
جزء دوم



2جزء (2)سوره بقره 

ُهْم َعْن قِْبلَتِ َسيَقُوُل السُّفََهاُء ِمَن النَّاِس مَ  ِهُم الَّتِي ا َوَّلَّ

ِ اْلَمشْ  ي َمْن يََشاُء ِرُق َواْلَمْغِرُب ۚ يَْهدِ َكانُوا َعلَْيَها ۚ قُْل َلِِلَّ

﴾١٤٢﴿إِلَٰى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 

ودند چه چیزی مسلمانان را از قبله ای  که بر آن ب: به زودی مردم سبک مغز می گویند
رب فقط ویژه مالکّیِت مشرق و مغ: گردانید؟ بگو[ یعنی بیت المقدس، به سوی کعبه]

(۱۴۲. )خداست، هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند
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ةً َوَسًطا لِ  ِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ اِس َويَُكوَن تَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّ َوَكَذٰ

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا ۗ َوَما َجعَ  ْنَت َعلَْيَها إَِّلَّ ْلنَا اْلِقْبلَةَ الَّتِي كُ الرَّ

ُسوَل ِممَّ  َّبُِع الرَّ ْيِه ۚ َوإِْن َكانَْت ْن يَْنقَِلُب َعلَٰى َعِقبَ ِلنَْعلََم َمْن يَت

 ُ ُ ِليُ لََكبِيَرةً إَِّلَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى َللاَّ ِضيَع إِيَمانَُكْم ۚ  ۗ َوَما َكاَن َللاَّ

َ بِالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحيمٌ  ﴾١٤٣﴿إِنَّ َللاَّ
ته از ومعتدل و پیراس]شما را امتی میانه [ که شما را به راه راست هدایت کردیم]و همان گونه 
د و پیامبر هم بر مردم گواه باشی[ در ایمان، عمل، درستی و راستی]قرار دادیم تا [ افراط و تفریط

انی که از و ما قبله ای  را که بر آن بودی فقط به خاطر این قرار دادیم تا کس. گواه بر شما باشد
صبانه به قبله و متع]پیامبر پیروی می کنند از کسانی که از اسالم و اطاعت پیامبر برمی گردند 

ا معلوم و مشخص کنیم؛ گر چه این حکم جز بر کسانی که خد[ پیش از کعبه می مانند
ا خدا به و خدا بر آن نیست که ایمان شما را تباه کند؛ زیر. هدایتشان کرده گران و دشوار بود

(۱۴۳. )همه مردم رؤوف و مهربان است
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قِْبلَةً تَْرَضاَها ۚ َماِء ۖ فَلَنَُوِلِّيَنَّكَ قَْد نََرٰى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السَّ 

فََولُّوا َراِم ۚ َوَحْيُث َما ُكْنتُمْ فََوِلِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلحَ 

 أَنَّهُ اْلَحقُّ وتُوا اْلِكتَاَب لَيَْعلَُمونَ ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ ۗ َوإِنَّ الَِّذيَن أُ 

ُ بِغَافٍِل عَ  ا يَْعَملُونَ ِمْن َربِِِّهْم ۗ َوَما َللاَّ ﴾١٤٤﴿مَّ

؛ پس یقینًا می بینیم[ چون کسی که به انتظار مطلبی باشد]آسمان [ جهت]ما گردانیدن رویت را در 
حرام گردان؛ و تو را به سوی قبله ای  که آن را بپسندی برمی گردانیم؛ پس رویت را به سوی مسجد ال

ب و مسلمًا اهل کتا. هر جا که باشید، روی خود را به سوی آن برگردانید![ شما ای  مسلمانان]
رست و حق د[ کاری]از سوی پروردگارشان [ از بیت المقدس به کعبه]می دانند که این تغییر قبله 

و خدا [ دزیرا در تورات و انجیلشان خوانده اند که پیامبر اسالم به دو قبله نماز خواهد خوان]است؛ 
(۱۴۴. )انجام می دهند، بی خبر نیست[ بر ضد پیامبر و مؤمنان]از آنچه 
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وا قِْبلَتََك ۚ َوَما اَب بُِكِلِّ آيٍَة َما تَبِعُ َولَئِْن أَتَْيَت الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَ 

ْعٍض ۚ َولَئِِن اتَّبَْعَت ُضُهْم بِتَابِعٍ قِْبلَةَ بَ أَْنَت بِتَابِعٍ قِْبلَتَُهْم ۚ َوَما بَعْ 

ِعْلِم ۙ إِنََّك إِذًا لَِمنَ أَْهَواَءُهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن الْ 

﴾١٤٥﴿الظَّاِلِمينَ 

ی کنند، و تو به خدا سوگند اگر برای اهل کتاب هر نشانه و دلیلی بیاوری، از قبله تو پیروی نم
که ]ان از قبله دیگر[ که یهودی اند]برخی از آنان [ نیز]هم از قبله آنان پیروی نخواهی کرد و 

هوس برایت آمده از هوا و[ چون قرآن]اگر پس از دانشی که . پیروی نخواهند کرد[ نصرانی اند
(۱۴۵. )های آنان پیروی کنی، مسلمًا در آن صورت از ستمکاران خواهی بود
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أَْبنَاَءُهْم ۖ َوإِنَّ ِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُونَ الَِّذيَن آتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب يَعْ 

﴾١٤٦﴿قَّ َوُهْم يَْعلَُمونَ فَِريقًا ِمْنُهْم لَيَْكتُُموَن اْلحَ 

خوانده بر اساس اوصافش که در تورات و انجیل]اهل کتاب، پیامبر اسالم را 
روهی از می شناسند، به گونه ای  که پسران خود را می شناسند؛ و مسلمًا گ[ اند

(۱۴۶. )آنان حق را در حالی که می دانند، پنهان می دارند
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﴾١٤٧﴿نَّ ِمَن اْلُمْمتَِرينَ اْلَحقُّ ِمْن َربَِِّك ۖ فَََل تَُكونَ 

ر از سوی پروردگا[ که تغییِر قبله است]حق [ ای امت این]
(۱۴۷. )توست؛ بنابراین از تردید کنندگان نسبت به حق مباش
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 أَْيَن َما  ۚاْستَبِقُوا اْلَخْيَراتِ َوِلُكٍلِّ ِوْجَهةٌ ُهَو ُمَوِلِّيَها ۖ فَ 

ُ َجِميعً  َ َعلَٰى ُكِلِّ تَُكونُوا يَأِْت بُِكُم َللاَّ  َشْيٍء ا ۚ إِنَّ َللاَّ

﴾١٤٨﴿قَِديرٌ 

س برای هر گروهی قبله ای  است که خدا گرداننده روی آن گروه به آن قبله است؛ پ
یکی ها و به جانب ن[ درباره قبله، نزاع و کشمکش نکنید و به جای بحث و گفتگو]

[  به صحرای محشر]خدا همه شما را هر جا که باشید . کارهای خیر پیشی جویید
(۱۴۸. )می آورد؛ مسلمًا خدا بر هر کاری تواناست
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َحَراِم ۖ َك َشْطَر اْلَمْسِجِد الْ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََوِلِّ َوْجهَ 

ا َوإِنَّهُ لَْلَحقُّ ِمْن َربَِِّك ۗ َومَ  ُ بِغَافٍِل َعمَّ ا َللاَّ

﴾١٤٩﴿تَْعَملُونَ 

[  مازدر حال اقامه ن]بیرون شدی، رویت را [ برای سفر یا کار دیگر]از هر جا 
ت بدون تردید این فرمان از نزد پروردگار. به سوی مسجد الحرام بگردان

(۱۴۹. )درست وحق است و خدا از آنچه انجام می دهید، بی خبر نیست
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اِم ۚ َوَحْيُث َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحرَ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََوِلِّ َوْجَهكَ 

ةٌ هُ ِلئََلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَ  َعلَْيُكْم ُحجَّ

تِمَّ نِْعَمتِي َشْوُهْم َواْخَشْونِي َوِلُ إَِّلَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم فَََل تَخْ 

﴾١٥٠﴿َعلَْيُكْم َولَعَلَُّكْم تَْهتَُدونَ 
به سوی مسجدالحرام بگردان؛ و [ در حال اقامه نماز]و از هرجا بیرون شدی، رویت را [ آری]

دم را به سوی آن بگردانید، تا مر[ در حال اقامه نماز]هر جا که باشید، رویتان را ![ شما ای مؤمنان]
اگر : گویندمشرکان ن. ]بر ضد شما دلیل و برهانی نباشد[ لجوج، متکبر و یاوه گو]جز ستمکاران 

یامبری که پ: آیین ابراهیم را ادعا دارد چرا به قبله او که کعبه است رو نمی کند؟ و اهل کتاب نگویند
تورات و انجیل وعده داده، قبله اش مسجدالحرام است، پس این شخص که به قبله ما نماز 

برای آن [ ر قبلهتغیی]بنابراین از آنان نترسید و از من بترسید، و [ می خواند، پیامبر موعود نیست؛
(۱۵۰. )هدایت شوید[ به احکام و سنن الهی]است که نعمتم را بر شما کامل کنم تا 
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آيَاتِنَا َويَُزِكِّيُكْم ُكْم يَتْلُو َعلَْيُكمْ َكَما أَْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسوًَّل ِمنْ 

ُكونُوا ةَ َويُعَِلُِّمُكْم َما لَْم تَ َويُعَِلُِّمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكمَ 

﴾١٥١﴿تَْعلَُمونَ 

ن نعمت تغییر قبله، کامل کردن نعمت است، این حقیقت هم کامل کرد]همان گونه که 
در میان شما رسولی از خودتان فرستادیم که همواره آیات ما را بر شما [ است که

تاب پاک و پاکیزه می کند، و ک[ از هر نوع آلودگی ظاهری و باطنی]می خواند، و شما را 
(۱۵۱. )وحکمت به شما می آموزد، وآنچه را نمی دانستید به شما تعلیم می دهد
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﴾١٥٢﴿ا ِلي َوََّل تَْكفُُرونِ فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُرو

د و پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاس گزاری
(۱۵۲. )کفران نعمت نکنید
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ََل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُ  ْبِر َوالصَّ َ وا بِالصَّ ةِ ۚ إِنَّ َللاَّ

ابِِرينَ  ﴾١٥٣﴿َمَع الصَّ

برای حل مشکالت خود و پاک ]ای اهل ایمان از صبر و نماز 
ا کمک بخواهید زیر[ ماندن از آلودگی ها و رسیدن به رحمت حق

(۱۵۳. )خدا با صابران است
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ِ أَْمَواٌت ۚ بَ َوََّل تَقُولُوا ِلَمْن يُْقتَُل فِي سَ  ْل أَْحيَاٌء بِيِل َللاَّ

ِكْن ََّل تَْشعُُرونَ  ﴾١٥٤﴿َولَٰ

در ]و به آنان که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید، بلکه 
رک د[ کیفیت آن حیات را]دارای حیات اند، ولی شما [ عالم برزخ

(۱۵۴. )نمی کنید
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 ِمَن َخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن الْ 

ابِرِ اْلَْمَواِل َواْلَْنفُِس َوالثََّمَراتِ  ﴾١٥٥﴿ينَ  ۗ َوبَِشِِّر الصَّ

بخشی و بی تردید شما را به چیزی اندک از ترس و گرسنگی و کاهش
و نباتی یا ثمرات باغ زندگی از زن]از اموال و کسان و محصوالت 

(۱۵۵. )و صبرکنندگان را بشارت ده. آزمایش می کنیم[ فرزند
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ِ َوإِ الَِّذيَن إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصيبَ  نَّا إِلَْيِه ةٌ قَالُوا إِنَّا َلِِلَّ

﴾١٥٦﴿َراِجعُونَ 

ما : همان کسانی که چون بال و آسیبی به آنان رسد گویند
(۱۵۶. )مملوک خداییم و یقینًا به سوی او باز می گردیم
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ئَِك َعلَْيِهْم َصلََواٌت ِمْن رَ  ئَِك ُهُم بِِِّهْم َوَرْحَمةٌ ۖ َوأُوأُولَٰ لَٰ

﴾١٥٧﴿اْلُمْهتَُدونَ 

آنانند که درودها و رحمتی از سوی پروردگارشان بر آنان
(۱۵۷. )است و آنانند که هدایت یافته اند
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فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَ  ِ ۖ فََمْن َحجَّ إِنَّ الصَّ  اْلبَْيَت أَِو ائِِر َللاَّ

َف بِِهَما ۚ َوَمنْ اْعتََمَر فَََل ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن يَ  َع طَّوَّ تََطوَّ

