
 تدرش سایت مینویسم: پی دی اف سوره احزاب با خط

 الرَِّحیمِ  الرَّْحَمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 

 

 مهربان رحمتگر خداوند نام به

 

 

 ًماَعلِی َكانَ  اللَّهَ  إِنَّ  َواْلُمَنافِِقینَ  اْلَكافِرِينَ  تُِطعِ  َولَ  اللَّهَ  اتَّقِ  النَّبِيُّ  أَيَُّها يَا

 ﴾۱﴿ َحكِیًما

 

 منما، اطاعت منافقان و كافران از و كن پیشه الهي تقوي پیامبر اي

 (۱. )است حكیم و عالم خداوند

 

 

 ﴾۲﴿ َخبِیًرا تَْعَملُونَ  بَِما َكانَ  اللَّهَ  إِنَّ  َرب ِكَ  ِمنْ  إِلَْیكَ  ُيوَحى َما َواتَّبِعْ 

 

 خداوند كه نما پیروي شودمي وحي تو به پروردگارت سوي از آنچه از و

 (۲. )است آگاه دهیدمي انجام آنچه به

 

 

 ﴾۳﴿ َوكِیلً  بِاللَّهِ  َوَكَفى اللَّهِ  َعلَى َوتََوكَّلْ 

 

 (۳. )باشد انسان مدافع و حافظ خدا كه بس همین و كن، خدا بر توكل و



 

 

ئِي أَْزَواَجُكمُ  َجَعلَ  َوَما َجْوفِهِ  فِي َقْلبَْینِ  ِمنْ  لَِرُجل   اللَّهُ  َجَعلَ  َما  اللَّ

َهاتُِكمْ  ِمْنُهنَّ  تُظَاِهُرونَ   بِأَْفَواِهُكمْ  َقْولُُكمْ  َذلُِكمْ  أَْبَناَءُكمْ  أَْدِعیَاَءُكمْ  َجَعلَ  َوَما ُأمَّ

بِیلَ  يَْهِدي َوُهوَ  اْلَحقَّ  يَُقولُ  َواللَّهُ   ﴾۴﴿ السَّ

 

 هرگز و نیافريده، وجودش درون در قلب دو هیچكس براي خداوند

 و نداده، قرار شما مادران دهیدمي قرار «ظهار» مورد كه را همسرانتان

 اين است، نداده قرار حقیقي فرزند را شما هاي فرزندخوانده( نیز)

 و باطل سخني) گوئیدمي خود زبان به تنها شما كه است سخني

 (۴. )كندمي هدايت راست راه به و گويد،مي حق خداوند اما( بیماخذ

 

 

 فِي َفِإْخَوانُُكمْ  َءُهمْ آبَا تَْعلَُموا لَمْ  َفإِنْ  اللَّهِ  ِعْندَ  أَْقَسطُ ُهوَ  ِِلبَائِِهمْ  اْدُعوُهمْ 

 تََعمََّدتْ  َما َولَكِنْ  بِهِ  أَْخطَْأُتمْ  فِیَما ُجَناح   َعلَْیُكمْ  َولَْیسَ  َوَمَوالِیُكمْ  الد ِينِ 

 ﴾۵﴿ َرِحیًما َغُفوًرا اللَّهُ  َوَكانَ  ُقلُوُبُكمْ 

 

 اگر و است، تر عادلنه خدا نزد كار اين كه بخوانید پدرانشان نام به را آنها

 اما هستند، شما موالي و ديني برادران آنها شناسیدنمي را آنها پدران

 زندمي سر شما از( مورد اين در) كه خطاهائي در نیست شما بر گناهي

 عمد روي از را آنچه ولي( زنیدمي صدا ديگران نام به را آنها بیتوجه و)

 (۵. )است رحيم و غفور خداوند و( داد خواهد قرار حساب مورد) گوئيدمي

 

 



َهاتُُهمْ  َوأَْزَواُجهُ  أَْنُفِسِهمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمِنینَ  أَْولَى النَّبِيُّ   اْْلَْرَحامِ  َوُأولُو ُأمَّ

 واتَْفَعلُ أَنْ  إِلَّ  َواْلُمَهاِجِرينَ  اْلُمْؤِمنِینَ  ِمنَ  اللَّهِ  كَِتابِ  فِي بِبَْعض   أَْولَى بَْعُضُهمْ 

 ﴾۶﴿ مَسْطُورًا الْكِتَابِ فِي َذلِكَ  َكانَ  َمْعُروًفا أَْولِیَائُِكمْ  إِلَى

 

 مادران او همسران و است، اولي آنها خود از منان مؤ به نسبت پیامبر

 مؤ از يكديگر به نسبت خويشاوندان و شوند،مي محسوب( منان مؤ) آنها

 اينكه مگر هستند، اولي داشته مقرر خدا آنچه در مهاجران و منان

 به خود اموال از سهمي و) كنید نیكي دوستانشان به نسبت بخواهید

 (۶. )است شده نوشته الهي كتاب در حكم اين( بدهید آنها

 

 

 َوِعیَسى َوُموَسى َوإِْبَراِهیمَ  نُوح   َوِمنْ  َوِمْنكَ  ِمیَثاَقُهمْ  النَّبِی ِینَ  ِمنَ  أََخْذنَا َوإِذْ 

 ﴾۷﴿ ظًاَغلِی ِمیَثاًقا ِمْنُهمْ  َوأََخْذنَا َمْريَمَ  اْبنِ 

 

 و نوح از و تو از و گرفتیم، پیمان پیامبران از كه را هنگامي بیاور خاطر به

 محكمي پیمان آنها همه از و مريم، بن عیسي و موسي و ابراهیم

(. نكنند كوتاهي رهبري و رسالت و تبلیغ مسئولیت اداي در كه) گرفتیم

(۷) 

 

 

 ﴾۸﴿ أَلِیًما َعَذابًا لِْلَكافِرِينَ  َوأََعدَّ  ِصْدقِِهمْ  َعنْ  الصَّاِدقِینَ  لِیَْسأَلَ 

 

 آماده دردناك عذاب كافران براي و كند ال سؤ راستگويان صدق از خدا تا

 (۸. )است ساخته

 



 

 ِهمْ َعلَیْ  َفأَْرَسْلَنا ُجُنود   َجاَءْتُكمْ  إِذْ  َعلَْیُكمْ  اللَّهِ  نِْعَمةَ  اْذُكُروا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا

 ﴾۹﴿ بَِصیًرا تَْعَملُونَ  بَِما اللَّهُ  َوَكانَ  تََرْوَها لَمْ  َوُجُنوًدا رِيًحا

 

