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ح بارک  وره  د  ند    ا
t  

َر  ﴾١﴿ ِإّنَا فََتْحنَا لََك فَْتًحا ّمُِبينًا َم ِمن ذَنِبَك َوَما َتأَّخَ ِدَيَك ِصَراًطا لَِّيْغِفَر لََك اللَّـهُ َما َتَقّدَ ْ َ َ ِنْعَمَتهُ َعلَْيَك َو ّ ِ َويُ
ِكينََة ِيف قُلُوِب الُْمْؤِم  ﴾٣﴿ ﴾َوَينُصَرَك الّلَـهُ َنْصًرا َعِزيًزا٢﴿ ّمُْسَتِقيًما ِي أَنَزَل الّسَ َع ُهَو اذّلَ َدادُوا ِإيَمانًا ّمَ نِنيَ لَِزيْ

ْم  ِ ِ َماَواِت َواْألَْرِضۚ   ِإيَما ُ الّسَ لِّيُْدِخَل الُْمْؤِمنِنيَ َوالُْمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت  ﴾٤﴿ َوَكاَن الّلَـهُ َعِليًما َحِكيًما َولِّلَـِه ُجنُود
ا  َ ِ ْمۚ َتْجِري ِمن َتْح ِ ِ ُْم َسِيَّئا ْ َر َع ا َويَُكِفّ َ يَن فِ اُر َخادِلِ َ

ْ َب  ﴾٥﴿ َوَكاَن ذَٰلَِك ِعنَد الّلَـِه فَْوًزا َعِظيًما اْألَ َويَُعِذّ
َكاِت الّظَاِنّنيَ  ِ

ْ ِكنيَ َوالُْم ِ
ْ ْوءِۚ  الُْمنَافِِقنيَ َوالُْمنَافَِقاِت َوالُْم ْوِءۖ  ِبالّلَـِه َظّنَ الّسَ َِرةُ الّسَ ْم َدا ِ ْ َوَغِضَب الّلَـهُ  َعلَ

 َۖ َ ّ ْ َجَه ُ ُْم َوأََعّدَ لَ َ ْم َولََع ِ ْ َماَواِت َواْألَْرِض  ﴾٦﴿ َوَساَءْت َمِصريًا َعلَ ُ الّسَ َ  َولِّلَـِه ُجنُود ـهُ َعِزيًزا َوَكاَن الّل
ا َوَنِذيًرا﴿ ﴾٧﴿ َحِكيًما ً ّ ِ َ ُ  ﴾٨ِإّنَا أَْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َومُ ُحوه َُسِبّ ُ َو ُ َوتَُوِقُّروه ُروه  لِّتُْؤِمنُوا ِبالّلَـِه َوَرُسوهِلِ َوتَُعِزّ

ْم٩ۚ﴿ بُْكَرًة َوأَِصيًال  ِ يَن يَُباِيُعوَنَك ِإّنََما يَُباِيُعوَن الّلَـَه َيُد الّلَـِه فَْوَق أَْيِد ِ ٰ  ﴾ ِإّنَ اذّلَ َ فََمن ّنََكَث فَِإّنََما َينُكُث َع
اِب َشَغلَْتنَا  ﴾١٠﴿ لّلَـَه فََسيُْؤِتيِه أَْجًرا َعِظيًماَوَمْن أَْوَىفٰ ِبَما َعاَهَد َعلَْيهُ ا َنْفِسِهۖ َ

ْ َسَيقُوُل لََك الُْمَخلَّفُوَن ِمَن اْألَ
ْمۚ  أَْمَوالُنَا َوأَْهلُوَنا فَاْسَتْغِفْر لَنَاۚ  ِ ِ َْس ِيف قُلُو ِم ّمَا لَ ِ ِسنَ

ُ  َيقُولُوَن ِبأَلْ َن الّلَـِه َشْيًئا ِإْن أََراَد ق ْل فََمن َيْمِلُك لَُكم ِمّ
ا أَْو أََراَد ِبُكْم َنْفًعاۚ  ُسوُل َوالُْمْؤِم  ﴾١١﴿ َبْل َكاَن الّلَـهُ ِبَما َتْعَملُوَن َخِبريًا ِبُكْم َضّرً ْ أَن لَّن َينَقِلَب الّرَ ُ نُوَن َبْل َظنَن

ْ َقْوًما بُوًرا ُ ْوِء َوكُن ْ َظّنَ الّسَ ُ َن ذَٰلَِك ِيف قُلُوِبُكْم َوَظنَن ْم أََبًدا َوُزِيّ ِ ٰ أَْهِل َ َوَمن لَّْم يُْؤِمن ِبالّلَـِه َوَرُسوهِلِ فَِإّنَا  ﴾١٢﴿ ِإ
َماَواِت َواْألَْرِضۚ  ﴾١٣﴿ اأَْعَتْدَنا لِْلَكافِِريَن َسِعريً  ُۚ َولِّلَـِه مُْلُك الّسَ ََشاء ُب َمن  ُ َويَُعِذّ ََشاء َوَكاَن الّلَـهُ  َيْغِفُر لَِمن 

ِحيًما َ لَِتأْخُُذوَها ذَُروَنا َنّتَِبْعُكْمۖ َسَيقُوُل  ﴾١٤﴿ َغفُوًرا ّرَ ِ ٰ َمَغا َ ْ ِإ ُ لُوا َكَالَم  الُْمَخّلَفُوَن ِإذَا انطَلَْق يُِريُدوَن أَن يَُبِدّ
لُِكْم َقاَل الّلَـهُ ِمن َقْبُلۖ الّلَـهِ  ﴾ قُل ١٥﴿ ُهوَن ِإّالَ َقِليًال َبْل َكانُوا َال َيْفَق  فََسَيقُولُوَن َبْل َتْحُسُدوَننَاۚ قُل لَّن َتّتَِبُعوَنا َكَذٰ

ُْسِلُموَنۖ  ُْم أَْو  َ ِ َبأٍْس َشِديٍد تَُقاِتلُو ٰ َقْوٍم أُو َ اِب َستُْدَعْوَن ِإ َ
ْ فَِإن تُِطيُعوا يُْؤِتُكُم الّلَـهُ أَْجًرا  لِّْلُمَخّلَِفنيَ ِمَن اْألَ

ْبُكْم َعَذاًبا أَلِيًماَحَسنًاَۖوِإن تَ  ُ ِمّن َقْبُل يَُعِذّ ِج َحَرٌج ١٦﴿ َتَولَّْوا َكَما َتَولَّْي َ
ْ َ اْألَ َ اْألَْعَمٰى َحَرٌج َوَال َع َْس َع َ ﴾لّ

َ الَْمِريِض َحَرٌجۗ اُرَۖوَمن يُِطِع الّلَـَه َوَرُسوهَلُ يُ  َوَال َع َ
ْ ا اْألَ َ ِ ُ َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْح ْبهُ َعَذاًبا  ْدِخهْل َوَمن َيَتَوّلَ يَُعِذّ

ُ   ﴾١٧﴿ أَلِيًما َجَرِة فََعِلَم َما ِيف قُل ْم لََّقْد َرِضَي الّلَـهُ َعِن الُْمْؤِمنِنيَ ِإْذ يَُباِيُعوَنَك َتْحَت الّشَ ِ ْ ِكينََة َعلَ ْم فَأَنَزَل الّسَ ِ ِ و



 

 

137	

ُْم فَْتًحا َقِريًبا َ اۗ  ﴾١٨﴿ َوأََثا َ َ َ َكِثَريًة َيأْخُُذو ِ َ َكِثَريًة َوَعَدكُ  ﴾١٩﴿ َوَكاَن الّلَـهُ َعِزيًزا َحِكيًما َوَمَغا ِ ُم الّلَـهُ َمَغا
ِدَيُكْم  ْ َ ِذِه َوَكّفَ أَْيِدَي النَّاِس َعنُكْم َولَِتُكوَن آَيًة لِّْلُمْؤِمنِنيَ َو ـٰ َل لَُكْم َه ا فََعّجَ َ َ ِصَراًطا َتأْخُُذو

اۚ  ﴾َوأُْخَرٰى لَْم َتْقِدُروا٢٠﴿ ّمُْسَتِقيًما َ ِ ا َقْد أََحاَط الّلَـهُ  َ
ْ ٍء َقِديًرا َعلَ ْ َ ٰ كُِلّ  َ َولَْو َقاَتلَُكُم  ﴾٢١﴿ َوَكاَن الّلَـهُ َع

َ َال َيِجُدوَن َولِّيًا َوَال َنِصريًا ّ ُ يَن َكَفُروا لََولَُّوا اْألَْدَباَر  ِ َولَن َتِجَد لُِسنَِّة الّلَـِه  ُسنََّة الّلَـِه الَِّتي َقْد َخلَْت ِمن َقْبُل  ﴾٢٢﴿ اذّلَ
ُم بِ ٢٣﴿ َتْبِديًال  ْ ُْم َعنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َع َ ِي َكّفَ أَْيِد ْمۚ﴾ َوُهَو اذّلَ ِ ْ َة ِمن َبْعِد أَْن أَْظَفَركُْم َعلَ َوَكاَن الّلَـهُ  َبْطِن َمّكَ

يَن َكَفُروا َوَصّدُوكُْم َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َواهْلَْدَي َمْعُكوفًا أَن َيْبلَُغ َمِح  ﴾٢٤﴿ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصريًا ِ ُ اذّلَ ُُۚ َولَْوَال  هّلَ
ٌة ِبَغْريِ ِعلْ  َ ّ َ ُم ّمَ ْ ْ فَتُِصيَبُكم ِمّ ُ ْ أَن َتطَئُو ُ َِساءٌ ّمُْؤِمنَاٌت لَّْم َتْعلَُمو َِتِه َمن  ٍمۖ ِرَجاٌل ّمُْؤِمنُوَن َو ْ لِّيُْدِخَل اللَّـهُ ِيف َر

 ُۚ ُْم َع  ََشاء ْ يَن َكَفُروا ِم ِ ْبنَا اذّلَ ِّيََة الَْجاِهِلّيَِة  ﴾٢٥َذاًبا أَلِيًما﴿لَْو َتَزّيَلُوا لََعّذَ َ ُم الَْحِمّيََة  ِ ِ يَن َكَفُروا ِيف قُلُو ِ ِإْذ َجَعَل اذّلَ
ْ َكِلَمَة الّتَْقَو  ُ َزَم

َ الُْمْؤِمنِنيَ َوأَلْ ٰ َرُسوهِلِ َوَع َ ا َوأَْهلََهاۚ فَأَنَزَل الّلَـهُ َسِكينََتهُ َع َ ِ ٍء  ٰى َوَكانُوا أََحّقَ  ْ َ َوَكاَن الّلَـهُ ِبُكِلّ 
ۖ ﴾٢٦َعِليًما﴿ ْؤَيا ِبالَْحِقّ َحِلِّقنيَ ُرءُوَسُكْم لََتْدخُلُّنَ الَْمْسِجَد الَْحَراَم ِإن َشاءَ الّلَـهُ آِمنِنيَ مُ  لََّقْد َصَدَق الّلَـهُ َرُسوهَلُ الّرُ

ِريَن َال َتَخافُوَنۖ  ِي أَْرَسَل َرُسوهَلُ ِباهْلَُدٰى َوِديِن  ﴾٢٧فََعِلَم َما لَْم َتْعلَُموا فََجَعَل ِمن دُوِن ذَٰلَِك فَْتًحا َقِريًبا﴿ َومَُقِصّ ُهَو اذّلَ
 َ ِۚ  الَْحِقّ لِيُْظِهَرهُ َع يِن كهُِلّ ُسوُل الّلَـِهۚ ٢٨﴿ َوَكَفٰى ِبالّلَـِه َشِهيًدا ادِلّ ٌد ّرَ ُ  ﴾ ّمَُحّمَ َاء َ اِر ُر َ الُْكّفَ اءُ َع يَن َمَعهُ أَِشّدَ ِ َواذّلَ