َ َشاِكٌر َعِليمٌ  ﴾١٥٨﴿َخْيًرا فَإِنَّ َللاَّ

د، یا بی تردید صفا و مروه از نشانه های خداست؛ پس کسی که حج خانه کعبه کن
ت به خواس]و کسی که . عمره انجام دهد، بر او گناهی نیست که بر آن دو طواف کند

ون انجام دهد، بد[ چون طواف و سعی مستحب]کار نیکی [ خودش افزون بر واجبات
(۱۵۸. )داناست[ به کار و حال او]پاداش دهنده و [ در برابر عمل او]تردید خدا 
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ُهَدٰى ِمْن بَْعِد نَا ِمَن اْلبَيِِّنَاِت َوالْ إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزلْ 

ئَِك يَْلعَنُُهمُ َما بَيَّنَّاهُ ِللنَّاِس فِي اْلِكتَ  ُ َويَْلعَنُُهُم اِب ۙ أُولَٰ  َللاَّ

ِعنُونَ  ﴾١٥٩﴿الَلَّ

از آنکه هدایت نازل کردیم، پس[ وسیله]یقینًا کسانی که آنچه را ما از دالیل آشکار و 
تا مردم ]برای مردم روشن ساختیم، پنهان می کنند [ تورات و انجیل]همه آن را در کتاب 

عنتشان خدا لعنتشان می کند، و لعنت کنندگان هم ل[ به قرآن و پیامبر ایمان نیاورند
(۱۵۹. )می کنند
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ُ إَِّلَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا وَ  ئَِك أَت وُب َعلَْيِهْم ۚ بَيَّنُوا فَأُولَٰ

ِحيمُ  اُب الرَّ ﴾١٦٠﴿َوأَنَا التَّوَّ

ند، و اصالح نمود[ مفاسد خود را]مگر کسانی که توبه کردند، و 
وبه برای مردم روشن ساختند، پس ت[ آنچه را پنهان کرده بودند]

(۱۶۰. )آنان را می پذیرم؛ زیرا من بسیار توبه پذیر و مهربانم



2جزء (2)سوره بقره 

ئَِك َعلَ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهمْ  ِ ُكفَّاٌر أُولَٰ ْيِهْم لَْعنَةُ َللاَّ

﴾١٦١﴿َواْلَمََلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ 

تند، قطعًا کسانی که کافر شدند، و در حال کفر از دنیا رف
(۱۶۱. )لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان است



2جزء (2)سوره بقره 

ُهُم اْلعَذَاُب َوََّل ُهْم َخاِلِديَن فِيَها ۖ ََّل يَُخفَُّف َعنْ 

﴾١٦٢﴿يُْنَظُرونَ 

در آن لعنت جاودانه اند، نه عذاب از آنان سبک شود و نه 
(۱۶۲[. )تا عذر خواهی کنند]مهلتشان دهند 



2جزء (2)سوره بقره 

هٌ َواِحٌد ۖ ََّل إِلَٰ  ُهُكْم إِلَٰ
ُن الرَّ َوإِلَٰ ْحَمٰ ﴾١٦٣﴿ِحيمُ هَ إَِّلَّ ُهَو الرَّ

و خدای شما خدای یگانه است، جز او خدایی نیست، 
(۱۶۳. )رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است



2جزء (2)سوره بقره 

اْلفُْلِك الَّتِي تََِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر وَ إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْلَْرِض َواخْ 

ُ ِمَن السََّماءِ تَْجِري فِي اْلبَْحِر بَِما يَْنفَُع النَّاَس وَ   ِمْن َماٍء َما أَْنَزَل َللاَّ

يَاحِ  فِيَها ِمْن ُكِلِّ َدابٍَّة َوتَ فَأَْحيَا بِِه اْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوبَثَّ  ْصِريِف الِرِّ

ِر بَْيَن السََّماِء َواْلَ  ﴾١٦٤﴿لُونَ ْرِض ََييَاٍت ِلقَْوٍم يَْعقِ َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ

ه در بی تردید در آفرینش آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتی هایی ک
مان به سود مردم روانند و بارانی که خدا از آس[ با جابجا کردن مسافر و کاال]دریاها 

نازل کرده و به وسیله آن زمین را پس از مردگی اش زنده ساخته و در آن از هر نوع 
انه هایی جنبنده ای  پراکنده کرده و گرداندن بادها و ابِر مسّخر میان آسمان و زمین، نش

(۱۶۴. )برای گروهی که می اندیشند[ از توحید، ربوبّیت و قدرت خدا]است 



2جزء (2)سوره بقره 

ِ ۖ  أَْنَداًدا يُِحبُّونَهُ َوِمَن النَّاِس َمْن يَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن َللاَِّ  ْم َكُحِبِّ َللاَّ

ۗ ِ إِْذ يََرْوَن َولَْو يََرى الَِّذيَن َظلَُمواَوالَِّذيَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبًّا َلِِلَّ

ِ َجِميعً  ةَ َلِِلَّ َ َشِديُد اْلعََذااْلعََذاَب أَنَّ اْلقُوَّ ﴾١٦٥﴿بِ ا َوأَنَّ َللاَّ

ر و برخی از مردم به جای خدا معبودهایی انتخاب می کنند که آنها را آن گونه که سزاوا
و است خدا را دوست داشته باشند، دوست می دارند؛ ولی آنان که ایمان آورده اند، محبت

ستم [ باطلبا انتخاب معبودهای]و اگر کسانی که . عشقشان به خدا بیشتر و قوی تر است
و ]داست روا داشتند، هنگامی که عذاب را ببینند، بی تردید بفهمند که همه قدرت ویژه خ

(۱۶۵. )و خدا سخت کیفر است[ معبودهای باطل، هیچ و پوچ اند



2جزء (2)سوره بقره 

أَ الَِّذيَن اتُّبِعُوا ِمنَ  ُوا اْلعَذَاَب  الَِّذيَن اتَّبَعُوا َوَرأَ إِْذ تَبَرَّ

﴾١٦٦﴿َوتَقَطَّعَْت بِِهُم اْلَْسبَابُ 

جویند، از پیروانشان بیزاری[ شرک و کفر]در آن هنگام پیشوایان 
و عذاب را مشاهده کنند، و همه دست آویزها و پیوندها از آنان 

(۱۶۶. )بریده شود



2جزء (2)سوره بقره 

أَ َوقَاَل الَِّذيَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ  ةً فَنَتَبَرَّ ُءوا لَنَا َكرَّ  ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ

ُ أَعْ  ِلَك يُِريِهُم َللاَّ ْم ۖ َوَما ُهْم َمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَْيهِ ِمنَّا ۗ َكذَٰ

﴾١٦٧﴿بَِخاِرِجيَن ِمَن النَّارِ 

برای ما کاش: پیروی کردند، گویند[ به جای خدا از پیشوایان شرک و کفر]و آنان که 
از ما بود تا ما هم از آنان بیزاری می جستیم، همان گونه که آنان[ به دنیا]بازگشتی 

به آنان خدا این گونه اعمالشان را که برای آنان مایه اندوه و دریغ است،. بیزاری جستند
(۱۶۷. )نشان می دهد و اینان هرگز از آتش بیرون آمدنی نیستند



2جزء (2)سوره بقره 

ا فِي اْلَ  ا َوََّل ْرِض َحََلًَّل َطيِِّبً يَا أَيَُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ

َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ۚ ﴾١٦٨﴿ينٌ إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِ تَت

در زمین حالل و [ از انواع میوه ها و خوردنی ها]از آنچه ! ای مردم
زیرا او پاکیزه است، بخورید و از گام های شیطان پیروی نکنید؛

(۱۶۸. )نسبت به شما دشمنی آشکار است



2جزء (2)سوره بقره 

ِ َما ََّل ْحَشاِء َوأَْن تَقُولُوا عَ إِنََّما يَأُْمُرُكْم بِالسُّوِء َواْلفَ  لَى َللاَّ

﴾١٦٩﴿تَْعلَُمونَ 

فقط شما را به بدی و زشتی فرمان می دهد، و اینکه جاهالنه 
(۱۶۹. )به خدا نسبت دهید[ به عنوان حالل و حرام]اموری را 



2جزء (2)سوره بقره 

ُ قَالُوا بَْل نَتَّ َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنزَ  بُِع َما أَْلفَْينَا َل َللاَّ

ئًا َوََّل ُهْم ََّل يَْعِقلُوَن َشيْ َعلَْيِه آبَاَءنَا ۗ أََولَْو َكاَن آبَاؤُ 

﴾١٧٠﴿يَْهتَُدونَ 

کنید، از آنچه خدا نازل کرده پیروی: گویند[ که مشرک و کافرند]و هنگامی که به آنان 
آیا هر چند . منه، بلکه از آیینی که پدرانمان را بر آن یافتیم، پیروی می کنی: می گویند

ز هم با]نمی یافتند [ حق را به سبب کوردلی]پدرانشان چیزی نمی فهمیدند و راه 
(۱۷۰![ )کورکورانه از آنان پیروی خواهند کرد؟



2جزء (2)سوره بقره 

ْسَمُع إَِّلَّ لَِّذي يَْنِعُق بَِما ََّل يَ َوَمثَُل الَِّذيَن َكفَُروا َكَمثَِل ا

﴾١٧١﴿ فَُهْم ََّل يَْعِقلُونَ ُدَعاًء َونَِداًء ۚ ُصمٌّ بُْكٌم ُعْميٌ 

رای ب]، مانند کسی است که به حیوانی [به ایمان]کافران [ دعوت کننده]داستان 
آن هم آوا و صدایی که ]بانگ می زند، ولی آن حیوان جز آوا و صدا [ رهاندنش از خطر

ه همین کر و الل و کورند، ب[ کافران، در حقیقت. ]نمی شنود[ مفهومش را درک نمی کند
(۱۷۱. )اندیشه نمی کنند[ درباره حقایق]سبب 



2جزء (2)سوره بقره 

ْم َطيِِّبَاِت َما َرَزْقنَاكُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكلُوا ِمنْ 

ِ إِْن ُكْنتُْم إِيَّ  ﴾١٧٢﴿اهُ تَْعبُُدونَ َواْشُكُروا َلِِلَّ

از انواع میوه ها و خوردنی های پاکیزه ای  که روزی ! ای اهل ایمان
ا شما کرده ایم، بخورید و خدا را سپاس گزارید، اگر فقط او ر

(۱۷۲. )می پرستید



2جزء (2)سوره بقره 

َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ  َم َولَْحَم اْلِخْنِزيإِنََّما َحرَّ ِر َوَما أُِهلَّ بِِه َوالدَّ

ِ ۖ فََمِن اْضُطرَّ غَ  ثَْم َعلَْيِه ۚ ْيَر بَاغٍ َوََّل َعاٍد فَََل إِ ِلغَْيِر َللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ﴾١٧٣﴿إِنَّ َللاَّ

مردار و [ برای مصون ماندن شما از زیان های جسمی و روحی]جز این نیست که خدا 
ما نام غیر خدا بر آن برده شده، بر ش[ هنگام ذبح]خون و گوشت خوک و حیوانی را که 

لی به خوردن آنها ناچار شود، در حا[ برای نجات جانش از خطر]پس کسی که . حرام کرده
یار که خواهان لذت نباشد و از حّد الزم تجاوز نکند، گناهی بر او نیست؛ زیرا خدا بس

(۱۷۳. )آمرزنده و مهربان است



2جزء (2)سوره بقره 

 ُ ُروَن بِِه ثََمنًا  ِمَن اْلِكتَاِب َويَْشتَ إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزَل َللاَّ

ئَِك َما يَأُْكلُوَن فِي بُ  ُ ُطونِِهْم إَِّلَّ النَّاَر َوَّلَ قَِليًَل ۙ أُولَٰ  يَُكِلُِّمُهُم َللاَّ

﴾١٧٤﴿ُهْم َعَذاٌب أَِليمٌ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوََّل يَُزِكِّيِهْم َولَ 

رده نازل ک[ تورات و انجیل به عنوان حالل و حرام]قطعًا کسانی که آنچه را خدا از کتاب 
اری پنهان می کنند، و در برابر این پنهان ک[ به سود خود، از بی سوادان یهود و نصاری]

ت و خدا روز قیام. بهای اندکی به دست می آورند، جز آتش به شکم های خود نمی ریزند
ی پاکشان نمی کند، و برای آنان عذاب[ از گناهان و زشتی ها]با آنان سخن نمی گوید، و 

(۱۷۴. )دردناک است



2جزء (2)سوره بقره 

ئَِك الَِّذيَن اْشتََرُوا الضَّ  اَب بِاْلَمْغِفَرةِ ۚ ََللَةَ بِاْلُهَدٰى َواْلعَذَ أُولَٰ