 آن در آوريد ياد به خودتان بر را خدا نعمت ايد آورده ايمان كه كساني اي

 و باد ما ولي آمدند، شما سراغ به( عظیمي) لشكرهاي كه هنگام

 هب و) ديديدنمي را آنها كه لشكرياني و فرستاديم آنها بر سختي طوفان

 دهیدمي انجام آنچه به خداوند و( شكستیم هم در را آنها وسیله اين

 (۹. )است بينا

 

 

 اْلُقلُوبُ  َوبَلََغتِ  اْْلَْبَصارُ  َزاَغتِ  َوإِذْ  ِمْنُكمْ  أَْسَفلَ  َوِمنْ  َفْوقُِكمْ  ِمنْ  َجاُءوُكمْ  إِذْ 

 ﴾۱۱﴿ الظُُّنونَا بِاللَّهِ  َوتَظُنُّونَ  اْلَحَناِجرَ 

 

 وارد شما( شهر) پائین و بال طرف از آنها كه را زماني بیاوريد خاطر به

 شدت از چشمها كه را زماني و( كردند محاصره را مدينه و) شدند

 گوناگون گمانهاي و بود، رسیده لب به جانها و بود، شده خیره وحشت

 (۱۱! )برديدمي خدا به بدي

 

 

 ﴾۱۱﴿ َشِديًدا ِزْلَزالً  َوُزْلزِلُوا اْلُمْؤِمُنونَ  اْبُتلِيَ  ُهَنالِكَ 

 

 (۱۱. )خوردند سختي تكان و شدند آزمايش مؤمنان آنجا در

 

 



 إِلَّ  َوَرُسوُلهُ  اللَّهُ  َوَعَدنَا َما َمَرض   ُقلُوبِِهمْ  فِي َوالَِّذينَ  اْلُمَنافُِقونَ  يَُقولُ  َوإِذْ 

 ﴾۱۲﴿ ُغُروًرا

 

 بود بیماري دلهايشان در كه آنها و منافقان كه را زماني بیاوريد بخاطر

 (۱۲. )اند نداده ما به دروغین هاي وعده جز پیامبرش و خدا گفتندمي

 

 

 َفرِيق   َويَْسَتْأِذنُ  َفاْرِجُعوا لَُكمْ  ُمَقامَ  لَ  يَْثِربَ  أَْهلَ  يَا ِمْنُهمْ  طَائَِفة   َقالَتْ  َوإِذْ 

 ﴾۱۳﴿ فَِراًرا إِلَّ  ُيرِيُدونَ  إِنْ  بَِعْوَرة   ِهيَ  َوَما ة  َعْورَ  ُبُیوتََنا إِنَّ  يَُقولُونَ  النَّبِيَّ  ِمْنُهمُ 

 

 يثرب اهل اي: گفتند آنها از گروهي كه را زماني بیاوريد خاطر به نیز و

 باز خود هاي خانه به نیست، شما توقف جاي اينجا(! مدينه مردم)

 و خواستندمي بازگشت اجازه پیامبر از آنان از گروهي و گرديد،

 نبود، حفاظ بدون كه حالي در است، حفاظ بدون ما هاي خانه گفتندمي

 (۳۱! )كنند فرار( جنگ از) خواستندمي فقط آنها

 

 

 إِلَّ  بَِها تَلَبَُّثوا َوَما َِلتَْوَها اْلِفْتَنةَ  ُسئِلُوا ثُمَّ  أَْقطَاِرَها ِمنْ  َعلَْیِهمْ  ُدِخلَتْ  َولَوْ 

 ﴾۱۱﴿ يَِسیًرا

 

 وارد آنان بر مدينه جوانب و اطراف از دشمنان اگر كه بودند چنان آنها

 كردندمي آنها به شرك سوي به بازگشت پیشنهاد و شدندمي

. كردندنمي درنگ راه اين انتخاب براي كمي مدت جز و پذيرفتند،مي

(۱۱) 

 



 

 َمْسُئولً  اللَّهِ  َعْهدُ  َوَكانَ  اْْلَْدبَارَ  ُيَولُّونَ  لَ  َقْبلُ  ِمنْ  اللَّهَ  َعاَهُدوا َكانُوا َولََقدْ 

﴿۱۵﴾ 

 

 عهد و نكنند، دشمن به پشت كه بودند كرده عهد خدا با اين از قبل آنها

 (۱۵(. )مسئولند آن برابر در و) گرفت خواهد قرار ال سؤ مورد الهي

 

 

 یلً َقلِ  إِلَّ  ُتَمتَُّعونَ  لَ  َوإًِذا اْلَقْتلِ  أَوِ  اْلَمْوتِ  ِمنَ  َفَرْرُتمْ  إِنْ  اْلِفَرارُ  يَْنَفَعُكمُ  لَنْ  ُقلْ 

﴿۱۱﴾ 

 

 نخواهد شما حال به سودي كنید فرار شدن كشته يا مرگ از اگر: بگو

 (۱۱. )گرفت نخواهید زندگاني از كمي بهره جز هنگام آن در و داشت،

 

 

 َولَ  َرْحَمةً  بُِكمْ  أََرادَ  أَوْ  ُسوًءا بُِكمْ  أََرادَ  إِنْ  اللَّهِ  ِمنَ  يَْعِصُمُكمْ  الَِّذي َذا َمنْ  ُقلْ 

 ﴾۱۷﴿ نَِصیًرا َولَ  َولِی ًا اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  لَُهمْ  يَجُِدونَ 

 

 او اگر كند حفظ خدا اراده برابر در را شما تواندمي كسي چه: بگو

 سرپرست هیچ خدا از غیر و كرده، اراده شما براي را رحمتي يا مصیبت

 (۱۷. )يافت نخواهند ياوري و

 

 



ْخَوانِِهمْ  َواْلَقائِلِینَ  ِمْنُكمْ  اْلُمَعو ِقِینَ  اللَّهُ  يَْعلَمُ  َقدْ   اْلبَْأسَ  يَْأتُونَ  َولَ  إِلَْیَنا َهلُمَّ  ِِلِ

 ﴾۱۸﴿ َقلِیلً  إِلَّ 

 

 به كه را كساني و داشتندمي باز جنگ از را مردم كه كساني خداوند

( دكشی بیرون معركه از را خود و) بیائید ما سوي به گفتندمي خود برادران

 كارزار كمي مقدار به جز( و ضعیفند مردمي) آنها شناسدمي خوبي هب

 (۱۸. )كنندنمي

 

 

ةً   َكالَِّذي أَْعُیُنُهمْ  تَُدورُ  إِلَْیكَ  يَْنظُُرونَ  َرأَْيَتُهمْ  اْلَخْوفُ  َجاءَ  َفِإَذا َعلَْیُكمْ  أَِشحَّ

ةً  ِحَداد   بَِأْلِسَنة   َسلَُقوُكمْ  اْلَخْوفُ  َذَهبَ  َفِإَذا اْلَمْوتِ  ِمنَ  َعلَْیهِ  ُيْغَشى  أَِشحَّ

