
 ا ترجمهائده همراه بممتن سوره 

ِالَرِحیمِِِالَرْحَمنِِِّللَاِِِِبْسمِِ

 مهربانِرحمتگرِخداوندِنامِبه

 

َهاَِیا ُِحُرمِ َِوأَْنُتمِِْْیدِِالصَُِِمِحلِّیَِغْیرََِِعلَْیکُمُِِْیْتلَىَِماِإَِّلِِاْْلَْنَعامَِِِبِهیَمةُِِلَکُمِِْأُِحلَتِِِْباْلُعقُودِِِأَْوفُواِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ

 ﴾۱﴿ُِیِریدَُِِماَِیْحکُمُِِّللَاَِِإِنَِ

ِبرای(ِپایانِچهارِجنینِو)ِپایانِچهارِکنید،ِوفاِقراردادهاِوِپیمانهاِبهِایدِآوردهِایمانِکهِکسانیِای

ِبهِراِصیدِو(ِشدِخواهدِاستثناءِکهِآنهاِجزِبه)ِمیشودِخواندهِشماِبرِآنچهِمگرِاستِشدهِحاللِشما

 (۱.ِ)میکندِحکم(ِببیندِصالحِو)ِبخواهدِچهِهرِخداوندِنشمریدِحاللِاحرامِهنگام

 

َهاَِیا ینََِِوَّلِِاْلَقاَلِئدََِِوَّلِِاْلَهْدیََِِوَّلِِاْلَحَرامَِِالَشْهرََِِوَّلِِّللاََِِِشَعاِئرَُِِتِحلُّواَِّلِِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ ِاْلَحَرامَِِاْلَبْیتَِِآمِّ

وُکمِِْأَنَِِْقْومِ َِشَنآنَُِِیْجِرَمَنکُمَِِْوَّلَِِفاْصَطاُدواَِحلَْلُتمَِِْوإَِذاَِوِرْضَواًناَِربِِّهمِِِْمنَِِْفْضاًلَِِیْبَتُغونَِ ِاْلَمْسِجدَِِِعنَِِِصدُّ

َِشِدیدُِِّللَاَِِإِنَِِّللَاََِِواَتقُواَِواْلُعْدَوانِِِاْْلِْثمَِِِعلَىَِتَعاَوُنواَِوَّلَِِوالَتْقَوىِاْلِبرَِِِّعلَىَِوَتَعاَوُنواَِتْعَتُدواِأَنِِْاْلَحَرامِِ

 ﴾۲﴿ِاْلِعَقابِِ

ِحاللِرا(ِآنهاِباِمخالفتِوِبشمریدِمحترمِراِحجِمراسمِو)ِالهیِشعایرِایدِآوردهِایمانِکهِکسانیِای

ِبدستِبرایِخداِخانهِقصدِبهِکهِآنهاِنهِوِنشاندار،ِوِبینشان،ِقربانیهایِنهِوِرا،ِحرامِماهِنهِوِندانید

ِبرایِکردنِصیدِآمدیدِبیرونِاحرامِازِکهِهنگامیِاماِآیند،میِاوِخشنودیِوِپروردگارِفضلِآوردن

ِمانع(ِحدیبیهِسالِدر)ِالحرامِمسجدِبهِآمدنِازِراِشماِکهِجمعیتیِبهِخصومتِوِندارد،ِمانعیِشما

ِتعاونِهمِباِپرهیزگاریِوِنیکیِراهِدر(ِهمواره)ِوِکندِتجاوزِوِتعدیِبهِوادارِراِشماِنبایدِشدند

 (۲.ِ)استِشدیدِمجازاتشِکهِکنیدِپرواِخداِازِوِننمائیدِهمکاریِتعدیِوِگناهِراهِدر(ِهرگز)ِوِکنید

 

َمتِْ َیةَُِِواْلَمْوقُوَذةَُِِواْلُمْنَخِنَقةُِِِبهِِِّللاَِِِلَِغْیرِِِأُِهلََِِوَماِاْلِخْنِزیرَِِِولَْحمَُِِوالَدمُِِاْلَمْیَتةَُِِعلَْیکُمُُِِحرِّ ِالَنِطیَحةُِوََِِواْلُمَتَردِّ

ِالَِذینََِِیِئسَِِاْلَیْومَِِِفْسقِ َِذلِکُمِِِْباْْلَْزَّلمَِِِتْسَتْقِسُمواَِوأَنِِْالنُُّصبَِِِعلَىُِذِبحََِِوَماَِذَکْیُتمَِِْماِإَِّلِِالَسُبعُِِأََکلََِِوَما

ِلَکُمَُِِوَرِضیتُِِِنْعَمتِیَِعلَْیکُمَِِْوأَْتَمْمتُِِِدیَنکُمِِْلَکُمِِْأَْکَمْلتُِِاْلَیْومََِِواْخَشْونَِِِتْخَشْوُهمَِِْفاَلِِِدینِکُمِِِْمنَِِْکَفُروا

 ﴾۳﴿َِرِحیمِ َِغفُورِ ِّللَاََِِفإِنَِِِْلِْثمِ ُِمَتَجانِفِ َِغْیرََِِمْخَمَصةِ ِِفیِاْضُطرََِِفَمنِِِِدیًناِاْْلِْساَلمَِ

ِوِشده،ِخفهِحیواناتِوِشوندِذبحِخداِنامِغیرِبهِکهِحیواناتیِوِخوکِگوشتِوِخونِوِمردارِگوشت

ِحیوانِشاخِضربِبهِکهِآنهاِوِبمیرند،ِبلندیِازِشدنِپرتِاثرِبرِکهِآنهاِوِشده،ِکشتهِزجرِبه

ِآنرا(ِوِبرسیدِحیوانِآنِبرِموقعِبه)ِآنکهِمگرِدرنده،ِحیوانِصیدِباقیماندهِوِباشند،ِمردهِدیگری

ِوِاستِحرامِشماِبر(ِهمگی)ِشوندِذبح(ِآنهاِبرابرِدرِیا)ِبتهاِرویِکهِحیواناتیِوِببریدِسر

ِاعمالِاینِتمامِآزمائی،ِبختِمخصوصِتیرِهایِچوبهِبوسیلهِحیوانِگوشتِکردنِقسمت(ِهمچنین)

ِازِوِنترسیدِآنهاِازِبنابراینِشدند،ِمایوسِشماِآئین(ِزوال)ِازِکافرانِامروزِ–ِاستِگناهِوِفسق

ِراِاسالمِوِنمودمِتکمیلِشماِبرِراِخودِنعمتِوِکردمِکاملِراِشماِدینِامروزِبترسید،ِمن(ِمخالفت)

ِوِنرسدِدیگریِبغذایِدستشانِگرسنگیِحالِدرِکهِآنهاِاماِ–ِپذیرفتمِشما(ِجاودان)ِآئینِعنوانِبه



.ِاستِمهربانِوِآمرزندهِخداوند(ِبخورندِممنوعِگوشتهایِازِکهِنداردِمانعی)ِنباشندِگناهِبهِمتمایل

(۳) 

 

ِّللَاَُِِعلََمکُمُِِِمَماُِتَعلُِّموَنُهنَُِِمکَلِِّبینَِِاْلَجَواِرحِِِِمنََِِعلَْمُتمَِِْوَماِالَطیَِّباتُِِلَکُمُِِأُِحلَِِقُلِِْلَُهمِِْأُِحلََِِماَذاَِیْسأَلُوَنکَِ

 ﴾۴﴿ِاْلِحَسابَِِِسِریعُِِّللَاَِِإِنَِِّللَاََِِواَتقُواَِعلَْیهِِِّللاَِِِاْسمََِِواْذُکُرواَِعلَْیکُمِِْأَْمَسکْنَِِِمَماَِفکُلُوا

ِحاللِشماِبرایِاستِپاکیزهِآنچهِبگوِاستِشدهِحاللِآنهاِبرایِچیزهاِچهِکنندمیِسوالِوتِاز

ِبرای)ِایدِدادهِیادِآنهاِبهِدادهِتعلیمِشماِبهِخداوندِآنچهِازِکهِشکاریِحیوانات(ِصیدِنیز)ِوِگردیده

ِخداِنامِوِبخوریدِدارندمیِنگاه(ِوِکنندمیِصید)ِشماِبرایِحیواناتِاینِآنچهِازِپس(ِاستِحاللِشما

ِالحسابِسریعِخداوندِکهِبپرهیزیدِخداِازِوِبریدِآنِبر(ِشکارِبرایِحیوانِفرستادنِهنگامِبه)ِرا

 (۴.ِ)است

 

ِاْلُمْؤِمَناتِِِِمنََِِواْلُمْحَصَناتُِِلَُهمِِِْحلِ َِوَطَعاُمکُمِِْلَکُمِِِْحلِ ِاْلکَِتابَِِأُوُتواِالَِذینََِِوَطَعامُِِالَطیَِّباتُِِلَکُمُِِأُِحلَِِاْلَیْومَِ

َِوَّلُِِمَساِفِحینََِِغْیرَُِِمْحِصِنینَِِأُُجوَرُهنَِِآَتْیُتُموُهنَِِإَِذاَِقْبلِکُمِِِْمنِِْاْلکَِتابَِِأُوُتواِالَِذینَِِِمنََِِواْلُمْحَصَناتُِ

 ﴾۵﴿ِاْلَخاِسِرینَِِِمنَِِاْْلِخَرةِِِفِیَِوُهوََِِعَملُهَُِِحِبطََِِفَقدِِِْباْْلِیَمانَِِِیکْفُرَِِْوَمنِِْأَْخَدانِ ُِمَتِخِذی

ِوِاستِحاللِشماِبرایِکتابِاهلِغذای(ِهمچنین)ِوِشدِحاللِشماِبرایِپاکیزهِچیزهایِامروز

ِکتابِاهلِازِپاکدامنِزنانِوِمسلمانانِازِپاکدامنِزنان(ِنیز)ِوِباشدمیِحاللِآنهاِبرایِشماِغذای

ِوِپنهانیِدوستِنهِوِزناکارِنهِباشیدِپاکدامنِوِبپردازیدِراِآنهاِمهرِکهِهنگامیِهستندِحالل

ِمیگرددِبیاثرِوِباطلِاوِاعمالِبیاوردِایمانِآنِبهِبایدِراِآنچهِکندِانکارِکهِکسیِوِگیرید،ِنامشروع

 (۵.ِ)بودِخواهدِزیانکارانِازِدیگرِسرایِدرِو

 

َهاَِیا ِِبُرُءوِسکُمَِِْواْمَسُحواِاْلَمَراِفقِِِإِلَىَِوأَْیِدَیکُمُِِْوُجوَهکُمَِِْفاْغِسلُواِالَصاَلةِِِإِلَىِقُْمُتمِِْإَِذاِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ

ِِمنَِِِمْنکُمِِْأََحدِ َِجاءَِِأَوَِِْسَفرِ َِعلَىِأَوَِِْمْرَضىُِکْنُتمَِِْوإِنَِِْفاَطَهُرواُِجُنًباُِکْنُتمَِِْوإِنِِْاْلکَْعَبْینِِِإِلَىَِوأَْرُجلَکُمِْ

ًباَِصِعیًداَِفَتَیَمُمواَِماءًُِِدواَتجَِِِفلَمِِْالنَِّساءََِِّلَمْسُتمُِِأَوِِْاْلَغاِئطِِ ِّللَاُُِِیِریدَُِِماِِمْنهَُِِوأَْیِدیکُمِِِْبُوُجوِهکُمَِِْفاْمَسُحواَِطیِّ

 ﴾۶﴿َِتْشکُُرونَِِلََعلَکُمَِِْعلَْیکُمِِِْنْعَمَتهَُِِولُِیِتمَِِلُِیَطهَِّرُکمُِِْیِریدَُِِولَکِنَِِْحَرجِ ِِمنَِِْعلَْیکُمِِْلَِیْجَعلَِ

ِوِبشوئیدِآرنجِتاِراِدستهاِوِصورتِبپاخاستیدِنمازِبرایِکهِهنگامیِایدِآوردهِایمانِکهِکسانیِای

(ِکنیدِغسل)ِبشوئیدِراِخودِباشیدِجنبِاگرِوِکنیدِمسح(ِپاِپشتِبرآمدگیِیا)ِمفصلِتاِراِپاهاِوِسر

ِتماسِزنانِباِیا(ِکردهِحاجتِقضای)ِآمدهِپستیِمحلِازِشماِازِیکیِیاِباشیدِمسافرِیاِبیمارِاگرِو

ِازِوِکنیدِتیممِپاکیِخاکِباِنیابید(ِوضوِیاِغسلِبرای)ِآبِو(ِایدِکردهِجنسیِآمیزش)ِباشیدِگرفته

ِبلکهِکندِایجادِشماِبرایِمشکلیِخواهدنمیِخداوندِبکشید،ِدستهاِو(ِپیشانی)ِصورتِبرِآن

 (۶.ِ)آوریدِبجاِراِاوِشکرِشایدِنمایدِتمامِشماِبرِراِنعمتشِوِسازدِپاکِراِشماِخواهدمی

 

ِِبَذاتَِِِعلِیمِ ِّللَاَِِإِنَِِّللَاََِِواَتقُواَِوأََطْعَناَِسِمْعَناِقُْلُتمِِْإِذِِِْبهَِِِواَثَقکُمِِْالَِذیَِوِمیَثاَقهَُِِعلَْیکُمِِّْللَاِِِِنْعَمةََِِواْذُکُروا

ُدورِِ  ﴾۷﴿ِالصُّ



ِوِشنیدیمِگفتیدِکهِزمانِآنِگرفت،ِشماِازِموکداِکهِراِپیمانیِوِشماِبرِراِخداِنعمتِبیاوریدِبیادِو

 (۷.ِ)استِآگاهِهاِسینهِدرونِازِخداِکهِبپرهیزیدِخدا(ِفرمانِمخالفت)ِازِوِکردیم،ِاطاعت

 

َهاَِیا ُِهوَِِاْعِدلُواِواَتْعِدلُِِأََّلَِِعلَىَِقْومِ َِشَنآنَُِِیْجِرَمَنکُمَِِْوَّلِِِباْلقِْسطُِِِشَهَداءَِِلِِلََِِِقَواِمینَُِِکوُنواِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ

 ﴾۸﴿َِتْعَملُونَِِبَِماَِخِبیرِ ِّللَاَِِإِنَِِّللَاََِِواَتقُواِلِلَتْقَوىِأَْقَربُِ

ِباِدشمنیِدهید،ِگواهیِعدالتِرویِازِوِکنیدِقیامِخداِبرایِهموارهِایدِآوردهِایمانِکهِکسانیِای

ِخداِازِوِاستِنزدیکترِپرهیزکاریِبهِکهِکنیدِعدالتِنکشاند،ِعدالتِترکِگناهِبهِراِشماِجمعیتی

 (۸.ِ)استِآگاهِدهیدمیِانجامِآنچهِازِکهِبپرهیزید

 

 ﴾۹﴿َِعِظیمِ َِوأَْجرِ َِمْغِفَرة ِِلَُهمِِْالَصالَِحاتَِِِوَعِملُواِآَمُنواِالَِذینَِِّللَاَُِِوَعدَِ

ِدادهِعظیمیِپاداشِوِآمرزشِوعدهِاندِدادهِانجامِصالحِعملِوِاندِآوردهِایمانِکهِآنهاِبهِخداوند

 (۹.ِ)است

 

 ﴾۱۰﴿ِاْلَجِحیمِِِأَْصَحابُِِأُولَئِکَِِبِآَیاِتَناَِوَکَذُبواَِکَفُرواَِوالَِذینَِ

 (۱۰.ِ)دوزخندِاهلِکردندِتکذیبِراِماِآیاتِوِشدندِکافرِکهِکسانیِو

 

َهاَِیا َِواَتقُواَِعْنکُمِِْأَْیِدَیُهمَِِْفکَفَِِأَْیِدَیُهمِِْإِلَْیکُمَِِْیْبُسُطواِأَنَِِْقْومِ َِهمَِِإِذَِِْعلَْیکُمِِّْللاَِِِنِْعَمتَِِاْذُکُرواِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ

