
 

 ( ۱)فاتحه  سوره

 مكى و شامل هفت آيه     

 ( ۱) خداوند بخشنده مهربان  نامبه      

  

اختيار همه مردم جهان  ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به خدا دارد كه صاحب  

فقط تو  ( خداوندا( )۴.)مالك و فرمانرواى روز جزاست(  ۳)بخشنده مهربان، ( ۲.) است 

ما را به راه راست هدايت  (  ۵.)واهيمخي كنيم و فقط از تو كمك مي را بندگى م

كه مورد  ي ، نه كسان(هدايتشان كردى )ها نعمت دادى كه به آن يراه كسان (  ۶.)فرما

 ( ۷.) غضب قرار گرفتند و نه گمراهان 

  

 

 ( ۲)بقره  سوره

 مدنى و شامل دويست و هشتاد و شش آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

 . راهنماى افراد پرهيزکار است.  يچ شكى در آن نيست اين كتابى است كه ه ( ۱) الم 

دارند و از آنچه روزى  يپرهيزکارانى كه به غيب ايمان دارند و نماز برپا م ( ۲)

افرادى كه به آنچه به تو  ( ۳.) كنند يم ( در راه خدا خرج)ايم انفاق ها ساخته آن 

و انجيل و   يعنى به تورات ) و به آنچه قبل از تو نازل شد ( يعنى قرآن) نازل شد 

چنين افرادى از  (  ۴.)، ايمان و به آخرت يقين دارند( هاى پيغمبران ديگركتاب 

 ( ۵.)اند و چنين افرادى موفق و رستگار هستندجانب خداوندشان هدايت شده 

  

خدا  (  ۶.)آورندي ها ايمان نمبه كافران چه هشدار بدهى چه ندهى، فرقى ندارد، آن  

هايشان  و بر چشم ( ر به فكركردن و شنيدن نيستندحاض) ها مهر زده بر دل و گوش آن 

(  ۷.)و عذاب بزرگى دارند(  اند پرده تعصب به عقايدى كه پيدا كرده )اى است  پرده 

در صورتى كه   ،ايم به خدا و روز آخرت ايمان آورده  که گويند  ياى از مردم م عده 

رتى كه  زنند در صو يخدا و مسلمانان را گول م (  كنند ي فكر م( )۸.)ايمان ندارند

(  از لحاظ فكرى )در دلشان  ( ۹.) زنند ولى متوجه نيستند يفقط خودشان را گول م 

گويند عذاب پردردى  يخدا مرضشان را اضافه كرد و به علت دروغى كه م . مرضى است

ما  : گوينديدر زمين فساد نكنيد، م که  ها گفته شود وقتى به آن (  ۱۰.) دارند 

و  (  ۱۲.) خرابكار هستند ولى متوجه نيستند   هابدانيد كه آن ( ۱۱.) كننده هستيم اصالح 

اند، شما هم ايمان  طور كه مردم ايمان آورده همان ه ها گفته شود کوقتى به آن 

ها  عقل ايمان بياوريم؟ بدانيد كه آن آيا ما مثل افراد كم : گويندي م  ،بياوريد 

وقتى با افراد باايمان روبرو شوند  ( ۱۳.)دانندي عقل هستند ولى نمخودشان كم 

خود تنها شوند  ( همفكران) هاى ولى وقتى با شيطان  ، ايمايمان آورده   کهگويند يم

(  ۱۴.)كنيميعقيده هستيم، ما فقط مسلمانان را مسخره م ما با شما هم :  گويند يم

اين افراد  ( ۱۵.)دارد ي كند و در طغيانشان سرگردان نگاه ميها را مسخره م خدا آن 

اند و تجارتشان سودى نداشته و  يت خريده كسانى هستند كه گمراهى را به قيمت هدا 

 ( ۱۶.) اند راه صحيح را نشناخته 

  

  

ها را روشن  ها مانند كسانى است كه آتشى روشن كردند، چون آتش اطراف آن وضع آن  

ها را در  ديدند آن ي كه نمي ها را از بين برد و در حالكرد، خدا روشنايى آن 

ها مانند  يا وضع آن ( ۱۸.)گردندي رنمكر و الل و كورند و ب( ۱۷.)تاريكى واگذاشت

باران تندى است كه از آسمان ببارد و در هنگام بارش، تاريكى و رعد و برق وجود  

ايشان را در گوششان  ته ها انگش از صاعقه ترسِ مردنِ  ها از داشته باشد و آن 

ها را از  نزديك است برق بينايى آن ( ۱۹.) خداوند به كافران احاطه دارد .  بگذارند 

روند و وقتى  ي ها را روشن كند، چند قدمى راه مهر وقت برق اطراف آن . ببرد بين 

ها را  اگر خدا بخواهد شنوايى و بينايى آن .  ايستند ي هوا تاريك شود در جايشان م

اى مردم،  ( ۲۰.)چون خدا توانايى كردن هر كارى را دارد. بردي از بين م

دند آفريد، بندگى كنيد  خداوندتان را كه شما و كسانى را كه پيش از شما بو 

تا  ( كس جز خدا نباشيدبنده و مطيع محض و بدون چون و چراى دستورهاى هيچ )

خدايى كه زمين را براى شما بستر قرار داد و آسمان را  (  ۲۱.) پرهيزکار شويد 



وسيله آن انواع محصوالت را  ساختمانى عظيم ساخت و از آسمان باران فرستاد و به 

پس براى خدا مثل و مانندى قرار ندهيد، در  . ما خارج كرداز زمين براى خوردن ش

نازل  ( محمد)مان  و اگر درباره قرآنى كه بر بنده( ۲۲.)دانيديصورتى كه اين را م 

گوييد  ي اى مثل آن بياوريد و اگر راست مكرديم در شك و ترديد هستيد، سوره 

و هرگز  و اگر نتوانستيد (  ۲۳.)شاهدهايتان را هم غير از خدا دعوت كنيد

ها است  ها و سنگ توانيد، از آتشى كه براى كافران فراهم شده و سوخت آن آدم ي نم

 ( ۲۴.)بترسيد

  

  

اند  انجام داده ( جاكار درست و به ) اند و عمل صالح كه ايمان آورده ي و به كسان 

اى  هرگاه ميوه .  هايى است كه نهرها در آن روان استها بهشت مژده بده كه براى آن 

اين همان چيزى است كه قبالً روزى ما شده  : گويندي ها شود، مشت روزى آن از آن به

همسران پاكى در آن دارند و هميشه در آن  . ها آورده شدهبود و شبيه آن براى آن 

.  كشد كه به يك پشه يا باالتر از آن مثل بزنديخدا خجالت نم ( ۲۵.)خواهند بود

درست و از جانب خداوندشان    َمَثل  دانند كه آنياند م اما افرادى كه ايمان آورده 

خواهد؟  ي خدا با اين مثل چه چيزى م: گويندي كه ايمان ندارند مياما كسان .  است 

در صورتى  . كندي كند و عده زيادى را با آن هدايت ميعده زيادى را با آن گمراه م 

خالفكارانى كه عهدى را كه  ( ۲۶.)كندي كه خدا فقط افراد خالفكار را با آن گمراه م

كنند و  ي شكنند و چيزى را كه خدا دستور داده وصل كنند قطع مي اند مخدا بسته با  

چگونه منكر خدا  ( ۲۷.)چنين افرادى زيانكارند. نمايندي در زمين خرابكارى م

بوديد و خدا به شما جان داد، بعد جان شما  ( جاني ب) در صورتى كه مرده  ؟ شويديم

(  ۲۸.)شويديسوى او برگردانده م  كند، و به ي گيرد، بار ديگر شما را زنده مي را م

اوست كه آنچه در زمين است براى شما خلق كرد، بعد به آسمان پرداخت و هفت  

 ( ۲۹.) او به هر چيز داناست. آورد به وجود آسمان 

  

  

.  دهم يمن در زمين جانشينى قرار م : و هنگامى كه خداوند تو به فرشتگان گفت 

دهى كه در آن فساد و خونريزى  ي م آيا كسى را در زمين قرار :  فرشتگان گفتند 

خدا  .  كنيم ي گوييم و تقديس ميدر صورتى كه ما با ستايش تو، تو را تسبيح م ! كند؟

ها را به آدم ياد  و خدا تمام اسم (  ۳۰.)دانيدي دانم كه شما نمي من چيزى م:  گفت 

ها را  گوييد اسم اين ي اگر راست م: ها را به فرشتگان نشان داد و گفتداد، بعد آن 

اى  خدايا تو پاكى، ما جز آنچه به ما ياد داده : فرشتگان گفتند( ۳۱.)وييدبگ

ها را به  هاى آن اسم : خدا به آدم گفت( ۳۲.) تو دانا و حكيم هستى   ،دانيم يچيزى نم 

آيا به شما نگفتم  :  ها را به ايشان گفت، خدا گفت هاى آن چون آدم اسم .  ايشان بگو 

كنيد  ي و آنچه را آشكار و مخفى م دانم ي ها و زمين را مكه من غيب آسمان 

  ،به آدم سجده كنيد که و وقتى را يادآورى كن كه به فرشتگان گفتيم  ( ۳۳). دانميم

جز ابليس كه از سجده كردن خوددارى كرد و تكبر  و تمام فرشتگان سجده كردند به 

و به آدم  ( ۳۴(.) شناختي قدر علم را نم)او از افراد قدر ناشناس بود  .  ورزيد 

ى آدم، تو و زنت در بهشت ساكن شويد و از آن هر قدر و از هر كجا كه  ا:  گفتيم 

(  ۳۵.)شويديخواستيد بخوريد، ولى به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمكاران م 

به  ) پايين : گفتيم. ها را دچار لغزش ساخت و از آنجا بيرون كردولى شيطان آن 

ر زمين محل استقرار و  بعضى از شما دشمن بعضى خواهيد بود و د   ،برويد ( زمين

بعد آدم از  (  ۳۶.) وسيله زندگى تا پايان عمر براى شما وجود خواهد داشت 

پذير  اختيارش كلماتى ياد گرفت و خدا توبه او را پذيرفت چون او توبه صاحب 

 ( ۳۷.)مهربان است

  

  

وقتى راهنمايى من براى شما آمد، هر كس كه از    ،همگى پايين برويد : گفتيم 

كه قبول نكردند و  يكسان (  ۳۸.) اى ن پيروى كند نه ترسى دارد و نه غصه راهنمايى م

(  ۳۹.)آيات ما را انكار كردند، اهل آتش جهنم هستند و هميشه در آن خواهند بود

اسرائيل، نعمت خودم را كه به شما دادم به ياد آوريد و به عهد من وفا  ياى بن 

و به قرآن كه  (  ۴۰.) رسيد كنيد تا من هم به عهد شما وفا كنم و فقط از من بت 

تصديق كننده توراتى است كه با شما است ايمان بياوريد و اولين كافر به آن  

(  ۴۱.)نباشيد و آيات مرا به قيمت كمى نفروشيد و فقط از نافرمانى من بترسيد

دانيد آن را پنهان  ي باطل را به جاى حق معرفى نكنيد و در صورتى كه حقيقت را م

ا به پا داريد و زكات بدهيد و با ركوع روندگان به ركوع  و نماز ر (  ۴۲.) نكنيد 

كنيد كه خودتان هم  ي كنيد و فراموش ميآيا مردم را به نيكى دعوت م ( ۴۳.)رويد

آيا عقل  .  خوانيد يبايد آن را انجام دهيد؟ در صورتى كه شما كتاب دينى خود را م 



است، جز براى  كار، كار دشوارى  اين .  از صبر و نماز كمك بگيريد ( ۴۴)نداريد؟ 

كنند خداوندشان را مالقات  يافراد فروتنى كه گمان م ( ۴۵.)افرادى كه تكبر ندارند

اسرائيل، نعمتم را كه به شما  ياى بن (  ۴۶.) شوند ي كنند و پيش او برگردانده ميم

و از روزى  ( ۴۷.) دادم و شما را بر افراد جهان برترى دادم به ياد بياوريد 

كارى ساخته نيست و از كسى شفاعتى پذيرفته    بترسيد كه از كسى براى ديگرى

 ( ۴۸.) ها نخواهد شد شود و كمكى به آن ي شود و از كسى تاوانى گرفته نمي نم

  

  

و وقتى را يادآورى كنيد كه شما را از آل فرعون نجات داديم كه شما را به   

.  گذاشتند يكشتند و دختران شما را زنده م ي كردند، پسران شما را ميسختى عذاب م 

و وقتى را به  (  ۴۹.)اختيارتان وجود داشتاين كار آزمايشى بزرگ از طرف صاحب   در

ياد آوريد كه دريا را براى شما شكافتيم و شما را نجات داديم و آل فرعون را  

و وقتى چهل شب با موسى  ( ۵۰.)كرديديها را نگاه م غرق كرديم و شما غرق شدن آن 

هاى ظالمى  شما آدم . خود گرفتيد قرار گذاشتيم، در غياب او گوساله را خداى

و در  ( ۵۲.)و شما را بعد از آن كار بخشيديم شايد سپاسگزارى كنيد(  ۵۱.) هستيد 

و  ( ۵۳.)آن زمان به موسى كتاب و جداكننده حق و باطل داديم تا راه را بشناسيد

پرستى كرديد به  كه گوساله خاطر اين اى قوم من، به:  وقتى كه موسى به قومش گفت 

ظلم كرديد، بنابراين به سوى آفريننده خودتان برگرديد و يكديگر را    خودتان

خداوند توبه شما را پذيرفت،  . كار در پيش آفريننده شما بهتر استبكشيد، اين 

اى موسى، تا خدا را  :  و وقتى كه گفتيد (  ۵۴.) پذير مهربان است چون او توبه 

دچار صاعقه شديد در    درنتيجه.  آوريم ي هاى تو ايمان نمآشكارا نبينيم به حرف

و شما را پس از مردنتان زنده كرديم تا سپاسگزارى  ( ۵۵.)كرديد يكه نگاه م يحال 

را  ( دو نوع خوردنى« ) من و سلوى» و ابر را سايبان شما قرار داديم و ( ۵۶.)كنيد

ها به  آن . هاى پاكى كه روزى شما كرديم بخوريدي از خوردن. براى شما نازل كرديم 

 ( ۵۷.)ى به خودشان ظلم كردندما ظلم نكردند ول

  

  

وارد اين شهر بشويد و از هر جاى آن و هرقدر  :  و وقتى را يادآورى كن كه گفتيم  

از دروازه آن وارد شويد و  ( با خضوع و خشوع) كنان كه خواستيد بخوريد و سجده 

تا گناهان شما را بيامرزيم، و تعداد افراد    ،گناهان ما را ببخش   کهبگوييد

ولى ستمگران حرفى را كه به  ( ۵۸.)ها را زيادتر خواهيم كردنعمت آن نيكوكار و 

بنابراين ما به سبب نافرمانى  .  ها زده شده بود به حرف ديگرى تبديل كردند آن 

و زمانى كه موسى براى قومش  ( ۵۹.)ها از آسمان عذابى بر ستمكاران نازل كرديمآن 

درنتيجه دوازده چشمه از آن   ، با عصايت به سنگ بزن که آب خواست، به او گفتيم  

از روزى خدا بخوريد  :  گفتيم . دانستي اى محل آب خوردن خود را مهر دسته .  جارى شد 

توانيم  ياى موسى، ما نم : و وقتى كه گفتيد( ۶۰.)و بنوشيد و در زمين فساد نكنيد

روياند  يخدايت را بخوان تا براى ما از آنچه زمين م   ،به يك جور غذا قانع باشيم 

آيا چيز خوب  :  موسى گفت. رد از قبيل سبزى و خيار و سير و عدس و پيازدر بياو 

و  .  خواهيد هست ي كنيد؟ وارد شهرى شويد، در آن هر چيزى كه مي را با چيز بد عوض م

ها زده شد و دچار خشم خدا شدند، چون منكر آيات خدا  داغ خوارى و فقر بر آن 

به علت اين بود كه سركشى  كار  اين .  كشتند يشدند و پيغمبران را به ناحق م يم

 ( ۶۱.) هاى متجاوزى بودند كردند و آدم 

  

  

كه به خدا و روز  يمسلمانان و يهوديان و مسيحيان و صابئين، به طور كلى كسان  

آخرت ايمان داشته باشند و عمل صحيح و درست بكنند، پاداششان پيش خداوندشان  

ز شما تعهد گرفتيم و كوه  و وقتى ا (  ۶۲.)اىنه ترسى دارند و نه غصه   ،محفوظ است 

دستورهايى را كه به شما داديم با قدرت تمام  : و گفتيم.  را باالى سر شما برديم

ولى  ( ۶۳.)خاطر داشته باشيد تا پرهيزکار شويدحفظ كنيد و آنچه در آن است به 

اگر فضل و رحمت خدا نسبت به شما نبود حتمًا از    .شما به پيمان خود پشت كرديد 

حتمًا كسانى از خودتان را كه در روز شنبه تجاوز كردند  (  ۶۴.)ديدش يزيانكاران م 

آن را مجازاتى  (  ۶۵.) هاى رانده شده باشيد ميمون : ها گفتيمشناسيد كه به آن يم

ها  هاى بعد از آن كه در آن زمان و زمان يقرار داديم كه درس عبرت براى كسان 

  کهكه موسى به قومش گفت و زمانى  (  ۶۶.)بودند و پندى براى افراد پرهيزکار باشد

كنى؟ موسى  يآيا ما را مسخره م :  دهد كه گاوى بكشيد، گفتند ي خدا به شما دستور م

از خداوندت  : گفتند( ۶۷.)كه از افراد جاهل باشمبرم از اين ي به خدا پناه م:  گفت 

آن گاوى    کهگويد يخدا م : موسى گفت. بخواه كه مشخصات آن را براى ما بيان كند 

سالى بين اين دو  بلكه گاو ميان . زايمان افتاده باشد نه بكر استاست كه نه از  



:  گفتند ( ۶۸.)شود انجام دهيدي كه به شما داده مرا  بنابراين دستورى .  حال است 

گاوى است زرد    کهگويد  يخدا م : موسى گفت.  از خداوندت بپرس كه رنگ آن چطور است 

 ( ۶۹.)كندي يكدست كه بينندگان را خوشحال م

  

  

از خداوندت بخواه كه براى ما بيان كند كه مشخصات آن گاو چيست، چون   : گفتند 

موسى  ( ۷۰.)اگر خدا بخواهد ما هدايت خواهيم شد.  شود يگاو براى ما اشتباه م

گويد گاوى است كه رام نيست كه زمين را شخم بزند يا زراعت را  ي خدا م:  گفت 

اال حقيقت را براى ما  ح : گفتند.  اى در آن نيست نقصى ندارد و لكه  ، آبيارى كند

و وقتى  (  ۷۱.) بنابراين آن گاو را كشتند و نزديك بود اين كار را نكنند .  آوردى 

كه خدا چيزى را  يكه كسى را كشتيد و كشتن آن را به گردن هم انداختيد، در صورت 

اى از آن را به بدن مقتول  پاره :  و گفتيم (  ۷۲.) كرد يكرديد آشكار م ي كه پنهان م

دهد شايد  ي كند و آياتش را به شما نشان ميطور زنده م ن را اين خدا مردگا.  بزنيد 

در صورتى كه  .  تر از سنگهاى شما سخت شد مثل سنگ يا سخت بعد دل( ۷۳.)درك كنيد

شكافند و آب از آن خارج  يها م شود و بعضى از آن يها نهر روان م از بعضى سنگ 

كنيد  يكارهايى كه م خدا از .  ريزند ي ها از ترس خدا فرو مشود و بعضى از آن يم

در صورتى كه   ؟ هاى شما ايمان بياورندآيا انتظار داريد به حرف (  ۷۴.) غافل نيست 

فهميدند معنى آن  ي كه آن را مشنيدند و بعد از اين يها كالم خدا را م اى از آن عده 

وقتى افراد مسلمان و  (  ۷۵.) كنند يدانستند چه كارى م ي كردند و مي را عوض م

ها با  و وقتى بعضى از آن   ،ايم ايمان آورده  که گويند  ي كنند مي باايمان را مالقات م

آيا چيزهايى را كه خدا براى شما معلوم  : گويندي كنند مي همفكران خود خلوت م

اختيارتان با شما بحث كنند؟ آيا  وسيله آن پيش صاحب گوييد تا به ي ها مكرده به آن 

 ( ۷۶! )عقل نداريد؟ 

  

  

كنند  يكنند و آنچه را آشكار مي هان مدانند كه خداآنچه را پن يآيا نم  

سوادند و از كتاب الهى چيزى جز تصورات و  ي ها باى از آن عده ( ۷۷)داند؟ يم

كه با دست خود  يپس واى بر كسان( ۷۸.)كنند ي دانند و فقط گمان مي آرزوهاى خود نم

كه آن را به بهاى  براى آن  ، ها از جانب خدا استاين که گويند  ينويسند و م ي كتاب م

ها به سبب چيزهايى كه با دستشان نوشتند و واى  پس واى بر آن . زى بفروشندناچي

هرگز جز چند روزى آتش جهنم به  :  گفتند (  ۷۹.) آورند يها از آنچه به دست م بر آن 

ايد خدا هرگز خالف تعهد  ايد؟ اگر گرفته آيا از خدا تعهدى گرفته : بگو.  رسد يما نم 

بله هر كس كار بدى  (  ۸۰) زنيد؟ي ا حرف مكند، يا ندانسته از قول خديخود كارى نم 

بكند و گناهش او را احاطه كند اهل آتش جهنم است و هميشه در آن خواهد  

كه ايمان داشته باشند و كار درست بكنند اهل بهشت هستند و  يو كسان (  ۸۱.) بود 

اسرائيل پيمان گرفتيم كه فقط خدا  ي و وقتى از بن(  ۸۲.) هميشه در آن خواهند بود 

نيد و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و تهيدستان نيكى كنيد و با  را بندگى ك

جز  مردم با زبان خوش صحبت كنيد، و نماز را به پا داريد و زكات بدهيد، ولى به 

 ( ۸۳.)عده كمى همگى روى گردانديد و به پيمان خود پشت كرديد

  

  

گر را از سرزمين  و وقتى از شما پيمان گرفتيم كه خون يكديگر را نريزيد و يكدي 

اما شما  ( ۸۴.)دهيد ي خود بيرون نكنيد، شما پذيرفتيد و خودتان به آن شهادت م

اى از خودتان را از سرزمينشان بيرون  كشيد و عدهيهايى هستيد كه يكديگر را م اين 

كنيد و اگر آنان را به اسيرى  يكنيد و بر ضد آنان به گناه و ظلم به هم كمك م يم

ها بر شما  گيريد در صورتى كه بيرون كردن آن يبها م آنان خون پيش شما بياورند از  

آوريد و قسمتى را قبول نداريد؟  يآيا به قسمتى از كتاب ايمان م . حرام است

كسانى از شما كه چنين كارى كنند مجازاتشان در دنيا خوارى است و در آخرت به  

يد غافل  كن ي شوند و خدا از كارهايى كه مي ها سپرده مدست شديدترين عذاب 

عذاب  . چنين افرادى كسانى هستند كه به قيمت آخرت، دنيا را خريدند( ۸۵.)نيست

را  ( تورات) ما به موسى كتاب (  ۸۶.) شوند يكند و يارى هم نم يها تخفيفى پيدا نم آن 

هاى روشن  داديم و دنبال او پيغمبران را فرستاديم و به عيسى پسر مريم دليل 

آيا هر وقت پيغمبرى احكام و نظرهايى  .  كرديم  داديم و او را با روح پاك تاييد 

ها را به دروغگويى متهم  اى از آن ورزيد و عده يبرخالف دلخواه شما بياورد تكبر م 

قادر به درك  )هاى ما در غالف است  دل: گفتند(  ۸۷) كشيد؟ياى را م كنيد و عده يم

از رحمت   ها را طور نيست، بلكه خدا به علت كفرشان آن نه اين (. پيام خدا نيست 

 ( ۸۸.)آورندي ها ايمان مخود دور ساخته، درنتيجه عده كمى از آن 

    



  

كننده توراتى است كه  ها آمد كه تصديق از جانب خدا براى آن (  قرآن ) وقتى كتابى  

خواستند  يبا ايشان است و آن را شناختند منكر آن شدند، در صورتى كه قبالً م 

پس رحمت خدا از كافرين دور  . ند ايمان پيروز شو ي وسيله آن بر افراد ببه 

خود را به بد چيزى فروختند كه از روى حسادت منكر چيزى شدند كه خدا  (  ۸۹.) باد 

بنابراين دچار خشم  . كندي از فضل خودش بر هر يك از بندگانش كه بخواهد نازل م

و وقتى به  (  ۹۰.)و براى كافران عذابى خواركننده وجود دارد.  بيشتر الهى شدند 

ما فقط   که گويند  يم  ، به آنچه خدا نازل كرده ايمان بياوريد  کهه شود ها گفتآن 

شوند  يو منكر غير از آن م  ، آوريمي نازل شده ايمان م(  يهوديان ) به آنچه بر ما 

را تصديق  (  هاكتاب الهى آن )اگرچه آن حق باشد و آنچه را كه با ايشان است  

ن خدا را كه از خودتان  چرا پيغمبرا ، اگر به حرف خود ايمان داريد:  بگو . بكند

هاى روشن براى شما آورد و شما بعد از رفتن او  موسى دليل ( ۹۱! ) كشتيد؟يبودند م 

و وقتى از شما  ( ۹۲.)گاه، گوساله را به خدايى گرفتيد و ستمكار بوديدبه وعده 

پيمان گرفتيم و كوه را باالى سر شما برديم كه توراتى را كه به شما داديم با  

و    ،شنيديم و نافرمانى كرديم   کهگفتند   ،يريد و از آن اطاعت كنيد بگ (  محكم ) قوت 

اگر ايمان واقعى داشته  : بگو.  به سبب كفرشان عالقه به گوساله در دلشان جا گرفت 

كند بد  ي شويد كه كارى كه ايمان غلط خودتان شما را به آن امر ميباشيد متوجه م 

 ( ۹۳.)چيزى است

  

  

فقط به شما اختصاص دارد و مردم  (  بهشت )ه آخرت  گوييد كه خاني اگر راست م: بگو 

و  (  ۹۴(.) هاى بهشت برسيدتا زودتر به نعمت )سهمى از آن ندارند، آرزوى مرگ كنيد  

خدا كسانى را كه ظلم  . كنندياند آرزوى مرگ نم هرگز به علت كارهايى كه كرده 

ركين به  مندتر از همه مردم حتى از مشها را عالقه آن (  ۹۵.)شناسدي كنند خوب ميم

اگر اين  .  ها دوست دارد كه هزار سال عمر كند هر يك از آن .  يابى ي زندگى دنيا م

خدا كارهايى را  .  عمر هزار ساله را هم بكند، او را از عذاب نجات نخواهد داد 

چون جبرئيل  ( دشمن خداست) كه دشمن جبرئيل باشد ي كس: بگو(  ۹۶.)بينديكنند م ي كه م

هاى قبل از خود را تصديق  و نازل كرده كه كتاب قرآن را به فرمان خدا بر قلب ت

هر كس دشمن خدا  ( ۹۷.)دهنده راه و بشارت استكند و براى افراد باايمان نشان يم

، و خدا دشمن  (كافر است ) و فرشتگان و پيغمبران او و جبرئيل و ميكائيل باشد 

الفكار  مسلمًا آيات روشنى را بر تو نازل كرديم و فقط افراد خ ( ۹۸.)كافران است

ها آن را دور  اى از آن آيا هر وقت عهدى بستند عده ( ۹۹.)شونديمنكر آن م 

و وقتى رسولى از  ( ۱۰۰.) ها ايمان ندارند اندازند؟ حقيقت اين است كه بيشتر آن يم

اى از اهل  كرد عده ي ها آمد كه آنچه را كه با ايشان است تصديق مطرف خدا براى آن 

 ( ۱۰۱.) كه از آن اطالعى ندارند داختند مثل اين سرشان انكتاب، كتاب خدا را پشت 

  

  

.  خواندند پيروى كردند ي ها در زمان فرمانروايى سليمان مو از آنچه شيطان  

طور  همين .  دادند ي به مردم سحر ياد م. ها كافر شدندسليمان كافر نشد ولى شيطان 

بود   اى كه در بابل بودند نازل شده از آنچه كه بر هاروت و ماروت دو فرشته 

:  گفتند يدادند مگر وقتى كه به او م يآن دو به كسى سحر ياد نم .  كردند يپيروى م 

گرفتند كه  يها چيزى را ياد م مردم از آن .  پس كافر نشو  ، ما وسيله آزمايش هستيم

ها با آن به كسى جز با خواست خدا ضرر  آن .  انداخت ي بين مرد و زنش جدايى م

رساند و  يها نمضرر و نفعى به آن  گرفتند كه يو چيزهايى را ياد م  زدند ي نم

خود را به بد چيزى  .  اى ندارد كه خريدار آن باشد در آخرت بهره ي دانستند كسيم

آوردند و پرهيزکار  ي ها ايمان ماگر آن (  ۱۰۲.)دانستندي فروختند، كاش حقيقت را م

اى  (  ۱۰۳.)دانستند پاداشى كه پيش خدا است از هر چيزى بهتر استيشدند، م يم

به ما نگاه  : بلكه بگوييد ، (ما را مراعات كن ) راِعنا : يمان، نگوييدافراد باا 

كه اين كار را نكنند عذاب  ي كسان. و اين دستور را بشنويد و به كار بنديد. كن

كفار اهل كتاب و مشركين دوست ندارند كه خيرى از  (  ۱۰۴.)پردردى دارند

اهد به رحمت خودش  خداوندتان به شما برسد، در صورتى كه خدا هر كسى را كه بخو 

 ( ۱۰۵.)خدا صاحب فضل بزرگ است. دهدي اختصاص م

  

  

اى را كه نسخ كنيم يا از خاطرها ببريم، بهتر از آن يا مانند آن را  هر آيه  

دانى كه  يآيا نم ( ۱۰۶) ؟دانى كه خدا به هر كارى قادر است يآيا نم .  آوريم يم

خدا يار و ياورى   ها و زمين متعلق به خدا است و غير از فرمانروايى آسمان 

طور كه قبالً از موسى  همان   ،خواهيد از رسولتان چيزى بخواهيد ي آيا م(  ۱۰۷)؟ نداريد



(  ۱۰۸.) خواسته شد؟ هر كس ايمان را با كفر عوض كند راه راست را گم كرده است 

خاطر حسادتى  ها معلوم شد، به كه حقيقت براى آن عده زيادى از اهل كتاب پس از اين 

كه ايمان آورديد به كفر  ت، دوست دارند كه شما را بعد از اين كه در دلشان اس

ها را ببخشيد تا خدا دستورش را صادر كند  ها را عفو كنيد و آن پس آن .  برگردانند 

پا داريد و زكات بدهيد، و هر  و نماز را به (  ۱۰۹.)چون خدا قادر به هر كارى است

يد، چون خدا كارهايى را كه  ياب يكنيد آن را نزد خدا م يكار خيرى كه براى خود م 

اين  . شونديفقط يهوديان و عيسويان وارد بهشت م : و گفتند( ۱۱۰.) بيند ي كنيد ميم

هر كس    ،آرى ( ۱۱۱.)گوييد دليلتان را بياوريدي اگر راست م: بگو . ها استآرزوى آن 

نه ترسى    ،محفوظ است   شخود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد پاداشش پيش خداوند 

 ( ۱۱۲.) اى ه غصه ن  ودارد  

  

  

يهوديان راهشان  : و عيسويان گفتند  . عيسويان راهشان درست نيست: يهوديان گفتند 

تمام افراد نادان  .  خوانند ي ها كتاب دينى خود را مدر صورتى كه آن .  درست نيست 

ها درباره چيزى كه در آن  خدا روز قيامت بين آن . زننديهم عين حرف آنان را م

تر از كسى است كه از ذكر نام  چه كسى ظالم ( ۱۱۳.) كند يحكم م اختالف نظر داشتند  

چنين افرادى حق ندارند  . كندي ها مخدا در مساجد جلوگيرى و سعى در خرابى آن 

ها در دنيا خوار خواهند شد و در آخرت عذاب  آن .  شوند مگر با ترس   مساجدوارد  

و كنيد خدا همان  پس به هر طرف ر .  مشرق و مغرب مال خدا است ( ۱۱۴.) بزرگى دارند 

او از  .  خدا فرزندى دارد :  گفتند (  ۱۱۵.)دهنده دانا استخدا وسعت .  طرف است 

همه مطيع او  . ها و زمين است مال او است هر چه در آسمان .  كار بركنار است اين 

ها و زمين است، وقتى تصميم به كارى بگيرد فقط  پديدآورنده آسمان ( ۱۱۶.) هستند 

چرا خدا با  : گوينديافراد نادان م ( ۱۱۷.)شودي طور مان هم   ،طور بشواين  که گويد  يم

ها  كسانى هم كه قبل از آن  ؟ آيدي ما نم براى (  اى معجزه )اى  كند يا آيه ي ما صحبت نم

نظرشان شبيه هم است، ما آيات را براى افرادى  .  زدند ي بودند عين همين حرف را م

دادن و ترساندن  ژده ما تو را به حق براى م( ۱۱۸.) ايم كه يقين دارند بيان كرده 

درباره اهل جهنم از تو بازخواست  . فرستاديم( درباره نتيجه كارهايشان)

 ( ۱۱۹.)شودي نم

  

  

:  بگو . شونديها پيروى نكنى، هرگز از تو راضى نم يها و عيسو ي تا از آيين يهود 

كه علم براى تو حاصل شد از دلخواه  اگر بعد از اين . هدايت واقعى هدايت خدا است

كه به  ي كسان( ۱۲۰.)در مقابل خدا هيچ يار و ياورى نخواهى داشت ، يروى كنىها پآن 

خوانند به درستى قرآن  يها كتاب داديم و آنطور كه حق خواندن آن است آن را م آن 

اسرائيل، نعمتى را  ياى بن ( ۱۲۱.) كه منكر آن شوند زيانكارند يكسان .  ايمان دارند 

و  ( ۱۲۲.) دادم به ياد داشته باشيد   كه به شما دادم و شما را بر جهانيان برترى

دهد و از كسى تاوانى پذيرفته  ي اى جزاى كسى را نماز روزى بترسيد كه كسى ذره 

و وقتى  ( ۱۲۳.)شوندياى ندارد و يارى هم نم شود و شفاعتى براى كسى فايده ي نم

ها را به جا آورد،  خداوند ابراهيم را با كلماتى امتحان كرد و او تمام آن 

آيا  :  ابراهيم گفت .  سازم ي مردم م( رهبر و پيشواى)من تو را امام  : خداوند گفت

كنند  ي كه ظلم مي عهد من شامل كسان:  شود؟ خدا گفت ي از نسل من هم كسى امام م

محل اجتماع و امنيت قرار    ،و وقتى كه خانه كعبه را براى مردم (  ۱۲۴.)شودي نم

ابراهيم و اسماعيل  با .  از محل اقامت ابراهيم نمازگاه بسازيد : گفتيم  ،داديم 

كه براى عبادت در آن  ي كنندگان و كسانقرار گذاشتيم كه خانه مرا براى طواف 

و وقتى را يادآورى كن كه  (  ۱۲۵.)مانند و ركوع و سجودكنندگان پاك سازيد يم

خداوندا، اين سرزمين را امن ساز و هر كس از مردم آن را كه به  :  ابراهيم گفت 

كه كافر  ي كس: خدا گفت. مند سازز محصوالت آن بهره خدا و روز آخرت ايمان آورد ا

جهنم  . كنمي سازم بعد او را در آتش جهنم بيچاره مي مند مشود مدت كمى او را بهره 

 ( ۱۲۶.) بد جايى است 

  

  

:  هاى خانه كعبه را باال بردند، گفتندو زمانى كه ابراهيم و اسماعيل پايه  

خداوندا، ما دو نفر را  ( ۱۲۷.) خداوندا از ما بپذير، چون تو شنونده دانايى 

تسليم خود ساز و از نسل ما امتى بوجود آور كه تسليم تو باشند و آداب  

پذير مهربان  عبادتمان را به ما نشان بده و توبه ما را بپذير چون تو توبه 

ها رسولى از خودشان برانگيز كه آيات تو را  خداوندا، در بين آن (  ۱۲۸.)هستى

چون تو  .  ها را پاك سازد ها كتاب و حكمت بياموزد و آن آن ها بخواند و به  برآن 

چه كسى جز آدم كم عقل از آيين ابراهيم روگردان است؟  (  ۱۲۹.) توانا و حكيم هستى 



هنگامى  ( ۱۳۰.) ما ابراهيم را در دنيا برگزيديم و او در آخرت از درستكاران است 

اختيار  تسليم صاحب : تسليم شو، ابراهيم گفت که كه خداوند ابراهيم به او گفت  

تسليم خدا  )ابراهيم و يعقوب فرزندانشان را به اسالم  (  ۱۳۱.) همه مردم جهان شدم 

فرزندانم خدا براى شما اين دين را انتخاب كرده  : سفارش كردند و گفتند( بودن

يا وقتى  (  ۱۳۲.)از دنيا نرويد ( مسلمانى)بنابراين جز در حال تسليم خدا بودن  

بعد از من بندگى  : د شاهد بوديد؟ وقتى به فرزندانش گفتكه مرگ يعقوب فرا رسي

خداى واحد را كه معبود تو و پدرانت ابراهيم و  : كنيد؟ گفتنديچه كسى را م 

ها  آن ( ۱۳۳.) هستيم (  مسلمان ) و ما تسليم او   ،كنيم ي و اسحاق است بندگى م اسماعيل 

و آنچه شما  اى بودند كه از دنيا رفتند، هر كارى كردند مال خودشان است عده 

كردند از شما بازخواست  يها م كنيد مال شما است و درباره كارهايى كه آن يم

 ( ۱۳۴.)شودي نم

  

  

بلكه آيين ابراهيم  :  بگو . يهودى يا عيسوى باشيد تا هدايت شويد: گفتند 

ما به خدا و آنچه  :  بگوييد (  ۱۳۵.)او مشرك نبود.  يكتاپرست براى هدايت كافى است 

و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و  ( نى قرآنيع)به ما نازل شده  

(  يعنى به تورات و انجيل)فرزندانش نازل شده و آنچه به موسى و عيسى داده شده  

فرقى بين هيچكدام   ، و آنچه به پيغمبران از خداوندشان داده شده ايمان داريم

ه آنچه شما ايمان  ها هم ب اگر آن ( ۱۳۶.)گذاريم و ما تسليم خدا هستيميها نم آن 

اند و اگر رو گرداندند، فقط قصد مخالفت و  داريد ايمان آوردند، هدايت شده 

(  ۱۳۷.)او شنوا و دانا است.  كند يها حفظ م خدا تو را از آسيب آن .  جدايى دارند 

يعنى تسليم دستورهاى خدا  ) چه دينى بهتر از دين خدا  ، اسالم دين خدايى است

آيا درباره خدا با ما بگومگو  :  بگو ( ۱۳۸.)كنيميم  است و ما او را بندگى ( بودن

كارهاى ما مال ما و كارهاى شما  . كه او خداوند ما و شما استي كنيد؟ در حاليم

و ما دين را براى او خالص  (  هر كس مسؤول اعمال خودش است) مال شما است 

ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندانش  : گوييدييا م (  ۱۳۹.)كنيميم

تر از  دانيد يا خدا؟ و چه كسى ظالم ي شما بهتر م: بگو.  هودى يا عيسوى بودندي

كنيد  يكند؟ خدا از كارهايى كه م يكسى است كه شهادتى را كه از خدا دارد پنهان م 

هر كارى كه كردند مال    ،اى بودند كه از دنيا رفتند ها عده آن ( ۱۴۰.) غافل نيست 

ها  ل شما است و درباره كارهايى كه آن كنيد ماي خودشان است و كارهايى كه شما م

 ( ۱۴۱.) شود يكردند از شما بازخواست نم يم

  

  

اى كه بر آن بودند رو  ها را از قبله چه چيزى آن : مردم كم عقل خواهند گفت 

هر كس را كه بخواهد به راه راست    ،مشرق و مغرب مال خدا است: گردان كرد؟ بگو

ا امت ميانه قرار داديم تا بر مردم  به اين ترتيب شما ر ( ۱۴۲.) كند يهدايت م 

اى را كه بر آن بودى فقط براى  قبله .  شاهد باشيد و پيغمبر هم شاهد بر شما باشد

كند  يم  عقب گرد كه يكند از كس ياين قرار داديم كه كسى را كه از پيغمبر پيروى م 

هايى كه خدا هدايتشان كرده سخت  اين كار براى افرادى غير از آن . تشخيص دهيم

سزاوار خدا نيست كه ايمان شما را از بين ببرد، چون خدا نسبت به مردم  .  ت اس

بينيم، بنابراين تو را  يچرخاندن صورتت را در آسمان م (  ۱۴۳.) رئوف و مهربان است 

بنابراين صورتت را به طرف مسجدالحرام  .  گردانيم يپسندى برم ي اى كه مبه طرف قبله 

كه به  يكسان .  را به طرف آن برگردانيد برگردان، و شما هر جا كه بوديد صورتتان  

باشد و او  ي دانند كه آن حق و از طرف خداوندشان مي ها كتاب الهى داده شده مآن 

اى براى اهل كتاب بياورى  اگر هر معجزه ( ۱۴۴.) كنند غافل نيست ياز كارهايى كه م 

ها هم  بعضى از آن .  ها نيستى كنند و تو هم پيرو قبله آن ياز قبله تو پيروى نم 

كه علم براى تو حاصل شد از دلخواه  اگر بعد از اين. يرو قبله ديگران نيستندپ

 ( ۱۴۵.)ها پيروى كنى از ستمگران خواهى بودآن 

  

  

هاى خود را  طور كه بچه شناسند همان يايم پيغمبر را م ها كتاب داده كه به آن يكسان  

را   كنند در صورتى كه آن ي ها حق را پنهان ماى از آن عده . شناسنديم

كه دچار شك هستند  ي بنابراين از كسان ،حق از جانب خداوند تو است ( ۱۴۶.) دانند يم

بنابراين در كارهاى    ،كند ياى دارد كه رو به سوى آن م هر كسى قبله (  ۱۴۷.)نباش

(  براى حسابرسى) هر جا كه باشيد خدا همه شما را .  خير با هم مسابقه بدهيد 

از هر جا بيرون رفتى صورتت را به  (  ۱۴۸.) آورد چون خدا قادر به هر كارى است يم

كار حق و از جانب خداوند تو است و خدا از  طرف مسجدالحرام برگردان چون اين 

و از هر جا بيرون رفتى صورتت را به طرف  (  ۱۴۹.)كنيد غافل نيستي كارهايى كه م



مسجدالحرام برگردان و هر جا بوديد صورتتان را به طرف مسجدالحرام برگردانيد  

ها  بنابراين از آن .  مردم دليلى عليه شما نداشته باشند   ،ير از ستمگران تا غ

(  ۱۵۰.)نترسيد و از من بترسيد تا نعمت خودم را بر شما كامل كنم تا هدايت شويد

طور كه براى شما رسولى از خودتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما بخواند  همان 

اموزد و به شما چيزهايى را كه  و شما را پاك سازد و به شما كتاب و حكمت بي 

بنابراين مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و  (  ۱۵۱.)دانستيد ياد بدهد ي نم

اى افراد باايمان، از صبر و نماز  ( ۱۵۲.)سپاسگزارى مرا بكنيد و ناسپاسى نكنيد

 ( ۱۵۳.)كمك بخواهيد چون خدا با افراد صبور است

  

  

شما    ليکنها زنده هستند وبلكه آن   ،وييد كه در راه خدا كشته شده مرده نگي به كس 

و حتمًا شما را با چيزى از قبيل ترس و گرسنگى و كم كردن از  ( ۱۵۴.) توجه نداريد 

در اين امتحان به افراد صبور مژده  .  كنيم ي مال و جان و محصوالت امتحان م

ما مال خدا هستيم و  : گويندي ها رسيد مافرادى كه وقتى مصيبتى به آن ( ۱۵۵.) بده 

درود و رحمت خداوندشان بر چنين افرادى است و  (  ۱۵۶.)گرديم يه سوى او برم ب

بنابراين  . صفا و مروه از شعائر خدا است(  ۱۵۷.)اندها راه صحيح را شناخته اين 

ها را طواف  جا آورد اشكالى ندارد كه آن كه حج خانه كعبه كند يا عمره به ي كس

كه داليل  يكسان (  ۱۵۸.) و دانا است   كه ميل به كار خير دارد خدا قدرشناسيكس .  كند 

كه آن را براى مردم در  هايى را كه ما نازل كرديم، بعد از اين ي روشن و راهنماي

كسانى هستند كه خدا و  (  گويند يبه مردم نم )كنند  يكتاب بيان كرديم، كتمان م 

كه توبه كردند و كارهايشان  ي مگر كسان(  ۱۵۹.)كننديها را لعنت م كنندگان آن لعنت 

.  پذيرم يها را م الح كردند و حقايق را براى مردم بيان كردند، من توبه آن را اص 

كه حقايق را پوشاندند و در اين حال  ياما كسان (  ۱۶۰.)پذير مهربان هستممن توبه 

(  ۱۶۱.)ها استمردند كسانى هستند كه لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آن 

ها مهلتى هم  شود و به آن يداده نم  ها تخفيف هميشه در اين لعنت هستند و عذاب آن 

كه در مقابل او  يكس ) معبودى .  معبود شما معبودى واحد است ( ۱۶۲.) شود يداده نم 

غير  (  احساس يا ابراز كوچكى كنيد و بدون چون و چرا از دستورهاى او پيروى كنيد 

 ( ۱۶۳.) از او كه بخشنده و مهربان است وجود ندارد

  

  

و حركت كشتى در دريا با سودى   ، آمد و شد شب و روزو  ، ها و زميندر خلقت آسمان  

وسيله آن زمين  كند و به يو بارانى كه خدا از آسمان نازل م  ، رساندي كه به مردم م

و حركت    ،و جاندارانى كه در زمين پخش كرده  ، نمايدي را پس از مردنش زنده م

د عاقل  براى افرا (  هايى نشانه )بادها و ابرهاى مسخر بين آسمان و زمين آياتى  

گيرند و  ياى از مردم غير از خدا، مانندهايى براى خدا م عده ( ۱۶۴.) وجود دارد 

ولى افراد باايمان  .  ها را دوست دارند طور كه خدا را دوست دارند آن همان 

كنند آن وقتى را ببينند كه  يكه ظلم م ياگر كسان .  بيشترين عالقه را به خدا دارند 

م قدرت متعلق به خداست و عذاب خدا شديد  شوند كه تماي بينند، متوجه مي عذاب م

شد عذاب را ببينند و اسباب و  يها پيروى م وقتى رهبرانى كه از آن ( ۱۶۵.) است 

اگر فرصت  : گوينديپيروان م (  ۱۶۶.)جوينديوسايل قطع شود از پيروان خود بيزارى م 

ز  ها ا طور كه آن جوييم همان ي اى به ما داده شود از رهبران خود بيزارى مدوباره 

ها  طور به آن ها است اينخدا اعمالشان را كه باعث حسرت آن .  ما بيزارى جستند 

از   ، اى مردم( ۱۶۷.) توانند از آتش جهنم خارج شوند يها نم دهد ولى آن ي نشان م

هاى شيطان پيروى نكنيد، چون  آنچه در زمين حالل و پاك است بخوريد و از گام 

كند  ي ا را به كارهاى بد و زشت دعوت مشيطان شم( ۱۶۸.) شيطان دشمن آشكار شما است 

 ( ۱۶۹.)دانيد از قول خدا بگوييدي دهد كه چيزى را كه نمي و به شما دستور م

  

  

پيروى  ( از كتاب الهى) از آنچه خدا نازل كرده   کهها گفته شود وقتى به آن  

اگر چه  . كنيميما از آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم پيروى م:  گويند يم  ، كنيد

وضع دعوت افراد كافر  (  ۱۷۰.)ن حقيقت را نشناخته و هدايت نشده باشندپدرانشا 

ها كر  آن .  شنود بانگ بزند يمثل وضع كسى است كه به حيوانى كه جز صدا و ندايى نم 

اى افراد باايمان، اگر بندگى  (  ۱۷۱.) و الل و كورند و قدرت درك و فهم ندارند 

ايم بخوريد و سپاس خدا را  رده هاى پاكى كه روزى شما ك يكنيد از خوردن ي خدا را م

خداوند فقط حيوان مرده و خون و گوشت خوك و آنچه را كه به  ( ۱۷۲.) به جا آوريد 

كه ناچار شد،  ي كس.   نامى غير از نام خدا سر بريده شده باشد بر شما حرام كرده

.   و گناهی بر او نيستروى، از آن بخورد اشكالى ندارد  مندى و زياده بدون عالقه 

كه كتابى را كه خدا نازل كرده كتمان  ي كسان( ۱۷۳.) ا آمرزنده مهربان است چون خد



فروشند، كسانى هستند كه  ي و آن را به بهاى ناچيزى م(  گويند ي به مردم نم)كنند  يم

كند و پاكشان  ي ها صحبتى نمخدا روز قيامت با آن . فرستنديفقط آتش به شكم خود م

مراهى را به قيمت هدايت و عذاب را  ها گآن (  ۱۷۴.)سازد و عذاب پردردى دارندي نم

كار  اين (  ۱۷۵!)ها در مقابل آتش جهنم چه صبرى دارند؟آن .  به قيمت آمرزش خريدند

كه درباره كتاب دچار  ي خاطر اين است كه خدا كتاب را به حق نازل كرده و كسانبه 

 ( ۱۷۶.)اختالف شدند مخالفت زيادى با حق دارند

  

  

به طرف مشرق يا مغرب برگردانيد، بلكه نيكوكار    نيكى آن نيست كه صورتتان را 

كسى است كه به خدا و روز آخرت و فرشتگان و كتاب و پيغمبران ايمان بياورد و  

به خويشان و يتيمان و تهيدستان و در راه    ،با وجود عالقه به آن  ، مال را

  كنندگان و آزادكردن بردگان بدهد و نماز را به پا دارد و ماندگان و درخواست 

ها و ضررها و موقع جنگ  ي زكات بدهد و وقتى عهدى بست به آن وفا كند و در سخت

اى افراد  ( ۱۷۷.)اند و پرهيزکار هستندچنين افرادى راست گفته .  صبور باشد 

شدگان، قصاص بر شما واجب شد، آزاد در مقابل آزاد، بنده  باايمان، درباره كشته

مقدارى گذشت كرد  ( ولى دم)رادرش  هر كس كه ب . در مقابل بنده، زن در مقابل زن

اين تخفيف  .  بها را به خوبى به او بپردازد بايد از آن به خوبى پيروى كند و خون 

كه بعد از آن تعدى كرد عذاب دردناكى  يكس .  و لطفى از طرف خداوند شما است 

اى افراد عاقل، در قصاص براى شما زندگى وجود دارد تا مسلط بر نفس  (  ۱۷۸.)دارد

وقتى مرگ يكى از شما فرا رسيد، اگر مالى از او باقى بماند، وصيتى  (  ۱۷۹.)شويد

اين وظيفه افراد  . به نفع پدر و مادر و نزديكانش به طرز خوب بر او واجب است

كه شنيد تغيير بدهد گناهش به عهده  كه وصيت را پس از اين يكس( ۱۸۰.) باايمان است 

 ( ۱۸۱.)شنونده و دانا استچون خدا .  اند كسانى است كه آن را تغيير داده 

  

  

كننده يا از گناه او بترسد و بين كسانى را كه ارث  كه از انحراف وصيت يكس  

اى  ( ۱۸۲.) چون خدا آمرزنده مهربان است .  برند اصالح كند، گناهى نكرده است يم

كه قبل از شما بودند  يطور كه بر كسان افراد باايمان، روزه بر شما واجب شد همان

كسى  . روزه، روزهاى معلومى است( ۱۸۳.)تا شايد مسلط بر نفس شويد  واجب شده بود

از شما كه مريض يا در حين سفر باشد به جاى آن از روزهاى ديگر روزه بگيرد و  

كه  يكس .  آن سير كردن يك تهيدست است ( جريمه) كه توانايى دارند كفاره يبر كسان 

دانيد كه روزه  ياشيد م ميل به نيكى داشت براى او خوب است و اگر توجه داشته ب 

ماه رمضان ماهى است كه قرآن كه راهنماى مردم  (  ۱۸۴.)گرفتن براى شما بهتر است

بنابراين  . و داليل روشنى از هدايت و جداكننده حق و باطل است در آن نازل شده

كه مريض يا در حال سفر  يهر كس از شما به اين ماه رسيد بايد روزه بگيرد و كس 

خواهد و  يخدا براى شما آسانى م . گر به جاى آن روزه بگيردباشد در روزهاى دي 

خدا را  (  فقط )كه عده روزهاى روزه را كامل كنيد و خواهد و براى اين يسختى نم 

(  ۱۸۵.) چون اوست كه شما را هدايت كرده، تا از سپاسگزاران باشيد   ،بزرگ شماريد 

دعاى  .  زديكم كنند، من به ايشان ن ي وقتى بندگان من درباره من از تو سؤال م

ها بايد دستورها و  پس آن . كنمي دعاكننده را وقتى مرا به كمك بخواند اجابت م

 ( ۱۸۶.)نظرهاى مرا قبول كنند و به من ايمان بياورند تا هدايت شوند

  

  

شما   س ها لباهاى ماه رمضان همخوابگى با زنانتان براى شما حالل شده، آن شب  

  ،كنيد ي ست كه شما به خودتان خيانت مدان يخدا م . هاهستند و شما لباس آن 

ها همخوابگى كنيد  پس حاال با آن .  بنابراين توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت 

كه خط  و دنبال آنچه خدا براى شما مقرر كرده برويد و بخوريد و بنوشيد تا اين 

بعد روزه را ادامه داده و تا   ، دم براى شما آشكار شودسفيد از خط سياه سپيده 

ها هم با زنانتان  بريد شب ي اگر براى عبادت در مسجد به سر م. شب كامل كنيد

به آن نزديك نشويد، خدا آياتش    ،اين حدود احكام خداوند است . همخوابگى نكنيد

مال همديگر  ( ۱۸۷.)كند شايد مسلط بر نفس خود شونديطور براى مردم بيان م را اين 

ها ندهيد تا قسمتى از مال  يبه قاض  ها را و مقدارى از آن   ،را به ناحق نخوريد 

درباره  (  ۱۸۸.)دانيد كه مال شما نيستي در صورتى كه م  ،مردم را به گناه بخوريد 

آن تقويمى براى مردم و تعيين زمان حج  : بگو.  كنند ي هاى ماه از تو سؤال مهالل 

مسلط  )نيكوكار كسى است كه متقى  . نيكى آن نيست كه از پشت وارد خانه شويد.  است 

از در خانه وارد خانه شويد و از نافرمانى خدا بترسيد تا  . باشد( نفس خودبر  

جنگند، بجنگيد ولى تعدى  ي كه با شما ميو در راه خدا با كسان ( ۱۸۹.) رستگار شويد 

 ( ۱۹۰.)كنند دوست ندارديچون خدا افرادى را كه تجاوز م .  نكنيد ( تجاوز)



  

  

ها را از جايى كه  يد بكشيد و آن جنگند هر كجا پيدا كرد ي كسانى را كه با شما م 

ها در  و با آن . توطئه از آدمكشى بدتر است.  شما را بيرون كردند، بيرون كنيد 

اگر با شما جنگيدند  .  مسجدالحرام تا موقعى كه با شما در آن جنگ نكنند، نجنگيد 

اگر از جنگ دست برداشتند خدا  (  ۱۹۱.) ها را بكشيد، مجازات كافرين اين است آن 

اى باقى  ها بجنگيد تا توطئه و با آن ( ۱۹۲(.)شما هم ببخشيد ) مهربان است بخشنده  

اگر دست برداشتند بدانيد كه تجاوز فقط بر  . نماند و دين مخصوص خدا شود

ها قصاص  ماه حرام در مقابل ماه حرام است و حرام (  ۱۹۳.) ستمكاران جايز است 

دى كرده به او تعدى كنيد  طور كه به شما تعاگر كسى به شما تعدى كرد همان . دارد

در راه  ( ۱۹۴.) و از نافرمانى خدا بترسيد و بدانيد كه خدا با پرهيزکاران است

خدا خرج كنيد و با دست خودتان خود را به هالكت نيندازيد و نيكى كنيد چون خدا  

و اگر از  .  حج و عمره را براى خدا كامل كنيد ( ۱۹۵.) نيكوكاران را دوست دارد 

گيرى شد تا آنجا كه امكان دارد قربانى كنيد و سرتان را  كردن شما جلوحج 

اگر كسى از شما مريض و يا سرش  . قربانى به محل خودش برسدکه  نتراشيد تا وقتى 

و وقتى امنيت پيدا  .  دچار ناراحتى بود، كفاره آن روزه يا صدقه يا قربانى است 

كه  يكس .  ربانى كند كه از عمره به حج دست يافت تا آنجا كه ميسر است ق يكرديد، كس 

اين ده  .  قربانى نكرد سه روز در حج و هفت روز بعد از برگشت از حج روزه بگيرد 

از  .  اش اهل مسجدالحرام نباشد اين براى كسى است كه خانواده . روز كامل است

 ( ۱۹۶.) كند بسيار شديد است ينافرمانى خدا بترسيد و بدانيد مجازاتى كه خدا م 

  

  

آورد بداند كه  يها به جا مكه حج را در اين ماه يكس .  است  هاى معلومىحج در ماه  

.  و بگومگو جايز نيست ( از دستورهاى خدا)در حج همخوابگى با زنان و نافرمانى  

توشه برداريد، كه بهترين توشه تقوى  .  داند ي خدا هر كار خوبى را كه بكنيد م

نافرمانى من   اى افراد عاقل، از .  است (  تسلط بر نفس و پيروى از دستورهاى خدا )

خريد و فروش و  ) بر شما گناهى نيست كه دنبال فضل خداوندتان (  ۱۹۷.)بپرهيزيد

برويد، چون از عرفات برگشتيد، خدا را در مشعرالحرام ياد كنيد، و به  (  تجارت 

ياد او باشيد چنانكه او هدايتتان كرد، در صورتى كه قبالً از گمراهان  

گردند، و از خدا طلب آمرزش كنيد  يردم برم و از جايى برگرديد كه م ( ۱۹۸.) بوديد 

جا آورديد، خدا را  وقتى آداب حج را به ( ۱۹۹.) چون خدا آمرزنده مهربان است 

اى از مردم  عده . كنيد يا بيشتر از آن ياد كنيد يطور كه پدرانتان را ياد م همان 

ى  چنين افرادى در آخرت نصيب  ، خداوندا، در دنيا وضع خوبى به ما بده  کهگويند يم

گويند خداوندا، در دنيا و آخرت وضع خوبى به  يها م اى از آن و عده (  ۲۰۰.)ندارند

اند  اى از آنچه كرده ها بهره آن ( ۲۰۱.) ما بده و ما را از عذاب آتش جهنم حفظ نما

 ( ۲۰۲.)حسابرسى خدا سريع است.  دارند 

  

  

يندازد  كه دو روز جلو ب ي ياد كنيد كس( در ايام حج)خدا را در روزهاى معينى   

كه  يگناهى ندارد و كسى هم كه عقب بيندازد گناهى ندارد، البته براى كس 

از نافرمانى دستورهاى خدا حذر كنيد و بدانيد كه شما پيش او  .  پرهيزکار باشد 

از مردم كسى وجود دارد كه سخنش درباره زندگى دنيا  (  ۲۰۳.) آورى خواهيد شد جمع 

گيرد  يباشد گواه م ي رد آنچه در دلش مدارد و خدا را در مو ي تو را به تعجب وا م

يا به رياست  )وقتى از پيش تو برود  ( ۲۰۴.)ترين دشمن استدر صورتى كه او سرسخت

خدا  . بردي كند و زراعت و نسل را از بين مي در فساد كردن در زمين كوشش م( برسد

وقتى به او گفته شود از خدا بترس، تكبر او را  ( ۲۰۵.)فساد را دوست ندارد

در  ( ۲۰۶.) جهنم براى او كافى است، جهنم بد جايى است . داردي به گناه وا مبيشتر 

دهند و خدا نسبت  ياى از مردم جان خود را در راه كسب رضاى خدا م صورتى كه عده 

اى افراد باايمان، همگى تسليم فرمان خدا شويد و  (  ۲۰۷.)به بندگانش مهربان است

كه  اگر بعد از اين (  ۲۰۸.)ر شما استاز راه شيطان پيروى نكنيد چون او دشمن آشكا 

داليل روشن براى شما آمد دچار لغزش شديد، بدانيد كه خدا توانا و حكيم  

ها  بانى از ابر پيش آن آيا انتظار دارند كه خدا و فرشتگان در سايه ( ۲۰۹.) است 

 ( ۲۱۰.)شودي همه كارها به خدا برگردانده م!  بيايند و كار تمام شود؟ 

  

  

كه نعمت خدا  ي ها داديم؟ كسبپرس چه مقدار آيات روشن به آن   اسرائيلي از بن 

كه براى او آمد تغيير دهد، بداند كه مجازات خدا  را بعد از اين ( دستور خدا)

ايمان زندگى دنيا زينت داده شده و افراد  ي براى افراد ب(  ۲۱۱.)شديد است



ها  از آن   در صورتى كه روز قيامت افراد پرهيزکار. كنندي باايمان را مسخره م

مردم امت  ( ۲۱۲.)دهدي خدا به هر كس كه بخواهد بدون حساب روزى م.  باالتر هستند 

خدا پيغمبران را براى بشارت دادن و بيم دادن فرستاد و كتاب را  .  واحدى بودند 

.  ها نازل كرد تا بين مردم در مواردى كه اختالف داشتند حكم كند به حق به آن 

  ، ها آمدكه داليل روشن براى آن بعد از اين  ، ده بودها كتاب داده شكه به آن ي كسان

خدا افراد باايمان را  . فقط از روى حسادت و تجاوز درباره آن دچار اختالف شدند

خدا هر  . در مورد حقى كه در آن اختالف نظر داشتند مطابق قانون خود هدايت كرد

كه وارد بهشت   آيا خيال كرديد ( ۲۱۳.) كندي كس را كه بخواهد به راه راست هدايت م

در صورتى كه هنوز امتحانى كه از افراد قبل از شما شده بود از شما   ، شويديم

ها دچار سختى و رنج شدند و متزلزل گشتند به طورى كه حتى پيغمبر و  آن  ؟ نشده

پس يارى خدا كى خواهد بود؟ آگاه باشيد كه يارى  : افرادى كه با او بودند گفتند

هر چيز خوبى  :  بگو   ؟چه چيزى انفاق كنند  که پرسند  ي م  از تو( ۲۱۴.) خدا نزديك است 

كنيد اختصاص به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و تهيدستان و  ي كه انفاق م

 ( ۲۱۵.)دانديهر كار خوبى كه بكنيد خدا آن را م .  ماندگان دارد درراه 

  

  

ولى خيلى چيزها  . آيدي جنگ بر شما واجب شده در صورتى كه شما از آن بدتان م 

آيد در صورتى كه به نفع شما است و خيلى از چيزها  ياست كه شما از آن بدتان م 

داند ولى شما  يخدا م . است كه شما دوست داريد در صورتى كه به ضرر شما است

جنگ در ماه حرام  : بگو.  پرسند ياز تو درباره جنگ در ماه حرام م (  ۲۱۶.)دانيدي نم

راه خدا و كفر به او و   كه گناه جلوگيرى از يدر حال  ، گناه بزرگى است

.  فتنه از قتل بدتر است.  تر است مسجدالحرام و بيرون كردن اهل آن از آن بزرگ 

كسانى از  .  جنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند ي دائمًا با شما م

شما كه از دينشان برگردند و در حال كفر بميرند كسانى هستند كه اعمالشان در  

بين رفته است و اهل جهنم هستند و هميشه در آن خواهند  دنيا و آخرت از  

مسلمانان و مهاجران و مجاهدان راه خدا اميد رحمت خدا را دارند و  ( ۲۱۷.) بود 

:  بگو . كننديدرباره شراب و قمار از تو سؤال م ( ۲۱۸.) خدا آمرزنده و مهربان است 

ها  د ولى گناه آن هايى هم براى مردم دار ها گناه بزرگى وجود دارد و منفعت در آن 

آنچه را  :  بگو  ؟ چه چيزى انفاق كنند  کهپرسند  ي از تو م.  ها است تر از نفع آن بزرگ 

كند شايد  ي طور آيات را براى شما بيان مخدا اين . كه بيشتر از مخارج زندگى است

 ( ۲۱۹.)شما درباره دنيا و آخرت فكر كنيد

  

  

ها بهتر است و اگر با  ر آن اصالح كا: بگو  ،كنند ي از تو درباره يتيمان سؤال م 

كنندگان را  خدا افراد خرابكار و اصالح .  ها معاشرت كنيد برادران شما هستند آن 

چون خدا توانا و حكيم    ،كرد يخواست شما را دچار زحمت م ي اگر خدا م.  شناسد يم

با زنان مشرك تا ايمان نياورند ازدواج نكنيد، بدون شك ازدواج با  ( ۲۲۰.) است 

هتر از ازدواج با زن مشرك است، اگر چه دل شما را ببرد و به  كنيز باايمان ب

مسلمًا بنده باايمان بهتر از مرد  .  مردان مشرك تا وقتى ايمان نياورند زن ندهيد 

ها افراد را به آتش جهنم دعوت  آن . مشرك است، اگر چه او باعث تعجب شما شود

كند و آياتش را  ي ت مكنند و خدا با قوانين خود شما را به بهشت و آمرزش دعو يم

درباره قاعدگى زنان از تو سؤال  (  ۲۲۱.) كند تا متوجه شوند ي براى مردم بيان م

جويى  از زنان كناره ( قاعدگى)در زمان حيض   ، كننده استآن ناراحت :  بگو  ، كننديم

وقتى هم كه پاك شدند   ، ها همخوابگى نكنيدكنيد و تا وقتى كه پاك نشوند با آن 

(.  نه از جاى ديگر )ها همخوابگى كنيد  ما دستور داده با آن از جايى كه خدا به ش 

زنان شما كشتزار شما هستند  (  ۲۲۲.)كنندگان و پاكان را دوست داردچون خدا توبه 

هر وقت كه خواستيد وارد كشتزار خود شويد و براى  (. آورند ي برايتان فرزند م)

او را مالقات  خود كار صحيح بكنيد و از نافرمانى خدا بترسيد و بدانيد كه 

هاى خود  نام خدا را دستاويز قسم (  ۲۲۳.) كنيد و به افراد باايمان مژده بده يم

خدا  . قرار ندهيد كه نيكى نكنيد و پرهيزکار نباشيد و بين مردم را اصالح نكنيد

 ( ۲۲۴.) شنوا و دانا است 

  

  

ه  كند ولى از شما به علت آنچ ي هاى بيهوده از شما بازخواست نمخدا به علت قسم  

كه قسم  ي كسان( ۲۲۵.)خدا آمرزنده و بردبار است.  كند يدر دل داريد بازخواست م 

اگر  . كشندي خورند كه با زنانشان همخوابگى نكنند تا چهارماه انتظار ميم

و اگر تصميم طالق گرفتند، خدا شنوا و  (  ۲۲۶.)بازگردند خدا آمرزنده مهربان است

بايد سه بار از قاعدگى پاك شوند و  اند زنانى كه طالق داده شده (  ۲۲۷.)دانا است



هايشان  اگر به خدا و روز آخرت ايمان دارند حق ندارند كه آنچه خدا در رحم 

آفريده كتمان كنند و شوهرانشان اگر بخواهند آشتى كنند در اين مدت به  

اى دارند مثل وظايفى كه دارند و  ها حقوق شايسته زن . ها، سزاوارترندبازآوردن آن 

طالق دوبار  ( ۲۲۸.)خدا توانا و حكيم است.  اى برترى دارند ها درجه ن مردان بر آ

ها را به خوبى ترك كنيد و جايز نيست  ها را به خوبى نگه داريد يا آنيا آن .  است 

بترسند   هر دو كه مگر اين .  ها بگيريد ايد از آن ها داده اى از آنچه به آن كه ذره 

حدود خدا را اجرا نكنند  هر دو  كه   كه حدود خدا را اجرا نكنند و اگر ترسيديد

اين حدود خدا  . ها وجود ندارد كه زن پولى براى طالق خود بدهداشكالى براى آن 

كه از حدود خدا تجاوز كنند  يكسان .  است بنابراين از آن تجاوز نكنيد 

اگر مرد زن را باز طالق بدهد جايز نيست كه دوباره با او  (  ۲۲۹.)ستمكارند

اگر شوهر دوم او را طالق  . مرد ديگرى با آن زن ازدواج كند  ازدواج كند تا وقتى

كه  البته به شرط اين . داد اشكالى ندارد كه شوهر اول دوباره با او ازدواج كند

اين حدود خدا است كه براى مردم آگاه  . كننديفكر كنند كه حدود خدا را اجرا م 

 ( ۲۳۰.)كندي بيان م

  

  

ها را به خوبى نگه  ان عده رسيدند يا آن وقتى زنان را طالق داديد و به پاي  

ها نگه  ها را براى ضرر زدن به آن آن . ها جدا شويدداريد يا به خوبى از آن 

آيات  . كه چنين كارى بكند به خودش ظلم كردهيكس .  ها ظلم كنيد نداريد كه به آن 

خدا را مسخره نكنيد و نعمت خدا را بر خودتان به ياد آوريد و كتاب و حكمتى كه  

از نافرمانى خدا  . كند به ياد داشته باشيدي وسيله آن موعظه مخدا شما را به 

وقتى زنان را طالق داديد و  (  ۲۳۱.)داندي بترسيد و بدانيد كه خدا همه چيز را م

اگر با شوهر خود به طور شايسته  ( ها تمام شدعده آن )به پايان مدت رسيدند 

اين حكم خوبى  .  بقشان باز نداريدموافقت كردند، آنان را از ازدواج با شوهر سا

كار  اين .  شود ياست كه به كسى از شما كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد سفارش م 

مادران  (  ۲۳۲.)دانيديداند و شما نم يخدا م.  براى پاكى و پاكيزگى شما بهتر است 

كه بخواهد شير دادن را كامل كند شير  يهايشان دو سال كامل براى كس به بچه 

كس جز  هيچ .  خوراك و پوشاك مادران به طرز شايسته بر عهده پدران است  دهند، و يم

خاطر فرزندش ضرر نبيند و پدر هم  مادر به.  شود يبه اندازه تواناييش موظف نم 

اگر پدر و مادر  . همين وظيفه بر عهده وارث است. خاطر فرزندش ضرر نبيندبه 

، البته با رضايت هم و  ها ندارد خواستند بچه را از شير بگيرند اشكالى بر آن 

و اگر تصميم گرفتيد كه براى فرزند خود دايه بگيريد، اشكالى  .  مشورت با هم 

از نافرمانى خدا  .  كه حق دايه را به طور شايسته به او بدهيد ندارد به شرط اين 

 ( ۲۳۳.) بيند ي كنيد مي بترسيد و بدانيد خدا كارهايى را كه م

  

  

گذارند بايد همسرانشان  يد و همسرانى به جا م ميرن ي از شما كه م( مردانی)كسانى   

خاطر كارى  چهارماه و ده روز انتظار بكشند و وقتى به آخر اين مدت رسيدند، به 

خدا از  .  كنند، اشكالى بر شما وارد نيست يها به طرز شايسته درباره خود م كه آن 

نايه  اشكالى براى شما وجود ندارد كه به ك( ۲۳۴.) كنيد خبر دارد ي كارهايى كه م

داند كه شما به ياد  ي خدا م.  از زنان خواستگارى كنيد يا آن را در دل مخفى كنيد 

اى  كه به طرز شايسته ها قرار نگذاريد مگر اين ولى پنهانى با آن . افتيدي ها مآن 

تا مدت چهار ماه و ده روز تمام نشده تصميم به عقد ازدواج  .  ها صحبت كنيد با آن 

بنابراين از نافرمانى  .  داند ي در دل شما است ما که ر نگيريد و بدانيد خدا آنچه 

گناهى بر شما نيست  ( ۲۳۵.) خدا حذر كنيد و بدانيد كه خدا آمرزنده بردبار است 

ايد  ها تعيين نكرده اى براى آن ها همخوابگى نكرده و مهريه كه زنانى را كه با آن

ييش و فقير به  توانگر به اندازه توانا.  مند سازيد ها را بهره آن .  طالق بدهيد 

ها را قبل از  و اگر آن (  ۲۳۶.)اين وظيفه افراد نيكوكار است.  اندازه تواناييش 

ايد، نصف مهريه را به  اى تعيين كرده ها مهريه همخوابگى طالق داديد و براى آن 

كه عقد ازدواج در دست او است آن را  يكه خود زنان يا كس مگر اين . ها بدهيدآن 

را بين خودتان فراموش  (  بخشش ) تر است و فضل قوى نزديك اگر ببخشيد به ت .  ببخشد 

 ( ۲۳۷.)بيندي كنيد مينكنيد، چون خدا كارهايى را كه م 

  

  

اگر  (  ۲۳۸.)مراقب نمازها و نماز ميانه باشيد و با فروتنى براى خدا قيام كنيد 

در خطر و ترس بوديد پياده يا سواره نماز بخوانيد و وقتى خاطرجمع شديد خدا را  

كسانى  ( ۲۳۹.) ياد كنيد  ، دانستيدي و شما آن را نم  ،ر كه به شما تعليم داده آنطو

گذارند، بايد براى همسرانشان  ي ميرند و همسرانى به جا مياز شما كه م(  مردانی )



اگر خودشان خارج شدند  .  ها، وصيت كنند سال را، بدون بيرون كردن آن مخارج يك 

خدا توانا  .  الى بر شما وارد نيست كنند اشكي درباره كارهايى كه به طرز شايسته م

اى مناسب  وظيفه شوهران پرهيزکار است كه موقع طالق دادن هديه (  ۲۴۰.)و حكيم است

كند تا  يطور براى شما بيان م خداوند آياتش را اين (  ۲۴۱.) به زنان خود بدهند 

كه  يآيا كسانى را نديدى كه در حال ( ۲۴۲(.)وظيفه خود را تشخيص دهيد ) تعقل كنيد 

ها گفت   ان نفر بودند از ترس مرگ از سرزمين خود خارج شدند؟ خدا به آن هزار

چون خدا به مردم لطف دارد ولى بيشتر مردم  .  ها را زنده كرد بعد آن  ، بميريد

در راه خدا مبارزه كنيد و بدانيد خدا شنوا و دانا  (  ۲۴۳.) كنند ي سپاسگزارى نم

خداست   ؟ آن را چند برابر كندكيست كه به خدا قرض نيكو بدهد تا خدا ( ۲۴۴.) است 

 ( ۲۴۵.) شويد ي دهد و به سوى او برگردانده مي گيرد و گشايش مي كه بر مردم تنگ م

  

  

كه به پيغمبرشان   ، اسرائيل را بعد از موسى نديدىي آيا آن دسته از بزرگان بن 

آيا امكان  : او گفت.  فرماندهى براى ما تعيين كن تا در راه خدا بجنگيم :  گفتند 

چرا در راه خدا نجنگيم؟ در  :  گر جنگ بر شما واجب شود نجنگيد؟ گفتند دارد كه ا 

ولى وقتى  .  اند صورتى كه ما را از سرزمين خود و از پيش فرزندانمان بيرون كرده 

خدا  .  سرپيچى كردند  ، هاجز عده كمى از آن ها صادر شد همگى، به فرمان جنگ براى آن 

خدا طالوت را  :  ها گفت ه آن پيغمبرشان ب (  ۲۴۶.)شناسديستمكاران را خوب م 

چگونه او فرمانرواى ما باشد در صورتى كه ما به  :  گفتند . فرمانرواى شما ساخته 

پيغمبرشان  . فرمانروايى از او سزاوارتر هستيم، به او ثروت زيادى داده نشده

.  خدا او را برگزيده و به او از لحاظ دانايى و توانايى برترى داده است :  گفت 

(  ۲۴۷.) دهنده دانا است خدا وسعت . دهديرا به هر كس كه بخواهد م   خدا فرمانروايى

كه در آن   ، نشانه فرمانروايى او اين است كه تابوت: ها گفتپيغمبرشان به آن 

آرامشى از خداوند شما و باقيمانده چيزهايى است كه خانواده موسى و هارون به  

اگر افراد  .  نند كي آيد و فرشتگان آن را حمل مياند، براى شما م جا گذاشته 

 ( ۲۴۸.) اى براى شما وجود داردباايمانى باشيد مسلمًا در اين كار نشانه 

  

  

اى امتحان  خدا شما را با رودخانه: چون طالوت لشكريان را بيرون برد گفت 

كه از آن ننوشد يا فقط يك مشت آب  ي كه از آن بنوشد از من نيست و كسيكس .  كند يم

چون او و افراد  . جز عده كمىز آن آب خوردند به ها اهمه آن .  بنوشد از من است 

ما امروز توانايى  : باايمانى كه با او بودند از آن رودخانه عبور كردند گفتند

كه گمان داشتند كه خدا را  ي كسان. برخورد با جالوت و لشكريان او را نداريم 

هاى  هاى كوچكى كه به خواست خدا بر گروه چه بسيار گروه : كنند گفتنديمالقات م 

چون در مقابل جالوت و  ( ۲۴۹.) خدا با افراد بااستقامت است .  بزرگ غلبه كردند 

هاى ما را ثابت  خداوندا، به ما صبر عطا كن و قدم :  لشكريانش قرار گرفتند گفتند 

ها را به  درنتيجه آن (  ۲۵۰.)ايمان پيروز گردانينما و ما را در مقابل افراد ب 

ت را كشت و خدا به او فرمانروايى و حكمت  خواست خدا شكست دادند و داود جالو 

وسيله بعضى  اگر خدا بعضى از مردم را به . خواست به او ياد داديداد و هر چه م 

اين آيات  ( ۲۵۱.)شد ولى خدا به افراد بشر لطف داردي كرد، زمين خراب مي دفع نم

 ( ۲۵۲.)خوانيم و بدون ترديد تو از پيغمبرانىي خداوند است كه به حق بر تو م

  

  

ها كسى بود كه خدا  از آن . ما بعضى از پيغمبران را بر بعضى ديگر برترى داديم 

به عيسى پسر مريم معجزات روشن  .  و بعضى را درجاتى برتر داد  ، با او صحبت كرد

خواست، مردم  ياگر خدا م.  تاييد كرديم (  روح پاك )القدس  داديم و او را با روح

جنگيدند، ولى دچار  ي ايشان، با هم نمبعد از آمدن پيغمبران و داليل روشن بر

اگر خدا  . ها ايمان آوردند و بعضى ايمان نياوردندبعضى از آن . اختالف شدند

(  ۲۵۳.)دهدي ولى خدا هر چه را كه اراده كند انجام م  ،جنگيدند ي خواست با هم نميم

كه روزى بيايد كه در آن خريد و فروش و دوستى و  اى افراد باايمان، قبل از اين 

كه قبول  ي كسان.  ايم انفاق كنيد عتى وجود ندارد، از آنچه روزى شما ساخته شفا 

كه شما در مقابل او احساس و ابراز كوچكى كنيد  ي كس)معبودى  (  ۲۵۴.)نكنند ظالمند

زنده و  .  غير از خدا وجود ندارد (  و او را عامل برآوردن آرزوهاى خود بدانيد

ها و زمين است مال  چه در آسمان آن .  خوابدي گيرد و نه مي نه چرتش م. پاينده است

ها و  تواند پيش او شفاعت كند؟ خدا آنچه جلوى آن يچه كسى بدون اجازه او م . اوست

اى از علم خدا اطالع  ها ذره در صورتى كه آن   ،داند ي مرا  ها است آنچه پشت سر آن 

ها و زمين را  او آسمان (  حكومت )عرش . ندارند، مگر تا آنجا كه خدا خواسته

در دين  ( ۲۵۵.) رنجد و او بلندمرتبه و بزرگ است ي ها نمه و از نگهدارى آن فراگرفت 



اى  كننده طغيان )كه طاغوت  ي كس. راه صحيح از غلط روشن شده.  نيست( اجبارى)اكراهى  

را نپذيرد و به خدا ايمان بياورد به  ( كه دستورى بر خالف دستور خدا بدهد

 ( ۲۵۶.)ا شنوا و دانا استشدنى نيست و خددستاويز محكمى چسبيده كه پاره 

  

  

آورد و به طرف  ي ها بيرون مي ها را از تاريكآن .  خدا پشتيبان افراد باايمان است  

هستند كه  (  طغيانگران ) ها ايمان طاغوت ي در صورتى كه ياور افراد ب.  برد ينور م 

ها اهل آتش جهنم  آن . برنديها م ي ها را از نور بيرون آورده به درون تاريكآن 

آيا آن كسى را كه خدا به او  ( ۲۵۷.) ميشه در آن خواهند بود هستند و ه 

كرد نديدى؟ آن  ي با ابراهيم درباره خداوندش بگومگو مو  فرمانروايى داده بود 

:  او گفت. گيرديدهد و جان مي خداوند من آن است كه جان م: وقتى كه ابراهيم گفت 

از مشرق  خدا خورشيد را  :  ابراهيم گفت .  گيرم ي دهم و جان ميمن هم جان م 

خدا كسانى را كه  . ايمان مبهوت شديفرد ب.  آورد، تو آن را از مغرب درآور يدرم 

كه  يكرد در حال يكه از شهرى عبور م ييا مثل كس(  ۲۵۸.)كنديكنند هدايت نم يظلم م 

خدا چگونه اين شهر را بعد از  :  با خود گفت . هاى شهر فرو ريخته بودسقف خانه 

بعد او را زنده كرد و به او    ،صد سال گرفت خدا جان او را  ! كند؟يمرگش زنده م 

صد  :  خدا گفت . يك روز يا قسمتى از روز : چه مدت در اين حال ماندى؟ گفت:  گفت 

به غذا و نوشيدنى خودت نگاه كن كه نگنديده و به خرت   ، سال در اين حالت ماندى

  هاى و به استخوان   ،اى براى رستاخيز بسازم نگاه كن تا تو را براى مردم نشانه 

.  پوشانيم يكنيم و به آن گوشت م ي ها را دوباره سر هم مخرت نگاه كن كه چطور آن 

دانم كه خدا بر هر كارى قادر  يحاال م : وقتى مطلب براى او روشن شد گفت

 ( ۲۵۹.) است 

  

  

ها را  خداوندا، به من نشان بده كه مرده :  وقتى را يادآورى كن كه ابراهيم گفت  

چرا، ولى  : اى؟ ابراهيم گفتيا ايمان نياورده آ : خدا گفت ؟ كنىي چگونه زنده م

ها را  چهار پرنده بگير و آن : خدا گفت. كه دلم اطمينان پيدا كندبراى اين 

ها را صدا بزن تا با  بعد آن  ، پاره كن و سر هر كوهى قسمتى از آن را بگذارتكه 

  كهيحكايت كسان ( ۲۶۰.) سرعت پيش تو بيايند و بدان كه خدا مقتدر و حكيم است 

اى است كه از آن هفت  كنند مانند دانه يم ( خرج) اموالشان را در راه خدا انفاق 

كه بخواهد  يخدا آن را براى هر كس . خوشه دربيايد و در هر خوشه صد دانه باشد 

اشخاصى كه مالشان را در راه  ( ۲۶۱.) دهنده دانا استخدا وسعت .  كند يچند برابر م 

كنند، پاداش كارشان  يرند و اذيتى نم گذاي كنند و دنبال آن منتى نميخدا خرج م 

زبان خوش و طلب  ( ۲۶۲.) اى نه ترسى دارند و نه غصه  ، پيش خداوندشان محفوظ است

نياز و بردبار  يخدا ب . آمرزش، بهتر از انفاقى است كه دنبال آن اذيتى باشد

گذاشتن و اذيت كردن از بين  اى افراد باايمان، انفاق خود را با منت ( ۲۶۳.) است 

كند و به خدا و روز  يكه مردم ببينند خرج م كه مالش را براى اين يمثل كس   .نبريد 

وضع كار او شبيه سنگ صافى است كه روى آن خاكى باشد و   ، آخرت ايمان ندارد

اينگونه افراد  . اى خاك باقى بگذارد باران تندى بر آن ببارد و آن را بدون ذره

ايمان را هدايت  ي د بخدا افرا . برندياى نم اند بهره از كارى كه كرده 

 ( ۲۶۴.)كندي نم

  

  

كه مالشان را در راه رضاى خدا و براى آرامش قلب خود خرج  ي داستان كسان 

اى باشد و باران تندى بر آن ببارد در نتيجه  كنند، مثل باغى است كه روى تپه يم

دهد و اگر باران تند بر آن نبارد همان باران كم هم  ياش را دو برابر مميوه 

آيا كسى از شما دوست دارد  ( ۲۶۵.) بيند يكنيد م ي خدا كارهايى را كه م. كافى است

كه باغى از خرما و انگور داشته باشد كه در آن نهرها روان باشد و هر نوع  

هاى كوچكى داشته باشد و در  اى در آن داشته باشد و به سن پيرى برسد و بچه ميوه 

باغ آتش بگيرد؟ خدا آياتش   چنين حالى گردبادى كه در آن آتش است به آن برسد و 

اى افراد باايمان، از  ( ۲۶۶.) كند شايد فكر كنيد ي طور براى شما بيان مرا اين 

ايم  ايد و از آنچه براى شما از زمين بيرون آورده چيزهاى پاكى كه به دست آورده 

كنيد و از چيزهاى به درد نخور انفاق نكنيد، چيزى كه  ( در راه خدا خرج) انفاق 

(  ۲۶۷.)نياز و ستوده استي گيريد، و بدانيد كه خدا بي را با اكراه مخودتان آن 

و به شما دستور كارهاى بد را   ( دهديم وعده ) ترساند ي شيطان شما را از فقر م

خدا  .  دهد ي در صورتى كه خدا به شما وعده آمرزش و لطف خودش را م.  دهد يم

دهد و به  ي واهد مكه بخ يخدا دانش حقيقى را به هر كس ( ۲۶۸.)دهنده دانا استوسعت 



فقط افراد عاقل متوجه اين  . كه دانش حقيقى داده شد، خير زيادى داده شدهي كس

 ( ۲۶۹.)شونديحقيقت م 

  

