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قرآن براي ساختن دنياي پاكي آمده است تا مردم عدالت را در جهان برق رار كنن د .چ ون آي ة 25
حديد سورة  57ميفرمايد» :بدون ترديد پيغمبرانمان را با دليلهاي روشن فرستاديم و ب ا ايش ان كت اب و
وسيله سنجش )درست و نادرست( نازل كرديم براي اينكه مردم عدالت را در جهان برقرار كنند و آه ن را
كه در آن سختي بسيار است و منافعي هم براي مردم دارد فرستاديم تا خدا افرادي را كه او و پيغمبرانش
را )در راه ساختن دنياي پاكي كه در آن عدالت برقرار باشد( ياري ميكنند بشناسد .خ دا نيرومن د و توان ا
است «.اگر ميخواست اينكار را بكن د ميك رد ول ي ميخواه د خ ود م ردم اينك ار را بكنن د .اگ ر خ ودش
ميخواست اينكار را بكند جهان را با قوانين ديگري ميساخت ولي خواسته جه ان ب ا اي ن ق وانين س اخته
شود .بنابراين دينداران جهان با توجه به قوانيني ك ه در جه ان و در ط بيعت بش ري اس ت باي د دني ايي
بسازند كه در آن عدالت برقرار باشد و حق هيچ انساني در آن پايمال نشود.

سورۀ فتحه:

حكم ندارد

اح كام سورۀ بقره

اولين حكمي كه از طرف خداوند در سورة بقره آمده در آية  21و  22بقره است كه ميفرماي د» :اي
مردم خداوندتان )ارباب و فرمان فرمايتان( كه شما را آفريد عبادت )بندگي و اطاعت بي چون و چرا( كنيد
تا متقي )مسلط بر خواهشهاي نفساني( شويد .خدائي كه زمين را بستر )آرامگاه( شما قرار داد و آس مان
را بنايي ساخت و از آسمان آب )باران( را نازل كرد و بوسيله آن روزي شما را بوجود آورد .بن ابراين ب راي
خدا همتايي قرار ندهيد «.كس ديگري اينكارها را مطابق قوانيني كه خدا در جهان نهاده انجام نميده د.
بنابراين شريكي براي خدا نسازيد و بنده كسي و مقامي و سازماني غير از خدا نباشيد .بنده كسي است كه
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از دستور ارباب )آقا و صاحب اختيار خود كه به انسان ميگويد اينكار را بكن و اينكار را نكن( بدون چون و
چرا اطاعت ميكند .اين ارباب ميتواند شخصي ثروتمند يا رهبر انقلب يا رهبر كودتا يا مجلس قانونگذاري
در ممالكي كه بنام دموكراسي اداره ميشود باشد كه با يك نشست و برخاست به دستور يك نفر ق انون را
عوض كنند و انسانهايي را از حق وق ق انوني خ ود مح روم كنن د .حق وقي ك ه خودش ان ب ر آن ص حهه
گذاشتهاند و آن را تصويب كردهاند.
آيه  40تا  45بقره ميفرمايد» :اي بنياسرائيل نعمت خودم را كه به شما دادم به ياد داشته باشيد و
به عهد من )كه مطابق شماره  3و  7باب  24خروج ،كتاب عهد عتيق مشهور به تورات اطاعت بي چ ون و
چرا از من بود( وفا كنيد تا من به عهدي كه با شما )در شماره  3تا  13باب  26لويان ،كتاب سوم كت اب
عهد عتيق مشهور به تورات( بستم وفا كنم و فقط از من بترسيد )چون در آخرت بايد حساب كارهايتان را
به من پس بدهيد .البته در تورات صحبتي از آخرت نيست ولي بسياري از يهوديان به علت اينكه دو ق رن
تابع ايران بودند مثل زرتشتيان به آخرت ايمان پيدا كردند( و به آنچه تصديق كننده ت وراتي ك ه ب ا ش ما
ميباشد هست ايمان بياوريد و اولين كافر ب ه آن نباش يد و آي ات م را ب ه قيم ت كم ي نفروش يد )مث ل
مسلمانان كه آيات كتاب خود را به بهاي كمي فروختند ،نباشيد .چون آنها نيز مثل يهوديان آي ات كت اب
الهي را به بهاي كمي فروختند( و فقط از نافرماني من حذر )احتراز( كنيد) .چون عذاب ابدي م را در پ ي
دارد( و حق را با باطل مشتبه نسازيد )مغالطه نكنيد ،كاري كه همه دين فروشان جهان كردند( و در حالي
كه حقيقت را ميدانيد آن را كتمان )مخفي و پنهان( نكنيد )بلكه به مردم بگوييد( )كاري كه تمام روحاني
نماهاي اديان براي گرمي بازار خود كردند و حقايقي را كه در كتاب الهي آنها بود به مردم نگفتن د و بي ن
مردم تفرقه انداختند .چون آيه  13شوري سورة  42ميفرمايد» :آنچه به شما مس لمانان وح ي كردي م ب ه
نوح و ابراهيم و موسي و عيسي سفارش كرديم كه دين را اجرا كنيد و در دين تفرقه ايجاد نكني د «.ول ي
دين فروشان روحاني نما در دين تفرقه ايجاد كردند و مردم را از ساختن يك دنياي پاك كه در آن عدالت
برقرار باشد محروم كردند( و نماز را بپا داريد و زكات بدهيد )تا محرومان اجتماع از محروميت نجات پي دا
كنند( و با ركوع روندگان )كه در مقابل عظمت خدا سر خم ميكنند( ركوع كنيد .آيا مردم را ب ه كاره اي
نيك امر ميكنيد و خودتان را فراموش ميكنيد )كه خودتان هم بايد آنكارها را بكنيد؟( از ص بر و از نم از
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)براي اينكار( كمك بگيريد .اينكارها ب راي اف راد س خت اس ت مگ ر ب راي كس اني ك ه )از ع ذاب( خ دا
ميترسند«.
آيه  47و  48بقره ميفرمايد» :اي بنياسرائيل نعمت خودم را كه به شما دادم )مطابق آيه  20مائده
اين نعمت ،پيغمبران الهي و پادشاهي بنياسرائيل به عنوان اولين حكومت ديني دني ا ب ود( و ش ما را ب ر
جهانيان برتري دادم به ياد داشته باشيد )كه در اثر اطاعت نكردن از دستورهاي تورات اسير بابليها شدند
و بعد تابع ايران و روم و اعراب شدند( و از روزي بترسيد و حذر كنيد كه كس ي ذرههاي ج زاي ديگ ري را
نميدهد و شفاعتي از كسي قبول نميشود و تاواني از كسي گرفته نميشود )چون كسي چي زي ن دارد ك ه
بخواهد تاوان بدهد( و ياري نميشوند «.كسي به آنها كمكي نميكند .آن روز ب راي مس لمانان ه م هس ت.
چون بسياري از مسلمانان ميگويند به قرآن ايمان داريم در صورتيكه عمل دروغ ميگويند .چون اگر ب ه آن
ايمان داشتند در تمام لحظات زندگي خود مواظب بودند كه كار خطائي نكنند.
آيه  83تا  86بقره ميفرمايد» :وقتي از بنياسرائيل )در آيه  3و  7باب  24خروج( پيمان گرفتيم كه
غير از خدا را بندگي )اطاعت بي چون و چرا( نكنيد .و )مطابق شمارة  12باب  20خروج( به پدر و م ادر و
خويشاوندان و تهيدستان نيكي كنيد و با مردم به زبان خوب صحبت كني د و نم از را بپ ا داري د و زك ات
بدهيد ولي غير از تعداد كمي از شما از آن رو گردانديد در حالي كه از قبول احكام خدا روگردان بوديد .از
شما پيمان گرفتيم كه خون يكديگر را نريزيد و يكديگر را از ش هر و ديارت ان بي رون نكني د و بع د اق رار
كرديد و شما شاهد آن )مطابق تورات( هستيد .بعد اين شما هستيد كه )مطابق كتاب پادشاهان و تواري خ
ايام عهد عتيق( يكديگر را ميكشتيد و بعضي از شما بعضي را از سرزمينشان بيرون ميكنيد و عليه يكديگر
با گناه و ظلم پشتيباني كرديد .اگر آنها را به اس يري پي ش ش ما بياورن د از آنه ا خ ون به ا ميگيري د در
صورتيكه بيرون كردن آنها بر شما حرام بود .آيا به قس متي از كت اب ايم ان ميآوري د و بعض ي را قب ول
نداريد؟ )مثل بيشتر نزديك به اتفاق مسلمانان در طول تاريخ و امروز( كس اني از ش ما ك ه چني ن ك اري
بكنند مجازاتشان در اين دنيا خواري است )همانطور كه ديديد و مسلمانان ه م ديدن د( و در روز قي امت
دچار شديدترين عذاب ميشوند .خدا از كارهائي كه ميكنيد غافل )بي خبر و بي توجه( نيست .آنها افرادي
هستند كه زندگي دنيا را به آخرت ترجيح دادند .عذاب آنه ا تخفي ف نميپ ذيرد )ك م نميش ود( و ي اري
)كمك( هم نميشوند«.
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آيه  91بقره ميفرمايد» :وقتي به آنها گفته شود به آنچه خدا نازل كرده ايم ان بياوري د گفتن د م ا
فقط به آنچه به ما نازل شده ايمان ميآوريم و منكر غير از آن ميشوند در صورتيكه آن درس ت و تص ديق
كننده توراتي است كه با آنان است .بگو اگر به ح رف خودت ان ايم ان داري د چ را قبل پيغم بران خ دا را
)مطابق عهد عتيق( ميكشتيد«.
آيه  104بقره ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيامبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهاي د
نگوييد راعنا )به ما توجه فرما( بگوئيد بما نگاه كن )تا مخالفان يهودي نتوانند مط ابق آي ه  46نس اء از آن
سوء استفاده كنند و بگويند زبان ما نميگردد( به اين دستور گوش كنيد و از آن اطاعت كنيد«... .
آيه  110بقره ميفرمايد» :نماز را بر پا داريد و زكات بدهيد )تا محرومان ش ما از محرومي ت نج ات
پيدا كنند( هر كار خوبي كه بكنيد پاداش آن را پيش خدا پيدا ميكنيد .چون خدا كارهائي را كه ميكني د
ميبيند«.
خداوند در آيه  120بقره به پيغمبر ميفرمايد ...» :اگر بعد از اينكه علم براي تو حاصل شد )حقيقت
را دانستي( از دل خواه آنان پيروي كردي هيچ مددكار و كمك كنندهاي در مقاب ل خ دا ب راي ت و وج ود
ندارد «.هيچكس تو را از عذاب خدا حفظ نميكند.
آيه  131تا  134بقره ميفرمايد» :وقتي ارباب )صاحب اختيار و فرمانفرم اي( ابراهي م ب ه او گف ت:
تسليم باش .او گفت :تسليم ارباب )فرمان فرماي( جهانيان شدم .ابراهيم و يعقوب فرزندانشان را به تسليم
خدا شدن سفارش كردند و گفتند :اي فرزندان من خدا براي شما دين را انتخاب كرده ،فقط در حالي ك ه
تسليم خدا هستيد از دنيا برويد )بميريد( .آيا وقتي مرگ يعقوب فرا رسيد شاهد بوديد ك ه ب ه فرزن دانش
گفت :بعد از من چه كسي را بندگي )عبادت بي چون و چرا( ميكنيد؟ آنها گفتند كه معب ود ت و و معب ود
پدران تو ،معبود ابراهيم و اسماعيل و اسحاق كه معبود واحد )يگانه است و تنها معب ود اس ت( را عب ادت
)بندگي و اطاعت بي چون و چرا( ميكنيم و ما مسلمان )تسليم حكم و نظ ر خ دا( هس تيم .آنه ا اف رادي
بودند كه از دنيا رفتند هر چه كردند مال خودشان است و آنچه شما ميكنيد مال شما اس ت و از ش ما در
باره كارهائي كه آنها ميكردند سؤال و بازخواست نميكنند«.
آيه  136بقره ميفرمايد» :بگوئيد به خدا و آنچه به ما نازل شده )يعني به قرآن( و آنچه به ابراهيم و
اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان يعقوب نازل شده و آنچه به موسي و عيس ي داده ش ده )يعن ي ب ه
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تورات و انجيل( و آنچه به پيغمبران از جانب اربابشان )كه به آنها دستور ميداده چ ه ك اري بكنن د و چ ه
كاري نكنند( داده شده ايمان داريم و فرقي بين هيچكدام آنها نميگذاريم )چون همه آنه ا ب راي برق راري
عدالت فرستاده شده بودند( و ما تسليم خدا هستيم «.كه آنها را به ايشان داده است.
آيه  144بقره ميفرمايد» :وقتي رويت را در آسمان به اينطرف و آنطرف برميگرداندي ديديم )كه در
انتظ ار رس يدن وح ي اله ي ب ودي( بن ابراين روي ت را ب ه ط رف قبلهاي ك ه آن را ميپس ندي )بط رف
مسجدالحرام( برگردان .پس رويت را بطرف مسجدالحرام برگردان .هر جا ه م ك ه ش ما مس لمانان بودي د
رويتان را بطرف مسجدالحرام برگردانيد .كساني كه به آنها كت اب اله ي داده ش ده ميدانن د ك ه آن ح ق
)درست( و از جانب خداوند آنها است و خ دا از كاره ائي ك ه آنه ا ميكردن د غاف ل نيس ت «.چ ون خ دا
ميدانست آنها چه حرفها در باره قبله بودن بيتالمقدس ميزدند.
آيه  148تا  150بقره ميفرمايد» :هر دستهاي جهتي )براي برپا داشتن نماز دارد( كه ب ه ط رف آن
رو ميكند .بنابراين در كارهاي خير با هم مسابقه بدهيد )از هم جلو بزنيد( هر جا باشيد خدا هم ه ش ما را
)براي رسيدگي به حساب كارهايتان( ميآورد .خدا بر هر كاري قادر است .هر جا بودي ص ورتت را بط رف
مسجدالحرام برگردان .چون آن درست و از طرف خداوندت )ارباب و كارفرمايت( ميباشد و خدا از كارهائي
كه ميكنيد غافل نيست .از هر جا خارج شدي رويت را بطرف مسجدالحرام برگردان و شما مسلمانان از هر
جا خارج شديد رويتان را بطرف مسجدالحرام برگردانيد .تا مردم دليلي عليه )بر ضد شما( نداشته باش ند،
مگر افراد ظالم آنها )كه دليلي براي كار خود نميشناسند( از آنها نترسيد از من بترسيد تا نعمت خ ودم را
بر شما تمام كنم و شما راه صحيح را بشناسيد «.هدايت شويد .هدايت شدن شناختن راه صحيح س اختن
يك دنياي پاك است.
آيه  152و  153بقره ميفرمايد» :مرا بخاطر داشته باشيد ت ا ش ما را بخ اطر داش ته باش م و ش كر
)سپاس( مرا بجا آوريد و كافر به آن نباشيد .اي افرادي كه )به رس الت محم د ص و وح ي و اله ي ب ودن
قرآن( ايمان آوردهايد از صبر و نماز كمك بخواهيد چون خدا با افراد با صبر و استقامت است«.
آيه  154ميفرمايد» :به كساني كه در راه خدا كشته شدهاند نگوئيد مرده بلك ه زن ده هس تند ول ي
شما حس نميكنيد و درك نمينمائي د «.چ ون ملك ش ما نف س كش يدن و نف س نكش يدن اس ت .در
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صورتيكه بسياري از كساني كه نفس ميكشند فقط نعمتهاي خود را به زباله تبديل ميكنند در ص ورتيكه
بسياري از مردگاني كه نفس نميكشند آثارشان در زندگي امروز مردم دنيا و كار آنها مؤثر است.
آيه  158ميفرمايد» :صفا و مروه از شعائر خدا است .كسي كه حج خانه كعبه كند يا عمره بجا آورد
اشكالي ندارد كه طواف آنها را بكند )طواف دور چيزي گشتن است( كسي كه ميل به كار خير داشته باشد
خدا قدردان )كار او( و دانا است «.از كارهاي او اطلع دارد.
آيه  168و  169ميفرمايد» :اي مردم از تمام چيزهائي كه حلل و پاك در زمين است بخوري د و از
راههاي شيطاني پيروي نكنيد چون شيطان دشمن آشكار شما است .شيطان شما را ب ه كاره اي ب د )ك ه
براي شما ضرر دارد( و به كارهاي زشت )انجام هوسرانيها( امر و تشويق ميكند و به شما دس تور ميده د
كه از قول خدا چيزي را كه نميدانيد بگوئيد «.كاري كه امروزه بيشتر مسلمانان و دينداران جهان و اف راد
بيبند و بار ميكنند.
آيه  170ميفرمايد » :وقتي به آنها گفته شد از آنچه خدا نازل ك رده )كت اب اله ي( پي روي كني د
گفتند )نه ما از آن پيروي نميكنيم( بلكه از آنچه دي ديم پ درانمان ب ر آن هس تند )اعتق ادات و كاره اي
پدرانمان( پيروي ميكنيم .اگرچه پدرانشان ذرهاي از عقل خود استفاده نكرده باشند .و راه صحيح )ساختن
يك دنياي پاك( را نشناخته باشند«.
آيه  172تا  175ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيامبري محم د ص و وح ي و اله ي ب ودن ق رآن(
ايمان آوردهايد از خوردنيهاي پاكي كه خدا روزي شما ساخته بخوريد و اگر ايمان داريد شكر نعمته اي
خدا را بجا آوريد .گوشت حيوان مرده و خون و گوشت خوك و آنچه بنام غير خدا كش ته ش ده باش د ب ر
شما حرام است .اگر كسي ناچار شد بدون اينكه تجاوز و زيادهروي كند و بدون تمايل از آن بخورد گناهي
ندارد چون خدا آمرزنده و مهربان است .كساني كه آنچه خدا نازل كرده كتمان و پنهان كنند )و به م ردم
نگويند( و آن را به قيمت كمي بفروشند در شكمشان فقط آتش جهنم را ميخورند .خدا روز قيامت با آنه ا
حرف نميزند )اعتنايي به آنها نميشود( و آنها را پاك نميكند و عذاب دردناكي دارند .آنها افرادي هس تند
كه گمراهي را به قيمت هدايت )شناختن راه صحيح ساختن دنياي پاكي كه در آن ع دالت برق رار باش د(
خريدند و عذاب را به قيمت آمرزش الهي خريدند .چه صبري بر تحمل آتش جهنم دارند «.واي بر فقهائي
كه حقايق قرآن را به مردم نميگويند.
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آيه  178و  179ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محم د ص و وح ي و اله ي ب ودن ق رآن(
ايمان آوردهايد در مورد كشته شدگان )بي تقصير( قصاص بر شما واجب شده .آزاد در مقابل آزاد ،بنده در
مقابل بنده و زن در مقابل زن .كسي كه از طرف برادرش مقداري عفو شد بايد به خوبي از آن پيروي كند
و ديه را با خوبي بپردازد .اين تخفيفي و رحمتي از طرف خداوند شما است .كسي كه بعد از آن تعدي كرد
)زير بار نرفت( عذاب دردناكي دارد .در قصاص براي شما زندگي وجود دارد) .از دش منيهاي خ انوادگي و
نفرتها و مورد تجاوز قرار گرفتن افراد بي گناه خانواده جلوگيري ميش ود (.اي خردمن دان ش ايد متهق ي
شويد «.مسلط بر نفس شويد و عصباني نشويد و به افراد بيگناه خانواده قاتل صدمهاي نزنيد.
آيه  180تا  182ميفرمايد» :وقتي مرگ يكي از شما فرا رسيد اگ ر چي زي از خ ود بج ا گذاش تيد
وصيت كردن بخوبي براي پدر و مادر و خويشاوندان واجب شده .اينكار وظيفه افراد با تقوي اس ت .كس ي
كه آن را بعد از آنكه آن را شنيد تغيير داد گناهش بر عهده كسي است ك ه آن را تغيي ر داده )ام روزه ب ا
سواد بودن افراد و نوشتن وصيت كار سادهاي است( كسي ك ه بترس د از اينك ه ش خص در وص يت خ ود
انحرافي داشته و گناهي مرتكب شده اشكالي ندارد كه بين بازماندگان را اصلح كند .چون خدا آمرزن ده و
مهربان است«.
آية  183تا  187ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محم د ص و وح ي و اله ي ب ودن ق رآن(
ايمان آوردهايد روزه ،همانطور كه بر كساني كه قبل از شما بودند واجب شده بود ،بر ش ما واج ب ش د ت ا
متقي )مسلط بر نفس( شويد .روزه مدت معلومي است )به اندازه روزهاي ماه رمض ان( كس ي از ش ما ك ه
مريض يا حين سفر بود )روزه خود را بخورد و در عوض آن( از روزهاي ديگر سال روزه بگيرد .كساني ك ه
توانائي دارند بجاي آن ميتوانند يك نفر تهيدست را سير كنند .كسي كه ميل به نيكي دارد براي او )س ير
كردن تهيدست( خوب است و روزه گرفتن )بجاي روزهاي مريضي و سفر( براي شما به تر اس ت بش رطي
كه )حقيقت روزه و فوايد آن را( بدانيد .روزه در روزهاي ماه رمضان است ك ه ق رآن ك ه راه نم اي م ردم
)براي ساختن يك دنياي پاك( و دليلهاي روشني از هدايت و جدا كننده )راه درست و نادرست( است در
آن نازل شده .كسي كه شاهد ماه بود )در سفر و مريض نبود( بايد آن روزها را روزه بگيرد .كس ي از ش ما
كه مريض يا حين سفر بود بجاي آن از روزهاي ديگر روزه بگيرد .خدا براي شما آساني ميخواه د و ب راي
شما سختي نميخواهد ،تا عده روزهاي ماه رمضان را كامل كنيد و خدا را بخاطر اينكه شما را هدايت كرده
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تكبير بگوييد ،شايد سپاسگزار باشيد .وقتي بندگان من در باره من از تو س ؤال كردن د ب ه آنه ا بگ و :م ن
نزديكم .دعاي دعا كننده را وقتي مرا به كمك ميخواند اجابت ميكنم ،آنها هم بايد دستورهاي مرا اج ابت
)و عمل( كنند و به من ايمان داشته باشند تا هدايت ش ده باش ند .ش بهاي م اه رمض ان همخ وابگي ب ا
همسرانتان براي شما حلل است )يعني روزهاي ماه رمضان با زنانتان همخوابگي نكنيد( آنها لب اس ش ما
هستند و شما لباس آنها هستيد .خدا ميدانست كه شما به خودتان خيانت ميكرديد ،بنابراين توبه ش ما را
پذيرفت و شما را عفو كرد .حال با آنها شبها همخوابگي كنيد و دنبال آنچه خدا براي شما نوشته برويد و
بخوريد و بنوشيد تا وقتي كه سپيدي صبح براي شما آشكار شود .بعد روزه را تا شب ادامه دهي د و كام ل
كنيد ،ولي اگر براي عبادت ساكن مسجد شدهايد شبها هم با همسرانتان همخوابگي نكنيد .اين حدود خدا
است ،به آن نزديك نشويد )كه از آن تعدي كنيد( .خدا براي اينكه با تق وا ش وند اينط ور آي اتش را ب راي
مردم بيان ميكند «.تقوا يعني تسلط بر نفس و از كارهاي خلف خودداري كردن.
آيه  188ميفرمايد» :مال يكديگر را به باط ل نخوري د و آن را پي ش حكه ام )قضه ات( نيندازي د ت ا
قسمتي از اموال مردم را به گناه بخوريد ،در صورتيكه ميدانيد« كه مال شما نيست.
آيه  190تا  195بقره ميفرمايد» :در راه خدا )در راه اجراي دين و احكام خدا و ساختن يك دني اي
پاك( با كساني كه با شما ميجنگند ،بجنگيد ولي تع دي نكني د .چ ون خ دا اف راد متج اوز و متع دي را
دوست ندارد .هر جا آنها را يافتيد آنها را بكشيد و آنها را از جائي كه شما را بي رون كردن د بي رون كني د.
فتنه )آشوب و خرابكاري( از قتل سختتر است .تا در كنار مسجدالحرام با شما نجنگيدهاند در آنجا با آنه ا
نجنگيد ولي اگر با شما جنگيدند آنها را بكش يد .ج زاي اف راد ك افر اينط ور اس ت .اگ ر از جن گ دس ت
برداشتند خدا آمرزنده و مهربان است )شما هم آنها را ببخشيد و از جنگ دس ت برداري د( ت ا وق تي ك ه
فتنهاي )توطئه و خرابكاري( از بين نرفته و دين فقط مال خدا نشده با آنها بجنگيد .اگ ر از جن گ دس ت
برداشتند تعدي و تجاوز جايز نيست مگر بر افراد ظالم .ماه حرام در مقابل ماه حرام است و اگر حرمت آن
را نگاه نداشتند قصاص بايد كرد .كسي كه به شما تعدي كرد عينا مثل آنچه به ش ما تع دي ك رده ب ه او
تعدهي كنيد ولي از انجام ندادن دستور خدا حذر كنيد و بدانيد كه خدا با افراد با تق وا )مس لط ب ر نف س(
است و در راه خدا )تهيه نيرو براي مقابله با افرادي كه با شما ميجنگند( خرج كنيد و ب ا دس ت خودت ان،
خودتان را به هلكت نيندازيد و نيكي كنيد .چون خدا ،افراد نيكوكار را دوست دارد«.
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آية  196تا  200ميفرمايد» :حج و عمره را براي خدا كامل كنيد .اگر از شما جلوگيري شد تا آنج ا
كه ميتوانيد قرباني كنيد و تا قرباني به محل خود نرسيده سر خود را نتراشيد .هر ك س مري ض باش د ي ا
سرش ناراحتي داشته باشد تاوان آن روزه يا صدقه يا قرباني است .ولي وق تي امني ت يافتي د ه ر ك س از
عمره به حج بهرهمند شد تا آنجا كه ممكن است قرباني كند )چون خدا بيش تر از توان ائي تعيي ن تكلي ف
نميكند (.كسي كه نيافت سه روز در حج و هفت روز وقتي به شهر خود برگشتيد روزه بگيريد .اين ده روز
كامل روزه گرفتن است .اين براي كسي است كه خانوادهاش در مسجدالحرام حاضر نباشد .از نافرماني خدا
احتراز كنيد ،چون مجازات خدا شديد است .حج ماههاي معيني است .كسي كه قصد حج داشت بداند ك ه
در حج همخوابگي و فسق )نافرماني خدا( و بحث )بگو مگو( در حج وجود ندارد) .اينكارها را نبايد كرد( هر
كار خوبي بكنيد خدا آن را ميداند) .براي آخرت( توشه برداريد .بهترين توشه )آخرت( تقوا است .اي اف راد
خردمند از نافرماني من حذر كنيد .بر شما گناهي نيست ك ه در ح ج تج ارت )خري د و ف روش( كني د و
دنبال فضل خدا بگرديد .وقتي از عرفات برگشتيد خدا را در مشعرالحرام ياد كنيد .او را آنطور كه ب ه ش ما
نشان داده ياد كنيد ،در صورتيكه قبل گمراه بوديد )نميدانستيد چگونه خدا را ياد كنيد( بعد از جائي ك ه
مردم بر ميگردند برگرديد و از خدا طلب آمرزش كنيد ،چون خدا آمرزنده و مهربان است .وقتي تش ريفات
حج را تمام كرديد آنطور كه ياد پدرانتان ميكنيد خدا را ياد كنيد .بلكه بيشتر از آن خدا را ياد كنيد «...
آيه  203ميفرمايد» :خدا را در روزهاي معيني )در مراسم حج( ياد كنيد .كسي كه )عجله داشت و(
دو روز جلو انداخت گناهي ندارد .كسي هم كه دو روز عقب انداخت گناهي ندارد .البته براي كسي كه تقوا
داشته باشد .از نافرماني خدا احتراز كنيد .و بدانيد )كه براي رسيدگي به حساب كارهايتان( پيش او جم ع
شويد«.
آيه  208و  209ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محم د ص و وح ي و اله ي ب ودن ق رآن(
ايمان آوردهايد همگي وارد صلح شويد و از راههاي شيطان پيروي نكنيد ،چون شيطان دشمن آشكار ش ما
است .اگر بعد از اينكه دليلهاي روشن براي شما آمد دچار اشتباه شديد بداني د ك ه خ دا توان ا و حكي م
است«.
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آيه  211ميفرمايد» :از بنياسرائيل بپرس چند معجزه روشن )كه جاي شك باقي نميگذاش ت( ب ه
آنها داديم .كسي كه نعمت خدا را بعد از اينكه براي او آمد عوض كند بداند كه عذاب خدا شديد )س خت(
است«.
آيه  215بقره ميفرمايد» :از تو ميپرسند چه چيزي انفاق كنند؟ بگو ه ر چي زي ك ه انف اق )يعن ي
خرج( كرديد براي پدر و مادر و نزديكان و يتيمها و تهيدستان )بي چيزها( و در راه ماندگان است .هر كار
خوبي كه بكنيد )هر چيز خوبي كه انفاق و در راه خدا خرج كنيد( خدا آن را ميداند«.
آيه  216تا  218ميفرمايد» :جنگ )براي ساختن يك دنياي پاك( بر شما واجب شده در ص ورتيكه
شما از آن خوشتان نميآيد .چه بسيار كه شما از چيزي بدتان بيايد در حالي كه براي شما خ وب باش د و
چه بسيار كه شما چيزي را دوست داريد در صورتيكه براي شما بد باشد .خدا ميداند ولي ش ما نميداني د
)چه چيزي به صلح شما است( .در باره جنگ در ماه حرام از تو ميپرسند بگو :جنگ در آن گن اه بزرگ ي
است ولي مانع شدن از راه خدا )از راه ساختن يك دنياي پاك( و كفر ب ه آن و ب ه مس جدالحرام و اخ راج
اهل آن پيش خدا از آن بزرگتر است .فتنه )آشوب و اخللگري و توطئه( گناهش از قت ل بزرگ تر اس ت.
هميشه با شما ميجنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان )كه خواس تار س اختن ي ك دني اي پ اك اس ت(
برگردانند )مثل تمام طول تاريخ و امروز( .كساني كه از دينشان برگردند و در ح ال كف ر بميرن د اف رادي
هستند كه كارهايشان در دنيا و آخرت از بين رفته و اهل آتش جهن م هس تند و هميش ه در آن خواهن د
بود .كساني كه به )خدا و پيغمبرش( ايمان آوردند و مهاجرت كردن د و در راه خ دا )در راه س اختن ي ك
دنياي پاك( كوشش كردند اميد رحمت خدا را دارند و خدا آمرزنده و مهربان است«.
آيه  219و  220ميفرمايد» :در باره شراب )الكل( و قمار از تو سؤال ميكنند .بگو در آنها گناه بزرگ
و منافعي براي مردم وجود دارد .ولي گناه آنها بزرگتر از نفع آنها است و از تو ميپرسند چه چيزي انفاق
كنند؟ بگو مازاد مخارج طبيعي زندگي يا عفو )گذشت( را انفاق كنند .خدا آياتش را ب راي اينك ه در ب اره
دنيا و آخرت فكر كنيد اينطور براي شما بيان ميكند .در باره يتيمها از تو سوال ميكنند .بگ و اص لح ك ار
آنها خوب است ،اگر با آنها آميزش )آمد و رفت و معاشرت( داشته باشيد برادران ديني شما هستند .خ دا
خرابكاران را از درستكاران تشخيص ميدهد .اگر خدا ميخواست شما را به زحمت ميان داخت .چ ون خ دا
توانا و حكيم است «.دستورها و نظرهايش از روي حكمت كامل است.
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آيه  221ميفرمايد» :با زنان مشرك ازدواج نكنيد ،ت ا ايم ان بياورن د) .ب ا زن ان مش رك ت ا ايم ان
نياوردهاند ازدواج نكنيد( كنيز با ايمان بهتر از زن مشرك است اگرچه )زيبايي او( باعث شگفتي شما ش ود
)شما را انگشت به دهان كند( .و به مردان مشرك زن ندهيد تا وقتي ك ه ايم ان بياورن د .غلم )ب رده( ب ا
ايمان بهتر از مرد مشرك است اگرچه )زيبايي با پول او( باعث تعجب ش ما ش ود .آنه ا ش ما را ب ه آت ش
دعوت ميكنند ولي خدا شما را به بهشت و آمرزشي كه به اجازه او اس ت دع وت ميكن د .خ دا آي اتش را
اينطور براي مردم بيان ميكند تا آنها متوجه باشند «.متوجه باش ند ك ه همفك ري و هم دلي خش ت اول
آرامش زندگي است وگرنه زندگي به جهنم تبديل ميشود و سراسر زندگي كشاكش و دعوا خواهد بود.
آيه  222و  223ميفرمايد» :در باره حيض )قاعده ماهانه ،رگل زنان( از تو ميپرسند ،بگو :آن اذي ت
كننده است .در هنگام حيض )قاعدهگي زنانه( از آنها كنارهجوئي كنيد )نه اينكه مط ابق فت واي بعض ي از
روحاني نماهاي شهوت پرست يا دكاندار كه براي رضايت مريدان خود ميگويند در آن هنگ ام ميتواني د از
جاي دفع مواد زائد غذايي با آنها عمل جنسي انجام دهيد( و با آنها همخوابگي نكنيد )عمل جنسي انجام
ندهيد( تا اينكه پاك شوند )خون حيض بند بيايد( .وقتي پاك شدند از جائي كه خدا به شما دس تور داده
)جاي طبيعي كه تمام جانداران براي توليد مثل از آنجا عمل جنسي انجام ميدهن د( ب ا آنه ا همخ وابگي
كنيد .خدا توبه كنندهها )كساني كه در اثر ناداني كار غلط ميكردند و پ س از اينك ه مت وجه ش دند از آن
دست برداشتند ( و پاكان را دوست دارد .زنان شما كشتزار شما هستند )كشتزار يا مزرعه جائي است ك ه
در آن براي برداشتن محصول تخم ميكارند( .هر جا كه خواستيد سراغ )كشتزار ،مزرعه( خود برويد و ك ار
صحيح را انجام دهيد )براي آخرت خود پيش بفرستيد( و از نافرماني خدا احتراز كنيد و بدانيد كه )ب راي
پس دادن حساب كارهايتان( او را ملقات ميكنيد .به افراد با ايمان بشارت بده «.بش ارت پ اداش كاره اي
درستي كه ميكنند .اين دستور احترام به شخصيت زن است نه آنطور كه فريبكاران ميگويند اي ن ت وهين
به زن است.
آيه  224و  225ميفرمايد» :خدا را دستآويز قسمهايتان قرار ندهيد كه نيكي كني د و تق وا داش ته
باشيد و بين مردم اصلح كنيد .خدا شنوا و دانا است) .قسمهاي شما را ميش نود و از دل و كاره اي ش ما
خبر دارد( .خدا شما را به خاطر قسمهاي بيهوده )بي توجه و ع ادتي( مؤاخ ذه نميكن د ،ول ي ش ما را ب ه
خاطر قسمهائي كه با قصد )از دل( انجام دادهايد مؤاخذه ميكند .خدا آمرزنده و بردبار )پر حوصله( است«.
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آيه  226تا  228ميفرمايد» :كساني كه به زنان پشت ميكنند )قسم ميخورند با زنانشان همخوابگي
نكنند( چهار ماه انتظار بكشند .اگر برگشتند و از تصميم خود صرفنظر كردند خدا آمرزنده و بردب ار اس ت
ولي اگر تصميم به طلق گرفتند خدا شنوا و دانا است .زناني كه طلق داده شدهاند سه طهر پاك شدن از
قاعدهگي )قاعدگي( صبر ميكنند .اگر ايمان به خدا و روز آخرت دارند در ص ورتيكه ح امله هس تند ح ق
ندارند آن را پنهان كنن د )و نگوين د( و شوهرانش ان در ص ورتيكه تص ميم ب ه اص لح داش ته باش ند ب ه
برگرداندن آنها سزاوارتر هستند) .تا بچهها در آغوش پدر و مادر بزرگ شوند (.زنان بخوبي حق وقي دارن د
همانطور كه وظايفي دارند ولي مردان درجهاي بر آنها برتري دارند) .آيه  34نساء را نگاه كنيد (.خدا توانا و
حكيم است«.
آيه  229تا  232ميفرمايد» :طلق دو مرتبه است )ولي مش هور بي ن مس لمانان طلق س ه مرتب ه
است( يا بخوبي زن را نگه داريد يا با نيكي كردن به آنها ايشان را طلق دهيد .براي شما حلل نيست ك ه
چيزي از آنچه به ايشان دادهايد )بخشيدهايد( از آنها بگيريد ،مگر اينكه هر دو بترسند ك ه ح دود خ دا را
اجرا نكنند و اگر ترسيديد كه هر دو حدود خدا را نگاه نميدارند ،اشكالي بر آنچه زن فديه ميدهد وج ود
ندارد .اين حدود الهي است از آن تجاوز نكني د .كس اني ك ه از ح دود خ دا تج اوز كنن د ظ الم هس تند.
)بخودشان ظلم كردهاند و خود را دچار عذاب الهي كردهاند( .اگر مرد زن را براي بار دوم طلق دهد )بقول
مشهور مسلمانان براي بار سوم طلق داده( ديگر مرد حق ندارد ب ا آن زن ازدواج كن د ،مگ ر اينك ه م رد
ديگري با او ازدواج كند .اگر شوهر دوم زن را طلق داد اشكالي بر آنها نيست ك ه اگ ر فك ر ميكنن د آنه ا
ميتوانند حدود خدا را نگه دارند .دوباره به هم رجوع و با هم ازدواج كنند .اين حدود خدا است كه خدا آن
را براي افرادي كه ميدانند بيان ميكند .وقتي زنان را طلق را داديد و به پايان سه طهر رسيدند ي ا آنه ا را
بخوبي نگاه داريد يا بخوبي از آنها جدا شويد .آنها را براي اينكه به آنها ضرر بزنيد نگ ه نداري د .كس ي ك ه
چنين كاري كند بخودش ظلم كرده .آيات خدا را به بازي و سخره نگيريد )كه به آن عمل نكني د( نعم ت
خدا را بر خودتان و آنچه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرد يادآوري كنيد .خدا شما را به اينكار نصيحت
ميكند .از نافرماني خدا اجتناب كنيد ،چون خدا همه چيز را ميداند .وقتي زنان به پايان ع دهه )س ه طه ر(
رسيدند بر آنها سخت نگيريد اگر بخوبي با هم راضي بودند كه ب ا شوهرانش ان ازدواج كنن د .اي ن چي زي
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است كه كساني كه ايمان به خدا و روز آخرت دارند به آن نصيحت ميشوند .اي ن ب راي پ اكي و پ اكيزگي
شما بهتر است .خدا ميداند در صورتيكه شما نميدانيد«.
آيه  233ميفرمايد» :مادران فرزندانشان را دو سال كامل براي كسي كه بخواهد شير دادن را كام ل
كند شير ميدهند و خرج خوراك و پوشاك آنها به طرز شايسته به عهده شوهران است .هيچك س ج ز ب ه
اندازه توانائيش مكلف )موظف( نميشود .نه مادر بخاطر فرزند ضرر مي بيند نه پدر .وظيفه وارثه ا همي ن
است كه خرج خوراك و پوشاك آنها را بدهند .اگر روي رضايت دو طرف و مشورت با هم تصميم گرفتن د
بچه را از شير بگيرند ايرادي بر آنها نيست .اگر تصميم گرفتيد كه دايهاي براي بچه بگيريد اشكالي ن دارد
به شرط اين كه حق دايه را به طور شايسته به او بدهيد .از نافرماني خدا خودداري كنيد و بدانيد كه خ دا
كارهائي را كه ميكنيد ميبيند«.
آيه  234ميفرمايد» :كساني از شما كه ميميرند و همس راني از خ ود بج ا ميگذارن د ،همسرانش ان
چهار ماه و ده روز صبر ميكنند )بجاي سه طهر( .وقتي به پايان عده )چهار ماه و ده روز( رسيدند اش كالي
بر شما نيست كه هر كار خوبي كه خواستند در باره خود بكنند .خدا از آنچه ميكنيد خبر دارد«.
آيه  235ميفرمايد» :اشكالي بر شما نيست كه در صدد ازدواج با آنها باشيد يا آن را در دلتان پنهان
كنيد .خدا ميدانست كه شما به ياد آنها ميافتيد ولي پنهاني به آنها وعده ندهيد ،مگر اينكه ب ا خ وبي ب ا
آنها صحبت كنيد .تا كتاب ) 4ماه و  10روز( به پايان نرسيده تصميم عقد ازدواج را نگيريد .بدانيد كه خدا
آنچه را كه در دلتان هست ميداند ،بنابراين از نافرماني خدا احتراز كنيد و بدانيد كه خدا آمرزنده و بردب ار
است«.
آيه  236و  237ميفرمايد» :گناهي بر شما نيست اگر زنان را قبل از اينكه با آنها همخوابگي كرديد
يا مهريه براي آنها تعيين نكرديد طلق بدهيد .ولي آنها را بهرهمند سازيد ،توانگر به اندازه توانائي خ ودش
و تنگدست به اندازه توانائي خودش .اين كار وظيفه نيكوكاران است و اگر قبل از اينكه ب ا آنه ا ه م بس تر
شويد آنها را طلق دادهايد و مهريهاي براي آنها تعيين كردهايد نصف آن را به آنها بدهيد ،مگر اينكه خ ود
زنان از گرفتن آن چشمپوشي كنند يا كسي كه عقد نكاح در دست او است چشمپوشي كند .چشمپوش ي
از آن به تقوا نزديكتر است .فضل و بزرگواري را در ميان خودتان فراموش نكنيد .چون خدا از كارهائي ك ه
ميكنيد خبر دارد«.
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آيه  238و  239ميفرمايد» :محافظ نمازها و نماز ميانه باشيد و در حالي ك ه مطي ع خ دا هس تيد
براي خدا قيام كنيد .اگر در خطر و ترس بوديد پياده يا سواره نماز بخوانيد و وقتي امنيت پيدا كرديد خدا
را همانطور كه به شما ياد داده ياد كنيد ،طوري كه خودتان آن را نميدانستيد«.
آي ه  240ت ا  242ميفرماي د» :كس اني از ش ما ك ه ميميرن د و همس راني ب اقي ميگذارن د ب راي
همسرانشان مخارج يكسال را بدون آنكه آنها را اخراج كنند بايد وصيت بكنند .ام ا اگ ر خ ود آنه ا خ ارج
شدند در كارهاي خوبي كه در باره خود ميكنند ايرادي بر شما نيست .خدا توانا و حكيم است) .دستورها و
نظرهايش روي حكمت است و بي جهت حكم نميدهد( وظيفه افراد متقي است كه بخوبي چيزهائي ب راي
بهرهوري زنان طلق داده شده وصيت كنند .خدا اينطور آياتش را براي اينكه درك كنيد براي ش ما بي ان
ميكند«.
آيه  244ميفرمايد» :در راه خدا )در راه دين خدا و ساختن يك دنياي پاك( بجنگيد و بداني د ك ه
خدا شنوا و دانا است«.
آيه  254ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محم د ص و وح ي و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان
آوردهايد قبل از اينكه روزي بيايد كه در آن خريد و فروش و رفاقت و شفاعتي وجود ن دارد از آنچ ه روزي
شما ساختهايم انفاق )در راه خدا خرج( كني د .كس اني ك ه آن را قب ول نداش ته باش ند ظ الم )س تمكار(
هستند«.
آيه  264ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محم د ص و وح ي و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان
آوردهايد انفاق خود را با منهت و اذيت باطل نكنيد) .پاداش آن را از بين نبريد( مثل كسي ك ه از روي ري ا
)براي اينكه مردم آن را ببينند( مال خود را انفاق ميكند و به خدا و روز آخ رت ايم ان ن دارد .حك ايت او
مثل سنگ صافي است كه روي آن خاك باشد و ب اران تن دي ب ر آن بب ارد و آن را ص اف )ب دون ذرهاي
خاك( باقي بگذارد .ذرهاي از كاري كه كردهاند به دردشان نميخورد )ق ادر بگرفت ن پ اداش انف اق خ ود
نيستند( خدا افراد كافر را هدايت نميكند«.
آيه  267و  268ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محم د ص و وح ي و اله ي ب ودن ق رآن(
ايمان آوردهايد ،از چيزهاي پاكيزهاي كه بدست آوردهايد و از آنچه از زمي ن ب راي ش ما بوج ود آوردهاي م
انفاق )در راه خدا و براي مستمندان خرج( كنيد و تصميم نگيريد كه از چيزهاي بيفاي دهاي ،ك ه اگ ر ب ه
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شما بدهند نميگيريد مگر اينكه آن را نديده بگيريد ،انفاق كنيد .بدانيد كه خدا ب ي ني از و س توده اس ت.
شيطان به شما وعده فقر )در اثر انفاق( ميدهد و به شما دس تور كاره اي زش ت )ش هوتراني( ميده د؛ در
صورتيكه خدا به شما وعده آمرزش و فضل خودش را ميدهد .خدا وسعت دهنده دانا است«.
آيه  278تا  281ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيامبري محم د ص و وح ي و اله ي ب ودن ق رآن(
ايمان آوردهايد از نافرماني خدا احتراز كنيد و اگر ايمان داريد بقيه ربا را ترك كنيد )آن را ادام ه ندهي د(.
اگر ترك نكنيد اعلن جنگ با خدا و پيغمبرش دادهايد .اگر توبه كردي د )از رب اخواري دس ت برداش تيد(
اصل مال خودتان مال شما است ،ظلم نمي كنيد و به شما ظلم نميشود .اگر بدهكار تنگدست است ب ه او
تا موقعي كه دستش باز شود مهلت بدهيد .اگر ببخشيد )به او صدقه بدهي د( ب راي ش ما به تر اس ت ،در
صورتيكه اين مطلب را بدانيد .از روزي حذر كنيد كه در آن روز )براي رس يدگي ب ه حس اب كارهايت ان(
پيش خدا برگردانده ميشويد و به هر كس جزاي كارهائي كه كرده بطور كامل داده ميشود و ظلمي به آنها
نميشود«.
آيه  282و  283ميفرمايد» :وقتي ق رض ميدهي د و ميگيري د و آن ت ا م دت معين ي اس ت آن را
بنويسيد .بايد نويسندهاي بعدالت آن را بنويسد) .امروزه كه افراد سواد دارند و با وجود دفتر اسناد رس مي
اين كار ساده است( نويسنده نبايد از نوشتن آن همانطور ك ه خ دا ب ه او ي اد داده خ ودداري كن د .باي د
بنويسد و بدهكار بايد املء كند )بگويد( تا او بنويسد و بايد از نافرم اني خ دا )ك ه مال ك و فرمانفرم ايش
ميباشد( حذر كند و ذرهاي از آن را فروگذار نكند .اگر قرض گيرنده كم عقل يا ضعيف اس ت ي ا نميتوان د
بگويد )لل است( بايد وليه او )كارگزار او( بعدل بگويد و دو نفر از مردان خود را شاهد بگيريد .اگر دو م رد
نبودند يك مرد و دو زن را از كساني كه خودتان ميپسنديد شاهد بگيريد كه اگر يك ي از زن ان گ م ش د
)پيدا نشد و به او دسترسي پيدا نكرديد يا فراموش كرد( زن ديگر تذكر )شهادت( بدهد )ميبينيم ك ه زن
دوم جهت احتياطي دارد وگرنه شهادت يك زن كافي است .فقط در اينجا است كه دو زن را به جاي ي ك
مرد شاهد ميگيرند و آن هم جنبه احتياطي دارد( ش اهدها وق تي دع وت ش دند نباي د از دادن ش هادت
خودداري كنند .از اينكه مقدار قرض كم يا زياد است از نوشتن آن ناراحت نش ويد )ق رض گيرن ده نگوي د
مگر بمن اعتماد نداري؟ چرا در صورتيكه خودتان به خودتان اعتماد داري د آن را ننويس يد؟( و از نوش تن
مدت آن خودداري نكنيد .اينكار پيش خدا عادلنهتر و براي شهادت بهتر و براي اينكه شكي در آن نكنيد
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مطمئنتر است )چون انسان كم حافظه است و پس از مدتي فراموش ميكند .ثانيا افراد مال مردم خور كم
نيستند كه ادعاي ايمان و درستكاري ميكنند( اگر داد و ستدي فوري است ك ه پ ول و جن س را دس ت
بدست ميكنيد اشكالي ندارد كه آن را ننويسيد .وقتي داد و ستد ميكنيد ش اهد بگيري د .ب ه نويس نده و
شاهد نبايد ضرري وارد شود .اگر ضرر بزنيد از اطاعت خدا خارج شدهايد .از نافرماني خدا بترسيد .خدا ب ه
شما )طرز كار را( ياد ميدهد .خدا ه ر چي زي را ميدان د .اگ ر حي ن س فر هس تيد و نويس ندهاي پي دا
نميكنيد ،گرويي بگيريد .اگر كسي از شما به ديگري امانتي سپرد ،كسي كه امانت به او سپرده شده باي د
امانت را به صاحبش برگرداند و بايد از نافرماني خدا ك ه فرم انرواي او اس ت بترس د و ش هادت را پنه ان
نكنيد .كسي كه شهادت را پنهان كند قلبا گناهكار است .خدا كارهائي را كه مي كنيد ،مي داند«.
آية » : 285همة افراد با ايمان به خدا و فرشتگان و كتابها و پيغمبرانش ايم ان دارن د .ميگوين د:
فرقي بين هيچ كدام از پيغمبرانش نميگذاريم و گفتند :شنيديم و اطاعت كرديم .خداون دا آم رزش ت و را
ميخواهيم .بازگشت همه پيش تو است«.
آية » : 286خدا كسي را جز به اندازة تواناييش موظف نميكند .هر كس هر كار نيكي بكند ب ه نف ع
خودش است و هر كار بدي بكند بر عهدة خودش است«.