 يَِسيرًا الل َهِِ َعلَى َذلِكَ وَكَانَ أَعْمَالَهُمْ الل َهُ َفأَْحبَطَ  ُيْؤِمُنوا لَمْ  ُأولَِئكَ  اْلَخْیرِ  َعلَى

﴿۳۹﴾ 

 

 و ترس لحظات كه هنگامي و بخیلند، شما به نسبت چیز همه در آنها

 و كنندمي نگاه تو به آنچنان كنيمي مشاهده آيد پیش بحراني

! كنند تهي قالب خواهندمي گوئي كه چرخدمي حدقه در چشمهايشان

 خشن و تند زبانهاي نشست فرو ترس و خوف حالت كه هنگامي اما

 از را خود سهم و) گشايندمي شما بر عصبانيت و خشم از انبوهي با را خود

 هرگز آنها بخيلند، و حريص نيز آن در كه حالي در!( كنندمي مطالبه غنائم

 خدا بر كار اين و كرد نابود و حبط را اعمالشان خداوند لذا اند نياورده ايمان

 (۳۹. )است آسان

 

 

 فِي بَاُدونَ  أَنَُّهمْ  لَوْ  يََودُّوا اْْلَْحَزابُ  يَْأتِ  َوإِنْ  يَْذَهُبوا لَمْ  اْْلَْحَزابَ  يَْحَسُبونَ 

 ﴾۲۱﴿ َقلِیلً  إِلَّ  َقاتَلُوا َما فِیُكمْ  َكانُوا َولَوْ  أَْنبَائُِكمْ  َعنْ  يَْسَألُونَ  اْْلَْعَرابِ 



 

 اينها برگردند اگر و اند، نرفته احزاب لشكر هنوز كنندمي گمان آنها

 از و شوند پنهان و پراكنده نشین باديه اعراب میان در دارندمي دوست

 پیكار كمي جز باشند شما میان در اگر و گردند جويا شما اخبار

 (۲۱. )كنندنمي

 

 

 اِْلِخرَ  َواْلیَْومَ  اللَّهَ  يَْرُجو َكانَ  لَِمنْ  َحَسَنة   ُأْسَوة   اللَّهِ  َرُسولِ  فِي لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ 

 ﴾۲۱﴿ َكثِیًرا اللَّهَ  َوَذَكرَ 

 

 كه آنها براي بود، نیكوئي سرمشق خدا رسول زندگي در شما براي

. كنندمي ياد بسیار را خدا و دارند، رستاخیز روز و خدا رحمت به امید

(۲۱) 

 

 

ا  اللَّهُ  َوَصَدقَ  َوَرُسوُلهُ  اللَّهُ  َوَعَدنَا َما َهَذا َقاُلوا اْْلَْحَزابَ  اْلُمْؤِمُنونَ  َرأَى َولَمَّ

 ﴾۲۲﴿ َوتَْسلِیًما إِيَمانًا إِلَّ  َزاَدُهمْ  َوَما َوَرُسوُلهُ 

 

 كه تاس همان اين: گفتند ديدند، را احزاب لشكر منان، مؤ كه هنگامي

 و اند، گفته راست رسولش و خدا و فرموده وعده ما به رسولش و خدا

 (۲۲. )نیفزود چیزي آنها تسلیم و ايمان بر جز موضوع اين

 

 

 نَْحبَهُ  َقَضى َمنْ  َفِمْنُهمْ  َعلَْیهِ  اللَّهَ  َعاَهُدوا َما َصَدُقوا رَِجال   اْلُمْؤِمنِینَ  ِمنَ 

ُلوا َوَما يَْنَتِظرُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ   ﴾۲۳﴿ تَْبِديلً  بَدَّ



 

 بستند خدا با كه عهدي سر بر كه هستند مرداني منان مؤ میان در

 شربت او راه در و) بردند آخر به را خود پیمان بعضي اند، ايستاده صادقانه

 رد تبديلي و تغییر هرگز و انتظارند در ديگر بعضي و( نوشیدند شهادت

 (۲۳. )اند نداده خود پیمان و عهد

 

 

 ْیِهمْ َعلَ  يَُتوبَ  أَوْ  َشاءَ  إِنْ  اْلُمَنافِِقینَ  َوُيَعذ ِبَ  بِِصْدقِِهمْ  الصَّاِدقِینَ  اللَّهُ  لِیَْجزِيَ 

 ﴾۲۱﴿ َرِحیًما َغُفوًرا َكانَ  اللَّهَ  إِنَّ 

 

 و دهد،  پاداش صدقشان خاطر به را صادقان خداوند كه است اين هدف

 ،بپذيرد را آنها توبه( كنند توبه اگر) يا كند عذاب بخواهد هرگاه را منافقان

 (۲۱. )است رحیم و غفور خداوند كه چرا

 

 

 الَ اْلِقتَ  اْلُمْؤِمنِینَ  اللَّهُ  َوَكَفى َخْیًرا يََناُلوا لَمْ  بَِغْیِظِهمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  اللَّهُ  َوَردَّ 

 ﴾۲۵﴿ َعزِيًزا َقوِي ًا اللَّهُ  َوَكانَ 

 

 كار از اي نتیجه بیآنكه گرداند باز خشم از مملو دلي با را كافر احزاب خدا

 بینیاز جنگ از را منان مؤ میدان اين در خداوند و باشند، گرفته خود

! است ناپذير شكست و قوي خدا و( كرد نصیبشان را پیروزي و) ساخت،

(۲۵) 

 

 



 ُقلُوبِِهمُ  فِي َوَقَذفَ  َصیَاِصیِهمْ  ِمنْ  اْلكَِتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  ظَاَهُروُهمْ  الَِّذينَ  َوأَْنَزلَ 

 ﴾۲۱﴿ َفرِيًقا َوتَْأِسُرونَ  تَْقُتلُونَ  َفرِيًقا الرُّْعبَ 

 

 از كردند حمايت( عرب مشركان) آنها از كه را كتاب اهل از گروهي خداوند

 كارشان) افكند رعب آنها دلهاي در و كشید، پائین محكمشان هاي قلعه

 اسیر را هيگرو و رسانديدمي قتل به را گروهي( كه رسید جائي به

 (۲۱. )كرديدمي

 

 

 ُكل ِ  َعلَى اللَّهُ  َوَكانَ  تَطَُئوَها لَمْ  َوأَْرًضا َوأَْمَوالَُهمْ  َوِديَاَرُهمْ  أَْرَضُهمْ  َوأَْوَرثَُكمْ 

 ﴾۲۷﴿ َقِديًرا َشْيء  

 

 را زمیني( همچنین) و گذاشت شما اختیار در را هايشان خانه و زمینها و

 (۲۷. )است قادر چیزي هر بر خداوند و بوديد ننهاده گام آن در هرگز كه

 

