از این تصمیم خود را : و زیانی رسد، می گویند

به خانه ]و در حالی که خوشحال و شادمانند [ و احتیاط را از دست ندادیم]گرفته بودیم 
(۵۰. )بازمی گردند[ و زندگی و به سوی امور مادی



10جزء (9)سوره توبه

ُ لَنَا ُهَو َمْوََلنَ قُْل لَْن يُِصيبَنَا إَِلَّ َما َكتَبَ  ِ  َّللاَّ ا ۚ َوَعلَى َّللاَّ

﴾٥١﴿فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 

هرگز به ما جز آنچه خدا الزم و مقّرر کرده، نخواهد رسید، او : بگو
(۵۱. )سرپرست و یار ماست و مؤمنان فقط باید بر خدا توکل کنند



10جزء (9)سوره توبه

نَْحُن ْحَدى اْلُحْسنَيَْيِن ۖ وَ قُْل َهْل تََربَُّصوَن بِنَا إَِلَّ إِ 

ُ بِعَذَاٍب ِمْن ِعنْ نَتََربَُّص بُِكْم أَْن يُِصيبَكُ  ِدِه أَْو بِأَْيِدينَا ۖ ُم َّللاَّ

﴾٥٢﴿بِ ُصونَ فَتََربَُّصوا إِنَّا َمعَُكْم ُمتَرَ 

 برید؟ در را انتظار می[ پیروزی یا شهادت]آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی : بگو
ما صورتی که ما درباره شما انتظار می بریم که خدا از سوی خود یا به دست

(۵۲. )عذابی به شما برساند؛ پس انتظار برید که ما هم با شما منتظریم



10جزء (9)سوره توبه

ا إِنَُّكْم ُكْنتُْم قَْومً  يُتَقَبََّل ِمْنُكْم ۖقُْل أَْنِفقُوا َطْوًعا أَْو َكْرًها لَنْ 

﴾٥٣﴿فَاِسِقينَ 

راه چه از روی میل و رغبت یا بی میلی و اک![ ای منافقان: ]بگو
فاسق انفاق کنید، هرگز از شما پذیرفته نشود؛ زیرا شما گروهی

(۵۳. )هستید



10جزء (9)سوره توبه

ِ نَفَقَاتُُهْم إَِلَّ أَنَّهُ َوَما َمنَعَُهْم أَْن تُْقبََل ِمْنُهمْ  ْم َكفَُروا بِاَلِلَّ

ًَل  ََل يُْنِفقُوَن ةَ إَِلَّ َوُهْم ُكَسالَٰى وَ َوبَِرُسوِلِه َوََل يَأْتُوَن الصَّ

﴾٥٤﴿إَِلَّ َوُهْم َكاِرُهونَ 

که آنان به هیچ چیز آنان را از پذیرفته شدن انفاقشان بازنداشت، مگر آن
ه جا خدا و پیامبرش کافر شدند، و نماز را جز با کسالت وسستی ب

(۵۴. )نمی آورند، و جز با بی میلی و ناخشنودی انفاق نمی کنند



10جزء (9)سوره توبه

ُ ِليُعَِذ بَُهْم ََلُدُهْم ۚ إِنََّما يُِريدُ فًََل تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوََل أَوْ  َّللاَّ

ْنيَا َوتَْزهَ  ﴾٥٥﴿ُرونَ َِ أَْنفُُسُهْم َوُهْم َكافِ بَِها فِي اْلَحيَاةِ الدُّ

ن را اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاورد؛ خدا می خواهد آنا
لی در این زندگی دنیا به وسیله آنها عذاب کند، و جانشان در حا

(۵۵. )که کافرند بیرون رود



10جزء (9)سوره توبه

ِ إِنَُّهْم لَمِ  ِكنَُّهْم قَْوم  ْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َولَٰ َويَْحِلفُوَن بِاَلِلَّ

﴾٥٦﴿يَْفَرقُونَ 

ره به خدا سوگند یاد می کنند که حتمًا از زم[ با کمال بی شرمی]
به ]ز شما شمایند؛ در صورتی که از شما نیستند، بلکه گروهی اند که ا

