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ْهرا بِالسُّوءِ  ُ اْلجا ْن ظُ َلا يُِحبُّ َّللاه كاانا  ِمنا اْلقاْوِل إَِله ما ِلما ۚ وا

ُ ساِميعًا عاِليًما ﴾١٤٨﴿َّللاه

ه خدا افشای بدی های دیگران را دوست ندارد، جز برای کسی ک
تم، افشای که بر ستمدیده برای دفع س]مورد ستم قرار گرفته است 

(۱۴۸. )؛ و خدا شنوا و داناست[بدی های ستمکار جایز است
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ْيًرا أاْو تُْخفُوهُ أا  ا كاانا ْو تاْعفُوا عاْن ُسوٍء فاإِ إِْن تُْبُدوا خا نه َّللاه

ا قاِديًرا ﴾١٤٩﴿عافُوًّ

[  دیگران]اگر کار خیری را آشکار کنید، یا آن راپنهان دارید، یا از بدِی 
با ]ا ؛ یقینًا خد[کاری مورد پسند خدا انجام داده اید]گذشت کنید، 

(۱۴۹. )همواره گذشت کننده و تواناست[ قدرت داشتن بر انتقام
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يُِريُدونا أانْ إِنه الهِذينا ياْكفُُرونا بِاَللهِ  ُرُسِلِه وا قُوا باْينا وا يُفاِرِّ

ياقُولُونا نُْؤمِ  ُرُسِلِه وا ِ وا ناْكفُُر بِ َّللاه باْعٍض ُن بِباْعٍض وا

يُِريُدونا أاْن ياتهِخذُوا باْينا ذا   ﴾١٥٠﴿ِل ا سابِيًا وا

دا و بی تردید کسانی که به خدا و پیامبرانش کافر می شوند و می خواهند میان خ
: می گویندجدایی اندازند، و[ با ایمان آوردن به خدا و کفرورزی به پیامبران]پیامبرانش 

مان به بعضی ایمان می آوریم و به برخی کافر می شویم و می خواهند میان کفر و ای
(۱۵۰.[ )سبک مغز و بی شعورند]برگزینند، [ خاص]راهی 
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قًّا ۚ وا  ئِ ا ُهُم اْلكاافُِرونا حا
نا عاذاابًا أاْعتاْدناا ِلْلكاافِِريأُولا 

﴾١٥١﴿ُمِهينًا

ر کننده اینان در حقیقت کافرند؛ و ما برای کافران عذابی خوا
(۱۵۱. )آماده کرده ایم
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ُرُسِلهِ  ِ وا نُوا بِاَلله الهِذينا آما قُوا باْينا وا لاْم يُفاِرِّ ٍد ِمْنُهْم وا أاحا

ئِ ا ساْوفا يُْؤتِيِهْم أُُجورا 
ُ غافُوأُولا  كاانا َّللاه ًرا ُهْم ۗ وا

ِحيًما ﴾١٥٢﴿را

ک از وکسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند و میان هیچ ی
آنان جدایی نینداختند، خدا پاداششان را می دهد؛ و خدا همواره 

(۱۵۲. )بسیار آمرزنده و مهربان است
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لا عا  الُ ا أاْهُل اْلِكتااِب أاْن تُناِزِّ اِء ۚياْسأ الُوا لاْيِهْم ِكتاابًا ِمنا السهما فاقاْد ساأ

ِل ا فاقاالُوا أاِرنا  ذاتُْهُم اُموساى  أاْكبارا ِمْن ذا  اخا ةً فاأ ْهرا ا جا اِعقاةُ ا َّللاه لصه

ذُوا اْلِعْجلا ِمْن با  تُْهُم اْلبايِِّناابُِظْلِمِهْم ۚ ثُمه اتهخا اءا ا جا ُت فاعافاْوناا عاْن ْعِد ما

آتاْيناا ُموساى  ُسْلطاانًا ُمبِينً  ِل ا ۚ وا
﴾١٥٣﴿اذا 

ای آنان از تو می خواهند که از آسمان، کتابی بر[ بنا به خواسِت نامعقولشان]اهل کتاب 
:  د، و گفتنداز موسی بزرگ تر از آن را خواستن[ این بازیگران زشت باطن]نازل کنی، البته 

از پس از ب. پس آنان را به کیفر ستمشان صاعقه فرو گرفت. خدا را آشکارا به ما نشان ده
ه را به دالیل روشن برای آنان آمد، گوسال[ بر وحدانّیت حق و ضرورت خداپرستی]آنکه 

هانی روشن گذشتیم و به موسی بر[ گناه بزرگ و زشت هم]عنوان معبود گرفتند، و ما از این 
(۱۵۳. )و قدرتی آشکار دادیم
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فاْعناا فاْوقاُهُم الطُّورا بِِمي را قُْلناا لاُهُم ادْ وا ُخلُوا اْلباابا ثااقِِهْم وا

قُْلناا لاُهْم َلا تاْعُدوا فِ  ًدا وا ْذناا مِ ُسجه أاخا ْنُهْم ِميثااقًا ي السهْبِت وا

﴾١٥٤﴿غاِليًظا

برفرازشان [به پذیرفتن تورات، عمل به آن و ایمان به موسی]و کوه طور را به سبب پیمانشان 
[  ا دِر معبدشهر ی]با تواضع و فروتنی و سجده کنان، از دروازه : برافراشتیم، و به آنان گفتیم

و از آنان .تجاوز نکنید[ از حکم حرمت صید ماهی]روز شنبه : به آنان گفتیم[ نیز]و . درآیید
(۱۵۴. )پیمانی محکم و استوار گرفتیم[ برای اجرای احکام تورات و فرمان های موسی]
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ُكفْ  ا ناْقِضِهْم ِميثااقاُهْم وا قا فابِما ِ وا تِْلِهُم اْْلاْنبِيااءا ِرِهْم بِآيااِت َّللاه

قاْوِلِهْم قُلُوبُنا  ٍقِّ وا ُ بِغاْيِر حا ا ا ُغْلٌف ۚ باْل طاباعا َّللاه لاْيها  عا

﴾١٥٥﴿ِليًا بُِكْفِرِهْم فااا يُْؤِمنُونا إَِله قا 

پیامبران، و پس به کیفر پیمان شکنی آنان و کفرشان به آیات خدا، و به ناحق کشتن
خن از این رو س]شان که دل های ما در پوشش و حجاب است [ بی پایه و باطل]گفتار 

شان ُمهِر بلکه به سبب کفرشان بر دل های[ حق را درک نمی کنیم، لعنتشان کردیم؛
(۱۵۵. )زدیم؛ به همین سبب جز اندکی ایمان نمی آورند[ محرومیت از فهم معارف]
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قاْوِلِهْم عالاى  ما  بُِكْفِرِهْم وا ﴾١٥٦﴿ْرياما بُْهتاانًا عاِظيًماوا

ان بر مریِم و گفتارش[ به نبّوت عیسی]به سبب کفرشان [ نیز]و 
لعنتشان ]ود که افترا و بهتان بزرگی ب[ پاکدامن و آراسته به عفت]

(۱۵۶.[ )کردیم
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ِسيحا عِ  قاْوِلِهْم إِنها قاتاْلناا اْلما ُسولا َّللاهِ وا ْرياما را ا قاتالُوهُ يساى اْبنا ما ما  وا

ِكْن ُشبِِّها لاُهمْ 
لا  لابُوهُ وا ا صا ما إِنه الهِذينا اْختالافُو ۚوا ا فِيِه لاِفي شاٍ ِّ  وا

 ِّ ا لاُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إَِله اتِ ا قاتا ِمْنهُ ۚ ما ما لُوهُ بااعا الظهِنِّ ۚ وا

﴾١٥٧﴿ياِقينًا
در . تیمشان که ما عیسی بن مریم فرستاده خدا را کش[ سراسر دروغ]و به سبب گفتاِر 

ین خاطر شخصی به ا]صورتی که او رانکشتند و به دار نیاویختند، بلکه بر آنان ُمشتبه شد 
اختالف ؛ و کسانی که درباره او[را به گمان اینکه عیسی است به دار آویختند و کشتند

گ اهی کردند، نسبت به وضع وحال او در شک هستند، و جز پیروی از گمان و وهم، هیچ آ
(۱۵۷. )و علمی به آن ندارند، و یقینًا او را نکشتند
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كاانا  ُ إِلاْيِه ۚ وا فاعاهُ َّللاه ِكيًماباْل را ُ عاِزيًزا حا ﴾١٥٨﴿ َّللاه

بلکه خدا او را به سوی خود باال برد؛ و خدا همواره توانای
(۱۵۸. )شکست ناپذیر و حکیم است
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إِْن ِمْن أاْهِل اْلِكتااِب إَِله لايُ  ياْوما ْؤِمنانه بِِه قاْبلا ما وا ْوتِِه ۖ وا

لاْيِهْم شاِهيدً  ِة ياُكوُن عا ﴾١٥٩﴿ااْلِقيااما

قایق که لحظه روشن شدن ح]و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر آنکه پیش از مرگش 
یامبر که او فرستاده خدا، بنده او و مژده دهنده به ظهور پ]به مسیح ایمان می آورد [ است

قاید و ع]و مسیح روز قیامت بر [ اسالم است، ولی ایمان در آن لحظه سودبخش نیست
(۱۵۹. )آنان گواه است[ اعمال
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ره  لاْيِهْم طايِِّبااتٍ فابُِظْلٍم ِمنا الهِذينا هااُدوا حا  أُِحلهْت لاُهْم ْمناا عا

ِ كا  ِدِِّهْم عاْن سابِيِل َّللاه بِصا ﴾١٦٠﴿ثِيًراوا

د، و به سزای روا داشتن[ به آیات خدا و بر خود و دیگران]پس به کیفر ستمی که یهودیان 
الل آنکه بسیاری از مردم را از راه خدا بازداشتند، چیزهای پاکیزه ای را که بر آنان ح

.  محرام کردی[ مانند صید ماهی و خوردِن چربی و شیر و گوشت حیوانات]شده بود 
(۱۶۰)
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قاْد نُُهوا عاْنهُ  باا وا أاْخِذِهُم الِرِّ الا النه وا أاْكِلِهْم أاْموا اِس  وا

أاْعتاْدناا ِلْلكاافِ  ﴾١٦١﴿اِرينا ِمْنُهْم عاذاابًا أاِليمً بِاْلبااِطِل ۚ وا

، و خوردن ربا گرفتنشان با آنکه از آن نهی شده بودند[ نیز به سبب]و 
رام پاکیزه های حالل شده را بر آنان ح]اموال مردم به باطل و نامشروع 

(۱۶۱. )و ما برای کافران عذابی دردناک آماده کرده ایم[ کردیم
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اِسُخونا فِي اْلِعْلِم ِمْنهُ  ِكِن الره اْلُمْؤِمنُونا يُْؤِمنُونا لا  ا أُْنِزلا ْم وا  بِما

ا ا أُْنِزلا ِمْن قاْبِل ا ۚ وا ما الْ إِلاْي ا وا ةا ۚ وا ُمْؤتُونا ْلُمِقيِمينا الصهاا

اْليا  ِ وا اْلُمْؤِمنُونا بِاَلله كااةا وا ئِ ا سانُ الزه
ْؤتِيِهْم أاْجًرا ْوِم اْْلِخِر أُولا 

﴾١٦٢﴿عاِظيًما
ان نماز، برپادارندگ[ به موسی و تورات]ولی از میان آنان، ثابت قدمان در دانش، مؤمناِن 

[  امبرانبر پی]پرداخت کنندگان زکات، مؤمنان به خدا و روز قیامت، به آنچه بر تو و 
ی به ایشان پیش از تو نازل شده ایمان واقعی می آورند آنان هستند که یقینًا پاداش بزرگ

(۱۶۲. )عطا خواهیم کرد
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ْينا  ا أاْوحا ْيناا إِلاْي ا كاما النهبِيِِّينا إِنها أاْوحا ِمْن باْعِدِه ۚ ا إِلاى  نُوحٍ وا

اعِ  إِْسما اِهيما وا ْيناا إِلاى  إِْبرا أاْوحا ياْعقُوبا وا اقا وا إِْسحا اْْلاْسبااِط يلا وا وا

هااُرونا  يُونُسا وا أايُّوبا وا ِعيساى  وا آتاْينا وا انا ۚ وا ُسلاْيما ا دااُوودا  وا

بُوًرا ﴾١٦٣﴿زا
به ما به تو وحی کردیم، همان گونه که به نوح و پیامبران پس از او وحی کردیم؛ و

و ایوب و عیسی[ دارای مقام نبوتشان]ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان 
(۱۶۳. )و یونس و هارون و سلیمان نیز وحی نمودیم؛ و به داود، زبور دادیم
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ْصنااُهْم عالايْ  ُرُسًا قاْد قاصا ُرُسًا لا وا ْم  ا ِمْن قاْبُل وا

