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با سالم و درود بر شام و آرزوی توفیق عمل به قرآن  ،امید است که این هدیه ناقابل بتواند

در راستای یادگیری و یاد دهی کمکی برای شام باشد.
اگر در اجرای پاورها با بهم ریختگی فونتهامواجه شدید ،حتام فونتها را از وبالگ دریافت

و نصب منایید در ضمن از آفیس  2010یا  2013به باال استفاده منایید تا ازبهم ریختگی
فونت در پاورپوینت جلوگیری شود و هم افکتها و صوتهاخوب به منایش در آید .

با تشکر .گیتی نورد.
http://dawargiti2.mihanblog.com
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پاورپوینت قرآن نهم
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داور گیتی نورد
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دبیر قرآن و پیام و عربی آذربایجان شرقی شهرستان سراب
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ارتباط تلگرامی

@Dgsarab

کانال تلگرامی ما

https://t.me/dawargiti
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لَ ْو أَن َزلْ َنا َه َذا الْ ُق ْرآنَ َع ََل َج َب ٍل لَّ َرأَيْ َت ُه خ ِ
َاش ًعا ُّم َت َص ِّد ًعا ِّم ْن خَشْ َي ِة ال َّل ِه .سوره حرش :آیه 21
اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى فرستاديم يقينا آن [كوه] را از بيم خدا فروتن [و] از هم پاشيده مى ديدى ()21
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ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم
ِصاطًا
إِنَّا َف َت ْح َنا لَکَ َف ْت ًحا ُمبِی ًنا ﴿ ﴾١لِ َی ْغ ِف َر لَکَ الل َُّه َما تَق ََّد َم ِم ْن َذنْبِکَ َو َما تَأَ َّخ َر َو ُی ِت َّم نِ ْع َم َت ُه َعلَ ْیکَ َو َی ْه ِد َیکَ ِ َ
یامنًا َم َع
الس ِکی َن َة ِفی ُقل ِ
ُوب الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن لِ َی ْز َدا ُدوا إِ َ
ُم ْس َت ِق ً
َُصا َع ِزی ًزا ﴿ُ ﴾٣ه َو الَّ ِذی أَنْ َز َل َّ
ُصکَ الل َُّه ن ْ ً
یام ﴿َ ﴾٢ویَ ْن ُ َ
یام ﴿ ﴾٤لِ ُی ْد ِخ َل الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
الس َام َو ِ
ات َج َّنا ٍت تَ ْج ِری ِم ْن
یام َح ِک ً
ات َواأل ْر ِض َوکَانَ الل َُّه َعلِ ً
إِ َ
یامنِه ِْم َولِلَّ ِه ُج ُنو ُد َّ
یام ﴿َ ﴾٥و ُی َع ِّذ َب الْ ُم َنا ِف ِقی َن
تَ ْح ِت َها األنْ َها ُر خَالِ ِدی َن ِفی َها َو ُیکَ ِّف َر َع ْن ُه ْم َس ِّی َئاتِه ِْم َوکَانَ َذلِکَ ِع ْن َد اللَّ ِه َف ْوزًا َع ِِ ً
رشک ِ
َوالْ ُم َنا ِفق ِ
الس ْو ِء َو َغ ِض َب الل َُّه َعلَ ْیه ِْم َولَ َع َن ُه ْم َوأَ َع َّد
رش ِکی َن َوالْ ُم ْ ِ
َات َوالْ ُم ْ ِ
َات الَِّانِّی َن بِاللَّ ِه ظَ َّن ال َّس ْو ِء َعلَ ْیه ِْم َدائِ َر ُة َّ
الس َام َو ِ
یام ﴿ ﴾٧إِنَّا أَ ْر َسلْ َناکَ شَ ا ِه ًدا
ات َواأل ْر ِض َوکَانَ الل َُّه َع ِزی ًزا َح ِک ً
لَ ُه ْم َج َه َّن َم َو َسا َء ْت َم ِصی ًرا ﴿َ ﴾٦ولِلَّ ِه ُج ُنو ُد َّ
رشا َونَ ِذی ًرا ﴿ ﴾٨لِ ُت ْؤ ِم ُنوا بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه َوتُ َع ِّز ُرو ُه َوتُ َو ِّق ُرو ُه َوتُ َس ِّب ُحو ُه بُکْ َر ًة َوأَ ِصیال ﴿﴾٩
َو ُم َب ِّ ً
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ترجمه

ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

إِنَّا َف َت ْح َنا لَکَ َف ْت ًحا ُمبِی ًنا ﴿ ﴾١لِ َی ْغ ِف َر لَکَ اللَّهُ َما تَ َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِکَ َو َما تَأَ َّخ َر َو ُی ِت َّم
َُصا َعزِی ًزا ﴿ُ ﴾٣ه َو
ِصاطًا ُم ْس َت ِق ً
ُصکَ اللَّهُ ن ْ ً
یام ﴿َ ﴾٢و َی ْن ُ َ
نِ ْع َم َتهُ َعلَ ْیکَ َو َی ْه ِد َیکَ ِ َ
یامنِه ِْم َولِلَّ ِه ُج ُنو ُد
الس ِکی َن َة ِفی ُقل ِ
یامنًا َم َع إِ َ
ُوب الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن لِ َی ْز َدا ُدوا إِ َ
الَّ ِذی أَنْ َز َل َّ
یام ﴿ ﴾٤لِ ُیدْ ِخ َل الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
الس َام َو ِ
ات
یام َح ِک ً
ات َواأل ْر ِض َوکَانَ اللَّهُ َعلِ ً
َّ
َج َّن ٍ
ات تَ ْجرِی ِم ْن تَ ْح ِت َها األنْ َها ُر خَالِ ِدی َن ِفی َها َویُکَ ِّف َر َع ْن ُه ْم َس ِّی َئاتِه ِْم َوکَانَ َذلِکَ
یام ﴿َ ﴾٥ویُ َع ِّذ َب الْ ُم َنا ِف ِقی َن َوالْ ُم َنا ِف َق ِ
رش ِکی َن
ات َوالْ ُم ْ ِ
ِع ْندَ اللَّ ِه َف ْوزًا َع ِِ ً
رشک ِ
الس ْو ِء َوغ َِض َب اللَّهُ َعلَ ْیه ِْم
َوالْ ُم ْ ِ
الس ْو ِء َعلَ ْیه ِْم َدائِ َر ُة َّ
َات الَِّانِّی َن بِاللَّ ِه ظَ َّن َّ
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر ِض َوکَانَ
َولَ َع َن ُه ْم َوأَ َعدَّ لَ ُه ْم َج َه َّن َم َو َسا َء ْت َم ِصی ًرا ﴿َ ﴾٦ولِلَّ ِه ُج ُنو ُد َّ
رشا َونَ ِذی ًرا ﴿ ﴾٨لِ ُت ْؤ ِم ُنوا بِاللَّ ِه
اللَّهُ َعزِی ًزا َح ِک ً
یام ﴿ ﴾٧إِنَّا أَ ْر َسلْ َناکَ شَ ا ِهدً ا َو ُم َب ِّ ً

تا خداوند گناهان گذشته و آینده اى را كه به تو نسبت مىدادند ببخشد (و حقانیت تو را ثابت منوده) و نعمتش را بر تو
متام كند و به راه راست هدایتت فرماید; ()٢
و پیروزى شكست ناپذیرى نصیب تو كند)٣( .
او كىس است كه آرامش را در دلهاى مؤمنان نازل كرد تا ایامىن بر ایامنشان بیفزایند; لشكریان آسامنها و زمین از آن خداست،
و خداوند دانا و حكیم است)٤( .
هدف (دیگر از آن فتح مبین) این بود كه مردان و زنان با ایامن را در باغهایى (از بهشت) وارد كند كه نهرها از زیر
(درختانش) جارى است ،در حاىل كه جاودانه در آن مىمانند ،و گناهانشان را مىبخشد ،و این نزد خدا رستگارى بزرگى است!
()٥
و (نیز) مردان و زنان منافق و مردان و زنان مرشك را كه به خدا گامن بد مىبرند مجازات كند; (آرى) حوادث ناگوارى (كه