 ﴾۱۱﴿ِاْلُمْؤِمُنونََِِفْلَیَتَوَکلِِِّللاََِِِوَعلَىِّللَاَِ

ِاز)ِجمعیِکهِزمانِآنِآورید،ِبیادِبخشیدهِشماِبهِخداِکهِراِنعمتیِایدِآوردهِایمانِکهِکسانیِای

ِراِآنهاِدستِخداِاما(ِدارندِبرِمیانِازِراِشماِو)ِکنندِدرازِشماِسویِبهِدستِداشتندِقصد(ِدشمنان

 (۱.ِ)کنند(ِتکیهِو)ِتوکلِخداِبرِتنهاِبایدِمومنانِوِبپرهیزید،ِخداِازِداشت،ِبازِشماِاز

 

َِوآَتْیُتمُِِالَصاَلةَِِأََقْمُتمُِِلَئِنَِِْمَعکُمِِْإِنِّیِّللَاَُِِوَقالََِِنِقیًباَِعَشرَِِاْثَنیِِِْمْنُهمَُِِوَبَعْثَناِإِْسَراِئیلََِِبنِیِِمیَثاقَِِّللَاُِِأََخذََِِولََقدِْ

َئاِتکُمَِِْعْنکُمَِِْْلَُکفَِّرنََِِحَسًناَِقْرًضاِّللَاََِِوأَْقَرْضُتمَُِِوَعَزْرُتُموُهمِِِْبُرُسلِیَِوآَمْنُتمِِْالَزَکاةَِ َِجَناتِ َِوَْلُْدِخلََنکُمَِِْسیِّ

 ﴾۱۲﴿ِالَسبِیلَِِِسَواءََِِضلََِِفَقدِِِْمْنکُمَِِْذلِکََِبْعدََِِکَفرََِِفَمنِِْاْْلَْنَهارُِِْحتَِهاتَِِِمنَِِْتْجِری

(ِآنهاِبه)ِخداوندِوِبرانگیختیمِسرپرستِوِرهبرِدوازدهِآنهاِازِوِگرفت،ِپیمانِاسرائیلِبنیِازِخدا

ِوِبیاوریدِایمانِمنِرسوّلنِبهِوِبپردازیدِراِزکاتِوِداریدِبرپاِراِنمازِاگرِهستم،ِشماِباِمنِگفت

ِراِشماِگناهان(ِکنیدِکمکِنیازمندانِبهِاوِراهِدر)ِبدهیدِالحسنِقرضِبخداِوِکنیدِیاریِراِآنها

ِواردِاستِجاریِآنِدرختانِزیرِازِنهرهاِکهِبهشتِباغهایِدرِراِشماِو(ِبخشمِمی)ِپوشانممی

 (۱۲.ِ)استِگردیدهِمنحرفِراستِراهِازِشودِکافرِاینِازِبعدِکسِهرِاماِکنم،می

 



فُونََِِقاِسَیةًِِقُلُوَبُهمَِِْوَجَعْلَناِلََعَناُهمِِِْمیَثاَقُهمَِِْنْقِضِهمَِِْفِبَما اَِوَنُسواَِمَواِضِعهَِِِعنِِْاْلکَلِمَُِِیَحرِّ ُرواِِمَماَِحظ ً ِِبهُِِِذکِّ

 ﴾۱۳﴿ِاْلُمْحِسِنینَُِِیِحبُِِّّللَاَِِإِنََِِواْصَفحَِِْعْنُهمَِِْفاْعفُِِِمْنُهمَِِْقلِیاًلِِإَِّلِِِمْنُهمَِِْخائَِنةِ َِعلَىَِتَطلِعَُِِتَزالَُِِوَّلِ

ِنمودیمِسنگینِوِسختِراِآنهاِدلهایِوِساختیمِدورِخویشِرحمتِازِراِآنهاِشکنی،ِپیمانِبخاطرِاما

ِشدهِگوشزدِآنهاِبهِراِآنچهِازِبخشیِوِکنندمیِتحریفِخودِموردِازِرا(ِخدا)ِسخنان(ِکهِآنجاِتا)

ِازِولیِآنها،ِازِکمیِعدهِمگرِشوی،میِآگاهِآنهاِاز(ِتازه)ِخیانتیِبهِزمانِهرِوِکردندِفراموشِبود

 (۱۳.ِ)داردمیِدوستِراِنیکوکارانِخداوندِکهِکنِنظرِصرفِوِگذرِدرِآنها

 

اَِفَنُسواِِمیَثاَقُهمِِْأََخْذَناَِنَصاَرىِإَِناَِقالُواِالَِذینََِِوِمنَِ ُرواِِمَماَِحظ ً ِإِلَىَِواْلَبْغَضاءَِِاْلَعَداَوةََِِبْیَنُهمُِِْغَرْیَناَفأَِِِبهُِِِذکِّ

ُئُهمَُِِوَسْوفَِِاْلقَِیاَمةَِِِیْومِِ  ﴾۱۴﴿َِیْصَنُعونََِِکاُنواِِبَماِّللَاُُِِیَنبِّ

ِقابلِقسمتِآنهاِولیِگرفتیمِپیمان(ِنیز)ِداشتند(ِمسیحِیاریِو)ِنصرانیتِادعایِکهِکسانیِازِو

ِدامنهِتاِآنهاِمیانِدرِلذاِسپردند،ِفراموشیِبدستِبودِشدهِدادهِتذکرِآنانِبهِآنچهِازِایِمالحظه

ِآگاه(ِآنِنتایجِازِو)ِاندِدادهِانجامِآنچهِازِراِآنهاِآیندهِدرِخداوندِوِافکندیمِدشمنیِوِعداوتِقیامت

 (۱۴.ِ)ساختِخواهد

 

َِجاَءُکمَِِْقدَِِْکِثیرِ َِعنَِِْوَیْعفُوِاْلکَِتابِِِِمنَُِِتْخفُونَُِِکْنُتمِِِْمَماَِکثِیًراِلَکُمُِِْیَبیِّنَُِِرُسولَُناَِجاَءُکمَِِْقدِِْاْلکَِتابِِِأَْهلََِِیا

 ﴾۱۵﴿ُِمبِینِ َِوِکَتابِ ُِنورِ ِّللاَِِِِمنَِ

ِکردیدِکتمانِشماِکهِراِآسمانیِکتابِحقایقِازِبسیاریِوِآمدِشماِبسویِماِپیامبرِکتابِاهلِای

ِخداِطرفِازِنماید،میِنظرِصرف(ِنبودهِنیازِموردِفعالِکه)ِآنِازِبسیاریِازِوِسازدمیِروشن

 (۱۵.ِ)آمدِشماِبسویِآشکاریِکتابِوِنور

 

لَُماتِِِِمنََِِوُیْخِرُجُهمِِْالَساَلمُِِِسُبلَِِِرْضَواَنهُِِاَتَبعََِِمنِِِّللَاُِِِبهَِِِیْهِدی ِِصَراطِ ِإِلَىَِوَیْهِدیِهمِِْبِإِْذِنهِِِالنُّورِِِإِلَىِالظُّ

 ﴾۱۶﴿ُِمْسَتِقیمِ 

ِازِوِکند،میِهدایتِسالمتِراههایِبهِکنندِپیرویِاوِخشنودیِازِکهِراِکسانیِآن،ِبرکتِبهِخداوند

.ِنمایدمیِرهبریِراستِراهِبهِراِآنهاِوِبرد،میِروشنائیِسویِبهِ–ِخودِفرمانِبهِ–ِتاریکیها

(۱۶) 

 

ِاْبنَِِاْلَمِسیحَُِِیْهلِکَِأَنِِْأََرادَِِإِنَِِْشْیًئاِّللاَِِِِمنََِِیْملِکَُِفَمنِِْقُلَِِْمْرَیمَِِاْبنُِِاْلَمِسیحُُِِهوَِِّللَاَِِإِنََِِقالُواِالَِذینََِِکَفرَِِلََقدِْ

ُِکلَِِِّعلَىَِوّللَاَُِِیَشاءَُِِماَِیْخلُقَُِِبْیَنُهَماَِوَماَِواْْلَْرِضِِالَسَماَواتُِِِمْلکَُِِولِِلََِِِجِمیًعاِاْْلَْرِضِِِفیَِوَمنَِِْوأَُمهَُِِمْرَیمَِ

 ﴾۱۷﴿َِقِدیرِ َِشْیءِ 

ِوِمریمِبنِمسیحِبخواهدِخداِاگرِبگوِشدند،ِکافرِاستِمریمِبنِمسیحِخداِگفتندِکهِآنهاِمسلمِبطور

(ِآری!ِ)کندِجلوگیریِمیتواندِکسیِچهِکندِهالکِهستندِزمینِرویِدرِکهِراِکسانیِهمهِوِمادرش

ِآفریندمیِبخواهدِچهِهرِدارد،ِقرارِدوِآنِمیانِدرِآنچهِوِزمینِوِآسمانهاِحکومتِاستِخداِبرای

 (۱۷.ِ)داردِقدرتِچیزیِهرِبرِاوِو(ِمسیحِمانندِپدرِبدونِوِمادرِازِانسانیِحتی)



 

ُبکُمَِِْفلِمَِِقُلَِِْوأَِحَباُؤهُِّللَاِِِأَْبَناءَُِِنْحنَُِِوالَنَصاَرىِاْلَیُهودَُِِوَقالَتِِ ِلَِمنَِِْیْغِفرَُِِخلَقَِِِمَمنَِِْبَشرِ ِأَْنُتمَِِْبلِِِْبُذُنوبِکُمُِِْیَعذِّ

بَُِِیَشاءُِ  ﴾۱۸﴿ِاْلَمِصیرَُِِوإِلَْیهَِِِبْیَنُهَماَِوَماَِواْْلَْرِضِِالَسَماَواتُِِِمْلکَُِولِِلََِِِیَشاءَُِِمنَِِْوُیَعذِّ

ِبرابرِدرِراِشماِچراِپس:ِبگوِهستیم،ِاو(ِخاص)ِدوستانِوِخداِفرزندانِماِگفتندمیِنصاریِوِیهود

ِشایستهِو)ِبخواهدِراِکسِهرِاو،ِمخلوقاتِازِهستیدِانسانیِشماِبلکهِکند؟،میِمجازاتِگناهانتان

ِوِزمینِوِآسمانهاِحکومتِوِکند،میِمجازات(ِبداندِشایستهِو)ِبخواهدِراِکسِهرِوِبخشد،می(ِببیند

 (۱۸.ِ)اوستِسویِبهِموجوداتِهمهِبازگشتِوِاست،ِاوِآنِازِاستِآنهاِمیانِدرِآنچه

 

ُسلِِِِمنََِِفْتَرةِ َِعلَىِلَکُمُِِْیَبیِّنَُِِرُسولَُناَِجاَءُکمَِِْقدِِْاْلکَِتابِِِأَْهلََِِیا َِفَقدَِِْنِذیرِ َِوَّلَِِبِشیرِ ِِمنَِِْجاَءَناَِماَِتقُولُواِأَنِِْالرُّ

 ﴾۱۹﴿َِقِدیرِ َِشْیءِ ُِکلَِِِّعلَىَِوّللَاَُِِوَنِذیرِ َِبِشیرِ َِجاَءُکمِْ

ِبرایِراِحقایقِپیامبران،ِمیانِفترتِبدنبالِکهِحالیِدرِآمدِشماِسویِبهِماِرسول!ِکتابِاهلِای

ِهم)ِای،ِدهندهِبیمِنهِوِآمد،ِماِسویِبهِایِدهندهِبشارتِنهِبگوئیدِقیامتِروز)ِمباداِکندمیِبیانِشما

 (۱۹.ِ)استِتواناِچیزِهمهِبرِخداوندِوِآمدِشماِسویِبهِدهندهِبیمِوِدهندهِبشارت(ِپیامبرِاکنون

 

ُِیْؤتِِِلَمَِِْماَِوآَتاُکمُِِْملُوًکاَِوَجَعلَکُمِِْأَْنبَِیاءَِِِفیکُمَِِْجَعلَِِإِذَِِْعلَْیکُمِِّْللَاِِِِنْعَمةَِِاْذُکُرواَِقْومَِِِیاِلَِقْوِمهُِِِموَسىَِقالََِِوإِذِْ

 ﴾۲۰﴿ِاْلَعالَِمینَِِِمنَِِأََحًدا

ِشویدِمتذکرِخودِبرِراِخداِنعمت!ِقومِایِگفتِخودِقومِبهِموسیِکهِراِهنگامی(ِآوریدِبیاد)

ِصاحبِراِشماِو(ِشکستِراِفرعونیِاستعمارِزنجیرِو)ِدادِقرارِپیامبرانیِشماِمیانِدرِکهِهنگامی

 (۲۰.ِ)بودِندادهِجهانیانِازِهیچیکِبهِکهِبخشیدِچیزهائیِشماِبهِوِدادِقرارِخودِاختیار

 

واَِوَّلِِلَکُمِِّْللَاَُِِکَتبَِِالَِتیِاْلُمَقَدَسةَِِاْْلَْرضَِِاْدُخلُواَِقْومَِِِیا  ﴾۲۱﴿َِخاِسِرینََِِفَتْنَقلُِبواِأَْدَباِرُکمَِِْعلَىَِتْرَتدُّ

ِبازِخودِسرِپشتِبهِوِشویدِواردِداشتهِمقررِشماِبرایِخداوندِکهِمقدسیِسرزمینِبه!ِقومِای

 (۲۱.ِ)شدِخواهیدِزیانکارِکه(ِنکنیدِنشینیِعقبِو)ِنگردید

 

َِداِخلُونََِِفإَِناِِمْنَهاَِیْخُرُجواَِفإِنِِِْمْنَهاَِیْخُرُجواَِحَتىَِنْدُخلََهاِلَنَِِْوإَِناَِجَباِرینََِِقْوًماِِفیَهاِإِنَُِِموَسىَِیاَِقالُوا

﴿۲۲﴾ 

ِشوند،ِخارجِآنهاِتاِشویمنمیِآنِواردِهرگزِماِوِستمگرندِجمعیتی(ِسرزمین)ِآنِدرِموسیِایِگفتند

 (۲۲!ِ)شدِخواهیمِواردِماِشوندِخارجِآنِازِآنهاِاگر

 

ِّللَاَِِِوَعلَىَِغالُِبونََِِفإَِنکُمَِِْدَخْلُتُموهَُِِفإَِذاِاْلَبابََِِعلَْیِهمُِِاْدُخلُواَِعلَْیِهَماِّللَاُِِأَْنَعمََِِیَخافُونَِِالَِذینَِِِمنََِِرُجاَلنَِِِقالَِ

 ﴾۲۳﴿ُِمْؤِمنِینَُِِکْنُتمِِْإِنَِِْفَتَوَکلُوا



ِبودِداده(ِشهامتِوِایمانِوِعقل)ِنعمتِآنهاِبهِخداوندِوِترسیدندمیِخداِازِکهِمردانیِازِنفرِدو

ِکنیدِتوکلِخداِبرِوِشدِخواهیدِپیروزِشدیدِواردِکهِهنگامیِشویدِآنانِشهرِدروازهِواردِشماِگفتند

 (۲۳.ِ)داریدِایمانِاگر

 

 ﴾۲۴﴿َِقاِعُدونَُِِهَناَهاِإَِناَِفَقاتاَِلَِِوَربُّکَِأَْنتََِِفاْذَهبِِْفِیَهاَِداُمواَِماِأََبًداَِنْدُخلََهاِلَنِِْإَِناُِموَسىَِیاَِقالُوا

ِپروردگارتِوِتوِشد،ِنخواهیمِآنِواردِهرگزِماِهستندِآنجاِدرِآنهاِتاِموسیِایِگفتند(ِاسرائیلِبنی)

 (۲۴!!ِ)ایمِنشستهِهمینجاِماِکنید،ِجنگ(ِآنانِبا)ِوِبروید

 

 ﴾۲۵﴿ِاْلَفاِسقِینَِِاْلَقْومَِِِوَبْینََِِبْیَنَناَِفاْفُرقَِِْوأَِخیَِنْفِسیِإَِّلِِأَْملِکَُِِّلِِإِنِّیَِربَِِِّقالَِ

ِگنهکارِجمعیتِاینِوِمنِمیانِدارم،ِراِبرادرمِوِخودمِاختیارِتنهاِمن!ِپروردگاراِگفت(ِموسی)

