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  ويژه براى عزيزانى تهيه گرديده كه اين ترجمه به
  .كريم را بخوانندخواهند براى بارهاى نخستين قرآن  مى

  
  

  
  
  
  



  
  
 
  
  

  إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذّكْرَ و إِنَّا لَه لَحفظُون
  .ما قرآن را نازل كرديم و خود نگهبان آنيم

  )9قرآن كريم، سوره مباركه حجر، آيه شريفه (

  

كُلِّ شَىـنا ليبت تَبالْك كلَينَزَّلْنَا ع و ء  
  و بشْرَى للْمسلمينو هدى و رحمةً 

  كند، روشنى بيان مى ما قرآن را بر تو نازل كرديم كه هر چيزى را به
  و هدايت و رحمت و بشارت براى كسانى است

  .كه تسليم فرمان خدا هستند

  )89قرآن كريم، سوره مباركه نَحل، آيه شريفه (

  

  
  أَقْومهـذَا الْقُرْءانَ يهدى للَّتى هى إِنَّ 

ـتحـللُونَ الصمعينَ يينَ الَّذنؤْمّرُ الْمشبي و  
  أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا

  كند، اين قرآن مردم را به استوارترين آيين هدايت مى
  كنند، و به مؤمنانى كه كارهاى درست و شايسته مى

  .دهد كه پاداشى بزرگ دارند مژده مى

  )9اسراء، آيه شريفه قرآن كريم، سوره مباركه (

  

  

  

  



  
  
  

  
  1فاتحه سوره 

  كي و داراي هفت آيهم
  

   1به نام خداوند بخشنده مهربان 
   2ستايش سزاوار خداي يكتاست كه صاحب اختيار جهانيان است؛ 

    3بخشنده و مهربان است، 
   4و فرمانرواي روز جزاست 

  5خداوندا، فقط تو را بندگي مي كنيم و فقط از تو كمك مي خواهيم 
   6ما را به راه راست هدايت فرما؛  

 7راه كساني كه به آنها نعمت دادي ، نه آنان كه برايشان خشم گرفتي و نه گمراهان
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  2بقره سوره 

  مدني و داراي دويست و هشتادو شش آيه
  بخشنده مهربانبه نام خداوند 

  
  1الف، الم، ميم 

  2ي در آن نيست، راهنمايي پرهيزكاران است؛اين كتاب، كه هيچ شكّ
  3آنان كه به غيب ايمان دارند، و نماز مي خوانند، و از آنچه روزيشان كرده ايم انفاق مي كنند؛

  4و آنان كه به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پيش از تو نازل شده ايمان مي آورند، و به آخرت يقين دارند 
  5 آنانند كه از جانب خداوندشان هدايت شده اند و آنان رستگارانند
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هايشان و بر گوششان مهر نهاده و بر  خدا بر دل 6 آورند نمىبراى كافران يكسان است، چه آنها را بترسانى، چه نترسانى، ايمان 
كه ايمان  ايم و حال آن به خدا و روز قيامت ايمان آورده: گويند برخى از مردم مى  7اى است و عذابى بزرگ دارند چشمانشان پرده

هايشان مرضى است؛ خدا هم بر  در دل 9 فريبند فهمند كه فقط خود را مى خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند، اما نمى مى 8ندارند
در زمين فساد و تباهى : و چون به آنها گفته شود 10گويند، عذابى دردناك دارند كه دروغ مى مرضشان افزوده است، و به سزاى آن

ايمان بياوريـد : و چـون بـه آنها گفته شود 12فهمند بدانيد كه آنها مفسد و تبهكارند، ولى نمى 11مما اصالحگري: گويند نكنيد، مى
 13دانند خردند، ولى نمى خـرد ايمان بياوريم؟ بدانيد كـه آنها خـود بى آيـا ما مانند مردم بى: گويند انـد، مى كه مردم ايمان آورده چنان

ايم،  عقيده ما بـا شما هم: گويند شوند، مى ايم، و چـون با همفكران خـود تنها مى ايمان آورده: گويند بينند، مى كـه مؤمنان را مى هنگامى
 15گذارد شان وامى كند، و ايشان را همچنان كـوردل و سرگردان در سركشى خـدا آنها را ريشخند مى 14كنيم ما آنها را مسخره مى

   16يت خريدند؛ بنابراين تجارتشان سود نكرد، و هدايت يافته نبودندبهاى هدا اينها كسانى هستند كه گمراهى را بـه

)3(  
  

  
كه  داستان آنها همچون داستان كسانى است كه آتشى برافروزند؛ چون آتش اطرافشان را روشن كند، خدا روشناييشان را ببرد و درحالى

كه در  يا چون كسانى 18توانند از گمراهى بازگردند كر و الل و كورند و بنابراين نمى 17بينند در تاريكى رهايشان سازد هيچ نمى
اند كه از آسمان ببارد و همراه با آن تاريكى و رعد و برق باشد؛ و آنها از بيم صاعقه و از ترس مرگ انگشتان خويش  رگبارى گرفتار شده

نزديك است كه برق بينايى آنها را بربايد؛ هرگاه برق اطرافشان را  19اردهايشان نهند؛ و خداست كه بر كافران احاطه د را در گوش
برد، كه خدا  اگر خدا بخواهد شنوايى و بيناييشان را مى. ايستند روند، و چون تاريك شود بازمى روشن كند، در پرتو آن چند گامى راه مى

 21ان را آفريده است، بندگى كنيد، باشد كه پرهيزگار شويداى مردم، خداوند خود را، كه شما و پيشينيانت 20بر هر كارى تواناست
ها  وسيله آن ميوه خدايى كه زمين را براى شما چون فرشى بگسترد، و آسمان را چون بنايى برافراشت، و از آسمان باران فروفرستاد و به

اگر در قرآنى كه بر بنده و  22دانيد اين را مى را براى روزى شما از زمين بيرون آورد؛ پس براى خدا همتا قرار ندهيد، درحالى كه خود
كار ــ به جز خدا ــ ياران خود را به يارى  اى مانند آن بياوريد و در اين گوييد، سوره ايم شك داريد، پس، اگر راست مى خود نازل كرده

ها هستند و براى  ه هيزمش آدميان و سنگتوانيد كرد ــ پس، از آن آتش بترسيد ك كار را نكرديد ــ كه هرگز نمى و اگر اين 23بخوانيد
   24كافران مهيا شده است

)4(  
  

  
ها در آن روان  هايى است كه جوى اند بشارت بده كه برايشان بهشت اند و كارهاى درست و شايسته كرده كه ايمان آورده و به كسانى

در . مند بوديم؛ و همانند آن را برايشان بياورند آن بهره اين همان است كه پيشتر از: روزى آنها شود، گويند اى از آن هرگاه ميوه. است
دانند كه آن مثَل  مؤمنان مى. اى يا به كمتر از آن مثَل زند خدا شرم ندارد كه به پشه 25آنجا همسرانى پاك دارند؛ و در آنجا جاويدانند

ين مثَل چه قصدى داشته است؟ خدا بسيارى را بدان خدا از ا: گويند راست و درست و بجا و از جانب خداوندشان است؛ ولى كافران مى
كه پيمان خدا را پس از بستن  همان كسانى 26كند كند؛ اما تنها بدكاران نافرمان را بدان گمراه مى گمراه و بسيارى را با آن هدايت مى

شويد  چگونه منكر خدا مى 27اينها زيانكارانندكنند؛  گسلند؛ و در زمين فساد مى شكنند؛ و آنچه را كه خدا به پيوند آن فرمان داده مى مى
سوى او  كند؛ و آنگاه به ميراند و ديگر بار زنده مى كه مردگان بوديد و خدا به شما جان و زندگى بخشيد؛ سپس شما را مى آن و حال

و هفت آسمان را برافراشت و  اوست كه هرچه در زمين است همه را براى شما آفريد؛ آنگاه به آسمان پرداخت 28! شويد؟ بازگردانده مى
   29چيز داناست او به همه

)5(  



 
  

ها  گمارى كه در آن فساد كند و خون را مى آيا كسى: من در زمين جانشينى خواهم گماشت؛ گفتند: و چون خداوند تو به فرشتگان گفت
ها را  و خداوند همه نام 30دانيد دانم كه شما نمى مىمن چيزى : كنيم؟ فرمود ستاييم و تقديس مى كه ما تو را به پاكى مى آن بريزد و حال

! منزهى تو: گفتند 31هاى اينها را به من بگوييد گوييد نام اگر راست مى: به آدم آموخت؛ سپس آنها را بر فرشتگان عرضه كرد و فرمود
چون . هاى اينها را به ايشان بگو اى آدم، نام: خداوند فرمود 32دانيم؛ تويى كه دانا و حكيمى اى چيزى نمى ما جز آنچه به ما آموخته

كنيد و  دانم و آنچه را آشكار مى ها و زمين را مى آيا به شما نگفتم كه من نهان آسمان: هاى آنها را به ايشان گفت؛ خداوند فرمود نام
همه سجده كردند به جز ابليس كه سر . ه آدم سجده كنيدب: و به ياد آر آنگاه كه به فرشتگان گفتيم 33دانم؟ كنيد مى آنچه را پنهان مى

كه خواهيد به فراوانى بخوريد؛  تو و همسرت در بهشت ساكن شويد؛ و از هر جاى آن: و به آدم گفتيم 34باز زد و تكبر ورزيد و كافر شد
: گفتيم. ند؛ و از بهشت بيرونشان كرداما شيطان آنها را به لغزش افك 35شويد ولى به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمكاران مى

آنگاه آدم از  36مندى از زندگى خواهد بود شما دشمن همديگريد؛ و براى شما در زمين تا روز قيامت قرارگاه و وسايل بهره. پايين رويد
   37پذير مهربان است خداوند خود سخنانى فراگرفت؛ و خداوند توبه او را پذيرفت، زيرا او توبه
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كه از هدايت من پيروى كنند نه بيمى بر آنهاست  همه از بهشت پايين رويد؛ پس اگر از جانب من براى شما هدايتى آمد، كسانى: گفتيم

اى  39و كسانى كه كافر شوند و آيات ما را دروغ شمرند، آنها اهل جهنمند؛ و در آن ماندگار خواهند بود 38شوند و نه اندوهگين مى
م را كه بر شما ارزانى داشتم به ياد آوريد، و به پيمان من وفا كنيد، تا من هم به پيمان شما وفا كنم، و فقط از من اسرائيل، نعمت بنى

بهاى  كننده تورات شماست ايمان بياوريد؛ و نخستين منكر آن نباشيد؛ و آيات مرا به ام و تصديق و به قرآنى كه نازل كرده 40بترسيد
و نماز  42دانيد آن را پنهان نكنيد كه حقيقت را مى و حق را به باطل نياميزيد، و درحالى 41پروا كنيد اندك نفروشيد؛ و تنها از من

كنيد كه خود نيز بايد آن را  دهيد و فراموش مى آيا مردم را به نيكى فرمان مى 43كنندگان ركوع كنيد بخوانيد، و زكات بدهيد، و با ركوع
از صبر و نماز يارى بجوييد، و اين جز براى فروتنان  44!انديشيد؟ خوانيد؟ آيا نمى ى خود را مىانجام دهيد، با اين كه شما كتاب دين

اسرائيل،  اى بنى 46دانند با خداوند خويش ديدار خواهند كرد؛ و به نزد او بازخواهند گشت كه مى همان كسانى 45كارى دشوار است
تواند براى ديگرى  كه كسى نمى و بترسيد از روزى 47ن برترى دادم به ياد آوريدنعمتم را كه بر شما ارزانى داشتم و شما را بر جهانيا

   48شود؛ و كسى يارى نخواهد شد شود؛ و از كسى عوض و تاوانى گرفته نمى كارى انجام دهد؛ و از كسى شفاعتى پذيرفته نمى
  

)7(  
 

  
كشتند و زنانتان را زنده  كردند، پسرانتان را مى سختى عذاب مى بهشما را : كه شما را از فرعونيان نجات داديم و به ياد آريد هنگامى

و هنگامى كه دريا را براى شما شكافتيم و شما را نجات داديم، و  49گذاشتند، و در اين امر آزمايشى بزرگ از جانب خداوندتان بود مى
كه باموسى چهل شب وعده نهاديم؛ آنگاه در  هنگامىو  50نگريستيد فرعونيان را غرق كرديم در حالى كه شما غرق شدن آنها را مى

و  52پس از آن كار، شما را بخشيديم، باشد كه سپاسگزارى كنيد 51غياب او گوساله را به خدايى گرفتيد، و شما ستمكار بوديد
كه موسى به قوم خود  و هنگامى 53داديم، باشد كه هدايت شويد )جداكننده حق از باطل(كه به موسى كتاب آسمانى و فرقان  هنگامى

كار  سوى آفريدگار خود بازگرديد، و يكديگر را بكشيد، كه اين اى قوم من، شما با پرستش گوساله به خود ستم كرديد؛ اكنون به: گفت
موسى، اى : كه گفتيد و هنگامى 54پذير و مهربان است پس خدا توبه شما را پذيرفت، زيرا او توبه. نزد آفريدگارتان براى شما بهتر است

آنگاه شما را پس از مرگتان  55نگريستيد، صاعقه شما را فروگرفت كه مى پس درحالى. آوريم تا خدا را آشكارا نبينيم به تو ايمان نمى



هاى  از خوردنى. فرستاديم» منّ و سلْوى«ابر را سايبان شما گردانديم و برايتان خوراك و  56زنده كرديم، باشد كه سپاسگزارى كنيد
   57كردند بر ما ستم نكردند، بلكه بر خويشتن ستم مى ]با ناسپاسى و نافرمانى خـود[آنها . ايم، بخوريد ه روزى شما كردهپاكى ك
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كنان داخل  هاى آن، از هر جا كه خواستيد به فراوانى بخوريد؛ و از دروازه آن سجده وارد اين شهر شويد، و از نعمت: كه گفتيم و هنگامى
اما ستمگران سخنى را  58خداوندا، گناهان ما را بريز، تا گناهان شما را بيامرزيم، و بر پاداش نيكوكاران خواهيم افزود: بگوييدشويد، و 

سزاى اين كه  بنابراين ما بر آنها، به. كه به آنها گفته شده بود به سخن ديگرى ــ غير از آنچه به ايشان گفته شده بود ــ تبديل كردند
با عصايت بر آن سنگ : كه موسى براى قوم خود آب خواست، گفتيم و هنگامى 59كردند، عذابى از آسمان فروفرستاديم ىنافرمانى م

از روزىِ خدا بخوريد و بياشاميد و در زمين فساد . هر گروهى محل آب خوردن خود را شناخت. پس دوازده چشمه از آن جارى شد. بزن
روياند  توانيم به يك نوع خوراك قانع باشيم، از خداوند خود بخواه تا از آنچه زمين مى ما نمى اى موسى،: كه گفتيد و هنگامى 60نكنيد

كنيد؟ وارد شهر شويد  تر عوض مى آيا چيز بهتر را با چيز پست: موسى گفت. چون سبزى و خيار و سير و عدس و پياز، براى ما بروياند
شدند، و  نها مقرر گرديد، و گرفتار خشم خدا شدند؛ زيرا آنها منكر آيات خدا مىو خوارى و فقر بر آ. خواهيد هست كه در آن هرچه مى

   61نمودند كشتند؛ و اين از آن رو بود كه نافرمانى كرده تجاوز مى پيامبران را به ناحق مى
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كار درست و شايسته كنند، پاداششان از ميان مسلمانان و يهوديان و مسيحيان و صابئيان، آنها كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته و 

و هنگامى كه از شما پيمان گرفتيم، و كوه طور را باالى  62شوند نه بيمى بر آنهاست و نه اندوهگين مى. نزد خداوندشان محفوظ است
اما شما پس از  63ر شويدخاطر بسپاريد تا پرهيزگا سرتان برديم تا آنچه را كه به شما داديم با همه توان بگيريد و آنچه را در آن است به
شناسيد  را مى قطعا از ميان خودتان كسانى 64شديد آن پيمان پشت كرديد، و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، مسلما از زيانكاران مى

و آن  65بوزينگانى شويد خوار و رانده شده: روز شنبه از حد گذشته و از روى تجاوزگرى كار كردند، پس به آنها گفتيم كه در آن
خدا به : كه موسى به قوم خود گفت و هنگامى 66مجازات را عبرتى براى مردم آن زمان و آيندگان و پندى براى پرهيزگاران كرديم

 67كه از نادانان باشم برم از اين به خدا پناه مى: اى؟ گفت آيا ما را به مسخره گرفته: گفتند. دهد كه گاوى را بكشيد شما فرمان مى
گاوى است نه پير و نه جوان، بلكه ميانسالى است بين : فرمايد او مى: داوندت بپرس تا بگويد كه آن گاو چگونه باشد؟ گفتاز خ: گفتند
: فرمايد او مى: از خداوندت بپرس تا بگويد كه رنگ آن چيست؟ گفت: گفتند 68فرمايند انجام دهيد اكنون آنچه شما را مى. اين دو

   69كند ينندگان را شاد مىگاوى است زرد پررنگ كه رنگش ب
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از خداوندت بپرس تا بگويد كه آن گاو چگونه است؟ زيرا اين گاو بر ما مشتبه شده است، و اگر خدا بخواهد، ما گاو منظور را : گفتند

عيب و  آبيارى كند؛ بىآن گاوى است كه آنچنان رام نيست تا زمين را شخم زند و كشتزار را : فرمايد او مى: گفت 70خواهيم شناخت
كار را  پس آن گاو را كشتند؛ و نزديك بود كه اين. اكنون سخن درست آوردى: گفتند. اى در آن نيست يكرنگ است و هيچ لكّه

 72كرديد، آشكار ساخت را كشتيد و كشتن او را به گردن يكديگر انداختيد، و خدا آنچه را كه پنهان مى كه كسى و هنگامى 71نكنند
هاى خويش را به شما  كند و نشانه چنين خدا مردگان را زنده مى اين. ]تا زنده شود[اى از آن گاو را به بدن آن كشته بزنيد  پاره: گفتيم
ها روان  ها جوى تر از سنگ شد، زيرا از برخى سنگ هاى شما سخت شد، همانند سنگ يا سخت پس از آن دل 73نماياند تا بينديشيد مى



كنيد غافل  ريزد، و خدا از كارهايى كه مى آيد، و برخى از آنها از ترس خدا فرومى شكافد و آب از آن بيرون مى ا مىشود و برخى از آنه مى
شنوند و پس از اين كه آن را  آيا انتظار داريد كه به سخنان شما ايمان بياورند؟ در حالى كه گروهى از آنها سخنان خدا را مى 74نيست

و وقتى با يكديگر خلوت . ايم ما نيز ايمان آورده: گويند چون با مؤمنان ديدار كنند، مى 75كنند عوض مى فهميدند، دانسته معنى آن را
وسيله آن نزد خداوندتان با شما بحث و ستيزه كنند؟ آيا  گوييد تا به آيا آنچه را كه خدا براى شما معلوم كرده به آنها مى: گويند كنند، مى

   76انديشيد؟ نمى
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سوادند، و از كتاب الهى جز آرزوها و  گروهى از آنها بى 77داند؟ كنند مى دارند و آنچه را آشكار مى دانند كه خدا آنچه را پنهان مى نمىآيا 

اين : گويند نويسند و سپس مى كه با دست خود كتاب مى پس واى بر كسانى 78برند دانند، و فقط گمان مى تصورات خويش چيزى نمى
 79آورند دست مى سبب آنچه نوشتند، و واى بر آنها از آنچه به بهاى ناچيزى بفروشند؛ پس واى بر آنها به تا آن را بهاز جانب خداست، 

ايد، خدا هرگز خالف پيمان خود  ايد؟ اگر گرفته آيا از خدا چنين پيمانى گرفته: بگو. رسد هرگز آتش جهنّم جز چندروزى به ما نمى: گفتند
آرى، هر كس كار بد كند و گناهش او را فراگيرد، اهل آتش جهنّم است و  80گوييد؟ ته از جانب خدا سخن مىكند، يا ندانس كارى نمى

كه ايمان داشته و كارهاى درست و شايسته كنند، اهل بهشتند و براى هميشه در آن خواهند  و كسانى 81در آن ماندگار خواهد بود
كس جز  چون و چراى هيچ مطيع محض و بى[پيمان گرفتيم كه فقط خدا را بندگى كنيد  اسرائيل كه از بنى و به ياد آريد هنگامى 82ماند

، و به پدر و مادر، و خويشان، و يتيمان و تهيدستان نيكى كنيد، و با مردم به زبان خوش سخن گوييد، و نماز بخوانيد، و ]خدا نباشيد
   83كرديد و رويگردان شديدزكات بدهيد؛ آنگاه جز اندكى از شما، همگى به پيمان خود پشت 
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كه از شما پيمان گرفتيم كه خون همديگر را نريزيد و يكديگر را از خانه و سرزمين خود بيرون نكنيد؛ پس شما گردن نهاديد  و هنگامى
كنيد، و به گناه و  مىكشيد، و گروهى از خودتان را از خانه و سرزمينشان بيرون  اما همين شما يكديگر را مى 84و خود بر آن گواهيد

كه  گيريد، با آن كنيد، و اگر به اسارت شما درآيند، براى آزاد كردنشان فديه و عوض مى ستمگرى بر ضد آنها با يكديگر همدستى مى
كند،  كه چنين پذيريد؟ سزاى كسى آوريد و قسمتى را نمى آيا به قسمتى از كتاب دينى خود ايمان مى. بيرون كردنشان بر شما حرام است

اينها همان  85كنيد غافل نيست شود؛ و خدا از آنچه مى ها مجازات مى ترين عذاب در زندگى دنيا خوارى است و در روز قيامت به سخت
به موسى كتاب تورات را  86شوند شود، و يارى نيز نمى بهاى آخرت خريدند؛ پس عذاب آنها سبك نمى كسانند كه زندگى دنيا را به

. القُدس تأييد كرديم بن مريم داليل روشن و معجزات آشكار بخشيديم، و او را با روح پيامبران را فرستاديم؛ و به عيسى داديم و پس از او
چرا هرگاه پيامبرى احكام و تعليماتى برايتان آورد كه دلخواهتان نبود گردنكشى كرديد، پس گروهى از آنها را دروغگو خوانديد و 

و چه . سزاى كفرشان، لعنت كرده است نه، چنين نيست، بلكه خدا آنها را، به. هاى ما در پوشش است دل: گفتند 87!گروهى را كشتيد؟
   88آورند اندك ايمان مى
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كه پيش از آن خواستار پيروزى بر كافران بودند، همين كه آنچه  كند، با آن و چون كتابى از نزد خدا برايشان آمد كه تورات را تصديق مى
خود را به بد چيزى فروختند كه از روى حسد و ستم  89شناختند برايشان آمد، انكارش كردند، كه لعنت خدا بر كافران باد مىرا كه 



كافران . پس دچار خشم بيشتر خدا شدند. فرستد منكر كتابى شدند كه خدا از فضل خويش بر هر يك از بندگانش كه بخواهد فرومى
ما به آنچه بر خودمان نازل شده : گويند به آنچه خدا نازل كرده ايمان بياوريد، مى: ه آنها گفته شودو چون ب 90عذابى خواركننده دارند

اگر مؤمن بوديد، پس چرا پيش از اين : بگو. كنند، اگر چه آن حق باشد و كتابشان را تصديق كند آوريم؛ و غير آن را انكار مى ايمان مى
موسى معجزات آشكار براى شما آورد، و شما پس از رفتن او به ميقات، گوساله را به  91كشتيد؟ پيامبران خدا را كه از خودتان بودند مى

و ياد كنيد هنگامى را كه از شما پيمان گرفتيم، و كوه طور را باالى سرتان برديم، كه آنچه را به شما  92خدايى گرفتيد و ستمكار بوديد
سبب كفرشان عالقه به گوساله در دلشان جاى  و به. شنيديم و نافرمانى كرديم: گفتند. بنديدكار  ايم با همه توان بگيريد، و آن را به داده

   93دارد بد چيزى است دانيد اين چيزى كه ايمان و اعتقاد باطلتان شما را به آن وامى اگر ايمان واقعى داشته باشيد، مى: بگو. گرفت
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اما  94گوييد آرزوى مرگ كنيد همه مردم تنها به شما اختصاص دارد، پس اگر راست مىاگر در نزد خدا، سراى آخرت در ميان : بگو
آنها را به زندگى دنيا آزمندترين  95شناسد خدا ستمكاران را خوب مى. اند هرگز آرزوى مرگ نخواهند كرد سبب كارهايى كه كرده به

د كه هزار سال عمر كند؛ و اين عمر هزار ساله هم، اگر عمر كند، هر يك از آنها دوست دار. يابى تر از مشركان مى مردم و حتّى حريص
هر كس دشمن جبرئيل است بداند كه او، به فرمان خدا، قرآن : بگو 96بيند كنند مى خدا كارهايى را كه مى. او را از عذاب نخواهد رهانيد

هر كس دشمن خدا  97و بشارت براى مؤمنان است هاى آسمانى پيشين و هدايت كننده كتاب را بر قلب تو نازل كرده است، كه تصديق
مسلما آياتى روشن بر تو  98خدا هم دشمن كافران است ]بداند كه كافر است و[و فرشتگان او و پيامبران او و جبرئيل و ميكائيل باشد، 

ن را شكستند؟ حقيقت اين است چرا هرگاه پيمانى بستند گروهى از آنها آ 99شوند نازل كرديم، و فقط بدكاران نافرمان منكر آنها مى
كرد، گروهى از اهل  اى از سوى خدا برايشان آمد كه كتاب آسمانيشان را تصديق مى و چون فرستاده 100كه بيشترشان ايمان ندارند

   101كه گويى از آن هيچ اطالعى ندارند كتاب، كتاب خدا را پشت سر انداختند، چنان
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ها كافر شدند كه به مردم  سليمان كافر نشد، ولى شيطان. خواندند پيروى كردند فرمانروايى سليمان مىها در زمان  و از آنچه شيطان

آنها به كسى . كردند اى كه در بابِل بودند، نازل شده بود، پيروى مى و نيز از آنچه بر هاروت و ماروت، دو فرشته. آموختند جادوگرى مى
آموختند  مردم از آنها چيزى مى. ما وسيله آزمايش هستيم، پس كافر نشو: گفتند آن به او مىآموختند مگر اين كه پيش از  جادوگرى نمى

مردم . توانستند با آن به كسى، جز با خواست خدا، زيان برسانند آنها نمى. توانستند ميان مرد و زنش جدايى بيندازند وسيله آن مى كه به
كه خريدار آن باشد در آخرت  دانستند كسى و مسلما مى. رسانيد دى به ايشان نمىآموختند كه براى آنها زيان داشت و سو چيزهايى مى

اگر ايمان آورده و پرهيزگارى كرده بودند، مسلما پاداشى كه  102دانستند خود را به بد چيزى فروختند، اگر حقيقت را مى. اى ندارد بهره
: ايد، به پيامبر نگوييد كه ايمان آورده اى كسانى 103دانستند حقيقت را مى يافتند از هر چيزى برايشان بهتر بود، اگر اين از جانب خدا مى

كه از راه مخالفت  كسانى[كافران . و اين سخن را بشنويد ؛)ما را در نظر دار(» اُنْظُرنا«بلكه بگوييد  ،)ما را رعايت كن(» راعنا«
شركان دوست ندارند كه از جانب خداوندتان خيرى به شما كافران اهل كتاب و م 104عذابى دردناك دارند ]فرمان عمل نكنند بدين

   105خدا داراى بخشش بيكران است. گرداند رحمت خويش مخصوص مى برسد، اما خدا هر كس را كه بخواهد به
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آيا  106خدا بر هر كارى تواناست؟دانى كه  آوريم؛ آيا نمى اى را نسخ كنيم، يا آن را از يادها ببريم، بهتر از آن يا مانند آن را مى هر آيه
خواهيد از پيامبرتان چيزى  آيا مى 107ها و زمين خاص خداست؛ و شما جز خدا يار و ياورى نداريد؟ دانى كه فرمانروايى آسمان نمى

بسيارى از  108بخواهيد كه پيش از اين از موسى خواسته شد؟ هر كس كفر را با ايمان عوض كند، مسلما راه راست را گم كرده است
سبب حسادتى كه در دلشان هست، دوست دارند كه شما را پس از ايمان آوردنتان، به  كه حقيقت برايشان آشكار شد، به اهل كتاب، با آن
و نماز بخوانيد و زكات بدهيد،  109پس عفو كنيد و درگذريد تا خدا فرمان خويش بياورد، كه خدا بر هر كارى تواناست. كفر بازگردانند

هرگز به : گفتند 110بيند كنيد مى نيكى كه پيشاپيش براى خود فرستيد، آن را نزد خدا خواهيد يافت؛ زيرا خدا كارهايى را كه مى و هر
آرى، هر  111گوييد دليل خود را بياوريد اگر راست مى: بگو. اين آرزوى آنهاست. كه يهودى يا مسيحى باشد بهشت نرود، مگر كسى

   112و نيكوكار باشد، پاداشش پيش خداوندش محفوظ است، و بيم و اندوهى نخواهد داشت كس خود را تسليم خدا كند
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. خوانند كه آنها كتاب آسمانى خود را مى يهوديان بر حق نيستند، با آن: مسيحيان بر حق نيستند، و مسيحيان گفتند: يهوديان گفتند

خدا روز قيامت درباره آنچه . گويند اى ندارند سخنى چون سخن آنها مى دينى بهرهكسانى هم كه داراى كتاب آسمانى نيستند و از دانش 
كند، و  كس كه از ذكر نام خدا در مساجد جلوگيرى مى كيست ستمكارتر از آن 113كردند ميانشان داورى خواهد كرد در آن اختالف مى
آنها در دنيا خوار خواهند شد، و در آخرت عذابى . وارد شوندكوشد؟ همين قدر شايسته آنهاست كه با ترس به مساجد  در خرابى آنها مى

 115خدا گشايش بخش داناست. جا رو به خداست مشرق و مغرب از آنِ خداست؛ پس به هر سو كه رو كنيد، همان 114بزرگ دارند
پديدآورنده  116رمانبردار او هستندها و زمين است از آنِ اوست و همه ف هرچه در آسمان. پاك و منزّه است او. خدا فرزندى دارد: گفتند
چرا خدا با ما سخن : مردم نادان گفتند 117باشد باش؛ و مى: گويد كارى اراده كند، فقط به آن مى ها و زمين است؛ چون به آسمان
هاشان همانند  دل. گفتند آيد؟ كسانى هم كه پيش از آنها بودند سخنى مانند سخن ايشان مى اى براى ما نمى گويد، يا آيه و معجزه نمى

دادن و ترساندن  ما تو را بحق براى بشارت 118ايم روشنى بيان كرده ها را براى مردمى كه يقين دارند به ما آيات و نشانه. يكديگر است
   119كنند مردم از عواقب كارهايشان فرستاديم؛ و درباره دوزخيان از تو بازخواست نمى
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هدايت خدا هدايت حقيقى است؛ و اگر پس : بگو. كه از آيين آنها پيروى كنى شوند، مگر آن خشنود نمى يهوديان و مسيحيان هرگز از تو
از اين كه وحى به تو نازل شد و علم براى تو حاصل گرديد باز از دلخواه آنها پيروى كنى، در برابر خدا هيچ يار و ياورى نخواهى 

كه منكر  خوانند، به آن ايمان دارند، و كسانى كه سزاوار آن است مى ، و آن را چنانايم كه به آنها كتاب آسمانى داده كسانى 120داشت
اسرائيل، آن نعمتم را كه بر شما ارزانى داشتم، و اين را كه شما را بر جهانيان برترى دادم، ياد  اى بنى 121آن شوند، زيانكارند

شود، و شفاعتى  انجام دهد، و از كسى عوض و تاوانى پذيرفته نمىتواند براى ديگرى كارى  كه كسى نمى و بترسيد از روزى 122كنيد
كارهايى بيازمود، و او آن كارها را به انجام  و چون خداوند ابراهيم او را به 123شوند كند، و يارى هم نمى اى نمى به حال كسى فايده

: كنى؟ خداوند فرمود را پيشوا مى آيا از فرزندان و نسل من هم كسى: ابراهيم گفت. كنم من تو را پيشواى مردم مى: رسانيد؛ خداوند فرمود
مقام ابراهيم را : ى مردم محل اجتماع و مكان امن قرار داديم؛ و گفتيمو خانه كعبه را برا 124شود پيمان من شامل حال ستمگران نمى

كنندگان و معتكف شوندگان و ركوع و  نمازگاه خويش بسازيد؛ و به ابراهيم و اسماعيل فرمان داديم كه خانه مرا براى طواف
ن، و هر كس از مردم آن را كه به خدا و روز خداوندا، اين سرزمين را شهرى امن گردا: و ابراهيم گفت 125سجودكنندگان پاكيزه داريد

سازم، سپس به عذاب آتش  مندش مى و هر كس كافر شود اندكى بهره: خداوند فرمود. روزى ده آخرت ايمان بياورد، از محصوالت آن
   126كنم، كه بد سرانجامى است  گرفتارش مى
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خداوندا، ما را  127خداوندا، از ما بپذير، كه تو شنواى دانايى: بردند، گفتند باال مىهاى خانه كعبه را  كه ابراهيم و اسماعيل پايه و هنگامى
، كه تسليم فرمان خويش ساز، و از نسل ما امتى پديد آور كه تسليم فرمان تو باشند، و آداب عبادتمان را به ما بياموز، و توبه ما را بپذير

، پيامبرى از خودشان برانگيز، تا آيات تو را برايشان بخواند، و به آنها كتاب آسمانى و خداوندا، در ميان آنها 128پذير مهربانى تو توبه
خرد باشد؟ ما  كه بى تابد، جز آن و چه كسى از آيين ابراهيم روى بر مى 129حكمت بياموزد، و پاكشان سازد، زيرا كه تو توانا و حكيمى

تسليم من باش، ابراهيم : كه خداوند ابراهيم به او فرمود هنگامى 130ايستگان استابراهيم را در دنيا برگزيديم، و او در آخرت نيز از ش
تسليم بودن در برابر خداوند يعنى [و ابراهيم و يعقوب فرزندان خود را به همان آيين  131تسليم فرمان خداوند جهانيان هستم: گفت

براى شما برگزيده است، پس، از دنيا نرويد مگر اين كه مسلمان  اى فرزندان من، خدا اين دين را: سفارش كردند، و گفتند ]دين اسالم
پس از : كه مرگ يعقوب فرارسيد، شما شاهد بوديد؟ آنگاه كه به فرزندانش گفت آيا هنگامى 132باشيد ]تسليم محض در برابر خداوند[

كنيم، كه خداى يگانه  اسحاق را بندگى مىخداى تو، و خداى نياكانت ابراهيم و اسماعيل و : كنيد؟ گفتند را بندگى مى من چه كسى
كنيد از  هايى بودند كه درگذشتند؛ آنچه كردند از آنِ ايشان است، و آنچه شما مى آنها امت 133هستيم ]مسلمان[است، و ما تسليم او 

   134كردند، از شما بازخواست نخواهند كرد آنِ شماست، و درباره آنچه آنها مى
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: بگوييد 135راه راست آيين ابراهيم يكتاپرست است؛ او مشرك نبود: بگو. مسيحى باشيد تا به راه راست هدايت شويديهودى يا : گفتند

ما به خدا، و آنچه بر ما نازل شده، و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان او نازل شده، و آنچه به موسى و عيسى 
گذاريم؛ و ما تسليم  يك از ايشان فرقى نمى ديگر از سوى خداوندشان داده شده، ايمان داريم؛ ميان هيچداده شده، و آنچه به پيامبران 

اما اگر روى برتابند، فقط سر مخالفت . اند ايد، ايمان آورند، هدايت شده اگر آنها هم به آنچه شما به آن ايمان آورده 136خدا هستيم
اسالم رنگ خدايى است، و رنگ چه كسى نيكوتر از رنگ  137واهد كرد، كه او شنوا و داناستدارند؛ خدا تو را در برابر آنها حمايت خ

اختيار ما و شماست؛  كه او صاحب آن كنيد؟ و حال آيا درباره خدا با ما بحث و مجادله مى: بگو 138كنيم خداست؟ و ما او را بندگى مى
ابراهيم و اسماعيل و اسحاق : گوييد يا مى 139كنيم كارهاى ما از آنِ ما، و كارهاى شما از آنِ شماست؛ و ما با اخالص او را بندگى مى

كس كه شهادتى را كه از خدا  دانيد يا خدا؟ و كيست ستمكارتر از آن شما بهتر مى: و يعقوب و فرزندانش يهودى يا مسيحى بودند؟ بگو
هايى بودند كه درگذشتند؛ آنچه كردند از آنِ  آنها امت 140كنيد غافل نيست كند؟ خدا از كارهايى كه مى در نزد خويش دارد پنهان مى
   141كردند، از شما بازخواست نخواهند كرد نها مىكنيد از آنِ شماست، و درباره آنچه آ ايشان است، و آنچه شما مى
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بگردانيد؟  ]سوى كعب المقدس كه قبله اول مسلمين بود به از بيت[اى كه بر آن بودند  چيز آنها را از قبله چه: مردم كم خرد خواهند گفت
بدينسان شما را امتى ميانه و معتدل  142كند مىمشرق و مغرب از آنِ خداست، و خدا هر كس را كه بخواهد به راه راست هدايت : بگو

را كه از  اى را كه بر آن بودى فقط براى اين گردانيديم تا كسى و قبله. گردانيديم، تا بر مردم گواه باشيد، و پيامبر نيز بر شما گواه باشد
كه خدا هدايتشان كرده، دشوار  كار، جز بر كسانى و اين. گردد، معلوم داريم اش بازمى كس كه به عقايد گذشته كند، از آن پيامبر پيروى مى

گردانيدن رويت را در آسمان به انتظار  143كند، زيرا خدا نسبت به مردم رئوف و مهربان است خدا هرگز ايمان شما را تباه نمى. بود



مسجدالحرام بگردان؛ و شما هر جا  سوى پس روى خود را به. گردانيم پسندى برمى اى كه مى سوى قبله بنابراين تو را به. بينيم وحى مى
كنند غافل  باشد؛ و خدا از كارهايى كه مى دانند كه آن حق و از جانب خداوندشان مى اهل كتاب مى. سوى آن بگردانيد بوديد رويتان را به

آنها پيرو قبله . آنها نيستى اى براى اهل كتاب بياورى، باز از قبله تو پيروى نخواهند كرد، و تو هم پيرو قبله هر آيه و معجزه 144نيست
اگر پس از اين كه وحى به تو نازل شد و علم براى تو حاصل گرديد، از دلخواه آنها پيروى كنى، از ستمگران خواهى . يكديگر نيز نيستند

   145بود 
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دانند، آن را پنهان  كه حقيقت را مى با آن شناسند؛ اما گروهى از آنها، گونه كه فرزندان خود را مى شناسند، همان اهل كتاب پيامبر را مى
پس . كند سوى آن مى اى دارد كه رو به هر كسى قبله 147حق همان است كه از جانب خداوند توست؛ پس ترديد نكن 146كنند مى

هر كارى  آورد، زيرا كه خدا بر هر جا كه باشيد خدا همه شما را در روز قيامت گردمى. در كارهاى نيك بر يكديگر پيشى گيريد
و خدا از . كار حق است و از جانب خداوند توست سوى مسجدالحرام بگردان، كه اين از هر جا بيرون رفتى، روى خود را به 148تواناست

سوى مسجدالحرام بگردان؛ و هر جا بوديد رويتان را  و از هر جا بيرون رفتى، روى خود را به 149كنيد غافل نيست كارهاى كه مى
پس، از آنها نترسيد، و از من بترسيد، تا . د، تا مردم، به جز ستمگرانشان، دليل و دستاويزى بر ضد شما نداشته باشندسوى آن كني به

همچنان كه بر شما پيامبرى از خودتان فرستادم، تا آيات ما را بر شما بخواند،  150نعمتم را بر شما تمام كنم، و باشد كه هدايت شويد
پس مرا ياد كنيد تا  151دانستيد به شما ياد دهد شما كتاب آسمانى و حكمت بياموزد، و چيزهايى را كه نمى و شما را پاك سازد، و به

ايد، از صبر و نماز كمك بجوييد، كه  كه ايمان آورده اى كسانى 152جاى آريد، و ناسپاسى من نكنيد شما را ياد كنم، و سپاس من به
   153خدا با صابران است
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مسلما شما را با چيزى چون ترس و گرسنگى  154دانيد اند، ولى شما نمى اند، مرده نگوييد؛ آنها زنده كه در راه خدا كشته شده كسانىبه 

كه چون مصيبتى  همان كسانى 155در اين آزمون به آنها كه صبورند بشارت ده. كنيم و كاهش مال و جان و محصوالت آزمايش مى
آنان كسانى هستند كه درود و رحمت  156گرديم ما از آنِ خدا هستيم و پيش او برمى: گويند زند و مىور به ايشان رسد صبورى مى

كه حج خانه كعبه كند، يا عمره  پس كسى. صفا و مروه از شعاير خداست 157اند خداوندشان بر آنهاست، و آنانند كه حقيقتا هدايت يافته
 158كار نيك تمايل داشته باشد، بداند كه خدا قدرشناس و داناست كه به كسى. واف كندجاى آورد، بر او گناهى نيست كه آنها را ط به

به [دارند  كه آنها را در كتاب آسمانى بيان نموديم، پنهان مى ايم، پس از آن هايى را كه ما نازل كرده كه داليل روشن و راهنمايى كسانى
كه توبه كردند، و كارشان را اصالح كردند، و  مگر كسانى 159كنند لعنتشان مىكنندگان  ، آنها هستند كه خدا و لعنت]گويند مردم نمى

آنها كه كافر شدند، و در حال كفر مردند، كسانى  160پذير مهربانم من توبه. پذيرم حقايق را براى مردم بيان كردند؛ من توبه آنها را مى
شود، و مهلتى  اند؛ عذابشان سبك نمى هميشه گرفتار اين لعنت براى 161هستند كه لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر ايشان است

   163خداى شما خدايى يگانه است؛ خدايى جز او نيست، او بخشنده و مهربان است 162يابند نيز نمى
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بارانى كه خدا از آسمان رساند، و  ها و زمين، و آمد و شد شب و روز، و حركت كشتى در دريا با سودى كه به مردم مى در آفرينش آسمان

نمايد، و در انواع جنبندگانى كه در آن پراكنده ساخته، و در حركت بادها، و  وسيله آن زمين را پس از مردنش زنده مى فرستد و به فرومى
خدا برخى از مردم براى  164آموزى براى مردم انديشمند وجود دارد هاى عبرت شده ميان آسمان و زمين، نشانه در ابرهاى رام



كه ايمان دارند خدا را بيشتر از همه كس  دارند؛ ولى كسانى داشتن خدا، دوست مى كنند، و آنها را، همچون دوست همانندهايى اختيار مى
آنگاه كه  165كه ستمكاران عذاب را ببينند خواهند دانست كه تمام قدرت از آنِ خداست، و خدا سخت كيفر است هنگامى. دوست دارند

اگر فرصت : گويند پيروان مى 166هاى پيوندشان گسسته گردد از پيروان خود بيزارى جويند، و عذاب را ببينند، و رشته ]طلبا[پيشوايان 
خدا كارهايشان را، كه مايه . گونه كه آنها از ما بيزارى جستند اى به ما داده شود، از پيشوايان خود بيزارى خواهيم جست، همان دوباره

اى كه در  اى مردم، از چيزهاى حالل و پاكيزه 167آنها از آتش بيرون آمدنى نيستند. آورد پيش چشمشان مى گونه حسرت آنهاست، اين
شيطان شما را به بدى و زشتكارى فرمان  168هاى شيطان نرويد، كه او دشمن آشكار شماست زمين است بخوريد، و از پى گام

   169دانيد ييد كه نمىكند كه درباره خدا چيزهايى بگو دهد؛ و وادارتان مى مى
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كنيم، اگرچه  ما از عقايد و كارهاى پدرانمان پيروى مى: گويند و چون به آنها گفته شود كه از آنچه خدا نازل كرده است پيروى كنيد؛ مى

كه جز صدايى و داستان دعوت از كافران، داستان كسى است كه به حيوانى  170پدرانشان حقيقت را نشناخته و هدايت نيافته بودند
ايد، از  كه ايمان آورده اى كسانى 171كرند، اللند، كورند و قدرت درك و فهم ندارند. شنود بانگ زند و چيزى بگويد ندايى نمى

فقط گوشت حيوان مرده و  172جاى آوريد كنيد، شكر او را به ايم بخوريد، و اگر خدا را بندگى مى هاى پاكى كه روزى شما كرده خوردنى
كه سركشى  كه ناچار باشد، در صورتى كسى. نام غير خدا سر بريده شده باشد، بر شما حرام شده است خون و گوشت خوك و آنچه به

 173نكند، و در خوردن زياده روى ننمايد، گناهى بر او نيست كه از اين چيزهاى حرام نيز بخورد، كه خدا آمرزنده و مهربان است
هاى خويش  فروشند، آنها فقط آتش به شكم بهاى ناچيزى مى دارند، و آن را به كه كتابى را كه خدا نازل كرده است پنهان مى نىكسا

آنها كسانى هستند كه گمراهى را  174سازد، و عذابى دردناك دارند گويد، و پاكشان نمى خدا روز قيامت با آنها سخن نمى. برند فرومى
سبب است كه خدا كتاب آسمانى را  اين بدان 175!چه صبورند آنها در برابر آتش؟. بهاى آمرزش خريدند ب را بهبهاى هدايت، و عذا به

   176كنند، مخالفت زيادى با حق دارند كه درباره كتاب اختالف مى بحق نازل كرده است؛ و كسانى
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سوى مشرق و يا مغرب كنيد، بلكه نيكوكار كسى است كه به خدا و روز آخرت و فرشتگان و  نيكى آن نيست كه روى خود را به

خاطر دوستى خدا، به خويشان و يتيمان و تهيدستان و در  هاى آسمانى و پيامبران ايمان آورد، و مال را، با وجود عالقه به آن، به كتاب
و در راه آزادكردن بردگان بدهد، و نماز بخواند، و زكات بدهد، و چون پيمان بندند، به پيمان  ]محتاج[نندگان ك ماندگان و درخواست راه

 177اند، و آنها پرهيزگارانند آنها كسانى هستند كه راست گفته. خويش وفا كنند، و در سختى و بيمارى و به هنگام جنگ صبور باشند
و هر . آزاد در برابر آزاد، و بنده در برابر بنده، و زن در برابر زن: كشتگان، قصاص بر شما واجب شد ايد، درباره كه ايمان آورده اى كسانى

اين . بخشوده شد، بايد به نيكى از آن پيروى كند، و خون بها را به نيكويى به او بپردازد ]ولى دم، ولى مقتول[كس كه از جانب برادرش 
 178هر كس بعد از آن برخالف اين حكم رفتار نموده و از اندازه درگذرد، عذابى دردناك دارد .تخفيف و لطفى از جانب خداوند شماست

بر شما واجب شده است كه چون مرگ  179بپرهيزيد ]از قتل و تعدى[اى خردمندان، براى شما در قصاص زندگانى است، باشد كه 
اى براى  اين وظيفه. مادر و خويشاوندان به نيكويى وصيت كند سود پدر و ماند، به يكى از شما فرارسد، اگر مالى از او باقى مى

و هر كس وصيت را، پس از شنيدن آن تغيير دهد، بداند كه گناهش بر عهده كسانى است كه آن را تغيير  180پرهيزگاران است
   181اند، كه خدا شنوا و داناست داده
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حق و عدالت يا گناه او بيم داشت، و ميان ارث بران را اصالح كرد، گناهى نكرده است، خاطر انحراف از  كننده به كه از وصيت اما كسى

كه پيش از شما بودند  ايد، روزه بر شما واجب شد، همچنان كه بر كسانى كه ايمان آورده اى كسانى 182كه خدا آمرزنده و مهربان است
هر كس از شما كه بيمار . روزه در روزهاى معين و معلومى است 183واجب شده بود، تا بر نفس خويش مسلط شده و پرهيزگار شويد

گرفتن دارند، كفّاره آن  كه به زحمت توانايى روزه و براى كسانى. جاى آن، به همان تعداد، در روزهاى ديگر روزه بدارد يا در سفر باشد، به
دانيد كه  ته برايش بهتر است؛ و اگر توجه داشته باشيد مىكردن بيشتر داشته باشد، الب كه تمايل به نيكى كسى. غذادادن به يك بينواست

ايام روزه، روزهاى ماه رمضان است، كه قرآن در آن نازل شده است، كتابى كه راهنماى مردم، و  184گرفتن براى شما بهتر است روزه
كه بيمار  آيد، بايد روزه بگيرد؛ و كسىپس هر كس از شما كه به اين ماه در. هاى روشنى از هدايت و جداكننده حق از باطل است نشانه

خواهد، تا تعداد  خواهد و سختى نمى خدا براى شما آسانى مى. جاى آن، به همان تعداد، در روزهاى ديگر روزه بدارد يا در سفر باشد، به
و چون  185سگزارى كنيدكه شما را هدايت كرده به بزرگى بستاييد، باشد كه سپا روزهاى روزه را كامل كنيد، و خدا را به پاس آن

پس . كنم بندگان من، درباره من از تو پرسند، بگو كه من به آنها نزديكم؛ دعاى دعاكننده را، هر وقت مرا به كمك بخواند، اجابت مى
   186آنها هم بايد دعوت مرا بپذيرند و به كتاب و فرمان من عمل كنند، و به من ايمان بياورند، تا به راه راست هدايت شوند
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دانست كه  خدا مى. آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها هستيد. هاى ماه رمضان همخوابگى با زنانتان بر شما حالل شده است درشب
اكنون با آنها همخوابگى كنيد و از آنچه خدا براى شما مقرّر . كنيد، پس توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت شما به خود خيانت مى

آنگاه روزه را تا فرارسيدن شب . كه رشته سپيد صبحدم در تاريكى شب نمودار شود مند شويد، و بخوريد و بياشاميد تا هنگامى بهرهداشته 
خدا . اينها حدود احكام خداست، برخالف آنها رفتار نكنيد. اگر در مسجد معتكف هستيد، با زنانتان همخوابگى نكنيد. پايان برسانيد به

اموال يكديگر را به ناحق نخوريد، و از آن به قضات  187كند، باشد كه پرهيزگارى كنند چنين براى مردم بيان مى آيات خود را اين
هاى ماه از تو  درباره هالل 188دانيد كه حق شما نيست كه خود مى رشوه ندهيد تا قسمتى از اموال مردم را به گناه بخوريد، درحالى

ها وارد آنها شويد،  كار نيكو آن نيست كه از پشت خانه. اند كننده زمان حج قت براى مردم، و مشخصكننده و آنها تعيين: پرسند، بگو مى
در راه خدا با  189ها وارد آنها شويد، و از نافرمانى خدا بترسيد تا رستگار شويد از در خانه. بلكه نيكوكار كسى است كه پرهيزگار باشد

   190تعدى و تجاوز نكنيد، زيرا خدا تجاوزكاران را دوست نداردجنگند، بجنگيد، ولى  كه با شما مى كسانى
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كه شما [از كشتار  ]كه آنها كردند[فتنه . جنگند، هر جا يافتيد بكشيد، و از آنجا كه بيرونتان كردند، بيرونشان كنيد را كه با شما مى كسانى
اگر با شما جنگيدند، آنها را بكشيد، كه سزاى . كه در آنجا با شما بجنگند و در مسجدالحرام با آنها نجنگيد، مگر آن. بدتر است ]كنيد

اى نماند، و دين  با آنها بجنگيد تا فتنه 192اگر از جنگ دست برداشتند، خدا آمرزنده و مهربان است 191كافران چنين است
كه شما در آن با [اين ماه حرام  193تجاوز فقط بر ستمكاران رواست ]شما نيز بازايستيد، زيرا[اشتند اگر دست برد. مخصوص خدا شود

اگر كسى . ها را قصاص و معامله به مثل است و شكستن حرمت ].كه آنها در آن با شما جنگيدند[در برابر آن ماه حرام  ]جنگيد، آنها مى
گونه كه به شما تجاوز كرده، به او تجاوز كنيد، و از نافرمانى خدا بترسيد، و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران  به شما تجاوز كرد، همان

 195كنيد، كه خدا نيكوكاران را دوست دارددر راه خدا خرج كنيد؛ و با دست خود، خويشتن را به هالكت نيندازيد؛ و نيكى  194است
جاى آوريد؛ و اگر از حج بازداشته شديد، تا آنجا كه ميسر است قربانى كنيد؛ و سرتان را نتراشيد  طور كامل به حج و عمره را براى خدا به

به  ]ود در حال احرام سر خود را بتراشدكه ناچار ب[اگر كسى از شما بيمار و يا سرش دچار ناراحتى بود . تا قربانى به قربانگاهش برسد



كه از عمره به حج تمتّع پرداخت، تا آنجا كه  و چون امنيت پيدا كرديد، كسى. كفّاره آن بايد روزه بگيرد، يا صدقه دهد و يا قربانى كند
كه از حج بازگشت روزه  نگامىكه قربانى برايش ميسر نشد، سه روز در ايام حج و هفت روز ه برايش ميسر است قربانى كند؛ و كسى

از نافرمانى خدا بترسيد، و بدانيد . نباشد ]مقيم مكّه[اش اهل مسجدالحرام  اين براى كسى است كه خانواده. اين ده روز تمام است. بگيرد
   196كه خدا سخت كيفر است
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بداند كه در هنگام انجام حج همخوابگى با زنان، و نافرمانى خدا و آورد،  ها حج به جا مى كه در اين ماه كسى. هاى معينى است حج در ماه
اى خردمندان، از . توشه برداريد، كه بهترين توشه آخرت پرهيزگارى است. داند هر كار نيكى كنيد، خدا آن را مى. جدال جايز نيست

، ]خريد و فروش و تجارت كنيد[ويش را بجوييد اختيار خ بر شما گناهى نيست كه در هنگام حج روزىِ صاحب 197نافرمانى من بترسيد
كه پيش از  كه شما را هدايت كرده است، درحالى او را ياد كنيد، به پاس آن. و چون از عرفات بازگشتيد، خدا را در مشعرالحرام ياد كنيد

اهيد، كه خدا آمرزنده و مهربان گردند، شما نيز بازگرديد؛ و از خدا آمرزش بخو سپس از آن راه كه مردم بازمى 198آن گمراه بوديد
برخى از مردم . كنيد، يا بيشتر از آن، خدا را ياد كنيد جاى آورديد، همان طور كه پدران خود را ياد مى وقتى آداب حج را به 199است
اوندا، در دنيا به ما نيكى خد: گويند و برخى از آنها مى 200آنها در آخرت نصيبى ندارند. خداوندا، در دنيا وضع خوبى به ما بده: گويند مى

خدا خيلى . اى دارند اند بهره آنها از آنچه كرده 201عطا فرما، و در آخرت به ما نيكى عطا فرما، و ما را از عذاب آتش دوزخ حفظ فرما
   202رسد زود به حساب بندگان مى
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]ام حجكه شتاب كند و  ، كسى]جا آوريد روزها را به اعمال مخصوص آن[ياد كنيد و  ]در روزهاى تشريق[خدا را در روزهايى معين  ]در اي

و از محرّمات [كه پرهيزگار باشد  دو روز جلو بيندازد، گناهى نكرده است، و كسى هم كه تأخير كند، گناهى نكرده است، البته براى كسى
از مردم كسى است كه گفتارش درباره  203شويد ه مىاز نافرمانى خدا بترسيد و بدانيد كه همگى در پيشگاه او گردآورد. ]احرام بپرهيزد

ترين دشمن  كه او سرسخت آن گيرد، و حال باشد گواه مى آورد، و خدا را در مورد آنچه در دلش مى زندگى دنيا تو را به شگفت مى
و خدا فساد را . كوشد كه در زمين فساد كند، و كشت و نسل را نابود سازد مى ]ومقام و منصبى يابد[چون از پيش تو برود  204است

و جهنّم بد . جهنّم براى او بس است. دارد از خدا بترس، تكبر او را به گناه بيشتر وامى: و چون به او گفته شود 205دوست ندارد
 ]اين[و خدا نسبت به . گذرند جان خويش در مى دست آوردن خشنودى خدا از و برخى ديگر از مردم براى به 206جايگاهى است

دنبال شيطان نرويد، زيرا كه او دشمن  ايد، همگى تسليم فرمان خدا شويد، و به كه ايمان آورده اى كسانى 207بندگان مهربان است
آيا انتظار  209م استكه آيات روشن براى شما آمد، دچار لغزش شديد، بدانيد كه خدا توانا و حكي اگر پس از آن 208آشكار شماست

   210شود هايى از ابر پيش آنها بيايند و كار تمام شود؟ همه كارها به خدا بازگردانده مى دارند كه خدا و فرشتگان در سايبان
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دگرگون سازد، كه نعمت خدا را، پس از اين كه براى او آمد،  كسى. هاى روشنى به آنها داديم اسرائيل بپرس كه چه آيات و نشانه از بنى

كه پرهيزگاران در  آن كنند، حال براى كافران زندگى دنيا زينت داده شده، و مؤمنان را مسخره مى 211بداند كه خدا سخت كيفر است
مردم امتى يگانه بودند؛ خدا پيامبران را  212دهد خدا به هر كس كه بخواهد بدون حساب روزى مى. روز قيامت باالتر از آنها هستند



. هاى آسمانى را بحق نازل كرد، تا ميان مردم در آنچه اختالف دارند حكم كند دادن فرستاد، و با آنها كتاب دادن و بيم شارتبراى ب
كه داليل روشن براى آنها آمد، فقط از روى حسادت و ستم، درباره آن اختالف  كه به آنها كتاب آسمانى داده شده بود، پس از آن كسانى
خدا هر كه را بخواهد به . ه خواست خود، مؤمنان را در مورد حق و حقيقتى كه در آن اختالف داشتند، راهنمايى كردآنگاه خدا، ب. كردند

گونه كه پيشينيان مورد آزمايش قرار  كه هنوز آن آن شويد و حال پنداريد كه به بهشت داخل مى آيا مى 213كند راه راست هدايت مى
چنان دچار سختى و رنج شدند و از هول به لرزه افتادند كه پيامبر و مؤمنانى كه با او  ايد؟ آنها آن نگرفتهگرفتند، شما مورد امتحان قرار 

هر مالى : چيز انفاق كنند؟ بگو چه: پرسند از تو مى 214رسد؟ آگاه باشيد كه يارى خدا نزديك است پس يارى خدا كى مى: بودند گفتند
ماندگان اختصاص دارد، و هر كار نيكى كه كنيد، خدا آن را  و يتيمان و تهيدستان و در راه كه انفاق كنيد به پدر و مادر و خويشان

   215داند مى
  

)33(  
  

  
سود شماست، و  آيد، و آن به آيد؛ اما بسا چيزى كه شما از آن بدتان مى جنگ بر شما واجب شده است، در حالى كه شما از آن بدتان مى

كـردن در مـاه  از تو درباره جنـگ 216دانيد داند و شما نمى خدا مى. داريد، و آن به زيان شماستبسا چيزى كه شما آن را دوست 
كردن در آن گناهى بزرگ است، اما بازداشتن مردم از راه خدا، و كفر ورزيدن به او، و بازداشتن مردم از  جنگ: بگو. پرسند حـرام مى

جنگند، تا  آنها پيوسته با شما مى. و فتنه از كشتار بدتر است. د خدا گناهى بزرگتر استكردن اهل آن از آنجا در نز مسجدالحرام و بيرون
كسانى از شما كه از دينشان برگردند و كافر بميرند، اعمالشان در دنيا و آخرت تباه و نابود . اگر بتوانند، شما را از دينتان برگردانند

كه در راه خدا هجرت  اند، و كسانى كه ايمان آورده كسانى 217ر آن خواهند ماندآنها اهل آتش جهنّم هستند و براى هميشه د. شود مى
در آنها گناهى : پرسند، بگو درباره شراب و قمار از تو مى 218اند، به رحمت خدا اميد دارند، و خدا آمرزنده و مهربان است و جهاد كرده

آنچه : چيزى انفاق كنند؟ بگو چه: پرسند از تو مى. شان بيشتر استبزرگ است، و سودهايى هم براى مردم دارند، ولى گناهشان از سود
   219كند، باشد كه درباره دنيا و آخرت بينديشيد روشنى بيان مى بدينسان خدا آيات را براى شما به. افزون از نياز زندگى است
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خدا تبهكار را از . ايشان معاشرت كنيد، برادران دينى شما هستنداصالح امور آنها بهتر است، و اگر با : پرسند، بگو درباره يتيمان از تو مى
با زنان مشرك، تا ايمان نياورند، ازدواج  220گيرد، كه خدا توانا و حكيم است اگر خدا بخواهد بر شما سخت مى. شناسد درستكار بازمى

ان مشرك، تا ايمان نياورند، زن ندهيد، كه برده باايمان نكنيد؛ كه كنيز باايمان بهتر از زن مشرك است، اگرچه دل شما را ببرد؛ و به مرد
خوانند، و خدا بندگانش را، به خواست و فرمان  آنها شما را به آتش دوزخ مى. بهتر از مرد مشرك است، اگرچه شما را از او خوش آيد

 221شد كه متوجه شوند و پند گيرندكند، با روشنى بيان مى كند؛ و آيات خود را براى مردم به خويش، به بهشت و آمرزش دعوت مى
در زمان عادت ماهانه از آميزش با زنان كناره بگيريد، و تا . كننده است آن ناراحت: بگو. پرسند درباره عادت ماهانه زنان از تو مى

خدا . نزديكى كنيد و چون پاك شدند، از جايى كه خدا به شما فرمان داده، با آنها. اند با آنها نزديكى نكنيد كه پاك نشده هنگامى
هر جا و هر وقت كه خواهيد وارد كشتزار خود شويد؛ و براى . زنان شما كشتزار شما هستند 222كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد توبه

خدا  223خود كار درست و شايسته پيش فرستيد؛ و از نافرمانى خدا بترسيد، و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد؛ و به مؤمنان مژده بده
دهيد، كه  كنيد، و مردم را با يكديگر صلح و سازش مى كنيد، و پرهيزگارى مى را دستاويز سوگندهاى خويش قرار ندهيد كه نيكى مى

   224خدا شنوا و داناست
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خدا آمرزنده و . كند مى خاطر آنچه در دل داريد بازخواست كند، ولى به خاطر سوگندهاى بيهوده و ناسنجيده بازخواست نمى خدا شما را به
خورند كه با زنانشان نزديكى نكنند، چهار ماه مهلت دارند؛ اگر بازآيند، خدا آمرزنده و مهربان  كه سوگند مى كسانى 225بردبار است

زنان طالق داده شده بايد تا سه بار پاك شدن از قاعدگى از  227و اگر تصميم به طالق گرفتند، خدا شنوا و داناست 226است
هايشان آفريده است، كتمان كنند؛ و در  شوهركردن بازايستند؛ و اگر به خدا و روز آخرت ايمان دارند، حق ندارند كه آنچه را خدا در رحم

زنان حقوقى شايسته دارند، همانند وظايفى كه دارند، و . اين مدت، اگر شوهرانشان بخواهند آشتى كنند، به بازآوردن آنها سزاوارترند
پس از آن يا به نيكى آنها را نگاه داريد و يا به . طالق دوبار است 228و خدا توانا و حكيم است. اى برترى دارند آنها درجهمردان بر 

. كه بترسند حدود خدا را رعايت نكنند ايد بازستانيد، مگر آن نيكى رهايشان سازيد؛ و براى شما جايز نيست چيزى از آنچه به ايشان داده
اينها حدود . ن دو حدود خدا را رعايت نكنند، در آنچه زن براى جدايى خود به عوض دهد، بر آنها گناهى نيستاگر ترسيديد كه آ

اگر مرد، زن را براى بار سوم طالق داد، ديگر جايز  229و هر كس از حدود خدا تجاوز كند، ستمكار است. خداست، از آن تجاوز نكنيد
چنانچه شوهر دوم او را طالق داد، بر آنها گناهى نيست كه مرد . ن زن با مرد ديگرى ازدواج كندنيست كه با او ازدواج كند، تا اين كه آ
اينها حدود خداست كه آن را براى مردم دانا . كنند شرط اين كه فكر كنند حدود خدا را رعايت مى اول دوباره با او ازدواج كند؛ البته به

   230كند روشنى بيان مى به
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زنان را طالق داديد و به پايان عده خود رسيدند، يا به نيكى آنها را نگاه داريد و يا به نيكى رهايشان سازيد؛ و آنها را براى زيان و چون 

آيات خدا را به ريشخند . و هر كس چنين كند به خويشتن ستم كرده است. رسانيدن به ايشان در خانه نگاه نداريد تا بر آنها ستم كنيد
دهد، به ياد داشته  وسيله آن اندرز مى نعمت خدا را بر خودتان به ياد آوريد، و كتاب آسمانى و حكمتى را، كه خدا شما را بهنگيريد، و 

پايان عده خود رسيدند، آنگاه  هرگاه زنان را طالق داديد و به 231چيز آگاه است از نافرمانى خدا بترسيد و بدانيد كه خدا به همه. باشيد
اين حكمى است كه هر كس از شما . اى پسنديده درباره ازدواج مجددشان به توافق رسيدند، مانع آنها نشويد ود به شيوهباز با شوهر خ

داند و شما  خدا مى. تر است اين براى پاكى شما بهتر و به پاكيزگى نزديك. شود كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد بدان پند داده مى
ندان خود دو سال تمام شير دهند؛ اين براى مادرى است كه بخواهد شيردادن را كامل كند؛ و خوراك و مادران به فرز 232دانيد نمى

خاطر فرزندش زيان نبيند، و پدر هم  مادر به. شود كس جز به اندازه توانش مكلّف نمى هيچ. پوشاك مادر، به وجه نيكو، بر عهده پدر است
اگر پدر و مادر با رضايت و مشورت يكديگر بخواهند فرزندشان را از شير . عهده وارث استهمين وظيفه بر . خاطر فرزندش زيان نبيند به

كه مزد دايه را به وجه شايسته به او  شرط آن و اگر بخواهيد براى فرزند خود دايه بگيريد تا او را شير دهد، به.اند بگيرند، گناهى نكرده
   233بيند كنيد مى و بدانيد كه خدا كارهايى را كه مىاز نافرمانى خدا بترسيد . ايد بدهيد، گناهى نكرده
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پايان عده خود  و چون به. گذارند، همسرانشان بايد چهار ماه و ده روز عده نگاه دارند جاى مى ميرند و همسرانى به كسانى از شما كه مى
خدا از . بر شما گناهى نيست ]كنند گزينند و ازدواج مى برمىهمسر [كنند  رسيدند، در كارى كه آنها به وجه شايسته درباره خويشتن مى

كنيد، يا عالقه  خواستگارى ]تا در عده وفات هستند[و بر شما گناهى نيست كه به كنايه از آن زنان  234كنيد آگاه است كه مى كارهايى
كه سخنى شايسته و  داند كه شما به ياد آنها خواهيد افتاد، ولى پنهانى با آنها وعده نگذاريد، مگر آن خدا مى. و قصد خود را پنهان داريد

ه خدا آنچه را كه در دل پايان نرسيده تصميم به عقد ازدواج نگيريد، و بدانيد ك به ]چهار ماه و ده روز[پسنديده گوييد؛ و تا مدت عده 



ايد، يا مهرى  اگر زنانى را كه با آنها نزديكى نكرده 235داند، پس، از نافرمانى او بترسيد، و بدانيد كه خدا آمرزنده و بردبار است داريد مى
مند سازيد؛ توانگر به اندازه  اى شايسته و نيكو بهره ايد، اما آنها را به بهره ايد، طالق دهيد، مرتكب گناهى نشده برايشان معين ننموده

اگر زنان را پيش از زفاف طالق داديد، و براى آنها مهرى  236اين وظيفه نيكوكاران است. تواناييش و تنگدست به اندازه تواناييش
گر ببخشيد به ا. دست اوست آن را ببخشد كه عقد ازدواج به ايد، نصف مهريه را به آنها بدهيد، مگر اين كه خود زن يا كسى معين كرده
   237بيند كنيد مى بخشش و بزرگوارى را ميان خود فراموش نكنيد، كه خدا كارهايى را كه مى. تر است تقوا نزديك
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اگر در خطر و دچار ترس بوديد، پياده يا سواره  238نمازها و بخصوص نماز ميانه را محافظت نماييد، و با فروتنى براى خدا قيام كنيد
كسانى از شما كه  239دانستيد به شما آموخت كه چيزهايى را كه نمى نماز بخوانيد، و چون ايمن شديد خدا را ياد كنيد، به پاس آن

كردن آنها از خانه، وصيت گذارند، بايد براى همسرانشان مخارج يك سال را، بدون بيرون  جاى مى رسد و همسرانى به مرگشان فرامى
و خدا توانا و حكيم . كنند، بر شما گناهى نيست طور شايسته درباره خود مى كنند، ولى اگر خود بيرون روند، در مورد كارهايى كه آنها به

اى شما گونه، خـدا آيات خـويش را بر بديـن 241اى مناسب به زنان طالق داده شده است وظيفه پرهيزگاران دادن هديه 240است
آيا حكايت حال آن هزاران تن را، كه از ترس مرگ از سرزمين خود بيرون رفتند،  242كند، باشد كه بينديشيد روشنى بيان مى به

بميريد، سپس آنها را زنده كرد، زيرا خدا نسبت به مردم لطف دارد، ولى بيشتر مردم سپاسگزارى : اى؟ خدا به آنها گفت نشنيده
دهد، ] به بندگان خدا قرض الحسنه[كيست كه به خدا وامى نيكو 244ا بجنگيد، و بدانيد كه خدا شنوا و داناستدر راه خد243كنند نمى

   245شويـد سوى او بازگردانـده مى كند، و به تا خدا آن را براى او چند برابر كند؟ خدا روزى بندگان را كـم و زيـاد مى
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براى ما فرمانروايى بگمار تا در راه خدا بجنگيم؟ او : اى كه به پيامبر خود گفتند پس از موسى شنيده اسرائيل را آيا داستان آن گروه از بنى

كه ما از سرزمينمان و از  چرا در راه خدا نجنگيم، و حال آن: آيا ممكن است اگر جنگ بر شما مقرر گردد، از آن سر باز زنيد؟ گفتند: گفت
خدا ستمكاران را خوب . اما چون جنگ بر آنها مقرر شد، همگى، جز اندكى از ايشان، سر باز زدند .ايم نزد فرزندانمان بيرون رانده شده

كه ما به  آن چگونه او فرمانرواى ما باشد، و حال: گفتند. خدا طالوت را فرمانرواى شما كرده است: پيامبرشان به آنها گفت 246شناسد مى
خدا او را بر شما برگزيده، و بر دانش و نيروى بدن : زيادى داده نشده است؟ پيامبرشان گفتفرمانروايى از او سزاوارتريم، و به او ثروت 

نشانه فرمانروايى : پيامبرشان گفت 247خدا گشايش بخش داناست. دهد خدا فرمانرواييش را به هر كس كه بخواهد مى. او افزوده است
اى از چيزهايى است كه خاندان موسى و خاندان  وندتان، و باقى مانده، كه در آن آرامشى از جانب خدا]عهد[او اين است كه صندوقِ 

   248اى است  اگر مؤمن باشيد، اين براى شما نشانه. آيد كنند، به نزد شما مى اند؛ و فرشتگان آن را حمل مى هارون بر جاى گذارده
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هر كه از آن بنوشد از من نيست، و هر كه از آن ننوشد، : آزمايد خدا شما را به جوى آبى مى: چون طالوت با سپاهيانش به راه افتاد، گفت
كه او و مؤمنانى كه همراهش بودند از آن  هنگامى. همه آنها، جز اندكى، از آن آب نوشيدند. يا فقط كف دستى آب بنوشد از من است

كه يقين داشتند كه خدا را ديدار خواهند كرد،  كسانى.ما امروز توانايى رويارويى با جالوت و سپاهيان او را نداريم: فتندنهر گذشتند، گ
چه بسيار شده كه گروهى اندك، به خواست خدا، بر گروهى بسيار پيروز گرديده است؛ و خدا يار و پشتيبان كسانى است كه صبر : گفتند



هاى ما را استوار دار، و ما  خداوندا، به ما صبر عطا كن، و قدم: ون با جالوت و سپاهش رو به رو شدند، گفتندو چ 249كنند و پايدارى مى
پس به خواست خدا آنها را شكست دادند، و داود جالوت را كشت؛ و خدا به داود فرمانروايى و حكمت عطا  250را بر كافران پيروز فرما

شد، ولى خدا به  كرد، زمين تباه مى وسيله برخى ديگر، بر كنار نمى و اگر خدا برخى از مردم را به. خواست به او آموخت كرد، و آنچه مى
   252خوانيم؛ و محققا تو از پيامبرانى راستى و درستى بر تو مى اينها آيات خداست كه به 251جهانيان لطف دارد
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از آنها كسى بود كه خدا با او سخن گفت؛ و درجات بعضى از آنها را . داديم ما برخى از اين پيامبران را بر برخى ديگر از ايشان برترى
خواست، بعد از پيامبران، مردم  اگر خدا مى. القُدس يارى كرديم وسيله روح بن مريم معجزات آشكار داديم، و او را به باال برد؛ و به عيسى

كردند؛ ولى با هم اختالف كردند؛ برخى از آنها ايمان آوردند، و  مىپس از اين كه داليل روشن برايشان آمده بود، با يكديگر جنگ ن
كه ايمان  اى كسانى 253كند كردند، ولى خدا هرچه بخواهد مى خواست با يكديگر جنگ نمى اگر خدا مى. برخى از ايشان كافر شدند

. ر آن خريد و فروش و دوستى و شفاعتى نيستكه روزى بيايد كه د ايم انفاق كنيد، پيش از آن ايد، از آنچه روزى شما ساخته آورده
خداى يكتا، كه خدايى جز او نيست، زنده و پاينده است؛ نه خمار خواب  254ستمگرند ]كه اين حكم را نپذيرند كسانى[كافران 

شفاعت كند؟  كيست كه بتواند بدون اجازه او در پيشگاهش. ها و زمين است از آنِ اوست خوابد؛ آنچه در آسمان گيردش و نه مى مى
. داند، و آنها به چيزى از علم او، جز آنچه خود بخواهد، آگاهى ندارند آنچه را كه پيش روى آنها و آنچه را كه پشت سر ايشان است مى

هيچ اجبارى در دين  255ها و زمين را فراگرفته است، و نگهدارى آنها بر او دشوار نيست؛ و او واال و بزرگ است كرسى او آسمان
كه منكر طاغوت شود و به خداى يكتا ايمان آورد، به دستاويز محكمى  كسى. راه درست از راه نادرست آشكار و معلوم شده است .نيست

   256و خدا شنوا و داناست. چنگ زده است كه گسستنى نيست
  

)42(  
  

  
ها هستند، كه آنها را از  دوستان و ياورانشان طاغوتو كافران، . برد ها به روشنايى مى خدا دوست و ياور مؤمنان است؛ و آنها را از تاريكى

را كه خدا به او  آيا داستان آن كسى 257آنها اهل آتش جهنّمند، و براى هميشه در آن خواهند ماند. برند ها مى روشنايى به تاريكى
خداوند من آن كسى است كه : يم گفتكرد؟ چون ابراه فرمانروايى داده بود نشنيدى، كه با ابراهيم درباره خداوندش بحث و مجادله مى

آورد، تو آن را از مغرب  خدا خورشيد را از مشرق برمى: ابراهيم گفت. ميرانم كنم و مى من هم زنده مى: ميراند؛ او گفت كند و مى زنده مى
كه بناهاى آن گذشت،  كه از شهرى مى يا مانند آن كسى 258كند خدا ستمگران را هدايت نمى. پس، آن كافر مبهوت شد. برآور

كند؟ خدا او را به مدت صد سال ميراند؛ و بعد او را  خدا چگونه مردم اين شهر را، پس از مرگشان، زنده مى: با خود گفت. فروريخته بود
ذا اى؛ به غ صد سال در اين حال بوده: خدا گفت. يك روز يا قسمتى از روز: اى؟ گفت چه مدت در اين حال بوده: زنده كرد، و به او گفت

؛ تا تو را آيتى ]كه چگونه پوسيده و از هم پاشيده است[ديگرگون نشده، و به خرت بنگر  ]با وجود گذشت زمان[ ات بنگر كه و نوشيدنى
چون . پوشانيم پيونديم و بر آن گوشت مى هم مى هاى خرت بنگر كه چگونه آنها را دوباره به اى براى مردم سازيم؛ و به استخوان و نشانه

   259دانم كه خدا بر هر كارى تواناست اكنون مى: بر او آشكار شد، گفت ]ساختن مردگان خدا در زندهقدرت [
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چرا، ولى : مگر باور ندارى؟ گفت: كنى؟ گفت خداوندا، به من نشان بده كه چگونه مردگان را زنده مى: و ياد كن آنگاه كه ابراهيم گفت
چهار پرنده بگير، و آنها را پاره پاره كن، و همه را با هم بياميز، و بر سر هر كوهى : خداوند فرمود .براى اين كه دلـم اطمينان پيدا كند

كه مالشان را  داستان كسانى 260آنگاه آنها را بخوان تا شتابان پيش تو آيند؛ و بدان كه خدا توانا و حكيم است. اى از آن را بگذار پاره
اى صد دانه باشد؛ و خدا آن را براى هر كه بخواهد  اى است كه هفت خوشه بروياند و در هر خوشه كنند، چون دانه در راه خدا انفاق مى

گذارند و آزارى  كنند، و در پى آن منّتى نمى كه مالشان را در راه خدا انفاق مى كسانى 261خدا گشايش بخش داناست. كند چند برابر مى
زبان خوش و گذشت، بهتر از انفاقى است  262و بيم و اندوهى نخواهند داشت رسانند، پاداششان پيش خداوندشان محفوظ است؛ نمى

ايد، انفاق خود را با منّت گذاردن و آزار رساندن،  كه ايمان آورده اى كسانى 263نياز و بردبار است دنبال آن آزارى باشد؛ و خدا بى كه به
داستان او، چون . كند، و به خدا و روز قيامت ايمان ندارد بينند خرج مىكه مردم ب كه مالش را به ريا و براى آن تباه نكنيد، مانند كسى

داستان سنگ صافى است كه روى آن خاكى باشد، و باران تندى بر آن ببارد، و آن خاك را با خود ببرد، و سنگ را همچنان سخت و 
   264كند ان را هدايت نمىخدا كافر. برند اى نمى اند بهره آنها از كارى كه به ريا كرده. صاف باقى بگذارد
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اى  كنند، چون داستان باغى است كه روى تپه كه مالشان را در راه خشنودى خدا و براى آرامش قلب خود انفاق مى و داستان كسانى
خدا . كم هم كافى استاش را دو چندان به بار آورد؛ و اگر باران تند بر آن نبارد، همان باران  باشد، و باران تندى بر آن ببارد، و ميوه

ها روان باشد؛ و  آيا كسى از شما دوست دارد كه باغى از خرما و انگور داشته باشد، كه در آن جوى 265بيند كنيد مى كارهايى را كه مى
دى آتشين به اى در آن داشته باشد؛ و خود به پيرى رسد و فرزندان خرد و ناتوان داشته باشد؛ و در چنين حالى ناگهان گردبا هر نوع ميوه

كه ايمان  اى كسانى 266كند، باشد كه بينديشيد روشنى بيان مى چنين به آن باغ برسد، و باغ بسوزد؟ خدا آيات خود را براى شما اين
ايم، انفاق كنيد؛ و قصد آن نكنيد كه از  ايد، و از آنچه براى شما از زمين بيرون آورده دست آورده ايد، از چيزهاى پاكى كه به آورده

شما را از [شيطان  267نياز و ستوده است گيريد، انفاق كنيد؛ و بدانيد كه خدا بى چيزهاى بد، چيزى كه خود آن را با اكراه مى
دارد؛ ولى خدا به شما وعده آمرزش  كارهاى زشت وامى دهد، و شما را به به شما وعده فقر مى ]ترساند و كردن و تهيدست شدن مى انفاق

دهد؛ و به هر كه حكمت داده شده،  خدا حكمت را به هر كه بخواهد مى 268خدا گشايش بخش داناست. دده و لطف خويش را مى
   269شوند خير زيادى به او داده شده است؛ فقط خردمندان متوجه اين حقيقت مى
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آشكارا انفاق كنيد، خوب است، و اگر آن را اگر  270داند؛ و ستمگران ياورى ندارند ايد، خدا آن را مى هر انفاقى يا هر نذرى كه كرده

 271كنيد آگاه است و خدا از كارهايى كه مى. زدايد اى از گناهانتان را مى پنهان داريد و به تهيدستان بدهيد، براى شما بهتر است، و پاره
سود خود شماست؛ و فقط  كنيد، به كند؛ و هر مالى كه انفاق هدايت آنها بر عهده تو نيست، بلكه خدا هر كس را كه بخواهد هدايت مى

شود، و به شما ستم  دست آوردن خشنودى خدا انفاق كنيد؛ و هر مالى كه انفاق كنيد، پاداش آن به تمامى به شما داده مى براى به
براى تأمين [اند، و توانايى مسافرت در زمين  اختصاص به تهيدستانى دارد كه در راه خدا درمانده شده ] صدقات[انفاق  272نخواهد شد
شان  آنها را از حالت چهره. پندارد نياز مى كه به وضع آنها آشنا نيست، آنها را، به علت آبرو داريشان، بى كسى. را ندارند ]معاش خود

كه مالشان را در  كسانى 273و هر مالى كه انفاق كنيد، خدا از آن آگاه است. كنند نمى با اصرار از مردم درخواست كمك. شناسى مى
   274كنند، پاداششان پيش خداوندشان محفوظ است، و بيم و اندوهى نخواهند داشت شب و روز، پنهانى و آشكارا انفاق مى
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: سبب است كه گفتند اين بدان. خيزند باشد، در قيامت از گور بر مى اش كرده كه شيطان ديوانه خورند، فقط مانند كسى كه ربا مى كسانى
كه چون نصيحت خداوندش  كسى. كه خدا خريد و فروش را حالل، و ربا را حرام كرده است آن خريد و فروش مانند رباست؛ و حال

باز رباخوارى كند، اهل آتش جهنّم است كه  و كسى. برايش آمد، از رباخوارى دست كشيد، سودهاى پيشين از آن او، و كارش با خداست
خدا هيچ ناسپاس . كند را افزون مى ]انفاق[كند و صدقات  كاهد و نابود مى خدا ربا را مى 275و براى هميشه در آن خواهد ماند

پاداششان پيش  كه ايمان آوردند و كارهاى درست و شايسته كردند و نماز خواندند و زكات دادند، كسانى 276گناهكارى را دوست ندارد
ايد، از نافرمانى خدا بترسيد، و اگر مؤمنيد،  كه ايمان آورده اى كسانى 277خداوندشان محفوظ است، و بيم و اندوهى نخواهند داشت

اگر توبه ايد، و  اگر چنين نكنيد، بدانيد كه به جنگ با خدا و پيامبر او برخاسته 278واگذار كنيد ]به بدهكار[هرچه را كه از ربا باقى مانده 
اگر بدهكار  279شود كنيد، و به شما هم ستم نمى تان از آنِ شماست، ستم نمى كنيد و دست از رباخوارى برداريد، اصل سرمايه

از  280دانيد كه چنانچه آن را ببخشيد براى شما بهتر است تنگدست باشد، به او مهلت دهيد تا گشايشى يابد؛ و اگر دانا باشيد، مى
شود، و به كسى ستم  شويد، و آنگاه به هر كسى پاداش عملش به تمامى داده مى در آن پيش خدا بازگردانده مىروزى بترسيد كه 

   281نخواهد شد 
  

)47(  
  

  
اى از روى عدالت  و بايد ميان شما نويسنده. دهيد، آن را بنويسيد ايد، هرگاه وامى تا مدتى معين به يكديگر مى كه ايمان آورده اى كسانى

كه  بايد بنويسد، و كسى. و نويسنده نبايد از نوشتن آن، همان طور كه خدا به او آموخته است، خوددارى كند. درستى آن را بنويسد بهو 
اگر وام گيرنده سفيه يا . اختيار خويش پروا كند، و چيزى از آن را فرونگذارد گيرد بايد بگويد تا او بنويسد، و بايد از خدا، صاحب وام مى
و دو تن از مردان خود را شاهد . درستى، بگويد تا نوشته شود اشد، يا نتواند بگويد، پس بايد سرپرست او، از روى عدالت و بهصغير ب
اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن را، از شهودى كه مورد رضايت شما باشند، شاهد بگيريد، كه اگر يكى از آن زنان فراموش . بگيريد

از نوشتن آن، چه كم باشد چه . و چون شهود براى شهادت دعوت شدند، نبايد از شهادت سر باز زنند. دآورى كندكرد، ديگرى او را يا
تر است؛  كه شك نكنيد مطمئن تر، و براى شهادت بهتر، و براى آن كار پيش خدا عادالنه اين. زياد، و از نوشتن مدت آن، خوددارى نكنيد

. صورت بر شما گناهى نيست كه آن را ننويسيد كنيد، در اين دست مى پول و جنس را دست بهكه داد و ستدى نقدى باشد كه  مگر آن
از . ايد به نويسنده و شاهد نبايد زيان برسد؛ اگر به آنها زيان برسانيد از اطاعت خدا خارج شده. كنيد شاهد بگيريد هرگاه داد و ستدى مى

   282داند دا هر چيزى را مىخ. دهد خدا به شما آموزش مى. نافرمانى خدا بترسيد
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اگر به يكديگر اطمينان كرديد، و يكى به ديگرى امانتى سپرد، . يابيد، چيزى به گرو بگيريد اى نمى و اگر در سفر هستيد و نويسنده

و شهادت را كتمان نكنيد، . باشد پروا كند اختيارش مى كس كه امين بوده بايد امانت را به صاحبش بازگرداند، و بايد از خدا كه صاحب آن
ها و هرچه در زمين  هرچه در آسمان 283داند كنيد مى خدا كارهايى را كه مى. كه هر كس شهادت را كتمان كند به دل گناهكار است

را خواهد  اگر آنچه را كه در دل داريد آشكار سازيد يا پنهان كنيد، خدا آن را با شما حساب خواهد كرد؛ آنگاه هر كه. است از آنِ خداست
پيامبر به آنچه از جانب خداوندش به او نازل شده ايمان  284خدا بر هر كارى تواناست. كند بخشد، و هر كه را خواهد عذاب مى مى

يك از پيامبران او فرقى  ميان هيچ: گويند ها و پيامبران او ايمان دارند؛ و مى دارد؛ و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان او و كتاب
خدا  285سوى توست خواهيم، كه بازگشت همه به شنيديم و اطاعت كرديم؛ خداوندا، آمرزش تو را مى: گويند يم؛ و مىگذار نمى
. سود خود او، و هر كار بدى كند به زيان خود اوست هر كس هر كار نيكى كند به. كند كس را جز به اندازه تواناييش تكليف نمى هيچ



كه پيش از ما بودند  خداوندا، تكليف گران، آن گونه كه بر عهده كسانى. رديم، ما را مجازات نكنخداوندا، اگر فراموش كرديم يا خطا ك
گناه ما را ببخش، و ما را بيامرز، و به ما رحم . خداوندا، آنچه را كه طاقت آن را نداريم، بر ما تكليف نكن. گذاشتى، بر عهده ما نگذار

  286پيروز فرما تو موالى ما هستى، پس ما را بر كافران. كن
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  3سوره آل عمران 
  مدنى و داراى دويست آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

هاى آسمانى پيشين است،  كننده كتاب قرآن را كه تصديق 2خداى يكتا، كه خدايى جز او نيست، زنده و پاينده است 1الف، الم، ميم
را نازل  ]جداكننده حق از باطل[كه راهنماى مردم است، پيش از آن نازل كرد؛ و فُرقان  3بحق بر تو نازل كرد؛ و تورات و انجيل را،

هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا پوشيده  4گير است شوند، عذابى سخت دارند؛ و خدا توانا و انتقام كه منكر آيات خدا مى كسانى. كرد
هيچ خدايى جز او، كه توانا و حكيم است، وجود . كند د، نقشبندى مىها، هرگونه كه بخواه او كسى است كه شما را در رحم 5نيست
كه  اما كسانى. اند اى ديگر متشابه و پاره. آنها اصل كتابند. اى از آن، آيات محكم است پاره. كه قرآن را بر تو نازل كرد اوست كسى 6ندارد

كه  زيرا خواستار انحراف مردم و خواستار تأويل متشابهاتند، با آنروند،  در دلشان انحراف و ميل به باطل است، در پى متشابهات آن مى
فقط . ما به آن ايمان آورديم، همه آن از جانب خداوند ماست: گويند و آنها كه در دانش استوارند مى. داند تأويل آن را جز خدا كسى نمى

هاى ما را به باطل متمايل نساز، و  اى، دل را هدايت كرده خداوندا، اكنون كه ما 7گيرند شوند و پند مى خردمندان متوجه اين حقيقت مى
و . آورى كه هيچ شكّى در آن نيست گرد مى روزى خداوندا، تو مردم را در آن 8اى رحمت خويش را به ما عطا فرما، كه تو بسيار بخشنده

   9كند يقين خدا برخالف وعده كارى نمى به
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به شيوه فرعونيان و  10آنها هيزم آتش جهنّمند. فرزندانشان، هيچ سودى براى آنها در برابر خدا ندارندكه كافر شدند، اموال و  كسانى
به  11خدا سخت كيفر است. كه پيش از آنها بودند، آيات ما را دروغ شمردند؛ و خدا به كيفر گناهانشان آنها را دچار عذاب كرد كسانى

براى شما در دو گروهى كه با  12شويد؛ و جهنّم بد جايگاهى است ر جهنّم گردآورده مىزودى مغلوب خواهيد شد، و د به: كافران بگو
جنگيدند، و گروه ديگر كافر بودند، كه آنها را به چشم خويش دو برابر  گروهى در راه خدا مى: يكديگر برخورد كردند نشانه و عبرتى است

داشتن  دوست 13در اين امر براى اهل بصيرت عبرتى است. سازد مى خدا هر كه را بخواهد به يارى خويش نيرومند. ديدند خود مى
هاى عالى نشاندار و چهارپايان و كشتزارها در چشم  داشتن زنان و فرزندان و اموال هنگفت از زر و سيم و اسب ها، چون دوست خواستنى

آيا شما را به بهتر از : بگو 14خوب پيش خداست كه بازگشتگاه آن اينها همه وسايل زندگى دنيا هستند؛ و حال. مردم آراسته شده است
ها در آن روان است، و هميشه در آن  هايى دارند كه جوى كنند، پيش خداوندشان بهشت كه پرهيزگارى مى اينها آگاه كنم؟ كسانى

   15بيند و خدا بندگان خود را مى. خواهند ماند؛ و همسران پاك دارند، و خشنودى خدا شامل حالشان است
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بندگانى صبور و با  16ايم، گناهان ما را بيامرز، و ما را از عذاب آتش دوزخ حفظ فرما خداوندا، ما ايمان آورده: گويند بندگانى كه مى
خدا و فرشتگان و دانشمندان گواهى  17طلبند كننده و آنها كه هنگام سحر از خدا آمرزش مى استقامت و راستگو و مطيع و انفاق

 18كه خدايى جز خداى يكتا، كه عادل و بر پاى دارنده عدل است، نيست، خدايى جز او، كه توانا و حكيم است، وجود ندارددهند  مى
و به حقانيت قرآن و [كه علم براى آنها حاصل شد  اهل كتاب پس از آن. است ]تسليم محض بودن در برابر خدا[دين نزد خدا اسالم 

كه منكر آيات خدا شود، بداند  كسى. روى حسادت و تجاوز نسبت به همديگر، با يكديگر اختالف كردند، فقط از ]پيامبر خاتم آگاه شدند
و به اهل . ايم من و پيروانم خود را تسليم خدا كرده: اگر با تو بحث و مجادله كردند، بگو 19رسد كه خدا خيلى زود به حساب بندگان مى

اند، و اگر روى  اند، هدايت يافته ايد؟ اگر تسليم شده آيا شما هم تسليم فرمان خدا شده: گوكتاب و آنها كه داراى كتاب آسمانى نيستند، ب
كنند، و پيامبران را  را كه آيات خدا را انكار مى كسانى 20بيند خدا كارهاى بندگانش را مى. برتافتند، وظيفه تو فقط رساندن پيام خداست

آنها كسانى هستند كه  21كشند، به عذابى دردناك بشارت بده دهند مى فرمان مى كشند، و مردمى را كه به عدل و داد به ناحق مى
   22اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده است، و هيچ ياورى ندارند
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آنها اند نديدى كه چون دعوت شوند كه كتاب خدا ميان آنها حكم كند، گروهى از  اى از كتاب آسمانى يافته را كه بهره آيا كسانى
اند، آنها  هايى كه بافته رسد، و دروغ آتش جهنّم جز چندروزى به ما نمى: سبب است كه گفتند اين بدان 23گردانند؟ مى پذيرند، و روى نمى

كه شكّى در آن نيست گردآوريم، و پاداش  كه آنها را در روزى پس حالشان چگونه خواهد بود هنگامى 24را در دينشان فريب داده است
خداوندا، اى فرمانرواى هستى، به هر كس بخواهى فرمانروايى : بگو 25كس به تمامى به او داده شود، و به كسى ستم نشود؟عمل هر 

گردانى؛  دهى، و هركس را بخواهى خوار مى ستانى؛ به هركس بخواهى عزّت مى دهى، و از هر كس بخواهى فرمانروايى را بازمى مى
كنى؛ از موجود بيجان جاندار  كنى، و روز را داخل شب مى شب را داخل روز مى 26هر كار توانايىدست توست؛ و تو بر  ها به همه خوبى

جاى  مؤمنان، كافران را به 27دهى آورى؛ و هر كس را بخواهى بدون حساب روزى مى آفرينى و از موجود جاندار بيجان پديد مى مى
خدا شما . اى ندارد، مگر اين كه از آنها بيمناك باشيد و تقيه كنيد خدا رابطه مؤمنان دوست و پشتيبان خود نگيرند؛ و هر كه چنين كند، با

هاى شماست، پنهان داريد يا  اگر آنچه را كه در دل: بگو 28سوى خداست دهد؛ و بازگشت همه به را از نافرمانى و عقوبت خود بيم مى
   29داند؛ و خدا بر هر كارى تواناست است مى ها و زمين داند؛ و آنچه را كه در آسمان آشكار كنيد، خدا آن را مى
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. اى دور باشد كند كه ميان او و كارهاى بدش فاصله يابد؛ و آرزو مى كه هر كس هر كار نيك و بدى كه كرده، همه را حاضر مى روزى
اگر خدا را دوست داريد، از من پيروى كنيد، تا : بگو 30خدا به بندگان خود مهربان است. ترساند خدا شما را از نافرمانى و عذاب خود مى

كار  اگر از اين. از خدا و پيامبر اطاعت كنيد: بگو 31خدا آمرزگار مهربان است. خدا نيز شما را دوست بدارد، و گناهانتان را بيامرزد
 33و خاندان عمران را بر جهانيان برگزيدخدا، آدم و نوح و خاندان ابراهيم  32سرپيچى كنند، بدانند كه خدا كافران را دوست ندارد

خداوندا، من فرزندى را كه در : و ياد كن آنگاه كه زن عمران گفت 34و خدا شنوا و داناست. فرزندانى كه برخى از نسل برخى ديگرند
ام ــ و  اوندا، من دختر زاييدهخد: و چون او را بزاد، گفت 35ام، آن را از من بپذير، كه تو شنوا و دانايى شكم دارم نذر خدمت به تو كرده

اه تو خدا به آنچه زاييده بود داناتر بود ــ و پسر چون دختر نيست؛ و نام او را مريم نهادم، و او و فرزندانش را از شرّ شيطان مطرود در پن
هرگاه زكريا در محراب . تخوبى پرورشش داد، و زكريا را به سرپرستى او گماش پس خداوندش او را به نيكويى پذيرفت، و به 36آوردم

اين از جانب خداست، : گفت اى مريم، اين غذا از كجا برايت آمده است؟ او مى: گفت مى. يافت شد، غذايى پيش او مى بر مريم وارد مى
   37دهد حساب روزى مى كه خدا به هر كس بخواهد بى
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خداوندا، از جانب خود فرزندى پاك به من عطا فرما، كه تو دعا را : اينجا بود كه زكريا خداوند خويش را به كمك خواند و گفت
دهد، كه او كلمه خدا  كه او در محراب به نماز ايستاده بود، فرشتگان او را ندا دادند كه خدا تو را به يحيى مژده مى درحالى 38شنوى مى

توانم  خداوندا، چگونه مى: زكريا گفت 39از شايستگان استدار و پيامبرى  كند، و بزرگوار و خويشتن را تصديق مى ])ع(بن مريم عيسى[
: زكريا گفت 40كند خدا هر كارى را كه بخواهد مى: ام و همسرم نازاست؟ فرشته گفت كه من پير شده پسرى داشته باشم، درحالى

خداوند خويش را . با مردم سخن نگويىنشانه تو اين است كه سه روز جز به اشاره : خداوند فرمود. اى براى من قرار ده خداوندا، نشانه
اى مريم، خدا تو را : و ياد كن آنگاه كه فرشتگان به مريم گفتند 41بسيار ياد كن، و شبانگاهان و بامدادان او را به پاكى بستاى

و سجده كن، و با اى مريم، از خداوند خويش اطاعت كن،  42برگزيده، و پاك و پاكيزه ساخته، و تو را بر زنان جهان برترى داده است
انداختند  كشى، مى هايشان را، براى قرعه كه قلم هنگامى. كنيم اين از خبرهاى غيب است، كه به تو وحى مى 43نمازگزاران نماز بگزار

و  44كردند تو نزدشان نبودى عهده بگيرد، تو پيش آنها نبودى؛ و وقتى با هم كشمكش مى كه كدام يك از آنها كفالت مريم را به
بن مريم است، كه در دنيا و آخرت  نام او مسيح، عيسى. دهد اى از جانب خود مژده مى اى مريم، خدا تو را به كلمه: گان گفتندفرشت

   45آبرومند و از مقرّبان خداست
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توانم پسرى داشته باشم، و  خداوندا، چگونه مى: مريم گفت 46گويد، و از شايستگان است و با مردم در گهواره و در بزرگسالى سخن مى

كارى اراده كند، فقط به  آفريند؛ چون به چـنـيـن مى خدا هـرچـه بـخـواهـد ايـن: كه بشرى به من دست نزده است؟ فرشته گفت آن حال
سوى  و او را به رسالت به 48آموزد و خدا به او كتاب آسمانى و حكمت و تورات و انجيل را مى 47باشد باش؛ و مى: گويد آن مى

من براى شما از گل چيزى به شكل : ام اى آورده من از جانب خداوند شما برايتان معجزه: گويد فرستد، كه به آنها مى اسرائيل مى بنى
دهم؛ و مرده را زنده  مى شود؛ و به اذن خدا كور مادرزاد و پيس را شفا اى مى دمم، و آن به اذن خدا پرنده سازم، و در آن مى پرنده مى

اگر مردم باايمانى باشيد، مسلما اين معجزات . دهم كنيد، خبر مى هايتان ذخيره مى خوريد و آنچه در خانه كنم؛ و به شما از آنچه مى مى
ى را كه بر اى از چيزهاي كنم؛ و پاره و تورات را كه پيش از من نازل شده است، تصديق مى 49براى شما نشانه راستى رسالت من است
ام، پس، از خدا بترسيد و از من اطاعت  اى از جانب خداوندتان پيش شما آمده من با نشانه. كنم شما حرام گرديده، براى شما حالل مى

چون عيسى دريافت كه به او  51اختيار شماست، پس او را بندگى كنيد، كه راه راست اين است اختيار من و صاحب خدا صاحب 50كنيد
ايم، و گواه باش كه  ما ياران خداييم؛ به خدا ايمان آورده: چه كسانى در راه خدا ياران من هستند؟ حواريون گفتند: آورند، گفت ايمان نمى

   52ما تسليم او هستيم 
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آنها نيرنگ كردند، و  53دهندگان بنويس اى ايمان آورديم، و از پيامبر پيروى كرديم؛ ما را در زمره گواهى خداوندا، ما به آنچه نازل كرده

ميرانم، و تو را  اى عيسى، من تو را مى: و ياد كن هنگامى را كه خدا گفت 54كنندگان است خدا هم نيرنگ كرد؛ و خدا بهترين نيرنگ
اه بازگشت شما آنگ. دهم سازم، و تا روز قيامت پيروان تو را باالتر از كافران قرار مى برم، و تو را از كافران پاك مى پيش خودم باال مى

سختى عذاب  و اما كافران را در دنيا و آخرت به 55كنم كرديد، ميان شما حكم مى پيش من است، و من درباره آنچه در آن اختالف مى



اند، خدا پاداششان را به تمامى  كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده و كسانى 56كنم، و آنها هيچ ياورى نخواهند داشت مى
آفرينش عيسى  58خوانيم آميز است كه بر تو مى اينها آيات و اندرزهاى حكمت 57خدا ستمگران را دوست ندارد. دهد ايشان مى به

سخن راست و درست همان  59باش؛ و او وجود يافت: پيش خدا، همچون آفرينش آدم است، كه او را از خاك آفريد، و آنگاه به او گفت
كه درباره  اكنون كه علم و آگاهى براى تو حاصل شده است، به كسانى 60پس، از ترديدكنندگان نباشاست كه از جانب خداوند توست، 
بياييد تا ما فرزندانمان را و شما فرزندانتان را، ما زنانمان را و شما زنانتان را، و ما خودمان را و : كنند بگو عيسى با تو بحث و مجادله مى

   61ا و تضرّع و نفرين كنيم، كه لعنت خداى بر دروغگويان باشدشما خودتان را فراخوانيم، آنگاه دع
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اگر نپـذيـرفتنـد  62اين داستان حقيقى مسيح است؛ هيچ خدايى جز خداى يكتا نيست؛ و خداى يكتاست كه توانا و حكيم است

كه ميان ما و شما يكسان است پيروى  اى بياييد از همان كلمه: اى اهل كتاب: بگو 63شناسد مفسدنـد و خـدا مفسدان را خوب مى
اختيار  كنيم؛ و آن اين كه تنها خداى يكتا را بندگى كنيم، و چيزى را شريك او نسازيم، و برخى از ما برخى ديگر را، به جز خدا، صاحب

ابراهيم بحث و مجادله  اى اهل كتاب، چرا درباره 64گواه باشيد كه ما تسليم فرمان خدا هستيم: اگر نپذيرفتند، بگوييد. خود نگيرد
دانستيد  اين شما هستيد كه درباره چيزى كه مى 65انديشيد؟ كه تورات و انجيل بعد از او نازل شده است، آيا نمى آن كنيد، و حال مى

سيحى ابراهيم يهودى يا م 66دانيد داند و شما نمى كنيد؟ خدا مى دانيد مجادله مى مجادله كرديد، پس چرا درباره چيزى هم كه نمى
ترين مردم به ابراهيم، پيروان او، و اين پيامبر، و كسانى هستند كه به اين  نزديك 67نبود، بلكه موحد و مسلمان بود، و مشرك نبود

كه آنها  آن گروهى از اهل كتاب دوست دارند كه شما را گمراه كنند، و حال 68اند، و خدا دوست و ياور مؤمنان است پيامبر ايمان آورده
درستى آن گواهى  كه خود به كنيد، با آن اى اهل كتاب، چرا آيات خدا را انكار مى 69كنند، و متوجه نيستند را گمراه مى خودشان

   70دهيد؟ مى
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به : گروهى از اهل كتاب گفتند 71كنيد؟ كه از حقيقت آگاهيد، آن را پنهان مى و با آن. آميزيد اى اهل كتاب، چرا حق را به باطل مى

فقط : و گفتند 72قرآنى كه بر مسلمانان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز انكارش كنيد، تا آنها از دين خود برگردند
باور نكنيد كه به كسى همانند آنچه : و گفتند. هدايت حقيقى، هدايت خداست: بگو. كند ايمان بياوريد كه از دين شما پيروى مى به كسى
دست خداست، آن را به هر كس خواهد  فضل به: بگو. داده شده، داده شود، يا بتوانند پيش خداوندتان بر ضد شما حجت بياورندبه شما 
خدا داراى الطاف بيكران . گرداند هر كه را بخواهد مخصوص رحمت خويش مى 73كند، كه خدا گشايش بخش داناست عطا مى

گرداند، و از آنها كسى است كه اگر  يارى پيش او به امانت بسپارى، آن را به تو برمىاز اهل كتاب كسى است كه اگر مال بس 74است
سبب است كه  اين بدان. دهد، مگر اين كه دائما بر سر راهش بايستى دينارى پيش او به امانت بگذارى، آن را به تو بازپس نمى

آرى،  75دانند گويند و خودشان هم اين را مى از قول خدا دروغ مى. كه كتاب آسمانى ندارند بر ما حق اعتراضى ندارند كسانى: گويند مى
بهاى  كه پيمان خدا و سوگندهاى خود را به كسانى 76هر كه به پيمان خود وفا كند، و پرهيزگارى نمايد، خدا پرهيزگاران را دوست دارد

سازد، و عذابى دردناك  نگرد، و پاكشان نمى آنها نمى گويد، و به اى ندارند، و خدا با آنها سخن نمى فروشند، در آخرت بهره ناچيزى مى
   77دارند
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گردانند كه شما پنداريد سخنانشان از كتاب آسمانى است، و  گروهى از آنها هستند كه زبانشان را چنان به خواندن كتاب آسمانى مى

از قول خدا دروغ . كه از جانب خدا نيست آن حالاين سخنان از جانب خداست، و : گويند كه از كتاب آسمانى نيست؛ و مى آن حال
هيچ بشرى را نسزد كه خدا به او كتاب آسمانى و حكم و پيامبرى بدهد، آنگاه او به مردم  78دانند گويند، و خودشان هم اين را مى مى

آموزيد، و خود در آن  يگران مىهمان طور كه كتاب آسمانى را به د: بندگان خدا نباشيد، بندگان من باشيد؛ بلكه بايد بگويد: بگويد
كه تسليم خدا  آيا پس از آن. دهد كه فرشتگان و پيامبران را خداوند خود بگيريد و به شما فرمان نمى 79خوانيد، خداپرست باشيد مى
كتاب و حكمت دادم، و ياد كن هنگامى را كه خدا از پيامبران پيمان گرفت كه هرگاه به شما  80دهد؟ ايد، شما را به كفر فرمان مى شده

آيا اقرار داريد : آنگاه فرمود. كند به رسالت پيش شما آمد، به او ايمان آوريد، و او را يارى كنيد سپس پيامبرى كه آيين شما را تصديق مى
از اين پس، از اين  و هر كه 81پس گواه باشيد، و من هم با شما گواهم: فرمود. اقرار داريم و پذيرفتيم: و اين پيمان مرا پذيرفتيد؟ گفتند

ها و زمين هستند، چه از  كه در آسمان كه تمام كسانى آن خواهند؟ و حال آيا دينى جز دين خدا مى 82پيمان سرپيچى كند، نافرمان است
   83شوند روى ميل و چه به اكراه، تسليم خدا هستند، و پيش او بازگردانده مى
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شده، و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان و نوادگان او نازل شده، و آنچه به ما به خدا و آنچه بر ما نازل : بگو
گذاريم؛ و ما همه  يك از ايشان فرق نمى موسى و عيسى و پيـامبـران ديگـر از جـانـب خداوندشان داده شده، ايمان داريم؛ و ميان هيچ

چگونه خدا  85يار كند، هرگز از او پذيرفته نخواهد شد، و او در آخرت زيانكار استو هر كه دينى جز اسالم اخت 84تسليم او هستيم
هاى روشن نيز براى آنها آمد، باز  كه ايمان آوردند، و گواهى دادند كه اين پيامبر حق است و نشانه مردمى را هدايت كند كه پس از آن

 87ين است كه لعنت خدا و فرشتگان و مردم، همگى بر ايشان استسزاى آنها ا 86كند كافر شدند؟ خدا مردم ستمكار را هدايت نمى
كه پس از آن توبه كردند، و كار  مگر كسانى 88دهند شود و مهلتشان نمى براى هميشه در آن لعنت خواهند ماند، عذابشان سبك نمى

دند، و سپس بر كفر خود افزودند، هرگز كه پس از ايمانشان كافر ش كسانى 89خود را اصالح نمودند، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است
كه كافر شدند و در حال كفر مردند، اگر زمين را پر از طال كنند و آن را فديه  كسانى 90آنها گمراه هستند. شان پذيرفته نخواهد شد توبه

   91د كه آنها را يارى كندرا ندارن آنها عذابى دردناك دارند، و كسى. يك از آنها پذيرفته نخواهد شد و عوض دهند، هرگز از هيچ
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ها براى  همه خوردنى 92كه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد؛ و هرچه انفاق كنيد خدا از آن آگاه است رسيد مگر آن هرگز به نيكى نمى

اگر راست : بگو. كه تورات نازل شود، بر خودش حرام كرده بود پيش از آن ]يعقوب[اسرائيل حالل بود، جز آنچه كه اسرائيل  بنى
پس، از . خدا راست گفت: بگو 94و هر كه بعد از اين بر خدا دروغ بندد ستمكار است 93گـويـيـد، تـورات را بياوريد و آن را بخوانيد مى

اى است كه در  اى كه براى عبادت مردم بنا شده، خانه نخستين خانه 95آيين ابراهيم، كه يكتاپرست بود و مشرك نبود، پيروى كنيد
هاى روشن و مقام ابراهيم است؛ و هر كه داخل آن  در آن نشانه 96كّه است، كه پربركت و فرخنده است، و مايه هدايت جهانيان استم

بر عهده مردم است كه چنانچه توانايى رفتن به آنجا را داشته باشند، براى خدا به آنجا بروند؛ و هر كه منكر شود، . شود در امان است
اى : بگو 98كنيد؟ خدا شاهد كارهاى شماست اى اهل كتاب، چرا آيات خدا را انكار مى: بگو 97نياز است جهانيان بىبداند كه خدا از 

 و درستى آن راه برراستى[ كه خود با آن خواهيد منحرفش كنيد، و مى داريد، از راه خدا بازمى را كه ايمان آورده، چرا كسى اهل كتاب،
ايد، اگر از گروهى از اهل كتاب اطاعت كنيد، شما را بعد  كه ايمان آورده اى كسانى 99كنيد غافل نيست مىگواهيد؟ خدا از كارهايى كه ]

   100گردانند از ايمانتان به كفر برمى
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بدون شود، و پيامبر خدا در ميان شماست؟ هر كس به خدا تمسك جويد،  كه آيات خدا بر شما خوانده مى كنيد، با آن چگونه انكار مى
كه شايسته ترس از اوست، بترسيد؛ و نميريد  ايد، از خدا چنان كـه ايـمـان آورده اى كسـانـى 101شك به راه راست هدايت شده اسـت

چنگ بزنيد، و پراكنده نشويد؛ و نعمت خدا را بر خود  ]قرآن[همگى به ريسمان خدا  102باشيد )تسليم فرمان خدا(كه مسلمان  جز آن
هاى شما محبت ايجاد كرد، و به لطف او با يكديگر برادر شديد؛ و بر لبه گودالى از آتش  من هم بوديد، و خدا ميان دلياد كنيد كه دش

بايد از ميان شما  103كند، تا هدايت شويد روشنى بيان مى چنين به خدا آيات خود را براى شما اين. بوديد، خدا شما را از آن نجات داد
شما  104اينها كسانى هستند كه رستگارند. كار نيك دعوت كنند، و امر به معروف و نهى از منكر نمايند بهگروهى باشند كه مردم را 

آنها عذابى بزرگ . كه آيات و داليل روشن براى آنها آمد، باز پراكنده شدند و دچار اختالف گرديدند مانند كسانى نباشيد كه با آن
آيا بعد از ايمان آوردنتان كافر شديد؟ : شود اما به سياهرويان گفته مى. گردد ى سياه مىهاي هايى سپيد و روى كه روى روزى 105دارند

و اما سپيدرويان در رحمت خدا خواهند بود، و براى هميشه در آن خواهند  106كه كفر ورزيديد، عذاب را بچشيد سزاى آن پس به
   108كند خدا به جهانيان ستم نمى. يمخوان راستى و درستى بر تو مى اينها آيات خداست كه به 107ماند
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سود بشريت پديد  شما بهترين امتى هستيد كه به 109گردد هـا و زمين است از آنِ خداست؛ و كارها به خدا بازمى هـرچـه در آسمـان

. كتاب ايمان بياورند، برايشان بهتر استاگر اهل . داريد، و به خداى يكتا ايمان داريد داريد و از بدى بازمى آمده است؛ زيرا به نيكى وامى
رسانند؛ و اگر با شما بجنگند،  جـز انـدكـى آزار و اذيـّت هرگز به شما زيانى نمى 110برخى از آنها مؤمنند، ولى بيشترشان نافرمانند

آنها . خدا و در پناه امان مردم درآيندكه در پناه امان  اند، مگر آن هر جا باشند دچار خوارى 111يابند كنند، و يارى و پيروزى نمى فرار مى
سبب بود كه  كشتند؛ و اين بدان كردند، و پيامبران را به ناحق مى گرفتار خشم خدا، و دچار بدبختى شدند، زيرا آيات خدا را انكار مى

در دل شب آيات خدا را  پردازند، و گروهى از آنها به طاعت و عبادت خدا مى. اهل كتاب يكسان نيستند 112كردند سركشى و تجاوز مى
دارند، و خود در كارهاى  دارند و از بدى بازمى به خدا و روز آخرت ايمان دارند؛ و به نيكى وامى 113نهند خوانند و سر به سجده مى مى

   115شناسد  خدا پرهيزگاران را خوب مى. شود و هر كار نيكى كنند، ناديده گرفته نمى 114آنها از شايستگانند. شتابند نيك مى
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آنها اهل آتش جهنّمند و براى هميشه در . توانند در برابر خدا كارى براى آنها انجام دهند كه كافر شدند، اموال و فرزندانشان نمى كسانى
نابود كنند، چون باد سردى است كه به كشتزار مردمى ستمگر برسد و آن را  آنچه آنها در زندگى اين دنيا خرج مى 116آن خواهند ماند

ايد، دوست محرم رازى غير از  كه ايمان آورده اى كسانى 117كنند خدا به آنها ستم نكرده، بلكه آنها خود به خويشتن ستم مى. كند
كينه از سخنانشان . دوست دارند كه شما در رنج باشيد. كنند آنها از هيچ خرابكارى در كار شما كوتاهى نمى. مسلمانان براى خود نگيريد

 118روشنى بيان كرديم ها را به اگر بفهميد، ما براى شما نشانه. تر است كنند، بسيار بزرگ اى كه در دل پنهان مى ت؛ و كينهآشكار اس
هاى آسمانى  كه شما به همه كتاب توجه داشته باشيد كه اين شما هستيد كه آنها را دوست داريد، ولى آنها شما را دوست ندارند، با آن

ايم، و چون با يكديگر تنها شوند، از شدت خشمى كه نسبت به شما دارند،  ايمان آورده: گويند ا را ببينند، مىچون شم. ايمان داريد
اگر نيكى به شما  119هاست آگاه است از شدت خشم خود بميريد، كه خدا از آنچه در دل: بگو. گزند انگشتان خويش را به دندان مى



اگر صبر و پايدارى كنيد و پرهيزگارى نماييد، . شوند بدى براى شما پيش آيد، بدان شادمان مىسازد، و اگر  رسد، آنها را اندوهگين مى
ات  كه بامدادان از پيش خانواده و به يادآر هنگامى 120كنند احاطه دارد كارهايى كه مى خدا به. رساند نيرنگشان هيچ زيانى به شما نمى

   121خود جاى دهى، و خدا شنوا و داناست بيرون آمدى، تا مؤمنان را براى جنگيدن در مواضع
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خدا  122و مؤمنان بايد بر خدا توكل كنند. كه خدا ياورشان بود خواستند كه در جنگ سستى كنند، با آن آنگاه كه دو گروه از شما مى

آنگاه كه  123كه سپاسگزارى نماييدپس، از نافرمانى خدا بترسيد، باشد . كه شما ضعيف بوديد آن شما را در جنگ بدر يارى كرد، و حال
آرى، اگر  124فرستد، يارى كند؟ اى كه فرومى هزار فرشته آيا براى شما كافى نيست كه خداوندتان شما را به سه: به مؤمنان گفتى

و خدا آن  125كند پايدارى كنيد و پرهيزگارى نماييد، و دشمنان بر شما بتازند، خداوندتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار كمك مى
و يارى و پيروزى فقط از جانب خداى تواناى حكيم . هايتان بدان اطمينان پيدا كند و آرام گيرد اى براى شما قرار داد تا دل را فقط مژده

نيست؛ يا دست تو  كارها به يك از اين هيچ 127تا گروهى از كافران را هالك كند، يا آنها را خوار گرداند، تا نوميد بازگردند 126است
هر كه را . ها و آنچه در زمين است از آنِ خداست آنچه در آسمان 128كند، زيرا آنها ستمكارند پذيرد، يا عذابشان مى خدا توبه آنها را مى

بر ايد، ربا را چند برا كه ايمان آورده اى كسانى 129و خدا آمرزنده و مهربان است. كند آمرزد و هر كه را بخواهد عذاب مى بخواهد مى
و از خدا و  131و از آتشى كه براى كافران آماده شده است، بترسيد 130نخوريد؛ و از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد، تا رستگار شويد

   132پيامبر اطاعت كنيد، تا مورد مرحمت قرار گيريد 
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 133و براى پـرهيـزگـاران آمـاده شـده، بشتابيد ها و زمين است سوى آمرزش خداوندتان، و بهشتى كه پهناى آن به اندازه آسمان و به

و خدا نيكوكاران را . بخشند برند، و خطاى مردم را مى كنند، و خشم خويش را فرومى كه در توانگرى و تنگدستى انفاق مى همان كسانى
و براى گناهان خويش آمرزش  آورند، و آنها كه چون كار زشتى كنند، يا به خويشتن ستم نمايند، خدا را به ياد مى 134دوست دارد

 135كنند اند، پافشارى نمى زشتى گناه آگاهند، بر كار ناروايى كه كرده طلبند ــ و كيست جز خدا كه گناهان را بيامرزد؟ ــ و چون به مى
داش نيكوكاران پا. ها در آن روان است، و براى هميشه در آن خواهند ماند هايى است كه جوى پاداش آنها آمرزش خداوندشان، و بهشت

كه آيات و پيامبران خدا  در زمين بگرديد و بنگريد كه عاقبت كسانى. هايى بوده، كه گذشته است پيش از شما سنّت 136چه خوب است
سستى نكنيد و  138اين قرآن بيانى براى مردم، و هدايت و پندى براى پرهيزگاران است 137شمردند، چگونه بود؟ را دروغ مى

اين روزها را ميان . اگر زخمى به شما رسيد، به دشمنان نيز زخمى همانند آن رسيد 139اگر مؤمن باشيد، شما برتريد اندوهگين نشويد،
   140خدا ستمگران را دوست ندارد. را كه ايمان دارند معلوم دارد، و از شما گواهانى بگيرد گردانيم، تا خدا كسانى مردم مى
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كه خدا  آن رويد، و حال ايد كه به بهشت مى آيا پنداشته 141مؤمنان را پاك و ناب گرداند، و كافران را نابود سازد ]ها با سختى[و تا خدا 
كه با مرگ رو به رو شويد،  شما پيش از آن 142كنند، معلوم نساخته است؟ را كه صبر و پايدارى مى هنوز مجاهدان شما، و كسانى

فقط پيامبرى است، كه  )ص(محمد 143نگريد ايد، همچنان به آن مى آن را ديده ]ميدان جنگ در[كرديد؛ اكنون كه  آرزوى شهادت مى
گرديد؟ و هر كه به شرك  آيا اگر او بميرد يا كشته شود، شما به عقايد گذشته خود برمى. اند پيش از او پيامبران ديگرى از دنيا رفته



سرنوشتى است با . ميرد كس جز به اذن خدا نمى هيچ 144سپاسگزاران پاداش خواهد دادخدا به . رساند برگردد، هيچ زيانى به خدا نمى
ما به سپاسگزاران . دهيم دهيم؛ و هر كس پاداش آخرت بخواهد، به او از آن مى هر كس پاداش دنيا بخواهد، به او از آن مى. مدت معين

كنار آنها جنگيدند؛ و در مقابل آنچه در راه خدا به آنها رسيد، سست  بسا پيامبرانى كه خداپرستان بسيارى در چه 145پاداش خواهيم داد
: سخن آنها فقط اين بود كه گفتند 146كنند دوست دارد را كه صبر و پايدارى مى خدا كسانى. و ناتوان نشدند، و خوارى و زبونى ننمودند

خدا پاداش  147و ما را در برابر كافران يارى كن. را استوار بدار هاى ما خداوندا، گناهان ما، و زياده روى ما را در كارمان بيامرز، و قدم
   148خدا نيكوكاران را دوست دارد. دنيا، و پاداش نيك آخرت را به آنها عطا كرد
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آرى،  149شويد مى گردانند، و زيانكار ايد، اگر از كافران اطاعت كنيد، شما را بـه آيـيـن پـيـشـيـنـتـان برمى كه ايمان آورده اى كسانى
اند، كه خدا  در دل كافران هراس خواهيم افكند، زيرا چيزى را شريك خدا ساخته 150خدا موالى شماست، و او بهترين ياور است

خدا به وعده خود با شما وفا كرد؛  151جاى آنها آتش است، و جايگاه ستمگران چه بد است. دليلى بر حقانيت آن نازل نكرده است
كه خدا  كشتيد، تا موقعى كه سست شديد، و در كار جنگ با يكديگر اختالف كرديد، و پس از آن دشمن را مى ]در جنگ اُحد[كه  هنگامى

برخى از شما خواستار دنيا هستند، و برخى از شما خواستار آخرت . داشتيد به شما نشان داد، نافرمانى كرديد آنچه را كه دوست مى
ياد  و باز به 152خدا نسبت به مؤمنان لطف دارد. ها بازداشت تا امتحانتان كند، و از گناه شما درگذشتآنگاه خدا شما را از آن. هستند

كرديد؛ و پيامبر از پشت سرتان شما را  رفتيد، و به كسى توجهى نمى براى فرار، از كوه باال مى ]در جنگ اُحد[آريد هنگامى را كه 
خاطر آنچه از دست داديد، و باليى كه به شما  اين يادآورى براى اين است كه به. افزود سزاى آن، غمى بر غمتان پس به. خواند فرامى

   153كنيد آگاه است خدا از كارهايى كه مى. رسيد اندوهگين نشويد
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جان خود بودند،  و گروهى كه در فكر. خواب سبكى كه گروهى از شما را فروگرفت: آنگاه خدا پس از آن اندوه، آرامشى بر شما نازل كرد
كارها همه : كار چيزى به اختيار ما هست؟ بگو آيا در اين: گفتند مى. بردند درباره خدا، همچون گمان دوران جاهليت، گمان ناروا مى

بود،  اگر اختيار در دست ما: گويند مى. سازند كنند، كه آن را براى تو آشكار نمى هايشان پنهان مى آنها چيزى را در دل. دست خداست به
سوى قتلگاه خويش  كه كشته شدن بر آنها مقرر شده بود، خود به هاى خود هم بوديد، كسانى اگر در خانه: بگو. شديم اينجا كشته نمى

هاست  خدا از آنچه در دل. هاى شما را پاك گرداند هاى شماست بيازمايد، و دل اين براى آن است كه خدا آنچه را كه در سينه. رفتند مى
سبب بعضى از كارهايى كه كرده  فرار كردند، شيطان، به ]در جنگ اُحد[كسانى از شما، كه روز برخورد آن دو گروه  154آگاه است

ايد، مانند كافران نباشيد،  كه ايمان آورده اى كسانى 155بودند، آنها را بلغزانيد، ولى خدا از آنها در گذشت، زيرا خدا آمرزنده و بردبار است
تا خدا اين پندار را مايه . شدند مردند و كشته نمى اگر پيش ما بودند نمى: شان به سفر يا به جنگ رفته بودند، گفتندكه وقتى برادران

اگر در راه خدا كشته  156بيند كنيد مى ميراند، و خدا كارهايى را كه مى كند و مى خداست كه زنده مى. حسرتى در دلشان قرار دهد
   157آورند بهتر است و رحمت خدا از تمام چيزهايى كه آنها گرد مىشويد، يا بميريد، مسلما آمرزش 
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اگر خشن و . مرحمت خداست كه با آنها نرمخو و ماليم هستى به 158شويد و اگر بميريد يا كشته شويد، سرانجام پيش خدا جمع مى
بخواه، و در كارها با آنها مشورت كن؛ و چون بر كارى آنها را ببخش، و برايشان آمرزش . شدند سنگدل بودى از گرد تو پراكنده مى

كس بر شما پيروز نخواهد  اگر خدا شما را يارى كند، هيچ 159كنندگان را دوست دارد تصميم گرفتى، بر خدا توكل كن، كه خدا توكل
بر هيچ پيامبرى روا نيست  160كند؟ مؤمنان بايد بر خدا توكل كنند شد؛ و اگر به شما كمك نكند، چه كسى جز او به شما كمك مى

آنگاه به هر كس پاداش كارهايى كه كرده، به تمامى داده . آورد هر كس خيانت كند، روز قيامت آن را با خود مى. كه خيانت كند
شود، و  كند، مانند كسى است كه موجب خشم خدا مى كه از خشنودى خدا پيروى مى آيا كسى 161رود شود، و بر كسى ستم نمى مى
كنند،  هر دو گروه پيش خدا درجاتى دارند؛ و خدا كارهايى را كه مى 162اهش جهنّم است؟ و جهنّم چه بد بازگشتگاهى استجايگ
خدا بر مؤمنان منّت نهاد كه در ميان ايشان پيامبرى از خودشان برانگيخت تا آيات خدا را بر آنها بخواند، و پاكشان سازد،  163بيند مى

آسيبى به شما رسيد، با  ]در جنگ اُحد[آيا چون  164بياموزد، هرچند پيش از آن در گمراهى آشكارى بودندو به آنها كتاب و حكمت 
و . آن از آثار اعمال خودتان است: اين آسيب از كجا به ما رسيد؟ بگو: گوييد به آنها رسانده بوديد، مى ]در جنگ بدر[كه دو برابر آن را  آن

   165خدا بر هر كارى تواناست
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و تا منافقان را هم كه  166به شما رسيد، به اذن خدا بود، تا مؤمنان را معلوم دارد؛ ]در جنگ اُحد[آنچه در روز برخورد آن دو گروه 

ستيم، دان اگر جنگ مى: گفتند. بياييد در راه خدا بجنگيد، يا از خودتان و مسلمانان دفاع كنيد: به آنها گفته شد. دورويى كردند معلوم دارد
و خدا آنچه را . گويند كه در دل به آن اعتقاد ندارند به زبان چيزى مى. تر بودند تا به ايمان روز به كفر نزديك آنها در آن. آمديم با شما مى

. شدند نمىكردند، كشته  اگر چون ما عمل مى: آنها كه به جنگ نرفته و درباره دوستانشان گفتند 167داند كنند خوب مى كه پنهان مى
اند و نزد  اند، مرده مپندار، بلكه زنده را كه در راه خدا كشته شده كسانى 168گوييد، مرگ را از خودتان دور كنيد اگر راست مى: بگو

كه در پى ايشانند و هنوز به  به آنچه خدا از لطف خويش به آنها داده است شادمانند، و براى كسانى 169خورند خداوندشان روزى مى
آنها به نعمت و لطف خدا، و اين كه خدا پاداش  170شوند كنند، كه نه بيمى بر آنهاست و نه اندوهگين مى اند شادى مى نپيوستهآنها 

كه زخم برداشته بودند، باز دعوت خدا و پيامبر را اجابت كردند؛ نيكوكاران و  كه با آن كسانى 171كند، شادمانند مؤمنان را تباه نمى
اند، از آنها بترسيد؛ اما  مردم براى جنگ با شما متحد شده: كه مردم به آنها گفتند همان كسانى 172داشى بزرگ دارندپرهيزگاران آنها پا

   173خدا براى ما بس است، و چه نيكو پشتيبان و كارسازى است: اين سخن بر ايمان آنها افزود، و گفتند
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خدا داراى لطف بيكران . آنها در پى خشنودى خدا رفتند. هيچ آسيبى به آنها نرسيدآنها به نعمت و لطف خدا از جنگ بازگشتند، و 

كه به كفر  كسانى 175اگر ايمان داريد، از آنها نترسيد، از من بترسيد. ترساند اين شيطان است كه دوستان خود را مى 174است
آنها عذابى . بهره گذارد خواهد آنها را در آخرت بى خدا مى. نندرسا آنها هرگز هيچ زيانى به خدا نمى. شتابند، تو را اندوهگين نكنند مى

كافران  177آنها عذابى دردناك دارند. رسانند بهاى ايمان خريدند، هرگز هيچ زيانى به خدا نمى كه كفر را به كسانى 176بزرگ دارند
آنها عذابى . ط براى اين كه برگناهان خود بيفزاينددهيم، فق ما به آنها مهلت مى. سود آنهاست دهيم به نپندارند مهلتى كه به آنها مى

آزمايد تا ناپاك را از پاك جدا  شما را مى. كه شما هستيد رها كند خدا بر آن نيست كه مؤمنان را به همين حالى 178خواركننده دارند
پس به خدا و . گزيند نش را كه بخواهد برمىكار هر كس از پيامبرا و خدا بر آن نيست كه شما را از غيب آگاه گرداند، ولى براى اين. سازد

كه در مورد آنچه خدا از لطف خود به  كسانى 179اگر ايمان بياوريد و پرهيزگارى كنيد، پاداشى بزرگ داريد. پيامبرانش ايمان بياوريد



ت، چيزى كه درباره آن بخل روز قيام. كار براى آنها خوب است، بلكه براى آنها بد است ورزند، نپندارند كه اين آنها داده بخل مى
   180كنيد آگاه است ها و زمين از آنِ خداست؛ و خدا از كارهايى كه مى ميراث آسمان. شود اند، طوقى به گردنشان مى ورزيده
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كشتند، خواهيم  مىگفتارشان را، و نيز اين را كه پيامبران را به ناحق . خدا فقير است و ما توانگريم شنيد: را كه گفتند خدا سخن كسانى
ايد، وگرنه خدا هرگز به بندگان خود  خاطر كارهايى است كه كرده اين عذاب به 181بچشيد عذاب آتش سوزان را: گوييم نوشت، و مى

 كه براى ما قربانيى بياورد كه خدا با ما عهد كرده كه به هيچ پيامبرى ايمان نياوريم، مگر آن: كه گفتند همان كسانى 182كند ستم نمى
گوييد، پس چرا آنها را  پيش از من پيامبرانى داليل روشن و آنچه گفتيد براى شما آوردند؛ اگر راست مى: بگو. آتش آن را بسوزاند

ها و كتاب روشنگر آورده بودند، دروغگو خوانده  ها و نوشته اگر تو را دروغگو خواندند، پيش از تو هم پيامبرانى كه معجزه 183كشتيد؟
هر كه را از آتش جهنّم دور دارند . شود طور كامل به شما داده مى چشد، و روز قيامت پاداشتان به ى طعم مرگ را مىهر كس 184شدند

هايتان مورد  ها و جان شما در مال 185زندگى دنيا وسيله فريب انسان است. و به بهشت داخل كنند، موفق و كامياب شده است
اگر صبر و پايدارى نموده و پرهيزگارى . كتاب و مشركان آزار و اذيت بسيار خواهيد شنيدآزمايش قرار خواهيد گرفت؛ و از زبان اهل 

   186كنيد، اين نشان از اراده استوار شما در كارهاست
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را پشت  روشنى بيان كنند و آن را پنهان ننمايند؛ ولى آنها پيمان خدا خدا از اهل كتاب پيمان گرفت، كه كتاب آسمانى را براى مردم به

اند  خاطر كارهايى كه كرده كه به هرگز نپندار كسانى 187اى كردند چه بد معامله. بهاى ناچيزى فروختند سرشان انداختند، و آن را به
آنها عذابى دردناك . اند مورد ستايش قرار گيرند، از عذاب نجات پيدا كنند خاطر كارهايى هم كه نكرده شادمانند، و دوست دارند به

ها و زمين، و آمد و  مسلما در آفرينش آسمان 189ها و زمين از آنِ خداست، و خدا بر هر كارى تواناست فرمانروايى آسمان 188دارند
كنند، و در آفرينش  آنها كه ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده خدا را ياد مى 190هايى براى خردمندان وجود دارد شد شب و روز، نشانه

خداوندا، هر  191اى، تو منزهى، ما را از عذاب آتش نگاه دار خداوندا، اينها را بيهوده نيافريده: گويند انديشند، و مى ها و زمين مى آسمان
خداوندا، شنيديم كه دعوتگرى مردم را به ايمان  192اى، و ستمگران ياورى ندارند كه را تو به آتش بيفكنى، او را خوار كرده

هاى ما را بپوشان، و ما را با نيكان  خداوندا، گناهان ما را بيامرز، و بدى. ما نيز ايمان آورديم. ان بياوريدخواند كه به خداوندتان ايم فرامى
اى، به ماعطا كن، و روز قيامت ما را رسوا نكن، كه تو كارى خالف  خداوندا، آنچه را كه توسط پيامبرانت به ما وعده داده 193بميران
   194كنى ات نمى وعده
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. كنم، كه همه از يكديگريد يك از شما را، چه مرد باشد و چه زن، تباه نمى من عمل هيچ: خداوندشان دعاى آنها را اجابت فرمود و فرمود
هايشان را از  كه مهاجرت كردند، و از سرزمين خود بيرون رانده شدند، و در راه من آزار ديدند، و جنگيدند و كشته شدند، بدى كسانى

اين پاداشى از جانب خداست و پاداش نيكو پيش . ها روان است كنم كه در آنها جوى هايى مى دايم، و آنها را وارد بهشتز ايشان مى
مندى اندكى است، سپس جاى آنها جهّنم است، و جهنّم  اين بهره 196آمد و شد كافران در شهرها تو را فريب ندهد195خداست



ها روان است، و  هايى دارند كه در آنها جوى ترسند، بهشت نافرمانى و عذاب خداوند خويش مىكه از  اما كسانى 197بدجايگاهى است
و از اهل كتاب كسانى  198اين يك پذيرايى از جانب خداست، و آنچه پيش خداست براى نيكان بهتر است. هميشه در آن خواهند ماند

ا نازل شده ايمان دارند، و در برابر خدا فروتن و مطيع اند، و آيات خدا را هستند كه به خدا، و به آنچه به شما نازل شده، و آنچه به آنه
كه  اى كسانى 199رسد ها مى آرى، خدا خيلى زود به حساب. پاداش آنها پيش خداوندشان محفوظ است. فروشند بهاى ناچيز نمى به

   200ا باشيد و از خدا بترسيد تا رستگار و موفق شويدايد، شكيبايى كنيد و پايدارى كنيد و آماده جهاد و دفاع از مرزه ايمان آورده
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  4سوره نساء 
 مدنى و داراى يكصد و هفتاد و شش آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

زنان كه شما را از يك تن بيافريد، و جفت او را هم از او آفريد، و از آن دو، مردان و  اى مردم، از نافرمانى خداوندتان بترسيد، همان
كنيد، پروا نماييد؛ و از خويشاوندان مبريد، كه خدا  نام او از يكديگر درخواست مى و از خدايى كه به. بسيارى را در دنيا پراكنده ساخت

مال يتيمان را به آنها بدهيد، و مال ناپاك خود را با مال پاك آنها عوض نكنيد، و مال آنها را با مال خود  1مراقب كارهاى شماست
ترسيد كه درباره يتيمان به عدالت رفتار نكنيد، با زنانى كه پاك و دلخواه شما  و اگر مى 2كار گناهى بزرگ است نخوريد، زيرا كه اين

ترسيد كه با ايشان به عدالت رفتار نكنيد، به يك زن يا به كنيزانتان اكتفا  و اگر مى. هستند ازدواج كنيد، با دو تا، يا سه تا، يا چهار تا
اگر آنها خود چيزى از آن را به شما . و مهر زنان را با طيب خاطر به آنها بدهيد 3كه ستم نكنيد بهتر است كار براى آن اين. يدكن

ندهيد، ولى با  )خردان كم(اموال خود را، كه خدا وسيله اداره زندگى شما قرار داده، به سفيهان  4بخشيدند، آن را حالل و گوارا بخوريد
. يتيمان را بيازماييد تا آنگاه كه به سنّ زناشويى برسند 5غذا و لباس فراهم كنيد، و با آنها به گفتار خوش سخن گوييد آن براى ايشان

، مال آنها را به اسراف  ]و مال خود را بخواهند [كه بزرگ شوند  اگر در آنها رشدى يافتيد، اموالشان را به خودشان بسپاريد، و از ترس آن
كه فقير است بايد به حد متعارف از آن  ر كه توانگر است بايد از گرفتن اجرت سرپرستى آنها خوددارى كند، و آنه. و شتاب نخوريد

   6البته خدا براى حسابرسى كافى است. كار شاهد بگيريد گردانيد، بر اين وقتى اموال يتيمان را به آنها بازمى. بخورد
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اند  جاى گذاشته اند سهمى دارند، و زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاى گذاشته خويشاوندان بهمردان از آنچه پدر و مادر و 
و چون خويشاوندان و يتيمان و تهيدستان در تقسيم ارث حاضر  7نصيب هر كس معين و معلوم است. كم باشد يا زياد. سهمى دارند

كه اگر بعد از خود فرزندان خرد و ناتوان بر جاى  كسانى 8با آنها به نيكى سخن گوييدشدند، مقدارى از آن را به ايشان بدهيد، و 
كه اموال  كسانى 9راستى و درستى گويند گذارند، براى آنها نگرانند، بايد از نافرمانى خدا درباره يتيمان بترسند، و با آنها سخن به مى

خدا درباره  10برند، و به آتشى فروزان درخواهند افتاد را به شكم خود فرومىخورند و آن  خورند، فقط آتشى مى يتيمان را به ستم مى
اگر همه دختر و بيش از دو تن باشند، دو سوم ميراث متعلق به آنهاست؛ . پسر دو برابر سهم دختر دارد: كند فرزندان به شما سفارش مى

كه متوفى فرزند  برد، در صورتى و مادر يك ششم ميراث را مىو هر يك از پدر . رسد و اگر فقط يك دختر بود، نصف ميراث به او مى
و اگر فرزند نداشته باشد، و وارث او فقط پدر و مادرش باشند، يك سوم از آن مادر است، و اگر برادرانى داشته باشد، مادر . داشته باشد

دانيد پدرانتان و پسرانتان كدام يك  شما نمى. ون اوالبته پس از انجام وصيتى كه متوفى كرده، و بعد از پرداخت دي. برد يك ششم را مى
   11اين حكمى واجب از جانب خداست و خدا دانا و حكيم است. از آنها سودشان براى شما بيشتر است
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به شما  كه فرزندى نداشته باشند؛ و اگر فرزندى داشته باشند، يك چهارم ميراث آنها نصف ميراث زنانتان از آنِ شماست، در صورتى
كه  و يك چهارم ميراث شما از آنِ زنان شماست، در صورتى. اند و بعد از پرداخت ديون آنها رسد، البته پس از انجام وصيتى كه كرده مى

از ايد و بعد  رسد، البته پس از انجام وصيتى كه كرده فرزندى نداشته باشيد؛ و اگر فرزندى داشته باشيد، يك هشتم ميراث شما به آنها مى
و اگر مردى يا زنى بميرد، و پدر و مادر و فرزندى نداشته باشد، و برادر يا خواهرى داشته باشد، هر يك از آنها يك . پرداخت ديون شما

برد؛ و اگر بيشتر از آن باشند، همه در يك سوم ميراث شريكند، البته پس از انجام وصيتى كه كرده است و بعد از پرداخت  ششم مى
هر كس از . اينها احكام خداست 12اين سفارش خداست، و خدا دانا و بردبار است. كه از وصيت زيانى به ورثه نرسد شرط آن هديون او، ب