﴾١٧٥﴿فََما أَْصبََرُهْم َعلَى النَّارِ 

اینانند که گمراهی را به جای هدایت، و عذاب را به عوض 
(۱۷۵. )چه شکیبایند بر آتش! آمرزش خریده اند، شگفتا



2جزء (2)سوره بقره 

َل اْلِكتَ  َ نَزَّ ِلَك بِأَنَّ َللاَّ ِذيَن اْختَلَفُوا فِي اَب بِاْلَحِقِّ ۗ َوإِنَّ الَّ ذَٰ

﴾١٧٦﴿اْلِكتَاِب لَِفي ِشقَاٍق بَِعيدٍ 

ولی ]رد آن عذاب به خاطر این است که خدا کتاب آسمانی را به درستی و راستی نازل ک
و یقینًا [ اینان، آن را واگذاشتند و در تکذیبش کوشیدند و آن را مایه اختالف قرار دادند

در [ اندتا حقایق از مردم پنهان بم]کتاب اختالف کردند [ مفهوم و محتوای]آنان که در 
(۱۷۶. )دشمنی دور و درازی قرار دارند



2جزء (2)سوره بقره 

ِكنَّ اْلبِ لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلمَ  ِ ْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَٰ رَّ َمْن آَمَن بِاَلِلَّ

بِِِّه َذِوي اْلقُْربَٰى بِيِِّيَن َوآتَى اْلَماَل َعلَٰى حُ َواْليَْوِم اَْيِخِر َواْلَمََلئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّ 

قَاِب َوأَقَامَ َواْليَتَاَمٰى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َوا ََلةَ َوآتَى لسَّائِِليَن َوفِي الِرِّ  الصَّ

َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا ۖ َوال ابِِريَن فِي اْلبَأَْساِء َوالالزَّ اِء َوِحيَن صَّ رَّ ضَّ

ئِ  ئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا ۖ َوأُولَٰ ﴾١٧٧﴿َك ُهُم اْلُمتَّقُونَ اْلبَأِْس ۗ أُولَٰ

ایسته است واقعی و کامل، که ش]نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکی 
و کسانی است که به خدا و روز قیامت[ در همه امور شما مالک و میزان قرار گیرد، منش و رفتار و حرکات

ه خویشان و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده اند، و مال و ثروتشان را با آنکه دوست دارند ب
[  شبا همه شرایط]بردگان می دهند، و نماز را [ در راه آزادی]یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان و سائالن و 

تی و برپای می دارند، و زکات می پردازند، و چون پیمان بندند وفاداران به پیمان خویشند، و در تنگدس
ست گفتند، را[ در دین داری و پیروی از حق]تهیدستی و رنج و بیماری و هنگام جنگ شکیبایند؛ اینانند که 

(۱۷۷. )و اینانند که پرهیزکارند



2جزء (2)سوره بقره 

لَى ۖ اْلُحرُّ ُكُم اْلِقَصاُص فِي اْلقَتْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيْ 

ِفَي لَهُ ِمْن أَِخيِه ْنثَٰى بِاْلُْنثَٰى ۚ فََمْن عُ بِاْلُحِرِّ َواْلعَْبُد بِاْلعَْبِد َواْلُ 

ِّبَاٌع بِاْلَمْعُروِف َوأَدَ  لِ َشْيٌء فَاتِ َك تَْخِفيٌف ِمْن اٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن ۗ َذٰ

ِلَك فَلَهُ َعَذابٌ َربُِِّكْم َوَرْحَمةٌ ۗ فََمِن اْعتََدٰى بَ  ﴾١٧٨﴿أَِليمٌ ْعَد َذٰ
ده در آزاد در برابر آزاد، بر: در مورد کشته شدگان بر شما قصاص مقّرر و الزم شده! ای اهل ایمان

که ]اش [ نیدی]از سوی برادر [ مرتکب قتل شده چنانچه]پس کسی که . برابر برده، زن در برابر زن
داخت که به جای قصاص، دیه و خون بها پر]مورد چیزی از عفو قرار گرفت [ ولِیّ مقتول است

، [کننده استنسبت به وضع مادی قاتل بر عهده عفو]پس پیروی از روش شایسته و پسندیده [ شود
یف و تخف[ حکم]این [. بر عهده قاتل است]و پرداخت دیه و خون بها با نیکویی و خوش رویی 

[  ل برخیزدو به قصاص قات]رحمتی است از سوی پروردگارتان؛ پس هر که بعد از عفو، تجاوز کند 
(۱۷۸. )برای او عذابی دردناک است
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ُكْم وِلي اْلَْلبَاِب لَعَلَّ َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحيَاةٌ يَا أُ 

﴾١٧٩﴿تَتَّقُونَ 

د برای شما در قصاص مایه زندگی است، باش! ای صاحبان خرد
(۱۷۹. )بپرهیزید[ از ریختن خون مردم بدون دلیل شرعی]که 
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ْيًرا ُكُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك خَ ُكتَِب َعلَْيُكْم إِذَا َحَضَر أََحدَ 

قًّا َعلَى َربِيَن بِاْلَمْعُروِف ۖ حَ اْلَوِصيَّةُ ِلْلَواِلَدْيِن َواْلَقْ 

﴾١٨٠﴿اْلُمتَِّقينَ 

د بر شما مقّرر و الزم شده چون یکی از شما را مرگ در رسد، اگر مالی از خو
سندیده به جا گذاشته است، برای پدر و مادر و خویشان به طور شایسته و پ

(۱۸۰. )این حّقی است بر عهده پرهیزکاران. وصیت کند
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لَهُ بَْعَدَما َسِمعَهُ فَ  لُونَهُ ۚ إِنَّ إِنََّما إِثُْمهُ َعلَى الَّ فََمْن بَدَّ ِذيَن يُبَِدِّ

َ َسِميٌع َعِليمٌ  ﴾١٨١﴿َللاَّ

ناهش پس کسانی که بعد از شنیدن وصیت، آن را تغییر دهند، گ
شنوا و فقط بر عهده آنانی است که تغییرش می دهند؛ یقینًا خدا

(۱۸۱. )داناست
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ُهْم فَََل إِثَْم ثًْما فَأَْصلََح بَْينَ فََمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجنَفًا أَْو إِ 

َ َغفُوٌر َرِحي ﴾١٨٢﴿مٌ َعلَْيِه ۚ إِنَّ َللاَّ

که به ]یا از گناه او [ در مورد حقوق ورثه]پس کسی که از انحراف وصیت کننده 
ادن وصیت بر با تغییر د]بترسد، و میان ورثه [ کار نامشروع و ناحّقی وصیت کند

رزنده و اصالح دهد، گناهی بر او نیست؛ یقینًا خدا بسیار آم[ اساس احکام دین
(۱۸۲. )مهربان است
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يَاُم َكَما كُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب عَ  تَِب َعلَى لَْيُكُم الِصِّ

﴾١٨٣﴿تَتَّقُونَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكمْ 

روزه بر شما مقّرر و الزم شده، همان گونه که! ای اهل ایمان
(۱۸۳. )ویدبر پیشینیان شما مقّرر و الزم شد، تا پرهیزکار ش
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ٍر فَِعدَّةٌ ْم َمِريًضا أَْو َعلَٰى َسفَ أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت ۚ فََمْن َكاَن ِمْنكُ 

ْسِكيٍن ۖ فََمْن ِطيقُونَهُ فِْديَةٌ َطعَاُم مِ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر ۚ َوَعلَى الَِّذيَن يُ 

َع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَهُ ۚ وَ  إِْن ُكْنتُْم أَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكْم ۖتََطوَّ

﴾١٨٤﴿تَْعلَُمونَ 
به ]؛ پس هر که از شما بیمار یا در سفر باشد[روزه بگیرید]روزهایی چند [ در]

؛ و بر آنان که روزه [را روزه بگیرد]از روزهای دیگر [ تعداد روزه های فوت شده
. ن استکفاره آ[ به جای هر روز]گرفتن طاقت فرساست، طعام دادن به یک نیازمند 

، برایش و هر که به خواست خودش افزون بر کفاره واجب، بر طعام نیازمند بیفزاید
[  وابش رافضیلت و ث]اگر [ هر چند دشوار و سخت باشد]بهتر است و روزه گرفتن 

(۱۸۴. )بدانید برای شما بهتر است
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ِمَن اْلُهَدٰى ُن ُهًدى ِللنَّاِس َوبَيِِّنَاتٍ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآ

يًضا أَْو َعلَٰى  فَْليَُصْمهُ ۖ َوَمْن َكاَن َمرِ َواْلفُْرقَاِن ۚ فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهرَ 

 ُ ُد بُِكُم اْلعُْسَر  بُِكُم اْليُْسَر َوََّل يُِريَسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر ۗ يُِريُد َللاَّ

 َ ةَ َوِلتَُكبُِِّروا َللاَّ ﴾١٨٥﴿ْشُكُرونَ  َعلَٰى َما َهَداُكْم َولَعَلَُّكْم تَ َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّ

ی ماه رمضان که قرآن در آن نازل شده، قرآنی که سراسرش هدایتگر مردم است و دارا[ این است]
در پس کسی که. است[ حق از باطل]دالیلی روشن و آشکار از هدایت می باشد، و مایه جدایی 

ی از حاضر باشد باید آن را روزه بدارد، و آنکه بیمار یا در سفر است، تعداد[ در وطنش]این ماه 
خدا آسانی و راحت شما را [. به تعداد روزه های فوت شده، روزه بدارد]روزهای غیر ماه رمضان را 

که به]شما روزه هایی را : برای این است[ قضای روزه]و . می خواهد نه دشواری و مشقت شما را
کامل کنید، و خدا را بر اینکه شما را هدایت فرموده بزرگ[ خاطر عذر شرعی افطار کرده اید

(۱۸۵. )شمارید، و نیز برای این که سپاس گزاری کنید



2جزء (2)سوره بقره 

َوةَ الدَّاعِ ي قَِريٌب ۖ أُِجيُب َدعْ َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِِّي فَإِنِِّ 

ُهْم َوْليُْؤِمنُوا بِي لَعَلَّ إِذَا َدَعاِن ۖ فَْليَْستَِجيبُوا ِلي

﴾١٨٦﴿يَْرُشُدونَ 

ای دعا کننده یقینًا من نزدیکم، دع:[ بگو]هنگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند، 
مان آورند، را زمانی که مرا بخواند اجابت می کنم؛ پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ای

(۱۸۶[. )و به مقصد اعلی برسند]راه یابند [ به حّق و حقیقت]تا 
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فَُث إِلَ  يَاِم الرَّ ُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس ٰى نَِسائُِكْم ۚ ُهنَّ ِلبَاٌس لَ أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ الِصِّ

ُ أَنَُّكْم ُكْنتُْم تَخْ  ُكْم َوَعفَا َعْنُكْم ۖ فَاَْيَن تَانُوَن أَْنفَُسُكْم فَتَاَب َعلَيْ لَُهنَّ ۗ َعِلَم َللاَّ

ُ لَكُ   يَتَبَيََّن لَُكُم ْم ۚ َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّىٰ بَاِشُروُهنَّ َواْبتَغُوا َما َكتََب َللاَّ

وااْلَخْيُط اْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اْلَْسَودِ  يَاَم إِلَى  ِمَن اْلفَْجِر ۖ ثُمَّ أَتِمُّ الِصِّ

ِ فَََل ِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد ۗ تِْلَك حُ اللَّْيِل ۚ َوََّل تُبَاِشُروُهنَّ َوأَْنتُْم َعا ُدوُد َللاَّ

ُ آيَاتِ  ِلَك يُبَيُِِّن َللاَّ ﴾١٨٧﴿ِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَّقُونَ تَْقَربُوَها ۗ َكَذٰ
ما برای آنان آنان برای شما لباسند و ش. در شِب روزهایی که روزه دار هستید، آمیزش با زنانتان برای شما حالل شد

را پذیرفت به خود خیانت می کردید، پس توبه شما[ پیش از حالل شدن این کار]خدا می دانست که شما . لباسید
ر داشته برای شما مقّر [ در این کار]با آنان آمیزش کنید و آنچه را خدا [ آزاد هستید که]اکنون . و از شما در گذشت

ه سپید صبح از و بخورید و بیاشامید تا رشت. طلب کنید[ از فضیلت، ثواب، پاکدامنی از حرام و فرزند شایسته]
عتکف و در حالی که در مساجد م. رشته سیاه شب برای شما آشکار شود؛ سپس روزه را تا شب به پایان برید

