
)۳(آل عمران  سوره
مدنى و شامل دويست آيه

نام خداوند بخشنده مهربانبه

)۱.(الم

)۲.(معبودى غير از خدا كه زنده و پاينده است وجود ندارد

)۳(هاى قبلى است به حق بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را،كننده كتابقرآن را كه تصديق

كه منكر آياتكسانى. را نازل كرد) جداكننده حق و باطل(كه راهنماى مردم است قبل  نازل كرد و فرقان 
)۴.(گير استو خدا توانا و انتقامشوند عذاب شديدى دارند خدا مى

)۵.(چيزى در زمين و آسمان بر خدا مخفى نيست

كه انسان در مقابلكسى(معبودى . كندبندى مىها نقشاو است كه هر طور بخواهد شكل شما را در رحم
غير از او كه توانا و حكيم) او احساس و ابراز كوچكى كند و او را عامل برآوردن آرزوهاى خود بداند

)۶.(است وجود ندارد

ها اصل كتاب هستند و قسمتقسمتى از آن، آيات محكم است و آن. اوست كه قرآن را بر تو نازل كرد
روند،كه در دلشان ميل به باطل وجود دارد دنبال متشابهات آن مىاما كسانى. ديگر متشابهات است

.دانددر صورتى كه تأويل آن را كسى جز خدا نمى. چون خواستار انحراف مردم و دنبال تأويل آن هستند
فقط .همه آن از طرف خداوند ما است ،به آن ايمان آورديم: گويندمى) عالمان واقعى(و راسخين در علم 

)۷.(شوندافراد عاقل متوجه اين حقيقت مى

كه ما را هدايت كردى متمايل به باطل نساز و رحمت خودت را به ما عطاخدايا، دل ما را پس از اين
)۸.(اىكن، چون تو عطاكننده

مسلما  خدا بر خلف وعده كارى. كنىخدايا، تو مردم را در روزى كه شكى در آن نيست جمع مى
)۹.(كندنمى

سوخت آتش (افراد بی ايمان) هاآن .كنندها نمىايمان در مقابل خدا كارى براى آناموال و اولد افراد بى
)۱۰.(جهنم هستند

خاطر گناهانشانها را بهخدا آن. ها بودند، كه آيات ما را انكار كردندكه قبل از آنمثل فرعونيان و كسانى
)۱۱(.مجازات خدا شديد است. دچار عذاب كرد

)۱۲.(جهنم بد جايى است. شويدمغلوب خواهيد شد و در جهنم دور هم جمع مى: به منكران بگو



اى در راه خدادسته. اى كه با هم روبرو شدند وجود داشتدر دو دسته) اىنشانه(اى براى شما آيه
خدا هر كس را كه. ديدندها را به چشم خود دو برابر مىو دسته ديگر كه كافر بودند آن، جنگيدندمى

)۱۳.(در اين مطلب عبرتى براى افراد بينا وجود دارد. كندبخواهد با يارى خود تاييد مى

هاىطل و نقره و اسباز زياد  اموال براى مردم علقه به شهوات، از قبيل علقه به زن و فرزند و
در صورتى كه. ها وسايل زندگى دنيا هستنداين. عالى نشاندار و چهارپايان و كشتزار، زينت داده شده

)۱۴(.بهترين جاى بازگشت پيش خدا است

هايى دارند كهآيا شما را به چيزى بهتر از اين آگاه بكنم؟ افراد پرهيزکار پيش خداوندشان بهشت: بگو
خدا كارهاى. به اضافه همسران پاك و رضايت خدا، نهرها در آن روان است و هميشه در آن خواهند بود

)۱۵.(بيندبندگان خود را مى

.(خداوندا، ايمان آورديم، گناهان ما را بيامرز و ما را از عذاب آتش جهنم حفظ نما: گويندبندگانى كه مى
۱۶(

)۱۷.(كنندكننده كه موقع سحر از خدا طلب آمرزش مىانفاقو افرادى بااستقامت، راستگو، مطيع، 

كه انسان در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى كند و بدون چون و چراكسى(خدا گواه است كه معبودى 
كند، و فرشتگان وغير از او وجود ندارد و او به عدالت عمل مى) از دستورهاى او پيروى كند

)۱۸.(معبودى غير از او كه توانا و حكيم است وجود ندارد ).دهندنيز چنين گواهى مى(دانشمندان 

ها كتاب الهى داده شد، پس ازكه به آنكسانى. است) تسليم حكم و نظر خدا بودن( دين نزد خدا فقط اسلم 
كه منكر آيات خدا شود بداندكسى. ها حاصل شد از روى حسادت دچار اختلف شدندكه علم براى آناين

)۱۹.(كه خدا حسابرس سريعى است

و به .طورام، و پيروان من هم همينمن خودم را تسليم خدا كرده: بگواگر با تو بحث و بگومگو كردند 
اند و اگراند، هدايت شدهاگر تسليم خدا شدهايد؟ آيا شما هم تسليم خدا شده: اهل كتاب و مشركان بگو

)۲۰.(بيندخدا كارهاى بندگانش را مى .سرپيچى كردند وظيفه تو فقط رساندن پيام است

طور كسانى را كه بهكشند، همينكنند و پيغمبران را به ناحق مىكسانى را كه آيات خدا را انكار مى
)۲۱.(كشند به عذاب پردردى بشارت بدهكنند مىعدالت امر مى

)۲۲.(ها افرادى هستند كه كارهايشان در دنيا و آخرت هدر رفته است و ياورى نخواهند داشتاين

شود كه كتابها دعوت مىها داده شده بود؟ وقتى از آناى از كتاب به آنآيا كسانى را نديدى كه بهره
)۲۳(.روندكنند و زير بار آن نمىكار را قبول نمىها ايناى از آنها حكم كند، عدهخدا بين آن

هايى كه سرهمرسد و دروغآتش جهنم جز چند روزى به ما نمى: كار به علت اين است كه گفتنداين
)۲۴.(ها را در دينشان فريب دادهاند آنكرده

به هر كسى جزاى كارهايى كه كرده بهها را براى روزى كه شكى در آن نيست جمع كنيم و وقتى آن
)۲۵(ها چگونه خواهد بود؟و ظلمى به افراد نشود، وضع آن طور كامل داده شود