كند كه زير درختانش نهرها روان است، و براى هميشه در آن خواهد ماند،  هايى داخل مى خدا و پيامبر او اطاعت كند، خدا او را به بهشت
و هر كس از فرمان خدا و پيامبر او سربپيچد، و از احكام الهى تجاوز نمايد، خدا او را به آتش جهنّم  13زرگ استو اين همان كاميابى ب

   14كند، كه براى هميشه در آن خواهد ماند، و عذابى خواركننده خواهد داشت داخل مى
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اگر شهادت دادند، آنها را در خانه نگاه . بر خطاى آنها بگيريدشوند، چهار شاهد از مسلمانان  از زنان شما، آنها كه مرتكب كار زشت مى

 همجنس بازى[و از ميان شما، آن دو مرد را كه مرتكب كار زشت  15داريد تا مرگشان فرارسد، يا خدا راهى برايشان پديد آورد
پذير و مهربان  برداريد، زيرا كه خدا توبه اگر توبه كردند و به شايستگى آمدند، از آنها دست. با اذيت و آزار مجازاتشان كنيد ]شوند، مى

زشتى كار خود پى بردند، خيلى زود توبه  كنند، و چون به توبه فقط براى كسانى است كه از روى ناآگاهى و نادانى كار بدى مى 16است
دهند، و چون  توبه براى كسانى نيست كه كارهاى بد را انجام مى 17خدا دانا و حكيم است. پذيرد را مى چنين كسانى خدا توبه. كنند مى

براى آنها عذابى دردناك آماده . ميرند، نيست و براى كسانى هم كه در حال كفر مى. من اكنون توبه كردم: گويند مرگشان فرارسد، مى
و بر آنها سخت نگيريد تا . ايد، براى شما حالل نيست كه زنان را بر خالف ميلشان به ارث بريد ردهكه ايمان آو اى كسانى 18ايم كرده

اگر . و با آنها به نيكى رفتار كنيد. ايد، از ايشان بازستانيد، مگر اين كه مرتكب فحشاى آشكار شوند قسمتى از چيزهايى را كه به آنها داده
   19كه خدا در آن خير فراوان نهاده است بسا شما را از چيزى خوش نيايد، درحالى اشته باشيد كه چهشما را از زنانتان خوش نيايد، توجه د
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آيا با تهمت . جاى همسر خود اختيار كنيد، و او را مال بسيار داده باشيد، چيزى از آن را از او پس نگيريد و اگر خواستيد همسر ديگرى به
ايد، و آنها از شما پيمانى استوار  كه از يكديگر كام گرفته آن گيريد، و حال و چگونه آن را مى 20گيريد؟ مىو گناهى آشكار مهرش را از او 

كه پيش از نزول اين حكم با آنها  اند، زناشويى نكنيد، مگر آن با زنانى كه پدرانتان با آنها ازدواج كرده 21!اند؟ گرفته ]نام عقد ازدواج به[
بر شما حرام شده است ازدواج با مادرانتان و دخترانتان  22ا كه اين، كارى زشت و مايه دشمنى و راهى بد استازدواج كرده باشيد، زير
اند و  هايتان و دختران برادرتان و دختران خواهرتان و مادران رضاعى شما كه به شما شير داده هايتان و خاله و خواهرانتان و عمه

ايد؛ اما اگر  كه با مادر آنها همبستر شده دختران همسرانتان كه در خانه شما هستند، در صورتىخواهران شيرى شما و مادران زنانتان و 
و . صورت گناهى بر شما نيست كه با دختران آنها ازدواج كنيد آن همسران را فقط عقد كرده با شيد ولى زفاف انجام نگرفته باشد، در اين



و ازدواج با دو خواهر در يك . بر شما حرام شده است ]نه پسر خواندگانتان[ى شما هستند نيز ازدواج با زنان پسرانتان كه فرزندان واقع
   23كه پيش از نزول اين حكم با آنها ازدواج كرده باشيد، زيرا كه خدا آمرزنده و مهربان است زمان بر شما حرام شده است، مگر آن
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اين حكم خداست كه بر شما مقرر گرديده . ايد و ازدواج با زنان شوهردار نيز بر شما حرام شده است، مگر كنيزانتان كه مالك آنها شده
و چون از . با زنان ديگر ازدواج كنيد؛ البته ازدواج باشد نه زناكارى ]و تعيين مهر[و غير از آن براى شما حالل است كه با مالتان . است

و پس از تعيين مهر، باز در هرچه با هم توافق كنيد، بر شما گناهى . آنها كام گرفتيد، واجب است كه مهر مقررشان را به ايشان بدهيد
كه با زن آزاد پاكدامن باايمان ازدواج كند، با كنيزان و هر كس از شما كه توانايى مالى ندارد  24نيست، كه خدا دانا و حكيم است

شان ازدواج  پس با آنها با اجازه خانواده. همه از يكديگريد. تر است خدا به ايمان شما آگاه. باايمان خود كه مالك آنها هستيد ازدواج كنيد
و چون شوهر كردند، اگر . ناكارى و معشوقه بازى نباشدز. كه ازدواج باشد شرط آن به. طور شايسته به آنها بدهيد كنيد، و مهرشان را به

و [همسرى  اين حكم براى كسى است كه از رنج بى. ]يعنى پنجاه تازيانه[مرتكب زنا شدند، مجازات آنها نصف مجازات زنان آزاد است 
روشنى  خواهد احكام خويش را به دا مىخ 25ولى اگر صبر كنيد براى شما بهتر است، و خدا آمرزنده و مهربان است. ترسد مى[ از گناه زنا

   26خدا دانا و حكيم است. كه پيش از شما بودند هدايت نمايد، و شما را ببخشد براى شما بيان كند، و شما را به روش كسانى
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خواهد  خدا مى 27شويدخواهند كه شما هرچه بيشتر منحرف  روند مى دنبال شهوات مى كه به خواهد شما را ببخشد، ولى كسانى خدا مى

ايد، اموال يكديگر را به ناروا نخوريد، مگر اين كه  كه ايمان آورده اى كسانى 28بر شما آسان گيرد، زيرا انسان ناتوان آفريده شده است
ى و و هر كس از روى دشمن 29و خود يا يكديگر را نكشيد، كه خدا نسبت به شما مهربان است. تجارتى از روى رضايت دو طرف باشد

ايد،  اگر از گناهان بزرگى كه از آن نهى شده 30كار براى خدا آسان است اين. افكنيم ستم چنين كارى كند، او را به آتش جهنّم در مى
سبب آن برخى از شما را  آنچه را كه خدا به 31كنيم بخشيم و شما را به جايگاه نيكوى بهشت داخل مى هاى شما را مى بپرهيزيد، بدى
هرچه . اند دارند اى از آنچه كرده زنان هم بهره. اند دارند اى از آنچه كرده مردان بهره. ر برترى داده است، آرزو نكنيدبر برخى ديگ

براى هر كس، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان بر جاى  32چيز آگاه است خواهيد از فضل خدا درخواست كنيد، كه خدا از همه مى
  33شان را بدهيد، كه خدا بر هر چيزى گواه است ايد، بهره كه با آنها پيمان بسته و به كسانى. ايم گذارند، وارثانى قرار داده مى
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بر بعضى ديگر برترى داده است، و  ]هاى گوناگون سبب نيروها و صالحيت به[خاطر اين كه خدا بعضى را  دار امور زنانند، به مردان عهده
پس زنان شايسته فرمانبردارند، و در غياب شوهرانشان حافظ آنچه . كنند خرج مى ]براى زن و فرزند[خاطر اين كه از اموال خويش  به

نصيحت كنيد،  ]نخست[زنانى را كه از نافرمانى آنها بيم داريد . باشند مى[ عفت خويش و حقوق شوهرشان[خدا براى آنها حفظ كرده 
اگر از شما اطاعت كردند، ديگر راهى . آنها را بزنيد ]فايده بود كار هم بى و اگر اين[در خوابگاه از آنها كناره جويى نماييد،  ]اگر تأثير نكرد[

اگر از اختالف زن و شوهر با يكديگر بيم داريد، داورى از  34مجوييد، كه خدا واال و بزرگ است ]اى براى آزار ايشان بهانه[بر ضد آنها 
وجود خواهد آورد،  اگر زن و شوهر سر سازش داشته باشند، خدا ميانشان سازگارى به. د و داورى از خانواده زن انتخاب كنيدخانواده مر

خدا را بندگى كنيد، و چيزى را با او شريك نسازيد؛ و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و مستمندان و  35زيرا كه خدا دانا و آگاه است



را كه خودپسند و فخرفروش  مسايه بيگانه و يار همنشين و در راه مانده و بردگانتان نيكى كنيد، زيرا خدا كسىهمسايه خويشاوند و ه
دارند، و آنچه را كه خدا از فضل خويش به آنها داده  ورزند، و مردم را به بخل وامى كه بخل مى همان كسانى 36است دوست ندارد

   37ايم ركننده آماده كردهما براى كافران عذابى خوا. كنند پنهان مى
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و هر  ]همدم شيطانند[كنند، و به خدا و روز قيامت ايمان ندارند  انفاق مى )براى اين كه مردم ببينند(كه مالشان را از روى ريا  و كسانى
از آنچه خدا روزيشان ساخته، آوردند، و  شد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان مى چه مى 38كه شيطان همدم او باشد، همدم بدى دارد

كند، و از  اگر كار خوبى باشد، خدا آن را دو برابر مى. كند اى ستم نمى خدا به اندازه ذره 39شناسد كردند؟ خدا آنها را خوب مى انفاق مى
تو را بر اينها گواه حال آنها چگونه خواهد بود آنگاه كه از هر امتى گواهى بياوريم، و  40نمايد جانب خويش پاداشى بزرگ عطا مى

شدند؛ و هيچ سخنى را  كنند كه كاش با خاك يكسان مى كه كافر شدند و از فرمان پيامبر سرپيچيدند، آرزو مى روز كسانى آن 41گيريم
و نيز در  گوييد؛ كه بدانيد چه مى مست هستيد نماز نخوانيد، تا هنگامى ايد، وقتى كه ايمان آورده اى كسانى 42از خدا پنهان نتوانند كرد

و اگر بيمار يا مسافر بوديد، يا از قضاى حاجت . كه راهگذر و مسافر باشيد حال جنابت نماز نخوانيد، تا اين كه غسل كنيد، مگر آن
 هايتان را مسح كنيد، كه خدا ايد و آب نيافتيد، با خاكى پاك تيمم كنيد، و با آن خاك صورت و دست ايد، يا با زنان همخوابگى كرده آمده
خواهند كه شما نيز  خرند، و مى اى كه گمراهى را مى اى از كتاب آسمانى دارند نديده را كه بهره آيا كسانى 43پوش و آمرزنده است چشم

   44گمراه شويد؟
  

)85(  
  

  
برخى از يهوديان معنى سخنان را از جاى خود  45شناسد؛ و خدا براى حمايت و يارى شما كافى است خدا دشمنان شما را بهتر مى

اين كلمه در زبان  [ »راعنا« ]:گويند از روى استهزاء مى[شنيديم و سركشى كرديم؛ و بشنو، اى ناشنوا؛ و : گويند كنند، و مى منحرف مى
با پيچاندن زبان طعنه به دين . ]در زبان عبرى و به معناى حشره ماست» راعينا«عربى به معناى ما را رعايت كن است، كه شبيه كلمه 

سزاى  ولى خدا، به. تر بود شنيديم و اطاعت كرديم؛ و بشنو و ما را در نظر دار، براى آنها بهتر و درست: گفتند اگر مى. زنند اسالم مى
كننده كتاب  تصديق اى اهل كتاب، به آنچه ما نازل كرديم و 46آورند كفرشان، آنها را لعنت كرده، و جز اندكى از آنها ايمان نمى

اى كه آنها را به پشت سرشان برگردانيم، يا آنها را لعنت  هايى را محو كنيم، به گونه كه چهره آسمانى شماست، ايمان بياوريد، پيش از آن
گاه السالم حرمت سبت يعنى حرمت تعطيل روز شنبه را ن يهوديانى كه در زمان حضرت داود عليه[كنيم، همچنان كه اصحاب سبت 

را  خدا گناه كسى 47را لعنت كرديم، و فرمان خدا شدنى است ]صورت ميمون مسخ كرد گيرى رفتند و خدا آنها را به نداشتند و به ماهى
كه به خدا شرك آورد، با دروغى كه بافته گناهى بزرگ  كسى. بخشد آمرزد؛ و جز آن را براى هر كه بخواهد مى كه به او شرك آورد نمى

سازد، و به  اى؟ بلكه خداست كه هر كس را بخواهد پاك مى شمارند نديده را كه خود را پاك مى آيا كسانى 48استمرتكب شده 
آيا  50همين بس است كه گناهى آشكار باشد. بندند ببين چگونه به خدا دروغ مى 49قدر رشته هسته خرمايى ستم نشود كس به هيچ

كه  اينها از كسانى: گويند آورند، و درباره كافران مى اى كه به جِبت و طاغوت ايمان مى ديدهاى از كتاب آسمانى دارند ن را كه بهره كسانى
   51! ترند؟ اند هدايت يافته ايمان آورده
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بر [اى از فرمانروايى  آيا آنها بهره 52اينها هستند كه خدا لعنتشان كرده است، و هر كه را خدا لعنت كند، ياورى براى او نخواهى يافت
خاطر آنچه خدا از  يا به مردم به 53رسانند قدر گودى پشت هسته خرمايى به مردم فايده نمى صورت به زيرا در آن ]نه،[دارند؟  ]مخلوقات

 54گى عطا كرديمكنند؟ ما به خاندان ابراهيم كتاب آسمانى و حكمت و فرمانروايى بزر لطف خويش به آنها داده است حسادت مى
آتش افروخته جهنّم براى آنها كافى . گردانيدند ايمان آوردند، و برخى ديگر از ايشان از او روى ])ص(به پيامبر اسالم[برخى از آنها به او 

دهيم،  مىجاى آن پوستى ديگرشان  هرچه پوستشان بسوزد، به. افكنيم را كه آيات ما را انكار كردند به آتش جهنّم درمى كسانى 55است
هايى داخل  را كه ايمان آوردند و كارهاى درست و شايسته كردند، به بهشت و كسانى 56تا عذاب را بچشند؛ و خدا توانا و حكيم است

هاى خنك  در آنجا همسرانى پاك دارند، و آنها را در سايه. ها روان است، و براى هميشه در آن خواهند ماند كنيم كه در آن جوى مى
كنيد، به عدالت  ها را به صاحبانش بازگردانيد؛ و چون ميان مردم داورى مى دهد كه امانت خدا به شما فرمان مى 57مدهي جاى مى

ايد، از خدا و پيامبر و اولياى امر خود  كه ايمان آورده اى كسانى 58خدا شنوا و بيناست. دهد كارى نيكو پند مى خدا شما را به. داورى كنيد
پيامبر عرضه بداريد  ]سنّت[خدا و  ]كتاب[چيزى اختالف كرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، آن را به  و چون در. اطاعت كنيد

   59تر است اين براى شما بهتر و نيك فرجام. ]گويند تا ببينيد خدا و پيامبر در آن مورد چه مى[
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خواهند داورى به  بينى كه مى و آنچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند، نمىپندارند كه به آنچه بر تو نازل شده،  را كه مى آيا كسانى

خواهد آنها را هرچه بيشتر گمراه  كه به آنها فرمان داده شده بود كه طاغوت را قبول نداشته باشند؟ شيطان مى آن طاغوت برند؛ و حال
تا از حكم خدا و رسول آگاهى يافته و از آن [پيامبر بياييد  سوى سوى آنچه خدا نازل كرده و به به: و چون به آنها گفته شود 60كند

اند  خاطر كارهايى كه كرده كه به پس چرا هنگامى 61كنند كار سرپيچى و از آن ممانعت مى بينى كه از اين ، منافقان را مى]پيروى كنيم
خدا آنچه را كه  62نيكى و موافقت قصدى نداشتيم؟خورند كه ما جز  آيند، و به خدا سوگند مى رسد، پيش تو مى پيشامد بدى به آنها مى

ما هر  63از آنها بگذر، و آنها را نصيحت كن و با ايشان با سخنانى رسا كه در دلشان مؤثر افتد سخن بگوى. داند در دل آنهاست مى
آمدند، و از خدا  د، پيش تو مىاگر آنها وقتى گناهى كرده بودن. پيامبرى فرستاديم براى اين بود كه به فرمان خدا از او اطاعت شود

اما نه، چنين نيست، به خداوند  64يافتند پذير و مهربان مى كرد، خدا را توبه خواستند، و پيامبر هم براى آنها طلب آمرزش مى آمرزش مى
هايشان احساس  ى در دلكن كه در اختالفاتى كه دارند تو را داور كنند، و از حكمى كه مى آورند، مگر آن تو سوگند كه آنها ايمان نمى

   65ناراحتى نكنند، و كامالً تسليم آن باشند
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اگر آنها اندرزى را . كردند كار را مى كرديم كه خود را بكشيد، يا از سرزمين خود بيرون رويد، فقط اندكى از آنها اين اگر ما بر آنها مقرر مى
آنوقت از جانب خود پاداشى بزرگ به  66نيكوتر و براى ثابت قدم ماندنشان بهتر بودبستند، برايشان  كار مى شد به كه به آنها داده مى

و هر كه از خدا و پيامبر اطاعت كند، با كسانى خواهد بود كه خدا به آنها  68كرديم و آنها را به راه راست هدايت مى 67داديم ايشان مى
اين لطف خداست، و خدا  69تكاران؛ و آنها چه رفيقان خوبى هستندلطف كرده است، همچون پيامبران و راستگويان و شهيدان و درس

ايد، سالح خويش را برگيريد، و گروه گروه، يا يكباره همگى با هم  كه ايمان آورده اى كسانى 70براى آگاهى از كار بندگان كافى است
خدا : گويد اگر آسيب و گزندى به شما برسد، مى. كند كار سستى مى مسلما از ميان شما كسى است كه در اين 71براى جهاد بيرون رويد

كه گويى ميان شما و او هيچ  و اگر غنيمتى از جانب خدا نصيب شما شود، چنان 72به من لطف كرد كه در جنگ همراه ايشان نبودم



ا را به آخرت كه زندگى دني كسانى 73بردم اى بزرگ مى اى كاش من هم با آنها بودم و بهره: گويد دوستى و مودتى نبوده، مى
   74كه در راه خدا بجنگد، چه كشته شود و چه پيروز گردد، پاداشى بزرگ به او خواهيم داد كسى. فروشند، بايد در راه خدا بجنگند مى
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شهرى كه خداوندا، ما را از اين : گويند جنگيد؟ همانها كه مى خاطر نجات مردان و زنان و كودكان ناتوان نمى چرا در راه خدا و به
جنگند، و كافران در راه  مؤمنان در راه خدا مى 75مردمش ستمگرند بيرون ببر، و از جانب خود براى ما پشتيبان و ياورى بفرست

دست از جنگ : را كه به آنها گفته شد آيا نديدى كسانى 76با ياران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان ضعيف است. جنگند طاغوت مى
انيد و زكات بدهيد؟ اما چون جنگ بر آنها مقرر گرديد، گروهى از آنها، از مردم ترسيدند، آنچنان كه بايد از خدا برداريد، و نماز بخو

: خداوندا، چرا جنگ را بر ما مقرر كردى؟ چرا ما را تا مدتى كوتاه مهلت ندادى؟ بگو: گفتند. بترسند، و بلكه از مردم بيشتر ترسيدند
قدر رشته هسته خرمايى ستم  كه پرهيزگار باشد آخرت بهتر است، و در آنجا به شما به و براى كسى برخوردارى از دنيا اندك است،

اين از : گويند اگر خيرى نصيب آنها شود، مى. هاى استوار باشيد يابد، اگرچه در برج هر جا باشيد مرگ شما را در مى 77نخواهد شد
اين مردم را چه شده است كه هيچ . همه از جانب خداست: بگو. اين از جانب توست: گويند جانب خداست؛ و اگر آسيبى به آنها برسد، مى

ما تو را براى مردم به . هر نيكى كه به تو رسد از جانب خداست، و هر بدى كه به تو رسد از جانب خود توست 78فهمند؟ سخنى را نمى
   79رسالت فرستاديم، و گواه بودن خدا كافى است
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اطاعت : گويند مى 80ايم پيامبر اطاعت كند، از خدا اطاعت كرده است؛ و هر كه سربپيچد، ما تو را به نگهبانى آنها نفرستادههر كه از 
خدا آنچه را كه شبانه در . پرورانند اى در سر مى روند، گروهى از آنها شبانه چيزى غير از آنچه تو گفته ولى چون از پيش تو مى. كنيم مى

انديشند؟ اگر قرآن  آيا در قرآن نمى 81بگردان و بر خدا توكّل كن، كه خدا كارسازى كافى است از آنها روى. نويسد ، مىپـرورانند سر مى
وقتى خبرى حاكى از ايمنى يا ترس به آنها برسد، آن را پخش  82يافتند از جانب كسى غير از خدا بود، در آن اختالف بسيار مى

درستى يا نادرستى و يا [گونه مسايل هستند  كه اهل فهم اين دادند، مسلما كسانى و اولياى امور خود مى اگر آن خبر را به پيامبر. كنند مى
در راه خدا  83كرديد اگر لطف و رحمت خدا بر شما نبود، جز اندكى، همگى از شيطان پيروى مى. يافتند آن را در مى ]قابل پخش بودن

قدرت خدا . و مؤمنان را به جنگ برانگيز، باشد كه خدا آسيب كافران را از شما بازدارد تو فقط در مورد خودت مكلّف هستى؛. پيكار كن
اى  اى دارد؛ و هر كس واسطه كار بدى شود، از آن بهره هر كس واسطه كار نيكى شود، از آن بهره 84تر است بيشتر و مجازاتش سخت

گونه پاسخ دهيد، كه  مى بهتر از آن پاسخ گوييد، يا آن را به همانچون به شما سالم شد، به سال 85دارد؛ و خدا بر هر كارى تواناست
   86خدا حسابرس هر چيزى است
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آورد؛ و راستگوتر از خدا در سخن  خداى يكتا، كه خدايى جز او نيست، مسلما شما را در روز قيامت، كه هيچ شكى در آن نيست، گرد مى
خواهيد  آيا مى. اند سرافكنده ساخته است خاطر كارهايى كه كرده كه خدا آنها را به ايد؟ با آن شدهچرا درباره منافقان دو گروه  87كيست؟
آنها دوست دارند كه  88را كه خدا گمراه كند هرگز راهى براى هدايت او نخواهى يافت را كه خدا گمراه كرده هدايت كنيد؟ كسى كسى

كه در راه خدا مهاجرت  پس، از آنها براى خود دوستانى نگيريد، تا آن. يكسان باشيد شما هم مانند ايشان كافر شويد، تا با هم برابر و



كه به  مگر كسانى 89كار خوددارى كردند، هر جا آنها را يافتيد بگيريد و بكشيد؛ و از آنها براى خود يار و ياورى نگيريد اگر از اين. كنند
. كه از اين كه با شما يا با قومشان بجنگند دلتنگ باشند پيش شما بيايند درحالىقومى كه ميان شما و ايشان پيمانى است بپيوندند؛ يا 

اگر از شما كناره گرفتند و با شما نجنگيدند، و به شما پيشنهاد . جنگيدند ساخت و با شما مى خواست آنها را بر شما مسلط مى اگر خدا مى
خواهند از شما و  گروه ديگرى را خواهيد يافت كه مى 90ا قرار نداده استصلح كردند، ديگر خدا براى شما راه جنگ و تجاوز بر ضد آنه

پس اگر از شما كناره نگرفتند و به شما . كنند اى خوانده شوند، بدان روى مى هر بار كه به فتنه. از قوم خود آسوده خاطر و ايمن باشند
ايم  بگيريد و بكشيد، كه ما شما را بر آنها تسلطى آشكار بخشيده پيشنهاد صلح نكردند، و از شما دست برنداشتند، هر جا آنها را يافتيد
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و هر كه مؤمنى را از روى اشتباه بكشد، بايد بنده مؤمنى را . سزاوار هيچ مؤمنى نيست كه مؤمنى را بكشد، مگر از روى اشتباه و خطا

اگر مقتول مؤمن و از قومى بود كه دشمن . مقتول آن را به او ببخشد كه خانواده آزاد كند و به خانواده مقتول خونبها بپردازد، مگر آن
و اگر از قومى بود كه ميان شما و آنها پيمانى وجود دارد، بايد به خانواده مقتول . شما هستند، قاتل فقط بايد بنده مؤمنى را آزاد كند

اين توبه و بخشايشى از جانب خداست، و خدا . ه پياپى روزه بگيرداى نيابد، دو ما خونبها بدهد و بنده مؤمنى را هم آزاد كند؛ و اگر بنده
و هر كس مؤمنى را به عمد بكشد، جزاى او جهنّم است، كه براى هميشه در آن خواهد ماند؛ و خدا بر او خشم  92دانا و حكيم است

كنيد، خوب  ايد، چون در راه خدا سفر مى هكه ايمان آورد اى كسانى 93كند و برايش عذابى بزرگ آماده كرده است گيرد و لعنتش مى مى
كه  آن مال دنيا بجوييد، و حال ]بهانه بدين[كند، نگوييد كه مؤمن نيستى، تا  كه به شما اظهار مسلمانى مى تحقيق كنيد، و به كسى

موضوع را روشن كنيد، پس خوب تحقيق و . چنين بوديد، و خدا بر شما منّت نهاد شما خود پيش از اين. هاى بسيار پيش خداست غنيمت
   94كنيد آگاه است زيرا خدا از كارهايى كه مى
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را كه با  خدا كسانى. كنند برابر نيستند كه با مال و جانشان در راه خدا جهاد مى روند با كسانى مؤمنانى كه سالم هستند و به جنگ نمى
و خدا همه را وعده نيكو داده، ولى . اى برترى داده است روند به درجه نمىكنند، بر آنها كه به جهاد  مال و جانشان در راه خدا جهاد مى

به درجاتى از جانب خدا، و آمرزش و رحمتى از سوى او، و خدا  95مجاهدان را بر وانشستگان به پاداشى بزرگ برترى داده است؛
در چه كارى : گويند اند؛ به آنها مى ود ستم كردهكه به خ گيرند، درحالى كه فرشتگان جانشان را مى كسانى 96آمرزنده و مهربان است

مگر زمين خدا وسيع نبود كه بتوانيد در آن مهاجرت : گويند فرشتگان به آنها مى. ما در سرزمين خود ضعيف بوديم: گويند بوديد؟ مى
اى نداشتند و راه به جايى  چاره به جز مردان و زنان و كودكان ناتوانى كه 97كنيد؟ آنها جايشان جهنّم است و جهنّم بدسرانجامى است

و هر كه در راه خدا مهاجرت كند، در زمين  99باشد كه خدا آنها را ببخشد، زيرا كه خدا خطابخش و آمرزنده است 98بردند نمى
راه سوى خدا و پيامبرش از خانه خويش بيرون آيد، و در  و هر كس براى مهاجرت به. هاى امن بسيار و گشايش كار خواهد يافت محل

ترسيد كه كافران به  كه در سفر هستيد، اگر مى هنگامى 100مرگش فرارسد، پاداش او بر عهده خداست، و خدا آمرزنده و مهربان است
   101، زيرا كافران دشمن آشكار شما هستند]نماز را شكسته بخوانيد[شما آسيبى رسانند، گناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيد 
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هايشان را با خود داشته  اى از آنها با تو به نماز بايستند، و سالح و چون تو در ميان ايشان باشى و برايشان نماز به پا كنى، بايد عده
، و گروه ]تا در برابر دشمن از شما محافظت كنند[، بايد در پشت سر شما قرار گيرند ]و نماز را تمام كردند[باشند، و چون سجده نمودند 

. و البته بايد جانب احتياط را نگاه دارند، و اسلحه خويش را با خود داشته باشند. اند بيايند و با تو نماز بخوانند ى كه نماز نخواندهديگر
اگر از باران در رنج بوديد، و يا بيمار . يكباره بر شما بتازند كافران دوست دارند كه شما از اسلحه و وسايل خود غافل شويد، و آنها به

خدا براى كافران عذابى خواركننده آماده . ديد، گناهى بر شما نيست كه اسلحه خود را بر زمين بگذاريد، ولى مواظب دشمن باشيدبو
و وقتى از دشمن آسوده خاطر شديد، . و چون نماز را تمام كرديد، ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده خدا را ياد كنيد 102كرده است
در جستجوى دشمنان و در دست يافتن  103هاى معين واجب شده است جاى آوريد، كه نماز بر مؤمنان در وقت بهطور كامل  نماز را به

كه شما چيزهايى را از خدا اميد داريد كه  اگر شما در رنج و زحمتيد، آنها هم مانند شما در رنج و زحمتند؛ درحالى. بر آنها سستى نكنيد
ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم، تا ميان مردم مطابق آنچه خدا به تو آموخته  104يم استآنها اميد ندارند، و خدا دانا و حك

   105داورى كنى، و از خيانتكاران جانبدارى نكن
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را كه  كنند دفاع نكن، زيرا خدا كسى كه به خود خيانت مى و از كسانى 106و از خدا آمرزش بخواه، كه او آمرزنده و مهربان است

توانند آن را از خدا پنهان دارند، زيرا  كنند، كه نمى آنها چيزهايى را از مردم پنهان مى 107خيانتكار و گناهكار باشد دوست ندارد
 108كنند احاطه دارد خدا به آنچه مى. دد، خدا با آنهاستپسن گويند كه خدا نمى انديشند و سخنانى مى كه شبانگاه تدابيرى مى هنگامى

ا اين شماييد كه در زندگى دنيا از آنها جانبدارى كرديد، كيست كه روز قيامت در برابر خدا از آنها جانبدارى كند، يا چه كسى كارساز آنه
بخواهد، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد هر كس كار بدى كند، يا به خويشتن ستم نمايد، آنگاه از خدا آمرزش  109خواهد بود؟

و هر كس خطا يا گناهى كند،  111هر كس گناهى كند، آن گناه را تنها به زيان خود كرده است، و خدا دانا و حكيم است 110يافت
ا بر تو نبود، اگر لطف و رحمت خد 112گناهى نسبت دهد، مسلما بار بهتان و گناهى آشكار را بر دوش كشيده است آنگاه آن را به بى

خدا قرآن . رسانند كنند، و هيچ زيانى به تو نمى مسلما گروهى از آنها قصد آن داشتند كه تو را گمراه كنند، اما آنها خودشان را گمراه مى
   113لطف خدا نسبت به تو زياد است. دانستى به تو آموخت و حكمت بر تو نازل كرد، و چيزهايى را كه نمى
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دادن ميان مردم  كردن و يا سازش دادن يا كار نيك كه به صدقه از نجواهايشان خيرى نيست، مگر در نجواكردن كسى در بسيارى
كه راه  هر كس پس از آن 114دست آوردن خشنودى خدا چنين كند، پاداشى بزرگ به او خواهيم داد و هر كه براى به. سفارش كند

گردانيم كه به آن روى  ند، و از راهى جز راه مؤمنان پيروى نمايد، او را به همان جايى مىهدايت براى او روشن شد، با پيامبر مخالفت ك
آمرزد؛ و جز آن را  را كه به او شرك آورد نمى خدا گناه كسى 115افكنيم، و جهنّم سرانجام بدى است آورده است؛ و او را به جهنّم درمى

ها را  جاى خدا فقط بت آنها به 116د، مسلما سخت به گمراهى افتاده استكه به خدا شرك آور كسى. بخشد براى هر كه بخواهد مى
حتما گروه معينى از بندگانت را در اختيار : خدا شيطان را لعنت كرد و شيطان گفت 117خوانند خوانند، و فقط شيطان سركش را مى مى

دهم تا گوش چهارپايان را بشكافند، و وادارشان  فرمان مىكنم، و به آنها  و آنها را گمراه و دچار آرزو و خيالباف مى 118گيرم خود مى
شيطان به  119جاى خدا، شيطان را دوست خود بگيرد، مسلما زيانى آشكار كرده است و هر كه به. كنم تا خلقت خدا را تغيير دهند مى

جهنّم است، و راه گريزى از آن  جاى آنها 120دهد كند، اما به ايشان فقط وعده دروغ مى دهد، و آرزومندشان مى آنها وعده مى
   121يابند نمى
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ها در آن روان است، و براى هميشه  كنيم كه جوى هايى مى اند، وارد بهشت را كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده و كسانى

به آرزو و دلخواه شما نيست، و به آرزو و  122وعده خدا راست است، و چه كسى در سخن از خدا راستگوتر است؟. در آن خواهند ماند
و هر كس  123يابد هر كس كار بدى كند، مجازاتش را خواهد ديد، و جز خدا يار و ياورى براى خود نمى. دلخواه اهل كتاب هم نيست

يى مورد ستم قرار قدر گودى پشت هسته خرما شود، و به كارهاى درست و شايسته كند، و مؤمن باشد، چه مرد و چه زن، وارد بهشت مى
كس است كه خود را تسليم خدا كرده و نيكوكار است، و از آيين يكتاپرستى ابراهيم حق  دين چه كسى بهتر از دين آن 124گيرد نمى

چيز  ها و زمين است از آنِ خداست، و خدا به همه آنچه در آسمان 125گرا پيروى نموده است؟ و خدا ابراهيم را به دوستى خود برگزيد
دهد؛ و نيز  شود، درباره آنها نظر مى خدا به آنچه در قرآن براى شما خوانده مى: بگو. خواهند درباره زنان از تو نظر مى 126طه دارداحا

دهيد، و دوست داريد كه با آنها ازدواج كنيد؛ و هم درباره كودكان  درباره زنان يتيمى كه آنچه را كه براى آنها مقرر شده به ايشان نمى
   127داند و هر كار خوبى كه بكنيد خدا آن را مى. و بايد با يتيمان به عدالت رفتار كنيد. دهد ، نظر مى]نابالغ[ناتوان 
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بخل . اعتنايى داشت، بر آن دو گناهى نيست كه با يكديگر سازش كنند، كه سازش بهتر است اگر زنى از شوهرش بيم ناسازگارى يا بى
شما هرگز  128كنيد آگاه است اگر نيكى كنيد و پرهيزگار باشيد، خدا از كارهايى كه مى. فراگرفته استو حرص، دل و جان مردم را 

پس تمام عالقه خود را متوجه يكى از آنها نسازيد تا ديگرى را . توانيد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد؛ اگرچه بسيار عالقمند باشيد نمى
اگر از هم جدا شدند، خدا هر يك را با لطف و  129يزگار باشيد، خدا آمرزنده و مهربان استاگر سازش كنيد و پره. بالتكليف گذاريد

به اهل كتاب كه . ها و زمين است از آنِ خداست آنچه در آسمان 130خدا گشايش بخش حكيم است. كند نياز مى گشايش خويش بى
ها و زمين است از آنِ  د؛ و اگر هم كافر شويد، آنچه در آسمانپيش از شما بودند، و به شما سفارش كرديم كه از نافرمانى خدا بترسي

اى  132ها و زمين است از آنِ خداست، و خدا كارسازى كافى است آنچه در آسمان 131نياز و درخور ستايش است خداست، و خدا بى
خواهد،  هر كس پاداش دنيا مى 133تواناست كار خدا بر اين. آورد برد، و مردمان ديگرى را مى مردم، اگر خدا بخواهد شما را از ميان مى

   134بداند كه پاداش دنيا و آخرت پيش خداست، و خدا شنوا و بيناست
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ايد، عادل باشيد، و براى خدا شهادت دهيد، اگرچه به زيان خود، يا پدر و مادر و خويشاوندانتان باشد؛ چه توانگر  كه ايمان آورده اى كسانى

اگر دو پهلو سخن گوييد، يا از . پس، از پى دلخواه خود نرويد تا از عدالت منحرف شويد. خدا به آنها سزاوارتر استو چه فقير باشند، 
ايد، به خدا و پيامبر او و اين كتاب  كه ايمان آورده اى كسانى 135كنيد آگاه است اداى شهادت خوددارى كنيد، خدا از كارهايى كه مى

هاى او و  هر كس كه به خدا و فرشتگان او و كتاب. هايى كه پيش از آن نازل كرده، ايمان بياوريد تابكه بر پيامبرش نازل كرده، و ك
كه ايمان آوردند، سپس كافر شدند، و باز ايمان آوردند،  كسانى 136پيامبران او و روز قيامت كافر شود سخت به گمراهى افتاده است

به منافقان بشارت  137خدا آنها را نخواهد آمرزيد، و به راه راست هدايتشان نخواهد كردبعد دوباره كافر شدند، و به كفر خود افزودند، 
جويند؟ و  آيا عزّت را نزد آنها مى. گيرند جاى مؤمنان، كافران را به دوستى مى كه به همان كسانى 138ده كه عذابى دردناك دارند

زل كرده كه هرگاه شنيديد كه آيات خدا مورد انكار و تمسخر قرار خدا در قرآن بر شما نا 139كه عزّت همه از آنِ خداست آن حال



خدا همه منافقان و . اگر با چنين كسانى بنشينيد، شما هم مانند آنها خواهيد بود. گيرد، با آنها ننشينيد تا به سخنى ديگر بپردازند مى
   140آورد كافران را در جهنّم گرد مى
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آيا ما با شما نبوديم؟ و اگر پيروزى نصيب : گويند اگر از جانب خدا فتحى نصيب شما شود، مى. تندكه مراقب شما هس همان كسانى

آيا ما بر شما مسلط نبوديم، و شما را از آسيب مؤمنان حفظ ننموديم؟ خدا روز قيامت ميان شما داورى : گويند كافران گردد، به آنها مى
كه خدا  آن دهند، و حال منافقان به نظر خود، خدا را فريب مى 141مؤمنان قرار نداده استخدا هرگز براى كافران راه تسلطى بر . كند مى

خوانند، و در نماز  خيزند، و از روى ريا، براى اين كه مردم ببينند، نماز مى ميلى برمى و چون به نماز برخيزند، با بى.دهد آنها را فريب مى
و هر كه را خدا گمراه كند، راهى براى . نه با اينها هستند و نه با آنها. ميان كفر و ايمان دو دلند 142بسيار كم به ياد خدا هستند

خواهيد بر ضد خود دليلى  آيا مى. جاى مؤمنان، كافران را به دوستى نگيريد ايد، به كه ايمان آورده اى كسانى 143يابى هدايت او نمى
مگر آنها كه توبه  145يابى ترين درجات جهنمند، و هرگز براى آنها ياورى نمى پست منافقان در 144روشن براى خدا قرار دهيد؟

آنها در زمره مؤمنانند، و خدا به .كردند، و كار خود را اصالح نمودند، و به خدا تمسك جستند، و دينشان را براى خدا خالص كردند
   147گر سپاسگزارى كنيد و ايمان بياوريد؟ خدا قدردان و داناستخدا را با عذاب شما چه كار، ا 146مؤمنان پاداشى بزرگ خواهد داد
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اگر كار  148كه مورد ستم قرار گرفته است، و خدا شنوا و داناست خدا بلند سخن گفتن به گفتار زشت را دوست ندارد، مگر از كسى
كه منكر خدا و  كسانى 149هم درگذرنده و تواناستخيرى را آشكار كنيد يا آن را پنهان داريد، يا از بدى ديگران درگذريد، خدا 

ما به برخى ايمان داريم و برخى را قبول نداريم، و : گويند خواهند ميان خدا و پيامبرانش جدايى بيفكنند، و مى شوند، و مى پيامبرانش مى
و  151ايم ى خواركننده آماده كردهآنها حقيقتا كافرند، و ما براى كافران عذاب 150خواهند راهى ميان اين دو انتخاب كنند، مى

دهد، و خدا  يك از آنها جدايى نيفكندند، آنها هستند كه خدا پاداششان را مى كه به خدا و پيامبرانش ايمان آوردند، و ميان هيچ كسانى
به . از اين خواستنداز موسى بزرگتر . خواهند كه برايشان كتابى از آسمان نازل كنى اهل كتاب از تو مى 152آمرزنده و مهربان است

ها كه برايشان آمد،  سپس با وجود آن معجزه. سبب ظلمشان دچار صاعقه شدند پس به. خدا را آشكارا به ما نشان بده: موسى گفتند
خاطر پيمانشان باالى  و كوه طور را، به 153ما آن را بخشيديم، و به موسى حجتى آشكار عطا كرديم. خدايى گرفتند گوساله را به

در روز شنبه كار نكنيد، و از آنها پيمانى محكم : و نيز به آنها گفتيم. كنان از اين در وارد شويد سجده: برافراشتيم، و به آنها گفتيم سرشان
   154گرفتيم
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: گفتند خاطر سخنشان كه سبب اين كه پيمانشان را شكستند، و به علت كفرشان به آيات خدا و به ناحق كشتن پيامبران و به پس به
 155آورند هايشان مهر نهاد، و از اين رو جز اندكى از آنها ايمان نمى سزاى كفرشان بر دل هاى ما فروبسته و در پوشش است، خدا به دل

ما مسيح، عيسى بن مريم، پيامبر خدا را : سبب كه گفتند و بدان 156و به كيفر كفرشان، و گفتارشان درباره مريم كه تهمتى بزرگ بود
كه درباره او اختالف كردند، مسلما دچار شك  كسانى. كه او را نكشتند و بر دار نكردند، وليكن امر بر آنها مشتبه شد آن و حال. كشتيم
بلكه خدا او را پيش خودش باال  157و به يقين او را نكشتند. كنند آنها هيچ دانشى بدان ندارند، و تنها از گمان خود پيروى مى. اند شده

آورد، و روز قيامت او گواه  كس از اهل كتاب نيست مگر اين كه پيش از مرگش به او ايمان مى هيچ 158توانا و حكيم است برد، و خدا



اى را كه براى  داشتند، چيزهاى پاكيزه كه مردم را بسيار زياد از راه خدا بازمى سبب آن سزاى ظلم يهوديان، و به و به 159آنها خواهد بود
كه مال مردم را به ناحق  سبب آن كه از آن نهى شده بودند، و به و به علت ربا گرفتنشان، با آن 160شان حرام كرديمآنها حالل بود، براي

اما دانشوران آنها و مؤمنان، به آنچه به تو، و آنچه پيش از تو نازل  161ايم ما براى كافران آنها عذابى دردناك آماده كرده. خوردند مى
   162دهندگان و مؤمنان به خدا و روز قيامت را پاداشى بزرگ خواهيم داد نمازگزاران و زكاتآورند؛ و  شده ايمان مى
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ما به تو وحى كرديم، همچنان كه به نوح و پيامبران پس از او وحى كرديم، و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان و 
و به پيامبرانى كه پيش از اين،  163و سليمان وحى كرديم، و به داود زبور را داديم نوادگان يعقوب و عيسى و ايوب و يونس و هارون

ايم، وحى كرديم؛ و خدا با موسى آشكارا و بدون واسطه  ايم، و به پيامبرانى كه داستان آنها را براى تو نگفته داستان آنها را براى تو گفته
بودند، تا بعد از پيامبران دليلى براى مردم در برابر خدا وجود نداشته باشد، و دهنده  دهنده و بيم پيامبرانى كه بشارت 164سخن گفت

دهد كه آن را به علم خود نازل كرده است، و فرشتگان نيز  ولى خدا درباره آنچه بر تو نازل كرده گواهى مى 165خدا توانا و حكيم است
ند، و مردم را از راه خدا بازداشتند، سخت به گمراهى كه كافر شد كسانى 166دهند، و گواه بودن خدا كافى است گواهى مى

مگر به راه جهنّم، كه  168كند، آمرزد، و به هيچ راهى هدايتشان نمى كه كافر شدند و ستم كردند، خدا آنها را نمى كسانى 167اند افتاده
راستى و درستى از جانب خداوندتان سوى  بهاى مردم، اين پيامبر  169كار براى خدا آسان است و اين. براى هميشه در آن خواهند ماند

ها و زمين است از آنِ  و اگر هم كافر شويد، بدانيد كه آنچه در آسمان. پس به او ايمان بياوريد كه براى شما بهتر است. شما آمده است
   170خداست، و خدا دانا و حكيم است
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بن مريم، فقط پيامبر خدا و كلمه اوست، كه به  مسيح، عيسى. سخن راست نگوييد اى اهل كتاب، در دينتان غلو نكنيد، و درباره خدا جز
از اين سخن بازايستيد، كه اين . گانه است پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد، و نگوييد خدا سه. مريم القا كرد، و روحى از اوست

ها و زمين است از آنِ  آنچه در آسمان. كه فرزندى داشته باشدمنزّه است از اين . خدا فقط خدايى يگانه است. براى شما بهتر است
كه از  كسانى. فرشتگان مقرّب هم ابايى ندارند. مسيح از اين كه بنده خدا باشد ابايى نداشت 171اوست، و خدا كارسازى كافى است

كه ايمان آوردند و كارهاى  اما كسانى 172آورد بندگى خدا سر باز زنند، و بزرگى و گردنكشى كنند، خدا همه آنها را پيش خود گرد مى
كه سر  و اما كسانى. افزايد دهد، و از فضل خويش به پاداش ايشان مى طور كامل به آنها مى درست و شايسته كردند، خدا پاداششان را به

 173يابند براى خود يار و ياورى نمىگرداند، و در برابر خدا  باز زدند و بزرگى و سركشى كردند، خدا آنها را به عذابى دردناك معذّب مى
كه به خدا  اما كسانى 174ايم اى مردم، دليل و حجتى از جانب خداوندتان براى شما آمده است، و براى شما نورى آشكار نازل كرده

به راهى راست  سوى خود، كند، و آنها را به ايمان آوردند و به او تمسك جستند، خدا آنها را به جوار لطف و رحمت خويش داخل مى
   175نمايد هدايت مى
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اگر مردى : دهد براى شما فتوا مى ] اى كه پدر و مادر و فرزند ندارد برادر و خواهر آن مرده[خدا درباره كَالله : بگو. خواهند از تو فتوا مى
و برادر تمام آنچه را كه . آِن خواهرش خواهد بودجاى گذاشته از  بميرد و فرزندى نداشته باشد، و خواهرى داشته باشد، نصف آنچه او به

و . رسد اگر خواهران دو تن باشند، دو ثلث ميراث به آنها مى. برد، اگر خواهرش فرزندى نداشته باشد جاى گذاشته به ارث مى خواهرش به
خدا هر چيزى را . كند، تا گمراه نشويد ن مىروشنى بيا خدا براى شما به. برد اگر چند برادر و خواهر بودند، برادر دو برابر خواهر ارث مى

   176داند مى
 

 
 

  5سوره مائده 
  مدنى و داراى يكصد و بيست آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

كه  آن شود، براى شما حالل است، بى چهارپايان، غير از آنچه به شما گفته مى. هاى خود وفا كنيد ايد، به پيمان كه ايمان آورده اى كسانى
ايد، حرمت شعاير خدا، ماه حرام و  كه ايمان آورده كسانى اى 1كند خدا هرچه بخواهد حكم مى. حال احرام شكار را حالل بشماريددر 

دست آوردن خشنودى خداوند خود، آهنگ خانه  دار، و حرمت كسانى را كه در راه كسب معاش و براى به قالده و قربانى قالده قربانى بى
و دشمنى با مردمى كه شما را از رفتن به خانه كعبه . توانيد شكار كنيد و چون از احرام بيرون آمديد مى. ه داريداند، را نگ كعبه كرده

در نيكوكارى و پرهيزگارى با هم همكارى كنيد، و در گناه و تجاوزكارى با يكديگر همكارى . بازداشتند، وادارتان نسازد كه تعدى كنيد
   2خدا بترسيد، كه خدا سخت كيفر استنكنيد؛ و از نافرمانى و عذاب 
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نام غيرخدا سر بريده شده باشد، و حيوانى كه خفه شده، يا در  حرام شد بر شما گوشت حيوان مرده، و خون، و گوشت خوك، و آنچه به
مگر اين كه پيش از مردن سر آن اثر ضربه مرده، يا در اثر سقوط مرده، يا به ضرب شاخ مرده، و آنچه حيوان درنده از آن خورده باشد، 

عمل نكردن . وسيله تيرهاى قرعه تقسيم كرده باشيد ها سربريده شده باشد، و يا آنچه به را بريده باشيد؛ ونيز گوشت حيوانى كه براى بت
دين شما را برايتان كامل  امروز. اند، از آنها نترسيد، از من بترسيد امروز كافران از دين شما مأيوس شده. به اين احكام نافرمانى خداست

كه متمايل  آن اما هر كه دچار گرسنگى شود و ناچار گردد، بى. كردم، و نعمتم را بر شما تمام كردم، و دين اسالم را براى شما برگزيدم
: پرسند ىاز تو م 3ها بخورد، و بداند كه خدا آمرزنده و مهربان است تواند براى حفظ جان خود از اين گوشت به گناه باشد، مى

هاى پاكيزه براى شما حالل است، و نيز حالل است خوردن صيد حيوانات  تمام خوردنى: چيزهايى براى آنها حالل است؟ بگو چه
دارند، بخوريد، و نام خدا را بر  پس، از آنچه براى شما گرفته و نگاه مى. ايد شكارى، كه شما آنچه را خدايتان آموخته، به آنها تعليم داده

. هاى پاك براى شما حالل شده است امروز تمام خوردنى 4رسد ها مى از نافرمانى خدا بترسيد، كه خدا خيلى زود به حساب. كنيد آن ياد
و نيز ازدواج با زنان پاكدامن مسلمان و زنان پاكدامن اهل . و غذاى اهل كتاب براى شما حالل، و غذاى شما براى آنها حالل است

هر كس منكر ايمان شود، . گرفتن ازدواج باشد، نه زناكارى و دوست. البته وقتى مهر آنها را به ايشان بدهيدكتاب براى شما حالل است، 
   5عملش تباه شده، و در آخرت زيانكار است
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اگر . قوزك مسح كنيد هايتان را تا آرنج بشوييد؛ و سر و پاهايتان را تا ايد، چون به نماز برخيزيد، صورت و دست كه ايمان آورده اى كسانى
و اگر بيمار يا در سفر بوديد، يا از قضاى حاجت آمده بوديد، يا با زنان نزديكى كرديد و آب نيافتيد، با . جنب بوديد، خود را پاك سازيد
را پاكيزه خواهد شما  خواهد بر شما سخت بگيرد، ولى مى خدا نمى. هايتان را مسح كنيد صورت و دست خاكى پاك تيمم كنيد، و با آن

نعمت خدا را بر خودتان به ياد آوريد، و پيمانى را كه خدا شما را  6جاى آوريد سازد، و نعمتش را بر شما تمام كند، باشد كه شكر او را به
هاست  دلاز نافرمانى خدا بترسيد، كه خدا به آنچه در . شنيديم و اطاعت كرديم: به آن متعهد ساخته به ياد داشته باشيد، آنگاه كه گفتيد

ايد، براى اجراى احكام خدا قيام كنيد، و به عدالت شهادت دهيد؛ و دشمنى گروهى وادارتان نكند  كه ايمان آورده اى كسانى 7آگاه است
خدا به  8كنيد آگاه است از نافرمانى خدا بترسيد، كه خدا از كارهايى كه مى. تر است عدالت كنيد، كه به تقوا نزديك. كه عدالت نكنيد

   9اند، وعده آمرزش و پاداشى بزرگ داده است كه ايمان داشته و كارهاى درست و شايسته كرده نىكسا
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ايد، نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد،  كه ايمان آورده اى كسانى 10كه كافر شدند، و آيات ما را دروغ شمردند، اهل جهنّمند و كسانى

و . از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد. آنگاه كه گروهى قصد آن كردند كه بر شما دست يابند، ولى خدا دست آنها را از شما كوتاه كرد
من با : و خدا گفت. آنها دوازده سرپرست انتخاب كرديماسرائيل پيمان گرفت، و از ميان  خدا از بنى 11مؤمنان بايد بر خدا توكّل كنند

الحسنه دهيد؛ گناهانتان  شما هستم، اگر نماز بخوانيد، و زكات بدهيد، و به پيامبران من ايمان بياوريد و آنها را يارى كنيد، و به خدا قرض
كس از شما كه بعد از اين كافر شود، از راه و هر . ها در آن روان است كنم كه جوى هايى داخل مى بخشم و شما را به بهشت را مى

معنى سخنان را از جاى . هايشان را سخت گردانيديم سزاى پيمان شكنيشان، لعنتشان كرديم، و دل اما به 12راست منحرف شده است
ره به خيانتى از آنها پى هموا. مندى از پندى را كه به آنها داده شده بود فراموش كردند كنند، و بهره خود منحرف و آنها را تحريف مى

   13آنها را ببخش و از ايشان درگذر، كه خدا نيكوكاران را دوست دارد. برى، مگر اندكى از ايشان مى
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مندى از پندى را كه به ايشان داده شده بود فراموش  ما مسيحى هستيم، پيمان گرفتيم؛ ولى آنها هم بهره: گفتند و از كسانى هم كه مى

اى اهل كتاب،  14كردند، آگاه خواهد ساخت خدا آنها را از كارهايى كه مى. ما نيز تا روز قيامت ميانشان دشمنى و كينه افكنديم. كردند
كند، و از بسيارى نيز  كرديد، براى شما بيان مى پيامبر ما پيش شما آمد، كه بسيارى از چيزهايى را كه از كتاب آسمانى خود پنهان مى

وسيله آن هر كس را كه از  خدا به 15از جانب خدا براى شما روشنايى و كتابى روشن و روشنگر آمده است. دنماي چشم پوشى مى
برد، و آنها را به راه  كند، و به خواست خويش، آنها را از تاريكى به روشنايى مى هاى سالمت هدايت مى خشنودى او پيروى كند، به راه

بن مريم و  اگر خدا اراده كند كه مسيح: بگو. بن مريم است، كافر شدند خدا، همان مسيح :كه گفتند كسانى 16نمايد راست هدايت مى
ها و  تواند در برابر خدا اختيارى داشته باشد؟ فرمانروايى آسمان را كه در زمين هستند، نابود كند، چه كسى مى مادرش و تمام كسانى

   17خدا بر هر كارى تواناست. آفريند هرچه بخواهد مى. زمين و آنچه ميان آنهاست، از آنِ خداست
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كند؟ چنين  خاطر گناهانتان مجازات مى پس چرا شما را به: بگو. ما فرزندان خدا و دوستان محبوب او هستيم: يهوديان و مسيحيان گفتند
فرمانروايى . كند بخواهد عذاب مىآمرزد و هر كه را  هر كه را بخواهد مى. هايى از جمله آفريدگان هستيد نيست، بلكه شما انسان

اى اهل كتاب، در دورانى كه پيامبرانى نبودند،  18سوى اوست ها و زمين و آنچه ميان آنهاست، از آنِ خداست، و بازگشت همه به آسمان
دهنده و  اينك بشارت. مداى براى ما نيا دهنده و هشداردهنده بشارت: پيامبر ما براى شما آمد، تا حقايق را برايتان بيان كند، تا نگوييد

اى قوم من، نعمت : و ياد كن آنگاه كه موسى به قوم خود گفت 19و خدا بر هر كارى تواناست. اى براى شما آمده است هشداردهنده
يك  به هيچ كه پيامبرانى از ميان شما پديد آورد، و شما را فرمانروا ساخت، و به شما چيزهايى داد كه خدا را بر خود به ياد آوريد، هنگامى

عقب بازنگرديد كه زيانكار  اى قوم من، به سرزمين مقدسى كه خدا براى شما مقرر داشته داخل شويد، و به 20از مردم جهان نداده است
شويم، تا اين كه آنها از آنجا بيرون  اى موسى، در آنجا مردمى قدرتمند وجود دارد، و ما هرگز بدانجا وارد نمى: گفتند 21خواهيد شد

از : ترسيدند، گفتند كه خدا به آنها لطف كرده بود، و از خدا مى دو مرد از كسانى 22اگر آنها از آنجا بيرون روند، ما وارد خواهيم شد. ندرو
   23و اگر ايمان داريد، بر خدا توكل كنيد. اين دروازه بر آنها وارد شويد؛ و چون داخل شهر شديد، مسلما پيروز خواهيد شد
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ما . تو و خداوندت برويد و با آنجا بجنگيد. اى موسى، تا زمانى كه آنها در آن شهر هستند، ما هرگز بدانجا داخل نخواهيم شد: گفتند
 25پس ميان ما و اين قوم نافرمان جدايى بينداز. خداوندا، من فقط اختيار خودم و برادرم را دارم: موسى گفت 24نشينيم جا مى همين

تو براى اين مردم نافرمان . اين سرزمين براى مدت چهل سال بر آنها حرام شد، و بايد در بيابان سرگردان باشند: خداوند فرمود
كه آنها قربانى خود را تقديم كردند؛ از يكى از  راستى و درستى براى آنها بخوان، هنگامى داستان دو پسر آدم را به 26اندوهگين نباش

خدا فقط از پرهيزگاران : كه قربانيش قبول شده بود گفت آن. تو را خواهم كشت: او گفت. رفته نشدآنها پذيرفته شد، و از ديگرى پذي
اختيار جهانيان  من از خدا، صاحب. كنم اگر دست به كشتن من دراز كنى، من دستم را براى كشتن تو دراز نمى 27پذيرد مى
 29تو باشد، تا از اهل جهنّم شوى، و اين سزاى ستمگران است خواهم كه هم گناه من و هم گناه خودت به گردن من مى 28ترسم مى

خدا كالغى را فرستاد كه زمين را بكاود، تا به او نشان دهد كه  30او را كشت و زيانكار شد. نفسش او را به كشتن برادرش ترغيب كرد
ثل اين كالغ باشم، تا جسد برادرم را پنهان واى بر من، آيا عاجزم از اين كه م: گفت. چگونه جسد برادرش را در زير خاك پنهان كند

   31كنم؟ و از كرده خويش پشيمان شد
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را كشته يا مرتكب فسادى در زمين شده باشد،  را بكشد، بدون اين كه او كسى اسرائيل مقرّر داشتيم كه هر كس كسى از اين روى بر بنى

را زندگى بخشد، مثل اين است كه تمام مردم را زنـدگـى بـخـشـيـده  كسىمثل اين است كه تمام مردم را كشته باشد، و هر كس 
 32كردند و پيامبران ما داليل روشن براى آنها آوردند، ولى پس از آن هم بسيارى از ايشان در زمين از حد خويش تجاوز مى. اسـت

قط اين است كه كشته شوند، يا به دار آويخته گردند، يا كوشند، ف جنگند، و در زمين به فساد مى كه با خدا و پيامبرش مى مجازات كسانى
اين خوارى آنها در دنياست، و در آخرت نيز عذابى بزرگ . دست و پايشان بر خالف هم بريده شود، يا از سرزمين خود تبعيد گردند

كه ايمان  اى كسانى 34و مهربان است پس بدانيد كه خدا آمرزنده. كه بر آنها دست يابيد، توبه كنند كه پيش از آن مگر كسانى 33دارند
كه كافر  كسانى 35سوى او وسيله تقرّب بجوييد، و در راه او جهاد كنيد، تا رستگار شويد ايد، از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد، و به آورده



ه آنها را به عوض بدهند، تا از شدند، اگر همه آنچه را كه در زمين است داشته باشند، و همانند آن را نيز داشته باشند، و بخواهند هم
   36آنها عذابى دردناك دارند. شود عذاب روز قيامت نجات يابند، از آنها پذيرفته نمى
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دست مرد و زن دزد را، به كيفر كارى كه  37آنها عذابى پايدار دارند. خواهند كه از آتش بيرون آيند، اما از آن بيرون آمدنى نيستند مى

و هر كس پس از ستم كردنش توبه كند، و كار  38انگيز از جانب خداست، و خدا توانا و حكيم است اين مجازاتى عبرت. اند، ببريد كرده
آيا  39آمرزنده و مهربان استپذيرد، زيرا كه خدا  ، خدا توبه او را مى]مال دزديده شده را به صاحبش برگرداند[خود را اصالح نمايد 

آمرزد و خدا بر هر  كند، و هر كه را بخواهد مى ها و زمين از آنِ خداست، هر كه را بخواهد عذاب مى دانى كه فرمانروايى آسمان نمى
مان آورديم، ولى اي: گويند شتابند، تو را اندوهگين نسازند، از آنها كه به زبان مى كه به كفر مى اى پيامبر، كسانى 40كارى تواناست؟

اند، خبرچينى و  كنند، و براى گروه ديگرى، كه پيش تو نيامده و از يهوديان، آنها كه به سخنان دروغ گوش مى. قلبشان ايمان ندارد
كه خدا  كسى. اگر اين حكم را دادند، قبول كنيد، وگرنه دورى گزينيد: گويند كنند و مى سخن خدا را دگرگون مى. نمايند جاسوسى مى

هايشان را  خواهد دل آنها كسانى هستند كه خدا نمى. توانى در برابر خواست خدا كارى براى او انجام دهى نحرافش را خواسته، تو نمىا
   41آنها در دنيا خوارى و در آخرت عذابى بزرگ دارند. پاك گرداند

  
  

)114(  
  

  
اگر از ايشان . بگردان آمدند، ميانشان داورى كن، يا از آنها روىاگر پيش تو . خورند كنند، و مال حرام مى به سخنان دروغ گوش مى

 42كنى، ميانشان به عدالت داورى كن، كه خدا مردم عادل را دوست دارد رسانند؛ و اگر داورى مى بگردانى، هيچ زيانى به تو نمى روى
آنها . شوند است؟ سپس آنها از حكم تو رويگردان مىكه تورات پيش آنهاست، و حكم خدا در آن  دهند، درحالى چگونه تو را داور قرار مى

پيامبرانى كه تسليم خدا بودند، و خداپرستان و دانشمندان دينى، . ما تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت و نور است 43مؤمن نيستند
. كار بودند كردند، و مراقب اين حكم مى سبب اين كه از آنها خواسته شده بود كه از كتاب خدا محافظت كنند، مطابق آن براى يهوديان به

 44كه مطابق آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، كافرند كسانى. بهاى ناچيز نفروشيد پس، از مردم نترسيد، و از من بترسيد، و آيات مرا به
و گوش در برابر گوش، و دندان در جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم، و بينى در برابر بينى،  و در تورات بر آنها مقرر داشتيم كه

كه مطابق آنچه خدا نازل كرده حكم  كسانى. اى براى گناهان اوست و هر كه از آن درگذرد، كفّاره. ها قصاص دارد و زخم. برابر دندان
   45نكنند، ستمگرند
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كرد؛ و به او انجيل را داديم، كه در آن هدايت و  مى بن مريم را فرستاديم، كه تورات را كه پيش از او بود تصديق دنبال آنها عيسى و به
و اهل انجيل بايد مطابق آنچه  46كند، و راهنمايى و پندى براى پرهيزگاران است نور است، و تورات را كه پيش از آن است تصديق مى

 47اند نند و از اطاعت خدا خارج شدهكه مطابق آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند نافرما كسانى. خدا در انجيل نازل كرده است حكم كنند
پس ميان آنها مطابق آنچه خدا . هاى آسمانى پيش از خود و نگهبان آنهاست كننده كتاب و قرآن را بحق بر تو نازل كرديم، كه تصديق



از شما، شريعت و براى هر گروهى . نازل كرده حكم كن، و از دلخواه آنها، با وجود كتاب و احكام حقى كه براى تو آمده، پيروى نكن
خواهد شما را با همان كتابى كه به شما داده است  ساخت، ولى مى خواست شما را امت واحدى مى اگر خدا مى. ايم روشى قرار داده

بازگشت شما پيش خداست، و او شما را درباره چيزهايى كه در آن اختالف . پس در كارهاى نيك از يكديگر پيشى گيريد. امتحان كند
مواظب باش كه تو را . و ميان آنها مطابق آنچه خدا نازل كرده است حكم كن، و از دلخواه آنها پيروى نكن 48كند ، آگاه مىكرديد مى

اى از  خاطر پاره خواهد آنها را به اگر قبول نكردند، بدان كه خدا مى. از بعضى از چيزهايى كه خدا بر تو نازل كرده منحرف نكنند
آيا آنها خواهان حكم جاهليت هستند؟ كيست  49كنند در حقيقت بسيارى از مردم از فرمان خدا اطاعت نمىو . گناهانشان مجازات كند

   50كه حكم او براى اهل يقين از حكم خدا بهتر است؟
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هر كس از شما . يكديگرندآنها دوستان و پشتيبانان . ايد، يهوديان و مسيحيان را دوست و پشتيبان خود نگيريد كه ايمان آورده اى كسانى

هايشان بيمارى است  را كه در دل كسانى 51كند خدا ستمگران را هدايت نمى. كه آنها را دوست و پشتيبان خود بگيرد، در زمره آنهاست
وضعى پيش  بسا كه خدا فتحى پيش آورد، يا از جانب خود. ترسيم آسيبى به ما برسد مى: گويند شتابند، و مى سوى آنها مى بينى كه به مى

آيا اينها همان كسانى هستند : گويند اند مى كه ايمان آورده و كسانى 52كردند، پشيمان شوند هايشان پنهان مى آورد كه از آنچه در دل
كه ايمان  اى كسانى 53اند نتيجه مانده و زيانكار گرديده خوردند كه با شما هستند؟ كار ايشان بى كه به خدا سوگندهاى سخت مى

آورد كه دوستشان دارد، و آنها هم او را دوست دارند؛  زودى خدا مردم ديگرى را مى يد، هر كس از شما كه از دينش برگردد، بها آورده
اين لطف . ترسند كنندگان نمى كنند؛ و از سرزنش سرزنش نسبت به مؤمنان فروتن، و در مقابل كافران سرافرازند؛ در راه خدا جهاد مى

دوست و سرپرست شما فقط خدا و پيامبرش و مؤمنانى  54خدا گشايش بخش داناست. دارد هد ارزانى مىخداست كه به هر كس خوا
و هر كس خدا و پيامبرش و مردم باايمان را دوست و سرپرست  55كه در ركوعند دهند، درحالى خوانند و زكات مى هستند كه نماز مى

ايد، كسانى از اهل كتاب و كافران را كه دين شما  كه ايمان آورده سانىاى ك 56خود بگيرد، جزو حزب خداست، و حزب خدا پيروز است
   57و اگر ايمان داريد، از نافرمانى خدا بترسيد. اند، دوست و پشتيبان خود نگيريد را به ريشخند و بازى گرفته
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خاطر اين است كه آنها مردمى هستند كه  آنها بهكار  اين. گيرند خوانيد، آن را به مسخره و بازى مى و چون مردم را براى نماز فرامى

هاى آسمانى كه پيش از  اى اهل كتاب، آيا جز اين است كه چون ما به خدا و قرآنى كه به ما نازل شده، و كتاب: بگو 58انديشند نمى
آيا شما را به : بگو 59كنيد كه بيشترِ شما از خدا اطاعت نمى كنيد؟ براى آن آن نازل شده ايمان داريم، نسبت به ما كينه ورزى مى

اى از آنها را ميمون و خوك  كه خدا لعنتشان كرده، و بر آنها خشم گرفته، و عده كيفرى بدتر از اين در پيش خدا آگاه كنم؟ كسانى
آيند،  شما مى كه پيش هنگامى 60اند اند؛ آنها جايگاهى بدتر دارند، و از راه راست بيشتر منحرف شده ساخته، و آنها كه طاغوت پرستيده

خوبى آگاه  كنند، به خدا به آنچه پنهان مى. روند اند، و با كفر از پيش شما مى كه با كفر پيش شما آمده آن و حال. ايم ايمان آورده: گويند مى
تان و چرا خداپرس 62كنند چه كارهاى بدى مى. شتابند بينى كه به گناه و تجاوز و حرام خوارى مى بسيارى از آنها را مى 61است

دست خدا : يهوديان گفتند 63كنند دارند؟ چه بد است كارهايى كه مى دانشمندان دينى، آنها را از گفتار گناه آلود، و حرامخوارگى باز نمى
هاى خدا گشاده است، و هرگونه كه  دست. سزاى اين گفتارشان، از لطف خدا محروم شدند دست خودشان بسته باد؛ و به. بسته است
ما تا روز قيامت ميان . افزايد اين چيزى كه از جانب خداوندت بر تو نازل شده بر طغيان و كفر بسيارى از آنها مى. خشدب بخواهد مى

كه  آن كوشند، و حال در زمين به فساد مى. هرگاه براى جنگ آتشى افروختند، خدا آن را خاموش ساخت. ايم ايشان دشمنى و كينه افكنده
   64داردخدا فسادكنندگان را دوست ن
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و اگر آنها  65كنيم هاى پرنعمت داخل مى زداييم، و آنها را به بهشت اگر اهل كتاب ايمان بياورند و پرهيزگارى كنند، گناهانشان را مى

گروهى از آنها ميانه . شوند به تورات و انجيل و آنچه از خداوندشان بر آنها نازل شده عمل كنند، از بركات آسمانى و زمينى برخوردار مى
كار را  اگر اين. اى پيامبر، آنچه را كه از جانب خداوندت به تو نازل شده، به مردم برسان 66رو هستند، ولى بسيارى از ايشان بدكردارند

اى اهل كتاب، تا مطابق : بگو 67كند خدا مردم كافر را هدايت نمى. كند خدا تو را از شرّ مردم حفظ مى. اى نكنى، رسالتت را انجام نداده
ر البته آنچه از جانب خداوندت بر تو نازل شده، ب. تورات و انجيل و آنچه از جانب خداوندتان بر شما نازل شده عمل نكنيد، دين نداريد

از مسلمانان و يهوديان و صابئيان و مسيحيان،  68خاطر اين مردم كافر اندوه مخور پس به. طغيان و كفر بسيارى از آنها خواهد افزود
ما از  69هر كس كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد، و كار درست و شايسته انجام دهد، هيچ بيم و اندوهى نخواهد داشت

اى از آنها را  آورد كه دلخواهشان نبود، عده هرگاه پيامبرى چيزى برايشان مى. رفتيم، و براى آنها پيامبرانى فرستاديماسرائيل پيمان گ بنى
   70كشتند اى را مى كردند، و عده به دروغگويى متهم مى
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سپس خدا توبه آنها را پذيرفت، ولى باز . پس نسبت به درك حقايق كور و كر شدند. و پنداشتند كه امتحان و مجازاتى در كار نيست
بن مريم است، كافر شدند  خدا همان مسيح: كه گفتند كسانى 71بيند كنند، مى خدا كارهايى را كه مى. بسيارى از آنها كور و كر شدند

ختيار شماست، بندگى ا اختيار من و صاحب اسرائيل، خدا را كه صاحب اى بنى: گفت كه مسيح مى آن ، و حال]منكر حقيقت انجيل شدند[
و ستمگران ياورى . كنيد، زيرا هر كس براى خدا شريكى قايل باشد، خدا بهشت را بر او حرام كرده و جايش در آتش جهنّم است

اللّه : گفتند ] شده و )القُدس يا خدا، مسيح و مريم خدا، مسيح و روح(قايل به تثليث يعنى قايل به سه خدايى [كسانى هم كه  72ندارند
گويند دست برندارند، به كافران  اگر از آنچه مى. كه هيچ خدايى جز اللّه، خداى يكتا، نيست آن يكى از سه خداست، كافر شدند، و حال

بن مريم فقط  مسيح 74خواهند؟ خدا آمرزنده و مهربان است كنند، و از خدا آمرزش نمى آيا توبه نمى 73آنها عذابى دردناك خواهد رسيد
ببين كه آيات را چگونه براى . خوردند هر دو غذا مى. و مادرش زنى راستگو بود. مچون پيامبران پيشين كه از دنيا رفتندپيامبرى بود ه

كنيد كه اختيار زيان  را بندگى مى آيا جز خدا كسى: بگو 75گردانند مى كنيم، بعد ببين كه اينها چگونه از حق روى روشنى بيان مى آنها به
   76شنوا و داناست] دانند شنوند و چيزى نمى برخالف بتان زنده و مرده كه چيزى نمى[كه خدا  آن و سود شما را ندارد؟ و حال
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اين گمراه شدند، و بسيارى را گمراه كردند، و خود اى اهل كتاب، در دين خود به ناحق غلو نكنيد، و از دلخواه مردمى كه پيش از : بگو
اين . بن مريم لعنت شدند اسرائيل كه كافر شدند، به زبان داود و عيسى كسانى از بنى 77از راه راست منحرف گشتند، پيروى نكنيد

. داشتند كردند دست برنمى ه مىاز كارهاى زشتى ك 78نمودند كردند و از آن تجاوز مى سبب بود كه آنها از فرمان خدا سرپيچى مى بدان
كارهاى بدى كه انجام دادند باعث خشم . كنند بينى كه با كافران دوستى مى بسيارى از آنها را مى 79كردند چه بد بود كارهايى كه مى

آوردند،  ايمان مىاگر به خدا و پيامبر و قرآنى كه بر پيامبر نازل شده است  80خدا بر آنها شده، و براى هميشه در عذاب خواهند ماند
يهوديان و مشركان را  81اند گرفتند، ولى بسيارى از آنها نافرمانند و از اطاعت خدا خارج شده كافران را دوست و پشتيبان خود نمى

ما مسيحى هستيم، از لحاظ دوستى نسبت به : گويند را كه مى و كسانى. ترين مردم در دشمنى نسبت به مسلمانان خواهى يافت سرسخت
   82ورزند اين از آن روست كه برخى از ايشان كشيشان و راهبان هستند، و آنها تكبر نمى. تر خواهى يافت مانان، از همه نزديكمسل
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: گويند شود، و مى خاطر آن حق كه شناختند، چشمانشان پر از اشك مى بينى كه به شنوند، مى و چون قرآنى را كه بر پيامبر نازل شده مى
كـه  آن و چرا ما به خدا و اين حق كه براى ما آمده ايمان نـيـاوريـم، و حـال 83خداوندا، ما ايمان آورديم، ما را در زمره گواهان بنويس

خاطر اين سخن كه گفتند، خدا به آنها  پس به 84امـيـد داريم كه خداوندمان ما را در شمار درستكاران و شايستگان درآورد؟
و  85بهشت پاداش نيكوكاران است. ها روان است، و آنها براى هميشه در آن خواهند ماند دهد كه در آن جوى مىهايى پاداش  بهشت
ايد، چيزهايى را كه خدا براى شما حالل  كه ايمان آورده اى كسانى 86كه كافر شدند و آيات ما را دروغ شمردند، اهل جهنّمند كسانى

و از چيزهاى حالل و پاكى كه خدا  87تجاوز نكنيد، زيرا كه خدا متجاوزان را دوست ندارد كرده، حرام نكنيد، و از حدود احكام خدا
تان  خاطر سوگندهاى بيهوده خدا شما را به 88روزى شما كرده، بخوريد، و از نافرمانى و عذاب خدايى كه به او ايمان داريد بترسيد

كند؛ و كفّاره آن سيركردن ده  خوريد، مؤاخذه مى روى قصد و اراده مى سبب شكستن سوگندهايى كه از كند، ولى شما را به مجازات نمى
و هر كه توانايى ندارد، سه . دهيد؛ يا پوشاندن ده نيازمند، يا آزادكردن يك بنده مستمند است، از متوسط غذايى كه به خانواده خود مى

خدا آياتش را براى شما . سوگندهاى خود را حفظ كنيد. اين كفّاره سوگندهاى شماست، هرگاه كه سوگند خورديد. روز، روزه بگيرد
   89كند، باشد كه سپاسگزارى كنيد روشنى بيان مى چنين به اين
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پس، از آن دورى كنيد تا رستگار . ها و گروبندى با تيرها پليد و كارى شيطانى است ايد، شراب و قمار و بت كه ايمان آورده اى كسانى
آيا شما . وسيله شراب و قمار ميان شما دشمنى و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد خواهد به مىشيطان  90شويد

اگر نپذيريد، بدانيد كه وظيفه پيامبر ما فقط . از خدا و پيامبر اطاعت كنيد، و از نافرمانى و گناه برحذر باشيد 91داريد؟ دست بر مى
اند گناهى نيست، هرگاه  اند، در آنچه خورده كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده بر كسانى 92رساندن روشن پيام خداست

پرهيزگارى كنند و ايمان داشته باشند و كارهاى درست و شايسته كنند، و باز پرهيزگارى كنند و ايمان داشته باشند، و باز پرهيزگارى 
وسيله شكارى كه دست شما و  ايد، خدا شما را به كه ايمان آورده اى كسانى 93ا دوست داردكنند و نيكى نمايند، كه خدا نيكوكاران ر

و هر كه از اين پس تجاوز كند، عذابى دردناك . ترسد معلوم گرداند را كه در دل از او مى آزمايد، تا كسى رسد، مى هاى شما به آن مى نيزه
كردن  كه به عمد آن را بكشد، جزاى او قربانى كسى. احرام هستيد، شكار را نكشيد ايد، وقتى در حال كه ايمان آورده اى كسانى 94دارد

طورى كه دو تن مسلمان عادل، مانند بودن قربانى با شكارى را كه كشته است تصديق  چهارپايى است همانند آنچه كشته است، به
روزه بگيرد، تا كيفر كار خود را  آن به مستمندان غذا دهد، يا برابر آن يا به كفّاره ]تا در آنجا ذبح شود،  [و قربانى را به كعبه رساند . كنند
گيرد، كه خدا توانا و  كار را مرتكب شود، خدا از او انتقام مى كه باز اين كسى. ايد بخشيده است خدا كارهايى را كه در گذشته كرده. بچشد
   95گير است انتقام
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حالل شده است، تا شما و مسافران از آن استفاده كنيد؛ ولى تا وقتى در احرام هستيد، شكار حيوانات صيد دريا و خوراك آن براى شما 
خانه محترم و (الحرام  خدا كعبه بيت 96شويد، بترسيد از نافرمانى خدايى كه پيش او گردآورده مى. زمينى بر شما حرام گرديده است

قالده و قربانى قالده دار، مايه قوام كار و وسيله انتظام امور مردم گردانيد، تا بدانيد كه خدا  را، با ماههاى حرام و قربانى بى )شكوهمند



بدانيد كه خدا سخت كيفر است و بدانيد كه خدا آمرزنده و  97خدا به هر چيزى آگاه است. داند ها و زمين است مى آنچه را كه در آسمان
كنيد،  كنيد، و آنچه را كه پنهان مى و خدا آنچه را كه آشكار مى. وظيفه پيامبر فقط رساندن پيام خدا به مردم است 98مهربان است

پس اى خردمندان، از نافرمانى خدا بترسيد تا . ناپاك و پاك يكسان نيستند، اگرچه فراوانى ناپاك تو را به شگفت آورد: بگو 99داند مى
كه  اگر هنگامى. كند، نپرسيد ايد، از چيزهايى، كه اگر براى شما آشكار شود اندوهگينتان مى ه ايمان آوردهك اى كسانى 100رستگار شويد
هاى پيشين شما درگذشت، كه خدا آمرزنده و بردبار  خدا از پرسش. شود شود، درباره آنها سؤال كنيد، براى شما روشن مى قرآن نازل مى

و » وصيله«و » سائبه«و » بحيره«خدا  102سبب كافر شدند يزها سؤال كردند، و بدانپيش از شما مردمى درباره اين چ 101است
بافند و آن را به خدا  قرار نداده است، ولى كافران سخنان دروغ مى ] شتر و گوسفندى با مشخصات ويژه براى منظورهاى خاص[» حام«

   103خردند بيشتر آنها بى. دهند نسبت مى
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همان چيزهايى كه پدرانمان را بر آن يافتيم براى : گويند سوى آنچه خدا نازل كرده و پيش پيامبر بياييد، مى به: گفته شودو چون به آنها 
ايد، وظيفه شماست كه خودتان  كه ايمان آورده اى كسانى 104دانسته و هدايت نيافته بودند؟ اگرچه پدرانشان چيزى نمى. ما كافى است

بازگشت همه شما پيش خداست، و خدا شما را . رساند كه گمراه است زيانى به شما نمى دايت يافته باشيد، كسىاگر ه. حقيقت را بشناسيد
ايد، وقتى مرگ شما فرارسيد، هنگام وصيت دو شاهد عادل از  كه ايمان آورده اى كسانى 105كند كرديد، آگاه مى از كارهايى كه مى
اگر از آن دو در شك بوديد، پس از خواندن . رگ شما فرارسيد، دو شاهد از غير خودتان بگيريديا اگر در سفر بوديد و م. ميان خود بگيريد

سود خويشاوند باشد، و شهادت  كنيم، اگرچه به نماز نگاهشان داريد، تا به خدا سوگند بخورند كه شهادت را به هيچ قيمتى دگرگون نمى
مرتكب گناهى  ]در گواهى دادن[اگر معلوم شد كه آن دو شاهد  106واهيم بودصورت گناهكار خ كنيم، زيرا در آن الهى را كتمان نمى

ترند، جاى ايشان را بگيرند،  بر آنها ستم رفته و به مرده نزديك ] با گواهى دروغ[كه  ترند، از ميان كسانى اند، دو تن ديگر كه شايسته شده
صورت ستمكار خواهيم  كنيم، زيرا در آن است، و ما از حق تجاوز نمىتر  و به خدا سوگند بخورند كه شهادت ما از شهادت آنها درست

از . كه شهادت مطابق حق باشد، يا بترسند كه سوگندهايشان پس از سوگند دو شاهد بعدى رد شود، بهتر است كار براى آن اين 107بود
   108كند كنند، هدايت نمى ت نمىخدا مردمى را كه نافرمانند و از او اطاع. نافرمانى و عذاب خدا بترسيد، و بشنويد
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ها را  دانيم، تويى كه نهان ما نمى: گويند دعوت شما را چگونه اجابت كردند؟ مى: فرمايد كند، و مى كه خدا پيامبران را جمع مى روزى
بن مريم، نعمتى را كه به تو و مادرت دادم، به ياد آر، آنگاه كه تو را با  اى عيسى: ياد كن هنگامى را كه خدا فرمود 109دانى مى
القُدس تأييد كردم كه در گهواره و بزرگسالى با مردم سخن بگويى؛ و آنگاه كه به تو كتاب آسمانى و حكمت و تورات و انجيل را  روح

شد؛ و كور  اى مى دميدى، و به اجازه من پرنده ساختى، و در آن مى زه من از گل چيزى به شكل پرنده مىآموختم؛ و آنگاه كه به اجا
اسرائيل  آوردى؛ و آنگاه كه تو را از شرّ بنى دادى؛ و مرده را به اجازه من زنده از گور بيرون مى مادرزاد و پيس را به اجازه من شفا مى

كه به  و هنگامى 110اين فقط جادويى آشكار است: زات آشكار آوردى، و كافران آنها گفتندكه براى آنها معج حفظ كردم، هنگامى
و ياد كن  111ايمان آورديم، و گواه باش كه ما تسليم فرمان تو هستيم: گفتند. حواريون وحى كردم كه به من و پيامبرم ايمان بياوريد

اگر ايمان داريد، از : تواند از آسمان سفره غذايى براى ما بفرستد؟ گفت تو مى بن مريم، آيا خداوند اى عيسى: آنگاه كه حواريون گفتند
اى، و بر آن گواه  هايمان آرامش يابد، و بدانيم كه به ما راست گفته خواهيم از آن بخوريم، و دل مى: گفتند 112خدا پروا كنيد

   113باشيم
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اى از تو  سفره غذايى از آسمان براى ما بفرست، تا براى ما و آيندگان ما عيد، و نشانهاختيار ما،  خداوندا، اى صاحب: بن مريم گفت عيسى

فرستم، ولى پس از آن، هر كه از شما  من آن را براى شما مى: خداوند فرمود 114دهندگانى باشد؛ و به ما روزى ده، كه تو بهترين روزى
اى : و ياد كن هنگامى را كه خدا فرمود 115ا چنان مجازات نكرده باشميك از جهانيان ر كافر شود، او را چنان عذابى كنم كه هيچ

منزّهى تو، مرا نسزد كه آنچه را كه حق : بن مريم، آيا تو به مردم گفتى كه من و مادرم را، سواى خدا، به خدايى بگيريد؟ گفت عيسى
. دانم دانى، و من آنچه را در ذات توست نمى است مى تو آنچه را در ضمير من. دانستى اگر گفته بودم، تو آن را مى. من نيست بگويم

اختيار من و  گفتم كه خدا را كه صاحب. من فقط آنچه را كه به من فرمان دادى به آنها گفتم 116دانى ها را مى تويى كه همه نهان
چون مرا ميراندى، تو خود مراقب آنها  تا وقتى در ميان آنها بودم، گواه و نگهبان عقايد آنها بودم، و. اختيار شماست بندگى كنيد صاحب

: خدا فرمود 118اگر آنها را عذاب كنى، بندگان تو هستند و اگر آنها را ببخشايى، تو توانا و حكيمى 117بودى؛ و تو بر هر چيز گواهى
ها روان است،  آن جوى هايى دارند كه در آنها بهشت. دهد روزى است كه راستى و راستگويى راستگويان سودشان مى ]روز رستاخيز[اين 

 119اين كاميابى و رستگارى بزرگ است. خدا از آنها خشنود است، و آنها از خدا خشنودند. و براى هميشه در آن خواهند ماند
   120ها و زمين و هرچه در آنهاست از آنِ خداست، و او بر هر كارى تواناست فرمانروايى آسمان
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  6سوره انعام 
  يكصد و شصت و پنج آيه مكّى و داراى

  نام خداوند بخشنده مهربان به

با اين همه باز كافران براى . ها و روشنايى را پديد آورد ها و زمين را آفريد، و تاريكى ستايش سزاوار خداى يكتايى است كه آسمان
مدتى كه پيش او . او كسى است كه شما را از گل آفريد، و آنگاه براى زندگى كردن مدتى قرار داد 1شوند خداوند خود شريك قايل مى

داند، و از كارهاى شما  نهان و آشكار شما را مى. ها و زمين خداى يگانه است او در آسمان 2كنيد با اين همه، شما شك مى. معلوم است
وقتى حق براى آنها آمد، آن را دروغ  4كه از آن رويگردان شدند شان نيامد، مگر آناى از آيات خداوندشان براي هيچ آيه 3آگاه است
آيا نديدند كه پيش از آنها چه اقوامى را نابود كرديم؟  5كردند، به آنها خواهد رسيد زودى خبر عذابى كه آن را مسخره مى به. شمردند

بارانى پى در پى بر آنها فروفرستاديم، و رودبارها در سرزمينشان . ايم ادهاقوامى كه به آنها قدرت و امكاناتى داده بوديم كه به شما ند
اگر كتابى نوشته بر كاغذ بر تو نازل  6سبب گناهانشان نابود كرديم، و پس از آنها مردمى ديگر پديد آورديم آنگاه آنها را به. روان ساختيم

اى بر او نازل  چرا فرشته: و گفتند 7اين جادويى آشكار است: گفتند مىهاى خود لمس كنند، باز هم كافران  كرديم كه آن را با دست مى
   8شد فرستاديم، كار تمام شده بود، و به آنها مهلتى داده نمى اى مى شود؟ اگر فرشته نمى
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اند همچنان بر  وجود آورده را كه بهاى  آورديم، و اين شبهه صورت انسانى درمى داديم، حتما او را به اى قرار مى و اگر پيامبر خود را فرشته
گرفت، آنها را  در نتيجه همان عذابى كه مورد تمسخر آنها قرار مى. پيامبران پيش از تو را هم مسخره كردند 9نهاديم جاى مى



ها و  آسمانآنچه در : بگو 11شمردند چگونه بود كه عذاب ما را دروغ مى در زمين بگرديد و بنگريد كه عاقبت كسانى: بگو 10فروگرفت
از آنِ خداست، كه رحمت را بر خويش واجب ساخته است، تا شما را در روز قيامت، كه هيچ شكى در آن : زمين است از آنِ كيست؟ بگو

يابد، از آنِ  آنچه در شب و روز آرام و قرار مى 12آورند اند، ايمان نمى به خود زيان رسانيده ]با كفر و گناه[كه  كسانى. نيست، گردآورد
كه  ها و زمين است دوست و سرپرستى براى خود بگيرم؟ با آن آيا غير از خدا كه آفريننده آسمان: بگو 13و او شنوا و داناست. خداست

به من فرمان داده شده كه بيشتر از همه تسليم خدا باشم، و از : بگو. دهد دهد، و كسى به او غذا نمى اوست كه به ديگران غذا مى
كه در روز قيامت عذاب از او  كسى 15ترسم روز بزرگ مى من اگر از فرمان خدا سرپيچى كنم، از عذاب آن: بگو 14مشركان نباشم

اگر خدا زيانى به تو برساند، كسى جز خود او  16برگردانده شود، خدا به او رحم كرده است، و اين رستگارى و كاميابى آشكارى است
و او بر بندگان خويش تسلّط دارد، و او حكيم و آگاه  17برساند، او بر هر كارى تواناست تواند آن را برطرف كند؛ و اگر خيرى به تو نمى
   18است
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وسيله آن شما و هر  و اين قرآن به من وحى شده تا به. خدا ميان من و شما گواه است: شهادت چه كسى از همه برتر است؟ بگو: بگو
: بگو! دهيد كه با خدا، خدايان ديگرى هست؟ آيا شما شهادت مى. كار خطا و گناه بترسانم رسد، از عواقب كس را كه اين قرآن به او مى

اهل كتاب پيامبر را  19سازيد بيزارم او خداى يگانه است، و من از چيزهايى كه شريك او مى: بگو. دهم من چنين شهادتى نمى
و كيست  20آورند اند، ايمان نمى به خود زيان رسانيده ]ر و گناهبا كف[كه  كسانى. شناسند شناسند، همچنان كه فرزندان خود را مى مى

راستى كه ستمگران رستگار  كس كه از خود دروغى ببافد، و آن را از قول خدا بگويد، يا آيات او را دروغ بشمرد؟ به ستمكارتر از آن
كه آنها را شريك خدا  كسانى: گوييم اند مى دهآوريم، آنگاه به آنان كه به خدا شرك آور كه همه آنها را گرد مى روزى 21شوند نمى
 23اختيارمان سوگند كه ما مشرك نبوديم به خدا، صاحب: عذر آنها فقط اين خواهد بود كه بگويند 22پنداشتيد اكنون كجا هستند؟ مى

هاى  دهند، ولى ما بر دل مى برخى از آنها ظاهرا به تو گوش 24ببين چگونه به خود دروغ گفتند، و دروغى كه ساخته بودند نابود گرديد
آورند؛ تا چون  اى هم ببينند، به آن ايمان نمى هر معجزه. ايم هايشان را سنگين كرده ايم تا آن را نفهمند، و گوش آنها پوششى قرار داده

دارند، و خود  ز آن بازمىآنها مردم را ا 25هاى پيشينيان است اين قرآن فقط افسانه: گويند پيش تو آيند، با تو مجادله كنند؛ كافران مى
اند  كه كنار آتش نگاهشان داشته اگر آنها را هنگامى 26كنند، ولى توجه ندارند آنها فقط خود را هالك مى. كنند نيز از آن دورى مى

   27شديم كرديم، و از مؤمنان مى گرداندند، و آيات خداوندمان را انكار نمى كاش ما را بازمى: گويند ديدى كه مى مى
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اگر هم به دنيا بازگردانده شوند، حتما به . داشتند، برايشان آشكار شده است نه، چنين نخواهد شد، بلكه آنچه را كه پيش از اين پنهان مى

چيزى جز همين زندگى دنيوى ما وجود ندارد، و ما دوباره : و گفتند 28آنها دروغگو هستند. گردند آنچه از آن نهى شده بودند، بازمى
: گويند آيا اين حق نيست؟ مى: فرمايد خداوند مى. دارند اگر ببينى آن هنگام را كه در برابر خداوندشان نگاهشان مى 29زنده نخواهيم شد

كه ديدار خدا را دروغ  كسانى 30كه كافر بوديد، اين عذاب را بچشيد سزاى آن پس به: فرمايد خداوند مى. به خداوندمان سوگند، چرا
آنها بار گناهان . افسوس كه ما در اين امر كوتاهى كرديم: گويند مى. تا آنگاه كه قيامت ناگهانى بر آنها فرارسد. كردند شمردند، زيان

زندگى دنيا فقط بازى و سرگرمى است، و مسلما خانه آخرت براى  31كشند بدانيد كه بد بارى بر دوش مى. كشند خود را بر دوش مى
شوند بلكه ستمكاران آيات  آنها منكر تو نمى. كند دانيم كه سخنانشان تو را اندوهگين مى مى 32انديشيد؟ آيا نمى. پرهيزگاران بهتر است

پيامبران پيش از تو هم مورد انكار قرار گرفتند، ولى در برابر آن انكار و آزارى كه ديدند، صبر و پايدارى كردند،  33كنند خدا را انكار مى
چنانچه  34و مسلما اخبار پيامبران به تو رسيده است. تواند سخنان خدا را تغيير دهد كس نمى هيچ. تا يارى و نصرت ما به ايشان رسيد



اگر . اى برايشان بياور توانى نقبى در زمين پيدا كن، يا نردبانى بر آسمان بنه و معجزه نگين است، اگر مىگرداندن آنها براى تو س روى
   35پس، از نادانان نباش. كرد خواست همه آنها را هدايت مى خدا مى
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 36گردانند س آنها را پيش خدا بازمىكند، سپ و مردگان را خدا زنده مى.كنند كه گوش شنوا دارند دعوت تو را اجابت مى تنها كسانى
اى فروفرستد، ولى بيشتر آنها اين را  خدا قادر است كه معجزه: اى از جانب خداوندش بر او نازل نشده است؟ بگو چرا معجزه: گفتند
هايى مانند شما  كه امت كند نيست، مگر آن هايش در هوا پرواز مى اى كه با بال اى در زمين و هيچ پرنده هيچ جنبنده 37دانند نمى

كه آيات ما را دروغ شمردند، كر و  كسانى 38آورند سپس آنها را پيش خداوندشان گرد مى. ما در كتاب چيزى را فرو گذارنكرديم. هستند
اگر راست : بگو 39دهد كند، و هر كه را بخواهد بر راه راست قرار مى ا هر كه را بخواهد گمراه مىخد. ها هستند الل در تاريكى

نه، بلكه تنها او  40خوانيد؟ اگر عذاب خدا بر شما فرودآيد، يا قيامت فرارسد، آيا كسى جز خدا را به كمك مى: گوييد، به من بگوييد مى
كند، و شما چيزهايى را كه شريك او  خواهيد برطرف مى ا كه براى آن از او كمك مىخوانيد، و اگر بخواهد مشكلى ر را به كمك مى

 42هاى پيش از تو پيامبرانى فرستاديم، و آنها را دچار رنج و سختى ساختيم تا مگر زارى كنند براى امت 41كنيد سازيد فراموش مى مى
كردند در نظرشان  ن سخت شد، و شيطان كارهايى را كه مىهايشا پس چرا وقتى عذاب ما به آنها رسيد زارى نكردند؟ بلكه دل

چون پندهايى را كه به ايشان داده شده بود فراموش كردند، درهاى همه نعمات را به روى آنها گشوديم، تا وقتى كه از آنچه  43آراست
   44رديدندآنگاه ناگهان آنها را گرفتار عذاب كرديم، آنوقت نوميد گ. به ايشان داده شده بود شاد شدند
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گوييد، اگر خدا  شما چه مى: بگو 45اختيار جهانيان است پس ريشه ستمگران بركنده شد، و ستايش فقط سزاوار خداست كه صاحب
شما ، غير از خداى يكتا كدام خدايى آنها را به ]قدرت فكركردن را از شما بگيرد[هايتان مهر نهد  شنوايى و بينايى شما را بگيرد، و بر دل

گوييد، اگر عذاب خدا ناگهان يا آشكارا  شما چه مى: بگو 46گردانند كنيم، و باز آنها روى برمى گرداند؟ ببين چگونه آيات را بيان مى بازمى
 كه ايمان آورند و پس كسانى. فرستيم دهنده مى دهنده و بيم ما پيامبرانمان را بشارت 47شوند؟ به شما برسد، آيا جز ستمگران نابود مى

اند،  كه نافرمانى كرده سزاى آن اند، به كه آيات ما را دروغ شمرده و كسانى 48كار درست و شايسته كنند بيم و اندوهى نخواهند داشت
گويم كه  دانم، و به شما نمى هاى خدا پيش من است، و غيب هم نمى گويم كه گنج من به شما نمى: بگو 49گرفتار عذاب خواهند شد

وسيله قرآن  به 50كنيد؟ آيا كور و بينا يكسانند؟ چرا فكر نمى: بگو. كنم شود پيروى مى ط از آنچه به من وحى مىمن فق. ام من فرشته
و  51را كه از حضور در پيشگاه خداوند خود بيمناكند بترسان، كه غير از خدا هيچ ياور و شفيعى ندارند، باشد كه پرهيزگارى كنند كسانى
از حساب آنها چيزى بر عهده تو . خواهند، از خود نران خوانند، و خشنودى او را مى هان خداوند خود را مىرا كه بامدادان و شامگا كسانى

   52اگر آنها را از خود برانى، ستمكار خواهى بود. نيست، و از حساب تو نيز چيزى بر عهده آنها نيست
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و هدايتشان كرده [آيا اينها هستند كه از ميان ما خدا بر آنها منّت نهاده : چنين ما برخى از آنها را به برخى ديگر آزموديم، تا بگويند اينو 

سالم بر شما، خداوندتان : كه به آيات ما ايمان دارند پيش تو آيند، بگو و چون كسانى 53شناسد؟ آيا خدا سپاسگزاران را بهتر نمى ]است؟
هر كس از شما كه از روى نادانى و ناآگاهى كار بدى كند، و بعد از آن توبه نموده و شايستگى . رحمت را بر خود واجب ساخته است



گناهكاران  كنيم، تا راه چنين آيات را به تفصيل بيان مى ما اين 54پيشه كند و كار خود را اصالح نمايد، خدا هم آمرزنده و مهربان است
. ام خوانيد، نهى شده را بندگى كنم كه شما، به جز خداى يكتا، آنها را به خدايى مى من از اين كه كسانى: بگو 55ودروشن و آشكار ش

من از جانب خداوندم دليلى : بگو 56شوم، و از هدايت يافتگان نخواهم بود كنم، وگرنه گمراه مى من از دلخواه شما پيروى نمى: بگو
فرمان فقط در اختيار . طلبيد، در اختيار من نيست را كه شما به شتاب مى ]عذابى[شماريد، آنچه  مىروشن دارم، ولى شما آن را دروغ 

خواهيد، در اختيار من بود، كار ميان  اگر آنچه كه شما به شتاب مى: بگو 57كند، و او بهترين داور است او حقيقت را بيان مى. خداست
آنچه را كه . داند كليدهاى غيب پيش خداست و كسى جز خدا آن را نمى 58شناسد خدا ستمگران را خوب مى. من و شما پايان يافته بود
هاى زمين، و هيچ  اى در تاريكى و هيچ دانه. داند ن را مىافتد، مگر اين كه خدا آ هيچ برگى از درختى نمى. داند در خشكى و درياست مى

   59كه در كتابى روشن است تر و خشكى نيست، مگر آن
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كند،  سپس شما را در روز بيدار مى. داند كنيد، مى ميراند، و كارهايى را كه در روز مى او كسى است كه شب به هنگام خواب، شما را مى

 60سازد كرديد، آگاه مى آنگاه شما را از كارهايى كه مى. سپس بازگشت شما پيش اوست. پايان رسد عمر شما بهتا وقتى كه مدت معين 
گيرند،  فرستد، تا چون مرگ يكى از شما فرارسد، فرستادگان ما جان او را مى او بر بندگانش مسلّط است، و براى حفظ شما نگهبانانى مى

بدانيد كه داورى و حكم از آنِ خداست، و او . شوند اه پيش خدا، موالى حقيقيشان، بازگردانده مىآنگ 61كنند كار كوتاهى نمى و در اين
كه او را با  دهد؟ هنگامى هاى خشكى و دريا نجات مى چه كسى شما را از تاريكى: بگو 62كند ها رسيدگى مى زودتر از همه به حساب

خداست كه شما را از آن : بگو 63مهلكه نجات دهى، البته سپاسگزار خواهيم بود خوانيد، كه اگر ما را از اين زارى و در دل به كمك مى
او قادر است كه از باالى سرتان يا از زير : بگو 64كنيد رهاند، و شما باز هم براى او شريك درست مى مهلكه، و از هر اندوهى مى

ببين ما چگونه آيات را . عذاب بعضى را به بعضى ديگر بچشاندهم اندازد، و  پاهايتان عذابى بر شما بفرستد، يا شما را گروه گروه به
براى هر  66من كارساز شما نيستم: بگو. كه حق است آن قوم تو قرآن را دروغ شمردند، و حال 65كنيم تا آنها بفهمند گون بيان مى گونه

را كه درباره آيات ما پرگويى  اه كسانىهرگ 67اين حقيقت را خواهيد دانست. زمان وقوعى است ]مانند خبر عذاب يا قيامت[خبرى 
كار را از ياد تو ببرد، پس از اين كه به يادت آمد، ديگر  و اگر شيطان اين. كنند ديدى، از آنها دورى گزين تا به سخنى ديگر بپردازند مى

   68با مردم ستمكار ننشين
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را كه  كسانى 69نيست، ولى بايد تذكّر دهند، باشد كه پروا كنند و بپرهيزندكنند  كه پرهيزگارى مى چيزى از حساب آنها بر عهده كسانى

وسيله قرآن تذكّر و پند  فقط آنها را به. اند، و زندگى دنيا فريبشان داده است، به حال خود واگذار دين خود را به بازى و سرگرمى گرفته
و اگر براى نجات خود هرگونه فديه و عوضى دهد، . ر و شفيعى نداردباشد؛ و كسى غير از خدا ياو ده، كه هر كس گرفتار اعمال خود مى

اى از آب جوشان و  كه كافر بودند، نوشابه سزاى آن باشند، و به آنها كسانى هستند كه گرفتار اعمال خود مى. از او پذيرفته نخواهد شد
و زيانى براى ما ندارد، و پس از اين كه خدا ما را جاى خدا چيزى را به كمك بخوانيم كه سود  آيا به: بگو 70عذابى دردناك دارند

كه  كه شيطان با وسوسه خود او را در زمين سرگردان كرده است؟ درحالى هدايت كرده است، باز به حال اول برگرديم، مانند كسى
هدايت واقعى است، و ما فرمان  هدايت خدا: بگو. گويند كه پيش ما بيا كنند و به او مى دوستانى دارد كه او را به راه راست دعوت مى

كه همه در پيشگاه او  اوست آن. و اين كه نماز بخوانيد، و از نافرمانى او بترسيد 71اختيار جهانيان باشيم ايم كه تسليم صاحب يافته
كه در  و روزى .سخن او حق است. باشد باش، مى: كه بگويد ها و زمين را بحق آفريد، و روزى و اوست كه آسمان 72شويد گردآورده مى

   73داناى نهان و آشكار است و اوست كه حكيم و آگاه است. صور دميده شود، فرمانروايى از آنِ اوست
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اى؟ من تو و قومت را در گمراهى آشكارى  ها را خداى خود ساخته آيا بت: و ياد كن هنگامى را كه ابراهيم به پدر خود آزر گفت
چون شب بر او تاريك شد،  75ها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا از اهل يقين گردد چنين ما ملكوت آسمان و اين 74بينم مى

و چون ماه را  76را دوست ندارم ]زوال پذيران[كنندگان  من غروب: و چون غروب كرد، گفت. اين خداوند من است: گفت. اى ديد ستاره
اختيارم مرا هدايت نكند، از گمراهان خواهم  اگر صاحب: و چون غروب كرد، گفت. اوند من استاين خد: كند، گفت ديد كه طلوع مى

اى قوم من، : و چون غروب كرد، گفت. تر است اين بزرگ. اين خداوند من است: كند، گفت و چون خورشيد را ديد كه طلوع مى 77بود
ها و زمين را آفريده است، و من  ام كه آسمان من از روى اخالص تنها به كسى روى آورده 78سازيد بيزارم من از آنچه شريك خدا مى

كه او مرا  آن كنيد، و حال آيا درباره خدا با من بحث و ستيزه مى: ابراهيم گفت. قومش با او به بحث و ستيزه پرداختند 79مشرك نيستم
علم خداوند من . ترسم، مگر اين كه خداوند من چيزى بخواهد مىسازيد ن هدايت كرده است؟ من از چيزهايى كه شريك خدا مى

كه شما از  ايد بترسم، درحالى و چگونه من از چيزهايى كه شما شريك خدا ساخته 80كنيد؟ آيا توجه پيدا نمى. چيز را فراگرفته است همه
دانيد، بگوييد كه  ترسيد؟ اگر حقيقت را مى ده، نمىايد، كه خدا هيچ دليلى براى شريك بودن او نازل نكر اين كه براى خدا شريكى ساخته

   81كدام يك از ما دو گروه به ايمنى سزاوارتر است
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اين حجت ما بود كه به  82كه ايمان آوردند و ايمانشان را به شرك نيالودند، ايمنى از آنِ ايشان است و آنها هدايت يافتگانند كسانى

و به او اسحاق و يعقوب  83بريم، كه خداوند تو حكيم و داناست درجات هر كس را كه بخواهيم باال مى ابراهيم در برابر قومش داديم،
و از فـرزنـدان ابـراهيـم، داود و سليمان و ايوب و . و نوح را پيش از آن هدايت كرده بوديم. را عطا كرديم، و همه را هدايت كرديم

ه از و زكريا و يحيى و عيسى و الياس هم 84دهيم چنين به نيكوكاران پاداش مى ما اين. يوسف و موسى و هارون را هدايت كرديم
و از پدرانشان و  86و همگى را بر جهانيان برترى داديم. و اسماعيل و اَلْيسع و يونس و لوط نيز از شايستگان بودند 85شايستگان بودند

اين هدايت خداست، كه هر كس از بندگانش را بخواهد  87فرزندانشان و برادرانشان برخى را برگزيديم و به راه راست هدايت كرديم
آنها كسانى بودند كه به ايشان  88شد كردند تباه و نابود مى گرفتند، كارهايى كه مى و اگر براى خدا شريك مى. كند ت مىبدان هداي

اينها  89كنند گماريم كه آن را انكار نمى اگر اين مردم آن را انكار كنند، مردم ديگرى را بر آن مى. كتاب آسمانى و حكم و نبوت داديم
من براى اين رسالت هيچ مزدى از شما : بگو. پس راه راست آنها را پيش گير. آنها را هدايت كرده استكسانى هستند كه خدا 

   90اين قرآن فقط تذكّرى براى جهانيان است. خواهم نمى
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را كه موسى آورد و  چه كسى كتابى: بگو. خدا چيزى بر كسى نازل نكرده است: كه سزاوار اوست نشناختند كه گفتند آنها خدا را آن چنان

كنيد، و بسيارى از آن را پنهان  اى از آن را آشكار مى نويسيد؛ پاره نور و راهنماى مردم بود نازل كرد؟ كتابى كه شما آن را بر كاغذها مى
آنگاه . ازل كرده استخدا آن را ن: بگو. دانستيد وسيله آن چيزهايى به شما آموخته شده كه شما و پدرانتان نمى كه به آن نماييد؛ و حال مى

هاى  و اين قرآن كتابى مبارك است كه ما آن را نازل ساختيم، كه كتاب 91بگذارشان تا با افكار باطل خود به بازى سرگرم باشند
ند كه به آخرت ايمان دار كسانى. كند، تا اهالى مكّه و مردم اطرافش را از عواقب كارهاى بد بترسانى آسمانى پيش از خود را تصديق مى



: گويد دهد؟ يا مى كس كه دروغى را به خدا نسبت مى و كيست ستمكارتر از آن 92آورند، و آنها مواظب نمازشان هستند به آن ايمان مى
من هم مانند آنچه خدا نازل كرده، نازل خواهم : گويد كس كه مى كه چيزى به او وحى نشده است؟ و آن آن به من وحى شده، و حال

. جانتان را بيرون كنيد: گويند اند و مى هاى خويش را بر آنها گشوده را در سكرات مرگ ببينى كه فرشتگان دستكرد؟ اگر ستمكاران 
كرديد، به عذاب خواركننده  گفتيد، و از پذيرفتن آيات او از روى تكبر خوددارى مى كه به ناحق از قول خدا سخن مى سزاى آن امروز به

هايى را كه به شما عطا كرده بوديم  بار شما را آفريديم؛ و نعمت گونه كه نخستين ايد، همان ا آمدهتك و تنها پيش م 93شويد مجازات مى
پيوندتان گسيخته شده و شفيعانى كه . بينيم پنداشتيد در مورد شما با ما شريكند، با شما نمى شفيعانى را كه مى. ايد پشت سر نهاده

   94اند  پنداشتيد گم شده مى
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اين است خداى يكتاى شما، پس چگونه منحرف . آورد زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مى. شكافد نه و هسته را مىخدا دا

اين اندازه نهادن . خدا شكافنده صبح است، و شب را براى آرامش قرار داد؛ و خورشيد و ماه را وسيله حسابى دقيق ساخت 95شويد؟ مى
هاى خشكى و دريا راه را پيدا  وسيله آنها در تاريكى او كسى است كه ستارگان را براى شما قرار داد، تا به 96خداوند تواناى داناست

وجود آورد، و آنگاه براى شما قرارگاهى و  او كسى است كه شما را از يك تن به 97ايم ما آيات را براى مردم دانا توضيح داده. كنيد
وسيله آن  او كسى است كه از آسمان باران فروفرستاد، و به 98ايم فهمند شرح داده مردمى كه مى ما آيات را براى. امانتگاهى قرار داد

و از شكوفه خرما . آوريم هاى بر هم چيده بيرون مى هاى سبز پديد آورديم، و از آن ساقه، دانه هر نوع گياهى رويانديم، و از آن گياه ساقه
آيد و به طرز  به ميوه آن، آنگاه كه پديد مى. وجود آورديم و زيتون و انار، همانند و ناهمانند، بههايى از انگور  هاى آويخته و نيز باغ خوشه

كه آنها را هم خدا  براى خدا شريكانى از جنّ درست كردند، با آن 99هاست در اينها براى مردمى كه ايمان دارند نشانه. رسيدنش بنگريد
خدا  100گويند منزّه است خدا و بسى باالتر و واالتر از آنچه مى. ان و دختران قايل شدندسبب نادانى براى خدا پسر و به. آفريده است

كه همسرى ندارد؟ خدا هر چيزى را آفريده و هر چيزى را خيلى  چگونه فرزندى داشته باشد، با آن. ها و زمين است پديد آورنده آسمان
   101داند خوب مى
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او نگهبان هر چيزى . پس او را بندگى كنيد. آفريننده هر چيزى است. خدايى جز او نيست. اختيار شما صاحباين است خداى يكتا، 

ها و رهنمودهايى از جانب خداوندتان براى  بينش 103او دقيق و آگاه است. بيند بينند و او ديدگان را مى ديدگان او را نمى 102است
 104ود خود اوست، و هر كه كوردل شد به زيان خود اوست؛ و من نگهبان شما نيستمس هر كس بينا شد و بصيرت يافت به. شما آمد

روشنى بيان  ما آن را براى مردم دانا به. اى بگذار بگويند كه تو آيات را از ديگران آموخته. كنيم چنين گونه گون بيان مى ما آيات را اين
اگر خدا  106بگردان از مشركان روى. هيچ خدايى جز او نيست. كن از آنچه از جانب خداوندت به تو وحى شده پيروى 105كنيم مى
خوانند،  كه آنها غير از خدا مى به كسانى 107ايم، و تو كارساز آنها نيستى ما تو را نگهبان آنها نكرده. آوردند خواست آنها شرك نمى مى

آنگاه بازگشت . ايم چنين عمل هر گروهى را برايشان آراسته ما اين. دشنام ندهيد، چون از روى دشمنى و نادانى به خدا دشنام خواهند داد
ترين سوگندها به خدا سوگند خوردند كه  با سخت 108سازد كردند آگاه مى آنها پيش خداوندشان است، و خدا آنها را از كارهايى كه مى

اى هم برايشان  دانيد كه اگر معجزه شما چه مى. استها، تنها در اختيار خد معجزه: بگو. آورند اى برايشان بيايد به آن ايمان مى اگر معجزه
گردانيم و آنها را  ها و بينش آنها را برمى گونه كه نخستين بار به آن ايمان نياوردند، اين بار هم دل همان 109آورند بيايد باز ايمان نمى

   110كنيم سرگردان در طغيانشان رها مى
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آورند، مگر  كنيم، و مردگان با آنها سخن گويند، و هر چيزى را مقابل آنها گردآوريم، باز هم ايمان نمىاگر ما فرشتگان را بر آنها نازل 
هاى انس و جنّ قرار  سان ما براى هر پيامبرى دشمنانى از شيطان و بدين 111دانند ولى بيشتر آنها اين را نمى. اين كه خدا بخواهد

آنها را با . كردند خواست چنين نمى اگر خداوند تو مى. كنند يبنده به يكديگر القا مىداديم، كه براى فريب هم سخنان آراسته و فر
كه به آخرت ايمان ندارند، به آن سخنان دروغ متمايل شود، و  هاى كسانى تا دل 112بافند به حال خود واگذار هم مى هايى كه به دروغ

كه او كسى است كه اين كتاب را با شرح و بيان  آن ز خدا بجويم؟ و حالآيا داورى ج 113كنند، بكنند آن را بپسندد و كارى را كه مى
 114كنندگان نباش پس، از شك. دانند كه آن بحق از جانب خداوند تو نازل شده است اهل كتاب مى. روشن براى شما نازل كرده است

اگر از  115دگرگون كند، و او شنوا و داناستكسى نيست كه بتواند آن را . پايان رسيد سخن خداوند تو از روى راستى و عدالت به
كنند، و آنها فقط  آنها فقط از گمان پيروى مى. كنند كه در روى زمين هستند اطاعت كنى، تو را از راه خدا منحرف مى اكثريت كسانى

اند خوب  يت يافتهرا هم كه هدا شناسد، و كسانى شوند خوب مى را كه از راه او منحرف مى خداوند تو كسانى 116زنند حدس مى
   118اگر به آيات خدا ايمان داريد، از آنچه هنگام ذبح نام خدا بر آن ياد شده است بخوريد 117شناسد مى
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كه خدا چيزهايى را كه بر شما حرام كرده به تفصيل برايتان بيان كرده است،  آن خوريد؟ و حال چرا از آنچه نام خدا بر آن ياد شده نمى
خداوند تـو متجـاوزان . كننـد هيچ دانشى ديگران را گمراه مى بسيارى از مردم به دلخواه خود و بى. كه ناچار به خوردن آن شويد اينمگر 

كردند،  سزاى كارى كه مى شوند، به كه مرتكب گناه مى كسانى. گناه آشكار و پنهان را ترك كنيد 119شناسد را خيلـى خـوب مى
ها به دوستان خود  شيطان. كار نافرمانى خداست از ذبحى كه نام خدا بر آن برده نشده نخوريد، زيرا كه اين 120مجازات خواهند شد

كس كه مرده بود و ما او را زنده كرديم، و  آيا آن 121اگر از آنها اطاعت كنيد، شما نيز مشركيد. كنند كه با شما مجادله كنند وسوسه مى
آن در ميان مردم راه برود، مانند كسى است كه در تاريكى است و از آن بيرون آمدنى نيست؟ براى به او نورى عطا كرديم كه در پرتو 

. گماريم تا در آنجا نيرنگ كنند سان ما در هر شهرى بزرگان گناهكارش را مى بدين 122چنين آراسته شده است كافران كارهايشان اين
آوريم، مگر اين كه  ما هرگز ايمان نمى: گويند اى براى آنها بيايد، مى و چون آيه 123كنند، ولى توجه ندارند آنها به زيان خود نيرنگ مى

سزاى  از جانب خدا به گناهكاران، به. داند كه رسالتش را كجا قرار دهد خدا بهتر مى. آنچه به پيامبران خدا داده شده به ما هم داده شود
   124كردند، خوارى و عذابى سخت خواهد رسيد كه مكر مى آن
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گرداند، آن  گشايد؛ و هر كه را بخواهد گمراه كند، دلش را سخت تنگ مى را كه خدا بخواهد هدايت كند، دلش را براى اسالم مى كسى
. اين راه راست خداوند توست 125دهد آورند پليدى قرار مى كه ايمان نمى گونه خدا بر كسانى اين. رود كه گويى به آسمان باال مى چنان

آنها پيش خداوندشان سراى سالمت دارند، و به پاداش كارهايى  126ايم روشنى بيان كرده گيرند به ما آيات را براى مردمى كه پند مى
ها  انسان اى گروه جنّيان، شما از: فرمايد كند و مى كه همه آنها را جمع مى روزى 127كنند خدا دوستدار و پشتيبان آنهاست كه مى

پايان مدتى كه براى ما تعيين كرده  مند شديم، و به خداوندا، ما از يكديگر بهره: گويند هاى دوستدار آنها مى انسان. پيروان بسيار گرفتيد
مانيد، مگر اين كه خدا چيز ديگرى خواهد، كه  جايگاه شما آتش است و براى هميشه در آن مى: فرمايد خداوند مى. بودى رسيديم



اى گروه جنّيان و  129گماريم كنند، بر يكديگر مى سزاى كارهايى كه مى گونه ستمگران را، به و بدين 128وند تو حكيم و داناستخدا
ما به زيان : آدميان، آيا پيامبرانى از خودتان براى شما نيامدند كه آيات مرا بر شما بخوانند و شما را از ديدار چنين روزى بترسانند؟ گويند

سبب است كه خداوند تو  اين بدان 130زندگى دنيا آنها را فريفت و بر ضد خود گواهى دادند كه كافر بودند. دهيم هى مىخويش گوا
   131كند  كه غافلند، به ستم نابود نمى گاه مردمان شهرها را، درحالى هيچ
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نياز و داراى  خداوند تو بى 132كنند غافل نيست كارهايى كه مىاند درجاتى دارند، و خداوند تو از  خاطر كارهايى كه كرده هر يك به
كند، همان طور كه شما را از نسل قوم ديگرى  برد و بعد از شما هر كه را بخواهد جانشين شما مى اگر بخواهد شما را مى. رحمت است

اى قوم من، هر : بگو 134د از آن جلوگيرى كنيدتواني اند محققا خواهد آمد، و شما نمى آنچه به شما وعده داده 133وجود آورده است به
آرى، ستمگران . زودى خواهيد دانست كه عاقبت نيكوى آن سراى از آن كيست به. كنم توانيد بكنيد، من هم كار خود را مى كارى كه مى
اين براى : گمان خود گفتند مشركان براى خدا، از زراعت و چهارپايانى كه آفريده است، سهمى قرار دادند، و به 135شوند رستگار نمى

. رسيد رسيد، و چيزهايى كه براى خدا بود به بتانشان مى اما چيزهايى كه براى بتانشان بود به خدا نمى. خداست، و اين براى بتان ماست
استند، تا آنها سان شريكانى كه براى خدا درست كردند، كشتن فرزند را در نظر بسيارى از مشركان آر بدين 136كردند چه بد داورى مى

بافند به حال  هايى كه مى آنها را با دروغ. كردند خواست چنين كارى نمى اگر خدا مى. را هالك كنند و دينشان را بر آنان مشتبه سازند
   137خود واگذار
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خواهيم بايد از آن بخورند؛ و  ما مىكه  اينها چهارپايان و اينها كشتزارهاى ممنوع است، و فقط كسانى: از روى پندار و خيال خود گفتند
با اين . اينها چهارپايانى است كه سوار شدن بر پشت آنها حرام است؛ و اينها چهارپايانى است كه هنگام ذبح نام خدا را بر آنها ياد نكنند

آنچه در شكم اين : و گفتند 138بافتند مجازاتشان خواهد كرد ها كه مى سزاى اين دروغ زودى خدا به به. بستند احكام به خدا دروغ مى
سزاى اين سخن  خدا به. چهارپايان است اختصاص به مردان ما دارد و بر زنانمان حرام است، و اگر مرده بود، زن و مرد در آن شريكند

را كه خدا خردى و نادانى فرزندان خود را كشتند، و چيزهايى  كه از روى بى كسانى 139مجازاتشان خواهد كرد، كه او حكيم و داناست
كه  اوست كسى 140آنها گمراه شدند و هدايت يافته نبودند. روزى آنها ساخته بود، با دروغ بستن به خدا، حرام شمردند، زيان كردند

. هاى گوناگون آن و زيتون و انار را، همانند و ناهمانند، پديد آورد هاى با داربست و بدون داربست و درخت خرما و كشتزار با خوردنى باغ
كنندگان را دوست  از ميوه آن، وقتى ميوه داد، بخوريد، و روز برداشت آن، زكات آن را بدهيد، و اسراف نكنيد، زيرا كه خدا اسراف

از آنچه خدا روزى . دهند و بعضى براى ذبح شدن هستند برند و سوارى مى و نيز چهارپايان را آفريد، كه بعضى از آنها بار مى 141ندارد
   142دنبال شيطان نرويد، زيرا كه شيطان دشمن آشكار شماست خوريد، و بهشما كرده است ب
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ها را، يا آنچه را  آيا خدا نرها را حرام كرده يا ماده: بگو. ]نر و ماده بيافريد و بر شما حالل كرد[هشت جفت، از ميش دو تا و از بز دو تا 
آيا خدا نرها را حرام : بگو. و از شتر دو تا و از گاو دو تا 143دانش مرا آگاه كنيدگوييد، از روى  هاست؟ اگر راست مى كه در شكم ماده

كرد، آنجا حاضر بوديد؟ پس  كه خدا شما را به اين حكم سفارش مى هاست؟ آيا هنگامى ها را، يا آنچه را كه در شكم ماده كرده يا ماده



: بگو 144كند ادانى مردم را گمراه كند؟ خدا مردم ستمكار را هدايت نمىكس كه بر خدا دروغ بندد، تا از روى ن كيست ستمكارتر از آن
كه حيوان مرده، يا خون ريخته، يا گوشت خوك باشد، كه  بينم، مگر آن در آنچه به من وحى شده، خوردنى حرامى بر خورنده آن نمى

روى، ناچار به  و هر كه بدون سركشى و زياده. ده باشندپليد است؛ يا حيوانى كه آن را از روى نافرمانى خدا، به نامى جز نام خدا سربري
و از گاو و گوسفند نيز پيه . دارى را حرام كرديم و بر يهوديان هر حيوان ناخن 145خوردن آنها شود، مسلما خدا آمرزنده و مهربان است

سزاى  به. ه به استخوان چسبيده استهاست، يا آنچ هايى كه در پشت آنهاست، يا بر روده آنها را بر آنها حرام كرديم، مگر پيه
   146چنين مجازاتشان كرديم، و ما البته راستگوييم ستمكاريشان اين

  
)147(  

  
  

مشركان  147خداوند شما داراى رحمت بيكران است، ولى عذاب او از گناهكاران بازداشته نخواهد شد: اگر سخن تو را نپذيرفتند، بگو
كسانى هم كه پيش از آنها بودند به . كرديم آورديم، و چيزى را حرام نمى خواست ما و پدرانمان شرك نمى اگر خدا مى: خواهند گفت

آيا پيش شما دانشى هست؟ اگر هست آن را براى ما : بگو. همين گونه رسالت پيامبران را انكار كردند، تا اين كه عذاب ما را چشيدند
خدا دليل محكم و رسا دارد، و اگر : بگو 148گوييد زنيد و دروغ مى كنيد و فقط حدس مى شما فقط از گمان پيروى مى. آشكار كنيد

اگر . دهند كه خدا اينها را حرام كرده است بياوريد گواهان خود را كه گواهى مى: بگو 149كرد خواست همه شما را هدايت مى مى
كه آيات ما را دروغ شمردند، و آنها كه به آخرت ايمان ندارند، و براى خدا شريك  و از دلخواه كسانىگواهى دادند، تو با آنها گواهى نده، 

چيزى را با خدا شريك نسازيد؛ : بياييد آنچه را خداوندتان بر شما حرام كرده است برايتان بخوانم: بگو 150كنند، پيروى نكن درست مى
كارهاى زشت، چه آشكارا و چه  دهيم؛ و به را از بيم فقر نكشيد، ما به شما و آنها روزى مىو به پدر و مادر نيكى كنيد؛ و فرزندان خود 

اينها چيزهايى است كه خدا شما را به آن . را كه خدا كشتنش را حرام كرده است، جز بحق، نكشيد پنهان، نزديك نشويد؛ و كسى
   151سفارش كرده است، باشد كه بينديشيد
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كس را  يتيم، جز به نيكوترين وجه، نزديك نشويد، تا به رشد خود برسد؛ و پيمانه و وزن را از روى عدالت تمام بدهيد؛ ما هيچو به مال 
كنيم؛ و چون سخن گوييد عدالت را مراعات كنيد، اگرچه درباره خويشاوند باشد؛ و به پيمان خدا وفا  جز به اندازه تواناييش تكليف نمى

اين راه راست من است، از آن پيروى  152ى است كه خدا شما را به آن سفارش كرده است، باشد كه پند گيريداينها چيزهاي. كنيد
اينها چيزهايى است كه خدا شما را به آن سفارش كرده . سازد هاى ديگر نرويد، كه شما را از راه خدا دور و پراكنده مى كنيد؛ و به راه

طور كامل، و با بيان و توضيح هر چيز داديم، تا راهنمايى و  به موسى كتاب تورات را به آنگاه 153است، باشد كه پرهيزگارى كنيد
و اين قرآن كتابى مبارك است كه ما آن را  154كه نيكوكار است، باشد كه به ديدار خداوندشان ايمان بياورند رحمتى باشد براى كسى

تا نگوييد كه كتاب آسمانى تنها بر دو طايفه  155د رحمت خدا قرار گيريدنازل كرديم؛ از آن پيروى كنيد، و پرهيزگارى نماييد تا مور
شد، ما  يا نگوييد كه اگر كتاب آسمانى بر ما نازل مى 156ايم يهود و نصارا كه پيش از ما بودند نازل شده و ما از آموختن آنها غافل بوده

پس كيست ستمكارتر . ى روشن و هدايت و رحمت براى شما آمده استاكنون از جانب خداوندتان دليل. بوديم تر از آنها مى هدايت يافته
گردانيدنشان، به عذابى  سزاى روى گردانند، به مى را كه از آيات ما روى گرداند؟ كسانى كس كه آيات خدا را دروغ شمرد، و از آن روى از آن

   157كنيم بد مجازات مى
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اى از آيات  كه پاره اى از آيات خداوندت بيايد؟ روزى آنها بيايند؟ يا خداوندت بيايد؟ يا پاره آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان پيش

اى  كه پيش از آن ايمان نياورده، و يا در مدتى كه ايمان داشته كار نيكى انجام نداده، براى او فايده خداوندت بيايد، ايمان آوردن كسى
كه دينشان را فرقه فرقه كردند و گروه گروه شدند، تو را هيچ كارى با آنها  كسانى 158كشيم ىانتظار بكشيد، ما هم انتظار م: بگو. ندارد
هر كس كار نيكى كند، ده برابر پاداش دارد، و  159سازد كردند آگاه مى كار آنها فقط با خداست، و خدا آنها را از كارهايى كه مى. نيست

خداوند من مرا به راه راست هدايت كرده : بگو 160شود د، و به آنها ستم نمىشو هر كس كار بدى كند، فقط همانند آن مجازات مى
نماز من و عبادات من و زندگى من : بگو 161ابراهيم مشرك نبود. گراى يكتاپرست دينى استوار، آيين پاك و معتدل ابراهيم حق: است

ام، و من نخستين  به اين آيين فرمان يافتهو من . كه شريكى ندارد 162اختيار جهانيان است، و مرگ من براى خدا، صاحب
هر كس هر كار . اختيار هر چيزى است كه او صاحب آن اختيارى براى خود بجويم؟ و حال آيا جز خداى يكتا صاحب: بگو 163مسلمانم

او شما را به آنچه در آنگاه بازگشت شما پيش خداوندتان است، و . دارد كس بار گناه ديگرى را برنمى هيچ. بدى كند به زيان خود اوست
او كسى است كه شما را خليفگان و جانشينان ديگران در زمين كرد؛ و برخى از شما را به  164كند كرديد، آگاه مى آن اختالف مى

خداوند تو زودكيفر و هم او آمرزنده و مهربان . درجاتى بر ديگران برترى داد، تا شما را در آنچه به شما عطا كرده است بيازمايد
   165ستا

  
)150(  

  
  
  

  7سوره اَعراف 
  مكّى و داراى دويست و شش آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

از آن تنگى و دشوارى  ]خاطر افكار منكران به[پس در سينه تو . اين قرآن كتابى است كه بر تو نازل شده است 1الف، الم، ميم، صاد
از آنچه از جانب خداوندتان به شما نازل شده است پيروى كنيد، و  2وسيله آن مردم را بيم دهى، و براى مؤمنان پندى باشد نباشد، تا به

م، و عذاب چه بسيار شهرهايى كه ما مردمش را نابود كردي 3گيريد چه اندك پند مى. جاى خداى يكتا، از معبودان ديگر پيروى نكنيد به
كه عذاب ما به ايشان رسيد، سخنشان فقط اين بود كه  و هنگامى 4كه در خواب نيمروز بودند، بر آنها فرود آمد ما شبانگاه، يا هنگامى

ان و با آگاهى كامل، اعمالش 6كه پيامبر براى آنها فرستاديم، و نيز از پيامبران سؤال خواهيم كرد ما از كسانى 5ما ستمكار بوديم: گفتند
كه  كسانى. روز از روى حق خواهد بود سنجش اعمال در آن 7كردند، ما غايب نبوديم وقتى آن كارها را مى. كنيم را، برايشان بيان مى

سبب اين كه به آيات ما  كه وزنه اعمال خوبشان سبك باشد، آنها هستند كه به و كسانى 8وزنه اعمال خوبشان سنگين باشد، رستگارند
شما را در زمين قدرت داديم، و براى شما در آن وسايل زندگيتان را فراهم ساختيم، اما چه كم  9اند ه خود زيان زدهكردند، ب ستم مى

همه سجده كردند، . به آدم سجده كنيد: ما شما را آفريديم، و سپس نقشبنديتان كرديم، و آنگاه به فرشتگان گفتيم 10گزاريد سپاس مى
   11به جز ابليس كه سجده نكرد
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مرا از . من از آدم بهترم: كردن بازداشت؟ شيطان گفت چيز تو را از سجده چون به تو فرمان دادم كه سجده كنى، چه: خداوند به او فرمود
كنى، از آن مقام و جايگاه پايين برو، تو را نرسد كه در مورد آن تكبر و گردنكشى : خداوند فرمود 12آتش آفريدى، و او را از گل آفريدى

البته مهلت : خداوند فرمود 14شوند، به من مهلت بده كه مردم دوباره زنده مى تا روزى: شيطان گفت 13بيرون برو كه تو پست هستى
و آنگاه از پيش  16نشينم؛ چون مرا گمراه ساختى، من هم براى فريب آنها بر سر راه راست تو مى: شيطان گفت 15خواهى داشت

از : خداوند فرمود 17آيم، و بيشتر آنها را سپاسگزار نخواهى يافت از راستشان و از چپشان بر آنها درمى رويشان و از پشت سرشان و
و اى آدم، تو و همسرت ساكن  18كنم كه از تو پيروى كنند، پر مى جهنّم را از تو و همه كسانى. اينجا بيرون برو، رانده شده و خوار

شيطان براى اين  19خوريد، ولى به اين درخت نزديك نشويد، كه از ستمكاران خواهيد شدكه خواستيد ب بهشت شويد، و از هر جاى آن
خاطر  خداوندتان شما را فقط به: هاى آنها را كه از ايشان پوشيده بود برايشان آشكار كند، آنها را وسوسه كرد، و به آنها گفت كه عورت

و براى آنها سوگند  20كنيد شويد، يا عمر جاويد پيدا مى ريد، دو فرشته مىاين از نزديك شدن به اين درخت منع كرد كه اگر از آن بخو
هاى آنها برايشان آشكار شد،  چون آدم و همسرش از آن درخت خوردند، عورت. و آنها را فريب داد 21خورد كه من خيرخواه شما هستم

آيا شما را از نزديك شدن به اين درخت منع نكردم، : رمودخداوندشان به آنها ف. و شروع كردند كه آن را با برگ درختان بهشت بپوشانند
   22و به شما نگفتم كه شيطان دشمن آشكار شماست؟
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پايين : خداوند فرمود 23اگر ما را نبخشى و به ما رحم نكنى، مسلما از زيانكاران خواهيم بود. خداوندا، ما به خويشتن ستم كرديم: گفتند

در آنجا : و فرمود 24و در زمين محل زندگى و وسايل زندگانى تا روز قيامت براى شما فراهم خواهد بود. برويد كه دشمن يكديگريد
ى ها اى فرزندان آدم، براى شما لباسى فروفرستاديم كه عورت 25ميريد، و از آن برانگيخته خواهيد شد كنيد، و در آنجا مى زندگى مى
اى  26اين از آيات خداست، باشد كه متوجه شوند و پند گيرند. ولى البته لباس تقوا بهتر است. پوشاند، و زينت شماست شما را مى

لباس آنها را از تنشان بيرون آورد، تا آنها را . فرزندان آدم، شيطان فريبتان ندهد، همچنان كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون كرد
ايمان  ها را دوستان مردم بى ما شيطان. بينيد بينند، كه شما آنها را نمى اش شما را از جايى مى او و قبيله. ى خود كندها متوجه عورت

خدا : بگو. كردند، و خدا ما را به آن فرمان داده است پدرانمان هم همين كار را مى: گويند و چون كار زشتى كنند، مى 27ايم ساخته
خداوند من به عدالت فرمان داده است، و اين كه : بگو 28گوييد؟ آيا ندانسته از قول خدا سخن مى. دهد نمى كار زشت فرمان گاه به هيچ

همچنان كه شما را آفريد، . ايد، او را بخوانيد كه دين را براى او خالص كرده هنگام نماز و در هر مسجدى رو به او آوريد، و درحالى
جاى  گروهى را هدايت كرده، و بر گروهى ديگر گمراهى سزاوار شده است، زيرا كه آنها بهو خداوند  29سوى او باز خواهيد گشت به

   30اند پندارند كه هدايت يافته اند، و مى ها را دوست و سرپرست خود گرفته خدا، شيطان
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بياراييد، و بخوريد و بياشاميد، ولى اسراف اى فرزندان آدم، هنگام نماز و در هر مسجدى لباس خود را بپوشيد و زينت خويش را به خود 

هاى  وجود آورده، و نيز خوردنى چه كسى زينتى را كه خدا براى بندگانش به: بگو 31كنندگان را دوست ندارد نكنيد، زيرا كه خدا اسراف
چنين  ما آيات را اين. ه آنها دارداينها در دنيا از آنِ مردم باايمان است، و روز قيامت هم فقط اختصاص ب: پاك را حرام كرده است؟ بگو

خداوند من فقط كارهاى زشت را، چه آشكارا باشد و چه نهان، و گناه و تجاوز به ناحق را حرام : بگو 32دهيم براى مردم دانا توضيح مى
دانسته از قول خدا كرده است، و نيز اين كه چيزى را شريك خدا سازيد كه خدا براى حقّانيت آن دليلى نازل نكرده است، و اين كه ن

اى فرزندان  34توانند آن را ساعتى پس يا پيش بيندازند چون مهلتشان تمام شود، نمى. براى هر امتى مهلتى است 33سخن بگوييد
بيم كه پرهيزگارى كنند و به شايستگى گرايند، هيچ  آدم، هرگاه پيامبرانى از خودتان براى شما بيايند و آيات مرا بر شما بخوانند، كسانى

كه آيات ما را دروغ شمرند، و از روى تكبر از آنها سربپيچند، اهل آتشند و براى هميشه در آن  و كسانى 35و اندوهى نخواهند داشت



دروغ از قول خدا سخن بگويد، يا آيات خدا را دروغ شمرد؟ آنها كسانى هستند  كس كه به پس كيست ستمكارتر از آن 36خواهند ماند
رسد؛ تا آنگاه كه فرشتگان ما براى گرفتن جانشان پيش آنها بيايند، به آنها  كه نصيبشان از آنچه براى آنها مقرّر شده به ايشان مى

اند؛ و بر ضد خود گواهى  پيدايشان نيست، نابود شده: گويند كرديد كجا هستند؟ مى خدا بندگى مىجاى  آن چيزهايى كه به: گويند مى
   37دهند كه كافر بودند مى
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هرگاه گروهى به آتش داخل . اند، به آتش داخل شويد هايى از جنّيان و آدميان كه پيش از شما بوده شما هم با گروه: فرمايد خداوند مى
خداوندا، اينها ما را : گويند پيروانشان درباره پيشروانشان مى. همكيشان خود را لعنت كند؛ تا وقتى كه همگى در آنجا جمع شوندشود، 

و پيشروانشان  38دانيد عذاب همه دوچندان است، ولى شما نمى: فرمايد خداوند مى. گمراه كردند، پس عذابشان را از آتش دو چندان كن
كه آيات ما  كسانى 39ايد عذاب را بچشيد سزاى كارهايى كه كرده شما را بر ماهيچ فضل و برترى نيست، پس به: يندگو به پيروانشان مى

شوند، تا  شود، و به بهشت داخل نمى را دروغ شمردند، و با تكبر از پذيرفتن آنها سرپيچيدند، درهاى آسمان به روى آنها گشوده نمى
آنها در جهنّم بسترهايى از آتش دارند، و باالى  40كنيم چنين مجازات مى ا گناهكاران را اينم. كه شتر از سوراخ سوزن بگذرد آن

كه ايمان آوردند و كارهاى درست و شايسته  و كسانى 41كنيم چنين مجازات مى ما ستمگران را اين. سرشان هم پوششى از آتش است
و ما هر  42كنيم، آنها اهل بهشتند و براى هميشه در آن خواهند ماند كس را جز به اندازه توانش تكليف نمى كردند، البته ما هيچ

راه و جايگاه  داست كه ما را بدينستايش سزاوار خ: گويند ها روان است، و مى در زير جايگاهشان جوى.زداييم اى را از دلشان مى كينه
راستى كه پيامبران خداوند ما بحق آمدند و حقيقت را براى ما  به. يافتيم كرد، ما خود هدايت نمى اگر خدا ما را هدايت نمى. راهنمايى كرد

   43اند كرديد به شما داده اين بهشت را به پاداش كارهايى كه مى: شود به آنها گفته مى. آوردند
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اى را كه خداوندتان به  اى را كه خداوندمان به ما داده بود درست يافتيم، آيا شما هم وعده ما وعده: گويند اهل بهشت به اهل جهنّم مى

كه  همان كسانى 44اى ميان آنها آواز دهد كه لعنت خدا بر ستمگران باد آنگاه آوازدهنده. آرى: گويند شما داده بود درست يافتيد؟ مى
و ميان اين دو گروه حايلى است، و بر اعراف مردانى  45خواهند، و منكر آخرت هستند دارند، و آن را كج مى ا از راه خدا بازمىمردم ر

دهند و  شناسند، و بهشتيان را كه هنوز وارد بهشت نشده، ولى اميد آن را دارند، آواز مى هستند كه همه كس را از سيمايشان مى
اهل  47خداوندا، ما را در زمره ستمگران قرار نده: گويند و چون چشمانشان متوجه اهل جهنّم شود، مى 46سالم بر شما: گويند مى

جمعيت زياد و مال اندوزى شما و آن همه گردنكشى و : گويند دهند و مى شناسند، آواز مى اعراف مردانى را كه از سيمايشان مى
خورديد كه رحمت خدا شامل  ا اينها همان كسانى هستند كه شما سوگند مىآي 48كرديد، سودى به حالتان نداشت منشى كه مى بزرگ

زنند و  و اهل جهنّم اهل بهشت را صدا مى 49شود؟ اينك وارد بهشت شويد كه ديگر هيچ بيم و اندوهى نخواهيد داشت حالشان نمى
 50خدا اينها را بر كافران حرام كرده است: دگوين اهل بهشت مى. اندكى آب يا از آنچه خدا روزى شما كرده به ما بدهيد: گويند مى

كنيم، همچنان كه آنها  امروز ما آنها را فراموش مى. كه دينشان را سرگرمى و بازى پنداشتند، و زندگى دنيا فريبشان داد همان كسانى
   51نمودند ديدار امروزشان را فراموش كردند، و آيات ما را انكار مى
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آيا  52ايم، و براى مردمى كه ايمان دارند هدايت و رحمت است آورديم كه آن را از روى دانش به تفصيل بيان كرده ما براى آنها كتابى
پيامبران خداوند ما حقيقت را : گويند كه آن را پيش از آن فراموش كردند، مى كه تأويل آن بيايد، كسانى انتظار تأويل آن را دارند؟ روزى