مردم بیان خدا این گونه آیاتش را برای. اینها حدود خداست، به آنها نزدیک نشوید. هستید با زنان آمیزش نکنید
(۱۸۷. )بپرهیزند[ از مخالفت اوامر و نواهی او]می کند تا 
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َها إِلَى اْلُحكَّاِم ْم بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُوا بِ َوََّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَكُ 

ثِْم َوأَْنتُ ِلتَأُْكلُوا فَِريقًا ِمْن أَْمَواِل النَّ  ْم اِس بِاْْلِ

﴾١٨٨﴿تَْعلَُمونَ 

و آن را به عنوان رشوه به سوی. و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید
ظالمانه با تکیه بر حکم]حاکمان و قاضیان سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را 

(۱۸۸. )می دانید[ زشتِی کارتان را]به گناه و معصیت بخورید، در حالی که [ آنان
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جِِّ ۗ َولَْيَس  َمَواقِيُت ِللنَّاِس َواْلحَ يَْسأَلُونََك َعِن اْلَِهلَِّة ۖ قُْل ِهيَ 

ِكنَّ اْلبِرَّ مَ اْلبِرُّ بِأَْن تَأْتُوا اْلبُيُوَت ِمْن ظُ  ِن اتَّقَٰى ۗ ُهوِرَها َولَٰ

َ لَعَلَُّكْم تُ َوأْتُوا اْلبُيُوَت ِمْن أَْبَوابَِها ۚ َواتَّ  ﴾١٨٩﴿ْفِلُحونَ قُوا َللاَّ

ایی و برای امور دنی]آنها وسیله تعیین اوقات : از تو درباره هالل های ماه می پرسند، بگو
ا از و نیکی آن نیست که به خانه ه. حج است[ تعیین زمان مراسم]مردم و [ نظام زندگی

چنان که اعراب جاهلی در حال احرام حج از پشت دیوار خانه ]پشت آنها وارد شوید، 
ناه از هر گ]کسی است که [ روش و منِش ]بلکه نیکی [ خود وارد می شدند نه از در ورودی

و به خانه ها از درهای آنها وارد شوید؛ و از خدا پروا کنید تا . می پرهیزد[ و معصیتی
(۱۸۹. )رستگار شوید
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ِ الَّذِ  َ يَن يُقَاتِلُونَُكْم َوََّل تَ َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل َللاَّ ْعتَُدوا ۚ إِنَّ َللاَّ

﴾١٩٠﴿ََّل يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ 

گام هن]و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید، و 
ت تجاوز نکنید، که خدا تجاوزکاران را دوس[ جنگ از حدود الهی

(۱۹۰. )ندارد
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ُجوُكْم ۚ أَْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث أَْخرَ َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم وَ 

ِجِد اْلَحَراِم َحتَّٰى  تُقَاتِلُوُهْم ِعْنَد اْلَمسْ َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَتِْل ۚ َوَّلَ 

ِلَك جَ يُقَاتِلُوُكْم فِيِه ۖ فَإِْن قَاتَلُوكُ  َزاُء ْم فَاْقتُلُوُهْم ۗ َكَذٰ

﴾١٩١﴿اْلَكافِِرينَ 
تل برسانید و هر کجا یافتید، به ق[ که از شرک و کفر و هیچ ستمی باز نمی ایستند]و آنان را 

ی، بیرون کردن که شرک، بت پرست]از جایی که شما را بیرون کردند بیرونشان کنید و فتنه 
الحرام با و کنار مسجد. از قتل وکشتار بدتر است[ مردم از خانه و کاشانه و وطنشان باشد

ا به قتل آنان نجنگید مگر آنکه در آنجا با شما بجنگند؛ پس اگر با شما جنگیدند، آنان ر
(۱۹۱. )برسانید که پاداش وکیفر کافران همین است
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َ َغفُو ﴾١٩٢﴿ٌر َرِحيمٌ فَإِِن اْنتََهْوا فَإِنَّ َللاَّ

یار آمرزنده و اگر از فتنه گری وجنگ بازایستند، یقینًا خدا بس
(۱۹۲. )مهربان است
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 ۖ فَإِِن تْنَةٌ َويَُكوَن الِدِّيُن َلِِلَِّ َوقَاتِلُوُهْم َحتَّٰى ََّل تَُكوَن فِ 

﴾١٩٣﴿لظَّاِلِمينَ اْنتََهْوا فَََل ُعْدَواَن إَِّلَّ َعلَى ا

بر جای [ کّفارچون شرک، بت پرستی و حاکمّیت]و با آنان بجنگید تا فتنه ای  
ان پایان به جنگ با آن]پس اگر بازایستند . نماند و دین فقط ویژه خدا باشد

(۱۹۳. )تجاوزی جز بر ضد ستمکاران جایز نیست[ دهید و از آن پس
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 ۚ فََمِن اِم َواْلُحُرَماُت قَِصاصٌ الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحرَ 

َعلَْيُكْم ۚ ْيِه بِِمثِْل َما اْعتََدىٰ اْعتََدٰى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَ 

 َ َ َواْعلَُموا أَنَّ َللاَّ ﴾١٩٤﴿ َمَع اْلُمتَِّقينَ َواتَّقُوا َللاَّ

اگر دشمن حرمت آن را رعایت نکرد و با شما در آن]ماه حرام در برابر ماه حرام است 
و همه حرمت ها .[ جنگید، شما هم برای حفظ کیان خود در همان ماه با او بجنگید

ی کنید، پس هر که بر شما تعّدی کرد، شما هم به مثل آن بر او تعّد . دارای قصاص اند
(۱۹۴. )و از خدا پروا نمایید، و بدانید که خدا با پروا پیشگان است
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ِ َوَّلَ  ى التَّْهلَُكِة ۛ  تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَ َوأَْنِفقُوا فِي َسبِيِل َللاَّ

َ يُِحبُّ الْ  ﴾١٩٥﴿ُمْحِسنِينَ َوأَْحِسنُوا ۛ إِنَّ َللاَّ

نه کردن با ترک این کار پسندیده، یا هزی]و در راه خدا انفاق کنید و 
د که خود را به هالکت نیندازید، ونیکی کنی[ مال در راه نامشروع

(۱۹۵. )یقینًا خدا نیکوکاران را دوست دارد
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ِ ۚ فَإِْن أُ  وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ َلِِلَّ َهْديِ ۖ َوََّل تَْحِلقُوا ْحِصْرتُْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن الْ َوأَتِمُّ

ِه أَذًى ِمْن فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو بِ ُرُءوَسُكْم َحتَّٰى يَْبلَُغ اْلَهْدُي َمِحلَّهُ ۚ

َمتََّع بِاْلعُْمَرةِ إِلَى نُُسٍك ۚ فَإَِذا أَِمْنتُْم فََمْن تَ َرأِْسِه فَِفْديَةٌ ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصَدقٍَة أَوْ 

اٍم فِي اْلَحجِِّ َوَسْبعٍَة ْم يَِجْد فَِصيَاُم ثَََلثَِة أَيَّ اْلَحجِِّ فََما اْستَْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ ۚ فََمْن لَ 

ِلكَ  ي اْلَمْسِجِد  ِلَمْن لَْم يَُكْن أَْهلُهُ َحاِضرِ إَِذا َرَجْعتُْم ۗ تِْلَك َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ ۗ َذٰ

 َ َ َواْعلَُموا أَنَّ َللاَّ ﴾١٩٦﴿َشِديُد اْلِعقَابِ اْلَحَراِم ۚ َواتَّقُوا َللاَّ رای شما از انجام آن ممنوع شدید، آنچه را از قربانی ب[ به علتی]حج وعمره را برای خدا به پایان برید، و اگر 
؛ و از شما اگر ؛ و سر خود را نتراشید تا قربانی به محلش برسد[قربانی کنید و از احرام در آیید]میسر است 

[ تراشد وو ناچار بود سر بتراشد، جایز است سر ب]کسی بیمار بود یا در سرش ناراحتی و آسیب داشت 
دید، در امان بو[ از علل ممنوعّیت]و هنگامی که . کّفاره ای  چون روزه، یا صدقه یا قربانی بر عهده اوست

و کسی [. انی کندقرب]پس هر که با پایان بردن عمره تمّتع به سوی حج تمّتع رود، آنچه از قربانی میسر است 
وست؛ که قربانی نیابد، سه روز روزه، در همان سفر حج و هفت روْز روزه، هنگامی که بازگشتید بر عهده ا

خانواده اش[ خود و]این وظیفه کسی است که [. و قابل کم و زیاد شدن نیست]این ده روز کامل است 
﴾۱۹۶﴿. و از خدا پروا کنید و بدانید که خدا سخت کیفر است. مسجد الحرام نباشد[ منطقه]ساکن و مقیم 
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 َرفََث َوََّل َرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ فَََل اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت ۚ فََمْن فَ 

ُ ۗ تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر يَعْ فُُسوَق َوََّل ِجَداَل فِي اْلَحجِِّ ۗ َوَما لَْمهُ َللاَّ

اِد التَّ  ُدوا فَإِنَّ َخْيَر الزَّ ي ْقَوٰى ۚ َواتَّقُوِن يَا أُولِ َوتََزوَّ

﴾١٩٧﴿اْلَْلبَابِ 

پس کسی که در این ماه [ شوال، ذوالقعده، ذوالحجه]حج در ماه های معین و معلومی است 
ان و گناه در حج، آمیزش با زن[ بداند که]بر خود واجب کرد، [ با احرام بستن و تلبیه]ها حج را 

و به نفع خود توشه . و آنچه از کار خیر انجام دهید خدا می داند. نیست[ جایز]و جدال 
(۱۹۷. )از من پروا کنید! برگیرید که بهترین توشه، پرهیزکاری است و ای صاحباِن خرد
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إَِذا أَفَْضتُْم ِمْن وا فَْضًَل ِمْن َربُِِّكْم ۚ فَ لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَغُ 

َ ِعْنَد اْلَمشْ   َكَما عَِر اْلَحَراِم ۖ َواْذُكُروهُ َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا َللاَّ

اِلِّينَ َهَداُكْم َوإِْن ُكْنتُْم ِمْن قَْبِلِه لَمِ  ﴾١٩٨﴿َن الضَّ

[  و ستدبه وسیله تجارت و داد]از پروردگارتان [ در ایام حج]بر شما گناهی نیست که 
در و هنگامی که از عرفات کوچ کردید، خدا را. فضل و روزی و منافع مادی بطلبید

انا و هم. او را یاد کنید همان گونه که شما را هدایت کرد[ آری. ]مشعر الحرام یاد کنید
(۱۹۸. )شما پیش از این از گمراهان بودید
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َ ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاضَ   ۚ إِنَّ النَّاُس َواْستَْغِفُروا َللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ﴾١٩٩﴿َللاَّ

[  به سوی منی،]سپس از همان جایی که مردم روانه می شوند 
و روانه شوید، و از خدا آمرزش بخواهید؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده

(۱۹۹. )مهربان است
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َ َكِذْكِرُكمْ فَإِذَا قََضْيتُْم َمنَاِسَكُكْم فَا آبَاَءُكْم أَْو أََشدَّ ْذُكُروا َللاَّ

نْ ِذْكًرا ۗ فَِمَن النَّاِس َمْن يَقُوُل رَ  يَا َوَما لَهُ بَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

﴾٢٠٠﴿فِي اَْيِخَرةِ ِمْن َخََلقٍ 

ان را یاد را انجام دادید، پس خدا را آن گونه که پدرانت[ حّجتان]پس هنگامی که مناسک 
:  می گویند[کوتاه فکر]پس گروهی از مردم . می کنید یا بهتر و بیشتر از آن یاد کنید

و آنان را در آخرت هیچ بهره ای  . عطا کن[ کاالی زندگی]به ما در دنیا ! پروردگارا
(۲۰۰. )نیست
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ْنيَا َحَسنَةً وَ َوِمْنُهْم َمْن يَقُوُل َربَّنَا آتِنَ  فِي اَْيِخَرةِ ا فِي الدُّ

﴾٢٠١﴿َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ 

ر به ما در دنیا نیکی و د! پروردگارا: و گروهی از آنان می گویند
(۲۰۱. )آخرت هم نیکی عطا کن، و ما را از عذاب آتش نگاه دار
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ا َكسَ  ئَِك لَُهْم نَِصيٌب ِممَّ ُ َسِريُع أُولَٰ بُوا ۚ َوَللاَّ

﴾٢٠٢﴿اْلِحَسابِ 

اوانی اینانند که از آنچه به دست آورده اند، نصیب و بهره فر
(۲۰۲. )دارند، و خدا حسابرسی سریع است
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َ فِي أَيَّاٍم َمْعُدودَ  َل فِ َواْذُكُروا َللاَّ ي يَْوَمْيِن اٍت ۚ فََمْن تَعَجَّ

