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26جزء )47(سوره محمد 

ِحیمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ بِْسِم �َّ

به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش 

.همیشگی



26جزء )47(سوره محمد 

ِ أََضلَّ أَعْ الَِّذیَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِ  َمالَُھمْ یِل �َّ

دا از راه خدا باز داشتند خ] مردم را[آنان که کفر ورزیدند و 

)۱(اعمالشان را باطل و تباه ساخت؛ 



26جزء )47(سوره محمد 

اِلحَ  لَ َوالَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  َعلَٰى اِت َوآَمنُوا بَِما نُِزّ
ٍد َوُھَو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّھمْ  ئَاتِِھْم َوأَْصلََح  ۙ َكفََّر َعْنُھْم َسیِّ ُمَحمَّ

بَالَُھمْ 

ه بر و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و به آنچ

ا محّمد نازل شده که از سوی پروردگارشان حق است گرویدند، خد

)۲. (گناهانشان را از آنان محو کرد و حالشان را اصالح نمود



26جزء )47(سوره محمد 

ِلَك بِأَنَّ الَِّذیَن َكفَُروا اتَّ  ِذیَن آَمنُوا بَعُوا اْلبَاِطَل َوأَنَّ الَّ ذَٰ
ُ لِ اتَّبَعُوا اْلَحقَّ ِمْن َربِِّھْم ۚ كَ  ِلَك یَْضِرُب �َّ لنَّاِس أَْمثَالَُھمْ ذَٰ

ؤمنان از این به سبب آن است که کافران از باطل پیروی کردند، و م

ه این گون. حق که از سوی پروردگار آنان است، پیروی نمودند

)۳. (خدا برای مردم اوصافشان را بیان می کند
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قَاِب َحتَّٰى إَِذافَإَِذا لَِقیتُُم الَِّذیَن َكفَُروا فَضَ  أَثَْخْنتُُموُھْم ْرَب الِرّ
ا َمن�ا بَْعدُ  ا فَِداًء َحتَّٰى تَضَ فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فَإِمَّ َع اْلَحْرُب َوإِمَّ

 ُ ِلَك َولَْو یََشاُء �َّ كِ أَْوَزاَرَھا ۚ َذٰ ْن ِلیَْبلَُو َالْنتََصَر ِمْنُھْم َولَٰ
ِ فَلَ بَْعَضُكْم بِبَْعٍض ۗ َوالَِّذیَن قُتِ  ْن یُِضلَّ أَْعَمالَُھمْ لُوا فِي َسبِیِل �َّ

نید تا آن با کافران روبرو شدید، گردن هایشان را به شدت بز] در میدان جنگ[پس هنگامی که 
یر از دشـمن اسـ[گاه که بسیاری از آنان را با سختی و غلظت از پای درآوریـد، در ایـن هنگـام 

، یا ]دشان کنیدو آزا[یا بر آنان منت نهید ] پس از اسیر گرفتن[آنان را محکم ببندید، ] بگیرید و
نش را بـر فدیه و عوض بگیرید تا آنجا که جنـگ بارهـای سـنگی] در برابر آزاد کردنشان[از آنان 

از آنـان ] خود بدون فرمـان جنـگ[؛ و اگر خدا می خواست ]فرمان خدا[این است . زمین نهد
بیازمایـد، و تا برخی از شما را به وسیله برخی دیگر] ولی به جنگ فرمان داد[انتقام می گرفت 

)۴. (دکسانی که در راه خدا به شهادت رسیده اند، خدا هرگز اعمالشان را باطل و تباه نمی کن



26جزء )47(سوره محمد 

َسیَْھِدیِھْم َویُْصِلُح بَالَُھمْ 

]به سرمنزل خوشبختی و کرامت[آنان را به زودی ] خدا[

)۵(هدایت می کند و حالشان را اصالح می نماید؛ 



26جزء )47(سوره محمد 

فََھا لَ  ُھمْ َویُْدِخلُُھُم اْلَجنَّةَ َعرَّ

و آنان را در بهشتی که در دنیا به آنان شناسانده 

)۶. (در می آورد



26جزء )47(سوره محمد 

َ یَْنُصْرُكمْ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا إِْن تَْنصُ  ُروا �َّ
َویُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ 