(۵۶. )در اضطراب و ترس به سر می برند[ سبب ایمان استوارتان



10جزء (9)سوره توبه

لَْيِه َوُهْم ْو ُمدََّخًًل لََولَّْوا إِ لَْو يَِجُدوَن َمْلَجأً أَْو َمغَاَراٍت أَ 

﴾٥٧﴿يَْجَمُحونَ 

تابان به اگر پناهگاهی یا غارهایی یا گریزگاهی می یافتند، ش
(۵۷. )سوی آنها روی می آوردند



10جزء (9)سوره توبه

دَ  َها َرُضوا قَاِت فَاِْن أُْعُطوا ِمنْ َوِمْنُهْم َمْن يَْلِمُزَك فِي الصَّ

﴾٥٨﴿ْسَخُطونَ َوإِْن لَْم يُْعَطْوا ِمْنَها إِذَا ُهْم يَ 

 گیرند، صدقات بر تو خرده می[ تقسیم]برخی از آنان نسبت به 
اده پس اگر از صدقات به آنان داده شود خشنود می شوند، و اگر د

(۵۸. )نشود، ناگاه خشمگین می شوند



10جزء (9)سوره توبه

 ُ ُ  َوَرُسولُهُ َوقَالُوا حَ َولَْو أَنَُّهْم َرُضوا َما آتَاُهُم َّللاَّ ْسبُنَا َّللاَّ

ُ ِمْن فَْضِلِه وَ  َرُسولُهُ إِنَّا إِلَى َّللاَِّ َسيُْؤتِينَا َّللاَّ

﴾٥٩﴿َراِغبُونَ 

:   گفتندو اگر آنان به آنچه خدا و پیامبرش به ایشان عطا کرده اند، خشنود می شدند و می
نند خدا ما را بس است؛ خدا و پیامبرش به زودی از فضل و احسان خود به ما عطا می ک

(۵۹.[ )برای آنان بهتر بود]ما فقط به سوی خدا مایل و عالقمندیم [ و]



10جزء (9)سوره توبه

َدقَاُت ِلْلفُقََراِء وَ   َعلَْيَها اْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِلينَ إِنََّما الصَّ

ِ قَاِب َواْلغَاِرِميَن َوفِ َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الِر   ي َسبِيِل َّللاَّ

ُ َعِليم  حَ َواْبِن السَّبِيِل ۖ فَِريَضةً ِمَن َّللاَِّ  ﴾٦٠﴿ِكيم   ۗ َوَّللاَّ

و [ آنجمع و پخش]و کارگزاران [ زمین گیر]صدقات، فقط ویژه نیازمندان و تهیدستان 
ردگان و ب[ آزادی]قلوبشان را به دست آورد، و برای [ به خاطر تمایل به اسالم]آنانکه باید 

که شامل هر کار خیر و عام ]در راه خدا [ هزینه کردن]بدهکاران و [ پرداخت بدهی]
فریضه ای از سوی خداست، و[ این احکام]و در راه ماندگان است؛ [ المنفعه می باشد

(۶۰. )خدا دانا و حکیم است



10جزء (9)سوره توبه

أُذُُن َخْيٍر لَُكْم يَقُولُوَن ُهَو أُذُن  ۚ قُلْ َوِمْنُهُم الَِّذيَن يُْؤذُوَن النَّبِيَّ وَ 

ِ َويُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمنِ  وا ِمْنُكْم ۚ َوالَِّذيَن يَن َوَرْحَمة  ِللَِّذيَن آَمنُ يُْؤِمُن بِاَلِلَّ

ِ لَُهْم َعَذاب  أَلِ  ﴾٦١﴿يم  يُْؤذُوَن َرُسوَل َّللاَّ

د باور شخص زو: و از منافقان کسانی هستند که همواره پیامبر را آزار می دهند، و می گویند
ا گوش او در جهت مصلحت شما سراپ: بگو. و نسبت به سخن این و آن سراپا گوش است

