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 توبه سوره

 ِمَن  ء  َبِري هابصري زيرا است، آيه 931 بصرى مكتب در و ،921 كوفى مكتب در آن آيات تعداد و است، مدنى سوره اين
 .انددانسته مستقل اىآيه را اْلُمْشِرِكيَن 

هِ  ِبْسِم  آيه: است فرموده الّسالم عليه على است، سوره يك دو هر «برائت» و «انفال: »است فرموده الّسالم عليه صادق امام  اللَّ
ْحمِن  ِحيِم  الرَّ  سوره كه آن حال و است، رحمت و امان مورد در «هاللَّ  بسم» كه است اين دليلش و نشده نازل سوره اين آغاز بر الرَّ
 .است شده نازل شمشير، و عذاب، براى برائت،

 ناميده طوالنى هفتگانه هاىسوره از سوره هفتمين و همديگر قرين گذشته در «توبه» و «انفال» سوره دو: اندگفته بعضى
 .شدمى

 [4 تا 9 آيات(: 1) التوبة سوره] 

هِ  ِمَن  َبراَءة   ِذيَن  ِإَلى َرُسوِلهِ  َو  اللَّ ْرِض  ِفي َفِسيُحوا( 9) اْلُمْشِرِكيَن  ِمَن  عاَهْدُتْم  الَّ
َ
ْرَبَعةَ  اْْل

َ
ْشُهر   أ

َ
ُكْم  اْعَلُموا َو  أ نَّ

َ
هِ  ُمْعِجِزي َغْيُر  أ نَّ  َو  اللَّ

َ
 أ

هَ  يَن  ُمْخِزي اللَّ ذان   َو ( 2) اْلكاِفِر
َ
هِ  ِمَن  أ اِس  ِإَلى َرُسوِلهِ  َو  اللَّ ْكَبرِ  اْلَحج   َيْوَم  النَّ

َ
نَّ  اْْل

َ
هَ  أ  َفُهَو  ُتْبُتْم  َفِإْن  َرُسوُلهُ  َو  اْلُمْشِرِكيَن  ِمَن  ء  َبِري اللَّ

ْيُتْم  ِإْن  َو  َلُكْم  َخْير   ُكْم  َفاْعَلُموا َتَولَّ نَّ
َ
هِ  ُمْعِجِزي َغْيُر  أ رِ  َو  اللَّ ِذيَن  َبش  ِليم   ِبَعذاب   َكَفُروا الَّ

َ
ِذيَن  ِإالَّ ( 3) أ  َلْم  ُثمَّ  اْلُمْشِرِكيَن  ِمَن  ْدُتْم عاهَ  الَّ

َحدا   َعَلْيُكْم  ُيظاِهُروا َلْم  َو  َشْيئا   َيْنُقُصوُكْم 
َ
وا أ ِتمُّ

َ
ِتِهْم  ِإلى َعْهَدُهْم  ِإَلْيِهْم  َفأ هَ  ِإنَّ  ُمدَّ ِقيَن  ُيِحبُّ  اللَّ  (4) اْلُمتَّ
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 :مهترج

 (9. )ايدبسته پيمان و عهد آنها، با شما كه مشركانى براى پيامبرش، و خداوند طرف از است بيزارى اعالن اين

 همانا و سازيد، ناتوان را خدا توانيدنمى شما كه بدانيد و بپردازيد، سياحت و سير به زمين در ماه چهار مشركان، اى پس
 (2. )است كافران خواركننده خداوند،

 بازگشت و توبه اگر پس بيزارند، مشركان از پيامبرش و خداوند كه اكبر، حج روز در مردم به رسولش و خدا از است اىيهاعالم
 قدرتش قلمرو از كه) نداريد خدا ساختن ناتوان به قدرت شما كه بدانيد كنيد سرپيچى اگر و است، بهتر شما براى آن نماييد،
 (3) بده مژده و بشارت دردناك مجازات به را كافران و ،(شويد خارج

 را پيمانشان نكردند، تقويت ضّدتان بر را كسى و نكاستند شما پيمان از چيزى و بستيد پيمان آنها با كه مشركان از كسانى مگر
 (4. )داردمى دوست را پرهيزكاران خداوند زيرا شماريد، محترم مّدت پايان تا

 :تفسير
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 :است اين عبارت معناى و غايت، ابتداى براى «من» و است، محذوف مبتداى خبر َبراَءة  

 .ايدبسته عهد ايشان با شما كه آنان سوى به پيامبرش و خدا جانب از است بيزارى اعالن آيات اين

ِذيَن  ِإَلى» و( يافته تخصيص باشد،مى بعدش ما كه صفت وسيله به اّما است نكره اگرچه) مبتداست «براءة: »گفت توانمى و  الَّ
 رجل: مثل است، آن خبر «ْدُتْم عاهَ 
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 و بيزارند، ايدبسته مشركان با كه عهدى از رسولش و خدا: »است چنين آيه معناى دوم وجه بر بنا و« 9» الدار فى قريش من
 .«است شده افكنده خودشان سوى به آنها پيمان

ْرِض  ِفي َفِسيُحوا
َ
 و سير به زمين روى در دارند دوست جا هر را حرام ماه چهار كه اندشده امر: است مشركان به خطاب...  اْْل

 بعضى و است كشتار و جنگ از خوددارى و أمن هنگام حرام ماههاى زيرا شود،نمى آنها متعّرض كس هيچ و بپردازند سياحت
 محّرم و حّجه ذى قعده، ذى شّوال، چهارگانه، ماههاى اين از منظور. شد نازل هجرت نهم سال شّوال ماه در سوره اين اندگفته

 از هم روز ده و اْلول، ربيع و صفر محّرم، كامل ماههاى و حّجه، ذى از روز بيست ماه، چهار از مراد اندگفته بعضى و است،
 .باشدمى اآلخر ربيع ماه

 بهترين وجه همين و. باشد ممنوع آنان كشتار و قتل و باشند امان در مدت اين در مردم كه است آن ماهها اين حرمت فلسفه
 .است وجه

ه صّلى اكرم پيامبر شد نازل آيات اين وقتى كه دارند نظر اّتفاق موضوع اين بر مفّسران تمام  را آنها نخست سّلم و آله و عليه اللَّ
 آن ما و اند،گفته سخن مختلف داستان اين تفصيل در چند هر داد، الّسالم عليه على به و گرفت او از سپس و كرد بكر ابو تسليم

 .ايمداده شرح البيان مجمع كبير كتاب در را

 خطاب مورد را مردم بود كشيده را شمشيرش كه حالى در قربان عيد روز الّسالم عليه على امام: فرمايدمى الّسالم عليه باقر امام
 مّدتى براى امر اين در كس هر. دهد انجام را حج عمل مشركى نه و كند طواف را خدا انهخ اىبرهنه نبايد: فرمود و داد قرار
 چهار تا فقط ندارند، قرارى چنين كه كسانى و شودمى لغو قرارش آن از پس و دارد اجازه مّدت اين آخر تا گرفته پيمانى و قرار
 را برائت سوره آيات سپس و دارند، مهلت ماه

__________________________________________________ 

 .خبر مجرور، و جاّر  «الدار فى» صفت، «قريش من» مبتدا، رجل -9
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 .خواند را آيه چهل يا سى: اندگفته برخى و سوره اّول از آيه سيزده اندگفته بعضى. فرمود قرائت آنان بر
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ُكْم  اْعَلُموا َو  نَّ
َ
هِ  ُمْعِجِزي َغْيُر  أ  .دهد مهلت را شما زمانى اگرچه كنيد، فرار توانيدنمى او قدرت يد از اللَّ

نَّ  َو 
َ
هَ  أ يَن  ُمْخِزي اللَّ  .ساختن معّذب و دادن كيفر با آخرت در و كشتن، وسيله به دنيا در سازد،مى خوار را كافران خداوند اْلكاِفِر

ذان   َو 
َ
هِ ا ِمَن  أ  و است جمله همان بر عطف هم جمله و شد، ذكر قبال «براءة» كلمه در كه است همان عينا «أذان» رفع دليل للَّ

 نخست، جمله معناى باشد،مى «اعطاء و ايمان» معناى به «عطا» و «امان» كه چنان است، «ايذان» معناى به «اذان» كلمه
 شكنانپيمان و معاهدان درباره پيغمبرش و خدا سوى از كه برائت اعالم وجوب به إخبار دومى و است، برائت ثبوت به إخبار
 .اندنبسته پيمانى چنين كه آنها چه و اندبسته ميثاقى و عهد كه آنان چه مردم، همه به شده، صادر

ْكَبرِ  اْلَحج   َيْوَم 
َ
 مهّمش اعمال و شودمى كامل حج روز اين در زيرا است قربان عيد روز اند،گفته بعضى و است عرفه روز مراد اْْل

 :فرمود حضرت چيست؟ اكبر حّج : پرسيد و گرفت را مركبش زمام الّسالم عليه على موال خدمت آمد مردى. رسدمى اتمام به

 «9. »دابتى عن خل هذا، يومك

نَّ 
َ
هَ  أ ه بأّن  كلمه از) تخفيف، دليل به «با» حرف ء  َبِري اللَّ ه إّن  بندرت ولى گرديده، حذف( اللَّ  شده، خوانده نيز همزه كسره به اللَّ

 .است «قول» معناى به «اذان» كه دليل اين به

 بر بنا اندخوانده نصب به را آن بعضى و اسمش، با مكسوره «اّن » محّل  بر يا «ءبرى» در مستتر ضمير بر است عطف َرُسوِلهِ  َو 
 كه اين يا و «إّن » اسم بر عطف كه اين

__________________________________________________ 

 .كن رها مرا مركب زمام است، امروز همين اكبر حج -9

 711: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 .باشد «مع» معناى به «واو» 

 .مانيدب باقى آن در كه اين از است بهتر برگرديد، و كنيد توبه فريبكارى و كفر از اگر ُتْبُتْم  َفِإْن 

ْيُتْم  ِإْن  َو   :كنيد پشت اعتقاد و ايمان به اگر و َتَولَّ

ُكْم  َفاْعَلُموا نَّ
َ
هِ  ُمْعِجِزي َغْيُر  أ  .وارهانيد را خود عذابش و كيفر از و گيريد سبقت خدا از توانيدنمى اللَّ

ِذيَن  ِإالَّ  ْرِض  ِفي اَفِسيُحو» جمله از استثنا جمله، اين اْلُمْشِرِكيَن  ِمَن  عاَهْدُتْم  الَّ
َ
 و است، استدراك معناى به استثنا زيرا است، «اْْل

 از كس هيچ و اندنكرده كم را ميثاق و عهد شرايط از چيز هيچ و اندنشكسته را پيمانها كه آنان اّما: شودمى چنين آيه معناى
 همانند را عهد به وفاكننده ارزش و. داريد برقرار مدت پايان تا ايدبسته آنها با كه را پيمانها اندنشورانيده شما بر را دشمنان
 .ندانيد فريبكار
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 [6 تا 5 آيات(: 1) التوبة سوره] 

ْشُهُر  اْنَسَلَخ  َفِإَذا
َ
قاُموا َو  تاُبوا َفِإْن  َمْرَصد   ُكلَّ  َلُهْم  اْقُعُدوا َو  اْحُصُروُهْم  َو  ُخُذوُهْم  َو  َوَجْدُتُموُهْم  َحْيُث  اْلُمْشِرِكيَن  َفاْقُتُلوا اْلُحُرمُ  اْْل

َ
 أ

الةَ  كاةَ  آَتُوا َو  الصَّ وا الزَّ هَ  ِإنَّ  َسِبيَلُهْم  َفَخلُّ َحد   ِإْن  َو ( 5) َرِحيم   َغُفور   اللَّ
َ
ِجْرهُ  اْسَتجاَرَك  اْلُمْشِرِكيَن  ِمَن  أ

َ
ى َفأ هِ  َكالَم  َيْسَمَع  َحتَّ ْبِلْغهُ  ُثمَّ  اللَّ

َ
 أ

َمَنهُ 
ْ
ُهْم  ذِلَك  َمأ نَّ

َ
 (6) َيْعَلُموَن  ال َقْوم   ِبأ

 :ترجمه

 در را آنها و سازيد دستگيرشان و بكشيد، را آنها يافتيد را مشركان كه جا هر رسيد، پايان به حرام ماههاى كه گاه هر پس
 كنيد، رها راهشان به را آنها دادند زكات و داشتند بپا نماز و كردند توبه اگر بنشينيد، آنان كمين در جا هر و دهيد قرار محاصره

 ندخداو كه زيرا
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 (5. )است آمرزنده و بخشنده بسيار

 مردمى آنها زيرا برسان، امنش محل به را او سپس و بشنود، را خداى سخن تا ده پناه را او برد، پناه تو به مشركان از يكى گاه هر
گاه  (6. )باشندمى ناآ

 :تفسير

ْشُهُر  َسَلَخ انْ  َفِإَذا
َ
 .باشند آزاد زمين روى در كه است شده داده اجازه شكنانپيمان به كه است ماههايى أشهر، از منظور اْْل

 جاى يا حرم در: باشند كه حال هر و كجا هر در: رسانيد قتل به را مشركان مهلت، وقت گذشتن از پس اْلُمْشِرِكيَن  َفاْقُتُلوا
 .بگذرانيد شمشير دم از را آنها يگر،د حاالت يا احرام حال در ديگر،

 .است اسير معناى به «أخيذ. »كنيد دستگيرشان ُخُذوُهْم  َو 

 .سازيد منعشان آزاديها به نسبت برخوردارى از و كنيد، بند در را آنها اْحُصُروُهْم  َو 

 .درآيند الحرام مسجد به نگذاريد: است اين معنايش اندگفته بعضى

 .باشيد آنها مراقب اىجاّده هر ميان و گذرگاه، هر در َمْرَصد   ُكلَّ  َلُهْم  اْقُعُدوا َو 

ْقُعَدنَّ : مثل است، منصوب و ظرف َمْرَصد   ُكلَّ 
َ
 .منصوب و ظرف صراطك كه« 9» اْلُمْسَتِقيَم  ِصراَطَك  َلُهْم  َْل

وا  از دست بگردند، آزادى به خواهندمى كه جا هر تا بگذاريد خود حال به را آنها...(  و كردند توبه كه آن از پس) َسِبيَلُهْم  َفَخلُّ
 .شوند داخل الحرام مسجد در و دهند انجام را حّج  اعمال بگذاريد كه اين يا نشويد، متعّرضشان و برداريد آنها

هَ  ِإنَّ   .آمرزدمى فريبكاريشان و كفر قبيل از را آنها گذشته گناهان خداوند َرِحيم   َغُفور   اللَّ
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__________________________________________________ 

 .م -نشينممى كمين به آنها براى تو، راست راه سر در: 96/ اعراف -9
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 احد ركاستجا ان و: است گونه اين تقدير در و است آن مفّسر بعدى فعل كه مقدر شرط فعل به مرفوع كلمه اين «احد» 
 تو سوى به نيست او و تو ميان پيمانى كه مهلت مدت انقضاى از پس مشركان از يكى اگر: است چنين آيه معناى: استجارك

 را خدا سخن تا ده امان را او بشنود، كنى،مى دعوت آن به را مردم كه را دين و قرآن از آنچه كه اين تا كند امان درخواست و بيايد
 .است قرآن در براهين و دالئل محكمترين زيرا دهد، قرار انديشيدن و تفّكر وردم را آن و كند استماع

ْبِلْغهُ  ُثمَّ 
َ
َمَنهُ  أ

ْ
 و فريبكارى بدون خواستى اگر بعد و برسان اوست امن محّل  كه اشخانه به را او نياورد اسالم اگر سپس، و َمأ

 .تاس برقرار هميشه براى حكم اين و كن، آغاز را جنگ او با خيانت

 بر بنا فهمندنمى چيزى دين و ايمان از يعنى نادانند مردمى آنها كه است دليل اين به دهى پناه را او بايد كه دستور اين «ذلك» 
گاه و بشنوند را حق سخن تا دهى، امان را آنها بايد اين  .شوند آ

 [8 تا 7 آيات(: 1) التوبة سوره] 

هِ  َد ِعنْ  َعْهد   ِلْلُمْشِرِكيَن  َيُكوُن  َكْيَف  ِذيَن  ِإالَّ  َرُسوِلهِ  ِعْنَد  َو  اللَّ هَ  ِإنَّ  َلُهْم  َفاْسَتِقيُموا َلُكْم  اْسَتقاُموا َفَما اْلَحراِم  اْلَمْسِجدِ  ِعْنَد  عاَهْدُتْم  الَّ  اللَّ
ِقيَن  ُيِحبُّ  ة   ال َو  ِإالا  ِفيُكْم  َيْرُقُبوا ال َعَلْيُكْم  َيْظَهُروا ِإْن  َو  َكْيَف ( 7) اْلُمتَّ ْفواِهِهْم  ُيْرُضوَنُكْم  ِذمَّ

َ
بى َو  ِبأ

ْ
ْكَثُرُهْم  َو  ُقُلوُبُهْم  َتأ

َ
 فاِسُقوَن  أ

(8) 

 :ترجمه

 پس بستيد، پيمان آنها با الحرام مسجد نزد كه كسانى براى مگر بود؟ خواهد پيمانى رسولش و خدا نزد در مشركان براى چگونه
 كه كنيد وفادارى نيز شما باشند، وفادار شما، برابر در آنان كه زمان هر تا

 715: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 (7. )داردمى دوست را پرهيزكاران خداوند

 را، پيمان نه و كنند،مى را شما با خويشاوندى مالحظه نه شوند، غالب شما بر اگر كه حالى در است، پيمانى برايشان چگونه
 (8. )اندفسق اهل آنها بيشتر و است مخالف آن با دلهايشان ولى كنندمى ودخشن زبانهايشان با را شما

 :تفسير

 در كه نيرنگى و فريب با بلكه آيد؟مى وجود به صحيح و درست پيمانى و عهد آنها براى چگونه َعْهد   ِلْلُمْشِرِكيَن  َيُكوُن  َكْيَف 
 .باشيد نداشته آنان به اميدى چنين شما و بماند، پابرجا مانشانپي كه است محال دارند، را آن زدن هم بر نّيت و آنهاست باطن
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ِذيَن  ِإالَّ   بنى مثل نشده، ظاهر آنها از شكنىپيمان و بستيد عهد ايشان با الحرام مسجد در كه را آنها از كسانى اما عاَهْدُتْم  الَّ
 .نكنيد جنگ ايشان با و باشيد آنان وضع انتظار در پس ضمره، بنى و كنانه،

 .باشيد وفادار آنها با خود عهد شرايط به چنان هم نيز شما باشند، پابرجا خود پيمان سر بر آنان كه موقعى تا َلُكْم  اْسَتقاُموا َمافَ 

 وجود دليل به فعلش و آيد،مى نظر به بعيد خود پيمان سر بر مشركان ماندن برقرار كه است دليل اين به كلمه اين تكرار َكْيَف 
 و يابند دست شما بر اگر كه آن حال و شودمى برقرار عهدى آنان براى چگونه: است اين آيه معناى. است شده حذف قرينه
 لحاظ را پيمانى و عهد نه و دارند را شما با خويشاوندى مالحظه نه دارند، شما از كه پيمانها و ايمان سابقه با كنند، پيدا غلبه

 :كنندمى

 :گويدمى خود شعر در ثابت بن حّسان كه چنان. قرابت خويشاوندى،: «ال» ِإالا  ِفيُكْم  َيْرُقُبوا ال

 717: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 «9» النعام رأل من السقب كال             قريش من الك ان لعمرى         

 .است «معبود» معناى به اندگفته بعضى و «سوگند» معناى به «ال» كلمه اندگفته بعضى 

 .باشدمى ظاهرشان با مخالف باطنشان كه پرداخته مشركان حال وصف به فعل اين با خداوند ُيْرُضوَنُكْم 

بى َو 
ْ
يبايى سخنان با دارند، نهان دلهايشان در كه هايىكينه كه است اين منظور ُقُلوُبُهْم  َتأ  .است مخالف رانندمى زبان بر كه ز

ْكَثُرُهْم  َو 
َ
 در كه چنان بازدارد امور اين از را آنان كه ندارند مردانگى و مرّوت و كنندمى افراط شرك و كفر در آنها بيشتر ِسُقوَن فا أ

 خوددارى شكنىپيمان و وعده خلف از و ورزندمى عّفت شودمى آبروريزى باعث آنچه از كه شودمى ديده كافران بعضى
 .كنندمى

 [93 تا 1 آيات(: 1) التوبة سوره] 

هِ  ِبآياِت  اْشَتَرْوا وا َقِليال   َثَمنا   اللَّ ُهْم  َسِبيِلهِ  َعْن  َفَصدُّ ة   ال َو  ِإالا  ُمْؤِمن   ِفي َيْرُقُبوَن  ال( 1) َيْعَمُلوَن  كاُنوا ما ساَء  ِإنَّ ولِئَك  َو  ِذمَّ
ُ
 ُهُم  أ

قاُموا َو  تاُبوا َفِإْن ( 91) اْلُمْعَتُدوَن 
َ
الةَ  أ كاةَ  آَتُوا َو  الصَّ يِن  ِفي َفِإْخواُنُكْم  الزَّ ُل  َو  الد  ْيماَنُهْم  َنَكُثوا ِإْن  َو ( 99) َيْعَلُموَن  ِلَقْوم   اآلْياِت  ُنَفص 

َ
 أ

ةَ  َفقاِتُلوا ِديِنُكْم  ِفي َطَعُنوا َو  َعْهِدِهْم  َبْعدِ  ِمْن  ِئمَّ
َ
ُهْم  اْلُكْفرِ  أ ْيماَن  ال ِإنَّ

َ
ُهْم  َلُهْم  أ  ( 92) َيْنَتُهوَن  َلَعلَّ

َ
ْيماَنُهْم  َنَكُثوا َقْوما   ُلوَن ُتقاتِ  ال أ

َ
 َو  أ

وا ُسوِل  ِبِإْخراِج  َهمُّ َل  َبَدُؤُكْم  ُهْم  َو  الرَّ وَّ
َ
ة   أ   َمرَّ

َ
هُ  َتْخَشْوَنُهْم  أ َحقُّ  َفاللَّ

َ
ْن  أ

َ
 (93) ُمْؤِمِنيَن  ُكْنُتْم  ِإْن  َتْخَشْوهُ  أ

__________________________________________________ 

 سال حدود خزرج، قبيله از حّسان. است زادهشترمرغ با شتر، بّچه خويشى مانند قريش با تو، خويشى هك سوگند جانم به -9
 دينبى شاعران ردّ  در او،. است روشن اكرم پيغمبر به نسبت خدماتش بود، زمان شاعران سرآمد شد، متولد مدينه در. م 563

 دينى شعر كه اسالم در است كسى نخستين رفت دنيا از الگىس بيست و صد در. گفتمى شعر كردندمى هجو را حضرت آن كه
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 تصحيح. است اسالم تاريخ مصادر منبع كه است آن او شعر مهم ارزش. است آورده بسيار را قرآن آيات قصايدش در سرود
 .م -376/ 7 اسالمى، المعارف دائرة از نقل گرجى

 715: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 :ترجمه

 (1. )دادندمى انجام بدى كارهاى آنها بازداشتند، او، راه از را( مردم) و فروختند، اندكى بهاى به را خدا آيات اينها

 (91. )تجاوزكارانند اينها و كنند،نمى را پيمان و خويشاوندى رعايت مؤمنى هيچ درباره

 دانندمى كه گروهى براى را خود آيات ما و بود، خواهند شما دينى برادران بدهند، زكات و دارند بپاى نماز و كنند توبه اگر پس
 (99. )دهيممى شرح

 آنها زيرا كنيد، پيكار كفر پيشوايان با دهند، قرار طعن مورد را شما آيين و بشكنند استحكام از پس را خود پيمانهاى اگر و
 (92. )بردارند دست كارشان اين از شايد ندارند، پيمانى

 مرتبه نخستين آنها كه آن حال و جنگيد،نمى گرفتند، پيامبر راندن بيرون به تصميم و شكستند را پيمانهايشان كه مردمى با راچ
 مؤمن اگر باشيد، داشته ترس او از كه است سزاوارتر خداوند كه اين با ترسيد،مى آنها از آيا كردند، جنگ به آغاز شما با