اح كام سورۀ آلعمران

آيه  29آلعمران ميفرمايد» :بگو :اگر آنچه در دل داريد پنهان كني د ي ا آش كار س ازيد خ دا آن را
ميداند و هر چه در آسمانها و زمين است ميداند .خدا بر هر كاري توانا است«.
آيه  31و  32ميفرمايد» :بگو :اگر خدا را دوست داريد از من اطاعت كنيد ت ا خ دا ش ما را دوس ت
بدارد و گناهان )سابق( شما را ببخشد .خدا آمرزنده و مهربان است .بگو از خدا و رسول اطاعت كنيد .اگ ر
روگردان شويد ،خدا افراد كافر را دوست ندارد«.
آية  43ميفرمايد :خدا گفت» :اي مريم فرمانبردار خداوندت )كسي كه بتو ميگويد چه كاري بكن و
چه كاري نكن( باش و سجده كن و با ركوع كنندگان ركوع ك ن «.در مقاب ل خ دا فروت ن ب اش و اظه ار
كوچكي كن و سر تعظيم خم نما.
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آية  51ميفرمايد :عيسي ابن مريم گفت» :خدا ارباب من )فرمانده من است كه به من ميگوي د چ ه
كاري بكن و چه كاري نكن( و ارباب شما است )كه به شما ميگويد چه كاري بكني د و چ ه ك اري نكني د
ولي انجام آن با شما است .اختيار داريد بكنيد يا نكني د ول ي اگ ر نكردي د مج ازات آن را خواهي د دي د(
بنابراين او را بندگي )اطاعت محض( كنيد ،راه راست )براي ساختن يك دنياي پاك( اين است «.چون اگر
بنده ديگران شديد آنها قدرت پيدا ميكنند و با ديكتاتوري خود دنيا را بخاك و خون ميكشند و ميتوانن د
با پشتيباني و كمك افرادي كه مطيع بدون چون و چراي آنان ميباشند به ديگران حمله كنند .هم انطور
كه امروزه در جهان مي بينيم.
آية  59و  60ميفرمايد» :ملثلل عيسي پيش خدا مانند داستان آدم است كه خدا او را از خاك خل ق
كرد و به او گفت :باش و او شد .اين حق و از طرف خداوندت ميباشد .از كساني كه شكه ميكنند نباش«.
آيه  64ميفرمايد» :بگو :اي اهل كتاب به سوي كلمهاي بيائيد )كه روي آن با هم همك اري كني م(
كه بين ما و شما مساوي است كه فقط خدا را عبادت )بندگي و اطاعت بي چون چرا( كنيم )ن ه بن دگاني
مثل خود را .و در اين اطاعت بي چون و چرا( كسي را شريك خدا نكنيم )از هيچكس و هيچ مقام و هي چ
سازماني غير از خدا اطاعت بي چون و چرا نكنيم .بر خلف آنچه در جهان مرسوم اس ت( .و بعض ي از م ا
بعضي را غير از خدا ارباب )و كارفرماي( خود نگيرند .اگر قبول نكردند بگوييد :شاهد باشيد كه م ا تس ليم
خدا هستيم «.ولي شما حاضر نيستيد تسليم خدا باشيد.
خدا به اهل كتاب )كساني كه كتاب الهي دارند( در آيه  70و  71ميفرماي د» :اي اه ل كت اب چ را
منكر آيات خدا ميشويد؟ )كاري كه تمام دينداران جهان بجز تعداد بسيار كمي كه شايد به ي ك در ه زار
هم نرسد ميكنند( در صورتيكه شما شهادت ميدهيد )كه آنها كتاب الهي هستند و اين آيات در آن وج ود
دارد( اي اهل كتاب چرا حق را با باطل مشتبه ميكنيد )و مردم را به اشتباه مياندازي د و باط ل را بج اي
حق به مردم ميگوئيد( .و در ح الي ك ه حقيق ت را ميداني د آن را كتم ان )پنه ان( ميكني د؟ )ب ه م ردم
نميگوئيد؟(«.
آيه  73ميفرمايد ...» :بگو :هدايت واقعي هدايت خدا است) .ميگويند باور نكنيد( كه به كسي مث ل
آنچه به شما داده شده داده شود ،وگرنه با شما پيش خداوندتان بح ث و بگ و مگ و ميكنن د .بگ و :فض ل
بدست خدا است به هر كس كه بخواهد آن را ميدهد .خدا وسعت دهنده دانا است«.
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آيه  79ميفرمايد» :سزاوار هيچ بشري نيست كه خدا به او حكم و كتاب و پيغمبري بدهد ،بعد او به
مردم بگويد :غير از خدا بنده م ن باش يد .بلك ه ميگفتن د خداپرس ت باش يد )ن ه انس ان پرس ت و بن ده
انسانهاي مثل خود در هر مقامي كه باشند( به دليل همان كتابي كه به ديگران تعليم ميدهيد و به دليل
همان كتابي كه درس آن را ميخوانيد «.و در آيه  80آن ميفرمايد» :آيا خدا ب ه ش ما دس تور ميده د ك ه
فرشتگان و پيغمبران را ارباب خود بگيريد؟ آيا پس از آن كه تسليم خدا و مسلمان شديد شما را ب ه كف ر
دستور ميدهد «.كه كافر باشيد و غير از خدا پيغمبران را ارباب خود بگيريد؟ همانطور كه امروز در جه ان
عمل ميكنند.
آيه  84و  85ميفرمايد» :بگو :ما به خدا و آنچه به ما نازل شده )يعني به قرآن( و آنچه به ابراهيم و
اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندانش نازل شده و آنچه به موسي و عيسي داده شده )يعني به ت ورات و
انجيل( و آنچه به پيغمبران از طرف خداوندشان نازل شده ايمان آوردهايم و ما تسليم خدا هس تيم .و ه ر
كس ديني غير از اسلم )تسليم خدا بودن( بجويد )و تس ليم ش يخ و كش يش و خاخ ام و موب د و ش اه و
رئيس جمهور و مجلس نمايندگان مردم باشد ،در صورتيكه دستور آنها بر خلف دستور خدا باشد( هرگ ز
از او قبول نميشود )هشدار شديد به كساني كه تسليم آنها شدهاند و كاري براي آين ده و ره ائي از دس ت
آنان نميكنند( چنين كسي در آخرت از كساني است كه ضرر كردهاند و زيان ديدهاند«.
آية  93تا  95ميفرمايد» :هر غذائي )مطابق شماره  3و  4باب  9سفر پي دايش( ب راي بنياس رائيل
حلل بود غير از آنچه خود يعقوب بر خودش حرام كرده بود )نميخورد ولي خدا آنها را حرام نكرده ب ود(
قبل از اينكه تورات فرستاده شود .بگو :اگر راست ميگوئيد تورات را بياوريد )تا ببينيم اين مطلب را دارد يا
نه؟( و آن را بخوانيد )البته منظور از تورات كتاب عهد عتيق است و سفرر پيدايش ،كت اب اول عه د ع تيق
است( پس كساني كه بعد از آن )بررسي تورات( از قول خدا دروغ بگويند )افترا به خدا بزنند و چيزي ك ه
خدا نگفته از قول خدا بگويند( ظالم هستند .بگو خدا راست گفت .بنابراين از آئين ابراهيم )كه بعد از ن وح
و قبل از موسي و تورات بود و هر غذائي بر او حلل بود( پيروي كنيد .ابراهيم موحد بود و مشرك نب ود«.
فقط از حكم خدا پيروي ميكرد نه از حكم انسانها.
آيه  98تا  100ميفرمايد» :بگو :اي اهل كتاب چرا منكر آيات خدا ميشويد؟ در حالي كه خدا شاهد
كارهائي است كه ميكنيد) .آيا از مجازات او نميترسيد؟( بگو :اي اهل كتاب )اي دينداران عالم( چرا م ردم
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را از راه خدا باز ميداريد )و آنها را منحرف ميكنيد( و هر كس را كه به خدا ايمان بياورد دنب ال انح راف او
هستيد در صورتيكه حقيقت را ميدانيد؟ خدا از كارهائي ك ه ميكني د غاف ل نيس ت .اي اف رادي ك ه )ب ه
پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان داريد اگر از گروهي از كساني كه به آنه ا كت اب اله ي داده
شده اطاعت كنيد شما را بعد از ايمانتان كافر ميكنند« حال كه سواد داريد خودتان كتاب الهي را بخوانيد.
آيه  102تا  105ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغم بري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان
آوردهايد آنطور كه سزاوار بر حذر بودن از نافرماني خدا است از آن حذر كنيد و فقط در حالي ك ه تس ليم
خدا هستيد از دنيا برويد )نه تسليم افراد ديگر .و براي اينكه تسليم خدا باش يد كت اب او را ك ه ب ه ش ما
ميگويد خدا چه دستورها و نظرهائي داده است بخوانيد( .و همگي به رشته الهي )يعني به قرآن( بچس بيد
و دچار تفرقه نشويد )برخلف آنچه در اثر پيروي از روحاني نماها دچار تفرقه شدهاند( و نعمت خ دا را ب ر
خودتان بياد آوريد كه شما دشمن هم بوديد و خدا بين دلهاي شما محبت ايجاد كرد و به نعمت خ دا )و
قرآن كه دلهاي شما را به هم نزديك كرد( برادر هم شديد )ولي روحانينماها بخاطر گرمي بازار خود اي ن
برادري را به دشمني تبديل كردن د .واي از ب ي اطلع ي اف راد و فريبك اري روح اني نماه ا ك ه اس لم و
مسلمانان را دچار ذلهت كردند .چون از دين منحرف شدند و يك دسته افكار »سست و واهي و بي اث ر« را
به قول علمه طباطبائي صاحب تفس ير )المي زان( بج اي دي ن قب ول كردن د (.و كن ار گ ودالي از آت ش
)اختلفات( بوديد خدا شما را از آن نجات داد .خدا آياتش را براي اينكه هدايت شويد )راه صحيح س اختن
يك دنياي پاك را بشناسيد( اينطور بيان ميكند .بايد از شما دستهاي باشند كه شما را به كار خير )متح د
شدن و چسبيدن به قرآن و پيروي از آن( دعوت كنند و امر بمعروف و نهي از منكر كنند .چني ن اف رادي
موفق و رستگارند .شما مثل كساني كه پس از آمدن دليلهاي روشن براي آنه ا تفرق ه و اختلف داش تند
)كه باعث ضعف ميشود( نباشيد .آنها عذاب بزرگي دارند«.
آيه  118تا  120ميفرمايد» :اي افرادي كه )به رسالت محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان داريد از
افراد غير مسلمان دوست صميمي و همراز نگيريد .آنها در خرابكاري در كار شما فروگذاري نميكنند .ه ر
چه باعث ناراحتي شما است دوست دارند .كينه و نفرت از سخنانشان پيدا است) .همانطور ك ه ام روزه در
جهان ميبينيم و ميشنويم .چون يهوديان خود را نخست زاده خدا و محبوب خ دا ميدانن د و مس يحيان
عيسي مسيح را خدا يا فرزند يگانه خدا ميدانند و فقط پيامبري او را قبول ندارند( آنچ ه در سينههايش ان
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)از كينه و نفرت( پنهان كردهاند خيلي بيشتر از آن چيزي است ك ه ب ه زب ان ميآورن د )چ ون از تع اليم
واقعي انجيل و تورات اطلع چنداني ندارند تا ببينند همه پيغمبران خواستار يك دنياي پاك هس تند ك ه
در آن عدالت برقرار باشد و حق كسي پايمال نشود و در اين راه بايد تمام دينداران واقعي كه اين حقيق ت
را شناختهاند متحدا همكاري كنند( ما آيات )نشانههاي نفرت آنها را( براي شما بي ان كردي م ش ايد عق ل
خود را بكار اندازيد )و حقيقت را درك كنيد( .اين شما هستيد كه آنها را دوست داريد در ص ورتيكه آنه ا
شما را دوست ندارند .شما به تمام كتابهاي الهي ايمان داريد )ولي آنها ايمان ندارند( .وقتي با شما برخورد
ميكنند ميگويند ايمان آورديم ولي وقتي تنها شدند انگشتانشان را در اثر غيظ از شما گاز ميگيرند بگ و :از
شدت غيظ خود بميريد چون خدا از آنچه در سينهها ميگذرد اطلع دارد .اگر خوبي به شما برس د آنه ا را
ناراحت ميكند و اگر بدي به شما برسد كيف ميكنند .اگر استقامت داشته باشيد و از نافرماني خدا احتراز
كنيد نقشههاي آنها ذرهاي به شما ضرر نميزند .خدا به كارهائي ك ه ميكنن د اح اطه دارد «.غي ظ يعن ي
عصبانيت و خشم .امروزه مسلمان نماهائي كه دم از مسلماني )تسليم خدا بودن( ميزنند و از كت اب اله ي
خبري ندارند از عصبانيت از دست آنها انگشت خود را گاز ميگيرن د و ت وجه ندارن د ك ه در اث ر تفرق ه و
اختلف داشتن و نامسلماني خود دچار اين وضع شدهاند و نقشههاي آنها بدست خود اين نامسلمانان اجرا
ميشود.
آيه  130تا  136ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغم بري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان
آوردهايد ربا را چندين برابر نخوريد و از نافرماني خدا احتراز كنيد تا موفق و رستگار شويد و از آتش ي ك ه
براي افراد بي ايمان )كه دستور خدا را انجام نميدهند( آماده شده احتراز كنيد .و از خدا و پيغمبر اطاعت
كنيد )و اين دستور خدا را انجام دهيد( تا مورد رحم قرار گيريد و بسوي مغفرتي از خداوندتان )كه چنين
دستوري به شما ميدهد( و بهشتي كه عرض آن به اندازه آسمانها و زمي ن اس ت و ب راي اف رادي ك ه از
نافرماني خدا احتراز ميكنند آماده شده بشتابيد .افراد با تقوائي كه در حال ب ي ني ازي و فق ر در راه خ دا
انفاق )خرج( ميكنند و جلوي خشم )عصبانيت( خود را ميگيرند و از گناه مردم ميگذرند .خدا نيكوكاران را
دوست دارد .و كساني كه وقتي كار زشتي كردند يا بخودشان ظلم كردند )و حك م خ دا را اج را نكردن د(
خدا را ياد ميكنند و به خاطر گناهانشان طلب آمرزش ميكنند .چه كسي غير از خدا )در قيامت( گناه را
ميبخشد؟ نيكوكاراني كه در كار خلفي كه كردند اصرار نميورزند و حقيقت را ميدانن د .پ اداش آنه ا از
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طرف خداوندشان آمرزش و بهشتهائي است كه نهرها در آن روان اس ت و هميش ه در آن خواهن د ب ود.
پاداش كساني كه به اين دستورها عمل كنند چقدر خوب است«.
آيه  139تا  141ميفرمايد» :سست نشويد و غصه نخوريد )چون غصه خوردن دردي را دوا نميكند
بلكه نيروي كار انسان را ميگيرد( شما اگر ايمان داشته باشيد )متحد باشيد و ديگران را با به ترين ط رز و
با حكمت و اندرز نيكو به راه خدا دعوت كنيد( برتر هستيد) .غصه خوردن ندارد ،عم ل ك ردن لزم دارد(
اگر به شما لطمهاي وارد شد به افراد مقابل هم لطمه وارد شده .اي ن روزگ ار اس ت ك ه آن را بي ن م ردم
دست بدست ميگردانيم براي اينكه خدا افراد با ايمان را بشناسد و شاهدها )نمونههائي( از شما بگيرد .خدا
افراد ظالم را دوست ندارد .و براي اينكه افراد با ايمان را پاك كند و افراد بي ايمان را نابود كند«.
آيه  149تا  151ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغم بري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان
آوردهايد اگر از افراد بي ايمان اطاعت كنيد )كاري كه بيشتر مسلمان نماهاي امروزي ميكنند( شما را ب ه
گذشته شما )بتپرستي( برميگردانند و شما ضرر ميكنيد .خدا مول )مددكار و پشتيبان( ش ما اس ت .او
بهترين كمك كننده است .در دل افراد بي ايمان )در صورتيكه ايمان واقعي نداش ته باش يد و دس تورهاي
خدا را انجام ندهيد( وحشت ايجاد ميكنيم چون چيزي را شريك خدا س اختهاند ك ه خ دا دليل ي ب راي
)شركت آنها با خدا( نازل نكرده .جاي آنها جهنم است .جاي افراد ظالم خيلي بد است«.
آيه  156تا  158ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغم بري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان
آوردهايد مثل افراد بي ايماني نباشيد كه در باره برادرنشان وقتي در زمين سفر ميكردن د ي ا ميجنگيدن د
گفتند :اگر پيش ما بودند نميمردند و كشته نميشدند تا آن را حسرتي در دلشان ق رار ده د .خ دا زن ده
ميكند و ميميراند )جان انسانها را ميگيرد ،چه در جنگ و چه در خانه خودش ان( .خ دا كاره ائي را ك ه
ميكنيد ميبيند .اگر در راه خدا )در راه ساختن يك دنياي پاك( كشته شويد يا بميري د حتم ا آم رزش و
رحمت خدا بهتر از تمام چيزهائي است كه آنها جمع ميكنند .اگر مررديد يا كشته شديد پيش خ دا جم ع
آورده ميشويد«.
آيه  159و  160ميفرمايد» :به سبب رحمت خدا با آنها به نرمي و مليمت رفتار كردي .اگر خش ن
و سنگدل بودي از اطرافت پراكنده ميشدند .بنابراين آنها را ببخش و براي آنها طلب آمرزش كن و با آنه ا
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در كار مشورت كن .وقتي تصميم گرفتي به خدا توكل كن )تص ميمت را انج ام ب ده( چ ون خ دا توك ل
كنندگان را دوست دارد«.
آيه  165تا  168ميفرمايد» :آيا هرگاه مصيبتي به شما وارد شد در ص ورتي ك ه دو براب ر آن را ب ه
دشمن مصيبت وارد كرديد گفتيد :اين مصيبت از كجا به ما وارد شده؟ بگو :از طرف خودتان اين مص يبت
به شما وارد شده )تقصير در كوتاهي خودتان بوده( چون خداوند بر هر كاري قادر است .مص يبتي ك ه روز
برخورد دو سپاه به شما وارد شد به اذن خدا )مطابق قانون خدا( بود تا اف راد ب ا ايم ان و اف راد من افق را
بشناسد .به آنها گفته شد بيائيد در راه خدا )در راه ساختن يك دنياي پاك( بجنگيد يا دفاع كنيد .گفتند:
اگر جنگ بلد بوديم حتما از شما پيروي ميكرديم )در جنگ شركت ميكرديم و ميجنگيديم( آنها آن موقع
به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان .زباني چيزي را ميگويند كه ايماني ب ه آن ندارن د .خ دا آنچ ه را در دل
پنهان ميكنند ميداند .كساني كه به جنگ نرفتند در باره برادرانشان گفتن د :اگ ر از م ا اط اعت ميكردن د
كشته نميشدند .بگو اگر راست ميگوئيد مرگ را از خودتان دفع كنيد«.
آية  169تا  171ميفرمايد» :به كساني كه در راه خدا )در راه ساختن يك دنياي پاك( كشته شدند
نگوئيد مرده .بلكه آنها زنده هستند و پيش خدا روزي ميخورند .به آنچه خدا از فضل خودش به آنها داده
خوشحال هستند و در بارة كساني كه هنوز به آنها نپيوستهاند دلشاد هستند كه ترس ي ب ر آنه ا نيس ت و
غمگين نميشوند .به نعمت و فضل خدا خوشحال هستند بخاطر اينكه خدا پاداش افراد با ايم ان را ض ايع
نميكند«.
آية  176و  177ميفرمايد» :كساني كه در كفر ميشتابند تو را غمگين نكنند .آنه ا ذرهاي ب ه خ دا
ضرر نميزنند .خدا ميخواهد بهرهاي در آخرت براي آنها قرار ندهد .آنها عذاب بزرگي دارند .كساني كه كفر
را با قيمت ايمان خريدند ذرههاي بخدا ضرر نميزنند و عذاب دردناكي دارند«.
آية  180تا  182ميفرمايد» :كساني كه در مورد آنچه خدا از فضل خودش به آنه ا داده ب ود بخ ل
ورزيدند )كه در راه خدا خرج كنند( خيال نكنند كه كارشان به نفع آنها است .بلكه به ضرر آنها اس ت .روز
قيامت همان چيزي كه به خاطرش بخل ورزيدهاند طوقي دور گ ردان آنه ا ميش ود .مي راث آس مانها و
زمين مال خدا است) .هيچكس ذرههاي از مال دنيا را با خود بگور نميبرد( خدا از كارهائي كه ميكنيد آگ اه
است .خدا سخن كساني را كه گفتند خدا فقير است و ما غني )پولدار و بي نياز( هستيم ش نيد .حرف ي را
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كه زدند و كشتن به ناحق پيغمبران را خواهيم نوشت و ميگ وئيم ع ذاب آت ش را بچش يد .اينك ار بعل ت
كارهائي است كه كردهايد .خدا به بندگان ظلم نميكند «.بلكه جزاي كارهايشان را به آنها ميدهد.
آيه  188ميفرمايد» :كساني كه به خاطر كارهائي كه كردند )بخلي كه ورزيدند( خوشحال هستند و
دوست دارند بخاطر كارهائي كه نكردهاند مورد ستايش )و تعريف( قرار گيرند ،خيال نكن كه آنها از ع ذاب
نجات پيدا ميكنند .آنها عذاب دردناكي دارند«.
آيه  196تا  198ميفرمايد» :آمد و رفت مردم بي ايمان در شهرها تو را فريب ندهد .آنها بهره كمي
دارند ولي جايشان در جهنم است و جهنم بد جائي است .ولي افرادي كه از نافرم اني خداوندش ان اح تراز
كردند بهشتهائي دارند كه نهرها در آن روان است و هميشه در آن خواهند ب ود .اي ن پ ذيرائي از ج انب
خدا است .و آنچه پيش خدا است براي نيكوكاران بهتر است«.
آيه  200ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد صبر
و استقامت داشته باشيد و همديگر را به آن سفارش كنيد و با هم ارتباط داشته باشيد و از نافرم اني خ دا
احتراز كنيد تا موفق و رستگار شويد«.

اح كام سورۀ نساء

آية  1تا  6نساء ميفرمايد» :اي مردم از نافرماني اربابتان )كه شما را آفريده و به شما دستور ميدهد
چه كاري بكنيد و چه كاري نكنيد( احتراز كنيد .خدائي كه شما را از يك نف ر آفري د و همس رش را از او
آفريد و از آن دو مردان و زنان بسياري در دنيا منتشر كرد .از خدائي كه به وسيله او از هم سؤال ميكني د
بترسيد و مواظب خويشانتان هم باشيد ،چون خدا مراقب كارهاي شما است .مال يتيمان را به آنها بدهي د
و ناپاك را با پاك عوض نكنيد و مال آنها را با مال خودتان نخوريد چون اينك ار گن اه بزرگ ي اس ت .اگ ر
ميترسيد )كه با ازدواج با يتيمان( در باره آنها بعدالت رفتار نكنيد با زناني كه براي شما پاك و دلخواهت ان
هستند ،با دو تا و سه تا و چهارتاي آنها ازدواج كنيد .اگر ميترسيد كه عدالت نداشته باشيد فقط ب ه ي ك
زن يا به كنيزانتان اكتفا كنيد .اين براي اينكه عائلهمند نشويد )نان خور زيادي نداشته باشيد( )و يا ظلمي
نكنيد( بهتر است .مهريه زنان را با رضايت كامل به آنها بدهيد .اگر آنها ب ا مي ل خ ود از مق داري از آنه ا
گذشت كردند آن را حلل و گوارا بخوريد .اموالتان را كه خدا وسيله اداره زندگي شما ق رار داده ب ه اف راد
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كم عقل خودتان ندهيد )كه آن را از بين ببرند( و خوراك و لباس آنها را بدهيد و با خوبي با آنها ص حبت
كنيد .يتيمان را امتحان كنيد تا به مرحله ازدواج برسند .وقتي در آ نها رشد )راه يافتگي( يافتيد مالشان را
بخودشان بدهيد و آن را از روي اسراف )زيادهروي( و عجله از ترس اينكه بزرگ شوند ،نخوريد .كس ي ك ه
غني )پولدار و بي نياز( است بايد عفت بخرج دهد )دستمزدي نگيرد( و كسي كه فقير اس ت باي د بخ وبي
بخورد )نه با اسراف( وقتي مال آنها را به آنها ميدهيد شاهدي براي اينكار بگيريد .و خدا ب راي حسابرس ي
كافي است«.
آيه  7تا  10ميفرمايد» :مردان از آنچه پدران و مادران و نزديكان بجا ميگذارند سهمي دارند و زنان
هم از آنچه پدران و مادران و نزديكان بجا ميگذارند سهمي دارند ،چه كم باش د چ ه زي اد .س هم معين ي
است .وقتي هنگام قسمت كردن بازماندة شخص ،نزديكان و يتيمان و تهيدستان حاضر ش دند مق داري از
آن به آنها بخورانيد و با خوبي با آنها صحبت كنيد .اگر كساني كه بعد از خود فرزندان ض عيفي )فرزن دان
كوچكي( باقي ميگذارند از وضع آنها ميترسند بايد از نافرماني خدا در بارة يتيمان احتراز كنن د و ب ا آنه ا
سخن بدرستي بگويند .كساني كه مال يتيمان را از روي ظلم ميخورند آت ش ميخورن د و ب ه ش كم خ ود
ميفرستند و وارد آتش جهنم ميشوند«.
آيه  11و  12در باره ارثي كه به افراد ميرسد سخن ميگويد .در اي ن ب اره باي د ب ه دو چي ز ت وجه
داشت يكي دادن خرج خانواده كه به گردن مرد است و يكي دادن مهريه به زن كه بر عهده مرد است.
آيه  15و  16ميفرمايد» :اگر زنان كار زشتي كردند )هم جنس بازي زنانه انجام دادند( چهار ش اهد
بر اينكار آنها بگيريد .اگر آنها به اينكار شهادت دادند آنها را در خانه نگه داريد تا مرگ آنها فرا رسد يا خدا
راهي براي آنها قرار دهد .اگر دو مرد )لواط و همجنس بازي مردانه( انجام دادند آنها را اذي ت كني د .اگ ر
توبه كردند )از كار غلط و خلف طبيعت خود دست برداشتند( از آنها صرف نظر كنيد .چون خدا توبهپذير
مهربان است«.
آيه  19ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد ب راي
شما حلل نيست كه زنان را به اجبار به ارث ببريد و بر آنها سخت نگيريد تا بعضي از چيزهائي كه به آنها
دادهايد بگيريد ،مگر اينكه كار زشت آشكاري بكنند .با آنها بخوبي رفتار كنيد .اگر از آنها بدتان ه م بياي د

