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َم إِْسَرائِيُل ْسَرائِيَل إَِّلَّ َما َحرَّ ُكلُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحًّلا ِلبَنِي إِ 

َل التَّْوَراةُ ۗ قُْل فَ َعلَٰى نَْفِسِه ِمْن قَْبِل أَْن تُنَ  أْتُوا بِالتَّْوَراةِ زَّ

﴾٩٣﴿فَاتْلُوَها إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

پیش [ بیعنی حضرت یعقو]همه خوراکی ها بر بنی اسرائیل حالل بود، جز آنچه اسرائیل 
ا در بنابراین آنچه از خوراکی ه]بر خود حرام کرد؛ [ به علتی]از آنکه تورات نازل شود 

جا مانده تورات حرام شده به کیفر گناهان بنی اسرائیل است نه آنکه از آیین ابراهیم به
نهان کرده که از نظرها پ]تورات را [ و حقیقت غیر از این است]اگر راستگویید : بگو[ باشد

راف و اگر از آوردن تورات و خواندنش خودداری ورزید، اعت]بیاورید و آن را بخوانید، [ اید
(۹۳.[ )کنید که به تورات دروغ می بندید
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ِ اْلَكذِ  ُ فََمِن اْفتََرٰى َعلَى َّللاَّ ِلَك فَأ ئَِك ُهُم َب ِمْن بَْعِد ذَٰ ولَٰ

﴾٩٤﴿الظَّاِلُمونَ 

و ]بر خدا دروغ بندند، [ دالیل روشن]پس کسانی که بعد از این 
م آنچه از خوراکی ها در تورات حرام شده از شریعت ابراهی: بگویند

(۹۴. )داینانند که یقینًا ستمکارن[ باقی مانده و نسخ آن محال است،
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ُ ۗ فَاتَّبِعُوا ِملَّ  َما َكاَن ِمَن ةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا وَ قُْل َصَدَق َّللاَّ

﴾٩٥﴿اْلُمْشِرِكينَ 

که خوراکی ها در آیین ابراهیم حرام ]خدا راست گفت : بگو
را بود و از بنابراین از آیین ابراهیم که یکتاپرست و حق گ[. نبوده

(۹۵. )مشرکان نبود، پیروی کنید
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َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس  َرًكا َوُهًدى  لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاإِنَّ أَوَّ

﴾٩٦﴿ِلْلعَالَِمينَ 

نهاده شد، مردم[ نیایش و عبادت]یقینًا نخستین خانه ای که برای 
ای همان است که در مکه است، که پر برکت و وسیله هدایت بر

(۹۶. )جهانیان است
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ِ اِهيَم ۖ َوَمْن َدَخلَهُ َكانَ فِيِه آيَاٌت بَيِِّنَاٌت َمقَاُم إِْبرَ  آِمنًا ۗ َوَلِِلَّ

ًًّل ۚ َوَمْن تََطاَع إِلَْيِه َسبِيَعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اسْ 

َ َغنِيٌّ َعِن الْ  ﴾٩٧﴿عَالَِمينَ َكفََر فَإِنَّ َّللاَّ

؛ و مقام ابراهیم است[ از ربوبّیت، لطف، رحمت خدا و از جمله]در آن نشانه هایی روشن 
ای بر]هر که وارد آن شود در امان است؛ و خدا را حّقی ثابت و الزم بر عهده مردم است که 

از جهت سالمت جسمی و ]کسانی که [ البته]آهنگ آن خانه کنند، [ ادای مناسک حج
و از ]ی ورزد بتوانند به سوی آن راه یابند، و هر که ناسپاس[ توانمندی مالی و باز بودن مسیر

(۹۷. )؛ زیرا خدا از جهانیان بی نیاز است[رفتن به آنجا خودداری کند، به خود زیان زده
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ُ قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْكفُ  ِ َوَّللاَّ  َشِهيٌد َعلَٰى ُروَن بِآيَاِت َّللاَّ

﴾٩٨﴿َما تَْعَملُونَ 

چرا به آیات خدا کفر می ورزید؟ در ! ای اهل کتاب: بگو
(۹۸. )حالی که خدا بر آنچه انجام می دهید، گواه است
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ِ مَ قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُصدُّ  ْن آَمَن وَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ

ُ بِغَافٍِل عَ تَْبغُونََها ِعَوًجا َوأَْنتُْم ُشَهدَ  ا اُء ۗ َوَما َّللاَّ مَّ

﴾٩٩﴿تَْعَملُونَ 

ه چرا کسانی را که ایمان آورده اند از راه خدا در حالی ک! ای اهل کتاب: بگو
قیم بودن به مست]خواهان کج نشان دادن آن هستید بازمی دارید؟ با اینکه شما 

(۹۹. )گواهید، و خدا از آنچه انجام می دهید بی خبر نیست[ و حّقانّیتش
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 أُوتُوا عُوا فَِريقًا ِمَن الَِّذينَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطي

﴾١٠٠﴿ُكْم َكافِِرينَ اْلِكتَاَب يَُردُّوُكْم بَْعَد إِيَمانِ 

ده اگر از گروهی از کسانی که به آنان کتاب داده ش! ای اهل ایمان
.  نداطاعت کنید، شما را پس از ایمانتان به کفر بازمی گردان

(۱۰۰)
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 َوفِيُكْم لَٰى َعلَْيُكْم آيَاُت َّللاَِّ َوَكْيَف تَْكفُُروَن َوأَْنتُْم تُتْ 

َراٍط  فَقَْد ُهِدَي إِلَٰى ِص َرُسولُهُ ۗ َوَمْن يَْعتَِصْم بِاَلِلَِّ 

﴾١٠١﴿ُمْستَِقيمٍ 

و چگونه کفر می ورزید در حالی که آیات خدا بر شما خوانده 
ک و هر کس به خدا تمّس ! می شود، و پیامبر او در میان شماست؟

(۱۰۱. )جوید، قطعًا به راه راست هدایت شده است
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 َ تَُموتُنَّ إَِّلَّ  َحقَّ تُقَاتِِه َوَّلَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

﴾١٠٢﴿َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ 

ا از خدا آن گونه که شایسته پروای از اوست، پرو! ای اهل ایمان
در برابر او و فرمان ها و ]کنید، و نمیرید مگر در حالی که 

(۱۰۲. )تسلیم باشید[ احکامش
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ِ َجِميعًا وَ  قُوا ۚ َواْذُكُروا نِ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ ِ ََّل تَفَرَّ ْعَمَت َّللاَّ

بَْحتُْم بِنِْعَمتِِه َف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَصْ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَأَلَّ 

ِلَك ةٍ ِمَن النَّاِر فَأَْنقََذُكمْ إِْخَوانًا َوُكْنتُْم َعلَٰى َشفَا ُحْفرَ  ِمْنَها ۗ َكَذٰ

ُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَّ  ﴾١٠٣﴿ُكْم تَْهتَُدونَ يُبَيُِِّن َّللاَّ
چنگ زنید، [ (علیهم السالم)قرآن و اهل بیت ]و همگی به ریسمان خدا 

بعثت پیش از]و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که 
ت برقرار با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل های شما پیوند و الف[ پیامبر و نزول قرآن

دید، پس کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بو
خود را برای [ قدرت، لطف و رحمت]شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه های 

(۱۰۳. )شما روشن می سازد تا هدایت شوید
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ةٌ يَْدُعوَن إِ   بِاْلَمْعُروِف لَى اْلَخْيِر َويَأُْمُرونَ َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

﴾١٠٤﴿ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ َوأُولَٰ 

اق، اتحاد، اتف]به سوی خیر [ همه مردم را]و باید از شما گروهی باشند که 
سندیده دعوت نمایند، و به کار شایسته و پ[ الفت، برادری، مواسات و درستی

(۱۰۴. )ارندوادارند، و از کار ناپسند و زشت بازدارند؛ و اینانند که یقینًا رستگ
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قُ  ا َجاَءُهُم وا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد مَ َوََّل تَُكونُوا َكالَِّذيَن تَفَرَّ

ئَِك لَُهْم عَ  ﴾١٠٥﴿ذَاٌب َعِظيمٌ اْلبَيِِّنَاُت ۚ َوأُولَٰ

الیل مانند کسانی نباشید که پس از آنکه د![ شما ای اهل ایمان]و 
[  در دین]روشن برای آنان آمد، پراکنده و گروه گروه شدند و 

(۱۰۵)اختالف پیدا کردند، و آنان را عذابی بزرگ است؛ 
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ا الَِّذينَ يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ   اْسَودَّْت  ُوُجوهٌ ۚ فَأَمَّ

َما ُكْنتُْم ُكْم فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بِ ُوُجوُهُهْم أََكفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانِ 

﴾١٠٦﴿تَْكفُُرونَ 

در روزی که چهره هایی سپید و چهره هایی سیاه شود، اما آنان که چهره 
س به کیفر آیا پس از ایمانتان کافر شدید؟ پ:[ به آنان گویند]هایشان سیاه شده 

(۱۰۶. )آنکه کفر می ورزیدید، این عذاب را بچشید
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ْت ُوُجوُههُ  ا الَِّذيَن اْبيَضَّ ُهْم فِيَها ْم فَِفي َرْحَمِة َّللاَِّ َوأَمَّ

﴾١٠٧﴿َخاِلُدونَ 

و اما آنان که چهره هایشان سپید گشته، همواره در رحمت 
(۱۰۷. )خدایند، و در آن جاودانه اند



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِ نَتْلُوَها َعلَيْ  ُ تِْلَك آيَاُت َّللاَّ يُِريُد ُظْلًما َك بِاْلَحِقِّ ۗ َوَما َّللاَّ

﴾١٠٨﴿ِلْلعَالَِمينَ 

که سرگذشت اهل کتاب، مژده ها، بیم ها و امور مربوط به ]اینها 
آیات خداست که آن را به درستی و راستی بر تو [ آخرت است

(۱۰۸. )می خوانیم؛ و خدا هیچ ستم و بیدادی بر جهانیان نمی خواهد
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ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِ   تُْرَجُع ي اْْلَْرِض ۚ َوإِلَى َّللاَِّ َوَلِِلَّ

﴾١٠٩﴿اْْلُُمورُ 

ت و و آنچه در آسمان و آنچه در زمین است، فقط در سیطره مالکیّ 
.  فرمانروایی خداست، و همه امور به سوی او بازگردانده می شود

(۱۰۹)
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ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّ  َوتَْنَهْوَن اِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروفِ ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

ۗ ِ َكاَن َخْيًرا َولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لَ َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاَلِلَّ

﴾١١٠﴿ُم اْلفَاِسقُونَ لَُهْم ۚ ِمْنُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرهُ 

ایسته و پدیدار شده اید، به کار ش[ برای اصالح جوامع انسانی]شما بهترین امتی هستید که 
ت، از روی تحقیق، معرف]پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند و زشت بازمی دارید، و 

و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند قطعًا برای آنان . به خدا ایمان می آورید[ صدق و اخالص
(۱۱۰. )و بیشترشان فاسقند[ به قرآن و پیامبرند]بهتر بود؛ برخی از آنان مؤمن 
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وُكْم إَِّلَّ أَذًى ۖ َوإِنْ  ُم اْْلَْدبَاَر ثُمَّ يُقَاتِلُوُكْم يَُولُّوكُ لَْن يَُضرُّ

﴾١١١﴿ََّل يُْنَصُرونَ 

ند هرگز به شما جز آزاری اندک نمی رسانند، و اگر با شما بجنگ
گاه آن[ فرار می کنند]به شما پشت کرده [ شکست می خورند و]

(۱۱۱. )یاری نمی شوند[ از جانب دیگران]
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َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس فُوا إَِّلَّ بَِحْبٍل ِمَن َّللاَِّ ُضِربَْت َعلَْيِهُم الِذِّلَّةُ أَْيَن َما ثُقِ 

ِ َوُضِربَْت عَ  لِ َوبَاُءوا بِغََضٍب ِمَن َّللاَّ َك بِأَنَُّهْم َكانُوا لَْيِهُم اْلَمْسَكنَةُ ۚ َذٰ

ِ َويَْقتُلُوَن اْْلَ  ِلَك بَِما َعَصْوا ْنبِيَاَء بِغَْيِر َحٍقِّ ۚ ذَٰ يَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاَّ

﴾١١٢﴿َوَكانُوا يَْعتَُدونَ 

از به ریسمانی[ آنکه]خواری و ذلت بر آنان زده شده، مگر [ داغ  ]هر زمان و هر کجا یافت شوند، 
ه پذیرش مؤمن ک]و یا ریسمانی از سوی مردم  [ که ایمان به قرآن و نبّوت پیامبر است]جانب خدا 

بینوایی و[ داغ  ]و به خشمی از سوی خدا سزاوار شده اند و [ ذمه و شرایط آن است، چنگ زنند
ند و این بدان سبب است که آنان همواره به آیات خدا کفر می ورزید. بدبختی بر آنان زده شد

[ خدا را]ت که به سبب این اس[ کفرورزی و کشتن پیامبران]پیامبران را به ناحق می کشتند، و این 
(۱۱۲. )تجاوز می کردند[ از حدود الهی]نافرمانی نمودند و همواره 
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ةٌ قَائَِمةٌ يَتْلُ لَْيُسوا َسَواًء ۗ ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ  ِ  أُمَّ وَن آيَاِت َّللاَّ

﴾١١٣﴿آنَاَء اللَّْيِل َوُهْم يَْسُجُدونَ 

ایت و رع]یکسان نیستند، از اهل کتاب گروهی درستکار [ همه اهل کتاب]
و هستند، آیات خدا را در ساعاتی از شب می خوانند[ کننده حّق خدا و مردم

(۱۱۳. )سجده می کنند[ به پیشگاه حق از روی تواضع و فروتنی]



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِ َواْليَْوِم اْْلخِ  وِف ِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعرُ يُْؤِمنُوَن بِاَلِلَّ

ئَِك ِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت وَ َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويَُسا أُولَٰ

اِلِحينَ  ﴾١١٤﴿ِمَن الصَّ

رند و به به خدا و روز قیامت ایمان می آو[ در سایه قرآن و نبّوت پیامبر]
بازمی کار شایسته و پسندیده فرمان می دهند، و از کار ناپسند و زشت

(۱۱۴. )دارند و در کارهای خیر می شتابند؛ و اینان از شایستگانند



4جزء (3)سوره آل عمران 

ُ َعِليَوَما يَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَلَْن يُ  ٌم ْكفَُروهُ ۗ َوَّللاَّ

﴾١١٥﴿بِاْلُمتَِّقينَ 

و هر کار خیری انجام دهند، هرگز درباره آن مورد ناسپاسی
(۱۱۵).قرار نخواهند گرفت؛ و خدا به تقواپیشگان داناست



4جزء (3)سوره آل عمران 

أَْوََّلُدُهْم ِمَن  َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوَّلَ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْن تُْغنِيَ 

ئَِك أَْصحَ  ِ َشْيئًا ۖ َوأُولَٰ اُب النَّاِر ۚ ُهْم فِيَها َّللاَّ

﴾١١٦﴿َخاِلُدونَ 

ز قطعًا کسانی که کافر شدند، هرگز اموال و اوالدشان چیزی ا
خدا را از آنان دفع نخواهد کرد؛ و آنان اهل آتشند و در [ عذاب]

(۱۱۶. )آن جاودانه اند



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِذِه الْ  ْنيَا َكَمثَلِ َمثَُل َما يُْنِفقُوَن فِي َهٰ ِريحٍ فِيَها َحيَاةِ الدُّ

َكتْهُ ۚ َوَما وا أَْنفَُسُهْم فَأَْهلَ ِصرٌّ أََصابَْت َحْرَث قَْوٍم َظلَمُ 

ِكْن أَْنفَُسهُ  ُ َولَٰ ﴾١١٧﴿ْم يَْظِلُمونَ َظلََمُهُم َّللاَّ

ا سرمایی در این زندگی دنیا انفاق می کنند، مانند بادی آمیخته ب[ کافران]داستان آنچه 
رسد و آن به کشتزار قومی که بر خود ستم کرده اند ب[ به عنوان مجازات]سخت است که 

.  رزندرا نابود کند؛ و خدا به آنان ستم نکرده است، ولی آنان به خویشتن ستم می و
(۱۱۷)



4جزء (3)سوره آل عمران 

ُكْم َخبَاًَّل َودُّوا انَةً ِمْن ُدونُِكْم ََّل يَأْلُونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََّل تَتَِّخذُوا بِطَ 

ُهْم أَْكبَُر ۚ ْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُصُدورُ َما َعنِتُّْم قَْد بََدِت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَ 

﴾١١٨﴿تَْعِقلُونَ قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اْْليَاِت ۖ إِْن ُكْنتُمْ 

ادی از غیر خودتان برای خود محرم راز نگیرید؛ آنان از هیچ توطئه و فس! ای اهل ایمان
؛ درباره شما کوتاهی نمی کنند؛ شدت گرفتاری و رنج و زیان شما را دوست دارند

نچه سینه از البالی سخنانشان پدیدار است و آ[ با اسالم و مسلمانان]تحقیقًا دشمنی 
و کینه ی  دشمنی]ما نشانه ها . پنهان می دارد بزرگ تر است[ از کینه و نفرت]هایشان 

(۱۱۸. )را اگر می اندیشید برای شما روشن ساختیم[ آنان



4جزء (3)سوره آل عمران 

تَاِب ُكِلِِّه َوإَِذا ونَُكْم َوتُْؤِمنُوَن بِاْلكِ َها أَْنتُْم أُوََّلِء تُِحبُّونَُهْم َوََّل يُِحبُّ 

وا عَ  ْيِظ ۚ قُْل لَْيُكُم اْْلَنَاِمَل ِمَن اْلغَ لَقُوُكْم قَالُوا آَمنَّا َوإَِذا َخلَْوا َعضُّ

َ َعِليٌم بِ  ُدورِ ُموتُوا بِغَْيِظُكْم ۗ إِنَّ َّللاَّ ﴾١١٩﴿َذاِت الصُّ

گاه باشید ه و شما ب. این شمایید که آنان را دوست دارید، و آنان شما را دوست ندارند! آ
نند، و چون با شما دیدار ک[. ولی آنان ایمان ندارند]ایمان دارید [ ی  آسمانی]همه کتاب ها 

ر شما و زمانی که با یکدیگر خلوت نمایند از شدت خشمی که ب. ایمان آوردیم: می گویند
نچه در یقینًا خدا به آ. به خشمتان بمیرید: بگو. دارند، سر انگشتان خود را می گزند

(۱۱۹. )سینه هاست، داناست



4جزء (3)سوره آل عمران 

ئَةٌ يَْفَرُحوا ْم َوإِْن تُِصْبُكْم َسيِِّ إِْن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْؤهُ 

ُكْم َكْيُدُهمْ بَِها ۖ َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا َ ََّل يَُضرُّ َشْيئًا ۗ إِنَّ َّللاَّ

﴾١٢٠﴿بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ 

ی کند، م[ و دلتنگ]رسد، آنان را بدحال [ و پیروزی و غنیمت]اگر به شما خیر و خوشی 
ر رسد به سبب آن خوشحال می شوند؛ و اگ[ و حادثه تلخی]و اگر بدی و ناخوشی 

اند؛ مسلمًا شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید، نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی رس
(۱۲۰. )خدا به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد



4جزء (3)سوره آل عمران 

ئُ  ُ  اْلُمْؤِمنِيَن َمقَاِعَد لِ َوإِْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهِلَك تُبَِوِّ ْلِقتَاِل ۗ َوَّللاَّ

﴾١٢١﴿َسِميٌع َعِليمٌ 

ده از میان خانوا[ برای جنگ احد]زمانی را که صبحگاهان [ یاد کن]و 
ای ات بیرون آمدی تا مؤمنان را برای جنگیدن در سنگرهای نظامی ج

(۱۲۱. )ست[ ی  به نّیت ها]و دانا [ ی  به گفته ها]دهی؛ و خدا شنوا 



4جزء (3)سوره آل عمران 

ْت َطائِفَتَاِن ِمْنُكْم أَنْ  ُ َوِليُّ إِْذ َهمَّ ِ تَْفَشًَّل َوَّللاَّ ُهَما ۗ َوَعلَى َّللاَّ

﴾١٢٢﴿فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 

ان دهند در آن هنگام دو گروه از شما بر آن شدند که سستی و ناتوانی نش[ یاد کنید که]
ن لذا از ای]، در حالی که خدا یار و یاورشان بود [و از جنگ منصرف شده، برگردند]

(۱۲۲. )و مؤمنان باید فقط بر خدا توکل کنند[ قصد شیطانی بازشان داشت



4جزء (3)سوره آل عمران 

ُ بِبَْدرٍ  َ لَعَلَُّكْم َوأَْنتُْم أَِذلَّةٌ ۖ فَاتَّ َولَقَْد نََصَرُكُم َّللاَّ قُوا َّللاَّ

﴾١٢٣﴿تَْشُكُرونَ 

ظر از ن]بدر شما را یاری داد، در حالی که [ جنگ  ]و بی تردید خدا در 
ید؛ ناتوان بود[ ساز و برگ جنگی و شمار نفرات نسبت به دشمن

(۱۲۳. )بنابراین از خدا پروا کنید، باشد که سپاس گزاری نمایید



4جزء (3)سوره آل عمران 

َربُُّكْم بِثًََّلثَِة ْكِفيَُكْم أَْن يُِمدَُّكمْ إِْذ تَقُوُل ِلْلُمْؤِمنِيَن أَلَْن يَ 

﴾١٢٤﴿آََّلٍف ِمَن اْلَمًَّلئَِكِة ُمْنَزِلينَ 

آیا شما را بس نیست که: آن هنگام که به مؤمنان می گفتی
پروردگارتان به سه هزار فرشته نازل شده شما را یاری دهد؟ 

(۱۲۴)



4جزء (3)سوره آل عمران 

ذَا يُْمِدْدُكْم ا َويَأْتُوُكْم ِمْن فَْوِرهِ بَلَٰى ۚ إِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُو ْم َهٰ

ِمينَ َربُُّكْم بَِخْمَسِة آََّلٍف ِمَن اْلمَ  ﴾١٢٥﴿ًَّلئَِكِة ُمَسِوِّ

همین آری، اگر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید و دشمنان در
را با لحظه، جوشان و خروشان بر شما بتازند، پروردگارتان شما

(۱۲۵. )پنج هزار فرشته نشان دار یاری می دهد



4جزء (3)سوره آل عمران 

ُ إَِّلَّ بُْشَرٰى لَ  وبُُكْم بِِه ۗ َوَما ُكْم َوِلتَْطَمئِنَّ قُلُ َوَما َجعَلَهُ َّللاَّ

ِ الْ  ﴾١٢٦﴿عَِزيِز اْلَحِكيمِ النَّْصُر إَِّلَّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

آنکه را جز بشارتی برای شما و برای[ وعده یاری و پیروزی]و خدا 
دل هایتان به آن آرامش یابد، قرار نداد؛ و یاری و نصرت جز از

(۱۲۶. )سوی خدای توانای شکست ناپذیر و حکیم نیست



4جزء (3)سوره آل عمران 

يَْنقَِلبُوا ُروا أَْو يَْكبِتَُهْم فَ ِليَْقَطَع َطَرفًا ِمَن الَِّذيَن َكفَ 

﴾١٢٧﴿َخائِبِينَ 

ان را نابود کند، یا آن[ از ریشه و بن]تا برخی از کافران را 
(۱۲۷. )خوار و ذلیل سازد، تا نومید بازگردند



4جزء (3)سوره آل عمران 

عَِذِّبَُهْم يَتُوَب َعلَْيِهْم أَْو يُ لَْيَس لََك ِمَن اْْلَْمِر َشْيٌء أَوْ 

﴾١٢٨﴿فَإِنَُّهْم َظاِلُمونَ 

ار در اختی[ مشرکان و مؤمنان  فراری از جنگ]زمام چیزی از امور 
 پذیرد یا می[ به شرط آنکه توبه کنند]تو نیست، یا توبه آنان را 

(۱۲۸. )عذابشان می کند؛ زیرا آنان ستمکارند



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِ  َمْن يََشاُء ي اْْلَْرِض ۚ يَْغِفُر لِ َوَلِِلَّ

ُ غَ  ﴾١٢٩﴿فُوٌر َرِحيمٌ َويُعَِذُِّب َمْن يََشاُء ۚ َوَّللاَّ

و و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، فقط در سیطره مالکّیت
هر که را بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد . فرمانروایی خداست

(۱۲۹. )عذاب می کند؛ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است



4جزء (3)سوره آل عمران 

بَا أَْضعَافًا ُمضَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََّل تَأُْكلُ  اَعفَةً ۖ وا الِرِّ