آيا شفيعانى هستند كه ما را شفاعت كنند؟ يا آيا ممكن است كه ما را به دنيا بازگردانند تا كارهايى غير از آنچه . براى ما آوردند
اختيار شما خداى  صاحب 53كنند ساختند، پيدا نمى دروغ مى كرديم انجام دهيم؟ آنها به خود زيان رساندند، و شفيعانى را كه به مى

و . پوشاند، كه شتابان در پى آن است روز را با شب مى. آنگاه به عرش پرداخت. ها و زمين را در شش روز آفريد يكتاست كه آسمان
اختيار  بزرگ است خداى يكتا، صاحب. بدانيد كه آفرينش و فرمان از آنِ اوست. اند به فرمان او رام شده خورشيد و ماه و ستارگان

و در زمين، پس از اصالح آن،  55خداوند خود را با زارى و نهانى بخوانيد، زيرا كه او از حد درگذرندگان را دوست ندارد 54جهانيان
كه بادها را پيشاپيش باران  اوست كسى 56نيد، زيرا كه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك استو خدا را با بيم و اميد بخوا. فساد نكنيد

وسيله  رانيم، و به سوى سرزمين مرده مى ما آن ابرها را به.جا كند فرستد، تا اين كه ابرهاى سنگين را جابه رحمت خويش مژده رسان مى
كنيم، باشد كه شما متوجه  چنين زنده مى ما مردگان را نيز اين. آوريم ديد مىفرستيم، و بدان از هرگونه محصولى پ آن باران را فرومى
   57شويد و پند گيريد 
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ما آيات را براى مردمى كه . روياند فايده نمى روياند، و زمين بد جز گياهانى كم و بى زمين مستعد گياهش را به فرمان خداوندش مى
شما جز او . خداى يكتا را بندگى كنيد: او گفت. ما نوح را پيش قومش فرستاديم 58كنيم مىگون بيان  كنند، گونه سپاسگزارى مى

: نوح گفت 60بينيم ما تو را در گمراهى آشكارى مى: سران قومش گفتند 59ترسم من از عذاب روزى بزرگ بر شما مى. خدايى نداريد
رسانم، و خير شما را  هاى خداوندم را به شما مى پيام 61تماى قوم من، من گمراه نيستم، بلكه من پيامبر خداوند جهانيان هس

كنيد از اين كه بر مردى از خودتان تذكّر و پندى از  آيا تعجب مى 62دانيد دانم كه شما نمى خواهم، و از جانب خدا چيزهايى را مى مى
اما او را دروغگو  63د رحمت خدا قرار گيريد؟جانب خداوندتان براى شما آمده، تا شما را بترساند و پرهيزگارى كنيد، اميد كه مور

شمردند،  را كه آيات ما را دروغ مى را كه با او در كشتى بودند نجات داديم، و كسانى ما هم او و كسانى.خواندند و سخنش را نپذيرفتند
. م من، خداى يكتا را بندگى كنيداى قو: او گفت. براى قوم عاد، برادرشان هود را فرستاديم 64آنها مردمى كوردل بودند. غرق كرديم

خرد  عقل و بى ما تو را كم: سران قومش كه كافر بودند گفتند 65ترسيد؟ آيا از نافرمانى و عذاب خدا نمى. شما جز او خدايى نداريد
هانيان خرد نيستم، بلكه پيامبر خداوند ج عقل و بى اى قوم من، من كم: هود گفت 66كنيم كه دروغگويى بينيم، و گمان مى مى

   67هستم
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كنيد از اين كه بر مردى از خودتان تذكّر و  آيا تعجب مى 68رسانم، و من خيرخواه امين شما هستم هاى خداوندم را به شما مى پيام

 پندى از جانب خداوندتان براى شما آمده تا شما را هشدار دهد؟ به ياد آريد زمانى را كه شما را پس از قوم نوح جانشين آنها كرد، و شما
اى كه ما  آيا پيش ما آمده: گفتند 69د كه رستگار شويدهاى خدا را ياد كنيد، باش پس نعمت. تر و نيرومندتر آفريد را از لحاظ اندام بزرگ

دهى  گويى عذابى را كه به ما وعده مى پرستيدند، رها كنيم؟ اگر راست مى تنها خداى يكتا را بندگى كنيم، و آنچه را كه پدرانمان مى
ايد و  كه شما و پدرانتان روى بتان گذارده هايى آيا درباره نام. عذاب و خشم خداوندتان بر شما حتم گرديد: هود گفت 70براى ما بياور

پس ما  71كشم كنيد؟ پس انتظار بكشيد، كه من هم با شما انتظار مى خدا هيچ دليلى بر حقانيت آنها نازل نكرده است با من مجادله مى
آنها مؤمن . ، ريشه كن ساختيمشمردند را كه آيات ما را دروغ مى را كه با او بودند به رحمت خويش نجات داديم، و كسانى هود و كسانى

. شما جز او خدايى نداريد. اى قوم من، خداى يكتا را بندگى كنيد: او گفت. و براى قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم 72نبودند



ين خدا بچرد، بگذاريد در زم. اى است اين شتر خداست كه در آن براى شما نشانه: دليلى روشن از جانب خداوندتان براى شما آمده است
   73و آسيبى به او نرسانيد، وگرنه عذابى دردناك شما را فروخواهد گرفت
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سازيد و در  هاى آن قصر مى و به ياد آوريد زمانى را كه شما را جانشين قوم عاد كرد، و در اين سرزمين جاى داد، كه در دشت
سران  74هاى خدا را به ياد داشته باشيد و در زمين به فساد دامن نزنيد نعمتپس . كنيد ها با تراشيدن سنگ خانه بنا مى كوهستان

دانيد كه صالح از جانب خداوندش فرستاده شده  آيا شما مى: كردند، به ضعيفانى كه ايمان آورده بودند، گفتند قومش كه گردنكشى مى
ما آن چيزى : كردند گفتند كه گردنكشى مى كسانى 75داريم ما به آيينى كه او براى آن فرستاده شده است ايمان: است؟ مؤمنان گفتند

اى صالح، اگر پيامبرى، : آنگاه شتر را كشتند، و از فرمان خداوندشان سرپيچيدند، و گفتند 76را كه شما به آن ايمان داريد، قبول نداريم
آنگاه صالح از آنها  78هايشان از پاى درآمدند انهپس زلزله آنها را فروگرفت و در خ 77دهى براى ما بياور عذابى را كه به ما وعده مى

اى قوم من، من پيام خداوندم را به شما رساندم و از روى خيرخواهى شما را نصيحت كردم، ولى شما خيرخواهان و : گردانيد و گفت روى
كس از اهل  كنيد كه هيچ شت را مىكار ز چرا اين: كه به قوم خود گفت هنگامى. و لوط را فرستاديم 79كنندگان را دوست نداريد نصيحت

   81شما مـردمـى تجـاوزكـاريـد. رانيـد جاى زنـان بـا مـردان شهوت مـى شما به 80عالم پيش از شما نكرده است؟
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پس ما او و  82كنند آنها كسانى هستند كه ادعاى پاكى مى. آنها را از شهرتان بيرون كنيد: جواب قومش فقط اين بود كه گفتند

. و بر آنها بارانى از سنگ بارانديم 83اش را نجات داديم، به جز زنش را، كه با ديگران در شهر ماند، و همگى گرفتار عذاب شدند خانواده
. كنيد اى قوم من، خداى يكتا را بندگى: او گفت. به شهر مدين برادرشان شُعيب را فرستاديم 84ببين كه عاقبت گناهكاران چگونه بود

پيمانه و وزن را كامل بدهيد، و كاالى مردم را كم . دليلى روشن از جانب خداوندتان براى شما آمده است. شما جز او خدايى نداريد
و بر سر هر راهى ننشينيد تا  85اگر ايمان داشته باشيد، اين براى شما بهتر است. ندهيد، و در زمين، پس از اصالح آن، فساد نكنيد

به ياد آوريد زمانى را كه شما . را كه به خدا ايمان آورده، از راه خدا بازداريد، و در صدد انحراف آن راه باشيد رسانيد، و كسىمردم را بت
ام  و اگر گروهى از شما به پيامى كه براى شما آورده 86ببينيد كه عاقبت فسادكنندگان چگونه بود. اندك بوديد، و خدا شما را بسيار كرد

   87اند، شما صبر و پايدارى كنيد، تا خدا ميان ما داورى كند، كه او بهترين داور است اند، و گروهى ايمان نياورده ايمان آورده
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كنيم، يا به دين  اند از شهرمان بيرون مى را كه با تو ايمان آورده اى شعيب، تو و تمام كسانى: كردند گفتند سران قومش كه گردنكشى مى

كه خدا ما را از شرك نجات داد، باز به دين شما  اگر، پس از آن 88كار كراهت داشته باشيم؟ اگرچه از اين: شعيب گفت. ما برگرديد
دانش خداوند ما . اختيار ما بخواهد سزاوار نيست كه ما به آيين شرك برگرديم، مگر اين كه خدا، صاحب. ايم برگرديم، به خدا دروغ بسته

سران  89خداوندا، ميان ما و قوم ما بحق راهى بگشاى، كه تو بهترين راهگشايى. ايم ما بر خدا توكّل كرده. چيز را فراگرفته است همه
هايشان  پس زلزله آنها را فروگرفت و در خانه 90صورت مسلما زيانكاريد اگر از شعيب پيروى كنيد، در آن: قومش كه كافر بودند گفتند

كه شعيب را دروغگو خواندند، زيانكار  كسانى. اند گو خواندند، گويى هرگز در آن شهر نبودهكه شعيب را دروغ كسانى 91از پاى درآمدند
هاى خداوندم را به شما رساندم، و از روى خيرخواهى شما را  اى قوم من، من پيام: گردانيد و گفت آنگاه شعيب از آنها روى 92بودند



هيچ پيامبرى به شهرى نفرستاديم مگر اين كه اهل آن شهر را  93م؟نصيحت كردم، ديگر چگونه بر مردمى كه كافرند افسوس بخور
جاى بال و بدى، نعمت و نيكى آورديم، تا تعدادشان زياد شد  آنگاه به 94به رنج و سختى دچار كرديم، باشد كه به درگاه خدا زارى كنند

   95كه متوجه شوند، آنها را گرفتار عذاب كرديم ناگهان بدون آن. رسيد به پدران ما هم رنج و راحت مى: و گفتند
  

)162(  
  

  
گشوديم، ولى آنها آيات ما را دروغ  را بر آنها مىاگر اهالى شهرها ايمان آورده و پرهيزگارى كرده بودند، ما نيز بركات آسمان و زمين 

آيا اهالى شهرها در  96كردند گرفتار عذاب كرديم سزاى كارهايى كه مى شمردند و پيامبران ما را دروغگو خواندند، و ما هم آنها را به
در امانند از اين كه عذاب ما به هنگام روز،  يا اهالى شهرها 97اند بر آنها بيايد؟ امانند از اين كه عذاب ما شبانگاهان كه به خواب رفته

كه فقط مردم زيانكار خود را از مكر خدا ايمن  آن آيا از مكر خدا در امانند؟ و حال 98كه سرگرم بازى زندگى دنيا هستند بر آنها بيايد؟
سزاى  است كه اگر بخواهيم آنها را به اند معلوم نشده كه زمين را پس از ساكنان پيشين آن به ارث برده آيا براى كسانى 99پندارند مى

اينها شهرهايى است كه خبرهاى آن را  100نهيم تا ديگر سخن حق را نشنوند؟ هايشان مهر مى كنيم و بر دل گناهانشان مجازات مى
دروغ خوانده بودند،  پيامبرانشان داليل روشن برايشان آوردند، ولى آنها كسانى نبودند كه به آنچه پيش از آن. كنيم براى تو حكايت مى

در بيشتر آنها وفاى به عهد نيافتيم، و بيشتر آنها را نافرمان  101نهد هاى كافران مهر مى چنين بر دل خدا اين. ايمان بياورند
ر پس از آنها موسى را با آيات خود پيش فرعون و سران قومش فرستاديم؛ ولى آنها به آيات ما ستم كردند و آنها را انكا 102يافتيم
   104اى فرعون، من پيامبر خداوند جهانيان هستم: موسى گفت 103ببين كه عاقبت اهل فساد چگونه بود. نمودند
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اسرائيل را با من  ام، پس بنى اى از جانب خداوندتان آورده من براى شما معجزه. بر من واجب است كه درباره خدا جز سخن حق نگويم
موسى عصايش را انداخت كه ناگهان اژدهايى  106اى بياور اى را كه آورده گويى معجزه اگر راست مى: فرعون گفت 105بفرست

اين مرد : سران قوم فرعون گفتند 108و دستش را از گريبانش بيرون آورد، كه براى بينندگان سپيد و تابان شده بود 107آشكار شد
موسى و برادرش را نگهدار و : گفتند 110فرماييد؟ سرزمينتان بيرون كند، شما چه مى خواهد شما را از مى 109جادوگرى ماهر است؛

آيا اگر ما بر : جادوگران پيش فرعون آمدند و گفتند 112تا هر جادوگر ماهرى را پيش تو آورند 111گردآورانى به شهرها بفرست؛
اى موسى، نخست : جادوگران گفتند 114ن ما خواهيد بودآرى، و شما از مقرّبا: فرعون گفت 113موسى پيروز شويم پاداشى داريم؟

هايشان را انداختند، چشم  چون جادوگران عصاها و ريسمان. شما بيندازيد: موسى گفت 115اندازى يا ما بيندازيم؟ تو عصايت را مى
چون انداخت، . ايت را بيندازما به موسى وحى كرديم كه عص 116مردم را افسون كردند، و آنها را ترساندند، و جادويى بزرگ كردند

 118كردند باطل گرديد حق آشكار و ثابت شد و كارهايى كه مى 117دروغ ساخته بودند بلعيد اژدهايى شد و همه چيزهايى را كه به
   120جادوگران به سجده افتادند 119جا مغلوب شدند و خوار و زبون گشتند جادوگران همان
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كه به شما اجازه دهم به او  آيا پيش از آن: فرعون گفت 122خداوند موسى و هارون 121جهانيان ايمان آورديم؛ما به خداوند : و گفتند
زودى نتيجه كار خود را خواهيد  به. ايد، تا مردمش را از آن بيرون كنيد اين نيرنگى است كه درباره اين شهر انديشيده! ايمان آورديد؟

مـا پـيش : جـادوگـران گفـتـنـد 124آويزم دار مى برم، و سپس همه شما را به ف هم مىها و پاهايتان را برخال دست 123ديد



. گيرى كه چون آيات خداوندمان براى ما آمد، به آن ايمان آورديم خاطر اين از ما انتقام مى تو فقط به 125گرديم خداوندمان بازمى
گذارى تا در اين سرزمين  آيا موسى و قومش را مى: ان قوم فرعون گفتندسر 126خداوندا، به ما صبر عطا فرما، و ما را مسلمان بميران

ما بر آنها . داريم كشيم و زنانشان را زنده نگه مى پسرانشان را مى: فساد كنند، و تو و خدايانت را ترك نمايند؟ فرعون گفت
زمين متعلق به خداست، آن را به هر . يداز خدا كمك بخواهيد، و صبر و استقامت داشته باش: موسى به قوم خود گفت 127مسلطيم

كه تو نزد ما بيايى، و  پيش از آن: قوم موسى گفتند 128دهد، و سرانجامِ نيك از آن پرهيزگاران است يك از بندگانش كه بخواهد مى
شما را در اين سرزمين اميد است كه خداوندتان دشمنتان را نابود كند، و : موسى گفت. كه آمدى، ما مورد آزار قرار گرفتيم پس از آن

   130ما فرعونيان را دچار قحطى و كمبود محصوالت كرديم، شايد متوجه شوند 129كنيد جانشين آنها كند، تا ببيند كه شما چه مى
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كه با او بودند  كسانىرسيد، به موسى و  نتيجه كار خودمان است، و چون باليى به ايشان مى: گفتند رسيد، مى كه نيكى به آنها مى هنگامى

هر : و گفتند 131دانند آگاه باشيد كه پيش آمدهاى نيك و بدشان در اختيار خداست، ولى بيشترشان اين را نمى. زدند شگون بد مى
م پس ما طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون را، كه هر كدا 132اى بياورى كه ما را جادو كنى، ما به تو ايمان نخواهيم آورد معجزه
چون عذاب بر آنها  133اى بود، بر آنها فرستاديم، ولى آنها باز هم از روى تكبر گردنكشى كردند، زيرا كه مردمى گناهكار بودند معجزه

اى موسى، خداوند خود را به آن عهدى كه با تو دارد، براى ما بخوان، كه اگر عذاب را از ما دور كنى، حتما به تو ايمان : فرود آمد، گفتند
پايان برسد، از آنها  چون عذاب را تا زمانى كه قرار بود مهلتشان به 134نماييم اسرائيل را با تو روانه مى گمان بنى آوريم، و بى مى

شمردند و از  پس ما از آنها انتقام گرفتيم، و در دريا غرقشان كرديم، زيرا آيات ما را دروغ مى 135برداشتيم، باز عهد خود را شكستند
داشتند،  و شرق و غرب سرزمينى را كه به آن بركت داده بوديم، به قومى كه فرعونيان آنها را خوار و ناتوان مى 136بودندآنها غافل 

خاطر صبر و استقامتى كه به خرج دادند، تحقق يافت؛ و آنچه را كه فرعون و  اسرائيل، به وعده نيكوى خداوند تو به بنى. واگذار كرديم
   137افراشتند نابود كرديم ه برمىساختند، و بناهايى را ك قومش مى
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اى موسى، براى ما هم خدايى : قوم موسى به او گفتند. پرستيدند كه به قومى رسيدند كه بت مى اسرائيل را از دريا گذرانديم، تا آن و بنى
پرستند نابود شدنى است،  ها مىهايى كه اين بت 138شما مردمى نادان هستيد: موسى گفت. درست كن، همچنان كه آنها خدايانى دارند

كه او شما را بر جهانيان برترى  آيا جز خداى يكتا خدايى براى شما بجويم، با آن: و گفت 139كنند باطل است و كارى كه مى
كشتند و زنانتان  كردند؛ پسرانتان را مى سختى عذاب مى ياد آوريد زمانى را كه شما را از فرعونيان نجات داديم، كه شما را به به 140داد؟

شب وعده گذاشتيم، و آن را  و با موسى سى 141داشتند، و در اين امر براى شما آزمايشى بزرگ از جانب خداوندتان بود را زنده نگه مى
در ميان قوم من جانشين من : موسى به برادرش هارون گفت. كامل كرديم، تا وعده خداوندش چهل شب تمام شدبا ده شب ديگر 

چون موسى به وعده گاه ما آمد و خداوندش با او سخن گفت، موسى  142باش، و كارها را اصالح كن، و از راه اهل فساد پيروى نكن
هرگز مرا نخواهى ديد، ولى به اين كوه نگاه كن، : خداوند فرمود. تا تو را ببينماى خداوند من، خودت را به من نشان بده : عرض كرد

. چون خداوندش بر كوه جلوه نمود، آن را متالشى ساخت، و موسى بيهوش افتاد. اگر بر جاى خود قرار يافت، تو نيز مرا خواهى ديد
   143ن مؤمنمو مـن نخستي. خداوندا، تو منزّهى، توبـه كردم: چون به هوش آمد، گفت
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 144آنچه را به تو عطا كردم بگير و سپاسگزار باش. هايم و با سخن گفتنم بر مردم برگزيدم اى موسى، من تو را با پيام: خداوند فرمود

فرمان بده كه آن را با همه توان فراگير، و به قومت . براى او هرگونه پندى نوشتيم، و هر چيزى را توضيح داديم ]تورات[و در الواح 
را كه به  كسانى 145برند به شما نشان خواهم داد را كه فرمان نمى زودى سراى كسانى به. بهترينش را فراگيرند، و بدان عمل كنند

اى هم ببينند، به آن ايمان نياورند؛ و  كه اگر هر معجزه سازم، آن چنان كنند، از آيات خويش رويگردان مى ناحق در زمين گردنكشى مى
سبب است  اين بدان. راه هدايت و كمال را ببينند، آن را راه خود انتخاب نكنند، و اگر راه گمراهى را ببينند، آن را براى خود برگزينند اگر

كه آيات ما و ديدار آخرت را دروغ شمردند، اعمالشان تباه شده  كسانى 146شمردند و از آنها غافل بودند كه آنها آيات ما را دروغ مى
اى  و قوم موسى پس از رفتن او به كوه طور از زيورهايشان پيكر گوساله 147بينند؟ ا جز اين است كه جزاى كارهاى خود را مىآي. است

كند؟ آنها، آن را خداى  گويد و به راهى هدايتشان نمى آيا نديدند كه آن گوساله با آنها سخن نمى. درست كردند كه صداى گاو داشت
اگر خداوندمان به : اند، گفتند و چون به زيان خويش پى بردند و پشيمان شدند و ديدند كه گمراه شده 148دخود ساختند و ستمكار بودن

   149ما رحم نكند و ما را نيامرزد، مسلّما زيانكار خواهيم بود
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چرا بر فرمان . بوديدپس از رفتن من چه بد جانشينانى براى من : چون موسى خشمگين و اندوهناك نزد قومش بازگشت، گفت

اى پسر مادرم، اين : برادرش گفت. سوى خود كشيد خداوندتان پيشى گرفتيد؟ الواح را انداخت و موهاى سر برادرش را گرفت و او را به
رار باعث سرزنش و شادمانى دشمنان بر من نشو، و مرا در زمره ستمكاران ق. قوم مرا ناتوان و زبون داشتند، و نزديك بود مرا بكشند

كه  كسانى 151ترين مهربانانى خداوندا، من و برادرم را بيامرز، و ما را مشمول رحمت خود ساز، كه تو مهربان: موسى گفت 150نده
و  152كنيم ما دروغگويان را اينچنين مجازات مى. گيرد گوساله را خداى خود ساختند، خشم خداوندشان و خوارى در دنيا آنها را فرومى

 153ى بد كردند، آنگاه توبه نمودند و ايمان آوردند، خداوند تو، پس از آن، نسبت به ايشان، آمرزنده و مهربان استكه كارها كسانى
 154ترسند، هدايت و رحمت بود كه از خداوند خود مى چون خشم موسى فرونشست، الواح را برگرفت؛ و در نوشته آن، براى كسانى

خواستى آنها و  خداوندا، اگر مى: چون زلزله آنها را فروگرفت، موسى گفت. عاد ما انتخاب كردموسى از ميان قومش هفتاد مرد را براى مي
هر . كنى؟ اين فقط آزمايش تو است اند هالك مى خردان ما كرده سزاى كارهايى كه بى آيا ما را به. كردى مرا پيش از اين هالك مى

تو ياور مايى، ما را بيامرز، و به ما رحم كن كه تو . كنى واهى هدايت مىكنى، و هر كس را بخ وسيله آن گمراه مى كس را بخواهى به
   155اى بهترين آمرزنده
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رسانم،  عذاب خود را به هر كس كه بخواهم مى: خداوند فرمود. ايم و براى ما در دنياو آخرت نيكى مقرّر فرما، كه ما به سوى تو بازگشته
دهند و به آيات ما ايمان دارند، مقرر  كنند و زكات مى كه پرهيزگارى مى است، و آن را براى كسانىچيز را فراگرفته  و رحمت من همه

پيامبرى كه آنها را . كنند يابند، پيروى مى آنها كه از اين رسول، پيامبر درس ناخوانده، كه نامش را در تورات و انجيل مى 156دارم مى
سازد؛ و  ها را بر آنها حرام مى كند و ناپاك ها را براى آنها حالل مى دارد؛ و پاكيزه شت بازمىدهد و از كارهاى ز كارهاى نيك فرمان مى به

كه به او ايمان آوردند، و حرمتش را نگاه داشتند، و او را يارى  پس كسانى. دارد بار سنگين و زنجيرهايى را كه بر دوش آنها بود بر مى
خدايى . اى مردم، من پيامبر خدا براى همه شما هستم: بگو 157يروى نمودند، رستگارندكردند، و از نورى كه بر او نازل شده است، پ

پس به خدا و رسول او، آن پيامبر . ميراند كند و مى زنده مى. هيچ خدايى جز او نيست. ها و زمين از آنِ اوست كه فرمانروايى آسمان



و از قوم موسى گروهى هستند  158د، و از او پيروى كنيد، تا هدايت شويددرس ناخوانده، كه به خدا و كلماتش ايمان دارد، ايمان بياوري
   159نمايند كنند، و خود به عدالت رفتار مى حق راهنمايى مى كه مردم را به
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وحى كرديم كه كه قوم موسى از او آب خواستند، به موسى  هنگامى. اسرائيل را به دوازده گروه تقسيم كرديم كه هر يك امتى بود و بنى
و ابر را سايبان ايشان . شناخت هر گروهى محل آب خوردن خود را مى. چون زد، دوازده چشمه از آن روان شد. با عصايت به سنگ بزن

آنها به ما ستم . ايم بخوريد هاى پاكى كه نصيب شما كرده از روزى: براى آنها فـروفـرستـاديـم، و گفتيـم» منّ و سلْوى«و . ساختيم
كه  در اين شهر ساكن شويد، و از هر جاى آن: و ياد كن هنگامى را كه به آنها گفتيم 160كردند ردند، بلكه به خويشتن ستم مىنك

ما به پاداش . كنان از دروازه شهر وارد شويد، تا خطاهاى شما را بيامرزيم خداوندا، گناهان ما را بريز؛ و سجده: خواستيد بخوريد و بگوييد
كردند،  كه ستم مى سزاى آن پس به. اما ستمكاران آنها سخنى را كه به ايشان گفته شده بود عوض كردند 161هيم افزودنيكوكاران خوا

آنگاه كه از حكم تعطيل روز شنبه تجاوز . درباره شهرى كه كنار دريا قرار داشت از آنها بپرس 162عذابى از آسمان بر آنها فرستاديم
ما آنها را . آمدند گرفتند، پيش آنها نمى كه شنبه نمى شدند، و روزى ز شنبه آنها بر روى آب ظاهر مىكردند، وقتى كه ماهيان، رو مى
   163آزموديم چنين مى كردند، اين كه نافرمانى مى سبب آن به
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دهيد؟  واهد نمود، پند مىسختى عذاب خ چرا مردمى را كه خدا هالكشان خواهد كرد، يا آنها را به: و آنگاه كه گروهى از آنها گفتند
چون پندى را كه به آنها داده شده بود  164اين پنددادن عذرى براى ما پيش خداوند شماست، و شايد هم آنها پرهيزگارى كنند: گفتند

كردند، به عذابى  كه نافرمانى مى سزاى آن داشتند نجات داديم، و ستمكاران را، به را كه مردم را از بدى بازمى فراموش كردند، كسانى
و ياد  166مطرود باشيد بوزينگانى: و چون از آنچه كه از آن منع شده بودند سرپيچى كردند، به آنها گفتيم 165سخت گرفتار نموديم

سختى عذاب كند؛  انگيزد كه ايشان را به برمى[ بر يهوديان[را بر آنها  كن هنگامى را كه خداوند تو اعالم كرد كه تا روز قيامت كسانى
ها درستكارند، و برخى از آن. و آنها را در زمين گروه گروه پراكنده ساختيم 167زيرا كه خداوند تو زودكيفر و نيز آمرزنده و مهربان است

پس از آنها كسانى جاى  168ها آزمايش كرديم، شايد به اطاعت از فرمان خدا بازگردند ها و بدى و آنها را با خوبى.برخى چنين نيستند
مانند آن  اگر متاعى. ما آمرزيده خواهيم شد: گويند گزينند و مى ايشان را گرفتند كه وارث كتاب آسمانى شدند، اما متاع اين دنيا را برمى

اند، از ايشان پيمان گرفته نشده كه از قول خدا فقط حقيقت را بگويند؟ و سراى  آيا در تورات، كه آنها خوانده. ستانند بيابند آن را مى
جويند و نماز  كه به كتاب خدا تمسك مى و كسانى 169كنيد؟ آيا اين را درك نمى. كنند بهتر است كه پرهيزگارى مى آخرت براى كسانى

   170كنيم خوانند، بدانند كه ما پاداش درستكاران را تباه نمى مى
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: و به آنها گفتيم. و ياد كن هنگامى را كه كوه را چون سايبانى باالى سرشان نگه داشتيم، و پنداشتند كه آن بر سرشان خواهد افتاد

و ياد كن هنگامى را  171همواره ياد كنيد، باشد كه پرهيزگار شويد ايم با قوت تمام بگيريد، و آنچه را در آن است آنچه را به شما داده
: آيا من خداوند شما نيستم؟ گفتند: كه خداوند تو از پشت فرزندان آدم، فرزندانشان را برگرفت، و آنها را بر خودشان گواه ساخت، و گفت

يا نگوييد كه پدران ما پيش از اين مشرك بودند، و ما  172خبر بوديم تا روز قيامت نگوييد كه ما از اين امر بى. دهيم چرا، گواهى مى



چنين به تفصيل بيان  ما آيات را اين 173كنى؟ خاطر كارهايى كه اهل باطل كردند هالك مى آيا ما را به. فرزندانى بعد از آنها بوديم
بهره ماند و شيطان  كرديم و او از آن بى كس را بر آنها بخوان كه آيات خود را به او عطا خبر آن 174كنيم، شايد كه بازگردند مى
بخشيديم، ولى او دل به زمين بست و از  وسيله آن آيات رفعت مى خواستيم او را به اگر مى 175دنبال او رفت، و از گمراهان شد به

و  ]كند و پارس مى[آورد  حكايت او چون حكايت سگ است كه اگر به او حمله كنى، زبان از دهان بيرون مى. دلخواه خود پيروى نمود
ها را  داستان. اين حكايت مردمى است كه آيات ما را دروغ شمردند. آورد اگر او را به حال خود گذارى، باز هم زبان از دهان بيرون مى

شمردند، و به خويشتن ستم روا  چه بد است حكايت مردمى كه آيات ما را دروغ مى 176براى آنها بازگو، شايد كه بينديشند
   178را كه گمراه كند، آنها زيانكار خواهند شد هر كس را كه خدا هدايت كند، او هدايت شده است؛ و كسانى 177تندداش مى
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بينند، و  هايى دارند كه با آن نمى فهمند، و چشم هايى دارند كه با آن نمى دل. ايم بسيارى از جنّيان و آدميان را براى جهنّم آفريده
هاى نيكو دارد،  خدا نام 179آنها همان غافالنند. ترند آنها چون چهارپايانند، بلكه از آنها هم گمراه. شنوند با آن نمىگوشهايى دارند كه 

سزاى كارهايى كه  آنها به. كنند، واگذاريد هاى خدا كفر ورزيده و كجروى مى را كه در مورد نام ها بخوانيد؛ و كسانى او را به آن نام
كنند، و به عدالت رفتار  حق هدايت مى ايم، گروهى هستند كه مردم را به كه آفريده از ميان كسانى 180هند شدكردند، مجازات خوا مى
دهم،  و به آنها مهلت مى 182كنيم دانند گرفتار مى را كه آيات ما را دروغ شمردند، به تدريج از جايى كه نمى و كسانى 181نمايند مى

اند كه در همصحبتشان، پيامبر ما، نشانى از ديوانگى نيست؟ او فقط  آيا نينديشيده 183است كه نيرنگ من دقيق و تدبير من استوار
نگرند؟ شايد مرگشان  ها و زمين و آنچه خدا آفريده است نمى آيا در ملكوت آسمان 184ترساند آشكارا مردم را از عواقب كارهايشان مى

هر كه را خدا گمراه كند، هيچ راهنمايى براى او نيست، و آنها را در  185ورند؟آ آنها بعد از قرآن به كدام سخن ايمان مى. نزديك باشد
فقط او . علم آن تنها پيش خداوند من است: رسد؟ بگو پرسند كه قيامت چه وقت فرامى از تو مى 186گذارد طغيانشان سرگردان وامى

پرسند، گويى تو از  از تو مى. رسد ست، و ناگهانى به شما مىها و زمين سنگين ا وقوع قيامت بر آسمان. كند آن را به هنگامش آشكار مى
   187دانند علم آن تنها نزد خداست، ولى بيشتر مردم اين را نمى: بگو. آن آگاهى
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من . رسيد نمىبردم، و آسيبى به من  دانستم سود بسيار مى اگر غيب مى. من اختيار سود و زيان خود را ندارم، جز آنچه خدا بخواهد: بگو
وجود  كه شما را از يك تن آفريد، و همسرش را هم از او به اوست كسى 188دهنده براى مردم باايمان هستم دهنده و مژده فقط بيم

چون بارش سنگين شد، هر دو، خداى يكتا، . چون با او درآميخت، بارى سبك برگرفت، و مدتى با آن گذراند. آورد، تا به او آرام گيرد
چون خداوند فرزندى شايسته به  189تيارشان را خواندند، كه اگر به ما فرزندى شايسته عطا فرمايى، سپاسگزار خواهيم بوداخ صاحب

خدا بسى برتر و واالتر از چيزهايى است كه با او شريك . آنها داد، در آنچه خداوند به آنها داده بود، شريكانى براى خدا قايل شدند
توانند آنها را يارى  و نه مى 191شوند؟ آفرينند و خود آفريده مى سازند كه چيزى نمى را شريك خدا مىآيا چيزهايى  190سازند مى

براى شما يكسان . كنند و اگر آنها را به هدايت بخوانيد، از شما پيروى نمى 192توانند به خويشتن كمك نمايند كنند، و نه حتى مى
اگر . خوانيد، بندگانى چون شما هستند جاى خداى يكتا به خدايى مى را كه به كسانى 193است، چه آنها را بخوانيد و چه خاموش بمانيد

هايى دارند كه با آن  آيا آنها پاهايى دارند كه با آن راه بروند، يا دست 194گوييد، آنها را بخوانيد تا دعاى شما را اجابت كنند راست مى
شريكانى را كه براى خدا قايل هستيد : هايى دارند كه با آن بشنوند؟ بگو د، يا گوشهايى دارند كه با آن ببينن كارى انجام دهند، يا چشم

   195كار بريد، و به من هيچ مهلت ندهيد توانيد بر ضد من به بخوانيد، آنگاه هر نيرنگى كه مى
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خوانيد،  جاى خداى يكتا به كمك مى را كه به و كسانى 196ياور من خداست كه قرآن را نازل كرده، و او يار و دوستدار درستكاران است

شنوند؛ و آنها را  اگر آنها را به راه هدايت بخوانيد، نمى 197توانند به خويشتن كمك نمايند توانند شما را يارى كنند، و نه حتى مى نه مى
اگر از شيطان  199بگردان از نادانان روى كار نيك فرمان ده، و گذشت كن، و به 198بينند نگرند، ولى نمى بينى كه به تو مى مى

اى از جانب شيطان رسد، آنها خدا را  چون به پرهيزگاران وسوسه 200اى به تو رسيد، به خدا پناه ببر، زيرا كه او شنوا و داناست وسوسه
 202كنند كار كوتاهى نمى كشانند، و در اين و شياطين برادران خود را به گمراهى مى 201كنند كنند، آنوقت بصيرت پيدا مى ياد مى

شود پيروى  من فقط از آنچه از خداوندم به من وحى مى: اى انتخاب نكردى؟ بگو چرا خود آيه: گويند اى برايشان نياورى، مى وقتى آيه
چون قرآن خوانده  203رحمت براى مردمى است كه ايمان دارند اين قرآن بينشى از جانب خداوند شماست، و راهنمايى و. كنم مى

خداوند خويش را بامدادان و شامگاهان، در دل خود، با  204شود، به آن گوش كنيد و خاموش باشيد، تا مورد رحمت خدا قرار گيريد
خداوند تو هستند، از بندگى او سر كه نزد  كسانى 205كه صداى خود را بلند كنى، ياد كن، و از غافالن نباش آن تضرّع و ترس، بى

   206كنند ستايند، و به او سجده مى پيچند، و او را مى نمى
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  8سوره اَنفال 
  مدنى و داراى هفتاد و پنج آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

نافرمانى خدا بترسيد، و كار خود را ميان خويش پس، از . باشد ها متعلق به خدا و پيامبر مى غنيمت: بگو. پرسند ها مى از تو درباره غنيمت
هايشان بترسد، و چون  مؤمنان كسانى هستند كه چون خدا ياد شود، دل 1اصالح كنيد؛ و اگر ايمان داريد، از خدا و پيامبر او اطاعت كنيد

خوانند، و از آنچه روزيشان  كه نماز مى همان كسانى 2كنند آيات او بر آنها خوانده شود، بر ايمانشان بيفزايد، و بر خداوند خود توكّل مى
كه خداوندت تو  همچنان 4آنها مؤمنان حقيقى هستند، و پيش خداوندشان درجات و آمرزش و روزى نيكو دارند 3كنند ايم انفاق مى كرده

كه روشن شده  درباره حق، با آن 5دندكار ناخشنود بو كه گروهى از مؤمنان از اين آن ات بيرون آورد، و حال را بحق براى جنگ از خانه
و به ياد آوريد هنگامى را كه خدا يكى از آن  6كشانند سوى مرگ مى بينند كه آنها را به كه خود مى كنند، گويى است، باز با تو مجادله مى

از آنِ شما شود، ولى خدا  سالح بود دو گروه را به شما وعده داد كه از آنِ شما خواهد بود، و شما دوست داشتيد كه كاروانى كه بى
تا حق را استوار كند و باطل را نابود سازد، اگرچه بدكاران را  7كن نمايد خواست كه با سخنان خود حق را ثابت كند و كافران را ريشه مى

   8خوش نيايد
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اى كه  من شما را با هزار فرشته: كرد، و گفتخواستيد، و خدا دعاى شما را اجابت  و به ياد آوريد هنگامى را كه از خداوندتان كمك مى
هاى شما بدان آرامش و  كه دل خدا آن كار را فقط براى بشارت به شما انجام داد، و تا آن 9آيند، كمك خواهم كرد در پى هم مى



را كه خدا براى امنيت و به ياد آوريد هنگامى  10دست خداست، زيرا كه خدا توانا و حكيم است يارى و پيروزى فقط به. اطمينان يابد
وسيله آن شما را پاك  خاطر شما، خوابى سبك بر شما عارض نمود، كه امانى از جانب او بود؛ و براى شما از آسمان باران فرستاد كه به

را كه خداوند تو و به ياد آر هنگامى  11ها را بدان استوار سازد هاى شما را قوى كند، و قدم كند، و پليدى شيطان را از شما بزدايد، و دل
پس . من در دل كافران ترس خواهم افكند. را كه ايمان دارند استوار بداريد شما كسانى. به فرشتگان وحى كرد كه من با شما هستم

و هر كه با خدا و . سبب است كه آنها با خدا و پيامبرش مخالفت كردند اين بدان 12گردن آنها را بزنيد، و انگشتانشان را قطع نماييد
اى  14اين عذاب را بچشيد، براى كافران عذاب آتش نيز خواهد بود 13يامبرش مخالفت كند، بداند كه خدا سخت كيفر استپ

هر كس در آن  15كنند، به آنها پشت نكنيد و فرار نكنيد رو شديد كه حمله مى ايد، چون در جنگ با كافران روبه كه ايمان آورده كسانى
كه بخواهد مجددا حمله نموده، يا به يارى گروه ديگرى بشتابد، به خشم خدا گرفتار خواهد شد، و جاى  نهنگام به آنها پشت كند، مگر آ

   16او جهنّم است، و جهنّم بد سرانجامى است
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تا خدا مؤمنان را . انداختسوى آنها انداختى، تو تير نينداختى، بلكه خدا تير  و چون تو تير به. شما آنها را نكشتيد، بلكه خدا آنها را كشت

اگر پيروزى  18كند اثر مى خدا نيرنگ كافران را سست و بى. چـنـيـن بـود 17با آزمايشى نيكو بيازمايد، كه خدا شنوا و دانـاسـت
و گرديم،  اگر به جنگ برگرديد، ما هم برمى. خواهيد، براى شما آمده است، و اگر از دشمنى دست بكشيد، براى شما بهتر است مى

ايد، از خدا و پيامبرش اطاعت  كه ايمان آورده اى كسانى 19سازد، زيرا كه خدا با مؤمنان است فراوانى عده شما هرگز برايتان كارى نمى
بدترين  21شنوند شنيديم، ولى نمى: و مانند كسانى نباشيد كه گفتند 20شنويد از او روى برنگردانيد كه سخن او را مى كنيد، و درحالى

ساخت، و  يافت شنوايشان مى اگر خدا خيرى در آنها مى 22كنند انديشند و درك نمى ن پيش خدا كران و الالنى هستند كه نمىجاندارا
ايد، چون خدا و پيامبر شما را به  كه ايمان آورده اى كسانى 23نمودند كردند و اعراض مى كرد، باز هم پشت مى اگر آنها را شنوا مى

بخشد، دعوتشان را اجابت كنيد، و بدانيد كه خدا ميان انسان و قلبش حايل  كند و زندگى مى زنده مى چيزى فراخوانند كه شما را
رسد، و بدانيد كه خدا سخت كيفر  اى بترسيد كه تنها به ستمكاران شما نمى و از فتنه 24شويد شود، و بدانيد كه پيش او جمع مى مى

   25است
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ترسيديد كه مردم شما را بربايند و نابود كنند، و خدا به شما جا و  اندك و در اين سرزمين ضعيف بوديد، و مىو به ياد آوريد زمانى را كه 

اى  26هاى پاك به شما روزى داد، باشد كه سپاسگزارى كنيد پناه داد، و به يارى خويش نـيـرومـنـدتـان سـاخـت، و از خوردنى
بدانيد كه اموال و  27دانيد هاى خود خيانت نورزيد؛ و خود اين را مى خيانت نكنيد، و در امانت ايد، به خدا و پيامبر كه ايمان آورده كسانى

ايد، اگر از خدا بترسيد،  كه ايمان آورده اى كسانى 28فرزندان شما، وسيله آزمايش شما هستند، و بدانيد كه پاداش بزرگ پيش خداست
و ياد  29خدا داراى لطف بيكران است. آمرزد زدايد، و شما را مى ناهان شما را مىكند، و گ خدا به شما قدرت تميز حق از باطل عطا مى

كردند، و  آنها نيرنگ مى. كردند، كه تو را در بند كنند، يا بكشند، يا از شهر بيرونت كنند كن هنگامى را كه كافران درباره تو نيرنگ مى
شنيديم، اگر بخواهيم ما : گويند و چون آيات ما بر آنها خوانده شود، مى 30كنندگان است كرد، و خدا بهترين نيرنگ خدا نيز نيرنگ مى
خداوندا، اگر اين قرآن، حق و از جانب توست، از آسمان : و گفتند 31هاى پيشينيان است گوييم، اين فقط افسانه نيز مانند اين را مى

كند، و تا آنها از خدا طلب  ان آنها هستى، خدا عذابشان نمىتا تو در مي 32بارانى از سنگ بر ما ببار، يا عذابى دردناك بر ما بفرست
   33كنند، خدا عذابشان نخواهد كرد آمرزش مى
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متولّيان آن فقط . آنها كه متولّيان مسجدالحرام نيستند. دارند كه آنها مردم را از مسجدالحرام بازمى آن چرا خدا مجازاتشان نكند، و حال

سزاى  پس به. نمازشان در خانه كعبه جز سوت كشيدنى و دست زدنى نيست 34دانند بيشتر آنها اين را نمى پرهيزگاران هستند، ولى
آنها مالشان را خرج خواهند . كنند تا مردم را از راه خدا بازدارند كافران مالشان را خرج مى 35ورزيـديـد، عـذاب را بچشيد كه كفر مى آن

تا خدا ناپاك را از پاك جدا  36كافران در جهنّم گردآورده خواهند شد. اند و مغلوب خواهند شدهايشان خواهد م كرد، ولى حسرت به دل
اگر از كارهاى خود : به كافران بگو 37اينها همان زيانكارانند. ها را روى هم نهد و همه را توده كند و آن را به جهنّم افكند كند، و ناپاك

كار خود ادامه دهند، روش خدا درباره پيشينيان، كه هالكت است،  شود، ولى اگر باز هم به مىبردارند، گناهان گذشته آنها آمرزيده  دست
اگر از كار خود . طور كامل اختصاص به خدا داشته باشد اى نماند، و دين به با آنها بجنگيد تا فتنه 38درباره آنها نيز جارى خواهد شد

اگر نپذيرفتند، بدانيد كه خدا ياور شماست، و چه نيكو ياور و چه نيكو پشتيبانى  39بيند كنند، مى دست برداشتند، خدا آنچه را كه مى
   40است
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ماندگان دارد، اگر  بدانيد كه هر چيزى به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن اختصاص به خدا و پيامبر و خويشان و يتيمان و بينوايان و در راه
. رو شدند، بر بنده خود نازل كرديم، ايمان داريد كه آن دو گروه با هم روبه ، روزى]روز بدر[به خدا و آنچه ما روز جدا شدن حق از باطل 

تر به مدينه بوديد، و آنها در طرف دورتر بودند؛ و كاروان  و ياد كنيد هنگامى را كه شما در طرف نزديك 41ا بر هر كارى تواناستو خد
خواست كارى  ولى خدا مى. كرديد گذاشتيد، در آن اختالف مى اگر با يكديگر درباره مكان و زمان جنگ قرار مى. تر از شما بود مكّه پايين
ماند، از روى دليل  شود، از روى دليل هالك شود، و هر كه زنده مى ستى انجام شود، به انجام رساند، تا هر كه هالك مىباي را كه مى

اگر آنها را به تو بسيار . و ياد كن آنگاه كه خدا عده آنها را در خواب به تو اندك نشان داد 42زنده ماند، زيرا كه خدا شنوا و داناست
ولى خدا شما را از اختالف بركنار و به سالمت داشت، زيرا كه . نموديد شديد، و مسلما در كار جنگ منازعه مى ىنشان داده بود، سست م

رو شديد، خدا آنها را در چشم شما اندك نشان داد، و شما را هم در  و آنگاه كه چون با هم روبه 43هاست آگاه است او به آنچه در دل
كه  اى كسانى 44شود سوى خدا بازگردانده مى و كارها به. رى را كه انجام شدنى بود، به انجام رساندچشم آنها اندك نشان داد، تا خدا كا

   45ايد،هرگاه با گروهى از دشمنان برخورد كرديد، پايدارى كنيد، و خدا را بسيار ياد كنيد، تا پيروز شويد ايمان آورده
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صبر و . رود شويد و قدرتتان از بين مى ستيزه و كشمكش نكنيد كه سست و ضعيف مىو از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد، و با همديگر 
و مانند كسانى نباشيد كه با سرمستى و براى خودنمايى از سرزمين خود بيرون رفتند،  46استقامت داشته باشيد، كه خدا با صابران است

و آنگاه كه شيطان كارهاى آنها را برايشان بياراست و  47حاطه داردكنند ا كارهايى كه مى خدا به. داشتند و مردم را از راه خدا بازمى
هم رسيدند، عقب گرد كرد و  ولى وقتى دو گروه به. كس از اين مردم بر شما پيروز نخواهد شد، و من پناه شما هستم امروز هيچ: گفت
كه  منافقان و كسانى 48مجازات خدا سخت است. سمتر من از خدا مى. بينيد بينم كه شما نمى من چيزى را مى. من از شما بيزارم: گفت
 49و هر كس بر خـدا توكّل كند، بداند كه خـدا توانا و حكيم است. اينها را دينشان فريفته است: گفتند هايشان بيمارى بود مى در دل

اين كيفر  50بچشيد عذاب سوزان را: گويند زنند و مى گيرند، و بر چهره و پشت آنها مى اگر ببينى آنگاه كه فرشتگان جان كافران را مى



كه پيش از آنها بودند،  اينها نيز به شيوه فرعونيان و كسانى 51كند گاه به بندگانش ستم نمى كرديد، و خدا هيچ كارهايى است كه مى
   52سزاى گناهانشان عذابشان كرد، كه خدا نيرومند و سخت كيفر است آيات خدا را انكار كردند؛ و خدا هم به
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و خدا شنوا و . كه آنها رفتار خود را تغيير دهند دهد، مگر آن سبب است كه خدا نعمتى را كه به قومى ارزانى داشته تغيير نمى اين بدان
 كه پيش از آنها بودند، آيات خداوندشان را دروغ شمردند؛ و ما هم به كيفر گناهانشان اينها نيز به شيوه فرعونيان و كسانى 53داناست

بدترين جنبندگان پيش خدا كسانى هستند كه كافر شدند و  54همه آنها ستمكار بودند. هالكشان كرديم، و فرعونيان را غرق كرديم
اگر در  56كنند آنها هيچ پروا نمى. شكنند كه تو با آنها پيمان بستى، اما آنها هر بار پيمانشان را مى همان كسانى 55آورند ايمان نمى

اگر از خيانت مردمى  57دست يافتى، بر آنها سخت بگير تا پيروانشان پراكنده گردند، باشد كه متوجه شوند و عبرت گيرندجنگ بر آنها 
توانند  آنها نمى. شوند كافران نپندارند كه بر ما چيره مى 58بيم دارى، منصفانه پيمانشان را فسخ كن، زيرا كه خدا خائنان را دوست ندارد

وسيله آنها دشمنان خدا و دشمنان خودتان و كسان  توانيد نيرو و اسبان سوارى فراهم كنيد، تا به تا آنجا كه مى 59ما را ناتوان كنند
هرچه در راه خدا خرج كنيد به تمامى به شما بازگردانده . شناسد، بترسانيد شناسيد و خدا آنها را مى ديگرى را، كه شما آنها را نمى

   61گراى، و بر خدا توكّل كن، كه او شنوا و داناست و اگر به صلح گراييدند، تو نيز به صلح 60شود، و به شما ستم نخواهد شد مى
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هايشان  و دل 62وسيله مؤمنان نيرومند ساخت؛ اوست كه تو را با يارى خود و به. اگر بخواهند تو را فريب دهند، خدا براى تو كافى است

هم مهربان كنى، ولى خدا آنها  هاى آنها را به توانستى دل كردى، نمى اگر تمام ثروتى را كه در زمين است خرج مى. هم مهربان كرد را به
كنند براى تو كافى  اى پيامبر، خدا و مؤمنانى كه از تو پيروى مى 63هم مهربان كرد، زيرا كه او توانا و حكيم است را نسبت به

شوند، و اگر از  اگر از شما بيست تن صبور و با استقامت باشند، بر دويست تن پيروز مى. اى پيامبر، مؤمنان را به جنگ برانگيز 64ستنده
 65شما يكصد تن باشند، بر هزار تن از كافران پيروز خواهند شد، زيرا كه آنها مردمى هستند كه متوجه تأثير ايمان در جنگ نيستند

پس اگر از شما يكصد تن صبور و با استقامت باشند، بر . داند كه در شما ضعف و ناتوانى هست شما آسان گرفت، و مىاكنون خدا بر 
هيچ  66شوند، و اگر از شما هزار تن باشند، به اذن خدا بر دو هزار تن پيروز خواهند شد، و خدا با صابران است دويست تن پيروز مى

كه  آن خواهيد، و حال شما مال دنيا را مى. اشته باشد، تا آنگاه كه در زمين با كشتار بسيار پيروز شودپيامبرى را روا نيست كه اسيرانى د
اگر حكم خدا پيش از اين مقرّر نشده بود، حتما در آنچه گرفتيد، عذابى  67و خدا توانا و حكيم است. خواهد خدا براى شما آخرت را مى

ايد بخوريد كه حالل و پاك است، و از خدا پروا كنيد، كه خدا آمرزنده  دست آورده يى كه بهها اينك از غنيمت 68رسيد بزرگ به شما مى
   69و مهربان است
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اگر خدا خيرى در دل شما بيابد، بهتر از آن چيزى كه از شما گرفته شده، به شما : اى پيامبر، به اسيرانى كه در دست شما هستند بگو
اند، و  و اگر بخواهند به تو خيانت كنند، پيش از اين نيز به خدا خيانت كرده 70خدا آمرزنده و مهربان است. آمرزد مىدهد، و شما را  مى

اند و با مال و جان خود در راه خدا  اند و هجرت كرده كه ايمان آورده كسانى 71خدا دانا و حكيم است. خدا تو را بر آنها مسلّط ساخت
اند  كه ايمان آورده و كسانى. اند، آنها يار و ياور يكديگرند اند و ايشان را يارى كرده ه به مهاجران جاى و پناه دادهك اند؛ و كسانى جهاد كرده



و اگر در امر دين . گونه تعهدى نداريد، تا آنگاه كه مهاجرت كنند گونه بستگى و در برابر آنها هيچ اند، شما با آنها هيچ ولى مهاجرت نكرده
خدا تمام . ستند، وظيفه شماست كه به آنها كمك كنيد؛ مگر در برابر گروهى كه ميان شما و آنها پيمانى هستاز شما كمك خوا
ها عمل نكنيد، فتنه و فسادى بزرگ در زمين پديد  اگر به اين فرمان. كافران نيز يار و ياور يكديگرند 72بيند كنيد مى كارهايى را كه مى

كه به آنها جاى و پناه دادند، و ايشان را  دند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد كردند؛ و كسانىكه ايمان آور و كسانى 73خواهد آمد
كه بعد از آن ايمان آوردند و هجرت كردند و  و كسانى 74آنها آمرزش و روزى نيكو دارند. يارى كردند، آنها مؤمنان حقيقى هستند

نسبت به يكديگر از ديگران سزاوارترند،  ]درباره ميراث[كتاب خدا خويشاوندان  و به حكم. همراه شما جهاد كردند، آنها از شما هستند
   75داند خوبى مى زيرا كه خدا هر چيزى را به
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  9سوره توبه 
  مدنى و داراى يكصد و بيست و نه آيه

شود كه در اين  چهار ماه ديگر به شما مهلت داده مى 1ايد اين اعالم بيزارى خدا و پيامبرش از مشركانى است كه با آنها پيمان بسته
اين اعالمى از جانب خدا و  2سازد توانيد خدا را ناتوان كنيد، و خداست كه كافران را خوار مى سرزمين بگرديد، و بدانيد كه شما نمى

كنيد براى شما بهتر است، و اگر پس اگر توبه . پيامبرش به مردم در روز حج بزرگ است، كه خدا و پيامبرش از مشركان بيزارند
به جز مشركانى كه با آنها پيمان  3توانيد خدا را ناتوان كنيد؛ و كافران را به عذابى دردناك بشارت ده سرپيچى كنيد، بدانيد كه شما نمى

ها را تا پايان مدتش پس پيمان آن. اند ايد، و آنها هم در اجراى آن چيزى فروگذار ننموده، و به كسى بر ضد شما كمك نكرده بسته
آنها را بگيريد و . پايان رسيد، مشركان را هر جا يافتيد بكشيد هاى حرام به و چون ماه 4نگهداريد، زيرا كه خدا پرهيزگاران را دوست دارد
د، كه خدا آمرزنده و اگر توبه كردند، و نماز خواندند و زكات دادند، راهشان را باز گذاري. محاصره كنيد و همه جا در كمين ايشان بنشينيد

اگر كسى از مشركان از تو پناه خواست، به او پناه ده، تا كالم خدا را بشنود؛ سپس او را به محلى كه براى او امن است  5مهربان است
   6خاطر آن است كه آنها مردمى ناآگاهند اين به. برسان
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آنها كه با شما پيمان دارند، تا . كه با شما كنار مسجدالحرام پيمان بستند كسانىچگونه مشركان با خدا و پيامبر او پيمانى دارند؟ به جز 
چـگـونـه پـيـمـانـشـان  7كنند، شما هم مطابق آن رفتار كنيد، چون خدا پرهيزگاران را دوست دارد كه بر طبق آن عمل مى هنگامى

سازند، ولى  با گفتارشان شما را خشنود مى. كنند دى و پيمان را نمىكه اگر بر شما دست يابند، رعايت خويشاون آن اعـتـبـار دارد؟ و حال
آيات خدا را به بهايى اندك فروختند و مردم را از راه خدا  8كنند ورزد، و بيشتر آنها از فرمان خدا اطاعت نمى هايشان امتناع مى دل

اگر توبه كردند  10آنها تجاوزكارند. كنند پيمان را نمىدرباره هيچ مؤمنى رعايت خويشاوندى و  9كردند چه كارهاى بدى مى. بازداشتند
اگر پس از بستن پيمان، سوگند  11دهيم ما آيات را براى مردم دانا توضيح مى. و نماز خواندند و زكات دادند، برادران دينى شما هستند

دارند،  را كه آنها سوگند و عهد نگه نمىو عهد خويش را شكستند، و در دين شما زبان به طعنه گشودند، پس با سران كفر بجنگيد، زي
آيا با مردمى كه سوگند و عهد خود را شكستند و تصميم به  12بردارند ها دست ها و عهدشكنى باشد كه از اين سوگند شكنى



كه اگر ايمان  آن ترسيد؟ و حال جنگيد؟ آيا از آنها مى كردن پيامبر گرفتند، و نخستين بار آنها جنگ را با شما شروع كردند، نمى بيرون
   13داشته باشيد، سزاوار است كه از خدا بترسيد
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هاى مؤمنان را شفا  گرداند و دل سازد و شما را بر آنها پيروز مى كند و خوار مى دست شما عذاب مى با آنها بجنگيد، خدا آنها را به
ايد كه شما  آيا پنداشته 15خدا دانا و حكيم است. پذيرد خدا توبه هر كس را كه بخواهد مى. برد هايشان را مى و خشم دل 14بخشد؛ مى

كنند و به جز خدا و پيامبرش و مؤمنان دوست همرازى  كه خدا كسانى از شما را كه جهاد مى آن گذارند، بى را به حال خود وامى
كه خود بر  حق مشركان نيست كه مسجدهاى خدا را آباد كنند، درحالى 16كنيد آگاه است كارهايى كه مىگيرند، معلوم دارد؟ خدا از  نمى

كنند كه  مسجدهاى خدا را فقط كسانى آباد مى 17اعمال آنها تباه شده، و براى هميشه در آتش جهنّم خواهند ماند. كفر خويش گواهند
اميد است كه اينها از هدايت يافتگان . ترسند دهند، و از كسى جز خدا نمى د و زكات مىخوانن به خدا و روز قيامت ايمان دارند و نماز مى

دانيد كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا  دادن به حاجيان و آبادكردن مسجدالحرام را مانند كار كسى مى آيا آب 18باشند
كه ايمان آورده و هجرت كرده و با مال و جان  كسانى 19كند ان را هدايت نمىخدا ستمگر. كند؟ اين دو پيش خدا برابر نيستند جهاد مى

   20كنند، پيش خدا مرتبتى برتر دارند، و اينها هستند كه كامياب و رستگارند خود در راه خدا جهاد مى
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و . براى هميشه در آن خواهند ماند 21دهد خداوندشان آنها را به رحمت و خشنودى خويش و به بهشتى كه نعمت جاويد دارد مژده مى

اند، آنها را  ايد، اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر ايمان ترجيح داده كه ايمان آورده اى كسانى 22خداست كه پاداش بزرگ پيش اوست
ن و برادرانتان و همسرانتان اگر پدرانتان و فرزندانتا: بگو 23به دوستى نگيريد، و هر كس از شما كه با ايشان دوستى كند ستمگر است

داريد، پيش شما  هايى كه به آنها دل خوش مى ترسيد و خانه ايد و تجارتى كه از كسادش مى و خويشاوندانتان و اموالى كه گردآورده
 24كند دايت نمىخدا مردم نافرمان را ه. تر از خدا و پيامبر او و جهاد در راه اوست، پس منتظر باشيد تا خدا فرمان خويش بياورد محبوب

خدا شما را در جاهاى بسيار يارى كرد، و نيز در روز جنگ حنَين، آنگاه كه زيادى تعدادتان شما را به شگفت آورده بود، ولى هيچ سودى 
آنگاه خدا آرامش خود را بر پيامبر  25پس پشت به دشمن نموده گريختيد. به حالتان نداشت، و زمين با همه فراخيش بر شما تنگ شد

   26ديديد، و كافران را عذاب كرد، و سزاى كافران همين است خويش و بر مؤمنان نازل كرد، و سپاهيانى فروفرستاد كه شما آنها را نمى
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ايد، مشركان  كه ايمان آورده كسانى اى 27خدا آمرزنده و مهربان است. پذيرد با وجود اين واقعه، باز هم خدا توبه هر كس را بخواهد مى
ترسيد، خدا، اگر بخواهد، شما را  از فقر مى ]سبب قطع داد و ستد با آنها به[اگر . نجسند، پس، بعد از امسال به مسجدالحرام نزديك نشوند

با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت ايمان ندارند، و  28نياز خواهد كرد، زيرا كه خدا دانا و حكيم است از فضل خويش بى
دست خود  دارند، و متدين به دين حق نيستند بجنگيد، تا با خوارى و حقارت به اند حرام نمى چيزهايى را كه خدا و پيامبرش حرام كرده

گفتار . گويند اين سخنى است كه به زبان مى. داستمسيح پسر خ: عزَير پسر خداست، و مسيحيان گفتند: يهوديان گفتند 29جزيه دهند
دانشمندان دينى و زاهدان تارك دنياى خود  30شوند؟ خدا آنها را بكشد، چگونه از حقيقت دور مى. آنها شبيه گفتار كافران پيشين است

داى يگانه را بندگى كنند، كه هيچ كه به آنها فرمان داده شده بود كه فقط خ آن اختيار خود گرفتند، و حال بن مريم را صاحب و مسيح



آفريدگار ميلياردها كهكشان كجا و [. سازند منزّه است او و بسى برتر و واالتر از اين چيزهايى است كه شريك او مى. خدايى جز او نيست
   31]بشر محتاج روى زمين كجا؟
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خواهد كه نور خويش را كامل گرداند، هر چند كافران را خوش  نمىخواهند نور خدا را با سخنان خود خاموش كنند، و خدا جز اين  مى
آگاه سازد، هر چند  ]آخرين شريعت، دين كامل[اوست كه پيامبر خود را با راهنمايى و دين حق فرستاد، تا او را بر تمام دين  32نيايد

و زاهدان تارك دنيا مال مردم را به ناحق  ايد، بسيارى از دانشمندان دينى كه ايمان آورده اى كسانى 33مشركان را خوش نيايد
كنند، آنها را به عذابى  اندوزند و آن را در راه خدا خرج نمى كه طال و نقره را مى كسانى. دارند خورند، و مردم را از راه خدا بازمى مى

پشت آنها را داغ كنند و به ايشان  كه آن طال و نقره را در آتش جهنّم بگدازند، و با آن پيشانى و پهلو و روزى 34دردناك بشارت ده
ها پيش خدا، در كتاب خدا، از  تعداد ماه 35اينك طعم اندوخته خويش را بچشيد. اين همان چيزى است كه براى خود اندوختيد: گويند
در اين چهار ماه به . اين دينِ پايدار است. چهار ماه از آنها ماه حرام است. ها و زمين را آفريده، دوازده ماه است كه خدا آسمان روزى

جنگند، و بدانيد كه خدا با  و همگى با مشركان بجنگيد، همچنان كه آنها همگى با شما مى. خويشتن و به يكديگر ستم نكنيد
   36پرهيزگاران است
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يك سال آن را حالل  .شوند وسيله آن كافران گمراه مى هاى حرام افزايش در كفر است، كه به انداختن ماه تعويق تغييردادن و به

هايى را كه خدا حرام نموده پايمال كنند، و آنچه را كه خدا حرام  دارند، تا به اين وسيله عده ماه شمرند، و يك سال آن را حرام مى مى
ايد، شما  كه ايمان آورده اى كسانى 37كند خدا كافران را هدايت نمى. كارهاى بدشان در نظرشان آراسته شده است. كرده حالل نمايند

جاى آخرت به زندگى دنيا  چسبيد؟ آيا به شود كه براى جهاد در راه خدا به راه افتيد، به زمين مى را چه شده كه وقتى به شما گفته مى
اگر رهسپار جهاد نشويد، خدا شما را به عذابى دردناك  38مندى از زندگى دنيا، در برابر آخرت بسيار ناچيز است ايد؟ بهره راضى شده

اگر پيامبر را  39خدا بر هر كارى تواناست. رسانيد آورد، و شما هيچ زيانى به خدا نمى جاى شما مردم ديگرى را مى كند، و به ب مىعذا
به  ]پيامبر [كه يكى از آن دو تن كه در غار بودند  آنگاه كه كافران او را از مكّه بيرون كردند، هنگامى: يارى نكنيد، خدا او را يارى كرد

ديديد  وسيله سپاهيانى كه شما آنها را نمى خدا نيز به او آرامش خاطر بخشيد، و او را به. اندوهگين نباش كه خدا با ماست: دوستش گفت
، و خدا توانا و  ]شود هرچه خدا خواهد، همان مى [يارى كرد، و سخن كافران را پست گردانيد، و سخن خداست كه سخن برتر است 

   40حكيم است
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اگر بدانيد، اين براى شما بهتر . حركت كنيد، و با مال و جان خود در راه خدا جهاد كنيد ]تجهيزات كافى[با وسايل سبك و سنگين 
كردند؛ ولى از سفرى كه مشقّت  اگر غنيمتى در دسترس و سفرى آسان در پيش بود، از فرمان تو اطاعت و از تو پيروى مى 41است

آنها خودشان را هالك . آمديم خورند كه اگر توانايى داشتيم با شما براى جهاد بيرون مى به خدا سوگند مى. هستند داشته باشد گريزان
كه راستگويان براى تو معلوم شوند، و دروغگويان را  خدا تو را ببخشد، چرا پيش از آن 42گويند داند كه آنها دروغ مى خدا مى. كنند مى

كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند، براى اين كه با مال و جانشان در راه  كسانى 43و ترك جهاد دادى؟ بشناسى، به آنها اجازه ماندن



تنها كسانى از تو اجازه ماندن و ترك  44شناسد خدا پرهيزگاران را خوب مى. خواهند خدا جهاد كنند، از تو اجازه ماندن و ترك جهاد نمى
اگر  45آنها پيوسته در شك خويش سرگردانند. هايشان دچار ترديد است ايمان ندارند و دل خواهند كه به خدا و روز قيامت جهاد مى

كردند، ولى خدا از شركت آنها در جنگ كراهت داشت، بنابراين آنها را  خواستند براى جهاد بيرون روند حتما وسايل الزم را فراهم مى مى
اگر با شما براى جنگ بيرون  46جزو كسانى باشيد كه از جنگ باز نشستندشما هم : از شركت در جنگ بازداشت، و به آنها گفته شد

و در ميان شما كسانى هستند كه براى . انگيزى كنند كردند تا فتنه افزودند، و ميانتان رخنه مى آمدند، به شما جز خرابى چيزى نمى مى
   47شناسد خدا ستمگران را خوب مى. كنند آنها جاسوسى مى

  
)194(  

  
  

كه آنها  نمودند، تا حق آمد و فرمان خدا آشكار شد، درحالى كردند، و كارها را براى تو واژگونه مى جويى مى پيش از اين هم فتنهآنها 
بدانيد كه آنها در فتنه . به ما اجازه بده كه در جنگ شركت نكنيم، و ما را به فتنه نيفكن: گويند برخى از آنها مى 48ناخشنود بودند

ما پيش از : گويند كند، و اگر مصيبتى به تو رسد مى اگر نيكى به تو رسد، آنها را ناراحت مى 49جهنّم به كافران احاطه دارداند، و  افتاده
او موالى ماست، و . رسد فقط آنچه خدا براى ما مقرّر داشته به ما مى: بگو 50تابند اين چاره كار خود كرده بوديم، و شادمان روى برمى

براى ما هستيد؟ و  ]شهادت يا پيروزى[آيا جز اين است كه شما منتظر يكى از اين دو نيكى : بگو 51ا توكّل كنندمؤمنان بايد بر خد
پس انتظار بكشيد كه ما هم با شما انتظار . دست ما به شما عذابى برساند كه ما منتظريم كه خدا يا از جانب خودش و يا به آن حال
پذيرد، چون شما مردمى هستيد كه از فرمان  كنيد و چه از روى اكراه، خدا انفاق شما را نمىچه از روى ميل انفاق : بگو 52كشيم مى

هايشان جز اين نبود كه آنها به خدا و پيامبرش كافر شدند، و با كسالت به نماز  و مانع پذيرفته شدن انفاق 53كنيد خدا اطاعت نمى
   54كنند آيند، و با كراهت انفاق مى مى
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كه كافرند جانشان  وسيله اينها در زندگى دنيا عذابشان كند، و درحالى خواهد به خدا مى. و فرزندان آنها باعث تعجب تو نشود اموال
اگر  56ترسند آنها مردمى هستند كه از شما مى. كه از شما نيستند آن خورند كه از شما هستند، و حال به خدا سوگند مى 55برآيد

 ]مال زكات[گروهى از آنها درباره صدقات  57آوردند سـوى آن روى مى يافتند، شـتـابـان بـه يا گريزگاهى مىپناهگاهى يا نهانگاهى و 
اگر آنها از آنچه خدا و  58گردند شوند، و اگر داده نشود خشمگين مى اگر از آن به آنها داده شود راضى مى. كنند جويى مى از تو عيب

خدا براى ما كافى است، خدا با لطف خويش و پيامبرش به ما خواهند داد، ما به خدا : اند راضى باشند، و بگويند پيامبرش به آنها داده
شان هاي كه دل صدقات اختصاص به تهيدستان و بينوايان و مأموران جمع آورى صدقات و كسانى 59]براى آنها بهتر است[مشتاقيم 

كردن در راه خدا و مسافران در راه مانده نيازمند  شود و آزادكردن بردگان و قرض داران و صرف دست آورده مى براى تمايل به اسالم به
برخى از آنها كسانى هستند  60دادن صدقه و چگونگى صرف آن از جانب خدا واجب و معين شده است، و خدا دانا و حكيم است. دارد

به خدا ايمان دارد، و مؤمنان را . او شنونده خوبى براى سخنان شماست: بگو. او خوش باور است: گويند كنند و مى ذيت مىكه پيامبر را ا
   61كنند، عذابى دردناك دارند كه پيامبر خدا را اذيت مى كسانى. اند رحمت است كند، و براى كسانى از شما كه ايمان آورده باور مى
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كه اگر ايمان داشتند حق اين بود كه خدا و پيامبرش را خشنود  آن خورند تا شما را خشنود سازند، و حال خدا سوگند مىبراى شما به 
دانند كه هر كس با خدا و پيامبرش مخالفت كند براى هميشه در آتش جهنّم خواهد ماند؟ اين همان خوارى بزرگ  آيا نمى 62گردانند
مسخره كنيد، : بگو. هايشان هست خبر دهد اى نازل شود و آنها را از آنچه در دل ه درباره آنها سورهترسند ك منافقان از اين مى 63است

ما فقط براى شوخى و سرگرمى : اگر از آنها بپرسى، مسلما خواهند گفت 64ترسيد آشكار خواهد ساخت كه خدا آنچه را كه از آن مى
اگر . ايد عذر نياوريد، شما بعد از ايمان آوردنتان كافر شده 65كرديد؟ را مسخره مى آيا خدا و آيات او و پيامبرش: بگو. گفتيم سخنانى مى

. مردان و زنان منافق مانند يكديگرند 66كه بزهكار بودند، عذاب خواهيم كرد سزاى آن گروهى از شما را ببخشيم، گروهى ديگر را، به
اند و خدا  خدا را فراموش كرده. دارند هاى خويش از بخشش نگه مى دستدارند، و  دارند، و از كارهاى نيك بازمى كارهاى زشت وامى به

خدا به مردان و زنان منافق و كافران آتش جهنّم را وعده داده  67اند منافقان از اطاعت خدا خارج شده. هم آنها را فراموش كرده است
   68آنها را لعنت كرده، و عذابى پايدار دارند خدا. همان آتش براى آنها كافى است. است، كه براى هميشه در آن خواهند ماند
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آنها از شما نيرومندتر بودند و اموال و فرزندانشان هم از شما بيشتر . شما منافقان و كافران نيز مانند كسانى هستيد كه پيش از شما بودند
كه پيش از شما بودند از نصيب خود  همچنان كه كسانىمند شديد،  شما هم از نصيب خود بهره. مند شدند آنها از نصيب خود بهره. بود
اعمال آنها در دنيا و . و شما در افكار و اعمال باطل خود فرورفتيد، همچنان كه آنها در افكار و اعمال باطل خود فرورفتند. مند شدند بهره

د قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اهالى كه پيش از ايشان بودند، مانن آيا خبر كسانى 69آنها همان زيانكارانند. آخرت تباه شد
خدا به آنها ظلم نكرد، بلكه . مدين و شهرهاى زير و رو شده قوم لوط به آنها نرسيده است؟ پيامبرانشان داليل روشن برايشان آوردند

دارند و از كارهاى زشت  نيك وامىكارهاى  به. مردان و زنان مؤمن دوستدار و ياور يكديگرند 70كردند آنها خود به خويشتن ستم مى
خدا رحمت خود را شامل حال آنها خواهد كرد، زيرا . كنند دهند، و از خدا و پيامبرش اطاعت مى خوانند، و زكات مى دارند، و نماز مى بازمى

براى هميشه در آن ها روان است و  هايى وعده داده كه در آن جوى خدا به مردان و زنان مؤمن بهشت 71كه خدا توانا و حكيم است
اين همان كاميابى بزرگ . هاى جاويد دارند؛ و خشنودى خدا از همه اينها بهتر و باالتر است هاى نيكو در بهشت خواهند ماند؛ و خانه

   72است
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به خدا  73استجاى آنها جهنّم است و جهنّم چه بد سرانجامى . اى پيامبر، با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سخت بگير

اند، و قصد چيزى  اند، و پس از اسالم آوردنشان كافر شده اند، اما بدون ترديد سخن كفر را گفته خـورنـد كـه چيـزى نگفته سـوگنـد مـى
كنند اينك اگر توبه . جويى پرداختند نياز كردند، به عيب و چون خدا و پيامبرش از فضل خود آنها را بى. را كردند كه به آن نرسيدند

آنها در روى زمين هيچ يار و ياورى . كند برايشان بهتر است، و اگر روى برتابند، خدا در دنيا و آخرت به عذابى دردناك عذابشان مى
دهيم و مردمانى شايسته  برخى از آنها با خدا عهد كردند كه اگر خدا از فضل خويش ثروتى به ما بدهد، زكات مى 74ندارند
كه به  سزاى آن پس به 76دا از فضل خويش ثروتى به آنها داد، بخل ورزيدند و پشت كردند و روى برتافتنداما چون خ 75شويم مى

هايشان باقى  كه او را مالقات كنند، نفاق را در دل گفتند، خدا نيز تا روزى اى كه با خدا نهاده بودند عمل نكردند، و دروغ مى وعده
ها و  دانستند كه خدا داناى نهان داند؟ آيا نمى نها و درِ گوشى سخن گفتنشان را مىدانستند كه خدا اسرار آ آيا نمى 77گذارد

دهند،  كنند و كسانى را كه به اندازه توانشان صدقه مى جويى مى دهند، عيب كه از مؤمنانى كه با ميل صدقه مى كسانى 78ناپيداهاست؟
   79ناك دارندكند، و عذابى درد نمايند، خدا هم آنها را مسخره مى مسخره مى

  



)199(  
  

  
اين . آمرزد برايشان آمرزش بخواهى، يا برايشان آمرزش نخواهى، اگر هفتادبار هم برايشان آمرزش بخواهى، خدا هرگز آنها را نمى

خاطر اين كه برخالف دستور  آنها كه به 80كند خدا مردم نافرمان را هدايت نمى. سبب است كه آنها به خدا و پيامبر او كافر شدند بدان
پيامبر خدا در خانه نشستنـد و بـه جنـگ نـرفتنـد خوشحالند، و كراهت داشتند از اين كه با مال و جانشان در راه خدا جهاد كنند، و 

سزاى كارى  پس به 81همندگرماى آتش جهنّم بسيار شديدتر است، البته اگر بف: در اين هواى گرم به جهاد نرويد؛ به آنها بگو: گفتند
اگر خدا تو را پيش گروهى از آنها بازگردانيد، و از تو اجازه شركت در جنگ خواستند،  82اند بايد كم بخندند و بسيار بگريند كه كرده

يد كه شما هرگز با من به جنگ نخواهيد رفت، و هرگز همراه من با هيچ دشمنى نخواهيد جنگيد، چون شما نخستين بار راضى شد: بگو
و  83كه از فرمان تخلّف ورزيده و به جنگ نيامدند در خانه بنشينيد پس اكنون نيز با كسانى. در خانه بنشينيد و در جنگ شركت نكنيد

يك از آنها، چون بميرد، نماز نخوان، و بر سر قبرش نايست، زيرا كه آنها به خدا و پيامبر او كافر شدند، و در حال  گاه بر هيچ هيچ
كه  وسيله اينها در دنيا عذابشان كند، و درحالى خواهد به خدا مى. اموال و فرزندان آنها باعث تعجب تو نشود 84ى خدا مردندنافرمان

اى نازل شود كه به خدا ايمان بياوريد و همراه پيامبرش بجنگيد، ثروتمندان آنها از تو اجازه ترك  وقتى سوره 85كافرند جانشان برآيد
   86نشينان باشيم و به جنگ نياييم بگذار ما با خانه: گويند ىخواهند و م جهاد مى
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كه با او ايمان  اما پيامبر و كسانى 87فهمند هايشان مهر زده شده و بنابراين ديگر نمى بر دل. آنها راضى شدند كه با خانه نشينان باشند
ها در  هايى آماده كرده كه جوى خدا براى آنها بهشت 88ها از آنِ آنهاست و آنها رستگارند نيكويى. آوردند، با مال و جانشان جهاد كردند

پيش تو آمدند و عذر  گروهى از باديه نشينان 89اين همان كاميابى بزرگ است. آن روان است، و براى هميشه در آن خواهند ماند
زودى به كافران ايشان  به. كه به خدا و پيامبرش دروغ گفتند نيز در خانه نشستند و كسانى. آوردند تا به آنها اجازه ترك جهاد داده شود

ى نيست، كه چيزى ندارند كه خرج كنند، اگر از جنگ بازنشينند، گناه بر ناتوانان و بيماران و كسانى 90عذابى دردناك خواهد رسيد
 91هرگاه براى خدا و پيامبرش ديگران را نصيحت كنند، زيرا كه بر نيكوكاران هيچ گناه و عقوبتى نيست، و خدا آمرزنده و مهربان است

كه پيش تو آمدند تا تو به آنها براى شركت در جنگ وسيله سوارى دهى، و تو به آنها گفتى كه چيزى  و نيز گناهى نيست بر كسانى
گناه  92ا را بر آن سوار كنم، و رفتند و چشمانشان از فرط اندوه پر از اشك بود كه چيزى ندارند كه براى جهاد خرج كنندندارم كه شم

خدا بر . نشينان در خانه بمانند اند كه با خانه راضى شده. خواهند و عقوبت فقط بر كسانى است كه توانگرند و از تو اجازه ترك جهاد مى
   93دانند و آنها نمى هايشان مهر نهاده دل
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خدا ما را از خبرهاى شما آگاه . سخنان شما را باور نداريم. عذر نياوريد: بگو. آورند كه پيش آنها بازگرديد، براى شما عذر مى هنگامى
شويد، و او شما را  بازگردانده مىآنگاه پيش خدايى كه داناى نهان و آشكار است . خدا و پيامبرش كارهاى شما را خواهند ديد. كرده است

خورند كه از آنها چشم  چون پيش آنها بازگرديد، براى شما به خدا سوگند مى 94كرديد آگاه خواهد ساخت از نتيجه كارهايى كه مى
خورند تا از  ند مىبراى شما سوگ 95اند جايگاهشان جهنّم است سزاى كارهايى كه كرده آنها ناپاكند، و به. بگردانيد از آنها روى. بپوشيد

كفر و نفاق اعراب  96كنند خشنود نخواهد شد اگر شما از آنها خشنود شويد، خدا از مردمى كه به فرمانش عمل نمى. آنها خشنود شويد
برخى از  97و خدا دانا و حكيم است. اطالعى از حدودى كه خدا بر پيامبرش نازل كرده سزاوارترند تر و به بى صحرانشين سخت



پيشامد بد . آورند، و براى شما منتظر پيشامدهاى بد هستند كنند خسارتى براى خود به حساب مى نان آنچه را كه انفاق مىصحرانشي
و برخى ديگر از صحرانشينان كسانى هستند كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند و  98و خدا شنوا و داناست. براى خود آنها خواهد بود

خدا آنها را . بدانيد كه همان مايه تقرّب ايشان است. دانند موجب تقرّب به خدا و دعاى پيامبر درباره خود مىكنند  آنچه را كه انفاق مى
   99به رحمت خود داخل خواهد كرد، زيرا كه خدا آمرزنده و مهربان است
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پيروى كردند، خشنود است و آنها هم از خدا  خوبى از روش آنها كه به خدا از پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار، و نيز از كسانى
اين همان كاميابى . ها روان است و براى هميشه در آن خواهند ماند هايى آماده كرده كه در آن جوى خدا براى آنها بهشت. خشنودند

تو آنها را . در آن ماهرند برخى از صحرانشينانِ پيرامون شما منافقند، و از اهالى شهر مدينه هم گروهى بر نفاق مصرّ و 100بزرگ است
و گروهى ديگر  101شوند آنها را دوبار عذاب خواهيم كرد و سپس به عذابى بزرگ گرفتار مى. شناسيم ما ايشان را مى. شناسى نمى

ون خدا اميد است كه خدا توبه آنها را بپذيرد، چ. اند هستند كه به گناهان خود اعتراف كرده و كارهاى درست را با كارهاى بد آميخته
شان سازى، و برايشان دعا كن كه دعاى تو براى آنها  وسيله آن پاك و پاكيزه از اموال آنها زكات بگير تا به 102آمرزنده و مهربان است

گيرد، و خدا  پذيرد و زكات را مى اند كه خداست كه توبه را از بندگانش مى آيا ندانسته 103و خدا شنوا و داناست. مايه آرامش است
سوى خدايى  خدا و پيامبرش و مؤمنان كارهاى شما را خواهند ديد، و به. خواهيد بكنيد هر كار كه مى: بگو 104پذير مهربان است؟ توبه

و گروهى ديگر هستند  105كند كرديد آگاه مى كه داناى نهان و آشكار است بازگردانده خواهيد شد، و او شما را از تمام كارهايى كه مى
   106و خدا دانا و حكيم است. پذيرد كند، و يا توبه ايشان را مى خواست و حكم خداست؛ يا آنها را عذاب مى كه كارشان موكول به
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زدن به كفر و تفرقه انداختن ميان مؤمنان و كمينگاهى براى آنها كه پيش از آن  كه مسجدى براى زيان رسانيدن به دين و دامن كسانى
 107گويند دهد كه آنها دروغ مى خواهيم، خدا شهادت مى خورند كه ما جز خير نمى اند، و سوگند مى ساختهبا خدا و پيامبرش جنگيدند 

در آن مردانى هستند كه . سزاوار است در مسجدى كه از روز نخست بر پايه تقوا بنا شده، نماز بخوانى. هرگز در آن مسجد نماز نخوان
كه بناى خود را بر پايه ترس از خدا و خشنودى او گذاشته بهتر است  آيا كسى 108دارد دوست دارند پاك باشند، و خدا پاكان را دوست

افتد؟ خدا مردم ستمگر را  كس كه بناى خويش را بر كنار پرتگاه سستى كه فروريختنى است نهاده، كه با آن در آتش جهنّم مى يا آن
و خدا دانا و حكيم . هايشان پاره پاره شود كه دل ه شك است، تا آنهايشان ماي اند همواره در دل بنايى كه ساخته 109كند هدايت نمى

. شوند كشند و كشته مى جنگند و مى كه در راه خدا مى بهاى بهشت خريده است؛ همان كسانى خدا جان و مال مؤمنان را به 110است
و چه كسى به عهدش از خدا . عهده خداستكردن به آن بر  اين وعده راست و درستى است كه در تورات و انجيل و قرآن است، و عمل

   111و اين همان كاميابى بزرگ است. ايد شاد باشيد وفادارتر است؟ پس به داد و ستدى كه كرده
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كنند،  كنند، سجده مى گيرند، ركوع مى كنند، روزه مى كنند، خدا را ستايش مى كنند، بندگى خدا را مى همان مؤمنانى كه توبه مى

كه  پيامبر و كسانى 112و مؤمنان را مژده بده. كنند دارند و احكام خدا را حفظ مى دارند و از كارهاى زشت بازمى كارهاى نيك وامى به
كه براى ايشان روشن  اند حق ندارند براى مشركان از خدا آمرزش بخواهند، هر چند كه از خويشاوندانشان باشند، پس از آن ايمان آورده



ولى وقتى براى او . اى بود كه به او داده بود خاطر وعده و طلب آمرزش ابراهيم براى پدرش فقط به 113اهل جهنّم هستندشد كه آنها 
خدا مردمى را كه هدايت كرده  114روشن شد كه وى دشمن خداست، از او بيزارى جست، چون ابراهيم بسيار خداترس و بردبار بود

فرمانروايى  115داند خوبى مى خدا هر چيزى را به. كه بايد از آن بپرهيزند برايشان بيان كند كه چيزهايى را كند، مگر آن گمراه نمى
خدا توبه پيامبر و مهاجران و انصار را  116ميراند، و شما يار و ياورى جز خدا نداريد كند و مى زنده مى. ها و زمين از آنِ خداست آسمان

خدا توبه آنها را . هاى گروهى از آنها منحرف شود كه نزديك بود دل ت، پس از آنكه در آن ساعت سخت از او پيروى كردند، پذيرف
   117پذيرفت، چون خدا نسبت به آنها دلسوز و مهربان است
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دانستند كه زمين با همه وسعتش بر آنها تنگ شد، و از خود به تنگ آمدند و  و آن سه نفرى كه تخلّف ورزيدند و به جنگ نرفتند، تا آن
اى  118پذير مهربان است خدا توبه آنها را پذيرفت تا به او بازگردند، زيرا كه خدا توبه. كه در برابر خدا هيچ پناهى جز خود او نيست

اهل شهر مدينه و اعرابى كه پيرامون آن شهر هستند حق  119ايد، از خدا بترسيد و با راستگويان همراه باشيد كه ايمان آورده كسانى
خاطر آن است كه هر تشنگى و رنج و  اين امر به. ند از فرمان پيامبر خدا سرپيچى كنند، و جان خود را از جان پيامبر عزيزتر دارندندار

گرسنگى كه در راه خدا به آنها برسد، و هر جايى قدم بگذارند كه كافران را به خشم آورد، و به هر دشمنى دست يابند، براى آنها عملى 
و هر خرج كوچك و بزرگى كه در راه خدا كنند، و هر  120كند اهد شد، كه خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمىصالح نوشته خو

شايسته نيست  121كردند به ايشان بدهد شود، تا خدا پاداش آنها را بهتر از كارى كه مى سرزمينى را كه بپيمايند، براى آنها نوشته مى
اى رهسپار جهاد نشود و دسته ديگر بماند تا دين را خوب بفهمند،  چرا از هر گروهى دسته. دكه مؤمنان همگى با هم رهسپار جهاد شون

   122سوى قوم خود بازگشتند آنها را از عواقب كارهاى زشت بيم دهند، باشد كه آنها بترسند و از زشتكارى بپرهيزند؟ و چون به
  

)206(  
  

  
بايد در شما خشونت و درشتى بيابند، و بدانيد كه خدا با . نزديك شما هستند بجنگيدايد، با كافرانى كه  كه ايمان آورده اى كسانى

كه ايمان  اين سوره بر ايمان كدام يك از شما افزود؟ اما كسانى: گويند اى نازل شود، برخى از آنها مى چون سوره 123پرهيزگاران است
هايشان بيمارى است، پليدى بر پليديشان  را كه در دل و اما كسانى 124كنند افزايد، و آنها شادمانى مى اند، بر ايمانشان مى آورده
گيرند؟ ولى باز هم  شوند كه در هر سال يك يا دوبار مورد آزمايش قرار مى آيا متوجه نمى 125ميرند افزايد، و آنها در حال كفر مى مى

آيا كسى شما را : گويند كنند و مى ها به برخى ديگر نگاه مىاى نازل شود، برخى از آن و چون سوره 126گيرند كنند و پند نمى توبه نمى
 127فهمند هايشان را از حق برگردانده است، زيرا مردمى هستند كه حقيقت را نمى خدا دل. گردند بيند؟ آنگاه آهسته و نهانى بازمى مى

به هدايت و آسايش شما سخت عالقمند . آيد ىشود بر او گران م پيامبرى از خودتان براى شما آمده كه چيزهايى كه موجب رنج شما مى
هيچ خدايى جز . خدا براى من بس است: اگر نپذيرفتند و روى برتافتند، بگو 128است، و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است

   129ام، و اوست كه خداوند عرش بزرگ است بر او توكّل كرده. اونيست
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  10سوره يونُس 

 يكصد و نه آيه مكّى و داراى
  نام خداوند بخشنده مهربان به

آور است كه به مردى از خودشان وحى كنيم كه مردم را بترسان  آيا براى مردم شگفت 1آميز است اين آيات كتاب حكمت. الف، الم، را
اختيار شما خداى  صاحب 2اين مرد جادوگرى آشكار است: و به مؤمنان مژده بده كه سابقه خوبى پيش خداوندشان دارند؟ كافران گفتند

اى  كننده اجازه او شفاعت بى. كند امور را تدبير مى. آنگاه بر عرش استيال يافت. ها و زمين را در شش روز آفريد يكتاست كه آسمان
پيش بازگشت همه شما  3گيريد؟ شويد و پند نمى آيا متوجه نمى. او را بندگى كنيد. اختيار شما اين است خداى يكتا، صاحب. نيست
كه ايمان آورده و كارهاى  گرداند، تا به كسانى آورد و سپس آن را بازمى وجود مى او آفرينش را به. وعده خدا راست و درست است. اوست

سزاى كفرشان، نوشيدنى از آب جوشان و عذابى دردناك  كه كافر شدند، به اند به عدالت پاداش دهد، و كسانى درست و شايسته كرده
ها را  ها و حساب وقت كه خورشيد را درخشان كرد و ماه را تابان ساخت و براى آن منازلى معين كرد تا شمار سال سىاوست ك 4دارند
در آمد و رفت شب و روز و چيزهايى كه خدا در  5دهد هاى خود را براى مردم دانا شرح مى خدا نشانه. خدا آنها را بحق آفريد. بدانيد
   6هاست ترسند نشانه راى مردمى كه از خدا مىها و زمين آفريده است، ب آسمان
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سزاى كارهايى  به 7كه از آيات ما غافلند، اند، و كسانى كه اميد ديدار ما را ندارند و به زندگى دنيا خشنود شده و بدان اطمينان يافته كسانى
خاطر  كه ايمان آوردند و كارهاى درسـت و شـايـسـتـه كـردنـد، خداوندشان آنها را به كسانى 8كردند، جايگاهشان آتش است كه مى

دعاى آنها در آنجا اين است كه بار خدايا، تو پاك و  9كند ها در آن روان است هدايت مى هاى پرنعمتى كه جوى ايمانشان به بهشت
اختيار جهانيان  اين است كه ستايش مخصوص خداى يكتا، صاحب و پايان دعايشان. منزّهى؛ و خوشامدشان در آنجا سالم است

كرد، دچار عذاب  خاطر كارهاى بدشان، شتاب مى كنند، خدا در مجازات ايشان، به اگر آنقدر كه مردم در طلب خير شتاب مى 10است
چون به انسان  11كنيم غيانشان رها مىرا كه اميد ديدار ما را ندارند كوردل و سرگردان در ط پس كسانى. شده و مرگشان فرارسيده بود

و چون آن زيان را از او برطرف كنيم به راه خود . خواند زيانى رسد، در همه حال، به پهلو آرميده يا نشسته و يا ايستاده ما را به كمك مى
چنين آراسته  كاران كارشان ايندر نظر اسراف. كردن زيانى كه به او رسيده بود، ما را به كمك نخوانده است رود، گويى براى برطرف مى

پيامبرانشان داليل روشن برايشان آوردند، ولى آنها . كه ستم كردند، نابود ساختيم سبب آن هاى پيش از شما را، به ما نسل 12شده است
ببينيم شما چگونه رفتار آنگاه شما را در زمين جانشين آنها كرديم، تا  13كنيم چنين مجازات مى ما مردم بزهكار را اين. ايمان نياوردند

   14كنيد مى
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قرآنى جز اين قرآن بياور، يا آن را عوض : گويند كه اميد ديدار ما را ندارند مى شود، كسانى كه آيات روشن ما بر آنها خوانده مى هنگامى

من اگر كارى برخالف . كنم پيروى مىشود  من فقط از آنچه به من وحى مى. من حق ندارم كه آن را از پيش خود عوض كنم: بگو. كن
خواندم و خدا شما را به آن  خواست من قرآن را بر شما نمى اگر خدا مى: بگو 15ترسم روز بزرگ مى فرمان خداوندم بكنم، از عذاب آن

چرا ، ]و در آن مدت هيچ سخنى از دريافت وحى نگفتم[ام  من پيش از اين عمرى ميان شما زندگى كرده. ساخت آگاه نمى
 17شوند كس كه بر خدا دروغ بندد، يا آيات او را دروغ شمرد؟ مسلّما گناهكاران رستگار نمى و كيست ستمكارتر از آن 16انديشيد؟ نمى



اينها شفيعان ما پيش خدا : گويند دهد و مى رساند و سودى به ايشان نمى كنند كه زيانى به آنها نمى جاى خدا چيزى را بندگى مى به
كنيد؟ پاك و منزّه است او و بسى برتر و واالتر از چيزهايى  داند آگاه مى ها و زمين نمى آيا خدا را به چيزى كه در آسمان :بگو. هستند

اگر وعده خداوندت پيش از اين داده نشده بود، . بعد با هم اختالف پيدا كردند. مردم يك امت بودند 18سازند است كه با او شريك مى
غيب از : شود؟ بگو اى از جانب خداوندش داده نمى چرا به پيامبر معجزه: گويند مى 19ند، ميانشان داورى شده بودكن در آنچه اختالف مى

   20مانم شما انتظار بكشيد، من هم با شما منتظر مى. آنِ خداست
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خدا زودتر نيرنگ : بگو. كنند نيرنگ مىچون مردم را پس از محنتى كه به آنها رسيده است رحمتى بچشانيم، آنوقت درباره آيات ما 

كه شما را در خشكى و دريا  اوست كسى 21نويسند كردن شما را مى رسد؛ و فرشتگان ما نيرنگ كند و نيرنگش زودتر به نتيجه مى مى
فانى سخت وزيدن ناگهان طو. دهد، تا وقتى كه در كشتى باشيد و بادى موافق كشتى را به حركت درآورد و آنها بدان شاد شوند سير مى

كنند، و خدا  در آن حال دين را براى خدا خالص مى. گيرد گيرد، و امواج از هر سو به آنها روى آورد، و گمان برند كه امواج آنها را فرامى
از غرق چون خدا آنها را  22اگر ما را از اين طوفان نجات دهى مسلما از سپاسگزاران خواهيم بود: گويند خوانند و مى را به كمك مى

مندى ناچيزى از  بهره. اى مردم، سركشى شما تنها به زيان خود شماست: بگو. كنند شدن نجات دهد، باز در زمين به ناروا سركشى مى
زندگى دنيا مانند آبى است كه از  23كنيم كرديد آگاه مى گرديد، و ما شما را از كارهايى كه مى سوى ما بازمى زندگى دنياست، سپس به

خورند از زمين روييدند و انبوه و درهم شدند، و زمين زيور  وسيله آن گياهانى كه مردم و حيوانات از آن مى د آورديم، و بهآسمان فرو
شبى يا روزى فرمان ما آمد و آن را . خويش به خود برگرفت و آراسته شد، و اهل زمين پنداشتند كه بر آن قدرت و آن را در اختيار دارند

گونه بيان  انديشند اين هاى خود را براى مردمى كه مى ما نشانه. كه گويى ديروز چنان چيزى وجود نداشته است درو كرديم، آن چنان
   25كند خواند، و هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى خدا مردم را به سراى سالمت مى 24كنيم مى
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آنها اهل بهشتند . پوشاند هايشان را گرد پريشانى و خوارى نمى چهره. از آن دارنداند پاداشى بهتر از آن و بيشتر  كه كار نيك كرده كسانى
اند بدانند كه كيفر كار بد مجازاتى همانند آن است، و خوارى آنها را  كه كار بد كرده و كسانى 26و براى هميشه در آن خواهند ماند

اى از شب تاريك پوشانده شده  هايشان از سياهى گويى با قطعه چهره .را ندارند كه آنها را از عذاب خدا حفظ كند گيرد، و كسى فرومى
شما و : گوييم آوريم، و به مشركان مى كه همه آنها را گرد مى روزى 27آنها اهل آتشند و براى هميشه در آن خواهند ماند. است

شريكانى كه براى خدا ساخته بودند به آنها . ازيماند آنگاه ميان آنها جدايى مى. شريكانى كه براى خدا قايل بوديد سر جاى خود بايستيد
 29ما هرگز توجهى به عبادت شما نداشتيم. خدا براى گواهى ميان ما و شما كافى است 28كرديد، شما ما را بندگى نمى: گويند مى

شوند، و تمام  ده مىيابد، و پيش خدا، موالى حقيقى خود بازگردان آنجاست كه هر كس جزاى كارهايى را كه پيش از آن كرده مى
دهد؟ يا كيست كه  آن كيست كه از آسمان و زمين به شما روزى مى: بگو 30گردند ساختند نابود مى دروغ براى خدا مى شريكانى كه به

ا سازد؟ و كيست كه امور عالم ر آورد و مرده را از زنده خارج مى مالك شنوايى و بينايى است؟ و كيست كه زنده را از مرده بيرون مى
بعد از . اختيار حقيقى شماست اين خداى يكتا صاحب 31ترسيد؟ آيا از نافرمانى و عذاب خدا نمى: بگو. خدا: كند؟ خواهند گفت تدبير مى

چنين محقّق گشت  كه نافرمانى كردند اين سخن خداوند تو درباره كسانى 32رويد؟ چيزى جز گمراهى وجود دارد؟ به كجا مى حقيقت چه
   33آورند مىكه آنها ايمان ن
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آفريند و  خداى يكتاست كه مى: آيا از اين شريكانى كه براى خدا قايل هستيد كسى هست كه بيافريند و بعد آن را بازگرداند؟ بگو: بگو
آيا از اين شريكانى كه براى خدا قايل هستيد كسى هست كه به راه حق : بگو 34آوريد؟ پس به كجا روى مى. گرداند بعد آن را بازمى
كند سزاوار اين است كه پيروى شود  كه به راه حق هدايت مى آيا كسى. كند خداى يكتاست كه به راه حق هدايت مى: هدايت كند؟ بگو

كنند،  بيشتر آنها از گمان پيروى مى 35كنيد؟ داورى مىيابد مگر اين كه هدايت شود؟ شما را چه شده؟ چگونه  كه خود راه نمى يا كسى
چنين نيست كه اين قرآن از  36داند كنند مى خدا كارهايى را كه مى. كند نياز نمى كه گمان به هيچ وجه انسان را از حقيقت بى آن و حال

شكى نيست . از خود است و توضيح آنهاستهاى آسمانى پيش  كننده كتاب دروغ بافته شده باشد، بلكه تصديق جانب كسى غير از خدا به
اى مانند آن  گوييد سوره اگر راست مى: هم بافته است؟ بگو آن را خود به )ص(محمد: گويند آيا مى 37كه از جانب خداوند جهانيان است

علمى نداشتند و هنوز  بلكه چيزى را دروغ شمردند كه به آن احاطه 38توانيد به كمك بخوانيد بياوريد و جز خدا هر كس را هم كه مى
ببين كه عاقبت كار ستمگران چگونه . گونه پيامبرانشان را دروغگو خواندند پيشينيان هم به همين. تأويل آن براى ايشان نيامده است

تو را  اگر 40شناسد خداوند تو اهل فساد را بهتر مى. آورند آورند و برخى ديگر بدان ايمان نمى برخى از آنها به آن ايمان مى 39بود
كنم مبرّا هستيد و من از كارهايى  شما از كارهايى كه من مى. عمل من از آنِ من است و عمل شما از آنِ شماست: دروغگو خواندند بگو

توانى كران را بشنوانى تا سخنت را بفهمند، اگرچه  آيا تو مى. دهند برخى از آنها به سخنان تو گوش مى 41كنيد مبرّا هستم كه شما مى
   42درك و تشخيص نداشته باشند؟قدرت 
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كند، ولى مردم  خدا به هيچ وجه به مردم ستم نمى 43توانى كوران را راه بنمايى اگرچه نبينند؟ آيا تو مى. نگرند و برخى از آنها به تو مى
همديگر را . اند كه خدا آنها را برانگيزد و گردآورد، گويى فقط ساعتى از روز در گور مانده روزى 44كنند خود به خويشتن ستم مى

ايم  اى از عذابى را كه به آنها وعده داده ما يا پاره 45كه ديدار خدا را دروغ شمردند زيان كردند و هدايت يافته نبودند كسانى. شناسند مى
آنوقت خدا گواه كارهاى آنها خواهد . بريم، ولى به هر حال بازگشت آنها پيش ماست را از دنيا مى دهيم، يا پيش از آن تو به تو نشان مى

اگر : گويند مى 47چون پيامبرشان آمد، ميانشان به عدالت حكم شد و ايشان مورد ستم قرار نگرفتند. هر امتى پيامبرى داشت 46بود
هر امتى . من اختيار زيان و سود خود را ندارم، جز آنچه خدا خواهد: بگو 48كى خواهد بود ]عذاب و قيامت[گوييد اين وعده  راست مى
اگر عذاب : به من بگوييد: بگو 49توانند آن را ساعتى به تأخير اندازند و نه از آن پيش افتند وقتى مهلتشان تمام شد، نه مى. مهلتى دارد

آيا پس از اين كه  50خواهند؟ چيزى را با اين همه شتاب مى گناهكاران از آن چهخدا به هنگام شب يا به هنگام روز به شما برسد، 
 51خواستيد كه آن زودتر بيايد كه پيش از اين مى آوريد؟ درحالى صورت ايمان مى آوريد؟ حاال در اين عذاب واقع شد به آن ايمان مى

آيا آن : پرسند از تو مى 52شويد؟ كرديد جزا داده مى رهايى كه مىكا آيا جز به. عذاب جاويد را بچشيد: شود آنگاه به ستمگران گفته مى
   53توانيد از آن بگريزيد آرى، سوگند به خداوندم كه راست و درست است و شما نمى: راست است؟ بگو]گويى عذابى كه مى[
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و چون عذاب را . را بدهد تا از عذاب برهد كه ستم كرده است، اگر مالك تمام چيزهايى كه در زمين است باشد، حاضر است آنها كسى
ها و زمين است  بدانيد كه هرچه در آسمان 54ببينند پشيمانى خود را پنهان كنند، و ميان آنها به عدالت حكم شود و به آنها ستم نشود

ميراند و شما را پيش  ند و مىك اوست كه زنده مى 55دانند بدانيد كه وعده خدا راست است، ولى بيشتر مردم اين را نمى. از آنِ خداست
هاست و هدايت و رحمت براى مؤمنان  اى مردم، براى شما از جانب خداوندتان پندى آمده كه شفابخش دل 56گردانند او بازمى



درباره : بگو 58اندوزند بهتر است به فضل و رحمت خدا بايد شادمان شوند كه فضل و رحمت خدا از تمام چيزهايى كه مى: بگو 57است
اى  آيا خدا به شما چنين اجازه: گوييد؟ بگو ايد چه مى زقى كه خدا براى شما فرستاده و شما بعضى از آن را حرام و بعضى را حالل كردهر

بندند درباره روز قيامت چه گمان دارند؟ خدا نسبت به مردم لطف دارد  كه به خدا دروغ مى كسانى 59بنديد؟ داده است يا به خدا دروغ مى
كه بدان  در هر كارى كه باشى و هرچه از قرآن بخوانى و هر عملى را كه انجام دهيد، هنگامى 60كنند ر آنها سپاسگزارى نمىولى بيشت

تر از آن  تر يا بزرگ اى در زمين و آسمان از خداوند تو پوشيده نيست، و هيچ چيز كوچك و هموزن ذره. پردازيد، ما بر شما گواهيم مى
   61ابى روشن استكه در كت نيست، مگر آن
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. در زندگى دنيا و آخرت مژده دارند 63كردند آنها كه ايمان آوردند و پرهيزگارى مى 62بدانيد كه دوستان خدا هيچ بيم و اندوهى ندارند

و اوست كه شنوا و . عزّت همه خاص خداست. گفتار آنها تو را اندوهگين نكند 64شود، و اين كاميابى بزرگ است سخن خدا عوض نمى
كه شريكانى براى خدا قايل شده و به جز خداى  ها و هركه در زمين است از آنِ خداست، و كسانى بدانيد كه هركه در آسمان 65داناست

اوست كه شب را پديد آورد تا  66زنند ند و فقط حدس مىكن خوانند، فقط از گمان خويش پيروى مى يكتا آنها را به خدايى و كمك مى
شنوند  در اين امر براى مردمى كه سخن حق را مى. در آن استراحت كنيد، و روز را پديد آورد و آن را روشن ساخت تا چشمتان ببيند

ها و زمين است از  آنچه در آسمان. استنياز  او بى. كار است خدا منزّه از اين. خدا براى خود فرزندى گرفته است: گفتند 67هاست نشانه
كه به خدا  كسانى: بگو 68دهيد؟ دانيد به خدا نسبت مى آيا چيزى را كه نمى. شما هيچ دليلى براى اين سخن خود نداريد. آنِ اوست
ورزيـدنـد، آن  كه كفر مى سزاى آن آنگاه به. بعد بازگشت آنها پيش ماست. اى دارند آنها در دنيا بهره 69شوند بندند رستگار نمى دروغ مى

   70چشانيم عذاب سخت را به آنها مى
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اى قوم من، اگر ماندن من در ميان شما و تذكّرى كه درباره آيات خدا به : داستان نوح را براى آنها بخوان، آنگاه كه به قوم خود گفت

تصميم خود و شريكانتان را روى هم بگذاريد، تا در اين امر چيزى بر فكر و . ام آيد، من بر خدا توكّل كرده دهم بر شما گران مى شما مى
. ام اگر دعوت مرا نپذيرفتيد، من از شما پاداشى نخواسته 71توانيد بكنيد، و مهلتم ندهيد شما پوشيده نماند، و درباره من هر كار كه مى

را  پس ما او و كسانى. آنها او را دروغگو خواندند 72ا هستندام كه از كسانى باشم كه تسليم خد پاداش من با خداست، و من فرمان يافته
. خواندند غرق كرديم را كه آيات ما را دروغ مى كه در كشتى همراه او بودند نجات داديم، و آنها را جانشين ديگران ساختيم، و كسانى

سوى قومشان فرستاديم، و آنها  بعد از او پيامبرانى بهآنگاه  73كه آنها را از عذاب خدا بيم داده بودند چگونه بود ببين پايان كار كسانى
چنين ما بر دل تجاوزكاران مهر  اين. داليل روشن برايشان آوردند؛ ولى ايشان هم به آنچه گذشتگان آن را دروغ شمردند ايمان نياوردند

سوى فرعون و بزرگان قومش  ت خود بهسپس بعد از آنها موسى و هارون را با آيا 74]گيريم و قدرت فهم را از آنها مى[نهيم  مى
 76اين جادويى آشكار است: و چون حق از جانب ما براى آنها آمد گفتند 75اما آنها گردنكشى كردند و مردمى تبهكار بودند. فرستاديم

اى كه  آيا آمده: تندگف 77شوند كه جادوگران رستگار نمى آن آيا اين جادوست؟ و حال: گوييد آيا وقتى حق براى شما آمد مى: موسى گفت
   78آوريم ما را از روش پدرانمان منحرف كنى و در زمين بزرگى از آنِ شما باشد؟ ما به شما ايمان نمى
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خواهيد بيندازيد،  آنچه را مى: وقتى جادوگران آمدند، موسى به آنها گفت 79جادوگران زبردست را پيش من آوريد: فرعون گفت
و  81كند خدا كار اهل فساد را درست نمى. كند خدا آن را باطل مى. ايد جادوست كارى كه كرده: انداختند، موسى گفتچون  80بيندازيد

از ترس آزار و مجازات فرعون و بزرگان قوم او، فقط  82گرداند، اگرچه بدكاران را خوش نيايد خدا با سخنان خويش حق را پايدار مى
روى  آوردند، زيرا كه فرعون در آن سرزمين برترى جوى و تسلّط طلب بود و سخت زياده يك قبيله از قوم موسى به او ايمان

. بر خدا توكّل كرديم: گفتند 84اى قوم من، اگر به خدا ايمان داريد و تسليم او هستيد، بر او توكّل كنيد: موسى گفت 83كرد مى
به موسى و برادرش وحى  86ما را از اين مردم كافر نجات دهو به رحمت خود  85خداوندا، ما را وسيله آزمايش ستمگران قرار نده

 87هايتان را عبادتگاه خود كنيد و نماز بخوانيد، و به مؤمنان مژده بده هايى مهيا كنيد، و خانه كرديم كه براى قوم خود در مصر خانه
خداوندا، . اوندا، تا مردم را از راه تو منحرف كننداى، خد خداوندا، تو به فرعون و بزرگان قومش در دنيا زيور و اموال داده: موسى گفت

   88هايشان را سخت كن كه ايمان نياورند تا آنگاه كه عذاب دردناك را ببينند اموالشان را نابود كن، و دل
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اسرائيل را از دريا  و بنى 89كه دانا نيستند پيروى نكنيد بنابراين پايدارى كنيد و از راه كسانى. دعاى شما پذيرفته شد: خداوند فرمود

ايمان : و فرعون و سپاهيانش از روى ستم و دشمنى آنها را تعقيب كردند، تا آنگاه كه فرعون در حال غرق شدن بود، گفت. گذرانديم
؟ و به او خطاب شد كه حاال 90اند نيست و من تسليم خدا هستم اسرائيل به او ايمان آورده كه بنى آوردم كه هيچ خدايى جز آن

افكنيم تا براى آيندگان  بنابراين امروز بدن تو را به ساحل مى 91كردى و از فسادكنندگان بودى كه پيش از اين سركشى مى آن حال
هاى پاك  هاى نيكو جاى داديم، و از خوردنى اسرائيل را در جايگاه و بنى 92عبرتى باشد، چون بسيارى از مردم به آيات ما توجهى ندارند

خدا روز قيامت در مورد چيزهايى كه در آن اختالف . آنها پس از اين كه حقيقت را دانستند به اختالف پرداختند. ديمروزيشان كر
اند  خوانده كه پيش از تو كتاب آسمانى را مى ايم در شكّى، از كسانى اگر از آنچه بر تو نازل كرده 93كردند ميانشان حكم خواهد كرد مى

شمردند نباش،  كه آيات خدا را دروغ مى و از كسانى 94كنندگان نباش براى تو آمده است، پس، از شكحق از جانب خداوندت . بپرس
اى هم براى آنها  اگرچه هر آيه 96آورند، كه سخن خداوند تو درباره آنها تحقق يافته ايمان نمى كسانى 95كه از زيانكاران خواهى شد

   97بيايد، تا آنگاه كه آن عذاب دردناك را ببينند
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داد، ايمان بياورند، به جز قوم يونس، كه چون به موقع  كه ايمان آوردنشان سودشان مى چرا مردم هيچ شهرى نبودند كه تا هنگامى

اگر خداوند تو بخواهد، همه  98مندشان ساختيم ايمان آوردند، عذاب خواركننده را در زندگى دنيا از آنها برداشتيم و تا پايان عمر بهره
  كس جز به اجازه خدا ايمان هيچ 99كنى كه ايمان بياورند؟ آيا تو مردم را مجبور مى. آورند كه در روى زمين هستند ايمان مى كسانى
اما اين . ها و زمين است چيزهايى در آسمان نگاه كنيد كه چه: بگو 100دهد انديشند پليدى قرار مى كه نمى آورد؛ و خدا بر كسانى نمى
كشند؟  آيا جز مانند روزهاى عذاب پيشينيانشان را انتظار مى 101بخشد آورند سود نمى ها به مردمى كه ايمان نمى دادن ها و بيم نشانه
بر عهده . دهيم اند نجات مى را كه ايمان آورده كسانى آنگاه پيامبرانمان و 102مانم انتظار بكشيد كه من هم با شما منتظر مى: بگو

را كه شما به جز خداى يكتا  اى مردم، اگر از دين من در شك هستيد، بدانيد كه من كسانى: بگو 103ماست كه مؤمنان را نجات دهيم
و به  104ام كه از مؤمنان باشم ن يافتهميراند، و من فرما كنم كه شما را مى كنم، بلكه خدايى را بندگى مى كنيد، بندگى نمى بندگى مى

جاى خداى يكتا، چيزى را كه سود و زيانى  و به 105من فرمان داده شده كه روى به دين معتدل يكتاپرستى بياور و از مشركان نباش
  106رساند به كمك نخوان، كه اگر چنين كنى، آنوقت از ستمگران خواهى بود به تو نمى



  
)220(  

  
  

تواند لطف او را  كس نمى تواند آن را برطرف كند؛ و اگر خيرى براى تو بخواهد، هيچ كس جز خود او نمى به تو رساند، هيچاگر خدا زيانى 
اى مردم، اين قرآن حق از : بگو 107و او آمرزنده و مهربان است. رساند لطف خود را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مى. بازدارد

سود خويش هدايت شده، و هر كس گمراه شود به زيان خويش گمراه  هر كس هدايت شود به. ه استجانب خداوندتان براى شما آمد
شود پيروى كن، و صبر و پايدارى كن، تا خدا داورى كند كه او  از قرآنى كه به تو وحى مى 108شده است، و من كارساز شمانيستم

   109بهترين داور است
  

  
  11سوره هود 

  و سه آيه مكّى و داراى يكصد و بيست
  نام خداوند بخشنده مهربان به

كه  1قرآن كتابى است كه آيات آن استوار و قطعى بيان شده و آنگاه از جانب خداى حكيم و آگاه توضيح داده شده است،. الف، الم، را
زش بخواهيد و به درگاه او و از خداوندتان آمر 2ام دهنده دهنده و بشارت فقط خداى يكتا را بندگى كنيد، من از جانب او براى شما بيم

اگر رويگردان . اى نيكو تا زمانى معين برخوردار سازد، و به هر صاحب فضيلتى از لطف خويش عطا كند توبه كنيد تا شما را از بهره
نها كه آ آگاه باشيد هنگامى 4بازگشت شما پيش خداست، و او بر هر كارى تواناست 3ترسم شويد، من بر شما از عذاب روز بزرگ مى

داند، زيرا كه او به راز  كنند، مى كنند و آنچه را آشكار مى كشند تا خود را پنهان سازند، خدا آنچه را پنهان مى هايشان را بر سر مى جامه
   5ها آگاه است دل
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 6در كتابى روشن است اينها همه. داند اى كه در زمين است، روزىِ آن بر عهده خداست، و خدا قرارگاه و مكانش را مى هر جنبنده

و اگر به . ها و زمين را در شش روز آفريد؛ و عرش او بر روى آب بود تا شما را بيازمايد كه كدام يك به عمل بهتريد اوست كه آسمان
ى اگر عذاب آنها را برا 7اين جادويى آشكار است: شويد، كافران حتما خواهند گفت آنها بگويى كه شما پس از مرگ دوباره زنده مى

كه عذاب به آنها برسد، ديگر از  چيزى از آن جلوگيرى كرده است؟ بدانيد روزى چه: گويند مدت محدودى به تأخير افكنيم، حتما مى
اگر از جانب خود رحمتى به انسان بچشانيم، و  8كردند، آنها را فروخواهد گرفت شود، و آنچه را كه مسخره مى ايشان برگردانده نمى
: گويد و اگر پس از سختى و رنجى كه به او رسيده، نعمتى به او بچشانيم، مى 9شود زگيريم، نوميد و ناسپاس مىسپس آن را از او با

كه شكيبايى ورزيده و كارهاى درست و شايسته  مگر كسانى 10فروشد كند و فخر مى ها از من دور شده است؛ پس شادمانى مى بدى
اى  چرا گنجى براى او فرستاده نشده و يا فرشته: گويند خاطر اين كه مى مبادا تو به 11ندآنها آمرزش الهى و پاداشى بزرگ دار. اند كرده

اى و خداست  دهنده تو فقط بيم. ات بدان تنگ شود شود فروگذارى و سينه همراه او نيامده است، بعضى از چيزهايى را كه به تو وحى مى
   12كه كارساز هر چيزى است
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هم بافته همانند آن بياوريد و جز خدا هر كس  گوييد ده سوره به اگر راست مى: بگو. هم بافته است پيامبر اين آيات را خود به: گويند يا مى

. اگر نپذيرفتند، بدانيد كه آن به علم خدا نازل شده است، و بدانيد كه هيچ خدايى جز او نيست 13توانيد به كمك بخوانيد را هم كه مى
دهيم، و  هر كس زندگى دنيا و زينت آن را بخواهد، در اينجا مطابق كارى كه در آن راه كرده به او مى 14شويد؟ مىپس آيا شما تسليم 

اند  آنها كسانى هستند كه در آخرت چيزى جز آتش ندارند، و تمام كارهايى كه در دنيا كرده 15در اين مورد به آنها كم داده نخواهد شد
باشد، و شاهدى از خودش آن را  كس كه بر دليلى روشن از خداوندش مى آيا آن 16اطل گرديده استاند ب از بين رفته و هرچه كرده

كس كه چنين داليل روشنى ندارد  گواه اوست، آيا چنين كسى با آن[خواند، و پيش از او نيز كتاب موسى كه راهنما و رحمت بود  مى
ها كه به قرآن كافر شود آتش وعده گاه  آورند، و هر كس از گروه به قرآن ايمان مى ]جويند كه حقيقت را مى[آنها . ]يكسان است؟

و كيست ستمكارتر از  17آورند پس در آن شك نكن كه آن حق است و از جانب خداوند توست، ولى بيشتر مردم ايمان نمى. اوست
اينها كسانى : گويند شوند، و گواهان مى دشان عرضه مىكس كه دروغى را ببافد و آن را به خدا نسبت دهد؟ چنين كسانى بر خداون آن

دارند و در پى منحرف  كه مردم را از راه خدا بازمى همان كسانى 18لعنت خدا بر ستمگران باد.هستند كه بر خداوند خود دروغ بستند
   19باشند و به آخرت ايمان ندارند ساختن آن مى
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توانستند حقيقت را بشنوند و  آنها نمى. شود عذاب آنها دو چندان مى. درمانده كنند، و جز خدا ياورى ندارندتوانند خدا را در زمين  آنها نمى
گمان آنها در آخرت از  بى 21اند هم بافته بودند گم كرده و از دست داده اند، و آنچه را كه به آنها به خود زيان زده 20ديدند حق را نمى

ايـمـان آوردنـد و كـارهـاى درسـت و شـايـسـتـه كردند و در پيشگاه خداوند خود فروتنى نمودند،  كـه كسـانـى 22همه زيانكارترند
آيا آنها با هم يكسانند؟ . حكايت اين دو گروه مانند كور و كر با بينا و شنواست 23آنها اهل بهشتند و براى هميشه در آن خواهند ماند

كه  25اى آشكارم، دهنده من براى شما بيم: به آنها گفت. نوح را پيش قومش فرستاديم 24گيريد؟ كنيد و پند نمى چرا توجه پيدا نمى
تو را انسانى : سران كافر قومش گفتند 26ترسم فقط خداى يگانه را بندگى كنيد، زيرا كه من از عذاب روز دردناك قيامت بر شما مى

كنيم كه شما  بينيم، بلكه گمان مى براى شما امتيازى بر خود نمى. بينيم بينيم، و پيروان تو را مردمى فرومايه و سبكسر مى مانند خود مى
گوييد اگر من بر دليلى روشن از جانب خداوندم باشم و او به من رحمتى كرده باشد كه بر  اى قوم من، چه مى: نوح گفت 27دروغگوييد

   28رتان كنيم؟كه شما از آن اكراه داريد ما بايد به آن وادا شما پوشيده است، آيا درحالى
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آنها . رانم اند از خود نمى را كه ايمان آورده و من كسانى. پاداش من با خداست. خواهم خاطر رسالتم مالى از شما نمى اى قوم من، من به

اى قوم من، اگر من آنها را از خود برانم چه كسى مرا در برابر  29بينم ولى شما را مردمى نادان مى. خداوند خود را مالقات خواهند كرد
گويم كه  دانم؛ و نمى هاى خدا پيش من است؛ غيب هم نمى گويم كه گنجينه و به شما نمى 30خدا يارى خواهد كرد؟ آيا متوجه نيستيد؟

خدا به آنچه در دل آنهاست . دهد آنها خيرى نمىگويم كه خدا هرگز به  كه در چشم شما خوار هستند نمى ام؛ و درباره كسانى من فرشته
اى نوح، با ما بحث و ستيزه كردى، و بسيار : گفتند 31صورت از ستمگران خواهم بود اگر من آنها را از خود برانم، در آن. تر است آگاه

گر خدا بخواهد آن را بر سر شما ا: نوح گفت 32دهى بر سر ما بياور گويى عذابى را كه به ما وعده مى اگر راست مى. هم ستيزه كردى
و چنانچه خدا بخواهد شما را گمراه كند، اگر من بخواهم شما را نصيحت كنم،  33توانيد از آن جلوگيرى كنيد آورد و شما نمى مى

آن را پيامبر اين قر: گويند يا مى 34شويد او خداوند شماست و پيش او بازگردانده مى. نصيحت من سودى به حال شما نخواهد داشت
 35كنيد مبرّا هستم هم بافته باشم، گناهش بر عهده من است و من از گناهى كه شما مى اگر من آن را به: بگو. هم بافته است خود به



 36پس، از كارهاى آنها اندوهگين نباش. اند، ديگر كسى ايمان نخواهد آورد كه ايمان آورده به نوح وحى شد كه از قوم تو به جز كسانى
   37ا زير نظر ما و به وحى ما بساز، و در مورد ستمگران با من سخن نگو، كه آنها غرق خواهند شدو كشتى ر
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كنيد،  اگر شما ما را مسخره مى: گفت نوح مى. كردند گذشتند، او را مسخره مى هرگاه سران قومش از كنار او مى. ساخت نوح كشتى را مى
زودى خواهيد دانست كه عذاب خواركننده به چه  و به 38كنيد، شما را مسخره خواهيم كرد مسخره مىگونه كه شما ما را  ما نيز، همان

از هر جفتى : به نوح گفتيم. تا آنگاه كه فرمان عذاب ما آمد و آب از تنور فوران كرد 39آيد رسد، و عذاب پايدار بر او فرود مى كسى مى
اند سوار  كه ايمان آورده كس كه پيش از اين درباره او تصميم گرفته شده، همراه كسانى ات، مگر آن دو تا نر و ماده به اتفاق خانواده

نام خداست، زيرا  بر آن سوار شويد كه رفتنش و ايستادنش به: نوح گفت 40كه به او ايمان آورده بودند اندك بودند و كسانى. كشتى كن
نوح پسرش را، كه در كنارى ايستاده بود، صدا . برد امواجى چون كوه مىكشتى آنها را در ميان  41خداوند من آمرزنده و مهربان است

امروز هيچ : نوح گفت. دارد مرا از آب نگه مى. برم به كوهى پناه مى: پسرش گفت 42پسرم، با ما سوار شو و با كافران نباش: زد و گفت
و خطاب  43موج ميان آنها حايل گشت و پسرش غرق شد و. كه خدا به او رحم كند اى در برابر فرمان خدا نيست، مگر كسى نگهدارنده

آب فرونشست و كار تمام شد، و كشتى بر كوه جودى قرار گرفت، و ندا آمد كه . شد كه اى زمين، آب خود را فروبر، و اى آسمان، نبار
ت و وعده تو حق است و تو بهترين خداوندا، پسرم از خانواده من اس: نوح خداوند خود را خواند و گفت 44اى لعنت بر مردم ستمكار باد

   45اى كننده حكم
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من به تو نصيحت . دانى چيزى از من نخواه اى نوح، او از خانواده تو نيست، او بدكار است، بنابراين درباره آنچه نمى: خداوند فرمود

اگر مرا نيامرزى و به . برم دانم از تو بخواهم به تو پناه مى خداوندا، من از اين كه چيزى را كه نمى: نوح گفت 46كنم كه نادان نباشى مى
هايى كه با تو هستند، فرود  هاى ما بر تو و بر گروه ندا آمد كه اى نوح، با سالمى از ما و با بركت 47من رحم نكنى، زيانكار خواهم بود

اين از خبرهاى غيب  48سازيم و آنگاه از جانب ما عذابى دردناك به آنها خواهد رسيد مند مى آنها را بهرههايى هستند كه  و امت. آى
پس صبر كن، چون سرانجام نيك از آنِ پرهيزگاران . دانستيد تو و قومت پيش از اين آن را نمى. كنيم است كه آن را به تو وحى مى

شما فقط . شما جز او خدايى نداريد. اى قوم من، خداى يكتا را بندگى كنيد: او گفت. يمبراى قوم عاد، برادرشان هود را فرستاد 49است
. پاداش من تنها بر عهده خدايى است كه مرا آفريده است. خواهم اى قوم من، من براى رسالتم پاداشى از شما نمى 50گوييد دروغ مى
و به درگاه او توبه كنيد، تا از آسمان براى شما باران فراوان فرستد، و اى قوم من، از خداوندتان آمرزش بخواهيد،  51انديشيد؟ چرا نمى

اى هود، تو براى ما دليل روشنى نياوردى، و ما به گفته تو دست از : گفتند 52بر نيروى شما بيفزايد؛ و چون گناهكاران روى نگردانيد
   53آوريم داريم، و به تو ايمان نمى خدايان خود برنمى
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گيرم و شما هم شاهد باشيد كه من از  من خدا را شاهد مى: هود گفت. اند گوييم كه بعضى از خدايان ما به تو آسيبى رسانده فقط مىما 
 55كار بريد و مهلتم ندهيد توانيد بر ضد من به پس همگى هر نيرنگى كه مى 54سازيد بيزارم چيزهايى كه شما شريك خداى يكتا مى

دست  كه زمام اختيارش به اى نيست مگر آن هيچ جنبنده. ام اختيار شماست، توكّل كرده اختيار من و صاحب صاحبمن بر خداى يكتا، كه 



ام به شما  اگر نپذيريد، من پيامى را كه براى آن نزد شما به رسالت فرستاده شده 56خداست، كـه خـداونـد مـن بـر راه راست است
توانيد هيچ زيانى به او برسانيد، زيرا كه خداوند من نگهبان هر  كند، و شما نمى ن شما مىرساندم، و خداوند من قوم ديگرى را جانشي

را كه با او ايمان آورده بودند، به رحمت خود نجات داديم و آنها را از عذاب  چون فرمان عذاب ما آمد، ما هود و كسانى 57چيزى است
انكار كردند، و از فرمان پيامبران او سرپيچى كردند، و از فرمان هر  اين قوم عاد است كه آيات خداوندشان را 58سخت رهانيديم

اى . بدانيد كه عاد منكر خداوند خود شدند. و در اين دنيا و در روز قيامت گرفتار لعنت شدند 59زورگوى ستيزه جويى پيروى نمودند
اى قوم من، خداى يكتا را بندگى : صالح به آنها گفت. و پيش قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم 60لعنت بر عاد، قوم هود باد

پس، از او آمرزش بخواهيد، و . اوست كه شما را از زمين پديد آورد، و از شما خواست كه آن را آباد كنيد. شما جز او خدايى نداريد.كنيد
آيا . اى صالح، ما پيش از اين به تو اميد داشتيم: گفتند 61كند يك است و دعا را اجابت مىبه درگاه او توبه كنيد، چون خداوند من نزد

   62كنى شك داريم دارى؟ ما به اين آيينى كه تو ما را به آن دعوت مى پرستيدند بازمى ما را از پرستش آنچه پدرانمان مى
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شن از جانب خداوندم باشم و او از لطف خود به من رحمتى كرده باشد؟ اگر او گوييد اگر من بر دليلى رو اى قوم من، چه مى: صالح گفت

اى قوم من، اين شتر خداست كه  63افزاييد كند؟ بنابراين شما جز به زيان من نمى را نافرمانى كنم چه كسى مرا در برابر خدا يارى مى
آنها آن شتر را  64شويد زودى گرفتار عذاب مى نرسانيد، وگرنه به آزارى به او. بگذاريد در زمين خدا بچرد. اى براى شماست در آن نشانه

چون فرمان عذاب ما آمد، صالح و  65اين وعده دروغى نيست. هاى خود زندگى كنيد سه روز در خانه: صالح به آنها گفت. كشتند
و آن  66روز نجات داديم، زيرا كه خداوند تو نيرومند و تواناست را كه با او ايمان آورده بودند به لطف خود از عذاب و خوارى آن كسانى

. اند ر آنجا نبودهكه گويى هرگز د چنان 67هاى خود از پاى درآمدند خروش رعدآساى مرگبار آسمانى ستمگران را فروگرفت و در خانه
. سالم بر تو: فرشتگان ما براى ابراهيم مژده آوردند و گفتند 68اى لعنت بر قوم ثمود باد. بدانيد كه ثمود منكر خداوند خود شدند

هاى آنها براى خوردن آن دراز  چون ديد كه دست 69اى بريان آورد و طولى نكشيد كه برايشان گوساله. سالم بر شما: ابراهيم گفت
همسر  70ايم سوى قوم لوط فرستاده شده نترس؛ ما به: گفتند. شود، فكر كرد كه نظر خوبى ندارند، و در دل خود از آنها ترسيد ىنم

   71پس او را به اسحاق و پس از اسحاق به يعقوب مژده داديم. ابراهيم كه ايستاده بود خنديد
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فرشتگان  72زايم؟ اين چيز عجيبى است پيرم و همسرم هم پير است، فرزندى مىكه من  واى بر من، آيا با آن: همسر ابراهيم گفت

وقتى  73راستى كه خدا ستوده و بزرگوار است به. كنى؟ رحمت خدا و بركات او بر شما خانواده است آيا از كار خدا تعجب مى: گفتند
چون ابراهيم بردبار و نرمخو و روى آورنده به  74حث پرداختترس ابراهيم از ميان رفت و مژده به او رسيد، درباره قوم لوط با ما به ب

اى ابراهيم، از اين درخواست بگذر، چون فرمان خداوندت آمده است، و عذابى حتمى، كه برگشتنى نيست بر آنها فرود  75درگاه ما بود
امروز روز سختى : گفت. ز آنها را نداشتچون فرشتگان ما پيش لوط آمدند، براى آنها اندوهگين شد، زيرا قدرت حمايت ا 76خواهد آمد

آنها . اى قوم من، اينها دختران من هستند: لوط به آنها گفت. كردند و پيش از آن كارهاى زشت مى. قوم او شتابان نزد او آمدند 77است
: گفتند 78در ميان شما نيست؟آيا مرد خردمندى . از خدا بترسيد و مرا در مورد مهمانانم رسوا و شرمسار نكنيد. براى شما پاكيزه ترند

كاش در برابر شما قدرتى داشتم يا : لوط گفت 79خواهيم دانى كه ما چه مى دانى كه ما در مورد دختران تو حقّى نداريم، و مى مى
ت آنها هرگز به تو دس. اى لوط، ما فرستادگان خداوند تو هستيم: فرشتگان گفتند 80توانستم به تكيه گاهى محكم پناه ببرم مى



ات را حركت ده و كسى از شما به پشت سرش نگاه نكند، مگر همسرت، چون او نيز به  پاسى از شب گذشته خانواده. نخواهند يافت
   81آيا صبح نزديك نيست؟. وعده آنها صبح است. رسد گرفتار خواهد شد عذابى كه به آنها مى
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 82هايى از گل سخت فروباريديم انقطاع از سنگ بر آن بارانى پى در پى و بىچون فرمان عذاب ما آمد، شهر را زير و رو كرديم و 
. و به شهر مدين برادرشان شعيب را فرستاديم 83و چنين عذابى از ستمگران دور نيست. هايى كه پيش خداوندت نشاندار بود سنگ

من خير شما . و پيمـانـه و ترازو را كم ندهيد. ى نـداريـدشما جز او خـدايـ. اى قوم من، خداى يكتا را بندگى كنيد: شعيب به آنها گفت
اى قوم من، پيمانه و وزن را از روى عدالت كامل بدهيد، و  84ترسم گيرد بر شما مى كه همه را فرامى من از عذاب روزى. خواهم را مى

گذارد برايتان بهتر است  براى شما باقى مى اگر مؤمن باشيد، سود حاللى كه خدا 85چيزهاى مردم را كم ندهيد، و در زمين فساد نكنيد
برداريم، يا  پرستيدند دست دهد كه ما از آنچه پدرانمان مى اى شعيب، آيا نمازت به تو فرمان مى: گفتند 86و من نگهبان شما نيستم

سخنان از تو بعيد و اين [خواهيم در اموال خويش دخل و تصرف نكنيم؟ تو كه مردى بردبار و خردمند هستى  طور كه خود مى آن
گوييد اگر من بر دليلى روشن از جانب خداوندم باشم و خدا رزق خوبى از جانب خودش روزى من ساخته  چه مى: شعيب گفت 87]است

. خواهم، آن هم تا آنجا كه بتوانم من جز اصالح چيزى نمى. دارم با شما مخالفت كنم خواهم در آنچه شما را از آن بازمى باشد؟ من نمى
   88گردم ام و پيش او بازمى بر او توكّل كرده. كار موفقيت من تنها به خواست و يارى خداست ر اينو د
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و . كارى وا ندارد كه مانند مصيبتى كه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد، به شما نيز برسد اى قوم من، مخالفت با من، شما را به
از خداوندتان آمرزش بخواهيد و به درگاه او توبه كنيد، چون خداوند من مهربان و دوستدار  89نيستقوم لوط هم از شما چندان دور 

بينيم، اگر  فهميم، و تو را در ميان خود ضعيف مى گويى نمى اى شعيب، ما بسيارى از چيزهايى را كه مى: گفتند 90كنندگان است توبه
اى قوم من، آيا كسان و خويشان من پيش : شعيب گفت 91و بر ما تسلّطى ندارىكرديم و ت خاطر خويشانت نبود تو را سنگسار مى به

اى قوم من،  92كنيد احاطه دارد كارهايى كه مى ايد؟ خداوند من به شما از خدا عزيزترند و شما خدا را فراموش كرده و پشت سر انداخته
آيد و  هيد دانست كه عذاب خواركننده بر چه كسى فرود مىزودى خوا به. كنم توانيد بكنيد، من هم كار خود را مى هر كارى كه مى
را كه با او ايمان  چون فرمان عذاب ما آمد، شعيب و كسانى 93مانم شما انتظار بكشيد كه من هم با شما منتظر مى. دروغگو كيست

هاى خود از پاى  در خانه آورده بودند به رحمت خود نجات داديم و آن خروش رعد آساى مرگبار آسمانى ستمگران را فروگرفت و
و موسى را با آيات  95گونه كه قوم ثمود نابود شد بدانيد كه مدين نابود شد، همان. اند كه گويى هرگز در آنجا نبوده چنان 94درآمدند

مان فرعون كه فر پيش فرعون و بزرگان قومش فرستاديم، ولى آنها از فرمان فرعون پيروى كردند، در صورتى 96خود و حجتى آشكار،
   97درست نبود
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آنها در  98كند، و جهنّم بدجايگاهى براى وارد شوندگان است كند و آنها را وارد آتش مى روز قيامت فرعون پيشاپيش قومش حركت مى
اينها از خبرهاى آن شهرهاست كه براى تو  99چه بد عطايى به آنها داده شده است. دنبال خود دارند دنيا و در روز قيامت لعنت به

ما به آنها ستم نكرديم،  100اند بعضى از آنها هنوز بر سر پا هستند و بعضى ديگر از پايه ويران شده و نابود گرديده. كنيم حكايت مى



خواندند،  ى يكتا به كمك مىجاى خدا كه فرمان عذاب خداوند تو آمد، خدايانى كه به و هنگامى. بلكه آنها خود به خويشتن ستم كردند
كه شهرهايى را كه ستمگرند گرفتار عذاب  مجازات خداوند تو، هنگامى 101كارشان نيامدند و چيزى جز نابودى بر آنها نيفزودند هيچ به

ترسد  كه از عذاب آخرت مى ها براى كسى در اين سرگذشت 102راستى كه مجازات او دردناك و سخت است به. چنين است كند، اين مى
و ما آن را تا مدتى معين  103روز، روز حضور همگان است آورند و آن روز قيامت روزى است كه مردم را براى آن گرد مى. عبرتى است
روز برخى از مردمان بدبختند و برخى  در آن. كس جز به اجازه خدا سخن نگويد روز بيايد، هيچ چون آن 104اندازيم به تأخير مى

ها و زمين باقى است در آنجا خواهند ماند، مگر  و تا آسمان 106ها در آتشند و در آنجا ناله و فرياد دارند بختاما بد 105خوشبخت
ها و زمين باقى است در  ها در بهشتند و تا آسمان و اما خوشبخت 107كند آنچه خداوند تو بخواهد، كه خداوند تو هر كارى بخواهد مى

   108د تو بخواهد، كه بخشش خداوند تو قطع شدنى نيستآنجا خواهند ماند، مگر آنچه خداون
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ما بهره . كنند كردند، عبادت مى گونه كه پدرانشان پيش از اين پرستش مى آنها فقط به همان. پرستند در ترديد نباش از آنچه اينها مى

اگر حكم . وجود آمد به موسى كتاب آسمانى داديم، اما درباره آن اختالف به 109هيچ كم و كاست به ايشان خواهيم داد آنها را بى
خداوند تو حتما جزاى  110آنها درباره آن كتاب سخت در ترديدند. خداوند تو پيش از اين مقرّر نشده بود، ميان آنها داورى شده بود

همچنان كه به تو فرمان داده شده، خودت و  111كنند آگاه است او از كارهايى كه مى. طور كامل به ايشان خواهد داد اعمال آنها را به
به ستمگران متمايل نشويد  112بيند كنيد مى اند، پايدارى كنيد و طغيان نكنيد، چون خدا كارهايى را كه مى كه با تو توبه كرده كسانى

نماز را در دو طرف  113هيچ كمكى نخواهد شدشويد، و در برابر خدا هيچ ياورى نخواهيد داشت و به شما  كه گرفتار آتش جهنّم مى
كنند و  اين تذكّرى براى كسانى است كه به تذكّرها توجه مى. برد ها را از بين مى ها، بدى روز و نخستين ساعات شب بخوان، چون خوبى

عاقلى، جز اندكى از ميان آنان كه چرا افراد  115كند صبر و پايدارى كن، زيرا خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى 114پذيرند آنها را مى
دنبال نعمات دنيوى كه به  هاى گذشته نبودند كه مردم را از فسادكردن در زمين بازدارند؟ و ستمگران به ما نجاتشان داديم، در ميان امت

   117كند به ستم نابود نمى خداوند تو شهرها را، اگر مردمش درستكار و اصالحگر باشند، 116آنها داده شده بود رفتند، و گناهكار بودند
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كه خداوندت  مگر كسانى 118كرد، ولى آنها هميشه با هم اختالف خواهند داشت، خواست همه مردم را يك امت مى اگر خداوند تو مى

و سخن خداوند تو قطعى است كه حتما جهنّم را از جنّيان و آدميان پر . به آنها لطف كرده باشد، و براى همين آنها را آفريده است
حقيقت براى  ها در اين داستان. كنيم، تا دلت را بدان استوار گردانيم هايى براى تو حكايت مى از اخبـار پيـامـبـران داستان 119كنـم مى

توانيد عمل  خواهيد و مى هر طور كه مى: آورند بگو كه ايمان نمى به كسانى 120تو آمده است كه اندرز و تذكّرى براى مؤمنان است
ها و زمين در اختيار خداست، و  نهان و ناپيداى آسمان 122و منتظر باشيد كه ما هم منتظريم 121كنيم؛ كنيد، ما هم كار خود را مى

   123كنيد غافل نيست پس او را بندگى كن، و بر او توكّل كن، كه خداوندت از كارهايى كه مى. شود ها به او بازگردانده مىهمه كار
  
 
 
 
 
 
 



 
 

  12سوره يوسف 
  مكّى و داراى يكصد و يازده آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