 (93. )هستيد

 :تفسير

 نتيجه در و كردند، تبديل است هوس و هوا از پيروى كه اندك بهايى به است اسالم و قرآن از عبارت كه را الهى آيات...  ااْشَتَرْو 
 .ساختند منحرف هم را ديگران و شدند منحرف خدا راه از

 .باشند گرفته قرار كفر و تجاوز نهايت در كه ستمكارانى اْلُمْعَتُدوَن 

 715: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير رجمهت

 چنين تقدير و است محذوف مبتدا عبارت اين در. شمايند دينى برادران. كنند توبه خود، شكنىپيمان و كفر، از اگر تاُبوا َفِإْن 
 .اخوانكم فهم: است

ُل  َو   تنها: فرمايدمى خداوند گويا كه است يضتعر عنوان به جمله اين و كنيم،مى بيان تفصيل به را آيات اين ما اآلْياِت  ُنَفص 
 .او غير نه داناست و عالم بينديشد، الهى آيات تفصيل در كه كسى

 .كنند علم قد شما دين در جويىعيب به و بشكنند را آنها عهدها، بستن از پس اگر و َنَكُثوا ِإْن  َو 

ةَ  َفقاِتُلوا ِئمَّ
َ
 .برخيزيد قتال و جنگ به آنها با پس اْلُكْفرِ  أ



9 

 در آنان كه وقتى بفهماند تا آورده ظاهر اسم اّما بياورد «هم» ضمير «الكفر ائمة» جاى به داشت امكان كه اين با آيه اين در
 و داشتند بپا را نماز: آوردند ايمان سپس و كردند، پيمان و عهد نقض و ترك را عرب بزرگان خوى تمّرد، روى از شرك حالت
 و عهد نتيجه در و شدند مرتّد  و برگشتند اسالم از مرحله، اين از پس و شدند، دينى برادران لمانانمس براى و كردند، ادا را زكات

 و كفر سردمداران اينها صورت، اين در دادند، قرار طعن مورد را خدا دين و زدند برهم است دينى بيعت همان كه را پيمانى
 .بود خواهند ورطه اين در پيشگامان و ضاللت

 روز در را آيه اين الّسالم عليه المؤمنين امير نيز و اند،نيامده هنوز آن، مصاديق يعنى آيه اين اهل كه است شده نقل حذيفه از
 آينده در! جان على: فرمود و كرد سفارش من به خدا رسول سوگند خدا به مردم اى: فرمود سپس و كرد قرائت جمل جنگ
 «9. »شد خواهى درگير جدال، و جنگ به نفاق، اهل و طغيانگر، شكن،پيمان هاىگروه با نزديك

ُهْم  ْيماَن  ال ِإنَّ
َ
 را پيمانشان و عهد يعنى نيست، پيمانى و عهد آنها براى َلُهْم  أ

__________________________________________________ 

9- 

ه و اما ه رسول الى عهد لقد اللَّ ه صّلى اللَّ  الفئة و الباغية الفئة و الّناكثة الفئة لتقاتلن علّى  يا: لى قال و سّلم و آله و عليه اللَّ
 .المارقة

 715: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 .كنندنمى رعايت

 .است اين معنايش و اند،خوانده همزه بكسر «إيمان» را كلمه اين قّراء، از بعضى

 به و است، ايمانى نه و اسالم، نه آنها، براى حقيقت در كه اين يا شود،نمى داده ىامان آنها به ديانت، ترك و شكنىپيمان از پس
 .نيست اعتبارى ايمانشان اظهار

ُهْم   و تمّرد از آنان كه باشد اين كفر پيشوايان با جنگ از را شما غرض بايد: است «قاتلوا: »فعل به متعلق جمله اين َيْنَتُهوَن  َلَعلَّ
 .اوست كرامت و فضل بودن زياد بر دليل خداوند، دستور اين و دارند،بر دست خود شكنىپيمان

 
َ
 .است كافران با جنگ به مؤمنان تشويق آن، از مقصود و است،( ى) تقرير( استفهام) براى همزه ُتقاِتُلوَن  ال أ

ْيماَنُهْم  َنَكُثوا
َ
 .شكستند بودند، بسته كه را پيمانهايى أ

وا َو  ُسوِل  ِبِإْخراِج  َهمُّ  كردند، مشورت يكديگر با آن درباره كه يافت تحقق موقعى مّكه، از پيامبر راندن بيرون براى آنها تصميم الرَّ
 .رفت بيرون آنجا از حضرت و فرمود هجرت به دستور حضرت آن به خداوند و
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 از شودمى مانع را شما چيز چه پس است، ستمكارتر كند جنگ به آغاز كس هر و كردند آغاز را شما با جنگ آنها َبَدُؤُكْم  ُهْم  َو 
 بجنگيد؟ آنها با چنان هم كه اين

 
َ
 امر اين از ترسشان بر و جنگندنمى كافران با كه اين از كندمى سرزنش را مسلمانان خداوند عبارت اين در َتْخَشْوَنُهْم  أ

 .فرمايدمى توبيخشان

هُ  َحقُّ  َفاللَّ
َ
ْن  أ

َ
 .ترسيد او زا بايد كه است سزاوارتر خدا پس َتْخَشْوهُ  أ

 .ترسدنمى خدا جز كس هيچ از مؤمن كه چرا ُمْؤِمِنيَن  ُكْنُتْم  ِإْن 

 [96 تا 94 آيات(: 1) التوبة سوره] 

ْبُهُم  قاِتُلوُهْم  هُ  ُيَعذ  ْيِديُكْم  اللَّ
َ
هُ  َيُتوُب  َو  ُقُلوِبِهْم  ْيَظ َغ  ُيْذِهْب  َو ( 94) ُمْؤِمِنيَن  َقْوم   ُصُدوَر  َيْشِف  َو  َعَلْيِهْم  َيْنُصْرُكْم  َو  ُيْخِزِهْم  َو  ِبأ  َعلى اللَّ

هُ  َو  َيشاُء  َمْن  ْم ( 95) َحِكيم   َعِليم   اللَّ
َ
ْن  َحِسْبُتْم  أ

َ
ا َو  ُتْتَرُكوا أ هُ  َيْعَلِم  َلمَّ ِذيَن  اللَّ ِخُذوا َلْم  َو  ِمْنُكْم  جاَهُدوا الَّ هِ  ُدوِن  ِمْن  َيتَّ  َو  َرُسوِلهِ  ال َو  اللَّ

هُ  َو  ة  َوِليَج  اْلُمْؤِمِنيَن  ال  (96) َتْعَمُلوَن  ِبما َخِبير   اللَّ

 715: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 :ترجمه

 هاىسينه و گرداند، پيروز آنها بر را شما و رسوا را آنها و كند، مجازات شما دست به را آنان خداوند تا كنيد، پيكار آنها با
 (94. )شدبخ شفا را مؤمنان از گروهى

. است درستكار و دانا بسيار خداوند و پذيرد،مى بخواهد كه را كس هر توبه خداوند و ببرد، ميان از را مؤمنان دلهاى خشم و
(95) 

 و رسولش و خدا جز و كردند جهاد كه شما از كسانى هنوز كه حالى در شويد،مى رها خود حال به كه كرديد گمان آيا« 9» 
گاه دهيدمى انجام آنچه به خداوند و اند؟نشده مشخص نكردند، انتخاب راسرا محرم را مؤمنان  (96. )است آ

 :تفسير

 تأكيد آيات اين در اكنون كرد، توبيخ مشركان و شكنانپيمان با مقاتله ترك براى را مؤمنان قبل آيات در كه آن از پس خداوند
 كيفر شدن كشته با آنها دست به را دشمنانشان كه دهدمى وعده آنها به قتال به امر از پس و كنيد، كارزار آنها با حتما كه كندمى
 قبيله كه را مؤمنان از گروهى سوخته دلهاى و نمايدمى پيروز آنها بر را مؤمنان و سازدمى دچارشان اسيرى ذّلت به و كندمى

 و سرد و دهدمى شفا باشدمى« 2» «خزاعه»

__________________________________________________ 
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 با كه است كرده معنى چنان نمونه تفسير زيرا شده، استفاده محاّلتى رسولى ترجمه البيان مجمع از بيشتر آيه اين ترجمه در -9
 .م -آيددرنمى درست امر، جواب در مجزوم مضارع

 ديگر جاهاى كه اين تا شدند خارج مّكه از چون كه «أزد» از است اىقبيله خزاعه،: كرده نقل صحاح از گرجى استاد -2
 .م -كرد مخالفت: خزع شدند، مقيم همانجا و كردند مخالفت آنها با خزاعه بروند
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 به و بودند شده لمانمس و آمده مّكه به كه هستند يمن، از طوايفى گروه، اين از مراد كه است گفته عباس ابن. سازدمى خنك
 گشايش كه را شما باد مژده: »فرمود و داد دلدارى را آنها خدا رسول. بودند گرفته قرار مشركان آزار و شكنجه تحت جهت اين

 «9. »«است نزديك

 پوشيده ببرد، بين از ىپيروز و يارى اين با آمده، وجود به مشركان آزار كثرت از كه را مؤمنان دلهاى خشم ُقُلوِبِهْم  َغْيَظ  ُيْذِهْب  َو 
 .بود اسالم پيغمبر نبوت صحت داليل از يكى خود اين و شد ايمان اهل نصيب هاوعده اين تمام كه نيست

هُ  َيُتوُب  َو   مّكه اهل مردم بعضى كفر از خداوند بزودى كه دهدمى خبر و است سخن آغاز و مستأنفه جمله اين َيشاُء  َمْن  َعلى اللَّ
 .آوردند اسالم آنها از بسيارى و يافت تحّقق نيز اين و پذيرد،مى را هاآن توبه و گذردمى

هُ  َو  گاهى و علم شودمى واقع نيز آينده در كه آنچه به دارد، علم گذشته امور به كه طور همان خداوند َعِليم   اللَّ : «حكيم. »دارد آ
 .است مصلحتى و حكمت آن، در كه اين مگر دهدنمى انجام را كارى هيچ

 به هرگز شما مردم اى: كه است اين آيه معناى خالصه و شودمى استفاده توبيخ معناى آن همزه از و است منقطعه« 2» «ام» 
 براى و خدا راه در كه اندكسانى آنها و شوند ممتاز و مشّخص شما از اخالص اهل كه هنگامى تا شويدنمى واگذار خود حال
 .پردازندمى جهاد به خدا

 آنها براى را خود زندگى اسرار تمام كه گيرندنمى دوستى به را ديگرى مؤمنان، و پيامبر و خدا از غير َوِليَجة  ...  ِخُذواَيتَّ  َلْم  َو 
 .كنند فاش

__________________________________________________ 

9- 

 .قريب الفرج فاّن  أبشروا

 : »جمله بر است شده عطف جمله آيه، اين در و كندمى عطف ديگر استفهام بر را استفهامى جمله كه است عطف حرف -2
َ
 أ

 .نمونه تفسير از است، شده ذكر قبل آيه در كه «ُتقاِتُلوَن  ال
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ا َو   امرى مطلب، شدن روشن و مؤمنان هگرو اين ميان تشخيص كه اين بر كندمى داللت و است «توقع» كلمه اين معناى َلمَّ
 .انتظار و توّقع مورد است

ِخُذوا َلْم  َو   «يعلم لما و: »است گفته چنين گويا كه باشدمى «الذين» صله در داخل و «جاهدوا» بر است عطف جمله اين َيتَّ
 دوستانى خدا از غير كه آنها جز باشد، داشته وجود اخالصى اهل و كنندگانكوشش شما، ميان در كه ندارد اين به علم خداوند

 .«دخل» از «دخيل» مثل. اختيار صاحب و دوست يعنى است «ولج» از فعيله وزن بر «وليجة. »اندگرفته

ه علم ما: مثل ندارند وجود اشخاصى چنين: است معلوم نفى خدا، علم نفى از منظور  چيزى داندنمى خدا: فالن فى قيل ما اللَّ
 .است نيافته تحقق و شود،نمى يافت باره اين در چيزى يعنى است، شده گفته فالنى درباره كه را

 [98 تا 97 آيات(: 1) التوبة سوره] 

ْن  ِلْلُمْشِرِكيَن  كاَن  ما
َ
هِ  َمساِجَد  َيْعُمُروا أ ْنُفِسِهْم  َعلى شاِهِديَن  اللَّ

َ
ولِئَك  ِباْلُكْفرِ  أ

ُ
ْعماُلُهْم  َحِبَطْت  أ

َ
ارِ  ِفي َو  أ ما( 97) َن خاِلُدو ُهْم  النَّ  ِإنَّ

هِ  َمساِجَد  َيْعُمُر  هِ  آَمَن  َمْن  اللَّ قامَ  َو  اآلِْخرِ  اْلَيْوِم  َو  ِباللَّ
َ
الةَ  أ كاةَ  آَتى َو  الصَّ هَ  ِإالَّ  َيْخَش  َلْم  َو  الزَّ ولِئَك  َفَعسى اللَّ

ُ
ْن  أ

َ
 اْلُمْهَتِديَن  ِمَن  َيُكوُنوا أ

(98) 

 :ترجمه

 آتش در و شده نابود اعمالشان آنها دهند،مى گواهى خود كفر به كه حالى در كنند تعمير را خدا مساجد كه ندارند حق مشركان
 (97. )ماند خواهند جاودانه

 خدا از جز و بپردازد را زكات و دارد بپا را نماز و آورده قيامت روز و خدا به ايمان كه كندمى آباد كسى تنها را خدا مسجدهاى
 هدايت از افراد گونه اين كه است اميد نترسد،

 722: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 (98. )باشند يافتگان

 :تفسير

 .كنند آباد را الهى مساجد كه ماندنمى پايدار و نيست درست مشركان براى ِلْلُمْشِرِكيَن  كاَن  ما

ْن 
َ
هِ  َمساِجَد  َيْعُمُروا أ  :است وجوهى «مساجد» آوردن جمع عّلت و است الحرام مسجد كردن تعمير مراد اللَّ

 .است مسجدى خود الحرام، مسجد از اىنقطه هر كه اين -9

 .است كرده آباد را مسجدها تمام گويى كند، آباد را آن كس هر پس مسجدهاست تمام قبله الحرام مسجد -2
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ه مسجد» قّراء از بعضى و .است داخل حكم اين در آنها همه باالترين و مقدمترين پس شده اراده مسجدها جنس -3  به «اللَّ
 .اندخوانده مفرد صورت

 آن دهندمى شهادت خود كفر به خود ضرر بر مشركان، كه اين معناى و «يعمروا» در «واو» از است حال كلمه اين شاِهِديَن 
 طواف عريان تحال با آن دور و كرده نصب كعبه خانه اطراف بر را خود بتهاى و است، آشكار و ظاهر كفرشان كه است

 ااّل  لك، شريك ال لّبيك: گفتندمى چنين گفته، بعضى و كردند،مى سجده آن براى گشتند،مى خانه دور كه هربار و كردندمى
 «9. »ملك ما و تملكه لك، هو شريك

 كردند،مى شسرزن و مالمت بودند گرفته بدر جنگ در مشركان از كه را اسيرانى انصار، و مهاجر مؤمنان كه است شده روايت
: گفت جواب در عباس. كرد توبيخ رحم قطع و خدا رسول با جنگ دليل به را عباس عمويش الّسالم عليه على حضرت
 مگر: گفتند انصار و مهاجرين كنيد؟مى كتمان را خوبيهايمان اّما آوريدمى بخاطر را ما بديهاى

__________________________________________________ 

 يملك ما تمام مالك و شريك مالك و هستى، خودت كه شريكى جز نيست، برايت شريكى كه خدا اى را تو دهممى سخپا -9
 .هستى خودت شريك،

 725: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 آب را حاجيان و داريم عهده بر را كعبه رىداپرده و كنيممى آباد را الحرام مسجد ما آرى،: گفتند اسيران داريد؟ هم نيكى شما
 :شد نازل ذيل آيه كه بود جا اين كنيم،مى آزاد اسير و دهيممى

ولِئَك 
ُ
ْعماُلُهْم  َحِبَطْت  أ

َ
 بردگان، كردن آزاد و كعبه دارىپرده و حاج سقايت مسجد، عمارت قبيل از مشركان عبادى كارهاى أ

 .است ارزشبى و باطل

ما  تنظيف و ساختن پاك و خرابيها ترميم و ريزىپايه مسجد تعمير از مراد. است پذيرفته مؤمنان از تنها مسجد، عميرت َيْعُمُر  ِإنَّ
 ياد و گرفتن ياد «ذكر» از مقصود و شودمى نيز ذكر و عبادت با آن كردن آباد شامل و باشدمى چراغهايش كردن روشن و آن،

 و اضافى سخنان از خوددارى شامل مسجد كردن آباد و است، ذكر مصداق ترينمهم و بهترين امر، اين بلكه است علوم دادن
 .شودمى نيز جاآن در فايدهبى

 ذكرشان و بنشينند هم دور مسجد در بيايند كه آمد خواهند وجود به من امت از مردمى الّزمان آخر در كه است آمده حديث در
 .«ندارد نيازى آنها به هم خدا اشيد،ب نداشته همنشينى اينها با باشد، آن دوستى و دنيا

هَ  ِإالَّ  َيْخَش  َلْم  َو   و رضايت بر و ندارند هراسى و بيم كس هيچ از تعالى خداى از غير تقوا، و دين باب در اشخاص گونه اين اللَّ
 .دارندنمى تقديم را ديگرى رضايت او، خشنودى

 [22 تا 91 آيات(: 1) التوبة سوره] 
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َ
هِ  آَمَن  َكَمْن  اْلَحراِم  اْلَمْسِجدِ  ِعماَرةَ  َو  اْلحاج   ةَ ِسقايَ  َجَعْلُتْم  أ هِ  َسِبيِل  ِفي جاَهَد  َو  اآلِْخرِ  اْلَيْوِم  َو  ِباللَّ هِ  ِعْنَد  َيْسَتُووَن  ال اللَّ هُ  َو  اللَّ  ال اللَّ

اِلِميَن  اْلَقْومَ  َيْهِدي ِذيَن ( 91) الظَّ هِ  َسِبيِل  ِفي جاَهُدوا َو  هاَجُروا َو  آَمُنوا الَّ ْمواِلِهْم  اللَّ
َ
ْنُفِسِهْم  َو  ِبأ

َ
ْعَظُم  أ

َ
هِ  ِعْنَد  َدَرَجة   أ ولِئَك  َو  اللَّ

ُ
 ُهُم  أ

ُرُهْم ( 21) اْلفاِئُزوَن  ُهْم  ُيَبش  ات   َو  ِرْضوان   َو  ِمْنهُ  ِبَرْحَمة   َربُّ َبدا   ِفيها خاِلِديَن ( 29) ُمِقيم   َنِعيم   ِفيها َلُهْم  َجنَّ
َ
هَ  ِإنَّ  أ   ِعْنَدهُ  اللَّ

َ
 َعِظيم   ْجر  أ

(22) 

__________________________________________________ 

9- 

ه فليس تجالسوهم ال الدنيا، حّب  و الدنيا ذكرهم حلقا، فيها يقعدون المساجد، ياتون اّمتى، من ناس الّزمان آخر فى يأتى  بهم للَّ
 .حاجة

 725 :ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 :ترجمه

 او راه در و آورده، قيامت روز و خدا به ايمان كه داديد قرار كسى همانند را الحرام مسجد ساختن آباد و حاجيان دادن آب آيا
 (91. )كندنمى هدايت را ستمكار مردم خداوند، و نيستند، مساوى هرگز اينها است؟ كرده جهاد

 و است برتر خدا نزد در مقامشان كردند، جهاد خدا راه در جانهايشان و هاثروت با و كردند هجرت و آوردند ايمان كه آنها
 (21. )رستگارانند هاهمين

 بشارت است، جاودانه نعمتهاى ايشان براى آن در كه بهشتى باغهاى و خشنودى و خود از رحمتى به را آنها پروردگارشان
 (29. )دهدمى

 (22. )است عظيم پاداشى خداوند، نزد كه راچ بود، خواهند باغها، اين در ابد تا و همواره

 :تفسير

 و حجاج كنندگانسيرآب آيا» بالّله آمن كمن الحرام، المسجد عمارة و الحاج سقاية اهل جعلتم ا: است اين آيه تقدير
 كه است سىك قول تقدير، اين مؤيد و...«  است آورده ايمان...  و خدا به كه داديد قرار كسى مانند را، مسجد آبادكنندگان

 به را آنها باطل اعمال و شرك اهل تشبيه آيه، اين در خالصه« 9. »الحرام المسجد عمرة و الحاج سقاة: است خوانده چنين
 و تساوى و شمرده ناپسند امرى آنها، درست كارهاى و مؤمنان

__________________________________________________ 

 .م -مسجد گانآبادكنند و حجاج، دهندگان آب -9

 727: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه
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 عالوه ديگر ظلمى خداوند، است برخاسته كفار خود ناحيه از كه را دادن قرار همانند اين و است دانسته زشت را آنان سنگىهم
 :فرمايدمى اند،داده انجام را آيه در برشمرده كارهاى كه مؤمنانى مقام عظمت در سپس و است، ناميده كفرشان بر

ْعَظُم 
َ
هِ  ِعْنَد  َدَرَجة   أ  «فايز» هاهمين و دارند، باالتر درجاتى خداوند نزد نيستند، كارها اين اهل كه مؤمنهايى: غيرشان از اينها اللَّ

 «رضوان» «رحمة: »آورده نكره اند،شده واقع بشارت مورد كه را كلماتى آيه آخر در. اينهاست ويژه رستگارى و فوز يعنى اند
 .شوند گنجانده معرف تعريف در يا درآيند كننده وصف توصيف به كه آنند از برتر امور اين زيرا ،«مقيم» «نعيم»

 [24 تا 23 آيات(: 1) التوبة سوره] 

َها يا يُّ
َ
ِذيَن  أ ِخُذوا ال آَمُنوا الَّ ْوِلياَء  ِإْخواَنُكْم  َو  آباَءُكْم  َتتَّ

َ
وااْسَتَح  ِإِن  أ يماِن  َعَلى اْلُكْفَر  بُّ ُهْم  َمْن  َو  اْْلِ ولِئَك  ِمْنُكْم  َيَتَولَّ

ُ
اِلُموَن  ُهُم  َفأ  الظَّ

ْبناُؤُكْم  َو  آباُؤُكْم  كاَن  ِإْن  ُقْل ( 23)
َ
ْزواُجُكْم  َو  ِإْخواُنُكْم  َو  أ

َ
ْموال   َو  َعِشيَرُتُكْم  َو  أ

َ
 ساِكُن مَ  َو  َكساَدها َتْخَشْوَن  ِتجاَرة   َو  اْقَتَرْفُتُموها أ

َحبَّ  َتْرَضْوَنها
َ
هِ  ِمَن  ِإَلْيُكْم  أ ُصوا َسِبيِلهِ  ِفي ِجهاد   َو  َرُسوِلهِ  َو  اللَّ ى َفَتَربَّ ِتيَ َحتَّ

ْ
هُ  َيأ ْمِرهِ  اللَّ

َ
هُ  َو  ِبأ  (24) اْلفاِسِقيَن  اْلَقْوَم  َيْهِدي ال اللَّ

 :ترجمه

 خود اولياء را آنها كه كسانى و ندهيد قرار خود ولى را آنها ندده ترجيح ايمان بر را كفر شما، مادران و پدران اگر ايمان اهل اى
 (23. )ستمگرند و ظالم دهند، قرار

 بيم شدنش كساد از كه تجارتى و ايدآورده بدست كه ثروتهايى و شما طايفه و همسران و برادران و فرزندان، و پدران، اگر: بگو
 نظرتان در شما، عالقه مورد مسكنهاى و داريد،

 725: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 خداوند و كند، نازل شما بر را عذابش خداوند كه باشيد اين انتظار در است، محبوبتر او راه در جهاد و پيامبرش، و خدا از
 (24. )كندنمى هدايت را نافرمانبردار گروه