  

كنند  ي كه ظلم مي داند و كساني ايد مو هر نذرى كه كرده(  خرجى)خدا هر انفاقى   

اگر انفاق را آشكارا بكنيد خوب است و اگر آن را مخفى  (  ۲۷۰.)ياورى ندارند

قسمتى از گناهان شما را از بين  . به فقرا بدهيد براى شما بهتر است و    كنيد

ها به عهده تو  هدايت آن (  ۲۷۱.)كنيد خبردار استيخدا از كارهايى كه م .  برد يم

هر چيز خوبى كه انفاق كنيد به  .  كند ينيست ولى خدا هر كس را كه بخواهد هدايت م

هر چيز خوبى  . خدا انفاق كنيد  و فقط براى به دست آوردن رضاى. نفع خودتان است

(  ۲۷۲.) شود يشود و به شما ظلم نم ي كه انفاق كنيد به طور كامل به شما پس داده م

اند و توانايى  انفاق اختصاص به فقيرانى دارد كه در راه خدا درمانده شده 

ها را به علت آبرودارى  ها آشنا نيست آن كه به وضع آن يكس. مسافرت را ندارند

با اصرار از مردم  . شناسىي ها را از عالمت و صورتشان مآن .  رد پندا ي نياز ميب

(  ۲۷۳.)هر چيز خوبى كه انفاق كنيد خدا از آن اطالع دارد. كننديتقاضاى كمك نم 

كنند پاداششان پيش  يكه مالشان را شب و روز، پنهان و آشكار انفاق م ي كسان

 ( ۲۷۴.) اى نه غصه  و نه ترسى دارند  ،خداوندشان محفوظ است 

  

  

كه شيطان او را ديوانه كرده باشد  ي خورند فقط مثل كسي كه ربا ميكسان  

.  خريد و فروش هم مثل ربا است:  خاطر اين است كه گفتند اين حالت به .  خيزند يبرم 

كه وقتى  ي كس. در صورتى كه خدا خريد و فروش را حالل كرده و ربا را حرام نموده

د، سودهاى قبلى مال خودش و  نصيحت خداوندش براى او آمد از رباخوارى دست كشي 

كه رباخوارى را تكرار كند اهل جهنم است و هميشه در آن  ي و كس.  كارش با خدا است 

ايمان  يخدا افراد ب .  دهد يكند و انفاق را رشد م يخدا ربا را نابود م ( ۲۷۵.) است 

كه ايمان آوردند و كار درست و صحيح كردند  يكسان (  ۲۷۶.)كار را دوست نداردگناه 

نه  . به پا داشتند و زكات دادند، پاداششان پيش خداوندشان محفوظ است و نماز را 

اى افراد باايمان، از نافرمانى خدا بترسيد و  (  ۲۷۷.)اىنه غصه و  ترسى دارند  

اگر اين كار را نكنيد اعالم  ( ۲۷۸.) اگر ايمان داريد باقيمانده ربا را ترك كنيد 

(  دست از رباخوارى برداشتيد) يد ايد و اگر توبه كرد جنگ به خدا و پيغمبرش داده 

اگر  (  ۲۷۹.)شوديكنيد و به شما هم ظلم نم ي ظلم نم. اصل مالتان مال خودتان است

بدهكار تنگدست باشد به او مهلت داده شود تا وقتى كه پرداخت آن براى او ممكن  

(  ۲۸۰.)دانيد كه اگر آن را ببخشيد براى شما بهتر استي و اگر دانا باشيد م.  شود 

بعد هر كسى جزاى  . شويديبترسيد كه در آن روز پيش خدا برگردانده م  از روزى 

 ( ۲۸۱.)بيند و به كسى ظلم نخواهد شديكارهايى را كه كرده م

  

  

دهيد آن را  ياى افراد باايمان، وقتى قرضى را براى مدت معلومى به هم م  

تن آن،  بنويسيد و بايد نويسنده آن را با عدالت بنويسد و نويسنده نبايد از نوش

كه قرض  يبايد بنويسد و كس . طور كه خدا به او ياد داده، خوددارى كندهمان 

گيرد بايد بگويد تا او بنويسد و بايد از خدا كه فرمانرواى او است بترسد و  يم

عقل يا صغير باشد يا نتواند  گيرنده كم اگر قرض . اى از آن را فروگذار نكندذره 

بگويد تا نوشته شود و دو نفر از مردان خود   حرف بزند بايد سرپرست او به عدالت 

اگر دو مرد نبودند يك مرد و دو زن از شاهدهايى كه مورد  . را شاهد بگيريد

ها گمراه شد يا فراموش كرد  رضايت شما هستند شاهد بگيريد كه اگر يكى از آن 

.  وقتى شاهدها براى شهادت دعوت شدند از آن خوددارى نكنند.  ديگرى يادآورى كند 

اين كار  . نوشتن مدت آن خوددارى نكنيداز ز نوشتن آن، چه كم باشد چه زياد و  ا

.  تر استكه شك نكنيد مطمئن تر و براى شهادت بهتر است وبراى اين پيش خدا عادالنه 

در اينصورت  . كنيدي كه تجارتى حضورى باشد كه پول و جنس را دست به دست ممگر اين 

.  كنيد شاهد بگيريدي وقتى خريد و فروش م.  يد بر شما گناهى نيست كه آن را ننويس 

اگر ضرر بزنيد از اطاعت خدا خارج  . به نويسنده و شاهد نبايد ضررى وارد شود

خدا هر  . دهدي ياد م( طرز كار را)خدا به شما  .  از نافرمانى خدا بترسيد . ايدشده 

 (۲۸۲.)دانديچيزى را م 

  

  

اگر كسى از شما  . ، گرويى بگيريد كنيد ياى پيدا نم اگر حين سفر هستيد و نويسنده  

كه امانت به او سپرده شده بايد امانت را به صاحبش  يبه ديگرى امانتى سپرد، كس 

برگرداند و بايد از نافرمانى خدا كه فرمانرواى او است بترسد و شهادت را  



خدا كارهايى را كه  . كار استكه شهادت را پنهان كند قلبًا گناه يكس .  پنهان نكنيد 

اگر آنچه در  . ها و زمين است مال خداست هر چه در آسمان ( ۲۸۳.) داند ي مكنيد  يم

هر  . كندي دلتان است آشكار كنيد يا پنهان كنيد خدا شما را مطابق آن محاسبه م

خدا قادر به هر كارى  . كندي بخشد و كسى را كه بخواهد عذاب ميكس را كه بخواهد م 

همه افراد  . ل شده ايمان داردپيغمبر به آنچه از خداوندش به او ناز ( ۲۸۴.) است 

فرقى  :  گويند يم . ها و پيغمبرانش ايمان دارند باايمان به خدا و فرشتگان و كتاب 

.  شنيديم و اطاعت كرديم:  و گفتند .  گذاريم ي بين هيچكدام از پيغمبرانش نم

خدا كسى را جز  ( ۲۸۵.)بازگشت همه پيش تو است. خواهيميخداوندا، آمرزش تو را م 

هر كس هر كار نيكى بكند به نفع خودش است و  .  كند يائيش موظف نم به اندازه توان

خداوندا، اگر فراموش كرديم يا اشتباه  .  هر كار بدى بكند بر عهده خودش است 

كه  يخداوندا، تكليف سنگينى، آنطور كه بر عهده كسان .  كرديم ما را مجازات نكن 

كه طاقت آن را   خداوندا، چيزى . بر عهده ما مگذار  ،قبل از ما بودند گذاشتى 

.  گناه ما را ببخش و ما را بيامرز و به ما رحم كن . نداريم بر عهده ما مگذار

 ( ۲۸۶.) ايمان پيروز گردان ي تو موال و سرور ما هستى، پس ما را بر افراد ب( فقط)

  

  

 ( ۳)آل عمران  سوره    

 مدنى و شامل دويست آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

قرآن را كه  ( ۲.) معبودى غير از خدا كه زنده و پاينده است وجود ندارد(  ۱.)الم 

(  ۳)هاى قبلى است به حق بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را، كننده كتاب تصديق 

را نازل  (  جداكننده حق و باطل )كه راهنماى مردم است قبالً نازل كرد و فرقان  

دارند و خدا توانا و  شوند عذاب شديدى  يكه منكر آيات خدا م يكسان .  كرد 

او است كه هر  (  ۵.) چيزى در زمين و آسمان بر خدا مخفى نيست ( ۴.) گير است انتقام 

كه انسان در  ي كس)معبودى  . كندي بندى مها نقش طور بخواهد شكل شما را در رحم 

(  مقابل او احساس و ابراز كوچكى كند و او را عامل برآوردن آرزوهاى خود بداند

اوست كه قرآن را بر تو نازل  (  ۶.)و حكيم است وجود ندارد  غير از او كه توانا

ها اصل كتاب هستند و قسمت ديگر  قسمتى از آن، آيات محكم است و آن .  كرد 

كه در دلشان ميل به باطل وجود دارد دنبال متشابهات  ياما كسان . متشابهات است

ورتى كه  در ص. روند، چون خواستار انحراف مردم و دنبال تأويل آن هستند ي آن م

:  گويند يم ( عالمان واقعى) و راسخين در علم .  داند ي تأويل آن را كسى جز خدا نم

فقط افراد عاقل متوجه اين  .  همه آن از طرف خداوند ما است  ، به آن ايمان آورديم

كه ما را هدايت كردى متمايل به  خدايا، دل ما را پس از اين (  ۷.)شونديحقيقت م 

خدايا، تو  ( ۸.)اىا عطا كن، چون تو عطاكننده باطل نساز و رحمت خودت را به م

مسلمًا خدا بر خالف وعده كارى  .  كنى يمردم را در روزى كه شكى در آن نيست جمع م

 ( ۹.)كندي نم

  

  

  هاآن . كننديها نمايمان در مقابل خدا كارى براى آن ي اموال و اوالد افراد ب 

كه قبل از  ينيان و كسان مثل فرعو (  ۱۰.)سوخت آتش جهنم هستند  (افراد بی ايمان )

خاطر گناهانشان دچار  ها را به خدا آن . ها بودند، كه آيات ما را انكار كردندآن 

مغلوب خواهيد شد و در  : به منكران بگو( ۱۱.)مجازات خدا شديد است. عذاب كرد

در  ( اىنشانه ) اى براى شما آيه( ۱۲.)جهنم بد جايى است.  شويد يجهنم دور هم جمع م 

و    ،جنگيدند ياى در راه خدا م دسته .  كه با هم روبرو شدند وجود داشتاى دو دسته 

خدا هر كس را  . ديدنديها را به چشم خود دو برابر م دسته ديگر كه كافر بودند آن 

در اين مطلب عبرتى براى افراد بينا وجود  . كندي كه بخواهد با يارى خود تاييد م

  اموال  عالقه به زن و فرزند وبراى مردم عالقه به شهوات، از قبيل  ( ۱۳.)دارد

هاى عالى نشاندار و چهارپايان و كشتزار، زينت داده  طال و نقره و اسب از زياد  

در صورتى كه بهترين جاى بازگشت پيش خدا  . ها وسايل زندگى دنيا هستنداين .  شده 

آيا شما را به چيزى بهتر از اين آگاه بكنم؟ افراد پرهيزکار  : بگو(  ۱۴.) است 

هايى دارند كه نهرها در آن روان است و هميشه در آن خواهند  دشان بهشت پيش خداون 

خدا كارهاى بندگان خود را  .  به اضافه همسران پاك و رضايت خدا   ،بود 

 ( ۱۵.)بينديم

  

  



خداوندا، ايمان آورديم، گناهان ما را بيامرز و ما را  : گويند يبندگانى كه م  

  و  استقامت، راستگو، مطيع،  افرادى با(  ۱۶.) از عذاب آتش جهنم حفظ نما 

خدا گواه است كه  ( ۱۷.)كننديكننده كه موقع سحر از خدا طلب آمرزش م انفاق 

كه انسان در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى كند و بدون چون و چرا  ي كس)معبودى  

كند، و  يغير از او وجود ندارد و او به عدالت عمل م (  از دستورهاى او پيروى كند 

معبودى غير از او كه توانا و  (.  دهندي نيز چنين گواهى م)شمندان فرشتگان و دان 

(  تسليم حكم و نظر خدا بودن ) دين نزد خدا فقط اسالم ( ۱۸.)حكيم است وجود ندارد 

ها حاصل شد  كه علم براى آن ها كتاب الهى داده شد، پس از اين كه به آن يكسان .  است 

ات خدا شود بداند كه خدا حسابرس  كه منكر آي يكس .  از روى حسادت دچار اختالف شدند 

من خودم را تسليم خدا  :  اگر با تو بحث و بگومگو كردند بگو (  ۱۹.) سريعى است 

آيا شما هم  :  و به اهل كتاب و مشركان بگو.  طور ام، و پيروان من هم همين كرده 

اند و اگر سرپيچى كردند  اند، هدايت شده ايد؟ اگر تسليم خدا شده تسليم خدا شده 

كسانى را  (  ۲۰.) بينديخدا كارهاى بندگانش را م .  و فقط رساندن پيام است وظيفه ت 

طور كسانى  كشند، همين يكنند و پيغمبران را به ناحق م يكه آيات خدا را انكار م 

ها  اين ( ۲۱.)كشند به عذاب پردردى بشارت بده ي كنند ميرا كه به عدالت امر م

ته است و ياورى نخواهند  افرادى هستند كه كارهايشان در دنيا و آخرت هدر رف 

 ( ۲۲.)داشت

  

  

ها  ها داده شده بود؟ وقتى از آن اى از كتاب به آن آيا كسانى را نديدى كه بهره  

كار را قبول  ها ايناى از آن ها حكم كند، عده شود كه كتاب خدا بين آن ي دعوت م

ش  آت :  كار به علت اين است كه گفتند اين (  ۲۳.) روند ي كنند و زير بار آن نمي نم

ها را در  اند آن هايى كه سرهم كرده رسد و دروغ ي جهنم جز چند روزى به ما نم

ها را براى روزى كه شكى در آن نيست جمع كنيم و  وقتى آن (  ۲۴.)دينشان فريب داده

به هر كسى جزاى كارهايى كه كرده به طور كامل داده شود و ظلمى به افراد نشود،  

خداوندا، اى مالك هستى، فرمانروايى مال  : بگو(  ۲۵) ها چگونه خواهد بود؟وضع آن 

دهى و از هر كس كه بخواهى پس  يبه هر كس كه بخواهى فرمانروايى م ، تو است

خير    ،كنى يدهى و هر كس را كه بخواهى ذليل م يبه هر كس كه بخواهى عزت م  ، گيرىيم

كنى و روز را  يشب را وارد روز م ( ۲۶.)در دست تو است چون قادر به هر كارى هستى 

و به  . جاني سازى و از موجود جاندار بيجان جاندار م ي از موجود ب.  كنى يداخل شب م 

ايمان را به  ي مسلمانان، افراد ب( ۲۷.) دهى يهر كس كه بخواهى بدون حساب روزى م 

اى با  رابطه  كنند كه چنين كارى ي كسان.  جاى افراد باايمان پشتيبان خود نگيرند 

خدا شما را از مجازات  .  ها باشيد ار آن كه به شدت مواظب ك خدا ندارند، مگر اين 

اگر آنچه در دلتان  : بگو(  ۲۸.) دارد و بازگشت شما به سوى خدا است ي خودش برحذر م

ها و زمين است  داند و آنچه در آسمان ياست مخفى كنيد يا آشكار كنيد خدا آن را م

 ( ۲۹.)خدا قادر به هر كارى است. دانديم

  

  

يابد و دوست دارد كه بين او  ي را كه كرده حاضر مدر آن روز هر كس كارهاى خوبى  

خدا شما را از نافرمانى و عذاب خودش  . و كارهاى بدى كه كرده فاصله زيادى باشد

اگر خدا را دوست  :  بگو ( ۳۰.)خدا نسبت به بندگانش مهربان است. دارديبرحذر م 

.  امرزدداريد از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را بي 

اگر از اين  . از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد: بگو(  ۳۱.) خدا آمرزنده مهربان است 

دا آدم و  خ(  ۳۲.) ايمان را دوست ندارديكار سرپيچى كنند، بدانند كه خدا افراد ب 

فرزندانى كه  (  ۳۳.)مران را بر جهانيان برگزيدعِ نوح و خاندان ابراهيم و خاندان  

  ِعمران وقتى را يادآورى كن كه زن ( ۳۴.) دانا است خدا شنوا و  .  از همديگر هستند 

ام، آن را از من  كه در شكم دارم نذر خدمت تو كردهرا خداوندا، من فرزندى  :  گفت 

خداوندا، من دختر  : چون وضع حمل كرد گفت( ۳۵.)چون تو شنوا و دانايى.  بپذير 

زندش را از  ام و پسر مثل دختر نيست، و اسم او را مريم گذاشتم و او و فرزاييده 

در صورتى كه خدا بهتر  . در پناه تو قرار دادم(  رانده شده ) شر شيطان رجيم 

خداوندش او را با بهترين وجه قبول كرد و او را  ( ۳۶.)دانست كه او چه زاييدهيم

هرگاه زكريا وارد  .  به خوبى پروراند و خدا سرپرستى او را به زكريا سپرد 

اى مريم اين غذا از كجا  : كريا به او گفتز . يافتيشد غذايى پيش او م ي محرابش م

چون خدا به هر كس كه بخواهد بدون  . اين از جانب خداست: برايت آمده؟ او گفت

 (۳۷.) دهد يحساب روزى م 

  

  



خداوندا، از طرف خودت  :  اينجا بود كه زكريا خداوندش را به كمك خواند و گفت  

كه او در  ي در حال(  ۳۸.) چون تو شنونده دعا هستى . به من فرزند پاكى عطا كن

خدا به تو بشارت يحيى را  : خواند فرشته به او گفتيمحراب ايستاده و نماز م 

دار و پيغمبرى از  دهد كه تصديق كننده كلمه خدا و بزرگوار و خويشتن يم

توانم پسرى داشته باشم در  ي خداوندا، چگونه م:  زكريا گفت (  ۳۹.) درستكاران است 

خدا هر كارى  . طور استهمين : فرشته گفت. نازا استام و همسرم صورتى كه پير شده 

اى براى من قرار  خداوندا، نشانه : زكريا گفت ( ۴۰.)كنديرا كه بخواهد بكند م 

.  زنى ينشانه تو اين است كه سه روز جز با اشاره حرف نم :  خداوند فرمود .  بده 

زمانى  (  ۴۱.) خداوندت را زياد ياد كن و شب و صبح او را به پاكى و بزرگى ياد كن 

اى مريم، خدا تو را برگزيده و پاك  : را يادآورى كن كه فرشتگان به مريم گفتند 

اى مريم، از خداوندت اطاعت  ( ۴۲.)كرده و تو را بر زنان عالم برترى داده است

اين از اخبار غيب است كه به  (  ۴۳.) روندگان به ركوع برو كن و سجده كن و با ركوع 

ها كفالت مريم را  كردند كه كداميك از آن ي كشى متو وقتى كه قرعه .  كنيم ي تو وحى م

ها  كردند با آن ي ها نبودى و وقتى با هم كشمكش مبه عهده بگيرد، پيش آن 

اى از جانب خودش  اى مريم، خدا تو را به كلمه:  هنگامى كه فرشته گفت (  ۴۴.) نبودى 

و از   اسم او مسيح عيسى پسر مريم است كه در دنيا و آخرت آبرومند .  دهد يبشارت م 

 ( ۴۵.)مقربان خدا است

  

  

مريم  (  ۴۶.) زند و از درستكاران است ي و با مردم در گهواره و بزرگسالى حرف م 

توانم پسرى داشته باشم در صورتى كه بشرى با من  ي خداوندا، چگونه م:  گفت 

.  آفريند ي خدا هر كس را كه بخواهد به اين ترتيب م:  همخوابى نكرده؟ فرشته گفت 

طور خواهد  همان  ، وطور باش اين که  گويد يجام كارى بگيرد فقط م وقتى تصميم به ان

و رسولى  (  ۴۸.) دهدي خدا به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل را ياد م( ۴۷.)شد

از خداوند شما  ( اى معجزه )اى  من آيه : گويد ي ها مبه آن .  باشد ياسرائيل م يبراى بن 

دمم و به  يكنم و در آن م ي من از ِگل به شكل پرنده درست م. امبراى شما آورده 

و مرده را به   ، دهمي وكور مادرزاد و پيس را شفا م ، شودياى م فرمان خدا پرنده 

هايتان ذخيره  خوريد و آنچه در خانه ي و شما را از آنچه م  ،كنمي فرمان خدا زنده م

اى  كار براى شما نشانه در اين  ، اگر افراد باايمانى باشيد. كنمي كنيد باخبر ميم

كننده توراتى هستم كه پيش از من است و بعضى از  و تصديق (  ۴۹.) وجود دارد 

اى از  كنم و نشانه يكه براى شما حرام بوده براى شما حالل م را  چيزهايى 

بنابراين از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد و از  .  ام خداوندتان براى شما آورده 

اطاعت  ) را بندگى بنابراين او . اختيار من و شما خداستصاحب (  ۵۰.) من اطاعت كنيد 

:  چون عيسى از ايشان احساس كفر كرد گفت(  ۵۱.) كنيد، راه راست همين است (  محض 

ما  : گفتند(  دوازده شاگرد مسيح ) ياران من در راه خدا چه كسانى هستند؟ حواريون 

تسليم حكم و  )ياوران خداييم و به خدا ايمان آورديم و شاهد باش كه ما مسلمان  

 ( ۵۲.)هستيم(  نظر خدا 

  

  

پس ما  . خداوندا، ما به آنچه نازل كردى ايمان آورديم و از رسول پيروى كرديم 

ها نقشه كشيدند و خدا هم نقشه كشيد و خدا  آن ( ۵۳.)را در رديف شاهدان بنويس

اى عيسى، من جان تو  :  زمانى را يادآورى كن كه خدا گفت ( ۵۴.) بهترين طراح است 

كنم و  ي ايمان پاك ميو تو را از افراد ب  برم يگيرم و تو را باال پيش خودم م ي را م

دهم و بازگشت شما  يايمان قرار م ي پيروان تو را تا روز قيامت باالتر از افراد ب

و آن وقت بين شما درباره آنچه كه در آن اختالف داشتيد حكم  . پيش من است

كنم  ي هم در دنيا و هم در آخرت عذاب شديدى م ، ايمان راياما افراد ب (  ۵۵.) كنم يم

اما افراد باايمانى كه كار درست  ( ۵۶.) ها وجود نخواهد داشت مددكارى براى آن و 

كنند  يخدا كسانى را كه ظلم م .  دهم يها م اند پاداششان را به طور كامل به آن كرده 

(  ۵۸.) خوانيم ياى است كه بر تو م اين آيات و تذكر حكيمانه (   ۵۷.)دوست ندارد

ت كه خدا او را از خاك آفريد و بعد به  آفرينش عيسى پيش خدا مثل آفرينش آدم اس

حقيقت از جانب خداوند تو است، بنابراين از كسانى  (  ۵۹.) او هم شد ، او گفت بشو

كه علم براى تو حاصل شد با تو  كه بعد از اين يبه كسان ( ۶۰.) كنند ي نباش كه شك م

ن  بياييد تا فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتا : كنند، بگوي بگومگو م

بعد تضرع كنيم و لعنت خدا را بر افراد    ،و خودمان و خودتان را دعوت كنيم 

 ( ۶۱.)دروغگو قرار دهيم

  

  



كه شما در مقابل او احساس و ابراز كوچكى  يكس ) اين داستان حقيقى است و معبودى  

كنيد و از دستورهاى او بدون چون و چرا اطاعت كنيد و يا او را عامل برآوردن  

اگر  (  ۶۲.) غير از خدا وجود ندارد و خدا مقتدر و حكيم است ( دانيدآرزوهاى خود ب 

(  ۶۳.) شناسد يو خدا افراد خرابكار را خوب م (  خرابكارند )قبول نكردند، مفسدند 

كه فقط  .  اى بياييد كه بين ما و شما مساوى است اى اهل كتاب، به سوى كلمه :  بگو 

ار چيزى را شريك او نسازيم  كبكنيم و در اين ( چون و چراي اطاعت ب)خدا را بندگى  

  ،اگر قبول نكردند .  و بعضى از ما بعضى ديگر را غير از خدا ارباب خود نگيرند 

اى اهل كتاب،  ( ۶۴.)بگوييد كه شاهد باشيد كه ما تسليم حكم و نظر خدا هستيم

در صورتى كه تورات و انجيل بعد از  .  كنيد ي چرا درباره ابراهيم بگومگو م

اين شما هستيد كه درباره چيزى كه  ( ۶۵)كنيد؟ يا درك نم آي. ابراهيم نازل شده

دانيد بگومگو  يپس چرا درباره چيزهايى كه نم . كنيديدانيد با ديگران بگومگو م يم

ابراهيم نه يهودى بود نه عيسوى،  ( ۶۶.)دانيدي داند و شما نميكنيد؟ خدا م يم

(  ۶۷) .بود و مشرك نبود (  فقط تسليم حكم و نظر خدا )بلكه موحد و مسلمان  

.  پيروان او و اين پيغمبر و افراد باايمان هستند   ،ترين افراد به ابراهيم نزديك 

اى از اهل كتاب دوست دارند كه شما را  عده ( ۶۸.)خدا پشتيبان افراد باايمان است

(  ۶۹.) كنند و متوجه نيستند ي ها خودشان را گمراه مدر صورتى كه آن . گمراه كنند

شويد؟ در صورتى كه به درستى آن شهادت  يدا م اى اهل كتاب، چرا منكر آيات خ 

 ( ۷۰.)دهيديم

  

  

دانيد  ي سازيد و در صورتى كه حق را مياى اهل كتاب، چرا حق را با باطل مشتبه م 

در آغاز روز به قرآنى كه  : اى از اهل كتاب گفتندعده ( ۷۱) كنيد؟ي آن را مخفى م

شويد تا مسلمانان از    به مسلمانان نازل شده ايمان بياوريد و آخر روز منكر آن

.  كه از دين شما پيروى كند ايمان بياوريد يو فقط به كس ( ۷۲.) ايمان خود برگردند 

كه به كسى همانند آنچه  ( باور نكنيد: گويند يم . )هدايت واقعى هدايت خداست :  بگو 

:  بگو . كننديوگرنه پيش خداوندتان با شما بگومگو م . به شما داده شده، داده شود

دهنده  خدا وسعت .  كند يآن را به هر كس كه بخواهد عطا م . خداست  فضل در اختيار 

خدا صاحب فضل  . دهد يهر كس را كه بخواهد به رحمت خود اختصاص م ( ۷۳.)دانا است

ها امانت  افرادى از اهل كتاب هستند كه اگر پول زيادى پيش آن ( ۷۴.)بزرگ است

د كه اگر يك دينار پيش  ها هستن اى از آن گردانند و عده يبگذارى آن را به تو برم 

كه دائمًا سر راهشان  دهند مگر اين ي ها امانت بگذارى آن را به تو پس نمآن 

ما در مقابل مشركين مسؤوليتى  : گوينديكار به علت اين است كه م اين . بايستى

  ،آرى ( ۷۵.)دانند يخودشان هم اين را م . گويندي از قول خدا دروغ م. نداريم

خدا افراد باتقوى  ( بدانند كه) د و پرهيزکار باشند كه به عهدشان عمل كنني كسان

هايشان را به قيمت كمى  كه عهد و پيمان الهى و قسم يكسان ( ۷۶.)را دوست دارد

زند و به  يها حرف نم اى ندارند و روز قيامت خدا با آن در آخرت بهره  ، فروشنديم

 ( ۷۷.)سازد و عذاب پردردى دارندي كند و پاكشان نميها نگاه هم نم آن 

  

  

زنند كه شما خيال كنيد  ي بيان كتاب خدا طورى حرف م  نامبه  ها  اى از آن عده  

  که گويند  ي هايشان از كتاب الهى است، در صورتى كه از كتاب الهى نيست و محرف 

از قول خدا دروغ  .  در صورتى كه از جانب خدا نيست  ، ها از جانب خدا استاين حرف 

هيچ بشرى نبوده كه خدا به او كتاب  ( ۷۸.) دانند يگويند و خودشان هم اين را م يم

.  غير از خدا بنده من باشيد : و حكم و پيامبرى بدهد، بعد او به مردم بگويد

دهيد و درس  ي به دليل همان كتابى كه درس م ، خداپرست باشيد: گفتندي بلكه م

دهد كه فرشتگان و پيغمبران را ارباب خود  يو به شما دستور نم (  ۷۹.) گيريد يم

كه تسليم خدا  دهد آن هم بعد از اين ي يا شما را به كفر دستور مآ . بگيريد

كه خدا از پيغمبران پيمان گرفت   ی را يادآوری کن  زمان( ۸۰! ) شديد؟(  مسلمان )

، بعد رسولی برای شما آمد که کتابی را که با  به شما كتاب و حكمت دادم كه  

به مردم  و اين را  )  رد، به او ايمان بياوريد و به او کمک کنيد ك يم شماست تصديق 

كنيد و اين پيمان را قبول  ي آيا اقرار م: ها گفتبه آن بعد  . (بياموزيد   هم

من هم با شما   ،باشيد  شاهد بنابراين  :  خدا گفت . كنيمياقرار م :  كنيد؟ گفتند يم

كه از آن به بعد از اين قرار سرپيچى كنند خالفكار  يكسان ( ۸۱.)شاهد خواهم بود

در صورتى كه تمام آنچه   ؟ گردندي نى غير از دين خدا مآيا دنبال دي(  ۸۲.) هستند 

ميل، تسليم او هستند و به سوى  يها و زمين هستند، چه باميل و چه ب كه در آسمان 

 ( ۸۳.)شوند ي او برگردانده م

  

  



ما به خدا و آنچه به ما نازل شده و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق  : بگو 

و آنچه به موسى و عيسى و پيغمبران از جانب  و يعقوب و نوادگان او نازل شده  

گذاريم و ما  ي ها نمفرقى بين هيچكدام آن  ، ايمخداوندشان داده شده ايمان آورده 

كه دنبال دينى غير از اسالم  ي كس( ۸۴.) هستيم ( تسليم حكم و نظر خدا)مسلمان  

از  شود و او در آخرت يبرود هرگز از او پذيرفته نم ( تسليم حكم و نظر خدا بودن)

آوردنشان و پس از  اى راكه بعداز ايمان  چگونه خدا عده (  ۸۵.) زيانكاران است 

ها آمد كافر شدند  كه شهادت دادند كه پيغمبر حق است و داليل روشن براى آن اين 

ها اين است كه لعنت  جزاى آن (  ۸۶.) كندي ها را هدايت نمكند؟ خدا ظالم يهدايت م 

هميشه در آن خواهند بود و  (  ۸۷.) نان است جمعى بر آ خدا و فرشتگان و مردم دسته 

كه  ي مگر كسان( ۸۸.) شود يها مهلتى داده نم كند و به آن ي ها تخفيف پيدا نمعذاب آن 

بعد از آن توبه كردند و كار خود را اصالح كردند چون خدا آمرزنده مهربان  

آوردنشان منكر شدند و به انكارشان  توبه افرادى كه بعد از ايمان (  ۸۹.) است 

افرادى كه منكر شدند  (  ۹۰.) ها گمراه هستند آن . شودي ه كردند، هرگز قبول نماضاف

و در حال كفر و انكار مردند، اگر زمين را پر از طال بكنند و جريمه بدهند از  

كه به  ي ها عذاب پردردى دارند و كسآن . شود يها به هيچ وجه پذيرفته نم هيچكدام آن 

 ( ۹۱.)ها كمك كند ندارند آن 

  

  

كه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد، و هر چيزى  رسيد مگر اين ي ه نيكى نمهرگز ب  

اسرائيل حالل بود غير  ي هر غذايى براى بن(  ۹۲.) داند ي كه انفاق كنيد خدا آن را م

كه تورات نازل شود بر خودش حرام  قبل از اين (  يعقوب )از غذاهايى كه اسرائيل  

كه  يكسان (  ۹۳.) اوريد و بخوانيدگوييد تورات را بي ي اگر راست م:  بگو . كرده بود

بنابراين   ، خدا راست گفت:  بگو ( ۹۴.)بعد از اين به خدا افترا بزنند ظالم هستند

اى كه  اولين خانه ( ۹۵.)از آيين ابراهيم كه موحد بود و مشرك نبود پيروى كنيد

(  ۹۶.) اى است در مكه، كه مبارك و راهنماى مردم است براى مردم ساخته شد، خانه 

كه داخل آن شود در  يكس .  يات روشنى از جمله مقام ابراهيم وجود دارد در آن آ 

وظيفه مردم اين است كه در صورتى كه توانايى رفتن به آن را داشته  . امان است

خدا از تمام  ( بداند كه) اگر كسى منكر آن شود .  باشند براى خدا به آنجا بروند 

شويد؟ در  ي منكر آيات خدا ماى اهل كتاب، چرا : بگو(  ۹۷.) نياز استيافراد بشر ب 

اى اهل كتاب، چرا مردم  : بگو(  ۹۸.) كنيديصورتى كه خدا شاهد كارهايى است كه م 

خواهيد منحرف كنيد  يداريد؟ هر كس را كه ايمان بياورد م يرا از راه خدا باز م 

كنيد غافل  ي خدا از كارهايى كه م. در صورتى كه خودتان شاهد درستى آن هستيد 

اى از اهل كتاب اطاعت كنيد شما را  د باايمان، اگر از عده اى افرا ( ۹۹.)نيست

 ( ۱۰۰.)سازنديايد كافر م كه ايمان آورده بعد از اين 

  

  

شود و پيغمبر خدا  يشويد در صورتى كه آيات خدا بر شما خوانده م يچگونه كافر م  

كه به خدا متوسل شود بدون شك به راه راست هدايت  ي در بين شما است؟ كس

اى افراد باايمان، از خدا آنطور كه شايسته ترس از اوست بترسيد و  ( ۱۰۱.) شده 

همگى  (  ۱۰۲.)هستيد از دنيا نرويد( تسليم حكم و نظر خدا)كه مسلمان يجز در حال 

بچسبيد و دچار تفرقه نشويد و نعمت خدا را بر خودتان به  ( قرآن)به رشته الهى  

ى شما محبت ايجاد كرد و به  ها ياد داشته باشيد كه دشمن هم بوديد و خدا بين دل 

نعمت آن برادر هم شديد، و كنار گودالى از آتش بوديد، خدا شما را از آن نجات  

بايد  ( ۱۰۳.) كند تا هدايت شويدي طور براى شما بيان مخدا آياتش را اين .  داد 

اى از شما باشند كه مردم را به كار خير دعوت كنند و امر به معروف و نهى  عده 

شما مثل كسانى  ( ۱۰۴.) چنين افرادى رستگار و موفق هستند . داز منكر نماين 

.  ها آمد دچار تفرقه و اختالف شدند كه داليل روشن هم براى آن نباشيد كه پس از اين 

.  شودي هايى سياه مهايى سفيد و صورت روزى كه صورت (  ۱۰۵.)ها عذاب بزرگى دارندآن 

آوردنتان  يا بعد از ايمان آ : شودي اما به افرادى كه صورتشان سياه شده گفته م

كه  ي اما كسان(  ۱۰۶.)خاطر كفرى كه ورزيديد عذاب را بچشيدكافر شديد؟ پس به 

ها  اين (  ۱۰۷.)صورتشان سفيد شده در رحمت خدا هستند و هميشه در آن خواهند بود

خدا هيچ ظلمى را بر افراد بشر  .  خوانيم ي آيات خدا است كه به حق بر تو م

 ( ۱۰۸.)خواهدي نم

  

  

ها و زمين است مال خدا است و كارها به سوى او برگردانده  آنچه در آسمان  

شما بهترين امتى هستيد كه به نفع بشريت بوجود آمده، چون امر به  ( ۱۰۹.) شود يم

(  از كارهاى نادرست منع) و نهى از منكر (  مردم را به كارهاى نيك تشويق ) معروف 



ها بهتر  هم ايمان بياورند براى آن اگر اهل كتاب . كنيد و به خدا ايمان داريديم

جز مقدارى اذيت  ( ۱۱۰.)ها ايمان دارند ولى بيشترشان خالفكارنداى از آن عده .  است 

كنند و بعد هم كسى به  يزنند و اگر با شما بجنگند فرار م يهرگز به شما ضررى نم 

ته  كه به رشهر جا كه باشند دچار ذلت هستند مگر اين (  ۱۱۱.)ها كمك نخواهد كرد آن 

ها سزاوار غضب خدا و دچار فقر  آن .  اى از اتحاد مردم متوسل شوندالهى يا رشته 

شدند و پيغمبران را به  يخاطر اين است كه منكر آيات خدا م اين امر به . شدند

(  ۱۱۲.)كردنديكار هم به علت اين بود كه سركشى و تجاوز م اين . كشتندي ناحق م

شوند و در دل شب آيات  ي هل كتاب شب بلند ماى از اعده . ها با هم مساوى نيستندآن 

به خدا و روز آخرت ايمان دارند و امر  (  ۱۱۳.)كننديخوانند و سجده م ي خدا را م

ها از  آن . كنند و در كارهاى خير عجله دارنديبه معروف و نهى از منكر م 

خدا افراد  .  شود يهر كار خوبى كه بكنند ناديده گرفته نم(  ۱۱۴.) درستكاران هستند 

 ( ۱۱۵.)شناسديزکار را خوب م پرهي

  

  

ها اهل  آن . ها بكندتواند در مقابل خدا كارى براى آن يمال و فرزند كافران نم  

آنچه در زندگى اين دنيا خرج  ( ۱۱۶.) آتش جهنم هستند و هميشه در آن خواهند بود

.  كنند مثل باد سردى است كه به مزرعه افراد ستمكار برسد و آن را نابود كنديم

اى افراد  (  ۱۱۷.) كنند ي ها به خودشان ظلم مآن ولی  ها ظلم نكرده  آن   خدا به

ها از  آن . باايمان، دوست و محرم رازى غير از مسلمانان براى خود نگيريد 

هر چيزى كه باعث رنج شما شود دوست  .  كنند ي خرابكارى درباره شما كوتاهى نم

كنند خيلى  ي نهان ماى كه در دل پ كينه .  هايشان آشكار است كينه از حرف .  دارند 

متوجه  (  ۱۱۸.)ايمها را بيان كرده اگر بفهميد، ما براى شما نشانه . تر استبزرگ 

ها شما را  ها را دوست داريد، در صورتى كه آن باشيد كه اين شما هستيد كه آن 

وقتى  (.  ها ندارندولى آن )هاى الهى ايمان داريد  شما به همه كتاب .  دوست ندارند 

و وقتى تنها شوند از شدت   ، ايمايمان آورده که  گويند يد مبا شما برخورد كنن 

.  از شدت خشم خود بميريد :  بگو . گيرنديعصبانيت از دست شما انگشتانشان را گاز م 

اگر وضع خوبى براى شما پيش آيد  ( ۱۱۹.)ها است اطالع داردخدا از آنچه در دل 

اگر  . شونديحال م كند و اگر وضع بدى براى شما پيش آيد خوش ي ها را ناراحت مآن 

.  زندي اى به شما ضرر نمها ذره هاى آن استقامت و تسلط بر نفس داشته باشيد، نقشه

كه براى  (  را به ياد آر )وقتى  ( ۱۲۰.)كنند احاطه دارديخدا به كارهايى كه م 

خدا شنوا و  . ات دور شدىتعيين محل جنگ براى افراد باايمان صبح زود از خانواده 

 ( ۱۲۱.)دانا است

  

  

وقتى را يادآورى كن كه دو دسته از شما قصد كردند سستى كنند، در صورتى كه   

خدا شما را  ( ۱۲۲.)افراد باايمان بايد به خدا توكل كنند.  ها بود خدا ياور آن 

از نافرمانى و عذاب   ، پس. در صورتى كه شما ضعيف بوديد ، در جنگ بدر كمك كرد

:  ا يادآورى كن كه به مؤمنين گفتىوقتى ر ( ۱۲۳.) خدا بترسيد تا سپاسگزار باشيد 

اى كه فرستاد،  آيا براى شما كافى نيست كه خداوندتان شما را با سه هزار فرشته 

اگر استقامت داشته و پرهيزکار باشيد و دشمنان همين حاال   ، آرى(  ۱۲۴)كمك نمود؟ 

هزار فرشته  با سرعت و شدت به شما حمله كنند، خداوندتان شما را با پنج 

خدا آن را فقط براى بشارت شما قرار داد و براى  ( ۱۲۵.)كندي كمك م  گذارنشان 

پيروزى فقط از طرف خداى توانا و  . هاى شما با آن اطمينان پيدا كند كه دل اين 

ها را ذليل كند  ايمان را هالك كند يا آن يتا گروهى از افراد ب (  ۱۲۶.)حكيم است

ها  خدا توبه آن . دست تو نيست اى از كارها به ذره (  ۱۲۷.)تا بدون اميدى برگردند

آنچه در  (  ۱۲۸.) ها ظالم هستند كند، چون آن يها را عذاب م پذيرد يا آن ي را م

آمرزد و هر كس را كه  ي هر كس را كه بخواهد م.  ها و زمين است مال خداست آسمان 

اى افراد باايمان، ربا را  ( ۱۲۹.) خدا آمرزنده مهربان است .  كند يبخواهد عذاب م 

و  (  ۱۳۰.)ريد و از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد تا رستگار شويدچند برابر نخو 

و از خدا و  ( ۱۳۱.)ايمان تهيه شده حفظ كنيديخود را از آتشى كه براى افراد ب 

 ( ۱۳۲.)پيغمبر اطاعت كنيد تا مورد مرحمت قرار گيريد

  

  

ت  ها و زمين اسو به سوى آمرزش خداوندتان و بهشتى كه عرض آن به اندازه آسمان  

افراد پرهيزکارى كه در  (  ۱۳۳.)بشتابيد كه براى افراد پرهيزکار آماده شده است

گيرند و گناه مردم  ي كنند و جلوى عصبانيت خود را مي توانگرى و تنگدستى انفاق م

نيكوكارانى كه وقتى كار  (  ۱۳۴.)خدا افراد نيكوكار را دوست دارد. بخشندي را م

خاطر گناهانشان  كنند و به يدا را ياد م زشتى كردند يا به خودشان ظلم نمودند خ 



بخشد؟ نيكوكارانى كه در كار  يچه كسى غير از خدا گناه را م . كننديطلب آمرزش م 

ها از طرف  پاداش آن ( ۱۳۵.) دانند يورزند و حقيقت را م يخالفى كه كردند اصرار نم 

هايى است كه نهرها در آن روان است و هميشه در آن  خداوندشان آمرزش و بهشت 

قبل  ( ۱۳۶.) كه به اين دستورها عمل كنند چقدر خوب است يپاداش كسان . اهند بودخو

در زمين بگرديد و نگاه كنيد كه عاقبت  .  هايى وجود داشت كه گذشت از شما سنت 

بيانى براى  (  قرآن)اين  (  ۱۳۷.)شدند چه بود( خدا و پيغمبرانش)كه منكر  ي كسان

غم و  ) سست نشويد و حزن (  ۱۳۸.)تمردم و هدايتى و پندى براى افراد پرهيزکار اس 

اگر شما ايمان داشته باشيد  (.  گريه نكنيد)به خود راه ندهيد  (  غصه 

اين،  . اگر زخمى به شما رسيد به دشمنان نيز زخمى مثل آن وارد شد(  ۱۳۹.)برتريد

كه خدا افراد  براى اين   ،كنيم ي روزهايى است كه آن را بين مردم دست به دست م

كنند  ي خدا افرادى را كه ظلم م.  از شما شاهدهايى بگيرد  باايمان را بشناسد و 

 ( ۱۴۰.)دوست ندارد

  

  

آيا  (  ۱۴۱.)سازدي ايمان را نابود ميچون خدا افراد باايمان را پاك و افراد ب 

شويد در صورتى كه هنوز خدا افراد مجاهد و  ي ايد كه داخل بهشت مخيال كرده 

كه مرگ را ببينيد آرزوى  از اين   شما قبل( ۱۴۲) بااستقامت شما را نشناخته است؟

محمد فقط  (  ۱۴۳.) كرديد يايد و به آن نگاه م حاال آن را ديده .  كرديد يآن را م 

آيا اگر محمد بميرد  .  قبل از او پيغمبران ديگرى از دنيا رفتند .  پيغمبرى است 

اى به  كه به شرك برگردد، ذره ي ؟ كس(شويد يمشرك م ) گرديد ييا كشته شود به عقب برم 

كس جز به فرمان  هيچ ( ۱۴۴.) خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد . زندي نم خدا ضرر 

كه پاداش دنيوى را بخواهد مقدارى از  يكس .  دار است ميرد، مرگ مقرر و مدت ي خدا نم

ما به  .  دهيم ي كه پاداش آخرت را بخواهد از آن به او مي دهيم و كسيآن را به او م 

پيغمبرانى كه افراد خداپرست بسيارى  چه بسيار (  ۱۴۵.)دهيمي سپاسگزاران پاداش م

ها رسيد سست و ضعيف  ها جنگيدند و در مقابل آنچه در راه خدا به آن در كنار آن 

ها  حرف آن ( ۱۴۶.) خدا افراد بااستقامت را دوست دارد.  نشدند و اظهار ذلت نكردند 

هاى ما را در كارمان بيامرز و  ي روفقط اين بود كه خداوندا، گناهان و زياده 

خدا به  (  ۱۴۷.)ايمان پيروز گردان يهاى ما را ثابت كن و ما را بر افراد بم قد

 ( ۱۴۸.)خدا نيكوكاران را دوست دارد.  ها پاداش دنيا و پاداش خوب آخرت را دادآن 

  

  

گردانند و  ي ايمان اطاعت كنيد شما را به شرك برمياى مسلمانان، اگر از افراد ب  

ياور شما خداست و او بهترين مددكار  در صورتى كه ( ۱۴۹.)شويديزيانكار م 

كه چيزى را كه  ايمان وحشت خواهيم انداخت، براى ايني در دل افراد ب( ۱۵۰.) است 

ها جهنم است و جاى  جاى آن . خدا براى آن دليلى نازل نكرده شريك خدا ساختند

خدا وعده خود را براى شما ثابت كرد  ( ۱۵۱.) كنند جاى بدى است يافرادى كه ظلم م 

تا زمانى كه سست و در    ،آورديد يكه به فرمان او دشمن را از پا در م وقتى  

پيروزى  )كه خدا آنچه را كه دوست داريد  كارتان دچار اختالف شديد و بعد از اين 

اى از شما خواستار دنيا  عده .  به شما نشان داد، از فرمان او سرپيچى كرديد ( را

كه شما را امتحان كند  راى اين بعد خدا ب. اى از شما خواستار آخرت هستيدو عده 

خدا نسبت به  . خدا از گناه شما درگذشت.  ها منصرف كرد شما را از تعقيب آن 

رفتيد و به كسى  ي هنگامى كه براى فرار از كوه باال م(  ۱۵۲.) مؤمنين لطف دارد 

درنتيجه خدا بر غم  .  زد ي كرديد و پيغمبر پشت سر شما، شما را صدا مي توجهى نم

ين يادآورى براى اين است كه براى آنچه از دست داديد و باليى  ا.  شما غمى افزود 

 ( ۱۵۳.) كنيد باخبر است يخدا از كارهايى كه م .  كه به شما رسيد غم نخوريد 

  

  

اى از شما را فرا  خدا بعد از غم، چرتى آرامش بخش بر شما نازل كرد كه عده  

مانى نظير گمان  درباره خدا به ناحق گ . اى در فكر جان خود بودندگرفت و عده 

تمام كارها  :  آيا در اين كار ما اختيارى داريم؟ بگو :  گفتند ي م.  جاهليت داشتند 

كردند در دلشان مخفى  ي چيزى را كه براى تو آشكار نم.  در اختيار خدا است 

اگر در  :  بگو . شديمي اگر كار در دست ما بود اينجا كشته نم:  گفتند يم . نمودنديم

ها مقرر شده بود، با پاى خود به  كه قتل بر آن ي انكس ، هاى خودتان هم بوديدخانه 

و آنچه  .  كه خدا آنچه در دلتان است امتحان كند براى اين . رفتند يمحل قتل خود م 

افرادى از شما،  (  ۱۵۴.)دانديها است م خدا آنچه در دل . در دل شما است پاك كند

كه كرده   كه روز برخورد دو لشكر فرار كردند، شيطان به سبب بعضى از كارهايى 

ها درگذشته چون خدا آمرزنده  خدا از گناه آن . ها را دچار لغزش كردبودند آن 

كه كافر شدند نباشيد كه درباره  ياى افراد باايمان، مثل كسان (  ۱۵۵.)بردبار است



اگر پيش ما بودند    کهبرادرانشان وقتى سفر كردند يا در جنگ بودند گفتند 

.  را مايه حسرتى در دلشان قرار دهد (  فكر) ن شدند، تا خدا آي مردند و كشته نمي نم

اگر در  ( ۱۵۶.) بينديكنيد م ي خدا كارهايى را كه م. ميراندي كند و مي خدا زنده م

راه خدا كشته شويد يا بميريد، مسلمًا آمرزش و رحمت الهى بهتر از تمام چيزهايى  

 ( ۱۵۷.) كنند يها جمع م است كه آن 

  

  

به سبب  ( ،اى پيغمبر ( ) ۱۵۸.) شويد يمع م اگر بميريد يا كشته شويد پيش خدا ج  

اگر خشن و سنگدل بودى از اطرافت پراكنده  . كردىيها ماليمت م رحمت خدا با آن 

ها  ها طلب آمرزش كن و در كارها با آن ها را ببخش و براى آن گناه آن . شدنديم

كنندگان  چون خدا توكل . مشورت كن و وقتى تصميم به كارى گرفتى بر خدا توكل كن

كند و  يكس بر شما غلبه نم هيچ  ، اگر خدا شما را يارى كند(  ۱۵۹.)دوست دارد  را

كند؟ افراد باايمان بايد  ياگر به شما كمك نكند چه كسى غير از او به شما كمك م 

.  سزاوار هيچ پيغمبرى نيست كه دغلكارى كند( ۱۶۰.) به خدا توكل كنند ( فقط)

و پاداش هر كس مطابق كارى  .  آورد ي كه دغلكارى كند روز قيامت آن را با خود مي كس

كه از  ي آيا كس( ۱۶۱.)شودي ها ظلمى نمشود و به آن يكه كرده به طور كامل داده م 

و جايش جهنم است؟   شود يم كند مثل كسى است كه باعث خشم خدا يرضايت خدا پيروى م 

ها درجاتى پيش خدا دارند و خدا هر كارى كه بكنند  آن ( ۱۶۲.)جهنم بد جايى است

خدا بر افراد باايمان منت گذاشت وقتى كه پيغمبرى از خودشان  (  ۱۶۳.)بينديم

ها كتاب  ها را پاك سازد و به آن ها بخواند و آن برانگيخت تا آيات خدا را بر آن 

آيا وقتى  (   ۱۶۴.)در صورتى كه قبالً در گمراهى آشكارى بودند. و حكمت بياموزد

که  ها وارد كرديد گفتيد را به آن مصيبتى به شما رسيد در صورتى كه دو برابر آن  

چون خدا قادر  .  آن از طرف خودتان است:  اين مصيبت از كجا به ما وارد شده؟ بگو 

 (۱۶۵.)به هر كارى است

  

  

آنچه در روز برخورد دو لشكر به شما رسيد به خواست خدا بود تا افراد باايمان   

بياييد در  : گفته شد ها به آن . و افراد منافق را هم بشناسد( ۱۶۶.) را بشناسد 

دانستيم دنبال شما  ياگر جنگ م : گفتند. راه خدا بجنگيد يا از خودتان دفاع كنيد

با زبان چيزى  . تر بودند تا به ايمانها در آن روز به كفر نزديك آن .  آمديم يم

كنند خوب  يخدا آنچه را پنهان م .  گويند كه قلبًا به آن ايمان ندارند يم

اگر از ما اطاعت  : جنگ نرفتند به برادرانشان گفتند  كه بهيكسان (  ۱۶۷.)دانديم

گوييد مرگ را از خودتان دور  ي اگر راست م: بگو.  شدنديكردند كشته نم يم

اند و  بلكه زنده . كسانى را كه در راه خدا كشته شدند مرده نپنداريد (  ۱۶۸.)كنيد

ه شاد  ها داد به آنچه خدا از لطف خودش به آن ( ۱۶۹.) پيش خداوندشان روزى دارند 

دانند كه  ي اند دلشاد هستند، و مها نپيوسته كه هنوز به آن يهستند و درباره كسان 

كه خدا  به نعمت و لطف خدا و اين ( ۱۷۰.) اى ندارند ها نيست و غصه ترسى بر آن 

افراد باايمانى كه  (  ۱۷۱.)كند، خوشحال هستنديپاداش افراد باايمان را ضايع نم 

وارد شد، باز هم دعوت خدا و رسول را اجابت   ها كه جراحاتى به آن بعد از اين 

ها كه نيكى كردند و پرهيزکار بودند پاداش بزرگى وجود  براى كسانى از آن .  كردند 

اند، از  مردم براى جنگ با شما متحد شده :  ها گفتند افرادى كه به آن (  ۱۷۲.)دارد

ى ما كافى  خدا برا :  ها را زيادتر كرد و گفتند اين حرف ايمان آن .  ها بترسيد آن 

 ( ۱۷۳.)است و خدا وكيل خوبى است

  

  

ها نرسيد و دنبال رضاى  ها به نعمت و لطف خدا برگشتند و هيچ آسيبى به آن آن  

اين فقط شيطان است كه ياران خود را  (  ۱۷۴.)خدا لطف بزرگى دارد.  خدا رفتند 

ه در  ك يكسان (  ۱۷۵.) ها نترسيد و اگر ايمان داريد از من بترسيد از آن . ترسانديم

اى به خدا ضرر  ها هرگز ذره آن .  دار نكنند گيرند تو را غصه يكفر بر ديگران پيشى م

ها عذاب بزرگى  آن .  اى در آخرت قرار ندهد ها بهره خواهد براى آن ي خدا م.  زنند ي نم

اى به خدا ضرر  كه كفر را به قيمت ايمان خريدند، هرگز ذره ي كسان( ۱۷۶.) دارند 

ايمان خيال نكنند كه مهلتى  يافراد ب (  ۱۷۷.)دارند  ها عذاب پردردىآن .  زنند ي نم

دهيم تا گناه بيشترى  ي ها مهلت مما به آن . ها استدهيم به نفع آن ي ها مكه به آن 

كه    یسزاوار نيست كه خدا تا وقت (  ۱۷۸.) اى دارند ها عذاب خواركننده آن .  بكنند 

خدا  . رها كندكه داريد  ي ناپاك را از پاك جدا كند، شما مؤمنان را به همين حال

كار هر كس از پيغمبرانش را كه بخواهد  كند ولى براى اين ي شما را از غيب آگاه نم

اگر ايمان  .  بنابراين به خدا و پيغمبرانش ايمان بياوريد . كندي انتخاب م

كه در مورد آنچه خدا  يكسان (  ۱۷۹.)بياوريد و پرهيزکار شويد، پاداش بزرگى داريد



.  ها است كار به نفع آن ورزند، خيال نكنند كه اين يها داده بخل م از فضلش به آن 

اند طوقى  خاطرش بخل ورزيده روز قيامت همان چيزى كه به .  ها استبلكه به ضرر آن 

خدا از  .  ها و زمين متعلق به خدا استميراث آسمان . شود يها م دور گردن آن 

 ( ۱۸۰.)كنيد باخبر استي كارهايى كه م

  

  

حرفى  . نياز هستيم شنيديخدا محتاج است و ما ب  که   ها را كه گفتندخدا حرف آن  

كشتند  يطور اين را كه پيغمبران را به ناحق م همين . زنند خواهيم نوشتي كه م

اين عذاب به علت كارهايى است  ( ۱۸۱.) عذاب سوزان را بچشيد: گوييمي نويسيم و ميم

خدا با  : دكه گفتن ي كسان( ۱۸۲.) كند يبدون شك خدا به بندگانش ظلم نم . ايدكه كرده 

اى بياورد  يكه قربان ما قرار گذاشته كه به هيچ پيغمبرى ايمان نياوريم مگر اين 

قبل از من پيغمبرانى داليل روشن و همين نوع قربانى  : بگو. كه آتش آن را بخورد

اگر  ( ۱۸۳) ها را كشتيد؟گوييد چرا آن ياگر راست م .  گوييد براى شما آوردند ي كه م

از تو نيز منكر پيغمبرانى شدند كه داليل روشن و كتاب  منكر رسالت تو شدند، قبل  

روز قيامت پاداش شما  . چشدي هر كسى مزه مرگ را م( ۱۸۴.) هاى روشن آوردند و نوشته 

كه از آتش جهنم نجات داده شود و وارد  ي كس. شودي به طور كامل به شما داده م

(  ۱۸۵.) است  زندگى دنيا وسيله فريب انسان . بهشت شود، موفق و رستگار شده است

شويد و از افرادى كه قبل از شما به  يوسيله مال و جانتان امتحان م حتمًا شما به 

اگر صبر و استقامت داشته  . شديديم ها كتاب داده شده و از مشركين اذيت زيادى آن 

 ( ۱۸۶.) ايد كه اراده قوى الزم داردو مسلط بر نفس خود باشيد كارى كرده 

  

  

خدا از اهل كتاب پيمان گرفت كه آن را براى مردم   هنگامى را يادآورى كن كه  

پيمان خود را پشت سرشان انداختند و آن را   ها ولى آن .  بيان كنند و مخفى نكنند 

خاطر  كه به ي خيال نكن كسان( ۱۸۷.) بد خريد و فروشى كردند ..  به قيمت كمى فروختند 

اند مورد  نكرده خاطر كارهايى كه اند خوشحالند و دوست دارند به كارهايى كه كرده 

(  ۱۸۸.) ها عذاب پردردى دارند آن . كنندي از عذاب نجات پيدا م ، ستايش قرار گيرند

در آفرينش  (  ۱۸۹.) ها و زمين مال خداست و او قادر به هر كارى است حكومت آسمان 

هايى براى افراد خردمند وجود  ها و زمين و آمد و شد شب و روز نشانه آسمان 

كنند و درباره  ي تاده و نشسته و خوابيده خدا را ياد مافرادى كه ايس (  ۱۹۰.)دارد

ها را بيهوده  خداوندا، اين : گوينديكنند و م ي ها و زمين فكر مآفرينش آسمان 

خداوندا،  ( ۱۹۱.)نيافريدى، خدايا تو پاكى، ما را از عذاب آتش جهنم حفظ فرما

ها مددكارى  اى و ظالم هر كسى را كه وارد آتش جهنم كنى مسلمًا او را خوار كرده 

خداوندا، شنيديم كه كسى با صداى بلند مردم را به ايمان دعوت  (  ۱۹۲.)ندارند

خداوندا، گناهان  .  ما هم ايمان آورديم  ، كرد كه به خداوندتان ايمان بياوريديم

هاى ما را به حساب نياور و ما را با نيكان از دنيا  يما را بيامرز و بد 

برانت به ما وعده دادى به ما بده و روز  خداوندا، آنچه توسط پيغم( ۱۹۳.) ببر 

 ( ۱۹۴.) كنى يات نم تو كارى بر خالف وعده  ، قيامت ما را خوار نساز

  

  

من عمل هيچكدام از شما را، چه مرد  :  ها را اجابت كرد و گفتخداوندشان دعاى آن  

كه مهاجرت كردند و از  يكسان .  كنم چون همه از يكديگريد يباشد چه زن، ضايع نم 

ها  هاى آن يبد   ،ود اخراج و در راه من اذيت شدند و جنگيدند و كشته شدند سرزمين خ

.  كنم كه در آن نهرها روان استيهايى م ها را وارد بهشت برم و آنيرا از بين م 

آمد و رفت  ( ۱۹۵.)اين پاداشى از طرف خدا است و پاداش نيكو در اختيار خدا است

ها  جاى آن . اين متاع كمى است(  ۱۹۶.)ايمان در شهرها تو را فريب ندهد يافراد ب 

اما افرادى كه از نافرمانى و عذاب  (  ۱۹۷.)جهنم است و جهنم بد جايى است

ها نهرها روان است و هميشه در آن  هايى دارند كه در آن ترسند بهشت يخداوندشان م 

آنچه پيش خدا است براى نيكوكاران  . اين پذيرايى از طرف خدا است . خواهند بود

اى از اهل كتاب افرادى هستند كه به خدا و آنچه به شما  عده (  ۱۹۸.)بهتر است

ها نازل شده ايمان دارند و در برابر خدا تسليم هستند و  نازل شده و آنچه به آن 

ها پيش خداوندشان محفوظ است،  پاداش آن .  فروشند ي آيات خدا را به قيمت ناچيزى نم

اد باايمان، استقامت داشته  اى افر (  ۱۹۹.) گيرد ي چون محاسبه خدا به سرعت صورت م

از  )باشيد و همديگر را به استقامت سفارش كنيد و با هم رابطه داشته باشيد  

و از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد تا رستگار و موفق  ( خود دفاع كنيد  حقوق

 ( ۲۰۰.)شويد

  

  



 ( ۴)نساء  سوره    

 مدنى و شامل يكصد و هفتاد و شش آيه     

 خشنده مهربان خداوند ب   نامبه      
 

اى مردم، از نافرمانى خداوندتان بترسيد كه شما را از يك تن آفريد و همسر او   

و از   ، ها مردان و زنان زيادى بوجود آوردرا هم از جنس او آفريد و از آن 

مواظب   ، و كنيد بترسيد ياو از همديگر تقاضا م  نام به  نافرمانى خدايى كه 

ها بدهيد  و مال يتيمان را به آن ( ۱.) قب شماستچون خدا مرا ، خويشانتان هم باشيد

كار  ها را با مال خود نخوريد چون اين و پاك را با ناپاك عوض نكنيد و مال آن 

ترسيد كه درباره يتيمان به عدالت رفتار نكنيد با  ياگر م (  ۲.)گناه بزرگى است

تا و  با دو تا و سه   ،زنانى كه براى شما پاك و دلخواهتان هستند ازدواج كنيد 

عدالتى كنيد، به يك زن يا به كنيزانتان اكتفا  ي ترسيد كه بي اگر م.  چهار تا 

و مهريه زنان را با ميل و  (  ۳.)كه ظلمى نكنيد بهتر استاين كار براى اين . كنيد

ها چيزى از آن را شخصًا به شما بخشيدند آن  اگر آن . ها بدهيدبه طور واجب به آن 

التان را كه خدا وسيله اداره زندگى شما قرار  امو(  ۴.)را حالل و گوارا بخوريد

ها را فراهم كنيد و به خوبى  ولى با آن غذا و لباس آن . ها ندهيدداده به نادان 

اگر در  . ها را بيازماييد تا به سن ازدواج برسنديتيم (  ۵.) ها صحبت كنيد با آن 

رگ شوند  كه بز ها رشدى يافتيد مالشان را به خودشان بسپاريد و از ترس اين آن 

نياز است بايد دستمزدى نگيرد  ي كه بيكس. روى و عجله نخوريدمالشان را با زياده 

ها  وقتى مال يتيمان را به آن .  كه فقير است بايد به حد الزم از آن بخورد ي و كس

البته خدا براى حسابرسى كافى  . گردانيد شاهدى براى اين كار بگيريديبرم 

 ( ۶.) است 

  

  

ها هم  اند دارند و زن در و مادر و نزديكان به جا گذاشته مردان سهمى از آنچه پ 

چه كم باشد چه  .  اند دارند سهمى از آنچه پدر و مادر و نزديكان به جا گذاشته 

هنگامى كه نزديكان و يتيمان و تهيدستان موقع  (  ۷.)زياد سهم معلومى دارند

ها  خوبى با آن حاضر بودند، مقدارى از آن به ايشان بدهيد و با طرز ( ارث) تقسيم 

گذارند از وضع  يكه بعد از خود فرزندان كوچكى به جا مياگر كسان ( ۸.) صحبت كنيد 

ترسند بايد از نافرمانى خدا درباره يتيمان بترسند و با خوبى و به طرز  ي ها مآن 

خورند فقط آتش  يكه مال يتيمان را به ظلم م ي كسان( ۹.) ها صحبت كنند درست با آن 

خدا درباره فرزندانتان به  ( ۱۰.)شوندي وارد آتش جهنم م  فرستند وي به شكم خود م

اگر همه دختر و بيش از دو  .  كند كه پسر دو برابر دختر سهم دارد يشما سفارش م 

ها است و اگر فقط يك دختر بود نصف ارث به او  تا بودند دو سوم ارث متعلق به آن 

كه متوفى بچه  رسد در صورتى  يرسد و به هر يك از پدر و مادر يك ششم ارث م يم

و اگر بچه نداشته باشد و وارث او فقط پدر و مادرش باشند مادرش  . داشته باشد

البته   ، بردي و اگر برادرانى داشته باشد مادر يك ششم را م.  برد ييك سوم را م 

دانيد  يشما نم . هاى اوبعد از انجام وصيتى كه متوفى كرده و پرداختن قرض 

اين حكم  .  ها نفعشان براى شما بيشتر است آن پدرانتان و فرزندانتان كداميك از  

 ( ۱۱.)واجبى است از طرف خدا و خدا دانا و حكيم است

  

  

و اگر  .  نصف ارث زنانتان مال شما است در صورتى كه فرزندى نداشته باشند  

البته بعد از انجام وصيت و   ، رسدي فرزندى داشته باشند يك چهارم ارثيه به شما م

ما بميريد و فرزندى نداشته باشيد يك چهارم ارث به  و اگر ش.  پرداختن قرض 

البته   ، رسدي ها مو اگر فرزندى داشته باشيد يك هشتم ارث به آن   ،رسد يزنانتان م 

و اگر مردى يا زنى باشد كه بميرد و برادر  . بعد از انجام وصيت و پرداختن قرض

از آن باشند   و اگر بيشتر .  برند ي ها يك ششم ميا خواهرى داشته باشد هر كدام آن 

به شرط   ، پرداختن قرض و البته بعد از انجام وصيت   ،در يك سوم ارث شريك هستند 

  بردباراين سفارش خدا است و خدا دانا و .  كه از وصيت ضررى به وارث نرسد آن 

هر كس از خدا و رسولش اطاعت كند خدا او را وارد  . اين حدود خدا است(  ۱۲.) است 

اين  .  انش نهرها روان است و هميشه در آن خواهد بود كند كه زير درخت ي هايى مبهشت 

كه از فرمان خدا و پيغمبرش اطاعت نكند و از  ي و كس(  ۱۳.)موفقيت بزرگى است

كند و هميشه در آن خواهد بود  يحدود الهى خارج شود، خدا او را وارد آتش جهنم م 

 ( ۱۴.)اى خواهد داشتو عذاب خواركننده 

  

  



.  ها بگيريد رتكب كار زشتى شوند چهار شاهد بر خطاى آن افرادى از زنان شما كه م  

كه خدا راهى  ها را تا وقت مرگ در خانه نگه داريد يا اين اگر شهادت دادند آن 

(  همجنس بازى ) دو مردى از شما را كه مرتكب كار زشت (  ۱۵.)براى آنان قرار دهد

ا اصالح كردند  اگر توبه كردند و كارشان ر . شوند با اذيت و آزار مجازات كنيديم

توبه فقط مال كسانى  ( ۱۶.)پذير مهربان استچون خدا توبه . نظر كنيد ها صرف از آن 

كنند و پس از متوجه شدن خيلى زود  ي اطالعى و نادانى كار بدى مياست كه از روى ب 

(  ۱۷.)خدا دانا و حكيم است. پذيرديخدا توبه چنين افرادى را م .  كنند ي توبه م

گويند حاال  ي كنند و چون مرگشان فرا رسيد ميه كارهاى بد م توبه مال كسانى نيست ك

ها عذاب دردناكى  براى آن . ميرند نيستي كه در حال كفر مي توبه كردم، و مال كسان

اى افراد باايمان، براى شما حالل نيست كه با اكراه از  (  ۱۸.) ايم آماده كرده 

نگيريد تا مقدارى    ها سختو بر آن (  ها را به ارث ببريديا آن )زنان ارث ببريد  

كه مرتكب كار زشت  مگر اين   ،ها پس بگيريد ايد از آن ها داده از چيزهايى كه به آن 

اگر از زنانتان بدتان بيايد  .  ها به خوبى رفتار كنيد و با آن  .آشكارى شوند 

توجه داشته باشيد كه امكان دارد شما از چيزى بدتان بيايد در صورتى كه خدا  

 ( ۱۹.) ر داده باشد خير زيادى در آن قرا 

  

  

ها پول زيادى  اگر خواستيد زن ديگرى به جاى زن خود بگيريد و به يكى از آن  

آيا با تهمت و گناه آشكارى آن را  .  اى از آن را از او نگيريدداده باشيد، ذره 

گيريد در صورتى كه از يكديگر كام  يها م چگونه از آن ( ۲۰) گيريد؟يها م از آن 

با زن  (  ۲۱.)اندگرفته ( عقد  نامبه ) ز شما پيمان محكمى ها ا ايد و آن گرفته 

.  ها ازدواج كرده باشيد كه قبل از اين حكم با آن مگر اين  نكنيد پدرتان ازدواج 

مادرانتان و  (  ۲۲.)راهى بد است  مورد نفرت وچون ازدواج با زن پدر كارى زشت و

برادران و دختر  هايتان و دختر  هايتان و خاله دخترانتان و خواهرانتان و عمه 

اند و خواهرهاى شيرى شما  خواهرانتان و مادرهاى رضاعى شما كه به شما شير داده 

هايتان كه در خانه شما هستند، در صورتى كه با مادر  هايتان و دختر زن و مادر زن 

كه فقط عقد كرده باشيد و  مگر اين  ، ايد، بر شما حرام هستندبستر شده ها هم آن 

و عروستان  .  چون در اين صورت اشكالى بر شما نيست   ،رفته باشد همخوابگى انجام نگ 

و ازدواج با دو خواهر  (  پسرخواندگانتان نه از )كه از فرزندان واقعى شما هستند  

ها  كه قبل از نزول اين حكم با آن مگر اين.  در يك زمان بر شما حرام شده است 

 ( ۲۳.) چون خدا آمرزنده و مهربان است   ،ازدواج كرده باشيد 

  

  

ايد  هايى كه مالك شده و زنان شوهردار بر شما حرام هستند، به استثنای آن  

ها چيزهايى  ، اين ( اندها نيامده اسيران جنگى دشمن كه شوهرانشان براى آزادى آن )

غير از آن براى شما حالل است كه با مالتان با   كرده، و است كه خدا بر شما واجب 

ور  ها بهره وقتى از آن .  ت ازدواج نه زناكارى ها ازدواج كنيد، البته به صور آن 

البته غير از  . ها بدهيداى كه واجب شده به آن ، مهريه (زفاف صورت گرفت)شديد  

مهريه واجب اشكالى ندارد كه با هم از روى رضايت چيزهاى ديگرى هم قرار گذاشته  

كه با   هر كس از شما كه توانايى مالى ندارد (  ۲۴.) خدا دانا و حكيم است .  باشيد 

خدا ايمان  .  با كنيزان مؤمن خودتان ازدواج كند   ،زن مؤمن پاكدامن ازدواج كند 

شان  ها با اجازه خانواده همه از يكديگر هستيد، با آن .  شناسد ي شما را به خوبى م

كه پاكدامن  به شرط آن   ،ها بدهيد ها را به خوبى به آن ازدواج كنيد و مهريه آن 

ازدواج كردند اگر مرتكب  (  كنيزان ) وقتى . نباشند باشند نه زناكار و معشوقه كسى 

(.  يعنى پنجاه تازيانه) زنا شدند، نصف عذابى كه درباره زنان آزاد است دارند 

ولى صبر كردن  .  ترسد ي م(  همسرى يب )اين دستور براى كسى است كه از رنج عزوبت 

ما  خواهد براى ش يخدا م ( ۲۵.)براى شما بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است

كه قبل از شما بودند هدايت كند و توبه شما  يتوضيح دهد و شما را به روش كسان 

 ( ۲۶(.) دستورهايش از روى حكمت است ) خدا دانا و حكيم است .  را بپذيرد 

  

  

روند  يكه دنبال شهوات م يدر صورتى كه كسان . خواهد توبه شما را بپذيردي خدا م 

خواهد بار شما را سبك  يخدا م ( ۲۷.)خواهند كه شما هر چه بيشتر منحرف شويد يم

اى افراد باايمان، مال يكديگر را  ( ۲۸.) چون انسان ضعيف آفريده شده است   ،كند 

و يكديگر  . باشد  همديگررضايت  با كه تجارتى  مگر اين   ،بين خود به باطل نخوريد 

هر كس روى تجاوز و ظلم چنين  ( ۲۹.)را نكشيد، چون خدا نسبت به شما رحيم است 

اگر  ( ۳۰.)كار براى خدا آسان استاين . كنيميو را وارد آتش جهنم م كارى كند ا

هاى ديگر شما  ايد خوددارى كنيد، گناه ها نهى شده شما از گناهان بزرگى كه از آن 



آرزوى برترى را كه خدا بعضى را  ( ۳۱.) كنيم ي بخشيم و شما را وارد بهشت مي را م

د دارند و زنان هم سهمى از  ان مردان سهمى از آنچه كرده . بر بعضى داده نكنيد

چون خدا هر چيزى را    ،از خدا تقاضاى فضل بكنيد . اند دارندآنچه كرده 

به جا   نزديک پدران و مادران و خويشاوندان از   کهآنچه  هر براى  ( ۳۲.)دانديم

ايد سهمشان را  ها پيمان بسته كه با آن ي و به كسان.  وارثانى قرار داديم  مانده 

 ( ۳۳.) ر چيز است چون خدا شاهد ه.  بدهيد 

  

  

  ، كننديخاطر خرجى كه م ايم و به كه بعضى را بر بعضى برترى داده خاطر اين به  

در   هستند و بنابراين زنان صالح فرمانبردار . كننديمردان از زنان مراقبت م 

زنانى را كه از  .  غياب شوهرانشان حافظ آنچه خدا براى آنان حفظ كرده هستند 

اى نداشت در مرحله  اگر فايده . )ها را نصيحت كنيد آن ترسيد، اول يها م نشوز آن 

در مرحله سوم چنانچه از  . ) جويى كنيدها كنارهدر رختخواب از آن (  دوم براى مدتى 

.  ها را بزنيد آن ( كنند باز داريد ي ها را از كارى كه مهيچ راه ديگرى نتوانيد آن 

چون خدا بلندمرتبه   ، دها نگردي اگر از شما اطاعت كردند، دنبال راهى بر عليه آن 

ها با هم ترسيديد داورى از خانواده مرد و  اگر از مخالفت آن ( ۳۴.)و بزرگ است

ها  اگر خواستار اصالح باشند خدا بين آن . داورى از خانواده زن انتخاب كنيد

و فقط خدا را بندگى كنيد  (  ۳۵.) چون خدا دانا و آگاه است . كندي موافقت ايجاد م

و چيزى را  (  كس جز خدا نباشيد چون و چراى دستورهاى هيچ يب  بنده و مطيع محض و)

شريك او نسازيد و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و تهيدستان و همسايه  

  ،خويشاوند و همسايه بيگانه و همنشين و در راه مانده و بردگانتان نيكى كنيد 

اد خودپسندى  افر (  ۳۶.) چون خدا كسى را كه خودپسند و فخرفروش باشد دوست ندارد 

كنند و آنچه خدا از فضل خودش به  يورزند و مردم را به بخل تشويق مي كه بخل م

اى تهيه  ما براى كافران عذاب خواركننده (  بدانند كه )كنند،  يها داده پنهان م آن 

 ( ۳۷.) ايم كرده 

  

  

كنند و به  يانفاق م (  كه مردم ببينند براى اين)كه مالشان را از روى ريا  يكسان  

(  ۳۸.) روز آخرت ايمان ندارند، همدم شيطان هستند و شيطان همدم بدى است خدا و 

ها ساخته انفاق  اگر به خدا و روز آخرت ايمان داشتند و از آنچه خدا روزى آن 

اى ظلم  خدا به اندازه ذره (  ۳۹.)شناسدي ها را مشد؟ خدا آن يكردند، چه م يم

د و از طرف خودش پاداش  كن ي اگر كار خوبى باشد خدا آن را دو برابر م. كندي نم

ها چطور است وقتى كه از هر گروهى شاهدى  وضع آن ( ۴۰.) دهد يبزرگى به او م 

آن روز افراد كافر كه از رسول  (  ۴۱)ها شاهد بياوريم؟ بياوريم و تو را بر اين 

شدند و هيچ حرفى را از خدا پنهان  ياطاعت نكردند دوست دارند كه با خاك يكسان م 

اد باايمان، وقتى مست هستيد نماز نخوانيد تا وقتى كه  اى افر (  ۴۲.) كنند ي نم

  ، كه خود را بشوييدوقتى جنب هستيد نماز نخوانيد تا اين .  گوييد يبفهميد چه م 

كه در راه باشيد و اگر مريض يا در راه بوديد يا يكى از شما از قضاى  مگر اين 

ك پاكى تيمم  آمد يا با زنان همخوابگى كرديد و آب نيافتيد، با خا (  دفع )حاجت  

پوش آمرزنده  چون خدا چشم  ، هايتان مسح بكشيدكنيد و از آن به صورت و دست 

ها داده شده بود نديدى كه  اى از كتاب به آن آيا كسانى را كه بهره (  ۴۳.) است 

 ( ۴۴)خواهند كه شما گمراه شويد؟ ي خريدار گمراهى هستند و م

  

  

تيبانى و كمك به شما كافى  شناسد و خدا براى پش ي خدا دشمنان شما را بهتر م 

كنند و   ي اى از يهوديان معنى و تلفظ كلمات را از جاى خود منحرف معده (  ۴۵.) است 

پيچاندن زبان و   و با  و بشنو كه نشنوى،  ،شنيديم و سركشى كرديم  که گويند يم

اگر    ، ولی( ای چوپان ماو يا ای خبيث ما)گويندکه راعنا  يم زدن در دين  طعنه 

ها بهتر و  براى آن   ،و به ما نگاه كن  ،و بشنو   ،و اطاعت كرديم   شنيديم که گفتند يم

ها را به علت كفرشان از رحمت خود دور كرده و جز عده  ولى خدا آن . تر بوددرست 

اى اهل كتاب، به آنچه ما نازل كرديم و  (  ۴۶.) آورند يها ايمان نمكمى از آن 

هايى  كه صورت قبل از اين كننده توراتى است كه با شما است، ايمان بياوريد، تصديق 

ها را به عقب برگردانيم يا از رحمت خود دور كنيم،  را از بين ببريم و آن

كردند از رحمت خود دور كرديم و  ي طور كه كسانى را كه در روز شنبه كار مهمان 

آمرزد ولى غير از آن را براى  يخدا شرك به خودش را نم (  ۴۷.)امر خدا شدنى است

كه شرك به خدا داشته باشد گناه بزرگى را به هم  ي كس. بخشد ي كه بخواهد مي كس

شمارند نديدى؟ خدا هر  يكه خود را پاك م ي آيا كسان( ۴۸.)بافته و مرتكب شده است

نگاه كن چگونه  ( ۴۹.) شود يها ظلم نم اى به آن سازد و ذره ي كس را كه بخواهد پاك م



گناه آشكار براى  همين يك  .  زنند ي بافند و به خدا افترا ميهايى را به هم م دروغ 

ها داده شده  اى از كتاب الهى به آن آيا كسانى را كه بهره ( ۵۰.)شخص كافى است

كه نظر و دستورى بر  يبه غير خدا و ساحر و كسان )بود نديدى كه به جبت و طاغوت  

ها  راه اين : گويند يآورند و درباره كفار م ي ايمان م(  دهنديخالف دستور خدا م 

 ( ۵۱.) است  تر از راه مسلمانان صحيح 

  

  

كسى را كه خدا  .  ها را از رحمت خود دور كرده استها افرادى هستند كه خدا آن آن  

ها سهمى از  آيا آن (  ۵۲.) كنى ياز رحمت خود محروم كند مددكارى براى او پيدا نم 

يا به مردم  (  ۵۳.)دهندياى به مردم نم فرمانروايى دارند؟ چون در آن صورت ذره 

ابراهيم كتاب   كنند؟ به آل ي ها داده حسادت مطف خودش به آن خاطر آنچه خدا از لبه 

اى  ها به او ايمان آوردند و عده اى از آن عده (  ۵۴.) و حكمت و حكومت بزرگى داديم 

كسانى را كه منكر  (  ۵۵.) ها كافى است آتش جهنم براى آن .  ها ايمان نياوردند از آن 

ن بسوزد آن را با پوست  هر وقت پوستشا. كنيميآيات ما شدند وارد آتش جهنم م 

كسانى را كه  ( ۵۶.) خدا توانا و حكيم است . كنيم تا عذاب را بچشنديديگرى عوض م 

كنيم كه در آن نهرها روان  يهايى م ايمان آوردند و عمل درست كردند وارد بهشت

ها را وارد سايه  آن .  هاى پاكى دارند در آن جفت.  است و هميشه در آن خواهند بود 

ها را به صاحبانش  دهد كه امانت يخدا به شما دستور م ( ۵۷.)كنيميدايمى م 

خدا نصيحت خوبى به  . كنيد به عدالت حكم كنيدي برگردانيد و وقتى بين مردم حكم م

اى افراد باايمان، از خدا و پيغمبر و  (  ۵۸.) خدا شنوا و بينا است .  كند يشما م 

اختالف  ( ی اموربا اوليا ) و اگر در چيزى .  اوليای امور مسلمانتان اطاعت كنيد 

اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد، آن را به خدا و پيغمبر   ، نظر داشتيد

كار براى شما بهتر و خوش  اين (. گويند ي ببينيد خدا و پيغمبر چه م) برگردانيد 

 ( ۵۹.) تر است عاقبت 

  

  

و آنچه  ( به قرآن)كنند كه به آنچه به تو نازل شده  ي آيا كسانى را كه خيال م 

ايمان  (  هاى پيغمبران ديگر به تورات و انجيل و كتاب )تو نازل شده    قبل از

به كتابى غير از كتاب  )خواهند داورى را به طاغوت ببرند  يدارند، نديدى كه م 

كسى  ) ها دستور داده شده كه طاغوت را ؟ در صورتى كه به آن (كنند ي خدا استناد م

قبول  ( دهدي خالف كتاب خدا مكند و دستور و نظرى بر  يرا كه در مقابل خدا طغيان م 

وقتى  ( ۶۰.)ها را گمراه كندخواهد هر چه بيشتر آن ي ولى شيطان م. نداشته باشند

گويند، منافقين را  ي بياييد ببينيم خدا و پيغمبر چه م  کهها گفته شودبه آن 

خاطر كارهايى  چطور است كه وقتى به (  ۶۱.)كننديبينى كه از اين كار خوددارى م يم

خورند  ي آيند و به خدا قسم ميشود پيش تو م يها وارد م صيبتى به آن اند مكه كرده 

خدا از آنچه در  (  ۶۲.) خواستيم يكه ما فقط قصد خوبى داشتيم و موفقيت شما را م 

ها با سخنانى  ها را نصيحت كن و با آن ها بگذر و آن هاست باخبر است، از آن دل آن 

مبرى كه فرستاديم فقط براى  هر پيغ( ۶۳.) رسا كه در دلشان اثر بگذارد سخن بگو 

ها وقتى كه به خودشان ظلم  اگر آن .  اين بود كه به خواست خدا از او اطاعت شود

ها طلب  كردند و پيغمبر هم براى آن يآمدند و از خدا طلب آمرزش م ي كردند پيش تو م

طور نيست، قسم به  اين ( ۶۴.)يافتندي پذير مهربان مكرد، خدا را توبه يآمرزش م 

كه در اختالفاتى كه دارند تو را داور  آورند مگر اين يها ايمان نم آن   کهخداوندت 

اى احساس ناراحتى نكنند و تسليم كامل  سازند و در دلشان از حكمى كه كرده 

 ( ۶۵.) باشند 

  

  

را بكشيد يا از سرزمين  (  يا خودتان )كرديم كه همديگر يها مقرر م اگر ما بر آن  

ها نصيحتى  اگر آن . كردندي كار را مها اين خود خارج شويد، فقط عده كمى از آن 

ماندنشان  ها بهتر بود و براى ثابت دادند براى آن يشود انجام م ي ها مكه به آن را

و  (  ۶۷.) داديم يها م آن وقت پاداش بزرگى از طرف خودمان به آن ( ۶۶.)نيز بهتر بود

طاعت كنند  كه از خدا و پيغمبر ا يكسان ( ۶۸.)كرديمي ها را به راه راست هدايت مآن 

ها لطف كرده از قبيل پيغمبران و راستگويان  با كسانى خواهند بود كه خدا به آن 

اين لطف خدا است و خدا  ( ۶۹.)ها دوستان خوبى هستندآن .  و شهدا و افراد درستكار 

اى افراد باايمان، احتياط خود را حفظ  (  ۷۰.) ها كافى است براى دانستن كار انسان 

از شما در اين كار   کسی مسلمًا ( ۷۱.)جمعى حركت كنيد ته كنيد و دسته دسته يا دس 

ها  چون با آن   ،لطف كرد   نخدا به م :  گويد ياگر مصيبتى به شما برسد م . كندي سستى م

كه بين  يحتمًا مثل كس   ،و اگر لطف خدا شامل شما شود ( ۷۲.)در معركه حاضر نبودم 

ها بودم و به نواى  اى كاش من هم با آن : گويديم  ، شما و او رفاقتى وجود نداشته



اند بايد در راه  كه زندگى دنيا را به آخرت فروخته ي كسان(  ۷۳.) رسيدم يبزرگى م 

چه كشته شود و چه پيروز شود، به او    ،كه در راه خدا بجنگد ي كس. خدا بجنگند

 ( ۷۴.)دهيميپاداش بزرگى م 

  