رَ  ِن اتَّقَٰى ۗ َواتَّقُوا فَََل إِثَْم َعلَْيِه ۚ ِلمَ فَََل إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخَّ

َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه تُ  ﴾٢٠٣﴿ْحَشُرونَ َللاَّ

که یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ماه ذوالحجه ایام ]و خدا را در روزهای معلوم و معینی 
چ واجبات منی را انجام دهد و به کو]پس هر که در دو روز . یاد کنید[ وقوف در منی است

او هم تأخیر کند، بر[ تا روز سوم]شتاب ورزد، گناهی بر او نیست، و هر که [ کردن از آن
برای کسی [ اختیار کردن وقوف در منی چه در دو روز، چه در سه روز]گناهی نیست، 

ًا همه و از خدا پروا کنید و بدانید که یقین. پرهیز کرده است[ از محرمات احرام]است که 
(۲۰۳. )شما به سوی او محشور خواهید شد
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ْنيَ َوِمَن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُ  َ هُ فِي اْلَحيَاةِ الدُّ ا َويُْشِهُد َللاَّ

﴾٢٠٤﴿ْلِخَصامِ َعلَٰى َما فِي قَْلبِِه َوُهَو أَلَدُّ ا

رای ب]و از مردم کسی است که گفتارش در زندگی دنیا تو را خوش آید، و 
در دل خدا را بر آنچه[ اینکه چنین وانمود کند که زبانش با دلش یکی است

(۲۰۴. )دارد شاهد می گیرد، در حالی که سرسخت ترین دشمنان است
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ْهِلَك اْلَحْرَث  ِليُْفِسَد فِيَها َويُ َوإِذَا تََولَّٰى َسعَٰى فِي اْلَْرِض 

ُ ََّل يُِحبُّ الْ  ﴾٢٠٥﴿فََسادَ َوالنَّْسَل ۗ َوَللاَّ

د، قدرت و حکومتی یاب[ چنین دشمن سرسختی]و هنگامی که 
سل می کوشد که در زمین فساد و تباهی به بار آورد، و زراعت و ن

(۲۰۵. )را نابود کند؛ و خدا فساد و تباهی را دوست ندارد
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َ أََخذَتْ  ثِْم َۚوإِذَا قِيَل لَهُ اتَِّق َللاَّ ةُ بِاْْلِ فََحْسبُهُ َجَهنَُّم ۚ هُ اْلِعزَّ

﴾٢٠٦﴿َولَبِئَْس اْلِمَهادُ 

ب از خدا پروا کن، غرور و سرسختی و تعّص : و چون به او گویند
و لجاجت، او را به گناه وا می دارد؛ پس دوزخ او را بس است، و 

(۲۰۶. )یقینًا بد جایگاهی است
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ُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َللاَِّ َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشِري نَْفَسهُ   ۗ َوَللاَّ

﴾٢٠٧﴿َرُءوٌف بِاْلِعبَادِ 

و از مردم کسی است که جانش را برای خشنودی خدا 

([ علیه السالم)مانند امیرالمؤمنین ]می فروشد 

(۲۰۷. )و خدا به بندگان مهربان است
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َّبِعُوا ي الِسِّْلِم َكافَّةً َوَّلَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِ   تَت

﴾٢٠٨﴿ َعُدوٌّ ُمبِينٌ ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ۚ إِنَّهُ لَُكمْ 

در [ از خدا]همگی در عرصه تسلیم و فرمان بری ! ای اهل ایمان
شما آیید، و از گام های شیطان پیروی نکنید، که او نسبت به

(۲۰۸. )دشمنی آشکار است
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َ تُْكُم اْلبَيِِّنَاُت فَاعْ فَإِْن َزلَْلتُْم ِمْن بَْعِد َما َجاءَ  لَُموا أَنَّ َللاَّ

﴾٢٠٩﴿َعِزيٌز َحِكيمٌ 

پس اگر بعد از آنکه دالیل و نشانه های روشن برای شما آمد،
در ]ه خدا نهایتًا بدانید ک[ و به شرک و کفر روی کردید]لغزیدید 

(۲۰۹. )توانای شکست ناپذیر و حکیم است[ انتقام از شما
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ُ فِي ُظلٍَل ِمَن الْ َهْل يَْنُظُروَن إَِّلَّ أَْن يَأْتِيَهُ  غََماِم ُم َللاَّ

ِ تُْرَجُع َواْلَمََلئَِكةُ َوقُِضَي اْلَْمُر ۚ وَ  إِلَى َللاَّ

﴾٢١٠﴿اْلُُمورُ 

خدا و[ عذاب]جز این را انتظار دارند که [ اهل لغزش و پیروان شیطان]آیا 
ر نابودی در سایبان هایی از ابر به سوی آنان آیند و کا[ مأمور عذاب]فرشتگان 

(۲۱۰. )آنان تمام شود؟ و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود
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َمْن يُبَِدِّْل اُهْم ِمْن آيٍَة بَيِِّنٍَة ۗ وَ َسْل بَنِي إِْسَرائِيَل َكْم آتَْينَ 

ِ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتْ  َ َشِديُد انِْعَمةَ َللاَّ ﴾٢١١﴿ْلِعقَابِ هُ فَإِنَّ َللاَّ

ا کردیم، چه بسیار نشانه های روشن به آنان عط: از بنی اسرائیل بپرس
به ]خدا را پس از آنکه به او رسید، تبدیل[ هدایت]و هرکس نعمِت 

(۲۱۱. )که یقینًا خدا سخت کیفر است[ بداند]کند، [ کفر
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ْنيَا َويَْسَخُروَن مِ ُزيَِِّن ِللَِّذيَن َكفَُروا اْلَحيَاةُ  َن الَِّذيَن الدُّ

ُ آَمنُوا ۘ َوالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوقَهُ   يَْرُزُق َمْن ْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۗ َوَللاَّ

﴾٢١٢﴿يََشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ 

منان را مؤ[ به این سبب]دنیا برای کافران آراسته شده، و [ زودگذرِ ]زندگی 
رتر ب[ از هر جهت]مسخره می کنند، در حالی که پروا پیشگان در روز قیامت 

(۲۱۲. )از آنان هستند، و خدا هر که را بخواهد، بی حساب روزی می دهد
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 ُ ةً َواِحَدةً فَبَعََث َللاَّ ُمْنِذِريَن َوأَْنَزَل  النَّبِيِِّيَن ُمبَِشِِّريَن وَ َكاَن النَّاُس أُمَّ

يِه ۚ َوَما اْختَلََف َن النَّاِس فِيَما اْختَلَفُوا فِ َمعَُهُم اْلِكتَاَب بِاْلَحِقِّ ِليَْحُكَم بَيْ 

ُ اَءتُْهُم اْلبَيِِّنَاُت بَْغيً فِيِه إَِّلَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما جَ  ا بَْينَُهْم ۖ فََهَدى َللاَّ

ُ يَهْ الَِّذيَن آَمنُوا ِلَما اْختَلَفُوا فِيِه ِمَن الْ  ِدي َمْن يََشاُء َحِقِّ بِإِْذنِِه ۗ َوَللاَّ

﴾٢١٣﴿إِلَٰى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 
ی و اختالف و تضادی در امور زندگ]گروهی واحد و یک دست بودند [ در ابتدای تشکیل اجتماع]مردم 
خت، و با آنان خدا پیامبرانی را مژده دهنده و بیم رسان برانگی[ از پدید آمدن اختالف و تضاد]، پس [نداشتند

ن گاه در آ. ]به درستی و راستی کتاب را نازل کرد، تا میان مردم در آنچه با هم اختالف داشتند، داوری کند
این ]ه شد، و اختالف را در آن پدید نیاوردند مگر کسانی که به آنان کتاب داد[ خود کتاب اختالف پدید شد

ی و برتری جوی[ و سبب آن]بعد از دالیل و برهان های روشن و آشکاری بود که برای آنان آمد، [ اختالف
پس خدا اهل ایمان را به توفیق خود، به حّقی که در آن اختالف کردند،. حسد در میان خودشان بود

(۲۱۳. )و خدا هر که را بخواهد به راهی راست هدایت می کند. راهنمایی کرد
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ا يَأْتُِكْم َمثَُل الَّ أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ  ِذيَن َخلَْوا ِمْن َولَمَّ

اُء َوُزْلِزلُوا َحتَّىٰ قَْبِلُكْم ۖ َمسَّتُْهُم اْلبَأَْساُء َوال رَّ ُسوُل ضَّ  يَقُوَل الرَّ

 ۗ أَََّل إِنَّ نَْصَر َللاَِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَٰى نَْصُر َللاَِّ 

﴾٢١٤﴿قَِريبٌ 

امده، آیا پنداشته اید در حالی که هنوز حادثه هایی مانند حوادث گذشتگان شما را نی
به آنان سختی ها و آسیب هایی رسید وچنان متزلزل و ! وارد بهشت می شوید؟

ام دعا و در مق]مضطرب شدند تا جایی که پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده بودند 
گاه ب:[ به آنان گفتیم]یاری خدا چه زمانی است؟ : می گفتند[ درخواست یاری !  اشیدآ

(۲۱۴. )یقینًا یاری خدا نزدیک است
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ٍر فَِلْلَواِلَدْيِن  َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخيْ يَْسأَلُونََك َماذَا يُْنِفقُوَن ۖ قُلْ 

ِل ۗ َوَما تَْفعَلُوا َساِكيِن َواْبِن السَّبِيَواْلَْقَربِيَن َواْليَتَاَمٰى َواْلمَ 

َ بِِه َعِلي ﴾٢١٥﴿مٌ ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ َللاَّ

انفاق هر مال و مایه سودمندی که: چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از تو می پرسند
ه مانده می کنید باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و نیازمندان و در را

(۲۱۵. )گان باشد، و هر کار نیکی انجام دهید، خدا به آن داناست
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 تَْكَرُهوا ْرهٌ لَُكْم ۖ َوَعَسٰى أَنْ ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلِقتَاُل َوُهَو كُ 

ُهَو َشرٌّ ٰى أَْن تُِحبُّوا َشْيئًا وَ َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُكْم ۖ َوَعسَ 

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم َّلَ  ﴾٢١٦﴿ تَْعلَُمونَ لَُكْم ۗ َوَللاَّ

ایند بر شما مقّرر و الزم شده، و حال آنکه برایتان ناخوش[ با دشمن]جنگ 
زی را و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، وبسا چی. است

[  مصلحت شما را در همه امور]دوست دارید و آن برای شما بد است؛ وخدا 
(۲۱۶. )می داند و شما نمی دانید
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َصدٌّ َعْن َسبِيِل ِه ۖ قُْل قِتَاٌل فِيِه َكبِيٌر ۖ وَ يَْسأَلُونََك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِي

ِ َوُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِخْ   ۚ َواْلِفتْنَةُ أَْكبَُر َراُج أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعْنَد َللاَِّ َللاَّ

ِن اْستََطاُعوا ۚ َوَمْن تَّٰى يَُردُّوُكْم َعْن ِدينُِكْم إِ ِمَن اْلقَتِْل ۗ َوََّل يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم حَ 

ئَِك َحبَِطْت أَْعَمايَْرتَِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فَيَُمْت َوُهَو كَ  ْنيَا افٌِر فَأُولَٰ لُُهْم فِي الدُّ

ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ ُهْم فِ  ﴾٢١٧﴿يَها َخاِلُدونَ َواَْيِخَرةِ ۖ َوأُولَٰ

وع بزرگ است، ولی هر ن[ گناهی]هر جنگی در آن : بگو. از تو درباره جنگ در ماه حرام می پرسند
دن مسجد الحرام و بیرون ران[ بازداشتن مردم از]از راه خدا و کفرورزی به او و [ مردم]بازداشتن 

شتار از ک[ شرک و بت پرستی]است؛ و فتنه [ از جنگ در ماه حرام]اهلش از آن، نزد خدا بزرگ تر 
و از . ردانندو مشرکان همواره با شما می جنگند تا شما را اگر بتوانند از دینتان برگ. بزرگ تر است

رت تباه و شما کسانی که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، همه اعمال خوبشان در دنیا و آخ
(۲۱۷. )بی اثر می شود، و آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند
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ِ ُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيلِ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاجَ   َللاَّ

ئَِك يَْرُجوَن َرْحَمَت َللاَِّ  ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ۚأُولَٰ ﴾٢١٨﴿ َوَللاَّ

دا یقینًا کسانی که ایمان آورده، و آنان که هجرت کرده و در راه خ
به جهاد برخاستند، به رحمت خدا امید دارند؛ و خدا بسیار 

