
 مینویسمسایت  –متن سوره آل عمران همراه با ترجمه 

 

 الَرِحیمِ  الَرْحَمنِ  ّللَاِ  بِْسمِ 

 مهربان رحمتگر خداوند نام به

 

 ﴾۱﴿ الم

 (۱. )الم

 

وَ  إَِل  إِلَهَ  َل  ّللَاه   ﴾۲﴿ اْلَقی ومه  اْلَحی   هه

 (۲. )نیست نگهدارنده، و پایدار و زنده یگانه خداوند جز معبودی

 

ًقا ِباْلَحق   اْلکَِتابَ  َعلَْیکَ  َنَزلَ   ﴾۳﴿ َواْْلِْنِجیلَ  الَتْوَراةَ  َوأَْنَزلَ  َیَدْیهِ  َبْینَ  لَِما مهَصد 

 تورات و است، منطبق پیشین، کتب های نشانه با که کرد، نازل تو بر بحق را کتاب( که کسی همان)

 (۳. )را انجیل و

 

ًدى َقْبله  ِمنْ  وا الَِذینَ  إِنَ  اْلفهْرَقانَ  َوأَْنَزلَ  لِلَناسِ  هه و َعِزیز   َوّللَاه  َشِدید   َعَذاب   لَههمْ  ّللَاِ  ِبآَیاتِ  َکَفره  ﴾۴﴿ اْنِتَقام   ذه

 نازل سازد،می مشخص باطل از را حق که کتابی( نیز) و فرستاد، مردم هدایت برای آن، از پیش

 کافران و بدکاران کیفر برای) خداوند و دارند، شدیدی کیفر شدند، کافر خدا آیات به که کسانی کرد،

 (۴. )است انتقام صاحب و توانا( لجوج،

 

 ﴾۵﴿ الَسَماءِ  فِی َوَل  اْْلَْرِض  فِی َشْیء   َعلَْیهِ  َیْخَفى َل  ّللَاَ  إِنَ 

 (۵(. )نیست مشکل او بر آنها تدبیر بنابراین،. )ماندنمی مخفی خدا بر زمین، و آسمان در چیز، هیچ

 

وَ  کهمْ  الَِذی هه ره وَ  إَِل  إِلَهَ  َل  َیَشاءه  َکْیفَ  اْْلَْرَحامِ  ِفی یهَصو   ﴾۶﴿ اْلَحکِیمه  اْلَعِزیزه  هه

 جز معبودی. کندمی تصویر خواهدمی که چنان آن ،(مادران) رحم در را شما که است کسی او

 (۶. )نیست حکیم، و عزیز خداوند

 



وَ  ْحکََمات   آَیات   ِمْنهه  اْلکَِتابَ  َعلَْیکَ أَْنَزلَ  الَِذی هه نَ  مه َتَشاِبَهات   َوأهَخره  اْلکَِتابِ  أهم   هه  قهلهوِبِهمْ  ِفی الَِذینَ  َفأََما مه

ونَ  َزْیغ   ونَ  ّللَاه  إَِل  َتأِْویلَهه  َیْعلَمه  َوَما َتأِْویلِهِ  َواْبِتَغاءَ  اْلفِْتَنةِ  اْبِتَغاءَ  ِمْنهه  َتَشاَبهَ  َما َفَیَتِبعه  َیقهولهونَ  اْلِعْلمِ  ِفی َوالَراِسخه

ل   ِبهِ  آَمَنا َنا ِعْندِ  ِمنْ  که  ﴾۷﴿ اْْلَْلَبابِ  أهولهو إَِل  َیَذَکره  َوَما َرب 

 و صریح) «محکم» آیات آن، از قسمتی که کرد، نازل تو بر را( آسمانی) کتاب این که است کسی او

 اینها، به مراجعه با دیگر، آیات در پیچیدگی گونه هر و) باشد؛می کتاب این اساس که است،( روشن

 و مطلب سطح بودن بال خاطر به که آیاتی)  است «متشابه» آن، از قسمتی و(. گرددمی طرف بر

 آنها تفسیر محکم، آیات به توجه با ولی رود؛می آن در مختلفی احتمالت اول، نگاه در دیگر، جهات

 و) کنند انگیزی فتنه تا اند، متشابهات دنبال به است، انحراف قلوبشان در که آنها اما(. گرددمی آشکار

 و خدا جز را، آنها تفسیر که حالی در طلبند؛می آن برای( نادرستی) تفسیر و ،(سازند گمراه را مردم

 دانش و علم پرتو در قرآن آیات همه اسرار درک و فهم دنبال به که آنها. )دانندنمی علم، در راسخان

 عقل، صاحبان جز و« .ماست پروردگار طرف از همه آوردیم، ایمان آن همه به ما»: گویندمی( الهی

 (۷(. )کنندنمی درک را حقیقت این و) شوندنمی متذکر

 

ْنکَ  ِمنْ  لََنا َوَهبْ  َهَدْیَتَنا إِذْ  َبْعدَ  قهلهوَبَنا تهِزغْ  َل  َرَبَنا  ﴾۸﴿ اْلَوَهابه  أَْنتَ  إَِنکَ  َرْحَمةً  لَده

( حق راه از) کردی، هدایت را ما آنکه از بعد را، دلهایمان! پروردگارا:( گویندمی علم، در راسخان)

 (۸! )ای بخشنده تو زیرا ببخش، ما بر رحمتی خود، سوی از و! مگردان منحرف

 

 ﴾۹﴿ اْلِمیَعادَ  یهْخلِفه  َل  ّللَاَ  إِنَ  ِفیهِ  َرْیبَ  َل  لَِیْوم   الَناسِ  َجاِمعه  إَِنکَ  َرَبَنا

 از خداوند، زیرا کرد، خواهی جمع نیست، آن در تردیدی که روزی برای را، مردم تو! پروردگارا

(. داریم ایمان قیامت و رستاخیز وعده به و بیپایانت، رحمت و تو به ما. )کندنمی تخلف خود، وعده

(۹) 

 

وا الَِذینَ  إِنَ  مْ  َوَل  أَْمَوالهههمْ  َعْنههمْ  تهْغِنیَ  لَنْ  َکَفره هه مْ  َوأهولَئِکَ َشْیًئا ّللاَِ  ِمنَ  أَْوَلده  ﴾۱۰﴿ الَنارِ  َوقهوده  هه

 کیفر، از و) دارد، باز خداوند( عذاب) از را آنان تواندنمی شدند، کافر که کسانی فرزندان و ثروتها

 (۱۰. )دوزخند آتشگیره خود، آنان و(. بخشد رهایی

 

مه فَ  ِبآَیاتَِنا َکَذبهوا َقْبلِِهمْ  ِمنْ  َوالَِذینَ  ِفْرَعْونَ  آلِ  َکَدْأبِ  نهوِبِهمْ  ّللَاه  أََخَذهه  ﴾۱۱﴿ اْلِعَقابِ  َشِدیده  َوّللَاه  ِبذه

 آنها از پیش که است کسانی و فرعون آل عادت همچون( حقایق، تحریف و انکار در آنان عادت)

 العقاب شدید خداوند، و گرفت، گناهانشان( کیفر) به را آنها خداوند و کردند، تکذیب را ما آیات بودند،

 (۱۱. )است

 

وا لِلَِذینَ  قهلْ  ونَ  َستهْغلَبهونَ  َکَفره  ﴾۱۲﴿ اْلِمَهاده  َوِبْئسَ  َجَهَنمَ  إِلَى َوتهْحَشره



 خواهید مغلوب بزودی! نباشید شاد احد، جنگ در خود موقت پیروزی از: )بگو شدند کافر که آنها به

 (۱۲! )است جایگاهی بد چه و. شد خواهید محشور جهنم، سوی به( رستاخیز در سپس) و شد،

 

 یهَؤی ده  َوّللَاه  اْلَعْینِ  َرْأیَ  ِمْثلَْیِهمْ  َیَرْوَنههمْ  َکاِفَرة   َوأهْخَرى ّللَاِ  َسِبیلِ  ِفی تهَقاتِله  فَِئة   اْلَتَقَتا فَِئَتْینِ  ِفی آَیة   لَکهمْ  َکانَ  َقدْ 

 ﴾۱۳﴿ اْْلَْبَصارِ  ِْلهولِی لَِعْبَرةً  َذلِکَ ِفی إِنَ  َیَشاءه  َمنْ  ِبَنْصِرهِ 

 شما برای( عبرتی درس و) نشانه شدند، رو به رو هم با( بدر، جنگ میدان در) که گروهی دو در

 در( بت، و شیطان راه در) بود، کافر که دیگری جمع و کرد،می نبرد خدا راه در گروه، یک: بود

 برای عاملی خود این و. )دیدندمی بودند، آنچه برابر دو خود، چشم با را( مومنان گروه) آنها که حالی

 تایید خود، یاری با ،(بداند شایسته و) بخواهد را کس هر خداوند، و(. شد آنها شکست و وحشت

 (۱۳! )بینایان برای است عبرتی این، در. کندمی

 

ی نَ  ب   لِلَناسِ  زه َقْنَطَرةِ  َواْلَقَناِطیرِ  َواْلَبنِینَ  الن َساءِ  ِمنَ  الَشَهَواتِ  حه َسَوَمةِ  َواْلَخْیلِ  َواْلِفَضةِ  الَذَهبِ  ِمنَ  اْلمه  اْلمه

ْنَیا اْلَحَیاةِ  َمَتاعه  َذلِکَ َواْلَحْرثِ  َواْْلَْنَعامِ  ْسنه  ِعْنَدهه َوّللَاه  الد   ﴾۱۴﴿ اْلَمآبِ  حه

 و چهارپایان و ممتاز اسبهای و نقره و طال از هنگفت اموال و فرزندان و زنان از مادی، امور محبت

 در) اینها( ولی شوند، تربیت و آزمایش آن، پرتو در تا) است، شده داده جلوه مردم ظرن در زراعت،

 نیک سرانجام و است،( مادی) پست زندگی سرمایه( دهند، تشکیل را آدمی نهایی هدف که صورتی

 (۱۴. )خداست نزد ،(جاویدان و وال زندگی و)

 

ئهکهمْ  قهلْ  َنب   َوأَْزَواج   ِفیَها َخالِِدینَ  اْْلَْنَهاره  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِری َجَنات   َرب ِهمْ  ِعْندَ  اَتَقْوا لِلَِذینَ  َذلِکهمْ  ِمنْ  بَِخْیر   أَؤه

َطَهَرة    ﴾۱۵﴿ بِاْلِعَبادِ  َبِصیر   َوّللَاه  ّللَاِ  ِمنَ  َوِرْضَوان   مه

 که کسانی برای ؟ است بهتر ،(مادی های سرمایه) این از که کنم آگاه چیزی از را شما آیا: بگو

( کنند،می استفاده عدالت، و حق و مشروع راه در ها، سرمایه این از و) اند، کرده پیشه پرهیزکاری

 همیشه گذرد،می درختانش پای از نهرها که است باغهایی ،(دیگر جهان در) پروردگارشان نزد در

 بندگان،( امور) به خدا و(. آنهاست نصیب) خداوند خشنودی و پاکیزه، همسرانی و بود، خواهند آن در

 (۱۵. )بیناست

 

نهوَبَنا لََنا َفاْغفِرْ  آَمَنا إَِنَنا َرَبَنا َیقهولهونَ  الَِذینَ   ﴾۱۶﴿ الَنارِ  َعَذابَ  َوِقَنا ذه

 عذاب از را ما و بیامرز، را ما گناهان پس ایم، آورده ایمان ما! پروردگارا: گویندمی که کسانی همان

 (۱۶! )نگاهدار آتش،

 

ْنِفقِینَ  َواْلَقاِنتِینَ  َوالَصاِدِقینَ  الَصاِبِرینَ  ْسَتْغفِِرینَ  َواْلمه  ﴾۱۷﴿ بِاْْلَْسَحارِ  َواْلمه

 هستند، راستگو ورزند،می استقامت( گناه، ترک و اطاعت مسیر در و مشکالت، برابر در) که آنها

 (۱۷. )نمایندمی استغفار سحرگاهان، در و کنند،می انفاق( او راه در) و خضوع،( خدا برابر در)



 

وَ  إَِل  إِلَهَ  َل  أََنهه  ّللَاه  َشِهدَ  وَ  إَِل  إِلَهَ  َل  ِباْلقِْسطِ  َقاِئًما اْلِعْلمِ  َوأهولهو َواْلَماَلِئکَةه  هه  ﴾۱۸﴿ اْلَحکِیمه  اْلَعِزیزه  هه

 و فرشتگان و نیست، او جز معبودی که دهدمی گواهی( هستی، جهان واحد نظام ایجاد با) خداوند،

 تمام در خداوند) که حالی در دهند،می گواهی( مطلب، این بر گونهای به کدام هر) دانش، صاحبان

 (۱۸. )است حکیم هم و توانا هم که نیست، او جز معبودی دارد، عدالت به قیام( عالم

 

ینَ  إِنَ  مه  َما َبْعدِ  ِمنْ  إَِل  اْلکَِتابَ  أهوتهوا الَِذینَ  اْخَتلَفَ  َوَما اْْلِْساَلمه  ّللَاِ  ِعْندَ  الد   َیکْفهرْ  َوَمنْ  َبْیَنههمْ  َبْغًیا اْلِعْلمه  َجاَءهه

 ﴾۱۹﴿ اْلِحَسابِ  َسِریعه  ّللَاَ  َفإِنَ  ّللَاِ  ِبآَیاتِ 

 داده آنان به آسمانی کتاب که کسانی و. است( حق برابر در بودن تسلیم و) اسالم خدا، نزد در دین

 میان در ستم و ظلم خاطر به هم آن علم، و آگاهی از بعد مگر نکردند، ایجاد( آن در) اختالفی شد،

 الحساب سریع خداوند،( زیرا رسد،می او حساب به خدا) ورزد، کفر خدا آیات به  کس هر و خود،

 (۱۹. )است

 

وکَ  َفإِنْ  ِ  َوْجِهیَ  أَْسلَْمته  َفقهلْ  َحاج  ی ینَ  اْلکَِتابَ  أهوتهوا لِلَِذینَ  َوقهلْ  اَتَبَعنِ  َوَمنِ  لِِلَ وا َفإِنْ  أَأَْسلَْمتهمْ  َواْْلهم   َفَقدِ  أَْسلَمه

 ﴾۲۰﴿ ِباْلِعَبادِ  َبِصیر   َوّللَاه  اْلَباَلغه  َعلَْیکَ َفإَِنَما َتَولَْوا َوإِنْ  اْهَتَدْوا

 خداوند برابر در پیروانم، و من: بگو( و! نکن مجادله آنها با) برخیزند، ستیز و گفتگو به تو، با اگر

( مشرکان) بیسوادان و( نصاری و یهود) هستند کتاب اهل که آنها به و. ایم شده تسلیم ،(او فرمان و)

 و یابند،می هدایت شوند، تسلیم( حق، منطق و فرمان برابر در) اگر اید؟ شده تسلیم هم شما آیا: بگو

 و اعمال) به نسبت خدا و است،( رسالت) ابالغ تنها تو، بر( زیرا! مباش نگران) کنند، سرپیچی اگر

 (۲۰. )بیناست بندگان،( عقاید

 

ونَ  الَِذینَ  إِنَ  ونَ  الَِذینَ  َوَیْقتهلهونَ  َحق   بَِغْیرِ  الَنبِی ینَ  َوَیْقتهلهونَ  ّللَاِ  ِبآَیاتِ  َیکْفهره مْ  الَناسِ  ِمنَ  ِباْلِقْسطِ  َیأْمهره  َفَبش ْرهه

 ﴾۲۱﴿ أَلِیم   َعَذاب  بِ 

 امر که را مردمی( نیز) و کشند،می بناحق را پیامبران و ورزندمی کفر خدا آیات به نسبت که کسانی

 (۲۱! )ده بشارت( الهی) دردناک کیفر به رسانند،می قتل به کنندمی عدالت به

 

ْنَیا ِفی أَْعَمالهههمْ  َحِبَطتْ  الَِذینَ  أهولَئِکَ   ﴾۲۲﴿ َناِصِرینَ  ِمنْ  لَههمْ  َوَما َواْْلِخَرةِ  الد 

 یاور و شده، تباه آخرت و دنیا در( بزرگ، گناهان این خاطر به نیکشان،) اعمال که هستند کسانی آنها

 (۲۲. )ندارند( ای کننده شفاعت و) مددکار و

 

مْ  ِمْنههمْ  َفِریق   َیَتَولَى ثهمَ  َبْیَنههمْ  لَِیْحکهمَ  ّللاَِ  ِکَتابِ  إِلَى یهْدَعْونَ  اْلکَِتابِ  ِمنَ  َنِصیًبا أهوتهوا الَِذینَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ   َوهه

ونَ  ْعِرضه  ﴾۲۳﴿ مه



 میان در تا شدند دعوت الهی کتاب سوی به داشتند،( آسمانی) کتاب از ای بهره که را کسانی ندیدی آیا

 قبول از) که حالی در میگردانند، روی( آگاهی، و علم با) آنان، از گروهی سپس کند، داوری آنها

 (۲۳) دارند؟  اعراض( حق

 

وَدات   أََیاًما إَِل  الَناره  َتَمَسَنا لَنْ  َقالهوا ِبأََنههمْ  َذلِکَ مْ  َمْعده ونَ  َکانهوا َما ِدیِنِهمْ  ِفی َوَغَرهه  ﴾۲۴﴿ َیْفَتره

 کیفر و. )رسدنمی ما به روزی چند جز ،(دوزخ) آتش»: گفتندمی که است آن خاطر به آنها، عمل این

 خدا به که دروغی و) افترا این«( .است محدود بسیار داریم، دیگر اقوام بر که امتیازی خاطر به ما،

 (۲۴(. )شدند گناهان انواع گرفتار و) ساخت مغرور دینشان در را آنها( بودند، بسته

 

مْ  إَِذا َفکَْیفَ  ل   ف َیتْ َووه  ِفیهِ  َرْیبَ  َل  لَِیْوم   َجَمْعَناهه مْ  َکَسَبتْ  َما َنْفس   که  ﴾۲۵﴿ یهْظلَمهونَ  َل  َوهه