  

  که ند گوي يمردان و زنان و كودكانى كه م و چرا در راه خدا و نجات افراد ضعيف،  

خداوندا، ما را از اين شهرى كه مردمش ظالم هستند نجات بده و از طرف خود  

افراد باايمان در راه خدا  ( ۷۵)جنگيد؟ يپشتيبان و ياورى براى ما قرار بده، نم 

هاى  نقشه . پس با ياران شيطان بجنگيد. جنگندي جنگند و كافران در راه طاغوت ميم

دست نگه داريد و  که  ها گفته شد به آن   آيا كسانى را كه( ۷۶.)شيطان ضعيف است

اى از  ها واجب شد، عده نماز به پا داريد و زكات بدهيد نديدى كه وقتى جنگ بر آن 

و بلكه از مردم بيشتر    ،ترسند يترسند، از مردم م يطور كه از خدا م ها همان آن 

آن را براى مدت   ، و خداوندا چرا جنگ را بر ما واجب كردى: ترسند؟ گفتنديم

استفاده از متاع دنيا كم است و آخرت براى افراد  :  تاهى عقب نينداختى؟ بگو كو

هر جا باشيد مرگ به شما  (  ۷۷.) شود ياى به شما ظلم نمپرهيزکار بهتر است و ذره 

:  گويند يها شود م اگر خيرى نصيب آن . هاى محكم باشيد رسد، اگر چه در ساختمان يم

.  از جانب تو است : گويندي ا برسد مهو اگر آسيبى به آن  ، اين از طرف خدا است

(  ۷۸.) فهمند ياين افراد را چه شده كه اين مطلب را نم . همه از طرف خدا است:  بگو 

هر وضع خوبى كه براى تو پيش آيد از خدا است و هر وضع بدى براى تو پيش آيد از  

خدا براى شهادت كافى  .  ما تو را به رسالت براى مردم فرستاديم .  باشد ي خودت م

 ( ۷۹.) است 

  

  

كه از اطاعت پيغمبر  يكه از پيغمبر اطاعت كند از خدا اطاعت كرده است و كس يكس  

اطاعت  :  گويند ي م(  ۸۰.) ها نفرستاديم روگردان شود، ما تو را براى نگهبانى آن 

ها شبانه چيزى غير از آنچه تو  اى از آن روند عده يولى وقتى از پيش تو م . كنيميم

از آنان بگذر و بر خدا توكل  . نويسديگويند م يم  خدا آنچه را كه . گويندي گفتى م

.  كنند ي آيا در آيات قرآن فكر و انديشه نم( ۸۱.)خدا از نظر وكالت كافى است. كن

(  ۸۲.) كردند ياگر قرآن از جانب كسى غير از خدا بود اختالفات زيادى در آن پيدا م 

اگر آن  .  د كننيها برسد آن را پخش م وقتى كه خبرى درباره امنيت يا ترس به آن 

كه اهل فهم اينگونه  يدادند مسلمًا كسان يخبر را به پيغمبر و اوليای امور خود م 

اگر  . كردندي آن را درك م( درستى يا نادرستى يا قابل پخش بودن) مسايل هستند 

(  ۸۳.) جز عده كمى كرديد، بهي لطف و رحمت خدا بر شما نبود حتمًا از شيطان پيروى م

تو فقط خودت وظيفه جنگيدن دارى، ولى مؤمنين  .  جنگ در راه خدا ب(  ، اى پيغمبر)

قدرت خدا بيشتر و  .  ممكن است خدا حمله كفار را دفع كند . را به جنگ تشويق كن

هر كس در كار خوبى ميانجى شود سهمى از آن دارد و هر  ( ۸۴.) تر است مجازاتش سخت 

(  ۸۵.) ر است خداوند بر هر كارى قاد. كس در كار بدى ميانجى شود سهمى از آن دارد

وقتى به شما سالم شد جواب آن را به نحو بهترى بدهيد يا همان سالم را جواب  

 ( ۸۶.)خدا حسابرس هر كارى است.  بدهيد 

  

  

كه در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى كنيد و از دستورهاى او  يكس ) معبودى  

ر روز  مسلمًا شما را د . غير از خدا وجود ندارد( بدون چون و چرا اطاعت كنيد

چرا  ( ۸۷)از خدا راستگوتر چه كسى است؟ . كندي قيامت، كه شكى در آن نيست، جمع م

اند  خاطر كارهايى كه كرده ها را به ايد؟ خدا آن درباره منافقين دو دسته شده 

خواهيد كسى را كه خدا گمراه كرده هدايت كنيد؟ كسى  ي آيا م. سرافكنده ساخته است

ها دوست دارند  آن( ۸۸.)كنىي هدايت او پيدا نمرا كه خدا گمراه كند راهى براى  

ها  بنابراين از آن .  ها كافر شويد تا با هم مساوى باشيد كه شما هم مثل آن 

اگر از اين كار  . كه در راه خدا مهاجرت كننديارانى براى خود نگيريد تا اين 

ها  ها را پيدا كرديد بكشيد و از آن ها را بگيريد و هر جا آنخوددارى كردند آن 

مگر افرادى كه به قومى برسند كه بين شما و  ( ۸۹.)يار و ياورى براى خود نگيريد

كه با شما يا قومشان  كه از اين ي ها پيمان است يا پيش شما بيايند، در حالآن 

كرد و با شما  يها را بر شما مسلط مخواست آنياگر خدا م . بجنگند ناراحت باشند 

كردند و با شما نجنگيدند و به شما پيشنهاد  جويى  اگر از شما كناره .  جنگيدند يم

ها قرار نداده  خدا براى شما راهى بر عليه آن .  ها صلح كنيد صلح كردند با آن 

خواهند از شما و قوم خود خاطرجمع  ي افراد ديگرى را خواهيد يافت كه م(  ۹۰.) است 

پس اگر از شما  . روندياى شوند در آن فرو م هر بار كه دچار فتنه .  باشند 

ها را  گيرى نكردند و به شما پيشنهاد صلح نكردند و دست نكشيدند، آن ره كنا 



ها افرادى هستند كه دليل روشنى عليه  آن . بگيريد و هر جا پيدا كرديد بكشيد

 ( ۹۱.) ايم ها براى شما قرار داده آن 

  

  

(.  به غير عمد)سزاوار هيچ مؤمنى نيست كه مؤمنى را بكشد مگر از روى اشتباه  

ؤمنى را از روى اشتباه بكشد، بايد بنده مؤمنى را آزاد كند و  كسى كه م

كه خانواده مقتول آن را به او  مگر اين.  بهايى به خانواده مقتول بدهد خون 

اگر مقتول، مؤمن و از خانواده قومى بود كه دشمن شما هستند، قاتل فقط  . ببخشند

ها پيمانى  شما و آن و اگر از قومى بود كه بين . بايد بنده مؤمنى را آزاد كند

.  بها را به خانواده مقتول بدهد و بنده مؤمنى را آزاد كندوجود داشت بايد خون 

خدا دانا و  . و اگر پيدا نكرد دو ماه پشت سر هم به عنوان توبه روزه بگيرد 

كه مؤمنى را عمدًا بكشد جزاى او جهنم است و هميشه در آن  ي كس( ۹۲.)حكيم است

لعنت خدا است و خدا براى او عذاب بزرگى آماده كرده   خواهد بود و مورد غضب و 

رويد خوب تحقيق  ي اى افراد باايمان، وقتى در راه خدا به سفر جنگى م(  ۹۳.) است 

آيا دنبال  .  مؤمن نيستى که  كه به شما اظهار مسلمانى كرد نگوييد ي كنيد و به كس

ما قبالً چنين  ش. هاى زيادى استگرديد؟ در صورتى كه پيش خدا غنيمت ي مال دنيا م

مطلب  )بنابراين از اين به بعد اول تحقيق كنيد  .  بوديد و خدا بر شما منت گذاشت 

 ( ۹۴.)كنيد اطالع دارديچون خداوند از كارهايى كه م (.  را روشن كنيد

  

  

كه در راه خدا با  ي روند و سالم هستند با كسانيافراد باايمانى كه به جنگ نم  

خدا درجه افرادى را كه با مال و  . ى نيستندكنند مساويمال و جانشان جهاد م 

.  روند برترى داده استيكه به جهاد نم ي كنند بر كسانيجانشان در راه خدا جهاد م 

كه جهاد  ي خدا جهادكنندگان را بر كسان. البته به هر يك وعده نيكويى داده است

خدا  .  كنند به درجات و با آمرزش و رحمت خود با پاداش بزرگى برترى داده ي نم

كه به  ي كه فرشتگان جانشان را در حالي كسان( ۹۶و  ۹۵.) آمرزنده و مهربان است

ها  مشغول چه كارى بوديد؟ آن : گوينديها م گيرند به آن ياند مخودشان ظلم كرده 

:  گويندي ها مفرشتگان به آن (. قدرتى نداشتيم ) ما در زمين ضعيف بوديم :  گويند يم

ها جايشان جهنم است و  ت كنيد؟ آن آيا زمين خدا وسيع نبود كه بتوانيد مهاجر

اى نداشتند  جز مردان و زنان و كودكان ضعيفى كه چاره به (  ۹۷.)جهنم جاى بدى است

خدا خطابخش و  .  ها را ببخشدشايد خدا آن (  ۹۸.) شناختند يو راهى براى اين كار نم 

هاى امن زيادى  كه در راه خدا مهاجرت كند در زمين محل يكس (  ۹۹.) آمرزنده است 

اش براى مهاجرت به سوى خدا  كه از خانه يكس .  كند يهجرت و گشايش كار پيدا م   براى

، پاداش او بر عهده خدا  (بميرد )و پيغمبرش خارج شود و در راه مرگش فرا رسد  

وقتى در سفر هستيد اگر  (  ۱۰۰.)خدا آمرزنده و مهربان است. قرار گرفته است

ندارد كه از نماز خود كم   اى به شما بزنند، اشكالى ترسيد كه كافران صدمه يم

 ( ۱۰۱.)چون كافران دشمن آشكار شما هستند  ،( نماز را شكسته بخوانيد)كنيد  

  

  

ها با  اى از آن ها نماز خواندى، بايد عده وقتى تو در ميان ايشان بودى و با آن  

و وقتى سجده كردند  . هايشان را با خود داشته باشندتو به نماز بايستند و سالح 

اند بيايند و با تو نماز  سر شما بروند و دسته ديگرى كه نماز نخوانده بايد پشت  

ايمان دوست دارند  يافراد ب . هاى خود را حفظ كنندبخوانند و بايد احتياط و سالح 

.  ها يكباره به شما حمله كنندها و وسايل خودتان غافل شويد و آن كه شما از سالح 

هايتان را  د اشكالى ندارد كه سالح اگر باران باعث ناراحتى شود يا مريض باشي

ايمان عذاب  يخدا براى افراد ب . زمين بگذاريد ولى احتياط را حفظ كنيد

وقتى نماز را تمام كرديد ايستاده و نشسته  ( ۱۰۲.) اى آماده كرده است خواركننده 

.  و درازكشيده خدا را ياد كنيد و وقتى خاطر جمع شديد نماز را كامل بخوانيد

در تعقيب  (  ۱۰۳.) وقات معينى بر افراد باايمان واجب شده است چون نماز در ا 

ها هم مثل شما ناراحت و خسته  آن   ،اگر شما ناراحت هستيد.  دشمنان سستى نكنيد 

خدا دانا و  . ها ندارنددر صورتى كه شما اميدهايى از خدا داريد كه آن .  هستند 

ب را به حق بر تو  ما كتا (  ۱۰۴(.)دستورهايش از روى علم و حكمت است )حكيم است  

و از  . نازل كرديم تا بين مردم مطابق آنچه خدا به تو نشان داده حكم كنى

 ( ۱۰۵.)خيانتكاران دفاع نكن 

  

  

كه به  ي و از كسان( ۱۰۶.) و از خدا طلب آمرزش كن چون خدا آمرزنده مهربان است  

اشد  كار ب چون خدا كسى را كه خيانتكار و گناه .  كنند دفاع نكن ي خودشان خيانت م



كنند كه از خدا مخفى  يها چيزهايى را از مردم مخفى م آن (  ۱۰۷.)دوست ندارد

پسندد، خدا مراقب  يزنند كه خدا نم ي هايى مها حرف در صورتى كه وقتى شب   ،كنند ي نم

توجه  ) آگاه باشيد ( ۱۰۸.) كنند احاطه دارد ي خدا به كارهايى كه م. ها استآن 

ها دفاع  شما در زندگى دنيا از آن ها كسانى هستند كه كه اين (  داشته باشيد 

ها  كند يا وكيل آن ي ها دفاع مروز قيامت چه كسى در مقابل خداوند از آن .  كرديد 

بعد از خدا طلب    وكه كار بدى كند يا به خودش ظلم كند  ي كس( ۱۰۹) خواهد بود؟

كه مرتكب گناه شود به  يكس (  ۱۱۰.)يابدي آمرزش كند خدا را آمرزنده و مهربان م

هر كس كار خطا يا گناهى كند و  ( ۱۱۱.)باشد و خدا آگاه و حكيم استي مضرر خودش  

گناهى بزند، مسلمًا بهتان و گناه بزرگى را بر  يتهمت انجام دادن آن را به ب 

ها سعى  اى از آن اگر لطف خدا و رحمت او نبود مسلمًا عده ( ۱۱۲.)عهده گرفته است

كنند و  يخودشان را گمراه م ها  كردند كه تو را گمراه كنند در صورتى كه آن يم

خدا قرآن و حكمت را بر تو نازل كرد و چيزى را كه  . زنندي اى به تو ضرر نمذره 

 (۱۱۳.)لطف خدا نسبت به تو زياد است. دانستى به تو ياد دادي نم

  

  

كه  ها وجود ندارد، مگر اين آن ( درگوشى صحبت كردن)  ی خيرى در بسيارى از نجواها 

كه براى كسب رضاى خدا  ي كس. يك يا اصالح بين مردم باشدامر به صدقه يا كار ن

كه راه  كه بعد از اين ي كس( ۱۱۴.) چنين كارى بكند پاداش بزرگى به او خواهيم داد 

صحيح براى او روشن شد با پيغمبر مخالفت كند و از راهى غير از راه مؤمنين  

او را داخل  گردانيم كه به آن رو آورده و يپيروى كند او را به همان جايى برم 

بخشد و غير از  يخدا شرك به خودش را نم (  ۱۱۵.)جهنم جاى بدى است.  كنيم ي جهنم م

كه شرك به خدا بياورد مسلمًا خيلى گمراه  يكس .  بخشد ي كه بخواهد ميآن را براى كس 

خوانند و فقط  ي هاى ماده را به كمك مها به جاى خدا فقط بت آن ( ۱۱۶.) شده است 

.  خدا شيطان را از رحمت خود دور ساخته (  ۱۱۷.)ندخوانيشيطان سركش را به كمك م 

و  (  ۱۱۸.)گيرميم ( در اختيار )حتمًا عده معينى از بندگانت را  : شيطان به خدا گفت

دهم تا گوش  يها دستور م كنم و به آن يها را گمراه و دچار آرزو و خيالبافى م آن 

كه  يكس .  دهند   دهم تا خلقت خدا را تغييريها دستور م چهارپايان را ببرند و به آن 

(  ۱۱۹.)شيطان را به جاى خدا پشتيبان خود بگيرد مسلمًا ضرر آشكارى كرده است

در صورتى  . كنديها را دچار آرزو و خيالبافى م دهد و آن يها وعده مشيطان به آن 

خوردگان شيطان جهنم است و  جاى فريب ( ۱۲۰.) دهد يها وعده دروغ م كه شيطان به آن 

 ( ۱۲۱.) كنند ي راه فرارى از آن پيدا نم

  

  

كنيم كه  ي هايى مكسانى را كه ايمان آوردند و كار درست و صحيح كردند وارد بهشت  

و چه    ،وعده خدا درست است .  نهرها در آن روان است و هميشه در آن خواهند بود 

مطابق تصور و آرزوى شما نيست و مطابق تصور و  (  ۱۲۲)كسى از خدا راستگوتر است؟ 

هر كس كار بدى بكند مجازاتش را خواهد ديد و غير از  .  آرزوى اهل كتاب هم نيست 

كه كار درست بكنند و  ي كسان( ۱۲۳.) كندي خدا يار و مددكارى براى خودش پيدا نم

ها ظلم  اى به آن شوند و ذره يمؤمن باشند، چه مرد باشند چه زن، وارد بهشت م 

ا كرده و  چه كسى دينش بهتر از دين كسى است كه خود را تسليم خد(  ۱۲۴.)شودي نم

خدا ابراهيم را دوست خود  . نيكوكار باشد و از آيين ابراهيم مخلصانه پيروى كند

ها و زمين است مال خداست و خدا به هر چيزى احاطه  آنچه در آسمان (  ۱۲۵.)گرفت

خدا و آنچه كه در  :  بگو  ، خواهنديم ( فتوى ) درباره زنان از تو نظر (  ۱۲۶.)دارد

دهد، و درباره دختران يتيمى  يها فتوى م باره آن شود دريقرآن براى شما خوانده م 

ها ازدواج  و دوست داريد با آن  ، دهيديها نمآنچه براى ايشان واجب شده به آن  ، كه

كه با يتيمان به عدالت  دهد و اين ينظر م(  نابالغ ) كنيد و درباره پسران ضعيف 

 ( ۱۲۷.) داند ي هر كار خوبى كه بكنيد خدا آن را م. رفتار كنيد

  

  

ها ندارد  اعتنايى را داشت، اشكالى براى آن ي ر زنى از شوهرش ترس نشوز يا باگ  

اگر  . ها دچار بخل هستندانسان .  بهتر است ( صلح) كه بين خود سازش بكنند و سازش 

كنيد  يخدا از كارهايى كه م (  بدانيد كه ) نيكى كنيد و از نافرمانى خدا بترسيد 

كه بين زنانتان به عدالت رفتار  شما توانايى آن را نداريد (  ۱۲۸.)آگاه است

مند به آن باشيد پس تمام عالقه خود را به يكى متوجه  اگر چه خيلى عالقه  ، كنيد

اگر سازش كنيد و از نافرمانى خدا بترسيد  . نكنيد كه ديگرى را بالتكليف بگذاريد

اگر از هم جدا  ( ۱۲۹(.) بخشديخطاى گذشته شما را م ) خدا آمرزنده و مهربان است 

(  ۱۳۰.) دهنده حكيم است خدا وسعت . كندينياز م ي خدا هر يك را با لطف خود ب شدند، 

به اهل كتابى كه قبل از شما بودند  . ها و زمين است مال خدا است آنچه در آسمان 



و به شما سفارش كرديم كه از نافرمانى خدا بترسيد و اگر منكر شويد، باز هم  

خدا احتياجى ندارد و مورد ستايش  ها و زمين است مال خدا است و  آنچه در آسمان 

ها و زمين است مال خدا است و خدا براى وكالت كافى  آنچه در آسمان ( ۱۳۱.) است 

برد و افراد ديگرى را  ياى مردم، اگر خدا بخواهد شما را از بين م ( ۱۳۲.) است 

كه پاداش دنيا را بخواهد، پاداش  يكس( ۱۳۳.) كار هست خدا قادر به اين . آورديم

شنود و  يهاى شما را م حرف ) ت پيش خدا است و خدا شنوا و بيناست دنيا و آخر

 ( ۱۳۴(.)بينديكارهاى شما را م 

  

  

اى افراد باايمان، عادل باشيد و براى خدا شهادت بدهيد اگر چه به ضرر خودتان   

ها  نياز باشند چه فقير، خدا به آن ي چه ب ، يا پدر و مادر و نزديكانتان باشد

اگر  .  ال دلخواه خود نرويد كه از عدالت منحرف شويد پس دنب. سزاوارتر است

خدا از كارهايى  ( بدانيد كه )دوپهلو صحبت كنيد يا از دادن شهادت خوددارى كنيد  

اى افراد باايمان، به خدا و پيغمبرش و كتابى كه  (  ۱۳۵.)كنيد باخبر است ي كه م

ه تورات و  ب )و كتابى كه قبالً نازل كرده ( يعنى قرآن) به پيغمبرش نازل كرده 

ها و  كه منكر خدا و فرشتگان و كتاب ي كس.  ايمان بياوريد ( هاى انبياانجيل و كتاب 

كه ايمان  يكسان (  ۱۳۶.)پيغمبران خدا و روز آخرت شود خيلى گمراه شده است

دوباره كافر شدند و به كفر خود   ، دوباره ايمان آوردند ، بعد كافر شدند ، آوردند

به  (  ۱۳۷.)ها را هدايت كندها را بيامرزد و آن ن افزودند، امكان ندارد كه خدا آ

منافقينى كه به جاى افراد  ( ۱۳۸.) منافقين بشارت بده كه عذاب دردناكى دارند

جويند؟  يگيرند، آيا عزت را از آنان م يايمان را پشتيبان خود م يباايمان افراد ب 

ديد كه  ن نازل كرده كه وقتى شنيآخدا در قر (  ۱۳۹.)تمام عزت متعلق به خدا است

ها ننشينيد تا وارد سخنى غير  گيرد با آن يآيات خدا مورد انكار و تمسخر قرار م 

خدا  . ها خواهيد بوداگر با چنين افرادى بنشينيد شما هم مثل آن . از آن شوند

 ( ۱۴۰.) كند ي همه منافقين و منكرين را در جهنم جمع م

  

  

جانب خدا فتحى نصيب شما  كشند، اگر از  ي منافقينى كه در مورد كار شما انتظار م 

ها  آيا ما با شما نبوديم؟ و اگر فتح نصيب كفار شود به آن :  گويند يشود م 

آيا شما را حفظ نكرديم و شما را از افراد باايمان برحذر نداشتيم؟  :  گويند يم

خدا هرگز براى كافرين تسلطى بر افراد  .  كند يخدا بين شما در روز قيامت حكم م 

در   ، زننديمنافقين به نظر خود خدا را گول م ( ۱۴۱.) ت باايمان قرار نداده اس

خيزند با تنبلى  ي وقتى منافقين به نماز برم.  زند يها را گول م صورتى كه خدا آن 

خيلى كم  (.  خوانندي كه مردم ببينند منماز را براى اين ) كنند يخيزند و ريا م يبرم 

طرفى هستند نه    بين اين دو حالت، دودل هستند، نه اين(  ۱۴۲.) كنند ي خدا را ياد م

اى  (  ۱۴۳.)كنىي كسى را كه خدا گمراه كند راهى براى هدايت او پيدا نم.  آن طرفى 

آيا  . افراد باايمان، كافران را به جاى افراد باايمان ياور خود نگيريد

ترين نقطه  منافقين در پست (  ۱۴۴)خواهيد دليل روشنى بر ضد خود به خدا بدهيد؟ يم

مگر اشخاصى كه توبه  ( ۱۴۵.) كنى يها پيدا نم ى آن جهنم هستند و هرگز ياورى برا

و كار خود را اصالح كردند و به خدا متوسل شدند  ( از نفاق دست برداشتند) كردند 

خدا به  . چنين افرادى جزو مؤمنين هستند. و دينشان را براى خدا خالص كردند

دا شما  اگر سپاسگزارى كنيد و ايمان بياوريد خ( ۱۴۶.) دهد يمؤمنين پاداش بزرگى م

 ( ۱۴۷.)خدا قدردان و دانا است. كندي را عذاب نم

  

  

.  كه مورد ظلم قرار گرفته استي خدا بدزبانى آشكار را دوست ندارد مگر براى كس 

بكنيد    یاگر كار خوب را آشكار كنيد يا آن را پنهان (  ۱۴۸.)خدا شنوا و دانا است 

(  ۱۴۹.) و توانا است   يا كار ناپسندى را ببخشيد، خدا نيز درگذرنده از خطاى شما

خواهند حساب خدا و پيغمبرانش را از  يشوند و ميكه منكر خدا و پيغمبرانش م ي كسان

ما به بعضى ايمان داريم و بعضى را قبول نداريم و  : گويند يهم جدا كنند م 

ها حقيقتًا كافر هستند و ما  آن (  ۱۵۰.) خواهند راهى بين اين دو انتخاب كنند يم

كه به خدا و به  يو كسان (  ۱۵۱.)ايماى آماده كردهننده براى كافران عذاب خوارك 

ها فرقى نگذاشتند، كسانى هستند كه  پيغمبرانش ايمان آوردند و بين هيچكدام آن

اهل كتاب از  (  ۱۵۲.) خدا آمرزنده مهربان است . دهدي ها مها را به آن خدا پاداش آن 

تر از اين  سى بزرگ از مو . ها نازل كنىخواهند كه كتابى از آسمان براى آن ي تو م

بنابراين به سبب  . خدا را آشكارا به ما نشان بده:  به موسى گفتند .  خواستند 

ها آمد  براى آن ( معجزات)كه داليل روشن  ظلمشان دچار صاعقه شدند و پس از اين 

و  (  ۱۵۳.)ما از آن گذشت كرديم و به موسى معجزات روشنى داديم.  پرست شدند گوساله 



با    کهها گفتيم ان باالى سر آنان قرار داديم و به آن كوه را به سبب پيمانش

ها  و از آن  ، روز شنبه كار نكنيد  کهها گفتيم و به آن   ،فروتنى از در وارد شويد 

 ( ۱۵۴.)پيمان محكمى گرفتيم

  

  

خاطر  كه پيمانشان را شكستند و به علت كفرشان به آيات خدا و به و به علت اين  

هاى ما غالف  دل  کهخاطر سخنشان كه گفتندكشتند و به كه به ناحق پيغمبران را  اين 

، خدا به سبب كفرشان قدرت فكر كردن را از  ( اثر استي هايتان در ما بحرف )دارد  

و نيز به علت  (  ۱۵۵.)آورندي ها ايمان مها گرفته و درنتيجه عده كمى از آن آن 

سبب حرفشان    و به(  ۱۵۶.)كه نسبت به مريم تهمت بزرگى زدندكفرشان و به علت اين 

در صورتى كه او را   ، مريم رسول خدا را كشتيم  پسر  یما مسيح عيس  كه گفتند

كه در اين مورد اختالف  يكسان .  ها مشتبه شد نكشتند و به دار نزدند، ولى براى آن 

ها علمى به آن ندارند و فقط از گمان  دارند درباره آن مسلمًا شك دارند، آن 

بلكه خدا او را باال و پيش خود  (  ۱۵۷.)ا نكشتند كنند و بدون ترديد او ر يپيروى م 

كه قبل از  هيچ كس از اهل كتاب نيست مگر اين (  ۱۵۸.)خدا توانا و حكيم است.  برد 

و به علت  ( ۱۵۹.) ها خواهد بودمرگش به او ايمان بياورد و او روز قيامت شاهد آن 

خدا باز    كه به مقدار بسيار زياد مردم را از راهظلم يهوديان و به سبب اين 

و به    ،ها در صورتى كه از آن نهى شده بودند و به علت رباخوارى آن  ، داشتنديم

ها  هاى پاكى را كه براى آن يخوردند، خوردن ي كه مال مردم را به ناحق معلت اين 

ما براى كافرين عذاب دردناكى آماده  .  ها حرام كرديم حالل بود بر آن 

آنان و مؤمنينى كه، به آنچه به تو و    اما راسخين در علم( ۱۶۱و    ۱۶۰.) ايم كرده 

ايمان  ( هاى پيغمبران ديگربه قرآن، تورات، انجيل و كتاب )قبل از تو نازل شده  

دهند و به خدا و روز آخرت ايمان  ي دارند و زكات مي آورند و نماز را به پا ميم

 (۱۶۲.)ها خواهيم داددارند افرادى هستند كه پاداش بزرگى به آن

  

  

ما  .  طور كه به نوح و پيغمبران بعد از او وحى كرديم وحى كرديم همان ما به تو  

به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان يعقوب و عيسى و ايوب و يونس  

و پيغمبرانى كه  ( ۱۶۳.)را به داود داديم« زبور»و هارون و سليمان وحى كرديم و 

ها را به تو  رانى كه داستان آن ايم و پيغمبها را به تو گفته قبالً داستان آن 

دهنده و  پيغمبرانى كه بشارت (  ۱۶۴.)و خدا با موسى سخن گفت. ايمنگفته 

هشداردهنده بودند فرستاديم تا بعد از پيغمبران دليلى براى مردم در مقابل خدا  

ولى خدا به آنچه به تو نازل  (  ۱۶۵.)خدا توانا و حكيم است . وجود نداشته باشد

.  دهند ي هد كه آن را با علم خود نازل كرده و فرشتگان هم شهادت مدي كرده شهادت م

كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا باز  (  ۱۶۶.)خدا براى شهادت كافى است

امكان ندارد كه خدا كسانى را كه كافر شدند و  ( ۱۶۷.) اند داشتند خيلى گمراه شده 

جز راه جهنم، كه هميشه  به (  ۱۶۸.)ظلم كردند بيامرزد يا به راهى هدايتشان بكند

اى مردم، پيغمبر حقيقت  ( ۱۶۹.) كار براى خدا آسان است در آن خواهند بود و اين 

كار به نفع شما  را از جانب خداوندتان براى شما آورد پس ايمان بياوريد، اين 

ها و زمين است مال خداست و خدا  آنچه در آسمان ( بدانيد كه)اگر كافر شويد  .  است 

 ( ۱۷۰.) يم است دانا و حك 

  

  

.  گويى نكنيد و از قول خدا فقط حقيقت را بگوييد اى اهل كتاب، در دينتان گزافه  

مريم، فقط رسول خدا و كلمه اوست كه به مريم القا كرد و روحى    پسر  یمسيح، عيس 

از  . پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد خدا سه تا است.  از او است 

فقط خدا معبود يگانه  . كار به نفع شما استاين . برداريد اين حرف و نظر دست 

ها و زمين  آنچه در آسمان . خدا باالتر از اين است كه فرزندى داشته باشد.  است 

كه بنده خدا  مسيح از اين ( ۱۷۱.) است مال خدا است و خدا براى وكالت كافى است 

كسانى كه از  . كنند ي فرشتگان مقرب هم خوددارى نم.  كند يباشد هرگز خوددارى نم

ها را پيش  خدا همه آن ( بدانند كه) ورزند ي و تكبر م كنند يم بندگى خدا خوددارى 

كه ايمان آوردند و عمل  ي اما كسان( ۱۷۲.)كندي جمع م(  براى رسيدگى به حساب ) خود 

دهد و از فضل خودش به  ي ها را به طور كامل مدرست انجام دادند خدا مزد آن 

كه از بندگى خدا خوددارى كردند و تكبر ورزيدند  ين اما كسا. كندي مزدشان اضافه م

كند و غير از خدا يار و مددكارى براى خودشان  يها را عذابى دردناك م خدا آن 

اى مردم، دليل روشنى از جانب خداوندتان براى شما آمد و  (  ۱۷۳.)كننديپيدا نم 

اما   ( ۱۷۴(.) كه راه زندگى شما را روشن كند)نور روشنى براى شما نازل كرديم  



ها را مورد لطف و  كه به خدا ايمان آوردند و به او متوسل شدند خدا آن ي كسان

 ( ۱۷۵.)كنديها را به راه راست خود هدايت م دهد و آن يمرحمت خودش قرار م 

  

  

(  فتوى)خدا درباره كالله براى شما نظر  : بگو.  خواهند يم ( فتوى)از تو نظر   

شد و خواهرى داشته باشد نصف آنچه او  اگر مردى بميرد و فرزند نداشته با.  دهد يم

و برادر تمام آنچه خواهرش به جا گذاشته   ، به جا گذاشته مال خواهرش خواهد بود

اگر خواهرها دو نفر  .  كه خواهرش فرزندى نداشته باشد برد به شرط اين ي به ارث م

ها است و اگر چند برادر و خواهر بودند، برادر دو  باشند دو سوم ارثيه مال آن 

خدا هر  . كند تا گمراه نشويدي خدا براى شما بيان م. برديابر خواهر ارث م بر

 (۱۷۶.)دانديچيزى را م 

  

 ( ۵)سوره مائده     

 مدنى و شامل يكصد و بيست آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

گوشت چارپايان جز  . اى افراد باايمان، به قراردادها به طور كامل عمل كنيد 

شكار را حالل    (حج)در حال احرام  . شود برايتان حالل استيما خوانده مآنچه بر ش 

حرمت شعائر    ،اى افراد باايمان ( ۱.) كندي خدا هر طور كه بخواهد حكم م.  نشماريد 

كه در راه كسب  ي و حرمت كسان( دارقالده )خدا، ماه حرام، قربانى، قربانى نشاندار  

وقتى از احرام خارج  .  ه داريد معاش و رضاى خدا قصد خانه كعبه را دارند نگا

اى كه شما را از رفتن به خانه كعبه  دشمنى عده . توانيد شكار كنيدي شديد م

بر پايه نيكى و تقوى با هم همكارى  .  بازداشتند شما را وادار به تجاوز نكند 

از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد چون  . كنيد و بر پايه گناه و ظلم همكارى نكنيد 

 ( ۲.)د است مجازات خدا شدي

  

  

غير خدا سر بريده شده و   نام به  گوشت حيوان مرده، خون، گوشت خوك و آنچه  

حيوانى كه خفه شده، در اثر ضربه، سقوط، يا به ضرب شاخ مرده، به اضافه آنچه  

كه قبل از مردن سر آن را بريده باشيد، و نيز  حيوان درنده خورده باشد مگر اين 

كشى تقسيم كرده باشيد همه  ذبح شده باشد يا با قرعه ها گوشت حيوانى كه براى بت 

ها  ايمان ي امروز ب. اجرا نكردن اين دستورها نافرمانى خداست.  بر شما حرام است 

امروز دين شما را  . ها نترسيد و از من بترسيداز آن  ، انداز دين شما مايوس شده

را براى شما  (  تسليم خدابودن) كامل و نعمتم را بر شما تمام كردم و دين اسالم 

  ، اى به گناه داشته باشدكه عالقه بدون اين  ، كه از گرسنگى ناچار شديكس .  برگزيدم 

از  ( ۳.) براى حفظ جانش از آن گوشت بخورد بداند كه خدا آمرزنده و مهربان است 

هاى پاك و گوشت  ي تمام خوردن: بگو ؟ چه چيزى برايشان حالل است: پرسندي تو م

كه مطابق آنچه خدا به شما ياد داده تعليم    حيواناتى كه توسط حيواناتى

از آنچه براى شما شكار كردند  . اند شكار شده باشند براى شما حالل استيافته 

چون خدا به    ،از نافرمانى خدا بترسيد  .بخوريد و اسم خدا را بر آن ذكر كنيد 

هاى پاك براى شما حالل است،  يامروز تمام خوردن ( ۴.) رسدي ها مسرعت به حساب 

طور  همين . ها حالل استطور غذاى اهل كتاب براى شما حالل و غذاى شما براى آن ين هم

ازدواج با زنان پاكدامن مؤمن و زنان پاكدامن اهل كتاب براى شما حالل است،  

ازدواج باشد، نه زنا و نه معشوقه  .  ها بدهيد شان را به آن البته وقتى مهريه 

بين رفته و در آخرت از افرادى است كه  كه منكر ايمان شود، عملش از يكس .  گرفتن 

 ( ۵.) اند ضرر كرده 

  

  

هايتان را تا آرنج  اى افراد باايمان، وقتى براى نماز بلند شديد صورت و دست  

(  به قولى )مسح بكشيد و يا  (  به قولى ) بشوييد و به سر و پايتان تا قوزك پا 

ر حين سفر بوديد  اگر جنب بوديد خود را پاك سازيد و اگر مريض و يا د. بشوييد

يا يكى از شما از دستشويى آمد يا با زنان همخوابگى داشتيد و آب پيدا نكرديد،  

هايتان مسح  با خاك پاك قصد وضو و تطهير نماييد و با آن به صورتتان و دست

خواهد  يخواهد براى شما دردسر فراهم كند ولى م ي خدا نم. (يعنی تيمم کنيد)بكشيد 

كه شكر او را به جا  متش را بر شما تمام كند براى اين شما را پاكيزه سازد و نع

نعمت خدا را بر خودتان و پيمانى كه خدا شما را به آن متعهد ساخته  ( ۶.) آوريد 



با خدا پيمان  ) شنيديم و اطاعت كرديم : وقتى كه گفتيد. به ياد داشته باشيد

(  ۷.)دانديم چون خدا آنچه در دل شما است   ،از نافرمانى خدا بترسيد (. ايد بسته 

اى افراد باايمان، براى اجراى احكام خدا قيام كنيد و به عدالت شهادت دهيد و  

در همه حال عادل باشيد چون عدالت  . عدالتى وا نداردياى شما را به ب دشمنى دسته 

كنيد باخبر  ي چون خدا از كارهايى كه م  ،از خدا بترسيد . تر است به تقوى نزديك 

ها  كنند وعده داده است كه آن يمانى كه عمل درست م خدا به افراد بااي( ۸.) است 

 ( ۹.) آمرزش الهى و پاداش بزرگى دارند 

  

  

اى افراد باايمان،  ( ۱۰.)كه كافر و منكر آيات ما شدند اهل جهنم هستنديكسان  

اى تصميم گرفتند به شما  نعمت خدا را بر خودتان به ياد آوريد آن وقتى كه عده 

خودتان را از نافرمانى و  . ها را گرفتدرازى آن وى دست درازى كنند ولى خدا جل دست 

خدا از  (  ۱۱.) و افراد باايمان بايد فقط به خدا توكل كنند   ،عذاب خدا حفظ كنيد 

من  :  ها دوازده سركرده انتخاب كرديم و خدا گفت اسرائيل پيمان گرفت و از آن ي بن

غمبران من ايمان  با شما هستم، اگر نماز را به پا داريد و زكات بدهيد و به پي 

بخشم  يها را يارى كنيد و قرض نيكو به خدا بدهيد، گناهان شما را م بياوريد و آن 

كه بعد از آن  ي كس. كنم كه در آن نهرها روان استيهايى م و شما را وارد بهشت 

شكنى از رحمت خود  خاطر پيمان ها را به آن ( ۱۲.)كافر شود، راه راست را گم كرده

دهند و  يمعنى سخنان را از جاى خود تغيير م .  را سخت كرديم  دور ساختيم و قلبشان 

هميشه به  . ها داده شده بود فراموش كردند مندى از تذكرى را كه به آن بهره 

ايشان را ببخش و از  .  ها برى، به استثنای عده كمى از آن يها پى م خيانتى از آن 

 ( ۱۳.) ها درگذر چون خدا نيكوكاران را دوست دارد آن 

  

  

ها هم بهره  ولى آن  ، ما عيسوى هستيم هم پيمان گرفتيمکه  سانى كه گفتند  از ك  

و ما نيز بين  .  بردن از چيزى را كه به ايشان تذكر داده شده بود فراموش كردند

ها را از كارهايى كه  خدا آن . ها تا روز قيامت دشمنى و كينه افكنديم آن 

ا پيش شما آمد كه مقدار  اى اهل كتاب، فرستاده م(  ۱۴.) كندي نمودند باخبر ميم

كند و از مقدار  يكرديد براى شما بيان م ي زيادى از كتاب الهى را كه مخفى م

كننده  از طرف خدا براى شما روشنايى و كتاب روشن . كندي پوشى مزيادى از آن چشم 

وسيله آن هر كس را كه از رضاى او پيروى كند به  خدا به ( ۱۵.) آمده است (  قرآن )

ها را از تاريكى خارج كرده و به خواست خودش  آن .  كند يايت مهاى سالمتى هد راه 

ها را به راه راست هدايت  كند و آن يبه  روشنايى هدايت م (  مطابق قانونش )

اگر  : بگو.  ابن مريم است كافر شدند خدا خود مسيح :  كه گفتند يكسان (  ۱۶.) كند يم

ين هستند بكشد  ابن مريم و مادرش و تمام كسانى را كه در زمخدا اراده كند مسيح 

ها و زمين و آنچه  اى جلوى او را بگيرد؟ فرمانروايى آسمان تواند ذره ي چه كسى م

خدا قادر به  . كنديهر چيزى را كه بخواهد خلق م . هاست متعلق به خدا استبين آن 

 ( ۱۷.) هر كارى است 

  

  

  پس چرا شما: بگو. يهوديان و عيسويان گفتند ما فرزندان خدا و محبوب او هستيم 

طور نيست بلكه شما انسانى مثل  كند؟ اين يخاطر گناهانتان مجازات م را به 

آمرزد و هر كس را  ي هر كس را كه بخواهد م.  هاى ديگرى كه خدا آفريده هستيد انسان 

ها است مال  ها و زمين و آنچه بين آن فرمانروايى آسمان .  كندي كه بخواهد عذاب م

اى اهل كتاب، رسول ما در دورانى كه  (  ۱۸.) خدا است و بازگشت همه به سوى اوست 

:  پيغمبرى نبود براى شما آمد تا حقايق را براى شما بيان كند تا نگوييد

اى براى شما  دهنده و هشداردهنده مژده . اى براى ما نيامد دهنده و هشداردهنده مژده 

اى قوم من،  :  هنگامى كه موسى به قومش گفت (  ۱۹.) خدا قادر به هر كارى است .  آمد 

وقتى كه پيغمبرانى در بين شما قرار داد    ،خدا را بر خودتان يادآورى كنيد   نعمت

و شما را به سلطنت رساند و به شما چيزى داد كه به احدى از افراد بشر نداده  

اى قوم من، وارد سرزمين مقدسى شويد كه خدا براى سكونت شما قرار  (  ۲۰.) بود 

اى موسى، مردم  :  گفتند ( ۲۱.)شويدي چون زيانكار م  ،داده و به عقب برنگرديد 

ها از آن  شويم تا موقعى كه آن يما هرگز وارد آن نم  ، قدرتمندى در آن وجود دارند

كه خدا  ي دو نفر از كسان(  ۲۲.) شويم ي اگر از آن خارج شوند ما داخل م  ،خارج شوند 

  ، از در دروازه وارد شويد:  ترسيدند گفتند ي ها لطف كرده بود و از خدا مبه آن 

كنيد، اگر به خدا ايمان داريد به او توكل  يد شديد شما غلبه م وقتى كه وار 

 ( ۲۳.)كنيد

  



  

شويم، تو  يها در آن هستند ما هرگز وارد آن نم اى موسى، تا زمانى كه آن : گفتند 

:  موسى گفت( ۲۴.) ايم ها بجنگيد، ما همين جا نشسته و خداوندت برويد و با آن 

بين ما و گروهى كه اطاعت  . ا دارمخداوندا، من فقط اختيار خودم و برادرم ر 

ها  اين سرزمين براى مدت چهل سال بر آن :  خدا گفت ( ۲۵.)كنند جدايى بياندازي نم

بنابراين براى  (.  چادرنشينى كنند) بايد در زمين سرگردان باشند  ، حرام شده

داستان دو پسر آدم را به حق براى  ( ۲۶.) كنند غمگين نباش ي افرادى كه اطاعت نم

ها  ها قربانى خود را تقديم كردند ولى از يكى از آن وقتى كه آن  ، نها بخوا آن 

.  تو را خواهم كشت: او به ديگرى گفت. پذيرفته شد و از ديگرى پذيرفته نشد

(  ۲۷.)پذيردي خدا فقط از افراد پرهيزکار م:  كه قربانيش قبول شده بود گفت ي كس

من از   ، كنمي راز نماگر دست به كشتن من دراز كنى من دستم را براى كشتن تو د 

خواهم تو با گناه من  ي من م( ۲۸.)ترسمي اختيار همه مردم جهان است مخدا كه صاحب 

جزاى افراد ظالم جهنم  . و گناه خودت پيش خدا برگردى و از اهل جهنم شوى

دلش عالقه به كشتن برادرش را براى او مطبوع و آسان ساخت، بنابراين  (  ۲۹.) است 

كند  يخدا كالغى را فرستاد كه زمين را م ( ۳۰.)اران شدبرادرش را كشت و از زيانك 

واى بر من، آيا از  :  او گفت .  تا به او نشان دهد جسد برادرش را چگونه خاك كند 

و از كار خود    ؟ام تا جسد برادرم را خاك كنمكه مثل اين كالغ باشم عاجز شده اين 

 ( ۳۱.) پشيمان شد 

  

  

كه او  كه هر كس كسى را بكشد، بدون اين اسرائيل واجب كرديم يخاطر اين بر بن به  

كسى را كشته يا مرتكب فسادى در زمين شده باشد، مثل اين است كه تمام مردم را  

كه فردى را زنده كند مثل اين است كه تمام مردم را زنده كرده  ي كشته باشد و كس

ها آوردند، ولى بعد از آن هم عده  هاى روشن براى آن پيغمبران ما دليل .  است 

مجازات افرادى كه  (  ۳۲.) كردند يها در روى زمين از حد خود تجاوز م ادى از آن زي

كوشند فقط اين است كه كشته يا  ي جنگند و در زمين به فساد مي با خدا و رسولش م

اين  .  به دار زده شوند يا دست و پايشان بر خالف هم بريده شود يا تبعيد گردند 

كه قبل از  ي مگر كسان(  ۳۳.) زرگى دارند ها در دنيا است و در آخرت عذاب بخوارى آن 

(  ۳۴.)بدانيد كه خدا آمرزنده مهربان است. ها دست يابيد توبه كنندكه بر آن اين 

اى افراد باايمان، از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد و كارى كنيد كه به او  

افرادى كه قبول  (  ۳۵.) نزديك شويد و در راه او جهاد كنيد تا رستگار شويد 

گر تمام آنچه در زمين است داشته باشند و دو برابر آن را داشته  نكردند، ا 

ها  باشند كه تاوان بدهند تا در روز قيامت از عذاب نجات پيدا كنند، از آن 

 ( ۳۶.)ها عذاب پردردى دارند آن . شودي پذيرفته نم

  

  

ها عذاب  توانند از آن خارج شوند و آن يخواهند از آتش جهنم خارج شوند ولى نم ي م 

اين  . اند ببريددست مرد و زن دزد را در مقابل كارى كه كرده(  ۳۷.) يمى دارند دا

كه بعد از  ي كس( ۳۸.) انگيزى از طرف خداست و خدا توانا و حكيم است مجازات عبرت 

، خدا توبه  (مال را به صاحبش برگرداند ) ظلمش توبه كرد و كار خود را اصالح نمود 

دانى كه فرمانروايى  يآيا نم (  ۳۹.) ن است چون خدا آمرزنده مهربا .  پذيرد ياو را م 

كند و هر كس را  يها و زمين متعلق به خدا است؟ هر كس را كه بخواهد عذاب مآسمان 

كه در كفر  ي اى پيغمبر، كسان( ۴۰.)خدا قادر به هر كارى است.  آمرزد يكه بخواهد م 

ارد  ايمان آورديم ولى قلبشان ايمان ند   کهگويند يگيرند و زبانى م ي بر هم پيشى م

هاى  به حرف . كنندي هاى دروغ گوش ماى از يهوديان به حرف عده .  تو را غمگين نكنند 

ا از جاى خود تغيير  ر اند و معنى سخن كنند كه پيش تو نيامده يكسانى گوش م 

اگر چنين چيزى به شما گفته شد بگيريد و اگر گفته نشد خود  : گويندي دهند و ميم

پس تو    ،ه خدا انحرافشان را خواستهها كسانى هستند كآن .  را كنار بكشيد 

ها افرادى هستند كه خدا  آن .  ها بكنى توانى در مقابل خواست خدا كارى براى آن ي نم

ها در دنيا خوارى و در آخرت هم عذاب بزرگى  آن . خواهد دلشان را پاك كندي نم

 ( ۴۱.) دارند 

  

  

ها  دند بين آن اگر پيش تو آم .  خورند يكنند و مال حرام مي هاى دروغ گوش مبه حرف  

ها  اگر از حكم كردن بين آن .  ها خوددارى كن حكم كن يا از حكم كردن بين آن 

چون    ،و اگر حكم كردى، به عدالت حكم كن . زنندياى به تو ضرر نم خوددارى كنى ذره 

ها هست تو را  كه تورات پيش آن ي چطور در حال( ۴۲.)خدا افراد عادل را دوست دارد

ها بعد از آن از حكم تو رو  آن .  ر تورات هست سازند؟ حكم خدا دي داور م



تورات را ما نازل كرديم، در آن هدايت و  ( ۴۳.)ها مؤمن نيستندآن .  گردانند يبرم 

پيغمبرانى كه تسليم خدا بودند و خداپرستان و دانشمندان دينى  .  روشنايى است 

بود كه  ها خواسته شده كه از آن كردند، به علت اين ي ها حكم مي مطابق آن براى يهود

بنابراين از مردم نترسيد و  . كار بودنداز كتاب خدا محافظت كنند و مراقب اين 

كه مطابق آنچه خدا نازل  يكسان .  از من بترسيد و آيات مرا به قيمت كمى نفروشيد 

ها واجب كرديم  در تورات بر آن( ۴۴.)حكم نكنند كافرند (  كتاب الهى  ،وحى )كرده  

ابل چشم، بينى در مقابل بينى، گوش در مقابل  كه جان در مقابل جان، چشم در مق 

ولى هر كس از آن درگذرد  .  ها قصاص دارد گوش، دندان در مقابل دندان و زخم 

كه مطابق آنچه خدا نازل كرده حكم  ي كسان.  او خواهد بود (  گناهان)اى براى  كفاره 

 ( ۴۵.) نكنند، ظالم هستند 

  

  

راتى را كه قبل از او بود تصديق  مريم را فرستاديم كه تو  پسر  یها عيس دنبال آن  

كرد و به او انجيل داديم كه در آن هدايت و روشنايى است و توراتى را كه قبل  يم

(  ۴۶.)كند و راهنمايى و پندى براى افراد پرهيزکار استياز آن بود تصديق م 

كه مطابق  ي كسان.  عيسويان بايد مطابق آنچه خدا در انجيل نازل كرده حكم كنند 

و قرآن را  ( ۴۷.)اند زل كرده است حكم نكنند از اطاعت خدا خارج شده آنچه خدا نا 

.  هاست بر تو به حق نازل كرديم هاى قبل از خودش و نگهبان آن كننده كتاب كه تصديق 

و در مورد حقى كه براى    ،ها مطابق آنچه خدا نازل كرده حكم كن بنابراين بين آن 

ها و  يها، عيسو ي يهود) دسته از شما براى هر .  تو آمده از دلخواه آنان پيروى مكن 

ساخت  ي خواست شما را امت واحدى مي اگر خدا م. راه و رسمى قرار داديم( مسلمانان

خواهد شما را با همان كتابى كه به شما داده امتحان كند، بنابراين در  يولى م 

بازگشت همه شما پيش خدا است و او شما را درباره  .  كارهاى خير از هم جلو بزنيد 

ها مطابق آنچه خدا  بين آن ( ۴۸.)كندييى كه در آن اختالف داشتيد خبردار م چيزها 

نازل كرده حكم كن و از دلخواه آنان پيروى مكن و مواظب باش كه تو را از بعضى  

اگر قبول نكردند بدان كه خدا  . از چيزهايى كه خدابه تو نازل كرده منحرف نكنند

و بدان كه عده زيادى  .  ان مجازات كند خاطر بعضى از گناهانش ها را به خواهد آن يم

ها دنبال حكم جاهليت  آيا آن ( ۴۹.) كنند ي از مردم از فرمان خدا اطاعت نم

 ( ۵۰)گردند؟ حكم چه كسى براى افرادى كه يقين دارند بهتر از حكم خداست؟ يم

  

  

بعضى از  (  چون )  ،ها را پشتيبان خود نگيريدي ها و عيسوي اى افراد باايمان، يهود 

ها  ها را پشتيبان خود بگيرد جزو آن كسى از شما كه آن . شتيبان بعضى هستندها پآن 

افرادى را كه در دلشان  (  ۵۱.) كند يكنند هدايت نمي كه ظلم مرا خدا كسانى  .  است 

ترسيم مصيبتى به  ي م:  گويند يشوند و م يها كشيده م بينى كه به طرف آن ي مرضى است م

يش آورد كه از آنچه در دلشان  امكان دارد كه خدا فتحى يا وضعى پ .  ما برسد 

ها همان  آيا اين :  گويند يافراد باايمان م (  ۵۲.) كردند پشيمان بشوند يپنهان م 

كارهايشان    ؟خوردند كه با شما هستند ي هاى محكمى به خدا مافرادى هستند كه قسم 

اى افراد باايمان، هر كس از شما كه از دينش  (  ۵۳.) از بين رفت و زيانكارند 

آورد كه دوستشان  يچون خدا افراد ديگرى را م ( دا اهميتى نداردبراى خ)برگردد  

نسبت به افراد باايمان فروتن هستند و نسبت   ، ها هم او را دوست دارنددارد و آن 

كنندگان  جنگند و از سرزنش سرزنش يدر راه خدا م   ،ايمان قدرتمند ي به افراد ب

دهنده دانا  دا وسعت خ . دهدي كه بخواهد مياين لطف خدا است به هر كس . ترسندي نم

دوستدار و پشتيبان شما خدا و پيغمبرش و افراد باايمانى هستند كه  (  ۵۴.) است 

كه خدا و  ي كسان(  ۵۵.) روند ي دهند و به ركوع مي دارند و زكات مي نماز را برپا م

گيرند جزو حزب خدا  ي پيغمبرش و افراد باايمان را دوستدار و پشتيبان خود م

اى افراد باايمان، افرادى از اهل كتاب و  ( ۵۶). هستند و حزب خدا پيروز است

ايمان را كه دين شما را به مسخره و بازى گرفتند پشتيبان و دوستدار  يافراد ب 

 ( ۵۷.)اگر افراد باايمانى هستيد از نافرمانى خدا حذر كنيد. خود نگيريد

  

  

خاطر  ه ها بكار آن اين . گيرندي دهيد آن را به مسخره و بازى ميوقتى نداى نماز م  

اى اهل كتاب، آيا غير از اينست كه چون ما  : بگو(  ۵۸.) دهند ياينست كه تشخيص نم 

هايى كه قبالً نازل شده ايمان داريم  به خدا و قرآنى كه به ما نازل شده و كتاب

گيريد؟ در صورتى كه بيشتر شما از حكم و نظر خدا اطاعت  ي از ما خرده م

آگاه    ،در پيش خداست  كه اين،  ى بدتر از آيا شما را به كيفر : بگو(  ۵۹.) كنيد ي نم

ها  اى از آن ها خشمگين است و عده ها را لعنت كرده و از آن كه خدا آن يكسان   ؟كنم 

ها وضع بدى دارند و از راه راست خيلى  را ميمون و خوك و بنده طاغوت ساخته، آن 



صورتى  در   ، ايمايمان آورده:  گويند يآيند ميوقتى پيش شما م ( ۶۰.)اندمنحرف شده 

خدا چيزى را كه  . روندياند و در حال كفر از پيش شما م كه با كفر پيش شما آمده 

ها را مى بينى كه در گناه  عده زيادى از آن ( ۶۱.)دانديكنند به خوبى م يپنهان م 

چرا خداپرستان و  (  ۶۲.) كنند ي چه كار بدى م.  شتابند ي خوارى مو ستمكارى و حرام 

كنند؟ بدكارى  يآلود و خوردن حرام نهى نم ار گناه ها را از گفتدانشمندان دينى آن 

خاطر  دست خودشان بسته است و به .  دست خدا بسته است : ها گفتندي يهود( ۶۳.)كننديم

هاى خدا باز است و هر طور كه  دست .  اند حرفى كه زدند از لطف خدا محروم شده 

طغيان و  اين چيزى كه از جانب خداوندت به تو نازل شده،  . كندي بخواهد انفاق م

ها تا روز قيامت دشمنى و كينه  بين آن .  كند يها را اضافه م كفر عده زيادى از آن 

در زمين  .  هر گاه آتش جنگى روشن كردند، خدا آن را خاموش كرد .  ايجاد كرديم 

كنند، در صورتى كه خدا افرادى را كه باعث فساد  يبراى ايجاد فساد كوشش م 

 ( ۶۴.) شوند دوست ندارد يم

  

  

بريم و  ي كتاب ايمان بياورند و پرهيزکار شوند گناهانشان را از بين م  اگر اهل 

ها به تورات و انجيل و هر  و اگر آن (  ۶۵.)كنيميهايى پرنعمت م ها را وارد بهشت آن 

ها نازل شده عمل كنند، نعمت از باال و پايين  كتاب ديگرى كه از خداوندشان به آن 

رو هستند ولى عده  ها ميانه اى از آن ه عد. خورندي آورد و از آن مي ها رو مبه آن 

اى پيغمبر، آنچه از طرف خداوندت  (  ۶۶.)كنند بد استي ها كارى كه مزيادى از آن 

.  اى كار را نكنى رسالت او را انجام نداده اگر اين .  به تو نازل شده به مردم بگو 

  ( ۶۷.)كندي ايمان را هدايت نميخدا افراد ب .  كند يخدا تو را از شر مردم حفظ م 

اى اهل كتاب، تا مطابق تورات و انجيل و آنچه از طرف خداوندتان به شما  :  بگو 

البته اين مطلبى كه از طرف خداوندت به تو  .  نازل شده عمل نكنيد، دين نداريد 

خاطر افراد  به .  ها خواهد افزود نازل شده بر طغيان و كفر عده زيادى از آن

صابئيان و عيسويان، به طور كلى هر  مسلمانان، يهوديان،  (  ۶۸.)ايمان غصه نخوريب

نه  و  نه ترسى دارد    ،كس كه به خدا و روز آخرت ايمان بياورد و درستكار باشد 

.  ها فرستاديماسرائيل پيمان گرفتيم و پيغمبرانى براى آن يما از بن (  ۶۹.) اى غصه 

ها را به  اى از آن ها آورد، عده هرگاه پيغمبرى چيزى كه دوست نداشتند براى آن 

 ( ۷۰.) اى را كشتند غگويى متهم كردند و عده درو 

  

  

كور و  ( نسبت به درك حقايق)و خيال كردند كه امتحانى در كار نيست، بنابراين   

ها كور و  ها را پذيرفت ولى دوباره عده زيادى از آن بعد خدا توبه آن .  كر شدند 

نند  كي خدا كارهايى را كه م(. حاضر به ديدن و شنيدن حقيقت نشدند ) كر شدند 

منكر  ) ابن مريم است كافر شدند خود مسيح   که خداكه گفتندي كسان( ۷۱.)بينديم

اسرائيل، خدا را كه سرور من  ي اى بن:  در صورتى كه مسيح گفت(.  تعليم انجيل شدند

هر كس شريكى براى خدا قائل باشد، خدا بهشت را بر  . و سرور شماست بندگى كنيد

افرادى  ( ۷۲.)كنند ياورى ندارنديه ظلم م ك يكسان .  او حرام كرده و جايش جهنم است 

كه انسان  يكس ) در صورتى كه معبودى . كافر شدند ، سومين سه خدا است  خدا  كه گفتند

(  در مقابل او احساس و ابراز كوچكى كند و او را برآورنده آرزوهاى خود بداند 

ا  هها دست برندارند به منكران آن اگر از اين حرف . جز معبود يگانه وجود ندارد

طلبند؟ خدا  يكنند و از خدا آمرزش نم يآيا توبه نم ( ۷۳.) رسد يعذاب پردردى م 

ابن مريم فقط پيغمبرى بود مثل پيغمبران قبلى كه  مسيح (  ۷۴.)آمرزنده مهربان است

نگاه كن كه  .  خوردنديهر دو غذا م . و مادرش زن راستگويى بود .  از دنيا رفتند 

ها به كجا برده  م، بعد نگاه كن كه اينكنيي ها بيان مها را چگونه براى آن نشانه 

(  اطاعت بدون چون و چرا )آيا غير از خدا كسى را بندگى  :  بگو ( ۷۵.)شونديم

در صورتى كه خدا شنوا و دانا است    ؟كنيد كه صاحب نفع و ضررى براى شما نيستيم

 ( ۷۶(.) اندنه افرادى كه مرده )

  

  

گويى نكنيد و از دلخواه  گزافه  اى اهل كتاب، در دينتان به ناحق مبالغه و : بگو 

اى كه قبالً گمراه شدند و عده زيادى را منحرف كردند و از راه راست منحرف  دسته 

اسرائيل كه كافر شدند به زبان داود و  يافرادى از بن (  ۷۷.)شدند پيروى نكنيد

ها از فرمان خدا  كار به دليل اين بود كه آن اين . مريم لعنت شدند  پسر  یعيس 

كردند دست بر  ي از كارهاى زشتى كه م( ۷۸.)دند و متجاوز بودندسرپيچى كر 

بينى كه با  يها را م عده زيادى از آن ( ۷۹.)كردندي چه كار بدى م  ،داشتند ي نم

مسلمًا كارهايى كه انجام دادند بد است و باعث  .  كنند ي ايمان دوستى ميافراد ب 

ه خدا و پيغمبر و  اگر ب ( ۸۰.)خشم خدا به آنان شده و هميشه در عذاب خواهند بود



ايمان را دوست و  يآوردند، افراد ب ي قرآنى كه به پيغمبر نازل شده ايمان م

ها از اطاعت خدا خارج  ولى عده زيادى از آن . گرفتندي پشتيبان خود نم

.  يابى ي ترين افراد نسبت به مسلمانان ميهوديان و مشركان را دشمن ( ۸۱.)اندشده 

ستيم از لحاظ دوستى نسبت به مسلمانان از  ما عيسوى ه که گويندي افرادى را كه م

ها كشيش و راهب  اى از آن اين وضع به علت اين است كه عده . يابىيتر م همه نزديك 

 ( ۸۲.) هستند و تكبرى ندارند

  

  

بينى كه به علت حقى كه  يشنوند، م يوقتى قرآنى كه به پيغمبر نازل شده را م  

ايمان آورديم ما را جزو   ، داونداخ:  گويندي م.  شود يشناختند چشمشان پر از اشك م 

چرا ما به خدا و حقيقتى كه براى ما آمده ايمان نياوريم؟  ( ۸۳.)شاهدان بنويس

بنابراين به  ( ۸۴.) اميدواريم كه خداوندمان ما را داخل جمع افراد درستكار كند 

هايى كه در آن نهرها روان است و هميشه در  ها بهشت سبب حرفى كه زدند خدا به آن 

كه منكر  ي كسان( ۸۵.) بهشت پاداش افراد نيكوكار است . دهدي اهند بود پاداش مآن خو 

اى افراد باايمان،  ( ۸۶.)شدند و آيات ما را انكار كردند اهل جهنم هستند

چيزهاى پاكى را كه خدا براى شما حالل كرده حرام نكيند و از حكم خدا تجاوز  

از آنچه حالل و پاك است و    (۸۷.) ننماييد، چون خدا افراد متجاوز را دوست ندارد 

خدا روزى شما كرده بخوريد و اگر به او ايمان داريد از نافرمانى و عذاب خدا  

كند، ولى شما را به  يهاى بيهوده مجازات نم خدا شما را به علت قسم ( ۸۸.)بترسيد

ها سير  كفاره اين قسم . كندي ايد مؤاخذه مهايى كه با آن قراردادى بسته سبب قسم 

باشد، يا  ي دهيد مي نفر تهيدست از متوسط غذايى كه به خانواده خود مكردند ده  

كه امكان آن را نداشت سه روز روزه  ي كس.  پوشاندن ده نفر، يا آزاد كردن يك بنده 

.  هاى خود را حفظ كنيدقسم .  هاى شما است وقتى قسم خورديد اين كفاره قسم.  بگيرد 

 ( ۸۹.)پاسگزارى كنيد كند تا سي طور براى شما بيان مخدا آياتش را اين 

  

  

ها و تيرهاى قرعه پليد و عمل شيطانى  اى افراد باايمان، شراب و قمار و بت  

وسيله  خواهد به يشيطان م ( ۹۰.)بنابراين از آن دورى كنيد تا رستگار شويد  ،است 

شراب و قمار بين شما دشمنى و نفرت ايجاد كند و شما را از ياد خدا و نماز باز  

از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد و مواظب  (  ۹۱) كشيد؟ي ز آن دست مآيا شما ا . دارد

اگر قبول نكرديد بدانيد كه وظيفه پيغمبر فقط رساندن روشن پيام خدا  .  باشيد 

اند نيست  اشكالى بر افراد باايمان درستكار در مورد آنچه قبالً خورده (  ۹۲.) است 

قوى و ايمان داشته  در صورتى كه تقوى و ايمان داشته و كار درست بكنند، باز ت

خدا نيكوكاران را دوست  . باشند و از نافرمانى خدا بترسند و نيكى كنند

هاى شما  وسيله شكارى كه دست و نيزه اى افراد باايمان، خدا شما را به ( ۹۳.)دارد

كه  ي كس. ترسديكند، تا خدا بداند چه كسى قلبًا از او ميرسد امتحان ميبه آن م 

اى افراد باايمان، وقتى در حال  ( ۹۴.)ب دردناكى دارد بعد از اين تجاوز كند عذا 

كه عمدًا آن را بكشد، جزاى آن چهارپايى  يكس .  هستيد شكار را نكشيد   (حج ) احرام 

  ،باشد كه دو نفر از افراد عادل خودتان درباره آن حكم كنند يمثل آنچه كشته م 

ت باشد، يا  اى كه سير كردن افراد تهيدس اى كه به كعبه برسد، يا كفاره يقربان 

خدا كارهايى را كه در گذشته  .  معادل آن روزه بگيرد تا كيفر كار خود را بچشد 

كه دوباره اين كارها را بكند خدا از او انتقام  يكس .  انجام داديد عفو كرده

 ( ۹۵.)گير استخدا قدرتمند و انتقام . گيرديم

  

  

از آن استفاده    صيد دريايى و خوردن آن براى شما حالل شده تا شما و مسافران 

ولى تا وقتى كه در حال انجام مراسم حج هستيد، شكار حيوانات زمينى بر  . كنيد

خدا  ( ۹۶.)شويد بترسيديآورى م از نافرمانى خدايى كه پيش او جمع . شما حرام شده

طور ماه حرام و  الحرام قرار داده، همين بيت  ، كعبه را براى انتظام امور مردم

كار براى اين است كه بدانيد كه خدا آنچه در  اين .  دار را قربانى و قربانى قالده

(  ۹۷.) داند ي داند و بدانيد كه خدا هر چيز را به خوبى ميها و زمين است مآسمان 

وظيفه  (  ۹۸.) بدانيد كه مجازات خدا بسيار شديد است و خدا آمرزنده و مهربان است 

كنيد و آنچه را  يم پيغمبر فقط ابالغ حكم و نظر خدا است و خدا آنچه را آشكار 

ناپاك با پاك مساوى نيست، اگر چه زيادى  : بگو(  ۹۹.)دانديكنيد م ي مخفى م

بنابراين اى خردمندان، از نافرمانى خدا بترسيد تا  .  ها باعث تعجب تو شود ناپاك 

اى افراد باايمان، از چيزهايى كه اگر براى شما روشن شود  ( ۱۰۰.) رستگار شويد 

ها سؤال كنيد  اگر موقع نزول قرآن درباره آن .  نكنيد كند سؤال يشما را ناراحت م 

قبل  ( ۱۰۱.) خدا آمرزنده بردبار است . ها گذشته خدا از آن . شود يبراى شما روشن م 



خدا  (  ۱۰۲.)اى درباره اين چيزها سؤال كردند و بعد منكر آن شدنداز شما عده 

هاى  مان حرف اي ي ولى افراد ب. قرار نداده« حام»و « وصيله»و «  سائبه » و «  بحيره »

ها عقل خود را به كار  بيشتر آن . دهندي كنند و به خدا نسبت مي دروغى را سر هم م

 ( ۱۰۳.) برند ي نم

  

  

به سوى آنچه خدا نازل كرده و پيش پيغمبر بياييد،   که ها گفته شود وقتى به آن  

همان چيزهايى كه پدرانمان را بر آن يافتيم براى ما كافى است، اگر  :  گويند يم

اى افراد  (  ۱۰۴.) دانستند و راه صحيح را نشناخته بودند ينشان چيزى نم چه پدرا 

در صورتى كه راه صحيح  .  باايمان، وظيفه شما است كه خودتان حقيقت را بشناسيد 

بازگشت همه شما  . زنند ي اند ضررى به شما نمكه گمراه شده ي را شناخته باشيد، كسان

اى افراد  ( ۱۰۵.) كندي د باخبر مكردي ي پيش خدا است و خدا شما را از كارهايى كه م

باايمان، وقتى مرگ يكى از شما فرا رسيد موقع وصيت دو نفر شاهد عادل از  

اگر موقع مسافرت دچار مصيبت مرگ شديد، در صورتى  .  خودتان يا از ديگران بگيريد 

كه شك داريد، آن دو نفر را بعد از خواندن نماز نگاه داريد تا به خدا قسم  

فروشيم اگر چه از خويشانمان باشند و  ي را به هيچ قيمتى نمشهادت  :   بخورند

كاران خواهيم  چون ما در آن صورت از گناه  ، كنيميشهادت خدا را مخفى نم

اند، دو نفر ديگر كه  اگر معلوم شد كه آن دو مرتكب گناهى شده ( ۱۰۶.) بود 

جاى    ترندها در شهادت ظلم شده است و به مرده نزديك تر هستند و به آن شايسته 

تر است و  ها درست شهادت ما از شهادت آن:  ها قرار بگيرند و به خدا قسم بخورند آن 

كه  كار براى اين اين(  ۱۰۷.)ايم، چون در آن صورت ستمكاريمما از حق تجاوز نكرده

ها بعد  كه بترسند كه قسم آن طور براى اين شهادت مطابق حق باشد بهتر است و همين 

از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد و از فرمان او  . شوداز قسم دو نفر بعدى رد  

 ( ۱۰۸.) كند ي كنند هدايت نمي خدا كسانى را كه از او اطاعت نم. اطاعت كنيد

  

  

دعوت شما را چگونه اجابت   : گويدي كند، ميروزى كه خدا پيغمبران را جمع م  

ى كن  هنگامى را يادآور(  ۱۰۹.)دانىيها را مدانيم، تو غيب ي نم: گويندي كردند؟ م

وقتى   ، دادم ياد كنو مادرت مريم، نعمتى را كه به تو   پسر ی اى عيس: كه خدا گفت

در گهواره و بزرگسالى با مردم    ،تاييد كردم ( روح پاك) القدس كه تو را با روح 

و    ،و وقتى كه به تو كتاب و حكمت و تورات و انجيل را ياد دادم   ،كردى ي صحبت م

دميدى و به فرمان من  ي كردى و در آن مي م  وقتى كه از ِگل به شكل پرنده درست

و مرده را به   ، دادىي و كور مادرزاد و پيس را به فرمان من شفا م ، شدياى م پرنده 

وقتى كه  . اسرائيل حفظ كردمي و وقتى كه تو را از شر بن  ،كردىيفرمان من زنده م 

  اين سحر واضحى :  ها گفتند ايمان آن يافراد ب  ، ها آوردىمعجزات روشن براى آن 

و وقتى كه به حواريون وحى كردم كه به من و پيغمبرم ايمان بياوريد،  ( ۱۱۰.) است 

(  تسليم حكم و نظر خدا ) ايمان آورديم و شاهد باش كه ما مسلمان :  گفتند 

تواند  ي مريم، آيا خداوندت م پسر اى عيسى :  موقعى كه حواريون گفتند ( ۱۱۱.) هستيم 

اگر ايمان داريد از عذاب  : ى گفتل كند؟ عيس زسفره غذايى از آسمان براى ما نا 

خواهيم از آن بخوريم و دلمان اطمينان پيدا كند و  ي م:  گفتند (  ۱۱۲.)خدا بترسيد

 ( ۱۱۳.)اى و شاهد بر آن باشيمبدانيم كه به ما راست گفته 

  

  

خداوندا، سفره غذايى از آسمان براى ما نازل كن تا براى  : مريم گفت پسر  ی عيس 

اى از تو باشد و به ما روزى بده و تو بهترين روزى  انه اول و آخر ما عيد و نش

كنم و اگر بعد از آن  ي من آن را براى شما نازل م:  خدا گفت (  ۱۱۴.)دهنده هستى

كنم كه احدى از افراد بشر را چنان  ي كسى از شما كافر شود او را عذابى م

ا تو به  مريم، آي  پسر  ی اى عيس: و هنگامى كه خدا گفت( ۱۱۵.)مجازاتى نكرده باشم

تو پاكى،  :  مردم گفتى من و مادرم را غير از خدا دو معبود بگيريد؟ عيسى گفت 

.  دانستى ي اگر گفته بودم، تو آن را م.  سزاوار نيست كه آنچه حق من نيست بگويم 

تو  ( ،خداوندا . )دانميدانى و من آنچه در دل تو است نم يتو آنچه در دل من است م 

ها  قط چيزى را كه تو به من دستور دادى به آن من ف (  ۱۱۶.)دانى ي ها را مهمه غيب 

گفتم كه خدا را كه سرور من و سرور شماست بندگى كنيد و تا وقتى در بين  . گفتم

.  ها بودى ها بودم، و وقتى جان مرا گرفتى تو مراقب كار آن ها بودم مواظب آن آن 

و اگر  ها را عذاب كنى بندگان تو هستند  اگر آن ( ۱۱۷.) تو شاهد هر چيزى هستى

امروز روزى است كه  :  خدا گفت ( ۱۱۸.)ها را بيامرزى تو توانا و حكيمىگناه آن 

هايى دارند كه از زير آن  ها بهشت آن .  ها فايده داردراستگويى راستگويان براى آن 

ها از  ها راضى است و آن خدا از آن .  نهرها روان است و هميشه در آن خواهند بود



ها و زمين و هر  فرمانروايى آسمان (  ۱۱۹.) بزرگى است اين پيروزى . خدا راضى هستند

 (۱۲۰.)ها است، مال خدا است و او قادر به هر كارى استچه در آن 

  

 

 

 (۶)سوره انعام     

 مكى و شامل يكصد و شصت و پنج آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

زمين را خلق كرد و  ها و ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به خدا دارد كه آسمان  

ايمان براى خداوندشان شريك درست  يباز افراد ب.  تاريكى و نور را برقرار كرد 

او وجودى است كه شما را از ِگل آفريد و مدتى براى زندگى كردن شما  (  ۱.)كننديم

او در  (  ۲.)كنيدي با وجود اين شما شك م  ،مدتى كه پيش او معلوم است . قرار داد

داند و از كارهاى شما آگاه  ي پنهان و آشكار شما را م.  ست ها و زمين خدا اآسمان 

كه از آن  ها نيامد، مگر اين اى از آيات خداوندشان براى آن هيچ آيه ( ۳.) است 

خبر عذابى كه آن را  . ها آمد منكر آن شدندوقتى حق براى آن ( ۴.) روگردان بودند 

هايى را كه  از امت   آيا نديدند كه چقدر(  ۵.)ها خواهد آمدكردند براى آن يمسخره م 

هايى داده بوديم كه به شما  ها قدرت ها بودند نابود كرديم؟ به آن قبل از آن 

ها نازل كرديم و نهرها از زير پايشان روان  بارانى مداوم بر آن . ايمنداده 

ها مردم ديگرى  ها را به علت گناهانشان نابود كرديم و بعد از آنو آن  ، ساختيم

اى در ورق كاغذى نازل كنيم كه آن را با  به تو نوشته  اگر(  ۶.)بوجود آورديم

(  ۷.) اين سحر واضحى است :  گويند يايمان م ي هايشان لمس كنند، مسلمًا افراد بدست 

فرستاديم كار تمام  ي اى ماى به او نازل نشده؟ اگر ما فرشته چرا فرشته :  گفتند 

 ( ۸.) شد ي ها داده نمشده بود و مهلتى به آن 

  

  

ساختيم و باز  يساختيم حتمًا او را به صورت انسانى م ياى م شته و اگر او را فر  

پيغمبران قبل از تو را  ( ۹.) ماند ي ها وجود دارد بر جا ماى كه براى آن همان شبهه 

ها را  ها قرار داشت آن هم مسخره كردند درنتيجه همان عذابى كه مورد تمسخر آن 

كه منكر عذاب ما  ي بت كساندر زمين بگرديد و نگاه كنيد عاق :  بگو ( ۱۰.)فرا گرفت

مال  :  ها و زمين است مال چه كسى است؟ بگو آنچه در آسمان :  بگو(  ۱۱.) بودند چه شد 

خدا رحمت را بر خودش واجب ساخته تا شما را در روز قيامت كه شكى در  .  خدا است 

دچار عذاب قيامت  ) كه خودشان را دچار ضرر كردند ي كسان.  آن نيست جمع كند 

يابد مال خدا است و  ي آنچه در شب و روز آرامش م(  ۱۲.) آورند ي ايمان نم( ساختند

ها و زمين  آيا غير از خدا كه آفريننده آسمان : بگو(  ۱۳.)او شنوا و دانا است

دهد و كسى به او  ي در صورتى كه او به ديگران غذا م  ؟است ياورى براى خود بگيرم 

ليم حكم و نظر خدا  به من دستور داده شده كه بيشتر از همه تس:  بگو . دهدي غذا نم

من اگر از فرمان خدا سرپيچى كنم از عذاب  : بگو(  ۱۴.) باشم و از مشركين نباشم 

كه در روز قيامت عذاب از او برگردانده شود خدا به  ي كس( ۱۵.) ترسم ي روز بزرگ م

اگر خدا ضررى به تو برساند كسى جز  (  ۱۶.)او رحم كرده و اين موفقيت آشكارى است

ا برطرف كند و اگر خيرى به تو برساند، او قادر به هر  تواند آن ريخود او نم 

 ( ۱۸.) او بر بندگانش تسلط دارد و حكيم و آگاه است ( ۱۷.)كارى است

  

  

خدا بين من و شما شاهد است و اين قرآن  : شهادت چه كسى باالتر است؟ بگو: بگو 

ب كار  رسد را از عواقي به من وحى شده تا با آن شما و كسى كه اين قرآن به او م

من  : دهيد كه با خدا معبودهاى ديگرى وجود دارد؟ بگويآيا شهادت م .  خطا بترسانم 

فقط او معبود يگانه است و من از چيزهايى كه شريك  : بگو. دهمي چنين شهادتى نم

  ، شناسنديايم پيغمبر را م ها كتاب داده كه به آن يكسان (  ۱۹.)سازيد بيزارميخدا م 

اند  كسانيكه خودشان را دچار ضرر كرده .  ناسند شي هايشان را مطور كه بچه همان 

كه دروغى را سر هم كند و از قول خدا  ي تر از كسكيست ظالم ( ۲۰.)آورندي ايمان نم

روزى كه همه  ( ۲۱.)شونديكنندگان رستگار نم بگويد يا منكر آيات او شود؟ ظلم 

كه گمان  شريكانى  : گوييمي كه براى خدا شريك ساختند مها را جمع كنيم، به آنان آن 

ها فقط اين خواهد بود كه به خدا كه مالك ما  حرف آن ( ۲۲) كرديد كجا هستند؟يم

ببين چگونه به خود دروغ گفتند و شريكانى كه  (  ۲۳.) است قسم كه مشرك نبوديم 

ولى   ، دهنديها ظاهرًا به تو گوش م اى از آن عده ( ۲۴.)بافتند گم شدندي براى خدا م



ايم تا آن را نفهمند و گوششان را سنگين  ها پوششى قرار داده ما بر دل آن 

جا كه وقتى پيش تو  آورند تا آن ي اى هم ببينند به آن ايمان نمهر معجزه .  ايم كرده 

اين قرآن فقط داستان گذشتگان  : گوينديكافران م .  كنند ي بيايند با تو مجادله م

ها فقط  آن . كشنديدارند و خودشان هم كنار مي ها مردم را از آن باز مآن (  ۲۵.) است 

ها را كنار آتش نگه  اگر وقتى كه آن (  ۲۶.) دانند يكنند ولى نم ي خود را هالك م

اى كاش برگرديم و آيات خداوندمان را انكار نكنيم و  :  گويند ي اند ببينى مداشته 

 (۲۷.) از مؤمنين باشيم 

  

  

اگر برگردانده شوند حتمًا به  .  كردند آشكار شد يها آنچه قبالً مخفى م براى آن  

چيزى غير  : گفتند( ۲۸.)گويندي ها دروغ مآن . گردندي اند برماز آن نهى شده   آنچه

اگر وقتى را كه  ( ۲۹.) شويم ي از زندگى اين دنيا وجود ندارد و ما دوباره زنده نم

آيا اين  : گويديها مشوند ببينى كه خدا به آن يدر مقابل خداوندشان نگه داشته م 

به علت كفرى كه  : گويديها م به آن خدا  .  گويند آرى، به خدا قسم ي حق نيست؟ م

وقتى كه  . كه منكر ديدار خدا شدند ضرر كردنديكسان (  ۳۰.) داشتيد عذاب را بچشيد

ها  افسوس كه ما در دنيا كوتاهى كرديم و آن : گويندي قيامت ناگهانى فرا رسد م

زندگى  (  ۳۱.) دارند بد استيبارى كه برم .  گيرند يبار گناهان خود را بر دوش م 

.  بازى و سرگرمى است و مسلمًا خانه آخرت براى افراد باتقوى بهتر استدنيا فقط  

ها منكر  آن . كنديزنند تو را غمگين م يهايى كه م دانيم حرف يم ( ۳۲)فهميد؟ ي آيا نم

پيغمبران قبل از تو  (  ۳۳.) شوند ي شوند بلكه افراد ظالم منكر آيات خدا ميتو نم 

ى كه شدند استقامت ورزيدند و  هم مورد انكار قرار گرفتند ولى در مقابل انكار

اى  تغييردهنده .  ها شد مورد آزار قرار گرفتندتا موقعى كه يارى ما شامل حال آن 

اگر  (  ۳۴.) مسلمًا خبر پيغمبران براى تو آمده است . براى كلمات خدا وجود ندارد

توانى نقبى در زمين يا نردبانى  ي ها براى تو سنگين است چنانچه مقبول نكردن آن 

ها را  خواست همه آن ياگر خدا م . اى بياورها معجزه ان پيدا كن و براى آن در آسم

 ( ۳۵.)كرد، پس از جاهالن نباشيهدايت م 

  

  

مردگان را خدا زنده  .  كنند ي كه گوش شنوا دارند دعوت تو را اجابت ميفقط كسان  

اى از طرف  چرا معجزه :  گفتند ( ۳۶.)گردانند يها را پيش خدا برم بعد آن   ،كند يم

اى نازل كند ولى  خدا قادر است كه معجزه :  وندش براى او نازل نشده؟ بگو خدا 

اى كه در  اى در زمين و هيچ پرنده هيچ جنبنده (  ۳۷.) دانند يها اين را نمبيشتر آن 

ما  . كه نوعى جاندار مثل شما استهايش پرواز كند وجود ندارد مگر اين هوا با بال 

ها پيش خداوندشان جمع  آن . ار نكرديمچيزى را فروگذ(  در قرآن ) كتاب (  اين )در  

خدا كسى  . كه منكر آيات ما شدند كر و الل و در تاريكى هستندي كسان( ۳۸.)شونديم

(  ۳۹.) دهد يكند و كسى را كه بخواهد بر راه راست قرار م يرا كه بخواهد گمراه م

گوييد نظر شما چيست؟ اگر عذاب خدا يا قيامت بيايد آيا كسى  ياگر راست م :  بگو 

خوانيد و او اگر  ي تنها او را به كمك م( ۴۰)خوانيد؟ يغير از خدا به كمك م را  

كند و شما چيزهايى را كه  يخواهيد برطرف م يبخواهد مشكلى را كه براى آن كمك م 

هاى قبل از تو  پيغمبرانى براى امت ( ۴۱.)كنيديسازيد فراموش م يشريك او م 

چرا وقتى  ( ۴۲.) ارى كنند ها را دچار رنج و سختى كرديم شايد ز فرستاديم و آن 

ها رسيد زارى نكردند؟ بلكه دلشان سخت شد و شيطان كارهايى را كه  عذاب ما به آن 

ها داديم فراموش كردند،  وقتى تذكرى كه به آن ( ۴۳.)ها آراستكردند در نظر آن يم

ها داده  ها باز كرديم تا وقتى كه از آنچه به آن درهاى هر چيزى را به روى آن 

ها مايوس  آن وقت آن  ، ها را دچار عذاب كرديمناگهان آن . د شدندشده بود شا

 ( ۴۴.)شدند

  

  

اختيار همه مردم  ستايش فقط سزاوار خدا است كه صاحب . ريشه افراد ظالم قطع شد 

نظر شما چيست؟ آيا اگر خدا شنوايى و بينايى شما را بگيرد  :  بگو ( ۴۵.)جهان است

، غير از خدا چه  ( ردن را از شما بگيردقدرت فكرك) هايتان مهر بزند و بر دل 

معبودى وجود دارد كه آن را به شما برگرداند؟ نگاه كن كه چگونه آيات را بيان  

نظر شما چيست؟ اگر عذاب خدا  :  بگو ( ۴۶.) گردانند يها از آن رو برم كنيم و آن يم

ها  شما برسد آيا غير از اين است كه فقط ظالم   بهبه طور ناگهانى يا آشكارا 

.  فرستيم ي دادن مدادن و بيم ما پيغمبرانمان را فقط براى مژده ( ۴۷)شوند؟ يود م ناب 

(  ۴۸.)اىكه ايمان بياورند و كار خود را اصالح كنند نه ترسى دارند نه غصه ي كسان

كه نافرمانى كردند دچار عذاب  كه منكر آيات ما شدند به علت اين ي و كسان

هاى خدا پيش من است  گويم كه گنج ي ممن به شما ن :  بگو ( ،اى پيغمبر ( ) ۴۹.)شونديم



من فقط از آنچه به من وحى  . امگويم كه من فرشته ي دانم و به شما نمي و غيب نم

آيا كور و بينا با هم مساوى هستند؟ آيا فكر  :  بگو .  كنم يشود پيروى م يم

كه پيش خداوندشان جمع  ترسند از اين يكه م ي وسيله قرآن به كسانبه (  ۵۰) كنيد؟ي نم

ها وجود ندارد، شايد  بده كه غير از خدا ياور و شفيعى براى آن شوند هشدار  

خوانند و رضاى  يو افرادى را كه صبح و شام خداوندشان را م(  ۵۱.) پرهيزکار شوند 

اى از  ها بر عهده تو نيست و ذره اى از حساب آن ذره .  خواهند از خود نران ياو را م 

برانى از ستمكاران خواهى   ها را از خود اگر آن . ها نيستحساب تو بر عهده آن 

 ( ۵۲.) بود 

  