 

ْنیَا اْلَحیَاةَ  ُترِْدنَ  ُكْنُتنَّ  إِنْ  ِْلَْزَواِجكَ  ُقلْ  النَّبِيُّ  أَيَُّها يَا  َفَتَعالَْینَ  َوِزيَنَتَها الدُّ

 ﴾۲۸﴿ َجِمیلً  َسَراًحا َوُأَسر ِْحُكنَّ  ُأَمت ِْعُكنَّ 

 

 را آن برق و زرق و دنیا زندگي شما اگر: بگو همسرانت به! پیامبر اي

 رها نیكوئي طرز به را شما و دهم شما به اي هديه بیائید خواهیدمي

 (۲۸! )سازم

 

 



ارَ  َوَرُسولَهُ  اللَّهَ  ُترِْدنَ  ُكْنُتنَّ  َوإِنْ   ِمْنُكنَّ  لِْلُمْحِسَناتِ  أََعدَّ  اللَّهَ  َفإِنَّ  اِْلِخَرةَ  َوالدَّ

 ﴾۲۹﴿ َعِظیًما أَْجًرا

 

 براي خداوند هستید طالب را آخرت سراي و پیامبرش و خدا شما اگر و

 (۲۹. )است ساخته آماده عظیم پاداش شما نیكوكاران

 

 

ِ  نَِساءَ  يَا  نِ ِضْعَفیْ  اْلَعَذابُ  لََها ُيَضاَعفْ  ُمبَی َِنة   بَِفاِحَشة   ِمْنُكنَّ  يَْأتِ  َمنْ  النَّبِي 

 ﴾۳۱﴿ يَِسیًرا اللَّهِ  َعلَى َذلِكَ  َوَكانَ 

 

 شود مرتكب فاحشي و آشكار گناه شما از كدام هر! پیامبر همسران اي

 (۳۱. )است آسان خدا براي اين و بود، خواهد چندان دو او عذاب

 

 

 َهالَ  َوأَْعَتْدنَا َمرَّتَْینِ  أَْجَرَها نُْؤتَِها َصالًِحا َوتَْعَملْ  َوَرُسولِهِ  لِلَّهِ  ِمْنُكنَّ  يَْقُنتْ  َوَمنْ 

 ﴾۳۱﴿ َكرِيًما رِْزًقا

 

 انجام صالح عمل و كند، خضوع پیامبرش و خدا براي شما از كس هر و

 او براي ارزشي پر روزي و ساخت، خواهیم چندان دو را او پاداش دهد،

 (۳۱. )ايم ساخته فراهم

 

 

ِ  نَِساءَ  يَا  بِاْلَقْولِ  تَْخَضْعنَ  َفلَ  اتََّقْیُتنَّ  إِنِ  الن َِساءِ  ِمنَ  َكأََحد   لَْسُتنَّ  النَّبِي 

 ﴾۳۲﴿ َمْعُروًفا َقْولً  َوُقْلنَ  َمَرض   َقْلبِهِ  فِي الَِّذي َفیَْطَمعَ 



 

 

 اگر نیستید معمولي زنان از يكي همچون شما! پیامبر همسران اي

 هك نگوئید سخن انگیز هوس اي گونه به اين بنابر كنید، پیشه تقوي

 (۳۲. )بگوئید شايسته سخن و كنند طمع شما در بیماردلن

 

 

 َوآتِینَ  الصََّلةَ  َوأَقِْمنَ  اْْلُولَى اْلَجاِهلِیَّةِ  تَبَرُّجَ  تَبَرَّْجنَ  َولَ  ُبُیوتُِكنَّ  فِي َوَقْرنَ 

 اْلبَْیتِ  أَْهلَ  الر ِْجسَ  َعْنُكمُ  لُِیْذِهبَ  اللَّهُ  ُيرِيدُ  إِنََّما َوَرُسولَهُ  اللَّهَ  َوأَِطْعنَ  الزََّكاةَ 

َرُكمْ   ﴾۳۳﴿ تَْطِهیًرا َوُيطَه ِ

 

( مردم میان در) نخستین جاهلیت همچون و بمانید خود هاي خانه در و

 را رسولش و خدا و كنید، ادا را زكاة و داريد پا بر را نماز و نشويد، ظاهر

 دور اهلبیت شما از را گناه و پلیدي خواهدمي فقط خداوند نمائید اطاعت

 (۳۳. )سازد پاك را شما كامل و كند

 

 

 لَِطیًفا َكانَ  اللَّهَ  إِنَّ  َواْلِحْكَمةِ  اللَّهِ  آيَاتِ  ِمنْ  ُبُیوتُِكنَّ  فِي ُيْتلَى َما َواْذُكْرنَ 

 ﴾۳۱﴿ َخبِیًرا

 

 خوانده دانش حكمت و خداوند آيات از شما هاي خانه در را آنچه و

 (۳۱. )است خبیر و لطیف خداوند كنید، ياد شودمي

 

 



 َواْلَقانَِتاتِ  َواْلَقانِتِینَ  َواْلُمْؤِمَناتِ  نَ َواْلُمْؤِمنِی َواْلُمْسلَِماتِ  اْلُمْسلِِمینَ  إِنَّ 

 َواْلَخاِشَعاتِ  َواْلَخاِشِعینَ  َوالصَّابَِراتِ  َوالصَّابِرِينَ  َوالصَّاِدَقاتِ  َوالصَّاِدقِینَ 

قِینَ  َقاتِ  َواْلُمَتَصد ِ  فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِِظينَ وَالص َائِمَاتِ َوالصَّائِِمینَ  َواْلُمَتَصد ِ

 عَِظيمًا وَأَجْرًا مَغِْفرَةً لَهُمْ الل َهُ أَعَد َ وَالذ َاِكرَاتِ َكثِيرًا الل َهَ وَالذ َاِكرِينَ وَالْحَاِفظَاتِ

﴿۱۵﴾ 

 

 مردان ايمان، با زنان و ايمان با مردان مسلمان، زنان و مسلمان مردان

 مردان كنند،مي اطاعت خدا فرمان از كه زناني و خدا فرمان مطیع

 دانمر شكیبا، و صابر زنان و شكیبا و صابر مردان راستگو، زنان و راستگو

 روزه مردان كننده، انفاق زنان و انفاقگر مردان خشوع، با زنان و خشوع با

 بيعفتي به آلودگي از را خود دامان كه مرداني دارند،مي روزه كه زناني و دار

 هستند خدا ياد به بسيار كه مرداني و پاكدامنند، كه زناني و كنندمي حفظ

 پاداش و مغفرت آنها همه براي خداوند كنند،مي خدا ياد بسيار كه زناني و

 (۱۵. )است ساخته فراهم عظيمي

 

 