 (۲۵!ِ)بیفکنِجدائی

 

 ﴾۲۶﴿ِاْلَفاِسِقینَِِاْلَقْومَِِِعلَىَِتأْسََِِفاَلِِاْْلَْرِضِِِفیَِیتِیُهونََِِسَنةًِِأَْرَبِعینََِِعلَْیِهمُِِْمَحَرَمةِ َِفإَِنَهاَِقالَِ

(ِرسیدِنخواهندِآنِبهِو)ِاستِممنوعِآنهاِبرِسالِچهلِتاِسرزمینِاین:ِفرمود(ِموسیِبه)ِخداوند

 (۲۶.ِ)مباشِغمگینِگنهکارِجمعیتِاین(ِسرنوشت)ِدربارهِوِبودِخواهندِسرگردانِزمینِدرِپیوسته

 

ِإَِنَماَِقالََِِْلَْقُتلََنکََِِقالَِِاْْلَخرِِِِمنَُِِیَتَقَبلَِِْولَمِِْأََحِدِهَماِِمنَِِْفُتقُبِّلَِِقُْرَباًناَِقَرَباِإِذِِْبِاْلَحقِِِّآَدمَِِاْبَنیَِِْنَبأََِِعلَْیِهمَِِْواْتلُِ

 ﴾۲۷﴿ِاْلُمَتقِینَِِِمنَِِّللَاَُِِیَتَقَبلُِ

(ِپروردگارِبه)ِتقربِبرایِعملیِکدامِهرِکهِهنگامیِبخوان،ِآنهاِبرِحقِبهِراِآدمِفرزندِدوِداستان

ِبهِبودِشدهِمردودِعملشِکهِبرادری)ِنشدِپذیرفتهِدیگریِازِوِشدِپذیرفتهِیکیِازِاماِدادند،ِانجام

ِخدا(ِزیراِدارمِگناهیِچهِمن)ِگفت(ِدیگرِبرادر)ِکشتِخواهمِراِتوِسوگندِبخدا:ِگفت(ِدیگرِبرادر

 (۲۷!ِ)میپذیردِپرهیزکارانِازِتنها

 

 ﴾۲۸﴿ِاْلَعالَِمینََِِربَِِّللَاَِِأََخافُِِإِنِّیِِْلَْقُتلَکَِإِلَْیکََِِیِدیَِِبَِباِسطِ ِأََناَِماِلَِتْقُتلَِنیَِیَدکَِِإِلَیََِِبَسْطتَِِلَِئنِْ

ِجهانیانِپروردگارِازِچونِنمیگشایم،ِتوِقتلِبهِدستِمنِکنیِدرازِدستِمنِکشتنِبرایِتوِاگر

 (۲۸!ِ)میترسم

 

 ﴾۲۹﴿ِالَظالِِمینََِِجَزاءَُِِوَذلِکَِالَنارِِِأَْصَحابِِِِمنَِِْفَتکُونََِِوإِْثِمکَِبِإِْثِمیَِتُبوءَِِأَنِِْأُِریدُِِإِنِّی

ِازِو(ِکشیِبدوشِراِدوِهرِبارِو)ِبازگردی(ِعملِاینِاز)ِخودتِوِمنِگناهِباِخواهممیِمن

 (۲۹!ِ)ستمکارانِسزایِاستِهمینِوِگردیِدوزخیان



 

 ﴾۳۰﴿ِاْلَخاِسِرینَِِِمنََِِفأَْصَبحََِِفَقَتلَهُِِأَِخیهَِِِقْتلََِِنْفُسهُِِلَهَُِِفَطَوَعتِْ

 (۳۰.ِ)شدِزیانکارانِازِوِکشت،ِراِاوِوِکرد،ِبرادرِکشتنِبهِمصممِراِاوِتدریجاِسرکشِنفس

 

َِهَذاِِمْثلَِِأَُکونَِِأَنِِْأََعَجْزتَُِِوْیلََتاَِیاَِقالَِِأَِخیهَِِِسْوَءةَُِِیَواِریَِکْیفَِِلُِیِرَیهُِِاْْلَْرِضِِِفیَِیْبَحثُُِِغَراًباِّللَاَُِِفَبَعثَِ

 ﴾۳۱﴿ِالَناِدِمینَِِِمنََِِفأَْصَبحَِِأَِخیَِسْوَءةََِِفأَُواِریَِِاْلُغَرابِِ

ِچگونهِدهدِنشانِاوِبهِتاِمیکرد(ِکاوِوِکندِو)ِجستجوِزمینِدرِکهِفرستادِراِزاغیِخداوندِسپس

ِبرادرِجسدِوِباشمِزاغِاینِمثلِنمیتوانمِمنِآیا!ِمنِبرِوای:ِگفتِاوِکند،ِدفنِراِخودِبرادرِجسد

 (۳۱.ِ)شدِپشیمان(ِخودِکارِازِوجدانِفشارِاثرِبرِوِرسوائیِترسِاز)ِسرانجامِوِکنم،ِدفنِراِخود

 

ِالَناسََِِقَتلََِِفکَأََنَماِاْْلَْرِضِِِفیَِفَسادِ ِأَوَِِْنْفسِ ِِبَغْیرَِِِنْفًساَِقَتلََِِمنِِْأََنهُِِإِْسَرائِیلََِِبنِیَِعلَىَِکَتْبَناَِذلِکَِأَْجلِِِِمنِْ

ِِفیَِذلِکََِِبْعدَِِِمْنُهمَِِْکثِیًراِإِنَُِِثمَِِِباْلَبیَِّناتُِِِرُسلَُناَِجاَءْتُهمَِِْولََقدَِِْجِمیًعاِالَناسَِِأَْحَیاَِفکَأََنَماِأَْحَیاَهاَِوَمنَِِْجِمیًعا

 ﴾۳۲﴿ِلَُمْسِرفُونَِِاْْلَْرِضِ

ِرویِدرِفسادِیاِقتلِبارتکاِبدونِراِانسانیِکسِهرِکهِداشتیمِمقررِاسرائیلِبنیِبرِجهتِبهمین

ِبخشدِرهائیِمرگِازِراِانسانیِکسِهرِوِکشتهِراِانسانهاِهمهِگوئیِکهِاستِچنانِبکشدِزمین

ِاسرائیلِبنیِبسویِروشنِدّلیلِباِماِرسوّلنِوِاست،ِکردهِزندهِراِمردمِهمهِگوئیِکهِاستِچنان

 (۳۲.ِ)کردندِزمینِرویِدرِاسراف،ِوِتعدیِآنها،ِازِبسیاریِاماِآمدند،

 

ِأَْیِدیِهمُِِْتَقَطعَِِأَوُِِْیَصلَُبواِأَوُِِْیَقَتلُواِأَنَِِْفَساًداِاْْلَْرِضِِِفیَِوَیْسَعْونََِِوَرُسولَهُِِّللَاَُِِیَحاِرُبونَِِالَِذینََِِجَزاءُِِإَِنَما

ْنَیاِِفیِِخْزیِ ِلَُهمَِِْذلِکَِاْْلَْرِضِِِمنَُِِیْنَفْواِأَوِِِْخاَلفِ ِِمنَِِْوأَْرُجلُُهمِْ  ﴾۳۳﴿َِعِظیمِ َِعَذابِ ِاْْلِخَرةِِِِفیَِولَُهمِِْالدُّ

ِتهدیدِباِو.ِ)زنندمیِفسادِبهِدستِزمینِرویِدرِوِخیزندمیِبرِجنگِبهِپیامبرِوِخداِباِکهِآنهاِکیفر

ِآویختهِدارِبهِیاِشوندِاعدامِکهِاستِاین(ِبرندمیِحملهِمردمِِناموسِوِمالِوِجانِبهِاسلحهِبه

ِگردند،ِتبعیدِخودِسرزمینِازِیاِوِشودِبریدهِآنهاِچپِپایِوِراستِدست(ِازِانگشتِچهار)ِیاِگردند

 (۳۳.ِ)دارندِبزرگیِمجازاتِآخرتِدرِوِدنیاستِدرِآنهاِرسوائیِاین

 

 ﴾۳۴﴿َِرِحیمِ َِغفُورِ ِّللَاَِِأَنََِِفاْعلَُمواَِعلَْیِهمَِِْتْقِدُرواِأَنَِِْقْبلِِِِمنَِِْتاُبواِالَِذینَِِإَِّلِ

ِخداوند(ِمیپذیردِراِآنهاِتوبهِخدا)ِبدانیدِکنند،ِتوبهِآنانِبرِشماِیافتنِدستِازِقبلِکهِآنهاِمگر

ِمشرکانِازِجمعی:ِکهِاندِکردهِنقلِچنینِآیهِاینِنزولِشانِدرِنزولِشان.ِاستِمهربانِوِآمرزنده

ِبدنشانِوِزردِآنهاِرنگِنساخت،ِآنهاِبهِمدینهِهوایِوِآبِاماِشدندِمسلمانِوِآمدندِپیامبرِخدمت

ِنقطهِدرِمدینهِخارجِبهِدادِدستورِآنهاِبهبودیِبرای(ِسل مِوِآلهِوِعلیهِّللاِ ِصلی)ِپیامبرِشد،ِبیمار

ِازِاستفادهِضمنِوِبروندِبردندمیِچراِبهِآنجاِدرِراِزکاتِشترانِکهِصحراِازِهوائیِوِآبِخوش

ِبهِاماِیافتندِبهبودیِوِکردندِچنینِآنهاِکنند،ِاستفادهِکافیِحدِبهِشترانِتازهِشیرِازِآنجاِهوایِوِآب

ِآنهاِچشمانِوِبریدهِپاِوِدستِراِمسلمانِچوپانهای(ِسل مِوِآلهِوِعلیهِّللاِ ِصلی)ِپیامبرِازِتشکرِجای



ِپیامبر.ِرفتندِبیرونِاسالمِازِوِکردهِغارتِراِزکوةِشترانِوِزدندِآنهاِکشتارِبهِدستِسپسِوِرا

ِدادهِانجامِچوپانهاِباِکهِکاریِهمانِوِکردندِدستگیرِراِآنهاِدادِدستور(ِسل مِوِآلهِوِعلیهِّللاِ ِصلی)

ِراِآنهاِپایِوِدستِوِکردندِکورِراِآنهاِچشمِیعنیِیافت،ِانجامِآنهاِدربارهِمجازاتِعنوانِبهِبودند

ِاینِدربارهِفوقِآیهِنشوند،ِانسانیِضدِاعمالِاینِمرتکبِوِبگیرندِعبرتِدیگرانِتاِکشتندِوِبریدند

 (۳۴.ِ)دادِشرحِآنهاِموردِدرِراِاسالمِقانونِوِگردیدِنازلِاشخاصِگونه

 

َهاَِیا  ﴾۳۵﴿ُِتْفلُِحونَِِلََعلَکُمَِِْسِبیلِهِِِِفیَِوَجاِهُدواِاْلَوِسیلَةَِِإِلَْیهَِِِواْبَتُغواِّللَاَِِاَتقُواِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ

ِوِنمائیدِانتخابِخداِبهِتقربِبرایِایِوسیلهِوِکنیدِپیشهِپرهیزگاریِایدِآوردهِایمانِکهِکسانیِای

 (۳۵.ِ)شویدِرستگارِکهِباشدِکنیدِجهادِاوِراهِدر

 

ِِمْنُهمُِِْتقُبِّلََِِماِاْلِقَیاَمةَِِِیْومَِِِعَذابِِِِمنِِِْبهِِِلَِیْفَتُدواَِمَعهَُِِوِمْثلَهَُِِجِمیًعاِاْْلَْرِضِِِفیَِماِلَُهمِِْأَنَِِلَوَِِْکَفُرواِالَِذینَِِإِنَِ

 ﴾۳۶﴿ِأَلِیمِ َِعَذابِ َِولَُهمِْ

ِراِآنهاِوِباشدِآنهاِمالِآن،ِهمانندِوِداردِقرارِزمینِرویِکهِآنچهِتمامِاگرِشدندِکافرِکهِکسانی

ِخواهندِدردناکیِمجازاتِوِشد،ِنخواهدِپذیرفتهِآنانِازِبدهند،ِقیامتِروزِمجازاتِازِنجاتِبرای

 (۳۶.ِ)داشت

 

 ﴾۳۷﴿ُِمقِیمِ َِعَذابِ َِولَُهمِِِْمْنَهاِبَِخاِرِجینَُِِهمَِِْوَماِالَنارِِِِمنََِِیْخُرُجواِأَنُِِْیِریُدونَِ

ِپایداریِمجازاتِآنهاِبرایِوِشوندِخارجِتوانندنمیِولیِشوندِخارجِآتشِازِمیخواهندِپیوستهِآنها

 (۳۷.ِ)است

 

 ﴾۳۸﴿َِحکِیمِ َِعِزیزِ َِوّللَاُِِّللَاِِِِمنََِِنکَاًّلَِِکَسَباِبَِماَِجَزاءًِِأَْیِدَیُهَماَِفاْقَطُعواَِوالَساِرَقةَُِِوالَساِرقُِ

ِوِکنید،ِقطعِالهیِمجازاتِیکِعنوانِبهِاندِدادهِانجامِکهِعملیِکیفرِبهِراِدزدِزنِوِدزدِمردِدست

 (۳۸.ِ)استِحکیمِوِتواناِخداوند

 

 ﴾۳۹﴿ِِحیمِ رََِِغفُورِ ِّللَاَِِإِنََِِعلَْیهَِِِیُتوبُِِّللَاََِِفإِنََِِوأَْصلَحَُِِظْلِمهَِِِبْعدِِِِمنَِِْتابََِِفَمنِْ

ِخداوندِزیراِپذیردمیِراِاوِتوبهِخداوندِنمایدِجبرانِوِتوبهِکردن،ِستمِازِپسِکهِکسِآنِاما

 (۳۹.ِ)استِمهربانِوِآمرزنده

 

بَُِِواْْلَْرِضِِالَسَماَواتُِِِمْلکُِِلَهُِِّللَاَِِأَنََِِتْعلَمِِْأَلَمِْ َِقِدیرِ َِشْیءِ ُِکلَِِِّعلَىَِوّللَاَُِِیَشاءُِِلَِمنَِِْوَیْغفِرَُِِیَشاءَُِِمنُِِْیَعذِّ

﴿۴۰﴾ 



(ِببیندِشایستهِو)ِبخواهدِراِکسِهر!ِاستِزمینِوِآسمانهاِحکمرانِوِمالکِخداوندِکهِدانینمیِآیا

.ِاستِقادرِچیزیِهرِبرِخداوندِوِبخشدمی(ِبداندِشایستهِو)ِبخواهدِراِکسِهرِوِکندمیِمجازات

(۴۰) 

 

َهاَِیا َِوِمنَِِقُلُوُبُهمُِِْتْؤِمنَِِْولَمِِِْبأَْفَواِهِهمِِْآَمَناَِقالُواِالَِذینَِِِمنَِِاْلکُْفرِِِِفیُِیَساِرُعونَِِالَِذینََِِیْحُزْنکََِّلِِالَرُسولُِِأَیُّ

فُونََِِیأُْتوکَِِلَمِِْآَخِرینَِِلَِقْومِ َِسَماُعونَِِلِْلکَِذبَِِِسَماُعونََِِهاُدواِالَِذینَِ ِإِنَِِْیقُولُونََِِمَواِضِعهَِِِبْعدِِِِمنِِْاْلکَلِمَُِِیَحرِّ

ُِیِردِِِلَمِِْالَِذینَِِأُولَئِکََِشْیًئاِّللاَِِِِمنَِِلَهَُِِتْملِکََِفلَنِِِْفْتَنَتهُِِّللَاُُِِیِردَِِِوَمنَِِْفاْحَذُرواُِتْؤَتْوهُِلَمَِِْوإِنَِِْفُخُذوهَُِِهَذاِأُوِتیُتمِْ

ْنَیاِِفیِلَُهمِِْقُلُوَبُهمُِِْیَطهِّرَِِأَنِِّْللَاُِ  ﴾۴۱﴿َِعِظیمِ َِعَذابِ ِاْْلِخَرةِِِِفیَِولَُهمِِِْخْزیِ ِالدُّ