  

ها  آيا اين :  وسيله بعضى امتحان كرديم تا بگويند ها را به طور بعضى از آن ما اين  

ها منت گذاشته؟ آيا خدا افراد سپاسگزار  افرادى هستند كه خدا از بين ما بر آن 

آمدند   وقتى افرادى كه به آيات ما ايمان دارند پيش تو (  ۵۳)شناسد؟ ي را بهتر نم

خداوند شما رحمت را بر خودش واجب ساخته، هر كس از شما كه  .  سالم بر شما :  بگو 

كار بدى از روى نادانى بكند و بعد از آن توبه نمايد و كار خود را اصالح كند  

دهيم تا  يطور توضيح م ما آيات را اين ( ۵۴.)خدا آمرزنده مهربان است(  بداند كه )

كه افرادى را كه شما غير از  من از اين :  بگو ( ۵۵). كار معلوم شودراه افراد گناه 

چون    ،كنم يمن از دلخواه شما پيروى نم : بگو.  ام خوانيد بندگى كند نهى شده يخدا م 

(  ۵۶.) اند نخواهم بود كه راه صحيح را شناخته يام و از كسان در آن صورت گمراه شده

عذابى  .  كنيد ي نم من دليل روشنى از جانب خداوندم دارم ولى شما آن را قبول:  بگو 

حكم آن فقط در اختيار خدا  . خواهيد زودتر برسد در اختيار من نيستي كه شما م

اگر آن عذابى  : بگو ( ۵۷.)گويد و او بهترين قاضى استيخداوند حقيقت را م .  است 

خواهيد زودتر برسد در اختيار من بود، كار بين من و شما تمام شده  ي كه شما م

كليدهاى غيب پيش خدا است و كسى جز  ( ۵۸.) شناسد يم  خدا افراد ظالم را خوب .  بود 

افتد  ي هيچ برگى نم. دانديآنچه كه در خشكى و دريا است م .  داند ي خدا آن را نم

هاى زمين و هيچ تر و خشكى  ياى در تاريك داند، هيچ دانه ي كه خدا آن را ممگر اين 

 ( ۵۹.) كه در كتابى روشن استوجود ندارد، مگر اين 

  

  

داند و  يكنيد م يگيرد و كارهايى را كه در روز م ي شما را در شب ماوست كه جان   

بازگشت شما پيش  .  كند تا مدت معين عمر شما تمام شود يشما را در روز بلند م

او بر بندگانش  ( ۶۰.)كندي كرديد باخبر مياوست، بعد شما را از كارهايى كه م 

از شما برسد،  فرستد تا موقعى كه مرگ يكى  يتسلط دارد و حافظينى براى شما م 

بعد پيش  (  ۶۱.) كننديگيرند و در اين كار كوتاهى نم يفرستادگان ما جان او را م 

بدانيد كه حكم با خدا است و او  . شوندي برگردانده م(  خدا ) موالى حقيقى خودشان 

چه كسى وقتى او را با التماس  : بگو(  ۶۲.)كندي ها رسيدگى مزودتر از همه به حساب

دهد؟ و  ي هاى خشكى و دريا نجات مي د شما را از تاريكخوانييو پنهانى به كمك م 

(  ۶۳.) اگر ما را از اين وضع نجات بدهى از سپاسگزاران خواهيم بود :  گوييد يم

دهد ولى شما باز شريكى براى او  ي خدا شما را از اين وضع و هر غمى نجات م:  بگو 

پاى شما   او قادر است كه عذابى از باالى سر شما يا از زير :  بگو ( ۶۴.)تراشيديم

نگاه  . بفرستد يا شما را دسته دسته كند و عذاب بعضى را به بعضى ديگر بچشاند

قوم تو قرآن را  (  ۶۵.) دهيم تا آن را بفهمند يكن كه ما چگونه آيات را توضيح م 

براى  ( ۶۶.)من وكيل شما نيستم: بگو. تكذيب كردند در صورتى كه قرآن حق است

وقتى الزم است و اين حقيقت را  ( قيامت مثل خبر عذاب يا ) شدن هر خبرى يعمل 

ها  كنند ديدى، از آن يوقتى كسانى را كه آيات ما را مسخره م ( ۶۷.)خواهيد دانست

كار  و اگر شيطان باعث شد كه اين .  رو برگردان تا درباره مطلب ديگرى صحبت كنند 

 ( ۶۸.) كنند منشين يكه به يادت آمد با افرادى كه ظلم م را فراموش كنى بعد از اين 

  

  

ها است  ها بر عهده افراد باتقوى نيست ولى اين تذكرى براى آن اى از حساب آن ذره  

كه دينشان را بازى و سرگرمى ساختند و زندگى  را كسانى  (  ۶۹.)تا پرهيزکار شوند

فقط تذكر بده كه هر كس گرفتار  . ها را فريب داد به حال خود بگذار دنيا آن 

ز خدا ياور و شفيعى ندارد و هر تاوانى هم كه  باشد و كسى غير اي اعمال خودش م

ها افرادى هستند كه گرفتار اعمال خودشان  آن . شودي بدهد از او پذيرفته نم

خاطر كفرى كه ورزيدند، آب جوش و عذاب پردردى در پيش  ها به آن .  باشند يم

آيا غير از خدا چيزى را كه نفع و ضررى براى ما ندارد به كمك  : بگو(  ۷۰.) دارند 

كه  ي كه خدا ما را هدايت كرد به حال اول برگرديم؟ مثل كسوانيم و بعد از اينبخ

اند در صورتى كه  ها با وسوسه خود او را گمراه و در زمين سرگردان كرده شيطان 



هدايت  :  بگو . كنند كه پيش ما بياي دوستانى دارد كه او را به راه صحيح دعوت م

اختيار همه مردم  صاحب شده كه تسليم   خدا، هدايت واقعى است و به ما دستور داده

خدا  .  كه نماز را به پا داريد و از نافرمانى خدا بترسيد و اين ( ۷۱.)جهان باشيم

ها و زمين را به حق  اوست كه آسمان (  ۷۲.) شويد ي آورى مكسى است كه پيش او جمع 

زى  سخن او حق است و رو.  طور خواهد شد همان ، طور باشآفريده و روزى كه بگويد اين 

داناى غيب و آشكار است و او  .  كه در صور دميده شود فرمانروايى مال او است 

 (۷۳.) حكيم و آگاه است 

  

  

ها را معبود خود  آيا بت : وقتى را يادآورى كن كه ابراهيم به پدرش آزر گفت 

ما به ابراهيم  ( ۷۴.)بينميتو و قومت را در گمراهى آشكارى م  ، گيرى؟ منيم

ها و زمين را نشان داديم تا از افرادى باشد كه يقين  طور ملكوت آسمان اين 

اين خداوند من  : اى ديد، گفتوقتى تاريكى شب او را فراگرفت ستاره (  ۷۵.) دارند 

و چون ماه  (  ۷۶) كند دوست ندارم يمن چيزى را كه غروب م : چون غروب كرد گفت.  است 

اگر  :  گفت  اين خداوند من است و چون غروب كرد:  كند گفت ي را ديد كه طلوع م

چون خورشيد را ديد كه  (  ۷۷.) خداوندم مرا هدايت نكند از گمراهان خواهم بود 

اى  : چون غروب كرد گفت.  تر است اين خداوند من است، اين بزرگ : كند گفتي طلوع م

من مخلصانه تنها به كسى رو  ( ۷۸.)سازيد بيزارمي قوم من، من از آنچه شريك خدا م

و قومش با او بحث  ( ۷۹.)ا آفريد و من مشرك نيستمها و زمين رام كه آسمان آورده 

در صورتى   ؟ كنيدي آيا در مورد خدا با من بحث و بگومگو م: ابراهيم گفت.  كردند 

ترسم، مگر  يسازيد نم يكه خدا مرا هدايت كرده و من از چيزهايى كه شريك خدا م 

يا توجه  علم خداوند من همه چيز را دربرگرفته، آ . كه خداوند من چيزى بخواهداين 

ايد بترسم؟ در صورتى  چطور من از چيزهايى كه شريك خدا ساخته ( ۸۰)كنيد؟ يپيدا نم 

ايد، كه هيچ دليلى براى شريك بودن  كه چيزهايى را شريك خدا ساخته كه شما از اين 

دانيد كداميك از ما دو  ياگر حقيقت را م . ترسيدي ها بر شما نازل نشده، نمآن 

 ( ۸۱)دسته بايد خيالش راحت باشد؟ 

  

  

كه ايمان آوردند و ايمانشان را به شرك آلوده نكردند، خاطرشان جمع است  يكسان  

اين دليل ما بود كه به ابراهيم در مقابل قومش  ( ۸۲.)اندو راه صحيح را شناخته

چون خداوند تو حكيم و دانا  .  بريم يدرجات هر كس را كه بخواهيم باال م .  داديم 

به ابراهيم داديم و همگى را هدايت كرديم و نوح  و اسحاق و يعقوب را  (  ۸۳.) است 

از نسل او داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون  . را قبالً هدايت كرديم

و زكريا و يحيى و عيسى و  ( ۸۴.)دهيمي طور پاداش مما به نيكوكاران اين .  هستند 

و لوط  و اسماعيل واليسع و يونس ( ۸۵.)الياس همگى از افراد درستكار بودند

و از پدرانشان و  ( ۸۶.)درستكار بودند و همگى را بر جهانيان برترى داديم

(  ۸۷.) فرزندانشان و برادرانشان افرادى را برگزيديم و به راه راست هدايت كرديم 

كند و  ي وسيله آن هدايت ماين هدايت خداست، هر يك از بندگانش را كه بخواهد به 

(  ۸۸.)رفتي كردند از بين مي كارهايى كه مساختند،  ي ها براى خدا شريكى ماگر آن 

ها منكر آن  اگر اين . ها كتاب و حكم و نبوت داديمها افرادى هستند كه به آن آن 

ها افرادى هستند  اين (  ۸۹.) سازيم كه منكر آن نيستند ي اى را وكيل آن مشوند عده 

براى  من  : بگو.  ها را دنبال كنها را هدايت كرده، بنابراين هدايت آن كه خدا آن 

 ( ۹۰.) قرآن فقط تذكرى براى افراد جهان است .  خواهم يهدايت شما از شما مزدى نم 

  

  

خدا چيزى بر  :  ها قدر خدا را آنطور كه سزاوار اوست نشناختند وقتى كه گفتند آن  

چه كسى كتابى را كه موسى آورد و نور و راهنماى بشر بود  : بگو . كسى نازل نكرده

سازيد كه مقدارى از آن را  يرا به صورت كاغذهايى م نازل كرد؟ كتابى كه شما آن  

كنيد و چيزهايى به شما ياد داده شده  ي كنيد و مقدار زيادى را پنهان ميآشكار م 

ها را بگذار  بعد آن . خدا آن را نازل كرده: بگو.  دانستيد يكه شما و پدرانتان نم

ت كه ما آن  اين قرآن كتاب مباركى اس(  ۹۱.) تا با افكار باطل خود سرگرم باشند 

كه اهالى مكه و  براى اين . كندي هاى قبلى را تصديق مرا نازل كرديم كه كتاب 

افرادى كه به آخرت ايمان دارند به آن  .  اطرافش را از عواقب كارهاى بد بترسانى 

كه دروغى را به  يتر از كسكيست ظالم (  ۹۲.)آورند و مواظب نمازشان هستنديايمان م 

در صورتى كه چيزى به او وحى نشده   ، ه من وحى شدهب:  خدا نسبت دهد؟ يا بگويد 

كاش ستمكاران را   . كنمي من هم مثل آنچه خدا نازل كرده نازل م:  باشد؟ و بگويد 

ها  هايشان را براى گرفتن جان آن كندن ببينى كه فرشتگان دست در موقع جان 

احق از  كه به نامروز به سبب اين  ، جانتان را بيرون كنيد:  (گويند يم و )اند  گشوده 



كرديد، عذاب  ي زديد و از پذيرفتن آيات خدا خوددارى ميقول خدا حرف م 

طور كه بار اول شما  آييد همان ييكى پيش ما م ييك (  ۹۳.) اى جزاى شماست خواركننده 

هايى كه به شما داديم پشت سر خود جا گذاشتيد و  يكى آفريديم و نعمت يرا يك 

رابطه  .  بينيم يشريكند با شما نمپنداشتيد درباره شما با ما يشفيعانى را كه م 

 ( ۹۴.)اندپنداشتيد گم شده ي بين شما پاره شده و شفيعانى كه م

  

  

جان را از  يكند و ب ي جان خارج ميشكافد، زنده را از ب ي خدا دانه و هسته را م 

خدا شكافنده صبح  (  ۹۵) شويد؟ي چگونه منحرف م. جاندار، چنين وجودى خداى شما است

ش شما قرار داده و خورشيد و ماه را وسيله حساب كردن  است و شب را براى آرام

اوست كه  (  ۹۶.)اين محاسبه دقيق خداوند توانا و دانا است.  شما قرار داده 

وسيله آن در تاريكى خشكى و دريا راه را  ستارگان را براى شما قرار داده تا به 

ه شما را  اوست ك(  ۹۷.) ايم ما آيات را براى افراد دانا توضيح داده .  پيدا كنيد 

ما آيات را براى  .  قرار داد   امانت گاهیو    گاهاز يك تن بوجود آورد و بعد قرار 

اوست كه باران را از آسمان نازل كرد و  ( ۹۸.)ايمفهمند توضيح داده يافرادى كه م 

هاى سبز پديد آورديم و از آن  وسيله آن هر نوع گياهى رويانديم و از آن جوانه به 

هايى  هاى نزديك به هم و باغ ورديم و از شكوفه خرما خوشه هاى متراكم بوجود آ دانه 

به ميوه آن  .  از انگور و زيتون و انار شبيه به هم و بدون شباهت بوجود آورديم 

هايى براى افراد باايمان  در اين امور نشانه . وقتى ميوه داد و رسيد، نگاه كنيد

ها را هم  رتى كه آن براى خدا شريكانى از جن درست كردند در صو(  ۹۹.) وجود دارد 

خدا پاك و  . خدا آفريده و به سبب نادانى براى خدا پسران و دختران تراشيدند

ها و زمين  خدا پديدآورنده آسمان ( ۱۰۰.)گويندي باالتر از اين چيزهايى است كه م

از كجا فرزندى دارد در صورتى كه همسرى نداشته؟ خدا هر چيزى را آفريده و  .  است 

 ( ۱۰۱.)انددي هر چيزى را خوب م

  

  

آفريننده هر  . معبودى غير از او وجود ندارد.  اختيار شماست اين خداست كه صاحب  

بنده و مطيع محض و بدون چون و  )بندگى او را بكنيد  ( فقط)چيزى است، بنابراين  

ها او را  چشم ( ۱۰۲.)او وكيل هر چيزى است(. كس جز او نباشيد چراى دستورهاى هيچ 

(  ۱۰۳.)او دقيق و آگاه است.  بينديها را م او چشم  بينند در صورتى كهي نم

هر كس بينا شد به نفع خودش  .  هايى از جانب خداوندتان براى شما آمد يراهنماي 

من نگهبان  .  به ضرر خودش است (  نخواست حقيقت را ببيند ) كه كوردل شد ي است و كس

آن را  تو   کهكنيم، بگذار بگويندي طور بيان مما آيات را اين ( ۱۰۴.) شما نيستم 

از آنچه از جانب  (  ۱۰۵.)كنيميما آن را براى دانايان بيان م .  اى ياد گرفته 

و از مشركين روى  .  معبودى جز او نيست .  خداوندت به تو وحى شده پيروى كن 

ها  ما تو را محافظ آن .  آوردند ي ها شرك نمخواست آن ياگر خدا م (  ۱۰۶.)بگردان

خوانند دشنام  ي كه غير خدا را مآنان به ( ۱۰۷.) ها نيستى ايم و تو وكيل آن نساخته 

طور  ما اين . دهندي ها هم از روى نادانى و دشمنى به خدا دشنام مندهيد چون آن 

ها پيش خداوندشان است و او  بازگشت آن . اى عملشان را زينت داديمبراى هر دسته 

ها را به خدا  شديدترين قسم ( ۱۰۸.) كند ي كردند باخبر مي ها را از كارهايى كه مآن 

:  بگو.  آورند ي ها بيايد حتمًا به آن ايمان ماى براى آن خوردند كه اگر معجزه 

ها  براى آن هم اى دانيد كه اگر معجزه يشما چه م .  معجزات فقط در اختيار خداست 

طور كه از اول ايمان نياوردند اين بار  همان ( ۱۰۹) آورند؟ي بيايد باز ايمان نم

ها را در طغيانشان سرگردان رها  آن گردانيم و يها را برم ها و بينش آن هم دل 

 ( ۱۱۰.)كنيميم

  

  

كردند و  ي ها صحبت مها با آن كرديم و مرده ي ها نازل ماگر ما فرشتگان را براى آن  

كه خدا  آوردند مگر اين ي كرديم، باز هم ايمان نمي ها جمع مهر چيزى را مقابل آن 

ن ترتيب براى هر  ما به اي (  ۱۱۱.)دانند يها اين را نم بخواهد، ولى بيشتر آن

ها براى  پيغمبرى دشمنانى از شياطين انسانى و جنى قرار داديم كه بعضى از آن 

اگر خداوندت اين را  .  كنند ي م(  القا)دادن، سخنانى زيبا به بعضى وحى  فريب 

بافند  ي هايى كه به هم مها را با دروغ آن . كردندي ها اين كار را نمخواست آن ي نم

كه به آخرت ايمان ندارند به آن سخنان  ي هاى كسانتا دل (  ۱۱۲.) به حال خود واگذار 

آيا غير از  ( ۱۱۳.)خواهند بكننديمتمايل شود و آن را بپسندند و كارى را كه م 

خدا داورى بجويم؟ در صورتى كه او وجودى است كه كتاب را به تفصيل براى شما  

رف خداوند تو  دانند كه آن به حق از طيها كتاب داديم م كه به آن ي كسان. نازل كرد

سخن خداوند تو از روى  (  ۱۱۴.)كه دچار شك هستند نباشينازل شده، پس از كسان



او شنوا و  . كه آن را تغيير دهد وجود نداردي كس. راستى و عدالت به پايان رسيد

كه در زمين هستند اطاعت كنى تو را از راه  ياگر از بيشتر كسان (  ۱۱۵.)دانا است

(  ۱۱۶.) زنند ي كنند و فقط حدس مي از گمان پيروى م ها فقط آن. كننديخدا منحرف م 

اند و افرادى را كه راه صحيح را  خداوند تو كسانى را كه از راه او منحرف شده 

بنابراين اگر به آيات خدا ايمان داريد از آنچه  ( ۱۱۷.) شناسد ي اند، خوب مشناخته 

 ( ۱۱۸.)نام خدا بر آن برده شده بخوريد

  

  

در صورتى كه خدا چيزهايى را  !  خوريد؟ يآن برده شده نم   چرا از آنچه اسم خدا بر 

كه ناچار به خوردن آن  كه بر شما حرام كرده برايتان توضيح داده است، مگر اين 

ها افراد بسيارى را مطابق دلخواه خود بدون داشتن آگاهى گمراه  اين . شويد

كار و  گناه آش( ۱۱۹.) شناسد يخداوند تو افراد متجاوز را به خوبى م . كننديم

اند  شوند جزاى كارى را كه كرده يكه مرتكب گناه مي كسان.  پنهان را ترك كنيد 

كار اطاعت  از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخوريد چون اين ( ۱۲۰.) بينند يم

كنند كه با شما  يم(  القا ) ها به دوستان خود وحى شيطان .  نكردن از فرمان خدا است 

آيا  ( ۱۲۱.) اطاعت كنيد مشرك خواهيد بود   هااگر از آن .  كنند( مجادله)بگومگو  

كه مرده بود و ما او را زنده كرديم و براى او نورى قرار داديم كه با آن  ي كس

تواند از  يدر ميان مردم راه برود، مثل كسى است كه در تاريكى قرار دارد و نم 

  (۱۲۲.)طور زينت داده شده استايمان كارهايشان اين يبراى افراد ب ! آن خارج شود؟

هاى بد  كارش را قرار داديم تا در آن نقشه طور در هر شهرى سران گناه ما اين 

وقتى  ( ۱۲۳.) كشند ولى توجه ندارند يها را به ضرر خودشان م ها اين نقشهآن .  بكشند 

كه آنچه به  آوريم مگر اين ي ما ايمان نم: گويندي ها بيايد ماى براى آن آيه 

داند كه رسالتش را كجا  يخدا بهتر م .  ودپيغمبران خدا داده شده به ما هم داده ش

كردند ذلت و عذابى  يكاران به علت مكرى كه م از جانب خدا به گناه . قرار دهد

 ( ۱۲۴.) شديد خواهد رسيد 

  

  

گشايد و اگر خدا  ياش را براى اسالم م كسى را كه خدا بخواهد هدايت كند سينه  

كه دارد در آسمان باال  اين  مثل  ، سازدياش را تنگ مبخواهد كسى را گمراه كند سينه 

اين راه راست  ( ۱۲۵.)دهدي ايمان قرار مي طور پليدى را بر افراد بخدا اين .  رود يم

(  ۱۲۶.)ايمشوند توضيح داده ي ما آيات را براى افرادى كه متوجه م.  خداوند تو است 

كنند پشتيبان  يها پيش خداوندشان خانه امنى دارند و خدا به سبب كارهايى كه م آن 

اى گروه جن،  :  گوييم ي كنيم، مي ها را جمع مروزى كه همه آن ( ۱۲۷.)ا خواهد بودهآن 

:  گويندي ها مآن انسان  دوستداران  .  ها را گمراه كرديدشما عده زيادى از انسان 

مند شديم و به پايان مدتى كه براى ما تعيين  خداوندا، بعضى از ما از بعضى بهره 

جهنم جاى شما است و هميشه در آن   آتش : گويديخداوند م . كرده بودى رسيديم

چون خداوند تو حكيم و دانا  .  كه خدا بخواهد كه نمانيدمگر اين   ،مانيد يم

كنند سرپرست بعضى  ي خاطر كارى كه مبعضى از ستمكاران را به ( ۱۲۸.) است 

اى گروه جن و انس، آيا پيغمبرانى از خودتان براى شما نيامدند  (  ۱۲۹.)كنيميم

بر ضد  :  بخوانند و شما را از چنين روزى بترسانند؟ گفتند كه آيات مرا بر شما  

ها را فريب داد و بر ضد خود شهادت دادند  و زندگى دنيا آن . خودمان شهادت داديم

كار به دليل اين است كه خداوندت اهل شهرى را در  اين ( ۱۳۰.) كه كافر بودند 

 ( ۱۳۱.)كندي كه غافلند از روى ظلم نابود نميحال 

  

  

اند درجاتى دارند و خداوند تو از كارهايى كه  خاطر كارى كه كرده به هر گروهى  

اگر بخواهد شما  . نياز و داراى رحمت استيخداوند تو ب ( ۱۳۲.)كنند غافل نيستيم

طور  همان .  كند يبرد و بعد از شما هر كه را كه بخواهد جانشين شما م يرا از بين م 

اى كه به شما داده شده  وعده ( ۱۳۳.)كه شما را از نسل قوم ديگرى بوجود آورد

اى قوم  :  بگو ( ۱۳۴.)توانيد جلوى آن را بگيريدي حتمًا عملى خواهد شد و شما نم

بنابراين  .  كنم يآيد بكنيد، من هم كار خود را ميمن، هر كارى كه از دستتان برم 

كنند  يافرادى كه ظلم م .  خواهيد دانست كه خانه عاقبت مال چه كسى خواهد بود 

مقدارى از زراعت و چارپايانى كه خدا آفريده براى خدا  ( ۱۳۵.)شونديرستگار نم 

.  هاى مااين مال خدا است و اين مال بت : قرار دادند و مطابق تصور خود گفتند

رسد و آنچه براى خدا گذاشتند به  يهايشان بود به خدا نم اما چيزهايى كه مال بت 

شريكانى  ) ها يب شريكان آن ترتبدين (  ۱۳۶.) كنند ي بد جورى قضاوت م. رسدي هايشان مبت 

كشتن فرزندانشان را براى عده زيادى از مشركين زينت  ( كه براى خدا ساختند

خواست  ي اگر خدا م. ها مشتبه كنندها را هالك كرده و دينشان را بر آن دادند تا آن 



بافند، به حال خود  يهايى را كه به هم م ها و دروغ آن . كردندي چنين كارى نم

 ( ۱۳۷.) بگذار 

  

  

ممنوع  ( براى همه) اين چارپايان و اين كشتزارها (  خوردن : )به خيال خود گفتند 

و چارپايانى كه حرام بود سوار آن    ،كه ما بخواهيم از آن بخورندي است مگر كسان

خدا  .  زدند ي و به خدا افترا م(  كشند ي م)شوند، و چارپايانى را بدون ذكر نام خدا  

آنچه در شكم  : و گفتند( ۱۳۸.) كند يمجازات م زدند ي خاطر افترايى كه مها را به آن 

.  اين چارپايان است، اختصاص به مردان و پسرانمان دارد و بر زنانمان حرام است

خدا جزاى اين حرفشان را خواهد داد، چون  . ها هم در آن شريكنداگر مرده بود آن 

ى  عقلى و از روهايشان را از روى كم كه بچه ي كسان( ۱۳۹.)او حكيم و دانا است

ها ساخته بود با افترا به خدا حرام  نادانى كشتند و چيزهايى را كه خدا روزى آن 

خدا  ( ۱۴۰.) انداند و راه صحيح را نشناخته اند و گمراه شده كردند، ضرر كرده 

هايش  دار و بدون داربست و خرما و كشتزارى كه ميوه هاى داربست وجودى است كه باغ 

ه به هم شبيه هستند يا بدون شباهت هستند  گوناگون است و زيتون و انار را ك

هايش وقتى رسيد بخوريد و روز برداشت آن، زكات آن را  از ميوه.  بوجود آورده 

كنند دوست  ي روى مچون خدا كسانى را كه زياده .  روى نكنيد بدهيد و زياده 

از آنچه خدا  . شونديبرند و فرش شما م يبعضى از چارپايان بار م ( ۱۴۱.) ندارد 

هاى شيطان پيروى نكنيد چون شيطان دشمن آشكار  كرده بخوريد و از گام روزى شما  

 ( ۱۴۲.) شما است 

  

  

آيا خدا نرها را حرام  : بگو.  از ميش دو تا و از بز دو تا (  چهار جفت ) هشت تا  

گوييد از روى علم  ي ها است؟ اگر راست مماده   رحمها را، يا آنچه در  كرده يا ماده 

ها  آيا خدا نرهاى آن :  تر دو تا و از گاو دو تا، بگو و از ش(  ۱۴۳.)به من بگوييد

ها است؟ آيا وقتى خدا چنين  ماده   رحمها را، يا  آنچه در را حرام كرده يا ماده

تر از كسى است كه بدون علم به  سفارشى به شما كرد، حاضر بوديد؟ چه كسى ظالم 

كنند  يكه ظلم م كه مردم را گمراه كند؟ خدا كسانى را خدا افترا بزند براى اين 

در آنچه به من وحى شده حرامى بر خورنده آن  :  بگو (  ۱۴۴.)كندي هدايت نم

شده يا گوشت خوك باشد، چون  كه گوشت حيوان مرده يا خون ريخته مگر اين  ، بينيمي نم

يا نافرمانى خدا باشد كه حيوانى را به نامى غير نام خدا سر  .  آن پليد است 

روى، از آن بخورد اشكالى  مندى و زياده ون عالقه كه ناچار شد، بديكس .  بريده باشند 

دارى را  بر يهوديان هر حيوان ناخن ( ۱۴۵.)چون خدا آمرزنده مهربان است.  ندارد 

ها را حرام كرديم، جز آنچه در پشت  حرام كرديم و از گاو و گوسفند نيز پيه آن

كار را براى  ين ا. هايى كه به استخوان چسبيدهها يا قسمت ها است يا البالى روده آن 

 ( ۱۴۶.) گوييمي ها كرديم و ما راست ممجازات ظلم آن 

  

  

انتها است و عذابش  يخداوند شما صاحب رحمت ب : اگر حرف تو را قبول نكردند، بگو 

خواست ما و  يمشركين خواهند گفت كه اگر خدا م (  ۱۴۷.)شوديكاران دفع نم از گناه 

ها  افرادى هم كه قبل از آن .  يم كرد يشديم و چيزى را حرام نمي پدرانمان مشرك نم

:  بگو . كه عذاب ما را چشيدندطور منكر رسالت پيغمبران شدند تا اين بودند همين 

شما فقط از گمان  . آيا علمى پيش شما است؟ اگر هست آن را براى ما ابراز كنيد

خواست  ياگر م  ، خدا دليل كامل دارد:  بگو(  ۱۴۸.)زنيديكنيد و فقط حدس م يپيروى م 

دهند كه خدا  يشاهدهايتان را كه شهادت م:  بگو ( ۱۴۹.) كرد ي را هدايت م همه شما 

ها شهادت نده و از  اگر شهادت دادند تو با آن .  ها را حرام كرده بياوريد اين 

دلخواه افرادى كه منكر آيات ما شدند و از دلخواه افرادى كه به آخرت ايمان  

بياييد آنچه  :  بگو ( ۱۵۰.) اند پيروى نكن ندارند و براى خدا شريك درست كرده 

چيزى را شريك خدا نسازيد، و به پدر و  : خداوندتان حرام كرده بر شما بخوانم

ها را  خاطر فقر نكشيد، ما روزى شما و آن هايتان را به مادر نيكى كنيد و بچه

دهيم، به كارهاى زشت، چه آشكار چه پنهان، نزديك نشويد و كسى را كه خدا  يم

اين چيزى است كه خدا شما را به آن  . شيد، مگر به حقكشتنش را حرام كرده نك

 (۱۵۱.)ها را تشخيص بدهيدسفارش كرده تا آن 

  

  

نزديك نشويد تا به رشد  (  براى اداره اموالش ) به مال يتيم، جز با بهترين وجه  

كس را جز به  هيچ .  و وزن را از روى عدالت كامل بدهيد ( پيمانه) كيل . خود برسد

زنيد عدالت را مراعات كنيد اگر  يوقتى حرفى م .  كنيم ي مكلف نماندازه تواناييش 



اين چيزى  . ايد وفا كنيدچه درباره خويشانتان باشد و به عهدى كه با خدا بسته 

اين راه راست من  ( ۱۵۲.) است كه خدا شما را به آن سفارش كرده تا متوجه باشيد 

شما را از راه خدا    هاى ديگر پيروى نكنيد چوناز آن پيروى كنيد و از راه   ،است 

كه خدا شما را به آن سفارش كرده تا    چيزي استاين .  كند يدور و متفرق م 

كه نيكى  ي براى كامل كردن نعمت بر كس  ،به موسى تورات را ( ۱۵۳.) پرهيزکار شويد 

شايد به مالقات خداوندشان    تاداديم  است،شرح هر چيز و راهنمايى و رحمت و  ،كرد 

بنابراين   ، رآن كتاب مباركى است كه ما نازل كرديماين ق( ۱۵۴.) ايمان بياورند 

از آن پيروى كنيد و از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد تا مورد رحمت او قرار  

فه قبل از ما نازل شده و ما از  يتا نگوييد كه كتاب بر دو طا ( ۱۵۵.) گيريد 

ر  بيشت   ،شد ي يا نگوييد كه اگر كتاب بر ما نازل م( ۱۵۶.) آموختن آن غافل بوديم

دليل روشنى از خداوندتان و هدايت و رحمت براى شما  .  شديميها هدايت م از آن 

تر از كسى است كه منكر آيات خدا شود و از آن رو  آمده، بنابراين چه كسى ظالم 

كارشان با عذاب  برگرداند؟ افرادى را كه از آيات ما روگردان باشند به سبب اين

 ( ۱۵۷.) كنيم ي بدى مجازات م

  

  

ها بيايند، يا خداوندت بيايد، يا قسمتى  كشند كه فرشتگان پيش آن يظار م آيا انت 

ها بيايد؟ روزى كه بعضى از آيات خداوندت بيايد،  از آيات خداوندت براى آن 

با ايمانش كار خيرى انجام نداده،   يا كه قبالً ايمان نياورده  ي ايمان آوردن كس

كه دينشان  ي كسان( ۱۵۸.)كشيميم  انتظار بكشيد ما هم انتظار : بگو.  اى ندارد فايده 

.  ها ندارىاى با آن هايى در آمدند تو رابطه را فرقه فرقه كردند و به صورت گروه 

(  ۱۵۹.)كندي كردند آگاه مي ها را از كارهايى كه مخدا آن .  ها با خداست كار آن 

كه كار بدى كند فقط به اندازه  ي كه كار خوبى بكند ده برابر پاداش دارد و كسي كس

خداوند من مرا به راه  :  بگو ( ۱۶۰.)شودي ها ظلمى نمشود و به آن يازات م آن مج 

به دينى ارزشمند، دين خالص ابراهيم، ابراهيم مشرك    ،راست هدايت كرده 

نماز من، عبادات من، زندگى من و مرگ من براى خداست كه  : بگو(  ۱۶۱.)نبود

كار  ن دستور اين شريكى ندارد و به م(  ۱۶۲.)باشدياختيار همه مردم جهان م صاحب 

:  بگو ( ۱۶۳.) هستم ( تسليم حكم و نظر خدا)داده شده و من بيشتر از همه مسلمان  

غير از خدا براى خودم پيدا كنم؟ در صورتى كه او مالك  ( خداوندى )آيا اربابى  

كس بار گناه ديگرى  هيچ .  كند بر عهده خودش است يهر كسى هر كارى م . هر چيز است

او شما را از امورى كه در آن  . ا پيش خداوندتان استبازگشت شم. دارديرا برنم 

اوست كه شما را در زمين خليفه كرد و  (  ۱۶۴.)كندي اختالف نظر داشتيد خبردار م

بعضى از شما را به درجاتى بر ديگران برترى داد تا شما را در آنچه به شما  

نده و  و او آمرز ، گيرديمجازات خداوند تو به سرعت انجام م .  داده امتحان كند 

 ( ۱۶۵.)مهربان است

  

  

 (۷)سوره اعراف     
 مكى و شامل دويست و شش آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ات نباشد  اشكالى از آن در سينه . قرآن كتابى است كه به تو نازل شده( ۱.) المص  

از آنچه  (  ۲.)تا با آن به مردم هشدار بدهى و براى افراد باايمان تذكرى باشد

پيروى كنيد و از اوليايى غير از آن  ( از قرآن) از خداوندتان به شما نازل شده 

شوند كم  ي كنيد و افرادى كه متوجه آن ميتوجهى كه پيدا م .  پيروى نكنيد 

عذاب ما هنگام شب يا در  . چه بسيار شهرهايى كه ما نابود كرديم( ۳.) هستند 

ها وارد شد سخنشان   بر آن وقتى عذاب ما ( ۴.) ها وارد شد استراحت روزانه بر آن

ها  ما از افرادى كه پيغمبر براى آن ( ۵.) فقط اين بود كه ما ستمكار بوديم 

و آنچه  ( ۶(.) كه چه كردند)طور از پيغمبران سؤال خواهيم كرد  فرستاديم و همين 

كردند  ي وقتى آن كارها را م.  كنيم ي ها بيان ماند را با اطالع كامل براى آن كرده 

كه  يكسان .  ها در آن روز از روى حق خواهد بود سنجش اعمال آن (  ۷.)ما غايب نبوديم

كه وزنه اعمالشان سبك  ي و كسان( ۸.)وزنه اعمال خوبشان سنگين باشد رستگارند

شما  ( ۹.) اند كردند و خودشان ضرر كرده ي باشد افرادى هستند كه به آيات ما ظلم م

ولى كم  . هم كرديمرا در زمين به قدرت رسانديم و وسايل زندگى شما را فرا 

بندى كرديم و بعد به  ما شما را خلق كرديم و بعد صورت (  ۱۰.)كنيديسپاسگزارى م 

همه سجده كردند غير از ابليس كه سجده  . به آدم سجده كنيد:  فرشتگان گفتيم 

 ( ۱۱.)نكرد

  



  

وقتى به تو امر كردم كه سجده كن چه چيزى تو را از سجده كردن  : خدا به او گفت 

آفريدى و او را  (  انرژى )مرا از آتش    ،من از آدم بهترم : شيطان گفت  باز داشت؟ 

از آن پايين برو، سزاوار تو نيست كه در مورد آن  :  خدا گفت (  ۱۲(.) ماده)از خاك  

ها  تا روزى كه آدم :  شيطان گفت ( ۱۳.) تكبر بورزى، بيرون برو كه تو پست هستى 

(  ۱۵.) به تو مهلت داده شد : خدا گفت( ۱۴.)شوند به من مهلت بدهيدوباره زنده م 

(  هابه كمين آن ) چون مرا به اشتباه انداختى، من سر راه راست تو :  شيطان گفت 

ها را  روم و بيشتر آن يها م و از جلو و عقب و راست و چپ سراغ آن (  ۱۶.) نشينم يم

شده بيرون  و رانده  ، از اينجا با خوارى: خدا گفت(  ۱۷.) سپاسگزار نخواهى يافت

آدم،   ی ا(  ۱۸.) كنم ي ز تو و همه افرادى كه از تو پيروى كنند پر مجهنم را ا.  برو 

تو و زنت ساكن بهشت شويد و از هر جاى آن خواستيد بخوريد ولى به اين درخت  

هاى  آلت تاها را وسوسه كرد شيطان آن ( ۱۹.)چون ظالم خواهيد شد  ،نزديك نشويد 

ها گفت كه  ، و به آن ها پوشيده بود برايشان آشكار كندها را كه از آن جنسى آن 

خاطر اين از نزديك شدن به اين درخت منع كرده كه اگر از آن  خدا شما را فقط به 

ها قسم خورد  و براى آن (  ۲۰.) كنيد ي شويد يا عمر جاويد پيدا ميبخوريد دو فرشته م 

چون آدم و زنش از آن  . ها را فريب داددرنتيجه آن (  ۲۱.) كه من خيرخواه شما هستم 

ها برايشان آشكار شد، و شروع كردن كه آن را با  هاى جنسى آن آلت درخت چشيدند 

آيا شما را از نزديك شدن به  : ها گفتخداوند به آن .  برگ درختان بهشت بپوشانند 

 ( ۲۲)اين درخت منع نكردم و نگفتم كه شيطان دشمن آشكار شما است؟ 

  

  

يامرزى و به ما  اگر ما را ن  ، وبه خودمان ظلم كرديم   ،خداوندا:  ها گفتند آن  

بعضى  .  پايين برويد :  ها گفت خدا به آن (  ۲۳.) رحم نكنى از زيانكاران خواهيم بود 

در زمين محل و وسيله زندگى تا پايان عمرتان  . از شما دشمن بعضى خواهيد بود

ميريد و  يشويد و در آن م يدر آن زنده م : خدا گفت(  ۲۴.) وجود دارد(  تا قيامت )

اى اوالد  (  ۲۵.)شويدياز آن بيرون آورده م (  ابتان براى رسيدگى به حس)دوباره  

هاى جنسى شما را بپوشاند و زينت شما باشد نازل  آدم، براى شما لباسى كه آلت 

ها متوجه  اين از آيات خدا است شايد آن . البته لباس تقوا بهتر است.  كرديم 

ادرتان  طور كه پدر و ماى فرزندان آدم، شيطان شما را فريب ندهد همان ( ۲۶.)شوند

ها را متوجه آالت  ها را از تنشان درآورد تا آن لباس آن .  را از بهشت بيرون كرد

ها را  بينند كه شما آن ياش شما را از جايى م او و قبيله . جنسى خودشان بكند

وقتى كار زشتى  (  ۲۷.) ايمان ساختيم يها را اوليای افراد ب ما شيطان . بينيدي نم

كار يافتيم و خدا دستور آن را به ما داده  اين پدرانمان را بر : گويندي كنند ميم

آيا ندانسته از قول خدا حرف  . دهدي خدا هيچوقت به كار زشت دستور نم: بگو.  است 

كه موقع نماز و در  خداوند من به عدالت امر كرده است و اين :  بگو ( ۲۸)زنيد؟ يم

و را  ايد اكه دين را براى او خالص كرده يهر مسجدى رو به او آوريد و در حال 

خدا گروهى را هدايت  (  ۲۹.) گرديد يطور كه شما را آفريد پيش او برم همان .  بخوانيد 

ها را به جاى خدا اوليای  ها شيطان چون آن .  اى سزاوار شده كرد و گمراهى بر عده 

 ( ۳۰.)اندكنند راه صحيح را شناخته يخود گرفتند و خيال م 

  

  

ب بپوشيد و بخوريد و بنوشيد  اى فرزندان آدم، موقع نماز و در مسجد لباس خو 

(  ۳۱.) كنند دوست ندارد ي روى مچون خدا كسانى را كه زياده . روى نكنيدولى زياده 

هاى پاك را حرام  يچه كسى زينتى كه خدا براى بندگانش بوجود آورده و خوردن :  بگو 

ها در زندگى دنيا مال افراد باايمان است و روز قيامت هم  اين :  كرده است؟ بگو 

(  ۳۲.) دهيم ي طور براى دانايان توضيح مما آيات را اين. ها اختصاص داردن فقط به آ

خداوند من فقط كارهاى زشت را چه آشكار باشد چه پنهان، و گناه و تجاوز  :  بگو 

به ناحق و شرك به خدا را كه دليلى براى آن نازل نكرده، و از قول خدا ندانسته  

اى مهلتى وجود دارد،  وردن هر دسته براى ايمان آ(  ۳۳.) حرف زدن را حرام كرده است 

اى  ( ۳۴.)توانند ساعتى عذاب را عقب يا جلو بياندازندي وقتى مهلتشان تمام شد نم

گويند پيش شما  يفرزندان آدم، وقتى پيغمبرانى از خودتان كه آيات مرا به شما م

اى  كه پرهيزکار شدند و كار خود را اصالح كردند ترس و غصه يآمدند بدانيد كسان 

كه آيات ما را انكار كردند و تكبر ورزيدند اهل آتش جهنم  ي و كسان( ۳۵.)رندندا 

تر از انسانى است كه دروغى  چه كسى ظالم (  ۳۶.) هستند و هميشه در آن خواهند بود 

ها از  يا منكر آيات خدا شود؟ سهم آن ( از قول خدا بگويد ) را به خدا افترا بزند 

وقتى كه فرستادگان ما براى گرفتن  . سد ر يها م آنچه براى ايشان مقرر شده به آن 

خوانديد  يكسانى را كه غير از خدا م : گويند يها م ها بيايند به آن جانشان پيش آن 



دهند كه كافر  ي ايم، عليه خود شهادت مها را گم كرده آن : گويندي كجا هستند؟ م

 ( ۳۷.) بودند 

  

  

دنيا رفتند وارد   هاى جن و انسى كه قبل از شما از شما هم با گروه :  خداوند گفت  

كنند تا  يهر گاه گروهى وارد جهنم شوند گروه ديگر را لعنت م .  آتش جهنم شويد 

:  گويندي ها ميها درباره قبل ي بعد.  وقتى كه همگى وارد جهنم شوند و به هم برسند 

.  ها را از آتش جهنم چند برابر بده عذاب آن   ،ها ما را گمراه كردند خداوندا، اين 

ها به  ي قبل( ۳۸.)دانيدي همه دوبرابر است ولى شما نم عذاب :  گويد ي خداوند م

خاطر كارهايى كه  بنابراين عذاب را به ، شما فضلى بر ما نداريد: گويندي ها ميبعد 

كه منكر آيات ما شدند و خود را  ي درهاى آسمان براى كسان(  ۳۹.) ايد بچشيد كرده 

شوند تا  يم شود و وارد بهشت نيباالتر از آن ديدند كه آن را بپذيرند باز نم 

طور مجازات  كاران را اين ما گناه . موقعى كه شتر از سوراخ سوزن رد شود

ما  . ها استهايى از آتش باالى سر آن ها در جهنم است و پردهجاى آن ( ۴۰.)كنيميم

كه ايمان آوردند و كار درست  ي و كسان(  ۴۱.) كنيم ي طور مجازات مستمكاران را اين 

كس را بيشتر  البته ما هيچ . ميشه در آن هستندو ه . كردند اهل بهشت خواهند بود

اى را كه در دل دارند از آن خارج  ما هر كينه (  ۴۲.) كنيم ياز تواناييش مكلف نم 

ستايش اختصاص به خدا دارد  :  گويند يها نهرها روان است و مكنيم، زير پاى آن يم

ان  كرد خودمياگر خدا ما را هدايت نم  ،كه ما را به چنين جايى راهنمايى كرد 

ها گفته  پيغمبران خداوندمان حقيقت را براى ما آوردند، به آن .  شديم ي هدايت نم

كرديد به شما داده شده  يخاطر كارهايى كه م اين بهشتى است كه به :  شود يم

 ( ۴۳.) است 

  

  

اى كه خداوندمان به ما داده بود درست  ما وعده : گويندي اهل بهشت به اهل جهنم م 

ى كه خداوندتان به شما داده بود درست يافتيد؟  اآيا شما هم وعده  ، يافتيم

كند كه لعنت خدا بر  يها اعالم م اى ميان آن كننده آن وقت اعالم . بله:  گويند يم

دارند و انحراف آن را  يستمكارانى كه مردم را از راه خدا باز م ( ۴۴.)ستمكاران

راف  بين اين دو دسته مانعى هست و در اع(  ۴۵.) خواهند و منكر آخرت هستند يم

شناسند و بهشتيان را صدا  ي ها را با عالمتشان ممردانى هستند كه هر كدام آن 

اند ولى اميد آن را  ها هنوز وارد آن نشده اين .  سالم بر شما : گويندي زنند و ميم

ما را در   ، خداوندا: گويندي شود، ميو وقتى چشمشان متوجه اهل جهنم م (  ۴۶.) دارند 

ل اعراف، مردانى را كه از روى عالمتشان  اه (  ۴۷.) شمار افراد ظالم قرار مده 

جمعيت شما و تكبرى كه داشتيد نفعى براى شما  : گويندي زنند و مي شناسند صدا ميم

خورديد كه خدا رحمتى به  يها همان افرادى هستند كه قسم م آيا اين (  ۴۸.) نداشت 

(  ۴۹.) اى نداريد وارد بهشت شويد، ترسى و غصه : شودي ها گفته مكند؟ به آن يها نم آن 

مقدارى آب يا مقدارى از آنچه  :  گويند ي زنند و مياهل جهنم اهل بهشت را صدا م 

ها را براى افراد  خدا اين :  گويند ياهل بهشت م . خدا روزى شما كرده به ما بدهيد

ايمانى را كه دينشان را سرگرمى  يما امروز افراد ب ( ۵۰.)ايمان حرام كرده استيب

طور كه  كنيم همان ي ا را فريب داد فراموش مهو بازى پنداشتند و زندگى دنيا آن 

 ( ۵۱.)شدنديديدار امروزشان را فراموش كردند و منكر آيات ما م 

  

  

كتابى كه براى  . ما كتابى براى ايشان آورديم و با آگاهى آن را توضيح داديم 

آيا انتظار تاويل آن را دارند؟ روزى كه  (  ۵۲.) افراد باايمان هدايت و رحمت است 

گويند پيغمبران خداى ما  ي بيايد افرادى كه قبالً آن را فراموش كردند، م  تاويل آن

هايى وجود دارند كه شفاعت ما را بكنند؟ يا  آيا شفيع . حقيقت را براى ما آوردند

ها خودشان ضرر كردند  كرديم بكنيم؟ آن ي ما را برگردانند تا عملى غير از آنچه م

  ( صاحب اختيار) ارباب (  ۵۳.) كنند ي نم تراشيدند پيداي و شفيعانى را كه به دروغ م

آفريد، آنگاه به عرش  ( شش مرحله)ها و زمين را در شش روز  شما خدا است كه آسمان

گردد، خورشيد و ماه و  ي پوشاند كه با ميل دنبال آن ميروز را با شب م . پرداخت

.  بدانيد كه آفرينش و فرمان در اختيار او است . اندستارگان به امر او مسخر شده 

خداوندتان را با  ( ۵۴.)پاك و پربركت است  ،اختيار همه مردم جهان  صاحب   ،خدا 

چون او افراد متجاوز را دوست  . و پنهانى بخوانيد (  تواضع و فروتنى)تضرع  

در زمين پس از اصالح آن، فساد نكنيد و او را با ترس و اميد  (  ۵۵.) ندارد 

اوست كه قبل از  ( ۵۶). چون رحمت خدا به افراد نيكوكار نزديك است.  بخوانيد 

ما  .  كه ابرهاى سنگين را جابجا كند فرستد تا اين ي رحمتش بادها را براى بشارت م

كنيم و  ي بريم و از آن باران را نازل ميآن ابرها را به طرف سرزمين مرده م 



.  كنيم ي طور زنده مها را اين ما مرده . آوريمي وسيله آن هر نوع محصولى پديد مبه 

 ( ۵۷.)وجه شويدكه شما مت براى اين 

  

  

روياند و زمين ناپاك جز گياهانى كم و  ي زمين پاك گياهش را به دستور خداوندش م 

طور  كنند، اين ي ما آيات را براى افرادى كه سپاسگزارى م.  روياند ي فايده نميب

  ، خدا را بندگى كنيد: او گفت. ما نوح را پيش قومش فرستاديم(  ۵۸.) كنيم ي روشن م

غير از او  (  چون و چراى دستورهاى او باشيد ي مطيع محض و ب كه بنده وي كس)معبودى  

سران قومش  (  ۵۹.)ترسميمن از عذاب روز بزرگ بر شما م  ،براى شما وجود ندارد 

اى قوم من، من    ،نوح گفت ( ۶۰.)بينيميما تو را در گمراهى آشكارى م :  گفتند 

پيام  (  ۶۱.)اختيار همه مردم جهان هستمگمراه نيستم ولى من فرستاده صاحب 

خواهم و از طرف خدا چيزهايى را  يگويم و خير شما را ميخداوندم را به شما م 

كه مردى از خودتان تذكرى از جانب  آيا از اين (  ۶۲.) دانيد ي دانم كه شما نميم

خداوندتان براى شما بياورد تا به شما هشدار بدهد كه پرهيزکار باشيد تا مورد  

حرف او را قبول نكردند و ما او و  ولى ( ۶۳)كنيد؟ يرحمت قرار گيريد تعجب م 

كسانى را كه با او ايمان آورده بودند با كشتى نجات داديم و كسانى را كه منكر  

به سوى قوم عاد  (  ۶۴.) ها افراد كوردلى بودند آن .  آيات ما شدند غرق كرديم 

معبودى    ،اى قوم من، خدا را بندگى كنيد :  او گفت .  برادرشان هود را فرستاديم 

غير از او براى  (  چون و چراى دستورهاى او باشيد يه و مطيع محض و ب كه بنديكس )

ايمان  ي ب  سران(  ۶۵) ترسيد؟يآيا از نافرمانى و عذاب خدا نم  ، شما وجود ندارد

هود  (  ۶۶.) كنيم كه دروغگويى يبينيم و گمان م يعقلى م تو را آدم كم : قومش گفتند

 ( ۶۷.)دم جهان هستماختيار همه مر عقل نيستم ولى فرستاده صاحب من كم :  گفت 

  

  

آيا از  (  ۶۸.) رسانم و من خيرخواه امين شما هستمي پيام خداوندم را به شما م 

كنيد كه براى شما تذكرى از جانب خداوندتان بر مردى از خودتان  ي اين تعجب م

وقتى را به ياد آوريد كه شما را بعد از قوم نوح   ؟ آمده تا به شما هشدار بدهد

هاى خدا را  پس نعمت . تر از آنان ساختاز لحاظ بدنى بزرگ جانشين كرد و شما را 

اى كه ما فقط خدا را  آيا آمده : گفتند( ۶۹.)به ياد آوريد شايد رستگار شويد

گويى  ياگر راست م ! پرستيدند ترك كنيم؟ي پدرانمان مراکه بندگى كنيم و آنچه 

عذاب و غضب  : هود گفت( ۷۰.)ترسانى براى ما بياوري عذابى را كه ما را از آن م

هايى كه خودتان و پدرانتان  آيا با من درباره اسم . خداوندتان بر شما واقع شده

ها نازل نكرده،  كنيد؟ خدا هيچ دليلى براى وجود آن ي ايد بگومگو مگذاشته 

بنابراين ما با رحمت  ( ۷۱.)كشمي بنابراين انتظار بكشيد، من هم با شما انتظار م

ند را نجات داديم و دنباله كسانى را كه منكر  او و افرادى كه با او بود  ،خود 

و به سوى قوم ثمود برادرشان  ( ۷۲.)شدند و ايمان نداشتند قطع كرديميآيات ما م 

اى قوم من، خدا را بندگى كنيد، معبودى  :  ها گفت صالح به آن . صالح را فرستاديم

ستورهاى  كه در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى كنيد و بدون چون و چرا از د يكس )

دليل روشنى از جانب  .  غير از خدا براى شما وجود ندارد (  او پيروى كنيد 

اى براى شماست، بگذاريد  نشانه . خداوندتان براى شما آمده، اين شتر مال خداست

در زمين خدا بچرد و آسيبى به او نرسانيد، چون عذاب دردناكى شما را فرا  

 ( ۷۳.)گيرديم

  

  

خدا شما را بعد از قوم عاد در زمين جانشين ساخت و    زمانى را به ياد آوريد كه 

ها خانه  سازيد و از كوهيهاى آن قصر م شما را در آن قرار داد كه در دشت 

هاى خدا را به ياد داشته باشيد و در زمين به فساد  بنابراين نعمت . تراشيديم

هاى  سران قومش كه تكبر داشتند به افراد ضعيفشان كه به حرف ( ۷۴.)دامن نزنيد

دانيد كه صالح از جانب خداوندش  يآيا شما م:  صالح ايمان آورده بودند گفتند 

ما به رسالتى كه براى آن فرستاده شده ايمان  :  ها گفتند آن ! فرستاده شده؟

ما آن چيزى را كه شما به آن ايمان داريد، قبول  :  متكبران گفتند (  ۷۵.) داريم 

ر خداوندشان سرپيچى كردند و گفتند  بنابراين شتر را كشتند و از ام ( ۷۶.)نداريم

(  ۷۷.)دهى براى ما بياوريكه اى صالح، اگر پيغمبرى، عذابى را كه به ما وعده م 

ها  صالح از آن (  ۷۸.)هايشان از پا در آمدنددرنتيجه دچار زلزله شدند و در خانه 

اى قوم من، پيام خداوندم را به شما ابالغ كردم و شما را  :  رو گرداند و گفت 

و زمانى را  (  ۷۹.)كنند دوست نداريديت كردم ولى شما افرادى را كه نصيحت منصيح

كنيد كه احدى از افراد بشر  يآيا كار زشتى م : يادآورى كن كه لوط به قومش گفت



رانى  شما به جاى زنان با مردان شهوت ( ۸۰!)قبل از شما چنين كارى نكرده است؟

 ( ۸۱.)شما افراد متجاوزى هستيد. كنيديم

  

  

هايى  ها آدم اين  ، ها را از شهرتان بيرون كنيدواب قومش فقط اين بود كه آن ج 

اش را، غير از  بنابراين ما او و خانواده ( ۸۲.)كننديهستند كه تظاهر به پاكى م 

ها  و بر آن (  ۸۳.)زنش از افرادى بود كه گرفتار عذاب شدند.  زنش، نجات داديم 

به شهر مدين  (  ۸۴.)كاران چه بودگناه نگاه كن عاقبت .  بارانديم ( از سنگ)بارانى  

معبودى    ،اى قوم من خدا را بندگى كنيد : شعيب گفت. برادرشان شعيب را فرستاديم

دليل روشنى از جانب خداوندتان براى شما  . غير از او براى شما وجود ندارد

بنابراين پيمانه و وزن را كامل بدهيد و اموال مردم را كم ندهيد و در   ، آمده

از اصالح آن خرابكارى نكنيد، اگر افراد باايمانى هستيد بدانيد كه   زمين پس 

تا    ،سر هر راهى ننشينيد تا مردم را بترسانيد (  ۸۵.) كار براى شما بهتر است اين 

.  ها باشيد شخصى را كه ايمان آورده از راه خدا باز داريد و در صدد انحراف آن 

نگاه كنيد كه  .  ما را زياد كردخاطر آوريد كه شما كم بوديد و خدا شوقتى را به 

اى از شما به پيامى كه براى شما  اگر عده(  ۸۶.) عاقبت كار خرابكاران چه بود 

شما صبر و استقامت داشته    ،اى ايمان نياوردند ام ايمان آوردند و عده آورده 

 ( ۸۷.) كننده است او بهترين حكم . باشيد تا خدا بين ما حكم كند

  

  

اى شعيب، تو را و تمام كسانى را كه با تو ايمان    :سران متكبر قومش گفتند  

حتى اگر  :  شعيب گفت . گرديدي كنيم يا به دين ما برمياند از شهرمان بيرون م آورده 

كه خدا ما را از شرك نجات داد اگر به  بعد از اين (  ۸۸) از اين كار بدمان بيايد؟

ست كه به آيين  سزاوار ما ني. ايمدين شما برگرديم دروغى را به خدا افترا زده 

دامنه علم خداوند ما  . بخواهد ، خدا ، اختيار ماكه صاحب شرك برگرديم مگر اين 

بين ما و قوم ما به حق   ، خداوندا.  ايمبر خدا توكل كرده . شودي شامل همه چيز م

اگر از شعيب  :  سران كافر قومش گفتند ( ۸۹.)تو بهترين داور هستى ، داورى كن

ها را فرا گرفت و در خانه خودشان از پا  زله آن زل (  ۹۰.) پيروى كنيد زيانكاريد

كه اصالً در آن شهر  مثل اين  ، افرادى كه منكر شعيب شده بودند(  ۹۱.) درآمدند 

اى  :  ها رو گرداند و گفت شعيب از آن (  ۹۲.) منكرين شعيب زيان كردند . اندنبوده 

گونه و  پس چ ، قوم من، من پيغام خداوندم را به شما رساندم و شما را نصيحت كردم

به شهرى  را هيچ پيغمبرى  ( ۹۳)؟ چرا بر نابودى افرادى كه كافرند افسوس بخورم

كه اهل آن شهر را دچار فقر و قحطى كرديم، شايد متواضع  نفرستاديم مگر اين 

كه زياد شدند و ما را نديده  بعد رفاه را به جاى فقر آورديم تا اين ( ۹۴.)شوند

كه توجه  ما ناگهان بدون اين . ان ما رسيدرنج و راحتى به پدر : گرفتند و گفتند

 ( ۹۵.)ها را دچار عذاب كرديمپيدا كنند آن 

  

  

ها درهاى بركت را  اگر اهالى شهرها ايمان بياورند و پرهيزکار شوند، براى آن  

خاطر  ها را به ها منكر شدند لذا ما آن كنيم، ولى آن ي از آسمان و زمين باز م

كه عذاب ما  آيا اهالى شهرها از اين ( ۹۶.) كرديم  كردند دچار عذاب ي كارهايى كه م

كه عذاب  يا از اين (  ۹۷) ؟ها بيايد در امان هستند كه خوابند سراغ آن يشب در حال 

ها بيايد در امان  ما موقع صبح كه در حال سرگرمى و بازى هستند سراغ آن 

ار  كه فقط افراد زيانكي آيا خيالشان از عذاب خدا جمع است؟ در حال(  ۹۸) ؟هستند 

آيا افرادى كه زمين  (  ۹۹.) از نيامدن عذاب خدا خاطر جمع هستند ( به علت نادانى)

اند كه اگر  را پس از ساكنين قبلى آن به ارث بردند، هدايت نشده و نفهميده

زنيم  يكنيم و بر قلبشان مهر م يها را به علت گناهانشان دچار مصيبت م بخواهيم آن 

.  گوييمي هايى است كه اخبار آن را به تو ماين شهر ( ۱۰۰.) نشنوند( حقيقت را)كه  

ها كسانى نبودند كه به آنچه قبالً  ها آوردند و آن پيغمبرانشان داليل روشن براى آن 

(  ۱۰۱.)زندي هاى كافرين مهر مطور بر دل خدا اين . كردند ايمان بياورنديتكذيب م 

(  ۱۰۲.)تيمياف  نا فرمان ها را ها وفاى به عهدى نيافتيم و بيشتر آن در اكثر آن 

ها موسى را با آيات خودمان پيش فرعون و سران كشورش فرستاديم ولى  بعد از آن 

نگاه كن عاقبت كار تبهكاران  (.  آن را قبول نكردند)ها به آيات ما ظلم كردند  آن 

اختيار همه مردم جهان  اى فرعون، من فرستاده صاحب : موسى گفت(  ۱۰۳.)چه بود

 ( ۱۰۴.)هستم

  

  



اى از خداوندتان براى  معجزه . ت كه درباره خدا چيزى جز حق نگويمبر من واجب اس 

اگر راست  :  فرعون گفت (  ۱۰۵.)اسرائيل را با من بفرستي ام بنابراين بنشما آورده 

لذا موسى عصايش را  ( ۱۰۶.) اى به ما نشان بده اى را كه آورده گويى معجزه يم

اش درآورد كه در نظر  يقه   و دستش را از(  ۱۰۷.)هاى آشكارى شدناگهان اژد  ، انداخت

اين مرد ساحر ماهرى  : سران قوم فرعون گفتند(  ۱۰۸.)بينندگان سفيد شده بود

خواهد شما را از سرزمين خودتان بيرون كند، شما چه  يم ( ۱۰۹.) است 

كار موسى و برادرش را عقب بيانداز و افرادى را به  : گفتند( ۱۱۰) فرماييد؟يم

تا هر ساحر زبردستى را پيش تو  ( ۱۱۱.)ندشهرها بفرست تا ساحران را جمع كن

آيا اگر ما بر موسى غلبه  : ساحران پيش فرعون آمدند و گفتند( ۱۱۲.) بياورند 

(  ۱۱۴.)آرى، شما از مقربان ما خواهيد بود: فرعون گفت(  ۱۱۳) كنيم پاداشى داريم؟

(  ۱۱۵)اندازى يا ما بياندازيم؟ ي اى موسى، تو اول عصايت را م: جادوگران گفتند

هايشان را انداختند، چشم  چون جادوگران عصاها و طناب . شما بياندازيد: سى گفتمو

ما به موسى  (  ۱۱۶.) ها را ترساندند و سحر بزرگى نمودند مردم را سحر كردند و آن 

چون انداخت، همه چيزهايى را كه درست كرده  . وحى كرديم كه عصايت را بيانداز

و  (  ۱۱۸.)كردند باطل شد يكه م  حق ثابت شد و كارهايى ( ۱۱۷.) بودند بلعيد 

 ( ۱۲۰.)جادوگران به سجده افتادند ( ۱۱۹.) جادوگران مغلوب و خوار شدند 

  

  

به خداى موسى  (  ۱۲۱.) اختيار همه مردم جهان ايمان آورديم ما به صاحب: و گفتند 

كه به شما اجازه بدهم به او ايمان  آيا قبل از اين: فرعون گفت( ۱۲۲.) و هارون 

ايد تا اهالى آن را از آن بيرون  اى است كه در شهر كشيدهنقشه اين  !  آورديد؟ 

برم  ي دست و پايتان را بر خالف هم م( ۱۲۳.)نتيجه كار خود را خواهيد دانست. كنيد

اختيارمان  ما پيش  صاحب : جادوگران گفتند(  ۱۲۴.)زنمي و بعد همه شما را به دار م

گيرى كه چون آيات  ي م  خاطر اين از ما انتقامتو فقط به ( ۱۲۵.) گرديم يبرم 

خداوندا، به ما صبر بده و ما  . اختيارمان براى ما آمد به آن ايمان آورديمصاحب 

آيا  : سران قوم فرعون گفتند(  ۱۲۶.)از دنيا ببر ( تسليم حكم خودت) را مسلمان 

گذارى كه در زمين فساد كنند و تو و معبودهاى تو را ترك  ي موسى و قومش را م

ما بر  .  گذاريم يكشيم و دخترانشان را زنده م يانشان را م پسر:  كنند؟ فرعون گفت 

از خدا كمك بخواهيد و استقامت  : موسى به قومش گفت (  ۱۲۷.) ها مسلط هستيم آن 

.  دهد يآن را به هر يك از بندگانش كه بخواهد م  ، زمين مال خدا است.  داشته باشيد 

بالً اذيت  ما ق : قومش گفتند( ۱۲۸.)عاقبت كار متعلق به افراد پرهيزکار است

امكان دارد  : موسى گفت.    شويميكه تو آمدى باز هم اذيت م شديم و بعد از اين يم

ها كند  اختيار شما دشمن شما را نابود كند و شما را در زمين جانشن قدرت آن صاحب 

ما پيروان فرعون را دچار قحطى و كمبود  (  ۱۲۹.)كنيديتا ببيند شما چگونه عمل م 

 ( ۱۳۰.)وندمحصول كرديم شايد متوجه ش 

  

  

و اگر  .  نتيجه كار خودمان است : گفتنديآمد م يها پيش م وقتى وضع خوبى براى آن  

رسيد آن را به نحسى موسى و افرادى كه با او بودند نسبت  ي ها مباليى به آن 

ها  ها از جانب خدا است ولى بيشتر آن آمدهاى بد آن آگاه باشيد كه پيش .  دادند يم

(  باز هم ) اى بياورى كه ما را جادو كنى هر معجزه : تندگف (  ۱۳۱.) دانند ياين را نم 

ها طوفان و ملخ و شپش و قورباغه  پس ما بر آن ( ۱۳۲.) به تو ايمان نخواهيم آورد 

ها تكبر  فرستاديم، ولى آن ، اى بودها معجزه كه هر كدام از آن  ، و خون را

اى  : شد گفتند ها وارد وقتى عذاب بر آن (  ۱۳۳.)كارى بودندورزيدند، چون قوم گناه 

موسى، خداوندت را بر اساس عهدى كه با او دارى بخوان، اگر عذاب را از ما  

(  ۱۳۴.) فرستيم ي اسرائيل را با تو مي آوريم و بني برطرف كردى حتمًا به تو ايمان م

ها برطرف كرديم، عهد  چون عذاب را تا وقتى كه به پايان مهلتشان برسند از آن 

ها را در دريا  ها انتقام گرفتيم و آنن ما از آن بنابراي( ۱۳۵.) خود را شكستند 

و شرق و غرب  ( ۱۳۶.) چون منكر آيات ما شدند و از آن غافل بودند   ،غرق كرديم 

.  شدند واگذار كرديم ي زمينى را كه به آن بركت داده بوديم به قومى كه تضعيف م

ملى شد  خاطر استقامتى كه به خرج دادند ع اسرائيل به يوعده خوب خداوند تو به بن 

بردند نابود  يهايى را كه باال م ساختند و ساختمان يو آنچه را فرعون و قومش م 

 ( ۱۳۷.) كرديم 

  

  

.  پرستيدندياسرائيل را از دريا عبور داديم و به قومى رسيدند كه بت م يو بن  

ها  طور كه آن درست كن همان ( بتى كه بپرستيم) اى موسى، براى ما معبودى :  گفتند 

ها  هايى كه اين بت (  ۱۳۸.)موسى گفت شما افراد نادانى هستيد.  هايى دارند هم بت 



آيا غير از خدا  ( ۱۳۹.) كنند باطل است ي پرستند از بين رفتنى است و كارى كه ميم

(  با فرستادن پيغمبران)در صورتى كه او شما را   ؟ دنبال معبودى براى شما بگردم

  ، فرعونه شما را از آل زمانى را به ياد بياوريد ك( ۱۴۰.) بر جهانيان برترى داد

كشتند و  ي ها پسران شما را مآن . نجات داد  ،كردند يكه شما را به سختى عذاب م 

اين كار از طرف خداوندتان امتحان بزرگى  .  گذاشتند يدختران شما را زنده م

.  با موسى قرار سى شب را گذاشتيم و آن را با ده شب ديگر كامل كرديم ( ۱۴۱.) بود 

در بين قوم من جانشين من  : موسى به برادرش هارون گفت.  د قرار خداوندش چهل شب ش

وقتى موسى  (  ۱۴۲.) باش و كارها را درست كن و از راه افراد خرابكار پيروى مكن 

خداوندا، خودت را به  : به محل وعده ما آمد و خداوندش با او صحبت كرد موسى گفت

به كوه نگاه كن،   بينى ولى ي هرگز مرا نم: خدا گفت.  من نشان بده تا تو را ببينم 

چون خداوندش به كوه تجلى كرد آن را با  . اگر سر جايش باقى ماند مرا خواهى ديد

خداوندا، تو باالتر  : چون به هوش آمد گفت.  هوش افتاد يخاك يكسان كرد و موسى ب 

 ( ۱۴۳.)من اولين مؤمن هستم  ،توبه كردم  ، از اين هستى كه ديده شوى

  

  

آنچه به تو دادم  . ها و سخنانم برگزيدمبا پيام   اى موسى، من تو را: خدا گفت 

اى نوشتيم  و در الواح تورات براى او هر نوع موعظه (  ۱۴۴.)بگير و سپاسگزار باش 

آن را با قدرت بگير و به قومت دستور بده  :  و هر چيزى را توضيح داديم و گفتيم 

ه شما نشان  جاى افرادى را كه اطاعت نكنند ب. كه آن را به بهترين وجه حفظ كنند

ورزند از آياتمان باز  يافرادى را كه به ناحق در زمين تكبر م ( ۱۴۵.) خواهم داد 

اگر راه صحيح را ببينند آن  . آورندي اى ببينند به آن ايمان نمهر معجزه . دارميم

اين  .  گيرند يگيرند و اگر راه غلط را ببينند آن را در پيش ميرا راه خود نم 

كه منكر  يكسان ( ۱۴۶.) ا شدند و از آن غافل بودند خاطر آنست كه منكر آيات م به 

آيا غير از اين است  .  آيات ما و ديدار آخرت شدند، اعمالشان از بين رفته است 

قوم موسى پس از رفتن موسى از زيورهايشان  ( ۱۴۷) بينند؟يكه جزاى اعمال خود را م 

زند  ي حرف نمها آيا نديدند كه با آن .  كردي اى درست كردند كه صدايى مهيكل گوساله 

ها، آن را معبود خود ساختند و ظلم  دهد؟ آن يها نشان نم و راهى به آن 

اگر خداوندمان  :  اند گفتندوقتى پشيمان شدند و ديدند كه گمراه شده ( ۱۴۸.) كردند 

 ( ۱۴۹.) به ما رحم نكند و ما را نيامرزد، حتمًا از افراد زيانكار خواهيم بود 

  

  

بعد از رفتن من بد جانشينى  :  قومش برگشت، گفت   وقتى موسى خشمگين و متاسف پيش 

آيا در كار خداوندتان عجله كرديد؟ الواح را انداخت و موهاى  .  براى من بوديد 

مادرم، قوم مرا   ر اى پس:  برادرش گفت . كشيديسر برادرش را گرفت و به طرف خود م 

و مرا    باعث نشو كه دشمنان مرا سرزنش كنند.  ضعيف كردند و نزديك بود مرا بكشند 

خداوندا، من و برادرم را بيامرز و  : موسى گفت (  ۱۵۰.)جزو افراد ظالم قرار مده

خشم خداوند و خوارى  ( ۱۵۱.) اى كننده تو بهترين رحمت   ،ما را مشمول رحمت خود ساز 

ما  . گيرديدر زندگى دنيا افرادى را كه گوساله را خداوند خود ساختند، فرام 

و خداوند تو افرادى را  ( ۱۵۲.) كنيم ي ر مجازات مطو زنند اين يكسانى را كه افترا م 

چون خدا    ،آمرزد ي كه كار بد كردند و بعد از آن توبه نمودند و ايمان آوردند م

وقتى خشم موسى فرونشست الواح را گرفت و در  ( ۱۵۳.) آمرزنده و مهربان است

ترسيدند، هدايت و رحمت وجود  يهاى آن براى افرادى كه از خداوندشان م نوشته 

وقتى  . موسى از بين قومش هفتاد نفر را براى ميعاد ما انتخاب كرد(  ۱۵۴.)شتدا

هالك    ومراهاخواستى قبالً آن يخداوندا، اگر م : لرزه شدند موسى گفتدچار زمين 

كنى؟ اين  يكردى، آيا ما را به علت كارهايى كه افراد نادان ما كردند هالك م يم

كنى و هر كس را بخواهى  ي مراه مهر كسى را كه بخواهى گ.  فقط امتحان تو است 

تو بهترين  . ما را بيامرز و به ما رحم كن ، تو ياور مايى.  كنى يهدايت م 

 ( ۱۵۵.) اى آمرزنده 

  

  

يا  )ما به راه تو هدايت شديم  . وضع خوبى براى ما در دنيا و آخرت مقرر فرما 

  عذاب من به هر كس كه بخواهم : خداوند گفت.  ( به قولی، به سوی تو بازگشتيم

هاى خود  آن را براى افرادى كه مسلط بر هوس .  رسد و رحمت من شامل هر چيزى است يم

افرادى كه  (  ۱۵۶.)كنم يآورند مقرر م ي دهند و به آيات ما ايمان مي هستند و زكات م

اى كه نامش را در تورات و  كنند، پيغمبر درس نخوانده ي رسول پيروى م(  اين )از  

اى نيك امر كرده و از كارهاى زشت نهى  ها را به كارهكه آن  ،يابند يانجيل م 

سازد و  يها را حرام م كند و ناپاك ي ها حالل مهاى پاك را براى آن يكند و خوردن يم

بنابراين افرادى كه  .  دارد ي ها بود برمبار سنگين و قيد و بندهايى كه بر دوش آن 



كه   به او ايمان آوردند و به او احترام گذاشتند و او را يارى كردند و از نورى 

اى مردم، من فرستاده  : بگو(  ۱۵۷.)با او نازل شده پيروى كردند، رستگار هستند

.  ها و زمين مال او است خدايى كه فرمانروايى آسمان . خدا براى همه شما هستم

غير از او وجود  (  چون و چراى او باشيد ي كه بنده و مطيع محض و بي كس)معبودى  

سوادش كه به  يبه خدا و رسول نبى ببنابراين .  ميراند ي كند و ميزنده م .  ندارد 

خدا و كلماتش ايمان دارد ايمان بياوريد و از او پيروى كنيد تا هدايت  

وسيله آن  كنند و به ي اى از قوم موسى مردم را به حق هدايت معده (  ۱۵۸.)شويد

 ( ۱۵۹.) كننديعدالت را اجرا م 

  

  

از موسى آب  وقتى .  اسرائيل را به دوازده قبيله و گروه تقسيم كرديم يبن  

چون زد، دوازده چشمه از  .  به موسى وحى كرديم كه با عصايت به سنگ بزن   ،خواستند 

ابر را سايبان ايشان  .  شناخت يآن روان شد و هر گروهى محل آب خوردن خود را م 

از  : ها فرستاديم و گفتيمبراى آن ( دو نوع خوردنى« ) من و سلوى » ساختيم و 

ها به ما ظلم نكردند، ولى به  آن .  ايم بخوريد هاى پاكى كه نصيب شما كرده يخوردن 

در اين شهر  :  ها گفته شد وقتى را يادآورى كن كه به آن ( ۱۶۰.)خودشان ظلم كردند

ساكن شويد و از هر جاى آن كه خواستيد بخوريد و بگوييد گناهان ما را ببخش و  

كاران  ما پاداش نيكو .  با فروتنى از در وارد شويد تا خطاهاى شما را بيامرزيم 

ها گفته شده بود عوض  كه به آن را  ها سخنى ستمكاران آن ( ۱۶۱.)كنيميرا زياد م 

(  ۱۶۲.) ها فرستاديم خاطر ظلمى كه كردند عذابى آسمانى براى آن كردند، لذا ما به 

ها سؤال كن، آن وقتى كه در روز  درباره شهرى كه كنار دريا قرار داشت از آن 

ها روز شنبه  يوقتى كه ماه(.  كردنديل كار م به جاى تعطي)كردند  ي شنبه تجاوز م

ها را به سبب  ما آن .  آمدند يها نم آمدند و روزهاى غير از شنبه پيش آن ي روى آب م

 ( ۱۶۳.)طور امتحان كرديمشان اين ينافرمان 

  

  

كند  ي ها را هالك مچرا افرادى را كه خدا آن : ها گفتنداى از آن آن وقتى كه عده  

اين موعظه معذرتى براى  :  كنيد؟ گفتند ي كند موعظه مي اب مها را به سختى عذيا آن 

چون تذكرهايى را  (  ۱۶۴.)ها پرهيزکار شوندممكن است آن . ما پيش خداوند شما است

كردند نجات  يها داده شده بود فراموش كردند افرادى را كه از بدى نهى م كه به آن 

(  ۱۶۵.)دچار كرديمداديم و ستمكاران را به علت اطاعت نكردنشان به عذاب سختى  

هاى  ميمون : ها گفتيمبه آن  ، چون از كارهايى كه نهى شده بودند سرپيچى كردند

و زمانى كه خداوندت اعالم كرد كه تا روز قيامت كسانى  (  ۱۶۶.) رانده شده باشيد 

چون حسابرسى خداوندت  . ها را به سختى عذاب كنندانگيزد كه آن ي ها برمرا عليه آن 

هايى  ها را در زمين به صورت طايفه آن ( ۱۶۷.)زنده مهربان استسريع است، و او آمر

ها و  يها را با خوب و آن  ، اى برخالف آنها درستكارند و عدهاى از آن عده . درآورديم

بعد از  (  ۱۶۸.)ها امتحان كرديم شايد به اطاعت از دستورهاى خداوند برگردندي بد

ها متاع اين دنيا را  آن . شدندها را گرفتند كه وارث كتاب ها افرادى جاى آن آن 

اگر با متاعى مثل آن  .  گناهان ما آمرزيده خواهد شد : گوينديترجيح دادند و م 

ها در تورات تعهد گرفته نشده كه فقط  آيا از آن . گيرنديبرخورد كنند آن را م 

خانه آخرت    .اند ها آنچه در تورات است خوانده و آن   ؟حقيقت را از قول خدا بگويند 

كه پايبند  يكسان ( ۱۶۹) فهميد؟ياد پرهيزکار بهتر است، آيا اين را نم براى افر

ما پاداش درستكاران  (.  درستكارند) دارند ي كتاب الهى هستند و نماز را به پا م

 ( ۱۷۰.) كنيم ي را ضايع نم

  

  

و وقتى را يادآورى كن كه كوه را مثل چترى باالى سرشان قرار داديم و خيال   

توراتى را كه به شما داده شده  :  ها گفتيم د، و به آن افتيها م كردند كه روى آن 

(  ۱۷۱.)با قوت تمام بگيريد و آنچه در آن است يادآورى كنيد تا پرهيزکار شويد

ها را گرفت و  هاى آن هنگامى را يادآورى كن كه خداوندت از پشت فرزندان آدم، نسل 

  ،آرى : م؟ گفتندآيا من خداوند شما نيست : ها را بر خودشان شاهد ساخت و گفتآن 

يا  ( ۱۷۲.) تا روز قيامت نگوييد كه ما از اين مطلب غافل بوديم . دهيميشهادت م 

ها بوديم، آيا ما را  نگوييد كه قبالً پدران ما مشرك بودند و ما نسل بعد از آن 

طور  ما آيات را اين ( ۱۷۳) كنى؟يبه علت كارهايى كه طرفداران باطل كردند هالك م 

كه آياتمان  ي سرگذشت كس( ۱۷۴.) طاعت از كتاب الهى برگردند دهيم تا به ايتوضيح م 

ها بخوان كه چطور از آن جدا شد و شيطان دنبال او رفت  را به او داديم براى آن 

وسيله آياتمان باال  خواستيم قدر او را به ي اگر م(  ۱۷۵.) و او را گمراه كرد 

كايت او مثل  ح. برديم، ولى او به زمين دل بست و از دلخواه خود پيروى كرديم



آورد و اگر  يحكايت سگ است كه اگر به او حمله كنى، زبانش را از دهان بيرون م 

اين حكايت افرادى است كه منكر آيات  .  كند ياو را ترك كنى، باز همين كار را م 

حكايت  (  ۱۷۶.)شايد درباره آن فكر كنند   ،ها بگو ها را به آن داستان .  ما شدند 

كسى  (  ۱۷۷.)و به خودشان ظلم كردند چقدر بد استافرادى كه منكر آيات ما شدند  

 ( ۱۷۸.)را كه خدا هدايت كند هدايت شده و كسانى را كه گمراه كند زيانكارند

  

  

دل دارند ولى با آن  .  ايم تعداد زيادى از جن و انس را براى جهنم آفريده  

  شنوند،يبينند، گوش دارند ولى با آن نم يفهمند، چشم دارند ولى با آن نم ي نم

(  ۱۷۹.)ها غافل هستندآن . ترندها گمراه بلكه از آن   ،ها مثل چهارپايان هستند آن 

هاى خدا  ها بخوانيد و كسانى را كه اسم هاى نيكويى دارد، او را با  آن خدا اسم 

كردند خواهند  يها مجازات كارهايى را كه م آن .  كنند ترك كنيد ي را تحريف م

كنند و  ي ايم، مردم را به حق هدايت مده اى از افرادى كه خلق كرعده ( ۱۸۰.) ديد 

كم  كسانى را كه منكر آيات ما شدند كم ( ۱۸۱.) كنند ي وسيله آن عدالت را رعايت مبه 

دهم، نقشه من  ي ها مهلت مو به آن ( ۱۸۲.)كنيميدانند گرفتار م ياز جايى كه نم 

ديوانه نيست؟ او فقط  ( پيغمبر)آيا فكر نكردند كه دوستشان  (  ۱۸۳.)دقيق است

ها  آيا در ملكوت آسمان (  ۱۸۴.)دارديكارا مردم را از عواقب كار بدشان برحذر م آش

ها داده  و زمين و آنچه خدا آفريده نگاه نكردند؟ شايد پايان مهلتى كه به آن 

كسانى را  (  ۱۸۵)آورند؟يها بعد از قرآن به چه سخنى ايمان م آن . شده نزديك باشد

ها را در طغيانشان  وجود ندارد و آن  ها كه خدا گمراه كند، راهنمايى براى آن 

:  شود؟ بگويپرسند كه قيامت چه وقت برقرار م ي از تو م(  ۱۸۶.) گذارد يسرگردان م 

.  سازد ي و خداوند آن را فقط در وقت خود آشكار م.  علم آن فقط پيش خداوند من است 

درباره  ) از تو . آيد يناگهانى سراغ شما م . ها و زمين سنگين استقيامت بر آسمان 

فقط خدا از آن اطالع  :  بگو . كه تو از آن خبر دارىكنند مثل اين يسؤال م (  امت قي

 ( ۱۸۷.) دانند يدارد، ولى بيشتر مردم اين را نم 

  

  

اگر  .  من مالك نفع و ضررى براى خودم نيستم مگر تا آنجا كه خدا بخواهد : بگو 

فقط  من .  رسيد يآوردم و آسيبى به من نم يدانستم نفع بيشترى به دست م يغيب م 

خدا وجودى است كه شما را از  ( ۱۸۸.) دهنده افراد باايمان هستمدهنده و مژده بيم 

چون با او  . يك تن آفريد و همسرش را هم از آن قرار داد تا با آن آرامش بيابد

چون بارش سنگين شد، هر دو  . آميزش كرد، بار سبكى گرفت و مدتى با آن گذراند

اندند كه اگر به ما فرزند صالحى بدهى  اختيارشان را خوها خداوند صاحب آن 

ها داد، در دادن  چون خداوند فرزند صالحى به آن (  ۱۸۹.)سپاسگزار خواهيم بود 

خدا خيلى باالتر از  .  ها داد شريكانى درست كردند فرزند صالحى كه خدا به آن 

سازند كه  يآيا چيزهايى را شريك خدا م ( ۱۹۰.) سازند يچيزهايى است كه شريك او م 

ها توانايى كمك به ايشان  آن (  ۱۹۱)اند؟ اند و خودشان هم خلق شده لق نكرده چيزى خ

ها را به هدايت  اگر آن (  ۱۹۲.)توانند يارى كنندي را ندارند و خودشان را هم نم

براى شما مساوى است چه دعوتشان بكنيد چه  .  كنند ي دعوت كنيد از شما پيروى نم

.  خوانيد، بندگانى مثل شما هستنديكسانى را كه غير از خدا م (  ۱۹۳.)ساكت باشيد

آيا پايى  ( ۱۹۴.) ها را بخوانيد تا دعاى شما را اجابت كنندگوييد آن ي اگر راست م

دارند كه با آن راه بروند؟ يا دستى دارند كه با آن كارى بكنند؟ يا چشمى  

شريكانى را كه  : دارند كه با آن ببينند؟ يا گوشى دارند كه با آن بشنوند؟ بگو 

آيد براى  ي اى كه از دستتان برمبعد هر نقشه  ، قائل هستيد دعوت كنيد  براى خدا

 ( ۱۹۵.)نابودى من بكشيد و مهلتى به من ندهيد

  

  