(۲۱۸. )آمرزنده و مهربان است
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يٌر َوَمنَافُِع  ۖ قُْل فِيِهَما إِثٌْم َكبِ يَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِ 

ا يُْنِفقُوَن قُِل ِعِهَما ۗ َويَْسأَلُونََك َماذَ ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن نَفْ 

ُ لَ  ِلَك يُبَيُِِّن َللاَّ ﴾٢١٩﴿فَكَُّرونَ ُكُم اَْييَاِت لَعَلَُّكْم تَتَ اْلعَْفَو ۗ َكَذٰ

رای در آن دو، گناهی بزرگ و سودهایی ب: درباره شراب و قمار از تو می پرسند، بگو
اق چه چیز انف: و از تو می پرسند. مردم است، و گناه هر دو از سودشان بیشتر است

ان می کند تا خدا این گونه آیاتش را برای شما بی. از آنچه افزون بر نیاز است: کنند؟ بگو
(۲۱۹. )بیندیشید
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ْنيَا َواَْيِخَرةِ ۗ َويَْسأَلُونَ  ْصََلٌح لَُهْم َك َعِن اْليَتَاَمٰى ۖ قُْل إِ فِي الدُّ

ُ يَْعلَُم اْلمُ َخْيٌر ۖ َوإِْن تَُخاِلُطوُهْم فَإِْخَوانُ  ْفِسَد ِمَن ُكْم ۚ َوَللاَّ

ُ َلَْعنَ  َ َعِزيزٌ اْلُمْصِلـحِ ۚ َولَْو َشاَء َللاَّ ﴾٢٢٠﴿ َحِكيمٌ تَُكْم ۚ إِنَّ َللاَّ

تیمان و از تو درباره ی. بیندیشید[ است]دنیا و آخرت [ آنچه به صالح]درباره [ آری، تا]
ان را با اصالح امور آنان بهتر است، و اگر با آنان معاشرت کنید و امورت: می پرسند، بگو

سادگر آنان برادر دینی شما هستند، و خدا اف[ کاری خداپسندانه است]امورشان بیامیزید 
یف و در تکل]و اگر خدا می خواست شما را . را از اصالح گر بازمی شناسد[ در امور یتیم]

کست به زحمت می انداخت؛ مسلمًا خدا توانای ش[ مسؤولیت نسبت به مال و جان یتیم
(۲۲۰. )ناپذیر و حکیم است
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َخْيٌر ِمْن ْؤِمنَّ ۚ َوَلََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َوََّل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّٰى يُ 

ٰى يُْؤِمنُوا ۚ ْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّ ُمْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَتُْكْم ۗ َوََّل تُ 

ئِ َولَعَْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك وَ  َك يَْدُعوَن إِلَى لَْو أَْعَجبَُكْم ۗ أُولَٰ

ُ يَْدُعو إِلَى اْلَجنَِّة وَ  بَيُِِّن آيَاتِِه ِللنَّاِس اْلَمْغِفَرةِ بِإِْذنِِه ۖ َويُ النَّاِر ۖ َوَللاَّ

﴾٢٢١﴿لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّرونَ 

مشرک بهتر قطعًا کنیز با ایمان از زن آزاد. و با زنان مشرک ازدواج نکنید تا زمانی که ایمان بیاورند
و زنان با ایمان را به ازدواج مردان . شما را خوش آید[ زیبایی، مال و موقعیت او]است، هر چند 

ر است، هر مسلمًا برده با ایمان از مرد آزاد مشرک بهت. مشرک در نیاورید تا زمانی که ایمان بیاورند
ه زن که مشرکند، نه تنها مردم، بلکه بی رحمان]اینان . شما را خوش آید[ جمال، مال و منال او]چند 

وت به سوی آتش می خوانند، و خدا به توفیق خود به سوی بهشت و آمرزش دع[ و فرزند خود را
(۲۲۱. )می کند، و آیاتش را برای مردم بیان می فرماید تا متذّکر شوند
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اَء فِي َو أَذًى فَاْعتَِزلُوا النِِّسَ َويَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحيِض ۖ قُْل هُ 

َن فَأْتُوُهنَّ ِمْن يَْطُهْرَن ۖ فَإِذَا تََطهَّرْ اْلَمِحيِض ۖ َوََّل تَْقَربُوُهنَّ َحتَّىٰ 

َ يُحِ  ُ ۚ إِنَّ َللاَّ ابِيَن َويُِحبُّ َحْيُث أََمَرُكُم َللاَّ بُّ التَّوَّ

ِرينَ  ﴾٢٢٢﴿اْلُمتََطِهِّ

س در حیض، حالت نامالیم و زیان باری است؛ پ: از تو درباره حیض می پرسند، بگو
ا پاک زنان کناره گیری کنید، و با آنان نزدیکی ننمایید ت[ آمیزش با]زمان حیض از 

. کنیدشوند؛ و هنگامی که پاک شدند از جایی که خدا به شما فرمان داده با آنان آمیزش
ذیرش انواع پاکی با پ]یقینًا خدا کسانی را که بسیار توبه می کنند، و کسانی را که خود را 

(۲۲۲. )دوست دارد. پاکیزه می کنند[ ها از همه آلودگی ها



2جزء (2)سوره بقره 

 َوقَِدُِّموا  ْۖرثَُكْم أَنَّٰى ِشئْتُمْ نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا حَ 

َ َوا َوبَِشِِّر ْعلَُموا أَنَُّكْم ُمََلقُوهُ ِۗلَْنفُِسُكْم ۚ َواتَّقُوا َللاَّ

﴾٢٢٣﴿اْلُمْؤِمنِينَ 

با ]و . یدزنان شما کشتزار شمایند، هر زمان و هر کجا که خواستید به کشتزار خود در آی
لی پاک و رعایت حقوق یکدیگر، و حفظ عفت و پاکی، در سایه زناشویی و تولید نس

ا کنید، و بدانید برای خودتان پیش فرستید، و از خدا پرو[ شایسته و صالح، خیر و ثوابی
(۲۲۳. )که او را مالقات خواهید کرد، و مؤمنان را بشارت ده
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َ ُعْرَضةً ِلَيْ  وا وَ َوََّل تَْجعَلُوا َللاَّ تَتَّقُوا َمانُِكْم أَْن تَبَرُّ

 ُ ﴾٢٢٤﴿ َسِميٌع َعِليمٌ َوتُْصِلُحوا بَْيَن النَّاِس ۗ َوَللاَّ

ه نیکی ک[ به اینکه سوگند بخورید]و خدا را در معرض سوگندهایی که می خورید قرار ندهید، 
سیله خدا رضایت ندارد که نامش و]نکنید، و تقوا پیشه نسازید، و میان مردم آشتی ندهید 

نسبت به همه ]و خدا [ خودداری از کارهایی شود که خودش به انجام آنها فرمان داده است
(۲۲۴. )داناست[ و نسبت به تمام کارهای شما]شنوا، [ گفته های شما
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ُ بِاللَّْغِو فِ  ِكْن يُ ََّل يَُؤاِخذُُكُم َللاَّ َؤاِخذُُكْم بَِما ي أَْيَمانُِكْم َولَٰ

ُ َغفُ  ﴾٢٢٥﴿وٌر َحِليمٌ َكَسبَْت قُلُوبُُكْم ۗ َوَللاَّ

ن قصد که جدی و حقیقی نیست و عادتًا بدو]خدا شما را به خاطر سوگندهای لغوتان 
از ]ان مؤاخذه نمی کند، ولی شما را به خاطر آنچه دل هایت[ قلبی بر زبان جاری می شود

بار مرتکب شده مؤاخذه می کند؛ و خدا بسیار آمرزنده و برد[ سوگند جدی و حقیقی
(۲۲۵. )است
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ُهٍر ۖ فَإِْن فَاُءوا تََربُُّص أَْربَعَِة أَشْ ِللَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهمْ 

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ﴾٢٢٦﴿فَإِنَّ َللاَّ

[  شرعاً ]، با زنان خود دوری گزینند[ که از آمیزش]برای کسانی که سوگند یاد می کنند 
[ در این مدت به آنچه مقتضای زناشویی است]چهار ماه مهلت است، چنانچه 

(۲۲۶. )؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده ومهربان است[گناهی بر آنان نیست]بازگشتند 
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 َ ﴾٢٢٧﴿ َسِميٌع َعِليمٌ َوإِْن َعَزُموا الطَََّلَق فَإِنَّ َللاَّ

در ]فتند، تصمیم به طالق گر[ برای پایان یافتن مشکالت]و اگر 
به گفتار و]مسلمًا خدا [ صورت رعایت شرایط مانعی ندارد

(۲۲۷. )شنوا و داناست[ کردارشان
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 لَُهنَّ أَْن يَْكتُْمَن َما نَّ ثَََلثَةَ قُُروٍء ۚ َوََّل يَِحلُّ َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِ 

ُ فِي أَْرَحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ يُؤْ  ِ َواْليَْوِم اَْيِخرِ َخلََق َللاَّ  َوبُعُولَتُُهنَّ  ِۚمنَّ بِاَلِلَّ

ِلَك إِْن أََراُدوا إِ  ي َعلَْيِهنَّ ْصََلًحا ۚ َولَُهنَّ ِمثُْل الَّذِ أََحقُّ بَِرِدِِّهنَّ فِي َذٰ

َجاِل َعلَْيِهنَّ َدرَ  ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ بِاْلَمْعُروِف ۚ َوِللِرِّ ﴾٢٢٨﴿َجةٌ ۗ َوَللاَّ
ر رسیدن و پیش از به س]انتظار برند [ از حیض را]زنان طالق داده شده باید به سر آمدن سه پاکی 

به خاطر رعایت ]و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند [. آن، از شوهر کردن خودداری ورزند
و . آفریده، پنهان دارند[ از حیض یا جنین]نباید آنچه را خدا در رحم هایشان [ شرایط ایام عّده

[  بارهبه زندگی دو]شوهرانشان در این مدت چنانچه خواهان صلح و سازش اند، به بازگرداندن آنان 
دان بر و برای زنان، حقوق شایسته ای  بر عهده مردان است، مانند حقوقی که برای مر. سزاوارترند

یه، به خاطر کارگزاری، و تدبیر امور زندگی در امر میراث و د]عهده آنان است، و مردان را بر آنان 
یم افزون تر است؛ و خدا توانای شکست ناپذیر و حک[ گواهی در دادگاه و غیر این امور حقوقی

(۲۲۸. )است
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تَاِن ۖ فَإِْمَساٌك بَِمْعُروفٍ  َوََّل يَِحلُّ لَُكْم  أَْو تَْسِريٌح بِإِْحَساٍن ۗالطَََّلُق َمرَّ

ا آتَْيتُُموُهنَّ َشْيئًا إِ  ِ ۖ فَإِْن َّلَّ أَْن يََخافَا أََّلَّ يُِقيمَ أَْن تَأُْخذُوا ِممَّ ا ُحُدوَد َللاَّ

ِ فَََل جُ   بِِه ۗ تِْلَك ُحُدوُد نَاَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفتََدتْ ِخْفتُْم أََّلَّ يُِقيَما ُحُدوَد َللاَّ

ِ فَََل تَْعتَُدوَها ۚ َوَمْن يَتَعَدَّ حُ  ئَِك ُهُم الظَّ َللاَّ ِ فَأُولَٰ ﴾٢٢٩﴿اِلُمونَ ُدوَد َللاَّ

در شوهر. ]دوبار است[ رجعی که برای شوهر در آن حّق رجوع وبازگشت به همسر است]طالِق 
به [ ، او رابا ترک رجوع]به طور شایسته ومتعارف نگه دارد، یا [ همسرش را]باید [ هر مرتبه از رجوع

ه اید به آنان پرداخت[ به عنوان مهریه]و برای شما حالل نیست از آنچه . نیکی و خوشی رها کند
برپا [ در روش همسرداری]چیزی را بازستانید، مگر آنکه هر دو بترسند که حدود و مقّررات خدا را 

ه زن اگر بترسید که آن دو نفر حدود خدا را برپا ندارند در آنچ[ حاکمان شرع]پس شما . ندارند
س از اینها حدود خداست؛ پ. فدیه بپردازد، گناهی بر آنان نیست[ عوض طالق]برای رهایی خود 

(۲۲۹. )آنها تجاوز نکنید و کسانی که از حدود خدا تجاوز کنند، آنان بی تردید ستمکارند
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ًجا َغْيَرهُ ۗ فَإِْن ْعُد َحتَّٰى تَْنِكَح َزوْ فَإِْن َطلَّقََها فَََل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَ 

ِقيَما ُحُدوَد تََراَجعَا إِْن َظنَّا أَْن يُ َطلَّقََها فَََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يَ 