سانی و زود باور خوبی است، به خدا ایمان دارد و فقط به مؤمنان اعتماد می ورزد، و برای ک
، از شما که ایمان آورده اند، رحمت است، و برای آنانکه همواره پیامبر خدا را آزار می دهند

(۶۱. )عذابی دردناک است
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ِ لَُكْم ِليُْرضُ  ُ َوَرُسولُهُ يَْحِلفُوَن بِاَلِلَّ ُِّ أَْن وُكْم َوَّللاَّ أََح

﴾٦٢﴿يُْرُضوهُ إِْن َكانُوا ُمْؤِمنِينَ 

ای از روی حیله و تزویر برای معذور نشان دادن خود نسبت به کاره]آنان برای شما 
ی که به خدا سوگند می خورند تا شما را راضی و خشنود سازند، در صورت[ ناهنجارشان

(۶۲. )اگر مؤمن بودند، شایسته تر آن بود که خدا و رسولش را خشنود کنند
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 َ لَهُ نَاَر َجَهنََّم  َوَرُسولَهُ فَأَنَّ أَلَْم يَْعلَُموا أَنَّهُ َمْن يَُحاِدِد َّللاَّ

ِلَك اْلِخْزُي اْلعَ 
﴾٦٣﴿ِظيمُ َخاِلًدا فِيَها ۚ ذَٰ

ت آیا ندانسته اند که هر کس با خدا و رسولش دشمنی و مخالف
ین کند، مسلمًا آتش دوزخ برای اوست که در آن جاودانه است؛ ا

(۶۳. )رسوایی بزرگ است[ همان]
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ئُُهْم بَِما فِي َل َعلَْيِهْم ُسوَرة  تُنَبِ  يَْحذَُر اْلُمنَافِقُوَن أَْن تُنَزَّ 

َ ُمْخِرج  َما تَْحذَرُ قُلُوبِِهْم ۚ قُِل اْستَْهِزئُوا إِنَّ  ﴾٦٤﴿ونَ َّللاَّ

در جهت]منافقان از اینکه سوره ای بر ضدشان نازل شود که آنان را از اسراری که 
گاه [ دشمنی با خدا، پیامبر، مؤمنان و حکومت اسالمی در دل هایشان وجود دارد، آ

اک و مسخره کنید، خدا آنچه را از آن بیمن: نماید اظهار ترس و نگرانی می کنند؛ بگو
(۶۴. )نگرانید، آشکار خواهد کرد
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ِ نََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلعَ َولَئِْن َسأَْلتَُهْم لَيَقُولُنَّ إِ  ُب ۚ قُْل أَبِاَلِلَّ

﴾٦٥﴿ْهِزئُونَ َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكْنتُْم تَْستَ 

از آنان [ نسبت به اعمال ناهنجار و گفتار باطلشان]و اگر 
!  ردیمفقط شوخی و بازی ک: بازخواست کنی، قاطعانه می گویند

(۶۵! )آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می کردید؟: بگو
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َعْن َطائِفٍَة َد إِيَمانُِكْم ۚ إِْن نَْعفُ ََل تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُْم بَعْ 

﴾٦٦﴿ْم َكانُوا ُمْجِرِمينَ ِمْنُكْم نُعَِذ ْب َطائِفَةً بِأَنَّهُ 

اسی عذرخواهی شما را پایه واس]عذرخواهی نکنید که [ نسبت به اعمال و گفتارتان: بگو]
[  نباله رو بودیدکه تابع و د]یقینًا شما پس از ایمانتان کافر شدید؛ اگر از گروهی از شما [ نیست

در ]ره به سبب آنکه هموا[ که سردمداران برنامه های منافقانه بودند]درگذریم، گروه دیگر را 
(۶۶. )دست به جرم و خطا می زدند، قطعًا عذاب می کنیم[ جامعه اسالمی
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ُروَن ُضُهْم ِمْن بَْعٍض ۚ يَأْمُ اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَعْ 

ِديَُهْم ۚ نَُسوا ُروِف َويَْقبُِضوَن أَيْ بِاْلُمْنَكِر َويَْنَهْوَن َعِن اْلَمعْ 