اگر خدا را یاری کنید، خدا هم شما را یاری ! ای مؤمنان

)۷(می کند و گام هایتان را محکم و استوار می سازد؛ 



26جزء )47(سوره محمد 

َوأََضلَّ أَْعَمالَُھمْ َوالَِّذیَن َكفَُروا فَتَْعًسا لَُھمْ 

اطل اعمالشان را ب] خدا[و بر کافران هالکت و نابودی باد و 

)۸. (و تباه ساخت



26جزء )47(سوره محمد 

ِلَك بِأَنَُّھْم َكِرُھوا َما أَْنَزلَ  ُ فَأَْحبََط أَْعمَ ذَٰ الَُھمْ  �َّ

این برای آن است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است خوش

)۹. (نداشتند، پس خدا هم اعمالشان را تباه و بی اثر کرد
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اقِبَةُ الَِّذیَن ْنُظُروا َكْیَف َكاَن عَ أَفَلَْم یَِسیُروا فِي اْألَْرِض فَیَ 
ُ َعلَیْ  َر �َّ ثَالَُھاِھْم ۖ َوِلْلَكافِِریَن أَمْ ِمْن قَْبِلِھْم ۚ َدمَّ

انی که آیا در زمین گردش نکردند تا با تأمل بنگرند که سرانجام کس

کرد و پیش از آنان بودند، چگونه بود؟ خدا آنان را درهم کوبید و نابود

)۱۰(.است] عذابی قطعی و ثابت[نیز برای این کافران همانند آنان 
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َ َمْولَى الَِّذی ِلَك بِأَنَّ �َّ نَ َن آَمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِریذَٰ
َال َمْولَٰى لَُھمْ 

ه خدا به سبب این است ک] پیروزی مؤمنان و نابودی کافران[این 

ا سرپرست و یاور کسانی است که ایمان آورده اند، و کافران ر

)۱۱. (سرپرست و یاری نیست
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َ یُْدِخُل الَِّذیَن آَمنُوا وَ  اِلَحاِت جَ إِنَّ �َّ نَّاٍت َعِملُوا الصَّ
تَّعُوَن الَِّذیَن َكفَُروا یَتَمَ تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر ۖ وَ 
ُم َوالنَّاُر َمثًْوى لَُھمْ َویَأُْكلُوَن َكَما تَأُْكُل اْألَْنعَا

ت بی تردید خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، در بهش

آن نهرها جاری است در می آورد، و در حالی که کافران ] درختاِن [هایی کهاز زیِر 

دنیایند و می خورند، همان ] کاال و لذت های زودگذر[همواره سرگرم بهره گیری از 

)۱۲. (گونه که چهارپایان می خورند و جایگاهشان آتش است
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ةً ِمْن قَْریَتَِك الَّ َوَكأَیِّْن ِمْن قَْریٍَة ِھَي أََشدُّ  تِي أَْخَرَجتَْك قُوَّ
أَْھلَْكنَاُھْم فََال نَاِصَر لَُھمْ 

آبادی تو که تو را ] اهل[از ] اهلش[چه بسیار آبادی هایی که 

اوری بیرون کرده اند نیرومندتر بودند، ما آنان را هالک کردیم و ی

)۱۳. (برای آنان نبود] در برابر عذاب[



26جزء )47(سوره محمد 

ُسوُء َعَمِلِھ بِِّھ َكَمْن ُزیَِّن لَھُ أَفََمْن َكاَن َعلَٰى بَیِّنٍَة ِمْن رَ 
َواتَّبَعُوا أَْھَواَءُھمْ 