زيرا زبان مردمى كه قرآن [ما قرآن را به زبان عربى نازل كرديم تا آن را بفهميد  1اينها آيات كتاب روشن و روشنگر است. الف، الم، را
كنيم، و تو پيش از اين از  كنيم، نيكوترين داستان را براى تو حكايت مى كه به تو وحى مى ما با اين قرآن 2]در آنجا نازل شد عربى بود

پدر، من در خواب يازده ستاره و خورشيد و ماه را ديدم كه به من سجده : آنگاه كه يوسف به پدرش يعقوب گفت 3آن آگاه نبودى
   4كنند مى

)235(  
  

  
چنين  و اين 5انديشند، چون شيطان دشمن آشكار انسان است اى مى پسرم، خوابت را به برادرانت نگو كه براى تو حيله: پدرش گفت

گونه كه پيش از  كند، همان آموزد، و نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام مى گزيند، و تعبير خواب را به تو مى خداوندت تو را بر مى
در داستان يوسف و برادرانش براى پرسندگان  6اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرده بود، كه خداوند تو دانا و حكيم است

كه ما گروهى نيرومند  آن ترند، و حال يوسف و برادرش پيش پدرمان از ما محبوب: كه برادران يوسف گفتند هنگامى 7هاست رتعب
يوسف را بكشيد، يا او را در سرزمين ديگرى بيندازيد، تا توجه پدرتان كامالً به شما  8مسلما پدرمان در اشتباه آشكارى است. هستيم

خواهيد كارى كنيد، او را در ته چاهى  اگر مى. يوسف را نكشيد: يكى از آنها گفت 9دمى درستكار شويدمعطوف شود، و پس از آن مر
 11پدر، چرا درباره يوسف به ما اطمينان ندارى؟ ما كه خيرخواه او هستيم: برادران گفتند 10اى او را بيابد و با خود ببرد بيندازيد تا قافله

وقتى او را ببريد من اندوهگين : يعقوب گفت 12كنيم ما از او محافظت مى. صحرا بگردد و بازى كندفردا او را با ما بفرست تا در چمن 
با اين كه ما گروه نيرومندى هستيم، اگر گرگ او را بخورد : گفتند 13ترسم كه شما از او غافل شويد و گرگ او را بخورد شوم، و مى مى

   14كفايت و زيانكار خواهيم بود ما واقعا بى
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كارشان آگاه خواهى كرد،  چون او را بردند و همداستان شدند كه او را در ته چاه بيندازند، به يوسف وحى كرديم كه آنها را از نتيجه اين

پدر، ما رفتيم با هم مسابقه : گفتند 16گريستند پيش پدرشان آمدند كه مى شبانگاه برادران درحالى 15كه خود متوجه نباشند درحالى
گوييم، سخن ما را باور  كه راست مى دانيم با آن مى. و يوسف را پيش اسباب و وسايل خود گذاشتيم، اما گرگ او را خورد دهيم
نفس شما كارى زشت را در : يعقوب گفت. و پيراهن يوسف را كه به خونى دروغين آغشته كرده بودند پيش پدر آوردند 17كنى نمى

اى  قافله 18گوييد بايد از خدا كمك خواست اى نيست، و براى اين چيزى كه مى نيكو چاره پس جز صبرى. نظرتان زيبا ساخته است
عنوان  او را به. مژده، اين يك پسر است: فرياد زد. او دلوش را به چاه انداخت كه آب بكشد. آمد و آب آورشان را فرستادند تا آب بياورد

اى به او  بهاى اندكى، به چند درهم فروختند، چون عالقه يوسف را به 19ه بودكردند آگا كارى كه مى كااليى پنهان كردند، و خدا به
از او خوب نگهدارى كن، شايد براى ما مفيد باشد، يا او را به : گفت ]زليخا[عزيز مصر كه او را خريده بود، به همسرش  20نداشتند

خدا بر كار خويش مسلّط . قدرت رسانديم تا تعبير خواب را به او بياموزيم چنين ما يوسف را در آن سرزمين به و اين. فرزندى بپذيريم



گونه  ما به نيكوكاران اين. كمت و دانش عطا كرديمچون يوسف به حد رشد رسيد به او ح 21دانند است، ولى بيشتر مردم اين را نمى
   22دهيم پاداش مى
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برم  به خدا پناه مى: يوسف گفت. بيا، من مال توام: پس درها را بست و گفت. اش بود خواست از او كامجويى كند زنى كه يوسف در خانه
آن زن آهنگ يوسف كرد، و اگر يوسف  23شوند رستگار نمىاختيار من است، و به من جايگاهى نيكو داده، و ستمگران  كه صاحب

چنين كرديم تا بدى و زشتكارى را از او بازگردانيم، چون او از بندگان پاكيزه و . كرد برهان خداوندش را نديده بود، او هم آهنگ وى مى
در آستانه در شوهر زن را . ا از پشت دريدخواست يوسف را بگيرد جامه او ر سوى در دويدند و آن زن كه مى هر دو به 24پاكدل ما بود

او از من كام : يوسف گفت 25كه به زن تو قصد بد داشته باشد، جز زندان يا عذابى دردناك چيست؟ مجازات كسى: زن گفت. يافتند
و  26روغگوستگويد و يوسف د يكى از خانواده زن گواهى داد كه اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد، زن راست مى. خواست مى

چون شوهر آن زن ديد كه پيراهن يوسف از پشت پاره  27گويد و يوسف راستگوست اگر پيراهنش از پشت پاره شده باشد، زن دروغ مى
خاطر گناهت  و اى زن، به. اى يوسف، از اين پيشامد بگذر 28اين از مكر شما زنان است، كه مكر شما زنان بزرگ است: شده گفت

ما او را در . زن عزيز مصر از غالم خود كام خواسته و عاشق او شده است: زنان شهر گفتند 29اى و خطاكار بودهآمرزش بخواه، كه ت
   30بينيم گمراهى آشكارى مى
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دست هر يك از  را پيش آنها فرستاد و دعوتشان كرد و براى آنها مجلسى ترتيب داد، و به چون زن عزيز مالمت ايشان را شنيد، كسى
هايشان را  جاى ميوه، دست چون يوسف را ديدند او را شگفت يافتند و به. پيش آنها برو: اى و كاردى داد، و به يوسف گفت آنها ميوه

خاطر او مالمت  اين همان است كه مرا به: زن عزيز گفت 31اى بزرگوار است اين بشر نيست، اين فرشته. پناه بر خدا: بريدند و گفتند
دهم انجام ندهد، زندانى خواهد شد و خوار خواهد  اگر آنچه را به او فرمان مى. او كام خواستم، ولى او خوددارى كردمن از . كرديد مى

اگر نيرنگ آنها را از من باز . خوانند دوست دارم خداوندا، من زندان را بيشتر از كارى كه مرا به انجام آن مى: يوسف گفت 32گرديد
خداوندش دعايش را اجابت كرد و نيرنگ آنها را از او بازداشت، زيرا كه او شنوا و  33شوم از نادانان مىكنم و  ندارى، به آنها ميل مى

و با يوسف دو  35كه داليل پاكدامنى يوسف براى آنها آشكار شد، باز تصميم گرفتند كه چندى او را زندانى كنند آنگاه با آن 34داناست
من خواب ديدم كه روى : ديگرى گفت. فشارم تا شراب بگيرم من خواب ديدم كه انگور مى :يكى از آنها گفت. جوان وارد زندان شدند
: يوسف گفت 36بينيم آن را براى ما تعبير كن، كه ما تو را انسان نيكويى مى. خورند برم و پرندگان از آن مى سرم نان گذاشته و مى

اين تعبير خواب از چيزهايى است كه خداوند من به من . كنم ن تعبير مىكه غذاى روزانه شما را بياورند، خوابتان را برايتا پيش از آن
   37ام را كه به خدا ايمان ندارند و منكر آخرت هستند ترك كرده من آيين كسانى. آموخته است
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اين از لطف خدا بر ما و بر  .سزاوار ما نيست كه چيزى را شريك خدا سازيم. كنم و از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى مى
اختياران متعدد بهترند يا خداى  اى دوستان همزندان من، آيا صاحب 38كننـد تمام مردم است، ولى بيشتر مردم سپاسگـزارى نمـى

يلى بر ايد و خدا هيچ دل كنيد كه خود و پدرانتان نامگذارى كرده هايى را بندگى مى جاى خداى يكتا فقط نام شما به 39يگانه مقتدر؟



دين درست و استوار اين است، ولى بيشتر . فرمان داده كه فقط او را بندگى كنيد. حكم تنها از آنِ خداست. حقّانيت آنها نازل نكرده است
دار آويخته  دهد، اما ديگرى به شود و به اربابش شراب مى اى دوستان همزندان من، يكى از شما ساقى عزيز مصر مى 40دانند مردم نمى

كس  يوسف به آن 41درباره خوابى كه تعبير آن را از من خواستيد، چنين حكم شده است. خورند شود و پرندگان گوشت سرش را مى مى
بنابراين يوسف . اما شيطان از خاطر وى برد كه پيش اربابش از او ياد كند. پيش اربابت از من ياد كن: كه اميد نجاتش را داشت گفت

خورند، و هفت خوشه سبز  من در خواب ديدم كه هفت گاو فربه را هفت گاو الغر مى: و پادشاه مصر گفت 42چند سالى در زندان ماند
   43دانيد، خواب مرا تعبير كنيد اى بزرگان قوم، اگر تعبير خواب مى. و هفت خوشه خشك ديدم
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كس از آن دو تن همزندان يوسف كه  آن 44دانيم نمى هاى پريشان و آشفته را خوابى پريشان و آشفته است و ما تعبير خواب: گفتند
پيش يوسف رفت  45مرا بفرستيد. كنم من شما را از تعبير آن آگاه مى: نجات يافته بود، و پس از مدتى يوسف را به ياد آورده بود گفت

فت خوشه سبز و هفت خوشه خورند و نيز ه يوسف، اى مرد راستگو، اين خواب را كه هفت گاو فربه را هفت گاو الغر مى: و گفت
كاريد  هفت سال پياپى مطابق معمول مى: يوسف گفت 46خشك براى ما تعبير كن، تا من پيش مردم برگردم و آنها تعبير آن را بدانند

 آيد كه آنچه بعد از آن هفت سال سخت مى 47خوريد، در خوشه باقى گذارده انبار كنيد و هرچه درو كرديد، به جز مقدار كمى كه مى
. بارد رسد كه براى مردم باران مى بعد از آن سالى مى 48داريد ايد خواهند خورد، به جز مقدار كمى كه براى كاشتن نگه مى ذخيره كرده

. يوسف را پيش من بياوريد: شاه گفت 49گيرند ها را مى طورى كه عصاره محصوالت و آب ميوه شود، به در آن سال نعمت فراوان مى
پيش اربابت برگرد و از او بپرس حكايت آن زنان كه دستانشان را بريدند چه : ه پيش يوسف آمد، يوسف به او گفتچون فرستاده پادشا

خواستيد  حكايت شما وقتى كه از يوسف كام مى: شاه زنان را خواست و از آنها پرسيد 50بود؟ چون خداوند من از نيرنگ آنها آگاه است
من از او كام خواستم و او . اكنون حقيقت آشكار شد: زن عزيز مصر گفت. بدى از او سراغ نداريمپناه بر خدا، ما هيچ : چه بود؟ گفتند

اين تقاضاى من به پرسش از زنان براى اين بود كه شوهرش بداند من در غياب او به او خيانت : يوسف گفت 51البته راستگوست
   52رساند ام، و خدا نيرنگ خائنان را به نتيجه نمى نكرده
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دهد، مگر اين كه خداوند من رحمى كند، كه خداوند من  كارهاى بد فرمان مى دانم، چون طبيعت بشرى به گناه نمى و من خود را بى
تو امروز : چون با يوسف سخن گفت، به او گفت. يوسف را بياوريد تا او را از خواص خود گردانم: شاه گفت 53آمرزنده و مهربان است

ترتيب ما يوسف را  اين به 55هاى سرزمين مصر كن، من نگهبانى دانا هستم مرا سرپرست خزانه: يوسف گفت 54مينىپيش ما بزرگ و ا
ما پاداش . داريم ما رحمت خود را به هر كس كه بخواهيم ارزانى مى. خواهد منزل گيرد قدرت رسانديم، تا در هر جاى مصر كه مى به

برادران يوسف  57كنند بهتر است كه ايمان داشته و پرهيزگارى مى و البته پاداش آخرت براى كسانى 56كنيم نيكوكاران را ضايع نمى
چون يوسف  58يوسف آنها را شناخت، ولى آنها او را نشناختند. هاى قحطى براى گرفتن گندم به مصر آمدند و بر او وارد شدند در سال

دهم و من  بينيد كه من پيمانه را كامل مى آيا نمى. ادر پدرى خود را هم پيش من آوريدآن بر: آنها را با بارشان مجهز كرد، به آنها گفت
او را از : گفتند 60اگر او را پيش من نياوريد، پيمانه گندمى نزد من نخواهيد داشت، و به من نزديك نشويد 59بهترين ميزبان هستم؟

هاى آنها را در بارهايشان بگذاريد، تا وقتى پيش  سرمايه: انش گفتيوسف به غالم 61كنيم كار را مى پدرش خواهيم خواست و ما اين
برادرمان را . دهند پدر، ديگر به ما گندم نمى: چون پيش پدرشان بازگشتند، گفتند 62خانواده خود بازگشتند متوجه آن بشوند و برگردند

   63كنيم ما از او محافظت مى. با ما بفرست تا گندم بگيريم
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طور كه پيش از اين درباره برادرش به شما اطمينان كردم؟ خدا بهترين نگهدار و  آيا درباره او به شما اطمينان كنم، همان: گفتيعقوب 
پدر، : گفتند. چون بارهاى خود را گشودند، سرمايه خود را در آن يافتند كه به آنها بازگردانده شده بود 64ترين مهربانان است مهربان

كنيم، و از برادرمان  ما براى خانواده خود آذوقه بيشترى تهيه مى. م؟ اين سرمايه ماست كه به ما بازگردانده شده استخواهي ديگر چه مى
نام خدا قول  تا به: يعقوب گفت 65اين يك بار اضافى پيش آنها بار كمى است. گيريم كنيم، و يك بار شتر هم اضافه مى محافظت مى

فرستم، مگر در موردى كه بازگرداندن او از اراده شما خارج  گردانيد، هرگز او را با شما نمى من بازمى محكمى به من ندهيد كه او را پيش
اى پسران من، همه از يك دروازه وارد شهر : و گفت 66گوييم وكيل است خدا بر آنچه مى: چون به او قول دادند، يعقوب گفت. باشد

بر او . حكم و فرمان با خداست. توانم در برابر قضاى الهى كارى براى شما بكنم مىمن ن. هاى مختلف وارد شويد نشويد، و از دروازه
و چون از جايى كه پدرشان به آنها دستور داده بود وارد شدند، اين امر هيچ  67كنندگان بايد بر او توكّل كنند ام و توكّل توكّل كرده

چون يعقوب به واسطه آنچه ما به او . يازى را كه يعقوب در دل داشت برآوردساخت، مگر اين كه ن كارى در برابر اراده خدا براى آنها نمى
كه برادران بر يوسف وارد شدند، يوسف برادرش را پيش خود  هنگامى 68دانند آموخته بوديم دانشى فراوان داشت، ولى بيشتر مردم نمى

   69هگين نباشاند اندو نسبت به آنچه آنها كرده. من برادرت هستم: جاى داد و به او گفت
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 70آنگاه كسى فرياد زد كه اى كاروانيان، شما دزد هستيد. چون يوسف بارهايشان را آماده ساخت، آبخورى را در بار برادرش گذاشت

آن هر كس : و يوسف گفت. ايم جام شاه را گم كرده: گفتند 71ايد؟ چيزى گم كرده چه: سوى آنها برگشتند و پرسيدند برادران يوسف به
دانيد كه ما براى تبهكارى به اين سرزمين  به خدا سوگند، شما مى: گفتند 72را بياورد، يك بار شتر جايزه دارد و من ضامن آن هستم

كه جام  مجازات كسى: گفتند 74كه دزدى كرده باشد چيست؟ اگر دروغ بگوييد، مجازات كسى: گفتند 73ايم و ما دزد نيستيم نيامده
كه بار  پس، پيش از آن 75كنيم گونه مجازات مى ما ستمكاران را اين. يدا شود، خود اوست و بايد او را به غالمى بگيريدپادشاه در بار او پ

چنين براى يوسف چاره  ما اين. آنگاه آن را از بار برادرش بيرون آورد. برادرش را جست و جو كند، به جست و جوى بار آنها پرداخت
. نون پادشاه مصر، يوسف حق نداشت برادرش را گرفته و نزد خود نگاه دارد، مگر اين كه خدا بخواهدانديشى كرديم، زيرا مطابق قا

اگر او دزدى كرده، : برادران گفتند 76بريم، و باالتر از هر دانشمندى دانشمند ديگرى هست درجات هر كس را بخواهيم باال مى
شما از او : در دل خود پنهان داشت و به ايشان اظهار نكرد، و گفت يوسف سخن آنها را. برادرش هم پيش از اين دزدى كرده بود

جاى او بگير،  يكى از ما را به. اى دارد اى عزيز مصر، او پدر پير سالخورده: گفتند 77داند گوييد بهتر مى خدا اين چيزى را كه مى. بدتريد
   78بينيم كه ما تو را انسانى نيكوكار مى

  
)244(  

  
  

چون از او  79اگر چنين كنيم ستمكاريم. را بگيريم ايم، كسى كس را كه كاالى خود را پيش او يافته برم كه جز آن مى به خدا پناه: گفت
دانيد كه پدرتان قول محكمى با قيد  آيا نمى: برادر بزرگشان گفت. اى رفتند و با هم آهسته به صحبت پرداختند مأيوس شدند، به گوشه

آيم تا پدرم به  دانيد كه پيش از اين با يوسف چه كرديد؟ من هرگز از اين سرزمين بيرون نمى ت؟ و نمىسوگند به خدا از شما گرفته اس
پدر، پسرت دزدى كرد و : پيش پدرتان بازگرديد و بگوييد 80كننده است من اجازه دهد، يا خدا درباره من حكم كند كه او بهترين حكم

از مردم شهرى كه در آن بوديم و از كاروانى  81يم، و ما از حقيقت امر آگاهى نداريمده دانيم شهادت مى ما فقط در مورد چيزى كه مى



جز . گر ساخته است نفس شما كار زشتى را در نظرتان زيبا جلوه: يعقوب به آنها گفت 82گوييم ما راست مى. كه با آن آمديم بپرس
و رويش را از آنها  83من بياورد، زيرا كه خدا دانا و حكيم استاميد است كه خدا همه آنها را با هم پيش . اى نيست صبرى نيكو چاره
به خدا سوگند كه : گفتند 84خورد كه اندوه خويش را فرومى و چشمانش از غصه سفيد شد، درحالى. اى دريغ بر يوسف: برگرداند و گفت

گويم و از لطف  ام را فقط به خدا مى همن غم و غص: يعقوب گفت 85تو پيوسته به ياد يوسف هستى تا بيمار شوى و يا هالك گردى
   86دانيد دانم كه شما نمى خدا چيزى مى
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اى فرزندان من، برويد يوسف و برادرش را جست و جو كنيد و از لطف خدا نوميد نشويد، چون فقط كافران از لطف خدا نوميد 
ايم؛  اى عزيز مصر، به ما و خانواده ما آسيب رسيده و سرمايه كمى آورده: چون برادران رفتند و بر يوسف وارد شدند گفتند 87شوند مى

دانيد وقتى كه نادان بوديد با  آيا مى: يوسف گفت 88دهد دهندگان پاداش مى پيمانه ما را كامل بده و به ما صدقه بده، كه خدا به صدقه
خدا بر ما منّت نهاده است، . آرى، من يوسفم، و اين برادر من است: آيا حقيقتا تو يوسفى؟ گفت: گفتند 89ديد؟يوسف و برادرش چه كر

به خدا سوگند كه خدا تو را بر ما : گفتند 90كند زيرا هر كس كه پرهيزگارى كند و صبر كند، خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمى
ترين  آمرزد، او مهربان خدا شما را مى. امروز سرزنشى بر شما روا نيست: يوسف گفت 91ديمبرگزيده و برترى داده است و ما خطاكار بو

چون كاروان به  93اين پيراهن مرا ببريد و بر چهره پدرم بيندازيد تا بينا شود، و همه خانواده خود را پيش من آوريد 92مهربانان است
به خدا سوگند كه تو هنوز در همان : گفتند 94شنوم يد، من بوى يوسف را مىعقلى متّهم نكن اگر مرا به بى: راه افتاد، پدرشان گفت

   95گمراهى ديرينه خود هستى
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دانم كه شما  آيا به شما نگفتم كه من از لطف خدا چيزى مى: گفت. چون مژده رسان آمد و آن پيراهن را بر چهره او انداخت، بينا شد

از خداوندم براى شما : يعقوب گفت 97ايم براى گناهان ما از خدا آمرزش بخواه كه ما خطاكار بودهپدر، : پسرانش گفتند 96دانيد؟ نمى
چون همگى به مصر رفتند و بر يوسف وارد شدند، يوسف پدر و مادرش را  98طلب آمرزش خواهم كرد، چون او آمرزنده و مهربان است

و پدر و مادرش را بر تخت نشاند، و برادرانش در  99وارد مصر شويداگر خدا بخواهد با آسودگى خاطر : پيش خود جاى داد و گفت
خداوند به من . خدا آن را محقّق ساخت. پدر، اين تعبير خوابى است كه پيش از اين ديده بودم: يوسف گفت. برابرش به سجده افتادند

كه شيطان ميان من و برادرانم را بر  من آورد، بعد از آناحسان فرمود، آنگاه كه مرا از زندان بيرون آورد، و شما را از بيابان كنعان پيش 
خداوندا، تو به من فرمانروايى عطا فرمودى، و به  100آرى، خداوند من به هرچه بخواهد دقيق است، چون او دانا و حكيم است. هم زد

مرا مسلمان بميران و به شايستگان . ها و زمين، تو در دنيا و آخرت موالى من هستى اى آفريننده آسمان. من تعبير خواب آموختى
كردند تو پيش آنها  وقتى آنها همداستان شدند و نيرنگ مى. كنيم اين از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى 101ملحق فرما

   103آورند بيشتر مردم، هر قدر هم كه تو آرزو و عالقه داشته باشى، ايمان نمى 102نبودى
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ها در  چه بسيار نشانه 104هاست اين قرآن فقط پـنـد و تـذكّـرى بـراى انسان. خواهى پاداشى از آنها نمىتو براى رسالت خود 

آورند كه هنوز  و بيشتر آنها در حالى به خدا ايمان مى 105گردانند گذرند و از آنها روى برمى ها و زمين هست كه مردم بر آنها مى آسمان



 107كه متوجه نباشند قيامت بر آنها فرارسد؟ عذابى فراگير از جانب خدا آنها را فروگيرد، يا درحالىاند از اين كه  آيا ايمن 106مشركند
ما پيش  108منزه و پاك است خدا، و من مشرك نيستم. خوانيم سوى خدا مى من و پيروانم مردم را با بينايى به. اين راه من است: بگو

گردند تا ببينند سرانجام كار  آيا در زمين نمى. كرديم، به رسالت فرستاديم به آنها وحى مىاز تو نيز فقط مردانى از اهالى شهرها را، كه 
كه  تا هنگامى 109انديشيد؟ آيا نمى. كنند بهتر است كه پرهيزگارى مى پيشينيان چگونه بوده است؟ و مسلما خانه آخرت براى كسانى

خواستيم نجات  را كه مى ده، در آن حال يارى ما به ايشان رسيد، و كسانىپيامبران نوميد شدند و پنداشتند كه به آنها دروغ گفته ش
اين قرآن سخنى نيست . در داستان زندگى آنها براى خردمندان عبرتى است 110شود و عذاب ما از گناهكاران بازگردانده نمى. يافتند
ح هر چيزى است، و براى مردم باايمان هدايت و هاى آسمانى پيشين است، و توضي دروغ بافته شده باشد، بلكه تصديق كتاب كه به

   111رحمت است
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  13سوره رعد 
  مكّى و داراى چهل و سه آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

اينها آيات اين كتاب است، و قرآنى كه از جانب خداوندت بر تو نازل شده حق است، ولى بيشتر مردم ايمان . الف، الم، ميم، را
آنگاه بر عرش قرار گرفت، و خورشيد و ماه را مسخّر كرد، . ها را بدون ستونى كه ببينيد برافراشت خداى يكتاست كه آسمان 1آورند نمى

و اوست  2دهد، باشد كه به ديدار خداوندتان يقين كنيد كند، آيات را توضيح مى امور را تدبير مى. كه هر يك تا مدتى معين روان هستند
روز را با شب . اى دو جفت نر و ماده قرار داد وجود آورد، و در آن از هرگونه ميوه ها و رودها را به كه زمين را بگسترد، و در آن كوه

 هايى از انگور و كشتزارها و درختان خرما، هايى كنار هم و باغ و در زمين قطعه 3هاست در اين امور براى اهل تفكّر نشانه. پوشاند مى
شوند، اما بعضى را از لحاظ ميوه بر بعضى ديگر  روييده از يك ريشه يا از غير يك ريشه، وجود دارند كه همه با يك آب سيراب مى

آيا وقتى كه ما : گويند كنى، عجيب سخن آنهاست كه مى اگر تعجب مى 4هاست در اين امر نيز براى خردمندان، نشانه. ايم برترى داده
آنها اهل . هايشان زنجيرهاست ى دوباره زنده خواهيم شد؟ آنها كسانى هستند كه منكر خداوندشان شدند، و بر گردنراست خاك شديم، به

   5آتشند و براى هميشه در آن خواهند ماند
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خداوند تو نسبت به . ها بوده است كه پيش از آنها عذاب كنند، با آن آنها پيش از رحمت به تمسخر از تو تقاضاى تعجيل در عذاب مى
اى از جانب  چرا معجزه: گويند كافران مى 6مردم با وجود ستمشان داراى آمرزش است، وهم خداوند تو به يقين سخت كيفر است

اى چه در شكم دارد، و نيز آنچه  داند كه هر ماده خدا مى 7اى و هر قومى راهنمايى دارد دهنده شود؟ تو فقط بيم خداوندش بر او نازل نمى
داناى نهان و آشكار است و بزرگ و  8و هر چيزى پيش او به اندازه است. داند كنند مى كنند و آنچه را زياد مى ها كم مى را كه رحم
ر شب پنهان نمايد و يا در روز حركت كند، هر كه از شما سخنى را پنهان كند يا آن را آشكار گرداند، و نيز هر كه خود را د 9واالست

براى آدمى فرشتگانى است كه از پيش روى و از پشت سرش او را به امر خدا محافظت  10داند براى خدا يكسان است و او همه را مى
وقتى خدا براى . هنددهد، مگر اين كه خود آن مردم آنچه را كه مربوط به خودشان است تغيير د خدا وضع مردمى را تغيير نمى. كنند مى



كه برق را براى  اوست آن 11تواند از آن جلوگيرى كند و غير از خدا هيچ ياورى ندارند كس و هيچ چيز نمى مردمى باليى بخواهد، هيچ
تسبيح  رعد به ستايش او، و فرشتگان از ترس او، او را 12آورد نماياند و ابرهاى سنگين را پديد مى ترسانيدن و اميد بخشيدن به شما مى

و خدا . كنند با وجود اين، باز هم درباره خدا مجادله مى. فرستد تا به هر كس كه بخواهد اصابت كند ها را مى خدا صاعقه. گويند مى
   13سخت كيفر است
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كار . كنند نمى خوانند، هيچ دعا و درخواستى از ايشان را اجابت كه جز او را به كمك مى دعوت حق و راستين خاص خداست، و كسانى
دعاى كافران كارى . سوى آب دراز كند تا آب را به دهانش برساند، اما آب به دهانش نرسد آنها مانند كار كسى است كه دو دستش را به

هايشان، خواه و ناخواه، بامدادان و شامگاهان، خدا را سجده  ها و زمين هستند با سايه كه در آسمان همه كسانى 14بيهوده است
ايد  جاى خداى يكتا، سرپرستان و ياورانى گرفته آيا به: بگو. خداى يكتاست: ها و زمين كيست؟ بگو اختيار آسمان صاحب: بگو 15نندك مى

ها و روشنايى يكسانند؟ يا براى خدا شريكانى قرار  آيا كور و بينا برابرند؟ يا تاريكى: كه اختيار سود و زيان خويش را هم ندارند؟ بگو
خدا، آفريننده هر چيزى است : اند و اين دو آفرينش در نظر آنها با هم مشتبه شده است؟ بگو مانند آفرينش خدا چيزى آفريده اند كه داده

و از . و سيل كف زيادى برآورد. ها به اندازه گنجايش خود روان شدند خدا از آسمان باران را فروفرستاد و رودخانه 16و او يكتا و تواناست
چنين مثَل  خدا حق و باطل را اين. آيد وجود مى كنند نيز كفى مانند آن به ت آوردن زيور يا كاال بر روى آتش ذوب مىدس آنچه براى به

 17زند گونه مثَل مى خدا اين. ماند رود، ولى آنچه براى مردم سودمند است، در زمين باقى مى اما كف به كنارى افتاده از بين مى. زند مى
اند، اگر تمام چيزهايى را كه  كه دعوت او را اجابت نكرده و كسانى. اند پاداش خوبى دارند د خويش را اجابت كردهكه دعوت خداون كسانى

آنها حساب . در زمين است، و نيز همانند آن را با آن داشته باشند، حتما آن را براى بازخريد خويش خواهند داد تا از عذاب آخرت برهند
   18ست و جهنّم چه جاى بدى استسختى دارند و جايشان جهنّم ا
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داند قرآنى كه از جانب خداوندت به تو نازل شده حق است، مانند كسى است كه كور دل است؟ فقط خردمندان متوجه  كه مى آيا كسى
به پيونددادن آن و آنها كه آنچه را كه خدا  20شكنند كنند و پيمان نمى كه به عهد خدا وفا مى همان كسانى 19شوند اين حقيقت مى

دست آوردن خشنودى خداوندشان  و آنها كه براى به 21ترسند، و از بدى حساب بيمناكند دهند، و از خداوندشان مى فرمان داده پيوند مى
. دهند مى كنند و با خوبى، بدى را پاسخ ايم، پنهان و آشكارا، انفاق مى خوانند و از آنچه روزيشان كرده كنند و نماز مى صبر و پايدارى مى

و همسران و فرزندانشان، كه [ و مادران[هاى جاويدى كه خودشان و پدران  بهشت 22آنها سرانجامِ خوشِ سراى آخرت را دارند
خاطر آن صبر  سالم بر شما به: گويند و به آنها مى 23شوند گردند، و فرشتگان از هر درى بر آنها وارد مى درستكار باشند، بدان داخل مى

شكنند و آنچه  كه عهد بستند، مى كه عهد خدا را، پس از آن و كسانى 24راستى كه خانه آخرت چه خوب است به. كه داشتيدو شكيبايى 
كنند، آنها كسانى هستند كه لعنت بر ايشان است و در آخرت خانه  گسلند و در زمين فساد مى را كه خدا به پيونددادن آن فرمان داده مى

كه زندگى  آن مردم به زندگى دنيا دلخوشند، و حال. گرداند دهد يا تنگ مى راى هر كه بخواهد گشايش مىخدا روزى را ب 25بدى دارند
خدا هر : شود؟ بگو اى از جانب خداوندش نازل نمى چرا بر پيامبر معجزه: گويند كافران مى 26دنيا در برابر آخرت بهره اندكى بيش نيست

هايشان با ياد  آنها كه ايمان آوردند و دل 27نمايد؛ ا كه به درگاه او روى آورد هدايت مىكند، و هر كس ر كس را كه بخواهد گمراه مى
   28گيرد ها با ياد خدا آرام مى بدانيد كه دل. كند خدا آرامش پيدا مى
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چنين، تو را به ميان  اين 29سرانجام نيك از آنِ ايشان است. اند كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده خوشا به حال كسانى
كه آنها منكر  كنيم بر آنها بخوانى، درحالى اند، تا آنچه را به تو وحى مى هاى ديگرى از دنيا رفته امتى فرستاديم كه پيش از آنها امت

اگر  30وستسوى ا ام و بازگشت من به بر او توكّل كرده. هيچ خدايى جز او نيست. او خداوند من است: بگو. خداى رحمان هستند
گفتند، باز هم كافران  وسيله آن مردگان سخن مى شد، يا به شد، يا زمين بدان شكافته و پاره پاره مى ها روان مى وسيله اين قرآن كوه به

خدا  اند كه اگر اند و ندانسته آيا مؤمنان هنوز از ايمان آوردن كافران نوميد نشده. دست خداست آوردند، زيرا كارها همه به ايمان نمى
رسد، يا آن بال در  كنند همواره باليى در هم كوبنده مى خاطر كارى كه مى كرد؟ به كافران به خواست همه مردم را هدايت مى مى

پيامبران پيش از تو را هم مسخره  31كند آيد، تا آنگاه كه وعده خدا برسد، كه خدا خالف وعده نمى هايشان فرود مى نزديكى خانه
كه مراقب كارهاى مردم  آيا كسى 32مجازات من چگونه بود؟. سپس آنها را به عذاب گرفتار نمودم. ن مهلت دادممن به كافرا. كردند

آيا خدا را از آنچه در زمين است و او . آنها را نام ببريد: بگو. خبر است؟ براى خدا شريكانى درست كردند جا بى است، مانند بتانِ از همه
هايشان جلوه دارد، و از راه  گوييد؟ حقيقت اين است كه براى كافران نيرنگ انى ظاهرى و غيرواقعى مىكنيد، يا سخن داند آگاه مى نمى

آنها در زندگى دنيـا بـه عـذاب  33هر كس را كه خدا گمراه كند، هيچ راهنمايى نخواهـد داشت. اند راست و درست بازداشته شده
   34را نـدارنـد كـه ايشان را از عـذاب خـدا حفظ كند كسى آنها هيچ. تـر است گرفتار خـواهند شد و مسلما عـذاب آخرت سخت
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اين . اش هميشگى است ها و سايه وصف بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده چنين است كه نهرها در آن جارى است و ميوه
و . شوند اهل كتاب از آنچه بر تو نازل شده شادمان مى 35اند، و سرانجام كافران آتش است سرانجام كسانى است كه پرهيزگارى كرده

من مردم را . ام كه خدا را بندگى كنم و چيزى را شريك او نسازم من فرمان يافته: بگو. كنند اى از آن را انكار مى ها پاره برخى از گروه
اگر پس از اين . به زبان عربى نازل كرديمچنين ما قرآن را فرمانى  اين 36سوى اوست خوانم، و بازگشت همه نيز به سوى او مى به

پيش از تو پيامبرانى  37اى نخواهى داشت دانشى كه براى تو آمده از دلخواه آنها پيروى كنى، در برابر خدا هيچ ياور و نگهدارنده
براى هر مهلتى . ى بياوردا هيچ پيامبرى حق نداشت كه بدون اجازه خدا آيه و معجزه. فرستاديم و براى آنها همسر و فرزند قرار داديم

 39كند، و اصل كتاب پيش خداست برد يا پابرجا و استوار مى خدا هرچه را بخواهد از بين مى 38اى است كه مقرر گرديده است نوشته
و فقط رساندن ايم به تو نشان دهيم، و خواه پيش از آن تو را بميرانيم، در هر حال، وظيفه ت خواه برخى از عذابى را كه به آنها وعده داده

كند و  كاهيم؟ خدا حكم مى پردازيم و از اطراف آن مى اند كه ما به زمين مى آيا نديده 40پيام است و حساب كشيدن از بندگان با ماست
 ها نزد همه نيرنگ. كه پيش از آنها بودند نيز نيرنگ كردند كسانى 41كند سرعت حسابرسى مى او به. اى نيست حكم او را هيچ بازدارنده

تو : گويند كافران مى 42زودى خواهند دانست كه خانه آخرت از آنِ كيست و كافران به. كند داند كه هر كس چه مى مى. خداست
   43خدا و هر كس كه از كتاب آسمانى آگاهى دارد، براى شهادت ميان من و شما كافى است: بگو. فرستاده خدا نيستى
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  14سوره ابراهيم 

  داراى پنجاه و دو آيهمكّى و 
  نام خداوند بخشنده مهربان به

ها به روشنايى ببرى و به راه  قرآن كتابى است كه ما آن را بر تو نازل كرديم تا مردم را به فرمان خداوندشان از تاريكى. الف، الم، را
و واى بر كافران از عذابى . ها و هرچه در زمين است از آنِ اوست خدايى كه هرچه در آسمان 1خداى توانا و ستوده هدايت نمايى؛

آنها . خواهند دارند، و آن راه را كج و منحرف مى آنها كه زندگى دنيا را بيشتر از آخرت دوست دارند، و مردم را از راه خدا بازمى 2سخت؛
خدا هر كه را . روشنى براى آنها بيان كند قومش فرستاديم، تا پيام خدا را به ما هر پيامبرى را به زبان 3سخت در گمراهى هستند

موسى را با آيات خود فرستاديم و به او فرمان داديم  4كند، و او توانا و حكيم است كند، و هر كه را بخواهد هدايت مى بخواهد گمراه مى
در اين امر براى هر شكيباى . و روزهاى خدا را به آنها يادآورى كنسوى روشنايى ببر،  ها بيرون آر و به كه قوم خود را از تاريكى

   5هاست سپاسگزارى عبرت
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آنها كه . نعمت خدا را بر خودتان به ياد آوريد، آنگاه كه شما را از فرعونيان نجات داد: و ياد كن هنگامى را كه موسى به قومش گفت

گذاشتند، و در اين امر از جانب خداوندتان براى  كشتند و زنانتان را زنده مى پسرانتان را مى .داشتند ها را بر شما روا مى ترين عذاب سخت
افزايم، و اگر ناسپاسى  و آنگاه كه خداوندتان اعالم كرد كه اگر سپاسگزارى كنيد نعمت خود را بر شما مى 6شما آزمايشى بزرگ بود

شما و هر كه در روى زمين است همگى كافر شويد و ناسپاسى كنيد، خدا اگر : و موسى گفت 7كنيد، بدانيد كه عذاب من سخت است
كه بعد از آنها بودند، به شما نرسيده است؟  قوم نوح و عاد و ثمود و كسانى: كه پيش از شما بودند آيا خبر كسانى 8نياز و ستوده است بى

ند، ولى آنها به نشانه پوزخند دستشان را به دهانشان بردند و پيامبرانشان داليل روشن برايشان آورد. جز خدا كسى از آنها آگاهى ندارد
آيا در : پيامبرانشان گفتند 9كنيد سخت در ترديديم پذيريم، و ما درباره چيزى كه ما را به آن دعوت مى ما رسالت شما را نمى: گفتند

گناهانتان را بيامرزد و تا زمانى معين مرگ شما  كند تا ها و زمين، شكى هست؟ خدا شما را دعوت مى وجود خداى يكتا، آفريننده آسمان
بنابراين براى ما . پرستيدند بازداريد خواهيد ما را از پرستش آنچه پدرانمان مى شما بشرى مانند ما هستيد؛ مى: گفتند. را به تاخير اندازد

   10اى بياوريد دليلى روشن و معجزه
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سزاوار ما نيست . گذارد مانند شما هستيم، ولى خدا بر هر يك از بندگانش كه بخواهد منّت مى ما هم بشرى: پيامبرانشان به آنها گفتند

كه او  آن و چرا بر خدا توكّل نكنيم، حال 11اى بياوريم، و مؤمنان بايد بر خدا توكّل كنند كه بدون اجازه خدا براى شما دليل و معجزه
كافران به  12كنيم، و اهل توكّل بايد بر خدا توكّل كنند رسانيد صبر مى ى كه به ما مىما بر آزار. هاى ما را به ما نشان داده است راه

پس خداوندشان به پيامبران وحى كرد . كنيم، مگر اين كه به آيين ما بازگرديد ما شما را از سرزمين خود بيرون مى: پيامبرانشان گفتند
اين براى كسى است كه از عظمت . دهيم ما را در آن سرزمين سكونت مىو پس از نابودى آنها، ش 13كنيم؛ كه ستمگران را هالك مى

 15پيامبران از خدا پيروزى خواستند، و هر زورگوى لجوجى نوميد شد و زيان كرد 14مقام من بترسد و از تهديد من هراس داشته باشد
مرگ از هر سو . برد نوشد و آسان فرونمى مى آن را جرعه جرعه 16شود جهنّم پيش روى اوست و آبى از چرك و خون به او نوشانده مى

كه به خداوند خود كافر  داستان كسانى 17ميرد، تا به مرگ از عذاب برهد، زيرا كه عذابى سخت در پيش دارد آورد اما نمى به او روى مى



آنها قادر به بهره بردن از . د ببردچيز را با خو ماند كه در روزى طوفانى، بادى سخت بر آن بوزد و همه شدند، اعمالشان به خاكسترى مى
   18پايان است اين گمراهى بى. اند نيستند كارى كه كرده
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كار براى خدا دشوار  و اين 19آورد برد و خلقى تازه مى ها و زمين را بحق آفريده است؟ اگر بخواهد شما را مى بينى كه خدا آسمان آيا نمى
آيا چيزى . ما پيرو شما بوديم: گويند كردند مى كه گردنكشى مى ناتوانان به كسانى. شوند در قيامت همه در برابر خدا حاضر مى 20نيست

حال براى ما يكسان . كرديم اگر خدا ما را هدايت كرده بود، مسلما ما شما را هدايت مى: گويند كنيد؟ آنها مى از عذاب خدا را از ما دور مى
: و چون داورى صورت گيرد و كار تمام شود، شيطان گويد 21تابى كنيم و چه شكيبايى نماييم، براى ما راه گريزى نيست است، چه بى

كه شما را دعوت  من بر شما تسلّطى نداشتم جز آن. خدا به شما وعده راست و درست داد و من به شما وعده دادم و با شما خالف كردم
من فريادرس شما نيستم و شما هم . بنابراين مرا مالمت نكنيد و خودتان را مالمت كنيد. رديدكردم و شما هم دعوتم را اجابت ك

آرى ستمگران عذابى . پذيرم ساختيد باور ندارم و آن را نمى من اين عقيده را كه پيش از اين مرا شريك خدا مى. فريادرس من نيستيد
ها روان  نمايند كه در آنها جوى هايى وارد مى درست و شايسته كردند، به بهشترا كه ايمان آوردند و كارهاى  و كسانى 22دردناك دارند

آيا نديدى كه خدا چگونه مثَلى  23است، و به فرمان خداوندشان براى هميشه در آنجا خواهند ماند، و خوشامدشان در آنجا سالم است
   24مان استهايش در آس اش ثابت و شاخه زد؟ سخن پاك مانند درختى پاك است كه ريشه
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و حكايت سخن ناپاك  25زند، شايد آنها متوجه شوند ها را براى مردم مى خدا اين مثَل. دهد اش را به فرمان خداوندش هميشه مى ميوه

خدا مردم باايمان را با گفتار و عقيده ثابت در زندگى دنيا و در آخرت  26مانند درختى ناپاك است كه از زمين بركنده شده و قرارى ندارد
را كه نعمت خدا را به كفر تبديل كردند  آيا كسانى 27كند خدا هر كارى را كه بخواهد مى. كند دارد، و ستمگران را گمراه مى استوار مى

براى خدا همتايانى قرار  29وند و جهنّم بد قرارگاهى استش به جهنّم وارد مى 28نديدى كه قومشان را به خانه هالكت وارد كردند؟
به آن بندگان من كه ايمان  30سوى آتش است مند شويد كه بازگشتتان به از دنيا بهره: بگو. دادند تا مردم را از راه او منحرف كنند

كه روزى بيايد كه در آن خريد و فروش  ، پيش از آنايم پنهان و آشكارا انفاق كنند اند بگو كه نماز بخوانند و از آنچه روزيشان كرده آورده
ها  وسيله آن براى روزى شما ميوه ها و زمين را آفريد، و از آسمان باران فروفرستاد و به خداى يكتاست كه آسمان 31اى نيست و دوستى

و خورشيد و ماه را، كه  32ى شما رام كرد؛را رويانيد، و كشتى را براى شما رام ساخت تا به فرمان او در دريا روان شود، و رودها را برا
   33پيوسته در گردشند، براى شما رام ساخت، و شب و روز را براى شما رام كرد؛
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راستى كه انسان  به. توانيد حساب آن را داشته باشيد هاى خدا را بشماريد نمى اگر بخواهيد نعمت. و هرچه از او خواستيد به شما عطا كرد
خداوندا، اين سرزمين را ايمن گردان و من و فرزندانم را از : و ياد كن آنگاه كه ابراهيم گفت 34و ناسپاس است سخت ستمگر

اند، پس هر كه از من پيروى كند، از من است، و هر كه مرا  خداوندا، آنها بسيارى از مردم را گمراه كرده 35پـرسـتـش بـتـان دور دار
كشت و گياهى در جوار خانه باشكوه تو ساكن ساختم،  خداوندا، من فرزندم را در دشت بى 36بانىنافرمانى كند، تو آمرزنده و مهر

ها و محصوالت روزيشان عطا فرما، باشد كه  هاى مردم را به آنها متمايل ساز و از ميوه خداوندا، براى اين كه نماز را بر پا دارند، پس دل
دانى، و چيزى از آنچه در زمين و آسمان است  كنيم مى سازيم و هرچه را آشكار مى مى خداوندا، تو هرچه را پنهان 37سپاسگزارى كنند



راستى كه خداوند من  به. ستايش و سپاس خدايى را كه در سنّ پيرى، اسماعيل و اسحاق را به من عطا فرمود 38بر خدا پوشيده نيست
كه حساب برپا  خداوندا، روزى 40خداوندا، دعايم را بپذير. از گردانخداوندا، من و فرزندانم را برپا دارندگان نم 39شنود دعاها را مى

خدا مجازات آنها را براى . كنند غافل است مپندار كه خدا از آنچه ستمگران مى 41شود، من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را بيامرز مى
   42اندازد؛ ماند، به تأخير مى ها خيره مى كه در آن چشم روزى
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آيد  كه عذاب بر آنها مى مردم را از روزى 43هايشان تهى است زنـنـد، و دل شتابان سرهايشان را باال كرده، چشم بـر هـم نمـى
آيا شما . خداوندا، عذاب ما را اندكى به تأخير انداز تا دعوت تو را اجابت كنيم و از پيامبران پيروى نماييم: گويند ستمكاران مى. بترسان

كه به خود ستم كردند، پس از  هاى كسانى كه شما در خانه با آن 44!خورديد كه شما از بين رفتنى نيستيد؟ سوگند نمىپيش از اين 
ها كردند و خدا از  نيرنگ 45ها زديم و برايتان مثَل. نابودى آنها، سكونت گزيديد، و براى شما روشن گشت كه با آنها چه كرديم

اى كه به پيامبرانش داده عمل  مپندار كه خدا برخالف وعده 46شد ها از جاى كنده مى نيرنگشان كوهنيرنگشان آگاه بود، هر چند كه از 
ها مبدل گردد، و همه در  ها به غير اين آسمان كه زمين به غير اين زمين و آسمان روزى 47كند، كه خدا توانا و انتقام گيرنده است مى

پيراهنشان از قير است و آتش  49اند؛ بينى كه در زنجيرها بسته شده كاران را مىو گناه 48پيشگاه خداى يگانه قهار حاضر شوند
اين  51كند زيرا خدا خيلى زود حسابرسى مى. تا خدا هر كس را برابر كارى كه كرده است جزا دهد 50هايشان را پوشانده است چهره

ه شوند، و بدانند كه او خدايى يگانه است و تا خردمندان متوجه وسيله آن از عاقبت كارهايشان ترساند قرآن پيامى براى مردم است، تا به
   52شوند و پند گيرند
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  15سوره حجر 
  مكّى و داراى نود و نه آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

 2كه كافرند آرزو كنند كه كاش مسلمان بودند بسا كسانى چه 1اين آيات كتاب آسمانى و قرآن روشن و روشنگر است. الف، الم، را
كه مهلتى  هيچ شهرى را نابود نكرديم مگر آن 3زودى خواهند دانست به. مند شوند و آرزو سرگرمشان كند بگذارشان تا بخورند و بهره

ه قرآن بر او نازل شده، مسلّما تو ك اى كسى: گفتند 5ماند افتد و نه پس مى هيچ امتى از مهلت خويش نه پيش مى 4معين داشت
فرستيم، و آنوقت ديگر مهلتى به  ما فرشتگان را جز بحق فرونمى 7آورى؟ گويى چرا فرشتگان را پيش ما نمى اگر راست مى 6اى؛ ديوانه

هر پيامبرى برايشان  10براى اقوام پيش از تو نيز پيامبرانى فرستاديم 9ما قرآن را نازل كرديم و خود نگهبان آنيم 8شود آنها داده نمى
روش پيشينيان هم در . آورند كه به آن ايمان نمى 12دهيم، چنين قرآن را در دل گناهكاران راه مى ما اين 11اش كردند آمد مسخره

 14اگر براى آنها درى از آسمان بگشاييم كه از آن باال روند، 13هاى آسمانى پيشين چنين بوده است مورد پيامبران و كتاب
   15انـد، بلكه مـا مردمى جـادوزده هستيم مـا را چشم بـنـدى كـرده: گويند بازمى

  
)262(  

  



  
مگر  17اى محفوظش داشتيم و از هر شيطان رانده شده 16هايى قرار داديم و آن را بـراى بـيـنـنـدگـان بياراستيم ما در آسمان برج

هاى عظيم و استوار افكنديم و در آن  و زمين را گسترديم و در آن كوه 18كند كه دزديده گوش دهد، كه شهابى روشن دنبالش مى كسى
دهنده آنها نيستيد وسيله زندگى قرار  كه شما روزى و در آن براى شما و كسانى 19از هر چيز به طرزى سنجيده و موزون رويانديم

و بادهاى باروركننده را فرستاديم، و از آسمان  21يمكن اى معين نازل مى هاى هر چيز پيش ماست، و آن را به اندازه گنجينه 20داديم
ميرانيم، و ما وارث همه  كنيم و مى ماييم كه زنده مى 22دار آن نيستيد آبى نازل كرديم و با آن آب شما را سيراب ساختيم، و شما خزانه

آورد، كه او  ز قيامت همه آنها را گرد مىو خداوند تو در رو 24شناسيم شناسيم و آيندگان را هم مى ما پيشينيان شما را مى 23هستيم
و ياد  27دود خلق كرديم و پيش از آن جنّ را از آتش سوزان بى 26و انسان را از گل خشك، از لجن بدبو آفريديم 25حكيم و داناست

ت كردم و از روح چون او را درس 28آفرينم من بشرى از گل خشك، از لجن بدبو مى: كن هنگامى را كه خداوند تو به فرشتگان گفت
كنندگان  كه با سجده مگر ابليس كه سرباز زد از اين 30فرشتگان همگى سجده كردند 29خود در او دميدم، در برابرش به سجده بيفتيد

   31باشد
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لجن بدبو  من آن نيستم كه به بشرى كه از گل خشك، از: شيطان گفت 32كنندگان نبودى؟ اى ابليس، چرا از سجده: خداوند فرمود

خداوندا، پس تا : گفت 35و تا روز قيامت لعنت بر توست 34اى؛ از آنجا بيرون برو كه تو رانده شده: فرمود 33اى سجده كنم آفريده
: گفت 38كه وقتش معلوم است تا روزى 37به تو مهلت داده شد،: فرمود 36شوند به من مهلت بده كه همگان دوباره زنده مى روزى

 39كنم، آرايم و همه آنها را گمراه مى ر اين كه مرا گمراه كردى، من هم در روى زمين كارهاى زشت را در نظر آنها مىخاط خداوندا، به
تو را بر بندگان من تسلّطى نيست، مگر بر  41رسد اخالص راه راستى است كه به من مى: فرمود 40مگر بندگان با اخالص تو را

جهنّم هفت در دارد، و براى هر درى سهمى معين از  43جهنّم وعده گاه همه آنهاست و 42كنند، گمراهانى كه از تو پيروى مى
اى را  و هر كينه 46به سالمت و ايمنى وارد آن شويد: گويند به آنها مى 45ها و كنار چشمه سارانند پرهيزگاران در بهشت 44آنهاست

رسد و از آنجا  در آنجا رنجى به آنها نمى 47نشينند مقابل هم مى ها برادر يكديگرند و بر تخت. زداييم كه در دل دارند، از آنها مى
از مهمانان  50و هم عذاب من عذابى دردناك است 49به بندگان من خبر بده كه من آمرزنده و مهربانم؛ 48كنند بيرونشان نمى

   51ابراهيم برايشان بگو
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 53دهيم نترس، ما مژده پسرى دانا را به تو مى: گفتند 52ترسيم ما از شما مى :ابراهيم گفت. آنگاه كه بر او وارد شدند و سالم گفتند

راستى و درستى به تو مژده  ما به: گفتند 54دهيد؟ چيزى مژده مى دهيد؟ شما به چه ام به من مژده مى آيا با اين كه من پير شده: گفت
اى فرستادگان، : سپس گفت 56شود؟ خويش نوميد مى چه كسى جز گمراهان از رحمت خداوند: گفت 55پس نوميد نباش. دهيم مى

مگر خانواده لوط، كه ما همه آنها را نجات  58ايم، كردن مردمى گناهكار فرستاده شده ما براى عذاب: گفتند 57كار شما چيست؟
لوط به  61چون فرستادگان پيش خانواده لوط آمدند، 60ماندگان در عذاب باشد ايم از باقى به جز زنش را، كه مقدر كرده 59دهيم، مى

گوييم  و حقيقت را به تو مى 63ايم، كنند، آورده ما همان عذابى را كه در آن شك مى: گفتند 62شما مردمى ناشناس هستيد: آنها گفت
يك از شما نبايد به پشت سرش  هيچ. دنبال آنها برو ات را حركت بده و خودت به پاسى از شب گذشته خانواده 64گوييم و ما راست مى

و لوط را از اين امر آگاه ساختيم كه ريشه اين قوم صبح فردا بركنده  65شود برويد نگاه كند، و به هر جا كه به شما دستور داده مى



رسوا اينها مهمانان من هستند، مرا : لوط به آنها گفت 67كنان آمدند اهل شهر شادى 66خواهد شد و همه از ميان خواهند رفت
   70كردن و حمايت مردم منع نكرده بوديم؟ آيا ما تو را از مهمان: گفتند 69از خدا بترسيد و مرا خوار نسازيد 68نكنيد،

  
)265(  

  
  

اى محمد، به جان تو سوگند كه آنها در مستى شهواتشان سرگردان  71خواهيد كارى بكنيد، اينها دختران من هستند اگر مى: لوط گفت
و شهر را زير و رو كرديم، و بارانى از  73صبح، هنگام طلوع آفتاب، آن خروش رعدآساى مرگبار آسمانى آنها را فروگرفت 72بودند

در اين  76آثار آن شهر هنوز بر سر راه پابرجاست 75هاست در ايـن امـر بـراى هـوشـمـنـدان عبرت 74سنگ گل بر آنها بارانديم
ما از آنها انتقام گرفتيم، و بقاياى آن دو شهر بر سر راهى آشكار  78م اَيكَه ستمكار بودندمرد 77امر براى مؤمنان عبرتى است

آنها براى  81گردانيدند هاى خود را به آنها داديم، ولى از آنها روى ما آيات و نشانه 80مردم حجر پيامبران را دروغگو خواندند 79است
و  83صبحگاهان آن خروش رعدآساى مرگبار آسمانى آنها را فروگرفت 82باشند تراشيدند كه ايمن هايى مى ها خانه خود از كوه

قيامت حتما خواهد . ها و زمين و آنچه را كه ميان آنهاست بحق آفريديم ما آسمان 84كارهايى كه كرده بودند برايشان سودى نداشت
هفت تا، دو تايى دو تايى، يا سوره (المثانى  تو سبع ما به 86زيرا كه خداوند تو آفريدگار داناست 85پس گذشت كن، گذشتى نيكو. آمد

ايم، چشم ندوز، و برايشان اندوهگين نشو، و نسبت به مؤمنان  هايى از كافران داده به آنچه به گروه 87و قرآن بزرگ را داديم )فاتحه
   90كنندگان نازل كرديم دهنده از عذابى مانند آن عذاب كه بر قسمت بيم 89دهنده آشكارم من بيم: و بگو 88فروتن و مهربان باش
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به  91]به قسمتى از قرآن ايمان داشتند و عمل كردند و به قسمتى ايمان نداشتند و عمل نكردند[آنها كه قرآن را قسمت قسمت كردند 
شود آشكار كن و  آنچه را به تو فرمان داده مى 93كردند كارهايى كه مىدرباره  92كنيم، خداوندت سوگند كه از همه آنها بازخواست مى

زودى  به. گيرند آنها كه با خداى يكتا خداى ديگرى مى 95كنيم كنندگان حفظ مى ما تو را از شرّ مسخره 94بگردان از مشركان روى
پس به ستايش خداوند خويش  97سازد گ مىگويند تو را دلتن دانيم چيزهايى كه مى ما مى 96كار را خواهند دانست نتيجه اين

   99و خداوندت را بندگى كن تا آنگاه كه مرگ تو فرارسد 98كنندگان باش گوى و از سجده تسبيح
  
  

  16سوره نَحل 
  مكّى و داراى يكصد و بيست و هشت آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

به » روح«فرشتگان را با  1سازند برتر از چيزهايى است كه با او شريك مىخدا پاك و . فرمان خدا آمد، بنابراين براى آن شتاب نكنيد
پس، از نافرمانى من . فرستد تا هشدار دهند كه خدايى جز من نيست فرمان خويش بر هر كس از بندگان خود كه بخواهد فرومى

حاال او آشكارا . اى آفريد انسان را از نطفه 3ازندس او برتر از چيزهايى است كه با او شريك مى. ها و زمين را بحق آفريد آسمان 2بترسيد
شدن شماست و براى شما سودها دارند و از شير و  و چهارپايان را آفريد كه پوست و كُرك و موى آنها براى گرم 4كند دشمنى مى

   6شما نشانى از زيبايى است بريد، براى گردانيد و صبحگاهان به چرا مى و چون شبانگاه آنها را از چرا بازمى 5خوريد گوشت آنها مى
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توانستيد آنها را ببريد، زيرا كه خداوند شما رئوف  برند كه در صورت نبودنشان با سختى بسيار مى و بارهاى سنگين شما را به شهرى مى

آفريند كه شما  و چيزهايى مى. و اسبان و استران و خران را آفريد تا بر آنها سوار شويد و براى شما زينتى باشند 7و مهربان است
خواست همه شما را هدايت  اگر خدا مى. ها بيراهه است كردن مردم به راه راست بر عهده خداست، و برخى از راه هدايت 8دانيد نمى
آيد كه حيوانات  وجود مى وسيله آن گياهانى به مان نازل كرد كه آب آشاميدنى شما از آن است و بهكه باران را از آس اوست آن 9كرد مى

در اين امر براى . روياند ها را براى شما مى و بدان آب كشت و زيتون و درختان خرما و انگور و انواع ميوه 10چرانيد؛ خود را در آن مى
. اند و شب و روز و خورشيد و ماه را به خدمت شما گماشت، و ستارگان به فرمان او رام شده 11اى است كنند نشانه مردمى كه فكر مى

در اين امر براى . هاى گوناگون آفريد و در زمين براى شما چيزهايى با رنگ 12هاست انديشند نشانه در اين امر براى مردمى كه مى
كه دريا را رام ساخت تا از آن گوشت تازه بخوريد، و از آن  اوست آنو  13اى است گيرند نشانه كنند و پند مى مردمى كه توجه مى

روند، تا شما از فضل  شكافند و پيش مى بينى كه آب را مى هايى را مى و در آن كشتى. آراييد زيورهايى بيرون آوريد كه خود را بدان مى
   14خدا روزى بجوييد، باشد كه سپاسگزارى كنيد
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هاى  و عالمت 15هايى پديد آورد، باشد كه راه خود را بيابيد ى بزرگ استوار افكند تا زمين شما را نلرزاند، و رودها و راهها و در زمين كوه
آفرينند؟  هايى است كه نمى آفريند مانند بت آيا خدايى كه مى 16كنند وسيله ستارگان راه خود را پيدا مى ديگرى قرار داد، و نيز مردم به

توانيد آنها را شمارش كنيد و حساب آنها را داشته  هاى خدا را بشماريد، نمى اگر بخواهيد نعمت 17گيريد؟ شويد و پند نمى نمىآيا متوجه 
را كه  و كسانى 19داند سازيد مى كنيد و آنچه را آشكار مى خدا آنچه را پنهان مى 18راستى كه خدا آمرزنده و مهربان است به. باشيد

دانند كه چه  مردگانند نه زندگان، و نمى 20اند آفرينند و خودشان هم آفريده شده خوانند، چيزى نمى كمك مى جاى خداى يكتا به به
كند و تكبر  هايشان انكار مى كه به آخرت ايمان ندارند، دل خداى شما خدايى يگانه است، اما كسانى 21شوند وقت دوباره زنده مى

و چون از آنها پرسيده  23او متكبران را دوست ندارد. داند كنند مى كنند و آنچه را آشكار مى بدون شك خدا آنچه را پنهان مى 22دارند
طور كامل و نيز  تا روز قيامت بار گناهان خود را به 24هاى پيشينيان را افسانه: گويند چيزى نازل كرده است؟ مى خداوند شما چه: شود

كشند بدبارى  بدانيد بارى كه بر دوش مى. اند بر دوش كشند مراهشان كردهسبب ناآگاهى گ را كه به بخشى از بار گناهان كسانى
خدا بنيادشان را ويران ساخت و سقف بر سرشان فروريخت و عذاب از جايى كه . كه پيش از آنها بودند نيرنگ كردند كسانى 25است
   26فهميدند آنها را فروگرفت نمى
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كرديد، كجا  شريكانى كه براى من ساخته بوديد و درباره آنها با مؤمنان ستيزه مى: گويد سازد و مى مىآنگاه خدا روز قيامت آنها را خوار 
كه به خويشتن  كه فرشتگان جانشان را، درحالى همان كسانى 27امروز خوارى و بدى نصيب كافران است: گويند هستند؟ دانشمندان مى

كرديد  آرى، خدا به تمام كارهايى كه مى. كرديم گويند كه ما كار بدى نمى رند و مىآو گيرند؛ پس سر تسليم فرود مى اند، مى ستم كرده
و از پرهيزگاران  29جاى گردنكشان چه بد جايى است. از درهاى جهنّم وارد شويد كه هميشه در آن خواهيد ماند 28آگاه است

براى نيكوكاران در اين دنيا نيكى است، و . كرده استخير و خوبى نازل : گويند چيزى نازل كرده است؟ مى خداوندتان چه: پرسند مى
ها در  جوى. شوند هاى جاويد است كه وارد آن مى خانه آنها بهشت 30مسلما خانه آخرت بهتر است و خانه پرهيزگاران چه خوب است



كه فرشتگان  همان كسانى 31دهد چنين پاداش مى خدا به پرهيزگاران اين. آن روان است و در آنجا هرچه بخواهند برايشان مهياست
كرديد به بهشت وارد  خاطر كارهايى كه مى به. سالم بر شما: گويند گيرند و به آنها مى كه پاك و پاك سيرتند، مى جانشان را، درحالى

بيايد؟ كسانى آيا كافران انتظارى جز اين دارند كه فرشتگان به سراغشان بيايند تا جانشان را بگيرند، يا فرمان عذاب خداوندت  32شويد
نتيجه و كيفر بد  33كردند خدا به آنها ستم نكرد، بلكه آنها خود به خويشتن ستم مى. كردند هم كه پيش از آنها بودند چنين مى

  34دادند آنها را فروگرفت كردند به آنها رسيد، و عذابى كه آن را مورد تمسخر قرار مى هايى كه مى كارى
  

)270(  
  

 
كرديم، و هيچ چيز را بدون حكم او حرام  خواست ما و پدرانمان هيچ چيز غير او را بندگى نمى خدا مى اگر: گويند مشركان مى

در  35آيا وظيفه پيامبران جز رساندن روشن و آشكار پيام خداست؟. گفتند كه پيش از آنها بودند نيز همين را مى كسانى. نموديم نمى
برخى از آنها را خدا هدايت كرد . خداى يكتا را بندگى كنيد و از بندگى طاغوت بپرهيزيد :گفت ميان هر امتى پيامبرى برانگيختيم كه مى

تو  36شمردند چگونه بود كه رسالت پيامبران را دروغ مى در زمين بگرديد و ببينيد عاقبت كسانى. و بر برخى ديگر گمراهى سزاوار گشت
ترين سوگندها به  با سخت 37كند، و آنها ياورى ندارند راه كرده هدايت نمىرا كه گم مند به هدايت آنها باشى، خدا كسى هر چند عالقه

آرى، اين وعده راست و درستى است كه . كند ميرد براى حساب كشيدن زنده نمى را كه مى خوردند كه خدا كسى خدا سوگند مى
ا، آن چيزى را كه در مورد آن اختالف دارند روشن تا خدا براى آنه 38دانند دادن آن بر عهده خداست، ولى بيشتر مردم اين را نمى انجام

باش؛ و : گوييم سخن ما، چون چيزى را اراده كنيم، فقط اين است كه به آن مى 39گفتند كند و تا كافران بدانند كه آنها دروغ مى
دهيم؛ و اگر  نيكويى به آنها مىكه مورد ستم قرار گرفتند، در راه خدا هجرت كردند، در اين دنيا جاى  كه، پس از آن كسانى 40باشد مى

  42كنند كه صبر و پايدارى كردند و بر خداوند خويش توكّل مى همان كسانى 41تر است بدانند پاداش آخرت بزرگ
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آسمانى اطالع هاى  كه از كتاب دانيد، از كسانى اگر اين را نمى. كرديم پيش از تو فقط مردانى را به رسالت فرستاديم كه به آنها وحى مى

هاى آسمانى فرستاديم؛ و قرآن را بر تو نازل كرديم، تا آنچه را كه براى مردم نازل  آنها را با داليل روشن و با كتاب 43دارند بپرسيد؛
 كنند، آسوده ها نيرنگ مى كه براى ارتكاب بدى آيا كسانى 44روشنى بيان كنى و توضيح دهى، اميد كه بينديشند شده، براى آنها به

كه در آمد و شد هستند  يا هنگامى 45دانند بر آنها وارد شود؟ خاطرند از اين كه خدا آنها را در زمين فروبرد، يا عذاب از جايى كه نمى
يا آنها را به عذاب ترس و وحشت گرفتار كند؟ اما خداوند شما رئوف و  46خدا آنها را گرفتار عذاب كند و آنها كارى از دستشان برنيايد؟

افكنند،  هايشان را به راست و چپ مى كردن به خدا سايه اند كه براى سجده آيا چيزهايى را كه خدا آفريده است نديده 47ان استمهرب
كنند و تكبر  ها و زمين است و فرشتگان خدا را سجده مى اى كه در آسمان هر جنبنده 48كه در برابر او ذليل و فروتن هستند؟ درحالى

دو خدا : و خدا فرمود 50كنند ترسند و هر فرمانى كه به آنها داده شود اجرا مى از خداوندشان كه بر فراز آنهاست مى 49ورزند نمى
. ها و زمين است از آنِ خداست و دين هميشه خاص خداست هرچه در آسمان 51پس، از من بترسيد. نگيريد كه او خدايى يگانه است

 53كنيد كه آسيبى به شما برسد به درگاه او زارى مى متى كه داريد از خداست، و هنگامىهر نع 52ترسيد؟ پس چرا از غير خدا مى
  54سازند، سپس چون آن آسيب را از شما برطرف كند، آنگاه گروهى از شما براى خداوندشان شريكانى مى
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و  55زودى حقيقت را خواهيد دانست مند شويد، به زندگى بهرهاز . ايم منكر شوند و آن را ناسپاسى كنند تا نعمتى را كه به آنها عطا كرده
بافيد مورد  خاطر اين دروغى كه مى به خدا سوگند به. دهند دانند چيست قرار مى ايم سهمى براى بتانى كه نمى از آنچه روزى آنها ساخته

و پسر را كه دوست دارند براى خود قرار . است خدا منزّه از اين نسبت. شوند براى خدا دخترانى قايل مى 56گيريد بازخواست قرار مى
 58خورد؛ شود و خشم خود را فرومى اش از شدت ناراحتى سياه مى چون يكى از آنها را به دختردار شدن مژده دهند، چهره 57دهند مى

را در خاك پنهان كند؟ چه بد  شود، كه آيا آن دختر را با خوارى نگه دارد و يا او اند از مردم پنهان مى از بدى خبرى كه به او داده
 60كه به آخرت ايمان ندارند وصف و صفت بدى دارند و صفات واال از آنِ خداست، و او توانا و حكيم است كسانى 59كنند قضاوتى مى

ن به تأخير گذاشت؛ ولى مجازاتشان را تا مدتى معي اى بر روى زمين باقى نمى كرد، جنبنده سبب ظلمشان مؤاخذه مى اگر خدا مردم را به
چيزى را كه دوست ندارند براى خدا قرار  61توانند ساعتى آن را پس يا پيش بيندازند اندازد و چون مهلتشان به سر رسد، نمى مى
گمان آتش نصيب آنهاست و آنها زودتر به جهنّم  بى. كند، كه بهره نيكو از آنِ ايشان است پردازى مى هاشان دروغ دهند، و زبان مى

هاى پيش از تو پيامبرانى فرستاديم، ولى شيطان كارهاى آنها را در نظرشان زيبا جلوه  به خدا سوگند، براى امت 62شوند ىفرستاده م
ما قرآن را فقط براى اين بر تو نازل كرديم كه  63بنابراين امروز هم شيطان دوست و سرپرست آنهاست و عذابى دردناك دارند. داد

  64تند برايشان روشن كنى؛ و تا براى مردمى كه ايمان دارند هدايت و رحمتى باشدآنچه را كه در آن اختالف داش
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اى  دهند نشانه در اين امر براى مردمى كه به سخن حق گوش فرامى. خدا از آسمان باران را نازل كرد و با آن زمين مرده را زنده كرد

از آنچه در شكم آنهاست، از ميان سرگين و خون، شيرى خالص و پاكيزه به شما . و براى شما در وجود چهارپايان عبرتى است 65است
در . آوريد دست مى هاى درختان خرما و انگور شراب مستى بخش و روزى پاك به و از ميوه 66نوشانيم كه براى نوشندگان گواراست مى

ها و درختان و بناهايى كه مردم  و خداوند تو به زنبور عسل وحى كرد كه از كوه 67اى است يشند نشانهاند اين امر براى مردمى كه مى
از شكم آن عسلى به . ها بخور و راه خداوندت را به آرامى بپوى آنگاه از همه ميوه 68هايى براى خود درست كن سازند خانه مى

سپس . خدا شما را آفريد 69اى است در اين امر براى اهل تفكر نشانه. ستآيد كه شفاى مردم در آن ا هاى گوناگون بيرون مى رنگ
و . رسند، تا آنجا كه پس از آن همه دانشى كه آموخته بودند، ديگر چيزى ندانند از شما كسانى به سنّ پيرى مى. ميراند شما را مى

كه روزى بيشترى  اما كسانى. ر برترى داده استخدا برخى از شما را، از لحاظ روزى، بر برخى ديگ 70خداست كه دانا و تواناست
خدا براى شما از  71كنند؟ آيا نعمت خدا را انكار مى. اند، حاضر نيستند از روزى خود به بردگانشان بدهند تا در آن با هم برابر شوند يافته

آيا باز . هاى پاك را روزى شما ساخت دنىجنس خودتان همسرانى قرار داد؛ و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوادگان آورد؛ و خور
  72كنند؟ آورند و نعمت خدا را انكار و نسبت به آن ناسپاسى مى هم به باطل ايمان مى
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ها و زمين هيچ اختيارى درباره روزى آنها ندارند، و توانايى آن را هم  كنند كه در همه آسمان جاى خداى يكتا چيزهايى را بندگى مى به

اختيارى كه توانايى  بنده زرخريد بى: زند خدا مثَلى مى 74دانيد داند و شما نمى خدا مى. پس براى خدا همانند درست نكنيد 73ندارند
آيا اين . بخشد كند و مى ايم، و او از آن پنهان و آشكارا خرج مى كه ما از جانب خويش روزى خوبى به او داده هيچ كارى را ندارد، و كسى

زند كه يكى از آنها الل  و خدا دو مرد را مثَل مى 75دانند م برابر هستند؟ ستايش مخصوص خداست، ولى بيشتر آنها اين را نمىدو با ه
كه به  آيا او با كسى. دهد خوبى انجام نمى فرستد كار را به هر جا او را مى. باشد است و قدرت هيچ كارى را ندارد و سربار صاحب خود مى

ها و زمين متعلق به خداست، و كار قيامت فقط چون  نهان و ناپيداى آسمان 76دهد و بر راه راست است برابر است؟ عدالت فرمان مى
دانستيد، از شكم  كه هيچ چيز نمى خدا شما را، درحالى 77زدن يا كمتر از آن است، زيرا كه خدا بر هر كارى تواناست يك چشم برهم



آيا پرندگان را كه در فضاى آسمان تحت فرمان  78و چشم و دل داد، باشد كه سپاسگزارى كنيدمادرانتان بيرون آورد، و به شما گوش 
  79هاست در اين امر براى مردمى كه ايمان دارند نشانه. دارد اند؟ آنها را فقط خدا در هوا نگاه مى خدا هستند نديده
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چهارپايان برايتان خيمه ساخت كه هنگام كوچ و موقع اقامت برايتان سبك هايتان را محل آسايش شما قرار داد، و از پوست  خدا خانه
خدا براى شما از هرچه  80و از پشم و كرك و موى آنها اثاث و وسايل گوناگون درست كرد تا در زندگى دنيا از آنها استفاده كنيد. باشد

هايى درست كرد كه شما را از گرما حفظ  ا ساخت، و براى شما لباسه ها غارها و پناهگاه ها پديد آورد، و برايتان از كوه آفريده است سايه
كند، باشد كه تسليم فرمان او  چنين خدا نعمت خود را بر شما تمام مى اين. دارد هايى كه شما را از آسيب جنگ نگه مى كند، و لباس مى

شناسند، اما منكر آن  نعمت خدا را مى 82داستاگر نپذيرفتند و پشت كردند، وظيفه تو فقط رساندن روشن و آشكار پيام خ 81شويد
شود و  انگيزيم، و به كافران اجازه سخن گفتن داده نمى كه از هر امتى گواهى بر مى روزى 83بيشتر آنها كافر و ناسپاسند. شوند مى

مهلتى به آنها داده  پذيرد و وقتى ستمگران عذاب را ببينند، آنگاه ديگر عذابشان تخفيف نمى 84فرصت عذرخواهى نيز ندارند
خداوندا، اينها شريكانى هستند كه ما آنها را : گويند و چون مشركان شريكانى را كه براى خدا درست كرده بودند، ببينند، مى 85شود نمى
آورند، و  روز در برابر خدا سر تسليم فرود مى آن 86دهند كه شما دروغگوييد آنها به ايشان پاسخ مى. خوانديم جاى تو به كمك مى به

  87شود بافتند نابود مى هم مى دروغ به چيزهايى كه براى شرك آوردن به خدا به
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كه از هر  روزى 88افزاييم كردند، عذابى بر عذابشان مى كه فساد مى سزاى آن كه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند، به كسانى

روشنى  ما قرآن را بر تو نازل كرديم كه هر چيزى را به. امتى شاهدى از خودشان بر آنها بر انگيزيم، و تو را هم بر اين امت شاهد آوريم
خدا به عدالت و نيكوكارى و كمك به  89كند، و هدايت و رحمت و بشارت براى كسانى است كه تسليم فرمان خدا هستند بيان مى

 90دهد، باشد كه متوجه وظايف خود شويد خدا شما را پند مى. دارد دهد، و از كارهاى زشت و ناپسند و ستم بازمى يشان فرمان مىخو
خدا . ايد كردن آنها نشكنيد، كه خدا را ضامن آن قرار داده چون با خدا عهد بستيد، به عهد خود وفا كنيد، و سوگندهايتان را پس از محكم

نمود، نباشيد، كه سوگندهاى  كرد، و بعد آن را پاره مى تابيد و محكم مى هم مى هايى را به مانند زنى كه نخ 91كنيد مىداند كه چه  مى
خدا . آزمايد وسيله مى خدا شما را بدين. كه گروهى از گروه ديگر بيشتر و قويتر است سبب آن خود را وسيله فريب ديگران قرار دهيد، به

خواست همه شما را يك امت  اگر خدا مى 92كند كرديد، براى شما روشن مى كديگر اختالف مىروز قيامت آنچه را كه در آن با ي
كنيد سؤال و بازخواست  كند و از كارهايى كه مى كند و هر كه را بخواهد هدايت مى كرد، ولى هر كه را بخواهد گمراه مى مى
  93شويد مى
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سبب بازداشتن از راه خدا گرفتار بال  هايى پس از محكم شدن بلغزد، و به هيد، تا قدمسوگندهاى خود را وسيله فريب يكديگر قرار ند

بهاى ناچيز نفروشيد، زيرا اگر بدانيد، پاداشى كه پيش خداست براى شما بهتر  پيمان خدا را به 94شويد، و عذابى دردناك داشته باشيد
اند، بهتر  را كه صبر و پايدارى كرده ما پاداش كسانى. شود و پاداشى كه پيش خداست ماندگار است چيزهايى كه داريد تمام مى 95است

بخشيم، و  هر مرد و زنى كه كار درست و شايسته كند و مؤمن باشد، به او زندگى پاكى مى 96كردند خواهيم داد از كارى كه مى
 98خواهى قرآن بخوانى از شرّ شيطان رانده شده به خدا پناه ببر؛ وقتى مى 97كردند خواهيم داد كه مىپاداششان را بهتر از كارهايى 



تسلّط او فقط بر كسانى است كه دوستدار او  99كنند تسلّطى ندارد كه ايمان دارند و بر خداوندشان توكّل مى زيرا شيطان بر كسانى
داند كه چه نازل كند، كافران  اى ديگر كنيم، و خدا بهتر مى اى را جايگزين آيه هچون آي 100كنند هستند و براى خدا شريك درست مى

راستى و درستى از جانب خداوندت نازل كرده است، تا  القُدس به آن را روح: بگو 101بيشتر آنها آگاهى ندارند. تو دروغ بافى: گويند مى
  102شارتى باشدمردم باايمان را استوار گرداند و براى مسلمانان هدايت و ب
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دهند عربى نيست، و  كه اينها را به او نسبت مى كه زبان كسى درحالى. آموزد كسى اين سخنان را به او مى: گويند دانيم كه آنها مى ما مى
كند و عذابى دردناك  آورند، خدا آنها را هدايت نمى كه به آيات خدا ايمان نمى كسانى 103قرآن به زبان عربى روشن و فصيح است

هر كس پس از ايمان آوردنش  105آنها خود دروغگو هستند. آورند بافند كه به آيات خدا ايمان نمى هم مى كسانى دروغ به 104دارند
كه دلش را به روى كفر  كه دلش به ايمان مطمئن است، بلكه كسى كس كه به اظهار كفر مجبور شده، درحالى به خدا كافر شود، نه آن

اند، و براى  سبب است كه آنها زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح داده اين بدان 106گشوده است، خشم خدا بر اوست و عذابى بزرگ دارد
و ديدگانشان مهر زده، و خود  ها و گوش آنها كسانى هستند كه خدا بر دل 107كند اين است كه خدا كافران را هدايت نمى

كه پس از آن همه اذيت و آزار ديدن،  اما خداوند تو نسبت به كسانى 109شك نيست كه آنها در آخرت زيانكارند 108خبرند بى
 110مهاجرت نمودند و جهاد كردند و صبر و پايدارى ورزيدند، آمرزنده و مهربان است
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طور كامل به او داده  خاطر كارهايى كه كرده به كند، و پاداش هر كس به آيد و از خود دفاع مى مىو ياد كن روزى را كه هر كس 
زند كه مردم آن در امنيت و آسودگى خاطر بودند و روزىِ آنها از هر  خدا شهرى را مثَل مى 111شود شود، و به كسى ستم نمى مى

سزاى كارى كه كردند طعم گرسنگى  هاى خدا ناسپاسى كردند و خدا هم به نعمت اما مردم نسبت به. رسيد طرف به فراوانى برايشان مى
خدا نيز آنها را گرفتار عذاب . پيامبرى از خودشان برايشان آمد، اما آنها او را به دروغگويى متهم كردند 112و ترس را به آنها چشانيد
كنيد، شكر نعمتش را  ى شما كرده بخوريد، و اگر او را بندگى مىاز چيزهاى حالل و پاكى كه خدا روز 113كرد، زيرا كه ستمكار بودند

نام غير خدا كشته شده باشد بر شما حرام كرده  خدا فقط گوشت حيوان مرده و خون و گوشت خوك و آنچه را كه به 114جاى آوريد به
هاى خويش  زبان 115آمرزنده و مهربان است جويى و زياده روى از آن بخورد، بداند كه خدا كه ناچار شود و بدون لذّت اما كسى. است
كه از قول خدا دروغ  كسانى. ايد به خدا نسبت دهيد اين حالل است و اين حرام است، تا دروغى را كه بافته: دروغ نگشاييد و نگوييد را به
آن چيزهايى را كه پيش  117برند، ولى عذابى دردناك در پيش خواهند داشت در دنيا بهره اندكى مى 116شوند گويند رستگار نمى مى

  118كردند ما به آنها ستم نكرديم، بلكه آنها خود به خويشتن ستم مى. از اين به تو گفتيم، بر يهوديان حرام كرديم
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 كه از روى نادانى كار بد كردند و سپس توبه نموده و درستكارى كردند، آمـرزنـده و مـهـربـان اما خداوند تو نسبت به كسانى

. آورد جاى مى هاى خدا را به و شكر نعمت 120ابراهيم پيشوايى فرمانبردار خدا و حقگرا و يكتاپرست بود، و مشرك نبود 119اسـت
آنگاه به  122در دنيا به او نيكى عطا كرديم، و در آخرت نيز از شايستگان است 121خداوند او را برگزيد و به راه راست هدايتش كرد

حكم بزرگداشت روز شنبه و تعطيل  123آيين ابراهيم حق گرا و يكتاپرست پيروى كن، زيرا كه او مشرك نبودتو وحى كرديم كه از 
خداوند تو روز قيامت درباره چيزى كه در مورد آن اختالف . روز بر كسانى مقرّر شد كه درباره آن با يكديگر اختالف كرده بودند آن



را با حكمت و پند نيكو به راه خداوند خويش دعوت كن، و با آنها به بهترين شيوه  مردم 124كردند، ميان آنها حكم خواهد كرد مى
اند خوب  را هم كه هدايت گرديده شناسد، و كسانى اند بهتر مى را كه از راه او منحرف شده وگو نما، زيرا كه خداوند تو كسانى گفت
و اگر صبر كنيد، البته . اند سزا دهيد و انتقام بگيريد آنچه با شما كرده گيريد، فقط به اندازه دهيد و انتقام مى اگر سزا مى 125شناسد مى

كنند دلتنگ  هايى كه مى و بر آنها اندوه نخور و از نيرنگ. صبر كن، كه صبر تو هم با توفيق خداست 126آن براى شكيبايان بهتر است
  128زيرا كه خدا با پرهيزگاران و نيكوكاران است 127نباش،
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  17سوره اسراء 
  مكّى و داراى يكصد و يازده آيه

 نام خداوند بخشنده مهربان به

هاى خود  ايم، برد تا برخى از نشانه اش را از مسجدالحرام به مسجداالقصى، كه پيرامون آن را بركت داده منزّه است خدايى كه شبى بنده
اسرائيل ساختيم، كه جز من كارسازى  و به موسى كتاب آسمانى داديم، و آن را راهنماى بنى 1را به او بنمايانيم، كه او شنوا و بيناست

و در آن كتاب آسمانى به  3اى سپاسگزار بود كه با نوح در كشتى سوار كرديم، بدانيد كه نوح بنده اى فرزندان كسانى 2نگيريد
چون وعده اول بيايد، بندگان  4كنيد، سركشى كردنى بزرگ كشى مىكنيد، و سر اسرائيل اعالم كرديم كه دوبار در زمين فساد مى بنى

اى انجام  اين وعده. دنبال شما بگردند، و شما را كشتار و سركوب كنند ها به انگيزيم، تا در درون خانه بسيار نيرومندى را بر ضد شما برمى
اگر نيكى كنيد،  6افزاييم كنيم و بر تعداد شما مى ريتان مىگردانيم و به مال و فرزند يا سپس شما را بر آنها مسلّط مى 5يافتنى است

و چون وعده دوم بيايد، براى اين كه شما را اندوهگين سازند، داخل . ايد ايد، و اگر بدى كنيد، بدى به خود كرده نيكى به خود كرده
  7نابود كنندمسجد شوند، همچنان كه بار اول داخل آن شدند، و به هرچه دست يابند آن را به كلّى 
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گرديم، و جهنّم را زندان كافران  اميد است كه خداوندتان به شما رحم كند، اما اگر شما به بدكارى بازگرديد، ما هم به مجازات شما بازمى

دهد كه  كنند، مژده مى كند، و به مؤمنانى كه كارهاى درست و شايسته مى اين قرآن مردم را به استوارترين آيين هدايت مى 8ايم ساخته
انسان همان طور كه دعاى خير  10ايم كه به آخرت ايمان ندارند، عذابى دردناك آماده كرده و براى كسانى 9پاداشى بزرگ دارند

نشانه شب را تاريك كرديم، و نشانه روز را . شب و روز را دو نشانه قرار داديم 11بسيار شتابزده استانسان . كند كند، دعاى بد مى مى
و نامه  12ايم ما هر چيزى را كامالً توضيح داده. ها و حساب را بدانيد دنبال كسب روزى برويد، و تا شمار سال وسيله ديدن ساختيم تا به

آوريم، تا در آن  اى گشوده برايش بيرون مى ايم، و روز قيامت آن را چون نامه ود او آويختهاعمال و سرنوشت هر انسانى را به گردن خ
سود خود هدايت  هر كس هدايت شود به 14ات را بخوان، خودت امروز براى حسابرسى كافى هستى نامه: گوييم و به او مى 13بنگرد

را  و ما تا پيامبرى نفرستيم كسى. دارد س بار گناه ديگرى را برنمىك و هيچ. شده، و هر كس گمراه شود به زيان خويش گمراه شده است
. كنيم كه در آن به نافرمانى خدا بپردازند چون بخواهيم شهرى را نابود كنيم، ثروتمندان و قدرتمندان آن را وادار مى 15كنيم عذاب نمى



وام بسيارى را پس از نوح هالك كرديم، و خداوند تو براى اق 16سازيم شود، و آن را به كلّى نابود مى در نتيجه عذاب بر آن واجب مى
  17ديدن و آگاه بودن از گناهان بندگانش كافى است
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داريم تا نكوهيده و رانده  آنگاه جهنّم را براى او مقرّر مى. دهيم كه دنياى زودگذر را خواهد، خيلى زود به هر كه هرچه خواهيم مى كسى
ما، هم اين گروه و  19شود كه آخرت را خواهد و براى آن كوشش كند و مؤمن باشد، از كوشش او قدردانى مى و كسى 18بدان درافتد

ببين چگونه برخى را بر برخى برترى  20شود كنيم، كه عطاى خداوند تو از كسى منع نمى هم آن گروه را، با عطاى خداوندت كمك مى
با خداى يكتا، خداى ديگرى نگير، چون سرزنش شده و بدون  21هاى بيشترى دارد برترىايم، و مسلما آخرت درجات بزرگتر و  داده

اگر يكى از آنها يا هر دو . خداوند تو حكم كرد كه فقط او را بندگى كنيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد 22اى خواهى نشست ياور در گوشه
و از روى مهربانى با  23ن پرخاش نكن و با آنها به احترام سخن بگوىآنها پيش تو به پيرى برسند، به آنها اُف هم نگو و به ايشا

اى خداوند من، به آنها رحم كن، همچنان كه وقتى من كوچك بودم به من رحم كردند و مرا : فروتنى و تواضع با آنها رفتار كن، و بگو
حق خويشاوندان و  25آمرزد كنندگان را مى ما او توبهاگر درستكار باشيد، مسل. داند خدا آنچه را در دل شماست بهتر مى 24بزرگ كردند

كنندگان برادران شيطانند، و شيطان نسبت به  چون ريخت و پاش 26ماندگان را به ايشان بده، و ريخت و پاش نكن تهيدستان و در راه
  27خداوند خود ناسپاس بود
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خاطر پرهيز از  دستت را، به 28گردانى، پس با آنها به نرمى سخن بگوى مى روىاگر به اميد گشايشى كه از خداوند خود دارى، از آنها 
خداوند تو روزى  29بخشش، به گردنت نبند، و آن را كامالً باز هم نكن، تا هرچه دارى ببخشى، كه مالمت شده و حسرت زده بنشينى

. فرزندان خود را از ترس فقر نكشيد 30انش آگاه و بيناستچون او به حال بندگ. گرداند كند يا كم مى را براى هر كه خواهد فراوان مى
و به زنا نزديك نشويد، چون زنا، كارى بس زشت و راهى بد  31كشتن آنها گناهى بزرگ است. دهيم ما روزى آنها و شما را مى

شود، براى بازمانده او تسلّطى گناه كشته  كه بى كسى. كه بحق باشد و انسانى را كه خدا جانش را محترم داشته نكشيد، مگر آن 32است
و به مال يتيم، جز به نيكوترين شيوه،  33روى نكند، چون او از جانب ما يارى شده است پس در انتقام و قتل زياده. ايم بر قاتل قرار داده

و پيمانه را،  34شود ست مىو به عهد و پيمان خود وفا كنيد، زيرا كه درباره عهد و پيمان بازخوا. نزديك نشويد، تا اين كه به رشد برسد
دانى  و از آنچه نمى 35كار بهتر و عاقبتش نيكوتر است اين. فروشيد، كامل بدهيد، و با ترازوى درست وزن كنيد وقتى با پيمانه جنس مى

اه نرو، و در روى زمين با خودپسندى ر 36گيرند كار مورد بازخواست قرار مى خاطر اين پيروى نكن، چون گوش و چشم و دل، همه به
كارهاى بد پيش خداوند تو  همه اين 37رسد ها نمى توانى زمين را بشكافى، و بلندى قامتت هم به كوه چون با راه رفتن خود نمى

  38ناخوشايند است
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در جهنّم و با خداى يكتا، خداى ديگرى نگير، چون مالمت شده و رانده . هايى است كه خداوندت به تو وحى كرده است اينها حكمت

آيا خداوندتان براى شما پسران را انتخاب كرده و از فرشتگان دخترانى براى خود گرفته است؟ سخنى بس بزرگ  39افكنده خواهى شد
هاى گوناگون بيان كرديم، تا متوجه شوند و پند گيرند، ولى اين فقط بر نفرت آنها  صورت ما در اين قرآن حقيقت را به 40گوييد مى



 42جستند سوى صاحب عرش راهى مى گويند، با خداى يكتا خدايان ديگرى هم بودند، حتما به كه آنها مى اگر چنان: بگو 41افزايد مى
كه در آنها  هاى هفتگانه و زمين و كسانى آسمان 43گويند منزّه است و بسى برتر و واالتر است خداى يكتا، از اين چيزهايى كه مى

. فهميد گويد، ولى شما تسبيح آنها را نمى كه با ستايش او، او را تسبيح مى چيز نيست مگر آن گويند، و هيچ هستند تسبيح او را مى
اى ناپيدا قرار  كه به آخرت ايمان ندارند پرده خوانى، ميان تو و كسانى وقتى قرآن مى 44راستى كه خدا بردبار و آمرزنده است به
و چون در قرآن خداوند خويش را به . كنيم نفهمند، و گوششان را سنگين مىنهيم تا قرآن را  هايشان پوششى مى و بر دل 45دهيم مى

دهند، و  دهند به چه منظورى گوش مى دانيم كه وقتى آنها به تو گوش مى ما بهتر مى 46گردانند يكتايى ياد كنى، با نفرت روى برمى
 47كنيد شما فقط از مردى كه جادو شده پيروى مى: گويند گويند، آنگاه كه ستمگران مى گويند، چه مى وقتى با هم درِ گوشى سخن مى

آيا وقتى ما استخوان و خاك شديم، باز : گفتند 48كنند هدايت را پيدا نمى اند و راه آنها گمراه شده. گويند چيزها مى ببين كه درباره تو چه
  49با آفرينشى نو زنده خواهيم شد؟
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چه كسى ما : خواهند گفت. رسد، باز هم برانگيخته خواهيد شد تر از آنچه به فكرتان مى يا مخلوقى سخت 50سنگ باشيد يا آهن،: بگو
كار  چه وقت اين: گويند دهند و مى آنگاه سرهايشان را براى تو تكان مى. كه نخستين بار شما را آفريد همان كسى: گرداند؟ بگو را بازمى

كنيد و  خواند و شما با ستايش او دعوتش را اجابت مى كه شما را مى روزى 51باشدممكن است نزديك : صورت خواهد گرفت؟ بگو
سخنى گويند كه نيكوتر است، زيرا شيطان در : به بندگان من بگو 52ايد كنيد كه فقط مدت كمى در دنيا و در گور درنگ كرده گمان مى

. خداوند شما به حال شما داناتر است 53شمن آشكار انسان استزند، چون شيطان د هم مى كند و ميانشان را به گرى مى بين آنها فتنه
را كه  و خداوند تو كسانى 54ايم كارسازى آنها نفرستاده و ما تو را به.كند كند و اگر بخواهد شما را عذاب مى اگر بخواهد به شما رحم مى

 55ر از ايشان برترى داديم، و به داود زبور را داديمما برخى از پيامبران را بر برخى ديگ. شناسد ها و زمين هستند خوب مى در آسمان
توانند زيان و محنت را از شما بردارند يا آن را  آنها نمى. پنداريد به كمك بخوانيد جاى خداى يكتا، خداى خود مى را كه به كسانى: بگو

اى براى تقرّب به  دا نزديك ترند، خود وسيلهخوانند، هر كدامشان به خ كه آنها به خدايى مى كسانى 56تغيير دهند و از شما بگردانند
هيچ  57ترسند، زيرا كه از عذاب خداوند تو بايد ترسيد و پرهيز كرد جويند، و به رحمت او اميد دارند و از عذاب او مى خداوندشان مى

اين امر در كتاب الهى . يمكن كنيم يا آن را به شدت عذاب مى شهرى نيست مگر اين كه ما آن را پيش از فرارسيدن قيامت نابود مى
  58نوشته شده است 
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ما به قوم ثمود، آن شتر ماده را، . چيزى ما را از فرستادن معجزات باز نداشت، به جز اين كه پيشينيان آن را دروغ شمردند و انكار كردند
و ياد كن هنگامى را كه به تو  59فرستيم دادن مى بيمما معجزات را فقط براى .كه دليلى روشن بود، داديم، ولى آنها به آن ستم كردند

و رؤيايى كه به تو نشان داديم، و آن درخت لعنت شده در قرآن، فقط براى آزمايش مردم . خداوند تو به مردم احاطه و تسلّط دارد: گفتيم
به آدم سجده : ا كه به فرشتگان گفتيمو ياد كن هنگامى ر 60شود شان افزوده مى دهيم، ولى فقط بر سركشى ما مردم را بيم مى. بود
آيا : به من بگو: و گفت 61اى سجده كنم؟ آيا من به مخلوقى كه از گل درست كرده: همه آنها سجده كردند مگر ابليس كه گفت. كنيد

زنم و آنها  افسار مىكه بر من برتريش دادى؟ اگر به من تا روز قيامت مهلت دهى، بر فرزندان او، جز اندكى از آنها،  اين است آن كسى
هر كس از  63برو كه هر كس از آنها از تو پيروى كند، جزاى شما جهنّم است، كه كيفرى تمام است: خداوند فرمود 62كنم را مهار مى

ا شريك شو، و هايت برانگيز و بلغزان و با سواران و پيادگانت بر آنها بتاز، و در مال و فرزند با آنه آنها را كه توانستى با آوازت و وسوسه
تو بر بندگان من تسلّطى ندارى، و خداوندت براى كارسازى آنها كافى  64دهد و شيطان به آنها جز وعده دروغ نمى. به آنها وعده بده



دست آوريد، زيرا كه او نسبت به  سازد تا از فضل او روزى به خداوند شما كسى است كه كشتى را در دريا براى شما روان مى 65است
  66ربان استشما مه
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و چون خدا شما را . شوند خوانيد، به جز خدا، فراموش و گم مى كه آنها را به كمك مى چون در دريا به خطرى دچار شويد، همه كسانى
آيا در امان هستيد از اين كه در خشكى شما را در  67گردانيد، زيرا انسان ناسپاس است مى نجات داد و به خشكى رساند، از او روى

يا در امان هستيد از اين كه بار ديگر شما را به  68زمين فروبرد، يا بر شما طوفان شنى بفرستد و هيچ مددكارى براى خود پيدا نكنيد؟
رديد غرق كند، و شما در برابر ما خونخواهى سبب اين كه كفر ورزيديد و ناسپاسى ك دريا بازگرداند و طوفانى شديد به پا كند، و شما را به

هاى پاك را روزيشان  ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آنها را در زمين و دريا سواره راه برديم، و خوردنى 69براى خود پيدا نكنيد؟
كه نامه اعمالشان  كسانى. خوانيمكه هر گروهى را با پيشوايشان ب روزى 70كرديم، و آنها را بر بسيارى از مخلوقات خود برترى داديم

بينند كه به اندازه رشته باريكى كه ميان هسته خرماست به آنها ستم نشده  خوانند و مى شان را مى دست راستشان داده شود، نامه به
ه به تو وحى نزديك بود كه تو را از آنچ 72تر است كه در اين دنيا كور و كوردل است، در آخرت نيز كور و گمراه اما كسى 71است
داشتيم، نزديك بود  اگر تو را استوار نمى 73ايم منحرف كنند، تا بر ما چيزى غير از آن را نسبت دهى، و آنگاه با تو دوست شوند كرده

 كرديم، و براى خود در برابر ما ياورى آنوقت تو را دو چندان در دنيا و دو چندان در آخرت عذاب مى 74كه اندكى به آنها متمايل شوى
  75كردى پيدا نمى
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اين روشى  76ماندند صورت پس از تو فقط مدت اندكى مى در آن. و نزديك بود كه تو را از اين سرزمين بركَنَند تا از آنجا بيرونت كنند
نماز را از وقت گشتن  77يابى است كه در مورد مردمى كه پيش از تو براى آنها پيامبر فرستاديم جارى شده و در روش ما تغييرى نمى

و قسمتى از شب را  78خورشيد به هنگام ظهر تا تاريكى شب و نيز به هنگام سپيده صبح بخوان، كه نماز صبح مورد توجه است
خداوندا، در : و بگو 79اين نماز اضافى خاص توست، براى اين كه خدا تو را به مقامى ستوده و پسنديده برساند. نخواب و نماز بخوان

حق : و بگو 80كننده قرار ده ا و در هر كار، مرا صادقانه وارد كن و صادقانه بيرون بر، و براى من از جانب خود دليل و نيرويى يارىهر ج
كنيم براى مؤمنان شفا و رحمت است، ولى  ما از اين قرآن هرچه نازل مى 81آمد و باطل نابود شد، زيرا كه باطل نابود شدنى است

كشد، و چون بدى به او برسد  گرداند و خود را كنار مى چون به انسان نعمتى دهيم از ما روى مى 82افزايد ن مىستمگران را فقط زيا
از  84شناسد تر است بهتر مى را كه راهش درست كند، و خداوند شما كسى هر كس به راه و روش خود عمل مى: بگو 83شود نوميد مى

اگر بخواهيم آنچه  85روح امرى مربوط به خداوند من است، و به شما فقط اندكى از دانش داده شده است: بگو. پرسند تو درباره روح مى
  86كنى، بريم، و تو در برابر ما براى خود مددكارى پيدا نمى ايم مى را كه به تو وحى كرده
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اگر آدميان و جنّيان گرد آيند تا همانند اين قرآن را : بگو 87كه لطف او نسبت به تو بسيار استكه خداوند تو، خود رحمت آورد،  مگر آن
ما در اين قرآن براى مردم هرگونه مثَلى آورديم، ولى  88توانند همانند آن را بياورند، هر چند كه يكديگر را كمك كنند بياورند، نمى

اى از  آوريم، مگر اين كه براى ما چشمه هرگز به تو ايمان نمى: و گفتند 89پذيرند مىبيشتر مردم فقط از روى كفر و ناسپاسى آن را ن



كنى آسمان را  كه ادعا مى يا چنان 91يا باغى از درختان خرما و انگور داشته باشى، و در آن جويبارها روان سازى، 90زمين بجوشانى،
اى زرنگار داشته باشى، يا به آسمان باال روى، و باال  يا خانه 92ا حاضر آورى،پاره پاره بر سر ما افكنى، يا خدا و فرشتگان را در برابر م

منزّه است خداوند من، آيا من جز بشرى هستم كه به : بگو. رفتنت را هم باور نكنيم، تا براى ما كتابى فرود آورى كه آن را بخوانيم
آيا خدا : ايشان آمد، از ايمان آوردن باز نداشت، مگر اين كه گفتندهيچ چيز مردم را، پس از اين كه راهنمايى براى  93ام؟ رسالت آمده

كردند،  رفتند و زندگى مى اگر در روى زمين فرشتگانى بودند كه با آسودگى خاطر راه مى: بگو 94بشرى را به رسالت فرستاده است؟
اى شهادت ميان من و شما كافى است، زيرا كه او خدا بر: بگو 95فرستاديم اى به پيامبرى فرومى البته ما براى آنها از آسمان فرشته
  96نسبت به بندگانش آگاه و بيناست
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يابى، و روز قيامت آنها  را كه گمراه كند، هيچ يار و ياورى به جز خدا براى او نمى را كه خدا هدايت كند، هدايت شده است، و كسى كسى
اى سوزان به آن  جاى آنها جهنّم است، هرگاه كه شعله آن فرونشيند، شراره. كنيم محشور مىرا كور و الل و كر، به روى چهره درافتاده، 

آيا چون ما استخوان و خاك شديم، باز در آفرينشى نو زنده : اين كيفر آنهاست، زيرا آيات ما را انكار كردند و گفتند 97افزاييم مى
تواند مانند آنها را هم بيافريند، و براى آنها مدت  زمين را آفريده است مى ها و شوند كه خدايى كه آسمان آيا متوجه نمى 98شويم؟ مى

اگر شما خزاين رحمت : بگو 99كنند عمرى مقرّر داشته كه هيچ شكى در آن نيست؟ اما ستمكاران از روى حق پوشى آن را انكار مى
به  100يد، زيرا كه انسان بخيل و تنگ چشم استورزيد كردن و تمام شدن آن، بخل مى خداوند مرا هم داشتيد، باز از ترس خرج

كنم كه تو جادو  اى موسى، گمان مى: اسرائيل بپرس آنگاه كه پيش آنها آمد و فرعون به او گفت از بنى. موسى نُه معجزه آشكار داديم
و من فكر . كرده است ها نازل ها و زمين براى بصيرت انسان دانى كه اين معجزات را خداوند آسمان مى: موسى گفت 101اى شده
بنابراين ما او و تمام . فرعون خواست كه آنها را از سرزمين مصر ريشه كن كند 102شوى كنم كه تو، اى فرعون، هالك مى مى

و چون وعده آخرت فرارسد، . در اين سرزمين ساكن شويد: اسرائيل گفتيم و پس از او به بنى 103را كه با او بودند غرق كرديم كسانى
  104آوريم ا را با هم گرد مىهمه شم
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و ما قرآن را به تدريج  105دادن فرستاديم ما قرآن را بحق نازل كرديم و بحق نيز نازل شده است، و تو را فقط براى بشارت دادن و بيم
به آن ايمان بياوريد : بگو 106ما آن را نازل كرديم، نازل كردنى به كمال. نازل كرديم تا تو آن را آرام آرام و با درنگ بر مردم بخوانى

و  107افتند مىكنان بر خاك  كه پيش از اين به آنها دانش داده شده، چون قرآن بر آنها خوانده شود سجده يا ايمان نياوريد، كسانى
گريند و قرآن بر فروتنى آنها  افتند و مى و بر خاك مى 108منزّه است خداوند ما كه وعده خداوند ما انجام يافتنى است: گويند مى
نخوان و  نمازت را با صداى بلند. هاى نيكو از آنِ اوست اللّه را بخوانيد يا رحمان را بخوانيد، هر كدام را بخوانيد، نام: بگو 109افزايد مى

ستايش خاص خداى يكتايى است كه فرزندى ندارد و در : و بگو 110با صداى آهسته هم نخوان، و ميان اين دو راهى ميانه برگزين
  111و او را بزرگ دار، بزرگداشتى كامل. فرمانروايى شريكى ندارد و ناتوان نيست كه به يار و ياورى نيازمند باشد

 
  

  18سوره كهف 
  يكصد و ده آيهمكّى و داراى 

  نام خداوند بخشنده مهربان به



كتابى راست و استوار، تا از جانب  1ستايش خاص خدايى است كه قرآن را بر بنده خود نازل كرد و هيچ كجى و انحرافى در آن ننهاد،
و براى  2پاداشى نيكو دارند،كنند، مژده دهد كه  خداوند مردم را از عذابى سخت بيم دهد، و به مؤمنانى كه كارهاى درست و شايسته مى

  4كار بترساند خدا فرزند دارد، از اين: گويند را كه مى و تا كسانى 3هميشه در بهشت خواهند ماند
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شايد اگر به اين  5گويند آنها فقط دروغ مى. گويند بسى بزرگ است سخنى كه مى. گويند دانشى ندارند آنها و پدرانشان به سخنى كه مى

ما تمام چيزهايى را كه در روى زمين است براى زينت و زيبايى  6خاطرشان هالك كنى قرآن ايمان نياورند، از شدت تأسف خودت را به
ين را بريم و زم و ما آنچه را كه بر روى زمين است از بين مى 7ايم، تا مردم را بيازماييم كه كدامشان به عمل بهترند وجود آورده آن به

آنگاه كه آن  9انگيز ما بوده است؟ هاى شگفت اى كه اصحاب كهف و رقيم از نشانه آيا پنداشته 8آوريم صورت بيابانى بدون گياه درمى به
ما در آن غار آنها را ساليانى  10خداوندا، به ما رحمتى كن و وسيله هدايت ما را در كارمان فراهم ساز: جوانان به غار پناه بردند و گفتند

اند بهتر حساب  سپس آنها را از خواب بيدار كرديم، تا بدانيم كدام يك از آن دو گروه مدتى را كه خوابيده 11چند به خواب برديم
ند، و ما نيز بر آنها جوانانى بودند كه به خداوند خود ايمان آورد. گوييم راستى و درستى براى تو مى ما داستان آنها را به 12كند مى

ها و زمين است، و ما جز او  خداوند ما خداوند آسمان: هايشان را قوى ساختيم آنگاه كه برخاستند و گفتند و دل 13هدايتشان افزوديم
اينها قوم ما هستند كه براى خود  14ايم صورت سخنى دور از حقيقت گفته خوانيم، زيرا كه در آن خداى ديگرى را به كمك نمى

كس كه بر خدا دروغ  آورند؟ و كيست ستمكارتر از آن چرا براى سخن خود دليل روشنى نمى. اند به جز خداى يكتا درست كرده خدايانى
  15بندد؟ مى
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كنيد، پس به غار پناه بريد تا خداوندتان رحمت خويش را بر شما  جويى مى پرستند كناره حال كه از آنها و چيزهايى كه غير از خدا مى
بينى كه چون برآيد از غارشان بگردد و به جانب راست ميل كند، و  و خورشيد را مى 16بگستراند و گشايشى در كارتان فراهم سازد

هر كه را خدا هدايت . هاى خداست اين از نشانه. چون غروب كند ايشان را واگذارد و به جانب چپ بگردد، و آنها در شكاف غار هستند
پنداشتى كه آنها  ومى 17يابى كه به او كمك كند و او را هدايت نمايد را نمى ده، و هر كه را گمراه كند، كسىكند، او واقعا هدايت ش

و سگشان بر آستانه غار دو دست خود را دراز كرده . گردانيديم و آنها را به پهلوى راست و چپ مى. كه در خواب بودند آن بيدارند، و حال
چنين آنها را از خواب بيدار كرديم، تا از هم  و اين 18كردى شدى و فرار مى يافتى دچار ترسى شديد مى اگر بر حال آنها اطالع مى. بود

داند كه چقدر  خدا بهتر مى: گفتند. اى از روز يك روز يا پاره: ايد؟ گفتند چقدر خوابيده: يكى از آنها گفت. اند بپرسند كه چه مدت خوابيده
تر است، تا از آن براى شما بخرد و  اين پولتان به شهر بفرستيد، تا ببيند كدام يك از غذاهاى آن پاكيزه يكى از خودتان را با. ايد خوابيده
كنند، يا شما  زيرا اگر آنها شما را پيدا كنند، سنگسارتان مى 19و بايد با دقت و احتياط رفتار كند تا كسى از وضع شما آگاه نشود. بياورد

  20صورت هرگز رستگار نخواهيد شد ه در آنگردانند، ك را به دين خود برمى
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كه مردم درباره كار  هنگامى. بدينسان مردم را متوجه حال آنها كرديم، تا بدانند كه وعده خدا راست است و در آمدن قيامت شكّى نيست
كه بر كار ايشان  كسانى. حالشان داناتر استخداوندشان به . در جاى ايشان بنايى بسازيد: كردند، گفتند آنها با يكديگر گفت و گو مى

بعضى . آنها سه نفر بودند و چهارمين ايشان سگشان بود: گويند برخى مى 21سازيم در جاى آنها مسجدى مى: تر شده بودند گفتند آگاه
نفر بودند و هشتمين ايشان هفت : گويند اى مى و عده. گويند بدون دليل سخن مى. پنج نفر بودند و ششمين آنها سگشان بود: گويند مى

كس  درباره آنها بحثى ظاهرى بكن و از هيچ. دانند فقط اندكى تعداد آنها را مى. داند خداوند من تعداد آنها را بهتر مى: بگو. سگشان بود
راموش كردى، و چون ف. اگر خدا بخواهد: مگر اين كه بگويى 23كنم، كار را مى من فردا اين: هرگز نگو 22درباره آنها نظر نخواه

و  24ام، راهنمايى كند كارى كه بدان تصميم گرفته كارى بهتر از اين اميد است كه خداوند من مرا به: خاطر بياور و بگو خداوند خود را به
خدا بهتر : بگو 25]كه در تورات است سيصد و نه سال قمرى برابر با سيصد سال شمسى، چنان[در غارشان سيصد و نُه سال ماندند 

مردم ياورى جز او . چه بيناست و چه شنواست او. ها و زمين متعلق به اوست نهان و ناپيداى آسمان. داند كه چه مدت در خواب بودند مى
كسى نيست . هرچه از كتاب خداوندت به تو وحى شده است بخوان 26سازد را در فرمان و فرمانروايى خود شريك نمى و او كسى. ندارند

  27يابى و جز او هرگز پناهى نمى. ا دگرگون كندكه بتواند سخنان او ر
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ات را  دست آوردن زيور زندگى دنيا توجه و براى به. خواهند خوانند، و خشنودى او را مى با كسانى باش كه صبح و شام خداوندشان را مى

كند و كارش زياده روى است، اطاعت  پيروى مىايم و از دلخواه خود  كه دلش را از ياد خود غافل ساخته و از كسى. از ايشان برنگير
ما براى ستمگران آتشى . شود آورد و هر كه بخواهد كافر مى هر كه بخواهد ايمان مى. اين سخن حق از خداوند شماست: بگو 28نكن

ها را بريان  آن چهرهگيرد، و اگر آبى بخواهند، آبى چون مس گداخته، كه حرارت  هاى آن آنها را فرامى ايم كه سراپرده آماده كرده
اند، بدانند  كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده كسانى 29چه آب بدى و چه جايگاه بدى است. نوشانند كند، به آنها مى مى

 در آنجا با. هاى جاويد دارند كه در آن جويبارها روان است آنها بهشت 30كنيم را كه كار نيك كرده تباه نمى كه ما پاداش كسى
چه پاداش نيكويى و چه . زنند ها تكيه مى پوشند، و بر تخت هاى سبز از ديباى نازك و ستبر مى شوند، و جامه دستبندهاى طال آراسته مى

حكايت دو مرد، كه به يكى از آنها دو باغ انگور داديم، كه با درختان خرما احاطه شده : براى آنها مثَلى بزن 31استراحتگاه خوبى است
داد، و ميان آن دو باغ نيز نهرى  هيچ كم و كاست محصول خود را مى هر دو باغ بى 32يان آنها هم كشتزارى پديد آورده بوديمبود، و م

مال من از مال تو بيشتر است و : كرد گفت او به دوستش كه با وى گفت و گو مى. و همه محصوالت متعلق به او بود 33روان ساختيم
  34مندترماز حيث افراد نيز از تو توان
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كنم كه  و گمان نمى 35كنم كه اين باغ هرگز از بين برود فكر نمى: كه به خويشتن ستم كرده بود، وارد باغش شد و گفت و او، درحالى
كرد به  دوستش كه با او گفت و گو مى 36و اگر هم پيش خداوندم بازگردم، مسلّما جايى بهتر از اين خواهم داشت. قيامت بر پا شود

گويم كه خدا  اما من مى 37آيا منكر خدايى هستى كه تو را از خاك و سپس از نطفه آفريد و باألخره از تو مردى ساخت؟: وى گفت
دا چرا وقتى وارد باغت شدى نگفتى اين چيزى است كه خ 38سازم كس را شريك خداوندم نمى اختيار من است، و من هيچ صاحب

بسا خداوند من چيزى بهتر از  چه 39بينى، خواسته، و هيچ نيرويى جز به واسطه خدا نيست؟ اگر مرا از نظر مال و فرزند كمتر از خود مى
يا آبش به زمين  40حاصل درآيد، صورت زمينى خشك و بى باغ تو به من عطا فرمايد، و از آسمان باليى بر باغ تو نازل كند و آن به

خاطر خرجى كه براى آبادى آن  هايش از بين رفت، و به و بر آن باغ بال نازل شد و ميوه 41دست آرى را به يگر نتوانى آنفرونشيند و د
را شريك خداوند  اى كاش كسى: گفت ماليد و مى هم مى هايش را به چيز از پايه ويران شده و از بين رفته بود دست كرده بود و اينك همه



آنجا بود كه فهميد  43كس نبود كه به او كمك كند، و خود نيز قادر بر يارى خويش نبود و غير از خدا هيچ 42ساختم خود نمى
زندگى دنيا را براى آنها  44كردن فقط به خداى حقيقى اختصاص دارد، و نيكوترين پاداش و عاقبت خوش هم در اختيار اوست كمك

م، و به واسطه آن گياهان برويند و رشد كنند و انبوه شده در هم فروروند؛ و آنگاه مثَل بزن، كه چون آبى است كه از آسمان فروفرستي
  45و خدا بر هر كارى تواناست. خشك و خرد و خاشاك شوند و باد آنها را پراكنده سازد
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خداوند تو به پاداش بهتر و اش هميشه باقى است در پيش  مال و فرزند زينت زندگى دنياست، ولى كارهاى درست و شايسته كه نتيجه
يك  ها را به حركت درآوريم، و زمين را صاف و هموار بينى، و همه را گردآوريم، و هيچ كه كوه روزى 46اميد بستن به آنها نيكوتر است

ا را همچنان كه نخستين بار شم: شود به آنها خطاب مى. شوند و همه صف بسته بر خداوندت عرضه مى 47از ايشان را فرونگذاريم
هاى اعمال  و نامه 48پنداشتيد كه هرگز براى شما قرار حضورى مقرّر نخواهيم كرد ايد، ولى شما مى آفريديم، اكنون پيش ما آمده

اى است كه هيچ  واى بر ما، اين چه نامه: گويند باشند و مى بينى كه از آنچه در آن است هراسان مى شود، و گناهكاران را مى گشوده مى
يابند و خداوند تو  اند، همه را حاضر مى و هر كارى را كه كرده. بزرگى را فرونگذارده، بلكه همه را به حساب آورده استعمل كوچك و 

همه سجده كردند مگر ابليس كه از جنّيان . به آدم سجده كنيد: و ياد كن هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم 49كند به كسى ستم نمى
. كه او دشمن شماست آن گيريد؟ و حال جاى من دوست و ياور خود مى آيا باز او و فرزندانش را به. يدبود و از فرمان خداوندش سرپيچ

ها و زمين و به هنگام آفرينش خودشان حاضر و  من آنها را به هنگام آفرينش آسمان 50جاى خدا برگزيدند را به ستمگران چه بد كسى
پنداشتيد  آنهايى را كه مى: گويد كه خداوند به مشركان مى روزى 51گيرم خود نمىكنندگان را يار و مددكار  من گمراه. گواه نساختم

 52دهيم آنگاه ميان آنها هالكتگاهى قرار مى. كنند خوانند، ولى اجابتشان نمى آنها را به كمك مى. شريكان من هستند به كمك بخوانيد
  53كنند فتاد، و از آن راه گريزى پيدا نمىفهمند كه در آن خواهند ا بينند و مى گناهكاران آتش جهنّم را مى
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كه هدايت براى مردم آمد،  هنگامى 54كند ما در اين قرآن براى مردم هرگونه مثَلى آورديم، ولى انسان بيشتر از هر چيز ستيزه گرى مى
بايست روشى كه  هيچ چيز مانع آنها نبود كه ايمان بياورند و از خداوندشان آمرزش بخواهند، جز اين كه به علت كارهاى ايشان مى

پيامبران را براى ما  55درباره گذشتگان به انجام رسيده بود درباره ايشان نيز اجرا شود، و يا عذاب از پيش رويشان بر آنها فرود آيد
كنند تا با آن حق را  و كافران به باطل مجادله مى. فرستيم دادن درباره عاقبت كارهاى نيك و ترساندن از عاقبت كارهاى بد مى بشارت

ا پند كس كه به آيات خد و كيست ستمكارتر از آن 56گيرند اند به مسخره مى پايمال كنند، و آيات مرا و آنچه را كه بدان بيم داده شده
ايم تا آيات ما را نفهمند و  اى افكنده هاى آنها پرده بگرداند، و كارهايى را كه كرده است فراموش كند؟ ما بر دل داده شود، و او از آن روى
وند خدا 57يابند گاه هدايت نمى بنابراين اگر آنها را به راه راست دعوت كنى، هيچ. ايم تا سخن حق را نشنوند گوششان را سنگين ساخته

نمود، ولى براى  كرد، در عذابشان شتاب مى كردند آنها را مؤاخذه مى سزاى كارهايى كه مى اگر خدا به. تو آمرزنده و داراى رحمت است
اينها شهرهايى است كه چون مردم آن ستم كردند،  58اى است كه هرگز راه گريزى از آن ندارند هالكت آنها وقت از پيش تعيين شده

محل  تا به: و ياد كن آنگاه كه موسى به جوانى كه همسفرش بود گفت 59كرديم، و براى نابوديشان وقتى معين نموديمآنها را نابود 
چون به محل برخورد دو دريا رسيدند،  60دارم كار نكنم، از اين سفر دست برنمى هم رسيدن دو دريا نرسم، يا زمانى دراز صرف اين به

 راهش را در دريا پيش گرفت و رفتماهى خود را فراموش كردند و ماهى 
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آيا يادت هست : جوان گفت 62غذايمان را بياور كه ما در اين سفر رنج بسيار برديم: كه از آنجا گذشتند، موسى به جوان گفت هنگامى
خاطر آوردن آن بازداشت، و  وقتى كه ما در كنار آن صخره جا گرفته بوديم؟ من ماهى را فراموش كردم، و فقط شيطان بود كه مرا از به

هاى  پس جست و جوكنان به نشان قدم. آنجا همان جايى است كه در طلبش بوديم: موسى گفت 63طور عجيبى به دريا رفت ماهى به
را يافتند كه به او از جانب خود رحمتى عطا نموده و به وى از نزد خويش دانشى  ]خضر[اى از بندگان ما  آنجا بنده 64خود بازگشتند
اند به من  دنبال تو بيايم تا از آن دانش و كمال كه به تو آموخته دهى كه من به آيا اجازه مى: موسى به او گفت 65آموخته بوديم

توانى در مورد چيزى كه از آن آگاهى ندارى شكيبايى  و چگونه مى 67تو شكيبايى همراهى با مرا ندارى :او گفت 66بياموزى
دنبال  اگر به: او گفت 69كنم اگر خدا بخواهد مرا صبور خواهى يافت، و در هيچ كارى از فرمان تو سرپيچى نمى: موسى گفت 68كنى؟

. با اين شرط به راه افتادند، تا اين كه سوار كشتى شدند 70اره آن با تو سخن بگويممن بيايى، نبايد كه از من چيزى بپرسى تا خود درب
او  71آيا كشتى را سوراخ كردى كه اهل آن را غرق كنى؟ واقعا كه كار ناروايى كردى: موسى به او گفت. آن مرد كشتى را سوراخ كرد

خاطر قولى كه دادم و آن را فراموش كردم مرا مؤاخذه  به: سى گفتمو 72آيا به تو نگفتم كه تو شكيبايى همراهى با مرا ندارى؟: گفت
گناهى  آيا انسان بى: موسى گفت. آن مرد آن جوان را كشت. باز به راه افتادند تا به جوانى رسيدند 73نكن و در كارم بر من سخت نگير

  74راستى كه كار زشتى كردى را نكشته بود كشتى؟ به را كه كسى
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اگر بار ديگر از تو درباره چيزى پرسيدم، ديگر با من : موسى گفت 75آيا به تو نگفتم كه تو شكيبايى همراهى با مرا ندارى؟: گفتاو 

و به راه افتادند تا به شهرى رسيدند و از اهالى آن غذا خواستند، اما آنها از  76همراهى نكن، چون از جانب من معذور خواهى بود
موسى به او . او آن را درست و راست كرد. خواست فروريزد آنگاه در شهر ديوارى يافتند كه مى. وددارى كردندكردن ايشان خ مهمان
اينك تو را از . اكنون هنگام جدايى ميان من و توست: او به موسى گفت 77گرفتى كار از آنها مزدى مى خواستى براى اين اگر مى: گفت

اما كشتى، متعلق به بينوايانى بود كه با آن در دريا كار  78:كنم شكيبايى كنى آگاه مى علت كارهايى كه نتوانستى در برابر آنها
اما آن  79كرد ها را به زور تصاحب مى خواستم آن را خراب كنم، تا به دريا نروند، زيرا در راهشان پادشاهى بود كه كشتى. كردند مى

خواستيم كه خداوندشان فرزند بهترى به  80ادرش را به كفر و طغيان بِكشدترسيديم كه او پدر و م. جوان، پدر و مادرش مؤمن بودند
و اما ديوار، از آنِ دو جوان يتيم در آن شهر بود و زير آن گنجى متعلق به آنها بود، و  81تر از او باشد تر و مهربان آنها بدهد كه پاك

توانايى برسند و گنجشان را، كه از لطف خداوند تو بود، بيرون  خواست كه آنها به رشد و خداوند تو مى. پدرشان مردى درستكار بود
و از تو درباره ذوالقرنين  82اين راز كارهايى بود كه نتوانستى در برابر آنها شكيبايى كنى. كارها را از جانب خود نكردم و من اين. بياورند

  83:درباره او چيزى به شما خواهم گفت: بگو. پرسند مى
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 85دنبال همان راه و وسايل رفت او هم به 84قدرت رسانديم و راه و وسيله رسيدن به هر چيزى را به او نشان داديم را در زمين به ما او

به او . در آنجا قومى را يافت. كند آلود تيره رنگى غروب مى تا به محل غروب خورشيد رسيد و به نظرش آمد كه خورشيد در چشمه گل
را كه ستم  كسى: ذوالقرنين گفت 86خواهى درباره آنها روشى نيكو پيش گير خواهى آنها را عذاب كن و مى ن، مىاى ذوالقرني: گفتيم

كه ايمان  و اما كسى 87سختى مجازات خواهد كرد شود و خداوند او را به كنم، و سپس پيش خداوندش بازگردانده مى كند عذاب مى
تا به  89آنگاه راه ديگرى را در پيش گرفت 88گيريم دارد، و ما نيز كار را بر او آسان مى آورد و كار درست و شايسته كند، پاداشى نيكو



او  90كند كه براى آنها در برابر آن هيچ پوششى قرار نداده بوديم ديد كه خورشيد بر مردمى طلوع مى. محل طلوع خورشيد رسيد
در آنجا مردمى را . كه به ميان دو كوه رسيد تا هنگامى 92باز هم راه را دنبال كرد 91رفت، و ما از احوال او خبر داشتيم همچنان مى

آيا امكان دارد مالى در اختيار تو . كنند اى ذوالقرنين، يأجوج و مأجوج در زمين فساد مى: گفتند 93فهميدند يافت كه هيچ سخنى را نمى
شما با نيروى خود مرا كمك كنيد . اوند من به من عطا فرموده بهتر استآنچه خد: گفت 94قرار دهيم تا ميان ما و آنها سدى بسازى؟

تا آنگاه كه آهن . بدميد: چون ميان دو كوه انباشته شد، گفت. براى من قطعات آهن بياوريد 95تا ميان شما و آنها سدى محكم بسازم
أجوج و مأجوج نه توانستند از آن باال روند و نه گونه ي بدين 96براى من مس مذاب بياوريد تا روى آن بريزم: و گفت. را بگداخت

  97سوراخى در آن پديد آورند
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و  98كند، و وعده خداوند من راست است اما چون وعده خداوند من بيايد، آن را با خاك يكسان مى. اين از لطف خداوند من است: گفت
روز جهنّم را، آن  و آن 99و در صور دميده شود، و همه آنها را يكجا گردآوريم. روز مردم را واگذاريم تا چون موج در هم شوند در آن
آيا كافران  101آنها كه ديدگانشان از ياد من در پرده بود و توان شنيدن حق را نداشتند 100دهيم كه بايد، به كافران نشان مى چنان

 102ايم جاى من سرپرست و ياور خود بگيرند؟ ما جهنّم را براى پذيرايى از كافران آماده كرده توانند بندگان مرا به د كه مىان پنداشته
پندارند كه  كه كوشششان در زندگى دنيا تباه شده و خود مى كسانى 103آيا شما را از زيانكارترين مردم در كارهايشان آگاه كنيم؟: بگو

بنابراين اعمالشان به هدر رفته و ما روز قيامت . آنها كسانى هستند كه آيات خداوند خود و ديدار او را انكار كردند 104كنند كار نيكو مى
كردند، جزاى آنها جهنّم  كه كافر شدند و آيات من و پيامبرانم را مسخره مى سزاى آن و به 105شويم براى آنها ارزشى قايل نمى

براى هميشه در  107هاى بهشت محل پذيرايى آنهاست د و كارهاى درست و شايسته كردند، باغكه ايمان آوردن و كسانى 106است
شود  اگر دريا براى نوشتن كلمات خداوند من مركّب شود، دريا تمام مى: بگو 108آن خواهند ماند، و در پى تغيير مكان نخواهند بود

به . من بشرى مانند شما هستم: بگو 109ديگرى را به مدد آن بياوريمپايان رسد، هر چند درياى  كه سخنان خداوند من به پيش از آن
كه اميد ديدار خداوند خود را دارد، بايد كار درست و شايسته كند و در  بنابراين كسى. شود كه خداى شما، خدايى يگانه است من وحى مى

  110كس را شريك او نسازد پرستش خداوند خويش هيچ
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  19سوره مريم 

  مكّى و داراى نود و هشت آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

 3آنگاه كه زكريا خداوند خويش را پنهانى به كمك خواند 2اش زكرياست اين يادى از لطف خداوند تو به بنده 1كاف، ها، يا، عين، صاد
خداوندا، استخوان من سست شده و موى سرم از پيرى سپيد گرديده است، و من در كمك خواهى از تو، اى خداوند من، هرگز : گفت
 5پس، از لطف خودت جانشينى به من عطا فرما،. ترسم و زنم نازاست من درباره خويشاوندانم، بعد از مرگ خودم، مى 4ام بهره نبوده بى

ندا آمد كه اى زكريا، ما تو را به پسرى كه نامش  6عقوب ارث ببرد، و او را، خداوندا، شايسته و پسنديده گردانكه از من و از خاندان ي
توانم پسرى داشته  خداوندا، من چگونه مى: زكريا گفت 7نام ناميده نشده است دهيم، كه پيش از او كسى بدين يحيى است مژده مى

كار براى من  خداوند تو فرموده است كه اين. چنين است اين: فرشته گفت 8ام يرى ناتوان شدهكه زنم نازاست و من از پ آن باشم، و حال
نشانه : فرمود. اى قرار بده خداوندا، براى من نشانه: زكريا گفت 9كه چيزى نبودى آسان است، كه من پيش از اين تو را آفريدم درحالى



پس، زكريا از محراب خارج شد، و پيش قوم خود  10با مردم سخن بگويى توانى كه سالم هستى سه روز نمى تو اين است كه درحالى
  11رفت و با اشاره به آنها فهماند كه صبح و شام خداوند را به پاكى بستاييد
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اش  و به او مهربانى كرديم و پاكيزه 12و ما از كودكى به او حكمت عطا كرديم. اى يحيى، كتاب آسمانى را محكم و با جديت بگير

كه  كه زاده شد و روزى سالم بر او، روزى 14و با پدر و مادرش خوش رفتار بود و زورگو و سركش نبود 13ساختيم و او پرهيزگار بود
و  16رقى كناره گرفتو در اين كتاب مريم را ياد كن، آنگاه كه از خانواده خود به مكانى ش 15شود كه دوباره زنده مى ميرد و روزى مى

: مريم گفت 17صورت انسانى كامل بر او نمايان شد را پيش او فرستاديم و او به ]جبرئيل[ما روح خود . اى كشيد ميان خود و آنها پرده
تو من فرستاده خداوند تو هستم تا پسر پاكى به : گفت 18برم كه از خدا بترسى و پرهيزگار باشى من از تو به خداى رحمان پناه مى

 20ام كه دست هيچ بشرى به من نرسيده و من بدكاره نبوده آن توانم پسرى داشته باشم و حال من چگونه مى: مريم گفت 19ببخشم
اى براى مردم و رحمتى از جانب خويش  كار براى من آسان است، تا اين كه او را نشانه خداوند تو فرموده كه اين. چنين است اين: گفت

درد زايمان او را  22پس مريم عيسى را حامله شد و به جايى دور افتاده رفت 21است كه مقرّر شده و قطعى است كارى و اين. گردانيم
از زير پايش ندايى آمد  23اى كاش من پيش از اين مرده بودم و از يادها فراموش شده بودم: گفت. سوى تنه درخت خرمايى كشاند به

  25و تنه درخت را تكان بده تا براى تو خرماى تازه فروريزد 24ى روان ساخته استا كه غصه نخور، خداوند تو زير پايت چشمه
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 26گويم ام و امروز با كسى سخن نمى اى نذر كرده من براى خداى رحمان روزه: را ديدى بگو اگر كسى. بخور و بنوش و ديده روشن دار

اى خواهر  27اى اى مريم، كارى بس ناپسند كرده: گفتند. كه فرزندش را در آغوش داشت، او را پيش قوم خود آورد مريم درحالى
چگونه با كودكى كه در گهواره است : گفتند. مريم به فرزندش اشاره كرد 28هارون، پدرت مرد بدى نبود و مادرت هم بدكاره نبود

و هرجا باشم مرا با  30خدا به من كتاب آسمانى داده و مرا پيامبر گردانيده است. بنده خدا هستممن : كودك گفت 29سخن بگوييم؟
و مرا نسبت به مادرم نيكوكار كرده و مرا زورگو و  31ام، سفارش به نماز و زكات كرده است بركت ساخته و به من، تا وقتى كه زنده

. بن مريم است اين عيسى 33كه دوباره زنده شوم كه بميرم و روزى دم و روزىكه زاده ش و سالم بر من روزى 32بدرفتار نساخته است
كارى اراده كند، فقط به  چون به. منزّه است او. سزاوار خدا نيست كه فرزندى بگيرد 34كنند سخن راست و درستى كه در آن شك مى

راه راست اين . ست، پس فقط او را بندگى كنيداختيار شما اختيار من و صاحب خداى يكتا صاحب 35باشد باش؛ و مى: گويد آن مى
آيند چه  كه پيش ما مى روزى 37روز بزرگ پس واى بر كافران از حضور در آن. ها ميان خود دچار اختالف شدند اما آن گروه 36است

  38ولى ستمكاران امروز در گمراهى آشكارى هستند. بينند شنوند و چه خوب مى خوب مى
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ماييم كه زمين و هر كس كه بر روى  39آورند اما آنها در غفلتند و ايمان نمى. پايان آيد كه كار به روزى. روز پشيمانى بترسان آنها را از

 41و در اين كتاب ابراهيم را ياد كن، كه او پيامبرى راستگو بود 40شوند همه پيش ما بازگردانده مى. ماند آن است برايمان باقى مى
پدر، به من دانشى  42پرستى؟ اى براى تو ندارد، مى بيند و هيچ فايده شنود و نمى پدر، چرا چيزى را كه نمى: گفت آنگاه كه به پدرش



پدر، شيطان را بندگى نكن، زيرا كه او  43كنم من تو را به راه راست هدايت مى. از من پيروى كن. اند كه به تو داده نشده است داده
 45ترسم از جانب خداى رحمان عذابى به تو برسد، و تو يار شيطان باشى پدر، من مى 44مان بودنسبت به خداى رحمان سركش و نافر

حاال برو و مدتى دراز از . كنم كار دست برندارى تو را سنگسار مى اى ابراهيم، آيا تو از خدايان من بيزارى؟ اگر از اين: پدرش به او گفت
و از  47كنم، چون او نسبت به من مهربان است، خداوندم براى تو طلب آمرزش مى سالم بر تو، من از: ابراهيم گفت 46من دور باش

خواهم و اميد دارم كه در كمك خواهى از خداوندم تيره  كنم، و از خداوندم كمك مى پرستيد كناره جويى مى شما و هرچه جز خدا مى
پرستيدند كناره گرفت، اسحاق و يعقوب  جاى خداى يكتا مى بهچون ابراهيم از آنها و از چيزهايى كه  48بهره نباشم بخت و از اجابت بى

و در اين كتاب از موسى سخن  50و به آنها لطف كرديم، و نامشان را بلند آوازه ساختيم 49را به او عطا نموديم و همه را پيامبر كرديم،
  51اى مخلص و پيامبر بود او بنده: بگو
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و از لطف خود، برادرش هارون پيامبر را به او  52خوانديم، و براى سخن گفتن به خود نزديكش ساختيماز جانب راست كوه طور او را 

خانواده خود را به نماز و  54اى پيامبر بود هايش صادق و فرستاده او در وعده. و در اين كتاب از اسماعيل سخن بگو 53عطا كرديم
و ما  56و در اين كتاب از ادريس ياد كن، كه او راستگو و پيامبر بود 55نديده بودداد، و نزد خداوند خود شايسته و پس زكات فرمان مى

كه  پيامبرانى از فرزندان آدم، و از فرزندان كسانى. اينان گروهى از پيامبران بودند كه خدا به آنها لطف كرد 57او را بلندمرتبه گردانيديم
كه آيات خداى  هنگامى. كه هدايتشان كرديم و انتخابشان نموديم ائيل، و از كسانىبا نوح سوار كشتى كرديم، و از فرزندان ابراهيم و اسر

پس از آنها كسانى جانشين ايشان شدند كه نماز را فروگذاشتند و پيرو  58افتادند كنان به سجده مى شد گريه رحمان بر آنها تالوت مى
. ها كه توبه كردند و ايمان آوردند و كار درست و شايسته كردندمگر آن 59زودى سزاى گمراهى خود را خواهند ديد، شهوات شدند و به

هاى جاويدى كه خداوند بخشنده در جهان ناپيدا به بندگان  بهشت 60شوند و به ايشان هيچ ستم نخواهد شد آنها وارد بهشت مى
شنوند، و صبح و  سالم و درود مى در آنجا سخن بيهوده نخواهند شنيد، و فقط 61و وعده او انجام شدنى است. خويش وعده داده است
ما فرشتگان فقط به فرمان خداوند تو نازل  63كنيم اين بهشتى است كه به بندگان پرهيزگار خود عطا مى 62شام روزى خود را دارند

  64و خداوند تو فراموشكار نيست. آنچه در پيش روى ما و پشت سر ما و ميان آنهاست از آنِ خداست. شويم مى
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آيا همنام و . كردن او پايدارى كن پس فقط او را بندگى كن و در بندگى. باشد ها و زمين و آنچه ميان آنهاست مى اختيار آسمان او صاحب

آيا انسان به ياد  66شوم؟ آيا وقتى من مردم دوباره زنده از گور بيرون آورده مى: گويد انسان مى 65شناسى؟ همانندى براى او مى
آوريم، و  ها گرد مى به خداوندت سوگند كه آنها را با شيطان 67كـه چيـزى نبود؟ آن يش از اين ما او را آفريديم و حالآورد كه پ نمى

اند  تر بوده را كه نسبت به خداى رحمان سركش آنگاه از ميان هر گروه كسانى 68كنيم سپس آنها را به زانو درآمده دور جهنّم حاضر مى
كس از شما نيست مگر اين كه  و هيچ 70شناسيم را كه براى درافكنده شدن به جهنّم سزاوارترند بهتر مى ما كسانى 69كنيم جدا مى

دهيم، و ستمگران را، به زانو  اند نجات مى را كه پرهيزگار بوده آنگاه كسانى 71اين حكم حتمى خداوند توست. شود وارد جهنّم مى
جاى كدام يك از ما بهتر و : گويند چون آيات روشن ما را بر آنها بخوانند، كافران به مؤمنان مى 72گذاريم جاى مى درآمده، در آنجا به

كه  كسانى: بگو 74پيش از آنها چه بسيار مردمى را كه اثاث و منظر زندگى آنها بهتر از اينها بود، نابود كرديم 73محفلش نيكوتر است؟
آنگاه خواهند . كه عذاب يا قيامتى را كه به آنها وعده داده شده ببينند دهد تا هنگامى در گمراهى هستند، خداى رحمان به آنها مهلت مى
و كارهاى خوبِ . افزايد اند مى كه هدايت يافته و خدا بر هدايت كسانى 75تر است دانست كه جاى چه كسى بدتر و سپاهش ناتوان

  76ماندگار پيش خداوند تو داراى پاداشى بهتر و سرانجامى خوشتر است
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آيا از غيب آگاه بود يا از خداى  77حتما به من مال و فرزند داده خواهد شد؟: گفت كرد ديدى كه مى را كه آيات ما را انكار مى آيا كسى
و مال و فرزندى را  79افزاييم نويسيم و بر عذاب او پيوسته مى گويد مى ما آنچه را كه مى. چنين نيست 78رحمان پيمانى گرفته بود؟

جاى خداى يكتا، خدايانى براى خود گرفتند تا باعث عزّتشان  به 80آيد گذارد و خودش تنها پيش ما مى گويد، براى ما به جا مى كه مى
ان دانى كه ما شياطين را بر كافر آيا نمى 82كنند و دشمنشان خواهند بود آن خدايان عبادت ايشان را انكار مى. چنين نيست 81شوند

شماريم تا مهلت مقرّرشان به سر آيد و  ما روزها را براى ايشان مى. درباره آنها شتاب نكن 83ايم تا آنها را به گناه تشويق كنند؟ گماشته
سوى  و گناهكاران را تشنه كام به 85كنيم كه پرهيزگاران را گروه گروه پيش خداى رحمان جمع مى روزى 84زمان عذابشان فرابرسد

خداى رحمان : گفتند 87كس كه از خداى رحمان پيمان گرفته باشد روز كسى اختيار شفاعت ندارد، مگر آن در آن 86انيمر جهنّم مى
ها  نزديك است كه آسمان از هول اين سخن بِدرد، و زمين شكافته شود، و كوه 89واقعا سخنى زشت گفتيد 88فرزندى گرفته است

كه در  تمام كسانى 92سزاوار خداى رحمان نيست كه فرزندى بگيرد 91شوند قايل مىكه براى خداى رحمان فرزندى  90فروريزند،
و همه آنها  94خدا همه آنها را به حساب آورده و شمار آنها را دارد 93آيند ها و زمين هستند به بندگى پيش خداى رحمان مى آسمان