ُْمۖ َ َ  َبْي َن الّل ًدا َيْبَتغُوَن فَْضًال ِمّ ًعا ُسّجَ ْ ُرّكَ ُ جُوِدۚ ـِه َوِرْضَوانًاَۖتَرا ْن أََثِر الّسُ ِ ِمّ ْ ِيف ُوُجوِه ُ ْ ِيف  ِسيَما ُ ُ ذَٰلَِك َمثَل
ا الّتَْوَراِةۚ ّرَ ٰ ُسوِقِه يُْعِجُب الّزُ َ ُ فَاْسَتْغلََظ فَاْسَتَوٰى َع ُ فَآَزَره نِجيِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَه ْ ِيف اْإلِ ُ ُ ُم َوَمثَل ِ ِ َع لَِيِغيَظ 

اَرۗالْ  ْغِفَرًة َوأَْجًرا َعِظيًما ُكّفَ ُم ّمَ ْ الَِحاِت ِم يَن آَمنُوا َوَعِملُوا الّصَ ِ   ﴾٢٩﴿ َوَعَد الّلَـهُ اذّلَ
  
  بخش اول: معاني لغات  •

  پیروزی و گشایش بخشیدیم به تو.هامنا اِنّا َفتَحنا لََک: 

  آشکار ُمبین: 

  تا بیامرزد و محو کند. لَِیغِفَر(َغَفر):

َم ِمن َذنِبَک:   و.ت ، گناهان گذشتهآنچه از گناهت مقدم شد ماتََقدَّ

َر:   آن وجوددارد. ارتکابآینده امکان آنچه از گناهانی که درماتَأخَّ

:   و متام و کامل کند.  َویُِتمَّ

  و هدایت کند تو را. َویَهدیََک:

  و یاری دهد تو را. َویَنُرصََک:

  پیروزی بی شکست. نَرصاً َعزیزاً:

  او کسی است که. ُهَو الَّذی:

  نازل کرد.  اَنَزَل:

  آرامش، قوت قلب.َسکیَنۀ: (َسکََن): 

  تا بیفزاید. لَِیزداُدوا(َزیََد):

همراه و عالوه بر ایامن تا ایامنی  لَِیزداُدوا ایامنًا َمَع ایامنِِهم:

  موجودشان بیفزایند.

  لشکریان، رسبازان. ُجُنود (جمع ُجند):

  تا داخل کند. لُِیدِخَل:

  روان است. تَجری:

َر:   تا بپوشاند. یُکَفِّ

  بدی ها، لغزش ها. َسیِّئات (جمع َسیِّئَه):

  آن بود.  کاّن ذالَِک:

  کامیابی، به مراد رسیدن.  َفوز:
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َب:   د. عذاب کن یَُعذِّ

  گامن برندگان، گامن کنندگان. الظانّیَن(ظَّن):

وِء:   گامن بد. ظَنَّ السَّ

وِء:   بال و بدی در گردش و ناگواری برآنها باد. َعلَیِهم دائِرَُۀ السَّ

:   آماده کرد.  اََعدَّ

  بد است. ساَءت(َسوء):

  رسنوشت، جایگاه. َمصیر:

  مقتدر شکست ناپذیر.  َعزیز:

  و را. فرستادیم ت اَرَسلناَک:

  گواه. شاِهد:

:   بشارت دهنده. ُمَبرشِّ

  بیم دهنده.نَذیر: 

  تا ایامن بیاورید. لُِتؤِمنُوا:

ُروُه(َعزر):   تا تقویت کنید او را، تا یاری دهید او را. تَُعزِّ

  تا تکریم کنید او را، تا به دیده وقار بنگرید او را. تُُوقِّروُه(َوقر):

  تسبیح گویید او را.  تَُسبُِّحوُه:

  بامداد، اول روز. بُکرًَه:

  آخر روز، شامگاه. اَصیل: 

  بیعت می کنند. یُباِیُعوَن(بَیع):

  دست خدا باالی دست آنها است. یَُدّهللاِ َفوَق اَیدیِهم:

  کسی که پیامن شکنی کرد. َمن نَکََث:

  وفا کرد. (َوَفَی):اَؤفیٰ 

  پیامن بست.  عاَهَد:

  خواهد داد. َسیُؤتی (اَتَی):

  به زودی خواهند گفت. :َسَیُقوُل 

  برجای ماندگان، عقب ماندگان.  ُمَخلَُّفوَن(َخلف):

  ها. نشین بادیه اَعراب:

  مشغول کرد ما را ، فرصت را از ما گرفت. َشَغلَتنا:

  خانواده ما، اهل و عیال ما اَهلُونا:

  طلب آمرزش کن برای ما. اِستَغِفرلَنا (َغَفر):

  زبان ها.اَلِسَنة (جمع لِسان): 

  آنچه نیست. ما لَیَس:

پس کیست که از جانب خدا َفَمن یَملُِک لِکُم ِمَن ّهللاِ َشیئاً: 

مالک چیزی باشد که آن را در جهت (سود یا زیان) شام به کار 

  گیرد؟

  اگر اراده کند.اِن اَراَد (َرود): 

:   زیان. َرضّ

  کنید. عمل می تَعَملُوَن:

  با خرب.  َخبیر:

  گامن بردید. ظََننُتم(ظَّن):

  گردد. هرگز برمنی لَن یَنَقلَِب:

  زینت داده شد. ُزیَِّن:

  هالک شده، تباه و ضایع.  بُور:

  هر که ایامن نیاورده. َمن لَم یُؤِمن:

  آماده کردیم. اَعَتدنا(َعُتَد):

  آتش افروخته.  َسعیر:

  می خواهد. یَشاُء:

  زمانی که.اِذا: 

  روانه شدید، حرکت کردید. اِنطَلَقُتم(طلق):

  غنیمت ها. َمغانِم (جمع َمغنَم):

  تا بگیرید.  لَِتأُخُذوا (أخذ):

  بگذارید ما را. َذٌرونا (َوذر):

  از پی شام بیاییم. نَتَِّبعکُم (تبع):

  می خواهند.  یُریُدوَن:

لُوا (بدل):   که تغییر دهند. اَن یَُبدِّ

  هرگز لَن:

  این چنین. کَذِلکُم:

  حسد می ورزید. (حسد): تَحُسُدونَ 

  منی فهمیدند.  کانُوا الیَفَقُهوَن(ِفقه):

  به زودی دعوت خواهید شد.  َسُتدَعوَن(َدَعّو):

به سوی قومی صاحب نیرو، به سوی قومی اِلی َقوِم اُولی بأٍس: 

  سلحشور.

  با آنها می جنگید. تُقاتِلُونَُهم (قتل):

  یا اسالم می آورند. اَو یُسلُِموَن (سلم): 

  اگر اطاعت کنید.  اِن تُطیُعوا (طَوع):

  می دهد به شام.  یُؤتِکُم (اَتَی):
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  اگر پشت کنید.اِن تََتولَّوا (َولی): 

  هامنطور که پشت کردید. کَام تََولَّیُتم:

  دردناک. اَلیم:

  نابینا.  اَعمی:

  گناه. َحَرج:

  لنگ. اَعَرج:

  کسی که اطاعت کند. َمن یُِطع (طَوع):

(َولی):َمن    کسی که رو برتابد. یََتَولَّ

  حقاً که راضی شد. لََقد َرِضی:

  کردند. آن زمان که با تو بیعت می اِذ یُباِیُعونََک(بَیع):

َجرَۀ:   زیر آن درخت. تَحَت الشَّ

  نازل کرد. اَنَزَل:

  پاداش داد.  اَثاَب(ثَوب):

  گیرند آن را.  می یَأُخُذونَها(اَخذ):

َل:    پیش انداخت.َعجَّ

 :   بازداشت.کَفَّ

  دست ها. اَیدی جمع یَد:

  تا نشانه ای باشد. لَِتکُوَن آیًَۀ:

  چیز دیگری.  اُخری:

  قادر نبودید برآن، دست نیافتید برآن.لَم تَقِدُرواَعلَیها: 

  به تحقیق احاطه دارد. َقداَحاَط:

  جنگیدند. بر فرض اگر می لَو قاتََل:

  کردند. حتامً پشت می لََولَُّوا االَدبار(َولی):

  یافتند. سپس منی ثُمَّ ال یَِجُدوَن(َوجد):

  دوست حامی، رسپرست. َولِّی:

  یاور. نَصیر:

  شیوه دامئی خدا، قانون خدا. ُسنََّة هللا:

  هامنا گذشت.  َقدَخلَت(َخلََو):

  هرگز نخواهی یافت. لَن تَِجَد:

:   بازداشت، کوتاه کرد. کَفَّ

  ها. دست اَیدی (جمع یَد):

  در دل مکه.ِبَبطِن َمکَّة: 

  شام را بر آنها پیروز کرد. اَظَفَرکُم َعلَیِهم:

  بینا.  بَصیر:

وا:   مانع شدند. َصدُّ

  قربانی. الَهدی:

  ممنوع، بازداشته شده. َمعکُوف:

  که برسد.اَن یَبلَُغ: 

  محل و جایگاهش (قربانگاه).َمِحلَُّه: 

  اگر نبودند مردانی مؤمن. لَوال رِجاٌل ُمؤِمُنون:

  زنان مؤمن. نِساٌء ُمؤِمنات:

است » لَو«شناختید (چون جواب  نشناختید، منی لَم تَعلَُموا:

  ماضی استمراری معنی می شود). 

  که لگدمال کنید، که زیر پا گذارید. اَن تَطَُؤوا(َوطأ):

  تا برسد، که برسد. َفُتصیَب(َصوب):

  دی. ننگ و عار، ناخوشاین َمَعرَّة:

  هر که را بخواهد. َمن یَشاُء:

  اگر جداشده بودند. لَوتََزیَّلُوا (َزیل):

بنا:   کردیم. البته عذاب می لََعذَّ

  آن گاه که قرار دادند.  اِذ َجَعَل:

  تعصب، جانبداری.َحِمیَّة: 

  مالزم و همراه ساخت.  اَلزََم:

  سخن پارسائی، شعار تقوی. کَلَِمَة التَّقوی:

 :   شایسته تر. اََحقَّ

به تحقیق خدا در رویا به پیامربش  لََقد َصَدَق ُهللا َرسولَُه الُرؤیا:

  راست گفت.

  خواب. ُرؤیا:

 :   البته قطعاً داخل خواهید شد.لََتدُخلُنَّ

  در حالی که آسوده خاطران هستید. آِمنین (جمع آِمن):

های رسهای خود  در حالی که تراشنده ُمَحلِّقیَن ُرُؤَسکُم:

  هستید.