َ فَنَِسيَُهْم ۗ إِنَّ اْلُمنَافِ  ﴾٦٧﴿ِقيَن ُهُم اْلفَاِسقُونَ َّللاَّ

نیک مردان و زنان منافق همانند و مشابه یکدیگرند، به کار بد فرمان می دهند و از کار
باز می دارند و از انفاق در راه خدا امساک می ورزند، خدا را فراموش کردند و خدا هم 

(۶۷. )محروم کرد؛ یقینًا منافقانند که فاسق اند[ از لطف و رحمت خود]آنان را 
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ُ اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَ  َجَهنََّم َخاِلِديَن افِقَاِت َواْلُكفَّاَر نَارَ َوَعَد َّللاَّ

ُ ۖ َولَُهْم َعذَاب  مُ فِيَها ۚ ِهَي َحْسبُُهْم ۚ َولَعَنَُهمُ  ﴾٦٨﴿ِقيم   َّللاَّ

خدا آتش دوزخ را به مردان و زنان منافق و کافران وعده داده، در 
و آن جاودانه اند، همان برای آنان بس است و خدا لعنتشان کرده

(۶۸. )برای آنان عذابی پایدار است
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ةً َوأَْكثََر أَْمَواَلً َكالَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم َكانُوا أََشدَّ ِمنْ   َوأَْوََلًدا ُكْم قُوَّ

َع الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم تُْم بَِخًَلقُِكْم َكَما اْستَْمتَ فَاْستَْمتَعُوا بَِخًَلقِِهْم فَاْستَْمتَعْ 

ئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُهُ بَِخًَلقِِهْم َوُخْضتُْم َكالَِّذي َخاُضوا ۚ أُ  ْنيَا ولَٰ ْم فِي الدُّ

ئَِك ُهُم اْلَخاِسُرونَ  ﴾٦٩﴿َواْْلِخَرةِ ۖ َوأُولَٰ

بودند؛ مانند کسانی هستید که پیش از شما[ همه شما منافقان و کافران در نفاق و کفر]
نیا از که در د]آنان از شما نیرومندتر و اموال و فرزندانشان بیشتر بود؛ آنان از سهمشان 

ونه که بهره گرفتند؛ پس شما نیز از سهمتان همان گ[ نعمت های خدا داشتند در امور باطل
فرو رفتند [ نآنان در شهواتشا]آنان از سهمشان بهره گرفتند بهره گرفتید، و به صورتی که 

ت اینانند که فرو رفتید؛ اینانند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه و بی اثر است و در حقیق
(۶۹. )زیانکارند
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ْوِم إِْبَراِهيَم ْم قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَ أَلَْم يَأْتِِهْم نَبَأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِ 

ُ تُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِ نَ َوأَْصَحاِب َمْديََن َواْلُمْؤتَِفَكاِت ۚ أَتَ  اِت ۖ فََما َكاَن َّللاَّ

ِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَ  ﴾٧٠﴿ْظِلُمونَ ِليَْظِلَمُهْم َولَٰ

اد و ثمود و آیا خبر کسانی که پیش از آنان بودند به اینان نرسیده؟ خبر قوم نوح و ع
ان که پیامبرانش[ قوم لوط]قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و رو شده 

ن ستم ؛ خدا بر آن نبود که به آنا[ولی نپذیرفتند]برای آنان دالیل روشن آوردند 
(۷۰. )ورزد، ولی آنان بودند که همواره بر خود ستم می کردند
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ْ َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضهُ  ُمُروَن ْم أَْوِليَاُء بَْعٍض ۚ يَأ

ًَلةَ وَ بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنكَ  يُْؤتُوَن ِر َويُِقيُموَن الصَّ

َ َوَرُسولَهُ  َكاةَ َويُِطيعُوَن َّللاَّ ئَِك َسيَْرَحُمُهمُ الزَّ َ  ۚ أُولَٰ ُ ۗ إِنَّ َّللاَّ  َّللاَّ

