
 قرآن هایقسم از برگرفته تربیتی نکات

 نام سوره عنوان 

و شماره 

محل  وآیه

 نزول

 (ی آیت اهلل مکارم شیرازیهمترجآن ) یو ترجمه متن آیات مبارکه

های ترک کردن سوگند 1

 بی اساس

 بقره

222 
 مدینه

 ( 222) عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ وَ النَّاسِ بَيْنَ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا وَ تَبَرُّوا أَنْ لِأَيْمَانِکُمْ عُرْضَةً اللَّهَ تَجْعَلُوا الَ وَ
 اصالح مردم انیم در و د،یساز شهیپ تقوا و د،یکن یکین نکهیا یبرا و! دینده قرار خود یسوگندها معرض در را خدا

 .داناست و شنوا خداوند و(! دییننما ادی سوگند) دیکن
 

 سووووگندهای لووووو و  2

 سوگندهای صحيح

بقره

222 
 مدینه

 ( 222) حَلِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ قُلُوبُکُمْ کَسَبَتْ بِمَا يُؤَاخِذُکُمْ لکِنْ وَ أَيْمَانِکُمْ فِی بِاللَّوْوِ اللَّهُ يُؤَاخِذُکُمُ الَ
 کسب شما یدلها آنچه به اما کرد، نخواهد مؤاخذه د،یکن یم ادی توجه بدون که ییسوگندها خاطر به را شما خداوند

 .است بردبار و آمرزنده خداوند، و. کند یم مؤاخذه( د،یکن یم ادی ار،یاخت و اراده یرو از که ییسوگندها و) کرده،
 

نمونه ای از سوگندهای  3

 بيهوده و باطل

بقره

222 
 مدینه

 (222)  رَحِيمٌلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبََعةِ أَشْهُرٍ فَِإنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 
 ماه چهار دارند حق[ ند،یننما یجنس زشیآم آنها، با که کنند یم ادی سوگند]  ندینما یم «الءیا» را خود زنان که یکسان

 اگر.( سازند روشن طالق، ای یزندگ ادامه نظر از ش،یخو همسر با را خود وضع ماه، چهار نیا ضمن در و. )بکشند انتظار

 .است مهربان و آمرزنده خداوند،( رایز ست؛ین آنها بر یزیچ) کنند، بازگشت( فرصت، نیا در)
 

 اللَّهُ يُکَلِّمُهُمُ الَ وَ الْآخِرَةِ فِی لَهُمْ خَالَقَ الَ أُولئِکَ قَلِيالً ثَمَناً أَيْمَانِهِمْ وَ اللَّهِ بِعَهْدِ يَشْتَرُونَ الَّذِينَ إِنَّآل مجازات شکستن پيمان  2



نوو     2) الهی و سوگند

 ( عذاب و قهر الهی

عمران

77 
 مدینه

 ( 77) أَلِيمٌ عَذَابٌ لَهُمْ وَ يُزَکِّيهِمْ الَ وَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ إِلَيْهِمْ يَنْظُرُ الَ وَ
 آخرت در یا بهره آنها فروشند، یم یزیناچ یبها به را( او مقدس نام به) خود یسوگندها و یاله مانیپ که یکسان

 عذاب و سازد؛ ینم پاک( گناه از) را آنها و نگرد ینم امتیق در آنان به و دیگو ینم سخن آنها با خداوند و داشت؛ نخواهند

 .آنهاست یبرا یدردناک
 

قسووووم دروی يکووووی از  2

تو خالی  ) های منافقانروش

بودن تعهدات اهل کتاب بر 

 ( مسلمانان

مائده

25 
 مدینه

 أَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ لَمَعَکُمْ إِنَّهُمْ أَيْمَانِهِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَمُوا الَّذِينَ أَهؤُالَءِ آمَنُوا الَّذِينَ يَقُولُ وَ

  (23) خَاسِرِينَ فَأَصْبَحُوا
 شما با که کردند ادی سوگند دیتأک تینها با که هستند همانها( منافقان) نیا ایآ: »ندیگو یم اند آورده مانیا که آنها