موال و ياور من خدا است كه قرآن را نازل كرده و او يار و ياور افراد درستكار   

را  خوانيد، توانايى يارى شما يكسانى را كه غير از خدا به كمك خود م ( ۱۹۶.) است 

ها را به راه صحيح  اگر آن (  ۱۹۷.)توانند يارى كنندي ندارند، خودشان را هم نم

كنند ولى  يبينى كه به تو نگاه م يها را م شنوند و آن ي دعوت كنيد نم

ها را ببخش و به كار نيك امر كن و از افراد نادان روگردان  آن (  ۱۹۸.)بينندي نم

خدا پناه ببر، چون او شنوا و    اى به تو رسيد بهاگر از شيطان وسوسه ( ۱۹۹.) باش 

كنند،  يوقتى شيطان افراد پرهيزکار را وسوسه كند خدا را ياد م (  ۲۰۰.)دانا است

كشانند و در  يها را به گمراهى م دوستانشان آن ( ۲۰۱.) كنند يآن وقت بصيرت پيدا م 

چرا  :  گويند يها نياورى ماى براى آن وقتى آيه ( ۲۰۲.) كنند ياين كار كوتاهى نم 

شود پيروى  يمن فقط از آنچه از خداوندم به من وحى م : نتخاب نكردى؟ بگواى ا آيه 

اين قرآن براى افراد باايمان وسيله بينش و راهنمايى و رحمتى از طرف  .  كنم يم



شود به آن گوش كنيد و ساكت باشيد  يوقتى قرآن خوانده م( ۲۰۳.)خداوند شما است

شب با فروتنى و ترس، آهسته    خداوندت را صبح و(  ۲۰۴.)تا مورد رحمت قرار گيريد

كه در پيشگاه خداوند تو  يكسان (  ۲۰۵.) توجه نباش يدر دلت ياد كن و از افراد ب 

و به او سجده   ستايند مى  به پاکی  ورزند و او راي هستند در بندگى او تكبر نم

 ( ۲۰۶.)كننديم

  

  

 (۸)سوره انفال     
 مدنى و شامل هفتاد و پنج آيه     

 بخشنده مهربان خداوند   نامبه      
 

انفال متعلق به خدا و  : كنند، بگوياز تو سؤال م (  غنايم جنگى )درباره انفال  

بنابراين از نافرمانى خدا بترسيد و كار خود را ميان خويش اصالح  .  باشد ي رسول م

افراد  (  ۱.)كنيد و اگر افراد باايمانى هستيد از خدا و رسولش اطاعت كنيد 

شود و وقتى  يصحبت از خدا شود، دلشان از ترس پر م باايمان كسانى هستند كه وقتى  

شود و بر خداوندشان توكل  ي ها خوانده شود، ايمانشان اضافه مآياتش بر آن 

ها  دارند و از آنچه روزى آن ي افرادى هستند كه نماز را به پا م(  ۲.)كننديم

و  درجات و آمرزش .  چنين افرادى مؤمنين واقعى هستند ( ۳.) كننديايم انفاق م كرده 

طور كه خداوندت تو را به حق از  همان (  ۴.)روزى ارزشمندى پيش خداوندشان دارند

(  ۵.)آمدي اى از افراد باايمان از اين كار خوششان نمات خارج ساخت، عده خانه 

كه در  كنند، مثل اين ي با تو بگومگو م  ،كه مطلب روشن شد بعد از اين   ،درباره حق 

(  را يادآورى كن)آن وقتى  (  ۶.)برنديمرگ مها را به طرف  كنند آن يكه نگاه م يحال 

كه خدا يكى از دو طايفه را به شما وعده داد كه مال شما خواهد بود و شما مايل  

خواست كه حق را با سخنان خود  يخدا م .  سالح و قدرت بود ي اى بوديد كه ببه طايفه 

بت  كه حق را ثا براى اين (  ۷.)ايمان را قطع نمايدي ثابت كند و دنباله افراد ب

 ( ۸.)كاران خوششان نيايدكند و باطل را از بين ببرد، اگر چه گناه 

  

  

:  خواستيد و خدا دعاى شما را اجابت كرد و گفت يآن وقتى كه از خداوندتان كمك م  

خدا آن را فقط براى  ( ۹.) كنم يمن شما را با هزار فرشته پشت سر هم كمك م

.  آن آرامش پيدا كند قرار دادوسيله  كه دلتان به دادن به شما و براى اين مژده 

آن وقتى كه براى  ( ۱۰.)پيروزى فقط به دست خدا است چون خدا قدرتمند و حكيم است

امنيت خاطر شما، از طرف خودش چرت را بر شما عارض كرد و از آسمان آبى براى  

وسيله آن پاك كند و پليدى شيطان را از شما دفع و  شما نازل كرد كه شما را به 

آن وقتى كه خداوندت به فرشتگان  ( ۱۱.)ها را ثابت نمايد را قوى و قدم  هاى شما دل 

در دل افراد  . وحى كرد كه من با شما هستم، افراد باايمان را ثابت قدم كنيد 

ها را بزنيد و انگشتشان را قطع  اندازم، بنابراين گردن آن يايمان ترس م يب

و رسولش مخالفت كردند،  ها با خدا كار به دليل اين است كه آن اين ( ۱۲.)كنيد

(  ۱۳.) افرادى كه با خدا و رسولش مخالفت كنند بدانند كه مجازات خدا شديد است 

ايمان وجود خواهد  ي اين عذاب را بچشيد، عذاب آتش جهنم هم براى افراد ب

ايمان  يبا عده زيادى از افراد ب (  درجنگ) اى افراد باايمان، وقتى ( ۱۴.)داشت

ها پشت كند  كه در آن روز به آن يكس (  ۱۵.)فرار نكنيد ها پشت و روبرو شديد به آن 

كه براى حمله  مگر اين . دچار غضب خدا شده و جاى او جهنم است و جهنم بدجايى است

 ( ۱۶.)ها پشت كندبعدى يا پيوستن به گروه ديگرى به آن 

  

  

ها را كشت و تو تير نيانداختى بلكه خدا تير  ها را نكشتيد بلكه خدا آن شما آن  

كه خدا افراد باايمان را با امتحانى نيكو امتحان كند، چون  براى اين  ، نداختا

اثر  يايمان را سست و ب يهاى افراد ب طور نقشه خدا اين ( ۱۷.)خدا شنوا و دانا است 

خواهيد براى شما آمد و اگر از دشمنى دست بكشيد  ياگر پيروزى را م (  ۱۸.) كند يم

اى به  گرديم و زيادى عده شما ذره ي برماگر برگرديد ما هم .  براى شما بهتر است 

اى افراد باايمان، از  ( ۱۹.)خدا با افراد باايمان است. دردتان نخواهد خورد

و  (  ۲۰.) شنويد از او روگردان نشويد يخدا و رسولش اطاعت كنيد و در صورتى كه م 

شنوند و اطاعت  يكه نم يدر حال  ، شنيديم: مثل كسانى نباشيد كه گفتند

هايى هستند كه عقل خود را به  ترين جانداران پيش خدا كر و الل بد (  ۲۱.) كنند ي نم

اگر  .  كرد يها را شنوا م ها سراغ داشت آن اگر خدا خيرى در آن (  ۲۲.) برند ي كار نم

اى افراد  (  ۲۳.)نمودنديكردند و اعراض م ي داد باز هم پشت مي ها شنوايى مبه آن 

كه شما را زنده   كنند ي باايمان، وقتى خدا و رسول شما را به چيزى دعوت م



نمايد، دعوتشان را اجابت كنيد و بدانيد كه خدا بين انسان و قلبش قرار  يم

اى كه تنها به ستمكاران  و از فتنه ( ۲۴.) شويد ي گيرد و بدانيد كه پيش او جمع ميم

 ( ۲۵.)رسد بترسيد، و بدانيد كه مجازات خدا شديد استي شما نم

  

  

ترسيديد كه مردم شما  ي و ضعيف بوديد و موقتى را يادآورى كنيد كه در زمين كم   

و خدا به شما پناه داد و با كمك خودش شما را يارى  (  نابود كنند )را بربايند  

اى افراد  (  ۲۶.)هاى پاك را روزى شما ساخت تا سپاسگزار باشيديكرد و خوردن 

هاى خود هم خيانت نكنيد، در  باايمان، به خدا و رسول خيانت نكنيد و در امانت 

و بدانيد كه مال و فرزند  ( ۲۷(.)كه اين كار گناه بزرگى است )دانيد  ي ه مك يحال 

اى  ( ۲۸.)شما وسيله امتحان شما هستند و بدانيد كه پاداش بزرگ پيش خدا است

افراد باايمان، اگر از نافرمانى خدا بترسيد، خدا براى شما قدرت تشخيص حق و  

آمرزد و خدا  يرد و شما را م ب يآورد و گناهان شما را از بين م يباطل را بوجود م 

ايمان براى تو نقشه  ي زمانى را يادآورى كن كه افراد ب(  ۲۹.)صاحب فضل بزرگى است

ها نقشه  آن . كشيدند كه تو را حبس كنند يا بكشند يا از شهر بيرونت كنند يم

وقتى آيات ما براى  (  ۳۰.) خدا بهترين طراح است .  اى داشت كشيدند و خدا نقشه يم

ها  اين  ، گوييميشنيديم، اگر بخواهيم مثل اين را م : گوينديود م ها خوانده ش آن 

خداوندا، اگر اين پيام حق  : هنگامى كه گفتند( ۳۱.)هاى گذشتگان استفقط افسانه 

و از جانب تو است باران سنگى از آسمان بر ما ببار يا عذاب پردردى بر سر ما  

قتى كه از خدا طلب آمرزش  ها هستى و تا وخدا تا زمانى كه تو بين آن (  ۳۲.) بياور 

 ( ۳۳.) كند يها را عذاب نم كنند آن يم

  

  

دارند؟  يكه مردم را از مسجدالحرام باز م ي ها را مجازات نكند در حالچرا خدا آن  

متوليان مسجدالحرام فقط افرادى باتقوى  . ها كه متولى مسجدالحرام نيستندآن 

ها در خانه  نماز آن (  ۳۴.) د داننيها اين را نم ولى بيشتر آن (  بايد باشند ) هستند 

كرديد  ي زدن نيست، بنابراين عذاب را به علت انكارى كه مزدن و دستكعبه جز سوت 

كنند تا مردم را از راه خدا باز  ي ايمان مالشان را خرج مي افراد ب(  ۳۵.) بچشيد 

.  شوند ي ماند و مغلوب مي كنند ولى حسرت به دلشان مي ها مالشان را خرج مآن .  دارند 

كه خدا ناپاك را از پاك  براى اين ( ۳۶.) شوند ي آورى ميمان در جهنم جمع ا يافراد ب 

جدا كند و ناپاكها را روى هم بگذارد و همه را متراكم كند و در جهنم قرار  

اگر از كارهاى خود  : ايمان بگوي به افراد ب(  ۳۷.) ايمان زيانكارند ي افراد ب.  دهد 

ز كار خود را ادامه دهند، روش  اگر با . شودي ها آمرزيده مدست بردارند، سوابق آن 

ها بجنگيد تا  با آن ( ۳۸.)ها اجرا خواهد شدپيشينيان كه هالكت است درباره آن 

اگر از كار خود  . اى باقى نماند و قانون تمامًا اختصاص به خدا داشته باشدفتنه 

اگر قبول  ( ۳۹.)بيند ي كنند ميخدا كارهايى را كه م (  بدانيد كه ) دست برداشتند، 

 ( ۴۰.) چه ياور و پشتيبان خوبى است . شماست( و ياور)بدانيد كه خدا موال   نكردند، 

  

  

اگر به خدا و آنچه ما روز جداشدن حق و باطل، در روزى كه دو سپاه به هم   

، بر بنده خودمان نازل كرديم ايمان داريد، بدانيد كه يك  (جنگ بدر )برخوردند  

اص به خدا و رسول و خويشان و  پنجم هر چيزى كه در جنگ به غنيمت گرفتيد اختص 

(  ۴۱.) يتيمان و تهيدستان و در راه ماندگان دارد، خدا بر هر كارى قادر است 

ها در طرف  بوديد و آن (  مدينه )وقتى را يادآورى كن كه شما در طرف نزديكتر  

گذاشتيد در آن  ياگر قرار م. تر از شما بوددورتر از مدينه و كاروان مكه پايين 

خواست كارى كه شدنى بود انجام شود، تا هالك  ي ولى خدا م. كرديدي اختالف پيدا م

چون خدا شنواى دانا   ، ماندنشان از روى دليل باشدها از روى دليل و زنده شدن آن 

.  كم نشان داد  تو ها را در خواب به وقتى را يادآورى كن كه خدا عده آن (  ۴۲.) است 

شديد و حتمًا در  ي كار سست م  زياد نشان داده بود، در  توها را به اگر تعداد آن 

ولى خدا شما را از اختالف   ، شديديمورد كارى كه صورت گرفت دچار اختالف نظر م

در  که و وقتى  ( ۴۳.) ها است دانا است چون او به افكارى كه در سينه   ،بركنار داشت 

ها كم  ها را در چشم شما كم نشان داد و شما را هم در چشم آن ، آن تانزمان برخورد 

بازگشت كارها به سوى خدا  .  اد تا خدا كارى را كه شدنى بود انجام دهد نشان د

برخورد داشتيد، ثابت  (  از دشمنان )اى افراد باايمان، وقتى با گروهى  (  ۴۴.) است 

 ( ۴۵.) قدم باشيد و خدا را زياد ياد كنيد تا موفق شويد 

  

  



شويد و  ي م  و از خدا و رسولش اطاعت كنيد و با هم كشمكش نداشته باشيد چون سست 

چون خدا با افراد بااستقامت  .  استقامت داشته باشيد .  رودي قدرتتان از بين م

مثل كسانى نباشيد كه با سرمستى و خودنمايى از سرزمين خود بيرون  (  ۴۶.) است 

در صورتى كه خدا به كارهايى كه    ،رفتند تا مردم را از راه خدا بازدارند 

ها را برايشان زينت داد و  كارهاى آن  و وقتى كه شيطان ( ۴۷.) كنند احاطه دارد يم

.  دهم يكنند و من شما را پناه م ي اى از مردم بر شما غلبه نمامروز هيچ دسته :  گفت 

من چيزى    ،من از شما بيزارم : گرد كرد و گفتولى وقتى دو سپاه به هم رسيدند عقب 

تى  وق (  ۴۸.) مجازات خدا شديد است   و  ترسمي من از خدا م  ،بينم يبينيد م يكه شما نم 

ها را گول  كه در دلشان مرضى است گفتند كه دينشان اين ي كه افراد منافق و كسان

خدا توانا و حكيم  ( بداند كه)زده در صورتى كه هر كس بر خدا توكل كند، 

گيرند ببينى، در  ي ايمان را ميكاش وقتى را كه فرشتگان جان افراد ب (  ۴۹.) است 

عذاب سوزان را  : گويندي م  هازنند به آن ي ها مكه به صورت و پشت آن يحال 

كرديد، چون خدا به بندگانش ستم  يكار به علت كارهايى است كه م اين (  ۵۰.) بچشيد 

ها بودند، منكر آيات  فرعون و افرادى كه قبل از آن ها مثل آل اين ( ۵۱.)كندي نم

ها را دچار عذاب كرد، چون خدا نيرومند  خدا هم به علت گناهانشان آن . خدا شدند

 ( ۵۲.)ديد استو مجازاتش ش 

  

  

دهد  ي اى داده تغيير نماين حالت به علت اين است كه خدا نعمتى را كه به دسته  

ها  اين (  ۵۳.) ها رفتار خود را تغيير دهند و خدا شنونده دانا است تا موقعى كه آن 

.  ها بودند، منكر آيات خداوندشان شدندكه قبل از آن يمثل قوم فرعون و كسان

.  به علت گناهانشان هالك كرديم و قوم فرعون را غرق كرديم ها را  درنتيجه ما آن 

ايمانى  يبدترين موجودات جاندار پيش خدا افراد ب ( ۵۴.)ها ظالم بودند همه آن 

ولى    ،ها معاهده بستى ايمانى كه با آن يافراد ب ( ۵۵.)آورنديهستند كه ايمان نم 

اگر در جنگ بر  ( ۵۶.) ها پرهيزکار نيستند آن . ها هر دفعه پيمانشان را شكستندآن 

ها هستند پراكنده  كه پشت سر آن يها سخت بگير تا كسانها دست يافتى بر آنآن 

اگر از خيانت قومى ترسى داشتى، تو هم معاهده را  ( ۵۷.)شوند، شايد متوجه شوند

ايمان خيال نكنند كه  يافراد ب ( ۵۸.)چون خدا افراد خائن را دوست ندارد ، فسخ كن

توانيد براى  ي تا آنجا كه م(  ۵۹.) كنند يها ما را عاجز نم آن . گيرندي بر ما پيشى م

وسيله آن  فراهم كنيد، تا به ( ارتش قوى) سوار ها نيرو و اسبان ورزيده و اسب آن 

شناسيد و خدا  يها را نمدشمنان خدا و دشمنان خودتان و افراد ديگرى كه شما آن 

به طور كامل به شما    در راه خدا هر چه خرج كنيد. شناسد، بترسانيديها را م آن 

و اگر براى صلح حاضر شدند با  (  ۶۰.) شود و به شما ظلمى نخواهد شديبرگردانده م 

 ( ۶۱.)ها صلح كن و به خدا توكل كن، چون او شنوا و دانا استآن 

  

  

خدا وجودى است  .  اگر خواستند تو را فريب بدهند بدان كه خدا براى تو كافى است 

هاى  و دل (  ۶۲.)وسيله افراد باايمان تقويت كردكه تو را با يارى خود و به 

كردى  ياگر تمام ثروتى كه در زمين است خرج م . مؤمنان را به هم نزديك كرد

  ،ها الفت ايجاد كرد ها را به هم نزديك كنى ولى خدا بين آن هاى آن توانستى دل ي نم

ز تو  اى پيغمبر، خدا و افراد باايمانى كه ا( ۶۳.)چون او قدرتمند و حكيم است

اى پيغمبر، افراد باايمان را به جنگ  ( ۶۴.)كنند براى تو كافى هستنديپيروى م 

كنند و  ي اگر از شما بيست نفر بااستقامت باشند بر دويست نفر غلبه م. تشويق كن

كنند، چون  ي ايمان غلبه مي اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از افراد ب

داند كه  يحاال خدا به شما تخفيف داده و م ( ۶۵.)فهمندي ها افرادى هستند كه نمآن 

لذا اگر از شما صد نفر بااستقامت باشند بر دويست نفر    ،در شما ضعف وجود دارد

كنند،  يكنند و اگر هزار نفر باشند، به اذن خدا بر دو هزار نفر غلبه م ي غلبه م

د  سزاوار پيغمبر نيست كه اسيرانى داشته باش(  ۶۶.) خدا با افراد بااستقامت است 

خواهيد در صورتى كه خدا  يشما مال دنيا را م .  تا در زمين زياد خونريزى بكند 

اگر آنچه خدا قبالً مقرر  ( ۶۷.)خدا توانا و حكيم است.  خواهد ي آخرت را براى شما م

بنابراين از  ( ۶۸.) رسيد ي حتمًا در آنچه گرفتيد عذاب بزرگى به شما م  ،كرده نبود 

د كه حالل و پاك است و از نافرمانى خدا  هايى كه به دست آورديد بخوري غنيمت 

 ( ۶۹.) مسلمًا خدا آمرزنده مهربان است . بترسيد

  

  

اگر خدا خيرى در دل شما  : اى پيغمبر، به اسيرانى كه در دست شما هستند بگو 

.  آمرزد يدهد و شما را م يبشناسد بهتر از آن چيزى كه از شما گرفته شده به شما م 

اگر بخواهند به تو خيانت كنند قبالً نيز به خدا  (  ۷۰.) خدا آمرزنده مهربان است 



(  ۷۱.)خدا دانا و حكيم است. ها مسلط ساختهخدا شما را بر آن .  اند خيانت كرده 

افرادى كه ايمان آوردند و مهاجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد  

ها  ى از آن ها كمك كردند، بعض كردند و افرادى كه به مهاجرين جا دادند و به آن 

كه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند، شما در  ي كسان. دوستدار و مددكار بعضى هستند

ها تعهدى نداريد تا موقعى كه مهاجرت كنند ولى اگر در كار دين از شما  مقابل آن 

ها كمك كنيد مگر در مقابل گروهى كه بين  كمك خواستند، وظيفه شماست كه به آن 

(  ۷۲.)بينديكنيد م يخدا تمام كارهايى را كه م . ود دارداى وج ها معاهده شما و آن 

اگر اين دستورها را اجرا نكنيد  . ايمان پشتيبان بعضى هستنديبعضى از افراد ب 

كه ايمان آوردند و مهاجرت  ي كسان( ۷۳.) شود يفتنه و فساد بزرگى در زمين پيدا م 

ها كمك  ه آن ها جا دادند و ب كه به آن يكردند و در راه خدا جهاد كردند و كسان 

كه  يو كسان (  ۷۴.)ها آمرزش و روزى نيكويى دارندآن .  كردند مؤمن حقيقى هستند 

ها از شما  آن   ،بعدًا ايمان آوردند و مهاجرت كردند و به اتفاق شما جهاد كردند

مسلمًا خدا  . و به حكم كتاب خدا خويشاوندان نسبت به يكديگر سزاوارترند.  هستند 

 ( ۷۵.)دانديهر چيزى را به خوبى م
 
  

 ( ۹)سوره توبه     
 مدنى و شامل يكصد و بيست و نه آيه     

 
(  ۱.) ها پيمان بستيد اين اعالم بيزارى خدا و پيغمبرش از مشركينى است كه با آن  

كنيد و  يچهارماه در زمين بگرديد و بدانيد كه شما خدا را عاجز نم :  ها بگو به آن 

اعالمى از طرف خدا و پيغمبرش به  اين  ( ۲.) سازد ي ايمان را خوار ميخدا افراد ب 

لذا اگر توبه  . مردم در روز حج بزرگ است كه خدا و رسولش از مشركين بيزارند

توانيد خدا را عاجز كنيد  يكنيد به نفع شما است و اگر قبول نكنيد بدانيد كه نم 

ها  غير از مشركينى كه با آن (  ۳.)ايمان بدهيو مژده عذابى پردرد را به افراد ب 

كس بر  اى در اجراى آن فروگذارى نكردند و به هيچ ها هم ذره د بستيد و آن قراردا

چون خدا افراد   ، ها را تا پايان مدتش كامل كنيدپيمان آن .  ضد شما كمك نكردند 

هاى حرام به پايان رسيد، مشركين  بنابراين وقتى ماه (  ۴.)پرهيزکار را دوست دارد

ريد و محاصره كنيد و در هر جا در  ها را بگي آن . را هر جا پيدا كرديد بكشيد

اگر توبه كردند و نماز را به پا داشتند و زكات دادند راه  .  ها بنشينيد كمين آن 

اگر كسى از مشركين از  (  ۵.)مسلمًا خدا آمرزنده مهربان است. ها را باز كنيدآن 

تو پناه خواست به او پناه بده تا كالم خدا را بشنود و بعد او را به محلى كه  

اطالع  ي ها افرادى بكار به علت اين است كه آن اين . ايش امن است برسان بر

 ( ۶.) هستند 

  

  

كه با شما كنار  يچطور مشركين پيمانى با خدا و پيغمبرش دارند؟ غير از كسان  

افرادى كه با شما معاهده دارند تا موقعى كه بر طبق  . مسجدالحرام معاهده بستند

مسلمًا خدا افراد  .  ها رفتار كنيد هده با آن شما هم مطابق معا  ،كنند ي آن عمل م

در صورتى كه اگر بر    ؟ها ارزش دارد چطور پيمان آن(  ۷.)پرهيزکار را دوست دارد

هايشان شما  ها با حرف آن . كننديشما دست يابند رعايت خويشاوندى و پيمان را نم 

فرمان   ها از كار امتناع دارد و بيشتر آن ها از اين كنند ولى دل آن يرا راضى م 

آيات خدا را به قيمت كمى فروختند و مردم را از راه  (  ۸.) كنند ي خدا اطاعت نم

درباره هيچ فرد  (  ۹.)كردند بسيار بد استي ها مخدا بازداشتند، كارى كه آن 

ها افراد متجاوزى  كنند، آن يباايمانى رعايت خويشاوندى و پيمان را نم 

شتند و زكات دادند، برادر دينى  اگر توبه كردند و نماز را به پا دا(  ۱۰.) هستند 

اگر پس از بستن  ( ۱۱.)دهيميما آيات را براى افراد دانا توضيح م .  شما هستند 

با سران كفر بجنگيد تا از   ، قرارداد عهد خود را شكستند و در دين طعنه زدند

آيا با  (  ۱۲.)ها به عهدشان عمل نكردندها دست بردارند، چون آن ي اين عهدشكن

ان را شكستند و تصميم به اخراج پيغمبر گرفتند و اولين بار  افرادى كه عهدش

اگر افراد  !  ترسيد؟ يها م جنگيد؟ آيا از آن يها جنگ را با شما شروع كردند نم آن 

 ( ۱۳.) باايمانى باشيد سزاوار است از خدا بترسيد

  

  

سازد و شما را  ي كند و خوار مي دست شما عذاب مبه  ها را ها بجنگيد، خدا آن با آن  

تا خشم دلشان  ( ۱۴.) بخشد ي گرداند و دل افراد باايمان را شفا ميها پيروز م ر آن ب

خدا دانا و حكيم  .  پذيرد يخدا توبه هر كس را كه بخواهد م . را از بين ببرد

شويد؟ در صورتى كه  ي ايد كه شما به حال خود گذاشته مآيا خيال كرده (  ۱۵.) است 



پيغمبرش و افراد باايمان دوست  كه غير از خدا و   ، هنوز خدا مجاهدين شما را

حق  (  ۱۶.) كنيد خبر دارد ي خدا از كارهايى كه م. نشناخته است ، اندهمرازى نگرفته 

.  كه شاهد كفر خودشان هستندي نيست كه مشركين مسجدهاى خدا را آباد كنند در حال

مسجدهاى خدا را فقط  (  ۱۷.) ها از بين رفته و هميشه در جهنم خواهند بود اعمال آن 

دارند و زكات  يى كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند و نماز را به پا م افراد 

اميد است كه اين افراد از  .  كنند يترسند آباد م ي دهند و از كسى جز خدا نميم

ها و  يآيا آب دادن به حاج ( ۱۸.) اند كسانى باشند كه راه صحيح را شناخته 

و روز آخرت ايمان  دانيد كه به خدا  يآبادكردن مسجدالحرام را مثل كار كسى م 

خدا  .  آورده و در راه خدا جهاد كرده؟ اين دو دسته پيش خدا مساوى نيستند 

افرادى كه ايمان آوردند و مهاجرت  ( ۱۹.) كند يكنند هدايت نم ي افرادى را كه ظلم م

ترى  كردند و با مال و جان خود در راه خدا جهاد كردند پيش خدا درجه بزرگ 

 ( ۲۰.)تندچنين افرادى رستگار هس .  دارند 

  

  

ها مژده رحمت و رضاى خودش و بهشتى كه نعمت دايم دارد  خداوندشان به آن  

(  ۲۲.)چون پاداش بزرگ در اختيار خدا است ، هميشه در آن خواهند بود(  ۲۱.) دهد يم

اگر كفر را بر ايمان ترجيح دادند    ،اى افراد باايمان، پدران و برادرانتان را

:  بگو ( ۲۳.)ا چنين افرادى دوستى كنند ستمگرندكه بيكسان . پشتيبان خود نگيريد

اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خويشانتان و اموالى كه به دست  

پسنديد، پيش شما  يهايى كه م ترسيد و خانه ي ايد و تجارتى كه از كساد شدنش مآورده 

رمانش  تر از خدا و رسولش و جهاد در راه او است، انتظار بكشيد تا خدا ف محبوب 

كنند هدايت  ينافرمانى م (  از دستورهاى او )خدا افرادى را كه  .  را صادر كند 

خدا شما را در جاهاى بسيار و روز جنگ حنين كه زيادى عده شما  ( ۲۴.)كندي نم

اى فايده  ولى اين زيادى نفرات براى شما ذره   ،باعث غرور شما شده بود يارى كرد 

بعد خدا  ( ۲۵.)شد و بعد فرار كرديد   نداشت و زمين با تمام وسعتش بر شما تنگ

آرامش خود را بر رسولش و افراد باايمان نازل كرد و لشكرهايى نازل كرد كه شما  

ايمان همين  يجزاى افراد ب. ايمان را عذاب كرديديديد و افراد ب ي ها را نمآن 

 ( ۲۶.) است 

  

  

ان  خدا آمرزنده مهرب . پذيردي خدا بعد از آن توبه هر كس را كه بخواهد م 

از امسال به  پس بعد ها ناپاك هستند،  اى افراد باايمان، مشرك (  ۲۷.) است 

اگر خدا بخواهد شما  (  بدانيد كه )ترسيد  ياگر از فقر م .  مسجدالحرام نزديك نشوند 

با كسانى از اهل  (  ۲۸.) كند، چون خدا دانا و حكيم است ينياز م يرا از فضل خود ب 

چيزى را كه خدا و رسولش حرام    كتاب كه به خدا و روز آخرت ايمان ندارند و

دانند و متدين به دين حق نيستند بجنگيد، تا با خوارى و حقارت  يكرده، حرام نم 

پسر  ( عزرا)عزير  :  ها گفتند ي يهود( ۲۹.) بدهند ( ماليات سرانه) با دست خود جزيه 

.  گويندي كه زبانى م  حرفی است اين . مسيح پسر خداست :  و عيسويان گفتند .  خداست 

ها را بكشد، چگونه از  خدا آن . ايمان قبلى استي شبيه حرف افراد بها  حرف آن 

طور  دانشمندان دينى و زاهدان تارك دنياى خود و همين (  ۳۰)شوند؟ يحقيقت دور م 

در صورتى كه به  . خود گرفتند( ارباب)اختيار  پيغمبرشان مسيح ابن مريم را صاحب 

اطاعت محض و  )را بندگى  ( خدا) ها دستور داده شده بود كه فقط معبود واحد آن 

كه انسان در مقابلش احساس يا ابراز كوچكى  يكس ) معبودى .  كنند( بدون چون و چرا

او  . غير از خدا وجود ندارد( بكند و از دستورهايش بدون چون و چرا اطاعت كند

خالق ميلياردها كهكشان كجا و  . )سازند ي باالتر از اين چيزهاييست كه شريك او م

 ( ۳۱( ) ين كجا؟بشر محتاج روى زم

  

  

هاى خود خاموش كنند، در صورتى كه خدا چيزى غير  خواهند نور خدا را با حرف ي م 

ايمان خوششان  ي خواهد كه نورش را كامل كند، هر چند كه افراد بياز اين نم 

خدا وجودى است كه رسولش را با راهنمايى و دين حق فرستاد تا او را  (  ۳۲.) نيايد 

اى افراد  ( ۳۳.) ر چند كه افراد مشرك خوششان نيايد از تمام دين آگاه سازد ه

كه ديرنشين  ) باايمان، عده زيادى از دانشمندان دينى و زاهدان تارك دنيا 

.  دارند يخورند و مردم را از راه خدا باز م ي مال مردم را به ناحق م( اندشده 

  كنند، بهيگذارند و در راه خدا خرج نم ي كسانى را كه طال و نقره را روى هم م

گدازند و با  يروزى كه آن طال و نقره را در جهنم م ( ۳۴.)عذاب پردردى بشارت بده

اين چيزى است  : گوينديها م كنند و به آن يها را داغ م آن پيشانى و پهلو و پشت آن 

تعداد  (  ۳۵.) اى كه گنج ساختيد، بچشيد كه براى خود اندوختيد، نتيجه طال و نقره 



ها و زمين را آفريد دوازده ماه  روزى كه آسمان  از   ،در كتاب خدا   ،ها پيش خدا ماه 

دين پايدار چنين  (. در آن نبايد جنگ كرد ) ها ماه حرام است چهارماه آن .  است 

جمعى بجنگيد  و با مشركين دسته . در اين چهارماه به خودتان ظلم نكنيد. دينى است

راد  و بدانيد كه خدا با اف .  جنگندي جمعى مها با شما دسته طور كه آن همان 

 ( ۳۶.)پرهيزکار است

  

  

ايمان گمراه  يوسيله آن افراد ب ها، اضافه كردن كفر است كه به عقب انداختن ماه  

هاى حرام را  كنند و يك سال حرام، تا عده ماه ييك سال آن را حالل م . شونديم

كارهاى بدشان در  . موافق چهارماه بكنند تا آنچه را كه خدا حرام كرده حالل كنند

اى افراد  ( ۳۷.) كند يايمان را هدايت نم ي خدا افراد ب.  نت داده شدهنظرشان زي 

شود كه در راه خدا حركت كنيد،  ي باايمان، شما را چه شده كه وقتى به شما گفته م

كنيد؟ آيا به زندگى دنيا در مقابل آخرت راضى  ي چسبيد و حركت نميبه زمين م 

اگر حركت نكنيد خدا  ( ۳۸.)ايد؟ زندگى دنيا در مقابل آخرت بسيار ناچيز استشده 

كند و شما  يكند و افرادى غير از شما را جانشين شما م يشما را عذاب پردردى م

اگر او  (  ۳۹.)خدا بر انجام هر كارى توانا است.  زنيد ياى به خدا ضرر نم ذره 

از  )ايمان او را  يوقتى افراد ب .  را يارى نكرديد، خدا ياريش كرد ( يعنى پيغمبر)

ناراحت  : كى از دو نفرى كه در غار بودند به دوستش گفتي  ، بيرون كردند(  مكه 

خدا هم آرامش فكرى بر او نازل كرد و او را با لشكريانى  .  نباش، خدا با ماست 

ايمان را پست كرد و سخن خدا باالتر  يديديد تقويت نمود و سخن افراد ب يكه نم 

 ( ۴۰.)خدا توانا و حكيم است.  قرار گرفت 

  

  

ك چه با وسايل سنگين، حركت كنيد و با مال و جان خود در  چه با بار و وسايل سب 

كار براى  فهميد كه اين ي اگر از حقيقت اطالع داشته باشيد م.  راه خدا جهاد كنيد 

اگر غنيمتى آنى و سفرى آسان در پيش بود، از تو پيروى  ( ۴۱.)شما بهتر است

خورند  يقسم م  به خدا . ولى از سفرى كه مشقت داشته باشد گريزان هستند.  كردند يم

ها خودشان  آن . آمديميكه اگر توانايى الزم را داشتيم براى جهاد با شما بيرون م 

خدا تو  ( ،اى پيغمبر ( ) ۴۲.)گويندي ها دروغ مداند كه آن يخدا م.  كنند ي را هالك م

كه افراد راستگو براى تو معلوم شوند و دروغگويان را  چرا قبل از آن . را بخشيد

افرادى كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند  ( ۴۳)ه دادى؟ ها اجاز بشناسى به آن 

خدا  .  خواهند ي كه با مال و جانشان در راه خدا بجنگند از تو اجازه نمبراى اين 

فقط افرادى كه به خدا و روز آخرت ايمان  ( ۴۴.)شناسدي افراد پرهيزکار را خوب م

ها  آن .  خواهند ي مندارند و دلشان دچار شك و ترديد است براى ماندن از تو اجازه 

اگر تصميم رفتن به جنگ داشتند حتمًا  (  ۴۵.) با شكى كه دارند دچار ترديد هستند 

آمد، لذا  ي ها در جنگ خوشش نمولى خدا از شركت آن .  كردند يوسايل الزم را فراهم م

شما هم جزو كسانى باشيد كه  : ها گفتها را از وارد جنگ شدن باز داشت و به آن آن 

آمدند به شما چيزى جز خرابى اضافه  ياگر براى جنگ م (  ۴۶.)نددر جنگ شركت نكرد

اى  كردند و در بين شما عده ي انگيزى مكردند و بين شما به سرعت حركت و فتنه ي نم

كنند خوب  ي خدا افرادى را كه ظلم م.  كنند ي ها جاسوسى مهستند كه براى آن 

 ( ۴۷.) شناسد يم

  

  

دادند تا  ي اى تو وارونه نشان مگشتند و كارها را بريقبالً هم دنبال فتنه م 

كار خوششان  ها از اين كه حقيقت آشكار شد و امر خدا ظاهر شد، در صورتى كه آن اين 

به ما اجازه بده كه در جنگ شركت نكنيم و  : گويندي ها ماى از آن عده ( ۴۸.)آمدي نم

اند و جهنم افراد  ها توى فتنه افتاده بدانيد كه آن . ما را دچار فتنه نكن 

ها را ناراحت  اگر براى تو پيش آمد خوبى بكند آن ( ۴۹.)مان را احاطه كردهاييب

ما قبالً تصميم خود را گرفته  :  گويند ي كند و اگر مصيبتى بر تو وارد شود ميم

رسد مگر  يمصيبتى به ما نم :  بگو ( ۵۰.) گردانند يبوديم، و با خوشحالى رو برم 

موالى ما خداست و افراد  . براى ما مقرر شده باشد( مطابق قوانين خدا) كه اين 

آيا غير از اين است كه منتظر  : بگو(  ۵۱.)به خدا توكل كنند(  فقط )باايمان بايد  

  خداكشيم كه  ييكى از دو حالت خوب براى ما هستيد؟ در صورتى كه ما انتظار م 

انتظار بكشيد، ما هم با شما  . عذابى از طرف خودش يا به دست ما به شما برساند

چه با ميل چه بدون ميل انفاق كنيد، خدا انفاق شما  :  بگو (  ۵۲) .كشيم ي انتظار م

(  ۵۳.) كنيد ي چون شما افرادى هستيد كه از دستور خدا اطاعت نم ، كندي را قبول نم

ها به خدا و رسولش  ها هيچ چيز جلوگيرى نكرد جز كفر آن شدن انفاق آن از پذيرفته 

 ( ۵۴.) كردند يى انفاق مآمدند و بدون ميل قلب يكه با تنبلى براى نماز م و اين 



  

  

ها را  خواهد به اين وسيله آن ي خدا فقط م ، ها باعث تعجب تو نشودمال و فرزند آن  

به خدا قسم  (  ۵۵.)در زندگى دنيا عذاب كند و در حال كفر جان بدهند و بميرند

ها افرادى هستند كه  آن .  خورند كه از شما هستند در صورتى كه از شما نيستند يم

اگر پناهگاهى يا غارى و يا جايى كه توى آن بروند پيدا كنند با  (  ۵۶.) ترسند يم

جويى  از تو عيب (  زكات)ها درباره صدقات  بعضى از آن ( ۵۷.)روندي عجله به طرف آن م

شوند و اگر ندهى عصبانى  يها بدهى راضى م اگر مقدارى از آن را به آن . كننديم

ها داده راضى بودند و  ن ها از آنچه خدا و رسولش به آ اگر آن ( ۵۸.)شونديم

خدا براى ما كافى است، خدا با لطف خودش و پيغمبرش به ما خواهند  :  گفتند يم

اختصاص  (  زكات ) صدقات (  ۵۹(.) ها بهتر بودبراى آن ) ما به خدا عالقه داريم،   ،داد 

مندان به اسالم و آزادى بردگان و خسارت  به فقرا و مساكين و مسؤولين آن و عالقه 

ماندگان دارد، آن از طرف خدا واجب شده  و در راه خدا و در راه   ديدگان مقروض

ها افرادى هستند كه پيغمبر را  اى از آن عده ( ۶۰.)است و خدا دانا و حكيم است

او شنونده خوبى براى  : بگو.  باور است پيغمبر خوش : گوينديكنند و م ي اذيت م

براى افراد باايمان  به خدا و افراد باايمان، ايمان دارد و  . هاى شما استحرف 

 ( ۶۱.) كنند عذاب پردردى دارند يكه پيغمبر خدا را اذيت م يشما رحمت است و كسان 

  

  

در صورتى كه اگر ايمان داشتند حق    ،خورند تا شما را راضى كننديبه خدا قسم م  

كه با خدا و  يدانستند كسيآيا نم (  ۶۲.)اين بود كه خدا و رسولش را راضى كنند

و اين خوارى    ؟جزاى او جهنم است و هميشه در جهنم خواهد ماند رسولش مخالفت كند  

اى درباره آنان  ترسند كه سوره ي از اين م(  دورو ) افراد منافق (  ۶۳.) بزرگى است 

مسخره كنيد، چون خدا  : بگو.  نازل شود و از آنچه در دلشان است خبردارشان كند 

ها سؤال كنى حتمًا  اگر از آن ( ۶۴.)ترسيد آشكار خواهد كردي آنچه را كه از آن م

آيا خدا و آيات او و رسولش را  : بگو. كرديمي ما فقط شوخى و بازى م:  گويند يم

.  ايدآوردنتان كافر شده عذرخواهى نكنيد، شما بعد از ايمان (  ۶۵) كرديد؟يمسخره م 

كار بودند عذاب  كه گناه اى از شما را ببخشيم عده ديگرى را به سبب اين اگر عده 

به كارهاى زشت امر  .  از مردان و زنان منافق مثل هم هستند   بعضى( ۶۶.)كنيميم

خدا را فراموش  . كشند ي كنند و از انفاق كردن دست مي كنند و از كار نيك نهى ميم

(  نافرمان)افراد منافق فاسق  .  ها را فراموش كرده اند و خدا هم آن كرده 

داده و در آن  خدا به مردان و زنان منافق و كافر وعده آتش جهنم را (  ۶۷.) هستند 

ها را از رحمت خود دور  خدا آن .  ها كافى است جهنم براى آن . جاويدان خواهند بود

 ( ۶۸.) كرده و عذابى دايمى دارند 

  

  

كه قبل از شما بودند و قدرت و مال و فرزندشان از شما بيشتر بود  يمانند كسان  

قبل از شما   كه يشما هم مثل كسان . ها از نصيب خود استفاده كردندآن (. نباشيد )

از نصيب خود استفاده كرديد و غرق افكار باطل خود   ، از نصيب خود استفاده كردند

اعمال اين افراد در دنيا و آخرت از بين رفته،  .  ها شدند طور كه آن همان  ، شديد

ها بودند مثل قوم نوح و عاد  كه قبل از آن يآيا خبر كسان (  ۶۹.)اندها ضرر كرده آن 

ها نرسيده؟ پيغمبرانشان  م و اهالى مدين و قوم لوط به آن و ثمود و قوم ابراهي 

ها به خودشان  ولى آن   ،ها ظلم نكرد خدا به آن . ها آوردندهاى واضح براى آندليل 

امر به  .  مردان و زنان باايمان دوستدار و پشتيبان يكديگرند (  ۷۰.) كردند يظلم م 

(  كارهاى بد منع از ) و نهى از منكر (  مردم را تشويق به كارهاى خوب ) معروف 

دهند و از خدا و رسولش اطاعت  يدارند و زكات ميكنند و نماز را به پا م يم

خدا  (  ۷۱.) كند، چون خدا توانا و حكيم است يخدا به چنين افرادى رحم م . كننديم

هايى را داده كه در آن نهرها روان است و  به مردان و زنان باايمان وعده بهشت 

و رضايت خدا از  دارند هاى پاك در بهشت جاويد مانند و منزل يهميشه در آن م 

 ( ۷۲.)اين موفقيت بزرگى است.  ها باالتر است اين 

  

  

جاى  . ها سخت بگيرايمان و منافق مبارزه كن و بر آن يبا افراد ب  ، اى پيغمبر 

خورند كه چنين حرفى  ي به خدا قسم م(  ۷۳.) ها جهنم است و جهنم بد جايى است آن 

اند و بعد از مسلمان شدنشان كافر  سخن كفرآميز را گفتهبدون ترديد .  اند نزده 

كه خدا و پيغمبرش  فقط در اثر اين .  شدند و قصد چيزى را كردند كه به آن نرسيدند 

اگر توبه كنند به نفع  .  جويى پرداختند نياز كردند به عيب يها را بفضل خود آن   از

.  كندي رت عذاب پردردى مها را در دنيا و آخ ها است و اگر قبول نكنند، خدا آن آن 



كنند كه اگر خدا  يها تعهد م اى از آن عده ( ۷۴.)ها در زمين يار و ياورى ندارندآن 

ولى  ( ۷۵.)شويمي دهيم و افراد صالحى مي از فضل خودش ثروتى به ما بدهد زكات م

بخل ورزيدند و سرپيچى كردند و رو   ،ها داد فضل خودش ثروتى به آن  از وقتى خدا  

در دلشان خواهد بود تا روزى كه خدا  (  دورويى ) بنابراين نفاق (  ۷۶.) برگردانند 

اى كه به خدا داده بودند عمل نكردند و دروغ  را مالقات كنند، چون به وعده 

زدنشان را  ها و در گوشى حرف دانستند كه خدا اسرار آن يآيا نم (  ۷۷.) گفتند يم

كه افراد  يان كس (  ۷۸) داند؟ي ها را مدانستند كه خدا غيب ي داند؟ و آيا نميم

دهند و كسانى را كه به اندازه قدرتشان صدقه  ي باايمان را كه با ميل صدقه م

 ( ۷۹.) كند و عذاب پردردى دارند ي ها را مسخره مكنند، خدا آن ي دهند مسخره ميم

  

  

ها چه طلب آمرزش بكنى يا نكنى، اگر هفتاد دفعه هم  براى آن ( ،اى پيغمبر ) 

كار براى اين است كه  اين . آمرزدي ها را نمگز آن برايشان طلب آمرزش كنى، خدا هر

افرادى  ( ۸۰.)كنديخدا افراد نافرمان را هدايت نم .  ها منكر خدا و رسولش شدند آن 

كه بر خالف دستور رسول خدا به جنگ نرفتند خوشحال بودند و خوششان  خاطر اين كه به 

ابستان گرم به  در ت: آمد كه با مال و جان خود در راه خدا بجنگند و گفتندي نم

گرماى آتش جهنم خيلى شديدتر است، البته اگر اين را  :  ها بگو به آن .  جنگ نرويد 

اين مجازات كارى است كه  .  بايد كم بخندند و زياد گريه كنند ( ۸۱.)بدانند

ها برگرداند و از تو اجازه شركت  اى از آن اگر خدا تو را پيش عده (  ۸۲.) كردند يم

گز شما به اتفاق من به جنگ نخواهيد رفت و به اتفاق  هر: در جنگ را خواستند بگو

من با دشمنى نخواهيد جنگيد، چون شما بار اول راضى شديد كه در جنگ شركت  

ها  اگر يكى از آن (  ۸۳.) كه به جنگ نيامدند بنشينيد ي نكنيد، بنابراين با كسان

رسولش    ها منكر خدا وچون آن . گاه بر او نماز نخوان و سر قبرش نايستمرد، هيچ 

ها باعث تعجب تو نشود، خدا  مال و فرزند آن (  ۸۴.) شدند و در حال نافرمانى مردند 

ها را به اين وسيله در دنيا عذاب كند و در حال كفر جان  خواهد آن يفقط م 

اى نازل شود كه به خدا ايمان بياوريد و به اتفاق رسولش  وقتى سوره(  ۸۵.) بدهند 

بگذار ما جزو كسانى  :  گويند يخواهند و م يازه م ها از تو اجبجنگيد، ثروتمندان آن

 ( ۸۶.)آيندي باشيم كه به جنگ نم

  

  

ها مهر  هاى آن بر دل . آينديها راضى شدند كه با افرادى باشند كه به جنگ نم آن  

كه به او ايمان آوردند و با مال  ياما پيغمبر و كسان (  ۸۷.)فهمندي زده شده و نم

ها  هاست و آنمتعلق به آن (  ها ي بخو ) و جانشان مبارزه كردند، خيرات 

هايى آماده كرده كه نهرها در آن روان است و  ها بهشت خدا براى آن ( ۸۸.)رستگارند

نشينان  اى از باديه عده ( ۸۹.)اين موفقيت بزرگى است.  هميشه در آن خواهند بود 

  ، و ها اجازه داده شود كه به جنگ نروندتراشيدن آمدند تا به آن براى بهانه 

ها  ايمان آن ي كه به خدا و رسولش دروغ گفتند و به جنگ نرفتند، به افراد بي كسان

كه مالى ندارند كه  يبر افراد ضعيف و مريض و كسان (  ۹۰.) عذاب پردردى خواهد رسيد 

در راه جهاد خرج كنند اشكالى وارد نيست وقتى براى خدا و رسولش ديگران را  

خدا آمرزنده مهربان  . يستبر نيكوكاران هم اشكالى وارد ن و نصيحت كنند، 

ها  كه براى شركت در جنگ آمدند تا تو براى شركت در جنگ به آن ي بر كسان(  ۹۱.) است 

اى براى سوارى شما ندارم و رفتند و  ها گفتى كه وسيله وسيله سوارى بدهى و به آن 

چشمشان از غصه پر از اشك بود كه چيزى ندارند كه براى جهاد خرج كنند نيز  

ايراد بر افرادى وارد است كه ثروتى دارند و از تو  (  ۹۲.)نيستايرادى وارد 

راضى شدند كه با كسانى باشند كه در  و  ، خواهند كه در جنگ شركت نكنندياجازه م 

 ( ۹۳.) دانند ي ها نمها مهر نهاد و آن هاى آن خدا بر دل . كننديجنگ شركت نم 

  

  

عذرخواهى نكنيد چون به   : بگو.  كنند ي ها برگرديد از شما عذرخواهى موقتى پيش آن  

خدا و رسولش  .  هاى شما ايمان نداريم و خدا خبر شما را به ما داده است حرف 

بعد پيش خدايى كه داناى پنهان و آشكار است  .  كارهاى شما را خواهند ديد 

(  ۹۴.)كرديد آگاه خواهد كردي شويد و او شما را از كارهايى كه ميبرگردانده م 

پوشى  ها چشم خورند تا از آن يبراى شما به خدا قسم م گرديد  يها برم وقتى پيش آن 

ها به سبب كارهايى كه كردند  هستند و جزاى آن   پليد ها ها بگذريد، آن از آن . كنيد

ها  اگر شما از آن .  ها راضى شويد خورند تا از آن يبراى شما قسم م ( ۹۵.)جهنم است

كفر  (  ۹۶.) شود يضى نم كنند را يراضى شويد خدا از افرادى كه دستورهايش را اجرا نم 

و دورويى اعراب صحرانشين زيادتر است و سزاوارند كه حدودى كه خدا بر رسولش  

كه  خرجی را اى از صحرانشينان عده (  ۹۷.)خدا دانا و حكيم است. نازل كرده ندانند



اى  و انتظار پيشامدهاى ناراحتكننده   آورنديحساب م به  كنند غرامت يم  ( درراه خدا)

(  ۹۸.)خدا شنوا و دانا است. ها استپيشامد بد براى خود آن .  را براى شما دارند 

اى از صحرانشينان افرادى هستند كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند و  عده 

كنند وسيله تقرب به خدا و دعاى پيغمبر درباره خود  ي م(  درراه خدا ) كه را انفاقى  

ها را وارد رحمت  آنخدا . بدانيد كه انفاقشان باعث تقربشان خواهد بود.  دانند يم

 ( ۹۹.)چون خدا آمرزنده مهربان است  ،كند يخود م 

  

  

ها پيروى  كه به خوبى از روش آن يخدا از مهاجرين و انصار پيشگام اوليه و كسان  

هايى كه در  ها بهشت ها هم از خدا راضى هستند و خدا براى آن كردند راضى است و آن 

اين موفقيت  . ها خواهند بودر آن بهشت آن نهرها روان است آماده كرده كه هميشه د

از  .  هستند ( دورو ) اى از صحرانشينان اطراف شما منافق عده ( ۱۰۰.) بزرگى است 

ها  ما آن . شناسىيها را نم اى در دورويى مهارت دارند كه تو آن اهالى شهر هم عده 

ها را به عذاب بزرگى دچار  كنيم و بعد آن ي ها را دوبار عذاب مآن .  شناسيم ي را م

افراد ديگرى هستند كه به گناه خودشان اعتراف كردند و كارهاى  (  ۱۰۱.)كنيميم

چون  .  ها را بپذيرد امكان دارد خدا توبه آن .  درست را با كارهاى بد مخلوط كردند 

ها را پاك و تزكيه  ها صدقه بگير تا آن از مال آن ( ۱۰۲.) خدا آمرزنده مهربان است 

ها است و خدا شنونده دانا  وسيله آرامش آن دعاى تو . ها دعا كنبكنى و براى آن 

كند و صدقات  ي اند كه فقط خدا توبه را از بندگانش قبول مآيا ندانسته ( ۱۰۳.) است 

عمل كنيد كه خدا و پيغمبرش  : بگو(  ۱۰۴) ؟پذير مهربان است پذيرد و خدا توبه ي را م

نهان را  و به سوى خدايى كه آشكار و پ  ، و افراد باايمان كار شما را خواهند ديد

كرديد آگاه  ي شويد و او شما را از تمام كارهايى كه مي داند برگردانده ميم

و افراد ديگرى هستند كه كارشان به نظر خدا بستگى دارد كه يا  ( ۱۰۵.) كند يم

 ( ۱۰۶.)خدا دانا و حكيم است. پذيرديها را م كند يا توبه آن ي ها را عذاب مآن 

  

  

انداختن بين مسلمانان و  يمانى و تفرقه ا يافرادى كه مسجدى براى ضررزدن و ب  

اند، قسم  جنگيدند ساخته يكمين گاهى براى افرادى كه قبالً با خدا و رسولش م 

ها  دهد كه آن يدر صورتى كه خدا شهادت م. خواستيمي خورند كه جز خير چيزى نميم

سزاوار است در مسجدى كه  . در آن مسجد نماز نخوان هيچ وقت (  ۱۰۷.)گويندي دروغ م

در آن مردانى هستند كه  .  روز اول بر پايه تقوى ساخته شده است نماز بخوانى از  

كه اساس كار  يآيا كس( ۱۰۸.) دوست دارند پاك باشند و خدا پاكان را دوست دارد 

خدا و رضايت او گذاشته كارش بهتر  (  نگرانى از نافرمانى)خود را بر پايه تقوى 

هى نهاده كه در حال فروريختن است  كه اساس كار خود را بر كنار پرتگاياست يا كس 

(  ۱۰۹.)كندي كنند هدايت نميافتد؟ خدا كسانى را كه ظلم م ي و با آن در آتش جهنم م

ماند تا وقتى كه دلشان  ي اند دايم در دلشان به طور شك باقى مبنائى كه ساخته 

خدا جان و مال افراد باايمان را به  (  ۱۱۰.)خدا دانا و حكيم است. تكه شودتكه 

اين  . شونديكشند و كشته م ي جنگند و ميبهشت خريد، افرادى كه در راه خدا م قيمت  

كردن به آن بر عهده خداوند  وعده درستى در تورات و انجيل و قرآن است و عمل 

كند؟ بنابراين به داد و ستدى كه  ي چه كسى بهتر از خدا به عهدش وفا م.  است 

 ( ۱۱۱.)اين موفقيت بزرگى است  ،كرديد شاد باشيد 

  

  

بنده و مطيع محض  ) كنند ي كنند، فقط بندگى خدا را مي افراد باايمانى كه توبه م 

شمارند،  ي ، فقط خدا را بزرگ م(كس جز خدا نيستند چون و چراى دستورهاى هيچ يو ب 

مردم  ) كنند، امر به معروف يباشند، ركوع و سجود م يم ( داريا روزه) سياحت كننده 

كنند و حدود  يم(  از كارهاى بد منع )ر  و نهى از منك (  را به كارهاى خوب تشويق 

پيغمبر و افراد  ( ۱۱۲.) به افراد باايمان بشارت بده .  كنند ي خدا را حفظ م

باايمان حق ندارند كه براى افراد مشرك از خدا طلب آمرزش كنند هر چند كه از  

ها اهل  ها روشن شد كه آن كه براى آن ها باشند، البته بعد از اينخويشاوندان آن 

اى بود كه به  خاطر وعده طلب آمرزش ابراهيم براى پدرش فقط به (  ۱۱۳.)ستندجهنم ه

.  ولى وقتى براى او روشن شد كه او دشمن خداست، از او بيزارى جست   ،او داده بود 

شايسته خدا نيست افرادى را كه هدايت  ( ۱۱۴.) چون ابراهيم دلسوز و بردبار بود 

ها  از آن خوددارى كنند براى آن   كه آنچه را كه بايدكرده گمراه كند مگر اين 

ها و  فرمانروايى آسمان ( ۱۱۵.) داند يچون خدا هر چيزى را به خوبى م . بيان كند

شما يار و ياورى غير از خدا  .  ميراند يكند و م يزمين فقط مال خداست، زنده م 

خدا توبه پيغمبر و مهاجرين و انصار را كه در موقع سختى از او  (  ۱۱۶.)نداريد

ها منحرف شود،  اى از آنكه نزديك بود قلب عده پذيرفت، بعد از اين  پيروى كردند 



ها دلسوز و مهربان  ها را پذيرفت، چون خدا نسبت به آن باز خدا توبه آن 

 ( ۱۱۷.) است 

  

  

سه نفرى كه تخلف ورزيدند و به جنگ نرفتند تا حدى كه زمين با تمام وسعتش بر   

و گمان كردند هيچ پناهگاهى از دست    ها تنگ شد و از كار خود به تنگ آمدندآن 

ها را پذيرفت تا توبه  كه به خودش پناه ببرند، خدا توبه آن خدا ندارند مگر اين 

از نافرمانى   ، اى افراد باايمان( ۱۱۸.)پذير مهربان استچون خدا توبه . كنند

اهل شهر و اعرابى  ( ۱۱۹.) دستورهاى خدا بترسيد و با افراد راستگو همراه باشيد 

اطرافشان هستند حق ندارند از دستور پيغمبر خدا سرپيچى كنند و جان خودشان  كه  

خاطر اين است كه هر تشنگى و رنج  اين به .  را بيشتر از جان پيغمبر دوست بدارند 

ها برسد و هر جايى قدم بگذارند كه افراد  و گرسنگى كه در راه خدا به آن 

ها عمل صالح  ابند، براى آن ايمان را عصبانى كند و به هر دشمنى كه دست ييب

هر خرج كوچك و  (  ۱۲۰.) كند يمسلمًا خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نم .  شود ينوشته م 

شود  ي ها نوشته مبزرگى كه در راه خدا بكنند و هر سرزمينى را طى كنند براى آن 

شايسته  ( ۱۲۱.)ها بدهدكردند به آن ي تا خدا پاداش آن را بيشتر از عملى كه م

اى  ولى چرا از هر گروه دسته . اد باايمان همگى با هم حركت كنندنيست كه افر 

ها را از  حركت نكردند تا دين را خوب بفهمند و وقتى پيش قوم خود برگشتند آن 

 ( ۱۲۲.)عواقب كارهاى زشتشان برحذر دارند شايد مواظب كار خود باشند

  

  

بايد در شما شدت  .  اى افراد باايمان، با كافرانى كه نزديك شما هستند بجنگيد  

اى نازل  وقتى سوره ( ۱۲۳.) عمل بيابند، و بدانيد كه خدا با افراد پرهيزکار است 

اين سوره ايمان كداميك از شما را اضافه كرده؟  : گويندي ها ماى از آن شود عده يم

اما بر ناپاكى  (  ۱۲۴.)ها خوشحالنداما به ايمان مؤمنين اضافه كرده است و آن

آيا متوجه  ( ۱۲۵.)مرضى است افزود و در حال كفر مردندافرادى كه در دلشان  

گيرند؟ با وجود آن  ي شوند كه در هر سال يك يا دو بار مورد امتحان قرار مي نم

اى نازل شود بعضى از  وقتى سوره ( ۱۲۶.)كننديكنند و توجه هم پيدا نم يتوبه نم 

خدا  .  روند ي بيند، بعد يواشكى مي كنند كه آيا كسى شما را ميها به هم نگاه م آن 

دانند از حق  ي كه افرادى هستند كه حقيقت را نمها را به سبب اين هاى آن دل 

رسولى از خودتان براى شما آمده كه از چيزهايى كه باعث زحمت  ( ۱۲۷.) برگردانده 

شود و عالقه زيادى به هدايت و راحتى شما دارد و نسبت به  ي شما است ناراحت م

خدا براى من  :  اگر قبول نكردند بگو( ۱۲۸.) افراد باايمان دلسوز و مهربان است 

وجودى كه انسان در مقابل او احساس و ابراز كوچكى بكند و  )معبودى  . كافى است

بر او  . غير از خدا وجود ندارد( چون و چراى دستورهاى او باشدي مطيع محض و ب

 (  ۱۲۹.) ام و او خداوند عرش بزرگ است توكل كرده 
 
 

 (۱۰)سوره يونس     
 و شامل يكصد و نه آيه  مكى     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

آور است كه به مردى از  آيا براى مردم تعجب ( ۱.) اين آيات كتاب حكيم است . الر 

خودشان وحى كنيم كه مردم را هشدار بده و به افراد باايمان مژده بده كه سابقه  

اين مرد جادوگر    معلوم است كه: كافران گفتند .  خوبى پيش خداوندشان دارند 

ها و زمين را در شش مرحله آفريد و بعد  خداوند شما خدايى است كه آسمان ( ۲.) است 

شفيعى وجود ندارد مگر بعد از اجازه  . كندي امور را تدبير م. بر عرش قرار گرفت

بنده و مطيع محض و  ) اختيار شماست بندگى كنيد پس خدايى را كه او فقط صاحب . او

بازگشت همه شما  ( ۳)شويد؟ يآيا متوجه نم (. كس جز او نباشيد چ بدون چون و چراى هي

بعد آن را    کندقت را شروع می او خل. وعده خدا واقعى است.  به سوى او است 

.  كنند به عدالت پاداش دهد ي گرداند تا به افراد باايمان كه كار صحيح ميبرم 

و عذاب    كه كافر شدند، به سبب كفرى كه داشتند، نوشيدنى از آب جوشاني كسان

اوست كه خورشيد را نورانى و ماه را روشن ساخت و براى ماه  (  ۴.)پردردى دارند

ها را به حق  خدا آن . ها و حساب روزها را بدانيدمنازلى قرار داد تا حساب سال 

در آمدن و رفتن شب و روز  (  ۵.)دهدي خدا آيات را براى افراد دانا شرح م.  آفريد 

هايى براى افراد باتقوى  و زمين خلق كرده نشانه ها  و چيزهايى كه خدا در آسمان 

 ( ۶.) وجود دارد 

  



  

كه اميد مالقات ما را ندارند و به زندگى دنيا راضى شدند و به آن  يكسان  

ها جايشان به علت كارهايى كه  آن ( ۷.)اطمينان كردند از آيات ما غافل هستند

صحيح كردند خدا    كه ايمان آوردند و عمليكسان (  ۸.)كردند در آتش جهنم استيم

هاى پرنعمتى كه نهرها در آن روان است هدايت  ها را به سبب ايمانشان به بهشت آن 

آمدشان در آنجا  تو پاكى و خوش  ، ها در آنجا اين است كه خدايادعاى آن ( ۹.) كند يم

فقط متعلق به  ( بزرگ شمردن)سالم است و دعاى آخرشان اين است كه ستايش و ثنا  

اگر آنقدر كه مردم خير را با  (  ۱۰.)يار همه مردم جهان استاختخداست كه صاحب 

ها به سر رسيده  كرد، مهلت آن ي ها عجله مخواهند خدا در مجازات كار بد آن ي عجله م

كسانى را كه اميد ديدن ما را ندارند در طغيانشان  (.  شدندي و دچار عذاب م) بود 

چه   ، زكشيده باشدوقتى به انسان ضررى برسد چه درا(  ۱۱.)گذاريميسرگردان م 

چون ضرر را از او دفع كرديم، به  .  خواندي چه ايستاده، ما را به كمك م,  نشسته 

كه براى رفع ضررى كه به او رسيده بود ما را به كمك  رود مثل اين يراه خود م 

هاى  ما نسل (  ۱۲.) طور زينت داده شدهكنندگان كارشان اين براى اسراف .  نخوانده بود 

هاى  ظلمى كه كردند نابود ساختيم و پيغمبرانشان دليل  قبل از شما را به علت

طور  كاران را اين ما گناه . ها ايمان نياوردندها آوردند ولى آن روشنى براى آن 

ها كرديم تا ببينيم شما  بعد شما را در زمين جانشين آن (  ۱۳.) كنيم ي مجازات م

 ( ۱۴.)كنيديچگونه عمل م 

  

  

كه اميد ديدار ما را ندارند،  يشود، كسان ي ه مها خواند وقتى آيات روشن ما بر آن  

من حق ندارم از طرف  : بگو.  قرآنى غير از اين بياور يا آن را عوض كن :  گويند يم

من از  .  كنم يشود پيروى مي من فقط از آنچه به من وحى م. خودم آن را عوض كنم

ا  اگر خد :  بگو ( ۱۵.) ترسم كه كارى بر خالف دستور خداوند بكنم يعذاب روز بزرگ م 

من  .  كرد يخواندم و خدا شما را به آن آگاه نم يخواست من قرآن را بر شما نم يم

تر از  چه كسى ظالم (  ۱۶! ) فهميد؟يآيا نم . هايى بين شما زندگى كرده بودمقبالً سال 

كسى است كه به دروغ به خدا افترا بزند يا منكر آيات خدا شود؟ مطمئنًا  

كنند كه ضررى به  ي خدا چيزى را بندگى مغير از (  ۱۷.) شوند يكاران رستگار نم گناه 

ها شفيعان ما پيش خدا  اين :  گويند يرساند و مي ها نمزند و نفعى به آن يها نم آن 

ها و زمين از آن  كنيد كه در آسمان يآيا خدا را از چيزى خبردار م: بگو.  هستند 

  مردم( ۱۸.)سازنديو باالتر از چيزهايى است كه شريك او م  پاک اطالعى ندارد؟ او 

بعد با هم اختالف پيدا كردند، اگر وعده خدا قبالً داده نشده    ،امت واحدى بودند 

چرا به  : گويندي م( ۱۹.)ها در آنچه اختالف نظر داشتند داورى شده بودبود، بين آن 

پس  .  غيب متعلق به خدا است : بگو  ؟اى از طرف خداوندش داده نشدهپيغمبر معجزه 

 ( ۲۰.) كشمي ر ممن هم با شما انتظا . انتظار بكشيد

  

  

ها درباره  ها بچشانيم آن وقتى بعد از آسيبى كه به مردم رسيده رحمتى به آن  

.  ها استتر از آن خدا از لحاظ طرح نقشه سريع :  بگو . كشند ي آيات ما نقشه م

خدا كسى است كه شما را  ( ۲۱.)كننديكشند، ثبت م ي هايى را كه مفرستادگان ما نقشه 

ها  وقتى كه سوار كشتى شدند و كشتى با باد موافقى آن . گرداندي در خشكى و دريا م

ها رو  را به حركت آورد و شاد شدند، طوفانى شروع شد و امواج از هر طرف به آن 

كه دين را براى  ي در حال. ها را در خود فرو گرفتهآورد و گمان كردند امواج آن 

گر ما را از اين  ا:  خدا را به كمك خواندند و گفتند (  مخلصانه ) خدا خالص كردند، 

شدن نجات  ها را از غرق چون خدا آن ( ۲۲.) طوفان نجات دهى سپاسگزار خواهيم بود 

كنيد به  ياى مردم ظلمى كه م :  بگو . كنند ي دوباره در زمين به ناحق ظلم م  ،داد 

بعد به سوى ما    ،خواهيد ي شما استفاده از زندگى دنيا را م. ضرر خودتان است

زندگى  (  ۲۳.) كنيم يكرديد آگاه م ي تمام كارهايى كه مگرديد، ما هم شما را از يبرم 

وسيله آن گياهانى كه مردم و  دنيا مثل آبى است كه از آسمان فرود آورديم كه به 

خورند روييدند و درهم شدند و زمين زيبايى پيدا كرد و آراسته شد و  يحيوانات م 

ب يا روز  امر ما ش . اهل زمين فكر كردند كه توانايى استفاده از آن را دارند

ما  . كه ديروز چنان چيزى وجود نداشتهسراغ آن آمد و آن را درو كرديم مثل اين 

خدا مردم را به  (  ۲۴.) دهيم ي طور شرح مآيات خودمان را براى افراد متفكر اين 

 ( ۲۵.)كندي كند و هر كس را كه بخواهد به راه راست هدايت مي منزل سالمت دعوت م

  

  

صورتشان را غبار  . اداشى بهتر و بيشتر از آن دارنداند پ كه كار نيك كرده يكسان  

(  ۲۶.)ها اهل بهشت هستند و هميشه در آن خواهند بودآن .  پوشاند ي و ذلت نم



كه كار بد كنند بدانند كه جزاى كار بد مجازاتى به اندازه آن است و  ي كسان

ل  مث. ها را از عذاب حفظ كند ندارندكه آن ي گيرد و كسي ها را در بر مخوارى آن 

ها اهل آتش جهنم هستند  آن .  اى از شب تاريك پوشانده شده كه صورتشان با قطعه اين 

كنيم و به مشركين  يها را جمع م روزى كه همه آن (  ۲۷.) و هميشه در آن خواهند بود 

گرفتيد سر جاى خود بايستيد و بين  يگوييم كه شما و شريكانى كه براى خدا م يم

شما ما را  :  گويند ي كه براى خدا ساخته بودند مهايى شريك   ،اندازيمي ها جدايى مآن 

ما اصالً اطالعى از   ، خدا براى شهادت بين ما و شما كافى است( ۲۸.)كرديدي بندگى نم

اين جاست كه هر كسى از كارهايى كه قبالً كرده آگاه  ( ۲۹.) عبادت شما نداشتيم 

كانى كه  شوند و تمام شرييخودشان برگردانده م  ، موالى حقيقى  ،شود و پيش خدا يم

چه كسى از آسمان و زمين به شما روزى  :  بگو ( ۳۰.)شونديبافتند گم م ي براى خدا م

كند و  يدهد؟ يا چه كسى مالك شنوايى و بينايى است و زنده را از مرده خارج م يم

:  بگو.  خدا : گوينديكند؟ م ي مرده را از زنده؟ و چه كسى تدبير امور عالم را م

اختيار حقيقى  اين خداست كه صاحب(  ۳۱)رسيد؟ تي آيا از نافرمانى و عذاب خدا نم

بعد از حقيقت چه چيزى غير از گمراهى وجود دارد؟ به كجا برده  .  شماست 

طور ثابت شد  كردند اين ي كه نافرمانى ميسخن خداوندت نسبت به كسان ( ۳۲)شويد؟ يم

 ( ۳۳.) آورند ي ها ايمان نمكه آن 

  

  

سى هست كه خلق كند و بعد او را  ايد ك از اين شريكانى كه براى خدا ساخته : بگو 

شما را كجا  . گردانديكند و بعد برم ي خداست كه خلق م:  برگرداند؟ بگو 

كنيد كسى هست كه به راه  ي از اين شريكانى كه براى خدا تصور م:  بگو ( ۳۴)برند؟ يم

كه به راه حق هدايت  ي آيا كس. كندي خدا به راه حق هدايت م:  حق هدايت كند؟ بگو 

يا به قولی، راه  ) كند يكه هدايت نم ياست كه پيروى شود يا كسكند سزاوار اين  يم

كه خودش هدايت شود؟ شما را چه شده؟ چگونه نظر  مگر اين  ( يابدى درست را نم

اى انسان  گمان به اندازه ذره .  كنند يها از گمان پيروى م بيشتر آن( ۳۵)دهيد؟ يم

اين قرآن  (  ۳۶.) نددايكنند م ي خدا كارهايى را كه م. كندي نياز نميرا از حقيقت ب 

هاى قبل از  كننده كتاب ولى تصديق . از طرف كسى غير از خدا به هم بافته نشده است

اختيار همه مردم جهان  شك از طرف صاحب يب  ، ها استباشد و توضيح آن يخود م 

گوييد  ي اگر راست م:  ها را به هم بافته؟ بگو پيغمبر آن :  گويندي آيا م(  ۳۷.) است 

بلكه  ( ۳۸.)توانيد دعوت كنيدي جز خدا هر كس را كه مو به   اى مثل آن بياوريدسوره 

.  منكر چيزى شدند كه به آن احاطه علمى ندارند و هنوز تأويل آن برايشان نيامده 

اى از  عده (  ۳۹.)ببين عاقبت ستمكاران چه بود.  طور منكر شدند گذشتگان هم همين 

ند تو افراد خرابكار  خداو .  آورند ياى ايمان نم آورند و عده ي ها به آن ايمان مآن 

عمل من مال من است و عمل شما مال  : اگر منكر تو شدند بگو( ۴۰.)شناسدي را خوب م

(  ۴۱.) شما مسؤول كارهاى من نيستيد و من هم مسؤول كارهاى شما نيستم .  شماست 

توانى با گفتن به افرادى كه  ي آيا تو م.  دهند ي ها به سخنان تو گوش ماى از آن عده 

 ( ۴۲.)بفهمانى؟ اگر چه قدرت تشخيص نداشته باشند  كر هستند حرفى را

  

  

آيا تو افراد كور را اگر نتوانند ببينند  .  كنند ي ها به تو نگاه ماى از آن عده  

ولى   ، كندي اى به مردم ظلم نمخدا ذره ( ۴۳)توانى هدايت كنى؟ يدادن راه م با نشان 

ع شوند، مثل اين  ها در قيامت جم روزى كه آن ( ۴۴.)كننديمردم به خودشان ظلم م

كه  يكسان .  شناسند يهمديگر را م . اندمانده(  در دنيا )است كه فقط ساعتى از روز  

يا  ( ۴۵.)اند و راه درست را نشناخته بودنداند ضرر كرده منكر ديدار خدا شده 

يا تو را از   ، دهيمي ايم به تو نشان مها وعده داده قسمتى از عذابى را كه به آن 

ها  آنوقت خدا شاهد كارهاى آن . ها پيش ما خواهد بودآن  بريم و بازگشتي دنيا م

ها آمد، بين  وقتى پيغمبرشان براى آن . هر گروهى پيغمبرى دارند(  ۴۶.) خواهد بود 

اگر راست  :  گويندي م(  ۴۷.) شود يها ظلمى نم شود و به آن يها به عدالت حكم م آن 

خودم، مالك نفع  من براى : بگو(  ۴۸) گوييد اين وعده عذاب چه موقع خواهد بود؟يم

(  براى ايمان آوردن )هر گروهى مهلتى  .  و ضررى نيستم، جز آنچه خدا بخواهد 

توانند آن را ساعتى عقب يا جلو  يوقتى مهلتشان تمام شد نم .  دارند 

كاران  گناه   ،اگر عذاب خدا شب يا روز بر شما وارد شود: بگو(  ۴۹.) بياندازند 

كه عذاب واقع شد  آيا پس از اين (  ۵۰)خواهند؟ يزودتر آمدن چه چيزى را از خدا م 

خواستيد زودتر  يآوريد؟ در صورتى كه قبالً م يآوريد؟ حاال ايمان م يبه آن ايمان م 

آيا جزايى  .  عذاب ابدى را بچشيد : شوديآن وقت به ستمكاران گفته م (  ۵۱.) بيايد 

آيا  : پرسندي از تو م( ۵۲)شود؟ ي كرديد به شما داده ميغير از جزاى كارهايى كه م 

قسم به خداوندم كه راست و درست است و  :  بگو . راست است( گويى ي عذابى كه م)آن  

 ( ۵۳.)توانيد جلوى آن را بگيريدي شما نم



  

  

كه در زمين است داشته باشد، حاضر است  را كه ظلم كرده، اگر تمام چيزهايى  يكس  

كنند و بين  يبدهد تا عذاب نشود و چون عذاب را ببينند، پشيمانى خود را پنهان م 

بدانيد آنچه در  (  ۵۴.) شود يها ظلمى نم شود و به آن ي ها از روى عدالت حكم من آ

بدانيد كه وعده خدا راست است ولى بيشتر  .  ها و زمين است مال خدا است آسمان 

ميراند و شما را پيش او  يكند و م ي او زنده م(  ۵۵.) دانندي مردم اين را نم

براى شما آمد و براى افراد    اى از خداوندتانموعظه   ،اى مردم (  ۵۶.) گردانند يبرم 

بايد به فضل و رحمت خدا  :  بگو ( ۵۷.)ها و هدايت و رحمت است باايمان شفاى سينه 

(  ۵۸.)كنند بهتر استيفضل و رحمت خدا از تمام چيزهايى كه جمع م . خوشحال باشند

هايى كه خدا براى شما نازل كرده و شما قسمتى از  ي نظر شما درباره خوردن:  بگو 

اى به شما  آيا خدا چنين اجازه :  ايد چيست؟ بگو و قسمتى را حالل كرده آن را حرام  

كه به دروغ به خدا افترا  يتصور كسان (  ۵۹) زنيد؟ي داده است؟ يا به خدا افترا م

زنند درباره روز قيامت چيست؟ چون خدا نسبت به مردم لطف دارد ولى بيشتر  يم

خوانى  يو چيزى از قرآن نم   مشغول هيچ كارى نيستى(  ۶۰.) كنند يها سپاسگزارى نم آن 

كنيد هستيم  ي كه ما شاهد كارى كه شروع مدهيد، مگر اين يو هيچ عملى را انجام نم 

اى در زمين و آسمان نيست كه از نظر خداوند تو مخفى باشد و هيچ  و اندازه ذره 

 ( ۶۱.)كه در كتاب روشنى استتر از آن وجود ندارد، مگر اين تر يا بزرگ چيزى كوچك 

  

  

افرادى كه ايمان آوردند و  (  ۶۲.) اى ندارند نيد كه دوستداران خدا ترس و غصه بدا 

.  شودي سخن خدا عوض نم.  در زندگى دنيا و آخرت مژده دارند ( ۶۳.)پرهيزکار بودند

تمام عزت در دست  . ها باعث غصه تو نشودهاى آن حرف (  ۶۴.) اين موفقيت بزرگى است

ها  شنود و از جريان كار آن ي ها را مآنهاى حرف . ) او شنوا و دانا است.  خدا است 

ها و زمين هستند و شركايى كه  كه در آسمان يبدانيد تمام كسان ( ۶۵(.)اطالع دارد 

ها فقط از گمان  آن .  كنند مال خدا هستند يخوانند و پيروى م يغير از خدا به كمك م 

ه  خداست كه براى شما شب را قرار داده ك ( ۶۶.)زننديكنند و فقط حدس م يپيروى م 

كار براى  در اين . در آن استراحت كنيد و روز را روشن ساخته كه چشمتان ببيند

.  خدا فرزندى گرفته:  گفتند ( ۶۷.)هايى وجود داردشنوند، نشانه يكه حق را م ي كسان

ها  آنچه در آسمان . نياز استياو ب .  خدا خيلى باالتر از اين است كه فرزندى بگيرد 

شما هيچ دليلى براى اين  (.  ى به فرزند دارد؟چه احتياج )و زمين است مال او است  

كه به  ي كسان: بگو( ۶۸)گوييد؟ ي آيا ندانسته از قول خدا سخن م. حرف خود نداريد

رستگار  ( گوينديچيزى كه خدا نگفته از قول او م ) زنند يدروغ به خدا افترا م 

  ها به پيشگاه ما بعد بازگشت آن . ها بهره كمى در دنيا دارندآن (  ۶۹.) شوند ي نم

 ( ۷۰.) چشانيم يها م ورزيدند عذاب سختى به آن ي است، آنوقت به علت كفرى كه م

  

  

اى قوم من، اگر مقام  :  وقتى كه به قومش گفت .  ها بخوان داستان نوح را براى آن  

دهم براى شما سخت است، من به خدا  يمن و تذكرى كه درباره آيات خدا به شما م 

نتان را روى هم بگذاريد و كار و  فكر و تصميم خود و شريكا .  ام توكل كرده 

(  ۷۱.) تصميمتان بر شما پوشيده نماند و كار مرا تمام كنيد و مهلتى به من ندهيد 

مزد من با خدا است و به من  .  ام اگر قبول نكرديد، من از شما مزدى نخواسته

ها حرف  آن ( ۷۲.)دستور داده شده كه جزو كسانى باشم كه تسليم او و مسلمان هستند

بنابراين او و كسانى را كه با او در كشتى بودند نجات  .  قبول نكردند او را 

ها را جانشين ديگران كرديم و كسانى را كه منكر آيات ما شدند غرق  داديم و آن 

ها داده شده بود چه  كه بيم عذاب به آن ي نگاه كن پايان كار كسان.  كرديم 

هاى روشنى براى  دليل بعد از او پيغمبرانى براى قومشان فرستاديم و (  ۷۳.) بود 

ما  .  آوردند ي ها هم به آنچه گذشتگان قبول نكردند ايمان نمولى آن   ،ها آوردند آن 

ها موسى و هارون را  بعد از آن ( ۷۴.)گيريم يطور قدرت فهم را از متجاوزين م اين 

ها تكبر ورزيدند و  اما آن . با آيات خودمان به سوى فرعون و درباريانش فرستاديم

كامالً معلوم  : ها آمد گفتندوقتى حق از طرف ما براى آن (  ۷۵.)ى بودندكار قوم گناه 

آيا وقتى حق براى شما آمد  : ها گفتموسى به آن (  ۷۶.)است كه اين سحر است

در صورتى كه جادوگران موفق   ، سحر است؟ آيا اين سحر استکه  گوييد يم

نمان منحرف كنى و  اى كه ما را از روش پدرا آيا آمده :   ها گفتندآن (  ۷۷) ؟شوند ي نم

 ( ۷۸.)در زمين بزرگى مال شما باشد؟ ما به كار شما ايمان نداريم

  

  



وقتى ساحران آمدند،  (  ۷۹.) هر ساحر زبردستى را پيش من بياوريد : فرعون گفت 

چون  (  ۸۰.) خواهيد بياندازيد، بياندازيديآنچه را كه م : ها گفتموسى به آن 

خدا  . كندي خدا آن را باطل م  ،سحر است   ايدكارى كه كرده : انداختند، موسى گفت

  ،كند يو خدا با سخنان خودش حق را ثابت م (  ۸۱.) كند يكار خرابكاران را درست نم 

از ترس شكنجه و مجازات فرعون و  (  ۸۲.)كاران از آن خوششان نيايداگر چه گناه 

چون  (  قبيله الوى ) درباريانش فقط يك قبيله از قوم موسى به او ايمان آوردند 

:  موسى گفت (  ۸۳.)كردي در زمين قدرت داشت و مخالفين را به شدت مجازات م فرعون 

هستيد بر  ( تسليم حكم و نظر خدا)اى قوم من، اگر به خدا ايمان داريد و مسلمان  

خداوندا، ما را براى ستمكاران  . به خدا توكل كرديم: گفتند( ۸۴.)او توكل كنيد

خودت از دست قومى كه ايمان    و ما را با رحمت( ۸۵.)وسيله آزمايش قرار نده

به موسى و برادرش وحى كرديم كه براى قوم خود در مصر  ( ۸۶.) ندارند نجات بده 

و  (  يا قبله نماييد )هايتان را مقابل هم بسازيد  هايى تهيه كنيد و خانه خانه 

خداوندا،  :  موسى گفت ( ۸۷.)نماز را به پا داريد و به افراد باايمان بشارت بده

اى تا مردم را از راه  درباريانش در زندگى دنيا زينت و مال داده  تو به فرعون و 

هايشان را سخت كن تا  خداوندا، اموالشان را از بين ببر و دل . تو منحرف سازند

 ( ۸۸.)ايمان نياورند تا عذاب پردرد را ببينند

  

  

بنابراين استقامت داشته باشيد و از راه افراد  .  دعاى شما قبول شد : خدا گفت 

اسرائيل را از دريا عبور داديم و فرعون و  ي و بن( ۸۹.) دان پيروى نكنيد نا

تا وقتى كه فرعون در حال    ،ها را تعقيب كردند لشكريانش از روى ظلم و دشمنى آن 

اسرائيل به آن  ي ايمان آوردم كه معبودى جز معبودى كه بن:  غرق شدن بود گفت 

به او گفته  (  ۹۰.)هستم( داتسليم خ)اند وجود ندارد و من مسلمان  ايمان آورده 

اجتماع را  ) كردى و از عوامل فساد بودى يحاال؟ در صورتى كه قبالً سركشى م : شد

دهيم تا براى آيندگان  ي بنابراين امروز بدن تو را نجات م(  ۹۱(.) كردىيآلوده م 

اسرائيل  ي بن( ۹۲.)چون عده زيادى از مردم توجهى به آيات ما ندارند  ، عالمتى باشد

ها بعد از  آن . هاى پاك روزيشان كرديميوبى جا داديم و از خوردن را در جاى خ 

خدا روز قيامت در مورد چيزهايى كه  . كه حقيقت را دانستند دچار اختالف شدند اين 

اگر درباره آنچه  ( ،اى پيغمبر ( )۹۳.)كندي ها حكم مدر آن اختالف داشتند بين آن 

خوانند  ي پيش از تو را مكه كتاب الهى  ي به تو نازل كرديم شكى دارى از كسان

(  ۹۴.)كنندگان نباشمطمئنًا حق از طرف خدا براى تو آمده، بنابراين از شك . بپرس

(  ۹۵.)و از كسانى نباش كه منكر آيات خدا شدند، چون از زيانكاران خواهى بود

اى  هر آيه (  ۹۶.)آورندي ها ثابت شده ايمان نمكه سخن خدا درباره عذاب آن ي كسان

آورند تا وقتى كه عذاب  ي ها بيايد ايمان نمهم براى آن (  اى ه اى، معجزنشانه )

 (۹۷.) پردرد را ببينند 

  

  

ها فايده نداشت غير از قوم يونس، كه چون  ايمان آوردن مردم هيچ شهرى براى آن  

ها برطرف كرديم  به موقع ايمان آوردند، عذاب خواركننده را در زندگى دنيا از آن 

خواست تمام  ي اگر خداوند تو م( ۹۸.)مند ساختيمن بهره ها را تا پايان عمرشا و آن 

كنى كه ايمان  يآيا تو مردم را مجبور م .  آوردند ي كه در زمين هستند ايمان مي كسان

خدا  .  آورد يخدا ايمان نم (  مطابق قانون ) كس جز با اجازه هيچ (  ۹۹) بياورند؟

نگاه  : بگو  (۱۰۰.)دهد يبرند قرار م يكه عقل خود را به كار نم يآلودگى را بر كسان 

ها و  ها و زمين است در صورتى كه اين نشانه كنيد كه چه چيزهايى در آسمان 

آيا انتظار  (  ۱۰۱.) اى ندارد آورند فايده ي ها براى افرادى كه ايمان نمدادن بيم 

:  كشند؟ بگو يكه قبل از خودشان بودند را ميكسان (  عذاب )روزهايى مثل روزهاى  

ما پيغمبرانمان و افراد  ( ۱۰۲.) كشمي ر ممن هم با شما انتظا  ، انتظار بكشيد

(  ۱۰۳.)وظيفه ما است كه افراد باايمان را نجات بدهيم.  دهيم يباايمان را نجات م 

اى مردم، اگر از دين من دچار شك هستيد بدانيد كه من كسانى را كه غير از  :  بگو 

كنم كه جان  ي كنم ولى خدايى را بندگى ميكنيد، عبادت و بندگى نم يخدا عبادت م 

و به  ( ۱۰۴.) به من دستور داده شده كه از افراد باايمان باشم .  گيرد ي شما را م

و غير از خدا  (  ۱۰۵.) من امر شده كه رو به دين توحيدى بياور و از مشركين نباش 

رساند به كمك نخوان، اگر اين كار را بكنى از  يچيزى را كه نفع و ضررى به تو نم 

 ( ۱۰۶.) ستمكاران هستى 

  