یَن(َقرص):   های موها هستید. کننده در حالی که کوتاه ُمَقرصِّ

  ترسید. در حالی که منی ال تَخاُفوَن(َخوف):

  پیش از آن. ِمن ُدوِن ذلَِک:

   فرستاد. اَرَسَل:

  تا غالب گرداند. لُِیظِهَر:

  برهمه ادیان. َعلَی الّدیِن کُلِِّه:

  کافی است. :کَفیٰ 
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  گواه.  َشهید:

  كه با او هستند. یو كسان َن َمَعه :یوالَّذ

  ران. یرسسخت ها، سختگ د):یاَِشّداء (جمع َشد

  مهربانان.م): یُرَحامء (جمع َرح

  .ینیب یم ):ی(َرأ  یتَر 

  ركوع كنندگان. ُركَّع (جمع راكع):

د (جمع ساجد):   سجده كنندگان. ُسجَّ

  ند. كن یطلب م ):یيَْبَتُغون (بغ

  .یخشنود رِضوان:

جود:یس عالمت آنها که پیامد و  امُهم فی ُوُجوِهِهم ِمن اَثَِر السُّ

  های ایشان (منایان) است. اثر سجده کردن آنهاست در چهره

   ها. ها، چهره صورت ُوُجوه (جمع َوجه):

  وصف حالشان.  َمَثلُُهم:

  رون بیاورد.یب اَخَرج: .یا مانند كِشته كََزْرعٍ :

  جوانه، خوشه. َشطأ:

  رو بخشید.ین آَزَر (َوْزر):

 ):یَ (َسوِ یاِْسَتو  سخت و سفت شد، سترب شد. اِْستَْغلََظ (َغلَُظ):

  ستاده.یستاده، بر پا ایراست ا

  ها، ها، تنه ساقه ُسوق (جمع ساق):

  آورد. یبه شگفت م يُْعِجُب:

  برزگران، كشاورزان. ُزّراع (جمع زارع):

  تا به خشم آورد. لَِيغيَظ (غيظ):

بزرگ یو پاداش آمرزش خدا داد وعده َعظيامً: اَجراً  وَ  َمغِفرَۀً  هللاُ  َوَعدَ 

  بخش دوم: ترجمه پيوسته وتوضيح مختصرآيات  •

  )١(ِإّنَا فََتْحنَا لََك فَْتًحا مُِبينًا 
همانا ما در اين مسيري كه از طرف خدا مأمور به پيمودن آن تا پيروزي نهايي دين هستي، گشايش ايجاد  ترجمه پيوسته:

  كرديم، گشايشي درخشان و آشكار. 

برسد، » ليظهره عيل الدين كله«فتح مبين مطلق گشايش در مسير جريان رسالت است تا اين دين و رسالت به  توضيحات:

از طرف تو نيست و تا پيروزي نهايي دين بر » الدين كله یليظهره عل«اي رسيدن اين دين به يعني هيچ چيزي مانع و سدي بر

  همه دينها هيچ گرهي از راه او جلوگيري نخواهد كرد. 

كه ما به تو خير كثير جاري داديم، اما ممكن است كه يك مصداق هم » انا اعطيناك الكوثر«اين آيه يك اصل است، مانند 

دهد كه در آيات  ين منافاتي با اصل بودن آن ندارد. همان طور كه گفته شد، خدا خبر از فتح مبين به پيامبر ميداشته باشد، و ا

كند كه مراد از اين فتح مبين چيست، ولي اگر قرار باشد كه آن را صلح حديبيه بگيريم، خيلي از  بعدي آن را تفسير مي

شود اين  شوند. اين نوع معنا كردن، باعث مي خيلي كوچكي محدود مي محتواهاي عظيمي كه در اين آيات هستند، در محدوده

كنيم  داريم و محدود در مصاديق مي را در تاريخ نگه مي -كه هر كدام از آنها يك اصل اساسي در جريان رسالت هستند-مطالب 

شوند و بدانيم كه سوره فتح براي گيريم، لكن تدبر در صدد اين است كه آيات قرآن كاربردي  و جلوي كاركردن اين آيات را مي

  ما چه پيامي دارد، و ما چه كار بايد بكنيم.
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ِدَيَك  ِصَراًطا مُ  ْ َ َ  ِنْعَمَتهُ َعلَْيَك  َو ّ ِ َر َويُ َم ِمْن ذَْنِبَك َوَما َتأَّخَ ُ َما َتَقّدَ ُ َنْصراً َويَ  )٢(ْسَتِقيًما لَِيْغِفَر لََك  اّهللاَ ُصَرَك اّهللاَ
نْ

ً َعِزيز   )٣(ا
جا رسد كه خدا تمام گناهان گذشته و آينده تو را محو كند (و نگذارد گناهي  تا گشايش سرانجامش بدين ترجمه پيوسته:

مرتكب شوي) و نعمت خود را بر تو تمام نمايد (و نگذارد حتي خطايي انجام دهي) و با اين دو،  تو را به راهي راست كه به 

  ناپذير و غيرقابل نفوذ پيروز نمايد. هنمون شود. و بدين سان تو را با نصرتي شكستانجامد ر گسترش دين و حاكميت اسالم مي

اين آيه به عصمت رسول خدا داللت دارد اما عصمت رسول خدا منهاي مغفرت خدا نيست، يعني خدا آن حضرت را  توضيحات:

تو است، ولي لزوماً منظور از گناه، گناهان  به معناي گناهان» َذنِْبكَ «ه و چه در آينده دور كرده است. از گناه چه در گذشت

زند كه نبايد سر بزند. بايد توجه داشت كه محو گناه دو گونه است، يك  بلكه گناه يعني كاري كه از انسان سر مي  كبيره نيست،

با اين عمل خدا  خر معنا ندارد چونأت كنند كه اين در ما دهد و بعد براي او محو مي بار اين است كه انسان گناهي انجام مي

دهد، ولي يك بار هم به اين است كه اصال خدا انسان را از دايره ارتكاب گناه دور نگه  مجوز گناه كردن به شخص را در آينده مي

، مراد از مغفرت ذنب، مغفرت بعد از ارتكاب نيست، پس »خرأ ت ما«دارد يعني اصال گناهي براي او باقي نگذارد. پس به دليل  مي

 شود يعني جلوگيري از ارتكاب گناه.  ل از ارتكاب ثابت ميمغفرت قب

يك مفهوم است غايت آن در » َفْتًحا ُمِبيًنا إِنَّا َفَتْحَنا لَكَ «گرفت؛ در آن صورت چون » الم غايت«در اول آيه را » الم«توان  مي

يشان به راه مستقيم و ياري ايشان به كند، و ظهور آن عصمت پيامبر از گناه و عصمت پيامبر از خطا و هدايت ا عمل ظهور مي

  هستند. » انا فتحنا«نصر عزيز است. يعني اينها غايات عيني 

خواهد آن را تمام كند؛ نعمت  يك قدم باالتر از عصمت است. يعني تو االن يك نعمتي داري كه خدا مي»: يتم نعمته عليك«

گذارد گناه كند، بنابراين تمام كردن  فعلي پيامبر اين است كه خدا تمام گناهان گذشته و آينده او را محو كرده است و نمي

ر باشد. بايد گفت كه اين عبارت بايد با توجه به سياق معنا شود، وقتي نعمت خدا به اين است كه پيامبر از ارتكاب خطا هم دو

  شود.  كه بحث از محو گناه و غفران است، اتمام نعمت هم دور كردن از خطا و اشتباه و لغزش مي

كني، تو را به صراط  ا هم نميكني و خط كه گناه نمي  اي كه به تو دارد، يعني خدا با اين عنايت ويژه» َويَْهِديََك ِرصَاطًا ُمْسَتِقياًم «

يِن لُِيظْ «كند. صراط مستقيم هم با توجه به سياق كل سوره همان صراطي است كه به سوي  مستقيم هدايتت مي ِهرَُه َعَىل الدِّ

ُ نَْرصًا َعِزيزًا«فرمايد:  است. لذا بعد هم مي» كُلِّهِ  و عاملي در وجود تو يك ياري كه شكست ناپذير است. يعني علت » َويَْنُرصََك هللاَّ

  باشد كه به واسطه آن علت و عامل تو در معرض شكست، سقوط، ياري نشدن از جانب خدا، هدايت نشدن به راه راست باشي،

  نيست.
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 ُ ِ ُجنُود َ ْم َوِهللاّ ِ ِ َدادُوا ِإيَمانًا َمَع ِإيَما ِكينََة ِيف قُلُوِب الُْمْؤِمنِنيَ لَِزيْ ِي أَْنَزَل الّسَ ُ ُهَو اذّلَ َماَواِت َواألْرِض َوَكاَن اّهللاَ الّسَ
  )٤(َعِليًما َحِكيًما 
اوست آنكه آرامش را در دلهاي مؤمنان پديد آورد تا (با جريان بيعت با پيامبر) ايماني بر ايمانشان بيفزايند، و  ترجمه پيوسته:

دانا و حكيم است (درمورد اينكه چگونه  لشكريان آسمان و زمين كه اين مؤمنان نيز جزئي از آنها هستند براي خداست، و خدا

  لشكرآرايي كند).  

اين است كه همان خدايي كه براي پيامبر فتح مبين را قرار داد و در دامنه فتح مبين آن » الذی هو«منظور از توضيحات: 

سكينه به قلب  چهار اصل را براي پيامبر تثبيت كرد، همين خدا كسي است كه آرامش را در قلب مؤمنان نازل كرد. نزول

شوند، يكي گروهي كه خدا  اند، دو گروه مي مؤمنين بعد از بيعت با پيامبر است. از اين آيه به بعد كساني كه با پيامبر بيعت كرده

سكينه بر قلب آنها نازل كرده است و ديگري گروهي كه سوء ظن دارند. يك عده با پيغمبر بيعت كردند و قلبشان قرص بود و 

  عت كردند ولي به ايشان شك داشتند. اي هم بي عده

اَمَواِت َواألرِْض «عبارت  ِ ُجُنوُد السَّ ِكينََة ِيف قُلُوِب الُْمْؤِمننَِي لِيَزَْداُدوا إِميَانًا َمَع إِميَانِِهمْ «را در كنار » َوهلِلَّ آورده تا » ُهَو الَِّذي أَنْزََل السَّ

  كند. اينها را به عنوان جنود خودش قبول مي اند، خدا برساند كه كساني كه واقعاً ايمان آورده

ُْم  ْ َر َع ا َويَُكِفّ َ يَن فِ اُر َخادِلِ َ
ْ ا األ َ ِ ِ لِيُْدِخَل الُْمْؤِمنِنيَ َوالُْمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْح ْم َوَكاَن ذَلَِك ِعنَْد اّهللاَ ِ ِ َسِيَّئا

َب الُْمنَافِِق  )٥(فَْوًزا َعِظيًما  َِرةُ َويَُعِذّ ْم َدا ِ ْ ْوِء َعلَ ِ َظّنَ الّسَ َكاِت الّظَاِنّنيَ ِباّهللاَ ِ
ْ ِكنيَ َوالُْم ِ

ْ نيَ َوالُْمنَافَِقاِت َوالُْم
َ َوَساءَْت َمِصريًا  َ ّ ْ َجَه ُ ُْم َوأََعّدَ لَ َ ْم َولََع ِ ْ ُ َعلَ ْوِء َوَغِضَب اّهللاَ  )٦(الّسَ

باايمان را به بوستان هايي كه درختاني انبوه كه زير آنها نهرها جاري است و در آنها تا سرانجام مردان و زنان  ترجمه پيوسته:

  جاودانه اند، در آورد و گناهانشان را از آنان بزدايد؛ و اين فرجام نزد خدا سعادتي بزرگ است.

ري و بال بر آنها باد. و خدا بر آنان برند عذاب كند. ناگوا ميو تا مردان وزنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد 

  خشم گرفته و لعنتشان كرده و دوزخ را براي آنان آماده ساخته كه بد جايگاهي است.