24

بدانيد كه خيلي چيزها است كه شما از آن بدتان ميآيد در صورتيكه خ دا در آن خي ر زي ادي ق رار داده
باشد«.
آيه  20و  21ميفرمايد» :اگر خواستيد زني را بجاي زني بگيريد و به يكي از آنها پ ول زي ادي داده
باشيد ،ذرهاي از آن را پس نگيريد .آيا با بهتان )تهمت و افترا و دروغ( و با گناهي ب زرگ ميخواهي د آن را
بگيريد؟ )از اينكار بشدت خودداري كنيد (.چگونه ميخواهيد از او بگيري د در ص ورتيكه بعض ي از ش ما از
بعضي بهرهمند شدهايد )به هم وصل شدهايد( و آنها پيمان محكمي )بنام عقد( از شما گرفتهاند«.
آيه  22تا  25ميفرمايد» :با زناني كه پدرانتان با آنها ازدواج كردهاند ازدواج نكنيد مگر اينكه قبل از
اين ازدواج كرده باشيد) .لزم نيست آنها را طلق بدهيد( .چون چنين كاري زشت و باعث خش م خ دا و
راه بدي است .مادرانتان ،دخترانتان ،خواهرانتان ،و عمههايتان و خالههايتان ،دخ تران برادرت ان ،دخ تران
خواهرتان و مادراني كه به شما شير دادهاند و خواهران شيري شما ،مادر زنتان و دختراني از زنانتان كه ب ا
آن زنان همخوابگي كردهايد و آن دختران در دامن شما بزرگ شدهاند بر شما حرام شدهاند ولي اگر زني را
عقد كردهايد و با او عروسي نكردهايد با دختر او ميتوانيد ازدواج كنيد و عروس تان ك ه از فرزن دان واقع ي
شما هستند )نه از پسر خواندگانتان( و اينكه بين دو خواهر را جمع كنيد )در يك زم ان ه ر دو زن ش ما
باشند( مگر اينكه اينكار قبل صورت گرفته باشد .چون خدا بخشنده و مهربان است ،و زنان شوهردار مگ ر
اينكه كنيز شما باشند .خدا اينها را بر شما واجب كرده )كه حق ازدواج با آنها را نداريد( و غير از آن را ب ر
شما حلل كرده كه با مال خود درصدد ازدواج با آنها باشيد .البته به صورت ازدواج ن ه زناك اري .وق تي از
زناني كه با آنها ازدواج كردهايد بهرهمند شديد )زفاف و همخوابگي صورت گرفت( مهريه آنها را كه واج ب
است به آنها بدهيد .اشكالي بر شما نيست كه پس از مهريه واجب در ص ورت رض ايت طرفي ن بع د از آن
چيزي بر آن اضافه كنيد )ولي شرط آن اين اس ت ك ه موق ع همخ وابگي توان ائي پرداخ ت آن را داش ته
باشيد( چون خدا دانا وكارهايش از روي حكمت )علم همه جانبه است (.كساني از ش ما ك ه توان ائي آن را
ندارند كه با زنان پاكدامن با ايمان ازدواج كنند با كنيزان مؤمني كه در اختيار شما هس تند ازدواج كنن د.
خدا به ايمان شما داناتر است .بعضي از شما از بعض ديگر است .با آنه ا ب ا اج ازه اهلش ان ازدواج كني د و
مهريه آنها را بخوبي به آنها بدهيد .به شرط آن كه پاكدامن باشند نه زناكار و معشوقه كسي نباشند .وقتي
شوهر كردند اگر زنا كردند مجازات آنها نصف مجازات زنان شوهردار )غير كنيز( است .اي ن دس تور ب راي
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كسي از شما است كه دچار رنج است )رنج عزوبت( .اگر صبر كنيد براي شما بهتر است .و خ دا آمرزن ده و
مهربان است«.
آيه  29و  30ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي ب ودن ق رآن( ايم ان داري د
مال يكديگر را در ميان خود به باطل نخوريد مگر اينكه تجارتي با رضايت شما باشد و يك ديگر را نكش يد
چون خدا نسبت به شما مهربان است .كسي از شما كه چنين كاري را از روي دش مني و ظل م ك رد او را
وارد آتش ميكنيم و اين كار براي خدا آسان است«.
آيه  31ميفرمايد» :اگر از گناهان بزرگي كه از آن نهي شدهايد خودداري كنيد گناهان ديگر شما را
)چه كوچك و چه متوسط( نديده ميگيريم )ميبخشيم( و شما را با احترام وارد جاي پ ر ارزش ي )يعن ي
وارد بهشت( ميكنيم«.
آيه  34و  35ميفرمايد» :بخاطر اين كه خدا بعضي را بر بعضي برت ري داده )م ردان را ب ر زن ان از
لحاظ نيروي بدني برتري داده( و بعلت اينكه مردان از مال خود خرج زنان ميكنند مردان از زنان مراقب ت
ميكنند .بنابراين زنان فرمانبر حفظ كننده در غيبت شوهران خود هستند ،مطابق آنچه خدا حفظ ك رده.
اگر از نشوز )اطاعت نكردن جنسي زنان در موقعي كه مانعي در بين نباشد( ترسيديد آنها را نصيحت كنيد
)كه تو خودت اول گفتي زن تو شدم و من قبول كردم( .در مرحله بعد در رختخواب از آنها ج دا ش ويد و
)در مرحله سوم اگر دو كار اول سودمند نبود( آنها را بزنيد) .چون بعضي از زنان از مردان خشن خوششان
ميآيد( .اگر اطاعت كردند دنبال بهانهاي بر ضد آنها نگرديد .چون خدا بلندمرتبه و بزرگ است) .و ش اهد
رفتار شما ميباشد .چون مطابق آيه  19با زنان بايد خوشرفتار باشيد( .اگر از مخالفت آنها با هم ميترس يد
داوري از خانواده مرد و داوري از خانواده زن تعيين كنيد )تا بكار آنها رس يدگي كنن د( .اگ ر تص ميم ب ه
سازش داشته باشند خدا بين آنها سازش ايجاد ميكند .چون خدا دانا و آگاه است«.
آيه  36ميفرمايد» :فقط خدا را عبادت )بندگي و اطاعت بي چون و چرا( كنيد و كسي را )در اينكار
يعني در اطاعت بدون چون و چرا يعني بندگي( شريك خدا نكنيد) .چون وقتي كس ي بن ده كس ي ش د،
بنده ديگري نخواهد بود( و به پدر و مادر و خويش اوندان و يتيم ان و تهيدس تان و همس اية خويش اوند و
همسايه بيگانه و دوستان ودر راه ماندگان و بردگانتان نيكي كنيد .چ ون خ دا كس ي را ك ه خودپس ند و
فخرفروش است دوست ندارد«.
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آية  37و  38ميفرمايد» :كساني كه بخل ميورزند )نميخواهند در راه ساختن ي ك دني اي پ اك و
كمك به فقرا خرجي بكنند( و مردم را به بخل تشويق ميكنند و مالي را كه خدا از فضل خود به آنه ا داده
)براي خرج نكردن در راه دين( پنهان ميكنند )كافر هستند و دستور خدا را قبول ندارند( .ما ب راي اف راد
كافر عذاب خوار كنندهاي آماده كردهايم .و افرادي كه مال خود را براي دي دن م ردم )از روي ري ا( خ رج
ميكنند و ايماني به خدا و روز آخرت ندارند )نيز عذاب خوار كنندهاي دارند( .كسي كه شيطان همنشين و
دوست او باشد ،دوست بدي است«.
آيه  43ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د در
حالي كه مست هستيد نماز نخوانيد تا بفهميد چه ميگوئيد )در طول تاريخ افراد نماز را به زباني خواندهاند
كه نميفهميدهاند چه ميگويند .چون فقهاء دكاندار به آنها چنين تعليمي داده بودند (.و در حالي كه جنب
هستيد )نماز نخوانيد( تا وقتي كه خود را بشوئيد مگر اين كه در راه باشيد .و اگر مريض يا در راه بوديد يا
يكي از شما از دفع مواد زائد غذايي بدن آمد يا با زنان همخوابگي داشتيد و آب پيدا نكرديد )ك ه خ ود را
بشوئيد( با خاك پاك نيهت شستن )تيمهم( كنيد و از آن خاك پاك بصورت و دستهايتان بماليد .چون خ دا
گذشت كننده و آمرزنده است«.
آيه  47ميفرمايد» :اي اهل كتاب ،به آنچه ما نازل كرديم و تصديق كنندة توراتي است كه ب ا ش ما
است ،ايمان بياوريد ،قبل از اين كه صورتهايي را از بين ببريم و آنها را به عقب برگرداني م ي ا از رحم ت
خود دور كنيم ،همان طور كه كساني را ك ه در روز ش نبه ك ار ميكردن د از رحم ت خ ود دور كردي م و
دستور خدا حتما انجام ميشود«.
آية  58و  59ميفرمايد» :خدا به شما دستور ميدهد كه امانتها را به صاحبانش پس بدهيد) .امانت
خوار نباشيد( و وقتي بين مردم حكم )يا حكومت( كرديد بعدالت حكم )يا حكومت( كنيد .چون خدا ش ما
را به چيز خوبي نصيحت ميكند )اجراي عدالت در همه حال خوب اس ت( چ ون خ دا ش نوا و بين ا اس ت
)حرفهاي شما را ميشنود و كارهاي شما را ميبيند و ميداند عدالت را رعايت ميكنيد يا نه( .اي اف رادي
كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد ،از خدا و پيغمبر و مسئولين كارها اط اعت
كنيد و اگر در موردي )با مسئولين امور( اختلف نظر داشتيد اگر ايمان به خدا و روز آخ رت داري د ،آن را
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به خدا و رسول برگردانيد )رسول ص پيرو قرآن ب ود و از آن اطلع كام ل داش ت( اينك ار به تر و از نظ ر
برگرداندن به اصل نيكوتر است) .خوش عاقبتتر است«(.
آية  71ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د
احتياط خود را حفظ كنيد و دسته دسته يا دسته جمعي براي جهاد در راه خدا حركت كنيد«.
آيه  74تا  77ميفرمايد» :كساني كه زندگي دنيا را به قيمت آخرت ميفروشند بايد در راه خ دا )در
راه ساختن يك دنياي پاك( بجنگند .كسي كه در راه خ دا )در راه س اختن ي ك دني اي پ اك( بجنگ د و
كشته شود يا پيروز شود به او پاداش بزرگي ميدهيم .شما را چه شده كه در راه خدا )در راه ساختن ي ك
دنياي پاك( و رهائي افراد ضعيف شده چه مرد ،چه زن و چه كودك ك ه ميگوين د خداون دا م ا را از اي ن
شهري كه مردمش ظالم هستند نجات بده نميجنگيد؟ )در راه نجات افرادي كه ميگويند( خدايا از ط رف
خودت پشتيباني و مددكار )ياري كنندهاي( براي ما قرار بده .كساني كه )به پيغمبري محم د ص و اله ي
بودن قرآن( ايمان آوردهاند در راه خدا )در راه ساختن يك دنياي پاك( ميجنگند .ولي افراد بي ايم ان )در
راه بسط قدرت( طاغوت )كه در مقابل خدا طغيان كرده است( ميجنگند .با اولياي شيطان بجنگيد ،چ ون
نقشههاي شيطان )در مقابل شما كه مسلمان و متحد هستيد( ضعيف است «.چون مس لمانان واقع ي ،ن ه
مسلمانان اسمي ،با هم متحد هستند و عاقلنه با توجه به تمام امكاناتي ك ه دارن د و م وانعي ك ه در ك ار
است مثل پيغمبر ص در راه خدا ميجنگند و ديگران را با حكمت و بصيرت و ب ا به ترين روش ب ه اينك ار
دعوت ميكنند .آيات  103آلعمران و  125نحل و  21احزاب را ببينيد.
آيه  77و  78ميفرمايد» :آيا كساني را نديدي كه به آنها گفته شد دست نگه داريد و نماز بپا داري د
و زكات بدهيد .ولي وقتي جنگ بر آنها واجب شد )تا در مقابل دشمناني كه با آنها ميجنگيدن د بجنگن د(
آنوقت عدهاي از آنها آنطور كه سزاوار ترس از نافرماني خدا است يا ش ديدتر از آن از م ردم ميترس يدند و
گفتند :خدايا چرا جنگ را بر ما واجب كردي؟ چرا آن را تا مدت معلومي به عق ب نين داختي؟ بگ و مت اع
)كالي( دنيا )كه از آن استفاده ميكنيد( كم است در صورتيكه آخرت براي كسي كه تقوا )تسلط بر نفس(
داشته باشد ،بهتر است و ذرهاي به شما ظلم نميشود .هر جا باشيد مرگ به ش ما ميرس د )چ ه در جبه ه
جنگ ،چه در خانه خودتان ،چه در راه و چه در محل كارتان( اگرچه در برجهاي محكم باشيد .اگر وضع و
پيش آمد خوبي به آنها برسد ميگويند اين از جانب خدا است و اگر وضع بدي پيش آيد و ب ه آنه ا برس د
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ميگويند از جانب تو است .بگو همه آنها از جانب خدا )مطابق قانون ابدي خدا در جهان( است .چه وض عي
براي اين قوم پيش آمده كه سخن را نميفهمند؟«
آية  84ميفرمايد» :درراه خدا )در راه س اختن ي ك دني اي پ اك ك ه خ دا پيغم بران را ب راي آن
فرستاده( بجنگ .خدا فقط تو را مكلهف كرده ولي افراد با ايمان را بجن گ تش ويق ك ن .امك ان دارد خ دا
جلوي ناراحتي را كه افراد بي ايمان بوجود آوردهاند ،بگي رد .ع ذاب خ دا ش ديدتر و مج ازاتش س ختتر
است«.
آية  86ميفرمايد» :وقتي به شما سلم شد ،يا بهتر از آن يا مثل آن جواب آن را بدهيد .چ ون خ دا
حساب همه چيز را دارد«.
آية  88تا  91ميفرمايد» :شما را چه شده كه در باره منافقين دو دس ته ش دهايد؟ )من افق ،ك افر و
مشركي است كه ادعاي ايمان ميكند (.خدا آنها را بخاطر كاري كه كردند به حال كفر و ش رك برگردان د.
آيا ميخواهيد كسي را كه خدا گمراه كرده هدايت كنيد؟ كسي را كه خدا گمراه كرده هرگ ز راه ي ب راي
هدايت او پيدا نميكني .دوست دارند كه شما را مثل خودشان كافر )به توحيد( كنند )چون قرنها در بين
آنها رواج داشته .مثل امروز بيشتر مسلمانها و مسيحيان( آنها را تا در راه خدا )در راه ساختن يك دني اي
پاك( مهاجرت نكردهاند پشتيبان و مددكار خود نگيريد .اگ ر )از قب ول توحي د( روگ ردان ش دند آنه ا را
بگيريد و هر جا پيدا كرديد آنها را بكشيد و از آنها پشتيبان و مددكاري نگيريد .مگر افرادي از آنها كه ب ه
قومي رسيدند كه بين شما و آنها پيمان )عدم تجاوز( بسته شده يا در حالي پيش شما آمدن د ك ه قلب ا از
اينكه با شما يا با قوم خودشان بجنگند ناراحت هستند .اگر خدا ميخواست آنها را بر شما مسلط ميك رد و
با شما ميجنگيدند .اگر از شما كناره گرفتند و با شما نجنگيدند و به شما اظهار مسالمت كردند )ب ه ش ما
پيشنهاد صلح كردند( خدا راهي عليه آنها براي شما قرار نداده .عده ديگري را پيدا ميكنيد كه ميخواهن د
از شما و از قوم خود خاطر جمع باشند .هرگاه به فتنهاي برگردانده شدند )دچار فتن ه ش دند( در آن ف رو
ميروند .اگر از شما كنارهگيري نكردند و اظهار مسالمت نكردند و دست از جنگ با شما برنداشتند ،آنها را
بگيريد و هر جا آنها را پيدا كرديد آنها را بكشيد .عليه آنها براي شما دليل روشني قرار داديم «.در جن گ
بايد تمام ملحظات را در نظر داشت.
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آية  92و  93ميفرمايد» :هيچ مؤمني نميتواند فرد با ايماني را بكشد مگ ر بخط ا و از روي اش تباه.
كسي كه اشتباها مؤمني را كشت بايد بندة مؤمني را آزاد كند و ديه )خون بهاي( او را به خ انواده مقت ول
بدهد مگر اينكه آنها آن را به او ببخشند .اگر مقتول از قوم دشمن شما بود ولي مؤمن )مسلمان( بود باي د
بردهاي را آزاد كند .اگر مقتول از قومي بود كه بين شما و آنها پيمان عدم تعرض وجود داشت بايد ديه ب ه
خانواده مقتول داده شود و بردهاي مسلمان آزاد شود .كسي كه بردهاي پيدا نكرد دو م اه پش ت س ر ه م
روزه بگيرد .اين توبهاي از طرف خدا است و خدا دانا و حكيم است .كسي كه مؤمني )مس لماني( را عم دا
بكشد جزاي او جهنم است ،هميشه در آن خواهد بود و مورد خشم خدا است و خدا او را لعنت )دور بودن
از رحمت خدا( كرده و عذاب بزرگي براي او فراهم كرده«.
آية  94ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن و بي اش تباه ب ودن ق رآن(
ايمان داريد وقتي در زمين مسافرت كرديد اول وضع افراد را روشن كنيد و به كس ي ك ه ب ه ش ما اظه ار
مسلماني )مسالمت( كرد نگوئيد تو مس لمان )م ؤمن( نيس تي .آي ا مت اع زن دگي دني ا را ميخواهي د؟ در
صورتيكه غنيمتهاي زيادي پيش خدا وجود دارد .قبل شما اينطور بوديد ولي خ دا ب ر ش ما منه ت نه اد.
بنابراين از اين به بعد اوهل تحقيق كنيد )مطلب را روشن كنيد (.چون خدا از كاره ائي ك ه ميكني د خ بر
دارد«.
آية  101ميفرمايد» :وقتي در زمين سفر ميكنيد اگر ميترسيد كه افراد بي ايمان شما را به زحم ت
بيندازند اشكالي بر شما وارد نيست كه از نماز كم كنيد .چون افراد بي ايمان دشمن آشكار شما هس تند«.
همانطور كه ميبينيم نماز قصر )نماز كوتاه( در اين آيه نماز ترس از مزاحمت دشمنان است نه نم از س فر
كه بخواهند مقدار مسافت آن را تعيين كنند.
آيه  102ميفرمايد» :وقتي )موقع جنگ( در بين مسلمانان بودي و نماز را بپ ا داش تي دس تهاي از
مسلمانان با تو به نماز بايستند و سلحهايشان را با خودشان نگهدارند .وقتي سجده كردند پشت سر ش ما
بايستند و دسته ديگري كه نماز نخواندهاند بيايند با تو نماز بخوانند و بايد احتياط خ ود را حف ظ كنن د و
سلحهايشان را با خود داشته باشند .افراد بي ايمان )مخالف( دوست دارند كه شما از س لحها و كاله اي
خود غافل شويد تا يكباره به شما حمله كنند .اگر بخاطر باران ناراحت هستيد يا مري ض هس تيد اش كالي
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ندارد كه سلحهاي خود را زمين بگذاريد ولي احتياط خود را حفظ كنيد .خدا براي افراد بي ايمان ع ذاب
خوار كنندهاي آماده كرده«.
آيه  103ميفرمايد» :وقتي نماز را تمام كرديد خدا را در ح ال ايس تاده و نشس ته و خوابي ده )دراز
كشيده( ياد كنيد .در صورتيكه اطمينان خاطر پيدا كريد نماز را برپا داريد .چون نماز وقت معين دارد ك ه
بر افراد با ايمان واجب شده«.
آية  104ميفرمايد» :در تعقيب قوم )كافر( سست نشويد )سستي نكنيد( اگر شما ن اراحت ش دهايد
آنها هم مثل شما ناراحت شدهاند در صورتيكه شما از طرف خدا اميد چيزهائي داريد كه آنها چنان اميدي
ندارند .خدا دانا و حكيم است«.
آيه  105تا  107ميفرمايد» :ما قرآن را بحق به تو نازل كرديم تا با آن بين مردم مطابق آنچه خ دا
به تو نشان داده حكم كني .از خائنين دفاع نكن .از خدا براي اينكارت استغفار كن چ ون خ دا آمرزن ده و
مهربان است .از كساني كه به خودشان خيانت كردند دفاع نكن .چون خدا خائن گناهكار را دوست ندارد«.
آية  127ميفرمايد» :در باره زنان از تو اظهار نظر ميخواهند .بگو :خدا و آنچه كه در ق رآن ب ر ش ما
خوانده ميشود در باره آنها براي شما اظهار نظر ميكند ،همين طور در باره دختران يتيمي كه آنچه براي
ايشان واجب شده به آنها نميدهيد و ميل داريد با آن يتيمان ازدواج كني د .همي ن ط ور در ب اره پس ران
ضعيف )خردسال( نظر ميدهد و اينكه در مورد يتيمان بعدالت رفتار كنيد .هر كار خوبي كه ميكنيد خ دا
از آن اطلع دارد«.
آيه  128تا  130ميفرمايد» :اگر زني از نشوز شوهرش ترسيد اش كالي ب راي آنه ا ن دارد ك ه بي ن
خودشان صلح بكنند .صلح بهتر از )اختلف و جدائي( است .نفس انساني دچار بخل است .اگر نيكي بكنيد
و از نافرماني خدا حذر كنيد خدا از كارهائي كه ميكنيد اطلع دارد .هرگز نميتوانيد بين زنان بعدالت رفتار
كنيد اگرچه خيلي علقمند به اينكار باشيد .بنابراين تمام ميل و علقه خ ود را مت وجه يك ي نكني د ك ه
ديگري را بلتكليف بگذاريد) .كه معلوم نشود شوهر دارد يا ندارد( اگر كارتان را اصلح كنيد و از نافرم اني
خدا احتراز كنيد خداوند آمرزنده و مهربان است .اگر از هم جدا شدند )كار به طلق كشيد( خدا هر ك دام
را از كرم خودش غني )بينياز( ميسازد .خدا وسعت دهنده دانا است«.
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آيه  135ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان داريد مراقب
اجراي عدالت باشيد و براي خدا شهادت بدهيد اگرچه بر ضرر خودتان يا پدر و م ادر و نزديكانت ان باش د.
چه بي نياز باشند چه فقير )تحت تأثير احساسات و دلخواه خ ود نباش يد( خ دا ب ه آنه ا س زاوارتر اس ت.
بنابراين از دلخواه خود پيروي نكنيد كه از عدالت منحرف شويد .اگ ر دو پهل و ص حبت كني د ي ا از دادن
شهادت )چون بضرر شما است( خودداري كنيد خدا از كارهائي كه ميكني د خ بر دارد «.ك ه نگذاش تهايد
عدالت اجرا شود .در اين آيه ميبينيم كه عدالت براي مسلمان بالتر از بزرگترين علقهها است .اگر آي ه 8
مائده سورة  5را ببينيد متوجه ميشويد كه عدالت در نظر مسلمان بالتر از تمام دشمنيها و نفرتها است.
تا انسانها به اين مرحله نرسند عدالت فقط يك لفظ زيبا است.
آية  136ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان داريد به خدا
و پيغمبرش و كتابي كه بر پيغمبرش نازل كرده )يعني به قرآن( و كتابي كه قبل نازل كرده )يعني ت ورات
و انجيل و  (....ايمان بياوريد .كسي كه منكر خدا و فرشتگان او و كتابهاي او و پيغم برانش و روز آخ رت
باشد خيلي گمراه شده«.
آيه  140ميفرمايد» :خدا در كتاب براي شما نازل كرده )گفته( كه وقتي شنيديد ك ه منك ر آي ات
خدا ميشوند و آن را مسخره ميكنند با آنها ننشينيد تا در مطلب ديگري سرگرم شوند .اگر با آنها بنشينيد
شما هم مثل آنها خواهيد بود .خدا تمام منافقين و منكرين را در جهنم جمع ميكند«.
آية  144ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي ب ودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د
كافران را غير از مؤمنان )مسلمانان( پشتيبان خود نگيريد )ندانيد( .آيا ميخواهيد دليل روشني عليه خ ود
به خدا بدهيد؟« متأسفانه مسلمان نماهائي كه از اسلم فقط اسمي دارند و از تعاليم قرآن اطلعي ندارن د
در اثر تفرقه دچار ضعف شدهاند و كافران به اسلم را پشتيبان خود گرفتهان د در ص ورتيكه اگ ر مس لمان
يعني تسليم خدا و متحد بودند نيروئي بوجود ميآوردند كه در دنيا بي نظير ب ود و ه ر چ ه ميخواس تند
ميتوانستند خودشان تهيه كنند .چون دانشمندان هر رشتهاي را دارند و كشوري ميس اختند ك ه از غ رب
فيليپين تا غرب مراكش امتداد داشت و هيچ كشوري جرأت تجاوز به آن را پي دا نميك رد بخص وص ك ه
مردم دنيا را به ساختن يك دنياي پاك دعوت ميكردند .دنيائي كه در آن اث ري از ظل م و فس اد و فق ر و
جهل )به مطالب ديني و اجتماعي( و خرد شدن شخصيت انسانها نباشد.
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آية  170ميفرمايد» :اي مردم بدون ترديد از طرف خدا بحق پيغمبر براي شما آمده بن ابراين ب ه او
ايمان بياوريد .اين ايمان آوردن به او به نفع شما است .اگر منك ر رس الت او ش ويد ،بداني د ك ه آنچ ه در
آسمانها و زمين است مال خدا است و خدا دانا و حكيم است«.
آية  171ميفرمايد» :اي اهل كتاب )كه كتاب الهي داري د( در دينت ان بن احق گزافهگ وئي )غل و و
مبالغه و اغراق گويي( نكنيد )كاري كه مسلماناني كه اطلع از قرآن ندارند ،ميكنند( و از قول خدا غي ر از
حقيقت نگوئيد .مسيح ،عيسي ابن مريم فقط فرستاده خدا و كلم او است )كه گف ت ايج اد بش و و ش د(،
كلمهاي كه به مريم القا كرد و روحي از جانب او بود .بنابراين به خدا و پيغمبرانش ايمان بياوريد و نگوئي د
خدا سه تا است .از اينكار دست برداريد .اين به نفع شماست .فقط خدا معبود يگانه است .خدا خيلي بالتر
از اين است كه فرزند داشته باشد )چون انسان نيست كه زن و فرزند داشته باشد( هر چ ه در آس مانها و
زمين است مال او است .خدا براي وكالت كافي اس ت «.مس لمان نماه ائي ك ه از ق رآن اطلع ندارن د ب ر
ديگران كه بندگان خداوند هستند توكل ميكنند.
آيه  176ميفرمايد» :در باره كللله )برادر و خواهري كه از برادر و خ واهر خ ود ارث ميبرن د( از ت و
سؤال ميكنند .بگو :خدا در باره آنان اظهار نظر ميكند .اگر مردي از ش ما م رد و فق ط خ واهري از او بج ا
مانده بود نصف ماتلرلك به او ارث ميرسد و اگر زني مرد و برادرش از او ارث برد و زن ،فرزندي نداشت تمام
آنچه از خود بجا گذاشته به او ميرسد .اگر خواهرها دو نفر باشند دو ثلث آنچه شخص م رده از خ ود بج ا
گذاشته به آنها ميرسد .اگر مردان و زناني )برادران و خواهراني( ارثبر او باشند برادر مثل سهم دو خ واهر
را ارث ميبرد .خدا براي شما بيان ميكند مبادا گمراه شويد .خدا هر چيزي را ميداند«.

اح كام سورۀ مائده

آية  1تا  3مائده سورة  5ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن(
ايمان آوردهايد به عقدها )قراردادها( وفا كنيد .گوشت چهارپايان براي شما حلل شده جز آنچ ه ب ر ش ما
خوانده ميشود .در حال احرام )انجام مراسم حج( شكار را حلل نشماريد) .شكار در حين مراسم ح ج ب ر
شما حرام است( خدا هر چه را بخواهد حكم ميكند .اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و اله ي ب ودن
قرآن ايمان آوردهايد( شعائر خدا را حلل نكنيد) .حرمت آن را نگاه داريد( .همينطور ماه حرام و قرب اني و
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قرباني نشاندار )كه به گردنش قلده بستهايد( ،همينطور كساني را كه قصد خ انه كعب ه كردهان د و دنب ال
فضل خدا و رضايت او ميگردند .ولي وقتي از احرام درآمديد ميتوانيد صيد كنيد .دشمني دستهاي كه شما
را از رفتن به مسجدالحرام بازداشتند شما را ب ه تع دي )تج اوز ب ه آنه ا( وا ن دارد .در نيكوك اري و تق وا
همكاري كنيد و در گناه و ستمكاري همكاري نكنيد .از نافرماني خدا حذر كنيد چون مجازات خدا ش ديد
است .گوشت حيوان مرده و خون و گوشت خوك و آنچه بنام غير خدا كشته شده و حيوان خفه شده و با
ضربه كشته شده و از بلندي پرت شده و بضرب شاخ مرده و آنچه حيوان درنده خورده باش د ،مگ ر اينك ه
قبل از مردنش او را كشته باشيد ،و آنچه بخاطر بتها كشته ش ده و گوش تي ك ه ب ه وس يله قرعهكش ي
تقسيم شده باشد بر شما حرام و فسق )نافرماني خدا( است .امروز افراد ب ي ايم ان از شكس ت دي ن ش ما
مأيوس شدهاند .از آنها نترسيد از )مجازات( من بترسيد .امروز دي ن ش ما را كام ل ك ردم )در دي ن ش ما
كمبودي براي ساختن يك دنياي پاك وجود ندارد (.و نعمتم را بر شما تمام كردم و اس لم )تس ليم خ دا
بودن( را براي شما دين پسنديدم )نه تسليم افرادي مثل خود بودن را( اگر كسي ناچار شد و بدون اينك ه
تمايلي به گناه داشته باشد )از اين گوشتها خورد( خدا آمرزنده و مهربان است«.
آيه  4و  5ميفرمايد» :از تو ميپرسند چه چيزي براي آنها حلل است؟ بگو تمام خوردنيه اي پ اك
براي شما حلل شده و گوشت حيوانات شكار شده توسط حيوان شكاري كه هم انطور ك ه خ دا ب ه ش ما
تعليم داده به آنها ياد دادهايد براي شما حلل شده .وقتي حيواني را براي شما گرفتند از آن بخوريد و نام
خدا را بر آن ذكر )ياد( كنيد .از نافرماني خدا احتراز كنيد چون حسابرسي خدا سريع )تن د( اس ت .ام روز
غذاهاي پاك براي شما حلل شده و غذاي اهل كتاب براي شما حلل و غذاي شما براي آنها حلل اس ت.
و ازدواج با زنان با ايمان و زنان پاكدامن اهل كتاب )كساني كه قبل به آنها كتاب اله ي داده ش ده( ب راي
شما حلل است بشرط آنكه مهريه آنها را به آنها بدهي د و ازدواج كني د و زن ا نكني د و معش وقه نگيري د.
كسي كه منكر ايمان شود عملش از بين رفته و در آخرت زيانكار است «.ضرر كرده.
آيه  6و  7ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي ب ودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د
وقتي براي انجام دادن نماز برخاستيد صورتتان و دستهايتان را تا آرنج بشوئيد و به سرتان مسح بكش يد و
پايتان را تا قوزك پا بشوئيد يا مسح بكشيد .اگر جنب بوديد خودتان را پاك كنيد .اگر مريض يا ب ر س فر
بوديد يا يكي از شما از دفع مدفوع آمد يا با زنان همخوابگي كرديد و آب نيافتيد با خاك پاك قص د وض و
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)تيمهم( كنيد و از آن به صورتتان و دستهايتان بماليد .خدا نميخواهد براي شما اشكال تراش ي كن د ول ي
ميخواهد شما را تميز و نعمتش را بر شما تمام كند .نعمت خدا را بر خودتان و پيمان محكم خودتان ك ه
خدا بوسيله آن شما را متعهد كرد بياد داشته باشيد ،وقتي كه گفتيد شنيديم و اط اعت كردي م )پيم اني
است كه با خدا بستهايد( از نافرماني خدا احتراز كنيد .چون خدا از آنچه در سينهها )در فكر اف راد( اس ت
اطلع دارد«.
اگر دقت كرده باشيد تا اينجا سخناني است كه قبل در هيچ يك از آيات ق رآن ذك ر نش ده .بط ور
كلي در حدود  90درصد از مطالب آيات اين سوره هيچ جاي قرآن گفته نشده و بسياري از لغ اتي ك ه در
اين سوره آمده هيچ جاي قرآن نيامده .با اين آيات است كه دين براي ساختن يك دنياي پاك كامل شده.
آيه  8ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد مراقب
اجراي احكام خدا باشيد و بعدالت شهادت بدهيد و دشمني و نفرت از دستهاي شما را به بيعدالتي واندارد.
در همه حال عادل باشيد .چون ع دالت ب ه تق وا نزديك تر اس ت) .و مط ابق آي ه  13حج رات س وره 49
گراميترين شما پيش خدا با تقواترين شما است( از نافرماني خدا )در مورد اجراي ع دالت( اح تراز كني د
چون خدا از كارهائي كه ميكنيد خبر دارد «.اين آيه هم در هيچ جاي قرآن غير از اينجا نيست.
آية  11ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد نعمت
خدا را وقتي عدهاي تصميم گرفتند كه به شما دست درازي كنند )دستشان را بر ش ما بگش ايند( و خ دا
جلوي دست آنها را گرفت يادآوري كنيد و از نافرماني خدا احتراز كنيد .افراد با ايمان بايد ب ر خ دا توك ل
كنند«.
آية  13در باره يهوديان ميفرمايد» :بعلت شكستن پيمانش ان آنه ا را لعن ت كردي م و سنگدلش ان
كرديم .سخن را از جاي خود تحريف ميكنند )مثل بسياري از مس لمانان و ص وفيان و عارف ان و بابيه ا و
بهائيها( و بهرهاي را كه بايد از آنچه به آنها تذكر داده شده ببرند فراموش كردند .دائما بر خي انتي از آنه ا
مطلع ميشوي – غير از عده كمي از آنها – آنها را ببخش و از آنها درگذر چون خدا نيكوك اران را دوس ت
دارد«.
آيه  18ميفرمايد» :يهوديها و مسيحيها گفتند ما فرزندان و محبوب خدا هستيم )مطابق ش ماره
اول باب  14تثنيه كتاب عهد عتيق مشهور به تورات و شماره  45باب  5انجيل متهي –كتاب عهد جدي د.-
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من فكر ميكنم اگر درست به كتابهاي عهد عتيق و عهد جديد نگاه كنيم اين پسران خدا در اصل بن دگان
خدا بوده كه به فرزندان خدا ترجمه شده( .به آنها بگو :چرا خدا شما را بعلت گناهانتان مج ازات ميكن د؟
)قرنها زير سلطه ايرانيان و يونانيان و روميان و اعراب بوديد( اينطور نيست بلكه ش ما ه م انس اني مث ل
انسانهاي ديگر هستيد كه خدا آفريده .هر كس را كه بخواهد ميآمرزد و هر كس را ك ه بخواه د ع ذاب
ميكند )با توجه به امكانات و موانع آنها در كارشان( فرمانروائي آسمانها و زمين و آنچ ه بي ن آنه ا اس ت
متعلق به خدا است و بازگشت همه )براي پس دادن حساب كارهايشان( پيش خدا است«.
آية  20ميفرمايد» :وقتي را يادآوري كن كه موسي به قومش گفت :اي قوم م ن نعم ت خ دا را ب ر
خودتان بياد آوريد كه در بين شما پيغمبراني قرار داد و شما را پادش اهاني س اخت )ك ه اولي ن حك ومت
ديني را تشكيل بدهيد( و به شما چيزي داد كه به احدي از جهانيان )تا آن موقع( نداده بود«.
آيه  33ميفرمايد» :مجازات كساني كه با خدا و رسولش ميجنگند و در زمي ن ب ه فس اد ميكوش ند
فقط اين است كه كشته شوند يا به دار زده شوند يا دست و پايشان برخلف هم بري ده ش ود و ي ا تبعي د
گردند .اين خواري آنها در دنيا است و در آخرت عذاب بزرگي دارند«.
ميدانيم جنگ با خدا لشكركشي به سرزمين خدا نيست و جنگ با رسول دوئل )جنگ تن ب ه ت ن(
نيست .بلكه جنگ با آنها مخالفت با ساختن يك دنياي پاك و فساد در زمين است .بايد ب راي رف اه اف راد
پاك افراد فاسد و خرابكار را بشدت هر چه بيشتر مجازات كرد و كوچكترين رحم ي ب ه آنه ا نك رد چ ون
افراد پاك هميشه سعي ميكنند كه كار خلفي نكنند و به حقوق ديگران تج اوز نكنن د ول ي اف راد فاس د
هميشه به حقوق افراد چه پاكان و چه ناپاكان تجاوز ميكنند.
آيه  35ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د از
نافرماني خدا احتراز كنيد و وسيلهاي براي نزديكي او بجوئيد و در راه او )در راه ساختن يك دنياي پ اك(
كوشش كنيد تا موفق و رستگار شويد «.آيه  57اسراء سورة  17را هم ببينيد.
آية  38ميفرمايد» :دست مرد و زن دزد را بخاطر كاري كه كردهاند ببريد .اين مجازات ع برتانگيز
از طرف خداست .خدا توانا و حكيم است «.حكمي كه ميدهد از روي حكم ت )يعن ي عل م هم ه ج انبه(
است«.
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آيه  41ميفرمايد» :اي پيغمبر سخنان كساني كه در كفر س رعت ميگيرن د و زب اني ميگوين د ك ه
ايمان آورديم ولي قلبشان ايمان ندارد  ...تو را غمگين نكند«...
آيه  42ميفرمايد» :يهوديان به حرفهاي دروغ گوش ميكنند و مال حرام ميخورن د .اگ ر پي ش ت و
آمدند بين آنها حكم كن يا از حكم كردن اعراض كن )حكم نكن( .اگر حك م نك ردي ذرهاي ب ه ت و ض رر
نميزنند ولي اگر حكم كردي بين آنها بعدالت حكم كن ،چون خدا افراد عادل را دوست دارد«.
آيه  44و  45ميفرمايد» :تورات را ما نازل كرديم .در آن هدايت و روشنائي است )راه س اختن ي ك
دنياي پاك را نشان ميدهد و روشن كننده راه انسانها براي ساختن ي ك دني اي پ اك اس ت( پيغم بران
)بنياسرائيل( كه تسليم خدا بودند و يكتاپرس تان و دانش مندان يه ود مط ابق آن ب راي يهودي ان حك م
ميكردند چون كتاب خدا را محافظت ميكردند )از آنها خواسته شده بود آن را محافظت كنن د( و مراق ب
اين كار بودند .بنابراين از مردم نترسيد و از نافرماني من بترس يد و آي ات م را ب ه به اي كم ي نفروش يد.
كساني كه مطابق آنچه خدا نازل كرده )يعني مطابق كتاب الهي( حكم نكنند كافر هس تند .در ت ورات ب ر
آنها واجب كرديم كه جان در مقابل جان ،چشم در مقابل چشم ،بيني در مقاب ل بين ي ،گ وش در مقاب ل
گوش ،دندان در مقابل دندان و زخمها قصاص دارد .ولي هر كس از آن در گذرد كفهارهاي ب راي )گناه ان(
او خواهد بود .كساني كه مطابق آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند ظالم هستند«.
آية  46و  47پس از اينكه در باره ه دايت و ن ور ب ودن انجي ل ص حبت ميكن د ميفرماي د» :باي د
مسيحيان )كه اهل انجيل هستند( مطابق آنچه خدا در آن نازل كرده حكم كنند .كساني كه مطابق آنچ ه
خدا نازل كرده حكم نكنند فاسق هستند «.يعني حك م خ دا را اج را نميكنن د .مث ل مس لمانان و تم ام
ديندارنماهاي جهان.
آية  48و  49ميفرمايد» :قرآن را كه مصدهق )تصديق كننده تورات و انجي ل( و نگهب ان آنه ا اس ت
بحق به تو نازل كرديم .بنابراين مطابق آنچه خدا )در قرآن( نازل كرده بين آنها حكم كن و از دلخواه آن ان
در مورد حقي كه براي تو آمده پيروي نكن .براي هر يك از شما )يهوديان و مسيحيان و مس لمانان( راه و
رسمي قرار دادهايم .اگر خدا ميخواست شما را امهت واحدي ميكرد )مثل تم ام جان داران( ول ي ميخواه د
شما را با همان كتابي كه به شما داده امتحان كند )يهوديان را با تورات ،مسيحيان را با انجيل و مسلمانان
را با قرآن كه هيچكدام آنها مطابق كتاب الهي خود عمل نميكنند بلكه مطابق گفته و نظر روحانينماهاي
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دين فروش خود عمل ميكنند كه براي گرمي ب ازار خ ود بي ن دين داران تفرق ه مياندازن د( بن ابراين در
كارهاي خير با هم مسابقه بدهيد .بازگشت همه شما )براي رسيدگي به حساب كارهائي كه ميكنيد( پيش
خدا است و خدا شما را از آنچه در آن اختلف داشتهايد باخبر ميكند .بين آنه ا مط ابق آنچ ه خ دا ن ازل
كرده حكم كن ،و از دلخواه آنان پيروي نكن ،و مواظب باش كه تو را از بعضي از چيزهائي كه خ دا ب ه ت و
نازل كرده منحرف نكنند .اگر روگرداندند )قبول نكردند( بدان كه خ دا ميخواه د آنه ا را بعل ت بعض ي از
گناهانشان دچار مصيبت بكند .عده زيادي از مردم فاسق هستند«.
آية  51ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د
يهوديها و مسيحيان را پشتيبان و مددكار خود نگيريد .بعضي از آنها پشتيبان بعضي هس تند )خودش ان
هم پشتيبان هم نيستند چون يكديگر را قبول ندارند( كسي كه آنها را پشتيبان خود بگيرد از آنها اس ت
)مسلمان نيست( خدا افراد ستمكار را هدايت نميكند «.متأسفانه در طول قرون بسياري از مسلمانان آنها
را مددكار خود گرفتند و آنها هم در خرابكاري در كار آنها مطابق آيه  118آلعم ران س وره  3خ ودداري
نكردند.
آيه  57ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د
افرادي از اهل كتاب را كه دين شما را به مسخره و بازي گرفتهان د و اف راد ب ي ايم ان را پش تيبان خ ود
نگيريد .اگر افراد با ايماني هستيد از نافرماني خدا احتراز كنيد«.
آيه  59ميفرمايد» :بگو :اي اهل كتاب آيا غير از اين است كه از ما بخاطر اينكه به خدا و آنچه بما و
آنچه قبل به شما نازل شده ايمان داريم انتقام ميگيريد؟ ولي بيشتر شما فاسق هستيد «.حكم خدا را ك ه
در كتاب الهي شما است انجام نميدهيد .مثل بيشتر مسلمانان امروزه.
آيه  63ميفرمايد» :چرا يكتاپرستان و دانشمندان )ديني آنها( آنه ا را از گفت ن س خنان گن اهآلود و
خوردن مال حرام منع نميكنند؟ كاري كه ميكنند كار بسيار بدي است «.كه آنها را منع نميكنند .مث ل
بيشتر روحانينماهاي دين فروش اسلمي.
آية  67و  68ميفرمايد» :اي پيغمبر آنچه از طرف خداوندت بتو نازل شده به مردم بگو )ابلغ ك ن(
اگر نكردي رسالت خدا را انجام ندادهاي )پيغمبر تمام آن را در قرآن به مردم ابلغ كرده( خدا تو را از ش ره
مردم حفظ ميكند چون خدا افراد بي ايمان را هدايت نميكند .بگو اي اهل كتاب )اي كس اني ك ه كت اب
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الهي داريد( تا موقعي كه تورات و انجيل و آنچه را كه از طرف خدا به شما ن ازل ش ده اج را نكني د دي ن
نداريد .اين سخني كه از طرف خداوندت بتو نازل شده بر طغيان و كفر عده زيادي از آنه ا اض افه ميكن د
)مثل بيشتر مدعيان مسلماني( بخاطر افراد كافر تأسف نخور«.
آيه  76به پيغمبر ميفرمايد» :به مسيحيان بگو :آيا غير از خدا چيزي را بندگي ميكني د ك ه مال ك
ضرر و نفعي براي شما نيست .در صورتيكه خدا شنوا و دانا است «.حرفهاي ش ما را ميش نود و كاره اي
شما و وضع شما را ميداند در صورتيكه آنها مردهاند و حرف شما را نميشنوند و از وضع شما خبر ندارند.
آية  77ميفرمايد» :بگو اي اهل كتاب )اي كساني كه كت اب اله ي داري د( در دينت ان بن احق غل و
)مبالغهگوئي و گزافگوئي( نكنيد و از دلخواه افرادي كه قبل گمراه شدند و عده زيادي را گم راه كردن د و
از راه راست منحرف شدند پيروي نكنيد «.شما كه با سواد هستيد و ميتوانيد كت اب اله ي را بخواني د و از
راه اين افراد گزافگو پيروي نكنيد اگر كتاب الهي خود را نخوانيد مقصر هستيد.
آية  87و  88ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهاي د
خوردنيهاي پاكي را كه خدا حلل كرده حرام نكنيد و تجاوز و زيادهروي نكنيد .چون خدا افراد متجاوز را
)كه از دستور خدا تجاوز ميكنند( دوست ندارد) .ولي عده زي ادي از روحانينماه ا اينك ار را كردن د (.و از
غذاهاي پاكي كه حلل است بخوريد و از نافرماني خدائي كه به او ايمان داريد ،احتراز كنيد«.
آية  90تا  92ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن ق رآن( ايم ان داري د.
شراب و قمار و بتها و تيرهاي قرعهكشي پليد و عمل شيطاني اس ت ،از آنه ا اجتن اب )دوري( كني د ت ا
موفق و رستگار شويد .شيطان ميخواهد با شراب و قمار بين شما دشمني ايجاد كند و شما را از ياد خدا و
نماز باز دارد .آيا شما از آنها دست بر ميداريد؟ و از خدا و رسول اطاعت كني د )از ش راب و قم ار اجتن اب
كنيد( و از نافرماني خدا حذر كنيد .اگر قبول نكرديد )روگردان شديد( بدانيد كه وظيفه پيغم بر م ا فق ط
رساندن آشكار وحي و دستور خدا است «.اجراي آن وظيفه شما است.
آيه  94تا  96ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد
خدا شما را با شكاري كه دستها و نيزههاي شما به آن ميرسد امتحان ميكند تا خدا بداند چ ه كس ي در
غيب )از صميم قلب و در حالي كه كس ديگري نيست( از خدا ميترسد .كسي ك ه بع د از اي ن از دس تور
خدا )كشتن شكار( تجاوز كند عذاب دردناكي دارد .اي افراد با ايمان )ب ه پيغم بري رس ول ص( در ح ال
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احرام )وقتي لباس حج ميپوشيد( شكار نكنيد .كسي كه عمدا شكاري را بكشد جزاي آن چهارپ ائي مث ل
آنچه كشته ميباشد كه دو نفر عادل از خودتان در باره آن حكم ميكنند )كه مع ادل چ ه حي واني اس ت(
قربانياي كه به كعبه برسد .يا كفاره )جريمه( آن سير كردن تهيدستان يا معادل آن روزه گرفتن است ت ا
كشنده نتيجه كارش را بچشد .خدا از گذشته عفو كرده )اگر قبل اينكار را كرده اشكالي ندارد( كس ي ك ه
دوباره آن كار را بكند خدا از او انتقام ميگيرد .خدا توانا و انتقامگير است )مجازات ميكند( .شكار حيوان ات
دريايي و خوردن آن براي شما و ك اروان حلل ش ده ت ا ش ما و مس افران از آن اس تفاده كني د و ش كار
حيوانات خشكي تا وقتي در حال احرام هستيد بر شما حرام شده .از نافرماني خدا احتراز كنيد .خدائي كه
پيش او )براي رسيدگي به حساب كارهايتان( جمع كرده ميشويد«.
آيه  98تا 100
ميفرمايد» :بدانيد كه مجازات خدا شديد است و خدا آمرزنده و مهربان است) .اگ ر اش تباهاخطائي
كرديد شما را ميبخشد( وظيفه پيغمبر فقط ابلغ وحي الهي است و خدا ميداند چ ه كاره ائي را آش كارا
ميكنيد و چه كارهائي را پنهاني ميكنيد .ناپاك با پاك مساوي نيست اگرچه زي ادي ناپ اك ب اعث تعج ب
شما شود .بنابراين اي خردمندان از نافرماني خدا احتراز كنيد تا رستگار شويد«.
آية  101ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهاي د در
بارة چيزهايي كه اگر براي شما روشن شود شما را ناراحت ميكند )چون وظيفه ش ما را س نگين ميكن د(
سؤال نكنيد .اگر موقع نزول قرآن در باره آن سوال كنيد براي شما آشكار ميشود) .شما را ناراحت ميكند.
لذا بار وظايف خود را سنگين نكنيد( خدا از آنها گذشت كرده .خدا آمرزنده و بردبار است«.
آيه  106تا  108ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان
آوردهايد وقتي مرگ يكي از شما فرا رسيد موقع وصيت دو نفر عادل را از خودتان شاهد بگيريد يا دو نف ر
از افراد ديگر را شاهد بگيريد .اگر در حال مسافرت هستيد و مصيبت مرگ به شما رس يد در ص ورتي ك ه
شكه داريد آن دو نفر را بعد از نماز نگه داريد تا به خدا قسم بخورند كه اگرچه پاي خويشاوندان در مي ان
باشد آن شهادت را به هيچ قيمت نميفروشيم و شهادت را پنهان نميكنيم .اگر اينكار را كرديم گناهكاريم.
اگر متوجه شديد كه آن دو مرتكب گناهي شدهاند دو نفر ديگر كه شايستهتر هستند و به آنها در ش هادت
ظلم شده است و به مرده نزديكترند جاي آنها قرار بگيرند و به خدا قسم بخورند كه شهادت ما درس تتر
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از شهادت دو نفر اول است و ما از حقيقت تجاوز نكردهايم ،چ ون در آنص ورت ظ الم هس تيم) .ام روزه ب ا
داشتن سواد ،وصيت خود را با خط خود مينويسند و احتياجي به شهادت شاهد وجود ندارد( اينكار ب راي
اين كه شهادت مطابق اصل وصيت باشد و همين طور براي اين كه بترسند كه قسم آنه ا بع د از قس م دو
نفر بعدي رد شود ،بهتر است .از نافرماني خدا حذر كنيد و به دستور خدا گوش كني د .خ دا اف راد فاس ق
)مردم نافرمان كه از دستور خدا اطاعت نميكنند( را هدايت نميكند«.