ند آیا کسانی که بر دلیل روشنی از پروردگار خویش اند، مان

هواهای کسانی هستند که عمل زشتشان برای آنان آراسته شده و از

)۱۴(نفسانی خود پیروی کرده اند؟ 
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ِر آِسٍن  ۖ فِیَھا أَْنَھاٌر ِمْن َماٍء َغیْ َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعَد اْلُمتَّقُونَ 
ةٍ ِللشَّاِربِیَن ُمھُ َوأَْنَھاٌر ِمْن َخْمٍر لَذَّ َوأَْنَھاٌر ِمْن لَبٍَن لَْم یَتَغَیَّْر َطعْ 

َمْغِفَرةٌ ِمْن یَھا ِمْن ُكِلّ الثََّمَراِت وَ َوأَْنَھاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصف�ى ۖ َولَُھْم فِ 
أَْمعَاَءُھمْ ُسقُوا َماًء َحِمیًما فَقَطَّعَ َربِِّھْم ۖ َكَمْن ُھَو َخاِلٌد فِي النَّاِر وَ 

از آبـی در آن نهرهایی اسـت:] چنین است[صفت بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده 
شـراب که مزه و رنگش برنگشته و نهرهایی از شیر که طعمش دگرگون نشـده و نهرهـایی از

که برای نوشندگان مایه لذت است و نهرهایی از عسل خالص اسـت، و در آن از هـر گونـه
آیـا .ویژه آنـان اسـت[میوه ای برای آنان فراهم است، و نیز آمرزشی از سوی پروردگارشان 

آنان مـی مانند کسانی هستند که در آتش همیشگی و جاودانه اند، واز آبی جوشان به] اینان
)۱۵! (نوشانند که روده هایشان را متالشی می کند؟
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ْنِدَك قَالُوا تَّٰى إِذَا َخَرُجوا ِمْن عِ َوِمْنُھْم َمْن یَْستَِمُع إِلَْیَك حَ 
ئَِك الَِّذیِللَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم َماذَا قَالَ  ُ آنِفًا ۚ أُولَٰ َن َطبََع �َّ

اَءُھمْ َعلَٰى قُلُوبِِھْم َواتَّبَعُوا أَْھوَ 

تو گوش می دهند، ولی هنگامی که از نزد] که منافق اند در ظاهر به گفتارت[گروهی از آنان 

گاهی و معرفت به آنان داده شده  هم :می گویند] از روی مسخره[بیرون روند به کسانی که آ

شان مهر آنان کسانی هستند که خدا بر دل های.] ما که گفته او را نفهمیدیم[اکنون چه گفت؟ 

)۱۶(نهاده واز هواهای نفسانی خود پیروی کرده اند، ] تیره بختی[
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تَاُھْم تَْقَواُھمْ َوالَِّذیَن اْھتََدْوا َزاَدُھْم ُھًدى َوآ

ه و و کسانی که هدایت یافته اند خدا بر هدایتشان افزود

)۱۷(پرهیزکاری و تقوایشان را به آنان عطا کرده است؛ 
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فَقَْد َجاَء ْن تَأْتِیَُھْم بَْغتَةً ۖفََھْل یَْنُظُروَن إِالَّ السَّاَعةَ أَ 
َءتُْھْم ِذْكَراُھمْ أَْشَراُطَھا ۚ فَأَنَّٰى لَُھْم إِذَا َجا

فرا رسد؟ جز این را انتظار می برند که ناگاه قیامت بر آنان] منافقان و منکران[پس آیا 

را ، پس هنگامی که قیامت بر آنان ف]در حالی که هم اکنون نشانه هایش آمده است[

ر شدن و هوشیاری شان از کجا و چگونه به آنان سود بخشد؟ 
ّ
)۱۸(رسد، متذک
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 ُ ھَ إِالَّ �َّ َوِلْلُمْؤِمنِیَن  َواْستَْغِفْر ِلذَْنبِكَ فَاْعلَْم أَنَّھُ َال إِلَٰ
ُ یَْعلَُم مُ  تَقَلَّبَُكْم َوَمثَْواُكمْ َواْلُمْؤِمنَاِت ۗ َو�َّ