  است. » يدخل«عطف بر جمله  6ي آيه توضيحات:

و هم مرام با منافقين و منافقات را با مشركين و مشركات همراه كرده تا برساندكه اينها در واقع هم كاسه و همراه  6ي در آيه

مشركان هستند و با اين كار قبح كار آنها را نشان داد؛ چرا كه علت مشرك ماندن آنها اين است كه به خدا سوء ظن دارند، و 

كنند، به خاطر سوء ظن به خدا و پيامبر است كه از همراهي با او دوري  اينها هم كه در داخل جامعه اسالمي زندگي مي

  دهند. ف ميكنند و از بيعت انصرا مي
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ُ َعِزيًزا َحِكيًما  َماَواِت َواألْرِض َوَكاَن اّهللاَ ُ الّسَ ِ ُجنُود َ   )٧(َوِهللاّ
خواهيد خدا را ياري كنيد) بدانيد لشكريان آسمان و زمين براي خداست، و خدا شكست ناپذير و  و (اگر نمي ترجمه پيوسته:

  توانيد لشكر او را شكست دهيد). ميحكيم است (و ن

ُ َعِزيزًا َحِكياًم  «فرمايد:  در مورد منافقان مي :توضيحات اَمَواِت َواألرِْض َوكَاَن هللاَّ ِ ُجُنوُد السَّ   ، ولي در مورد مؤمنان فرمود: » َوهلِلَّ

ُ َعِزيزًا َحِكياًم « فقان داند كه اينها ايمان واقعي دارند و آنها جنود خدا هستند، ولي در مورد منا ، يعني خدا مي»َوكَاَن هللاَّ

ُ َعِزيزًا َحِكياًم  »  فرمايد: مي تا به آنها برساند كه اگر شما ايمان نياوريد و نخواهيد جنود من باشيد، باز هم من » َوكَاَن هللاَّ

  ناپذير هستم و همه جنود آسمانها و زمين براي من است. شكست

اين است كه پيامبر مردم را براي تبعيت از خودشان در اين آيات اگر بحث از لشكر آمده به خاطر اين است كه در سوره بحث از 

 كنند براي اينكه با مشركين مقابله كنند. جلب مي

ا َوَنِذيًرا  ً ّ ِ َ    )٨(ِإّنَا أَْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َومُ
اري و بيعت با اي پيامبر، ما تو را به عنوان گواه و سند ايمان و ياري و بيعت با خدا فرستاديم (چون ايمان و ي ترجمه پيوسته:

  تو شاهد ايمان و ياري و بعيت با خداست) و نيز تا بشارت دهنده مؤمنانِ به خودت و انذار دهنده كافرانِ به خودت باشي.

ام، يعني  فرمايد اي پيامبر من تو را شاهد فرستاده درست است كه در كلمه شاهد، شهود وجود دارد، ولي خدا مي توضيحات:

ان به پيامبر است، شاهد ياري خدا، ياري پيامبر است، شاهد بيعت با خدا، بيعت با پيامبر است. و خدا با شاهد ايمان به خدا ايم

  فرمايد: ما تو را با اين ويژگيهايي كه در آيات اول اين سوره بيان كرديم، شاهد و مبشر و نذير فرستاديم. اين آيه مي

آورند و با  دو مفهوم مبشر و نذير در طول مفهوم شاهد هستند؛ به اين بيان كه پيامبر نسبت به كساني كه به پيامبر ايمان مي

  دهد.  كنند، انذار مي آورند و با ايشان بيعت نمي كنند بشير است و نسبت به كساني كه به ايشان ايمان نمي ايشان بيعت مي

  كند.  ايگاه پيدا ميمبشر و نذير با مفهوم شهادت ج

ُ بُْكَرًة َوأَِصيال  ُحوه َُسِبّ ُ َو ُ َوتَُوِقُّروه ُروه ِ َوَرُسوهِلِ َوتَُعِزّ   )٩(لِتُْؤِمنُوا ِباّهللاَ
آري، ما پيامبر را به رسالت فرستاديم تا شما به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با تالش براي پيشبرد دين، خدا  ترجمه پيوسته:

  بداريد و هر صبح و عصر او را تسبيح گوييد. مي و را گرارا ياري كنيد و ا

ْم فََمْن َنَكَث فَِإّنََما َينُْكُث  ِ ِ فَْوَق أَْيِد َ َيُد اّهللاَ يَن يَُباِيُعوَنَك ِإّنََما يَُباِيُعوَن اّهللاَ ِ َ َنْفِسِه َوَمْن أَْوَىف ِبَما َعاَهَد َعلَْيهُ ِإّنَ اذّلَ  َع
َ فََسيُْؤِتيِه أَ    )١٠(ْجًرا َعِظيًما اّهللاَ

كنند. دست تو به منزله دست  ميكنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت  ميبه راستي، كساني كه با تو بيعت  ترجمه پيوسته:

خداست كه براي بيعت باالي دست هاي آنان قرار دارد. پس هر كس بيعتش را با تو بشكند، بيعت با خدا را شكسته است و 

بيند، بلكه او به خود زيان رسانده است؛ و هر كس به آنچه با خدا بر آن پيمان بسته است وفاكند، به زودي  ميخدا از آن زياني ن

  خدا پاداشي بزرگ به او خواهد بخشيد.
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بيعت با رسول همان بيعت با خداست. شكستن بيعت با رسول همان شكستن بيعت با خداست (و عليه خود توضيحات: 

  سول همان وفا به بيعت با خداست (و به نفع خود انسان).انسان)، وفا به بيعت با ر

  استينافي است ولي از نظر مفهومي نتيجه آيات قبلي است. » إنّ«اين آيه درست است كه 

ِسنَ 
اِب َشَغلَْتنَا أَْمَوالُنَا َوأَْهلُوَنا فَاْسَتْغِفْر لَنَا َيقُولُوَن ِبأَلْ َ

ْ ْم قُْل فََمْن َسَيقُوُل لََك الُْمَخّلَفُوَن ِمَن األ ِ ِ َْس ِيف قُلُو ْم َما لَ ِ ِ
 ُ ُ ِبَما َتْعَمل ا أَْو أََراَد ِبُكْم َنْفًعا َبْل َكاَن اّهللاَ ِ َشْيًئا ِإْن أََراَد ِبُكْم َضّرً    )١١(وَن َخِبريًا َيْمِلُك لَُكْم ِمَن اّهللاَ

آورند كه اموال و كسانمان  همراه تو نيامدند، عذر مي اي پيامبر، به زودي اعراب باديه نشين كه عقب ماندند و ترجمه پيوسته:

گويند؛ نه اموال و كسانشان مانع آنان بودند و نه از  ميما را به خود مشغول ساخت، براي ما از خدا آمرزش بخواه. آنان دروغ 

اگر خدا براي شما زياني گويند كه در دل هايشان نيست. به آنان بگو:  ميطلبند. آنان به زبان چيزي  ميروي حقيقت آمرزش 

بخواهد يا براي شما سودي اراده كند، كيست كه از جانب خدا مالك چيزي باشد كه آن را در جهت سود يا زيان شما به كار 

  .كنيد آگاه است گيرد؟ بلكه خداست كه به آنچه مي

اند. رسولي  شان با رسول شكستهشود، مخلفون كساني هستند كه بيعت خود در ادامه سوره وارد بحث مخلفون ميتوضيحات:  

شويم هم وعده داده است، ولي ظواهر امر با اين وعده  كند و بر اينكه ما پيروز مي از جانب خدا مؤمنان را به جهاد دعوت مي

همراهي كنيم، امكان اينكه  گويند كه اگر ما با رسول با خود مي خواني ندارد، در نتيجه بيعت كنندگان با رسول هم

شوند و بيعت با  بازگرديم، وجود ندارد، با سوء ظن به خدا و پيامبر و عدم اعتماد به خدا و پيامبر مشغول خودشان ميسالمت 

كند كه رسول خدا و يارانش سالمت به جهاد رفته و با  شكنند. در عين حال آيات از فضايي صحبت مي خدا و رسول خدا مي

  نشده است. اند و خطري هم متوجه آنها  خطرات مواجه شده

هستند يا همان باديه نشينان، ولي نه باديه نشين جغرافيايي بلكه باديه نشين مفهومي، يعني » االعراب«اين بيعت شكنندگان 

  اين افراد در مدينه الرسول كه رسول خدا درست كرده است، جايگاهي ندارند.

بيني كند. بدين بيان كه اين چنين افرادي  واهد پيشخ شود خدا در اين آيه مي ، معلوم مي»سيقول«فرمايد:  در اين فضا مي

اند، و پيش بيني اينها درست نبوده است، و با اين  وقتي بينند كه پيامبر و يارانشان با سالمتي و بدون مواجهه با خطر برگشته

يادي نصيب مسلمانان اند و از طرف ديگر با اين پيروزيي كه حاصل شده است، غنايم ز كار عمالً از جامعه اسالمي طرد شده

كنند تا دوباره  شده است كه دستشان از آن خالي مانده است، براي كار خود كه ايشان را همراهي نكرده بودند، عذر تراشي مي

  خود را در ميان جامعه اسالمي جا بدهند. 
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ْم  ِ َ أَْهِل ُسوُل َوالُْمْؤِمنُوَن ِإ ْ أَْن لَْن َينَْقِلَب الّرَ ُ ْ َقْوًما َبْل َظنَنْ ُ ْوِء َوكُنْ ْ َظّنَ الّسَ ُ َن ذَلَِك ِيف قُلُوِبُكْم َوَظنَنْ أََبًدا َوُزِيّ
  )١٢(بُوًرا 

نه، مال و كسانتان مانع شما نبود، بلكه بدان سبب پيامبر را در آن سفر همراهي نكرديد كه پنداشتيد رسول  ترجمه پيوسته:

شوند، و اين پندار در دل هاي  ميگردند و همه به دست مشركان كشته  مين خدا و مؤمنان هرگز به سوي خانواده هايشان باز

  گذارد، و اين گماني ناروا بود، و شما مردمي فاسد بوديد. ميشما آراسته گشت و گمان برديد كه خدا پيامبرش را وا

كردند كه  نده بماند و گمان ميكردند كه كسي ز اينها به قدري اوضاع را خطرناك ارزيابي كرده بودند كه باور نمي توضيحات:

  كنند، تمام است. كار پيامبر و كساني كه ايشان را همراهي مي

ِ َوَرُسوهِلِ فَِإّنَا أَْعَتْدَنا لِْلَكافِِريَن َسِعريًا    )١٣(َوَمْن لَْم يُْؤِمْن ِباّهللاَ
و رسولش ايمان نياورد به آتشي  شما با اين كار هم به رسول و هم به خدا كافر شديد، و هر كس به خدا ترجمه پيوسته:

  ايم. افروخته در خواهد آمد. زيرا ما براي كافران آتشي افروخته آماده كرده

ُ َغفُوًرا َرِحيًما  ُ َوَكاَن اّهللاَ ََشاء ُب َمْن  ُ َويَُعِذّ ََشاء َماَواِت َواألْرِض َيْغِفُر لَِمْن  ِ مُْلُك الّسَ َ   )١٤(َوِهللاّ
آمرزد و هر كه را بخواهد گرفتار  ميسمان ها وزمين تنها از آن خداست؛ هر كس را كه بخواهد فرمانروايي آ ترجمه پيوسته:

  كند، و خدا آمرزنده و مهربان است. ميعذاب 

  توانيد برگرديد. رساند كه راه بازگشت شما بسته نيست و مي خدا به مخلفون مي» غفور و رحيم«با تعبير  توضيحات:

 ُ ل َ لَِتأْخُُذوَها ذَُروَنا َنّتَِبْعُكْم يُِريُدوَن أَْن يَُبِدّ ِ َ َمَغا ْ ِإ ُ ِ قُْل لَْن َتّتَِبُعوَنا َسَيقُوُل الُْمَخّلَفُوَن ِإذَا اْنطَلَْق وا َكالَم اّهللاَ
ُ ِمْن َقْبُل فََسَيقُولُوَن َبْل َتْحُسُدوَننَا َبْل َكانُوا ال يَ    )١٥(ْفَقُهوَن ِإال َقِليال َكَذلُِكْم َقاَل اّهللاَ

هاي آن  شويد، در اين هنگام چون به سوي غنيمت براي تبعيت شما از رسول به جنگي سهل فرستاده مي ترجمه پيوسته:

جنگ روانه شويد تا آنها را به چنگ آوريد، مسلماناني كه عقب ماندند و همراه پيامبر نرفتند خواهند گفت: ما را واگذاريد (مانع 

ويد) تا از پي شما بياييم. اين در حالي است كه خدا غنائم را فقط به شما اختصاص داده است و اين جاماندگان ما نش

خواهند سخن خدا را دگرگون سازند. به آنان بگو: شما هرگز از پي ما نخواهيد آمد، زيرا خدا از پيش چنين فرموده است.  مي

ورزيد. چنين نيست، بلكه آنان جز اندكي  ميده است، بلكه شما بر ما حسد ولي آنان در پاسخ خواهند گفت: خدا چنين نفرمو

  نفهميده اند.