 ُ كالهما َّللاه ﴾١٦٤﴿ ُموساى  تاْكِليًماناْقُصْصُهْم عالاْي ا ۚ وا

توگفتیم، و که سرگذشت آنان را پیش از این برای[ وحی کردیم]و به پیامبرانی 
و . ت نکرده ایمکه سرگذشتشان را برای تو حکای[ را برانگیخته ایم]پیامبرانی 

(۱۶۴. )خدا با موسی به صورتی ویژه و بیواسطه سخن گفت
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ُمْنِذِرينا لِ  ةٌ ئااه ياُكونا ِللنهاِس ُرُسًا ُمباِشِِّرينا وا ِ ُحجه عالاى َّللاه

ُ عازِ  كاانا َّللاه ُسِل ۚ وا ِكيًماباْعدا الرُّ ﴾١٦٥﴿يًزا حا

آخرت در دنیا و]پیامبرانی که مژده رسان و بیم دهنده بودند تا مردم را 
نباشد؛ و پس از فرستادن پیامبران، عذر و بهانه و حجتی[ در برابر خدا

(۱۶۵. )خدا همواره توانای شکست ناپذیر و حکیم است
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لا  ا أاْنزا ُد بِما ُ ياْشها ِكِن َّللاه
لاهُ بِِعلْ لا  ئِكاةُ إِلاْي ا ۖ أاْنزا اا اْلما ِمِه ۖ وا

ِ شاهِ  كافاى  بِاَلله ُدونا ۚ وا ﴾١٦٦﴿يًداياْشها

و گواهی در برابر کبرورزی و لجاجت اهل کتاب، که به حّقانّیت قرآن و رسالت ت]ولی 
ود خدا به وسیله آنچه بر تو نازل کرده گواهی می دهد که آن را به علم و دانش خ[ نمی دهند

(۱۶۶. )فرشتگان هم گواهی می دهند، گرچه گواهی خدا کافی است[ نیز]نازل کرده، و 
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دُّوا عانْ  صا ِ قاْد ضا إِنه الهِذينا كافاُروا وا ًَل  سابِيِل َّللاه لُّوا ضااا

﴾١٦٧﴿باِعيًدا

ند، از راه خدا بازداشت[ مردم را]مسلمًا کسانی که کافر شدند و 
(۱۶۷. )یقینًا به گمراهی دور و درازی دچار شده اند
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ظالاُموا لامْ  ُ ِلياْغِفرا إِنه الهِذينا كافاُروا وا َلا ياُكِن َّللاه لاُهْم وا

﴾١٦٨﴿ِلياْهِدياُهْم طاِريقًا

و به به آیات الهی، به خود]بی تردید کسانی که کافر شدند و 
و به ستم ورزیدند، خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد[ دیگران

(۱۶۸. )هدایت کند[ مستقیم و استوار]راهی 
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اِلِدينا فِ  نهما خا ها ِل ا إَِله طاِريقا جا كاانا ذا  ا أاباًدا ۚ وا ِ يها  عالاى َّللاه

﴾١٦٩﴿ياِسيًرا

مگر به راه دوزخ که در آن جاودانه اند؛ و این کار بر خدا 
(۱۶۹. )آسان است
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ُكُم الره  اءا ا النهاُس قاْد جا ِقِّ ِمْن را ياا أايُّها بُِِّكْم فاآِمنُوا ُسوُل بِاْلحا

إِْن تاْكفُُروا فاإِ  ْيًرا لاُكْم ۚ وا ا فِي السهما خا ِ ما اِت نه َلِله اوا

ُ عاِليًما حا  كاانا َّللاه اْْلاْرِض ۚ وا ﴾١٧٠﴿ِكيًماوا

شما آمد؛ پس البته پیامبری از سوی پروردگارتان به درستی و راستی به سوی! ای مردم
بدانید که خدا از شما و]و اگر کفر ورزید . به او ایمان آورید که به خیر شماست

و زیرا آنچه در آسمان هاو زمین است، در سیطره مالکّیت[ ایمانتان بی نیاز است
(۱۷۰. )فرمانروایی خداست، و خدا همواره دانا و حکیم است



6جزء (4)سوره نساء 

ِ إَِله ياا أاْهلا اْلِكتااِب َلا تاْغلُوا فِي ِدينُِكمْ  َلا تاقُولُوا عالاى َّللاه ا وا قه ۚ إِنهما  اْلحا

ُسوُل َّللاهِ  ْرياما را ِسيُح ِعيساى اْبُن ما تُهُ أاْلقااهاا إِلا اْلما كاِلما ُروٌح  وا ْرياما وا ى  ما

َلا تا  ُرُسِلِه ۖ وا ِ وا يْ ِمْنهُ ۖ فاآِمنُوا بِاَلله ثاةٌ ۚ اْنتاُهوا خا ُ قُولُوا ثااا ا َّللاه ًرا لاُكْم ۚ إِنهما

اناهُ أاْن ياُكونا لاهُ وا  اِحٌد ۖ ُسْبحا هٌ وا
اتِ إِلا  اوا ا فِي السهما ا فِي لاٌد ۘ لاهُ ما ما وا

ِكيًا  ِ وا كافاى  بِاَلله ﴾١٧١﴿اْْلاْرِض ۗ وا
و از چهارچوب آیات نازل شده از سوی خدا و آنچه ]نورزید، [ و افراط]در دین خود غلّو ! ای اهل کتاب

یح عیسی جز این نیست که مس. و نسبت به خدا جز حق مگویید[ پیامبران به شما آموخته اند، خارج نشوید
اوست؛ روحی از سوی[ این بنده پاک و خالص]بن مریم فرستاده خدا و کلمه اوست که به مریم القا کرد و 

[  وح القدسَاب، ِابن و ر]ترکیبی از سه حقیقت [ خدا: ]پس به خدا و فرستادگانش ایمان آورید، و مگویید
. انه استجز این نیست که خدا معبودی یگ. خودداری کنید که به خیر شماست[ از این عقیده باطل. ]است

طره آنچه در آسمان هاو آنچه در زمین است فقط در سی. منّزه و پاک است از اینکه فرزندی برای او باشد
(۱۷۱. )کافی است[ همه امور آفرینش]مالکّیت و فرمانروایی اوست، و خدا از نظر کارسازی 
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ِسيُح أاْن يا  َلا لاْن ياْستاْنِكفا اْلما ِ وا ئِكاةُ ُكونا عاْبًدا َلِله اا  اْلما

ْن ياْستاْنِكفْ  ما بُونا ۚ وا ياْستا اْلُمقاره ْكبِْر  عاْن ِعبااداتِِه وا

ِميعًا ﴾١٧٢﴿فاساياْحُشُرُهْم إِلاْيِه جا

ب هم مسیح از اینکه بنده خدا باشد، هرگز امتناع ندارد، و فرشتگان مقّر 
، به زودی امتناع ندارند؛ و کسانی که از بندگی او امتناع کنند و تکّبر ورزند

(۱۷۲. )به سوی خود گردآوری خواهد کرد[ برای حسابرسی]همه آنان را 
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الِ  عاِملُوا الصه نُوا وا ا الهِذينا آما امه فِِّيِهْم أُجُ فاأ اِت فايُوا ُهْم حا ورا

ا اله  أامه ياِزيُدُهْم ِمْن فاْضِلِه ۖ وا اْستاكْ وا باُروا فايُعاِذِّبُُهْم ِذينا اْستاْنكافُوا وا

َلا ياِجُدونا لاُهْم ِمنْ  َلا عاذاابًا أاِليًما وا ِليًّا وا ِ وا ُدوِن َّللاه

﴾١٧٣﴿ناِصيًرا
امل اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پاداششان را به طور ک

از ایمان و عمل ]می دهد، و از فضل و احسانش بر آنان می افزاید؛ و اما کسانی که 
برای خود امتناع کردند و تکّبر ورزیدند، به عذاب دردناکی عذاب می کند؛ و[ شایسته

(۱۷۳. )جز خدا سرپرست و یاوری نخواهند یافت
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ُكْم بُرْ  اءا ا النهاُس قاْد جا أانْ ياا أايُّها بُِِّكْم وا ْلناا إِلاْيُكْم هااٌن ِمْن را زا

﴾١٧٤﴿نُوًرا ُمبِينًا

یلی و دل]یقینًا از سوی پروردگارتان برای شما برهان ! ای مردم
ه ب[ مانند قرآن]آمد؛ و نور روشنگری [ چون پیامبر و معجزاتش

(۱۷۴. )سوی شما نازل کردیم
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اعْ  ِ وا نُوا بِاَلله ا الهِذينا آما امه ُموا بِِه فاسايُْدِخلُ فاأ ٍة تاصا ْحما ُهْم فِي را

ياْهِديِهْم إِلاْيهِ  فاْضٍل وا اًطا ُمْستاِقيًماِمْنهُ وا ﴾١٧٥﴿ِصرا

ه اما کسانی که به خدا ایمان آوردند و به او تمّسک جستند، ب
زودی آنان را در رحمت و فضلی از سوی خود درآورد، و به راهی 

(۱۷۵. )راست به سوی خود راهنمایی می کند
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ُ يُْفتِيُكْم فِي لاِة ۚ إِِن اْمُرٌؤ هالا ا لاْيسا ياْستاْفتُونا ا قُِل َّللاه لاهُ أُْخٌت اْلكااا لاٌد وا  لاهُ وا

ا إِْن لا  ُهوا ياِرثُها ا تارا ا ۚ وا ا نِْصُف ما لاٌد ۚ فاإِْن كا فالاها ا وا اناتاا اثْناتاْيِن ْم ياُكْن لاها

إِْن كاانُ  ا تارا ا ۚ وا ا الثُّلُثااِن ِممه نِسااًء فاِللذه فالاُهما اًَل وا ةً ِرجا ِظِّ وا إِْخوا كاِر ِمثُْل حا

ُ لاُكْم أاْن تا  ُ بُِكِلِّ شاْيٍء عا اْْلُْنثاياْيِن ۗ يُبايُِِّن َّللاه َّللاه ﴾١٧٦﴿ِليمٌ ِضلُّوا ۗ وا

اره کالله خدا درب: فتوا می خواهند، بگو[ یعنی میراث برادران و خواهران]از تو درباره کالله 
نصف اگر مردی که فرزند ندارد، از دنیا برود وبرای او خواهری باشد،: به شما فتوا می دهد

ش میراثی را که از او به جا مانده خواهر به ارث می برد، و اگر خواهری از دنیا برود و وارث
فقط یک برادر باشد، همه میراث به جا مانده خواهر را برادرش به ارث می برد، و اگر 

ن و خواهران مّیت دو نفر باشند، دو سوم میراث به جا مانده را ارث می برند، و اگر خواهرا
ما برای ش[ احکامش را]خدا . برادران متعدد باشند، سهم ارث برای مرد مانند دو زن است

(۱۷۶. )بیان می کند تا گمراه نشوید؛ و خدا به همه چیز داناست
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ِحيمِ  ِن الره ْحما  ِ الره نُوا أا بِْسِم َّللاه ا الهِذينا آما ْوفُوا ياا أايُّها

ا يُتْ بِاْلعُقُوِد ۚ أُِحلهْت لاُكْم باِهي ةُ اْْلاْنعااِم إَِله ما لاْيُكْم غاْيرا ما لاى  عا

أاْنتُْم ُحُرٌم ۗ ْيِد وا ا يُ ُمِحِلِّي الصه ا ياْحُكُم ما ﴾١﴿ِريدُ إِنه َّللاه
.به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی

ِی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نذر، عهد و]به همه قراردادها ! ای اهل ایمان
ه می شود بر شما خواند[ در آیات بعد، ُحرمتش]چهارپایان جز آنچه [ گوشِت . ]وفا کنید[ سوگند

رام حج و به اح]نباید شکار را در حالی که ُمحرم [ و توجه داشته باشید که]برایتان حالل است، 
ساس بر پایه علم و حکمتش و بر ا]هستید، حالل بشمارید؛ یقینًا خدا آنچه را بخواهد [ عمره

(۱. )حکم می کند[ رعایت مصلحت شما
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نُوا َلا تُِحلُّوا شاعاائِرا  ا الهِذينا آما اما وا ياا أايُّها را َلا الشهْهرا اْلحا ِ وا َلا  َّللاه ْديا وا َلا اْلها

اما يابْ  را ينا اْلباْيتا اْلحا َلا آِمِّ ئِدا وا بِِِّهْم وا اْلقااا إِذاا تاغُونا فاْضًا ِمْن را انًا ۚ وا ِرْضوا