 :تفسير

 و مادر و پدر را بعضى و همسرانشان را بعضى كنند، حركت كه گرفتند صميمت و شدند مأمور هجرت به مؤمنان كه وقتى
 براى خداوند كه بود اين. كردندمى ترك را مهاجرت خويشاوندان، اين خاطر به نيز آنها و كردندمى ممانعت سفر از فرزندانشان

 و مادر و پدر با آدمى كه باشد الزم دينى امر براى گاه هر و است، مقّدم نسب و خويشاوندى بر دين امر كه داد توضيح آنها
 .است سزاوارتر و اولى اجنبى با رابطه مورد در كند، رابطه قطع فرزندانش

وا ِإِن   :است آمده حديث در دهند، ترجيح ايمان بر را آن و برگزينند را كفر اگر اْلُكْفَر  اْسَتَحبُّ

ه فى يحب حّتى االيمان طعم احدكم يجد ال ه فى يبغض و اللَّ  اللَّ

 .«باشد خدا براى فقط اشدشمنى و دوستى كه اين مگر چشد،نمى را ايمان طعم شما از كس هيچ» 
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 «9. »است شده خوانده هم مفرد، صورت به «عشرتكم» َعِشيَرُتُكْم  َو 

ُصوا ى َفَتَربَّ ِتيَ  َحتَّ
ْ
هُ  َيأ ْمِرهِ  اللَّ

َ
 :است گفته «حسن» كه چنان است تهديد جمله اين ِبأ

 به كه است شده موّظف بشّدت مؤمن آيه، اين در و ترسانده، اخروى يا دنيوى كيفرى به را گروه اين قسمت اين در خداوند
 .كند نظر صرف دنيوى هاىبهره تمام و خود، قبيله و اهل و فرزندان و مادر، و پدر از دين خاطر

 را رتراندو تا دار،موفق باشدمى خودت خشنودى موافق آنچه بر را ما پروردگارا

__________________________________________________ 

 .است خوانده عشائركم حسن و شده، خوانده نيز ،«عشيراتكم و عشيرتكم،» است كرده نقل كّشاف از گرجى استاد -9

 725: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 .داريم دشمن وت بخاطر را نزديكان و دوست تو براى

 [27 تا 25 آيات(: 1) التوبة سوره] 

هُ  َنَصَرُكُم  َلَقْد  ْعَجَبْتُكْم  ِإذْ  ُحَنْين   َيْوَم  َو  َكِثيَرة   َمواِطَن  ِفي اللَّ
َ
ْرُض  َعَلْيُكُم  ضاَقْت  َو  َشْيئا   َعْنُكْم  ُتْغِن  َفَلْم  َكْثَرُتُكْم  أ

َ
 ُثمَّ  َرُحَبْت  ِبما اْْل

ْيُتْم  يَن  َولَّ ْنَزَل  ُثمَّ ( 25) ُمْدِبِر
َ
هُ  أ ْنَزَل  َو  اْلُمْؤِمِنيَن  َعَلى َو  َرُسوِلهِ  َعلى َسِكيَنَتهُ  اللَّ

َ
َب  َو  َتَرْوها َلْم  ُجُنودا   أ ِذيَن  َعذَّ  َجزاُء  ذِلَك  َو  َكَفُروا الَّ

يَن  هُ  َيُتوُب  ُثمَّ ( 26) اْلكاِفِر هُ  َو  َيشاُء  َمْن  َعلى ذِلَك  َبْعدِ  ِمْن  اللَّ  (27) ِحيم  َر  َغُفور   اللَّ

 :ترجمه

 درآورده شگفتى به را شما جمعّيتتان، فراوانى كه وقتى حنين،( جنگ) روز در و فرمود، يارى مكانها از بسيارى در را شما خدا
 (25. )نموديد فرار كرده پشت پس شد تنگ شما بر وسعتش همه با زمين و نكرد، حل شما براى را مشكلى هيچ و بود،

 كه را كسانى و ديديدنمى را آنها شما كه فرستاد را لشكرهايى و فرمود، نازل مؤمنان و پيامبرش بر را خود آرامش خداوند سپس
 (26. )كافران سزاى بود اين و كرد، كيفر بودند كافر

 (27. )است مهربان و آمرزنده خداوند و پذيرد،مى بخواهد را كس هر توبه اين از بعد خداوند، پس

 :تفسير

 كّفار با مسلمانان، جنگ آنجا در كه طائف و مّكه ميان است سرزمينى «حنين. »آن موقعّيتهاى و جنگ اىميدانه «مواطن» 
 حاضر مّكه فتح در كه بودند قرصى پا و پر مسلمانان از هزار ده كه بودند نفر هزار دوازده مسلمانان. شد واقع ثقيف و هوازن

 725: ص ،2ج ع،الجام جوامع تفسير ترجمه
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 به كّفار از كه ديگر افراد تمام با ثقيف و هوازن افراد اّما بودند پيوسته آنان به مّكه آزادشدگان و «طلقا» از هم هزار دو و بودند
 .بودند نفر هزار چهار بودند پيوسته آنها

 هرگز: گفت بود شده خوشحال كّفار قّلت و مسلمين بسيارى از كه مسلمانان از مردى. گرفتند قرار هم مقابل در گروه دو وقتى
 بوده بكر ابو سخن اين گوينده اندگفته بعضى. نيامد خوشش شنيد را او سخن اكرم پيامبر وقتى اّما شد، نخواهيم مغلوب امروز
 :است فرموده خداوند كه چنان. است

ْعَجَبْتُكْم 
َ
 .است درآورده شگفتى به را شما افرادتان فراوانى َكْثَرُتُكْم  أ

 چنان آن خوردند، شكست نداشتند مقاومت تاب و بودند شده مغرور كثرتشان دليل به كه مسلمانان و درگرفت سختى جنگ
 با گرفته، دست در را پرچم نيز الّسالم عليه على و كرد،مى مقاومت چنان هم پيامبر اّما. رسيد مّكه به آنان شكست آوازه كه

 حارث پسر سفيان ابو و بود گرفته بدست را خدا رسول قاطر لگام راست طرف در هم لبالمّط  عبد بن عباس و جنگيد،مى كّفار
 آن در كه بود آنها دهم نفر هم، ايمن اّم  پسر «أيمن» و بودند حضرت آن چپ طرف در هاشم بنى از نفر نه با نيز المّطلب عبد بن

 و مهاجران گروه اى: شد بلند فريادش بزند، صدا ار مردم كه فرمود داشت، رسايى صداى كه عباس به پيامبر. شد كشته روز
 كه حالى در برگشتند مردم! جاست اين خدا پيامبر كنيدمى فرار كجا بقره، سوره اصحاب اى و شجره، بيعت اهل اى انصار،

 اكرم رسول دند،ش نازل بودند ابلق اسبهاى بر سوار و داشتند سر بر خودهاكاله كه فرشتگان حال اين در لبيك، لبيك: گفتندمى
. «المّطلبم عبد فرزند من راستينم، پيامبر من شد، داغ جنگ تنور اكنون: »فرمود و افكند نظر مسلمانان مبارزه و تالش نحوه به
 .خوردند شكست «هوازن» و آمد، خداوند طرف از يارى« 9»

__________________________________________________ 

9- 

 .المّطلب عبد بن انا كذب، ال الّنبي انا الوطيس حمى اآلن

 725: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 چنين آيه معناى است، حال محل در مجرور و جاّر  و «رحبها مع: »است «مع» معناى به «ب» و مصدريه، «ما» َرُحَبْت  ِبما
 .است شده تنگ شما بر زمين گويا پس كنيد،نمى يداپ زمين در فرارتان براى جايى ترستان بسيارى از: است

ْيُتْم  ُثمَّ  يَن  َولَّ  .خورديد شكست ُمْدِبِر

ْنَزَل  ُثمَّ 
َ
هُ  أ  بر «اْلُمْؤِمِنيَن  َعَلى َو  َرُسوِلهِ  َعلى. »فرمود نازل برايشان بود آنها آرامش مايه كه را خود رحمت خداوند َسِكيَنَتهُ  اللَّ

 .ماندند او با قدم ثابت كه مؤمنان و پيامبرش

َب  َو  ِذيَن  َعذَّ  غارت به ثروتهايشان و سرمايه و شدند آواره اوالدشان و زنان شدند، اسير و كشته: داد كيفر را كافران َكَفُروا الَّ
 .رفت
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هُ  َيُتوُب  ُثمَّ   .پذيردمى را آنان توبه خداوند و شوندمى مسلمان كافران از گروهى جريان اين از پس اللَّ

 غنيمت به گاوشان و شتر شماربى تعدادى و شدند اسير مشركان از تن هزار شش؟؟؟ احد؟؟؟، جنگ روز در اندفتهگ برخى
 .رفت

 [28 آيه(: 1) التوبة سوره] 

َها يا يُّ
َ
ِذيَن  أ َما آَمُنوا الَّ هُ  ُيْغِنيُكُم  َفَسْوَف  َعْيَلة   ِخْفُتْم  ْن إِ  َو  هذا عاِمِهْم  َبْعَد  اْلَحراَم  اْلَمْسِجَد  َيْقَرُبوا َفال َنَجس   اْلُمْشِرُكوَن  ِإنَّ  َفْضِلهِ  ِمْن  اللَّ
هَ  ِإنَّ  شاَء  ِإْن   (28) َحِكيم   َعِليم   اللَّ

 :ترجمه

 تنگدستى و فقر از شما اگر و شوند، الحرام مسجد نزديك نبايد بعد به امسال از پس نجسند، حتم طوربه شرك اهل مؤمنان، اى
. است حكمت با و دانا بسيار او كه چرا ساخت، خواهد توانگر خود فضل از را شما بخواهد اگر بزودى خداوند، ترسيد،مى

(28) 

 750: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 :تفسير

 ستنجا منزله به كه را بودن مشرك صفت كافران زيرا است پليد ءشى: نجس ذو معناى به و مصدر كلمه اين «الّنجس» 
 حساب به العين نجس را آنان صفت، اين به آنها بودن مّتصف در مبالغه دليل به خداوند كه اين يا دارند، خود همراه به باشدمى

 .خوك و سگ مثل نجسند كّفار كه است شده نقل عباس ابن از. است آورده

 با كس هر: فرمايندمى الّسالم عليه صادق و باقر امام. بشويد را خود دست بايد كند مصافحه مشركى با كس هر گويدمى حسن
 «9. »بمالد خاك بر را آن بشويد نتوانست اگر و بشويد را دستش بايد كند مصافحه كافرى شخص با دست، بودن خيس

 وراند در كه چنان آورند، بجا اىعمره و حج نبايد ديگر( هجرى نهم سال) امسال حج از پس اْلَحراَم  اْلَمْسِجَد  َيْقَرُبوا َفال
 .دادندمى انجام را كارها اين جاهليت

 مّكه بسوى كه ارزاقى و بازرگانى، منافع بسيارى از شديد، مانع حج عمل از را مشركان وقتى كه ترسيدمى اگر َعْيَلة   ِخْفُتْم  ِإْن  َو 
 .شد خواهيد تنگدستى و فقر به مبتال نتيجه در و محروم، كنند،مى حمل

 اين. ساخت خواهد نيازبى را شما كرمش و فضل با ديگر، طريق به خداوند كه باشيد نداشته بيم َفْضِلهِ  ِمْن  هُ اللَّ  ُيْغِنيُكُم  َفَسْوَف 
 حمل مّكه به غذا و خشكبار خود با اينها شدند، مسلمان« 2» «تباله» و «جرش» و «صنعاء» و «جّده» اهالى بعدا كه بود
 آنها براى بركت و خير كه طورىبه فرستاد فرو بسيارى بارانهاى خداوند و داشت مردم براى بيشترى سود اين و كردندمى

 .شد فراوان

__________________________________________________ 
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 .بالحائط مسحها اال و يده غسل رطبة، يده و الكافر، صافح من -9

 .است شده گرفته گرجى استاد تصحيح از كلمات اعراب -2

 751: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 [21 آيه(: 1) التوبة سوره] 

ِذيَن  قاِتُلوا هِ  ُيْؤِمُنوَن  ال الَّ ُموَن  ال َو  اآلِْخرِ  ِباْلَيْوِم  ال َو  ِباللَّ مَ  ما ُيَحر  هُ  َحرَّ ِذيَن  ِمَن  اْلَحق   ِديَن  َيِديُنوَن  ال َو  َرُسوُلهُ  َو  اللَّ وُتوا الَّ
ُ
 اْلِكتاَب  أ

ى َيةَ  ُيْعُطوا َحتَّ  (21) صاِغُروَن  ُهْم  َو  َيد   َعْن  اْلِجْز

 :ترجمه

 حق دين به و ندانند، حرام كرده، حرام رسولش و خدا را آنچه و ندارند، رستاخيز روز و خدا به ايمان كه كتاب اهل از دسته آن با
 (21. )دهند جزيه فروتنى و خوارى با خود بدست تا كنيد، كارزار و پيكار گروند،نمى

 :تفسير

 چگونه و خوريدمى كجا از گفت و كرد ايجاد را گرسنگى از ترس مسلمانان دلهاى در شيطان كه است شده نقل عباس ابن از
 فتح و آنها از جزيه گرفتن با و بجنگند، كتاب اهل با كه كرد امر را آنها متعال خداوند بعد. كنيد معاش امرار توانيدمى

 .ساخت نيازبى و ثروتمند را آنها غنايم گرفتن و سرزمينها

ِذيَن  ِمَن  وُتوا الَّ
ُ
 .است بعدش هاىجمله و قبلى ى «اّلذين» براى بيان جمله، اين اْلِكتاَب  أ

 ساحت از كه دهندمى نسبت چيزهايى خداوند به كه دليل اين به كندمى نفى را خدا به ايمان كتاب اهل از آيه اين در خداوند
 :فرمايدمى و ت،اس بدور او قدس

 حرام را رسولش و خدا حرام آنها كه آن دليل و. است ناشايست اعمالشان نيز امر اين در زيرا ندارند، هم آخرت به ايمان
 .دانندنمى حرام شده، حرام سّنت و كتاب در آنچه كه است آن دانند،نمى

 .بدهند بايد ذّمه لاه كّفار كه است چيزى از قسمتى هم اين كه است آن «جزيه» تسميه وجه

 752: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 خواهد تعبير دو آيه معناى در باشد دهنده دست مراد اگر آخذ؟ يا معطى، دست: است احتمال دو كسى؟ چه دست «عزيد» 
 :بود

 .بدهند جزيه دن،كر خوددارى بدون و تسليم روى از كه وقتى تا بجنگيد كتاب اهل با: الف
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 .ديگرى كس به حواله نه و باشد نسيه نه بدهند، بدست دست نقدى بطور: ب

 روا آنها بر شما كه انعامى از يا داريد آنها بر شما كه تسلطى و قدرت روى از كه است اين معنايش شود اراده آخذ يد اگر و
 .بپردازند را آن داريدمى

 جزيه كنند،مى تسليم را آن آيندمى پياده پاى با خود: خوارند و حقير كه حالى در شودمى هگرفت آنها از جزيه صاِغُروَن  ُهْم  َو 
 .بده انجام را اتوظيفه: گويدمى و كشدمى را او جبر به و گيردمى را اشيقه نشسته، گيرنده و ايستاده، دهنده

 [33 تا 31 آيات(: 1) التوبة سوره] 

ْير   اْلَيُهودُ  قاَلِت  َو  هِ  ْبُن ا ُعَز صارى قاَلِت  َو  اللَّ هِ  اْبُن  اْلَمِسيُح  النَّ ْفواِهِهْم  َقْوُلُهْم  ذِلَك  اللَّ
َ
ِذيَن  َقْوَل  ُيضاِهُؤَن  ِبأ  قاَتَلُهُم  َقْبُل  ِمْن  َكَفُروا الَّ

هُ  ى اللَّ نَّ
َ
َخُذوا( 31) ُيْؤَفُكوَن  أ ْحباَرُهْم  اتَّ

َ
ْربابا   ُرْهباَنُهْم  َو  أ

َ
هِ  ُدوِن  ِمْن  أ َيَم  اْبَن  ْلَمِسيَح ا َو  اللَّ ِمُروا ما َو  َمْر

ُ
 ِإلهَ  ال واِحدا   ِإلها   ِلَيْعُبُدوا ِإالَّ  أ

ا ُسْبحاَنهُ  ُهَو  ِإالَّ  يُدوَن ( 39) ُيْشِرُكوَن  َعمَّ ْن  ُيِر
َ
هِ  ُنوَر  ُيْطِفُؤا أ ْفواِهِهْم  اللَّ

َ
َبى َو  ِبأ

ْ
هُ  َيأ ْن  ِإالَّ  اللَّ

َ
 ُهَو ( 32) وَن اْلكاِفُر  َكِرهَ  َلْو  َو  ُنوَرهُ  ُيِتمَّ  أ

ِذي ْرَسَل  الَّ
َ
يِن  َعَلى ِلُيْظِهَرهُ  اْلَحق   ِديِن  َو  ِباْلُهدى َرُسوَلهُ  أ هِ  الد   (33) اْلُمْشِرُكوَن  َكِرهَ  َلْو  َو  ُكل 

 755: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 :ترجمه

 گفتار مانند كه دارند زبان بر كه است سخنى اين خداست، پسر مسيح: دگفتن نصرانيان و خداست پسر عزير: گفتند يهوديان
 (31) گويند؟مى دروغ چگونه كند لعنتشان خداى است، پيشين كافران

 عبادت به جز كه حالى در را، مريم فرزند مسيح نيز و دادند، قرار خدا برابر در معبودهايى را خود راهبان و دانشمندان اينها،
 (39. )دهندمى قرار وى شريك آنچه از است منّزه و پاك او نداشتند، دستور نيست، او جز معبودى هيچ كه اىيگانه معبود

 كمال به را نورش كه اين مگر خواهدنمى هيچ خداوند كه حالى در كنند، خاموش دهانهايشان با را خدا نور خواهندمى اينها
 (32. )باشند داشته كراهت كافران اگرچه رساند،

. نپسندند را آن مشركان چند هر گرداند غالب آيينها همه بر را او تا فرستاد حق آيين و هدايت با را پيامبرش كه است سىك او
(33) 

 :تفسير

ْير   هِ  اْبُن  ُعَز  و تنوين با كه كسانى و باشد،مى منصرف غير است معرفه و عجمى «عزير» چون و است، خبر و مبتدا جمله اللَّ
 .عجمى نه اند،دانسته عربى را آن اندخوانده منصرفش

 .آنها همه نه گفتند، يهوديان از بعضى خداست، پسر عزير كه را حرف اين
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ْفواِهِهْم  َقْوُلُهْم  ذِلَك 
َ
 از يا و باشند داشته عقلى دليل گونه هيچ كه اين بدون گفتند خود پيش از را گفتار اين كه است آن منظور ِبأ

 .كنند نقل آسمانى كتاب

ِذيَن  َقْوَل « 9» ُؤَن ُيضاهِ   بوده مضاف كه «قول» كلمه بوده قول قولهم يضاهى يعنى شده، واقع تقدير و حذف آيه اين در َكَفُروا الَّ
 و است گرفته را مضاف جاى و درآمده «يضاهون» جمع صورت به و شده فعل ضميمه( هم) اليه مضاف و شده حذف

__________________________________________________ 

 .است خوانده همزه بدون را آيه شارح شودمى معلوم شده بيان تفسير قسمت در كه چنان -9
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 اين كه اين رمنظو بود، آنها پيشينيان گفته همانند بودند اكرم رسول زمان در كه نصارا و يهود از بعضى گفتار: است اين معنايش
 كه است مشركان گفته مانند اينها گفته كه است اين مراد گفت توانمى و دارد، طوالنى سابقه آنها ميان در كفرآميز عقيده

 .خدايند دختران فرشتگان: گفتندمى

 حيض مرد، دمانن كه زنى «فعيل» وزن بر «ضهياء امرأة: »گويدمى عرب: است شده خوانده نيز «يضاهؤن: »همزه با آيه اين
 .شودنمى

هُ  قاَتَلُهُم  ى. »كند لعنت را آنها خدا اللَّ نَّ
َ
 .شوندمى منحرف حق از چگونه: «ُيْؤَفُكوَن  أ

َخُذوا ْحباَرُهْم  اتَّ
َ
ْربابا   ُرْهباَنُهْم  َو  أ

َ
 شمردن حرام و دانسته، حرام خدا آنچه شمردن حالل در -را خود راهبان و دانشمندان اينها أ

 .شودمى پيروى فرمانروايان دستورهاى از كه چنان هم كردندمى پيروى و اطاعت -كرده حالل خدا آنچه

َيَم  اْبَن  اْلَمِسيَح  َو   .گفتندمى خدا پسر را وى زيرا دانستند، پرستش شايسته نيز را حضرت آن َمْر

ِمُروا ما َو 
ُ
 يكتا معبود جز كه سازدمى ملزم را آنها انجيل و تورات رد منقول نصوص و عقلى براهين و ادله واِحدا   ِإلها   ِلَيْعُبُدوا ِإالَّ  أ

 .نكنند پرستش را

 .سازدمى دور داشتن همتا و شرك شايبه از را الهى قدس ساحت و است تنزيه براى كلمه اين «ُسْبحاَنهُ » 

يُدوَن  ْن  ُيِر
َ
هِ  ُنوَر  ُيْطِفُؤا أ ْفواِهِهْم  اللَّ

َ
ه صّلى محّمد حضرت هاىگفته كردن تكذيب با كه را، شرك اهل حال خداوند، آيه اين در ِبأ  اللَّ

 با نور خود دميدن با خواهدمى كه است كرده كسى حالت به تشبيه هستند، او پيامبرى ساختن باطل درصدد سّلم و آله و عليه
 و نهايى حّد  به را آن بخشى روشنى و نورافشانى تا كرده اراده متعال خداوند كه نورى همان كند، خاموش را الهى عظمت
 .برساند كمالش

 بر را حق دين يا اديان، كلّيه پيروان بر را پيغمبرش اين خواهدمى خدا «ِلُيْظِهَرهُ » 

 757: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه



22 

 .دهد غلبه جهان اديان تمام

يُدوَن  مقابل در سبب اين به و هساخت «يرد لم» مجراى جارى را، «ابى» فعل خداوند، آيه، اين در ْن  ُيِر
َ
َبى َو : جمله ُيْطِفُؤا أ

ْ
هُ  َيأ  اللَّ

 :است فرموده چنين گويا و آورده، را

ه يريد ال و  .باشدمى نورش رساندن كمال و تمام به خواهدمى خداوند كه چيزى تنها نوره يتم ان اال اللَّ

 [35 تا 34 آيات(: 1) التوبة سوره] 

َها يا يُّ
َ
ْحبارِ  ِمَن  َكِثيرا   ِإنَّ  آَمُنوا ِذيَن الَّ  أ

َ
ْهباِن  َو  اْْل ُكُلوَن  الرُّ

ْ
ْمواَل  َلَيأ

َ
اِس  أ وَن  َو  ِباْلباِطِل  النَّ هِ  َسِبيِل  َعْن  َيُصدُّ ِذيَن  َو  اللَّ َهَب  َيْكِنُزوَن  الَّ  الذَّ

ةَ  َو  هِ  َسِبيِل  ِفي ُيْنِفُقوَنها ال َو  اْلِفضَّ ْرُهْم  اللَّ لِ  ِبَعذاب   َفَبش 
َ
َم  نارِ  ِفي َعَلْيها ُيْحمى َيْوَم ( 34) يم  أ  َو  ُجُنوُبُهْم  َو  ِجباُهُهْم  ِبها َفُتْكوى َجَهنَّ

ْنُفِسُكْم  َكَنْزُتْم  ما هذا ُظُهوُرُهْم 
َ
 (35) َتْكِنُزوَن  ُكْنُتْم  ما َفُذوُقوا ِْل

 :ترجمه

 باطل به را مردم هاىسرمايه ترسايان، و يهود ندانشمندا از بسيارى كه است مسّلمى امر اين ايدآورده ايمان كه كسانى اى
 مژده نمايندمى انفاق خدا راه در را آن و كنند،مى اندوخته را نقره و طال كه را آنان دارند،بازمى خدا راه از را آنها و خورندمى

