
)۲۹ سوره عنكبوت (   
 مكى و شامل شصت و نه آيه   

    به نام خداوند بخشنده مهربان

)۱ الم.(
)۲ آيا مردم خيال كرده اند همين كه گفتند ايمان آورده ايم ولشان مى كنند و امتحان نمى شوند؟(

 ما كسانى را كه قبل از آن ها بودند آزموديم. خدا كسانى را كه راست گفتند مى شناسد و
)۳دروغگويان را هم مى شناسد.(

)۴ آيا كسانى كه كار بد مى كنند خيال كرده اند از ما جلو خواهند زد؟ قضاوت بدى مى كنند.(
 بداند وعده اى كه خدا داده آمدنى است و خدا شنوا و دانا است.(، كسى كه اميد ملقات خدا را دارد

۵(
هركسىكوششبكندبهنفعخودشكوششمىكند.بدونشكخداازتمامافرادبشربىنياز 

)۶(است.
كسانىكهايمانآوردندوكارصحيحكردند،بدىهاىآنهاراازبينمىبريموپاداشىبهتراز 

)۷(كارهايىكهمىكردندبهآنهامىدهيم.
مابهانسانسفارشكرديمكهبهپدرومادرشنيكىكند.اگرپدرومادرتسعىكردندچيزى 

بازگشت شما پيش من است و من شما راازآنهااطاعتنكن.،راكهنمىدانىشريكمنبسازى
)۸از كارهايى كه مى كرديد خبردار مى كنم.(

)۹(كسانىراكهايمانآوردندوكارصحيحكردنددرشماردرستكارانمىآوريم.
 به خدا ايمان آورديم. ولى وقتى در راه خدا مورد اذيت: عده اى از مردم كسانى هستند كه مى گويند

 و اگر از طرف خدا پيروزى نصيب،قرار گرفتند، اذيت مردم را مثل عذاب خدا حساب مى كنند
)۱۰ مى گويند: ما با شما بوديم. آيا خدا به آنچه در سينه مردم هست آگاه تر نيست؟(،شما شود

)۱۱ خدا افرادى را كه ايمان مى آورند مى شناسد و منافقان را هم مى شناسد.(
 افراد بى ايمان به افراد باايمان گفتند كه از راه ما پيروى كنيد و ما گناهان شما را به گردن

)۱۲مى گيريم. آن ها ذره اى از خطاهاى ايشان را به گردن نمى گيرند، آن ها دروغ مى گويند.(
 و روز قيامت، آن ها بار گناهان خود را علوه بر بار گناه منحرف ساختن ديگران بر عهده دارند

)۱۳ مورد بازخواست قرار مى گيرند.(،درباره اين دروغ هايى كه به هم مى بافتند
 ما نوح را پيش قومش فرستاديم و مدت نهصد و پنجاه سال بين آن ها ماند. طوفان آن ها را فرا

)۱۴ به خاطر اين كه ظلم مى كردند.(،گرفت
)۱۵ ما نوح و كسانى را كه در كشتى بودند نجات داديم و آن را نشانه اى براى مردم قرار داديم.(

 وقتى به قومش گفت: خدا را بندگى كنيد و از نافرمانى و عذاب، و داستان ابراهيم را هم ياد كن
)۱۶او بترسيد، اگر متوجه حقيقت باشيد مى دانيد كه اين كار براى شما بهتر است.(

 شما به جاى خدا بت هايى را بندگى مى كنيد و با دروغ آن ها را مى سازيد. اين افرادى را كه غير
راازخدابخواهيدوفقطروزیبنابراين صاحب رزقى براى شما نيستند.،از خدا بندگى مى كنيد

بندگىاورابكنيد(بندهومطيعمحضوبىچونوچراىهيچكسجزاونباشيد)وازاو
)۱۷(چونپيشاوبرگرداندهمىشويد.،شكرگزارىكنيد



وظيفهپيغمبرفقطرساندنآشكارپيام اگر قبول نكنيد، امت هاى قبل از شما هم قبول نكردند. 
)۱۸(الهىاست.

 آيا نديدند كه خدا چگونه خلقت را شروع كرد؟ بعد آن را برمى گرداند. اين كار براى خدا آسان
)۱۹است.(

 هم خدا آخرت رابعد بگو: در زمين بگرديد و نگاه كنيد كه خدا چگونه خلقت را شروع كرد. 
)۲۰ چون خدا قادر به هر كارى است.(،بوجود مى آورد

 هر كس را كه بخواهد عذاب مى كند و به هر كس كه بخواهد رحم مى كند. شما را پيش او
)۲۱برمى گردانند.(

غيرازخداياروياورىبراى و، شما نه در زمين و نه در آسمان نمى توانيد خدا را عاجز كنيد
)۲۲(شماوجودندارد.