براى مؤمنان انتِار مىكشند) تنها بر خودشان نازل مىشود! خداوند بر آنان غضب كرده و از رحمت خود دورشان ساخته و
جهنم را براى آنان آماده كرده; و چه بد رسانجامى است! ()٦
لشكریان آسامنها و زمین تنها از آن خداست; و خداوند شكستناپذیر و حكیم است)٧( !.
به یقین ما تو را گواه (بر اعامل آنها) و بشارتدهنده و بیمدهنده فرستادیم)٨( ،
تا (شام مردم) به خدا و رسولش ایامن بیاورید و از او دفاع كنید و او را بزرگ دارید ،و خدا را صبح و شام تسبیح گویید)٩( .

َو َر ُسولِ ِه َوتُ َع ِّز ُرو ُه َوتُ َو ِّق ُرو ُه َوت َُس ِّب ُحو ُه ُبکْ َر ًة َوأَ ِصیال ﴿﴾٩
ترجمه سوره الفتح

ما براى تو پیروزى آشكارى فراهم ساختیم!)1( ...
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إِنَّ الَّ ِذی َن یُ َبا ِی ُعونَکَ إِمنَّ َا یُ َبا ِی ُعونَ الل ََّه یَ ُد اللَّ ِه َف ْو َق أَیْ ِدیه ِْم َف َم ْن نَک ََث َفإِمنَّ َا یَ ْنک ُُث َع ََل نَف ِْس ِه َو َم ْن أَ ْو ََف ِِبَا َعا َه َد
یام ﴿َ ﴾١٠س َیق ُ
اب شَ َغلَ ْت َنا أَ ْم َوالُ َنا َوأَ ْهلُونَا َف ْاس َت ْغ ِف ْر لَ َنا
ُول لَکَ الْ ُم َخلَّفُونَ ِم َن األ ْع َر ِ
َعلَ ْی ُه الل ََّه َف َس ُی ْؤتِی ِه أَ ْج ًرا َع ِِ ً
ضا أَ ْو أَ َرا َد ِبک ُْم نَ ْف ًعا َب ْل
یَقُولُونَ ِبأَل ِْس َن ِته ِْم َما لَ ْی َس ِفی ُقلُو ِبه ِْم ُق ْل َف َم ْن یَ ْملِکُ لَکُ ْم ِم َن اللَّ ِه شَ ْی ًئا إِنْ أَ َرا َد ِبک ُْم َ ر
کَانَ الل َُّه ِِبَا تَ ْع َملُونَ َخبِی ًرا ﴿َ ﴾١١ب ْل ظَ َن ْن ُت ْم أَنْ لَ ْن َی ْن َقلِ َب ال َّر ُس ُول َوالْ ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ َىل أَ ْهلِیه ِْم أَ َب ًدا َو ُز ِّی َن َذلِکَ ِفی
الس ْو ِء َوکُ ْن ُت ْم َق ْو ًما ُبو ًرا ﴿َ ﴾١٢و َم ْن ل َْم ُی ْؤ ِم ْن بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه َفإِنَّا أَ ْع َت ْدنَا لِلْکَا ِف ِری َن َس ِعی ًرا
ُقلُو ِبک ُْم َوظَ َن ْن ُت ْم ظَ َّن َّ
الس َام َو ِ
یام ﴿َ ﴾١٤س َیق ُ
ُول
ات َواأل ْر ِض یَ ْغ ِف ُر لِ َم ْن یَشَ ا ُء َویُ َع ِّذ ُب َم ْن یَشَ ا ُء َوکَانَ الل َُّه َغفُو ًرا َر ِح ً
﴿َ ﴾١٣ولِلَّ ِه ُملْکُ َّ
یدونَ أَنْ ُی َب ِّدلُوا کَال َم اللَّ ِه ُق ْل لَ ْن تَ َّت ِب ُعونَا کَ َذلِک ُْم َق َال