گاهیت نسبِت ب[پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست  ه حق استوار بنابراین بر معرفت و آ

تت به توطئه ها و موانعی که به وسیله دشمنان در راه پیشرفت دعو[؛ و از میان رفتن ]باش

برای تو و مردان و زنان با ایمان ایجاد شده از خدا بخواه، و برای زنان و مردان مؤمن] اسالم

)۱۹. (طلب آمرزش کن و خدا محل رفت و بازگشت شماو قرارگاهتان را می داند
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لَْت ُسوَرةٌ ۖ فَإِذَ َویَقُوُل الَِّذیَن آَمنُوا لَْوَال نُ  ا أُْنِزلَْت ِزّ
ِذیَن فِي ِقتَاُل ۙ َرأَْیَت الَّ ُسوَرةٌ ُمْحَكَمةٌ َوذُِكَر فِیَھا الْ 

 َعلَْیِھ ِمَن ْیَك نََظَر اْلَمْغِشيِّ قُلُوبِِھْم َمَرٌض یَْنُظُروَن إِلَ 
اْلَمْوِت ۖ فَأَْولَٰى لَُھمْ 

ه نازل نمی شود؟ ولی هنگامی ک] در رابطه با فرمان جهاد[چرا سوره ای : مؤمنان می گویند

ه سوره ای محکم و بی شبهه نازل می شود و در آن از جهاد سخن به میان آمده است، آنان را ک

و می نگرند و در دل هایشان بیماری است، می بینی مانند کسی که در بیهوشی مرگ افتاده، به ت

)۲۰. (همین حالت است] به سبب بیماردلی[سزاوارشان هم 
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َ َزَم اْألَْمُر فَلَْو َصدَ َطاَعةٌ َوقَْوٌل َمْعُروٌف ۚ فَإِذَا عَ  قُوا �َّ
لََكاَن َخْیًرا لَُھمْ 

و نه اظهار کراهت[و سخن پسندیده و نیک ] از خدا و پیامبر[فرمانبرداری ] ولی[

اد قطعی پس اگر هنگامی که فرمان جه. برای آنان شایسته تر است] ناخشنودی از جهاد

)۲۱. (تو مسلم شود با خدا از سر صدق و راستی درآیند، بی تردید برای آنان بهتر اس
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 أَْن تُْفِسُدوا فِي اْألَْرِض فََھْل َعَسْیتُْم إِْن تََولَّْیتُمْ 
َوتُقَِطّعُوا أَْرَحاَمُكمْ 

ن روی گردان شوید آیا از شما جز ای] از خدا و پیامبر[پس اگر 

]نیابر سر مال و منال د[انتظار می رود که در زمین فساد کنید و 

)۲۲(قطع رحم نمایید؟ 
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 ُ ئَِك الَِّذیَن لَعَنَُھُم �َّ ُھْم َوأَْعَمٰى أَبْ أُولَٰ َصاَرُھمْ فَأََصمَّ

وش کسانی هستند که خدا لعنتشان کرده و گ] که روی گردانند[آنان 

)۲۳. (شان را کور کرده است] بصیرت[شان را کر و چشم ] دل[
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َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُھاأَفََال یَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَمْ 

ل یا بر د] تاحقایق را بفهمند[آیا در قرآن نمی اندیشند 

)۲۴(هایشان قفل هایی قرار دارد؟ 
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یََّن لَُھُم اِرِھْم ِمْن بَْعِد َما تَبَ إِنَّ الَِّذیَن اْرتَدُّوا َعلَٰى أَْدبَ 
َل لَُھمْ  َوأَْملَٰى لَُھمْ اْلُھَدى ۙ الشَّْیَطاُن َسوَّ