 .شدند انکاریز و گشت، نابود اعمالشان( ،یآر!(« )د؟یرس نجایا به کارشان چرا! )هستند؟
 

قسم هوايی کوه گنواه     2

اسووت)کفاره شکسووتن 

 قسم درست(

مائده

98 
 مدینه

 مَسَاکِينَ عَشَرَةِ إِطْعَامُ فَکَفَّارَتُهُ الْأَيْمَانَ عَقَّدْتُمُ بِمَا يُؤَاخِذُکُمْ لکِنْ وَ أَيْمَانِکُمْ فِی بِاللَّوْوِ اللَّهُ يُؤَاخِذُکُمُ الَ

 کَفَّارَةُ لِکَٰ  ذ أَيَّامٍ ثَالَثَةِ فَصِيَامُ يَجِدْ لَمْ فَمَنْ رَقَبَةٍ تَحْرِيرُ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ أَهْلِيکُمْ تُطْعِمُونَ مَا أَوْسَطِ مِنْ

 ( 98) تَشْکُرُونَ لَعَلَّکُمْ تِهِآيَا لَکُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ کَذلِکَ أَيْمَانَکُمْ احْفَظُوا وَ حَلَفْتُمْ إِذَا أَيْمَانِکُمْ
( اراده یرو از) که ییسوگندها برابر در یول کند؛ ینم مؤاخذه( اراده، از یخال و) هودهیب یسوگندها بخاطر را شما خداوند

 خانواده به که است یمعمول یغذاها از مستمند، نفر ده اطعام قسمها، گونه نیا کفاره. دینما یم مؤاخذه د،یا کرده محکم

 روز سه ابد،ین را نهایا از کدام چیه که یکس و برده؛ کی کردن آزاد ای و نفر؛ ده آن بر پوشاندن لباس ای د؛یده یم خود

 یسوگندها و(. دیینما یم مخالفت و) دیکن یم ادی سوگند که یهنگام به شماست یسوگندها کفاره ن،یا رد؛یگ یم روزه

 !دیآور بجا را او شکر دیشا کند، یم انیب شما یبرا نیچن نیا را خود اتیآ خداوند!( دینشکن و) دیکن حفظ را خود
 

 آخَرَانِ أَوْ مِنْکُمْ عَدْلٍ ذَوَا اثْنَانِ الْوَصِيَّةِ حِينَ الْمَوْتُ أَحَدَکُمُ حَضَرَ إِذَا بَيْنِکُمْ شَهَادَةُ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَامائدهقسم دادن شاهدان غير  7



مسلمان بورای وصويت   

 وصيت کننده در سفر

602 
 مدینه

 فَيُقْسِمَانِ الصَّالَةِ بَعْدِ مِنْ تَحْبِسُونَهُمَا الْمَوْتِ مُصِيبَةُ فَأَصَابَتْکُمْ الْأَرْضِ فِی ضَرَبْتُمْ أَنْتُمْ إِنْ غَيْرِکُمْ مِنْ

 ( 102) الْآثِمِينَ لَمِنَ إِذاً إِنَّا اللَّهِ شَهَادَةَ نَکْتُمُ الَ وَ قُرْبَى ذَا کَانَ لَوْ وَ ثَمَناً بِهِ نَشْتَرِی الَ ارْتَبْتُمْ إِنِ بِاللَّهِ
 را عادل نفر دو شما، انیم از دیبا تیوص موقع در رسد، فرا شما از یکی مرگ که یهنگام! دیا آورده مانیا که یکسان یا

 ریغ از نفر دو( د،یافتین یمسلمان جا آن در و) د،یرس فرا شما مرگ بتیمص و د،یکرد مسافرت اگر ای بطلبد؛ شهادت به

 تا دیدار یم نگاه نماز از بعد را آنها د،یکرد شک آنها صدق در شهادت، یادا هنگام به اگر و د،یبطلب یگواه به را خودتان

 یاله شهادت و! باشد ما شاوندانیخو مورد در چند هر م،یبفروش یزیچ به را حق میستین حاضر ما: »که کنند ادی سوگند

 !«بود میخواه گناهکاران از که م،یکن ینم کتمان را

 

سوگند شاهدان ديگور   9

 برای احقاق حق

مائده

607 
 مدینه

 الْأَوْلَيَانِ عَلَيْهِمُ اسْتَحَقَّ الَّذِينَ مِنَ مَقَامَهُمَا يَقُومَانِ فَآخَرَانِ إِثْماً اسْتَحَقَّا أَنَّهُمَا عَلَى عُثِرَ فَإِنْ