الْ ُم َخلَّفُونَ إِ َذا انْطَلَ ْق ُت ْم إِ َىل َمغَانِ َم لِ َتأْ ُخ ُذو َها َذ ُرونَا نَ َّت ِب ْعک ُْم ُی ِر ُ
الل َُّه ِم ْن َق ْب ُل َف َس َیقُولُونَ بَ ْل تَ ْح ُس ُدونَ َنا بَ ْل کَانُوا ال یَ ْف َق ُهونَ إِال َقلِیال ﴿﴾١٥
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إِنَّ الَّ ِذی َن ُی َبا ِی ُعونَکَ إِمنَّ َا ُی َبا ِی ُعونَ اللَّهَ َیدُ اللَّ ِه َف ْو َق أَ ْی ِدیه ِْم َف َم ْن نَکَ َث َفإِمنَّ َا َی ْنک ُُث
یام ﴿َ ﴾١٠س َیق ُ
ُول لَکَ
َع ََل نَف ِْس ِه َو َم ْن أَ ْو ََف ِبِ َا َعاهَدَ َعلَ ْیهُ اللَّهَ َف َس ُی ْؤتِی ِه أَ ْج ًرا َع ِِ ً
اب شَ َغلَ ْت َنا أَ ْم َوالُ َنا َوأَ ْهلُونَا َف ْاس َت ْغ ِف ْر لَ َنا َیقُولُونَ ِبأَل ِْس َن ِته ِْم َما
الْ ُم َخلَّفُونَ ِم َن األ ْع َر ِ
ضا أَ ْو أَ َرا َد ِبک ُْم
لَ ْی َس ِفی ُقلُو ِبه ِْم ُق ْل َف َم ْن یَ ْملِکُ لَک ُْم ِم َن اللَّ ِه شَ ْی ًئا إِنْ أَ َرا َد ِبک ُْم َ ر
نَ ْف ًعا بَ ْل کَانَ اللَّهُ ِبِ َا تَ ْع َملُونَ َخبِی ًرا ﴿ ﴾١١بَ ْل ظَ َن ْن ُت ْم أَنْ لَ ْن یَ ْن َقلِ َب ال َّر ُس ُول
الس ْو ِء َوکُ ْن ُت ْم
َوالْ ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ َىل أَ ْهلِیه ِْم أَبَدً ا َو ُزیِّ َن َذلِکَ ِفی ُقلُو ِبک ُْم َوظَ َن ْن ُت ْم ظَ َّن َّ
َق ْو ًما بُو ًرا ﴿َ ﴾١٢و َم ْن ل َْم یُ ْؤ ِم ْن بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه َفإِنَّا أَ ْع َتدْ نَا لِلْکَا ِفرِی َن َس ِعی ًرا ﴿﴾١٣
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر ِض یَ ْغ ِف ُر لِ َم ْن یَشَ ا ُء َویُ َع ِّذ ُب َم ْن یَشَ ا ُء َوکَانَ اللَّهُ َغفُو ًرا
َولِلَّ ِه ُملْکُ َّ
یام ﴿َ ﴾١٤س َیق ُ
ُول الْ ُم َخلَّفُونَ إِ َذا انْطَلَ ْق ُت ْم إِ َىل َمغَانِ َم لِ َتأْ ُخ ُذو َها َذ ُرونَا نَ َّت ِب ْعک ُْم
َر ِح ً
ُیرِیدُ ونَ أَنْ ُی َبدِّ لُوا کَال َم اللَّ ِه ُق ْل لَ ْن تَ َّت ِب ُعونَا کَ َذلِک ُْم َق َال ال َّلهُ ِم ْن َق ْب ُل َف َس َیقُولُونَ

پیامنشكنى كند ،تنها به زیان خود پیامن شكسته است; و آن كس كه نسبت به عهدى كه با خدا بسته وفا كند ،بزودى