نهُكْم شا  َلا ياْجِرما لاْلتُْم فااْصطااُدوا ۚ وا دُّوُكْم عانِ حا ْسِجِد ناآُن قاْوٍم أاْن صا اْلما

نُوا عالاى الْ  تاعااوا اِم أاْن تاْعتاُدوا ۘ وا را َلا تاعاااْلحا ى  ۖ وا التهْقوا ثِْم بِِرِّ وا نُوا عالاى اْْلِ وا

ا شا  ا ۖ إِنه َّللاه اتهقُوا َّللاه اِن ۚ وا اْلعُْدوا ﴾٢﴿ِديُد اْلِعقاابِ وا
رجب، ذوالقعده، ]و ماه های حرام [ مانند مناسک حج]شعایر خدا [ هتِک حرمِت ! ]ای اهل ایمان

الحرام بیت[ و راهیان به سوی]و قربانی بی نشان، و قربانی نشان دار و قاصدان [ ذوالحجه ومحرم
ید و چون از احرام بیرون آمد. را که فضل و خشنودی پروردگارشان را می طلبند، حالل مشمارید

[ رود بهو]و کینه توزی و دشمنی گروهی که شما را از . شکار کنید[ اگر مایل باشید، می توانید]
ا بر انجام و یکدیگر ر. تعّدی و تجاوز کنید[ به آنان]مسجد الحرام بازداشتند وادارتان نکند که 

ا پروا کارهای خیر و پرهیزکاری یاری نمایید، و یکدیگر را بر گناه و تجاوز یاری ندهید؛ و از خد
(۲. )کنید که خدا سخت کیفر است
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لاْحُم اْلخِ  الدهُم وا ْيتاةُ وا لاْيُكُم اْلما ْت عا ما ِ بِهِ ُحِرِّ ا أُِهله ِلغاْيِر َّللاه ما نِقاةُ ْنِزيِر وا اْلُمْنخا وا

ا أا  ما ةُ وا النهِطيحا ياةُ وا ِدِّ اْلُمتارا ْوقُوذاةُ وا اْلما ما وا ا ذاكهْيتُْم وا ا ذُبِحا عالاى النُُّصِب كالا السهبُُع إَِله ما

ِلُكْم فِْسقٌ  ِم ۚ ذا  أاْن تاْستاْقِسُموا بِاْْلاْزَلا  ِدينُِكْم فااا تاْخشاْوُهْم  اْلياْوما يائِسا الهِذينا كافاُروا ِمنْ  ۗوا

أاتْ  ْلُت لاُكْم ِديناُكْم وا اْخشاْوِن ۚ اْلياْوما أاْكما ِضيوا را تِي وا لاْيُكْم نِْعما ْمُت عا ما ما ْساا ُت لاُكُم اْْلِ

ٍة غاْيرا ُمتاجا  صا ْخما ِن اْضُطره فِي ما ا غافُورٌ ِدينًا ۚ فاما ثٍْم ۙ فاإِنه َّللاه ِحيمٌ انٍِف ِْلِ ﴾٣﴿ را
گوشت مردار و خون و[ مانند]بر شما حرام شده است [ خوردن مواد ناپاک که تناسبی با جسم و روح شما ندارند]

ب پرت گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته اند و حیوان خفه شده و آنچه به ضرب چوب و سنگ مرده و آنچه به سب
ته و از آن شدن از بلندی جان داده و حیوانی که به ضرب شاخ حیوان دیگر از بین رفته و حیوانی که درنده ای آن را کش

رای بت هاقربانی خورده، مگر آنچه را که در آستانه مرگ، قابل تذکیه بوده و شما به دستور شرع تذکیه کرده اید، و نیز آنچه ب
از ]رمانی فسق و ناف[ امور]این [ همه. ]شده، و آنچه به وسیله تیرهای قمار سهم بندی می کنید بر شما حرام گشته است

. ترسیددین شما ناامید شده اند؛ بنابراین از آنان مترسید و از من ب[ شکست]امروز کفرپیشگان از . ست[ احکام خدا
امل، و نعمتم دینتان را برای شما ک[ با نصِب علی بن ابی طالب به والیت، امامت، حکومت و فرمانروایی بر امت]امروز 

ه مایل به گناه پس هر که در حال گرسنگی شدید بی آنک. را بر شما تمام کردم، و اسالم را برایتان به عنوان دین پسندیدم
بسیار آمرزنده ؛ یقینًا خدا[می تواند به اندازه ضرورت از آنها بهره گیرد]ناچار شود، [ به خوردن ُمحّرمات بیان شده]باشد 

(۳. )و مهربان است
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اذاا أُِحله لاُهْم ۖ قُْل أُ  الُونا ا ما يِِّبااُت ۙياْسأ لهْمتُْم ِمنا ِحله لاُكُم الطه ا عا ما وا

ِلِّبِينا تُعاِلُِّموناهُ  اِرحِ ُمكا وا ُ ۖ فا اْلجا ُكُم َّللاه لهما ا عا ا أاْمساْكنا نه ِممه ُكلُوا ِممه

لايْ  ِ عا اْذُكُروا اْسما َّللاه لاْيُكْم وا ا عا ا ۚ إِنه َّللاه اتهقُوا َّللاه  ساِريُع ِه ۖ وا

﴾٤﴿اْلِحساابِ 
ه به آنها همه پاکیزه هاو شکاری که حیوانات شکاری ک: چه چیزی بر آنان حالل شده؟ بگو: از تو می پرسند

د، بر شکار کردن را تعلیم داده اید، در حالی که از احکام تذکیه ای که خدا به شما آموخته به آنها می آموزی
دا را نگاه داشته اند بخورید، و نام خ[ گرفته اند و]شما حالل شده است؛ بنابراین از آنچه آنان برای شما 

(۴. )ستبر آن بخوانید، و از خدا پروا کنید؛ زیرا خدا حسابرسی سریع ا[ هنگام فرستادن حیوان شکاری]
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طاعا  يِِّبااُت ۖ وا لٌّ لاُكْم اُم الهِذينا أُوتُوا اْلِكتاابا حِ اْلياْوما أُِحله لاُكُم الطه

نااُت مِ  اْلُمْحصا طاعااُمُكْم ِحلٌّ لاُهْم ۖ وا نا وا اْلُمْحصا اُت ِمنا نا اْلُمْؤِمنااِت وا

ُهنه مُ الهِذينا أُوتُوا اْلِكتاابا ِمْن قاْبِلُكْم إِ  ْحِصنِينا غاْيرا ذاا آتاْيتُُموُهنه أُُجورا

نْ  ما َلا ُمتهِخِذي أاْخدااٍن ۗ وا اِن فاقا ُمساافِِحينا وا يما لُهُ  ياْكفُْر بِاْْلِ بِطا عاما ْد حا

اِسِرينا  ةِ ِمنا اْلخا ُهوا فِي اْْلِخرا ﴾٥﴿وا
که مخلوط با مواد ]برای شما حالل شد، و طعام اهل کتاب [ ی از رزق خدا]امروز همه پاکیزه ها
و زنان پاکدامن مؤمن، و . بر شما حالل و طعام شما هم بر آنان حالل است[ حرام و نجس نیست

ر شما در صورتی که مهریه آنان را بپردازید ب[ از طریق ازدواج شرعی]زنان پاکدامن از اهل کتاب 
قه حالل است، در حالی که مایل باشید پاکدامن بمانید نه زناکار، و نه انتخاب کننده معشو

کفر ورزد، قطعاً [ به خدا و پیامبران وقیامت]و هر کس در ایمان . نامشروع در خلوت و پنهان
(۵. )عملش تباه شده و فقط او در آخرت از زیانکاران است
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نُوا إِذاا قُْمتُْم إِلاى ا الهِذينا آما ةِ فااْغِسلُوا ُوُجوهاكُ ياا أايُّها أاْيِدياُكْم الصهاا ْم وا

اْمساُحوا بُِرُءوِسُكْم وا  افِِق وا را إِْن ُكْنتُْم أاْرُجلاُكْم إِلاى اْلكاْعبايْ إِلاى اْلما ِن ۚ وا

ْرضا  إِْن ُكْنتُْم ما ُروا ۚ وا اءا ُجنُبًا فااطههه ٌد ِمْنُكْم ى  أاْو عالاى  سافاٍر أاْو جا أاحا

ْستُُم النِِّسااءا فالا  ما ُموا صا ِمنا اْلغاائِِط أاْو َلا اًء فاتايامه يِِّبًا ْم تاِجُدوا ما ِعيًدا طا

أاْيِديُكْم ِمْنهُ  ُ ِلياْجعالا عا  ۚفااْمساُحوا بُِوُجوِهُكْم وا ا يُِريُد َّللاه لاْيُكْم ِمْن  ما

لِ  ُكْم وا را ِهِّ ِكْن يُِريُد ِليُطا
لا  جٍ وا را لاْيُكْم لا حا تاهُ عا ﴾٦﴿عالهُكْم تاْشُكُرونا يُتِمه نِْعما

خشی از نماز برخیزید، صورت و دست هایتان را تا آرنج بشویید و ب[ قصِد ]هنگامی که به ! ای اهل ایمان
گر بیمار هستید یا سرتان و روی پاهایتان را تا برآمدگی پشت پا مسح کنید و اگر ُجُنب بودید، غسل کنید و ا

برای ]بی آمده، یا با زنان آمیزش کرده اید و آ[ دستشویی]در سفر می باشید یا یکی از شما از قضای حاجت 
.  ح نماییدنیافتید، به خاکی پاک، تیمم کنید و از آن بخشی از صورت و دست هایتان را مس[ وضو یا غسل

ک پا[ از آلودگی ها]بر شما تنگی و مشقت قرار دهد، بلکه می خواهد شما را [ با احکامش]خدا نمی خواهد 
(۶. )کند و نعمتش را بر شما تمام نماید، تا سپاس گزارید
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لاْيُكْم وا  ِ عا ةا َّللاه اْذُكُروا نِْعما اثاقا وا ُكْم بِِه إِْذ قُْلتُْم ِميثااقاهُ الهِذي وا

ا  اتهقُوا َّللاه أاطاْعناا ۖ وا ا عاِليٌم بِ ساِمْعناا وا ذااِت  ۚ إِنه َّللاه

ُدورِ  ﴾٧﴿الصُّ

با [در لزوم اطاعت از او و پیامبرش]و نعمت خدا را بر خود و پیمانش را که 
طاعت شنیدیم و ا: شما محکم و استوار کرد، یاد کنید، هنگامی که گفتید

(۷. )و از خدا پروا کنید؛ زیرا خدا به آنچه در سینه هاست، داناست. کردیم
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نُوا ُكونُوا قاوه  ا الهِذينا آما دااءا ياا أايُّها ِ ُشها َلا اِمينا َلِله بِاْلِقْسِط ۖ وا

نهُكْم شاناآُن قاْوٍم عالاى   ُب  أاَله تاْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوياْجِرما ا ُهوا أاْقرا

ا ۚ إِنه  اتهقُوا َّللاه ى  ۖ وا ا تاعْ ِللتهْقوا بِيٌر بِما ا خا لُونا  َّللاه ﴾٨﴿ما

قیام کننده برای خدا و گواهان به عدل و داد [ در همه امور]همواره ! ای اهل ایمان
نید که و نباید دشمنی با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت ک. باشید

ی دهید و از خدا پروا کنید؛ زیرا خدا به آنچه انجام م. آن به پرهیزکاری نزدیک تر است
گاه است (۸. )آ
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عاِملُ  نُوا وا ُ الهِذينا آما عادا َّللاه اِت ۙ لاُهْم ما وا اِلحا ةٌ وا الصه ْغِفرا

أاْجٌر عاِظيمٌ  ﴾٩﴿وا

 اند، خدا به کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده
(۹. )وعده داده است که برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است
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كاذهبُوا بِآيا  الهِذينا كافاُروا وا ابُ وا ئِ ا أاْصحا
اتِناا أُولا 

ِحيمِ  ﴾١٠﴿اْلجا

هل وکسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، ا
(۱۰. )دوزخ اند
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نُوا اْذُكُروا نِ  ا الهِذينا آما لاْيُكمْ ياا أايُّها ِ عا تا َّللاه إِْذ هامه قاْوٌم ْعما

ا ۚ  فاكافه أاْيِدياُهْم عانْ أاْن ياْبُسُطوا إِلاْيُكْم أاْيِدياُهمْ  اتهقُوا َّللاه ُكْم ۖ وا

كهِل اْلمُ  ِ فاْلياتاوا عالاى َّللاه ﴾١١﴿ْؤِمنُونا وا

د نعمت خدا را بر خود یاد کنید زمانی که گروهی قصد کردن! ای اهل ایمان
از شما به شما شبیخون زنند، ولی خدا توطئه آنان را[ برای نابودی تان]که 