 ( 107) الظَّالِمِينَ لَمِنَ إِذاً إِنَّا اعْتَدَيْنَا مَا وَ شَهَادَتِهِمَا مِنْ أَحَقُّ لَشَهَادَتُنَا بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ
 به نسبت که یکسان از نفر دو ،(اند کرده کتمان را حق و) اند شده یگناه مرتکب دو، آن که شود حاصل یاطالع اگر و

 حق به دو، آن یگواه از ما، یگواه: »که کنند یم ادی سوگند خدا به و رند،یگ یم قرار آنها یجا به هستند، یاول ت،یم

 !«بود میخواه ظالمان از م،یباش کرده نیچن اگر که م؛یا نکرده یتجاوز ما و! است کترینزد
 

ضرورت حضور شاهدان  8

 و صحت قسم هايشان

مائده

609 
 مدینه

 وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ أَيْمَانِهِمْ بَعْدَ أَيْمَانٌ تُرَدَّ أَنْ يَخَافُوا أَوْ وَجْهِهَا عَلَى بِالشَّهَادَةِ يَأْتُوا أَنْ أَدْنَى ذلِکَ

 ( 109) الْفَاسِقِينَ الْقَوْمَ يَهْدِی الَ اللَّهُ وَ اسْمَعُوا
 گردد، فاش دروغشان) که بترسند( مردم از) ای و( بترسند، خدا از و) دهند، بحق یگواه نکهیا به است کترینزد کار، نیا

 فاسقان تیّجمع خداوند، و! دیده فرا گوش و د،یزیبپره خدا( مخالفت) از. ردیبگ را آنها یسوگندها یجا ییسوگندها( و

 .کند ینم تیهدا را
 



سووووووگندهای دروی  10

مشرکان بورای ديودن   

 معجزه

انعام

608 
 مکّه

 يُشْعِرُکُمْ مَا وَ اللَّهِ عِنْدَ الْآيَاتُ إِنَّمَا قُلْ بِهَا لَيُؤْمِنُنَّ آيَةٌ جَاءَتْهُمْ لَئِنْ أَيْمَانِهِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَمُوا وَ

 (108) يُؤْمِنُونَ الَ جَاءَتْ إِذَا أَنَّهَا
: بگو آورند؛ یم مانیا آن به حتماً د،یایب آنان یبرا[  یا معجزه]  یا نشانه اگر که کردند ادی سوگند خدا به اصرار، تینها با

 که دیدان یم کجا از شما و ؛(اورمیب یا معجزه شما لیم به که ستین من اریاخت در و) خداست یسو از فقط معجزات»

 !«آورند ینم مانیا( ر،یخ آورند؟ یم مانیا) دیایب یا معجزه هرگاه
 

قسم دروی ابليس برای  11

 گمراهی آدم وحوا

اعراف

26 
 مکّه

 ( 21) النَّاصِحِينَ لَمِنَ لَکُمَا إِنِّی قَاسَمَهُمَا وَ
 .رخواهانمیخ از شما یبرا من که کرد ادی سوگند آنها یبرا و

 

يووادآوری قسووم هووای  12

دروی دوزخيان در دنيا 

 بر مومنان

اعراف

28 
 مکّه

 ( 28) تَحْزَنُونَ أَنْتُمْ الَ وَ عَلَيْکُمْ خَوْفٌ الَ الْجَنَّةَ ادْخُلُوا بِرَحْمَةٍ اللَّهُ يَنَالُهُمُ الَ أَقْسَمْتُمْ الَّذِينَ هؤُالَءِ أَ
! شد؟ نخواهد حالشان شامل هرگز خدا رحمت دیکرد ادی سوگند که ستندین همانان[  اعراف بر واماندگان نیا]  نهایا ایآ

 د،یشو بهشت داخل:( شود یم گفته آنها به اکنون هم د؛یبخش را آنها رشان،یخ اعمال یبعض و مانیا بخاطر خداوند یول)

 !دیشو یم غمناک نه و دیدار یترس نه که

 