 جمع( رستاخیز روز)  نیست آن در شکی که روزی برای را آنها که هنگامی بود خواهند چگونه پس

 ستم آنها به و شود؟ داده کامل بطور کرده، فراهم( خود برای اعمال از) آنچه کس، هر به و کنیم،

 (۲۵(. )چینندمی را خود اعمال محصول زیرا) شد نخواهد

 

ْلکِ َمالِکَ  اللَههمَ  قهلِ  ْلکَ تهْؤِتی اْلمه ْلکَ َوَتْنِزعه  َتَشاءه  َمنْ  اْلمه  َتَشاءه  َمنْ  َوتهِذل   َتَشاءه  َمنْ  َوتهِعز   َتَشاءه  ِمَمنْ  اْلمه

 ﴾۲۶﴿ َقِدیر   َشْیء   کهل   َعلَى إَِنکَ  اْلَخْیره  ِبَیِدکَ 

 کس هر از و بخشی،می حکومت بخواهی، کس هر به تویی، حکومتها مالک! الها بار»: بگو

 خوار بخواهی را که هر و دهی،می عزت بخواهی، را کس هر گیری،می را حکومت بخواهی،

 (۲۶. )قادری چیزی هر بر تو توست، دست به خوبیها تمام. کنیمی

 

قه  اْلَحی   ِمنَ  اْلَمی تَ  َوتهْخِرجه  اْلَمی تِ  ِمنَ  اْلَحیَ  َوتهْخِرجه  اللَْیلِ  ِفی الَنَهارَ  َوتهولِجه  الَنَهارِ  ِفی اللَْیلَ  تهولِجه   َمنْ  َوَتْرزه

 ﴾۲۷﴿ ِحَساب   ِبَغْیرِ  َتَشاءه 

 از را مرده و آوری،می بیرون مرده از را زنده و شب، در را روز و کنی،می داخل روز در را شب

 (۲۷. )بخشیمی روزی حساب، بدون بخواهی، کس هر به و زنده،

 

ْؤِمنهونَ  َیَتِخذِ  َل  ونِ  ِمنْ  أَْولَِیاءَ  اْلکَاِفِرینَ  اْلمه ْؤِمنِینَ  ده  َتَتقهوا أَنْ  إَِل  َشْیء   فِی ّللَاِ  ِمنَ  َفلَْیسَ  َذلِکَ َیْفَعلْ  َوَمنْ  اْلمه

مه  تهَقاةً  ِمْنههمْ  که ره  ﴾۲۸﴿ اْلَمِصیره  ّللاَِ  َوإِلَى َنْفَسهه  ّللَاه  َویهَحذ 

 چنین کس هر و کنند، انتخاب خود سرپرست و دوست را کافران مومنان، جای به نباید ایمان با افراد

 به آنها از اینکه مگر ،(شودمی گسسته خدا از بکلی او پیوند و) ندارد خدا با ای رابطه هیچ کند،

 حذر بر خود،( نافرمانی) از را شما خداوند(. کنید تقیه مهمتری هدفهای خاطر به و) پرهیزید

 (۲۸. )خداست سوی به( شما) بازگشت و دارد،می

 



مْ  ِفی َما تهْخفهوا إِنْ  قهلْ  وِرکه ده وهه أَوْ  صه ْبده ل   َعلَى َوّللَاه  اْْلَْرِض  ِفی َوَما الَسَماَواتِ  ِفی َما َوَیْعلَمه  ّللَاه  َیْعلَْمهه  ته  که

 ﴾۲۹﴿ َقِدیر   َشْیء  

 از( نیز) و داند،می را آن خداوند کنید، آشکار یا دارید پنهان شماست، های سینه در را آنچه اگر: بگو

 (۲۹. )تواناست چیزی هر بر خداوند و باشد،می آگاه است، زمین و آسمانها در آنچه

 

ْحَضًرا َخْیر   ِمنْ  َعِملَتْ  َما َنْفس   کهل   َتِجده  َیْومَ  وء   ِمنْ  َعِملَتْ  َوَما مه  َبِعیًدا أََمًدا َوَبْیَنهه  َبْیَنَها أَنَ  لَوْ  َتَود   سه

مه  که ره  ﴾۳۰﴿ ِباْلِعَبادِ  َرءهوف   َوّللَاه  َنْفَسهه  ّللَاه  َویهَحذ 

 از آنچه و او، میان کندمی آرزو و میبیند، حاضر داده، انجام نیک کار از را آنچه کس، هر که روزی

 حذر بر خودش،( نافرمانی) از را شما خداوند. باشد زیادی زمانی فاصله داده، انجام بد اعمال

 (۳۰. )است مهربان بندگان، همه به نسبت خدا( حال، عین در) و دارد،می

 

ْنتهمْ  إِنْ  قهلْ  وِنی ّللَاَ  تهِحب ونَ  که نهوَبکهمْ  لَکهمْ  َوَیْغِفرْ  ّللَاه  یهْحِبْبکهمه  َفاَتِبعه  ﴾۳۱﴿ َرِحیم   َغفهور   َوّللَاه  ذه

 گناهانتان و بدارد، دوست را شما( نیز) خدا تا! کنید پیروی من از میدارید، دوست را خدا اگر: بگو

 (۳۱. )است مهربان آمرزنده خدا و ببخشد، را

 

وا قهلْ  ولَ  ّللَاَ  أَِطیعه  ﴾۳۲﴿ اْلکَافِِرینَ  یهِحب   َل  ّللَاَ  َفإِنَ  َتَولَْوا َفإِنْ  َوالَرسه

. نمیدارد دوست را کافران خداوند کنید، سرپیچی اگر و! کنید اطاعت ،(او) فرستاده و خدا از: بگو

(۳۲) 

 

 ﴾۳۳﴿ اْلَعالَِمینَ  َعلَى ِعْمَرانَ  َوآلَ  إِْبَراِهیمَ  َوآلَ  َونهوًحا آَدمَ  اْصَطَفى ّللَاَ  إِنَ 

 (۳۳. )داد برتری جهانیان بر را عمران آل و ابراهیم آل و نوح و آدم خداوند،

 

َیةً  ر  َها ذه  ﴾۳۴﴿ َعلِیم   َسِمیع   َوّللَاه  َبْعض   ِمنْ  َبْعضه

 گرفته دیگر بعض از بعضی( فضیلت، و تقوا و پاکی نظر از) که بودند( دودمانی و) فرزندان آنها

(. باشدمی آگاه خود، رسالت مسیر در آنها کوششهای از و) داناست و شنوا خداوند، و بودند، شده

(۳۴) 

 

َحَرًرا َبْطِنی ِفی َما لَکَ َنَذْرته  إِن ی َرب   ِعْمَرانَ  اْمَرأَته  َقالَتِ  إِذْ   ﴾۳۵﴿ اْلَعلِیمه  الَسِمیعه  أَْنتَ  إَِنکَ  ِمن ی َفَتَقَبلْ  مه

 کردم، نذر تو برای دارم، رحم در را آنچه! خداوندا: گفت عمران همسر که را هنگامی( آورید یاد به)

 (۳۵! )دانایی و شنوا تو که بپذیر، من از. باشد( تو خانه خدمت برای آزاد، و) محرر که



 

 َمْرَیمَ  َسَمْیتهَها َوإِن ی َکاْْلهْنَثى الَذَکره  َولَْیسَ  َوَضَعتْ  ِبَما أَْعلَمه  َوّللَاه  أهْنَثى َوَضْعتهَها إِن ی َرب   َقالَتْ  َوَضَعْتَها َفلََما

َها َوإِن ی َیَتَها بِکَ  أهِعیذه ر   ﴾۳۶﴿ الَرِجیمِ  الَشْیَطانِ  ِمنَ  َوذه

 – آوردم دختر را او من! خداوندا: گفت( یافت، دختر را او و) آورد، دنیا به را او که هنگامی ولی

 تواندنمی دختر. )نیست دختر همانند پسر، و – بود آگاهتر بود، آورده دنیا به او آنچه از خدا ولی

 را فرزندانش و او و گذاردم، نام مریم را او من(. دهد انجام پسر همانند را معبد خدمتگزاری وظیفه

 (۳۶. )دهممی قرار تو پناه در شده، رانده شیطان( های وسوسه) از

 

َها َفَتَقَبلََها لََما َزَکِرَیا َوَکَفلََها َحَسًنا َنَباًتا َوأَْنَبَتَها َحَسن   ِبَقبهول   َرب   ِعْنَدَها َوَجدَ  اْلِمْحَرابَ  َزَکِرَیا َعلَْیَها َدَخلَ  که

وَ  َقالَتْ  َهَذا لَکِ  أََنى َمْرَیمه  َیا َقالَ  ِرْزًقا قه  ّللَاَ  إِنَ  ّللَاِ  ِعْندِ  ِمنْ  هه  ﴾۳۷﴿ ِحَساب   بَِغْیرِ  َیَشاءه  َمنْ  َیْرزه

 و) رویانید را او( وجود نهال) شایستهای، طرز به و پذیرفت، نیکویی طرز به را( مریم)  او خداوند،

 غذای شد،می او محراب وارد زکریا زمان هر. سپرد زکریا به را او تکفال و ،(داد پرورش

 از این»: گفت« !ای؟ آورده کجا از را این»! مریم ای: پرسید او از. میدید جا آن در مخصوصی

 (۳۷. )«دهدمی روزی بیحساب بخواهد، کس هر به خداوند. خداست سوی

 

َنالِکَ  ْنکَ  ِمنْ  لِی َهبْ  َرب   َقالَ  َرَبهه  َزَکِرَیا َدَعا هه َیةً  لَده ر  َعاءِ  َسِمیعه  إَِنکَ  َطی َبةً  ذه  ﴾۳۸﴿ الد 

 عرض و خواند را خویش پروردگار( مریم، در شایستگی همه آن مشاهده با) زکریا، که بود آنجا در

 (۳۸! )میشنوی را دعا تو که فرما، عطا من به( نیز) پاکیزهای فرزند خود، طرف از! خداوندا: کرد

 

وَ  اْلَماَلِئکَةه  َفَناَدْتهه  کَ  ّللَاَ  أَنَ  اْلِمْحَرابِ  ِفی یهَصل ی َقائِم   َوهه ًقا بَِیْحَیى یهَبش ره َصد   َوَسی ًدا ّللاَِ  ِمنَ  ِبکَلَِمة   مه

وًرا  ﴾۳۹﴿ الَصالِِحینَ  ِمنَ  َوَنِبی ًا َوَحصه

 به را تو خدا: که زدند صدا را او فرشتگان بود، نیایش مشغول ایستاده، محراب در او که هنگامی و

 از و بود، خواهد رهبر و کند،می تصدیق را( مسیح) خدا کلمه که( کسی) دهد،می بشارت یحیی

 (۳۹. )است صالحان از پیامبری و کنار، بر سرکش هوسهای

 

اَلم   لِی َیکهونه  أََنى َرب   َقالَ   ﴾۴۰﴿ َیَشاءه  َما َیْفَعله  ّللَاه  َکَذلِکَ َقالَ  َعاِقر   َواْمَرأَتِی اْلکَِبره  َبلََغِنیَ  َوَقدْ  غه

 سراغ به پیری که حالی در باشد، من برای فرزندی است ممکن چگونه! پروردگارا: کرد عرض او

 (۴۰. )دهدمی انجام بخواهد را کاری هر خداوند گونه بدین: فرمود ؟ نازاست همسرم و آمده، من

 

 بِاْلَعِشی   َوَسب حْ  َکِثیًرا َرَبکَ َواْذکهرْ  َرْمًزا إَِل  أََیام   َثاَلَثةَ  الَناسَ  تهکَل مَ  أََل  آَیتهکَ َقالَ  آَیةً  لِی اْجَعلْ  َرب   َقالَ 

 ﴾۴۱﴿ َواْْلِْبکَارِ 



 روز، سه که است آن تو نشانه: گفت! ده قرار من برای نشانهای! پروردگارا: کرد عرض( زکریا)

 گفتگو برای ظاهری، علت هیچ بدون تو، زبان و. )گفت نخواهی سخن مردم با رمز، و اشاره به جز

 هنگام به و! کن یاد بسیار( بزرگ، نعمت این شکرانه به) را خود پروردگار(. افتدمی کار از مردم با

 (۴۱! )بگو تسبیح را او شام، و صبح

 

 ﴾۴۲﴿ اْلَعالَِمینَ  ِنَساءِ  َعلَى َواْصَطَفاکِ  َوَطَهَرکِ  اْصَطَفاکِ  ّللَاَ  إِنَ  َمْرَیمه  َیا اْلَماَلِئکَةه  َقالَتِ  َوإِذْ 

 تمام بر و ساخته، پاک و برگزیده را تو خدا! مریم ای: گفتند فرشتگان که را هنگامی( آورید یاد به) و

 (۴۲. )است داده برتری جهان، زنان

 

ِدی لَِرب کِ  اْقنهِتی َمْرَیمه  َیا  ﴾۴۳﴿ الَراِکِعینَ  َمعَ  َواْرَکِعی َواْسجه

 رکوع با و! آور بجا سجده و کن خضوع خود، پروردگار برای( نعمت این شکرانه به! )مریم ای

 (۴۳! )کن رکوع کنندگان،

 

ْنتَ  َوَما إِلَْیکَ نهوِحیهِ  اْلَغْیبِ  أَْنَباءِ  ِمنْ  َذلِکَ ْنتَ  َوَما َمْرَیمَ  َیکْفهله  أَی ههمْ  أَْقاَلَمههمْ  یهْلقهونَ  إِذْ  لََدْیِهمْ  که  إِذْ  لََدْیِهمْ  که

 ﴾۴۴﴿ َیْخَتِصمهونَ 

 خود قلمهای که هنگام آن در تو و کنیم،می وحی تو به که است غیبی خبرهای از این،!( پیامبر ای)

 و شود، دار عهده را مریم سرپرستی و کفالت کدامیک تا افکندندمی آب به( کشی قرعه برای) را

 کشمکش هم با( او، سرپرستی افتخار کسب برای اسرائیل، بنی دانشمندان) که هنگامی به( نیز)

 (۴۴(. )شد گفته تو به وحی راه از اینها، همه و) نداشتی، حضور داشتند،

 

کِ  ّللَاَ  إِنَ  َمْرَیمه  َیا اْلَماَلِئکَةه  َقالَتِ  إِذْ  هه  ِمْنهه  ِبکَلَِمة   یهَبش ره ْنَیا ِفی َوِجیًها َمْرَیمَ  اْبنه  ِعیَسى اْلَمِسیحه  اْسمه  الد 

َقَربِینَ  َوِمنَ  َواْْلِخَرةِ   ﴾۴۵﴿ اْلمه

 از( عظمتی با وجود) کلمهای به را تو خداوند! مریم ای: گفتند فرشتگان که را هنگامی( آورید یاد به)

 و جهان این در که حالی در است، مریم پسر عیسی مسیح، نامش که دهدمی بشارت خودش طرف

 (۴۵. )است( الهی) مقربان از و بود، خواهد شخصیت صاحب دیگر، جهان

 

 ﴾۴۶﴿ الَصالِِحینَ  َوِمنَ  َوَکْهاًل  اْلَمْهدِ  ِفی الَناسَ  َویهکَل مه 

 شایستگان از و گفت، خواهد سخن( شدن سال میان و) کهولت حالت در و گاهواره در مردم، با و

 (۴۶. )است

 



 لَهه  َیقهوله  َفإَِنَما أَْمًرا َقَضى إَِذا َیَشاءه  َما َیْخلهقه  ّللَاه  َکَذلِکِ َقالَ  َبَشر   َیْمَسْسِنی َولَمْ  َولَد   لِی َیکهونه  أََنى َرب   َقالَتْ 

نْ   ﴾۴۷﴿ َفَیکهونه  که

 تماس من با انسانی که حالی در باشد، من برای فرزندی است ممکن چگونه! پروردگارا: گفت( مریم)

 دارد مقرر را چیزی که هنگامی! آفریندمی بخواهد را چه هر اینگونه خداوند،: فرمود! است؟ نگرفته 

. شودمی موجود فورا نیز آن! باش موجود: گویدمی آن به فقط ،(کند صادر را آن هستی فرمان و)

(۴۷) 

 

هه   ﴾۴۸﴿ َواْْلِْنِجیلَ  َوالَتْوَراةَ  َواْلِحکَْمةَ  اْلکَِتابَ  َویهَعل مه

 (۴۸. )آموزدمی انجیل، و تورات و دانش و کتاب او، به و

 

وًل  ینِ  ِمنَ  لَکهمْ  أَْخلهقه  أَن ی َرب کهمْ  ِمنْ  ِبآَیة   ِجْئتهکهمْ  َقدْ  أَن ی إِْسَرائِیلَ  َبِنی إِلَى َوَرسه  ِفیهِ  َفأَْنفهخه  الَطْیرِ  َکَهْیَئةِ  الط 

هَنب ئهکهمْ  ّللَاِ  ِبإِْذنِ  اْلَمْوَتى َوأهْحِیی َواْْلَْبَرصَ  اْْلَْکَمهَ  َوأهْبِرئه  ّللَاِ  ِبإِْذنِ  َطْیًرا َفَیکهونه  لهونَ  بَِما َوأ ونَ  َوَما َتأْکه  َتَدِخره

ْنتهمْ  إِنْ  لَکهمْ  َْلَیةً  َذلِکَ ِفی إِنَ  بهیهوِتکهمْ  ِفی ْؤِمنِینَ  که  ﴾۴۹﴿ مه

 من:( گویدمی آنها به که داده، قرار) اسرائیل بنی سوی به فرستاده و رسول( عنوان به را او) و

 سپس سازم،می پرنده شکل به چیزی گل، از من ام، آورده برایتان شما، پروردگار طرف از نشانهای

 برص به مبتالیان و مادرزاد کور خدا، اذن به و. گرددمی پرندهای خدا، فرمان به و دمممی آن در

 خانه در و خورید،می آنچه از و کنم،می زنده خدا اذن به را مردگان و بخشم،می بهبودی را( پیسی)

 ایمان اگر شماست، برای نشانهای اینها، در مسلما دهم،می خبر شما به کنید،می ذخیره خود های

 (۴۹! )باشید داشته

 

