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ُ َُ َ
Tﺳﻮرة اﻟﻤﺎ ﺪةt

آﻣَﻨُﻮا  /ﻳٰﺎ أﻳ َﻬَﺎ ﭐﻟﺬِﻳﻦ َ آﻣَﻨُﻮا أَوْﻓُﻮا ﺑِﭑﻟ ْﻌُﻘُﻮد ِ )ﺁﻳﻪ
ﺑﮕﺮوﯾﺴﺘﯿﺪ ۱؛ ﺑﮕﺮوﯾﺪﯾﺪ ۱۱ ،۲؛ ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺮوﯾﺪﮔﺎﻧﯿﺪ
(۱

ﻋﻬﺪﻫﺎ ۲۰ ،۱۹ ،۱۶ ،۱۴ ،۱۲ ،۹ ،۸ ،۷ ،۱؛ ﭘﯿﻤﺎن؛ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ
)ح( ۲؛ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ ۱۵ ،۱۳ ،۱۱ ،۶ ،۳؛ ﻋﻬﺪﻫﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ و

۳؛ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ۲۲ ،۲۱ ،۱۶ ،۴؛ ﺑﮕﺮوﯾﺪﻧﺪ ۵؛ اﯾﻤﺎن

ﻋﻘﺪﻫﺎی آن ۴؛ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﯾﺪ ۵؛ ﻋﻬﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﯾﺪ ۱۰؛

ﺑﮕﺮوﯾﺪهاﯾﺪ ۱۰؛ ﮔﺮوﯾﺪﯾﺪ ۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۲؛ اﻟ َﺬِﻳﻦ َ آﻣَﻨُﻮا:

ﻋﻘﺪﻫﺎ ۲۳؛ ﻋﻬﺪﻫﺎ ۳۶ ،۳۵ ،۳۴ ،۲۴؛ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ ،۳۷ ،۲۸

آوردهاﯾﺪ ۷؛ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﯿﺪ ۸؛ اﻟ َﺬِﻳﻦ َ آﻣَﻨُﻮا :ﻣﻮﻣﻨﺎن ۱۵ ،۱۳ ،۹؛

ﻣﺆﻣﻨﺎن ۱۴؛ اﻟ َﺬِﻳﻦ َ آﻣَﻨُﻮا :ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﮔﺮوﯾﺪﮔﺎن .۱۷
}

اﻟ َﺬِﻳﻦ َ آﻣَﻨُﻮا :ﻣﻮﻣﻨﺎن ۲۴ ،۲۳؛ ﺑﮕﺮوﯾﺪﯾﺖ ۲۸؛ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﯿﺪ

ﻋﻬﺪﻫﺎ ،ﻋﻘﺪهﻫﺎ ۱۷؛ ﻋﻬﺪﻫﺎﯾﯽ ۲۱؛ ﻋﻬﺪﻫﺎی ﺧﻮد .۲۲
}

۴۳ ،۴۰؛ ﻋﻬﺪﻫﺂء ﺷﺮﯾﻌﺖ .۳۹
 Yﻋﻬﺪﻫﺎی ﺧﺪای َﻋ ﱠﺰ َ
وﺟﻞ ،و ﻗﯿﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ و ﻧﺬرﻫﺎ

۴۴؛ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ؛ ﺟَﻤْﻊ ُ ﻋَﻘ ٍْﺪ ۴۵؛ اﻟﻌُﻘ ُﻮد ُ :اﻟﻌُﻬُﻮد ُ ۴۸؛ ﻗﻴﻞ:

۳۴؛ ﺑﮕﺮوﯾﺪﯾﺪ ۳۶ ،۳۵؛ اﯾﻤﺎن آوردی ۳۷؛ ﮔﺮوﯾﺪﯾﺪ ۳۸؛
اﯾﻤﺎن َ
آوردهاﯾﺪ ۳۹؛ ﮔﺮوﯾﺪهاﯾﺪ ۴۰؛ ﺑﮕﺮوﯾﺪهاﯾﺖ .۴۳

ّ ﱠ
ﻋﺰوﺟﻞ و ﻗﯿﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ و ﻧﺬرﻫﺎ ۴۹؛
ﻋﻬﺪﻫﺎی ﺧﺪای

وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ ۲۱ ،۲۰ ،۱۷ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،۴ ،۱؛ وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم

َ

ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ۵؛ وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺖ ۱۹ ،۱۸ ،۱۴ ،۱۲؛ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،۱۳