 اْلِخیََرةُ  لَُهمُ  يَُكونَ  أَنْ  أَْمًرا َوَرُسوُلهُ  اللَّهُ  َقَضى إَِذا ُمْؤِمَنة   َولَ  لُِمْؤِمن   َكانَ  َوَما

 ﴾۳۱﴿ ُمبِیًنا َضَللً  َضلَّ  َفَقدْ  َوَرُسولَهُ  اللَّهَ  يَْعصِ  َوَمنْ  أَْمِرِهمْ  ِمنْ 

 

 را امري پیامبرش و خدا كه هنگامي ندارد حق ايماني با زن و مرد هیچ

  كس هر و باشد، داشته( خدا فرمان برابر در) خود از اختیاري بدانند لزم

. است شده گرفتار آشكاري گمراهي به كند را رسولش و خدا نافرماني

(۳۱) 

 

 



 هَ اللَّ  َواتَّقِ  َزْوَجكَ  َعلَْیكَ  أَْمِسكْ  َعلَْیهِ  َوأَْنَعْمتَ  َعلَْیهِ  اللَّهُ  أَْنَعمَ  لِلَِّذي تَُقولُ  َوإِذْ 

 تَْخَشاهُ  أَنْ  أََحقُّ  َواللَّهُ  النَّاسَ  َوتَْخَشى ُمْبِديهِ  اللَّهُ  َما نَْفِسكَ  فِي َوُتْخِفي

 فِي حَرَجٌ الْمُؤْمِِنينَ َعلَى يَكُونَ لَا لَِكيِْ َزوَّْجَناَكَها َوطًَرا ِمْنَها َزْيد   َقَضى َفلَمَّا

 ﴾۱۳﴿ مَفْعُولًا الل َهِِ أَمْرُ وَكَانَ َوطَرًا مِنْهُن َ َقضَوْا إِذَا أَدْعِيَائِهِمْ أَزْوَاجِ

 

 تو و بود داده نعمت او به خداوند كه كسي به كه را زماني بیاور خاطر به

 و) بپرهیز خدا از و دار نگاه را همسرت میگفتي بودي داده نعمت او به نیز

 پنهان را چیزي دل در تو و( نموديمي تكرار را امر اين پیوسته

 در ترسیديمي مردم از و كند،مي آشكار را آن خداوند كه داشتيمي

 جدا همسرش از زيد كه هنگامي بترسي، او از كه است سزاوارتر خداوند كه حالي

 با ازدواج در منان مؤ براي مشكلي تا آورديم در تو همسري به را او ما شد

 فرمان و نباشد، گيرند طلاق آنان از كه هنگامي آنها هاي پسرخوانده همسران

 (۱۳. )است شدني انجام خدا

 

 

ِ  َعلَى َكانَ  َما  َخلَْوا الَِّذينَ  فِي اللَّهِ  ُسنَّةَ  لَهُ  اللَّهُ  َفَرضَ  فِیَما َحَرج   ِمنْ  النَّبِي 

 ﴾۳۸﴿ َمْقُدوًرا َقَدًرا اللَّهِ  أَْمرُ  َوَكانَ  َقْبلُ  ِمنْ 

 

 اين نیست، است كرده واجب او بر خدا آنچه در پیامبر بر جرمي هیچگونه

 بوده جاري نیز اند بوده اين از پیش كه كساني مورد در الهي سنت

 (۳۸. )است دقیقي برنامه و حساب روي خدا فرمان و است

 

 

 للَّهِ بِا َوَكَفى اللَّهَ  إِلَّ  أََحًدا يَْخَشْونَ  َولَ  َويَْخَشْونَهُ  اللَّهِ  رَِساَلتِ  ُيبَل ُِغونَ  الَِّذينَ 

 ﴾۳۹﴿ َحِسیبًا

 



 و دكردنمي الهي رسالتهاي تبلیغ كه بودند كساني( پیشین پیامبران)

 همین و نداشتند، واهمه خدا جز هیچكس از و ترسیدندمي او از( تنها)

 (۳۹. )است( آنها اعمال دهنده پاداش و) حسابگر خداوند كه  بس

 

 

 َوَكانَ  النَّبِی ِینَ  َوَخاتَمَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َولَكِنْ  رَِجالُِكمْ  ِمنْ  أََحد   أَبَا ُمَحمَّد   َكانَ  َما

 ﴾۱۱﴿ َعلِیًما َشْيء   بُِكل ِ  اللَّهُ 

 

 رينآخ و خاتم و خدا رسول ولي نبود، شما مردان از هیچیك پدر محمد

 (۱۱. )است آگاه چیز هر به خداوند و است پیامبران

 

 

 ﴾۱۱﴿ َكثِیًرا ِذْكًرا اللَّهَ  اْذُكُروا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا

 

 (۱۱. )كنید ياد بسیار را خدا ايد آورده ايمان كه كساني اي

 

 

 ﴾۱۲﴿ َوأَِصیلً  ُبْكَرةً  َوَسب ُِحوهُ 

 

 (۱۲. )نمائید تسبیح را او شام و صبح و

 

 



 َوَكانَ  النُّورِ  إِلَى الظُّلَُماتِ  ِمنَ  لُِیْخرَِجُكمْ  َوَمَلئَِكُتهُ  َعلَْیُكمْ  ُيَصل ِي الَِّذي ُهوَ 

 ﴾۱۳﴿ َرِحیًما بِاْلُمْؤِمنِینَ 

 

 نیز) او فرشتگان و فرستدمي رحمت و درود شما بر كه است كسي او

 و شرك و جهل) ظلمات از را شما تا( كنندمي رحمت تقاضاي شما براي

 مؤ به نسبت او گردد، رهنمون( تقوي و علم و ايمان) نور سوي به( گناه

 (۱۳. )است مهربان منان

 

 

 ﴾۱۱﴿ َكرِيًما أَْجًرا لَُهمْ  َوأََعدَّ  َسَلم   يَْلَقْونَهُ  يَْومَ  تَِحیَُّتُهمْ 

 

 آنها براي و است، سلم كنندمي ديدار را او كه روزي در آنان تحیت

 (۱۱. )است ساخته فراهم ارزشي پر پاداش

 

 

ًرا َشاِهًدا أَْرَسْلَناكَ  إِنَّا النَّبِيُّ  أَيَُّها يَا ِ  ﴾۱۵﴿ َونَِذيًرا َوُمبَش 

 

 انذار و دهنده بشارت و فرستاديم گواه عنوان به را تو ما! پیامبر اي

 (۱۵. )كننده

 

 

 ﴾۱۱﴿ ُمنِیًرا َوِسَراًجا بِإِْذنِهِ  اللَّهِ  إِلَى َوَداِعیًا

 



 روشني چراغ و داديم، قرار او فرمان به هللا سوي به كننده دعوت را تو و

 (۱۱. )بخش

 