﴾٧١﴿َعِزيز  َحِكيم  

ه فرمان مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند؛ همواره به کارهای نیک و شایست
می دهند و از کارهای زشت و ناپسند بازمی دارند، و نماز را برپا می کنند، و زکات

قرار می پردازند، و از خدا و پیامبرش اطاعت می نمایند؛ یقینًا خدا آنان را مورد رحمت
(۷۱. )می دهد؛ زیرا خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است
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ُ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤمِ  ْن تَْحتَِها نَاِت َجنَّاٍت تَْجِري مِ َوَعَد َّللاَّ

 َعْدٍن ۚ َن َطيِ بَةً فِي َجنَّاتِ اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوَمَساكِ 

ِ أَْكبَُر ۚ ذَٰ  ﴾٧٢﴿يمُ ِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَظِ َوِرْضَوان  ِمَن َّللاَّ

ا آن نهره[ درختان  ]خدا به مردان و زنان با ایمان بهشت هایی را وعده داده که از زیر  
جاری است؟ در آن جاودانه اند، و نیز سراهای پاکیزه ای را در بهشت های ابدی 

[ که از همه آن نعمت ها]و هم چنین خشنودی و رضایتی از سوی خدا [ وعده فرموده]
(۷۲. )بزرگ تر است؛ این همان کامیابی بزرگ است
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ْظ َعلَْيِهْم ۚ اَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ 

﴾٧٣﴿ِصيرُ َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم ۖ َوبِئَْس اْلمَ 

ه آنان با کافران و منافقان به جهاد برخیز و نسبت ب! ای پیامبر
؛ و جایگاهشان دوزخ [و درشت خو باش]سخت گیری کن 

(۷۳. )است؛ و دوزخ بد بازگشت گاهی است
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ِ َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا كَ  وا ِلَمةَ اْلُكْفِر َوَكفَُروا بَْعدَ يَْحِلفُوَن بِاَلِلَّ  إِْسًَلِمِهْم َوَهمُّ

ُ َوَرُسولُهُ ِمْن فَضْ بَِما لَْم يَنَالُوا ۚ َوَما نَقَُموا إَِلَّ أَْن أَْغنَ  ِلِه ۚ فَاِْن يَتُوبُوا اُهُم َّللاَّ

ُ َعَذابًا أَِليًما فِي الدُّ يَُك َخْيًرا لَُهْم ۖ َوإِْن يَتََولَّْوا يُعَِذ بْ  ْنيَا َواْْلِخَرةِ ۚ َوَما ُهُم َّللاَّ

﴾٧٤﴿لَُهْم فِي اْْلَْرِض ِمْن َوِليٍ  َوََل نَِصيرٍ 

ورتی نگفته اند، در ص[ بر ضد پیامبر سخن ناروا و نادرست]همواره سوگند می خورند که 
ائنانه از اهداف خ]که سخن کفرآمیز گفته اند و پس از اسالمشان کافر شده اند و به آنچه 

[  ه پیامبرنسبت ب]دست نیافتند، اهتمام ورزیدند، و زبان به عیب جویی و انکار [ ای که
اختند؛ نگشودند مگر پس از آنکه خدا و پیامبرش آنان را از فضل و احسان خود توانگر س

ند، خدا آنان را برگردان[ از خدا و پیامبر]پس اگر توبه کنند برای آنان بهتر است؛ و اگر روی 
ی در دنیا و آخرت به عذابی دردناک مجازات خواهد کرد و آنان را در زمین سرپرست و یار

(۷۴. )نخواهد بود[ برای نجاتشان از چنگال عذاب]
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َ لَئِْن آتَ  دَّقَنَّ انَا ِمْن فَْضِلِه لَنَصَّ َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد َّللاَّ

اِلِحينَ  ﴾٧٥﴿َولَنَُكونَنَّ ِمَن الصَّ

چه خدا از از منافقان کسانی هستند که با خدا پیمان بستند، چنان
ز فضل و احسانش به ما عطا کند، یقینًا صدقه خواهیم داد و ا