(۱۱. )و از خدا پروا کنید و مؤمنان فقط باید بر خدا توکل کنند. بازداشت



6جزء (5)سوره مائده

ائِ  ُ ِميثااقا بانِي إِْسرا ذا َّللاه لاقاْد أاخا باعاثْناا ِمْنُهُم اثْنايْ وا قاالا يلا وا  عاشارا ناِقيبًا ۖ وا

عاُكْم ۖ لائِْن أاقاْمتُُم الصه  ُ إِنِِّي ما آما َّللاه كااةا وا آتاْيتُُم الزه ةا وا ْنتُْم بُِرُسِلي اا

ا قارْ  ْضتُُم َّللاه أاْقرا ْرتُُموُهْم وا عازه نه عانْ وا ِفِّرا ُكا سانًا ْلا يِِّئااتُِكْم ًضا حا ُكْم سا

نهاٍت تاْجِري ِمْن تاحْ  ُْدِخلانهُكْم جا ْلا ْن كافارا وا اُر ۚ فاما ا اْْلاْنها ِل ا ِمْنُكْم تِها  باْعدا ذا 

اءا السهبِيلِ  له ساوا ﴾١٢﴿فاقاْد ضا

ن آنان پیمان گرفت، و از میا[ بر لزوم اطاعت از آیینش و پیروی از موسی]خدا از بنی اسرائیل 
، و خدا [ل باشدتا هر یک عهده دار امور قبیله ای از قبایل بنی اسرائی]دوازده سرپرست برانیگختیم 

امبرانم ایمان یقینًا من با شمایم، اگر نماز را برپا دارید، و زکات بپردازید، و به پی: به آنان فرمود
ی کنم، و آورید، و آنان را تقویت و یاری کنید و به خدا وامی نیکو دهید، مسلمًا گناهانتان را محو م

آن نهرها جاری است در می آورم؛ پس هر که از شما[ درختاِن ]شما را در بهشت هایی که از زیِر 
(۱۲. )بعد از این کافر شود، یقینًا راه راست را گم کرده است
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ا ناْقِضِهْم ِميثااقاُهْم لاعانهاهُ  عاْلناا قُلُوباُهْم قااسِ فابِما جا فُونا ْم وا ِرِّ ياةً ۖ يُحا

ظًّ  ناُسوا حا اِضِعِه ۙ وا وا َلا اْلكاِلما عاْن ما ا ذُِكُِّروا بِِه ۚ وا اُل ا ِممه  تازا

ائِناٍة ِمْنُهْم إَِله  اْصفاْح ۚ  قاِليًا ِمْنُهْم ۖ فااْعُف عا تاطهِلُع عالاى  خا ْنُهْم وا

ا يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينا  ﴾١٣﴿إِنه َّللاه
[  تا جایی که]م، پس آنان را به سبب پیمان شکستنشان لعنت کردیم، و دل هایشان را بسیار سخت گردانیدی

از معارف و]کلمات خدا را از جایگاه اصلی اش و معنای حقیقی اش تغییر می دهند، و بخشی از آنچه را 
مال ، و همواره از اع[و نادیده گرفتند]که به وسیله آن پند داده شدند، از یاد بردند [ احکام تورات واقعی

گاه می شوی؛ پس [ که وفادار به پیمان خدایند]خائنانه آنان جز اندکی از ایشان  از [ دتا نزول حکم جها]آ
(۱۳. )روی گردان؛ زیرا خدا نیکوکاران را دوست دارد[ از مجازاتشان]آنان درگذر و 
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ى   ارا ِمنا الهِذينا قاالُوا إِنها ناصا ْذناا ِميثااقاُهْم فا وا ظًّا  أاخا ناُسوا حا

ْيناا بايْ  اْغرا ا ذُِكُِّروا بِِه فاأ اْلباغْ ِممه ةا وا اءا إِلاى  ياْوِم ناُهُم اْلعادااوا ضا

ساْوفا يُنابِِّئُُهمُ  ِة ۚ وا ا كاانُوا ياْصناعُ اْلِقيااما ُ بِما ﴾١٤﴿ونا َّللاه

پیمان [ یبر لزوم اطاعت از خود و پیروی از عیس]ما نصرانی هستیم، : و از کسانی که گفتند
د داده که به وسیله آن پن[ از معارف و احکام انجیل واقعی]گرفتیم، پس بخشی از آنچه را 

دشمنی ، بر این اساس میان آنان تا روز قیامت کینه و[و نادیده گرفتند]شدند، از یاد بردند 
گاه می کند (۱۴. )انداختیم، و خدا آنان را از آنچه همواره انجام می دادند، آ



6جزء (5)سوره مائده

سُ  ُكْم را اءا ا ولُناا يُبايُِِّن لاُكمْ ياا أاْهلا اْلِكتااِب قاْد جا كاثِيًرا ِممه

ُكْم ِمنا ياْعفُو عاْن كاثِيٍر ۚ قا ُكْنتُْم تُْخفُونا ِمنا اْلِكتااِب وا  اءا ْد جا

ِكتااٌب ُمبِينٌ  ِ نُوٌر وا ﴾١٥﴿َّللاه

ا از کتاب یقینًا پیامبر ما به سوی شما آمد که بسیاری از آنچه را که شم! ای اهل کتاب
یان همواره پنهان می داشتید برای شما ب[ تورات و انجیل درباره نشانه های او و قرآن]

ز بی تردید ا. درمی گذرد[ از پنهان کاری های ناروای شما هم]می کند، و از بسیاری 
(۱۵. )سوی خدا برای شما نور و کتابی روشنگر آمده است
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ِن اتهباعا ِرضْ  ُ ما مِ ياْهِدي بِِه َّللاه اناهُ ُسبُلا السهاا يُْخِرُجُهْم وا وا

اِت إِلاى النُّوِر بِإِْذنِ  ياْهِديِهْم إِلاى  ِص ِمنا الظُّلُما اٍط ِه وا را

﴾١٦﴿ُمْستاِقيمٍ 

ه های کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند به را[ نور و کتاب]خدا به وسیله آن 
رک و ِی جهل، کفر، ش]سالمت راهنمایی می کند، و آنان را به توفیق خود از تاریکی ها

نب راه بیرون می آورد، و به جا[ معرفت، ایمان و عمل صالح]به سوی روشنایِی [ نفاق
(۱۶. )راست هدایت می کند
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ا  ْرياما لاقاْد كافارا الهِذينا قاالُوا إِنه َّللاه ِسيُح اْبُن ما ْن  ُهوا اْلما  ۚ قُْل فاما

ادا أا  ْيئًا إِْن أارا ِ شا ِسيحا اْبنا ما ياْمِلُ  ِمنا َّللاه هُ ْن يُْهِل ا اْلما أُمه ْرياما وا

ِ مُ  َلِله ِميعًا ۗ وا ْن فِي اْْلاْرِض جا ما اْْلارْ وا اِت وا اوا ا ْلُ  السهما ما ِض وا

 ُ َّللاه ا ياشااُء ۚ وا ا ۚ ياْخلُُق ما ﴾١٧﴿رٌ  عالاى  ُكِلِّ شاْيٍء قاِديباْيناُهما

اگر : بگو. یقینًا کافر شده اند. خدا همان مسیح، فرزند مریم است: مسلمًا آنان که گفتند
خدا بخواهد، مسیح و مادرش و تمام کسانی که در روی زمین اند، هالک کند، چه کسی

ن و آنچه می تواند در برابر اراده و قدرت او بایستد؟ و مالکّیت و فرمانروایی آسمان هاو زمی
میان آن دو قرار دارد، فقط در سیطره خداست، هر چه را بخواهد می آفریند، و خدا بر هر 

(۱۷. )کاری تواناست
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ى  ناْحنُ  ارا النهصا قاالاِت اْلياُهوُد وا أاِحبه وا ِ وا اُؤهُ ۚ قُْل فاِلما  أاْبنااُء َّللاه

لاقا ۚ ياغْ يُعاِذِّبُُكْم بِذُنُوبُِكْم ۖ باْل أاْنتُ  ْن خا ْن ياشااُء ْم باشاٌر ِممه ِفُر ِلما

ِ ُملْ  َلِله ْن ياشااُء ۚ وا يُعاِذُِّب ما اْْلاْرِض وا وا اِت وا اوا ا ۖ ُ  السهما ا باْيناُهما ما

ِصيرُ  إِلاْيِه اْلما ﴾١٨﴿وا
[  رست استاگر گفتار شما د: ]بگو. ما پسران خدا و دوستان اوییم: و یهود و نصاری گفتند

لوقاتی پس چرا خدا شما را به گناهانتان عذاب می کند؟ بلکه شما هم بشری هستید از مخ
و . هر که را بخواهد می آمرزد، و هر که را بخواهد عذاب می کند. که خدا آفریده است

مالکّیت و فرمانروایی آسمان هاو زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد، فقط در سیطره 
(۱۸. )خداست، و بازگشت به سوی اوست



6جزء (5)سوره مائده

سُ  ُكْم را اءا ةٍ ِمنا ولُناا يُبايُِِّن لاُكمْ ياا أاْهلا اْلِكتااِب قاْد جا عالاى  فاتْرا

ناا ِمنْ  اءا ا جا ُسِل أاْن تاقُولُوا ما َلا ناِذيٍر ۖالرُّ فاقاْد  باِشيٍر وا

 ُ َّللاه ناِذيٌر ۗ وا ُكْم باِشيٌر وا اءا ﴾١٩﴿يرٌ  عالاى  ُكِلِّ شاْيٍء قادِ جا

ی شما آمد بی تردید رسول ما پس از روزگار فترت و خأل پیامبران به سو! ای اهل کتاب
در روز قیامت]برای شما بیان می کند که [ و آنچه را مورد نیاز دنیا و آخرت شماست]

ده دهنده و برای ما هیچ مژده دهنده و بیم رسانی نیامد، یقینًا مژ: نگویید[ پیشگاه خدا
(۱۹. )بیم رسان به سویتان آمد؛ وخدا بر هر کاری تواناست



6جزء (5)سوره مائده

إِْذ قاالا ُموساى  ِلقاْوِمِه ياا قاوْ  ةا َّللاهِ وا لاْيُكْم إِْذ ِم اْذُكُروا نِْعما عا

عالاكُ  جا عالا فِيُكْم أاْنبِيااءا وا ا لامْ جا آتااُكْم ما ًدا ْم ُملُوًكا وا  يُْؤِت أاحا

﴾٢٠﴿ِمنا اْلعاالاِمينا 

اد نعمت خدا را بر خود ی! ای قوم من: هنگامی که موسی به قومش گفت[ یاد کنید]و 
کنید، آن گاه که در میان شما پیامبرانی قرار داد، و شما را حاکمان و فرمانروایان

(۲۰. )ساخت، و به شما نعمت های ویژه ای داد که به هیچ یک از جهانیان نداد



6جزء (5)سوره مائده

ُ ياا قاْوِم اْدُخلُوا اْْلاْرضا اْلُمقاده  َلا ساةا الهتِي كاتابا َّللاه  لاُكْم وا

اِسِرينا تاْرتادُّوا عالاى  أاْدبااِرُكْم فاتا  ﴾٢١﴿ْنقاِلبُوا خا

ه در به سرزمین مقدسی که خدا برایتان مقّرر فرمود! ای قوم من
[ به گناه، عصیان، سرپیچی از فرمان هاو احکام حق]آیید و 

(۲۱. )بازنگردید که زیانکار می شوید



6جزء (5)سوره مائده

ا قاْوًما إِنها لانْ قاالُوا ياا ُموساى  إِنه فِيها بهاِرينا وا ا جا ناْدُخلاها

ا فاإِْن ياخْ  تهى  ياْخُرُجوا ِمْنها ا فاإِنها حا ُرُجوا ِمْنها

﴾٢٢﴿دااِخلُونا 

رار مسلمًا در آنجا مردمی زورگو و ستم گر ق! ای موسی: گفتند
، دارند، و ما هرگز وارد آنجا نمی شویم تا آنان از آنجا بیرون روند

(۲۲. )پس اگر از آنجا بیرون روند البته ما وارد خواهیم شد



6جزء (5)سوره مائده

افُو ِن ِمنا الهِذينا ياخا ُجاا ُ عالايْ قاالا را ا اْدُخلُوا نا أاْنعاما َّللاه ِهما

ْلتُمُ  لاْيِهُم اْلباابا فاإِذاا داخا ِ وهُ فاإِنهُكْم غااِلبُونا ۚ وا عا عالاى َّللاه

كهلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِي ﴾٢٣﴿نا فاتاوا

، معرفت]می ترسیدند و خدا به هر دو نعمِت [ از خدا]دو مرد از کسانی که 
ن به از این دروازه به آنان یورش برید، چو: داده بود، گفتند[ ایمان و شهامت