ِکفرِمسیرِدرِوِنیاوردهِایمانِآنهاِقلبِوِایمِآوردهِایمانِگویندمیِزبانِباِکهِآنها(ِخدا)ِفرستادهِای

(ِپیمایندمیِراِراهِاینِکه)ِیهودیانِاز(ِهمچنین)ِوِنکنندِاندوهگینِراِتوِجویندمیِسبقتِیکدیگرِبر

ِجمعیتِجاسوسانِآنهاِبیابند،ِتوِتکذیبِبرایِدستاویزیِتاِدهندمیِگوشِتوِسخنانِبهِزیادِآنها

ِگویندمیِوِکنند،میِتحریفِخودِمحلِازِراِسخنانِآنهاِاند،ِنیامدهِتوِنزدِآنهاِخودِکهِهستندِدیگری

ِاّلِوِبپذیرید(ِکردِداوریِشماِخواستهِطبقِبرِمحمدِو)ِدادندِشماِبه(ِخواهیممیِماِکه)ِراِاینِاگر

ِبهِقادرِکندِمجازاتِبخواهد(ِپیِدرِپیِگناهانِاثرِبر)ِخداِکهِراِکسیِو(ِننمائیدِعملِو)ِکنیدِدوری

ِدرِوِرسوائیِدنیاِدرِکند،ِپاکِراِدلهایشانِنخواستهِخداِکهِهستندِکسانیِآنهاِنیستی،ِاوِازِدفاع

 (۴۱.ِ)شدِخواهدِآنانِنصیبِبزرگِمجازاتِآخرت

 

ْحتِِِأََکالُونَِِلِْلکَِذبَِِِسَماُعونَِ َِفلَنَِِْعْنُهمُِِْتْعِرضَِِْوإِنَِِْعْنُهمِِْأَْعِرضِِْأَوَِِْبْیَنُهمَِِْفاْحکُمَِِْجاُءوکََِِفإِنِِْلِلسُّ

وکَِ  ﴾۴۲﴿ِاْلُمْقِسِطینَُِِیِحبُِِّّللَاَِِإِنَِِِباْلِقْسطَِِِبْیَنُهمَِِْفاْحکُمَِِْحکَْمتََِِوإِنَِِْشْیًئاَِیُضرُّ

ِتوِنزدِاگرِخورندمیِفراوانِحرامِمالِکنند،ِتکذیبِآنراِتاِدهندمیِگوشِتوِسخنانِبهِبسیارِآنها

ِنظرِصرفِآنهاِازِاگرِوِواگذارِخودِبحالِراِآنها(ِبودِصالحِاگر)ِیاِکنِداوریِآنانِمیانِدرِآمدند

ِدوستِراِعادّلنِخداِکهِکنِداوریِعدالتِباِکنیِداوریِآنهاِمیانِاگرِوِرسانندنمیِزیانِتوِبهِکنی

 (۴۲)ِدارد

 

 ﴾۴۳﴿ِِباْلُمْؤِمِنینَِِأُولَِئکََِوَماَِذلِکََِبْعدِِِِمنَِِْیَتَولَْونَُِِثمَِِّللَاُِِِحکْمُِِِفیَهاِالَتْوَراةَُِِوِعْنَدُهمُُِِیَحکُِّموَنکََِوَکْیفَِ

ِهستِخداِحکمِآنِدرِوِاستِایشانِنزدِتوراتِکهِحالیِدرِطلبندمیِداوریِبهِراِتوِچگونهِآنها

 (۴۳)ِنیستندِمنِمؤِآنهاِوِگردانند،میِرویِتوِحکمِازِخواستنِداوریِازِپس(ِوانگهی)

 

ِِبَماَِواْْلَْحَبارَُِِوالَرَباِنیُّونََِِهاُدواِلِلَِذینَِِأَْسلَُمواِالَِذینَِِالَنِبیُّونَِِِبَهاَِیْحکُمَُِِوُنورِ ُِهًدىِِفیَهاِالَتْوَراةَِِأَْنَزْلَناِإَِنا

َِوَمنَِِْقلِیاًلَِِثَمًناِِبآَیاِتیَِتْشَتُرواَِوَّلَِِواْخَشْونِِِالَناسََِِتْخَشُواَِفاَلُِِشَهَداءََِِعلَْیهِِِاَوَکاُنوِّللَاِِِِکَتابِِِِمنِِْاْسُتْحفُِظوا

 ﴾۴۴﴿ِاْلکَافُِرونَُِِهمَُِِفأُولَئِکَِّللَاُِِأَْنَزلَِِبَِماَِیْحکُمِِْلَمِْ

ِبودند،ِخداِفرمانِبرابرِدرِتسلیمِکهِپیامبرانِوِبودِنورِوِهدایتِآنِدرِکهِکردیمِنازلِراِتوراتِما

ِآنهاِبهِکهِالهیِکتابِاینِبهِدانشمندانِوِعلماء(ِهمچنین)ِوِکردندمیِحکمِیهودیانِبرایِآن،ِبا

(ِالهیِآیاتِطبقِبرِکردنِداوریِاز)ِبنابراینِنمودند،میِداوریِبودند،ِگواهِآنِبرِوِبودِشدهِسپرده



ِخداِکهِاحکامیِبهِکهِآنهاِوِنفروشیدِناچیزِبهایِبهِمراِآیاتِوِبترسیدِمنِازِوِنهراسیدِمردمِاز

 (۴۴.ِ)کافرندِکنندنمیِحکمِکردهِنازل

 

نَِِبِاْْلُُذنَِِِواْْلُُذنَِِِباْْلَْنفَِِِواْْلَْنفَِِِباْلَعْینَِِِواْلَعْینَِِبِالَنْفسِِِالَنْفسَِِأَنَِِِفیَهاَِعلَْیِهمَِِْوَکَتْبَنا نَِِِّوالسِّ َِواْلُجُروحَِِِبالسِّ

 ﴾۴۵﴿ِالَظالُِمونَُِِهمَُِِفأُولَئِکَِّللَاُِِأَْنَزلَِِِبَماَِیْحکُمِِْلَمَِِْوَمنِِْلَهَُِِکَفاَرة َِِفُهوَِِبِهَِِِتَصَدقََِِفَمنِِِْقَصاصِ 

ِوِچشمِمقابلِدرِچشمِوِجانِمقابلِدرِجانِکهِداشتیمِمقرر(ِتورات)ِآنِدر(ِاسرائیلِبنی)ِآنهاِبرِو

ِقصاصِزخمیِهرِوِباشد،میِدندان،ِبرابرِدرِدندانِوِگوشِمقابلِدرِگوشِوِبینیِبرابرِدرِبینی

ِوِشود،میِمحسوبِاو(ِگناهان)ِکفاره(ِکندِنظرِصرفِقصاصِازِو)ِببخشدِراِآنِکسیِاگرِوِدارد

 (۴۵)ِاستِستمگرِنکندِحکمِکردهِنازلِخداِکهِاحکامیِبهِکسِهر

 

ًقاَِمْرَیمَِِاْبنِِِِبِعیَسىِآَثاِرِهمَِِْعلَىَِوَقَفْیَنا َِوُنورِ ُِهًدىِِفیهِِِاْْلِْنِجیلََِِوآَتْیَناهُِِالَتْوَراةِِِِمنََِِیَدْیهَِِِبْینَِِلَِماُِمَصدِّ

ًقا  ﴾۴۶﴿ِلِْلُمَتقِینََِِوَمْوِعَظةًَِِوُهًدىِالَتْوَراةِِِِمنََِِیَدْیهَِِِبْینَِِلَِماَِوُمَصدِّ

ِشدهِفرستادهِاوِازِآنچهپیشِبهِکهِدادیمِقرارِراِمریمِبنِعیسی(ِپیشینِپیامبرانِیعنی)ِآنهاِدنبالِبهِو

ِاوِآسمانیِکتاب)ِوِبودِنورِوِهدایتِآنِدرِکهِدادیمِاوِبهِراِوانجیلِداشتِتصدیقِتوراتِازِبود

 (۴۶.ِ)بودِپرهیزکارانِبرایِموعظهِوِهدایتِوِکردمیِتصدیقِبودِاوِازِکهقبلِراِتورات(ِنیز

 

 ﴾۴۷﴿ِاْلَفاِسقُونَُِِهمَُِِفأُولَئِکَِِّللَاُِِأَْنَزلَِِِبَماَِیْحکُمِِْلَمَِِْوَمنِِِْفیهِِِّللَاُِِأَْنَزلَِِِبَماِاْْلِْنِجیلِِِأَْهلَُِِوْلَیْحکُمِْ

ِبرِکهِکسانیِوِکنندِحکمِکردهِنازلِآنِدرِخداوندِآنچهِبهِبایدِگفتیم(ِمسیحِپیروان)ِانجیلِاهلِبه

 (۴۷.ِ)هستندِفاسقِکنندنمیِحکمِکردهِنازلِخداِآنچهِطبق

 

ًقاِبِاْلَحقِِِّاْلکَِتابَِِإِلَْیکََِِوأَْنَزْلَنا َِوَّلِِّللَاُِِأَْنَزلَِِِبَماَِبْیَنُهمَِِْفاْحکُمَِِْعلَْیهَِِِوُمَهْیِمًناِاْلکَِتابِِِِمنََِِیَدْیهَِِِبْینَِِلَِماُِمَصدِّ

َِواِحَدةًِِأَُمةًِِلََجَعلَکُمِِّْللَاَُِِشاءََِِولَوَِِْوِمْنَهاًجاِِشْرَعةًِِِمْنکُمَِِْجَعْلَناِلِکُلِ ِاْلَحقِِِِّمنََِِجاَءکََِِعَماِأَْهَواَءُهمَِِْتَتِبعِْ

 ﴾۴۸﴿َِتْخَتلِفُونَِِِفیهُِِِکْنُتمِِْبَِماَِفُیَنبُِّئکُمَِِْجِمیًعاَِمْرِجُعکُمِِّْللَاِِِإِلَىِاْلَخْیَراتَِِِفاْسَتِبقُواِآَتاُکمَِِْماِِفیِلَِیْبلَُوُکمَِِْولَکِنِْ

ِوِحافظِوِکندمیِتصدیقِراِپیشینِکتبِکهِحالیِدرِکردیم،ِنازلِتوِبرِحقِبهِراِکتابِاینِو

ِوِهواِازِوِکن،ِحکمِآنهاِمیانِدرِکردهِنازلِخداِکهِاحکامیِطبقِبرِبنابراینِاست،ِآنهاِنگاهبان

ِطریقهِوِآئینِشماِازِکدامِهرِبرایِماِمگردان،ِرویِالهیِاحکامِازِوِمکن،ِپیرویِآنهاِهوسهای

ِخواهدمیِخداِولیِدادمیِقرارِواحدیِامتِراِشماِهمهِخواست،میِخداِاگرِوِدادیمِقرارِروشنی

ِدرِوِبکوشیدِبنابراین(ِدهدِپرورشِراِشماِاستعدادهایِو)ِبیازمایدِبخشیدهِشماِبهِآنچهِدرِراِشما

ِکردهِاختالفِآنِدرِآنچهِازِوِاستِخداِسویِبهِشماِهمهِبازگشتِجوئید،ِسبقتِیکدیگرِبهِنیکیها

 (۴۸!ِ)دادِخواهدِخبرِشماِبهِاید

 

َِفإِنِِْإِلَْیکَِِّللَاُِِأَْنَزلََِِماَِبْعِضَِِعنَِِْیْفتُِنوکَِِأَنَِِْواْحَذْرُهمِِْأَْهَواَءُهمَِِْتَتِبعَِِْوَّلِِّللَاُِِأَْنَزلَِِِبَماَِبْیَنُهمِِْاْحکُمَِِْوأَنِِ

 ﴾۴۹﴿ِلََفاِسقُونَِِالَناسِِِِمنًَِِراَکِثیَِوإِنَُِِذُنوِبِهمِِِْبَبْعِضُِِیِصیَبُهمِِْأَنِِّْللَاُُِِیِریدُِِأََنَماَِفاْعلَمَِِْتَولَْوا



ِپیرویِآنانِهوسهایِازِوِکنیِحکمِکردهِنازلِخداوندِآنچهِطبق(ِکتابِاهل)ِآنهاِمیانِدرِبایدِو

ِاگرِوِسازند،ِمنحرفِکردهِنازلِتوِبرِخداِکهِاحکامیِِبعضِازِراِتوِمباداِکهِباشِحذرِبرِوِمکن

ِگناهانشانِازِایِپارهِبخاطرِراِآنهاِخواهدمیِخداوندِبدانِگردانندِروی(ِتوِداوریِوِحکمِاز)ِآنها

 (۴۹.ِ)فاسقندِمردمِازِبسیاریِوِکندِمجازات

 

 ﴾۵۰﴿ُِیوِقُنونَِِلَِقْومِ ُِحکًْماِّللَاِِِِمنَِِأَْحَسنَُِِوَمنَِِْیْبُغونَِِاْلَجاِهلَِیةِِِأََفُحکْمَِ

ِکند؟میِحکمِخداِازِبهترِایمانِباِافرادِبرایِکسیِچهِوِخواهند،می(ِتوِاز)ِراِجاهلیتِحکمِآنهاِآیا

(۵۰) 

 

َهاَِیا ِِأَْولَِیاءَُِِبْعُضُهمِِْأَْولَِیاءََِِوالَنَصاَرىِاْلَیُهودََِِتَتِخُذواَِّلِِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ ِِمْنُهمَِِْفإَِنهُِِِمْنکُمَِِْیَتَولَُهمَِِْوَمنَِِْبْعض 

 ﴾۵۱﴿ِالَظالِِمینَِِاْلَقْومََِِیْهِدیَِّلِِّللَاَِِإِنَِ

ِوِیکدیگرندِگاهِتکیهِآنهاِندهید،ِقرارِخودِگاهِتکیهِراِنصاریِوِیهودِایدِآوردهِایمانِکهِکسانیِای

 (۵۱.ِ)کندنمیِهدایتِراِستمکارِجمعیتِخداوندِهستندِآنهاِازِکنندِتکیهِبانهاِشماِازِکهِکسانی

 

ِأَوِِِْباْلَفْتحَِِِیأْتِیَِِأَنِِّْللَاَُِِفَعَسىَِداِئَرة ُِِتِصیَبَناِأَنَِِْنْخَشىَِیقُولُونَِِِفیِهمُِِْیَساِرُعونََِِمَرضِ ِقُلُوِبِهمِِْفِیِالَِذینََِِفَتَرى

واَِماَِعلَىَِفُیْصبُِحواِِعْنِدهِِِِمنِِْأَْمرِ   ﴾۵۲﴿َِناِدِمینَِِأَْنفُِسِهمِِِْفیِأََسرُّ

ِپیشیِیکدیگرِبرِآنان(ِباِدوستی)ِدرِاستِبیماریِدلهایشانِدرِکهِراِافرادیِکنیمیِمشاهد

ِشاید(ِباشیمِداشتهِآنهاِکمکِبهِنیازِو)ِبیفتدِاتفاقِماِبرایِایِحادثهِترسیممیِگویندمیِوِگیرند،می

ِدرِآنچهِازِدستهِاینِوِبیاوردِِپیش(ِمسلمانانِنفعِبه)ِخودِناحیهِازِدیگریِحادثهِیاِپیروزیِخداوند

 (۵۲.ِ)گردندِپشیمانِداشتندِپنهانِدل

 

َِخاِسِرینََِِفأَْصَبُحواِأَْعَمالُُهمَِِْحِبَطتِِْلََمَعکُمِِْإَِنُهمِِْأَْیَمانِِهمَِِْجْهدَِِِبالَِلِِِأَْقَسُمواِالَِذینَِِأََهُؤَّلءِِِآَمُنواِالَِذینََِِوَیقُولُِ

﴿۵۳﴾ 

ِکردندِیادِسوگندِتاکیدِنهایتِباِکهِهستندِهمانها(ِمنافقان)ِاینِآیاِگویندمیِاندِآوردهِایمانِکهِآنهاِو

 (۵۳.ِ)شدندِزیانکارِوِگشتِنابودِاعمالشان(ِرسیدِاینجاِبهِکارشانِسرانجامِچرا!ِ)هستیمِشماِباِکه