دهى وبه هر كس كه بخواهى فرمانروايى مى، خداوندا، اى مالك هستى، فرمانروايى مال تو است: بگو
دهى و هر كس را كه بخواهىبه هر كس كه بخواهى عزت مى، گيرىاز هر كس كه بخواهى پس مى

)۲۶.(خير در دست تو است چون قادر به هر كارى هستى، كنىذليل مى

سازى و از موجودجان جاندار مىاز موجود بى. كنىكنى و روز را داخل شب مىشب را وارد روز مى
)۲۷.(دهىو به هر كس كه بخواهى بدون حساب روزى مى. جانجاندار بى

كنندكه چنين كارى كسانى .ايمان را به جاى افراد باايمان پشتيبان خود نگيرندافراد بىمسلمانان، 
خدا شما را از مجازات خودش. ها باشيدكه به شدت مواظب كار آناى با خدا ندارند، مگر اينرابطه

)۲۸.(دارد و بازگشت شما به سوى خدا استبرحذر مى

ها و زمين استداند و آنچه در آسماناگر آنچه در دلتان است مخفى كنيد يا آشكار كنيد خدا آن را مى: بگو
)۲۹.(خدا قادر به هر كارى است. داندمى

يابد و دوست دارد كه بين او و كارهاى بدى كهدر آن روز هر كس كارهاى خوبى را كه كرده حاضر مى
خدا نسبت به بندگانش. داردخدا شما را از نافرمانى و عذاب خودش برحذر مى. كرده فاصله زيادى باشد

)۳۰.(مهربان است

.اگر خدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را بيامرزد: بگو
)۳۱.(خدا آمرزنده مهربان است

ايمان را دوستاگر از اين كار سرپيچى كنند، بدانند كه خدا افراد بى. و پيغمبر اطاعت كنيد خدا از: بگو
)۳۲.(ندارد

)۳۳.(مران را بر جهانيان برگزيدعمآدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان  خدا 

)۳۴.(خدا شنوا و دانا است. فرزندانى كه از همديگر هستند

مران وقتى را يادآورى كن كه زن  كه در شكم دارم نذر خدمت تورا خداوندا، من فرزندى : گفتعم
)۳۵.(چون تو شنوا و دانايى. ام، آن را از من بپذيركرده

ام و پسر مثل دختر نيست، و اسم او را مريم گذاشتمخداوندا، من دختر زاييده: چون وضع حمل كرد گفت
در صورتى كه خدا بهتر. در پناه تو قرار دادم) رانده شده(و او و فرزندش را از شر شيطان رجيم 

)۳۶.(دانست كه او چه زاييدهمى

خداوندش او را با بهترين وجه قبول كرد و او را به خوبى پروراند و خدا سرپرستى او را به زكريا
اى مريم اين غذا از: زكريا به او گفت. يافتشد غذايى پيش او مىهرگاه زكريا وارد محرابش مى. سپرد

خدا به هر كس كه بخواهد بدون حساب روزىچون . اين از جانب خداست: كجا برايت آمده؟ او گفت
)۳۷(.دهدمى

خداوندا، از طرف خودت به من فرزند پاكى عطا: اينجا بود كه زكريا خداوندش را به كمك خواند و گفت
)۳۸.(چون تو شنونده دعا هستى. كن



دهدخواند فرشته به او گفت كه خدا به تو بشارت يحيى را مىكه او در محراب ايستاده و نماز مىدر حالى
)۳۹.(دار و پيغمبرى از درستكاران استكه تصديق كننده كلمه خدا و بزرگوار و خويشتن

.ام و همسرم نازا استتوانم پسرى داشته باشم در صورتى كه پير شدهخداوندا، چگونه مى: زكريا گفت
)۴۰.(كندخدا هر كارى را كه بخواهد بكند مى. طور استهمين: فرشته گفت

نشانه تو اين است كه سه روز جز با: خداوند فرمود. اى براى من قرار بدهخداوندا، نشانه: زكريا گفت
)۴۱.(خداوندت را زياد ياد كن و شب و صبح او را به پاكى و بزرگى ياد كن. زنىاشاره حرف نمى

اى مريم، خدا تو را برگزيده و پاك كرده و تو را بر: زمانى را يادآورى كن كه فرشتگان به مريم گفتند
)۴۲.(زنان عالم برترى داده است

)۴۳.(روندگان به ركوع برواى مريم، از خداوندت اطاعت كن و سجده كن و با ركوع 

ها كفالتكردند كه كداميك از آنكشى مىتو وقتى كه قرعه. كنيماين از اخبار غيب است كه به تو وحى مى
)۴۴.(ها نبودىكردند با آنها نبودى و وقتى با هم كشمكش مىمريم را به عهده بگيرد، پيش آن

اسم او مسيح. دهداى از جانب خودش بشارت مىاى مريم، خدا تو را به كلمه: هنگامى كه فرشته گفت
)۴۵.(عيسى پسر مريم است كه در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان خدا است

)۴۶.(زند و از درستكاران استو با مردم در گهواره و بزرگسالى حرف مى

توانم پسرى داشته باشم در صورتى كه بشرى با من همخوابى نكرده؟خداوندا، چگونه مى: مريم گفت
وقتى تصميم به انجام كارى بگيرد فقط. آفريندخدا هر كس را كه بخواهد به اين ترتيب مى: فرشته گفت

)۴۷.(طور خواهد شدهمان، و طور باشاينکه گويد مى

)۴۸.(دهدخدا به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل را ياد مى

از خداوند شما براى شما) اىمعجزه(اى من آيه: گويدها مىبه آن. باشداسرائيل مىو رسولى براى بنى
وكور، شوداى مىدمم و به فرمان خدا پرندهكنم و در آن مىمن از گمل به شكل پرنده درست مى. امآورده

خوريد و آنچهو شما را از آنچه مى، كنمو مرده را به فرمان خدا زنده مى، دهممادرزاد و پيس را شفا مى
اى وجودكار براى شما نشانهدر اين، اگر افراد باايمانى باشيد. كنمكنيد باخبر مىهايتان ذخيره مىدر خانه

)۴۹.(دارد

كه براى شما حرام بوده براىرا و بعضى از چيزهايى كننده توراتى هستم كه پيش از من است تصديقو 
بنابراين از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد و. اماى از خداوندتان براى شما آوردهكنم و نشانهشما حلل مى

)۵۰.(از من اطاعت كنيد

(.كنيد، راه راست همين است) اطاعت محض(بنابراين او را بندگى . اختيار من و شما خداستصاحب
۵۱(