ﺷﺪ ۲؛ ﮔﺸﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ۳؛ ﺣﻼل ﺑﮑﺮدهاﻧﺪ ۴؛ ﺣﻼل ﮐﺮده

أَوْﻓُﻮا  /ﻳٰﺎ أﻳ َﻬَﺎ ﭐﻟﺬِﻳﻦ َ آﻣَﻨُﻮا أَوْﻓُﻮا ﺑِﭑﻟ ْﻌُﻘُﻮد ِ )ﺁﻳﻪ

(۱

ﮐﻨﯿﺪ )ح( ۲؛ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی آرﯾﺪ ۱۱ ،۳؛ ﺗﻤﺎم ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و

۱۵؛ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ۱۶؛ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ و وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ .۲۲
ُ
} وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ ۳۹ ،۳۷ ،۳۶ ،۳۴ ،۲۳؛ وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ او ﺗﻤﺎم

ﺑﮕﺰارﯾﺪ ۲۴؛ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺖ ۴۳ ،۲۸؛ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی آرﯾﺪ ۳۵؛
وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺖ ۳۸؛ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ .۴۰
اﻟ َ ْﻌُﻘُﻮد ِ  /ﻳٰﺎ أﻳ َﻬَﺎ ﭐﻟﺬِﻳﻦ َ آﻣَﻨُﻮا أَوْﻓُﻮا ﺑِﭑﻟ ْﻌُﻘُﻮد ِ )ﺁﻳﻪ (۱

ﻋُﻘ ُﻮد :ﻋﻬﺪﻫﺎ .۵۱
ﺖ ﻟَﻜُﻢ ْ ﺑَﻬِﻴﻤﺔ ُ ﭐ ْ
ﻷﻧ َْﻌٰﺎم ِ )ﺁﻳﻪ (۱
ﺖ  /أُﺣِﻠ ْ
أُﺣِﻠ ْ

ﺣﻼل ﮐﺮده ﺷﺪ ۲۲ ،۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۴ ،۱۰ ،۹ ،۱؛ ﮔﺸﺎده
آﻣﺪ و ﮔﺸﺎده ۵؛ ﺣﻼل ﮐﺮدﻧﺪ ۱۱ ،۸ ،۷؛ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺮده

ﺷﺪ ۱۲؛ ﺣﻼل ﮐﺮده ﺷﻮد ۱۵ ،۱۳؛ ﺣﻼل ﮐﺮده آﻣﺪ ۱۶؛
ﺣﻼل ﮐﺮدهاﻧﺪ ۱۷؛ ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .۲۱
}

ﺣﻼل ﮐﺮده ﺷﺪ ۴۳ ،۴۰ ،۲۳؛ ﺣﻼل ﮐﺮدﺳﺘﻨﺪ ۲۴؛

ﺣﻼل ﮐﺮده ﺷﻮد ۲۸؛ ﺣﻼل ﮐﺮدﻧﺪ ۳۷ ،۳۵ ،۳۴؛ ﺣﻼل

ﻓﺮھﻨ

ﻨﺎﻣﮥ ﻗﺮآﱏ ۲d

ﮔﺮداﻧﺪ ۳۶؛ ﺣﻼل ﮐ]ﺮده[ ﺷﺪ ۳۸؛ ﺣﻼل ﺑﮑﺮدهﺍﻧﺪ .۳۹
ﺖ ﻟَﻜُﻢ ْ ﺑَﻬِﻴﻤَﺔ ُ ﭐ ْ
ﻷﻧ َْﻌٰﺎم ِ )ﺁﻳﻪ (۱
ﻟَﻜُﻢ ْ  /أُﺣِﻠ ْ

ﺷﻤﺎ را ۱۷ ،۱۵ ،۱۳ ،۹ ،۸ ،۷ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱؛ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ

را ۱۰؛ ﻣﺮ ﺷﻤﺎ را ۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۲ ،۱۱؛ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ۲۱ ،۱۴؛

اﯾﺸﺎن را ۱۶؛ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ .۲۲
}

ﺷﻤﺎ را ۳۹ ،۳۷ ،۳۶ ،۳۵ ،۳۴ ،۲۴ ،۲۳؛ ﻣﺮ ﺷﻤﺎ را ،۳۸

۴۳؛ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ .۴۰

}

ﺳﺘﻮران ۲۳؛ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ۴۳ ،۳۴ ،۲۸؛ ﭼﻬﺎرواﯾﺎن ۳۵؛

ﭼﻬﺎرﭘﺎن )= ﭼﻬﺎرﭘﺎان( ۳۷؛ اﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ۳۸؛
ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺒﻨﺪ .۴۰