 

َهاَِیا ُهمِِِْبَقْومِ ِّللَاَُِِیأْتِیَِفَسْوفَِِِدیِنهَِِِعنِِِْمْنکُمَِِْیْرَتدََِِمنِِْآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ ِأَِعَزةِ ِاْلُمْؤِمِنینََِِعلَىِأَِذلَةِ َِوُیِحبُّوَنهُُِِیِحبُّ

َِواِسعِ َِوّللَاَُِِیَشاءَُِِمنُِِْیْؤِتیهِِِّللَاَِِِفْضلَُِِذلِکََِّلئِمِ ِلَْوَمةََِِیَخافُونََِِوَّلِِّللَاَِِِسِبیلِِِِفیُِیَجاِهُدونَِِاْلکَافِِرینََِِعلَى

 ﴾۵۴﴿َِعلِیمِ 

ِخداوند(ِرساندنمیِزیانیِخداِبه)ِگرددِبازِخودِآئینِازِشماِازِکسِهرِایدِآوردهِایمانِکهِکسانیِای

ِمؤِبرابرِدرِدارند،ِدوستِراِاو(ِنیز)ِآنهاِوِداردِدوستِراِآنهاِکهِآورد،میِراِجمعیتیِآیندهِدر

ِکنندگانِِسرزنشِازِوِکنندمیِجهادِخداِراهِدرِآنهاِنیرومندند،ِکافرانِبرابرِدرِوِمتواضعِمنان



ِوسیعِخدا(ِفضل)ِوِدهدمی(ِببیندِشایستهِو)ِبخواهدِکسِبهرِکهِاستِخداِفضلِاین.ِندارندِهراسی

 (۵۴.ِ)داناستِخداوندِو

 

 ﴾۵۵﴿َِراِکُعونََِِوُهمِِْالَزَکاةََِِوُیْؤُتونَِِالَصاَلةَُِِیِقیُمونَِِالَِذینَِِآَمُنواَِوالَِذینََِِوَرُسولُهُِِّللَاَُِِولِیُّکُمُِِإَِنَما

ِدارندمیِپاِبرِراِنمازِوِدانِآوردهِایمانِکهِآنهاِوِاو،ِپیامبرِوِاست،ِخداِتنهاِشماِرهبرِوِسرپرست

 (۵۵.ِ)پردازندمیِزکاتِرکوعِحالِدرِو

 

 ﴾۵۶﴿ِاْلَغالُِبونَُِِهمُِِّللاَِِِِحْزبََِِفإِنَِِآَمُنواَِوالَِذینََِِوَرُسولَهُِِّللَاََِِیَتَولََِِوَمنِْ

ِخداِجمعیتِوِحزب(ِزیراِپیروزند)ِبپذیرندِراِایمانِباِافرادِوِاوِپیامبرِوِخداِوّلیتِکهِکسانیِو

 (۵۶!ِ)باشدمیِپیروز

 

َهاَِیا َِواْلکَُفارََِِقْبلِکُمِِِْمنِِْاْلکَِتابَِِأُوُتواِالَِذینَِِِمنََِِولَِعًباُِهُزًواِِدیَنکُمِِْاَتَخُذواِالَِذینََِِتَتِخُذواَِّلِِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ

 ﴾۵۷﴿ُِمْؤِمِنینَُِِکْنُتمِِْإِنِِّْللَاََِِواَتقُواِأَْولَِیاءَِ

ِوِکتابِاهلِازِگیرندمیِبازیِوِاستهزاءِببادِراِشماِآئینِکهِافرادیِاید،ِآوردهِایمانِکسانیکهِای

 (۵۷.ِ)داریدِایمانِاگرِبپرهیزیدِخداِازِوِنکنید،ِانتخابِخودِگاهِتکیهِوِدوستِمشرکان،

 

 ﴾۵۸﴿َِیْعِقلُونََِِّلَِِقْومِ ِِبأََنُهمَِِْذلِکََِولَِعًباُِهُزًواِاَتَخُذوَهاِالَصاَلةِِِإِلَىَِناَدْیُتمَِِْوإَِذا

ِاینِگیرند،میِبازیِوِمسخرهِبهِآنراِخوانیدمیِنمازِبه(ِراِمردمِوِگوئیدمیِاذان)ِکهِهنگامیِآنها

 (۵۸.ِ)کنندنمیِدرکِکهِهستندِجمعیِآنهاِکهِاستِآنِبخاطر

 

َِفاِسقُونَِِأَْکَثَرُکمَِِْوأَنََِِقْبلُِِِمنِِْأُْنِزلََِِوَماِإِلَْیَناِأُْنِزلََِِوَماِبِالِلَِِِاآَمنَِِأَنِِْإَِّلِِِمَناَِتْنِقُمونََِِهلِِْاْلکَِتابِِِأَْهلََِِیاِقُلِْ

﴿۵۹﴾ 

ِبهِوِیگانه،ِخداوندِبهِاینکهِجز(ِایمِکردهِچهِماِمگر!ِ)گیریدمیِخردهِماِبهِآیاِکتابِاهلِایِبگو

ِاستِآنِبخاطرِاینِوِایمِآوردهِایمانِاستِگردیدهِنازلِاینِازِپیشِآنچهِبهِوِشده،ِنازلِماِبرِآنچه

 (۵۹(.ِ)نازیباستِشماِنظرِدرِحقِلذاِو)ِایدِرفتهِبدرِحقِراهِازِشماِبیشترِکه

 

َِوَعَبدََِِواْلَخَناِزیرَِِاْلِقَرَدةَِِِمْنُهمَُِِوَجَعلََِِعلَْیهَِِِوَغِضبَِِّللَاُِِلََعَنهَُِِمنِِّْللاَِِِِعْندََِِمُثوَبةًَِِذلِکَِِِمنِِِْبَشرِ ِأَُنبُِّئکُمَِِْهلِِْقُلِْ

 ﴾۶۰﴿ِالَسبِیلَِِِسَواءَِِِعنَِِْوأََضلَُِِّمکَاًناَِشرِ ِأُولَئِکَِالَطاُغوتَِ

ِآنهاِخداوندِکهِکسانی!!ِکنمِخبرِباِاستِاینِازِبدترِپاداششانِوِجایگاهِکهِکسانیِازِراِشماِآیا:ِبگو

ِخوکهائیِوِمیمونهاِآنهاِازِو(ِکردهِمسخِو)ِدادهِقرارِخشمِموردِوِساختهِدورِخودِرحمتِازِرا

 (۶۰.ِ)گمراهترندِراستِراهِازِوِاستِبدترِآنهاِمحلِوِموقعیتِاندِکردهِبتِپرستشِوِدادهِقرار



 

 ﴾۶۱﴿َِیکُْتُمونََِِکاُنواِِبَماِأَْعلَمَُِِوّللَاُِِِبهَِِِخَرُجواَِقدَِِْوُهمِِِْباْلکُْفرَِِِدَخلُواَِوَقدِِْآَمَناَِقالُواَِجاُءوُکمَِِْوإَِذا

ِخارجِکفرِباِوِشوندمیِواردِکفرِبا(ِاما)ِایمِآوردهِایمانِگویندمیِآیندمیِشماِنزدِکهِهنگامیِو

 (۶۱.ِ)استِآگاهترِکردندمیِکتمانِآنچهِازِخداوندِوِگردندمی

 

ْحتََِِوأَْکلِِهمَُِِواْلُعْدَوانِِِاْْلِْثمِِِِفیُِیَساِرُعونَِِِمْنُهمَِِْکِثیًراَِوَتَرى  ﴾۶۲﴿َِیْعَملُونََِِکاُنواَِماِلَِبْئسَِِالسُّ

ِچهِجویند،میِسبقتِیکدیگرِبرِحرامِمالِخوردنِوِتعدیِوِگناهِدرِکهِبینیمیِراِآنهاِازِبسیاری

 (۶۲.ِ)دهندمیِانجامِکهِکاریِاستِزشت

 

ْحتََِِوأَْکلِِهمُِِاْْلِْثمََِِقْولِِهمَُِِعنَِِْواْْلَْحَبارُِِالَرَبانِیُّونََِِیْنَهاُهمُِِلَْوَّلِ  ﴾۶۳﴿َِیْصَنُعونََِِکاُنواَِماِلَِبْئسَِِالسُّ

!ِکنندنمیِنهیِحرامِمالِخوردنِوِآمیزِگناهِسخنانِازِراِآنهاِیهودِعلمایِوِنصاریِدانشمندانِچرا

 (۶۳.ِ)دهندمیِانجامِکهِعملیِاستِزشتِچه

 

َِولََیِزیَدنََِِیَشاءَُِِکْیفَُِِیْنفِقَُِِمْبُسوَطَتانَِِِیَداهَُِبلَِِْقالُواِِبَماَِولُِعُنواِأَْیِدیِهمُِِْغلَتَِِْمْغلُولَةِ ِّللَاَِِِیدُِِاْلَیُهودَُِِوَقالَتِِ

ُِکلََماِاْلقَِیاَمةَِِِیْومِِِإِلَىَِواْلَبْغَضاءَِِاْلَعَداَوةََِِبْیَنُهمَُِِوأَْلَقْیَناَِوُکْفًراُِطْغَیاًناَِربِّکَِِمنِِْإِلَْیکَِِأُْنِزلََِِماِِمْنُهمَِِْکِثیًرا

 ﴾۶۴﴿ِاْلُمْفِسِدینَُِِیِحبَُِِّّلَِِوّللَاَُِِفَساًداِاْْلَْرِضِِِفیَِوَیْسَعْونَِِّللَاُِِأَْطَفأََهاِلِْلَحْربَِِِناًراِأَْوَقُدوا

ِرحمتِازِسخنِاینِبخاطرِوِبادِبستهِدستهایشانِ،!استِبستهِزنجیرِبهِخداِدستِگفتندِیهودِو

ِکهِآیاتِاینِوِبخشد،میِبخواهدِگونهِهرِاستِگشادهِاو(ِقدرت)ِدستِدوِهرِبلکه!ِشوندِدور(ِالهی)

ِآنهاِمیانِدرِوِافزاید،میِآنهاِازِبسیاریِکفرِوِطغیانِبرِشدهِنازلِپروردگارتِطرفِازِتوِبر

ِساختِخاموشِخداوندِآنراِافروختندِجنگیِِآتشِزمانِهرِوِافکندیم،ِقیامتِروزِتاِدشمنیِوِعداوت

 (۶۴.ِ)نداردِدوستِراِمفسدانِخداوندِوِکنندمیِتالشِزمینِدرِفسادِبرایِو

 

َئاتِِهمَِِْعْنُهمِِْلَکََفْرَناَِواَتَقْواِآَمُنواِاْلکَِتابِِِأَْهلَِِأَنََِِولَوِْ  ﴾۶۵﴿ِالَنِعیمَِِِجَناتَِِِوَْلَْدَخْلَناُهمَِِْسیِّ

ِبهشتِنعمتِپرِباغهایِدرِوِبخشیممیِراِآنهاِگناهانِکنندِپیشهِتقواِوِبیاورندِایمانِکتابِاهلِاگرِو

 (۶۵.ِ)سازیممیِوارد

 

ِأَُمةِ ِِمْنُهمِِْأَْرُجلِِهمَِِْتْحتَِِِوِمنَِِْفْوقِِهمِِِْمنَِِْْلََکلُواَِربِِّهمِِِْمنِِْإِلَْیِهمِِْأُْنِزلََِِوَماَِواْْلِْنِجیلَِِالَتْوَراةَِِأََقاُمواِأََنُهمَِِْولَوِْ

 ﴾۶۶﴿َِیْعَملُونََِِماَِساءَِِِمْنُهمَِِْوَکِثیرِ ُِمْقَتِصَدة ِ

ِازِدارندِبرپاِرا(ِقرآن)ِشدهِنازلِپروردگارشانِطرفِازِآنهاِبرِآنچهِوِانجیلِوِاتتورِآنهاِاگرِو

ِانجامِبدیِاعمالِاکثرشانِولیِهستندِروِمیانهِآنهاِازِجمعیِخورد،ِخواهندِروزیِزمینِوِآسمان

 (۶۶.ِ)دهندمی



 

َهاَِیا ِإِنَِِالَناسِِِِمنََِِیْعِصُمکََِوّللَاُِِِرَسالََتهَُِِبلَْغتََِِفَماَِتْفَعلِِْلَمَِِْوإِنَِِْربِّکَِِِمنِِْإِلَْیکَِأُْنِزلََِِماَِبلِّغِِْالَرُسولُِِأَیُّ

 ﴾۶۷﴿ِاْلکَاِفِرینَِِاْلَقْومََِِیْهِدیَِّلِِّللَاَِ

ِنکنی،ِاگرِوِبرسان(ِمردمِبه)ِکامالِاستِشدهِنازلِتوِبرِپروردگارتِطرفِازِآنچهِپیامبرِای

ِخداوندِوِمیدارد،ِنگاهِمردم(ِاحتمالیِخطرات)ِازِراِتوِخداوندِوِایِندادهِانجامِراِاوِرسالت

 (۶۷.ِ)نمیکندِهدایتِرا(ِلجوج)ِکافرانِجمعیت

 

َِکثِیًراَِولََیِزیَدنََِِربِّکُمِِِْمنِِْإِلَْیکُمِِْأُْنِزلََِِوَماَِواْْلِْنِجیلَِِالَتْوَراةَُِِتِقیُمواَِحَتىَِشْیءِ َِعلَىِلَْسُتمِِْاْلکَِتابِِِأَْهلََِِیاِقُلِْ

 ﴾۶۸﴿ِاْلکَاِفِرینَِِاْلَقْومَِِِعلَىَِتأْسََِِفاَلَِِوُکْفًراُِطْغَیاًناَِربِّکَِِمنِِْإِلَْیکَِأُْنِزلََِِماِِمْنُهمِْ

ِطرفِازِشماِبرِآنچهِوِانجیلِوِتوراتِاینکهِمگرِنداریدِموقعیتیِهیچِشما!ِکتابِاهلِای

ِمایهِتنهاِنه)ِشدهِنازلِردگارتپروِسویِازِتوِبرِآنچهِولیِداریدِپاِبرِاستِشدهِنازلِپروردگارتان

ِو)ِکافرِقومِاینِازِاینِبنابرِمیافزایدِآنهاِازِبسیاریِکفرِوِطغیانِبر(ِبلکهِنمیگرددِآنهاِبیداری

 (۶۸.ِ)مباشِغمگین(ِآنهاِمخالفت

 

َِخْوفِ َِفاَلَِِصالًِحاَِوَعِملَِِاْْلِخرَِِِواْلَیْومِِِِبالَِلِِِآَمنََِِمنَِِْوالَنَصاَرىَِوالَصابُِئونََِِهاُدواَِوالَِذینَِِآَمُنواِالَِذینَِِإِنَِ

 ﴾۶۹﴿َِیْحَزُنونَُِِهمَِِْوَّلَِِعلَْیِهمِْ

ِجزاِروزِوِیگانهِخداوندِبهِایمانِگاهِهرِمسیحیانِوِصابئانِوِیهودیانِوِاندِآوردهِایمانِکهِآنها

 (۶۹.ِ)شدِخواهندِغمگینِنهِوِاستِآنهاِبرِترسیِنهِدهندِانجامِصالحِعملِوِبیاورند

 

َِکَذُبواَِفِریًقاِأَْنفُُسُهمَِِْتْهَوىَِّلِِِبَماَِرُسولِ َِجاَءُهمُِِْکلََماُِرُساًلِِإِلَْیِهمَِِْوأَْرَسْلَناِإِْسَراِئیلََِِبنِیِِمیَثاقَِِأََخْذَناِلََقدِْ

 ﴾۷۰﴿َِیْقُتلُونََِِوَفِریًقا

ِخالفِبرِپیامبریِزمانِهر(ِولی)ِفرستادیمِآنهاِسویِبهِرسوّلنیِوِگرفتیمِپیمانِاسرائیلِبنیِازِما

 (۷۰.ِ)کشتندمیِراِجمعیِوِکردندمیِتکذیبِراِعدهایِآمدمیِآنهاِتمایالتِوِهوسها

 