(۷۵. )شایستگان خواهیم شد
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ا آتَاُهْم ِمْن فَْضِلِه بَِخلُ  وا بِِه َوتََولَّْوا َوُهْم فَلَمَّ

﴾٧٦﴿ُمْعِرُضونَ 

ه هنگامی که خدا از فضل و احسانش به آنان عطا کرد نسبت ب
از ]بخل ورزیدند و اعراض کنان [ در راه خدا]آن [ هزینه کردن]

(۷۶. )روی گرداندند[ پیمانشان
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َ ْم إِلَٰى يَْوِم يَْلقَْونَهُ فَأَْعقَبَُهْم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ  بَِما أَْخلَفُوا َّللاَّ

﴾٧٧﴿َما َوَعُدوهُ َوبَِما َكانُوا يَْكِذبُونَ 

پس برای آنکه به وعده های خود با خدا وفا نکردند، و همواره 
دا را در دل هایشان تا روزی که خ[ ثابت]دروغ می گفتند، نفاقی 

(۷۷. )مالقات کنند، باقی گذاشت
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َ يَْعلَمُ  ُهْم َونَْجَواُهْم َوأَنَّ أَلَْم يَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ُم ِسرَّ َ َعًلَّ  َّللاَّ

﴾٧٨﴿اْلغُيُوبِ 

ا می داند آیا ندانستند که خدا اسرار و پنهان سخن گفتن آنان ر
(۷۸! )و قطعًا خدا دانای به همه نهان هاست؟
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ِعينَ  َدقَاِت  ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن فِي الالَِّذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمطَِّو  صَّ

ُ  ْۙم فَيَْسَخُروَن ِمْنُهمْ َوالَِّذيَن ََل يَِجُدوَن إَِلَّ ُجْهَدهُ   َسِخَر َّللاَّ

﴾٧٩﴿ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاب  أَِليم  

ا افزون بر صدقه واجبشان از روی رض]آنان که در رابطه با صدقات از مؤمنانی که 
ز به می پردازند، عیب جویی می کنند، و کسانی را که ج[ مستحبی]صدقه [ ورغبت

هم مسخره می کنند؛ خدا[ تا صدقه دهند]نمی یابند [ ثروت و مالی]اندازه قدرتشان 
(۷۹. )کیفر مسخره آنان را خواهدداد و برای آنان عذابی دردناک خواهدبود



10جزء (9)سوره توبه

ْر لَُهْم َسْبِعيَن ْر لَُهْم إِْن تَْستَْغفِ اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو ََل تَْستَْغفِ 

ُ لَُهمْ  ةً فَلَْن يَْغِفَر َّللاَّ ِلَك بِأَنَُّهْم َكفَرُ  َۚمرَّ ِ َوَرُسوِلِه ۗ  ذَٰ وا بِاَلِلَّ

ُ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاسِ  ﴾٨٠﴿ِقينَ َوَّللاَّ

ان یکس]چه آمرزش بخواهی چه نخواهی [ که عیب جویان مسخره کننده اند]برای آنان 
اگر برای آنان هفتاد بار هم آمرزش بخواهی، خدا هرگز آنان را نخواهد آمرزید؛[ است

(۸۰. )دزیرا آنان به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کن



10جزء (9)سوره توبه

ِ َوَكِرُهوفَِرَح اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْقعَِدِهْم خِ  ا أَْن ًَلَف َرُسوِل َّللاَّ

ِ َوقَالُوا َلَ يَُجاِهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فِ   تَْنِفُروا فِي ي َسبِيِل َّللاَّ

﴾٨١﴿ا ۚ لَْو َكانُوا يَْفقَُهونَ اْلَحِر  ۗ قُْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّ 

یامبر خدا از خانه نشستن خود به سبب مخالفت با پ[ از جنگ تبوک]بر جای ماندگان 
به ]خوشحال شدند و خوش نداشتند که با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد کنند، و 

رت و آتش دوزخ در حرا: بگو. بیرون نروید[ برای جهاد]در این گرما : گفتند[ مؤمنان
(۸۱. )گرمی، بسیار سخت تر است، اگر می فهمیدید