اح كام سورۀ انعام

آية  11ميفرمايد» :بگو :در زمين بگرديد و نگاه كنيد عاقبت كس اني ك ه منك ر رس الت پيغم بران
شدند ،چه بود«.
آيه  12ميفرمايد» :بگو :آنچه در آسمانها و زمين وجود دارد مال كيست؟ بگو مال خداست .خدا بر
خودش رحمت را واجب ساخته .شما را در روز قيامت ك ه ش كي در آن نيس ت جم ع ميكن د .كس انيكه
بخودشان ضرر زدند ايمان نميآورند «.ايمان به روز قيامت و مسئوليت انسان در مقابل كارهائي كه ميكند
انسان را از انجام دادن كارهاي خلف باز ميدارد و نقش بزرگي در ساختن يك جامعه پ اك و مرفه ه دارد.
كساني كه منكر آن ميشوند لطمه بزرگي به زندگي خود ميزنند ولي متوجه آن نيستند .چون انسانها اگر
احساس مسئوليت نكنند مطابق اميال حيواني خود عمل ميكنند و تا آنجا كه بتوانند ب ه حق وق ديگ ران
لطمه ميزنند .ميبينيم كساني كه دم از حقوق بشر ميزنند چگونه در جهان به حقوق افراد ض عيف تج اوز
ميكنند .اگر به ملتهاي مختلف جهان نگاه كنيد ميبينيد ك ه همگ ي ميخواهن د دولتهايش ان حق وق
ديگران را بچاپند و خرج آنان كنند .طبيعت حيواني آنه ا اي ن اس ت .ميبيني م ك ه ه ر س اله در جه ان
ميليونها انسان از گرسنگي ميميرند و عدهاي سرگرم عياشي و پايكوبي هستند و اصل بفكر آن ان ك ه در
اثر فقر و گرسنگي ميميرند نيستند .تا انسان واقعا معتقد به خدا و روز قيامت و مسئوليت انسانها نباش د
وضع همينطور خواهد بود و حقوق بشر سخني ميان تهي ميباشد و براي تسلط بر ديگران بكار ميرود.
آيه  14و  15ميفرمايد» :بگو :آيا اربابي )فرمانفرمايي و كسي كه به من دستور بدهد چه كاري بكن
و چه كاري نكن( غير از خدا بگيرم؟ كه آفريننده آسمانها و زمين است و )مطابق قوانيني ك ه در جه ان
گذاشته با باراندن باران و قدرت رشد گياهان( به ديگران غذا ميدهد و كس ي ب ه او غ ذا نميده د )چ ون
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انسان و جانداري نيست كه احتياج به غذا نداشته باشد( بگو :به من دستور داده شده ك ه بيش تر از هم ه
تسليم حكم و نظر خدا باشم و از مشركين )كساني كه در مقابل چيز ديگري غير از خدا احس اس و اب راز
كوچكي ميكنند و از دستورات او بدون چون و چرا اطاعت ميكنند( نباشم) .تا انسانها ب ه اي ن مرحل ه از
ايمان نرسند از ديكتاتوران جامعه خود و ديكتاتوران جهاني بي چون و چرا اط اعت ميكنن د و يك ديگر را
مثل گرگهاي گرسنه ميكشند( .بگو :من از عذاب روز ب زرگ ميترس م ك ه از فرم ان خداون دم )ارب اب و
كارفرمايم( اطاعت نكنم«.
آيه  19ميفرمايد» :بگو :شهادت چه كسي )در مورد رسالت من( بزرگتر از همه است؟ بگو :خدا بين
من و شما شاهد است )روابط رياضي قرآن صحت و درستي پيغمبري پيغم بر اس لم )ص( و اله ي ب ودن
قرآن را ثابت ميكند( و اين قرآن به من وحي شده تا شما و كساني را كه اي ن ق رآن ب ه آنه ا ميرس د )از
عذاب خدا( برحذر دارم .آيا شما شهادت ميدهيد كه با خدا معبودهاي ديگري وجود دارد )كه انس انها از
دستورهاي آنها بدون چون و چرا اطاعت كنند؟( بگو :من چنين ش هادتي نمي دهم .بگ و :او خ داي يگ انه
است )معبود ديگري كه انسان از دستورهاي او بدون چون و چرا اطاعت كند وجود ندارد( و م ن از آنچ ه
شريك خدا ميسازيد بري )بيزار و بر كنار( هستم «.در صورتيكه در سراسر جهان مردم به خاطر بي ايماني
به معبود واحد ،اسير ديكتاتوراني هستند كه به نام رهبر انقلب و رهبر كودت ا و ره بر ح زب و مجل س و
شاه و رئيس جمهور و نخست وزير بر مردم حكومت ميكنند و مطابق ميل آنه ا ب ا ي ك فرم ان ي ا ي ك
نشست و برخاست قانون به ميل آنها تغيير ميكند .هيتلر و استالين هم مجلس نمايندگان داشتند ولي هر
كس از نظر و فرمان آنها سرپيچي ميكرد حكم قتل خود را با دست آنها امضاء ميكرد.
آيه  37ميفرمايد» :گفتند :چرا آيهاي )معجزهاي( از طرف خداوندش )خداوند پيغم بر( ب ه او ن ازل
نميشود؟ بگو :خدا قادر است معجزهاي نازل كند ولي بيشتر مردم اين را نميدانن د «.ول ي ميبيني م ك ه
دروغگويان معجزات زيادي از او و اطرافيان او نقل ميكنند.
آية  40و  41ميفرمايد» :بگو :اگر عذاب خدا يا قيامت سراغ شما بيايد نظر شما چيس ت؟ آي ا اگ ر
راست ميگوئيد غير از او را به كمك ميخوانيد؟ اينكار را نميكنيد بلكه فقط او را به كمك ميخوانيد و اگ ر
خدا بخواهد آن عذاب را برطرف ميكند و تمام چيزهائي را كه شريك خدا ميساختيد فراموش ميكني د«.
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ولي امروز ميبينيم بسياري از كساني كه ادعاي مسلماني ميكنند در موارد خط ر غي ر خ دا را ب ه كم ك
ميخوانند .آيا آنها مشركترند يا مشركان عربستان در  14قرن پيش؟
آية  46و  47ميفرمايد» :بگو :نظر شما چيست؟ اگر خ دا ق درت ش نوايي و بين ايي و ق درت فك ر
كردن شما را بگيرد )بر دلهاي شما مهر بزند كه نتوانيد فكر كنيد( چه معب ودي غي ر از خ دا آن را ب راي
شما باز ميآورد .نگاه كن ما چگونه آيات را بيان ميكنيم و آنها از آن رو بر ميگردانن د .بگ و :اگ ر ع ذاب
خدا ناگهاني يا آشكارا براي شما بيايد آيا غير از ستمكاران هلك ميشوند؟«
آية  50ميفرمايد» :بگو :به شما نميگويم كه گنجهاي خدا نزد من )در اختي ار م ن( اس ت و غي ب
نميدانم و به شما نميگويم كه من فرشتهام )من انساني مثل شما با تمام ضعفها و امكانات ش ما هس تم(
من فقط از آنچه به من وحي ميشود )يعني از قرآن( پيروي ميكنم .بگو :آيا كور و بينا مساوي هستند؟ آيا
فكر نميكنيد؟« پيغمبر ص دروغ نميگفت و فقط از قرآن پيروي ميكرد .ولي دروغگويان بنام سنهت يعني
روش و طرز عمل پيغمبر هر دروغي كه خواستهاند گفتهاند و كتابهائي به نام سنهت پيغم بر نوش تهاند ك ه
دروغ و تهمت به پيغمبر است .چون پيغمبر همانطور كه اين آيه ميفرمايد فقط از ق رآن پي روي ميك رد و
حرفي بر خلف آن نميزد و كاري برخلف آن نميكرد.
آية  51ميفرمايد» :به وسيلة قرآن به كساني كه ميترسند از اين كه پيش خداوندشان جمع ش وند
هشدار بده كه غير از خدا ياور و شفيعي براي آنها وجود ندارد ،شايد پرهيزگار شوند«.
آيه  52ميفرمايد» :كساني را كه خداوندشان را صبح و شب به كمك ميخوانند و دنب ال رض ايت او
هستند طرد نكن )از خود نران و دور نكن( ذرهاي از حساب كارهاي آنان ب ر عه ده ت و نيس ت و ذرهاي از
حساب كارهاي تو بر عهده آنان نيست .اگر آنها را طرد كني ظالم هستي«.
آيه  54ميفرمايد» :وقتي اشخاصي كه به آيات ما ايمان دارند پيش تو آمدند به آنها بگ و :س لم ب ر
شما .خداوند )فرمانفرما و صاحب اختيار( شما بر خودش رحمت را واجب كرده .كسي از شما ك ه از روي
ناداني كار بدي بكند بعدا از آن توبه كند )آنكار را ديگر انجام ندهد( و كار غلط خود را اص لح كن د خ دا
آمرزنده و مهربان است «.احتياج به كار ديگري ندارد جز تكرار نكردن آن كار خطا.
آيه  56تا  58ميفرمايد» :بگو :من از اينكه كساني را كه غير از خدا به كم ك ميخواني د ب ه كم ك
بخوانم منع شدهام) .در صورتيكه بسياري از مدعيان مسلماني غير خدا را به كمك ميخوانند( .بگو :م ن از
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دلخواه شما پيروي نميكنم؛ چون در آنصورت گمراه شدهام و راه درست را نشناختهام .بگو :من ب ر دلي ل
روشني از خداوندم هستم ولي شما منكر آن هستيد .آن عذابي را كه به عجله از من ميخواهيد )ميگوئي د
بگو زودتر بيايد( در اختيار من نيست .حكم فقط با خدا است .خدا حقيقت را ميگويد و او بهترين قاضي و
حكم كننده است .بگو :اگر آن چيزي )عذابي( كه شما در آمدن آن عجله ميكنيد در اختيار من ب ود ،ك ار
بين من و شما تمام بود )آن را ميفرستادم( .خدا افراد ظالم را بهتر از همه ميشناسد«.
آيه  63تا  65ميفرمايد» :بگو :چه كسي شما را از تاريكيهاي خشكي )زمين( و دريا نجات ميدهد؟
وقتي او را با تضرع و مخفيانه به كمك ميخوانيد و ميگوئيد اگر ما را از اين وضع نج ات دادي سپاس گزار
خواهيم بود .بگو :خدا شما را از آن وضع و از هر ناراحتي ديگر نجات ميدهد ولي شما بعدا براي او ش ريك
ميسازيد .بگو :او قادر است كه عذابي از بالي سر شما يا از زير پاي ش ما ب ر ش ما ف رود آورد ي ا ش ما را
دسته دسته كند و عذاب بعضي را به بعضي بچشاند )همانطور ك ه در جه ان ميبيني م( .نگ اه ك ن آي ات
)نشانهها( را چگونه بيان ميكنيم )شرح ميدهيم( تا آنها آن را بفهمند«.
آيه  66ميفرمايد» :قوم تو قرآن را تكذيب كردند در صورتيكه آن حق است .بگ و :م ن وكي ل ش ما
نيستم )وكيل خدا هم بر عليه شما نيستم(«.
آية  68ميفرمايد» :وقتي كساني را ديدي كه غرق اشكالتراش ي در آي ات م ا و مس خره ك ردن آن
ميشوند از آنها اعراض كن )رو برگردان و دور شو( تا در باره مطلب ديگري مسخره بازي كنند .اگر شيطان
اين دستور را از خاطرت برد بعد از اين كه به يادت آمد با افراد ستمگر ننش ين «.البت ه اگ ر حاض رند ب ه
دليلهاي تو گوش دهند با بهترين روش با آنها بحث و گفتگو كن .ول ي اي ن اف راد معم ول گ وش ش نوا
ندارند.
آيه  70ميفرمايد» :كساني كه دينشان را وسيله بازي و سرگرمي گرفتند و زندگي دنيا آنها را فريب
داده )و سرگرم بازيها و سرگرميها هستند( به حال خودشان واگذار فقط به آنه ا ي ادآوري ك ن ك ه ه ر
كس گرو كارهائي است كه كرده و غير از خدا پشتيبان و شفيعي ندارد و هر تاواني كه در مقابل آن بدهد
از او گرفته )قبول( نميشود) :اصل كسي در آن روز چيزي ندارد ك ه ت اوان بده د ول ي در ص ورت تص ور
داشتن ،پذيرفته نميشود (.آنها افرادي هستند كه گرفتار اعم ال خ ود ميباش ند و ب ه عل ت كف ري ك ه
ميورزيدند شرابي )نوشيدني( از آب داغ و عذابي دردناك دارند«.
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آيه  71و  72ميفرمايد» :بگو :آيا غير از خدا چيزي را به كمك بخوانيم كه فايدهاي براي ما ندارد و
ضرري به ما نميزند و به گذشته خود )يعني بتپرستي و كمك خواستن از بتهايم ان( برگردي م بع د از
اينكه خدا ما را هدايت كرده؟ مثل كسي كه شيطانها با وسوسههاي خود او را گمراه و در زمين سرگردان
كردهاند در صورتي كه ياراني دارد كه او را به راه درست ميخوانند كه پيش ما بيا .بگو :هدايت خدا هدايت
واقعي است) .چون خودش انسان را با تمام قوانيني كه در وجود اوست و جهان را با تمام ق وانيني ك ه در
جهان است آفريده و از آن اطلع كامل دارد و در راهنمايي خود اشتباه نميكند ولي انس انها در اث ر عل م
محدود خود به قوانين طبيعت و قوانين روحي انسانها در راهنمايي خود اشتباه ميكنند (.و به ما دس تور
داده شده كه تسليم خداي جهانيان باشيم )كه هم ه چي ز را ميدان د( .و اي ن ك ه نم از را بپ ا داري د و از
نافرماني او حذر كنيد .او كسي است )ك ه ب راي رس يدگي ب ه حس اب كارهايت ان و ج زاي آن( پي ش او
جمعآوري ميشويد«.
آيه  89و  90پس از اينكه در آيات  83تا  87در باره پيغمبران گذشته صحبت ميكن د ميفرماي د:
»آنها كساني هستند كه به آنها كتاب و حكم و پيغمبري داديم .اگر اينها آن را قبول ندارن د ق ومي را ك ه
منكر آن نيستند وكيل اينكار ميكنيم .آنها را خدا هدايت كرده بنابراين به هدايت آنها اقتدا كن )ك ار آنه ا
را سرمشق خود قرار بده (.و از روش آنها پيروي كن .بگو :من از شما براي هدايت شما م زدي نميخ واهم.
قرآن فقط تذكري براي افراد جهان است«.
آيه  91ميفرمايد» :آنطور كه بايد قدر خدا را بشناسند ،نشناختند )چون او را با خود مقايسه كردند،
خالقي كه  250ميليارد كهكشان آفريده( وقتي كه گفتند :خدا چيزي بر كسي نازل نكرده .بگو :چه كس ي
توراتي را كه موسي آورد نازل كرده؟ كه در آن نور و راهنمائي براي مردم وجود دارد .ش ما آن را بص ورت
كاغذهايي در ميآوريد كه بعضي از آن را آشكار ميكنيد و مقدار زيادي از آن را پنهان ميكنيد )ب ه م ردم
نميگوييد مثل بيشتر فريب به اتفاق مسلمانان( در صورتيكه تورات به شما چيزهائي را ياد داد ك ه ش ما و
پدرانتان نميدانستيد .بگو :خدا آن را نازل كرد .بعد آنها را بگذار تا با افكار باطل خودشان سرگرم باشند«.
آيه  102پس از اينكه در باره خدا صحبت ميكند ميفرمايد» :ارباب شما )كسي كه به شما ميگويد
چه كاري بكنيد و چه كاري نكنيد( چنين خدائي است معبودي غير از او وجود ندارد .آفريننده هر چي زي
است ،بنابراين فقط او را بندگي )اطاعت بي چون و چرا( كنيد )از هيچكس و هيچ مق ام و هي چ س ازماني
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غير از او بدون چون و چرا اطاعت نكنيد .بلكه علت نظر او يا آنها را بخواهيد چون آنها هم مثل شما انسان
هستند با تمام محدوديتهاي علمي و حافظه فراموشكار مثل شما( .او وكيل هر چيزي است«.
آية  106ميفرمايد» :از آنچه از خداوندت بتو وحي ميشود )يعن ي از ق رآن( پي روي ك ن .معب ودي
)كسي كه بي چون و چرا مطيع فرمانهاي او باشي( غير خدا وج ود ن دارد .از مش ركين روگ ردان ب اش.
)مشرك كسي است كه از كس ديگري بدون چون و چرا اطاعت اطاعت كند .آيه  31توبه(«.
آية  108ميفرمايد» :به كساني كه آنها غير از خ دا ميخوانن د دش نام )ناس زاگوئي( ندهي د .چ ون
ندانسته از روي دشمني به خدا دشنام ميدهند .ما اينطور براي هر امتي كارشان را زينت دادهايم) .چ ون
با دانش غلطي كه به آنها داده شده فكر ميكنند كارشان درست است( بازگش ت آنه ا پي ش خداوندش ان
است و او آنها را از كارهائي كه ميكردند آگاه ميكند«.
آيه  116ميفرمايد» :اگر از بيشتر افرادي كه در زمين هستند اطاعت كني تو را از راه خدا منح رف
ميكنند) .چون آنها اهل تحقيق نيستند و هر چه روحاني نماهاي دين فروش و افراد بي اطلعي ك ه اه ل
مطالعه و تحقيق كتابهاي الهي نيستند گفتند ،ميگويند و ندانسته از نظر اين دين فروشان پيروي ميكنند
و آن چيزها را بازگو ميكنند( .آنها فقط از گمان پيروي ميكنند و فقط تصور ميكنند و حدس ميزنند«.
آيه  118ميفرمايد» :اگر به آيات خدا ايمان داريد از آنچه اسم خدا )موق ع كش تن حي وان( ب ر آن
برده شده بخوريد«.
آية  119ميفرمايد» :شما را چه شده كه از آنچه نام خدا بر آن برده شده نميخوريد؟ خدا آنچ ه ب ر
شما حرام شده شرح داده است )بطور مفصل بيان كرده( مگر اينكه ناچار به خوردن آن باشيد .عده زيادي
از افراد مطابق دلخواه خود بدون داشتن آگاهي ديگران را گمراه ميكنند .خداوند تو افراد متجاوز را به تر
از همه ميشناسد«.
آية  120ميفرمايد» :گناه آشكار و پنهان را ترك كنيد .كساني ك ه مرتك ب گن اه ميش وند ج زاي
كاري را كه كردهاند ميبينند«.
آيه  121ميفرمايد» :از آنچه اسم خدا )موق ع كش تن حي وان( ب ر آن ذك ر نش ده نخوري د .اينك ار
نافرماني خدا است .شيطانها به دوستانشان وحي ميكنند )القاء ميكنند .ميگويند( كه ب ا ش ما بح ث و
گفتگو كنند .اگر از آنها اطاعت كنيد مشرك خواهيد بود«.
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آيه  135ميفرمايد» :بگو :اي قوم من آنچه ميتوانيد بكنيد .من هم ك ار خ ودم را ميكن م .خواهي د
دانست كه خانه عاقبت مال چه كسي خواهد بود .ظالمها موفق نميشوند«.
آيه  143و  144ميفرمايد» :هشت جفت از چهارپايان ،از گوسفند دو تا و از بز دو ت ا )ن ر و م اده(.
بگو :آيا مذكرها )نرها( را خدا حرام كرده يا مادهها را يا بچههائي كه در رح م مادهه ا اس ت؟ اگ ر راس ت
ميگوييد از روي علم به من بگوئيد .و از شتر دو تا و از گاو دو تا .بگو :آيا خدا نرها را حرام كرده يا مادهه ا
را يا بچههائي كه در رحم مادهها است؟ آيا خدا وقتي شما را به اينكار سفارش كرد حضور داشتيد و شاهد
بوديد؟ چه كسي ظالمتر از كسي است كه دروغي را بخدا افترا بزند )از زبان خدا بگويد( تا بدون علم مردم
را گمراه كند؟ خدا افراد ظالم را هدايت نميكند«.
آيه  145ميفرمايد» :بگو :در آنچه به من وحي شده حرامي بر خورن دة آن نميبين م ،ج ز گوش ت
حيوان مرده يا خون ريخته شده يا گوشت خوك كه آن پليد )ناپاك( اس ت ي ا نافرم اني خ دا باش د ك ه
حيوان بنام غير خدا كشته شده باشد .كسي كه ناچار بود )كه براي حفظ جان از آنها بخورد( بدون اينك ه
از روي ميل يا تجاوز باشد )اشكالي ندارد( چون خداوند تو آمرزنده و مهربان است«.
آيه  146ميفرمايد» :به جزاي ظلم يهوديان هر حيوان ناخنداري را بر آنها حرام كردي م و از گ او و
گوسفند نيز پيه آنها را جز آنچه در پشت آنها است يا لبهلي رودههاست يا قسمتهايي كه ب ه اس تخوان
چسبيده بر آنها حرام كرديم و ما راست ميگوييم) «.چون مطابق شماره  3باب  9پيدايش ،كتاب اول عهد
عتيق كه مسلمانان به آن تورات ميگويند ،و شماره  93آلعمران سوره  3و آيه  160و  161نساء سوره 4
همه چيز براي اولد يعقوب حلل و پاك بود و بخاطر ظلم و  ...آنها بر آنها حرام شد(.
آيه  147ميفرمايد» :اگر تو را به دروغگويي متهم كردند بگو :خداوند شما صاحب رحمت ب ي انته ا
است ولي عذاب او از افراد گناهكار دفع نميشود«.
آية  149و  150ميفرمايد» :بگو خدا حجت و دليل رسائي دارد .اگر خدا ميخواست )قوانين جه ان
را طور ديگري قرار ميداد و( همه شما را هدايت ميكرد .بگو :شاهدهاي خود را ك ه ش هادت ميدهن د ك ه
خدا اينها را حرام كرده بياوريد .اگر شهادت دادند تو با آنها شهادت نده )چون شهادت دروغ ميدهند( و از
دلخواه كساني كه منكر آيات ما شدند و به آخرت ايمان ندارند و شرك ميآورند پيروي نكن«.
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آيه  151تا  153ميفرمايد» :بگو :بيائيد آنچه را خداوندتان بر شما حرام كرده براي شما تلوت كنم
و بخوانم -1 ،چيزي را شريك خدا نكنيد -2 .به پدر و مادر خود نيكي كنيد -3 .فرزن دانتان را ب ه خ اطر
فقر نكشيد .روزي شما و آنها را ما ميدهيم -4 .به كارهاي زشت نزديك نشويد )انجام ندهيد( چه آش كار
باشد و چه پنهان -5 .كسي را كه خدا جانش را محترم داشته نكرشيد مگر به حق )مطابق آي ه  32م ائده،
سورة  5به علت فساد يا آدمكشي( اين چيزي است كه خدا شما را به آن سفارش ميكن د ت ا در ب اره آن
فكر كنيد -6 .به مال يتيم نزديك نشويد )دخالت نكنيد( مگر ب ه به ترين ط رز )ب راي اداره ام والش( ت ا
اينكه به حد رشد برسد -7 .كيل )پيمانه مثل ليتر( و وزن را بعدالت كامل بدهيد .خدا هيچكس را جز ب ه
اندازه توانائي او موظف نميكند -8 .وقتي سخن ميگوئي د )نظ ر ميدهي د( بع دالت س خن بگويي د )نظ ر
بدهيد( اگر چه پاي خويشان در ميان باشد -9 .به عهد خدا وفا كنيد )وقتي ميگوئيد مسلمانم به اين قول
و تعهد خود عمل كنيد و تسليم احكام و نظرهاي خدا باشيد و آن را بدون چون و چرا انجام دهي د( اي ن
چيزي است كه خدا شما را به آن سفارش كرده تا بخاطر داشته باشيد -10 .اين راه راست و مستقيم م ن
است ،از آن پيروي كنيد و از راههاي ديگر )آنچه دانشمندنماها ميگويند( پيروي نكنيد ،چ ون ش ما را از
راه خدا پراكنده )دور و متفرق( ميكند .اين چيزي است كه خدا شما را ب ه آن س فارش ميكن د ت ا متق ي
)مسلط بر نفس( شويد«.
آيه  155ميفرمايد» :اين قرآن كتاب مباركي است كه ما آن را نازل كرديم ،از آن پيروي كني د و از
نافرماني خدا حذر كنيد تا به شما رحم شود«.
آية  161تا  164ميفرمايد» :بگو :ارباب من )كسي كه به من ميگويد چه ك اري بك ن و چ ه ك اري
نكن( مرا به راه راست و مستقيم هدايت كرده ،به دين ارزشمند آئين ابراهيم حق طل ب .او مش رك نب ود.
بگو :نماز من ،عبادات من ،زندگي من و مرگ من براي خدا ارباب تم ام جه ان اس ت ك ه ش ريكي ن دارد
)مردم ارباب و فرمانفرمائي غير از او ندارند( .و بمن چنين دستوري داده شده و من اولين مسلمان )تسليم
دستورهاي قرآن( هستم .بگو :آيا اربابي غير از خدا بجويم؟ در صورتي كه او ارباب )مالك( هر چيز است .و
هر كس هر كار بدي ميكند به ضرر خودش است و هيچ باربرندهاي بار ديگري را بر نميدارد .بعد )در آخ ر
كار( بازگشت شما )براي رسيدگي به حساب كارهايتان( پي ش خ دا اس ت و خ دا ش ما را از آنچ ه در آن
اختلف داشتيد آگاه ميكند«.
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اح كام سورۀ اعاف
آية  2و  3ميفرمايد» :قرآن كتابي است كه به تو نازل شده تا بوسيله آن )اف راد ب دكار را از ع اقبت
كارهايشان( بر حذر داري و تذكري براي افراد با ايمان است .در دل ت از آن ن اراحتي نباش د .از آنچ ه از
اربابتان )وجودي كه به شما ميگويد چه كاري بكنيد و چه كاري نكنيد :فرمانفرمايتان( به شما نازل ش ده
پيروي كنيد و از اوليائي غير از آن پيروي نكنيد .اما اف راد كم ي مت وجه اينك ار ميش وند «.چ ون ع ادت
كردهاند از بزرگانشان بدون چون و چرا پيروي كنند.
آيه  26ميفرمايد» :اي فرزندان آدم )اي انسانها ،اي آدمها( ،ب راي ش ما لباس ي ن ازل كردي م ك ه
عورت خود را با آن بپوشانيد و زينت شما باشد .البته لباس تقوا )تسلط ب ر نف س و خ ودداري از كاره اي
خلف( بهتر است .اينها ازآيات خدا است تا متوجه باشند«.
آيه  28و  29ميفرمايد» :وقتي انسانها كار زشتي كردند گفتند :ما پدرانمان را ديديم كه اينك ار را
ميكردند و خدا دستور آن را به ما داده )وگرنه پدران ما كه آدمهاي دينداري بودند از اينكارها نميكردن د.
مثل بيشتر مسلمان نماهاي امروزي كه ميگويند پدرمان چنين حرفي ميزدند ي ا چني ن ك اري ميكردن د
بدون اينكه بررسي كنند كه كار آنها مطابق دستور كتاب الهي بوده يا نه( بگو :خدا هيچگاه به ك ار زش ت
امر نميكند .آيا ندانسته از قول خدا سخن ميگوييد؟ بگو :خداوند من به عدالت امر ك رده و اينك ه در ه ر
مسجدي رو به او آوريد و او را در حالي كه دين را براي او خالص كردهايد به كمك بخوانيد .هم انطور ك ه
شما را آفريد پيش او بر ميگرديد «.تا به حساب كارهائي كه كردهايد رسيدگي كند و جزاي آن را به شما
بدهد.
آيه  31تا  33ميفرمايد» :اي فرزندان آدم ،موقع نماز و در مسجد لباس خوب بپوش يد و بخوري د و
بنوشيد ولي اسراف )زيادهروي( نكنيد چون خدا افراد اسرافكار را دوست ندارد .بگو :چه كسي زينتي را كه
خدا براي بندگانش بوجود آورده و خوردنيهاي پاك را حرام كرده؟ )خدا كه آنها را حرام نك رده( بگ و :آن
در زندگي دنيا مال افراد با ايمان است )ولي افراد بي ايمان هم از آن اس تفاده ميكنن د( ول ي روز قي امت
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فقط اختصاص به افراد با ايمان دارد .خدا آياتش را براي افرادي كه ميدانند اينگونه توضيح و شرح ميدهد.
بگو :خداوند )ارباب من كه به من دستور ميدهد چه كاري بكن و چه كاري نكن( فق ط كاره اي زش ت را
چه آشكار باشد و چه پنهان و گناه و تجاوز بناحق و شرك به خدا را كه دليلي ب راي آن ن ازل نك رده و از
قول خدا ندانسته حرف زدن را حرام كرده «.در صورتيكه بيشتر مدعيان مسلماني بدون اينكه بدانند فلن
سخن از دين و گفته خدا است يا نه آن را بنام دين و بنام گفته خدا بيان ميكنند.
آيه  55و  56ميفرمايد» :خداوندتان )فرمانفرمايت ان( را بح ال تض رع )گري ه و زاري( و ب ا ص داي
آهسته به كمك بخوانيد خدا افراد متجاوز را دوست ندارد .و در زمين بعد از اصلح آن فساد نكني د و او را
با ترس و اميد به كمك بخوانيد .چون رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است«.
آية  59ميفرمايد» :نوح را پيش قومش فرستاديم .او به قومش گفت :فقط بندگي خدا )اط اعت ب ي
چون و چراي خدا( را بكنيد .معبود ديگري )كه شما بنده و مطيع بي چ ون و چراي ش بش ويد( غي ر از او
براي شما وجود ندارد )انسانهاي ضعيف ارزش آن را ندارند ك ه ش ما مطي ع ب دون چ ون و چ راي آنه ا
بشويد( من از عذاب روز بزرگ بر شما ميترسم «.چون اگر بندگي غير خدا را بكني د دچ ار ع ذاب ب زرگ
خدا ميشويد ،چه در دنيا و چه در آخرت .چون در دني ا اس ير ديكت اتوراني ميش ويد ك ه در اث ر اط اعت
بيچون و چراي شما به قدرت رسيدهاند و در آخرت عذاب شديد داريد.
آيه  65ميفرمايد» :هود برادر قوم عاد را پيش آنان فرستاديم .او به آنه ا گف ت :اي ق وم م ن فق ط
بندگي خدا را )اطاعت بي چون و چراي خدا را( بكنيد .معبودي )وجودي ك ه بن ده و مطي ع ب ي چ ون و
چراي او بشويد( غير از او وجود ندارد .آيا از نافرماني خدا حذر نميكنيد؟«
آيه  73ميفرمايد» :صالح برادر قوم ثمود را پيش آنها فرستاديم .او به آنها گفت :اي ق وم م ن فق ط
بندگي )اطاعت بي چون و چراي( خدا را بكنيد .معبود ديگ ري )ك ه ارزش آن را داش ته باش د ك ه عب د
)بنده( بي چون چراي او باشيد( غير از خدا براي شما وجود ندارد «....
آيه  85ميفرمايد» :به شهر مدين برادرشان شعيب را فرستاديم .او به آنها گفت :اي ق وم م ن فق ط
خدا را بندگي )بدون چون و چرا( بكنيد .معبودي )وجودي كه ارزش آن را داشته باشد كه بنده بي چ ون
و چراي دستورها و نظرهاي او باشيد( غير از خدا براي شما وجود ندارد  ...پيمانه و وزن را كامل بدهي د و
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كمفروشي نكنيد و در زمين پس از اصلح آن فساد )خرابكاري( نكنيد .اگر ايمان داشته باش يد اينك ار ب ه
نفع شما است«.
آيه  158ميفرمايد» :بگو :اي مردم من رسول )فرستاده( خدا براي همه شما هستم )ن ه ب راي ي ك
ملت( خدائي كه فرمانروائي آسمانها و زمين متعلق به او است )فقط او حق دارد دستور بده د و ديگ ران
اجرا كنندگان دستورهاي او هستند( معب ودي غي ر از او وج ود ن دارد .او زن دگي ميبخش د و جانه ا را
ميگيرد .بنابراين به خدا و رسولش كه پيغمبري بيسواد است كه بخدا و كلماتش ايمان دارد ايمان بياوريد
و از او پيروي كنيد تا هدايت شويد«.
آية  187ميفرمايد» :در باره وقوع قيامت و وقت برقراري آن از تو سؤال ميكنن د .بگ و عل م زم ان
وقوع آن پيش خداوند من است .و خداوند آن را فقط در وقت خود آشكار ميسازد .قيامت ب ر آس مانها و
زمين سنگين است .فقط ناگهاني سراغ شما ميآيد .از تو در باره آن سؤال ميكنن د مث ل اينك ه ت و از آن
اطلع داري .بگو علم آن فقط در اختيار خدا است ولي بيشتر مردم اين را نميدانند«.
آية  188ميفرمايد» :بگو :من مالك نفع و ضرري براي خودم نيستم ،مگر آنچ ه خ دا بخواه د .اگ ر
غيب ميدانستم نفع بيشتري را به دست ميآوردم و بدي )ض رري( ب ه م ن نميرس يد )مط ابق ط بيعت
انساني هر بشري( .من فقط براي افراد با ايمان هشدار دهنده )براي ع واقب كاره اي ب د( و م ژده دهن ده
)براي كارهاي خوب( هستم«.
آيه  191تا  200ميفرمايد» :آيا چيزهائي را ش ريك خ دا ميس ازند ك ه چي زي خل ق نكردهان د و
خودشان خلق شدهاند؟ و توانائي كمك به آنها حتي كمك بخودشان را هم ندارند .اگر آنها را به راه راس ت
بخوانيد از راهنمائي شما پيروي نميكنند .براي شما مساوي است چ ه آنه ا را دع وت كني د چ ه س اكت
باشيد) .و دعوتشان نكنيد( .كساني را كه غير از خدا به كمك ميخوانيد بندگاني مث ل ش ما هس تند ،اگ ر
راست ميگوييد آنها را به كمك بخوانيد تا دعاي شما را اجابت كنند .آيا پاهائي دارند كه ب ا آن راه برون د؟
يا دستهايي دارند كه با آن كاري بكنند؟ يا چشمهايي دارند كه با آن ببينند؟ يا گوشهايي دارند كه ب ا آن
بشنوند؟ بگو :كساني را كه شريك خدا ميدانيد بخوانيد و هيچ مهلتي به من ندهيد) .هر كاري از دستشان
بر ميآيد با من بكنند( .پشتيبان من كسي است كه قرآن را نازل كرده و او پشتيبان افراد درستكار اس ت.
و كساني كه غير از خدا به كمك ميخوانيد توانائي كمك به شما حتي كمك به خودشان را ندارند .اگر آنها
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را به راه راست دعوت كني نميشنوند .ميبيني كه به تو نگاه ميكنن د ول ي نميبينن د .آنه ا را ببخ ش و
مردم را به كارهاي خوب امر كن و از افراد جاهل روگردان باش .اگر شيطان تو را وسوسه كرد به خدا پن اه
ببر .چون خدا شنوا و دانا است«.
آيه  203تا  206ميفرمايد» :وقتي آيهاي )معجزهاي مطابق دلخواه آنان( نياوري ميگويند چرا آيهاي
انتخاب نكردي؟ )خواست آنها را اجابت نكردي و آن معجزه را نياوردي؟( بگو :من فق ط از آنچ ه از ط رف
خداوندم به من وحي ميشود پيروي ميكنم) .كاري بر خلف قرآني ك ه ب ه م ن وح ي ميش ود نميكن م و
حرفي بر خلف آن نميزنم( اين قرآن بينشهائي )براي ساختن يك دنياي پ اك( و ه دايت و رحم ت از
طرف خداوند شما براي افراد با ايمان است .وقتي قرآن خوانده ميشود به آن گوش كنيد و ساكت باشيد تا
مورد رحمت خدا قرار گيريد .خداوندت را صبح و شب با فروتني و ترس آهسته در دلت ياد كن و از اف راد
غافل نباش .كساني كه پيش خداوند تو هستند از بندگي )اطاعت بي چون و چراي خدا( تكبهر و س رپيچي
نميكنند و تسبيح او را به جا ميآورند و به او سجده ميكنند«.

اح كام سورۀ انفال

آيه  1ميفرمايد» :در باره النفال )غنيمتهاي جنگي( از تو سؤال ميكنند .بگو انفال مال خدا و رسول
اس ت ،بن ابراين از نافرم اني خ دا اح تراز كني د و بي ن خودت ان را اص لح كني د و اگ ر ايم ان داري د از
)دستورهاي( خدا و پيغمبر )كه در باره اجراي دستور خدا به شما فرمان ميدهد( اطاعت كني د «.مص ارف
غنيمت را در آيه  41انفال بيان ميكند.
آية  15و  16ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهاي د
وقتي )در جنگ( با عده زيادي از كافران رو بهرو شديد به آنها پشت و فرار نكنيد .كسي كه در آن روز ب ه
آنها پشت كند )فرار كند( دچار غضب خدا شده و جاي او جهنم است و جهنم بدجائي است .مگر اينكه او
از يك طرف بخواهد به طرف ديگر جنگ برود يا پيش دسته ديگري كه مشغول جنگ هستند برود«.
آيه  20و  21ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهاي د
از )دستورهاي( خدا و پيغمبرش اطاعت كنيد )چون به نفع شما است( و در حالي كه آن را ميشنويد از او
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روگردان نشويد )سرپيچي نكنيد( .و مثل كساني نباشيد كه گفتند شنيديم در ص ورتي ك ه ب ه آن گ وش
نميكنند«.
آيه  24و  25ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهاي د
)و ميدانيد كه خدا اشتباه نميكند( وقتي خدا و پيغمبر شما را به كاري دعوت ميكنند كه به شما زن دگي
ميبخشد دعوت آنها را اجابت )قبول( كنيد .و بدانيد كه خدا بين انسان و قلبش حائل ميشود )ب ه انس ان
دستوري ميدهد كه مخالف ميلش ميباشد ولي بنفع او است( .شما )براي پ س دادن حس اب كارهايت ان(
پيش خدا جمعآوري ميشويد .و از فتنهاي بترسيد )حذر كنيد( كه فقط به افراد ظالم شما نميرسد )وقتي
آتش گرفت خشك و تر ميسوزد .وقتي فتنه شروع ش د اف راد درس تكار و نادرس ت دچ ار آن ميش وند( و
بدانيد كه عذاب خدا شديد است«.
آيه  27تا  30ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان داريد به
خدا و رسول خيانت نكنيد و در امانتهاي خود هم خيانت نكنيد در حالي كه ميدانيد )كه اين كار گن اه
بزرگي است (.و بدانيد كه اموال و اولد شما وسيله آزمايش شما اس ت و پ اداش ب زرگ )ب راي اط اعت از
دستورهاي او( پيش خدا محفوظ است .اي افراد با ايمان اگر از نافرماني خدا حذر كنيد خدا به شما قدرت
فهميدن درست و غلط را ميدهد و از گناهان شما صرفنظر ميكند و آنها را براي شما ميبخشد .خدا فضل
بزرگ دارد .وقتي كه افراد بي ايمان براي تو نقشه كشيدند كه تو را حب س كنن د ي ا ت و را بكش ند ي ا از
شهرشان بيرون كنند .آنها نقشه ميكشيدند و خدا هم نقشهاي داشت .خدا بهترين نقشهكش است«.
آيه  35ميفرمايد» :نماز آنها پيش خانه كعبه فقط سوت زدن و دست زدن اس ت .بن ابراين بخ اطر
كفري كه داشتيد عذاب را بچشيد «.اين ع ذاب ،ع ذاب ش ديد جهن م در قي امت اس ت و در دني ا اس ير
ديكتاتوران زمان شدن و اضطراب و دغدغه خاطر و يك زندگي ناراحت از دست آنها و افراد پس ت ج امعه
است.
آيه  38تا  40ميفرمايد» :به افراد بي ايمان بگو :اگر از كار خود )بي ايماني و مخ الفت ب ا اف راد ب ا
ايمان( دست بردارند خدا گذشته آنان را ميبخشد و اگر بكار خود )كفر خود و مخالفت با افراد ب ا ايم ان(
برگشتند )بكار خود ادامه دادند( روش خدا در باره گذشتگان كه هلكت است در باره آنها اجرا خواهد شد.
با آنها بجنگيد تا فتنهاي باقي نماند و قانون تماما اختصاص به خدا داشته باش د .اگ ر از ك ار خ ود دس ت
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برداشتند )بدانيد كه( خدا كارهائي را كه ميكنند ميبيند .اگر قبول نكردند بدانيد كه خدا م ولي )ي اور(
شماست .چه ياور و پشتيبان خوبي است«.
آيه  41در باره غنيمتهاي جنگي ميفرمايد» :بدانيد وقتي چيزي را به غنيمت گرفتيد ي ك پنج م
آن مال خدا و رسول و خويشاوندان )افراد كشته و مجروح شده در جنگ( و يتيمان و تهيدس تان و در راه
ماندگان است ،اگر به خدا و آنچه بر بنده خودمان روز جدا ساختن ،روزي كه دو سپاه ب ه ه م برخوردن د
نازل كرديم ايمان داريد .خدا بر هر كاري توانا است «.اين روز آنطور كه ميگويند روز جنگ بدر ميباشد.
آيه  45تا  47ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد
وقتي با گروهي از )دشمنان( برخورد كرديد ثابت قدم باشيد )استقامت داشته باشيد( و خ دا را زي اد ي اد
كنيد تا موفق شويد .و از دستور خدا و پيغمبرش اطاعت كنيد و با هم كشمكش و اختلف نداشته باش يد
)يكدل باشيد( چون سست ميشويد و قدرتتان از دست ميرود .استقامت داشته باشيد .چون خدا با افراد ب ا
استقامت است .و مثل افرادي نباشيد كه با سرمستي )از نعمت خدا( و خودنمائي از سرزمين خ ود بي رون
رفتند تا مردم را از راه خود باز دارند ،در صورتي كه خدا به كارهائي كه ميكنند احاطه دارد «.از ك ار آنه ا
خبر دارد.
آيه  57تا  62ميفرمايد)» :كساني كه با آنها معاهده عدم تعرض بستي و آنها عهد خ ود را و ق راري
را كه گذاشته بودند شكستند و تقوا ندارند( وقتي در جنگ بر آنها دست ي افتي ب ر آنه ا س خت بگي ر ت ا
كساني كه پشت سر آنها هستند پراكنده گردند ،شايد متوجه شوند .اگر از خيانت قومي ترس داشتي عهد
خود را با آنها همانطور كه آنها شكستند ،فسخ كن .چون خدا خيانتكاران را دوست ندارد .افراد بي ايم ان
خيال نكنند كه از ما )و قوانين ما( سبقت ميگيرند .آنها ما را ناتوان نميكنند .تا آنجا ك ه ميتواني د ب راي
جنگ با آنها نيرو و وسائل جنگي فراهم كنيد تا با آن دشمن خدا و دشمن خودتان و افرادي غير از آنها را
كه شما آنها را نميشناسيد و خدا آنهارا ميشناسد بترسانيد )تا از فكر حمله به شما صرفنظر كنن د( .ه ر
چه در راه خدا )ساختن يك دنياي پاك( خرج كنيد بطور كامل به شما برگردانده ميشود و به شما ظلمي
نخواهد شد .اگر پيشنهاد صلح كردند تو هم قبول كن و به خدا توكل كن ،چون خدا شنوا و دانا است .اگر
خواستند تو را فريب دهند خدا براي تو كافي است .او وجودي است كه با ياري و كمك خ ودش و كم ك
افراد با ايمان تو را تقويت كرد«.
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آيه  64و  65ميفرمايد» :اي پيغمبر ،خدا و افراد با ايماني كه از تو پيروي ميكنند ب راي ت و ك افي
هستند .اي پيغمبر ،افراد با ايمان را به جنگ تشويق كن .اگر بيست نفر آدم با استقامت باشند بر دويس ت
نفر از افراد بي ايمان غلبه پيدا ميكنند و اگر صد نفر از شما با استقامت باشند بر هزار نفر از افراد بيايمان
غلبه پيدا ميكنند .چون آنها افرادي هستند كه نميدانند «.نمي دانند بخاطر چه چيزي ميجنگند.
آيه  69تا  71ميفرمايد» :از آنچه در جنگ غنيم ت گرفتي د بخوري د ك ه حلل و پ اك اس ت و از
نافرماني خدا حذر كنيد ،چون خدا آمرزنده و مهربان است .اي پيغم بر ،ب ه اس يراني ك ه در دس ت ش ما
هستند بگو :اگر خدا در دل شما خيري بداند بهتر از آنچه از شما گرفته ش ده ب ه ش ما ميده د و ش ما را
ميآمرزد .خدا آمرزنده و مهربان است .اگر بخواهند به تو خيانت كنند قبل نيز ب ه خ دا خي انت كردهان د.
خدا تو را بر آنها مسلط ساخته .خدا دانا و حكيم است«.