دوازده(ياران من در راه خدا چه كسانى هستند؟ حواريون : چون عيسى از ايشان احساس كفر كرد گفت
تسليم حكم و(ما ياوران خداييم و به خدا ايمان آورديم و شاهد باش كه ما مسلمان : گفتند) شاگرد مسيح

)۵۲.(هستيم) نظر خدا

پس ما را در رديف شاهدان. خداوندا، ما به آنچه نازل كردى ايمان آورديم و از رسول پيروى كرديم
)۵۳.(بنويس

)۵۴.(ها نقشه كشيدند و خدا هم نقشه كشيد و خدا بهترين طراح استآن

برم وگيرم و تو را بال پيش خودم مىاى عيسى، من جان تو را مى: زمانى را يادآورى كن كه خدا گفت
دهم وايمان قرار مىكنم و پيروان تو را تا روز قيامت بالتر از افراد بىايمان پاك مىتو را از افراد بى

)۵۵.(كنمو آن وقت بين شما درباره آنچه كه در آن اختلف داشتيد حكم مى. بازگشت شما پيش من است

ها وجودكنم و مددكارى براى آنهم در دنيا و هم در آخرت عذاب شديدى مى، ايمان رااما افراد بى
)۵۶.(نخواهد داشت

خدا كسانى را كه. دهمها مىاند پاداششان را به طور كامل به آنافراد باايمانى كه كار درست كردهاما 
)۵۷(.كنند دوست نداردظلم مى

)۵۸.(خوانيماى است كه بر تو مىاين آيات و تذكر حكيمانه

او هم، و بعد به او گفت بشو آفرينش عيسى پيش خدا مثل آفرينش آدم است كه خدا او را از خاك آفريد
)۵۹.(شد

)۶۰.(كنندحقيقت از جانب خداوند تو است، بنابراين از كسانى نباش كه شك مى

بياييد تا فرزندانمان و: كنند، بگوكه علم براى تو حاصل شد با تو بگومگو مىكه بعد از اينبه كسانى
لعنت خدا را بربعد تضرع كنيم و ، فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و خودمان و خودتان را دعوت كنيم

)۶۱(.افراد دروغگو قرار دهيم

كه شما در مقابل او احساس و ابراز كوچكى كنيد و ازكسى(اين داستان حقيقى است و معبودى 
غير از خدا) دستورهاى او بدون چون و چرا اطاعت كنيد و يا او را عامل برآوردن آرزوهاى خود بدانيد

)۶۲.(وجود ندارد و خدا مقتدر و حكيم است

)۶۳(.شناسدخدا افراد خرابكار را خوب مىو ) خرابكارند(اگر قبول نكردند، مفسدند 

اطاعت(كه فقط خدا را بندگى . اى بياييد كه بين ما و شما مساوى استاى اهل كتاب، به سوى كلمه: بگو
كار چيزى را شريك او نسازيم و بعضى از ما بعضى ديگر را غير از خدابكنيم و در اين) چون و چرابى

)۶۴.(بگوييد كه شاهد باشيد كه ما تسليم حكم و نظر خدا هستيم، اگر قبول نكردند .ارباب خود نگيرند

تورات و انجيل بعد از ابراهيم نازلدر صورتى كه . كنيداى اهل كتاب، چرا درباره ابراهيم بگومگو مى
)۶۵(كنيد؟آيا درك نمى .شده



پس چرا درباره چيزهايى كه. كنيددانيد با ديگران بگومگو مىاين شما هستيد كه درباره چيزى كه مى
)۶۶.(دانيدداند و شما نمىكنيد؟ خدا مىدانيد بگومگو مىنمى

بود و مشرك) فقط تسليم حكم و نظر خدا(ابراهيم نه يهودى بود نه عيسوى، بلكه موحد و مسلمان 
)۶۷(.نبود

خدا پشتيبان افراد باايمان. پيروان او و اين پيغمبر و افراد باايمان هستند ،ترين افراد به ابراهيمنزديك
)۶۸(.است

كنندها خودشان را گمراه مىدر صورتى كه آن. اى از اهل كتاب دوست دارند كه شما را گمراه كنندعده
)۶۹.(و متوجه نيستند

)۷۰.(دهيدشويد؟ در صورتى كه به درستى آن شهادت مىاى اهل كتاب، چرا منكر آيات خدا مى

دانيد آن را مخفىسازيد و در صورتى كه حق را مىاى اهل كتاب، چرا حق را با باطل مشتبه مى
)۷۱(كنيد؟مى

در آغاز روز به قرآنى كه به مسلمانان نازل شده ايمان بياوريد و آخر روز: اى از اهل كتاب گفتندعده
)۷۲.(منكر آن شويد تا مسلمانان از ايمان خود برگردند

کهگويند مى (.هدايت واقعى هدايت خداست: بگو. كه از دين شما پيروى كند ايمان بياوريدو فقط به كسى
وگرنه پيش خداوندتان با شما بگومگو. كه به كسى همانند آنچه به شما داده شده، داده شود) باور نكنيد

دهنده داناخدا وسعت. كندآن را به هر كس كه بخواهد عطا مى. فضل در اختيار خداست: بگو. كنندمى
)۷۳.(است

)۷۴.(خدا صاحب فضل بزرگ است. دهدهر كس را كه بخواهد به رحمت خود اختصاص مى

گردانند وها امانت بگذارى آن را به تو برمىافرادى از اهل كتاب هستند كه اگر پول زيادى پيش آن
كهمگر اين دهندها امانت بگذارى آن را به تو پس نمىها هستند كه اگر يك دينار پيش آناى از آنعده

.ما در مقابل مشركين مسؤوليتى نداريم: گويندكار به علت اين است كه مىاين. دائما  سر راهشان بايستى
)۷۵.(دانندخودشان هم اين را مى .گوينداز قول خدا دروغ مى

(.خدا افراد باتقوى را دوست دارد) بدانند كه(كه به عهدشان عمل كنند و پرهيزکار باشند كسانى، آرى
۷۶(

اى ندارند و روزدر آخرت بهره ،فروشندهايشان را به قيمت كمى مىكه عهد و پيمان الهى و قسمكسانى
(.سازد و عذاب پردردى دارندكند و پاكشان نمىها نگاه هم نمىزند و به آنها حرف نمىقيامت خدا با آن