  

تواند آن را برطرف كند و اگر  ي كس جز او نمبه تو برساند، هيچ  اگر خدا ضررى  

لطفش را به هر يك از  . تواند بگيردي كس جلوى لطفش را نمخيرى برايت بخواهد، هيچ 



اى مردم، حق از  : بگو(  ۱۰۷.)او آمرزنده مهربان است. كنديبندگانش كه بخواهد م 

خودش هدايت شده و هر كس  هر كس هدايت شود به نفع  .  طرف خدايتان براى شما آمد 

از آنچه كه به تو وحى  (  ۱۰۸.)گمراه شود به ضرر خودش است، من وكيل شما نيستم

كننده  شود پيروى كن و استقامت داشته باش تا خدا حكم كند و او بهترين حكم يم

 ( ۱۰۹.) است 

  

 ( ۱۱)سوره هود     
 مكى و شامل يكصد و بيست و سه آيه     

 ده مهربان خداوند بخشن   نامبه      
 

حكيم و خبير توضيح  ( خداى)الر، قرآن كتابى است كه آياتش استوار و از جانب   

بنده و مطيع محض هيچ مقامى و هيچكسى  )كه فقط خدا را بندگى كنيد  (  ۱.)داده شده

دهنده  دهنده و بشارت چون من از جانب او براى شما بيم  ، (غير از خدا نباشيد 

طلب آمرزش كنيد و به  ( براى گناهان گذشته خود)ان  كه از خداوندتو اين (  ۲.)هستم

تا شما را از بهره  (  توبه كنيد )برگرديد  ( به اطاعت از دستورهاى او)سوى او  

مند سازد و به هر صاحب فضلى فضلش را بدهد و اگر  خوبى تا زمان معلومى بهره 

دا است  بازگشت شما پيش خ(  ۳.)ترسميروگردان شويد من بر شما از عذاب روز بزرگ م 

شوند تا خودشان را از او  يها كه خم م بدانيد آن(  ۴.)و او بر هر كارى توانا است

خدا آنچه را پنهان يا آشكار    ،كشند ي مخفى سازند، و وقتى لباسشان را به سرشان م

 ( ۵.)ها است كامالً آگاه استداند چون او به آنچه در سينه ي كنند ميم

  

  

كه  را ى  ي او قرارگاه و جا. ست، بر عهده خداستاى كه در زمين اخوراك هر جنبنده  

ها و  اوست كه آسمان (  ۶.)داند و همه در كتاب روشنى وجود دارديشود م يسپرده م 

او روى آب است تا شما را امتحان كند    شآفريد و عر (  مرحله ) زمين را در شش روز 

ن  ها بگويى كه شما بعد از مرد كه كار كدام يك از شما بهتر است و اگر به آن 

ها را  اگر عذاب آن (  ۷.)اين سحر آشكارى است:  گويند يشويد، حتمًا كفار م ي زنده م

گويند كه چه چيزى از آن جلوگيرى  ي براى مدت محدودى عقب بياندازيم، حتمًا م

شود  ي ها برگردانده نمها وارد شود، ديگر از آن كرده؟ بدانيد روزى كه عذاب بر آن 

اگر به انسان  ( ۸.)گيرديها را فرام ست، آنها او همان عذابى كه مورد تمسخر آن 

رحمتى از طرف خودمان بچشانيم و بعد آن را از او بگيريم نااميد و ناسپاس  

و اگر بعد از سختى كه به او رسيده نعمتى به او بچشانيم، حتمًا  ( ۹.) شود يم

غير از  (  ۱۰.) كندي ها از من دور شده، چون خوشحال است و افتخار مي بد: گويديم

ها آمرزش الهى و پاداش بزرگى  آن .  اند ه صبر داشته و كار درست كرده كي كسان

شود ترك  يكه به تو وحى م راشايد تو بعضى از چيزهايى (  ، اى پيغمبر( )۱۱.) دارند 

چرا گنجى براى او فرستاده نشده و يا   که گويند يكه م خاطر اين به ، اتكنى و سينه 

دهنده هستى و خدا  ، تو فقط بيم ( ىدلگير شو )تنگ شود    ،اى با او نيامده است فرشته 

 ( ۱۲.)وكيل بر هر كارى است 

  

  

گوييد ده سوره  ي اگر راست م:  بگو . پيغمبر اين آيات را سر هم كرده:  گويند ييا م  

توانيد غير از خدا براى  يهر كس را هم كه م  ، مثل اين آيات سر هم كرده بياوريد

آن به علم الهى نازل شده    اگر قبول نكردند بدانيد كه( ۱۳.) اين كار دعوت كنيد 

چون و چراى دستورهايش  يكه شما بنده و مطيع محض و ب يكس )و بدانيد كه معبودى  

(  ۱۴)شويد؟ يم ( مسلمان ) پس آيا شما تسليم خدا . غير از او وجود ندارد(  باشيد 

كه زندگى دنيا و زينت آن را بخواهد، مطابق كارى كه در آن راه كرده به او  ي كس

ها كسانى هستند كه در  آن ( ۱۵.)شوديها كم داده نم ورد به آن دهيم و در آن ميم

اند از  قيامت چيزى غير از آتش جهنم ندارند و تمام كارهايى كه در دنيا كرده 

كه بر دليل روشنى از  ي آيا كس( ۱۶.)اند باطل است بين رفته و كارهايى كه كرده 

او كتاب موسى امام   و قبل از   ،خواند يو شاهدى از خودش آن را م ، باشديخداوندش م 

هر كس از دستجات كه  .  آورند يها به آن ايمان م گويد؟ آن ي دروغ م ، و رحمت بود

آن حقيقتى از  . از درستى آن در ترديد نباش. گاه او استقبول نكند جهنم وعده 

تر از كسى است  چه كسى ظالم (  ۱۷.) آورند ي خداوند تو است ولى بيشتر مردم ايمان نم

؟ چنين افرادى به خداوندشان عرضه  (افترا بزند ) نسبت دهدكه دروغى را به خدا  

.  ها كسانى هستند كه بر خداوندشان دروغ بستنداين : گوينديشوند و شاهدها م يم

افراد ظالمى كه مردم را از راه  ( ۱۸.) بدانيد كه لعنت خدا بر افراد ظالم است 

 ( ۱۹.)ندروند و منكر آخرت هستيساختن آن م دارند و دنبال منحرف ي خدا بازم

  



  

ها  عذاب آن . كنند و اوليايى غير از خدا ندارنديها خدا را در زمين عاجز نم آن  

(  ۲۰.) ديدند يبشنوند و آن را نم (  حقيقت را )توانستند  يها نم آن .  شود يدوبرابر م 

اند  و آنچه به هم بافته ( انددچار عذاب كرده )اند  ها خودشان را دچار ضرر كرده آن 

افرادى كه  (  ۲۲.)ها در آخرت زيانكارترين افراد هستندآنناچار ( ۲۱.)گم شده

ايمان آوردند و كار درست كردند و نسبت به خدا متواضع بودند اهل بهشت هستند و  

حكايت دو دسته مثل كور و كر با بينا و شنوا  (  ۲۳.) هميشه در آن خواهند بود 

نوح را پيش  (  ۲۴)كنيد؟ يها با هم مساوى هستند؟ آيا توجه پيدا نم آيا آن .  است 

فقط  (  ۲۵.) دهم يمن شما را به طور آشكاري بيم م: ها گفتقومش فرستاديم و به آن 

كس و هيچ مقامى غير از خدا  چون و چراى هيچ ي مطيع محض و ب) خدا را بندگى كنيد 

:  سران كافر قومش گفتند ( ۲۶.)ترسميمن بر شما از عذاب روز دردناك م  ،( نباشيد

عقل  بينيم و پيروان تو را افرادى فرومايه و كم ي تو را انسانى مثل خودمان م

كنيم شما افراد  يبلكه گمان م  ، بينيميبراى شما امتيازى بر خودمان نم   ،بينيم يم

گوييد اگر من بر دليل روشنى  ي چه م ،اى قوم من : نوح گفت( ۲۷.)دروغگويى هستيد

يده است،  از خداوندم باشم و به لطف خودش رحمتى به من كرده باشد كه بر شما پوش

 ( ۲۸) كنيم؟آيد ما شما را به آن وادار  ي كه شما از آن خوشتان نمي آيا در حال

  

  

پاداش من با خدا است و  .  خواهم يخاطر رسالتم مزدى از شما نم اى قوم من، من به  

ها خداوندشان را مالقات  آن .  كنم ياند از خود دور نم من كسانى را كه ايمان آورده 

ها را از خود برانم  اگر من آن ( ۲۹.)بينم ي اد نادانى مولى شما را افر  ، كننديم

گويم  ي به شما نم( ۳۰)كند؟ آيا متوجه نيستيد؟ يچه كسى مرا در مقابل خدا يارى م 

و   ، امگويم كه من فرشته ي و نم ، دانمي غيب هم نم  ،هاى خدا پيش من است كه گنج 

ها خيرى  به آن گويم كه خدا هرگز يكه در پيش چشم شما خوار هستند نم يدرباره كسان 

ها را از خود  اگر من آن  ، ها است بهتر خبر داردخدا از آنچه در دل آن . رساندي نم

كردى و  (  بگومگو )اى نوح، با ما بحث  : گفتند(  ۳۱.) برانم از ستمگران خواهم بود 

دهى براى ما  يگويى عذابى را كه وعده م ي اگر راست م  ،زياد بگومگوكردى 

توانيد  ي آورد و شما نميخواهد آن را براى شما م اگر خدا ب: نوح گفت(  ۳۲.) بياور 

اگر خدا بخواهد شما را به اشتباه اندازد، اگر چه من  ( ۳۳.) جلوى آن را بگيريد 

اختيار شما  صاحب . كردن من نفعى براى شما ندارد بخواهم شما را نصيحت كنم، نصيحت 

به هم   ها را اين حرف : گويندي آيا م( ۳۴.)شويديخداست و پيش او برگردانده م 

ها را به هم بافته باشم، گناهش بر عهده من است و من از  اگر من آن : بافته؟ بگو

هايى كه  به نوح وحى شد كه غير از آن ( ۳۵.) هستم   کناركنيد بريهايى كه شما م گناه 

آورد، بنابراين از كارهايى كه  ياند كسى از قومت به تو ايمان نم ايمان آورده 

و كشتى را زير نظر و وحى ما بساز و در مورد  ( ۳۶). اند غمگين نباشها كرده آن 

 ( ۳۷.)ها غرق خواهند شدآن .  ستمكاران با من حرف نزن 

  

  

گذشتند او را مسخره  ي ساخت، هر وقت سران قومش از كنار او مي نوح كشتى را م 

ما هم شما را مسخره خواهيم كرد   ، كنيدي اگر ما را مسخره م: نوح گفت.  كردند يم

خواهيد دانست عذاب خواركننده به چه كسى  ( ۳۸.)كنيديرا مسخره م  طور كه ما همان 

تا وقتى كه فرمان ما صادر  (  ۳۹.) خواهد رسيد و عذاب دايمى بر او وارد خواهد شد 

ات و  از هر زوجى دوتا و خانواده :  به نوح گفتيم. شد و آب از تنور فوران كرد

.  باره او تصميم گرفته شدهكه قبالً دريافراد باايمان را سوار كن، به غير از كس 

سوار  :  نوح گفت ( ۴۰.) افرادى كه به او ايمان آورده بودند فقط تعداد كمى بودند 

خداوند من آمرزنده    ،خدا است  نام به  كردن و لنگرانداختن آن آن شويد، حركت 

نوح پسرش را  .  برد ي ها را مكشتى در ميان موجى به بلندى كوه آن ( ۴۱.)مهربان است

ها  ايمان ي پسرم با ما سوار شو و از ب  :ايستاده بود صدا زد و گفت كه در كنارى 

:  نوح گفت . كنديمرا از آب حفظ م  ،برم يبه كوهى پناه م : پسرش گفت( ۴۲.)نباش

كه انسان را از فرمان خدا حفظ كند  يكه خدا به او رحم كرده، كسيجز كس امروز به 

اى زمين  : گفته شد( ۴۳.)ها قرار گرفت و پسرش غرق شدموج بين آن . وجود ندارد

آب فروكش كرد و كار تمام شد و كشتى بر كوه  .  و اى آسمان نبار   ،آبت را ببلع 

دور  (  از رحمت خدا) كنند ي مردمى كه ظلم م:  جودى قرار گرفت و گفته شد 

خداوندا، پسرم از خانواده من است و  : نوح خداوندش را صدا زد و گفت (  ۴۴.) باشند 

 ( ۴۵.)اىكننده حكم  وعده تو حق است و تو بهترين 

  

  



او بدكار است، بنابراين درباره    ،اى نوح، او از خانواده تو نيست: خدا گفت 

(  ۴۶.) كنم كه نادان نباش ي من به تو نصيحت م  ،دانى از من چيزى نخواه ي آنچه كه نم

  ، برمي دانم از تو بخواهم به تو پناه ميكه چيزى را كه نم من از اين :  نوح گفت 

اى  :  گفته شد ( ۴۷.) و به من رحم نكنى از زيانكاران خواهم بود اگر مرا نيامرزى 

.  پياده شو ، هايى كه با تو هستندبر خودت و گروه   ،هاى ما نوح، با سالمتى و بركت

كنيم و بعد از طرف ما عذاب  يمند م هايى خواهند بود كه ايشان را بهره ها امت آن 

.  كنيم ي ب است كه به تو وحى ماين از اخبار غي (  ۴۸.) ها خواهد رسيد دردناكى به آن 

تو و قومت قبالً از آن اطالع نداشتيد، بنابراين صبر كن چون عاقبت به نفع افراد  

اى قوم  : او گفت. به سوى قوم عاد برادرشان هود را فرستاديم ( ۴۹.)پرهيزکار است

كه در مقابل او احساس و ابراز كوچكى كنيد  ي كس)معبودى  . من، خدا را بندگى كنيد

غير از او براى شما وجود  ( دستورهاى او بدون چون و چرا پيروى كنيدو از  

اى قوم  (  ۵۰(.) چون معبودى جز او وجود ندارد ) كنيد ي شما دروغ سر هم م.  ندارد 

مزد من فقط بر عهده خدايى است كه  .  خواهمي كردن شما مزدى نممن، من براى هدايت 

از  ( گناهان گذشته خودتان خاطر به ) اى قوم من، ( ۵۱)فهميد؟ يآيا نم .  مرا آفريد 

خداوندتان آمرزش بطلبيد و به اطاعت از دستور و نظر او برگرديد تا آسمان  

كارانه از اين كار  باران زيادترى ببارد و نيروى شما را بيشتر كند و گناه 

  ، براى ما نياوردى( اىمعجزه ) اى هود، دليل روشنى : گفتند( ۵۲.)روگردان نباشيد

هاى تو را قبول  داريم و حرف يست از خدايان خودمان برنم هاى تو د ما با حرف 

 ( ۵۳.)نداريم

  

  

من خدا  : هود گفت. اندبعضى از خدايان ما آسيبى به تو رسانده :  گوييم يما فقط م  

سازيد بركنار و  يگيرم و شما هم شاهد باشيد كه من از آنچه شريك او ميرا شاهد م 

من به  ( ۵۵.)كشيد و به من مهلت ندهيداى كه داريد برايم ب هر نقشه ( ۵۴.)بيزارم

كه  اى نيست مگر اين هيچ جنبنده . اماختيار من و شماست توكل كرده خدايى كه صاحب 

اگر قبول نكنيد، من  (  ۵۶.) خداى من بر راه راست است . زمامش به دست خداست

ام و خداى من قوم  ام انجام داده اى را كه براى آن نزد شما فرستاده شده وظيفه 

خداى من حافظ هر  .  زنيد ي اى به او ضرر نمكند و شما ذره ي رى را جانشين شما مديگ 

هود و كسانى را كه با او ايمان آورده    ،چون فرمان ما صادر شد ( ۵۷.)چيزى است

اين  (  ۵۸.) ها را از عذاب سخت رهانيديم بودند به رحمت خودمان نجات داديم و آن 

و از پيغمبران خدا اطاعت نكردند و  قوم عاد است كه منكر آيات خداوندشان شدند 

در اين دنيا و روز قيامت لعنت  (  ۵۹.) جويى پيروى كردنداز فرمان هر مستبد ستيزه 

   ، بدانيد كه قوم عاد منكر خدايشان شدند، و لعنت بر عاد. به دنبال خود داشتند 

:  ها گفتبراى قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم كه به آن (  ۶۰.) قوم هود است 

او شما را  .  معبودى غير از او براى شما نيست   ،اى قوم من، خدا را بندگى كنيد 

از زمين آفريد كه آن را آباد كنيد بنابراين از او طلب آمرزش كنيد و به سوى  

اى  : گفتند(  ۶۱.)كندي چون خداوند من نزديك است و دعا را اجابت م ، او برگرديد

ما را از عبادت آنچه پدرانمان  آيا   ،صالح، قبل از اين به تو اميد داشتيم 

كنى كامالً شك  يما به اين چيزى كه ما را به آن دعوت م   ؟كنى ي كنند نهى ميعبادت م 

 ( ۶۲.) داريم 

  

  

اى قوم من، اگر من بر دليل روشنى از خداوندم باشم و از لطف خودش  :  صالح گفت  

سى مرا در  چه ك   ،گوييد؟ اگر نافرمانى او را بكنمي رحمتى به من كرده باشد، چه م

اى قوم من، اين شتر  (  ۶۳.) افزاييد يكند؟ شما جز ضرر بر من نم ي مقابل خدا يارى م

بگذاريد در زمين خدا  . اى براى شما وجود دارددر آن نشانه . ماده مال خداست

به زودى دچار عذاب  ( اگر آن را اذيت كنيد)بچرد و آزارى به او نرسانيد، چون  

هاى خود  سه روز در خانه : ها گفتصالح به آن .  شتند ها شتر را ك آن (  ۶۴.) خواهيد شد 

چون فرمان ما صادر شد، به لطف خودمان  ( ۶۵.)زندگى كنيد، اين وعده دروغى نيست

صالح و افرادى را كه با او ايمان آورده بودند از خوارى آن روز نجات داديم،  

شدند  (  آسا صداى رعد) ستمكاران دچار صيحه ( ۶۶.)چون خداوند تو قوى و توانا است

كه هرگز در آنجا  مثل اين ( ۶۷.)هايشان از پا درآمدند و صبحگاهان در خانه 

بدانيد كه قوم ثمود لعنت  . بدانيد كه قوم ثمود منكر خداوندشان شدند. اندنبوده 

ابراهيم  .  سالم :  فرستادگان ما براى ابراهيم مژده آوردند و گفتند ( ۶۸.)شدند

چون ديد  (  ۶۹.) ها آورد م گوساله بريانى براى آن طولى نكشيد كه ابراهي . سالم:  گفت 

شود فكر كرد كه نظر خوبى ندارند و احساس  ي ها براى خوردن آن دراز نمهاى آن دست 

(  ۷۰.) ايم ما به سوى قوم لوط فرستاده شده   ،نترس :  ها گفتند آن. ها كردترسى از آن 



يعقوب را به او  ما مژده اسحاق و بعد از او . زن ابراهيم كه ايستاده بود خنديد

 ( ۷۱.) داديم 

  

  

زايم؟  ي اى مكه پيرم و شوهرم هم پير است بچه يواى بر من، آيا من در حال : گفت 

كنى؟ رحمت خدا و  ي آيا از كار خدا تعجب م: ها گفتندآن ( ۷۲.) اين چيز عجيبى است 

وقتى  ( ۷۳.)براستى خدا ستوده و بزرگوار است. خانواده شماست شامل حال بركاتش  

كردن درباره قوم لوط  اهيم از بين رفت و مژده به او رسيد، با ما به بحث ترس ابر 

اى  :  گفتند ( ۷۵.)كننده بود چون ابراهيم بردبار و دل رحم و بازگشت ( ۷۴.)پرداخت

چون فرمان خداوندت صادر شده و عذاب حتمى كه ردشدنى    ،ابراهيم، از اين بگذر

ها  ن ما پيش لوط آمدند، براى آن چون فرستادگا(  ۷۶.) ها خواهد آمد نيست براى آن 

(  ۷۷.)امروز روز سختى است:  گفت . ها را نداشتچون قدرت حمايت از آن   ،ناراحت شد 

لوط  . كردندي م(  بازىهمجنس ) قوم او با سرعت به طرف او آمدند و قبالً كارهاى زشت 

د،  تر هستنها براى شما پاك آن   ،ها دختران من هستند اى قوم من، اين :  ها گفت به آن 

اى در بين شما  آيا مرد فهميده   ،از خدا بترسيد و مرا پيش مهمانانم خوار نكنيد 

دانى چه  يدانى كه ما حقى در مورد دختران تو نداريم و م ي م:  گفتند ( ۷۸)نيست؟ 

توانستم به  يكاش نيرويى در مقابل شما داشتم يا م : لوط گفت( ۷۹.)خواهيميم

اى لوط، ما فرستادگان خداوند  : فتندمهمانان گ ( ۸۰.)گاه محكمى پناه ببرمتكيه 

ات را در پاسى از شب  بنابراين خانواده   ،ها به تو دسترسى ندارند آن  ، تو هستيم

حركت بده و كسى از شما به پشت سرش نگاه نكند، مگر همسرت، چون او به عذاب  

پس عجله  ) آيا صبح نزديك نيست؟ .  ها هم صبح استموعد آن .  شود يها گرفتار م آن 

 ( ۸۱(.) كن

  

  

ها پى در پى بارانى از  شهر را زير و رو كرديم و بر آن  ، چون فرمان ما صادر شد 

چنين عذابى  . هايى كه پيش خداوندت نشاندار بودسنگ ( ۸۲.)هاى گلى بارانديم سنگ 

شعيب  . و به شهر مدين برادرشان شعيب را فرستاديم(  ۸۳.) از ستمكاران دور نيست

  ،( بنده كسى جز خدا نباشيد) را بندگى كنيد   اى قوم من، خدا:  ها گفت به آن 

كه اليق آن باشد كه در مقابلش احساس و ابراز كوچكى كنيد و بدون  ي كس)معبودى  

و از پيمانه و ترازو    .جز او وجود ندارد ( چون و چرا از دستورهايش اطاعت كنيد

مه  بينم و براى شما از عذاب روزى كه ه يمن وضع مالى شما را خوب م . كم نگذاريد

عدالت كامل بدهيد و    بهپيمانه و وزن را   ،اى قوم (  ۸۴.) ترسميگيرد م ي را دربرم

اگر ايمان داشته  (  ۸۵.) از حق مردم چيزى كم نگذاريد و در زمين خرابكارى نكنيد 

گذارد برايتان بهتر است، و من  يسود حاللى كه خدا براى شما باقى م   ،باشيد 

دهد كه ما  ي يا نمازت به تو دستور ماى شعيب، آ: گفتند(  ۸۶.)نگهبان شما نيستم

خواهد در  يپرستيدند دست برداريم؟ يا آنطور كه دلمان م ي از آنچه پدرانمان م

ها  اين حرف . )اى هستى اموال خودمان دخل و تصرف نكنيم؟ تو آدم بردبار و فهميده 

گوييد اگر من بر دليل  ي نظر شما چيست و چه م: شعيب گفت( ۸۷(.) از تو بعيد است

از خداوندم باشم و خدا رزق خوبى از جانب خودش روزى من ساخته باشد؟ من  روشنى 

من جز اصالح  . كنم با شما مخالفتى بكنمي خواهم در آنچه شما را از آن نهى مي نم

خواهم، آن هم تا آنجا كه از دستم برآيد و موفقيت من در اين كار با  يچيزى نم 

 ( ۸۸.)گردميام و به سوى او برم بر او توكل كرده .  خدا است 

  

  

اى قوم من، مخالفت با من شما را به كارى واندارد كه مثل مصيبتى كه به قوم   

اى  قوم لوط هم از شما چندان فاصله .  نوح و هود و صالح وارد شد به شما هم برسد

طلب آمرزش  (  پرستى خودتان خاطر گناهان گذشته و بت به ) از خداوندتان ( ۸۹.)ندارند

كنندگان  او برگرديد، چون خداوند من مهربان و دوستدار توبه كنيد و به اطاعت از  

فهميم و  ي زنى نمي هايى كه ماى شعيب، مقدار زيادى از اين حرف : گفتند(  ۹۰.) است 

كرديم  ي بينيم، اگر خانواده تو نبودند تو را سنگسار مي تو را در بين خود ضعيف م

پيش شما بيشتر از خدا  آيا خانواده من  :  شعيب گفت (  ۹۱.) و تو تسلطى بر ما ندارى 

؟  خداوند  ( توجهى به خدا نداريد)ايد  قدرت دارند كه خدا را پشت سر خود انداخته

اى قوم من، هر كارى كه از  ( ۹۲.)كنيد اطالع كامل دارد ي من از كارهايى كه م

كنم و در آينده خواهيد دانست كه  يمن هم كار خودم را م   ،آيد بكنيدي دستتان برم

  ،شما انتظار بكشيد . آيد و دروغگو كيستيه است سراغ چه كسى م عذابى كه خواركنند 

چون فرمان ما صادر شد با رحمت خودمان شعيب و  ( ۹۳.)كشمي من هم با شما انتظار م

كسانى را كه با او ايمان آورده بودند نجات داديم و صداى رعد شديدى كسانى را  

كه  مثل اين ( ۹۴.) مدند هايشان از پا درآ كردند در بر گرفت و در خانه ي كه ظلم م



همانگونه كه قوم ثمود نابود   ، بدانيد مدين نابود شد. انداصالً در آن نبوده 

سران  .  موسى را با آيات و دليل روشن پيش فرعون و سران قومش فرستاديم ( ۹۵.)شد

 ( ۹۷و    ۹۶.)در صورتى كه دستور او درست نبود ، قومش از دستور فرعون پيروى كردند

  

  

جهنم جاى  . كنديها را وارد آتش جهنم م كند و آن ي لوى قومش حركت مروز قيامت ج 

دور  )ها در دنيا و روز قيامت لعنت  آن (  ۹۸.) باشد ي بدى براى واردشوندگان آن م

(  ۹۹.)ها داده شدهبد چيزى به آن .  را به دنبال خود دارند( بودن از رحمت خدا

مقدارى  . گوييميى تو م اين قسمتى از خبر مردم شهرها است كه داستان آن را برا 

ها ظلم  ما به آن (  ۱۰۰.)ها ويران شدهها هنوز سرپا است و مقدارى از آن از آن 

و وقتى فرمان خداوندت صادر شد،  . ها به خودشان ظلم كردندنكرديم ولى آن 

ها نيامدند و  اى به كار آنخواندند، ذره ي خدايانى كه به غير از خدا به كمك م

مجازات خداوند تو وقتى كه  ( ۱۰۱.)ها نيفزودندآن   چيزى غير از نابودى بر

عذاب خدا بسيار  . شهرهايى را كه ستمگر بودند دچار عذاب كرد به اين ترتيب بود

اى  ترسد، نشانه يكه از عذاب آخرت مي ها براى كسدر اين سرگذشت (  ۱۰۲.)دردآور است

است  شوند و روزى ي روز آخرت روزى است كه مردم در آن جمع م.  وجود دارد 

وقتى آن روز  ( ۱۰۴.)اندازيمي ما فقط آن را تا مدت محدودى عقب م( ۱۰۳.) ديدنى 

اى  اى بدبختند و عده در آن روز عده . كنديكس جز با اجازه خدا صحبت نم بيايد، هيچ 

تا  ( ۱۰۶.) ها در آتش هستند و در آن فرياد و ناله دارند اما بدبخت (  ۱۰۵.)خوشبخت

در آن خواهند بود مگر تا آنجا كه خداوندت   ها و زمين باقى است وقتى آسمان 

ها  ها تا آسمان اما خوشبخت ( ۱۰۷.) كند يچون خداوندت هر كارى كه بخواهد م. بخواهد

بخشش  . و زمين وجود دارد در بهشت باقى خواهند بود، تا وقتى كه خداوندت بخواهد

 ( ۱۰۸.) شدنى نيستخداوندت قطع 

  

  

ها فقط چيزهايى را كه پدرانشان  آن .  يد نباشپرستند دچار ترد ي ها ماز آنچه اين  

ها خواهيم  ما سهم ايشان را بدون نقص به آن . كننديپرستيدند عبادت م يقبالً م 

اگر سخن قبلى  . به موسى كتاب داديم، اما درباره آن اختالف بوجود آمد( ۱۰۹.) داد 

شك  ها شديدًا درباره آن دچار  آن .  شد ي ها قضاوت مخداوندت نبود در ميان آن 

ها خواهد  ها را به طور كامل به آن خداوندت حتمًا جزاى اعمال آن ( ۱۱۰.) هستند 

طور كه به تو دستور داده شده،  همان (  ۱۱۱.)كنند آگاه استياو از آنچه م .  داد 

كه با تو توبه كردند استقامت داشته باشيد و طغيان نكنيد، چون  يخودت و كسان 

و تمايلى به افراد ظالم پيدا  ( ۱۱۲.)كنيد خبر دارديخدا از كارهايى كه م 

شويد و غير از خدا مددكارى براى شما وجود نخواهد  ينكنيد، چون دچار آتش جهنم م 

اى از شب  نماز را در دو طرف روز و پاره ( ۱۱۳.) داشت و به شما كمكى نخواهد شد 

اين تذكرى است براى افرادى  .  برد يها را از بين م يها، بد يمسلمًا خوب . برپا دار

استقامت داشته باش، چون خدا پاداش نيكوكاران را  (  ۱۱۴.)پذيرند ي ذكر را مكه ت

جز عده محدودى كه ما  به  ، هايى گذشتهچرا در بين امت ( ۱۱۵.) برد ياز بين نم 

افراد عاقلى نبودند كه مردم را از فساد در زمين نهى كنند؟    ،نجاتشان داديم 

كار  ديم رفتند و گناه ها دا ورى از نعمتى كه به آن ستمكاران دنبال بهره 

خداوند تو شهرهايى را كه مردم آن درستكار باشند، از روى ظلم  ( ۱۱۶.) بودند 

 ( ۱۱۷.)كندي نابود نم

  

  

ها هميشه با هم اختالف  كرد ولى آن ي خواست مردم را امت واحدى مي اگر خداوندت م 

ا براى  و خدا مردم ر.  ها لطف كرده باشد كه خداوندت به آن يمگر كسان( ۱۱۸.) دارند 

سخن خداوندت قطعى است كه حتمًا جهنم را از  .  آفريده است ( مختلف بودن)همان  

هايى را براى تو نقل  از اخبار پيغمبران، داستان (  ۱۱۹.)كنميها پر م ها و آدم جن 

ها حقيقت وجود دارد و پند و  در اين داستان .  كنيم كه دلت را با آن محكم كنيم يم

تا آنجا  :  به افرادى كه ايمان ندارند بگو ( ۱۲۰.) ت تذكرى براى افراد باايمان اس

و منتظر باشيد، ما هم  ( ۱۲۱.) كنيم ي ما هم كار خود را م  ،توانيد عمل كنيدي كه م

در اختيار خداست و تمام كارها به او    زمينها و غيب آسمان (  ۱۲۲.)منتظريمو

چون و  ي بنده و مطيع محض و ب)بنابراين فقط او را بندگى كن    ،شود يبرگردانده م 

خداوندت از كارهايى كه  .  و بر او توكل كن (  كس جز او نباش چراى دستورهاى هيچ 

 ( ۱۲۳.)كنيد غافل نيستيم
 

 (۱۲)سوره يوسف     
 مكى و شامل يكصد و يازده آيه     



 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ا آن  ما قرآن را به زبان عربى نازل كرديم ت( ۱.) اين آيات كتاب روشن است . الر 

كردن اين  يما با وح ( ،اى پيغمبر ( )۲(.) چون زبان مردم عربى بود) را بفهميد 

كنيم، در صورتى كه قبالً از آن  ي قرآن به تو، بهترين داستان را برايت نقل م

پدر، من خواب ديدم كه يازده  :  هنگامى كه يوسف به پدرش گفت (  ۳.)اطالعى نداشتى

 ( ۴.) ندكردي ستاره و خورشيد و ماه به من سجده م

  

  

  ، كشنديفرزندم، خوابت را به برادرانت نگو چون نقشه بدى براى تو م :  پدرش گفت  

گزيند و  ي خداوندت به اين ترتيب تو را برم( ۵.) چون شيطان دشمن آشكار انسان است 

(  پدرت ) دهد و نعمتش را بر تو و خانواده يعقوب ي تعبير خواب را به تو ياد م

 بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرده بود، چون  طور كه قبالً همان . كندي تمام م

ها و  نشانه )در داستان يوسف و برادرانش آياتى  (  ۶.)خداوند تو دانا و حكيم است

يوسف و  : هنگامى كه برادرانش گفتند( ۷.) كنندگان وجود دارد براى سؤال ( عالماتى

ما افراد   در صورتى كه   ،تر هستند پيش پدرمان از ما محبوب(  بنيامين )برادرش  

يوسف را بكشيد يا در سرزمين  ( ۸.) پدرمان كامالً در اشتباه است . نيرومندى هستيم

بياندازيد، آن وقت توجه پدرتان كامالً به شما خواهد بود و بعد از آن   ( ديگری)

يوسف را  :  گفت ( روبين پسر ارشد يعقوب)ها  يكى از آن (  ۹.)هاى درستكارى باشيدآدم 

اى او  او را در ته چاهى بياندازيد تا قافله ( كارى بكنيدخواهيد ياگر م )  ،نكشيد 

پدر، چرا درباره يوسف به  : برادران گفتند( ۱۰(.)و با خود ببرد ) را پيدا كند 

فردا او را با ما بفرست تا در  (  ۱۱.)ما اطمينان ندارى؟ ما خيرخواه او هستيم

وقتى او  :  وب گفت يعق(  ۱۲.) كنيم ي ما از او محافظت م. چمن صحرا بگردد و بازى كند

ترسم كه شما از او غافل بشويد و گرگ او را  ي شوم و ميرا ببريد من غمگين م 

كه ما قدرتمند هستيم، آن وقت  ي اگر گرگ او را بخورد در حال: گفتند(  ۱۳.) بخورد 

 ( ۱۴.) ما از زيانكاران خواهيم بود 

  

  

د، به يوسف  شدند كه او را به ته چاه بياندازن( عقيدههم )چون او را بردند و   

ها اين را  ها را به نتيجه اين كارشان آگاه خواهى كرد و آن وحى كرديم كه آن 

(  ۱۶.) كردند پيش پدر آمدند ي كه گريه ميبرادران در حال  ، شب( ۱۵.)دانندي نم

هايمان  پدر ما رفتيم كه با هم مسابقه بدهيم و يوسف را پيش اسباب :  گفتند 

گوييم، حرف ما را  يا وجودى كه راست م دانيم، ب ي م.  گذاشتيم و گرگ او را خورد 

يعقوب  .  پيراهن يوسف را آلوده با خون ساختگى پيش پدر آوردند (  ۱۷.) كنى يقبول نم 

نفس شما كار زشتى را در نظرتان زيبا ساخته است، پس غير از صبرى نيكو  :  گفت 

چون به خواب  ) گوييد بايد كمك خواست ياى نيست و از خدا براى اين چيزى كه مچاره 

او  . اى آمد و مسؤول تهيه آب خود را فرستادندقافله (  ۱۸(.)وسف ايمان داشت ي

مژده، اين  :  فرياد زد ( چون متوجه يوسف شد)دلوش را به چاه انداخت كه آب بكشد،  

دانست چه  ي او را به عنوان كااليى پنهان كردند، در صورتى كه خدا م. يك پسر است

اى به  فروختند چون عالقه  ، ه چند درهميوسف را به قيمت كمى، ب ( ۱۹.)كننديكار م 

از او  :  كسى از اهالى مصر كه او را خريده بود به زنش گفت ( ۲۰.)يوسف نداشتند

ما به  .  خوب نگهدارى كن شايد براى ما مفيد باشد يا او را به فرزندى قبول كنيم 

.  اين شكل يوسف را در زمين به قدرت رسانديم تا تعبير خواب را به او ياد دهيم

چون يوسف به  ( ۲۱.) دانند يولى بيشتر مردم اين را نم  ، داوند بر كارش مسلط استخ

طور به نيكوكاران پاداش  ما اين .  حد رشد رسيد به او حكمت و دانش عطا كرديم

 ( ۲۲.)دهيميم

  

  

اش بود خواست از او كامجويى كند، لذا درها را بست و  زنى كه يوسف در خانه 

اختيار من است و منزلتى نيكو  برم كه صاحب ي پناه م به خدا : يوسف گفت. بيا:  گفت 

همسر اربابش  ( ۲۳.) كند يكنند رستگار نم يبه من عطا كرده، او كسانى را كه ظلم م 

.  كرد ياگر يوسف برهان خداوندش را نديده بود او هم قصد وى را م .  قصد او را كرد 

ندگان مخلص  ما به اين ترتيب بدى و بدكارى را از او برگردانديم، چون او از ب

و  ( يوسف براى فرار و زن براى گرفتن او) هر دو به طرف در دويدند ( ۲۴.)ما بود

مجازات  :  زن گفت . دم در شوهر زن را يافتند. کرداز پشت پاره  رايوسف پيراهن  

كه به زن تو نظر بد داشته باشد چه چيزى غير از زندان يا عذاب دردناك  ي كس

شخصى از خانواده زن  . من رابطه داشته باشد خواست با ي او م:  يوسف گفت (  ۲۵) است؟

گويد و يوسف  يشهادت داد كه اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد، زن راست م 



گويد و  يو اگر پيراهن او از پشت پاره شده باشد، زن دروغ م (  ۲۶.) گويد ي دروغ م

:  فت چون شوهر زن ديد كه پيراهن يوسف از پشت پاره شده گ (  ۲۷.)گويدييوسف راست م 

(  ۲۸.)هاى شما بزرگ استي بازهاى فريبكارانه شما زنان است، حقه اين كار از نقشه 

خاطر گناهت از خدا طلب آمرزش كن، چون  يوسف، از اين پيشامد بگذر و اى زن، به 

خواسته از غالمش  يزن عزيز م:  بعضى از زنان در شهر گفتند (  ۲۹.)اىتو خطاكار بوده 

 ( ۳۰.)بينيميما او را كامالً در گمراهى م   عاشق غالمش شده،.  كامجويى كند 

  

  

و  ( دعوتشان كرد)ها فرستاد  چون زن عزيز حرف ايشان را شنيد، كسى را پيش آن  

ها كاردى داد و به يوسف  گاهى آماده كرد و به دست هر يك از آن ها تكيه براى آن 

كه تصور  ن باالتر از آ) چون يوسف را ديدند در نظرشان بزرگ .  ها برو پيش آن :  گفت 

، اين بشر نيست،  « خدا پاك است »: هايشان را بريدند و گفتندآمد و دست (  كردند يم

خاطر او  اين همان كسى است كه به :  زن عزيز گفت(  ۳۱.) اين فرشته بزرگوارى است 

به  را اگر آنچه  . ولى او خوددارى كرد  ، من از او كام خواستم. كرديدي مرا مالمت م

:  يوسف گفت ( ۳۲.)زندانى و خوار خواهد گرديد دهم انجام ندهد، ي او دستور م

دوست   ، كننديخداوندا، من زندان را بيشتر از انجام كارى كه مرا به آن دعوت م 

شوم و از  يها كشيده م ها را از من دفع نكنى به اطاعت آن اگر نقشه پليد آن . دارم

  ،دفع كرد ها را خداوندش دعايش را اجابت كرد و نقشه آن ( ۳۳.) نادانان خواهم بود 

ها  كه داليل پاكدامنى يوسف براى آن بعد از اين (  ۳۴.) چون او شنوا و دانا است 

با يوسف دو جوان وارد  (  ۳۵.) تصميم گرفتند او را مدتى زندانى كنند  ، آشكار شد

من  : ديگرى گفت. گيرميمن خواب ديدم كه شراب م : ها گفتيكى از آن . زندان شدند

تأويل آن  . خورنديبرم و پرندگان از آن م ي ته و مخواب ديدم كه نان روى سرم گذاش

قبل از  : يوسف گفت(  ۳۶.) بينيم يزيرا تو را آدم نيكوكارى م  ، را براى ما بگو

اين  . گويميكه غذاى روزانه شما را بياورند، تأويل خواب شما را به شما م اين 

كه  من دين كسانى را .  تأويل خواب از چيزهايى است كه خداوندم به من ياد داده 

 ( ۳۷.)امبه خدا ايمان ندارند و منكر آخرت هستند ترك كرده 

  

  

سزاوار ما نيست كه  . كنمي و از دين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى م 

اين از لطف خدا به ما و تمام مردم است، ولى بيشتر  .  چيزى را شريك خدا سازيم 

هاى مختلف  آيا ارباب  زندان من، اى دوستان هم (  ۳۸.) كنند يمردم سپاسگزارى نم 

هايى را كه خودتان و پدرانتان  شما اسم ( ۳۹)بهترند يا خداى واحد توانا؟ 

حكم فقط متعلق  . خدا هيچ دليلى براى آن نازل نكرده.  كنيد يايد بندگى م گذاشته 

بنده و مطيع محض و بى چون و  )به خداست، امر كرده كه فقط او را بندگى كنيد  

ولى بيشتر   ، دين درست چنين دينى است(. ر از او نباشيد كس غي چراى دستورهاى هيچ 

زندان من، يكى از شما به اربابش شراب  اى دوستان هم (  ۴۰.) دانندي مردم اين را نم

حكم  . خورنديشود و پرندگان گوشت سرش را م ي دهد، اما ديگرى به دار زده ميم

كه اميد  يكس   يوسف به( ۴۱.)درباره خوابى كه از من تعبيرش را خواستيد صادر شده

اما شيطان ذكر يوسف را  .  نجاتش را داشت گفت كه پيش اربابت درباره من حرف بزن 

پادشاه  ( ۴۲.)پيش اربابش از خاطر او برد، درنتيجه يوسف چند سال در زندان ماند

ها را  من هفت گاو چاق در خواب ديدم كه هفت گاو الغر آن :  گفت ( فرعون مصر)

اى بزرگان قوم، اگر تعبير خواب  . ت خوشه خشك ديدمخورند و هفت خوشه سبز و هفيم

 ( ۴۳.)دانيد درباره خواب من نظر بدهيدي را م

  

  

هاى درهم و پريشان را  خواب پريشان و پراكنده بوده و ما تعبير خواب : گفتند 

زندانى يوسف كه نجات يافته بود پس از مدتى  يكى از آن دو هم ( ۴۴.)دانيمي نم

كنم، مرا  يمن شما را از تأويل آن آگاه م : گفت  يوسف را به ياد آورد و

اى مرد راستگو، نظر خود را درباره    ،يوسف:( پيش يوسف رفت و گفت ( )۴۵.) بفرستيد 

خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشك  يها را م هفت گاو چاق كه هفت گاو الغر آن 

:  يوسف گفت ( ۴۶.)ها تعبير آن را بدانند به من بگو تا من پيش مردم برگردم و آن 

كاريد و هر چه درو كرديد در خوشه باقى  ي هفت سال پشت سر هم مطابق معمول م

آيد كه  يبعد از آن هفت سال سخت پيش م ( ۴۷.)خوريدي جز مقدار كمى كه مبگذاريد به 

براى  ) جز مقدارى كمى كه ايد خواهيد خورد، به ها ذخيره كرده آنچه براى آن سال 

و به داد  ( باردي باران م) رسد كه ي از آن سالى م  بعد(  ۴۸.)داريدي نگه م(  كاشتن 

يوسف را پيش من  : فرعون گفت ( ۴۹.)گيرنديها را م در آن سال آب ميوه . رسدي مردم م

پيش اربابت برگرد  :  چون فرستاده فرعون پيش يوسف رفت، يوسف به او گفت .  بياوريد 

هاى  ز نقشه خداوند من ا   ؟و از او بپرس حال زنانى كه دستشان را بريدند چه بود 



وقتى از يوسف كام خواستيد چه شد؟  :  گفت(  به زنان )فرعون  ( ۵۰.)ها باخبر استآن 

حاال  : زن عزيز گفت. ما هيچ بدى از او سراغ نداريم  ،«خدا پاك است » : گفتند 

اين  :  يوسف گفت (  ۵۱.)گويديحقيقت آشكار شد، من از او كام خواستم و يوسف راست م 

اين بود كه شوهرش بداند كه من در غياب او به او    براى( به بازجويى) تقاضاى من 

 ( ۵۲.)رساندي ام و خدا نقشه خائنين را به نتيجه نمخيانت نكرده 

  

  

كه  كند، مگر اين يچون طبيعت بشر به كارهاى بد امر م  ،كنم يمن خودم را تبرئه نم 

سف  يو: فرعون گفت( ۵۳.)چون خداوند من آمرزنده مهربان است ، خداوند من رحمى كند

امروز پيش ما  : وقتى با يوسف حرف زد گفت .  را بياوريد تا از خواص خود گردانم 

هاى سرزمين مصر كن، من  مرا سرپرست خزانه :  يوسف گفت (  ۵۴.)ارجمند و امين هستى

ما به اين ترتيب يوسف را در زمين به قدرت رسانديم  (  ۵۵.)نگهبان دانايى هستم

ما رحمت خود را به هر كس كه بخواهيم   . تا در هر جاى مصر كه بخواهد منزل كند

و پاداش آخرت براى  ( ۵۶.)كنيميرسانيم و پاداش افراد نيكوكار را ضايع نم يم

در زمان  ) برادران يوسف ( ۵۷.)افراد باايمانى كه پرهيزکار باشند خيلى بهتر است

  ،ها را شناخت يوسف آن . آمدند و بر او وارد شدند( قحطى براى گرفتن گندم به مصر

ها را با بارشان مجهز  چون يوسف آن (  ۵۸.) شناختند يها او را نم آن   رصورتی کهد

او را پيش من  ( نابرادريتان) برادرى از پدر خود داريد : ها گفتكرد، به آن 

دهم و من بهترين مهماندار  ي بينيد كه من پيمانه را كامل ميآيا نم   ،بياوريد 

نداريد و به  (  گندمى) اى مانه اگر او را پيش من نياوريد، پيش من پي ( ۵۹)؟ هستم

او را از پدرش خواهيم خواست و  :  گفتند (  ۶۰(.) پيش من نياييد)من نزديك نشويد  

ها را در بارشان  هاى آن سرمايه :  يوسف به غالمانش گفت ( ۶۱.)كنيم ي كار را مما اين 

(  ۶۲.)شايد وقتى پيش خانواده خود برگشتند متوجه آن بشوند و برگردند  ،بگذاريد 

برادرمان را   ، دهندي پدر، ديگر به ما گندم نم: ش پدرشان برگشتند، گفتندچون پي

 ( ۶۳.) كنيم ي با ما بفرست تا گندم بگيريم و ما از او محافظت م

  

  

طور كه درباره برادرش قبالً به شما اطمينان  آيا به شما اطمينان كنم همان : گفت 

چون بارهاى  (  ۶۴.)است  هاتر از همه مهربان كردم؟ خدا بهترين نگهبان و مهربان 

ها برگردانده شده  خود را باز كردند، سرمايه خود را در آن پيدا كردند كه به آن 

.  خواهيم، اين پول ما است كه به ما برگردانده شده يپدر، ديگر چه م : گفتند.  بود 

كنيم  ي كنيم و از برادرمان نگهدارى ميما براى خانواده خود غذاى بيشترى تهيه م 

يعقوب  (  ۶۵.) ها بار كمى است اين يك بار پيش آن . گيريمي هم اضافه مو يك بار شتر  

گردانيد  ي تا با قسم به خدا قول محكمى به من ندهيد كه او را پيش من برم:  گفت 

چون به او  . فرستم، مگر در موردى كه از اراده شما خارج باشدياو را با شما نم 

(  ۶۶.)وكيل است(  پيمان  بر اين ) گوييم ي خدا بر آنچه م:  قول دادند، يعقوب گفت

من   ، فرزندانم، از يك دروازه وارد شهر نشويد و از درهاى مختلف وارد شويد:  گفت 

بر او  .  حكم با خداست . توانم كارى براى شما بكنمي نم( قضاى الهى)در مقابل خدا  

وقتى از جايى  ( ۶۷.) به خدا توكل كنند ( فقط) كنندگان بايد ام و توكل توكل كرده 

اى به  وارد شدند، ذره ( هاى مختلفاز دروازه ) ها دستور داده بود آن   كه پدرشان به

چون يعقوب  .  كه نيازى كه يعقوب در دلش داشت برآورده شد ها نخورد مگر اين درد آن 

(  ۶۸.)دانندي ولى بيشتر افراد نم.  مطابق آنچه به او آموخته بوديم علمى داشت

من  :  ودش جا داد و به او گفت وقتى بر يوسف وارد شدند، يوسف برادرش را پيش خ

 ( ۶۹.)ها كردند ناراحت نباشبرادرت هستم، نسبت به آنچه آن 

  

  

چون بارشان را آماده كرد، پيمانه را در بار برادرش گذاشت، بعد كسى داد زد   

ها برگشتند و  برادران يوسف به طرف آن(  ۷۰.) كه اى كاروانيان، شما دزد هستيد 

ايم، هر كس  ظرف فرمانروا را گم كرده :  گفتند ( ۷۱)؟ ايدچه چيزى گم كرده :  گفتند 

به خدا  : گفتند( ۷۲.)آن را بياورد يك بار شتر جايزه دارد و من ضامن آن هستم

(  ۷۳.) ايم و ما دزد نيستيم دانيد ما براى فسادكردن در مصر نيامده ي شما مکه  قسم 

:  گفتند  (۷۴)كه دزدى كرده باشد چيست؟ ي مجازات كس  ،اگر دروغ بگوييد :  گفتند 

ما   ، باشديشدن خودش مكه جام فرمانروا در بارش پيدا شود، بنده يمجازات كس 

كه بار برادرش  پس قبل از اين (  ۷۵.) كنيم ي طور مجازات مستمكاران را اين 

ها كردند و بعد آن را از بار  را بازرسى كنند، شروع به بازرسى بار آن ( بنيامين)

يوسف مطابق قانون  .  ف نقشه كشيديم طور براى يوس ما اين . برادرش در آوردند

درجات  .  كه خدا بخواهد پادشاه مصر حق نداشت برادرش را بازداشت كند مگر اين 

بريم و باالتر از هر دانشمندى، دانشمند ديگرى وجود  ي كسانى را كه بخواهيم باال م



يوسف حرف  .  اگر او دزدى كرده، برادرش هم قبالً دزدى كرده بود :  گفتند ( ۷۶.)دارد

  ، شما از او بدتريد:  ها نزد و گفت ها را در دل خود نگه داشت و حرفى به آنآن 

اى عزيز، او پدر پير  :  گفتند ( ۷۷.)داند ي گوييد بهتر ميخدا اين چيزى را كه م

ما تو را از افراد نيكوكار    ،يكى از ما را به جاى او بگير ، بزرگى دارد

 ( ۷۸.) بينيم يم

  

  

جز دزدى كه كاالى خود را پيش او پيدا كرديم،  ه كه ب «  برم يبه خدا پناه م»: گفت 

چون از آن كار مأيوس شدند  (  ۷۹.) كار را بكنيم ستمكاريم اگر اين .  كسى را بگيريم 

آيا  : برادر بزرگشان گفت. اى رفتند و با هم آهسته به صحبت پرداختندبه گوشه 

و   دانيد كه پدرتان از شما قول محكمى با قيد قسم به خدا گرفته است؟ ي نم

شوم تا پدرم  يدانيد قبالً با يوسف چه كرديد؟ من هرگز از اين سرزمين خارج نم ي نم

پيش  (  ۸۰.) كننده است او بهترين حكم . به من اجازه دهد يا خدا درباره من حكم كند

پدر، پسرت دزدى كرد و ما فقط در مورد چيزى كه   : پدرتان برگرديد بگوييد

(  ۸۱(.)شود يدانستيم چه م ينم ) ر نداشتيم دانستيم شهادت داديم و ما از غيب خب يم

ما راست  . اى كه با آن آمديم، بپرساز مردم شهرى كه در آن بوديم و از قافله 

گر  نفس شما كار زشتى را در نظرتان خوب جلوه :  ها گفت يعقوب به آن (  ۸۲.) گوييم يم

من  ها را با هم پيش  امكان دارد خدا همه آن . اى نيستجز صبرى نيكو چاره   ،ساخته 

:  ها برگرداند و گفتو رويش را از آن ( ۸۳.)بياورد، چون خدا دانا و حكيم است

(  ۸۴.) كرد ياش را پنهان م كه غصه ي و چشمش از غصه سفيد شد، در حال.  افسوس بر يوسف 

(  ۸۵.)تو هميشه به ياد يوسف هستى تا مريض يا هالك شوى کهبه خدا قسم :  گفتند 

دانم كه  ي گويم و از طرف خدا چيزى مي ه خدا مام را فقط بمن غم و غصه :  يعقوب گفت 

 ( ۸۶(.) مطابق خواب يوسف)دانيد  ي شما نم

  

  

چون    ،فرزندانم، برويد دنبال يوسف و برادرش بگرديد و از لطف خدا مأيوس نشويد  

وارد  ( رفتند و بر يوسف)چون  (  ۸۷.) شوند يايمان از لطف خدا مأيوس م يفقط افراد ب 

و خانواده ما آسيبى رسيده و سرمايه كمى    اى عزيز، به ما:  گفتند  ، شدند

كه صدقه  ي خدا به كسان. پيمانه ما را كامل بده و به ما صدقه بده. ايمآورده 

آيا دانستيد كه وقتى نادان بوديد به يوسف  :  يوسف گفت (  ۸۸.)دهدي دهند پاداش ميم

م  من يوسف هست:  آيا حقيقتًا تو يوسف هستى؟ گفت:  گفتند ( ۸۹) و برادرش چه كرديد؟

كه پرهيزکار باشد و صبر  يمسلمًا كس .  خدا بر ما منت نهاده ، و اين برادر من است

خدا تو    کهبه خدا قسم : گفتند(  ۹۰.) كندي كند، خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نم

امروز سرزنشى بر شما روا  : يوسف گفت( ۹۱.) را بر ما برگزيده و ما خطاكار بوديم 

اين پيراهن  ( ۹۲.)تر است ها مهربان مه مهربان آمرزد، او از هي خدا شما را م. نيست

و همه خانواده خود را پيش   ، شودي بينا م  ،مرا ببريد و به صورت پدرم بياندازيد 

عقلى متهم  اگر مرا به كم : چون كاروان راه افتاد، پدرشان گفت( ۹۳.)من بياوريد

مراهى  به خدا قسم تو هنوز در گ :  گفتند (  ۹۴.) كنم يمن بوى يوسف را حس م   ،نكنيد 

 ( ۹۵.) سابق خود هستى 

  

  

آيا به  :  گفت . بينا شد  ، رسان آمد و پيراهن را روى صورت او انداختچون مژده  

:  پسرانش گفتند (  ۹۶.)دانيدي دانم كه شما نمي شما نگفتم كه من از طرف خدا چيزى م

از  : يعقوب گفت(  ۹۷.)هاى ما را از خدا بخواه، ما خطاكار بوديمپدر، آمرزش گناه 

چون  ( ۹۸.)چون او آمرزنده مهربان است  ،كنم يم براى شما طلب آمرزش م خداوند

بر يوسف وارد شدند، يوسف پدر و مادرش را پيش خود جا  (  همگى به مصر رفتند و)

و پدر و مادرش را  (  ۹۹.) اگر خدا بخواهد با خاطرجمعى وارد مصر شويد :  داد و گفت 

پدر، اين تعبير  : وسف گفتي . روى تخت برد و همگى در مقابلش به سجده افتادند

وقتى خدا مرا از زندان  . خدا آن را محقق كرد.  خوابى است كه قبالً ديده بودم 

كه  بيرون آورد و شما را از صحرا پيش من آورد، به من احسان كرد، بعد از اين 

خداوند من در مورد هر كارى كه بخواهد  . شيطان بين من و برادرانم را به هم زد

(  ۱۰۰(.)كارهايش از روى حكمت است )چون او دانا و حكيم است  بكند دقيق است،  

اى  . خداوندا، به من فرمانروايى دادى و تعبير خواب را به من ياد دادى

خداوندا، مرا  .  ها و زمين، تو سرور من در دنيا و آخرت هستى آفريننده آسمان 

بار غيب  اين از اخ (  ۱۰۱.)مسلمان از دنيا ببر و مرا جزو افراد درستكار گردان

كشيدند، پيش  ي گرفتند و نقشه ميها تصميم م تو وقتى آن . كنيمي است كه به تو وحى م

ايمان   ، هر قدر هم كه عالقه زيادى داشته باشى ، بيشتر مردم(  ۱۰۲.)ها نبودىآن 

 ( ۱۰۳.)نخواهند آورد



  

  

اين قرآن فقط پند و تذكرى براى  . خواهىيها مزدى نم تو براى رسالت خود از آن  

ها و  هايى كه در آسمان چه بسيار نشانه (  ۱۰۴.)باشديم ( كليه افراد بشر) يان جهان

(  ۱۰۵.)گردانندي شوند و رويشان را برميزمين وجود دارد كه مردم از كنار آن رد م 

آيا از  ( ۱۰۶.) آورند كه هنوز مشرك هستندي ها در حالى به خدا ايمان مبيشتر آن 

ها بيايد، خاطرشان جمع است؟ يا از  آن گيرى از جانب خدا سراغ  كه عذاب همه اين 

ها بيايد خاطرشان جمع  كه توجهى به آن ندارند سراغ آن ي كه قيامت در حالاين 

من و پيروانم مردم را با بينايى به سوى خدا   ، اين راه من است:  بگو ( ۱۰۷) است؟

ما قبل از تو فقط از  (  ۱۰۸.)خدا پاك است و من از افراد مشرك نيستم. خوانيميم

آيا در زمين گردش  . كرديمي ها وحى مفرستاديم كه به آن يلى شهرها مردانى ماها 

ها بودند چه بود؟ مسلمًا خانه  كه قبل از آن ي نكردند تا ببينند عاقبت كار كسان

موقعى كه پيغمبران  ( ۱۰۹) فهميد؟يآخرت براى افراد پرهيزکار بهتر است، آيا نم 

ها  غ گفته شده، يارى ما براى آن ها درودچار يأس شدند و فكر كردند كه به آن 

كاران برگردانده  عذاب ما از گناه . خواستيم نجات يافتنديرسيد و كسانى را كه م

.  ها عبرتى براى افراد خردمند وجود دارددر داستان زندگى آن (  ۱۱۰.)شودي نم

(  تورات و انجيل )هاى قبلى ولى تصديق كتاب  ، ها سخنى نيست كه سر هم شده باشداين 

 ( ۱۱۱.)توضيح هر چيزى و براى افراد باايمان هدايت و رحمت است  است و 

  

 

 ( ۱۳)سوره رعد     
 مكى و شامل چهل و سه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ولى    ،اين آيات قرآن است و قرآنى كه از خداوندت به تو نازل شده حق است .  المر  

ها را بدون ستونى كه ببينيد  سمان خداست كه آ(  ۱.)آورنديبيشتر مردم ايمان نم 

هر كدام تا مدت  . بعد بر عرش قرار گرفت و خورشيد و ماه را مسخر كرد . برافراشت

دهد، شايد به  يآيات را توضيح م . كند يامور را تدبير م .  معلومى روان هستند 

ها  اوست كه زمين را گسترش داد و در آن كوه (  ۲.)ديدار خداوندتان ايمان بياوريد

.  در آن قرار داد ( نر و ماده) ها دو جفت ا بوجود آورد و از انواع ميوه و نهره

براى افرادى  ( هايىها و عالمت نشانه ) در اين كار آياتى . پوشاندي روز را با شب م

هايى از انگور  هايى كنار هم و باغ و در زمين قطعه (  ۳.)كنند وجود داردي كه فكر م

يه، وجود دارند كه با يك آب، سيراب  و زراعت و خرما، چه يك پايه و چه دو پا

در  . دهيميشوند، در صورتى كه از لحاظ ميوه و طعم بعضى را بر بعضى برترى م يم

برند وجود  يبراى افرادى كه عقلشان را به كار م( هايىنشانه )كار آياتى  اين 

آيا وقتى كه ما  : گويندي ها است كه مكنى، تعجب در سخن آنياگر تعجب م (  ۴.)دارد

ها كسانى  زنده خواهيم شد؟ آن (  براى رسيدگى به حساب خودمان ) ديم دوباره خاك ش 

ها اهل آتش جهنم  آن .  هستند كه منكر خداوندشان شدند و زنجير در گردنشان است 

 ( ۵.) باشند و هميشه در آن خواهند بود يم

  

  

در صورتى كه قبل از    ،خواهند ي ها پيش از رحمت، سرعت در عذاب را از تو مآن  

ها آمرزش دارد و  خداوند تو به مردم با وجود ظلم آن .  ها بوده استا عذاب هآن 

آيتى،  )اى  چرا نشانه : گويندي منكران م(  ۶.)خداوند تو يقينًا مجازاتش سخت است

از خداوندش بر او نازل نشده؟ تو فقط هشداردهنده هستى و هر قومى  (  اى معجزه 

ها كم و  در شكم دارد و آنچه رحم اى چه داند هر ماده ي خدا م( ۷.) راهنمايى دارد 

او داناى غيب و  ( ۸.) داند و هر چيزى پيش او به اندازه است يكنند م ي زياد م

كه سخن را پنهان كند يا آشكار كند،  ي كس( ۹.) آشكار و بزرگ و بلندمرتبه است 

كند و روز حركت  ي كه خود را در شب پنهان ميطور كس همين . براى خدا مساوى است

كنندگانى در جلو و پشت سر دارد  هر كسى تعقيب ( ۱۰.)مساوى است كند، براى خدا يم

كه  دهد، مگر اين ي خدا وضع قومى را تغيير نم.  كنند ي كه او را به امر خدا حفظ م

را  (  يعنى طرز فكر و گفتار و عملشان )خود آن قوم آنچه مربوط به خودشان است  

يچ چيز جلوى آن را  كس و ه وقتى خدا باليى براى قومى بخواهد، هيچ . عوض كنند

اوست كه برق  (  ۱۱.)ها وجود ندارداى غير از خدا براى آن كننده گيرد و هيچ كمك ي نم

دهد و ابرهاى سنگين را بوجود  يرا، كه باعث ترس و اميد است، به شما نشان م 

رعد به ستايش او و فرشتگان نيز از ترس خدا، او را تسبيح  ( ۱۲.)آورديم

ها  كه آن يدر حال  ، كه بخواهدي فرستد و به هر كسي مها را  خدا صاعقه .  گويند يم

 ( ۱۳.) مجازات خدا شديد است .  كند ياصابت م  ،كنند ي درباره خدا بحث و بگومگو م



  

  

اى از  خوانند، ذره ي كه غير او را به كمك ميكسان .  دعوت حقيقى متعلق به خداست  

ا باز و به  ها شبيه كسى است كه كف دستش ر كار آن .  كنند ي دعاهايشان را اجابت نم

.  رسد يسوى آب دراز كند كه آب را به دهانش برساند، در صورتى كه آب به دهانش نم 

ها و زمين  كه در آسمان ي تمام كسان(  ۱۴.)اى استايمان كار بيهوده ي دعاى افراد ب

(  ۱۵.) كنند ي هايشان، باميل و بدون ميل، صبح و شب براى خدا سجده مهستند با سايه 

آيا غير از خدا  : بگو.  خداست : ها و زمين كيست؟ بگواختيار آسمان صاحب :  بگو 

آيا كور و بينا  : ايد كه نفع و ضررى براى خودشان هم ندارند؟ بگو اوليايى گرفته 

ها با نور مساوى است؟ يا براى خدا شريكانى قرار  ي مساوى هستند؟ يا تاريك

ها مشتبه  ن هايشان كار را بر آاند كه خلقت اند كه مثل خدا چيزى خلق كرده داده 

باران را  (  ۱۶.) خدا خالق هر چيز است و او يكتا و توانا است:  ساخته باشد؟ بگو 

ها به اندازه گنجايش خود روان شدند و  از آسمان نازل كرد و درنتيجه رودخانه 

برد و از آنچه براى به دست آوردن زينت يا كاال  ي هاى زيادى را با خود مسيل كف 

مثال حق و باطل را   اينطور خدا  .  آيد ي آن بوجود م كنند كفى مثل يروى آتش ذوب م 

در  ( يعنى آب) رساند ي رود، ولى آنچه به مردم فايده مياما كف از بين م .  زند يم

كه دعوت خداوندشان  يكسان (  ۱۷.) زند يها را ممثل اينطور خدا  . مانديزمين باقى م 

م چيزهايى  كه اجابت نكردند، اگر تما يرا اجابت كردند، پاداش خوبى دارند و كسان

تا عذاب  )كه در زمين است و مثل آن را داشته باشند، حتمًا آن را خواهند داد  

 ( ۱۸.) ها حساب بدى دارند و جايشان جهنم است و جهنم جاى بدى است آن (. نشوند 

  

  

داند قرآنى كه از طرف خداوندت به تو نازل شده حق است مثل كسى  ي كه ميآيا كس  

افراد عاقلى كه به  (  ۱۹.) شوند ي متوجه اين امر م است كه كور باشد؟ فقط عاقالن 

افرادى كه آنچه را كه خدا به  ( ۲۰.) كنند ي كنند و عهدشكنى نميعهد خدا وفا م 

ترسند و از  يدهند و از خداوندشان م يها امر كرده، به هم پيوند م پيونددادن آن 

  كه براى كسب رضاى خداوندشان صبر و استقامت ي كسان( ۲۱.) حساب بد ترس دارند 

           كردند و نماز را بر پا داشتند و از آنچه روزى ايشان ساختيم پنهان و آشكار                                                        

(  ۲۲.) ها خانه آخرت را دارند انفاق نمودند و بدى را با خوبى دفع كردند، آن 

دانشان كه صالح باشند وارد  هاى جاويدى كه خودشان و پدران و همسران و فرزنبهشت 

ها  و به آن ( )۲۳.) شوند ي ها وارد مشوند و فرشتگان از هر درى بر آن ي آن م

خانه آخرت خيلى خوب  .  خاطر صبر و استقامتى كه داشتيد سالم بر شما به (  گويند يم

شكنند و آنچه را كه  ي كه عهد بستند، مبعد از اين ، كه عهد خدا رايكسان (  ۲۴.) است 

كنند، كسانى هستند  ي كنند و در زمين فساد ميآن امر كرده، پاره م خدا به پيوند  

خدا روزى را  (  ۲۵.)و خانه بدى دارند(  از رحمت دور هستند ) هاست كه لعنت بر آن 

مردم به زندگى دنيا  .  كند يدهد يا محدود م يكه بخواهد توسعه م ي براى هر كس

منكران  (  ۲۶.) نيست  در صورتى كه زندگى دنيا در مقابل آخرت متاعى بيش   ،دلخوشند 

خدا هر  :  از طرف خداوندش بر او نازل نشده؟ بگو ( اىمعجزه )اى  چرا آيه :  گويند يم

كند و هر كس را كه به سوى او برگردد، هدايت  ي كس را كه بخواهد گمراه م

بدانيد كه با  .  كندي افراد باايمان دلشان با ياد خدا آرامش پيدا م(  ۲۷.) كند يم

 ( ۲۸.) د گيريها آرام م ياد خدا دل 

  

  

طور  اين ( ۲۹.)كه ايمان آوردند و عمل شايسته كردند سرانجام خوبى دارنديكسان  

هاى ديگرى از دنيا رفتند، تا  ها امت اى فرستاديم كه قبل از آن تو را بين عده 

ها منكر خداوند  ها بخوانى، در صورتى كه آن آن   ایكنيم بريآنچه را به تو وحى م 

بر او    ،معبودى غير از خدا وجود ندارد   ،وند من است او خدا : بگو.  رحمان هستند 

ها راه  وسيله قرآن كوه اگر به (  ۳۰.)ام و بازگشت من به سوى او استتوكل كرده 

كردند  ي وسيله آن مردگان صحبت مشد يا به يتكه م افتادند يا زمين با آن تكه يم

د باايمان  آيا افرا . كار تمامًا به دست خداست(.  آوردنديباز كافران ايمان نم)

اند؟ هميشه به  كرد مأيوس نشده يخواست تمام مردم را هدايت م ي كه اگر خدا ماز اين 

هايشان  رسد يا نزديك خانه ياى م كنند بالى در هم كوبنده ي خاطر كارى كه مكافران به 

خدا  . ها وعده داده بيايدآيد، تا موقعى كه عذابى كه خدا به آن يفرود م (  بال )

من به كافران  . پيغمبران قبل از تو را هم مسخره كردند ( ۳۱.) كند يخالف وعده نم 

آيا كسى  (  ۳۲)عذاب من چطور بود؟ . ها را دچار عذاب ساختم بعد آن   ،مهلت دادم 

ها را  آن : بگو.  كند، هست؟ براى خدا شريكانى ساختنديمراقب كارهايى كه هر كس م 

كنيد؟  يند آگاه م دا ي آيا خدا را از آنچه در زمين است و نم  ،بناميد (  شريك خدا )

ايمان  ي گوييد؟ حقيقت اين است كه براى افراد بيم ( غيرواقعى) يا سخنانى ظاهرى 



.  اند ها را از شناختن راه صحيح باز داشته اند جلوه دارد و آن هايى كه كشيده نقشه 

ها در زندگانى  آن (  ۳۳.) كسى را كه خدا گمراه كند راهنمايى براى او وجود ندارد 

ها را  و كسى را ندارند كه آن . تر استو مطمئنًا عذاب آخرت سخت دنيا عذاب دارند 

 ( ۳۴.)از عذاب خدا حفظ كند 

  

  

نهرها در آن جارى    ،( اين است که)شده وصف بهشتى كه به افراد باتقوى وعده داده  

اش هميشگى است، اين عاقبت كسانى است كه تقوى داشتند و  ها و سايه است و ميوه 

ايم از آنچه به تو  ها كتاب داده كه به آن ي كسان( ۳۵.)م استعاقبت منكران آتش جهن

به  :  بگو . ها منكر قسمتى از آن هستنداى از گروه شوند و عده ينازل شده خوشحال م 

كنم و چيزى را شريك او  ( اطاعت محض)من دستور داده شده كه خدا را بندگى  

ترتيب  بدين (  ۳۶). كنم و بازگشت همه پيش اوستيدعوت م   اومن مردم را به .  نسازم 

كه علم براى تو  اگر بعد از اين .  ما قرآن را فرمانى به زبان عربى نازل كرديم 

اى براى تو در مقابل  حاصل شد از دلخواه آنان پيروى كنى، هيچ ياور و نگهدارنده 

قبل از تو پيغمبرانى فرستاديم و برايشان زن و فرزند  ( ۳۷.)خدا وجود ندارد

هيچ پيغمبرى  (. مثل بقيه غريزه جنسى داشتند  پيغمبران هم ) قرار داديم

اى وجود  براى هر مهلتى نوشته . اى بدون اجازه خدا بياوردتوانسته معجزه ي نم

كند و اصل كتاب پيش خدا  يخدا هر چه را بخواهد محو يا ثابت م ( ۳۸.)دارد

دهيم  يايم به تو نشان م ها وعده داده يا قسمتى از عذابى را كه به آن (  ۳۹.) است 

بنابراين وظيفه تو فقط رساندن پيام است  . بريميقبل از آن تو را از دنيا م   يا

آيا نديدند كه ما سراغ زمين  (  ۴۰.)هابه عهده ما استو رسيدگى به حساب آن 

كند و چيزى حكم او را عقب  يكنيم؟ خدا حكم م ي آييم و از اطراف آن كم ميم

ها بودند نيز  قبل از آنكه  يكسان (  ۴۱.)كندي او به سرعت حسابرسى م.  اندازد ي نم

منكران  . كندي داند هر كسى چه كارى مي م.  ها مال خداست تمام نقشه .  نقشه كشيدند 

 (۴۲.) خواهند دانست كه خانه آخرت مال كيست 

  

  

كه اطالعى از كتاب  ي خدا و كس: بگو. تو فرستاده خدا نيستى:  گويند يمنكران م  

 ( ۴۳.)الهى دارد بين من و شما براى شهادت كافى است

  

 

 (۱۴)سوره ابراهيم      
 مكى و شامل پنجاه و دو آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

قرآن كتابى است كه ما آن را به تو نازل كرديم تا مردم را به اجازه  . الر 

ها خارج كرده و به نور و راه خداوند تواناى ستوده هدايت  ي خداوندشان از تاريك

واى بر منكران از  .  ها و زمين است مال اوست ه در آسمان خدايى كه هر چ( ۱.) كنى 

دهند و مردم را از راه خدا  يمنكرانى كه دنيا را بر آخرت ترجيح م (  ۲.)عذاب سخت

هيچ پيغمبرى  (  ۳.) خواهند سخت در گمراهى هستند يدارند و انحراف آن را م يباز م 

.  ها بيان كندنكه پيام خدا را براى آ براى اين   ،نفرستاديم مگر به زبان قومش 

كند و او  ي كند و هر كس را كه بخواهد هدايت ميخدا هر كس را كه بخواهد گمراه م 

خودمان فرستاديم كه قومت را  (  آيات )موسى را با معجزات  ( ۴.) تواناى حكيم است 

.  ها يادآورى كنها خارج كن و به سوى نور ببر و روزهاى خدا را به آني از تاريك

 ( ۵.)براى هر فرد بااستقامت و سپاسگزار وجود داردهايى در اين كار نشانه 

  

  

نعمت خدا را بر خودتان بياد آوريد آن وقتى كه  : هنگامى كه موسى به قومش گفت 

ترين عذاب را نسبت به شما روا  فرعونيانى كه سخت . شما را از فرعونيان نجات داد

در اين كار  . ندگذاشت يكشتند و زنان شما را زنده م يپسران شما را م  ، داشتنديم

آن وقت خداوندتان اعالم كرد كه  ( ۶.) امتحان بزرگى از طرف خداوندتان وجود داشت

كنم و اگر ناشكرى كنيد  ي تعداد و نعمت شما را زياد م ، اگر سپاسگزارى كنيد

كه در زمين  ياگر شما و تمام كسان :  و موسى گفت ( ۷.) عذاب من شديد است که بدانيد  

كه قبل از  ي آيا خبر كسان(  ۸.)نياز و ستوده استي خدا بباز هم    ،هستند كافر شويد 

ها بودند به شما  كه بعد از آن يشما بودند، قوم نوح و عاد و ثمود و كسان 

ها  هاى روشن براى آن پيغمبرانشان دليل . ها اطالع نداردنرسيده؟ كسى جز خدا از آن 

شان بردند و  هايشان را به طرف دهان دست ( به عالمت پوزخند) ها آوردند ولى آن 

قبول نداريم و ما از    ،ايد كه شما براى آن فرستاده شده را  ما مأموريتى  :  گفتند 



پيغمبرانشان  (  ۹.)كنيد شديدًا در ترديد هستيميچيزى كه ما را به آن دعوت م 

ها و زمين است شكى وجود دارد؟ خدا  آيا در وجود خدا كه آفريننده آسمان :  گفتند 

ن شما را بيامرزد و تا زمان معينى مرگ شما را عقب  كند تا گناها يشما را دعوت م 

خواهيد ما را از پرستش آنچه  يم  . شما افرادى مثل ما هستيد:  گفتند . بياندازد

 ( ۱۰.)بياوريد( اىمعجزه ) پرستيدند باز داريد؟ لذا دليل روشنى ي پدرانمان م

  

  

ى خدا بر هر  ول ،هايى مثل شما هستيم ما فقط آدم که ها گفتند پيغمبرانشان به آن  

سزاوار ما نيست كه بدون اجازه خدا   ، گذاردي كس از بندگانش كه بخواهد منت م

(  ۱۱.)افراد باايمان بايد فقط به خدا توكل كنند.  اى بياوريم براى شما معجزه 

هاى ما را به ما نشان داده  چرا ما به خدا توكل نكنيم، در صورتى كه خدا راه 

كنندگان بايد فقط به خدا  توكل .  كنيم ييد صبر م كن ي ما بر اذيتى كه به ما م.  است 

شما را از سرزمين خودمان بيرون  : كافران به پيغمبرانشان گفتند(  ۱۲.) توكل كنند 

درنتيجه خداوندشان به پيغمبران وحى كرد كه  .  گرديد يكنيم يا به آيين ما برم يم

ودى آنان  و شما را بعد از ناب( ۱۳.)كنيم ي كنند حتمًا هالك ميكسانى را كه ظلم م 

اين كار براى كسانى است كه از مقام من بترسند و از  .  دهيميدر زمين سكونت م 

پيامبران از خدا طلب فتح كردند و هر زورگويى  ( ۱۴.)تهديد من هراس داشته باشند

جهنم  (  ۱۵.) كه با وجود شناختن حقيقت با آن مخالفت كرد، نااميد شد و زيان كرد 

خورد  ي جرعه مآن را جرعه (  ۱۶.) شود ياو نوشانده م پيش روى او است و آب چركين به 

اما مردنى در كار نيست و    ،آيد يمرگ از هر جا به طرف او م .  برد يو آسان فرو نم 

كه منكر خداوندشان شدند شبيه خاكسترى  ي كار كسان( ۱۷.)پشت آن عذاب سختى دارد

رى كه  از كا  بردن قادر به بهره .  است كه در روزى طوفانى باد تندى به آن بوزد 

 ( ۱۸.) اين گمراهى زيادى است . اند نيستندكرده 

  

  

برد  يها و زمين را به حق آفريد؟ اگر بخواهد شما را م آيا نديدى كه خدا آسمان  

در قيامت همه در  ( ۲۰.)و اين كار براى خدا مشكل نيست(  ۱۹.)آورديو خلق جديدى م 

پنداشتند  يگ مكه خود را بزر يافراد ضعيف به كسان . شوندي مقابل خدا ظاهر م

كنيد؟  ي آيا شما چيزى از عذاب خدا را از ما دور م  ،ما پيرو شما بوديم :  گويند يم

.  كرديم يمسلمًا شما را هدايت م  ، اگر خدا ما را هدايت كرده بود: گويندي ها مآن 

چه صبر نماييم، راه فرارى براى ما وجود    ،تابى كنيم يبراى ما مساوى است چه ب 

خدا وعده درستى به شما داد و من به  :  شد شيطان گفت   چون كار تمام(  ۲۱.) ندارد 

كه از شما دعوت  من بر شما تسلطى نداشتم جز اين .  شما وعده دادم و خالف كردم 

بنابراين مرا مالمت نكنيد و خودتان را مالمت  . كردم و شما آن را قبول كرديد

ا كه قبالً  من اين ر.  من فريادرس شما نيستم و شما هم فريادرس من نيستيد . كنيد

(  ۲۲.)افراد ظالم عذاب دردناكى دارند.  ساختيد قبول ندارم ي مرا شريك خدا م

كنند كه  ي هايى مكسانى را كه ايمان آوردند و كار درست و صحيح كردند، وارد بهشت 

.  ها نهرها جارى است و با اجازه خداوندشان هميشه در آن خواهند بود در آن 

يا نديدى خدا چه مثلى زد؟ كالم پاك مثل درخت  آ ( ۲۳.)آمدشان در آن سالم استخوش 

 ( ۲۴.)پاك است كه ريشه آن ثابت و شاخه آن در آسمان است

  

  

زند شايد  يخدا براى مردم مثل م .  دهد ي هايش را به اذن خداوندش هر زمان مميوه  

وضع كالم ناپاك مثل درخت ناپاكى است كه از زمين كنده  ( ۲۵.) ها متوجه شوند آن 

خدا مؤمنان را با سخن استوار در دنيا و آخرت  ( ۲۶.)نداشته باشد شده و قرارى 

خدا هر كارى كه  .  كند يكنند گمراه م ينمايد و كسانى را كه ظلم م ي پايدار م

كه نعمت خدا را به كفر تبديل كردند نديدى كه  يآيا كسان ( ۲۷.)كندي بخواهد م

جهنم جاى بدى    .شوند ي وارد جهنم م( ۲۸)؟ قومشان را به خانه هالكت وارد كردند

.  مانندهايى براى خدا قرار دادند تا مردم را از راه خدا منحرف كنند(  ۲۹.) است 

به بندگان من  ( ۳۰.) مند شويد، بازگشت شما به آتش جهنم است از دنيا بهره :  بگو 

اند بگو كه نماز را به پا دارند و از آنچه روزى ايشان  كه ايمان آورده 

كه روزى برسد كه در آن خريد  ق كنند، قبل از اين ايم پنهان و آشكارا انفا ساخته 

ها و زمين را خلق كرد و باران  خداست كه آسمان ( ۳۱.)و فروش و دوستى وجود ندارد

ها خوراك شما را بيرون آورد و  وسيله آن از ميوه را از آسمان نازل كرد و به 

ا مسخر شما  كشتى را مسخر شما ساخت تا به فرمان او در دريا حركت كند و نهرها ر

و خورشيد و ماه را كه پيوسته در گردشند مسخر شما كرد و شب و روز  ( ۳۲.)ساخت

 ( ۳۳.) را نيز مسخر شما ساخت

  



  

هاى خدا را  اگر بخواهيد نعمت . ايد داده استخدا به شما هر چه از او خواسته  

  براستى انسان ظالم و قدرنشناس . توانيد حساب آن را داشته باشيدي بشماريد نم

خداوندا، اين سرزمين را امن  : وقتى را يادآورى كن كه ابراهيم گفت(  ۳۴.) است 

ها عده  خداوندا، آن (  ۳۵.) ها بركنار دار را از بندگى بت  فرزندانم ساز و من و  

كه  ي از من است و كس  ،هر كس از من پيروى كند .  اند زيادى از مردم را گمراه كرده 

خداوندا، من  ( ۳۶.)آمرزنده مهربانىتو   .( حسابش با توست)از من اطاعت نكرد  

كه نماز را به پا دارند در دشتى كه زراعت ندارد  بعضى از فرزندانم را براى اين 

ها متمايل ساز و از  هاى مردم را به آن پس دل  ، كنار خانه محترم تو ساكن ساختم

  خداوندا، تو هر چه( ۳۷.)ها ساز، تا سپاسگزارى كنندها و محصوالت روزى آن ميوه 

چيزى از آنچه در زمين و آسمان است  . دانىيرا پنهان سازيم يا آشكار نماييم م 

ستايش اختصاص به خدا دارد كه در سن پيرى اسماعيل و  (  ۳۸.)بر خدا پوشيده نيست

خداوندا، من و  (  ۳۹.) شنود ي چون خداوند من دعا را م ، اسحاق را به من داد

(  ۴۰.) ا، دعايم را بپذير خداوند . فرزندان مرا برپادارندگان نماز گردان

، من و پدر و مادرم و افراد  ( روز قيامت)شود  ي خداوندا، روزى كه حساب بر پا م

.  كنند غافل استيها م خيال نكن كه خدا از آنچه ظالم ( ۴۱.) باايمان را بيامرز 

 ( ۴۲.) اندازد ي ماند عقب مي ها در آن خيره مها را براى روزى كه چشم خدا مجازات آن 

  

  

(  ۴۳.)زنند و دلشان خالى استيچشم به هم نم . كننديسرشان را بلند م با سرعت   

:  گويندي ستمكاران م.  آيد بترسان يمردم را از روزى كه عذاب به سراغشان م 

خداوندا، عذاب ما را براى مدت كمى عقب بيانداز تا دعوت تو را اجابت و از  

در  (  ۴۴) رويد؟ي ن نمخورديد كه شما از بي ي آيا قبالً قسم نم. پيغمبران پيروى كنيم 

هاى افرادى كه به خود ستم كردند ساكن شديد و براى شما  صورتى كه شما در خانه

.  ها كشيدند نقشه (  ۴۵.) هايى زديم براى شما مثل .  ها چه كرديم روشن شده كه با آن 

ها  ها كوه هاى آن اگر چه از نقشه   ،( داندي خدا م) هايى كه كشيدند پيش خدا هست نقشه 

اى كه به پيغمبرانش داده عمل  خيال نكن كه خدا برخالف وعده (  ۴۶) .از بين برود 

ها تبديل به  روزى كه زمين و آسمان (  ۴۷.)گير استچون خدا مسلط و انتقام   .كند يم

در  ( ۴۸.)زمين و آسمان ديگرى شود و همه در مقابل خداى يگانه قهار حاضر شوند

لباسشان  (  ۴۹.) اندبسته شده بينى كه در زنجيرها به هم  ي كاران را مآن روز گناه 

براى  (  ۵۰.) است و آتش صورتشان را فرا گرفته است   (قير يا فلز مذاب ) از قطران

چون خدا خيلى زود  . دهدي كه خدا جزاى هر كس را مطابق كارى كه كرده ماين 

از  ) وسيله آن براى مردم است تا به ( اعالمى) اين ابالغى (  ۵۱.) كند يحسابرسى م 

کسی كه  )سانده شوند و بدانند كه خدا معبود يگانه است  تر (  عاقبت كار بدشان 

احساس و ابراز كوچكى كند و بدون چون و چرا از آنچه گفت   انسان در مقابلش 

 ( ۵۲.) كه افراد عاقل متوجه شوند و براى اين (.  وجود ندارد خدااطاعت كند غير از  

  

 

 ( ۱۵)سوره حِجر     
 مكى و شامل نود و نه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