و کردار به همان عقاید باطل[بی تردید کسانی که پس از روشن شدن هدایت برای آنان 

ی هایشان را در شیطان زشت] و دست از قرآن و پیامبر برداشتند[برگشتند ] ناپسندشان

)۲۵. (نظرشان آراست و آنان را در آرزوهای دور و دراز انداخت
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ِلَك بِأَنَُّھْم قَالُوا ِللَِّذیَن كَ  ُ سَ ذَٰ َل �َّ نُِطیعُُكْم فِي ِرُھوا َما نَزَّ
ُ یَْعلَُم إِ  ْسَراَرُھمْ بَْعِض اْألَْمِر ۖ َو�َّ

ن وحی را که نازل شد] چون مشرکان و کافران[این به سبب آن است که آنان به کسانی 

از شما] که بر ضد مؤمنان است[در بعضی از امور ] ما: [خوش نداشتند، گفتند

)۲۶. (در حالی که خدا اسرارشان را می داند. اطاعت خواهیم کرد
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ئَِكةُ یَْضِربُوَن فََكْیَف إِذَا تََوفَّتُْھُم اْلَمَال 
ُوُجوَھُھْم َوأَْدبَاَرُھمْ 

رند در پس حال و وضعشان زمانی که فرشتگان جانشان را می گی

گونه می زنند، چ] تازیانه عذاب[حالی که بر صورت و پشتشان 

)۲۷! (خواهد بود؟
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ِلَك بِأَنَُّھُم اتَّبَعُوا َما أَسْ  َ َوَكِرُھوا ِرضْ ذَٰ َوانَھُ فَأَْحبََط َخَط �َّ
أَْعَمالَُھمْ 

این عذاب برای این است که آنان از آنچه خدا را به خشم آورده 

الشان پیروی کردند، و خشنودی او را خوش نداشتند در نتیجه اعم

)۲۸. (را تباه و بی اثر کرد
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َمَرٌض أَْن لَْن أَْم َحِسَب الَِّذیَن فِي قُلُوبِِھمْ 
ُ أَْضغَانَُھمْ  یُْخِرَج �َّ

ردند بلکه کسانی که در دل هایشان بیماری است، گمان ک

)۲۹. (که خدا کینه هایشان را آشکار نخواهد کرد
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لَتَْعِرفَنَُّھْم فِي َرْفتَُھْم بِِسیَماُھْم ۚ وَ َولَْو نََشاُء َألََرْینَاَكُھْم فَلَعَ 
ُ یَْعلَُم أَ  ْعَمالَُكمْ لَْحِن اْلقَْوِل ۚ َو�َّ

 آنان را به تو نشان می دهیم تا آنان ر
ً
ا از روی و اگر بخواهیم یقینا

گفتن نشانه هایشان بشناسی، و بی تردید آنان را از شیوه سخن

)۳۰. (خواهی شناخت؛ و خدا کارهای شما را می داند
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ابِِریَن َونَْبلَُو  اْلُمَجاِھِدیَن ِمْنُكْم َوالصَّ َولَنَْبلَُونَُّكْم َحتَّٰى نَْعلَمَ 
أَْخبَاَرُكمْ 

ص به یقین ما شما را امتحان می کنیم تا مجاهدان از شما و صابران را مشخ

دق تا ص[می آزماییم ] که اعمال و اسرار شماست[نماییم، و اخبار شما را نیز 

)۳۱.] (و کذب شما را در همه امور معلوم بداریم
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ِ َوَشاقُّ إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعنْ  ُسوَل  َسبِیِل �َّ وا الرَّ
َ شَ ِمْن بَْعِد َما تَبَیََّن لَُھُم اْلُھدَ  وا �َّ ْیئًا َوَسیُْحبُِط ٰى لَْن یَُضرُّ

أَْعَمالَُھمْ 

 آنان که کفر ورزیدند و 
ً
ت از راه خدا باز داشتند و پس از آنکه هدای] مردم را[مسلما