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلحُ  ﴾١٣٠﴿ونَ َواتَّقُوا َّللاَّ

و ربا را که سودهای چند برابر است نخورید،! ای اهل ایمان
(۱۳۰. )از خدا پروا کنید تا رستگار شوید



4جزء (3)سوره آل عمران 

﴾١٣١﴿ْلَكافِِرينَ َواتَّقُوا النَّاَر الَّتِي أُِعدَّْت لِ 

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



4جزء (3)سوره آل عمران 

ُسوَل لَعَلَّ  َ َوالرَّ ﴾١٣٢﴿ُكْم تُْرَحُمونَ َوأَِطيعُوا َّللاَّ

.  دو از خدا و پیامبر فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیری
(۱۳۲)



4جزء (3)سوره آل عمران 

َها ُكْم َوَجنٍَّة َعْرضُ َوَساِرُعوا إِلَٰى َمْغِفَرةٍ ِمْن َربِِّ 

﴾١٣٣﴿ْلُمتَِّقينَ السََّماَواُت َواْْلَْرُض أُِعدَّْت لِ 

به ]و به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش 
ای آسمان ها و زمین است بشتابید؛ بهشتی که بر[ وسعت  

(۱۳۳)پرهیزکاران آماده شده است؛ 



4جزء (3)سوره آل عمران 

اءِ  اِء َواْلَكاِظمِ الَِّذيَن يُْنِفقُوَن فِي السَّرَّ رَّ يَن اْلغَْيَظ  َوالضَّ

 ُ ﴾١٣٤﴿يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ َواْلعَافِيَن َعِن النَّاِس ۗ َوَّللاَّ

ود را آنان که در گشایش و تنگ دستی انفاق می کنند، و خشم خ
ران مردم در می گذرند؛ و خدا نیکوکا[ خطاهای  ]فرو می برند، و از 

(۱۳۴. )را دوست دارد



4جزء (3)سوره آل عمران 

َ  َظلَُموا أَْنفَُسُهْم ذَكَ َوالَِّذيَن إِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً أَوْ  ُروا َّللاَّ

ُ فَاْستَْغفَُروا ِلذُنُوبِِهْم َوَمْن يَ   َولَْم ْغِفُر الذُّنُوَب إَِّلَّ َّللاَّ

وا َعلَٰى َما فَعَلُوا َوُهْم يَ  ﴾١٣٥﴿ْعلَُمونَ يُِصرُّ

اد کنند و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را ی
و برای گناهانشان آمرزش خواهند؛ و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ 

گاهانه بر آنچه مرتکب شده اند، پا فشاری نمی کنند؛  (۱۳۵)و دانسته و آ



4جزء (3)سوره آل عمران 

ئَِك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرةٌ ِمنْ  ِري ِمْن َربِِِّهْم َوَجنَّاٌت تَجْ أُولَٰ

﴾١٣٦﴿ينَ ا ۚ َونِْعَم أَْجُر اْلعَاِملِ تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيهَ 

ی پاداش آنان آمرزشی است از سوی پروردگارشان، و بهشت های
آن نهرها جاری است، در آن جاودانه اند؛ و [ درختان  ]که از زیر  

(۱۳۶. )پاداش عمل کنندگان، نیکوست



4جزء (3)سوره آل عمران 

اْنُظُروا ِسيُروا فِي اْْلَْرِض فَ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلُكْم ُسنٌَن فَ 

﴾١٣٧﴿َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكِذِّبِينَ 

ز در میان ملل و جوامع بوده که ا]قطعًا پیش از شما روش هایی 
ّمل ، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تا[میان رفته است

(۱۳۷. )بودچگونه[ حقایق]بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان  



4جزء (3)سوره آل عمران 

ذَا بَيَاٌن ِللنَّاِس َوُهًدى َوَموْ  ﴾١٣٨﴿ِعَظةٌ ِلْلُمتَِّقينَ َهٰ

ای و بر[ حوادث و واقعیات]برای مردم، بیانگر [ قرآن]این 
(۱۳۸. )پرهیزکاران، سراسر هدایت و اندرز است



4جزء (3)سوره آل عمران 

ْم ُم اْْلَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُ َوََّل تَِهنُوا َوََّل تَْحَزنُوا َوأَْنتُ 

﴾١٣٩﴿ُمْؤِمنِينَ 

د و سستی نکنی[ در انجام فرمان های  حق و در جهاد با دشمن]و 
[ از پیش آمدها و حوادث و سختی هایی که به شما می رسد]

(۱۳۹. )اندوهگین مشوید که شما اگر مؤمن باشید، برترید



4جزء (3)سوره آل عمران 

 َوتِْلَك اْْلَيَّاُم  ۚ اْلقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُهُ إِْن يَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ 

ُ الَِّذيَن آَمنُوا وَ نَُداِولَُها بَْيَن النَّاِس َوِليَْعلَ  يَتَِّخذَ ِمْنُكْم َم َّللاَّ

ُ ََّل يُِحبُّ الظَّا ﴾١٤٠﴿ِلِمينَ ُشَهَداَء ۗ َوَّللاَّ

یب و آس[ در جنگ بدر]به شما آسیب و جراحتی رسید، آن گروه را نیز [ در جنگ احد]اگر 
ر د[ به عنوان امتحان]را [ ی  پیروزی و ناکامی]و ما این روزها . جراحتی مانند آن رسید

[ صاز روی حقیقت و خلو]و خدا کسانی را که [ تا عبرت گیرند]میان مردم می گردانیم 
ه نسبت به پیروزی ها که نتیج]ایمان آورده اند، مشخص کند و از میان شما گواهانی 

؛ و خدا بگیرد[ طاعت و تقواست، و شکست ها که محصول نافرمانی و بی تقوایی است
(۱۴۰. )دوست ندارد[ که با سستی و بی تقوایی بر خود ستم می کنند]ستمکاران را 



4جزء (3)سوره آل عمران 

ُ الَِّذيَن آَمنُو َص َّللاَّ ﴾١٤١﴿ا َويَْمَحَق اْلَكافِِرينَ َوِليَُمِحِّ

ا که برای آن است که کسانی ر[ نیز این پیروزی ها و ناکامی ها]و 
یه و تصف[ از عیوب و آلودگی ها]ایمان آورده اند [ از روی حقیقت]

(۱۴۱. )پاک کند، و کافران را نابود نماید



4جزء (3)سوره آل عمران 

ُ أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّ  ا يَْعلَِم َّللاَّ  الَِّذيَن َجاَهُدوا ةَ َولَمَّ

ابِِرينَ  ﴾١٤٢﴿ِمْنُكْم َويَْعلََم الصَّ

د، در وارد بهشت می شوی[ با ایمان  بدون عمل]آیا پنداشته اید 
حالی که هنوز خدا کسانی از شما را که در راه خدا جهاد کرده اند 

(۱۴۲! )مشخص و معلوم نکرده است؟[ از دیگران]وشکیبایان را 



4جزء (3)سوره آل عمران 

 فَقَْد َرأَْيتُُموهُ َت ِمْن قَْبِل أَْن تَْلقَْوهُ َولَقَْد ُكْنتُْم تََمنَّْوَن اْلَموْ 

﴾١٤٣﴿َوأَْنتُْم تَْنُظُرونَ 

گاهی از درجات ُشهدای  بدر]و یقینًا شما  را [ گدر میدان جن]مرگ  [ پس از آ
پیش از رویارویی با آن سخت آرزو می کردید، و هنگامی که با آن روبرو

(۱۴۳!! )دبه تماشای آن پرداختی[ به هراس افتادید و بدون هیچ اقدامی]شدید 



4جزء (3)سوره آل عمران 

ٌد إَِّلَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت مِ  ُسُل ۚ أَفَ َوَما ُمَحمَّ إِْن َماَت أَْو ْن قَْبِلِه الرُّ

ِقبَْيِه فَلَْن يَُضرَّ ْم ۚ َوَمْن يَْنقَِلْب َعلَٰى عَ قُتَِل اْنقَلَْبتُْم َعلَٰى أَْعقَابِكُ 

ُ الشَّ  َ َشْيئًا ۗ َوَسيَْجِزي َّللاَّ ﴾١٤٤﴿اِكِرينَ َّللاَّ

، گذشته اند[ آمده و]و محّمد جز فرستاده ای از سوی خدا که پیش از او هم فرستادگانی 
به روش [ایمان و عمل صالح را ترک می کنید و]پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، . نیست

چ زیانی و هر کس به روش گذشتگان خود برگردد، هی! گذشتگان و نیاکان خود برمی گردید؟
(۱۴۴. )به خدا نمی رساند؛ و یقینًا خدا سپاس گزاران را پاداش می دهد



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِ ِكتَابًاَوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت إَِّلَّ  ًًّل ۗ َوَمْن  بِإِْذِن َّللاَّ ُمَؤجَّ

ْنيَا نُْؤتِِه ِمنْ  ِخَرةِ نُْؤتِِه َها َوَمْن يُِرْد ثََواَب اْْل يُِرْد ثََواَب الدُّ

﴾١٤٥﴿ِمْنَها ۚ َوَسنَْجِزي الشَّاِكِرينَ 

هر که سرنوشتی است مقّرر شده و. و هیچ کس جز به مشّیت و فرمان خدا نمی میرد
به او می دهیم، و هر که خواستار پاداش آخرت [ اندکی از آن]پاداش دنیا را بخواهد 

(۱۴۵. )باشد، او را از آن می بخشیم؛ و یقینًا سپاس گزاران را پاداش خواهیم داد



4جزء (3)سوره آل عمران 

ا َوَهنُوا ِلَما هُ ِربِِّيُّوَن َكثِيٌر فَمَ َوَكأَيِِّْن ِمْن نَبِيٍِّ قَاتََل َمعَ 

ِ َوَما ضَ  ُ عُفُوا َوَما اْستََكانُوأََصابَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ ا ۗ َوَّللاَّ

ابِِرينَ  ﴾١٤٦﴿يُِحبُّ الصَّ

همراه او با به[ و کامالن در دین  ]چه بسا پیامبرانی که انبوهی دانشمندان  الهی مسلک 
تی نکردند دشمنان جنگیدند، پس در برابر آسیب هایی که در راه خدا به آنان رسید، سس

دا شکیبایان سر تسلیم و فروتنی فرود نیاوردند؛ و خ[ در برابر دشمن]و ناتوان نشدند و 
(۱۴۶. )را دوست دارد



4جزء (3)سوره آل عمران 

وبَنَا َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُ َوَما َكاَن قَْولَُهْم إَِّلَّ أَْن قَالُوا

لَى اْلقَْوِم  أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا عَ َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَبِِّتْ 

﴾١٤٧﴿اْلَكافِِرينَ 

:  فتندجز این نبود که گ[ در گرما گرم و سختی جنگ]و سخن آنان 
دم گناهان ما و زیاده روی در کارمان را بر ما ببخش و ق! پروردگارا

(۱۴۷. )هایمان را استوار بدار و ما را بر گروه کافران یاری ده



4جزء (3)سوره آل عمران 

ْنيَا وَ  ُ ثََواَب الدُّ ُ يُِحبُّ ُحْسَن ثََواِب اْْلِخَرةِ ۗ وَ فَآتَاُهُم َّللاَّ َّللاَّ

﴾١٤٨﴿اْلُمْحِسنِينَ 

طا پس خدا پاداش این دنیا و پاداش نیک آخرت را به آنان ع
(۱۴۸. )فرمود؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد



4جزء (3)سوره آل عمران 

دُّوُكْم َعلَٰى عُوا الَِّذيَن َكفَُروا يَرُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطي

﴾١٤٩﴿ينَ أَْعقَابُِكْم فَتَْنقَِلبُوا َخاِسرِ 

وش عقاید و ر]اگر از کافران فرمان برید، شما را به ! ای اهل ایمان
نکار گذشتگانتان بازمی گردانند، در نتیجه زیا[ های کافرانه

(۱۴۹. )خواهید شد



4جزء (3)سوره آل عمران 

ُ َمْوََّلُكْم ۖ َوُهَو َخْيرُ  ﴾١٥٠﴿النَّاِصِرينَ بَِل َّللاَّ

ه خدا یار بلک[ آنان نه سرپرست شما و نه شایسته اطاعت هستند]
(۱۵۰. )و سرپرست شماست؛ و او بهترین یاری دهندگان است



4جزء (3)سوره آل عمران 

ْعَب بَِما أَْشرَ َسنُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَ  ِ ُروا الرُّ ُكوا بِاَلِلَّ