۷۷(

هايشان از كتاب الهىزنند كه شما خيال كنيد حرفنام بيان كتاب خدا طورى حرف مىها بهاى از آنعده
در صورتى كه ،ها از جانب خدا استاين حرف کهگويند است، در صورتى كه از كتاب الهى نيست و مى

)۷۸(.دانندگويند و خودشان هم اين را مىاز قول خدا دروغ مى. از جانب خدا نيست



غير از خدا بنده من: هيچ بشرى نبوده كه خدا به او كتاب و حكم و پيامبرى بدهد، بعد او به مردم بگويد
)۷۹.(گيريددهيد و درس مىبه دليل همان كتابى كه درس مى، خداپرست باشيد: گفتندبلكه مى .باشيد

آيا شما را به كفر دستور .دهد كه فرشتگان و پيغمبران را ارباب خود بگيريدبه شما دستور نمىو 
)۸۰! (شديد؟) مسلمان(كه تسليم خدا دهد آن هم بعد از اينمى

، بعد رسولی برایبه شما كتاب و حكمت دادمكه كه خدا از پيغمبران پيمان گرفت ی را يادآوری کن زمان
بهرد، به او ايمان بياوريد و به او کمک کنيد (و اين را كمىشما آمد که کتابی را که با شماست تصديق 

.كنيماقرار مى: كنيد؟ گفتندكنيد و اين پيمان را قبول مىآيا اقرار مى: ها گفتبه آن). بعد بياموزيدهم مردم 
)۸۱.(من هم با شما شاهد خواهم بود، باشيدشاهد بنابراين : خدا گفت

)۸۲.(كه از آن به بعد از اين قرار سرپيچى كنند خلفكار هستندكسانى

ها و زمين هستند، چهدر صورتى كه تمام آنچه كه در آسمان ؟گردندآيا دنبال دينى غير از دين خدا مى
)۸۳.(شوندميل، تسليم او هستند و به سوى او برگردانده مىباميل و چه بى

ما به خدا و آنچه به ما نازل شده و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان او: بگو
فرقى ،ايمنازل شده و آنچه به موسى و عيسى و پيغمبران از جانب خداوندشان داده شده ايمان آورده

)۸۴(.هستيم) تسليم حكم و نظر خدا(گذاريم و ما مسلمان ها نمىبين هيچكدام آن

شود و اوبرود هرگز از او پذيرفته نمى) تسليم حكم و نظر خدا بودن(كه دنبال دينى غير از اسلم كسى
)۸۵.(در آخرت از زيانكاران است

كه شهادت دادند كه پيغمبر حق است و دليلآوردنشان و پس از ايناى راكه بعداز ايمان چگونه خدا عده
)۸۶(.كندها را هدايت نمىخدا ظالمكند؟ ها آمد كافر شدند هدايت مىروشن براى آن

)۸۷.(جمعى بر آنان استها اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و مردم دستهجزاى آن

)۸۸.(شودها مهلتى داده نمىكند و به آنها تخفيف پيدا نمىهميشه در آن خواهند بود و عذاب آن

)۸۹.(كه بعد از آن توبه كردند و كار خود را اصلح كردند چون خدا آمرزنده مهربان استمگر كسانى

هاآن. شودآوردنشان منكر شدند و به انكارشان اضافه كردند، هرگز قبول نمىتوبه افرادى كه بعد از ايمان
)۹۰.(گمراه هستند

افرادى كه منكر شدند و در حال كفر و انكار مردند، اگر زمين را پر از طل بكنند و جريمه بدهند از
.ها كمك كند ندارندكه به آنها عذاب پردردى دارند و كسىآن. شودها به هيچ وجه پذيرفته نمىهيچكدام آن

)۹۱(

كه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد، و هر چيزى كه انفاق كنيد خدا آنرسيد مگر اينهرگز به نيكى نمى
)۹۲(.داندرا مى



كه تورات نازلقبل از اين) يعقوب(اسرائيل حلل بود غير از غذاهايى كه اسرائيل هر غذايى براى بنى
)۹۳.(گوييد تورات را بياوريد و بخوانيداگر راست مى: بگو. شود بر خودش حرام كرده بود

)۹۴.(كه بعد از اين به خدا افترا بزنند ظالم هستندكسانى

)۹۵(.از آيين ابراهيم كه موحد بود و مشرك نبود پيروى كنيدبنابراين ، خدا راست گفت: بگو

)۹۶.(اى است در مكه، كه مبارك و راهنماى مردم استاى كه براى مردم ساخته شد، خانهاولين خانه

وظيفه مردم. كه داخل آن شود در امان استكسى. در آن آيات روشنى از جمله مقام ابراهيم وجود دارد
اگر كسى منكر .اين است كه در صورتى كه توانايى رفتن به آن را داشته باشند براى خدا به آنجا بروند

)۹۷.(نياز استخدا از تمام افراد بشر بى) بداند كه(آن شود 

.(كنيدشويد؟ در صورتى كه خدا شاهد كارهايى است كه مىاى اهل كتاب، چرا منكر آيات خدا مى: بگو
۹۸(

خواهيدداريد؟ هر كس را كه ايمان بياورد مىاى اهل كتاب، چرا مردم را از راه خدا باز مى: بگو
.(كنيد غافل نيستخدا از كارهايى كه مى. منحرف كنيد در صورتى كه خودتان شاهد درستى آن هستيد

۹۹(

ايد كافركه ايمان آوردهاى از اهل كتاب اطاعت كنيد شما را بعد از ايناى افراد باايمان، اگر از عده
)۱۰۰(.سازندمى

شود و پيغمبر خدا در بين شما است؟شويد در صورتى كه آيات خدا بر شما خوانده مىچگونه كافر مى
)۱۰۱.(كه به خدا متوسل شود بدون شك به راه راست هدايت شدهكسى

تسليم حكم و(كه مسلمان اى افراد باايمان، از خدا آنطور كه شايسته ترس از اوست بترسيد و جز در حالى
)۱۰۲.(هستيد از دنيا نرويد) نظر خدا

و نعمت خدا را بر خودتان به ياد داشته باشيد بچسبيد و دچار تفرقه نشويد) قرآن(همگى به رشته الهى 
هاى شما محبت ايجاد كرد و به نعمت آن برادر هم شديد، و كنار گودالىكه دشمن هم بوديد و خدا بين دل

.(كند تا هدايت شويدطور براى شما بيان مىخدا آياتش را اين. از آتش بوديد، خدا شما را از آن نجات داد
۱۰۳(