  95آيند روز قيامت تنها پيش خدا مى
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ما قرآن را به زبان تو  96دهد ها جاى مى اند، خداى رحمان محبت آنها را در دل و كارهاى درست و شايسته كرده كه ايمان آورده كسانى

چه بسيار مردمى را كه پيش از آنها نابود  97جو را بترسانى وسيله آن پرهيزگاران را بشارت دهى و مردم لجوج ستيزه آسان كرديم تا به
  98شنوى؟ بى و يا صدايى از آنها مىيا آيا يكى از آنها را مى. كرديم

  
  20سوره طه 

  مكّى و داراى يكصد و سى و پنج آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

از جانب كسى  3ترسد قرآن فقط تذكّر و پندى براى كسى است كه از خدا مى 2ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه در رنج افتى 1طا، ها
ها و زمين و ميان آنها  هرچه در آسمان 5خداى رحمان كه بر عرش استيال دارد 4هاى بلند را آفريده است نازل شده كه زمين و آسمان

خداى يكتا، كه هيچ خدايى جز او نيست  7داند تر از آن را مى اگر بلند سخن گويى، او راز نهان و نهان 6و زير خاك هست از آنِ اوست
اش  كه آتشى ديد و به خانواده هنگامى 9آيا داستان موسى به تو رسيده است؟ 8هاى نيكو و صفات نيك و برتر همه از آنِ اوست و نام
چون نزديك آتش آمد ندا  10اى از آن براى شما بياورم، يا در كنار آن رهنمونى بيابم بينم، شايد پاره من آتشى مى. اندكى بمانيد: گفت

  12پاى پوشت را بيرون آر كه تو در سرزمين مقدس طُوى هستى. من خداوند تو هستم 11داده شد كه اى موسى،
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پس مرا . من خداى يكتا هستم، هيچ خدايى جز من نيست 13:شود گوش فرادار ام، پس به آنچه وحى مى و من تو را انتخاب كرده
خواهم وقت آن را پنهان كنم تا هر كس براى كارهايى كه  قيامت آمدنى است، مى 14براى به يادداشتن من نماز بخوانبندگى كن، و 

صورت  رود، تو را از توجه به آن باز ندارد، چون در آن دنبال هوس خود مى كه به آن ايمان ندارد و به كسى 15كند پاداش داده شود مى
كنم، و  بر آن تكيه مى. اين عصاى من است: موسى گفت 17ست كه در دست راستت دارى؟اى موسى، آن چي 16هالك خواهى شد

 19اى موسى، آن را بينداز: خداوند فرمود 18كنم هاى ديگرى هم از آن مى و استفاده. ريزم با آن براى گوسفندانم از درختان برگ مى
آن را بگير و نترس، آن را به حالت اولش : فرمود خداوند 20كرد سرعت حركت مى چون آن را انداخت مارى بزرگ شد كه به

 22اين معجزه ديگرى است،. كه مرضى داشته باشد سپيد و تابان بيرون آيد و دستت را به گريبانت فروبر تا بدون اين 21گردانيم بازمى
خداوندا، به من حوصله : موسى گفت 24كند پيش فرعون برو كه سركشى مى 23تا از آيات و معجزات بزرگ خود به تو نشان دهيم

 29ام ياورى براى من قرار ده، و از خانواده 28تا سخنم را بفهمند، 27و گره از زبانم بگشا، 26و كارم را آسان نما، 25عطا فرما،
و تو را  33تا تو را بسيار ستايش كنيم، 32و او را در كار من شريك كن، 31وسيله او محكم كن، پشت مرا به 30هارون برادرم را،
و ما بار ديگر هم بر تو  36اى موسى، هرچه خواستى به تو داده شد: خداوند فرمود 35چون تو بر حال ما آگاهى 34بسيار ياد كنيم،
  37منّت نهاديم،
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دريا آن را به ساحل . كه او را در صندوقى بگذار و آن را در دريا بينداز 38:آنگاه كه به مادرت آنچه وحى كردنى بود وحى كرديم
كه  هنگامى 39و محبت خودم را بر تو ارزانى داشتم تا زير نظر من پرورش يابى. گيرد افكند، و دشمن من و دشمن او آن را مى مى

ترتيب تو را به مادرت  اين و نگهدارى كند؟ و بهرا به شما معرفى بكنم كه از ا آيا كسى: خواهرت پيش آنها رفت و به آنها گفت
هاى گوناگون  صورت و تو را به. را كشتى و ما تو را از غم نجات داديم و كسى. بازگردانديم تا چشمش به تو روشن شود و غصه نخورد

من تو را براى خودم پروردم و  40ىو اكنون اى موسى، به وقت مقرّر بيامد. و ساليانى چند در ميان مردم مدين ماندى. آزمايش كرديم
 43كند، پيش فرعون برويد كه او سركشى مى 42تو و برادرت آيات و معجزات مرا ببريد، و در يادكردن من كوتاهى نكنيد 41برگزيدم

كه باز هم بيشتر  ترسيم كه به ما آسيبى رساند يا آن خداوندا، ما مى: گفتند 44و با او به نرمى سخن گوييد، شايد متوجه شود يا بترسد
ما فرستادگان خداوند تو : پيش او برويد و بگوييد 46بينم شنوم و مى نترسيد، من با شما هستم، مى: خداوند فرمود 45سركشى كند

ه از ك و سالم بر كسى. ايم اى آورده ما براى تو از جانب خداوندت نشانه و معجزه. اسرائيل را با ما بفرست و آنها را آزار نده بنى. هستيم
اى : فرعون گفت 48به ما وحى شده كه عذاب براى آن كسى است كه حقيقت را دروغ شمرد و سرپيچى كند 47هدايت پيروى كند

خداوند ما آن كسى است كه آفرينش هر چيزى را به او عطا كرده و سپس هدايتش نموده : موسى گفت 49موسى، خداوند شما كيست؟
  51ه است؟حال گذشتگان چگون: فرعون گفت 50است
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كه زمين را  همان كسى 52نمايد كند و نه فراموش مى خداوند من نه اشتباه مى. علم آن در كتابى پيش خداوند من است: موسى گفت
پديد وسيله آن انواع گوناگون گياهان را  وجود آورده، و از آسمان باران را نازل كرده و به هايى به محل آسايش شما ساخته، و در آن راه

شما را از زمين  54هايى است در اين امر براى خردمندان نشانه. تا خودتان از آن بخوريد و حيواناتتان را در آن بچرانيد 53آورديم
هاى خود را به فرعون نشان داديم، ولى او آنها را  همه نشانه 55آوريم گردانيم و بار ديگر شما را از آن بيرون مى آفريديم و به آن بازمى

ما هم جادويى  57اى كه با جادوى خود ما را از سرزمينمان بيرون كنى؟ اى موسى، آيا پيش ما آمده: و گفت 56غ شمرد و نپذيرفتدرو
 58گاهى در زمينى صاف و هموار تعيين كن كه ما و تو از آن تخلّف نكنيم ميان ما و خودت وعده. آوريم مانند جادوى تو برايت مى



 60فرعون رفت و نيرنگ خويش را آماده كرد و بازآمد 59شن باشد و مردم پيش از ظهر جمع شوندوعده شما روز ج: موسى گفت
هر كه دروغ بندد در كار خود نوميد و . كند واى بر شما، بر خدا دروغ نبنديد كه خدا شما را به عذابى نابود مى: موسى به جادوگران گفت

اين دو تن : گفتند 62و مشغول شدند و با هم به آهستگى به نجوا پرداختندجادوگران با يكديگر به گفت و گ 61گردد زيانكار مى
پس نيرنگتان را كه  63خواهند با جادوى خود شما را از سرزمينتان بيرون كنند، و آيين خوب شما را از بين ببرند جادوگرند و مى

  64گردد ز شود كامياب مىكه پيرو امروز هر كسى. ايد يكى كنيد و در يك صف به مبارزه پردازيد انديشيده
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ها و عصاهاى خود را انداختند، با  چون آنها طناب. شما بيندازيد: موسى گفت 65اندازى يا نخست ما بيندازيم؟ اى موسى، تو مى: گفتند

نترس كه تو : گفتيم 67موسى در دلش ترسى احساس كرد 66خزند سرعت مى جادويى كه كرده بودند، به نظر موسى رسيد كه آنها به
اند، كار جادوگر است و  كارى كه كرده. اند ببلعد و آنچه در دست راستت دارى بينداز تا هرچه را كه درست كرده 68پيروز و برترى

فرعون به  70ما به خداوند هارون و موسى ايمان آورديم: جادوگران به سجده افتادند و گفتند 69شود جادوگر هر جا برود موفق نمى
دست و پايتان را . كه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ او استاد شماست كه به شما جادو آموخته است آيا پيش از آن: ها گفتآن

تر  آويزم و خواهيد دانست كه مجازات كدام يك از ما شديدتر و طوالنى دار مى تنه درخت خرما به برم، و شما را به برخالف هم مى
هر . دهيم كه ما را آفريده ترجيح نمى هرگز تو را بر معجزات و داليل روشنى كه براى ما آمده و بر كسى: تندجادوگران گف 71است

ما به خداوندمان ايمان آورديم تا خطاهاى ما، و آن  72توانى حكم كنى خواهى بكن، كه تو فقط در زندگى اين دنيا مى كارى مى
هر كس گناهكار پيش خداوند خود بيايد، جهنمى  73خدا بهتر و ماندگارتر است. مرزدجادوگرى را، كه ما را به آن مجبور كردى، بيا

و هر كس باايمان پيش او بيايد و  74كند ميرد تا به مرگ از عذاب برهد و نه به سالمت و راحت زندگى مى شود كه در آن نه مى مى
انى كه جويبارها در آن روان است، و براى هميشه در آن هاى جاود بهشت 75:كارهاى درست و شايسته كرده باشد، درجات عالى دارد

  76اين پاداش كسى است كه خود را پاك ساخته است. خواهد ماند
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و به موسى وحى كرديم كه بندگان مرا شبانه بيرون بر، و برايشان در دريا راهى خشك باز كن، و از رسيدن دشمن نترس و از غرق 

فرعون قوم خود را گمراه كرد و  78فرعون با سپاهيانش آنها را دنبال كرد، و دريا آنها را در خود غرق نمود 77شدن بيم نداشته باش
منّ و «اسرائيل، ما شما را از دشمنتان نجات داديم، و در طرف راست كوه طور با شما وعده نهاديم، و برايتان  اى بنى 79هدايت نكرد

ايم بخوريد و در آن زياده روى نكنيد، چون خشم من بر شما نازل  هاى پاكى كه روزى شما كرده از خوردنى 80نازل كرديم» سلْوى
را كه توبه كند و ايمان آورد و كار درست و شايسته كند و در  من كسى 81شود شود، و هر كس مورد خشم من قرار گيرد نابود مى مى

قوم من : موسى گفت 83چيز باعث شد كه زودتر از قومت پيش ما بيايى؟ موسى، چهاى : و گفتيم 82آمرزم راه راست گام بردارد مى
ما پس از تو قوم تو را آزمايش كرديم، و : خداوند فرمود 84سوى تو شتافتم تا، اى خداوند من، از من خشنود شوى من به. دنبال منند به

اى قوم من، آيا خداوندتان به شما وعده : ازگشت و گفتموسى خشمگين و اندوهناك پيش قوم خود ب 85سامرى آنها را گمراه كرد
نيكو نداده بود؟ آيا مدت جدا بودن من از شما طوالنى شد؟ يا خواستيد كه خشم خداوندتان بر شما نازل شود كه از وعده من تخلّف 

قوم فرعون با خود داشتيم در آتش ما به اختيار خود از وعده تو تخلّف نكرديم، ولى بارهايى را كه از زيورآالت : گفتند 86كرديد؟
  87انداختيم، و سامرى هم زيورآالت خود را در آتش انداخت
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اين خداى : و سامرى و پيروان او گفتند. اى بساخت كه صداى گوساله داشت و سامرى از آن زيورآالت مذاب براى آنها مجسمه گوساله
دهد و سود و زيانى برايشان  ديدند كه گوساله جوابى به آنها نمى آيا نمى 88بردو سامرى خدا را از ياد . شما و خداى موسى است

اختيار شما  صاحب. ايد وسيله گوساله آزمايش شده كه پيش از آن هارون به آنها گفته بود كه اى قوم من، شما به آن و حال 89ندارد؟
داريم تا موسى به  ما از پرستش آن دست برنمى: گفتند 90دخداى رحمان است، پس، از من پيروى كنيد و از فرمان من اطاعت نمايي

كه از من پيروى كنى؟ آيا از فرمان  92چيز مانع تو شد، اى هارون، وقتى ديدى آنها گمراه شدند، چه: موسى گفت 91نزد ما بازگردد
اسرائيل تفرقه  ميان بنى: يىمن ترسيدم كه بگو. اى پسر مادرم، به ريش و موى سرم چنگ نزن: هارون گفت 93من سرپيچى كردى؟

من چيزى : سامرى گفت 95اى سامرى، اين چه كارى است كه كردى؟: موسى گفت 94افكندى و سفارش و گفتار مرا رعايت نكردى
كار را برايم  نفس من اين. مشتى خاك از جاى پاى آن رسول، جبرئيل، برگرفتم و آن را در قالب گوساله ريختم. ديدم كه آنها نديدند

اى  و براى تو وعده. به من نزديك نشويد: اى به مردم بگويى برو، سزاى تو اين است كه تا زنده: موسى به او گفت 96ب جلوه دادخو
سوزانيم و خاكسترش را به دريا  كردى، نگاه كن كه آن را مى اينك خدايت را كه پيوسته پرستشش مى. شود است كه از آن تخلّف نمى

  98چيز را فراگرفته است تنها خداى يگانه است كه هيچ خدايى جز او نيست، و دانش او همهخداى شما،  97افشانيم مى
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بگرداند، روز  كه از آن روى كسى 99كنيم، و به تو از جانب خود قرآن را عطا كرديم چنين خبرهاى گذشته را براى تو حكايت مى ما اين

كه در  روزى 101كشند چه بد است بارى كه روز قيامت بر دوش مى. مانند همواره در آن حال مى 100كشد قيامت بار گناه بر دوش مى
فقط ده روز در گور : گويند كنند و مى آهسته با هم صحبت مى 102كنيم صور دميده شود، و گناهكاران را كبود چشم و كور محشور مى

فقط يك روز در گور : گويد دهد مى كس كه بهتر از همه نظر مى گويند آگاه تريم، وقتى كه آن ما به آنچه مى 103ايد مانده
و زمين را صاف و هموار  105كند خداوند من آنها را متالشى و پراكنده مى: بگو. پرسند ها مى از تو درباره كوه 104ايد مانده
كننده كه هيچ انحرافى در او  دعوتروز، همه مردم از آن  در آن 107كه هيچ كجى و پستى و بلندى در آن نخواهى ديد 106سازد، مى

آيد و فقط صدايى  و صداها در برابر خداى رحمان از روى خشوع پايين مى. كنند كنند و از دعوت او سرپيچى نمى نيست پيروى مى
نش كه خداى رحمان به او اجازه دهد و از گفتارش راضى باشد و سخ روز شفاعت سود ندهد، مگر از كسى در آن 108شنوى آهسته مى
ها در برابر خداى  روز چهره و در آن 110گيرد داند ولى علم آنها او را فرانمى زيرا كه خدا آينده و گذشته ايشان را مى 109را بپسندد

و هر كس كه كارهاى درست و  111گردد گمان زيانكار و نوميد مى كس كه ستمكار است بى شود، و آن زنده پاينده خاضع و خوار مى
چنين ما قرآنى به زبان عربى نازل  اين 112هراسد و از ضايع شدن پاداش ترسى ندارد من باشد از هيچ ستمى نمىشايسته كند و مؤ

  113گون داديم، شايد از نافرمانى و عذاب خدا بترسند يا توجهى پيدا كنند كرديم، و در آن هشدارهاى گونه
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: پايان رسد در خواندن آن شتاب نكن، و بگو كه وحى قرآن به تو به پيش از آن .فرمانرواى حقيقى خداى يكتاست كه واال و برتر است

اما او پيمان خود را فراموش كرد، و ما او را داراى عزم و اراده . ما پيش از اين با آدم پيمان بستيم 114خداوندا، دانش مرا زياد كن
كردن  همه سجده كردند، مگر ابليس كه از سجده. م سجده كنيدبه آد: و ياد كن آنگاه كه به فرشتگان گفتيم 115استوار نيافتيم
مبادا شما را از بهشت بيرون كند كه دچار رنج و زحمت . باشد اى آدم، اين شيطان دشمن تو و همسرت مى: گفتيم 116خوددارى كرد

 119گردى سوزش آفتاب مىشوى و نه دچار  و نه تشنه مى 118مانى شوى و نه برهنه مى تو در بهشت نه گرسنه مى 117شوى مى



در  120پايان راهنمايى كنم؟ خواهى تو را به درخت زندگانى ابدى و فرمانروايى بى اى آدم، آيا مى: اما شيطان او را وسوسه كرد و گفت
شت هاى به پس شروع كردند كه با برگ. اثر اين وسوسه، آدم و همسرش از ميوه آن درخت خوردند و شرمگاهشان برايشان آشكار شد

اش را پذيرفت و هدايتش  سپس خداوندش او را برگزيد و توبه 121آدم از فرمان خداوندش سرپيچى كرد و گمراه شد. آن را بپوشانند
و چون از جانب من براى شما هدايتى بيايد، هر كه از . همگى از بهشت پايين رويد كه دشمن يكديگريد: آنگاه خداوند فرمود 122كرد

بگرداند، زندگى سختى خواهد داشت و روز قيامت او  و هر كه از كتاب من روى 123شود بخت نمى هدايت من پيروى كند، گمراه و تيره
  125كه من بينا بودم؟ آن خداوندا، چرا مرا كور محشور كردى، و حال: گويد مى 124كنيم را كور محشور مى
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را  ما كسى 126شوى همان طور كه وقتى آيات ما براى تو آمد، تو آنها را فراموش كردى، امروز هم تو فراموش مى: فرمايد خداوند مى
آيا  127تر و پايدارتر است و قطعا عذاب آخرت سخت. كنيم چنين مجازات مى كه زياده روى كند و به آيات خداوندش ايمان نياورد، اين

ند؟ رو هاى ايشان راه مى براى هدايت آنها كافى نيست كه بدانند پيش از آنها اقوام بسيارى را نابود كرديم؛ اقوامى كه اكنون آنها در خانه
اگر سخنى كه خداوند تو پيش از اين گفته بود نبود، و مدت معينى مقرّر  128آموز براى خردمندان است هايى عبرت در اين امر نشانه

و پيش از طلوع خورشيد و پيش از غروب آن با ستايش خداوندت، . گويند صبر كن بر آنچه مى 129شد نشده بود، عذاب بر آنها الزم مى
ايم  هايى كه به گروهى از آنها داده به نعمت 130هاى روز خدا را تسبيح كن تا خشنود شوى ، و در ساعات شب و كنارهگوى او را تسبيح
ات را به  خانواده 131تر است و روزىِ خداوند تو بهتر و بادوام. اينها وسيله خوشى زندگى دنياست، تا آنها را با آن بيازماييم. چشم ندوز

و عاقبت خوش از آن . دهيم روزى تو را هم ما مى. خواهيم ما از تو روزى نمى. و خود بر آن استقامت داشته باشنماز خواندن فرمان ده، 
هاى آسمانى  آورد؟ آيا داليل روشنى كه در كتاب اى از جانب خداوندش نمى چرا پيامبر براى ما معجزه: گفتند 132پرهيزگاران است

خداوندا، چرا پيامبرى : گفتند كرديم، مى ا پيش از فرستادن پيامبر، آنها را به عذابى نابود مىاگر م 133گذشته است به آنها نرسيده است؟
زودى  به. شما هم منتظر باشيد. همه منتظرند: بگو 134كه ذليل و خوار شويم از آيات تو پيروى كنيم؟ براى ما نفرستادى تا پيش از آن

  135يافته كيست؟ د و هدايتخواهيد دانست كه رهروان راه راست چه كسانى هستن
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  21سوره انبياء 

  مكّى و داراى يكصد و دوازده آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

اى از جانب خداوندشان برايشان  هيچ تذكّر تازه 1خبرى رويگردانند رسيدگى به حساب مردم نزديك شده است و آنها همچنان در بى
و ستمگران آهسته به نجوا با هم . هايشان سرگرم است دل 2شنوند و همچنان به بازى مشغولند آيد، مگر اين كه آن را مى نمى
ند من از هر سخنى كه در خداو: پيامبر گفت 3كنيد؟ بينيد باز به جادو رو مى كه مى اين فقط بشرى مانند شماست، آيا با آن: گويند مى

هم  شايد آنها را خودش به. هاى آشفته و پريشان است اين قرآن خواب: اما گفتند 4آسمان و زمين است آگاه است، كه او شنوا و داناست
پيش از آنها  5بودها كه به پيامبران پيشين داده شده  اى بياورد، از همان معجزه پس بايد براى ما معجزه. بافته، يا شايد هم او شاعر است

فرستاديم  ما پيش از تو مردانى را به رسالت مى 6آورند؟ آيا اينها ايمان مى. مردم هيچ شهرى، كه آنها را نابود كرديم، ايمان نياورده بودند
ن را كالبدهايى كه پيامبرا 7هاى آسمانى پيامبران گذشته آگاهند، بپرسيد كه از كتاب دانيد از كسانى اگر نمى. كرديم كه به آنها وحى مى

اى را كه به آنها داده بوديم به انجام رسانديم و هر كس را  سپس وعده 8به غذا احتياج نداشته باشند نكرديم، و عمر جاودان هم نداشتند



و در آن از [ايم كه ياد شما در آن است  براى شما كتابى نازل كرده 9كنندگان را نابود ساختيم خواستيم نجات داديم و زياده روى كه مى
  10انديشيد؟ ، آيا نمى]شما سخن در ميان است
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چون عذاب ما را احساس  11شهرهاى بسيارى را كه مردمش ستمگر بودند در هم شكستيم، و پس از آنها قوم ديگرى را پديد آورديم

واى بر ما، كه ما : گفتند 13بازخواست شويد هاى خويش بازگرديد، تا به ناز و نعمت و به خانه. نگريزيد 12گريختند كردند، از آن مى
ما آسمان و زمين و  15كه آنها را چون كشته درو شده و خاموش گردانيديم و پيوسته گفتارشان همين بود، تا آن 14ستمكار بوديم

بلكه حق  17كرديم اب مىخواستيم، خودمان آن را انتخ اى مى اگر سرگرمى و بازيچه 16ايم آنچه را كه ميان آنهاست، به بازى نيافريده
هر كه در  18گوييد خاطر سخنانى كه درباره خدا مى و واى بر شما به. كوبيم تا آن را در هم شكند و نابود كند را بر سر باطل مى

 شب و 19شوند ورزند و خسته هم نمى كردن او تكبر نمى كه پيش او هستند از بندگى ها و زمين است از آنِ خداست، و كسانى آسمان
اگر در  21كنند؟ اند كه مردگان را زنده مى آيا براى خود خدايانى از زمين گرفته 20ورزند كار سستى نمى كنند و در اين روز نيايش مى

منزّه است خداى يكتا، خداوند عرش، از اين . شد آسمان و زمين خدايانى جز خداى يكتا وجود داشت، حتما آسمان و زمين خراب مى
كه مردم مورد بازخواست قرار  آن گيرد، و حال كند مورد بازخواست قرار نمى خداى يكتا درباره كارهايى كه مى 22گويند سخنان كه مى

اين سخن كسانى . درباره مقام خدايى آنها دليل خود را بياوريد: اند؟ بگو جاى خداى يكتا خدايانى براى خود گرفته آيا به 23گيرند مى
   24شناسند و به همين سبب از آن رويگردانند ولى بيشتر آنها حقيقت را نمى. ران پيش از من استاست كه با منند و نيز سخن پيامب
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خداى : گفتند 25كه به او وحى كرديم كه خدايى جز من نيست، پس فقط مرا بندگى كنيد پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر آن
كه خدا سخن بگويد، آنها سخن  پيش از آن 26اند بلكه آن فرشتگان بندگانى گرامى. منزّه است او. رحمان فرزندى اختيار كرده است

 كه خدا بپسندد داند؛ و فقط براى كسانى اند مى خدا آنچه را كه خواهند كرد و آنچه را كه كرده 27كنند گويند، و به فرمان او كار مى نمى
من هم خدايى سواى خداى يكتا هستم، به : هر كس از آنها كه بگويد 28كنند، و خود از ترس خدا هراسانند و خشنود باشد شفاعت مى

ها و زمين بسته بودند و ما آنها را  دانند كه آسمان آيا كافران نمى 29كنيم چنين مجازات مى ما ستمگران را اين. دهيم جهنّم كيفرش مى
هاى گران و استوار نهاديم تا زمين  و در زمين كوه 30آورند؟ اى را از آب پديد آورديم؟ آيا باز هم ايمان نمى ز زندهگشوديم و هر چي

و آسمان را سقفى محفوظ و محكم ساختيم، اما آنها از  31هاى فراخ پديد آورديم، باشد كه راه خود را بيابند مردم را نلرزاند؛ و در آن راه
و خدا آن كسى است كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد، كه هر يك در مدارى معين  32گردانند مى آن روىهاى  تفكر در نشانه

هر كسى طعم مرگ  34كه تو خواهى مرد آنها جاويدان باشند؟ آيا با آن. پيش از تو براى هيچ انسانى جاودانگى قرار نداديم 33شناورند
  35شويد آزماييم، و همه شما پيش ما بازگردانده مى ها مى ها و خوبى و ما شما را با بدى. چشد را مى
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كه آنها خود  كند؟ درحالى آيا اين همان كسى است كه از خدايان ما بدگويى مى: گويند كنند و مى ات مى چون كافران تو را ببينند مسخره
بنابراين عذاب . زودى آياتم را به شما نشان خواهم داد به. انسان شتابكار آفريده شده است 36ى رحمان و كتاب او هستندمنكر ياد خدا



اگر كافران از آن هنگام خبر داشتند  38گوييد اين وعده قيامت كى خواهد بود؟ اگر راست مى: گويند مى 37را به شتاب از من نخواهيد
 39كردند از چهره و از پشتشان بازدارند و حمايت نيز نخواهند شد، براى آمدن قيامت و عذاب عجله نمى توانند آتش جهنّم را كه نمى

توانايى بازگرداندن آن را ندارند و مهلتى نيز به آنها داده . كند رسد و آنها را مبهوت مى عذاب و قيامت به ناگهان به ايشان مى
: بگو 41گرفتند، آنها را فروگرفت كردند، و همان عذابى كه آن را به تمسخر مى ىپيامبران پيش از تو را هم مسخره م 40شود نمى

يا آنها جز ما  42دارد؟ با اين همه آنها از ياد خداوندشان رويگردانند كيست كه شما را شب و روز از عذاب خداى رحمان نگاه مى
توانند كمك كنند و از جانب ما نيز يارى و همراهى  ن هم نمىخدايانى دارند كه ايشان را از عذاب ما حفظ كنند؟ آن خدايان به خودشا

بينند كه ما به سراغ  آيا نمى. مند ساختيم، تا آنجا كه عمر طوالنى يافتند هاى خود بهره ما آنها و پدرانشان را از نعمت 43نخواهند شد
  44؟كاهيم؟ آيا باز هم آنها بر ما پيروز خواهند شد آييم و از اطراف آن مى زمين مى
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اگر اندكى  45شنوند شود، صدا را نمى اما كران، وقتى به آنها هشدار داده مى. ترسانم وسيله وحى از عاقبت كارتان مى من شما را به: بگو
نهيم، و به  ما ترازوهاى عدل را در روز قيامت مى 46اى واى بر ما كه ستمكار بوديم: گويند از عذاب خداوند تو به آنها برسد، مى

ها كافى  ما براى رسيدگى به حساب. آوريم و اگر عمل هموزن دانه ريز خردلى باشد، آن را به حساب مى. شود اى ستم نمى كس ذره هيچ
و پندى براى پرهيزگاران كند، و روشنايى  به موسى و هارون كتاب فرقان داديم كه حق و باطل را از يكديگر جدا مى 47هستيم
و اين قرآن يادآورى و پندى پربركت  49ترسند، و از روز قيامت بيمناكند كه در دل خود از خداوند خويش مى همان كسانى 48است

و پيش از اين ابراهيم را راهنمايى كرده بوديم، و او را خوب  50آيا شما منكر آن هستيد؟. ايم است كه ما آن را نازل كرده
ما پدرانمان را ديديم كه آنها را : گفتند 52پرستيد چيستند؟ هايى كه مى اين مجسمه: آنگاه كه به پدرش و قومش گفت 51ختيمشنا مى
اى يا با ما شوخى  گفتند، آيا حقيقت را براى ما آورده 54ايد مسلما شما و پدرانتان در گمراهى آشكارى بوده: گفت 53پرستيدند مى
و به خدا سوگند  56دهم ها و زمين است كه آنها را آفريده است، و من اين را شهادت مى ا خداوند آسمانخداوند شم: گفت 55كنى؟ مى

  57انديشم كه بازگشتيد و رفتيد، درباره اين بتانتان تدبيرى مى پس از آن
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كار را با خدايان ما  چه كسى اين: گفتند 58ها را، به جز بت بزرگشان را، همه را شكست و خرد كرد، تا مردم به آن مراجعه كنند بت

او را به حضور : گفتند 60كرده است نام ابراهيم از آنها به بدى ياد مى ايم جوانى به شنيده: گفتند 59كرده است؟ او واقعا ستمكار است
كار را بت بزرگ انجام  اين: فتابراهيم گ 62اى؟ اى ابراهيم، آيا تو با خدايان ما چنين كرده: گفتند 61مردم بياوريد، تا شهادت دهند

آنگاه سرشان  64شما خود ستمكار هستيد: آنها به خود آمدند و به يكديگر گفتند 63گويند از خودشان بپرسيد اگر سخن مى. داده است
يد كه هيچ سود و پرست جاى خدا چيزى را مى آيا به: ابراهيم گفت 65گويند دانى كه آنها سخن نمى تو خود مى: را پايين انداختند و گفتند

اگر مرد عمل هستيد او را : گفتند 67انديشيد؟ چرا نمى. پرستيد اُف بر شما و بر هرچه غير از خدا مى 66رساند؟ زيانى به شما نمى
 خواستند درباره او نيرنگ كنند، ولى ما مى 69اى آتش، بر ابراهيم سرد و سالمت باش: گفتيم 68بسوزانيد و خدايان خود را يارى كنيد

و به او فرزندى  71ايم برديم و ما او و لوط را نجات داديم و به سرزمينى كه در آن براى جهانيان بركت نهاده 70زيانكارشان ساختيم
  72اى چون يعقوب عطا كرديم و همه را درستكار و شايسته گردانيديم چون اسحاق و فرزندزاده
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دادن كارهاى خوب و خواندن نماز و دادن زكات  و به آنها انجام. كردند ما مردم را راهنمايى مىو آنها را پيشوايانى ساختيم كه به فرمان 

و لوط را ياد كن، كه به او حكمت و دانش داديم و او را از آن شهرى كه مردمش  73پرستيدند همه آنها ما را مى. را وحى كرديم
و او را در رحمت خويش داخل كرديم، چون او از  74مى بد و نافرمان بودندراستى كه آنها مرد به. كردند نجات داديم كارهاى پليد مى

اش را  و نوح را ياد كن آنگاه كه پيش از اين ما را به كمك خواند و ما او را اجابت كرديم و او و خانواده 75درستكاران و شايستگان بود
شمردند يارى كرديم، زيرا كه آنها مردم بدى  ت ما را دروغ مىو او را در برابر مردمى كه آيا 76از بال و اندوهى بزرگ نجات داديم

كردند، كه گوسفندان كسانى  اى داورى مى كه درباره مزرعه و داود و سليمان را ياد كن هنگامى 77ما همه آنها را غرق كرديم. بودند
مان آموختيم، و به هر يك از آن دو حكمت و و حكم حق را به سلي 78شبان در آن چريده بودند و ما شاهد داورى آنها بوديم شبانه بى

و به او آموختيم كه براى  79كارها را ما كرديم و اين. گفتند ها و پرندگان را رام داود ساختيم كه با او تسبيح مى و كوه. دانش عطا كرديم
سوى  و تندباد را رام سليمان ساختيم كه به فرمان او به 80كنيد؟ آيا سپاسگزارى مى. شما زره بسازد تا شما را از آسيب جنگ حفظ كند
  81دانستيم چيز را مى ما همه. سرزمينى كه ما به آن بركت داده بوديم روان بود
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گاه و ايوب را ياد كن آن 82و ما مراقب آنها بوديم.دادند كردند، و كارهاى ديگرى هم انجام مى و گروهى از ديوان براى او غواصى مى
ما دعاى او را مستجاب كرديم، و  83ترين مهربانانى ام و تو مهربان كه خداوند خويش را به كمك خواند و گفت كه من بيمار شده

اين رحمتى از جانب ما بود تا يادآورى و پندى . اش را، با همانند آنها را با ايشان، به او بازداديم بيمارى او را برطرف نموديم، و خانواده
ا را مشمول رحمت خود ما آنه 85و اسماعيل و ادريس و ذوالكفْل را ياد كن، كه همه از صابران بودند 84براى خداپرستان باشد

كه خشمگين برفت و پنداشت كه ما  را ياد كن هنگامى ]يونس[و ذوالنّون  86ساختيم، زيرا كه آنها از درستكاران و شايستگان بودند
و من  خداوندا، تو پاك و منزّهى. ها بناليد و آواز داد كه هيچ خدايى جز تو نيست گيريم، تا آنگاه كه در تاريكى هرگز بر او سخت نمى

و زكريا را ياد  88دهيم چنين نجات مى ما مؤمنان را اين. ما دعاى او را مستجاب كرديم، و از تنگنا و غم نجاتش داديم 87ستمكار بودم
ما دعاى او را مستجاب كرديم،  89خداوندا، مرا تنها نگذار، و تو بهترين وارثانى: كن آنگاه كه خداوند خويش را به كمك خواند و گفت

شتافتند و با اميد و بيم ما را  كارهاى نيك مى يى را به او عطا كرديم، و به همسر نازايش قابليت بارورى بخشيديم، زيرا آنها بهو يح
  90خواندند و در برابر ما فروتن بودند مى
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پسرش را نشانه و عبرتى براى جهانيان و مريم را ياد كن كه پاكدامنى خود را حفظ كرد، و ما از روح خويش در او دميديم، و او و 

ولى مردم دينشان را  92اين امت و آيين شماست، امت و آيينى يگانه، و من خداوند شما هستم، پس فقط مرا بندگى كنيد 91ساختيم
ؤمن باشد، از هر كس كار درست و شايسته كند و م 93گردند همه آنها پيش ما بازمى. ميان خود پاره پاره كردند و فرقه فرقه شدند

و محال است شهرى را كه نابود كرديم مردمش دوباره به دنيا  94نويسيم شود، و ما آن را براى او مى كوشش او قدردانى مى
و آن وعده راست نزديك شود، و  96سرعت سرازير گردند تا آنگاه كه يأجوج و مأجوج گشوده شوند و از هر بلندى به 95بازگردند

خطاب قهر رسد كه شما و  97آرى ما ستمكار بوديم. واى بر ما كه از چنين روز و حالى غافل بوديم: اند و گويندديدگان كافران خيره م
كه همه در  آن رفتند، و حال اگر اينها خدا بودند به جهنّم نمى 98پرستيديد، هيزم جهنميد و بدان درون خواهيد شد آنچه غير از خدا مى

كه پيش از اين از  كسانى 100]تا بدان اميد بسته و دل خوش دارند[شنوند  كشند ولى هيچ نمى اد مىآنها در جهنّم فري 99آن جاودانند
  101مانند ، از عذاب جهنّم دور مى]و ايمان آورده بودند[جانب ما براى آنها نيكويى مقرّر گرديده 
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وحشت بزرگ روز قيامت  102هايشان بخواهد و آرزو كند، جاودانند دلشنوند، و در بهشت، در ميان آنچه  آنها صداى آتش جهنّم را نمى
 103اين همان روزى است كه به شما وعده داده بودند: گويند كنند و مى و فرشتگان از آنها استقبال مى. كند آنها را غمگين نمى

اى است كه انجام آن  اين وعده. گردانيم ا بازمىگونه كه آفرينش را آغاز كرديم، آن ر همان. كه آسمان را چون طومار در هم پيچيم روزى
پس از تورات در زبور نوشتيم كه زمين را بندگان درستكار و شايسته من به ميراث  104كنيم كار را مى ما اين. به عهده ماست

ه به مردم جهان رحمتى اى پيامبر، ما تو را فقط براى اين ك 106پرستند در اين قرآن پيامى است براى مردمى كه مرا مى 105برند مى
اگر نپذيرفتند و  108شويد؟ آيا تسليم او مى. شود كه خداى شما خدايى يكتاست به من وحى مى: بگو 107كنيم فرستاديم

 109دانم وعده قيامتى كه به شما داده شده نزديك يا دور است و نمى. طور يكسان اعالم كردم من به همه شما به: گردانيدند بگو روى
دانم، شايد آن آزمايشى براى شما، و وسيله  و من نمى 110داند كنيد مى گوييد و آنچه را كه پنهان مى خدا سخنانى را كه آشكارا مى

اختيار ما خداى رحمان است، كه در مورد  و صاحب. حق حكم كن خداوندا، به: پيامبر گفت 111مندى تا به هنگام مرگ باشد بهره
  112وييد بايد از او كمك خواستگ چيزهاى ناروايى كه مى
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 22سوره حج  
  مدنى و داراى هفتاد و هشت آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

اش را از ياد  اى شيرخواره كه آن را بينند، هر شيردهنده روزى 1اى مردم، از خداوندتان بترسيد، كه زلزله قيامت حادثه هولناكى است
كه مست نيستند، ولى عذاب خدا سخت  آن بينى و حال نهد، و مردم را مست مى برد، و هر آبستنى از هول بار خود را به زمين مى مى

بر شيطان مقرّر  3نمايند ركشى پيروى مىكنند، و از هر شيطان س برخى از مردم بدون هيچ دانشى درباره خدا بحث و ستيزه مى 2است
اى مردم، اگر از دوباره زنده  4كشاند كند، و به عذاب آتش سوزانش مى شده كه هر كس او را به دوستى بگيرد، شيطان او را گمراه مى

ز نطفه و بعد از لخته شدن براى رسيدگى به حساب اعمالتان در شك و ترديد هستيد، توجه داشته باشيد كه ما شما را از خاك و سپس ا
ى خون و آنگاه از پاره گوشتى، با آفرينشى تمام و ناتمام، آفريديم، تا قدرت خود را براى شما آشكار كنيم، و آنچه را كه بخواهيم تا مدت

و . رت خود برسيدآوريم، تا به تدريج به منتهاى قد صورت كودكى از شكم مادر بيرون مى آنگاه شما را به. دهيم ها قرار مى معين در رحم
اند در اثر پيرى فراموش كنند و ديگر چيزى  رسند، تا آنگاه كه آنچه را فراگرفته ميرند، و برخى به سالخوردگى مى بعضى از شما مى

نگيز ا بينى، اما چون باران بر آن فروباريم بجنبد و نمو كند و از هرگونه گياه زيبا و بهجت و زمين را خشكيده و فرسوده مى. ندانند
  5بروياند
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و براى اين كه بدانيد كه قيامت  6كند، و او بر هر كارى تواناست اينها براى اين است كه بدانيد خدا حق است، و مردگان را زنده مى
از مردم كسى است كه بدون هيچ دانشى و رهنمودى  7كند آمدنى است، و شكّى در آن نيست و بدانيد كه خدا خفتگان قبور را زنده مى

او در دنيا خوار خواهد شد، . كند، تا مردم را از راه خدا منحرف كند تكبر و بزرگى مى 8كند و كتابى روشن درباره خدا بحث و مجادله مى
اى، وگرنه خدا به بندگان  ه كردهاين خوارى و عذاب كيفر كارهايى است ك 9چشانيم و روز قيامت هم عذاب آتش سوزان را به وى مى

اگر خيرى به او رسد، دلش بدان مطمئن . كند و از مردم كسى است كه خدا را زبانى و با دودلى بندگى مى 10كند خود ستم نمى
جاى خدا چيزى  به 11اين زيان آشكار است. دهد او هم دنيا و هم آخرت را از دست مى. تابد شود، و اگر باليى به او رسد، روى برمى مى

خواند كه  را به كمك مى كسى 12اين گمراهى زيادى است. دهد رساند و نه سودش مى خواند كه نه زيانى به او مى را به كمك مى
را كه ايمان دارند و كارهاى درست و  خدا كسانى 13چه بد ياور و مددكارى و چه بد همدمى است. باشد زيانش بيشتر از سودش مى

پندارد  هر كه مى 14كند خدا هر كارى را كه بخواهد مى. كند كه جويبارها در آن روان است هايى داخل مى ند به بهشتكن شايسته مى
تا خود را حلق آويز و [كند، ريسمانى به سقف آسمان ببندد و آن را به گردن خود بيندازد  كه خدا در دنيا و آخرت پيامبرش را يارى نمى

  15آنگاه بنگرد كه آيا اين نيرنگش چيزى را كه باعث خشمش شده از بين خواهد برد؟. ندو بعد آن را قطع ك[ خفه كند
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خدا روز قيامت ميان مردم باايمان  16كند و خدا هر كس را كه بخواهد هدايت مى. سان ما قرآن را با آياتى روشنگر نازل كرديم بدين

اى  آيا نديده 17چيز گواه است كند، زيرا كه خدا بر همه زرتشتيان و مشركان داورى مىو يهوديان و صابئيان و مسيحيان و [ مسلمانان[
ها و درختان و جانداران و بسيارى از مردم خدا را  ها و هر كس در زمين است و خورشيد و ماه و ستارگان و كوه كه هر كس در آسمان

هر كه را خدا خوار . اند و بسيارى از مردم نيز سزاوار عذاب شده ]كنند به ميل و با فروتنى مطابق قوانين الهى عمل مى[كنند؟  سجده مى
اينها دو گروه هستند كه درباره خداوندشان با هم به خصومت  18كند دارد، چون خدا هرچه بخواهد مى كس او را گرامى نمى سازد، هيچ
و بدان آب جوشان آنچه در  19شود جوشان ريخته مى براى كافران لباسى از آتش بريده شده، و از باال بر سرشان آب. اند برخاسته

هرگاه بخواهند از شدت  21و گرزهاى آهنين براى كوفتن بر آنها هست 20شود هايشان گداخته مى هايشان هست و نيز پوست شكم
را كه ايمان داشته و  سانىخدا ك 22بچشيد عذاب آتش سوزان را: گويند گردانند و به آنها مى غم از جهنّم بيرون آيند به آنجا بازشان مى

در آنجا با دستبندهايى از طال و مرواريد . كند كه در آن جويبارها روان است هايى مى اند وارد بهشت كارهاى درست و شايسته كرده
  23شوند، و لباسشان در آنجا از ابريشم است آراسته مى
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به كافران كه مردم را از راه خدا و مسجدالحرام، كه آن را براى همه  24شوند مىآنها به سخنان پاك و به راه خداى ستوده راهنمايى 
كه بخواهد به ستم از حق منحرف شود، عذابى  دارند، و نيز به كسى ايم، بازمى مردم، چه ساكن آن و چه مسافر باشند، يكسان قرار داده

كعبه جاى داديم، و به او گفتيم كه چيزى را شريك من نساز، و  و ياد كن آنگاه كه ابراهيم را در مكان خانه 25چشانيم دردناك مى
و در ميان مردم، حج را اعالم كن و آنها را به حج  26كنندگان و بر پاى ايستادگان و نمازگزاران پاكيزه دار خانه مرا براى طواف

تا شاهد و سهيم در منافع خويش باشند، و نام خدا را  27هاى دور پيش تو آيند، رو، از راه فراخوان، تا پياده و سوار بر شتران الغر سبك
پس، از آنها بخوريد و به درماندگان فقير نيز . اى كه خدا روزى آنها ساخته، ياد كنند بسته در روزهاى معلومى بر چهارپايان زبان

هر . اين احكام حج است 29به بگردندسپس بايد آلودگى و چرك از خود بزدايند، و به نذرهايشان وفا كنند، و دور خانه كع 28بخورانيد
گوشت چهارپايان براى شما حالل است، به جز آنچه بر شما . كس مقرّرات خدا را بزرگ شمارد، براى او پيش خداوندش بهتر است

  30هاى پليد و از سخن دروغ دورى كنيد پس، از بت. شود خوانده مى
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كه به خدا شرك آورد، مثل اين است كه از آسمان فروافتاده باشد  كسى. شريك خدا نسازيدحقيقت خواه و يكتاپرست باشيد، و چيزى را 
حقيقت اين است، و هر كه شعاير خدا را بزرگ شمارد، بدون شك اين از  31اى او را بربايد، يا باد او را به جايى دور بيفكند و پرنده

سپس قربانگاه آنها محلّ رسيدن به خانه كعبه . معين منافعى است در آن چهارپايان براى شما تا زمانى 32هاست پرهيزگارى دل
. ايم ياد كنند اى كه روزى ايشان ساخته بسته ايم، تا نام خدا را بر چهارپايان زبان براى هر امتى در مورد قربانى آدابى مقرّر كرده 33است

هايشان بترسد، و در  آنها كه چون نام خدا برده شود دل 34بده و خداى شما خدايى يكتاست، بنابراين تسليم او باشيد و فروتنان را مژده
شتران قربانى را  35كنند ايم انفاق مى خوانند و از آنچه روزيشان كرده رسد صبور هستند، و نماز مى هايى كه به آنها مى برابر مصيبت

كردن بر آنها ياد  اند نام خدا را براى قربانى پس وقتى بر پاى ايستاده. براى شما در آنها خيرى است. براى شما از شعاير خدا قرار داديم
يم، باشد كه ا چنين چهارپايان را رام شما ساخته اين. كنيد، و چون بر پهلو غلتيدند از آنها بخوريد، و به فقير و خواهنده بخورانيد

گونه آنها را رام شما ساخت تا  اين. رسد رسد، ولى پرهيزگارى شما به او مى گوشت و خون آنها هرگز به خدا نمى 36سپاسگزارى كنيد
خدا . كند خدا از مؤمنان دفاع مى 37و به نيكوكاران مژده بده. خدا را، به شكرانه اين كه شما را هدايت كرده است، به بزرگى ياد كنيد

  38يچ خيانتكار ناسپاسى را دوست ندارده
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اند، اجازه جنگ داده شده، و خدا بر  سبب اين كه مورد ستم قرار گرفته اند، به كه مورد حمله قرار گرفته و بر سر آنها تاخته به كسانى

اختيار ما خداى يكتاست، به ناحق از  صاحب: خاطر اين كه گفتند كه فقط به همان كسانى 39كردن و پيروز ساختن آنها تواناست يارى
ها و  كرد، ديرها و كليساها و كنيسه وسيله برخى ديگر از آنها دفع نمى اگر خدا برخى از مردم را به. شهر و ديار خود بيرون رانده شدند

خدا بسيار نيرومند . كند را كه او را يارى كند، يارى مى مسلّما خدا كسى. شد ن مىشود ويرا مسجدهايى كه نام خدا در آنها بسيار برده مى
كارهاى نيك  دهند و مردم را به خوانند و زكات مى قدرت برسانيم نماز مى كه اگر آنها را در زمين به همان كسانى 40و تواناست

كنند، پيش از  اگر تو را به دروغگويى متهم مى 41دست خداست م بهو پايان كارها ه. دارند دارند و آنها را از كارهاى زشت بازمى وامى
. طور و مردم مدين هم همين 43و قوم ابراهيم و قوم لوط، 42آنها قوم نوح و عاد و ثمود هم پيامبرانشان را به دروغگويى متهم كردند

چه بسيار  44مجازات من چگونه بود؟. مجازات كردماما سپس آنها را . من به كافران مهلت دادم. و موسى هم به دروغگويى متهم شد
هاى آب متروك، و آثار  هايشان فروريخته، و چاه هاى آنها، كه سقف خرابه. شهرهايى را كه نابود كرديم، چون مردمش ستمگر بودند

ه با آنها بفهمند، يا هايى داشته باشند ك كنند تا دل چرا در زمين گردش نمى 45صاحب، هنوز باقى است هاى گچكارى شده بى كاخ
  46هاست كور است هايى كه در سينه ها كور نيست، بلكه دل هايى كه با آنها بشنوند؟ زيرا چشم گوش
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و يك روز پيش . كند اى كه داده عمل نمى خدا هرگز برخالف وعده. خواهند كه عذاب هرچه زودتر بر آنها فرود آيد به تمسخر از تو مى
سپس . چه بسيار شهرهايى كه مردمش ستمگر بودند و من به آنها مهلت دادم 47شماريد هزار سالى است كه شما مىخداوند تو مثل 

كه  پس كسانى 49اى آشكارم اى مردم، من براى شما فقط هشداردهنده: بگو 48و بازگشت همه پيش من است. آنها را عذاب كردم
كوشند تا  كه در رد و انكار آيات ما مى و كسانى 50اى دارند رزش و روزى بزرگوارانهاند، آم ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده

پيش از تو هيچ رسول و پيامبرى نفرستاديم، مگر اين كه وقتى آيات را تالوت  51به گمان خود ما را به عجز آورند، اهل جهنمند



برد و آيات خويش را  افكند از بين مى خدا آنچه را كه شيطان مى اما. كرد افكند و القاى شبهه مى كرد، شيطان در سخن او چيزى مى مى
هايشان بيمار و سخت است وسيله  كه دل هاى شيطانى را براى كسانى تا القائات و وسوسه 52و خدا دانا و حكيم است. ساخت استوار مى

انشمندان بدانند كه قرآن حق است و از جانب و تا اين كه دانايان و د 53ستمگران دشمنى شديدى با حقيقت دارند. آزمايش قرار دهد
و خدا مردم باايمان را به راه راست هدايت . هايشان براى آن نرم گردد و بدان آرام گيرد باشد، تا به آن ايمان آورند و دل خداوند تو مى

انگيز بر آنها  يا عذاب روزى سخت و غم كنند، تا آنگاه كه قيامت ناگهان بر آنها فرارسد، و و كافران همواره در قرآن شك مى 54كند مى
  55فرود آيد
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اند  كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده آنگاه كسانى. كند روز فرمانروايى از آنِ خداست، كه ميان بندگانش داورى مى در آن
كه در راه خدا مهاجرت  و كسانى 57و كافران كه آيات ما را دروغ شمردند عذابى خواركننده دارند 56هاى پرنعمت خواهند بود در بهشت

و آنها را وارد جايگاهى  58دهندگان است دهد، زيرا كه خدا بهترين روزى كردند، آنگاه كشته شدند يا مردند، خدا به آنها روزى نيكو مى
اى كه به  كه مورد ستم قرار گرفته، اگر به اندازه كسى. چنين است آرى، اين 59ردبار استو خدا دانا و ب. كند كه از آن خشنود باشند مى

 60كند، چون خدا بخشايشگر و آمرزنده است او ستم شده ستمگر را مجازات كند، و بعد دوباره مورد ستم قرار گيرد، خدا او را كمك مى
كند،  كند و روز را داخل شب مى از شب و روز، شب را داخل روز مىطور كه خدا با افزودن و كاستن  سبب است كه همان اين بدان

سبب است كه خدا حق است، و چيزهايى كه  آرى، اين بدان 61تواند ستمديده را بر ستمگر پيروز گرداند، و خدا شنوا و بيناست مى
كند و زمين بدان  ا باران را از آسمان نازل مىاى كه خد آيا نديده 62خوانند باطل است، و خدا واال و بزرگ است جاى او به خدايى مى به

نياز و سزاوار ستايش  ها و آنچه در زمين است از آنِ خداست، و خدا بى آنچه در آسمان 63شود؟ خدا بسى دقيق و آگاه است سرسبز مى
  64است
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شوند، و آسمان را نگاه  دريا به فرمان او روان مىها در  اى كه خدا آنچه را كه در زمين است براى شما رام كرده، و كشتى آيا نديده
كه شما را زندگى بخشيد، آنگاه  و اوست آن 65دارد تا جز به اذن او بر زمين نيفتد؟ زيرا كه خدا نسبت به مردم رئوف و مهربان است مى

براى هر  66انسان بسيار ناسپاس است حقا كه. كند ميراند، و سپس براى رسيدگى به حساب اعمالتان دوباره شما را زنده مى شما را مى
مردم را به راه خداوندت بخوان، . بنابراين در كار دين با تو بحث و كشمكش نكنند. كنند امتى آيينى قرار داديم كه آنها از آن پيروى مى

 68كنيد آگاه است كه مىخدا از كارهايى : اگر با تو مجادله و ستيزه كردند، بگو 67كه تو بر هدايتى درست و بر راهى راست هستى
دانى كه خدا آنچه را كه در آسمان و  آيا نمى 69كرديد ميان شما داورى خواهد كرد خدا روز قيامت در مورد آنچه در آن اختالف مى

كنند كه  جاى خداى يكتا چيزى را بندگى مى به 70كار براى خدا آسان است داند؟ اينها همه در كتابى نوشته است و اين زمين است مى
كه آيات روشنگر ما بر  هنگامى 71و ستمگران ياورى نخواهند داشت. هيچ دليلى بر حقّانيت آن نازل نشده، و دانشى هم بدان ندارند

كه آيات ما را براى آنها  كه نزديك است به كسانى كنى، آن چنان شود، نشانه انكار را در چهره كافران مشاهده مى آنها خوانده مى
آيا شما را به چيزى بدتر از اين خبر دهم؟ آتش، كه خدا آن را به كافران وعده داده است، و چه بد : بگو. ور شوند خوانند حمله مى

  72سرانجامى است
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توانند حتى مگسى بيافرينند،  خوانيد، هرگز نمى مىجاى خداى يكتا به كمك  را كه به كسانى: اى مردم، مثَلى زده شده، به آن گوش دهيد
پرست هر دو  بت و بت. و اگر مگس چيزى از آنها بربايد قادر نيستند كه آن را از او بازستانند. كار همه گرد هم آيند اگرچه براى اين
خدا از فرشتگان و از مردم  74تواناست خدا بسيار نيرومند و. كه سزاوار اوست نشناختند خداى يكتا را آن چنان 73درمانده و ناتوانند

اى  76شود داند، و همه كارها به خدا بازگردانده مى آينده و گذشته ايشان را مى 75كند، كه خدا شنوا و بيناست رسوالنى انتخاب مى
و در راه خدا  77شويد ايد، ركوع كنيد و سجده كنيد و خداوندتان را بندگى كنيد و كار خوب بكنيد، تا رستگار كه ايمان آورده كسانى

اين همان . او شما را برگزيد، و براى شما در دين هيچ سختى و تنگنايى قرار نداد. كه سزاوار جهادكردن در راه اوست جهاد كنيد، چنان
اشد و شما هم بر او شما را پيش از اين، و نيز در اين قرآن، مسلمان ناميده است، تا اين پيامبر بر شما گواه ب. آيين پدرتان ابراهيم است

او موالى شماست، و چه خوب مواليى و چه خوب ياورى . بنابراين نماز بخوانيد و زكات بدهيد و به خدا توسل جوييد. مردم گواه باشيد
  78است
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  23سوره مؤمنون 
  مكّى و داراى يكصد و هجده آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

و  4دهند، و آنها كه زكات مى 3و آنها كه از كار بيهوده رويگردانند، 2خوانند، آنها كه با فروتنى نماز مى 1:مؤمنان موفق و رستگار شدند
كه  اما كسانى 6صورت سزاوار سرزنش نيستند مگر در مورد همسران يا كنيزانشان، كه در اين 5دارند، آنها كه شرمگاه خود را نگه مى
 9كنند، و آنها كه از نمازهاى خود مواظبت مى 8كنند، ها و پيمان خويش را مراعات مى ها كه امانتو آن 7غير از اين بجويند، تجاوزكارند،

سپس او را  12ما انسان را از شيره گل آفريديم 11مانند برند، و براى هميشه در آن مى كه بهشت را به ارث مى 10آنها وارثانند،
آنگاه نطفه را لخته خونى كرديم، و لخته خون را پاره گوشتى كرديم، و آن پاره  13اى در جايگاه استوار رحم قرار داديم صورت نطفه به

فرخنده و بزرگ . ها را با گوشت پوشانديم، و پس از آن انسان را در آفرينشى ديگر پديد آورديم گوشت را استخوان كرديم، و استخوان
باز در روز قيامت، براى رسيدگى به حساب اعمالتان، دوباره  و 15ميريد سپس شما مى 14است خداى يكتا كه بهترين آفرينندگان است

  17ايم باالى سر شما هفت آسمان آفريديم و ما از مخلوقات خود غافل نبوده 16شويد زنده مى
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و بدان آب براى  18ببريمتوانيم آن را از بين  ما اگر بخواهيم مى. و از آسمان آبى به اندازه فروفرستاديم، و آن را در زمين جاى داديم

و درخت زيتونى كه  19خوريد هاى فراوان هست كه شما از آن مى ها براى شما ميوه در آن باغ. هاى خرما و انگور پديد آورديم شما باغ
رى كه از شي. و چهارپايان براى شما مايه عبرت هستند 20دهد، و نان خورشى براى خورندگان است رويد، كه روغن مى در كوه سينا مى

ها سوار  و بر آنها و بر كشتى 21خوريد نوشانيم، و براى شما سودهاى فراوان دارند، و از گوشت آنها مى در شكم آنهاست به شما مى
آيا . شما جز او خدايى نداريد. اى قوم من، خداى يكتا را بندگى كنيد: او به قوم خود گفت. ما نوح را پيش قومش فرستاديم 22شويد مى

اگر خدا . خواهد بر شما سرورى كند مى. نوح بشرى مثل شماست: سران كافر قومش گفتند 23ترسيد؟ نى و عذاب خدا نمىاز نافرما



او مردى است كه  24ايم ما چنين چيزى در زمان اجداد خود هم نشنيده. فرستاد خواست كه مردم را هدايت كند فرشتگانى را فرومى مى
به او وحى  26خوانند ياريم كن خداوندا، حال كه مرا دروغگو مى: نوح گفت 25ما از او باز رهيم ديوانه شده، منتظر باشيد تا بميرد و

و چون فرمان ما آمد و آب از تنور بجوشيد، از هر نوع حيوان يك جفت نر و ماده و . كرديم كه زير نظر ما و به وحى ما كشتى را بساز
از ايشان كه پيش از اين بر او حكم عذاب رفته است، و درباره ستمكاران با من كس  ات را بر كشتى سوار كن، به جز آن نيز خانواده

  27سخن نگو، كه آنها همه غرق خواهند شد
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ستايش مخصوص خدايى است كه ما را از اين قوم ستمكار نجات : كه همراه تو هستند به كشتى نشستيد، بگو و چون تو و كسانى

هاست، و ما  ها و عبرت در اين داستان نشانه 29دهندگانى خداوندا، مرا در جايى پربركت فرودآور كه تو بهترين منزل: و بگو 28بخشيد
و به ميان آنها پيامبرى از خودشان فرستاديم كه به  31وجود آورديم آنگاه، پس از آنها مردم ديگرى را به 30كنيم مردم را آزمايش مى

سران كافر قومش كه آخرت  32ترسيد؟ آيا از نافرمانى و عذاب خدا نمى. شما جز او خدايى نداريد. يكتا را بندگى كنيدخداى : آنها بگويد
خوريد،  از آنچه مى. اين هم انسانى مثل خود شماست: شمردند و ما آنها را در زندگى دنيا نعمت فراوان داده بوديم، گفتند را دروغ مى

آيا به شما وعده  34و اگر از انسانى مثل خود اطاعت كنيد، مسلما زيانكار خواهيد بود 33نوشد د، مىنوشي خورد، و از آنچه مى مى
غير ممكن است، غيرممكن است، آنچه  35شويد؟ دهد كه چون مرديد و خاك و استخوان شديد، دوباره زنده از گور بيرون آورده مى مى

 37كنيم و ديگربار زنده نخواهيم شد ميريم و زندگى مى مى. يگر هيچ نيستجز همين زندگانى دنيوى ما د 36دهند به شما وعده مى
خوانند، ياريم  خداوندا، حال كه مرا دروغگو مى: آن پيامبر گفت 38بندد و ما به او ايمان نداريم اين مردى است كه بر خدا دروغ مى

عدآساى مرگبار آسمانى بحق آنها را فروگرفت، و چون و آن خروش ر 40زودى از كار خود پشيمان خواهند شد به: خداوند فرمود 39كن
  42آنگاه، پس از آنها مردم ديگرى را پديد آورديم 41خاشاكشان كرديم، كه ستمگران را از رحمت خدا دورى باد
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هرگاه . و باز هم پيامبران خود را پى در پى فرستاديم 43افتد گيرد و نه پس مى هيچ امتى از مهلتى كه براى او تعيين شده نه پيشى مى
شان ساختيم تا مايه عبرت  پيامبرى پيش امتى آمد، او را دروغگو خواندند، و ما هم آنها را يكى پس از ديگرى نابود كرديم و چون افسانه

هارون را با آيات خود و با معجزات آشكار آنگاه موسى و برادرش  44آورند دور باد از رحمت خدا مردمى كه ايمان نمى. ديگران شوند
 46ولى آنها تكبر ورزيدند و گردنكشى كردند، زيرا گروهى برترى طلب و سلطه جو بودند. پيش فرعون و سران قومش 45فرستاديم،

ابراين آنها را به دروغگويى بن 47باشند كه قوم آنها بندگان ما مى آن آيا به دو انسانى كه مثل خود ما هستند ايمان بياوريم؟ و حال: گفتند
و پسر مريم و مادرش را  49و به موسى كتاب آسمانى داديم، باشد كه آنها هدايت شوند 48شدگان گشتند متهم كردند، و از هالك

اى ه اى پيامبران، از خوردنى 50اى از قدرت خود ساختيم، و آنها را در زمين بلندى كه جايگاهى با آب روان داشت جاى داديم نشانه
اين امت و آيين شماست، امت و آيينى  51كنيد آگاهم پاكيزه بخوريد و كارهاى درست و شايسته كنيد، كه من از كارهايى كه مى

اى  ولى مردم دينشان را ميان خود پاره پاره كردند و فرقه فرقه شدند؛ و هر فرقه 52يگانه، و من خداوند شما هستم، پس، از من بترسيد
وسيله مال و فرزندى كه به آنها  پندارند به آيا مى 54بگذار تا مدتى در گمراهيشان بمانند 53خود دلخوش است به اعتقادات و روش

كه از ترس خداوند  كسانى 56فهمند خواهيم خيرى به ايشان برسانيم؟ نه، چنين نيست، آنها متوجه نيستند و نمى مى 55دهيم، مى
 59گيرند، و براى خداوندشان شريك نمى 58ن دارند،و به آيات خداوندشان ايما 57خويش هراسانند،
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آنها هستند كه در كارهاى  60هايشان ترسان است، گردند دل دهند، و از اين كه پيش خداوند خود برمى و آنچه بايد به انفاق بدهند مى
كنيم، و كتابى داريم كه  ما هر كس را فقط به اندازه تواناييش مكلف مى 61گيرند كار بر يكديكر پيشى مى شتابند و در اين خير مى

هاى آنها از اين قرآن در غفلت است، و  كنند نيست، بلكه دل طور كه فكر مى نه، اين 62شود گويد، و به آنها ستم نمى حق سخن مى به
گاه كه متنعمان و ناز پروردگانشان را گرفتار عذاب كنيم، تا آن 63دهند آنها به جز اين اعمال، كارهاى ديگرى نيز دارند كه انجام مى

خواندند و شما  آيات مرا براى شما مى 65شما از جانب ما كمك نخواهيد شد. امروز ناله و زارى نكنيد 64كنند آنوقت ناله و زارى مى
هم جمع شده و درباره آن افسانه سرايى و ها به دور  كرديد و شب و در برابر آن گردنكشى مى 66رفتيد گردانيديد و واپس مى مى روى

 68انديشند، يا براى آنها چيزى نازل شده كه براى نياكان آنها نازل نشده بود؟ آيا درباره سخنان خدا در قرآن نمى 67كرديد بدگويى مى
گويند كه پيامبر ديوانه است؟ پيامبر حقيقت را براى ايشان آورده، ولى بيشتر  يا مى 69شوند؟ اند كه منكر او مى يا پيامبر خود را نشناخته

. شد كه در آنها هستند تباه مى ها و زمين و تمام كسانى كرد، آسمان اگر حق از دلخواه آنها پيروى مى 70آنها حقيقت را دوست ندارند
يا تو از آنها  71ايم و آنها از پند و يادآورى احوال خويش رويگردانند ادهايم و پندشان د ولى ما ذكر احوال خودشان را برايشان آورده

كه  و كسانى 73خوانى تو آنها را به راه راست مى 72دهنده است خواهى؟ كه پاداش خداوندت بهتر است، و او بهترين روزى مزدى مى
  74به آخرت ايمان ندارند، از راه راست سخت منحرفند
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 75ورزند رحم كنيم و گزندى را كه به ايشان رسيده است برطرف كنيم، باز سرگشته و كوردل در سركشى خويش اصرار مى اگر به آنها
كه درى از عذاب سخت بر آنها  تا آن 76آنها را دچار عذاب كرديم، ولى آنها در برابر خداوندشان سر فرود نياوردند و زارى نكردند

اوست كه شما  78گزاريد چه اندك سپاس مى. كه براى شما گوش و چشم و دل بيافريد آن كسىاوست  77گشوديم، آنگاه نوميد شدند
دست  ميراند، و رفت و آمد شب و روز به كند و مى اوست كه زنده مى 79شويد را در زمين پديد آورد و همه در پيشگاه او گردآورده مى

اگر ما بميريم و خاك و استخوان شويم، : گفتند 81گفتند؛ كه پيشينيان مىنه، بلكه آنها همان را گفتند  80شويد؟ آيا متوجه نمى. اوست
اگر : بگو 83اين افسانه پيشينيان است. پيش از اين نيز به ما و پدرانمان اين وعده داده شده است 82شويم؟ آيا باز دوباره زنده مى

خداوند : بگو 85گيريد؟ آيا پند نمى: بگو. از آنِ خداست :خواهند گفت 84دانيد بگوييد كه زمين و هر كه در آن است از آنِ كيست؟ مى
اگر : بگو 87ترسيد؟ آيا از نافرمانى و عذاب خدا نمى: بگو. خدا: خواهند گفت 86هاى هفتگانه و خداوند عرش بزرگ كيست؟ آسمان

و در برابر او به كسى پناه  دهد كه پناه مى دست اوست؟ كيست آن دانيد بگوييد كيست آن كه هستى و فرمانروايى هر چيزى به مى
  89خوريد؟ پس چطور فريب مى: بگو. خدا: خواهند گفت 88ندهند؟
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چون آنوقت هر خدايى . خداى يكتا فرزندى نگرفته، و هيچ خدايى با او نيست 90گويند ما حق را برايشان آورديم، آنها دروغ مى
خدا داناى  91گويند خداى يكتا منزّه از اين سخنانى است كه مى. جستند برد، و همه بر يكديگر برترى مى مخلوقات خود را به سويى مى

خداوندا، كاش عذابى را كه به آنها وعده داده : بگو 92كنند نهان و آشكار است، و بنابراين بسى برتر از چيزهايى است كه شريك او مى
ايم به تو نشان  توانيم عذابى را كه به آنها وعده داده ما مى 94خداوندا، مرا جزو مردم ستمكار قرار نده 93دادى شده به من نشان مى

ها به تو  خداوندا، من از وسوسه شيطان: بگو 96يمدان گويند بهتر مى ما چيزهايى را كه مى. بدى را به نيكوترين شيوه پاسخ ده 95دهيم
خداوندا، مرا به دنيا : گويد كه مرگ يكيشان فرارسد، مى هنگامى 98آورم از اين كه پيش من بيايند و به تو پناه مى 97آورم پناه مى



گويد و پيش  سخنى است كه او مىاين . نه، چنين نيست. اى را كه ترك كرده بودم انجام دهم تا كارهاى درست و شايسته 99بازگردان،
گونه خويشاوندى ميانشان  روز هيچ و چون در صور دميده شود، در آن 100روى ايشان، تا روز قيامت، مانع و فاصله و برزخى است

 كه و كسانى 102كه ترازوى كارهاى نيكشان سنگين باشد موفق و رستگارند روز كسانى در آن 101نماند، و از حال يكديگر نپرسند
آتش  103اند، و براى هميشه در جهنّم خواهند ماند ترازوى كارهاى نيكشان سبك باشد، آنها هستند كه به خود زيان رسانيده

  104سوزاند و آنها در آنجا زشت رويند هايشان را مى چهره
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خداوندا، تيره بختى بر ما : گويند مى 105است؟اين سخنان دروغ : گفتيد شد، مى آيا شما نبوديد كه وقتى آيات من براى شما خوانده مى

: فرمايد خداوند مى 107كار را تكرار كرديم، ستمكاريم خداوندا، ما را از اينجا بيرون ببر، اگر اين 106غلبه كرد و ما مردمى گمراه بوديم
ما را . اى خداوند ما، ما ايمان آورديم: گفتند زيرا كه گروهى از بندگان من بودند كه مى 108در آتش گم شويد و با من سخن نگوييد؛
و شما . كرديد، تا آنجا كه ياد مرا از خاطرتان بردند شما آنها را مسخره مى 109كننده هستى بيامرز و به ما رحم كن كه تو بهترين رحم

 111آنها موفق و رستگارند .خاطر آن صبر و پايدارى كه كردند، به آنها پاداش دادم من هم امروز به 110خنديديد همچنان به آنها مى
: فرمايد مى 113از شمارگران بپرس. يك روز يا قسمتى از يك روز: گويند مى 112چند سال در زمين بوديد؟: فرمايد خداوند به آنها مى

ايم، و پيش  دهايد كه ما شما را بيهوده آفري آيا پنداشته 114دانستيد كه فقط مدت كمى در زمين بوديد اگر از واقعيت آگاهى داشتيد، مى
اختيار عرش گرامى است، وجود  هيچ خدايى جز او، كه صاحب. واالست خداى يكتا، آن فرمانرواى بر حق 115شويد؟ ما بازگردانده نمى

كار خود ندارد، حساب او پيش خداوندش خواهد  و هر كس با خداى يكتا، خداى ديگرى را بخواند كه هيچ دليلى براى اين 116ندارد
  118كننده هستى خداوندا، مرا بيامرز و به من رحم كن، كه تو بهترين رحم: بگو 117شوند ما كافران موفق و رستگار نمىو مسل. بود
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  24سوره نور 
  مدنى و داراى شصت و چهار آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

آياتى روشن و روشنگر فروفرستاديم، باشد كه متوجه شويد و اى است كه ما آن را نازل كرديم و آن را واجب ساختيم و در آن  اين سوره
به هر زن و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد، و اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد، در اجراى فرمان خدا نسبت به آنها ترحم و  1پند گيريد

كند، و زن  مرد زناكار فقط با زن زناكار يا زن مشرك ازدواج مى 2و بايد گروهى از مؤمنان شاهد مجازات آنها باشند. دلسوزى نكنيد
كه به زنان پاكدامن تهمت زنا  كسانى 3ازدواج با زناكار بر مؤمنان حرام است. گيرد زناكار را فقط مرد زناكار يا مرد مشرك به زنى مى

آنها مردمى . زنيد، و شهادت آنها را ديگر هرگز نپذيريدآورند، به آنها هشتاد تازيانه ب زنند و بر صحت ادعاى خود چهار شاهد نمى مى
و  5زدن توبه كنند، و كار خود را اصالح نمايند، زيرا كه خدا آمرزنده و مهربان است كه پس از تهمت مگر كسانى 4فاسق و بدكارند

بار به خدا سوگند بخورد كه راست زنند، و شاهدانى جز خودشان ندارند، هر يك از آنها چهار  كه به همسر خود تهمت زنا مى كسانى
و اگر آن زن چهار بار به خدا سوگند بخورد كه شوهرش دروغ  7و بار پنجم بگويد كه لعنت خدا بر او باد اگر دروغ بگويد 6گويد مى
رحمت خدا  اگر لطف و 9گويد و بار پنجم بگويد كه خشم خدا بر او باد اگر شوهرش راست مى 8شود گويد، عذاب از او برداشته مى مى

  10شديد پذير حكيم نبود، سخت دچار زحمت مى شامل حال شما نبود، و اگر خدا توبه
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مپنداريد اين دروغى كه ساختند براى شما شرّ است، بلكه خير شما در . كه آن تهمت بزرگ را زدند، گروهى از خود شما هستند كسانى

كه آن دروغ را ساخته  شركت داشته، به نسبت اشاعه آن مقصر و گناهكار است و كسىهر يك از آنها كه در پخش آن دروغ . آن است
چرا وقتى آن بهتان را شنيديد، مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان نيك نبردند و نگفتند كه اين تهمت  11عذابى بزرگ دارد
اگر لطف و  13اهد نياوردند، پيش خدا دروغگو هستندچرا بر صحت ادعاى خود چهار شاهد نياوردند؟ چون چهار ش 12آشكارى است؟

آنگاه كه اين شايعه را  14رسيد سزاى كارى كه كرديد عذابى بزرگ به شما مى رحمت خدا در دنيا و آخرت شامل حال شما نبود، قطعا به
كه آن  آن آورديد، و حال اى به حساب مى كرديد، و آن را كار ساده شنيديد و چيزى را كه بدان آگاهى نداشتيد بازگو مى از زبان يكديگر مى

ما حق نداريم در اين مورد سخنى بگوييم، خداوندا، تو منزّهى، اين : چرا وقتى آن را شنيديد نگفتيد 15پيش خدا گناهى بزرگ بود
خدا آيات را براى  17گاه چنين كارى را تكرار نكنيد كند كه اگر ايمان داريد ديگر هيچ خدا شما را نصيحت مى 16تهمتى بزرگ است؟

كه دوست دارند زشتكارى و تهمت زنا در ميان مسلمانان شايع شود، در  كسانى 18كند، و خدا دانا و حكيم است روشنى بيان مى شما به
اگر لطف و رحمت خدا شامل حال شما نبود، و اگر خدا رئوف و  19دانيد داند و شما نمى خدا مى. دنيا و آخرت عذابى دردناك دارند

  20شديد بان نبود، همواره دچار بال مىمهر
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كارهاى  هاى شيطان پيروى كند، بداند كه شيطان به هر كه از وسوسه. هاى شيطان پيروى نكنيد ايد، از وسوسه كه ايمان آورده اى كسانى

ولى خدا هر كس را بخواهد . شد نمىيك از شما پاك  و اگر لطف و رحمت خدا شامل حال شما نبود، هرگز هيچ. دارد زشت و ناروا وامى
كه در راه خدا  ثروتمندان و توانگران شما سوگند نخورند كه به خويشان و تهيدستان و كسانى 21سازد، و خدا شنوا و داناست پاك مى

مرزد؟ خدا آمرزنده و آيا دوست نداريد كه خدا شما را بيا. هاى آنها را ببخشند و چشم پوشى كنند بايد بدى. اند كمك نكنند مهاجرت كرده
زنند، در دنيا و آخرت ملعون و از رحمت خدا دور  خبر از فحشاء تهمت زنا مى كه به زنان باايمان پاكدامن بى كسانى 22مهربان است

 24دهند اند بر ضد آنها گواهى مى ها و پاهايشان درباره كارهايى كه كرده ها و دست كه زبان روزى 23هستند، و عذابى بزرگ دارند
زنان ناپاك براى  25دهد و خواهند دانست كه خدا حق روشن و آشكار است طور كامل به ايشان مى روز خدا جزاى شايسته آنها را به آن

آنها از آنچه ديگران . زنان پاك براى مردان پاك و مردان پاك براى زنان پا كند. مردان ناپاك و مردان ناپاك براى زنان ناپاكند
اى غير از خانه خود وارد نشويد، تا  ايد، به خانه كه ايمان آورده اى كسانى 26آنها آمرزش و روزى نيكو دارند. و دورندگويند بركنار  مى
  27كار براى شما بهتر است، باشد كه پند گيريد اين. كه آشنايى بدهيد و اجازه بگيريد، و به اهل آن خانه سالم كنيد آن
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اين براى . برگرديد، برگرديد: و اگر به شما گفته شد. كه به شما اجازه داده شود نيافتيد، وارد آن نشويد، تا آنرا در آن خانه  و اگر كسى
هاى غيرمسكونى كه كاال يا بهره و نفعى  بر شما گناهى نيست كه به خانه 28داند كنيد مى خدا كارهايى را كه مى. تر است شما پاكيزه

از نگاه ناروا خوددارى : به مردان مؤمن بگو 29داند كنيد مى كنيد و آنچه را پنهان مى آنچه را آشكار مىخدا . در آنجا داريد، داخل شويد
و به زنان مؤمن  30كنند آگاه است كار براى پاك ماندن آنها بهتر است، زيرا خدا از كارهايى كه مى اين. كنند، و عفت خود را حفظ كنند

و . هاى خود را آشكار نكنند، مگر آنچه قهرا از آن پيداست و عفت خود را حفظ كنند، و زينت از نگاه ناروا خوددارى كنند،: هم بگو



هاى خود را آشكار نكنند مگر براى شوهر يا پدر يا پدر شوهر يا پسر يا پسر شوهر  و زينت. هايشان بيندازند هاى خود را بر گريبان روسرى
ن همكيش خود يا كنيزان خود يا مردان خدمتكار خود كه بنا به طبيعت خويش تمايلى به يا برادر يا پسر برادر يا پسر خواهر خود يا زنا

اند  هايشان را كه پنهان كرده و چنان پاى بر زمين نزنند كه آن زينت. زنان ندارند يا كودكانى كه هنوز از امور جنسى اطالعى ندارند
  31اطاعت خدا بازگرديد تا رستگار شويداى مؤمنان، همگى به درگاه خدا توبه كنيد و به . معلوم شود
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خدا . كند نياز مى اگر فقير باشند، خدا از فضل خود آنها را بى. همسر و به غالمان و كنيزان درستكارتان همسر بدهيد به مسلمانان بى
نياز  كنند، بايد عفت و پاكدامنى پيشه كنند تا خدا از فضل خود آنها را بى كه امكان زناشويى پيدا نمى و كسانى 32بخش داناست گشايش

و از بردگانتان، آنها كه خواستار بازخريد و آزادى خويش هستند، اگر خيرى در آنها سراغ داريد، باز خريدشان را بپذيريد، و از مال . كند
هر كس . خاطر مال دنيا، مجبور به زنا نكنيد خواهند پاكدامن باشند، به و كنيزان خود را، اگر مى. ه آنها بدهيدخدا كه خدا به شما داده ب

ما براى شما آياتى روشن و  33آمرزد، زيرا كه خدا آمرزنده و مهربان است اند مى آنها را مجبور كند، خدا كنيزانى را كه مجبور شده
مثال نور او چون . ها و زمين است خدا نور آسمان 34ايم و پندى براى پرهيزگاران نازل كرده هايى از گذشتگان روشنگر و داستان

اى، و آن شيشه گويى ستاره درخشانى است كه از روغن درخت پربركت  چراغدانى است كه در آن چراغى باشد، و آن چراغ در شيشه
كه آتشى به آن  آن وغن آن از درخشندگى پرتوافشانى كند، بىنزديك است كه ر. زيتونى كه نه شرقى و نه غربى است افروخته شود

خدا . زند ها را مى خدا براى مردم اين مثَل. كند خدا هر كس را كه بخواهد به نور خويش هدايت مى. نورى بر روى نور است. رسيده باشد
د، و نامش در آنها ياد شود، و او را در آنها بامدادان هايى است كه خدا اجازه داده بزرگ داشته شون آن نور در خانه 35داند همه چيز را مى

  36و شامگاهان نيايش كنند
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ها دگرگون  ها و ديده كه در آن دل دارد و از روزى مردانى كه تجارت و داد و ستد آنها را از ياد خدا و خواندن نماز و دادن زكات باز نمى

خدا هر كس را كه . اند به آنها پاداش دهد، و از فضل خود بر پاداش آنها بيفزايد كه كردهتا خدا بهتر از كارهايى  37ترسند شود مى مى
تا چون بدانجا . و كافران اعمالشان چون سرابى در بيابانى هموار است كه تشنه آن را آب پندارد 38دهد حساب روزى مى بخواهد بى

يا كارهايشان مانند  39حسابرسى خدا سريع است. كامل به او بدهدطور  رسد آبى نيابد و خدا را نزد خويش يابد كه حسابش را به
هايى است  تاريكى. هايى در دريايى ژرف است كه موجى آن را فروپوشد، و بر فراز آن موجى ديگر است و بر فراز آن ابرى است تاريكى

و كه خدا نورى به ا كسى. كه اگر دست خويش بيرون آورد، از شدت تاريكى آن را نتواند ديد كه بر روى هم قرار گرفته است، آن چنان
كنند؟ همه آنها  ها و زمين است و پرندگانى كه در پروازند خدا را نيايش مى اى كه هر كه در آسمان آيا نديده 40نداده، هيچ نورى ندارد

ها و زمين خاص خداست، و بازگشت  فرمانروايى آسمان 41كنند آگاه است و خدا از كارهايى كه مى. دانند ستايش و نيايش خود را مى
كند و  پيوندد و توده و انبوه مى هم مى راند و آنها را به سوى هم مى اى كه خدا ابرها را آهسته به آيا نديده 42داستسوى خ همه به

فرستد و بدان  هاى ابرى كه در آسمان است تگرگ فرومى و از كوه. آيد بينى كه از ميان آن بيرون مى سازد؟ آنگاه باران را مى متراكم مى
  43نزديك است كه درخشندگى برقش چشمها را كور كند. دارد زند، و آن را از هر كس كه بخواهد بازمى مىبه هر كه بخواهد صدمه 
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خدا هر  44كار براى اهل بصيرت عبرتى است بدون ترديد در اين. كند گرداند و جاى آنها را با هم عوض مى خدا شب و روز را مى
اى از آنها روى چهار پا راه  روند، و برخى روى دو پا، و پاره بعضى از آنها روى شكمشان راه مى. جنبنده و جاندارى را از آب آفريد

و خدا هر كس را . ما آياتى روشن و روشنگر نازل كرديم 45آفريند، چون خدا بر هر كارى تواناست خدا هرچه بخواهد مى. روند مى
آنگاه، پس از آن، گروهى از آنها . كنيم ايم و اطاعت مى ما به خدا و پيامبر ايمان آورده: گويند مى 46كند اه راست هدايت مىبخواهد به ر

 48پذيرند اى از آنها نمى سوى خدا و پيامبرش خوانده شوند، تا ميانشان داورى كند، عده و چون به 47آنها مؤمن نيستند. گردانند مى روى
ترسند كه خدا و  اند، يا مى هايشان بيمارى است، يا دچار شك شده آيا در دل 49آيند ا باشد، تسليم و مطيع پيش او مىو اگر حق با آنه

سوى خدا و پيامبرش خوانده شوند كه ميانشان  اما مؤمنان، چون به 50پيامبرش به آنها ستم كنند؟ نه، چنين نيست، آنها خود ستمكارند
كه از خدا و پيامبرش  كسانى 51اينها هستند كه رستگارند. كنيم شنيديم و اطاعت مى: گويند است كه مى داورى كند، سخنشان فقط اين

به خدا سوگندهاى سخت خوردند كه اگر به آنها  52نمايند، آنها موفق و كاميابند ترسند و پرهيزگارى مى كنند و از خدا مى اطاعت مى
  53كنيد آگاه است خدا از كارهايى كه مى. د نخوريد و اطاعتى شايسته بياوريدسوگن: بگو. روند فرمان دهى، البته به جنگ مى
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باشد و شما هم  بگردانيد، پيامبر فقط پاسخگوى تكاليف خويش مى اگر نپذيريد و روى. از خدا اطاعت كنيد و از پيامبر اطاعت كنيد: بگو
وظيفه پيامبر فقط رساندن روشن و آشكار پيام خدا به . كنيد هدايت خواهيد يافتاگر از پيامبر اطاعت . باشيد پاسخگوى تكاليف خود مى

خدا به كسانى از شما كه ايمان داشته باشند و كارهاى درست و شايسته كنند، وعده داده است كه آنها را در زمين  54مردم است
و . و دينشان را كه براى آنها پسنديده برايشان مستقر سازد. قدرت رساند را كه پيش از ايشان بودند به قدرت رساند، همچنان كه كسانى به

و هر كس بعد از آن ناسپاسى كند و . سازند پرستند و چيزى را شريك من نمى آنها تنها مرا مى. ترسشان را به امنيت خاطر تبديل كند
مپندار  56ت كنيد، تا مورد مرحمت قرار گيريدنماز بخوانيد و زكات بدهيد و از پيامبر اطاع 55كافر شود از اطاعت خدا خارج شده است
اى  57جاى آنها آتش است و چه بد جايگاه و سرانجامى است. گريزند كنند و از كيفر او مى كه كافران خدا را در زمين درمانده مى

موقع براى وارد شدن به اتاق اند، بايد سه  ايد، بردگان شما و كسانى از شما كه هنوز به سنّ بلوغ جنسى نرسيده كه ايمان آورده كسانى
اين سه وقت موقع خلوت . كنيد، و پس از نماز عشاء پيش از نماز صبح، و هنگام ظهر كه لباستان را كم مى: شما از شما اجازه بگيرند

خدا . هستيد در غير از اين مواقع، بر شما و آنها گناهى نيست كه بدون اجازه وارد شوند، چون در كنار هم در حال رفت و آمد. شماست
  58خدا دانا و حكيم است. كند روشنى بيان مى چنين براى شما به آيات را اين
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خدا . كند گونه براى شما بيان مى خدا آيات خويش را اين. و چون كودكان شما به بلوغ جنسى رسيدند، بايد مانند ديگران اجازه بگيرند
هاى  كه زينت اى كه ديگر اميد ازدواج ندارند، گناهى نيست كه لباسشان را سبك كنند، بدون اين بر زنان يائسه 59دانا و حكيم است

بر كور و لنگ و بيمار و بر  60و خدا شنوا و داناست. دارى كردن براى آنها بهتر است و عفت ورزيدن و خويشتن. خود را آشكار نمايند
هاى خود و يا  ها و يا خاله ها يا دايى خانه پدران يا مادران يا برادران يا خواهران يا عموها يا عمه شما ايرادى نيست كه از خانه خود يا

و چون به . اشكالى ندارد اگر با هم يا جدا جدا بخوريد. هايى كه كليدهاى آن در اختيار شماست و يا خانه دوست خود غذا بخوريد خانه
چنين براى شما  خدا آيات خويش را اين. د، كه سالم گفتن، درودى پربركت از جانب خداستاى وارد شديد به يكديگر سالم كني خانه

  61كند، تا بينديشيد و وظيفه خود را بشناسيد بيان مى
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كه از او  مگر آنروند  اند و چون در كارى عمومى كنار پيامبر باشند، از آنجا نمى مؤمنان كسانى هستند كه به خدا و پيامبر او ايمان آورده

بنابراين وقتى براى بعضى از . اند كنند، آنها هستند كه به خدا و پيامبر او ايمان آورده كه از تو كسب اجازه مى كسانى. اجازه بگيرند
ه و مهربان خواهى اجازه بده، و برايشان از خدا آمرزش بخواه، چون خدا آمرزند كارهايشان از تو اجازه خواستند، به هر يك از آنها كه مى

شوند تا مخفيانه از  خدا كسانى از شما را كه در پشت ديگران پنهان مى. دعوت پيامبر را چون دعوت برخى از خودتان ندانيد 62است
 63كنند، بايد بترسند كه مبادا باليى يا عذاب دردناكى به آنها برسد كه از فرمان او سرپيچى مى كسانى. شناسد حضور پيامبر بگريزند مى

كه پيش او  و روزى. كاريد حال و در چه داند كه شما به چه خدا مى. ها و زمين است متعلق به خداست انيد كه هرچه در آسمانبد
  64داند چيز را مى خدا همه. سازد اند آگاه مى بازگردانده شوند، آنها را از كارهايى كه كرده
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  25سوره فُرقان 

  آيهمكّى و داراى هفتاد و هفت 
  نام خداوند بخشنده مهربان به

همان كس كه  1را بر بنده خود نازل كرد، تا به جهانيان هشدار دهد ]جداكننده حق از باطل، قرآن[كس كه اين فُرقان  بزرگ است آن
ها و زمين از آنِ اوست، و فرزندى نگرفته، و در فرمانروايى شريكى ندارد، و هر چيزى را آفريده و آن را با دقت و  فرمانروايى آسمان

ار زيان اند، و اختي آفرينند و خود آفريده شده اند كه چيزى نمى جاى او خدايانى براى خود گرفته و مشركان به 2درستى اندازه نهاده است به
اين قرآن فقط دروغى است كه : كافران گفتند 3دست آنها نيست و سود خويش را هم ندارند، و اختيار مرگ و زندگى و رستاخيز هم به

و  4گويند كنند و دروغى ناروا مى راستى كه با اين گفتار ستم مى به. اند كار او را كمك كرده پيامبر خود آن را بافته و ديگران هم در اين
قرآن را كسى نازل كرده : بگو 5شود هاى پيشينيان است كه پيامبر خود آن را نوشته، و صبح و شام بر او خوانده مى قرآن افسانه: تندگف

خورد و  اين چه پيامبرى است كه مانند ساير مردم غذا مى: و گفتند 6داند، و او آمرزنده و مهربان است ها و زمين را مى كه اسرار آسمان
يا چرا گنجى به او داده نشده، يا باغى  7اى بر او نازل نشده تا همراه او به مردم هشدار دهد؟ رود؟ چرا فرشته بازار راه مىدر كوچه و 

آنها . گويند چيزها درباره تو مى ببين چه 8كنيد هاى آن بخورد؟ و ستمگران گفتند كه شما از مردى جادوزده پيروى مى ندارد كه از ميوه
هايى كه جويبارها در آن روان باشد، و  باغ: بزرگ است آن خدايى كه اگر خواهد تو را بهتر از آنها دهد 9يابند راهى نمىاند و  گمراه شده

شمرند آتش  كه قيامت را دروغ مى شمرند، و ما براى كسانى حقيقت اين است كه آنها قيامت را دروغ مى 10كند ها آماده مى براى تو كاخ
 11ايم سوزان آماده كرده
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و چون دست و پا بسته در غل و زنجير در جاى  12شنوند چون جهنّم آنها را از دور ببيند، صداى خشم و خروش هولناك آن را مى

امروز يك بار تقاضاى مرگ نكنيد و : گويند فرشتگان عذاب به آنها مى 13كنند تنگى از آن افكنده شوند، آنجاست كه تقاضاى مرگ مى
اين وضع بهتر است يا بهشت جاودان كه به پرهيزگاران وعده داده شده است؟ بهشتى كه پاداش : بگو 14بارها تقاضاى مرگ كنيد

خداوند تو مسئول . نه در آن خواهند بوددر آنجا هرچه بخواهند دارند، و جاودا 15اعمال خودشان و محل بازگشت و سرانجام آنهاست



آيا : فرمايد آورد، و مى كردند، گرد مى جاى خداى يكتا بندگى مى كه خداوند، آنها و تمام چيزهايى را كه به روزى 16انجام اين وعده است
سزاوار ما نيست كه سرورى غير از  خداوندا، تو منزّهى،: گويند خدايان آنها مى 17شما اين بندگان مرا گمراه كرديد يا خود گمراه شدند؟

مند ساختى، تا آنجا كه ياد تو را فراموش كردند و هالك  هاى خويش بهره ولى تو آنها و پدرانشان را از نعمت. تو براى خود بگيريم
توانيد عذاب را از خود دور كنيد و نه قادريد خويشتن را يارى  اين خدايانتان سخنان شما را دروغ خواندند، و اكنون شما نه مى 18شدند
فرستاديم مانند ديگران غذا  پيش از تو هم پيامبرانى كه مى 19چشانيم و هر كس از شما كه ستم كند عذابى بزرگ به او مى. نماييد
كنيد؟ و خداوند تو  ايم تا ببينيم كه آيا شكيبايى مى ما شما را وسيله آزمايش يكديگر ساخته. رفتند و بازار راه مىخوردند و در كوچه  مى

  20بيناست
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و  بينيم؟ آنها خود را بزرگ شمردند شوند، يا چرا خداوند خود را نمى چرا فرشتگان بر ما نازل نمى: كه اميد ديدار ما را ندارند، گفتند كسانى
از رحمت : اى وجود ندارد، و به آنها گويند روز براى گناهكاران هيچ مژده كه آنها فرشتگان را ببينند، آن روزى 21سخت سركشى كردند

روز اهل بهشت  در آن 23سازيم پردازيم و آن را چون غبارى پراكنده مى اند مى و ما به هر كارى كه كرده 22ايد خدا محروم شده
شكافد و فرشتگان به فراوانى نازل  كه آسمان با ابرهايش از هم مى روزى 24يكوترين استراحتگاه را دارندبهترين جايگاه و ن

 26و روزى است كه بر كافران بسيار سخت خواهد بود. روز، فرمانروايى واقعى حقيقتا خاص خداى رحمان است آن 25گردند مى
واى بر من، اى كاش با فالنى دوست  27كردم اى كاش با پيامبر همراهى مى: هايش را به دندان گزد و گويد كه ستمگر دست روزى
و شيطان هميشه انسان را تنها . كه قرآن براى من آمده بود، مرا از آن منحرف ساخت و از پيروى آن بازداشت با آن 28شدم؛ نمى
چنين براى هر  و اين 30خداوندا، قوم من قرآن را از خود دور ساختند و آن را رها كردند: گويد قيامت مىو پيامبر در روز  29گذارد مى

يكباره بر  چرا قرآن به: كافران گفتند 31كردن كافى است و خداوند تو براى هدايت و يارى. پيامبرى دشمنى از گناهكاران قرار داديم
ى اين كه دلت را با آن استوار كنيم، و از اين رو آن را به آرامى و آهسته آهسته بر تو برا. طور است پيامبر نازل نشده است؟ همين

  32خوانيم مى
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كه به روى درافتاده  كسانى 33آوريم آورند، مگر اين كه ما پاسخ بحق آن را با نيكوترين شرح و بيان براى تو مى هيچ مثَلى براى تو نمى

به موسى تورات را داديم، و برادرش  34ترين مردمند شوند؛ آنها بدترين جايگاه را دارند و گمراه سوى جهنّم كشيده و محشور مى به
و قوم  36سختى نابود كرديم و آن قوم را به. پيش قومى كه آيات ما را دروغ خواندند برويد: و گفتيم 35هارون را مددكارش ساختيم

و براى ستمگران عذابى دردناك . نوح را، چون پيامبران را دروغگو خواندند، غرق كرديم، و آنها را براى مردم نشانه و عبرتى ساختيم
ها  و براى هر يك از آنها مثَل 38و عاد و ثمود و اصحاب رس و اقوام بسيارى را كه ميان آنها بودند هالك كرديم 37ايم آماده كرده

و كافران و  39همه آنها را نابود كرديم ]و چون پند نگرفتند و به رفتار خود ادامه دادند، ما هم. تا به خود آيند و پند گيرند[زديم 
ديدند؟ حقيقت اين است كه آنها به قيامت و دوباره  مشركان بر شهرى كه باران سنگ بر آن باريده شده بود گذر كردند، آيا آن را نمى

آيا اين همان كسى است كه خدا او را به رسالت فرستاده : گويند كنند و مى ات مى چون تو را ببينند مسخره 40دارندزنده شدن اميدى ن
كه عذاب را  هنگامى. كرديم، نزديك بود كه ما را از پرستش آنها منحرف كند اگر ما بر پرستش خدايانمان پافشارى نمى 41است؟

كس را كه دلخواه و هواى نفس خود را خداى خويش ساخته  آيا آن 42تر بوده است گمراهببينند، آنوقت خواهند دانست كه چه كسى 
  43ديدى؟ آيا تو كارساز او هستى؟

  
)363(  



  
 

آيا  44ترند انديشند؟ آنها مانند چهارپايانند، بلكه از آنها هم گمراه شنوند يا درباره آن مى پندارى كه بيشتر آنها سخن حق را مى يا مى
 45آنگاه خورشيد را راهنماى آن ساختيم. ساخت حركت مى خواست آن را بى گستراند؟ اگر مى خداوندت را نديدى كه چگونه سايه را مى

كه شب را پوشش شما ساخت، و خواب را وسيله استراحت شما گرداند، و روز  و خداست آن كسى 46گيريم سپس سايه را آهسته برمى
فرستد؛ و از آسمان آبى پاك نازل  كه بادها را پيشاپيش باران رحمت خويش براى مژده مى و اوست آن 47رار دادرا براى كاركردن شما ق

ما قرآن را ميان  49ايم بنوشانيم وسيله آن سرزمين مرده را زنده كنيم، و آن را به حيوانات و آدميان بسيارى كه آفريده تا به 48كنيم؛ مى
ولى بيشتر مردم از روى كفر و ناسپاسى از توجه به آن خوددارى . ن كرديم تا متوجه شوند و پند گيرندهاى گوناگون بيا صورت آنها به
بنابراين از كافران اطاعت نكن، و با اين قرآن با آنها جهاد  51انگيختيم اى برمى خواستيم در هر شهرى هشداردهنده اگر مى 50كردند

اين يكى شيرين و گوارا و آن يكى شور و تلخ است؛ و براى . را به هم بياميخت كه دو دريا و خداست آن كسى 52كن، جهادى بزرگ
كه انسان را از آب آفريد و براى او خويشاوندىِ نَسبى و  و اوست آن 53كه در هم نشوند، ميان آن دو حايل و مانعى استوار قرار داد آن

كافران . كنند كه سود و زيانى به حالشان ندارد ا چيزى را بندگى مىجاى خداى يكت به 54خداوند تو تواناست. پيوند زناشويى قرار داد
  55همواره بر ضد خداوند خويش پشتيبان يكديگرند
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خواهم، مگر اين كه هر كه  من براى اين رسالت هيچ مزدى از شما نمى: بگو 56دادن فرستاديم دادن و بيم ما تو را فقط براى بشارت
خدا . گوى ميرد توكّل كن، و با ستايش او، او را تسبيح اى كه نمى و بر آن زنده 57سوى خداوند خويش در پيش گيرد خواهد راهى به

سپس . آنچه را كه ميان آنهاست در شش روز آفريدها و زمين و  كه آسمان همان كسى 58براى آگاهى از گناهان بندگانش كافى است
به خداى رحمان : و چون به آنها گفته شود 59كس كه آگاه است درباره او بپرس از آن. او خداى رحمان است. بر عرش قرار گرفت

بزرگ  60شود مىدهى سجده كنيم؟ و نفرتشان بيشتر  خداى رحمان كيست؟ آيا به چيزى كه به ما فرمان مى: گويند سجده كنيد، مى
كه  كه شب و روز را، براى كسى و اوست آن 61ها بيافريد و در آن چراغ خورشيد و ماه تابان را قرار داد است خدايى كه در آسمان برج

بندگان خداى رحمان كسانى هستند كه به آرامى و با  62بخواهد عبرت گيرد يا بخواهد سپاسگزارى كند، جانشين يكديگر گردانيد
و آنها كه شب را  63دهند روند؛ و چون نادانان آنها را مورد خطاب قرار دهند، با مسالمت به آنها پاسخ مى فروتنى بر روى زمين راه مى

وندا، عذاب جهنّم را از ما بگردان، چون خدا: گويند و آنها كه مى 64برند سرمى در حال سجده يا به نماز ايستاده براى خداوندشان به
كنند و خست  و آنها كه چون انفاق كنند، زياده روى نمى 66و جهنّم چه بدجايگاه و اقامتگاهى است 65عذاب آن سخت و دايمى است

 67گزينند ورزند، و ميان اين دو، راه ميانه را برمى هم نمى
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و زنا . كشند و انسانى را، كه خدا جانش را محترم داشته، مگر بحق، نمى. خوانند ديگرى را به كمك نمىو آنها كه با خداى يكتا، خداى 

شود، و براى هميشه خوار و ذليل  عذاب او روز قيامت دو برابر مى 68بيند و هر كس چنين كارى كند، مجازات كار خود را مى. كنند نمى
آنها كسانى هستند كه خدا . راستى ايمان آورد و كار درست و شايسته انجام دهد كه توبه كند و به مگر كسى 69ماند در آن عذاب مى

و هر كه توبه كند و كار درست و شايسته انجام دهد، او  70كند، چون خدا آمرزنده و مهربان است ها تبديل مى خوبى هايشان را به بدى
دهند، و چون بر بيهوده و ناپسندى بگذرند، با  و آنها كه شهادت دروغ نمى 71گردد ىسوى خدا بازم كسى است كه به شايستگى به

و آنها  73كنند و آنها كه چون به آيات خداوندشان يادآور و پند داده شوند، كر و كور با آن برخورد نمى 72گذرند بزرگوارى از آن در مى



آنها  74كه چشمان ما را روشن كنند، و ما را پيشواى پرهيزگاران گردان خداوندا، به ما همسران و فرزندانى عطا فرما: گويند كه مى
يابند، و در آنجا با خوشامدگويى و سالم رو به رو  هاى بهشت را پاداش مى كه صبر كردند، غرفه كسانى هستند كه به پاس آن

اگر دعا و عبادت شما نباشد، : بگو 76بهشت چه خوش جايگاه و اقامتگاهى است. و براى هميشه در آنجا خواهند ماند 75شوند مى
  77كار را خواهيد ديد زودى كيفر اين خداوند من چه توجهى به شما بكند؟ شما انكار كرديد و به
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  26سوره شعراء 

  مكّى و داراى دويست و بيست و هفت آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

اگر  3آورند هالك سازى خاطر اين كه مردم ايمان نمى شايد تو خود را به 2اينها آيات كتاب روشن و روشنگر است 1طا، سين، ميم
اى از جانب  هيچ تذكّر تازه 4هايشان در برابر آن از روى خضوع خم شود كنيم كه گردن اى از آسمان برايشان نازل مى بخواهيم، آيه

زودى خبر چيزى كه آن را مسخره  به. اين سخن را دروغ خواندند 5گردانند مى كه از آن روى نآيد، مگر آ خداى رحمان براى آنها نمى
به يقين در اين امر نشانه و  7ايم؟ نگرند تا ببينند چه قدر گياهان نيكو در آن رويانده آيا به زمين نمى 6كردند به آنها خواهد رسيد مى

و ياد كن هنگامى را كه خداوند تو به  9راستى خداوند تو توانا و مهربان است به 8آورند عبرتى است، با اينهمه باز بيشتر آنها ايمان نمى
: موسى گفت 11ترسند؟ قوم فرعون، و به آنها بگو كه آيا از نافرمانى و عذاب خدا نمى 10:موسى فرمود كه پيش آن مردم ستمگر برو

اين ماموريت را به هارون . گيرد شود و زبانم مى ام تنگ مى و سينه 12ترسم كه سخن مرا نپذيرند و مرا دروغگو بخوانند خداوندا، مى
شود و تو را  چنين نمى: خداوند فرمود 14ترسم مرا بكشند مى. ام بر گردن من خونى دارند و چون يكى از آنها را كشته 13بده
: پيش فرعون برويد و بگوييد 15دهيم وش مىما با شما هستيم و به سخنان شما گ. تو و هارون آيات مرا پيش فرعون ببريد. كشند نمى

چون پيش فرعون رفتند و فرمان خدا را به او  17اسرائيل را با ما بفرستى و مأموريم كه بنى 16ما فرستاده خداوند جهانيان هستيم
چند سالى از عمرت را  آيا وقتى كودكى بودى ما تو را در ميان خود نپرورديم و بزرگ نكرديم؟ و: ابالغ نمودند، فرعون به موسى گفت

 19تو قدر نشناسى. را كشتى و آن جنايت را مرتكب شدى و كسى 18ميان ما نبودى؟
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سپس خداوندم به من دانش عطا كرد و مرا . و چون از شما ترسيدم گريختم 20آن كار را وقتى كردم كه گمراه بودم: موسى گفت

: فرعون گفت 22اى اسرائيل را برده خود ساخته گذارى اين است كه بنى و اين نعمتى كه منّت آن را بر من مى 21پيامبر خود كرد
فرعون به  24ها و زمين و هرچه ميان آنهاست، اگر به يقين باور داشته باشيد خداوند آسمان: موسى گفت 23خداوند جهانيان چيست؟

اين پيامبرى كه : فرعون گفت 26خداوند شما و خداوند نياكان شما: موسى گفت 25د؟گوي شنويد كه چه مى آيا نمى: اطرافيانش گفت
: فرعون گفت 28خداوند مشرق و مغرب و هرچه ميان آنهاست، اگر بينديشيد: موسى بازگفت 27براى شما فرستاده شده، ديوانه است

اگر راست : فرعون گفت 30نى براى تو بياورم؟اگرچه معجزه روش: موسى گفت 29كنم اگر خدايى غير از من بگيرى، زندانيت مى
و دستش را بيرون آورد، كه به ناگاه براى  32موسى عصايش را انداخت، و ناگهان عصايش مارى بزرگ شد 31گويى آن را بياور مى

خواهد با  مى 34راستى اين جادوگرى زبردست است به: فرعون به بزرگان قومش كه اطرافش بودند گفت 33نمود بينندگان سپيد مى



اى را به شهرها  دار و عده مدتى او و برادرش را نگه: گفتند 35حال نظر شما چيست؟. جادوى خود شما را از سرزمينتان بيرون كند
پس جادوگران را در روز معين و در جاى تعيين شده  37و هر جادوگر ماهرى را پيش تو آورند 36بفرست تا جادوگران را جمع كنند

 39خواهيد، جمع شويد و به مردم گفتند كه شما نيز اگر مى 38گردآوردند
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آيا اگر ما پيروز شويم پاداشى : چون جادوگران آمدند به فرعون گفتند 40تا اگر جادوگران پيروز شدند، همه از آنها پيروى كنيم
خواهيد بيندازيد،  آنچه را مى: به جادوگران گفت موسى 42صورت شما از مقرّبان درگاه خواهيد بود آرى، در آن: فرعون گفت 41داريم؟
پس موسى  44شويم به عزّت فرعون سوگند كه ما پيروز مى: ها و عصاهايشان را انداختند و گفتند جادوگران ريسمان 43بيندازيد

ما به خداوند : و گفتند 46جادوگران به سجده افتادند 45دروغ ساخته بودند همه را بلعيد عصايش را انداخت، كه ناگهان آنچه را به
كه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟  آيا پيش از آن: فرعون به آنها گفت 48خداوند موسى و هارون 47:جهانيان ايمان آورديم

هم دست و پايتان را برخالف . زودى نتيجه كار خود را خواهيد دانست به. موسى استاد بزرگ شماست كه به شما جادوگرى آموخته است
ما اميد داريم كه خداوندمان  50گرديم باكى نيست، ما پيش خداوندمان بازمى: جادوگران گفتند 49آويزم دار مى برم، و همه شما را به مى

و به موسى وحى كرديم كه بندگان مرا شبانه از شهر بيرون  51آوريم گناهانمان را ببخشد، چون نخستين كسانى هستيم كه ايمان مى
اينها عده كمى : و گفت 53كردن نيرو به شهرها فرستاد، فرعون مأموران خود را براى فراهم 52را تعقيب خواهند كردببر، كه شما 

 57ها و چشمه سارها، ترتيب ما فرعونيان را از باغ اين به 56و ما همگى مجهز و آماده جنگيم 55اند، و ما را به خشم آورده 54هستند،
آنها هنگام طلوع آفتاب به تعقيب  59اسرائيل واگذار نموديم و همه آنها را به بنى 58يرون كرديمهاى نيكو ب ها و خانه و از گنج

  60اسرائيل پرداختند بنى
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نه، چنين نيست، خداوند من با من است و راه : موسى گفت 61ما گرفتار شديم: چون آن دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسى گفتند

چون زد، دريا شكافت، و هر طرف چون كوهى بزرگ . ما به موسى وحى كرديم كه با عصايت بر دريا بزن 62را به من نشان خواهد داد
و فرعون و  65د نجات داديمرا كه با او بودن و موسى و همه كسانى 64و فرعون و سپاهش را در آنجا به آنها نزديك كرديم 63شد

راستى خداوند تو توانا و مهربان  به 67در اين امر نشانه و درس عبرتى است، ولى بيشتر آنها ايمان نياوردند 66سپاهش را غرق كرديم
هايى را  بت: گفتند 70پرستيد؟ چه مى: كه به پدر خود و قومش گفت هنگامى 69داستان ابراهيم را براى آنها بخوان 68است

خواهيد، صداى شما را  كنيد و از آنها كمك مى آيا وقتى دعا مى: ابراهيم گفت 71پرستيم و براى عبادت سر بر آستانشان داريم ىم
دانيد كه چه  آيا مى: ابراهيم گفت 74كردند پدرانمان را ديديم كه چنين مى: گفتند 73رسانند؟ يا سود و زيانى به شما مى 72شنوند؟ مى
كه مرا آفريده و راهنماييم  آن 77آنها همه دشمن من هستند، به جز خداوند جهانيان 76شما و نياكان شما؟ 75ايد؟ پرستيده مى
 81كند، ام مى ميراند و سپس زنده كه مرا مى آن 80دهد، و چون بيمار شوم، مرا شفا مى 79دهد، كه به من غذا و آب مى آن 78كند، مى

خداوندا، به من فرزانگى و دانش عطا كن و مرا به درستكاران و شايستگان ملحق  82كه اميد دارم روز جزا گناهم را ببخشد و آن
  83فرما،
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و روز  86و پدرم را بيامرز، كه او گمراه است، 85و مرا از وارثان بهشت پرنعمت گردان، 84و نام و ياد مرا در ميان آيندگان نيكو كن،
روز بهشت براى  و آن 89كه دلى پاك پيش خدا بياورد مگر كسى 88اى ندارد، كه مال و فرزند فايده روزى 87قيامت مرا خوار نساز،

چيزهايى كه غير از خداى يكتا : شود و به آنها گفته مى 91گردد و جهنّم براى گمراهان آشكار مى 90شود پرهيزگاران نزديك مى
پس خدايان آنها و گمراهان  93خواهند؟ كنند، يا خود كمك مى آيا به شما يا به خودشان كمك مى 92ند؟پرستيديد كجا هست مى

اند  كه در آنجا با هم به ستيزه پرداخته و درحالى 95و سپاهيان ابليس نيز همگى 94شوند، نگونسار در آتش جهنّم افكنده مى
و گناهكاران  98داشتيم، آنگاه كه شما را با خداوند جهانيان برابر مى 97يم،به خدا سوگند كه ما در گمراهى آشكارى بود 96:گويند مى

اى كاش بار ديگر بازگشتى به  101و نه دوست دلسوز و مهربانى 100اى نداريم، كننده و اكنون ما هيچ شفاعت 99ما را گمراه كردند،
راستى خداوند تو توانا و  به 103ى بيشتر آنها ايمان نياوردنددر اين امر نشانه و عبرتى است، ول 102شديم دنيا داشتيم و از مؤمنان مى

 106ترسيد؟ آيا از خدا نمى: كه برادرشان نوح به آنها گفت هنگامى 105قوم نوح هم پيامبران را دروغگو خواندند 104مهربان است
خاطر رسالتم پاداشى از شما  همن ب 108از نافرمانى خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد 107من براى شما پيامبرى امين هستم

آيا به تو ايمان : گفتند 110از نافرمانى خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد 109پاداش من بر عهده خداوند جهانيان است. خواهم نمى
  111كه فرومايگان پيرو تو هستند؟ بياوريم درحالى
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من مؤمنان را از خود  113فهميد، حساب آنها با خداوند من است اگر مى 112كنند اطالعى ندارم من از كارهايى كه مى: نوح گفت
نوح  116شوى اى نوح، اگر از اين سخنان دست برندارى، سنگسار مى: گفتند 115اى آشكارم من فقط هشداردهنده 114رانم نمى
ى و من و مؤمنانى را كه با من هستند تو ميان من و آنها حكم كن و راهى بگشا 117خوانند، خداوندا، قوم من مرا دروغگو مى: گفت

ماندگان را غرق  آنگاه باقى 119را كه با او در آن كشتى انباشته و گرانبار بودند، نجات داديم، پس ما او و كسانى 118نجات ده
 122راستى خداوند تو توانا و مهربان است به 121در اين امر نشانه و درس عبرتى است، ولى بيشتر آنها ايمان نياوردند 120كرديم

من براى شما  124ترسيد؟ آيا از نافرمانى خدا نمى: آنگاه كه برادرشان هود به آنها گفت 123قوم عاد هم پيامبران را دروغگو خواندند
پاداش من بر عهده . خواهم خاطر رسالتم پاداشى از شما نمى من به 126از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد 125پيامبرى امين هستم
كنيد تا مگر در دنيا  هاى بلند براى خود بنا مى و كاخ 128سازيد؟ آيا بر هر جاى بلندى بيهوده بنايى مى 127خداوند جهانيان است

و از  از نافرمانى خدا بترسيد 130گشاييد؟ گشاييد، مانند جباران بيرحمانه دست مى و چون به خشونت دست مى 129جاودانه بمانيد؟
به شما چهارپايان و فرزندان  132:دانيد مدد كرده است هايى كه مى كس بترسيد كه شما را با نعمت و از آن 131من اطاعت كنيد

نصيحت : گفتند 135ترسم من بر شما از عذاب روزى بزرگ مى 134ها و چشمه سارها عطا فرموده است و باغ 133ارزانى داشته،
  136استبكنى يا نكنى براى ما يكسان 
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در . ما هم آنها را نابود كرديم. او را به دروغگويى متهم كردند 138و ما عذاب نخواهيم شد 137اين طبيعت و عادت پيشينيان است
قوم ثمود هم  140راستى خداوند تو توانا و مهربان است به 139اين امر نشانه و درس عبرتى است، ولى بيشتر آنها ايمان نياوردند

من براى شما پيامبرى  142ترسيد؟ آيا از نافرمانى خدا نمى: آنگاه كه برادرشان صالح به آنها گفت 141پيامبران را دروغگو خواندند
پاداش من بر عهده خداوند . خواهم خاطر رسالتم پاداشى از شما نمى من به 144از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد 143امين هستم

و كشتزارها  147ها و چشمه سارها، در باغ 146كنند؟ ها كه اينجاست آسوده خاطر رها مى ما را در اين نعمتآيا ش 145جهانيان است
از نافرمانى خدا  149تراشيد؟ ها براى خود مى هايى كه با مهارت از كوه و خانه 148هايش نرم و لطيف است؟ هايى كه شكوفه و نخل



 152كنند كنند و اصالح نمى آنها كه در زمين فساد مى 151:اوزگران پيروى نكنيدو از فرمان تج 150بترسيد و از من اطاعت كنيد
اين يك : صالح به آنها گفت 154اى بياور گويى معجزه اگر راست مى. تو بشرى مانند ما هستى 153اند حتما تو را جادو كرده: گفتند

 156شويد آزارى به آن نرسانيد كه گرفتار عذاب روزى بزرگ مى 155آب خوردن روزى نوبت او و روزى نوبت شما باشد. شتر است
در اين امر نشانه و درس عبرتى است، ولى بيشتر . بنابراين عذاب آنها را فروگرفت 157اما آنها آن شتر را كشتند و بعد پشيمان شدند

 159راستى خداوند تو توانا و مهربان است به 158آنها ايمان نياوردند
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من براى شما  161ترسيد؟ آيا از نافرمانى خدا نمى: آنگاه كه برادرشان لوط به آنها گفت 160م لوط هم پيامبران را دروغگو خواندندقو

پاداش من بر عهده . خواهم خاطر رسالتم پاداشى از شما نمى من به 163از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد 162پيامبرى امين هستم
و همسرانى را كه خدا براى شما آفريده  165رويد؟ آيا شما از ميان تمام مردم به سراغ مردان و پسران مى 164خداوند جهانيان است

اى لوط، اگر از اين سخنان دست بر ندارى، تو را از شهرمان بيرون : گفتند 166كنيد؟ شما مردم متجاوزى هستيد رها مى
كنند، نجات  ام را از كارهايى كه مى خداوندا، من و خانواده 168نفرت دارممن با كار شما مخالفم و از آن : لوط گفت 167كنيم مى
و ديگران را نابود  171ماندگان در عذاب بود مگر پيرزنى را كه از باقى 170اش را نجات داديم، ما هم او و همه خانواده 169ده

در اين امر نشانه و  173داده شده بود، چه باران بدى بود كه به آنها هشدار باران كسانى. و بارانى از سنگ بر آنها بارانديم 172كرديم
نيز  ]اهل شهر مدين[مردم اَيكه  175راستى خداوند تو توانا و مهربان است به 174درس عبرتى است، ولى بيشتر آنها ايمان نياوردند

من براى شما پيامبرى  177ترسيد؟ ى خدا نمىآيا از نافرمان: آنگاه كه شعيب به آنها گفت 176پيامبران را به دروغگويى متهم كردند
پاداش من بر عهده خداوند . خواهم خاطر رسالتم پاداشى از شما نمى من به 179از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد 178امين هستم

م ندهيد و در و جنس مردم را ك 182و با ترازوى درست وزن كنيد 181پيمانه را كامل بدهيد و كم فروشى نكنيد 180جهانيان است
  183زمين فساد نكنيد
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تو فقط بشرى مانند ما  185اى تو جادو شده: گفتند 184و از نافرمانى خدايى كه شما و آفريدگان پيش از شما را آفريده است بترسيد
خداوند من : شعيب گفت 187اى از آسمان را بر سر ما بيفكن گويى پاره اگر راست مى 186گويى كنيم كه دروغ مى هستى و فكر مى

بنابراين عذابِ آن روزِ ابرى آنها را . آنها او را دروغگو خواندند و سخنانش را نپذيرفتند 188تر است كنيد از همه آگاه كارهايى كه مى به
راستى  به 190در اين امر نشانه و درس عبرتى است، ولى بيشتر آنها ايمان نياوردند 189فروگرفت، كه عذابِ روزى هولناك بود

جبرئيل آن را بر قلب تو نازل  192و اين قرآن فروفرستاده شده از جانب خداوند جهانيان است 191خداوند تو توانا و مهربان است
هاى آسمانى پيشينيان نيز  و ذكر و وصف آن در كتاب 195به زبان عربى روشن، 194تا از هشداردهندگان باشى 193كرده،
اگر آن را بر برخى از مردم غيرعرب نازل  197اسرائيل از آن آگاهند؟ نشانه روشنى نيست كه علماى بنىآيا اين براى آنها  196هست
چنين قرآن را در دل گناهكاران راه  ما اين 199آوردند خواند، به آن ايمان نمى و پيامبر آن را بر ايشان مى 198كرديم، مى
شود، و آنها  عذاب ناگهانى بر آنها وارد مى 201آن عذاب دردناك را ببينندآورند، تا آنگاه كه  كه به آن ايمان نمى 200دهيم، مى

خواهند عذاب ما زود بر آنها فرود  مگر مى 203شود؟ آيا مهلتى به ما داده مى: گويند وقتى آمد، مى 202توجهى به آمدن آن ندارند
 206اه عذابى كه به آنها وعده داده شده بر ايشان بيايد،و آنگ 205ها آنها را برخوردار سازيم، دانى كه اگر ما سال آيا مى 204آيد؟
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تا  208ما هر شهرى را كه نابود كرديم، هشداردهندگانى داشت، 207شدند سودى به حالشان ندارد؟ چيزهايى كه از آنها برخوردار مى
توانند  سزاوار آنها نيست كه چنين كارى كنند و نمى 210اند قرآن را شياطين نازل نكرده 209ايم ما ستمگر نبوده. به آنها تذكّر دهند

شوى كه گرفتار عذاب  با خداى يكتا، خداى ديگرى را نخوان، چون از كسانى مى 212آنها از شنيدن وحى محرومند 211هم بكنند
كنند فرود آر و با آنها  و بال فروتنى خود را براى آن مؤمنانى كه از تو پيروى مى 214به خويشان نزديكت هشدار بده 213خواهند شد

و بر خداوند  216كنيد بيزارم من از كارهايى كه مى: و اگر مردم سركشى كرده و از تو اطاعت نكردند، بگو 215متواضع و مهربان باش
و آمدن و رفتن تو را در ميان  218بيند، خيزى مى كه به نماز برمى آن خدايى كه تو را هنگامى 217توانا و مهربان توكل كن

آيا به شما خبر بدهم كه شياطين بر چه كسانى  220چون او شنوا و داناست 219نگرد كنندگان و نماز خواندنت را با آنها مى جدهس
دهند و بيشتر آنها دروغگو  كه به شياطين گوش مى 222شوند، آنها بر هر دروغگوى گناهكارى نازل مى 221شوند؟ نازل مى
گويند كه  و چيزهايى مى 225بينى كه آنها در هر واديى سرگردانند؟ آيا نمى 224كنند ىشاعران را گمراهان پيروى م 223هستند

كه مورد  مگر شاعرانى كه ايمان آوردند و كارهاى درست و شايسته كردند، و خدا را بسيار ياد كردند، و پس از آن 226كنند؟ عمل نمى
  227گردند زودى خواهند دانست كه به كجا بازمى هو ستمگران ب. ستم قرار گرفتند، كمك خواستند و انتقام گرفتند

  
 )376(  

  
 

  27سوره نَمل 
  مكّى و داراى نود و سه آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

خوانند و زكات  آنها كه نماز مى 2:كه راهنما و بشارتى براى مؤمنان است 1اينها آيات قرآن و كتاب روشن و روشنگر است،. طا، سين
 4ايم تا كوردل و سرگشته بمانند كه به آخرت ايمان ندارند، كارهايشان را در نظرشان آراسته كسانى 3دهند و به آخرت يقين دارند مى

ياد  6كنى فت مىتو اين قرآن را از جانب حكيمى دانا دريا 5آنها كسانى هستند كه عذابى سخت دارند و در آخرت زيانكارترين مردمند
 7آورم تا گرم شويد آورم، يا برايتان پاره آتشى مى براى شما خبرى از آن مى. آتشى ديدم: كن هنگامى را كه موسى به خانواده خود گفت

كه پيرامون آن است بركت داده شده و مبارك است، و منزّه  كه در آتش است و آن چون موسى نزديك آتش آمد آوازش دادند كه آن
چون موسى عصايش را . عصايت را بينداز 9اى موسى، من خداى يكتاى توانا و حكيم هستم 8اختيار جهانيان داى يكتا، صاحباست خ

ندا آمد كه اى موسى، نترس، كه پيامبران در . كند، فرار كرد و به پشت سر ننگريست انداخت و ديد كه آن همچون مارى حركت مى
و دستت را در  11جاى آن نيكى كرده باشد، بداند كه من آمرزنده و مهربانم م كرده و سپس بهكه ست اما كسى 10ترسند حضور من نمى

آنها مردمى . با نُه نشانه و معجزه پيش فرعون و قومش برو. كه دچار مرضى شده باشد سپيد و تابان بيرون آيد آن گريبانت فروبر تا بى
  13اين جادويى آشكار است: را ديدند، گفتند ها و معجزات روشن ما چون نشانه 12بدكار و نافرمانند
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به داود و  14ببين عاقبت بدكاران چگونه بود. طلبى آن را انكار كردند هايشان به آن يقين داشت، اما از روى ستم و برترى كه دل و با آن

و سليمان از داود  15سپاس و ستايش خداى را كه ما را بر بسيارى از بندگان باايمان خود برترى داد: گفتند. سليمان دانش عطا كرديم



و  16و اين فضيلتى آشكار است. اى مردم، به ما زبان پرندگان آموخته شده و به ما از هر نعمتى عطا گرديده است: ارث برد و گفت
كه به سرزمين مورچگان  تا آن 17سليمان از جنّيان و آدميان و پرندگان پيش او گرد آمدند و همه به صف و منظّم گرديدند سپاهيان
سليمان از سخن او  18هايتان برويد، تا سليمان و سپاهيانش ندانسته شما را پايمال نكنند اى مورچگان، به النه: اى گفت مورچه. رسيدند

جاى آورم، و  خداوندا، به من توفيق عطا فرما كه شكر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم ارزانى داشتى به: گفتمتبسم و خندان شد، و 
و از  19ات درآور اى كه مورد خشنودى تو باشد انجام دهم، و به لطف خود مرا در شمار بندگان درستكار و شايسته كار درست و شايسته

برم، مگر اين  كنم، يا سرش را مى سختى مجازات مى او را به 20بينم؟ آيا غايب است؟ د را نمىچرا هده: حال پرندگان جويا شد و گفت
ام كه تو  از چيزى آگاه شده: مدت زيادى طول نكشيد كه هدهد آمد و به او گفت 21كه براى من درباره غيبت خود دليل روشنى بياورد

  22ام از شهر سبا خبر درستى براى تو آورده. دانى آن را نمى
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كه  او و مردمش را ديدم 23كند، و از هر نعمتى به او داده شده است، و تختى بزرگ دارد در آنجا زنى را يافتم كه بر آنها سلطنت مى

كنند، و شيطان كارهايشان را در نظرشان خوب جلوه داده، و آنها را از راه راست بازداشته، و هدايت  جاى خدا به خورشيد سجده مى به
كنيد  آورد، و آنچه را پنهان مى ها و زمين نهان است بيرون مى و اين سبب شده تا خداى يكتا را، كه آنچه را كه در آسمان 24اند، نيافته

سليمان  26خداى يكتا، كه هيچ خدايى جز او نيست، و خداوند عرش بزرگ است 25داند، سجده نكنند؛ كنيد مى و آنچه را آشكار مى
 28دهند آنگاه برگرد و ببين چه پاسخ مى. اين نامه مرا ببر و پيش آنها بينداز 27يى يا دروغگويىگو خواهيم ديد كه راست مى: گفت

نام خداوند بخشنده  به«: نامه از سليمان است و چنين است 29اى گرامى براى من آمده است اى بزرگان، نامه: گفت ]بِلقيس[ملكه سبا 
اى بزرگان، در كار من نظر دهيد، كه : و به آنها گفت 31»يش من بياييدبر من برترى مجوييد و تسليم و مطيع پ« 30»مهربان

ببين كه . تصميم با تو است. ما قدرتمنديم و جنگجويان نيرومندى داريم: گفتند 32ام حضور شما تصميم به انجام هيچ كارى نگرفته بى
. سازند كنند و قدرتمندانش را خوار مى مى پادشاهان چون وارد شهرى شوند، آن را خراب: ملكه سبا گفت 33دهى چه فرمان مى
  35گردند مانم كه فرستادگان با چه پاسخى بازمى فرستم و منتظر مى اى پيش آنها مى من هديه 34كنند طور عمل مى پادشاهان اين
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عطا فرموده بهتر از چيزى است كه كنيد؟ آنچه خدا به من  آيا مرا با مال كمك مى: چون فرستاده پيش سليمان آمد، سليمان به او گفت
با سپاهى به سراغ آنها خواهيم آمد كه قدرت مقابله . پيش قوم خود بازگرد 36اين شماييد كه به هديه خود شادمانيد. به شما داده است

اى بزرگان، كدام يك  :و سليمان به بزرگان قوم خود گفت 37كنيم با آن را نداشته باشند، و آنها را با خفّت و خوارى از شهر بيرون مى
كه  من آن را پيش از آن: عفريتى از جنّيان گفت 38آورد؟ كه تسليم و مطيع پيش من بيايند، تخت او را پيش من مى از شما پيش از آن

ش من پي: كه دانشى از كتاب الهى داشت، گفت آن كسى 39كار نيرومند و امينم من براى اين. آورم از جاى خود بر خيزى، براى تو مى
اين از لطف خداوند من : چون سليمان ديد كه تخت ملكه سبا پيش او قرار دارد، گفت. آورم كه چشم بر هم زنى آن را براى تو مى از آن

كه  سود خود شكرگزارى كرده و كسى كه شكرگزارى كند به و كسى. نمايم كنم يا ناسپاسى مى است، تا مرا بيازمايد كه آيا شكرگزارى مى
اى دگرگون كنيد كه شناخته نشود، تا ببينيم آيا او آن را  تختش را به گونه: و گفت 40نياز و كريم است خداوند من بى ناسپاسى كند،

گويا اين همان است و ما پيش : آيا تخت تو چنين است؟ گفت: وقتى ملكه سبا پيش او آمد، به او گفتند 41شناسد شناسد يا نمى بازمى
پرستيد، او را از درك حقيقت بازداشته بود، چون او از قومى  جاى خداى يكتا مى و چيزهايى كه به 42ماز اين آگاه و تسليم شده بودي

سطح : سليمان گفت. چون آن را ديد پنداشت كه آبگيرى عميق است و دامن خود را باال گرفت. داخل كاخ شو: به او گفتند 43كافر بود



خداوندا، من به خويشتن ستم كردم، و اكنون با سليمان : ملكه سبا گفت. اف استاين كاخ آب نيست بلكه مفروش از آبگينه و شيشه ص
  44اختيار جهانيان و مسلمان شدم تسليم صاحب
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قومش دو گروه شدند و با يكديگر به . خداى يكتا را بندگى كنيد: پيش قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم، كه به آنها بگويد
شتابيد؟ چرا از خدا طلب آمرزش  اى قوم من، چرا پيش از نيكوكارى به بدكارى مى: صالح به آنها گفت 45پرداختندكشمكش و ستيزه 

شما . شومى و نحوست شما نزد خداست: صالح گفت. دانيم ما تو و ياران تو را شوم مى: گفتند 46كنيد تا مورد رحمت قرار گيريد؟ نمى
به خدا : به هم گفتند 48كردند كردند و اصالح نمى نُه دسته بودند كه در زمين فساد مىدر آن شهر  47مردمى فريب خورده هستيد

ما موقع كشتار آنها حاضر نبوديم و ما راست : اش را بكشيم و به بازمانده و خونخواه او بگوييم سوگند بخوريد كه شب او و خانواده
ما آنها و قومشان، همگى . ببين عاقبت نيرنگشان چه بود 50افل بودندآنها نيرنگ كردند و ما هم نيرنگ كرديم و آنها غ 49گوييم مى

در اين امر براى دانايان . كردند ويران شده و خالى افتاده است كه ستم مى سزاى آن هاى آنهاست كه به اين خانه 51را نابود كرديم
كه  آيا با آن: ط را ياد كن، آنگاه كه به قوم خود گفتو لو 53را كه ايمان داشتند و پرهيزگار بودند نجات داديم و كسانى 52عبرتى است

كنيد؟ شما مردمى نادان  جاى زنان به مردان ميل مى آيا شما از روى شهوت، به 54كنيد؟ زشتى كار خود آگاهيد، باز كار زشت مى به
  55هستيد
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ما او و  56ورزند آنها مردمى هستند كه پاكى مى. كنيدخانواده لوط را از شهر خود بيرون : پاسخ قومش فقط اين بود كه گفتند
و باران . و بر آنها بارانى از سنگ بارانديم 57ماندگان در شهر باشد اش را نجات داديم، به جز زنش را كه مقرّر داشتيم از باقى خانواده
آيا خداى يكتا بهتر . اش بندگان برگزيده و سالم بر. سپاس و ستايش خاص خداى يكتاست: بگو 58شدگان چه باران بدى بود بيم داده

وسيله  ها و زمين را بيافريد و براى شما از آسمان آبى فروباريد كه به كس كه آسمان يا آن 59سازند؟ است يا چيزهايى كه شريك او مى
سازند؟ آيا با  زهايى كه شريك او مىتوانستيد درختان آن را برويانيد، آيا او بهتر است يا چي هاى فرح بخش را رويانديم، و شما نمى آن باغ

ها را  كس كه زمين را قرارگاه ساخت و در آن رودها جارى كرد و كوه يا آن 60خداى يكتا، خداى ديگرى هست؟ آنها مردمى منحرفند
تا، خداى ديگرى هست؟ سازند؟ آيا با خداى يك وجود آورد و ميان دو دريا مانعى قرار داد، آيا او بهتر است يا چيزهايى كه شريك او مى به

كند و رنج و گرفتارى او را برطرف  خواند، اجابت مى كس كه دعاى درمانده را، وقتى كه او را به كمك مى يا آن 61دانند بيشتر آنها نمى
تا خداى سازند؟ آيا با خداى يك كند، آيا او بهتر است يا چيزهايى كه شريك او مى كند و شما را جانشينان پيشينيان در زمين مى مى

كه  نمايد و كسى هاى خشكى و دريا راه مى كس كه شما را در تاريكى يا آن 62گيريد آوريد و پند مى ديگرى هست؟ چه كم به ياد مى
سازند؟ آيا با خداى يكتا  فرستد، آيا او بهتر است يا چيزهايى كه شريك او مى بادها را پيش از فروباريدن باران رحمتش به مژده مى

  63سازند هست؟ خداى يكتا بسى برتر از چيزهايى است كه شريك او مى خداى ديگرى
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دهد، آيا او بهتر  كه از آسمان و زمين به شما روزى مى گرداند، و كسى آورد و سپس آنها را بازمى وجود مى كس كه مخلوقات را به يا آن

: بگو 64گوييد دليل خود را بياوريد اگر راست مى: ديگرى هست؟ بگوسازند؟ آيا با خداى يكتا خداى  است يا چيزهايى كه شريك او مى
دانش آنها درباره آخرت كم  65شوند دانند چه وقت زنده و برانگيخته مى داند، و نمى ها و زمين غيب نمى كس در آسمان به جز خدا هيچ



آيا وقتى ما و پدرانمان خاك شديم دوباره ما را : كافران گفتند 66بلكه آنها درباره آخرت در شك هستند و در مورد آن كوردلند. است
در زمين : بگو 68اين فقط افسانه پيشينيان است. اند پيش از اين هم به ما و پدرانمان اين وعده را داده 67آورند؟ زنده از گور بيرون مى

اگر راست : گويند مى 70ند دلتنگ نباشكن غم آنها را نخور و از نيرنگى كه مى 69بگرديد و ببينيد كه عاقبت گناهكاران چگونه بود
خداوند تو  72خواهيد به شما نزديك باشد اى از عذابى كه به شتاب مى شايد پاره: بگو 71گوييد، اين وعده عذاب كى خواهد بود؟ مى

كنند و  ان مىهايشان پنه و خداوند تو چيزهايى را كه در سينه 73كنند نسبت به مردم لطف دارد، ولى بيشتر آنها سپاسگزارى نمى
اين  75هيچ پنهان و ناپيدايى در آسمان و زمين نيست، مگر اين كه در كتابى روشن است 74داند كنند مى چيزهايى را كه آشكار مى

  76كند اسرائيل درباره آن اختالف دارند بيان مى قرآن بسيارى از چيزهايى را كه بنى
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پس بر  78او مقتدر و داناست. كند خداوند تو با حكم خويش ميان آنها داورى مى 77استو اين قرآن براى مؤمنان هدايت و رحمت 
توانى كه كران را، وقتى از تو  توانى سخن حق را به مردگان بشنوانى، و نمى تو نمى 79خدا توكّل كن، كه تو بر حق آشكارى

توانى كوران و كوردالن را راهنمايى كنى و آنها را از  مىو تو ن 80كنند، به دعوت خود شنوا سازى گردانند و به تو پشت مى مى روى
 81توانى سخن حق را به كسانى بشنوانى كه به آيات ما ايمان دارند و تسليم خدا هستند تو فقط مى. گمراهيشان به راه هدايت آورى

زيرا كه اين مردم به آيات ما يقين  آوريم كه با آنها سخن گويد، اى از زمين بيرون مى چون فرمان قيامت بيايد، برايشان جنبنده
 83دارند آوريم، و آنها را به صف نگاه مى شمارند، گرد مى كه از هر امتى گروهى را، از آنها كه آيات ما را دروغ مى روزى 82نداشتند

اين چه كارى بود كه  كه به آن احاطه علمى نداشتيد؟ آن شمرديد و حال آيا آيات مرا دروغ مى: فرمايد چون همه آمدند، خداوند مى
بينند كه ما شب را  آيا نمى 85كردند، فرمان عذاب بر آنها مقرّر شود، و آنها هيچ سخن نگويند كه ستم مى سزاى آن و به 84كرديد؟ مى

 86ستآموز ا هاى عبرت پديد آورديم تا در آن استراحت كنند و روز را روشن ساختيم؟ در اين امر براى مردمى كه ايمان دارند نشانه
هراسند، و همه خوار و  كس كه خدا خواهد، مى ها و زمين هستند، به جز آن كه در آسمان شود و تمام كسانى كه در صور دميده مى روزى

كار خدايى  اين. كه چون ابر در حركتند آن حركت هستند، و حال پندارى كه بى بينى، و مى ها را مى و كوه 87آيند سرافكنده پيش او مى
  88كنيد آگاه است او از كارهايى كه مى. چيزى را در كمال نيكويى و استوارى پديد آورده است است كه هر
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كه كارهاى بد بياورند، با چهره در  و كسانى 89روز در امانند هر كس كار نيكى بياورد، پاداشى بهتر از آن دارد و نيكوكاران از وحشت آن
من فرمان : اى پيامبر، بگو 90بينيد؟ ايد مى آيا جز اين است كه سزاى كارهايى را كه كرده: شود شوند و به آنها گفته مى آتش افكنده مى

ام كه از كسانى باشم كه  و فرمان يافته. چيز از آنِ اوست، بندگى كنم كه آن را محترم داشته و همه ام كه خداوند اين شهر را، همان يافته
سود خود هدايت شده، و هر كس گمراه شد،  هر كس هدايت شد به. ام كه قرآن را بخوانم و فرمان يافته 91تسليم او و مسلمان هستند

ه شما نشان او آيات خويش را ب. ستايش فقط خاص خداست: و بگو 92من مسئول او نيستم، من فقط از هشداردهندگان هستم: بگو
  93كنيد غافل نيست و خداوند تو از كارهايى كه مى. خواهد داد و شما آنها را خواهيد شناخت

 
  

 
 
 
 



 
  28سوره قَصص 

  مكّى و داراى هشتاد و هشت آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

راستى و  كه ايمان دارند، به بخشى از داستان موسى و فرعون را، براى كسانى 2اينها آيات كتاب روشن و روشنگر است 1طا، سين، ميم
. داشت گروهى از آنها را ضعيف و زبون مى. فرعون در سرزمين مصر قدرت يافت و مردمش را گروه گروه كرد 3خوانيم درستى بر تو مى
كه در آن سرزمين ضعيف و زبون شده بودند  ستيم بر كسانىما خوا 4او تبهكار بود. گذاشت كشت و زنانشان را زنده مى پسرانشان را مى

   5منّت نهيم و آنها را پيشوايان مردم كنيم و آنها را وارث سرزمين فرعونيان گردانيم،
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و به  6ترسيدند، نشان دهيم قدرت برسانيم و به فرعون و هامان و سپاهيانشان همان چيزى را كه از آن مى و آنها را در آن سرزمين به

مادر موسى وحى كرديم كه به موسى شير بده، و وقتى بر حال او ترسيدى او را در دريا بينداز، و نترس و غصه نخور، ما او را به تو 
زيرا كه فرعون و هامان و . خانواده فرعون موسى را يافتند، تا دشمن و مايه اندوه آنها شود 7كنيم گردانيم و او را پيامبر مى بازمى
او را نكشيد، شايد براى ما مفيد باشد يا او را به . اين كودك مايه شادى من و توست: همسر فرعون گفت 8ن آنها خطاكار بودندسپاهيا

مادر موسى را دل از صبر تهى گشت، و اگر دل او را قوى نساخته بوديم كه  9كنند و توجه نداشتند كه چه مى. فرزندى بپذيريم
خواهرش رفت و از دور به او . دنبال او برو: مادر موسى به خواهر وى گفت 10ن راز را فاش كندخاطرجمع باشد، نزديك بود كه آ

: خواهر موسى به آنها گفت. و پيش از آن شير دايگان را بر موسى حرام كرده بوديم 11نگريست و خانواده فرعون متوجه او نبودند مى
ترتيب موسى را به مادرش  اين به 12اى را به شما معرّفى بكنم كه او را براى شما نگهدارى كنند و خيرخواه او باشند؟ آيا خانواده

  13دانند ده خدا راست است، ولى بيشتر مردم نمىبازگردانديم تا چشمش به او روشن شود و غصه نخورد و بداند كه وع
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و داخل شهر  14دهيم چنين پاداش مى ما به نيكوكاران اين. چون موسى به حد بلوغ رسيد و كامل شد به او حكمت و دانش عطا كرديم