كردند، تبعيت نكردند و  شكست خوردند اما رسول خدا و مؤمنان پيروز شدند، و  آنها در دور اول كه بايد تبعيت مي توضيحات:

رفتند تا غنايم را به دست  ذا مسلمانان به جنگ سهلي حال خدا به خاطر ثبات قدم آنها برايشان جوايزي در نظر گرفته است ل

خواهند كه به آنها هم اجازه همراهي بدهند، ولي مؤمنان كه از نيات آنها خبر دارند به  بياورند و در اين حين منافقان از آنها مي

ه مدينه بيايم و سراغ غنايم برويم، توانيد با ما همراهي كنيد، چرا كه خدا پيش از اين كه ما ب گويند كه شما هرگز نمي آنها مي

شود كه ميدان عمل از  رسد. اين كار مؤمنان باعث مي اين طور گفته است كه اين غنايم به كساني كه در جنگ نبودند، نمي
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 توانستند كمترين همراهي با مؤمنان در كسب غنايم داشته افتاد، و منافقان مي دست منافقان گرفته شود و اگر اين اتفاق نمي

باشند، اين نشان دهنده درست نبودن ادعاهاي خدا بود، كه ما با شما در ميدان خطر همراه نشديم ولي امروز باهم غنيمت 

  گرفتيم.  

ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه ِبالُْهَدى «اينكه آنها با مسلمانان همراه نشوند، فرمول اين مسير حركت است، يعني مسير حركتي كه 

يِن كُلِّهِ َوِديِن الْحَ  دارد، هر بار قدمي بخواهد به سوي اين صراط مستقيم برداشته شود، يك امتحان و ابتاليي » قِّ لِيُظِْهرَُه َعَىل الدِّ

گيرد و پايداري كردن در اين مسير جايزه و منفعت هم دارد، چون به جهان گير شدن اسالم و توسعه آن منتهي  شكل مي

  شود. مي

ُْسِلُموَن فَِإْن تُِطيُعوا يُْؤِتُكُم  قُْل لِْلُمَخّلَِفنيَ  ُْم أَْو  َ ِ َبأٍْس َشِديٍد تَُقاِتلُو َ َقْوٍم أُو اِب َستُْدَعْوَن ِإ َ
ْ ُ أَْجًرا  ِمَن األ اّهللاَ

ْبُكْم َعَذاًبا أَلِيًما  ْ ِمْن َقْبُل يَُعِذّ ُ   )١٦(َحَسنًا َوِإْن َتَتَولَّْوا َكَما َتَولَّْي
ي پيامبر، به باديه نشيناني كه جاي ماندند، بگو: [فرصتي براي جبران در پيش است] به زودي به نبرد با ا ترجمه پيوسته:

آورند. پس اگر فرمان بريد  ميشوند و اسالم  ميجنگيد يا آنان تسليم  ميشويد و شما با آنان  ميقومي سخت نيرومند فراخوانده 

كند، و اگر روي برتابيد، چنان كه پيش تر از همراهي  ا مزدي نيكو عطا ميو براي جهاد به سوي آنان حركت كنيد، خدا به شم

  پيامبر روي برتافتيد، به عذابي دردناك عذابتان خواهد كرد. 

اي همراهي رسول نكردند، ممكن است كه ايمان كسي محكم  در ابتاليي كه در آيات قبل از آن صحبت كرد و عده توضيحات:

روند، سالم باز نخواهند گشت، اما در اين مرحله براي او  كه وقتي رسول خدا و مؤمنان به جنگ مينبوده و اتفاقا يقين كرده 

شود و  اي در دست او نيست، و در ابتالي بعدي وضعيت او مشخص مي فرصتي است كه تا ايمان او تثبيت شود، ولي ديگر بهانه

  شت.ابتالي بعدي اتمام حجت است و اگر باخت، ديگر عذري نخواهد دا

َ َوَرُسوهَلُ يُْدِخ  َ الَْمِريِض َحَرٌج َوَمْن يُِطِع اّهللاَ ِج َحَرٌج َوال َع َ
ْ َ األ َ األْعَمى َحَرٌج َوال َع َْس َع هْلُ َجنَّاٍت َتْجِري لَ

ْبهُ َعَذاًبا أَلِيًما  اُر َوَمْن َيَتَوّلَ يَُعِذّ َ
ْ ا األ َ ِ   )١٧(ِمْن َتْح

ا گناهي نيست كه در آن كارزار شركت نكند و بر لنگ نيز گناهي نيست و بر بيمار نيز گناهي ولي بر نابين ترجمه پيوسته:

نيست؛ و هر كس از خدا و رسولش اطاعت كند، او را در بوستان هايي آكنده از درخت كه از زير آنها نهرها روان است در 

  ردناك عذاب خواهد كرد.آورد و هر كس از فرمان خدا و رسولش روي برتابد او را به عذابي د مي

كند. در اين آيه بيان فرمود كه بر نابينا و مريض و لنگ حرجي نيست  اين آيه استثناهاي قاعده كلي قبل را بيان مي توضيحات:

دهد كه آنها هم بايد متناسب با موقعيت خودشان  اگر در جنگ شركت نكنند، البته در ادامه به نحوي بحث را در ايه ادامه مي

نيست؛ چرا كه معيار از رسول داشته باشند و معذور بودن از شركت در جهاد، دليل بر عدم اطاعت آنها از رسول خدااطاعت 

  جنه و عذاب اطاعت و تولي است.                                                               
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ُ  َعِن الُْمْؤِمنِنيَ ِإْذ  ُْم فَْتًحا لََقْد َرِضَي  اّهللاَ َ ْم َوأََثا ِ ْ ِكينََة َعلَ ْم  فَأَْنَزَل  الّسَ ِ ِ َجَرِة  فََعِلَم  َما ِيف  قُلُو يَُباِيُعوَنَك َتْحَت الّشَ
  )١٨(َقِريًبا

كردند  گاه كه با تو زير درخت بيعت مي اي پيامبر، قطعاً خدا از مؤمنان حقيقي[برخالف عقب ماندگان] آن ترجمه پيوسته:

هاي صادقانه آنان را همانجا دانست؛ از اين رو آرامش و اطمينان را در آنان پديد آورد، و فتح و پيروزي  ؛ و نيتخشنود شد

 نزديكي را به آنان پاداش داد.

اند كه در اين سوره دو بيعت وجود دارد، ولي بايد توجه داشت كه اين نظر با متأثر بودن از شأن  برخي گمان كرده :توضيحات

داشت، دو گروه را به ما  10تا  8ل گرفته است در حالي كه در سوره يك بيعت وجود دارد. بعد از بياني كه در آيات نزولها شك

دهد، يك گروه كه پيمان خود را شكستند(مخلّفون) و يك گروه كه به پيمان و بيعت خود وفا كردند (مؤمنون)، و خدا  نشان مي

فرمايد كه من از اين گروه راضي شدم. وصف مؤمنين كه براي اين گروه خدا  و ميگويد  در مورد گروه دوم سخن مي 18در آيه 

كند، وصف حقيقي است، يعني كساني كه واقعاً مؤمن بودند و نقطه مقابل مخلفون است چرا كه موقعي كه  در اين آيه بيان مي

  ز اين كساني كه بيعت كردند، يك عده يعني ا». ومن مل يومن باهلل و رسوله«خواست تهديد كند، فرمود:  منافقان را مي

مؤمن باهللا و رسول هستند و يك عده مؤمن نيستند، و كساني كه مؤمن نيستند با سوء ظن بيعت شكستند، ولي مؤمنين 

  اند. حقيقي بر سر بيعتشان ايستاده

ِكيَنَة عَ «فرمايد:  براين اساس وقتي كه مي دهد كه خدا به قلب بيعت كنندگان  نشان مي» لَْيِهمْ َفَعلَِم َما ِيف ُقلُوِبِهْم َفأَنَْزَل السَّ

  توجه داشته است، و بيعتهاي واقعي را تاييد كرده و با انزال سكينه مهر زده و آن بيعتهاي دروغين را تاييد نكرده است.

شود، ولي جواب اين است كه  يده نميشود كه در اينجا شجره و فتح قريب را معنا نكرديد، و در اين صورت آيه فهم سؤال مي

مصداق جزء فهم آيه نيست، و چه بسا اگر در تاريخ بررسي شود، روشن شود كه مراد از فتح قريب همان حديبيه بوده است ولي 

آنها فرمايد كه به خاطر پايداري كه كردند، خدا به  خواهد آيه را بفهمد و اين آيه هم مي تدبركاري با اين مصاديق ندارد و مي

  فتح قريبي را پاداش داد.

ُ َعِزيًزا َحِكيًما  ا َوَكاَن اّهللاَ َ َ َ َكِثَريًة َيأْخُُذو ِ   )١٩(َوَمَغا
آورند نيز نصيبشان خواهد كرد، و خدا شكست ناپذير و  ميو غنيمت هاي فراواني را كه در آن پيروزي به چنگ  ترجمه پيوسته:

  حكيم است.

فهماند كه مغانم بعد از فتح است، يعني خدا به خاطر وفاداري به بيعت كه با انزال  مي» مغانم«و » قريباً  فتحاً « توضيحات:

  دهد. شود، به اين مؤمنان فتح قريب و مغانم فراواني را پاداش مي سكينه محقق مي
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َل لَُكْم َهِذِه َوَكّفَ  ا فََعّجَ َ َ َ َكِثَريًة َتأْخُُذو ِ ُ َمَغا أَْيِدَي النَّاِس َعنُْكْم َولَِتُكوَن آَيًة لِْلُمْؤِمنِنيَ َوَعَدكُُم اّهللاَ
ِدَيُكْم ِصَراًطا مُْسَتِقيًما  ْ َ   )٢٠(َو

خدا به شما غنيمت هاي فراواني وعده داده است كه آنها را به دست خواهيد آورد؛ از اين رو به زودي اينها را به  ترجمه پيوسته:

دارد. خداوند اين وعده را به شما داد تا براي همه ي  ميشه] را از تعرض شما باز كند و دست مردم [كفرپي ميشما ارزاني 

اي باشد و از اين رهگذر حقانيت و حكمت تدبير پروردگارشان را دريابند، و تا شما مؤمنان را به راهي  مؤمنان آيات و نشانه

  انجاد راهنمايي كند. ميراست كه به برتري حق و گسترش دين 

شود و يك پاداش ديگري در  ز اين آيه خطاب به مؤمنان است، يعني پاداش وفاداري شما به اين محدود نميبا: توضيحات

 انتظار شما هست. 