ْل بِِه ُسْلَطانًا ۖ وَ   َمثَْوى َمأَْواُهُم النَّاُر ۚ َوبِئْسَ َما لَْم يُنَِزِّ

﴾١٥١﴿الظَّاِلِمينَ 

به زودی در دل های کافران ترس می اندازیم؛ زیرا چیزی را که 
اده اند، آن دلیلی نازل نکرده، شریک خدا قرار د[ حّقانّیت]خدا بر 

(۱۵۱. )و جایگاهشان آتش است؛ و بد است جایگاه ستمکاران



4جزء (3)سوره آل عمران 

ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّ  َذا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم ونَُهْم بِإِْذنِِه ۖ َحتَّٰى إِ َولَقَْد َصَدقَُكُم َّللاَّ

ْن يُِريُد اُكْم َما تُِحبُّوَن ۚ ِمْنُكْم مَ فِي اْْلَْمِر َوَعَصْيتُْم ِمْن بَْعِد َما أَرَ 

ْنيَا َوِمْنُكْم َمْن يُِريُد اْْلِخَرةَ ۚ ثُ  تَِليَُكْم ۖ َولَقَْد َعفَا مَّ َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِليَبْ الدُّ

ُ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلُمْؤمِ  ﴾١٥٢﴿نِينَ َعْنُكْم ۗ َوَّللاَّ ه برای شما تحّقق داد، آن گاه که دشمنان را ب[ در جنگ احد]و یقینًا خدا وعده اش را 
جنگ و ]ر  فرمان او تا مرز ریشه کن شدنشان می کشتید، تا زمانی که سست شدید و در کا

س از آنکه به نزاع و ستیز برخاستید، و پ[ غنیمت و حفظ سنگری که محل رخنه دشمن بود
رمان از ف]آنچه را از پیروزی و غنیمت دوست داشتید، به شما نشان داد [ در شروع جنگ]

ست و برخی سر پیچی کردید، برخی از شما دنیا را می خوا[ پیامبر در رابطه با حفظ سنگر
آنان[ پیروزی بر]از شما خواهان آخرت بود، سپس برای آنکه شما را امتحان کند از 

(۱۵۲. )بازداشت و از شما درگذشت؛ و خدا بر مؤمنان دارای فضل است



4جزء (3)سوره آل عمران 

ُسوُل يَدْ إِْذ تُْصِعُدوَن َوََّل تَْلُووَن َعلَ  ُعوُكْم فِي ٰى أََحٍد َوالرَّ

ا بِغٍَمِّ  ٰى َما فَاتَُكْم َوََّل  ِلَكْيًَّل تَْحَزنُوا َعلَ أُْخَراُكْم فَأَثَابَُكْم َغما

ُ َخبِيٌر بِ  ﴾١٥٣﴿َما تَْعَملُونَ َما أََصابَُكْم ۗ َوَّللاَّ

د و تا مرز پنهان شدن از دیده ها دور می شدی[ از میدان جنگ احد]زمانی که [ یاد کنید]
[ ب استکه اجابت دعوتش واج]به هیچ کس توجه نمی کردید، در صورتی که پیامبر 

شما را از پشت سرتان فرا می خواند، پس خدا شما را به  اندوهی روی اندوهی مجازات
به [ صیبتاز آسیب و م]از دستتان رفته و به آنچه [ از پیروزی و غنیمت]کرد تا بر آنچه 

گاه است (۱۵۳. )شما رسیده، اندوهگین نشوید؛ و خدا به آنچه انجام می دهید، آ



4جزء (3)سوره آل عمران 

تُْهْم نُعَاًسا يَْغَشٰى َطائِفَةً ِمْنُكْم ۖ وَ ثُمَّ أَْنَزَل َعلَْيُكْم ِمْن بَْعِد اْلغَِمِّ أََمنَةً  َطائِفَةٌ قَْد أََهمَّ

ِ َغْيَر اْلَحِقِّ ظَ  ا ِمَن اْْلَْمِر ِمْن نَّ اْلَجاِهِليَِّة ۖ يَقُولُوَن َهْل لَنَ أَْنفُُسُهْم يَُظنُّوَن بِاَلِلَّ

ِ ۗ يُْخفُ  َك ۖ يَقُولُوَن لَْو َكاَن وَن فِي أَْنفُِسِهْم َما ََّل يُْبُدوَن لَ َشْيٍء ۗ قُْل إِنَّ اْْلَْمَر ُكلَّهُ َلِِلَّ

َرَز الَِّذيَن ُكتَِب ْو ُكْنتُْم فِي بُيُوتُِكْم لَبَ لَنَا ِمَن اْْلَْمِر َشْيٌء َما قُتِْلنَا َهاُهنَا ۗ قُْل لَ 

ُ َما فِي ُصُدوِرُكْم َولِ َعلَْيِهُم اْلقَتُْل إِلَٰى َمَضاِجِعِهْم ۖ َوِليَبْ  َص َما فِي تَِلَي َّللاَّ يَُمِحِّ

ُدورِ  ُ َعِليٌم بَِذاِت الصُّ ﴾١٥٤﴿قُلُوبُِكْم ۗ َوَّللاَّ ته به سوی که بر اثر پشیمانی، دست از فرار برداش]سپس بعد از آن اندوه و غم، خواب آرام بخشی بر شما فرود آمد که گروهی از شما را 
، و درباره خدا پریشان خاطر و غمگین کرده بود[ در آن میدان پر حادثه]فرا گرفت، و گروهی که فکر حفظ جانشان آنان را [ پیامبر آمدید

ی که چون خدا وعده پیروزی داده پس پیروزی بدون هر قید و شرط]جاهلیت می بردند [ زمان  ]گمان ناحق و ناروا هم چون گمان های  
ختیاری ا[ پیروزی]آیا ما را در این امر : گفتند[ اما وقتی شکست خوردند درباره وعده خدا دچار تردید شدند و! حّق مسّلم آنان است

رای شما این نیست که چون خدا وعده پیروزی به شما داده بدون قید و شرط ب. ]یقینًا اختیار همه امور به دست خداست: هست؟ بگو
یزی را آنان در دل هایشان چ[. حاصل شود، پیروزی  وعده داده شده، محصول صبر و تقوا، و شکست معلول سستی و نافرمانی است

[  قیقت داشتو وعده خدا و پیامبر ح]اختیاری بود [ پیروزی]اگر ما را در این امر : پنهان می کنند که برای تو آشکار نمی سازند، می گویند
قینًا به سوی اگر شما در خانه های خود هم بودید کسانی که کشته شدن بر آنان الزم و مقّرر شده بود، ی: بگو. در اینجا کشته نمی شدیم

ّیت از ن]به سبب این است که خدا آنچه را [ تحّقق دادن این برنامه ها]و . بیرون می آمدند[ در معرکه جهاد و جنگ]خوابگاه های خود 
در دل های شماست، خالص و پاک گرداند؛ و [ از عیوب و آلودگی ها]بیازماید، و آنچه را [ در مقام عمل]در سینه های شماست [ ها

(۱۵۴. )خدا به آنچه در سینه هاست، داناست



4جزء (3)سوره آل عمران 

َما اْستََزلَُّهُم َم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن إِنَّ إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمْنُكْم يَوْ 

ُ َعنْ الشَّْيَطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا ۖ َ َولَقَْد َعفَا َّللاَّ ُهْم ۗ إِنَّ َّللاَّ

﴾١٥٥﴿َغفُوٌر َحِليمٌ 

با هم [ مؤمن و مشرک]که دو گروه [ در نبرد احد]قطعًا کسانی از شما روزی که 
بب برخی رویاروی شدند، به دشمن پشت کردند، جز این نیست که شیطان آنان را به س

را خدا از گناهانی که مرتکب شده بودند لغزانید، و یقینًا خدا از آنان در گذشت؛ زی
(۱۵۵. )بسیار آمرزنده و بردبار است



4جزء (3)سوره آل عمران 

ْخَوانِِهْم الَِّذيَن َكفَُروا َوقَالُويَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََّل تَُكونُوا كَ  ا ِِلِ

ى لَْو َكانُوا ِعْنَدنَ إَِذا َضَربُوا فِي اْْلَْرِض أَْو َكانُوا غُ  ا َما زا

ُ ذَٰ  ُ يُْحيِي ِلَك َحْسَرةً فِي قُلُوبِهِ َماتُوا َوَما قُتِلُوا ِليَْجعََل َّللاَّ ْم ۗ َوَّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَ  ﴾١٥٦﴿ِصيرٌ َويُِميُت ۗ َوَّللاَّ
ه آنان به مانند کسانی نباشید که کفر ورزیدند و درباره برادرانشان هنگامی ک! ای اهل ایمان

زد ما مانده اگر ن: ، گفتند[و شهید شدند]و یا جهادگر بودند [ و در سفر ُمردند]سفر رفتند 
قاد و اعت]تا خدا این [ شما به کافران اعتنا نکنید. ]بودند نمی مردند و شهید نمی شدند

دا و خداست که زنده می کند و می میراند؛ و خ. را حسرتی در دل هایشان قرار دهد[ گفتار
(۱۵۶. )به آنچه انجام می دهید، بیناست



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِ َوَرْحَمةٌ  أَْو ُمتُّْم لََمْغِفرَ َولَئِْن قُتِْلتُْم فِي َسبِيِل َّللاَِّ  ةٌ ِمَن َّللاَّ

ا يَْجَمعُونَ  ﴾١٥٧﴿َخْيٌر ِممَّ

متی از و اگر در راه خدا شهید شوید یا بمیرید، یقینًا آمرزش و رح
جمع [ آنان از مال و منال دنیا]سوی خدا، بهتر است از آنچه 
(۱۵۷. )می کنند



4جزء (3)سوره آل عمران 

لَ  ِ تُْحَشُرونَ َولَئِْن ُمتُّْم أَْو قُتِْلتُْم َِلِ ﴾١٥٨﴿ى َّللاَّ

هید و اگر بمیرید یا شهید شوید، به سوی خدا محشور خوا
(۱۵۸. )شد



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِ ِلْنَت لَُهمْ  َظ اْلقَْلِب  َولَْو ُكْنَت فَظاا َغِلي ۖفَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ

َشاِوْرُهْم فِي ُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم وَ ََّلْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك ۖ فَاْعُف َعنْ 

َ يُ اْْلَْمِر ۖ فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل عَ  ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ ِحبُّ لَى َّللاَّ

﴾١٥٩﴿اْلُمتََوِكِِّلينَ 
ت پس به مهر و رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خوی شدی، و اگر درش![ ای پیامبر]

کن، و خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند؛ بنابراین از آنان گذشت
ر خدا برای آنان آمرزش بخواه، و در کارها با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی ب

(۱۵۹. )توکل کن؛ زیرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد



4جزء (3)سوره آل عمران 

ُ فًََّل َغاِلبَ  ْم فََمْن ذَا  لَُكْم ۖ َوإِْن يَْخذُْلكُ إِْن يَْنُصْرُكُم َّللاَّ

ِ فَْليَتَوَ الَِّذي يَْنُصُرُكْم ِمْن بَْعِدِه ۗ وَ  كَِّل َعلَى َّللاَّ

﴾١٦٠﴿اْلُمْؤِمنُونَ 

اهد اگر خدا شما را یاری کند، هیچ کس بر شما چیره و غالب نخو
شد، و اگر شما را واگذارد، چه کسی بعد از او شما را یاری 

(۱۶۰. )خواهد داد؟ و مؤمنان باید فقط بر خدا توکل کنند



4جزء (3)سوره آل عمران 

لَّ يَْوَم َمْن يَْغلُْل يَأِْت بَِما غَ َوَما َكاَن ِلنَبِيٍِّ أَْن يَغُلَّ ۚ وَ 

ْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم َّلَ اْلِقيَاَمِة ۚ ثُمَّ تَُوفَّٰى ُكلُّ نَ 

﴾١٦١﴿يُْظلَُمونَ 

زد که  یانت خ[ در اموال، غنایم، سایر امور به امت خود]هیچ پیامبری را َنس 
سپس ورزد و هر که خیانت کند، روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید؛

رار به هر کس آنچه را مرتکب شده به طور کامل می دهند، و آنان مورد ستم ق
(۱۶۱. )نمی گیرند



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِ كَ   َوَمأَْواهُ َمْن بَاَء بَِسَخٍط ِمَن َّللاَِّ أَفََمِن اتَّبََع ِرْضَواَن َّللاَّ