مبارزه با پيمان شکنان  13

 و شکنندگان قسم ها

توبه

62 

65 
 مدینه

 لَهُمْ أَيْمَانَ الَ إِنَّهُمْ الْکُفْرِ أَئِمَّةَ فَقَاتِلُوا دِينِکُمْ فِی طَعَنُوا وَ عَهْدِهِمْ بَعْدِ مِنْ أَيْمَانَهُمْ نَکَثُوا إِنْ وَ

 ( 12) يَنْتَهُونَ لَعَلَّهُمْ
 د؛یکن کاریپ کفر انیشوایپ با دهند، قرار طعن مورد را شما نییآ و بشکنند، شیخو عهد از پس را خود یمانهایپ اگر و

 !بردارند دست( عمل شدّت با) دیشا ندارند؛ یمانیپ آنها که چرا

 

 فَاللَّهُ تَخْشَوْنَهُمْ أَ مَرَّةٍ أَوَّلَ بَدَءُوکُمْ هُمْ وَ الرَّسُولِ بِإِخْرَاجِ هَمُّوا وَ أَيْمَانَهُمْ نَکَثُوا قَوْماً تُقَاتِلُونَ الَ أَ



 ( 13) مُؤْمِنِينَ کُنْتُمْ إِنْ تَخْشَوْهُ أَنْ أَحَقُّ
 بار نینخست آنها که یحال در! د؟یکن ینم کاریپ گرفتند، امبریپ اخراج به میتصم و شکستند، را خود یمانهایپ که یگروه با ایآ

 !دیهست مؤمن اگر د،یبترس او از که است سزاوارتر خداوند نکهیا با! د؟یترس یم آنها از ایآ کردند؛ آغاز( را شما با کاریپ)

 

قسووم هووای دروغووين  12

منافقين بورای فورار از   

 جهاد

توبه

22 
 مدینه

 لَوِ بِاللَّهِ سَيَحْلِفُونَ وَ الشُّقَّةُ عَلَيْهِمُ بَعُدَتْ لکِنْ وَ الَتَّبَعُوکَ قَاصِداً سَفَراً وَ قَرِيباً عَرَضاً کَانَ لَوْ

 ( 22) لَکَاذِبُونَ إِنَّهُمْ يَعْلَمُ اللَّهُ وَ أَنْفُسَهُمْ يُهْلِکُونَ مَعَکُمْ لَخَرَجْنَا اسْتَطَعْنَا
 یرویپ تو از( ایدن طمع به) باشد، آسان یسفر و ،(دسترس در و) کینزد یمیغنا اگر( که چنانند آنها، از یگروه امّا)

 خدا به یبزود و( زنند؛ یم سرباز) است،( مشقت پر و) دور آنها بر راه( تبوک، دانیم یبرا که اکنون) یول کنند؛ یم

( واقع در دروغها، نیا و اعمال نیا با آنها!« )میکرد یم حرکت شما همراه م،یداشت ییتوانا اگر: »که کنند یم ادی سوگند

 !هستند دروغگو آنها داند یم خداوند و کنند؛ یم هالک را خود

 

قسووم دروی کووافران و  12

 منافقان برای مومنان

توبه

22 
 مدینه

 ( 22) يَفْرَقُونَ قَوْمٌ لکِنَّهُمْ وَ مِنْکُمْ هُمْ مَا وَ لَمِنْکُمْ إِنَّهُمْ بِاللَّهِ يَحْلِفُونَ وَ
 و) ترسند یم که هستند یگروه آنها یول ستند؛ین شما از که یحال در هستند، شما از که خورند یم سوگند خدا به آنها

 (!ندیگو یم دروغ اسرارشان شدن فاش از ترس خاطر به

 

سوء استفاده از سوگند  12

 برای فريب دادن

توبه

82 
 مدینه

 جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ وَ رِجْسٌ إِنَّهُمْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ لِتُعْرِضُوا إِلَيْهِمْ انْقَلَبْتُمْ إِذَا لَکُمْ بِاللَّهِ سَيَحْلِفُونَ

 ( 82) يَکْسِبُونَ کَانُوا بِمَا جَزَاءً
 آنها از د؛یکن( نظر صرف و) اعراض آنها از تا کنند، یم ادی سوگند خدا به شما یبرا د،یبازگرد آنان یبسو که یهنگام

 .دادند یم انجام که یاعمال فریبک است، دوزخ گاهشانیجا و! دندیپل که چرا ؛(دیبگردان یرو و) دیکن اعراض