واَِفَعُمواِِفْتَنةِ َِتکُونَِِأََّلَِِوَحِسُبوا واَِعُمواُِثمََِِعلَْیِهمِِّْللَاَُِِتابَُِِثمََِِوَصمُّ ِبَِماَِبِصیرِ َِوّللَاُِِِمْنُهمَِِْکثِیرِ َِوَصمُّ

 ﴾۷۱﴿َِیْعَملُونَِ

ِشدندِکرِوِنابینا(ِحقِسخنانِشنیدنِوِحقایقِدیدنِاز)ِلذاِبودِنخواهدِکارِدرِمجازاتیِکردندِگمانِو

ِازِبسیاری(ِوِرفتندِفروِغفلتِبخواب)ِبارِدگرِپذیرفتِراِآنهاِتوبهِخداوند(ِوِگشتندِبیدار)ِسپس

 (۷۱.ِ)داناستِمیدهندِانجامِآنچهِبهِخداوندِوِشدندِکرِوِکورِآنها

 

ِإَِنهَُِِوَرَبکُمَِِْربِّیِّللَاَِِاْعُبُدواِإِْسَرائِیلََِِبنِیَِیاِاْلَمِسیحَُِِوَقالََِِمْرَیمَِِاْبنُِِاْلَمِسیحُُِِهوَِِّللَاَِِإِنََِِقالُواِالَِذینََِِکَفرَِِلََقدِْ

 ﴾۷۲﴿ِأَْنَصارِ ِِمنِِْلِلَظالِِمینََِِوَماِارُِالنََِِوَمأَْواهُِِاْلَجَنةََِِعلَْیهِِِّللَاَُِِحَرمََِِفَقدِِِْبالَِلُِِِیْشِرکَِِْمنِْ



ِایِگفتِمسیح(ِخودِاینکهِبا)ِشدندِکافرِمسلمِبطورِاستِمریمِبنِمسیحِهمانِخداوندِگفتندِکهِآنها

ِشریکیِکسِهرِاینکهِچهِکنیدِپرستشِشماستِوِمنِپروردگارِکهِراِایِیگانهِخداوندِاسرائیلِبنی

ِستمکارانِوِاستِدوزخِاوِجایگاهِوِاستِکردهِحرامِاوِبرِراِبهشتِخداوندِدهد،ِقرارِخداِبرای

 (۷۲.ِ)ندارندِیاوریِوِیار

 

ِالَِذینَِِلََیَمَسنََِِیقُولُونََِِعَماَِیْنَتُهواِلَمَِِْوإِنَِِْواِحدِ ِإِلَهِ ِإَِّلِِإِلَهِ ِِمنَِِْوَماَِثاَلَثةِ َِثالِثُِِّللَاَِِإِنََِِقالُواِالَِذینََِِکَفرَِِلََقدِْ

 ﴾۷۳﴿ِأَلِیمِ َِعَذابِ ِِمْنُهمَِِْکَفُروا

ِمعبودِجزِمعبودیِاینکهِباِشدندِکافرِمسلمِبطور(ِنیز)ِاستِخداِسهِازِیکیِخداوندِگفتندِکهِآنها

ِعقیدهِاینِرویِکه)ِآنهاِکافرانِبهِدردناکیِعذابِبرندارندِدستِگویندمیِآنچهِازِاگرِوِنیستِیگانه

 (۷۳.ِ)رسیدِخواهد(ِکنندِایستادگی

 

 ﴾۷۴﴿َِرِحیمِ َِغفُورِ َِوّللَاَُِِوَیْسَتْغفُِروَنهُِِّللَاِِِإِلَىَِیُتوُبونَِِأََفاَلِ

ِآمرزندهِخداوندِوِنمایندنمیِآمرزشِطلبِاوِازِوِگردندنمیِبازِخداِسویِبهِوِکنندنمیِتوبهِآیا

 (۷۴.ِ)استِمهربان

 

ُسلَُِِقْبلِهِِِِمنَِِْخلَتَِِْقدَِِْرُسولِ ِإَِّلَِِمْرَیمَِِاْبنُِِاْلَمِسیحَُِِما هُِِالرُّ یَقةِ َِوأُمُّ ُِنَبیِّنَُِِکْیفَِِاْنُظرِِْالَطَعامََِِیأُْکاَلنَِِِکاَناِِصدِّ

 ﴾۷۵﴿ُِیْؤَفکُونَِِأََنىِاْنُظرُِِْثمَِِاْْلَیاتِِِلَُهمُِ

ِزنِنیزِمادرشِبودندِدیگریِفرستادگانِنیزِویِازِپیشِبود(ِخدا)ِفرستادهِفقطِمریمِفرزندِمسیح

ِعبادتِوِمسیحِالوهیتِدعویِچگونهِحالِاینِبا)ِخوردندمیِغذاِدوِهرِبودِراستگوئیِبسیار

ِازِآنهاِچگونهِبنگرِسپسِسازیممیِآشکارِآنهاِبرایِراِهاِنشانهِچگونهِبنگر(ِکنید؟میِمریمِمادرش

 (۷۵)ِمیشوند؟ِداشتهِبازِحق

 

اِلَکُمَِِْیْملِکَُِّلَِِماِّللاَُِِِدونِِِِمنِِْأََتْعُبُدونَِِقُلِْ  ﴾۷۶﴿ِاْلَعلِیمُِِالَسِمیعُُِِهوََِِوّللَاَُِِنْفًعاَِوَّلَِِضر ً

ِداناِوِشنواِخداوندِوِشما،ِسودِنهِوِشماستِزیانِمالکِنهِکهِرستیدمیِراِچیزیِخداِجزِآیاِبگو

 (۷۶.ِ)است

 

َِکثِیًراَِوأََضلُّواَِقْبلُِِِمنَِِْضلُّواَِقدَِِْقْومِ ِأَْهَواءََِِتَتبُِعواَِوَّلِِاْلَحقَِِِّغْیرَِِِدیِنکُمِِِْفیَِتْغلُواَِّلِِاْلکَِتابِِِأَْهلََِِیاِقُلِْ

 ﴾۷۷﴿ِالَسِبیلَِِِسَواءَِِِعنَِِْوَضلُّوا

ِهوسهایِازِوِنگوئیدِحقِازِغیرِوِنکنید(ِرویِزیادهِو)ِغلوِخودِدینِدرِکتابِاهلِایِبگو

ِپیرویِگشتندِمنحرفِراستِراهِازِوِکردندِگمراهِراِدگرانِوِشدندِگمراهِاینِازِپیشترِکهِجمعیتی

 (۷۷.ِ)ننمائید

 



َِیْعَتُدونََِِوَکاُنواَِعَصْواِِبَماَِذلِکََِمْرَیمَِِاْبنَِِِوِعیَسىَِداُوودَِِلَِسانَِِِعلَىِإِْسَراِئیلََِِبِنیِِمنَِِْکَفُرواِالَِذینَِِلُِعنَِ

﴿۷۸﴾ 

ِآنِبخاطرِاینِشدند،(ِنفرینِو)ِلعنِمریمِبنِعیسیِوِداودِزبانِبرِشدندِکافرِاسرائیلِبنیِازِکهِآنها

 (۷۸.ِ)نمودندمیِتجاوزِوِکردندمیِگناهِکهِبود

 

 ﴾۷۹﴿َِیْفَعلُونََِِکاُنواَِماِلَبِْئسََِِفَعلُوهُُِمْنکَرِ َِعنَِِْیَتَناَهْونََِِّلَِِکاُنوا

 (۷۹.ِ)دادندمیِانجامِبدکاریِچهِکردندنمیِنهیِراِیکدیگرِدادندمیِانجامِکهِزشتیِاعمالِازِآنها

 

ُِهمِِْاْلَعَذابَِِِوِفیَِعلَْیِهمِِّْللَاَُِِسِخطَِِأَنِِْأَْنفُُسُهمِِْلَُهمَِِْقَدَمتَِِْماِلَِبْئسََِِکَفُرواِالَِذینََِِیَتَولَْونَِِِمْنُهمَِِْکثِیًراَِتَرى

 ﴾۸۰﴿َِخالُِدونَِ

ِدوستیِطرحِآنهاِباِو)ِدارندمیِدوستِرا(ِپرستانِبتِو)ِکافرانِکهِمیبینیِراِآنهاِازِبسیاری

ِعذابِدرِوِبودِخداوندِخشمِآنِنتیجهِکهِفرستادندِخود(ِمعاد)ِبرایِپیشِزاِاعمالیِبدِچه(ِریزندمی

 (۸۰.ِ)ماندِخواهندِجاودانه(ِالهی)

 

 ﴾۸۱﴿َِفاِسقُونَِِِمْنُهمَِِْکثِیًراَِولَکِنَِِأَْولَِیاءَِِاَتَخُذوُهمَِِْماِإِلَْیهِِِأُْنِزلََِِوَماَِوالَنبِیِِِّبِالِلَُِِِیْؤِمُنونََِِکاُنواَِولَوِْ

(ِهرگز)ِآوردندمیِشدهِنازلِاوِبرِآنچهِو(ِسل مِوِآلهِوِعلیهِّللاِ ِصلی)ِپیامبرِوِخداِبهِایمانِاگرِو

 (۸۱.ِ)فاسقندِآنهاِازِبسیاریِولیِکردند،نمیِاختیارِبدوستیِراِآنها

 

ِإَِناَِقالُواِالَِذینَِِآَمُنواِلِلَِذینََِِمَوَدةًِِأَْقَرَبُهمَِِْولََتِجَدنَِِأَْشَرُکواَِوالَِذینَِِاْلَیُهودَِِآَمُنواِلِلَِذینََِِعَداَوةًِِالَناسِِِأََشدَِِلََتِجَدنَِ

یِسینَِِِمْنُهمِِِْبأَنََِِذلِکََِنَصاَرى  ﴾۸۲﴿َِیْسَتکْبُِرونََِِّلَِِوأََنُهمَِِْوُرْهَباًناِِقسِّ

ِکهِراِآنهاِولیِیافت،ِخواهیِمنانِمؤِبهِنسبتِمردمِدشمنترینِراِمشرکانِوِیهودِمسلمِبطور

ِآنهاِمیانِدرِکهِاستِآنِخاطرِبهِاینِمییابی،ِمومنانِبهِدوستانِنزدیکترینِهستیمِمسیحیِگویندمی

 (۸۲.ِ)ورزندنمیِتکبر(ِحقِبرابرِدر)ِآنهاِوِهستندِدنیاِتارکِوِدانشمندِافرادی

 

ِآَمَناَِرَبَناَِیقُولُونَِِاْلَحقِِِِّمنََِِعَرفُواِِمَماِالَدْمعِِِِمنََِِتفِیضُِِأَْعُیَنُهمَِِْتَرىِالَرُسولِِِإِلَىِأُْنِزلََِِماَِسِمُعواَِوإَِذا

 ﴾۸۳﴿ِالَشاِهِدینََِِمعََِِفاْکُتْبَنا

ِاشک(ِشوقِاز)ِکهِبینیمیِراِآنهاِچشمهایِبشنوندِشدهِنازلِپیامبرِبرِکهِراِآیاتیِزمانِهرِو

ِو)ِگواهانِباِراِماِآوردیم،ِایمانِپروردگارا:ِگویندمیِآنهاِاند،ِدریافتهِکهِراِحقیقتیِبخاطرِریزدمی

 (۸۳.ِ)بنویس(ِحقِشاهدان

 

َناُِیْدِخلََناِأَنَِِْوَنْطَمعُِِاْلَحقِِِِّمنََِِجاَءَناَِوَماِِبالِلَُِِِنْؤِمنَُِِّلِِلََناَِوَما  ﴾۸۴﴿ِالَصالِِحینَِِاْلَقْومَِِِمعََِِربُّ



ِزمرهِدرِراِماِداریمِآرزوِکهِحالیِدرِنیاوریمِرسیدهِماِبهِحقِازِآنچهِوِخداِبهِایمانِماِچرا

 (۸۴!ِ)دهد؟ِقرارِصالحانِجمعیت

 

 ﴾۸۵﴿ِاْلُمْحِسنِینََِِجَزاءَُِِوَذلِکَِِِفیَهاَِخالِِدینَِِاْْلَْنَهارَُِِتْحِتَهاِِمنَِِْتْجِریَِجَناتِ َِقالُواِِبَماِّللَاَُِِفأََثاَبُهمُِ

ِجاریِنهرهاِآنِدرختانِزیرِازِکهِدادِپاداشِبهشتِازِباغهائیِسخنِاینِخاطرِبهِراِآنهاِخداوند

 (۸۵.ِ)استِنیکوکارانِجزایِاینِوِماندِخواهندِآنِدرِجاودانهِاست،

 

 ﴾۸۶﴿ِاْلَجِحیمِِِأَْصَحابُِِأُولَئِکَِِبِآَیاِتَناَِوَکَذُبواَِکَفُرواَِوالَِذینَِ

 (۸۶.ِ)دوزخندِاهلِآنهاِکردندِتکذیبِراِماِآیاتِوِشدندِکافرِکهِکسانیِو

 

َهاَِیا ُمواَِّلِِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ  ﴾۸۷﴿ِاْلُمْعَتِدینَُِِیِحبَُِِّّلِِّللَاَِِإِنََِِتْعَتُدواَِوَّلِِلَکُمِِّْللَاُِِأََحلََِِماَِطیَِّباتُِِِتَحرِّ

ِنکنید،ِحرامِخودِبرِکردهِحاللِشماِبرایِخداوندِکهِراِپاکیزهِچیزهایِآوردهایدِایمانِکهِکسانیِای

 (۸۷.ِ)داردنمیِدوستِراِمتجاوزانِخداوندِزیراِد،ننمائیِتجاوزِحدِازِو

 

ًباَِحاَلًّلِِّللَاَُِِرَزَقکُمُِِِمَماَِوُکلُوا  ﴾۸۸﴿ُِمْؤِمُنونَِِبِهِِِأَْنُتمِِْالَِذیِّللَاََِِواَتقُواَِطیِّ

ِبهِکهِخداوندی(ِمخالفت)ِازِوِبخوریدِدادهِروزیِشماِبهِخداوندِکهِپاکیزهایِوِحاللِنعمتهایِازِو

 (۸۸.ِ)بپرهیزیدِداریدِایمانِاو

 

ِِمنَِِْمَساِکینََِِعَشَرةِِِإِْطَعامَُِِفکََفاَرُتهُِِاْْلَْیَمانََِِعَقْدُتمُِِِبَماُِیَؤاِخُذُکمَِِْولَکِنِِْأَْیَماِنکُمِِِْفیِِباللَْغوِِِّللَاُُِِیَؤاِخُذُکمَُِِّلِ

ِإَِذاِأَْیَماِنکُمَِِْکَفاَرةَُِِذلِکَِأََیامِ َِثاَلَثةَِِِفِصَیامَُِِیِجدِِْلَمَِِْفَمنَِِْرَقَبةِ َِتْحِریرُِِأَوِِِْکْسَوُتُهمِِْأَوِِْأَْهلِیکُمُِِْتْطِعُمونََِِماِأَْوَسطِِ

 ﴾۸۹﴿َِتْشکُُرونَِِلََعلَکُمِِْآَیاِتهِِِلَکُمِِّْللَاُُِِیَبیِّنَُِِکَذلِکَِأَْیَماَنکُمَِِْواْحَفُظواَِحلَْفُتمِْ

ِبرابرِدرِولیِکندنمیِمواخذه(ِارادهِازِالیخِو)ِبیهودهِسوگندهایِخاطرِبهِراِشماِخداوند

ِنفرِدهِاطعامِقسمهاِگونهِاینِکفارهِکند،میِمواخذهِایدِکردهِمحکم(ِارادهِرویِاز)ِکهِسوگندهائی

ِیاِوِنفرِدهِآنِبرِپوشانیدنِلباسِیاِدهید،میِخودِخانوادهِبهِکهِاستِمعمولیِغذاهایِازِمستمند،

ِکفارهِاینِمیگیرد،ِروزهِروزِسهِنبایدِراِاینهاِازِهیچکدامِکهِکسیِوِبرده،ِیکِکردنِآزاد

ِحفظِراِخودِسوگندهایِو(ِمینمائیدِمخالفتِو)ِکنیدمیِیادِسوگندِکهِهنگامیِبهِشماستِسوگندهای