ِ يُبَيِِّ  ِ ۗ َوتِْلَك ُحُدوُد َللاَّ ﴾٢٣٠﴿نَُها ِلقَْوٍم يَْعلَُمونَ َللاَّ

او را طالق داد، آن زن بر وی حالل نخواهد بود، مگر[ بعد از دو طالق و رجوع، بار سوم]پس اگر 
او را طالق داد بر وی و شوهر اول گناهی[ همسر دوم]و اگر . آنکه با همسری غیر از او ازدواج کند

[  رداریدر روش همس]نیست که به یکدیگرباز گردند، در صورتی که امیدوار باشند حدود الهی را 
(۲۳۰. )و اینها حدود خداست که آن را برای گروهی که دانایند بیان می کند. رعایت می کنند
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ُحوُهنَّ لَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعرُ َوإَِذا َطلَّْقتُُم النَِِّساَء فَبَلَْغَن أَجَ  وٍف أَْو َسِرِّ

ِلَك فَقَْد َظلََم تَْعتَُدوا ۚ َوَمْن يَْفعَلْ بَِمْعُروٍف ۚ َوََّل تُْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا لِ  َذٰ

ِ ُهزُ  ِ عَ نَْفَسهُ ۚ َوََّل تَتَِّخذُوا آيَاِت َللاَّ لَْيُكْم َوَما ًوا ۚ َواْذُكُروا نِْعَمَت َللاَّ

َ أَْنَزَل َعلَْيُكْم ِمَن اْلِكتَاِب َواْلِحْكمَ   َواْعلَُموا أَنَّ ِة يَِعُظُكْم بِِه ۚ َواتَّقُوا َللاَّ

َ بُِكِلِّ َشْيٍء َعِليمٌ  ﴾٢٣١﴿َللاَّ
ه طور ب[ با رجوع کردن]و هنگامی که زنان را طالق دادید و به پایان عّده خود نزدیک شدند، آنان را 

رای آزار و آنان را ب. به نیکی و خوشی رها کنید[ با ترک رجوع]شایسته و متعارف، نگه دارید یا 
به خود ستم و هر که چنین کند قطعاً . رساندن و زیان زدن نگه ندارید تا بر آنان تعّدی و ستم کنید

بر و آیات خدا را به مسخره نگیرید و نعمت خدا را بر خود و آنچه از کتاب و حکمت. کرده است
ا به همه و از خدا پروا کنید و بدانید که خد. شما نازل کرده که شما را به آن پند می دهد، به یاد آرید

(۲۳۱. )چیز داناست
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 أَْن يَْنِكْحَن أََجلَُهنَّ فَََل تَْعُضلُوُهنَّ َوإَِذا َطلَّْقتُُم النَِِّساَء فَبَلَْغنَ 

ِلَك يُوعَ أَْزَواَجُهنَّ إَِذا تََراَضْوا بَْينَُهْم بِ  ُظ بِِه َمْن اْلَمْعُروِف ۗ َذٰ

ِ َواْليَوْ  ِلُكْم أَْزَكىٰ َكاَن ِمْنُكْم يُْؤِمُن بِاَلِلَّ لَُكْم َوأَْطَهُر ۗ ِم اَْيِخِر ۗ َذٰ

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ََّل تَْعلَُمو ﴾٢٣٢﴿نَ َوَللاَّ
و زمانی که زنان را طالق دادید، و به پایان عّده خود رسیدند، آنان را از ازدواج با شوهران سابق خود در

سانی از شما ک[ حکم،]با این . صورتی که میان خودشان به روشی شایسته و متعارف توافق کنند باز مدارید
وخدا این برای شما سودمندتر وپاکیزه تر است؛. که به خدا و روز قیامت ایمان دارند، پند داده می شوند

(۲۳۲. )می داند وشما نمی دانید[ مصالح شما را در همه امور]
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َضاَعةَ ۚ ِن َكاِملَْيِن ۖ ِلَمْن أََراَد أَنْ َواْلَواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْوََّلَدُهنَّ َحْولَيْ   يُتِمَّ الرَّ

 نَْفٌس إَِّلَّ نَّ بِاْلَمْعُروِف ۚ ََّل تَُكلَّفُ َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُهُ 

اْلَواِرِث ِمثُْل  َمْولُوٌد لَهُ بَِولَِدِه ۚ َوَعلَىُوْسعََها ۚ ََّل تَُضارَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َوَّلَ 

ِلَك ۗ فَإِْن أََراَدا فَِصاًَّل َعْن تََراٍض مِ  لَْيِهَما ۗ َوإِْن ْنُهَما َوتََشاُوٍر فَََل ُجنَاَح عَ َذٰ

ْم َما آتَْيتُْم  ُجنَاَح َعلَْيُكْم إَِذا َسلَّْمتُ أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضعُوا أَْوََّلَدُكْم فَََل 

َ َواْعلَُموا أَنَّ  َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ بِاْلَمْعُروِف ۗ َواتَّقُوا َللاَّ ﴾٢٣٣﴿ َللاَّ
ی برای کسی است که می خواهد دوران شیرخوارگ[ این حکم. ]و مادران باید فرزندانشان را دو سال کامل شیر دهند

. زند استتأمین خوراک و پوشاک مادران شیردهنده به طور شایسته و متعارف بر عهده پدر فر. را تکمیل کند[ کودک]
رزندش دچار نباید مادری به خاطر فرزندش زیان بیند، و نه پدری برای ف. هیچ کس جز به اندازه توانش تکلیف نمی شود

لی شوهر بر پدر است که مخارج مادر و کودک را در حّد متعارف بپردازد، و بر مادر است که بیش از طاقت ما]ضرر شود 
از ]هزینه مادر و کودک به اندازه متعارف [ چنانچه پدر کودک از دنیا برود]و [. از شوهر طلب خوراک و پوشاک نکند

از دو قبل]و اگر پدر و مادر بر اساس توافق و مشورتشان بخواهند کودک را . بر عهده وارث است[ میراث به جا مانده
ما نیست، در صورتی و اگر بخواهید برای فرزندانتان دایه بگیرید، گناهی بر ش. از شیر بگیرند، گناهی بر آنان نیست[ سال

ه آنچه انجام و از خدا پروا کنید و بدانید یقینًا خدا ب. که مزدی را که باید بدهید، به طور شایسته و متعارف بپردازید
(۲۳۳. )می دهید، بیناست
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 بِأَْنفُِسِهنَّ ُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصنَ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَ 

اَح َعلَْيُكْم فِيَما لَْغَن أََجلَُهنَّ فَََل ُجنَ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا ۖ فَإَِذا بَ 

ُ بَِما تَْعَملُونَ فَعَْلَن فِي أَْنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُرو ﴾٢٣٤﴿َخبِيرٌ ِف ۗ َوَللاَّ

ده و کسانی از شما که می میرند و همسرانی باقی می گذارند، باید همسران چهار ماه و
؛ پس چون به پایان مدتشان [و از شوهر کردن خودداری ورزند]روز انتظار برند 

یا ترک نسبت به ازدواج]رسیدند، در آنچه درباره خودشان به طور شایسته و متعارف 
دا از گناهی نیست؛ و خ[ حاکمان، وارثان متوّفی و اقوام زنان]انجام دهند بر شما [ آن

گاه است (۲۳۴. )آنچه انجام می دهید، آ
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ْضتُْم بِ  أَْكنَْنتُْم فِي ِه ِمْن ِخْطبَِة النَِِّساِء أَوْ َوََّل ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما َعرَّ

ُ أَنَُّكْم َستَذْ  ِكْن ََّل تَُواِعدُ أَْنفُِسُكْم ۚ َعِلَم َللاَّ ا إَِّلَّ أَْن ُكُرونَُهنَّ َولَٰ وُهنَّ ِسرًّ

لَُغ اْلِكتَاُب ْقَدةَ النَِِّكاحِ َحتَّٰى يَبْ تَقُولُوا قَْوًَّل َمْعُروفًا ۚ َوََّل تَْعِزُموا عُ 

َ يَْعلَُم َما فِ  َ ي أَْنفُِسُكْم فَاْحَذُروهُ ۚ وَ أََجلَهُ ۚ َواْعلَُموا أَنَّ َللاَّ اْعلَُموا أَنَّ َللاَّ

﴾٢٣٥﴿َغفُوٌر َحِليمٌ 
انند م]بدون صراحت و وضوح گویید [ یی که در عّده وفات اند]در سخنانی که هنگام خواستگاری زن ها 

صد یا ق[ و به زنی که دارای چنین صفاتی باشد عالقه مندم« زن دوستم»و « خوش معاشرتم»اینکه من 
اس بر اس]خدا می داند که شما به زودی آنان را . ازدواج با آنان را در دل پنهان دارید، گناهی بر شما نیست

د، جز آنکه یاد خواهید کرد؛ ولی با آنان در پنهانی و خلوت قرار ازدواج نگذاری[ میل فطری و خواسته طبیعی
رید تا عّده وفات و هرگز تصمیم بستن عقد ازدواج نگی. بگویید[ و بدون صراحت و وضوح]گفتاری پسندیده 

و بدانید که او بپرهیزید،[ مخالفت با]به پایان رسد، و بدانید که خدا آنچه در دل دارید می داند؛ بنابراین از 
(۲۳۵. )خدا بسیار آمرزنده و بردبار است



2جزء (2)سوره بقره 

 أَْو تَْفِرُضوا نَِِّساَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ ََّل ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن َطلَّْقتُُم ال

ِّعُوُهنَّ َعلَ  ْلُمْقتِِر ى اْلُموِسعِ قََدُرهُ َوَعلَى الَُهنَّ فَِريَضةً ۚ َوَمتِ

﴾٢٣٦﴿لَى اْلُمْحِسنِينَ قََدُرهُ َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِف ۖ َحقًّا عَ 

ر شما ب[ در این طالق]اگر زنان را پیش از آمیزش جنسی یا تعیین مهریه طالق دادید 
ره ای  به[ از مال خود]آنان را [ در چنین موقعیتی بر شما واجب است]گناهی نیست؛ و 

که این شایسته و متعارف دهید؛ توانگر به اندازه خویش، و تنگدست به اندازه خویش
(۲۳۶. )حّقی الزم بر عهده نیکوکاران است
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تُْم لَُهنَّ تََمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرضْ َوإِْن َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَْبِل أَنْ 

َو الَِّذي بِيَِدِه  أَْن يَْعفُوَن أَْو يَْعفُ فَِريَضةً فَنِْصُف َما فََرْضتُْم إَِّلَّ 

َسُوا اْلفَْضَل ُب ِللتَّْقَوٰى ۚ َوََّل تَنْ ُعْقَدةُ النَِِّكاحِ ۚ َوأَْن تَْعفُوا أَْقرَ 

َ بَِما تَْعَملُو ﴾٢٣٧﴿َن بَِصيرٌ بَْينَُكْم ۚ إِنَّ َللاَّ
کرده و اگر آنان را پیش از آمیزش جنسی طالق دهید، در حالی که برای آنان مهری تعیین

گر آنکه ، م[به آنان بپردازید]نصف آنچه تعیین کرده اید [ بر شما واجب است]اید، پس 
و . شندآن را ببخ[ مانند ولی یا وکیل]خود آنان یا کسی که پیوند ازدواج به دست اوست 

و . تر استبه پرهیزکاری نزدیک[ که تمام مهریه را به زن بپردازید،]گذشت و بخشش شما 
می دهید، فزون بخشی و نیکوکاری را در میان خودتان فراموش نکنید که خدا به آنچه انجام

(۲۳۷. )بیناست
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لََواِت َوالصَّ  ِ ََلةِ اْلُوْسَطٰى َوقُومُ َحافُِظوا َعلَى الصَّ وا َلِِلَّ

﴾٢٣٨﴿قَانِتِينَ 

که بر اساس پاره ای  از ]بر همه نمازها و به ویژه نماز میانه 
[  هنگام عبادت]محافظت کنید، و [ روایات، نماز ظهر است

(۲۳۸. )فروتنانه برای خدا قیام کنید



2جزء (2)سوره بقره 

َ َكَما انًا ۖ فَإِذَا أَِمْنتُْم فَ فَإِْن ِخْفتُْم فَِرَجاًَّل أَْو ُرْكبَ  اْذُكُروا َللاَّ

﴾٢٣٩﴿ونَ َعلََّمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَمُ 

اده یا پی[ نماز را]ترس داشتید، [ از دشمن یا حیوانات درنده یا خطر دیگر]پس اگر 
، نمازی که یاد کنید[ با خواندن نماز]سواره بخوانید و هنگامی که امنیت یافتید، خدا را 