.اى از شما باشند كه مردم را به كار خير دعوت كنند و امر به معروف و نهى از منكر نمايندبايد عده
)۱۰۴.(چنين افرادى رستگار و موفق هستند

.ها آمد دچار تفرقه و اختلف شدندكه دليل روشن هم براى آنشما مثل كسانى نباشيد كه پس از اين
)۱۰۵(.ها عذاب بزرگى دارندآن

اما به افرادى كه صورتشان سياه شده گفته. شودهايى سياه مىهايى سفيد و صورتروزى كه صورت
)۱۰۶.(خاطر كفرى كه ورزيديد عذاب را بچشيدآوردنتان كافر شديد؟ پس بهآيا بعد از ايمان: شودمى



)۱۰۷.(كه صورتشان سفيد شده در رحمت خدا هستند و هميشه در آن خواهند بوداما كسانى

)۱۰۸.(خواهدخدا هيچ ظلمى را بر افراد بشر نمى. خوانيمها آيات خدا است كه به حق بر تو مىاين

)۱۰۹.(شودها و زمين است مال خدا است و كارها به سوى او برگردانده مىآنچه در آسمان

مردم را به كارهاى نيك(شما بهترين امتى هستيد كه به نفع بشريت بوجود آمده، چون امر به معروف 
اگر اهل كتاب هم ايمان .كنيد و به خدا ايمان داريدمى) از كارهاى نادرست منع(و نهى از منكر ) تشويق

)۱۱۰.(ها ايمان دارند ولى بيشترشان خلفكارنداى از آنعده. ها بهتر استبياورند براى آن

كنند و بعد هم كسى بهزنند و اگر با شما بجنگند فرار مىجز مقدارى اذيت هرگز به شما ضررى نمى
)۱۱۱.(ها كمك نخواهد كردآن

هاآن. اى از اتحاد مردم متوسل شوندكه به رشته الهى يا رشتههر جا كه باشند دچار ذلت هستند مگر اين
شدند و پيغمبرانخاطر اين است كه منكر آيات خدا مىاين امر به. سزاوار غضب خدا و دچار فقر شدند

)۱۱۲.(كردندكار هم به علت اين بود كه سركشى و تجاوز مىاين. كشتندرا به ناحق مى

خوانند وشوند و در دل شب آيات خدا را مىاى از اهل كتاب شب بلند مىعده. ها با هم مساوى نيستندآن
)۱۱۳.(كنندسجده مى

كنند و در كارهاى خير عجلهبه خدا و روز آخرت ايمان دارند و امر به معروف و نهى از منكر مى
)۱۱۴(.ها از درستكاران هستندآن. دارند

)۱۱۵(.شناسدخدا افراد پرهيزکار را خوب مى. شودهر كار خوبى كه بكنند ناديده گرفته نمى

ها اهل آتش جهنم هستند و هميشهآن. ها بكندتواند در مقابل خدا كارى براى آنمال و فرزند كافران نمى
)۱۱۶.(در آن خواهند بود

كنند مثل باد سردى است كه به مزرعه افراد ستمكار برسد و آن را نابودآنچه در زندگى اين دنيا خرج مى
)۱۱۷.(كنندها به خودشان ظلم مىآنولی ها ظلم نكرده خدا به آن. كند

ها از خرابكارى دربارهآن. اى افراد باايمان، دوست و محرم رازى غير از مسلمانان براى خود نگيريد
.هايشان آشكار استكينه از حرف. هر چيزى كه باعث رنج شما شود دوست دارند .كنندشما كوتاهى نمى

.(ايمها را بيان كردهاگر بفهميد، ما براى شما نشانه. تر استكنند خيلى بزرگاى كه در دل پنهان مىكينه
۱۱۸(

شما. ها شما را دوست ندارندها را دوست داريد، در صورتى كه آنمتوجه باشيد كه اين شما هستيد كه آن
ايمانکه گويند وقتى با شما برخورد كنند مى). ها ندارندولى آن(هاى الهى ايمان داريد به همه كتاب

از شدت: بگو. گيرندو وقتى تنها شوند از شدت عصبانيت از دست شما انگشتانشان را گاز مى، ايمآورده
)۱۱۹(.ها است اطلع داردخدا از آنچه در دل. خشم خود بميريد



كند و اگر وضع بدى براى شما پيش آيد خوشحالها را ناراحت مىاگر وضع خوبى براى شما پيش آيد آن
خدا به. زنداى به شما ضرر نمىها ذرههاى آناگر استقامت و تسلط بر نفس داشته باشيد، نقشه. شوندمى

)۱۲۰.(كنند احاطه داردكارهايى كه مى

خدا. ات دور شدىكه براى تعيين محل جنگ براى افراد باايمان صبح زود از خانواده) را به ياد آر(وقتى 
)۱۲۱.(شنوا و دانا است

.ها بودوقتى را يادآورى كن كه دو دسته از شما قصد كردند سستى كنند، در صورتى كه خدا ياور آن
)۱۲۲(.افراد باايمان بايد به خدا توكل كنند

از نافرمانى و عذاب خدا، پس. در صورتى كه شما ضعيف بوديد، خدا شما را در جنگ بدر كمك كرد
)۱۲۳.(بترسيد تا سپاسگزار باشيد

آيا براى شما كافى نيست كه خداوندتان شما را با سه هزار: وقتى را يادآورى كن كه به مؤمنين گفتى
)۱۲۴(اى كه فرستاد، كمك نمود؟فرشته

اگر استقامت داشته و پرهيزکار باشيد و دشمنان همين حال با سرعت و شدت به شما حمله كنند،، آرى
)۱۲۵.(كندگذار كمك مىهزار فرشته نشانخداوندتان شما را با پنج

پيروزى فقط. هاى شما با آن اطمينان پيدا كندكه دلخدا آن را فقط براى بشارت شما قرار داد و براى اين
)۱۲۶.(از طرف خداى توانا و حكيم است

)۱۲۷.(ها را ذليل كند تا بدون اميدى برگردندايمان را هلك كند يا آنتا گروهى از افراد بى

ها ظالمكند، چون آنها را عذاب مىپذيرد يا آنها را مىخدا توبه آن. اى از كارها به دست تو نيستذره
)۱۲۸.(هستند

آمرزد و هر كس را كه بخواهدهر كس را كه بخواهد مى. ها و زمين است مال خداستآنچه در آسمان
)۱۲۹.(خدا آمرزنده مهربان است. كندعذاب مى