. يكى از آنها از پيروان او و ديگرى از دشمنانش بود. كنند دو نفر را ديد كه با هم زد و خورد مى. كه مردمش متوجه او شوند آن شد بى
موسى با خود . و موسى مشتى به او زد و او را كشت. كه از دشمنان وى بود، از او كمك خواست كس كه از پيروان او بود عليه كسى آن
خدا او را . خداوندا، من به خودم ستم كردم، مرا بيامرز: و گفت 15كننده است كار شيطان بود، كه او آشكارا دشمنى گمراه اين: فتگ

خاطر نعمتى كه به من عطا كردى، ديگر هرگز پشتيبان گناهكاران  خداوندا، به: و گفت 16آمرزيد، زيرا كه خدا آمرزنده و مهربان است
كه ديروز از او كمك خواسته بود، باز از وى كمك  ناگهان همان كسى. گشت ديگر ترسان و نگران در شهر مىروز  17نخواهم بود

خواهى  اى موسى، آيا مى: كه دشمنشان بود حمله كند، او گفت و چون خواست به كسى 18تو واقعا گمراهى: موسى به او گفت. خواست
خواهى درستكار و اصالحگر  خواهى در اين سرزمين فقط زورگو باشى و نمى مى همان طور كه ديروز يكى را كشتى، مرا هم بكشى؟ تو

كنند كه  اند، و درباره تو مشورت مى اى موسى، بزرگان دور هم جمع شده: مردى از دورترين نقطه شهر دوان دوان آمد و گفت 19باشى
اى خداوند من، مرا از شرّ مردم : بيرون رفت و گفتموسى ترسان و نگران از شهر  20من خيرخواه تو هستم. فرار كن. تو را بكشند

  21ستمكار نجات بده
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اى از  و چون به آب مدين رسيد، عده 22اميد است كه خداوندم مرا به راه راست هدايت كند: سوى شهر مدين نهاد گفت و چون رو به
موسى به آنها . داشتند و پشت سر آنها دو زن را ديد كه گوسفندان خود را دور نگاه مى. دادند مردم را يافت كه به حيوانات خود آب مى

پيرمردى سالخورده [ شُعيب[و پدرمان . كه چوپانان ديگر بازگردند دهيم تا آن ما به حيوانات خود آب نمى: كنيد؟ گفتند چه مى: گفت
 24خداوندا، من به هر خيرى كه برايم بفرستى نيازمندم: سوى سايه برگشت و گفت آنگاه به. موسى گوسفندان آنها را آب داد 23است

ما را آب دادى خواند تا مزد اين كه گوسفندان  پدرم تو را مى: رفت، پيش او آمد و گفت كه با شرم و حيا راه مى يكى از آن دو زن درحالى
يكى  25نترس كه از مردم ستمكار نجات يافتى: چون موسى پيش او آمد و داستان زندگى خود را براى او گفت، وى گفت. به تو بدهد

شعيب به موسى  26كه اجير كنى، مردى نيرومند و امين است پدر، او را اجير كن، چون بهترين كسى: گفت[ صفورا[از آن دو دختر 
سال را تمام كنى، اختيار  و اگر ده. سال براى من كار كنى همسر تو كنم م يكى از اين دو دخترم را در برابر اين كه هشتخواه مى: گفت

اين عهدى ميان من و : موسى گفت 27اگر خدا بخواهد مرا شايسته و درستكار خواهى يافت. خواهم بر تو سخت بگيرم و نمى. با توست
  28ه سپرى سازم ستمى به من نخواهد شد، و خدا بر عهدى كه بستيم وكيل استهر يك از دو مدت را ك. تو باشد
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من . صبر كنيد: به خانواده خود گفت. پايان برد و با خانواده خويش حركت كرد، از جانب كوه طور آتشى ديد چون موسى مدت را به
چون به آن آتش رسيد، از جانب راست آن بيابان،  29تا گرم شويد آتشى ديدم، شايد از آن براى شما خبرى بياورم يا گُل آتشى بياورم

چون موسى . عصايت را بينداز 30اختيار جهانيان هستم در آن بارگاه مبارك، از آن درخت ندا آمد كه اى موسى، من خداى يكتا، صاحب
اى موسى، برگرد و : خداوند فرمود .كند، گريخت و به پشت سرش نگاه نكرد عصايش را انداخت و ديد كه آن مثل مارى حركت مى

هيچ مرضى سپيد و تابان بيرون آيد، و بازويت را به پهلو  دستت را به گريبانت فروبر تا بى 31نترس، تو در امان هستى. پيش آى
 32ر و نافرمانندآنها مردمى بدكا. اين عصا و يد بيضاء، دو حجت از خداوند تو براى فرعون و بزرگان اوست. بچسبان تا از ترس بيارامى

او را به كمك . گويد و برادرم هارون بهتر از من سخن مى 33ترسم مرا بكشند ام، مى خداوندا، من يك نفر از آنها را كشته: موسى گفت
نيم ك وسيله برادرت قوى مى بازوى تو را به: خداوند فرمود 34ترسم آنها مرا به دروغگويى متهم كنند مى. من بفرست، تا مرا تصديق كند
سوى فرعونيان برويد كه شما و پيروانتان پيروز  اينك با آيات و معجزات ما به. نيابند دهيم كه بر شما دست و به شما قدرت و تسلطى مى

  35خواهيد بود
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موسى  36ايم نشنيدهاين جادويى ساختگى است، و ما از نياكانمان چنين چيزهايى : چون موسى آيات روشن ما را براى آنها آورد، گفتند

و ستمگران موفق و . شناسد را كه رهنمودى از جانب او آورده و عاقبت نيك در آن سراى از آن اوست بهتر مى خداوند من كسى: گفت
اى هامان، برايم آجر درست كن و برجى . شناسم اى بزرگان قوم، براى شما خدايى جز خودم نمى: فرعون گفت 37شوند رستگار نمى

او و سپاهيانش به ناحق در آن سرزمين  38كنم كه او دروغگوست من فكر مى. تا من از آن باال روم و خداى موسى را ببينم بلند بساز
ببين كه . ما هم او و سپاهيانش را گرفتيم و به دريا افكنديم 39گردند پنداشتند كه پيش ما باز نمى كردند و مى گردنكشى و بزرگى مى

خوانند، و روز قيامت كسى به آنها كمك  سوى آتش مى و آنها را پيشوايانى كرديم كه مردم را به 40بودعاقبت كار ستمگران چگونه 
كه مردم روزگار پيشين را  پس از آن 42در اين دنيا لعنت به دنبالشان فرستاديم و روز قيامت از زشت رويان خواهند بود 41كند نمى

  43ردم مايه بصيرت و هدايت و رحمت باشد، شايد متوجه شوند و پند گيرندهالك كرديم، به موسى تورات را داديم كه براى م
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وقتى ما به موسى فرمان پيامبرى و آن مأموريت را داديم، تو در جانب غربى كوه طور نبودى و آنجا حضور نداشتى و گواه اين امر 

و تو در ميان مردم مدين مقيم نبودى كه آيات ما را برايشان . وجود آورديم كه عمرشان دراز شد هايى را به وليكن ما نسل 44نبودى
و آنگاه كه موسى را ندا داديم، تو در كوه طور نبودى، اما اين وحى كه بر تو  45فرستاديم تالوت كنى، ولى ما بوديم كه پيامبران را مى

ى از خداوند توست، تا مردمى را كه پيش از تو پيامبرى برايشان نيامده از عاقبت كفر و زشتكارى بترسانى، شايد فرستيم، رحمت مى
خداوندا، چرا پيامبرى براى ما نفرستادى : اند، مصيبتى به آنها رسد، نگويند سزاى كارهايى كه كرده تا اگر به 46متوجه شوند و پند گيرند

چرا معجزاتى كه به موسى داده شده بود به : اما چون پيامبر بر حق ما برايشان آمد، گفتند 47تا از آيات تو پيروى كنيم و مؤمن باشيم؟
اين تورات و قرآن دو جادو : ا پيش از اين معجزاتى را كه به موسى داده شده بود انكار نكردند؟ گفتنداين پيامبر داده نشده است؟ آي

گوييد كتابى از جانب خدا بياوريد كه  اگر راست مى: بگو 48آوريم يك از آنها ايمان نمى ما به هيچ: هستند كه پشتيبان يكديگرند و گفتند
اگر سخنت را نپذيرفتند، بدان كه آنها از دلخواه خود پيروى  49من هم از آن پيروى نمايم از اين دو كتاب بهتر راهنمايى كند، تا

كند  رهنمونى از سوى خدا از دلخواه خود پيروى كند؟ خدا ستمگران را هدايت نمى كه بى كس است تر از آن گمراه و چه كسى. كنند مى
50  
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ايم،  كه پيش از اين به آنها كتاب آسمانى داده كسانى 51باشد كه متوجه شوند و پند گيرند ما براى آنها اين سخنان را به هم پيوستيم،
ما . باشد به آن ايمان آورديم، آن حقيقتى از جانب خداوند ما مى: گويند و چون قرآن بر آنها خوانده شود، مى 52آورند به قرآن ايمان مى

آنها بدى . دهيم كه صبر و پايدارى كردند، پاداششان را دوبار مى خاطر آن د كه بهآنها كسانى هستن 53پيش از آن هم تسليم خدا بوديم
گردانند و  مى شنوند، از آن روى كه سخن بيهوده مى و هنگامى 54كنند ايم انفاق مى دهند، و از آنچه روزيشان كرده را با نيكى پاسخ مى

توانى هر كه را  تو نمى 55ما خواستار صحبت نادانان نيستيم. سالم بر شما .كارهاى ما از آنِ ما و كارهاى شما از آنِ شماست: گويند مى
اگر از هدايت : گفتند 56شناسد او هدايت يافتگان را بهتر مى. كند دوست دارى هدايت كنى، ولى خدا هر كس را بخواهد هدايت مى

گونه محصوالت به  ايم كه همه را در حرَمى امن جاى ندادهآيا آنها . كنند قرآنى كه با توست پيروى كنيم، ما را از سرزمينمان بيرون مى
چه بسيار شهرهايى را نابود كرديم كه زندگى خوش، مردمش را  57دانند آورند؟ اين رزقى از جانب ماست، ولى بيشترشان نمى آن مى

خداوند تو  58ا وارث آنها بوديمهاى آنهاست كه پس از ايشان فقط عده كمى در آنها ساكن شدند و م اين خانه. سرمست ساخته بود
كنيم كه  ما فقط شهرهايى را نابود مى. كه در مركز آنها پيامبرى فرستدكه آيات ما را بر مردم بخواند كند مگر آن شهرها را نابود نمى

  59مردمش ستمگر باشند
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. تر است كه آنچه پيش خداست بهتر و ماندنى آن است، و حالمندى از زندگى دنيا و زينت آن  چيزهايى كه به شما داده شده، وسايل بهره

رسد، مانند كسى است كه او را از وسايل زندگى دنيا  ايم و او به آن مى كس كه به او وعده نيكو داده آيا آن 60انديشيد؟ چرا نمى
خواند و به ايشان  خداوند آنها را مىكه  روزى 61شود؟ ايم و او روز قيامت براى بازخواست و كيفر فراخوانده مى برخوردار ساخته

خداوندا، : گويند آنها كه فرمان عذاب بر ايشان محقق گرديده، مى 62پنداشتيد كجا هستند؟ كه آنها را شريكان من مى كسانى: فرمايد مى
جوييم و به  آنها بيزارى مى اينك ما از. گمراهشان كرديم، همچنان كه خود گمراه بوديم. اينها كسانى هستند كه ما آنها را گمراه كرديم

آنها را . شريكانى را كه براى خدا درست كرده بوديد به كمك بخوانيد: شود به آنها گفته مى 63پرستيدند آنها ما را نمى. آوريم تو پناه مى



كه خداوند آنها را  وزىو ر 64و چون عذاب را ببينند آرزو كنند كه كاش هدايت يافته بودند. دهند خوانند، ولى پاسخى به ايشان نمى مى
توانند  رود و از يكديگر نيز نمى چيز از يادشان مى روز همه در آن 65دعوت پيامبران را چگونه پاسخ داديد؟: فرمايد خواند و مى مى

وند تو خدا 67كه توبه كرده و ايمان آورده و كار درست و شايسته انجام داده، اميد است كه موفق و رستگار باشد اما كسى 66بپرسند
منزّه است خداى يكتا و بسى برتر و واالتر از چيزهايى است كه . ديگران اختيارى ندارند. كند آفريند و انتخاب مى هرچه بخواهد مى

هيچ خدايى جز . او خداى يكتاست 69داند كنند، مى كنند و آنچه را آشكار مى خداوند تو آنچه را در دل پنهان مى 68سازند شريك او مى
  70شويد سوى او بازگردانده مى و فرمان از آنِ اوست و به. سپاس و ستايش در دنيا و آخرت مخصوص اوست .او نيست
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اگر خداى يكتا شب را تا روز قيامت طوالنى سازد، آيا غير از خداى يكتا خدايى هست كه روشنايى را براى شما : به من بگوييد: بگو
اگر خداى يكتا روز را تا روز قيامت طوالنى : به من بگوييد: بگو 71دهيد؟ و حقيقت را تشخيص نمىشنويد  بياورد؟ آيا سخن حق را نمى

بينيد و از گردش روز و شب  سازد، آيا غير از خداى يكتا خدايى هست كه شب را براى شما بياورد تا در آن استراحت كنيد؟ آيا نمى
براى شما شب و روز را پديد آورد، كه در شب استراحت كنيد و در روز  و از الطاف خدا اين است كه 72شويد؟ متوجه حقيقت نمى

پنداشتيد  شريكانى كه براى من مى: فرمايد خواند و مى كه خداوند آنها را مى روزى 73دنبال روزى برويد، باشد كه سپاسگزارى كنيد به
پس بدانند كه حق از آنِ خداست و آنچه به هم . وريدحجت خود را بيا: و از ميان هر امتى گواهى بياوريم و گوييم 74كجا هستند؟

هايى به او داده بوديم كه حمل كليدهاى آن براى  گنج. كرد قارون از قوم موسى بود و به آنها ستم مى 75شود بافتند همه نابود مى مى
ر نشو، چون خدا مردم مغرور را دوست سرمست مال دنيا و مغرو: كه قومش به او گفتند هنگامى. گروهى از مردان نيرومند هم دشوار بود

و با آنچه خدا به تو عطا كرده خانه آخرت را بجوى، و بهره خويش را هم از دنيا فراموش نكن، و همچنان كه خدا به تو نيكى  76ندارد
  77دنبال فساد نرو، چون خدا فسادكنندگان را دوست ندارد كرده، تو هم نيكى كن، و در زمين به
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هايى را هالك  دانست كه خدا پيش از او نسل آيا نمى. سبب دانش و شايستگى خودم بوده است آنچه به من داده شده به: قارون گفت
قارون آراسته به زيورهاى خود  78شود كرده بود كه نيرومندتر و ثروتمندتر از او بودند؟ از گناهكاران درباره گناهانشان ديگر سؤالى نمى

او . اى كاش ما هم ثروتى مثل ثروتى كه به قارون داده شده، داشتيم: كه خواستار زندگى دنيا بودند گفتند كسانى. فتبه ميان قومش ر
كه ايمان  واى بر شما، پاداش الهى براى كسى: دانستند گفتند اما آنها كه دانا بوده و حقيقت را مى 79داراى بهره بزرگى از مال دنياست

اش  ما او و خانه 80رسند ته كرده بهتر است، و اين چيزى است كه فقط مردم صبور و با استقامت به آن مىآورده و كار درست و شايس
و  81توانست كارى براى خويشتن انجام دهد گروهى نداشت كه او را در برابر خدا يارى كند، و خود نيز نمى را به زمين فروبرديم، و هيچ

واى، گويى خدا روزى را براى هر يك از بندگانش كه بخواهد فراخ يا : گفتند او باشند، مى جاى كردند كه به كه ديروز آرزو مى كسانى
اين خانه  82شوند واى، گويى كافران موفق و رستگار نمى. برد اگر خدا بر ما منّت نگذاشته بود ما را هم به زمين فرومى. سازد تنگ مى

هر كس كار نيك  83سود پرهيزگاران است و پايان كار به. برترى و فساد نيستندايم كه در زمين خواهان  آخرت را براى كسانى ساخته
  84اند كند، پاداشى بهتر از آن دارد، و هر كس كار بد كند، مجازات بدكاران فقط به اندازه كارى است كه كرده
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را كه  خداوند من كسى: بگو. گرداند بازمى[ مكّه[گاهت  كس كه رساندن اين قرآن به مردم را بر تو واجب كرد، البته تو را به وعده آن
اين فقط لطف . تو اميد نداشتى كه اين قرآن بر تو نازل شود 85شناسد را كه در گمراهى آشكارى است بهتر مى هدايت را آورده و كسى

و مردم را به راه . كه آيات قرآن بر تو نازل شد، تو را از آن منحرف نكنند پس از آن 86پس پشتيبان كافران نباش .خداوند تو بود
چيز از  جز ذات او همه. هيچ خدايى جز او نيست. و با خداى يكتا خداى ديگرى را مخوان 87خداوندت دعوت كن، و از مشركان نباش

   88شويد سوى او بازگردانده مى هفرمان از آنِ اوست و ب. بين رفتنى است
 

 
  29سوره عنكبوت 

  مكّى و داراى شصت و نه آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

ما  2گيرند؟ كنند و ديگر مورد آزمايش قرار نمى اند همين كه گفتند ايمان آورديم، رهايشان مى آيا مردم پنداشته 1الف، الم، ميم
كه كارهاى  آيا كسانى 3شناسد شناسد و دروغگويان را هم مى را كه راست گفتند مى خدا كسانى. را كه پيش از آنها بودند آزموديم كسانى
. هر كس كه به ديدار خدا اميد دارد، بداند كه وعده خدا آمدنى است 4كنند گريزند؟ چه بد داورى مى اند كه از ما مى كنند پنداشته بد مى
  6نياز است كند، زيرا كه خدا از همه جهانيان بى سود خويش كوشش مى هر كس كوشش كند، به 5دا شنوا و داناستو خ
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كردند به  زداييم، و پاداشى بهتر از كارهايى كه مى كه ايمان آوردند و كارهاى درست و شايسته كردند، گناهانشان را از ايشان مى كسانى
دانى و دليلى  اگر پدر و مادرت بكوشند كه چيزى را كه نمى. ما به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند 7دهيم آنها مى

بازگشت شما پيش من است، و من شما را از نتيجه كارهايى كه . بر حقانيت آن در دست ندارى شريك من سازى، از آنها اطاعت نكن
گروهى از مردم  9آوريم يمان آوردند و كارهاى درست و شايسته كردند در شمار شايستگان درمىرا كه ا كسانى 8كنم كرديد آگاه مى مى

ولى چون در راه خدا مورد آزار و اذيت قرار گيرند، آزار و اذيت مردم را مانند عذاب . ايم به خدا ايمان آورده: گويند كسانى هستند كه مى
هاى مردم  آيا خدا آنچه را كه در دل. ما با شما بوديم: گويند ت پيروزى نصيب شما شود، مىو اگر از جانب خداوند. آورند شمار مى خدا به

از راه ما پيروى : گويند كافران به مؤمنان مى 11شناسد شناسد و منافقان را هم مى البته خدا مؤمنان را مى 10داند؟ هست بهتر نمى
آنها بار گناهان  12گويند آنها دروغ مى. گيرند ى از گناهان ايشان را به گردن نمىا آنها ذره. گيريم ما گناهان شما را به گردن مى. كنيد

بافتند مورد بازخواست قرار  هايى كه به هم مى خود و بار گناه گمراه ساختن ديگران را به دوش خواهند كشيد، و روز قيامت درباره دروغ
آنگاه طوفان آنها را فروگرفت، . د و پنجاه سال ميان آنها زندگى كردما نوح را پيش قومش فرستاديم، و او مدت نهص 13خواهند گرفت

  14خاطر اين كه ستمكار بودند به
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و ابراهيم را ياد  15را كه در كشتى بودند نجات داديم، و آن طوفان و كشتى را نشانه و عبرتى براى جهانيان ساختيم ما نوح و كسانى

كار  دانيد كه اين اگر متوجه حقيقت باشيد مى. خداى يكتا را بندگى كنيد و از نافرمانى و عذاب او بترسيد: كن، آنگاه كه به قوم خود گفت
جاى  كه به انىاين كس. سازيد پرستيد و با خدا قراردادن آنها دروغ مى هايى را مى جاى خداى يكتا فقط بت شما به 16براى شما بهتر است

جاى  بنابراين روزى را از خدا بخواهيد و فقط او را بندگى كنيد و شكر او را به. پرستيد، اختيار روزى شما را در دست ندارند خداى يكتا مى



وظيفه . خواندند هاى پيش از شما نيز پيامبران را دروغگو مى اگر مرا دروغگو بخوانيد، امت 17شويد آوريد كه پيش او بازگردانده مى
گرداند؟  آفريند و سپس آنها را بازمى بينند كه خدا چگونه موجودات را مى آيا نمى 18پيامبر فقط رساندن روشن پيام خدا به مردم است

در زمين بگرديد و ببينيد كه خدا چگونه مخلوقات را آفريده و باز هم خدا خلقت آخرت را پديد : بگو 19كار براى خدا آسان است اين
آورد، و شما پيش او  كند، و بر هر كس بخواهد رحمت مى هر كس را بخواهد عذاب مى 20، كه خدا بر هر كارى تواناستآورد مى

توانيد در زمين يا در آسمان از خدا بگريزيد و او را درمانده كنيد، و براى شما غير از خدا هيچ يار و  و شما نمى 21شويد بازگردانده مى
  23آيات خدا و ديدار او ايمان ندارند، از رحمت من نوميدند و عذابى دردناك دارندكه به  كسانى 22ياورى نيست
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در اين امر براى مردم بـاايـمـان . ولى خدا او را از آتش نجات داد. او را بكشيد يا بسوزانيد: اما پاسخ قوم او فقط اين بود كه گفتند
ايد كه براى حفظ دوستى ميان  هايى را به خدايى گرفته جاى خداى يكتا فقط بت شما به: ابراهيم گفت 24هاست هـا و عبرت نـشـانـه

كنيد و جاى شما در آتش است و هيچ ياورى  شويد و يكديگر را لعنت مى خودتان در زندگى دنياست، ولى روز قيامت منكر يكديگر مى
به  26كنم، كه او توانا و حكيم است سوى خداوندم مهاجرت مى من به: فتلوط به او ايمان آورد، و ابراهيم گ 25نخواهيد داشت

 ابراهيم، اسحاق و يعقوب را داديم و در ميان فرزندانش پيامبرى و كتاب آسمانى نهاديم، و پاداش او را در دنيا داديم، و او در آخرت از
كس از اهل عالم پيش از شما چنان  كنيد كه هيچ شما كار زشتى مى: و لوط را ياد كن، آنگاه كه به قوم خود گفت 27شايستگان است

بريد و در محافل خود مرتكب كار زشت  كنيد و راه بقاى نسل بشر را مى آيا شما با مردان شهوت رانى مى 28كارى نكرده است
خداوندا، مرا در برابر اين : لوط گفت 29گويى عذاب خدا را بر سر ما بياور ر راست مىاگ: شويد؟ پاسخ قومش فقط اين بود كه گفتند مى

  30مردم تبهكار يارى كن
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 31ما مردم اين شهر را هالك خواهيم كرد، چون مردم آن ستمكارند: و چون فرشتگان ما براى ابراهيم مژده فرزند آوردند، گفتند

دهيم، به  اش را نجات مى او و خانواده. شناسيم را كه در آنجا هستند بهتر مى ما كسانى: گفتند. است لوط هم در آن شهر: ابراهيم گفت
چون فرشتگان ما پيش لوط آمدند، لوط از حضورشان نگران شد و در كار حفظ و  32ماندگان در عذاب خواهد بود جز زنش را كه از باقى

دهيم، به جز زنت را كه از  ات را نجات مى س و اندوهگين نباش، ما تو و خانوادهنتر: گفتند. حمايت آنها در برابر مردم فروماند
و از آن  34كنيم سبب نافرمانى و بدكارى آنها، از آسمان عذاب نازل مى ما بر مردم اين شهر، به 33ماندگان در شهر خواهد بود باقى

: او گفت. سوى مردم شهر مدين، برادرشان شعيب را فرستاديم به 35انگيز روشنى بر جاى گذاشتيم شهر، براى انديشمندان، نشانه عبرت
مردم او را دروغگو خواندند و  36اى قوم من، خداى يكتا را بندگى كنيد و به روز قيامت اميد داشته باشيد و در زمين به فساد دامن نزنيد

هايشان  مود را نيز نابود كرديم كه سرنوشت آنها از وضع خانهو قوم عاد و ث 37هاى خود از پاى درآمدند زلزله آنها را فروگرفت و در خانه
كه مردمى  آن شيطان كارهاى بد آنها را در نظرشان نيكو جلوه داد و آنها را از راه راست منحرف كرد، و حال. براى شما روشن شده است

  38بينا بودند
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آنها داليل روشن آورد، ولى آنها در آن سرزمين سركشى كردند و موسى براى . و قارون و فرعون و هامان را هم هالك كرديم

بر بعضى از آنها طوفان شن فرستاديم و آنها را سنگباران . سزاى گناهشان مجازات كرديم همه آنها را به 39نتوانستند از ما بگريزند



. در زمين فروبرديم، و بعضى از آنها را غرق كرديمكرديم، بعضى از آنها را فرياد سهمناك و مرگبار آسمانى فروگرفت، بعضى از آنها را 
كه غير از خداى يكتا دوستان و ياورانى براى خود  داستان كسانى 40كردند خدا به آنها ستم نكرد، ولى آنها خود به خويشتن ستم مى

البته اگر . خانه عنكبوت است ها، ترين خانه كه سست سازد، درحالى اى مى گيرند، مانند داستان عنكبوت است كه براى خود خانه مى
اين  42او توانا و حكيم است. خوانند جاى او به خدايى و به كمك مى چيزهايى را به داند كه چه خداى يكتا مى 41متوجه حقيقت باشند

اى مؤمنان نشانه و در اين امر بر. ها و زمين را بحق آفريد خدا آسمان 43فهمند زنيم و فقط دانايان آن را مى ها را براى مردم مى مثَل
دارد، و  آنچه را كه از اين قرآن به تو وحى شده بخوان، و نماز بخوان، كه نماز انسان را از كارهاى زشت و ناپسند بازمى 44عبرتى است

  45كنيد داند چه مى و خدا مى. تر و باالتر است مسلما ياد خدا بزرگ
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ما به آنچه بر ما نازل شده و : و بگوييد. كنند مجادله كنيد، مگر با كسانى از آنها كه ستم مىبا اهل كتاب فقط به نيكوترين شيوه بحث و 

چنين ما قرآن را بر تو نازل  و اين 46آنچه بر شما نازل شده ايمان داريم، و خداى ما و خداى شما يكى است و ما تسليم او هستيم
تو پيش از  47كنند گروند، و فقط كافران آيات ما را انكار مى يز كسانى به آن مىآورند، و از اينها ن اهل كتاب به آن ايمان مى. كرديم

قرآن آياتى روشن در  48افتادند صورت اهل باطل به شك مى اين كتابى نخوانده بودى، و با دستت خطى ننوشته بودى، چون در آن
: شود؟ بگو چرا آيات و معجزاتى از خداوندش بر او نازل نمى :گفتند 49كنند سينه دانشمندان است، و فقط ستمگران آيات ما را انكار مى

آيا براى آنها كافى نيست كه ما اين قرآن را،  50دهم طور روشن و آشكار هشدار مى آيات و معجزات در اختيار خداست، و من فقط به
خدا ميان من و شما گواهى : بگو 51ز استايم؟ در اين كتاب براى مؤمنان رحمت و اندر شود، بر تو نازل كرده كه بر آنها خوانده مى

  52كه به باطل گرويدند و به خدا كافر شدند زيانكارند داند، و كسانى ها و زمين است مى آنچه را كه در آسمان. كافى است
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و عذاب هم ناگهانى، .شد نازل مىاگر زمان معينى براى مهلت تعيين نشده بود، عذاب بر آنها . خواهند كه عذاب زودتر نازل شود از تو مى
كه جهنّم كافران را  آن خواهند كه عذاب زودتر نازل شود، و حال از تو مى 53كه متوجه نيستند، بر ايشان فرود خواهد آمد درحالى

رهايى را كه حاصل كا: فرمايد گيرد، و خداوند مى كه عذاب از باالى سرشان و از زير پاهايشان آنها را فرامى روزى 54فراگرفته است
هر كسى مزه مرگ را  56ايد، زمين من فراخ است، پس تنها مرا بندگى كنيد اى بندگان من كه ايمان آورده 55كرديد بچشيد مى
هاى بهشت  اند، در غرفه را كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده و كسانى 57شويد چشد، آنگاه پيش ما بازگردانده مى مى

همان  58كنندگان چه خوب است پاداش عمل. از زير آنها جويبارها روان است، و براى هميشه در آن خواهند بوددهيم كه  جاى مى
دار روزى خويش نيستند، و خدا  چه بسيار جاندارانى كه خود عهده 59كنند كه صبر و پايدارى نمودند و بر خداوندشان توكل مى كسانى

ها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را رام كرده  چه كسى آسمان: اگر از آنها بپرسى 60دهد، و او شنوا و داناست روزى آنها و شما را مى
كند  را براى هر يك از بندگانش كه بخواهد فراوان مى خدا روزى 61شوند؟ پس چرا از حقيقت رويگردان مى. خدا: گويند است؟ حتما مى

چه كسى باران را از آسمان فروفرستاده و زمين مرده را : و اگر از آنها بپرسى 62چيز داناست گرداند، زيرا خدا به همه يا بر او تنگ مى
 63انديشند باره نمى از بيشترشان در ايناما ب. پس ستايش هم فقط مخصوص خداست: بگو. خدا: گويند بدان زنده ساخته است؟ حتما مى
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كه بر كشتى سوار  هنگامى 64اين زندگى دنيا فقط سرگرمى و بازى است و زندگى حقيقى در جهان آخرت است، البته اگر بدانند
ز خطرات دريا نجات دهد و به اند، اما چون خدا آنها را ا كه دين را براى او خالص كرده خوانند، درحالى شوند، خدا را به كمك مى مى

ايم انكار كنند و نسبت به آن ناسپاسى نمايند، و تا  تا آنچه را كه به ايشان داده 65شوند؛ خشكى رساند، آنگاه براى او شريك قايل مى
اند كه ما كعبه را براى آنها جاى  اند و متوجه نشده آيا نديده 66كار را خواهند دانست زودى نتيجه اين به. برخوردار شوند و كامجويى كنند

آورند و نسبت به نعمت خدا ناسپاسى  شوند؟ آيا به باطل ايمان مى كه مردم پيرامونشان ربوده و اسير مى ايم، درحالى امنى قرار داده
و آمد آن را دروغ شمرد؟ آيا جاى كافران در جهنّم كس كه به خدا دروغ بندد، يا وقتى حق براى ا و كيست ستمكارتر از آن 67كنند؟ مى

  69خدا با نيكوكاران است. دهيم هاى خود را به آنها نشان مى كه در راه ما كوشش كنند، ما راه كسانى 68نيست؟
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  30سوره روم 

  مكّى و داراى شصت آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

 
در مدت چند  3زودى پيروز خواهند شد ولى پس از شكستشان به. در نزديك اين سرزمين 2روميان شكست خوردند 1الف، الم، ميم

خدا هر كه را . خاطر يارى خدا به 4شوند، روز مؤمنان شاد مى در گذشته و آينده فرمان از آنِ خداست و كار به اراده اوست، و آن. سال
كند، ولى بيشتر مردم اين را  اش كارى نمى ، و خدا برخالف وعدهاين وعده خداست 5او توانا و مهربان است. كند بخواهد يارى مى

انديشند تا متوجه شوند كه خدا  چرا با خود نمى 7شناسند و از آخرت و عاقبت كار غافلند مردم فقط ظاهر زندگى دنيا را مى 6دانند نمى
ها و زمين و آنچه را كه ميان آنهاست بحق و براى مدتى معين آفريده است؟ با اين همه بسيارى از مردم به ديدار خداوندشان  آسمان

ده است؟ آنها نيرومندتر از ايشان كه پيش از آنها بودند، چگونه بو گردند تا ببينند عاقبت كار كسانى چرا در زمين نمى 8ايمان ندارند
و پيامبرانشان هم داليل روشن و . كنند زمين را آباد كردند زدن زير و رو كردند، و بيشتر از آنچه اينها آباد مى بودند، و زمين را با شخم

كه  سرانجام، عاقبت كسانى و 9كردند بنابراين خدا به آنها ستم نكرد، بلكه آنها خود به خويشتن ستم مى. ها برايشان آوردند معجزه
آفريند و سپس آنها را  خدا مخلوقات را مى 10كردند كردند اين شد كه آيات خدا را دروغ شمرده و آنها را مسخره مى كارهاى بد مى

ان شريكانى و از مي 12شوند كه قيامت بر پا شود، گناهكاران نوميد مى و روزى 11شويد آنگاه همه پيش او بازگردانيده مى. گرداند بازمى
چون  13شوند ساختند مى شدند، هيچ شفيعى ندارند كه شفاعتشان كند و خود منكر شريكانى كه براى خدا مى كه براى خدا قايل مى

اند، در گلستان بهشت  اما آنها كه ايمان داشته و كارهاى درست و شايسته كرده 14شوند روز از هم جدا مى قيامت بر پا شود، مردم در آن
  15خواهند بود شادمان

  
)405(  

  
 

خدا را تسبيح گوييد و بستاييد  16كه كافر شدند و آيات ما و ديدار آخرت را دروغ شمردند، همه را در عذاب حاضر كنند و اما كسانى
ها و زمين،  و سپاس و ستايش خاص اوست در آسمان 17رسانيد كه شب را به روز مى رسانيد و هنگامى كه روز را به شب مى هنگامى

آورد، و زمين را پس از مردنش  آورد و مرده را از زنده بيرون مى زنده را از مرده بيرون مى 18رسيد شبانگاهان و وقتى كه به نيمروز مى
كمت او اين است كه شما را از خاك آفريد، هاى قدرت و ح از نشانه 19شويد چنين زنده از گور بيرون آورده مى شما نيز اين. كند زنده مى

هاى او اين است كه براى شما از جنس خودتان همسر آفريد، تا در  و از نشانه 20سپس چون آدميانى شديد، در زمين پراكنده گشتيد
هاى او آفرينش  نشانه و از 21هاست در اين امر براى اهل تفكّر نشانه. كنار او آرامش پيدا كنيد، و ميان شما دوستى و مهربانى نهاد



هاى او خواب شما در شب  و از نشانه 22هاست در اين امر براى دانايان نشانه. هاى شماست ها و رنگ ها و زمين و گوناگونى زبان آسمان
او اين هاى  و از نشانه 23هاست شنوند نشانه كه سخن حق را مى در اين امر براى كسانى.و روز و روزى جستنتان از فضل و كَرَم اوست

فرستد و با آن زمين مرده را زنده  دهد، و از آسمان باران را فرومى شود، به شما نشان مى است كه برق را، كه باعث ترس و اميد شما مى
  24هاست انديشند نشانه در اين امر براى مردمى كه مى. كند مى
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برپاست، و همين كه شما را از زمين فراخواند فورا زنده از گور بيرون هاى او اين است كه آسمان و زمين به فرمان او  و از نشانه

آفريند و سپس همه  اوست كه موجودات را مى 26ها و زمين است از آنِ اوست، و همه فرمانبردار او هستند هر كه در آسمان 25آييد مى
ا و زمين صفات واال و برتر از آنِ اوست، و او توانا و حكيم ه و در آسمان. تر است گرداند، و بازگردانيدن موجودات براى او آسان را بازمى

ايم با شما شريكند تا در آن با هم يكسان و برابر  آيا بردگان شما در آنچه روزيتان ساخته: زند خدا براى شما از خودتان مثَلى مى 27است
 28دهيم انديشند شرح مى آيات خود را براى مردمى كه مى چنين ترسيد، از آنها بيمناك باشيد؟ ما اين گونه كه از هم مى باشيد، و همان

كند؟ آنها هيچ ياورى  چه كسى آن را كه خدا گمراه كرده هدايت مى. كنند گونه دانشى از دلخواه خود پيروى مى اما ستمكاران بدون هيچ
م را بر اين فطرت آفريده است و خلقت حق، به دين يكتاپرستى روى آور، كه فطرت خدايى است و خدا مرد پس با تمايل به 29ندارند

سوى او بازگرديد، و از نافرمانى و عذاب او بترسيد،  به 30دانند دين درست و پايدار اين است، ولى بيشتر مردم نمى. خدا تغييرپذير نيست
سيم شدند و هر گروهى به ها تق كه دينشان را فرقه فرقه كردند و به گروه از همان كسانى 31و نماز بخوانيد و از مشركان نباشيد؛

  32اعتقادات خويش دلخوش است
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خوانند، و چون آنها را از جانب خويش  كنند، خداوندشان را به كمك مى كه به خدا روى مى چون به مردم زيان و گزندى رسد، درحالى

تا ناسپاسى كنند و منكر چيزى شوند كه ما به آنها  33كنند، اى از آنها براى خداوند خود شريك درست مى رحمتى بچشاند، آنگاه عده
ايم،  يا مگر براى آنها دليلى نازل كرده 34زودى نتيجه آن را خواهيد دانست اكنون برخوردار شويد و كامجويى كنيد كه به. ايم عطا كرده

خاطر آن  رحمتى بچشانيم، بهو چون به مردم  35گويد؟ سازند سخن مى كه آن دليل درباره حقانيت چيزهايى كه شريك خدا مى
اند كه خدا روزى را  آيا متوجه نشده 36گردند اند، مصيبتى به آنها برسد، نوميد مى سزاى كارهايى كه كرده شوند، و اگر به خوشحال مى

هيدستان و در حق خويشاوندان و ت 37هاست ها و عبرت كند؟ در اين امر براى مردم باايمان نشانه براى هر كه بخواهد فراخ يا تنگ مى
مالى كه به ربا  38خواهند بهتر است، و آنها موفق و رستگارند كه خشنودى خدا را مى اين براى كسانى. ماندگان را به ايشان بده راه
و با دهيد  عنوان زكات مى كند، ولى مالى كه به دهيد، تا با دريافت سود از اموال مردم، افزايش پيدا كند، پيش خدا افزايشى پيدا نمى مى

خدا كسى است كه شما را آفريد، آنگاه به شما روزى داد،  39جوييد، پاداش آن براى شما چند برابر خواهد شد آن خشنودى خدا را مى
ايد، كسى هست كه  آيا از ميان اين شريكانى كه براى خدا درست كرده. كند ميراند، و پس از آن دوباره شما را زنده مى سپس شما را مى

سبب كارهايى كه مردم  به 40سازند كارها بكند؟ منزّه است او و بسى برتر و واالتر از اين چيزهايى است كه شريك او مى هيچ از اين
  41اند، فساد در خشكى و دريا پديدار شده است، تا خدا سزاى برخى از كارهايشان را به آنها بچشاند، باشد كه بازگردند كرده
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بنابراين به دين درست و پايدار روى  42ببينيد كه عاقبت كار پيشينيان، كه بيشترشان مشرك بودند، چگونه بوددر زمين بگرديد و : بگو
كه كافر باشند،  كسانى 43شوند روز مردم از هم جدا و گروه گروه مى در آن. ناپذير بيايد كه از جانب خدا روزى برگشت آور، پيش از آن

را كه ايمان  تا خدا كسانى 44كنند كه كار درست و شايسته كنند، بهشت را براى خود آماده مى كفرشان به زيان خود آنهاست، و كسانى
كه  هاى خدا اين است و از نشانه 45خدا كافران را دوست ندارد. اند از فضل خويش پاداش دهد داشته و كارهاى درست و شايسته كرده

فرستد تا از رحمت خويش به شما بچشاند، و تا كشتى به فرمانش روان گردد، و تا شما از فضل او روزى بجوييد،  بادها را مژده رسان مى
آنگاه از . هاى روشن آوردند پيش از تو پيامبرانى را پيش قومشان فرستاديم و آنها براى ايشان حجت 46باشد كه سپاسگزارى كنيد

انگيزد و آن را در  فرستد و ابر را برمى خدا كسى است كه بادها را مى 47كردن مؤمنان به عهده ماست يارى. م گرفتيمبدكاران انتقا
و چون باران را به هر كس از . آيد بينى كه باران از ميان آن بيرون مى و مى. سازد گستراند و متراكم مى آسمان هر طور كه بخواهد مى

هاى  پس به نشانه 49كه باران بر آنها ببارد، نوميد بودند اگرچه پيش از آن 48شوند، ساند، شادمان مىخواهد، بر بندگان خود كه مى
  50كننده مردگان است، و او بر هر كارى تواناست آرى، همين خدا زنده. كند رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مردنش زنده مى
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توانى سخن حق را به  تو نمى 51كنند كشت خويش را زرد شده ببينند، حتما پس از آن ناسپاسى مىو اگر بادى بفرستيم كه در اثر آن 
و تو  52كنند، به دعوت خود شنوا سازى گردانند و به تو پشت مى مى توانى كه كران را، وقتى كه از تو روى مردگان بشنوانى، و نمى

توانى سخن حق را به كسانى  تو فقط مى. از گمراهيشان به راه هدايت آورى توانى كوران و كوردالن را راهنمايى كنى و آنها را نمى
خدا كسى است كه شما را ناتوان آفريد، و پس از ناتوانى نيرومند ساخت، و  53بشنوانى كه به آيات ما ايمان دارند و تسليم خدا هستند

كه قيامت برپا شود، گناهكاران  روزى 54او دانا و تواناست. آفريند هرچه بخواهد مى. كند بعد از نيرومندى دوباره شما را ناتوان و پير مى
كه دانش و ايمان به  اما كسانى 55گفتند پيش از آن، در دنيا هم همين طور دروغ مى. اند خورند كه فقط ساعتى در گور آرميده سوگند مى

در  56دانستيد حاال روز قيامت است، ولى شما نمى. ايد دهشما مطابق كتاب خدا تا روز قيامت در گور آرمي: گويند آنها عطا گرديده، مى
و اگر . راستى ما در اين قرآن براى مردم هرگونه مثَلى آورديم و به 57روز پوزش ستمگران سودشان نبخشد و عذرشان را نپذيرند آن

چنين خدا بر دل مردم نادان مهر  اين 58شما بيهوده گو و بر باطل هستيد: اى بياورى، كافران حتما خواهند گفت براى آنها آيه
  60ثبات و متزلزل نكنند كه به آخرت يقين ندارند تو را بى صبر كن كه وعده خدا راست است، و كسانى 59نهد مى
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  31سوره لقمان 
  مكّى و داراى سى و چهار آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

خوانند و زكات  آنها كه نماز مى 3كه براى نيكوكاران هدايت و رحمت است 2آميز است، اينها آيات كتاب حكمت 1الف، الم، ميم
برخى از مردم خريدار سخن سرگرم  5اند و آنها موفق و رستگارند آنها از جانب خداوندشان هدايت شده 4دهند و به آخرت يقين دارند مى

و  6آنها عذابى خواركننده دارند. گيرند ردم را از راه خدا منحرف كنند، و سخن خدا را به مسخره مىكننده و بيهوده هستند، تا به نادانى م
هايش سنگين  كه گوش كه آن را نشنيده است، مانند كسى گرداند، گويى چون آيات ما بر او خوانده شود، با تكبر و گردنكشى روى برمى

 8ه ايمان آوردند و كارهاى درست و شايسته كردند، بهشت پرنعمت را خواهند داشت،ك كسانى 7او را به عذابى دردناك بشارت ده. است



ها را بدون ستونى كه ببينيد بيافريد، و در  خدا آسمان 9وعده خدا راست است، و خدا توانا و حكيم است. مانند كه براى هميشه در آن مى
اى در آن پراكند، و از آسمان باران را فروفرستاديم و در زمين هرگونه گياه  ها بيفكند تا زمين شما را نلرزاند، و هرگونه جنبنده زمين كوه

  11اند؟ آرى، ستمگران در گمراهى آشكارند به من نشان دهيد كه ديگران چه آفريده. اين آفرينش خداست 10زيبا و مفيد رويانديم
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سود خود  هر كه سپاسگزارى كند، آن سپاسگزارى تنها به. سپاسگزارى كنما به لقمان حكمت عطا كرديم و به او گفتيم كه از خدا 

كرد، به او  كه به پسرش نصيحت مى و ياد كن آنگاه كه لقمان، درحالى 12نياز و ستوده است اوست، و هر كه ناسپاسى كند، خدا بى
مادرش او . ه پدر و مادرش سفارش كرديمو به انسان دربار 13فرزندم، چيزى را شريك خدا نساز، چون شرك ستمى بزرگ است: گفت

به او سفارش كرديم كه از من و از پدر و مادرت . دو سال او را شير داد و بعد او را از شير گرفت. شد تر مى را حامله شد، و هر روز ناتوان
كه نسبت به آن آگاهى و  و اگر پدر و مادرت با اصرار از تو خواستند كه چيزى را 14سپاسگزارى كن كه بازگشت همه پيش من است

كه  به حقانيت آن اعتقادى ندارى شريك من سازى، از آنها اطاعت نكن، ولى باز هم در دنيا با آنها به نيكى رفتار كن، و از راه كسى
 15كنم كرديد آگاه مى بازگشت شما پيش من است و من شما را از جزاى كارهايى كه مى. سوى من بازگشته است پيروى كن به

ها و يا در زمين باشد، خدا آن را به حساب تو  دم، اگر عمل تو هموزن دانه ريز خردلى باشد و آن در تخته سنگى يا در آسمانفرزن
رسد  كار نيك وادار و از كار بد بازدار، و بر مصيبتى كه به تو مى فرزندم، نماز بخوان و مردم را به 16آورد، زيرا خدا دقيق و آگاه است مى

و به تكبر از مردم روى نگردان، و با غرور بر روى زمين راه نرو، چون  17خواهد اين از كارهايى است كه عزم راسخ مى صبور باش، كه
و در رفتار و راه رفتنت ميانه رو باش، و صدايت را پايين بياور و آرام و آهسته سخن  18خدا مردم خودپسند خودستا را دوست ندارد

  19اى بلند خران استترين صداها صد بگوى، كه زننده
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هاى آشكار و نهان خويش را بر  ها و آنچه را كه در زمين است براى شما رام كرده، و نعمت بينيد كه خدا آنچه را كه در آسمان آيا نمى

و چون به آنها  20پردازند هيچ دانشى و شناختى و كتابى روشن به بحث و ستيزه مى شما تمام كرده است؟ برخى از مردم درباره خدا بى
كنيم؛ اگرچه شيطان آنها  ايم پيروى مى ما از آيينى كه پدرانمان را بر آن يافته: گويند از آنچه خدا نازل كرده پيروى كنيد، مى: گفته شود

كارها  هر كس خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد، به دستاويز محكمى چنگ زده است، و پايان همه 21را به عذاب سوزان بخواند
كردند  بازگشت آنها پيش ماست و ما آنها را از كارهايى كه مى. و هر كس كافر شود، كفرش تو را اندوهگين نكند 22سوى خداست به

سازيم و سپس آنها را با عذابى سخت درمانده  مندشان مى مدت كوتاهى بهره 23هاست آگاه است كنيم، زيرا خدا به آنچه در دل آگاه مى
. پس ستايش هم خاص خداست: بگو. خدا: گويند ها و زمين را آفريده است؟ حتما مى از آنها بپرسى چه كسى آسمان اگر 24كنيم مى

اگر تمام  26نياز و ستوده است ها و زمين است متعلق به خداست، و خدا بى آنچه در آسمان 25دانند ولى بيشتر آنها اين را نمى
ا با هفت درياى ديگر كه به كمك آن بيايد مركّب گردد، و سخنان خدا را بنويسند، باز هايى كه در زمين است قلم شود، و دري درخت

آفرينش شما و دوباره زنده كردنتان در روز قيامت، براى ما، چون  27پذيرد، كه خدا بسى توانا و حكيم است سخنان خدا پايان نمى
  28و خدا شنوا و بيناست. كردن يك تن است آفرينش و دوباره زنده
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كند، و خورشيد و ماه را رام ساخته كه هر يك تا مدتى معين حركت  كند و روز را وارد شب مى اى كه خدا شب را وارد روز مى آيا نديده

سبب است كه خداى يكتا حق است و تمام چيزهايى كه جز او به  اين بدان 29كنيد آگاه است كنند؟ و خدا به تمام كارهايى كه مى مى
شود، تا خدا  اى كه كشتى به واسطه نعمت خدا در دريا روان مى آيا نديده 30خوانند باطل هستند و خدا واال و بزرگ است كمك مى

كه  و هنگامى 31هاست هاى قدرت خود را به شما نشان دهد؟ در اين امر بـراى هـر انسـان صبـور سپاسگـزارى نشانه برخى از نشانه
و چون خدا آنها را نجات داده به . خوانند كنند، او را به كمك مى كه دين را براى خدا خالص مى درحالى موجى چون كوه آنها را فراگيرد،

اى مردم، از خداوند  32كنند و فقط مردم خيانتكار ناسپاس آيات ما را انكار مى. كنند خشكى رساند، آنوقت برخى از آنها ميانه روى مى
چ پدرى براى فرزند خود كارى نسازد و هيچ فرزندى هم براى پدر خود كارى نسازد و پدر و خود پروا كنيد، و از روزى بترسيد كه هي

علم  33زندگى دنيا فريبتان ندهد، و شيطان فريبكار شما را درباره لطف و كَرَم خدا نفريبد. وعده خدا راست است. كار هم نيايند فرزند به
داند كه فردا چه  كس نمى و هيچ. داند هاست مى و آنچه را كه در رحم. فرستد ىو خدا باران را فروم. زمان برپايى قيامت پيش خداست

  34چيز باخبر است راستى كه خدا دانا و از همه به. داند كه به كدامين زمين خواهد مرد كس نمى و هيچ. كند مى
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  32سوره سجده 

  مكّى و داراى سى آيه
 نام خداوند بخشنده مهربان به

آن را خود به هم بافته  )ص(محمد: گويند آيا مى 2اختيار جهانيان نازل شده است بدون شك قرآن از جانب صاحب 1ميمالف، الم، 
اى براى آنها نيامده است،  دهنده است؟ نه، چنين نيست، بلكه قرآن راست و حق و از جانب خداوند توست، تا مردمى را كه پيش از تو بيم

سپس بر . ها و زمين و آنچه را كه ميان آنهاست در شش روز آفريد خدا كسى است كه آسمان 3دهشدار دهى باشد كه هدايت شون
امور جهان را از آسمان تا زمين تدبير  4گيريد؟ شويد و پند نمى آيا متوجه نمى. شما هيچ ياور و شفيعى جز او نداريد. عرش استيال يافت

 5رود سوى او باال مى شماريد، به هايى است كه شما مى كه مقدار آن هزار سال از سال سپس آن امور و آثار و نتايج آنها در روزى. كند مى
كه هرچه آفريد، بس نيكو آفريد، و آفرينش انسان را  همان كسى 6اين همان خداى داناى نهان و آشكار است، كه توانا و مهربان است

آنگاه او را ساخت، و از روح خود در او دميد، و براى شما گوش و چشم  8سپس نسل او را از عصاره آبى پست قرار داد 7از گل آغاز كرد
آيا وقتى ما مرديم و در زمين ناپديد شديم، دوباره آفرينشى نو خواهيم يافت؟ آنها : گفتند 9كنيد چه اندك سپاسگزارى مى. و دل آفريد

گيرد و آنگاه شما را پيش خداوندتان  تان را مىفرشته مرگ كه بر شما گمارده شده جان: بگو 10منكر ديدار خداوندشان هستند
  11گردانند بازمى
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ما را به . خداوندا، ديديم و شنيديم: گويند ديدى كه مى اند، مى كاش هنگامى را، كه گناهكاران سرشان را پيش خداوندشان به زير افكنده

كرديم،  را هدايت عطا مى خواستيم، هر كسى اگر مى 12ايم يقين رسيدهاينك ما به . دنيا بازگردان تا كار درست و شايسته انجام دهيم
سزاى اين كه ديدار اين  پس به 13كنم ولى اين وعده من حق و اين سخن از من مقرّر است كه جهنّم را از همه جنّيان و آدميان پر مى

كرديد عذاب جاويد را  ، و به كيفر كارهايى كه مىايم ما هم شما را فراموش كرده. روزتان را فراموش كرديد، عذاب جهنّم را بچشيد



افتند و به ستايش خداوندشان تسبيح  ها يادآورى شوند، به سجده مى آورند كه چون بدان تنها كسانى به آيات ما ايمان مى 14بچشيد
خوانند، و از  با بيم و اميد مى دارند و خداوند خود را پهلوى خويش را از بستر خواب بر مى 15كنند؛ گويند، و بزرگى و سركشى نمى مى

هاست،  چيزهايى، كه مايه روشنى چشم كرده، چه داند به پاداش كارهايى كه مى كس نمى هيچ 16كنند ايم انفاق مى آنچه روزيشان ساخته
كه ايمان آورده  اما كسانى 18كه مؤمن است مانند كسى است كه نافرمان است؟ آنها با هم برابر نيستند آيا كسى 17اند برايش اندوخته

 19شوند گيرند، پذيرايى مى هاى بهشتى كه در آن جاى مى كردند، در باغ اند، به پاداش كارهايى كه مى و كارهاى درست و شايسته كرده
ها شوند و به آن هرگاه بخواهند از آن بيرون آيند، به آن بازگردانيده مى. اند، جايگاهشان آتش است كه نافرمانى كرده و اما كسانى

  20شمرديد بچشيد عذاب آتشى را كه دروغ مى: گويند مى
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و كيست  21اند به راه خدا بازگردند چشانيم، شايد از راهى كه در پيش گرفته و قطعا غير از آن عذاب بزرگ، عذاب دنيا را هم به آنها مى

ما به موسى  22گيريم بگرداند؟ ما از گناهكاران انتقام مى كس كه به آيات خداوندش يادآورى شود و آنگاه از آن روى ستمكارتر از آن
و چون صبر و پايدارى كردند و  23اسرائيل قرار داديم و ما آن كتاب را راهنماى بنى. بنابراين در ديدار او شك نكن. كتاب آسمانى داديم

خداوند تو در روز قيامت، حتما  24كردند ه آيات ما يقين داشتند، از ميان آنها پيشوايانى پديد آورديم كه به فرمان ما مردم را هدايت مىب
آيا نابود شدن مردمى كه پيش از ايشان هالك كرديم و  25كردند، ميان آنها داورى خواهد كرد در مورد چيزهايى كه در آن اختالف مى

بينند كه ما  آيا نمى 26شنوند؟ آيا نمى. هاست كنند، سبب راهنماييشان نشد؟ در اين امر عبرت هاى آنها زندگى مى ن در خانهاينها اكنو
خورند؟  آوريم كه حيواناتشان و خودشان از آن مى وسيله آن كشت و محصولى بيرون مى رانيم و به سوى زمين خشك مى آب باران را به

اى  در روز داورى ايمان آوردن كافران فايده: بگو 28گوييد، اين روز داورى كى خواهد بود؟ اگر راست مى: دگوين مى 27بينند؟ چرا نمى
  30بگردان و منتظر باش كه آنها نيز در انتظارند پس، از ايشان روى 29شود برايشان ندارد، و به آنها مهلتى داده نمى
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  33سوره احزاب 
  آيهمدنى و داراى هفتاد و سه 

  نام خداوند بخشنده مهربان به

شود،  و از آنچه از خداوندت به تو وحى مى 1اى پيامبر، از خدا بترس و از كافران و منافقان اطاعت نكن، كه خدا دانا و حكيم است
خدا در درون  3و بر خدا توكّل كن كه خدا براى كارسازى كافى است 2كنيد آگاه است پيروى كن، زيرا كه خدا از كارهايى كه مى

تا آنها را بر خود حرام نموده و [تو براى من مثل مادرم هستى، : گوييد كس دو قلب ننهاده، و همسرانتان را، آنها را كه به ايشان مى هيچ
زبان اين سخنى است كه به . مادران شما قرار نداده، و پسر خواندگان شما را هم پسران شما نساخته است ]با ايشان ترك مباشرت كنيد،

تر  كار پيش خدا عادالنه اين. نام پدرانشان بخوانيد آنها را به 4دهد گويد، و او راه درست را نشان مى گوييد، ولى خدا حقيقت را مى مى
ايد بر شما گناهى نيست، ولى  در كارى كه به اشتباه انجام داده. شناسيد، برادران دينى و دوستان شما هستند اگر پدرانشان را نمى. است

تر  پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر و نزديك 5و خدا آمرزنده و مهربان است. ايد مسئوليد در كارهايى كه از روى قصد انجام داده
در كتاب خدا، از نظر ارث بردن، خويشاوندان نسبت به هم، از مؤمنان و مهاجران نسبت . و همسران پيامبر مادران مؤمنان هستند. است

اين حكم در كتاب خدا نوشته . مگر اين كه بخواهيد به دوستان مؤمن خود از طريق وصيت احسانى كنيد. ترند ارتر و نزديكبه آنها سزاو
  6شده است
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 7گرفتيم،بن مريم پيمان گرفتيم، و از همه آنها پيمانى محكم  و ياد كن آنگاه كه از پيامبران و از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى
ايد، نعمت خدا  كه ايمان آورده اى كسانى 8تا خدا راستگويان را از راستيشان بپرسد، و براى كافران هم عذابى دردناك آماده كرده است

هايى ديديد بر سرشان فرستاديم، و خدا كار سوى شما آمدند و ما باد و سپاهيانى كه آنها را نمى را بر خود ياد كنيد، آنگاه كه سپاهيانى به
ها به گلوها رسيد، و  ها خيره شد، و دل كه از باالى شما و از پايين شما بر شما تاختند، و آنگاه كه چشم هنگامى 9ديد كرديد مى را كه مى

كه در  كه منافقان و كسانى و هنگامى 11سختى بر خود لرزيدند آنجا بود كه مؤمنان آزمايش شدند، و به 10هاى بد برديد به خدا گمان
و آنگاه كه گروهى از  12اند اى فريبنده به ما داده خدا و پيامبرش فقط وعده: گفتند هايشان بيمارى شك و سست اعتقادى بود مى دل

خواستند و  و گروهى از آنها از پيامبر اجازه بازگشتن مى. پس برگرديد. اى مردم مدينه، ديگر شما را جاى ايستادگى نيست: آنها گفتند
و اگر از اطراف شهر بر  13خواستند بگريزند آنها فقط مى. حفاظ نبود هايشان بى كه خانه در صورتى. اى ما حفاظى ندارده خانه: گفتند مى

كردند، و فقط اندك مدتى در پذيرفتن آن درنگ  كار را مى خواستند كه به كفر بازگردند، حتما اين آوردند و از آنها مى آنها هجوم مى
شود مورد  و عهدى كه با خدا بسته مى. ش از آن با خدا عهد بسته بودند كه پشت به دشمن نكنندكه پي آن و حال 14كردند مى

  15گيرد بازخواست قرار مى
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صورت هم فقط مدت كمى از زندگى  اى ندارد، چون در آن اگر از مرگ يا كشته شدن بگريزيد، اين گريختن هرگز براى شما فايده: بگو

اگر خدا بخواهد آسيبى به شما رساند، يا رحمتى نصيبتان نمايد، كيست كه بتواند شما را در برابر او حفظ و حمايت : بگو 16بريد بهره مى
به جهاد : گويند را كه به برادرانشان مى خدا كارشكنان شما و كسانى 17كند؟ آنها جز خدا هيچ يار و ياورى براى خود نخواهند يافت

چون خطر پيش آيد، آنها را . ورزند نسبت به شما بخل مى 18آيند آنها فقط اندكى به جنگ مى. شناسد نرويد و پيش ما بياييد مى
و چون خطر . كه بيهوشى مرگ او را فراگرفته است گردد، مثل كسى هايشان در حدقه مى كه چشم كنند درحالى بينى كه به تو نگاه مى مى

اند و بنابراين خدا اعمالشان را  آنها ايمان نياورده. تازند ايم با زبان تند بر شما مىو ترس برطرف شود، از حرص مال دنيا و براى كسب غن
اند، و اگر سپاه دشمن دوباره باز آيد، آرزو  پندارند كه سپاهيان مهاجم هنوز نرفته مى 19كار براى خدا آسان است اين. نابود كرده است

و اگر در ميان شما بودند فقط . شدند جنگ بركنار بوده و از اخبار شما جويا مى كنند كه كاش ميان اعراب باديه نشين بودند تا از مى
دارد  كه به خدا و روز آخرت اميد مى اى است، براى كسى پيامبر خدا براى شما سرمشق و مقتداى نيكو و پسنديده 20جنگيدند اندكى مى

اند، و  اين همان چيزى است كه خدا و پيامبرش به ما وعده داده: چون مؤمنان سپاهيان را ديدند گفتند 21كند و خدا را فراوان ياد مى
  22و ايمان و فرمانبردارى آنها بيشتر شد. خدا و پيامبرش راست گفتند
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 برخى از آنها كشته شدند و برخى از آنها چشم به راهند و عقيده و. از مؤمنان مردانى هستند كه به عهدى كه با خدا بستند وفا كردند
خاطر راستگوييشان پاداش دهد و منافقان را، اگر خواهد عذاب كند يا توبه آنها را  تا خدا راستگويان را به 23عهد خود را تغيير ندادند

خدا كافران را با همه خشمى كه داشتند نوميد بازگردانيد و آنها به پيروزى و غنيمتى  24بپذيرد، زيرا كه خدا آمرزنده و مهربان است



و كسانى از اهل كتاب را كه از مشركان پشتيبانى كرده بودند،  25خدا نيرومند و تواناست. نياز كرد و خدا مؤمنان را از جنگ بى .نرسيدند
و زمين  26كه گروهى از آنها را كشتيد و گروهى را اسير كرديد هايشان وحشت ايجاد كرد، آن چنان هايشان پايين آورد و در دل از قلعه
اى  27و خدا بر هر كارى تواناست. هايى را هم كه به قصد جنگ در آن پا نگذاشته بوديد به شما داد ها و اموالشان و زمين و خانه

و اگر خدا و  28مند كنم و به نيكويى رها سازم خواهيد، بياييد تا شما را بهره اگر زندگى دنيا و زينت آن را مى: پيامبر، به همسرانت بگو
اى همسران پيامبر، هر يك از شما  29خواهيد، خدا براى نيكوكاران شما پاداشى بزرگ آماده كرده است امبر او و سراى آخرت را مىپي

  30كار براى خدا آسان است و اين. كار زشت آشكارى كند، عذاب او دوبرابر خواهد بود
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دهيم، و براى او روزىِ نيكو آماده  درست و شايسته كند، دوبار به او پاداش مىو هر يك از شما كه مطيع خدا و پيامبرش باشد و كار 

ترسيد، در گفتار نرمى نكنيد تا مردى كه بيمار دل است به  اگر از خدا مى. اى همسران پيامبر، شما مانند زنان ديگر نيستيد 31ايم كرده
گرى و خودنمايى  قرار گيريد، و به شيوه زمان جاهليت گذشته جلوههاى خويش  و در خانه 32طرزى شايسته سخن گوييد و به. طمع افتد

خواهد پليدى را از شما اهل بيت دور كند و شما را كامالً  خدا مى. و نماز بخوانيد و زكات بدهيد، و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد. نكنيد
چيز باخبر  شود، به ياد آريد، كه خدا دقيق و از همه خوانده مى هايتان ها را كه در خانه و آيات خدا و آن حكمت 33پاك و پاكيزه گرداند

مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان مؤمن، و مردان و زنان فرمانبردار، و مردان و زنان راستگوى، و مردان و زنان صبور، و  34است
مردان و زنان پاكدامن، و مردان و زنانى كه خدا را فراوان دهنده، و مردان و زنان روزه دار، و  مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه

  35كنند، خدا براى همه آنها آمرزش و پاداشى بزرگ آماده كرده است ياد مى
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و هر كس از فرمان . كارى فرمان دهند، آنها را در آن كارشان اختيارى باشد هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و پيامبرش به

كه خدا به او نعمت داده بود و تو هم به او نعمت  و ياد كن آنگاه كه به كسى 36خدا و پيامبرش سرپيچى كند آشكارا گمراه شده است
و از . كردى كه خدا آن را آشكار ساخت و در دلت چيزى را پنهان مى. دار، و از خدا بترس همسرت را براى خود نگه: داده بودى، گفتى

پس چون زيد از همسرش كام گرفت و او را طالق داد، ما او را به همسرى تو . كه حق بود كه از خدا بترسى آن الترسيدى، ح مردم مى
ان درآورديم، تا براى مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خواندگانشان، اگر از ايشان كام گرفته و آنها را طالق دادند، گناهى نباشد، و فرم

اين سنّت خداست كه پيش از اين در ميان . مبر در چيزى كه خدا براى او مقرّر كرده گناهى نيستبر پيا 37خدا انجام شدنى است
رسانند، و فقط از خدا  هاى خدا را به مردم مى كه پيام كسانى 38و فرمان خدا سنجيده و دقيق است. پيشينيان معمول بوده است

يك  پدر هيچ )ص(محمد 39دا براى رسيدگى به حساب بندگان كافى استدانند كه خ ترسند، و مى كس جز خدا نمى ترسند، و از هيچ مى
ايد، خدا را فراوان  كه ايمان آورده اى كسانى 40داند و خدا هر چيزى را مى.از مردان شما نيست، ولى فرستاده خدا و خاتم پيامبران است 

ها به  فرستد تا شما را از تاريكى انش بر شما درود مىاو كسى است كه با فرشتگ 42و صبح و شب او را به پاكى بستاييد 41ياد كنيد،
  43روشنايى ببرد، زيرا خدا نسبت به مؤمنان مهربان است

  
)423(  

  
 

اى پيامبر، ما تو را  44كنند درودشان سالم است و خدا براى آنها پاداشى نيكو و بزرگوارانه آماده كرده است كه با او ديدار مى روزى
و به  46سوى او بخوانى، و چراغى فروزان باشى و تا به فرمان خدا مردم را به 45دهنده باشى فرستاديم تا گواه و مژده رسان و بيم



نكن و از كافران و منافقان اطاعت نكن، و به آزارشان اعتنا  47مؤمنان نويد بده كه آنها را از جانب خدا فضل و بخشايشى بزرگ است
ايد، اگر با زنان مؤمن ازدواج  كه ايمان آورده اى كسانى 48و به آن اهميت نده، و بر خدا توكّل كن، كه خدا براى كارسازى كافى است

پس آنها . اى كه حساب آن را داشته باشيد بر عهده آنها نيست كه با آنها همخوابگى كنيد، آنها را طالق داديد، عده كرديد، و پيش از آن
اى، و كنيزانت را، كه خدا از غنايم  اى پيامبر، ما همسرانت را، آنها را كه مهرشان را داده 49مند كنيد و به نيكى رهايشان سازيد بهرهرا 

اند، و  هايت را كه با تو مهاجرت كرده ات و دختران خاله هايت و دختران دايى جنگى به تو ارزانى داشته، و دختران عمويت و دختران عمه
اين آخرى، ازدواج . ن مؤمنى را كه خود را بدون مهر به پيامبر ببخشد، چنانچه پيامبر بخواهد با او ازدواج كند، براى تو حالل كرديمنيز ز

دانيم كه بر مؤمنان در مورد همسران و كنيزانشان چه مقرّر  ما مى. از روى بخشش مهر، فقط مخصوص توست، نه ديگر مؤمنان
  50و خدا آمرزنده و مهربان است. واج براى تو مشكلى پيش نيايدايم، تا در امر ازد كرده
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و اگر بخواهى هر كدام از همسرانت . نوبت هر يك از همسرانت را كه خواهى به تأخير انداز، و هر يك را كه خواهى پيش خود جاى ده
كه چشم آنها روشن شود و  تر است براى آن اين مناسب. اى باز به خود بخوانى، بر تو گناهى نيست را كه از او كناره جويى كرده

داند، و خدا دانا و بردبار  خدا آنچه را كه در دل شماست مى. كنى خشنود باشند اندوهگين نشوند و همگيشان از رفتارى كه با ايشان مى
ايگزين همسرانت كنى، هر چند زيبايى توانى زن ديگرى را ج پس از اين ديگر ازدواج با هيچ زنى بر تو حالل نيست، و نيز نمى 51است

ايد، فقط  كه ايمان آورده اى كسانى 52و خدا مراقب هر چيزى است. دست آورى او تو را به شگفت آورد، مگر آنها كه به غنيمت به
ولى وقتى از . دكه منتظر حاضر شدن غذا بنشيني آن هاى پيامبر شويد كه براى غذا خوردن فراخوانده شده باشيد، بى هنگامى وارد خانه

كند، ولى از شما  كار پيامبر را ناراحت مى اين. شما دعوت شد وارد شويد، و چون غذا خورديد پراكنده شويد، و سرگرم سخن گفتن نشويد
و چون از همسران پيامبر چيزى خواهيد، از پشت پرده . كشد كشد كه به شما بگويد، اما خدا از گفتن سخن حق خجالت نمى خجالت مى

شما حق نداريد كه پيامبر خدا را اذيت كنيد، و هرگز نبايد كه بعد از او با . تر است هاى آنها پاكيزه هاى شما و دل اين براى دل. واهيدبخ
اگر چيزى را آشكار كنيد يا آن را پنهان نماييد، خدا به هر چيزى آگاه  53كار پيش خدا گناهى بزرگ است اين. همسرانش ازدواج كنيد

  54است
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بر زنان گناهى نيست كه در نزد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران خود و زنان همدين خويش و كنيزانشان 

اى . فرستند خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مى 55از نافرمانى خدا بترسيد، چون خدا شاهد هر چيزى است. بدون حجاب باشند
آزارند، خدا آنها  كه خدا و پيامبر او را مى كسانى 56هاى او باشيد ايد، بر پيامبر درود بفرستيد و كامالً تسليم فرمان وردهكه ايمان آ كسانى

كه كار  كه مردان و زنان مؤمن را، بدون آن و كسانى 57را در دنيا و آخرت لعنت كرده و برايشان عذابى خواركننده آماده كرده است
اى پيامبر، به همسران و دخترانت و به زنان مؤمن بگو كه  58اند آزارند، تهمت و گناهى آشكار به گردن گرفته زشتى كرده باشند، مى

و خدا آمرزنده و . كه شناخته شوند و مورد اذيت و آزار قرار نگيرند بهتر است كار براى آن اين. هاى خود را بر خويشتن فروپوشند روپوش
كه سوء نيتى دارند و شايعه پراكنان در شهر از كار خويش باز نايستند، تو را بر ضد آنها بر  اگر منافقان و آنها 59مهربان است

اينها از رحمت خدا به دورند و هر جا يافته شوند، بايد گرفته  60انگيزيم، تا از آن پس فقط مدت كوتاهى در شهر، در كنار تو، بمانند مى
  62رباره پيشينيان جارى بوده است، و در سنّت خدا هرگز تغييرى نخواهى يافت اين سنّت خداست كه د 61سختى كشته شوند و به
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خدا كافران را لعنت  63دانى شايد قيامت نزديك باشد مى و تو چه. علم آن فقط پيش خداست: پرسند، بگو مردم از تو درباره قيامت مى

كه  روزى 65يابند كه براى هميشه در آن خواهند ماند، و يار و ياورى نمى 64كرده و براى آنها آتش سوزان آماده ساخته است،
خداوندا، : گويند و مى 66كرديم برديم و از پيامبر اطاعت مى اى كاش ما از خدا فرمان مى: گويند هايشان در آتش گردانده شود، مى چهره

اوندا، عذابشان را دو چندان كن و لعنتشان كن و آنها را هرچه خد 67ما از رؤسا و بزرگانمان اطاعت كرديم و آنها ما را گمراه كردند
هاى خود، موسى را آزردند، و خدا او  ايد، شما مانند كسانى نباشيد كه با تهمت كه ايمان آورده اى كسانى 68بيشتر از رحمت خود دور ساز

ايد، از خدا بترسيد و سخنِ درست  كه ايمان آورده نىاى كسا 69او پيش خدا آبرومند بود. گفتند مبرّا ساخت را از آنچه درباره او مى
و هر كه از خدا و پيامبرش اطاعت كند مسلّما موفق و كامياب . تا خدا كارهاى شما را به صالح آورد و گناهانتان را بيامرزد 70بگوييد

و . آن خوددارى كردند و از آن ترسيدند ها عرضه كرديم، ولى آنها از پذيرفتن ها وزمين و كوه ما اين امانت را بر آسمان 71شده است
تا خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را  72عهده گرفت، چون انسان بسى ستمگر و نادان بود انسان آن را پذيرفت و به

  73عذاب كند، و مردان و زنان مؤمن را ببخشد، كه خدا آمرزنده و مهربان است
  

)427(  
  

 
  34سوره سبأ 

  داراى پنجاه و چهار آيه مكّى و
  نام خداوند بخشنده مهربان به

ها و هرچه در زمين است از آنِ اوست و ستايش در آخرت نيز مخصوص  سپاس و ستايش خاص خدايى است كه هرچه در آسمان
آيد و هرچه در آن  ىآيد و هرچه از آسمان فرود م رود و هرچه از آن بيرون مى هرچه در زمين فرومى 1اوست، و او حكيم و آگاه است

آرى، به خداوندم، آن داناى نهان و : بگو. قيامت نخواهد آمد: كافران گفتند 2داند، و او مهربان و آمرزنده است رود، همه را مى باال مى
تر از آن چيزى  بزرگتر از آن و نه  ها و زمين از او پوشيده نيست، و نه كوچك اى در آسمان قدر ذره به. ناپيدا سوگند كه شما را خواهد آمد

آنها آمرزش . كه ايمان آوردند و كارهاى درست و شايسته كردند پاداش دهد تا به كسانى 3كه در كتابى روشن ثبت است، نيست مگر آن
كه در انكار و پوشاندن آيات ما كوشيدند تا ما را به عجز آورند، عذابى سخت دردناك  و كسانى 4اى دارند و روزى نيكو و سخاوتمندانه

دانند كه قرآنى كه از جانب خداوندت به تو نازل شده، راست و درست است و به راه خداوند  آنها كه از دانش بهره دارند مى 5دارند
گويد كه پس از مرگ، چون متالشى و  دى را به شما نشان بدهيم كه به شما مىآيا مر: كافران گفتند 6كند تواناى ستوده راهنمايى مى

  7ريزريز شديد، دوباره در آفرينشى نو زنده خواهيد شد؟
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ند كه به آخرت ايمان ندار گويد؟ يا ديوانه است؟ نه، چنين نيست، بلكه كسانى هايى را به هم بافته و آنها را از قول خدا مى آيا خود دروغ

نگرند؟ اگر بخواهيم آنها را در  آيا به آسمان و زمين كه پيش رويشان و پشت سرشان است نمى 8در عذاب و گمراهى عميقى هستند
گردد، وجود  اى كه به خدا بازمى اى براى هر بنده در اين امر قطعا نشانه. افكنيم اى از آسمان را بر سرشان مى بريم، يا پاره زمين فرومى

و آهن را براى او نرم . ها و اى پرندگان، در تسبيح خدا با او هم آواز شويد اى كوه: ما به داود از جانب خود برترى داديم و گفتيم 9دارد
و كارهاى درست و شايسته انجام دهيد، كه من كارهايى را كه . هاى آن را به اندازه كن هاى فراخ و بلند بساز و حلقه كه زره 10كرديم،



و چشمه مس . پيمود ماهه مى پيمود و شبانگاه هم راه يك ماهه مى و باد را رام سليمان كرديم، كه بامداد راه يك 11بينم كنيد مى مى
و هر كدام از آنها كه از فرمان ما سر . كردند و گروهى از جنّيان به فرمان خداوندش پيش او كار مى. گداخته را براى او روان ساختيم

هايى به بزرگى  ها و كاسه ها و مجسمه خواست از پرستشگاه براى او هرچه مى 12چشانديم زان را به او مىپيچيدند عذاب آتش سو مى
و  13اما اندكى از بندگان من شكرگزارند. اى خاندان داود، شكرگزارى كنيد. ساختند هاى عظيم مستقر در زمين مى ها و ديگ حوض

پس چون سليمان بر . خورد مردم را بر مرگش آگاه ساخت اى كه عصاى او را مى هچون مرگ را بر سليمان مقرّر داشتيم، فقط موريان
 14ماندند آور نمى دانستند و از مرگ او آگاه شده بودند در آن عذاب خفت زمين افتاد، جنّيان دريافتند كه اگر غيب مى
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از : به آنها گفتيم. جانب راست و چپ محل سكونتشان داشتنددو باغستان در . اى وجود داشت براى مردم سبا در محل سكونتشان نشانه
پس . گردانيدند اما آنها روى 15جاى آوريد كه شهرى است پاكيزه و خوش و خداوندى آمرزنده روزى خداوند خود بخوريد و شكر او را به

گز و مقدار كمى سدر داشت تبديل  شوره هاى تلخ و هايشان را به دو باغى كه ميوه سيل ويرانگر را بر آنها فرستاديم، و باغستان
و ميان آنها و شهرهايى كه به  17كنيم؟ آيا ما جز ناسپاسان را مجازات مى. سزاى كفر و ناسپاسيشان بود اين مجازات آنها به 16كرديم

ها و روزها ايمن و  ها شب اهدر آن ر. آنها بركت داده بوديم، شهرهايى نزديك به هم پديد آورديم و ميان آنها آمد و شد را مقرّر كرديم
پس آنها را موضوع . خداوندا، شهرهاى ما را از هم دور گردان: اما آنها بر خويشتن ستم كردند، و گفتند 18آسوده خاطر رفت و آمد كنيد

گمان شيطان  19هاست در اين سرگذشت براى هر انسان شكيباى سپاسگزارىعبرت. شان ساختيم ها كرديم، و سخت پراكنده افسانه
كار  شيطان هيچ تسلطى بر آنها نداشت، بلكه اين 20خود را در موردآنها درست يافت، و جز گروهى از مؤمنان، همه از او پيروى كردند

و خداوند تو . كه درباره آن در شك است، به عمل معلوم كنيم را كه به آخرت ايمان دارد، از كسى خواستيم كسى براى آن بود كه مى
ها  آنها در تمام آسمان. ايد، به كمك بخوانيد جاى خداى يكتا، خدا و اختياردار خود پنداشته را كه به كسانى: بگو 21است حافظ هر چيزى

  22اند، و كسى از آنها يار و مددكار خدا نيست اى اختيار چيزى را ندارند، و در آفرينش آن دو نيز شركتى نداشته قدر ذره و زمين به
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خداوند شما : هايشان برود، گويند تا چون ترس از دل. كه خدا خود درباره او اجازه دهد بخشد، مگر براى كسى خدا سود نمى شفاعت پيش

خداى : دهد؟ بگو ها و زمين به شما روزى مى كيست كه از آسمان: بگو 23حقيقت را گفت، و او واال و بزرگ است: چه گفت؟ گويند
گيريد،  ايم مورد بازخواست قرار نمى شما درباره گناهانى كه ما كرده: بگو 24ا بر گمراهى آشكارى هستيميكتا، و ما يا شما بر هدايت و ي

آورد، و سپس ميان ما بحق  خداوند ما، ما و شما را گرد مى: بگو 25شويم كنيد بازخواست نمى و ما هم درباره كارهايى كه شما مى
هرگز، بلكه اوست كه خداى تواناى . ايد به من نشان بدهيد را كه شريك خدا ساخته ىكسان: بگو 26كند، كه او داور داناست داورى مى
: گويند مى 28دانند ايم، ولى بيشتر مردم اين را نمى مردم فرستاده دادن بر همه دادن و بيم اى پيامبر، ما تو را براى مژده 27حكيم است

ميعاد شما روزى است كه نه ساعتى از آن تأخير توانيد كرد و نه : گوب 29گوييد اين وعده قيامت چه وقت خواهد بود؟ اگر راست مى
اگر ببينى آنگاه كه . آوريم هايى كه پيش از آن نازل شده ايمان نمى ما هرگز به اين قرآن و به كتاب: كافران گفتند 30پيش توانيد افتاد

پيروان زيردست به رؤساى . كنند و گو و مجادله مىشوند چگونه با يكديگر گفت  ستمگران در پيشگاه خداوندشان نگاه داشته مى
  31آورديم اگر شما نبوديد ما ايمان مى: گويند گردنكش مى
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كه هدايت براى شما آمد، ما شما را از آن بازداشتيم؟ شما خودتان گناهكار  آيا پس از آن: گويند رؤساى گردنكش به پيروان زيردست مى
كرديد  چنين نيست، بلكه نيرنگ شب و روز شما بود، آنگاه كه ما را وادار مى: گويند پيروان زيردست به رؤساى گردنكش مى 32بوديد

ها را به  و ما غُل. و چون عذاب را ببينند در دل احساس پشيمانى كنند. كه به خداى يكتا كافر شويم و براى او همتايانى قرار دهيم
كه قدرتمندان و  ما هيچ پيامبرى به شهرى نفرستاديم، مگر آن 33شوند؟ جز در برابر اعمالشان مجازات مى آيا. نهيم گردن كافران مى

: بگو 35ما اموال و فرزندان بيشترى داريم و ما عذاب نخواهيم شد: و گفتند 34پذيريم ما رسالت شما را نمى: ثروتمندان آن گفتند
اموال و فرزندانتان  36دانند ولى بيشتر مردم اين را نمى. گرداند فراخ يا تنگ مى خداوند من است كه روزى را براى هر كه بخواهد

خاطر كارهايى  كه ايمان داشته و كار درست و شايسته كرده باشند، كه آنها به چيزى نيست كه شما را به ما نزديك گرداند، مگر كسانى
كه در انكار و باطل ساختن آيات ما  و كسانى 37ه خاطر خواهند بودهاى بهشت آسود اند، دو برابر پاداش دارند، و در غرفه كه كرده

خداوند من روزى را براى هر كس از بندگانش : بگو 38كنند كوشند، تا به گمان خود ما را به عجز آورند، آنها را در عذاب حاضر مى مى
  39دهندگان است دهد، و او بهترين روزى ش را مىو هرچه انفاق كنيد، او عوض. گرداند كند، يا براى او تنگ مى كه بخواهد فراخ مى
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: گويند فرشتگان مى 40پرستيدند؟ آيا اينها بودند كه شما را مى: گويد آورد و آنگاه به فرشتگان مى كه خدا همه آنها را گرد مى روزى
امروز براى يكديگر سود و  41پرستيدند و بيشترشان به آنها ايمان داشتند آنها جنّيان را مى. خداوندا، تو منزّهى، تو خداوند مايى، نه آنها

ا خوانده شود، و چون آيات روشن ما بر آنه 42شمرديد بچشيد عذاب آتشى را كه آن را دروغ مى: گوييم و به ستمگران مى. زيانى نداريد
اين قرآن دروغى است كه به هم : گويند و مى. پرستيدند بازدارد خواهد شما را از آنچه پدرانتان مى اين مردى است كه مى: گويند مى

مابه آنها هيچ كتاب آسمانى  43اين فقط جادويى آشكار است: گويند و كافران، چون سخن حق براى آنها بيايد، مى. بافته شده است
كه پيش از ايشان بودند نيز  كسانى 44اى براى آنها نفرستاده بوديم بوديم كه آن را بخوانند، و پيش از تو هيچ هشداردهندهنداده 

آنها پيامبران مرا دروغگو خواندند، اما مجازات من . اند اينها به ده يك آنچه كه به آنها داده بوديم، نرسيده. پيامبران را دروغگو خواندند
كنم، و آن اين كه دو نفر دو نفر با هم، يا هر يك به تنهايى براى خدا  من فقط شما را به يك چيز سفارش مى: بگو 45چه سخت بود

: بگو 46دهد او فقط شما را از عذاب سختى كه در پيش است، بيم مى. اين يار شما، پيامبر، ديوانه نيست. به پا خيزيد، و سپس بينديشيد
خداوند من : بگو 47پاداش من تنها بر عهده خداست و او بر هر كارى گواه است. ام براى خودتان باشد هر مزدى كه من از شما خواسته

  48هاست كند، و او داناى ناپيداها و نهان حقيقت را الهام مى
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اگر من گمراه شوم، به زيان خود گمراه : بگو 49گيرد گردد و رونق نمى آيد و باز هم نمى حق آمد و ديگر از باطل كارى بر نمى: بگو
كاش آنوقتى را كه دچار  50كند، كه او شنوا و نزديك است سبب چيزى است كه خداوندم به من وحى مى ام، و اگر هدايت يابم به شده

. به پيامبر ايمان آورديم: گويند مى 51ديدى، كه گريز و رهاييشان نباشد و از جايى نزديك گرفتارشان سازند شوند، مى وحشت مى
و ميان آنها و  53زدند شدند و از راه دور به او تهمت مى كه پيش از اين منكر او مى آن و حال 52چگونه از راه دور به او دسترسى دارند؟

  54يد بودندآنها سخت در شك و ترد. آن آرزو كه دارند جدايى افتد، همچنان كه پيش از اين با امثال آنها رفتار شد
  

  35سوره فاطر 
  مكّى و داراى چهل و پنج آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به



فرشتگانى كه . آورنده گردانيد خدايى كه فرشتگان را پيام. ها و زمين است سپاس و ستايش خاص خداى يكتاست كه آفريننده آسمان
هر رحمتى را كه خدا  1افزايد، زيرا خدا بر هر كارى تواناست بخواهد مىدر آفرينش هرچه . باشند داراى دو بال و سه بال و چهار بال مى

او بسى توانا و حكيم . و آنچه را كه بازدارد، كسى جز او نتواند كه آن را ارزانى دارد. كس نتواند آن را بازدارد براى مردم بگشايد، هيچ
اى هست كه به شما از آسمان و زمين روزى دهد؟ هيچ خدايى  نندهآيا غير از خدا آفري. اى مردم، نعمت خدا را بر خود ياد كنيد 2است

  3شويد؟ پس چگونه منحرف مى. جز او نيست
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اى مردم،  4شود و همه كارها به خدا بازگردانده مى. خوانند، بدان كه پيامبران پيش از تو را هم دروغگو خواندند اگر تو را دروغگو مى
شيطان دشمن  5زنهار زندگى اين دنيا شما را فريب ندهد و شيطان فريبكار شما را به بخشايش و عفو خدا نفريبد. وعده خدا راست است

كه ايمان  و كسانى. كافران عذابى سخت دارند 6خواند تا از دوزخيان باشند او پيروان خود را مى. شما هم او را دشمن گيريد. شماست
كس كه كار بدش در نظرش آراسته شده و آن را نيكو  آيا آن 7اند، آمرزش و پاداشى بزرگ دارند كارهاى درست و شايسته كرده داشته و

مبادا جانت با . كند كند و هر كه را بخواهد هدايت مى پندارد، مانند كسى است كه چنين نيست؟ خدا هر كه را بخواهد گمراه مى مى
فرستد تا ابرها را برانگيزند، و  كه بادها را مى خداست آن 8كنند آگاه است كارهايى كه مى خدا به. ندوه شودافسوس خوردن بر آنها دچار ا
هر كس  9زنده شدن مردگان در قيامت نيز چنين است. كنيم وسيله آن زمين مرده را زنده مى رانيم و به ما آن را به سرزمين مرده مى

رود و كار درست و شايسته آن را باال  سوى خدا باال مى سخن نيكو و پاك به. خداست خواهد، بداند كه عزّت همه خاص عزّت مى
خدا شما  10گردد انديشند تا آن را انجام دهند، عذابى سخت دارند و نيرنگشان تباه مى كه براى كارهاى بد نيرنگ مى و كسانى. برد مى

زايد، مگر اين كه خدا از آن آگاه  شود و نمى هيچ زنى آبستن نمى. م ساختآنگاه شما را همسر ه. را ابتدا از خاك و سپس از نطفه آفريد
  11كار براى خدا آسان است اين. كس كم نشود، مگر اين كه در كتابى نوشته شده است كس دراز نشود و از عمر هيچ و عمر هيچ. است
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خوريد، و از آنها زيورى  و از هر دو گوشت تازه مى. و تلخ است اين يكى آبش شيرين و گوارا، و آن يكى شور: دو دريا يكسان نيستند
شود تا از فضل خدا روزى  شكافد و در دريا روان مى بينى كه آب را مى و كشتى را مى. كنيد آوريد كه آن را آرايش خويش مى بيرون مى

ند، و خورشيد و ماه را رام كرده كه هر يك تا ك كند و روز را داخل شب مى شب را داخل روز مى 12بجوييد، باشد كه سپاسگزارى كنيد
جاى او به كمك  كه آنها را به فرمانروايى از آنِ اوست، و كسانى. اختيار شما اين است خداى يكتا، صاحب. كنند مدتى معين حركت مى

شنوند، و اگر هم بشنوند  اگر آنها را بخوانيد، صداى شما را نمى 13خوانيد، مالك و اختياردار پوست هسته خرمايى هم نيستند مى
اى  14كند كس چون خداى آگاه تو را از حقيقت خبردار نمى و هيچ. كنند دهند، و روز قيامت شرك آوردنتان را انكار مى جوابتان را نمى

 16آورد جود مىو برد و مردمى تازه به اگر بخواهد شما را از ميان مى 15نياز و ستوده است مردم، شما به خدا نيازمنديد و خداست كه بى
كه بار گناهش سنگين است ديگران را براى  دارد، و اگر كسى كس بار گناه ديگرى را برنمى هيچ 17كار براى خدا دشوار نيست و اين

دهى كه در  را بيم مى تو فقط كسانى. دارد اى از بارش را برنمى كس، اگرچه خويشاوند او باشد، ذره برداشتن آن به كمك بخواند، هيچ
. سود خويش خود را پاكيزه ساخته است هر كس خود را پاكيزه سازد، به. خوانند ترسند، و نماز مى ن و در دل خويش از خداوندشان مىنها

  18سوى خداست و بازگشت همه به
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خدا . و زندگان و مردگان نيز يكسان نيستند 21و نه سايه و حرارت آفتاب 20و نه تاريكى و روشنايى، 19نابينا و بينا يكسان نيستند،
ما  23تو فقط هشداردهنده هستى 22توانى سخن خود را به خفتگان قبور بشنوانى شنواند، و تو نمى سخن حق را به هر كه خواهد مى

داده  نها هشدار مىدر ميان هر امتى نيز كسى بوده است كه به آ. تو را بحق به رسالت فرستاديم تا مردم را مژده دهى و بيم دهى
ها و كتاب روشن  ها و نوشته خوانند، كسانى هم كه پيش از ايشان بودند پيامبرانشان را كه برايشان معجزه اگر تو را دروغگو مى 24است

ن اى كه خدا از آسما آيا نديده 26من هم كافران را مجازات كردم، مجازات من چگونه بود؟ 25آسمانى آورده بودند دروغگو خواندند
هاى سپيد و سرخ  هايى به رنگ ها راه هاى گوناگون و رنگارنگ از زمين رويانديم؟ و از كوه وسيله آن ميوه باران را فروفرستاد و به

از ميان مردم فقط دانايان . هاى گوناگون آفريديم و همچنين آدميان و جانوران و چهارپايان را به رنگ 27رنگارنگ و سياه پديد آورديم
ايم پنهان و  گزارند و از آنچه روزيشان كرده خوانند و نماز مى آنها كه كتاب خدا را مى 28و خدا توانا و آمرزنده است. ترسند از خدا مى

دهد و از فضل  طور كامل به ايشان مى زيرا خدا پاداش آنها را به 29كند؛ كنند، اميد به تجارتى دارند كه هرگز زيان نمى آشكارا انفاق مى
  30افزايد، كه خدا آمرزنده و قدرشناس است ششان مىخويش بر پادا
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و خدا نسبت به . كند هاى آسمانى پيش از خود را تصديق مى ايم راست و درست است، و كتاب هرچه از اين قرآن به تو وحى كرده
بعضى از آنها به خود ستم . سپس اين كتاب را به آن بندگان خود كه برگزيده بوديم به ميراث داديم 31بندگان خود آگاه و بيناست

اين همان فضل بزرگ . گيرند اى از آنها به خواست و فرمان خدا در كارهاى نيك پيشى مى رو هستند، و پاره كنند، و برخى ميانه مى
شوند، و  در آنجا با دستبندهايى از طال و مرواريد آراسته مى. شوند مى هاى جاويدى است كه وارد آن پاداش آنها بهشت 32است

راستى  سپاس و ستايش فقط شايسته خداى يكتاست كه غم و اندوه را از ما ببرد، به: گويند و مى 33لباسشان در بهشت از حرير است
اى جاويد جاى داد، كه در آن هيچ رنج و ماللى خدايى كه به لطف خويش ما را در اين سر 34كه خداوند ما آمرزنده و قدرشناس است

و كافران عذاب آتش جهنّم را دارند، كه در آنجا نه مرگشان دهند تا بميرند و به مرگ از عذاب برهند، و نه عذابشان  35رسد به ما نمى
زنند كه خداوندا، ما را از اينجا  مىآنها از درون آتش فرياد  36دهيم ما كافران و ناسپاسان را چنين سزا مى. سبك شود تا آسوده گردند

كه  آيا به شما آنقدر عمر نداده بوديم كه كسانى: به آنها خطاب شود. كرديم كار شايسته كنيم بيرون آر تا بعد از اين برخالف آنچه كه مى
اب را بچشيد كه ستمكاران پس عذ. بايد متوجه حقيقت شوند و پند گيرند، متوجه شوند و پند گيرند؟ و هشداردهنده هم براى شما آمد

  38داند هاست مى او آنچه را كه در دل. ها و زمين است خدا داناى نهان و ناپيداى آسمان 37ياورى ندارند
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كفر كافران فقط بر . هر كه كافر شود، كفرش به زيان خود اوست. او كسى است كه شما را در روى زمين جانشين گذشتگان كرد

ايد، و  درباره شريكانى كه براى خدا درست كرده: بگو 39افزايد كفر كافران فقط بر زيان آنها مى. افزايد با آنها مى دشمنى خداوندشان
اند؟ يا در آفرينش  چيزى آفريده گوييد؟ به من نشان دهيد كه آنها از اين زمين چه خوانيد، چه مى جاى خداى يكتا آنها را به كمك مى به

ايم كه از آن دليلى بر حقّانيت خود دارند؟ چنين نيست، بلكه ستمگران به  اند؟ يا به آنها كتابى آسمانى داده ها مشاركتى داشته آسمان
تواند آنها را  كس، غير از خدا، نمى و اگر بيفتند، هيچ. دارد تا نيفتند ها و زمين را نگاه مى خدا آسمان 40دهند يكديگر فقط وعده دروغ مى

با سوگندهاى سخت به خدا سوگند خوردند كه اگر پيامبرى براى آنها  41و خدا بردبار و آمرزنده است. نگاه دارد و از زوال حفظ كند
 42اى برايشان آمد فقط بر نفرت و رميدنشان افزود ولى چون پيامبر هشداردهنده. واهند شدبيايد، بيشتر از هر امت ديگرى هدايت خ

كه نيرنگ بد فقط نيرنگبازان را  آن هاى بدى بود كه داشتند، و حال كردن و گردنكشى نمودن در روى زمين و نيرنگ سبب بزرگى اين به



در . يابى باشند؟ در سنّت خدا هرگز تغييرى نمى پيشينيان رفته است مى آيا منتظر چيزى جز سنّت و سرنوشت شومى كه بر. گيرد فرامى
كه پيش از آنها و نيرومندتر از ايشان بودند  اند تا ببينند سرانجام كار كسانى آيا در زمين نگرديده 43يابى سنّت خدا هرگز دگرگونى نمى

اگر خدا مردم را  44ن و درمانده كند، زيرا او دانا و تواناستها و زمين نيست كه خدا را ناتوا چگونه بوده است؟ هيچ چيز در آسمان
دهد،  ولى آنها را تا مدتى معين مهلت مى. گذاشت اى بر روى زمين باقى نمى كرد، هيچ جنبنده اند مجازات مى سزاى كارهايى كه كرده به

  45و چون مهلتشان به سر رسد، خدا خود به احوال بندگانش بيناست
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  36سوره يس 
  مكّى و داراى هشتاد و سه آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

قرآن از جانب آن تواناى مهربان نازل شده  4و در راه راست هستى 3كه تو از پيامبرانى، 2آميز، سوگند به قرآن حكمت 1يا، سين
گفتار خدا درباره بيشتر آنها تحقق يافته است و بنابراين  6تا مردمى را بيم دهى كه پدرانشان بيم داده نشدند و غافل هستند 5است،

كه سرهايشان باال مانده و پيش پاى خود را  هايشان است، چنان ايم كه تا چانه ها نهاده هايشان غل ما بر گردن 7آورند ايمان نمى
 9بينند ايم، و از اين رو هيچ نمى دهاى افكن ايم و بر چشمانشان پرده و پيش رويشان سدى و پشت سرشان سدى نهاده 8بينند نمى

توانى بيم دهى كه از قرآن پيروى  را مى تو فقط كسى 10آورند برايشان يكسان است، چه آنها را بيم دهى و چه بيم ندهى، ايمان نمى
كنيم،  ن را زنده مىماييم كه مردگا 11را به آمرزش و پاداشى كريمانه مژده بده چنين كسى. كند و از صميم قلب از خداى رحمان بترسد

  12ايم شمار آورده نويسيم، و هر چيزى را در كتابـى روشن به اند با آثارشان مى و كارهايى را كه كرده
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آنگاه كه دو تن را پيش آنها فرستاديم، ولى ايشان  13داستان مردم آن شهر را برايشان حكايت كن، وقتى كه پيامبران پيش آنها آمدند

 14ايم ما براى هدايت شما فرستاده شده: پس ما آن دو تن را با فرستاده سومى تقويت كرديم و آنها به مردم گفتند. خواندندرا دروغگو 
خداوند ما : آنها گفتند 15گوييد شما دروغ مى. شما آدميانى مانند ما هستيد و خداى رحمان پيامى نفرستاده است: اهالى شهر گفتند

اگر . ايم ما شما را به فال بد گرفته: گفتند 17و وظيفه ما فقط رساندن روشن پيام اوست 16ايم، ا فرستاده شدهسوى شم داند كه ما به مى
شومى شما با خود : فرستادگان گفتند18رسد كنيم و عذابى دردناك از ما به شما مى از اين سخنان دست برنداريد، شما را سنگسار مى

مردى از  19گيريد؟ چنين نيست، بلكه شما مردمى متجاوز هستيد هند، آن را به فال بد مىآيا وقتى به شما تذكّر و پند د. شماست
خواهند  از كسانى پيروى كنيد كه از شما مزدى نمى 20اى قوم من، از پيامبران پيروى كنيد: دورترين جاى شهر دوان دوان آمد و گفت

جاى او خدايانى  آيا به 22شويد؟ آفريده و همه پيش او بازگردانده مىچرا من آن خدايى را نپرستم كه مرا  21اند و خود هدايت يافته
براى خود درست كنم كه اگر خداى رحمان بخواهد زيانى به من رساند، شفاعت آنها هيچ سودى به حالم نكند و نتوانند مرا از آن نجات 

 25ام، سخن مرا بشنويد وند شما ايمان آوردهمن به خدا 24گمان در گمراهى آشكارى خواهم بود اگر چنين كارى كنم بى 23دهند؟
كه خداوند من مرا آمرزيد و از  26دانستند، اى كاش قوم من اين را مى: او گفت. وارد بهشت شو: گفته شد ]چون او را كشتند، به او[

  27داشتگانم گردانيد گرامى
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فقط يك بانگ  28فرستاديم هيچ سپاهى از آسمان براى عذاب قومش نفرستاديم، ما براى عذاب آنها سپاه نمى ]بعد از شهادت او[ما 
افسوس بر اين بندگان، هر پيامبرى بر ايشان آمد  29همگى مرده و خاموش شدند سهمناك و مرگبار آسمانى كافى بود و به ناگاه

و همه آنها را پيش ما  31گردند؟ از آنها هالك كرديم كه ديگر پيش آنها بازنمىآيا نديدند كه چه مردمى را پيش  30اش كردند مسخره
و در  33خورند اى است، كه ما آن را زنده كرديم و از آن دانه بيرون آورديم كه از آن مى زمين مرده براى آنها نشانه 32كنند حاضر مى
آيا . تا از ميوه آن و از دسترنج خود بخورند 34ها در آن روان ساختيم وجود آورديم، و چشمه هايى از درختان خرما و انگور به زمين باغ

روياند، و از خودشان و از چيزهايى  از گياهانى كه مى: هاى نر و ماده را آفريد منزّه است خدايى كه همه جفت 35كنند؟ سپاسگزارى نمى
و  37روند كشيم، و آنگاه در تاريكى فرومى ز آن بيرون مىاى است، كه روز را ا شب نيز برايشان نشانه 36شناسند دانند و نمى كه نمى

و براى ماه نيز منازلى قرار داديم، تا چون شاخه  38اين تدبير و فرمان خداوند توانا و داناست. سوى قرارگاه خود روان است خورشيد به
تواند بر روز پيشى گيرد، و هر يك در  ه شب مىتواند به ماه برسد و ن نه خورشيد مى 39خشك خرما، زرد و باريك به منزل اول بازگردد

  40مدارى شناورند
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و براى آنها چيزهايى همانند آن آفريديم تا بر  41و نشانه ديگرى براى آنها اين كه ما نياكانشان را در كشتى انباشته نوح سوار كرديم

مگر به رحمت ما و  43يابند، رسد و نجات نمى كنيم، و كسى هم به فرياد آنها نمى و اگر بخواهيم آنها را غرق مى 42آن سوار شوند
و چون به آنها گفته شود كه از آينده و گذشته خويش انديشه كنيد و بترسيد تا خدا به شما رحم  44مند شدن تا هنگام مرگ براى بهره

و چون به  46هاى خداوندشان برايشان نيامد، مگر اين كه از آن رويگردان شدند اى از نشانه شانههيچ ن 45كنند كند، هيچ توجهى نمى
خواست  آيا به كسى غذا بدهيم كه اگر خدا مى: گويند آنها گفته شود كه از آنچه خدا روزى شما كرده انفاق كنيد، كافران به مؤمنان مى

اينها  48گوييد اين وعده عذاب كى خواهد بود؟ اگر راست مى: گويند و مى 47تيدداد؟ شما در گمراهى آشكارى هس خود به او غذا مى
كه نه  آن چنان 49اند، فروگيرد؛ كه با هم در كشمكش كشند كه آنها را، درحالى فقط انتظار يك فرياد سهمناك و مرگبار آسمانى را مى

سوى  و در صور دميده شود، كه به ناگاه آنها از گورها بيرون آمده به 50بتوانند سفارشى كنند و نه پيش كسان خويش بازگردند
واى بر ما، چه كسى ما را از خوابگاهمان برانگيخت؟ اين همان است كه خداى رحمان وعده داده : گويند مى 51شتابند خداوندشان مى

 53شوند د بود، آنگاه همه پيش ما حاضر مىآن فقط يك خروش رعدآسا و مرگبار آسمانى خواه 52گفتند بود، و پيامبران راست مى
  54يابيد ايد پاداش مى شود و فقط به آنچه كرده اى ستم نمى امروز به كسى ذره
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در آنجا براى آنها ميوه و  56زنند ها تكيه مى ها بر تخت آنها و همسرانشان در زير سايه 55اند اهل بهشت امروز به شادمانى سرگرم
اى فرزندان  59اى گناهكاران، امروز شما از آنها جدا شويد 58و سالمى، كه گفتار خداوند مهربان است 57هرچه بخواهند فراهم است

اين  و تنها مرا بندگى كنيد، كه راه راست 60آدم، آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را بندگى نكنيد، زيرا او دشمن آشكار شماست؟
اين است آن جهنّمى كه به شما  62داديد؟ انديشيديد و تشخيص نمى آيا نمى. و شيطان گروهى بسيار از شما را گمراه كرد 61است؟

هايشان با ما  نهيم و دست هايشان مهر مى امروز بر دهان 64كرديد، وارد آن شويد سزاى آن انكار كه مى اينك به 63شد وعده داده مى



كنيم، تا شتابان و  اگر بخواهيم چشمانشان را كور مى 65كردند دهند كه چه كارهايى مى پاهايشان شهادت مىگويند و  سخن مى
كنيم، كه نه  و اگر بخواهيم آنها را بر جايشان مسخ و دگرگون مى 66توانند ببينند؟ كوركورانه آهنگ راه كنند، اما چگونه و كجا مى

ما به  68انديشند؟ آيا نمى. ر كه را عمردرازدهيم، در آفرينش دگرگونش كنيم و از وى بكاهيمه 67بتوانند به پيش روند و نه بازگردند
 69ايم فقط تذكّر و پندى براى مردم و قرآن روشن و روشنگر است آنچه ما به او آموخته. ايم، و در خور او نيز نيست پيامبر شعر نياموخته

  70ان محقّق گردددالن را هشدار دهد و گفتار خدا بر كافر تا زنده
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از . و آنها را رام ايشان ساختيم 71ايم كه مالك آنها هستند؟ دست قدرت خويش براى آنها چهارپايان را آفريده بينند كه ما به آيا نمى

چرا سپاسگزارى . نوشند برند، و از شير آنها مى و از آنها سودها مى 72خورند كنند، و از گوشت بعضى مى بعضى براى سوارى استفاده مى
توانند به ايشان  بتان نمى 74جاى خداى يكتا، خدايانى براى خود گرفتند، به اين اميد كه از سوى آنها يارى شوند به 73كنند؟ نمى

كنند و  ما آنچه را پنهان مى. را اندوهگين نكند سخنان آنها تو 75كمك كنند، ولى آنها براى بتانشان سپاهى آماده به خدمت هستند
 77گرى آشكار شده است؟ ايم، كه اكنون ستيزه اى آفريده داند كه ما او را از نطفه آيا انسان نمى 76دانيم كنند مى آنچه را آشكار مى

سيده و خاك شده، دوباره زنده ها را، كه پو چه كسى اين استخوان: آدمى آفرينش خود را فراموش كرد و براى ما مثَلى زد، گفت
همان  79داند كند، و او چگونگى آفرينش هر چيزى را مى اش مى كه نخستين بار آن را آفريد، دوباره زنده همان كسى: بگو 78كند؟ مى

ه است ها و زمين را آفريد كه آسمان آيا كسى 80افروزيد خدايى كه از درخت سبز براى شما آتش پديد آورد، و شما از آن آتش مى
چون چيزى را اراده كند، فرمانش فقط اين است كه به آن  81تواند، و او آفريدگار داناست تواند مانند آنها را بيافريند؟ چرا، مى نمى
  83شويد دست اوست، و همه پيش او بازگردانده مى چيز به منزّه و واالست خدايى كه هستى و فرمان همه 82باشد باش؛ و مى: گويد مى
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  37سوره صافّات 

 مكّى و داراى يكصد و هشتاد و دو آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

كه خداى شما  3سوگند به خوانندگان كتاب الهى، 2دارند، سوگند به بازدارندگان كه بازمى 1اند، سوگند به صف بستگان كه صف بسته
ما آسمان دنيا  5هاست اختيار مشرق باشد، و صاحب ها و زمين و آنچه ميان آنهاست مى اختيار آسمان خدايى كه صاحب 4فقط يكى است،

توانند به سخنان ساكنان عالم  كه نمى آن چنان 7و آن را از دسترس هر شيطان سركشى نگاه داشتيم، 6را به زيور ستارگان بياراستيم
كه يكباره سخنى بربايد، كه شهابى  مگر كسى 9تا دور گردند و عذابى پايدار دارند، 8شوند، ىباال گوش دهند و از هر سو رانده م

ايم؟ ما  تر و دشوارتر است يا كسان و چيزهاى ديگرى كه ما آفريده از آنها بپرس كه آيا آفرينش آنها سخت 10شكافنده دنبالش كند
و چون  13پذيرند و چون پند داده شوند، پند نمى 12كنند تو تعجب كردى و آنها مسخره مى 11ايم آنها را از گل چسبناك آفريده

آيا ما چون مرديم و خاك و استخوان شديم، دوباره زنده  15اين فقط جادويى آشكار است: گويند و مى 14كنند اى ببينند مسخره مى آيه
و آن فقط يك فرياد  18، و شما آن هنگام خوار و درمانده خواهيد بودآرى: بگو 17شوند؟ و آيا نياكان ما هم زنده مى 16شويم؟ مى

آرى، اين همان روز داورى است  20اى واى بر ما، اين روز جزاست: گويند و مى 19نگرند شوند و مى خواهد بود، آنوقت آنها زنده مى
پرستيدند،  ه را كه غير از خداى يكتا مىها و همانندانشان را و هرچ ستمگران و جفت: گوييم مى 21شمرديد كه آن را دروغ مى

   24آنها را نگه داريد كه مسئولند و بايد بازخواست شوند 23و همه را به راه جهنّم رهبرى كنيد 22گردآوريد،
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پيروان به  27پرسند كنند و از هم مى روى به يكديگر مى 26نه، امروز آنها همگى تسليم هستند 25كنيد؟ چرا به هم كمك نمى

چنين نيست، بلكه شما خود : گويند آنها در جواب مى 28آمديد شما بوديد كه از درِ راهنمايى و خيرخواهى بر ما درمى: گويند پيشوايان مى
ما . بنابراين گفتار خداوندمان بر ما سزا گشت 30ما بر شما هيچ تسلّطى نداشتيم، شما خود طغيانگر و نافرمان بوديد 29ايمان نداشتيد

ما با گناهكاران  33روز آنها در عذاب با هم شريكند در آن 32ما شما را گمراه كرديم، چون خود گمراه بوديم 31بايد عذاب را بچشيم
ورزيدند و گردنكشى  خدايى به جز خداى يكتا نيست، تكبر مى: شد آنها بودند كه چون به ايشان گفته مى 34كنيم چنين رفتار مى اين
كه پيامبر حقيقت را براى آنها آورده و  آن و حال 36اى خدايان خود را رها كنيم؟ خاطر شاعر ديوانه آيا به: گفتند ىو م 35كردند مى

مگر  39يابيد كرديد پاداش مى و فقط بدانچه مى 38شما عذاب دردناك را خواهيد چشيد 37پيامبران گذشته را تصديق كرده است
هاى  در بهشت 42و آنها مورد احترام هستند،. ها از انواع ميوه 41معينى دارند، كه آنها روزى 40بندگان پاك و مخلص خدا،

كه سپيد است و براى  45گردانند، جامى از نوشيدنى خوشگوار بر آنها مى 44نشينند ها روبروى هم مى روى تخت 43پرنعمت
كه سخت  48و دختران با حياى سربزير درشت چشم همدمشان باشند، 47آورد و سردرد و مستى نمى 46نوشندگان لذتبخش است،

من در دنيا : گويد يكى از آنها مى 50شوند وگو مشغول مى و در آن حال با يكديگر به گفت 49هاى نهفته هستند سپيد، چون تخم مرغ
  51همنشينى داشتم،
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آيا ما چون مرديم و خاك و استخوان شديم، جزاى اعمالمان را  52كنى؟ آيا تو سخن پيامبران را تصديق مى: گفت كه به من مى
به خدا سوگند، : گويد و مى 55بيند كند و او را در وسط جهنّم مى پس نگاه مى 54آيا شما اطالع داريد كه او كجاست؟ 53بينيم؟ مى

آيا ما ديگر  57اند در جهنّم حاضر شده و اگر لطف خداوندم نبود من هم از كسانى بودم كه 56نزديك بود كه مرا به هالكت افكنى
 60راستى كه اين همان كاميابى بزرگ است به 59جز همان مرگ نخستين خود؟ و آيا ما هرگز عذاب نخواهيم شد؟ 58ميريم؟ نمى

ما آن درخت  62گونه پذيرايى و مهمانى بهتر است يا درخت زقّوم؟ آيا اين 61مردان عمل بايد براى چنين كاميابى و پاداشى كار كنند
 65اش همچون سرهاى شياطين است، ميوه 64رويد، آن درختى است كه از قعر جهنّم مى 63ايم را وسيله عذاب ستمگران ساخته

گمان  آنگاه بى 67نوشند، اى از آب جوشان مى و بر روى آن آميزه 66كنند، ها را از آن پر مى خورند، و شكم دوزخيان از آن مى
و پيش از آنها، بيشتر  70شتابند اما باز در پى ايشان مى 69آنها پدران خود را گمراه يافتند، 68م استبازگشتشان به همان جهنّ
شدگان چگونه  ببين كه سرانجام هشدارداده 72كه ما به ميان آنها هشداردهندگانى فرستاديم آن و حال 71پيشينيان به گمراهى رفتند

او و كسانش را از بال و  75اى بوديم كننده را به كمك خواند، و ما چه نيك اجابتنوح ما  74جز بندگان مخلص و پاكدل خدا 73بود
  76اندوه بزرگ رهانيديم
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 ما 79در ميان همه جهانيان، سالم بر نوح باد 78و نام نيك او را در ميان آيندگان بر جاى نهاديم 77و نسل او را باقى گذاشتيم
 83و از پيروان او، ابراهيم بود 82و ديگران را غرق كرديم 81او از بندگان مؤمن ما بود 80دهيم مىپـاداش  چنين ايـن را نيكوكـاران

جاى خداى  آيا به 85پرستيد؟ چيزى را مى چه: كه به پدر و قوم خود گفت هنگامى 84آنگاه كه با دلى پاك روى به خداوند خويش آورد
من : و گفت 88بعد نگاهى به ستارگان كرد، 87بريد؟ شما به خداوند جهانيان چه گمان مى 86خواهيد؟ يكتا، خدايان دروغين را مى



 91خوريد؟ چرا چيزى نمى: ابراهيم نهانى پيش خدايانشان رفت، و به آنها گفت 90آنها او را به حال خود گذاشتند و رفتند 89بيمارم
آيا : ابراهيم به آنها گفت 94قومش شتابان پيش او آمدند 93آنها زدآنگاه با دست راستش به قوت ضربتى بر  92گوييد؟ چرا سخن نمى

برايش بنايى : گفتند 96سازيد آفريده است كه خدا شما و بتانى را كه مى آن و حال 95پرستيد؟ تراشيد مى چيزى را كه با دست خود مى
من : ابراهيم گفت 98نند، ولى ما آنها را حقير ساختيمبدانديشى كردند و خواستند درباره او نيرنگ ك 97بسازيد و او را در آتش بيفكنيد

ما هم او را به پسرى بردبار  100خداوندا، به من فرزندى صالح عطا فرما 99سوى خداوندم رهسپارم و او مرا هدايت خواهد كرد به
ببين نظرت . برم تو را سر مىپسرم، من در خواب ديدم كه : چون پسر به سنّ كار و كوشش رسيد، ابراهيم به او گفت 101مژده داديم

  102اگر خدا بخواهد مرا شكيبا خواهى يافت. اى انجام بده پدر، هر كارى را كه بدان فرمان يافته: باره چيست؟ او گفت در اين
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تو خواب خود را به  104او را ندا داديم كه اى ابراهيم، 103چون هر دو تسليم شدند و ابراهيم فرزند را با پيشانى بر زمين افكند،

جاى فرزند، قربانى  و ما به 106راستى كه اين آزمايشى بزرگ بود به 105دهيم چنين پاداش مى ما به نيكوكاران اين. حقيقت پيوستى
را  ما نيكوكاران 109سالم بر ابراهيم 108و خاطره كار او و نام نيكش را در ميان آيندگان باقى گذاشتيم 107بزرگى را از او پذيرفتيم

و به او  112و او را به اسحاق كه پيامبر و از شايستگان بود مژده داديم 111او از بندگان باايمان ما بود 110دهيم چنين پاداش مى اين
بر موسى و هارون هم منّت  113و از فرزندان آنها برخى نيكوكار هستند و برخى آشكارا به خود ستمكارند. و به اسحاق بركت داديم

و به آنها كتاب روشن  116و ياريشان كرديم تا پيروز شدند 115آنها و قومشان را از آن بال و اندوه بزرگ نجات داديم و 114نهاديم
 119و خاطره آنها و نام نيكشان را در ميان آيندگان باقى گذاشتيم 118و به راه راست هدايتشان كرديم 117تورات را عطا كرديم

الياس هم از  122آنها از بندگان باايمان ما بودند 121دهيم چنين پاداش مى ما نيكوكاران را اين 120سالم بر موسى و هارون
آيا بت خود، بعل، را به خدايى و كمك  124ترسيد؟ آيا از نافرمانى و عذاب خدا نمى: كه به قوم خود گفت هنگامى 123پيامبران بود

  126اختيار نياكان شماست اختيار شما و صاحب همان خداى يكتا را، كه صاحب 125؟گذاريد خوانيد و نيكوترين آفرينندگان را وامى مى
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و نام نيك  128مگر بندگان مخلص و پاكدل خدا 127كنند قطعا آنها را براى عذاب در جهنّم حاضر مى. اما آنها او را دروغگو خواندند

چـنـيـن پـاداش  ما نيـكـوكـاران را ايـن 130سالم بر الياس و بر خاندان و پيروان او 129او را در ميان آيندگان باقى گذاشتيم
مگر پيرزنى كه  134ما او و همه كسانش را نجات داديم، 133لوط هم از پيامبران بود 132او از بندگان مؤمن ما بود 131دهيم مى

و شامگاهان از  137شما صبحگاهان، 136ديگران را هالك كرديمآنگاه  135ماندگان در عذاب بود با مردم در شهر بماند و از باقى
كه به آن كشتى انباشته از مردم  هنگامى 139يونس هم از پيامبران بود 138انديشيد؟ آيا درباره آنها نمى. گذريد كنار آنها مى

از غرق شدن آن، او را به دريا پس براى سبكبار شدن كشتى و جلوگيرى [. نام يونس افتاد كشى كردند و قرعه به قرعه 140گريخت
تا روز قيامت در  143گفت، و اگر او خدا را تسبيح نمى 142كرد كه يونس خود را سرزنش مى ماهى او را بلعيد، درحالى 141]افكندند

هاى پهن آن،  برگتا [و كنار او بوته كدويى رويانديم  145كه بيمار بود، به خشكى انداختيم پس او را درحالى 144ماند شكم ماهى مى
آنها ايمان آوردند، و تا مدتى ايشان را از زندگى  147و او را پيش صد هزار تن يا بيشتر به رسالت فرستاديم 146]بر او سايه افكند
هد يا فرشتگان را زن آفريديم و آنها هم شا 149از ايشان بپرس، كه آيا خداوند تو دختر دارد و آنها پسر دارند؟ 148برخوردار ساختيم

آيا خدا دختران را بر پسران  152گويند آنها دروغ مى. كه خدا فرزند دارد 151گويند، بدان كه آنها از دروغ پردازيشان مى 150بودند؟
  153ترجيح داده است؟ 
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اگر راست  156يا دليل روشنى داريد؟ 155گيريد؟ آيا متوجه نيستيد و پند نمى 154كنيد؟ شود، چگونه قضاوت مى شما را چه مى

دانند كه براى حسابرسى  كه جنّيان خوب مى آن ميان خدا و جنّيان خويشاوندى قايل شدند، و حال 157گوييد كتابتان را بياوريد مى
بنابراين شما و  160مگر بندگان مخلص و پاكدل خدا 159گويند منزّه است خداى يكتا از اين چيزها كه مى 158شوند احضار مى
هر يك از ما فرشتگان  163را كه به دوزخ رفتنى است مگر كسى 162توانيد گمراه و مفتون كنيد، نمى 161،پرستيد آنچه مى

اگر كتابى آسمانى  167:گويند مشركان مى 166گوييم و خدا را تسبيح مى 165ايم ما همه به صف ايستاده 164جايگاهى معين دارد
اما وقتى قرآن آمد منكر آن شدند، و نتيجه آن را خواهند  169بوديم دا مىحتما از بندگان مخلص خ 168از پيشينيان نزد ما بود،

 173و سپاه ما سپاه پيروز است 172كه آنها پيروزند 171سخن ما درباره بندگان پيامبرمان از پيش چنين رفته است، 170دانست
آيا عذاب ما را  175و آينده آنها را ببين، كه آنها هم خواهند ديد 174بگردان و كارى به ايشان نداشته باش پس تا مدتى از آنها روى

بگردان و  تا مدتى از آنها روى 177كه عذاب ما به خانه آنها فرود آيد، چه بامداد بدى خواهند داشت هنگامى 176خواهند؟ به شتاب مى
ه است خداوند تو، خداوند قدرت و عزّت، از هر آنچه منزّ 179و آينده را ببين كه آنها هم خواهند ديد 178كارى به ايشان نداشته باش

  182اختيار جهانيان است و ستايش خاص خداى يكتاست كه صاحب 181و سالم بر پيامبران 180گويند مى
  

 )452(  
  

 
 

  38سوره ص 
  مكّى و داراى هشتاد و هشت آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

زدند،  آنها فرياد مى. بسا مردمى را كه پيش از آنها هالك كرديم چه 2كه كافران در سركشى و ستيزند 1سوگند به قرآن داراى پند،. صاد
اين جادوگرى : اى از ميان خودشان برايشان آمد تعجب كردند و گفتند كافران از اين كه هشداردهنده 3ولى ديگر وقتى براى فرار نبود

برويد و بر پرستش : و بزرگانشان به راه افتادند و گفتند 5؟ اين چيز عجيبى استآيا او همه خدايان را يك خدا كرده 4دروغگوست
ما چنين سخنى، كه خدا يكى و يگانه است، را در آيين عيسى  6خدايان خود ايستادگى كنيد، اين امرى است كه مطلوب و مراد ماست

بلكه . شده است؟ بلكه آنها از قرآن من در شك هستند آيا از ميان ما قرآن بر او نازل 7اين فقط سخنى دروغ است. ام هم نشنيده
يا مگر  9هاى رحمت خداوند توانا و بخشنده تو در اختيار آنهاست؟ يا مگر گنجينه 8اند خاطر اين است كه هنوز عذاب را نچشيده به

اسبابى كه در اختيار دارند بر آسمان  دست ايشان است؟ اگر چنين است، پس بايد با ها و زمين و آنچه ميان آنهاست به فرمانروايى آسمان
قوم نوح و عاد و فرعونِ صاحب اهرام و خيمه و خرگاه هم  11خورند اينها سپاهى از احزاب هستند كه در آنجا شكست مى 10باال روند

ها  اينها آن گروه. مردندو قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب اَيكَه نيز پيامبران را دروغگو ش 12پيش از آنها پيامبران را دروغگو خواندند
اينها فقط انتظار يك  14همه آنها پيامبران را دروغگو خواندند و منكر رسالت آنها شدند، و بنابراين مستوجب عذاب گرديدند 13هستند

حساب به  خداوندا، بهره ما را از عذاب، پيش از روز: گفتند 15خروش سهمناك و مرگبار آسمانى را دارند، كه آنوقت ديگر مهلتى نيست
   16ما بده
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ها را در  ما كوه 17نمود كرد و به درگاه ما رجوع مى گويند صبر كن، و بنده ما داود قدرتمند را ياد كن كه او همواره توبه مى بر آنچه مى
و  19گشتند پيش او بازمىآمدند و همه  و پرندگان گرد مى 18كردند اختيار او گذاشتيم كه شامگاهان و بامدادان با او خدا را تسبيح مى

كه با هم اختالف داشتند به تو رسيده است،  آيا خبر كسانى 20فرمانرواييش را استوار ساختيم، و به او حكمت و كالم نافذ عطا كرديم
ستيم كه با هم نترس، ما دو تن ه: گفتند. آنگاه كه بر داود وارد شدند و داود از آنها ترسيد 21وقتى كه از ديوار محراب او باال رفتند؟

حق داورى كن، و حق را در نظر داشته باش، و ما را به راه راست  تو ميان ما به. اختالف داريم و يكى از ما به ديگرى ستم كرده است
و با . اين يكى را هم به من واگذار: گويد به من مى. و من فقط يك ميش دارم. نود و نه ميش دارد. اين برادر من است 22راهنمايى كن

. هايش اضافه كند، به تو ستم كرده است خاطر اين كه خواسته ميش تو را به ميش او، به: داود گفت 23گويد من به قهر و زور سخن مى
در . كنند، مگر آنها كه ايمان دارند و شايسته و درستكارند و چنين كسانى هم اندكند و در حقيقت بسيارى از شريكان به يكديگر ستم مى

ما اين گناه  24بنابراين از خداوند خود آمرزش خواست و به خاك افتاد و توبه كرد. ايم دانست كه او را آزمايش كرده اين هنگام داود
اى داود، ما تو را : گفتيم 25را بر او بخشيديم و او پيش ما تقرّب و سرانجامى نيكو دارد ]قضاوت بدون تحقيق قبلى از طرفين دعوى[

كار تو را از راه خدا منحرف  حق داورى كن، و از دلخواه خود پيروى نكن، چون اين پس ميان مردم به در زمين نماينده خود ساختيم،
  26اند، عذابى سخت خواهند داشت خاطر اين كه روز حساب را فراموش كرده شوند، به كه از راه خدا منحرف مى كسانى. كند مى
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يا مگر  27و واى بر كافران از آتش جهنّم. اين گمان كافران است. ايم آنهاست بيهوده نيافريدهما آسمان و زمين و چيزهايى را كه ميان 

دهيم؟ يا  كنند قرار مى كه در زمين فساد و خرابكارى مى اند مانند كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده ما كسانى
ايم، تا مردم در آيات آن  قرآن كتاب مباركى است كه ما آن را بر تو نازل كرده 28گردانيم؟ مگر پرهيزگاران را مانند بدكاران مى

كرد  او بنده خوبى بود و همواره توبه مى. و سليمان را به داود عطا كرديم 29بينديشند، و تا خردمندان توجه پيدا كنند و از آن پند گيرند
من دوستى اين اسبان را بر : گفت 31اى اصيل را بر او عرضه كردنده كه نزديك غروب اسب هنگامى 30نمود و به درگاه ما رجوع مى

و شروع . ها را نزد من بازگردانيد اسب: گفت 32ياد خداوندم ترجيح دادم تا آنگاه كه آفتاب در پرده شب پنهان شد و هنگام نماز گذشت
پس او توبه كرد و به . ا روى تخت او انداختيمما سليمان را آزموديم و جسدى ر 33هاى آنها كرد ها و گردن دست كشيدن به ساق به

كس سزاوار آن نباشد، زيرا كه تو بسيار  خداوندا، مرا بيامرز و به من آن فرمانروايى عطا فرما كه بعد از من هيچ: گفت 34خدا روى آورد
ها را از بنّا و  و شيطان 36شد روان مىخواست به فرمان او به نرمى  ما هم باد را در اختيار او قرار داديم، كه هر جا مى 35اى بخشنده
حساب ببخش و خواهى  اين عطاى ماست، خواهى بى: و به او گفتيم 38و ديگران را بسته در زنجير، زير فرمان او درآورديم 37غواص،

و بنده ما ايوب را ياد كن، آنگاه كه خداوندش را به كمك خواند و  40او پيش ما تقرّب و سرانجامى نيكو دارد 39براى خود نگاه دار
اين آبى خنك . پاى خود را به زمين بزن تا چشمه آبى پديدار شود: به او گفتيم 41شيطان مرا به رنج و عذاب گرفتار كرده است: گفت

  42براى شست و شو و نوشيدن است
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: و به او گفتيم 43با ايشان به او عطا كرديم، تا رحمتى از جانب ما و پندى براى خردمندان باشداش و مانند آنها را همراه  و خانواده

كرد و  همواره توبه مى. چه بنده خوبى بود. ما او را صبور يافتيم. اى تركه نرم برگير و همسرت را با آن بزن، و سوگند خود را نشكن دسته
ما آنها را با خصلت  45براهيم و اسحاق و يعقوب را ياد كن كه قدرتمند و بابصيرت بودندو بندگان ما ا 44نمود به درگاه ما رجوع مى

و اسماعيل و اَلْيسع و ذوالكفْل  47آنها پيش ما از برگزيدگان و نيكانند 46خاصى، كه به ياد سراى آخرت بودن بود، خالص گردانيديم
هاى جاويد كه درهاى آن  بهشت 49و پرهيزگاران سرانجامى نيكو دارند. دى استاين قرآن تذكّر و پن 48را ياد كن، كه همه از نيكانند



و دختران باحياى سربزير و  51طلبند هاى فراوان و نوشيدنى مى زنند و ميوه ها تكيه مى ها بر تخت در آن بهشت 50براى آنها باز است
اين روزىِ ماست كه  53ب به شما وعده داده شده استاين چيزهايى است كه براى روز حسا 52همه همسال هم در كنار آنها هستند

روند و جهنّم جاى  آنها به جهنّم مى 55كه طغيانگران سرانجام بدى دارند اين حال پرهيزگاران است، درحالى 54پايان نيافتنى است
  58ى گوناگون ديگر دارندها و از همين گونه، عذاب 57اين آب جوشان و چركابه متعفّن دوزخيان است كه بايد بنوشند 56بدى است

پيشوايان  [. شوند اينها گروهى هستند كه با شما وارد جهنّم مى ]:گويند فرشتگان به پيشوايان كفر و گمراهى درباره پيروان آنها مى [
شما هم خوش آمدى  ]:گويند پيروان به پيشوايان مى [ 59شوند خوش آمدى براى آنها نيست، زيرا كه آنها وارد آتش مى ]:گويند مى

خداوندا، هر كس اين عذاب را براى ما : و گويند 60اين عذاب را شما براى ما فراهم كرديد، و جهنّم چه بد جايگاهى است. نداريد
  61فراهم كرده، عذابش را در آتش دو چندان كن
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ها آنها را  آيا چشم. كرديم كه ما آنها را مسخره مى كسانىهمان  62بينيم؟ شمرديم، نمى چرا مردانى را كه جزو اشرار مى: و گويند
ام و هيچ خدايى به جز خداى يگانه قهار  من فقط هشداردهنده: بگو 64اين مناقشه اهل آتش است و حقيقت دارد 63بيند؟ نمى

كـه شمـا  67رى بزرگ اسـت،اين خب: بگو 66ها و زمين و آنچه ميان آنهاست، كه بسى توانا و آمرزنده است خداوند آسمان 65نيست
فقط براى اين به من  69كردند من اطالعى از ساكنان عالم باال نداشتم آنگاه كه با هم بحث و گفت و گو مى 68از آن رويگردانيد

 چون او 71آفرينم من بشرى از گل مى: ياد كن آنگاه كه خداوند تو به فرشتگان گفت 70اى آشكارم شود كه من هشداردهنده وحى مى
مگر ابليس كه بزرگى كرد  73فرشتگان همگى سجده كردند 72را درست كردم و از روح خود در او دميدم، در برابر او به سجده بيفتيد

ام بازداشت؟ آيا  كردن در برابر بشرى كه او را با دستان قدرت خود آفريده چيز تو را از سجده اى ابليس، چه: خداوند فرمود 74و كافر شد
از : فرمود 76اى اى و او را از گل آفريده مرا از آتش آفريده. من از او بهترم: شيطان گفت 75ا از برترى جويان بودى؟بزرگى كردى ي

شوند، به من  كه دوباره زنده مى خداوندا، پس تا روزى: گفت 78و تا روز جزا لعنت من بر توست 77اينجا بيرون برو كه تو مطرودى،
به عزّت تو سوگند كه همه آنها را گمراه : شيطان گفت 81تا روز وقت معين 80شود، داده مى به تو مهلت: فرمود 79مهلت بده

  83مگر بندگان خالص و پاكدل تو را 82كنم، مى
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: اى پيامبر، به مردم بگو 85كنم من جهنّم را از تو و از همه پيروانت پر مى 84:گويم اين درست است و من راست مى: خداوند فرمود

اين قرآن فقط تذكّر و پندى براى جهانيان  86كنم دروغ ادعاى پيامبرى نمى خواهم، و به من براى رسالت خود از شما مزدى نمى
  88و شما پس از مدتى از خبر آن آگاه خواهيد شد 87است

  
  39سوره زمر 

  مكّى و داراى هفتاد و پنج آيه
  مهرباننام خداوند بخشنده  به

كه دين را براى او خالص  بنابراين خدا را، درحالى. ما قرآن را بحق بر تو نازل كرديم 1قرآن از جانب خداى توانا و حكيم نازل شده است
ما اينها را : گويند اند، مى جاى او ديگرى را به خدايى گرفته كه به بدانيد كه دين خالص از آنِ خداست، و كسانى 2كنى، بندگى كن مى

خدا . كنند، داورى خواهد كرد خدا ميان آنها، در آنچه كه با هم اختالف مى. پرستيم كه ما را به خدا نزديك كنند فقط براى اين مى



خواست فرزندى بگيرد، مسلّما هر كس از مخلوقات خويش را  اگر خدا مى 3كند اس است هدايت نمىرا كه دروغگو و كافر و ناسپ كسى
پوشاند و روز  شب را بر روز مى. ها و زمين را بحق آفريد آسمان 4او خداى يگانه قهار است. منزّه است او. كرد خواست انتخاب مى كه مى

  5بدانيد كه او توانا و آمرزنده است. نيده است كه هر يك تا مدتى معين روانندپوشاند، و خورشيد و ماه را رام گردا را بر شب مى
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هاى مادرانتان،  شما را در شكم. و براى شما هشت جفت چهارپا آفريد. او شما را از يك تن آفريد، و آنگاه همسرش را از او پديد آورد

. فرمانروايى خاص اوست. اختيار شما اين است خداى يكتا، صاحب. كند ، خلق مىگانه هاى سه آفرينشى پس از آفرينشى ديگر، در تاريكى
نياز است،  اگر ناسپاسى كنيد و كافر شويد، خدا از شما بى 6رويد؟ شويد و به كجا مى پس چگونه رويگردان مى. هيچ خدايى جز او نيست

. دارد كس بار گناه ديگرى را برنمى و هيچ. پسندد را براى شما مىو اگر سپاس داريد، آن .پسندد  ولى كفر و ناسپاسى را از بندگانش نمى
 7هاست آگاه است كند، چون او به آنچه در دل كرديد آگاه مى بعد هم بازگشت شما پيش خداوندتان است، و او شما را از كارهايى كه مى

سپس چون خدا نعمتى به او دهد، . خواند كمك مى آورد، خداوند خود را به سوى خدا روى مى كه به چون آسيبى به انسان رسد، درحالى
از كفر : بگو. كند تا مردم را از راه او منحرف كند كند و براى خدا شريكانى درست مى دعا و كمك خواهى پيشين خود را فراموش مى

سجده و قيام با فروتنى  كس كه در ساعات شب در حال آيا چنين كسى بهتر است يا آن 8مند شو كه تو از دوزخيانى خويش اندكى بهره
دانند  كه نمى دانند با كسانى كه مى آيا كسانى: ترسد و به رحمت خداوند خود اميد دارد؟ بگو پردازد، و از آخرت مى به عبادت خدا مى

ايد، از نافرمانى خداوند خود  اى بندگان من كه ايمان آورده: بگو 9گيرند شوند و پند مى يكسانند؟ فقط خردمندان متوجه اين امر مى
طور  مسلّما پاداش مردم صبور و با استقامت به. و زمين خدا پهناور است. اند پاداش نيك دارند كه در اين دنيا نيكى كرده كسانى. بترسيد

  10شود كامل و بدون حساب به آنها داده مى
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ام كه نخستين مسلمان و بيشتر  و فرمان يافته 11ام كه خداى يكتا را بندگى كنم و از دين خالص او پيروى نمايم، يافتهمن فرمان : بگو

من فقط خداى يكتا را بندگى : بگو 13ترسم روز بزرگ مى اگر خداوند خود را نافرمانى كنم از عذاب آن: بگو 12از همه تسليم خدا باشم
زيانكاران كسانى هستند كه روز قيامت خود و . خواهيد بپرستيد شما جز او هرچه را مى 14گردانم الص مىكنم و دينم را براى او خ مى

باالى سرشان طبقات آتش است و زيرشان هم طبقات  15بدانيد كه اين همان زيان آشكار است. اند خانواده خويش را دچار زيان كرده
كه از بندگى  و كسانى 16اى بندگان من، از نافرمانى من بترسيد. ترساند ز آن مىاين عذابى است كه خدا بندگان خويش را ا. آتش است

دهند، و از  كه به سخن گوش مى آن كسانى 17پس به بندگان من مژده بده،. سوى خدا بازگشتند، مژده دارند طاغوت پرهيز كردند و به
را كه فرمان  توانى كسى آيا تو مى 18كرده و اينها خردمنداننداينها كسانى هستند كه خدا آنها را هدايت . كنند بهترين آن پيروى مى

هايى دارند كه بر فراز هم  ترسند، غرفه كه از خداوند خود مى اما كسانى 19عذاب بر او مقرّر شده و در آتش جهنّم است نجات دهى؟
اى كه خدا باران را از آسمان  آيا نديده 20كند اين وعده خداست و خدا خالف وعده نمى. ساخته شده و از زير آنها جويبارها روان است

روياند، سپس گياهان  هاى گوناگون مى هايى به رنگ وسيله آن كشت فروفرستاد و از آن چشمه سارها را در زمين روان ساخت، آنگاه به
  21خردمندان عبرتى استها براى  كند؟ در اين دگرگونى بينى، و بعد آنها را خرد و خاشاك مى شوند، و آنها را زرد مى خشك مى

  
)460(  

  



 
واى بر . اش را براى اسالم و تسليم بودن در برابر خدا گشوده و در پرتو نور هدايت الهى است، همانند كافر است كه خدا سينه آيا كسى
كتابى كه يكنواخت و . را نازل كرده است ]قرآن[خدا نيكوترين سخن  22آنها در گمراهى آشكارند. كنند دالنى كه ياد خدا نمى سخت

سپس تنشان و . آيد ترسند تنشان از تالوت آن به لرزه درمى كه از خداوند خويش مى كسانى. يكدست و داراى وعده و وعيد است
مراه كند، هيچ و هر كس را كه خدا گ. كند اين هدايت خداست كه هر كس را بخواهد با آن هدايت مى. گيرد جانشان با ياد خدا آرام مى
كه از عذاب ايمن است  كند، با كسى كه روز قيامت با چهره خويش از عذاب سخت جلوگيرى مى آيا كسى 23راهنمايى براى او نيست

هاى  كسانى هم كه پيش از آنها بودند كتاب 24كرديد عذاب را بچشيد خاطر كارهايى كه مى به: گويند يكسان است؟ و به ستمگران مى
خدا در اين دنيا خوارى را به ايشان چشاند، و  25مبران را دروغ شمردند، و عذاب از جايى كه متوجه نبودند بر آنها فرود آمدآسمانى و پيا

ما در اين قرآن براى مردم هرگونه مثَلى آورديم، باشد كه متوجه  26دانند كه عذاب آخرت قطعا بزرگتر است اگر توجه داشته باشند مى
: زند خدا مثَلى مى 28باشد كه از خدا بترسند و پرهيزگارى كنند. هيچ كژى است قرآنى كه به زبان عربى و بى 27شوند و پند گيرند؛

آيا اين دو با هم . دهد و مردى كه تنها فرمانبر يك ارباب است مردى كه چند ارباب دارد كه با هم ناسازگارند و هر يك به او فرمانى مى
سپس شما روز  30ميرى و آنها نيز خواهند مرد؛ اى پيامبر، تو مى 29دانند بيشتر مردم نمى يكسانند؟ ستايش خاص خداست، ولى

  31قيامت پيش خداوندتان مشاجره خواهيد كرد
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كس كه از قول خدا دروغ بگويد و يا چون سخن راستى براى او آمد، آن را دروغ شمرد؟ آيا جاى كافران در  و كيست ستمكارتر از آن

آنها هرچه بخواهند  33كه سخن راستى را براى مردم آورد و خود آن را باور نمود، آنها هستند كه پرهيزگارند و كسى 32نيست؟ جهنّم
اند از ايشان بزدايد، و آنها را به بهترين  تا خدا بدترين كارهايى را كه كرده 34پاداش نيكوكاران چنين است. پيش خداوندشان دارند

ترسانند؟ هر كه را خدا  كه غير از او هستند مى اش كافى نيست كه تو را از كسانى آيا خدا براى بنده 35پاداش دهداند  كارهايى كه كرده
اگر از  37آيا خدا توانا و انتقام گيرنده نيست؟. اى ندارد كننده و هر كه را خدا هدايت كند هيچ گمراه 36گمراه كند هيچ راهنمايى ندارد
گوييد، اگر خدا بخواهد محنتى به من  چه مى: بگو. خدا: ها و زمين را آفريده است؟ حتما خواهند گفت آنها بپرسى چه كسى آسمان