ًقا َصد  مَ  الَِذی َبْعضَ  لَکهمْ  َوِْلهِحلَ  الَتْوَراةِ  ِمنَ  َیَدیَ  َبْینَ  لَِما َومه ر   ّللَاَ  َفاَتقهوا َرب کهمْ  ِمنْ  بِآَیة   َوِجْئتهکهمْ  َعلَْیکهمْ  حه

ونِ   ﴾۵۰﴿ َوأَِطیعه

 بر) که را چیزهایی از ای پاره تا( ام آمده) و کنم،می تصدیق بوده، تورات از من از پیش را آنچه و

 و کنم، حالل( ماهیها، و پایان چهار از بعضی گوشت مانند) شده، حرام شما بر( گناه، و ظلم اثر

 (۵۰! )کنید اطاعت مرا و بترسید، خدا از پس ام، آورده برایتان شما، پروردگار طرف از نشانهای

 

وهه  َوَرب کهمْ  َرب ی ّللَاَ  إِنَ  ْسَتقِیم   ِصَراط   َهَذا َفاْعبهده  ﴾۵۱﴿ مه

! راست راه است این(! را دیگر چیز نه و من، نه) بپرستید را او شماست، و من پروردگار خداوند،

(۵۱) 

 

 َواْشَهدْ  ِبالَِلِ  آَمَنا ّللاَِ  أَْنَصاره  َنْحنه  اْلَحَواِری ونَ  َقالَ  ّللَاِ  إِلَى أَْنَصاِری َمنْ  َقالَ  اْلکهْفرَ  ِمْنههمه  ِعیَسى أََحسَ  َفلََما

ْسلِمهونَ  ِبأََنا  ﴾۵۲﴿ مه



 خدا سوی به من یاور که کیست: گفت کرد،( مخالفت و) کفر احساس آنان از عیسی که هنگامی

 ایمان خدا به خداییم، یاوران ما: گفتند( او مخصوص شاگردان)  حواریان گردد؟( او آیین تبلیغ برای)

 (۵۲. )ایم آورده اسالم ما که باش گواه( نیز) تو و آوردیم،

 

ولَ  َواَتَبْعَنا أَْنَزْلتَ  ِبَما آَمَنا َرَبَنا  ﴾۵۳﴿ الَشاِهِدینَ  َمعَ  َفاْکتهْبَنا الَرسه

 زمره در را ما نمودیم، پیروی( تو) فرستاده از و آوردیم ایمان کردهای، نازل آنچه به! پروردگارا

 (۵۳! )بنویس گواهان

 

وا  ﴾۵۴﴿ اْلَماِکِرینَ  َخْیره  َوّللَاه  ّللَاه  َوَمکَرَ  َوَمکَره

( آیینش، و او حفظ بر) خداوند و کشیدند، نقشه( آیینش، و او نابودی برای مسیح، دشمنان و یهود) و

 (۵۴. )است جویان چاره بهترین خداوند، و کرد، جویی چاره

 

َتَوف یکَ إِن ی ِعیَسى َیا ّللَاه  َقالَ  إِذْ  کَ  إِلَیَ  َوَراِفعهکَ مه وا الَِذینَ  ِمنَ  َومهَطه ره وکَ  الَِذینَ  َوَجاِعله  َکَفره  َفْوقَ  اَتَبعه

وا الَِذینَ  که إِلَیَ  ثهمَ  اْلقَِیاَمةِ  َیْومِ  إِلَى َکَفره ْنتهمْ  ِفیَما َبْیَنکهمْ  َفأَْحکهمه  مْ َمْرِجعه  ﴾۵۵﴿ َتْخَتلِفهونَ  ِفیهِ  که

 و میبرم بال خود، سوی به و میگیرم بر را تو من: فرمود عیسی به خدا که را هنگامی( آورید یاد به)

 رستاخیز، روز تا کردند، پیروی تو از که را کسانی و میسازم، پاک شدند، کافر که کسانی از را تو

 در شما، میان در و است من سوی به شما بازگشت سپس میدهم، قرار شدند، کافر که کسانی از برتر

 (۵۵. )میکنم داوری داشتید، اختالف آنچه

 

وا الَِذینَ  َفأََما بهههمْ  َکَفره هَعذ  ْنَیا فِی َشِدیًدا َعَذاًبا َفأ  ﴾۵۶﴿ َناِصِرینَ  ِمنْ  لَههمْ  َوَما َواْْلِخَرةِ  الد 

 را آنان آخرت، و دنیا در( کردند، انکار را آن حق، شناختن از پس و) شدند، کافر که آنها اما

 ((۵. )نیست یاورانی آنها، برای و کرد، خواهم دردناکی مجازات

 

مْ  َفیهَوف یِهمْ  الَصالَِحاتِ  َوَعِملهوا آَمنهوا الَِذینَ  َوأََما وَرهه  ﴾۵۷﴿ الَظالِِمینَ  یهِحب   َل  َوّللَاه  أهجه

 و داد، خواهد کامل بطور را آنان پاداش خداوند دادند، انجام صالح اعمال و آوردند، ایمان که آنها اما

 (۵۷. )نمیدارد دوست را ستمکاران خداوند،

 

ْکرِ  اْْلَیاتِ  ِمنَ  َعلَْیکَ َنْتلهوهه َذلِکَ  ﴾۵۸﴿ اْلَحکِیمِ  َوالذ 

 (۵۸. )است حکیمانه یادآوری و است،( تو حقانیت ی) ها نشانه از خوانیم،می تو بر که را اینها

 



نْ  لَهه  َقالَ  ثهمَ  تهَراب   ِمنْ  َخلََقهه  آَدمَ  َکَمَثلِ  ّللاَِ  ِعْندَ  ِعیَسى َمَثلَ  إِنَ   ﴾۵۹﴿ َفَیکهونه  که

 موجود»: فرمود او به سپس و آفرید، خاک از را او که است، آدم همچون خدا، نزد در عیسی مثل

(. نیست او الوهیت بر دلیل هرگز پدر، بدون مسیح ولدت بنابراین،. )شد موجود فورا هم او« !باش

(۵۹) 

 

ْمَتِرینَ  ِمنَ  َتکهنْ  َفاَل  َرب کَ ِمنْ  اْلَحق    ﴾۶۰﴿ اْلمه

 (۶۰! )مباش کنندگان تردید از بنابراین، تو، پروردگار جانب از است حقیقتی اینها

 

مْ  أَْبَناَءَنا َنْدعه  َتَعالَْوا َفقهلْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءکَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  فِیهِ  َحاَجکَ َفَمنْ  مْ  َوِنَساَءَنا َوأَْبَناَءکه  َوأَْنفهَسَنا َوِنَساَءکه

 ﴾۶۱﴿ اْلکَاِذِبینَ  َعلَى ّللاَِ  لَْعَنتَ  َفَنْجَعلْ  َنْبَتِهلْ  ثهمَ  َوأَْنفهَسکهمْ 

 ستیز و محاجه به تو با کسانی (باز) رسیده، تو به( مسیح درباره) که دانشی و علم از بعد گاه هر

 زنان ما را، خود فرزندان هم شما کنیم، دعوت را خود فرزندان ما بیایید: بگو آنها به برخیزند،

 خود، نفوس از هم شما کنیم، دعوت خود نفوس از ما را، خود زنان هم شما نماییم، دعوت را خویش

 (۶۱. )دهیم قرار دروغگویان بر را خدا لعنت و کنیم، مباهله آنگاه

 

 ﴾۶۲﴿ اْلَحکِیمه  اْلَعِزیزه  لَههوَ  ّللَاَ  َوإِنَ  ّللَاه  إَِل  إِلَه   ِمنْ  َوَما اْلَحق   اْلَقَصصه  لَههوَ  َهَذا إِنَ 

 بودنش، خدا فرزند یا او، الوهیت همچون ادعاهایی و. )است( مسیح) واقعی سرگذشت همان این

 (۶۲. )است حکیم و توانا خداوند و نیست، یگانه خداوند جز معبودی، هیچ و(. است بیاساس

 

ْفِسِدینَ  َعلِیم   ّللَاَ  َفإِنَ  َتَولَْوا َفإِنْ   ﴾۶۳﴿ ِباْلمه

( و نیستند، حق طالب که بدان) گردانند، روی( حق پذیرش از هم باز روشن، شواهد همه این با) اگر

 (۶۳. )است آگاه مفسدهجویان، از خداوند

 

َنا َیَتِخذَ  َوَل  َشْیًئا ِبهِ  نهْشِرکَ  َوَل  ّللَاَ  إَِل  َنْعبهدَ  أََل  َوَبْیَنکهمْ  َبْیَنَنا َسَواء   َکلَِمة   إِلَى َتَعالَْوا اْلکَِتابِ  أَْهلَ  َیا قهلْ   َبْعضه

ونِ  ِمنْ  أَْرَباًبا َبْعًضا وا َفقهولهوا َتَولَْوا َفإِنْ  ّللاَِ  ده ْسلِمهونَ  ِبأََنا اْشَهده  ﴾۶۴﴿ مه

 را یگانه خداوند جز که است، یکسان شما و ما میان که سخنی سوی به بیایید! کتاب اهل ای»: بگو

 – یگانه خدای از غیر – را دیگر بعض ما، از بعضی و ندهیم، قرار او همتای را چیزی و نپرستیم

 (۶۴« )!نیممسلما ما که باشید گواه: بگویید زنند، سرباز( دعوت، این از) گاه هر. نپذیرد خدایی به

 

ونَ  لِمَ  اْلکَِتابِ  أَْهلَ  َیا  ﴾۶۵﴿ َتْعِقلهونَ  أََفاَل  َبْعِدهِ  ِمنْ  إَِل  َواْْلِْنِجیله  الَتْوَراةه  أهْنِزلَتِ  َوَما إِْبَراِهیمَ  فِی تهَحاج 



 خودتان آیین پیرو را او کدام، هر و) کنیدمی نزاع و گفتگو ابراهیم، درباره چرا! کتاب اهل ای

 (۶۵! )نمیکنید؟ اندیشه آیا ؟ است شده نازل او از بعد انجیل، و تورات که حالی در! ؟(نماییدمی معرفی

 

َلءِ  أَْنتهمْ  َها ونَ  َفلِمَ  ِعْلم   ِبهِ  لَکهمْ  ِفیَما َحاَجْجتهمْ  َهؤه  ﴾۶۶﴿ َتْعلَمهونَ  َل  َوأَْنتهمْ  َیْعلَمه  َوّللَاه  ِعْلم   ِبهِ  لَکهمْ  لَْیسَ  ِفیَما تهَحاج 

 آگاه آنچه درباره چرا کردید، ستیز و گفتگو بودید، آگاه آن به نسبت آنچه درباره که هستید کسانی شما

 (۶۶. )نمیدانید شما و داند،می خدا و! کنید؟می گفتگو نیستید،

 

ا إِْبَراِهیمه  َکانَ  َما ْسلًِما َحِنیًفا َکانَ  َولَکِنْ  َنْصَراِنی ًا َوَل  َیههوِدی ً ْشِرِکینَ  ِمنَ  َکانَ  َوَما مه  ﴾۶۷﴿ اْلمه

. نبود مشرکان از هرگز و بود، مسلمان و خالص موحدی بلکه نصرانی، نه و بود یهودی نه ابراهیم

(۶۷) 

 

وهه لَلَِذینَ  ِبإِْبَراِهیمَ  الَناسِ  أَْولَى إِنَ  ْؤِمنِینَ  َولِی   َوّللَاه  آَمنهوا َوالَِذینَ  الَنبِی   َوَهَذا اَتَبعه  ﴾۶۸﴿ اْلمه

 مکتب به او، عصر و زمان در) و کردند، پیروی او از که هستند آنها ابراهیم، به مردم سزاوارترین

 و ،(سزاوارترند همه از) اند آورده ایمان( او به) که کسانی و پیامبر این( همچنین بودند، وفادار او

 (۶۸. )است منان مؤ سرپرست و ولی خداوند،

 

ونَ  َوَما أَْنفهَسههمْ  إَِل  یهِضل ونَ  َوَما یهِضل وَنکهمْ  لَوْ  اْلکَِتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َطائَِفة   َوَدتْ  ره  ﴾۶۹﴿ َیْشعه

 باید آنها اما) کنند، گمراه را شما( کردندمی آرزو و) داشتند دوست ،(یهود از) کتاب اهل از جمعی

 (۶۹! )نمیفهمند و ا،ر خودشان مگر کنندنمی گمراه آنها( سازند، گمراه را شما نمیتوانند که بدانند

 

ونَ  لِمَ  اْلکَِتابِ  أَْهلَ  َیا ونَ  َوأَْنتهمْ  ّللاَِ  ِبآَیاتِ  َتکْفهره  ﴾۷۰﴿ َتْشَهده

 (۷۰! )دهید؟ می گواهی( آن درستی به) که حالی در شوید، می کافر خدا آیات به چرا! کتاب اهل ای

 

ونَ  لِمَ  اْلکَِتابِ  أَْهلَ  َیا  ﴾۷۱﴿ َتْعلَمهونَ  َوأَْنتهمْ  اْلَحقَ  َوَتکْتهمهونَ  بِاْلَباِطلِ  اْلَحقَ  َتْلِبسه

 ،(شوند گمراه و نفهمند دیگران تا) کنید می مشتبه( و آمیزید می) باطل با را حق چرا! کتاب اهل ای

 (۷۱! )دانید؟ می که حالی در دارید می پوشیده را حقیقت و

 

وا الَنَهارِ  َوْجهَ  آَمنهوا الَِذینَ  َعلَى أهْنِزلَ  ِبالَِذی آِمنهوا اْلکَِتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َطاِئَفة   َوَقالَتْ   لََعلَههمْ  آِخَرهه َواْکفهره

ونَ   ﴾۷۲﴿ َیْرِجعه



 آغاز در شده، نازل منان مؤ بر آنچه به( ظاهر در بروید: )گفتند( یهود از) کتاب اهل از جمعی و

! گردند باز( خود آیین از) آنها شاید(! گردید باز و) شوید کافر روز، پایان در و بیاورید، ایمان روز

 را آنها که است کافی توطئه این و دانند،می پیشین آسمانی بشارات از آگاه و کتاب اهل را، شما زیرا)

 (۷۲(. )سازد متزلزل

 

َدى اْلههَدى إِنَ  قهلْ  ِدیَنکهمْ  َتبِعَ  لَِمنْ  إَِل  تهْؤِمنهوا َوَل  مْ  أَوْ  أهوتِیتهمْ  َما ِمْثلَ  أََحد   یهْؤَتى أَنْ  ّللاَِ  هه وکه  َرب کهمْ  ِعْندَ  یهَحاج 

 ﴾۷۳﴿ َعلِیم   َواِسع   َوّللَاه  َیَشاءه  َمنْ  یهْؤتِیهِ  ّللاَِ  ِبَیدِ  اْلَفْضلَ  إِنَ  قهلْ 

! است الهی هدایت هدایت،: بگو! نیاورید ایمان( واقعا) کند،می پیروی شما آیین از که کسی به جز و

 شما همانند کسی به( نکنید تصور: کردند اضافه سپس(! )است بیاثر آن برابر در شما، توطئه این و)

 کنند، گفتگو و بحث شما با پروردگارتان، پیشگاه در توانندمی اینکه یا شود،می داده( آسمانی کتاب)

 انحصار در منطق، و عقل و نبوت موهبت و) فضل: بگو!( شماست نزد دو هر منطق، و نبوت بلکه)

 واسع خداوند، و دهد،می( بداند، شایسته و) بخواهد کس هر به و خداست، دست به( بلکه نیست، کسی

 (۷۳. )است( آن شایسته موارد از) آگاه و( گسترده مواهب دارای) 

 

و َوّللَاه  َیَشاءه  َمنْ  ِبَرْحَمِتهِ  َیْخَتص    ﴾۷۴﴿ اْلَعِظیمِ  اْلَفْضلِ  ذه

 (۷۴. )است عظیم مواهب دارای خداوند، و کند،می خود رحمت ویژه بخواهد، را کس هر

 

هِ  ِبقِْنَطار   َتأَْمْنهه  إِنْ  َمنْ  اْلکَِتابِ  أَْهلِ  َوِمنْ  هِ  َل  ِبِدیَنار   َتأَْمْنهه  إِنْ  َمنْ  َوِمْنههمْ  إِلَْیکَ  یهَؤد  ْمتَ  َما إَِل  إِلَْیکَ یهَؤد   ده

ی ینَ  ِفی َعلَْیَنا سَ لَیْ  َقالهوا ِبأََنههمْ  َذلِکَ َقائًِما َعلَْیهِ  مْ  اْلکَِذبَ  ّللاَِ  َعلَى َوَیقهولهونَ  َسِبیل   اْْلهم   ﴾۷۵﴿ َیْعلَمهونَ  َوهه

 باز تو به بسپاری، آنها به امانت رسم به زیادی ثروت اگر که هستند کسانی کتاب، اهل میان در و

 زمانی تا مگر بازنمیگردانند، تو به بسپاری، آنان به هم دینار یک اگر که هستند کسانی و میگردانند،

 برابر در ما: گویندمی که است آن خاطر به این! باشی( مسلط آنها بر و) ایستاده آنها سر بالی که

 دروغ سخن این) دانندمی که حالی در میبندند، دروغ خدا بر و. نیستیم ول مسؤ ،(یهود غیر)  امیین

 (۷۵(. )است

 

َتِقینَ  یهِحب   ّللَاَ  َفإِنَ  َواَتَقى ِبَعْهِدهِ  أَْوَفى َمنْ  َبلَى  ﴾۷۶﴿ اْلمه

( زیرا دارد،می دوست را او خدا) نماید، پیشه پرهیزگاری و کند وفا خود پیمان به که کسی آری،

 (۷۶. )دارد دوست را پرهیزکاران خداوند

 

ونَ  الَِذینَ  إِنَ  ههمه  َوَل  اْْلِخَرةِ  ِفی لَههمْ  َخاَلقَ  َل  أهولَِئکَ َقلِیاًل  َثَمًنا َوأَْیَمانِِهمْ  ّللَاِ  ِبَعْهدِ  َیْشَتره ره  َوَل  ّللَاه  یهکَل مه  َیْنظه

یِهمْ  َوَل  اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  إِلَْیِهمْ   ﴾۷۷﴿ أَلِیم   َعَذاب   َولَههمْ  یهَزک 