 (34. )بده دردناك كيفرى

( شودمى گفته آنها به) نهند داغ را پشتهايشان و پهلوها و هاچهره وسيله آن به و بتابانند دوزخ آتش ميان در را آنها كه روزى
 (35. )اندوختيدمى كه آنچه بچشيد اكنون بوديد، اندوخته خود براى كه است پولهايى همان اين
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 :تفسير

 و دانشمندان اين كه است آن منظور و برسانند، مصرف به و آورند بدست محرا راه از را آن كه است آن باطل، به مال خوردن
 .گرفتندمى رشوه مردم عامه از شرعى احكام تخفيف و صدور براى راهبان

ِذيَن  َو   :دارد وجود احتمال دو آيه اين تفسير در دهند،مى قرار كنز را نقره و طال كه كسانى و َيْكِنُزوَن  الَّ

 .باشد مسيحى راهبان و يهود دانشمندان از يارىبس مقصود، كه اين -9

 را مسلمانان گونه اين خداوند و منافقان، نه -نمايندمى كنز و انباشته هم روى را ثروت و مال كه است مسلمانانى مقصود -2
 .است داده قرار نصارا و يهود( فروشان دين) گيرانرشوه همدوش

 :است آمده حديث در كه چنان است، زكات منع آمده، آيه ذيل در كه «خدا راه در انفاق ترك» از مراد
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 نشود ادا و شود واجب زكاتش كه مالى ولى شود، داشته نگاه پنهان و اندوخته اگرچه نيست، «كنز» شود داده زكاتش كه مالى
 «9. »باشد آشكار و ظاهر اگرچه است، «كنز»

 به مثّنا، نه و شده آورده مؤنث مفرد كه اين و باشد دنانير و دراهم كه دگردبرمى «فضه و ذهب» معناى به ضمير ُيْنِفُقوَنها ال َو 
 ِإْن  َو : فرمايدمى كه است ديگرى آيه مانند آيه اين( باشد مفرد كه اين نه) است كامل اىجمله كدام هر كه است سبب اين

 اين آيه تقدير اندگفته بعضى( مؤنث مثناى نه آمده، غائب مذكر جمع آن فعل كه(. )1/ حجرات) اْقَتَتُلوا اْلُمْؤِمِنيَن  ِمَن  طاِئَفتاِن 
 اين مثل باشدمى آن بر عطف هم ذهب و است، مؤّنث مفرد كه است فّضه «ها» ضمير مرجع الّذهب و ينفقونها ال و: است

__________________________________________________ 

9- 

 .ظاهرا كان ان و كنز فهو يزّك  فلم يزّكى ان بلغ ما و باطنا، كان ان و بكنز، فليس زكاته ادى ما
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 :شعر

 لغريب بها قيار و فانى          

 

 .است غريب نيز( شترش نام) قّيار و غريبم زندان در من: كذلك قّيار و: است اين معنايش كه ،

 را اينها كسى و باشندمى اشيا قيمت و ثروت معيار كه است دليل اين به اندبرده نام را نقره و طال فقط لاموا ميان از كه اين
 .باشد اشروزانه احتياج بر زايد كه اين مگر كندنمى نگهدارى

َم  نارِ  ِفي َعَلْيها ُيْحمى َيْوَم   َفُتْكوى. »شوندمى آتش خود تا د،شومى افروخته آتش قدر آن هانقره و طال بر يا كنزها آن بر َجَهنَّ
 .شودمى نهاده داغ آنان پشتهاى و پهلو و پيشانى بر شده، سرخ هاىگنجينه آن با «ِبها

 به مگر كند،نمى واجب انفاق ترك كس هيچ كه است آن يادآورى به اعضا اين اختصاص دليل ُظُهوُرُهْم  َو  ُجُنوُبُهْم  َو  ِجباُهُهْم 
. شوند فربه و بخورند خوب غذاهاى كنند، حفظ را خود آبروى و كنند پيدا مردم ميان موقعيتى يعنى دنيايى غرضهاى واسطه

 :اندگفته بعضى. بيندازند خود هاىشانه روى و پشت بر لطيف و نرم لباسهاى

 را پيشانى چينهاى و كشيدندمى درهم را خود صورتهاى تنگدست و بضاعتبى افراد مقابل در گروه اين كه است آن دليلش
 .كردندمى آنها بر را خود پهلوى و پشت و گرداندندبرمى آنها از رو محافل و مجالس در و ساختند،مى ضخيم

 ساخته گنج خود براى دنيا در كه چيزى همان اين: شودمى گفته آنها به. است تقدير در قول ماده جا، اين در َكَنْزُتْم  ما هذا
ْنُفِسُكْم . »بوديد

َ
 .خودتان ستفادها براى «ِْل
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 .را تاناندوختگى حالت گزند يا اندوختيد،مى آنچه گزند: بچشيد پس َفُذوُقوا

 [36 آيه(: 1) التوبة سوره] 

ةَ  ِإنَّ  ُهورِ  ِعدَّ هِ  ِعْنَد  الشُّ هِ  ِكتاِب  ِفي َشْهرا   َعَشَر  اْثنا اللَّ ماواِت  َخَلَق  َيْوَم  اللَّ ْرَض  َو  السَّ
َ
ْرَبَعة   ِمْنها اْْل

َ
يُن  ذِلَك  م  ُحُر  أ ُم  الد   َتْظِلُموا َفال اْلَقي 

ْنُفَسُكْم  ِفيِهنَّ 
َ
ة   اْلُمْشِرِكيَن  قاِتُلوا َو  أ ة   ُيقاِتُلوَنُكْم  َكما َكافَّ نَّ  اْعَلُموا َو  َكافَّ

َ
هَ  أ ِقيَن  َمَع  اللَّ  (36) اْلُمتَّ
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 :ترجمه

 حرام آنها از چهارتا است، ماه دوازده آفريد، را زمين و آسمانها كه روز آن از خداوند كتاب در و خدا، نزد در ماهها رهشما
 بطور آنها كه چنان بجنگيد مشركان با جمعىدسته و مداريد، روا ستم خود بر ماهها اين در پس است، پابرجا آيين اين است،
 (36. )است پرهيزكاران با خداوند كه بدانيد و جنگند،مى شما با اّتفاق

 :تفسير

هِ  ِكتاِب  ِفي  و قضا حكم) ديده مصلحت و درست و كرده ضبط و ثبت خود كه حكمى در يا و قرآن در يا محفوظ لوح در اللَّ
 (.قدر

ْرَبَعة   ِمْنها
َ
 رسول. است رجب ماه آن و است، جدا اينها از يكى و محّرم، و حّجه، ذى قعده، ذى همديگرند، قرين ماه سه ُحُرم   أ

ه صّلى خدا گاه: »فرمايدمى كه دارد اشاره مطلب همين به فرمود، ايراد الوداع حّجة در كه اىخطبه در سّلم و آله و عليه اللَّ  آ
 را آسمانها و زمين خداوند كه است برگشته مرّتبى نظام همان به خود گردش و سير در اكنون هم طبيعت جهان و زمان كه باشيد

 كه است آن سخنان اين از حضرت مقصود« 9. »«است حرام آن، از ماه چهار و است، ماه دوازده سال هر: آفريد حالت آن رب
 .شود واقع حّجه ذى ماه همان در بايد حج: بوده قبال كه است برگشته حالتى همان به ماهها حكم اكنون،

 .ساخت اطلب بود برقرار جاهليت در كه را« 2» «ءنسى» ترتيب اين به و

يُن  ذِلَك  ُم  الد   كه را روش اين هم عرب و است، اسماعيل و ابراهيم آيين و راستين دين ماهها، اين دانستن حرام كه اين منظور اْلَقي 
 برده ارث به پيامبر دو اين از

__________________________________________________ 

9- 

ه لقخ يوم كهيئته استدار قد الزمان ان اال  .حرم اربعة منها شهرا، عشر اثنا الّسنة االرض، و السموات اللَّ

 .م -آيدمى بعد آيه در كلمه اين شرح -2
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 كسى اگر حتى شمردندمى محرا را آن در جنگ و داشتند،مى محترم را چهارگانه ماههاى اين و. بودند داده قرار خود دين بودند
 .نداشت كارى او به يافتمى دست پدرش قاتل بر ماهها اين در

 منصل» را ماه اين( شدنمى شنيده اىكشيده ستم فرياد و جنگ صدا، و سر ماه اين در زيرا) اندگفته «اصّم » را رجب ماه
 جاهليت در وضع اين( شدنمى پرتاب دشمن سوى به تيرى ،ماه اين در رو اين از) نيزه گذاشتن كنار يعنى گفتند،مى نيز «االسّنة

 .دادند تغيير را الهى قانون اين و شد «ءنسى» به منجر كه اين تا داشت ادامه

 را آن جاهليت اهل كه ءنسى حكم نه است، محكم و درست حسابى كرديم بيان ما كه اين: است اين آيه معناى اندگفته بعضى
 .بودند كرده اختراع

ْنُفَسُكْم  ِفيِهنَّ  َتْظِلُموا َفال
َ
 .بدانند حالل شده حرام ماهها اين در آنچه كه است اين نفس، به ظلم أ

ة    .مفعول از يا فاعل از است حال َكافَّ

ِقيَن  َمَع   صفت اين به را آنها طريق اين به و داده نصرت وعده تقوا اهل به خداوند جمله اين در: است پرهيزكاران ياور خدا، اْلُمتَّ
 .است فرموده تشويق

 [37 آيه(: 1) التوبة سوره] 

َما ِسي ِإنَّ ياَدة   ُء النَّ ِذيَن  ِبهِ  ُيَضلُّ  اْلُكْفرِ  ِفي ِز وَنهُ  َكَفُروا الَّ ُموَنهُ  َو  عاما   ُيِحلُّ ةَ  ِلُيواِطُؤا عاما   ُيَحر  َم  ما ِعدَّ هُ  َحرَّ وا اللَّ مَ  ما َفُيِحلُّ هُ  َحرَّ َن  اللَّ ي   ُز
ْعماِلِهْم  ُء ُسو َلُهْم 

َ
هُ  َو  أ يَن  اْلَقْوَم  َيْهِدي ال اللَّ  (37) اْلكاِفِر

 :ترجمه

 و حالل را آن سال يك: شوندمى گمراه كافران آن، سبب به كه است كفر در افزايشى آن، حكم تأخير و حرام ماههاى دادن تغيير
 كه شود ماههايى تعداد مطابق تا دانند،مى حرام را آن ديگر سال
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 حالل كرده حرام خداوند كه را آنچه راه اين از و( نمايند تكميل خود عقيده به را چهار عدد و) است كرده تحريم خداوند
 (37. )كندنمى هدايت را كافر مردم خداوند و آيد،مى زيبا نظرشان در آنان زشت اعمال شمارند،

 :رتفسي

 اين از و بودند، جدال و جنگ اهل عربها كه اين توضيح كنند موكول ديگر ماه به را حرام ماه يك حرمت كه است آن ءنسى
 حالل را آن ماه اين در اين بر بنا. كنند ترك را جنگ كه بود سخت آنها بر رسيدمى حرام ماه و بودند جنگ حال در وقتى لحاظ

ةَ  ِلُيواِطُؤا: فرمايدمى خداوند لذا انستند،دمى حرام را ديگر ماه بجايش و مَ  ما ِعدَّ هُ  َحرَّ  چهار عدد كه را حرام ماههاى شماره تا اللَّ
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 اين با آنها و داده قرار ماهها اين ويژه را حرمت خداوند كه آن حال و نكنند، مخالفت آن با و كنند تكميل خود حساب به است
 زياد وقت تا دادند،مى قرار ماه سيزده را آن و ساخته زياد را سال يك اههاىم عدد گاهى و كردند،مى مخالفت اختصاص

ةَ  ِإنَّ : كه فرمايدمى تأكيد خداوند سبب اين به باشند، داشته ُهورِ  ِعدَّ هِ  ِعْنَد  الشُّ  فقط ماهها تعداد كه اين مقصود َشْهرا   َعَشَر  اْثنا اللَّ
 يك در گاه هر: يعنى گرددبرمى «ءنسى» كلمه به «يحرمونه» و «يحلونه»: ىفعلها در ضمير. اين بر زيادت نه تاست،دوازده

 .كردندمى حرام را آن و گشتندبرمى بعد سال در شمردندمى حالل را حرام ماههاى از يكى سال

ه» فاعلش كه اندخوانده نيز معلوم «يضل» و است، مجهول ،«يضل»   ضارعم) است «يضل» اكثرين قرائت ولى باشد، «اللَّ
 (.مجرد ثالثى معلوم

 :است شده خوانده وجه سه به «ءنسى» 

 .همزه اثبات و «يا» سكون با ء،نسى: الف

 .همزه حذف و «يا» تشديد با نسّى،: ب

 نساءه مصدر فعل، وزن بر نسأ كه همزه از «ى» تبديل «هدى» وزن بر نسى،: ج
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 .مسيسا و مّسا مّسه مثل نسيأ و نسأ نسأه است انداختن تأخير به معناى به كه باشد

وا َم  ما َفُيِحلُّ هُ  َحرَّ  .كردندمى حالل كرده حرام خدا كه را جنگ كنند، تكميل را ماهها شماره كه اين منظور به فقط اللَّ

َن  ي  ْعماِلِهْم  ُسوُء  َلُهْم  ُز
َ
هُ  َو . پنداشتند نيك را خود زشت كارهاى نتيجه، در و د،كر ذليل را آنها خدا أ  آنها به خدا: َيْهِدي ال اللَّ

 .گرداندمى ذليلشان بلكه ندارد لطفى

 [31 تا 38 آيات(: 1) التوبة سوره] 

َها يا يُّ
َ
ِذيَن  أ هِ  َسِبيِل  ِفي اْنِفُروا َلُكُم  ِقيَل  ِإذا َلُكْم  ما آَمُنوا الَّ اَقْلُتْم  اللَّ ْرِض  ىِإلَ  اثَّ

َ
  اْْل

َ
ْنيا ِباْلَحياةِ  َرِضيُتْم  أ  اْلَحياةِ  َمتاعُ  َفما اآلِْخَرةِ  ِمَن  الدُّ

ْنيا ْبُكْم  َتْنِفُروا ِإالَّ ( 38) َقِليل   ِإالَّ  اآلِْخَرةِ  ِفي الدُّ ِليما   َعذابا   ُيَعذ 
َ
وهُ  ال َو  َغْيَرُكْم  َقْوما   َيْسَتْبِدْل  َو  أ هُ  َو  َشْيئا   َتُضرُّ  َقِدير   ء  َشيْ  ُكل   َعلى اللَّ

(31) 

 :ترجمه

 آخرت بجاى آيا چسبيد،مى زمين به كنيد كوچ خدا، راه در: شودمى گفته شما به وقت هر كه است شده چه را شما مؤمنان اى
 (38. )نيست اندكى بجز آخرت، برابر در دنيا بهره شديد؟ راضى دنيا زندگى به

 .دهدمى قرار بجايتان را شما از غير گروهى و كندمى مجازات دردناك كيفرى به ار شما خداوند نرويد، بيرون جهاد براى اگر
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 (31. )تواناست چيز هر به خدا و رسد،نمى او به زيانى هيچ و

 :تفسير

اَقْلُتْم   نىيع است، «تباطأتم» معناى به و درآمده آن اّول به وصل همزه سپس و ادغام، «ثا» در «تا» و بوده تثاقلتم اصل در اثَّ
 جا اين در ولى كرديد كندى و تنبلى
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 و شديد لّذتهايش و دنيا به متمايل: است اين عبارت معناى و شده «الى» به متعّدى رو اين از و است «ميل» معناى متضّمن
ْخَلَد : آيه است وردم همين از و ندانستيد، تحّمل قابل را سفر سختيهاى

َ
ْرِض  ِإَلى أ

َ
َبَع  َو  اْْل  به( باعورا بلعم) او لكن: »َهواهُ  اتَّ

 «9. »«شد نفسش هواى پيرو و گراييد پستى

 .كرديد پيدا رغبت و ميل خودتان هاىخانه و سرزمين در ماندن به: است اين آيه معناى اندگفته بعضى

ه صّلى اكرم پيامبر كه ستا هجرت دهم سال در تبوك جنگ درباره قضيه اين  جنگ از برگشتن از بعد سّلم و آله و عليه اللَّ
 تابستان گرماى شّدت و محصول برداشت زمان چون و كنند حركت تبوك سرزمين سوى به تا داد دستور مسلمانان به طائف،

 براى كه اندگفته چنين و آمدمى نگرا سخت آنها بر تكليف اين رسيد،مى نظر به قوى و بسيار دشمن و دور راه طرفى از و بود
 حركت از قبل كه جنگ اين در جز فرمود،مى توريه بلكه كردنمى بيان صريح بطور را خود مقصد اكرم پيغمبر جنگى، هيچ

 .كنند پيدا بهترى آمادگى مردم تا ساخت، معلوم

 شما جاى به» َمالِئَكة   ِمْنُكْم  َلَجَعْلنا: ريفهش آيه اين مثل است، بدليت و عوض مفيد «من» حرف اآلخرة بدل: اآلِْخَرةِ  ِمَن 
 (.61/ زخرف) «بياوريم فرشتگان

 .نيست اندكى جز آخرت( زندگانى) برابر در دنيا زندگانى كاالى پس...  َمتاعُ  َفما

 كيفرى به را آنها زيرا كنند،مى انگارىسهل جنگ به رفتن در كه است كسانى بر او خشم بيانگر خداوند، عبارت اين َتْنِفُروا ِإالَّ 
 گروه عوض، در و كندمى هالك را آنها كه است نموده اعالم نيز و كرده، تهديد شودمى آخرت و دنيا شامل كه فراگير و بزرگ

 خدا دين در اثرى هيچ امر اين در شانكندى و است نيازبى آنها از دينش يارى براى و آفريند،مى آنها از ترمطيع و بهتر ديگرى
 .اردند

__________________________________________________ 

 .976/ اعراف -9

 755: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه
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وهُ  ال َو » ضمير: اندگفته بعضى  دارد، نگاه مردم شّر  از را حضرت آن كه است داده وعده خداوند چون گردد،برمى پيامبر به «َتُضرُّ
 .يقينى و حتمى است امرى هم خداوند وعده و كند، اشيارى بلكه نسازد، خوارش و

 [41 آيه(: 1) التوبة سوره] 

هُ  َنَصَرهُ  َفَقْد  َتْنُصُروهُ  ِإالَّ  ْخَرَجهُ  ِإذْ  اللَّ
َ
ِذيَن  أ هَ  ِإنَّ  َتْحَزْن  ال ِلصاِحِبهِ  َيُقوُل  ِإذْ  اْلغارِ  ِفي ُهما ِإذْ  اْثَنْيِن  ثاِنيَ َكَفُروا الَّ ْنَزَل  َمَعنا اللَّ

َ
هُ  َفأ  اللَّ

َدهُ  َو  َعَلْيهِ  َسِكيَنَتهُ  يَّ
َ
ِذيَن  َكِلَمةَ  َجَعَل  َو  َتَرْوها َلْم  ِبُجُنود   أ ْفلى َكَفُروا الَّ هِ  َكِلَمةُ  َو  السُّ هُ  َو  اْلُعْليا ِهيَ  اللَّ  (41) َحِكيم   َعِزيز   اللَّ

 :ترجمه

 كه بود، دو آن از نفر دومين او كه وقتى( مّكه از) بودند كرده بيرونش كافران، كه اهگ آن كرده ياريش خدا نكنيد ياريش شما اگر
 نازل او بر را خود آرامش خداوند موقع اين در. ماست با خدا كه مخور، غم: گفتمى خود همراه به كه گاه آن. بودند غار در

 باالترين خداوند كلمه تنها و آورد، پايين را كافران مهكل و ساخت، نيرومندش بوديد نديده را آنها كه سربازانى با و فرمود،
 (41. )است درستكار و عّزت با خداوند، و است،

 :تفسير

 باقى او با نفر يك جز كه موقعى و كرد ثابت را وى يارى خداوند، كشيديد، دست پيامبر يارى از شما اگر است اين آيه مضمون
 .گذاشت وانخواهد را او هرگز هم بعد به اين از و. ساخت پيروز را او بود نمانده

ْخَرَجهُ  ِإذْ 
َ
ِذيَن  أ  اسناد كّفار به را پيامبر راندن بيرون آيه، اين در خداوند َكَفُروا الَّ
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َيِتَك  ِمْن : مثل داده، ِتي َقْر ْخَرَجْتَك  الَّ
َ
 راندن بيرون آيه اين در(. )93/ محّمد) «راند بيرون خودش از را تو كه تو، دهكده از» أ

 (.است داده نسبت قريه به را پيامبر

 آن ميان از كه داد اجازه او به خداوند شدند او راندن بيرون آماده كافران وقتى كه است اين بحث مورد آيه در اسناد اين دليل
 .اندكرده اخراج را حضرت آن آنها گويا پس رود، بيرون مردم

ه صّلى پيامبر تا، دو آن از منظور« 9» «َثالَثة   ثاِلُث » مثل است دو آن از يكى مراد اْثَنْيِن  ثاِنيَ  بكر ابو و سّلم و آله و عليه اللَّ
 .است دوم بدل «يقول اذ» و «اخرجه اذ» از است بدل «هما اذ. »است حال و منصوب «ثانى» باشد،مى

 مسافت در مّكه راست طرف در است كوهى كه است ثور غار جا، اين در آن از منظور و كوه، انمي در است بزرگى شكاف: غار
 .باش نداشته بيم «تحزن ال. »راه ساعت يك

هَ  ِإنَّ  گاه حالمان بر و دارد اطالع ما از خدا َمَعنا اللَّ  داخل نفرى دو كه وقتى. فرمايدمى يارى و كندمى محافظت را ما است، آ
 و بافت پرده غار در بر فرستاد را عنكبوت و گذاردند تخم غار پاى در آمدند كرد، مأمور را كبوتر عدد دو اوندخد شدند غار
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 خداوند فهميدندنمى گشتندمى غار اطراف آمدند آنها( ساز كور را دشمنان هاىديده خدايا) ابصارهم اعم الّلهم: كرد دعا پيامبر
 .گرفت ايشان از را هايشانديده

نْ 
َ
هُ  َزَل َفأ  امنّيت: «سكينته» كلمه از مراد. است فرموده قرائت رسوله على «عليه» بجاى الّسالم عليه صادق امام َعَلْيهِ  َسِكيَنَتهُ  اللَّ
 .كنندنمى پيدا او بر دست دشمنان كه داشت يقين و داد قرار حضرت آن قلب در خداوند كه است آرامشى و

 به توّجه از را كافران چشمهاى و صورت روز اين در آنها و باشد،مى حنين و احزاب و بدر جنگ روز فرشتگان منظور «جنود» 
 .داشتندبازمى پيامبر

__________________________________________________ 

 .73/ مائده -9
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ِذيَن  َكِلَمةَ   .كفر به را ديگران كافران، وتدع َكَفُروا الَّ

ه كلمة»  ه كلمة. »اسالم به را مردم حضرت آن دعوت: «اللَّ  تأكيد مفيد فصل، ضمير «هى. »است شده خوانده نيز نصب به «اللَّ
 .ديگران كلمات به آن، تعميم نه سخن، اين در است ويژگى اين انحصار و علّو، در خدا سخن برترى و فضيلت

 [43 تا 49 آيات: (1) التوبة سوره] 

ْمواِلُكْم  جاِهُدوا َو  ِثقاال   َو  ِخفافا   اْنِفُروا
َ
ْنُفِسُكْم  َو  ِبأ

َ
هِ  َسِبيِل  ِفي أ يبا   َعَرضا   كاَن  َلْو ( 49) َتْعَلُموَن  ُكْنُتْم  ِإْن  َلُكْم  َخْير   ذِلُكْم  اللَّ  َسَفرا   َو  َقِر