اح كام سورۀ توب

آيه  2تا  5ميفرمايد» :اي مشركين چهار ماه در زمين بگرديد و بدانيد ك ه ش ما نميتواني د خ دا را
عاجز )ناتوان( كنيد و خدا افراد بي ايمان را خوار ميكند .در روز حج بزرگ از طرف خ دا و پيغم برش ب ه
مردم اعلم شد كه خدا و پيغمبرش از مشركين بلري )مبرها  :بركنار ،بيزار ،دور( هستند .اگر توبه كرديد ب ه
نفع شما است و اگر رو گردانديد )قبول نكرديد( بدانيد ك ه ش ما نميتواني د خ دا را ع اجز كني د .ع ذاب
دردناكي را به افراد بي ايمان مژده بده .مگر به كساني از آنها كه با شما عهد بستند و در اجراي آن ذرههاي
فروگذاري نكردند و بر ضد شما به كسي كمك نكرديد .پيمانشان را تا پايان مدت معاه ده رع ايت و آن را
كامل كنيد ،چون خدا افراد با تقوا را دوست دارد .وقتي ماههاي حرام )چهار ماهي كه به آنه ا اج ازه داده
شده و جنگ با آنها حرام است( سپري شد مشركين را هر جا پيدا كرديد بكشيد .آنها را بگيريد و محاصره
كنيد و در هر كمينگاهي سر راه ايشان بنشينيد .اگر توبه كردند )دست از شرك برداشتند( و نماز را برپ ا
داشتند و زكات دادند راه آنها را باز كنيد چون خدا آمرزنده و مهربان است) «.البته ت اريخ نش ان نميده د
كه چند نفر از آنها در نتيجه اين حك م كش ته ش دند .چ ون از ت رس كش ته ش دن ديگ ر اظه ار ش رك
نميكردند .در نتيجه شرك در جامعه از بين رفت .اگرچه شرك در اثر بي اطلعي مردم از حقيقت شرك و
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توحيد بعد از چندي در بين مسلمانان بصورت ديگري ظاهر شد .آيه  31توبه و  18يونس و  31و  32روم
را ببينيد(.
آيه  6و  7ميفرمايد» :اگر كسي از مشركين از تو پناه خواست به او پناه بده تا كلم خ دا را بش نود.
بعد او را به جائي كه برايش امن است برسان .چون آنها افراد ناداني هس تند) .از حقيق ت اس لم اطلع ي
ندارند( .چگ ونه مش ركين پي ش خ دا و رس ولش عه دي )پيم اني( دارن د ،غي ر از كس اني ك ه نزدي ك
مسجدالحرام )مسجدي كه خانه كعبه در آن است( با شما عهد و پيمان بستند )كه مدت ده س ال مزاح م
هم نشوند( .تا آنجا كه مطابق پيمان عمل كردند شما هم پيمان را اجرا كني د .چ ون خ دا اف راد ب ا تق وا
)مسلط بر نفس( را )كه تابع احساسات نيستند( دوست دارد«.
آيه  12تا  16ميفرمايد» :اگر پيمانشان را كه بسته بودند شكستند و در دين ش ما طعن ه زدن د ب ا
سران كفر بجنگيد .آنها پيماني ندارند) .بر خلف پيمان خود عمل كردهاند( .آيا با كساني كه پيمان خود را
شكستند و تصميم به اخراج پيغمبر گرفتند و اولين بار آنها جنگ با شما را شروع كردند نميجنگيد؟ آي ا
از آنها ميترسيد؟ در صورتيكه اگر ايمان داريد سزاوار اين است كه از خدا بترسيد .با آنه ا بجنگي د ،خ دا
آنها را با دست شما عذاب ميكند و خوار ميسازد وشما را بر آنها پيروز ميگرداند و دل افراد ب ا ايم ان را
شفا ميدهد و خشم آنها را )كه از دست آنها در دل دارند( از بين ميبرد .خدا توبه كساني را ك ه ميخواه د
ميپذيرد .و خدا دانا و حكيم است .آيا خيال كردهايد كه خدا شما را به حال خود ميگ ذارد؟ در ص ورتيكه
خدا هنوز افرادي از شما را كه در راه او )در راه ساختن يك دني اي پ اك( جه اد كردن د و غي ر از خ دا و
پيغمبرش و افراد با ايمان دوست محرم اسراري براي خود نگرفتهاند نشناخته؟ خدا از كارهائي كه ميكنيد
خبر دارد«.
آيه  23و  24ميفرمايد» :اي اف رادي ك ه )ب ه پيغم بري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان
آوردهايد ،پدران و برادرانتان را ،اگر كفر را به ايمان ترجيح دادند ،پشتيبان خود نگيريد .كساني از شما كه
آنها را دوست و پش تيبان خ ود بگيرن د ظ الم هس تند .بگ و :اگ ر پ درانتان و فرزن دانتان و برادرانت ان و
همسرانتان و قوم و قبيلهتان و اموالي كه بدست آوردهاي د و تج ارتي ك ه از كس اد ش دن آن ميترس يد و
خانههائي كه ميپسنديد پيش ش ما دوس ت داش تنيتر از خ دا و پيغم برش و كوش ش در راه او )در راه
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ساختن يك دنياي پاك( است انتظار بكشيد ت ا خ دا فرم ان خ ود را ص ادر كن د .خ دا اف رادي را ك ه از
دستورش اطاعت نميكنند هدايت نميكند«.
آيه  28و  29ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهاي د
افراد مشرك نجس هستند ،پس بعد از امسال وارد مسجدالحرام نش وند .اگ ر از فق ر ميترس يد اگ ر خ دا
بخواهد شما را از فضل خودش بينياز ميكند ،چون خدا دان ا و حكي م اس ت )كاره ايش از روي حكم ت
است( .با كساني از اهل كتاب كه به خدا و آخرت ايمان ندارند )و ايمانشان زباني است( و آنچه را كه خ دا
و پيغمبرش حرام كرده حرام نميدانند )چون از نظر علماي خود ك ه ب رخلف فرم ان خ دا اس ت پي روي
ميكنند( و دين حقيقي ندارند )و از دين حقيقي منحرف شدهاند( بجنگيد تا با خواري و حقارت ب ا دس ت
خود جزيه )ماليات سرانه( بدهند«.
آيه  31ميفرمايد» :اهل كتاب دانشمندان ديني و زاهدان ديرنشين خود و پيغمبرش ان مس يح اب ن
مريم را غير از خدا ارباب )دستور بده خود كه به آنها ميگفتند اينكار را بكنيد و اين كار را نكنيد( گرفتند،
در صورتيكه به آنها دستور داده شده بود كه فقط معبود واحد )خدا( را بندگي )اطاعت محض و بي چ ون
و چرا( كنند .معبودي غير از خدا وج ود ن دارد .خ دا خيل ي ب التر از اي ن اف رادي اس ت ك ه ش ريك او
ساختهاند «.معبود يعني كسي كه انسان بنده او شود و هر چه به او گفت بدون چون و چرا اط اعت كن د.
مثل تمام مردم دنيا كه از فرمان افراد يا مقامها يا سازمانهائي غير از خ دا ك ه ب ر آنه ا حك ومت ميكنن د
اطاعت بي چون و چرا ميكنند .اگر نكنند آنها را به نام تخلف از ق انون مج ازات ميكنن د و م ردم در فك ر
چارهجويي و رهائي از دست آنان نيستند و نميدانند كه با اتحاد با هم و آگاه ساختن ديگ ران ميتوانن د از
اين بندگي كه در اثر اتحاد عدهاي از آنها و جيرهخواري ديگران بوجود آمده رهائي پيدا كنند.
آيه  33تا  35ميفرمايد» :خدا وجودي است كه پيغمبرش را با راهنمائي )براي ساختن يك دني اي
پاك( و دين حقيقي )يكتاپرستي و اربابي غير از خدا نداشتن( فرستاد تا او را بر تمام دين آگ اه كن د )راه
ساختن يك دنياي پاك را بطور كامل به آنها نشان دهد( اگرچه افراد مشرك از اينكار خوششان نياي د .اي
افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان داريد )ميدانيد خدا در راهنمائي خود اشتباه
نميكند( عده زيادي از دانشمندان ديني و زاهدان گوشهگير مال مردم را بناحق ميخورند و م ردم را از راه
خدا باز ميدارند )و به بيراهه ميكشانند( و كساني را كه طل و نقره را )ث روت عم ومي را( راك د ميگذارن د
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)گنج ميكنند و روي هم و بلاستفاده ميگذارند( و آن را در راه خ دا خ رج نميكنن د ب ه ع ذاب دردن اكي
بشارت بده .روزي كه در آتش جهنم بر اين طل و نقره دميده شود و با آنها پيشاني و پهلوها و پشت آنها
داغ شود و به آنها گفته شود اين چيزي است كه براي خود اندوختيد ،نتيجه آن را به خاطر اينك ه آنه ا را
گنج ساخته )و راكد گذاشتيد( بچشيد«.
آيه  36ميفرمايد ....» :دسته جمعي با مشركين بجنگيد .همانطور كه آنه ا دس ته جمع ي ب ا ش ما
ميجنگند و بدانيد كه خدا با افرادي است كه تقوي )تسلط بر نفس( دارند«.
آية  38و  39ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد،
شما را چه شده كه وقتي به شما گفته ميشود در راه خدا )در راه اج راي احك ام خ دا و س اختن دني اي
پاكي كه در آن اثري از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخص يت انس انها نباش د( ب راي جن گ
حركت كنيد ،به زمين ميچسبيد و حركت نميكنيد؟ آيا زندگي دنيا را بر آخرت ترجي ح دادهاي د؟ مت اع
)كالئي كه در( دنيا )از آن بهره ميبريد( در مقابل آخرت خيلي كم است .اگر حركت نكنيد خدا شما را به
عذابي دردناك مجازات ميكند و افرادي غير از شما را جانشين شما ميكند .و ش ما ذرهاي ب ه خ دا ض رر
نميزنيد .خدا قدرت هر كاري را دارد«.
آيه  41ميفرمايد» :با بار و اسلحه سبك يا سنگين حركت كنيد و در راه خدا )در راه س اختن ي ك
دنياي پاك كه خواست خدا است( با مال و جانتان جهاد )كوشش( كنيد .اينكار اگر بداني د ب ه نف ع ش ما
است«.
آيه  50تا  52ميفرمايد» :اگر به تو خوبي )نفعي( برسد آنها ن اراحت ميش وند و اگ ر مص يبتي بت و
برسد ميگويند ما قبل تصميم خود را گرفته بوديم )در جنگ شركت نكرديم( و با خوش حالي از پي ش ت و
ميروند )رو بر ميگردانند( .بگو :هرگز مصيبتي جز آنچه )مطابق قوانين خدا كه در جهان گذاشته( براي ما
مقرر شده بما نميرسد .او ارباب )كارفرماي( ما است و افراد با ايمان بايد ب ه خ دا توك ل كنن د .بگ و :آي ا
انتظاري غير از يكي از دو حال خوب براي ما ميكشيد؟ )يا پيروز ميشويم يا در راه او كشته ميشويم و ب ه
بهشت ميرويم( ولي ما انتظار ميكشيم كه خدا عذابي از طرف خودش يا ب ه دس ت م ا ب ه ش ما برس اند.
انتظار بكشيد ،ما هم با شما انتظار ميكشيم) ،كه در آينده چه پيش ميآيد«(.
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آيه  53و  54ميفرمايد» :بگو :چه با ميل و چه بدون مي ل خ رج كني د ،خ دا آن را از ش ما قب ول
نميكند .چون شما افرادي هستيد كه دستور خدا را انجام نميدهيد .هيچ چيز از قبول شدن خرج ي ك ه
ميكنند جلوگيري نميكند جز اينكه آنها به خدا و پيغمبرش ايمان ندارند و جز در حالت كسالت )تنبل ي و
بي ميلي( به نماز نميآيند و فقط با اكراه در راه خدا خرج ميكنند«.
آيه  55ميفرمايد» :اموال و فرزندان آنها تو را به تعجب واندارد .خدا فقط ميخواهد ب ه اي ن وس يله
آنها را در زندگي دنيا عذاب كند و در حال كفر بميرند«.
آيه  60ميفرمايد» :صدقات )زكات( متعلق به افراد فقي ر و تهيدس ت و م أمورين زك ات و متماي ل
ساختن افراد بي ايمان به دين و آزادي بردگان و غرامت ديدگان و در راه خدا )در راه ساختن يك دني اي
پاك( و افراد در راه مانده است « ...
آيه  64تا  66ميفرمايد» :منافقين از اينكه سورهاي برخلف آنها نازل ش ود و ت و را از آنچ ه در دل
دارند آگاه كند ،ميترس ند .بگ و) :خ دا و رس ول را( مس خره كني د .خ دا آنچ ه را در دل داري د و از آن
ميترسيد آشكار ميكند .اگر از آنها )در اين باره( سؤال كني حتما ميگويند شوخي و بازي ميكردي م .بگ و:
آيا خدا و آيات او و پيغمبرش را مسخره ميكرديد؟ عذرخواهي نكنيد .ش ما بع د از ايم ان آوردنت ان ك افر
شدهايد .اگر از دستهاي از شما گذشت كنيم ،دسته ديگري را بخاطر اينكه گناهكار بودند عذاب ميكنيم«.
آيه  73و  74ميفرمايد» :اي پيغمبر ،با افراد بي ايمان و منافق بجنگ و بر آنها س خت بگي ر .ج اي
آنها جهنم است و جهنم بدجائي است .بخدا قسم ميخورند كه چنين حرفي نزدهاند در صورتي ك ه س خن
كفرآميز را گفتهاند و بعد از اسلم آوردنشان كافر شدهاند و تصميم به چيزي گرفتند كه به انجام دادن آن
موفق نشدند .فقط در اثر اين كه خدا و پيغم برش ب ا فض ل خ ود آنه ا را بيني از كردن د ب ه عيبج ويي
پرداختند .اگر توبه كنند به نفع آنهاست و اگر روگردان شدند خدا آنها را در دنيا و آخرت با عذاب دردناك
مجازات ميكند و يار و ياوري در زمين نخواهند داشت«.
آيه  79تا  81ميفرمايد» :كساني كه از مؤمنيني كه ميل به دادن زكات دارند و از افرادي كه جز به
اندازه توانائي خودشان ندارند كه صدقه دهند عيبجوئي )خردهگيري( ميكنند و آنها را مسخره ميكنن د،
خدا آنها را مسخره ميكند و عذاب دردناكي دارند .براي آنها چه طلب آمرزش كني چه نكني ،اگ ر هفت اد
مرتبه هم براي آنها طلب آمرزش كني ،خدا هرگز آنها را نميبخشد .چون آنها ب ه خ دا و پيغم برش كف ر
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ورزيدند .خدا افرادي را كه از خدا اطاعت نميكنند هدايت نميكند .كساني كه از شركت ك ردن در جن گ
برخلف دستور پيغمبر خدا خودداري كردند و خوششان نميآمد كه با مال و جان خود در راه خدا )در راه
ساختن دنياي پاكي كه خدا ميخواهد( كوشش كنند و گفتند :در گرماي تابستان به جنگ نرويد ،بگو :اگر
توجه داشته باشند خواهند دانست كه حرارت آتش جهنم بيشتر است«.
آيه  83تا  85ميفرمايد» :اگر خدا )پس از جنگ( تو را به دستهاي از آنها برگردان د و از ت و اج ازه
خواستند كه در جنگ بعدي شركت كنند به آنها بگو كه شما هرگز در هيچ جنگي با من شركت نخواهيد
كرد و به اتفاق من هرگز با دشمني نخواهيد جنگيد .چون دفعه اول از شركت در جنگ خودداري كردي د
و به آن راضي شديد .پس با كساني كه به جنگ نيامدند بنشينيد .وقتي يكي از آنها مررد هرگز ب ر او نم از
نخوان و سر قبرش نايست چون آنها منكر خدا و رسولش شدند و در حالي كه از دستورهاي خ دا اط اعت
نميكردند مردند .مال و فرزند آنها باعث تعجب تو نشود .خدا ميخواهد بوسيله آنها ،آنها را در دنيا ع ذاب
كند و در حال كفر بميرند«.
آيه  94ميفرمايد» :وقتي )پس از جن گ( پي ش آنه ا برگردي د از ش ما ع ذرخواهي ميكنن د .بگ و:
عذرخواهي نكنيد .هرگز به حرفهاي شما ايمان نميآوريم .خدا ما را از خبرهاي شما آگ اه ك رده .خ دا و
رسولش كار شما را خواهند ديد .بعد پيش خدائي كه داناي غيب و شهود است برگردانده ميش ويد و ش ما
را از كارهائي كه ميكرديد خبردار ميكند«.
آيه  103ميفرمايد» :از مال آنها )كساني كه به گناهانشان اعتراف كردند( زكات بگير تا آنها را پ اك
كني و تزكيه نمائي و براي آنها دعا كن ،چون دعاي تو باعث آرامش آنها ميشود .خدا شنوا و دانا است«.
آيه  105و  106ميفرمايد» :بگو :كار كنيد .خدا و پيغمبرش و افراد با ايمان كار شما را خواهند ديد
و پيش خدائي كه داناي غيب و آشكار است برگردانده ميش ويد و خ دا ش ما را از كاره ائي ك ه ميكردي د
خبردار ميكند .كار دسته ديگري با خدا است ،يا آنها را عذاب ميكند يا توبه آنها را ميپ ذيرد .خ دا دان ا و
حكيم است«.
آية  107تا  109ميفرمايد» :كساني كه مسجدي براي ضرر زدن و كفر و تفرقه بين افراد با ايمان و
كمينگاهي براي افرادي كه قبل با خدا و رسولش جنگيده بودند ساختند )گرفتند( و قس م ميخورن د ك ه
نظر ما خير است ،خدا شهادت ميدهد كه آنها دروغ ميگويند )نظرشان خير نيس ت بلك ه نظرش ان تفرق ه
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انداختن بين افراد با ايمان است( .در آن مسجد ابدا براي نماز نايست )در آن نماز نخوان( سزاوار اس ت در
مسجدي كه از روز اول بر پايه تقوا بنا شده نماز بخواني .در آن مردان ي هس تند ك ه دوس ت دارن د پ اك
باشند .خدا افراد پاك را دوست دارد .آيا كسي كه اساس كار خود را بر پاية تق واي خ دا و رض ايت او بن ا
كرده بهتر است يا كسي كه اساس كار خود را بر كنار پرتگاهي نهاده كه در حال فرو ريختن است و ب ا آن
در آتش جهنم ميافتد؟ خدا افراد ظالم را هدايت نميكند«.
آيه  111و  112ميفرمايد» :خدا از افراد با ايمان جان و مالشان را به قيمت بهشت خريده است .در
راه خدا )در راه ساختن يك دنياي پاك( ميجنگند .ميكشند و كشته ميشوند .وعده حقيق ي اس ت ك ه در
تورات و انجيل و قرآن بر عهده خدا است .چه كسي وفادارتر از خدا به عهد و پيمانش اس ت؟ بن ابراين ب ه
خريد و فروشي كه با خدا كرديد شاد باشيد .اين موفقيت بزرگي اس ت .اينه ا اف رادي هس تند ك ه ت وبه
ميكنند و بندگي خدا را ميكنند و فقط خدا را بزرگ ميشمارند و روزهدار )يا گ ردش كنن ده در زمي ن(
هستند و ركوع ميكنند و سجده مينمايند و امر به معروف و نهي از منكر ميكنند و ح دود احك ام خ دا را
حفظ ميكنند .به افراد با ايمان مژده و بشارت بده «.كه خريد و فروش خوبي كردهاند.
آيه  119تا  121ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغم بري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان
آوردهايد ،از نافرماني خدا احتراز كنيد و با راستگويان باشيد .سزاوار اهل ش هر )م دينه( و كس اني ك ه در
اطراف آن هستند نيست كه از دستور پيغمبر خدا تخلف )نافرماني( كنند و جان خودشان را بيشتر از جان
پيغمبر دوست بدارند .بخاطر اينكه هيچ تشنگي و رنج و گرسنگي در راه خدا )در راه ساختن دنياي پ اكي
كه در آن دستور خدا اجرا شود و در آن اثري از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت انس انها
نباشد( به آنها نميرسد و به هيچ جائي كه باعث خشم كفار شود قدم نميگذارند و به هيچ دشمني دس ت
نمييابند مگر اينكه خدا براي آنها كار درستي )عمل صالحي( مينويسد .خدا پاداش افراد نيكوكار را ض ايع
نميكند .و هر خرج كوچك و بزرگي كه در اين راه ميكنند و هر سرزميني را كه زير پ ا ميگذارن د و ط ي
ميكنند براي آنها نوشته ميشود تا خدا پاداش آن را بيشتر از عملي كه ميكردند به آنها بدهد«.
آيه  123ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن و بي اشتباه ب ودن ق رآن(
ايمان آوردهايد ،با افراد بي ايماني كه نزديك شما هستند بجنگيد .بايد در شما قدرت و خشونت ببينند .و
بدانيد كه خداوند با افراد با تقوا است «.با افراد مسلط بر نفسي است كه كار خلفي نميكنند.
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آية  128و  129ميفرمايد» :پيغمبري )از جانب خدا( از بين خودتان برايتان آم د ك ه آنچ ه ب اعث
ناراحتي شما ميشود براي او سخت است و علقه زيادي به شما دارد و نسبت به اف راد ب ا ايم ان دلس وز و
مهربان است .اگر رو برگرداندند )قبول نكردند( بگو :خدا براي من ك افي اس ت .معب ودي )وج ودي ك ه از
دستورهايش بايد بدون چون و چرا اطاعت كرد و بنده و مطيع محض او بود( غير از خدا وجود ندارد .بر او
توكل كردهام و او صاحب اختيار عرش بزرگ است«.

اح كام سورۀ يونس

آية  3ميفرمايد» :ارباب شما )فرمانفرماي شما يعني كسي كه به ش ما فرم ان ميده د چ ه ك اري
بكنيد و چه كاري نكنيد تا دنياي پاكي بسازيد ك ه خ الي از ظل م و فس اد و فق ر و جه ل و خ رد ش دن
شخصيت انسانها باشد( خدائي است كه آسمانها و زمين را در شش روز )شش مرحله( آفريد و بع د ب ر
عرش قرار گرفت و امور را تدبير ميكند .هيچ شفيعي مگر بعد از اذن او وج ود ن دارد) .در ق رآن ب ه هي چ
شفيعي اجازه شفاعت داده نشده بجز فرشتگان در آيه  26نجم سوره  .(53ارباب شما چنين خدائي اس ت.
بنابراين او را بندگي )اطاعت بي چون و چرا( بكنيد «...نه هيچكس و هيچ مقام و هيچ س ازمان ديگ ري را
آنطور كه در جهان مرسوم است كه از رهبران كودتا يا رهبران انقلب يا فرمان مجلس بدون چ ون و چ را
بنام قانون اطاعت ميشود.
آيه  15و  16ميفرمايد» :وقتي آيات روشن ما بر آنها خوانده شود افرادي كه اميد ديدار ما را )براي
پس دادن حساب كارهايشان( ندارند ميگويند قرآني غير از اين )كه دلخواه ما باشد( بياور ي ا آن را ع وض
كن .بگو حق من نيست كه از طرف خودم آن را عوض كنم .من فقط از آنچه بمن وحي ميش ود )يعن ي از
قرآن( پيروي ميكنم) .حرفي بر خلف آن نميزنم و كاري برخلف آن نميكنم ،تمام حرفها ي ا كاره ائي
كه از قول من نقل ميكنند دروغ و تهمت بمن است( من از عذاب روز بزرگ ميترسم ك ه نافرم اني ارب اب
خودم را بكنم .بگو :اگر خدا ميخواس ت م ن آن را ب ر ش ما تلوت نميك ردم و خ دا ش ما را ب ه آن آگ اه
نميساخت .من قبل از رسالتم عمري در بين شما زندگي كردهام )چهل سال( آي ا از عق ل خ ود اس تفاده
نميكنيد؟«
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آيه  18ميفرمايد» :غير از خدا چيزي را عبادت )بندگي و اط اعت ب ي چ ون و چ را( ميكنن د ك ه
ضرري به آنها نميزند و نفعي به آنها نميرساند و ميگويند اينه ا ش فيعان م ا پي ش خ دا هس تند) .مث ل
مسلمانان شيعه و سني و مسيحيان( .بگو :آيا خدا را از چيزي خبردار ميكني د ك ه در آس مانها و زمي ن
نميداند؟ خدا بالتر و برتر از اين چيزهائي است كه شريك خدا ميسازند «.ميبينيم كه ش فيع س اختن از
نظر خدا شرك است ولي مسلمانان شيعه و سني در اثر فريبكاري دكاندار دين ي ك ه از راه دي ن مخ ارج
زندگي خود را تأمين ميكنند براي مسلمانان شفيعاني مثل پيغمبر و غير آن درست كردهاند.
آيه  31ميفرمايد» :بگو :چه كسي )مطابق قانون خود ك ه در جه ان ق رار داده( خ وراك ش ما را از
آسمان و زمين روزي شما ميكند؟ يا چه كسي مالك و صاحب گوش و چشم است؟ و چه كسي زنده را از
مرده بوجود ميآورد )از جسم خاكي بيجان موجود زنده جاندار بوجود ميآورد؟( و چه كسي موجود م رده
)بيجان( را از موجود زنده بوجود ميآورد؟ و چه كسي امور جهان را تدبير ميكن د؟ حتم ا خواهن د گف ت
خدا .بگو :آيا از نافرماني او احتراز نميكنيد؟« نميترسيد؟
آيه  34و  35ميفرمايد» :بگو :كسي از شريكان خيالي شما كه براي خ دا تص ور ميكني د خلق ت را
بوجود آورده بعد آن را بر ميگرداند؟ بگو :خدا خلقت را بوجود آورده بعد آن را برميگرداند .چه دروغه ائي
به شما ميگويند؟ بگو :از شريكان خيالي شما كسي مردم را به حقيقت دعوت ميكند؟ بگو :خدا مردم را به
حقيقت دعوت ميكند .آيا كسي كه به حق دعوت ميكند سزاوار اين است كه تبعي ت ش ود ي ا كس ي ك ه
هدايت نميكند مگر اين كه خودش هدايت شود؟ چگونه حكم ميكنيد؟«
آية  38ميفرمايد» :آيا ميگويند محمد )ص( آن را بهم بافته؟ )سر هم كرده؟( بگو :سورهاي مثل آن
بياوريد و اگر راست ميگوئيد به جز خدا هر كس را كه ميتوانيد دعوت كنيد«.
آيه  41ميفرمايد» :اگر منكر راستگوئي تو شدند بگو :كار من براي من و كار شما براي ش ما اس ت.
شما از آنچه من ميكنم بري )بركنار( هستيد و من از كارهائي كه شما ميكنيد بري )بركنار هستم(« چون
هر كس مسئول كارهاي خودش ميباشد) .آيه  38مدهثهر سوره (.74
آيه  49ميفرمايد» :بگو :من مالك ضرر و نفعي براي خودم نيستم جز آنچه خدا )مطابق قوانيني كه
در جهان گذاشته( بخواهد .هر گروهي مدتي )براي رسيدن ع ذاب( دارد )ك ه اگ ر ايم ان نياورن د ع ذاب
شوند( وقتي مهلت آنها به سر رسيد نميتوانند ساعتي آن را به عقب يا جلو بيندازند«.
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آيه  52و  53ميفرمايد» :به افراد ستمكار گفته ميشود عذاب جاويد را بچشيد .آيا مج ازاتي غي ر از
كارهائي كه كردهايد ميشويد؟ از تو ميپرسند اين چيزي كه ميگوئي حقيقت دارد؟ بگو به خداوندم قس م
كه حقيقت دارد و شما نميتوانيد جلوي آن را بگيريد«.
آيه  57و  58ميفرمايد» :اي مردم ،پندي از جانب خداوندتان براي شما آمد ك ه ش فاي س ينهها و
راهنمائي )براي ساختن يك دنياي پاك( و رحمتي براي افراد با ايمان است .بگو :بخاطر فض ل خ دا )ك ه
اين راهنمائي را كرده( و رحمت او بايد افراد با ايمان خوشحال باشند .آن بهتر از همه چيزهائي اس ت ك ه
جمع ميكنند«.
آيه  59و  60ميفرمايد» :بگو :نظر شما در مورد خوردنيهائي كه روزي شما كرده و ش ما بعض ي از
آنها را حرام و حلل ميكنيد ،چيست؟ آيا خدا به شما اجازه داده يا بخدا افترا ميزنيد؟ تصور كس اني ك ه
دروغي را به خدا افترا ميزنند )از قول خدا ميگويند مثل بيشتر آيتالها( در بارة روز قيامت چيست؟ )در
باره عذاب قيامت چه نظري دارند؟( خدا نسبت به مردم لطف دارد ولي بيشتر م ردم ق دردان و ش كرگزار
نيستند«.
آية  65ميفرمايد» :حرفهاي افراد بي ايمان تو را غمگين نكند .چون تمام عزت مال خ دا اس ت .او
شنوا و دانا است«.
آية  69ميفرمايد» :بگو :كساني كه به دروغ به خدا افترا ميزنند )چيزي كه خدا نگفته از ق ول خ دا
ميگويند .مثل بيشتر مدعيان مسلماني( رستگار نميشوند«.
آيه  84ميفرمايد» :موسي به قومش گفت :اگر به خدا ايمان آوردهايد و مسلمان )تسليم او( هس تيد
بر خدا توكل كنيد«.
آيه  89ميفرمايد» :خدا به موسي و هارون گفت :دعاي شما اجابت شد .بنابراين با استقامت باش يد
و از راه افراد نادان پيروي نكنيد«.
آيه  94و  95ميفرمايد» :اگر از آنچه به تو نازل كردهايم در شكه هستي از كس اني ك ه قب ل از ت و
كتاب )تورات و  (...را ميخواندند بپرس .حقيقت براي تو از طرف خداوندت آمده .از شكه كنندگان نباش و
از كساني نباش كه منكر آيات خدا شدند ،چون از زيانكاران خواهي بود«.
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آيه  104ميفرمايد» :بگو :اي مردم اگر از دين من در شكه هستيد بدانيد كه من كساني را كه غي ر
از خدا بندگي ميكنيد ،بندگي نميكنم .ولي خدائي را بندگي ميكنم كه ج ان ش ما را ميگي رد و ب ه م ن
دستور داده شده كه از افراد با ايمان باشم«.
آيه  105و  106ميفرمايد» :بمن دستور داده شده كه به دين توحيد رو آور و از مش ركين نب اش و
غير از خدا چيزي را كه نفع و ضرري به تو نميرساند به كمك نخوان چون اگ ر اينك ار را بكن ي س تمكار
خواهي بود«.
آيه  108و  109ميفرمايد» :بگو :اي مردم حقيقت از جانب خداوندتان )فرمانفرمايتان( ب راي ش ما
آمد .كسي كه راه صحيح )ساختن يك دنياي پاك( را شناخت به نفع خودش است و كسي كه گمراه ش د
بر ضرر خودش گمراه شده )چون خود را از نعمت زندگي در يك دنياي پاك محروم ك رده( و م ن وكي ل
شما نيستم .از آنچه به تو وحي ميشود )از قرآن( پيروي كن و استقامت داشته باش تا خدا حك م كن د .او
بهترين حكم كننده است«.

اح كام سورۀ هود

آية  2و  3ميفرمايد» :غير از خدا را بندگي )اطاعت محض و بدون چون و چرا( نكنيد .م ن هش دار
دهنده و مژده دهندهاي از طرف او براي شما هستم .و از خداوندتان )بخاطر گناهان گذشته خود( آمرزش
بخواهيد و بعد از اين توبه كنيد )دست از آن خطاها برداريد و از دستورهاي خدا اطاعت كنيد( ت ا ش ما را
از زندگي و بهره بردن خوبي تا مدت معلومي بهرهمند كند و فضل خود را به هر صاحب فضلي بدهد .اگ ر
قبول نكنيد من بر شما از عذاب روز بزرگ ميترسم«.
آية  13و  14ميفرمايد» :آيا ميگويند محمد )ص( آن را به هم بافته؟ )س ر ه م ك رده؟( بگ و :اگ ر
راست ميگوييد ده سوره مثل بافتههاي او بياوريد و هر كس را هم غير از خدا خواستيد به كمك بخوانيد.
اگر قبول نكردند بدانيد كه قرآن به علم خدا نازل شده و معبودي )كه از او بي چون و چرا اط اعت كني د(
غير از خدا وجود ندارد) .در اسلم ،پيغمبر هم بنده خ دا اس ت و معب ود انس انها نيس ت ،چ ه رس د ب ه
ديگران( آيا شما مسلمان )تسليم حكم و نظر خدا( هستيد؟«
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آيه  26ميفرمايد :نوح گفت» :غير از خدا را بندگي )اطاعت محض و بدون چون و چرا( نكنيد .م ن
بر شما از عذاب دردناك ميترسم«.
آيه  49ميفرمايد ...» :صبر )استقامت( داشته باش چون عاقبت كار مال اف راد ب ا تق وا )مس لهط ب ر
نفس( است«.
آيه  50و  52ميفرمايد :هود برادر قوم عاد ب ه آنه ا گف ت» :اي ق وم م ن خ دا را بن دگي )اط اعت
بيچون و چرا( بكنيد .معبودي )وجودي كه از تمام دستورها و نظرهايش بدون چون و چرا اطاعت كني د(
غير از خدا وجود ندارد .شما فقط افترا ميزنيد  ...اي قوم من )بخاطر گناهان گذشته خود( از خدا آم رزش
بخواهيد .بعد به اطاعت او برگرديد و توبه كنيد )دس ت از كاره اي خطايت ان برداري د( ت ا آس مان ب اران
زيادتري ببارد و قوت و نيروي شما را اضافه كند و گناهكارانه از اين كار روگردان نشويد«.
آيه  61ميفرمايد :خدا صالح را به سوي قوم ثمود فرستاد كه به آنه ا گف ت» :اي ق وم م ن خ دا را
بندگي )اطاعت بي چون و چرا( بكنيد .معبودي )كه از او بي چون و چرا اطاعت كنيد( غير از خ دا وج ود
ندارد .او شما را از زمين آفريد و از شما خواس ت آن را آب اد كني د .از او )بخ اطر گناه ان گذش ته خ ود(
آمرزش بخواهيد بعد به اطاعت او برگرديد )توبه كنيد( چون خداوند م ن نزدي ك اس ت و دع ا را اج ابت
ميكند«.
آيه  84ميفرمايد :شعيب در ملدريلن گفت» :اي قوم من خدا را بندگي )اطاعت محض كنيد( معبودي
غير از او وجود ندارد و پيمانه و وزن را كم ندهيد «...
آية  109ميفرمايد» :از آنچه اينها عبادت )بندگي يعني اطاعت بي چون و چرا( ميكنند )و خ ود را
در مقابل آنها كوچك ميسازند( دچار شكه و ترديد نشو .آنها فقط آنها را همانطور ميپرس تند )بن دگي و
خدمت ميكنند( كه پدرشان قبل ميكردند) .همانطور كه بيشتر مردم دنيا ام روزه ميكنن د .ول ي ب ا ح س
تحقيقي كه در مردم پيدا شده اين حالت در آينده كمتر خواهد ش د و ع اقبت از بي ن خواه د رف ت( م ا
نصيب آنها را از اينكار بدون كمبودي به آنها خواهيم داد«.
آية  112ميفرمايد» :همانطور كه به تو دستور داده شده استقامت )پافشاري( داشته ب اش .كس اني
هم كه با تو توبه كردند )دس ت از ك ار غل ط خ ود برداش تند و ب ه اط اعت از دس تورها و نظره اي خ دا
برگشتند ،همينطور استقامت بورزند( و طغيان نكنيد .خدا كارهائي را كه ميكنيد ميبيند«.
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آية  113ميفرمايد» :به ستمكاران تمايلي )گرايشي( پيدا نكنيد چون دچار عذاب آت ش ميش ويد و
پشتيباني غير از خدا نخواهيد داشت و هيچكس به شما كمك نخواهد كرد«.
آيه  114ميفرمايد» :نماز را در دو طرف روز )قبل از طلوع آفتاب و بعد از غ روب( و در قس متي از
شب برپا دار .چون خوبيها بديها را از بين ميبرد .اين تذكري براي ذكر كنندگان خدا است «.تا ياد خ دا
كه ناظر كارهاي آنها است و در آخرت به حساب كارهاي آنها ميرسد باشند.
آية  121و  122ميفرمايد» :به افرادي كه ايمان نميآورند بگو :هر كاري كه ميتوانيد بكنيد .ما ه م
كار خود را ميكنيم .و انتظار بكشيد )كه در آينده چه خواهد شد( ما هم انتظار ميكشيم«.

اح كام سورۀ يوسف

آية  :40يوسف به دو زنداني هم سلهول خود گف ت» :ش ما فق ط اس مهائي را عب ادت ميكني د ك ه
خودتان و پدرانتان گذاشتهايد .خدا دليلي بر وجود آنها قرار نداده )مثل بيشتر مردم امروز جهان كه در اثر
پيروي از روحانينماهاي خود چنين كاري ميكنند( حكم فق ط حك م خ دا اس ت .خ دا دس تور داده ك ه
هيچكس را غير از خدا عبادت )بندگي و اطاعت محض و بدون چون و چرا( نكنيد .اين دين محكم و برپ ا
دارنده است )كه انسانها را از اختلف و تفرقه حفظ ميكند نه پيروي از بزرگان و روحانينماها كه در فك ر
استفاده خود ميباشند( ولي بيشتر مردم اين را نميدانند«.
آية  : 87يعقوب به فرزندانش گفت ...» :از رحمت خدا مأيوس نشويد .فقط افراد بي ايمان از رحمت
خدا مأيوس ميشوند«.
آيه  108ميفرمايد» :بگو :اين راه من است .من و كس اني ك ه از م ن پي روي ميكنن د )مس لمان و
تسليم حكم و نظر خدا هستند( با بصيرت )بينش و بين ايي ن ه كورك ورانه( م ردم را ب ه راه خ دا دع وت
ميكنيم .خداوند من پاك است )بالتر از حرفهائي است كه مشركين ميزنند( و من مشرك نيستم«.

اح كام سورۀ رعد

آية  16ميفرمايد» :بگو مالك و فرمانفرماي آسمانها و زمي ن كيس ت؟ بگ و :خ دا اس ت .بگ و :آي ا
پشتيبانهائي غير از خدا گرفتهايد كه مالك نفع و ضرري براي خود هم نيستند )چه رسد براي شما چون
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همه آنها مجبور به اطاعت از قوانيني هستند كه خدا در جهان نهاده( بگو :آيا كور و بينا و تاريكيها و ن ور
با هم مساوي هستند؟ آيا شريكاني براي خدا قرار دادهاند كه چيزي مثل آنچه خدا آفريده خلق كردهان د؟
و شباهتي كه اين دو آفرينش دارد آنها را به اشتباه انداخته؟ )در صورتيكه آنها چيزي را خلق نكردهاند كه
باعث اشتباه آنها شود و آنها را شريك خدا بسازند (.بگو :خدا خالق هر چيز است و او معبود يگانه و مسلط
بر هر چيز است«.
آيه  28ميفرمايد» :كساني كه ايمان آوردند دلشان با ياد خدا اطمينان پيدا ميكند .بدانيد كه با ياد
خدا دلها آرامش پيدا ميكند«.

اح كام سورۀ اباهيم

آية  : 6موسي به قومش گفت» :نعمت خدا را بر خودتان يادآوري كنيد كه شما را از شره فرعون كه
شما را دچار شديدترين عذابها ميكرد نجات داد .پسران شما را ميكشت و زنان شما را ب اقي ميگذاش ت.
در اينكار امتحان بزرگي از طرف خداوندتان وجود داشت«.
آيه  22ميفرمايد» :شيطان ،چون كار به پايان رسيد گفت :خدا به شما وعده درس ت داد و م ن ب ه
شما وعده دادم و برخلف آن عمل كردم .من تسلطي بر شما نداشتم جز اينكه شما را ب ه كاره اي خلف
دعوت كردم و شما آن را قبول كرديد .مرا ملمت )سرزنش( نكنيد .خودتان را سرزنش كنيد .من نميتوانم
به داد شما برسم .شما هم نميتوانيد به داد من برسيد .من منكر شركي كه قبل داشتيد )مرا ش ريك خ دا
ساختيد( هستم .ظالمين عذاب دردناكي دارند«.
آيه  31ميفرمايد» :به بندگان من بگو :نماز را بپا دارند و از مالشان پنهاني و آشكار انفاق كنند ،قبل
از اينكه روزي بيايد كه در آن خريد و فروش و رفاقت وجود ندارد«.
آيه  35ميفرمايد» :زماني را ياد آوري كن كه ابراهيم گفت :خداوندا اين سرزمين را امن ساز و م ن
و پسرانم را از اينكه بتپرستيم بركنار دار«.
آيه  40و » : 41ابراهيم گفت :خداوندا من و فرزندانم را نمازگزار قرار بده و دع اي م را قب ول ك ن.
خداوندا من و پدر و مادرم و افراد با ايمان را روزي كه حسابرسي برپا ميشود بيامرز«.
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آيه  42ميفرمايد» :خيال نكن كه خدا از كارهايي كه افراد ظالم ميكنند غافل است .مجازات آنها را
براي روزي كه چشمها خيره ميشود عقب مياندازد«.
آيه  47ميفرمايد» :خيال نكن كه خدا بر خلف وعدهاي كه به پيغمبرانش داده عمل ميكند .چ ون
خدا مسلط بر كارها و انتقامگير است«.

اح كام سورۀ حجر

آية  2و  3ميفرمايد» :بسا افراد بي ايمان دوست داشته باشند كه مسلمان باشند .آنها را بحال خ ود
بگذار كه بخورند و بهرهمند شوند و آرزوها آنها را سرگرم كند .نتيجه كار خود را خواهند ديد«.
آيه  49و  50ميفرمايد» :به بندگان من خبر بده كه من آمرزنده و مهربانم) .اگر افراد ت وبه كنن د و
از كارهاي خلف دست بردارند من گناهان گذشته آنها را ميبخشم( و عذاب من بسيار دردناك است«.
آية  88و  89ميفرمايد» :و چشم به آنچه به گروههائي از كافران دادهايم ندوز و به حال آنه ا غصه ه
نخور و نسبت به افراد با ايمان فروتن باش و بگو :من فقط هشدار دهنده آشكار هستم )كه شما را آش كارا
از عواقب كارهاي خلفتان برحذر ميدارم«(.
آيه  94و  95ميفرمايد» :آنچه را به تو امر شده به مردم بگو و از مشركين روگردان باش .ما تو را از
شره كساني كه تو را مسخره ميكنند ،حفظ ميكنيم )ترسي از آنها و كارهايشان نداش ته ب اش و م أموريت
خود را انجام بده«(.

نح

اح كام سورۀ ل

آيه  1ميفرمايد» :فرمان خدا صادر شد .بنابراين عجله نكنيد .او پاك و بالتر از چيزهائي اس ت ك ه
شريك او ميكنند«.
آيه  2ميفرمايد» :خدا فرشتگان را با روح بر هر كس از بندگانش كه بخواهد به فرم ان خ ود ن ازل
ميكند كه به مردم هشدار بدهيد كه معبودي غير از م ن وج ود ن دارد .بن ابراين از نافرم اني م ن اح تراز
كنيد«.
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آيه  18ميفرمايد» :اگر نعمتهاي خ دا را بش ماريد حس اب آن را نميتواني د بكني د .مس لهما خ دا
آمرزنده و مهربان است«.
آية  32ميفرمايد» :كساني كه فرشتگان جانشان را در حالي ك ه پ اك هس تند ميگيرن د ،ب ه آنه ا
ميگويند :سلم بر شما ،بخاطر كارهائي كه ميكرديد وارد بهشت شويد«.
آيه  36ميفرمايد» :در بين هر گروهي پيغمبري فرستاديم كه ميگفتند :بندگي )اطاعت بي چون و
چراي( خدا را بكنيد و از اطاعت طغيانگران خودداري كنيد )چون دنيا را به خاك و خون ميكش ند( .خ دا
عدهاي از آنها را هدايت كرد و گمراهي بر عدهاي از آنها ثابت شد .در زمين بگردي د و نگ اه كني د ع اقبت
كساني كه پيغمبران را به دروغگوئي متهم ميكردند چه شد «.چون بجاي اط اعت از خ دا از طغي انگران و
ديكتاتوران پيروي كردند .در نتيجه مداحان دور آنها را گرفتند و در اوج قدرت سقوط كردند.
آيه  43و  44ميفرمايد» :قبل از تو مرداني را ك ه ب ه آنه ا وح ي ميكردي م ب ا دليله اي روش ن و
كتابها فرستاديم .اگر اين را نميدانيد از كساني كه از كتابهاي الهي اطلع دارند بپرسيد .و ق رآن را ب ه
تو نازل كرديم تا براي مردم آنچه را به آنها نازل شده بيان كني ،شايد فكر كنند«.
آيه  51ميفرمايد» :خدا گفت :دو خدا براي خود نگيريد .فقط او خداي يگانه است .بنابراين فق ط از
نافرماني من بترسيد«.
آيه  90ميفرمايد» :خدا به عدالت و نيكوكاري و كمك بخويشان ام ر و از كاره اي زش ت و ن اروا و
تجاوز نهي ميكند .خدا شما را نصيحت ميكند تا متوجه كارهاي خود باشيد«.
آيه  91ميفرمايد» :به عهدي كه با خدا بستهايد بعد از محكم كردن آن وفا كني د و قس م و پيم ان
خود را بعد از محكم كردن آن نشكنيد .شما خدا را بر پيمان خود ضامن و شاهد قرار دادهايد .چ ون خ دا
كارهائي را كه ميكنيد ميداند «.وقتي گفتيد ما مسلمان )تسليم حك م و نظ ر خ دا( هس تيم و فق ط او را
بندگي )اطاعت بي چون و چرا( ميكنيم با خدا پيمان بستهايد كه تسليم حكم و نظر او بدون چون و چرا
باشيد.
آيه  94و  95ميفرمايد» :قسمهاي خود را وسيله فريب ديگران قرار ندهيد تا قدمي را پس از ث ابت
شدن آن دچار لغزش كنيد و بدي اين را كه مردم را از راه خدا بازداشتهايد بچشيد و عذاب بزرگي داش ته
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باشيد .و عهد خدا را به قيمت كمي نفروشيد .اگر توجه داشته باشيد پاداشي كه پيش خ دا داري د ،ب راي
شما بهتر است«.
آيه  114تا  116ميفرمايد» :از آنچه خدا روزي شما كرده و حلل و پاك است بخوريد و اگر بندگي
او را ميكنيد شكر نعمت خدا را بجا آوريد .خدا فقط گوشت حيوان مرده و خون و گوش ت خ وك و آنچ ه
بنام غير خدا كشته شده را بر شما حرام كرده .امها كسي كه ناچار ش ود و ب دون علق ه و زي ادهروي از آن
بخورد بداند كه خدا آمرزنده و مهربان است) .اشكالي ندارد كه بخورد و جان خود را نجات دهد( و ب ه ه ر
چه بدهانتان آمد به دروغ نگوئيد اين حلل و اين حرام است )كاري كه ملهها و آيتالها كردهان د .ح رام
فقط اين چهار چيزي است كه خدا حرام كرده( تا بخدا افترا بزنيد .كس اني ك ه دروغ ي را ب ه خ دا اف ترا
ميزنند )از قول خدا دروغ ميگويند( رستگار نميشوند«.
آيه  125ميفرمايد» :مردم را با حكمت )علم همه جانبه ،دانستن حقيق ت دي ن و روحي ه و ح دود
معلومات مردم( و با اندرز نيكو به راه خداوندت دعوت كن و با بهترين روش با آنه ا بح ث و گفتگ و ك ن.
چون خداوندت )ارباب و فرمانفرمايت كه به تو ميگويد چه كاري بكن و چه كاري نك ن( كس ي را ك ه از
راهش گمراه شده و كسي را كه راه صحيح )ساختن يك دنيا پاك( را شناخته بهتر ميشناسد«.
آيه  126ميفرمايد» :اگر در مقابل ستمي كه بشما شده انتقام ميگيريد فقط مطابق آن ستم انتق ام
بگيريد و اگر صبر )و گذشت( كنيد اينكار براي افراد صبور )و با گذشت( بهتر است«.
آيه  127ميفرمايد» :صبر و حوصله داشته باش كه صبر تو هم فقط با توفيق خدا است .بخاطر آنه ا
غصه نخور و از نقشههائي كه ميكشند ناراحت نباش«.