)۱۳۰(.اى افراد باايمان، ربا را چند برابر نخوريد و از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد تا رستگار شويد

)۱۳۱.(ايمان تهيه شده حفظ كنيدو خود را از آتشى كه براى افراد بى

)۱۳۲(.و از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد تا مورد مرحمت قرار گيريد

ها و زمين است بشتابيد كه براىو به سوى آمرزش خداوندتان و بهشتى كه عرض آن به اندازه آسمان
)۱۳۳.(افراد پرهيزکار آماده شده است

گيرند و گناهكنند و جلوى عصبانيت خود را مىافراد پرهيزکارى كه در توانگرى و تنگدستى انفاق مى
)۱۳۴(.خدا افراد نيكوكار را دوست دارد. بخشندمردم را مى



خاطر گناهانشانكنند و بهنيكوكارانى كه وقتى كار زشتى كردند يا به خودشان ظلم نمودند خدا را ياد مى
بخشد؟ نيكوكارانى كه در كار خلفى كه كردندچه كسى غير از خدا گناه را مى. كنندطلب آمرزش مى

)۱۳۵(.دانندورزند و حقيقت را مىاصرار نمى

هايى است كه نهرها در آن روان است و هميشه در آنها از طرف خداوندشان آمرزش و بهشتپاداش آن
)۱۳۶.(كه به اين دستورها عمل كنند چقدر خوب استپاداش كسانى. خواهند بود

خدا(كه منكر در زمين بگرديد و نگاه كنيد كه عاقبت كسانى. هايى وجود داشت كه گذشتقبل از شما سنت
)۱۳۷.(شدند چه بود) و پيغمبرانش

)۱۳۸(.بيانى براى مردم و هدايتى و پندى براى افراد پرهيزکار است) قرآن(اين 

(.اگر شما ايمان داشته باشيد برتريد). گريه نكنيد(به خود راه ندهيد ) غم و غصه(سست نشويد و حزن 
۱۳۹(

اين، روزهايى است كه آن را بين مردم. اگر زخمى به شما رسيد به دشمنان نيز زخمى مثل آن وارد شد
خدا افرادى را. كه خدا افراد باايمان را بشناسد و از شما شاهدهايى بگيردبراى اين، كنيمدست به دست مى

)۱۴۰(.كنند دوست نداردكه ظلم مى

)۱۴۱.(سازدايمان را نابود مىچون خدا افراد باايمان را پاك و افراد بى

شويد در صورتى كه هنوز خدا افراد مجاهد و بااستقامت شما راايد كه داخل بهشت مىآيا خيال كرده
)۱۴۲(نشناخته است؟

.(كرديدايد و به آن نگاه مىحال آن را ديده. كرديدكه مرگ را ببينيد آرزوى آن را مىشما قبل از اين
۱۴۳(

آيا اگر محمد بميرد يا كشته شود به. قبل از او پيغمبران ديگرى از دنيا رفتند. محمد فقط پيغمبرى است
خدا به. زنداى به خدا ضرر نمىكه به شرك برگردد، ذره؟ كسى)شويدمشرك مى(گرديد عقب برمى

)۱۴۴.(سپاسگزاران پاداش خواهد داد

كه پاداش دنيوى را بخواهدكسى. دار استميرد، مرگ مقرر و مدتكس جز به فرمان خدا نمىهيچ
ما به. دهيمكه پاداش آخرت را بخواهد از آن به او مىدهيم و كسىمقدارى از آن را به او مى

)۱۴۵.(دهيمسپاسگزاران پاداش مى

ها جنگيدند و در مقابل آنچه در راه خدا بهچه بسيار پيغمبرانى كه افراد خداپرست بسيارى در كنار آن
)۱۴۶(.خدا افراد بااستقامت را دوست دارد. ها رسيد سست و ضعيف نشدند و اظهار ذلت نكردندآن

هاى ما راهاى ما را در كارمان بيامرز و قدمروىها فقط اين بود كه خداوندا، گناهان و زيادهحرف آن
)۱۴۷.(ايمان پيروز گردانثابت كن و ما را بر افراد بى

)۱۴۸(.خدا نيكوكاران را دوست دارد. ها پاداش دنيا و پاداش خوب آخرت را دادخدا به آن



)۱۴۹.(شويدو زيانكار مى گردانندايمان اطاعت كنيد شما را به شرك برمىاى مسلمانان، اگر از افراد بى

)۱۵۰(.ياور شما خداست و او بهترين مددكار استدر صورتى كه 

كه چيزى را كه خدا براى آن دليلى نازل نكردهايمان وحشت خواهيم انداخت، براى ايندر دل افراد بى
)۱۵۱(.كنند جاى بدى استجاى افرادى كه ظلم مىها جهنم است و جاى آن. شريك خدا ساختند

تا زمانى كه، آورديدخدا وعده خود را براى شما ثابت كرد وقتى كه به فرمان او دشمن را از پا در مى
به شمارا) پيروزى (كه خدا آنچه را كه دوست داريد سست و در كارتان دچار اختلف شديد و بعد از اين

اى از شما خواستار آخرتاى از شما خواستار دنيا و عدهعده. نشان داد، از فرمان او سرپيچى كرديد
خدا از گناه شما. ها منصرف كردكه شما را امتحان كند شما را از تعقيب آنبعد خدا براى اين. هستيد

)۱۵۲(.خدا نسبت به مؤمنين لطف دارد. درگذشت

كرديد و پيغمبر پشت سر شما، شما رارفتيد و به كسى توجهى نمىهنگامى كه براى فرار از كوه بال مى
اين يادآورى براى اين است كه براى آنچه از دست. درنتيجه خدا بر غم شما غمى افزود. زدصدا مى

)۱۵۳(.كنيد باخبر استخدا از كارهايى كه مى. داديد و بليى كه به شما رسيد غم نخوريد

اى در فكراى از شما را فرا گرفت و عدهخدا بعد از غم، چرتى آرامش بخش بر شما نازل كرد كه عده
آيا در اين كار ما: گفتندمى. درباره خدا به ناحق گمانى نظير گمان جاهليت داشتند. جان خود بودند