َبُعوَك  قاِصدا   قَّ  َعَلْيِهُم  َبُعَدْت  لِكْن  َو  التَّ هِ  َسَيْحِلُفوَن  َو  ةُ الشُّ ْنُفَسُهْم  ُيْهِلُكوَن  َمَعُكْم  َلَخَرْجنا اْسَتَطْعنا َلِو  ِباللَّ
َ
هُ  َو  أ ُهْم  َيْعَلُم  اللَّ  َلكاِذُبوَن  ِإنَّ

هُ  َعَفا( 42) ِذْنَت  ِلَم  َعْنَك  اللَّ
َ
ى َلُهْم  أ َن  َحتَّ ِذيَن  َلَك  َيَتَبيَّ  (43) اْلكاِذِبيَن  َتْعَلَم  َو  َصَدُقوا الَّ

 :ترجمه

 (49. )بدانيد اگر است شما بسود اين كه نماييد، جهاد خدا راه در جانهايتان و ثروتها با و كنيد كوچ بار،سنگين و سبكبار

 ياد سوگند زوديها همين و آمد، دور نظرشان به مسافت اين اما كردند،مى پيروى تو از بود كوتاه سفرى و نزديك اىبهره اگر
 كه داندمى خدا و اندازندمى هالكت به را خود اينها آمديم،مى بيرون شما با توانستيم،مى ما اگر قسم، خدا به كه كرد خواهند

 (42. )گويانند دروغ آنها

 (43) بشناسى؟ را دروغگويان و شوند، روشن برايت راستگويان كه آن از پيش دادى، اجازه آنها به چرا كرد، عفو را تو خدا

 :تفسير

 .گرددمى بيان ذيال كه شده ذكر وجوهى كلمه دو اين تفسير در ِثقاال   َو  ِخفافا  
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 -6 پير و جوان، -5 پياده و سواره -4 عائله پر عائله، كم -3 سالح با و سالح،بى -2 مشّقت و سختى با رغبت، و ميل با -9
 .بيمار و تندرست

َعفاِء  َعَلى َلْيَس : فرمود خداوند و شد نسخ بعدا آيه اين: باسع ابن  برداشته بيماران و ضعيفان از جنگ» اْلَمْرضى َعَلى ال َو  الضُّ
ْمواِلُكْم  جاِهُدوا َو ( 19/ توبه. )«است

َ
ْنُفِسُكْم  َو  ِبأ

َ
 صورت در است، واجب جان و مال وسيله به دشمنان با جهاد آيه اين مطابق أ

 .نياز و حال مقتضاى حسب بر باشد، ميّسر كه كدام هر به صورت اين غير در و دو، هر به مكان،ا و لزوم

 كردى، دعوت بسويش را مردم اين آنچه اگر: است اين آيه معناى شود،مى انسان نصيب كه دنيا منافع از چيزى «عرض» 
 .كردندمى پيروى را تو بود،مى نزديك مسافرتى و زودرس، سودى

 .زحمت با و طوالنى مسافت «شقة» 

 خورندمى خدا به سوگند نيامدند جنگ به و كردند سرپيچى تو، دستور از كه آنان برگردى، تبوك جنگ از كه وقتى َسَيْحِلُفوَن  َو 
 .آمديممى توانستيممى اگر: گويندمى و

 جنگ از مسلمانان برگشتن از پس آنچه از دهدمى خبر همچنين و شرطيه «لو» جواب نيز و قسم جواب جاى «لخرجنا: »فعل
 آينده و غيب از خبر و معجزات از خود اين و نمايند،مى ياد سوگند و كنندمى عذرخواهى و آيندمى متخّلفان كه شودمى واقع
 .است

 نرفتن، براى گويا است، بدنى و مالى توانايى مراد توانستيم،مى اگر اْسَتَطْعنا َلِو 
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 .بودند زده بيمارى به را خود

ْنُفَسُهْم  ُيْهِلُكوَن 
َ
 دروغ سوگندهاى با كه اين مقصود «مهلكين» معناى به حال يا و است، «سيحلفون» از بدل يا جمله، اين أ
 .اندازندمى هالكت در را خويشتن

هُ  َعَفا  آميزعتاب بيان از پيش كه طريق اين به داده قرار عتاب مورد را پيامبرش مهربانى و طفل با آيه اين در خداوند َعْنَك  اللَّ
 انجام بود بهتر و اولى آن غير كه است جايز امرى به راجع نكوهش و عتاب گونه اين و آورده ميان به گذشت و عفو از سخن
هُ  َعَفا: »گفته او زيرا است، نادرست داشته يانب آيه اين در( زمخشرى) الله جار آنچه و پيامبران، درباره بويژه شود،  «َعْنَك  اللَّ
 محّمد حضرت حّوا فرزند بهترين بخصوص و پيامبران، قدس پيشگاه كه آن حال و باشد،مى بزرگ گناهى و جنايت از كنايه
ه صّلى  .شود داده نسبت وى به جنايتى كه است آن از پاكتر سّلم و آله و عليه اللَّ

 [48 تا 44 آيات(: 1) التوبة سوره] 
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ِذُنَك  ال
ْ
ِذيَن  َيْسَتأ هِ  ُيْؤِمُنوَن  الَّ ْن  اآلِْخرِ  اْلَيْوِم  َو  ِباللَّ

َ
ْمواِلِهْم  ُيجاِهُدوا أ

َ
ْنُفِسِهْم  َو  ِبأ

َ
هُ  َو  أ ِقيَن  َعِليم   اللَّ ما( 44) ِباْلُمتَّ ِذُنَك  ِإنَّ

ْ
ِذيَن  َيْسَتأ  ال الَّ

هِ  ُيْؤِمُنوَن  ْيِبِهْم  ِفي َفُهْم  ُقُلوُبُهْم  اْرتاَبْت  َو  رِ اآلِْخ  اْلَيْوِم  َو  ِباللَّ ُدوَن  َر راُدوا َلْو  َو ( 45) َيَتَردَّ
َ
وا اْلُخُروَج  أ َعدُّ

َ
ة   َلهُ  َْل هُ  َكِرهَ  لِكْن  َو  ُعدَّ  اللَّ

َطُهْم  اْنِبعاَثُهْم  ْوَضُعوا َو  َخباال   ِإالَّ  زاُدوُكْم  ما ِفيُكْم  َخَرُجوا َلْو ( 46) اْلقاِعِديَن  َمَع  اْقُعُدوا ِقيَل  َو  َفَثبَّ
َ
 ِفيُكْم  َو  اْلِفْتَنةَ  َيْبُغوَنُكُم  ِخالَلُكْم  َْل

اُعوَن  هُ  َو  َلُهْم  َسمَّ اِلِميَن  َعِليم   اللَّ ُبوا َو  َقْبُل  ِمْن  اْلِفْتَنةَ  اْبَتَغُوا َلَقدِ ( 47) ِبالظَّ ُموَر  َلَك  َقلَّ
ُ
ى اْْل ْمُر  َظَهَر  َو  اْلَحقُّ  جاَء  َحتَّ

َ
هِ  أ  ْم هُ  َو  اللَّ

 (48) كاِرُهوَن 
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 :ترجمه

 حال از خداوند و كنند، جهاد خويش جان و مال به كه خواهندنمى اجازه تو از دارند ايمان بازپسين روز و خدا به كه آنان
گاه پرهيزكاران  (44. )است آ

 و شك در رو، اين از و است، شّك  در دلهايشان و ندارند رستاخيز روز و خدا به ايمان كه ند،خواهمى اجازه تو از كسانى تنها
 (45. )برندمى بسر ترديد

 از لذا داشت، كراهت آنها حركت از خداوند اما كردند،مى فراهم آن براى اىوسيله روند، بيرون جنگ براى كه خواستندمى اگر
 (46. )بنشينيد بازنشستگان با: شد گفته آنان به و داشت بازشان حركت

 برايتان و كردند،مى اخالل و سعايت شما ميان و افزودندنمى شما براى چيزى فساد و تباهى جز شدند،مى بيرون شما با اگر
گاه بسيار ستمگران احوال به خدا و دارد، وجود آنها از جاسوسانى شما ميان در و نمودند،مى جويىفتنه  (47. )است آ

 آشكار خداوند امر و فرارسيد حق كه اين تا ساختند دگرگون تو براى را كارها و كردند، انگيزىفتنه به اقدام هم اين از پيش ااينه
 (48. )داشتند كراهت آنها كه حالى در شد،

 :تفسير

 در كه نافقانندم بلكه كنند، اجازه كسب تو از جنگ، نداشتن دوست براى يا جنگيدن بخاطر كه نيست اين بر مؤمنان عادت
 .خواهندمى اجازه تو از امر اين

ُدوَن  گاه و استقامت با شخص صفت «ثبات» كه چنان است، سرگردانى و حيرت از عبارت «ترديد» َيَتَردَّ  .است آ

هُ  َكِرهَ  لِكْن  َو   ميان در چينىسخن و ىنّمام به بروند، اگر داندمى زيرا روند، جنگ به منافقان كه پسنددنمى خداوند اْنِبعاَثُهْم  اللَّ
 .پردازندمى مسلمانان

َطُهْم   آنها كه دانستمى چون ساخت، خارشان و كرد وادار تنبلى و امر در بكندى را منافقان خداوند بازداشت رفتن از را آنها َفَثبَّ
 .مفسدند و تبهكار
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راُدوا َلْو  َو » جمله چون
َ
: است گفته چنين گويا كرده، استدراك را مطلب «لكن» كلمه با آن از پس دارد، نفى معناى ،«اْلُخُروَج  أ

 عن تثبطوا لكن و يخرجوا لم
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 براى را آنها تمايل رو اين از و روند، بيرون كه خواستنمى خداوند زيرا بازماندند، رفتن بيرون از اما نرفتند بيرون: الخروج
 .ساخت ضعيف رفتن رونبي

 بنشينيد، خود هاىخانه در كودكان، و زنها قبيل از اند،افتاده كار از و نيستند جنگ اهل كه آنها با: شد گفته آنها به: ِقيَل  َو 
 اجازه اين كه شودمى استفاده مطلب اين از و نيايند، جنگ به كه داد اجازه آنها به اكرم پيامبر كه است اين عبارت، اين از مراد

 .شود آشكار نفاقشان خود به خود تا ندهد آنان به اىاجازه چنين كه بود آن بهتر چند هر نبوده قبيح امرى حضرت

 و بازداشته جهاد به رفتن تصميم از را منافقان دليل چه به كه دهدمى توضيح متعال خداوند آيه اين در ِفيُكْم  َخَرُجوا َلْو 
 .افزودندنمى شما براى چيزى تباهى و بدى جز آمدند،مى بيرون هايشانخانه از جهاد اىبر شما با اينها اگر: فرمايدمى

ْوَضُعوا َو 
َ
 شتر «وضعا البعير وضع. »بيفكنند تفرقه تبهكارى، و چينى سخن با شما، ميان در كه كنندمى كوشش ِخالَلُكْم  َْل

 .درآوردم شتاب به را آن: أنا اوضعته. كرد سرعت

 كه چرا بخشند،مى سرعت تباهى و فساد ايجاد به: آورنددرمى جوالن به شما ميان در را خود مركبهاى: است اين آيه معناى
 .است بيشتر سرعتش پياده، از سواره

 .كنند فاسد جنگ، در را نّيتهايتان و بيفكنند تفرقه كنند پا به آشوب شما ميان كه آيندبرمى آن درصدد اْلِفْتَنةَ  َيْبُغوَنُكُم 

اُعوَن  يُكْم فِ  َو  . كنندمى منتقل آنان به و دهندمى گوش را شما سخنان كه دارند قرار آنان از جاسوسانى شما ميان در َلُهْم  َسمَّ
 اطاعت آنها از و كنندمى باور و شنوندمى را منافقان گفتار كه هستند شما بين در گروهى: است اين فراز اين ديگر معناى

 .دارند ضعيف ايمان كه است نىمسلمانا مقصود،. نمايندمى

هُ  َو  اِلِميَن  َعِليم   اللَّ گاه فساد اهل و تبهكاران حال از خداوند ِبالظَّ  .است آ

 .شودمى تباهى و بدى هر شامل كه است اسمى «فتنه» َقْبُل  ِمْن  اْلِفْتَنةَ  اْبَتَغُوا َلَقدِ 
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 بن سعيد. سازند متفّرق را شما جمع كنندمى كوشش و آورندمى وجود به موانعى تو راه سر منافقان كه است اين آيه معناى
 حضرت آن به و گرفتند پيغمبر بر راه سر عقبه شب تبوك، جنگ در بودند نفر دوازده كه منافقان: گويدمى آيه اين تفسير در جبير
 .كردند قصد سوء
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ُبو َو  ُموَر  َلَك  اَقلَّ
ُ
ى. شدند متوسل فريب و حيله به تو امر زدن برهم در و گستردند تو براى مكر و حيله دامهاى اْْل ، جاَء  َحتَّ  اْلَحقُّ

 .ساخت پيروز را تو خداوند: آمد حق تا

ْمُر  َظَهَر  َو 
َ
هِ  أ  امر اين از كافران و منافقان كه حالى در «كاِرُهوَن  ُهْم  َو . »يافتند سرورى او دين اهل و شد غالب خدا دين اللَّ
 .ناخشنودند و ناراحت

 [52 تا 41 آيات(: 1) التوبة سوره] 

ي ال َو  ِلي اْئَذْن  َيُقوُل  َمْن  ِمْنُهْم  َو  ال َتْفِتن 
َ
َم  ِإنَّ  َو  َسَقُطوا اْلِفْتَنةِ  ِفي أ يَن  َلُمِحيَطة   َجَهنَّ  ْن إِ  َو  َتُسْؤُهْم  َحَسَنة   ُتِصْبَك  ِإْن ( 41) ِباْلكاِفِر

َخْذنا َقْد  َيُقوُلوا ُمِصيَبة   ُتِصْبَك 
َ
ْمَرنا أ

َ
ْوا َو  َقْبُل  ِمْن  أ هُ  َكَتَب  ما ِإالَّ  ُيِصيَبنا َلْن  ُقْل ( 51) َفِرُحوَن  ُهْم  َو  َيَتَولَّ هِ  َعَلى َو  َمْوالنا ُهَو  َلنا اللَّ  اللَّ

ِل  ُصوَن  َهْل  ُقْل ( 59) اْلُمْؤِمُنوَن  َفْلَيَتَوكَّ ُص  َنْحُن  َو  اْلُحْسَنَيْيِن  ِإْحَدى ِإالَّ  ِبنا َتَربَّ ْن  ِبُكْم  َنَتَربَّ
َ
هُ  ُيِصيَبُكُم  أ ْو  ِعْنِدهِ  ِمْن  ِبَعذاب   اللَّ

َ
ْيِدينا أ

َ
 ِبأ

ُصوا ا َفَتَربَّ ُصوَن  َمَعُكْم  ِإنَّ  (52) ُمَتَرب 

 :ترجمه

گاه. ازنياند فتنه به مرا و بده اجازه من به: گويدمى كه است كسى منافقان، اين از بعضى و  در غرق خود اينها كه باشيد آ
 اند،فتنه
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 (41. )دارد احاطه كافران به دوزخ همانا و

 :گويندمى آنها آيد پيش ناگوارى حادثه تو براى اگر و آيد ناگوار آنها بر برسد نيكى تو به اگر

 (51. )گردندبازمى خوشحالى با و ايم،گرفته را خود كار متصمي اين از پيش ما،

 توّكل خدا بر تنها كه است مؤمنان بر و ماست، موالى او است، نوشته برايمان خدا آنچه مگر رسدنمى ما به اىحادثه هيچ: بگو
 (59. )كنند

 مبتال كيفرى به را شما خدا كه داريم انتظار چنين شما براى ما اّما داريد؟ انتظار را نيكى دو از يكى جز ما، درباره آيا: بگو -
 (52. )منتظريم شما با نيز ما كه باشيد منتظر پس شود، واقع ما دست به يا و برسد خودش طرف از يا كه سازد

 :تفسير

 :گويدمى كه هست كسى «ِلي اْئَذْن  َيُقوُل  َمْن » منافقان، اين از «ِمْنُهْم  َو » 

ي ال َو » بكشم دست جهاد از و بنشينم هخان در تا بده اجازه من به  اگر كه اين منظور مكن، معصيت و گناه گرفتار مرا «َتْفِتن 
 انصار همه: گفت كه بود قيس بن جّد  فرد اين: اندگفته بعضى. شد خواهم گنهكار بكشم جنگ از دست تو، اجازه بدون
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 در و مكن، گناه دچار و مفتون مرا روم زنان يعنى زردگونه ندخترا خاطر به دارم، فراوانى حرص زنان به نسبت من كه دانندمى
 .دار معاف جنگ به رفتن از مرا و كنممى كمك تو به ثروتم و مال از مقابل،

ال
َ
گاه َسَقُطوا اْلِفْتَنةِ  ِفي أ  .دارند قرار خدا فرمان از تخّلف فتنه و گناه در خود اكنون هم آنها كه باشيد آ

َم  ِإنَّ  َو  يَن  ِحيَطة  َلُم  َجَهنَّ  گفت توانمى و كند،مى احاطه را آنها و گيردمى را آنها اطراف تمام جهنم آتش قيامت روز در ِباْلكاِفِر
 در گويا پس اند،كرده فراهم خود براى دنيا در را آن اسباب زيرا دارند قرار آتش احاطه در دنيا در اكنون هم كه است آن منظور

 .هستند آتش ميان

 نعمتى و غنيمت و پيروزى تو به جنگها، از برخى در اگر َحَسَنة   َك ُتِصبْ  ِإْن 
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 جنگ روز در آنچه مثل آورد، تو به رو نكبتى و سختى ناراحتى، و رنج عكس، بر اگر اما شودمى حاصل نگرانى آنان براى برسد
 .شد پيدا احد

َخْذنا َقْد  وُلواَيُق 
َ
ْمَرنا أ

َ
 انجام كارى،محكم و پرهيز از ماست وظيفه را آنچه گرفتاريها، همه از قبل و ايم،گرفته را خود تصميم ما أ

 .ايمداده

ْوا َو   .داشتندمى دور آن براى شدن جمع و جنگ صحبت از را خود و بودند حالخوش بهانه اين به و َفِرُحوَن  ُهْم  َو  َيَتَولَّ

ه عبد ُيِصيَبنا َلْن  ْل قُ   :در «الم» و «يصيبنا هل: »است كرده قرائت چنين ابى اللَّ

هُ  َكَتَب  ما»   خواه داده، قرار ما ويژه را آن خداوند كه اين مگر آوردنمى رو ما به امرى هيچ: است اختصاص براى «َلنا اللَّ
 .داريممى دوست را او ما و داردمى دوست را ما او «َمْوالنا ُهَو . »شهادت يا باشد پيروزى

هِ  َعَلى َو  ِل  اللَّ  بايد آنهاست سزاوار آنچه رو اين از نكنند، توّكل خداوند به جز مؤمنان، كه است سزاوار چون اْلُمْؤِمُنوَن  َفْلَيَتَوكَّ
 .دهند انجام

ُصوَن  َهْل  ُقْل   از تايش دو هر كه سرانجامى دو از يكى جز «ُحْسَنَيْيِن الْ  ِإْحَدى ِإالَّ » داريد؟ انتظارى و توقع هيچ ما براى آيا ِبنا َتَربَّ
 .است شهادت و پيروزى دو، آن و سرانجامهاست، نيكوترين

ُص  َنْحُن  َو   :از عبارتند كه اميدواريم بد عاقبت دو از يكى به شما براى نيز ما و ِبُكْم  َنَتَربَّ

ْن : »الف
َ
هُ  ُيِصيَبُكُم  أ  قوم بر آنچه مثل شود نازل شما بر آسمان از كه دهد كيفرى را شما خداوند كه ينا: «ِعْنِدهِ  ِمْن  ِبَعذاب   اللَّ

 .شد نازل ثمود و عاد

ْو : »ب
َ
ْيِدينا أ

َ
 .كافريد چون كه بكشيم را شما: آيد فرود ما دست به كه كيفرى يا «ِبأ
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ُصوا  .باشيد منتظر كرديم ذكر كارمان سرانجام به راجع را آنچه ما درباره َفَتَربَّ

اإِ  ُصوَن  َمَعُكْم  نَّ  .آن از بيشتر نه ديد، خواهد كشدمى انتظار آنچه كداممان هر ناچار و منتظريم، شما با هم ما ُمَتَرب 

 775: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 [55 تا 53 آيات(: 1) التوبة سوره] 

ْنِفُقوا ُقْل 
َ
ْو  َطْوعا   أ

َ
َل يُ  َلْن  َكْرها   أ ُكْم  ِمْنُكْم  َتَقبَّ ْن  َمَنَعُهْم  ما َو ( 53) فاِسِقيَن  َقْوما   ُكْنُتْم  ِإنَّ

َ
ُهْم  ِإالَّ  َنَفقاُتُهْم  ِمْنُهْم  ُتْقَبَل  أ نَّ

َ
هِ  َكَفُروا أ  َو  ِباللَّ

ُتوَن  ال َو  ِبَرُسوِلهِ 
ْ
الةَ  َيأ ْمواُلُهْم  ُتْعِجْبَك  َفال( 54) كاِرُهوَن  ُهْم  َو  ِإالَّ  ُيْنِفُقوَن  ال َو  ُكسالى ُهْم  َو  ِإالَّ  الصَّ

َ
ْوالُدُهْم  ال َو  أ

َ
ما أ يُد  ِإنَّ هُ  ُيِر  اللَّ

َبُهْم  ْنيا اْلَحياةِ  ِفي ِبها ِلُيَعذ  ْنُفُسُهْم  َتْزَهَق  َو  الدُّ
َ
 (55) كاِفُروَن  ُهْم  َو  أ

 :ترجمه

 شما كه چرا شود،نمى پذيرفته شما زا هرگز كنيد، انفاق كه نحو هر به كراهت و ناراحتى با چه و رغبت، و ميل با چه: بگو
 (53. )هستيد بدكار مردمى

 و كسالت با مگر شوندنمى وارد نماز به و ورزيدند كفر رسولش و خدا به آنها كه اين جز نشد آنها نفقات پذيرش مانع چيز هيچ
 (54. )كراهت روى از مگر كنندنمى انفاق

 كفر حال در و كند عذاب دنيا در وسيله اين به را آنان خواهدمى خدا كه چرا نسازد، زدهشگفت را تو فرزندانشان و ثروتها
 (55. )آيد بيرون جانشان

 :تفسير

ْو  َطْوعا  
َ
 پذيرفته هرگز شما انفاق: است اين جمله معناى و است خبر معناى به امر فعل و باشد،مى حال كلمه دو اين َكْرها   أ

 :است رفته كار به نيز ديگرى آيه در جمله اين شبيه. ناراحتى و ميلىبى روى از چه و باشد رغبت و ميل روى از چه شود،نمى

ْو  َلُهْم  اْسَتْغِفْر » 
َ
 قول( 81/ توبه. )«آمرزدنمى را آنان خدا هرگز نكنى چه و كنى آمرزش طلب آنان براى چه: »«َلُهْم  َتْسَتْغِفْر  ال أ

 :است قبيل همين از نيز ذيل شعر در كثّير

 تقلت ان مقلية ال و لدينا             ملومة ال أحسنى او بنا سيئىأ         

 اگر و. كنيمنمى سرزنش را تو ما كنى، نيكى چه و كنى بدى ما، به نسبت چه 
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 صحيح صورتى در( شود اراده اخبار معناى امر، لفظ از: )ىتعبير چنين كه دانست بايد. داريمنمى دشمن را تو كنى هم دشمنى
ه رحم: »دعا موارد مثل است، آمده نيز آن عكس كه چنان باشد كار در اىقرينه و شود فهميده سخن فحواى از كه است  اللَّ
ه و زيدا  .دهدمى دعايى امر معناى ماضى فعل كه «له غفر اللَّ

ُكْم   .آنهاست انفاق نشدن قبول براى علت عبارت اين فاِسِقيَن  َقْوما   ُكْنُتْم  ِإنَّ

ُهْم  نَّ
َ
 قبول را پيامبرش و خدا كه. است آنان كفر شد منافقان نفقات پذيرش مانع كه چيزى تنها: است «منع» فاعل َكَفُروا أ