دا برای آنان روشن شد با پیامبر به شدت دشمنی نمودند، هرگز هیچ زیانی به خ

)۳۲. (نمی رسانند و خدا به زودی اعمالشان را تباه و بی اثر می کند
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 َ سُ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیعُوا �َّ وَل َوَال  َوأَِطیعُوا الرَّ
تُْبِطلُوا أَْعَمالَُكمْ 

خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و ! ای اهل ایمان

اق، منت با تخلف از دستورها خدا و پیامبر، شرک، نف[اعمالتان را 

)۳۳. (باطل مکنید] گذاری و ریا
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ِ ثُمَّ مَ إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعنْ  اتُوا َوُھْم  َسبِیِل �َّ
ُ لَھُ  مْ ُكفَّاٌر فَلَْن یَْغِفَر �َّ

 کسانی که کافر شدند و 
ً
پس در از راه خدا باز داشتند، س] مردم را[مسلما

)۳۴. (حال کفر از دنیا رفتند، هرگز خدا آنان را نمی آمرزد
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ُ َمعَُكْم ِم َوأَْنتُُم اْألَْعلَْونَ فََال تَِھنُوا َوتَْدُعوا إِلَى السَّلْ  َو�َّ
َولَْن یَتَِرُكْم أَْعَمالَُكمْ 

به آشتی و ]کافران و مشرکان را[سست نشوید و ] با توجه به یاری و کارسازی خدا[پس 

ت بار است[صلحی 
ّ

ستید و دعوت نکنید، در حالی که شما برتر ه] که برای شما خف

)۳۵. (اعمالتان نمی کاهد] ثواب و پاداش[خدا با شماست و هرگز از 
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ْنیَا لَِعٌب َولَ  تَّقُوا یُْؤتُِكْم ْھٌو ۚ َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَ إِنََّما اْلَحیَاةُ الدُّ
ُكمْ أُُجوَرُكْم َوَال یَْسأَْلُكْم أَْمَوالَ 

د و زندگی دنیا فقط بازی و سرگرمی است، اگر ایمان بیاوری

پرهیزکاری کنید، خدا پاداش هایتان را می دهد و از شما 

)۳۶] (در راه خدا انفاق کنید؛[اموالتان را ] که[نمی خواهد 
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انَُكمْ ْبَخلُوا َویُْخِرْج أَْضغَ إِْن یَْسأَْلُكُموَھا فَیُْحِفُكْم تَ 

د اگر همه اموال شما را بخواهد و بر شما اصرار ورزد، بخل می کنی

و آن [کینه های درونی شما را بیرون بریزد] سبب می شود که[و 

)۳۷.] (زمان است که گمراه می شوید
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ُؤَالِء تُْدَعْوَن ِلتُنْ  ِ فَ َھا أَْنتُْم َھٰ ِمْنُكْم َمْن یَْبَخُل ۖ ِفقُوا فِي َسبِیِل �َّ

ُ اْلغَنِ َوَمْن یَْبَخْل فَإِنََّما یَْبَخُل َعنْ  يُّ َوأَْنتُُم اْلفُقََراُء ۚ نَْفِسِھ ۚ َو�َّ

وا أَْمثَالَُكمْ ا َغْیَرُكْم ثُمَّ َال یَُكونُ َوإِْن تَتََولَّْوا یَْستَْبِدْل قَْومً 

گاه پسشوید،میدعوتخداراهدرانفاقبرایکههستیدمردمیهمانشما!باشیدآ
وسعادت[بهنسبتفقطکند،پیشهبخلکههروورزند،میبخلشماازبرخی

کهاییدشمواست،نیازبی]شماصدقاتوانفاقاز[خداواست،بخیلخود]خوشبختی
رادیگریگروهشماجایبهبگردانیدروی]اوهایفرماناز[اگروهستید؛نیازمند
)۳۸(.بودنخواهند]بخیلوعقیدهسستگردان،روی[شمامانندکهمی آورد
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	فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ �وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ
	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ
	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
	إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ
	ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ
	فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ �وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
	ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ �يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ
	وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ
	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ
	فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
	إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ
	إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ
	هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ۖ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