كردند در دلشانچيزى را كه براى تو آشكار نمى. تمام كارها در اختيار خدا است: اختيارى داريم؟ بگو
هاى خودتاناگر در خانه: بگو. شديماگر كار در دست ما بود اينجا كشته نمى: گفتندمى. نمودندمخفى مى
كه خدابراى اين. رفتندها مقرر شده بود، با پاى خود به محل قتل خود مىكه قتل بر آنكسانى، هم بوديد

)۱۵۴(.داندها است مىخدا آنچه در دل. و آنچه در دل شما است پاك كند. آنچه در دلتان است امتحان كند

افرادى از شما، كه روز برخورد دو لشكر فرار كردند، شيطان به سبب بعضى از كارهايى كه كرده
)۱۵۵(.خدا آمرزنده بردبار استها درگذشته چون خدا از گناه آن. ها را دچار لغزش كردبودند آن

كه كافر شدند نباشيد كه درباره برادرانشان وقتى سفر كردند يا در جنگاى افراد باايمان، مثل كسانى
را مايه حسرتى در دلشان) فكر(شدند، تا خدا آن مردند و كشته نمىاگر پيش ما بودند نمىکه بودند گفتند 

)۱۵۶(.بيندكنيد مىخدا كارهايى را كه مى. ميراندكند و مىخدا زنده مى. قرار دهد

هامسلما  آمرزش و رحمت الهى بهتر از تمام چيزهايى است كه آناگر در راه خدا كشته شويد يا بميريد، 
)۱۵۷(.كنندجمع مى

)۱۵۸.(شويداگر بميريد يا كشته شويد پيش خدا جمع مى

اگر خشن و سنگدل بودى از اطرافت. كردىها مليمت مىبه سبب رحمت خدا با آن،) اى پيغمبر(
و ها مشورت كندر كارها با آنها طلب آمرزش كن و و براى آن ها را ببخشآنگناه  .شدندپراكنده مى

)۱۵۹(.كنندگان را دوست داردچون خدا توكل. وقتى تصميم به كارى گرفتى بر خدا توكل كن

كند و اگر به شما كمك نكند چه كسى غير از او بهكس بر شما غلبه نمىهيچ، اگر خدا شما را يارى كند
)۱۶۰(.به خدا توكل كنند) فقط(افراد باايمان بايد كند؟ شما كمك مى



و. آوردكه دغلكارى كند روز قيامت آن را با خود مىكسى. سزاوار هيچ پيغمبرى نيست كه دغلكارى كند
)۱۶۱.(شودها ظلمى نمىو به آن شودپاداش هر كس مطابق كارى كه كرده به طور كامل داده مى

و جايش جهنم است؟ شودمىكند مثل كسى است كه باعث خشم خدا كه از رضايت خدا پيروى مىآيا كسى
)۱۶۲.(جهنم بد جايى است

)۱۶۳.(بيندها درجاتى پيش خدا دارند و خدا هر كارى كه بكنند مىآن

ها بخواندخدا بر افراد باايمان منت گذاشت وقتى كه پيغمبرى از خودشان برانگيخت تا آيات خدا را بر آن
.(در صورتى كه قبل  در گمراهى آشكارى بودند. ها كتاب و حكمت بياموزدها را پاك سازد و به آنو آن
۱۶۴(

اين مصيبتکه ها وارد كرديد گفتيد آيا وقتى مصيبتى به شما رسيد در صورتى كه دو برابر آن را به آن
)۱۶۵(.خدا قادر به هر كارى استچون . آن از طرف خودتان است: از كجا به ما وارد شده؟ بگو

)۱۶۶.(آنچه در روز برخورد دو لشكر به شما رسيد به خواست خدا بود تا افراد باايمان را بشناسد

اگر: گفتند. بياييد در راه خدا بجنگيد يا از خودتان دفاع كنيد: ها گفته شدبه آن. و افراد منافق را هم بشناسد
با زبان چيزى. تر بودند تا به ايمانها در آن روز به كفر نزديكآن. آمديمدانستيم دنبال شما مىجنگ مى

)۱۶۷.(داندكنند خوب مىخدا آنچه را پنهان مى. گويند كه قلبا  به آن ايمان ندارندمى

اگر: بگو. شدندكردند كشته نمىاگر از ما اطاعت مى: كه به جنگ نرفتند به برادرانشان گفتندكسانى
)۱۶۸.(گوييد مرگ را از خودتان دور كنيدراست مى

)۱۶۹.(اند و پيش خداوندشان روزى دارندبلكه زنده. كسانى را كه در راه خدا كشته شدند مرده نپنداريد

اند دلشادها نپيوستهكه هنوز به آنها داده شاد هستند و درباره كسانىبه آنچه خدا از لطف خودش به آن
)۱۷۰.(اى ندارندها نيست و غصهدانند كه ترسى بر آنهستند، و مى

)۱۷۱.(كند، خوشحال هستندكه خدا پاداش افراد باايمان را ضايع نمىبه نعمت و لطف خدا و اين

.ها وارد شد، باز هم دعوت خدا و رسول را اجابت كردندكه جراحاتى به آنافراد باايمانى كه بعد از اين
)۱۷۲.(ها كه نيكى كردند و پرهيزکار بودند پاداش بزرگى وجود داردبراى كسانى از آن

ها رااين حرف ايمان آن. ها بترسيداند، از آنمردم براى جنگ با شما متحد شده: ها گفتندافرادى كه به آن
)۱۷۳(.خدا براى ما كافى است و خدا وكيل خوبى است: زيادتر كرد و گفتند

خدا لطف. ها نرسيد و دنبال رضاى خدا رفتندها به نعمت و لطف خدا برگشتند و هيچ آسيبى به آنآن
)۱۷۴.(بزرگى دارد

(.ها نترسيد و اگر ايمان داريد از من بترسيداز آن. ترسانداين فقط شيطان است كه ياران خود را مى
۱۷۵(



اى به خدا ضررها هرگز ذرهآن. دار نكنندگيرند تو را غصهكه در كفر بر ديگران پيشى مىكسانى
)۱۷۶.(ها عذاب بزرگى دارندآن. اى در آخرت قرار ندهدها بهرهخواهد براى آنخدا مى. زنندنمى

.ها عذاب پردردى دارندآن. زننداى به خدا ضرر نمىكه كفر را به قيمت ايمان خريدند، هرگز ذرهكسانى
)۱۷۷(

دهيم تا گناهها مهلت مىما به آن. ها استدهيم به نفع آنها مىايمان خيال نكنند كه مهلتى كه به آنافراد بى
)۱۷۸.(اى دارندها عذاب خواركنندهآن. بيشترى بكنند