 .است شده خوانده دو هر «ى» و «ت» با «تقبل. »ندارند

 اين آيه معناى. گردد مسرور و خشنود ديدنش از و شود تعّجب در نآ نيكويى از انسان كه است آن چيزى به نسبت اعجاب
 عذاب دچار سرمايه و ثروت اين با را آنها خواهدمى خداوند زيرا مشمار نيكو شده داده كافران به كه دنيا متاع از را آنچه: است

 خالف بر و ناراحتى با طرفى از و سازد، بتهامصي و آفات به مبتال را آنها و داده قرار دستبرد و غنيمت معرض در را مالشان: كند
 و اموال تكثير و آوردن جمع براى ديگر طرف از و كنند خرج و صرف خير راه در اموال اين از كه سازدمى مكّلف را آنان آنها ميل

 .بچشاند را زحمتها انواع آنها به فرزندان تربيت

ْنُفُسُهْم  َتْزَهَق  َو 
َ
 :است خداوند گفتار اين نظير آيه ينا مفهوم كاِفُروَن  ُهْم  َو  أ

ما  .«يابد افزايش گناهشان تا دهيممى مهلت را آنها» ِإْثما   ِلَيْزداُدوا َلُهْم  ُنْمِلي ِإنَّ

 استحقاق و گناه سوى به بتدريج نعمتها افزايش با را منافقان خداوند كه است اين بحث مورد آيه از مقصود( 978/ عمران آل) 
 دنيا لّذتهاى به توّجه با و باشند كافر كه بميرند حالتى در تا دهد ادامه آنان بر را خود نعمت كه كندمى اراده خدا: بكشاند عذاب

 .بمانند غافل آخرت انديشه از

 777: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 [51 تا 56 آيات(: 1) التوبة سوره] 

هِ  َيْحِلُفوَن  َو  ُهْم إِ  ِباللَّ ُهْم  َو  ِمْنُكْم  ُهْم  ما َو  َلِمْنُكْم  نَّ   َيِجُدوَن  َلْو ( 56) َيْفَرُقوَن  َقْوم   لِكنَّ
 
ْو  َمْلَجأ

َ
ْو  َمغارات   أ

َ
َخال   أ ْوا ُمدَّ  ُهْم  َو  ِإَلْيهِ  َلَولَّ

َدقاِت  ِفي َيْلِمُزَك  َمْن  ِمْنُهْم  َو ( 57) َيْجَمُحوَن  ْعُطوا َفِإْن  الصَّ
ُ
ُهْم  َلْو  َو ( 58) َيْسَخُطوَن  ُهْم  ِإذا ِمْنها ُيْعَطْوا َلْم  ْن إِ  َو  َرُضوا ِمْنها أ نَّ

َ
 َرُضوا أ

هُ  آتاُهُم  ما هُ  َحْسُبَنا قاُلوا َو  َرُسوُلهُ  َو  اللَّ هُ  َسُيْؤِتيَنا اللَّ ا َرُسوُلهُ  َو  َفْضِلهِ  ِمْن  اللَّ هِ  ِإَلى ِإنَّ  (51) راِغُبوَن  اللَّ

 :ترجمه

 (56. )هراسانند مردمى بلكه نيستند، شما از اما شمايند، از كه خورندمى سوگند خدا به اينها

 (57. )كردندمى رو سويش به شتابان يافتند،مى گريزگاههايى يا نهانگاهها يا پناهگاه اينها اگر

 اگر ولى شوندمى خشنود شود داده چيزى آنها به صدقات آن از اگر و كنند،مى گيرىخرده تو بر صدقات تقسيم در آنها از برخى
 (58. )شوندمى خشمگين وقت آن در نشود داده
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 خود فضل از رسولش و خدا بزودى و است، بس را ما خدا: گفتندمى و شدندمى راضى داده آنها به رسولش و خدا بدانچه اگر
 (51. )طلبيممى را او رضاى تنها ما بخشد،مى ما به

 :تفسير

 به تظاهر تقّيه منظور به و ترسندمى اسيرى و كشتن از: «َيْفَرُقوَن . »هستند شما جمله از كه( خورندمى سوگند كافران) َلِمْنُكْم 
 .كنندمى اسالم

 .شتافتندمى سويش به...  كوه ميان در غارى يا اىقلعه يا كوهى سر: كنند تحّصن آن در كه كردندمى پيدا جايى اگر َيِجُدوَن  َلْو 

ْو 
َ
َخال   أ  «ت» بوده، «مدتخل» اصل در كه است «دخل» ماده از مفتعل، وزن بر ُمدَّ

 775: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 آنجا به كه است دخول مكان معناى به و تشديد بدون مدخل آن ديگر قرائت و: اندشده ادغام درهم و دال به تبديل دال از بعد
 .دارد فرار براى منفذى ديگر فطر از و كنندمى النه آن در و برندمى پناه

ْوا  اسب: الجموح الفرس. بگيرد را جلوشان نتواند چيز هيچ كه شتافتندمى آن سوى به سرعتى چنان با َيْجَمُحوَن  ُهْم  َو  ِإَلْيهِ  َلَولَّ
 .تيزرو

 اين بعد، هاىجمله در. زنندمى طعن و گيرندمى عيب تو بر غنايم و صدقات تقسيم در منافقان، اين از بعضى َيْلِمُزَك  َمْن  ِمْنُهْم  َو 
 .دينشان براى نه است، خودشان براى خشمشان و خشنودى مردم اين كه كندمى تعريف را عيبجو افراد

 .شوندمى عصبانى و خشمگين ناگهان نشود داده چيزى آنها به غنايم از اگر: است مفاجات براى كلمه اين «اذا» 

ُهْم  َلْو  َو  نَّ
َ
 به صدقات و غنايم از منافقان، اين اگر: است اين آيه معناى و باشد،مى لهم خيرا لكان جمله و وفمحذ «لو» جواب أ
 خداوند بزودى و است كافى را ما خدا بگويند و كنند رضايت اظهار و باشند خشنود دهندمى آنها به رسولش و خدا كه همان

 بهتر نيز و بود، خواهد بهتر برايشان كند،مى اكرام و انعام ما به نيز پيامبرش و كرد خواهد عطا ما به خود بزرگوارى و فضل از
 .دهد گسترش ما به را كرمش و فضل كه داريم انتظار حضرتش از و مايل او بسوى ما: بگويند كه است

 [61 آيه(: 1) التوبة سوره] 

َما َدقاُت  ِإنَّ َفةِ  َو  َعَلْيها اْلعاِمِليَن  َو  اْلَمساِكيِن  َو  ِلْلُفَقراِء  الصَّ قاِب  ِفي َو  ُقُلوُبُهْم  اْلُمَؤلَّ هِ  َسِبيِل  ِفي َو  اْلغاِرِميَن  َو  الر  ِبيِل  اْبِن  َو  اللَّ  السَّ
يَضة   هِ  ِمَن  َفِر هُ  َو  اللَّ  (61) َحِكيم   َعِليم   اللَّ

 :ترجمه

 به كه است كاركنانى و مساكين و فقرا ويژه صدقات و زكات
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 و خدا راه در و بدهكاران و بردگان، آزادى براى نيز و شود، متمايل اسالم به دلهايشان كه كسانى و پردازندمى آن آورىجمع
 (61. )است درستكار و دانا خداوند و است، الهى فريضه يك اين راه، در واماندگان

 :تفسير

 انما: گويندمى كه چنان رسد،نمى هاگروه ديگر به و است گروه هشت اين مخصوص زكات يعنى است، حصر مفيد «انما» 
 اين از بعضى به را زكات توانمى كه آن توضيح. نيست صفت اين داراى او، غير يعنى است، حاتم ويژه بخشندگى لحاتم السخاء

 شده نقل صحابه از اينها غير و عباس ابن و حذيفه زا كه چنان داد، شودنمى ديگر هاىگروه به اما نداد، بعضى به و داد هاگروه
 .است همين نيز ما مذهب و است، مجزى شود داده هاگروه اين از كدام هر به كه است

 سؤال كه اندنيازمندانى «مساكين» و كنند،مى خوددارى كردن سؤال از نيازمندى وجود با كه پاكدامنى مردمان «الفقراء» 
 اندگفته بعضى و است، اول معناى همان تر،صحيح اّما است، شده گفته نيز عكس بر كلمه دو ينا معناى در و كنند،مى

 نيز عكس بر و نيست، كافى اشزندگى براى دارد آنچه كه است كسى «مسكين» و ندارد، چيز هيچ كه است كسى «فقير»
 .است شده گفته

 .كنندمى دريافت مالداران از را آن و كوشندمى دقاتص و زكات آورىجمع در كه كسانى َعَلْيها اْلعاِمِليَن  َو 

َفةِ  َو   كه موقعى در منظور اين به و آوردند، رو اسالم به تا كردمى دلجويى آنان از اكرم پيامبر كه عرب از بزرگانى ُقُلوُبُهْم  اْلُمَؤلَّ
 .كردمى واگذار آنها به را زكات از سهمى بودند اندك مسلمانان

 تا شدمى كمك آنها به مورد اين از بودند، شده« 9» مكاتب كه بردگانى «رقاب» 

__________________________________________________ 

 مشروط: است قسم دو بر اين و كند آزاد را خود و بدهد پولى كه شودمى بسته مواليش و برده ميان كه است قرارى مكاتبه -9
 .مطلق و

 775: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير مهترج

 و داشتند قرار شّدت در بردگان برخى كه وقتى هم، مكاتب غير در و شوند، آزاد و بپردازند مواليشان به را كتابت بهاى بتوانند
 .بود زكات صاحبان براى آنها سرپرستى و واليت و شدندمى آزاد و خريده مورد اين از آزردند،مى را آنها موالى

 .اندمانده مديون و كرده قرض شرعى، غير امور در مال صرف و اسراف بدون كه كسانى «غارمين» 

هِ  َسِبيِل   .است مسلمانان مصالح تمام و جهاد منظور، اللَّ



39 

ِبيِل  اْبِن  َو   در االح اّما است ثروتمند دارد، وطن در كه مالى به توجه با چند هر مانده، دور خود ثروت و مال از كه مسافرى السَّ
 .باشدمى تنگدست و فقير مسافرت

يَضة  »  َما جمله معناى زيرا است، تأكيدكننده مصدر معناى به «َفِر َدقاُت  ِإنَّ  اين براى را صدقات خدا كه است اين ِلْلُفَقراِء، الصَّ
 .است ساخته واجب موارد

 اين به سزاوارتر اول گروه چهار از اينها كه اين بر كند داللت تا شده استفاده «فى» از «الم» حرف جاى به آخر مورد چهار در
 .است ظرفّيت معناى مفيد «فى» زيرا گيرد، قرار آنها ميان در صدقات و زكات كه هستند

 اين در فقط زكات چون: بگويد خواهدمى كه است علت اين به نفاق اهل از بحث خالل در زكات مصارف بيان و آيه اين ذكر
 و آن درباره ندارند حق دوراند، موارد اين از كلى بطور و نيستند آن مستحّقان از كه منافقان اين، بر بنا شود صرف بايد موارد

 .بزنند حرفى آن كنندهتقسيم

 [63 تا 69 آيات(: 1) التوبة سوره] 

ِذيَن  ِمْنُهُم  َو  ِبيَّ ُيْؤُذوَن  الَّ ُذن   ُهَو  َيُقوُلوَن  َو  النَّ
ُ
ُذُن  ُقْل  أ

ُ
هِ  ُن ُيْؤمِ  َلُكْم  َخْير   أ ِذيَن  َرْحَمة   َو  ِلْلُمْؤِمِنيَن  ُيْؤِمُن  َو  ِباللَّ ِذيَن  َو  ِمْنُكْم  آَمُنوا ِللَّ  الَّ

هِ  َرُسوَل  ُيْؤُذوَن  ِليم   َعذاب   َلُهْم  اللَّ
َ
هِ  َيْحِلُفوَن ( 69) أ هُ  َو  ِلُيْرُضوُكْم  َلُكْم  ِباللَّ َحقُّ  َرُسوُلهُ  َو  اللَّ

َ
ْن  أ

َ
 ( 62) ِنيَن ُمْؤمِ  كاُنوا ِإْن  ُيْرُضوهُ  أ

َ
 َلْم  أ

هُ  َيْعَلُموا نَّ
َ
هَ  ُيحاِددِ  َمْن  أ نَّ  َرُسوَلهُ  َو  اللَّ

َ
َم  ناَر  َلهُ  َفأ  (63) اْلَعِظيُم  اْلِخْزُي  ذِلَك  ِفيها خاِلدا   َجَهنَّ
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 :ترجمه

 به او بودن باور خوش: بگو است( باور خوش: )گوش او: گويندمى و آزارندمى ار پيغمبر كه هستند كسانى منافقان، از بعضى
 كه آنان و است، رحمتى اندآورده ايمان كه شما از آنها براى و كند،مى تصديق را مؤمنان و دارد ايمان خدا به او است، شما سود

 (69. )دارند دردناك عذابى بيازارند را خدا رسول

 رسولش و خدا كه بود اين سزاوارتر داشتند ايمان اگر كه حالى در گردانند، راضى را شما تا كنند،مى ياد ندسوگ خدا به شما براى
 (62. )سازند راضى خود، از را

 اين باشد؟مى جاويدان آن، در كه است دوزخ آتش كيفرش برخيزد دشمنى به رسولش و خدا با كس هر كه نداشتند توجه آيا
 (63. )بزرگ رسوايى است

 :تفسير

 وقتى شنوند،مى آن با كه است عضوى نام گوش «اذن» بپذيرد، را كس هر گفته و كند تصديق شنودمى چه هر كه كسى «اذن» 
 .گويندمى «چشم» ديدبان به كه چنان است گوش بدنش تمام گويا گويند،مى «اذن» را شخصى كه
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ُذُن 
ُ
 او آرى: بگويد خواهدمى متعال خداوند گويا است صالح و ىبزرگوار آن، از مقصود كه است «صدق رجل» مثل َخْير   أ

 اين غير در و شنواست است الزم شنيدنش آنچه در و خير امور در او، كه است اين مقصود يا گوشى، خوب اما است گوش
 مجرور «رحمة و» كه است حمزه قرائت معنا اين مؤّيد. نيست گوش مورد،
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 كرده تفسير را «خير اذن» بعد جمله در و« 9» يقبله ال و غيرهما يسمع ال رحمة و خير اذن اى خوانده، «خير» بر عطف و
 :فعل كه معناست همين دليل به. كندمى تصديق دهندمى خبر كه آنچه: پذيردمى مؤمنان از و آورد،مى ايمان خدا به كه است

ْنَت  ما َو : مثل. است شده متعّدى «الم» به دوم و «باء» به اول «يؤمن» 
َ
/ يوسف. )«پذيرىنمى را ما حرف تو» َلنا ِبُمْؤِمن   أ

 همين به و است رحمت كنند،مى ايمان اظهار كه شما از كسانى براى پيامبر،: است منافقان به خطاب ِمْنُكْم ...  َرْحَمة   َو ( 97
 باقى شما كه بيندمى چنان را خدا مصلحت زيرا كندنمى رسوا را شما و پذيردمى را شما ايمان و نودشمى را شما حرف دليل

 .بدى گوش نه است، خوبى گوش شما، براى اما است گوش گوييدمى شما كه طور همان پس بمانيد،

 به خداوند كردندمى بيان حضرت آن مذّمت صدق به آنان را آنچه اما پذيرد،مى پيامبر درباره را منافقان گفته خداوند اين بر بنا
 بدگويى و مذّمت را اكرم پيامبر برخى، كه است شده روايت. فرمود بيان را حضرت آن قلب سالمت و كرد تفسير او مدح

 گوش او زيرا نباشيد ناراحت: گفتند ديگران به آنان از بعضى اما شدند، نگران بدگويان. رسيد حضرت به خبر اين و كردند،مى
 .پذيردمى هم او كنيم،مى خواهىمعذرت شما طرف از رويممى ما شنود،مى برود پيشش كه را كس هر گفته و شنواست

 چنين آيه معناى و خير هو أذن، هو: باشد محذوف مبتداى براى از خبر دو، هر كه شده قرائت نيز «خير اذن: »جمله اين
 كيفرتان تانباطنى بد به و پذيردمى را عذرتان كه چرا است خوب شما براى باشد، درست گوييد،مى شما آنچه اگر: شودمى

 .كندنمى

هِ  َيْحِلُفوَن   آنچه منافقان كه است مسلمانان به خطاب آيه اين ِلُيْرُضوُكْم  َلُكْم  ِباللَّ

__________________________________________________ 

 .پذيردمى نه، و شنودمى نه، را دو اين جز و شنود،مى را رحمت و خوبى فقط او، -9
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 از. شود پذيرفته عذرشان تا كردندمى ياد سوگند و آمدندمى خواهىمعذرت به آنها پيش بعد و كردندمى بدگويى خواستندمى
 خدا كه است آن چيز هر از سزاوارتر هستيد، مؤمن: پنداريدمى كه چنان شما اگر هك داد پاسخ چنين منافقان به خداوند رو اين

ْن » فعل در كه اين و سازيد، خشنود و راضى خودتان، از همراهى و موافقت و بندگى، و اطاعت به را رسولش و
َ
 ضمير «ُيْرُضوهُ  أ

 توانمى و است، خشنودى يك حكم در و نيست تفاوتى رسولش و خدا خشنودى ميان كه است دليل اين به آورده، مفرد را
ه و: دارد وجود تقديرى و حذف: گفت  .كذلك رسوله و يرضوه، ان احق اللَّ

 .است «منع» معناى به «حد» از مفاعله، محادة يحادون،
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نَّ 
َ
 «من» جواب كه ناي بر بنا است «انه» بر عطف «له فان: »گفت توانمى باشد، دوزخ آتش او براى كه است اين حق پس َلهُ  َفأ

ه يحاد من أنه يعلموا لم أ. باشد چنين تقدير و محذوف  و بوده «من» جواب «يهلك« ) »9» جهنم نار له فان يهلك رسوله و اللَّ
 (.است شده حذف

 [66 تا 64 آيات(: 1) التوبة سوره] 

ْن  اْلُمناِفُقوَن  َيْحَذُر 
َ
َل  أ ُئُهْم  ُسوَرة   َعَلْيِهْم  ُتَنزَّ هَ  ِإنَّ  اْسَتْهِزُؤا ُقِل  ُقُلوِبِهْم  يفِ  ِبما ُتَنب  ْلَتُهْم  َلِئْن  َو ( 64) َتْحَذُروَن  ما ُمْخِرج   اللَّ

َ
 َلَيُقوُلنَّ  َسأ

ما ا ِإنَّ   ُقْل  َنْلَعُب  َو  َنُخوُض  ُكنَّ
َ
هِ  أ  طاِئَفة   َعْن  َنْعُف  ِإْن  ِإيماِنُكْم  َبْعَد  َكَفْرُتْم  َقْد  َتْعَتِذُروا ال( 65) َتْسَتْهِزُؤَن  ُكْنُتْم  َرُسوِلهِ  َو  آياِتهِ  َو  ِباللَّ

ْب  ِمْنُكْم  ُهْم  طاِئَفة   ُنَعذ  نَّ
َ
 (66) ُمْجِرِميَن  كاُنوا ِبأ

__________________________________________________ 

 است؟ دوزخ آتش به سرانجامش و شودمى هالك بجنگد رسولش و خدا با كس هر كه ندانستند آيا -9
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 :ترجمه

 كنيد، مسخره اكنون شما: بگو آنها به. دهد خبر درونشان اسرار از و گردد نازل ضّدشان بر اىآيه كه ترسندمى آن از منافقان
 (64. )سازدمى آشكار داريد بيم آن از كه را آنچه خداوند همانا

 و آيات و خدا آيا: بگو كرديممى شوخى و بازى ما: گويندمى( گيرندمى تمسخر به را خدا و ندي چرا كه) بپرسى آنها از اگر و
 (65) كنيد؟مى مسخره را پيامبرش

 را ديگر گروهى دهيم قرار عفو مورد را شما از گروهى اگر ما و شديد، كافر آوردن ايمان از پس شما كه چرا نياوريد، عذر: بگو
 (66. )بودند مجرم هاآن زيرا كرد خواهيم كيفر

 :تفسير

 آنها درباره اىآيه خداوند روزى است ممكن كه ترسيدندمى طرفى از و كردند،مى استهزاء و مسخره را اهلش و اسالم منافقان،
 .شوند رسوا و دهد خبر آنها زشت درون از و كند نازل

 معنا، زيرا است، درست اين و است، منافقان براى «قلوبهم» در و مؤمنين براى «تنبئهم» و «عليهم: »كلمات در ضمير
 باشد، شده نازل منافقان درباره سوره وقتى زيرا است، منافقان براى موارد اين تمام در ضمير گفت توانمى و است، آن مقتضى

 بعضى. است دهدا خبر امور، اين به را آنها گويا كند، فاش را آنها اسرار كه وقتى يعنى است، شده نازل آنها خود بر گويا پس
 .خبر نه اند،گرفته امر و انشاء معناى در را فعل و بترسند، امر اين از منافقان بايد: است اين آيه معناى اندگفته

 .است رفته كار به دادن بيم و وعيد منظور به امر، فعل اين اْسَتْهِزُؤا ُقِل 
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هَ  ِإنَّ  ه صّلى اكرم پيامبر. بيمناكيد شدنش روشن از نفاقتان لدلي به آنچه كندمى اظهار خدا كافران اى ُمْخِرج   اللَّ  و آله و عليه اللَّ
 مرد، اين به كنيد نگاه: گفتندمى و خنديدندمى رفتند،مى راه او، از جلوتر نفر چهار كه حالى در گشت،برمى تبوك جنگ از سّلم

 حضرت رساند، رسول حضرت به را خبر اين لجبرئي! هيهات هيهات، كند، فتح را آن حصارهاى و شام قصرهاى خواهدمى كه
 ان: زنندمى طعنه قرآن و من به اينها: فرمود عّمار به
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 .بالقرآن و بى يستهزءون هؤالء

ْلَتُهْم  َلِئْن  َو 
َ
 به عّمار. گفتيممى سخن سوارى و سواران درباره: گويندمى يدخندمى چرا كه بپرسى آنها از اگر: «كنا» َلَيُقوُلنَّ  َسأ

ه صدق: گفت عّمار دادند، را پاسخ همين آنها خنديد؟مى چرا كه پرسيد آنها از و رفت پيامبر دستور  رسولش و خدا رسوله، و اللَّ
 خواهىمعذرت براى شنيدند را عّمار نسخنا اين وقتى منافقان. بسوزاند را شما خدا سوزانيديد را پيامبر دل دادند، خبر درست

 .شد نازل آيه اين كه بود اينجا آمدند، پيغمبر پيش

 بين از را خدا پيغمبر تا بودند شده مخفى( عقبه) راه ميان گردنه در كه است شده نازل نفرى دوازده درباره آيه اين اندگفته برخى
 .كرديممى بازى و شوخى: گوييممى ببيند را ما اگر: گفتندمى همديگر با و ببرند

 .ندارد سودى حرفها اين شما، سوء نّيت شدن فاش از پس زيرا نشويد، متوسل دروغى عذرهاى به َتْعَتِذُروا ال

 .ساختيد آشكار را خود كفر ايمان، اظهار از پس شما َكَفْرُتْم  َقْد 

 دليل اين به را ديگرى گروه دهيم، قرار عفو مورد نفاق، از دبع ايمان، به اقرار دليل به را شما از گروهى ما كه فرضى به َنْعُف  ِإْن 
 نيازردند را پيامبر كه را شما از گروه يك اگر كه است اين آيه ديگر معناى مجرمند، زيرا داد خواهيم كيفر دارند نفاق بر اصرار كه
 كيفر و عذاب كردند مسخره و آزردند را او كه را ديگرى گروه دهيم، قرار گذشت و عفو مورد ندادند قرار تمسخر مورد را او و

 .اندداده قرار جّل  و عّز  خداوند را فاعلش و خوانده غايب صورت به كه است اين فوق آيه درباره ديگر قرائت. كنيممى

 [71 تا 67 آيات(: 1) التوبة سوره] 