 كسانى كه منكر آيات خدا و ملقات او شدند، افرادى هستند كه از رحمت من نااميد شده اند و عذاب
)۲۳دردناكى دارند.(

 جواب قومش به ابراهيم فقط اين بود كه گفتند: او را بكشيد يا بسوزانيد. ولى خدا او را از آتش
)۲۴نجات داد. در اين كار عبرت هايى براى افراد باايمان وجود دارد.(

ابراهيمگفت:شمابهخاطردوستىبينخودتاندرزندگىدنيابتهايىغيرازخدادرست 
 اما روز قيامت بعضى از شما منكر بعضى مى شوند و برخى از شما برخى ديگر را،كردهايد

)۲۵لعنت مى كنند و جاى شما در جهنم است و مددكارى نخواهيد داشت.(
 چون خدا توانا و، لوط به او ايمان آورد و گفت: من به سوى صاحب اختيارم مهاجرت مى كنم

)۲۶حكيم است.(
 و، اسحاق و يعقوب را به ابراهيم داديم و پيامبرى و كتاب را در ميان فرزندان او قرار داديم

)۲۷پاداش او را در دنيا داديم و در آخرت از افراد درستكار است.(
بهقومشگفت:شماكارزشتىمىكنيدكههيچكسازافرادبشرکهلوطرايادآورىكنوقتى و

)۲۸(قبلازشماچنانكارىنكردهاست.
 آيا شما با مردان شهوترانى مى كنيد و راه را قطع مى كنيد و در مجالس خود مرتكب كار زشت

)۲۹(اگرراستمىگويىعذابخدارابرمابياور.مى شويد؟ جواب قومش فقط اين بود كه
)۳۰ لوط گفت: خداوندا، به من در مقابل اين افراد تبهكار كمك كن.(

 چون، وقتى فرستادگان ما براى ابراهيم مژده آوردند، گفتند: ما مردم اين شهر را هلك مى كنيم
)۳۱مردم آن ستمكار هستند.(

 ابراهيم گفت: لوط در آن شهر است. گفتند: ما كسانى را كه در آن هستند بهتر مى شناسيم. او و
)۳۲خانواده اش را نجات مى دهيم، غير از زنش كه جزو باقيماندگان در شهر است.(

 وقتى فرستادگان ما پيش لوط آمدند، لوط به خاطر آن ها ناراحت و دلتنگ شد. گفتند: نترس و
 به جز زنت كه جزو باقيماندگان در شهر خواهد بود، نجات، ما تو و خانواده ات را،غصه نخور

)۳۳مى دهيم.(
)۳۴ ما بعلت نافرمانى اهالى اين شهر عذابى از آسمان بر آن ها نازل مى كنيم.(

)۳۵ و از آن آثار نمايانى براى افرادى كه عقل خود را بكار مى برند باقى گذارديم.(
فقطخدارابندگىكنيد(بندهو برادرشان شعيب را به شهر مدين فرستاديم. او گفت: اى قوم من، 



مطيعمحضوبىچونوچراىهيچكسجزخدانباشيد)وبهروزآخرتاميدداشتهباشيدودر
)۳۶(زمينفسادنكنيد.

)۳۷ و دچار زلزله شدند و در خانه هايشان از پا درآمدند.(ولىاورابهدروغگويىمتهمكردند 
شيطان و قوم عاد و ثمود را هم هلك كرديم و وضع خانه هاى آن ها براى شما روشن شده.

 و آن ها را از راه راست منحرف كرد در صورتى كه بيناكارهاىآنهارادرنظرشانزينتداد
)۳۸بودند.(

 ولى آن ها، و قارون و فرعون و هامان را هم هلك كرديم. موسى براى آن ها دليل روشن آورد
)۳۹ در صورتى كه نمى توانستند جلوى عذاب ما را بگيرند.(،در زمين تكبر ورزيدند

 و صداى، همه آن ها را بعلت گناهشان دچار عذاب كرديم. بر عده اى از آن ها طوفان شن فرستاديم
 و، و بعضى از آن ها را نيز در زمين فروبرديم،كشنده رعد عده اى ديگر از آن ها را فراگرفت

)۴۰برخى از آن ها را غرق كرديم. خدا به آن ها ظلم نكرد ولى آن ها به خودشان ظلم مى كردند.(
مثلعنكبوتىاستكهخانهاىبراىخود،وضعكسانىكهاوليايىغيرازخدابراىخودگرفتند 

درستكرده،درصورتىكهسستترينخانههاخانهعنكبوتاست،البتهاگرمتوجهحقيقت
)۴۱(باشند.

)۴۲ او توانا و حكيم است.(مىخوانندمىشناسد.کخداهرچيزىراكهغيرازخودشبهكم
)۴۳ اين ها مثل هايى است كه براى مردم مى زنيم و فقط افراد دانا آن را مى فهمند.(

)۴۴ خدا آسمان ها و زمين را بحق آفريد. در اين كار نشانه اى براى افراد باايمان وجود دارد.(
آنچهازقرآنبهتووحىشدهبخوانونمازرابپادار،چوننمازازكارهاىزشتوناپسند 

)۴۵ مى داند.(مى كنيدكه را  خدا كارهايى جلوگيرىمىكندومسلماBيادخدابزرگتراست.
بااهلكتابفقطبابهترينروشگفتگوكنيدمگرستمكارانآنهاوبگوييدكهمابهآنچهبما
نازلشده(يعنىقرآن)وآنچهبهشمانازلشده(يعنىبهتوراتوانجيلوزبوروكتابهاى
پيغمبرانديگر)ايمانداريم.معبودما(خدايىكهماازدستورهاىاوپيروىمىكنيم)وشما