پاداش عِیمى به او خواهد داد)1٠( .
بزودى متخلفان از اعراب بادیهنشین (عذرتراىش كرده) مىگویند(« :حفظ) اموال و خانوادههاى ما ،ما را به خود مشغول
داشت (و نتوانستیم در سفر حدیبیه تو را همراهى كنیم) ،براى ما طلب آمرزش كن!» آنها به زبان خود چیزى مىگویند
كه در دل ندارند! بگو« :چه كىس مىتواند در برابر خداوند از شام دفاع كند هرگاه زیاىن براى شام بخواهد ،و یا اگر نفعى
اراده كند (مانع گردد)؟! و خداوند به همه كارهایى كه انجام مىدهید آگاه است!» ()11
وىل شام گامن كردید پیامرب و مؤمنان هرگز به خانوادههاى خود بازنخواهند گشت; و این (پندار غلط) در دلهاى شام زینت
یافته بود و گامن بد كردید; و رسانجام (در دام شیطان افتادید و) هالك شدید! ()1٢
آن كس كه به خدا و پیامربش ایامن نیاورده (رسنوشتش دوزخ است) ،چرا كه ما براى كافران آتش فروزان آماده كردهایم!
()1٣
مالكیت و حاكمیت آسامنها و زمین از آن خداست; هر كس را بخواهد (و شایسته بداند) مىبخشد ،و هر كس را بخواهد
مجازات مىكند; و خداوند آمرزنده و رحیم است)1٤( .
هنگامى كه شام براى به دست آوردن غنایمى حركت كنید ،متخلفان (حدیبیه) مىگویند :سخللّهبگذارید ما هم در پى
شام بیائیم ،آنها مىخواهند كالم خدا را تغییر دهند; بگو« :هرگز نباید بدنبال ما بیایید; این گونه خداوند از قبل گفته
است!»آنها به زودى مىگویند« :شام نسبت به ما حسد مىورزید!» وىل آنها جز اندىك منىفهمند! ()1٥

َب ْل تَ ْح ُسدُ ونَ َنا َب ْل کَانُوا ال َی ْف َق ُهونَ إِال َقلِیال ﴿﴾١٥
ترجمه سوره الفتح

كساىن كه با تو بیعت مىكنند (در حقیقت) تنها با خدا بیعت مىمنایند ،و دست خدا باالى دست آنهاست; پس هر كس
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با سالم و درود بر شام و آرزوی توفیق عمل به قرآن  ،امید است که این هدیه
ناقابل بتواند در راستای یادگیری و یاد دهی کمکی برای شام باشد.

اگر در اجرای پاورها با بهم ریختگی فونتهامواجه شدید ،حتام فونتها را از
وبالگ دریافت و نصب منایید در ضمن از آفیس  2010یا  2013به باال
استفاده منایید تا ازبهم ریختگی فونت در پاورپوینت جلوگیری شود و هم
افکتها و صوتهاخوب به منایش در آید .
با تشکر .گیتی نورد.
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لَ ْو أَن َزلْ َنا َه َذا الْ ُق ْرآنَ َع ََل َج َب ٍل لَّ َرأَيْ َت ُه خ ِ
َاش ًعا ُّم َت َص ِّد ًعا ِّم ْن خَشْ َي ِة ال َّل ِه .سوره حرش :آیه 21
اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى فرستاديم يقينا آن [كوه] را از بيم خدا فروتن [و] از هم پاشيده مى ديدى ()21
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یم ﴿َ ﴾٥یا أَ ُّی َها الَّ ِذی َن آ َم ُنوا إِنْ َجا َءک ُْم َف ِاس ٌق ِب َن َبإٍ َف َت َب َّی ُنوا أَنْ
َولَ ْو أَنَّ ُه ْم َص َ َُبوا َح َّتى تَ ْخ ُر َج إِلَ ْیه ِْم لَکَانَ َخ ْی ًرا لَ ُه ْم َوالل َُّه َغفُو ٌر َر ِح ٌ
ت ُِصی ُبوا َق ْو ًما ِب َج َهالَ ٍة َف ُت ْص ِب ُحوا َع ََل َما َف َعلْ ُت ْم نَا ِد ِمی َن ﴿َ ﴾٦وا ْعلَ ُموا أَنَّ ِفیک ُْم َر ُس َول اللَّ ِه لَ ْو ُی ِطی ُعک ُْم ِفی کَ ِثی ٍر ِم َن األ ْم ِر لَ َع ِن ُّت ْم َولَ ِک َّن