ُمُروَن  َبْعض   ِمْن  َبْعُضُهْم  اْلُمناِفقاُت  َو  اْلُمناِفُقوَن 
ْ
ْيِدَيُهْم  َيْقِبُضوَن  َو  اْلَمْعُروِف  َعِن  َيْنَهْوَن  َو  َكرِ ِباْلُمنْ  َيأ

َ
هَ  َنُسوا أ  اْلُمناِفِقيَن  ِإنَّ  َفَنِسَيُهْم  اللَّ

هُ  َوَعَد ( 67) اْلفاِسُقوَن  ُهُم  اَر  َو  اْلُمناِفقاِت  َو  اْلُمناِفِقيَن  اللَّ َم  ناَر  اْلُكفَّ هُ  ُم َلَعَنُه  َو  َحْسُبُهْم  ِهيَ  ِفيها خاِلِديَن  َجَهنَّ  ُمِقيم   َعذاب   َلُهْم  َو  اللَّ
ِذيَن ( 68) َشدَّ  كاُنوا َقْبِلُكْم  ِمْن  َكالَّ

َ
ة   ِمْنُكْم  أ ْكَثَر  َو  ُقوَّ

َ
ْمواال   أ

َ
ْوالدا   َو  أ

َ
ِذيَن  اْسَتْمَتَع  َكَما ِبَخالِقُكْم  َفاْسَتْمَتْعُتْم  ِبَخالِقِهْم  َفاْسَتْمَتُعوا أ  الَّ

ِذي ُخْضُتْم  َو  ِبَخالِقِهْم  َقْبِلُكْم  ِمْن  ولِئَك  خاُضوا َكالَّ
ُ
ْعماُلُهْم  َحِبَطْت  أ

َ
ْنيا ِفي أ ولِئَك  َو  اآلِْخَرةِ  َو  الدُّ

ُ
 ( 61) اْلخاِسُروَن  ُهُم  أ

َ
ِتِهْم  َلْم  أ

ْ
 َيأ

 
ُ
ِذيَن  َنَبأ ْصحاِب  َو  ِإْبراِهيَم  َقْوِم  َو  َثُمودَ  َو  عاد   َو  ُنوح   َقْوِم  َقْبِلِهْم  ِمْن  الَّ

َ
َتْتُهْم  ْؤَتِفكاِت اْلُم  َو  َمْدَيَن  أ

َ
ناِت  ُرُسُلُهْم  أ هُ  كاَن  َفما ِباْلَبي   اللَّ

ْنُفَسُهْم  كاُنوا لِكْن  َو  ِلَيْظِلَمُهْم 
َ
 (71) َيْظِلُموَن  أ

 755: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 :ترجمه
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 و بخشش از) را دستهايشان و كنندمى معروف از نهى و منكر به امر كه: آنهايند ديگر برخ از شانبرخى منافق، زنان و مردان
 (67. )فاسقند منافقان كه درستى به برد، ياد از را آنها هم خدا كردند، فراموش را خدا اينها بندند،مى( انفاق

 خدا و است، سب را آنها همين جاويدانند، آن در كه داده دوزخ آتش وعده كافران به نيز و منافق مردان و زنان به خداوند
 (68. )دارند هميشگى كيفرى و كرده لعنتشان

 آنچه از و بودند، بيشتر شما از فرزند داشتن و ثروت لحاظ از و سختتر، نيرو لحاظ از كه بودند شما از پيش كه كسانى مانند
 بود سهمشان
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 و گناه در) شما و بردند، بهره خود نصيب از شما از پيش كه كسانى مانند شديد مندبهره خود نصيب از نيز ماش شدند، مندبهره
 (61. )زيانكارانند همانها و رفت بين از آخرت و دنيا در اعمالشان و رفتند، فرو آنها كه همانگونه رفتيد فرو( خالف

 پيامبرانشان كه شده، واژگون آباديهاى و مدين اهل و ابراهيم قوم و ثمود و عاد و نوح قوم: اندبوده ايشان از پيش كه آنان خبر آيا
. داشتندمى روا ستم خويشتن به آنها خود اما نكرد ستم آنها به خدا است؟ نرسيده اينها به آمدند، آنها بسوى روشن دليلهاى با
(71) 

 :تفسير

. شوندمى داده نسبت ديگر برخى به برخى و هستند ديگرشان رخىب جمله از منافقان از برخى «بعض» جملة ِمْن  َبْعُضُهْم 
 اين نيز و گويندمى دروغ كنندمى ياد سوگند امر اين بر و« 9» شماييم از ما: گويندمى مؤمنان به وقتى كه است، اين مقصود

 حالتى به را آنان كرده، تكذيب را هاآن اّدعاى خداوند كه آن از بعد. است« 2» «ِمْنُكْم  ُهْم  ما َو » جمله تثبيت مقام در جمله
ُمُروَن : است مؤمنان حالت ضّد  بر اصوال كه فرموده توصيف

ْ
 َيْنَهْوَن  َو . دهندمى قرار ترويج، و تبليغ مورد را گناه و كفر ِباْلُمْنَكرِ  َيأ

 .دكننمى جلوگيرى رسول و خدا اطاعت و عبادت دادن انجام و آوردن ايمان از و اْلَمْعُروِف  َعِن 

ْيِدَيُهْم  َيْقِبُضوَن  َو 
َ
 راه در انفاق و صدقات و خيريه امور در مال صرف از دارند، كه بخلى و لئامت و حرص، و پستى سبب به أ

 .بندندمى را دستهايشان خدا،

هَ  َنُسوا  .فرمود دريغ آنان از را رحمتش و فضل نيز او «َفَنِسَيُهْم . »بردند ياد از را خداى اللَّ

__________________________________________________ 

ُهْم  -9  .سوره همين 56 آيه َلِمْنُكْم  ِإنَّ

 .قبلى مأخذ -2
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 خوبى و خير گونه هر از بودن دور و كفر، در طغيان همانا كه را فسق مرتبه ترينپست نفاق اهل اْلفاِسُقوَن  ُهُم  اْلُمناِفِقيَن  ِإنَّ 
 .بسوزند دوزخ آتش در هميشه براى كه است قرار: «ِفيها خاِلِديَن . »دارند است،

 شديدتر آن از چيزى كه اين و دوزخ، آتش عذاب سختى بر دارد تمام داللت جمله اين. است كافى را آنها همين َحْسُبُهْم  ِهيَ
 .آن از بريممى پناه خدا به نيست،

هُ  َنُهُم َلعَ  َو   .گرداند خوارشان و پست و سازد دور خود خير از را آنها خدا اللَّ

 به شبيه دائمى است عذابى بلكه نيست، آن اثر بر سوختگى و آتش در شدن كباب عذاب، اين از مقصود ُمِقيم   َعذاب   َلُهْم  َو 
 جدا آنها از اىلحظه و آنهاست با هم نياد در اكنون هم كه است عذابى «مقيم عذاب» از منظور گفت توانمى و. آتش عذاب

 و ترس ناپاكشان درون شدن كشف رسوايى از هميشه و چشندمى نفاق آتش از كه است رنجى و تعب از عبارت آن و نيست،
 .دارند بيم

ِذيَن   :است احتمال دو تشبيه، كاف اعراب در َقْبِلُكْم  ِمْن  َكالَّ

 من الذين فعل مثل فعلتم: به مفعول و منصوب -2 قبلكم من الذين مثل انتم: نىيع( محذوف مبتداى براى از خبر و مرفوع -9
 :است اين آيه معناى. قبلكم

 كاُنوا: جمله و، فرورفتند، آنها كه چنان فرورفتيد شهوات در و شدند مندبهره آنها كه چنان شديد مندبهره دنيا لذائذ از شما
َشدَّ 

َ
 اند،بوده آنها از قبل كه كسانى عمل به را منافقان اين فعل و كندمى تفسير دارد وجود يشپ جمله در كه را تشبيهى ِمْنُكْم، أ

 .كندمى تشبيه

 زيرا است، نصيبى و قسمت او براى: گويندمى كه چنان است شده مقّدر انسان براى آنچه و قسمت بهره، نصيب، «خالق» 
 .است شده معين و قسمت او براى

 .شديد داخل فساد و باطل رامو در شما ُخْضُتْم  َو 

ِذي  .رفتند فرو آنان كه گونههمان يا رفتند فرو گناه در كه گروهى مثل الذى كالخوض او اّلذى كالفوج اى خاُضوا َكالَّ
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 در جانم كه كسى آن به قسم است كرده تشبيه آنها به را نانمسلما ما خداوند و. است اسرائيل بنى مقصود: گويدمى عباس ابن
 هم شما باشد شده سوسمارى سوراخ داخل آنها از فردى اگر كه آنجا تا كرد، خواهيد پيروى آنها از كامال شما. اوست دست

 .دهيدمى انجام را كار اين

ْصحاِب  َو 
َ
 به را آنها «خسوف» بالى به خداوند كه لوط قوم شهرهاى «اْلُمْؤَتِفكاِت  َو . »است «شعيب» پيروان منظور، َمْدَيَن  أ

 .دادن تغيير و ساختن رو و زير «إفك. »كرد خراب آنان روى بر را آباديهايشان و برد، فرو زمين
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هُ  كاَن  َفما  و دهد انجام زشت كار كه نيست روا حكيم بر و است حكيم او كه چرا دارد،نمى روا ستم آنها به خداوند ِلَيْظِلَمُهْم  اللَّ
 .دهد كيفر گناه و جرم بدون

 .شدند الهى عقوبت مستحق و كردند ستم خود به نمودن، نعمت كفران و ورزيدن كفر سبب به خود، آنها اما «لكن و» 

 [73 تا 79 آيات(: 1) التوبة سوره] 

ْوِلياُء  َبْعُضُهْم  اْلُمْؤِمناُت  َو  اْلُمْؤِمُنوَن  َو 
َ
ُمُروَن  َبْعض   أ

ْ
الةَ  ُيِقيُموَن  َو  اْلُمْنَكرِ  َعِن  َيْنَهْوَن  َو  َمْعُروِف ِبالْ  َيأ كاةَ  ُيْؤُتوَن  َو  الصَّ  ُيِطيُعوَن  َو  الزَّ

هَ  ولِئَك  َرُسوَلهُ  َو  اللَّ
ُ
هُ  َسَيْرَحُمُهُم  أ هَ  ِإنَّ  اللَّ يز   اللَّ هُ  َوَعَد ( 79) َحِكيم   َعِز ات   اْلُمْؤِمناِت  َو  اْلُمْؤِمِنيَن  اللَّ ْنهاُر  َتْحِتَها ْن مِ  َتْجِري َجنَّ

َ
 اْْل

َبة   َمساِكَن  َو  ِفيها خاِلِديَن  اِت  ِفي َطي  هِ  ِمَن  ِرْضوان   َو  َعْدن   َجنَّ ْكَبُر  اللَّ
َ
َها يا( 72) اْلَعِظيُم  اْلَفْوُز  ُهَو  ذِلَك  أ يُّ

َ
ِبيُّ أ اَر  جاِهدِ  النَّ  َو  اْلُكفَّ

واُهْم  َو  َعَلْيِهْم  اْغُلْظ  َو  اْلُمناِفِقيَن 
ْ
 (73) اْلَمِصيُر  ِبْئَس  َو  ُم َجَهنَّ  َمأ
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 :ترجمه

 زكات و دارندمى بپا نماز و كنند،مى منكر از نهى و معروف به امر ديگرند، برخى دوستان آنان از برخى ايمان، با زنان و مردها و
 عّزت با خداوند كه براستى. داد خواهد قرار رحمتشان مورد خداوند كه اينهايند نند،كمى اطاعت را رسولش و خدا و دهند،مى

 (79. )است حكمت با و

 ماند خواهند آن در جاودانه است، روان درختانش زير از نهرها كه داده وعده بهشت از باغهايى مؤمن زنان و مردان به خداوند
 (72. )عظمت با پيروزى است اين است، بزرگتر( اينها همه از) خداوند خشنودى و بهشت، باغهاى در اىپاكيزه مسكنهاى و

 (73. )دارند سرانجامى بد چه و است، دوزخ جايگاهشان بگير، سخت آنها بر و كن مبارزه منافقان و كافران با پيامبر اى

 :تفسير

ْوِلياُء  َبْعُضُهْم 
َ
 كه است اين معنايش و« 9» است، قبل آيه در «َبْعض   ِمْن  َبْعُضُهْم » جمله مقابل در آيه، اين در جمله اين َبْعض   أ

 نيرو يك و قدرت يك ديگران مقابل در آنها مجموعه و. داندمى الزم خود بر را ديگرى نصرت و دوستى مؤمنان از كدام هر
 .شودمى محسوب

هُ  َسَيْرَحُمُهُم   َسَيْجَعُل : نظير سازدمى مؤّكد را الهى دهوع و است، حتمى مؤمنان بر خداوند رحمت كه كندمى بيان «سين» اللَّ
ْحمُن  َلُهُم  ا الرَّ ُجوَرُهْم  ُيْؤِتيِهْم  َسْوَف  و،( 16/ مريم. )«داد خواهد قرار دوستى آنان، براى بزودى مهربان خداى» ُودا

ُ
 بزودى» أ

يز  ( 952/ نساء. )«داد خواهد را آنان پاداشهاى  دهد، انجام كارى هر تواندمى و دارد غلبه دارد وجود چه هر بر كه كسى َعِز
 خود وقت در را كارى هر و گذاردمى جايش به را چيز هر «َحِكيم  . »كند كيفر تواندمى هم و دهد، پاداش تواندمى خداوند پس

 .دهدمى انجام

__________________________________________________ 
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 .باشدمى منافقان درباره كه -9
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َبة   َمساِكَن  َو   كرده بنا( سبز زبرجد و سرخ، ياقوت لؤلؤ،) جواهر از را آنها خداوند است پاكيزه آن، در زندگى كه مكانهايى َطي 
 .است

اِت : خداوند قول دليل به است، علم و خاّص  اسم َعْدن   ِتي َعْدن   َجنَّ  به رحمان خداوند كه عدنى باغهاى» ِعباَدهُ  ْحمُن الرَّ  َوَعَد  الَّ
 .است كرده وعده بندگانش

 (.69/ مريم) 

ه صّلى اكرم پيغمبر از درداء ابو كه است سخنى معنا، اين بر ديگر دليل  :است كرده نقل سّلم و آله و عليه اللَّ

ه دار: عدن  :ثالثة غير يسكنها ال بشر قلب على تخطر لم و عين ترها لم التي اللَّ

ه يقول الّشهداء و الصديقون، و الّنبّيون،  دخلك لمن طوبى: جّل  و عّز  اللَّ

 جاى آن، در گروه سه جز و نكرده، خطور كس هيچ انديشه به و نديده را آن چشمى هيچ كه است خداوند خانه عدن،: »
 .شود وارد تو در كه كسى حال هب خوشا: فرمايدمى عدن بهشت به خداوند «شهيدان و صديقان، پيامبران،: »ندارند

 .بهشت در است شهرى «عدن: »اندگفته بعضى

هِ  ِمَن  ِرْضوان   َو  ْكَبُر  اللَّ
َ
 زيرا است، باالتر و بهتر شد، بيان كه بهشتى نعمتهاى تمام از خداوند خشنودى و رضايت از اندكى أ

 كه اوست خشنودى سبب به و شود،مى رىرستگا گونه هر موجب و بختىنيك و سعادت هر كمال باعث كه اوست خشنودى
 .است ثواب و اجر و پاداش نوع بزرگترين كرامت، و بخشش و گرددمى مندبهره او بخشش و بزرگداشت از انسان

 فوز است اين يعنى خداوند، خشنودى و رضوان به يا و كرده، وعده نيكوكاران براى خدا كه آنچه همه: به است اشاره «ذلك» 
 (.است تأكيد و حصر مفيد «هو: »فعل ضمير. )خوانند اشرستگارى و فوز مردم، آنچه نه عظيم

اَر  جاِهدِ   .برهان و دليل با منافقان، با و بجنگ، شمشير با كافران با اْلُكفَّ

 صّلى پيامبر كه ايدشنيده آيا فرمود بعد و بجنگ كافران با نفاق اهل كمك به: فرمايدمى آيه اين تفسير در الّسالم عليه صادق امام
ه  مدارا آنها با( بلكه نه،) بجنگد؟ منافقان با سّلم و آله و عليه اللَّ

 750: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 «9. »كردمى
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 .كنند اجرا شاندرباره را الهى حدود كه است آن منافقان با مبارزه: است شده نقل حسن از. مدار دوست را آنها َعَلْيِهْم  اْغُلْظ  َو 

 [74 آيه(: 1) التوبة سوره] 

هِ  َيْحِلُفوَن  وا َو  ِإْسالِمِهْم  َبْعَد  َكَفُروا َو  اْلُكْفرِ  َكِلَمةَ  قاُلوا َلَقْد  َو  قاُلوا ما ِباللَّ ْن  ِإالَّ  َنَقُموا ما َو  َيناُلوا َلْم  ِبما َهمُّ
َ
ْغناُهُم  أ

َ
هُ  أ  ِمْن  َرُسوُلهُ  َو  اللَّ

ْوا ِإْن  َو  َلُهْم  َخْيرا   َيُك  َيُتوُبوا ْن َفِإ  َفْضِلهِ  ْبُهُم  َيَتَولَّ هُ  ُيَعذ  ِليما   َعذابا   اللَّ
َ
ْنيا ِفي أ ْرِض  ِفي َلُهْم  ما َو  اآلِْخَرةِ  َو  الدُّ

َ
 (74) َنِصير   ال َو  َوِليٍّ ِمْن  اْْل

 :ترجمه

 آهنگ و شدند كافر آوردنشان اسالم از بعد و گفته را كفر سخن كه آن حال و اند،نگفته چيزى كه خورندمى قسم خدا به اينها
 نيازبى خود كرم و فضل به را آنان رسولش و خدا، كه كشيدندمى انتقام اين از فقط اينها نرسيدند، بدان كه كردند كارى

 دردناكى ازاتمج به آخرت و دنيا در را آنها خداوند بگردانند روى اگر و است، خوب برايشان كنند توبه اگر پس اند،ساخته
 (74. )ياورى نه و دارند يارى نه زمين، روى سراسر در و داد، خواهد كيفر

 :تفسير

 اسالم به تظاهر از بعد و بودند گفته كفرآميز سخنان كه آن حال و اندنگفته شده نقل آنها از كه چيزهايى كردند ياد سوگند خدا به
 .ساختند آشكار را خود كفر

__________________________________________________ 

9- 

ه رسول اّن  سمعتم هل ه صّلى اللَّ  .يتاّلفهم كان اّنما منافقا؟ قاتل سّلم و آله و عليه اللَّ
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وا َو   يا نفر دوازده گشتبازمى تبوك غزوه از حضرت كه موقعى .كنند حمله پيامبر به ناگهانى كه گرفتند تصميم َيناُلوا َلْم  ِبما َهمُّ
 كنند، پرت دّره ميان به شتر روى از را او رسد،مى عقبه باالى به پيغمبر شتر كه وقتى شبانه، تا شدند عهدهم نفر پانزده قولى به

 پاى صداى حذيفه بين اين در اند،رمى را آن پشت، از «حذيفه» و كشيد،مى گرفته را او ناقه مهار ياسر بن عّمار جهت بدين
 اى شويد دور: گفت. بودند بسته را صورتهايشان كه ديد را مردانى كرد، نگاه و برگشت تا. شنيد را سالحها خوردن بهم و شتر

ه صّلى پيامبر با شدن رو به رو از را ايشان تا زد آنها مركبهاى روى و سر بر و خدا، دشمنان . ساخت ردو سّلم و آله و عليه اللَّ
 فالن و فالن آنها: فرمود پيغمبر. كدام هيچ: گفت حذيفه شناختى؟ را كدامشان: فرمود حذيفه به آمد پايين حضرت كه وقتى
ه رسول يا كرد عرض حذيفه. بودند  :بگويند عرب كه ندارم دوست فرمود، كشى؟نمى را آنها اللَّ

ه صّلى پيامبر)   .رساندمى قتل به را آنها يابدمى دست رانشيا به وقت هر( سّلم و آله و عليه اللَّ

 «9. »بودند عرب از نفر چهار و قريش از آنها نفر هشت كه است شده نقل الّسالم عليه باقر امام از
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 حقيقت. بود ساخته نيازشانبى خود، كرم و فضل از رسولش و خدا كه را امر اين مگر ندانستند عيب و نشدند منكر َنَقُموا ما َو 
 شكر با را نعمت بود سزاوار كه حالى در كردند، نعمت كفران و ناسپاسى خدا، نعمت شكر عوض منافقان اين كه اين آيه معناى

 .كنند استقبال سپاس و

 [78 تا 75 آيات(: 1) التوبة سوره] 

هَ  عاَهَد  َمْن  ِمْنُهْم  َو  َقنَّ  َفْضِلهِ  ِمْن  آتانا َلِئْن  اللَّ دَّ اِلِحيَن  ِمَن  َلَنُكوَننَّ  َو  َلَنصَّ ا( 75) الصَّ ْوا َو  ِبهِ  َبِخُلوا َفْضِلهِ  ِمْن  آتاُهْم  َفَلمَّ  ُهْم  َو  َتَولَّ
ْعَقَبُهْم ( 76) ُمْعِرُضوَن 

َ
ْخَلُفوا ِبما َيْلَقْوَنهُ  َيْوِم  ِإلى ُقُلوِبِهْم  ِفي ِنفاقا   َفأ

َ
هَ  أ  ( 77) َيْكِذُبوَن  كاُنوا ِبما َو  َوَعُدوهُ  ما اللَّ

َ
نَّ  َيْعَلُموا َلْم  أ

َ
هَ  أ  اللَّ

ُهْم  َيْعَلُم  نَّ  َو  َنْجواُهْم  َو  ِسرَّ
َ
هَ  أ  (78) اْلُغُيوِب  َعالَُّم  اللَّ

__________________________________________________ 

9- 

 .العرب من اربعة و قريش من منهم ثمانية كانت

 752: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 :ترجمه

 نيكوكاران از و داد خواهيم صدقه يقين به بخشد، عطايى ما به رحمتش و فضل از اگر كه اندكرده عهد خدا با آنها از بعضى
 (75. )بود خواهيم

 (76. )برگرداندند روى اعتراض با و ورزيدند بخل بخشيد، آنها به خود فضل از كه وقتى اما

 و كردند، مخالفت بستند خدا با كه را پيمانى زيرا انداخت، كنند مالقات را او كه روزى تا دلهايشان در را نفاقى خداوند پس
 (77. )گفتندمى دروغ

 (78) پنهانيهاست؟ تمام داناى خداوند محققا و داندمى را آنها درگوشى سخن و نهان راز خداوند، كه ندانستند آيا

 :تفسير

ه، رسول يا: كرد عرض پيامبر خدمت كه است حاطب بن ثعلبة بحث مورد شخص  ثروتى من به كه بخواه خدا از و كن دعا اللَّ
ه صّلى خدا رسول بدهد،  كه اندكى مال: »تطيقه ال كثير من خير شكره، تؤدى قليل! ثعلبه اى: فرمود سّلم و آله و عليه اللَّ
 تو كه خدايى به سوگند: تگف ثعلبه «باشى نداشته را شكرش توان كه فراوانى ثروت از است بهتر آورى بجاى را شكرش بتوانى

 ثعلبه. كرد دعا برايش خدا پيغمبر. كنممى ادا را حّقى صاحب هر حق بدهد، ثروتى من به خدا اگر برانگيخت، بحق را
 او بر مدينه شهر كه جايى تا يافت، افزايش روزبروز كند،مى رشد و گذاردمى تخم كه كرم مثل گوسفند اين و خريد گوسفندى

 نازل زكات آيات كه بعد اّما ماند، دور جماعات و جمعه نماز و مردم از و رفت بيابان به و بماند شهر در انستنتو و آمد، تنگ
 اكرم رسول و شد
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 755: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 من از كه اين: گفت و كرد خوددارى زكات دادن از دوستى مال و بخل اثر بر وى بگيرد، را زكات كه فرستاد را خود عامل
 .ثعلبه بر واى ثعلبه بر واى: فرمود و شد ناراحت رسيد پيامبر به كه خبر. است جزيه مانند بلكه نيست صدقه كنيدمى مطالبه