 (۸۹.ِ)آوریدِبجاِراِاوِشکرِتاِکندمیِبیانِشماِبرایِراِخودِآیاتِخداوندِچنینِاینِنشکنید،ِوِکنید

 

َهاَِیا ِلََعلَکُمَِِْفاْجَتِنُبوهُِِالَشْیَطانَِِِعَملِِِِمنِِِْرْجسِ َِواْْلَْزَّلمَُِِواْْلَْنَصابَُِِواْلَمْیِسرُِِاْلَخْمرُِِإَِنَماِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ

 ﴾۹۰﴿ُِتْفلُِحونَِ



ِازِوِپلیدند(ِبودهِآزمائیِبختِیکنوعِکه)ِّلمِازِوِبتهاِوِقمارِوِشرابِایدِآوردهِایمانِکهِکسانیِای

 (۹۰.ِ)شویدِرستگارِتاِکنیدِدوریِآنهاِازِشیطانندِعمل

 

َِوَعنِِِّللاَِِِِذْکرَِِِعنَِِْوَیُصَدُکمَِِْواْلَمْیِسرِِِاْلَخْمرِِِِفیَِواْلَبْغَضاءَِِاْلَعَداَوةََِِبْیَنکُمُُِِیوقِعَِِأَنِِْالَشْیَطانُُِِیِریدُِِإَِنَما

 ﴾۹۱﴿ُِمْنَتُهونَِِأَْنُتمَِِْفَهلِِْالَصاَلةِِ

ِازِوِخداِذکرِازِراِشماِوِکند،ِایجادِعداوتِقمارِوِشرابِبوسیلهِشماِمیانِدرِخواهدمیِشیطان

 (۹۱!ِ)کرد؟ِخواهیدِخودداری(ِاکیدِنهیِاینِباِوِفسادِوِزیانِاینهمهِبا)ِآیاِداردِبازِنماز

 

 ﴾۹۲﴿ِاْلُمِبینُِِاْلَباَلغَُِِرُسولَِناَِعلَىِأََنَماَِفاْعلَُمواَِتَولَْیُتمَِِْفإِنَِِْواْحَذُرواِالَرُسولََِِوأَِطیُعواِّللَاََِِوأَِطیُعوا

ِو)ِبرگردانیدِرویِاگرِوِبترسید،(ِاوِفرمانِمخالفتِاز)ِوِکنیدِپیامبرِاطاعتِوِخداِاطاعتِو

ِنیستِدیگریِچیزِآشکارِابالغِجزِماِپیامبرِبرِبدانیدِو(ِبودِخواهیدِمجازاتِمستحقِنمائیدِمخالفت

 (۹۲(.ِ)استِدادهِانجامِشماِبرابرِدرِراِوظیفهِاینِو)

 

ِاَتَقْواُِثمَِِالَصالَِحاتَِِِوَعِملُواَِوآَمُنواِاَتَقْواَِماِإَِذاَِطِعُمواِِفیَماُِجَناحِ ِالَصالَِحاتَِِِوَعِملُواِآَمُنواِالَِذینََِِعلَىِلَْیسَِ

 ﴾۹۳﴿ِاْلُمْحِسنِینَُِِیِحبَُِِّوّللَاَُِِوأَْحَسُنواِاَتَقْواُِثمََِِوآَمُنوا

ِبهِنسبتِو)ِنیستِاندِخوردهِآنچهِدرِگناهیِاندِدادهِانجامِصالحِعملِوِاندِآوردهِایمانِکهِکسانیِبر

ِایمانِوِکنندِپیشهِتقواِاینکهِبرِمشروط(ِشوندنمیِمجازاتِتحریمِحکمِنزولِازِقبلِشرابِنوشیدن

ِنیکیِوِکنندِپیشهِاتقوِسپسِآورند،ِایمانِوِکنندِپیشهِتقواِسپسِدهند،ِانجامِصالحِعملِوِآورند

 (۹۳.ِ)داردمیِدوستِراِنیکوکارانِخداوندِوِنمایند،

 

َهاَِیا َِفَمنِِِِباْلَغْیبَِِِیَخافُهَُِِمنِِّْللَاُِِلَِیْعلَمََِِوِرَماُحکُمِِْأَْیِدیکُمَِِْتَنالُهُِِالَصْیدِِِِمنَِِِبَشْیءِ ِّللَاُِِلََیْبلَُوَنکُمُِِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ

 ﴾۹۴﴿ِأَلِیمِ َِعَذابِ َِفلَهَُِِذلِکََِبْعدَِِاْعَتَدى

ِوِدستها(ِوِآیندمیِشماِنزدیکیِبه)ِکهِشکارِمقداریِبهِراِشماِخداوندِایدِآوردهِایمانِکهِکسانیِای

ِغیبِبهِایمانِوسیلهِبهِخداِازِکسیِچهِشودِمعلومِتاِآزماید،میِرسد،میِآنهاِبهِشماِهایِنیزه

 (۹۴.ِ)داشتِخواهدِدردناکیِمجازاتِکندِتجاوزِآنِازِبعدِکسِهرِوِترسد،می

 

َهاَِیا ًداِِمْنکُمَِِْقَتلَهَُِِوَمنُِِْحُرمِ َِوأَْنُتمِِْالَصْیدََِِتْقُتلُواَِّلِِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ ِبِهَِِِیْحکُمُِِالَنَعمِِِِمنََِِقَتلََِِماِِمْثلَُِِفَجَزاءِ ُِمَتَعمِّ

ِّللَاَُِِعَفاِأَْمِرهَِِِوَبالَِِلَِیُذوقَِِِصَیاًماَِذلِکََِعْدلُِِأَوَِِْمَساِکینََِِطَعامَُِِکَفاَرة ِِأَوِِْاْلکَْعَبةَِِِبالِغََِِهْدًیاِِمْنکُمَِِْعْدلِ َِذَوا

 ﴾۹۵﴿ِاْنتَِقامِ ُِذوَِعِزیزِ َِوّللَاُِِِمْنهُِِّللَاَُِِفَیْنَتِقمَُِِعادََِِوَمنَِِْسلَفََِِعَما

ِبهِآنراِعمداِشماِازِکسِهرِوِسانیدنرِقتلِبهِاحرامِحالِدرِراِشکارِایدِآوردهِایمانِکهِکسانیِای

ِبودنِمعادلِشماِازِعادلِنفرِدوِکهِکفارهایِبدهد،ِپایانِچهارِازِآنِمعادلِایِکفارهِبایدِبرساندِقتل

ِکندِمستمندانِاطعام(ِقربانیِبجای)ِیاِبرسد،ِکعبه(ِحریم)ِبهِقربانیِصورتِبهِوِکنند،ِتصدیقِآنرا



ِکردهِعفوِشدهِواقعِگذشتهِدرِآنچهِازِخداوندِبچشد،ِراِخودِکارِکیفرِتاِبگیردِروزهِآنِمعادلِیا

 (۹۵.ِ)استِانتقامِصاحبِوِتواناِخداوندِوِگیردمیِانتقامِاوِازِخداوندِکندِتکرارِکسِهرِوِاست

 

مََِِولِلَسَیاَرةِِِلَکُمَِِْمَتاًعاَِوَطَعاُمهُِِاْلَبْحرَِِِصْیدُِِلَکُمِِْأُِحلَِ ِالَِذیِّللَاََِِواَتقُواُِحُرًماُِدْمُتمَِِْماِاْلَبرَِِِّصْیدَُِِعلَْیکُمَِِْوُحرِّ

 ﴾۹۶﴿ُِتْحَشُرونَِِإِلَْیهِِ

ِکهِمادامِولیِشوید،ِمندِبهرهِآنِازِمسافرانِوِشماِتاِاستِحاللِشماِبرایِآنِطعامِوِدریاِصید

ِمحشورِاوِسویِبهِکهِخدائی(ِنافرمانی)ِازِوِاستِحرامِشماِبرایِصحراِصیدِهستیدِمحرم

 (۹۶.ِ)بترسیدِشویدمی

 

ِِفیَِماَِیْعلَمُِِّللَاَِِأَنَِِلَِتْعلَُمواَِذلِکََِواْلَقاَلِئدََِِواْلَهْدیَِِاْلَحَرامََِِوالَشْهرَِِلِلَناسِِِِقَیاًماِاْلَحَرامَِِاْلَبْیتَِِاْلکَْعَبةَِِّللَاَُِِجَعلَِ

 ﴾۹۷﴿َِعلِیمِ َِشْیءِ ِِبکُلِِِّّللَاََِِوأَنَِِاْْلَْرِضِِِفیَِوَماِالَسَماَواتِِ

ِماهِهمچنینِوِدادهِقرارِمردمِکارِبهِبخشیدنِسامانِبرایِایِوسیلهِراِالحرام،ِبیتِکعبه،ِخداوند،

ِاستِآنِخاطرِبه(ِدقیقِوِشدهِحساب)ِاحکامِاینگونهِنشاندار،ِقربانیهایِوِبینشانِقربانیهایِوِحرام

 (۹۷.ِ)استِداناِچیزیِهرِبهِخداوندِوِمیداندِاستِزمینِدرِآنچهِوِآسمانهاِدرِآنچهِخداوندِبدانیدِکه

 

 ﴾۹۸﴿َِرِحیمِ َِغفُورِ ِّللَاََِِوأَنَِِاْلِعَقابَِِِشِدیدُِِّللَاَِِأَنَِِاْعلَُموا

 (۹۸.ِ)استِمهربانِوِآمرزنده(ِحالِعینِدر)ِوِشدیدِمجازاتِدارایِخداِبدانید

 

 ﴾۹۹﴿َِتکُْتُمونََِِوَماُِتْبُدونََِِماَِیْعلَمَُِِوّللَاُِِاْلَباَلغُِِإَِّلِِالَرُسولَِِِعلَىَِما

ِخداِو(ِنیستِشماِاعمالِمسئولِو)ِندارد(ِالهیِدستورهایِو)ِرسالتِابالغِجزِایِوظیفهِپیامبر

 (۹۹.ِ)میداریدِپنهانِراِچیزهاِچهِوِآشکار،ِراِچیزهاِچهِمیداند

 

 ﴾۱۰۰﴿ُِتْفلُِحونَِِلََعلَکُمِِْاْْلَْلَبابِِِأُولِیَِیاِّللَاََِِفاَتقُواِبِیثِِاْلخََِِکْثَرةُِِأَْعَجَبکََِِولَوَِِْوالَطیِّبُِِاْلَخِبیثَُِِیْسَتِویَِّلِِقُلِْ

ِازِبیندازد،ِشگفتیِبهِراِتوِناپاکهاِکثرتِچهِاگرِنیستندِمساویِپاکِوِناپاک(ِهیچگاه)ِبگو

 (۱۰۰.ِ)شویدِرستگارِتاِخرد،ِصاحبانِایِبپرهیزیدِخدا(ِمخالفت)

 

َهاَِیا َِعَفاِلَکُمُِِْتْبدَِِاْلقُْرآنُُِِیَنَزلُِِِحینََِِعْنَهاَِتْسأَلُواَِوإِنَِِْتُسْؤُکمِِْلَکُمُِِْتْبدَِِإِنِِْأَْشَیاءََِِعنَِِْتْسأَلُواَِّلِِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ

 ﴾۱۰۱﴿َِحلِیمِ َِغفُورِ َِوّللَاَُِِعْنَهاِّللَاُِ

ِناراحتِراِشماِگرددِآشکارِشماِبرایِاگرِکهِنکنیدِسوالِمسائلیِازِایدِآوردهِایمانِکهِکسانیِای

ِبخشیدهِراِآنهاِخداوندِمیشود،ِآشکارِشماِبرایِکنیدِسوالِآنهاِازِقرآنِنزولِهنگامِبهِاگرِوِکند،می

 (۱۰۱.ِ)استِحلیمِوِآمرزندهِخداوندِوِاست(ِکردهِنظرِصرفِآنِازِو)



 

 ﴾۱۰۲﴿َِکاِفِرینَِِبَِهاِأَْصَبُحواُِثمََِِقْبلِکُمِِِْمنَِِْقْومِ َِسأَلََهاَِقدِْ

ِچنانِهمِشماِاستِممکن)ِبرخاستند،ِآنِباِمخالفتِبهِسپسِوِکردندِسوالِآنهاِازِپیشینیانِازِجمعی

 (۱۰۲(.ِ)کنیدِپیداِسرنوشتی

 

َِوأَْکَثُرُهمِِْاْلکَِذبَِِّللَاَِِِعلَىَِیْفَتُرونََِِکَفُرواِالَِذینََِِولَکِنََِِحامِ َِوَّلَِِوِصیلَةِ َِوَّلَِِساِئَبةِ َِوَّلَِِبِحیَرةِ ِِمنِِّْللَاَُِِجَعلََِِما

 ﴾۱۰۳﴿َِیْعِقلُونََِِّلِ

ِحیواناتِازِنوعِچهارِبهِاشاره)ِاستِندادهِقرارِحامِوِوصیلهِوِسائبهِوِبحیرهِهیچگونهِخداوند

ِولی(ِشدِممنوعِاسالمِدرِبدعتِاینِوِدانستندمیِممنوعِراِآنهاِازِاستفادهِجاهلیتِزمانِدرِکهِاهلی

 (۱۰۳.ِ)نمیفهمندِآنهاِبیشترِوِمیبندندِدروغِخداِبرِشدندِکافرِکهِکسانی

 

َِّلِِآَباُؤُهمَِِْکانَِِأََولَوِِْآَباَءَناَِعلَْیهَِِِوَجْدَناَِماَِحْسُبَناَِقالُواِالَرُسولَِِِوإِلَىِّللَاُِِأَْنَزلََِِماِإِلَىَِتَعالَْواِلَُهمِِِْقیلََِِوإَِذا

 ﴾۱۰۴﴿َِیْهَتُدونََِِوَّلَِِشْیًئاَِیْعلَُمونَِ

ِراِآنچهِگویندمیِبیائیدِپیامبرِسویِبهِوِکردهِنازلِخداِآنچهِسویِبهِشود،ِگفتهِآنهاِبهِهکِهنگامیِو

ِهدایتِوِدانستندنمیِچیزیِآنهاِپدرانِکهِاستِچنینِنهِآیاِ،!استِبسِراِماِایمِیافتهِخودِپدرانِاز

 (۱۰۴!ِ)بودند؟ِنیافته

 

َهاَِیا ُکمَِِّْلِِأَْنفَُسکُمَِِْعلَْیکُمِِْآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ ُئکُمَِِْجِمیًعاَِمْرِجُعکُمِِّْللَاِِِإِلَىِاْهَتَدْیُتمِِْإَِذاَِضلََِِمنَِِْیُضرُّ ُِکْنُتمِِِْبَماَِفُیَنبِّ

 ﴾۱۰۵﴿َِتْعَملُونَِ

ِکهِکسانیِگمراهیِیافتیدِهدایتِشماِکهِهنگامیِباشید،ِخودِمراقبِآوردهایدِایمانِکهِکسانیِای

ِعملِآنچهِازِراِشماِوِاستِخداِسویِبهِشماِهمهِبازگشتِرساند،نمیِزیانیِشماِبهِاندِشدهِگمراه

 (۱۰۵.ِ)میسازدِآگاهِمیکردید

 

َهاَِیا ِِمنِِْآَخَرانِِِأَوِِِْمْنکُمَِِْعْدلِ َِذَواِاْثَنانِِِاْلَوِصَیةِِِِحینَِِاْلَمْوتُِِأََحَدُکمَُِِحَضرَِِإَِذاَِبْینِکُمَِِْشَهاَدةُِِآَمُنواِالَِذینَِِأَیُّ

ِإِنِِِِبالِلََِِِفُیْقِسَمانِِِالَصاَلةَِِِبْعدِِِِمنَِِْتْحبُِسوَنُهَماِاْلَمْوتُِِِمِصیَبةَُِِفأََصاَبْتکُمِِْاْْلَْرِضِِِفیَِضَرْبُتمِِْأَْنُتمِِْإِنَِِْغْیِرُکمِْ