(۲۳. )دآنجا درآیید یقینًا پیروزید؛ و اگر مؤمن هستید بر خدا توکل کنی



6جزء (5)سوره مائده

ا ۖقاالُوا ياا ُموساى  إِنها لاْن ناْدُخلا  ا دااُموا فِيها ا أاباًدا ما فااْذهاْب ها

بُّ ا فاقااتِاا إِنها هااهُ  را ﴾٢٤﴿ناا قااِعُدونا أاْنتا وا

هیم تا آنان در آنجایند، ما هرگز وارد آنجا نخوا! ای موسی: گفتند
تا پایان ]بجنگید که ما [ با آنان]شد، پس تو و پروردگارت بروید 

(۲۴. )در همین جا نشسته ایم[ کار



6جزء (5)سوره مائده

ِبِّ إِنِِّي َلا أاْمِلُ  إَِله نا  أاِخي ۖ فااْفُرقْ قاالا را  باْيناناا ْفِسي وا

باْينا اْلقاْوِم اْلفااِسِقينا  ﴾٢٥﴿وا

دارم، من جز بر خود و برادرم تسلطی ن! پروردگارا: گفت[ موسی]
(۲۵. )پس میان ما و این گروه نافرمان و بدکار جدایی انداز



6جزء (5)سوره مائده

لاْيِهمْ  ةٌ عا ما ره ا ُمحا يُهونا فِي  أاْرباِعينا ساناةً ۛ ياتِ  ۛقاالا فاإِنهها

﴾٢٦﴿ِم اْلفااِسِقينا اْْلاْرِض ۚ فااا تاأْسا عالاى اْلقاوْ 

تا [ قبه کیفر نافرمانی از خواسته های ح]این سرزمین مقدس : فرمود[ خدا]
[  سینا]چهل سال بر آنان حرام شد، همواره در طول این مدت در زمیِن 

(۲۶. )سرگردان خواهند بود، پس بر این گروه نافرمان وبدکار غمگین مباش



6جزء (5)سوره مائده

ا اْبناْي آداما  لاْيِهْم ناباأ اتُْل عا باا قُرْ وا ِقِّ إِْذ قاره باانًا فاتُقُبِِّلا ِمنْ بِاْلحا

اقابهْل ِمنا اْْل  لاْم يُت ا وا ِدِهما اْقتُلانه ا أاحا ِر قاالا ْلا ا ياتاقابه  ۖخا ُل  قاالا إِنهما

ُ ِمنا اْلُمتهِقينا  ﴾٢٧﴿َّللاه

خوان، به درستی و راستی بر آنان ب[ که سراسر پند و عبرت است]وداستان دو پسر آدم را 
پذیرفته شد، و هنگامی که هر دو نفر با انجام کار نیکی به پروردگار تقّرب جستند، پس از یکی

ه برادری که عملش پذیرفته نشد از روی حسد و خودخواهی ب. ]از دیگری پذیرفته نشد
(۲۷. )یردخدا فقط از پرهیزکاران می پذ: گفت[ او. ]بی تردید تو را می کشم: گفت[ برادرش



6جزء (5)سوره مائده

ا أاناا بِبااِسطٍ لائِْن باساْطتا إِلايه يادا ا ِلتا   ياِديا إِلاْي ا ْقتُلانِي ما

ا را  اُف َّللاه ﴾٢٨﴿به اْلعاالاِمينا ِْلاْقتُلا ا ۖ إِنِِّي أاخا

تن تو مسلمًا اگر تو برای کشتن من دستت را دراز کنی، من برای کش
(۲۸. )دستم را دراز نمی کنم؛ زیرا از خدا پروردگار جهانیان می ترسم



6جزء (5)سوره مائده

اِب إِثِْم ا فاتاُكونا ِمْن أا إِنِِّي أُِريُد أاْن تابُوءا بِإِثِْمي وا  ْصحا

اُء الظهاِلِمي زا ِل ا جا ذا  ﴾٢٩﴿نا النهاِر ۚ وا

که سبب مردود]من می خواهم به گناه کشتن من و گناه خودت 
جه از بازگردی و در نتی[ شدن کار نیکت بود، به پیشگاه خدا

(۲۹. )دوزخیان باشی؛ و این است پاداش ستمکاران



6جزء (5)سوره مائده

عاْت لاهُ ناْفُسهُ قاتْلا أاخِ  اْصبا فاطاوه حا ِمنا يِه فاقاتالاهُ فاأ

اِسِرينا  ﴾٣٠﴿اْلخا

و ، کشتن برادرش را در نظرش سهل[طغیان گرش]نفس 
(۳۰. )آسان جلوه داد، پس او را کشت و از زیانکاران شد



6جزء (5)سوره مائده

ُث فِ  ابًا ياْبحا ُ ُغرا اِري ي اْْلاْرِض ِليُِرياهُ كا فاباعاثا َّللاه ْيفا يُوا

ْيلاتاا أا  ةا أاِخيِه ۚ قاالا ياا وا ْزُت أاْن أاُكونا ِمثْ ساْوءا ذاا عاجا لا ها 

ةا أاِخي ۖ اِريا ساْوءا اِب فاأُوا اْصباحا ِمنا النهادِ اْلغُرا ﴾٣١﴿ِمينا فاأ

ین را خدا کالغی را برانگیخت که زم[ در کنار جسد برادرش سرگردان بود که]پس 
کات با دیدن حر. ]می کاوید تا به او نشان دهد که چگونه جسد برادرش را پنهان کند

م تا آیا ناتوان و عاجز بودم از اینکه مانند این کالغ باش! وای بر من: فریاد زد[ کالغ
(۳۱. )نهایتًا از پشیمانان شد! جسد برادرم را پنهان کنم؟



6جزء (5)سوره مائده

تاْبناا عالاى  بانِ  ِل ا كا ْن قاتا ِمْن أاْجِل ذا  ائِيلا أانههُ ما لا ناْفًسا بِغاْيِر ي إِْسرا

ا  ِميعً ناْفٍس أاْو فاسااٍد فِي اْْلاْرِض فاكاأ ا قاتالا النهاسا جا ْن نهما ما ا وا

مِ  ا أاْحياا النهاسا جا انهما أ تُْهْم ُرسُ أاْحيااهاا فاكا اءا لاقاْد جا لُناا بِاْلبايِِّنااِت يعًا ۚ وا

لِ  ثِيًرا ِمْنُهْم باْعدا ذا  ﴾٣٢﴿ ا فِي اْْلاْرِض لاُمْسِرفُونا ثُمه إِنه كا
حق، به این سبب بر بنی اسرائیل الزم و مقّرر کردیم که هر کس انسانی را جز برای

ان هارا یا بدون آنکه فسادی در زمین کرده باشد، بکشد، چنان است که همه انس[ قصاص]
ته کشته، و هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گویی همه انسان هارا زنده داش

یاری از آنان بعد از و یقینًا پیامبران دالیل روشنی برای بنی اسرائیل آوردند، سپس بس. است
(۳۲. )زیاده روی برخاستند[ تجاوز از حدود حّق و فساد و]آن در روی زمین به 



6جزء (5)سوره مائده

ا  اِربُونا َّللاه اُء الهِذينا يُحا زا ا جا ياْسعاْونا إِنهما ُسولاهُ وا را  فِي اْْلاْرِض  وا

لهبُ  أا فاسااًدا أاْن يُقاتهلُوا أاْو يُصا ْرُجلُُهْم ِمْن وا أاْو تُقاطهعا أاْيِديِهْم وا

ٍف أاْو يُْنفاْوا ِمنا اْْلاْرِض ۚ ذا   لاُهْم ِل ا لاُهْم ِخْزٌي فِي الدُّ ِخاا ْنياا ۖ وا

ةِ عاذااٌب عاِظيمٌ  ﴾٣٣﴿فِي اْْلِخرا
وشند، فقط کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می جنگند، و در زمین به فساد و تباهی می ک

بریده این است که کشته شوند، یا به دارشان آویزند، یا دست راست و پای چپشان
ت، و این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاس. شود، یا از وطن خود تبعیدشان کنند

(۳۳. )برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است



6جزء (5)سوره مائده

لاْيِهْم ۖ فا إَِله الهِذينا تاابُوا ِمْن قاْبِل أانْ  ا  تاْقِدُروا عا اْعلاُموا أانه َّللاه

ِحيمٌ  ﴾٣٤﴿غافُوٌر را

به کنند؛ پس مگر کسانی که پیش از دست یافتنتان بر آنان تو
(۳۴. )بدانید که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است



6جزء (5)سوره مائده

ا  نُوا اتهقُوا َّللاه ا الهِذينا آما اْبتاغُوا إِلاْيِه الْ ياا أايُّها ِسيلاةا  وا وا

اِهُدوا فِي سابِيِلِه لاعالهُكمْ  جا ﴾٣٥﴿تُْفِلُحونا وا

از ]از خدا پروا کنید و دست آویز و وسیله ای ! ای اهل ایمان
ه سوی برای تقّرب ب[ ایمان، عمل صالح و آبروی مقّربان درگاهش

(۳۵. )او بجویید؛ و در راه او جهاد کنید تا رستگار شوید



6جزء (5)سوره مائده

ِميعً إِنه الهِذينا كافاُروا لاْو أانه لاهُ  ا فِي اْْلاْرِض جا ِمثْلاهُ ْم ما ا وا

عاهُ ِلياْفتاُدوا بِِه ِمْن عاذااِب يا  ا تُقُ ما ِة ما بِِّلا ِمْنُهْم ۖ ْوِم اْلِقيااما

لاُهْم عاذااٌب أاِليمٌ  ﴾٣٦﴿وا

همراه قطعًا کسانی که کافر شدند اگر همه آنچه در زمین است و همانند آن را نیز با آن
د، از خود داشته باشند، تا آن را برای نجاتشان از عذاب روز قیامت فدیه و عوض دهن

(۳۶. )آنان پذیرفته نخواهد شد؛ و برای آنان عذابی دردناک است



6جزء (5)سوره مائده

اِرِجينا مِ يُِريُدونا أاْن ياْخُرُجوا ِمنا النهارِ  ا ُهْم بِخا ما ا ۖ وا ْنها

لاُهْم عاذااٌب ُمِقيمٌ  ﴾٣٧﴿وا

همواره می خواهند از آتش بیرون آیند، ولی از آن بیرون 
(۳۷. )شدنی نیستند؛ و برای آنان عذابی دائم و پایدار است



6جزء (5)سوره مائده

السهاِرقاةُ فااْقطاعُ  السهاِرُق وا اًء بِما وا زا ا جا ا كاساباا وا أاْيِدياُهما

ُ عاِزيزٌ  َّللاه ِ ۗ وا ِكيمٌ ناكااًَل ِمنا َّللاه ﴾٣٨﴿حا

ه اند به و دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتی که مرتکب شد
عنوان مجازاتی از سوی خدا قطع کنید؛ و خدا توانای شکست

(۳۸. )ناپذیر است
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أا  ْن تاابا ِمْن باْعِد ُظْلِمِه وا ا يا فاما لاْيِه ۗ إِنه ْصلاحا فاإِنه َّللاه تُوُب عا

ِحيمٌ  ا غافُوٌر را ﴾٣٩﴿َّللاه

[ ود رامفاسد خ]پس کسی که بعد از ستم کردنش توبه کند و 
سیار اصالح نماید، یقینًا خدا توبه اش را می پذیرد؛ زیرا خدا ب

(۳۹. )آمرزنده و مهربان است



6جزء (5)سوره مائده

ا لاهُ ُمْل ُ  اْْلاْرِض يُ أالاْم تاْعلاْم أانه َّللاه اِت وا اوا ْن  السهما عاِذُِّب ما

ْن ياشااُء ۗ وا  ياْغِفُر ِلما ُ عالاى  ُكِلِّ شايْ ياشااُء وا ﴾٤٠﴿ٍء قاِديرٌ َّللاه

ست، آیا ندانسته ای که فرمانروایی آسمان هاو زمین در سیطره خدا
هر کس را بخواهد عذاب می کند، و هر کس را بخواهد می آمرزد؛ 

(۴۰)و خدا بر هر کاری تواناست؟ 
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ُسوُل َلا ياْحُزْن ا الهِذينا يُساارِ  ا الره نها ُعونا فِي اْلُكْفِر ِمنا الهِذينا قا ياا أايُّها الُوا آما

ِمنا اله  لاْم تُْؤِمْن قُلُوبُُهْم ۛ وا اِهِهْم وا اْفوا اُعونا ِلْلكاِذبِ بِأ اُعونا ِلقاْوٍم ِذينا هااُدوا ۛ سامه سامه