اح كام سورۀ اسراء

آية  22تا  24ميفرمايد» :با خدا معبود ديگري قرار نده )كه از تمام دستورهايش بدون چون و چ را
اطاعت كني و خود را در مقابل او كوچك سازي( چون در نتيجه سرزنش شده از اين كاري كه ك ردهاي و
بدون مددكار بنشيني .خداوند تو )ارباب تو( حكم كرده كه كسي را جز او بندگي )اطاعت بي چون و چرا(
نكني .و به پدر و مادر نيكي كن .هرگاه يكي از آنها يا هر دو آنها پيش تو به پيري برسند به آنه ا ارف ه م
نگو )كوچكترين كاري كه نشانه ناراحتي باشد نكن( و با آنها درشتي مكن )و ب ه آنه ا آزاري نرس ان( و ب ا
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احترام و سخن نيك با آنها حرف بزن و از روي مهرباني در مقابل آنها اظهار كوچكي كن و بگو :خداوندا به
آنها رحم كن .همانطور كه وقتي من كوچك بودم مرا تربيت و بزرگ كردند و به من رحم كردند«.
آيه  26تا  28ميفرمايد» :حق خويشاوندان و تهيدستان و در راه مانده را به آنها بده ول ي ريخ ت و
پاش نكن .ريخت و پاش كنندگان برادران شيطانها هستند .شيطان نسبت به خدا قدردان نب ود .اگ ر ب ه
خاطر اميدي كه به لطف خدا داري از آنها روي ميگرداني پس با نرمي با آنها صحبت كن «.نتيجه تنبلي
و نتيجه كار و كوشش را با مهرباني براي آنها شرح بده .بخصوص با مثالهائي كه بخاطر داري.
آيه  29و  30ميفرمايد» :دستت را بسته بگردنت نينداز )كه هيچ كمكي نكن ي( و آن را ك امل ب از
نكن )كه هر چه داري بدهي( كه در نتيجه ملمت شده )س رزنش ش ده( و حس رت كش يده در گوش هاي
بنشيني .خداي تو روزي را براي كسي كه بخواهد )مطابق قوانينش( گسترش ميده د ي ا تن گ ميس ازد.
چون او به حال بندگانش )كار آنها( آگاه و بينا است «.مطابق كار آنها به آنها پاداش ميدهد.
آيه  31ميفرمايد» :فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد .روزي آنها و شما را ما ميدهيم )كار و كوش ش
كنيد روزي آنها فراهم ميشود( كشتن آنها اشتباه بزرگي است «.در باره اينكه فرزند ب ه چ ه كس ي گفت ه
ميشود .آيا جنين هم فرزند هست يا نيست يا در چه ماهي فرزند حساب ميشود نظرها مختلف است .ول ي
آنچه مسلهم است و ترديدي در آن نيست پس از تولد فرزند است.
آيه  32ميفرمايد» :به زنا نزديك هم نشويد )چه رسد به آنكه زنا بكنيد( چون زنا كاري زش ت و راه
بدي است «.چون از تشكيل خانواده و محبت خانوادگي جلوگيري ميكند و خانوادهه ا را از ه م ميپاش د.
جامعه اسلمي بايد مطابق آيه  32نور وسائل ازدواج افراد مجرد و بدون همسر را در اوايل كار فراهم كن د
و تربيت لزم را به افراد جامعه بدهد.
آيه  33ميفرمايد» :انساني را كه خدا جانش را محترم داشته )و كشتن او را حرام كرده( نكشيد مگر
اينكه كشتن او حق باشد )مثل كشتن قاتل و كسي كه باعث خرابي اجتم اع ميش ود( كس ي ك ه مظل وم
)بناحق( كشته شود براي وليه او )خويشان او( تسلهطي بر قاتل قرار دادهايم .ولي در قت ل )انتق ام گرفت ن(
زيادهروي نكنيد .چون او از طرف خدا ياري شده است «.به او اين حق داده شده كه قصاص كند.
آيه  34ميفرمايد» :به مال يتيم جز با بهترين وضع )براي اداره ام والش( نزدي ك نش ويد) .دخ الت
نكنيد( تا به رشد خود برسد )بتواند خودش اموالش را اداره كند (.و به عهدي كه با خ دا بس تهايد )ك ه از
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تمام فرمانهايش بدون چون و چرا اطاعت كنيد و تسليم آن باشيد( وفا كنيد .چون عهدي ك ه ب ا خ دا )و
ديگران( بستهايد و تعهدي كه كردهايد مورد سؤال قرار ميگيرد «.بازخواست ميشويد.
آيه  35ميفرمايد» :وقتي پيمانه ميكنيد )مثل ليتر( و با پيمانه جنس ميفروشيد پيم انه را كام ل
بدهيد و با ترازوي درست وزن كنيد .اين كار بهتر و خوش عاقبتتر است«.
آيه  36ميفرمايد» :از چيزي كه نميداني پي روي نك ن .چ ون گ وش و چش م و دل همگ ي از آن
)پيروي جاهلنه( مورد بازخواست قرار ميگيرند«.
آيه  37ميفرمايد» :خودپسندانه و متكبرانه در زمين راه نرو .چون هر قدر متكبرانه راه بروي زمي ن
را پاره نميكني و بلندي قدت به كوهها نميرسد) «.مثل انسان راه برو( نه متكبرانه و نه وارفته.
آية 39ميفرمايد» :اين دستورها از جمله چيزهاي حكمتآميز است كه از ط رف خداون دت ب ه ت و
وحي شده ،بنابراين با خدا معبود ديگري قرار نده .چون ملمت شده )سرزنش شده( و رانده شده در جهنم
افكنده ميشوي«.
آيه  53ميفرمايد» :به بندگان من بگو :به بهترين طرز ح رف بزنن د .چ ون ش يطان بي ن انس انها
وسوسه ميكند )نفرت و جدائي ميافكند( شيطان دشمن آشكار انسان است«.
آيه  56و  57ميفرمايد» :بگو :كساني كه آنها را غير از خدا )مددكار خود( تصور ميكنيد نميتوانن د
از شما ضرري را برطرف كنند يا آن را تغيير دهند .كساني را ك ه غي ر از خ دا ب ه كم ك ميخوانن د ه ر
كدامشان كه به خدا نزديكترند و اميد رحمتش را دارند و از عذابش ميترسند خودشان دنب ال وس يلهاي
براي تقرهب به خدا ميگردند) .كه به چه وسيلهاي به خدا نزديك شوند( چ ون از ع ذاب خداون د ت و باي د
ترسيد و حذر كرد« .
آيه  78و  79ميفرمايد» :نماز را از غروب خورشيد تا تاريكي شب و سپيدة صبح بخوان .نماز ص بح
مورد توجه است .و قسمتي از شب را بيدار شو و نماز بخوان .اين يك وظيفه اضافي است براي اين كه خدا
تو را به مقام پسنديدهاي برساند«.
آيه  80و  81ميفرمايد» :بگو :خداوندا مرا با صداقت وارد كن و ب ا ص داقت بي رون ب بر و از ط رف
خودت دليل و قدرت كمك كنندهاي براي من قرار بده .و بگو :حق آمد و باطل از بين رفت .مس لهما باط ل
از بين رفتني است «.البته با آمدن حق.
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آيه  84ميفرمايد» :بگو :هر كس مطابق ساختمان روحي و جسمي خود عمل ميكند .خداون د ش ما
كسي را كه راهش صحيحتر است بهتر ميشناسد«.
آيه  85ميفرمايد» :در باره روح )روح انساني يا روحالمين يعني جبرئيل( از تو سؤال ميكنن د .بگ و:
روح امري مربوط به خداوند من است و به شما فقط بهره كمي از علم داده شده«.
آيه  88ميفرمايد» :بگو :اگر جنه و انس جمع شوند و بعضي از آنها پشتيبان بعضي باشند ك ه مث ل
اين قرآن را بياورند نميتوانند مثل آن را بياورند«.
آيه  - 93در آيه  90تا  93از پيغمبر يكي از معجزات گوناگون را ميخواهن د .آي ه  93ميفرماي د- :
» ...بگو :خداوند من پاك و برتر از اين حرفها است .من فقط انساني هستم كه وظيفه رسالت به من داده
شده «.تا پيغام خدا را به شما برسانم و قبول كردن يا نكردن آن به عهده خود شما است.
آيه  95و  96ميفرمايد» :بگو :اگر در زمين فرشتگان بودند كه با اطمينان خاطر راه ميرفتند ،بر آنها
از آسمان فرشتهاي را به رسالت )بردن پيغام( ميفرستاديم )تا از جنس خ ود آنه ا باش د و بتوان د ب ا آنه ا
صحبت كند و پيغام خدا را برساند (.بگو :خدا براي ش هادت بي ن م ن و ش ما ك افي اس ت .او نس بت ب ه
بندگانش آگاه و بينا است.«.
آيه  100ميفرمايد» :بگو :اگر شما مالك خزينههاي رحمت خداي من بوديد از ترس خرج ك ردن و
تمام شدن آن بخل ميورزيديد .انسان بخيل است«.
آيه  107ميفرمايد» :بگو :چه به آن )به قرآن( ايمان بياوريد چه ايمان نياوريد ،كساني ك ه قبل ب ه
آنها علم داده شده وقتي قرآن بر آنها خوانده شود سجده كنان بر خاك ميافتند«.
آيه  110و  111ميفرمايد» :بگ و :خ دا را بخواني د ي ا رحم ان را )فرق ي نميكن د( خ دا اس مهاي
)صفتهاي( نيكوئي دارد .نمازت را بلند نخوان و آهسته هم نخوان و راهي بين اين دو حالت را پيش گي ر
)انتخاب كن( و بگو :مدح و ستايش فقط براي خدائي است كه فرزندي نگرفته و در فرمانفرمائي ش ريكي
ندارد )در قانونگذاري شريكي ندارد .آيه  18 :26را ببينيد( و ضعيف نيست كه احتياج به مددكاري داشته
باشد و او را هر چه بيشتر بزرگ ساز «.چون هر قدر بزرگ سازي حق بزرگي او را ادا نكردهاي.

اح كام سورۀ كهف

74

آيه  26ميفرمايد» :بگو :خدا بهتر ميدان د ك ه اص حاب كه ف چ ه م دتي در خ واب بودن د .غي ب
آسمانها و زمين متعلق به اوست .چقدر بينا و شنوا است .مردم ياوري غي ر از او ندارن د .و او كس ي را در
حكم )قانونگذاري( خود شريك نميكند«.
آيه  27ميفرمايد» :آنچه از كتاب خداوندت )فرمانفرمايت كه به تو ميگويد چه بكن و چه نكن( كه
به تو وحي شده بخوان .كسي كه سخنان او را عوض كند ،وجود ندارد .و پناهي غير از او پيدا نميكني«.
آيه  28ميفرمايد» :با كساني باش كه صبح و شب در دعا خداوندشان را ميخوانن د و رض ايت او را
ميخواهند .و چشمانت را بهخاطر زينت زندگي دنيا از چنين افرادي بر نگردان ،و از كسي كه قلب ش را از
ذكر خودمان غافل كردهايم و پيرو دلخواه خود و كارش روي افراط است اطاعت نكن«.
آيه  29ميفرمايد» :بگو :حقيقت از طرف خداوندتان )فرمانفرمايتان( آمده است .هر ك س خواس ت
ايمان بياورد و هر كس خواست كافر شود .ما براي افراد س تمكار آتش ي فراه م كردي م ك ه س راپرده آن
)شعلههاي آن( تمام اطراف آنها را فرا گرفته .اگر كم ك بخواهن د ب ه آب ي ك ه مث ل م س گ داخته ك ه
صورتهايشان را كباب ميكند كمك ميشوند .نوشيدني بدي و جايگاه بدي است«.
آيه  83و  84ميفرمايد» :در باره ذوالقرنين از تو س ؤال ميكنن د .بگ و :در ب ارة او مطل بي ب ه ش ما
خواهم گفت .ما در زمين به او قدرت داديم و وسائل هر كاري را به او داديم«.
آيه  109ميفرمايد» :بگو :اگر دريا براي نوشتن س خنان خداون د م ن مرك ب ش ود قب ل از اينك ه
سخنان خداوندم تمام شود دريا تمام ميشود ،اگرچه دريائي مثل آن به كمك گرفته شود«.
آيه  110ميفرمايد» :بگو :من انساني مثل شما هستم )با تمام غرائز و امكانات و ضعفهاي انس اني(
به من وحي ميشود كه معبود شما )كسي كه بايد در برابرش احساس كوچكي و اب راز ك وچكي كني د و از
تمام دستورهايش بدون چون و چرا اطاعت كنيد( معبود واحدي است) .فقط خدا است نه هيچكس و هيچ
مقام و هيچ سازمان ديگري( كسي كه اميد ديدار اربابش )خداون د و ص احب اختي ار و فرمانفرم ايش( را
دارد بايد كار درست بكند و در عبادت )بندگي و اطاعت بي چون و چراي( خود هيچكس را ش ريك خ دا
نكند) «.از هيچكس و هيچ چيز و هيچ سازمان ساخته بشري اطاعت بي چون و چرا نكند .ب رخلف آنچ ه
در جهان مرسوم است و به چشم ميبينيم (.انسانها براي اينكه دنياي پاكي بس ازند ك ه در آن از ظل م و
فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت انسانها اثري نباشد بايد كتاب الهي خود را با دقت بخوانند و از
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كليه احكام خداي خود براي ساختن يك دنياي پاك اطلع پيدا كنند و با تمام همفكران خود كه درصدد
ساختن چنين دنيائي هستند متحد شوند و با استفاده از آزادي عقيده و بي ان و قل م ،ديگ ران را مت وجه
ارزش بالي آنچه ميخواهند و هدفشان است كنند و با اتحاد با هم درصدد آگاه ساختن ديگ ران برآين د و
در اين راه از تمام وسائل ارتباطي استفاده كنند .از قبيل تلفن ،ايميل ،راديو ،تلويزيون ،اين ترنت ،س ايت،
فتوكپي ،كتاب ،روزنامه ،مجله ،شعر ،نقاشي ،موسيقي ،آواز ،فيلم ،تئاتر و امثال آن.

اح كام سورۀ مريم

آيه  39ميفرمايد» :مردم را از روز پشيماني و افسوس خوردن بر حذر دار ،روزي كه كار تمام ش ده،
ولي آنها در غفلت هستند و ايمان نميآورند«.
آية  6 5ميفرمايد» :خدا فرمانفرماي آسمانها و زمين و آنچه بين آنها است ،ميباشد .بنابراين فقط
او را بندگي كن )اطاعت بي چون و چرا بنما( و در بندگي )اطاعت بي چون و چراي او نه اطاعت بي چون
و چراي ديگران( صبور و با استقامت باش .آيا همنامي براي او ميشناسي؟«

اح كام سورۀ ط

آيه  : 14خدا به موسي گفت» :من خدا هستم .معبودي )وجودي كه بدون چون و چرا از او اطاعت
كني( غير از من وجود ندارد .بنابراين فقط بندگي )اطاعت بي چون و چراي( مرا بكن و نماز را براي اينكه
ياد من باشي برپا دار«.
آيه  25تا  :28موسي در دعاي خود گفت» :خداوندا بمن حوصله بده و كارم را آسان س از و گ ره از
زبانم بگشا تا سخنم را بفهمند «.مسلمانان همگي بايد اينها را از خدا بخواهن د ت ا ديگ ران سخنانش ان را
بفهمند و از هدف ارزشمند دين آگاه شوند و متحدا در اصلح اجتماع با مال و جانشان كوشش كنند.
آية  81ميفرمايد» :از خوردنيهاي پاكي كه روزي ش ما كردهاي م بخوري د و در آن طغي ان نكني د.
چون غضب من بر شما وارد ميشود .كسي كه غضب من بر او وارد شود نابود خواهد شد«.
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آيه  114ميفرمايد» :خدا كه فرمانرواي حقيقي اس ت )و ح ق دس تور دادن دارد( برت ر )از تص وهر(
است .قبل از اينكه وحي قرآن به تو تمام شود عجلهاي در خواندن آن نكن و بگو :خداون دا عل م م را زي اد
كن«.
آية  130و  131ميفرمايد» :در باره آنچه ميگويند صبر داشته باش و با ستايش و م دح خداون دت
قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن و در قسمتي از شب و اطراف روز او را تسبيح بگو تا راضي شوي
و به نعمتهائي كه به عدهاي از آنها دادهايم چشم ندوز .اينه ا زين ت زن دگي دنياس ت ت ا آنه ا را ب ا آن
بيازمائيم .روزي خداوندت )آنچه سهم تو شده( بهتر و با دوامتر است«.
آيه  132ميفرمايد» :خانوادهات را به نماز امر كن و ب ر اينك ار ص بر داش ته ب اش .م ا از ت و روزي
نميخواهيم .روزي تو را هم ما ميدهيم .عاقبت خوب مال پرهيزگاران است«.

اح كام سورۀ انبياء

آيه  7ميفرمايد» :ما قبل از تو پيغمبراني فرستاديم كه به آنها وحي ميكرديم .اگر اين را نميدانيد از
كساني كه از كتابهاي پيغمبران گذشته اطلع دارند بپرسيد«.
آيه  13ميفرمايد» :فرار نكنيد و پيش نعمتهايي كه به شما داده بوديم و به خانههايتان برگرديد تا
مورد سؤال و بازخواست قرار گيريد«.
آية  24ميفرمايد» :آيا معبودهائي غير از خدا گرفتهاند؟ بگو دليل خودتان را براي اينك ار بياوري د.
اين سخن كساني كه با من هستند و كساني كه قبل از من بودند ميباشد .بيشتر آنها حقيقت را نميدانن د
و از حقيقت روگردان هستند«.
آيه  25ميفرمايد» :قبل از تو فقط پيغمبراني را فرستاديم كه به آنها وحي ميكردي م ك ه معب ودي
غير از من وجود ندارد .بنابراين فقط بندگي مرا بكنيد«.
آيه  42ميفرمايد» :بگو :چه كسي شما را در شب و روز از عذاب خداوند رحمان حف ظ ميكن د؟ ب ا
وجود اين آنها از ذكر )ياد( خداوندشان روگردان هستند«.
آيه  45ميفرمايد» :بگو :به وسيله وحي شما را )از عاقبت كارهاي غلط خودت ان( ب ر ح ذر مي دارم.
ولي كرها تذكر افراد را وقتي آنها را بر حذر ميدارند نميشنوند«.
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آيه  108و  109ميفرمايد» :بگو :بمن وحي ميشود كه معبود شما معبود واحدي است )فق ط خ دا
است( آيا شما تسليم او )مسلمان( ميشويد؟ اگر روگرداندند )قبول نكردند( بگو :من به شما بطور مس اوي
اعلم كردم و نميدانم وعدهاي كه به شما داده شده نزديك است يا دور«.

حّ
اح كام سورۀ ج

آية  1ميفرمايد» :اي مردم ،از نافرماني خداوندتان حذر كنيد .چ ون زلزل ه قي امت ح ادثه بزرگ ي
است«.
آيه  27ميفرمايد» :در بين مردم اعلم حج كن تا پياده و سواره بر هر شتر لغ ري از ه ر راه دوري
پيش تو بيايند«.
آية  34ميفرمايد» :براي هر امهتي در مورد قرباني آدابي قرار داديم تا نام خدا را بر چهارپاي ان زب ان
بستهاي كه خدا روزيشان كرده ذكر كنند .معبود شما معبود واح دي اس ت )ي ك خ دا اس ت( تس ليم او
باشيد .به افراد فروتن بشارت بده«.
آيه  36ميفرمايد» :قرباني كردن شتران تنومند را از شعائر خدا قرار داديم .در آن خير ش ما وج ود
دارد .نام خدا را وقتي صف بستهاند بر آنها ذكر كنيد .و وقتي به پهلو غلتيدند از آن بخوري د و ب ه فقي ر و
تقاضا كننده بخورانيد .ما چهارپايان را اينطور رام شما ساختيم تا سپاسگزاري كنيد«.
آيه  39ميفرمايد» :به كساني كه به ظلم مورد تجاوز و حمله دشمنان قرار گرفتهان د اج ازه جن گ
داده شده و خدا قادر بر ياري كردن و پيروز ساختن آنها است«.
آية  72ميفرمايد» :وقتي آيات روشن ما بر آنها خوانده ميشود در صورت اف راد ب ي ايم ان خش م و
ناراحتي را ميبيني .نزديك است دستهاي خود را براي حمله به كساني كه آيات م ا را ب ر آنه ا ميخوانن د
بگشايند )به آنها حمله كنند( .بگو :آيا شما را به بدتر از اين آگاه بكنم؟ آتشي كه خدا به اف راد ب ي ايم ان
وعده داده است .جهنم بدجائي است«.
آيه  77و  78ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد،
ركوع كنيد و سجد نمائيد و خداوندتان را بندگي كنيد )از خداوندتان اطاعت بدون چ ون و چ را كني د( و
كار خوب بكنيد تا رستگار شويد .و در راه خدا آنطور كه سزاوار جهاد در راه او است جهاد يعن ي كوش ش
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كنيد .او شما را انتخاب كرد )كه يك دنياي پاك بسازيد( و در دين براي شما مشكلي قرار نداد .اين آئي ن
پدرتان ابراهيم است .او شما را قبل و در اين دوره مسلمان )تسليم خدا( ناميد .براي اين كه پيغمبر شاهد
بر شما باشد و شما شاهد بر مردم باشيد .بنابراين نماز بپا داري د و زك ات بدهي د و ب ه دس تورهاي خ دا
بچسبيد .او مددكار و پشتيبان شما است .چه پشتيبان خوبي و چه مددكار خوبي است«.

اح كام سورۀ مؤمنون
آيه  : 23نوح گفت ...» :اي قوم من ،خ دا را عب ادت )بن دگي و اط اعت ب ي چ ون و چ را( بكني د.
معبودي غير از او براي شما وجود ندارد .آيا از نافرماني او حذر نميكنيد؟« آيه  32هم همي ن مض مون را
توسط پيغمبر ديگري بيان ميكند.
آيه  51ميفرمايد» :اي پيغمبران ،از خوردنيهاي پاك بخوريد و كار درست بكنيد .م ن كاره ائي را
كه ميكنيد ميدانم«.
آيه  96ميفرمايد» :بدي را با خوبي دفع كن )جواب بده( ما چيزهائي را كه ميگويند بهتر ميدانيم«.
آيه  118ميفرمايد» :بگو :خدايا مرا بيامرز و به من رحم كن .تو بهترين رحم كنندهاي«.

اح كام سورۀ نور

آيه  2ميفرمايد» :به هر يك از زن و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد )نه به زن تنها( .اگر ب ه خ دا و روز
آخرت ايمان داريد در باره آنها دچار رأفت )دلسوزي( نشويد و موقع مجازات آنها عدهاي از افراد با ايم ان
بايد شاهد باشند«.
مجازات سنگسار براي زنا و براي هيچ گناهي در قرآن نيست .مج ازات سنگس ار در ت ورات )كت اب
عهد عتيق( در باره بيش از نيمي از احكام  10فرمان وجود دارد 10 .فرمان در ش ماره  2ت ا  17ب اب 20
خروج و شماره  6تا  21باب  5تثنيه كتاب دوم و پنجم عهد ع تيق وج ود دارد .در ب اره  3حك م اول 10
فرمان كه در باره توحيد است در شماره  14تا  16باب  24لويان )كتاب سوم عهد عتيق( و ش مارة  6ت ا
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 10باب  13و شماره  2تا  5باب  17تثنيه حكم سنگسار وجود دارد و در شماره  12تا  16باب  13تثني ه
حكم مجازات اهالي شهري كه خدايان غير را عبادت كنند كشتن با شمشير و آتش زدن تمام اموال آن ان
است .مجازات سرپيچي از حكم چهارم  10فرمان يعني كار در روز سلبت )شنبه( مطابق شماره  32ت ا 36
باب  15اعداد )كتاب چهارم عهد عتيق( سنگسار است .و در مورد حك م پنج م  10فرم ان يعن ي رع ايت
نكردن احترام پدر و مادر مطابق شماره  18تا  21باب  21تثنيه مج ازات آن سنگس ار اس ت .و در م ورد
مجازات حكم هفتم  10فرمان يعني مجازات زنا در دو مورد از  5مورد زنا حكم آن سنگسار است يك ي در
مورد زني كه پس از ازدواج معلوم شود باكره نبوده در شماره  13تا  21باب  22تثنيه و يكي در مورد زن ا
با دختر باكرهاي در شهر در صورتيكه نامزد مردي ش ده باش د در ش ماره  23ت ا  24ب اب  22تثني ه .در
صورتيكه حكم سنگسار در تمام قرآن وجود ندارد.
ببينيد چه جنجالي يهوديان و مسيحيان در باره سنگسار در اسلم به راه انداختهاند چون راديوها و
تلويزيونها و روزنامهها در اختيار آنان بوده و يهوديان و مسيحيان و مسلمانان از آنچه در تورات و انجي ل
و قرآن است بي اطلع بودهان د و هس تند .چ ون در ش ماره  17ت ا  19ب اب  5انجي ل مته ي عيس ي )ع(
ميفرمايد» :گمان مبريد كه آمدهام تا تورات يا صحف انبياء )كتابهاي پيغمبران بنياسرائيل( را باطل سازم.
نيامدهام تا باطل نمايم بلكه تا تمام كنم «.و »هر كه يكي از اي ن احك ام كوچك ترين )كوچك ترين حك م
تورات( را بشكند و به مردم چنين تعليم دهد در ملكوت آسمان كمترين شمرده شود .ام ا ه ر ك ه بعم ل
آورد و تعليم نمايد ،او در ملكوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد«.
شماره  3تا  11باب  8انجيل يوحنها مينويسد» :ناگاه كاتبان و فريسيان زني را كه در زنا گرفته شده
بود پيش او )پيش عيسي( آوردند  ...و گفتند  ...موسي در تورات ب ه م ا حك م ك رده اس ت چني ن زن ان
سنگسار شوند اما تو چه ميگوئي...؟ )عيسي( بديشان گفت هر كه از شما گناه نكرده اول بر او سنگ اندازد
 ...از مشايخ شروع كرده تا به آخر يك يك بيرون رفتند  ....عيسي )به زن گفت( من هم بر تو فتوا نميدهم
برو ديگر گناه مكن «.بدون اينكه عيسي به آنان بگويد پس مرد زناكار كجا است؟ )چون اول شماره  23ت ا
 24باب  22تثنيه ميگويد» :اگر دختر باكره به مردي نامزد شود و ديگري او را در شهر يافته با او همبستر
شود پس هر دوي ايشان را نزد دروازه شهر بيرون آورده ايشان را با سنگها سنگسار كنند تا بميرن د «....
ثانيا آيا اين زن »باكره و نامزد مردي« بوده يا نه؟ چون در حكم اول سنگسار زنا شكايت شوهر از زن لزم
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است نه اينكه در حال زنا گرفتار شده باشد .ثالثا يكي از مشايخ از تورات اطلع نداش ت ك ه بگوي د ش رط
»گناه نداشتن« در تورات نيامده بلكه »مردم ايشان را با سنگها سنگسار كنند تا بميرند «.آمده(
يهوديان و مسيحيان از بياطلعي يهوديان و مسيحيان و مسلمانان سوء استفاده كرده و با هياهو و
جنجال اسلم را به سنگسار كردن زن در حالي كه زنا كرده باشد متهم كردهاند در صورتيكه در اسلم هم
زن و هم مرد زناكار صد تازيانه بايد بخورند نه زن تنها يا سنگسار زن تنه ا .ول ي اگ ر كس اني از م دعيان
فقاهت هم از حكم الهي در اسلم اطلع داشته يا از ترس دكان داران دي ن ف روش ك ه از راه دينفروش ي
مخارج زندگي خود را تأمين ميكردهاند سخني نگفتهاند يا اگر گفتهاند بين چند نفر از مريدان و اطرافي ان
خود گفتهاند و سخن آنها بجائي نرسيده چون روزنامه و راديو و تلويزيون در اختيار نداش تهاند و عل ت آن
هم تفرقهاي بود كه دكانداران دين فروش روي منافع خود و بخاطر حكومتهاي زمان خود بين مسلمانان
انداختهاند .چون آيه  103آلعمران سوره  3ميفرمايد» :همگي به رشته الهي )يعني به ق رآن( بچس بيد و
تفرقه نداشته باشيد «.ولي ميبينيم مسلمانان به هزاران فرق ه تقس يم ش دهاند و ه ر مس جد و انجم ن و
هيئت ديني براي خود يك فرقه شده كه گردانندگان آن افراد آن را از ديگران جدا ميكردهاند تا به رياست
آنها لطمهاي وارد نشود .اگر مسلمانان واقعا مسلمان يعني تسليم حكم خدا باشند متحد خواهند ب ود و از
كليه وسائل ارتباط جمعي از قبيل كتاب و روزنامه و راديو و تلويزيون و سايت و اينترنت استفاده خواهن د
كرد و جهان را با تعاليم آزادي بخش و رفاه بخش اسلم آگاه خواهند ساخت .اما افسوس از نامسلماني ما.
آيه  3ميفرمايد» :مرد زناكار فقط با زن زناكار يا زن مشرك ازدواج ميكند و زن زناك ار را ج ز م رد
زناكار يا مرد مشرك به ازدواج خود در نميآورد .اينكار )يعني ازدواج با زن يا مرد زناكار( ب ر اف راد م ؤمن
حرام شده «.ولي ميبينيم بخاطر دوري از اسلم افراد مسلمان مجبور هستند ب ا زناك اران ازدواج كنن د و
چارهاي غير از اينكار ندارند .چون دستورهاي اسلم اصل مورد توجه نب وده و نيس ت .چ ون آي ه  32ن ور
)همين سوره( ميفرمايد» :به زن و مرد بدون همسر خود و )حتي( به غلمان و كنيزانت ان همس ر بدهي د
)امروزه به كلفتها و نوكرهايتان( اگر فقير باشند خدا از فضل خود آنها را بي نياز ميكند  «...چ ون وق تي
همسر داشتند بفكر تأمين مخارج زندگي ميافتند .در نتيجه دنبال كاري ميگردند تا درآمدي براي ت أمين
مخارج زندگي خود داشته باشند .در جامعة اسلمي كه احكام خدا را اجرا ميكنند تمام افراد مسلمان بفكر
افراد فقير و تهيدست هستند و با سرمايهگذاري خود كه در اثر اتهحاد بسادگي امكانپذير است با ايجاد كار
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در جامعه براي افراد بيكار كار فراهم ميكنند .چون در اسلم كمك به فقرا وظيفه حتمي افراد اس ت .آي ه
 24و  ،25معارج سورة  70ميفرمايد» :در اموال نمازگزاران حق معلومي براي تقاضا كننده و محروم وجود
دارد «.و بهترين كار براي انجام اين وظيفه سرمايهگذاري است تا افراد با پيدا كردن كار با آبرو در ج امعه
زندگي كنند و احتياج به كمك مالي ديگران نداشته باشند.
آية  4ميفرمايد» :به كساني كه به زنان پاكدامن تهم ت زن ا ميزنن د و چه ار ش اهد نميآورن د 80
تازيانه بزنيد )چهار پنجم مجازات زناكاران( و ديگر هيچگونه شهادتي از آنها قبول نكنيد .آنه ا ب ه دس تور
خدا عمل نميكنند «.و بلفاصله در آيه  5ميفرمايد» :مگر افرادي كه بعد از تهمت زدن توبه كردند و ك ار
خود را اصلح كردند .چون خدا آمرزنده و مهربان است «.چون افراد ناپاكي كه روي دشمني و غرضه اي
شخصي به افراد پاك تهمت ميزنند در اجتماع بشري زيادند .آنها را در هر اجتماعي ميبيني م .ل ذا چه ار
شاهدي كه خودشان به چشم خود زناي آنها را ديده باشند نه كساني كه از ديگ ران ش نيدهاند .ميبيني م
كه اگر  3نفر هم باشند حق ندارند شهادت زناي افرادي را بدهند چون  80تازيانه خواهند خورد .چه رسد
به اينكه بدون اينكه خودشان آن را ديده باشند فقط بخاطر اينكه شنيدهاند آن را بازگو كنند.
آيه  6تا  10ميفرمايد» :اشخاصي كه به زنشان تهمت زنا ميزنند و شاهدي غير از خودش ان ندارن د
هر كدام آنها چهار بار به خدا قسم بخورد كه راست ميگويد و بار پنجم بگويد لعنت خ دا ب ر او اگ ر دروغ
بگويد .و مجازات از زن وقتي دفع ميشود كه چهار بار بخدا قسم بخورد كه ش وهرش دروغ ميگوي د و ب ار
پنجم بگويد غضب خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگويد .اگر فضل و رحمت خ دا ب ر ش ما نب ود و خ دا
توبهپذير حكيم نبود «.معلوم نبود چه بلئي بر سر شما ميآم د .مي دانيم ك ه انس انهاي پس ت در كلي ه
جامعههاي بشري وجود داشته و وجود دارند .خيلي از اين افراد پست هستند كه زنان پاك دامن را تهدي د
ميكنند كه تهمت زنا به آنان ميزنند و آبرويشان را در جامعه از بين ميبرند تا به مقصد زشت خود برسند
يا شوهران پستي وجود دارند كه ميخواهند با تهمت زنا مهريه زنشان را بخورند .خداوند كه حكيم است و
كارهايش از روي حكمت است بخاطر شناختي كه از انسانها دارد چنين دستورهائي ميدهد.
در آيه ميبينيم كه اگر مرد شاهد زناي زن خود هم باشد نميتواند آنها را بكشد بلكه بايد به دادگاه
صالح اسلمي مراجعه كند .چون ميدانيم در زمان نزول چنين فرماني جامعه م دينه اس لمي ب ود ،چ ون
مطابق بررسي آقاي مهندس بازرگان در كتاب »سير تحول قرآن« آي ات اول ت ا  34ن ور در س ال چه ارم
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هجرت نازل شده بود و آيه اول تا  46نساء در سال ششم هجرت نازل شده بود .يعني آيه  15و  16نس اء،
سوره  4دو سال بعد از آيات اول تا  34نور نازل شده بود .صفحه  165و صفحه  169كت اب »س ير تح ول
قرآن« را ببينيد.
آيه  11تا  17نور در باره تهمت است .چون ميفرمايد» :اف رادي ك ه تهم ت زن ا را ب ه زن ي زدن د،
گروهي از خود شما هستند .اين تهمت را براي خود بد ندانيد بلكه آن بنفع شما است )چون وظيف ه ش ما
را در باره اين افراد كه به سادگي دروغ ميگويند و براي پيشبرد كار خود به ديگران تهمت ميزنن د معل وم
ميكند( كسي كه اين تهمت را زده عذاب بزرگي دارد ولي هر كس از شما كه در نش ر آن ش ركت داش ته
عذابي متناسب با مقدار نشري كه داده دارد .چرا وقتي آن را شنيديد در مورد زنان و مردان با ايمان گمان
خوب نكرديد و نگفتيد اين تهمت آشكاري است .چرا چهار شاهد نياوردند .وقتي شاهد نياوردند پيش خدا
دروغگو حساب ميشوند .اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و آخرت بر شما نبود در كاري كه مرتك ب ش ديد
عذاب بزرگي داشتيد .وقتي زباني آن را از هم ميگرفتيد و در صورتيكه علمي به درستي آن نداشتيد آن را
بازگو ميكرديد و خيال ميكرديد آن كار سادهاي است در صورتيكه پيش خدا گناه بزرگي اس ت )چ ون ب ا
آبروي چند خانواده بازي ميكند( چرا وقتي آن را شنيديد نگفتيد خدايا تو منزهي اين تهمت بزرگي است
ما حق نداريم آن را بازگو كنيم .خدا به شما نصيحت ميكند كه اگر ايمان داريد ديگر هرگز اينكار را تكرار
نكنيد «.فرد مسلمان كه تسليم حكم خدا است شايعات را بازگو نميكند .چون ميداند افراد پست در تم ام
جامعههاي بشري هستند كه خيلي ساده براي رسيدن به مقصود خود دروغ ميگويند و به ديگ ران تهم ت
ميزنند .در امور اجتماعي و سياسي اينكار زياد ديده ميشود.
آيه  21ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان داري د از
راههاي شيطان پيروي نكنيد .كسي كه از راههاي شيطان پيروي كند متوجه باشد كه شيطان انسان را ب ه
كار زشت و ناشايست امر ميكند .اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود كسي از شما ابدا پاك نميماند ول ي
خدا هر كس را كه بخواهد )مطابق قوانين خود( پاك ميكند .خدا شنوا و دانا است«.
آية  22ميفرمايد» :افراد ثروتمند و صاحب فضل شما قسم نخورند كه به خويشاوندان و تهيدس تان
و مهاجرين در راه خدا كمك نكنند .بايد عفو و گذشت داشته باشند .آيا دوست نداري د ك ه خ دا ش ما را
بيامرزد؟ خدا آمرزنده و مهربان است«.
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آيه  27تا  29ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايم ان داري د
داخل خانهاي )يا اطاقي( غير از خانه )يا اطاق( خود نشويد مگر اينكه آشنائي بدهيد و وقتي وارد شديد به
اهل آن سلم كنيد .اينكار به نفع شما است ،شايد متوجه بشويد كه چه كاري نكنيد و چه ك اري بكني د.
اگر در آن كسي را نيافتيد داخل آن نشويد تا به شما اجازه داده شود و اگر به ش ما گفت ه ش د برگردي د،
برگرديد .اينكار براي پاكي شما بهتر است .خدا كارهائي را كه ميكنيد ،ميداند .اشكالي براي شما ندارد كه
وارد خانه )يا اطاقي( غير مسكوني كه در آن كالئي داريد بشويد .خدا ميداند چه كارهائي آشكارا ميكني د
و چه كارهائي پنهاني ميكنيد«.
آيه  30و  31ميفرمايد» :به مردان مؤمن بگو :از نگاه ناروا چشم بپوشند و عفت خود را حفظ كنند.
اينكار براي پاكي شما بهتر است .خدا ميداند چه كارهائي ميكنيد .به زنان م ؤمن ه م بگ و :از نگ اه ن اروا
چشم بپوشند و عفت خود را حفظ كنند و زيبائيهاي خ ود را ج ز آنچ ه آش كار اس ت ،آش كار نكنن د و
روسريهاي خود را به گريبان )به سينه( بزنند و زيبائيهاي خود را جز ب راي شوهرش ان ي ا پدرش ان ي ا
پدرشوهرشان يا پسرشان يا پسر شوهرشان يا برادرشان يا پسر برادرشان يا پسر خواهرشان يا زنانش ان ي ا
كنيزانشان يا تابعيني )غلمهائي( كه نياز جنسي ندارند يا بچهاي كه بعورت زنان پي نبرده آشكار نكنند و
طوري پا بر زمين نزنند كه زيبائيهايشان كه پنهان كردهاند شناخته شود .اي مؤمنين همگي به اطاعت از
حكم خدا برگرديد )گردن نهيد( تا رستگار شويد«.
آيه  32ميفرمايد» :به افراد مجرد )بي همسر(تان و غلمان و كنيزانت ان )ام روز ب ه ن وكر و كلف ت
خودتان( همسر بدهيد .اگر فقير باشند خدا آنها را از فضل خود بي نياز ميكند .خ دا وس عت دهن ده دان ا
است «.در كارها گشايش ايجاد ميكند و ميداند افراد وقتي مجبورند مخارج خانواده را تأمين كنن د دنب ال
كاري ميگردند و مخارج زندگي خانواده را تأمين ميكنند بخصوص كه در باره افراد فقير و تهيدست توصيه
زيادي به مسلمانان شده از جمله در آيه  24و  25معارج ،سوره  70ميفرمايد» :در اموال نم ازگزاران ح ق
معلومي براي كساني كه تقاضاي كمك مالي ميكنند و محرومين اجتماع وجود دارد «.به ترين راه كم ك
مالي به محرومين سرمايهگذاري و ايجاد كار براي آنان است تا با درآمد خود از كمك مالي ديگران بيني از
شوند .اينكار با همكاريي كه مسلمانان مطابق آيه  2مائده سوره » 5در كارهاي نيك و تقوا« دارن د خيل ي
ساده خواهد بود.
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آيه  33ميفرمايد» :كساني كه امكان ازدواج پيدا نميكنند )و جامعه براي آنها اي ن امك ان را فراه م
نكرده( بايد عفت بورزند تا خدا از فضل خودش آنها را بينياز كند )كاري پي دا كنن د و درآم دي داش ته
باشند( بردگانتان كه خواستار بازخريد و آزادي خويش هستند اگ ر خي ري در آنه ا س راغ داري د ب ا آنه ا
قرارداد ببنديد و از مالي كه خدا به شما داده به آنها بدهيد و اگر كنيزانتان خواستند پاك بمانن د بخ اطر
مال دنيا آنها را به زنا وادار نكنيد .كسي كه آنها را به زنا مجبور كند خدا كنيزان ي را ك ه مجب ور ش دهاند
ميآمرزد ،چون خدا آمرزنده و مهربان است «.آنها گناهي ندارند.
آيه  53و  54ميفرمايد» :بخدا شديدترين قسمها را خوردند كه اگر به آنها دستور بدهي حتما براي
جنگ بيرون ميروند .بگو :قسم نخوريد اطاعت درست كافي است .چون خدا از كارهائي ك ه ميكني د خ بر
دارد .بگو :از خدا و رسول اطاعت كنيد .اگر قبول نكردند )رو برگرداندند( پيغمبر فقط مسئول كار خ ويش
ميباشد و شما مسئول كارهاي خودتان هستيد) .وظيفه پيغمبر گفت ن حك م خ دا اس ت و وظيف ه ش ما
اطاعت از حكم خدا (.اگر اطاعت كنيد راه صحيح را شناختهايد .وظيفه پيغمبر ابلغ )گفتن( آش كار حك م
خدا است«.
آيه  56و  57ميفرمايد» :نماز را بپا داريد و زكات بدهيد و از پيغمبر اطاعت كنيد تا مورد رحم خدا
قرار گيريد .خيال نكن كه افراد بي ايمان خدا را در زمين عاجز ميكنند .ج اي آنه ا آت ش جهن م اس ت و
جهنم بدجائي است«.
آية  58و  59ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد،
بردگان و بچههائي كه به مرحله بلوغ و احتلم نرسيدهاند بايد سه موقع از شما براي وارد شدن به اطاقتان
اجازه بگيرند .قبل از نماز صبح ،موقع ظهر كه براي استراحت لباستان را سبك ميكنيد و بعد از نماز عشاء
كه سه موقع استراحت شما است .در غير اين سه موقع اشكالي بر شما و بر آنها نيست كه بدون اجازه وارد
اطاق شما شوند چون در كنار هم در حال رفت وآمد هستيد .خدا اينطور آياتش را براي شما بيان ميكن د.
خدا دانا و دستورهايش از روي حكمت است .وقتي بچهها به مرحله بلوغ و احتلم رسيدند بايد همانطوري
كه بزرگسالن اجازه ميگرفتند براي ورود به اطاق اجازه بگيرند .خ دا آي اتش را اينط ور ب راي ش ما بي ان
ميكند .خدا دانا و حكيم است«.
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آيه  60ميفرمايد» :زناني كه ديگر اميد ازدواج ندارند اشكالي ب ر آنه ا وارد نيس ت ك ه لباسش ان را
سبك كنند بدون اينكه زيبائيهاي خود را ظاهر كنند .اگر عفت بورزند براي آنها بهتر است .خ دا ش نوا و
دانا است«.
آيه  61ميفرمايد» :بر كور و لنگ و مريض و بر شما ايرادي نيست كه از خانه خودتان ي ا خانهه اي
پدر و مادر و برادر و خواهر و عمو و عمه و دائي و خالهتان يا خانههائي كه كليدشان در دست شما است يا
خانه دوستتان غذا بخوريد .چه دسته جمعي بخوريد چه پراكنده و جدا از هم .وقتي وارد خانهاي شديد به
هم سلم كنيد .سلمي مبارك و پاك از جانب خدا .خدا آيات را اينطور بيان ميكند تا شما صلح كار خود
را درك كنيد«.
آيه  62ميفرمايد» :افراد با ايمان فقط افرادي هستند كه بخدا و پيغم برش ايم ان آوردن د و وق تي
براي كاري اجتماعي كنار او بودند بدون اجازه او بيرون نروند .كس اني ك ه از ت و اج ازه ميگيرن د اف رادي
هستند كه به خدا و پيغمبرش ايمان آوردهاند .وقتي براي بعضي از كارهايشان از تو اجازه خواستند به ه ر
كدام آنها كه خواستي اجازه بده و براي آنها از خدا آمرزش بخواه .چون خدا آمرزنده و مهربان است«.
آيه  63ميفرمايد» :دعوت پيغمبر را مثل دعوت بعضي از خودتان ندانيد .خدا كساني از ش ما را ك ه
پشت سر ديگران مخفي ميشوند كه فرار كنند ميشناسد .كساني كه از امر خدا سرپيچي ميكنن د باي د
بترسند كه بلئي يا عذاب دردناكي به آنها برسد«.