بسا افراد كافر كه  ( ۱.) كننده است اين آيات كتاب و قرآن روشن و روشن . الر 

مند شوند و آرزو  ها بخورند و بهره بگذار آن (  ۲.)دوست دارند كاش مسلمان بودند

هيچ شهرى را هالك نكرديم مگر  ( ۳.)بزودى خواهند دانست.  ها را سرگرم كند آن 

ها داده شده نه جلو  هيچ امتى از مهلتى كه به آن (  ۴.)داشت  كه مهلت معينىاين 

(  ۶.) اى كه قرآن بر او نازل شده، تو ديوانه ياى كس : گفتند( ۵.) افتد نه عقب يم

ما فرشتگان را جز به حق  (  ۷)آورى؟ يها را براى ما نم گويى چرا فرشته ي اگر راست م

قرآن را نازل كرديم و  ما (  ۸.)شودي ها داده نمفرستيم و آن وقت مهلتى به آن ي نم

هاى قبل از تو نيز پيغمبرانى  براى گروه ( ۹.) خودمان حافظ آن هستيم

به اين طرز  (  ۱۱.)ها آمد مسخره كردندهر پيغمبرى را كه براى آن ( ۱۰.)فرستاديم

كه به رسالت پيغمبران و وحى  ( ۱۲.)آوريم يكاران بوجود م ما آن را در دل گناه 

اگر درى از آسمان  (  ۱۳.) طور بوده است ن هم همين روش گذشتگا . آورندي ايمان نم

بندى  ما چشم : گوينديباز م ( ۱۴)ها باز كنيم و همواره در آن باال روند، براى آن 

 ( ۱۵.) اند ايم، بلكه ما را سحر كرده شده 

  

  



و  (  ۱۶.) هايى قرار داديم و آن را براى بينندگان زينت داديم ها برج ما در آسمان  

كه دزديده گوش دهد كه  ي مگر كس( ۱۷.)اى حفظ كرديم شده رانده آن را از هر شيطان 

هاى عظيم  زمين را گسترش داديم و در آن كوه (  ۱۸.) كند يشهاب روشنى او را دنبال م 

و در آن براى شما و  ( ۱۹.)و استوارى افكنديم و در آن هر چيز موزونى رويانديم

خزائن هر  (  ۲۰.) ر داديمها بر عهده شما نيست وسيله زندگى قرا كه خوراك آن ي كسان

بادهاى  ( ۲۱.) كنيم ي چيزى به دست ما است و آن را به اندازه معين نازل م

باروركننده را فرستاديم و از آسمان آب نازل كرديم كه شما را با آن سيراب  

ميرانيم و وارث همه  ي كنيم و ميما زنده م (  ۲۲.) دار آن نيستيد شما خزانه . كنيميم

(  ۲۴.)شناسيمي ايم و آيندگان را هم مما را شناخته ما گذشتگان ش(  ۲۳.) هستيم 

  گلى انسان را از (  ۲۵.) چون او حكيم و دانا است  ، كندي ها را جمع مخداوند تو آن 

دود  يو پيش از آن جن را از آتش سوزان ب (  ۲۶.) از لجن بدبو آفريديم   ،خشك 

گل  من بشرى از  :  وقتى را ياد كن كه خداوند تو به فرشتگان گفت (  ۲۷.) آفريديم 

هنگامى كه او را ساختم و از روحم در او  ( ۲۸.)آفرينمياز لجن متعفن م  ، خشكيده

غير از  ( ۳۰.)فرشتگان همگى سجده كردند(  ۲۹.) دميدم در مقابلش به سجده درآييد 

 ( ۳۱.)كنندگان باشد خوددارى كردكه جزو سجده ابليس كه از اين 

  

  

من كسى نيستم  : شيطان گفت( ۳۲)كنندگان نيستى؟ اى ابليس، چرا از سجده : خدا گفت 

از  :  خدا گفت ( ۳۳.) از لجن بدبو آفريدى سجده بكنم  ، كه به بشرى كه از گل خشك

(  ۳۵.) و تا روز جزا لعنت بر تو است ( ۳۴.)اىاينجا بيرون برو، تو رانده شده 

(  ۳۶.) شوند به من مهلت بده ي تا روزى كه برانگيخته م،  خدايا خداوندا  :  شيطان گفت 

  ، خداوندا:  شيطان گفت (  ۳۸و    ۳۷.)وقت معلوم به تو مهلت داده شد تا :  خدا گفت 

جلوه  زيبا ها  در زمين  آن برای كه مرا گمراه كردى، كارهاى زشت را  خاطر اين به 

:  خدا گفت ( ۴۰.)جز بندگان خالص تو رابه( ۳۹.)كنمي ها را گمراه مدهم و همه آن يم

تو بر بندگان من تسلط  (  ۴۱.) ت من اس(  يا به سوى) اين راه راستى است كه بر عهده 

ها  گاه همه آن جهنم وعده ( ۴۲.)كننديمگر بر گمراهانى كه از تو پيروى م  ،ندارى 

افراد  ( ۴۴.)ها دارد جهنم هفت در دارد و هر درى سهم معينى از آن (  ۴۳.) است 

با  :  شود يبه آنان گفته م ( ۴۵.)سارها هستندها و در كنار چشمه پرهيزکار در بهشت 

ها جدا  اى كه در سينه دارند از آن و هر كينه ( ۴۶.)يمنى وارد آن شويدسالمت و ا

در آنجا رنجى به  ( ۴۷.)نشينند ی ها مقابل هم مبرادر يكديگرند و بر تخت . كنيميم

به بندگان من خبر بده كه من  (  ۴۸.) شونديرسد و از آن بيرون رانده نم يها نم آن 

ها درباره  به آن ( ۵۰.)است  و عذاب من عذاب پردردى( ۴۹.) آمرزنده مهربانم 

 ( ۵۱.)مهمانان ابراهيم خبر بده

  

  

ما از شما  :  وقتى بر ابراهيم وارد شدند و سالم گفتند، ابراهيم گفت  

(  ۵۳.) دهيم ي نترس، ما مژده پسرى دانا را به تو م: ها گفتندآن (  ۵۲.) ترسيم يم

ا به چه چيزى  دهيد؟ شمي ام به من مژده مكه من پير شده ي آيا در حال:  ابراهيم گفت 

از افراد نااميد  . دهيميما به حق به تو مژده م :  گفتند (  ۵۴) دهيد؟ي مژده م

چه كسى غير از افراد گمراه از رحمت خداوندش نااميد  : ابراهيم گفت( ۵۵.)نباش

كار  ما براى عذاب قوم گناه :  گفتند ( ۵۷) كار شما چيست؟:  ابراهيم گفت (  ۵۶) شود؟يم

(  ۵۹.) دهيم ي ها را نجات مانواده لوط كه ما همه آن جز خ به ( ۵۸.)ايمفرستاده شده 

وقتى فرستادگان پيش  ( ۶۰.)غير از زن او كه مقدر كرديم از باقيماندگان باشد

(  ۶۲.)شما افراد ناشناسى هستيد: ها گفت لوط به آن ( ۶۱.) خانواده لوط آمدند 

براى    و حقيقت را(  ۶۳.) ايم كنند آورده ي ما همان عذابى را كه در آن شك م:  گفتند 

ات را حركت  قسمتى از شب گذشته خانواده ( ۶۴.)گوييمي ايم و ما راست متو آورده 

هيچكدام شما به پشت سرش نگاه نكند و به هر جا كه  . ها بروبده و خودت دنبال آن 

دنباله اين قوم صبح  :  و به لوط گفتيم ( ۶۵.)شود برويديبه شما دستور داده م 

لوط  (  ۶۷.) اهل شهر با خوشحالى آمدند ( ۶۶(.) درون يهمه از بين م )شود  ي فردا قطع م

از عذاب خدا  (  ۶۸) ،آبروى مرا نريزيد  ، ها مهمان من هستنداين :  ها گفت به آن 

كردن افراد منع  آيا ما تو را از مهمان: گفتند(  ۶۹.) بترسيد و مرا خوار نسازيد 

 ( ۷۰)نكرديم؟ 

  

  

به جان تو  ( ۷۱.) تند ها دختران من هسخواهيد كارى بكنيد اين ياگر م : لوط گفت 

صبح موقع طلوع آفتاب صداى  ( ۷۲.)ها در مستى شهواتشان سرگردان بودندقسم كه آن 

و شهر را زير و رو كرديم و بارانى از  ( ۷۳.)ها را در خود گرفتبسيار شديدى آن 

براى افراد  (  هايى نشانه ) كار آياتى در اين (  ۷۴.) ها بارانديم هاى گلين بر آن سنگ 



كار  در اين (  ۷۶.) آثار آن شهر هنوز در سر راه پابرجا است( ۷۵.) ارد باهوش وجود د

هم  ستمكار  (  قوم شعيب « ) ايكه»اهل ( ۷۷.) آياتى براى افراد باايمان وجود دارد 

ها انتقام گرفتيم و بقاياى آن دو شهر سر راه  بنابراين ما از آن (  ۷۸.) بودند 

ما آيات  (  ۸۰.) غمبران شدندهم منكر پي (   قوم ثمود« )حِجر »اهل  (  ۷۹.) آشكار است 

ها براى خود از  آن (  ۸۱.) ها آن را قبول نكردند ها داديم ولى آن خود را به آن 

ها را  صبح صداى رعد شديدى آن (  ۸۲.) تراشيدند كه ايمن باشندي هايى مها خانه كوه 

ها و  ما آسمان ( ۸۴.) كارهايى كه كرده بودند به دردشان نخورد ( ۸۳.)در بر گرفت

ها به  از آن .  قيامت حتمًا خواهد آمد . ها است به حق آفريديم ه بين آن زمين و آنچ

به تو هفت تا دوتايى  (  ۸۶.) چون خداوند تو آفريننده دانا است ( ۸۵.)خوبى درگذر

ايم چشم  هايى از كافران داده و به آنچه به گروه (  ۸۷.) و قرآن بزرگ را داديم

(  ۸۸.)ى افراد باايمان بگسترانها غصه نخور و بال خود را برامدوز و به حال آن 

ترساننده از عذابى مثل آنچه بر  ( ۸۹.)من ترساننده آشكار هستم:  و بگو 

 ( ۹۰.) كنندگان نازل كرديم قسمت 

  

  

به  (  ۹۱(.) كردنديبه قسمتى از آن عمل م )هايى كه قرآن را جزءجزء كردند  آن  

و    ۹۲.)كنيميم  كردند بازخواستيها درباره كارى كه م خداوندت قسم كه از همه آن 

ما  (  ۹۴.) شود آشكار كن و از مشركين اعراض كن يآنچه را به تو دستور داده م ( ۹۳

هايى كه با خدا معبود ديگرى  آن (  ۹۵.)كنيميكنندگان حفظ م تو را از شر مسخره 

دانيم چيزهايى كه  ي ما م( ۹۶.)نتيجه اين كار را خواهند دانست.  دهند ي قرار م

پس با ستايش خداوندت او را تسبيح كن و از  (  ۹۷) .سازد ي گويند تو را دلتنگ ميم

تا يقين  (  بنده كسى جز خدا نباش )خداوندت را بندگى كن  ( ۹۸.) كنندگان باش سجده 

 ( ۹۹.) سراغت آيد 

  

 ( ۱۶)سوره نحل     
 مكى و شامل يكصد و بيست و هشت آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

خدا پاك و باالتر از چيزهايى  . براى آن نكنيداى فرمان خدا آمد بنابراين عجله  

خدا فرشتگان را با روح به فرمان خودش بر هر كس  ( ۱.) د نسازي است كه شريك او م

كه بنده و  ي كس) كند كه هشدار دهيد كه معبودى ي از بندگانش كه بخواهد نازل م

جز من وجود ندارد پس از  به (  چون و چراى دستورهاى او باشيد ي مطيع محض و ب

او باالتر از  . ها و زمين را به حق آفريدخدا آسمان ( ۲.)فرمانى من بترسيدنا

حاال  . اى آفريدخدا انسان را از نطفه ( ۳.) سازند يچيزهايى است كه شريك او م 

براى  (  پوستشان ) و چارپايان را آفريد كه ( ۴.) كند يآشكارا نزاع و بگومگو م 

و  (  ۵.)خوريدي ها مآن (  شت و شير گو ) شدن شماست و منافعى براى شما دارند و از گرم 

بريد براى شما زيبا  ي ها را به چرا مگردانيد و صبح آن ي ها را به آغل برموقتى آن 

 ( ۶.) است 

  

  

ها با سختى زياد  برند كه با نبودن آن ي بارهاى سنگين شما را به سرزمينى م 

و  ها اسب ( ۷.)چون خداوند شما رئوف و مهربان است.  توانستيد آن را ببريد يم

ها را آفريد كه سوار آن شويد و براى شما زينت باشند و چيزهايى  قاطرها و االغ 

كردن مردم به راه راست بر عهده خدا است و  هدايت ( ۸.) دانيد ي آفريند كه شما نميم

اوست  ( ۹.) كرد يخواست همه شما را هدايت م ي اگر خدا م.  راهه است يها ب بعضى از راه 

وسيله آن گياهانى بوجود  نوشيد و به ي كه از آن مكه باران را از آسمان نازل كرد  

وسيله آن كشت و زيتون و خرما  به ( ۱۰.)چرانيد ي آيد كه حيوانات خود را در آن ميم

كنند  ي كه فكر مي در اين كار براى كسان.  روياند ي ها را مو انگور و انواع ميوه

خر كرد و  و روز و شب و خورشيد و ماه را براى شما مس( ۱۱.) اى وجود دارد نشانه 

كه عقل خود را به  ي در اين كار براى كسان.  باشند يستارگان نيز به امر او مسخر م 

هاى مختلف  و در زمين چيزهايى با رنگ(  ۱۲.) اى وجود دارد برند نشانه يكار م 

اوست كه  (  ۱۳.) اى وجود دارد كه متوجه هستند نشانه ي در اين كار براى كسان.  آفريد 

و از آن زيورهايى    ،تا از آن گوشت تازه بخوريد دريا را تحت فرمان شما گذاشت  

بينى كه در آن روان  يها را م يو كشت   ،آراييد خارج كنيد يكه خود را با آن م 

 ( ۱۴.)شايد قدرشناسى كنيد . هستند تا از فضل خدا دنبال روزى بگرديد

  

  



هاى استوارى در زمين بوجود آورد تا زمين شما را نلرزاند و نهرها و  كوه  

وسيله  هايى قرار داد و به و عالمت ( ۱۵.) ى بوجود آورد شايد هدايت شويد هايراه 

كند مثل كسى است كه خلق  يكه خلق م يآيا كس (  ۱۶.) شوند يستارگان نيز هدايت م 

توانيد حساب  يهاى خدا را بشماريد نم اگر نعمت( ۱۷)شويد؟ يكند؟ آيا متوجه نمي نم

خدا آنچه را پنهان  (  ۱۸.) است  مسلمًا خدا آمرزنده و مهربان .  آن را داشته باشيد 

كسانى را كه غير از خدا به كمك  ( ۱۹.) داند ي كنيد ميكنيد و آنچه را آشكار م يم

(  ۲۰(.) مخلوق خدا هستند)اند  كنند و خودشان هم خلق شده يخوانند چيزى خلق نميم

(  ۲۱.)شونديم(  زنده ) دانند چه وقت برانگيخته ياند و زنده نيستند و نم مرده 

كه شما بايد در مقابلش احساس و ابراز كوچكى كنيد و بدون چون و  يكس ) معبود شما 

كه به آخرت ايمان  ي اما كسان. معبودى يگانه است(  چرا تسليم فرمانش باشيد 

قطعًا خدا آنچه را  (  ۲۲.) كند و تكبر دارند يهايشان آن را انكار م ندارند، دل 

تكبر را دوست  خدا افراد م . داندي كنند ميكنند و آنچه را آشكار م يپنهان م 

:  گويندي خداوند شما چه چيزى نازل كرده؟ م:  ها بگويند وقتى به آن (  ۲۳.) ندارد 

تا روز قيامت بار گناهان خود را به طور كامل حمل  (  ۲۴.) هاى گذشتگان راافسانه 

بدانيد بارى  . اندكه به سبب نادانى گمراه كرده يبه اضافه بار گناه كسان  ، كنند

.  ها بودند نقشه كشيدندكه قبل از آن يكسان (  ۲۵.) ى است كشند بد باريكه به دوش م 

هايشان آمد، درنتيجه سقف بر سرشان فرود آمد و عذاب از  هاى خانه يپس خدا سراغ پ 

 ( ۲۶.)ها وارد شدجايى كه به آن توجه نداشتند بر آن 

  

  

هايى كه براى من ساخته  شريك :  گويد يسازد و م ي ها را خوار مخدا روز قيامت آن  

امروز  :  گويند يكرديد، كجا هستند؟ دانشمندان ميها بگومگو م د و درباره آن بودي

منكرانى كه فرشتگان جانشان را در  ( ۲۷.)خوارى و بدى نصيب منكران قيامت است

گويند كه  ي آورند و ميگيرند، سر تسليم فرود م ياند م كه به خودشان ظلم كرده يحال 

از  (  ۲۸.) كرديد آگاه است ييى كه م آرى خدا از تمام كارها. كرديم يما كار بدى نم 

جاى افراد متكبر بد جايى  . هميشه در آن خواهيد بود  ،درهاى جهنم وارد شويد

:  گويندي م  ؟خداوندتان چه چيزى نازل كرد :  گويند يبه افراد پرهيزکار م (  ۲۹.) است 

نيكوكاران در اين دنيا وضع خوبى دارند و مسلمًا خانه  . خير و خوبى نازل كرد 

ها  منزل آن (  ۳۰.)خانه افراد پرهيزکار خانه بسيار خوبى است.  است آخرت بهتر 

هر چه  . شوند كه نهرها در آن جارى استيهاى جاويد است كه وارد آن م بهشت 

طور پاداش  خدا به افراد پرهيزکار اين .  ها هست ها براى آن بخواهند در آن بهشت 

گيرند،  ي منزه هستند مكه پاك و  يكه فرشتگان جانشان را در حال يكسان (  ۳۱.) دهد يم

كرديد وارد بهشت  ي خاطر كارهايى كه مسالم بر شما، به :  گويند يها م به آن 

ها  آيا كافران انتظارى غير از اين دارند كه فرشتگان به سراغ آن ( ۳۲.)شويد

ها  بيايند يا فرمان عذاب از طرف خداوند تو صادر شود؟ كسانى هم كه قبل از آن 

ها به خودشان ظلم  ولى آن   ،ها ظلم نكرد خدا به آن . تندبودند همين انتظار را داش 

ها رسيد و عذابى كه مورد  كردند به آن ينتيجه كارهاى بدى كه م (  ۳۳.) كردند يم

 (۳۴.) ها را فراگرفت دادند آن ي تمسخر قرار م

  

  

خواست ما و پدرانمان هيچ چيز را غير از او بندگى  ياگر خدا م :  گفتند يمشركان م  

ها  كسانى هم كه قبل از آن .  كرديم يچيز را بدون حكم او حرام نم   كرديم و هيچي نم

آيا وظيفه پيغمبران چيزى غير از رساندن آشكار  .  زدند يبودند همين حرف را م 

خدا را  : گفتنديدر بين هر گروهى پيغمبرى برانگيختيم كه م ( ۳۵)پيام خدا است؟ 

باشيد و از دستورهاى  فقط بنده خدا ) بندگى كنيد و از بندگى طاغوت اجتناب كنيد 

ها را هدايت  اى از آن خداوند عده (.  هيچ كس جز خدا بدون چون و چرا پيروى نكنيد

در زمين بگرديد و نگاه كنيد عاقبت  . ها گمراهى مقرر شداى از آنكرد و بر عده 

مند به  هر چند تو عالقه ( ۳۶.)كردند چه بودي كه رسالت پيغمبران را انكار مي كسان

ها مددكارى  كند و آن ي باشى، خدا كسى را كه گمراه كرده هدايت نمها  هدايت آن 

براى  )ميرد  يها را به خدا خوردند كه خدا كسى را كه م شديدترين قسم ( ۳۷.)ندارند

آرى، وعده خدا درست است ولى بيشتر مردم اين را  .  كند يزنده نم ( حساب

رند روشن كند و  ها چيزى را كه در موردش اختالف دا تا براى آن ( ۳۸.)دانندي نم

حرف ما وقتى تصميم به كارى گرفتيم فقط  ( ۳۹.)گفتندي كافران بدانند كه دروغ م

كه پس  ي كسان( ۴۰.)شود يايم م طور كه گفته پس همان   ،طور بشو اين است كه بگوييم اين 

كه مورد ظلم قرار گرفتند در راه خدا مهاجرت كردند، در دنيا جاى خوبى  از اين 

(  ۴۱.)تر استو اگر توجه داشته باشند پاداش آخرت بزرگ . نيمكي ها تهيه مبراى آن 

 ( ۴۲.) مهاجرينى كه صبر و استقامت به خرج دادند و به خداوندشان توكل كردند 

  



  

اگر اين را  . كرديمي ها وحى مقبل از تو فقط مردانى را فرستاديم كه به آن  

ها را با  آن ( ۴۳) .هاى الهى اطالع دارند بپرسيد كه از كتاب ي دانيد از كساني نم

ها فرستاديم و قرآن را به تو نازل كرديم تا آنچه براى  هاى روشن و كتاب دليل 

هاى  كه نقشه ي آيا كسان(  ۴۴.) شايد فكر كنند   ،ها بيان كنى مردم نازل شده براى آن 

ها را در زمين فرو برد يا عذاب از جايى كه  كه خدا آن از اين   ،كشند ي بد م

كه موقعى كه در  يا از اين (  ۴۵) شود خاطرشان جمع است؟  ها وارددانند بر آن ي نم

ها را دچار عذاب كند خاطرشان جمع است؟ اگر عذاب بيايد  آمد و شد هستند خدا آن 

ها را در وقتى كه دچار  كه آن يا از اين (  ۴۶.) توانند جلوى آن را بگيرند يها نم آن 

آيا  ( ۴۷.)ن استوحشت هستند عذاب كند ايمن هستند؟ خداوند تو رئوف و مهربا

هايشان از راست و چپ براى سجده به  اند كه سايه چيزهايى را كه خدا آفريده نديده 

ها و زمين است و  اى كه در آسمان هر جنبنده (  ۴۸.) گردد و فروتن هستند يخدا برم 

(  ۴۹(.) سجده اظهار خشوع است)ورزند  ي كنند و تكبر نمي فرشتگان نيز خدا را سجده م

به دستورهاى او عمل  ( فقط) ترسند و ي هاست مآن ( حاكم)ق از خداوندشان كه فو

فقط از من  .  فقط او معبود يگانه است «. دو معبود نگيريد »: خدا گفت ( ۵۰.)كننديم

پايدار  ( قانون)ها و زمين است، مال خداست و دين  هر چه در آسمان ( ۵۱.)بترسيد

تى كه داريد از  هر نعم (  ۵۲) ترسيد؟يمتعلق به خداست، آيا از كسى غير از خدا م

بعد وقتى  ( ۵۳.)كنيدي جانب خداست و وقتى آسيبى به شما برسد به درگاه او ناله م

هايى  اى از شما براى خداوندشان شريكآسيب را از شما برطرف كرد، عده 

 ( ۵۴) ،سازند يم

  

  

مند شويد، حقيقت را خواهيد  بهره .  ها داديم شوند تا منكر آنچه به آن  

به خدا قسم  . دهندي ها قرار مز آنچه روزيشان كرديم براى بت و سهمى ا (  ۵۵.) دانست 

براى خدا دخترانى تصور  ( ۵۶.)شويدي زنيد بازخواست مياز اين افترايى كه م 

را براى خود  ( پسر )خدا پاك از اين نسبت است و چيزى كه دوست دارند  . كننديم

صورتش از   ها داده شود وقتى خبر دختردارشدن به يكى از آن (  ۵۷.) دهند ي قرار م

از بدى خبرى كه به او  (  ۵۸.) كند يشود و عصبانيت خود را پنهان م ي ناراحتى سياه م

كند كه او را با خوارى نگهدارد يا زير خاك  ي داده شده خود را از مردم پنهان م

و   ، كه به آخرت ايمان ندارند صفت بدى دارندي كسان( ۵۹.)كنندي بد قضاوتى م.  كند 

اگر خدا مردم را به  ( ۶۰.)ت و او تواناى حكيم استترين صفت متعلق به خداس يعال 

ها  ولى مجازات آن .  گذاشت ياى در زمين باقى نم كرد، جنبنده يسبب ظلمشان مجازات م 

توانند ساعتى  يها به سر رسيد نم اندازد و وقتى مهلت آن يرا تا مدت معلومى عقب م 

ارند قرار  براى خدا چيزى را كه دوست ند(  ۶۱.) آن را عقب يا جلو بياندازند 

آتش جهنم  .  كنند كه بهره نيكوتر مال آنان است ي پردازى مدهند و زبانى دروغ يم

به خدا قسم پيغمبرانى  (  ۶۲.) شوند ي هاست و هر چه زودتر به جهنم فرستاده ممال آن 

ها را در نظرشان زيبا  ولى شيطان كارهاى آن   ،هاى قبل از تو فرستاديم براى امت 

ما قرآن  (  ۶۳.) هاست و عذاب پردردى دارندسرپرست آن امروز هم شيطان . جلوه داد

را بر تو نازل كرديم تا آنچه را كه در آن اختالف داشتند برايشان روشن كنى، و  

 ( ۶۴.) آورند يهدايت و رحمتى است براى مردمى كه به آن ايمان م 

  

  

.  خدا از آسمان آب باران را نازل كرد و با آن زمين را پس از مرگش زنده كرد  

براى شما در وجود  (  ۶۵.) شنوند وجود دارد ي كه مياى براى كسان ر اين كار نشانه د

ها است، از ميان پشكل و خون،  از آنچه در شكم آن . چهارپايان عبرتى وجود دارد

هاى  از ميوه ( ۶۶.) نوشانيم يخورند م ي شير خالص و گوارا به كسانى از شما كه م

كه عقل  ياى براى كسان اين امر نشانه   در.  گيريد يخرما و انگور، شراب و رزق پاك م 

خداوند تو به زنبور عسل وحى كرد كه از  ( ۶۷.)گيرند وجود دارديخود را به كار م 

از   ، بعد(  ۶۸.) هايى درست كن سازند خانه ي هايى كه مردم مها و داربست ها و درخت كوه 

سلى كه  ها عخدا از شكم آن . ها بخور و راه خداوندت را به آرامى بپيماتمام ميوه 

در اين كار  .  آورديهايش مختلف است و در آن شفاى مردم وجود دارد بيرون م رنگ 

خدا شما را آفريد بعد  (  ۶۹.) كنند وجود دارد ياى براى افرادى كه فكر م نشانه 

رسند تا حدى كه پس از دانشى  ي از شما افرادى به سن پيرى م. گيرديجانتان را م 

خدا بعضى از  ( ۷۰.) خدا دانا و توانا است چون . اند چيزى ندانندكه پيدا كرده 

كه روزى بيشترى دارند حاضر  ياما كسان . شما را بر بعضى از لحاظ روزى برترى داد

آيا  .  خود بدهند تا با هم مساوى شوند ( زيردستان)نيستند از روزيشان به بردگان  

خدا از جنس خودتان براى شما همسرانى قرار  (  ۷۱) كنند؟ينعمت خدا را انكار م 

هاى پاك را  يداده و از همسرانتان براى شما فرزند و نوه بوجود آورده و خوردن 



آورند و نعمت خدا را انكار  ي آيا باز هم به باطل ايمان م. روزى شما ساخته

 ( ۷۲)كنند؟ يم

  

  

اى از رزق را از  كنند كه ذره يرا بندگى م ( يا كسانى)و غير از خدا چيزهايى   

براى  (  ۷۳) ك نيستند و توانايى آن را هم ندارند؟ها و زمين برايشان مال آسمان 

خداوند  ( ۷۴.)دانيد يداند و شما نم ي چون خدا م  ،خدا مثل و مانند درست نكنيد 

كه روزى خوبى  ياختيارى را مثل زد كه توانايى هيچ كارى را ندارد و كسي بنده ب

ند؟  آيا اين دو با هم مساوى هست . كنديايم كه پنهان و آشكار خرج م به او داده 

اين را  (  مردم )ها  فقط اختصاص به خدا دارد ولى بيشتر آن (  بزرگداشت ) ستايش 

ها احساس و ابراز  شمارند و در مقابل آن يكسانى غير از خدا را بزرگ م )دانند  ي نم

و خدا مثل دو  ( ۷۵(.) كننديها بدون و چون و چرا اطاعت م كنند و از آنيكوچكى م 

و قدرت هيچ كارى را ندارد و سربار صاحب خود  ها الل است  مرد را زد كه يكى از آن 

آيا او با شخصى كه  . دهدي هر جا او را بفرستد كار را به خوبى انجام نم ، باشديم

ها و زمين  غيب آسمان ( ۷۶)كند و در راه راست است مساوى است؟ ي امر به عدالت م

آن  و كار قيامت فقط مثل يك چشم به هم زدن يا كمتر از   ، فقط متعلق به خداست

خدا شما را، در صورتى كه هيچ  (  ۷۷.) مسلمًا فقط خدا قدرت هر كارى را دارد.  است 

  ، خارج كرد و به شما گوش و چشم و دل داد مادرانتان دانستيد، از شكم ي چيز نم

آيا پرندگان را كه در آسمان تحت فرمان خدا هستند  ( ۷۸.)شايد سپاسگزارى كنيد 

هايى براى افراد  در اين كار نشانه .  رد دا ي ها را فقط خدا نگه ماند؟ آن نديده 

 ( ۷۹.) باايمان وجود دارد 

  

  

هايتان را محل آسايش شما قرار داده و از پوست چهارپايان براى شما  خدا خانه  

نيز خيمه ساخته كه هنگام كوچ و موقع اقامت براى شما سبك باشد و از پشم و كرك  

خدا  (  ۸۰.) ن عمرتان بوجود آورده ها اثاث و وسايل آسايش شما را تا پاياو موى آن 

ها پناهگاه براى شما  و از كوه   ،براى شما از هر چه آفريده سايه قرار داده

.  كندي هايى براى شما ساخته كه شما را از گرما و موقع جنگ حفظ مو لباس   ،ساخته 

نه  )ترتيب خدا نعمتش را بر شما تمام كرده تا تسليم فرمان و نظر او باشيد  بدين 

وظيفه تو فقط رساندن آشكار   ، اگر قبول نكردند( ،اى پيغمبر ( ) ۸۱(.)يگرى افراد د 

(  مردم)ها  بيشتر آن .  شوند ي شناسند و منكر آن مي نعمت خدا را م( ۸۲.)پيام است

انگيزيم و به افراد  ي روزى كه از هر امتى شاهدى برم( ۸۳.)قدرنشناس هستند

(  ۸۴.)صت عذرخواهى ندارندشود و فر ي اجازه سخن گفتن داده نم( منكران)قدرنشناس  

پذيرد و  ي كردند عذاب را ببينند ديگر عذابشان تخفيف نمي كه ظلم ميوقتى كسان 

هايى را كه براى خدا  وقتى كه مشركان، شريك ( ۸۵.)شودي ها داده نممهلتى به آن 

ها كسانى هستند كه  خداوندا اين : گوينديببينند ، م (  در قيامت )اند  درست كرده 

گويند كه شما دروغ  ي معبودهاى آنان به ايشان م.  خوانديم ي م  غير از تو به كمك

آورند و چيزهايى كه به  يدر آن روز در مقابل خدا سر تسليم فرود م (  ۸۶.) گوييد يم

 ( ۸۷.) رود يبافتند از بين مي هم م

  

  

داشتند، به علت  يشدند و مردم را از راه خدا باز م ي بر عذاب افرادى كه منكر م 

روزى كه از هر  (  ۸۸.) كنيم ي ند، عذابى روى عذاب اضافه مكردي فسادى كه ايجاد م

شاهد اين امت  (  اى پيغمبر )تو را هم    ،داريم يامتى شاهدى از خودشان بر پا م 

كند و  يما قرآن را بر تو نازل كرديم، كه هر چيزى را بيان م.  سازيم يم

خدا  ست كه تسليم حكم و نظر افرادی ا دهنده راه صحيح و رحمت و بشارت براى نشان 

دهد و از  يخدا به عدالت و نيكوكارى و كمك به خويشان دستور م(  ۸۹.) هستند 

شايد متوجه   ، كنديخدا به شما نصيحت م . كندي كارهاى زشت و ناپسند و ظلم نهى م

وقتى  )وقتى عهدى با خدا بستيد به عهد خود وفا كنيد  ( ۹۰.) وظايف خود باشيد 

و پس از  ( ا باشيد نه غير اوادعاى مسلمانى كرديد، تسليم حكم و نظرهاى خد

  ،ايد در صورتى كه خدا را ضامن آن قرار داده  ، هايتان آن را نشكنيدكردن قسم محكم 

هايى را  كه نخ مثل زنى كه پس از اين (  ۹۱.)دانديكنيد م ي چون خدا كارهايى را كه م

هاى خود را وسيله  قسم  ، که كرد نباشيد يكرد پاره م ي تابيد و محكم مي كه به هم م

با دروغ و  ) عدد گروهى از گروه ديگر بيشتر باشد تادهيد، ب ديگران قرار  فري 

خدا شما را به اين  (.  كنيد پيروان گروه خودتان را بيشتر كنيدي فريب سعى م

كند و روز قيامت مواردى را كه در آن اختالف نظر داشتيد براى  ي وسيله امتحان م

ولى هر   ، ساختيامت واحدى م  خواست همه شما راي اگر خدا م( ۹۲.)كندي شما روشن م



كند و درباره  ي كند و هر كس را كه بخواهد هدايت مي كس را كه بخواهد گمراه م

 ( ۹۳.)شوديكرديد از شما بازخواست م ي كارهايى كه م

  

  

هاى ثابت دچار لغزش شود و به  هاى خود را وسيله فريب قرار ندهيد كه قدم قسم  

عهدى را كه با خدا  ( ۹۴.)اب پردردى شويدعلت بازداشتن از راه خدا دچار بال و عذ 

دانيد كه پاداشى  ياگر متوجه حقيقت باشيد م .  ايد به بهاى ناچيزى نفروشيد بسته 

رود و  ي چيزهايى كه داريد از بين م( ۹۵.) كه پيش خدا داريد براى شما بهتر است 

پاداش افراد بااستقامت را بهتر از كارى  . پاداشى كه پيش خدا است ماندگار است

كه كار درست بكند و مؤمن باشد، چه مرد  يبه كس ( ۹۶.)كردند خواهيم دادي كه م

كردند  ي ها را بهتر از آنچه مبخشيم و پاداش آن يباشد چه زن، زندگى پاكى م 

شده به خدا پناه  خوانى از شر شيطان رانده يپس وقتى قرآن م ( ۹۷.)دهيميم

كنند  يشان توكل م شيطان تسلطى بر افراد باايمان كه به خداوند(  ۹۸.) ببر 

تسلط او فقط بر كسانى است كه دوستدار او هستند و براى خدا شريك  (  ۹۹.) ندارد 

تو  : گويندي اى را جايگزين آيه ديگرى كنيم كافران موقتى آيه ( ۱۰۰.) كنند ي درست م

كند،  ي داند كه چه چيزى نازل مي كه خدا بهتر ميزنى، در حال ي به خدا افترا م

قرآن را  (  روح پاك، جبرئيل ) القدس روح : بگو(  ۱۰۱.)نددانيها نم وليكن بيشتر آن 

به حق از طرف خداوندت نازل كرده تا افراد باايمان را ثابت قدم كند و هدايت و  

 ( ۱۰۲.)باشد( كه فقط تسليم حكم و نظر خدا هستنديكسان ) ها اى براى مسلمان مژده 

  

  

كه  يزبان كس . دهديياد م ها را به او كسى اين حرف : گويندي ها مدانيم كه آن يما م  

در صورتى كه قرآن به زبان عربى فصيح    ،دهند عربى نيست ي ها را به او نسبت ماين 

كند و  يها را هدايت نم خدا آن  ، آورنديكه به آيات خدا ايمان نم ي كسان( ۱۰۳.) است 

فقط دروغ  به    ،آورندي كه به آيات خدا ايمان نميكسان (  ۱۰۴.) عذاب پردردى دارند 

آوردنشان كافر  كه بعد از ايمان ي كسان(  ۱۰۵.)ها دروغگو هستندن آ . بافندي هم م

غير از  . گيرند و عذاب بزرگى دارنديشوند، مورد غضب خدا قرار م (  منكر خدا )

كه سينه خودشان را  ي اما كسان. كه مجبور شده و قلبش به ايمان مطمئن باشدي كس

ه علت اين است كه  اين كار ب(  ۱۰۶.)براى كفر باز كرده باشند عذاب بزرگى دارند

اند و براى اين است كه خدا كافران را هدايت  ها دنيا را بر آخرت ترجيح داده آن 

ها كسانى هستند كه خدا بر دل و گوش و چشمشان مهر زده و غافل  آن (  ۱۰۷.)كندي نم

خداوند تو كسانى را  (  ۱۰۹.)ها بدون شك در آخرت زيانكار هستندآن ( ۱۰۸.) هستند 

مورد اذيت قرار گرفتند مهاجرت و جهاد كردند و استقامت  كه كه بعد از اين 

 ( ۱۱۰.)او آمرزنده مهربان است. آمرزدي داشتند م

  

  

آيد و پاداش هر كسى مطابق  يكند م يكه از خود دفاع م يروز قيامت هر كسى در حال  

خدا  ( ۱۱۱.) شود ي ها نمشود و ظلمى به آن يكارهايى كه كرده به طور كامل داده م 

ها  آن   روزیِ . خاطر بودندرى را مثل زد كه مردم آن در امنيت و آسوده شه .  مثلى زد 

هاى خدا شدند و  درنتيجه منكر نعمت . رسيديها م به فراوانى از هر طرف براى آن 

(  ۱۱۲.)ها چشاندخاطر كارى كه كردند مزه گرسنگى و ترس را به آن خداوند به 

خدا  . ه دروغگويى متهم كردندها او را بها آمد و آن پيغمبرى از خودشان براى آن 

پس، از آنچه حالل و پاك است  ( ۱۱۳.) چون ظالم بودند  ، ها را دچار عذاب كردنيز آن 

كنيد شكر نعمت او را بجا  ي و خدا روزى شما كرده بخوريد و اگر او را بندگى م

  نامبه  خدا فقط گوشت حيوان مرده و خون و گوشت خوك و آنچه را كه (  ۱۱۴.)آريد

كه ناچار شود و بدون  ي اما كس. شته شده باشد بر شما حرام كرده استغير خدا ك 

به  ( ۱۱۵.) بداند كه خدا آمرزنده و مهربان است  ، روى از آن بخوردعالقه و زياده 

  دروغىاين حالل است و اين حرام است تا  که  آيد نگوييد ي هر چيزى كه به زبانتان م

گويند رستگار  يقول خدا دروغ مكه از ي كسان. ايد به خدا نسبت دهيدرا كه بافته 

آن  (  ۱۱۷.)در دنيا بهره كمى دارند و عذاب پردردى در پيش دارند( ۱۱۶.) شوند ي نم

ها ظلم  ما به آن .  چيزهايى را كه قبالً به تو گفتيم بر يهوديان حرام كرديم 

 ( ۱۱۸.) ها به خودشان ظلم كردند ولى آن  ، نكرديم

  

  

د و بعد از آن توبه كردند و كارشان را  كه از روى نادانى كار خالف كردنيكسان  

(  ۱۱۹.) خداوند تو آمرزنده مهربان است .  آمرزد ياصالح نمودند خدا گناهانشان را م 

شكر  ( ۱۲۰.) و مشرك نبود   ،ابراهيم پيشوايى بود فرمانبردار خدا و متمايل به حق 

خدا او را برگزيد و به راه راست هدايت  . آورديا به جا م ر هاى خدا نعمت 



در دنيا زندگى خوبى به او داديم و در آخرت از افراد صالح  ( ۱۲۱.) كرد 

وحى كرديم كه از آيين ابراهيم كه  ( اى پيغمبر)بعد به تو  ( ۱۲۲.) است ( درستكار)

تعطيل روز شنبه بر افرادى كه  ( ۱۲۳.)دوستدار حق بود پيروى كن، او مشرك نبود

درباره چيزى كه در مورد   خداوند تو روز قيامت .  در آن اختالف كردند مقرر گرديد 

مردم را با حكمت و پند نيكو به  ( ۱۲۴.)كندي ها حكم مآن اختالف داشتند ميان آن 

چون خداوند تو  .  ها گفتگو نما راه خداوندت دعوت كن و با بهترين روش با آن 

شناسد و كسانى را هم كه راه صحيح  ياند بهتر م كسانى را كه از راه او منحرف شده 

فقط  ( انتقام بگيريد)اگر خواستيد قصاص كنيد  ( ۱۲۵.) شناسد ي خوب م  اندرا شناخته 

اند انتقام بگيريد و اگر صبر داشته باشيد  اى كه شما را ناراحت كرده به اندازه 

صبر داشته باش كه صبر تو هم با توفيق  (  ۱۲۶.)كه صبر دارند بهتر استيبراى كسان 

كشند دلتنگ  ي هايى كه بر ضد تو مخاطر نقشه ها غصه نخور و به خدا است، و براى آن 

 ( ۱۲۸.)چون خدا با افراد باتقوى و نيكوكار است(  ۱۲۷.)نباش

  

 

 (۱۷)سوره اسراء     
 مكى و شامل يكصد و يازده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كه   ، اش را از مسجدالحرام به مسجداالقصىپاك و منزه است خدايى كه شبى بنده  

چون   ، برد تا بعضى از آيات خودمان را به او نشان دهيم  داديم،بركت  اطرافش را 

اسرائيل  يو به موسى كتاب داديم و آن را راهنماى بن ( ۱.)او شنوا و بينا است

كه با نوح در كشتى  ي اى فرزندان كسان( ۲.) ساختيم كه وكيلى غير از من نگيريد 

اسرائيل اعالم كرديم  ي ندر كتاب به ب ( ۳.) سوار كرديم، نوح بنده سپاسگزارى بود 

چون  (  ۴.)كنيدي جويى و طغيان بزرگى مي كنيد و برتري كه دوبار در زمين فساد م

انگيزيم تا درون  ي وعده اول بيايد افراد بسيار قدرتمندى را بر عليه شما برم

ها  بعد شما را بر آن (  ۵.)اين وعده عملى خواهد بود. ها دنبال شما بگردندخانه 

ا را با مال و فرزند كمك و افراد شما را بيشتر  گردانيم و شم ي مسلط م

به   ، ايد و اگر بدى بكنيدبه خودتان نيكى كرده  ، اگر نيكى بكنيد(  ۶.)كنيميم

كه شما را ناراحت كنند  و چون وعده دوم بيايد، براى اين . ايدخودتان بدى كرده 

يابند  طور كه بار اول داخل آن شدند و به هر چه دست شوند، همان يداخل مسجد م 

 ( ۷.)كنندينابود م 

  

  

گرديم و جهنم  ي اما اگر شما برگرديد ما هم برم.  ممكن است خدا به شما رحم كند  

ترين راه  اين قرآن مردم را به درست ( ۸.)ايمايمان قرار داده ي را زندان افراد ب

دهد كه پاداش  ي كند و به افراد باايمانى كه كار درست بكنند مژده ميهدايت م 

براى افرادى كه به آخرت ايمان ندارند عذاب پردردى آماده  ( ۹.) بزرگى دارند 

انسان خيلى  . كنديدعاى بد م  ، كندي طور كه دعاى خير مانسان همان (  ۱۰.) ايم كرده 

نشانه شب را تاريك كرديم و  . شب و روز را دو نشانه قرار داديم(  ۱۱.) عجله دارد 

ها و حساب را  و عدد سالنشانه روز را روشن ساختيم تا دنبال كسب معاش برويد  

كارنامه هر كس را به گردنش  ( ۱۲.)ايمما هر چيزى را كامالً توضيح داده . بدانيد

بيند براى او در  ي ايم و روز قيامت آن را به صورت كتاب بازى كه مآويخته 

كتابت را بخوان، خودت امروز براى حسابرسى  :  گوييم يو به او م (  ۱۳.) آوريم يم

هدايت شود به نفع خودش هدايت شده و هر كس گمراه شود به   هر كس(  ۱۴.) كافى هستى 

ما تا پيغمبر  . داردي كس بار گناه ديگرى را برنمو هيچ   ،ضرر خودش گمراه شده است 

وقتى بخواهيم شهرى را نابود كنيم  ( ۱۵.)كنيمينفرستيم افراد را عذاب نم 

خدا بپردازند  كنيم كه در آن به نافرمانى  ي ثروتمندان و قدرتمندان آن را امر م

هاى بسيارى  امت ( ۱۶.)كنيميشود و آن را نابود م ي و درنتيجه عذاب بر آن مقرر م

را بعد از نوح هالك كرديم و خداوندت براى ديدن و با خبر بودن از گناه بندگانش  

 ( ۱۷.)كافى است

  

  

.  دهيميكه دنياى زودگذر را بخواهد، خيلى زود هر چه را بخواهيم به او م يكس  

(  ۱۸.)سازيم كه سرزنش شده و رانده وارد آن شودينم را براى او مقرر م بعد جه

كه آخرت را بخواهند و كوشش الزم را براى آن بكنند و ايمان داشته باشند،  ي كسان

هم اين دسته و هم آن دسته را با عطاى    ،ما (  ۱۹.) شود يها قدردانى م از كوشش آن 

نگاه كن چگونه  ( ۲۰.)شودي نمعطاى خداوندت از كسى منع . كنيميخداوندت كمك م 

هاى بيشترى  ي مسلمًا آخرت درجات و برتر. ايمبعضى را بر بعضى برترى داده 



(  غير خدا را ارباب و سرور خود نگير)با خدا معبود ديگرى قرار نده  ( ۲۱.)دارد

خداوند تو حكم كرد كه  ( ۲۲.)اى خواهى نشستچون سرزنش شده و بدون ياور به گوشه 

(  كس جز او نباشيدچون و چراى هيچ يبنده و مطيع محض و ب ) كنيد  فقط او را بندگى 

ها پيش تو به سن  ها يا هر دوى آن اگر يكى از آن . و به پدر و مادر نيكى كنيد

ها با احترام حرف  ها تندى نكن و با آن ها اف هم نگو و با آن پيرى برسند به آن 

ها بگستران و  ر مقابل آن و از روى مهربانى بال فروتنى و كوچكى را د (  ۲۳.) بزن 

طور كه وقتى من كوچك بودم  ها را مورد رحمت قرار بده همان خداوندا، آن :  بگو 

خدا آنچه در دل شما است به    ،اگر درستكار باشيد (  ۲۴.) ها مرا پرورش دادندآن 

حق خويشان و تهيدستان و در  (  ۲۵.)بخشديكنندگان را م او توبه.  داند ي خوبى م

كنندگان  چون ريخت و پاش ( ۲۶.)نكن( ريخت و پاش)و اسراف   ماندگان را بده راه 

 ( ۲۷.)برادر شيطان هستند و شيطان نسبت به خداوندش ناسپاس بود

  

  

ها با  پس با آن  ، گردانىيها رو م خاطر اميدى كه به لطف خدا دارى از آن اگر به  

نكن تا  و دستت را به گردنت قرار مده و آن را كامالً باز ( ۲۸.)نرمى صحبت كن

كه  ي چون خدا روزى را براى هر كس( ۲۹.)مالمت شده و با حسرت در كنجى بنشينى

چون او به وضع بندگانش آگاه و بينا   ، كندي كند يا كم ميبخواهد فراوان م 

.  دهيميها و شما را ما م روزى آن .  و فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد (  ۳۰.) است 

ا نزديك نشويد، چون زنا كارى زشت و  و به زن(  ۳۱.) ها خطاى بزرگى است كشتن آن 

.  و انسانى كه خدا جانش را محترم داشته نكشيد مگر به حق (  ۳۲.) راه بدى است 

ايم، پس در  براى بازمانده او تسلطى بر قاتل قرار داده  ، گناه كشته شوديكه ب ي كس

و به مال يتيم نزديك  (  ۳۳.) يارى شده است ( مظلوم) روى نكند، چون او قصاص زياده 

و به    ،كه به رشد خود برسد تا اين ( براى اداره مالش)يد مگر به بهترين شكل  نشو 

  ،پيمانه را ( ۳۴.) گيرد ي قرار م بازخواست عهد خود وفا كنيد، چون عهدها مورد 

كار  اين . كامل بدهيد و با ترازوى درست وزن كنيد ، فروشيديوقتى با پيمانه جنس م

(  به درستى آن اطمينان ندارى ) دانى ياز آنچه نم (  ۳۵.) تر است عاقبت  بهتر و خوش 

عمل  )نكن چون گوش و چشم و دل همگى درباره آن  (  كوركورانه روى  دنباله ) پيروى 

و در زمين خودپسندانه راه نرو،  (  ۳۶.)گيرندي مورد بازخواست قرار م(  كوركورانه 

بدى  (  ۳۷.) رسد يها نم شكافى و بلندى قدت به كوه يچون زمين را با راه رفتن خود نم 

 ( ۳۸.)ام اين كارها پيش خداوند تو ناخوشايند استتم

  

  

و با خدا  . هايى است كه خدا به تو وحى كرده استها از حكمت اين ( پيغمبر،اى  ) 

آيا  (  ۳۹.) معبود ديگرى قرار نده، چون مالمت شده و رانده در جهنم خواهى افتاد 

خود گرفته؟    خدا براى شما پسران را انتخاب كرده و از فرشتگان دخترانى براى

هاى گوناگون بيان  ما در اين قرآن حقيقت را به صورت (  ۴۰.)زنيديحرف بزرگى م 

اگر  :  بگو ( ۴۱.)افزايدي ها مآن ( و گريز) ولى فقط بر نفرت  ،كرديم تا متوجه شوند 

گويند معبودانى با خدا بودند، حتمًا دنبال راهى براى غلبه  يها م طور كه آن همان 

خدا پاك و بسيار برتر از چيزهايى است كه  ( ۴۲.)گشتند يبر صاحب عرش م 

ها هستند تسبيح او را  كه در آن يهاى هفتگانه و زمين و كسان آسمان (  ۴۳.) گويند يم

ها را  گويد ولى شما تسبيح آن يهر چيزى با ستايش او، او را تسبيح م .  گويند يم

  بين تو و ،خوانى يوقتى قرآن م ( ۴۴.) خدا بردبار و آمرزنده است . فهميدي نم

هايشان  بر دل (  ۴۵.)دهيميكه به آخرت ايمان ندارند پرده ناپيدايى قرار م ي كسان

كنيم و وقتى در قرآن  يكشيم تا قرآن را نفهمند و گوششان را سنگين م ي اى مپرده 

دانيم كه  يما بهتر م (  ۴۶.) گردانند يخدا را به تنهايى ياد كنى با نفرت رو برم

كنند چه  ي دهند و وقتى با هم نجوى مي ش مدهند به چه منظورى گوي وقتى به تو گوش م

(  ۴۷.)كنيديشما فقط از مردى كه جادو شده پيروى م : گويندين م اظالم .  گويند يم

ببين چگونه براى تو مثل زدند و درنتيجه گمراه شدند و راهى براى هدايت پيدا  

و گفتند آيا وقتى ما استخوان و پوسيده شديم در خلقت جديدى زنده  (  ۴۸.) كنند ي نم

 ( ۴۹)شويم؟ يم

  

  

باز هم  ) رسد باشيد ي تر از آنچه به فكرتان مسنگ يا آهن يا موجودى سخت : بگو 

همان  :  گرداند؟ بگو ي چه كسى ما را برم:  پس خواهند گفت (.  شويديبرانگيخته م 

دهند و  ي پس سرهايشان را براى تو تكان م.  كه اولين بار شما را آفريد ي كس

(  ۵۱و  ۵۰.) ممكن است نزديك باشد :  رد؟ بگو گي ي چه موقع اين كار صورت م:  گويند يم

كنيد و خيال  ي خواند و شما با ستايش او دعوت او را اجابت مي روزى كه شما را م

به بهترين    کهبه بندگان من بگو ( ۵۲.)ايد كنيد فقط مدت كمى در حال مرگ مانده يم



ار  چون شيطان دشمن آشك.  زند يها را به هم م وجه صحبت كنند، زيرا شيطان بين آن 

تر است، اگر بخواهد به شما رحم  خداوندتان از وضع شما آگاه (  ۵۳.) انسان است 

ها  ما تو را براى وكالت آن .  كند يكند و اگر بخواهد شما را عذاب م يم

  ،شناسد يها و زمين هستند خوب م خداى تو كسانى را كه در آسمان (  ۵۴.) ايم نفرستاده 

رى داديم و زبور را به داود  ها برت و بعضى از پيغمبران را بر بعضى از آن 

ها  آن  ، كنيد به كمك بخوانيديهر كسى غير از خدا را كه فكر م : بگو(  ۵۵.) داديم 

كسانى را  (  ۵۶.) كه ضرر را از شما برگردانند يا تغيير دهند ندارندتوانايى اين 

ترند و اميد رحمتش  هر كدامشان كه به خدا نزديك   ،خوانند ي كه اين افراد به كمك م

چون  . گردندي اى براى تقرب به خدا مترسند، دنبال وسيله ي د و از عذابش مرا دارن 

كه ما آن را  هيچ شهرى نيست مگر اين (  ۵۷.) بايد از عذاب خدا ترسيد و حذر كرد 

اين امر در كتاب الهى  . كنيميقبل از روز قيامت نابود يا آن را به شدت عذاب م 

 ( ۵۸.) تثبيت شده است 

  

  

كه پيشينيان آن را  تادن معجزه باز نداشت غير از اين هيچ چيز ما را از فرس 

ها  ولى آن  ، ما به قوم ثمود شتر ماده را كه دليل روشنى بود داديم.  انكار كردند 

وقتى را  ( ۵۹.) فرستيم ي ما معجزات را فقط براى ترساندن م.  به آن ستم كردند 

و رويايى را    ،خداى تو به مردم احاطه و تسلط دارد : يادآورى كن كه به تو گفتيم

شده در قرآن هم فقط براى امتحان مردم  كه به تو نشان داديم و آن درخت لعنت 

و  ( ۶۰.)كندي ها اضافه مولى فقط طغيان بزرگى بر آن   ،ترسانيم ي ها را مآن .  بود 

ها سجده  همه آن .  به آدم سجده كنيد: هنگامى را يادآورى كن كه به فرشتگان گفتيم

اى سجده  آيا من به موجودى كه از گل درست كرده : كردند غير از ابليس كه گفت

كه بر من ترجيح دادى چيست؟ اگر به من  ينظر تو درباره اين كس : و گفت(  ۶۱) كنم؟

زنم، غير از عده كمى از  ي تا روز قيامت فرصت دهى بر سر فرزندان او افسار م

كامل   جهنم جزاى   ،كه از تو پيروى كنند برويد ي تو با كسان:  خدا گفت ( ۶۲.)هاآن 

منحرف كن و  (  هايت وسوسه ) ها را كه توانستى با صدايت هر كس از آن (  ۶۳.) شما است 

ها شريك شو و به  ها بتاز و در مال و فرزند با آن هايت بر آن با سواران و پياده 

تو بر بندگان من  ( ۶۴.)دهدي ها فقط وعده دروغ مشيطان به آن .  ها وعده بده آن 

اختيار شما  صاحب ( ۶۵.)ها كافى استوكالت آن تسلطى ندارى و خداوندت براى 

آورد تا دنبال كسب معاش  يكه كشتى را براى شما در دريا به حركت درم ( خداست)

 ( ۶۶.)چون خدا نسبت به شما مهربان است  ،برويد 

  

  

خوانيد ناپديد  ي وقتى در دريا دچار خطرى بشويد همه كسانى را كه به كمك م 

شما را نجات دهد و به خشكى رساند از او رو    ولى چون. غير از خدا ، شونديم

كه در خشكى شما را به زمين  آيا از اين (  ۶۷.) زيرا انسان ناسپاس است   ،گردانيد يم

فرو برد يا طوفان شنى بفرستد و هيچ مددكارى براى خود پيدا نكنيد، در امان  

فانى  كه دوباره شما را بار ديگر به دريا برگرداند و طويا از اين(  ۶۸) هستيد؟

خردكننده به پا كند و شما را به علت كفرى كه ورزيديد غرق كند و خونخواهى در  

ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و  ( ۶۹) در امان هستيد؟ ،مقابل ما پيدا نكنيد 

ها كرديم  هاى پاك را روزى آن ي ها را در زمين و دريا سواره راه برديم و خوردنآن 

روزى كه هر  ( ۷۰.)ات خود برترى زيادى داديمها را بر بسيارى از مخلوق و آن 

كه نامه اعمالشان به دست راستشان  يگروهى را با نامه اعمالشان بخوانيم، كسان

كه در اين  ياما كس ( ۷۱.)شودي ها ظلم نماى به آن خوانند و ذره ي داده شود آن را م

(  ،اى پيغمبر ( ) ۷۲.)ترين فرد استدنيا كوردل است در آخرت نيز كور و گمراه 

نزديك بود تو را از آنچه به تو وحى كرديم منحرف كنند كه به ما چيزى غير از  

كرديم  يقدم نم اگر تو را ثابت ( ۷۳.)آن را نسبت دهى تا آن وقت با تو دوست شوند

آن وقت در دنيا و آخرت به  ( ۷۴.)ها تمايل پيدا كنىنزديك بود مقدار كمى به آن 

 ( ۷۵.) كردى يى در مقابل ما پيدا نم چشانديم و ياور يتو چند برابر عذاب م 

  

  

نزديك بود تو را از زمين بلغزانند تا از آن بيرونت كنند، در آن صورت بعد از   

كه قبل از تو  ياين روشى است كه در مورد كسان ( ۷۶.)ماندندي تو فقط مدت كمى م

(  ۷۷.)كنىي ها پيغمبر فرستاديم اجرا شده و تغييرى در روش ما پيدا نمبراى آن 

نماز صبح مورد توجه  .  تا تاريكى شب و سپيده صبح بخوان  خورشيد ز را از غروب نما 

  برای اين يك وظيفه اضافى  .  و قسمتى از شب را بيدار شو و نماز بخوان (  ۷۸.) است 

  ،خداوندا : و بگو( ۷۹.)اى برساندكه خدا تو را به مقام پسنديده براى اين   توست

و براى من از طرف خودت دليل و قدرت  مرا صادقانه وارد كن و صادقانه خارج كن  



مسلمًا باطل از بين  . حق آمد و باطل از بين رفت:  بگو ( ۸۰.)اى قرار بده كننده كمك 

كه براى افراد باايمان شفا و رحمت است  را  ما از قرآن آنچه (  ۸۱.) رفتنى است 

وقتى به  ( ۸۲.) كند يكنند اضافه م يكه ظلم م ي كنيم و فقط بر ضرر كساني نازل م

كشد و وقتى بدى به  ي شود و خود را كنار ميدهيم از ما روگردان م ينعمتى م  انسان 

هر كس مطابق ساختمان روحى و فكرى خود كار  : بگو(  ۸۳.) شودي او برسد نااميد م

درباره روح از  (  ۸۴.)شناسدي تر است بهتر مخداى شما كسى را كه راهش صحيح .  كند يم

باشد و به شما فقط مقدار كمى  ي م  روح امرى مربوط به خداى من:  بگو . پرسندي تو م

بريم و تو  ي م  ،ايم و اگر بخواهيم آنچه را به تو وحى كرده ( ۸۵.) از علم داده شده 

 ( ۸۶.) كنى يمدافعى در مقابل ما پيدا نم 

  

  

(  ۸۷.)چون لطف خدا به تو زياد است ، كه رحمتى از جانب خداوندت باشدمگر اين  

توانند مثل آن  يقرآن را بياورند، نم اگر انس و جن متحد شوند كه مثل اين :  بگو 

در اين قرآن براى  ( ۸۸.)ها پشتيبان بعضى باشندرا بياورند، اگر چه بعضى از آن 

ولى بيشتر مردم فقط از روى كفر و ناسپاسى آن را   ، ايممردم هرگونه مثلى زده

اى از  كه براى ما چشمه آوريم مگر اين يبه تو ايمان نم :  و گفتند (  ۸۹.) پذيرند ي نم

يا نخلستان يا تاكستانى داشته باشى و نهرها را در آن  ( ۹۰)، زمين روان سازى

اى از آسمان را روى سر ما  كنى پاره ي طور كه خيال ميا همان (  ۹۱) ،روان سازى 

اى زرنگار داشته  يا خانه(  ۹۲) ،يا خدا و فرشتگان را مقابل ما بياورى  ، بياندازى

آوريم تا موقعى كه  ي م ايمان نمبه باالرفتن تو ه . يا به آسمان روى ، باشى

آيا من جز  . خداى من پاك است: بگو.  اى براى ما بياورى كه آن را بخوانيمنوشته 

هيچ چيز مردم را بعد از  (  ۹۳) اش گذاشته شده؟بشرى هستم كه وظيفه رسالت به عهده 

:  كه گفتندكه راهنمايى براى ايشان آمد از ايمان آوردن باز نداشت جز اين اين 

اگر در زمين فرشتگان بودند كه  :  بگو (  ۹۴) دا بشرى را به رسالت فرستاده؟آيا خ 

نازل   را به پيامبری اى  ها فرشته از آسمان براى آن   ،رفتند يبا آسودگى خيال راه م

چون او نسبت به   ، خدا براى شهادت بين من و شما كافى است: بگو(  ۹۵.) كرديم يم

 ( ۹۶.)بندگانش آگاه و بينا است

  

  

هدايت شده است و كسى را كه گمراه كند، هرگز    ،ه خدا هدايت كند كسى را ك  

در    دمروها را كنى و روز قيامت آن يكنندگانى غير از خدا براى او پيدا نم كمك 

هر گاه  . ها جهنم استجاى آن . كنيميآورى مجمع   ،باشند يكه كور و الل و كر م يحال 

چون منكر   ، هاستين جزاى آن ا ( ۹۷.)كنيمي آتشى به آن اضافه م  ،كه شعله آن كم شود 

اى شديم دوباره در  آيا وقتى ما استخوان از هم پاشيده :  آيات ما شدند و گفتند

ها و زمين را  آيا متوجه نشدند كه خدايى كه آسمان (  ۹۸) شويم؟يشكل جديدى خلق م 

ها مهلتى قرار داده كه شكى در  ها را بيافريند و براى آن تواند مثل آن ي آفريده م

اگر شما  : بگو( ۹۹.)پوشى منكر آن شدندها فقط از روى حق اما ظالم   آن نيست؟

.  ورزيد يشدن آن بخل م كردن و تمام از ترس خرج  ، خزاين رحمت خداى مرا داشته باشيد

اسرائيل  ي اين را از بن.  به موسى نه معجزه آشكار داديم ( ۱۰۰.)انسان بخيل است

كنم تو  ياى موسى، من فكر م :  گفت ها آمد فرعون به او بپرس، وقتى كه موسى پيش آن 

ها  را خداى آسمان ( آيات)دانى كه اين  يموسى گفت بدون شك تو م (  ۱۰۱.)اىجادو شده 

كنم كه  ي من فكر م  ،اى فرعون .  ها نازل كرده انسان (  راهنمايى )و زمين براى بينش  

بنابراين ما   ، كن كندها را از زمين مصر ريشه فرعون خواست آن (  ۱۰۲.)تو هالك شوى

اسرائيل  ي بنبعدازاوبه ( ۱۰۳.) او و تمام كسانى را كه با او بودند غرق كرديم 

و چون وعده آخرت بيايد همه شما را با هم    ،در اين سرزمين ساكن شويد :  گفتيم 

 ( ۱۰۴.) يم ر آويم

  

  

دادن و  قرآن را به حق نازل كرديم و به حق نازل شد و تو را فقط براى بشارت  

كم نازل كرديم تا آن را  قرآن را كم (  ۱۰۵.)ستاديمترساندن از نتيجه كارها فر

چه به آن  : بگو(  ۱۰۶.) آهسته آهسته بر مردم بخوانى و قطعًا آن را ما نازل كرديم 

ها علم داده شده، وقتى قرآن بر  كه قبالً به آن يايمان بياوريد چه نياوريد، كسان 

.  خداى ما پاك است   :گويند يو م ( ۱۰۷.) افتندي كنان بر خاك مها خوانده شود سجدهآن 

كنند و قرآن بر  يافتند و گريه ميو به خاك م ( ۱۰۸.) وعده خداى ما عملى خواهد شد 

بخوانيد يا رحمان، هر كدام را بخوانيد    هللا:  بگو ( ۱۰۹.) كند ي ها اضافه متواضع آن 

آهسته هم نخوان،   ، نمازت را بلند نخوان. هاى نيكويى داردخدا اسم.  كند يفرقى نم 

فقط براى  ( بزرگداشت) ستايش : و بگو( ۱۱۰.) ن دو حالت را پيدا كن حالتى بين اي



خدايى است كه فرزندى ندارد و در فرمانروايى هم شريكى  ندارد و ضعيف نبوده كه  

 ( ۱۱۱.)احتياج به مددكارى داشته باشد و او را هر چه بيشتر بزرگ نما 

  

 ( ۱۸)سوره كهف     

 مكى و شامل يكصد و ده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   امنبه      
 

نازل كرد و  ( محمد) اش فقط براى خداست كه قرآن را بر بنده ( بزرگداشت)ستايش   

قرآن كتابى است راست و استوار تا مردم  (  ۱.)هيچگونه انحرافى در آن قرار نداد

كنند مژده  ي را از عذاب سختى بر حذر دارد و به افراد باايمانى كه كار درست م

و كسانى را كه  (  ۳.)مانندي و هميشه در آن م( ۲.) نيكويى دارند  بدهد كه پاداش 

 ( ۴.) بيم دهد  ، خدا فرزند داردکه  گفتند 

  

  

زنند گناه بزرگى  يحرفى كه م . زنند علمى ندارندي ها و پدرانشان به حرفى كه مآن  

شايد اگر به اين حرف ايمان نياورند از شدت  ( ۵.) گويند يها فقط دروغ مآن .  است 

ما تمام چيزهايى را كه روى زمين است  ( ۶.) ها هالك كنى خاطر آن را به  تاسف خودت 

ايم تا مردم را امتحان كنيم كه كار  براى زينت و زيبايى آن بوجود آورده 

ما تمام چيزهايى را كه روى زمين است به صورت بيابانى  ( ۷.)كدامشان بهتر است

و رقيم از آيات  ( غار )كهف  اى كه اصحاب  آيا خيال كرده (  ۸.)آوريم يگياه درم   بدون

خداوندا، به  :  وقتى چند جوان به غار پناه بردند و گفتند ( ۹)عجيب ما بوده است؟ 

ها را چند  ما آن (  ۱۰.) ما رحمتى كن و وسيله هدايت ما را در كارمان فراهم نما 

ها را از خواب بيدار كرديم تا بدانيم  بعد آن (  ۱۱.) سال در غار به خواب برديم 

ها را به  ما خبر آن ( ۱۲.)انداند بهتر كرده كه خوابيده را ساب مدتى كدام دسته ح 

ها جوانانى بودند كه به خداوندشان ايمان آوردند و ما  آن . گوييم يدرستى به تو م 

ها قوت قلب  وقتى از خواب برخاستند به آن (  ۱۳.) ها را زياد كرديم هدايت آن 

معبود ديگرى را  . و زمين است   هاخداوند ما خداوند آسمان :  داديم، درنتيجه گفتند

(  ۱۴.)ايمخوانيم، چون در آن صورت حرفى دور از حقيقت زده يغير از او به كمك نم 

چرا  .  اند ها قوم ما هستند كه براى خود معبودهايى غير از خدا درست كرده اين 

تر از كسى است كه از قول خدا  آورند؟ چه كسى ظالم يدليل روشنى براى حرف خود نم 

 ( ۱۵)يد؟ دروغ بگو

  

  

جويى  پرستند كناره ي ها و چيزهايى كه غير از خدا موقتى از آن : به هم گفتند 

به غار پناه ببريد تا خداوندتان رحمت خودش را بر شما زياد كند و   ، كنيديم

بينى كه موقع طلوع به طرف راست  يخورشيد را م (  ۱۶.) گشايشى در كارتان فراهم كند 

(  جاى وسيع آن)ها در وسط غار  به طرف چپ و آن  كند و موقع غروب ي غارشان ميل م

اين از آيات خداست، كسى را كه خداوند هدايت كند، واقعًا هدايت شده و  .  هستند 

كنى كه به او كمك و او را هدايت  ي كسى را كه گمراه كند، كسى را پيدا نم

  ها را اين آن . ها بيدارند در صورتى كه خوابند كنى كه آن ي تو خيال م(  ۱۷.) كند 

كنيم و سگشان دو دست خود را به طرف آستانه غار دراز كرده  ي پهلو آن پهلو م

به  (  ۱۸.) كردى ي شدى و فرار مي بردى دچار ترس شديد مي ها پى ماگر به حال آن .  بود 

.  اندها را از خواب بيدار كرديم تا از هم بپرسند چقدر خوابيده اين ترتيب آن 

.  گفتند يك روز يا مقدارى از روز چقدر خوابيده بوديد؟ :  ها گفت يكى از آن 

يك نفر را با پول به شهر  .  ايد داند كه چقدر خوابيده يخدا بهتر م :  گفتند 

تر است تا از آن بخرد و براى شما بياورد و  بفرستيد و بايد ببيند چه غذايى پاك 

ها شما  چون اگر آن (  ۱۹.) بايد با ماليمت رفتار كند تا كسى از وضع شما آگاه نشود 

گردانند كه در اين  يكنند يا شما را به دين خود برم ي ا كنند، سنگسارتان مرا پيد

 ( ۲۰.) شويد يصورت هرگز رستگار نم 

  

  

ها كرديم تا بدانند وعده خدا درست است و  به اين ترتيب مردم را متوجه حال آن  

وقتى مردم درباره كارشان با هم بگومگو  . شكى درباره قيامت وجود ندارد

ها داناتر  خداوندشان به وضع آن .  بسازيد بنايى در جاى ايشان : كردند، گفتنديم

(  ۲۱.)سازيمي ها ممسجدى در جاى آن : كه حرفشان به كرسى نشست گفتند يكسان .  است 

پنج نفر  :  گويند يبعضى م. ها بودسه نفر بودند و سگشان چهارمى آن : گويندي بعضى م

هفت نفر  : گويندي، بعضى م زنند ي بدون دليل حرف م. ها بودبودند و سگشان ششمى آن 

فقط عده  .  داند يها را بهتر م خدا عده آن : بگو.  ها بود بودند و سگشان هشتمى آن 



كس درباره  ها بحثى ظاهرى بكن و از هيچ درباره آن . داننديها را م كمى تعداد آن 

كه خدا  مگر اين (  ۲۳)، كنمي كار را ممن فردا اين : نگوييد( ۲۲.) ها نظرخواهى نكن آن 

ممكن است خدا مرا  :  خاطر بياور و بگو خداوندت را به  ،وقتى فراموش كردى . بخواهد

در غارشان سيصد  ( ۲۴.) به كارى بهتر از اين كارى كه تصميم دارم بكنم هدايت كند 

غيب  . داند كه چقدر خواب بودنديخدا بهتر م : بگو(  ۲۵.) و نه سال قمرى ماندند

مردم ياورى غير از او  . شنوا است چقدر بينا و .  ها و زمين متعلق به اوست آسمان 

هر قدر از كتاب  ( ۲۶.)كندي ندارند و او كسى را در قانونگزارى شريك خود نم

سخنان او تغييرناپذير است و غير از او هرگز  .  خداوندت كه به تو وحى شده بخوان 

 ( ۲۷.) كنى يپناهى پيدا نم 

  

  

و رضايت او را    خواننديبا كسانى باش كه صبح و شب در دعا خداوندشان را م  

و از كسى    ،خاطر زينت دنيا از چنين افرادى برنگردان چشمانت را به . خواهنديم

ايم و از دلخواه خود پيروى  اطاعت نكن كه قلبش را از ياد خودمان غافل كرده 

هر كه  . باشدي حق از خداوندتان م: بگو(  ۲۸.) كند و كار او روى افراط است يم

ما آتش جهنم را براى كافران  .  خواهد كافر شود بخواهد ايمان بياورد و هر كه ب

اگر كمك بخواهند با آبى  . گيرديها را در برم اش آن ايم كه سراپرده آماده كرده 

چه آب بد و چه  .  شود يها كمك م كند به آن ي مثل فلز گداخته كه صورت را بريان م

ما  بدانند كه   ،كه ايمان آوردند و كار درست كردند يكسان ( ۲۹.)منزل بدى است

هايى  ها بهشت آن (  ۳۰.) بريم ي اند از بين نمپاداش كسانى را كه كار درست كرده 

شوند و حرير سبز  ي ها نهرها روان است و با دستبندهاى طال مزين مدارند كه در آن 

بهشت چه پاداش خوب و چه  . زنندي ها تكيه مپوشند و بر تخت ينازك و كلفت م 

حكايت دو مرد كه به يكى از  .  لى بزن ها مثبراى آن ( ۳۱.)استراحتگاه خوبى است 

ها هم  و بين آن   ،ها دو باغ انگور داديم كه با درختان خرما احاطه شده بود آن 

دادند و چيزى فروگذار  يهر دو باغ محصول خود را م ( ۳۲.) كشتزارى وجود داشت 

.  همه محصول آن مال او بود( ۳۳.)وسط آن دو باغ هم نهرى روان كرديم. كردندي نم

مال من بيشتر از مال تو است و از نظر  : در حال صحبت با دوستش گفتيك روز  

 ( ۳۴.)نفرات هم از تو نيرومندتر هستم

  

  

كنم اين باغ  يفكر نم: وارد باغش شد و گفت  ،كرد يكه به خودش ظلم م يو در حال  

حتى اگر پيش  .  كنم كه قيامت برپا شود ي و فكر نم( ۳۵.)هيچ وقت از بين برود 

:  دوستش به او گفت( ۳۶.)شوم، جايى بهتر از اين خواهم داشت ده برگردان خداوندم 

آيا منكر خدايى هستى كه تو را از خاك و بعد از نطفه آفريد و باالخره از تو  

اختيار من است و احدى را شريك  خدا صاحب که  گويم ي ولى من م(  ۳۷) مردى ساخت؟

(  ۳۸(.)كنم يطاعت نم كس جز او بدون چون و چرا ا از فرمان هيچ )سازم،  ي خداوندم نم

و هيچ نيرويى نيست   ، اين چيزيست كه خدا خواسته:  چرا وقتى داخل باغت شدى نگفتى 

شايد  (  ۳۹) ،بينى يوسيله خدا؟ اگر مرا از نظر مال و فرزند كمتر از خودت م جز به 

خدا به من چيزى بهتر از باغ تو بدهد و از آسمان باليى بر باغ تو نازل كند و  

يا آبش فروكش كند و ديگر  ( ۴۰)، حاصل در آيديى خشك و صاف و ب باغت به صورت زمين 

هايش در هم شكست  و بال بر آن نازل شد و داربست (  ۴۱.) نتوانى آن را بدست بياورى 

كاش  : گفتي ماليد و ميهايش را به هم م خاطر خرجى كه براى آن كرده بود، دست و به 

ا وجود نداشتند كه به او  كسانى غير از خد (  ۴۲.) ساختم يكسى را شريك خداوندم نم 

آنجا متوجه شد كه كمك  (  ۴۳.) توانست كمكى به خود بكند ي كمك كنند و خودش هم نم

(  ۴۴.)كردن فقط از آن خداست و بهترين پاداش و عاقبت خوش هم در اختيار اوست

برايشان زندگى دنيا را مثل بزن كه مانند آبى است كه از آسمان نازل كرديم و  

ها  شدند و در هم فرو رفتند و بعد خشك و خرد شدند و باد آن گياهان زمين بزرگ  

 ( ۴۵.) خدا قادر به هر كارى است. را پراكنده كرد

  

  

اش هميشه باقى  ولى اعمال صالح كه نتيجه   ،مال و فرزند زينت زندگى دنيا است  

ها  روزى كه كوه ( ۴۶.) در پيش خداوندت بهترين پاداش و عاقبت نيكو را دارد   ،است 

ها را جمع كنيم و  حركت درآوريم و زمين را صاف و هموار ببينى و همه آن  را به 

ها  و صف بسته به خداوندت عرضه شوند، به آن ( ۴۷.)نمی اندازيمكسى را از قلم 

ولى  .  طور كه اولين بار شما را خلق كرديم اكنون پيش ما آمديد همان : شودي گفته م

و نامه اعمال گذاشته  (  ۴۸.) ايم ه كرديد كه قرارى براى شما نگذاشت ي شما خيال م

:  گويندي باشند و ميبينى كه از آنچه در آن است هراسان م يكاران را مشود و گناه 

هيچ عمل كوچك و بزرگى نيست مگر به  ! اى است؟اين چه جور پرونده   ،واى بر ما 



يابند و خداوند تو  ياند حاضر م و هر كارى كه كرده   ،حساب آمده و فروگذار نشده 

به آدم  : وقتى را يادآورى كن كه به فرشتگان گفتيم( ۴۹.) كند يظلم نم به كسى  

او از دستور خداوندش  . همه سجده كردند غير از ابليس كه جن بود.  سجده كنيد 

گيريد؟  يآيا باز او و فرزندانش را به جاى من دوست و ياور خود م . اطاعت نكرد

من  ( ۵۰.)شين بدى استها شيطان جانبراى ظالم . در صورتى كه او دشمن شما است

ها و زمين و خلقت خودشان شاهد نساختم و  ها را هنگام خلقت آسمان آن 

هايى را كه  آن :  روزى كه خداوند گويد( ۵۱.)كنندگان را مددكار خود نگرفتمگمراه 

ها  ولى به نداى آن   ،زنند ي ها را صدا مآن. كرديد شريك من هستند صدا بزنيديفكر م 

كاران آتش جهنم  گناه( ۵۲.)ايمها پرتگاهى قرار داده ن آن بي.  شود يپاسخى داده نم 

افتند و راهى براى برگشتن از آن پيدا  ي كنند كه در آن ميبينند و گمان م ي را م

 ( ۵۳.) كنند ي نم

  

  

ولى انسان بيشتر از    ،ايم ما در اين قرآن هر گونه مثلى براى هدايت مردم زده  

ها آمد، هيچ چيز مانع  براى آن وقتى هدايت (  ۵۴.) هر چيزى اهل بگومگو است 

كه روشى كه  ها از خداوند نشد مگر انتظار اين آوردن و آمرزش خواستن آن ايمان 

قرار   به رويشان ها بيايد يا عذاب رو  درباره گذشتگان اجرا شده بود براى آن 

و  (  درباره عاقبت كارهاى خوب ) ما پيغمبران را براى بشارت دادن (  ۵۵.) بگيرد 

كنند  ي فرستيم و افراد كافر به باطل بگومگو ميم ( اقبت كارهاى بداز ع ) ترساندن 

و آيات مرا و بيمى را كه از عاقبت كار بدشان به    ،تا با آن حق را پايمال كنند 

كه آيات خدا به او  ي تر از كسكيست ظالم ( ۵۶.)ها داده شده به مسخره گرفتندآن 

كرده فراموش كند؟ ما بر  گفته شود و او از آن روگردان باشد و كارهايى را كه  

كه حقيقت  ) ايم ايم كه نفهمند و گوششان را سنگين ساخته اى افكنده هايشان پرده دل 

(  ۵۷.)شونديها را به راه صحيح دعوت كنى هيچگاه هدايت نم اگر آن (. را نشنوند 

ها  كردند آن ياگر خدا به علت كارهايى كه م . خداوند تو آمرزنده و صاحب رحمت است

ها زمانى تعيين  ولى براى هالك آن  ،كرد ي ها عجله منمود، در عذاب آن يم  را مؤاخذه 

ها شهرهايى است كه چون ظلم  اين (  ۵۸.)كننديشده كه راه فرارى از آن پيدا نم 

موقعى  (  ۵۹.) ها مدتى تعيين نموديم كردند نابودشان كرديم و براى نابودكردن آن 

به محل به هم رسيدن دو دريا  تا  : را يادآورى كن كه موسى به همسفر جوانش گفت

چون به  (  ۶۰.) دارمينرسم يا مدت درازى صرف آن نكنم، از اين مسافرت دست برنم 

محل برخورد دو دريا رسيدند، ماهى خود را فراموش كردند و ماهى راهش را در  

 ( ۶۱.)دريا پيش گرفت و رفت 

  

  

ما در اين سفر  . موسى به جوان گفت غذايمان را بياور   ،وقتى از آن محل گذشتند  

آيا متوجه شدى كه وقتى ما به صخره پناه  :  جوان گفت (  ۶۲.)ايمرنج زيادى كشيده 

من ماهى را فراموش كردم و فقط شيطان بود كه آن را از خاطر من برد و    ،برديم 

اين همان جايى است كه دنبالش  :  موسى گفت ( ۶۳.)ماهى به طور عجيبى به دريا رفت

و  (  ۶۴.) نان از راهى كه رفته بودند به عقب برگشتند بنابراين جستجوك .  گشتيم يم

يكى از بندگان ما را يافتند كه به لطف خودمان به او علمى ياد داده  

دهى كه من دنبال تو بيايم تا مقدارى  يآيا اجازه م : موسى به او گفت(  ۶۵.) بوديم 

كنار  توانى در ي تو نم: او گفت( ۶۶)اند به من بياموزى؟ از علمى كه به تو آموخته 

توانى در مورد چيزى كه از آن اطالعى ندارى  يچگونه م ( ۶۷.) من صبر داشته باشى 

اگر خدا بخواهد مرا در اين كار صبور خواهى يافت و از  : موسى گفت(  ۶۸) صبر كنى؟

اگر دنبال من بيايى نبايد درباره چيزى  :  او گفت (  ۶۹.) كنم ي دستور تو سرپيچى نم

با اين شرط به راه افتادند تا  (  ۷۰.)زنمسؤال كنى تا خودم درباره آن حرف ب 

آيا كشتى  :  موسى به او گفت . آن مرد كشتى را سوراخ كرد.  كه سوار كشتى شدنداين 

آيا  : او گفت( ۷۱.) را سوراخ كردى كه اهل آن را غرق كنى؟ واقعًا كار زشتى كردى 

خاطر قولى كه  به : موسى گفت( ۷۲)توانى طاقت بياورى؟يبه تو نگفتم كه تو نم

باز راه افتادند  ( ۷۳.)گيرى نكنفراموش كردم مرا مؤاخذه نكن و در كار من سخت 

گناهى كه كسى  يآيا آدم ب :  موسى گفت .  او آن جوان را كشت.  تا به جوانى برخوردند

 ( ۷۴.)را نكشته بود كشتى؟ واقعًا كار زشتى كردى 

  

  

اگر  :  موسى گفت (  ۷۵)آيا به تو نگفتم كه طاقت ديدن كارهاى مرا ندارى؟ :  او گفت  

چون از   ، ديگر با من همراهى نكن ،بعد از اين از تو درباره چيزى سؤال كردم 

و به راه افتادند تا به شهرى رسيدند و از  ( ۷۶.)جانب من معذور خواهى بود

آنگاه در  . كردن ايشان خوددارى كردندها از مهماناما آن   ،اهالى آن غذا خواستند



موسى به او  .  او آن را درست كرد .  خواست خراب شود يشهر ديوارى پيدا كردند كه م 

:  او به موسى گفت(  ۷۷.) گرفتى يها مزدى م كار از آن خواستى، براى اين ي اگر م:  گفت 

من حاال تاويل چيزهايى را كه نتوانستى در  .  اكنون موقع جدايى بين من و تو است 

بود كه با    اما كشتى مال افراد تهيدستى( ۷۸.)گويميمقابل آن صبر كنى به تو م 

خواستم آن را   ، (كردندي و خرج خانواده خود را تامين م) كردند ي آن در دريا كار م

ها پادشاهى بود كه هر كشتى را به  چون پشت سر آن  ، (كه به دريا نروند )خراب كنم  

اما جوان، پدر و مادرش  ( ۷۹(.)خواستم كشتى را از دست ندهند)گرفت  يزور م 

(  ۸۰.) دم پدر و مادرش را به طغيان و كفر بكشد ترسي. هاى باايمانى بودندآدم 

تر از او  تر و مهربان ها بدهد كه پاك خدا فرزند بهترى به آن که  خواستيم 

اما ديوار در شهر مال دو جوان يتيم بود و زير آن گنجى متعلق به  ( ۸۱.)باشد

و  ها به حد بلوغ خداوند تو خواست كه آن .  ها بود و پدرشان آدم درستكارى بود آن 

كارها را از طرف خودم  اين .  قدرت برسند و گنجشان را به لطف خداوندت درآورند 

درباره  (  ۸۲.) اين تاويل كارهايى بود كه نتوانستى در مقابل آن صبر كنى .  نكردم 

 ( ۸۳.) درباره او مطلبى به شما خواهم گفت :  بگو . كننديذوالقرنين از تو سؤال م 

  

  

او  (  ۸۴.) و وسيله هر كارى را به او داديم   ما او را در زمين به قدرت رسانديم 

تا به محل غروب خورشيد رسيد و به نظرش رسيد كه  ( ۸۵.) راهى را دنبال كرد 

به  . و در آنجا قومى را پيدا كرد  ،كند ي رنگى غروب مآلود تيره خورشيد در چشمه گل 

  ها پيش كنى يا روش خوبى درباره آن يها را عذاب م اى ذوالقرنين، آن : او گفتيم

كنم و بعد پيش  ياو را عذاب م ، كه ظلم كندي اما كس: ذوالقرنين گفت( ۸۶)گيرى؟ يم

كه  ي اما كس( ۸۷.) شود و خدا او را مجازات سختى خواهد كرد يخدايش برگردانده م 

پاداش خوبى دارد و دستور آسانى در حق او صادر    ،ايمان آورده و كار درست كند 

ديد  . تا به محل طلوع خورشيد رسيد(  ۸۹.)بعد دنبال راه ديگرى رفت( ۸۸.)كنيميم

ها قرار نداده  كند كه پوششى غير از خورشيد براى آن ي كه خورشيد بر مردمى طلوع م

كرد و ما از آنچه پيش او بود خبر  ي به اين ترتيب رفتار م(  ۹۰.) بوديم 

تا بين دو كوه رسيد و قومى را  (  ۹۲.)بعد دنبال راه ديگرى رفت( ۹۱.)داشتيم

اى ذوالقرنين، يأجوج و مأجوج  :  گفتند (  ۹۳.) فهميدند يكه زبان نم  آنجا پيدا كرد 

آيا امكان دارد مالى در اختيار تو بگذاريم كه بين ما و  . كنند ي در زمين فساد م

با  .  قدرتى كه خداى من به من داده بهتر است :  او گفت ( ۹۴)ها سدى بسازى؟ آن 

(  ۹۵.)سد محكمى بسازمها  نيروى بدنى خودتان به من كمك كنيد تا بين شما و آن 

  ،بدميد : گفت.  براى من قطعات آهن بياوريد تا وقتى كه بين دو كوه را مساوى كرد 

براى من مس مذاب بياوريد تا روى آن  :  گفت . كرد  گداختهتا وقتى كه آن را  

نتوانستند از آن باال بروند يا سوراخى در    مأجوجو    يأجوجبدين سان (  ۹۶.) بريزم 

 ( ۹۷.)آن بوجود آورند

  