﴾١٦٢﴿َجَهنَُّم ۚ َوبِئَْس اْلَمِصيرُ 

رده، از خشنودی خدا پیروی ک[ با طاعت و عبادت]پس آیا کسی که 
ار به خشمی از سوی خدا سزاو[ بر اثر گناه]همانند کسی است که 

(۱۶۲. )شده؟ و جایگاه او دوزخ است و آن بد بازگشت گاهی است



4جزء (3)سوره آل عمران 

 ُ ِ ۗ َوَّللاَّ ﴾١٦٣﴿بَِصيٌر بَِما يَْعَملُونَ ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َّللاَّ

نزد خدا درجات و منزلت هایی [ چه مؤمن، چه کافر]همه آنان را 
(۱۶۳. )است، و خدا به آنچه انجام می دهند، بیناست[ متفاوت]



4جزء (3)سوره آل عمران 

ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِي وًَّل ِمْن َن إِْذ بَعََث فِيِهْم َرسُ لَقَْد َمنَّ َّللاَّ

ُمُهُم اْلِكتَاَب ِه َويَُزِكِّيِهْم َويُعَِلِّ أَْنفُِسِهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِ 

﴾١٦٤﴿لَِفي َضًَّلٍل ُمبِينٍ َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبلُ 

ت که آیات یقینًا خدا بر مؤمنان مّنت نهاد که در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیخ
و پاکشان می کند، و کتاب[ از آلودگی های فکری و روحی]او را بر آنان می خواند و 

.  ندحکمت به آنان می آموزد، و به راستی که آنان پیش از آن در گمراهی آشکاری بود
(۱۶۴)



4جزء (3)سوره آل عمران 

ا أََصابَتُْكْم ُمِصيبَةٌ قَ  ذَا ۖ ْد أََصْبتُْم ِمثْلَْيهَ أََولَمَّ ا قُْلتُْم أَنَّٰى َهٰ

َ َعلَٰى ُكِلِّ شَ قُْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسُكْم ۗ إِ  ْيٍء نَّ َّللاَّ

﴾١٦٥﴿قَِديرٌ 

بدر به در جنگ]آسیبی به شما رسید که بی تردید دو برابرش را [ در جنگ احد]آیا زمانی که 
چگونه این آسیب: می گویید[ از روی بی صبری، جزع، ناراحتی و اضطراب]رساندید، [ دشمن

یامبر، که بر اثر سستی در جنگ، نافرمانی از پ]از ناحیه خود شماست : و از کجاست؟ بگو
(۱۶۵. )یقینًا خدا بر هر کاری تواناست[. نزاع و اختالف، به شما رسید



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِ وَ َوَما أََصابَُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلجَ  ِليَْعلََم ْمعَاِن فَبِإِْذِن َّللاَّ

﴾١٦٦﴿اْلُمْؤِمنِينَ 

با هم [ مؤمن و مشرک]روزی که دو گروه [ در جنگ احد]و آنچه 
ان تا شما را امتح]رویاروی شدند به شما رسید به اذن خدا بود، 

(۱۶۶. )و مؤمنان را معلوم و مشخص نماید[ کند



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِ أَِو لَُهْم تَعَالَْوا قَاتِلُوا فِي سَ َوِليَْعلََم الَِّذيَن نَافَقُوا ۚ َوقِيلَ  بِيِل َّللاَّ

ِر يَْوَمئٍِذ أَْقَرُب تَّبَْعنَاُكْم ۗ ُهْم ِلْلُكفْ اْدفَعُوا ۖ قَالُوا لَْو نَْعلَُم قِتَاًَّل َّلَ 

يَماِن ۚ يَقُولُوَن بِأَْفوَ  ُ أَْعلَُم اِهِهْم َما لَْيَس فِي قُلُوبِ ِمْنُهْم ِلْْلِ ِهْم ۗ َوَّللاَّ

﴾١٦٧﴿بَِما يَْكتُُمونَ 

:  ه شدو به آنان گفت. و نیز کسانی را که نفاق و دورویی ورزیدند، معلوم و مشخص کند
نگیدن اگر ج: گفتند. دفاع کنید[ از مدینه و کیان جامعه]بیایید در راه خدا بجنگید یا 

.  ودند تا ایمانآنان در آن روز به کفر نزدیک تر ب. می دانستیم، قطعًا از شما پیروی می کردیم
نند، به زبانشان چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست؛ و خدا به آنچه پنهان می ک

(۱۶۷. )داناتر است



4جزء (3)سوره آل عمران 

ْخَوانِِهْم َوقَعَ  لُوا ۗ قُْل ُدوا لَْو أََطاُعونَا َما قُتِ الَِّذيَن قَالُوا ِِلِ

﴾١٦٨﴿ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُِسُكُم اْلَمْوتَ 

، و در خانه های خود نشستند، و درباره[از جنگ کناره گرفتند]همان کسانی که 
ه اختیار مرگ چنانچ: ]بگو. اگر از ما فرمان می بردند کشته نمی شدند: برادرانشان گفتند

(۱۶۸. )پس مرگ را از خود دفع کنید، اگر راستگویید[ در دست شماست



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِ أَْمَواتً َوََّل تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِ  ا ۚ بَْل أَْحيَاٌء ي َسبِيِل َّللاَّ

﴾١٦٩﴿ِعْنَد َربِِِّهْم يُْرَزقُونَ 

ه و هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مرده اند، بلک
(۱۶۹. )زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند



4جزء (3)سوره آل عمران 

ُ ِمْن فَ  َن بِالَِّذيَن لَْم ْضِلِه َويَْستَْبِشُروفَِرِحيَن بَِما آتَاُهُم َّللاَّ

ْم  َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََّل هُ يَْلَحقُوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم أََّلَّ 

﴾١٧٠﴿يَْحَزنُونَ 

ای در حالی که خدا به آنچه از بخشش و احسان خود به آنان عطا کرده شادمانند، و بر
هادت نایل و سرانجام به شرف ش]کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند 

(۱۷۰. )شادی می کنند، که نه بیمی بر آنان است ونه اندوهگین می شوند[ می شوند



4جزء (3)سوره آل عمران 

َ يَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة ِمَن َّللاَِّ   ََّل يُِضيُع أَْجَر  َوفَْضٍل َوأَنَّ َّللاَّ

﴾١٧١﴿اْلُمْؤِمنِينَ 

به نعمت و فضلی از سوی خدا و اینکه خدا [ شهیدان]
(۱۷۱. )پاداش مؤمنان را تباه نمی کند، شادمان و مسرورند



4جزء (3)سوره آل عمران 

سُ  ِ َوالرَّ ُهُم اْلقَْرُح ۚ وِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَ الَِّذيَن اْستََجابُوا َلِِلَّ

﴾١٧٢﴿ْوا أَْجٌر َعِظيمٌ ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َواتَّقَ 

را پس از برای نیکوکاران و تقواپیشگان از کسانی که خدا و رسول
عد از برای جنگی دیگر ب]آنکه زخم و جراحت به آنان رسیده بود 

(۱۷۲. )اجابت کردند، پاداشی بزرگ است[ جنگ احد
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فَاْخَشْوُهْم اَس قَْد َجَمعُوا لَُكمْ الَِّذيَن قَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّ 

ُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ فََزاَدُهْم إِيَمانًا َوقَالُوا َحْسبُنَ  ﴾١٧٣﴿ا َّللاَّ

نبوه از لشکری ا: به آنان گفتند[ منافق و عوامل نفوذی دشمن]همان کسانی که مردم  
ر ب[ این تهدید]ولی . برای جنگ با شما گرد آمده اند، از آنان بترسید[ مکه]مردم 

. است[ زارینیکو کارگ]خدا ما را بس است، و او نیکو وکیل و : ایمانشان افزود، و گفتند
(۱۷۳)
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ِ وَ  ُسوٌء َواتَّبَعُوا فَْضٍل لَْم يَْمَسْسُهمْ فَاْنقَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن َّللاَّ

ُ ذُو فَضْ  ِ ۗ َوَّللاَّ ﴾١٧٤﴿ٍل َعِظيمٍ ِرْضَواَن َّللاَّ

تند، بازگش[ از میدان جنگ]پس با نعمت و بخششی از سوی خدا 
شنودی در حالی که هیچ گزند و آسیبی به آنان نرسیده بود، و از خ

(۱۷۴. )خدا پیروی کردند؛ و خدا دارای فضلی بزرگ است



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِلُكُم الشَّْيَطاُن يَُخِوِّ  افُوُهْم َوَخافُوِن ُف أَْوِليَاَءهُ فًََّل تَخَ إِنََّما ذَٰ

﴾١٧٥﴿إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

راکنی و با شایعه پ]در حقیقت این شیطان است که دوستانش را 
من می ترساند؛ پس اگر مؤ[ گفتار وحشت زا، از رفتن به جهاد

(۱۷۵. )هستید از آنان نترسید و از من بترسید
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وا َن فِي اْلُكْفِر ۚ إِنَّهُ َوََّل يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرُعو ْم لَْن يَُضرُّ

ُ أََّلَّ  َ َشْيئًا ۗ يُِريُد َّللاَّ ِخَرةِ ۖ َولَُهْم  يَْجعََل لَُهْم َحظاا فِي اْْل َّللاَّ

﴾١٧٦﴿َعذَاٌب َعِظيمٌ 

ه خدا هیچ و مبادا آنان که در کفر می شتابند، تو را اندوهگین کنند، آنان هرگز ب
ت هیچ بهره ای در آخر[ به سزای کفرشان]زیانی نمی رسانند، خدا می خواهد 

(۱۷۶. )برای آنان قرار ندهد، و برای آنان عذابی بزرگ است
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وإِنَّ الَِّذيَن اْشتََرُوا اْلُكْفَر بِ  يَماِن لَْن يَُضرُّ َ َشْيئًا اِْلِ ا َّللاَّ

﴾١٧٧﴿َولَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ 

ند، مسلمًا کسانی که کفر را به بهای از دست دادن ایمان خرید
اک هرگز به خدا هیچ زیانی نمی رسانند، و برای آنان عذابی دردن

(۱۷۷. )است



4جزء (3)سوره آل عمران 

ٌر ِْلَْنفُِسِهْم ۚ نََّما نُْمِلي لَُهْم َخيْ َوََّل يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا أَ 

﴾١٧٨﴿نٌ ًما ۚ َولَُهْم َعذَاٌب ُمِهيإِنََّما نُْمِلي لَُهْم ِليَْزَداُدوا إِثْ 

 دهیم به و کسانی که کافر شدند، گمان نکنند مهلتی که به آنان می
ر سودشان خواهد بود، جز این نیست که مهلتشان می دهیم تا ب

(۱۷۸. )گناه خود بیفزایند، و برای آنان عذابی خوار کننده است
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ُ ِليََذَر اْلُمْؤِمنِيَن عَ  ٰى يَِميَز لَٰى َما أَْنتُْم َعلَْيِه َحتَّ َما َكاَن َّللاَّ

 ُ ِكنَّ  ِليُْطِلعَُكْم َعلَىاْلَخبِيَث ِمَن الطَّيِِِّب ۗ َوَما َكاَن َّللاَّ اْلغَْيِب َولَٰ

َ يَْجتَبِي ِمْن ُرُسِلِه َمْن يَشَ  ِ َوُرسُ َّللاَّ ِلِه ۚ َوإِْن اُء ۖ فَآِمنُوا بِاَلِلَّ

﴾١٧٩﴿ِظيمٌ تُْؤِمنُوا َوتَتَّقُوا فَلَُكْم أَْجٌر عَ 

و خوب که منافق از مؤمن،]که شما بر آن قرار دارید [ وضعی]خدا بر آن نیست که مؤمنان را بر این 
های به سبب آزمایش]تا پلید را از پاک [ بر آن است]واگذارد، [ از بد مشخص و معلوم نیست

گاه کند. جدا سازد[ مختلف ادگانش ولی خدا از میان فرست. و خدا بر آن نیست که شما را بر غیب آ
گاه کردن به غیب]هر کس را بخواهد  .  مان آوریدبرمی گزیند، پس به خدا و فرستادگانش ای[ برای آ

(۱۷۹. )و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید، برای شما پاداشی بزرگ خواهد بود
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ُ ِمْن فَضْ َوََّل يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ  ِلِه ُهَو َخْيًرا بَِما آتَاُهُم َّللاَّ