ْعَقَبُهْم 
َ
 كه دبو بخل همين چون كرد ايجاد نفاق آنها دل در بخل: است بخل اعقبهم در فاعل ضمير از مراد: گويدمى حسن َفأ

 .شد زكات منع و نفاق باعث

ه ضمير مرجع كه است آن ظاهر ولى  در دورويى و نفاق و شدند منافق كه اين تا كرد ذليل را آنها خداوند يعنى باشد، اللَّ
 بر آنان كه بود سبب بدان اين و نرفت، بيرون آنها دل از هم زمان همان حتى و بود باقى مرگ وقت تا و گرفت جا دلهايشان

 كه است دليل همين به و گفتند دروغ و كردند رفتار دهند انجام نيكو كار و بدهند صدقه كه بستند پيمان خدا با آنچه خالف
 .است نفاق سّوم يك وعده خلف: اندگفته

ُهْم : »درباره الّسالم عليه مؤمنان امير از  دل در كه است اىوعده خلف بر عزم و نفاق مراد،: است شده نقل ،«َنْجواُهْم  َو  ِسرَّ
 .گفتندمى هم با درگوشى كه صدقه ناميدن جزيه و دين در عيبجويى نيز و داشتند، پنهان

 [81 تا 71 آيات(: 1) التوبة سوره] 

ِذيَن  ِعيَن  َيْلِمُزوَن  الَّ و  َدقاِت  ِفي اْلُمْؤِمِنيَن  ِمَن  اْلُمطَّ ِذيَن  َو  الصَّ هُ  َسِخَر  ِمْنُهْم  َفَيْسَخُروَن  ُجْهَدُهْم  ِإالَّ  َيِجُدوَن  ال الَّ  َلُهْم  َو  ِمْنُهْم  اللَّ
ِليم   َعذاب  

َ
ْو  َلُهْم  اْسَتْغِفْر ( 71) أ

َ
ة   َسْبِعيَن  َلُهْم  َتْسَتْغِفْر  ِإْن  َلُهْم  َتْسَتْغِفْر  ال أ هُ  َيْغِفَر  َفَلْن  َمرَّ ُهْم  ذِلَك  َلُهْم  اللَّ نَّ

َ
هِ  َكَفُروا ِبأ  َو  َرُسوِلهِ  َو  ِباللَّ

هُ   (81) اْلفاِسِقيَن  اْلَقْومَ  َيْهِدي ال اللَّ

 755: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 :ترجمه

 توانايى قدرتشان مقدار به جز كه را آنهايى كنندمى مسخره و كنند،مى جويىعيب كار اطاعت مؤمنان صدقات از كه كسانى
 (71. )است ايشان براى دردناك عذابى و د،دهمى كننده استهزاء كيفر را آنان همه خدا ندارند،

 كه چرا آمرزد،نمى را آنها خداوند هرگز كنى، استغفار برايشان مرتبه هفتاد اگر نخواهى، چه و بخواهى آمرزش آنها براى چه
 (81. )كندنمى هدايت را بدكار گروه خداوند و شدند، كافر رسولش و خدا به ايشان

 :تفسير

ِذيَن   اين. دهد انجام كارى قربت قصد به و رغبت و ميل با كه كسى «المطوع» ذّم، بر بنا است، رفع يا نصب محل در َيْلِمُزوَن  الَّ
 طعنه آنها به و كنندمى جويىعيب دهندمى صدقه اخالص با كه را مؤمنانى: است اين آيه معناى بوده، «متطّوع» اصل در كلمه

 را آنها خود هم خدا. گيرندمى عيب دهندمى صدقه را اندكى چيز سبب اين به و ندندار فراوانى مال كه كسانى از نيز و زنندمى
هُ  َسِخَر : »كندمى مسخره هُ : جمله مانند است، خبرى جمله اين ،«ِمْنُهْم  اللَّ  :ِبِهْم  َيْسَتْهِزُئ  اللَّ
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 را آنان خدا هرگز: يعنى است خبر عناىم در امر، جمله، اين َلُهْم  اْسَتْغِفْر ( 95/ بقره. )«كندمى استهزاء را آنها خدا» 
 .است شرط معناى متضّمن و نكنى، يا كنى آمرزش طلب برايشان خواه آمرزد،نمى

 :فرمايدمى الّسالم عليه مؤمنان امير كه چنان كثرت، براى است مثلى عرب، كالم در -هفتاد -«سبعين» كلمه

 الّنواصى عاقدى الفا سبعين             العاص ابن و العاص الصبحن         

 .كنممى مبارزه عاص بن عمرو قبيله با است، بسته اسبهايشان پيشانى كه سوار هزار هفتاد وسيله به 

 757: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 [83 تا 89 آيات(: 1) التوبة سوره] 

ُفوَن  َفِرَح  هِ  ُسوِل َر  ِخالَف  ِبَمْقَعِدِهْم  اْلُمَخلَّ ْن  َكِرُهوا َو  اللَّ
َ
ْمواِلِهْم  ُيجاِهُدوا أ

َ
ْنُفِسِهْم  َو  ِبأ

َ
هِ  َسِبيِل  ِفي أ  ُقْل  اْلَحر   ِفي َتْنِفُروا ال قاُلوا َو  اللَّ

َم  ناُر  َشدُّ  َجَهنَّ
َ
ا أ هُ  َرَجَعَك  َفِإْن ( 82) َيْكِسُبوَن  ُنواكا ِبما َجزاء   َكِثيرا   ْلَيْبُكوا َو  َقِليال   َفْلَيْضَحُكوا( 89) َيْفَقُهوَن  كاُنوا َلْو  َحرا  طاِئَفة   ِإلى اللَّ

َذُنوَك  ِمْنُهْم 
ْ
َبدا   َمِعيَ َتْخُرُجوا َلْن  َفُقْل  ِلْلُخُروِج  َفاْسَتأ

َ
ا َمِعيَ ُتقاِتُلوا َلْن  َو  أ ُكْم  َعُدوا َل  ِباْلُقُعودِ  َرِضيُتْم  ِإنَّ وَّ

َ
ة   أ  اْلخاِلِفيَن  َمَع  َفاْقُعُدوا َمرَّ

(83) 

 :ترجمه

 خود ثروتهاى و جانها با خدا راه در كه نداشتند دوست و شدند شاد خدا، رسول خالف بر خانه در نشستن با ماندگان،بجاى
 (89. )فهميدندمى اگر است سختتر دوزخ آتش گرماى بگو نرويد، بيرون گرم هواى اين در: گفتند و كنند، جهاد

 (82. )دادندمى انجام كه بديهايى جزاى به بگريند بسيار و بخندند كم بايد آنها پس

 بيرون من با هرگز شما: بگو بخواهند، جنگ به رفتن اجازه تو از آنها و بازگرداند آنان از گروهى بسوى را تو خدا گاه هر پس
 متخّلفان با نيز اكنون هم شديد، راضى گيرىكناره به بار نخستين كه شما جنگيد، نخواهيد دشمن با من همراه هرگز و آييدنمى

 (83. )بمانيد

 :تفسير

ُفوَن  َفِرَح  ه صّلى اكرم پيامبر كه اندكسانى اينها اْلُمَخلَّ  نبرد تبوك جنگ به خود با و گذاشت شهر در را ايشان سّلم و آله و عليه اللَّ
 به «ِبَمْقَعِدِهْم . »داد اجازه آنان به حضرت. بروند بعدا كه خواستند اجازه و پيغمبر خدمت آمدند رفتندمى همه وقتى زيرا

 .خانه در نشستن و جنگ از تأخيرشان

 755: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

هِ  َرُسوِل  ِخالَف   به «خالف: »اندگفته نيز و( گرفت را آنها جاى قبيله، اهل از بعد) الحّى  خالف اقام: اسالم پيامبر از بعد اللَّ
 خود خانه در آنها اما رفت جنگ به و كرد قيام او: كردند رفتار پيغمبر خالف بر اشخاص اين چون است مخالفت معناى
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 در يا كنند، مخالفت حضرت آن با تا نشستند خانه در: است حال يا له، مفعول كه است دليل اين به «خالف» نصب. نشستند
 .كردند مخالفت او با كه حالى

ْن  َكِرُهوا َو 
َ
 را بزرگى مشّقتهاى خدا راه در خود جان و مال كردن فدا با كه است شده تجليل مؤمنان از كنايه طوربه...  ُيجاِهُدوا أ

 .كردند تحّمل

 .نرويد جنگ به گرما شّدت اين در: گفتند بودند آنها همفكر كه رفقايشان يا مؤمنان به قاُلوا َو 

َم  ناُر  ُقْل  َشدُّ  َجَهنَّ
َ
ا أ  زيرا دهد،مى نسبت جهل و نادانى به را آنها خداوند جمله اين با. است ترختس دوزخ آتش داغى بگو َحرا

 .است نادانتر نادان هر از كند، مبتال هميشگى شديد مشقتهاى به را خود ساعته، يك مشّقت از فرار دليل به كه كسى

 معناى اين بود، خواهد بسيار شانگريه و ندكا اينها خنده دهندمى انجام كه كارهايى جزاى به پس اين از َقِليال   َفْلَيْضَحُكوا
 .نيست اين جز و است حتمى و ثابت مطلب كه اين بر كند داللت تا آمده، امر فعل صورت به خبرى

 عذر يا و شدند پشيمان جنگ به نرفتن از و كرده توبه آنان از برخى كه است دليل اين به آنها از گروهى به اختصاص طاِئَفة   ِإلى
 زير از خواهندمى هم باز بلكه نشده پشيمان خود خالف كار از كه است كسانى به مربوط حكم اين پس دادند، نشان ار موّجهى

 .كنند فرار هايىبهانه به بار

َذُنوَك 
ْ
 .بگيرند جهاد اجازه تو، از بخواهند تبوك از بعد ديگر غزوه براى و ِلْلُخُروِج  َفاْسَتأ

َل  وَّ
َ
ة   أ  .است تبوك جنگ همان منظور َمرَّ

 شرح كه نرفتند و كردند، مخالفت جنگ اين در كه است كسانى مراد اْلخاِلِفيَن  َمَع 

 755: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 .گذشت آن

 [85 تا 84 آيات(: 1) التوبة سوره] 

َحد   َعلى ُتَصل   ال َو 
َ
َبدا   ماَت  ِمْنُهْم  أ

َ
ُهْم  َقْبِرهِ  لىعَ  َتُقْم  ال َو  أ هِ  َكَفُروا ِإنَّ ْمواُلُهْم  ُتْعِجْبَك  ال َو ( 84) فاِسُقوَن  ُهْم  َو  ماُتوا َو  َرُسوِلهِ  َو  ِباللَّ

َ
 أ

ْوالُدُهْم  َو 
َ
ما أ يُد  ِإنَّ هُ  ُيِر ْن  اللَّ

َ
َبُهْم  أ ْنيا ِفي ِبها ُيَعذ  ْنُفُسُهْم  َتْزَهَق  َو  الدُّ

َ
 (85) كاِفُروَن  ُهْم  َو  أ

 :ترجمه

 كه حالى در و. شدند كافر رسولش و خدا به آنها كه چرا مأيست، قبرشان كنار بر و نخوان نماز بميرد كه آنها از يك يچه بر
 (84. )رفتند دنيا از بودند فاسق
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 در برآيد جانشان و كند، عذاب دنيا در را آنها وسيله اين به خواهدمى خدا زيرا نسازد، وادار بشگفتى را تو فرزندانشان و مالها
 (85. )باشند كافر كه حالى

 :تفسير

 يقينا كه است امرى زيرا آمده، ماضى لفظ به است استقبال معناى به كه اين با و است «احد» براى صفت فعل، اين «مات» 
 .پيوست خواهد وقوع به

ُهْم  ه صّلى پيامبر آيه، اين نزول از قبل كه اين توضيح،. است نهى براى علت َكَفُروا ِإنَّ  خواندمى نماز اينها بر سّلم و آله و عليه اللَّ
 دعا برايش مدتى و كردمى توّقف قبرش كنار خواندمى نماز اىمرده بر وقت هر و كردمى جارى آنها بر را مسلمانان احكام و

 و رسول و خدا به نسبت آنها كفر هم را آن علت و فرمود منع امر دو هر اين دادن انجام از را او خداوند كه اين تا خواند،مى
 .است فرموده بيان نفاق حال بر مردن

ْمواُلُهْم  ُتْعِجْبَك  ال َو 
َ
 است آن دليلش و« 9» شده، تكرار( دوم مرتبه براى) جمله اين أ

__________________________________________________ 

 .سوره همين 55 آيه در قبال -9

 755: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 دو درباره آيه دو اين گفت توانمى نيز و باشد، شده ايجاد اىفاصله نزول دو ميان كه وقتى بويژه است مهمى امر موضوع، كه
 .است شده نازل منافقان از گروه

 [81 تا 86 آيات(: 1) التوبة سوره] 

ْنِزَلْت  ِإذا َو 
ُ
ْن  ُسوَرة   أ

َ
هِ  آِمُنوا أ َذَنَك  َرُسوِلهِ  َمَع  واجاِهُد  َو  ِباللَّ

ْ
وُلوا اْسَتأ

ُ
ْوِل  أ ْن  َرُضوا( 86) اْلقاِعِديَن  َمَع  َنُكْن  َذْرنا قاُلوا َو  ِمْنُهْم  الطَّ

َ
 ِبأ

ُسوُل  لِكِن ( 87) َيْفَقُهوَن  ال َفُهْم  ُقُلوِبِهْم  َعلى ُطِبَع  َو  اْلَخواِلِف  َمَع  َيُكوُنوا ِذيَن  َو  الرَّ ْمواِلِهْم  جاَهُدوا َمَعهُ  آَمُنوا الَّ
َ
ْنُفِسِهْم  َو  ِبأ

َ
ولِئَك  َو  أ

ُ
 أ

ولِئَك  َو  اْلَخْيراُت  َلُهُم 
ُ
َعدَّ ( 88) اْلُمْفِلُحوَن  ُهُم  أ

َ
هُ  أ ات   َلُهْم  اللَّ ْنهاُر  َتْحِتَها ِمْن  َتْجِري َجنَّ

َ
 (81) اْلَعِظيُم  اْلَفْوُز  ذِلَك  ِفيها خاِلِديَن  اْْل

 :ترجمه

 اجازه تو از دارند، توانايى كه آنها، از كسانى، كنيد، جهاد پيامبرش همراه و آوريد، خداى هب ايمان كه شود نازل اىسوره گاه هر
 (86. )باشيم بازنشستگان همراه تا بگذار را ما: گويندمى و خواهندمى

 (87. )فهمندنمى لذا شده، نهاده مهر دلهايشان بر و باشند، شدگانمعاف با كه شدند راضى اينها

 همانها و آنهاست براى نيكيها همه و پرداختند، جهاد به جانهايشان و مالها با اند،آورده ايمان او با كه آنها و پيامبر، اما
 (88. )رستگارانند
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 است اين بود، خواهند آن در جاودانه است، جارى آنها زير از نهرها كه ساخته فراهم بهشت از باغهايى ايشان براى خداوند
 (81. )بزرگ رستگارى

 :تفسير

 گفت توانمى و گرفت، كامل سوره معناى به توانمى آيه، اين در را «سورة» كلمه

 755: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 .شودمى اطالق كل بر هم و جزء، بر هم كتاب و قرآن كه چنان هم است، سوره از بخشى و بعضى مراد

ْن 
َ
وُلوا» است، هكنند تفسير «أن» آِمُنوا أ

ُ
ْوِل  أ  َمَع » ،(كرد پيدا قدرت او بر) طوال عليه طال: برترى و امكانات صاحبان: «الطَّ

 .معذورند و معاف جنگ به رفتن از كه كسانى «اْلقاِعِديَن 

ْن  َرُضوا
َ
 .است بيماران و كودكان و زنها خوالف از منظور اْلَخواِلِف  َمَع  َيُكوُنوا ِبأ

 و خدا فرمان از تخّلف در كه شقاوتى و بدبختى از و كنند،نمى درك است جهاد در كه رستگارى و سعادت َيْفَقُهوَن  ال َفُهْم 
 .ندارند خبرى باشدمى رسولش

ُسوُل  لِكِن   آيه در مضمون همين. كنند خوددارى رفتن از جويانبهانه چند هر رود،مى جنگ به مؤمنان همراه خود پيامبر اما الرَّ
/ انعام) «برگماريم نشوند كافر هرگز كه را قومى شوند، كافر گروه اين اگر... » هُؤالِء  ِبها َيْكُفْر  َفِإْن : است شده بيان نيز ذيل
 .اىقمشه ترجمه( 81

 .سرا دو منافع يا نعمتهايش، و بهشت اْلَخْيراُت  َلُهُم 

 [11 آيه(: 1) التوبة سوره] 

ُروَن  جاَء  َو  ْعراِب  ِمَن  اْلُمَعذ 
َ
ِذيَن  َقَعَد  َو  َلُهْم  َن ِلُيْؤذَ  اْْل هَ  َكَذُبوا الَّ ِذيَن  َسُيِصيُب  َرُسوَلهُ  َو  اللَّ ِليم   َعذاب   ِمْنُهْم  َكَفُروا الَّ

َ
 (11) أ

 :ترجمه

 رفتن از گفتند دروغ پيامبرش و خدا به كه كسانى ولى بگيرند، اجازه تا آمدند خواستندمى عذر جنگ به رفتن از كه عربهايى
 (11. )رسيد خواهد دردناك عذابى اندشده كافر كه آنها از كسانى به دىبزو كردند، خوددارى

 750: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 :تفسير
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 كه كند وانمود چنان كه است اين حقيقتش. نگرفت جّدى را آن كرد، سستى كار در االمر، فى عّذر: تقصيركنندگان «معّذرون» 
 شده، ادغام «ذ» در «ت» بوده «معتذرون» اصل در كلمه اين گفت توانمى. ندارد كه آن حال و دارد، موّجهى عذر ركا اين در
 كسر -9: است جايز عرب، زبان دستور طبق بر نيز ديگر وجه دو مشهور، قرائت بر عالوه يافته، انتقال «عين» به آن حركت و

 (.معّذرون: )ساكنين التقاء به عين،

 شده خوانده كه ديگرى وجه. است نشده ثابت آيه اين در قرائت دو اين اما( معذرون) «ميم» از تبعيت جهت به ن،آ ضّم  -2
 .كندمى فراوان مبالغه و زياد كوشش آوردنبهانه و عذر در كه كسى معناى به. است تشديد بدون «معذرون»

ِذيَن  َقَعَد  َو  هَ  َكَذُبوا الَّ  به رفتن از گفتند دروغ اّدعا اين در اما دارند ايمان رسولش و خدا به كردند، ادعا كه آنهايى َرُسوَلهُ  َو  اللَّ
 .نيامدند هم خواستن عذر براى حتى و كردند خوددارى جنگ

 ديگر برخى و آوردند، هابهانه نرفتن براى و آمدند بعضى: بودند خطاكار گروه دو هر: است شده روايت عالء بن عمرو ابو از
 .نرفتند جنگ به و نشستند خانه در خودسرانه

ِذيَن  َسُيِصيُب   حرارت به و دنيا در شدن كشته به دردناك، عذاب گرفتار بزودى اندشده كافر كه اعراب از گروه اين ِمْنُهْم  َكَفُروا الَّ
 .شد خواهند گرفتار آخرت در آتش

 [13 تا 19 آيات(: 1) التوبة سوره] 

َعفاِء  َعَلى َلْيَس  ِذيَن  َعَلى ال َو  اْلَمْرضى ىَعلَ  ال َو  الضُّ هِ  َنَصُحوا ِإذا َحَرج   ُيْنِفُقوَن  ما َيِجُدوَن  ال الَّ  ِمْن  اْلُمْحِسِنيَن  َعَلى ما َرُسوِلهِ  َو  ِللَّ
هُ  َو  َسِبيل   ِذيَن  َعَلى ال َو ( 19) َرِحيم   َغُفور   اللَّ َتْوَك  ما ِإذا الَّ

َ
ِجُد  ال ُقْلَت  ِلَتْحِمَلُهْم  أ

َ
ْحِملُ  ما أ

َ
ْوا َعَلْيهِ  ُكْم أ ْعُيُنُهْم  َو  َتَولَّ

َ
ْمِع  ِمَن  َتِفيُض  أ  الدَّ

الَّ  َحَزنا  
َ
َما( 12) ُيْنِفُقوَن  ما َيِجُدوا أ ِبيُل  ِإنَّ ِذيَن  َعَلى السَّ ِذُنوَنَك  الَّ

ْ
ْغِنياُء  ُهْم  َو  َيْسَتأ

َ
ْن  َرُضوا أ

َ
هُ  َطَبَع  َو  اْلَخواِلِف  َمَع  َيُكوُنوا ِبأ  َعلى اللَّ

 (13) َيْعَلُموَن  ال َفُهْم  ْم ُقُلوِبِه 

 751: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 :ترجمه

 خيرخواهى رسولش و خدا براى كه صورتى در نيست، ايرادى ندارند، انفاق براى چيزى كه كسانى و بيمار و ناتوان اشخاص بر
 (19. )است مهربان و آمرزنده بسيار داوندخ و نيست، مؤاخذه براى راهى نيكوكاران بر و كنند،

 كنم، سوار آن، بر را شما كه ندارم مركبى گفتى كنى سوارشان مركبى بر تا آمدند تو نزد وقتى كه آنها بر نيست ايرادى همچنين و
 (12. )كنند انفاق خدا راه در تا نداشتند چيزى كه بود اشكبار چشمانشان كه حالى در بازگشتند

 جنگ از معذورين با كه شدند راضى آنها دارند، تمّكن كه حالى در خواهندمى اجازه تو از كه است باز كسانى رب مواخذه راه
 (13. )دانندنمى چيزى پس نهاده، مهر دلهايشان بر خداوند و بمانند،

 :تفسير
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َعفاِء »   .ناتوانند و ضعيف پيرى، از يا طوالنى، بيمارى از كه افرادى «الضُّ

ِذيَن   .اندتنگدستان و فقيران منظور َيِجُدوَن  ال الَّ

 .است آشكار و نهان در اطاعت، و ايمان رسولش، و خدا براى «نصح» از مراد

 .اندخيرخواه و دارند موّجه عذر كه آنها اْلُمْحِسِنيَن  َعَلى ما

 .نيست آنها بر عتاب حق را كسى و ندارند تقصيرى يعنى نيست، آنها بر راهى َسِبيل   ِمْن 

ِجُد  ال َت ُقلْ 
َ
 در «قد» كلمه اولش در كه «أتوك» در «ك» از است حال جمله أ

 752: ص ،2ج الجامع، جوامع تفسير ترجمه

 :گفتى تو و آمدند تو پيش كه كسانى بر نيز و: است اين آيه معناى است، تقدير

 .نيست ايرادى ندارم، تمّكنى

ْوا ْعُيُنُهْم  َو  َتَولَّ
َ
ْمِع  ِمَن  َتِفيُض  أ  كه كرد توجه بايد: دمعا تفيض: است تمييز و نصب محّل  در مجرور و جاّر  و بيان، براى «من» الدَّ

 .است شده ريزاناشك چشمها تمام گويا كه شودمى چنين معنا تمييز در زيرا است، فاعل از رساتر تمييز، به تعبير

الَّ 
َ
 .است «حزنا» براى له فعولم چون است نصب محل در جمله اين َيِجُدوا أ

 :است شده گفته چنين گويا است، استيناف( آخر تا) رضوا: جمله

 پاسخ در و «است خوب وضعشان كه آن حال و نروند جنگ به خواهندمى كه را اينها شده چه» اغنياء هم و استأذنوا بالهم ما
 است، زده مهر دلهايشان بر خدا و جنگ از معذورين جمله در گرفتن قرار و پستى به اندشده راضى اينها زيرا: است گفته چنين
 .است ساخته خوار و مخذول را آنها خداوند و اندشده راضى پستى به كه است اين آنها استيذان سبب يعنى
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