 بهرهای آنها میفروشند، ناچیزی بهای به را( او مقدس نام به) خود سوگندهای و الهی پیمان که کسانی

 از) را آنها و نمینگرد قیامت در آنان به و نمیگوید سخن آنها با خداوند و داشت، نخواهند آخرت در

 (۷۷. )آنهاست برای دردناکی عذاب و نمیسازد، پاک( گناه

 

ونَ  لََفِریًقا ِمْنههمْ  َوإِنَ  وَ  َوَما اْلکَِتابِ  ِمنَ  لَِتْحَسبهوهه ِباْلکَِتابِ  أَْلِسَنَتههمْ  َیْلوه وَ  َوَیقهولهونَ  اْلکَِتابِ  ِمنَ  هه  ّللَاِ  ِعْندِ  ِمنْ  هه

وَ  َوَما مْ  اْلکَِذبَ  ّللَاِ  َعلَى َوَیقهولهونَ  ّللَاِ  ِعْندِ  ِمنْ  هه  ﴾۷۸﴿ َیْعلَمهونَ  َوهه

 که گردانندمی چنان را خود زبان ،(خدا) کتاب تالوت هنگام به که هستند کسانی( یهود)  آنها میان در

 با و! )نیست( خدا) کتاب از که حالی در است،( خدا) کتاب از( خوانند،می را آنچه) کنید گمان

 در بندندمی دروغ خدا به و نیست، خدا طرف از اینکه با! خداست طرف از آن: گویندمی( صراحت

 (۷۸! )دانندمی که حالی

 

کْمَ  اْلکَِتابَ  ّللَاه  یهْؤِتَیهه  أَنْ  لَِبَشر   َکانَ  َما بهَوةَ  َواْلحه ونِ  ِمنْ  لِی ِعَباًدا کهونهوا لِلَناسِ  َیقهولَ  ثهمَ  َوالن   کهونهوا َولَکِنْ  ّللاَِ  ده

ْنتهمْ  ِبَما َرَبانِی ینَ  ْنتهمْ  َوِبَما اْلکَِتابَ  تهَعل مهونَ  که ونَ  که سه  ﴾۷۹﴿ َتْدره

 مردم به او سپس دهد او به نبوت و حکم و آسمانی کتاب خداوند، که نیست سزاوار بشری هیچ برای

 الهی مردمی:( بگوید که است این او، مقام سزاوار) بلکه! کنید پرستش مرا خدا، از غیر: بگوید

!( نکنید پرستش را خدا از غیر و! )خواندیدمی درس و آموختیدمی را خدا کتاب که گونه آن باشید،

(۷۹) 

 

َرکهمْ  َوَل  وا أَنْ  َیأْمه مْ  أَْرَباًبا َوالَنبِی ینَ  اْلَماَلئِکَةَ  َتَتِخذه که ره ْسلِمهونَ  أَْنتهمْ  إِذْ  َبْعدَ  بِاْلکهْفرِ  أََیأْمه  ﴾۸۰﴿ مه

 را، شما آیا. کنید انتخاب خود پروردگار را، پیامبران و فرشتگان که دهد دستور شما به اینکه نه و

 (۸۰! )کند؟می دعوت کفر به شدید، مسلمان آنکه از پس

 

مْ  ثهمَ  َوِحکَْمة   ِکَتاب   ِمنْ  آَتْیتهکهمْ  لََما الَنِبی ینَ  ِمیَثاقَ  ّللَاه  أََخذَ  َوإِذْ  ول   َجاَءکه ق   َرسه َصد   بِهِ  لَتهْؤِمنهنَ  َمَعکهمْ  لَِما مه

َنهه  ره وا َقالَ  أَْقَرْرَنا َقالهوا إِْصِری َذلِکهمْ  َعلَى َوأََخْذتهمْ  أَأَْقَرْرتهمْ  َقالَ  َولََتْنصه  الَشاِهِدینَ  ِمنَ  َعکهمْ مَ  َوأََنا َفاْشَهده

﴿۸۱﴾ 

 هر که گرفت، موکد پیمان ،(آنها پیروان و) پیامبران از خداوند، که را هنگامی( بیاورید خاطر به) و

 کند،می تصدیق شماست با را آنچه که آمد شما سوی به پیامبری سپس دادم، شما به دانش و کتاب گاه

 دارید؟ اقرار موضوع، این به آیا: گفت آنها به( خداوند) سپس! کنید یاری را او و بیاورید ایمان او به

 من و! باشید گواه پس: گفت( آنها به خداوند! )داریم اقرار( آری: )گفتند بستید؟ موکد پیمان آن، بر و

 (۸۱. )گواهانم از شما با نیز

 

هولَئِکَ  َذلِکَ َبْعدَ  َتَولَى َفَمنْ  مه  َفأ  ﴾۸۲﴿ اْلَفاِسقهونَ  هه

 (۸۲. )است فاسق گرداند، روی ،(محکم پیمان) این از بعد که کسی پس



 

ونَ  ّللاَِ  ِدینِ  أََفَغْیرَ  ونَ  َوإِلَْیهِ  َوَکْرًها َطْوًعا َواْْلَْرِض  الَسَماَواتِ  فِی َمنْ  أَْسلَمَ  َولَهه  َیْبغه  ﴾۸۳﴿ یهْرَجعه

 زمین و آسمانها در که کسانی تمام و( است، اسالم همین او آیین! )طلبند؟می خدا آیین از غیر آنها آیا

 باز او سوی به همه و اند، تسلیم او( فرمان) برابر در اجبار، روی از یا اختیار روی از هستند،

 (۸۳. )شوندمی گردانده

 

 أهوِتیَ  َوَما َواْْلَْسَباطِ  َوَیْعقهوبَ  َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعیلَ  إِْبَراِهیمَ  َعلَى أهْنِزلَ  َوَما َعلَْیَنا أهْنِزلَ  َوَما ِبالَِلِ  آَمَنا قهلْ 

قه  َل  َرب ِهمْ  ِمنْ  َوالَنِبی ونَ  َوِعیَسى مهوَسى ْسلِمهونَ  لَهه  َوَنْحنه  ِمْنههمْ  أََحد   َبْینَ  نهَفر   ﴾۸۴﴿ مه

 و یعقوب و اسحاق و اسماعیل و ابراهیم بر و ما بر آنچه به( همچنین) و آوردیم، ایمان خدا به: بگو

 شده داده پروردگارشان طرف از پیامبران،( دیگر) و عیسی و موسی به آنچه و گردیده، زلنا اسباط

 (۸۴. )هستیم تسلیم او( فرمان) برابر در و گذاریم،نمی فرقی آنان از یک هیچ میان در ما است،

 

ْقَبلَ  َفلَنْ  ِدیًنا اْْلِْساَلمِ  َغْیرَ  َیْبَتغِ  َوَمنْ  وَ  ِمْنهه  یه  ﴾۸۵﴿ اْلَخاِسِرینَ  ِمنَ  اْْلِخَرةِ  ِفی َوهه

 پذیرفته او از کند، انتخاب خود برای آیینی( حق، فرمان برابر در تسلیم و) اسالم جز کس هر و

 (۸۵. )است زیانکاران از آخرت، در او و شد، نخواهد

 

وا َقْوًما ّللَاه  َیْهِدی َکْیفَ  وا إِیَمانِِهمْ  َبْعدَ  َکَفره ولَ  أَنَ  َوَشِهده مه  َحق   الَرسه  اْلَقْومَ  َیْهِدی َل  َوّللَاه  اْلَبی َناته  َوَجاَءهه

 ﴾۸۶﴿ الَظالِِمینَ 

 نشانه آمدن و رسول حقانیت به گواهی و ایمان از بعد که کندمی هدایت را جمعیتی خداوند چگونه

 (۸۶! )کرد نخواهد هدایت را ستمکاران جمعیت خدا، و! شدند؟ کافر آنها، برای روشن های

 

مْ  أهولَئِکَ  هه  ﴾۸۷﴿ أَْجَمِعینَ  َوالَناسِ  َواْلَماَلِئکَةِ  ّللاَِ  لَْعَنةَ  َعلَْیِهمْ  أَنَ  َجَزاؤه

 (۸۷. )آنهاست بر همگی مردم و فرشتگان و خداوند( طرد و) لعن که است این آنها، کیفر

 

مْ  َوَل  اْلَعَذابه  َعْنههمه  یهَخَففه  َل  ِفیَها َخالِِدینَ  ونَ  هه  ﴾۸۸﴿ یهْنَظره

 داده مهلت آنها به و نمییابد، تخفیف مجازاتشان میمانند،( نفرین و طرد و) لعن این در همواره

 (۸. )شودنمی

 

وا َذلِکَ  َبْعدِ  ِمنْ  َتابهوا الَِذینَ  إَِل   ﴾۸۹﴿ َرِحیم   َغفهور   ّللَاَ  َفإِنَ  َوأَْصلَحه



 که برآیند، گذشته گناهان جبران مقام در و) نمایند، اصالح و کنند توبه آن، از پس که کسانی مگر

 (۸۹. )است بخشنده و آمرزنده خداوند، زیرا( شد، خواهد پذیرفته آنها توبه

 

وا الَِذینَ  إِنَ  وا ثهمَ  إِیَمانِِهمْ  َبْعدَ  َکَفره ْفًرا اْزَداده مه  َوأهولَِئکَ َتْوَبتهههمْ  تهْقَبلَ  لَنْ  که  ﴾۹۰﴿ الَضال ونَ  هه

( ورزیدند، اصرار راه این در و) افزودند،( خود) کفر بر سپس و شدند فرکا ایمان از پس که کسانی

 آنها و شود،نمی قبول( گیرد،می صورت مرگ آستانه در یا ناچاری روی از که) آنان، توبه هیچگاه

 (۹۰!(. )را توبه راه هم و اند، کرده گم را خدا راه هم که چرا) اند(واقعی) گمراهان

 

وا الَِذینَ  إِنَ  مْ  َوَماتهوا َکَفره َفار   َوهه ْقَبلَ  َفلَنْ  که  َعَذاب   لَههمْ  أهولَِئکَ بِهِ  اْفَتَدى َولَوِ  َذَهًبا اْْلَْرِض  ِمْلءه  أََحِدِهمْ  ِمنْ  یه

 ﴾۹۱﴿ َناِصِرینَ  ِمنْ  لَههمْ  َوَما أَلِیم  

 به را آن و باشد، طال از پر زمین روی در چه اگر رفتند، دنیا از کفر حال در و شدند کافر که کسانی

 برای و شد، نخواهد قبول آنها یک هیچ از هرگز بپردازند،( خویش بد اعمال کفاره و) فدیه عنوان

 (۹۱. )ندارند یاورانی و است، دردناک مجازات آنان،

 

 ﴾۹۲﴿ َعلِیم   بِهِ  ّللَاَ  َفإِنَ  َشْیء   ِمنْ  تهْنِفقهوا َوَما تهِحب ونَ  ِمَما تهْنِفقهوا َحَتى اْلبِرَ  َتَنالهوا لَنْ 

 کنید، انفاق( خدا راه در) داریدمی دوست آنچه از اینکه مگر رسیدنمی نیکوکاری( حقیقت) به هرگز

 (۹۲. )است خبر با آن از خداوند کنیدمی انفاق آنچه و

 

ل    َفأْتهوا قهلْ  الَتْوَراةه  تهَنَزلَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َنْفِسهِ  َعلَى إِْسَراِئیله  َحَرمَ  َما إَِل  إِْسَراِئیلَ  لَِبِنی ِحال ً  َکانَ  الَطَعامِ  که

ْنتهمْ  إِنْ  َفاْتلهوَها ِبالَتْوَراةِ   ﴾۹۳﴿ َصاِدِقینَ  که

 بر تورات نزول از پیش ،(یعقوب) اسرائیل آنچه جز بود حالل اسرائیل بنی بر( پاک ی)غذاها همه

 را تورات گوئیدمی راست اگر بگو( داشت ضرر او برای که شتر گوشت مانند) بود کرده تحریم خود

 شما شده تحریف تورات در حتی دهیدمی پیشین پیامبران – به که نسبتهائی این) بخوانید و بیاورید

 (۹۳(. )نیست

 

هولَئِکَ  َذلِکَ َبْعدِ  ِمنْ  اْلکَِذبَ  ّللَاِ  َعلَى اْفَتَرى َفَمنِ  مه  َفأ  ﴾۹۴﴿ الَظالِمهونَ  هه

(. کنندمی چنین عمد و علم روی از و) ستمگرند بندندمی دروغ خدا به این از بعد که آنها بنابراین

(۹۴) 

 

وا ّللَاه  َصَدقَ  قهلْ  ْشِرِکینَ  ِمنَ  َکانَ  َوَما َحِنیًفا إِْبَراِهیمَ  ِملَةَ  َفاَتبِعه  ﴾۹۵﴿ اْلمه



 به که کنید پیروی ابراهیم آئین از بنابراین( نبوده ابراهیم پاک آئین در اینها و) گفته راست خدا» بگو

 (۹۵« )!نبود مشرکان از و داشت گرایش حق

 

ِضعَ  َبْیت   أََولَ  إِنَ  َباَرًکا ِبَبکَةَ  لَلَِذی لِلَناسِ  وه ًدى مه  ﴾۹۶﴿ لِْلَعالَِمینَ  َوهه

 و برکت پر که است مکه سرزمین در شد داده قرار( خداوند نیایش و) مردم برای که ای خانه نخستین

 (۹۶. )است جهانیان هدایت مایه

 

 َوَمنْ  َسبِیاًل  إِلَْیهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْلَبْیتِ  ِحج   الَناسِ  َعلَى َولِِلَِ  آِمًنا َکانَ  َدَخلَهه  َوَمنْ  إِْبَراِهیمَ  َمَقامه  َبی َنات   آَیات   ِفیهِ 

 ﴾۹۷﴿ اْلَعالَِمینَ  َعنِ  َغنِی   ّللَاَ  َفإِنَ  َکَفرَ 

 امان در شود( خدا خانه) آن داخل کس هر و است، ابراهیم مقام( جمله از) روشن، های نشانه آن در

 آن سوی به رفتن توانائی که آنها کنند،( او) خانه آهنگ که است مردم بر خدا برای و بود؛ خواهد

 جهانیان، همه از خداوند ،(رسانده زیان خود به کند ترک را حج و) بورزد کفر کس هر و دارند،

 (۹۷. )است بینیاز

 

ونَ  لِمَ  اْلکَِتابِ  أَْهلَ  َیا قهلْ   ﴾۹۸﴿ َتْعَملهونَ  َما َعلَى َشِهید   َوّللَاه  ّللاَِ  ِبآَیاتِ  َتکْفهره

«. !دهیدمی انجام که اعمالی بر گواه خدا و! ورزید؟می کفر خدا آیات به چرا! کتاب اهل ای»: بگو

(۹۸) 

 

ونَ  لِمَ  اْلکَِتابِ  أَْهلَ  َیا قهلْ  د  وَنَها آَمنَ  َمنْ  ّللَاِ  َسِبیلِ  َعنْ  َتصه  َعَما ِبَغافِل   ّللَاه  َوَما شهَهَداءه  َوأَْنتهمْ  ِعَوًجا َتْبغه

 ﴾۹۹﴿ َتْعَملهونَ 

 این خواهیدمی و دارید،می باز خدا راه از اند، آورده ایمان که را افرادی چرا! کتاب اهل ای»: بگو

 دهیدمی انجام آنچه از خداوند و هستید؛ گواه( راه این درستی به) شما که حالی در! سازید؟ کج را راه

 (۹۹. )نیست غافل

 

َها َیا وا إِنْ  آَمنهوا الَِذینَ  أَی  مْ  اْلکَِتابَ  أهوتهوا الَِذینَ  ِمنَ  َفِریًقا تهِطیعه وکه د   ﴾۱۰۰﴿ َکافِِرینَ  إِیَمانِکهمْ  َبْعدَ  َیره

 ور شعله و افکنی نفاق کارشان که) کتاب اهل از گروهی از اگر! اید آورده ایمان که کسانی ای

 (۱۰۰. )گردانندمی باز کفر به ایمان از پس را شما کنید اطاعت( است عداوت و کینه آتش ساختن

 

ونَ  َوَکْیفَ  ولههه  َوِفیکهمْ  ّللاَِ  آَیاته  َعلَْیکهمْ  تهْتلَى َوأَْنتهمْ  َتکْفهره ِدیَ  َفَقدْ  ِبالَِلِ  َیْعَتِصمْ  َوَمنْ  َرسه ْسَتِقیم   ِصَراط   إِلَى هه  مه

﴿۱۰۱﴾ 



 شما بر خدا آیات( و اید گرفته قرار وحی دامان در) اینکه با شوید کافر شما است ممکن چگونه و

 خدا به کس هر و!( جویید تمسک خدا به بنابراین،! )شماست؟ میان در او پیامبر و شود،می خوانده

 (۱۰۱. )است شده هدایت راست، راه به جوید، تمسک

 

َها َیا ْسلِمهونَ  َوأَْنتهمْ  إَِل  َتمهوتهنَ  َوَل  تهَقاِتهِ  َحقَ  ّللَاَ  اَتقهوا آَمنهوا الَِذینَ  أَی   ﴾۱۰۲﴿ مه

 دنیا از و! بپرهیزید خدا از است، پرهیزکاری و تقوی حق که آنچنان! اید آورده ایمان که کسانی ای

 (۱۰۲!( )کنید حفظ عمر پایان تا را ایمان گوهر باید! )باشید مسلمان اینکه مگر نروید،

 

وا وا َتَفَرقهوا َوَل  َجِمیًعا ّللَاِ  بَِحْبلِ  َواْعَتِصمه ره ْنتهمْ  إِذْ  َعلَْیکهمْ  ّللاَِ  ِنْعَمتَ  َواْذکه  قهلهوِبکهمْ  َبْینَ  َفأَلَفَ  أَْعَداءً  که

ْنتهمْ  إِْخَواًنا بِِنْعَمِتهِ  َفأَْصَبْحتهمْ  ْفَرة   َشَفا َعلَى َوکه مْ  الَنارِ  ِمنَ  حه  لََعلَکهمْ  آَیاِتهِ  لَکهمْ  ّللَاه  یهَبی نه  َکَذلِکَ ِمْنَها َفأَْنَقَذکه