َولَْوال رَِجاٌل ُمْؤِمُنوَن َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت لَْم « فرمايد:  رسد كه آيه بودن براي مؤمنان به اين باشد كه در آيات بعدي مي به نظر مي

هايي پيش  گرفت، بعداً صحنه ، يعني اگر نبود كه خدا جلوي جنگ را نمي»ْم أَْن تَطَئُوُهْم َفتُِصيبَكُْم ِمنُْهْم َمَعرٌَّة بَِغرْيِ ِعلْمٍ تَْعلَُموهُ 

شوند و خدا را شاكر  كرديد. و خود اين كار از روي حكمت بود كه مؤمنان فردا متوجه مي آمد كه شما خودتان را سرزنش مي مي

كه جلوي خونريزي را گرفت و اين خودش يك آيه است. همچنين اينكه مؤمنان بدون اينكه جنگ و درگيري شود، و شوند  مي

  اي ندادند، به غنايم رسيدند هم، آيه است. كشته

ٍء َقِديًرا  ْ َ َ كُِلّ  ُ َع ا َوَكاَن اّهللاَ َ ِ  ُ ا َقْد أََحاَط اّهللاَ َ
ْ   )٢١(َوأُْخَرى لَْم َتْقِدُروا َعلَ

و يك چيز ديگري نيز هست كه شما هنوز نتوانستيد بر آن دست بيابيد و خدا بر آنها احاطه و قدرت دارد و  رجمه پيوسته:ت

  خدا بر هر چيزي تواناست.

مسجدالحرام «توان آن را ورود به  يعني يك چيز ديگر هم وعده شماست كه شما تا االن قدرت بر آن نيافتيد. كه مي توضيحات:

  بدانيم.» قني و مقرصين و ال تخافونآمنني و محل

دهد: در قسمت اول خدا به مؤمنان فهماند كه حال كه در بيعت با پيامبر هستيد، هر چه كه  اين آيه به مؤمنان يك نگاه مي

كه گويد  خواهد به مؤمنان بفهماند كه وقتي رسول خدا به شما مي گويند، اطاعت كنيد، اما در اين قضيه مي ايشان به شما مي

شود. شما اوالً  ها يكجا محقق مي بياييد به جنگ برويم و نگران نباشيد كه حق پيروز است، توقع نداشته باشيد كه همه آن وعده

رسيد اما نه لزوماً همين اآلن، و  طلبيد، به آن هم مي گيريد، ثانياً آنچه كه مي بابت همين وفاداري و پايبندي به بيعت پاداش مي

  كند. به آن نرسيديد، حكمت دارد و بعد حكمتهاي آن را بيان مي اگر هم اكنون نقد
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َ ال َيِجُدوَن َولِّيًا َوال َنِصريًا  ّ ُ يَن َكَفُروا لََولَُّوا األْدَباَر  ِ ِ الَِّتي َقْد َخلَْت ِمْن َقْبُل َولَْن َتِجَد )٢٢(َولَْو َقاَتلَُكُم اذّلَ ُسنََّة اّهللاَ
ِ َتْبِديال   )٢٣( لُِسنَِّة اّهللاَ

گريزند، آن گاه نه كسي را  ميكنند و  اند با شما به كارزار درآيند، پشت مي و اگر حتي كساني كه كافر شده ترجمه پيوسته:

يابند كه كارشان را بر عهده گيرد و نه كسي كه آنان را ياري كند. خدا مقرر داشته است كه پيامبران و مؤمنان واقعي بر  مي

ين سنت خداست كه از پيش جاري بوده است و هرگز در سنت خدا تغييري نخواهي يافت اين سنت دشمنانشان پيروز شوند. ا

  خداست كه قبال هم بوده است و هيچ تبديلي در سنت خدا وجود ندارد.

يعني وقتي كه شما واقعاً پايمردي در بيعت كرديد، و خدا بر قلب شما سكينه را نازل كرده است، حتماً اگر جنگي : توضيحات

  شديد و اين سنت خداست. گرفت، شما پيروز مي هم درمي

ْم  ِ ْ َة ِمْن َبْعِد أَْن أَْظَفَركُْم َعلَ ُْم ِبَبْطِن َمّكَ ْ ُْم َعنُْكْم َوأَْيِدَيُكْم َع َ ِي َكّفَ أَْيِد ُ ِبَما َتْعَملُوَن َوُهَو اذّلَ َوَكاَن اّهللاَ
  )٢٤(َبِصريًا 

پيروزي شما در قتال با كافران به شرط پايمردي بربيعت است) اوست آنكه دست (همين خدايي كه سنتش  ترجمه پيوسته:

كنيد  ميشما را از آنها و دست آنها را از شما در وادي مكه باز داشت، بعد از اينكه شما را بر آنها چيره كرد، و خدا به آنچه 

  بيناست.

  ن چيرگي مسلمانان بر مشركان بود.اين آيه اين پيام را دارد كه صلحي كه اتفاق افتاد هما: توضيحات

ُ مِبَا تَْعَملُوَن بَِصريًا«رسد كه در آخر اين آيه فرموده  به نظر مي داده  ي امتحان پس در اين فضا باشد كه اين لشكر آماده» َوكَاَن هللاَّ

 - يعني ورود به مسجدالحرام –به خاطر قتال با دشمنان خدا به ميدان رفته بود ولي در برگشت نه به آن هدفي كه داشتند 

خدا نسبت به اعمال شما  گويد كه رسيده است و نه جنگي با دشمنان انجام داده است، و از اين اتفاق ناراحتند و خدا به آنها مي

  بصيرت دارد. 

ُ َولَْوال ِرَج  يَن َكَفُروا َوَصّدُوكُْم َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َواهْلَْدَي َمْعُكوفًا أَْن َيْبلَُغ َمِحهّلَ ِ ُ اذّلَ َِساءٌ مُْؤِمنَاٌت ُ اٌل مُْؤِمنُوَن َو
ُْم  ْ ْ فَتُِصيَبُكْم ِم ُ ْ أَْن َتطَئُو ُ يَن َكَفُروا  لَْم َتْعلَُمو ِ ْبنَا اذّلَ ُ لَْو َتَزّيَلُوا لََعّذَ ََشاء َِتِه َمْن  ْ ُ ِيف َر ٌة ِبَغْريِ ِعْلٍم لِيُْدِخَل اّهللاَ َ ّ َ َم

ُْم َعَذاًبا أَلِيًما  ْ   )٢٥(ِم
اند كه كافر شدند و شما را از ورود به مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند قرباني هاي شما  آنان همان كساني ترجمه پيوسته:

شناسيد، و اگر جنگ  به جايگاهشان برسند. و اگر نبود مردان و زنان مؤمني كه شما آنها را نمي –كه باز داشته شده بودند  –

آمد، شما را از هجوم به مكه و  ميشتن آنان رويدادي ناخوشايند براي شما پيش كرديد، و بر اثر ك گرفت پايمالشان مي درمي

داشتيم، ولي از اين كار بازداشته شديد تا خدا هر كه را كه بخواهد به رحمت خود درآورد. اگر تكليف  ميجنگ با مردم آن باز ن

  ه عذابي دردناك عذاب كرده بوديم.كافران و مؤمنان از هم جدا بود، قطعاً كافران را با هجوم شما بر آنان ب
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فرمايد كه حق اين افراد بود كه با آنها  كند كه مؤمنان از آنها ناراحتند و مي اين آيه به همان مواردي اشاره ميتوضيحات: 

ان اند ولي بعد هم علت اين بازداري را بي كرديد چرا كه آنها كافرند و جلوي شما در رسيدن به مسجد الحرام گرفته جنگ مي

رفتند و شما به خاطر كاري كه از روي علم انجام  گرفت از بين مي كند كه در آنجا مؤمناني بودند كه اگر جنگ درمي مي

  شديد. ايد، ناراحت مي نداده

ُ َسِكينََتهُ َع  َجاِهِلّيَِة فَأَْنَزَل اّهللاَ
ِّيََة الْ َ ُم الَْحِمّيََة  ِ ِ يَن َكَفُروا ِيف قُلُو ِ ْ َكِلَمَة ِإْذ َجَعَل اذّلَ ُ َزَم

َ الُْمْؤِمنِنيَ َوأَلْ َ َرُسوهِلِ َوَع
ٍء َعِليًما  ْ َ ُ ِبُكِلّ  ا َوأَْهلََها َوَكاَن اّهللاَ َ ِ   )٢٦(الّتَْقَوى َوَكانُوا أََحّقَ 

د، آن هم هايشان را از خشم شما پر كرده بودن مشركان از آن روي شما را از مسجد الحرام بازداشتند كه دل ترجمه پيوسته:

خشمي جاهالنه كه به مردم نادان اختصاص دارد. در مقابل، خدا هم آرامشي از جانب خود بر پيامبرش و بر مؤمنان فروفرستاد 

تا حركت و سكونشان همراه با وقار و دور از برخوردهاي جاهالنه باشد، و آنها را با حقيقت تقوا (خويشتن داري) مالزم كرد، و 

  )26تر و اهل آن بودند و خدا به هر چيزي داناست.( ن داري شايستهآنها براي اين خويشت

كند كه حميت اسالمي آنها در جوش و خروش  دهد كه با مؤمنان در فضايي صحبت مي نشان مي»  َحِميَّة «تعبير توضيحات: 

ايم كه آنها كافر بودند و جلوي شما را هم  فرمايد كه ما هم با شما هم عقيده است، و خدا با بيان اين جمالت به مؤمنان مي

اي ويژه مجموعه  ه مانع اين جنگ شد. و خدا با انزال سكينهاي در كار بود ك كرديد ولي مسئله گرفتند و بايد با آنان جنگ مي

  داري را در اين فضاي پرجوش و خروش با آنها همراه نمود.  پيامبر و مؤمنان را آرام كرد و خويشتن

 ُ َحِقّ لََتْدخُلُّنَ الَْمْسِجَد الَْحَراَم ِإْن َشاءَ اّهللاَ
ْؤَيا ِبالْ ُ َرُسوهَلُ الّرُ ِريَن ال لََقْد َصَدَق اّهللاَ آِمنِنيَ مَُحِلِّقنيَ ُرءُوَسُكْم َومَُقِصّ

  )٢٧(َتَخافُوَن فََعِلَم َما لَْم َتْعلَُموا فََجَعَل ِمْن دُوِن ذَلَِك فَْتًحا َقِريًبا 
و خدا به پيامبر در رويا راست گفت و آن رؤياي درست را كه به پيامبر نماياند، حقيقت را آنگونه كه بود براي ا ترجمه پيوسته:

تراشيد و موهايتان را  ميشويد و سرهاي خود را  ميآشكار ساخت. اگر خدا بخواهد شما ايمن از شر مشركان وارد مسجد الحرام 

هراسيد؛ ولي خداوند آن را در سال جاري مقرر نكرد، زيرا به مصلحتي آگاه بود كه شما از آن آگاه  ميكنيد و از آنان ن ميكوتاه 

  تحقق كامل آن رؤيا، قبل از آن فتحي نزديك قرار داد.  نبوديد؛ از اين رو براي 

اي. روياي پيامبر  روياي پيامبر صرفا يك خواب معمولي نيست، بلكه خوابي است از سنخ وعده الهي به تحقق نتيجه: توضيحات

  ركت كردند.شود و به خاطر آن مؤمنان را با خود همراه كرده و به طرف مكه ح اين بود كه بر مسجد الحرام مسلط مي

ِ َشِهيًدا  ِ َوَكَفى ِباّهللاَ يِن كهُِلّ َ ادِلّ ُ َع َحِقّ لِيُْظِهَره
ِي أَْرَسَل َرُسوهَلُ ِباهْلَُدى َوِديِن الْ   )٢٨(ُهَو اذّلَ

را همراه با هدايت و دين حق به رسالت فرستاد، تا آن دين را بر همه ي اديان  اوست آنكه پيامبرش محمد ترجمه پيوسته:

  و وعده هاي خود گواه باشد. رد، و همين بس كه خدا به درستي رسالت محمدفايق آو
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ًدا يَ  ًعا ُسّجَ ْ ُرّكَ ُ ُْم َتَرا َ ُ َبْي َاء َ اِر ُر َ اْلُكّفَ ُ َع اء يَن َمَعهُ أَِشّدَ ِ ِ َواذّلَ ٌد َرُسوُل اّهللاَ ِ َوِرْضَوانًا مَُحّمَ ْبَتغُوَن فَْضال ِمَن اّهللاَ
ْ ِيف ُوُجو ُ ُ فَآَز ِسيَما ْ ِيف اإلْنِجيِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَه ُ ُ ْ ِيف الّتَْوَراِة َوَمثَل ُ ُ جُوِد ذَلَِك َمثَل ْ ِمْن أََثِر الّسُ ِ َرهُ فَاْسَتْغَلَظ ِه

يَن آَمنُوا َوَع  ِ ُ اذّلَ اَر َوَعَد اّهللاَ ُم الُْكّفَ ِ ِ اَع لَِيِغيَظ  ّرَ َ ُسوِقِه يُْعِجُب الّزُ ُْم َمْغِفَرًة فَاْسَتَوى َع ْ الَِحاِت ِم ِملُوا الّصَ
  )٢٩(َوأَْجًرا َعِظيًما 
و كساني كه با اويند در برابر كافران سرسخت و در ميان خود مهربانند. آنان را  -فرستاده ي خدا-  محمد ترجمه پيوسته:

دارند) و در زندگي دنيا در پي دستيابي به پاداشي از جانب خدا هستند و  ميبيني كه در حال ركوع و سجودند (نماز را بر پا  مي

جويند. عالمت خشوع آنان در برابر خدا كه پيامد سجده هاي آنهاست در رخسارشان نمايان است. اين صفت  ميخشنودي او را 

ني هستند كه جوانه  هاي خود را آنان در تورات است. و  صفت آنها در انجيل اين طور بيان شده است كه آنان همچون گياها

بخشند تا ستبر شوند و خود بر ساقه هاي خويش استوار بمانند. رشد نيكوي آن  ميرويانند و آنها را نيرو  ميپيرامون خويش 

 سازد، تا به ميافزايد و آنان را نيرومند  ميسازد. خداوند مؤمنان را بدين سان بر تعدادشان  ميزراعت، كشاورزان را خرسند 

وسيله ي آن كافران را به خشم آورد. خدا به كساني از ياران پيامبر كه هم چنان بر ايمان و عمل خويش پايبند مانده و كارهاي 

  شايسته كرده اند، وعده ي آمرزش و پاداشي بزرگ داده است.

ٌد رَُسوُل هللاَِّ  « توضيحات: كه در اين ...»محمًد و الذين معه اشداء عيل الكفار و«موده: يك جمله مستقل نيست و گويي فر»  ُمَحمَّ

ارِ  «صورت  اُء َعَىل الْكُفَّ » الذين معه«است. چرا كه  توضيحي براي نام مبارك پيامبر»  رَُسوُل هللاِ  «خبر دو مبتداست و »  أَِشدَّ

كه پيامبري فرستاده شده است و مؤمناني بودند آيد. در اول سوره آمده بود  پيامي دارد كه از همراهي اين دو جمله به دست مي

را نشان بدهد، بنابراين درست  خواهد نمادي از وفاداري مؤمنان به رسول خدا كه دلشان به آن پيامبر قرص بود و االن مي

  ».و مؤمنان با همراهي او و به رهبري او چنين خصوصياتي دارند محمد«اين است كه جمله اين طور باشد: 

ارِ  «ي حرف اصل اُء َعَىل الْكُفَّ است و در سوره هم » ليغيظ بهم الكفار«شود،  گيري مي است، زيرا آنچه كه در آيه پي»  أَِشدَّ

گفت، ممكن بود  مي» اشداء عيل الكفار«آيد، يعني اگر فقط  طردا للباب مي» رحامء بينهم«موضوع قتال با كافران است. عبارت 

خواهد مسلمانان را متوجه اين مطلب كند كه مبادا  باشد، ولي خدا با آوردن اين مطلب ميهاي منفي در پي داشته  كه الزمه

  گير باشيد. داشتن روحيه سخت و جنگجويانه در برابر كافران باعث شود كه در ميان خودتان هم سخت

مناجاتيان شب هستند و بودن مؤمنان ناشي از نهايت خضوع و خشوع در مقابل پروردگار است، اينها » اشداء عيل الكفار«

رساند و هم سجده ظاهري را  مطلق است، يعني هم اثر سجده باطني را مي»: يف وجوههم من اثر السجود«شيران روز. 

رساند. يعني معلوم است كه اين شخص يك شخص ساجد است و ممكن است كه در ظاهر مثال پينه نبندد ولي مشخص  مي

سجده اين اشخاص اين است كه در برابر دشمنان غيظ و غضب دارند و اين در چهرشان است كه او اهل سجده است، و از آثار 

توان قطعات مختلف  شود؛ براين اساس مي كند، و در برابر دوستان مهرباني و رأفت دارند و اين در چهره آنها هويدا مي تجلي مي

  آيه را به هم متصل ديد. 
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  است. » سيامهم من اثر السجود» « التوراتذلك مثلهم يف«در عبارت » ذلك«حداقل مشاراليه 

كند و خودش جاني  هاي خود را تقويت مي اي هستندكه جوانه مثل اين افراد در انجيل هم اينطور بيان شده كه آنها مانند كشته

گرداند. از  كند كه چشم كشاورزان را خيره مي ايستد، و به قدري در اين كار قوي و غني عمل مي كند و روي شاخه مي پيدا مي

كند كه اينها يك مجموعه ساكت و ساكني نيستند بلكه يك مجموعه در حال رشداند كه از كنار  اين مثل اين را تعقيب مي

  روند. جلو مي» يعجب الزراع«روياند و همين طور قوي به سمت  هايي را مي خود جوانه

ِ َوالَِّذيَن َمَعُه مجموعه بيان شده از ممثَّل (گيرد. يعني  از كل ماقبل غايت مي» ليغيظ بهم الكفار«در عبارت  ٌد رَُسوُل هللاَّ ُمَحمَّ

ِ َورِْضَوانًا ًدا يَبْتَُغوَن فَْضال ِمَن هللاَّ اِر ُرَحاَمُء بَيْنَُهْم تَرَاُهْم ُركًَّعا ُسجَّ اُء َعَىل الْكُفَّ ) و مثل (مثل در تورات و انجيل) براي اين است أَِشدَّ

يعني مجموعه رسول خدا و مؤمنان، وسيله خدا هستند براي به غيظ درآوردن و تنگ كردن عرصه » هِم الْكُفَّارليغيظَ بِ«كه: 

؛ و اين فلسفه وجودي اين »ليظهره عيل الدين كله«براي كافران، براي بيرون راندن كافران از عرصه زندگي و براي فتح و براي 

  گروه مبارك است. 

ارَ « بايد توجه نمود كه عبارت خدا است، فاعل » يغيظ«گردد؛ همچنين فاعل در  برنمي» يعجب الزراع«به » لَِيِغيَظ ِبِهُم الْكُفَّ

توانند باشند. لذا فاعل خداست كه به علم  پيامبر هم هست و مؤمنان هم نمي» بهم«تواند باشد، چون در داخل  خود پيامبر نمي

  آورد. اينها به غضب در مي شود، يعني خدا كافران را به وسيله حضوري درك مي

ِ َوالَِّذيَن «گردد به:  برمي» هم«تواند باشد، به دليل اينكه ضمير  در اين قسمت بعضيه نمي» من»: «منهم« ٌد َرُسوُل هللاَّ ُمَحمَّ

با توجه به با خصوصياتي كه برشمرد و لذا اينگونه نيست كه تنها بعضي از اين افراد اهل ايمان و عمل صالح باشند، پس » َمَعهُ 

  بيانيه است.» من«درست نيست، بلكه » من بعضيه«سابقه 

  بخش سوم:قسمت بندي سوره• 
  7تا 1: آيات قسمت اول

   19تا 8آيات  قسمت دوم:

  28تا  20آيات  قسمت سوم:

  29آيه  قسمت چهارم:

  بخش چهارم: جهت هدايتي هرقسمت از سوره• 
  جهت هدايتي قسمت اول:

كنند، براي اينكه با مشركين مقابله كنند. يك  در سوره بحث از اين است كه پيامبر مردم را براي تبعيت از خودشان جلب مي

در فضايي  3-1اي هم بيعت كردند ولي به ايشان شك داشتند. لذا آيات عده با پيغمبر بيعت كردند و قلبشان قرص بود و عده

فرمايد كه  كنند، خدا با اين آيات مي به رسول خدا وجود دارد و مردم به ايشان شك مياعتمادي  نازل شده است كه يك نوع بي

ما پيامبر خودمان را از هرجهت ايمن كرديم و مشكلي در پيامبر نيست و گناه و حتي خطايي به ايشان راه ندارد. راه پيامبر باز 
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نخواهد كرد و او به راه مستقيم است و منصور از نزد  است چرا كه او نه گناهي كرده و نه خواهد كرد و نه خطايي كرده و

  خداست. 

آيد كه ارتباط در بيعت با  و مابعد با آيات قبلي چه ارتباطي دارند، با پيگيري كل سوره به دست مي 4در بررسي اينكه آيه 

خدا هم قلبشان را آرام كرده است و  اند، اند و ايمان واقعي به پيامبر آورده پيامبر است، كساني هستند كه با پيامبر بيعت كرده

خيالشان از تبعيت از پيامبر آسوده است. تركيبش اين است: فتح مبين براي پيامبر و آرامش الهي براي مؤمنان. اين چيزي 

نيز عامل اتصال دو دسته به هم است. يعني همان خدايي كه براي پيامبر فتح » الذي هو«خواهد ايجاد كند.  است كه سوره مي

بين را قرار داد و در دامنه فتح مبين آن چهار اصل  را براي پيامبر تثبيت كرد، همين خدا كسي است كه آرامش را در قلب م

  مؤمنان نازل كرد و به اين ترتيب مؤمنان را با پيامبر مرتبط كرد. 

شوند، يكي گروهي  اند دو گروه مي بيعت كرده» كله الدين یعل ليظهره«به بعد كساني كه با پيامبر در مسير 4براين اساس از آيه 

كه خدا سكينه بر قلب آنها نازل كرده است و ديگري گروهي كه سوء ظن دارند. يعني بيعتي با پيامبر وجود دارد و اقتضاي اين 

اي كه  عده با سكينهبيعت اين است كه دعوت پيامبر براي جهاد با كفر و شرك و نفاق اجابت شود، لكن ترس هست، لذا يك 

روند و اينها با عالَمي كه جنود  كنند و بدون ترس و نگراني پشت سر پيامبر مي كند، ثبات قدم پيدا مي خدا بر قلب آنها نازل مي

شوند كه اينها مؤمنان اين سوره هستند، و بايد توجه نمود كه اين آرامش را همه ندارند، و چون خدا  خداست هماهنگ مي

اي حقيقت اين بيعت در قلبشان نيست، آنها تا يك جايي پشت  ولي يك عده». عليهم ةانزل سكين«پس » قلوبهم علم ما يف«

كند و چون اينها خود را با عالم و جنود  گردند، لذا خدا هم سكينه را بر قلبشان نازل نمي روند و از يك جايي برمي سر پيامبر مي

  ا را شكست بدهند. اين گروه نيز منافقان اين سوره هستند. خد  كنند، نخواهند توانست خدا هماهنگ نمي

  اين مجموعه طليعه به كل سوره است.

  هم انزال سكينه بر قلب مؤمنين است. 7تا  4موضوعش پيامبر است و دسته دوم  3تا  1دسته اولش  7تا 1آيات 

  جهت هدايتي قسمت دوم

  شود.  آغاز مي» اإنّ «اسلوب شروع قسمت اول و دوم يكسان بوده و هردو با 

  .19تا  18و  17تا  11و   10تا  8قسمت دوم سه دسته دارد:  

  : 10-8آيات 

  بيان كننده اين موضوع است كه پيامبر گواه ايمان و بيعت با خداست يعني بيعت با پيامبر بيعت با خداست.