فُونا اْلكاِلما ِمنْ  ِرِّ ِرينا لاْم ياأْتُو ا ۖ يُحا اِضِعِه ۖ ياقُولُونا إِْن أُ آخا وا ذاا باْعِد ما وتِيتُْم ها 

ْن يُ  ما إِْن لاْم تُْؤتاْوهُ فااْحذاُروا ۚ وا ُ فِتْناتاهُ فالاْن تامْ فاُخذُوهُ وا ْيئًا ۚ ِرِد َّللاه ِ شا ِل ا لاهُ ِمنا َّللاه

ُ أاْن يُطاِهِّرا  ئِ ا الهِذينا لاْم يُِرِد َّللاه
ْنياا ِخْزيٌ أُولا  ةِ قُلُوباُهْم ۚ لاُهْم فِي الدُّ لاُهْم فِي اْْلِخرا  ۖ وا

﴾٤١﴿عاذااٌب عاِظيمٌ 
دیم و دل هایشان ایمان آور: کسانی که در کفر می شتابند تو را غمگین نسازند، چه آنان که به زبانشان گفتند! ای پیامبر

ه و به شدت گوش ب[ با آنکه می دانند دروغ است]ایمان نیاورده، و چه آنان که یهودی اند که به شدت شنونده دروغند 
در را پس از استواری[ خدا]کلمات [ آن گروهی که. ]نزد تو نیامده اند[ از روی حسد و کبر]فرمان گروهی دیگرند که 

: ی گویندم[ و معنای حقیقی اش را تغییر می دهند و به مقّلدان و مطیعان بی سواد خود]جایگاه هایش تحریف می کنند، 
طابق میل م]به شما ابالغ کردند بپذیرید، و اگر آن را [ و فرمان هایی مطابق میل ما]احکام [ از طرف پیامبر اسالم]اگر 

نی چیزی شان را بخواهد، تو هرگز نمی توا[ و رسوایی و ذلت]و کسانی که خدا عذاب . بپرهیزید[ از آن]ابالغ نکردند [ ما
آنان در پاک کند؛ برای[ از آلودگی]اینانند کسانی که خدا نخواسته دل هایشان را . از عذاب خدا را از آنان برطرف کنی

(۴۱. )دنیا خواری و رسوایی، و در آخرت عذابی بزرگ است
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اُعونا ِلْلكاِذِب أاكهالُونا ِللسُّ  اُءو ا فااْحكُ سامه ْم باْيناُهْم أاْو ْحِت ۚ فاإِْن جا

إِْن تُْعِرْض عانْ  ْنُهْم ۖ وا و ا شا أاْعِرْض عا إِْن ُهْم فالاْن ياُضرُّ ْيئًا ۖ وا

كاْمتا فااْحُكْم باْيناُهْم بِاْلِقسْ  ا يُِحبُّ اْلمُ حا ﴾٤٢﴿ْقِسِطينا ِط ۚ إِنه َّللاه

پس بسیار خورنده مال حرام؛[ با آنکه می دانند دروغ است و]آنان فوق العاده ِشنوای دروغ اند 
اوری اگر نخواستی د]داوری کن، یا [ در آنچه تو را داور قرار دادند]اگر نزد تو آمدند میان آنان 

ر میانشان و اگ. و اگر روی برتابی هرگز هیچ زیانی به تو نمی رسانند. از آنان روی برتاب[ کنی
(۴۲. )داوری کردی به عدالت داوری کن؛ زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست دارد
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ِعْنداُهمُ  ِكُِّمونا ا وا كاْيفا يُحا ا ُحْكُم َّللاهِ وا اةُ فِيها  ثُمه التهْورا

ِل ا ۚ وا 
لهْونا ِمْن باْعِد ذا  ئِ ا بِاْلُمْؤِمنِ ياتاوا

ا أُولا  ﴾٤٣﴿ينا ما

چگونه تو را داور قرار می دهند در حالی که تورات که در آن حکم خداست نزد آنان است؟ 
رمی سپس بعد از آنکه میانشان با حکمی که مطابق حکم تورات است داوری کردی روی ب

(۴۳. )ایمان ندارند[ به تورات هم]آنان [ این روی برتافتن نشانه این است که]تابند، و 
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نُ  ا ُهًدى وا اةا فِيها ْلناا التهْورا ا النهبِيُّونا إِنها أاْنزا  الهِذينا أاْسلاُموا وٌر ۚ ياْحُكُم بِها

اْْلاحْ  بهانِيُّونا وا الره ا اْستُْحِفُظوا ِمْن كِ ِللهِذينا هااُدوا وا ِ بااُر بِما تااِب َّللاه

دااءا ۚ فااا تاْخشاُوا ا لاْيِه ُشها كاانُوا عا َلا تاْشتا وا اْخشاْوِن وا ُروا بِآيااتِي لنهاسا وا

ا أا  ْن لاْم ياْحُكْم بِما ما نًا قاِليًا ۚ وا ئِ ا ُهُم الْ ثاما ُ فاأُولا  لا َّللاه ﴾٤٤﴿كاافُِرونا ْنزا

تسلیم [ سیتا زمان عی]پیامبرانی که . بی تردید ما تورات را که در آن هدایت و نور است نازل کردیم
وکامالن ]دانشمندان الهی َمسلک[ نیز]تورات بودند بر اساس آن برای یهودیان داوری می کردند، و 

ر و عالمان یهود به سبب آنکه حفظ و حراست کتاب خدا از آنان خواسته شده بود و ب[ در دین
از مردم ![ای دانشمندان یهود]پس . آن گواه بودند به وسیله آن داوری می کردند[ درستی و راستی]

نچه خدا نازل کرده و کسانی که بر طبق آ. نترسید و از من بترسید، و آیاتم را به بهایی اندک مفروشید
(۴۴. )داوری نکنند، هم اینانند که کافرند



6جزء (5)سوره مائده

ا أانه النهفْ  لاْيِهْم فِيها تاْبناا عا كا اْلعاْينا بِ وا اْْلاْنفا سا بِالنهْفِس وا اْلعاْيِن وا

الِسِّ  اْْلُذُنا بِاْْلُذُِن وا اْلُجُروحا قِ بِاْْلاْنِف وا ْن نه بِالِسِِّنِّ وا اٌص ۚ فاما صا

ةٌ لاهُ ۚ وا  دهقا بِِه فاُهوا كافهارا ا أاْنزا تاصا ْن لاْم ياْحُكْم بِما ئِ ا ما ُ فاأُولا  لا َّللاه

﴾٤٥﴿ُهُم الظهاِلُمونا 
برابر جان در[ در قانون قصاص]و ما در تورات بر بنی اسرائیل الزم و مقّرر داشتیم که 

در جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی به عوض بینی، و گوش به جای گوش، و دندان
و هر که از آن قصاص گذشت کند، پس آن . برابر دندان، و زخم هارا قصاصی است

کرده و آنان که بر طبق آنچه خدا نازل. اوست[ خطاها و معاصِی ]گذشت کّفاره ای برای 
(۴۵. )داوری نکنند، هم اینانند که ستمکارند
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قافهْيناا عالاى  آثااِرِهْم بِِعيساى ا ِدِّقًا ِلما وا ْرياما ُمصا ْيِه ِمنا ْبِن ما ا باْينا يادا

ْنِجيلا فِ  آتاْينااهُ اْْلِ اةِ ۖ وا ِدِّقًاالتهْورا ُمصا نُوٌر وا ا باْينا يِه ُهًدى وا ِلما

ْوعِ  ما ُهًدى وا اةِ وا ْيِه ِمنا التهْورا ﴾٤٦﴿ظاةً ِلْلُمتهِقينا يادا

ق کننده و به دنبال پیامبران گذشته، عیسی بن مریم را درآوردیم در حالی که تصدی
آن تورات پیش از خود بود، و انجیل را که در آن هدایت و نور است به او عطا کردیم و

(۴۶. )هم تصدیق کننده تورات پیش از خود، و برای پرهیزکاران هدایت و موعظه بود
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ا أا  ْنِجيِل بِما ْلياْحُكْم أاْهُل اْْلِ ما وا ُ فِيِه ۚ وا لا َّللاه ْن لاْم ياْحُكْم ْنزا

ئِ ا ُهمُ  ُ فاأُولا  لا َّللاه ا أاْنزا ﴾٤٧﴿اْلفااِسقُونا بِما

ند، و باید اهل انجیل بر طبق آنچه خدا در آن نازل کرده داوری کن
د که و آنان که بر طبق آنچه خدا نازل کرده داوری نکنند، هم اینانن

(۴۷. )فاسق اند
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ِقِّ مُ  ْلناا إِلاْي ا اْلِكتاابا بِاْلحا أاْنزا ْيِه مِ وا ا باْينا يادا ِدِّقًا ِلما ْيِمنًا صا ُمها نا اْلِكتااِب وا

لا  ا أاْنزا لاْيِه ۖ فااْحُكْم باْيناُهْم بِما هُ عا اءا َلا تاتهبِْع أاْهوا ُ ۖ وا اءا ا ِمنا َّللاه ا جا ْم عامه

عاْلناا ِمْنُكْم ِشْرعاةً  ِقِّ ۚ ِلُكٍلِّ جا ُ لا اْلحا لاْو شااءا َّللاه اًجا ۚ وا ِمْنها ةً وا عالاُكْم أُمه جا

ا آتا  ُكْم فِي ما ِكْن ِلياْبلُوا
لا  اِحداةً وا اتِ وا ْيرا ِ اُكْم ۖ فااْستابِقُوا اْلخا  ۚ إِلاى َّللاه

ا كُ  ِميعًا فايُنابِِّئُُكْم بِما ْرِجعُُكْم جا ﴾٤٨﴿ْنتُْم فِيِه تاْختاِلفُونا ما
کتاب های را به درستی و راستی به سوی تو نازل کردیم در حالی که تصدیق کننده[ قرآن]و ما این کتاب 

رده است آنان است؛ پس میان آنان بر طبق آنچه خدا نازل ک[ حّقانّیت همه]پیش از خود و نگهبان و گواه بر 
.  مکنسرپیچی از حّقی که به سوی تو آمده از هواهای نفسانی آنان پیروی[ به هنگام داوری]داوری کن، و 

و اگر خدا می خواست همه شما را امت واحدی قرار . برای هر یک از شما شریعت و راه روشنی قرار دادیم
پیشی می داد، ولی می خواهد شما را در آنچه به شما داده امتحان کند؛ پس به سوی کارهای نیک بر یکدیگر

گاه بازگشت همه شما به سوی خداست؛ پس شما را به آنچه همواره درباره آن اختالف می کردید. گیرید ، آ
(۴۸. )می کند
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 ُ لا َّللاه ا أاْنزا أاِن اْحُكْم باْيناُهْم بِما اءا وا َلا تاتهبِْع أاْهوا اْحذاْرُهْم أاْن  وا ُهْم وا

 ُ لا َّللاه ا أاْنزا له ياْفتِنُو ا عاْن باْعِض ما ا  إِلاْي ا ۖ فاإِْن تاوا ْوا فااْعلاْم أانهما

ُ أاْن يُِصيباُهْم بِباْعِض  إِنه كاثِيرً يُِريُد َّللاه ا ِمنا النهاِس  ذُنُوبِِهْم ۗ وا

﴾٤٩﴿لافااِسقُونا 
و میان آنان بر طبق آنچه خدا نازل کرده است داوری کن، و از هواهای نفسانی آنان پیروی

ت، مکن، و از آنان برحذر باش که مبادا تو را از بخشی از آنچه خدا به سویت نازل کرده اس
به روی گردانند، بدان که خدا می خواهد آنان را[ ازداوری حکیمانه ات]پس اگر . منحرف کنند

(۴۹. )سبب پاره ای از گناهانشان مجازات کند؛ و مسلمًا بسیاری از مردم فاسق اند
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اِهِليهِة ياْبغُونا ۚ ِ حُ أافاُحْكما اْلجا ْن أاْحساُن ِمنا َّللاه ما ْكًما ِلقاْوٍم وا

﴾٥٠﴿يُوقِنُونا 

[  انبا وجوِد مشعل نبّوت و آیات روشن قرآن در میانش]پس آیا 
ه و برای قومی که یقین دارند، چ! داوری جاهلیت را می طلبند؟

(۵۰)کسی در داوری بهتر از خدا است؟ 
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نُوا َلا تاتهخِ  ا الهِذينا آما ارا ياا أايُّها النهصا ى  أاْوِليااءا ۘ ذُوا اْلياُهودا وا

ما  لهُهْم ِمْنُكْم فا باْعُضُهْم أاْوِليااُء باْعٍض ۚ وا إِنههُ ِمْنُهْم ۗ إِنه ْن ياتاوا