 ﴾۱۰۶﴿ِاْْلِثِمینَِِِمنَِلَِِإًِذاِإَِناِّللَاَِِِشَهاَدةََِِنکُْتمَُِِوَّلِِقُْرَبىَِذاَِکانََِِولَوَِِْثَمًناِبِهَِِِنْشَتِریَِّلِِاْرَتْبُتمِْ

ِنفرِدوِبایدِوصیتِموقعِدرِرسدِفراِشماِازِیکیِمرگِکهِهنگامیِایدِآوردهِایمانِکهِکسانیِای

ِراهِدرِو)ِرسدِفراِراِشماِمرگِوِکردیدِمسافرتِاگرِیاِبطلبد،ِشهادتِبهِشماِمیانِازِراِعادل

ِراِآنهاِکردیدِشکِآنهاِصدقِدرِشهادتِادایِهنگامِبهِاگرِوِشما،ِغیرِازِنفرِدو(ِنیافتیدِمسلمانی

ِدرِچهِاگرِبفروشیمِچیزیِبهِراِحقِنیستیمِحاضرِماِکهِکنندِیادِسوگندِتاِداریدمیِنگاهِنمازِازِبعد

 (۱۰۶.ِ)بودِخواهیمِگناهکارانِازِکهِنمیکنیمِکتمانِراِالهیِشهادتِوِباشدِماِخویشاوندانِمورد

 



ِِبالِلََِِِفُیْقِسَمانِِِاْْلَْولََیانَِِِعلَْیِهمُِِاْسَتَحقَِِالَِذینَِِِمنََِِمَقاَمُهَماَِیقُوَمانَِِِفآَخَرانِِِإِْثًماِاْسَتَحَقاِأََنُهَماَِعلَىُِعِثرََِِفإِنِْ

 ﴾۱۰۷﴿ِالَظالِِمینَِِلَِمنَِِإًِذاِإَِناِاْعَتَدْیَناَِوَماَِشَهاَدِتِهَماِِمنِِْأََحقُِِّلََشَهاَدُتَنا

ِازِنفرِدو(ِاندِکردهِکتمانِراِحقِو)ِاندِشدهِگناهیِمرتکبِدوِآنِکهِشودِحاصلِاطالعیِاگرِو

ِمیکنندِیادِسوگندِخداِبهِوِمیگیرندِقرارِآنهاِجایِبهِاندِکردهِستمِآنهاِبرِنخستِگواهانِکهِکسانی

ِکردهِچنینِاگرِکهِنشدهایمِتجاوزیِمرتکبِماِوِاستِنزدیکترِحقِبهِدوِآنِگواهیِازِماِگواهیِکه

 (۱۰۷.ِ)بودِخواهیمِظالمانِازِباشیم

 

َِّلَِِوّللَاَُِِواْسَمُعواِّللَاََِِواَتقُواِأَْیَمانِِهمَِِْبْعدَِِأَْیَمانِ ُِتَردَِِأَنَِِْیَخافُواِأَوَِِْوْجِهَهاَِعلَىِِبالَشَهاَدةَِِِیأُْتواِأَنِِْأَْدَنىَِذلِکَ

 ﴾۱۰۸﴿ِاْلَفاِسِقینَِِاْلَقْومََِِیْهِدی

ِکهِبترسند(ِمردمِاز)ِیاِو(ِبترسندِخداِازِو)ِدهندِگواهیِحقِبهِکهِشودمیِسببِبیشترِکارِاین

ِوِبپرهیزیدِخدا(ِمخالفت)ِازِوِبگیرد،ِراِآنهاِسوگندهایِجایِسوگندهائی(ِوِگرددِفاشِدروغشان)

 (۱۰۸.ِ)نمیکندِهدایتِراِفاسقانِجمعیتِخداوندِوِدهیدِفراِِگوش

 

ُسلَِِّللَاَُِِیْجَمعَُِِیْومَِ  ﴾۱۰۹﴿ِاْلُغُیوبَِِِعاَلمُِِأَْنتَِِإَِنکَِلََناِِعْلمََِِّلَِِقالُواِأُِجْبُتمَِِْماَذاَِفَیقُولُِِالرُّ

ِچهِشماِدعوتِبرابرِدرِمردمِمیگویدِآنهاِبهِوِکندمیِجمعِراِپیامبرانِخداوندِکهِبترسیدِروزِآنِاز

 (۱۰۹.ِ)آگاهیِپنهانیهاِتمامِازِخودِتوِدانیمنمیِچیزیِماِگویندمیِدادند؟ِپاسخی

 

ِفِیِالَناسَُِِتکَلِّمُِِاْلقُُدسِِِبُِروحِِِأََیْدُتکَِِإِذَِِْوالَِدِتکََِوَعلَىَِعلَْیکَِِِنْعَمتِیِاْذُکرَِِْمْرَیمَِِاْبنَِِِعیَسىَِیاِّللَاَُِِقالَِِإِذِْ

ینِِِِمنَِِقَُِتْخلَُِِوإِذَِِْواْْلِْنِجیلََِِوالَتْوَراةََِِواْلِحکَْمةَِِاْلکَِتابََِِعلَْمُتکََِِوإِذَِِْوَکْهاًلِِاْلَمْهدِِ ِبِإِْذِنیِالَطْیرَِِِکَهْیَئةِِِالطِّ

َِبِنیَِکَفْفتَُِِوإِذِِْبِإِْذنِیِاْلَمْوَتىُِتْخِرجَُِِوإِذِِِْبإِْذِنیَِواْْلَْبَرصَِِاْْلَْکَمهََِِوُتْبِرئُِِِبإِْذنِیَِطْیًراَِفَتکُونُِِفِیَهاَِفَتْنفُخُِ

 ﴾۱۱۰﴿ُِمبِینِ ِِسْحرِ ِإَِّلَِِهَذاِإِنِِِْمْنُهمَِِْکَفُرواِالَِذینَِِالََِفقَِِِباْلَبیَِّناتِِِِجْئَتُهمِِْإِذَِِْعْنکَِإِْسَراِئیلَِ

ِباش،ِدادمِمادرتِوِتوِبرِکهِنعمتیِمتذکرِگفتِمریمِبنِعیسیِبهِخداوندِکهِراِهنگامیِآورِبیاد

ِسخنِمردمِباِبزرگیِهنگامِبهِوِگاهوارهِدرِکهِکردمِتقویتِالقدسِروحِبوسیلهِراِتوِکهِزمانی

ِازِمنِفرمانِبهِکهِهنگامیِوِآموختم،ِتوِبرِانجیلِوِتوراتِوِحکمتِوِکتابِکهِهنگامیِوِمیگفتی،

ِکورِوِشدمیِایِپرندهِمنِفرمانِبهِوِدمیدیمیِآنِدرِوِساختیمیِپرندهِبصورتِچیزیِگل

ِزندهِمنِفرمانِبه(ِنیز)ِراِمردگانِوِمیدادی،ِشفاِمنِفرمانِبهِراِپیسیِبیماریِبهِمبتالِوِمادرزاد

ِدّلیلِکهِموقعِآنِدرِداشتمِبازِتوِبهِرسانیدنِآسیبِازِراِاسرائیلِبنیِکهِهنگامیِوِمیکردی،

 (۱۱۰.ِ)نیستِآشکارِسحرِجزِاینهاِگفتندِآنهاِکافرانِازِجمعیِولیِآوردیِآنهاِبرایِروشن

 

 ﴾۱۱۱﴿ُِمْسلُِمونَِِِبأََنَناَِواْشَهدِِْآَمَناَِقالُواَِوِبَرُسولِیِِبیِآِمُنواِأَنِِْاْلَحَواِریِّینَِِإِلَىِأَْوَحْیتَُِِوإِذِْ

ِگفتندِآنهاِبیاورید،ِایمانِمنِفرستادهِوِمنِبهِکهِفرستادمِوحیِحواریونِبهِکهِراِزمانیِآورِبیادِو

 (۱۱۱.ِ)مسلمانیمِماِکهِباشِگواهِوِآوردیمِایمان

 



لَِِأَنَِِْربُّکََِیْسَتِطیعَُِِهلَِِْمْرَیمَِِاْبنَِِِعیَسىَِیاِاْلَحَواِریُّونََِِقالَِِإِذِْ ِإِنِِّْللَاَِِاَتقُواَِقالَِِالَسَماءِِِِمنََِِماِئَدةًَِِعلَْیَناُِیَنزِّ

 ﴾۱۱۲﴿ُِمْؤِمنِینَُِِکْنُتمِْ

ِنازلِآسمانِازِایِمائدهِمیتواندِتوِپروردگارِآیاِمریمِبنِعیسیِای:ِگفتندِحواریونِکهِهنگامِآنِدر

 (۱۱۲!ِ)هستیدِانایمِباِاگرِبپرهیزیدِخداِازِگفت(ِپاسخِدر)ِاوِکند؟

 

 ﴾۱۱۳﴿ِالَشاِهِدینَِِِمنََِِعلَْیَهاَِوَنکُونََِِصَدْقَتَناَِقدِِْأَنَِِْوَنْعلَمَِِقُلُوُبَناَِوَتْطَمِئنَِِِمْنَهاَِنأُْکلَِِأَنُِِْنِریدَُِِقالُوا

ِبدانیمِوِگرددِمطمئن(ِتوِرسالتِبه)ِماِدلهایِوِبخوریمِآنِازِمیخواهیم(ِنداریمِسوئیِنظرِما)ِگفتند

 (۱۱۳.ِ)باشیمِگواهِآنِبرِوِایِگفتهِراستِماِبه

 

ِِمْنکََِوآَیةًَِِوآِخِرَناِِْلََولَِناِِعیًداِلََناَِتکُونُِِالَسَماءِِِِمنََِِماِئَدةًَِِعلَْیَناِأَْنِزلَِِْرَبَناِاللَُهمََِِمْرَیمَِِاْبنُِِِعیَسىَِقالَِ

 ﴾۱۱۴﴿ِالَراِزِقینََِِخْیرَُِِوأَْنتََِِواْرُزْقَنا

ِآخرِوِاولِبرای.ِعیدیِتاِبفرستِماِبرِآسمانِازِایِمائده!ِپروردگاراِخداوندا،:ِکردِعرضِعیسی

 (۱۱۴.ِ)دهندگانیِروزیِبهترینِتوِده،ِروزیِماِبهِوِتو،ِازِایِنشانهِوِباشدِما

 

لَُهاِإِنِّیِّللَاَُِِقالَِ ُبهَُِِفإِنِّیِِمْنکُمَِِْبْعدَُِِیکْفُرَِِْفَمنَِِْعلَْیکُمُِِْمَنزِّ ُبهَُِِّلَِِعَذاًباِأَُعذِّ  ﴾۱۱۵﴿ِاْلَعالَِمینَِِِمنَِِأََحًداِأَُعذِّ

ِآنِازِبعدِشماِازِکسِهرِولیِمیکنمِنازلِشماِبرِآنراِمنِگفت(ِوِکردِمستجابِراِاوِدعای)ِخداوند

!ِباشمِنکردهِراِجهانیانِازِاحدیِکهِمیکنمِمجازاتیِچنانِراِاو(ِپویدِانکارِراهِو)ِگرددِکافر

(۱۱۵) 

 

َِیکُونَُِِماُِسْبَحاَنکََِِقالَِِّللاَُِِِدونِِِِمنِِْإِلََهْینَِِِوأُمِّیَِِاَتِخُذوِنیِلِلَناسِِِقُْلتَِِأَأَْنتََِِمْرَیمَِِاْبنَِِِعیَسىَِیاِّللَاَُِِقالََِِوإِذِْ

ِأَْنتَِِإَِنکََِِنْفِسکَِِفِیَِماِلَمُِأَعَِِْوَّلَِِنْفِسیِفِیَِماَِتْعلَمَُِِعلِْمَتهَُِِفَقدِِْقُْلُتهُُِِکْنتُِِإِنِِِْبَحقِ ِلِیِلَْیسََِِماِأَقُولَِِأَنِِْلِی

 ﴾۱۱۶﴿ِاْلُغُیوبَِِِعاَلمُِ

ِدوِراِمادرمِوِمنِکهِگفتیِمردمِبهِتوِآیا:ِگویدمیِمریمِبنِعیسیِبهِخداوندِکهِراِزمانیِیادآورِبه

ِنیستِمنِشایستهِکهِراِآنچهِندارمِحقِمنِتو،ِمنزهی:ِگویدمیِاوِکنید؟ِانتخابِخدا،ِازِغیرِمعبود،

ِازِمنِوِآگاهیِاستِمنِجانِوِروحِدرِآنچهِازِتوِدانی،میِتوِباشمِگفتهِراِسخنیِچنینِاگرِبگویم،

 (۱۱۶.ِ)هستیِپنهانیهاِوِاسرارِتمامِازِخبرِباِتوِزیراِنیستم،ِآگاهِاستِتو(ِپاک)ِذاتِدرِآنچه

 

َِتَوَفْیَتنِیَِفلََماِِفیِهمُِِْدْمتَُِِماَِشِهیًداَِعلَْیِهمَِِْوُکْنتَُِِوَرَبکُمَِِْربِّیِّللَاَِِاْعُبُدواِأَنِِِِبهِِِأََمْرَتِنیَِماِإَِّلِِلَُهمِِْقُْلتَُِِما

 ﴾۱۱۷﴿َِشِهیدِ َِشْیءِ ُِکلَِِِّعلَىَِوأَْنتََِِعلَْیِهمِِْالَرِقیبَِِأَْنتَُِِکْنتَِ

ِکهِبپرستیدِراِخداوندی:ِگفتمِآنهاِبهِنگفتم،ِساختیِآنِبهِمامورِمراِآنچهِجزِچیزیِآنهاِبهِمن

ِوِبودم،ِآنانِگواهِوِمراقبِبودمِآنهاِمیانِکهِزمانِآنِتاِوِاست،ِشماِپروردگارِوِمنِپروردگار

 (۱۱۷.ِ)هستیِچیزِهرِبرِگواهِتوِوِبودی،ِآنهاِمراقبِخودِتوِبرگرفتیِمیانشانِازِمراِکهِهنگامی



 

ْبُهمِِْإِنِْ  ﴾۱۱۸﴿ِاْلَحکِیمُِِاْلَعِزیزُِِأَْنتََِِفإَِنکَِلَُهمَِِْتْغفِرَِِْوإِنِِِْعَباُدکََِِفإَِنُهمُِِْتَعذِّ

ِراِآنهاِاگرِو(ِنیستندِمجازاتِازِفرارِبهِقادرِو)ِتواندِبندگانِکنیِمجازاتِراِآنهاِاگر(ِحالِاینِبا)

 (۱۱۸(.ِ)استِضعفِنشانهِتوِبخششِنهِوِحکمتِعدمِنشانهِتوِمجازاتِنه)ِحکیمیِوِتواناِببخشی

 

ِّللَاَُِِرِضیَِِأََبًداِِفیَهاَِخالِِدینَِِاْْلَْنَهارَُِِتْحتَِهاِِمنَِِْتْجِریَِجَناتِ ِلَُهمِِِْصْدقُُهمِِْالَصاِدِقینََِِیْنَفعَُِِیْومَُِِهَذاِّللَاَُِِقالَِ

 ﴾۱۱۹﴿ِاْلَعِظیمُِِاْلَفْوزَُِِذلِکََِعْنهَُِِوَرُضواَِعْنُهمِْ

ِباغهائیِآنهاِبرایِبخشد،میِسودِآنهاِبهِراستگویانِراستیِکهِاستِروزیِامروز:ِگویدمیِخداوند

ِمانند،میِآنِدرِهمیشهِبرایِوِجاودانهِوِداردِجریانِآن(ِدرختان)ِزیرِازِآبِکهِاستِبهشتِاز

 (۱۱۹.ِ)استِبزرگیِرستگاریِاینِوِبودِخواهندِخشنودِاوِازِآنهاِوِخشنودِآنهاِازِخداوند

 

 ﴾۱۲۰﴿َِقِدیرِ َِشْیءِ ُِکلَِِِّعلَىَِوُهوَِِِفیِهنََِِوَماَِواْْلَْرِضِِالَسَماَواتُِِِمْلکُِلِِلَِِ

 (۱۲۰.ِ)استِتواناِچیزیِهرِبرِاوِوِاستِخداِآنِازِاستِآنهاِدرِآنچهِوِزمینِوِآسمانهاِحکومت