 

رِ  ِ  ﴾۱۷﴿ َكبِیًرا َفْضلً  اللَّهِ  ِمنَ  لَُهمْ  بِأَنَّ  اْلُمْؤِمنِینَ  َوبَش 

 

 بزرگي پاداش و فضل خدا سوي از آنها براي كه ده بشارت را منان مؤ و

 (۱۷. )است

 

 

 بِاللَّهِ  َوَكَفى اللَّهِ  َعلَى َوتََوكَّلْ  أََذاُهمْ  َوَدعْ  َواْلُمَنافِِقینَ  اْلَكافِرِينَ  تُِطعِ  َولَ 

 ﴾۱۸﴿ َوكِیلً 

 

 خدا بر منما، اعتنا آنها آزارهاي به و مكن، اطاعت منافقان و كافران از و

 (۱۸. )باشد( تو) مدافع و حامي خدا كه بس همین و كن، توكل

 

 

 أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  طَلَّْقُتُموُهنَّ  ُثمَّ  اْلُمْؤِمَناتِ  نََكْحُتمُ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا

وُهنَّ  ة   ِمنْ  َعلَْیِهنَّ  لَُكمْ  َفَما تََمسُّ ونََها ِعدَّ  َوَسر ُِحوُهنَّ  َفَمت ُِعوُهنَّ  تَْعَتدُّ

 ﴾۱۹﴿ َجِمیلً  َسَراًحا

 

 و كرديد ازدواج را ايمان با زنان كه هنگامي ايد آورده ايمان كه كساني اي

 كه نیست آنها بر شما براي عدهاي داديد طلق شدن همبستر از قبل

 سازيد مند بهره مناسبي هديه با را آنها داريد، نگاه آنرا حساب بخواهید

 (۱۹. )كنید رها را آنها اي شايسته طرز به و



 

 

 

تِي أَْزَواَجكَ  لَكَ  أَْحلَْلَنا إِنَّا النَّبِيُّ  أَيَُّها يَا  يَِمیُنكَ  َملََكتْ  َوَما ُأُجوَرُهنَّ  آتَْیتَ  اللَّ

 َخاَلتِكَ  َوبََناتِ  َخالِكَ  َوبََناتِ  َعمَّاتِكَ  َوبََناتِ  َعم ِكَ  َوبََناتِ  َعلَْیكَ  اللَّهُ  أََفاءَ  ِممَّا

تِي  أَنْ الن َبِي ُِ أَرَادَ إِنْ ِللن َِبي ِ نَفْسَهَا وَهََبتْ إِنْ مُؤْمِنَةًِ َواْمَرأَةً  َمَعكَ  َهاَجْرنَ  اللَّ

 ِفي َعَليْهِمْ فَرَضْنَا مَا عَلِمْنَا َقدْ الْمُؤْمِِنينَ دُونِ مِنْ َلكَ خَالَِصةً يَسْتَنْكِحَهَا

 ﴾۵۵﴿ رَِحيمًا َغفُورًا الل َهُ وَكَانَ حَرَجٌ عََليْكَ يَكُونَ لِكَْيلَا َأيَْمانُهُمْ مَلََكتْ وَمَا أَزْوَاجِهِمْ

 

 حلل تو براي اي پرداخته را مهرشان كه را تو همسران ما! پیامبر اي

 بخشیده تو به خدا كه غنائمي طريق از كه كنیزاني همچنین و كرديم،

 دختران و ها، عمه دختران و تو، عموي دختران و اي شده مالك است

 ايماني با زن گاه هر كردند، مهاجرت تو با كه ها خاله دختران و تو دائي

 پيامبر چنانچه( نشود قائل خود براي مهري و) ببخشد پيامبر به را خود

 نه است مجاز تو براي تنها ازدواجي چنين اما كند ازدواج او با تواندمي بخواهد

 چه كنيزانشان و همسرانشان مورد در آنها براي دانيممي ما منان، مؤ ساير

 است آن خاطر به اين( كندمي ايجاب چه آنها مصالح و) ايم داشته مقرر حكمي

 مهربان و آمرزنده خداوند و باشد، نبوده تو بر( رسالت اداي در) مشكلي كه

 (۵۵. )است

 

 

 َفلَ  َعَزْلتَ  ِممَّنْ  اْبَتَغْیتَ  َوَمنِ  تََشاءُ  َمنْ  إِلَْیكَ  َوتُْؤوِي ِمْنُهنَّ  تََشاءُ  َمنْ  تُْرِجي

 نَّ ُكلُّهُ  آتَْیَتُهنَّ  بَِما َويَْرَضْینَ  يَْحَزنَّ  َولَ  أَْعُیُنُهنَّ  تََقرَّ  أَنْ  أَْدنَى َذلِكَ  َعلَْیكَ  ُجَناحَ 

 ﴾۵۳﴿ حَلِيمًا عَِليمًا الل َهُ وَكَانَ ُقُلوبُِكمْ  فِي َما يَْعلَمُ  َواللَّهُ 

 



 هر و اندازي بتاخیر توانيمي بخواهي را همسرانت از يك هر( موعد)

 كنار بر كه را آنها از بعضي گاه هر و دهي، جاي خود نزد بخواهي را كدام

 حكم اين نیست تو بر گناهي دهي جاي خود نزد بخواهي اي ساخته

 اختیار در آنچه به و نباشند غمگین اينكه و آنها چشم روشني براي الهي

 است شما قلوب در را آنچه خدا و است نزديكتر شوند راضي گذاريمي آنان همه

 حليم حال عين در و است خبر با بندگان مصالح و اعمال همه از خداوند و داندمي

 (۵۳. )كندنمي عجله آنها كيفر در و است

 

 

لَ  أَنْ  َولَ  بَْعدُ  ِمنْ  الن َِساءُ  لَكَ  يَِحلُّ  لَ   ُحْسُنُهنَّ  أَْعَجبَكَ  َولَوْ  أَْزَواج   ِمنْ  بِِهنَّ  تَبَدَّ

 ﴾۵۲﴿ َرقِیبًا َشْيء   ُكل ِ  َعلَى اللَّهُ  َوَكانَ  يَِمیُنكَ  َملََكتْ  َما إِلَّ 

 

 به را همسرانت توانينمي و نیست حلل تو بر زني ديگر اين از بعد

 ديگري همسر و دهي طلق را بعضي) كني تبديل ديگري همسران

 آنچه مگر شود، واقع تو توجه مورد آنها جمال چند هر( برگزيني او بجاي

 است چیز هر مراقب و ناظر خداوند و آيد در تو ملك در كنیز صورت به كه

(. برداشتيم تو از آنها، از همسر اختيار در را قبائل فشار ترتيب اين به و)

(۵۵) 

 

 