ا َلا ياْهِدي اْلقاْوما الظهاِلِمي ﴾٥١﴿نا َّللاه

تان و یهود و نصاری را سرپرستان و دوستان خود مگیرید، آنان سرپرس! ای اهل ایمان
د و و هر کس از شما، یهو[. و تنها به روابط میان خود وفا دارند]دوستان یکدیگرند 

نصاری را سرپرست و دوست خود گیرد از زمره آنان است؛ بی تردید خدا گروه 
(۵۱. )ستمکار را هدایت نمی کند
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ضٌ  را ى الهِذينا فِي قُلُوبِِهْم ما ولُونا ناْخشاى   يُسااِرُعونا فِيِهْم ياقُ فاتارا

 ُ ةٌ ۚ فاعاساى َّللاه ائِرا ْن ياأْتِيا بِاْلفاتْحِ أاْن تُِصيباناا دا
أاْو أاْمٍر ِمْن ِعْنِدِه  أا

وا فِي أانْ  ا أاسارُّ ﴾٥٢﴿فُِسِهْم نااِدِمينا فايُْصبُِحوا عالاى  ما

و نصاری است، می بینی که در دوستی با یهود[ دورویی]کسانی که در دل هایشان بیماری 
ستواری بر پایه خیال باطلشان که مبادا اسالم و مسلمانان تکیه گاه ا]شتاب می ورزند و 

باید برای به این سبب]می ترسیم آسیب و گزند ناگواری به ما برسد : می گویند[ نباشند
ا واقعیت امید است خدا از سوی خود پیروزی ی[. دوستی به سوی یهود و نصاری بشتابیم

ان پیش آرد تا این بیماردالن بر آنچه در دل هایشان پنه[ به نفع مسلمانان]دیگری 
(۵۲. )می داشتند، پشیمان شوند



6جزء (5)سوره مائده

ِء ا ُؤَلا نُوا أاها  ياقُوُل الهِذينا آما ْهدا لهِذينا أاْقساُموا بِاَللهِ وا  جا

عاُكْم ۚ حا  انِِهْم ۙ إِنهُهْم لاما الُُهْم فاأاصْ أاْيما باُحوا بِطاْت أاْعما

اِسِرينا  ﴾٥٣﴿خا

د که به آیا این بیماردالن آنانن: می گویند[ به مؤمنان دیگر]و کسانی که ایمان آورده اند 
ی روشن ول! ]سخت ترین سوگندهایشان به خدا سوگند می خوردند که با شما مؤمنانند؟

ند و به این آنان یهود و نصاری را به سرپرستی و دوستی گرفت. شد که دروغ می گفتند
(۵۳. )اعمالشان تباه و بی اثر شد، در نتیجه زیانکار شدند[ سبب
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ْن ياْرتاده  نُوا ما ا الهِذينا آما ُ ِمْنُكْم عاْن ِدينِِه فاساوْ ياا أايُّها فا ياأْتِي َّللاه

يُِحبُّوناهُ أاذِ  ةٍ عالاى اْلكاافِِرينا لهٍة عالاى اْلُمْؤِمنِينا أاِعزه بِقاْوٍم يُِحبُُّهْم وا

َلا ياخا  ِ وا اِهُدونا فِي سابِيِل َّللاه ئٍِم ۚ ذا  يُجا ةا َلا ِ افُونا لاْوما ِل ا فاْضُل َّللاه

اِسعٌ  ُ وا َّللاه ْن ياشااُء ۚ وا ﴾٥٤﴿عاِليمٌ يُْؤتِيِه ما
خدا به زودی [ زیانی به خدا نمی رساند]هر کس از شما از دینش برگردد ! ای اهل ایمان

گروهی را می آورد که آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند؛ در برابر مؤمنان 
د، و از فروتن اند، و در برابر کافراْن سرسخت و قدرتمندند، همواره در راه خدا جهاد می کنن

اهد این فضل خداست که به هر کس بخو. سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسند
﴾۵۴﴿. می دهد؛ و خدا بسیار عطاکننده و داناست
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ُسولُهُ  را ُ وا ِليُُّكُم َّللاه ا وا نُوا الهِذينا إِنهما الهِذينا آما يُِقيُمونا  وا

ُهمْ  كااةا وا يُْؤتُونا الزه ةا وا اِكعُونا الصهاا ﴾٥٥﴿ را

سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مؤمنانی 
در که همواره نماز را برپا می دارند و[ مانند علی بن ابی طالب اند]

(۵۵. )زکات می دهند[ به تهیدستان]حالی که در رکوعند 
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ُسولاهُ وا  را ا وا له َّللاه ْن ياتاوا ما نُوا فاإِنه حِ وا ِ ُهُم الهِذينا آما ْزبا َّللاه

﴾٥٦﴿اْلغااِلبُونا 

[  بچون علی بن ابی طال]و کسانی که خدا و رسولش و مؤمنانی 
ینًا حزب و یق[ حزب خدایند،]را به سرپرستی و دوستی بپذیرند 

(۵۶. )پیروزند[ در هر زمان و همه جا]خدا 
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نُوا َلا تاتهخِ  ا الهِذينا آما ذُوا ِديياا أايُّها ناُكْم ُهُزًوا ذُوا الهِذينا اتهخا

لاِعبًا ِمنا الهِذينا أُوتُوا اْلِكتا  الْ وا ُكفهارا أاْوِليااءا ۚ ابا ِمْن قاْبِلُكْم وا

ا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِ  اتهقُوا َّللاه ﴾٥٧﴿ينا وا

د، چه کسانی که دین شما را مسخره و بازیچه گرفته ان! ای مؤمنان
رید؛ از اهل کتاب و چه از کافران، سرپرستان و دوستان خود مگی

(۵۷. )و اگر مؤمن هستید از خدا پروا کنید
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ةِ اته  ْيتُْم إِلاى الصهاا إِذاا ناادا لاِعبًا ۚوا ذُوهاا ُهُزًوا وا انهُهْم خا ِل ا بِأ ذا 

﴾٥٨﴿قاْوٌم َلا ياْعِقلُونا 

و چون برای نماز ندا در می دهید، آن را به مسخره و بازی 
روهی می گیرند؛ این کار زشتشان به سبب این است که آنان گ

(۵۸. )اندیشه نمی کنند[ در حقایق و معارف]هستند که 
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نه قُْل ياا أاْهلا اْلِكتااِب هاْل تاْنِقمُ  ا ونا ِمنها إَِله أاْن آما ما ِ وا ا بِاَلله

ا أُْنِزلا ِمْن قا  ما ُكْم فا أُْنِزلا إِلاْيناا وا أانه أاْكثارا ﴾٥٩﴿اِسقُونا ْبُل وا

ی او آیا جز این را بر ما عیب می گیرید که ما به خدا و آنچه از سو! ای اهل کتاب: بگو
عیب ]و این! فرود آمده ایمان آورده ایم؟[ بر پیامبران]بر ما نازل شده و آنچه پیش از ما 

(۵۹. )که بیشتر شما فاسق هستید[ جویی شما به سبب این است
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لِ  ِ ۚ ما قُْل هاْل أُنابِِّئُُكْم بِشاٍرِّ ِمْن ذا  ثُوباةً ِعْندا َّللاه ُ  ا ما ْن لاعاناهُ َّللاه

عالا ِمْنُهُم اْلقِ  جا لاْيِه وا غاِضبا عا عابا وا نااِزيرا وا اْلخا ةا وا دا دا را

أا  كاانًا وا ئِ ا شارٌّ ما
اِء السهبِ الطهاُغوتا ۚ أُولا  لُّ عاْن ساوا ﴾٦٠﴿يلِ ضا

ی گیرید و از مؤمنانی که به خیال خود از آنان عیب م]آیا شما را از کسانی که کیفرشان : بگو
گان از گذشت]کسانی [ آنان]نزد خدا بدتر است، خبر دهم؟ [ آنان را سزاوار عذاب می دانید

به هستند که خدا لعنتشان کرده، و بر آنان خشم گرفته، و برخی از آنان را[ خود شما
ایگاه و طاغوت را پرستیدند؛ اینانند که ج[ نیز آنان که]صورت بوزینه و خوک درآورده، و 

(۶۰. )منزلتشان بدتر و از راه راست گمراه ترند
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قاْد دا  نها وا اُءوُكْم قاالُوا آما إِذاا جا ُهمْ وا لُوا بِاْلُكْفِر وا  قاْد خا

ا ُ أاْعلاُم بِما َّللاه ُجوا بِِه ۚ وا را ﴾٦١﴿كاانُوا ياْكتُُمونا خا

با در حالی که. ایمان آوردیم: و هنگامی که نزد شما آیند، گویند
و نفاقی کفر وارد می شوند، و با کفر بیرون می روند؛ و خدا به کفر

(۶۱. )که همواره پنهان می کنند، داناتر است
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ى  كاثِيًرا ِمْنُهْم يُسااِرُعو تارا اْلعُْدوا وا ثِْم وا أاْكِلِهُم نا فِي اْْلِ اِن وا

ا كاانُوا ياْعما  ﴾٦٢﴿لُونا السُّْحتا ۚ لابِئْسا ما

و [ ااز حدود خد]و بسیاری از آنان را می بینی که در گناه و تجاوز 
حرام خوری خود می شتابند؛ همانا بد است اعمالی که همواره 

(۶۲. )انجام می دادند
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بهانِيُّونا وا  اُهُم الره أاْكِلِهُم اْْلاْحبااُر عاْن قاْوِلِهمُ لاْوَلا ياْنها ثْما وا اْْلِ

ا كاانُوا ياصْ  ﴾٦٣﴿ناعُونا السُّْحتا ۚ لابِئْسا ما

و عالمان یهود، [ و کامالن در دین]چرا دانشمندان الهی َمسلک 
ار آنان را از گفتار گناه آلود و حرام خواری بازنمی دارند؟ بسی

(۶۳. )زشت است سکوتی که همواره پیش می گرفتند
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ْغلُولاةٌ ۚ غُ  ِ ما قاالاِت اْلياُهوُد ياُد َّللاه لُِعنُوا بِما وا اهُ لهْت أاْيِديِهْم وا ا قاالُوا ۘ باْل يادا

ْبُسوطاتااِن يُْنِفُق كاْيفا ياشااُء ۚ وا  ا أُْنِزلا إِلاْي ا ِمْن لاياِزيدانه كاثِيًرا ِمْنُهْم ما ما

أاْلقاْيناا با  ُكْفًرا ۚ وا بِِّ ا ُطْغياانًا وا اْلباْغضا را ةا وا ِة ۚ ْيناُهُم اْلعادااوا اءا إِلاى  ياْوِم اْلِقيااما

اها  ْرِب أاْطفاأ ا أاْوقاُدوا نااًرا ِلْلحا ياْسعاْونا فِي اْْلا ُكلهما ُ ۚ وا ْرِض فاسااًدا ۚ ا َّللاه

ُ َلا يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينا  َّللاه ﴾٦٤﴿وا
[ ردِن روزینسبت به تصّرف در امور آفرینش، تشریع قوانین و عطا ک]خدا [ قدرت]دست : و یهود گفتند

و دست خدا همواره دست هاشان بسته باد و به کیفر گفتار باطلشان بر آنان لعنت باد؛ بلکه هر د. بسته است
و مسلمًا آنچه از جانب . هر گونه بخواهد، روزی می دهد[ به هر چیز و به هر کس]گشوده و باز است 

یهود، نصاری ]و ما میان . پروردگارت به سوی تو نازل شده است، بر سرکشی و کفر بسیاری از آنان می افزاید
[  یمانبا اهل ا]هر زمان آتشی را برای جنگ . آنان تا روز قیامت کینه و دشمنی انداختیم[ و گروه های دیگر

.  دافروختند خدا آن را خاموش کرد، و همواره در زمین برای فساد می کوشند، و خدا مفسدان را دوست ندار
(۶۴)



6جزء (5)سوره مائده

نُوا وا  لاْو أانه أاْهلا اْلِكتااِب آما ْنُهْم سايِِّئااتِِهْم اتهقاْوا لاكافهْرناا عا وا

نهاِت النهِعيمِ  ْلنااُهْم جا اْدخا ْلا ﴾٦٥﴿وا

ی ایمان می آوردند و پرهیزکار[ به آیین اسالم]و اگر اهل کتاب 
هشت می کردند، یقینًا گناهانشان را محو می کردیم، و آنان را در ب

(۶۵. )های پر نعمت در می آوردیم
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اةا وا  لاْو أانهُهْم أاقااُموا التهْورا ا أُْنِزلا إِ وا ما ْنِجيلا وا لاْيِهْم ِمْن اْْلِ

اكالُوا ِمْن فاْوقِِهْم وا  بِِِّهْم ْلا ةٌ ِمْن تاْحِت أاْرُجِلِهْم ۚ مِ را ْنُهْم أُمه