ِ قُوَن َما بَِخلُوا بِِه يَْومَ لَُهْم ۖ بَْل ُهَو َشرٌّ لَُهْم ۖ َسيَُطوَّ  اْلِقيَاَمِة ۗ َوَلِِلَّ

 ُ ﴾١٨٠﴿يرٌ  بَِما تَْعَملُوَن َخبِ ِميَراُث السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۗ َوَّللاَّ

آن بخل و کسانی که خدا به آنچه از فضلش به آنان داده بخل می ورزند، گمان نکنند که
ل به زودی آنچه به آن بخ. به سود آنان است، بلکه آن بخل به زیانشان خواهد بود

و میراث آسمان ها و زمین فقط در . ورزیدند در روز قیامت طوق گردنشان می شود
گاه است (۱۸۰. )سیطره مالکّیت خداست، و خدا به آنچه انجام می دهید، آ
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ُ قَْوَل الَِّذينَ  َ فَِقيرٌ لَقَْد َسِمَع َّللاَّ َونَْحُن أَْغنِيَاُء ۘ قَالُوا إِنَّ َّللاَّ

 َونَقُوُل ذُوقُوا ْنبِيَاَء بِغَْيِر َحٍقِّ َسنَْكتُُب َما قَالُوا َوقَتْلَُهُم اْْلَ 

﴾١٨١﴿َعذَاَب اْلَحِريقِ 

.  نید، ش«خدا نیازمند است و ما بی نیازیم»: محققًا خدا سخن کسانی را که گفتند
[  ه اعمالشاندر پروند]کشتن پیامبران را از روی ستم [ نیز]بی تردید آنچه را گفتند، و 

(۱۸۱. )عذاب سوزان را بچشید: می گوییم[ روز قیامت]می نویسیم، و 
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ِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيِديُكْم وَ  َ لَْيَس بَِظًّلَّ ذَٰ ﴾١٨٢﴿ٍم ِلْلعَبِيدِ أَنَّ َّللاَّ

یش به خاطر فسق و فجور و گناهانی است که خود پ[ عذاب]این 
(۱۸۲. )فرستادید، و گرنه خدا به بندگان ستمکار نیست
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َ َعِهَد إِلَيْ  تَّٰى يَأْتِيَنَا نَا أََّلَّ نُْؤِمَن ِلَرُسوٍل حَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ

بِاْلبَيِِّنَاِت  َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن قَْبِليبِقُْربَاٍن تَأُْكلُهُ النَّاُر ۗ قُْل قَدْ 

﴾١٨٣﴿ُهْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ َوبِالَِّذي قُْلتُْم فَِلَم قَتَْلتُُمو

یاوریم تا خدا به ما سفارش کرده است که به هیچ پیامبری ایمان ن: کسانی که گفتند
: بسوزاند، بگو[غیبی]یک قربانی بیاورد که آن را آتش [ به نشانه صدق نبوتش]برای ما 

تگویید، پس پیش از من پیامبرانی دالیل روشن و آنچه گفتید برای شما آوردند؛ اگر راس
(۱۸۳)چرا آنان را کشتید؟ 
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اْلبَيِِّنَاِت ٌل ِمْن قَْبِلَك َجاُءوا بِ فَإِْن َكذَّبُوَك فَقَْد ُكِذَِّب ُرسُ 

بُِر َواْلِكتَاِب اْلُمنِيرِ  ﴾١٨٤﴿َوالزُّ

لمًا مس[ غمگین مباش]تو را تکذیب کردند، [ این یهودیان بهانه جو]اگر 
ند و ی مشتمل بر پ]رسوالنی هم که پیش از تو دالیل روشن، و نوشته ها 

(۱۸۴)و کتاب روشنگر آورده بودند، تکذیب شدند؟ [ موعظه
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ُكْم يَْوَم نََّما تَُوفَّْوَن أُُجورَ ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت ۗ َوإِ 

 فَقَْد فَاَز ۗ اِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ اْلِقيَاَمِة ۖ فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّ 

ْنيَا إَِّلَّ َمتَاعُ  ﴾١٨٥﴿اْلغُُرورِ َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ

ه شما هر کسی مرگ را می چشد؛ و بدون تردید روز قیامت پاداش هایتان به طور کامل ب
ده پس هر که را از آتش دور دارند و به بهشت درآورند مسلمًا کامیاب ش. داده می شود

(۱۸۵. )است؛ و زندگی این دنیا جز کاالی فریبنده نیست
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ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا فُِسُكْم َولَتَْسَمعُنَّ لَتُْبلَُونَّ فِي أَْمَواِلُكْم َوأَنْ 

يًرا ۚ َوإِْن ِذيَن أَْشَرُكوا أَذًى َكثِ اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم َوِمَن الَّ 

لِ  ﴾١٨٦﴿َك ِمْن َعْزِم اْْلُُمورِ تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰ

تاب یقینًا در اموال و جان هایتان امتحان خواهید شد، و مسلمًا از کسانی که پیش از شما ک
واهید از کسانی که شرک آوردند، سخنان رنج آور بسیاری خ[ نیز]آسمانی به آنان داده شده و 

زید بپرهی[ از تجاوز از حدود الهی]شکیبایی ورزید و [ در برابر آزار اینان]شنید، و اگر 
(۱۸۶. )این اموری است که مالزمت بر آن از واجبات است.[ سزاوارتر است]
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ُ ِميثَاَق الَِّذيَن أُ  نُنَّهُ ِللنَّاِس َوََّل وتُوا اْلِكتَاَب لَتُبَيِِّ َوإِْذ أََخذَ َّللاَّ

َمنًا قَِليًًّل ۖ وِرِهْم َواْشتََرْوا بِِه ثَ تَْكتُُمونَهُ فَنَبَذُوهُ َوَراَء ُظهُ 

﴾١٨٧﴿فَبِئَْس َما يَْشتَُرونَ 

ان گرفت هنگامی که خدا از کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده شد، پیم[ یاد کنید]و 
پس آن . دآن را برای مردم بیان کنید و پنهانش ننمایی[ احکام و حقایق]که حتمًا باید 

بهایی به را ترک کردند و به آن اعتنایی ننمودند، و در برابر ترک آن اندک[ عهد و کتاب]
(۱۸۷. )دست آوردند؛ و بد چیزی است آنچه به دست می آورند
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أَْن يُْحَمُدوا  بَِما أَتَْوا َويُِحبُّونَ ََّل تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحونَ 

ذَاِب ۖ َولَُهْم نَُّهْم بَِمفَاَزةٍ ِمَن اْلعَ بَِما لَْم يَْفعَلُوا فًََّل تَْحَسبَ 

﴾١٨٨﴿َعذَاٌب أَِليمٌ 

[ اسالماز پنهان داشتن حقایق و باز داشتن مردم از]البته مپندار کسانی که به آنچه 
از ]ند انجام دادند، شادمانی می کنند، و دوست دارند به آنچه انجام نداده اند ستایش شو

رای ب[ بلکه]پس گمان مبر که برای آنان نجاتی از عذاب است، [ عذاب خدا در امانند،
(۱۸۸. )آنان عذابی دردناک خواهد بود
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ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَرْ  ُ َعلَٰى ُكِلِّ َوَلِِلَّ  َشْيٍء ِض ۗ َوَّللاَّ

﴾١٨٩﴿قَِديرٌ 

ره و مالکّیت و فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط در سیط
(۱۸۹. )خداست، و خدا بر هر کاری تواناست



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِل ِض َواْختًَِّلِف اللَّيْ إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَرْ 

﴾١٩٠﴿ابِ َوالنََّهاِر َْليَاٍت ِْلُوِلي اْْلَْلبَ 

یقینًا در آفرینش آسمان ها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، 
ندان برای خردم[ بر توحید، ربوبّیت و قدرت خدا]نشانه هایی 

(۱۹۰. )است
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َ قِيَاًما وَ  ِهْم قُعُوًدا َوَعلَٰى ُجنُوبِ الَِّذيَن يَْذُكُروَن َّللاَّ

ا َخلَْقَت اَواِت َواْْلَْرِض َربَّنَا مَ َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السَّمَ 

ذَا بَاِطًًّل ُسْبَحانََك فَِقنَا عَ  ﴾١٩١﴿ذَاَب النَّارِ َهٰ

ته در آنان که همواره خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می کنند، و پیوس
:[ و از عمق قلب همراه با زبان می گویند]آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند، 

ّزه و را بیهوده نیافریدی، تو از هر عیب و نقصی من[ جهان با عظمت]این ! پروردگارا
(۱۹۱. )پاکی؛ پس ما را از عذاب آتش نگاهدار



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِللظَّاِلِميَن ِمْن فَقَْد أَْخَزْيتَهُ ۖ َوَماَربَّنَا إِنََّك َمْن تُْدِخِل النَّارَ 

﴾١٩٢﴿أَْنَصارٍ 

وایش بی تردید هر که را تو در آتش در آوری، قطعًا خوار و رس! پروردگارا
(۱۹۲. )کرده ای، و برای ستمکاران هیج یاری وجود ندارد



4جزء (3)سوره آل عمران 

يَماِن أَْن آِمنُ َربَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا يُ  وا بَِربُِِّكْم نَاِدي ِلْْلِ

َع يِِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا مَ نُوبَنَا َوَكِفِّْر َعنَّا سَ فَآَمنَّا ۚ َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُ 

﴾١٩٣﴿اْْلَْبَرارِ 

را به ایمان ف[ که مردم را]ندا دهنده ای را شنیدیم [ صدای]بی تردید ما ! پروردگارا
ن ما را گناها! پروردگارا. پس ما ایمان آوردیم. می خواند که به پروردگارتان ایمان آورید

(۱۹۳. )بیامرز، و بدی هایمان را از ما محو کن، و ما را در زمره نیکوکاران بمیران



4جزء (3)سوره آل عمران 

يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۗ  ُرُسِلَك َوََّل تُْخِزنَاَربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَىٰ 

﴾١٩٤﴿إِنََّك ََّل تُْخِلُف اْلِميعَادَ 

ده ای به آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده دا! پروردگارا
ما عطا فرما و روز قیامت، ما را رسوا و خوار مکن؛ زیرا تو خلف

(۱۹۴)وعده نمی کنی؟ 



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِمْن َذَكٍر ِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكمْ فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِِّي ََّل أُ 

ُجوا ِمْن فَالَِّذيَن َهاَجُروا َوأُْخرِ أَْو أُْنثَٰى ۖ بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض ۖ

نَّ َعْنُهْم لُوا َوقُتِلُوا َْلَُكِفِّرَ ِديَاِرِهْم َوأُوذُوا فِي َسبِيِلي َوقَاتَ 

َهاُر ثََوابًا ِمْن اٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَنْ َسيِِّئَاتِِهْم َوَْلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّ 

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن ا ِ ۗ َوَّللاَّ ﴾١٩٥﴿لثََّوابِ ِعْنِد َّللاَّ
ما را یقینًا من عمل هیچ عمل کننده ای از ش[ که]پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد 

دند، و از هجرت کر[ برای خدا]از مرد یا زن که همه از یکدیگرند تباه نمی کنم؛ پس کسانی که 
خانه هایشان رانده شدند، و در راه من آزار دیدند، و جنگیدند و کشته شدند، قطعًا بدی

ت، آن نهرها جاری اس[ درختان  ]هایشان را محو خواهم کرد و آنان را به بهشت هایی که از زیر  
(۱۹۵. )پاداشی است از سوی خدا و خداست که پاداش نیکو نزد اوست[ که]وارد می کنم 



4جزء (3)سوره آل عمران 

نََّك تَقَلُُّب الَِّذينَ  ﴾١٩٦﴿َكفَُروا فِي اْلبًَِّلدِ ََّل يَغُرَّ

با وسایل و ابزار فراوان و ]رفت و آمد کافران در شهرها 
(۱۹۶. )تو را به طمع نیندازد[ شوکت ظاهری



4جزء (3)سوره آل عمران 

﴾١٩٧﴿ُم ۚ َوبِئَْس اْلِمَهادُ َمتَاٌع قَِليٌل ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَّ 

است؛ [ و ناچیزی از زندگی زود گذر دنیا]برخورداری اندک [ این]
(۱۹۷. )سپس جایگاهشان دوزخ است، و آن بد آرامگاهی است



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِكِن الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَ  ْحتَِها ُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَ لَٰ

ِ ۗ َوَما ِعنْ اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها نُُزًَّل مِ  ِ َخْيٌر ْن ِعْنِد َّللاَّ َد َّللاَّ