ونَ   ﴾۱۰۳﴿ َتْهَتده

 پراکنده و زنید، چنگ( دیگر ارتباط وسیله گونه هر و اسالم و قرآن)  خدا ریسمان به همگی و

 دلهای میان او و بودید، یکدیگر دشمن چگونه که دآری یاد به خود، بر را خدا( بزرگ) نعمت و! نشوید

 خدا بودید، آتش از ای حفره لب بر شما و! شدید برادر او، نعمت برکت به و کرد، ایجاد الفت شما،

. شوید هدایت شاید سازد،می آشکار شما برای را خود آیات خداوند چنین، این داد؛ نجات آن از را شما

(۱۰۳) 

 

ونَ  أهَمة   ِمْنکهمْ  َوْلَتکهنْ  ونَ  اْلَخْیرِ  إِلَى َیْدعه وفِ  َوَیأْمهره ْنکَرِ  َعنِ  َوَیْنَهْونَ  ِباْلَمْعره مه  َوأهولَئِکَ  اْلمه ونَ  هه ْفلِحه  اْلمه

﴿۱۰۴﴾ 

 همان آنها و! کنند منکر از نهی و معروف به امر و نیکی، به دعوت جمعی شما میان از باید

 (۱۰. )رستگارانند

 

مه  َما َبْعدِ  ِمنْ  َواْخَتلَفهوا َتَفَرقهوا َکالَِذینَ  َتکهونهوا َوَل   ﴾۱۰۵﴿ َعِظیم   َعَذاب   لَههمْ  َوأهولَئِکَ اْلَبی َناته  َجاَءهه

 روشن های نشانه آنکه از پس( هم آن) کردند، اختالف و شدند پراکنده که نباشید کسانی مانند و

 (۱۰۵. )دارند عظیمی عذاب آنها و! رسید آنان به( پروردگار)

 

وه   َتْبَیض   َیْومَ  جه وه   َوَتْسَود   وه جه ههمْ  اْسَوَدتْ  الَِذینَ  َفأََما وه وهه جه وقهوا إِیَماِنکهمْ  َبْعدَ  أََکَفْرتهمْ  وه ْنتهمْ  ِبَما اْلَعَذابَ  َفذه  که

ونَ   ﴾۱۰۶﴿ َتکْفهره

 که آنها اما گردد،می سیاه هایی چهره و سفید، هایی چهره که بود خواهد روزی( عظیم عذاب آن)

 کافر( آن سایه در برادری و اخوت و) ایمان از بعد آیا:( شودمی گفته آنها به) شده، سیاه صورتهایشان

 (۱۰۶! )ورزیدیدمی کفر آنچه سبب به را، عذاب بچشید پس شدید؟

 



ههمْ  اْبَیَضتْ  الَِذینَ  َوأََما وهه جه مْ  ّللاَِ  َرْحَمةِ  َفِفی وه ونَ  ِفیَها هه  ﴾۱۰۷﴿ َخالِده

 مانندمی آن در جاودانه و بود، خواهند خداوند رحمت در شده، سفید هایشان چهره که آنها اما و

(۱۰۷) 

 

ْلًما یهِریده  ّللَاه  َوَما ِباْلَحق   َعلَْیکَ  َنْتلهوَها ّللاَِ  آَیاته  ِتْلکَ  ﴾۱۰۸﴿ لِْلَعالَِمینَ  ظه

. خواهدنمی جهانیان برای ستمی( هیچگاه) خداوند و خوانیممی تو بر حق به که است خدا آیات اینها

(۱۰۸) 

 

 ﴾۱۰۹﴿ اْْلهمهوره  تهْرَجعه  ّللَاِ  َوإِلَى اْْلَْرِض  ِفی َوَما الَسَماَواتِ  ِفی َما َولِِلَِ 

 است او مال است زمین در آنچه و آسمانها در آنچه( که حالی در کند ستم خدا است ممکن چگونه) و

 (۱۰۹(. )است او فرمان به و) گرددمی باز او سوی به کارها همه و

 

ْنتهمْ  ونَ  لِلَناسِ  أهْخِرَجتْ  أهَمة   َخْیرَ  که وفِ  َتأْمهره ْنکَرِ  َعنِ  َوَتْنَهْونَ  ِباْلَمْعره  اْلکَِتابِ  أَْهله  آَمنَ  َولَوْ  ِبالَِلِ  َوتهْؤِمنهونَ  اْلمه

ْؤِمنهونَ  ِمْنههمه  لَههمْ  َخْیًرا لَکَانَ  مه  اْلمه هه  ﴾۱۱۰﴿ اْلَفاِسقهونَ  َوأَْکَثره

 از نهی و کنیدمی معروف به امر( اینکه چه) شدید آفریده انسانها سود به که بودید امتی بهترین شما

 سود به آورند ایمان( درخشانی آئین و برنامه چنین به) کتاب اهل اگر و دارید، ایمان خدا به و منکر،

( پروردگار اطاعت از خارج و) فاسق آنها اکثر و ایمانند با آنها از کمی عده( تنها ولی) است آنها

 (۱۱۰) باشندمی

 

وکهمْ  لَنْ  ر  مْ  َوإِنْ  أًَذى إَِل  َیضه مه  یهَقاِتلهوکه ونَ  َل  ثهمَ  اْْلَْدَبارَ  یهَول وکه  ﴾۱۱۱﴿ یهْنَصره

 اگر و مختصر، آزارهای جز نند،برسا زیان شما به توانندنمی هرگز( یهود مخصوصا کتاب اهل) آنها

. کندنمی یاری را آنها کسی  سپس( خورندمی شکست و) کرد خواهند پشت شما به کنند پیکار شما با

(۱۱۱) 

 

ِرَبتْ  لَةه  َعلَْیِهمه  ضه وا الَناسِ  ِمنَ  َوَحْبل   ّللَاِ  ِمنَ  بَِحْبل   إَِل  ثهِقفهوا َما أَْینَ  الذ  ِرَبتْ  ّللاَِ  ِمنَ  ِبَغَضب   َوَباءه  َعلَْیِهمه  َوضه

ونَ  َکانهوا ِبأََنههمْ  َذلِکَ اْلَمْسکََنةه  ونَ  َوَکانهوا َعَصْوا ِبَما َذلِکَ  َحق   بَِغْیرِ  اْْلَْنِبَیاءَ  َوَیْقتهلهونَ  ّللَاِ  ِبآَیاتِ  َیکْفهره  َیْعَتده

﴿۱۱۲﴾ 

 روش در نظر تجدید و) خدا به ارتباط با مگر است، خورده آنان بر ذلت مهر شوند یافت کجا هر آنها

 و اند، گزیده مسکن خدا خشم در و( آن و این به وابستگی و) مردم به ارتباط با( یا) و( خود ناپسند

 ناحق به را پیامبران و ورزندمی کفر خدا آیات به آنها که چرا شده، زده آنها بر بیچارگی مهر

 (۱۱۲. )نمودندمی تجاوز( دگران حقوق به) و کنندمی گناه که است آن خاطر به اینها کشندمی

 



وا مْ  اللَْیلِ  آَناءَ  ّللاَِ  آَیاتِ  َیْتلهونَ  َقاِئَمة   أهَمة   اْلکَِتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َسَواءً  لَْیسه ونَ  َوهه ده  ﴾۱۱۳﴿ َیْسجه

 در پیوسته و کنندمی( ایمان و حق به) قیام که هستند جمعیتی کتاب اهل از نیستند، یکسان همه آنها

 (۱۱۳. )نمایندمی سجده که حالی در خوانندمی را خدا آیات شب اوقات

 

ونَ  اْْلِخرِ  َواْلَیْومِ  ِبالَِلِ  یهْؤِمنهونَ  وفِ  َوَیأْمهره ْنکَرِ  َعنِ  َوَیْنَهْونَ  ِباْلَمْعره ونَ  اْلمه  ِمنَ  َوأهولَئِکَ  اْلَخْیَراتِ  فِی َویهَساِرعه

 ﴾۱۱۴﴿ الَصالِِحینَ 

 نیک کارهای انجام در و کنندمی منکر از نهی و معروف به امر آورند،می ایمان دیگر روز و خدا به

 (۱۱۴. )صالحانند از آنها و گیرندمی سبقت یکدیگر بر

 

وهه َفلَنْ  َخْیر   ِمنْ  َیْفَعلهوا َوَما َتقِینَ  َعلِیم   َوّللَاه  یهکَْفره  ﴾۱۱۵﴿ ِباْلمه

 از خدا و( بینندمی شایسته پاداش و) شد نخواهد کفران هرگز دهندمی انجام نیک اعمال از آنچه و

 (۱۱۵. )است آگاه پرهیزکاران

 

وا الَِذینَ  إِنَ  مْ  َوَل  أَْمَوالهههمْ  َعْنههمْ  تهْغِنیَ  لَنْ  َکَفره هه مْ  الَنارِ  أَْصَحابه  َوأهولَئِکَ َشْیًئا ّللاَِ  ِمنَ  أَْوَلده ونَ  ِفیَها هه  َخالِده

﴿۱۱۶﴾ 

 و بمانند امان در خدا مجازات از فرزندانشان و اموال پناه در نمیتوانند هرگز شدند کافر که کسانی

 (۱۱۶. )ماند خواهند آن در جاودانه و دوزخند اصحاب آنها

 

ْنَیا اْلَحَیاةِ  َهِذهِ  فِی یهْنفِقهونَ  َما َمَثله  وا َقْوم   َحْرثَ  أََصاَبتْ  ِصر   ِفیَها ِریح   َکَمَثلِ  الد   َوَما َفأَْهلَکَْتهه  أَْنفهَسههمْ  َظلَمه

 ﴾۱۱۷﴿ َیْظلِمهونَ  أَْنفهَسههمْ  َولَکِنْ  ّللَاه  َظلََمههمه 

 خود بر که قومی زراعت به که است سوزانی باد همانند کنندمی انفاق دنیا زندگی این در آنها آنچه

 آنها به خدا سازد، نابود آنرا و بوزد( اند نموده کشت مناسب وقت یا محل غیر در و) اند کرده ستم

 (۱۱۷. )اند کرده خویشتن – به ستم خودشان آنها بلکه نکرده ستم

 

َها َیا وا َل  آَمنهوا الَِذینَ  أَی  ونِکهمْ  ِمنْ  ِبَطاَنةً  َتَتِخذه وا َخَباًل  َیأْلهوَنکهمْ  َل  ده  أَْفَواِهِهمْ  ِمنْ  اْلَبْغَضاءه  َبَدتِ  َقدْ  َعنِت مْ  َما َود 

وره  تهْخفِی َوَما ده مْ صه ْنتهمْ  إِنْ  اْْلَیاتِ  لَکهمه  َبَیَنا َقدْ  أَْکَبره  هه  ﴾۱۱۸﴿ َتْعِقلهونَ  که

 و شر گونه هر از آنها نکنید، انتخاب خود غیر از اسراری محرم اید آورده ایمان که کسانی ای

( های نشانه) باشید رنج و زحمت در شما دارند دوست آنها کنند،نمی کوتاهی شما درباره فسادی

 راههای و) آیات ما است، مهمتر هم آن از دارند پنهان دل در آنچه و است آشکار آنها دهان از دشمنی

 (۱۱۸. )کنید اندیشه اگر کردیم بیان شما برای را( آنها شر از پیشگیری

 



ل هِ  ِباْلکَِتابِ  َوتهْؤِمنهونَ  یهِحب وَنکهمْ  َوَل  تهِحب وَنههمْ  أهوَلءِ  أَْنتهمْ  َها مْ  َوإَِذا که وا َخلَْوا َوإَِذا آَمَنا َقالهوا لَقهوکه  َعلَْیکهمه  َعض 

ورِ  ِبَذاتِ  َعلِیم   ّللَاَ  إِنَ  ِبَغْیِظکهمْ  مهوتهوا قهلْ  اْلَغْیظِ  ِمنَ  اْْلََناِملَ  ده  ﴾۱۱۹﴿ الص 

 همه به شما که حالی در ندارند، دوست را شما آنها اما دارید،می دوست را آنها که هستید کسانی شما

 مالقات را شما که هنگامی و( ندارند ایمان شما آسمانی کتاب به آنها اما) دارید ایمان آسمانی کتابهای

 سر شما بر خشم شدت از شوندمی تنها که هنگامی اما ایم، آورده ایمان گویندمی( دروغ به) کنندمی

 سینه درون( اسرار) از خدا دارید، که خشمی همین با بمیرید: بگو گزند،می دندان به را خود انگشتان

 (۱۱۹. )است آگاه ها

 

مْ  َحَسَنة   َتْمَسْسکهمْ  إِنْ  ْؤهه َئة   تهِصْبکهمْ  َوإِنْ  َتسه وا َسی  وا َوإِنْ  ِبَها َیْفَرحه مْ  َل  َوَتَتقهوا َتْصبِره که ر  مْ  َیضه هه  إِنَ  َشْیًئا َکْیده

ِحیط   َیْعَملهونَ  ِبَما ّللَاَ   ﴾۱۲۰﴿ مه

 خوشحال دهد رخ شما برای ناگواری حادثه اگر و شوند،می ناراحت برسد شما به نیکی اگر

 شما به آنها( خائنانه) های نقشه کنید پیشه پرهیزگاری و استقامت( آنها برابر در) اگر( اما) گردند،می

 (۱۲۰) دهدمی انجام آنها آنچه به خداوند رساندنمی زیانی

 

ئه  أَْهلِکَ  ِمنْ  َغَدْوتَ  َوإِذْ  ْؤِمِنینَ  تهَبو   ﴾۱۲۱﴿ َعلِیم   َسِمیع   َوّللَاه  لِْلقَِتالِ  َمَقاِعدَ  اْلمه

 مؤ برای جنگ اردوگاه انتخاب برای خود خانواده میان از صبحگاهان که را زمانی( یادآور به) و

 گفته جنگ طرح درباره که را مختلفی گفتگوهای) است دانا و شنوا خداوند و رفتی، بیرون منان،

 (۱۲۱(. )دانستمی پرورانیدندمی سر در بعضی که را هائی اندیشه و شنیدمی دشمی

 

ههَما َوّللَاه  َتْفَشاَل  أَنْ  ِمْنکهمْ  َطاِئَفَتانِ  َهَمتْ  إِذْ  ْؤِمنهونَ  َفْلَیَتَوَکلِ  ّللاَِ  َوَعلَى َولِی   ﴾۱۲۲﴿ اْلمه

 باز راه وسط از و) دهند نشان سستی گرفتند تصمیم شما از طایفه دو که را زمانی( یادآور به نیز و)

 باید ایمان با افراد و( گردند باز فکر این از که کرد کمک آنها به و) بود آنها پشتیبان خداوند و( گردند

 (۱۲۲) کنند توکل خدا بر تنها

 

مه  َولََقدْ  ونَ  لََعلَکهمْ  ّللَاَ  َفاَتقهوا أَِذلَة   َوأَْنتهمْ  ِبَبْدر   ّللَاه  َنَصَرکه  ﴾۱۲۳﴿ َتْشکهره

 به نسبت) شما که حالی در( شدید پیروز خطرناک دشمنان بر و) کرد یاری بدر در را شما خداوند

 نعمت شکر تا( نکنید پیامبر فرمان مخالفت دشمن برابر در و) بپرهیزید خدا از پس بودید ناتوان( آنها

 (۱۲۳. )باشید آورده بجا را او

 

ْؤِمِنینَ  َتقهوله  إِذْ  مْ  أَنْ  َیکْفَِیکهمْ  أَلَنْ  لِْلمه ْنَزلِینَ  اْلَماَلِئکَةِ  ِمنَ  آَلف   ِبَثاَلَثةِ  َرب کهمْ  یهِمَدکه  ﴾۱۲۴﴿ مه

 از نفر هزار سه – به را شما پروردگارتان نیست کافی آیا میگفتی منان مؤ به تو، که هنگام آن در

 (۱۲۴! )کند؟ یاری آیند فرود( آسمان از) که فرشتگان



 

وا إِنْ  َبلَى مْ  َوَتَتقهوا َتْصِبره مْ  َهَذا َفْوِرِهمْ  ِمنْ  َوَیأْتهوکه ِمینَ  اْلَماَلئِکَةِ  ِمنَ  آَلف   ِبَخْمَسةِ  َرب کهمْ  یهْمِدْدکه َسو   ﴾۱۲۵﴿ مه

 – بیاید شما سراغ به زودی همین به دشمن و – کنید پیشه تقوا و استقامت اگر( هم امروز) آری

 (۱۲۵. )داد خواهد مدد دارند مخصوصی های نشانه که فرشتگان از نفر پنجهزار به را شما خداوند

 

 ﴾۱۲۶﴿ اْلَحکِیمِ  اْلَعِزیزِ  ّللاَِ  ِعْندِ  ِمنْ  إَِل  الَنْصره  َوَما ِبهِ  قهلهوبهکهمْ  َولَِتْطَمِئنَ  لَکهمْ  بهْشَرى إَِل  ّللَاه  َجَعلَهه  َوَما

 خداوند جانب از تنها پیروزی نه گر و شماست خاطر اطمینان و بشارت برای فقط( همه) اینها ولی

 (۱۲۶. )است حکیم توانای

 

وا الَِذینَ  ِمنَ  َطَرًفا لَِیْقَطعَ   ﴾۱۲۷﴿ َخاِئبِینَ  َفَیْنَقلِبهوا َیکِْبَتههمْ  أَوْ  َکَفره

 آنها یا کند، قطع را کافران لشکر پیکر از قسمتی که است این برای( داده شما به خدا که را وعده این)

 (۱۲۷) بازگردند خود وطن به) امید نا و مایوس تا گرداند، باز ذلت زور با را

 

َبههمْ  أَوْ  َعلَْیِهمْ  َیتهوبَ  أَوْ  َشْیء   اْْلَْمرِ  ِمنَ  لَکَ  لَْیسَ   ﴾۱۲۸﴿ َظالِمهونَ  َفإَِنههمْ  یهَعذ 

 اینکه مگر نیست تو برای( جنگ، از فراری منان مؤ یا کافران، عفو درباره) اختیاری گونه هیچ