توانند محنت او را برطرف كنند؟ يا اگر بخواهد رحمتى به من ارزانى دارد، آيا آنها  خوانيد، مى كه غير از خدا مى رساند، آيا آن كسانى
اى قوم من، هرچه : بگو 38كنند كنندگان تنها بر او توكّل مى توكّل. ا براى من كافى استخد: توانند رحمت او را بازدارند؟ بگو مى
رسد كه  كه عذابى به او مى كه كيست آن 39زودى خواهيد دانست، به. دهم توانم انجام مى توانيد انجام دهيد، من هم آنچه مى مى

  40آيد سازد و عذاب پايدار بر او فرود مى خوارش مى
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سود خود اوست و هر كس گمراه شد، به زيان خويش  هر كس هدايت شد، به. حق بر تو نازل كرديم ما اين قرآن را براى هدايت مردم به

را كه نمرده است در خوابش قبض  گيرد، و نيز جان كسى ها را به هنگام مرگ مى خدا جان 41شود، و تو نگهبان آنها نيستى گمراه مى
را كه هنوز موقع مرگش نرسيده تا مدتى معين به جسم  دارد، و روح كسى را كه فرمان مرگ بر او رفته نگاه مى سىآنگاه جان ك. كند مى

اگرچه آنها اختيار چيزى : اند؟ بگو آيا جز خدا براى خود شفيعانى گرفته 42هاست در اين امر براى اهل تفكر عبرت. فرستد او باز پس مى
ها و زمين خاص اوست، و بعد  فرمانروايى آسمان. طور كامل به خدا اختصاص دارد شفاعت به: بگو 43ند؟را نداشته باشند و چيزى درنياب
شود، و چون  كه به آخرت ايمان ندارند منزجر مى هاى كسانى چون خدا به تنهايى ياد شود، دل 44شويد هم پيش او بازگردانده مى

ها و زمين، و اى داناى نهان و آشكار، تو ميان  خداوندا، اى آفريننده آسمان: بگو 45گردند كسانى غير از او ياد شوند، آنوقت شادمان مى
و اگر ستمگران تمام چيزهايى را كه در زمين است و همانند آن را  46كردند، داورى خواهى كرد بندگانت درباره آنچه در آن اختالف مى



شود كه  و از خدا چيزهايى براى آنها آشكار مى. امت خواهند دادداشته باشند، حتما آن را براى نجات خود از عذاب سخت روز قي
  47كردند تصورش را هم نمى
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چون به  48گيرد دادند، آنها را فرامى شود و عذابى كه آن را مورد تمسخر قرار مى اند برايشان آشكار مى نتيجه كارهاى بدى كه كرده
خاطر داناييم به من  اين نعمت به: گويد خواند، سپس چون او را از جانب خود نعمتى عطا كنيم، مى انسان محنتى رسد، ما را به كمك مى

كسانى هم كه پيش از آنها بودند همين را  49دانند چنين نيست، بلكه اين آزمونى است، ولى بيشتر آنها اين را نمى. داده شده است
و به . كردند به آنها رسيد بنابراين نتيجه بد كارهايى كه مى 50اى برايشان نداشت دست آورده بودند فايده ، ولى آنچه بهگفتند مى

اند كه خدا روزى را براى هر كس  آيا ندانسته 51اند خواهد رسيد، و گريزى از آن ندارند هايى كه كرده ستمكاران اينها نيز كيفر بدكارى
اى بندگان من كه به زيان : بگو 52هاست ها و عبرت كند؟ در اين امر براى مردمى كه ايمان دارند نشانه نگ مىكه بخواهد فراخ يا ت

و به اطاعت  53او آمرزنده و مهربان است. بخشد ايد، از رحمت خدا نوميد نشويد، چون خدا تمام گناهان را مى خويش زياده روى كرده
و از نيكوترين چيزى كه  54كه عذاب بر شما فرارسد و كسى نتواند شما را يارى كند ش از آنخدا بازگرديد و تسليم حكم خدا شويد، پي
كه توجه داشته باشيد بر شما  كه عذاب ناگهانى و بدون آن پيروى كنيد، پيش از آن ]از قرآن[از جانب خداوندتان براى شما نازل شده 

من از كسانى بودم كه عذاب خدا را . ر آن كوتاهى كه درباره خدا كردمخاط واى بر من، به: كه كسى بگويد پيش از آن 55فرود آيد
  56كردند مسخره مى
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اى داشته باشم، از  اگر عمر دوباره: يا چون عذاب را ببيند بگويد 57كرد، حتما از پرهيزگاران بودم اگر خدا مرا هدايت مى: يا بگويد
روز قيامت  59آمد، ولى تو آنها را دروغ شمردى و گردنكشى كردى و كافر بودىآرى، آيات من براى تو  58شوم نيكوكاران مى

خاطر كارهايى  و خدا پرهيزگاران را، به 60آيا جاى گردنكشان در جهنّم نيست؟. بينى اند روسياه مى را كه از قول خدا دروغ گفته كسانى
خدا آفريننده هر چيزى است و او  61دوهگين نخواهند شدرسد و ان عذاب به آنها نمى. دهد كه موجب رستگاريشان شده، نجات مى

كه به آيات خدا كافر شدند  ها و زمين از آنِ اوست، و كسانى هاى آسمان كليدهاى گنجينه 62چيز است كارساز و نگهبان همه
كه پيش از تو  به تو و به كسانى كه آن و حال 64دهيد كه غير از خدا را بندگى كنم؟ ها، آيا به من فرمان مى اى نادان: بگو 63زيانكارند

پس فقط خدا را بندگى كن و سپاسگزار  65شود و زيانكار خواهى شد بودند وحى شده است كه اگر شرك بياورى اعمالت تباه مى
. اوستدست قدرت  ها در پيچيده به در روز قيامت زمين يكسره در قبضه او و آسمان. كه سزاوار اوست نشناختند خدا را چنان 66باش

  67سازند منزّه است خدا و بسى برتر و واالتر از هرچه كه با او شريك مى
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آنگاه بار ديگر در صور . كه خدا بخواهد ها و هر كه در زمين است بيهوش شود، مگر كسى و هر كه در آسمان. و در صور دميده شود

هاى اعمال را بنهند، و پيامبران و گواهان را  خداوندش روشن شود، ونامه و زمين به نور 68نگرند ناگهان همه برخاسته و مى. دميده شود
طور كامل داده  و جزاى اعمال هر كس به تمامى و به 69راستى و درستى داورى شود، و بر كسى ستم نرود بياورند، و ميان مردم به

سوى جهنّم برانند، تا چون بدانجا رسند، درهاى آن باز  و كافران را گروه گروه به 70داند كنند بهتر مى و خدا كارهايى را كه مى. شود



آيا پيامبرانى از خودتان پيش شما نيامدند كه آيات خداوندتان را براى شما بخوانند و شما را از : شود و نگهبانان جهنّم به آنها گويند
به آنها گفته شود كه از درهاى جهنّم وارد  71بر كافران مقرّر شده بود چرا، آمدند، ولى فرمان عذاب: چنين روزى بترسانند؟ گويند

اند گروه گروه  ترسيده را كه از خداوند خويش مى و كسانى 72جاى گردنكشان چه جاى بدى است. شويد، و براى هميشه در آن بمانيد
سالم بر شما، خوش آمديد، وارد شويد و : آنها گويند سوى بهشت برند، تا چون بدانجا رسند، درهاى آن باز شود و نگهبانان بهشت به به

سپاس و ستايش فقط خاص خداست كه وعده خويش با ما راست كرد و سرزمين : گويند اهل بهشت مى 73براى هميشه در آن بمانيد
  74كنندگان چه خوب است و پاداش عمل. كه خواهيم جاى گيريم بهشت را به ما به ميراث داد تا در هر جاى آن
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راستى و درستى داورى  ميان آنها نيز به. گويند بينى كه پيرامون عرش گرد آمده و به ستايش خداوند خويش تسبيح مى و فرشتگان را مى
  75اختيار جهانيان است شود و گفته شود كه سپاس و ستايش فقط خاص خداوند، صاحب

  
 

  40سوره غافر 
  مكّى و داراى هشتاد و پنج آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

هيچ . پذير و سخت كيفر و صاحب نعمت است كه آمرزنده گناه و توبه 2قرآن از جانب خداى توانا و دانا نازل شده است، 1حا، ميم
پس، آمد و رفت و گردش . كنند فقط كافران درباره آيات خدا مجادله و ستيزه مى 3سوى اوست خدايى جز او نيست، و بازگشت همه به

هاى بعد از آنها هم پيامبران را دروغگو خواندند، و هر امتى قصد آن كرد  پيش از آنها قوم نوح، و گروه 4آنها در شهرها تو را فريب ندهد
بنابراين آنها را به عذاب . وسيله حق را پايمال كنند تيزه پرداختند، تا بدينكه پيامبر خود را دستگير كند، و با سخنان باطل به بحث و س

ترتيب سخن خداوند تو درباره كافران به حقيقت پيوست كه آنها اهل آتش جهنّم  اين و به 5و مجازات من چه سخت بود. گرفتم
گويند، و به خدا ايمان دارند، و  وندشان تسبيح مىكنند، و آنها كه پيرامون آنند، به ستايش خدا كه عرش را حمل مى كسانى 6هستند

را كه توبه كرده و از راه تو  چيز را فراگرفته، پس كسانى خداوندا، رحمت و دانش تو همه: گويند كنند و مى براى مؤمنان طلب آمرزش مى
  7پيروى نمودند بيامرز و آنها را از عذاب آتش جهنّم نگاهدار
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اى داخل  هاى جاويدى كه به آنها وعده داده شان را به بهشت و همسران و فرزندان درستكار و شايسته ]و مادران[خداوندا، آنها و پدران 

ها و عقوبات نگاه دارى، به او لطف  روز از بدى را كه در آن ها و عقوبات نگاه دار، كه كسى و آنها را از بدى 8كن، كه تو توانا و حكيمى؛
شود كه دشمنى خدا با شما بيشتر از آن دشمنى است كه  به كافران با صداى بلند گفته مى 9اى، و اين همان كاميابى بزرگ است كرده

خداوندا، ما را دوبار ميراندى و دوبار زنده : گويند مى 10پذيرفتيد شديد و نمى شما با يكديگر داريد، آنگاه كه به ايمان فراخوانده مى
خاطر آن است كه وقتى خدا به  اين عذاب به 11آيا راهى براى بيرون رفتن از آتش هست؟. ايم ان خود اعتراف كردهما به گناه. كردى

امروز فرمان فقط از آنِ خداى واالى بزرگ . آورديد شد، ايمان مى پذيرفتيد، و اگر شريكى براى او ساخته مى شد، نمى تنهايى خوانده مى
كند و به  كه توبه مى فقط كسى. فرستد نماياند، و از آسمان برايتان روزى فرومى خود را به شما مىهاى  او كسى است كه نشانه 12است



بنابراين خدا را بخوانيد و دين را براى او خالص كنيد، هر چند كافران را  13گيرد شود و پند مى آورد متوجه اين حقيقت مى خدا روى مى
فرستد، تا مردم  عرش كه بر هر كس از بندگانش كه بخواهد به فرمان خود وحى مىخداى باال برنده درجات و صاحب  14خوش نيايد

امروز فرمانروايى از آنِ كيست؟ از آنِ . كه همگان نمايان شوند و چيزى از آنها بر خدا پوشيده نباشد روزى 15را از روز قيامت بترساند؛
  16خداى يكتاى قهار است
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و آنها را از  17آرى، حسابرسى خدا سريع است. شود امروز به كسى ستم نمى. شود كارهايى كه كرده جزا داده مىامروز هر كس مطابق 
روز ستمگران هيچ دوست و شفيعى كه سخنش را  در آن. رسد ها لبريز از وحشت و اندوه به گلوها مى كه دل روزى. روز نزديك بترسان آن

كند، و  حق داورى و حكم مى خدا به 19داند دارند مى ها نهان مى آميز، و آنچه را كه در دل خيانتهاى دزدانه  خدا نگاه 18بشنوند ندارند
آيا در  20چون خداست كه شنوا و بيناست. كنند خوانند هيچ داورى و حكمى نمى جاى خداى يكتا به خدايى مى كه آنها را به كسانى

كه پيش از آنها بودند چگونه بود؟ آنها از اينها نيرومندتر بودند و آثارشان در زمين بيشتر  كنند تا ببينند عاقبت كسانى زمين گردش نمى
بود  خاطر آن اين به 21سزاى گناهانشان گرفتار عذاب كرد، و آنها در برابر خدا هيچ نگهدارنده و حمايتگرى نداشتند خدا آنها را به. بود

كه پيامبرانشان با داليل روشن پيش آنها آمدند، ولى آنها انكار كردند و خدا هم ايشان را گرفتار عذاب كرد، زيرا خدا قوى و سنگين 
موسى جادوگرى : پيش فرعون و هامان و قارون، ولى آنها گفتند 23موسى را با آيات خود و حجتى آشكار فرستاديم، 22مجازات است
اند بكشيد، و  را كه با موسى به خدا ايمان آورده پسران كسانى: موسى حق را از جانب ما براى آنها آورد، گفتند چون 24دروغگوست

  25نتيجه بود اما نيرنگ كافران تباه و بى. زنانشان را زنده بگذاريد
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دين شما را تغيير دهد، يا در اين سرزمين فساد  ترسم او من مى. بگذاريد موسى را بكشم و او خداوندش را به كمك بخواند: فرعون گفت

مردى  27برم من از هر گردنكشى كه به روز حساب ايمان ندارد به خداوند خود و خداوند شما پناه مى: موسى گفت 26وجود آورد به
كه  كشيد با آن خداست مى اختيار من صاحب: گويد آيا مردى را كه مى: داشت، گفت مؤمن از خاندان فرعون، كه ايمان خود را پنهان مى

گويد، برخى از  داليل روشنى از جانب خداوندتان براى شما آورده است؟ اگر دروغگو باشد، دروغش به زيان خود اوست، و اگر راست مى
ز اى قوم من، امرو 28كند را كه متجاوز و دروغگو باشد هدايت نمى خدا كسى. رسد دهد به شما مى هايى كه به شما وعده مى عذاب

: كند؟ فرعون گفت فرمانروايى از آن شماست، و در اين سرزمين قدرت داريد، اما اگر عذاب خدا به ما برسد چه كسى ما را كمك مى
: كه ايمان آورده بود گفت آن كسى 29كنم و من شما را به راه راست راهنمايى مى. گويم بينم به شما نمى چيزى جز آنچه مصلحت مى

كه بعد  مانند باليى كه بر سر قوم نوح و عاد و ثمود و كسانى 30ترسم؛ ها مى از روزى مثل روز هالك آن گروه اى قوم من، من بر شما
كه مردم با فرياد از يكديگر  اى قوم من، من بر شما از روزى 31خواهد كه خدا هيچ ستمى بر بندگان خود نمى آن از آنها بودند آمد، حال

و هر كه را خدا گمراه . كنيد، و كسى نيست كه شما را از عذاب خدا نگاه دارد پشت كرده فرار مى كه روزى 32ترسم، طلبند مى كمك مى
  33كند، هيچ راهنمايى ندارد
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خدا بعد : تا وقتى كه او درگذشت، گفتيد. پيش از اين يوسف براى شما داليل روشن آورد، و شما همواره از آنچه آورده بود در شك بوديد
شكّاكانى كه درباره آيات خدا  34كند چنين گمراه مى را كه متجاوز و شكّاك است اين خدا كسى. هرگز پيامبرى نخواهد فرستاداز او 



خدا بر قلب هر گردنكش . ها نزد خدا و مؤمنان دشمنى بزرگى است اين ستيزه. كنند بدون دليلى كه براى آنها آمده باشد، مجادله مى
ها و  راه 36ها و درها برسم، اى هامان، براى من كاخى بلند بساز، شايد من به راه: فرعون گفت 35زند گونه مهر مى زورگويى اين
سان كار بد فرعون در نظرش آراسته شد، و از راه  بدين. كنم موسى دروغگوست من فكر مى. ها، تا خداى موسى را ببينم درهاى آسمان
اى قوم من، از من پيروى كنيد، تا شما را به راه : كس كه ايمان داشت گفت آن 37بودنتيجه  و نيرنگ فرعون تباه و بى. راست باز ماند

هر كه  39كه آخرت سراى پايدار است آن مندى است، و حال اى قوم من، اين زندگى دنيا فقط اندك مايه بهره 38راست راهنمايى كنم
شود، و  ر درست و شايسته كند و ايمان داشته باشد وارد بهشت مىشود، و هر مرد يا زنى كه كا كار بد كند فقط به مانند آن مجازات مى

  40شود حساب روزى داده مى در آنجا بى
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خوانيد كه منكر خدا شوم  مرا مى 41خوانيد؟ كنم، و شما مرا به آتش جهنّم مى اى قوم من، چه شده كه من شما را به نجات دعوت مى

سوى خداى توانا و آمرزنده دعوت  حقّانيت آن اعتقادى ندارم شريك خدا سازم، و من شما را بهشناسم و به  و چيزى را كه نمى
كه بازگشت ما پيش خداست و  آن كند، و حال خوانيد، در دنيا و آخرت به چيزى دعوت نمى آنچه مرا به پرستش آن مى 42كنم مى

كنم، كه  گويم به ياد خواهيد آورد، و من كارم را به خدا واگذار مى زودى آنچه را به شما مى به 43اسرافكاران اهل آتش جهنّم هستند
انديشيدند نگه داشت، و آن عذاب سخت فرعونيان  هاى نيرنگى كه براى او مى پس، خدا او را از بدى 44خدا به حال بندگانش بيناست

پا شود، خطاب شود كه فرعونيان را به كه قيامت بر شوند، و روزى آنها هر صبح و شام بر آتش جهنّم عرضه مى 45را فروگرفت
ما پيرو : گويند كردند، مى ناتوانان به گردنكشان كه بزرگى مى. كنند آنگاه كه در آتش با هم مناقشه مى 46ترين عذاب درآوريد سخت

همه ما در آتشيم، : گويند كردند، مى كه گردنكشى و بزرگى مى كسانى 47توانيد اندكى از اين آتش را از ما بازداريد؟ شما بوديم، آيا مى
از خداوند خود بخواهيد تا يك روز از : گويند كه در آتشند به نگهبانان جهنّم مى كسانى 48زيرا خدا ميان بندگانش داورى كرده است

  49عذاب ما كم كند
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نتيجه  حاال دعا كنيد، كه دعاى كافران بىپس : گويند مى. چرا: گويند آيا پيامبرانتان داليل روشن براى شما نياوردند؟ مى: گويند مى

كه  روزى 51كنيم خيزند، يارى مى كه گواهان براى گواهى دادن به پا مى ما پيامبرانمان و مؤمنان را، در زندگى دنيا و در روزى 50است
ب هدايت، تورات، را داديم و ما به موسى كتا 52لعنت بر آنهاست و جايگاه بدى دارند. اى برايشان ندارد پوزش خواستن ستمگران فايده

. صبر كن، كه وعده خدا راست است 54كه راهنما و تذكّر و پندى براى خردمندان است 53اسرائيل به ميراث داديم، آن كتاب را به بنى
برايشان كه بدون دليلى كه از آسمان  كسانى 55گوى و براى گناهت آمرزش بخواه، و شبانگاهان و بامدادان به ستايش خداوندت تسبيح

پس به خدا . كردن است، كه به آن هم نخواهند رسيد كنند، در دلشان فقط تكبر و بزرگى آمده باشد، درباره آيات خدا مجادله و ستيزه مى
نابينا و  57دانند تر از آفرينش مردم است، ولى بيشتر مردم نمى ها و زمين بزرگ مسلما آفرينش آسمان 56پناه ببر كه او شنوا و بيناست
كنيد  چه اندك توجه مى. كنند نيز با بدكاران يكسان نيستند كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته مى بينا يكسان نيستند؛ و كسانى

  58پذيريد و پند مى
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مرا بخوانيد تا دعاى شما را : خداوند شما فرمود 59كنند قيامت آمدنى است و هيچ ترديدى در آن نيست، ولى بيشتر مردم باور نمى
خدا كسى است  60شوند زودى با خوارى به جهنّم وارد مى پندارند كه مرا بندگى كنند، به تر از آن مى كه خود را بزرگ كسانى. اجابت كنم

گان خود لطف دارد، ولى بيشتر مردم كه شب را براى شما پديد آورد تا در آن استراحت كنيد، و روز را روشن ساخت، زيرا خدا به بند
چگونه . هيچ خدايى جز او نيست. اختيار شما، كه آفريننده هر چيزى است اين است خداى يكتا، صاحب 61كنند سپاسگزارى نمى

خدا كسى است كه زمين را قرارگاه شما  63شوند چنين منحرف مى كنند، اين كه آيات خدا را انكار مى كسانى 62شويد؟ منحرف مى
هاى پاك به شما روزى  هاى شما را نيكو كرد، و از خوردنى ساخت، و آسمان را چون بنايى بيافراشت، و شما را نقشبندى كرد و صورت

هيچ خدايى جز او . او زنده جاويد است 64اختيار جهانيان بزرگ است خداى يكتا، صاحب. اختيار شما اين است خداى يكتا، صاحب. داد
من : بگو 65اختيار جهانيان است و دين را براى او خالص كنيد، كه سپاس و ستايش فقط خاص خداى يكتا، صاحباو را بخوانيد . نيست

ام، زيرا كه داليل روشنى از جانب خداوندم براى من آمده است؛ و  خوانيد، نهى شده جاى خداى يكتا مى كه به كردن كسانى از بندگى
 اختيار جهانيان باشم ام كه فقط تسليم صاحب فرمان يافته
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صورت كودكى از شكم مادر بيرون  و آنگاه شما را به. فريداو كسى است كه شما را از خاك و سپس از نطفه و بعد از لخته خونى آ
ميرند، تا سرانجام بقيه به آن  برخى از شما پيش از رسيدن به پيرى مى. آورد، تا به جوانى و نيرومندى خود برسيد، و سپس پير شويد مى

ميراند؛ و چون  كند و مى ى است كه زنده مىاو كس 67زمان معين كه مقرّر است، برسيد، باشد كه بينديشيد و حقيقت را تشخيص دهيد
اى كه  كنند نديده را كه درباره آيات خدا مجادله و ستيزه مى آيا كسانى 68باشد باش؛ و مى: گويد كارى اراده كند، فقط به آن مى به

زودى  شمرند، به ايم دروغ مى آنها كه كتاب آسمانى و تعليماتى را كه پيامبرانمان را به ابالغ آن فرستاده 69شوند؟ چگونه منحرف مى
شوند، و سپس  در ميان آب جوشان كشيده مى 71كشند، ها و زنجيرها در گردنشان است و آنها را مى كه غل هنگامى 70خواهند دانست

: گويند مى 73كرديد كجا هستند؟ شريكانى كه براى خدا درست مى: شود آنگاه به آنها گفته مى 72گردند در آتش جهنّم برافروخته مى
خاطر  اين مجازات به 74كند چنين كافران را گمراه مى خدا اين. خوانديم اصالً ما پيش از اين چيزى را به خدايى نمى. ايم آنها را گم كرده

از درهاى جهنّم داخل شويد، و براى  75نازيديد خاطر آن است كه به خود مى كرديد، و به آن است كه به ناحق در زمين سرمستى مى
هايى را كه به آنها  يا برخى از عذاب. صبر كن، وعده خدا راست است 76جاى گردنكشان چه جاى بدى است. يشه در آن بمانيدهم

  77شوند ميرانيم و آنها پيش ما بازگردانيده مى دهيم، يا تو را مى ايم به تو نشان مى وعده داده
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هيچ پيامبرى را نرسد كه . ايم ايم، و حكايت بعضى را برايت نگفته آنها را براى تو گفتهداستان بعضى از . پيش از تو پيامبرانى فرستاديم
خدا  78كنند و آنجاست كه اهل باطل زيان مى. حق داورى شود و چون فرمان خدا بيايد، به. اى بياورد بدون اجازه خدا آيه و معجزه

و براى شما در  79ها سوار شويد، و گوشت و شير برخى از آنها را بخوريدكسى است كه چهارپايان را براى شما آفريد، تا بر برخى از آن
خدا آيات  80شويد ها سوار و حمل مى و شما بر آنها و بر كشتى. گرفتن از آنها نيازهاى خود را برطرف كنيد آنها سودهاست، تا با سوارى
اند تا ببينند سرانجامِ كار  آيا در زمين گردش نكرده 81كنيد؟ كدام يك از آيات خدا را انكار مى. دهد خويش را به شما نشان مى

اما كارهايى كه . تر بود كه پيش از آنها بودند چگونه بود؟ آنها تعدادشان زيادتر و قدرتشان بيشتر و آثارشان در روى زمين فراوان كسانى
، به دانشى كه داشتند دل خوش كردند، و همان چون پيامبرانشان داليل روشن برايشان آوردند 82اى برايشان نداشت كردند، فايده مى

ما به خداى يكتا ايمان آورديم، و چيزهايى را كه : و چون عذاب ما را ديدند، گفتند 83كردند، آنها را فروگرفت عذابى كه تمسخرش مى



اين سنّت . اى برايشان نداشت هكه عذاب ما را ديدند، ديگر ايمان آوردنشان فايد اما هنگامى 84كنيم شريك او ساخته بوديم انكار مى
  85اند خداست كه درباره بندگانش جارى بوده است، و آنجاست كه كافران زيان كرده
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  41سوره فُصّلَت 
  مكّى و داراى پنجاه و چهار آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

قرآنى است به . روشنى بيان گرديده است كتابى است كه آيات آن به 2قرآن از جانب خداوند بخشنده مهربان نازل شده است 1حا، ميم
و  4دهند اند و به آن گوش نمى گردانيده دهنده است، ولى بيشترشان روى دهنده و بيم مژده 3زبان عربى، براى مردمى كه دانا هستند

پس تو . است، و ميان ما و تو مانعى وجود دارد هايمان سنگين خوانى، در پوشش است و گوش هاى ما از آنچه ما را بدان مى دل: گفتند
شود كه خداى شما، خدايى يگانه  من بشرى مثل شما هستم، كه به من وحى مى: بگو 5كنيم كار خود را بكن كه ما هم كار خود را مى

دهند، و آخرت را  ات نمىكه زك همان كسانى 6و واى بر مشركان،. پس راست و استوار به او روى آوريد، و از او آمرزش بخواهيد. است
شويد  آيا شما منكر كسى مى: بگو 8پايان دارند كنند، پاداشى بى اند و كارهاى درست و شايسته مى كه ايمان آورده كسانى 7كنند انكار مى

مين پديد آورد، و ها را در روى ز و كوه 9اختيار جهانيان است كنيد؟ او صاحب كه زمين را در دو روز آفريد، و براى او همتايان درست مى
سپس  10هاى آن را در چهار روز مقرر فرمود، كه براى خواهندگان متناسب و براى همه آنها يكسان است زمين را بركت داد، و روزى

  11فرمانبردار آمديم: گفتند. به ميل يا به كراهت بياييد: به آسمان پرداخت و آن دودى بود، و به آسمان و زمين فرمود
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و آسمان نزديك شما را با چراغ . وجود آورد، و در هر آسمانى كار و قانونش را به آن وحى كرد آنگاه هفت آسمان را در دو روز به

من : اگر روى برتافتند، به آنها بگو 12اين تدبير و اندازه نهادن خداوند توانا و داناست. ستارگان بياراستيم و آن را استوار نگاه داشتيم
آنگاه كه پيامبران از هر سو برايشان آمدند، و گفتند كه  13ترسانم اى كه بر عاد و ثمود فرود آمد، مى اى، چون صاعقه صاعقه شما را از

ما رسالتى را كه شما مدعى آن هستيد . كرد خواست، فرشتگان را نازل مى اگر خداوند ما مى: آنها گفتند. فقط خدا را بندگى كنيد
چه كسى از ما نيرومندتر است؟ آيا نديدند كه خدا، كه آنها را آفريده، : به ناحق در زمين گردنكشى كردند و گفتنداما عاد،  14پذيريم نمى

ما هم تندبادى سخت سرد در روزهايى شوم بر آنها فرستاديم تا در زندگى دنيا  15كردند از آنها نيرومندتر است؟ آنها آيات ما را انكار مى
و اما  16تر از عذاب دنياست، و كسى هم به آنها كمكى نخواهد كرد شانيم و مسلّما عذاب آخرت خواركنندهعذاب خوارى را به آنها بچ

كردند صاعقه عذاب  سبب كارهايى كه مى بنابراين به. ما آنها را هدايت كرديم، ولى آنها كورى و كوردلى را بر هدايت ترجيح دادند. ثمود
كه دشمنان خدا را براى درافكنده  روزى 18را كه ايمان آورده و پرهيزگار بودند، نجات داديم و كسانى 17خواركننده آنها را فروگرفت

تا چون به كنار آتش رسند، گوش و چشم و پوست بدنشان درباره كارهايى كه  19شدن به آتش جهنّم گردآورند، و آنها را برانند،
  20كردند، بر ضد آنها شهادت دهند مى
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اوست كه . خدا، كه هر چيزى را گويا كرده، ما را به سخن آورد: گويند چرا بر ضد ما شهادت داديد؟ مى: هاى خويش گويند پوستآنها به 

خاطر آن نبود كه گوش و چشم و  كرديد به شما كه كارهايتان را پنهان مى 21شويد نخستين بار شما را آفريد، و پيش او بازگردانده مى
كنيد و پنهان  كرديد كه خدا بسيارى از كارهايى را كه مى د شما شهادت دهند، بلكه براى آن بود كه گمان مىپوستتان نتوانند بر ض

اينك اگر شكيبايى  23برديد و همين باعث هالكت شما شد و زيانكار شديد اين گمانى بود كه به خداوند خود مى 22داند داريد نمى مى
و براى آنها همنشينانى قرار داديم كه وضع حال و آينده  24هى كنند، عذرشان پذيرفته نشودكنند، جايشان در آتش است، و اگر عذرخوا

: كافران گفتند 25را در نظرشان بياراستند، و كلمه عذاب بر آنها، همانند پيشينيانشان از جنّيان و آدميان، مقرّر شد، و آنها زيانكار بودند
چشانيم و آنها را با عذابى  ما هم به كافران عذابى سخت مى 26آن كنيد، تا پيروز شويدبه اين قرآن گوش ندهيد و سخنان بيهوده وارد 

اين كيفر آنهاست، . آتش، كه در آن خانه هميشگى دارند: اين سزاى دشمنان خداست 27كنيم كردند، مجازات مى بدتر از كارى كه مى
خداوندا، جنّيان و آدميانى را كه ما را گمراه كردند، به ما نشان بده، تا : گويند در آن هنگام كافران مى 28كردند زيرا آيات ما را انكار مى

  29آنها را زير پاهايمان بيفكنيم تا حقير و خوار شوند
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نترسيد و گويند كه  آيند و مى اختيار ما خداى يكتاست و آنگاه بر آن پايدارى ورزيدند، فرشتگان بر آنها فرود مى صاحب: كه گفتند كسانى

ما در زندگى دنيا و در آخرت دوستان شما هستيم، و در بهشت  30ايد شاد باشيد اندوهگين نباشيد و به بهشتى كه بدان وعده داده شده
و كيست نيكو  32اين پذيرايى از جانب خداوند آمرزنده مهربان است 31هرچه دلتان بخواهد و هرچه طلب كنيد براى شما هست

من از كسانى هستم كه : گويد دهد و مى كند و كار درست و شايسته انجام مى سوى خدا دعوت مى ه مردم را بهكس ك گفتارتر از آن
كه دشمن  صورت ميان تو و كسى بدى را به بهترين وجه پاسخ ده، چون در آن. خوبى و بدى يكسان نيست 33تسليم فرمان خدا هستند
اى بزرگ دارند، از اين  كه از ايمان و اخالق بهره كه شكيبا هستند، و كسانى كسانى البته 34آيد وجود مى اى به توست، دوستى صميمانه

هاى قدرت و  و از نشانه 36اى به تو رسيد، به خدا پناه ببر، كه او شنوا و داناست اگر از شيطان وسوسه 35شوند خصلت برخوردار مى
به خداى يكتا، كه آنها را آفريده است، سجده كنيد، اگر . نكنيدبه خورشيد و ماه سجده . حكمت خدا شب و روز و خورشيد و ماه است

كنند و خسته و ملول  اگر تكبر ورزيدند، آنها كه پيش خداوند تو هستند، شب و روز او را نيايش مى 37كنيد فقط او را بندگى مى
  38شوند نمى
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. بينى؛ و چون باران بر آن فروريزيم، به جنبش آيد و گياه بروياند مىهاى قدرت خدا اين است كه زمين را خشك و پژمرده  و از نشانه
كه درباره آيات ما كجروى كرده و  كسانى 39كننده مردگان است، كه او بر هر كارى تواناست كند، زنده كه زمين را زنده مى همان كسى

آيد؟ هر  كه روز قيامت آسوده خاطر مى شود بهتر است يا كسى كه در آتش افكنده مى آيا كسى. كنند، بر ما پوشيده نيستند آنها را انكار مى
كه چون قرآن براى آنها آمد به آن كافر شدند اهل آتش  كسانى 40بيند كنيد مى خواهيد بكنيد، چون خدا كارهايى را كه مى كارى مى
آيد، زيرا كه از  ن را باطل كند براى آن نمىنه در زمان حال و نه در آينده چيزى كه آ 41راستى قرآن كتابى ارجمند است و به. جهنّمند

راستى كه  به. شود كه به پيامبران پيش از تو گفته شده است به تو همان چيزى گفته مى 42جانب خداوند حكيم ستوده نازل شده است
كرديم، اعراب  ل مىاگر قرآن را به زبانى غير از زبان عربى ناز 43خداوند تو، هم داراى آمرزش و هم داراى عذابى دردناك است

قرآن براى مردم باايمان : گويند؟ بگو روشنى بيان نشده است؟ آيا براى اعراب به زبان غيرعربى سخن مى چرا آيات آن به: گفتند مى
چنانند كه گويى آنها را از جايى دور ندا . آورند سنگين است و بصيرتى بدان ندارند كه ايمان نمى و گوش كسانى. هدايت و شفاست

اگر سخن خداوندت، كه از . به موسى تورات را عطا كرديم، ولى مردم در آن اختالف كردند 44شوند دهند، كه متوجه سخن نمى مى



سود خود اوست،  هر كس كار درست و شايسته كند، به 45شد، كه آنها درباره آن در ترديدند پيش گفته شده بود، نبود، ميانشان حكم مى
  46كند ان خود اوست، و خداوند تو به بندگان خويش ستم نمىو هر كس كار بد كند، به زي
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اى كه آبستن  آيد، و هر مادينه اش بيرون مى اى كه از غالف و شكوفه هر ميوه. علم زمان وقوع قيامت فقط اختصاص به خدا دارد
شديد كجا هستند؟  شريكانى كه براى من قايل مى: گويد مىدهد و  روز كه خدا آنها را ندا مى و آن. زايد، خدا بدان آگاه است شود و مى مى
را كه پيش از آن به  و كسانى 47كنيم كه شاهدى از ما كه بر وجود و خدايى آنها گواهى دهد وجود ندارد به تو اعالم مى: گويند مى

ن از دعاى خير و خواستن نيكى خسته و انسا 48شوند كه ديگر آنها را هيچ راه گريزى نيست يابند، و متوجه مى خواندند نمى خدايى مى
و اگر پس از محنتى كه به او رسيده، از  49گردد شود، و اگر بدى به او برسد و وضع بدى برايش پيش آيد مأيوس و نوميد مى ملول نمى

م مرا پيش خداوندم و اگر ه. كنم كه قيامت برپا شود اين سزاوار من است و من فكر نمى: گويد جانب خويش رحمتى به او بچشانيم، مى
كنيم، و عذابى سخت به آنها  كردند آگاه مى مسلّما كافران را از نتيجه كارهايى كه مى. بازگردانند، پيش او پاداش خوبى دارم

و چون آسيبى به او رسد، . كند گرداند و با گردنكشى از ما دورى مى مى و چون به انسان نعمتى عطا كنيم، از ما روى 50چشانيم مى
كس  تر از آن گوييد، اگر قرآن از جانب خدا باشد و شما آن را انكار كنيد و نپذيريد؟ كيست گمراه چه مى: بگو 51كند ه بسيار دعا مىآنگا

نمايانيم، تا  هاى قدرت و حكمت خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها مى نشانه 52كه همچنان با آن در مخالفتى سخت است؟
بدانيد كه آنها در ديدار خداوند  53آيا اين كافى نيست كه خداوند تو، خود شاهد هر چيزى است؟. ه خدا حق استبرايشان روشن شود ك

  54چيز احاطه دارد بدانيد كه خدا به همه. خويش ترديد دارند
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  42سوره شورى 

  مكّى و داراى پنجاه و سه آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

ها و  هرچه در آسمان 3كند كه پيش از تو بودند، وحى مى چنين به تو و به كسانى خداى توانا و حكيم اين 2عين، سين، قاف 1حا، ميم
ها از فراز يكديگر بشكافند، و فرشتگان به ستايش  نزديك است كه آسمان 4هرچه در زمين است از آنِ اوست، و او واال و بزرگ است

خدامراقب  5بدانيد كه خدا آمرزنده و مهربان است. طلبند كه در زمين هستند آمرزش مى راى كسانىگويند و ب خداوندشان تسبيح مى
چنين قرآن را به زبان عربى به تو وحى  و اين 6اند، و تو كارساز آنها نيستى اعمال كسانى است كه غير از او ياورانى براى خود گرفته

از عواقب كارهايشان بترسانى، و آنها را از روز گرد آمدن مردم، كه هيچ شكّى در آن را كه پيرامون آنند  كرديم تا اهل مكّه و كسانى
خواست آنها را يك امت  اگر خدا مى 7روز گروهى در بهشت و گروهى در آتش سوزان جهنّم خواهند بود در آن. نيست، بيم دهى

جاى خداى يكتا دوستان و  آيا به 8ر و ياورى ندارندگرداند، و ستمگران يا ولى هر كه را بخواهد مشمول رحمت خويش مى. كرد مى
كند و اوست كه بر هر كارى  كه دوست و ياور حقيقى خداست؛ و اوست كه مردگان را زنده مى آن اند؟ و حال ياورانى براى خود گرفته

ام و به او  بر او توكّل كرده. اختيار من است اين خداى يكتا صاحب. درباره هر چيزى كه اختالف كرديد، داوريش با خداست 9تواناست
  10آورم روى مى
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وسيله شما را زياد  بدين. هايى آفريد از جنس خودتان براى شما همسر و براى چهارپايان نيز جفت. ها و زمين است پديد آورنده آسمان

روزىِ هر كس را كه بخواهد فراخ . آنِ اوستها و زمين از  كليدهاى آسمان 11و او شنوا و بيناست. چيزى همانند او نيست. گرداند مى
براى شما از دين، همان چيزى را مقرّر كرد كه نوح را به آن سفارش كرده بود، و همان  12چيز آگاه است او به همه. گرداند يا تنگ مى

دين را به پاى داريد و  چيزى است كه به تو وحى كرديم، و همان چيزى است كه ابراهيم و موسى و عيسى را به آن سفارش كرديم، كه
خدا هر . خوانى، بر آنها سنگين و دشوار است اين چيزى كه مشركان را بدان فرامى. آن را اجرا كنيد و در آن تفرقه و اختالف ايجاد نكنيد

ين كه علم آنها فقط پس از ا 13كند سوى خود هدايت مى گزيند، و هر كس را كه به او روى آورد به سوى خود برمى كس را بخواهد به
اگر خداوند تو پيش از اين تا . برايشان حاصل شد و حقيقت را دانستند، از روى حسادت نسبت به همديگر دچار اختالف و تفرقه شدند

كه پس از آنها وارث كتاب آسمانى شدند، درباره آن  و كسانى. شد مدتى معين مهلت نداده بود، مسلما در مورد ايشان حكم به عذاب مى
كار  تو مردم را به اجراى دين و پرهيز از تفرقه در آن دعوت كن و همان طور كه به تو فرمان داده شده، در اين 14اند شده دچار شك

ام كه ميان شما به  من به هر كتابى كه خدا نازل كرده ايمان دارم، و فرمان يافته: پايدارى كن، و از دلخواه آنها پيروى نكن، و بگو
اى  هيچ بحث و ستيزه. كارهاى ما از آنِ ما و كارهاى شما از آنِ شماست. اختيار شماست اختيار ما و صاحب صاحب خدا. عدالت رفتار كنم

  15سوى اوست آورد، و بازگشت همه به خدا روز قيامت ما را در يك جا گرد مى. ميان ما و شما نيست
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كنند، حجتشان پيش خداوندشان باطل است، و مورد خشم  بحث و ستيزه مىكه دعوت خدا را پذيرفتند، درباره او  كه پس از آن كسانى

و تو . را بحق نازل كرد ]قانون الهى[خدا كسى است كه كتاب آسمانى و وسيله سنجش  16خدا هستند، و عذابى سخت دارند
كه ايمان دارند،  ه زودتر بيايد، و كسانىخواهند كه آن هرچ كه قيامت را باور ندارند، مى كسانى 17دانى، شايد قيامت نزديك باشد مى چه

كنند، سخت  كه درباره قيامت شك دارند و در مورد آن مجادله و ستيزه مى بدانيد كسانى. دانند كه قيامت حق است ترسند و مى از آن مى
هر كه پاداش آخرت  19و او نيرومند و تواناست. دهد هر كه را بخواهد روزى مى. خدا به بندگان خود لطف دارد 18در گمراهى هستند

آيا آنها براى خدا  20دهيم، ولى در آخرت نصيبى ندارد افزاييم، و هر كه پاداش دنيوى خواهد، از آن به او مى خواهد، بر پاداش او مى
پايان  كنند؟ اگر سخن قطعى خدا بر تأخير عذاب و به خدا بدان اجازه نداده، برايشان قانونگذارى مىشريكانى دارند كه در دين، در آنچه 

بينى كه از كارهايى كه  ستمگران را مى 21ستمگران عذابى دردناك دارند. شد رسيدن مهلتشان نبود، در مورد آنها حكم به عذاب مى
هاى  اند، در باغ كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده و كسانى. هد رسيداند هراسانند، و البته كيفر آن به ايشان خوا كرده

  22بهشتند، و هرچه بخواهند پيش خداوندشان دارند، و اين همان لطف و فضل بزرگ است
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من براى : بگو. دهد مژده مىاند،  اين آن چيزى است كه خدا به بندگان خود، آنها كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده

افزاييم، زيرا خدا  و هر كه كار نيكى كند بر پاداش نيك او مى. خواهم داشتن خويشاوندان، از شما نمى رسالت خود پاداشى به جز دوست
گر خدا بخواهد دهد؟ ا دروغ سخنانى را به خدا نسبت مى بندد و به گويند كه پيامبر بر خدا دروغ مى آيا مى 23آمرزنده و قدرشناس است

هاست  گرداند، چون او آنچه را كه در دل سازد و حق را استوار و پابرجا مى خدا با كلمات خود باطل را نابود مى. نهد بر قلب تو مهر مى
و  25داند كنيد مى بخشد، و كارهايى را كه مى پذيرد و گناهان را مى او كسى است كه توبه را از بندگان خود مى 24داند خوبى مى به

و . دهد كند، و از فضل خويش به آنها زيادتر هم مى اند، اجابت مى را كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده دعاى كسانى



اى كه  كنند، ولى آن را به اندازه اگر خدا روزى بندگانش را زياد كند، حتما در زمين سركشى و ستم مى 26كافران عذابى سخت دارند
كه مردم نوميد  او كسى است كه باران را، پس از آن 27رستد، چون او به طبيعت بندگان خويش آگاه و به آن بيناستف خواهد فرومى مى

ها و زمين و  هاى قدرت خدا آفرينش آسمان و از نشانه 28او مددكار و ستوده است. گستراند فرستد، و رحمت خويش را مى شدند، فرومى
سبب كارهايى است كه  رسد به هر مصيبتى به شما مى 29رگاه بخواهد بر گردآوردن آنها تواناستو او ه. پراكندن جنبندگان در آنهاست

توانيد در زمين خدا را درمانده كنيد و از او بگريزيد، و جز خدا يار و  شما نمى 30بخشد ايد، و خدا بسيارى از آنها را نيز مى خود كرده
  31ياورى نداريد
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ها روى  دارد تا كشتى اگر خدا بخواهد باد را از حركت بازمى 32هايى چون كوه است كه در دريا روانند قدرت او كشتىهاى  و از نشانه
اند  سبب كارهايى كه كرده يا كشتى نشينان را به 33هاست ها و عبرت در اين امر براى مردم صبور سپاسگزار نشانه. حركت بمانند دريا بى

كنند، بدانند كه هيچ راه گريزى  كه در آيات ما مجادله و ستيزه مى كسانى 34گذرد رى از خطاها در مىو خدا از بسيا. كند هالك مى
كه ايمان دارند و بر خداوندشان توكّل  چيزهايى كه به شما داده شده وسيله زندگى دنياست، و آنچه پيش خداست براى كسانى 35ندارند
 37نمايند كنند، و چون به خشم آيند گذشت مى گناهان بزرگ و كارهاى زشت دورى مى و آنها كه از 36كنند، بهتر و پايدارتر است مى

دهند، و از آنچه روزيشان  خوانند، و كارشان را با مشورت ميان خود انجام مى كنند، و نماز مى و آنها كه دعوت خداوندشان را اجابت مى
. اى مانند آن است جزاى بدى، بدى 39گيرند طلبند و انتقام مى يارى مىو آنها كه چون ستم به ايشان رسد،  38كنند ايم انفاق مى كرده

كه پس از ستم ديدن  و كسانى 40كه گذشت كند و كار را اصالح كند، پاداشش با خداست، چون خدا ستمگران را دوست ندارد اما كسى
كنند و به ناحق در  قرار گيرند كه به مردم ستم مى كسانى بايد مورد مالمت 41گيرند، مالمتى بر ايشان نيست يارى طلبيده و انتقام مى

اى  و هر كه صبر كند و از گناه ديگران درگذرد، مسلّما اين از كارهاى پسنديده 42آنها عذابى دردناك دارند. نمايند زمين سركشى مى
بينى كه  و ستمگران را مى. داشت را كه خدا گمراه كند، از آن پس هيچ يار و مددكارى نخواهد كسى 43است كه اراده قوى الزم دارد

  44آيا راهى براى بازگشت هست؟: گويند چون عذاب را ببينند مى
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. نگرند اند، و از گوشه چشم، ترسان و پنهان مى كه با خوارى سر تسليم فرود آورده برند، درحالى سوى جهنمشان مى بينى كه به آنها را مى

شان را دچار زيان كرده و گرفتار عذاب ابدى  زيانكاران كسانى هستند كه روز قيامت خود و خانواده: گويند آنها كه ايمان دارند مى
هر كه را خدا گمراه كند، . و جز خدا ياورانى ندارند كه به آنها كمك كنند 45بدانيد كه ستمگران در عذاب هميشگى هستند. اند ساخته

روز هيچ  آن. يد كه از جانب خدا بازگشتى ندارد، دعوت خداوند خود را اجابت كنيدكه روزى بيا پيش از آن 46هيچ راهى براى او نيست
گردانيدند و نپذيرفتند، ما تو را به نگهبانى ايشان  اگر روى 47پناهگاهى براى شما نيست و كارها و گناهان خود را هم انكار نتوانيد كرد

شود، و  و ما چون از جانب خويش رحمتى به انسان بچشانيم، شادمان مى. ستوظيفه تو فقط ابالغ وحى و رساندن پيام خدا. ايم نفرستاده
ها و زمين خاص  فرمانروايى آسمان 48كند، زيرا انسان طبيعتا ناسپاس است سبب كارهايى كه كرده بدى به او برسد، ناسپاسى مى اگر به

يا پسر و دختر را با  49دهد ه هر كه خواهد فرزند پسر مىدهد، و ب به هر كه خواهد فرزند دختر مى. آفريند هرچه بخواهد مى. خداست
هيچ بشرى را نرسد كه خدا با او سخن گويد، مگر به وحى، يا از  50كند، چون او دانا و تواناست دهد، و هر كه را بخواهد نازا مى هم مى

  51او بسى واال و حكيم است خواهد به او وحى كند، كه فرستد تا به فرمان خدا آنچه مى اى مى پشت حجابى، يا فرشته
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دانستى كه كتاب و ايمان چيست، ولى ما قرآن را نورى ساختيم كه هر  تو نمى. چنين، به فرمان خود قرآن را به تو وحى كرديم و اين
راه آن خدايى كه  52كنى؛ مىو البته تو مردم را به راه راست هدايت . كنيم وسيله آن هدايت مى يك از بندگانمان را كه بخواهيم به

   53گردد بدانيد كه همه كارها به خدا بازمى. ها و زمين است از آنِ اوست هرچه در آسمان
 
 

  43سوره زخْرُف 
  مكّى و داراى هشتاد و نه آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

و قرآن در كتاب اصلى  3كه ما آن را قرآنى به زبان عربى كرديم تا در آن بينديشيد 2سوگند به اين كتاب روشن و روشنگر، 1حا، ميم
پيامبران بسيارى به ميان  5آيا چون شما مردمى گزافكاريد، قرآن را از شما دريغ كنيم؟ 4آميز است پيش ماست و بسى واال و حكمت

ما هم آنها را كه نيرومندتر از اينها بودند  7كردند كه او را مسخره مى آمد، مگر آن اما هيچ پيامبرى برايشان نمى 6اقوام گذشته فرستاديم
آنها : گويند ها و زمين را آفريده است؟ حتما مى چه كسى آسمان: اگر از آنها بپرسى 8نابود كرديم، و داستان پيشينيان براى شما گفته شد

 10ها پديد آورد تا راه را بشناسيد خدايى كه زمين را محل آسايش شما ساخت و برايتان در آن راه 9آفريده استرا خداى توانا و دانا 
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چنين زنده و از گور بيرون  شما هم اين. وسيله آن سرزمين مرده را زنده كرديم خدايى كه از آسمان آب باران را به اندازه فروفرستاد، و به

تا بر پشت آنها  12خدايى كه انواع موجودات را آفريد، و براى شما از كشتى و چهارپايان وسيله سوارى فراهم آورد، 11شويد آورده مى
منزّه و واالست خدايى كه اينها را براى ما رام كرد، : و چون بر روى آنها قرار گرفتيد، نعمت خداوندتان را ياد كنيد، و بگوييد. قرار گيريد

واقعا . براى خدا بعضى از بندگانش را فرزند قرار دادند 14گرديم سوى خداوندمان بازمى و ما به 13ى آن را نداشتيم،وگرنه ما خود تواناي
و  16آيا خدا از ميان آفريدگانش دختران را براى خود انتخاب كرد و پسران را به شما اختصاص داد؟ 15كه انسان آشكارا ناسپاس است

اش از شدت خشم سياه  ژده دخترى دهند، مثل همان چيزى كه خود به خداى رحمان نسبت داده، چهرهكه چون به يكى از آنها م آن حال
يابد و در بحث و جدال بيان رسا ندارد براى  را كه در زيور و آرايش پرورش مى آيا كسى 17خورد كه خشم خود را فرومى شود، درحالى مى

اند؟ شهادت آنها نوشته  آيا آنها شاهد آفرينش ايشان بوده. رحمانند دختر پنداشتندو فرشتگان را كه بندگان خداى  18دهند؟ خدا قرار مى
. سخن دانشى ندارند آنها بدين. پرستيديم خواست ما آنها را نمى اگر خداى رحمان مى: گفتند 19گيرند شود و مورد بازخواست قرار مى مى

ايم كه آنها به آن متمسك  اين قرآن كتابى آسمانى به آنها داده آيا پيش از 20گويند دروغ سخن مى زنند و به آنها فقط حدس مى
  22ايم ما پدرانمان را بر آيينى يافتيم و در پى آنها رفته و هدايت شده: نه، بلكه گفتند 21!گويند؟ شوند و از آن سخن مى مى
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ما پدرانمان را بر آيينى يافتيم : متنعمان و ثروتمندان آن گفتندكه  اى نفرستاديم، مگر آن دهنده همچنين ما پيش از تو به هيچ شهرى بيم

ترى، از آنچه پدرانتان را بر آن يافتيد،  تر و هدايت كننده هر چند من آيين درست: پيامبرشان به آنها گفت 23كنيم و به آنها اقتدا مى
بنابراين ما هم از آنها انتقام  24پذيريم ايد، نمى ه شدهما آيينى را كه شما براى آن به رسالت فرستاد: براى شما آورده باشم؟ گفتند



: و ياد كن آنگاه كه ابراهيم به پدر و قوم خود گفت 25شمردند چگونه بود كه رسالت پيامبران را دروغ مى ببين عاقبت كسانى. گرفتيم
و سخن يكتاپرستى را در  27خواهد كرد به جز خدايى كه مرا آفريده و البته او مرا هدايت 26پرستيد بيزارم، من از آنچه شما مى

مند ساختم، تا آنگاه كه حق و  من اينها و پدرانشان را بهره 28فرزندان خود، سخن جاودان ساخت، باشد كه همواره به خدا بازگردند
چرا اين قرآن بر : و گفتند 30پذيريم اين جادوست و ما آن را نمى: ولى چون حق برايشان آمد، گفتند 29پيامبرى روشنگر برايشان آمد

كنند؟ ماييم كه روزى آنها را در زندگى دنيا  آيا آنها رحمت خداوند تو را تقسيم مى 31مردى بزرگ از اين دو شهر نازل نشده است؟
ند تو و رحمت خداو. ايم، تا يكديگر را به خدمت گيرند ايم، و بعضى از آنها را به مرتبت بر بعضى ديگر برترى داده ميانشان تقسيم كرده

را كه منكر  هاى كسانى هاى خانه خاطر اين نبود كه مردم همه يك امت شوند، سقف اگر به 32اندوزند بهتر از چيزهايى است كه آنها مى
  33هاى رفيع باال روند هايى از نقره كه بر آن خانه كرديم، با نردبان گشتند، از نقره مى خداى رحمان مى
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و نيز زر و زيورهاى ديگر در اختيار آنها قرار  34هايى كه بر آنها تكيه زنند ساختيم و تخت بزرگشان درهاى بسيار مىهاى  و براى خانه
هر كس از ياد و از كتاب  35كه آخرت پيش خداوند تو براى پرهيزگاران است آن اما همه اينها وسيله زندگى دنياست، حال. داديم مى

پندارند  دارند، و آنها مى ها آنها را از راه راست بازمى و شيطان 36گماريم تا همنشين او باشد بر او مى خداى رحمان روى برتابد، شيطانى
تو . اى كاش ميان من و تو فاصله ميان مشرق و مغرب بود: تا آنگاه كه پيش ما آيد، به شيطان همدمش گويد 37يافتگانند كه هدايت

اى پيامبر،  39شما در عذاب با هم شريكيد. ودى به حال شما ندارد، چون ستم كرديدامروز اين پشيمانى س 38چه بد همنشينى بودى
اگر تو را از دنيا ببريم، ما از  40را كه در گمراهى آشكارى است راه بنمايى؟ توانى كران را سخن بشنوانى، يا كوران و كسى آيا تو مى

بنابراين به آنچه به  42دهيم، كه ما بر آنها مسلّط هستيم ايم، به تو نشان مى يا عذابى را كه به آنها وعده داده 41گيريم، آنها انتقام مى
قرآن براى تو و براى قوم تو تذكّر و پندى است، و از شما درباره آن بازخواست  43تو وحى شده است چنگ بزن، كه تو بر راه راستى

خداى رحمان خدايان ديگرى هم براى آنها قرار داده بوديم كه  از پيامبران ما كه پيش از تو فرستاديم بپرس كه آيا به جز 44خواهد شد
من فرستاده : موسى به آنها گفت. موسى را با معجزات خويش پيش فرعون و بزرگان قومش فرستاديم 45مورد پرستش قرار گيرند؟

  47و چون معجزات ما را براى آنها آورد، همه به آن خنديدند 46خداوند جهانيانم
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و آنها را به عذاب گرفتيم، شايد از گمراهى بازگشته و به راه . تر بود كه از معجزه ديگر بزرگ اى به آنها نشان نداديم مگر آن معجزههيچ 
اما چون عذاب را از آنها  49ايم اى جادوگر، خداوند خود را، به آن عهدى كه با تو دارد، براى ما بخوان، كه ما به راه آمده: گفتند 48آيند

اى قوم من، آيا فرمانروايى مصر و اين نهرها كه در : فرعون در ميان قومش بانگ برآورد و گفت 50برداشتيم، پيمان خود را شكستند
درست  تواند من بهترم يا اين مرد خوار و ذليل كه نمى 51بينيد؟ قلمرو من روان است، از آنِ من نيست؟ آيا عظمت و جالل مرا نمى

پس با اين نيرنگ قوم خود  53اند؟ يا چرا گروهى از فرشتگان همراه او نيستند؟ چرا او را با دستبندهاى طال نياراسته 52سخن بگويد؟
چون ما را به خشم آوردند، از  54كردند آنها مردمى بودند كه از خدا اطاعت نمى. را فريفت و گمراه ساخت، و آنهاهم از او اطاعت كردند

و چون  56و آنها را در شمار گذشتگان درآورديم، و عبرتى براى آيندگان ساختيم 55انتقام گرفتيم، و همه آنها را غرق كرديمآنها 
آيا خدايان ما بهترند يا او؟ و اين سخن را براى جدال و : و گفتند 57داستان پسر مريم گفته شد، قوم تو از پذيرفتن آن خوددارى كردند

اى بود كه ما به او احسان كرديم، و او را نشانه و  عيسى پسر مريم فقط بنده 58آنها مردمى ستيزه جو هستند. ستيزه با تو گفتند
  60آفريديم كه در زمين جانشين شما باشند جاى شما فرشتگانى مى خواستيم به اگر مى 59اسرائيل ساختيم اى براى بنى نمونه
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و شيطان شما  61راه راست اين است. پس در آن شك نكنيد، و از من پيروى كنيد. رستاخيز استاى براى راست بودن  و عيسى نشانه

ام، و  براى شما حكمت آورده: چون عيسى معجزات روشن آورد، گفت 62را از راه راست منحرف نكند، چون او دشمن آشكار شماست
 63پس، از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد. ا بيان كنمكنيد براى شم ام تا بعضى از چيزهايى را كه در آن اختالف مى آمده

. ها با هم اختالف كردند اما گروه 64راه راست اين است. او را بندگى كنيد. اختيار شما فقط خداى يكتاست اختيار من و صاحب صاحب
در  66متوجه نيستند بر آنها بيايد؟ كه آيا جز قيامت انتظارى دارند كه ناگهان و درحالى 65واى بر ستمگران از عذاب روزى دردناك

همان  68اى بندگان من، امروز ديگر هيچ بيم و اندوهى نخواهيد داشت 67روز، دوستان، به جز پرهيزگاران، دشمن يكديگرند آن
هاى  ينىس 70شما با همسرانتان شادان و شادكام وارد بهشت شويد 69اند كه به آيات ما ايمان آورده و تسليم فرمان ما بوده كسانى

و در آنجا هرچه دل بخواهد و ديده از آن لذّت برد هست، و . گردانند هاى طاليى پر از خوردنى و نوشيدنى بر آنها دور مى زرين و كوزه
در  72بريد ايد به ميراث مى اى كه كرده اين بهشتى است كه به پاداش كارهاى درست و شايسته 71شما جاودانه در آن خواهيد بود

  73خوريد هاى فراوان هست كه از آنها مى شما ميوه آنجا براى
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ايم، بلكه  ما به آنها ستم نكرده 75هيچ اميدى در آن خواهند بود شود و بى عذابشان كم نمى 74گناهكاران در عذاب جهنّم جاويدانند

اى مالك، اى نگهبان جهنّم، بگو تا خداوند تو ما را : گويند آورند و مى و فرياد برمى 76آنها خود ستمكار بودند و به خويشتن ستم كردند
ما حق : فرمايد خداوند به آنها مى 77شما در جهنّم ماندنى هستيد: گويد نگهبان جهنّم به آنها مى. بميراند تا به مرگ از اين عذاب برهيم

اند؟ ما هم در كار خود اصرار  آيا آنها در كارشان اصرار كرده 78آمد نمىرا براى شما آورديم، ولى بيشتر شما از حق خوشتان 
شنويم و فرشتگان ما پيش آنها هستند و آن را  شنويم؟ چرا، مى پندارند كه ما راز آنها و سخنان درِگوشى ايشان را نمى يا مى 79كنيم مى
منزّه است و بسى واالتر خداوند  81شدم كه بنده او مى اگر خداى رحمان فرزندى داشت، من نخستين كسى بودم: بگو 80نويسند مى

آنها را بگذار كه به سخنان بيهوده و باطل مشغول و به  82دهند ها و زمين و خداوند عرش از اين چيزهايى كه به او نسبت مى آسمان
ست و در زمين خداست، و او حكيم و و اوست كه در آسمان خدا 83شوند ببينند بازى سرگرم باشند، تا روزى را كه بدان وعده داده مى

ها و زمين و آنچه ميان آنهاست از آنِ اوست، و علم قيامت نزد اوست، و همه پيش او  كه فرمانروايى آسمان بزرگ است آن 84داناست
حق گواهى  كه به خوانند، اختيار شفاعت ندارند، مگر آنها جاى خداى يكتا به خدايى مى كه آنها را به و كسانى 85شويد بازگردانده مى

پس چرا از حق . خدا: گويند اگر از آنها بپرسى چه كسى ايشان را آفريده است؟ حتما مى 86دانند اند، و خود حقيقت را مى داده
. به سالمت: از آنها درگذر و بگو: خداوند فرمود 88آورند خداوندا، اينها مردمى هستند كه ايمان نمى: و پيامبر گفت 87گردانند؟ مى روى
  89زودى خواهند دانست به
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  44سوره دخان 

  مكّى و داراى پنجاه و نه آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

در آن شب هر  3ايم ما هشداردهنده بوده. كه ما قرآن را در شبى مبارك نازل كرديم 2سوگند به اين كتاب روشن و روشنگر، 1حا، ميم
اين رحمتى از جانب خداوند توست، كه او شنوا و  5فرمانى از جانب ماست كه فرستنده آن هستيم 4يابد كار از روى حكمت فيصله مى

. هيچ خدايى جز او نيست 7باشد ها و زمين و آنچه ميان آنهاست مى اختيار آسمان دانيد كه او صاحب اگر يقين داشته باشيد مى 6داناست
منتظر روزى  9اما آنها در شك و ترديد خويش سرگرمند 8اختيار نياكان شماست اختيار شما و صاحب صاحب. ميراند كند و مى مىزنده 

خداوندا، اين عذاب را از ما بردار : گويند 11اين عذابى دردناك است.گيرد  كه مردم را فرامى 10باش كه آسمان دودى نمايان بياورد،
اين : گردانيدند و گفتند اما از او روى 13كه براى آنها پيامبرى روشنگر آمد آن گيرند، و حال چگونه پند مى 12ايم كه ما ايمان آورده

 15گرديد داريم، ولى شما دوباره به كيش خود بازمى ما عذاب را اندكى بر مى 14اند، و او ديوانه است سخنان را كسانى به او آموخته
پيش از آنها قوم فرعون را آزموديم، و پيامبرى  16گيريم ما انتقام مى. ا را به عذابى سخت فروگيريمكه بر آنها خشم آوريم و آنه روزى

  18گفت كه بندگان خدا را به من بسپاريد، زيرا من براى شما پيامبرى امينم 17بزرگوار برايشان آمد
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و من از اين كه مرا سنگسار كنيد به خداوند خود و خداوند شما پناه  19ام و بر خدا برترى نجوييد كه من براى شما دليلى روشن آورده

آنگاه موسى دعا كرد و از خداوند خود كمك خواست و گفت كه  21آوريد، پس، از من كناره گيريد و اگر به من ايمان نمى 20برم مى
و دريا را با آرامش پشت سر بگذار،  23دنبال شما بيايند بندگان مرا شبانه بيرون ببر، تا به: خداوند به او فرمود 22اينها مردمى بزهكارند

هاى  و كشتزارها و خانه 25جاى نهادند، ها و چشمه سارهايى كه بعد از خود به چه باغ 24شوند آنها سپاهى هستند كه غرق مى
و  28به مردمى ديگر واگذاشتيمو ما همه آنها را . چنين بود اين 27هايى كه از آن برخوردار و بدان شادمان بودند و نعمت 26نيكو،

طلب  از فرعون كه برترى 30:اسرائيل را از عذاب خواركننده رهانيديم و بنى 29آسمان و زمين هم بر آنها نگريست، و مهلت نيز نيافتند
كرديم كه در آن آزمايشى هايى عطا  و به آنها آيات و نشانه 32و آنها را، آگاهانه و از روى دانش، بر جهانيان برگزيديم 31و متجاوز بود

و اگر راست  35سرانجام فقط همين مرگ نخستين دنيوى است، و ما ديگر زنده نخواهيم شد 34:گويند اينها مى 33هويدا بود
كه  كسانى آيا آنها بهترند يا قوم تُبع و 36اند، دوباره بازآوريد گوييد و دوباره زنده شدنى در كار هست، پس پدران ما را كه از دنيا رفته مى

ها و زمين و آنچه را ميان آنهاست، به بازى  ما آسمان 37پيش از آنها بودند؟ ما آنها را نابود كرديم، چون آنها بزهكار بودند
  39دانند ايم، ولى بيشترشان نمى ما آنها را بحق آفريده 38ايم نيافريده
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كه هيچ دوستى براى دوست خود كارى نسازد و به حال او سودى  روزى 40گاه همه آنهاست روز قيامت، روز داورى و جداسازى، وعده
غذاى گناهكار  43درخت زقّوم، 42كه خدا به او رحم كند، زيرا او توانا و مهربان است مگر كسى 41ندارد، و يارى نيز نخواهند شد

آنگاه  47د و به ميان جهنّمش بكشيد،او را بگيري 46مانند جوشيدن آب جوشان 45جوشد، ها مى چون مس گداخته در شكم 44است



اين همان چيزى است كه به آن شك  49پنداشتى بچش، كه تو خود را توانا و بزرگوار مى 48روى سرش آب جوشان فروريزيد
هايى از حرير نازك و ستبر  جامه 52سارها ها و كنار چشمه در بوستان 51اند، پرهيزگاران در جايگاهى امن و آسوده 50كرديد مى
در آنجا با خاطرى آسوده هر  54كنيم چنين است، و حوران درشت چشم را همسر ايشان مى 53نشينند پوشند، و رو به روى هم مى ىم

چشند، و خدا آنها را از عذاب جهنّم نگاه  و طعم مرگ را، جز همان مرگ نخستين دنيوى، ديگر نمى 55طلبند اى را كه بخواهند مى ميوه
ما قرآن را به زبان تو آسان كرديم، باشد كه متوجه  57و اين همان كاميابى بزرگ است. خداوند توست اين بخششى از 56دارد مى

  59تو منتظر و مراقب باش كه آنها نيز منتظر و مراقبند 58شوند و پند گيرند
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  45سوره جاثيه 

  مكّى و داراى سى و هفت آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

و در آفرينش  3هاست ها و عبرت ها و زمين براى مؤمنان نشانه در آسمان 2قرآن از جانب خداى توانا و حكيم نازل شده است 1حا، ميم
كند و  و در آمد و شد شب و روز، و بارانى كه خدا از آسمان نازل مى 4هاست خودتان و پراكنده شدن جانوران براى اهل يقين نشانه

راستى و  اينها آيات خداست، كه به 5هاست انديشند عبرت كند، و در گردش بادها، براى مردمى كه مى ده مىوسيله آن زمين مرده را زن به
آيات خدا را كه  7واى بر هر دروغگوى گناهكارى 6آورند؟ بعد از سخن خدا و آيات او به كدام سخن ايمان مى. خوانيم درستى بر تو مى
او را به عذابى دردناك . كه گويى اصالً آن را نشنيده است ورزد، چنان گردنكشى سماجت مىشنود، و آنگاه با  شود مى بر او خوانده مى

پيش رويشان جهنّم است، و آنچه  9اينها عذابى خواركننده دارند. كند و چون چيزى از آيات ما بداند، آن را مسخره مى 8بشارت بده
اين قرآن راهنماست و  10اى براى آنها ندارند، و عذابى بزرگ دارند هيچ فايدهاند،  اند و دوستان و ياورانى كه غير از خدا گرفته اندوخته
خدا كسى است كه دريا را رام شما كرد،  11هاى دردناك دارند ترين عذاب كنند، عذابى از سخت كه آيات خداوندشان را انكار مى كسانى

هاست  و هرچه را در آسمان 12بجوييد، باشد كه سپاسگزارى كنيدها در آن روان شوند، و تا شما از فضل او روزى  تا به فرمان او كشتى
  13هاست در اين امر براى اهل تفكر نشانه. و هرچه را در زمين است، و همه از آنِ اوست، براى شما رام ساخت
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درگذرند، تا خدا هر گروهى را مطابق كارهايى كه به روزهاى خدا ايمان و به آن اميد ندارند  از كسانى: اند بگو كه ايمان آورده به كسانى
سپس همه . سود خود اوست، و هر كس كار بد كند به زيان خود اوست هر كس كار درست و شايسته كند به 14اند جزا دهد كه كرده

يزهاى پاكيزه روزيشان اسرائيل كتاب آسمانى و فرمانروايى و پيامبرى عطا كرديم، و از چ به بنى 15شويد پيش خداوندتان بازگردانده مى
كه حقيقت را دانستند،  اختالف آنها، پس از آن. و در امر دين داليلى روشن به آنها داديم 16داديم، و آنها را بر جهانيان برترى داديم

شان داورى خداوند تو روز قيامت در مورد چيزهايى كه در آن اختالف كردند، ميان. توزى ميان خودشان بود سبب حسادت و كينه فقط به
آنها  18كه آگاهى ندارند پيروى نكن از همان پيروى كن، و از دلخواه كسانى. سپس تو را بر شريعتى از دين قرار داديم 17كند مى
و خدا دوستدار و پشتيبان پرهيزگاران . و ستمگران دوستان و ياران يكديگرند. توانند در برابر خدا كارى براى تو انجام دهند نمى
پندارند كه  كنند مى كه كارهاى بد مى آيا كسانى 20اين قرآن براى مردم مايه بصيرت و براى اهل يقين هدايت و رحمت است 19است



دهيم تا زندگى و مرگشان يكسان باشد؟ چه بد داورى  كنند قرار مى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته مى آنها را همانند كسانى
  22را بحق آفريد، تا هر كس را مطابق كارى كه كرده است جزا دهد، و به آنها ستم نخواهد شدها و زمين  خدا آسمان 21كنند مى
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كس را كه دلخواه خود را خداى خويش ساخت، و خدا او را، با وجود دانشى كه داشت، با دانايى گمراه كرد، و بر گوش و  آيا ديدى آن

جز : گفتند 23گيريد؟ شويد و پند نمى كند؟ آيا متوجه نمى پس از خدا او را هدايت مىدلش مهر نهاد و بر چشمش پرده افكند؟ چه كسى 
آنها . امر هيچ دانشى ندارند آنها بدين. كند شويم، و فقط روزگار ما را هالك مى ميريم و زنده مى مى. زندگى اين دنيا، ديگر هيچ نيست

گوييد پدران ما را زنده  اگر راست مى: گويند ، دليلشان فقط اين است كه مىو چون آيات ما براى آنها خوانده شود 24كنند فقط گمان مى
ميراند، و آنگاه همه شما را در روز قيامت، كه هيچ شكّى در آن نيست، گرد  كند و سپس مى خدا شما را زنده مى: بگو 25كنيد و بياوريد

كه قيامت برپا شود،  ها و زمين خاص خداست، و روزى انفرمانروايى آسم 26دانند آورد، ولى بيشتر مردم اين حقيقت را نمى مى
و به . شود و هر گروهى به نامه اعمالش خوانده مى. بينى روز هر گروهى را به زانو درآمده مى در آن 27كنند خواستاران باطل زيان مى

. گويد راستى و درستى به زيان شما سخن مى اين نوشته ماست كه به 28بينيد ايد مى گويند كه امروز جزاى كارهايى را كه كرده آنها مى
اند، خداوندشان آنها را به رحمت  كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده اما كسانى 29نوشتيم كرديد، مى ما كارهايى را كه مى

آيا آيات من بر شما : ودش كه كافر شدند، به آنها خطاب مى و اما كسانى 30و اين همان كاميابى آشكار است. كند خويش داخل مى
شد كه وعده خدا راست  و چون گفته مى 31كرديد و مردمى بدكار بوديد ورزيديد و گردنكشى مى شد؟ ولى شما تكبر مى خوانده نمى

  32بريم و يقين نداريم ما فقط گمانى مى. دانيم قيامت چيست ما نمى: گفتيد است و در قيامت ترديدى نيست، مى
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و به آنها خطاب  33گيرد كردند، آنها را فرومى شود، و همان عذابى كه ريشخندش مى اند برايشان آشكار مى بدى كه كردهكارهاى 

جاى شما در آتش است، و هيچ يار و . كنيم، همان طور كه شما ديدار اين روزتان را فراموش كرديد ما امروز شما را فراموش مى: شود مى
بنابراين امروز از اين آتش . آن است كه شما آيات خدا را به ريشخند گرفتيد، و زندگى دنيا فريبتان داد خاطر اين به 34ياورى نداريد

اختيار زمين و  ها و صاحب اختيار آسمان ستايش فقط خاص خداى يكتاست كه صاحب 35بيرونشان نياورند و عذرشان را نپذيرند
  37زمين مخصوص اوست، و او توانا و حكيم استها و  و بزرگى در آسمان 36اختيار جهانيان است صاحب

  
  46سوره اَحقاف 

  مكّى و داراى سى و پنج آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

ها و زمين و آنچه را كه ميان آنهاست بحق و براى مدتى معين  ما آسمان 2قرآن از جانب خداى توانا و حكيم نازل شده است 1حا، ميم
جاى خداى يكتا به خدايى و كمك  به من بگوييد، چيزهايى كه به: بگو 3شوند، رويگردانند آفريديم، و كافران از آنچه هشدار داده مى

گوييد،  اند؟ اگر راست مى ها شركت داشته در آفرينش آسمان اند، يا مگر چيزى از اين زمين آفريده خوانيد، به من نشان بدهيد كه چه مى
تر از  و كيست گمراه 4دليلى از كتابى آسمانى كه پيش از اين قرآن نازل شده باشد، و يا اثرى از دانش در اين مورد، براى من بياوريد

خواهى ايشان  كند، و آنها از كمك ابت نمىخواند كه تا روز قيامت دعاى او را اج را به كمك مى جاى خداى يكتا كسى كس كه به آن
   5خبرند بى
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چون آيات روشن ما براى آنها خوانده  6و چون در روز قيامت مردم را گردآورند، بتان دشمن بت پرستان باشند، و عبادتشان را انكار كنند

اين قرآن دروغى است كه او خود : گويند يا مى 7اين جادويى آشكار است: گويند شود، كافران درباره حقى كه براى آنها آمده است، مى
هيد و خشم او را از من سود من انجام د توانيد در برابر خدا كارى به اگر من خود آن را بافته باشم، شما نمى: بگو. آن را بافته است

خدا براى شهادت ميان من و شما كافى است، و او آمرزنده و مهربان . داند او سخنان طنزآميز شما را درباره قرآن بهتر مى. بازداريد
ه به من من فقط از آنچ. دانم كه با من و شما چه خواهند كرد و نمى ]تا از آمدن من تعجب كنيد[من نخستين پيامبر نيستم : بگو 8است

كنيد اگر قرآن از جانب خدا باشد و شما آن را انكار كنيد؟  چه مى: بگو 9اى آشكارم كنم، و من فقط هشداردهنده شود پيروى مى وحى مى
مسلّما خدا مردم ستمكار . اسرائيل به آن شهادت داد و ايمان آورد، ولى شما تكبر ورزيديد و گردنكشى كرديد كه شاهدى از بنى آن و حال

و چون بدان . گرفت كس در ايمان آوردن به آن بر ما پيشى نمى اگر قرآن خوب بود، هيچ: كافران به مؤمنان گفتند 10كند ا هدايت نمىر
و اين قرآن كتابى .كه پيش از قرآن كتاب موسى راهنما و رحمت بود آن و حال 11اين دروغى قديمى است: گويند اند، مى هدايت نيافته

 12اى باشد كند و به زبان عربى است، تا ستمگران را از عواقب كارهايشان بترساند، و براى نيكوكاران مژده است كه آن را تصديق مى
آنها اهل بهشتند و به  13هيچ بيم و اندوهى نخواهند داشت اختيار ما خداست، و سپس بر آن پايدارى ورزيدند، صاحب: كه گفتند كسانى

  14اند، جاودانه در آن خواهند ماند پاداش كارهايى كه كرده
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شد، و با دشوارى و  مادرش با زحمت و سختى بار حمل او را متحمل مى. كردن به پدر و مادر خود سفارش كرديم ما انسان را به نيكى

خداوندا، مرا : كه به رشد و قوت خود رسيد و چهل ساله شد، گفت تا هنگامى. و باردارى و شيردادن او سى ماه شد. آوردرنج او را به دنيا 
اى كه مورد رضايت  جاى آورم، و كار درست و شايسته اى به توفيق عطا فرما كه شكر نعمتى را كه به من و به پدر و مادرم ارزانى داشته

اينها كسانى هستند كه  15ام و تسليم فرمان تو هستم من به درگاه تو روى آورده. دان مرا صالح گردانتو باشد انجام دهم و فرزن
اين وعده راستى است . گذريم، و در زمره بهشتيان هستند پذيريم، و از گناهانشان در مى اند، از آنها مى بهترين اعمالى را كه انجام داده

دهيد كه از گور زنده بيرون آورده  اُف بر شما، آيا به من وعده مى: به پدر و مادر خود گويد كس كه و آن 16كه به آنها داده شده است
كنند، و  پدر و مادرش به درگاه خدا زارى مى. اند و كسى باز نيامده است كه پيش از من مردمان بسيارى از دنيا رفته آن شوم؟ و حال مى
اينهاكسانى هستند كه  17هاى پيشينيان است اينها فقط افسانه: گويد و او مى. ست استواى بر تو، ايمان بياور، وعده خدا را: گويند مى

و براى هر  18آنها البته زيانكار بودند. اند، وعده عذاب بر آنها محقّق گشت هايى از جنّيان و آدميان كه قبالً از دنيا رفته همراه با گروه
 19طور كامل به آنها بدهد، و به ايشان ستم نخواهد شد پاداش اعمالشان را به اند مرتبتى است، تا خدا يك مطابق كارهايى كه كرده

پايان برديد و از آن  هاى خود را در زندگى دنيا به ها و لذّت شما خوشى: گويند كه كافران را بر آتش جهنّم عرضه كنند، به آنها مى روزى
نموديد، به عذاب  كه نافرمانى مى سبب آن كرديد، و به حق گردنكشى مىكه در زمين به نا سزاى آن مند شديد، بنابراين امروز به بهره

  20شويد خوارى مجازات مى
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كه پيش از او  از عواقب كارهايشان بيم داد، درحالى ]ريگستانها[برادر قوم عاد، هود را به ياد آور، آنگاه كه قوم خود را در سرزمين اَحقاف 

 21ترسم كس جز خداى يكتا را نپرستيد، كه من از عذاب روزى بزرگ بر شما مى هيچ: هود به آنها گفت. نيز پيامبرانى آمده بودند
 22دهى بر سر ما بياور ا وعده مىگويى عذابى را كه به م اى كه ما را از خدايانمان برگردانى؟ اگر راست مى آيا پيش ما آمده: گفتند



رسانم، اما  ام به شما مى علم زمان نزول عذاب فقط پيش خداست، و من فقط آنچه را كه براى ابالغ آن به رسالت فرستاده شده: گفت
. بارد اى ما مىاين ابرى است كه بر: آيد، گفتند سوى سرزمينشان مى چون ابرى را ديدند كه به 23بينم كه شما مردمى نادان هستيد مى

بادى است كه در آن عذابى دردناك . خواستيد طور نيست، بلكه اين همان عذابى است كه آن را به شتاب مى نه، اين: هود گفت
ما . شود هايشان ديده مى پس چنان نابود شدند كه فقط بقاياى خانه. كند چيز را نابود مى كه به فرمان خداوند خود همه 24است،

و به آنها گوش و چشم و . ايم ما به آنها چنان قدرت و امكاناتى داده بوديم كه به شما نداده 25كنيم چنين مجازات مى ينگناهكاران را ا
اى نداشت، و عذابى كه آن را به ريشخند  دل داده بوديم، ولى چون آيات خدا را انكار كردند، گوش و چشم و دلشان برايشان فايده

گون بيان كرديم، شايد كه از گمراهى به راه  ما شهرهاى پيرامون شما را نابود ساختيم، و آيات را گونه 26گرفتند، آنها را فروگرفت مى
چرا آن كسانى، كه ايشان را براى تقرّب به خدا، به خدايى گرفته بودند، آنها را يارى نكردند؟ بلكه از نظرشان محو  27خدا بازگردند

  28بافتند د مىو اين دروغ آنها بود و آنچه از خو. شدند
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خاموش باشيد و گوش : چون نزد پيامبر رسيدند، گفتند. و به ياد آر آنگاه كه گروهى از جنّيان را پيش تو فرستاديم تا قرآن را بشنوند

اى قوم ما، ما : گفتند 29دادند پايان رسيد، پيش قومشان بازگشته و آنها را از عواقب كارهايشان بيم مى وقتى تالوت قرآن به. دهيد
سوى حق و به راه  هاى آسمانى پيش از خود است، و مردم را به كننده كتاب كتابى را شنيديم كه پس از موسى نازل شده و تصديق

يامرزد، خواند اجابت كنيد، و به او ايمان آوريد، تا خدا گناهانتان را ب را كه به راه خدا مى اى قوم ما، دعوت كسى 30كند راست هدايت مى
تواند در زمين، خدا را ناتوان كند، و او را جز خدا هيچ يار  و هر كس دعوتگر خدا را اجابت نكند، نمى 31و از عذابى دردناك پناهتان دهد

ها و زمين را آفريد، و در آفريدن آنها ناتوان و  اند كه خدا، كه آسمان آيا متوجه نشده 32و ياورى نيست، و در گمراهى آشكارى است
كه كافران را بر آتش عرضه كنند، از آنها  روزى 33تواند مردگان را هم زنده كند؟ آرى، خدا بر هر كارى تواناست درمانده نشد، مى

كه انكار  پس به كيفر آن: فرمايد خداوند مى. چرا، به خداوندمان سوگند كه حقيقت دارد: گويند آيا اين آتش حقيقت ندارد؟ مى: پرسند مى
اى پيامبر، شكيبايى و پايدارى كن، همچنان كه پيامبران با اراده شكيبايى و پايدارى كردند، و براى  پس 34اب را بچشيدكرديد، عذ مى

اين قرآن . اند كه عذابى را كه به آنها وعده داده شده ببينند، پندارند كه فقط ساعتى از روز را در دنيا مانده روزى. عذابشان شتاب نكن
  35شوند؟ آيا جز مردم نافرمان بدكار هالك مى. رساندن پيام خداست
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  47) ص(سوره محمد 
 مدنى و داراى سى و هشت آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

كه ايمان آوردند و كارهاى درست و شايسته  و كسانى 1كه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند، خدا اعمالشان را تباه ساخت كسانى
نازل شد، كه حق و از جانب خداوندشان است، ايمان آوردند، خدا از گناهانشان درگذشت، و وضعشان را  )ص(كردند و به آنچه بر محمد

آن حق كه از جانب خداوندشان است كه ايمان داشتند از  خاطر آن است كه كافران از باطل پيروى كردند، و كسانى اين به 2اصالح نمود
و چون با خونريزى . هايشان را بزنيد رو شديد، گردن چون با كافران در كارزار روبه 3زند چنين مثَل مى خدا براى مردم اين. پيروى نمودند

يا فديه و عوض بگيريد و  و سپس، يا منّت نهيد و آزادشان كنيد و. بر آنها چيره شديد، از ايشان اسير گيريد و بندها را محكم كنيد
خواهد تا شما  گرفت، ولى مى خواست خود از آنها انتقام مى اگر خدا مى. اين حكم خداست. پايان آيد رهايشان سازيد، تا آنگاه كه جنگ به

كند و وضعشان را  مىآنها را هدايت  4سازد كه در راه خدا كشته شدند، خدا هرگز كارهايشان را تباه نمى و كسانى. را به يكديگر بيازمايد



اى مؤمنان، اگر خدا را يارى  6كند و آنها را به بهشتى كه برايشان وصف كرده و آن را به ايشان شناسانده، داخل مى 5گرداند نيكو مى
اين  8واى بر كافران؛ خداوند اعمالشان را باطل ساخته است 7دارد هاى شما را استوار مى كند، و قدم كنيد، خدا هم شما را يارى مى

اند تا  آيا در زمين نگشته 9خاطر آن است كه آنها از آنچه خدا نازل كرده كراهت داشتند، و بنابراين خداوند اعمالشان را تباه ساخت به
اين  10كافران هم سرانجامى مانند ايشان دارند. كه پيش از آنها بودند چگونه بود؟ خدا آنها را نابود كرد ببينند عاقبت كار كسانى

  11طر آن است كه خدا يار و ياور مؤمنان است، و كافران يار و ياورى ندارندخا به
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و كافران . كند كه در آن جويبارها روان است هايى وارد مى اند، به بهشت را كه ايمان داشته و كارهاى درست و شايسته كرده خدا كسانى
شهرهاى بسيارى بودند كه مردمش نيرومندتر از  12ولى آتش جايگاه آنهاستخورند،  شوند، و چون چهارپايان مى مند مى در دنيا بهره

كس كه دليلى روشن از  آيا آن 13ما آنها را نابود كرديم، و هيچ يار و ياورى نداشتند. مردم شهرى بودند كه تو را از آن بيرون كردند
وصف  14كند؟ هاى دل خود پيروى مى و از خواهش جانب خداوند خويش دارد، مانند كسى است كه كار بدش در نظرش آراسته شده،

شود، و  بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده چنين است كه در آن نهرهايى است از آبى كه رنگ و بو و طعمش دگرگون نمى
كند و نهرهايى از شرابى كه براى نوشندگان لذّت بخش است، و نهرهايى از عسل صافى و  اش تغيير نمى نهرهايى از شيرى كه مزه

آيا آنها مانند كسانى هستند كه . آمرزش خداوندشان است[ از همه آنها بهتر[اى براى آنها فراهم است و  يوهو در آنجا از هرگونه م. ناب
برخى از آنها ظاهرا به تو گوش  15گرداند؟ هايشان را پاره پاره مى شود كه روده در آتش جاودانند، و آبى جوشان به آنها نوشانده مى

هايشان مهر  گويند كه اين مرد چه گفت؟ آنها كسانى هستند كه خدا بر دل ند به اهل علم مىدهند، ولى چون از پيش تو بيرون رو مى
افزايد، و به آنها پرهيزگارى و قدرت تسلّط  اند، خدا بر هدايتشان مى كه هدايت يافته و كسانى 16كنند هاى خود پيروى مى زده و از هوس

چون . هاى قيامت هم اكنون آشكار شده است يامت ناگهان بر آنها بيايد؟ نشانهآيا جز اين انتظار دارند كه ق 17كند بر نفس عطا مى
براى گناه خود و براى گناهان . بدان كه هيچ خدايى جز خداى يكتا نيست 18قيامت بيايد، آنگاه ديگر پند گرفتنشان چه سود دارد؟

  19داند مى خدا محل رفت و آمد و جاى آرميدن شما را. مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه
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اى محكم نازل شود و در آن واجب بودن جنگ ذكر  شود؟ ولى وقتى سوره اى نازل نمى چرا سوره: گويند اند مى كه ايمان آورده كسانى

اطاعت از  20نگرند كه بيهوشى مرگ بر او چيره شده به تو مى بينى كه مانند كسى هايشان مرضى است مى را كه در دل گردد، كسانى
آيا  21و چون تصميم به جنگ گرفته شد، اگر با خدا راستى كنند، برايشان بهتر است. حكم خدا و گفتار نيك براى آنها سزاوارتر است

اينها كسانى هستند كه خدا لعنتشان كرده،  22هايتان را بگسليد؟ خواهيد در زمين فساد كنيد، و خويشاوندى اگر به حكومت رسيديد، مى
انديشند  آيا در آيات قرآن نمى 23راين آنها را كر ساخته و چشمانشان را كور نموده است تا سخن حق را نشنوند و حقيقت را نبينندو بناب

كه راه راست هدايت براى آنها روشن شد، به عقب و به كفر و شرك  كه پس از آن كسانى 24هايشان قفل زده شده است؟ يا بر دل
كه از آنچه خدا نازل كرده  سبب است كه آنها به كسانى اين بدان 25ريب داده و اسير آرزوها كرده استبازگشتند، شيطان آنها را ف

اند آنگاه كه  چگونه 26و خدا از كارهاى پنهانى آنها آگاه است. در برخى از كارها از شما اطاعت خواهيم كرد: كراهت داشتند، گفتند
خاطر آن است كه آنها از آنچه مورد خشم خداست پيروى  اين به 27زنند؟ شان مىگيرند و بر چهره و پشت فرشتگان جانشان را مى

كه در دلشان بيمارى شك و نفاق  آيا كسانى 28كردند، و خشنودى خدا را خوش نداشتند؛ بنابراين خداوند هم اعمالشان را تباه ساخت
  29هايشان را آشكار نخواهد كرد؟ اند كه خدا هرگز كينه است پنداشته
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خدا از كارهاى شما . شناسى دهيم و تو آنها را از سيمايشان و از آهنگ و شيوه سخن گفتنشان مى اگر بخواهيم آنها را به تو نشان مى
كه كافر  كسانى 31آزماييم تا مجاهدان و شكيبايان شما را معلوم كنيم و خبرهاى شما را آزمايش نماييم و البته شما را مى 30آگاه است

كه راه راست هدايت برايشان آشكار شد، با پيامبر مخالفت كردند، هرگز به خدا هيچ  شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند و پس از آن
امبر ايد، از خدا اطاعت كنيد و از پي كه ايمان آورده اى كسانى 32نتيجه خواهد ساخت رسانند و خدا اعمالشان را تباه و بى زيانى نمى

كه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند و در حال كفر مردند، خدا  كسانى 33اطاعت كنيد و اعمال خويش را باطل و تباه نسازيد
 35كاهد شما برتريد، و خدا با شماست، و هرگز از پاداش اعمالتان نمى. سست نشويد تا به آشتى بخوانيد 34آمرزد هرگز آنها را نمى

اگر مال  36خواهد دهد، و اموالتان را نمى اگر ايمان بياوريد و پرهيزگارى كنيد، خدا پاداشتان را مى. بازى و سرگرمى است زندگى دنيا
متوجه باشيد كه شما همان  37سازد هاى شما را آشكار مى گونه كينه ورزيد، و بدين كار اصرار كند، بخل مى شما را بخواهد و در اين

هر كه بخل ورزد به زيان خويش . ورزند ولى برخى از شما بخل مى. شود كه در راه خدا انفاق كنيد دعوت مىمردمى هستيد كه از شما 
آورد كه چون شما  جاى شما مى اگر نپذيريد و پشت كنيد، خدا مردم ديگرى را به. نياز است و شما فقير و نيازمنديد خدا بى. ورزد بخل مى
  38نباشند
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  48سوره فتح 
  مدنى و داراى بيست و نه آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

تا خدا گناه گذشته و آينده تو را بيامرزد، و نعمت خود را بر تو تمام كند، و تو را به راه راست  1ما تو را پيروزى داديم، پيروزى نمايانى
هاى مؤمنان فروفرستاد، تا بر ايمان آنها  خدا كسى است كه آرامش را بر دل 3و تو را با كمكى ارزشمند يارى كند 2هدايت نمايد

هايى داخل كند كه در  تا مردان و زنان مؤمن را به بهشت 4و خدا توانا و حكيم است. ها و زمين از آنِ خداست و سپاهيان آسمان. بيفزايد
و تا مردان و زنان منافق و  5و اين پيش خدا كاميابى بزرگى است. شدآن جويبارها روان است، و در آنجا جاويدانند، و گناهانشان را ببخ

خدا بر آنها خشم گرفته، و آنها را . روزگار بد و پيشامد بد بر آنها باد. برند، عذاب كند مردان و زنان مشرك را، كه به خدا گمان بد مى
. ها و زمين از آنِ خدا و در اختيار اوست سپاهيان آسمان 6ى استو جهنّم بد سرانجام. لعنت كرده، و جهنّم را برايشان آماده ساخته است

تا شما مردم به خدا و پيامبران او ايمان بياوريد،  8دهنده فرستاديم دهنده و بيم اى پيامبر، ما تو را گواه و مژده 7و خدا توانا و حكيم است
  9هان نيايش كنيدو او را يارى كنيد، و خدا را بزرگ شماريد و او را بامدادان و شامگا
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پس هر كس پيمان بشكند، به . هاى آنهاست دست خدا هم روى دست. كنند كنند، در حقيقت با خدا بيعت مى كه با تو بيعت مى كسانى

كسانى از  10شكند، و هر كس كه به پيمانى كه با خدا بسته است وفا كند، خدا به او پاداشى بزرگ خواهد داد زيان خويش پيمان مى



پس . اموالمان و زنان و فرزندانمان ما را سرگرم و گرفتار كردند: صحرانشينان كه از رفتن به جنگ خوددارى كردند به تو خواهند گفت
اگر خدا بخواهد به شما زيان يا سودى : بگو. گويند كه در دل به آن اعتقاد ندارند به زبان چيزى را مى. براى ما از خدا آمرزش بخواه

پنداشتيد كه پيامبر و مؤمنان  شما مى 11كنيد آگاه است تواند از آن جلوگيرى كند؟ خدا از تمام كارهايى كه مى اند، چه كسى مىرس
و اين پندار در دل شما آراسته شد و مقبول افتاد، و گمان بد برديد، و مردمى سزاوار . ديگر هرگز به نزد كسان خويش باز نخواهند گشت

 13ايم كس به خدا و پيامبر او ايمان نياورده است، بداند كه كافر است، و ما براى كافران آتش سوزان آماده كرده و هر 12مرگ بوديد
و خدا آمرزنده و مهربان . كند بخشد و هر كه را بخواهد عذاب مى هر كه را بخواهد مى. ها و زمين خاص خداست فرمانروايى آسمان

خواهند سخن  مى. بگذاريد ما هم با شما بياييم: اند خواهند گفت كه به جنگ نرفته يد، كسانىچون براى گرفتن غنايم حركت كن 14است
آنها خواهند گفت كه شما بر ما . خدا از پيش درباره شما چنين فرموده است. دنبال ما نخواهيد آمد هرگز به: بگو. خدا را دگرگون كنند

  15فهمند مىنه، چنين نيست، بلكه آنها فقط اندكى . بريد حسد مى
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شويد كه با آنها بجنگيد يا  زودى شما براى جنگ با مردمى بسيار قدرتمند فراخوانده مى به: به صحرانشينانى كه به جنگ نرفتند، بگو

پيش از اين سر اگر اطاعت كنيد، خدا به شما پاداشى نيكو خواهد داد، و اگر سر باز زنيد و پشت كنيد، همان طور كه . كه اسالم آورند آن
بر نابينا گناهى نيست، و بر لنگ گناهى نيست، و بر بيمار  16باز زديد و پشت كرديد، خدا شما را به عذابى دردناك عذاب خواهد كرد

كند كه در آن جويبارها  هايى وارد مى هر كه از خدا و پيامبر او اطاعت كند، خدا او را به بهشت. گناهى نيست كه در جنگ شركت نكنند
خدا از مؤمنان، آنگاه كه در زير آن درخت با تو بيعت  17نمايد بگرداند، خدا او را به عذابى دردناك عذاب مى و هر كه روى. روان است

هاى  با غنيمت 18پس بر آنها آرامش فروفرستاد، و به فتحى نزديك پاداششان داد،. كردند، خشنود شد، و دانست كه چه در دل دارند مى
آوريد، ولى  دست مى هاى فراوان ديگرى به شما وعده داده كه به خدا غنيمت 19و خدا توانا و حكيم است. آورند ست مىد بسيار كه به

هاى مردم را از شما بازداشت تا براى مؤمنان نشانه و عبرتى باشد، و خدا شما را به راه  اين يكى را زودتر به شما ارزانى داشت، و دست
و خدا . ايد، ولى خدا به آنها آگاهى و احاطه دارد نيافته ها دست هاى ديگرى هم هست كه هنوز بدان متو غني 20كند راست هدايت مى

اين سنّت  22يابند گريزند، و ديگر هيچ يار و ياورى براى خود نمى اگر كافران با شما بجنگند، پشت كرده مى 21بر هر چيزى تواناست
  23سنّت خدا هرگز تغييرى نخواهى يافتو روش خداست كه از پيش چنين بوده است، و در 
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و . كه شما را بر مكّيان پيروز كرد، دست آنها را از شما و دست شما را از آنها، كوتاه ساخت او خدايى است كه در نزديك مكّه، پس از آن
آنها كسانى هستند كه رسالت پيامبر را انكار كردند، و شما را از رفتن به مسجدالحرام  24بيند كنيد مى خدا تمام كارهايى را كه مى

شناسيد، نبودند و بيم آن  اگر در مكّه مردان و زنان باايمانى، كه شما آنها را نمى. بازداشتند، و نگذاشتند كه قربانى به قربانگاهش برسد
خداوند دست شما را از [نادانسته مرتكب گناه شويد و پاسخگوى خون آنها باشيد، رفت كه هنگام حمله به مكّه پايمالشان كنيد و  نمى

اگر مؤمن و كافر از . تا خدا هر كس را بخواهد به رحمت خويش داخل كند ]داد، داشت و به شما فرمان حمله به مكّه مى آنها باز نمى
آنگاه كه كافران دل به تعصب جاهالنه سپردند، خدا آرامش  25كرديم بودند، كافرانشان را به عذابى دردناك عذاب مى يكديگر جدا مى

خدا هر چيزى را . خويش را بر پيامبر خود و بر مؤمنان فروفرستاد، و آنها را به تقوا مكلّف فرمود، كه آنها خود سزاوار تقوا و اهل آن بودند
خدا اين رؤياى پيامبر خويش را تحقّق بخشيد، كه اگر خدا بخواهد، ايمن و آسوده خاطر، حتما وارد مسجدالحرام  26داند خوب مى

و جز اين . دانستيد دانست كه شما نمى خدا چيزى را مى. ايد، و ترسى نداريد كه موى سر خود را تراشيده يا كوتاه كرده شويد، درحالى مى
طور كامل بر  او خدايى است كه پيامبر خويش را با هدايت و دين حق فرستاد، تا او را به 27رّر كردباز هم فتحى نزديك براى شما مق

  28و گواه بودن خدا كافى است ]ها پيروز گرداند تا آن دين را بر همه دين: يا[. تمام دين آگاه سازد
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كنند،  بينى كه ركوع و سجده مى آنها را مى. كه با او هستند با كافران سختگير و با يكديگر مهربانند و كسانى. پيامبر خداست )ص(محمد
آنها چون : اين وصف آنها در تورات و در انجيل است. هايشان هويداست اثر سجده در چهره. جويند و فضل و خشنودى خدا را مى

هاى خود راست و استوار بايستد، آن سان  را از خاك برآورد و آن را قوت بخشد تا ستبر شود و بر ساقه اى هستند كه جوانه خود كشته
خدا به كسانى از ايشان كه ايمان آوردند و كارهاى درست و . ها به خشم آورد كه برزگران را به شگفت آورد، و تا خدا كافران را بدان

  29اده استشايسته كردند آمرزش و پاداشى بزرگ وعده د
 
  

  49سوره حجرات 
  مدنى و داراى هجده آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

اى  1ايد، در هيچ كارى بر خدا و پيامبر او پيشى نگيريد، و از نافرمانى خدا بترسيد، كه خدا شنوا و داناست كه ايمان آورده اى كسانى
گوييد، با او به  ايد، صداى خود را از صداى پيامبر بلندتر نكنيد، و همچنان كه با يكديگر به صداى بلند سخن مى كه ايمان آورده كسانى

كه پيش پيامبر  كسانى 2كه متوجه باشيد آن رود، بى شود و پاداش كارهايتان از بين مى صداى بلند سخن نگوييد كه اعمالتان تباه مى
آنها آمرزش و پاداشى بزرگ . هاى آنها را براى تقوا امتحان كرده است آورند، همان كسانى هستند كه خدا دل را پايين مى صدايشان

  4خردند خوانند، بيشترشان بى ها به صداى بلند مى كه تو را از پشت اتاق كسانى 3دارند
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ايد، اگر  كه ايمان آورده اى كسانى 5برايشان بهتر است، و خدا آمرزنده و مهربان استاگر صبر كنند تا تو بيرون بيايى و پيش آنها بروى، 

براى شما خبرى آورد، درباره آن تحقيق كنيد و درستى يا نادرستى آن خبر را  ]كند هاى خدا اطاعت نمى كه از فرمان كسى[فاسقى 
ايد پشيمان  انى به مردمى آسيب برسانيد و سپس از كارى كه كردهمبادا، پيش از تحقيق و در اثر اين خبر، از روى ناد. روشن نماييد

ولى خدا ايمان را براى شما . افتيد اگر در بسيارى از كارها از شما اطاعت كند، به رنج مى. بدانيد كه پيامبر خدا در ميان شماست 6شويد
آنها راه درست را . هايتان بياراست، و كفر و نافرمانى و سركشى را براى شما ناخوشايند ساخت دوست داشتنى گردانيد و آن را در دل

اگر دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ برخاستند،  8خاطر لطف و نعمت خداست، و خدا دانا و حكيم است اين به 7اند دهيافته و هدايت ش
كند بجنگيد، تا به اطاعت از حكم خدا  كه تعدى مى و اگر يكى از آنها به ديگرى ستم و تعدى كرد، با آن. ميان آنها را اصالح كنيد

مؤمنان با هم برادرند، پس  9ها را به عدالت سازش دهيد، و عدالت كنيد، كه خدا دادگران را دوست دارداگر بازگشت، ميان آن. بازگردد
گروه ديگر  ايد، گروهى كه ايمان آورده اى كسانى 10و از نافرمانى خدا بترسيد تا مورد رحمت قرار گيريد. ميان برادرانتان را سازش دهيد

كه  زنان نيز زنان ديگر را مسخره نكنند، شايد كسانى. كنند بهتر باشند كه ايشان را مسخره مى را مسخره نكند، بسا كه آنها از كسانى
نام زشت پس از ايمان بد . هاى زشت ندهيد و به همديگر لقب. و از هم عيب جويى نكنيد. اند از آنها بهتر باشند مورد تمسخر قرار گرفته

  11دارند، ستمكارندكار دست برن كه توبه نكنند و از اين كسانى. است
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و در كارهاى خصوصى هم . ها گناه است ايد، از گمان زياد درباره يكديگر بپرهيزيد، چون بعضى از گمان كه ايمان آورده اى كسانى
اش  آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده. و برخى از شما در غياب ديگران عيب آنها را نگويند. كاوش و جست و جو نكنيد

پذير و مهربان  كه خدا توبه ]و توبه كنيد،[از نافرمانى خدا بترسيد، . كار كراهت داريد شما از اين ]نيز چنين است كردن غيبت[را بخورد؟ 
. ها درآورديم، براى اين كه همديگر را بشناسيد ها و قبيله صورت ملت اى مردم، ما شما را از مردى و زنى آفريديم، و شما را به 12است

ايد،  ايمان نياورده: بگو. ايمان آورديم: باديه نشينان گفتند 13و خدا دانا و آگاه است. پرهيزگارترين شماستترين شما پيش خدا،  گرامى
اگر از خدا و پيامبر او اطاعت كنيد، از پاداش . هاى شما داخل نشده است و هنوز ايمان در دل. تسليم شديم و اسالم آورديم: بلكه بگوييد

مؤمنان فقط كسانى هستند كه به خدا و پيامبر او ايمان آوردند و پس  14ا خدا آمرزنده و مهربان استزير. كاهد اعمال شما چيزى نمى
آيا خدا را به ديندارى خود آگاه : بگو 15اينها راستگو هستند. از آن ديگر شك نكردند، و با مال و جانشان در راه خدا جهاد كردند

نهند  بر تو منّت مى 16داند خدا هر چيزى را مى. داند ها و آنچه را كه در زمين است مى انكه خدا آنچه را كه در آسم آن و حال! كنيد؟ مى
ايد، خدا بر شما منّت دارد  گوييد و تسليم خدا شده منّت مسلمانى خويش بر من ننهيد، بلكه اگر واقعا راست مى: بگو. اند كه اسالم آورده

  18بيند كنيد مى خدا كارهايى را كه مى. داند ها و زمين را مى و ناپيداى آسمانخدا نهان  17كه شما را به ايمان هدايت كرده است
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  50سوره ق 
  مكّى و داراى چهل و پنج آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

اين : اى از خودشان برايشان آمد، تعجب كردند و كافران گفتند كه آنها از اين كه هشداردهنده 1سوگند به اين قرآن باشكوه،. قاف
دانيم كه زمين  ما مى 3شويم؟ اين بازگشتى غيرممكن است آيا وقتى ما مرديم و خاك شديم باز دوباره زنده مى 2چيزى عجيب است

وقتى حق برايشان آمد، آن  4شود چيز در آن نگاهدارى مى كتابى است كه همهو پيش ما . كاهد چه مقدار از شمار و نيز از اجساد آنها مى
ايم و هيچ  ايم و آراسته نگرند، كه ما چگونه آن را ساخته آيا به آسمانِ باالى سرشان نمى 5اند آنها در كارى آشفته. را دروغ شمردند

اى  تا براى هر بنده 7يم، و از هرگونه گياه زيبا در آن رويانيديمهاى بلند افكند و زمين را گسترديم، و در آن كوه 6شكافى در آن نيست؟
هاى درو شدنى  ها و دانه و از آسمان آبى پربركت فرود آورديم، و بدان آب باغ 8آورد، مايه بصيرت و تذكّر باشد كه به خدا روى مى

. و بدان آب سرزمين مرده را زنده كرديم. گان باشدتا روزىِ بند 10هاى روى هم چيده دارند و درختان بلند خرما، كه خوشه 9رويانديم
و قوم عاد و فرعون  12پيش از آنها قوم نوح و اصحاب رس و ثمود، 11زنده شدن و بيرون آمدن از گورها در رستاخيز نيز چنين است

آيا از آفرينش  14زاوار عذاب من شدندو اصحاب اَيكَه و قوم تُبع همگى پيامبران را دروغگو خواندند، و بنابراين س 13و برادران لوط،
هاى  ايم و از وسوسه ما انسان را آفريده 15نخستين آنها درمانده شديم كه آنها درباره آفرينش دوباره خودشان در قيامت ترديد دارند؟

 16ما از رگ گردن به او نزديكتريم. نفس او آگاهيم
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آدمى هيچ سخنى  17كنند اند، و كارهايش را ثبت مى اعمال، در طرف راست و چپ آدمى نشستهكه آن دو فرشته مأمور نوشتن  هنگامى

و در  19گريختى اين همان چيزى است كه از آن مى. بيهوشى مرگ بحق فرارسيد 18كه مراقبى نزد او حاضر است گويد مگر آن نمى
راند و  اى است كه او را مى كه با او فرشته آيد درحالى و هر كسى مى 20اين روز موعود و هنگام وعده عذاب است. صور دميده شود

پس ما پرده از چشمت برداشتيم و چشم تو امروز تيزبين . تو از اين حال غافل بودى 21دهد اى است كه برايش گواهى مى فرشته
 23ام است و من آنها را ثبت كرده كردى، كه پيش من آماده اين است كارهايى كه مى: گويد فرشته همراه او به وى مى 22است

 25آورد؛ شد، و تجاوزكار بود، و شك مى كه مانع كار خير مى آن 24خطاب قهر رسد كه هر كافر كينه توزى را به جهنّم درافكنيد،
من او را خداوندا، : گويد شيطان همنشين او مى 26پس او را در عذاب سخت بيفكنيد. گرفت كه با خداى يكتا، خداى ديگرى مى همان

در پيشگاه من با يكديگر ستيزه نكنيد كه من پيش از اين : فرمايد خداوند مى 27به سركشى وانداشتم، بلكه خود سخت در گمراهى بود
كه به  روزى 29كنم شود، و من به بندگانم ستم نمى ام، دگرگون نمى اى كه داده سخن نزد من، و وعده 28به شما وعده عذاب داده بودم

و بهشت را براى پرهيزگاران نزديك آورند، تا از آن دور  30آيا بيش از اين هم هست؟: گويد آيا پر شدى؟ و جهنّم مى: گوييم جهنّم مى
كه در نهان از خدا  آن كسى 32:اى كه خود را از حرام حفظ كند داده شده بود كننده اى است كه به هر توبه اين همان وعده 31نباشند

در آنجا هرچه  34به سالمت و شادكامى وارد بهشت شويد، كه اين روز جاودانگى است: به آنها گويند 33بازآيد كار بترسد و با دلى توبه
  35بخواهند برايشان هست، و بيشتر از آن هم پيش ماست
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آيا هيچ . گشتند براى فرار مىدنبال راهى  چه بسيار مردمى را پيش از آنها نابود كرديم كه از ايشان نيرومندتر بودند و در شهرها به
ها و زمين و  ما آسمان 37كه دلى دارد يا با حضور قلب گوش فرادهد، تذكّر و اندرزى است در اين سخن براى كسى 36گريزگاهى بود؟

پيش گويند صبر كن، و پيش از طلوع خورشيد و  بر آنچه مى 38آنچه را كه ميان آنهاست در شش روز آفريديم، و دچار خستگى نشديم
كه منادى از جايى  روزى 40گوى اى از شب و پس از هر سجده نيز، او را تسبيح و در پاره 39گوى از غروب، به ستايش خداوندت تسبيح

 42روز، روز بيرون شدن از گورهاست شنوند، آن كه آن خروش هولناك آسمانى را بحق مى روزى 41دهد، گوش فرادار نزديك آواز مى
اين روزِ حشر و . سرعت بيرون آيند كه زمين بشكافد و آنها به روزى 43ميرانيم و بازگشت پيش ماست م و مىكني ماييم كه زنده مى

بنابراين . گويند داناتريم، و تو بر آنها چيره و مسلّط نيستى ما به آنچه مى 44برانگيختن و گردآوردن مردم است كه براى ما آسان است
  45وسيله اين قرآن تذكّر و اندرز ده ، بهترسد هر كس را كه از وعده عذاب من مى

 
  

  51سوره ذاريات 
  مكّى و داراى شصت آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

و سوگند به فرشتگانى  3هايى كه به آسانى روانند، و سوگند به كشتى 2و سوگند به ابرهاى گرانبار، 1پراكنند، سوگند به بادهايى كه مى
  6و روز جزا آمدنى است 5شويد، راست است، كه آنچه وعده داده مى 4كننده كارهايند، كه تقسيم
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كه منحرف شده، از قرآن منحرف  كسى 8گوييد كه شما درباره قرآن گوناگون سخن مى 7هاست، و سوگـنـد به آسمـان كه داراى راه

روزى است كه در  12روز جزا كى خواهد بود؟: پرسند مى 11برند سرمى آنها كه به غفلت در جهل به 10مرگ بر دروغگويان 9شود مى
شمرديد و از روى استهزاء آن را  اين عذاب همان چيزى است كه آن را دروغ مى. نتيجه انحراف خود را بچشيد 13شوند آتش عذاب مى
گيرند، چون  ن عطا فرموده مىآنچه را خداوندشان به ايشا 15ها و كنار چشمه سارانند پرهيزگاران در بهشت 14خواستيد به شتاب مى

و در اموالشان براى  18كردند و هنگام سحر از خدا طلب آمرزش مى 17خوابيدند اندكى از شب را مى 16آنها در دنيا نيكوكار بودند
آيا . و هم در وجود خودتان 20آموز است، هايى عبرت و در زمين براى اهل يقين نشانه 19خواهنده نيازمند و محروم حقى بود

سوگند به خداوند آسمان و زمين، كه اين سخن حقيقت دارد،  22ايد، در آسمان است و روزىِ شما و آنچه وعده داده شده 21بينيد؟ مىن
كه بر او وارد شدند و  هنگامى 24است؟ آيا حكايت مهمانان ارجمند ابراهيم به تو رسيده 23همچنان كه سخن گفتن شما واقعيت دارد

و طعام را پيش آنها  26آنگاه پيش همسرش رفت و گوساله فربهى آورد 25سالم، شما مردمى ناشناسيد: فتابراهيم گ. سالم گفتند
همسرش  28و او را به پسرى دانا مژده دادند. نترس: گفتند. و در دلش از آنها احساس ترس كرد 27خوريد؟ چرا نمى: گذاشت و گفت

خداوندت چنين فرموده : مهمانان گفتند 29رزندى بياورم كه من پيرزنى نازايمچگونه ف: فريادكنان پيش آمد و بر چهره خود زد و گفت
  30و او حكيم و داناست. است
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تا بر  32ايم، سوى مردمى تبهكار فرستاده شده ما به: گفتند 31ايد؟ اى فرستادگان خدا، براى چه كارى آمده: ابراهيم به آنها گفت
را كه ايمان  و كسانى 34هايى كه پيش خداوند تو براى متجاوزان نشان گذارى شده است سنگ 33هايى از گل بباريم، سرشان سنگ

كه از عذاب  و در آنجا براى كسانى 36اما فقط در يك خانه مردم مؤمن و فرمانبردار خدا يافتيم 35داشتند از آن شهر بيرون برديم
اى  ر داستان موسى هم نشانه و عبرتى است، آنگاه كه او را با معجزهد 37ترسند نشانه و عبرتى بر جاى گذاشتيم دردناك الهى مى

پس ما او و  39اين مرد جادوگر يا ديوانه است: سبب قدرتى كه داشت نپذيرفت و گفت ولى او به 38نمايان پيش فرعون فرستاديم
كه باد  هنگامى. قوم عاد هم عبرتى است در سرگذشت 40او سزاوار سرزنش بود. سپاهيانش را فروگرفتيم و آنها را در دريا افكنديم

در سرگذشت قوم ثمود هم  42كرد وزيد آن را چون استخوان پوسيده مى كه بر هرچه مى 41سوى آنها فرستاديم، اى به نابودكننده
خداوند خود  آنها از فرمان 43هاى زندگى برخوردار شويد تا هنگامى معين از نعمت: عبرتى وجود دارد، آنگاه كه به آنها گفته شد

كه توانايى برخاستن نداشتند، و كسى هم به آنها  آن چنان 44نگريستند، صاعقه آنها را فروگرفت كه مى سرپيچيدند، و در نتيجه درحالى
دست قدرت خود  و آسمان را به 46و قوم نوح را پيش از اين هالك كرديم، زيرا كه مردمى نافرمان و بدكار بودند 45كمك نكرد

و از هر چيزى دو گونه نر و ماده  48اى هستيم دهنده و زمين را گسترديم، و نيكو گسترش 47دهيم برافراشتيم، و آن را گسترش مى
سوى خدا بگريزيد، كه من از جانب او شما را  پس به 49آفريديم، شايد شما متوجه حكمت و قدرت خدا شويد و عبرت گيريد

  51دهم من از جانب او آشكارا به شما هشدار مى. و با خداى يكتا خداى ديگرى نگيريد 50اى آشكارم دهندههشدار
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آيا همديگر را به آن كار سفارش  52جادوگر يا ديوانه است: كه پيش از اينها بودند نيز هر پيامبرى برايشان آمد گفتند همچنين كسانى

و تذكّر و اندرز بده كه  54بگردان، كه تو سزاوار سرزنش نيستى پس، از آنها روى 53كرده بودند؟ نه، بلكه آنها مردمى سركش بودند
ها هيچ رزقى من از آن 56جنّيان و آدميان را براى اين آفريدم كه فقط مرا بندگى كنند 55تذكّر و اندرز براى مؤمنان سودمند است

اين ستمگران گناهان و كيفرى  58دهنده نيرومند و تواناست خداى يكتا خود روزى 57خواهم كه مرا طعام دهند خواهم، و نمى نمى



شان  كه وعده روزى واى بر كافران از آن 59پس در خواستن عذاب شتاب نكنند. چون گناهان و كيفر ياران گذشته خود دارند
  60دهند مى
  

  52سوره طور 
  مكّى و داراى چهل و نه آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

و سوگند به اين  4و سوگند به اين خانه آباد، 3اى گشوده و گسترده، در صفحه 2و سوگند به كتاب نوشته شده، 1سوگند به كوه طور،
 8تواند مانع آن شود كس نمى و هيچ 7كه عذاب خداوندت واقع خواهد شد، 6و سوگند به آن درياى پر و آكنده، 5سقف برافراشته،

آنها  11خوانند كه قيامت را دروغ مى روز واى بر كسانى آن 10ها با شتاب روان گردند و كوه 9كه آسمان سخت بجنبد و بچرخد، روزى
اين همان : گويند و به آنها مى 13رانند سوى آتش جهنّم مى سختى به كه آنها را به روزى 12كه با افكار و اعمال خود به بازى سرگرمند

  14شمرديد آتشى است كه آن را دروغ مى
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شما تنها جزاى . شكيبايى كنيد يا شكيبايى نكنيد به حال شما يكسان است! به آن داخل شويد 15بينيد؟ آيا اين جادوست يا شما نمى

خاطر آنچه خداوندشان به ايشان داده شادمانند، و  به 17ها و در ناز و نعمتند پرهيزگاران در بهشت 16بينيد ايد مى كارهايى را كه كرده
بر  19ايد، بخوريد و بياشاميد، گوارايتان باد به پاداش كارهايى كه كرده 18خداوندشان آنها را از عذاب جهنّم حفظ كرده است

كه ايمان آوردند و  كسانى 20كنيم وران درشت چشم را همسر آنها مىزنند، و ح هايى كه در رديف هم چيده شده تكيه مى تخت
كاهيم، كه هر كس در  كنيم، و از پاداش عملشان چيزى نمى فرزندانشان در ايمان از آنها پيروى كردند، فرزندانشان را به آنها ملحق مى

در آنجا جامى را دست  22كنيم ها پذيرايى مىو با هرگونه ميوه و گوشتى كه دلخواهشان باشد، از آن 21گروى كارهاى خويش است
و خادمانشان، كه پسرانى همچون مرواريد پنهان در صدف هستند، براى خدمت  23آورد دهند، كه بيهوده گويى و گناه نمى دست مى به

ر ميان خانواده خود پيش از اين ما د: گويند مى 25پرسند كنند و از حال هم مى به صحبت روى به يكديگر مى 24گردند به گردشان مى
خوانديم و به درگاه او دعا  ما پيش از اين او را مى 27خدا هم بر ما منّت نهاد و ما را از عذاب سوزان حفظ كرد 26خداترس بوديم

او : گويند يا مى 29پس تذكّر و اندرز بده، كه تو به لطف خداوندت كاهن و ديوانه نيستى 28كرديم، چون او نيكوكار و مهربان است مى
  31مانم انتظار بكشيد كه من هم با شما منتظر مى: بگو 30شاعر است و ما منتظر مرگ او هستيم
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چنين . پيامبر اين قرآن را خود به هم بافته است: گويند يا مى 32دارد يا مردمى سركش اند؟ كار وامى آيا پندارهايشان آنها را به اين
اند؟ يا خود  هيچ آفريدگارى آفريده شده يا آنها بى 34گويند، سخنى مانند آن بياورند اگر راست مى پس 33نيست، بلكه آنها ايمان ندارند

يا مگر خزاين خداوند تو در اختيار آنهاست؟ يا آنها  36اند؟ نه، بلكه يقين ندارند ها و زمين را آنها آفريده يا آسمان 35آفريدگار خويشند؟
كس كه  دارند كه با آن بر آسمان باال روند و خبرهاى وحى را بشنوند؟ اگر چنين است، پس آن يا نردبانى 37اند؟ چيز مسلّط بر همه

خواهى و آنها زير بار سنگين آن  يا مگر تو از آنها مزدى مى 39يا خدا دختر دارد و شما پسر داريد؟ 38شنيده بايد دليلى روشن بياورد
يا آنها  42خواهند نيرنگى كنند؟ كه كافران خود گرفتار نيرنگند يا مى 41نويسند؟ يا مگر علم غيب دارند و از آنجا مى 40اند؟ درمانده



اى از آسمان در  اگر ببينند كه قطعه 43سازند خدايى غير از خداى يكتا دارند؟ منزّه است خداى يكتا و بسى واالتر از آنچه شريك او مى
 45شوند ببينند آنها را به حال خود بگذار تا روزى را كه در آن هالك مى 44ابرى متراكم است: گويند حال فروافتادن است، مى

و ستمگران باز هم عذابى غير از اين دارند، ولى  46كارى برايشان نسازد و كسى هم به آنها كمك نكند كه نيرنگشان هيچ روزى
خيزى براى  و چون بر مى. خود باش، كه تو زير نظر و تحت حمايت مايىبا شكيبايى منتظر فرمان خداوند  47دانند بيشترشان نمى

  49گوى اى از شب و به هنگام ناپديد شدن ستارگان در سحرگاهان نيز او را تسبيح و در پاره 48گوى ستايش خداوندت تسبيح
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  53سوره نجم 
  مكّى و داراى شصت و دو آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

 3گويد و به دلخواه خود سخن نمى 2كه دوست شما، پيامبر، گمراه نيست و فريب نخورده است، 1به ستاره وقتى كه فرود آيد، سوگند
فرشته توانمندى كه نمايان  5وجود بسيار نيرومندى آن را به او تعليم داده است، 4شود قرآن فقط وحى الهى است كه به او وحى مى

و خدا به بنده خويش آنچه را  9تر از آن به اندازه دو كمان يا نزديك 8تر شد، سپس نزديك شد و نزديك 7و او در افق باال بود 6شد،
و پيامبر آن فرشته  12كنيد؟ بيند با او ستيزه مى آيا در آنچه مى 11دل پيامبر آنچه را ديد دروغ نشمرد 10كه بايد وحى كند، وحى كرد
آن وقتى كه درخت سدره را  15جايى كه اقامتگاه بهشت كنار آن است 14المنتهى، درةنزديك س 13نيرومند را بار ديگر نيز بديد،

و  17هيچ كم و بيش مشاهده كرد چشم پيامبر اشتباه نكرد و از حد درنگذشت و آنچه را بايد ببيند، بى 16پوشانيد چيزى در خود مى
و منات كه سومين  19گوييد؟ د الت و عزّى چه مىهاى خو درباره بت 18مسلّما برخى از آيات بزرگ خداوند خويش را بديد

 22اگر چنين باشد، باز هم اين تقسيمى ناعادالنه است 21گوييد كه شما پسر داريد و خدا دختر دارد؟ آيا شما مشركان مى 20آنهاست؟
آنها فقط . بر حقّانيت آنها نازل نكرده استايد، و خدا هيچ دليلى  حقيقتى هستند كه شما و پدرانتان به آنها داده هاى بى ها تنها نام اين بت

آيا انسان هرچه  23كه از جانب خداوندشان هدايت براى آنها آمده است آن كنند و حال خواهد پيروى مى هايشان مى از گمان و آنچه دل
فرشتگانِ بسيارى  25هدد نه، بلكه آن جهان و اين جهان تنها از آنِ خداست و به هر كس هرچه خواهد مى 24آرزو كند خواهد داشت؟

  26كه بخواهد و بپسندد اجازه دهد كه خدا براى كسى ها هستند كه شفاعتشان هيچ سود نكند، مگر پس از آن در آسمان
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گويند  سخن كه مى آنها هيچ دانشى بدين 27نهند كه به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را زن پنداشته و نام زنان را بر آنها مى كسانى

كه از  بنابراين از كسى 28اى ندارد كه گمان براى شناخت حقيقت كمترين فايده آن كنند، و حال ندارند، و فقط از گمان خويش پيروى مى
را كه از  خداوند تو كسى. ستاين منتهاى دانش آنها 29بگردان خواهد، روى گرداند و فقط زندگى دنيا را مى مى ياد ما و از كتاب ما روى

ها و هرچه در زمين است از آنِ  هرچه در آسمان 30شناسد را هم كه هدايت شده خوب مى شناسد و كسى راه او منحرف شده بهتر مى
آنها  31داند به نيكى پاداش ده را هم كه كار نيك كرده اند مطابق كارشان كيفر دهد، و كسانى را كه كار بد كرده خداست، تا خدا كسانى

او . اى دارد خداوند تو آمرزش پردامنه. كه گاه گناهى كوچك از آنها سر زند كنند، مگر آن كه از گناهان بزرگ و كارهاى زشت دورى مى
. تر است وقتى كه در شكم مادرانتان نهفته بوديد، از همه آگاه به وضع شما، از همان هنگام كه شما را از زمين پديد آورد، و از همان



كس را كه از ايمان  آيا آن 32شناسد را كه پرهيزگارى كرده بهتر مى خدا خود كسى. ابراين خودستايى نكنيد و خود را پاك نشماريدبن
يا از آنچه در كتاب آسمانى  35بيند؟ آيا او علم غيب دارد و مى 34كه اندكى بخشيد و در انفاق بخل ورزيد؟ 33روى برتافت ديدى؟

كس بار  كه هيچ 37طور كامل انجام داد؟ هاى ابراهيم، كه وظيفه رسالتش را به يا از مطالب صحيفه 36ه است؟خبر ماند موسى آمده بى
و سپس او  40زودى ديده شود و نتيجه كوشش او به 39و انسان چيزى جز حاصل كوشش خويش ندارد 38دارد گناه ديگرى را برنمى

و اوست  43گرياند خنداند و مى و اوست كه انسان را مى 42سوى خداوند توست بهو پايان كار  41طور كامل و تمام پاداش دهند را به
  44كند ميراند و زنده مى كه مى
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و آفرينش ديگر در رستاخيز هم به عهده  46شود رحم ريخته مى از نطفه، آنگاه كه به 45آفريند، هاى نر و ماده را مى و اوست كه جفت
و اوست كه قوم عاد نخستين را نابود  49و اوست كه خداوند ستاره شعرى است 48كند و مال بخشدنياز  و اوست كه بى 47اوست
و  52تر بودند و پيش از آن قوم نوح را هالك كرد، زيرا آنها ستمكارتر و سركش 51كس را باقى نگذاشت و از قوم ثمود هيچ 50كرد

هاى  يك از نعمت پس به كدام 54د، باران سنگى كه آنها را فروپوشانيدو آنها را فروپوشاني 53شهرهاى قوم لوط را زير و رو كرد،
جز خدا كسى  57قيامت نزديك شد 56دهندگان پيشين است اى چون بيم دهنده اين پيامبر نيز بيم 55كنى؟ خداوندت شك مى

پس خدا را سجده  61شما غافليدو  60گرييد؟ خنديد و نمى و مى 59كنيد؟ آيا از اين سخن تعجب مى 58تواند آن را آشكار كند نمى
  62نماييد و او را بندگى كنيد

 
  

  54سوره قمر 
  مكّى و داراى پنجاه و پنج آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

اين جادويى است كه : گويند گردانند و مى مى اى ببينند، از آن روى اگر كافران هر نشانه و معجزه 1قيامت نزديك شد و ماه بشكافت
از اخبار گذشتگان مطالبى براى  3و هر كارى را قرار و قرارگاهى است. آن را دروغ شمردند، و از دلخواه خود پيروى كردند 2ادامه دارد

بگردان، تا روزى كه  بنابراين از آنها روى 5فايده است حكمتى رساست، ولى هشدارها بى 4كند آنها گفته شد كه آنها را از گناه دور مى
  6آن دعوتگر ايشان را به چيزى سخت ناخوشايند فراخواند،
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گردند، و كافران  سوى آن دعوتگر روان مى شتابان به 7شوند، هاى پراكنده، از گورها خارج مى با ديدگان از وحشت فروافتاده، چون ملخ

 9و از آنها آزار كشيد. ديوانه است: پيش از آنها هم قوم نوح بنده ما نوح را دروغگو خواندند و گفتند 8اين روز سختى است: گويند مى
ما هم درهاى آسمان را به  10بگيرام، مرا يارى كن و انتقام  من مغلوب شده: نوح دعا كرد و از خداوند خويش كمك خواست و گفت

و نوح را  12ها روان ساختيم تا آب آسمان و زمين براى كارى كه مقرّر شده بود به هم پيوست و از زمين چشمه 11آبى ريزان گشوديم،
اين پاداش كسى بود كه مورد انكار قرار . كه زير نظر ما روان بود 13ها ساخته شده بود، سوار كرديم، ها و ميخ بر آن كشتى، كه از تخته

عذاب و هشدارهاى من چگونه  15آيا كسى هست كه توجه كند و پند گيرد؟. و ما آن كشتى را نشانه و عبرتى ساختيم 14گرفته بود



اى  ايم؛ آيا پند گيرنده آسان كرده ]يمانا هاى خدا و از سرگذشت و سرنوشت اقوام بى از نشانه[ما قرآن را براى پندگرفتن  16بود؟
ما بر آنها در روزى شوم و طوالنى  18عذاب و هشدارهاى من چگونه بود؟. قوم عاد هم پيامبر خود را دروغگو خواندند 17هست؟

شدارهاى من عذاب و ه 20هاى نخل از ريشه برآمده بودند كه آنها تنه كند، گويى كه مردم را از جاى مى 19طوفانى سخت فرستاديم،
اى  ايم؛ آيا پند گيرنده آسان كرده ]ايمان هاى خدا و از سرگذشت و سرنوشت اقوام بى از نشانه[ما قرآن را براى پندگرفتن  21چگونه بود؟

آيا از انسانى چون خود پيروى كنيم؟ اگر چنين كنيم گمراه و : و گفتند 23قوم ثمود هم هشداردهندگان را دروغگو خواندند 22هست؟
فردا خواهند دانست كه  25آيا از ميان ما كالم خدا تنها به او القا شده است؟ نه، بلكه او دروغگويى خودپسند است 24ايم وانهدي

  27مراقبشان باش و صبر كن. فرستيم ما براى آزمايش آنها آن ماده شتر را مى 26دروغگوى خودپسند كيست
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پس دوستشان را صدا كردند، و  28تقسيم شده و هر كدام در نوبت خود براى نوشيدن بايد حاضر آيندو به آنها خبر بده كه آب ميانشان 
ما بر آنها فقط يك خروش سهمناك آسمانى فرستاديم  30عذاب و هشدارهاى من چگونه بود؟ 29او شمشير برگرفت و شتر را كشت

 ]ايمان هاى خدا و از سرگذشت و سرنوشت اقوام بى از نشانه[تن ما قرآن را براى پندگرف 31هاى خشك ريزريز شدند و آنها چون علف
ما بر آنها بادى سنگبار فرستاديم و  33قوم لوط هم هشداردهندگان را دروغگو خواندند 32اى هست؟ ايم؛ آيا پند گيرنده آسان كرده

چنين پاداش  دارند اين را كه سپاس مى ما كسانى. اين نعمتى از جانب ما بود 34فقط خانواده لوط را سحرگاهان نجات داديم
ما . آنها از مهمانان لوط كام خواستند 36لوط آنها را از عذاب ما ترساند، ولى آنها درباره هشدارها به ستيزه برخاستند 35دهيم مى

عذاب و : و گفتيم 38دم عذابى پايدار آنها را فروگرفت سپيدهو  37عذاب و هشدارهاى مرا بچشيد: چشمان آنها را كور كرديم، و گفتيم
 ]نايما هاى خدا و از سرگذشت و سرنوشت اقوام بى از نشانه[ما قرآن را براى پندگرفتن 39اعتنايى به هشدارهاى مرا بچشيد حاصل بى
. دروغ خواندند ولى آنها همه آيات و معجزات ما را 41هشداردهندگان پيش فرعونيان آمدند 40اى هست؟ ايم؛ آيا پند گيرنده آسان كرده

هاى آسمانى امانى  آيا كافرانِ شما از آنها بهترند، يا براى شما در كتاب 42ما هم آنها را به عذاب فروگرفتيم، فروگرفتن زورمندى مقتدر
گاه آنها روز قيامت است،  وعده 45ند كرد آن جمع شكست خواهد خورد و فرار خواه 44ما متّحد و پيروزيم: گويند يا مى 43وجود دارد؟

هايشان در  كه آنها را بر چهره روزى 47گناهكاران در گمراهى و آتش سوزانند 46تر از عذاب دنياست تر و تلخ و عذاب قيامت سخت
  49ايم ما هر چيزى را به اندازه آفريده 48آتش جهنّم را بچشيد: گويند كشند و به آنها مى آتش مى
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آيا كسى هست كه از سرانجام كار آنها پند . ما امثال شما را نابود كرديم 50فرمان ما فقط يك بار و چون چشم بر هم زدنى است
پرهيزگاران در  53و هر كار كوچك و بزرگى نوشته شده است 52هاى اعمالشان ثبت شده است اند در نامه و هر كارى كرده 51گيرد؟
   55در جايگاهى پسنديده، نـزد فـرمـانـروايـى مـقـتـدر 54ها و كنار جويبارانند، بهشت

 
  55سوره رحمن 

  مدنى و داراى هفتاد و هشت آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

گياه و  5خورشيد و ماه به حسابى دقيق در حركتند 4و به او سخن گفتن را ياد داد 3انسان را آفريد، 2قرآن را آموخت 1خداى رحمان،
 8تا در اندازه و ميزان تجاوز نكنيد و از حد درنگذريد 7و آسمان را برافراشت و ميزان و ترازو را مقرّر داشت، 6كنند اش مى درخت سجده



هاست، و درختان  كه در آن ميوه 10و زمين را در اختيار مردم گذاشت، 9و در وزن كردن عدالت را رعايت كنيد و در آن كم نگذاريد
هاى خداوندتان را انكار  پس كدام يك از نعمت 12هاى پوست دارِ حبوبات و گياهان خوشبو و دانه 11دار، هاى غالف خرما با خوشه

هاى  پس كدام يك از نعمت 15اى از آتش خلق كرد و جن را از شعله 14انسان را از گلى خشك چون سفال آفريد 13كنيد؟ مى
  16كنيد؟ اوندتان را انكار مىخد
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دو دريا را روان ساخت تا به  18كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت 17خداوند دو مشرق و خداوند دو مغرب است

هاى خداوندتان را انكار  پس كدام يك از نعمت 20آميزند كنند و به هم در نمى ميانشان حايلى است كه از آن تجاوز نمى 19هم رسند
و  23كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت 22آيد از هر دو دريا مرواريد و مرجان بيرون مى 21كنيد؟ مى

هر كه بر روى  25كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت 24شوند هايى دارد همانند كوه كه در دريا روان مى كشتى
هاى خداوندتان را  پس كدام يك از نعمت 27ماند و فقط ذات خداوند باشكوه و ارجمند تو باقى مى 26زمين است از بين رفتنى است

پس كدام يك از  29كند؛ و او هر روز در كارى است ها و زمين است از او درخواست مى هر كس كه در آسمان 28كنيد؟ انكار مى
پس  31زودى به حساب شما خواهيم رسيد اى دو موجود گرانقدر، اى جنّيان و آدميان، به 30كنيد؟ دتان را انكار مىهاى خداون نعمت

ها و زمين نفوذ  هاى آسمان توانيد كه از كرانه اى گروه جنّيان و آدميان، اگر مى 32كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى كدام يك از نعمت
هاى  پس كدام يك از نعمت 33ولى بيرون نتوانيد شد، مگر با داشتن قدرت و امكاناتى. شويد كنيد و بيرون شويد، پس بيرون

هايى از آتش و مس گداخته بر شما فروفرستاده شود، و شما نتوانيد به هم كمك و از خود دفاع  شراره 34كنيد؟ خداوندتان را انكار مى
پس كدام  37آنگاه كه آسمان بشكافد و چون چرم سرخ فام شود 36كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت 35كنيد

هاى  پس كدام يك از نعمت 39روز هيچ انسان و جنّى را از گناهش نپرسند در آن 38كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى يك از نعمت
  40كنيد؟ خداوندتان را انكار مى
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پس  41گيرند تا آنها را با قهر و خشونت به آتش دوزخ افكنند و پيشانى و پاهايشان را مىشوند  گناهكاران از سيمايشان شناخته مى
در ميان جهنّم و  43خواندند اين همان جهنّمى است كه گناهكاران دروغش مى 42كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى كدام يك از نعمت

و هر كس كه از مقام خداوند خود و از  45كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت 44گردند در ميان آب جوشان مى
آن دو باغ پر از انواع  47كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت 46ايستادن در پيشگاه او بترسد، دو باغ دارد

پس كدام يك از  50در آن دو باغ، دو چشمه روان است 49كنيد؟ ار مىهاى خداوندتان را انك پس كدام يك از نعمت 48درختانند
هاى خداوندتان را انكار  پس كدام يك از نعمت 52اى دو گونه است ها از هر ميوه در آن باغ 51كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى نعمت
پس كدام يك از  54رختانش در دسترس آنهاستهاى د زنند، و ميوه بر بسترهايى كه آستر آن از حرير است، تكيه مى 53كنيد؟ مى

در آنجا زنان باحيايى هستند كه پيش از آنها دست هيچ انسان و جنّى به ايشان نرسيده  55كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى نعمت
هاى  ك از نعمتپس كدام ي 58كه آنها ياقوت و مرجانند گويى 57كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت 56است

و غير  61كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت 60آيا پاداش نيكى جز نيكى است؟ 59كنيد؟ خداوندتان را انكار مى
گون  بس پردرخت و سبز كه سيه 63كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت 62از آن دو باغ، دو باغ ديگر هم هست



پس كدام يك از  66در آنها دو چشمه جوشان هست 65كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت 64نمايد مى
  67كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى نعمت
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در آنجا زنان نيك خوى زيبا  69كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت 68در آنها درختان ميوه و خرما و انار هست
 72ها از نظرها پوشيده هستند حوران زيبا چشمى كه در سراپرده 71كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت 70هست

 74تزنانى كه پيش از آنها دست هيچ انسان و جنّى به ايشان نرسيده اس 73كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت
پس كدام يك از  76اند هاى نيكو تكيه زده هاى سبز و فرش بر بالش 75كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى پس كدام يك از نعمت

  78فرخنده باد نام خداوند پرشكوه و بزرگوار تو 77كنيد؟ هاى خداوندتان را انكار مى نعمت
 
  

  56سوره واقعه 
  مكّى و داراى نود و شش آيه

  بخشنده مهربان نام خداوند به

و  4آنگاه كه زمين سخت بلرزد، 3گروهى را خوار كند و گروهى را رفعت بخشد 2و وقوع آن دروغ نيست، 1چون قيامت واقع شود،
و  8نيك بختان چه حال دارند؟. بختان نيك 7:و شما سه گروه شويد 6و غبارى پراكنده گردند 5ها متالشى و ريزريز شوند، كوه
گروهى از  12هاى پرنعمت در بهشت 11آنها مقرّبانند 10اند و پيشگامان، كه پيشى گرفته 9بختان چه حال دارند؟ تيره. بختان تيره

  16اند روى هم بر آنها تكيه زده روبه 15هاى جواهرنشان، روى تخت 14اند كه بعد از آنها آمده و اندكى از كسانى 13پيشينيانند،
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كه از نوشيدن آنها  18هايى از باده ناب گوارا، ها و جام ها و كوزه با قدح 17گردند، هميشه جوان به خدمت بر گردشان مىپسرانى 

و حوران  21و گوشت پرنده از هرچه ميل داشته باشند 20و ميوه از هرچه انتخاب كنند 19سردرد نگيرند و بيخود هم نشوند
در آنجا سخن لغو و گناه آلود  24اند كرده همه پاداشى است براى كارهايى كه مى 23فندكه چون مرواريد نهفته در صد 22زيباچشم،

و  28خار، در زير درختان سدر بى 27بختان چه حال دارند؟ نيك. بختان اما نيك 26گفتارشان سالم است و سالم 25شنوند نمى
 33كنند شود و از خوردن ممانعت نمى كه تمام نمى 32وان،و ميوه فرا 31و آب روان، 30و سايه كشيده و دايم، 29درختان موز پربار،
 37شوهر دوست و همسال هم، 36ايم، و آنها را دوشيزه ساخته 35ايم، آفريدنى به كمال، كه ما آنها را آفريده 34و زنان بلند باال،
بختان چه حال  تيره. و اما تيره بختان 40اند كه بعد از آنها آمده و گروهى از كسانى 39كه گروهى از پيشينيانند، 38براى نيك بختان