10جزء (9)سوره توبه

وا وا َكثِيًرا َجَزاًء بَِما َكانُ فَْليَْضَحُكوا قَِليًًل َوْليَْبكُ 

﴾٨٢﴿يَْكِسبُونَ 

د کمتر پس به کیفر گناهانی که همواره مرتکب می شدند بای
(۸۲. )بخندند و بسیار بگریند



10جزء (9)سوره توبه

ُ إِلَٰى َطائِفَ   ِلْلُخُروجِ فَقُْل ٍة ِمْنُهْم فَاْستَأْذَنُوكَ فَاِْن َرَجعََك َّللاَّ

ا ۖ إِنَُّكْم قَاتِلُوا َمِعَي َعُدوًّ لَْن تَْخُرُجوا َمِعَي أَبًَدا َولَْن تُ 

ةٍ  َل َمرَّ ﴾٨٣﴿ينَ  فَاْقعُُدوا َمَع اْلَخاِلفِ َرِضيتُْم بِاْلقُعُوِد أَوَّ

که بدون عذر از جنگ]به سوی گروهی از آنان [ از سفر جنگ تبوک]چنانچه خدا تو را 
خواستند، از تو اجازه[ به سوی جنگی دیگر]بازگردانید و آنان برای بیرون آمدن [ بازماندند

هرگز با من بیرون نخواهید آمد، و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نخواهید : پس بگو
د، اکنون خوشحال شدی[ و ترک جنگ]جنگید؛ زیرا شما نخستین بار به نشستن در خانه 

(۸۳. )هم با مخالفین بنشینید



10جزء (9)سوره توبه

لَٰى قَْبِرِه ۖ اَت أَبًَدا َوََل تَقُْم عَ َوََل تَُصِل  َعلَٰى أََحٍد ِمْنُهْم مَ 

ِ َوَرُسولِ  ﴾٨٤﴿ِه َوَماتُوا َوُهْم فَاِسقُونَ إِنَُّهْم َكفَُروا بِاَلِلَّ

برای]و هرگز به جنازه هیچ کدام از آنان نماز مخوان و بر گورش 
ر نایست؛ زیرا آنان به خدا و پیامبرش کاف[ دعا و طلب آمرزش

(۸۴. )شدند و در حالی که فاسق بودند، از دنیا رفتند



10جزء (9)سوره توبه

ُ َوََل تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوأَْوَلَ   أَْن يُعَِذ بَُهْم ُدُهْم ۚ إِنََّما يُِريُد َّللاَّ

َِ أَْنفُ  ْنيَا َوتَْزَه ﴾٨٥﴿ُسُهْم َوُهْم َكافُِرونَ بَِها فِي الدُّ

این ها برای آنان ]اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاورد 
خدا فقط می خواهد آنان را در دنیا به اموال و [ خوشبختی نیست

(۸۵. )فرزندانشان عذاب کند، و در حالی که کافرند جانشان درآید



10جزء (9)سوره توبه

ِ َوَجاِهُدوا َمَع رَ َوإِذَا أُْنِزلَْت ُسوَرة  أَْن آِمنُوا بِ  ُسوِلِه اَلِلَّ

َوقَالُوا ذَْرنَا نَُكْن َمعَ اْستَأْذَنََك أُولُو الطَّْوِل ِمْنُهمْ 

﴾٨٦﴿اْلقَاِعِدينَ 

به خدا ایمان آورید و [ در آن سوره از آنان خواسته اند: ]و چون سوره ای نازل شود که
که ]ند از تو اجازه می خواه[ منافق]همراه پیامبرش جهاد کنید؛ ثروتمندان و قدرتمندان 

(۸۶. )بگذار که ما با خانه نشینان باشیم: و می گویند[ در جهاد شرکت نکنند



10جزء (9)سوره توبه

وبِِهْم فَُهْم ِف َوُطبَِع َعلَٰى قُلُ َرُضوا بِأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَوالِ 