ِ  ُبُیوتَ  تَْدُخلُوا لَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا  َغْیرَ  طََعام   إِلَى لَُكمْ  ُيْؤَذنَ  أَنْ  إِلَّ  النَّبِي 

 نَ ُمْسَتْأنِِسی َولَ  َفاْنَتِشُروا طَِعْمُتمْ  َفِإَذا َفاْدُخلُوا ُدِعیُتمْ  إَِذا َولَِكنْ  إِنَاهُ  نَاِظِرينَ 

 مِنَ يَسْتَْحيِي لَا وَالل َهُ مِنْكُمْ َفيَسْتَحِْيي الن َبِي َِ ُيؤْذِي َكانَ  َذلُِكمْ  إِنَّ  لَِحِديث  

 لِقُُلوبِكُمْ أَطْهَرُِ ذَلِكُمِْ حِجَابِ  َورَاءِ مِنِْ فَاسْأَلُوهُن َ مَتَاعًا سَأَْلتُمُوهُن َ وَإِذَا الْحَق ِ

 أََبدًا بَعْدِهِ مِنْ أَزْوَاجَهُِ تَنْكِحُوا أَنِْ وَلَا الل َهِِ رَسُولَ تُؤُْذوا أَنْ لَُكمْ كَانَ وَمَا وَقُُلوبِهِن َ

 ﴾۵۱﴿ عَظِيمًا الل َهِ عِنْدَِ كَانَ ذَلِكُمْ إِن َ



 

 

 اشم به مگر ويدنش داخل پیامبر بیوت در! ايد آورده ايمان كه كساني اي

( و نیائید موعد از قبل اينكه بر مشروط) شود داده غذا صرف براي اجازه

 و شويد داخل شديد دعوت كه هنگامي اما ننشینید، غذا وقت انتظار در

 صحبت و بحث به( غذا صرف از بعد) و شويد، پراكنده خورديد غذا وقتي

 اما كند،مي شرم شما از او ولي كردمي ناراحت را پيامبر عمل اين ننشينيد،

 عنوان به) زندگي وسائل از چيزي كه هنگامي و ندارد شرم حق( بيان) از خداوند

 كار اين بخواهيد، پرده پشت از خواهيدمي( پيامبر همسران) آنها از( عاريت

 نه و دهيد آزار را خدا رسول نداريد حق شما و دارد،مي پاكتر را آنها و شما دلهاي

 عظيم خدا نزد كار اين كه آوريد در خود همسري به او از بعد را او همسران هرگز

 (۵۱! )است

 

 

 ﴾۵۱﴿ َعلِیًما َشْيء   بُِكل ِ  َكانَ  اللَّهَ  َفإِنَّ  ُتْخُفوهُ  أَوْ  َشْیًئا تُْبُدوا إِنْ 

 

. است آگاه چیز همه از خداوند داريد پنهان يا كنید آشكار را چیزي اگر

(۵۱) 

 

 

 َولَ  إِْخَوانِِهنَّ  أَْبَناءِ  َولَ  إِْخَوانِِهنَّ  َولَ  أَْبَنائِِهنَّ  َولَ  آبَائِِهنَّ  فِي َعلَْیِهنَّ  ُجَناحَ  لَ 

 َكانَ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  َواتَِّقینَ  أَْيَماُنُهنَّ  َملََكتْ  َما َولَ  نَِسائِِهنَّ  َولَ  أََخَواتِِهنَّ  أَْبَناءِ 

 ﴾۵۵﴿ شَهِيدًا َشْيء   ُكل ِ  َعلَى

 



 و فرزندان، و پدران، با كه نیست گناهي( پیامبر همسران) آنها بر

 و مسلمان زنان و خود، خواهران فرزندان و برادران، فرزندان و برادران،

 پیشه را الهي تقواي و( بگیرند تماس پرده و حجاب بدون) خويش بردگان

 (۵۵. )است آگاه چیزي هر بر خداوند كه كنید

 

 

ِ  َعلَى ُيَصلُّونَ  َوَمَلئَِكَتهُ  اللَّهَ  إِنَّ   ل ُِمواَوسَ  َعلَْیهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا النَّبِي 

 ﴾۵۱﴿ تَْسلِیًما

 

 ايمان كه كساني اي فرستند،مي درود پیامبر بر فرشتگانش و خداوند

 (۵۱) .باشید فرمانش تسلیم و گوئید سلم و فرستید درود او بر ايد آورده

 

 

ْنیَا فِي اللَّهُ  لََعَنُهمُ  َوَرُسولَهُ  اللَّهَ  ُيْؤُذونَ  الَِّذينَ  إِنَّ   َعَذابًا لَُهمْ  َوأََعدَّ  َواِْلِخَرةِ  الدُّ

 ﴾۵۷﴿ ُمِهیًنا

 

 در خود رحمت از را آنها خداوند كنندمي ايذاء را پیامبرش و خدا كه آنها

 كرده آماده اي كننده خوار عذاب آنان براي و سازد،مي دور آخرت و دنیا

 (۵۷. )است

 

 

 اُبْهَتانً  اْحَتَملُوا َفَقدِ  اْكَتَسُبوا َما بَِغْیرِ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمنِینَ  ُيْؤُذونَ  َوالَِّذينَ 

 ﴾۵۸﴿ ُمبِیًنا َوإِْثًما

 



 آزار اند نداده انجام كه كاري خاطر به را ايمان با زنان و مردان كه آنها و

 (۵۸. )اند شده آشكاري گناه و بهتان متحمل دهندمي

 

 

 ِمنْ  َعلَْیِهنَّ  ُيْدنِینَ  اْلُمْؤِمنِینَ  َونَِساءِ  َوبََناتِكَ  ِْلَْزَواِجكَ  ُقلْ  النَّبِيُّ  أَيَُّها يَا

 ﴾۵۹﴿ َرِحیًما َغُفوًرا اللَّهُ  َوَكانَ  ُيْؤَذْينَ  َفلَ  ُيْعَرْفنَ  أَنْ  أَْدنَى َذلِكَ  َجَلبِیبِِهنَّ 

 

 روسري) جلبابها بگو منان مؤ زنان و دخترانت و همسران به! پیامبر اي

 و كنیزان از) اينكه براي كار اين افكنند، فرو خويش بر را خود( بلند هاي

 تاكنون اگر) و است بهتر نگیرند قرار آزار مورد و شوند شناخته( آلودگان

 (۵۹. )است رحیم و غفور همواره خداوند( زده سر آنها از كوتاهي و خطا

 

 

 َنةِ اْلَمِدي فِي َواْلُمْرِجُفونَ  َمَرض   ُقلُوبِِهمْ  فِي َوالَِّذينَ  اْلُمَنافُِقونَ  يَْنَتهِ  لَمْ  لَئِنْ 