﴾١٩٨﴿ِلْْلَْبَرارِ 

برای [ دندو فریفته زرق و برق زندگی مادی نش]کسانی که از پروردگارشان پروا کردند 
. ندآن نهرها جاری است، در آنجا جاودانه ا[ درختان  ]آنان بهشت هایی است که از زیر  

[ غیر از بهشت و نعمت هایش]پذیرایی از سوی خداست، و آنچه [ این به عنوان آغاز]
(۱۹۸. )نزد خداست، برای نیکوکاران بهتر است



4جزء (3)سوره آل عمران 

ِ َوَما أُْنِزَل إِ َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن يُْؤمِ  لَْيُكْم َوَما ُن بِاَلِلَّ

ِ َّلَ  ِ ثَ أُْنِزَل إِلَْيِهْم َخاِشِعيَن َلِِلَّ َمنًا قَِليًًّل ۗ يَْشتَُروَن بِآيَاِت َّللاَّ

ئَِك لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهِ  َ َسِريُع اْلحِ أُولَٰ ﴾١٩٩﴿َسابِ ْم ۗ إِنَّ َّللاَّ

ه و آنچه بی تردید از اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و آنچه به سوی شما نازل شد
سار به سوی خودشان فرود آمده ایمان می آورند، در حالی که در برابر خدا فروتن و خاک

شی برای آنان نزد پروردگارشان پادا. بوده، آیات خدا را به بهای اندک نمی فروشند
(۱۹۹. )شایسته و مناسب است؛ یقینًا خدا حسابرسی سریع است



4جزء (3)سوره آل عمران 

اتَّقُوا َصابُِروا َوَرابُِطوا وَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا وَ 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ  ﴾٢٠٠﴿َّللاَّ

کیبایی شکیبایی کنید، و دیگران را هم به ش[ در برابر حوادث! ]ای اهل ایمان
د و پیون[ چه در حال آسایش چه در بال و گرفتاری]وادارید، و با یکدیگر 

(۲۰۰. )ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا نمایید تا رستگار شوید



4جزء (4)سوره نساء 

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ

َوَخلََق ِمْنَها َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي

َ الَّ َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًَّل َكثِيًرا وَ  ِذي تََساَءلُوَن نَِساًء ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

َ َكاَن َعلَْيكُ  ﴾١﴿ْم َرقِيبًابِِه َواْْلَْرَحاَم ۚ إِنَّ َّللاَّ

.به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی
ن آفرید و پروردگارتان بپرهیزید، آنکه شما را از یک ت[ مخالفت با فرمان های  ]از ! ای مردم

ده و او پدید آورد و از آن دو تن، مردان و زنان بسیاری را پراکن[ جنس]از [ نیز]جفتش را 
قطع ]د و از و از خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می کنید، پروا کنی. منتشر ساخت

(۱. )تیقینًا خدا همواره بر شما حافظ و نگهبان اس. خویشاوندان بپرهیزید[ رابطه با



4جزء (4)سوره نساء 

لُوا اْلَخبِيثَ َوآتُوا اْليَتَاَمٰى أَْمَوالَُهْم ۖ َوَّلَ  بِالطَّيِِِّب ۖ َوََّل  تَتَبَدَّ

﴾٢﴿بِيًراُكْم ۚ إِنَّهُ َكاَن ُحوبًا كَ تَأُْكلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَٰى أَْمَوالِ 

 ارزش پست و بی[ اموال]به آنان بدهید، و [ پس از رشدشان]اموال یتیمان را 
ا عوض نکنید؛ و اموالشان را ب[ آنان]مرغوب و با ارزش [ اموال  ]را با [ خود]

(۲. )ضمیمه کردن به اموال خود نخورید؛ زیرا آن گناهی بزرگ است



4جزء (4)سوره نساء 

ا َطاَب لَُكْم اْليَتَاَمٰى فَاْنِكُحوا مَ َوإِْن ِخْفتُْم أََّلَّ تُْقِسُطوا فِي

َّلَّ تَْعِدلُوا بَاَع ۖ فَإِْن ِخْفتُْم أَ ِمَن النَِِّساِء َمثْنَٰى َوثًَُّلَث َورُ 

ِلَك أَْدنَٰى أََّلَّ فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُكُ  ﴾٣﴿ تَعُولُواْم ۚ ذَٰ

الت عد[ در صورت ازدواج با آنان]واگر می ترسید که نتوانید در مورد دختران یتیم 
ه زنانی که شما را خوش آید دو دو و سه سه و چهار چهار ب[ دیگر]ورزید، بنابراین از 

یک زن یا به پس اگر می ترسید که با آنان به عدالت رفتار نکنید، به. همسری بگیرید
به اینکه [ اکتفای به یک همسر عقدی]؛ این [اکتفا کنید]کنیزانی که مالک شده اید 

(۳. )ستم نورزید و از راه عدالت منحرف نشوید، نزدیک تر است



4جزء (4)سوره نساء 

َعْن َشْيٍء لَةً ۚ فَإِْن ِطْبَن لَُكمْ َوآتُوا النَِِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِحْ 

﴾٤﴿يئًاِمْنهُ نَْفًسا فَُكلُوهُ َهنِيئًا َمرِ 

م و بدون چش]ومهریه زنان را به عنوان هدیه ای الهی با میل و رغبت 
یل به خودشان بدهید؛ واگر چیزی از آن را با م[ داشت و مّنت گذاری

(۴. )و رضایت خود به شما ببخشند، آن را حالل و گوارا بخورید



4جزء (4)سوره نساء 

ُ لَ َوََّل تُْؤتُوا السُّفََهاَء أَْمَوالَُكمُ  ُكْم قِيَاًما  الَّتِي َجعََل َّللاَّ

﴾٥﴿وفًاولُوا لَُهْم قَْوًَّل َمْعرُ َواْرُزقُوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم َوقُ 

یده به شما گردان[ زندگی]و اموالتان را که خدا مایه قوام و برپایی 
سبک مغزان ندهید، ولی آنان را از درآمد آن بخورانید و لباس 

(۵. )خن گوییدبپوشانید و با آنان به صورتی شایسته و پسندیده س



4جزء (4)سوره نساء 

ْم ُرْشًدا فَاْدفَعُوا ا النَِِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم ِمْنهُ َواْبتَلُوا اْليَتَاَمٰى َحتَّٰى إَِذا بَلَغُو

َوَمْن َكاَن َغنِياا َرافًا َوبَِداًرا أَْن يَْكبَُروا ۚإِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم ۖ َوََّل تَأُْكلُوَها إِسْ 

َذا َدفَْعتُْم إِلَْيِهْم ْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف ۚ فَإِ فَْليَْستَْعِفْف ۖ َوَمْن َكاَن فَِقيًرا فَ 

ِ َحِسيبًاأَْمَوالَُهْم فَأَْشِهُدوا َعلَْيِهْم ۚ َوَكفَىٰ  ﴾٦﴿ بِاَلِلَّ
ند، پس اگر در بیازمایید تا زمانی که به حّد ازدواج برس[ نسبت به امور زندگی]و یتیمان را 

ه سن آنکه مبادا ب[ ترس]آنان رشد الزم را یافتید اموالشان را به خودشان بدهید و آن را از 
آنکه [ از سرپرستان ایتام]و . به اسراف وشتاب مخورید[ و از شما بگیرند]رشد رسند 

ر که خودداری کند؛ و ه[ از تصّرف در مال یتیم به عنوان حق الزحمه]توانگر است باید 
به تهیدست است به اندازه متعارف مصرف نماید؛ وهنگامی که خواستید اموالشان را

گیرید؛ و بر آنان گواه ب[ برای آنکه در آینده اختالف و نزاعی پیش نیاید]خودشان بدهید 
(۶. )خدا برای محاسبه کافی است



4جزء (4)سوره نساء 

ا تََرَك الْ  َجاِل نَِصيٌب ِممَّ َوِللنَِِّساِء َواِلَداِن َواْْلَْقَربُونَ ِللِرِّ

ا تََرَك اْلَواِلَداِن وَ  ا قَلَّ نَِصيٌب ِممَّ ِمْنهُ أَْو اْْلَْقَربُوَن ِممَّ

﴾٧﴿َكثَُر ۚ نَِصيبًا َمْفُروًضا

ی به جای می گذارند سهم[ پس از مرگ خود]برای مردان از آنچه پدر و مادر و نزدیکان 
است؛ و برای زنان هم آنچه پدر و مادر و نزدیکان به جای می گذارند سهمی است، 

(۷. )اندک باشد یا بسیار، سهمی است الزم وواجب



4جزء (4)سوره نساء 

ْلَمَساِكيُن ْربَٰى َواْليَتَاَمٰى َواَوإِذَا َحَضَر اْلِقْسَمةَ أُولُو اْلقُ 

﴾٨﴿ْوًَّل َمْعُروفًافَاْرُزقُوُهْم ِمْنهُ َوقُولُوا لَُهْم قَ 

مندان چون هنگام تقسیم کردن ارث، خویشاوندان و یتیمان و مست
حاضر شدند، چیزی از آن را به ایشان بدهید، و با آنان سخنی

(۸. )شایسته و پسندیده گویید



4جزء (4)سوره نساء 

يَّةً ِض َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكوا مِ  عَافًا َخافُوا ْن َخْلِفِهْم ذُِرِّ

َ َولْ  ﴾٩﴿يَقُولُوا قَْوًَّل َسِديًداَعلَْيِهْم فَْليَتَّقُوا َّللاَّ

ایع شدن از ض]و کسانی که اگر فرزندانی ناتوان پس از خود به جای می گذارند، بر آنان 
پس . ترسندب[ از اینکه حقوق یتیمان دیگران را ضایع کنند]بیم دارند، باید [ حقوقشان

ست و سخنی در[ درباره آنان]از خدا پروا کنند، و [ نسبت به شأن یتیمان]الزم است 
(۹. )استوار گویند
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أُْكلُوَن فِي يَتَاَمٰى ُظْلًما إِنََّما يَ إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل الْ 

﴾١٠﴿ِعيًرابُُطونِِهْم نَاًرا ۖ َوَسيَْصلَْوَن سَ 

قط در بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند، ف
شکم های خود آتش می خورند، و به زودی در آتش فروزان در 

(۱۰. )آیند
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ُ فِي أَْوََّلِدُكْم ۖ ِللذََّكرِ  ْن ُكنَّ نَِساًء فَْوَق ِمثُْل َحِظِّ اْْلُْنثَيَْيِن ۚ فَإِ يُوِصيُكُم َّللاَّ

َوِْلَبََوْيِه ِلُكِلِّ َكانَْت َواِحَدةً فَلََها النِِّْصُف ۚاثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََرَك ۖ َوإِنْ 

ا تََرَك إِْن َكانَ  هُ َولٌَد َوَوِرثَهُ لَهُ َولٌَد ۚ فَإِْن لَْم يَُكْن لَ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ

ِه الثُّلُُث ۚ فَإِْن َكاَن لَهُ  ِه السُُّدُس ۚ ِمنْ أَبََواهُ فَِْلُِمِّ بَْعِد َوِصيٍَّة إِْخَوةٌ فَِْلُِمِّ

لَُكْم نَْفعًا ۚ ْم ََّل تَْدُروَن أَيُُّهْم أَْقَربُ يُوِصي بَِها أَْو َدْيٍن ۗ آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤكُ 

َ َكاَن َعِلي ِ ۗ إِنَّ َّللاَّ ﴾١١﴿ًما َحِكيًمافَِريَضةً ِمَن َّللاَّ
[  مّیتمیراث بران  ]و اگر . فرزندانتان سفارش می کند که سهم پسر مانند سهم دو دختر است[ ارث]خدا شما را درباره 

و . ستدخترند و بیش از دو دختر باشند، سهم آنان دو سوم میراث است؛ و اگر یک دختر باشد، نصف میراث سهم او
اشته باشد، و برای هر یک از پدر و مادر مّیت چنانچه مّیت فرزندی داشته باشد، یک ششم میراث است؛ و اگر فرزندی ند

و اگر مّیت[ و باقی مانده میراث سهم پدر اوست]پدر و مادرش ارث می برند، برای مادرش یک سوم است [ تنها]
[  ودنسبت به مال خ]پس از وصیتی است که [ همه این سهام. ]برادرانی داشته باشد، سهم مادرش یک ششم است

ام یک برای شما نمی دانید پدران و فرزندانتان کد.[ که باید از اصل مال پرداخت شود]َدْینی است [ پس از]می کند، یا 
فریضه ای [ این تقسیم بندی[. ]بنابراین اختالف سهم ها، شما را نگران نکند و موجب اعتراض نشود]شما سودمندترند 