اح كام سورۀ فرقن

آية  6ميفرمايد» :بگو :قرآن را كسي كه اسرار آسمانها و زمين را ميداند نازل ك رده ،او آمرزن ده و
مهربان است«.
آيه  52ميفرمايد» :از افراد بي ايمان اطاعت نكن و با آنها به شدهت مبارزه كن«.
آيه  58ميفرمايد» :بر خداي زندهاي كه نميميرد توكهل كن و با حم د او تس بيح بگ و .خ دا ب راي
آگاهي از گناه بندگانش كافي است«.
آيه  74ميفرمايد :عبادالرحمن »افرادي هستند كه ميگويند :خدايا همسران و فرزنداني بما بده ك ه
نور چشم ما باشند و ما را براي افراد با تقوا نمونه ساز«.
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آيه  77ميفرمايد» :بگو :اگر دعاي شما نبود خدا به شما چه توجهي داشت؟ منكر حقيقت ش ديد و
جزاي آن را هم خواهيد ديد«.

اح كام سورۀ شعراء

آية  181تا  184ميفرمايد :شعيب به قومش گفت» :پيمانه )مثل ليتر( را كامل بدهيد و از كس اني
كه كمفروشي ميكنند نباشيد و اجناس را با ترازوي درست وزن كني د و م ال م ردم را ك م نگذاري د و در
زمين فساد نكنيد و از نافرماني خدا كه شما و افراد قبل از شما را آفريد احتراز كنيد«.
آية  213تا  217ميفرمايد» :با خدا معبود ديگري را نخوان چون عذاب خواهي شد و اقوام نزدي ك
خودت را از عذاب خدا بر حذر دار و در مقابل افراد مؤمني كه از تو پيروي ميكنند فروتن باش .اگ ر از ت و
اطاعت نكردند بگو :من از كارهائي كه ميكنيد بري )بركنار( هستم و بر خداي توانا و رحيم توكهل كن«.

ح س ن
م
ا كام ورۀ ل

آية  19ميفرمايد :سليمان در دعاي خود گفت ...» :خدايا به من توفيق بده كه شكر نعمتي ك ه ب ه
من و به پدر و مادرم دادي بجا آورم و كار درست كه مورد رضايت تو است بكنم و با رحم ت خ ودت م را
جزو افراد درستكار ساز«.
آيه  59ميفرمايد» :بگو :مدح )ثنا و ستايش و تمجيد( فقط سزاوار خ دا اس ت و س لم ب ر بن دگان
برگزيدهاش .آيا خدا بهتر است يا چيزهايي كه شريك خدا ميسازند؟«
آية  64و  65ميفرمايد ...» :آيا معب ودي )ك ه قاب ل آن باش د ك ه انس انها ب دون چ ون و چ را از
فرمانهايش اطاعت كنند( با خدا وجود دارد؟ بگو :اگر راست ميگوئيد دليلتان را بياوريد .بگو :غي ر از خ دا
هيچكس در آسمانها و زمين غيب نميداند و نميدانند چه وقتي برانگيخته و زنده ميشوند«.
آيه  70ميفرمايد)» :بخاطر بيايماني آنها( براي آنه ا مح زون نب اش و از نقش ههائي ك ه ميكش ند
دلتنگ نباش«.
آيه  91و  92ميفرمايد» :به من فقط دستور داده شده ك ه خداون د اي ن س رزمين ك ه خ دا آن را
محترم داشته عبادت )بندگي و اطاعت بي چون و چرا( بكن م .او خداون د )مال ك و ص احب اختي ار( ه ر
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چيزي است) .همه چيز مال او است نه تنها اين سرزمين( .و به من دستور داده شده كه مسلمان )تس ليم
حكم و نظر خدا( باشم و قرآن بخوانم .هر كس هدايت شد به نفع خودش هدايت شده و ه ر ك س گم راه
شد بگو :من فقط هشدار دهنده هستم «.شما را از عاقبت عمل بد برحذر ميدارم.
آيه  93ميفرمايد» :بگو :حمد )ثنا و ستايش و تمجيد و مدح( فقط سزاوار خدا اس ت .آي اتش را ب ه
شما نشان خواهد داد و شما آن را خواهيد شناخت .خدا از كارهائي كه ميكنيد غافل نيست«.

اح كام سورۀ قصص
آيه  76و  77ميفرمايد ...» :قوم قارون به او گفتند :مغرور و شاد نباش )خود را گم نكن( .خدا مردم
مغرور را دوست ندارد .در آنچه خدا به تو داده ثواب آخرت را بجو و نصيب خودت را هم از دني ا فرام وش
نكن و نيكي كن همانطور كه خدا به تو نيكي كرده و دنبال فساد در زمين نباش .چون خ دا خرابك اران را
دوست ندارد«.
آيه  87تا  88ميفرمايد» :تو را پس از اينكه آيات خدا بتو نازل شد ،افراد بيايمان از آن باز ندارن د.
مردم را به راه خدا دعوت كن و مشرك نباش و با خدا معبود ديگري را ب ه كم ك نخ وان .معب ودي )ك ه
انسان از تمام دستورهايش بدون چون و چرا اطاعت كند( غير از خدا وجود ندارد .هر چيزي از بين ميرود
مگر خدا .حكم فقط مال او است و شما )براي پس دادن حساب كارهايتان( پيش خدا برگردانده ميشويد«.
حكم يعني حكم كردن و قانونگذاري كردن و گفتن اينكه اينكار را بكن و اينكار را نكن.

ع
اح كام سورۀ نكبوت

آية  8ميفرمايد» :به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادرش نيكي كند .اگر آنها سعي كردند ك ه
چيزي را كه نميداني شريك من سازي از آنها اطاعت نكن .بازگش ت ش ما )ب راي رس يدگي ب ه حس اب
كارهايتان( پيش من است و من شما را از كارهائي كه ميكردي د آگ اه ميكن م «.اگرچ ه خودت ان آنه ا را
فراموش كرده باشيد.
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آيه  12و  13ميفرمايد» :افراد بي ايمان به افراد با ايمان گفتن د :از راه م ا پي روي كني د گن اهش
گردن ما )ما گناهان شما را به عهده ميگيريم( آنها گناهان ايشان را بر نميدارند .آنها دروغ ميگوين د .آنه ا
بار گناهان خود را به اضافه بار گناهان كساني را كه گمراه كردهاند به عهده دارند و روز قيامت از افتراهائي
كه ميزدند )و دروغهايي كه براي فريب ديگران ميگفتند( مورد بازخواست قرار ميگيرند«.
آيه  16ميفرمايد» :وقتي ابراهيم به قومش گف ت :اگ ر حقيق ت را بداني د اينك ه خ دا را عب ادت و
بندگي )اطاعت بي چون و چرا( بكنيد و از نافرماني او احتراز كنيد براي شما بهتر است«.
آية  36ميفرمايد :شعيب گفت» :خدا را عبادت )اطاعت بي چون و چرا( بكنيد و به روز آخ ر امي د
داشته باشيد و در زمين فساد نكنيد«.
آية  45ميفرمايد» :آنچه از قرآن به تو وحي شده بخوان و نم از را بپ ا دار .چ ون نم از انس ان را از
كارهاي زشت و ناروا باز ميدارد .مسلما ذكر خدا بزرگتر است .خدا كارهائي را كه ميكنيد ميداند«.
آية 46ميفرمايد» :با اهل كتاب فقط با بهترين روش بحث و گفتگو كنيد .غير از س تمكاران آنه ا و
بگوئيد :ما به قرآني كه به ما نازل شده و تورات و انجيلي كه به شما نازل شده ايمان آوردهايم .معبود م ا و
شما يكي است و ما تسليم او )مسلمان( هستيم«.
آيه  56ميفرمايد» :اي بندگان من كه )از من بدون چ ون و چ را اط اعت ميكني د و ب ه پيغم بري
محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد ،زمين من وسيع است .بن ابراين فق ط بن دگي )اط اعت ب ي
چون و چراي( مرا بكنيد «.البته امروزه مثل طول تاريخ انسان ه ر ج ا ب رود او را مجب ور ميكنن د ك ه از
قانوني كه انسانها ساختهاند پيروي كند نه از قانون خدا .ولي انسانها ميتوانند عاقلنه با ت وجه ب ه تم ام
امكانات و موانع ،ديگران را به عبادت خدا دعوت كنند و با اتحاد با آنه ا زمين ه آگ اه س اختن ديگ ران را
فراهم كنند و در آينده دور يا نزديك جهاني بسازند كه در آن فريبكاران نتوانند آنها را مجبور كنند ك ه از
دستور آنان كه به صورت قانون در ميآورند ،اطاعت كنند .با وسائل ارتباط جمعي امروزي اين ك ار خيل ي
آسان است فقط به اتحاد دينداران واقعي در سراسر جهان و استفاده از روزنامه و كتاب و راديو و تلويزيون
و اينترنت و سايت و روم احتياج دارد.
آيه  69ميفرمايد» :كساني كه در راه ما )ساختن يك دنياي پاك كه ما نشان دادهايم( كوشش كنند
ما راههاي خودمان را به آنها نشان ميدهيم .چون خدا با نيكوكاران است «.بشرط آنكه احكام خدا و راه ي
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را كه خدا به انسان در كتاب الهي نشان داده بشناسد و دقيقا مط ابق آن ك ار كنن د و از مط البي ك ه ب ه
ساختن يك دنياي پاك ربطي ندارد دوري كنند.

اح كام سورۀ روم

آية  30تا  32ميفرمايد» :به دين توحيدي رو آور كه فطرت خلق )مردم( را بر آن آفري ده .تب ديلي
در خلقت خدا وجود ندارد .دين درست چنين ديني است ولي بيشتر مردم نميدانند .در حالي كه به سوي
خدا بر ميگرديد ،از نافرماني او احتراز كنيد و نماز را بپ ا داري د و از مش ركان نباش يد .از مش ركاني ك ه
دينشان را فرقه فرقه كردند و به گروهها تقسيم شدند )هر دسته پيرو يك نف ر ش دند( و ه ر گروه ي ب ه
اعتقادات خود دلخوش است«.
آيه  38ميفرمايد» :حق خويشاوندان و تهيدستان و در راه ماندگان را بده .اينكار ب راي كس اني ك ه
دنبال رضاي خدا هستند بهتر است .چنين افرادي موفق و رستگار هستند«.
آيه  42ميفرمايد» :بگو :در زمين بگرديد و نگاه كنيد كه عاقبت كساني كه قبل از ش ما بودن د چ ه
بود .بيشتر آنها مشرك بودند«.
آيه  43ميفرمايد» :به دين درست و پايدار روي آور ،قب ل از اينك ه روزي بياي د ك ه از ط رف خ دا
برگشتي براي آن نيست .در آن روز مردم تقسيم ميشوند«.
آيه  60ميفرمايد» :استقامت )صبر( داشته باش چون وعده خدا درست است .كساني كه )به آخرت(
يقين ندارند تو را سبك )تحقير( نكنند«.

اح كام سورۀ لقمان

آية  13ميفرمايد» :هنگامي كه لقمان به فرزندش نصيحت كرد گفت :فرزندم براي خدا شريك نساز
چون شرك ظلم بزرگي است«.
آيه  14و  15ميفرمايد» :به انسان در بارة پدر و مادرش سفارش كرديم .مادرش او را حامله شد ،هر
روز ناتوانتر ميشد و از شير گرفتن او دو سال طول كشيد .به او سفارش كرديم كه از من و پدر و مادرت
قدرداني كن .بازگشت شما )براي رسيدگي بكارهايتان( پيش من است .اگر پدر و م ادرت كوش ش كردن د
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كه چيزي را كه نميداني شريك من سازي از آنها اطاعت نكن .ولي در دنيا با آنها بخوبي رفتار كن و از راه
كساني كه به اطاعت از من برگشتند پيروي كن .بازگشت شما )براي رسيدگي به حساب كارهايتان( پيش
من است و من شما را از كارهائي كه ميكرديد با خبر ميكنم«.
آيه  16و  17ميفرمايد :لقمان به پسرش گفت» :فرزندم ،اگر كار تو به اندازه دانه خردلي باشد و در
دل سنگي يا در آسمانها يا در زمين باشد خدا آن را پاي حساب ميآورد .چون خدا دقيق و آگ اه اس ت.
پسرم ،نماز را بپا دار و به كار نيك امر كن و از كار زشت نهي كن و در مصيبتي كه ب ه ت و ميرس د ص بر
داشته باش .اينها از كارهائي است كه تصميم قوي لزم دارد«.
آية  18و  19ميفرمايد» :با تكبهر از مردم رو برمگردان و در زمين ب ا غ رور راه ن رو چ ون خ دا آدم
خودستا و متكبر را دوست ندارد .در راه رفتنت ميانهرو باش )نه شل و وارفته راه برو نه با غرور( وص دايت
را پايين بيار )بلند صحبت نكن( چون زنندهترين صداها صداي الغ است«.
آية  21ميفرمايد» :وقتي به آنها گفته ميشود از آنچه خدا نازل كرده )از كتاب الهي( پي روي كني د
ميگويند )نه( ما از آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم )عقاي د و كاره اي پ درانمان( پي روي ميكني م ،اگرچ ه
شيطان آنها را به آتش سوزان جهنم دعوت كند «.مثل مردمان امروز جهان.
آيه  25ميفرمايد» :اگر از آنها بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را خلق كرده حتما ميگويند خ دا.
بگو ستايش )مدح و ثنا هم( مختص خدا است )نه افراد ديگر( .ولي بيشتر مردم اين را نميدانند «.و م داح
اين و آن و ديكتاتوران و قلدران و ثروتمندان زمان خود ميشوند.
آيه  33ميفرمايد» :اي مردم ،از نافرماني خداوندتان احتراز كنيد و از روزي بترسيد كه پدري جزاي
فرزندش را نميدهد و فرزندي ذرههاي جزاي پدرش را نميدهد )برخلف آنچه مسلمانان ميگوين د( وع ده
خدا حقيقت دارد) .روابط( زندگي دنيا و شيطان فريبكار شما را فريب ندهند«.

اح كام سورۀ سجده

آيه  29و  30ميفرمايد» :بگو :روز فتح ايمان آوردن افراد بي ايمان براي آنها فايدهاي ندارد و به آنها
مهلت )انجام دادن كارهاي خوب( داده نميشود .بنابراين از آنها روگردان باش و انتظار بكش چون آنها هم
انتظار ميكشند«.
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اح كام سورۀ احزاب
آيه  1تا  3ميفرمايد» :اي پيغمبر ،از نافرماني خدا احتراز كن و از افراد بي ايم ان و من افق اط اعت
نكن .چون خدا دانا و دستورهايش از روي حكمت است .و از آنچه از طرف خداوندت به ت و وح ي ميش ود
پيروي كن .چون خدا از كارهائي ك ه ميكني د خ بر دارد .و توك ل ب ه خ دا ك ن ،خ دا ب راي وك الت )و
كارسازي( كافي است«.
آيه  4و  5ميفرمايد» :خدا براي هيچ انساني دو قلب در درونش قرار نداده و همسراني را ك ه ظه ار
ميكنيد )آنها را مثل مادر خود ميخوانيد و همخوابگي با آنها را بر خود حرام ميكنيد( م ادر ش ما نس اخته
)حرفها حقيقت را واژگون نميسازد( و پسر خواندههاي شما را پسران شما نساخته .اين حرفي اس ت ك ه
زباني ميگوييد .خدا حقيقت را ميگويد و راه درست را )به شما( نشان ميده د .آنه ا را ب ه ن ام پدرانش ان
بخوانيد .اينكار پيش خدا عادلنهتر است .اگر پدرانشان را نميشناسيد آنها ب رادران دين ي ش ما و دوس ت
شما هستند .اشكالي بر شما بخاطر خطائي كه )در اثر ندانستن( ميكرديد وارد نيست ،ولي در ام وري ك ه
عمدا انجام ميدهيد مسئوليد .خدا آمرزنده و مهربان است«.
آيه  21ميفرمايد» :در كارهاي پيغمبر )در مورد استقامت در ك ار( سرمش ق )نم ونه( خ وبي ب راي
شما ،براي افرادي كه به خدا و روز آخرت ايمان و اميد دارند و زياد به ياد خدا هستند وجود دارد«.
آيه  41تا  43ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد،
زياد ياد خدا باشيد و صبح و شب او را به پاكي ستايش كنيد .او وجودي است كه با فرش تگانش ب ه ش ما
درود ميفرستند تا شما را از تاريكيها خارج كرده بسوي نور )روشنائي( ببرند .خدا نسبت به افراد با ايم ان
مهربان است«.
آيه  47و  48ميفرمايد» :به افراد با ايمان مژده بده كه از طرف خدا فض ل بزرگ ي دارن د و از اف راد
بيايمان و منافق پيروي نكن و به آزار و اذيت آنها توجهي نداشته باش و بر خ دا توك ل ك ن .خ دا ب راي
وكالت )و كارسازي( كافي است«.
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آيه  49ميفرمايد» :اي پيغمبر ،وقتي ب ا زن ان ب ا ايم ان ازدواج ميكني د و قب ل از اينك ه ب ا آنه ا
همخوابگي كنيد آنها را طلق ميدهيد ،نگاه داشتن عده بر آنها واجب نيست .ولي آنها را بهرهمند كنيد و
بخوبي رها كنيد «.عيبتراشي از آنها نكنيد.
آيه  53ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن و اشتباه نبودن احكام
آن( ايمان داريد وارد خانههاي پيغمبر قبل از اينكه به شما اجازه داده شود ،نشويد )خانههاي ديگران ه م
همينطور( مگر اينكه براي خوردن غذا به شما اجازه داده شود ،ب دون اينك ه ب ه ظرفه ا نگ اه كني د )و
منتظر آمدن غذا باشيد( .ولي وقتي دعوت شديد وارد شويد و بعد از اينك ه غ ذا خوردي د بي رون بروي د و
دنبال صحبت كردن نباشيد .اينكار پيغمبر را ناراحت ميكند ولي از ش ما خج الت ميكش د )ك ه ب ه ش ما
بگويد( ولي خدا از گفتن حقيقت خجالت نميكشد .وقتي از زنان چيزي ميخواهيد از پشت پرده بخواهيد.
اين براي پاكي دل شما و دل آنها بهتر است .سزاوار شما نيست كه باعث ناراحتي پيغمبر خدا ش ويد و ب ا
زنان پيغمبر بعد از او ازدواج نكنيد .اين كار پيش خدا گناه بزرگي است«.
آية  55ميفرماي د» :در م ورد پ دران و فرزن دان و ب رادران و پس ر ب رادر و پس ر خ واهر و زن ان و
كنيزانشان اشكالي بر آنها وارد نيست )كه جلوي آنها بدون حجاب باشند( از نافرماني خدا بترس يد ،چ ون
خدا شاهد هر چيزي است«.
آيه  56ميفرمايد» :خدا و فرشتگانش بر پيغمبر درود ميفرستند .اي افراد با ايمان ،بر پيغمبر درود
بفرستيد و كامل تسليم دستورهاي او باشيد«.
آية  59ميفرمايد» :اي پيغمبر ،به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنين بگو كه پوششهاي خود را ب ه
خود برگيرند .اين كار بهتر است تا شناخته شوند و مورد اذيت قرار نگيرند .خدا آمرزنده و مهربان است«.
آية  70و  71ميفرمايد» :اي افراد با ايمان ،از نافرماني خدا بترسيد و حرف درس ت بزني د .ت ا خ دا
كارهاي شما را اصلح كند و گناهان شمارا بيامرزد .كسي كه از خدا و پيغمبرش اطاعت كند قطع ا موف ق
شده است«.
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اح كام سورۀ سبأ

آية  39ميفرمايد» :بگو :خداوند من )مطابق قوانيني كه در جهان گذاشته و مطابق فع اليت درس ت
يا غلط مردم و امكانات و موانع محيط( روزي را براي هر كس از بندگانش كه بخواهد زياد يا كم ميكن د.
هر چيزي كه در راه خدا خرج كنيد خدا عوض آن را به شما ميدهد .او بهترين روزي دهنده است«.
آيه  46تا  50ميفرمايد» :بگو :من شما را به يك كار سفارش ميكنم .آن اين است كه دوتائي ي ا ب ه
تنهائي براي خدا قيام كنيد و بعد فكر كنيد .دوس ت ش ما )پيغم بر ص( دي وانه نيس ت .او فق ط قب ل از
فرارسيدن عذابي شديد به شما هشدار ميدهد .بگو :هر مزدي كه من از شما خواستهام براي خودتان است.
مزد من فقط بر عهده خدا است )چون براي او كار ميكنم( او شاهد ه ر چي زي اس ت .بگ و :خداون د م ن
حقيقت را ميگويد .او داناي غيبها است .بگو :حق آمد و باطل ديگر نميتواند كاري كند و ب ر نميگ ردد.
بگو :اگر من گمراه شوم بر ضرر خودم گمراه شدهام و اگر هدايت شوم به سبب چيزي اس ت ك ه از ط رف
خداوندم به من وحي شده .چون خدا شنوا و نزديك است«.

اح كام سورۀ فطر

آية  3ميفرمايد» :اي مردم ،نعمت خدا را بر خودتان يادآوري كنيد .آيا آفرينن دهاي غي ر از خ دا از
آسمان و زمين )بارش باران و قدرت رشد گياهان ك ه خ دا در آنه ا ق رار داده( ب ه ش ما روزي )خ وراك(
ميدهد؟ معبودي )وجودي كه قابل آن باشد كه انسان بدون چون و چ را از او اط اعت كن د( غي ر از خ دا
وجود ندارد) .بنابراين چه دروغهائي به شما گفته ميشود و( چگونه منحرف ميشويد؟«
آية  40ميفرمايد» :بگو :نظر شما در باره كساني كه غير از خدا به كمك ميخوانيد چيست؟ ب ه م ن
نشان بدهيد كه آنها چه چيزي در زمين آفريدهاند؟ يا در خلقت آسمانها شريك خدا بودهان د؟ي ا ب ه آنه ا
كتابي دادهايم كه آنها حال دليلي از آن دارند؟ اين طور نيست ،بلكه ستمكاران فقط به يكديگر وعدة دروغ
ميدهند«.

اح كام سورۀ يس

آية  20و  21ميفرمايد» :از دورترين نقط ه ش هر م ردي دوان دوان آم د و گف ت :اي ق وم م ن ،از
پيغمبران پيروي كنيد .از كساني پيروي كنيد ك ه از ش ما م زدي نميخواهن د و خودش ان راه ص حيح را
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شناختهاند «.در صورتي كه بيش تر نزدي ك ب ه هم ة روحانينماه ا دي ن را نش ناختهاند و از م ردم م زد
ميخواهند و بدون مزد صحبت نميكنند.
آيه  76ميفرمايد» :حرفهاي آنها تو را غمگين نكند.ما آنچ ه را پنه ان ميكنن د و آنچ ه را آش كار
ميكنند ميدانيم«.
آية  78و  79ميفرمايد» :براي ما ملثللي زد و خلقت خودش را فراموش كرد )كه هيچ چيز نبود و م ا
ذرات وجود او را گرد هم آورديم و او را خلق كرديم( و گفت چه كسي اين استخوانهاي پوس يده را زن ده
ميكند؟ بگو :آن را همان كسي زنده ميكند كه اولين بار )ذرات آن را گرد هم آورد و( آن را ساخت .او طرز
آفريدن هر چيز را ميداند«.

ّ
اح كام سورۀ صافت
آية  16تا  19ميفرمايد :منكران ميگويند» :آيا وقتي ما مررديم و خ اك و اس تخوان ش ديم دوب اره
زنده ميشويم؟! آيا پدران گذشته ما هم زنده ميشوند؟ بگو :آري ،با خواري زنده ميشويد .و آن فقط ي ك
فرياد است .و آن وقت آنها زنده ميشوند و نگاه ميكنند«.

اح كام سورۀ ص

آية  17ميفرمايد» :بر آنچه ميگويند صبر )حوصله( داشته باش و بنده ما داود قدرتمند را به خ اطر
داشته باش ،او توبه كننده بود«.
آية  26ميفرمايد» :اي داود ،ما تو را در زمين خليفه كرديم .بنابراين بي ن م ردم ب ه ح ق )مط ابق
واقع( حكم كن و از دلخواه خود پيروي نكن چون اين كار تو را از راه خدا )بسط عدالت در زمين( منحرف
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ميكند .كساني كه از راه خدا منحرف ميشوند بخاطر اينكه روز حساب را فراموش كردهاند ع ذاب ش ديدي
دارند«.
آيه  29ميفرمايد» :قرآن كتاب مباركي است كه ما آن را به تو نازل كرديم تا در آيات آن تدبهر كنند
)يعني در باره نتايج آن فكر كنند( و خردمندان توجه پيدا كنند «.متوجه شوند كه چه وظايفي ب ه عه ده
دارند.

اح كام سورۀ زمر
آية  2و  3ميفرمايد» :ما قرآن را به حق )از روي شايستگي( به تو نازل كرديم .بن ابراين خ دا را در

حالي كه دين را براي او خالص ميكني بندگي كن )خدا را با اخلص عبادت كن و هيچ چي ز ديگ ر را در
اين بندگي خود شريك او نكن( .بدان دين خالص مال خدا است )ديني كه فرد ديگري را اطاعت بي چون
و چرا بكني ،بدرد خدا نميخورد( كساني كه اوليائي غير از خدا گرفتند ميگويند :ما اينها را فقط براي اين
عبادت )اطاعت بي چون و چرا ميكنيم و در مقابلشان ابراز كوچكي( ميكنيم كه ما را به خدا نزديك كنند
)مثل بيشتر مسلمانان و مسيحيان( .خدا بين آنها در آنچه با هم اختلف نظر داشتند حكم ميكن د .چ ون
خدا آدم دروغگوي كافر را هدايت نميكند «.چون هيچكس وسيله نزديك ساختن مردم به خدا نيست.
آيه  7ميفرمايد» :اگر منكر شويد خدا از شما بي ني از اس ت ول ي كف ر )انك ار( را ب راي بن دگانش
نميپسندد .اگر سپاسگزاري كنيد خدا آن را براي شما ميپسندد .هيچكس بار گناه ديگري را بر نميدارد.
بعد پيش خداوندتان )براي رسيدگي به حساب كارهايت ان( ب ر ميگردي د و خ دا ش ما را از كاره ائي ك ه
ميكرديد آگاه ميكند )چون خودتان بيشتر آنها را فراموش كردهايد( چون خدا آنچه را كه در دله ا اس ت
ميداند «.چه رسد به كارها.
آيه  10ميفرمايد» :بگو :اي بندگان من كه )به پيغم بري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان
آوردهايد ،از نافرماني خداوندتان حذر كنيد .كساني كه در زندگي دنيا نيكي كنند پاداش خ وبي دارن د) .و
نيكوكاران در اين دنيا هم پاداش نيكي دارند (.زمين خدا وسيع است )اينجا به ش ما اج ازه نيك ي ك ردن
نميدهند به جائي برويد كه چنين كاري بتوانيد بكنيد( خدا پاداش افرادي را كه ص بر )اس تقامت( داش ته
باشند بطور كامل و بدون حساب به آنها ميدهد«.
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آيه  11تا  15ميفرمايد» :بگو :به من دستور داده شده كه در حالي كه دين را براي او خالص ميكنم
)هيچكس را در قانونگذاري شريك خدا نميكنم( خدا را بندگي كنم .و به من دستور داده شده ك ه اولي ن
مسلمان )به قرآن و تسليم در برابر قرآن( خودم باشم .من از اينكه نافرماني خداوندم را بكنم از ع ذاب روز
بزرگ )روز قيامت( ميترسم .بگو :من در حالي كه دين م را ب راي او خ الص ميكن م فق ط خ دا را بن دگي
)اطاعت بي چون و چرا( ميكنم .شما غير از او هر چه را خواستيد عبادت كنيد )گناه آن با خودتان اس ت(
بگو :ضرر كنندگان افرادي هستند كه بخودشان و خانوادهشان روز قيامت ض رر زدهان د .بداني د ك ه ض رر
آشكار )ضرر بزرگ( چنين ضرري است«.
آيه  39و  40ميفرمايد» :بگو :اي قوم من ،هر چه از دستتان برميآيد با م ن بكني د .م ن ه م ك ار
خودم را ميكنم .خواهيد دانست كه عذاب خوار كننده سراغ چه كسي خواهد آمد و عذاب دائم ي ب ر چ ه
كسي نازل ميشود«.
آيه  46ميفرمايد» :بگو :خداوندا ،اي آفريننده آسمانها و زمين ،اي داناي پنهان و آش كار ،ت و بي ن
بندگانت در باره آنچه كه با هم اختلف نظر داشتند حكم ميكني«.
آية  53تا  55ميفرمايد» :بگو :اي بندگان من كه به ضرر خود زيادهروي كردهاي د ،از رحم ت خ دا
مأيوس نشويد ،چون خدا همه گناهان را ميبخشد .او آمرزنده و مهربان است .ت وبه كني د )از انج ام دادن
دوباره گناهان دست برداريد( و به اطاعت از خدا برگرديد و قبل از اينكه عذاب بر ش ما وارد ش ود و هي چ
مددكاري نداشته باشيد تسليم حكم و نظر خدا باشيد .و از بهترين چيزي كه از طرف خداوندتان به ش ما
نازل شده )از قرآن( پيروي كنيد ،قبل از اينكه عذاب ناگهاني و بدون اين كه توجه داشته باشيد سراغ شما
بيايد«.
آية  64تا  66ميفرمايد» :بگو :اي افراد نادان ،آيا به من دس تور ميدهي د ك ه غي ر خ دا را بن دگي
)اطاعت بي چون و چرا( بكنم؟ )كاري كه همه ديندارنمايان بي اطلع از دين ميكنند (.به تو و كساني كه
قبل از تو بودند وحي شد كه اگر شرك بياوري عملت از بين ميرود و از زيانكاران خواهي بود .فقط خدا را
بندگي كن و از سپاسگزاران باش«.
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اح كام سورۀ غافر

آية  55ميفرمايد» :صبر داشته باش ،وعده خدا درست است و بخاطر گن اهت آم رزش بخ واه و ب ا
ستايش خداوندت او را شب و صبح به بزرگي ياد كن«.
آيه  60ميفرمايد» :خداوند شما گفت :مرا به كمك بخوانيد تا دعاي ش ما را اج ابت )قب ول( كن م.
كساني كه خود را بزرگتر از اين ميپندارند كه بندگي مرا بكنند )تسليم دستورهاي من باشند( با خ واري
وارد جهنم ميشوند«.
آيه  66ميفرمايد» :بگو :من نهي شدهام از اينكه كساني را كه شما غير از خدا ب ه كم ك ميخواني د
عبادت كنم .چون دليلهاي روشن از طرف خداوندم براي من آمده و به من دس تور داده ش ده ك ه فق ط
تسليم خداوند جهانيان )كليه افراد بشر( باشم«.
آيه  77ميفرمايد» :صبر )حوصله( داشته باش ،چون وعده خدا درست است .يا بعضي از عذابهايي را
كه به آنها وعده دادهايم به تو نشان ميدهيم )آن را ميبيني( يا جان تو را قبل از آن ميگيريم و آنها پي ش
ما برگردانده ميشوند«.

ّ
اح كام سورۀ فصلت
آيه  6ميفرمايد» :بگو :من فقط بشري مثل شما هستم )با تمام غرائز و امكانات وضعفهاي بش ري(
به من وحي ميشود كه معبود شما معبود واحدي است) .خ دا اس ت( .بن ابراين مس تقيما ب ه ط رف او و
اطاعت از او برويد و از او طلب آمرزش كنيد .واي بر مشركين«.
آيه  30ميفرمايد» :كساني كه گفتند :ارباب ما )كسي كه به ما فرمان ميدهد چه كاري بكنيم و چه
كاري نكنيم( فقط خدا است )نه رهبران انقلب و كودتا و نمايندگان بي اطلع مجلس( بعد هم در اينك ار
استقامت ورزيدند فرشتگان بر آنها نازل ميشوند كه نترسيد و غمگين نشويد و با مژده بهشتي كه به ش ما
وعده داده شده شاد باشيد«.
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آية  34تا  36ميفرمايد» :خوبي با بدي مساوي نيست .كارهاي بد )و سخنان دشمنان( را ب ا خ وبي
جواب بده و دفع كن .آنوقت بين تو و دشمنت دوستي صميمانهاي بوجود ميآيد .البته به اين مرحله فقط
افرادي كه صبر )حوصله( داشته باشند ميرسند و فقط كساني كه بهره بزرگي از اخلق نيكو دارن د ب ه آن
ميرسند .وقتي شيطان تو را وسوسه كرد )كم حوصله شدي( به خدا پناه ببر .چون او ش نوا و دان ا اس ت«.
حرفهاي شما را ميشنود و از حالت شما اطلع دارد.
آيه  37ميفرمايد» :يكي از آيات خدا شب و روز و خورشيد و ماه اس ت .در مقاب ل خورش يد و م اه
سجده نكنيد و اگر فقط خدا را بندگي ميكنيد ،به خدائي كه آنها را آفريده سجده كنيد«.

اح كام سورۀ شوري

آية  13ميفرمايد» :خدا براي شما در دين همان چيزي را قانونگذاري كرد كه نوح را به آن سفارش
كرده بود و همان چيزي است كه به تو وحي كرديم و همان چيزي است كه ابراهيم و موس ي و عيس ي را
به آن سفارش كرديم كه دين )دستورهاي خدا( را اجرا كنيد )عادل باشيد( و در آن تفرقه نداشته باش يد.
قبول اينكاري كه مشركين را به آن دعوت ميكني براي آنها سخت است )نميتوانند دست از تفرقههاش ان
بردارند( .خدا هر كس را كه بخواهد براي خود انتخاب ميكند و هر كس را كه به سوي او برگ ردد ه دايت
ميكند «.اينكار براي مشركين امروزي هم سخت است.
آية 15ميفرمايد» :مردم را به اينكار )اجراي دين و تفرقه نداشتن در آن( دعوت كن و همانطور ك ه
به تو دستور داده شده در اينكار استقامت داشته باش و از دلخواه مردم مشرك پيروي نكن و بگو :م ن ب ه
هر كتابي كه خدا نازل كرده ايمان دارم و به من دستور داده شده كه بين شما به عدالت رفتار كن م .خ دا
ارباب ما و ارباب شما است .كارهاي ما مال ما و كارهاي شما مال شما است .بحثي بين م ا و ش ما نيس ت
)بايد ببينيم خدا كه ارباب ما است چه دستوري ميدهد( خدا م ا را جم ع ميكن د .و بازگش ت م ا )ب راي
رسيدگي به كارهايمان( پيش او است«.
آيه  23ميفرمايد» :اين )بهشت( چيزي است كه خدا بن دگانش را ك ه ايم ان آورده و ك ار درس ت
كردهاند به آن بشارت )مژده( ميده د .بگ و :م ن ب راي راهنم ائي كردنت ان از ش ما م زدي ج ز دوس تي
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خويشاوندان )يا تقرب به خدا( نميخواهم .كسي كه كار نيك كند در آن مورد بر نيكي او اض افه ميكني م.
چون خدا آمرزنده و مهربان است«.

اح كام سورۀ زخرف

آية  64ميفرمايد :عيسي گفت» :خدا ارباب من و ارباب شما است ،بنابراين او را بن دگي كني د .راه
راست اين است«.
آية  81ميفرمايد» :بگو :اگر خداوند رحمان فرزندي داشت من اولين عبادت كننده او بودم«.
آيه  83ميفرمايد» :آنها را به حال خود بگذار تا در افكار باطل خود فرو روند و بازي كنن د ت ا روزي
را كه به آنها وعده داده شده ملقات كنند«.

سورۀ دخان :

حكم ندارد

اح كام سورۀ جاثيه

آية  14ميفرمايد» :به افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهاند ،بگو :از
اشتباه افرادي كه اميد رسيدن روزهاي خدا را ندارند چشمپوشي كنند تا خدا هر دستهاي را مطابق كاري
كه ميكردند جزا بدهد«.
آيه  18ميفرمايد» :تو را بر شريعتي قرار داديم ،از آن پيروي ك ن و از دلخ واه اف راد ن ادان پي روي
نكن«.
آية  26ميفرمايد» :بگو :خدا به شما جان ميدهد و بعد جان شما را ميگي رد .بع د روز قي امت ك ه
شكهي در آن نيست شما را جمع ميكند .ولي بيشتر مردم اين حقيقت را نميدانند«.

اح كام سورۀ احقاف
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آية  4ميفرمايد» :بگو :نظر شما در باره آنچه غير از خدا به كمك ميخوانيد )دعا ميكنيد( چيس ت؟
به من نشان بدهيد چه چيزي در زمين خلق كردهاند يا در خلقت آسمانها شريك خدا بودهاند؟ اگر راس ت
ميگوييد كتابي قبل از اين يا نشانهاي از علم براي من بياوريد«.
آية  9ميفرمايد» :بگو :من اولين پيغمبر نيستم و نميدانم با من و شما چ ه خواه د ش د) .ب رخلف
آنچه مسلمانان بي اطلع از قرآن ميگويند( .من فقط از آنچه به من وحي ميش ود پي روي ميكن م و فق ط
آشكارا به شما هشدار ميدهم «.و شما را از عاقبت كارتان برحذر ميدارم.
آية  10ميفرمايد» :بگو :چه ميگوييد اگر قرآن از جانب خ دا باش د و ش ما منك ر آن ش ده باش يد
)يعني قيامت را قبول نداشته باشيد( در صورتيكه شاهدي از بنياسرائيل بر مثل آن ش هادت داد و ايم ان
آورد ولي شما تكبهر ورزيديد )و منكر شديد( .خدا افراد ظالم را هدايت نميكند«.

ح س محّ
ا كام ورۀ مد

آية  4تا  6ميفرمايد» :وقتي در جنگ با افراد بي ايمان برخورد كرديد گردنشان را بزني د )چ ون در
جنگ شيريني و نان و حلوا تعارف و خير نميكنند( و وقتي كه بسياري از آنها را كشتيد ،بندها را محك م
كنيد )آنها را به بند بكشيد( آنگاه يا منهت گذاشته آزادشان كنيد يا خونبها از ايشان بگيريد ت ا جن گ ب ه
پايان برسد .اينكار بخاطر اين است كه اگر خدا ميخواست از آنها انتقام ميگرفت .ولي ميخواهد شما را با
يكديگر امتحان كند .كساني كه در راه خدا كشته شدند خدا كارهايشان را تباه نميكند )و پاداششان را از
بين نميبرد (.آنها را هدايت ميكند و وضعشان كارشان را اصلح ميكند و آنها را وارد بهشتي ك ه ب ه آنه ا
معرفي كرده ،ميكند«.
آيه  19ميفرمايد» :بدان كه معبودي )كه بدون چون و چرا از تمام دس تورها و نظره ايش اط اعت
كني( غير از خدا وجود ندارد .از خدا بخاطر گناهت و براي گناه مردان و زنان با ايمان آمرزش بخواه .خ دا
)محل( آمدن و رفتن و جاي شما را ميداند«.
آية  33ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د ،از
خدا و پيغمبر اطاعت كنيد و كارهاي خود را از بين نبريد«.
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آيه  35ميفرمايد» :سست نشويد و آنها را به صلح دعوت نكنيد ،در صورتيكه شما برتريد و خ دا ب ا
شما است و پاداش اعمالتان را كم نميكند )و كارهايتان را بي نتيجه نميگذارد«(.

فت
اح كام سورۀ ح

آية  11ميفرمايد» :افرادي از اعراب كه در جنگ شركت نكردند به تو ميگويند :اموال و خانواده م ا،
ما را مشغول كرد )سرگرم رسيدگي به آنها بوديم وگرنه در جنگ شركت ميكرديم (،بنابراين ب راي م ا از
خدا آمرزش بخواه .زباني چيزي ميگويند كه قلبا اعتقادي به آن ندارند .به آنها بگو :چ ه كس ي ذرهاي در
مقابل خدا اختياري چيزي را دارد اگر بخواهد به شما ضرري بزند يا نفعي برس اند؟ خ دا از كاره ايي ك ه
ميكنيد اطلع دارد «.ميداند بهانهتراشي شما بهانه بود يا واقعيت.
آية  15ميفرمايد» :وقتي براي گرفتن غنايم حركت ميكنيد ،كساني كه در جنگ شركت نكردهان د
ميگويند :بگذاريد ما هم با شما بيائيم .ميخواهند سخن خدا را عوض كنند .بگو :هرگز با ما نخواهي د آم د.
خدا قبل چنين گفته .خواهند گفت :به ما حسادت ميكنيد .آنها فقط كمي ميفهمند«.
آيه  16ميفرمايد» :به صحرانشيناني كه در جنگ شركت نكردند بگو :به جنگ افرادي ق وي دع وت
ميشويد كه با آنها بجنگيد يا تسليم شوند )و اسلم آورند( .اگر اطاعت كنيد )در جنگ شركت كنيد( خ دا
پاداش خوبي به شما ميدهد و اگر همانطور كه قبل قبول نكرديد باز هم قبول نكنيد ،خدا ش ما را ع ذاب
پر دردي خواهد كرد«.