 



سوگند منافقان فاسوق   17

 رضايت مومنانبرای 

توبه

82 
 مدینه

 ( 82) الْفَاسِقِينَ الْقَوْمِ عَنِ يَرْضَى الَ اللَّهَ فَإِنَّ عَنْهُمْ تَرْضَوْا فَإِنْ عَنْهُمْ لِتَرْضَوْا لَکُمْ يَحْلِفُونَ
 یراض فاسقان تیّجمع از( هرگز) خداوند د،یشو یراض آنها از شما اگر د؛یشو یراض آنها از تا کنند یم ادی قسم شما یبرا

 !شد نخواهد
 

سوووووگند منافقووووان  19

دروغگو برای هدفشان 

 از ساخت مسجد ضرار

توبه

607 
 مدینه

 رَسُولَهُ وَ اللَّهَ حَارَبَ لِمَنْ إِرْصَاداً وَ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ تَفْرِيقاً وَ کُفْراً وَ ضِرَاراً مَسْجِداً اتَّخَذُوا الَّذِينَ وَ

 ( 107) لَکَاذِبُونَ إِنَّهُمْ يَشْهَدُ اللَّهُ وَ الْحُسْنَى إِالَّ أَرَدْنَا إِنْ لَيَحْلِفُنَّ وَ قَبْلُ مِنْ
 انیم یافکن تفرقه و کفر،( تیتقوّ) و ،(مسلمانان به) انیز یبرا ساختند یمسجد که هستند یکسان( آنها از گرید یگروه)

 و) یکین جز: »که کنند یم ادی سوگند آنها بود؛ کرده مبارزه امبرشیپ و خدا با شیپ از که یکس یبرا نگاهیکم و مؤمنان،

 !هستند دروغگو آنها که دهد یم یگواه خداوند امّا!« میا نداشته ینظر ،(خدمت

 

حووواالت مالموووان در  18

هنگامه برپايی قيامت و 

يووادآوری قسووم عوودم 

 زوال آنان در دنيا

 ابراهیم
22 
 مکّه

 وَ دَعْوَتَکَ نُجِبْ قَرِيبٍ أَجَلٍ إِلَى أَخِّرْنَا رَبَّنَا مَلَمُوا الَّذِينَ فَيَقُولُ الْعَذَابُ يَأْتِيهِمُ يَوْمَ النَّاسَ أَنْذِرِ وَ

 ( 22) زَوَالٍ مِنْ لَکُمْ مَا قَبْلُ مِنْ أَقْسَمْتُمْ تَکُونُوا لَمْ وَ أَ الرُّسُلَ نَتَّبِعِ
 یکوتاه مدّت! پروردگارا: »ندیگو یم ظالمان که روز آن! بترسان د،یآ یم سراغشان به یاله عذاب که یروز از را مردم و

 نکرده ادی سوگند قبالً مگر:( که شنوند یم پاسخ امّا!« )میکن یرویپ امبرانیپ از و میریبپذ را تو دعوت تا ده، مهلت را ما

 !ست؟ین شما یبرا ییفنا و زوال که دیبود
 

 نور سوگند دروی منافقان 20

25 
 مدینه

اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ الَ تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ 

 ( 23)  تَعْمَلُونَ
روند )و جان را در طبق اخالص  آنها با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهی، )از خانه و اموال خود( بیرون می

 «دهید آگاه است! سوگند یاد نکنید؛ شما طاعت خالصانه نشان دهید که خداوند به آنچه انجام می»کنند(؛ بگو:  گذارده تقدیم می



21 

 
 نقشووه قوووم صووالح

و قسم  انشبرای پيامبر

) اهميووت شووانحملووةبر

 های گذشته(قسم در امّت

نمل

28 
 مکّه

 ( 28)  إِنَّا لَصَادِقُونَقَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِکَ أَهْلِهِ وَ 
[ و خانواده اش شبیخون می زنیم )و آنها را به قتل  خدا که بر او ] صالح بیایید قسم یاد کنید به»آنها گفتند: 

گوییم: ما هرگز از هالکت خانواده او خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق  رسانیم؛( سپس به ولیّ دم او می می

 «هستیم!