 (۱۲۸. )ستمگرند آنها زیرا کند؛ مجازات یا ببخشد، را آنها بخواهد( خدا)

 

به  َیَشاءه  لَِمنْ  َیْغفِره  اْْلَْرِض  ِفی َوَما الَسَماَواتِ  ِفی َما َولِِلَِ   ﴾۱۲۹﴿ َرِحیم   َغفهور   َوّللَاه  َیَشاءه  َمنْ  َویهَعذ 

 هر و بخشد؛می( بداند شایسته و) بخواهد را کس هر است، خدا آن از است زمین و آسمانها در آنچه و

 (۱۲۹. )است مهربان آمرزنده خداوند و کند؛می مجازات بخواهد، را کس

 

َها َیا لهوا َل  آَمنهوا الَِذینَ  أَی  َبا َتأْکه ونَ  لََعلَکهمْ  ّللَاَ  َواَتقهوا مهَضاَعَفةً  أَْضَعاًفا الر  ْفلِحه  ﴾۱۳۰﴿ ته

 رستگار تا بپرهیزید خدا از! نخورید برابر چند را( پول سود و) ربا! اید آورده ایمان که کسانی ای

 (۱۳۰! )شوید

 

 ﴾۱۳۱﴿ لِْلکَافِِرینَ  أهِعَدتْ  الَتِی الَنارَ  َواَتقهوا

 (۱۳۱! )است شده آماده کافران برای که بپرهیزید آتشی از و

 

وا ولَ  ّللَاَ  َوأَِطیعه  ﴾۱۳۲﴿ تهْرَحمهونَ  لََعلَکهمْ  َوالَرسه



 (۱۳۲! )شوید رحمت مشمول تا کنید، اطاعت را پیامبر و خدا و

 

وا َها َوَجَنة   َرب کهمْ  ِمنْ  َمْغِفَرة   إِلَى َوَساِرعه َتقِینَ  أهِعَدتْ  َواْْلَْرضه  الَسَماَواته  َعْرضه  ﴾۱۳۳﴿ لِْلمه

 و است؛ زمین و آسمانها آن، وسعت که بهشتی و پروردگارتان؛ آمرزش به رسیدن برای کنید شتاب

 (۱۳۳. )است شده آماده پرهیزگاران برای

 

ْنفِقهونَ  الَِذینَ  ْحِسِنینَ  یهِحب   َوّللَاه  الَناسِ  َعنِ  َواْلَعاِفینَ  اْلَغْیظَ  َواْلکَاِظِمینَ  َوالَضَراءِ  الَسَراءِ  ِفی یه  ﴾۱۳۴﴿ اْلمه

 مردم خطای از و برند؛می فرو را خود خشم و کنند؛می انفاق تنگدستی و توانگری در که همانها

 (۱۳۴. )دارد دوست را نیکوکاران خدا و گذرند،می

 

وا أَوْ  َفاِحَشةً  َفَعلهوا إَِذا َوالَِذینَ  وا أَْنفهَسههمْ  َظلَمه وا ّللَاَ  َذَکره نهوبِِهمْ  َفاْسَتْغَفره نهوبَ  َیْغفِره  َوَمنْ  لِذه  َولَمْ  ّللَاه  إَِل  الذ 

وا مْ  َفَعلهوا َما َعلَى یهِصر   ﴾۱۳۵﴿ َیْعلَمهونَ  َوهه

 خود گناهان برای و افتند،می خدا یاد به کنند ستم خود به یا شوند، زشتی عمل مرتکب وقتی که آنها و

 با ورزند،نمی اصرار گناه، بر و – ببخشد؟ را گناهان که خدا جز کیست و – کنندمی آمرزش طلب

 (۱۳۵. )دانندمی اینکه

 

مْ  أهولَئِکَ  هه  ﴾۱۳۶﴿ اْلَعاِملِینَ  أَْجره  َونِْعمَ  ِفیَها َخالِِدینَ  اْْلَْنَهاره  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِری َوَجَنات   َرب ِهمْ  ِمنْ  َمْغِفَرة   َجَزاؤه

 است، جاری نهرها آنها( درختان) زیر از که است بهشتهایی و پروردگار، آمرزش پاداششان آنها

 (۱۳۶! )عمل اهل پاداش است نیکو چه مانند؛می آن در جاودانه

 

َنن   َقْبلِکهمْ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  وا سه وا اْْلَْرِض  ِفی َفِسیره ره ِبینَ  َعاِقَبةه  َکانَ  َکْیفَ  َفاْنظه کَذ   ﴾۱۳۷﴿ اْلمه

 که داشتند؛ سرنوشتهایی خود صفات و اعمال طبق قوم، هر و) داشت وجود سنتهایی شما، از پیش

 آیات) کنندگان تکذیب سرانجام ببینید و کنید گردش زمین، روی در پس( دارید آنرا همانند نیز؛ شما

 (۱۳۷! )بود؟ چگونه( خدا

 

ًدى لِلَناسِ  َبَیان   َهَذا َتِقینَ  َوَمْوِعَظة   َوهه  ﴾۱۳۸﴿ لِْلمه

 (۱۳۸! )پرهیزکاران برای است اندرزی و هدایت و مردم؛ عموم برای است بیانی این

 

ْنتهمْ  إِنْ  اْْلَْعلَْونَ  َوأَْنتهمه  َتْحَزنهوا َوَل  نهواَتهِ  َوَل  ْؤِمنِینَ  که  ﴾۱۳۹﴿ مه

 (۱۳۹! )باشید داشته ایمان اگر برترید شما و! نگردید غمگین و! نشوید سست و



 

 َوَیَتِخذَ  آَمنهوا الَِذینَ  ّللَاه  َولَِیْعلَمَ  الَناسِ  َبْینَ  نهَداِولهَها اْْلََیامه  َوِتْلکَ ِمْثلههه  َقْرح   اْلَقْومَ  َمسَ  َفَقدْ  َقْرح   َیْمَسْسکهمْ  إِنْ 

 ﴾۱۴۰﴿ الَظالِِمینَ  یهِحب   َل  َوّللَاه  شهَهَداءَ  ِمْنکهمْ 

 میدان در) نیز جمعیت آن به ،(شد وارد ضربهای و) رسید جراحتی( احد، میدان در) شما به اگر

 مردم میان در را( شکست و پیروزی ی)روزها این ما و. گردید وارد آن همانند جراحتی ،(بدر

 و شوند شناخته اند آورده ایمان که افرادی تا( - است جهان زندگی خاصیت این و -) گردانیم؛می

 (۱۴۰. )داردنمی دوست را ظالمان خداوند و بگیرد، قربانیانی شما میان از خداوند

 

صَ   ﴾۱۴۱﴿ اْلکَاِفِرینَ  َوَیْمَحقَ  آَمنهوا الَِذینَ  ّللَاه  َولِیهَمح 

 (۱۴۱. )سازد نابود تدریجا را کافران و( شوند ورزیده و) گرداند خالص را ایمان با افراد خداوند تا و

 

لهوا أَنْ  َحِسْبتهمْ  أَمْ  وا الَِذینَ  ّللَاه  َیْعلَمِ  َولََما اْلَجَنةَ  َتْدخه  ﴾۱۴۲﴿ الَصاِبِرینَ  َوَیْعلَمَ  ِمْنکهمْ  َجاَهده

 خداوند هنوز که حالی در شد خواهید بهشت وارد( ایمان ادعای با تنها) شما که پنداشتید چنین آیا

 (۱۴۲! )است؟ نساخته مشخص را صابران و شما از مجاهدان

 

ْنتهمْ  َولََقدْ  ونَ  َوأَْنتهمْ  َرأَْیتهمهوهه َفَقدْ  َتْلَقْوهه  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  اْلَمْوتَ  َتَمَنْونَ  که ره  ﴾۱۴۳﴿ َتْنظه

 با را آن سپس کردیدمی شوید روبرو آن با آنکه از پیش را( خدا راه در شهادت و) مرگ تمنای شما و

 میان چقدر دهید، در تن آن به نبودید حاضر و) کردیدمی نگاه آن به که حالی در دیدید خود چشم

 (۱۴۳!( )است؟ فاصل شما کردار و گفتار

 

َحَمد   َوَما ول   إَِل  مه له  َقْبلِهِ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  َرسه سه  َعلَى َیْنَقلِبْ  َوَمنْ  أَْعَقابِکهمْ  َعلَى اْنَقلَْبتهمْ  قهِتلَ  أَوْ  َماتَ  أََفإِنْ  الر 

رَ  َفلَنْ  َعقَِبْیهِ   ﴾۱۴۴﴿ الَشاِکِرینَ  ّللَاه  َوَسَیْجِزی َشْیًئا ّللَاَ  َیضه

 او اگر آیا بودند، نیز دیگری فرستادگان او از پیش و بود خدا فرستاده فقط آله و علیه ّللا   صلی محمد

 و کفر دوران به کرده رها را اسالم او مرگ با و) گردید؟می بر عقب به شما شود کشته یا و بمیرد

 به و زندنمی خدا به ضرری هرگز بازگردد عقب به کس هر و( کرد خواهید بازگشت پرستی بت

 (۱۴۴. )داد خواهد  پاداش را( کنندگان استقامت و) شاکران خداوند زودی

 

َؤَجاًل  ِکَتاًبا ّللَاِ  ِبإِْذنِ  إَِل  َتمهوتَ  أَنْ  لَِنْفس   َکانَ  َوَما ْنَیا َثَوابَ  یهِردْ  َوَمنْ  مه  اْْلِخَرةِ  َثَوابَ  یهِردْ  َوَمنْ  ِمْنَها نهْؤِتهِ  الد 

 ﴾۱۴۵﴿ الَشاِکِرینَ  َوَسَنْجِزی ِمْنَها نهْؤِتهِ 

 دیگران با پیامبر مرگ بنابراین) شده تعیین است سرنوشتی میرد،نمی خدا فرمان به جز هیچکس و

 چیزی( بردارد گام راه این در خود زندگی در و) بخواهد را دنیا پاداش کس هر( است الهی سنت یک



 را شاکران زودی به و دهیم،می او به آن از بخواهد آخرت پاداش کس هر و داد خواهیم او به آن از

 (۱۴۵. )داد خواهیم پاداش

 

فهوا َوَما ّللَاِ  َسبِیلِ  ِفی أََصاَبههمْ  لَِما َوَهنهوا َفَما َکثِیر   ِرب ی ونَ  َمَعهه  َقاَتلَ  َنِبی   ِمنْ  َوَکأَی نْ   َوّللَاه  اْسَتکَانهوا َوَما َضعه

 ﴾۱۴۶﴿ الَصاِبِرینَ  یهِحب  

 در آنچه برابر در هیچگاه آنها کردند، جنگ آنها همراه به فراوانی الهی مردان که پیامبرانی بسیار چه

 استقامت خداوند و ندادند تسلیم به تن و نگردیدند ناتوان و نشدند، سست رسیدمی آنها به خدا راه

 (۱۴۶. )دارد دوست را کنندگان

 

نهوَبَنا لََنا اْغِفرْ  َرَبَنا َقالهوا أَنْ  إَِل  َقْولَههمْ  َکانَ  َوَما ْرَنا أَْقَداَمَنا َوَثب تْ  أَْمِرَنا ِفی َوإِْسَراَفَنا ذه  اْلَقْومِ  َعلَى َواْنصه

 ﴾۱۴۷﴿ اْلکَاِفِرینَ 

 صرفنظر کارها در ما تندرویهای از و! ببخش را ما گناهان پروردگارا: )که بود این تنها سخنشان

 (۱۴۷! )بگردان پیروز کافران جمعیت بر را ما و بدار، ثابت را ما قدمهای کن،

 

مه  ْنَیا َثَوابَ  ّللَاه  َفآَتاهه ْسنَ  الد  ْحِسِنینَ  یهِحب   َوّللَاه  اْْلِخَرةِ  َثَوابِ  َوحه  ﴾۱۴۸﴿ اْلمه

 را نیکوکاران خداوند و داد، آنها به را جهان آن نیک پاداش و جهان این پاداش خداوند رو این از

 (۱۴۸. )داردمی دوست

 

َها َیا وا إِنْ  آَمنهوا الَِذینَ  أَی  وا الَِذینَ  تهِطیعه مْ  َکَفره وکه د   ﴾۱۴۹﴿ َخاِسِرینَ  َفَتْنَقلِبهوا أَْعَقاِبکهمْ  َعلَى َیره

 باز عقب به را شما کنید اطاعت اند شده کافر که کسانی از اگر اید آورده ایمان که کسانی ای

 (۱۴۹. )شد خواهید زیانکار سرانجام و گردانندمی

 

مْ  ّللَاه  َبلِ   ﴾۱۵۰﴿ الَناِصِرینَ  َخْیره  َوههوَ  َمْوَلکه

 (۱۵۰. )است یاوران بهترین او و است خدا شما سرپرست و گاه تکیه بلکه( نیستند شما گاه تکیه آنها)

 

وا الَِذینَ  قهلهوبِ  ِفی َسنهْلِقی ْعبَ  َکَفره وا ِبَما الر  لْ  لَمْ  َما ِبالَِلِ  أَْشَرکه ْلَطاًنا ِبهِ  یهَنز  مه  سه  َمْثَوى َوبِْئسَ  الَناره  َوَمأَْواهه

 ﴾۱۵۱﴿ الَظالِِمینَ 

 رعب دادند، قرار شریک خدا برای را چیزهائی دلیل بدون اینکه خاطر به کافران دلهای در زودی به

 (۱۵۱. )ستمکاران جایگاه است جایگاهی بد چه و است آتش آنها جایگاه و افکنیممی ترس و

 



س   إِذْ  َوْعَدهه ّللَاه  َصَدَقکهمه  َولََقدْ  مْ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َوَعَصْیتهمْ  اْْلَْمرِ  ِفی َوَتَناَزْعتهمْ  َفِشْلتهمْ  إَِذا َحَتى ِبإِْذِنهِ  وَنههمْ َتحه  َما أََراکه

ْنَیا یهِریده  َمنْ  ِمْنکهمْ  تهِحب ونَ  و َوّللَاه  َعْنکهمْ  َعَفا َولََقدْ  لَِیْبَتلَِیکهمْ  َعْنههمْ  َصَرَفکهمْ  ثهمَ  اْْلِخَرةَ  یهِریده  َمنْ  َوِمْنکهمْ  الد   ذه

ْؤِمِنینَ  َعلَى َفْضل    ﴾۱۵۲﴿ اْلمه

 آغاز در) هنگام آن در گفت، راست( احد در دشمن بر پیروزی درباره) شما به را خود وعده خداوند

 سست اینکه تا( داشت ادامه پیروزی این و) رساندیدمی قتل به او فرمان به را دشمنان( احد جنگ

 دوست را آنچه که آن از بعد و پرداختید، نزاع به خود کار در و( سنگرها کردن رها سر بر) و شدید

 و بودند دنیا خواهان شما از بعضی کردید، نافرمانی داد نشان شما به( دشمن بر غلبه از) داشتیدمی

 شکست به شما پیروزی و) ساخت؛ منصرف آنان از را شما خداوند سپس آخرت، خواهان بعضی

. دارد بخشش و فضل منان مؤ به نسبت خداوند و بخشید را شما او و کند  آزمایش را شما تا( انجامید

(۱۵۲) 

 

ونَ  إِذْ  ونَ  َوَل  تهْصِعده وله  أََحد   َعلَى َتْلوه مْ  َوالَرسه وکه مْ  ِفی َیْدعه ا َفأََثاَبکهمْ  أهْخَراکه  َما َعلَى َتْحَزنهوا لِکَْیاَل  ِبَغم   َغم ً

 ﴾۱۵۳﴿ َتْعَملهونَ  ِبَما َخِبیر   َوّللَاه  أََصاَبکهمْ  َما َوَل  َفاَتکهمْ 

 به( و شدیدمی پراکنده بیابان وسط در جمعی) و رفتیدمی بال کوه از که هنگامی( بیاورید خاطر به)

 از پس یکی اندوهها سپس میزد، صدا را شما سر پشت از پیامبر و کردید،نمی نگاه ماندگان عقب

( جنگی غنائم) رفتن دست از برای دیگر که بود آن خاطر به این آورد روی شما سوی به دیگری

 دهیدمی انجام آنچه از خداوند و گردد،می وارد شما بر که مصیبتهائی خاطر به نه و نشوید غمگین

 (۱۵۳. )است آگاه

 

ههمْ  أََهَمْتههمْ  َقدْ  َوَطاِئَفة   ِمْنکهمْ  َطائَِفةً  َیْغَشى نهَعاًسا أََمَنةً  اْلَغم   َبْعدِ  ِمنْ  َعلَْیکهمْ  أَْنَزلَ  ثهمَ  ن ونَ  أَْنفهسه  َغْیرَ  ِبالَِلِ  َیظه

لَهه  اْْلَْمرَ  إِنَ  قهلْ  َشْیء   ِمنْ  اْْلَْمرِ  ِمنَ  لََنا َهلْ  َیقهولهونَ  اْلَجاِهلَِیةِ  َظنَ  اْلَحق   ِ  که ونَ  َل  َما أَْنفهِسِهمْ  ِفی یهْخفهونَ  لِِلَ  یهْبده

َنا قهِتْلَنا َما َشْیء   اْْلَْمرِ  ِمنَ  لََنا َکانَ  لَوْ  نَ َیقهولهو لَکَ ْنتهمْ  لَوْ  قهلْ  َهاهه تِبَ  الَِذینَ  لََبَرزَ  بهیهوِتکهمْ  ِفی که  اْلَقْتله  َعلَْیِهمه  که

مْ  ِفی َما ّللَاه  َولَِیْبَتلِیَ  َمَضاِجِعِهمْ  إِلَى وِرکه ده ورِ  ِبَذاتِ  َعلِیم   َوّللَاه  قهلهوبِکهمْ  ِفی َما َولِیهَمح صَ  صه ده  ﴾۱۵۴﴿ الص 

 که) بود سبکی خواب صورت به آرامش این فرستاد، شما بر آرامشی اندوه و غم این دنبال به سپس

 و) بودند خویش جان فکر در دیگری جمع اما گرفت فرو را شما از جمعی( احد حادثه از بعد شب در