آنها پيش از اين، در دنيا، در  44كه خنك و خوشايند نيست 43اى از دود غليظ، و سايه 42آنها در باد سوزان و آب جوشانند، 41دارند؟
خاك و استخوان شديم، باز  آيا وقتى ما مرديم و: گفتند و مى 46ورزيدند، و بر گناه بزرگ كفر و شرك اصرار مى 45نعمت و لذّت بودند،

روز معلوم گردآورده  همگى به وقت آن 49اولين و آخرين،: بگو 48شوند؟ و آيا نياكان ما هم زنده مى 47شويم؟ دوباره زنده مى
  50شوند مى
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روى آن آب جوشان آنگاه  53سازيد ها را از آن پر مى و شكم 52خوريد از درخت زقّوم مى 51آنگاه شما اى گمراهان دروغگو،

ما شما را  56در روز جزا پذيرايى از آنها چنين است 55نوشند نوشيد كه شتران تشنه آب مى و آن آب را چنان مى 54نوشيد، مى
 ما مرگ را 59ايم؟ آفرينيد يا ما آفريننده آيا شما آن را مى 58ايد؟ ريزيد ديده آيا آن منى را كه مى 57كنيد؟ ايم چرا تصديق نمى آفريده

آوريم و شما را در  جاى شما مى اگر بخواهيم امثال شما را به 60تواند از فرمان ما جلوگيرى كند ايم و كسى نمى بر شما مقدر كرده
آيا  62گيريد؟ شما از چگونگى آفرينش نخستين خود آگاه شديد، پس چرا پند و عبرت نمى 61آفرينيم دانيد از نو مى وضعى كه نمى
گردانيم، و شما دچار  اگر بخواهيم آن را خشك مى 64ايم؟ رويانيد يا ما روياننده آيا شما آن را مى 63ايد؟ ديده كاريد چيزى را كه مى

آيا  68ايد؟ نوشيد ديده آيا آبى را كه مى 67ايم نصيب مانده بلكه بى 66ايم، گوييد كه ما زيان كرده و مى 65شويد افسوس و شگفتى مى
آيا آن  70كنيد؟ گردانيم، پس چرا سپاسگزارى نمى اگر بخواهيم آن را تلخ مى 69ايم؟ يد يا ما فرود آورندها شما آن را از ابر فرود آورده

ما آن آتش را وسيله توجه و استفاده  72ايم؟ ايد يا ما پديد آورنده آيا شما درخت آن را پديد آورده 71ايد؟ افروزيد ديده آتشى را كه مى
و اگر بدانيد، اين سوگندى بزرگ  75سوگند به جايگاه ستارگان، 74گوى نام خداوند بزرگ خويش تسبيح پس به 73مسافران ساختيم

  76است؛
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و فروفرستاده شده از جانب  79كه فقط پاكان به آن دسترسى دارند، 78در كتابى نهفته و محفوظ، 77كه اين قرآنى است ارجمند،

پس چرا  82دهيد كه آن را انكار كنيد؟ و بهره خود را اين قرار مى 81شماريد؟ آيا شما اين سخن را دروغ مى 80خداوند جهانيان است
و ما به او از شما نزديك تريم، ولى شما  84توانيد بكنيد؟ نگريد، كارى نمى و شما در آن هنگام مى 83آنگاه كه جان به گلو رسد،

پس اگر راست  86يابيد، شويد و به اعمال خويش جزا نمى در روز رستاخيز دوباره زنده نمىاگر قيامت را باور نداريد و  85بينيد نمى
اما اگر از  87دست شماست، هم اكنون دوباره جان را به او بازگردانيد اختيارى نيست و كار به گوييد و شما را آفريننده و صاحب مى

از نيك بختان بر تو سالم  90و اما اگر از نيك بختان باشد، 89وستآسايش و روزى نيكو و بهشت پرنعمت براى ا 88مقرّبان باشد،
اين سخن به يقين راست  94و به جهنّمش درافكنند 93با آب جوشان از او پذيرايى كنند، 92و اما اگر از دروغپردازان باشد، 91است

  96گوى نام خداوند بزرگ خويش تسبيح پس به 95و حقيقت است
 
  

  57سوره حديد 
  داراى بيست و نه آيه مدنى و

  نام خداوند بخشنده مهربان به

زنده . ها و زمين از آنِ اوست فرمانروايى آسمان 1گويند، و او توانا و حكيم است ها و زمين است خدا را تسبيح مى هرچه در آسمان
  3داند چيز را مى او ازلى و ابدى است، و پيدا و نهان است، و همه 2و او بر هر كارى تواناست. ميراند كند و مى مى
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آنچه در زمين فرورود و آنچه از آن بيرون آيد، و آنچه از . ها و زمين را در شش روز آفريد، آنگاه بر عرش قرار گرفت اوست كه آسمان

 4بيند كنيد مى خدا تمام كارهايى را كه مى. جا باشيد او با شماست و هر. داند آسمان فرود آيد و آنچه بر آسمان باال رود، همه را مى
كند، و به  كند و روز را داخل شب مى شب را داخل روز مى 5گردد ها و زمين از آنِ اوست، و همه كارها به خدا بازمى فرمانروايى آسمان

كسانى از شما . شما را در آن جانشين ديگران كرده انفاق كنيدبه خدا و پيامبر او ايمان بياوريد، و از آنچه  6هاست آگاه است آنچه در دل
كند كه به  كه پيامبر شما را دعوت مى آن آوريد؟ و حال چرا به خدا ايمان نمى 7كه ايمان آورده و انفاق كرده باشند، پاداشى بزرگ دارند

اوست كه بر بنده خود آياتى  8از شما تعهد گرفته استاگر باور داريد، خداوند پيش از اين، در اين مورد . خداوند خود ايمان بياوريد
چرا در راه خدا انفاق  9ها بيرون آورده و به نور برد، زيرا خدا نسبت به شما رئوف و مهربان است كند تا شما را از تاريكى روشن نازل مى

كّه انفاق كردند و در راه خدا جنگيدند، با ديگران كه پيش از فتح م كسانى. ها و زمين از آنِ خداست كه ميراث آسمان آن كنيد؟ و حال نمى
كه بعد از فتح مكّه انفاق كردند و در راه خدا جنگيدند، برتر و باالترند، ولى خدا به همه آنها پاداشى  آنها به مرتبت از كسانى. برابر نيستند

الحسنه و وام نيكو دهد تا خدا آن را براى او  كيست كه به خدا قرض 10كنيد آگاه است خدا از كارهايى كه مى. نيكو وعده داده است
  11چند برابر كند، و پاداشى پرارزش داشته باشد؟
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امروز شما را مژده باد به . رود بينى كه نورشان پيشاپيششان و در سمت راستشان به شتاب مى كه مردان و زنان مؤمن را مى روزى
كه مردان و زنان  روزى 12و اين همان كاميابى بزرگ است. در آن روان است، و در آن جاودان خواهيد بود هايى كه جويبارها بهشت

به عقب برگرديد و نورى : شود به آنها گفته مى. بگذاريد تا ما نيز از نور شما برگيريم: گويند اند مى كه ايمان آورده منافق به كسانى
منافقان، مؤمنان را ندا  13داخل آن رحمت و بيرون آن عذاب است. ى برآرند كه درى دارددر اين هنگام ميان آنها ديوار. بجوييد

ولى شما خود را به بال افكنديد و به انتظار نشستيد و شك كرديد و آرزوها شما را .چرا، بوديد: گويند دهند كه آيا ما با شما نبوديم؟ مى مى
كافران عوض و تاوانى بنابراين امروز از شماو از  14فريفت، تا اين كه فرمان خدا آمد و شيطان فريبكار شما را درباره خدا فريب داد

كه  آيا هنگام آن نرسيده است كه كسانى 15جايگاهتان آتش است، و آتش سزاوار شماست، كه بد سرانجامى است. شود پذيرفته نمى
هايشان به ياد خدا و آن سخن حق كه نازل كرده است نرم و فروتن گردد؟ و مانند كسانى نباشند كه پيش از اين به  اند دل ايمان آورده

بدانيد  16هايشان سخت شد، و بسيارى از ايشان از اطاعت خدا بيرون رفتند نها كتاب داده شد، و چون زمانى دراز بر آنها گذشت دلآ
مردان و  17ايم، تا درباره آنها بينديشيد روشنى براى شما بيان كرده هاى خود را به ما نشانه. كند كه خدا زمين را پس از مرگش زنده مى

كند و پاداشى  دهند، خدا آن را براى آنها چند برابر مى الحسنه و وام نيكو مى كنند و به خدا قرض دهند و انفاق مى ه مىزنانى كه صدق
  18پرارزش دارند
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كه  كسانىو . آنها پاداش و نور خويش را دارند. باشند كه به خدا و پيامبران او ايمان آوردند، راستگو و پيش خداوندشان گواه مى كسانى
بدانيد كه زندگى دنيا بازى و سرگرمى و تجمل و فخرفروشى به يكديگر و  19كافر شدند و آيات ما را دروغ شمردند، اهل جهنّم هستند

سپس آن گياه پژمرده شود و آن را . مانند بارانى كه گياه رويانيدن آن كشاورزان را به شگفت آورد. طلبى در اموال و فرزندان است افزون
و زندگى دنيا فقط وسيله . و در آخرت، هم عذاب سخت و هم آمرزش و خشنودى خدا هست. د بينى، و آنگاه خشك و خاشاك گرددزر

كه به خدا  بـراى رسيدن بـه آمرزش خداوندتان و بهشتى كه پهناى آن چون پهناى آسمان و زمين است، و براى كسانى 20فريب است
دهد، و خدا داراى  اين فضل خداست كه آن را به هر كس بخواهد مى. ده، بر يكديگر پيشى گيريدو پيامبران او ايمان دارند آماده ش

كه آن را پديد آوريم، در كتابى  رسد، پيش از آن هايتان به شما مى هر مصيبتى كه در زمين يا در جان 21بخشايش و لطف بيكران است



دهد  رود اندوهگين نشويد و براى آنچه به شما مى ه از دست شما مىتا بر آنچ 22كار براى خدا آسان است اين. نوشته شده است
هر كه . دارند ورزند و مردم را به بخل وامى آنها كه بخل مى 23خدا هيچ متكبر فخرفروشى را دوست ندارد،. شادمانى و سرمستى نكنيد

  24نياز و سزاوار ستايش است بگرداند بداند كه خدا بى نپذيرد و روى
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ما پيامبرانمان را با داليل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب آسمانى و وسيله سنجش حق و عدل نازل كرديم تا مردم عادل باشند و 

را كه در  و آهن را، كه در آن نيرويى سخت و هم سـودهـايـى بـراى مـردم اسـت، فروفرستاديم، تا خدا كسانى. عدالت را برقرار كنند
ما نوح و ابراهيم را به رسالت  25كنند معلوم دارد، كه خدا نيرومندو تواناست ب، او و پيامبرانش را يارى مىنهان و از صميم قل

برخى از آنها هدايت شدند، ولى بسياريشان از اطاعت خدا بيرون . فرستاديم، و در ميان فرزندانشان نبوت و كتاب آسمانى نهاديم
بن مريم را به رسالت فرستاديم و به او انجيل را عطا  دنبال آنها عيسى و به. ا فرستاديمسپس، از پى ايشان پيامبرانمان ر 26رفتند

و رهبانيت و ترك دنيا كردنى را كه از خود ساختند، ما بر آنها . كه از او پيروى كردند نرمى و مهربانى نهاديم كرديم، و در دل كسانى
ما به كسانى از ايشان . جستند، ولى آن را آن طور كه سزاوار بود رعايت نكردند ىواجب نكرده بوديم، بلكه خود در آن خشنودى خدا را م

ايد، از نافرمانى خدا  كه ايمان آورده اى كسانى 27كنند كه ايمان آوردند پاداششان را داديم، ولى بسيارى از آنها از فرمان خدا اطاعت نمى
شما را دو بهره دهد و به شما نورى عطا كند كه بدان راه بجوييد و به راه راست بترسيد و به پيامبر او ايمان بياوريد تا از رحمت خويش 
دست آنها نيست، و فضل و  تا اهل كتاب بدانند كه اختيار فضل خدا به 28رويد و شما را بيامرزد، كه خدا آمرزنده و مهربان است

  29ا داراى لطف و بخشايش بيكران استكند و خد دست خداست، كه آن را به هر كس بخواهد عطا مى بخشايش تنها به
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  58سوره مجادله 

  مدنى و داراى بيست و دو آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

شنود،  خدا گفت و گوى شما را مى. نمود، شنيد كرد و به خدا شكايت مى خدا سخن آن زن را، كه درباره شوهرش با تو گفت و گو مى
گويند كه پشت تو براى من چون پشت مادرم  به آنها مى[كنند  كسانى از شما كه زنان خويش را ظهار مى 1چون خدا شنوا و بيناست

. ، زنانشان مادرانشان نيستند]پايه است كنم، سخنشان بى يعنى از اين پس، تو بر من حرام هستى و من ديگر با تو نزديكى نمى. باشد مى
كه زنان  كسانى 2و خدا درگذرنده و آمرزنده است. گويند آنها سخنى ناروا و دروغ مى. اند اييدهمادرانشان تنها زنانى هستند كه آنها را ز

اين پندى . اى را آزاد كنند كه با يكديگر نزديكى كنند، بايد بنده گردند، پيش از آن كنند، و سپس از گفته خود برمى خويش را ظهار مى
اى براى آزادكردن نيابد، بايد پيش از نزديكى با  كه بنده كسى 3كنيد آگاه است ايى كه مىخدا از تمام كاره. شود است كه به شما داده مى

اين كفّاره براى آن است كه به خدا و پيامبر او ايمان . و هر كه نتواند، بايد شصت مستمند را طعام دهد. زن خود دو ماه پياپى روزه بگيرد
كه  شوند، چنان كنند خوار مى كه با خدا و پيامبر او مخالفت مى كسانى 4دارند اين حدود خداست و منكران عذابى دردناك. بياوريد

كه خدا همه آنها را براى رسيدگى به  روزى 5ايم، و كافران عذابى خواركننده دارند ما آياتى روشن نازل كرده. پيشينيانشان خوار شدند
خدا حساب اعمال آنها را دارد و حال كه آنها خود، . سازد كردند آگاه مى كند، و آنها را از نتيجه كارهايى كه مى حساب اعمالشان زنده مى

  6خدا بر هر چيزى گواه است. اند آن را از ياد برده
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داند؟ هيچ سه نفرى با هم نجوا نكنند و رازى نگويند، مگر اين كه خدا  ها و زمين است مى اى كه خدا هرچه را كه در آسمان آيا ندانسته

چهارمين آنهاست، و نه هيچ پنج نفرى، مگر اين كه او ششمين آنهاست، و نه كمتر از آن و نه بيشتر، مگر اين كه خدا با آنهاست، هر 
را كه از نجوا  كسانى 7داند كند، زيرا كه خدا هر چيزى را مى اند آگاه مى آنگاه روز قيامت آنها را از تمام كارهايى كه كرده. جا كه باشند

دهند، و به گناه و دشمنى و نافرمانى از پيامبر آهسته و نهانى  اند نديدى كه باز هم كارى را كه از آن منع شده بودند انجام مى هنهى شد
گويند كه خدا تو را بدان گونه سالم و درود  اى تو را سالم و درود مى آيند به گونه كنند، و وقتى پيش تو مى با يكديگر گفت و گو مى

كند؟ جهنّم براى آنها كافى است كه بدان  گوييم عذاب نمى خاطر سخنانى كه مى چرا خدا ما را به: گويند در دل خود مى نگفته است، و
كنيد، از  ايد، وقتى با يكديگر آهسته و نهانى گفت و گو مى كه ايمان آورده اى كسانى 8شوند، و جهنّم چه بدسرانجامى است درافكنده مى

مانى پيامبر نجوا نكنيد، بلكه به نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر نجوا كنيد، و از نافرمانى خدا، كه پيش او روى گناه و دشمنى و نافر
كه جز به اذن خدا هيچ زيانى به  آن نجواكردن كار شيطان است، براى اين كه مؤمنان را اندوهگين سازد، و حال 9آييد، بترسيد گرد مى
در مجالس جاى باز كنيد، : شود ايد، وقتى به شما گفته مى كه ايمان آورده اى كسانى 10خدا توكّل كنند و مؤمنان بايد بر. رساند آنها نمى

خدا مقام مؤمنان شما و . برخيزيد، برخيزيد: شود و چون به شما گفته مى. جاى باز كنيد، تا خدا هم در كار شما گشايش ايجاد كند
  11كنيد خبر دارد مام كارهايى كه مىخدا از ت. برد دانشمندان را به درجات باال مى
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كار براى شما بهتر و  اين. اى بدهيد خواهيد با پيامبر نجوا كنيد، پيش از گفت و گوى خود صدقه ايد، وقتى مى كه ايمان آورده اى كسانى
اى  آيا ترسيديد پيش از نجوا كردنتان صدقه 12دادن نداشتيد، خدا آمرزنده و مهربان است اما اگر چيزى براى صدقه. تر است پاك

كار را نكرديد، و خدا هم توبه شما را پذيرفت، پس نماز بخوانيد و زكات بدهيد و از خدا و پيامبر او اطاعت كنيد، كه خدا  بدهيد؟ چون اين
كنند؟ آنها از شما  ه دوستى مىرا كه با مردمى كه خدا بر آنها خشم گرفت آيا نديدى كسانى 13كنيد آگاه است از كارهايى كه مى

خدا براى آنها  14گويند دانند كه دروغ مى خورند و خود مى دروغ سوگند مى آنها بر دوستى شما به. مسلمانان نيستند و از آنها نيز نيستند
را از راه خدا  اند، و مردم سوگندهاى خود را چون سپرى ساخته 15كنند بد است عذابى سخت آماده كرده است، چون كارهايى كه مى

آنها اهل آتشند و هميشه در آن . كارشان نيايد اموال و فرزندان آنها در برابر خدا هيچ به 16آنها عذابى خواركننده دارند. اند بازداشته
خورند،  خورند، همان طور كه براى شما سوگند مى كند، و براى خدا سوگند مى كه خدا همه آنها را دوباره زنده مى روزى 17خواهند ماند

شيطان بر آنها مسلّط شده و ياد خدا را از خاطرشان برده  18بدانيد كه آنها دروغگو هستند. كار سودى خواهند برد پندارند كه از اين و مى
 كنند، در زمره كه با خدا و پيامبر او مخالفت و دشمنى مى كسانى 19بدانيد كه حزب شيطان همان زيانكارانند. آنها حزب شيطانند. است

  21شويم، زيرا خدا نيرومند و تواناست خدا مقرر كرده است كه من و پيامبرانم البته پيروز مى 20خوارترين مردمانند
  

)544(  
  

 
ورزند، دوستى  كه با خدا و پيامبر او مخالفت و دشمنى مى كنى كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند و با كسانى مردمى را پيدا نمى

هايشان نگاشته، و با  اينها هستند كه خدا ايمان را در دل. پدرانشان يا فرزندانشان يا برادرانشان و يا خويشانشان باشندكنند، اگرچه 
. كند كه در آن جويبارها روان است، و در آنجا جاودانند هايى داخل مى روحى از جانب خود نيرومندشان ساخته است، و آنها را به بهشت

  22بدانيد كه حزب خدا همان رستگارانند. آنها حزب خدا هستند. و آنها هم از خدا خشنودند خدا از آنها خشنود است
  



 
  59سوره حشْر 

  مدنى و داراى بيست و چهار آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

اوست كه كافران اهل كتاب را براى  1گويند، و او توانا و حكيم است ها و هرچه در زمين است خدا را تسبيح مى هرچه در آسمان
پنداشتند كه حصارهاى شهرشان در برابر  آنها هم مى. كرديد كه آنها بيرون روند شما گمان نمى. نخستين بار از سرزمينشان بيرون كرد

هايشان  كه خانه آن چنانهايشان ترس افكند،  كردند سراغ آنها آمد و در دل خدا از جايى كه تصور آن را نمى. خدا نگهدارشان خواهد بود
اگر خدا ترك ديار را بر آنها مقرّر نكرده بود، قطعا  2اى اهل بصيرت، عبرت بگيريد. كردند دست مؤمنان خراب مى دست خود و به را به

  3كرد، و آنها در آخرت عذاب آتش دارند آنها را در دنيا عذاب مى
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و هر كه با خدا مخالفت و دشمنى كند، بداند كه خدا . و پيامبر او مخالفت و دشمنى كردندخاطر آن بود كه آنها با خدا  اين عقوبت به

را كه از فرمان او  هر درخت خرمايى كه بريديد يا آن را بر جاى خود باقى گذاشتيد، به اذن خدا بود،تا خدا كسانى 4سخت كيفر است
دست آوردن آن هيچ اسب و اشترى  بر خود به غنيمت داد، شما براى بهآنچه خدا از اموال آنها به پيام 5كنند خوار كند اطاعت نمى

و آنچه خدا از اموال اهل آن  6خدا بر هر كارى تواناست. سازد كه بخواهد مسلّط مى نتاختيد، ولى خدا پيامبران خود را بر هر كسى
ماندگان است، تا ميان  ان و مستمندان و درراهها به غنيمت نصيب پيامبر خود كرد، متعلق به خدا و پيامبر و خويشان و يتيم قريه

از نافرمانى خدا بترسيد، . هرچه پيامبر به شما داد بگيريد، و از آنچه شما را از آن بازداشت، بازايستيد. دست نگردد ثروتمندان شما دست به
اند، و فضل و  اموالشان رانده شده مقدارى از اين غنايم متعلق به مهاجران فقيرى است كه از ديارشان و 7كه خدا سخت كيفر است

كه پيش از آمدن مهاجران، در سراى  و كسانى 8اينها راستگو هستند. كنند جويند، و خدا و پيامبر او را يارى مى خشنودى خدا را مى
به ايشان داده شده  دارند، و نسبت به آنچه سوى آنها هجرت كرده دوست مى اند، هر كس را كه به اند و ايمان آورده بوده[ مدينه[هجرت 

كه از بخل  و كسانى. دارند، هر چند خود بدان احتياج داشته باشند كنند، و آنها را بر خود مقدم مى در دل خويش احساس حسد نمى
  9خويش در امان بمانند رستگارند
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هاى ما  اند، بيامرز، و در دل را كه پيش از ما ايمان آوردهخداوندا، ما و برادرانمان : گويند اند مى كه پس از مهاجران و انصار آمده و كسانى
آيا منافقان را نديدى كه به دوستانشان از اهل كتاب،  10خداوندا، تو رئوف و مهربانى. كه ايمان دارند قرار نده اى نسبت به كسانى كينه

بريم، و اگر با شما  آييم، و بر ضد شما هرگز از كسى فرمان نمى مىاگر شما را بيرون كنند، ما نيز با شما بيرون : گفتند كه كافر بودند، مى
روند، و اگر  اگر آنها را بيرون كنند، با ايشان بيرون نمى 11گويند دهد كه آنها دروغ مى كنيم؟ خدا گواهى مى بجنگند، شما را يارى مى

ترسى  12شود گريزند و كمكى به آنها نمى ند، پشت كرده مىكنند، و اگر هم به يارى آنها برو بر ضد آنها جنگى درگيرد، ياريشان نمى
آنها فقط  13فهمند سبب است كه آنها مردمى هستند كه نمى اين بدان. كه از شما در دل دارند بيشتر از ترسى است كه از خدا دارند

تو آنها را با هم متحد . ياد استاختالفاتشان ميان خودشان ز. جنگند دستجمعى در شهرهاى حصاردار يا از پس ديوارها با شما مى
اينها همانند كسانى هستند كه  14خردند سبب آن است كه آنها مردمى بى اين به. هايشان از هم جداست كه دل آن پندارى، و حال مى



كافر شد،  و چون. كافر شو: همانند شيطان كه به انسان گفت 15آنها عذابى دردناك دارند. اندك زمانى پيش كيفر كارشان را چشيدند
  16ترسم اختيار جهانيان مى من از تو بيزارم، من از خدا صاحب: گفت
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كه ايمان  اى كسانى 17و سزاى ستمگران همين است. و سرانجامِ آن دو اين شد كه هر دو به آتش افتند و براى هميشه در آن بمانند
از نافرمانى خدا بترسيد، زيرا خدا از تمام . كند و هر كس بايد ببيند كه براى فرداى خود چه كارى مى. ايد، از نافرمانى خدا بترسيد آورده

آنها . رشان بردو مانند كسانى نباشيد كه خدا را از ياد بردند، و خدا هم توجه به خودشان را از خاط 18كنيد آگاه است كارهايى كه مى
اگر اين قرآن را  20بهشتيان موفق و كاميابند. دوزخيان با بهشتيان يكسان نيستند 19اند كسانى هستند كه از اطاعت خدا بيرون رفته

او  21زنيم، باشد كه بينديشند ها را براى مردم مى اين مثَل. ديدى كرديم، آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشيده مى بر كوه نازل مى
اى است كه جز او  او خداى يگانه 22داناى نهان و آشكار است و بخشنده و مهربان است. اى است كه جز او خدايى نيست خداى يگانه
. چيز و همه كس، و تواناى با جبروت بزرگ است بخش، نگهبان همه او فرمانرواى پاك، منزّه از هر عيب و نقص، ايمنى. خدايى نيست

. بخشِ صورتگر است او خداى آفريننده هستى 23سازند تا و بسى برتر و واالتر از چيزهايى است كه با او شريك مىمنزّه است خداى يك
  24گويند، و او توانا و حكيم است ها و زمين است همه تسبيح او مى هرچه در آسمان. هاى نيكو از آنِ اوست نام
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  60سوره ممتَحنَه 
  آيهمدنى و داراى سيزده 

  نام خداوند بخشنده مهربان به

كه آنها به  آن كنيد، و حال شما با آنها اظهار دوستى مى. ايد، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى نگيريد كه ايمان آورده اى كسانى
اختيارتان،  اى يگانه، صاحبخاطر اين كه به خد كنند، و پيامبر و شما را به سخن حقّى كه براى شما آمده ايمان ندارند و آن را انكار مى

ايد، چرا پنهانى با آنها دوستى  اگر براى جهاد در راه من و در طلب خشنودى من بيرون آمده. كنند ايد از ديارتان بيرون مى ايمان آورده
دوستى كند، از راه هر كس از شما كه با آنها . دانم كنيد مى داريد و چيزهايى را كه آشكار مى كنيد؟ من چيزهايى را كه پنهان مى مى

گشايند، و دوست دارند كه شما  اگر بر شما دست يابند، دشمن شما باشند، و دست و زبانشان را به آزارتان مى 1راست منحرف شده است
خدا تمام كارهايى . افكند خدا ميان شما جدايى مى. رسانند در روز قيامت خويشان و فرزندانتان هرگز به شما سودى نمى 2نيز كافر شويد

ما از شما و از : كه با او بودند براى شما سرمشق خوبى هستند، آنگاه كه به قوم خود گفتند ابراهيم و كسانى 3بيند كنيد مى را كه مى
ما آيين و روش شما را قبول نداريم، و ميان ما و شما هميشه دشمنى و كينه خواهد بود، مگر . تيد بيزاريمپرس هرچه جز خداى يكتا مى

طلبم، ولى براى  براى تو از خدا آمرزش مى: جز در گفتار ابراهيم به پدرش، كه به او گفت. اين كه تنها به خداى يگانه ايمان بياوريد
خداوندا، ما را  4سوى توست خداوندا، بر تو توكّل كرديم، و به تو روى آورديم، و بازگشت به. اجابت دعايم ضمانتى از جانب خدا ندارم

  5خداوندا، ما را بيامرز، كه تو توانا و حكيمى. وسيله آزمايش كافران نگردان
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نياز  بگرداند، بداند كه خدا بى نپذيرد و روىو هر كس . كه به خدا و روز قيامت اميد دارد آنها سرمشق خوبى براى شما هستند، براى كسى
خدا تواناست، و خدا آمرزنده و . شايد خدا ميان شما و كسانى از آنها كه با ايشان دشمنى داريد، دوستى پديد آورد 6و ستوده است
ا را از سرزمينتان بيرون اند و شم كه در امر دين با شما نجنگيده كردن با كسانى كردن و عدالت خدا شما را از نيكى 7مهربان است

خاطر دينتان جنگيدند و شما  كه با شما به خدا فقط شما را از دوستى با كسانى 8دارد، زيرا خدا مردم عادل را دوست دارد اند باز نمى نكرده
اى  9كه با آنها دوستى كنند، ستمكارند كسانى. دارد را از سرزمينتان بيرون كردند و بر بيرون كردنتان به هم كمك كردند بازمى

اگر آنها را مؤمن . البته خدا به ايمان آنها داناترست. نها را بيازماييدايد، هرگاه زنان باايمان مهاجر پيش شما آيند، آ كه ايمان آورده كسانى
و . و مردان كافر نيز براى اين زنان حالل نيستند. اين زنان براى مردان كافر حالل نيستند. شناختيد، پيش كافران بازشان نگردانيد

و بر شما گناهى نيست كه با آنها ازدواج . به ايشان بدهيد ]اند ادهاى را كه به اين زنان د مهريه[اند  هرچه آنها براى اين زنان خرج كرده
اگر زنان شما به كفر [و . و عقد زنان كافر را دستاويز قرار ندهيد و زنان كافر خود را نگه نداريد. كنيد، هرگاه مهرشان را به ايشان بدهيد

اند، بايد از  ايد، از كافران بخواهيد، و هرچه آنها خرج كرده كرده كه براى آنها هزينه ]اى مهريه[هرچه [ بازگشتند و پيش كافران رفتند
سوى كافران رفتند، و آنها  و اگر زنانى از شما به 10و خدا دانا و حكيم است. كند اين حكم خداست كه ميان شما حكم مى. شما بخواهند

كه همسرانشان  مقام مقابله به مثل برآمديد، به كسانى ايد ندادند، و نوبت به شما رسيد و در آنچه را كه براى آن زنان هزينه كرده
  11اند، بدهيد، و از نافرمانى خدا، كه به او ايمان داريد، بترسيد اى كه براى آنها كرده اند، به اندازه هزينه رفته
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با خدا شريك نسازند، و دزدى نكنند، و زنا اى پيامبر، هرگاه زنان باايمان پيش تو آيند كه با تو بيعت كنند، بر اين شرط كه چيزى را 
دروغ به شوهر خود نسبت ندهند، و در كارهاى نيك  نكنند، و فرزندان خود را نكشند، و فرزندى را كه در شكم دارند و از ديگرى است به

ايد،  كه ايمان آورده اى كسانى 12تتو را نافرمانى نكنند، با آنها بيعت كن و برايشان از خدا آمرزش بخواه، كه خدا آمرزنده و مهربان اس
   13اند آنها از آخرت نوميدند، همچنان كه كافران از خفتگان در گور قطع اميد كرده. با مردمى كه خدا بر آنها خشم گرفته دوستى نكنيد

 
 

 61سوره صف  
  مدنى و داراى چهارده آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

ايد، چرا به چيزى  كه ايمان آورده اى كسانى 1و او توانا و حكيم است. گويند است خدا را تسبيح مىها و هرچه در زمين  هرچه در آسمان
را دوست دارد كه متحد و  خدا كسانى 3آيد كه چيزى بگوييد و به آن عمل نكنيد خدا سخت به خشم مى 2كنيد؟ گوييد عمل نمى كه مى

: و ياد كن آنگاه كه موسى به قوم خود گفت 4جنگند ه باشند، در راه او مىمتشكل، همچون ديوار استوارى كه يكپارچه از سرب ريخت
هاى آنها را  دانيد من پيامبر خدا براى شما هستم؟ پس چون منحرف شدند، خدا هم دل كه مى آزاريد، درحالى اى قوم من، چرا مرا مى

   5كند برند، هدايت نمى خدا مردمى را كه از او فرمان نمى. منحرف كرد
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تورات را كه پيش از من بوده تصديق . اسرائيل، من پيامبر خدا براى شما هستم اى بنى: بن مريم گفت و باز ياد كن آنگاه كه عيسى

اما چون آن پيامبر براى آنها آيات روشن آورد، . دهم آيد و نام او احمد است، بشارت مى كنم، و شما را به پيامبرى كه پس از من مى مى



كه به اسالم  كس كه بر خدا دروغ بندد و از قول او دروغ بگويد، درحالى و كيست ستمكارتر از آن 6اين جادويى آشكار است: دگفتن
خواهند با سخنان خود نور خدا را خاموش كنند، اما خدا نور خود را كامل  مى 7كند شود؟ خدا مردم ستمكار را هدايت نمى دعوت مى

طور كامل بر تمام دين  او خدايى است كه پيامبر خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را به 8وش نيايدكند، هر چند كافران را خ مى
ايد، آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذاب  كه ايمان آورده اى كسانى 9آگاه سازد، هر چند مشركان را خوش نيايد

سود  دانيد كه اين به اگر دانا باشيد مى. ايمان بياوريد، و در راه خدا با مال و جانتان جهاد كنيدبه خدا و پيامبر او  10رهاند؟ دردناك مى
هاى پاكيزه و خوش در  هايى كه در آن جويبارها روان است، و به خانه بخشد، و شما را به بهشت خدا گناهانتان را مى 11شماست
. كمك الهى و فتحى نزديك است: و نعمت ديگرى كه آن را دوست داريد 12اين كاميابى بزرگ است. كند هاى جاويد، داخل مى بهشت

يار : بن مريم به حواريون گفت ايد، يار و مددكار خدا باشيد، همچنان كه عيسى كه ايمان آورده اى كسانى 13و مؤمنان را بدان بشارت ده
اسرائيل ايمان آوردند و گروهى كافر  پس گروهى از بنى. ما يار و مددكار خدا هستيم: و مددكار من در راه خدا كيست؟ حواريون گفتند

  14ودند بر ضد دشمنانشان كمك كرديم تا پيروز شدندو ما كسانى را كه ايمان آورده ب. شدند
  

)552(  
  

 
  62سوره جمعه 

  مدنى و داراى يازده آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

او خدايى است كه در ميان  1كنند ها و هرچه در زمين است خداى يكتا، آن فرمانرواى پاك تواناى حكيم را نيايش مى هرچه در آسمان
سوادان پيامبرى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنها بخواند و پاكشان سازد و به آنها كتاب و حكمت بياموزد، هر چند كه پيش  بى

و او توانا . رسالت فرستاد اند به هاى ديگرى از ايشان، كه هنوز به آنها نپيوسته و نيز آن پيامبر را بر گروه 2از آن در گمراهى آشكار بودند
كه تورات  حكايت كسانى 4و خدا داراى لطف بيكران است. كند اين لطف خداست كه آن را به هر كس خواهد عطا مى 3و حكيم است

 اما از آنها[كند  هايى را حمل مى به آنها داده شد و به آن مكلّف شدند، ولى به آن عمل نكردند، همچون داستان خرى است كه كتاب
: بگو 5كند خدا مردم ستمگر را هدايت نمى. چه بد است داستان مردمى كه آيات خدا را دروغ شمردند. ]برد اى نمى فهمد و بهره هيچ نمى

اما آنها  6گوييد آرزوى مرگ كنيد پنداريد كه در ميان مردم فقط شما دوستان خدا هستيد، پس اگر راست مى اى يهوديان، اگر مى
گريزيد، قطعا  اين مرگى كه از آن مى: بگو 7شناسد خدا ستمگران را خوب مى. كنند اند هرگز آرزوى مرگ نمى ه كردهخاطر كارهايى ك به

  8سازد كرديد، آگاه مى شويد، و خدا شما را از كارهايى كه مى آنگاه پيش آن داناى نهان و آشكار بازگردانده مى. رسد به شما مى
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اگر دانا باشيد، متوجه خواهيد . ايد، چون براى نماز روز جمعه آواز دهند، به نماز بشتابيد و داد و ستد را رها كنيد آوردهكه ايمان  اى كسانى
دنبال كسب معاش برويد و فضل خدا را  و چون نماز پايان يافت، در زمين پراكنده شويد، و به 9كار براى شما بهتر است شد كه اين

روند و تو را ايستاده در حال  سوى آن مى اى ببينند، به و چون تجارت يا سرگرمى 10اد كنيد، تا رستگار شويدبجوييد، و خدا را بسيار ي
  11دهندگان است آنچه پيش خداست از سرگرمى و تجارت بهتر است، و خدا بهترين روزى: بگو. كنند نماز رها مى

  
 



 
 

  63سوره منافقون 
  مدنى و داراى يازده آيه

  بخشنده مهرباننام خداوند  به

دهد كه  داند كه تو پيامبر او هستى، و خدا گواهى مى خدا مى. دهيم كه تو پيامبر خدايى گواهى مى: چون منافقان پيش تو آيند گويند
 2كنند آنها كار بدى مى. اند تا مردم را از راه خدا منحرف كنند سوگندهاى خود را سپرى ساخته 1گويند دروغ چنين سخنى مى منافقان به
هايشان مهر زده شد، و از اين رو ديگر حقيقت را درك  سبب است كه آنها ايمان آوردند، و سپس كافر شدند؛ بنابراين بر دل اين بدان

هايى  كه چوب دهى، گويى آورد، و چون سخن گويند به گفتارشان گوش مى چون آنها را ببينى ظاهرشان تو را به شگفت مى 3كنند نمى
چنين از حق منحرف  خدا بكشدشان كه اين. آنها دشمنند، از آنها برحذر باش. پندارند هر صدايى را بر ضد خود مى. ندتكيه داده به ديوار

  4شوند مى
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بينى كه با تكبر از  گردانند، و آنها را مى بياييد تا پيامبر براى شما از خدا آمرزش بخواهد، سرهاى خود را برمى: چون به آنها گفته شود

به حالشان تفاوتى نكند، چه برايشان آمرزش بخواهى و چه برايشان آمرزش نخواهى، خدا هرگز آنها را  5كنند كار خوددارى مى اين
به آنها كه پيش پيامبر : گويند آنها كسانى هستند كه مى 6نمايد كنند هدايت نمى خدا مردمى را كه از فرمانش اطاعت نمى. بخشد نمى

ها و زمين از آنِ خداست، ولى منافقان اين را در  هاى آسمان كه گنجينه آن تا از اطراف او پراكنده شوند، و حال خدا هستند چيزى ندهيد
كه عزّت از آنِ خدا و پيامبر او و  آن كنند، و حال چون به مدينه بازگرديم، قدرتمندان ما زبونان را از آنجا بيرون مى: گويند مى 7يابند نمى

ايد، اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكند، و هر كه  كه ايمان آورده اى كسانى 8دانند فقان اين را نمىمؤمنان است، ولى منا
خداوندا، چرا مرگ : كه مرگ يكى از شما فرارسد و بگويد ايم انفاق كنيد، پيش از آن از آنچه روزى شما كرده 9چنين كند، زيانكار است

خدا . اندازد چون اجل كسى فرارسد خدا هرگز آن را به تأخير نمى 10ى تا صدقه دهم و از شايستگان باشم؟مرا اندكى به تأخير نينداخت
  11كنيد آگاه است از كارهايى كه مى
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 64سوره تَغابن
  مدنى و داراى هجده آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

فرمانروايى خاص اوست، و ستايش فقط سزاوار اوست، و او بر هر . كنند مىها و هرچه در زمين است خدا را نيايش  هرچه در آسمان
 2بيند كنيد مى و خدا تمام كارهايى را كه مى. برخى از شما كافر و برخى از شما مؤمنيد. اوست كه شما را آفريد 1چيزى تواناست

آنچه را كه  3و بازگشت همه به پيشگاه اوست. هاى شما را نيكو كرد ها و زمين را بحق آفريد، و شما را نقشبندى كرد و صورت آسمان
آيا  4ها داناست داند، و خدا به راز دل كنيد نيز مى كنيد و آنچه را كه آشكار مى داند، و آنچه را كه پنهان مى ها و زمين است مى در آسمان



كه پيش از اين كافر شدند به شما نرسيده است؟ آنها عقوبت اعمالشان را چشيدند، و در آخرت هم عذابى دردناك خواهند  انىخبر كس
خواهد ما را  آيا بشرى مى: سبب آن است كه پيامبرانشان داليل روشن برايشان آوردند، اما آنها گفتند اين عقوبت و عذاب به 5داشت

 6نياز و سزاوار ستايش است خدا بى. نياز بود سالت آنها شدند و روى برتافتند، و خدا از ايمان آوردن آنها بىهدايت كند؟ بنابراين منكر ر
چرا، به خداوندم سوگند، كه شما حتما دوباره زنده و برانگيخته : بگو. شوند اند كه هرگز دوباره زنده و برانگيخته نمى كافران پنداشته

پس به خدا و پيامبر او و نورى كه نازل  7كار براى خدا آسان است و اين. كنند ايد آگاه مى رهايى كه كردهشويد، و آنگاه شما را از كا مى
روز، روز زيان  آن. آورد كه خدا همه شما را براى روز قيامت گرد مى روزى 8كنيد آگاه است خدا از كارهايى كه مى. ايم ايمان بياوريد كرده

بخشد و او را به  و هر كه به خدا ايمان بياورد و كار درست و شايسته كند، خدا گناهانش را مى. و حسرت و افسوس و پشيمانى است
  9اين همان كاميابى بزرگ است. كند، كه براى هميشه در آن خواهد ماند هايى كه در آن جويبارها روان است داخل مى بهشت
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 10و جهنّم چه بدسرانجامى است. اهل آتشند، و براى هميشه در آن خواهند ماندكه كافر شدند و آيات ما را دروغ خواندند،  و كسانى

از خدا  11خدا به هر چيزى داناست. كند هر كس به خدا ايمان بياورد، خدا قلبش را هدايت مى. رسد هيچ مصيبتى جز به اذن خدا نمى
خداى  12نيد كه وظيفه پيامبر ما فقط رساندن آشكار پيام ماستكار خوددارى كنيد، بدا اگر از اين. اطاعت كنيد و از پيامبر اطاعت كنيد

ايد، برخى از همسران و  كه ايمان آورده اى كسانى 13يكتاست كه هيچ خدايى جز او نيست، و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكّل كنند
اموال  14د، خدا هم آمرزنده و مهربان استو اگر درگذريد و چشم بپوشيد و ببخشايي. از آنها حذر كنيد. فرزندان شما دشمن شما هستند

توانيد از نافرمانى خدا بپرهيزيد، و  بنابراين تا مى 15و فرزندان شما فقط براى آزمايش شما هستند، و پاداش بزرگ پيش خداست
 16و رستگار است و هر كه از بخل نفس خويش در امان ماند موفق. بشنويد، و اطاعت كنيد و انفاق كنيد كه براى خود شما بهتر است

و  17خدا قدرشناس و بردبار است. آمرزد كند، و شما را مى الحسنه و وامى نيكو دهيد، آن را براى شما چند برابر مى اگر به خدا قرض
  18داناى نهان و آشكار است و توانا و حكيم است
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  65سوره طالق 
  مدنى و داراى دوازده آيه

  مهرباننام خداوند بخشنده  به

بعد از سرآمدن قاعدگى و پس از پاك شدن آنها از آن، كه [خواهيد زنان را طالق دهيد، آنها را به هنگام عده ايشان  اى پيامبر، وقتى مى
طالق دهيد، و حساب عده را نگه داريد، و از  ]تواند آغاز شود در آن پاكى آميزش هم صورت نگرفته باشد، يعنى زمانى كه عده مى

كه  هايشان بيرون نكنيد، و خود نيز بيرون نروند، مگر آن اند از خانه و آنها را تا در عده. اختيار شماست بپرهيزيد نافرمانى خدا كه صاحب
دانى،  مى تو چه. خود ستم كرده استو هر كه از حدود خدا تجاوز كند، به . اين حدود خداست. مرتكب شوند[ زنا[كار زشت آشكارى 

پايان رسيد، يا به نيكى نگاهشان داريد و يا به نيكى از آنها جدا شويد،  و چون عده آنها به 1شايد خدا پس از اين وضعيتى تازه پديد آورد
ن چيزى است كه هر كس كه به اي. خاطر خدا با راستى و درستى ادا كنيد و دو تن عادل از خودتان را به شهادت گيريد، و شهادت را به

از گناه و [و هر كس از نافرمانى خدا بپرهيزد، خدا براى او راهى براى بيرون شدن . شود خدا و روز قيامت ايمان دارد، بدان اندرز داده مى



چون خدا كار . افى استو هر كس بر خدا توكّل كند، خدا براى او ك. دهد برد او را روزى مى و از جايى كه گمان نمى 2گشايد، مى ]اندوه
اند، اگر  از زنان شما، آنها كه از حيض و قاعده شدن نوميد شده 3اى معين كرده است خدا براى هر چيزى اندازه. دهد خود را انجام مى
. ماه استشان سه  اند عده كه در سن حيض ديدن هستند ولى هنوز حيض نديده و نيز زنانى كه با آن. شان سه ماه است شك داريد، عده
اين فرمان  4كند و هر كس از نافرمانى خدا بپرهيزد، خدا كار او را آسان مى. شان تا هنگامى است كه وضع حمل كنند و زنان باردار عده

   5گرداند بخشد و پاداشش را بزرگ مى و هر كس از نافرمانى خدا بپرهيزد، خدا گناهانش را مى. خداست كه براى شما نازل كرده است
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و آنها را نيازاريد . قدر توانايى خويش، منزل دهيد جا كه خود سكونت داريد، به در همان ]شان تا سرآمدن عده[را  ]طالق داده شده[زنان 

و اگر باردارند، خرجشان را بدهيد تا وضع حمل . ]و آنها مجبور شوند براى رهايى خود، از حقوق خويش بگذرند[تا بر آنها تنگ گيريد 
و اگر به توافق . و با يكديگر به نيكى و شايستگى مشورت و سازش كنيد. دهند مزدشان را بدهيد و اگر فرزند شما را شير مى. كنند

كه تنگدست است، به  هر كه توانگرست، به اندازه توانايى خود خرج كند، و هر 6كودك را شير دهد ]دايه[نرسيديد، زن ديگرى 
خدا پس از سختى . كند اى كه به او داده است، مكلّف نمى كس را، جز به اندازه خدا هيچ. اى كه خدا به او داده است، خرج كند اندازه

م، و به سختى از آنها حساب كشيدي چه بسيار شهرها كه از فرمان خداوندشان و پيامبران او سرپيچى كردند و ما به 7آورد آسانى پديد مى
خدا براى آنها عذابى سخت آماده  9تا كيفر كردار خويش را چشيدند، و عاقبت كارشان زيانكارى بود 8عذابى زشت عذابشان كرديم،

پيامبرى كه  10خدا براى شما قرآن را نازل كرده است؛. ايد، از نافرمانى خدا بپرهيزيد بنابراين اى خردمندانى كه ايمان آورده. كرده است
ها به نور  اند از تاريكى را كه ايمان آورده و كارهاى درست و شايسته كرده خواند، تا كسانى وشن و روشنگر خدا را براى شما مىآيات ر

كند كه جويبارها در آن روان است و براى  هايى داخل مى هر كه به خدا ايمان بياورد و كار درست و شايسته كند، خدا او را به بهشت. برد
. خدا كسى است كه هفت آسمان و همانند آنها زمين بيافريد 11محقّقا خدا روزىِ او را نيكو ساخته است. خواهد ماند هميشه در آنجا

  12آيد، تا بدانيد كه خدا بر هر چيزى تواناست، و علم خدا هر چيزى را دربر گرفته است فرمان او ميان آنها فرود مى
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  66سوره تحريم 

  دوازده آيهمدنى و داراى 
  نام خداوند بخشنده مهربان به

كنى؟ و خدا آمرزنده و مهربان  خاطر خشنود ساختن همسرانت، بر خود حرام مى اى پيامبر، چرا چيزى را كه خدا براى تو حالل كرده، به
خدا موالى . استواجب كرده  ]كه آن سوگندها برخالف حكم خدا باشد در صورتى[خدا براى شما گشودن سوگندهايتان را  1است

آنگاه كه پيامبر با يكى از همسرانش سخنى به راز گفت، چون همسرش آن راز را به زن ديگر گفت،  2شماست، و او دانا و حكيم است
چون آن را به همسر خود گفت، . و خدا پيامبر را بر اين امر آگاه كرد، پيامبر برخى از آن را به او گفت، و از برخى ديگر چشم پوشيد

اينك اگر شما دو زن به درگاه  3خداى داناى آگاه به من خبر داد: چه كسى تو را از اين امر آگاه كرد؟ پيامبر گفت: رش به او گفتهمس
هايتان منحرف شده است، و اگر بر ضد او با هم همدست شويد، خدا و جبرئيل و مؤمنان درستكار و  خدا توبه كنيد سزاست، زيرا كه دل

بسا كه خدا زنانى بهتر از  اگر پيامبر شما را طالق دهد، چه 4باشند او هستند، و غير از آنها فرشتگان هم پشتيبان او مى شايسته يار و ياور
دار باشند؛ چه شوهر ديده و چه  گر، عبادت پيشه و روزه زنانى كه تسليم حكم خدا، مؤمن، فرمانبردار، توبه: شما به او عوض دهد

ها هستند، حفظ كنيد؛ آتشى كه بر  ايد، خود و خانواده تان را از آتشى كه سوخت آن، مردم و سنگ آوردهكه ايمان  اى كسانى 5دوشيزه



كنند، و هر فرمانى كه به آنها داده شود، انجام  آن فرشتگان خشن و سختگير نگهبانند، و از آنچه خدا به آنها فرمان داده سرپيچى نمى
  7بينيد ايد مى شما فقط جزاى كارهايى را كه كرده. اى كافران، امروز عذر نياوريد 6دهند مى
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ايد، صميمانه و از روى اخالص به درگاه خدا توبه كنيد، باشد كه خداوندتان گناهانتان را ببخشد و شما را به  كه ايمان آورده اى كسانى

نورشان . سازد اند خوار نمى را كه با او ايمان آورده كسانىكه خدا، پيامبر و  هايى داخل كند كه در آن جويبارها روان است، در روزى بهشت
اى پيامبر، با  8خداوندا، نور ما را كامل گردان و ما را بيامرز، كه تو بر هر كار توانايى: گويند رود و مى پيشاپيششان و سمت راستشان مى

خدا براى كافران، زن نوح و زن لوط را  9سرانجامى استجاى آنها جهنّم است كه بد. كافران و منافقان مبارزه كن و بر آنها سخت گير
و آن دو پيامبر نتوانستند در . مثَل زده است، كه اين دو، همسر دو بنده شايسته و درستكار از بندگان ما بودند، و به آنها خيانت كردند

و خدا براى مؤمنان همسر فرعون را  10ش شويدبا ديگر دوزخيان داخل آت: و به آنها گفته شد. برابر خدا كارى براى آنها انجام دهند
اى بساز، و مرا از فرعون و كردار او نجات بده و مرا از  خداوندا، براى من پيش خودت در بهشت خانه: مثَل زده است، آنگاه كه گفت

و او سخنان . و نيز مريم دختر عمران را مثَل زده است كه عفت خود را حفظ كرد و ما از روح خود در او دميديم 11مردم ستمكار برهان
  12هاى او را تصديق كرد و از فرمانبرداران خدا بود خداوند خويش و كتاب
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  67سوره ملك 
  مكّى و داراى سى آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

خدايى كه مرگ و زندگى را آفريد تا شما را بيازمايد كه  1دست اوست، و او بر هر چيزى تواناست كه فرمانروايى به بزرگ است خدايى
در آفرينش خداى رحمان . كه هفت آسمان را طبقه طبقه روى هم بيافريد همان 2كدامتان به عمل بهتريد، و او توانا و آمرزنده است

جا را نگاه كن، تا نگاهت خسته و درمانده به  باز دوباره همه 3بينى؟ بنگر آيا خلل و كمبودى مى باز. بينى نظمى و نقصانى نمى هيچ بى
ما آسمان دنيا را به چراغ ستارگان بياراستيم، و آنها را وسيله دوركردن شياطين گردانيديم، و براى آنها عذاب آتش  4سويت بازگردد

چون در  6و جهنّم چه بدسرانجامى است. كافر شدند، عذاب جهنّم را در پيش دارندكه به خداوند خود  كسانى 5ايم سوزان آماده كرده
هرگاه . نزديك است كه جهنّم از شدت خشم پاره پاره شود 7شنوند جوشد مى كه مى جهنّم افكنده شوند، خروش جانخراش آن را درحالى

: گويند مى 8آيا پيامبرى كه شما را از عذاب خدا بيم دهد برايتان نيامد؟: پرسند كه گروهى در آن افكنده شوند، نگهبانان آن از ايشان مى
و  9ده است و شما در گمراهى بزرگى هستيددهنده آمد، ولى ما او را دروغگو خوانديم، و گفتيم كه خدا چيزى نازل نكر آرى، بيم

. كنند پس به گناه خويش اعتراف مى 10انديشيديم، اينك از اهل جهنّم نبوديم شنيديم و يا خود مى اگر ما سخن ايشان را مى: گويند مى
ترسند، آمرزش الهى و  ىكه در نهان و در دل خود از نافرمانى خداوندشان م كسانى 11بدا به حال اهل آتش، كه لعنت خدا بر آنهاست

  12پاداشى بزرگ دارند
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كس كه چيزى را آفريده،  آيا آن 13ها آگاه است داند، چون او به راز دل اگر سخن خود را پنهان داريد يا آن را آشكار كنيد، خدا آن را مى

خدايى است كه زمين را براى شما رام ساخت، پس در او  14كه او دقيق و آگاه است آن شناسد و از آن اطالع ندارد؟ و حال آن را نمى
آيا از خدايى كه در  15سوى اوست اطراف آن بگرديد، و از روزى او بخوريد، و بدانيد كه دوباره زنده شدن و برانگيخته شدن شما به

ايد  ايى كه در آسمان است امان يافتهآيا از خد 16ايد كه زمين را به لرزش درآورد و زمين شما را در خود فروبرد؟ آسمان است امان يافته
كه پيش از آنها بودند نيز پيامبران و وعده  كسانى 17زودى خواهيد دانست كه عذاب من چگونه است كه بادى سنگبار بر شما فرستد؟ به

گشايند و گاه  اه بال مىاند كه گ آيا پرندگانى را كه در باالى سرشان در پروازند نديده 18عذاب من چگونه بود؟. عذاب را دروغ شمردند
كس كه سپاه شما باشد و شما  يا آن 19چيز بيناست دارد، كه او به همه كس جز خداى رحمان آنها را در هوا نگه نمى زنند؟ هيچ بال مى

يا كيست كه به شما روزى دهد، اگر خدا روزى خود را  20را كمك كند، غير از خداى رحمان كيست؟ كافران دچار فريب هستند
كه  تر است يا كسى رود هدايت يافته كس كه نگونسار بر چهره خود راه مى آيا آن 21اند دارد؟ اما كافران در سركشى و نفرت فرورفتهباز

اما شما چه كم . خداست كه شما را بيافريد، و به شما گوش و چشم و دل عطا كرد: بگو 22رود؟ بر پاى ايستاده و بر راه راست مى
: گويند مى 24شويد خداست كه شما را در زمين پراكند، و شما در قيامت دوباره زنده شده و پيش او جمع مى: گوب 23گزاريد سپاس مى

طور آشكار و صريح شما را از عواقب  علم آن فقط پيش خداست و من فقط به: بگو 25گوييد اين وعده كى خواهد بود؟ اگر راست مى
  26ترسانم كفر و زشتكارى و از عذاب خدا مى
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اين همان چيزى است كه : هاى كافران در هم رود و گرفته شود و به آنها گفته شود و آنگاه كه آن وعده و عذاب را نزديك ببينند، چهره
اند هالك كند يا بر ما رحمت آورد، چه كسى كافران را از عذاب  را كه با من به من بگوييد كه اگر خدا مرا و كسانى: بگو 27خواستيد مى
زودى خواهيد  و شما به. او خداى رحمان است؛ به او ايمان آورديم، و بر او توكّل كرديم: بگو 28دارد؟ ردناك خدا در امان نگه مىد

به من بگوييد كه اگر آب شما به زمين فرورود، چه كسى باز برايتان آب روان : بگو 29دانست كه چه كسى در گمراهى آشكار است
  30آورد؟ گوارا مى

 
  

  68سوره قلم 
  مكّى و داراى پنجاه و دو آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

 4و تو اخالقى واال دارى 3پايان دارى و تو پاداشى بى 2كه تو به لطف خداوندت ديوانه نيستى 1نويسند، سوگند به قلم و آنچه مى. نون
را كه از راه او منحرف  خداوند تو كسى 6كه كدام يك از شما كم خرد و فريب خورده است 5زودى خواهى ديد و آنها هم خواهند ديد، به

دوست دارند كه  8بنابراين، از منكران دروغپرداز اطاعت نكن 7شناسد يافتگان را نيز از همه بهتر مى شناسد، و او هدايت شده خوب مى
كه عيبجوست و براى سخن چينى اينجا و  10اى هم اطاعت نكن، فرومايهو از هر سوگند خورنده  9تو نرمى كنى تا آنها هم نرمى كنند

علت آن  كند به و اين كارهايى كه مى 13و درشتخو و زنازاده است، 12و مانع خير است و متجاوز و گناهكار است، 11رود، آنجا مى
   15هاى پيشينيان است انهاينها افس: چون آيات ما بر او خوانده شود، گويد 14است كه داراى مال و فرزندان است
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ما آنها را آزموديم، همچنان كه صاحبان آن باغ را آزموديم، آنگاه كه سوگند ياد كردند كه صبحگاهان  16بر بينى او داغ خواهيم نهاد

 19پس شبانگاه كه آنها در خواب بودند به فرمان خداوندت آفتى بر باغ رسيد 18و ان شاء اللّه نگفتند 17هاى باغ را خواهند چيد ميوه
سوى كشت  خواهيد ميوه بچينيد، صبح زود به كه اگر مى 21سحرگاهان يكديگر را صدا زدند، 20و باغ خشك و خالى از ميوه شد

و  24چ بينوايى در باغ به شما وارد شودكه امروز نگذاريد هي 23گفتند، پس به راه افتادند و آهسته به هم مى 22خويش برويد
ما راه را گم : چون باغ را ديدند گفتند 25پنداشتند ها توانا مى كه خود را بر منع بينوايان و برداشت ميوه صبحگاهان بيرون شدند، درحالى

: گفتند 28گوييد؟ ا تسبيح نمىآيا به شما نگفتم كه چرا خدا ر: خردمندترينشان گفت 27ايم نه، بلكه به كلى محروم شده 26ايم كرده
واى بر ما، كه سركش : و گفتند 30پس روى به يكديگر كرده و به سرزنش هم پرداختند 29ايم منزّه است خداوند ما، ما ستمكار بوده

نين است، و عذاب دنيا چ 32اميد است كه خداوند ما در عوض، بهتر از آن را به ما عطا كند، كه ما به خداوند خود مشتاقيم 31ايم بوده
را كه تسليم  آيا ما كسانى 34هاى پرنعمت دارند پرهيزگاران پيش خداوندشان بهشت 33تر است عذاب آخرت، اگر بدانند، مسلما بزرگ

آيا كتابى آسمانى داريد كه آن را  36كنيد؟ شود، چگونه داورى مى شما را چه مى 35دهيم؟ فرمان ما هستند همچون گناهكاران قرار مى
رسد، و طبق آن شما حق  يا با ما پيمانى داريد كه تا روز قيامت مى 38و هرچه دلخواه شماست در آن نگاشته شده است؟ 37د،خواني مى

يا آنها شريكانى براى خدا دارند؟ اگر  40از آنها بپرس كه كدامشان ضامن اين ادعاست؟ 39خواهيد حكم كنيد؟ داريد كه هرچه مى
كردن  كه قيامت بيايد و پرده برداشته شود و آنها را به سجده خدا بخوانند، اما سجده روزى 41گويند شريكانشان را بياورند راست مى

  42نتوانند
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آن، آنگاه كه تندرست بودند، به سجده دعوت پيش از . ديدگانشان از وحشت به زير افتاده و خوارى و ذلّت آنها را فروگرفته است

كه در نيابند،  اندك آنها را، چنان اندك. شمرد واگذار كه قرآن را دروغ مى پس مرا با كسى 43كردند شدند، اما سجده نمى مى
ى كه بار غرامتش خواه يا مگر از آنها مزدى مى 45دهم، كه مكر و تدبير من دقيق و استوار است و به آنها مهلت مى 44گيريم فرومى

نباش ]يونس[منتظر فرمان خداوند خود باش، و چون صاحب ماهى  47نويسند؟ يا از غيب آگاهند و آن را مى 46برايشان گران است؟
به  ]از شكم ماهى[اگر لطف خداوندش شامل حالش نبود، نكوهش شده  48كه با دلى پراندوه در شكم ماهى ندا داد و خدا را خواند

كافران چون قرآن را شنيدند، نزديك بود كه با  50پس خداوندش او را برگزيد و از شايستگانش كرد 49افتاد صحراى خشك مى
  52كه قرآن تذكّر و پندى براى جهانيان است آن و حال 51گويند كه او ديوانه است خود، تو را بلغزانند، و مى[ و نگاه[چشمان 

 
  

  69سوره حاقَّه 
  مكّى و داراى پنجاه و دو آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

 3دانى كه آن رخداد به حقيقت پيوستنى چـيست؟ مى و تو چه 2آن رخداد به حقيقت پيوستنى چيست؟ 1آن رخداد به حقيقت پيوستنى
و اما قوم عاد  5اما قوم ثمود به آن بانگ هولناك هالك شدند 4را دروغ شمردند ]قيامت[قوم ثمود و قوم عاد آن رويداد در هم كوبنده 

ديدى  و در آنجا مردم را مى. كه خداوند آن را هفت شب و هشت روز پياپى بر آنها گماشت 6به تندبادى سخت و سرد نابود گرديدند،



 بينى كه باقى مانده را مى آيا از آنها كسى 7اند هاى خشك و بر خاك افتاده درختان خرما بر زمين افتاده و از پاى درآمده كه چون تنه
  8باشد؟
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آنها از فرمان پيامبر خداوندشان  9كردند كه پيش از او بودند و مردم شهرهاى زير و رو شده قوم لوط كارهاى خطا مى و فرعون و كسانى

تا آن را  11چون آب طغيان كرد، ما شما را بر كشتى سوار كرديم، 10سرپيچيدند، و خداوند نيز آنها را به عذابى سخت گرفتار كرد
و زمين و  13و چون يك بار در صور دميده شود، 12هاى شنوا آن پند را بشنود و آن را فراگيرد براى شما تذكّر و پندى سازيم، و گوش

روز آسمان سست  و آن 15روز واقعه قيامت رخ داده است آن 14باره در هم كوبيده و متالشى گردند، ها از جاى بركنده شوند و يك كوه
 17كنند روز عرش خداوندت را هشت فرشته بر فراز سرشان حمل مى هاى آسمان باشند، و آن و فرشتگان بر كناره 16شكافدشود و ب

دست راستش داده شود،  كه نامه اعمالش به اما كسى 18ماند شويد، و هيچ كارتان پنهان نمى روز شما به پيشگاه خدا عرضه مى آن
اى  پس او در زندگانى خوش و پسنديده 20من يقين داشتم كه حسابم را خواهم ديد 19خوانيدبياييد و نامه اعمال مرا ب: گويد مى

بخوريد و بياشاميد، گواراتان باد، به پاداش كارهايى كه در روزگاران  23هايش در دسترس است كه ميوه 22در بهشت برين، 21:است
اى كاش نامه اعمالم به من داده : گويد دست چپش داده شود، مى هكه نامه اعمالش ب و اما كسى 24ايد گذشته، در دنيا انجام داده

و قدرتم از دست  28اى نداشت ثروتم برايم فايده 27اى كاش مرگ پايان كار بود 26دانستم حسابم چيست و من نمى 25شد نمى
رى كه درازاى آن هفتاد ذراع و او را با زنجي 31آنگاه به جهنّمش درافكنيد 30خطاب قهر رسد كه بگيريدش و زنجيرش كنيد 29رفت

و مردم را به غذادادن به بينوايان تشويق  33زيرا كه او به خداى بزرگ ايمان نداشت 32]و به ميان آتشش بكشيد[است سخت ببنديد 
  34كرد نمى
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كه آن را فقط خطاكاران  36و غذايى جز چرك و خون دوزخيان ندارد، 35پس امروز او در اينجا هيچ دوستى كه حمايتش كند، ندارد
. و سخن شاعرى نيست 40اى بزرگوار است، كه قرآن سخن فرستاده 39بينيد، و آنچه نمى 38بينيد، سوگند به آنچه مى 37خورند مى

اى از جانب خداوند جهانيان  فروفرستاده 42گيريد چه اندك پند مى. و سخن كاهنى نيز نيست 41آوريد اندكى از شما ايمان مى
و  45گرفتيم، ما با دست قدرت خود او را مى 44گفت، دروغ از قول ما مى بست و به ر پيامبر بعضى از سخنان را به ما مىاگ 43است

دانيم كه  ما مى 48قرآن تذكّرى براى پرهيزگاران است 47توانست مانع شود يك از شما هم نمى و هيچ 46كرديم، رگ دلش را پاره مى
نام  پس به 51و اين قرآن حقيقت محض است 50و اين قرآن مايه حسرت كافران است 49يدشمار برخى از شما آن را دروغ مى
  52گوى خداوند بزرگ خويش تسبيح

 
  

  70سوره معارج 
  مكّى و داراى چهل و چهار آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به



از جانب خداست، كه مالك  2تواند آن را از كافران بازدارد كس نمى عذابى كه هيچ 1كسى درباره عذابى كه فرود خواهد آمد، سؤال كرد،
آنها  5پس صبر كن، صبرى نيكو 4روند سوى او باال مى كه مقدار آن پنجاه هزار سال است، به فرشتگان و روح، در روزى 3هاست آسمان

ها چون پشم زده، متالشى  و كوه 8كه آسمان چون فلز گداخته شود، روزى 7بينيم و ما آن را نزديك مى 6بينند، روز را دور مى آن
  10و هيچ خويشاوند و دوستى از حال خويشاوند و دوست خود نپرسد، 9گردد،
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و خويشاوندانش را،  12و همسر و برادرش را، 11توانست فرزندانش را، كند كه كاش مى گناهكار آرزو مى. دهند به يكديگر نشانشان مى

نه،  14روز نجات پيدا كند و هر كه را در روى زمين است، همه را يكجا به عوض دهد تا خود از عذاب آن 13دادند، كه پناهش مى
حق پشت كرده و از  و هر كس را كه به 16كَنَد و آتش آن پوست سر و تن را مى 15ور است، هرگز چنين نخواهد شد، كه جهنّم شعله

تاب آفريده شده  راستى كه انسان حريص و بى به 18خواند و آن را كه مال گردآورده و اندوخته به خود مى 17ا سرپيچيده،فرمان خد
و چون خيرى و مالى به او رسد، از رساندن آن به ديگران خوددارى  20كند؛ تابى مى چون بدى و رنجى به او رسد، بى 19است
براى  24و آنها كه در اموالشان حقى است معلوم، 23آورند جاى مى يوسته نمازشان را بهآنها كه پ 22:مگر نمازگزاران 21ورزد مى

كس از عذاب خداوندش  چون هيچ 27و آنها كه از عذاب خداوندشان هراسانند، 26و آنها كه روز جزا را باور دارند 25خواهنده و محروم
صورت سزاوار سرزنش  در مورد همسران يا كنيزانشان، كه در اين مگر 29دارند، و آنها كه شرمگاه خود را نگه مى 28در امان نيست

و آنها كه  32كنند ها و پيمان خويش را مراعات مى و آنها كه امانت 31كه غير از اين بجويند، تجاوزكارند اما كسانى 30نيستند
اينها هستند كه در بهشت، محترم و  34ندكن و آنها كه از نمازشان مواظبت مى 33كنند راستى و درستى ادا مى هاى خود را به شهادت

آيا هر يك از آنها اميد دارد كه به  37گروه گروه، از راست و از چپ 36شتابند؟ سوى تو مى براى چه كافران به 35گرامى هستند
  39ايم دانند آفريده ما آنها را از چيزى كه خود مى. نه، هرگز چنين نيست 38بهشت پرنعمت داخل شود؟
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كار وامانده نخواهيم  كه مردمى بهتر از ايشان به جايشان بياوريم، و در اين 40ها سوگند كه ما تواناييم، ها و مغرب به خداوند مشرق
كه  روزى 42اند، ببينند هاى خود سرگرم باشند و با بازيچه دنيا بازى كنند، تا روزى را كه وعده داده شده بگذار تا با بيهوده گويى 41شد

. ديدگانشان از وحشت فروافتاده و خوارى آنها را فروگرفته است 43دوند سوى بتانشان مى كه گويى به از گورها بيرون آيند، چنان شتابان
  44شد اين همان روزى است كه به آنها وعده داده مى

 
  

  71سوره نوح 
  مكّى و داراى بيست و هشت آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

نوح به قوم خود  1كه عذابى دردناك به آنها برسد، هشدار بده فرستاديم و به او گفتيم كه به قومت، پيش از آنما نوح را پيش قومش 
كه خداى يگانه را بندگى كنيد و از نافرمانى و عذاب او بترسيد و از من اطاعت  2دهم، اى قوم من، من آشكارا به شما هشدار مى: گفت
چون اگر بدانيد، وقتى مهلت خدا به سر آيد، ديگر به . ، و مرگ شما را تا هنگامى معين به تأخير اندازدتا خدا گناهانتان را بيامرزد 3كنيد،



اما دعوت من فقط بر فرار  5خداوندا، من قوم خود را شب و روز دعوت كردم،: چون سخن نوح را نپذيرفتند، نوح گفت 4افتد تأخير نمى
هايشان را  هايشان كردند و جامه كه كارى كنند تا تو آنها را بيامرزى، انگشتانشان را در گوشمن هرگاه آنها را دعوت كردم  6آنها افزود

پس به آواز بلند دعوتشان  7بر سر كشيدند، تا مرا نبينند و سخنم را نشنوند، و در كار خود اصرار كردند و سخت تكبر و سركشى نمودند
از خداوند خود آمرزش بخواهيد كه او آمرزگار : و به آنها گفتم 9نهان آنها را خواندم آنگاه دعوتم را علنى ساختم و باز آشكارا و 8كردم
  10است
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شما را چه  12ها و نهرها پديد آورد و شما را به اموال و فرزندان كمك كند، و برايتان باغ 11تا از آسمان برايتان باران فراوان فرستد،

شما را به  ]انگيز طورى بس شگفت به حكمت بالغه و قدرت كامله خود، به[كه او  آن و حال 13شده كه متوجه عظمت خدا نيستيد؟
بينيد كه خدا چگونه هفت آسمان را طبقه طبقه  آيا نمى 14گوناگون آفريده است ]هاى ها و رنگ ها و اندام صورت به[مراحل مختلف و 
 17خدا شما را چون گياهى از زمين برويانيد 16را چراغى درخشان كرد؟ و ماه را در آنها تابان ساخت، و خورشيد 15روى هم بيافريد؟

خدا زمين را براى شما چون فرشى  18آورد گرداند، و باز شما را براى دادن جزاى اعمالتان از آن بيرون مى سپس شما را به آن بازمى
خداوندا، آنها از فرمان من سرپيچى كردند، و از كسى پيروى نمودند كه : نوح گفت 20هاى فراخ آن راه بسپريد تا در راه 19بگسترد،

و » ود«خدايان خود را رها نكنيد، و از پرستش : و گفتند 22و نيرنگ كردند، نيرنگى بزرگ 21مال و فرزندش فقط بر زيان او افزود
به  24و خداوندا، تو بر گمراهى ستمگران بيفزاى. را گمراه كردندو بسيارى  23دست برنداريد» نَسر«و » يعوق«و » يغوث«و » سواع«

كس از  خداوندا، هيچ: نوح گفت 25كيفر گناهانشان غرق شدند، و به آتش داخل گشتند، و جز خدا هيچ يار و ياورى براى خود نيافتند
 27زايند كنند و فقط بندگان بدكار و كافر مى ه مىكه اگر آنها را باقى بگذارى بندگانت را گمرا 26كافران را بر روى زمين باقى نگذار،

شان خداوندا، مرا و پدر و مادرم را و مؤمنى را كه به خانه من وارد شود و همه مردان و زنان مؤمن را بيامرز، و ستمگران را فقط بر نابودي
  28بيفزاى
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  72سوره جنّ 
  مكّى و داراى بيست و هشت آيه

  مهربان نام خداوند بخشنده به

كه مردم را به راه راست  1ما قرآنى شگفت شنيديم،: به من وحى شده است كه گروهى از جنّيان به قرآن گوش فراداشتند و گفتند: بگو
و عظمت و شكوه خداوند ما بسى برتر و  2سازيم را شريك خداوندمان نمى پس ما به آن ايمان آورديم، و هرگز كسى. كند هدايت مى

پنداشتيم كه آدمى و  و ما مى 4گفتند و البته نابخردان ما درباره خدا سخنان ناروا مى 3واالست، و همسر و فرزندى اختيار نكرده است
و آنها،  6افزودند نها مىبردند و بر سركشى آ و مردانى از آدميان به مردانى از جنّ پناه مى 5گويند جنّ هرگز از قول خدا دروغ نمى

ما بر آسمان باال  7كند را براى دادن جزاى اعمالش دوباره زنده نمى بردند كه خدا هرگز كسى پنداشتيد، گمان مى همچنان كه شما مى
كه گوش  اما اكنون هر. نشستيم و ما در آنجا براى شنيدن در كمين مى 8ها يافتيم گير و شهاب رفتيم، و آن را پر از نگهبانان سخت

اند، يا خداوندشان  اند بدى خواسته كه در زمين دانيم كه آيا براى كسانى و ما نمى 9يابد نشيند، شهاب آسمانى را در كمين خود مى
ما  11هايى گوناگونيم ما گروه. اند و برخى غير از اين هستند و از ما برخى درستكار و شايسته 10برايشان هدايت خواسته است؟



و ما چون سخن هدايت قرآن را شنيديم  12توانيم از او بگريزيم توانيم خدا را در زمين ناتوان كنيم، و هرگز نمى رگز نمىدانيم كه ه مى
  13ترسد و هر كه به خداوند خود ايمان بياورد، از كاستى و ستم نمى. به آن ايمان آورديم
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كه تسليم خدا شدند و اسالم آوردند، در پى راه راست بوده  و كسانى. و بعضى از ما ستمكارند ]تسليم فرمان خدا[و بعضى از ما مسلمان 

و اگرمردم بر راه راست و آيين اسالم پايدارى كنند، از آبى گوارا و فراوان  15اما ستمگران هيزم جهنّم خواهند بود 14اند و آن را يافته
بگرداند، خدا او را به عذابى سخت گرفتار  و هر كه از ياد و از كتاب خداوند خود روى. ييمتا آنها را بدان بيازما 16كنيم، سيرابشان مى

و چون بنده خدا، پيامبر، به پا خواست تا در  18را به خدايى و كمك نخوانيد مسجدها از آنِ خداست، پس در كنار خدا كسى 17سازد
خوانم و  من فقط خداوندم را مى: بگو 19نزديك بود كه بر سر او فروافتند نماز و تالوت قرآن خدا را بخواند، گرد او ازدحام كردند، و

تواند  كس نمى هيچ: بگو 21من اختيار زيان رسانيدن به شما يا به كمال بردن شما را ندارم: بگو 20سازم كس را با او شريك نمى هيچ
هاى  من فقط رساندن پيام خدا به مردم و انجام رسالتوظيفه  22يابم مرا از عذاب خدا پناه دهد، و من هرگز جز او پناهگاهى نمى

كه آنچه  هنگامى 23و هر كس از فرمان خدا و پيامبر او سربپيچد، آتش جهنّم نصيب اوست، كه براى هميشه در آن خواهد ماند. اوست
دانم آن  من نمى: بگو 24اد كمتر استتر و به تعد را كه به آنها وعده داده شده ببينند، آنگاه خواهند دانست كه چه كسى يارانش ناتوان

را بر غيب  خدا داناى غيب است، و كسى 25اى كه به شما داده شده نزديك است، يا خداوند من براى آن زمانى قرار داده است؟ وعده
تا معلوم كند كه آنها  27گمارد، مگر پيامبرانى را كه خود پسندد، و از پيش روى و از پشت سر آنها مراقبى مى 26سازد، خود آگاه نمى

  28چيز را به عدد شمار كرده است اند؛ و خدا به آنچه پيش آنهاست احاطه دارد، و همه هاى خداوندشان را رسانيده پيام
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  73سوره مزَّمّل 
  مكّى و داراى بيست آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

يا اندكى بر آن بيفزاى و قرآن  3نيمى از شب را، يا اندكى از نيمه كم كن، 2شب را، به جز اندكى، به پا خيز، 1اى جامه به خود پيچيده،
تر، و براى  مسلما ساعات شب براى موافقت دل و خاطر مناسب 5ما بر تو سخنى سنگين القا خواهيم كرد 4را شمرده و آرام بخوان

خداوند  8نام خداوند خود را ياد كن، و تنها به او توجه داشته باش 7ارهاى بسيار دارىكه تو در روز ك 6سخن گفتن با خدا بهتر است
گويند صبر و  و در مورد چيزهايى كه مى 9پس تنها او را تكيه گاه و كارساز خويش گير. هيچ خدايى جز او نيست. مشرق و مغرب است

ما غُل و  11و منكران صاحب نعمت را به من واگذار، و اندكى مهلتشان ده 10اى نيكو از آنها دورى كن تحمل داشته باش، و به شيوه
هاى ريگ  ها چون توده ها به لرزه درآيند و كوه كه زمين و كوه روزى 13و غذايى گلوگير و عذابى دردناك 12زنجير و جهنّم داريم،

اما فرعون از  15ش فرعون هم پيامبرى فرستاديمما پيش شما پيامبرى فرستاديم كه گواه بر شماست، همچنان كه پي 14روان گردند
كه كودكان  اگر امروز كافر باشيد، پس چگونه خود را از عذاب روزى 16سختى مجازات كرديم راهنمايى آن پيامبر سرپيچيد و ما او را به

پس هر . آيات، تذكّر و پندى استاين  18وعده خدا انجام يافتنى است. روز آسمان شكافته شود در آن 17كنيد؟ كند، حفظ مى را پير مى
  19گيرد سوى خداوند خويش در پيش مى كه بخواهد راهى به
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خدا شب و روز را . خيزيد داند كه تو و گروهى از آنها كه با تواند، نزديك به دو ثلث شب يا نصف آن يا ثلث آن را بر مى خداوند تو مى

پس بر شما . توانيد تمام آن را به خواندن قرآن و نماز و به عبادت بگذرانيد داند كه شما هرگز نمى كند، و مى مقرّر و اندازه آن را معين مى
دست آوردن  شوند، و بعضى ديگر براى به داند كه برخى از شما بيمار مى خدا مى. توانيد قرآن بخوانيد بنابراين تا آنجا كه مى. بخشودب

توانيد قرآن بخوانيد، و نماز  كنند، با وجود اين، تا آنجا كه مى روند، و گروهى ديگر در راه خدا پيكار مى روزى در زمين به سفر مى
و هر كار نيكى كه براى  ]الحسنه بدهيد در راه خدا انفاق كنيد و به بندگان او قرض [زكات بدهيد، و به خدا وامى نيكو بدهيد  بگزاريد، و

و از خدا آمرزش بخواهيد، كه خدا آمرزنده و . تر است يابيد، كه آن بسى بهتر و پاداشش بزرگ خود پيش فرستيد آن را نزد خدا مى
  20مهربان است

 
  

  74سوره مدثّر 
  مكّى و داراى پنجاه و شش آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

ات را پاكيزه  و جامه 3و خداوند خويش را بزرگ دار 2برخيز و مردم را از عواقب كفر و زشتكارى بترسان 1اى جامه به خود پيچيده،
 8آنگاه كه در صور دميده شود، 7خداوندت صبر و پايدارى كنو در راه  6و منّت نگذار كه بيشتر بخواهى 5و از پليدى دورى كن 4دار
و  12به او مال فراوان دادم، 11ام واگذار كه او را به تنهايى آفريده مرا با كسى 10و بر كافران آسان نيست 9روز، روز سختى است، آن

چون او . نه، هرگز 15و باز طمع دارد كه بر آن بيفزايم 14چيز را به نيكويى براى او آماده كردم و همه 13پسرانى حاضر در نزد وى،
  17زودى او را به تنگنايى سخت دچار خواهم كرد به 16دشمن سرسخت آيات ماست
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سپس نگاه  20باز هم مرگ بر او باد، چگونه طرحى ريخت؟ 19مرگ بر او باد، چگونه طرحى ريخت؟ 18او انديشيد و طرحى ريخت

اين قرآن فقط جادويى است كه به او : و گفت 23آنگاه پشت كرد و بزرگى نمود 22و روى ترش كرد و چهره در هم كشيد 21كرد،
جايى  27دانى كه جهنّم چيست؟ مى و تو چه 26افكنم زودى او را به جهنّم مى به 25اين چيزى جز سخن بشر نيست 24اند آموخته

ما نگهبانان  30بر آن جهنّم نوزده فرشته نگهبانند 29سوزاند ها را مى و پوست 28كند گذارد و نه رها مى است كه آتشش نه باقى مى
و عده آنها را فقط آزمايشى براى كافران نموديم، تا اهل كتاب به يقين رسند، و بر ايمان مؤمنان . آتش را فقط از فرشتگان قرار داديم

خدا با اين مثَل چه خواسته است؟ : ه در دلشان بيمارى است و كافران بگويندك و تا كسانى. بيفزايد، و اهل كتاب و مؤمنان شك نكنند
كس از شمار سپاهيان خداوند تو، جز خودش،  هيچ. نمايد كند و هر كه را بخواهد هدايت مى چنين خدا هر كه را بخواهد گمراه مى اين

و سوگند به شب  32سوگند به ماه،. پندارند، نيست ان مىطور كه كافر اين 31هاست و اين آيات فقط تذكّرى براى انسان. آگاه نيست
و هشدارى براى  35هاى بزرگ است كه اين، يكى از نشانه 34و سوگند به صبح چون آشكار و روشن شود، 33پايان نهد، چون رو به

مگر نيك  38،هر كس در گروى كارهاى خويش است 37براى هر كس از شما كه بخواهد پيش افتد يا باز ماند 36هاست انسان
ما نماز : گويند مى 42چيز شما را به جهنّم كشانيد؟ كه چه 41از گناهكاران، 40پرسند، ها هستند و مى كه در بهشت 39بختان،



گفتند همفكرى كرده و هماواز  كه در افكار باطل فرورفته و سخنان باطل مى و با كسانى 44داديم، و به بينوا غذا نمى 43خوانديم، نمى
  47تا مرگ ما فرارسيد 46شمرديم، و روز جزا را دروغ مى 45شديم، مى
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كه از شير  50همچون گورخرانى رميده، 49چرا آنها از قرآن رويگردانند؟ 48كنندگان سودشان نبخشد پس شفاعت شفاعت

بلكه آنها از آخرت . نه، هرگز 52اى گشاده به او داده شود شايد هر يك از آنها انتظار دارد كه از جانب خدا نامه 51گريزند مى
و توجه  55گيرد كند و از آن پند مى پس هر كس بخواهد به آن توجه مى 54آرى، قرآن فقط تذكّر و اندرزى است 53ترسند نمى
  56گيرند، مگر اين كه خدا بخواهد، كه او سزاوار آن است كه از او بترسند و او اهل آمرزش است كنند و پند نمى نمى

 
  

  75يامت سوره ق
  مكّى و داراى چهل آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

هايش را جمع  پندارد كه ما هرگز استخوان آيا انسان مى 2خورم به نفس مالمتگر و سوگند مى 1خورم به روز قيامت، سوگند مى
خواهد كه تا پايان  آدمى مى 4آرى، ما قادريم كه خطوط سر انگشتان او را هم دوباره درست كنيم 3پيونديم؟ كنيم و به هم نمى نمى

و  8و ماه تاريك گردد، 7ها از هول و وحشت خيره شود، آنگاه كه چشم 6پرسد كه روز قيامت كى خواهد بود؟ مى 5عمر بدكارى كند
ها  روز انسان آن 11هرگز گريزگاه و پناهگاهى نيست 10گويد كه راه گريز كجاست؟ روز انسان مى آن 9خورشيد و ماه با هم جمع شوند

انسان خود را  13كنند روز آدمى را از هر آنچه از پيش فرستاده يا بعد فرستاده آگاه مى در آن 12گيرند همه در پيشگاه خداوند تو قرار مى
 16زبان خود را به تالوت قرآن حركت نده كه درباره آن شتاب كنى 15اى آورد بهانه اگرچه هرگونه عذر و 14شناسد، خيلى خوب مى

آنگاه بيان و توضيح آن به  18پس چون ما آن را خوانديم، تو هم خواندن آن را پيروى كن 17كردن و خواندن آن به عهده ماست جمع
  19عهده ماست
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و به خداوند  22اند، هايى شاداب و بشّاش در روز قيامت چهره 21گذاريد و آخرت را وامى 20شما اين دنياى زودگذر را دوست داريد،

آرى، آنگاه  25دانند كه عذابى كمرشكن بر آنها واقع خواهد شد مى 24اند، هايى گرفته و در هم كشيده و چهره 23دارند خود چشم مى
هاى پا به هم  و ساق 28يقين كند كه هنگام جدايى است، و 27چه كسى چاره ساز است؟: و گفته شود 26كه جان به گلو رسد،

آنگاه خرامان  32گرداند بلكه انكار كرد و روى 31او نه تصديق كرد و نه نماز خواند، 30شويد روز پيش خداوندت برده مى آن 29بپيچد،
پندارد كه او را بدون تكليف رها كرده  مىآيا انسان  35باز هم واى بر تو، واى بر تو 34واى بر تو، واى بر تو 33اش رفت پيش خانواده

سپس لخته خونى شد و خدا او را آفريد و  37اى از منى نبود كه در رحم ريخته شد؟ آيا او نطفه 36اند؟ و به حال خود واگذاشته
  40آيا چنين خدايى قادر نيست كه مردگان را زنده كند؟ 39و از او دو گونه مرد و زن ساخت؟ 38آراست؟

 
 



  
  76سوره انسان 

  مدنى و داراى سى و يك آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

آزماييم، و به  اى به هم آميخته آفريديم، و او را مى ما انسان را از نطفه 1آيا مدت زمانى بر انسان نگذشت كه او چيزى در خور ذكر نبود؟
ها  ما براى كافران زنجيرها و غل 3ما راه را به او نشان داديم، خواه سپاسگزار باشد و يا ناسپاس 2همين جهت او را شنوا و بينا ساختيم

  5]طبعش سرد و بويش خوش است[نوشند كه آميخته به كافور است  نيكوكاران از جامى مى 4ايم و آتش سوزان آماده كرده
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كنند، و از  همان بندگانى كه به نذر خود وفا مى 6سازند هر جا كه بخواهند روان مىنوشند و آن را به  اى كه بندگان خدا از آن مى چشمه
خاطر دوستى خدا، به بينوا و يتيم و اسير  و طعام را، با اين كه خود آن را دوست دارند، به 7ترسند كه شرّ آن فراگير است مى روزى
ما از خداوندمان،  9دهيم و از شما انتظار پاداش و سپاسى نداريم ذا مىو نيتشان اين است كه ما براى رضاى خدا به شما غ 8خورانند مى

دارد، و به ايشان شادابى  روز نگاه مى پس خدا هم آنها را از آسيب و گزند آن 10ترسيم كه گرفته و سخت و هولناك است، مى در روزى
ها تكيه  در آن بهشت بر تخت 12دهد ى ديبا پاداش مىها كه شكيبايى كردند، بهشت و جامه خاطر آن و آنها را به 11بخشد و شادى مى

هايش در دسترس و به اختيار  هاى درختانش بر سر آنها، و ميوه سايه 13بينند و در آنجا آفتاب سوزان و سرماى سخت نمى. زنند مى
سبوهاى بلورين نقره فام كه به اندازه درست  15گردانند، هاى سيمين و سبوهاى بلورين بر آنها دور مى و جام 14ايشان است

اى در آنجا  از چشمه 17،]طبعش گرم و عطرآگين است[نوشانند كه آميخته به زنجبيل است  در آن بهشت به آنها جامى مى 16اند كرده
ارى كه مرواريدهاى گردند، كه چون آنها را بينى، پند و بر گرد آنها پسرانى هميشه جوان به خدمت مى 18است» سلسبيل«كه نامش 

و .هايى از حرير سبز نازك و ستبر است  بر تنشان جامه 20بينى و چون آنجا را بنگرى، سرزمينى پر از نعمت و بزرگ مى 19اند پراكنده
ى اين بهشت پاداش شماست و از كوششتان قدردان 21نوشاند و خداوندشان شرابى پاك به آنها مى. اند با دستبندهاى سيمين آراسته شده

براى اجراى فرمان خداوندت صبر و استقامت داشته باش،  23ما قرآن را بر تو نازل كرديم، نازل كردنى به كمال و نيكو 22شده است
  25و بامدادان و شامگاهان نام خداوندت را ياد كن 24و از هيچ گناهكار يا كافر و ناسپاسى از ايشان اطاعت نكن
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اينها اين دنياى زودگذر را دوست دارند، و روز سنگين و  26گوى را سجده كن، و در طول شب او را تسبيحاى از شب خدا  و در پاره
جاى آنها كسانى مانند  ما آنها را آفريديم و آفرينششان را محكم كرديم، و هرگاه بخواهيم به 27افكنند سخت قيامت را پشت سرمى

خواهيد،  و شما نمى 29گيرد سوى خداوند خويش پيش مى س هر كه خواهد راهى بهپ. اين قرآن تذكّر و پندى است 28آوريم ايشان مى
سازد، و براى ستمگران عذابى دردناك  هر كه را خواهد مشمول رحمت خود مى 30مگر اين كه خدا بخواهد، كه خدا دانا و حكيم است

  31آماده كرده است
 
 
 



  
  77سوره مرسالت 

  مكّى و داراى پنجاه آيه
  خداوند بخشنده مهرباننام  به

كنندگانى كه سخت از  و سوگند به پراكنده 2وزند، و سوگند به تندبادهايى كه سخت مى 1آيند، شدگانى كه پياپى مى سوگند به فرستاده
خواه  5كنند، و سوگند به آنها كه قرآن را القا مى 4كنند، و سوگند به جداكنندگانى كه حق و باطل را از هم جدا مى 3پراكنند، هم مى

و  8پس آنگاه كه ستارگان تاريك و محو شوند، 7شويد، البته رخ خواهد داد كه آنچه وعده داده مى 6دادن، براى عذر باشد، يا براى بيم
و آنگاه كه براى پيامبران وقت حضور در  10ها از جاى بركنده و چون غبارى پراكنده شوند، و آنگاه كه كوه 9آنگاه كه آسمان بشكافد،

كه روز  دانى و تو چه مى 13براى روز داورى و جداسازى 12براى چه روزى وقت اين وعده معين شده است؟ 11ميعاد معين شود
 17بريم دنبال آنها ديگران را مى سپس به 16آيا پيشينيان را هالك نكرديم؟ 15روز واى بر منكران آن 14داورى و جداسازى چيست؟
 19روز واى بر منكران آن 18كنيم ما با گناهكاران چنين مى
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ما بر  22تا مدتى مقرّر و معلوم 21آنگاه آن را در جايگاهى استوار قرار داديم، 20مقدار نيافريديم؟ آيا ما شما را از آبى پست و بى

براى زندگان و  25آيا زمين را قرارگاه نساختيم، 24روز واى بر منكران آن 23كار توانا بوديم، و چه نيكو توانايى هستيم اين
سوى آنچه كه  به راه بيفتيد به 28روز واى بر منكران آن 27هاى بلند نهاديم، و به شما آبى گوارا نوشانديم و در آن كوه 26مردگان؟

آتشى كه  31كند و شما را از حرارت آتش حفظ نمى اى ندارد كه سايه 30سوى آن دود سه شاخه، برويد به 29خوانديد دروغش مى
اين روزى است كه آنها  34روز واى بر منكران آن 33هاى آن گويى شترانى زردمويند و شعله 32افكند، چون كاخى بلند شراره مى

و جداسازى است كه  روز داورى اين همان 37روز واى بر منكران آن 36يابند تا پوزش بخواهند و اجازه نمى 35توانند گفت سخن نمى
ها و كنار  پرهيزگاران در سايه 40روز واى بر منكران آن 39كار بريد اينك اگر نيرنگى داريد به 38ايم شما و همه پيشينيان را گردآورده

دنيا  اينها پاداش كارهايى است كه در. بخوريد و بياشاميد، گواراتان باد 42اى كه ميل داشته باشند با هر ميوه 41چشمه سارانند،
اى كافران و زشتكاران، در اين جهان بخوريد و  45روز واى بر منكران آن 44دهيم چنين پاداش مى ما نيكوكاران را اين 43كرديد مى

در برابر خداوند ركوع كنيد و نماز بخوانيد، : و چون به آنها گويند 47روز واى بر منكران آن 46اندكى برخوردار شويد، كه شما گناهكاريد
آورند و آن را باور  پس آنها بعد از قرآن به كدامين سخن ايمان مى 49روز واى بر منكران آن 48خوانند كنند و نماز نمى ركوع نمى

  50كنند؟ مى
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  78سوره نَبأ 
  مكّى و داراى چهل آيه

  خداوند بخشنده مهرباننام  به

 4زودى خواهند دانست اند، به نه چنان است كه پنداشته 3كه درباره آن با هم اختالف دارند 2از آن خبر بزرگ، 1پرسند؟ چيز مى از چه
ها را  و كوه 6آيا ما زمين را بستر آسايش و قرارگاه شما نساختيم؟ 5زودى خواهند دانست اند، به باز هم نه چنان است كه پنداشته

و خواب شما را مايه  8هاى مرد و زن آفريديم و شما را جفت 7اند، نكرديم؟ هايى كه بر زمين فرورفته و آن را آرام نگاه داشته ميخ
و بر فراز شما هفت آسمان  11و روز را هنگام كسب معاش نموديم 10و شب را پوششى ساختيم 9استراحت و آسايش قرار داديم

تا بدان دانه و گياه  14و از ابرهاى به هم فشرده، آبى ريزان فروفرستاديم، 13و در آن چراغى فروزان نهاديم 12محكم بنا كرديم
كه در صور دميده شود، و شما  روزى 17:گاه ما با شماست روز داورى و جداسازى وعده 16هاى پردرخت پديد آوريم و باغ 15برويانيم

جهنّم در  20ها روان شوند، و چون سرابى گردند و كوه 19كافد، و درهاى آن گشوده شودو آسمان بش 18گروه گروه به محشر بياييد
در آنجا هيچ خنكى و نوشيدنى  23مانند و زمانى دراز در آن مى 22كه سرانجام و جايگاه سركشان است 21كمين و در انتظار است،

و  27آنها به روز حساب اميد و آن را باور نداشتند 26يشانپاداشى فراخور كارها 25مگر آب جوشان و چركابه و خونابه 24چشند، نمى
حاال عذاب را بچشيد، كه ما فقط بر  29ايم شمار آورده و در كتابى نوشته چيز را به و ما همه 28شمردند آيات ما را سخت دروغ مى

  30افزاييم عذاب شما مى
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هاى  و جام 33هاى برجسته، و دخترانى همه همسال، با سينه 32ها، ها و تاكستان باغ 31:رستگارى و كاميابى از آن پرهيزگاران است

ها و  اختيار آسمان صاحب 36اين پاداشى نيكو و موهبتى سزاوار از خداوند توست، 35شنوند در آنجا سخن بيهوده و دروغ نمى 34لبالب
ايستند، و  كه جبرئيل و فرشتگان به صف مى روزى 37او نيست را ياراى خطاب به زمين و آنچه ميان آنهاست، خداى رحمان، كه كسى

. روز حق كه آمدنى است اين است آن 38كه خداى رحمان به او اجازه دهد، و او سخن راست و درست گويد كسى سخن نگويد، مگر آن
دهيم،  رسد بيم مى زودى فرامى ما شما را از عذابى كه به 39گيرد سوى خداوند خويش در پيش مى ر كه خواهد راه بازگشتى بهپس ه
عذاب سخت آخرت گرفتار  تا به[اى كاش من خاك بودم : گويد نگرد، و كافر مى كه كرده است مى كارهايى كه انسان به روزى
  40]شدم نمى

  
  79سوره نازعات 

  داراى چهل و شش آيهمكّى و 
  نام خداوند بخشنده مهربان به

به  ]جان مؤمنان را[و سوگند به آن بيرون كشندگان كه  1گيرند، به قوت و سختى بر مى ]جان كافران را[سوگند به بركَنَندگان كه 
و  4گيرند، و سوگند به آنها كه پيشى مى 3در حركتند، ]در مسير خود[و سوگند به آن شناوران كه  2كشند، نرمى و آسانى بيرون مى

و  8هايى هراسانند، روز دل در آن 7و لرزاننده ديگر در پى آن بيايد 6كه آن لرزاننده بلرزاند، روزى 5كنند، سوگند به آنها كه تدبير امور مى



هاى  آنگاه كه استخوان 10واهيم شد،آيا ما باز دوباره زنده و به حالت نخستين بازگردانده خ: گويند مى 9ديدگانشان فروافتاده است
آنوقت همه در صحراى محشر  13آن فقط يك فرياد سهمگين است 12اين بازگشتى زيانبار است: گويند مى 11اى باشيم؟ پوسيده

  15آيا داستان موسى به تو رسيده است؟ 14خواهند بود
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آيا : به او بگو 17كه پيش فرعون برو كه او سركشى كرده است 16آنگاه كه خداوندش او را در سرزمين مقدس طُوى ندا داد،

اما  20پس معجزه بزرگ خود را به او نشان داد 19سوى خداوندت راه بنمايم تا پروا كنى؟ و تو را به 18خواهى پاكيزه شوى؟ مى
اختيار  من صاحب: و گفت 23ندا داد، و مردم را گردآورد و 22آنگاه پشت كرد و بكوشيد، 21فرعون آن را دروغ خواند و نافرمانى كرد

كه از خدا  در سرگذشت او، براى كسى 25پس خدا هم او را به مجازات آخرت و دنيا گرفتار كرد 24برتر و واالمقام شما هستم
و  28سقفش را برافراشت و آن را بياراست، 27تر است يا آسمان، كه آن را بنا كرد؟ آيا آفرينش شما سخت 26ترسد، عبرتى است مى

و  31و آبش و گياهانش را از آن بيرون آورد، 30و پس از آن زمين را بگسترد، 29شبش را تاريك كرد، و روزش را آشكار ساخت
روز انسان كارهايى را  آن 34چون آن واقعه بزرگ در رسد، 33مندى شما و چهارپايانتان باشد تا وسيله بهره 32ها را استوار ساخت، كوه

 38و زندگى اين دنيا را برگزيد، 37اما هر كه سركشى كرد، 36و جهنّم براى هر كه ببيند آشكار شود 35آورد خاطر كه كرده است به
بهشت جايگاه  40و اما هر كه از حضور در پيشگاه خداوند خود ترسيد، و خود را از هوى پرستى بازداشت، 39جهنّم جايگاه اوست

تو  44پايان كار آن با خداوند توست 43دانى؟ مى تو از آن چه 42شود؟ ت برپا مىپرسند كه چه وق از تو درباره قيامت مى 41اوست
  46اند چون آن را ببينند، گمان برند كه در اين دنيا فقط شبى يا روزى درنگ كرده 45دهى ترسد، هشدار مى را كه از آن مى فقط كسى
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 سب80سوره ع  
  مكّى و داراى چهل و دو آيه

  خداوند بخشنده مهرباننام  به

يا توجه پيدا كند و پند  3دانى، شايد او تزكيه و پاك شود، مى تو چه 2چون آن نابينا پيش او آمد 1گرداند، چهره در هم كشيد و روى
اك نشود، كه اگر تزكيه و پ آن و حال 6كنى؛ تو به او توجه مى 5كه توانگرست، اما آن 4گيرد، و اين توجه و پند براى او سودمند باشد

. هرگز چنين نكن 10كنى تو از او غفلت مى 9ترسد، و از خدا مى 8كه شتابان پيش تو آمده است، اما آن 7مسئوليتى متوجه تو نيست
 13هاى ارجمند است، اين قرآن در صحيفه 12تا هر كه خواهد به آن توجه كند و از آن پند گيرد 11اين قرآن تذكّر و پندى است،

چيز  او را از چه 17مرگ بر انسان، چه كافر و ناسپاس است 16بزرگوار و نيكوكار 15آورانى، دست پيام به 14پاك، هاى واال و صحيفه
آنگاه او را ميراند و در گور  20سپس راه را براى او آسان ساخت 19اش نهاد اى ناچيز آفريدش، و اندازه از نطفه 18آفريده است؟

جاى نياورده  هنوز آنچه را خدا به او فرمان داده، به. كند نيست طور كه فكر مى اين 22كند اش مى و هرگاه بخواهد دوباره زنده 21كرد
و انگور و  27و در آن دانه رويانديم، 26و زمين را بشكافتيم، 25ما باران را فروريختيم، 24:انسان بايد به غذاى خود بنگرد 23است

چون آن  32تا شما و چارپايانتان از آن استفاده كنيد 31و ميوه و علف، 30هاى پردرخت، و باغ 29درخت خرما،و زيتون و  28سبزى،
روز هر  در آن 36گريزد و از همسر و فرزندانش مى 35و از مادر و پدرش، 34كه انسان از برادرش، روزى 33خروش هولناك بيايد،



هايى  روز چهره و در آن 39خندانند و شادانند 38هايى درخشانند، روز چهره در آن 37دارد كس كارى دارد كه او را به خود مشغول مى
  42آنها كافران و بدكارانند 41و سياهى آنها را پوشانده است 40غبار آلودند،
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  81سوره تَكْوير 
  مكّى و داراى بيست و نه آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

ها از جاى بركنده و روان  و آنگاه كه كوه 2و آنگاه كه ستارگان تيره شوند و فروريزند، 1نور شود، پيچيده و بىآنگاه كه خورشيد در هم 
ور  و آنگاه كه درياها شعله 5و آنگاه كه حيوانات وحشى گردآورده شوند، 4و آنگاه كه شتران آبستن به حال خود رها شوند، 3شوند،
و  9كه به چه گناهى كشته شده است؟ 8و آنگاه كه از دختر زنده بگور پرسيده شود، 7ت شوند،ها جف ها باتن و آنگاه كه جان 6شوند،

و  12ور شود، و آنگاه كه جهنّم افروخته و شعله 11و آنگاه كه آسمان از جاى بركنده شود، 10هاى اعمال گشوده شود، آنگاه كه نامه
 15سوگند به ستارگان بازگردنده، 14بداند كه چه حاضر آورده است روز هر كس در آن 13آنگاه كه بهشت پيش آورده و نزديك شود،

كه قرآن سخن  18و سوگند به صبح چون بدمد، 17و سوگند به شب چون تاريك شود، 16كنندگان پنهان شونده، آن گردش
فرشتگان است، و در  و فرمانرواى 20اى نيرومند است و در پيش خداوند عرش منزلت دارد، كه فرشته 19اى بزرگوار است، فرستاده

و در رساندن وحى به  23و فرشته وحى را در افق روشن ديده است 22و دوست شما، پيامبر، ديوانه نيست 21رساندن وحى امين است
اين قرآن فقط تذكّر و پندى براى جهانيان  26رويد؟ پس به كجا مى 25و قرآن سخن شيطان رانده شده نيست 24مردم بخيل نيست

اختيار جهانيان  خواهيد، مگر اين كه خداى يكتا، صاحب و شما نمى 28براى هر كس از شما كه بخواهد به راه راست رود 27است؛
  29بخواهد
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  82سوره انْفطار 
  مكّى و داراى نوزده آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

 3و آنگاه كه درياها شكافته و روان شوند و به هم بپيوندند، 2و آنگاه كه ستارگان پراكنده شوند و فرو ريزند، 1آنگاه كه آسمان بشكافد،
چيز از آثار اعمال خويش بعد از خود براى  چيز پيش فرستاده، و چه روز هر كس بداند چه در آن 4و آنگاه كه گورها زير و رو شوند،

خدايى كه تو را بيافريد و بياراست و  6يز تو را نسبت به خداوند بزرگوارت مغرور كرده است؟چ اى انسان، چه 5خويشتن اندوخته است
كنيد نيست، بلكه شما روز جزا را دروغ  طور كه فكر مى اين 8كه خواست تو را تركيب كرد و به هر صورتى 7متناسب ساخت

و كارهايى را كه  11زرگوارى كه نويسندگان اعمال شما هستند،فرشتگان ب 10اند، كه بر شما مراقبانى گمارده شده آن حال 9شماريد مى
و از آن بيرون  15شوند، كه در روز جزا بدان داخل مى 14و بدكاران در جهنّمند 13اند نيكان در بهشت پرنعمت 12دانند كنيد، مى مى

روزى است كه كسى درباره كسى هيچ  18دانى كه روز جزا چيست؟ مى باز تو چه 17دانى كه روز جزا چيست؟ مى و تو چه 16نيايند
 19روز فرمان فقط فرمان خداست در آن. تواند كرد اختيارى ندارد و كسى براى كسى هيچ كارى نمى
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  83سوره مطَفّفين 
  مكّى و داراى سى و شش آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به
 3دهند و چون براى مردم پيمانه كنند يا وزن كنند، كم مى 2ستانند؛ آنها كه چون از مردم پيمانه ستانند، تمام مى 1فروشان، واى بر كم

       6ايستند؟ اختيار جهانيان مى كه مردم در پيشگاه صاحب روزى 5در روزى بزرگ، 4دانند كه دوباره زنده خواهند شد، آيا اينها نمى
روز  آن 9كتابى است نوشته 8دانى كه سجين چيست؟ مى و تو چه 7است» سجين«نامه اعمال بدكاران در  .پندارند نيست طور كه مى اين

كه چون آيات ما  همان 12شمرد و فقط هر متجاوز گناهكارى آن را دروغ مى 11شمرند آنها كه روز جزا را دروغ مى 10واى بر منكران
هايشان  اند زنگار دل پندارند نيست، بلكه كارهايى كه كرده طور كه مى اين 13ينيان استهاى پيش اينها افسانه: براى او خوانده شود، گويد

اين : شود و به آنها گفته مى 16شوند آنگاه به جهنّم داخل مى 15روز از رحمت خداوند خود محرومند حقا كه آنها در آن 14شده است
و تو  18است» علّيين«نامه اعمال نيكوكاران در . ارند نيستپند طور كه مى اين 17شمرديد همان چيزى است كه آن را دروغ مى

نيكوكاران در بهشت پرنعمت  21دهند كه فرشتگان مقرّب بر آن گواهى مى 20كتابى است نوشته، 19دانى كه علّيين چيست؟ مى چه
كه  25شوند، از شرابى سر به مهر سيراب مى 24شناسى هايشان طراوت نعمت را مى در چهره 23نگرند ها نشسته مى بر تخت 22اند

 27است،» تَسنيم«و آميزه آن از چشمه  26كنند مهر آن از مشك است و راغبان و مشتاقان در استفاده از آن بر هم پيشدستى مى
گذشتند،  بر آنها مى و چون 29كردند گناهكاران پيش از اين در دنيا مؤمنان را مسخره مى 28نوشند اى كه مقرّبان خدا از آن مى چشمه

و چون  31گشتند گشتند، دلشاد از كارى كه كرده بودند، بازمى و چون پيش خانواده خود بازمى 30كردند با چشم و ابرو به هم اشاره مى
تاده كه آنها را به نگهبانى مؤمنان و نظارت بر اعمال ايشان نفرس آن و حال 32اينها گمراه هستند: گفتند ديدند، مى مؤمنان را مى

   36اند؟ آيا كافران پاداش كارهاى خود را يافته 35نگرند اند و مى ها نشسته بر تخت 34خندند و امروز مؤمنان به كافران مى 33بودند
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  84سوره انْشقاق 

  مكّى و داراى بيست و پنج آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

و آنچه  3و آنگاه كه زمين كشيده و گسترده شود، 2و به فرمان خداوندش گوش كند و حق هم همين است 1آنگاه كه آسمان بشكافد،
اى انسان، تو با كوشش و رنج  5و به فرمان خداوندش گوش كند و حق هم همين است 4را كه در آن است بيرون افكند و تهى گردد،

برايش حسابى  7دست راستش داده شود، كه نامه اعمالش به اما كسى 6كردروى، و او را مالقات خواهى  سوى خداوند خود مى بسيار به
زودى تقاضاى  به 10كه نامه اعمالش از پشت سرش به او داده شود، و اما كسى 9اش بازگردد و شادمان پيش خانواده 8آسان كنند،
كرد كه هرگز براى  و گمان مى 13شادمان بود، اش بسيار او در ميان خانواده 12و به آتش افروخته جهنّم درافكنده شود 11مرگ كند،

و سوگند به شب و  16خورم به شفق، سوگند مى 15ديد آرى، خداوند او كارهايش را مى 14دريافت جزاى اعمالش باز نخواهد گشت
مراحل مختلفى را  كه شما قطعا احوال گوناگون خواهيد يافت و 18و سوگند به ماه چون بدر تمام شود، 17آنچه گرد آورد و فروپوشد،

بلكه كافران آن را دروغ  21كنند؟ و چون قرآن بر آنها خوانده شود سجده نمى 20آورند؟ پس چرا ايمان نمى 19خواهيد گذراند
كه  مگر كسانى 24پس آنها را به عذابى دردناك بشارت بده، 23خوبى آگاه است دارند به و خدا از آنچه در دل پنهان مى 22شمارند مى

  25پايان دارند منّت و بى آنها پاداشى بى. ايمان آوردند و كارهاى درست و شايسته كردند
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  85سوره بروج 

  مكّى و داراى بيست و دو آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

كه مرگ بر اهل  3و سوگند به گواه و آنچه بدان گواهى دهند، 2و سوگند به روز موعود، 1هاست، سوگند به آسمان كه داراى برج
كردند،  و بر آنچه با مؤمنان مى 6آنگاه كه آنها براى تماشا بر كنار آن نشسته بودند، 5آن آتش افروخته از هيزم بسيار 4خندق آتش باد

خدايى كه فرمانروايى  8گرفتند كه به خداى تواناى ستوده ايمان آورده بودند؛ آنها از مؤمنان فقط براى اين انتقام مى 7گواه بودند
كه مردان و زنان مؤمن را شكنجه كردند و بعد هم توبه نكردند،  كسانى 9و خدا بر هر چيزى گواه است. ها و زمين از آنِ اوست آسمان

هايى دارند كه جويبارها در آن  كه ايمان آوردند و كارهاى درست و شايسته كردند، بهشت و كسانى 10رندعذاب جهنّم و عذاب سوزان دا
آورد و در قيامت  وجود مى اوست كه به 12بدان كه عذاب خداوندت بسيار سخت است 11و اين همان كاميابى بزرگ است. روان است

آيا  16كند هر كارى كه بخواهد مى 15خداوند عرش ارجمند است 14ن استو او آمرزگار و دوستدار مؤمنا 13گرداند دوباره بازمى
و خدا بر آنها احاطه  19كنند اما كافران همچنان انكار مى 18سپاهيان فرعون و قوم ثمود را؟ 17اى؟ حكايت آن سپاهيان را شنيده

  22كه در لوح محفوظ است 21آرى، اين قرآنِ باشكوه است، 20دارد
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  86طارِق  سوره

  مكّى و داراى هفده آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

كه هر كس نگهبانى  3طارق همان ستاره درخشان است، 2دانى كه طارق چيست؟ مى و تو چه 1سوگند به آسمان و سوگند به طارق،
هاى سينه  كه از ميان پشت پدر و استخوان 6از آبى جهنده آفريده شده است، 5انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است؟ 4دارد

و او را نه نيرويى و نه  9شود، ها آشكار مى در روزى كه اسرار درونى انسان 8و خداوند بر بازگردانيدن او تواناست، 7آيد مادر بيرون مى
طع و جداكننده حق از باطل كه قرآن سخن قا 12و سوگند به زمين شكاف دارِ روياننده، 11سوگند به آسمان باران زا، 10ياورى است

پس به كافران مهلت ده، آنها را  16كنم من هم نيرنگ مى 15كنند آنها نيرنگ مى 14و سخن بيهوده و شوخى نيست 13است،
   17انـدكى مهلت ده

  87سوره اَعلى 
  مكّى و داراى نوزده آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

كه  و آن 3كه اندازه معين كرد و هدايت نمود و آن 2كه آفريد و كامل ساخت آن 1نام خداوند واالى خويش را به پاكى ياد كن
خوانيم و تو آن را فراموش  ما قرآن را بر تو مى 5و بعد آن را خشك و سياه گردانيد 4وجود آورد، چمنزارهاى سبز و خرّم را به

بنابراين تو تذكّر و  8نماييم ما تو را به شريعت آسان راه مى 7داند مگر آنچه را كه خدا بخواهد، كه او آشكار و نهان را مى 6كنى، نمى
بخت از آن كناره  و تيره 10ترسد، توجه خواهد كرد و پند خواهد گرفت كه از خدا مى كسى 9پند ده، اگر تذكّر و پند سود بخشد

محققا رستگار شد هر كس كه  13دآنگاه در آن نه بميرد و نه زنده باش 12همان كس كه به آن آتش بزرگ داخل شود، 11:گيرد مى
آرى، شما زندگى دنيا را بر  15و نام خداوند خويش را ياد كرد و نماز خواند 14تزكيه نفس كرد و جان خود را پاك ساخت،

هاى ابراهيم و  در كتاب 18هاى آسمانى پيشين هست، اين سخن در كتاب 17كه آخرت بهتر و پايدارتر است آن حال 16گزينيد، مى
 19موسى
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  88سوره غاشيه 
  مكّى و داراى بيست و شش آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

فايده كرده و بيهوده رنج  كوشش بى 2هايى ترسان و خوارند روز چهره آن 1به تو رسيده است؟ ]پوشنده فراگير، رستاخيز[آيا خبر غاشيه 
كند و نه  كه نه فربه مى 6غذايى جز خار خشك ندارند، 5اى داغ آبشان دهند از چشمه 4شوند به آتش سوزان جهنّم داخل مى 3اند برده

كه در آن سخن بيهوده  10اند در بهشت برين 9از كوشش و كردار خويش خشنودند 8هايى شادابند روز چهره و در آن 7كند سير مى
و  15هاى به رديف چيده، و بالش 14نهاده، و سبوهاى 13هاى بلند است در آن تخت 12اى روان است در آن چشمه 11نشنوند
ها كه  و به كوه 18و به آسمان كه چگونه برافراشته شده؟ 17نگرند كه چگونه آفريده شده؟ آيا به شتر نمى 16هاى گسترده فرش

و بر آنها مسلّط  21اى، تو تذكّر بده، كه تو فقط تذكّردهنده 20و به زمين كه چگونه گسترده شده است؟ 19چگونه برپا و استوار شده؟
و  25بازگشت آنها پيش ماست؛ 24كند تر عذاب مى خدا او را به آن عذاب بزرگ 23بگرداند و كافر شود، كه روى اما كسى 22نيستى

  26آنگاه رسيدگى به حسابشان هم با ماست
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  89سوره فجر 
  مكّى و داراى سى آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به
 

آيا اينها  4و سوگند به شب وقتى رو به روشنايى رود 3و طاق، و سوگند به جفت 2هاى دهگانه، و سوگند به شب 1دم، سپيدهسوگند به 
و  7هاى بلند داشت، ها و كاخ با ارم كه ستون 6آيا نديدى كه خداوند تو با قوم عاد چه كرد؟ 5براى خردمند سوگندى كافى است؟

و با  9بريدند؟ ها را مى هايشان سنگ و با قوم ثمود كه در آن سرزمين براى ساختمان 8بود؟مانندش در هيچ شهرى ساخته نشده 
و خداوند تو  12و در آنها بسى فساد كردند 11همانها كه در شهرها سركشى كردند، 10ها و بناهاى بلند؟ فرعون، صاحب آن سراپرده

اما انسان، چون خداوندش او را بيازمايد  14هاست ن و مراقب اعمال انسانچون خداوند تو در كمي 13تازيانه عذاب را بر آنها فرود آورد،
و اما چون او را بيازمايد و روزى وى را بر او تنگ كند،  15خداوندم مرا گرامى داشته است: گويد و به او لطف كند و نعمت دهد، مى

و يكديگر را بر سيركردن بينوا تشويق  17نوازيد، يم را نمىبلكه شما يت. طور نيست نه، اين 16خداوندم مرا خوار ساخته است: گويد مى
آنگاه كه زمين . كنيد نيست طور كه فكر مى اين 20و مال را بسيار دوست داريد 19خوريد، و ميراث را به تمام و يكجا مى 18كنيد، نمى

روز انسان  آن. روز بيارند و جهنّم را در آن 22و فرمان خداوندت برسد، و فرشتگان صف در صف بيايند، 21سخت در هم كوبيده شود،
اى كاش براى زندگانيم در آخرت كارى در دنيا كرده : گويد مى 23اى براى او دارد؟ شود، و اين توجه ديگر چه فايده متوجه حقيقت مى

اى جان  26ير نكشدكس چون به زنجير كشيدن او، به زنج و هيچ 25كردن او، عذاب نكند، كس چون عذاب روز هيچ در آن 24بودم
و به  29و در زمره بندگان من درآى، 28كه تو از خدا خشنودى و خدا هم از تو خشنود است، پيش خداوندت بازگرد، 27آرامش يافته،

   30بهشت من داخل شو
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  90سوره بلَد 

  مكّى و داراى بيست آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

كه ما انسان را  3وجود آورد، و سوگند به پدر و فرزندانى كه به 2كه تو در اين شهر اقامت دارى، درحالى 1خورم به اين شهر، سوگند مى
پندارد كسى او  آيا مى 6مال فراوانى تباه كردم: گويد مى 5كس بر او قدرت و تسلّطى ندارد؟ پندارد كه هيچ آيا مى 4ايم در رنج آفريده
راه [پس چرا از عَقبه  10و دو راه خير و شرّ را به او ننموديم؟ 9و يك زبان و دو لب؟ 8يم؟آيا به او دو چشم نداد 7رانديده است؟
يا غذادادن در روز  13اى است، عقبه آزادكردن بنده 12دانى كه عقبه چيست؟ مى و تو چه 11عبور نكرد؟[ آور، كار مشكل سخت و رنج

و آنگاه از كسانى باشد كه ايمان آورده و يكديگر را به  16يا به بينوايى خاك نشين 15به يتيمى خويشاوند، 14گرسنگى و قحطى،
كه آنها را  19و كافران كه آيات ما را انكار كردند، تيره بختانند، 18بختانند اينها نيك 17كنند صبر و مهربانى و بخشايش سفارش مى

  20گيرد آتشى انبوه و سرپوشيده فرامى
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  91سوره شمس 

  مكّى و داراى پانزده آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

و سوگند به شب  3و سوگند به روز چون جهان را روشن كند، 2و سوگند به ماه چون از پى آن برآيد، 1سوگند به خورشيد و تابش آن،
و سوگند به نفس و  6كه آن را بگسترد، و سوگند به زمين و آن 5كه آن را برافراشت، و سوگند به آسمان و آن 4چون آن را فروپوشد،

و هر كه  9كه هر كه آن را پاك ساخت، موفق و رستگار شد، 8و بدكارى و پرهيزگاريش را به آن الهام كرد، 7كه آن را نيكو بيافريد، آن
 12آنگاه كه بدترينشان برخاست 11وغگو خواندندسبب طغيانشان پيامبر خود را در قوم ثمود به 10آن را بيالود، زيانكار و نوميد گشت

پس خداوندشان . ولى آنها او را دروغگو خواندند، و شتر را كشتند 13شتر خدا و آب خوردنش را رعايت كنيد: پيامبر خدا به آنها گفت
   15نترسيد و از عاقبت نابودى آنها هم 14سزاى گناهشان عذابشان كرد و هالكشان ساخت و با خاك يكسانشان نمود به

 
  92سوره لَيل 

  مكّى و داراى بيست و يك آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

كه كوشش  3كه نر و ماده را آفريد، و سوگند به آن 2و سوگند به روز آنگاه كه روشن شود، 1جا را فراگيرد، سوگند به شب آنگاه كه همه
ما كار دنيا و آخرت را براى او آسان  6و نيكى را تصديق كرد، 5اما هر كه احسان كرد و پرهيزگارى نمود، 4:شما بسيار گوناگون است

ما نيز كار را براى او  9و نيكى را انكار كرد، 8نياز دانست، و اما هر كه بخل ورزيد و خود را از خدا و دين و ثواب الهى بى 7كنيم مى



و آن جهان و اين جهان از آنِ  12هدايت مردم به عهده ماست 11و چون به هالكت افتد، مالش او را سود نبخشد 10كنيم سخت مى
كه قيامت را دروغ  همان 15:شود ترين مردم داخل آن مى فقط تيره بخت 14ترسانم كشد مى من شما را از آتشى كه زبانه مى 13ماست

و  18دهد تا خود پاك شود، كه مالش را مى همان 17:شود مردم از آن دور داشته مىو پرهيزگارترين  16گرداند شمرد و از حق روى
بلكه فقط خشنودى خداوند واالى  19چنين بدان پاداش دهد و آن را جبران كند، كس را بر او حق نعمتى نيست تا بخواهد اين هيچ

  21زودى خشنود خواهد شد و خود نيز به 20جويد خويش را مى
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  93سوره ضُحى 
  مكّى و داراى يازده آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

مسلّما آخرت  3كه خداوندت تو را ترك نكرده و بر تو خشم نگرفته است 2و سوگند به شب چون آرام گيرد، 1سوگند به روشنايى روز،
ات  و راه گم كرده 6آيا تو را يتيم نيافت و پناهت داد؟ 5كند تا خشنود شوى زودى خداوندت به تو عطا مى و به 4براى تو بهتر از دنياست

و از نعمت خداوند  10و خواهنده نيازمند را نران، 9پس با يتيم تندى نكن، 8نياز كرد؟ و نيازمندت يافت و بى 7يافت و راه نمود؟
   11خويش سخن بگوى

 
 

 
 

  94سوره شَرح 
  مكّى و داراى هشت آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

بار گرانى كه پشت تو را  2و بار گرانت را از تو برنداشتيم، 1]و به تو حوصله و تحمل عطا نكرديم؟[ات را برايت نگشاديم  آيا سينه
چون فراغت يافتى به  6ها، آسانى است با سختى 5پس با هر سختى، آسانى است 4و نامت را بلند آوازه نساختيم؟ 3شكسته بود؟
  8و به خداوند خويش مشتاق باش و به او روى آور 7عبادت كوش
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  95سوره تين 

  مكّى و داراى هشت آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به



كه ما انسان را به نيكوترين تركيب  3و سوگند به اين شهر امن، 2و سوگند به كوه سينا، 1سوگند به انجير و سوگند به زيتون،
را كه ايمان آوردند و كارهاى درست و شايسته كردند، كه آنها  مگر كسانى 5ترين درجات بازگردانيديم، سپس او را به پست 4آفريديم

كننده  آيا خدا بهترين داور و حكم 7دارد؟ چيز تو را به انكار حساب و پاداش روز قيامت وامى پس چه 6پايان دارند منّت و بى پاداشى بى
  8نيست؟

  

  96سوره علَق 
  مكّى و داراى نوزده آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

خدايى  3بخوان، و خداوند تو بزرگوارترين است 2خداوندى كه انسان را از نطفه و لخته خونى آفريد 1نام خداوندت كه بيافريد بخوان به
 7نياز ببيند هرگاه خود را بى 6كند، آرى، انسان سركشى مى 5دانست، آموخت و به انسان آنچه را كه نمى 4وسيله قلم ياد داد، كه به

گويى  چه مى 10خواند؟ اى را آنگاه كه نماز مى بنده 9داشت، كس را كه بازمى آيا ديدى آن 8محققا بازگشت همه پيش خداوند توست
داند كه  آيا نمى 13گرداند؟ ر كند و روىگويى اگر انكا چه مى 12يا مردم را به پرهيزگارى وادارد؟ 11اگر آن بنده بر راه راست باشد؟

 16پيشانى دروغگويى خطاكار را 15كشيم، گيريم و مى اگر بس نكند پيشانى او را مى. كنند نيست طور كه فكر مى اين 14بيند؟ خدا مى
طاعت نكن، و سجده نه، هرگز، از او ا 18خوانيم ما هم آتشبانان دوزخ را فرامى 17پس او خويشان و همنشينانش را به كمك بخواند

  19كن، و به خداى خود نزديك شو
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  97سوره قَدر 

  مكّى و داراى پنج آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

در آن شب فرشتگان و  3شب قدر بهتر از هزار ماه است 2دانى كه شب قدر چيست؟ مى و تو چه 1ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم
   5دم همه سالم و درود و پاكى است آن شب تا سپيده 4شوند جبرئيل به اذن خداوندشان، براى هر كار و فرمان نازل مى

 
  98سوره بيِّنَه 

  مدنى و داراى هشت آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

 
هاى پاك آسمانى و  پيامبرى از جانب خدا كه كتاب 1:برايشان آمدداشتند تا آن حجت روشن  كافران اهل كتاب و مشركان دست بر نمى

كه آن حجت  اهل كتاب فقط پس از آن 3هاى استوار و راست و درست است كه در آنها نوشته 2خوانَد، آيات قرآن را براى آنها مى
كه  كه به آنها فرمان داده شده بود كه خداى يكتا را بندگى كنند، درحالى آن وحال 4روشن برايشان آمد، به راه تفرقه رفته و پراكنده شدند
كافران اهل  5و دين درست اين است. گراى باشند، و نماز بخوانند، و زكات بدهند دين را براى او خالص نمايند، و يگانه پرست و حق



كه ايمان آوردند و كارهاى درست  كسانى 6آنها بدترين آفريدگانند. كتاب و مشركان در آتش جهنّمند، و براى هميشه در آن خواهند ماند
هاى جاويدى است كه جويبارها در آن روان است، و  پاداش آنها پيش خداوندشان بهشت 7و شايسته كردند، آنها بهترين آفريدگانند

ين پاداش مخصوص كسى است كه از خداوند ا. خدا از آنها خشنود است و آنها هم از خدا خشنودند. براى هميشه در آن خواهند ماند
  8خود بترسد
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  99سوره زلزله 
  مدنى و داراى هشت آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

 3زمين را چه شده است؟: و انسان گويد 2و زمين بارهاى سنگينش را بيرون افكند، 1آنگاه كه زمين به لرزش سخت خود لرزانده شود،
روز مردم پراكنده از گورها بيرون آيند، تا  آن 5كه خداوند تو به آن وحى كرده است براى آن 4روز زمين خبرهاى خويش را بازگويد، آن

اى كار بد كند،  و هر كس هموزن ذره 7بيند اى كار نيك كند، پاداش آن را مى هر كس هموزن ذره 6كارهايشان را به آنها نشان دهند
  8بيند كيفر آن را مى

 
 
 
 
 

  100سوره عاديات 
  مكّى و داراى يازده آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به
 2جهانند، و سوگند به اسبانى كه در تاختن با سم خود از سنگ آتش مى 1زنند، سوگند به اسبان تيزرو كه هنگام دويدن نفس نفس مى

كه انسان نسبت به خداوند  5و در ميان دشمن درآيند، 4و گرد و غبار برانگيزند، 3و سوگند به اسبانى كه صبحگاهان هجوم آورند،
داند كه چون خفتگان قبور زنده  آيا انسان نمى 8و او مال را سخت دوست دارد 7و او خود بر اين امر گواه است 6خويش ناسپاس است،

روز بـه خـوبـى بـه حـالشان آگـاه  خداوندشان در آن 10ار شود،ها نهان بوده آشك و آنچه در دل 9شوند و از گورها بيرون ريخته شوند،
  11است؟
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  101سوره قارِعه 
  مكّى و داراى يازده آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

كه  روزى 3كه آن رويداد درهم كوبنده چيست؟ دانى مى و تو چه 2چيست آن رويداد درهم كوبنده؟ 1]قيامت[آن رويداد درهم كوبنده 
زندگانى  6اما هركه ترازوى اعمال نيك او سنگين باشد، 5ها چون پشِم زده متالشى شود و كوه 4مردم چون پروانگانِ پراكنده باشند،



دانى كه هاويه  مى و تو چه 9جايش در هاويه است 8و اما هر كه ترازوى اعمال نيك او سبك باشد، 7پسنديده و خوشى دارد
   11آتشى سخت سوزنده و گدازنده است 10چيست؟

 
  102سوره تَكاثُر 

  مكّى و داراى هشت آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

 3زودى خواهيد دانست كنيد نيست، به طور كه فكر مى اين 2تا به گورها رسيديد 1طلبى نسبت به ديگران شما را سرگرم ساخت، افزون
كنيد نيست، اگر به علم يقين و بدون هيچ  طور كه فكر مى اين 4زودى خواهيد دانست كنيد نيست، به طور كه فكر مى باز هم بدانيد اين

هايى كه در  روز درباره نعمت و در آن 7هيچ ترديد خواهيد ديد سپس آن را به چشم يقين و بى 6البته جهنّم را خواهيد ديد 5شك بدانيد،
  8كنند ا داده شده بود، از شما پرسش و بازخواست مىدنيا به شم

  

)600(  
  

 
 

  103سوره عصر 
  مكّى و داراى سه آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

حق  كه ايمان آوردند و كارهاى درست و شايسته كردند، و يكديگر را به مگر كسانى 2كه انسان در زيان است، 1سوگند به عصر،
  3به صبر سفارش كردند  سفارش كردند، و يكديگر را

  

  104سوره همزَه 
  مكّى و داراى نه آيه

 نام خداوند بخشنده مهربان به
  

پندارد كه مالش عمر جاويد به او  مى 2دارد آورد و دايم حساب آن را نگه مى كه مالى گرد مى آن 1واى بر هر عيب جوى طعنه زن؛
آتش  5دانى كه حطمه چيست؟ و تو چه مى 4شود افكنده مى ]آتش دوزخ[كند نيست، حتما در حطَمه  طور كه فكر مى اين 3بخشد مى

   9هايى دراز و كشيده در ستون 8گيرد، آنها را در ميان مىو از هر سو  7شود، ها چيره مى كه بر دل 6افروخته خداست،

  105سوره فيل 
  مكّى و داراى پنج آيه

 نام خداوند بخشنده مهربان به



  

تا آنها  3و پرندگانى را گروه گروه بر سر آنها فرستاد، 2آيا نيرنگشان را تباه نساخت؟ 1آيا نديدى كه خداوندت با اصحاب فيل چه كرد؟
  5و سرانجام آنها را چون كاه جويده شده، خرد و نابود كرد 4شده سخت، سنگباران كنند هايى از گل خشك را با سنگ
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  106سوره قُرَيش 

  مكّى و داراى چهار آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

بايد خداوند اين خانه را بندگى  2الفت و پيوندشان در كوچ زمستانى و تابستانى، 1دادن و پيونددادن قريش به يكديگر، به پاس الفت
   4همان خدايى كه آنها را از گرسنگى رهانيد و سير كرد و از ترس ايمنشان ساخت 3كنند؛

  

  107سوره ماعون 
  مكّى و داراى هفت آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

و مردم را بر سيركردن بينوا  2راند، او همان كسى است كه يتيم را به قهر مى 1خواند ديدى؟ مىكس را كه روز جزا را دروغ  آيا آن
و از احسان به  6كنند، همانها كه ريا مى 5كه نسبت به نمازشان سهل انگارند، 4پس واى بر آن نمازگزاران، 3كند تشويق نمى

  7نمايند نيازمندان خوددارى مى

  

  108سوره كوثر 
  سه آيه مكّى و داراى

 نام خداوند بخشنده مهربان به
  

كه دشمن تو، خود بدون فرزند است  2پس تو هم براى خداوندت نماز بخوان و قربانى كن، 1اى پيامبر، ما به تو خير بسيار عطا كرديم
  3ماند و نسلى از او باقى نمى
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  109 سوره كافرون

  مكّى و داراى شش آيه
  مهرباننام خداوند بخشنده  به

كنم، بندگى  را كه من بندگى مى و شما هم كسى 2كنم، كنيد، بندگى نمى من چيزهايى را كه شما بندگى مى 1اى كافران،: بگو
شما  5كنم نيستيد كه من او را بندگى مى و شما هم بنده كسى 4كنيد نيستم، من بنده چيزهايى كه شما آنها را بندگى مى 3كنيد نمى

  6دين خود را داشته باشيد، من هم دين خود را دارم

 
 

  110سوره نَصر 
  مدنى و داراى سه آيه

 نام خداوند بخشنده مهربان به
  

گوى، و از  به ستايش خداوند خويش تسبيح 2آيند، و مردم را ببينى كه گروه گروه به دين خدا درمى 1چون يارى خدا و پيروزى فرارسد،
  3پذير است او آمرزش بخواه، كه او توبه

  

  111سوره مسد 
  مكّى و داراى پنج آيه

  نام خداوند بخشنده مهربان به

ور داخل  زودى به آتشى شعله به 2اى به حالش نداشت مالش و آنچه اندوخته بود، فايده 1بريده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد
  5كه بر گردنش طنابى از ليف خرما دارد درحالى 4كش اين آتش است، و زنش هيزم 3خواهد شد
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  112سوره اخالص 

  مكّى و داراى چهار آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

كس همتاى او  و هيچ 3كسى را نزاده و زايـيـده نـشـده اسـت، 2نياز و برآورنده نيازهاست خدايى كه بى 1او خداى يكتاست،: بگو
   4نيست

  



  
  113سوره فَلَق 

  مكّى و داراى پنج آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

و از شرّ  3جا را فراگيرد، كه همه و از شرّ تاريكى، هنگامى 2از شرّ تمام چيزهايى كه آفريده است، 1دم، برم به خداوند سپيده پناه مى: بگو
  5ورزد و از شرّ حسود، آنگاه كه حسد مى 4دمند، ها افسون مى اى كه در گره زنان دمنده

 
  114سوره ناس 

  مكّى و داراى شش آيه
  نام خداوند بخشنده مهربان به

هاى مردمان  كه در دل همان 4گر نهانى؛ از شرّ وسوسه 3خداى مردم، 2فرمانرواى مردم، 1اختيار مردم، برم به صاحب پناه مى: بگو
  6جنّيان باشد يا از آدميان  خواه از 5كند، وسوسه مى
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  و تَمت كَلمت ربِّك صدقا و عدالً 
  الَّ مبدّلَ لكَلمته و هو ا لسميِع ا لْعليِم 

  . پايان رسيد سخن خداوند تو از روى راستى و عدالت به
  . كسى نيست كه بتواند آن را دگرگون كند، و او شنوا و داناست

  »115قرآن كريم، سوره مباركه انعام، آيه شريفه «

  صدقَ اللّه الْعلى الْعظيم 
  و صدقَ رسولُه النَّبِى األَمينُ الكَرِيم 
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  عالمات وقف و اصطالحات ضبط   

  عالمت وقف الزم      

  عالمت وقف ممنوع      

  .عالمت وقف جايز كه وصل در آن بهتر است      

  .بهتر است عالمت وقف جايز كه وقف در آن      

       



  

  

  .عالمت وقف جايز كه وقف و وصل در آن يكسان است 

  .عالمت تعانُقِ وقف كه اگر بر يكى از آنها وقف شود، وقف بر ديگرى درست نيست

  .عالمت زائد بودن حرف كه نبايد تلفظ شود      

  عالمت زائد بودن حرف در حال وصل      

  عالمت سكون حرف      

  عالمت اقالب      

  ختن تنوينعالمت اظهار و آشكار سا      

  عالمت ادغام و اخفاء      

  عالمت لزوم تلفظ حروف متروكه      

  .عالمت لزوم تلفظ به سين به جاى صاد و اگر اين عالمت در زير صاد باشد تلفظ به صاد مشهورتر است      

  عالمت لزوم مد اضافى      

  عالمت جاى سجده      

  عالمت آغاز جزء يا حزب و نصف يا ربع آن      

  عالمت پايان آيه و شماره آن آيه      
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  هاى مباركه قرآن شريف  فهرست سوره

     ترتيب 
     ترتيب      صفحه   نام سوره

  صفحه   نام سوره

  267   سوره نَحل    16      1   سوره فاتحه    1 

  282   سوره اسراء    17      2   سوره بقَره    2 

  293   سوره كهف    18      50   عمران سوره آل    3 

  305   سوره مريم    19      77   سوره نساء    4 

  312   )طا،ها(سوره طه     20      106   سوره مائده    5 

  322   سوره انبياء    21      128   سوره انعام    6 

  332   سوره حج    22      151   سوره اَعراف    7 

  342   سوره مؤمنون    23      177   سوره اَنفال    8 

  350   سوره نور    24      187   سوره توبه    9 

  360   سوره فُرقان    25      208   سوره يونُس    10 

  367   سوره شعراء    26      221   سوره هود    11 

  377   سوره نَمل    27      235   سوره يوسف    12 

  385   سوره قَصص    28      249   سوره رعد    13 

  396   سوره عنكبوت    29      255   سوره ابراهيم    14 

  405   سوره روم    30      262   سوره حجر    15 
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  هاى مباركه قرآن شريف  فهرست سوره

     ترتيب 
     ترتيب     صفحه   نام سوره

  صفحه   نام سوره

  502   سوره اَحقاف    46     411   سوره لقمان    31 

  507   )ص(سوره محمد     47     415   سوره سجده    32 

  511   سوره فتح    48     418   سوره احزاب    33 

  515   سوره حجرات    49     428   سوره سبأ    34 



  518   )قاف(سوره ق     50     434   سوره فاطر    35 

  520   سوره ذاريات    51     440   )يا،سين(سوره يس     36 

  523   سوره طور    52     446   سوره صافّات    37 

  526   سوره نجم    53     453   )صاد(سوره ص     38 

  528   قمر سوره    54     458   سوره زمر    39 

  531    )رحمان(رحمن سوره    55     467   سوره غافر    40 

  534   سوره واقعه    56     477   سوره فُصلَت    41 

  537   سوره حديد    57     483   سوره شورى    42 

  542   سوره مجادله    58     489   سوره زخْرُف    43 

  545   سوره حشْر    59     496   دخانسوره     44 

  549   سوره ممتَحنَه    60     499   سوره جاثيه    45 
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  هاى مباركه قرآن شريف  فهرست سوره

     ترتيب 
     ترتيب      صفحه   نام سوره

  صفحه   نام سوره

 61    578   سوره انسان    76      551   سوره صف  

  580   سوره مرسالت    77      553   سوره جمعه    62 

  582   سوره نَبأ    78      554   سوره منافقون    63 

  583   سوره نازعات    79      556   سوره تَغابن    64 

  585   سوره عبس    80      558   سوره طالق    65 

  586   سوره تَكْوير    81      560   سوره تحريم    66 

  587   سوره انْفطار    82      562   سوره ملك    67 

  588   سوره مطَفِّفين    83      564   سوره قلم    68 

  589   سوره انْشقاق    84      566   سوره حاقَّه    69 

  590   سوره بروج    85      568   سوره معارج    70 

  591   سوره طارِق    86      570   سوره نوح    71 

  591   سوره اَعلى    87      572   سوره جنّ    72 

  592   سوره غاشيه    88      574   سوره مزَّمل    73 

  593   سوره فجر    89      575   سوره مدثِّر    74 



  594   سوره بلَد    90      577   سوره قيامت    75 
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  هاى مباركه قرآن شريف  فهرست سوره

     ترتيب 
     ترتيب      صفحه   نام سوره

  صفحه   نام سوره

  601   سوره عصر    103      595   سوره شمس    91 

  601   سوره همزَه    104      595   سوره لَيل    92 

  601   سوره فيل    105      596   سوره ضُحى    93 

  602   سوره قُرَيش    106      596   سوره شَرح    94 

  602   سوره ماعون    107      597   سوره تين    95 

  602   سوره كوثر    108      597   سوره علَق    96 

  603   سوره كافرون    109      598   سوره قَدر    97 

  603   سوره نَصر    110      598   بينَهسوره     98 

  603   سوره مسد    111      599   سوره زلزله    99 

  604   سوره اخالص    112      599    سوره عاديات    100 

  604   سوره فَلَق    113      600   سوره قارِعه    101 

  604   سوره ناس    114      600   سوره تَكاثُر    102 
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