  :17-11آيات 

همراهي كنيم، امكان اينكه سالمت بازگرديم،  گويند كه اگر ما با رسول با خود مي برخي از بيعت كنندگان با رسول

شوند و بيعت با خدا و رسول خدا  وجود ندارد، با سوء ظن به خدا و پيامبر و عدم اعتماد به خدا و پيامبر مشغول خودشان مي

كند كه اين چنين افرادي وقتي  يش بيني چنين بيان مياي اتفاق بيفتد از باب پ شكنند. خدا به پيامبر قبل از اينكه واقعه مي
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اند، و پيش بيني اينها درست نبوده است براي كار خود  بينند كه پيامبر و يارانشان با سالمتي و بدون مواجهه با خطر برگشته

اند و از طرف  مي طرد شدهكنند چراكه اينها با اين كار عمالً از جامعه اسال كه ايشان را همراهي نكرده بودند، عذر تراشي مي

ديگر با اين پيروزيي كه حاصل شده است، غنايم زيادي نصيب مسلمانان شده است كه دست اين گروه از آن خالي مانده است. 

اين گروه با پيامبر يك نوع برخورد را دارند و با مؤمنان هم يك نوع برخورد ديگر را تا دوباره خود را در ميان جامعه اسالمي جا 

) درمورد مؤمنان 15دوم (آيه » سيقول«) درمورد پيامبر است كه توضيح عذر تراشي آنهاست و 11اول (آيه » سيقول«ند. بده

  كند. است كه تالش مخلفون براي همراهي با مؤمنان در بهره مندي در غنايم و جادادن خودشان در صف مؤمنان را بيان مي

  دهد كه در مقابل مخلفون چه موضعي داشته باشد. آموزش ميخدا به پيامبر  17و 16در ادامه در آيات 

دهد كه در مسير جريان رسالت رسول خدا، هميشه شرايطي وجود دارد كه صحنه، صحنه ابتال است  سوره فرمولي به دست مي

گويد كه  ره ميكند. سو و يك عده مخلفون هستند و يك عده داراي ايمان ثابت هستند و اين مسير با اين شكل ادامه پيدا مي

شود و پيامبر  كنند، تكليفشان به يك ابتالي بعدي موكول مي در اين مسير وفاي به عهد الزم است و كساني كه نكث پيمان مي

  ». الدين كله یليظهره عل«هم پيشتاز اين مسير است، تا 

ا بود و تهديد آنها است و به آنها بيان به طور خالصه اين دسته از آيات بهانه تراشي مخلفون و بيان علت اصلي مخلف شدن آنه 

  توانيد برگرديد. كند كه هنوز راه بسته نيست و مي مي

  : 19-18آيات 

  اين دسته خطاب به پيامبر و مشتمل بر اعالن رضايت از بيعت كساني است كه به بيعت خود وفا كردند. 

  هم با هم هستند. 19تا  18و  17تا  11و  10تا  8آيات

اين است كه بايد به پيامبر ايمان آورد و او را ياري كرد و گرامي داشت و تسبيح كرد. يعني بيعت با  10تا  8ت چراكه سخن آيا

شكنان  كند كه بيعت با شكني با  پيامبر قابل قبول نيست. و امر بيعت چني بيان مي 17تا  11پيامبر بيعت با خداست. در آيات 

باشد. لذا هر سه بند در مورد بيعت است و هر  م تكريم و تاييد پايبندان به بيعت ميه 19تا  18شود. آيات  به آينده موكول مي

  سه خطاب به پيامبراست. 

  جهت هدايتي قسمت سوم

خطاب به مؤمناني هستند كه به بيعت خود وفا كردند و انتظار داشتند كه پيروز شوند ولي عمالً اين طور نشد و  28تا  20آيات 

  دستشان خالي است. ظاهر قضيه اين است كه

  . 28 -27و  26-22و  21-20كند:  قسمت سوم در سه دسته اين قضيه را هدايت مي

كند كه شما به خاطر پايمردي كه در بيعت خود  خطاب به خود مؤمنان است. در اين دو آيه اول بيان مي 21و  20آيات 

داشت بدون اينكه شما آسيبي ببينيد و اين آيه است و داشتيد، پاداش خودتان را گرفتيد و خدا دست دشمنان را از شما باز 

شود  كه در اين آيه بيان مي» ةمغانم كثري «رسيد.  هدايت به راه مستقيم است و فتح مكه هم وعده شماست كه به آن هم مي
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بيان فرموده بود. فرمايد، و در آيات قبلي به يك لحاظ ديگر  است ولي در اينجا به يك لحاظ مي» ياخذونها ةمغانم كثري «همان 

در آيات قبلي به پيامبر فرمود كه خدا از مؤمنان  به خاطر بيعتشان با تو راضي است و به آنها فتح قريب را پاداش داد و نيز 

به بعد خطاب به خود مؤمنان است و براي توجيه اين مطلب است كه چرا پيروز  20گيرند. اما در آيه  مغانم كثيري را كه مي

  دهد. را هم در آيات بعدي توضيح مي» يدي الناس عنكمكف ا«نشديد. 

شود.  عطف مي 23تا  22به  26تا  24كند كه فراري شدنِ كافران، سنت خداست. آيات  مي تأكيداين مطلب را  23و 22آيات 

ها مسلط شود كه همان خدايي كه سنتش بر پيروزي شما در صورت قتال است، همان خدا، شما را بر آن لذا معنايش چنين مي

شديد و اين سنت الهي است كه كساني  كرديد، پيروز مي كرد ولي جلوي قتال را گرفت. اين درست است كه اگر شما جنگ مي

ولي همان خدايي كه شما را بر آنها مسلط كرد، جلوي جنگ را گرفت و اين هم از   كنند، پيروزند، كه در بيعت او پايمردي مي

  كند. جنگ را هم در دو آيه آخر بيان مي روي حكمت بود، و علت عدم وقوع

خواهد بگويد اين كه جنگ در نگرفت به منزله اشتباه بودن محاسبات پيامبر  هم باهم هستند، اين دو آيه مي 28و  27آيات 

حقق نيست، بلكه رويا، روياي صادقه است و رسول كسي است خدا او را براي غلبه بر تمام اديان فرستاده است واگر االن هم م

  نشود، باالخره محقق خواهد شد. 

رسد كه چشم انداز است، و فرقي ندارد كه در خواب باشد يا در بيداري باشد، رويا چشم اندازي بوده كه پيامبر  رويا به نظر مي

به مؤمنان نشان داده، غلبه دين حق و هدايت بر همه جهان است و در نخستين گام اين غلبه فتح مسجد الحرام است. با اين 

كردند و بيعتشان هم تا غلبه نهايي دين حق بر همه جهان امتداد داشت. اين مؤمنان با پيامبر وعده چشم انداز با پيامبر بيعت 

فرمايد همين كه به پيروزي  وخدا به آنها مي  اند، و همانها را بدون نتيجه برگردانده  همراه شدند، ولي جنگي هم در نگرفته

  هاي پيامبر نيست.  وغ بودن وعدهنرسيديد، اين هم در مسير همان چشم انداز است و دليل بر در

  جهت هدايتي قسمت چهارم

  پردازد. به تنهايي آيه خاتمه است و به توصيف پيامبر و ياران حقيقي ايشان مي 29آيه 

  بخش پنجم: جهت هدايتي سوره• 
 به منزله خاتمه براي سوره است. 29شود و آيه  جمع مي 28در آيه   آيه اول سوره كه شروع شده است،

دهند كه آن هم غلبه دين حق بر تمام اديان  يك چشم اندازي را به مؤمنان نشان مي كند كه پيامبر سوره بيان مي در اين

جهان است كه قدم اول آن فتح مكه و آزاد سازي خانه خدا از دست مشركان است. پيامبر در اين مسيري كه خدا او را فرستاده 

تحريف شده الهي يا ساخته بشري غلبه پيدا كند، هنوز كار تمام نيست و در اين مسير، تا زماني كه دين او بر تمام اديان اعم از 

  سنت خدا سنت گشايش است و راه براي پيامبر باز است و هيچ مانعي و هيچ گرهي از راه او جلوگيري نخواهد كرد. 

دهد؛ يك عده به ايشان اطمينان  را ميكنند. پيامبر به آنها دستور حركت به سوي خانه خدا  مؤمنان همه با ايشان بيعت مي

كنند و از رفتن با رسول خدا خود داري  شوند ولي يك عده به خدا و رسولش سوء ظن مي كنند و با ايشان همراه مي مي

فتح
ك 

بار
ه م

ور
س

 



 

 

156 

اي براي جنگ به مكه رفته و مشركان هم جلوي ورودشان را به  دانستند. لذا عده كنند چراكه بازگشت پيامبر را ناممكن مي مي

خدا فرمان برگشت و صلح را   د الحرام گرفتند ولي با وجود اينكه همه شرايط براي جنگ و جهاد در راه خدا آماده بود،مسج

فرمايد: اوالً اين  دهد. اما مسلمانان بايد بدانند كه چشم انداز راست است و دروغي در آن نيست. و خدا خطاب به مؤمنان مي مي

ثانياً با همين اتفاق راه شما را باز كردم (لذا جريان حديبيه، شروع فتوحات اسالم يكي بعد از  اتفاقي كه افتاد، آيه قرار دادم؛

  ديگري بود). 

فرمايد كه ما جريان را طوري مديريت  خبر بودند، خدا به مؤمنان مي و از آنجايي كه برخي مؤمنان از حكمت اين صلح بي

رسد خود اين مسئله پيامي دارد كه فتوحات اسالم را خدا به  ه نظر ميكرديم كه درگيري نشود ولي پيروزي حاصل شود، و ب

  كند كه كمترين خون بر زمين ريخته شود.  اي مديريت مي گونه

نشان داده و هم در زمان امام  اين سوره از دو جهت ويژگي خاص دارد، اين سوره واليت پذيري را هم در زمان امام حسن

است كه مردم بايد با ايشان بيعت كنند و همراه  ماجرا مانند ماجراي امام حسين نشان داده است. اول اين حسين

ايشان به جهاد بروند و با محاسبات عادي و طبيعي اقتضاي برگشت ندارد و بايد براي همه چيز آماده شوند و بروند، ولي بعد با 

ه بودند كه بجنگند، بايد االن حسني شوند و هايي كه تا االن حسيني به ميدان آمد صلح روبرو شوند، يعني همين حسين

  بنشينند و صلح را قبول كنند.

 توان فضاي سخن سوره را در چهار محور خالصه نمود: ميبنابراين 

  نكردن از وي در حركت براي آزاد سازي مسجدالحرام از دست مشركان. بدگماني به خدا و شكستن بيعت با رسولش و پيروي -

  مندي از غنايم. عذر تراشي نسبت به بيعت شكني خود، و همراه شدن با مؤمنان در بهرهتالش منافقان براي  -

  باور داشتن خدا و وفا به بيعت با رسول خدا به معني پيروي كردن از رسول خدا. -

   ناآگاهي مؤمنان از حكمت خودداري رسول خدا از صدور فرمان جهاد با مشركان براي آزادسازي مسجد الحرام. -

اي، براي منطقه تحت  حكومت اهللا صورت نگرفته است، اين سوره اولين نقطه  بل از سوره فتح هيچ اقدام كشور گشايانهتا ق

كند كه آن  شود و چنين اعالم مي ريزي مي شروع گسترش اسالم در سطح جهان است، در اين قدم آغازين ماهيت حركت پايه

ر خالف ظواهر، از فرمان او اطاعت كنيد، و جايي كه دستور نشستن داد، ولو جايي كه رهبر اين حركت شما را فرا خواند ولو ب

  برخالف ظواهر، بنشينيد.

   