 ﴾۱۱﴿ َقلِیلً  إِلَّ  فِیَها ُيَجاوُِرونَكَ  لَ  ُثمَّ  بِِهمْ  لَُنْغِريَنَّكَ 

 

 كه آنها( همچنین) و است، بیماري دلهايشان در كه آنها و منافقین اگر

 خود كار از دست كنندمي پخش مدينه در بیاساس شايعات و دروغ اخبار

 كوتاهي مدت جز سپس شورانیممي آنان ضد بر را تو ندارند بر

 (۱۱. )بمانند شهر اين در تو كنار در توانندنمي

 

 

 ﴾۱۱﴿ تَْقتِیلً  َوُقت ِلُوا ُأِخُذوا ثُِقُفوا أَْيَنَما َمْلُعونِینَ 

 



 به و شد خواهند گرفته شوند يافته جا هر و شوند،مي طرد جا همه از و

 (۱۱. )رسید خواهند قتل

 

 

 ﴾۱۲﴿ تَْبِديلً  اللَّهِ  لُِسنَّةِ  تَجِدَ  َولَنْ  َقْبلُ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذينَ  فِي اللَّهِ  ُسنَّةَ 

 

 هیچگونه الهي سنت براي و است پیشین اقوام در خداوند سنت اين

 (۱۲. )يافت نخواهي تغییري

 

 

اَعةِ  َعنِ  النَّاسُ  كَ يَْسَألُ  لََعلَّ  ُيْدرِيكَ  َوَما اللَّهِ  ِعْندَ  ِعْلُمَها إِنََّما ُقلْ  السَّ

اَعةَ   ﴾۱۳﴿ َقرِيبًا تَُكونُ  السَّ

 

 تنها آن علم بگو كنند،مي ال سؤ قیامت( قیام زمان) باره در تو از مردم

 (۱۳! )باشد؟ نزديك قیامت شايد دانيمي چه و است، خدا نزد

 

 

 ﴾۱۱﴿ َسِعیًرا لَُهمْ  َوأََعدَّ  اْلَكافِرِينَ  لََعنَ  اللَّهَ  إِنَّ 

 

 آتش آنها براي و( داشته دور خود رحمت از و) كرده لعن را كافران خداوند

 (۱۱. )است نموده آماده اي سوزاننده

 

 



 ﴾۱۵﴿ نَِصیًرا َولَ  َولِی ًا يَجُِدونَ  لَ  أَبًَدا فِیَها َخالِِدينَ 

 

 (۱۵. )يافت نخواهند ياوري و ولي و ماند، خواهند ابد تا آن در همواره

 

 

 الرَُّسولَ  َوأَطَْعَنا اللَّهَ  أَطَْعَنا لَْیَتَنا يَا يَُقولُونَ  النَّارِ  فِي ُوُجوُهُهمْ  تَُقلَّبُ  يَْومَ 

﴿۱۱﴾ 

 

 خود كار از) شد خواهد دگرگون( دوزخ) آتش در آنها صورتهاي كه روز آن در

 كرده اطاعت را پیامبر و خدا كاش اي گويندمي( و شوندمي پشیمان

 (۱۱. )بوديم

 

 

بِیلَ  َفأََضلُّونَا َوُكبََراَءنَا َساَدتََنا أَطَْعَنا إِنَّا َربََّنا َوَقالُوا  ﴾۱۷﴿ السَّ

 

 را ما و كرديم اطاعت خود بزرگان و سا رؤ از ما! پروردگارا: گويندمي و

 (۱۷. )ساختند گمراه

 

 

 ﴾۱۸﴿ َكبِیًرا لَْعًنا َواْلَعْنُهمْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِضْعَفْینِ  آتِِهمْ  َربََّنا

 

 (۱۸. )فرما بزرگي لعن را آنها و ده، چندان دو عذاب، از را آنها! پروردگارا

 



 

 َوَكانَ  َقالُوا ِممَّا اللَّهُ  َفبَرَّأَهُ  ُموَسى آَذْوا َكالَِّذينَ  تَُكونُوا لَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا

 ﴾۱۹﴿ َوِجیًها اللَّهِ  دَ ِعنْ 

 

 آزار را موسي كه نباشید كساني همانند ايد آورده ايمان كه كساني اي

 نزد او و ساخت، مبرا گفتندمي او حق در آنچه از را او خداوند و دادند

 (۱۹. )بود( گرانقدر و) آبرومند خداوند

 

 

 ﴾۷۱﴿ َسِديًدا َقْولً  َوُقولُوا اللَّهَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا

 

 درست و حق سخن و بپرهیزيد خدا از ايد آورده ايمان كه كساني اي

 (۷۱. )بگوئید

 

 

 ْوًزافَ  َفازَ  َفَقدْ  َوَرُسولَهُ  اللَّهَ  ُيِطعِ  َوَمنْ  ُذُنوبَُكمْ  لَُكمْ  َويَْغِفرْ  أَْعَمالَُكمْ  لَُكمْ  ُيْصلِحْ 

 ﴾۷۱﴿ َعِظیًما

 

 اطاعت  كس هر و بیامرزد، را گناهانتان و كند اصلح را شما اعمال خدا تا

. است شده نائل عظیمي( پیروزي و) رستگاري به كند رسولش و خدا

(۷۱) 

 

 



َماَواتِ  َعلَى اْْلََمانَةَ  َعَرْضَنا إِنَّا  يَْحِمْلَنَها أَنْ  َفَأبَْینَ  َواْلجِبَالِ  َواْْلَْرضِ  السَّ

ْنَسانُ  َوَحَملََها ِمْنَها َوأَْشَفْقنَ   ﴾۷۲﴿ َجُهولً  ظَلُوًما َكانَ  إِنَّهُ  اِْلِ

 

 و زمین و آسمانها بر را( الهیه وليت و مسئولیت تعهدتكلیف،) امانت ما

 اما داشتند، هراس آن از و كردند ابا آن حمل از آنها داشتیم عرضه كوهها

 مقام اين قدر) بود جاهل و ظالم بسیار او ،!كشید دوش بر آنرا انسان

 (۷۲(. )كرد ستم خود به و نشناخت را عظیم

 

 

 لَّهُ ال َويَُتوبَ  َواْلُمْشرَِكاتِ  َواْلُمْشرِكِینَ  َواْلُمَنافَِقاتِ  اْلُمَنافِِقینَ  اللَّهُ  لُِیَعذ ِبَ 

 ﴾۷۳﴿ َرِحیًما َغُفوًرا اللَّهُ  َوَكانَ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمنِینَ  َعلَى

 

 صفوفشان) مشرك زنان و مردان و منافق زنان و مردان كه بود اين هدف

 بر را خود رحمت خدا و كند عذاب را( آنها و گردد مشخص مؤمنان از

 (۷۳. )است رحیم و غفور همواره خداوند بفرستد ايمان با زنان و مردان