﴾٨٧﴿ََل يَْفقَُهونَ 

ان مهر بر دل هایش!! آنان راضی شده اند که با خانه نشینان باشند
د در راه منافع جها]آنان [ به همین سبب]تیره بختی زده شده پس 

(۸۷. )نمی فهمند[ خدا و بهره های آخرتی آن را



10جزء (9)سوره توبه

ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا مَ  ِكِن الرَّ ْم عَهُ َجاَهُدوا بِأَْمَواِلهِ لَٰ

ئَِك لَُهُم الْ  ئَِك هُ َوأَْنفُِسِهْم ۚ َوأُولَٰ ُم َخْيَراُت ۖ َوأُولَٰ

﴾٨٨﴿اْلُمْفِلُحونَ 

شان ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال و جان های
برای آنان [ دنیا و آخرت]جهاد کردند، اینانند که همه خیرات 

(۸۸. )است و اینانند که رستگارند



10جزء (9)سوره توبه

ُ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري اِلِديَن ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر خَ أََعدَّ َّللاَّ

ِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ  ﴾٨٩﴿فِيَها ۚ ذَٰ

خدا برای آنان بهشت هایی را آماده کرده است که از زیر 
آن نهرها جاری است، در آنجا جاودانه اند، این است [ درختان  ]

(۸۹. )کامیابی بزرگ
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َد الَِّذيَن  ِليُْؤذََن لَُهْم َوقَعَ َوَجاَء اْلُمعَِذ ُروَن ِمَن اْْلَْعَرابِ 

َ َوَرُسولَهُ ۚ َسيُِص  ُهْم َعذَاب  يُب الَِّذيَن َكفَُروا ِمنْ َكذَبُوا َّللاَّ

﴾٩٠﴿أَِليم  

ود، و داده ش[ ترک جنگ]عذر آورندگان از بادیه نشینان نزد تو آمدند تا به آنان اجازه 
[  ر خانهبدون آمدن نزد تو و بی هیچ عذری د]کسانی که به خدا و رسولش دروغ گفتند 

.  یدنشستند، به زودی به کسانی از آنان که کفر ورزیدند، عذابی دردناک خواهد رس
(۹۰)
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عَفَاِء َوََل َعلَ  الَِّذيَن ى اْلَمْرَضٰى َوََل َعلَىلَْيَس َعلَى الضُّ

ِ َوَرسُ ََل يَِجُدوَن َما يُْنِفقُوَن َحَرج  إِ  وِلِه ۚ َما ذَا نََصُحوا َلِِلَّ

ُ َغفُور  َرِحيم  َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيٍل ۚ وَ  ﴾٩١﴿َّللاَّ

نیست نمی یابند، گناهی[ در راه جهاد]بر ناتوانان و بیماران و آنان که چیزی برای هزینه کردن 
ای خدا و بر[ در پشت جبهه با اعمال و گفتارشان]در صورتی که [ که در جهاد شرکت نکنند]

یکوکاران ؛ آری، بر ن[و از این طریق به حمایت رزمندگان برخیزند]پیامبرش خیرخواهی کنند 
(۹۱. )هیچ مؤاخذه و سرزنشی نیست، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است[ معذور]
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أَِجُد َما تَْحِملَُهْم قُْلَت َلَ َوََل َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك لِ 

ْمعِ َحَزنًا أََلَّ يُنُُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ أَْحِملُُكْم َعلَْيِه تََولَّْوا َوأَعْ 

﴾٩٢﴿يَِجُدوا َما يُْنِفقُونَ 

سوار [ ی نبردبرای رفتن به سو]و نیز بر کسانی که هنگامی که نزد تو آمدند تا آنان را 
دارم تا شما را به بر مرکبی دسترسی ن[ به سبب نبود امکانات: ]مرکبی کنی، گفتی

ه به بازگشتند در حالی ک[ از نزد تو]جهاد برم، هیچ مؤاخذه و سرزنشی نیست؛ 
در ]خاطر غصه و اندوه از دیدگانشان اشک می ریخت که چرا چیزی نمی یابند تا 

(۹۲. )هزینه کنند[ نبرد با دشمنان