(۱۱. )از سوی خداست؛ زیرا خدا همواره دانا و حکیم است
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بُُع  لَُهنَّ َولٌَد ۚ فَإِْن َكاَن لَُهنَّ َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لَْم يَُكنْ  َولٌَد فَلَُكُم الرُّ

ا تََرْكَن ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصيَن بَِها اِممَّ بُُع ِممَّ تََرْكتُْم إِْن لَْم يَُكْن أَْو َدْيٍن ۚ َولَُهنَّ الرُّ

ا تََرْكتُْم ۚ ِمْن بَْعِد َوِص لَُكْم َولٌَد ۚ فَإِْن َكاَن لَُكْم َولٌَد فَلَُهنَّ الثُّ  يٍَّة تُوُصوَن بَِها أَْو ُمُن ِممَّ

اِحٍد ِمْنُهَما ةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلُكِلِّ وَ َدْيٍن ۗ َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكًَّللَةً أَِو اْمَرأَ 

ِلَك فَُهْم شُ  ِصيٍَّة يُوَصٰى بَِها َرَكاُء فِي الثُّلُِث ۚ ِمْن بَْعِد وَ السُُّدُس ۚ فَإِْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن َذٰ

ِ ۗ وَ  ُ َعِليٌم َحِليمٌ أَْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضاٍرِّ ۚ َوِصيَّةً ِمَن َّللاَّ ﴾١٢﴿َّللاَّ

اشته باشند یک نصف میراثی که همسرانتان به جای می گذارند، اگر فرزندی نداشته باشند برای شماست، و اگر فرزندی د
ل مال که باید از اص]َدینی [ پس از]چهارم میراث حّق شماست، پس از وصیتی که نسبت به مال خود می کنند یا 

اند، و اگر و برای زنانتان چنانچه فرزندی نداشته باشید یک چهارم میراثی است که از شما به جای می م[. پرداخت شود
باید از اصل مال که]دینی [ پس از]فرزندی داشته باشید یک هشتم میراث حّق آنان است، پس از وصیتی که کرده اید یا 

رادر و باشد و دارای ب[ یعنی بی اوالد و بدون پدر و مادر]و اگر مرد یا زنی که از او ارث می برند، کالله [. پرداخت شود
اث خواهری است، پس برای هر یک از آن دو نفر یک ششم میراث است؛ و اگر بیش از این باشند در یک سوم میر

اینها در همه[. ]که باید از اصل مال پرداخت شود]شده یا پس از دینی [ نسبت به مال]شریک اند، پس از وصیتی که 
دا، و خدا دانا و این سفارشی است از سوی خ. در وصیتش به وارثان زیان نزند[ صورتی است که با وصیت و اقرار به دین

(۱۲). بردبار است
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ِ ۚ َوَمْن يُِطعِ  َ َوَرُسولَهُ يُْدِخلْ تِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ هُ َجنَّاٍت َّللاَّ

ِلكَ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخا اْلفَْوُز ِلِديَن فِيَها ۚ َوذَٰ

﴾١٣﴿اْلعَِظيمُ 

اینها حدود خداست، و هر که از خدا و رسولش اطاعت کند، 
آن نهرها جاری [ درختان]خدا او را به بهشت هایی که از زیر 

(۱۳. )است درآورد؛ در آن جاودانه اند، و آن است کامیابی بزرگ
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َ َوَرُسولَهُ َويَ  ْلهُ نَاًرا َخاِلًدا تَعَدَّ ُحُدوَدهُ يُْدخِ َوَمْن يَْعِص َّللاَّ

﴾١٤﴿فِيَها َولَهُ َعذَاٌب ُمِهينٌ 

و هر که از خدا و رسولش نافرمانی کند و از حدود او تجاوز 
و نماید، خدا او را در آتشی درآورد که در آن جاودانه است و برای ا

(۱۴. )عذابی خوارکننده است
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تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمنْ  ُدوا َعلَْيِهنَّ  نَِسائُِكْم فَاْستَْشهِ َوالًّلَّ

يُوِت َحتَّٰى أَْمِسُكوُهنَّ فِي اْلبُ أَْربَعَةً ِمْنُكْم ۖ فَإِْن َشِهُدوا فَ 

ُ لَُهنَّ َسبِيًًّل يَتََوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجعَ  ﴾١٥﴿َل َّللاَّ

تان را کسانی که مرتکب زنا می شوند، چهار نفر مرد از خود[ امت  اسالم]و از زنان شما 
ان را در گواهی دادند، آن زشت کار[ به ارتکاب آن]بر آنان به گواهی بخواهید؛ پس اگر 

آنان [ برای نجات]نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد، یا خدا [ به عنوان حبس ابد]خانه ها 
(۱۵. )راهی قرار دهد
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لََحا آذُوُهَما ۖ فَإِْن تَابَا َوأَصْ َواللَّذَاِن يَأْتِيَانَِها ِمْنُكْم فَ 

َ كَ  ابًا َرِحيًمافَأَْعِرُضوا َعْنُهَما ۗ إِنَّ َّللاَّ ﴾١٦﴿اَن تَوَّ

که در صورتی]می شوند [ کار زشت]آن مرد و زنی که مرتکب آن [ مسلمانان]و از شما 
فاسد م]بیازارید؛ و اگر توبه کنند و [ با اجرای حدود خدا]آنان را [ بدون همسر باشند

و اصالح نمایند از آنان دست بردارید؛ زیرا خدا همواره بسیار توبه پذیر[ خود را
(۱۶. )مهربان است
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ِ ِللَّ  َجَهالٍَة ثُمَّ ِذيَن يَْعَملُوَن السُّوَء بِ إِنََّما التَّْوبَةُ َعلَى َّللاَّ

ئِكَ  ُ َعلَْيِهمْ يَتُوبُوَن ِمْن قَِريٍب فَأُولَٰ ُ  يَتُوُب َّللاَّ  ۗ َوَكاَن َّللاَّ

﴾١٧﴿َعِليًما َحِكيًما

انی بی تردید توبه نزد خدا فقط برای کسانی است که از روی ناد
نانند که مرتکب کار زشت می شوند، سپس به زودی توبه می کنند؛ ای
(۱۷. )خدا توبه آنان را می پذیرد، و خدا همواره دانا و حکیم است
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ٰى إِذَا َحَضَر ْعَملُوَن السَّيِِّئَاِت َحتَّ َولَْيَسِت التَّْوبَةُ ِللَِّذيَن يَ 

وتُوَن َوُهْم  اْْلَن َوََّل الَِّذيَن يَمُ أََحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل إِنِِّي تُْبتُ 

ئَِك أَْعتَْدنَا لَهُ  ﴾١٨﴿ْم َعذَابًا أَِليًماُكفَّاٌر ۚ أُولَٰ

یکی از آنان و برای کسانی که پیوسته کارهای زشت مرتکب می شوند، تا زمانی که مرگ
و نیز . ردماکنون توبه ک: گوید[ و در آن لحظه که تمام فرصت ها از دست رفته]فرا رسد 

اک برای اینانند که عذابی دردن. برای آنان که در حال کفر از دنیا می روند، توبه نیست
(۱۸. )آنان آماده کرده ایم
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َوََّل ْن تَِرثُوا النَِِّساَء َكْرًها ۖيَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََّل يَِحلُّ لَُكْم أَ 

يَن بِفَاِحَشٍة ُمبَيِِّنٍَة ْۚيتُُموُهنَّ إَِّلَّ أَْن يَأْتِ تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض َما آتَ 

َرُهوا َشْيئًا تُُموُهنَّ فَعََسٰى أَْن تَكْ َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ۚ فَإِْن َكِرهْ 

ُ فِيِه َخْيًرا َكثِيًرا ﴾١٩﴿َويَْجعََل َّللاَّ

ه طمع و فقط ب]برای شما ارث بردن از زنان در حالی که خوشایند شما نیستند ! ای اهل ایمان
ا در و آنان ر. حالل نیست[ به دست آوردن اموالشان پس از مرگشان با آنان زندگی می کنید

یرید، مگر به آنان داده اید پس بگ[ به عنوان مهریه]تنگنا و فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را 
و اگر . فتار کنیدو با آنان به صورتی شایسته و پسندیده ر. آنکه کار زشت آشکاری مرتکب شوند

چه [ فتار کنیدباز هم با آنان به صورتی شایسته و پسندیده ر]از آنان نفرت داشتید [ به علتی]
(۱۹. )بسا چیزی خوشایند شما نیست و خدا در آن خیر فراوانی قرار می دهد
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ْحَداُهنَّ َكاَن َزْوجٍ َوآتَْيتُْم إِ َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوجٍ مَ 

انًا َوإِثًْما ئًا ۚ أَتَأُْخذُونَهُ بُْهتَ قِْنَطاًرا فًََّل تَأُْخذُوا ِمْنهُ َشيْ 

﴾٢٠﴿ُمبِينًا

و به همسر و اگر خواستید همسری دیگر به جای همسر پیشین جایگزین کنید
.  مگیریدپرداخته اید، چیزی از آن را پس[ به عنوان مهریه]پیشین مال فراوانی 

(۲۰! )آیا آن را با تکیه به تهمت و گناهی آشکار پس می گیرید؟
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ٍض َوأََخْذَن ٰى بَْعُضُكْم إِلَٰى بَعْ َوَكْيَف تَأُْخذُونَهُ َوقَْد أَْفضَ 

﴾٢١﴿ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليًظا

با آمیزش جسمی،]و چگونه آن را پس می گیرید در حالی که 
ما به یکدیگر رسیده اید، و آنان از ش[ تماس روحی و معاشرت

(۲۱. )پیمانی محکم گرفته اند[ به وسیله قرارداد ازدواج]
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ْد َسلََف ۚ َن النَِِّساِء إَِّلَّ َما قَ َوََّل تَْنِكُحوا َما نََكَح آبَاُؤُكْم مِ 

﴾٢٢﴿اَء َسبِيًًّل إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَمْقتًا َوسَ 

، مگر و با زنانی که پدرانتان با آنان ازدواج کرده اند ازدواج نکنید
این عمل، یقیناً . انجام گرفته باشد[ پیش از اعالم این حکم]آنچه 

(۲۲. )عملی بسیار زشت و منفور و بد راهی است
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َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم وَ  َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ اتُُكْم َوَخاََّلتُ ُحِرِّ ُكْم َوبَنَاُت اْْلَخِ أََخَواتُُكْم َوَعمَّ

تِي أَْرضَ  َهاتُُكُم الًّلَّ َهاُت ْعنَُكْم َوأََخَواتُُكْم ِمَن الرَّ َوبَنَاُت اْْلُْخِت َوأُمَّ َضاَعِة َوأُمَّ

تِي فِي ُحُجورِ  تِي َدَخلْ نَِسائُِكْم َوَربَائِبُُكُم الًّلَّ تُْم بِِهنَّ فَإِْن لَْم ُكْم ِمْن نَِسائُِكُم الًّلَّ

َن ِمْن أَْصًَّلبُِكْم َوأَْن ْم َوَحًَّلئُِل أَْبنَائُِكُم الَِّذيتَُكونُوا َدَخْلتُْم بِِهنَّ فًََّل ُجنَاَح َعلَْيكُ 

َ َكاَن َغفُوًرا َرحِ تَْجَمعُوا بَْيَن اْْلُْختَْيِن إَِّلَّ َما قَْد َسلَ  ﴾٢٣﴿يًماَف ۗ إِنَّ َّللاَّ

اله مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه هایتان، و خ: بر شما حرام شده است[ ازدواج با این زنان]
هایتان، و دختران برادر، و دختران خواهر، و مادرانی که شما را شیر داده اند، و خواهران رضاعی شما، و 

[  ه اند، البتهو تحت سرپرستی شما پرورش یافت]مادران همسرانتان، و دختران همسرانتان که در دامان شمایند 
ادرشان را که م]از آن همسرانی که با آنان آمیزش داشته اید، و اگر آمیزش نداشته اید، بر شما گناهی نیست 

و [. ده استبر شما ؟حرام ش]همسران پسرانتان که از نسل شما هستند [ نیز]، و [رها کرده با آنان ازدواج کنید
انجام گرفته[ پیش از اعالم این حکم]، جز آنچه [در یک زمان ممنوع است]هم چنین جمع میان دو خواهر 

(۲۳. )باشد؛ زیرا خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است