اإلیامنَ َو َزیَّ َن ُه ِفی ُقلُو ِبک ُْم َوکَ َّر َه إِلَ ْیک ُُم الْکُ ْف َر َوالْف ُُُ َ
وَ َوالْ ِع ْص َیانَ أُو َل ِِئََ ُه ُم ال َّر ِاش ُدونَ ﴿َ ﴾٧فضْ ال ِم َن اللَّ ِه
الل ََّه َح َّب َب إِلَ ْیک ُُم َ
َت إِ ْح َدا ُه َام َع ََل األ ْخ َرى َفقَاتِلُوا الَّ ِتی
یم ﴿َ ﴾٨وإِنْ طَائِ َف َتانِ ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن ا ْق َت َتلُوا َفأَ ْصلِ ُحوا َب ْی َن ُه َام َف ِإنْ َبغ ْ
یم َح ِک ٌ
َونِ ْع َم ًة َوالل َُّه َعلِ ٌ
تَ ْب ِغی َح َّتى تَ ِفی َء إِ ََل أَ ْم ِر اللَّ ِه َفإِنْ َفا َء ْت َفأَ ْصلِ ُحوا بَ ْی َن ُه َام بِالْ َع ْد ِل َوأَ ْق ُِطُوا إِنَّ الل ََّه یُ ِح ُّب الْ ُمق ُِْ ِطی َن ﴿ ﴾٩إِمنَّ َا الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َو ٌة
َفأَ ْصلِ ُحوا َب ْی َن أَ َخ َو ْیک ُْم َواتَّقُوا الل ََّه لَ َعلَّک ُْم تُ ْر َح ُمونَ ﴿َ ﴾١٠یا أَ ُّی َها الَّ ِذی َن آ َم ُنوا ال َی ُْ َخ ْر َقو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم َع ََس أَنْ َیکُونُوا َخ ْی ًرا ِم ْن ُه ْم َوال
االس ُم الْف ُُُ ُ
اإلیامنِ َو َم ْن ل َْم َی ُت ْب
نِ َُا ٌء ِم ْن نِ َُا ٍء َع ََس أَنْ َیکُ َّن َخ ْی ًرا ِم ْن ُه َّن َوال تَلْ ِم ُزوا أَنْف َُُک ُْم َوال تَ َنا َب ُزوا بِاأللْق ِ
وَ َب ْع َد َ
َاب ِب ِْئ َس ْ
َفأُو َل ِِئََ ُه ُم الظَّالِ ُمونَ ﴿﴾١١
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اگر آنها صَب مىكردند تا خود به رساغشان آیى ،براى آنان بهرت بود; و خداوند آمرزنده و رحیم است! ()۵

یم ﴿ ﴾٥یَا أَیُّ َها الَّ ِذی َن
َولَ ْو أَنَّ ُه ْم َص َ َُبوا َح َّتى تَ ْخ ُر َج إِلَ ْیه ِْم لَکَانَ َخ ْی ًرا لَ ُه ْم َواللَّهُ َغفُو ٌر َر ِح ٌ

اى كُاىن كه ایامن آوردهاید! اگر شخص فاسقى خَبى براى شام بیاورد ،درباره آن تحقیق كنید ،مبادا به گروهى از روى ناداىن

آ َم ُنوا إِنْ َجا َءک ُْم َف ِاس ٌق ِب َن َبإٍ َف َت َب َّی ُنوا أَنْ ت ُِصی ُبوا َق ْو ًما ِب َج َهالَ ٍة َف ُت ْص ِب ُحوا َع ََل َما َف َعلْ ُت ْم نَا ِد ِمی َن

﴿َ ﴾٦وا ْعلَ ُموا أَنَّ ِفیک ُْم َر ُس َ
ول اللَّ ِه لَ ْو یُ ِطی ُعک ُْم ِفی کَ ِثی ٍر ِم َن األ ْم ِر لَ َع ِن ُّت ْم َولَ ِک َّن اللَّهَ َح َّب َب
اإلیامنَ َو َزیَّ َنهُ ِفی ُقلُو ِبک ُْم َوکَ َّر َه إِلَ ْیکُ ُم الْکُ ْف َر َوالْف ُُُ َ
وَ َوالْ ِع ْص َیانَ أُو َل ِِئََ ُه ُم
إِلَ ْیک ُُم َ