اح كام سورۀ حجرات

آيه  1و  2ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايم ان آوردهاي د،
قبل از خدا و پيغمبر ،خودتان را جلو نيندازيد) .بر آنان پيشي نگيري د( و از نافرم اني خ دا اح تراز كني د.
چون خدا شنوا و دانا است .اي افراد با ايمان صدايتان را از صداي پيغمبر ب التر نبري د )بلن دتر نكني د( و
همانطور كه با هم بلند صحبت ميكنيد با پيغمبر بلند صحبت نكنيد مبادا بدون اين ك ه مت وجه باش يد
پاداش كارهايتان از بين برود«.
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آيه  6ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايم ان آوردهاي د ،اگ ر
فاسقي )كسي كه از احكام خدا اطاعت نميكند( خبري براي شما آورد اول درستي آن را روشن كنيد مبادا
از روي ناداني صدمهاي به قومي وارد كنيد و بعد از كردة خود پشيمان شويد«.
آيه  7ميفرمايد» :بدانيد كه پيغمبر خدا بين شما است .اگر در خيلي از كارها از شما اط اعت كن د
دچار زحمت ميشويد .ولي خدا براي شما ايمان را محبوب داش ته و آن را در دلت ان زين ت داده و كف ر و
نافرماني و سركشي را براي شما ناخوشايند ساخته .چنين افرادي راه صحيح را شناختهاند«.
آيه  9ميفرمايد» :اگر دو دسته از افراد با ايمان با هم جنگيدند بين آنها را اصلح كنيد .اگر يك ي از
آنها به ديگري ظلم كرد )تجاوز كرد( با دسته متجاوز بجنگيد ت ا ب ه اط اعت از ام ر خ دا ب ازگردد .اگ ر
برگشت ،بين آنها را به عدالت اصلح كنيد و عدالت به خرج دهيد .چون خدا عادلن را دوست دارد«.
آيه  10ميفرمايد» :افراد با ايمان )مسلمانان( ب رادر ه م هس تند .بي ن برادرانت ان را اص لح كني د
)برخلف آنچه مدعيان مسلماني ميكنند( و از نافرماني خدا احتراز كنيد تا مورد رحم خدا قرار گيريد«.
آيه  11ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن و بدون اشتباه ب ودن
آن( ايمان آوردهايد ،دستهاي دسته ديگر را مسخره نكند .بسا كه مسخره شدگان از مسخره كنندگان بهتر
باشند .زنها هم زنهاي ديگر را مسخره نكنند .بسا كه مسخره شدگان بهتر از مسخره كنندگان باش ند .و
از هم عيبجويي نكنيد و لقب زشت به هم ندهيد .اسم زشت بعد از ايمان بد است .كساني كه توبه نكنن د
)از اينكار دست بر ندارند( ستمكار هستند«.
آيه  12ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د ،از
بسياري از گمانها خودداري كنيد .چون بعضي از گمانها گناه است .در كارهاي خصوص ي ه م تجس س
نكنيد و بعضي از شما در غياب ديگري عيب او را نگويد .آيا كسي از شما دوست دارد گوشت ب رادر م رده
خود را بخورد؟ )غيبت مثل چنين كاري است( شما از چنين ك اري خوش تان نميآي د .از نافرم اني خ دا
احتراز كنيد .چون خدا توبهپذير مهربان است«.
آيه  14ميفرمايد» :باديه نشينان )خيمه نشينان( گفتند :ايمان آورديم .بگو :ايمان نياوردهايد ،بلك ه
بگوئيد تسليم )قدرت مسلمانان( شدهايم و هنوز ايمان وارد قلبهاي شما نشده .اگ ر از خ دا و پيغم برش
اطاعت كنيد پاداش كار شما را ذرهاي كم نخواهد گذاشت .چون خدا آمرزنده و مهربان است«.
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آيه  16و  17ميفرمايد» :بگو :آيا خدا را به دينداري خود آگاه ميكنيد؟ در صورتيكه خ دا آنچ ه را
كه در آسمانها و زمين است ميداند .خدا هر چيزي را ميداند .بر تو منهت ميگذارند كه مس لمان ش دهاند.
بگو :منهت مسلماني خود را بر من نگذاريد بلكه اگر واقعا راست ميگوييد و تسليم خدا شدهايد خدا بر شما
منهت دارد چون شما را به ايمان هدايت كرده«.

اح كام سورۀ ق

آية  39تا  41ميفرمايد» :نسبت به حرفهائي كه ميزنند صبر داشته باش )ناراحت نباش و حوصله
به خرج بده( و قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب با ستايش خداوندت او را تسبيح بگو و در قسمتي از
شب و پس از سجدهها نيز او را تسبيح بگو .و روزي كه ندا دهنده از جاي نزديكي ندا ميدهد به آن گ وش
كن«.

اح كام سورۀ ذاريات
آيه  50و  51ميفرمايد» :به خدا پناه ببريد .من از طرف خدا ب راي ش ما هش دار دهن ده آش كاري

هستم )كه شما را از عاقبت كارهاي غلط بر حذر ميدارم( .و با خدا معبود ديگ ري نگيري د )مطي ع ب دون
چون و چراي كسي و مقامي و سازماني غي ر از خ دا نباش يد( م ن از ط رف او ب ه ش ما آش كارا هش دار
ميدهم«.
آيه  55ميفرمايد» :تذكر بده .چون تذكر به افراد با ايمان فايده ميرساند «.مفيد است.

اح كام سورۀ طور

آيه  16ميفرمايد» :وارد جهنم شويد ،چه صبر داشته باشيد چه صبر نداشته باش يد برايت ان فرق ي
نميكند .جزاي كارهايي كه ميكرديد به شما داده ميشود«.
آية  48و  49ميفرمايد» :منتظر حكم خداوندت باش ،تو زيرنظر ما هستي .و وقتي بلند ميشوي ب ه
ستايش خداوندت تسبيح بگو .و قسمتي از شب و موقع ناپديد شدن ستارگان هم او را تسبيح بگو«.
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س نج
ورۀ م  :حكم ندارد
سورۀ قمر:

حكم ندارد

اح كام سورۀ رحمان
آيه  7تا  9ميفرمايد» :خداي رحمان آسمان را برافراشت و ميزان )وسيله سنجش( را قرار داد .تا در
ميزان طغيان )سركشي( نكنيد .و بر پاية عدالت وزن كنيد و در وزن كم نگذاريد «.كم فروشي نكنيد.

اح كام سورۀ واقعه

آيه  74ميفرمايد» :به نام خداوند بزرگت تسبيح بگو«.

اح كام سورۀ حديد

آيه  7ميفرمايد» :به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد و از آنچه از ديگران به شما رسيده انفاق كني د.
)در راه دين و ساختن يك دنياي پاك خرج كنيد( افرادي از شما كه ايمان آوردند و انفاق كردن د پ اداش
بزرگي دارند«.
آيه  10ميفرمايد» :چرا در راه خدا انفاق نميكنيد .در صورتي كه ميراث آسمانها و زمين مال خدا
است )ميميريد و هر چه داريد به جا ميگذاريد (.كسانيكه قبل از فتح انفاق كردند و در راه خدا جنگيدند
با كسانيكه بعدا اين كار را كردند مساوي نيستند درجة آنها بالتر از درجة كساني اس ت ك ه بع د از فت ح
انفاق كردند و در راه خدا جنگيدند .ولي خدا به همة آنها وعده خوبي داده است )امها پ اداش آنه ا مس اوي
نيست( خدا از كارهائي كه ميكنيد خبر دارد «.ميداند نيهت و كار شما در اين دو موقع با هم مساوي نبوده.
آيه  16ميفرمايد» :آيا وقت آن نشده كه افراد با ايمان دلشان براي ذكر )يادآوري( خدا و حقهي ك ه
نازل كرده فروتن شود؟ و مثل كساني كه قبل به آنها كتاب داده ش د نباش ند؟ ك ه چ ون زم ان ط ولني
سپري شد دلشان سخت شد وعده زيادي از آنها ديگر از فرمان خدا اطاعت نميكردند«.
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آية  20ميفرمايد» :بدانيد كه زندگي دنيا )براي افراد( فق ط ب ازي و س رگرمي و زين ت )تجمه ل( و
فخرفروشي بين خودتان و زياده خواهي نسبت به هم در مال و فرزند است) .اص ل ب ه فك ر س اختن ي ك
دنياي پاك كه در آن واقعا راحت و بدون دغدغه خاطر باش ند نيس تند( مث ل ب اران تن دي ك ه رويان دن
گياهانش كشاورزان را به تعجهب بيندازد ولي بعد ميبيني ك ه زرد ش ده و خ رد و خاش اك ميش ود و در
آخرت هم عذاب شديد و هم آمرزش و رضايت خدا )هر دو( وجود دارد )ت ا ش ما ك دام را انتخ اب ك رده
باشيد( و زندگي دنيا فقط وسيلة فريب انسان است«.
آية  21ميفرمايد» :به سوي آمرزش الهي و بهشتي كه پهناي آن به اندازه پهن اي آس مان و زمي ن
است ،بشتابيد كه براي افرادي كه به خدا و رسولش ايمان آوردهاند آماده شده .اين فضل خدا است كه آن
را به هر كس كه بخواهد )مطابق كاري كه كردهاند( ميدهد .خدا صاحب فضل بزرگي است«.
آيه  23ميفرمايد ...» :تا بر آنچه از دست شما رفته افسوس نخوريد و براي آنچه خدا ب ه ش ما داده
شادي نكنيد .خدا افراد خودپسند فخر فروش را دوست ندارد«.
آية  25ميفرمايد » :پيغمبرانمان را با دليلهاي روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و وسيله س نجش
)درست از نادرست( نازل كرديم براي اين كه مردم عدالت را برقرار كنند و آهن را كه در آن سختي بسيار
است و منافعي براي مردم دارد نازل كرديم تا خ دا اف رادي ك ه او و پيغم برانش را )در راه س اختن ي ك
دنياي پاك كه در آن عدالت حكمفرمائي كند( ياري ميكنند بشناسد .خ دا نيرومن د و توان ا اس ت «.اگ ر
ميخواست خودش چنين دنيائي بسازد توانائي آن را داشت ولي ميخواهد انسانها چنين دنيائي را بسازند.
آيه  28ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د ،از
نافرماني خدا احتراز كنيد و به پيغمبرش ايمان بياوريد )ايمان ش ما اس مي و ادع ائي نباش د( ت ا خ دا از
رحمت خودش دو برابر به شما )پاداش( بدهد و براي شما نوري قرار بدهد كه با آن راه )صحيح را( بروي د
و شما را بيامرزد .خدا آمرزنده و مهربان است«.

اح كام سورۀ مجادل

آيه  8ميفرمايد» :آيا كساني را كه از نجوا كردن )در گوشي صحبت كردن( نهي شدهاند نديدي ك ه
باز به آنچه از آن نهي شدهاند بر ميگردند )دوباره با هم در گوشي صحبت ميكنند( و به گناه و دش مني و
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نافرماني پيغمبر در گوشي حرف ميزنند و پيش تو كه ميآيند ،به صورتي با تو سلم و خ وش آم دگويي
ميكنند كه خدا آن طور با تو خوش آمدگويي نكرده است و در دل خود ميگويند چرا خدا ما را به خ اطر
آنچه ميگوئيم عذاب نميكند؟!! جهنم براي آنها كافي است كه وارد آن ميشوند .جهنم بدجائي است«.
آيه  9ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد ،وق تي
نجوا ميكنيد از روي گناه و دشمني و نافرماني پيغمبر نجوا نكنيد ،بلكه براي نيكي و تقوا نج وا كني د و از
نافرماني خدائي كه )براي پس دادن حساب كارهايتان( پيش او جمع خواهيد شد بترسيد«.
آيه  11ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د،
وقتي در مجالس به شما گفته ميشود جا باز كنيد ،اينكار را بكنيد) .جا براي ديگران باز كنيد( تا خ دا در
كار شما گشايش ايجاد كند .و وقتي به شما گفته ميشود برخيزيد ،برخيزيد) .بلند شويد( خدا مقام افراد با
ايمان و دانشمند را به درجات بال ميبرد .خدا از همة كارهائي كه ميكنيد خبر دارد«.
آيه  12ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهايد ،وقتي
با پيغمبر در گوشي صحبت ميكنيد قبل از آن صدقهاي بدهيد .اين كار براي شما بهتر و پاكتر است .اگر
چيزي براي صدقه دادن پيدا نكرديد خدا آمرزنده و مهربان است«.
آيه  13ميفرمايد» :آيا از اينكه قبل از در گوشي صحبت كردنتان ص دقه بدهي د ترس يديد؟ وق تي
اينكار را نكرديد و خدا توبه شما را پذيرفت پس نماز را بپا داريد و زكات بدهيد و از خدا و رسولش اطاعت
كنيد .خدا از كارهائي كه ميكنيد با خبر است«.
آيه  22ميفرمايد» :افرادي را كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند پيدا نميكني كه ب ا كس انيكه ب ا
خدا و پيغم برش مخ الفت ميكنن د دوس تي كنن د اگرچ ه پدرانش ان ي ا فرزندانش ان ي ا برادرانش ان ي ا
خويشانشان باشند .اين افراد كساني هستند كه خدا بر دلشان ايمان را نوشته و آنهارا با روح ي از خ ودش
تأييد )تقويت( كرده .آنها را وارد بهشتهائي ميكند كه در آن نهرها روان است و هميشه در آن ميمانن د.
خدا از آنها راضي است و آنها هم از خدا راضي هستند .آنها حزب خدا هستند .بدانيد كه حزب خدا موف ق
و رستگارند«.
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حش
اح كام سورۀ ر
آية 7ميفرمايد» :آنچه خدا )از غنايم جنگي( از اهل شهرها به پيغمبرش برگرداند متعلق ب ه خ دا و
پيغمبر و خويشان و يتيمان و تهيدستان و در راه ماندگان است ت ا بي ن ثروتمن دان ش ما دس ت بدس ت
نگردد .آنچه پيغمبر )مطابق دستور خمس( به شما داد ،بگيريد و آنچه پيغمبر )مطابق دستور فيرء( شما را
از آن نهي كرد ،از آن دست بكشيد .از نافرماني خدا بترسيد )حذر كنيد( چون مجازات خدا شديد است«.
آيه  10ميفرمايد» :كساني كه بعد )از مهاجر و انصار( آمدند ميگويند :خداوندا ،ما و برادرانمان را كه
قبل از ما ايمان آوردند بيامرز و در دل ما كينهاي نسبت به افراد با ايمان )مسلمانان( قرار ن ده .خ دايا ت و
دلسوز و مهربان هستي«.
آية  18ميفرمايد» :اي افراد با ايمان ،از نافرماني خدا بترسيد و هر كسي باي د ببين د ب راي ف رداي
خود چه كاري كرده است .از نافرماني خدا حذر كنيد .چون خدا از كارهائي كه ميكنيد خبر دارد«.
آيه  19ميفرمايد» :شما مثل كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا هم توجه به خودش ان
را از خاطرشان برد .آنها افرادي هستند كه از خدا اطاعت نميكنند«.

اح كام سورۀ ممت نهح

آية  1ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغم بري محم د ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د،
دشمن من و دشمن خودتان را به دوستي و پشتيبان خود نگيريد .شما با آنها اظه ار دوس تي ميكني د در
حالي كه آنها منكر سخن حقهي هستند كه براي شما آمده .پيغمبر و شما را به خاطر اينك ه ب ه خ دا ك ه
ارباب شما است ايمان آوردهايد از ديارتان بيرون ميكنند .اگ ر ب راي جه اد )كوش ش( در راه م ن )در راه
ساختن يك دنياي پاك( و بدست آوردن رضاي خدا خارج ش دهايد چ را پنه اني ب ا آنه ا اظه ار دوس تي
ميكنيد؟ من آنچه را پنهان يا آشكار ميكنيد بهتر از همه ميدانم .كسي از شما كه چنين كاري كند خيلي
گمراه شده است«.
آيه  4و  5ميفرمايد» :نمونه و سرمشق خوبي براي شما در كار ابراهي م و كس اني ك ه ب ا او بودن د
وجود دارد .وقتي به قومشان گفتند :ما از شما و آنچه غير از خدا بندگي ميكنيد بيزاري م .م ا ك ار ش ما را
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قبول نداريم و بين ما و شما براي هميشه دشمني و كينه بوجود آمده مگر اينكه به خ داي يگ انه )ب دون
وجود شريكاني كه تصور ميكنيد( ايمان بياوريد .غير از سخن ابراهيم به پدرش كه گفت :براي ت و از خ دا
طلب آمرزش ميكنم ولي براي اجابت دعايم ضمانتي از طرف خدا ندارم .خدايا ،بر تو توكهل كردهايم و ب ه
سوي تو )اطاعت از دستورهاي تو( بر ميگرديم و بازگشت همه پيش تو است .خدايا ،ما را وسيله آزم ايش
براي افراد بي ايمان قرار نده و ما را بيامرز .خدايا تو توانا و حكيم هستي «.كارهايت از روي حكمت و عل م
همه جانبه است.
آيه  8و  9ميفرمايد» :خدا شما را از نيكي كردن و عدالت كردن نسبت به كساني كه در بارة دين با
شما نجنگيدند و شما را از سرزمينتان بيرون نكردند نهي نميكند .چون خدا اف راد ع ادل را دوس ت دارد.
خدا شما را فقط از دوستي با كساني كه به خاطر دينتان با شما جنگيدند و شما را از س رزمينتان بي رون
كردند و براي بيرون كردن شما به هم كمك كردند ،نهي ميكند .كساني كه آنها را دوست و پشتيبان خود
بگيرند ظالم هستند«.
آيه  10ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د،
وقتي زنان با ايمان مهاجر پيش شما آمدند آنها را امتحان كنيد .خ دا ايم ان آنه ا را به تر ميدان د .اگ ر
فهميديد كه ايمان دارند آنها را پيش كفار برنگردانيد .آنها ديگر براي ش وهران كافرش ان حلل نيس تند و
شوهران كافرشان هم ديگر براي آنها حلل نيستند .به شوهران كافرشان هر چه خرج اي ن زن ان كردهان د
بدهيد و اشكالي براي شما ندارد كه با آنها ازدواج كنيد در صورتيكه مهريه آنها را به آنه ا بدهي د .و عق د
كفار را دستاويز قرار ندهيد .و شما بايد خرجي را كه براي آنها )ب راي زنانت ان ك ه كف ر را ترجي ح داده و
پيش آنها رفتهاند( كردهايد از آنها بخواهيد و آنها بايد خرجي را كه )براي زنانشان كه ايمان را ترجيح داده
و پيش شما آمدهاند( كردهاند از شما بخواهند .اين حكم خدا است كه بين شما حكم ميكن د .خ دا دان ا و
حكيم است«.
آية  11ميفرمايد» :اگر چيزي از آنچه خرج همسرانتان كردهايد پيش كفار ماند و از دستتان رفت و
مقابله به مثل كرديد ،به كساني كه زنانشان رفتهاند به ان دازه خرج ي ك ه كردهان د بدهي د و از نافرم اني
خدايي كه به او ايمان داريد بترسيد«.
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آيه  13ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و اله ي ب ودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د،
گروهي را كه مورد خشم خدا قرار گرفتهاند دوست و پشتيبان خود نگيريد .آنها از آخ رت ناامي د ش دهاند
همانطور كه افراد بي ايمان از مردگان نااميد شدهاند«.

اح كام سورۀ صف

آية  2و  3ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايم ان آوردهاي د،
چرا چيزي ميگوئيد كه به آن عمل نمكنيد؟ اگر حرفي بزنيد كه به آن عم ل نميكني د پي ش خ دا گن اه
بزرگي است كه باعث خشم او ميشود«.
آيه  10تا  13ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان داريد )و
آن را خالي از اشتباه ميدانيد( آيا تجارتي را كه شما را از عذاب دردناك نجات بدهد به شما نشان ب دهم؟
به خدا و پيغمبرش ايمان داشته باشيد و با مال و جان خود در راه خدا )در راه ساختن دني اي پ اكي ك ه
خدا ميخواهد( كوشش كنيد .اينكار به نفع شما است اگر حقيقت را درك ميكنيد .خ دا گناه ان ش ما را
ميبخشد و شما را وارد بهشتهائي ميكند كه نهرها در آن روان اس ت و وارد منزله اي نيك و در بهش ت
جاويد ميكند .اين موفقيت بزرگي است .و چيز ديگري كه دوست داريد ،ياري خدا و پيروزي سريع است.
اين بشارت را به مؤمنين بده «.همانطور كه در عرض دو سال مؤمنين به آن رسيدند.
آيه  14ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايم ان آوردهاي د )ب ا
كارهاي خود و در راه ساختن يك دنياي پاك خدا را ياري كنيد و( مددكار خدا باشيد«.

اح كام سورۀ جمعه

آية  6و  7ميفرمايد» :بگو :اي يهوديان ،اگر تصور ميكنيد كه در بين مردم فقط شما محبوب خ دا
هستيد ،اگر راست ميگويي د آرزوي م رگ كني د .ب ه خ اطر كاره ائي ك ه كردهان د هرگ ز آرزوي م رگ
نميكنند .خدا افراد ظالم را ميشناسد«.
آية  9و  10ميفرمايد » :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن قرآن( ايمان آوردهاي د،
وقتي نداي نماز جمعه داده شد به ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را ترك كنيد .اگ ر مت وجه حقيق ت
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باشيد ميدانيد كه اينكار به نفع شما است .وقتي نماز تمام شد در زمين پخش شويد )دنبال كارتان برويد(
و دنبال فضل خدا )كسب روزي( برويد و خدا را زياد ي اد كني د ت ا رس تگار ش ويد «.ي اد خ دا ودر فك ر
رسيدگي به كارهايتان در روز قيامت باشيد تا كار بد نكنيد.

اح كام سورۀ منافقون

آية  4ميفرمايد» :وقتي افراد منافق )دو رو كه ادعاي مسلماني ميكنند ولي مسلمان و تسليم حك م
و نظر خدا نيستند( را ميبيني بدنهايشان باعث تعجب تو ميشود )در صورتيكه خدا شهادت ميده د ك ه
افراد منافق دروغگو هستند و وقتي ميگويند ما مسلمانيم دروغ ميگويند( اگ ر ح رف بزنن د ب ه حرفش ان
گوش ميدهي .آنها مثل چوبي هستند كه به ديوار تكيه داده شدهاند .خيال ميكنند هر ص دائي ب ر ض د
آنها است .آنها دشمن هستند ،از آنها حذر كن )مواظب باش( .خدا آنها را بكشد چگ ونه دروغ ميگوين د )و
اين چنين از حق روگردان هستند«(.
آيه  7ميفرمايد» :افراد منافق ميگويند :به كساني كه اطراف پيغمبر هستند كمك مالي نكنيد ت ا از
اطراف او پراكنده شوند .در صورتيكه گنجهاي آسمانها و زمين مال خدا است ول ي اف راد من افق اي ن را
نميفهمند«.
آيه  9ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي بودن ق رآن( ايم ان داري د ،م ال و
فرزندتان شما را از ياد خدا غافل نكند .كساني كه اينكار را بكنند زيانكار هستند«.
آية  10ميفرمايد» :از آنچه روزي شما كردهايم قبل از اين كه مرگ سراغ ش ما بياي د انف اق كني د.
قبل از اين كه شخصي بگويد :خدايا ،چرا مرگ مرا تا مدت كوتاهي به عقب نينداختي تا انفاق كنم )در راه
خدا خرج كنم( و از آدمهاي درستكار باشم؟«

اح كام سورۀ تغابن

آية  8ميفرمايد» :به خدا و پيغمبرش و نوري كه نازل كردي م )ب ه ق رآن( ايم ان بياوري د .خ دا از
كارهائي كه ميكنيد با خبر است«.
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آية  12و  13ميفرمايد» :از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد .اگر قبول نكنيد ،بدانيد كه وظيف ه پيغم بر
ما فقط رساندن آشكار وحي است) .قبول كردن يا نكردن آن بر عهده شما است( .معب ودي )وج ودي ك ه
انسان در مقابلش ابراز كوچكي كند و از تمام دستورهايش بدون چون و چ را اط اعت كن د( غي ر از خ دا
وجود ندارد .افراد با ايمان بايد فقط به خدا توكل كنند«.
آية  14و 15ميفرمايد» :اي افراد با ايمان ،بعضي از همسران و فرزندان ش ما دش من ش ما هس تند
)چون بخاطر آنها كارهاي خلف ميكنيد( مواظب باشيد )كه بخاطر آنها كار خلف نكنيد( .اگر آنها را عف و
كنيد و از آنها درگذريد و آنها را ببخشيد ،خدا هم بخش نده و مهرب ان اس ت .م ال و فرزن د ش ما وس يله
آزمايش شما هستند .در صورتيكه پاداش بزرگ پيش خداست«.
آيه  16ميفرمايد» :تا آنجا كه ميتوانيد از نافرماني خدا اجتناب كنيد و به فرمان خدا گوش كني د و
از آن اطاعت كنيد و انفاق كنيد كه براي خود شما بهتر است .كساني كه جلوي بخل )خسيس بودن( خود
را بگيرند موفق و رستگار هستند«.

اح كام سورۀ طلق

آية  1ميفرمايد» :اي پيغمبر ،وقتي زنانتان را طلق ميدهيد آنها را در پايان عدهشان )كه سه طرهر
مساوي سه ماه است( طلق بدهيد وعده را حساب كنيد و از نافرماني خدا كه مالك و صاحب اختيار ش ما
است حذر كنيد و آنها را از خانههايشان بيرون نكنيد و آنها هم بيرون نروند )به اين بهانه كه من ديگر زن
تو نيستم و بر تو حرام هستم .كاري كه افراد بي اطلع از حكم خدا ميكنند( مگر اينكه مرتك ب زن ا ش ده
باشند .اين حدود خدا است .كسي كه از حدود خدا تجاوز كند به خودش ظلم كرده .چه ميداني ش ايد در
اين مدت )بعد از رنجش بوجود آمده و عصبانيت و تصميم شما( خدا وضعي بوجود آورد كه طلق ص ورت
نگيرد «.ياد خوشيهاي گذشته بيفتند.
آية  2ميفرمايد» :وقتي به پايان مدت عده )سه ماه( رسيدند يا آنها را بخوبي نگهداريد )ب ه زن دگي
سابق ادامه دهيد( يا از آنها بخوبي جدا شويد و دو ش اهد ع ادل ب راي طلق بگيري د) .در ازدواج داش تن
شاهد لزم نيست( و شهادت را براي خدا برپا داريد .اين سفارشي است كه خدا به كسي كه ايمان به خ دا
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و روز آخرت دارد ،ميكند .كسي كه از نافرماني خدا اجتناب كند خدا براي او راه نجاتي )براي بيرون رفتن
از اين مشكل( قرار ميدهد«.
آية  4ميفرمايد» :عدهة زناني كه از قاعده شدن مأيوس شدهاند و كساني ك ه قاع ده نميش وند ،اگ ر
شكه داريد ،سه ماه است .و عدهه زنان حامله تا وقتي است كه بچهشان را بزايند .كسي كه از نافرماني خ دا
اجتناب كند خدا در كارش آساني بوجود ميآورد«.
آيه  6و  7ميفرمايد» :زنانتان را به اندازة توانايي خود در منزل خودتان مسكن دهيد و به آنها ض رر
نزنيد تا كار را بر آنها سخت كنيد و اگر حامله هستند خرج آنها را بدهيد تا اين كه وضع حم ل كنن د و
اگر براي شما بعد از زايمان به بچه شير دادند مزد ش ير دادن آنه ا را بدهي د و بخ وبي ب ا ه م در اينك ار
مشورت كنيد .اگر توافق نكرديد شخص ديگري )دايه( به بچه شير بدهد .آنك ه توان ائي دارد باي د مط ابق
توانائي خود خرج بدهد و كسي كه تنگدست است به اندازهاي كه خدا به او داده خرج كند .خدا هيچكس
را جز تا اندازهاي كه به او داده موظف نميكند .خدا بعد از سختي آساني بوجود ميآورد«.

اح كام سورۀ تحريم

آية  1ميفرمايد» :اي پيغمبر ،چرا چيزي را كه خدا براي تو حلل كرده بر خود ح رام ميكن ي؟ آي ا
ميخواهي رضايت زنانت را بدست آوري؟ خدا آمرزنده و مهربان است «.از آنچ ه ب ر خ ود ح رام ك ردهاي
دست بردار.
آيه  6و  7ميفرمايد» :اي افرادي كه )به پيغمبري محمد ص و الهي ب ودن ق رآن( ايم ان آوردهاي د
خودتان و خانوادهتان را از آتشي كه سوخت آن انسانها و سنگها است ،حفظ كنيد .آتشي كه م أمورين آن
خشن و سختگير هستند كه از دستور خدا سرپيچي نميكنند و هر چه خ دا ب ه آنه ا دس تور داده انج ام
ميدهند .اي افراد بي ايمان ،امروز عذرخواهي نكنيد .ب ه ش ما فق ط ج زاي كاره ائي ك ه ميكردي د داده
ميشود«.
آيه  8ميفرمايد» :اي افراد با ايمان ،توب ة ب دون بازگش ت بكني د )ك ه ديگ ر مرتك ب خط ائي ك ه
ميكرديد نشويد (.اميد است خداوندتان گناهاني را كه ميكرديد نديده بگيرد و شما را وارد بهشتهائي كند
كه نهرها در آن روان است .در روزي كه خدا پيغمبر و افراد با ايمان را خوار نميكند .نور آنها از جلوي آنها

113

و از سمت راستشان ميرود )ميتابد( .ميگويند :خدايا نور ما را كامل كن و ما را بي امرز .چ ون ت و ب ر ه ر
كاري توانايي«.
آية 9ميفرمايد» :اي پيغمبر ،با افراد بي ايمان و افراد منافق مبارزه كن و بر آنها سخت بگي ر .ج اي
آنها جهنم است و جهنم بدجائي است«.

اح كام سورۀ ملك

آية  2تا  4ميفرمايد» :خدا وجودي است كه مرگ و زندگي را بوجود آورد تا شما را امتحان كند كه
عمل كداميك از شما بهتر است .او پر قدرت و آمرزنده است .خدايي كه هفت آسمان روي ه م آفري د .در
خلقت خداوند رحمان تفاوتي نميبيني .دوباره نگاه كن آيا كمبودي ميبيني؟ باز همه ج ا را دوب اره نگ اه
كن تا نگاهت خيره و خسته باز گردد«.
آيه  24تا  26ميفرمايد» :خدا وجودي است كه شما را در زمين پراكند و همگي )براي ديدن جزاي
كارهايتان( پيش او جمع ميشويد .ميگويند :اگر راست ميگوئيد اين وعده كي صورت ميگيرد؟ بگ و :عل م
آن پيش خدا است و من فقط آشكارا به شما هشدار ميدهم«،
آيه  28تا  30ميفرمايد» :بگو :اگر خدا مرا و كساني را كه با من هستند هلك كند يا ب ه م ا رح م
كند ،چه كسي افراد بي ايمان را از عذاب دردناك پناه ميدهد؟ بگو :او خداي رحمان است .ما به او ايم ان
آوردهايم و بر او توكل كردهايم .شما خواهيد دانست چه كسي در گمراهي واضحي اس ت .بگ و :نظ ر ش ما
چيست ،اگر آب شما در زمين فرو رود چه كسي برايتان آب گوارا ميآورد؟«

اح كام سورۀ قلم

آيه  8تا  15ميفرمايد» :از كساني كه منكر قرآن ميشوند و دوست دارند تو با آنه ا خوش امدگويي
كني و آنها هم با تو خوشامدگويي كنند اطاعت نكن و از هر قسمخور پس تي ك ه عيبج و و س خنچين و
مانع كار خير و متجاوز و گناهكار و بداخلق و پست فطرت است اطاعت نك ن ،ه ر چن د پول دار و داراي
فرزند زياد باشد كه وقتي آيات ما بر او خوانده ميشود ميگويد اين افسانه پيشنيان است«.
آيه  48ميفرمايد» :منتظر حكم خداوندت باش و مثل يونس نباش «....
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ّ
اح كام سورۀ حاق
آيه  30تا  34در باره كسي ك ه در روز قي امت كت اب اعم الش از ط رف چ پ ب ه او داده ميش ود
ميفرمايد» :او را بگيريد و به زنجير بكشيد و او را به جهنم بيندازي د و در زنجي ري ك ه درازاي آن هفت اد
ذرع است او را در بند كنيد .چون او به خداي بزرگ ايم ان نميآورد و م ردم را ب ه س ير ك ردن فقي ران
تشويق نميكرد«.

اح كام سورۀ معارج

آية  42تا 44ميفرمايد» :مخالفين را بگذار تا در افكار باطل خود فرو روند و سرگرم بازي ش وند ت ا
وقتي كه روزي را كه به آنها وعده داده شده ملقات كنند )با آن روبرو شوند( روزي كه به سرعت از قبرها
خارج ميشوند مثل اينكه به طرف بتها ميدوند .چشمهايشان به پايين دوخت ه ش ده و ذله ت آنه ا را ف را
گرفته .اين روزي است كه به آنها وعده داده ميشود«.

اح كام سورۀ نوح

آيه  2تا  4ميفرمايد :نوح گفت »اي قوم من ،من آشكارا به شما هشدار ميدهم كه خ دا را عب ادت
)بندگي و اطاعت بي چون و چرا( بكنيد و از نافرماني او بترسيد و از من اطاعت كنيد تا خدا گناهان ش ما
را ببخشد و مرگ شما را تا مدت معيني عقب بيندازد .چون اجل خدا )مهلتي كه خ دا داده( اگ ر بداني د،
وقتي آمد عقب نميافتد«.
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آيه  10تا  12ميفرمايد :نوح گفت به آنها »گفتم :از خداوندتان آمرزش بخواهي د چ ون او آمرزن ده
است تا از آسمان باران به طور مرتب براي شما بفرستد و شما را با مال و فرزن د م دد كن د و ب راي ش ما
باغها و نهرها بوجود آورد«.
آيه  23و  24ميفرمايد :ولي قومش »گفتند :معبودهاي خود را ترك نكنيد و ولده و سرواع و يلغ وث و
يلعوق و نلسر )بتهاي خودتان( را ترك نكنيد .عده زيادي را گمراه كردند) .نوح گف ت :خداون دا( فق ط ب ه
گمراهي افرادي كه ظلم ميكنند اضافه كن«.
آية  28ميفرمايد» :خدايا ،مرا و پدر و مادرم را و هر كسي را كه با ايمان وارد خان ة م ن ميش ود و
مردان و زنان با ايمان را بيامرز و بر نابودي افرادي كه ظلم ميكنند اضافه كن«.

ح س جّ
ا كام ورۀ ن

آية  18تا  23ميفرمايد» :مساجد مال خدا است .كسي را غير از خدا به كمك نخوانيد .وق تي بن ده
خدا قيام كرد و خدا را به كمك خواند ،نزديك بود كه همگي بر سر او بريزند .بگو :من فقط خداوندم را به
كمك ميخوانم و در اينكار كسي را شريك او نميكنم .بگو :من مالك )اختياردار( ضرر و ي ا ه دايتي ب راي
شما نيستم .بگو :هيچكس مرا از عذاب خدا حفظ نميكند و هرگز پناهگاهي غير از او پيدا نميكنم .وظيفة
من فقط رساندن پيام و رسالت خداست .هر كس نافرماني خدا را كرد آت ش جهن م در انتظ ار او اس ت و
هميشه در آن ميماند«.
آيه  25ميفرمايد» :بگو :من نميدانم عذابي كه به شما وعده داده شده نزديك است يا خداوند م ن

ّّ
اح كام سورۀ مزمل

مدت زيادي براي آمدن آن قرار داده است«.

آيه  1تا  11ميفرمايد» :اي كسي كه جامه به خود پيچيدهاي .شب را جز كمي از آن برخيز .نيم ي
از شب يا كمي از نيمه كم كن .يا كمي بر آن زياد كن و قرآن را شمرده و آهس ته )ب ا دق ت( بخ وان .م ا
سخن سنگيني را بر تو نازل خواهيم كرد .البته برخاستن شبانه مؤثرتر و از نظر سخن گفتن بهتر است .تو
در روز فعاليت زيادي داري .نام خداوندت را ياد كن و ب ه او دل ببن د ك ه مال ك مش رق و مغ رب اس ت.
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معبودي )كه بن ده او ش وي( غي ر از او وج ود ن دارد .پ س او را وكي ل خ ود س از .و ب ر آنچ ه ميگوين د
)نسبتهائي كه به تو ميدهند( صبر داشته باش )اهميتي به آنها نده و كار خودت را بكن( و از آنها بخ وبي
دوري كن و مرا با منكرين صاحب نعمت به حال خود بگذار و به آنها كمي مهلت بده«.
آيه  20ميفرمايد ...» :تا آنجا كه ميتوانيد قرآن بخوانيد .خدا ميدان د ك ه ع دهاي از ش ما مري ض
ميشوند و عده ديگري دنبال كسب معاش در سفر هستند و عدهاي مشغول جن گ در راه خ دا )س اختن
يك دنياي پاك( هستند .با وجود اين تا آنجا كه ميتوانيد قرآن بخواني د و نم از را ب ه پ ا داري د و زك ات
بدهيد و به خدا قرض نيكو بدهيد .هر كار خوبي كه بكنيد پاداش به تر و بزرگ تر از آن را در پي ش خ دا

ّ
ح س ّ
ا كام ورۀ مدث

خواهيد يافت و از خدا آمرزش بخواهيد ،چون خدا آمرزنده و مهربان است«.

آية  1تا  7ميفرمايد» :اي كسي كه جامه به خود پيچيدهاي .برخيز و م ردم را )از ع اقبت كاره اي
بدشان( برحذر دار و خداوندت را به بزرگي ياد كن و لباست را پ اك ك ن و از پلي دي دوري ك ن و منه ت
نگذار كه بيشتر بخواهي و بخاطر خداوندت صبور باش«.

اح كام سورۀ قيامت

آية  16تا  19ميفرمايد» :با عجله زبانت را براي خواندن قرآن حركت نده .جمع كردن و خواندن آن
به عهدة ماست .پس وقتي ما آن را خوانديم تو هم از خواندن آن پيروي ك ن )ت و ه م بخ وان( بع د ه م
توضيح آن به عهدة ماست«.

اح كام سورۀ انسان )ده(

آيه  24تا  26ميفرمايد» :براي حكم خداوندت صبر )حوص له و اس تقامت( داش ته ب اش و از هي چ
گناهكار يا فرد بي ايمان و ناسپاس آنها اطاعت نكن .و نام خداوندت را ص بح و ش ب ي اد ك ن .و ش بانگاه
برايش سجده كن و در شب طولني تسبيح او را بگو«.
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اح كام سورۀ مرسلت
آية  45تا  50ميفرمايد» :در آن روز )روز قيامت( واي بر كس اني ك ه منك ر )ق رآن و روز قي امت(
ميشوند .براي مدت كمي بخوريد و بهره ببريد چون شما گناهكاريد .در آن روز واي بر منك ران .وق تي ب ه
آنها گفته ميشود ركوع كنيد ،ركوع نميكنند .در آن روز واي بر منكران .بعد از قرآن به چه سخني ايم ان
ميآورند؟«

سورۀ نبأ :

حكم ندارد

سورۀ نزعات :

حكم ندارد

اح كام سورۀ عبس

آية  24تا  32ميفرمايد» :انسان بايد به غذايش نگاه كند .ما باران را باران ديم و زمي ن را )ب ا رش د
گياهان( شكافتيم و از آن دانه و انگور و سبزي و زيتون و درخت خرما و باغهاي پر درخت و ميوه و عل ف
را براي استفاده شما و چهارپايانتان رويانديم«.

سورۀ تكوي:

حكم ندارد

سورۀ انفطار:
ّ
س مطف
ف
ي
ن :حكم ندارد
ورۀ
حكم ندارد

سورۀ انشقاق:
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حكم ندارد

سورۀ بوج:

حكم ندارد

اح كام سورۀ طارق

آية  5تا  8ميفرمايد» :بايد انسان نگاه كند كه از چه چيزي آفري ده ش ده؟ از آب ي جهن ده )من ي(
آفريده شده كه از بين پشت انس ان و س ينه او خ ارج ميش ود .خداون د )وج ودي ك ه آن را آفري ده( ب ر
برگرداندن آن )در روز قيامت( قادر است«.

اح كام سورۀ اعلي

آيه  1ميفرمايد» :به نام خداوند بلندمرتبهات تسبيح بگو«.

سورۀ غاشيه:

حكم ندارد

اح كام سورۀ فجر

آية  27تا  30ميفرمايد» :اي نفس آرام يافته در حالي كه راضي هستي و خدا هم از تو راضي اس ت
پيش خداوندت برگرد .و داخل بندگان من بشو و وارد بهشت من بشو«.

سورۀ بلد:

حكم ندارد

س شم
ورۀ س :حكم ندارد
لي

سورۀ ل:

حكم ندارد

ضح

اح كام سورۀ ي
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آية  9تا  11ميفرمايد» :با ي تيم تن دي نك ن .و كس ي را ك ه تقاض اي كم ك ميكن د ن ران .و از
نعمتهاي خداوندت سخن بگو«.

سورۀ شرح:
سورۀ تين:

حكم ندارد

حكم ندارد

اح كام سورۀ علق

آيه  1تا  8ميفرمايد» :به نام خداوندت كه )جهان و انسان را( آفريد بخوان .انسان را از عللل ق )نطف ه
ناچيز( آفريد) .به نام او( بخوان و بدان كه خداوندت گراميترين وجود است .او وجودي است كه به انس ان
به وسيله قلم آموخت .به انسان چيزي را آموخت كه نميدانست .اينطور كه فكر ميكنن د نيس ت .انس ان
وقتي خود را بينياز ببيند حتما طغيان ميكند )ديكتاتوران و قدرتمندان جهان اين را نشان دادهان د( ول ي
بازگشت همه )براي پس دادن حساب كارهائي كه ميكنند( پيش خداوند تو است«.

سورۀ قدر:

حكم ندارد

ّ
اح كام سورۀ بينه

آية  5ميفرمايد» :به اهل كتاب دستور داده شده كه در حالي كه دين را براي خدا خ الص ميكنن د
)هيچكس ديگر را در آن شريك نميكنند كه قانونگذاري ديني كند( فقط خ دا را بن دگي )اط اعت ب ي
چون و چرا( بكنند و نماز را بپا دارند و زكات بدهند .دين درست چنين ديني است«.

سورۀ زلزل:

حكم ندارد

سورۀ عاديات:
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حكم ندارد

سورۀ قرع:
سورۀ ت كاث:

حكم ندارد

سورۀ عصر:
سورۀ همزه:

حكم ندارد

حكم ندارد

حكم ندارد

س في
ورۀ ل :حكم ندارد
اح كام سورۀ قريش

آيه  3و  4ميفرمايد» :بايد مردم مالك و صاحب اين خانه )خانه كعبه( را بندگي كنند .وجودي ك ه
آنها را از گرسنگي نجات داد و سير كرد و از ترس ايمنشان )آسودهخاطرشان( ساخت«.

سورۀ ماعون:

حكم ندارد

اح كام سورۀ كوث

آية  2ميفرمايد» :براي خداوندت نماز بگزار و قرباني كن«.

اح كام سورۀ كافرون

آية  1تا  6ميفرمايد» :بگو :اي كافران ،من آنچه را كه شما بندگي ميكنيد بندگي نميكنم و ش ما
هم چيزي را كه من بندگي ميكنم ،بندگي نميكنيد .و ن ه م ن بن دة چي زي هس تم ك ه ش ما بن دگي
ميكنيد .و نه شما بنده چيزي هستيد كه من بندگي ميكنم .دين شما مال شما و دين من مال من«.
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اح كام سورۀ نصر
آية  3ميفرمايد» :با ستايش )مدح و ثناي( خداوندت عظم ت او را ي اد ك ن و از او آم رزش بخ واه،
چون او توبهپذير است«.

ّ
تب
سورۀ مسد ) ت(  :حكم ندارد
اح كام سورۀ اخلص

آيه  1تا  4ميفرمايد» :بگو :او خداي يگانه است .خدا بي نياز و برآورنده نيازها است .كسي را نزاده و
زائيده نشده و همتائي ندارد«.

اح كام سورۀ فلق

آية  1تا  5ميفرمايد» :بگو :به خداوند بامدادان پناه ميبرم .از شره تمام چيزهايي كه خلق كرده و از
شره شب تاريك موقعي كه همه جا را فرا گيرد .و از شره دمندگاني كه در گرهها ميدمن د .و از ش ره حس ود
وقتي حسادت بورزد«.

اح كام سورۀ نس

آية  1تا  6ميفرمايد» :بگو :از شره شيطان وسوسه كننده به صاحب اختيار مردم ،به فرمانرواي مردم،
به معبود مردم پناه ميبرم .وسوسه كنندهاي كه در سينههاي مردم وسوسه ميكند چه از جنس جنه باشد
چه انسان«.
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