ٰ
ﺖ ﻟَﻜُﻢ ْ ﺑَﻬِﻴﻤَﺔ ُ ﭐ ْ
ﻰ  /أُﺣِﻠ ْ
ﻷﻧ َْﻌٰﺎم ِ إِﻻّ ٰﻣﺎ ﻳﺘ ُﻠْ ٰ
ﻳﺘ ُﻠْ ٰ
ﻰ ﻋﻠ َﻴ َْﻜُﻢ ْ
ﻏَﻴْﺮ َ ﻣُﺤِﻠﻲ ﭐﻟﺼﻴْﺪ ِ و َ أﻧ َﺘ ُْﻢ ْ ﺣُﺮ ُ ٌم )ﺁﻳﻪ (۱

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻬﺪ ۱؛ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ۸ ،۲؛ ﺑﺮﺧﻮاﻧﻨﺪ ۱۶ ،۴ ،۳؛

ﺧﻮاﻧﻨﺪ ۱۷ ،۷ ،۵؛ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ۱۳ ،۹ ،۶؛ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و

ﺖ ﻟَﻜُﻢ ْ ﺑَﻬِﻴﻤَﺔ ُ ﭐ ْ
ﻷﻧ َْﻌٰﺎم ِ )ﺁﻳﻪ
ﺑَﻬِﻴﻤَﺔ ُ  /أُﺣِﻠ ْ
دﻫﻦ ﺑﺴﺘﺎن ۱؛ ﻧﺨﺠﯿﺮان ۲؛ ﺑﺴﺘﻪ زﺑﺎﻧﺎن ۹ ،۳؛ ﺑﯽزﻓﺎﻧﺎن ۴؛

۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۴؛ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﻮد ۱۵؛ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

۸؛ ﺑَﻬِﻴﻤَﺔ ُ ﭐ ْﻷﻧ َْﻌٰﺎم ِ :ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ۱۱؛ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ۱۵ ،۱۳؛ ﺑﯽزﺑﺎﻧﺎن

} ﺧﻮاﻧﺪ]ه[ ﻣﯽﺷﻬﺪ ۲۳؛ ﺑﺮﺧﻮاﻧﻨﺪ ۳۹ ،۳۷ ،۳۶ ،۳۵ ،۲۴؛

(۱

ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ۲۲ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۲ ،۱۰ ،۵؛ ﺑﻬﯿﻤﺖ ۷؛ ﺑﻬﯿﻤﮕﺎن

۱۴؛ ﻧﺨﺠﯿﺮ ۱۶؛ ﺑﻬﯿﻤﻪ ،ﭼﻬﺎرﭘﺎی را ﺑﻬﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﻬﺮ
آنﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ زﺑﺎن اﺳﺖ ۱۷؛ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮمرو .۱۹ ،۱۸

ﺑﯿﺎن ﮐﺮده آﯾﺪ ۱۰؛ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ۱۱؛ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،۱۲
.۲۲ ،۲۱

ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ۴۳ ،۴۰ ،۲۸؛ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ۳۴؛ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .۳۸
ٰ
ﺖ ﻟَﻜُﻢ ْﺑَﻬِﻴﻤَﺔ ُ ﭐ ْ
ﻣُﺤِﻠﻲ  /أُﺣِﻠ ْ
ﻷﻧ َْﻌٰﺎم ِ إ ِﻻّ ٰﻣﺎ ﻳﺘ ُﻠْ ٰ
ﻰ ﻋﻠ َﻴ َْﻜُﻢ ْ

۲۴؛ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ۴۳ ،۲۸؛ ﭼﻬﺎرﭘﺎی ۳۴؛ ﺻﯿﺪ ۳۵؛ ﺑَﻬِﻴﻤَﺔ ُ

ﻏَﻴْﺮ َ ﻣُﺤِﻠﻲ ﭐﻟﺼﻴْﺪ ِ و َ أﻧ َﺘ ُْﻢ ْ ﺣُﺮ ُ ٌم )ﺁﻳﻪ
ﺣﻼل ﮔﺮﻓﺘﺎران ۱؛ ﮔﺸﺎدن ،ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ )ح( ۲؛ ﺣﻼل

۴۰؛ ﺑَﻬِﻴﻤَﺔ ُ ﭐ ْﻷﻧ َْﻌٰﺎم ِ :ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن .۳۹

ﮔﺮداﻧﯿﺪ ۴؛ ﺣﻼل دارﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ۵؛ ﺣﻼلدارﻧﺪه ۲۲ ،۷؛