 

قسم گناهکاران )مجرمان(  22

در روز قيامووت در مووورد  

موودّت توفشقشووان در عووالم 

 برزخ

 روم

22 
 مکّه

 ( 22)  يُؤْفَکُونَ کَانُوا لِکَوَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ کَذ
کنند که جز ساعتی )در عالم برزخ( درنگ نکردند! اینچنین از درک  و روزی که قیامت برپا شود، مجرمان سوگند یاد می

 شوند. حقیقت بازگردانده می

 

دشمنان اسالم )کافران  23

بووووه  ( و مشوووورکان

سوووگندهای خوووي   

 پايبند نيستند

فاطر

22 
 مکّه

اءَهُمْ نَذِيرٌ مَا وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَکُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَ

 ( 22زَادَهُمْ إِالَّ نُفُوراً )
ترین امّتها خواهند  با نهایت تأکید به خدا سوگند خوردند که اگر پیامبری انذارکننده به سراغشان آید، هدایت یافته آنان

 گرفتن از )حق( چیزی بر آنها نیفزود! بود؛ امّا چون پیامبری برای آنان آمد، جز فرار و فاصله

 

قسم دروی منافقوان در   22

 طرح دوستی با شما

مجادله

62 
 مدینه

لَى الْکَذِبِ وَ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْکُمْ وَ الَ مِنْهُمْ وَ يَحْلِفُونَ عَ

 ( 12)  هُمْ يَعْلَمُونَ
ند و نه از آنان! آیا ندیدی کسانی را که طرح دوستی با گروهی که مورد غضب خدا بودند ریختند؟! آنها نه از شما هست

 گویند(! دانند )دروغ نمی کنند )که از شما هستند( در حالی که خودشان می سوگند دروغ یاد می

سوگندهای دروی منافقان  22

 ديگران گمراهیبرای سپری 

مجادله

62 

 ( 12)  اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ
 ای است! رو برای آنان عذاب خوارکننده آنها سوگندهای خود را سپری قرار دادند و مردم را از راه خدا بازداشتند؛ از این



 علی رجبیجناب آقای االسالم و المسلمین ةه :حجکنند تهیه                                                    

قسم دروی منافقوان در   22

)بور  قيامت برای خداوند

 اثر کثرت قسم هوای دروی 

،به دروغشان اعتقاد پيودا  

 کرده اند(

مجادله

69 

 مدینه

ءٍ أَالَ إِنَّهُمْ هُمُ  يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ کَمَا يَحْلِفُونَ لَکُمْ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَیْ

 ( 19)  الْکَاذِبُونَ
گونه  کنند همان انگیزد، آنها برای خدا نیز سوگند )دروغ( یاد می خداوند همه آنها را برمی)به خاطر بیاورید( روزی را که 

 توانند انجام دهند؛ بدانید آنها دروغگویانند! کنند کاری می کنند؛ و گمان می که )امروز( برای شما یاد می

 

سوووووگند منافقووووان  27

 سپرشان است

منافقون

2 
 مدینه

 ( 2)  اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ
 دهند! اند تا مردم را از راه خدا باز دارند، و کارهای بسیار بدی انجام می آنها سوگندهایشان را سپر ساخته

 

 پيامبربه  دستور خداوند 29

شکستن برای   اکرم

 ران قسم  در مورد همس

تحریم

2 
 مدینه

 ( 2)  قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِکُمْ وَ اللَّهُ مَوْالَکُمْ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَکِيمُ
 خداوند راه گشودن سوگندهایتان را )در این گونه موارد( روشن ساخته؛ و خداوند موالی شماست و او دانا و حکیم است.

 

از بسوويار  ای پيووامبر 28

سوگند خورنده پسوت  

 )کافر( مکن اطاعت

 قلم
60 
 مکّه

 ( 10)  وَ الَ تُطِعْ کُلَّ حَالَّفٍ مَهِينٍ
 کند و پست است اطاعت مکن، و از کسی که بسیار سوگند یاد می

سوگند صاحبان بای بور   30

 عدم انفاق به نيازمندان

 قلم
67 
 مکّه

 ( 17)  إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ کَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ
را آزماي  کرديم، هنگامی که سوگند ياد کردند که « صاحبان بای»ما آنها را آزموديم، همان گونه که 

 های بای را صبحگاهان )دور از چشم مستمندان( بچينند. ميوه