 جاهلیت دوران گمانهای همچون خدا درباره نادرستی گمانهای آنها( نگرفت فرا را آنها چشمان خواب

( پیروزیها و) کارها همه» بگو «شود؟می ما نصیب پیروزی از چیزی آیا»: گفتندمی و داشتند،

: گویندمی سازندنمی آشکار تو برای که دارندمی پنهان را اموری خود دل در آنها است، خدا بدست

 بودید خود های خانه در هم اگر» بگو« !شدیمنمی کشته اینجا در داشتیم پیروزی از سهمی اگر»

 و( رساندندمی قتل به را آنها و) ریختندمی بسترشان به بود آنها سرنوشت در شدن کشته که آنهائی

( ایمان از) شما دلهای در آنچه و بیازماید است پنهان شما سینه در آنچه خداوند که است این برای اینها

 (۱۵۴. )است خبر با است ها سینه درون در آنچه از خداوند و گرداند خالص باشدمی

 

 ّللَاَ  إِنَ  َعْنههمْ  ّللَاه  َعَفا َولََقدْ  َکَسبهوا َما ِبَبْعِض  الَشْیَطانه  اْسَتَزلَههمه  إَِنَما اْلَجْمَعانِ  اْلَتَقى َیْومَ  ِمْنکهمْ  َتَولَْوا الَِذینَ  إِنَ 

 ﴾۱۵۵﴿ َحلِیم   َغفهور  



 بر را آنها شیطان کردند فرار( احد جنگ روز) یکدیگر با جمعیت دو شدن روبرو روز در که کسانی

 خداوند بخشید، را آنها خداوند و انداخت لغزش به بودند شده مرتکب قبال که گناهانی از ای پاره اثر

 (۱۵۵. )است بردبار و آمرزنده

 

َها َیا وا َکالَِذینَ  َتکهونهوا َل  آَمنهوا الَِذینَ  أَی  ى َکانهوا أَوْ  اْْلَْرِض  ِفی َضَربهوا إَِذا ِْلِْخَوانِِهمْ  َوَقالهوا َکَفره ز ً  لَوْ  غه

 َتْعَملهونَ  ِبَما َوّللَاه  َویهِمیته  یهْحِیی َوّللَاه  قهلهوِبِهمْ  فِی َحْسَرةً  َذلِکَ ّللَاه  لَِیْجَعلَ  قهتِلهوا َوَما َماتهوا َما ِعْنَدَنا َکانهوا

 ﴾۱۵۶﴿ یر  َبصِ 

 مسافرتی به برادرانشان که هنگامی که نباشید کافران همانند شما اید آورده ایمان کسانیکه ای

 نزد آنها اگر»: گویندمی( شوندمی کشته یا و روندمی دنیا از و) کنندمی شرکت جنگ در یا روند،می

 دل بر را حسرت این خدا تا( نگوئید سخنان گونه این شما)« !شدندنمی کشته و مردندنمی بودند ما

 به خدا و( اوست؛ بدست مرگ و حیات و) میراند؛می و کندمی زنده خداوند، و بگذارد( کافران) آنها

 (۱۵۶. )بیناست دهیدمی انجام آنچه

 

ت مْ  أَوْ  ّللاَِ  َسبِیلِ  ِفی قهتِْلتهمْ  َولَئِنْ  ونَ  ِمَما َخْیر   َوَرْحَمة   ّللَاِ  ِمنَ  لََمْغِفَرة   مه  ﴾۱۵۷﴿ َیْجَمعه

 تمام از خدا، رحمت و آمرزش( زیرا اید؛ نکرده زیان) بمیرید یا شوید کشته خدا راه در اگر( تازه)

 (۱۵۷! )است بهتر کنند،می آوری جمع( خود عمر طول در) آنها آنچه

 

ت مْ  َولَئِنْ  ونَ  ّللَاِ  َْلِلَى قهتِْلتهمْ  أَوْ  مه  ﴾۱۵۸﴿ تهْحَشره

 فنا، از که شویدنمی فانی بنابراین،. )شویدمی محشور خدا سوی به شوید، کشته یا و بمیرید، اگر و

 (۱۵۸.( )باشید داشته وحشت

 

ْنتَ  َولَوْ  لَههمْ  لِْنتَ  ّللاَِ  ِمنَ  َرْحَمة   َفِبَما ا که وا اْلَقْلبِ  َغلِیظَ  َفظ ً  لَههمْ  َواْسَتْغِفرْ  َعْنههمْ  َفاْعفه  َحْولِکَ  ِمنْ  َلْنَفض 

مْ  لِینَ  یهِحب   ّللَاَ  إِنَ  ّللاَِ  َعلَى َفَتَوَکلْ  َعَزْمتَ  َفإَِذا اْْلَْمرِ  ِفی َوَشاِوْرهه َتَوک   ﴾۱۵۹﴿ اْلمه

 بودی، سنگدل و خشن اگر و(! شدی مهربان و) نرم( مردم)  آنها برابر در الهی، رحمت( برکت) به

 آنها با کارها، در و! بطلب  آمرزش آنها برای و ببخش را آنها پس. شدندمی پراکنده تو، اطراف از

 متوکالن خداوند زیرا! کن توکل خدا بر( و! باش قاطع) گرفتی، تصمیم که هنگامی اما! کن مشورت

 (۱۵۹. )دارد دوست را

 

مه  إِنْ  ْرکه ْلکهمْ  َوإِنْ  لَکهمْ  َغالِبَ  َفاَل  ّللَاه  َیْنصه مْ  الَِذی َذا َفَمنْ  َیْخذه که ره ْؤِمنهونَ  َفْلَیَتَوَکلِ  ّللاَِ  َوَعلَى َبْعِدهِ  ِمنْ  َیْنصه  اْلمه

﴿۱۶۰﴾ 

! بردارد شما یاری از دست اگر و! شد نخواهد پیروز شما بر کس هیچ کند، یاری را شما خداوند اگر

 (۱۶۰! )کنند توکل باید خداوند بر تنها منان مؤ و! کند؟ یاری را شما او، از بعد که کیست



 

لَ  أَنْ  لَِنِبی   َکانَ  َوَما مْ  َکَسَبتْ  َما َنْفس   کهل   تهَوَفى ثهمَ  اْلقَِیاَمةِ  َیْومَ  َغلَ  ِبَما َیأْتِ  َیْغلهلْ  َوَمنْ  َیغه  یهْظلَمهونَ  َل  َوهه

﴿۱۶۱﴾ 

 خیانت پیامبری هیچ نیست ممکن( که حالی در! کند؟ خیانت شما به پیامبر است ممکن کردید گمان)

( محشر صحنه به) خود با کرده، خیانت آن در را آنچه رستاخیز، روز در کند، خیانت کس هر و! کند

 به) و شود؛می داده کامل بطور است( داده انجام و) کرده فراهم را آنچه هرکس، به سپس آورد؛می

 (۱۶۱(. )دید خواهند را خود اعمال محصول که چرا) شد نخواهد ستم آنها به( دلیل همین

 

 ﴾۱۶۲﴿ اْلَمِصیره  َوِبْئسَ  َجَهَنمه  َوَمأَْواهه  ّللَاِ  ِمنَ  ِبَسَخط   َباءَ  َکَمنْ  ّللَاِ  ِرْضَوانَ  اَتَبعَ  أََفَمنِ 

! بازگشته؟ خدا غضب و خشم سوی به که است کسی همانند کرده، پیروی خدا رضایت از که کسی آیا

 (۱۶۲. )است بد بسیار او کار پایان و جهنم، او جایگاه و

 

مْ   ﴾۱۶۳﴿ َیْعَملهونَ  ِبَما َبِصیر   َوّللَاه  ّللاَِ  ِعْندَ  َدَرَجات   هه

 دهند،می انجام آنچه به خداوند و دارند؛ خدا پیشگاه در مقامی و درجه خود برای آنان از یک هر

 (۱۶۳. )بیناست

 

ْؤِمِنینَ  َعلَى ّللَاه  َمنَ  لََقدْ  وًل  ِفیِهمْ  َبَعثَ  إِذْ  اْلمه یِهمْ  آَیاِتهِ  َعلَْیِهمْ  َیْتلهو أَْنفهِسِهمْ  ِمنْ  َرسه ههمه  َویهَزک   اْلکَِتابَ  َویهَعل مه

بِین   َضاَلل   لَِفی َقْبله  ِمنْ  َکانهوا َوإِنْ  َواْلِحکَْمةَ   ﴾۱۶۴﴿ مه

 جنس از پیامبری آنها، میان در که هنگامی( بخشید بزرگی نعمت)  نهاد منت منان مؤ بر خداوند

 از پیش چه اگر بیاموزد؛ آنها به حکمت و کتاب و بخواند، آنها بر را او آیات که برانگیخت؛ خودشان

 (۱۶۴. )بودند آشکار گمراهی در آن،

 

ِصیَبة   أََصاَبْتکهمْ  أََولََما وَ  قهلْ  َهَذا أََنى قهْلتهمْ  ِمْثلَْیَها أََصْبتهمْ  َقدْ  مه  َقِدیر   َشْیء   کهل   َعلَى ّللَاَ  إِنَ  أَْنفهِسکهمْ  ِعْندِ  ِمنْ  هه

﴿۱۶۵﴾ 

 در دشمن بر» را آن برابر دو حالیکه در رسید( احد جنگ میدان در) شما به مصیبتی که هنگامی آیا

 شماست خود ناحیه از» :بگو! ؟«کجاست از مصیبت این »گفتید بودید ساخته وارد «بدر جنگ میدان

 و) است قادر چیزی هر بر خداوند(! کردید مخالفت پیامبر دستور با( احد، جنگ میدان در که)

 (۱۶۵.( )کندمی پیروزی شما به آینده در کنید اصالح را خود روش چنانچه

 

ْؤِمِنینَ  َولَِیْعلَمَ  ّللَاِ  َفِبإِْذنِ  اْلَجْمَعانِ  اْلَتَقى َیْومَ  أََصاَبکهمْ  َوَما  ﴾۱۶۶﴿ اْلمه



 به رسید شما به کردند نبرد هم با( کافران و منان مؤ) دسته دو که روزی در( احد روز در) آنچه و

 (۱۶۶. )شوند شناخته منان مؤ که بود این برای و بود( علیت قانون طبق بر و) خدا فرمان

 

وا أَوِ  ّللاَِ  َسبِیلِ  ِفی َقاتِلهوا َتَعالَْوا لَههمْ  َوقِیلَ  َناَفقهوا الَِذینَ  َولَِیْعلَمَ  مْ  قَِتاًل  َنْعلَمه  لَوْ  َقالهوا اْدَفعه مْ  َلَتَبْعَناکه  لِْلکهْفرِ  هه

یَمانِ  ِمْنههمْ  أَْقَربه  َیْوَمِئذ    ﴾۱۶۷﴿ َیکْتهمهونَ  ِبَما أَْعلَمه  َوّللَاه  قهلهوبِِهمْ  ِفی لَْیسَ  َما ِبأَْفَواِهِهمْ  َیقهولهونَ  لِْْلِ

 بیائید» :شد گفته ایشان به که آنها شوند شناخته گرفتند پیش نفاق راه که کسانی که بود این برای نیز و

 خواهد واقع جنگی میدانستیم ما اگر گفتند نمائید دفاع خود حریم از( اقل ل) یا کنید نبرد خدا راه در و

 تا بودند نزدیکتر کفر به هنگام، آن در آنها( شودنمی جنگی دانیممی اما) کردیممی پیروی شما از داد،

 کتمان آنچه از خداوند و! نیست هایشان دل در که گویندمی چیزی خود زبان به ایمان؛ به

 (۱۶۷. )است کنند،آگاهترمی

 

وا ِْلِْخَواِنِهمْ  َقالهوا الَِذینَ  وَنا لَوْ  َوَقَعده وا قهلْ  قهِتلهوا َما أََطاعه ْنتهمْ  إِنْ  اْلَمْوتَ  أَْنفهِسکهمه  َعنْ  َفاْدَرءه  ﴾۱۶۸﴿ َصاِدِقینَ  که

 اگر – بودند کشیده دست نهاآ حمایت از حالیکه در – گفتند خود برادران به که هستند آنها( منافقان)

( کنید بینی پیش را افراد مرگ توانیدمی شما مگر) بگو شدند،نمی کشته کردندمی پیروی ما از آنها

 (۱۶۸. )گوئیدمی راست اگر سازید دور خودتان از را مرگ پس

 

 ﴾۱۶۹﴿ یهْرَزقهونَ  َرب ِهمْ  ِعْندَ  أَْحَیاء   َبلْ  أَْمَواًتا ّللَاِ  َسِبیلِ  فِی قهِتلهوا الَِذینَ  َتْحَسَبنَ  َوَل 

 نزد و اند زنده آنها بلکه مردگانند، اند شده کشته خدا راه در که آنها مبر گمان هرگز( پیامبر ای)

 (۱۶۹. )شوندمی داده روزی پروردگارشان

 

مه  ِبَما َفِرِحینَ  ونَ  َفْضلِهِ  ِمنْ  ّللَاه  آَتاهه مْ  َوَل  َعلَْیِهمْ  َخْوف   أََل  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  ِبِهمْ  َیْلَحقهوا لَمْ  ِبالَِذینَ  َوَیْسَتْبِشره  هه

 ﴾۱۷۰﴿ َیْحَزنهونَ 

 کسانی بخاطر و خوشحالند است بخشیده آنها به خود فضل از خداوند که فراوانی نعمتهای بخاطر آنها

 در را آنها برجسته مقامات زیرا) وقتند خوش( نیز) نشدند ملحق آنان به آنها از بعد( که مجاهدانی) که

 (۱۷۰. )داشت خواهند غمی نه و است آنها بر ترسی نه که( میدانند و بینندمی جهان آن

 

ونَ  ْؤِمنِینَ  أَْجرَ  یهِضیعه  َل  ّللَاَ  َوأَنَ  َوَفْضل   ّللَاِ  ِمنَ  ِبنِْعَمة   َیْسَتْبِشره  ﴾۱۷۱﴿ اْلمه

 منان مؤ پاداش خداوند( که بینند می) و مسرورند؛( نیز خودشان به نسبت) او فضل و خدا نعمت از و

 (۱۷۱(. )نشدند شهید که مجاهدانی پاداش نه و شهیدان پاداش نه) کندنمی ضایع را

 

ولِ  لِِلَِ  اْسَتَجابهوا الَِذینَ   ﴾۱۷۲﴿ َعِظیم   أَْجر   َواَتَقْوا ِمْنههمْ  أَْحَسنهوا لِلَِذینَ  اْلَقْرحه  أََصاَبههمه  َما َبْعدِ  ِمنْ  َوالَرسه



 اجابت رسید، آنها به که جراحاتی همه آن از پس را آله و علیه ّللا   صلی پیامبر و خدا دعوت که آنها

( نمودند؛ حرکت «السد حمراء» میدان سوی به بود، نیافته التیام احد میدان زخمهای هنوز و) کردند

 (۱۷۲. )است بزرگی پاداش گرفتند، پیش تقوی و کردند نیکی که آنها، از کسانی برای

 

وا َقدْ  الَناسَ  إِنَ  الَناسه  لَههمه  َقالَ  الَِذینَ  مْ  لَکهمْ  َجَمعه مْ  َفاْخَشْوهه  اْلَوِکیله  َونِْعمَ  ّللَاه  َحْسبهَنا َوَقالهوا إِیَماًنا َفَزاَدهه

﴿۱۷۳﴾ 

 شما (به حمله) برای( دشمن لشکر)  مردم»: گفتند آنها به مردم،( از بعضی) که بودند کسانی اینها

 و است کافی را ما خدا»: گفتند و افزود؛ ایمانشان بر سخن این اما« !بترسید آنها از اند؛ کرده اجتماع

 (۱۷۳« ).است ما حامی بهترین

 

وء   َیْمَسْسههمْ  لَمْ  َوَفْضل   ّللاَِ  ِمنَ  ِبِنْعَمة   َفاْنَقلَبهوا وا سه و َوّللَاه  ّللَاِ  ِرْضَوانَ  َواَتَبعه  ﴾۱۷۴﴿ َعِظیم   َفْضل   ذه

 ناراحتی هیچ که حالی در بازگشتند، پروردگار فضل و نعمت با( میدان، این از) آنها جهت، همین به

 (۱۷۴. )است بزرگی بخشش و فضل دارای خداوند و کردند، پیروی خدا رضای از و نرسید، آنها به

 

فه  الَشْیَطانه  َذلِکهمه  إَِنَما مْ  َفاَل  أَْولَِیاَءهه یهَخو  ْنتهمْ  إِنْ  َوَخافهونِ  َتَخافهوهه ْؤِمِنینَ  که  ﴾۱۷۵﴿ مه

 و! نترسید آنها از ترساند،می( بیاساس، شایعات و سخنان با) را خود پیروان که است شیطان فقط این

 (۱۷۵.! )دارید ایمان اگر بترسید من از تنها

 

ْنکَ  َوَل  ونَ  الَِذینَ  َیْحزه وا لَنْ  إَِنههمْ  اْلکهْفرِ  ِفی یهَساِرعه ر  ا لَههمْ  َیْجَعلَ  أََل  ّللَاه  یهِریده  َشْیًئا ّللَاَ  َیضه  اْْلِخَرةِ  ِفی َحظ ً

 ﴾۱۷۶﴿ َعِظیم   َعَذاب   َولَههمْ 

 خداوند به زیانی هرگز آنها یقین، به! نسازند غمگین را تو کنند،می شتاب کفر، راه در که کسانی

 در آنها برای ای بهره( نتیجه، در و واگذارد خود حال به را آنها) خواهدمی خدا( بعالوه. )رسانندنمی

 (۱۷۶. )است بزرگی مجازات آنها برای و. ندهد قرار آخرت

 

ا الَِذینَ  إِنَ  وا لَنْ  ِباْْلِیَمانِ  اْلکهْفرَ  اْشَتَروه ر   ﴾۱۷۷﴿ أَلِیم   َعَذاب   َولَههمْ  َشْیًئا ّللَاَ  َیضه

 برای و رسانند،نمی زیانی خدا به هرگز کردند، خریداری را کفر و دادند را ایمان که کسانی( آری،)

 (۱۷۷! )است دردناکی مجازات آنها،

 