}

دﻫﻦ ﺑﺴﺘﺎن ۲۳؛ ﺑَﻬِﻴﻤَﺔ ُ ﭐ ْﻷﻧ َْﻌٰﺎم ِ :ﺧﺮ و ﮔﺎو و آﻫﻮ دﺷﺘﯽ

ﭐ ْﻷﻧ َْﻌٰﺎم ِ :ﮔﻮری و آﻫﻮ و ﻧﺨﺠﯿﺮان ۳۶؛ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ،۳۸ ،۳۷
Y

اﻟﺒَﻬِﻴﻤَﺔ ُ :ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ۴۵؛ اﻟﺒَﻬِﻴﻤَﺔ ُ :ﭼﻬﺎرﭘﺎی ۴۹؛

ﭼﻬﺎرﭘﺎی ﺑَﻬﺎ ِﻢ ،ج .۵۱
ا َْ
ﺖ ﻟَﻜُﻢ ْ ﺑَﻬِﻴﻤَﺔ ُ ﭐ ْ
ﻷﻧ َْﻌٰﺎم ِ )ﺁﻳﻪ (۱
ﻷﻧ َْﻌٰﺎم ِ  /أُﺣِﻠ ْ

ﺳﺘﻮران ۱؛ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ۱۷ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۷ ،۳؛ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن

از اﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ۴؛ ﺑﺴﺘﻪ زﺑﺎن ۲۲ ،۲۱ ،۵؛ ﺷﺘﺮ و
ﮔﺎف و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ۸؛ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن از اﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﭙﻨﺪ

و آﻫﻮ و ﺧﺮﮔﻮش و ﮔﺎو دﺷﺘﯽ ۹؛ ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ و ﮔﻮﺳﭙﻨﺪ

و آﻧﭽﻪ ﺑﺪﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ ۱۰؛ اﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ۱۲؛

ﺳﺘﻮران ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ۱۶؛ ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ۱۸؛ ﺷﺘﺮ
و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ۱۹؛ ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و آﻫﻮ و

ﺧﺮﮔﻮش و ﮔﺎو دﺷﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ وی .۲۰

(۱

دارﻧﺪﮔﺎن ۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۵ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۳؛ ﺣﻼل

ﻏَﻴْﺮ َ ﻣُﺤِﻠﻲ ﭐﻟﺼﻴْﺪ ِ :ﻏﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﮑﺎر ۸؛ ﺣﻼل ﮔﯿﺮﻧﺪه

۹؛ ﺣﻼل دارﻧﺪ ۱۰؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻼل دارﯾﺖ ۱۴؛ ﺣﻼل
ﮔﯿﺮﻧﺪ ۱۶؛ ﺑﻪ ﺣﻼل دارﯾﺪ ۱۷؛ ﺣﻼل داﻧﻨﺪه .۲۱
}

ﺣﺞ ﮐﻨﻨﺪه ۲۳؛ ﺣﻼلدارﻧﺪﮔﺎن ،۴۰ ،۳۷ ،۳۵ ،۲۸ ،۲۴

۴۳؛ ﺣﻼل دارﻧﺪه ۳۴؛ ﺣﻼل داﺷﺘﻦ ۳۶؛ ﺣﻼل ﮐﺮدﮔﺎن
۳۸؛ ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﺪ .۳۹
Y

ﻏﻴَْﺮ َ ﻣُﺤِﻠﻲ ﭐﻟﺼﻴْﺪ ِ :ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻼل ﻧﺎدارﻧﺪﮔﺎن ﺷﮑﺎر .۴۴

ٰ
ﺖ ﻟَﻜُﻢ ْﺑَﻬِﻴﻤَﺔ ُ ﭐ ْ
اَﻟﺼﻴْﺪ ِ  /أُﺣِﻠ ْ
ﻷﻧ َْﻌٰﺎم ِ إِﻻّ ٰﻣﺎ ﻳﺘ ُﻠْ ٰ
ﻰ ﻋﻠ َﻴ َْﻜُﻢ ْ
ﻏَﻴْﺮ َ ﻣُﺤِﻠﻲ ﭐﻟﺼﻴْﺪ ِ و َ أﻧ َﺘ ُْﻢ ْ ﺣُﺮ ُ ٌم )ﺁﻳﻪ (۱

ﺻﯿﺪ ۲۲ ،۲۱ ،۱۷ ،۱۴ ،۱۱ ،۹ ،۷ ،۵ ،۴ ،۲ ،۱؛ ﺷﮑﺎر ،۳

۱۵ ،۱۳ ،۱۲ ،۸؛ ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن .۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۶ ،۱۰