كه داريد رهاكه ناپاك را از پاك جدا كند، شما مؤمنان را به همين حالىی سزاوار نيست كه خدا تا وقت
كار هر كس از پيغمبرانش را كه بخواهد انتخابكند ولى براى اينخدا شما را از غيب آگاه نمى. كند
اگر ايمان بياوريد و پرهيزکار شويد، پاداش بزرگى. بنابراين به خدا و پيغمبرانش ايمان بياوريد. كندمى

)۱۷۹.(داريد

هاكار به نفع آنورزند، خيال نكنند كه اينها داده بخل مىكه در مورد آنچه خدا از فضلش به آنكسانى
اند طوقى دور گردنخاطرش بخل ورزيدهروز قيامت همان چيزى كه به. ها استبلكه به ضرر آن. است

)۱۸۰(.كنيد باخبر استخدا از كارهايى كه مى. ها و زمين متعلق به خدا استميراث آسمان. شودها مىآن

زنند خواهيمحرفى كه مى. نياز هستيم شنيدخدا محتاج است و ما بىکه ها را كه گفتند خدا حرف آن
عذاب سوزان را: گوييمنويسيم و مىكشتند مىطور اين را كه پيغمبران را به ناحق مىهمين. نوشت
)۱۸۱.(بچشيد

)۱۸۲(.كندبدون شك خدا به بندگانش ظلم نمى. ايداين عذاب به علت كارهايى است كه كرده

اى بياورد كهكه قربانىخدا با ما قرار گذاشته كه به هيچ پيغمبرى ايمان نياوريم مگر اين: كه گفتندكسانى
گوييد براى شماقبل از من پيغمبرانى دليل روشن و همين نوع قربانى كه مى: بگو. آتش آن را بخورد

)۱۸۳(ها را كشتيد؟گوييد چرا آناگر راست مى. آوردند

هاىاگر منكر رسالت تو شدند، قبل از تو نيز منكر پيغمبرانى شدند كه دليل روشن و كتاب و نوشته
)۱۸۴.(روشن آوردند

كه ازكسى .شودروز قيامت پاداش شما به طور كامل به شما داده مى. چشدهر كسى مزه مرگ را مى
زندگى دنيا وسيله فريب انسان. آتش جهنم نجات داده شود و وارد بهشت شود، موفق و رستگار شده است

)۱۸۵(.است

ها كتاب داده شده و ازشويد و از افرادى كه قبل از شما به آنوسيله مال و جانتان امتحان مىحتما  شما به
ايد كهاگر صبر و استقامت داشته و مسلط بر نفس خود باشيد كارى كرده. شديدمىمشركين اذيت زيادى 
)۱۸۶(.اراده قوى لزم دارد

.هنگامى را يادآورى كن كه خدا از اهل كتاب پيمان گرفت كه آن را براى مردم بيان كنند و مخفى نكنند
.(بد خريد و فروشى كردند.. پيمان خود را پشت سرشان انداختند و آن را به قيمت كمى فروختندها ولى آن
۱۸۷(



اندخاطر كارهايى كه نكردهاند خوشحالند و دوست دارند بهخاطر كارهايى كه كردهكه بهخيال نكن كسانى
)۱۸۸.(ها عذاب پردردى دارندآن. كننداز عذاب نجات پيدا مى، مورد ستايش قرار گيرند

)۱۸۹(.ها و زمين مال خداست و او قادر به هر كارى استحكومت آسمان

)۱۹۰.(هايى براى افراد خردمند وجود داردها و زمين و آمد و شد شب و روز نشانهدر آفرينش آسمان

ها و زمين فكركنند و درباره آفرينش آسمانافرادى كه ايستاده و نشسته و خوابيده خدا را ياد مى
ها را بيهوده نيافريدى، خدايا تو پاكى، ما را از عذاب آتش جهنم حفظخداوندا، اين: گويندكنند و مىمى

)۱۹۱(.فرما

.(ها مددكارى ندارنداى و ظالمخداوندا، هر كسى را كه وارد آتش جهنم كنى مسلما  او را خوار كرده
۱۹۲(

ما، كرد كه به خداوندتان ايمان بياوريدخداوندا، شنيديم كه كسى با صداى بلند مردم را به ايمان دعوت مى
هاى ما را به حساب نياور و ما را با نيكان از دنياخداوندا، گناهان ما را بيامرز و بدى. هم ايمان آورديم

)۱۹۳.(ببر

تو كارى بر، خداوندا، آنچه توسط پيغمبرانت به ما وعده دادى به ما بده و روز قيامت ما را خوار نساز
)۱۹۴.(كنىات نمىخلف وعده

من عمل هيچكدام از شما را، چه مرد باشد چه زن، ضايع: ها را اجابت كرد و گفتخداوندشان دعاى آن
كه مهاجرت كردند و از سرزمين خود اخراج و در راه من اذيتكسانى. كنم چون همه از يكديگريدنمى

كنم كه درهايى مىها را وارد بهشتبرم و آنها را از بين مىهاى آنبدى، شدند و جنگيدند و كشته شدند
)۱۹۵.(اين پاداشى از طرف خدا است و پاداش نيكو در اختيار خدا است. آن نهرها روان است

)۱۹۶.(ايمان در شهرها تو را فريب ندهدآمد و رفت افراد بى

)۱۹۷.(ها جهنم است و جهنم بد جايى استجاى آن. اين متاع كمى است

ها نهرها روان استهايى دارند كه در آنترسند بهشتاما افرادى كه از نافرمانى و عذاب خداوندشان مى
آنچه پيش خدا است براى نيكوكاران بهتر. اين پذيرايى از طرف خدا است. و هميشه در آن خواهند بود

)۱۹۸.(است

ها نازل شده ايماناى از اهل كتاب افرادى هستند كه به خدا و آنچه به شما نازل شده و آنچه به آنعده
ها پيشپاداش آن. فروشنددارند و در برابر خدا تسليم هستند و آيات خدا را به قيمت ناچيزى نمى

)۱۹۹.(گيردخداوندشان محفوظ است، چون محاسبه خدا به سرعت صورت مى

اى افراد باايمان، استقامت داشته باشيد و همديگر را به استقامت سفارش كنيد و با هم رابطه داشته
)۲۰۰(.و از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد تا رستگار و موفق شويد) خود دفاع كنيد حقوقاز (باشيد 