(۲۳۹. )آن را در ضمن سایر برنامه های دینی که دانای به آنها نبودید، به شما آموخت
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ْزَواِجِهْم َمتَاًعا ُروَن أَْزَواًجا َوِصيَّةً ِلَ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَ 

ُكْم فِي َما َرْجَن فَََل ُجنَاَح َعلَيْ إِلَى اْلَحْوِل َغْيَر إِْخَراجٍ ۚ فَإِْن خَ 

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ فَعَْلَن فِي أَْنفُِسِهنَّ ِمْن َمْعُرو ﴾٢٤٠﴿ٍف ۗ َوَللاَّ

رای و کسانی از شما که مرگشان نزدیک می شود، و همسرانی به جا می گذارند، باید ب
نه همسرانشان وصیت کنند که آنان را تا یک سال بدون بیرون کردن از خانه از هزی

ت به خود بیرون رفتند، در آنچه نسب[ به اختیار خود]پس اگر . زندگی بهره مند سازند
ان وارث]به طور شایسته و متعارف انجام دهند، بر شما [ از ازدواج یا انتخاب شغل]

کست ناپذیر گناهی نیست؛ و خدا توانای ش[ مّیت به سبب نپرداختن هزینه زندگی آنان
(۲۴۰. )و حکیم است
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﴾٢٤١﴿ِقينَ وِف ۖ َحقًّا َعلَى اْلُمتَّ َوِلْلُمَطلَّقَاِت َمتَاٌع بِاْلَمْعرُ 

اال به طور شایسته و متعارف، ک[ سزاوار است از سوی شوهران]و 
و وسایل زندگی به زنان طالق داده شده پرداخت شود که این

(۲۴۱. )حّقی الزم بر عهده پرهیزکاران است
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ُ لَُكْم آيَ  ِلَك يُبَيُِِّن َللاَّ ﴾٢٤٢﴿نَ اتِِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَكذَٰ

که این گونه خدا آیاتش را برای شما بیان می کند، باشد
(۲۴۲. )بیندیشید
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 َحذََر  ِديَاِرِهْم َوُهْم أُلُوفٌ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمنْ 

ُ ُموتُوا َ اْلَمْوِت فَقَاَل لَُهُم َللاَّ  لَذُو فَْضٍل ثُمَّ أَْحيَاُهْم ۚ إِنَّ َللاَّ

ِكنَّ أَْكثََر النَّ  ﴾٢٤٣﴿اِس ََّل يَْشُكُرونَ َعلَى النَّاِس َولَٰ

رون آیا به کسانی که از ترس مرگ از خانه های خود در حالی که هزاران نفر بودند، بی
دون فاصله و آنان ب]بمیرید : ننگریستی؟ پس خدا به آنان فرمود[ با دیده عبرت]آمدند 

ا خد[. تا بدانند رهایی از چنگ مرگ ممکن نیست]سپس آنان را زنده کرد [ مردند،
(۲۴۳. )ندنسبت به مردم دارای فضل و احسان است، ولی بیشتر مردم سپاس نمی گزار
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ِ َواْعلَ  َ َسِميٌع عَ َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل َللاَّ ﴾٢٤٤﴿ِليمٌ ُموا أَنَّ َللاَّ

ا و و در راه خدا پیکار کنید و بدانید که یقینًا خدا شنو
(۲۴۴. )داناست
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َ قَْرضً  هُ لَهُ ا َحَسنًا فَيَُضاِعفَ َمْن ذَا الَِّذي يُْقِرُض َللاَّ

ُ يَقْ  بُِض َويَْبُسُط َوإِلَْيهِ أَْضعَافًا َكثِيَرةً ۚ َوَللاَّ

﴾٢٤٥﴿تُْرَجعُونَ 

ر بیفزاید؟ کیست آنکه به خدا وام نیکو دهد، تا آن را برایش چندین براب
همه شما ]تنگ می گیرد و وسعت می دهد؛ و [ روزی را]و خداست که 

(۲۴۵. )به سوی او بازگردانده می شوید[ برای دریافت پاداش
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ٍِّ لَُهُم يَل ِمْن بَْعِد ُموَسٰى إِْذ قَالُ أَلَْم تََر إِلَى اْلَمََلِ ِمْن بَنِي إِْسَرائِ  وا ِلنَبِي

 ُكتَِب َعلَْيُكُم  ۖ قَاَل َهْل َعَسْيتُْم إِنْ اْبعَْث لَنَا َمِلًكا نُقَاتِْل فِي َسبِيِل َللاَِّ 

 َوقَْد أُْخِرْجنَا ا أََّلَّ نُقَاتَِل فِي َسبِيِل َللاَِّ اْلِقتَاُل أََّلَّ تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا َوَما لَنَ 

ا ُكتِبَ  ُ  َعلَْيِهُم اْلِقتَاُل تََولَّْواِمْن ِديَاِرنَا َوأَْبنَائِنَا ۖ فَلَمَّ إَِّلَّ قَِليًَل ِمْنُهْم ۗ َوَللاَّ

﴾٢٤٦﴿َعِليٌم بِالظَّاِلِمينَ 
:  شان گفتندآن گروه از سران و اشراف بنی اسرائیل را پس از موسی ندیدی که به پیامبر[ با دیده عبرت]آیا 

نگ بر آیا احتمال نمی دهید، اگر ج: برای ما زمامدار و فرمانروایی برانگیز تا در راه خدا جنگ کنیم؟ گفت
که در راه ما را چه هدف و مرادی است: گفتند[ و سر به نافرمانی بزنید؟]شما مقّرر و الزم شود، جنگ نکنید 

نان پس چون جنگ بر آ! خدا جنگ نکنیم، در حالی که از میان خانه ها و فرزندانمان بیرون رانده شده ایم؟
(۲۴۶. )مقّرر و الزم شد، همه جز اندکی از آنان روی گرداندند؛ و خدا به ستمکاران داناست
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َ قَ  ا ۚ قَالُوا أَنَّٰى ْد بَعََث لَُكْم َطالُوَت َمِلكً َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ َللاَّ

ْم يُْؤَت َسعَةً أََحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنهُ َولَ يَُكوُن لَهُ اْلُمْلُك َعلَْينَا َونَْحنُ 

َ اْصَطفَاهُ  ةً فِي اْلِعْلِم  َعلَْيُكْم َوَزاَدهُ بَْسطَ ِمَن اْلَماِل ۚ قَاَل إِنَّ َللاَّ

ُ يُْؤتِي ُمْلَكهُ مَ  ُ َواِسٌع عَ َواْلِجْسِم ۖ َوَللاَّ ﴾٢٤٧﴿ِليمٌ ْن يََشاُء ۚ َوَللاَّ
.  رانگیختبی تردید خدا طالوت را برای شما به زمامداری ب: و پیامبرشان به آنان گفت

یی از او چگونه او را بر ما حکومت باشد و حال آنکه ما به فرمانروا![ شگفتا: ]گفتند
انی پس ما کجا و زمامداری انس]سزاوارتریم، و به او وسعت و فراخی مالی داده نشده 

ش و خدا او را بر شما برگزیده و وی را در دان: گفت[ پیامبرشان[ ]؟!تهیدست کجا
نیروی جسمی فزونی داده؛ و خدا زمامداریش را به هر کس که بخواهد عطا می کند؛ و

(۲۴۷. )خدا بسیار عطا کننده و داناست
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ُت فِيِه َسِكينَةٌ ِمْن ِه أَْن يَأْتِيَُكُم التَّابُوَوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ آيَةَ ُمْلكِ 

ا تََرَك آُل مُ  اْلَمََلئَِكةُ ۚ وَسٰى َوآُل َهاُروَن تَْحِملُهُ َربُِِّكْم َوبَِقيَّةٌ ِممَّ

ِلَك ََييَةً لَُكْم إِْن ُكنْ  ﴾٢٤٨﴿تُْم ُمْؤِمنِينَ إِنَّ فِي َذٰ

که موسی را ]یقینًا نشانه فرمانروایی او این است که آن صندوق: و پیامبرشان به آنان گفت
نزد شما خواهد آمد، در آن آرامشی از سوی [ در آن گذاشتند و به دریا انداختند

پروردگارتان است، و باقی مانده ای  از آنچه خاندان موسی و هارون به جا گذاشته اند 
ه و فرشتگان آن را حمل می کنند، البت[ چون الواح تورات، عصای موسی و عمامه هارون]

(۲۴۸. )در آن نشانه ای  برای شماست اگر مؤمن باشید
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ا فََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد قَاَل إِ  َ ُمْبتَِليُكْم بِنَهَ فَلَمَّ ٍر فََمْن َشِرَب ِمْنهُ نَّ َللاَّ

ْرفَةً بِيَِدِه ۚ هُ ِمنِِّي إَِّلَّ َمِن اْغتََرَف غُ فَلَْيَس ِمنِِّي َوَمْن لَْم يَْطعَْمهُ فَإِنَّ 

ا َجاَوَزهُ ُهَو َوالَِّذيَن آمَ فََشِربُوا ِمْنهُ إَِّلَّ قَِليًَل ِمْنُهْم ۚ فَ  نُوا َمعَهُ قَالُوا لَمَّ

ِ ِه ۚ قَاَل الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَ ََّل َطاقَةَ لَنَا اْليَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُودِ  نَُّهْم ُمََلقُو َللاَّ

ُ َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئَةً كَ  ِ ۗ َوَللاَّ  َمَع ثِيَرةً بِإِْذِن َللاَّ

ابِِرينَ  ﴾٢٤٩﴿الصَّ
دا شما را به بی تردید خ: بیرون رفت، گفت[ برای جنگ با دشمن از شهر]پس زمانی که طالوت با سپاهیان 

و هر که از بنوشد، از من نیست[ سیر]از آن [ به هنگام تشنگی]وسیله نهر آبی آزمایش می کند؛ پس هر که 
[. پاهکه او نه از من است و نه مردود از س]آن نخورد، از من است، مگر کسی که با دستش کفی آب برگیرد 

و زمانی که او و کسانی که با او ایمان آورده بودند از نهر . پس جز اندکی از آنان همگی از آن نوشیدند
سانی که ولی ک. ما را امروز قدرت مقابله با جالوت و سپاهیانش نیست: گفتند[ گروهی از آنان]گذشتند، 

ه بسیاری پیروز چه بسا گروه اندکی که به توفیق خدا بر گرو: یقین داشتند که دیدارکننده خدایند، گفتند
(۲۴۹. )شدند، و خدا باشکیبایان است



2جزء (2)سوره بقره 

ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدهِ   َعلَْينَا  قَالُوا َربَّنَا أَْفِرغْ َولَمَّ

ْرنَا َعلَى اْلقَْوِم َصْبًرا َوثَبِِّْت أَْقَداَمنَا َواْنصُ 

﴾٢٥٠﴿اْلَكافِِرينَ 

برای جنگ با جالوت و سپاهیانش [ طالوت و اهل ایمان]و چون 
ریز، و گام بر ما صبر و شکیبایی فرو! پروردگارا: ظاهر شدند، گفتند

(۲۵۰. )هایمان را استوار ساز، و ما را بر گروه کافران پیروز گردان



2جزء (2)سوره بقره 

ِ َوقَتََل َدا ُ الْ فََهَزُموُهْم بِإِْذِن َللاَّ ُمْلَك ُووُد َجالُوَت َوآتَاهُ َللاَّ

ا يََشاُء ۗ وَ  ِ النَّاسَ َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمهُ ِممَّ  بَْعَضُهْم لَْوََّل َدْفُع َللاَّ

كِ  َ ذُو فَْضٍل َعلَى بِبَْعٍض لَفََسَدِت اْلَْرُض َولَٰ نَّ َللاَّ

﴾٢٥١﴿اْلعَالَِمينَ 
[  وت بودجوان مؤمن نیرومندی که در سپاه طال]و داود . پس آنان را به توفیق خدا شکست دادند

و . جالوت را کشت، و خدا او را فرمانروایی و حکمت داد، و از آنچه می خواست به او آموخت
مین را برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد، قطعًا ز[ تجاوز و ستم]اگر خدا 

(۲۵۱. )فساد فرا می گرفت؛ ولی خدا نسبت به جهانیان دارای فضل و احسان است



2جزء (2)سوره بقره 

ِ نَتْلُوَها َعلَيْ  ِمَن َك بِاْلَحِقِّ ۚ َوإِنََّك لَ تِْلَك آيَاُت َللاَّ

﴾٢٥٢﴿اْلُمْرَسِلينَ 

ّیت توحید، ربوب]نشانه های [ داستان ها و حادثه های واقعی]این 
ینًا تو از خداست که به حّق و راستی بر تو می خوانیم و یق[ و قدرت

(۲۵۲. )فرستادگانی