كاثِيٌر ِمْنُهْم سا  ةٌ ۖ وا لُونا ُمْقتاِصدا ا ياْعما ﴾٦٦﴿اءا ما

ل شده و آنچه را که از سوی پروردگارشان به آنان ناز[ واقعی]و اگر آنان تورات و انجیل 
گروهی از آنان. برپا می داشتند، بی تردید از برکات آسمان و زمین بهره مند می شدند

(۶۶. )میانه رو و معتدل اند، و بسیاری از آنان بد است آنچه را انجام می دهند
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ا أُنْ  ُسوُل باِلِّْغ ما ا الره بِِّ ا ياا أايُّها إِْن لاْم تاْفعاْل  ِۖزلا إِلاْي ا ِمْن را  وا

 ُ َّللاه ا بالهْغتا ِرساالاتاهُ ۚ وا ا َلا  ياْعِصُم ا ِمنا النهاِس ۗفاما إِنه َّللاه

﴾٦٧﴿ياْهِدي اْلقاْوما اْلكاافِِرينا 

درباره والیت و رهبری علی بن أبی طالب ]آنچه از سوی پروردگارت ! ای پیامبر
ا را بر تو نازل شده ابالغ کن؛ و اگر انجام ندهی پیام خد([ علیه السالم)امیرالمؤمنین 

را مردم نگه می دارد؛ قطعًا خدا گروه کافران[ آسیب و گزند]و خدا تو را از . نرسانده ای
(۶۷. )هدایت نمی کند
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تهى  تُِقيُموا القُْل ياا أاْهلا اْلِكتااِب لاْستُْم عالاى   اةا  شاْيٍء حا تهْورا

ا أُْنِزلا إِلاْيُكْم ِمنْ  ما ْنِجيلا وا اْْلِ لاياِزيدانه وا بُِِّكْم ۗ وا ا  را كاثِيًرا ِمْنُهْم ما

بِِّ ا ُطْغياانًا لا أُْنِزلا إِلاْي ا ِمْن را ُكْفًرا ۖ فااا تاأْسا عا ى اْلقاْوِم وا

﴾٦٨﴿اْلكاافِِرينا 
ورات و شما بر مسلک صحیح و درستی نیستید تا زمانی که ت! ای اهل کتاب: بگو

ردید انجیل و آنچه از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل شده بر پا دارید، و بی ت
از آنان آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، بر سرکشی و کفر بسیاری

(۶۸. )می افزاید، پس بر گروه کافران غمگین مباش



6جزء (5)سوره مائده

الهِذينا هااُدو نُوا وا النهصا إِنه الهِذينا آما ابِئُونا وا الصه ى  ا وا ارا

اْلياْوِم اْْلِخرِ  ِ وا نا بِاَلله ْن آما اِلًحا فااا خا ما عاِملا صا ْوٌف وا

نُونا  َلا ُهْم ياْحزا لاْيِهْم وا ﴾٦٩﴿عا

با ]به اسالم گرویده اند و یهودی هاو صابئان و نصاری[ از روی ظاهر]یقینًا کسانی که 
ادت و نجات ُمّتصف بودن به عنوان اسالم یا یهودیت یا صابئیت یا نصرانّیت، اهل سع

و به خدا[ از این گروه هادر زمان هر پیامبری از روی یقین و اخالص]هر کدام [ نیستند،
روز قیامت ایمان آورده و کار شایسته انجام داده باشند، نه بیمی بر آنان است و نه

(۶۹. )اندوهگین می شوند
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ْذناا ِميثااقا بانِي إِْسرا  ْلناا إِلايْ لاقاْد أاخا أاْرسا ا ائِيلا وا ِهْم ُرُسًا ۖ ُكلهما

ى  أانْ  ا َلا تاْهوا ُسوٌل بِما ُهْم را اءا فاِريقًا فُُسُهْم فاِريقًا كاذه جا بُوا وا

﴾٧٠﴿ياْقتُلُونا 

م و پیامبرانی پیمان گرفتی[ بر اطاعت از خدا و پیروی از موسی]البته ما از بنی اسرائیل 
بود برای آنان به سوی ایشان فرستادیم؛ هرگاه پیامبری احکام و قوانینی که دلخواهشان ن

(۷۰!! )می آورد، گروهی را تکذیب کرده و گروهی را می کشتند



6جزء (5)سوره مائده

ِسبُوا أاَله تاُكونا فِتْناةٌ فا  حا وا ثُمه تاابا وا مُّ صا لاْيِهْم عاُموا وا ُ عا  َّللاه

وا كاثِيٌر ِمْنُهمْ  مُّ صا ُ باِصيٌر بِما ثُمه عاُموا وا َّللاه ا  ۚ وا

لُونا  ﴾٧١﴿ياْعما

شنیدن از]کور و [ از دیدن واقعیات]وپنداشتند که عذاب و مجازاتی وجود ندارد؛ بنابراین 
گاهی و توبه کردن]کر شدند، سپس [ حقایق و معارف .  ذیرفتخدا توبه آنان را پ[ بعد از آ

(۷۱. )و خدا به آنچه انجام می دهند، بیناست! باز بسیاری از آنان کور و کر شدند



6جزء (5)سوره مائده

ا  ْرياما لاقاْد كافارا الهِذينا قاالُوا إِنه َّللاه ِسيُح اْبُن ما قاالا  ُهوا اْلما  ۖ وا

ائِيلا اْعبُدُ  ِسيُح ياا بانِي إِْسرا بهُكْم ۖاْلما را بِِّي وا ا را ْن وا َّللاه إِنههُ ما

 ُ ما َّللاه ره ِ فاقاْد حا اهُ اليُْشِرْ  بِاَلله أْوا ما نهةا وا لاْيِه اْلجا ا عا ما نهاُر ۖ وا

ارٍ  ﴾٧٢﴿ِللظهاِلِمينا ِمْن أاْنصا
ال آنکه خدا همان مسیح، فرزند مریم است، بی تردید کافر شدند؛ و ح: آنان که گفتند

ماست خدای یکتا را که پروردگار من و پروردگار ش! ای بنی اسرائیل: مسیح گفت
رام کند، و بپرستید، مسلمًا هر کس به خدا شرک ورزد، بی تردید خدا بهشت را بر او ح

(۷۲. )جایگاهش آتش است، و برای ستمکاران هیچ یاوری نیست



6جزء (5)سوره مائده

ا  ثاٍة ۘ وا لاقاْد كافارا الهِذينا قاالُوا إِنه َّللاه ٍه إَِله  ثااِلُث ثااا
ا ِمْن إِلا  ما

إِْن لاْم ياْنتاُهوا عا  اِحٌد ۚ وا هٌ وا
سه إِلا  ا ياقُولُونا لاياما نه الهِذينا مه

﴾٧٣﴿كافاُروا ِمْنُهْم عاذااٌب أاِليمٌ 

دند، و حال یقینًا کافر ش[ پدر، پسر، روح]سه تاست [ این]خدا یکی از : آنان که گفتند
طعًا به و اگر از آنچه می گویند بازنایستند، ق. آنکه هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست

.  یدکافر شدند، عذابی دردناک خواهد رس[ به سبب چنین اعتقادی]کسانی از آنان که 
(۷۳)



6جزء (5)سوره مائده

ياسْ  ِ وا ُ غا أافااا ياتُوبُونا إِلاى َّللاه َّللاه فُوٌر تاْغِفُروناهُ ۚ وا

ِحيمٌ  ﴾٧٤﴿را

آیا به سوی خدا بازنمی گردند، و از او درخواست آمرزش 
(۷۴. )نمی کنند؟ و حال آنکه خدا بسیار آمرزنده ومهربان است



6جزء (5)سوره مائده

سُ  ْرياما إَِله را ِسيُح اْبُن ما ا اْلما لاْت ِمْن قابْ ما ُسُل وٌل قاْد خا ِلِه الرُّ

هُ ِصِدِّيقاةٌ ۖ كااناا ياأُْكاا  أُمُّ  نُبايُِِّن لاُهُم ِن الطهعااما ۗ اْنُظْر كاْيفا وا

﴾٧٥﴿ُكونا اْْليااِت ثُمه اْنُظْر أانهى  يُْؤفا 

دگانی نیست که پیش از او هم فرستا[ از سوی خدا]مسیح، فرزند مریم جز فرستاده ای 
مانند انسان های]هر دو . بود[ و درست کاری]و مادرش زن بسیار راستگو . گذشته اند

ا بدانند ت]با تأمل بنگر چگونه نشانه هارا برای آنان بیان می کنیم . غذا می خوردند[ دیگر
از ]ان چگونه ؛ سپس با تأمل بنگر که آن[متولد شدگان و نیازمندان به خوراک، خدا نیستند

(۷۵! )منحرف می شوند؟[ حق به باطل



6جزء (5)سوره مائده

ِ ما  رًّ قُْل أاتاْعبُُدونا ِمْن ُدوِن َّللاه َلا ناْفعًا ۚ ا َلا ياْمِلُ  لاُكْم ضا ا وا

ُ ُهوا السهِميُع اْلعاِليمُ  َّللاه ﴾٧٦﴿وا

رت دفع آیا به جای خدا چیزی را می پرستید که برای شما قد: بگو
ِی ]و خداست که شنوا ! هیچ زیان و جلب هیچ سودی را ندارد؟

(۷۶. )ست[ ِی همه اسرار و رازها]و دانا [ همه گفتارها



6جزء (5)سوره مائده

َلا ي ِدينُِكْم غاْيرا اْلحا قُْل ياا أاْهلا اْلِكتااِب َلا تاْغلُوا فِ  ِقِّ وا

لُّ  اءا قاْوٍم قاْد ضا لُّواتاتهبِعُوا أاْهوا أاضا كاثِيًرا وا ِمْن قاْبُل وا

اِء السهبِيلِ  لُّوا عاْن ساوا ضا ﴾٧٧﴿وا

یال و به ناحق در دینتان غلّو نکنید، و از ام! ای اهل کتاب: بگو
اری را هوس های گروهی که یقینًا پیش از این گمراه شدند وبسی

(۷۷. )گمراه کردند و از راه راست دور شدند، پیروی مکنید



6جزء (5)سوره مائده

ائِيلا عالاى  ِلساالُِعنا الهِذينا كافاُروا ِمْن بانِي إِ  ِن دااُوودا ْسرا

ِل ا بِما 
ْرياما ۚ ذا  ِعيساى اْبِن ما كاانُوا وا ْوا وا ا عاصا

﴾٧٨﴿ياْعتاُدونا 

.  عنت شدنداز بنی اسرائیل آنان که کافر شدند به زبان داود و عیسی بن مریم ل
رپیچی س[ نسبت به فرمان های خدا و انبیا]لعنت شدنشان برای این بود که 

(۷۸. )تجاوز می کردند[ از حدود الهی]داشتند و همواره 



6جزء (5)سوره مائده

ا كا كاانُوا َلا ياتانااهاْونا عاْن ُمْنكارٍ  انُوا فاعالُوهُ ۚ لابِئْسا ما

﴾٧٩﴿ياْفعالُونا 

ازنمی آنان یکدیگر را ازکارهای زشتی که مرتکب می شدند ب
(۷۹. )مسلمًا بد بود آنچه را انجام می دادند. داشتند



6جزء (5)سوره مائده

لهوْ  ى  كاثِيًرا ِمْنُهْم ياتاوا ْت نا الهِذينا كافاُروا ۚ لابِئْ تارا ا قادهما سا ما

 ُ فِي اْلعاذاابِ لاُهْم أاْنفُُسُهْم أاْن ساِخطا َّللاه لاْيِهْم وا ُهْم عا

اِلُدونا  ﴾٨٠﴿خا

قطعًا .  کنندبسیاری از آنان را می بینی که با کسانی که کفر ورزیدند، همواره دوستی می
و نتیجه آن ]؛ آنان پیش فرستاده است[ طغیان گرشان برای قیامت]بد است آنچه نفوِس 

(۸۰. )که خدا بر آنان خشم گرفت و در عذاب جاودانه اند[ این است



6جزء (5)سوره مائده

ا ِ وا لاْو كاانُوا يُْؤِمنُونا بِاَلله ا أُْنِزلا إِلا وا ما ا لنهبِيِِّ وا ْيِه ما

ِكنه كا  لا  ذُوُهْم أاْوِليااءا وا ﴾٨١﴿ثِيًرا ِمْنُهْم فااِسقُونا اتهخا

از ]اگر به خدا و پیامبر و آنچه بر او نازل شده ایمان می آوردند، 
د کّفار و مشرکان را سرپرست و دوست خو[ برکت آن ایمان

(۸۱. )نمی گرفتند؛ ولی بسیاری از آنان فاسق اند