)۴۶(يكىاستوماتسليماوهستيم.
 ما قرآن را اين طور به تو نازل كرديم، بنابراين اهل كتاب به آن ايمان مى آورند و بعضى از اين ها

)۴۷(مشركين) هم به آن ايمان مى آورند و فقط افراد بى ايمان آن را انكار مى كنند.(
چوندرآنصورتكسانىكهاهل،توقبلكتابىنخواندهبودىوبادستتخطىننوشتهبودى

)۴۸(باطلهستنددچارشكمىشدند.
)۴۹(قرآنآياتروشنىدرسينهافراددانااستوفقطافرادظالممنكرآياتمامىشوند.

 و من، گفتند: چرا معجزاتى از خداوندش بر او نازل نمى شود؟ بگو: معجزات در اختيار خدا است
)۵۰فقط به طور روشن هشدار مى دهم.(

درقرآن به تو نازل كرديم؟، كه بر آن ها خوانده مى شود، آيا براى آن ها كافى نيست كه ما قرآن را
)۵۱(رحمتوتذكرىبراىافرادباايمانوجوددارد.

 بگو: خدا براى شهادت بين من و شما كافى است. آنچه را كه در آسمان ها و زمين است مى داند و
)۵۲كسانى كه به باطل ايمان آوردند و منكر خدا شدند زيانكار هستند.(

 از تو مى خواهند كه عذاب زودتر نازل شود. اگر مدت معينى براى مهلت تعيين نشده بود، عذاب
)۵۳ و عذاب ناگهانى در حالى كه متوجه نيستند بر آن ها نازل مى شود.(،بر آن ها نازل مى شد



 كه عذاب زودتر نازل شود، در صورتى كه جهنم دور افراد بى ايمان را گرفته.(مى خواهند از تو 
۵۴(

 نتيجه كارهايى: روزى كه عذاب از بال و از زير پايشان آن ها را دربر مى گيرد و خدا مى گويد
)۵۵را كه مى كرديد بچشيد.(

فقطمرابندگىبكنيد(بندهومطيعمحضو، اى بندگان باايمان من، زمين من پهناور است
)۵۶().نباشيدبىچونوچراىهيچكسجزخدا

)۵۷ هر كسى مزه مرگ را مى چشد، بعد به سوى ما برگردانده مى شويد.(
 كه زيركسانىراكهايمانآوردندوكارصحيحكردنددرغرفههايىازبهشتجامىدهيم و 

)۵۸(پاداشعملكنندگانچقدرخوباست.آن ها نهرها روان است و هميشه در آن هستند. 
)۵۹(عملكنندگانىكهاستقامتداشتندوبهخداوندشانتوكلنمودند. 

، چه بسيار جاندارانى كه روزى خود را با خود حمل نمى كنند، خدا روزى آن ها و شما را مى دهد
) ۶۰و او شنوا و دانا است.(
چهكسىآسمانهاوزمينراخلقكردهوخورشيدوماهرامسخركرده؟کهاگرازآنهابپرسى

)۶۱(حتماBمىگويند:خدا.پسچگونهمنحرفمىشوند؟
 چون خدا هر چيزى را، خدا رزق را براى كسى كه بخواهد گسترش مى دهد يا بر او تنگ مى كند

)۶۲مى داند.(
چهكسىبارانراازآسماننازلكردوبهوسيلهآنزمينرابعدازکهاگرازآنهابپرسى و 

ولىبيشتر،حتماBمىگويند:خدا.بگو:ستايشهمفقطاختصاصبهخدادارد؟مردنشزندهكرد
)۶۳(آنهااينرانمىفهمند.

)۶۴، البته اگر بدانند.(اينزندگىدنيافقطسرگرمىوبازىاستوزندگىواقعىدرآخرتاست
، خدا را در حالى كه دين را براى او خالص مى كنند به كمك مى خوانند، وقتى سوار كشتى مى شوند

ولى چون خدا آن ها را از دريا نجات داد و به خشكى رساند، چيزهايى را شريك او مى سازند.(
۶۵(

)۶۶ تا منكر آنچه به آن ها داده ايم بشوند و از آن كامجويى كنند. نتيجه اين كار را خواهند دانست.(
 در صورتى كه افراد از اطراف آن ربوده مى شوند؟ آيا به، كه حرم امنى قرار داده ايمنديدند آيا 

)۶۷باطل ايمان مى آورند و منكر نعمت خدا مى شوند؟(
ياوقتىحقبراىاوميايدمنكر،چهكسىظالمترازكسىاستكهبهخدابهدروغافترامىزند

)۶۸ آيا در جهنم براى افراد بى ايمان جا نيست؟(آنمىشود؟
راههاىخودمانرانشانخواهيمداد.بدونشكخدابا،مابهكسانىكهدرراهماكوششكنند

)۶۹(افرادنيكوكاراست.
 