وا الَِذینَ  َیْحَسَبنَ  َوَل  وا لَههمْ  نهْملِی إَِنَما ِْلَْنفهِسِهمْ  َخْیر   لَههمْ  نهْملِی أََنَما َکَفره ِهین   َعَذاب   َولَههمْ  إِْثًما لَِیْزَداده  ﴾۱۷۸﴿ مه



 سودشان به دهیم،می مهلت آنان به اگر نکنند تصور( گرفتند، پیش طغیان راه و) شدند، کافر که آنها

 عذاب آنها، برای و بیفزایند؛ خود گناهان بر اینکه برای فقط دهیممی مهلت آنان به ما! است

 (۱۷۸! )است( شده آماده) ای خوارکننده

 

ْؤِمِنینَ  لَِیَذرَ  ّللَاه  َکانَ  َما  َعلَى لِیهْطلَِعکهمْ  ّللَاه  َکانَ  َوَما الَطی بِ  ِمنَ  اْلَخِبیثَ  َیِمیزَ  َحَتى َعلَْیهِ  أَْنتهمْ  َما َعلَى اْلمه

لِهِ  ِمنْ  َیْجَتِبی ّللَاَ  َولَکِنَ  اْلَغْیبِ  سه لِهِ  بِالِلَِ  َفآِمنهوا َیَشاءه  َمنْ  ره سه  ﴾۱۷۹﴿ َعِظیم   أَْجر   َفلَکهمْ  َوَتَتقهوا تهْؤِمنهوا َوإِنْ  َوره

 پاک از را ناپاک آنکه مگر واگذارد؛ هستید شما که گونه همان به را منان مؤ خداوند، که نبود چنین

 از را منافقان و منان مؤ تا) کند آگاه غیب، اسرار از را شما خداوند که نبود ممکن( نیز) و. سازد جدا

 را کس هر خود، رسولن میان از خداوند ولی( است؛ الهی سنت خالف بر این بشناسید؛ راه این این

 او اختیار در است، لزم او رهبری مقام برای که را نهان اسرار از قسمتی و) گزیند؛ برمی بخواهد

 ایمان او رسولن و خدا به( است، ناپاک و پاک آزمایش بوته جهان، این که اکنون) پس( گذاردمی

 (۱۷۹) شماست برای بزرگی پاداش کنید، پیشه تقوا و بیاورید ایمان اگر و! بیاورید

 

مه  ِبَما َیْبَخلهونَ  الَِذینَ  َیْحَسَبنَ  َوَل  وَ  َفْضلِهِ  ِمنْ  ّللَاه  آَتاهه وَ  َبلْ  لَههمْ  َخْیًرا هه  َیْومَ  ِبهِ  َبِخلهوا َما َسیهَطَوقهونَ  لَههمْ  َشر   هه

ِ  اْلِقَیاَمةِ   ﴾۱۸۰﴿ َخِبیر   َتْعَملهونَ  ِبَما َوّللَاه  َواْْلَْرِض  الَسَماَواتِ  ِمیَراثه  َولِِلَ

 این نکنند گمان کنند،نمی انفاق داده، آنان به خویش فضل از خدا را آنچه و ورزند،می بخل که آنها

 بخل آنان درباره را آنچه قیامت روز در بزودی است؛ شر آنها برای بلکه است؛ آنها سود به کار

 خداوند، و خداست؛ آن از زمین، و آسمانها میراث و. افکنندمی آنها گردن به طوقی همانند ورزیدند

 (۱۸۰. )است آگاه دهید،می انجام آنچه از

 

 َوَنقهوله  َحق   بَِغْیرِ  اْْلَْنِبَیاءَ  َوَقْتلَههمه  َقالهوا َما َسَنکْتهبه  أَْغِنَیاءه  َوَنْحنه  َفقِیر   ّللَاَ  إِنَ  َقالهوا الَِذینَ  َقْولَ  ّللَاه  َسِمعَ  لََقدْ 

وقهوا  ﴾۱۸۱﴿ اْلَحِریقِ  َعَذابَ  ذه

 گفتند، را آنچه زودی به! شنید ،«بینیازیم ما و است، فقیر خدا»: گفتند که را آنها سخن خداوند،

 بچشید»: گوییممی آنها به و( نویسیم؛ می) ناحق به را پیامبران کشتن( همچنین) و نوشت؛ خواهیم

 (۱۸۱!(. )کارهایتان برابر در) را سوزان عذاب

 

 ﴾۱۸۲﴿ لِْلَعبِیدِ  ِبَظاَلم   لَْیسَ  ّللَاَ  َوأَنَ  أَْیِدیکهمْ  َقَدَمتْ  ِبَما َذلِکَ

 به خداوند، و( شماست کار نتیجه و) فرستاده پیش از شما دستهای که است چیزی خاطر به دو این

 (۱۸۲. )کندنمی ستم ،(خود) بندگان

 

ول   نهْؤِمنَ  أََل  إِلَْیَنا َعِهدَ  ّللَاَ  إِنَ  َقالهوا الَِذینَ  لههه  بِقهْرَبان   َیأْتَِیَنا َحَتى لَِرسه مْ  َقدْ  قهلْ  الَناره  َتأْکه ل   َجاَءکه سه  َقْبلِی ِمنْ  ره

َناتِ  مْ  َفلِمَ  قهْلتهمْ  َوِبالَِذی ِباْلَبی  وهه ْنتهمْ  إِنْ  َقَتْلتهمه  ﴾۱۸۳﴿ َصاِدِقینَ  که



 تا نیاوریم ایمان پیامبری هیچ به که گرفته پیمان ام از خداوند»: گفتند که هستند) کسانی همان( اینها)

: بگو« !بخورد را آن( آسمانی صاعقه)  آتش که بیاورد، قربانی:( دهد انجام را معجزه این)

 به را آنها چرا پس آوردند؛ گفتید را آنچه و روشن، دلیل و آمدند؛ شما من،برای از پیش پیامبرانی»

 (۱۸۳« )!گویید؟می راست اگر رساندید قتل

 

بَ  َفَقدْ  َکَذبهوکَ  َفإِنْ  ذ  ل   که سه وا َقْبلِکَ ِمنْ  ره بهرِ  ِباْلَبی َناتِ  َجاءه ِنیرِ  َواْلکَِتابِ  َوالز   ﴾۱۸۴﴿ اْلمه

( نیز) را تو از پیش رسولن( نیست؛ ای تازه چیز) کنند، تکذیب را تو( جویان بهانه این) اگر پس

 آورده بخش روشنی کتاب و محکم، و متین های نوشته و آشکار، دلیل که پیامبرانی شدند؛ تکذیب

 (۱۸۴. )بودند

 

ل   مْ  تهَوَفْونَ  َوإَِنَما اْلَمْوتِ  َذاِئَقةه  َنْفس   که وَرکه ْحِزحَ  َفَمنْ  اْلقَِیاَمةِ  َیْومَ  أهجه  َوَما َفازَ  َفَقدْ  اْلَجَنةَ  َوأهْدِخلَ  الَنارِ  َعنِ  زه

ْنَیا اْلَحَیاةه  ورِ  َمَتاعه  إَِل  الد  ره  ﴾۱۸۵﴿ اْلغه

 آنها پس گرفت، خواهید قیامت روز در کامل بطور را خود پاداش شما و چشدمی را مرگ کس هر

 شده نائل سعادت به و یافته نجات گشتند وارد بهشت به و شدند دور( دوزخ) آتش جاذبه تحت از که

 (۱۸۵! )نیست فریب سرمایه جز چیزی دنیا زندگی و اند،

 

نَ  ْبلَوه نَ  َوأَْنفهِسکهمْ  أَْمَوالِکهمْ  ِفی لَته وا الَِذینَ  َوِمنَ  َقْبلِکهمْ  ِمنْ  اْلکَِتابَ  أهوتهوا الَِذینَ  ِمنَ  َولََتْسَمعه  َکثِیًرا أًَذى أَْشَرکه

وا َوإِنْ   ﴾۱۸۶﴿ اْْلهمهورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذلِکَ َفإِنَ  َوَتَتقهوا َتْصبِره

 داده( آسمانی) کتاب شما از پیش که آنها از و شویدمی آزمایش خود نفوس و اموال در مسلم بطور

 خواهید فراوان دهنده آزار سخنان گرفتند پیش شرک راه که آنها از( همچنین و یهود یعنی) شدند

 قابل و محکم کارهای از اینها زیرا( است تر شایسته) سازید پیشه تقوی و کنید استقامت اگر و شنید،

 (۱۸۶. )است اطمینان

 

نهَنهه  اْلکَِتابَ  أهوتهوا الَِذینَ  ِمیَثاقَ  ّللَاه  أََخذَ  َوإِذْ  وَنهه  َوَل  لِلَناسِ  لَتهَبی  وهه َتکْتهمه ههوِرِهمْ  َوَراءَ  َفَنَبذه  َثَمًنا ِبهِ  َواْشَتَرْوا ظه

ونَ  َما َفِبْئسَ  َقلِیاًل   ﴾۱۸۷﴿ َیْشَتره

 آشکار مردم برای آنرا حتما که گرفت پیمان کتاب اهل از خداوند که را هنگامی( بیاورید بخاطر) و

 متاعی بد چه کردند، مبادله کمی بهای به و افکندند، سر پشت آنرا آنها اما نکنید، کتمان و سازید

 (۱۸۷) خرند؟

 

ونَ  الَِذینَ  َتْحَسَبنَ  َل  وا أَنْ  َویهِحب ونَ  أََتْوا ِبَما َیْفَرحه  َولَههمْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِبَمَفاَزة   َتْحَسَبَنههمْ  َفاَل  َیْفَعلهوا لَمْ  ِبَما یهْحَمده

 ﴾۱۸۸﴿ أَلِیم   َعَذاب  



 که( نیکی) کار برابر در دارند دوست و شوندمی خوشحال خود( زشت) اعمال از که آنها مبر گمان

 دردناکی عذاب آنها برای( بلکه) برکنارند،( الهی) عذاب از گیرند قرار ستایش مورد اند نداده انجام

 (۱۸۸. )است

 

ْلکه  َولِِلَِ  ل   َعلَى َوّللَاه  َواْْلَْرِض  الَسَماَواتِ  مه  ﴾۱۸۹﴿ َقِدیر   َشْیء   که

 (۱۸۹. )است توانا چیز همه بر خدا و است خدا آن از زمین و آسمانها حکومت و

 

 ﴾۱۹۰﴿ اْْلَْلَبابِ  ِْلهولِی َْلَیات   َوالَنَهارِ  اللَْیلِ  َواْخِتاَلفِ  َواْْلَْرِض  الَسَماَواتِ  َخْلقِ  ِفی إِنَ 

 صاحبان برای( روشنی) های نشانه روز، و شب رفت و آمد و زمین و آسمانها آفرینش در مسلما

 (۱۹۰. )است عقل و خرد

 

ونَ  الَِذینَ  وًدا ِقَیاًما ّللَاَ  َیْذکهره نهوِبِهمْ  َوَعلَى َوقهعه ونَ  جه  َهَذا َخلَْقتَ  َما َرَبَنا َواْْلَْرِض  الَسَماَواتِ  َخْلقِ  ِفی َوَیَتَفکَره

ْبَحاَنکَ  َباِطاًل   ﴾۱۹۱﴿ الَنارِ  َعَذابَ  َفِقَنا سه

 اسرار در و کنند،می یاد اند، خوابیده پهلو بر که آنگاه و نشستن و ایستادن حال در را خدا که همانها

 را ما تو، منزهی نیافریدهای، بیهوده را این الها بار( گویندمی و) اندیشند،می زمین و آسمانها آفرینش

 (۱۹۱. )دار نگاه آتش عذاب از

 

 ﴾۱۹۲﴿ أَْنَصار   ِمنْ  لِلَظالِِمینَ  َوَما أَْخَزْیَتهه  َفَقدْ  الَنارَ  تهْدِخلِ  َمنْ  إَِنکَ  َرَبَنا

 این و ای، ساخته رسوا و خوار را او افکنی، آتش به( اعمالش خاطر به) تو را که هر پروردگارا،

 (۱۹۲. )نیست یاوری هیچ ستمگر افراد چنین

 

َناِدًیا َسِمْعَنا إَِنَنا َرَبَنا یَمانِ  یهَناِدی مه نهوَبَنا لََنا َفاْغفِرْ  َرَبَنا َفآَمَنا ِبَرب کهمْ  آِمنهوا أَنْ  لِْْلِ َئاِتَنا َعَنا َوَکف رْ  ذه  َوَتَوَفَنا َسی 

 ﴾۱۹۳﴿ اْْلَْبَرارِ  َمعَ 

 ما و بیاورید ایمان خود پروردگار به کردمی دعوت که شنیدیم، را توحید منادی ایصد ما پروردگارا،

 مسیر در و) نیکان با را ما و ببخش، را ما گناهان پروردگارا،( است چنین که اکنون) آوردیم، ایمان

 (۱۹۳! )بمیران( آنها

 

لِکَ َعلَى َوَعْدَتَنا َما َوآِتَنا َرَبَنا سه  ﴾۱۹۴﴿ اْلِمیَعادَ  تهْخلِفه  َل  إَِنکَ اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  تهْخِزَنا َوَل  ره

 روز در را ما و کن، مرحمت ما به فرمودی، وعده را ما پیامبران وسیله به را آنچه پروردگارا،

 (۱۹۴. )کنینمی تخلف خود وعده از هیچگاه تو زیرا مگردان، رسوا رستاخیز

 



ههمْ  لَههمْ  َفاْسَتَجابَ  کهمْ  أهْنَثى أَوْ  َذَکر   ِمنْ  ِمْنکهمْ  َعاِمل   َعَملَ  أهِضیعه  َل  أَن ی َرب  وا َفالَِذینَ  َبْعض   ِمنْ  َبْعضه  َهاَجره

وا وا ِدَیاِرِهمْ  ِمنْ  َوأهْخِرجه َئاِتِهمْ  َعْنههمْ  َْلهَکف َرنَ  َوقهِتلهوا َوَقاَتلهوا َسِبیلِی ِفی َوأهوذه  ِمنْ  َتْجِری َجَنات   َوَْلهْدِخلََنههمْ  َسی 

ْسنه  ِعْنَدهه َوّللَاه  ّللاَِ  ِعْندِ  ِمنْ  َثَواًبا اْْلَْنَهاره  َتْحِتَها  ﴾۱۹۵﴿ الَثَوابِ  حه

 و) پذیرفت را( گذشت سابق آیات در آنها درخواستهای که خرد صاحبان) آنها درخواست خداوند

 همگی شما کرد، نخواهم ضایع مرد یا باشد زن خواه را، شما از ای کننده عمل هیچ عمل من( فرمود

 رانده بیرون خود های خانه از و کردند، هجرت خدا راه در که آنها یکدیگر، جنس از و همنوعید

 را آنها گناهان که کنم،می یاد سوگند شدند کشته و کردند جنگ و دیدند، آزار من راه در و شدند،

 پاداشی این کنم،می وارد است، جاری نهرها آن درختان زیر از که بهشتهائی در را آنها و بخشم،می

 (۱۹۵. )است پروردگار نزد پاداشها بهترین و خداوند، طرف از است

 

َرَنکَ  َل  وا الَِذینَ  َتَقل به  َیغه  ﴾۱۹۶﴿ اْلِباَلدِ  ِفی َکَفره

 (۱۹۶! )نفریبد را تو شهرها در کافران( پیروزمندانه) آمد و رفت

 

مْ  ثهمَ  َقلِیل   َمَتاع    ﴾۱۹۷﴿ اْلِمَهاده  َوِبْئسَ  َجَهَنمه  َمأَْواهه

 (۱۹۷! )است؟ جایگاهی بد چه و دوزخ، جایگاهشان سپس و است، ناچیزی متاع این

 

ًل  فِیَها َخالِِدینَ  اْْلَْنَهاره  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِری َجَنات   لَههمْ  َرَبههمْ  اَتَقْوا الَِذینَ  لَکِنِ   َخْیر   ّللَاِ  ِعْندَ  َوَما ّللاَِ  ِعْندِ  ِمنْ  نهزه

 ﴾۱۹۸﴿ لِْْلَْبَرارِ 

 از که است، بهشت از باغهایی آنها برای پرهیزند،می پروردگارشان از( و دارند، ایمان) که آنها ولی

 از که است پذیرایی نخستین، این، بود، خواهند آن در همیشه و دارد، جریان نهرها آن درختان زیر

 (۱۹۸. )است بهتر نیکان برای است، خدا نزد در آنچه و رسد،می آنها به خداوند

 

ونَ  َل  لِِلَِ  َخاِشِعینَ  إِلَْیِهمْ  أهْنِزلَ  َوَما إِلَْیکهمْ  أهْنِزلَ  َوَما ِبالَِلِ  یهْؤِمنه  لََمنْ  اْلکَِتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوإِنَ   َثَمًنا ّللاَِ  ِبآَیاتِ  َیْشَتره

مْ  لَههمْ  أهولَئِکَ َقلِیاًل  هه  ﴾۱۹۹﴿ اْلِحَسابِ  َسِریعه  ّللَاَ  إِنَ  َرب ِهمْ  ِعْندَ  أَْجره

 گردیده، نازل آنان خود بر آنچه و شده، نازل شما بر آنچه و خدا، به که هستند کسانی کتاب، اهل از و

 آنها، پاداش. فروشندنمی ناچیزی بهای به را خدا آیات و خاضعند؛ خدا( فرمان) برابر در دارند؛ ایمان

 حساب سرعت به را آنها نیک اعمال تمام. )است الحساب سریع خداوند،. است پروردگارشان نزد

 (۱۹۹.( )دهدمی پاداش و کند،می

 

َها َیا وا آَمنهوا الَِذینَ  أَی  وا اْصِبره وا َوَصاِبره ونَ  لََعلَکهمْ  ّللَاَ  َواَتقهوا َوَرابِطه  ﴾۲۰۰﴿ تهْفلِحه



 دشمنان، برابر در و; کنید استقامت( هوسها، و تمشکال برابر در! )اید آورده ایمان که کسانى اى

 رستگار شاید خدابپرهیزید،( فرمان مخالفت) از و کنید مراقبت خود، مرزهاى از و باشید پایدار

 (۲۰۰! )شوید