آسیب برسانید و از كرده خود پشیامن شوید! ()۶
و بدانید رسول خدا در میان شامست; هرگاه در بُیارى از كارها از شام اطاعت كند ،به مشقت خواهید افتاد; وَل خداوند
ایامن را محبوب شام قرار داده و آن را در دلهایتان زینت بخشیده ،و (به عكس) كفر و فُق و گناه را منفورتان قرار داده
است; كُاىن كه داراى این صفاتند هدایت یافتگانند! ()۷

یم ﴿َ ﴾٨وإِنْ طَائِ َف َتانِ ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن
یم َح ِک ٌ
ال َّر ِاشدُ ونَ ﴿َ ﴾٧فضْ ال ِم َن اللَّ ِه َونِ ْع َم ًة َواللَّهُ َعلِ ٌ
َت إِ ْحدَ ا ُه َام َع ََل األ ْخ َرى َفقَاتِلُوا الَّ ِتی تَ ْب ِغی َح َّتى تَ ِفی َء إِ ََل
ا ْق َت َتلُوا َفأَ ْصلِ ُحوا بَ ْی َن ُه َام َفإِنْ بَغ ْ
أَ ْم ِر اللَّ ِه َفإِنْ َفا َء ْت َفأَ ْصلِ ُحوا بَ ْی َن ُه َام بِالْ َعدْ ِل َوأَ ْق ُِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُ ِح ُّب الْ ُمق ُِْ ِطی َن ﴿ ﴾٩إِمنَّ َا

(و این براى شام بعنوان) فضل و نعمتى از سوى خداست; و خداوند دانا و حكیم است)۸( !.
و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند ،آنها را آشتى دهید; و اگر یىك از آن دو بر دیگرى تجاوز كند ،با
گروه متجاوز پیكار كنید تا به فرمان خدا بازگردد; و هرگاه بازگشت (و زمینه صلح فراهم شد) ،در میان آن دو به عدالت صلح
برقرار سازید; و عدالت پیشه كنید كه خداوند عدالت پیشگان را دوست مىدارد)۹( .

مؤمنان برادر یكدیگرند; پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهید و تقواى الهى پیشه كنید ،باشد كه مشمول رحمت او شوید!

الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َو ٌة َفأَ ْصلِ ُحوا بَ ْی َن أَ َخ َویْک ُْم َواتَّ ُقوا اللَّهَ لَ َعلَّک ُْم تُ ْر َح ُمونَ ﴿ ﴾١٠یَا أَیُّ َها الَّ ِذی َن

()10

آ َم ُنوا ال یَ ُْ َخ ْر َقو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم َع ََس أَنْ یَکُونُوا َخ ْی ًرا ِم ْن ُه ْم َوال نِ َُا ٌء ِم ْن نِ َُا ٍء َع ََس أَنْ یَکُ َّن

اى كُاىن كه ایامن آوردهاید! نباید گروهى از مردان شام گروه دیگر را مُخره كنند ،شاید آنها از اینها بهرت باشند; و نه زناىن

االس ُم الْف ُُُ ُ
إلیامنِ َو َم ْن
َخ ْی ًرا ِم ْن ُه َّن َوال تَلْ ِم ُزوا أَنْف َُُک ُْم َوال تَ َنابَ ُزوا بِاأللْق ِ
وَ بَ ْعدَ ا َ
َاب ِب ِْئ َس ْ

زنان دیگر را ،شاید آنان بهرت از اینان باشند; و یكدیگر را مورد طعن و عیبجویى قرار ندهید و با القاب زشت و ناپُند یكدیگر
را یاد نكنید ،بُیار بد است كه بر كَس پس از ایامن نام كفرآمیز بگذارید; و آنها كه توبه نكنند ،ظامل و ستمگرند! ()11

ل َْم یَ ُت ْب َفأُو َل ِِئََ ُه ُم الظَّالِ ُمونَ ﴿﴾١١
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