  

اما چون وعده خداوند من بيايد آن را با خاك  .  اين از لطف خداوند من است : گفت 

گذاريم تا در آن روز  يها را م آن ( ۹۸.) وعده خداوند من راست است .  كند ييكسان م 

و آن روز  ( ۹۹.)كنيم ي ها را جمع مو در صور دميده شود و همه آن  ، در هم بلولند

كافرانى كه چشمشان از ياد من در پرده  (  ۱۰۰.)دهيميجهنم را به كافران نشان م 

ايمان خيال كردند كه  يآيا افراد ب ( ۱۰۱.)بود و قدرت شنيدن حقيقت را نداشتند

توانند به جاى من، بندگان مرا اوليای خود بگيرند؟ ما جهنم را براى افراد  يم

آيا شما را از پرضررترين كارها آگاه  : بگو(  ۱۰۲.)ايمايمان آماده كرده يب

ها در زندگى دنيا از بين رفته و خيال  آنان كسانى هستند كه كوشش آن (  ۱۰۳)م؟ بكن 

ها افرادى هستند كه منكر آيات خداوندشان و  آن ( ۱۰۴.) كنند يكنند كار خوبى م يم

ها  درنتيجه كارهايشان از بين رفته و روز قيامت ارزشى براى آن .  مالقات او شدند 

زيدند و آيات و پيغمبران مرا مسخره  به علت كفرى كه ور (  ۱۰۵.)شويميقايل نم 

كه ايمان آوردند و كار درست كردند  يكسان (  ۱۰۶.)هاستجهنم جزاى آن   ،كردند 

مانند و دنبال تغيير  ي هميشه در آن م( ۱۰۷.) هاست هاى بهشت محل پذيرايى آن باغ 

اگر دريا براى نوشتن كلمات خداى من مركب شود، حتمًا  : بگو( ۱۰۸.) گردند يمكان نم 

كه سخنان خداى من به آخر برسد، اگر چه دريايى مثل  شود قبل از اين يتمام م دريا  

به من وحى   ، من فقط بشرى مثل شما هستم: بگو(  ۱۰۹.)يمآن را هم به كمك بياور

كه در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى بكنيد و از  يكس )شود كه معبود شما  يم

كه اميد مالقات  يكس .  ست يگانه معبودى ا ( دستورهايش بدون چون و چرا پيروى كنيد

اختيار خود  كردن صاحب ياختيار خود را دارد بايد كار صحيح بكند و در بندگ صاحب 

چون و چراى  ياربابى جز خدا نگيرد و مطيع محض و ب) كس را شريك او نسازد هيچ 

 ( ۱۱۰(.) كس جز خدا نباشددستورهاى هيچ 



  

  

 (۱۹)سوره مريم     
 آيه  مكى و شامل نود و هشت     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

وقتى كه  ( ۲.)اش زكريا استاين يادى از لطف خداوند تو به بنده (  ۱)كهيعص   

خداوندا، استخوان من سست شده و موى سرم  :  گفت ( ۳.) خداوندش را پنهانى صدا زد 

من درباره  ( ۴.) امخواهى از تو محروم نبوده خداوندا، در كمك . از پيرى سفيد شده

بنابراين از لطف خودت جانشينى  .  ترسم و زن من نازا است ي بستگانم بعد از خودم م

كه از من و خاندان يعقوب ارث ببرد و او را فردى پسنديده  ( ۵) ،به من بده 

كه اسمش يحيى است به تو  را ندا داده شد كه اى زكريا، مژده پسرى  ( ۶.) ساز 

خداوندا، چگونه  :  زكريا گفت  ( ۷.) دهيم و قبالً كسى به اين نام ناميده نشدهيم

(  ۸.)توانم پسرى داشته باشم در صورتى كه زنم نازا است و من پير و ناتوانميم

خداوند تو گفت كه اين كار براى من آسان  .  گويى ي طور است كه مهمين :  فرشته گفت 

خداوندا  : زكريا گفت( ۹.) است، من قبالً تو را خلق كردم در صورتى كه چيزى نبودى 

كه  ينشانه تو اين است كه سه روز در حال : فرشته گفت.  براى من قرار بده اى نشانه 

پس از محراب خارج شد و پيش قوم  (  ۱۰.)توانى با مردم حرف بزنىي سالم هستى نم

 ( ۱۱.)ها فهماند كه صبح و شب به تسبيح خدا بپردازيدخود رفت و با اشاره به آن 

  

  

به فضل  ( ۱۲.)ز كودكى حكمت داديمما به او ا . اى يحيى، كتاب را با قوت بگير 

رفتار بود و زورگو  و با پدر و مادرش خوش (  ۱۳.) ما مهربان و پاك و پرهيزکار بود 

سالم بر او روزى كه متولد شد و روزى كه مرد و روزى كه زنده  (  ۱۴.) و سركش نبود 

اش به  در كتاب از مريم ياد كن وقتى كه در مكانى شرقى از خانواده (  ۱۵.) شود 

را  (  جبرئيل ) ما روحمان .  ها قرار داد اى بين خود و آن و پرده (  ۱۶.) رفت  كنارى 

اگر  :  مريم گفت (  ۱۷.)او براى مريم به شكل انسانى كامل درآمد.  پيش او فرستاديم 

من فرستاده خداوند  : گفت(  ۱۸.) برم يمن از تو به خدا پناه م   ،آدم باتقوايى هستى 

توانم پسرى داشته  ي چطور من م:  م گفت مري( ۱۹.)تو هستم تا پسر پاكى به تو ببخشم

:  گفت ( ۲۰)ام؟ باشم در صورتى كه دست بشرى به من نرسيده و آدم بدكارى نبوده 

كه او را  براى اين . اين كار براى من آسان است:  طور است، خداوند تو گفت همين 

اين امرى است قطعى و  .  براى مردم بسازيم و لطفى از ما باشد (  اى نشانه )آيتى  

درد زايمان او  ( ۲۲.)پس مريم عيسى را حامله شد و به جاى دورى رفت( ۲۱.)شدنى

(  ۲۳.) كاش من قبالً مرده و فراموش شده بودم : را پيش تنه درخت خرمايى برد، گفت

اى قرار  از زيرش صدايى به او گفت كه غصه نخور، خداوند تو زير پايت چشمه 

 ( ۲۵.) اى تو بريزدتنه درخت را تكان بده تا خرماى تازه بر ( ۲۴)، داده

  

  

اى براى  من روزه که بخور و بنوش و چشمت را روشن ساز، اگر كسى را ديدى بگو   

كه بچه را  ي مريم در حال( ۲۶.)زنمي امروز هيچگاه با كسى حرف نم. امخدا نذر كرده 

(  ۲۷.) اى اى مريم، كار زشتى كرده : او را پيش قومش آورد، گفتند ، در آغوش داشت

مريم به  (  ۲۸.)پدرت مرد بدى نبود و مادرت هم بدكاره نبود اى خواهر هارون، 

(  ۲۹)چگونه با كودكى كه در گهواره است صحبت كنيم؟ :  گفتند .  اش اشاره كرد بچه 

و  (  ۳۰) ،من بنده خدا هستم، خدا به من كتاب داده و مرا پيغمبر ساخته : عيسى گفت

رش نماز و زكات كرده  ام سفاهر جا باشم مرا بابركت ساخته و به من تا وقتى زنده 

و مرا نسبت به مادرم نيكوكار گردانده و مرا زورگو و بدرفتار  (  ۳۱.) است 

سالم بر من روزى كه زاييده شدم و روزى كه بميرم و روزى كه زنده  ( ۳۲.)نساخته

مريم است، سخن راست و درستى است كه در آن شك    پسراين عيسى (  ۳۳.) شوم 

.  ها است رزندى بگيرد، خدا باالتر از اين حرف سزاوار خدا نيست كه ف(  ۳۴.) دارند 

عيسى  ( ۳۵.)طور خواهد شدگويد بشو، همان يوقتى تصميم به انجام كارى بگيرد فقط م 

بنده و  )اختيار من و شماست، بنابراين فقط او را بندگى كنيد  خدا صاحب :  گفت 

ن  راه راست اي   ،( كس جز خدا نباشيدچون و چراى دستورهاى هيچ ي مطيع محض و ب

ميان خود دچار اختالف شدند، پس واى بر  (  يهودى و مسيحى )ها اما گروه (  ۳۶.) است 

روزى كه پيش ما بيايند چقدر بينا و چقدر  ( ۳۷.)منكران موقع ديدن روز بزرگ

 (۳۸.) ولى ستمكاران امروز در گمراهى آشكارى هستند  ، شنوا هستند

  

  



  ،ار، روزى كه كار تمام شده ها را از روز پشيمانى و افسوس خوردن بر حذر دآن  

گردند و زمين و هر  يپيش ما برم (  ۳۹.) آورندي ها در غفلت هستند و ايمان نمولى آن 

در كتاب، ابراهيم را ياد كن، او  (  ۴۰.)مانديكس كه در آن است براى ما باقى م 

شنود و  ي چرا چيزى را كه نم: وقتى كه به پدرش گفت( ۴۱.)راستگو و پيغمبر بود 

پدر، مقدارى از علم  (  ۴۲) كنى؟ياى براى تو فايده ندارد عبادت م ه بيند و ذري نم

از من پيروى كن تا تو را به راه  . براى من حاصل شده كه براى تو حاصل نشده

بخشنده   خداوندِ او نسبت به .  پدر، بندگى شيطان را نكن ( ۴۳.)راست هدايت كنم

به تو برسد و تو    ترسم عذابى از طرف خداوند رحماني پدر، من م( ۴۴.)سركش است

اى ابراهيم، آيا از خدايان من  :  پدرش به او گفت ( ۴۵.)يار شيطان باشى

كنم، مدتى از من دور  يروگردانى؟ اگر از اين كار دست برندارى تو را سنگسار م 

كنم،  ي سالم بر تو، من از خداوندم براى تو طلب آمرزش م: ابراهيم گفت ( ۴۶.)شو

من از شما و هر چه كه غير از خدا  (  ۴۷.) چون او نسبت به من مهربان است 

خواهم، اميدوارم كه در خواندن  يكنم و از خداوندم كمك م يجويى مخوانيد كناره يم

ها و چيزهايى كه غير از خدا  چون ابراهيم از آن (  ۴۸.) خداوندم آدم بدبختى نباشم 

بر  جويى كرد، اسحاق و يعقوب را به او داديم و هر يك را پيغم پرستيدند كناره يم

در  ( ۵۰.)ها لطف كرديم، و نامشان را بلندآوازه ساختيمو به آن ( ۴۹.)ساختيم

 ( ۵۱.)اى مخلص و رسول و پيامبر بودكتاب از موسى سخن بگو، او بنده 

  

  

و  (  ۵۲.) از طرف راست كوه او را صدا زديم و او را براى سخن گفتن نزديك ساختيم  

و در كتاب از اسماعيل سخن  (  ۵۳.) از لطف خودمان هارون پيغمبر را به او داديم 

اش دستور  به خانواده (  ۵۴.) هايش صادق و فرستاده و پيامبر بود بگو، او در وعده 

و از ادريس در كتاب صحبت كن،  ( ۵۵.)داد و مورد رضايت خدا بود ينماز و زكات م 

(  ۵۷.)و او را به مقام بلندى ارتقا داديم(  ۵۶.) چون او راستگو و پيغمبر بود 

كه با نوح سوار كشتى  ي اى از پيغمبران از نسل آدم و از نسل كسانده ها ع اين 

كرديم و از نسل ابراهيم و يعقوب و از كسانى بودند كه هدايتشان كرديم و  

ها تالوت  وقتى آيات خداى رحمان بر آن . ها لطف كرد انتخابشان نموديم و خدا به آن 

ها كسانى جانشين ايشان  آن بعد از (  ۵۸.)افتادندي با حال گريه به سجده م ، شديم

شدند كه نماز را از بين بردند و پيرو شهوات خود شدند، نتيجه گمراهى خود را  

كه توبه نمودند و ايمان آوردند و كار صحيح  ي غير از كسان( ۵۹.)خواهند ديد

ها ظلم  اى به آنشوند و ذره يها افرادى هستند كه وارد بهشت مكردند، آن 

اويدى كه خداوند بخشنده از غيب به بندگانش وعده داده،  هاى جبهشت ( ۶۰.)شودي نم

اى نخواهند شنيد، فقط سالم  در آنجا حرف بيهوده (  ۶۱.) وعده خدا عملى خواهد شد 

اين بهشتى است كه در اختيار  ( ۶۲.) شنوند و صبح و شب روزى خود را دارند يم

اوندت نازل  ما فرشتگان جز به فرمان خد ( ۶۳.)دهيميبندگان پرهيزکار خود قرار م 

ها است مال خدا است و خداوند تو  آنچه جلوى ما و پشت سر ما و بين آن .  شويم ي نم

 ( ۶۴.)فراموشكار نيست

  

  

بنابراين فقط  . باشد ي هاست مها و زمين و آنچه ميان آن اختيار آسمان صاحب ( او) 

كس جز خدا  چون و چراى دستورهاى هيچ ي بنده و مطيع محض و ب)او را بندگى كن  

انسان  (  ۶۵) شناسى؟ي آيا همنامى براى او م.  و در بندگى او استقامت كن ( اشنب

كند كه  يآيا انسان توجه نم (  ۶۶) شوم؟ي آيا پس از مرگ دوباره زنده م: گويديم

ها و  به خداوندت قسم كه آن (  ۶۷)قبالً، وقتى كه چيزى نبود، او را آفريديم؟ 

در اطراف جهنم به زانو   كه ي ها را در حالكنيم و بعد آن ي ها را جمع مشيطان 

بعد از بين هر دسته افرادى را كه نسبت به خداى  ( ۶۸.)كنيمي اند حاضر مدرآمده 

ما كسانى را كه براى درآمدن به جهنم  (  ۶۹.) كنيم ي تر بودند جدا مبخشنده سركش 

كس از شما نيست كه وارد جهنم نشود،  هيچ (  ۷۰.) شناسيم ي سزاوارتر هستند بهتر م

بعد كسانى را كه پرهيزکار بودند نجات  ( ۷۱.)باشديوندت م اين امر حتمى خدا

اند در آن باقى  كه زانو زده يكردند در حاليدهيم و كسانى را كه ظلم م يم

ايمان به  ي ها خوانده شود، افراد بوقتى آيات روشن ما براى آن( ۷۲.)گذاريميم

كوتر  جاى كداميك از اين دو دسته بهتر و محفلش ني : گوينديافراد باايمان م 

ها  شان بهتر از اين ها افرادى را كه وسايل زندگى و قيافه قبل از آن (  ۷۳) است؟

خدا افرادى را كه گمراه هستند در آن راه كمك  :  بگو ( ۷۴.) بود نابود كرديم 

ها وعده داده شده ببينند، آن  كه به آن را كند تا وقتى كه عذاب يا قيامتى  يم

خدا هدايت كسانى را كه  ( ۷۵.)تر استضعيف دانند جاى چه كسى بدتر و سپاهش  يوقت م 

ماندنى پيش خداوندت بهتر و  ي افزايد و پاداش كارهاى خوب باقي اند مهدايت شده 

 ( ۷۶.)تر استعاقبت خوش 



  

  

حتمًا به من مال و فرزند داده  : گفتي آيا كسى را كه منكر آيات ما شد ديدى كه م 

(  ۷۸)ند رحمان قولى گرفته بود؟ آيا از غيب خبر داشت يا از خداو( ۷۷.)خواهد شد

نويسيم و عذاب او را پيوسته زيادتر  يگويد م ي مرا  طور نيست، ما آنچه اين 

گذارد و  ي، براى ما به جا م ( مال و فرزند)گويد  يو آنچه را كه م ( ۷۹.)كنيميم

بنده غير خدا  )غير از خدا معبودهايى براى خود گرفتند  ( ۸۰.) آيد يتنها پيش ما م 

طور  اين ( ۸۱.)ها شوندتا باعث عزت آن ( رهاى غير خدا پيروى كردند شدند و از دستو

ها  شوند و مخالف آن ي ها مآن ( بندگى)منكر عبادت  ( معبودانشان) ايشان . نيست

ايمان  ياى كه ما شياطين را پيش افراد ب آيا متوجه نشده ( ۸۲.)خواهند بود

ها عجله نداشته باش،  درباره آن ( ۸۳)ها را به گناه تشويق كنند؟فرستاديم تا آن 

روزى كه افراد پرهيزکار را دستجمعى با احترام پيش  (  ۸۴.) شماريميما روزها را م 

(  ۸۶.) رانيم يكاران را تشنه به سوى جهنم م و گناه ( ۸۵.)كنيمي خداوند رحمان جمع م

(  ۸۷.)كه از خداوند رحمان عهدى گرفته باشديمگر كس   ،اختيار شفاعت را ندارند 

نزديك است  (  ۸۹.) واقعًا سخن زشتى گفتيد(  ۸۸.) مان فرزندى گرفته خداوند رح:  گفتند 

كه براى  ( ۹۰)، ها فرو ريزندها از اين سخن بشكافد و زمين پاره شود و كوه آسمان 

سزاوار خداوند رحمان نيست كه فرزندى  ( ۹۱.)شونديخداوند رحمان فرزندى قائل م 

اظهار كوچكى و  )ا بندگى  ها و زمين هستند ب كه در آسمان يتمام كسان(  ۹۲.) بگيرد 

ها را حساب كرده و شماره  خدا همه آن (  ۹۳.) آيند ي پيش خداوند رحمان م(  اطاعت 

 ( ۹۵.)آينديها روز قيامت به تنهايى پيش خدا مو همه آن ( ۹۴.)ها را داردآن 

  

  

ها  ها را در دل خداوند رحمان محبت آن  ،كه ايمان آوردند و كار صحيح كردند يكسان  

وسيله آن به افراد  ما قرآن را به زبان تو آسان كرديم تا به ( ۹۶.)اندازديم

چه اقوام زيادى كه قبل  ( ۹۷.)پرهيزکار مژده بدهى و دشمنان سرسخت را بترسانى

ها  ترين صدايى از آن بينى و كوچك يها را م آيا يكى از آن . ها نابود كرديم از آن 

 ( ۹۸)شنوى؟ يم

  

 ( ۲۰)سوره طه     
 صد و سى و پنج آيه مكى و شامل يك     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

قرآن فقط تذكرى  ( ۲.) قرآن را بر تو نازل نكرديم كه به زحمت بيافتى ( ۱.) طه  

از جانب وجودى نازل شده كه زمين و  (  ۳.)ترسديبراى كسى است كه از خدا م 

هر چه در  ( ۵.) خداوند رحمان بر عرش قرار گرفته (  ۴.)هاى بلند را خلق كردهآسمان 

اگر بلند حرف  ( ۶.) ها و زير زمين است مال او است ها و زمين و بين آن آسمان 

كه انسان  ي كس)خدا، معبودى  ( ۷.) داند يتر از آن را م ياو راز پنهان و مخف  ، بزنى

بنده او شود و در مقابلش احساس يا ابراز كوچكى كند و از فرمانش بدون چون و  

آيا داستان  (  ۸.)هاى نيكويى دارد اسم . ندارد  غير از او وجود(  چرا اطاعت نمايد 

من    ،اندكى بمانيد : اش گفتوقتى آتشى ديد و به خانواده (  ۹) موسى براى تو آمده؟

بينم، شايد گل آتشى براى شما بياورم يا در كنار آن راهنمايى پيدا  ي آتشى م

تم،  من خداى تو هس( ۱۱)ندا داده شد كه اى موسى،   ،چون نزديك آتش آمد (  ۱۰.) كنم 

 ( ۱۲.)كفشت را درآر، تو در سرزمين مقدس طُوى هستى

  

  

من خدا  (  ۱۳.) شود گوش كن يام، پس به آنچه به تو وحى م و من تو را انتخاب كرده  

ياد   پس مرا بندگى كن و نماز را براى به . معبودى غير از من وجود ندارد ، هستم

ن را مخفى كنم تا به  خواهم وقت آي م.  قيامت خواهد آمد(  ۱۴.)داشتن من بر پا دار

كه به آن ايمان ندارد و دنبال  ي كس( ۱۵.) كند داده شود ي هر كس جزاى كارهايى كه م

تو را از توجه به آن باز ندارد، چون آن وقت هالك خواهى    ،رود يهوس خود م 

اين عصاى من  :  موسى گفت ( ۱۷)تو است چيست؟ راست كه در دست  اى موسى، اين( ۱۶.)شد

.  ريزمينم و با آن براى گوسفندانم برگ درختان را م ك يبر آن تكيه م   ،است 

(  ۱۹.)اى موسى آن را بيانداز: خدا گفت( ۱۸.)كنمي هاى ديگرى هم از آن ماستفاده 

آن  : خدا گفت(  ۲۰.)كردي مار بزرگى شد كه به سرعت حركت م  ،تا موسى آن را انداخت

توى گريبانت  و دستت را  ( ۲۱.)آوريميرا بگير و نترس، آن را به حالت اولش درم 

(  نشانه و معجزه )اين آيه . آورىيكه مرضى داشته باشد سفيد بيرون م بدون اين  ، كن

بزرگ خودمان مقدارى به تو نشان  (  معجزات )كه از آيات  براى اين (  ۲۲.) ديگرى است 

خداوندا به من  : موسى گفت( ۲۴.)چون او طغيان كرده ، پيش فرعون برو( ۲۳.)دهيم



تا حرفم را  (  ۲۷)، گره از زبانم بگشا( ۲۶)، ا آسان نماو كار مر(  ۲۵) ،حوصله بده 

پشت  ( ۳۰و  ۲۹.)ام برادرم هارون را دستيار من سازو از خانواده ( ۲۸.)بفهمند

تا تو را زياد  (  ۳۲) ،او را در كار من شريك كن (  ۳۱.) وسيله او محكم كن مرا به 

(  ۳۵.)ينايىچون تو نسبت به ما ب (  ۳۴)، و تو را زياد ياد كنيم( ۳۳)، ستايش كنيم

و ما بار ديگر بر تو منت  ( ۳۶.) آنچه خواستى به تو داده شد :  خدا گفت 

 ( ۳۷.)نهاديم

  

  

كه او را در صندوقى بگذار و آن  (  ۳۸.)وحى كرديم  ،وقتى به مادرت آنچه وحى شد  

را در دريا بيانداز تا دريا آن را به ساحل اندازد و دشمن من و دشمن او آن را  

وقتى كه  (  ۳۹.) را بر تو افكندم تا زير نظر من ساخته شوى  و محبت خودم.  بگيرد 

آيا كسى را به شما معرفى بكنم كه از او  : ها گفتها رفت و به آن خواهرت پيش آن 

تا چشمش به تو روشن شود و    برگردانديمنگهدارى كند؟ درنتيجه تو را به مادرت  

تو را به انواع   و  ، و كسى را كشتى و ما تو را از غم نجات داديم  ،غصه نخورد 

بعد در زمان مقرر    ،هايى بين مردم مدين ماندى و سال  ، مختلف امتحان كرديم

مرا  (  معجزات ) تو و برادرت آيات ( ۴۱.) ام من تو را براى خودم ساخته ( ۴۰.)آمدى

چون او طغيان    ،پيش فرعون برويد ( ۴۲.) ببريد و در يادكردن من كوتاهى نكنيد 

(  ۴۴.) شايد متوجه شود يا بترسد   ،ى صحبت كنيدو با او به نرم ( ۴۳.)كرده است

:  خدا گفت ( ۴۵.) ترسيم بر ما پيشدستى يا طغيان كند يخداوندا، ما م:  گفتند 

ما  :  پيش او برويد و بگوييد (  ۴۶.) بينميشنوم و م ي من با شما هستم، م ، نترسيد

ها را عذاب  اسرائيل را با ما بفرست و آن ي اختيار تو هستيم، بنفرستادگان صاحب 

كه از  يسالم بر كس .  ايم اختيارت آورده اى از طرف صاحب ما براى تو معجزه .  كن ن

شود كه منكر شود  ي به ما وحى شده كه عذاب شامل كسى م(  ۴۷.)راهنمايى پيروى كند

:  موسى گفت( ۴۹)اختيار شما كيست؟اى موسى، صاحب : فرعون گفت( ۴۸.)و سرپيچى كند

خلقت آن را عطا كرده و بعد آن را هدايت  كسى است كه به هر چيزى   ا اختيار مصاحب 

 ( ۵۱)شود؟ ي هاى گذشته چه موضع نسل : فرعون گفت ( ۵۰.)كرده

  

  

خداى من اشتباه و فراموش   ، علم آن در كتابى پيش خداى من است:  موسى گفت  

هايى  او وجودى است كه زمين را محل آسايش شما ساخته و در آن راه ( ۵۲.)كندي نم

وسيله آن انواع گياهان را  ان باران را نازل كرده و به بوجود آورده و از آسم

.  خودتان از آن بخوريد و حيوانات خود را در آن بچرانيد ( ۵۳.)ايمبوجود آورده 

شما را از زمين خلق  (  ۵۴.) هايى براى افراد عاقل وجود دارد در اين مطلب نشانه 

تمام  ( ۵۵.)آوريميگردانيم و بار ديگر شما را از آن بيرون م يكرديم و به آن برم 

و  ( ۵۶.)ها شد و قبول نكردولى او منكر آن   ،آياتمان را به فرعون نشان داديم 

اى كه با سحر خود ما را از سرزمين خودمان بيرون  اى موسى، آيا آمده :  گفت 

وقتى و جايى صاف و هموار بين  . آوريميما هم سحرى مثل سحر تو برايت م (  ۵۷) كنى؟

وقت آن  : گفت(  ۵۸.)ن كه ما و تو از آن تخلف نكنيمما و خودت براى آن تعيين ك

فرعون رفت و  (  ۵۹.) كه مردم قبل از ظهر جمع شوند روز جشن باشد، به شرط اين 

واى بر شما، بر خدا  : موسى به ساحران گفت(  ۶۰.) هاى خود را كشيد، بعد آمد نقشه 

را بزند  هر كه افت. كندي به دروغ افترا نزنيد كه خدا شما را با عذابى نابود م

ساحران بين خود به بگومگو پرداختند و آهسته با  (  ۶۱.) شود ي در كار خود نوميد م

خواهند با سحر خود شما را  ي اين دو تا ساحرند و م:  گفتند (  ۶۲.) هم صحبت كردند 

هايى  طرح (  ۶۳.) از سرزمين خودتان بيرون كنند و دين عالى شما را از بين ببرند

كه غلبه  ي امروز هر كس. يك صف به مبارزه برخيزيدايد يكى كنيد و در را كه كشيده 

 ( ۶۴.)كند موفق است

  

  

شما  :  موسى گفت ( ۶۵)اندازى يا اول ما بياندازيم؟ ي اى موسى، تو اول م: گفتند 

با جادويى كه كرده   ، ها و عصاهاى خود را انداختندها طناب وقتى آن .  بياندازيد 

موسى در دلش احساس  (  ۶۶.) روند ي م  ها با سرعت راهبودند به نظر موسى رسيد كه آن 

تو است بيانداز  راست  آنچه در دست ( ۶۸.) نترس تو پيروزى : گفتيم(  ۶۷.) ترس كرد 

اند كار ساحر است و ساحر هر جا  كارى كه كرده . اند ببلعدتا هر چه درست كرده 

به خداى هارون و  : ساحرها به سجده افتادند و گفتند(  ۶۹.)شودي برود موفق نم

كه به شما اجازه  آيا قبل از اين :هاگفتفرعون به آن ( ۷۰.) آورديم   موسى ايمان

دست  .  بدهم به او ايمان آورديد؟ او استاد شما است كه به شما سحر ياد داده است 

زنم و خواهيد  ي برم و شما را بر تنه درخت خرما دار مي و پايتان را بر خالف هم م

هرگز  : جادوگرها گفتند(  ۷۱.) ست تر ا ي دانست كه عذاب كداميك از ما شديدتر و طوالن



كه ما را آفريده ترجيح  ي و بر كس ه هاى روشنى كه براى ما آمدتو را بر دليل 

ما به  (  ۷۲.) كنى ي تو فقط در زندگى دنيا حكم م.  خواهى بكن ي هر كارى م.  دهيم ي نم

ايم تا اشتباه ما و جادويى را كه ما را به آن مجبور كردى  خدايمان ايمان آورده 

  ،كار پيش خدايش بيايد گناه که  هر كس (  ۷۳.) تر است ي دا بهتر و ماندنخ.  بيامرزد 

كه باايمان  يكسان ( ۷۴.)مانديميرد و نه زنده م يدر آن نه م . جهنم سزاوار او است

هاى  بهشت ( ۷۵.)پيش خدا بيايند و كار صحيح انجام داده باشند درجات عالى دارند

اين پاداش كسى  . خواهند بود جاودانى كه نهرها در آن روان است و هميشه در آن 

 ( ۷۶.)است كه پاك بوده است 

  

  

ها  ما به موسى وحى كرديم كه بندگان مرا موقع شب حركت بده و راه خشكى براى آن  

(  ۷۷.) كه فرعون به تو برسد بترس، نه از غرق شدن نه از اين . در دريا باز كن

(  ۷۸.) در خود غرق كرد ها را دريا آن . ها را تعقيب كردندفرعون با لشكريانش آن

اسرائيل، ما شما را از  ي اى بن(  ۷۹.) فرعون قوم خود را گمراه كرد و هدايت نكرد

من و  »دست دشمنتان نجات داديم و در طرف راست كوه طور با شما قرار گذاشتيم و 

هاى پاكى كه روزى  ي از خوردن( ۸۰.)را براى شما فرستاديم(  دو نوع خوردنى« ) سلوى

شود و هر  يچون غضب من بر شما نازل م  ،ريد و در آن طغيان نكنيد ايم بخو شما كرده 

من كسى را كه توبه كند و ايمان  ( ۸۱.) شود يكس مورد غضب من قرار گيرد نابود م 

اى موسى،  :  و گفتيم (  ۸۲.) آمرزم يم  بماند راه صحيح   در بياورد و كار صحيح بكند و 

قوم من دنبال من  : گفت  موسى( ۸۳)چه چيز باعث شد كه قبل از قومت پيش ما بيايى؟ 

خدا  ( ۸۴.)خداوندا، من براى آمدن پيش تو عجله كردم تا از من راضى شوى.  هستند 

(  ۸۵.) ها را گمراه كرد ما بعد از تو قومت را امتحان كرديم و سامرى آن :  گفت 

اى قوم من، آيا خدايتان به  : موسى خشمگين و اندوهناك پيش قوم خود برگشت و گفت

اده بود؟ آيا مدت جدابودن من از شما طوالنى شد؟ يا خواستيد  شما وعده خوبى ند

با  :  گفتند ( ۸۶) كه غضب خدايتان بر شما نازل شود كه از وعده من تخلف كرديد؟

ولى مقدارى از وسايل زينتى كه از قوم فرعون  .  نكرديم   فميل خود از وعده تو تخل 

 (۸۷.) انداختيم و سامرى هم انداخت  ، داشتيم

  

  

اين  :  اى ساخت كه صداى گوساله داشت و گفتند ها مجسمه گوساله راى آن و سامرى ب 

آيا  (  ۸۸.)موسى آن را فراموش كرده بودکه  معبود شما و معبود موسى است 

(  ۸۹) ها ندارد؟دهد و نفع و ضررى براى آن ي ها نمبينند كه گوساله جوابى به آن ي نم

وسيله آن  م من، شما به ها گفته بود كه اى قو در صورتى كه هارون قبالً به آن 

از من پيروى كنيد و از فرمان من  .  ايد و خداى شما خداوند رحمان است امتحان شده 

موسى  ( ۹۱.)كنيمي تا موسى برگردد ما آن را عبادت م: گفتند( ۹۰.)اطاعت كنيد

ها گمراه شدند از من  اى هارون، چه چيز از تو جلوگيرى كرد كه وقتى آن :  گفت 

اى فرزند  : هارون گفت( ۹۳و  ۹۲) فرمان من سرپيچى كردى؟  پيروى نكنى؟ آيا از

اسرائيل تفرقه  يبين بن   کهمن ترسيدم بگويى .  مادرم، ريش و موى سرم را نگير 

اين چه كارى است كه  : موسى به سامرى گفت( ۹۴.)افكندى و مراقب دستور من نبودى

ن يك مشت از  بنابراين م . ها نديدندمن چيزى ديدم كه آن: سامرى گفت ( ۹۵)كردى؟ 

دلم اين كار را براى من خوب جلوه    ،اثر پاى رسول گرفتم و در آن انداختم 

اى به مردم بگويى  جزاى تو اين است كه تا زنده   ،برو : موسى به او گفت(  ۹۶.) داد 

به معبود  .  شود يو براى تو قرارى است كه از آن تخلف نم  ،به من نزديك نشويد  که

سوزانيم و توى دريا  ينگاه كن كه آن را م  ، دىخودت كه وقتت را صرف عبادتش كر

كه در مقابلش احساس و ابراز كوچكى كنيد و بدون  يكس ) معبود شما (  ۹۷.) پاشيم يم

فقط خداست كه معبودى جز او  (  چون و چرا از دستورها و نظرهاى او پيروى كنيد 

 ( ۹۸.) داند ي وجود ندارد و همه چيز را م

  

  

و قرآن را از طرف    ،گوييم يرفته بود براى تو م ما بدين طريق آنچه را كه صورت گ 

روز قيامت بار گناه   ، كه از آن روگردان شونديكسان (  ۹۹.)خودمان به تو داديم

روز قيامت بار بدى را با خود  .  مانند ي هميشه در آن م(  ۱۰۰.) كنند ي خود را حمل م

جمع  كاران را با چشم كبود  گناه   ،روزى كه در صور دميده شود (  ۱۰۱.)كننديحمل م 

فقط ده روز در قبر  : گويندي كنند و مي آهسته با هم صحبت م(  ۱۰۲.)كنيميم

وقتى آن كس كه بهتر  .  دانيم يگويند بهتر از همه م ي ما آنچه را م(  ۱۰۳.)مانديد

ها از  درباره كوه ( ۱۰۴) .فقط يك روز در قبر مانديد  که گويد يم  ، دهدي از همه نظر م

و زمين را صاف و  ( ۱۰۵) ،پاشد ي ز هم مها را ا خداى من آن : بگو  ، كننديتو سؤال م 

روزى  (  ۱۰۷.)بينىي به طورى كه هيچ كجى و برجستگى در آن نم(  ۱۰۶)، سازديهموار م 



خاطر خداوند  و صداها به   ،كنند ي كننده پيروى مترين سرپيچى از دعوت كه بدون كوچك 

در آن روز شفاعت سود  (  ۱۰۸.)شنوىياى مو فقط صداى آهسته   ،آيد يرحمان پايين م 

آنچه  (  ۱۰۹.)زدنش راضى باشدكه خدا به او اجازه دهد و به حرف يدارد مگر از كس ن

اى  ها به علم خدا احاطه ولى آن  ، داندي ها و آنچه پشت سرشان است مدر جلوى آن 

و   ، شودي ها در آن روز در مقابل خداى زنده و جاويد خاضع مصورت (  ۱۱۰.)ندارند

كند و  يكه كار صحيح م ي و كس( ۱۱۱.)شودي كه ظلم كرده از لطف خدا نااميد مآن 

ما  ( ۱۱۲.) ترسد ي نمازبين برود،  كه به او ظلمى شود و پاداشش  ايمان دارد، از اين 

طور به تو قرآنى به زبان عربى نازل كرديم و در آن انواع هشدارها را  اين 

ها توجهى بوجود  داديم، شايد از نافرمانى و عذاب خدا بترسند يا براى آن 

 ( ۱۱۳.)آورد

  

  

كه وحى قرآن تمام شود،  قبل از اين . فرمانرواى حقيقى خداست كه واال و برتر است 

ما قبالً با آدم  (  ۱۱۴.)خدايا علم مرا زياد كن: در خواندن آن عجله نكن و بگو

او عهد و پيمان خود را فراموش كرد و ما او را صاحب اراده  .  عهد بستيم 

.  به آدم سجده كنيد : فرشتگان گفتيم وقتى را يادآورى كن كه به ( ۱۱۵.) نيافتيم 

:  ما گفتيم (  ۱۱۶.) كردن خوددارى كرد غير از شيطان كه از سجده ، همه سجده كردند

شما را از بهشت بيرون نكند كه   ، باشدي اى آدم، اين شيطان دشمن تو و همسرت م

و دچار  (  ۱۱۸)مانى نه برهنه،يتو در بهشت نه گرسنه م (  ۱۱۷.) شوى يدچار زحمت م 

اى  :  اما شيطان او را وسوسه كرد و گفت ( ۱۱۹.) شوى يسوزش آفتاب هم نم  تشنگى و 

پايان راهنمايى  يآدم، آيا ميل دارى تو را به درخت زندگى ابدى و فرمانروايى ب 

ها  درنتيجه اين وسوسه آدم و همسرش از آن خوردند و آالت جنسى آن ( ۱۲۰) كنم؟

آدم  . بهشت آن را بپوشانند هاى بنابراين شروع كردند با برگ  ، برايشان آشكار شد

بعد خدا او را برگزيد و توبه  (  ۱۲۱.)از فرمان خداوندش سرپيچى كرد و گمراه شد 

  ،همگى از بهشت پايين برويد : خدا گفت( ۱۲۲.) او را پذيرفت و او را هدايت كرد 

چون از جانب من هدايتى براى شما بيايد،  .  بعضى از شما دشمن بعضى خواهيد بود 

كه از تذكر من  يكس (  ۱۲۳.)شودي ت من پيروى كند گمراه و بدبخت نمهر كس از هداي 

زندگى سختى خواهد داشت و روز قيامت او را كور محشور    ،روگردان شود 

خدايا چرا مرا كور محشور كردى در صورتى كه من بينا  : گويد ي م(  ۱۲۴.)كنيميم

 ( ۱۲۵)بودم؟ 

  

  

ها را فراموش كردى،  آن طور كه وقتى آيات ما براى تو آمد، همان :  خدا گويد  

روى كند و به آيات  ما كسى را كه زياده ( ۱۲۶.) شوى يامروز هم تو فراموش م

قطعًا عذاب آخرت شديدتر و  . كنيمي طور مجازات ماين   ،خداوندش ايمان نياورد

آيا براى هدايتشان كافى نيست كه متوجه شوند اقوام زيادى  (  ۱۲۷.)پايدارتر است

  ؟ رونديها در خانه آنان راه م اقوامى كه حاال اين   ،ديم را پيش از آنان نابود كر

اگر سخنى كه خدا قبالً گفته بود  ( ۱۲۸.)هايى براى خردمندان استكار نشانه در اين 

گويند  يبر آنچه م (  ۱۲۹.)شدينبود و مدت معينى قرار داده نشده بود، عذاب الزم م 

وقسمتى از شب و اطراف  و قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن    ،صبر داشته باش 

هايى كه  به نعمت (  ۱۳۰.)روز با ستايش خداوندت او را تسبيح كن، شايد راضى شوى

ها را با  ها زينت زندگى دنياست تا آن اين . ايم چشم ندوزها داده اى از آن به عده 

ات را به نماز  خانواده(  ۱۳۱.)تر استروزى خدايت بهتر و بادوام . آن بيازماييم

روزى تو را هم ما  . خواهيميما از تو روزى نم . ر آن پايدار باشامر كن و ب

چرا پيغمبر براى ما  : گفتند(  ۱۳۲.) است  پرهيزگاران عاقبت خوب مال  . دهيميم

هاى گذشته دليل روشن براى  آيا در كتاب :  آورد؟ بگو ياى از جانب خدايش نم معجزه 

كرديم، حتمًا  ي ا نابود مها راگر ما قبل از فرستادن پيغمبر آن (  ۱۳۳)ها نيامد؟ آن 

كه ذليل و  خداوندا، چرا پيغمبرى براى ما نفرستادى تا قبل از اين :  گفتند يم

پس شما هم انتظار   ، همه منتظرند:  بگو (  ۱۳۴)خوار شويم از آيات تو پيروى كنيم؟ 

به زودى خواهيد دانست كه چه كسى اهل راه راست است و راه صحيح را  .  بكشيد 

 ( ۱۳۵.)شناخته است

  

 (۲۱) سوره انبياء     
 مكى و شامل يكصد و دوازده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ها در غفلت و از آن روگردان  رسيدگى به حساب مردم نزديك شده ولى آن  

كه آن  آيد مگر اين ي ها نماى از جانب خدايشان براى آن هيچ تذكر تازه ( ۱.) باشند يم



افراد ظالم آهسته در  .  هايشان سرگرم است دل ( ۲.) د گيرنيشنوند و به بازى م ي را م

بينيد  يآيا اين غير از بشرى مثل شماست؟ آيا در صورتى كه م : گويندي گوش هم م

خداى من از هر سخنى در آسمان و زمين آگاه  :  پيغمبر گفت ( ۳) شويد؟ي دچار سحر م

  ،است  هاى آشفته پريشان خواب : كه گفتنديا اين (  ۴.)او شنوا و دانا است.  است 

طور كه  اى همان بايد معجزه . ها را خودش سر هم كرده يا شاعر استشايد آن 

ها شهرهايى را كه ايمان  قبل از آن (  ۵.) پيغمبران گذشته داشتند براى ما بياورد 

ما قبل از تو پيغمبرانى  (  ۶)آورند؟ يها ايمان م آيا آن .  نياوردند نابود كرديم

هاى  كه از كتاب يدانيد از كسان ياگر نم. كرديمي ها وحى مفرستاديم كه به آن 

پيغمبران را افرادى كه غذا نخورند  ( ۷.) پيغمبران گذشته اطالع دارند بپرسيد 

ها داديم عملى كرديم و  اى كه به آن و وعده (  ۸.)نساختيم و عمر جاويدان نداشتند

كنندگان را هالك  يرو خواستيم نجات داديم و زياده يها و هر كس را كه مآن 

براى شما كتابى نازل كرديم كه در آن صحبت شماست، آيا عقلتان را به  ( ۹) .كرديم 

 ( ۱۰) بريد؟ي كار نم

  

  

ها قوم ديگرى را  و بعد از آن  ، شهرهاى زيادى را كه ظالم بودند نابود كرديم 

(  ۱۲.) كردند ياز آن فرار م ، چون عذاب ما را احساس كردند( ۱۱.)بوجود آورديم

هايتان برگرديد تا  ى كه به شما داده بوديم و به خانه هاي فرار نكنيد و پيش نعمت 

هميشه حرف  (  ۱۴.)واى بر ما، ما ظالم بوديم:  گفتند ( ۱۳.)از شما بازخواست شود 

(  ۱۵.) ها را از بيخ درو كرديم و خاموش شدند تا وقتى كه آن  ، ها اين بودآن 

گر سرگرمى  ا(  ۱۶.)هاست را به بازى خلق نكرديمها و زمين و آنچه بين آن آسمان 

گرفتيم، خودمان آن را انتخاب  ي كار را مخواستيم و اگر تصميم اين يم

باطل از  . اندازيم تا آن را از بين ببرديبلكه حق را روى باطل م (  ۱۷.) كرديم يم

تمام  ( ۱۸.)زنيد ي هايى كه مخاطر اين حرف ولى واى بر شما به  ، رفتنى استبين 

كه پيش او هستند  يو كسان   ،باشند يا م ها و زمين هستند مال خد كه در آسمان ي كسان

شب و روز تسبيح خدا را به  ( ۱۹.)شوندي تكبرى در عبادت او ندارند و خسته هم نم

آيا معبودهايى از زمين براى  ( ۲۰.) كنند ي آورند و در اين كار سستى نمي جا م

اگر خداهايى غير از خدا وجود  ( ۲۱)كنند؟ي ها را زنده مخودشان گرفتند كه مرده 

زنند  يهايى كه م خداى صاحب عرش از اين حرف . شديتمًا آسمان و زمين خراب م ح  ، داشت

در صورتى   ، گيرديكند مورد بازخواست قرار نميدرباره كارهايى كه م (  ۲۲.) پاك است 

آيا معبودهايى غير از خدا براى خود  ( ۲۳.) گيرند يها مورد بازخواست قرار م كه آن 

كه با من هستند و افرادى  يست حرف كسان دليلتان را بياوريد، اين ا :  گرفتند؟ بگو 

شناسند و از آن رو  ي ها حقيقت را نمولى بيشتر آن . كه قبل از من بودند

 ( ۲۴.) گردانند يبرم 

  

  

كه به او وحى كرديم كه معبودى غير از  قبل از تو پيغمبرى نفرستاديم مگر اين  

ن و چراى  چو يبنده و مطيع محض و ب ) من وجود ندارد، پس فقط مرا بندگى كنيد 

.  خداوند رحمان فرزندى گرفته است: گفتند( ۲۵(.)كس جز خدا نباشيد دستورهاى هيچ 

قبل از  ( ۲۶.)ها بندگان گرامى خدا هستندآن .  كار بركنار است خدا واالتر و از اين 

گويند و مطابق دستور خدا عمل  يها چيزى نم آن   ،كه خدا چيزى بگويداين 

داند و فقط  يها و آنچه پشت سرشان است را مخدا آنچه روبروى آن ( ۲۷.)كننديم

هر كدام  (  ۲۸.) خدا هراسانندترس كنند و از ي كه خدا بپسندد شفاعت ميبراى كسان 

از مردم بخواهد كه مطيع محض او  )من به جاى خدا معبود هستم  : ها كه بگويداز آن 

، جهنم را جزاى او  ( باشند و بدون چون و چرا از دستورهاى او پيروى كنند

آيا افراد  (  ۲۹.)كنيميطور مجازات م كنند اينيما افرادى را كه ظلم م .  سازيم يم

ها را از هم  ها و زمين به هم چسبيده بود و ما آن دانند كه آسمان ي ايمان نميب

اى را از آب آفريديم؟ آيا باز هم ايمان  جدا كرديم؟ و هر چيز زنده 

و   ، ز لرزش آن جلوگيرى كندها را قرار داديم كه او در زمين كوه ( ۳۰)آورند؟ ي نم

و آسمان را سقف  ( ۳۱.)هاى پهنى در آن قرار داديم تا راه خود را بشناسندراه 

اوست كه شب و روز و  (  ۳۲.) گردانند يها از آيات ما رو برم ولى آن   ،محفوظى ساختيم 

براى هيچ انسانى  ( ۳۳.)كندي خورشيد و ماه را آفريد كه هر يك در مدارى حركت م

!  ها عمر جاويد دارند؟ر جاويد قرار نداديم، اگر تو بميرى آيا آن قبل از تو عم

كنيم و  يها امتحان م ي ها و خوبيچشد و ما شما را با بد ي هر كس مزه مرگ را م(  ۳۴)

 ( ۳۵.)شويدي پيش ما برگردانده م

  

  



آيا اين همان  :  گويندي كنند و ميات م ايمان تو را ببينند، مسخرهيوقتى افراد ب  

ها منكر ياد خداى  كند؟ در صورتى كه خود آن ي خدايان شما بدگويى م كسى است كه از 

هايم را به شما  نشانه . كننده آفريده شدهانسان موجودى عجله (  ۳۶.) رحمان هستند 

گوييد اين  ياگر راست م : گويندي م(  ۳۷.)بنابراين عجله نكنيد ، نشان خواهم داد

توانند جلوى  ي وقتى كه نمايمان از  ياگر افراد ب(  ۳۸) وعده چه وقتى خواهد بود؟

اطالع   ، ها كمك نخواهد كردآتش جهنم را از صورت و پشتشان بگيرند و كسى هم به آن 

ها را  آيد و آن يها م عذاب ناگهانى سراغ آن ( ۳۹.)(زدند ي چنين حرفى نم) داشتند، 

ها داده  كند و توانايى ردكردن آن را ندارند و مهلتى هم به آنيمبهوت م 

بران قبل از تو را هم مسخره كردند و همان عذابى كه مورد  پيغم( ۴۰.)شودي نم

چه كسى شما را شب و  :  بگو ( ۴۱.)ها را در بر گرفتآن   ،گرفت يتمسخر آنان قرار م 

ها از ذكر خداوندشان  آن   ،كند؟ با وجود اين يروز از عذاب خداوند رحمان حفظ م 

ها را از عذاب ما  ن ها غير از ما خدايانى دارند كه آآيا آن (  ۴۲.) روگردان هستند 

ها  توانند به خودشان هم كمك كنند و از طرف ما هم به آن يها نم حفظ كنند؟ آن 

مند ساختيم  هاى خودمان بهره ها و پدرانشان را از نعمت ما آن (  ۴۳.) شود يكمكى نم 

آييم و از  ي بينند كه ما سراغ زمين ميآيا نم. تا آنجا كه عمر طوالنى پيدا كردند

 ( ۴۴) ها بر ما غلبه دارند؟نيم؟ آيا آن ك ياطراف آن كم م 

  

  

اما وقتى به كرها  . ترسانميوسيله وحى از عاقبت كارتان م من شما را به : بگو 

اگر مقدار كمى از عذاب خداى تو به  ( ۴۵.)شنوندي شود، صدا را نمي هشدار داده م

الت  ما روز قيامت ترازوهاى عد ( ۴۶.)اى واى ما ظالم بوديم : گويندي م  ،ها برسد آن 

و اگر عملى به اندازه دانه خردلى   ، شودي اى ظلم نمگذاريم و به كسى ذره ي را م

به  ( ۴۷.)ها كافى هستيمما براى رسيدگى به حساب .  آوريم يباشد آن را به حساب م

ايم كه روشنايى و تذكرى  داده (  يعنى جداكننده حق و باطل )موسى و هارون فرقان  

ترسند و از  ي کارانى كه قلبًا از خدايشان مپرهيز ( ۴۸.)براى افراد پرهيزکار است

و اين قرآن تذكر پربركتى است كه ما آن را نازل  ( ۴۹.)روز قيامت بيم دارند 

و ابراهيم را قبالً راهنمايى كرده بوديم  (  ۵۰) آيا شما منكر آن هستيد؟.  ايم كرده 

  هايى كه عبادتاين مجسمه :  وقتى به پدر و قومش گفت ( ۵۱.) شناختيم يو او را م 

(  ۵۳.) كردند يها را عبادت م ما ديديم كه پدرانمان آن :  گفتند (  ۵۲) كنيد چيست؟يم

(  ۵۴.) ايد هم خودتان و هم پدرانتان به طور آشكارى گمراه بوده :  ابراهيم گفت 

:  ابراهيم گفت (  ۵۵) كنى؟ياى يا شوخى م آيا حقيقت را براى ما آورده :  گفتند 

ها را آفريده و من اين را  ه آن ها و زمين است كاختيار شما خداى آسمان صاحب 

اى  هايتان رفتيد نقشه كه از پيش بت به خدا قسم بعد از اين (  ۵۶.) دهم يشهادت م 

 ( ۵۷.)ها دارمبراى آن 

  

  

چه  :  گفتند ( ۵۸.) تكه كرد تا پيش او برگردند  تكه   ،غير از بت بزرگ  ، ها رابت  

ايم  شنيده : گفتند( ۵۹.)كار را با خدايان ما كرده؟ او واقعًا ظالم استكسى اين 

او را  : گفتند( ۶۰.)گويندي به او ابراهيم م ، زديها حرف م كه جوانى درباره آن 

اى ابراهيم، آيا تو با  :  گفتند ( ۶۱.) جلوى چشم مردم بياوريد تا شهادت بدهند 

كار را بت بزرگ انجام  اين :  ابراهيم گفت (  ۶۲) اى؟خدايان ما چنين كارى كرده 

شما  : به خود آمدند و به هم گفتند(  ۶۳.)ها بپرسيدز آن زنند ا ياگر حرف م . داده

ها  دانى كه بت ي تو م  (و گفتند )،  بعد سرشان را پايين انداختند ( ۶۴.)ظالم هستيد

كنيد كه نه  يآيا غير از خدا چيزى را عبادت م :  ابراهيم گفت (  ۶۵.) زنند ي حرف نم

پرستيد  ي ا ماز شما و هر چه غير از خد(  ۶۶) نفعى براى شما دارد و نه ضررى؟

خدايان خود را يارى   ، اگر مرد عمل هستيد: گفتند(  ۶۷) آيا عقل نداريد؟. بيزارم

اى آتش، بر ابراهيم سرد و سالمت  : گفتيم(  ۶۸.) كنيد و ابراهيم را بسوزانيد 

و ابراهيم  ( ۷۰.)ها را زيانكار ساختيم ما آن .  اى داشتند براى او نقشه (  ۶۹.) باش 

ايم  زمينى كه در آن براى افراد بشر پربركت ساخته و لوط را نجات داديم و به سر

و اسحاق و يعقوب را به ابراهيم عطا كرديم و همه را افراد صالحى  (  ۷۱.) برديم 

 ( ۷۲.)ساختيم

  

  

كردند و به  ي ها را پيشوايانى ساختيم كه به دستور ما مردم را راهنمايى مو آن  

ن زكات را وحى كرديم و ما را  دادن كارهاى خوب و خواندن نماز و داد ها انجام آن 

و لوط را يادآورى كن كه به او حكمت و علم داديم و او را  (  ۷۳.) كردند يبندگى م 

اهالى شهرش مردم بدكارى  . كردند نجات داديمي از شهرى كه مردمش كارهاى زشت م

چون از   ، او را وارد رحمت خود كرديم(  ۷۴.) كردند يبودند كه از خدا اطاعت نم 



و آن وقتى را يادآورى كن كه نوح ما را صدا زد و ما  ( ۷۵.) بود افراد درستكار 

و  ( ۷۶.)اى بزرگ نجات داديماش را از غصه دعايش را اجابت كرديم و او و خانواده 

قوم او مردم بدى  .  او را در مقابل مردمى كه منكر آيات ما بودند يارى كرديم 

آورى كن كه داود و  آن وقتى را ياد ( ۷۷.)ها را غرق كرديمما همه آن .  بودند 

اى شبانه در آن چريده بودند حكم  اى كه گوسفندان عده سليمان درباره مزرعه 

و آن را به سليمان فهمانديم و به هر  ( ۷۸.)ها بوديمو ما شاهد حكم آن .  كردند يم

ها و پرندگان را رام داود كرديم كه با او  و كوه  ، ها حكمت و علم داديميك از آن 

و به او ياد داديم كه براى شما  ( ۷۹.) اين كارها را كرديم  ما .  گفتند يتسبيح م 

و باد  (  ۸۰) كنيد؟يآيا شكرگزارى م .  زره بسازد تا شما را از آسيب جنگ حفظ كند

به طرف زمينى كه ما به    ،تند را در اختيار سليمان قرار داديم كه به فرمان او 

 ( ۸۱) .دانستيم يما همه چيز را م .  كرد يحركت م  ، آن بركت داده بوديم

  

  

كردند و كارهايى غير از آن انجام  ياى از شياطين براى او غواصى م و عده  

ايوب را ياد كن وقتى خدايش را به كمك  ( ۸۲.)ها بوديمدادند و ما مراقب آن يم

ما  ( ۸۳.)ها هستىكننده تر از تمام رحم كننده ام و تو رحم خواند كه من بيمار شده 

اش را به او داديم و از  ا رفع كرديم و خانواده دعاى او را اجابت و بيمارى او ر 

اين براى  . ها به او داديمروى رحمت خودمان، مثل آن را به اضافه آن 

.  و اسماعيل و ادريس و ذوالكفل را يادآورى كن(  ۸۴.) كنندگان عبرتى است عبادت 

ها  آن . ها را مشمول رحمت خود كرديمما آن(  ۸۵.) ها از افراد صبور بودند همه آن 

رفت و فكر  ي و يونس را ياد كن وقتى كه با عصبانيت م(  ۸۶.) افراد درستكارى بودند

و در تاريكى صدا زد كه معبودى غير از   ، گيريمي كرد كه ما هرگز بر او سخت نميم

ما دعاى او را  (  ۸۷.) من ستمكار بودم . تو واال و پاكى  ،خدايا.  تو وجود ندارد 

طور نجات  ما افراد باايمان را اين   .اجابت كرديم و او را از غم نجات داديم 

خدايا، مرا  : و زكريا را ياد كن وقتى كه خدايش را صدا زد و گفت( ۸۸.)دهيميم

دعاى او را اجابت كرديم و  (  ۸۹.) در صورتى كه تو بهترين وارث هستى . تنها نگذار

ها در  آن . يحيى را به او عطا كرديم و وضع زن نازايش را براى او اصالح كرديم

خواندند و در مقابل ما متواضع  يكردند و با ميل و ترس ما را م ي خير عجله م كار 

 ( ۹۰.) بودند 

  

  

و مريم را ياد كن كه ناموس خود را حفظ كرد و ما از روح خود در او دميديم و   

اين امت شما  (  ۹۱.)قرار داديم( عبرتى)اى  او و پسرش را براى افراد بشر نشانه 

بنده و مطيع  )هستم، بنابراين فقط مرا بندگى كنيد    است، يك امت و من خداى شما

ولى مردم دينشان را بين  (  ۹۲(.) كس جز خدا نباشيد چون و چراى هيچ يمحض و ب 

ها پيش ما  همه آن (. ها تفرقه ايجاد شد بين آن ) قطعه كردند   خودشان قطعه 

و   شود يهر كس كار درست بكند و مؤمن باشد از كار او قدردانى م (  ۹۳.) گردند يبرم 

كه نابود كرديم  را و ممكن نيست مردم شهرى  ( ۹۴.)نويسيمي ما آن را براى او م

تا وقتى كه سد يأجوج و مأجوج باز شود و از هر ارتفاعى  ( ۹۵). دوباره برگردند

كه ايمان نداشتند خيره  ي وعده حق نزديك شد و چشم كسان( ۹۶.) به سرعت حركت كنند 

به  (  ۹۷.) ما ظالم بوديم .  افل بوديم واى بر ما، از چنين روزى غ :  گشت و گفتند 

كرديد سوخت جهنم هستيد و  يشود كه شما و هر چه غير از خدا عبادت م يها گفته م آن 

ها تا  شدند، همه آن ي ها خدا بودند وارد جهنم نماگر اين (  ۹۸.)شويديوارد جهنم م 

كشند و جوابى در آن  ي ها در جهنم فرياد مآن (  ۹۹.) ابد در جهنم خواهند بود 

از  ( ايمان آورده بودند)ها نيكى كرده بوديم  كه قبالً به آن يكسان (  ۱۰۰.)نوندشي نم

 ( ۱۰۱.)عذاب جهنم دور هستند 

  

  

شنوند و هميشه در ميان آنچه ميل دارند  ي ترين صدايى از آتش دوزخ نمها كوچك آن  

ها  و فرشتگان از آن  ، كندي دار نمها را غصه ترس بزرگ روز قيامت آن ( ۱۰۲.) هستند 

اين همان روزى است كه به شما وعده داده  :  گويند يها م كنند و به آن يقبال م است 

طور كه جهان  همان .  پيچيم يروزى كه آسمان را مثل طومارى در هم م ( ۱۰۳.) شده بود 

اى است كه اجراى آن به  اين وعده .  گردانيم ي آن را برم  ،را اولين بار خلق كرديم 

بعد از تورات در زبور نوشتيم كه  ( ۱۰۴.) كنيم ي كار را مما اين .  عهده ما است 

در اين مطلب گوشزدى به افرادى كه  ( ۱۰۵.) رسد يزمين به دست بندگان صالح من م 

خاطر رحمت به افراد بشر  ما تو را فقط به ( ۱۰۶.) كنند وجود دارد يمرا عبادت م 

كه شما در مقابل او  ي كس)شود كه معبود شما  ي به من وحى م: بگو(  ۱۰۷.)فرستاديم

معبود  ( ابراز كوچكى كنيد و بنده و مطيع محض دستورهاى او باشيد  احساس يا



من به شما به  : اگر قبول نكردند، بگو ( ۱۰۸) شويد؟ي آيا تسليم او م.  واحدى است 

اى كه به شما داده شده نزديك است يا  دانم وعده يطور مساوى اعالم كردم و نم 

هايى را كه مخفى  رف زنيد و ح ي هايى را كه به طور آشكار مخدا حرف ( ۱۰۹.) دور 

بردن  دانم شايد آن امتحانى براى شما و وسيله بهره ي من نم( ۱۱۰.) داند ي كنيد ميم

اختيار ما  صاحب . به حق حكم كن ، خدايا: پيغمبر گفت( ۱۱۱.)شما تا مدتى باشد

گوييد از او كمك خواسته  ياى است كه در مورد چيزهاى ناروايى كه م بخشنده 

 ( ۱۱۲.) شود يم

  

 ( ۲۲)ج سوره ح    
 مدنى و شامل هفتاد و هشت آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

روزى كه  (  ۱.)چون زلزله قيامت حادثه بزرگى است  ،اى مردم از خداوندتان بترسيد  

شود و هر زن  يدهد غافل م ي اى كه شير ماى از بچه آن را بينيد، هر شيردهنده 

ولى    ،ينى در صورتى كه مست نيستند ب ياندازد و مردم را مست م ياى بچه م حامله 

كنند  ياى از مردم بدون كمترين علمى درباره خدا بحث م عده ( ۲.)عذاب خدا سخت است

مقرر شده كه هر كس شيطان را به دوستى  ( ۳.) كنند ي و از هر شيطان سركشى پيروى م

كند و او را به عذاب آتش جهنم رهبرى  ياو را گمراه م (  شيطان )بگيرد،  

اى مردم، اگر از زنده شدن براى پس دادن حساب شك داريد، توجه  ( ۴.) نمايد يم

  ( به شکل زالو) داشته باشيد كه ما شما را از خاك و بعد از نطفه و بعد از علقه

تا براى شما روشن كنيم كه هر   ، بعد از مضغه شكل يافته و شكل نيافته آفريديم

ها قرار  در رحم  و آنچه را بخواهيم تا وقت معين   ،توانيم بكنيم يكارى را م 

آوريم تا به منتهاى  ي اى از شكم مادر بيرون مبعد شما را به صورت بچه . دهيميم

ترين مرحله زندگى  اى به پست ميرند و عده ياى از شما م عده . قدرت خود برسيد

اما    ،بينى ي زمين را خشك م. رسند تا در اثر پيرى بعد از دانستن، چيزى نداننديم

كند و هر نوع گياه  ي آيد و رشد مي فرستيم به حركت درمي وقتى باران را بر آن م

 ( ۵.) روياند يقشنگ و نشاط انگيز م 

  

  

كند و قدرت هر  ي ها را زنده مها براى اين است كه بدانيد خدا حق است و مرده اين  

كه بدانيد كه قيامت آمدنى است و شكى در آن نيست  و براى اين (  ۶.)كارى را دارد

مردم كسى است كه بدون  (  ميان ) از (  ۷.) كند يا را زنده م هو بدانيد كه خدا مرده

با تكبر رويش  ( ۸.)كندي علم و هدايت و كتابى روشن درباره خدا بحث و بگومگو م

او در دنيا خوار خواهد بود  .  گرداند تا مردم را از راه خدا منحرف كند ي را برم

اين  :  شود يبه او گفته م ( ۹.) چشانيم يو روز قيامت عذاب آتش جهنم را به او م 

از  (  ۱۰.) كند يخاطر كارهايى است كه كردى و خدا به بندگان خود ظلم نمعذاب به 

كند، اگر خيرى به او برسد  ي مردم كسى است كه خدا را با دودلى بندگى م(  ميان )

گرداند و هم دنيا و هم آخرت را  يشود و اگر باليى به او برسد، رو برم يمطمئن م 

خواند كه  يغير از خدا چيزى را به كمك م ( ۱۱.)ستاين ضرر واضحى ا. دهدي از دست م

كسى را  ( ۱۲.)اين گمراهى زيادى است.  رساندي زند و نفعى به او نميضررى به او نم 

چه ياور و مددكار و چه  .  خواند كه احتمال ضررش بيشتر از نفعش است ي به كمك م

هايى  ت خدا افراد باايمانى را كه كار درست بكنند وارد بهش ( ۱۳.)همدم بدى است

هر كس كه  (  ۱۴.) كندي خدا هر كارى كه بخواهد م. كند كه نهرها در آن روان استيم

كند، طنابى به سقف ببندد  يكند كه خدا در دنيا و آخرت به پيغمبر كمك نم ي خيال م

اش چيزى را  و نگاه كند اين نقشه  ، و به گردن خود بياندازد و بعد آن را قطع كند

 ( ۱۵) ؟برد يشد از بين م ي كه باعث خشمش م

  

  

ما به اين طرز قرآن را به صورت آيات روشنى نازل كرديم و خدا هر كس را كه   

مسلمانانى كه  )درباره افراد باايمان   ، خدا روز قيامت(  ۱۶.)كندي بخواهد هدايت م

ها و مسيحيان و  ي ها و صابئي و يهود(  به رسالت پيغمبر و قرآن ايمان دارند 

آيا متوجه  (  ۱۷.)، چون خدا شاهد هر چيزى استكند يزرتشتيان و مشركين، داورى م 

ها  ها و زمين هستند و خورشيد و ماه و ستارگان و كوه كه در آسمان اى كه آنان نشده 

با تواضع و  )كنند  ي و درختان و جانداران و عده زيادى از مردم، خدا را سجده م

اند؟ هر  ده و عده زيادى هم سزاوار عذاب ش (  كنند ي فروتنى مطابق قوانين خدا عمل م

چون خدا هر  . كسى وجود ندارد كه او را گرامى سازد  ، كس را كه خدا خوار كند

ها دو گروه هستند كه درباره خداوندشان به بحث  اين (  ۱۸.) كندي كارى كه بخواهد م

ايمان لباسى از آتش بريده شده و از باالى سرشان آب  يبراى افراد ب . اندپرداخته 



پوست و هر چه در شكمشان است با آن گداخته  (  ۱۹) .شود يها ريخته مجوش روى آن 

هر وقت بخواهند  ( ۲۱.) ها وجود دارد و گرزهاى آهنينى براى كوبيدن آن (  ۲۰.) شود يم

ها گفته  شوند و به آن يدوباره به آن برگردانده م  ، از شدت غم از جهنم خارج شوند

اند  ست كرده خدا افراد باايمانى را كه كار در(  ۲۲.) عذاب آتش را بچشيد :  شود يم

در آنجا با دستبندهايى از طال  .  كند كه در آن نهرها روان است يهايى م وارد بهشت 

 (۲۳.) شوند و لباسشان در آنجا از حرير است ي و مرواريد آراسته م

  

  

(  ۲۴.) شوند ي ها به سوى سخنان پاك و راه خداونِد سزاوار ستايش راهنمايى مآن  

دا و رفتن به مسجدالحرام، كه آن را براى  ايمانى كه مردم را از راه خ يافراد ب 

به    ونيزدارند، يهمه مردم چه ساكن آن چه مسافر، يكسان قرار داديم، باز م 

وقتى  ( ۲۵.)چشانيمي خاطر ظلم از حق منحرف شود، عذاب دردناكى مبه درانجاكه ي كس

را يادآورى كن كه جاى خانه كعبه را براى ابراهيم تهيه كرديم و به او گفتيم  

كنندگان و نمازگزاران و  چيزى را شريك من نساز و خانه مرا براى طواف كه  

و در بين مردم اعالم حج كن تا پياده  ( ۲۶.)كنندگان پاك سازروندگان و سجده ركوع 

تا شاهد منافعى  (  ۲۷) و سواره بر هر شتر الغرى از هر راه دورى پيش تو بيايند،

در روزهاى   ، (به هنگام ذبح )  ها وجود دارد باشند و اسم خدا را كه براى آن 

از آن بخوريد و   ،پس .  ها ساخته ذكر كنند بر چهارپايانى كه خدا روزى آن  ، معلومى

هايشان را از بين ببرند و  ي بعد بايد آلودگ(  ۲۸.) به درماندگان فقير بخورانيد 

هر كس  .  اين احكام حج است ( ۲۹.)به نذرهايشان وفا كنند و دور خانه كعبه بگردند

گوشت  .  دا را بزرگ شمارد كارش پيش خداوندش براى او بهتر استمقررات خ

بنابراين از  . شوديچهارپايان براى شما حالل است، غير از آنچه بر شما خوانده م 

 (۳۰.) ها و از سخن دروغ دورى كنيد پليدى بت 

  

  

كه چيزى را شريك  ي كس. خواه و موحد باشيد و چيزى را شريك خدا نسازيد  حقيقت 

اى او را بربايد يا  ، مثل اين است كه از آسمان افتاده باشد و پرنده خدا سازد

كه شعائر خدا را  ياين حقيقت است و كس ( ۳۱.)باد او را به جاى دورى پرت كند

  ،در چهارپايان براى شما (  ۳۲.) مسلمًا كارش ناشى از تقواى قلبى است  ، بزرگ شمارد

براى  ( ۳۳.)ها خانه كعبه استن منافعى وجود دارد و محل قربانى آ  ،تا زمان معينى 

تا نام خدا را بر چهارپايان    ،هر امتى در مورد قربانى آدابى قرار داديم

كه در مقابل او  يكس ) معبود شما . اى كه خدا روزيشان كرده بخوانند بسته زبان 

احساس يا ابراز كوچكى كنيد و بنده و مطيع محض و بدون چون و چراى دستورهاى او  

به افراد فروتن مژده  .  بنابراين تسليم او باشيد .  احدى است معبود و(  باشيد 

شود و در مقابل  يدلشان بيمناك م   ،افرادى كه وقتى نام خدا ذكر شود(  ۳۴.) بده 

كنند و از آنچه  يرسد صبور هستند و نماز برپا م يها م هايى كه به آن مصيبت 

ايتان از  كردن شتران تنومند را بري قربان(  ۳۵.) كنند ي روزيشان كرديم انفاق م

اند نام خدا  كه به صف ايستاده يدر حال . خير شما در آنست.  شعائر خدا قرار داديم

ها بخوريد و به فقير و  ها بخوانيد و وقتى به پهلو غلتيدند از آن را بر آن 

شايد سپاسگزارى   ، بدينسان چهارپايان را رام شما ساختيم. تقاضاكننده بخورانيد 

رسد، اين تقواى شماست كه به او  ي رگز به خدا نمها هگوشت و خون آن ( ۳۶.)كنيد

كه راهنماييتان كرد  خاطر اين ها را رام شما كرد تا خدا را به بدينسان آن .  رسد يم

خدا  . كندي خدا از مؤمنان دفاع م(  ۳۷.)بزرگ شماريد و به نيكوكاران مژده بده

 ( ۳۸.) هيچ خيانتكار قدرنشناسى را دوست ندارد 

  

  

كه مورد ظلم واقع  اند به علت اين مله و جنگ قرار گرفته كه مورد حي به كسان 

ها  كردن و پيروزساختن آن ياند اجازه جنگ داده شده و خدا قادر به يار شده 

(  ارباب ما ) اختيار ما صاحب :  كه گفتند خاطر اينافراد مظلومى كه فقط به (  ۳۹.) است 

بعضى از افراد را  اگر خدا جلوى  . بناحق از شهر و ديارشان اخراج شدند  ،خدا است 

ها و مسجدهايى كه در آن  گرفت، ديرها و كليساها و كنيسه يوسيله عده ديگرى نمبه 

خدا كسى را كه به او يارى كند يارى  . شديويران م  ، شودينام خدا زياد گفته م 

ها را در زمين به  ها افرادى هستند كه اگر آن آن (  ۴۰.) خدا قوى و تواناست .  كند يم

دهند و امر به معروف و نهى از  يدارند و زكات م يرا به پا م  قدرت برسانيم نماز 

اگر تو را به دروغگويى متهم  (  ۴۱.) و پايان كارها به دست خداست  ،كنند ي منكر م

كنند مهم نيست، قوم نوح و عاد و ثمود هم قبل از تو پيغمبران را به  يم

قوم شعيب  ( ۴۳.)طور قوم ابراهيم و قوم لوط هم همين ( ۴۲.)دروغگويى متهم كردند 

ايمان مهلتى  ياما من به افراد ب.  موسى هم به دروغگويى متهم شد. طورهم همين 



چه  ( ۴۴.)نگاه كن كه مجازات من چگونه بود. ها را مجازات كردمبعد آن  ، دادم

ها  هاى آن خرابه .  ها را نابود كرديمبسيار شهرهايى كه مردمش ظالم بودند و ما آن 

و آثار قصرهاى محكم از   ، هاى آب بدون استفادهو چاه   ،هايشان فرو ريخته كه سقف 

آيا در زمين گردش نكردند تا دلى داشته باشند كه با آن  (  ۴۵.) ها باقى است آن 

هايى كه در سينه است  ها كور نيست ولى دل چشم .  بفهمند يا گوشى كه با آن بشنوند 

 ( ۴۶.) كور است 

  

  

در صورتى   ، دتر بر آنان وارد شودخواهند كه عذاب هر چه زو ياز تو م ( با تمسخر) 

ولى يك روز پيش خداوند تو مثل  .  كندي اى كه داده عمل نمكه خدا بر خالف وعده 

چه بسيار شهرهايى كه ظالم بودند و ما  (  ۴۷.) كنيد ي هزار سالى است كه شما حساب م

بازگشت همه پيش من  .  ها را دچار عذاب كرديم بعد آن  ، ها مهلت داديمبه آن 

اى هستم كه به طور روشن  اى مردم، من براى شما فقط هشداردهنده : گوب(  ۴۸.) است 

كه ايمان آوردند و كار درست كردند، آمرزش و روزى  ي كسان(  ۴۹.) دهم يهشدار م 

اهل جهنم   ، كنندي كه براى انكار آيات ما كوشش مي و كسان(  ۵۰.) پرارزشى دارند 

كه وقتى آرزو  گر اين هيچ فرستاده و پيغمبرى قبل از تو نفرستاديم م(  ۵۱.) هستند 

، اما  (داد يحوصلگى به خرج م كم ) كرد يكرد شيطان در تمناى او وسوسه ميو تقاضا م 

.  سازد ي برد و خدا آياتش را محكم ميكرد از بين م يخدا چيزى را كه شيطان وسوسه م 

كه مرض و غرضى در  ي هاى شيطانى را براى كسانتا وسوسه ( ۵۲.)خدا دانا و حكيم است 

كه ظلم  ي مسلمًا كسان.  دلشان سخت است وسيله آزمايش قرار دهد  دلشان دارند و 

تا دانشمندان بدانند كه قرآن حق و  ( ۵۳.)كنند دشمنى شديدى با حقيقت دارنديم

.  هايشان با آن نرم شودباشد و به آن ايمان بياورند و دل ياز جانب خداوندت م 

ايمان هميشه  يب  افراد ( ۵۴.)كندي خدا افراد باايمان را به راه راست هدايت م

پايان سراغ  يكه ناگهان روز قيامت يا عذاب روز ب كنند تا آن ي درباره قرآن شك م

 ( ۵۵.)ها بيايدآن 

  

  

و افراد باايمانى كه   ، كندي فرمانروايى آن روز با خدا است و بين مردم حكم م 

ايمان كه  يو افراد ب (  ۵۶.) هاى پرنعمت خواهند بود اند در بهشت كار درست كرده 

كه در راه خدا  يو كسان (  ۵۷.) اى دارند عذاب خواركننده   ،ر آيات ما شدند منك 

چون    ،دهد يها روزى خوبى مخدا به آن  ، مهاجرت كردند و كشته شدند يا مردند

كند كه  يها را وارد جايى م يقينًا خدا آن (  ۵۸.) دهندگان است ي بهترين روز

كه مورد ظلم قرار  ي كس ، طور استآرى، اين ( ۵۹.)خدا دانا و بردبار است. پسندنديم

اى كه به او ظلم شده ظالم را مجازات كند، بعد دوباره  گرفته اگر به اندازه 

چون خدا بخشنده و آمرزنده  . كندي مورد ظلم قرار گيرد، خدا حتمًا او را كمك م

كار به اين دليل است كه خدا شب را داخل روز و روز را داخل شب  اين (  ۶۰.) است 

اين به دليل اين است كه خدا حق است و  ( ۶۱.)ينا استكند و خدا شنوا و بيم

(  ۶۲.)خوانند باطل است و خدا بلندمرتبه و بزرگ استيچيزهايى كه غير از او م 

شود؟ خدا  يكند و زمين با آن سبز م يآيا نديدى كه خدا باران را از آسمان نازل م 

خداست  (  فقط )ها و زمين است مال خداست و  آنچه در آسمان ( ۶۳.) دقيق و آگاه است 

 ( ۶۴.) نياز و قابل ستايش است ي كه ب

  

  

آيا نديدى كه خدا آنچه در زمين است در اختيار شما گذاشته و كشتى به فرمان   

كند، مگر به  ي كند و از افتادن آسمان بر روى زمين جلوگيرى مياو در دريا حركت م 

م رئوف و  چون خدا نسبت به مرد   ،( افتنديها به زمين م بعضى از شهاب )اذن خودش  

و    ،گيرد ي بعد جان شما را م  ،او كسى است كه شما را زنده كرد ( ۶۵.)مهربان است

براى هر امتى آداب و رسومى  (  ۶۶.) انسان قدرنشناس است . كنديبعد شما را زنده م 

كنند، بنابراين در كار دين با تو كشمكش و بحث  ي قرار داديم كه به آن عمل م

اگر  (  ۶۷.) تو بر راه درستى قرار دارى . وت كنمردم را به راه خداوندت دع .  نكنند 

خدا  (  ۶۸.) كنيد اطالع كامل دارد ي خدا از كارهايى كه م: با تو بگومگو كردند، بگو

(  ۶۹.)كندي روز قيامت بين شما درباره آنچه كه در آن اختالف نظر داشتيد حكم م

كتاب    ها درداند؟ همه آن يها و زمين است م دانى كه خدا آنچه در آسمان ي آيا نم

كنند كه  ي غير از خدا چيزى را بندگى م( ۷۰.)كار براى خدا آسان استاين .  ثبت است 

كنند ياورى  يكه ظلم م يكسان .  هيچ دليلى براى آن نازل نشده و علمى به آن ندارند 

در صورت افراد   ، ها خوانده شودوقتى آيات روشن ما بر آن ( ۷۱.)نخواهند داشت

كه آيات ما را براى  ي نزديك است به كسان. ىبين يايمان خشم و ناراحتى را م يب



آيا شما را از چيزى بدتر از اين خبردار كنم؟  :  بگو . خوانند حمله كنندي ها مآن 

 ( ۷۲.) جهنم جاى بدى است . ايمان وعده داده استياز جهنمى كه خدا به افراد ب 

  

  

كه غير از خدا به كمك  را   یكسان : اى مردم، مثلى زده شده به آن گوش دهيد 

و اگر يك مگس   ، كنند، اگر چه براى آن متحد شونديخلق نم   را  یخوانيد هرگز مگس يم

طالب و مطلوب  . توانند آن را از چنگ مگس درآورند ي ها بربايد نمچيزى را از آن 

چون خدا  . نشناختند  ،آن طور كه بايد خدا را بشناسند (  ۷۳.)هر دو ضعيف هستند

ز فرشتگان و از مردم رسوالنى انتخاب  خدا ا ( ۷۴.)قدرتمند و توانا است( بسيار)

ها است  آنچه جلو و آنچه پشت سر آن (  ۷۵.) چون خدا شنوا و بينا است   ،كند يم

اى افراد باايمان، ركوع و  ( ۷۶.)شوديو كارها به سوى خدا برگردانده م  ، دانديم

كنيد و كار خوب بكنيد تا رستگار  (  اطاعت محض ) سجده كنيد و خداوندتان را بندگى 

او  .  و در راه خدا، آن طور كه سزاوار جهاد در راه اوست، جهاد كنيد ( ۷۷). شويد

اين آيين پدرتان  . شما را انتخاب كرد و در دين مشكلى براى شما قرار نداده

كه تسليم حكم  ي يعنى كس) او شما را قبالً و در اين دوره مسلمان .  ابراهيم است 

باشد و شما شاهد بر مردم  كه پيغمبر شاهد بر شما  براى اين   ،ناميده (  خداست 

به خدا توسل  (  فقط )بنابراين نماز را به پا داريد و زكات بدهيد و  .  باشيد 

 ( ۷۸.)اىجوييد، او موالى شماست، چه موالى خوبى و ياور شايسته 

  

 (۲۳) سوره مؤمنون     
 مكى و شامل يكصد و هجده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

افراد باايمانى كه در نمازشان  ( ۱.)اندوفق و رستگار شده افراد باايمان م 

و  ( ۴.) دهند ي و زكات م(  ۳.)و از كار بيهوده روگردان هستند(  ۲.)متواضع هستند

مگر از همسرها و كنيزانشان، چنين افرادى مورد  (  ۵.)كنندي عفت خود را حفظ م

افرادى  (  ۷.)كه دنبال غير از آن بروند تجاوزكار هستندي كسان(  ۶.)سرزنش نيستند

ها  آن (  ۹.)و مواظب نمازشان هستند( ۸.)كننديكه امانت و عهد خود را مراعات م 

ما  (  ۱۱.) برند و هميشه در آن هستند ي بهشت را به ارث م( ۱۰.) وارث بهشت هستند 

اى در رحم قرار  بعد او را به صورت نطفه ( ۱۲.)انسان را از شيره ِگل خلق كرديم

درآورديم و علقه را مضغه  ( به شکل زالو)ورت علقه  بعد نطفه را به ص(  ۱۳.) داديم 

ساختيم و از آن استخوان ساختيم و استخوان را با گوشت  (  مثل گوشت جويده )

بنابراين خدايى كه بهترين  .  پوشانديم و بعد انسان ديگرى بوجود آورديم

و روز قيامت زنده  ( ۱۵.)ميريديبعدًا شما م (  ۱۴.) آفريننده است مبارك است 

 (  ۱۷.) باالى سر شما هفت راه آفريديم و از مخلوقات خود غافل نيستيم ( ۱۶.)شويديم

  

  

و    ،و از آسمان باران را به اندازه پايين فرستاديم و آن را در زمين جا داديم  

هاى خرما و انگور براى  وسيله آن باغ و به (  ۱۸.) توانيم آن را از بين ببريم ي ما م

و  (  ۱۹.) خوريد يزيادى وجود دارد كه از آن م   هاىشما بوجود آورديم كه در آن ميوه 

رويد كه روغن دارد و خورشى براى خورندگان  يدرخت زيتونى كه در كوه سينا م 

ها است  از شيرى كه در شكم آن   ،و چهارپايان براى شما مايه عبرت هستند (  ۲۰.) است 

(  ۲۱.) خوريد يها را م نوشانيم و منافع زيادى براى شما دارند و گوشت آن ي به شما م

او به قومش  . ما نوح را پيش قومش فرستاديم(  ۲۲.) شويد ي و سوار آن و سوار كشتى م

  ، معبودى غير از او براى شما وجود ندارد ، اى قوم من، خدا را بندگى كنيد:  گفت 

نوح آدمى مثل شما  :  سران كافر قومش گفتند ( ۲۳)كنيد؟ يآيا از عذاب خدا پرهيز نم 

(  مردم را هدايت كند)خواست  ي اگر خدا م ، خواهد بر شما سرورى كندي م  ،است 

اين  (  ۲۴.) ايم ما چنين چيزى در زمان اجداد خود نشنيده  ، فرستاديهايى م فرشته 

خداوندا، مرا  : نوح گفت ( ۲۵.)منتظر باشيد تا بميرد  ،آدمى است كه ديوانه شده 

ما به او وحى كرديم كه زير نظر و وحى ما  ( ۲۶.)ها يارى كندر مقابل انكار آن 

وقتى دستور ما صادر شد و آب از تنور فوران كرد، از هر نوع  . ى را بسازكشت 

كه قبالً  يبه غير از كس  ، ات را سوار كشتى كنحيوان يك جفت و افراد خانواده 

  ، كردند با من حرف نزنيو درباره افرادى كه ظلم م  ، درباره او تصميم گرفته شده

 ( ۲۷.) ها غرق خواهند شد چون آن 

  

  

ستايش اختصاص به  :  كه با تو هستند سوار كشتى شديد بگو يكسان   و وقتى تو و 

مرا در جاى    ،خدايا:  و بگو ( ۲۸.)خدايى دارد كه ما را از قوم ظالم نجات داد



هايى  در اين داستان عبرت (  ۲۹.) اى تو بهترين فرودآورنده  ،پربركتى پايين بياور 

افراد ديگرى بوجود   ها بعد از آن ( ۳۰.) كنيم ي وجود دارد و ما مردم را امتحان م

  کهها بگويدها پيغمبرى از خودشان فرستاديم كه به آن و در بين آن ( ۳۱.)آورديم

كه در مقابل او احساس و ابراز كوچكى كنيد و  يكس ) معبودى  ، بندگى خدا را بكنيد

آيا  .  غير از او براى شما وجود ندارد ( چون و چرا پيروى كنيدي از دستورهايش ب

سران كافر قومش كه منكر آخرت بودند و در  ( ۳۲)كنيد؟ ينمخود را از خدا حفظ 

اين آدمى مثل شماست،  : گفتند  ،ها را به ناز و نعمت رسانده بوديم زندگى دنيا آن 

اگر از آدمى مثل  (  ۳۳.) نوشد ي نوشيد ميخورد و از آنچه م ي خوريد مياز آنچه شما م 

كه  د كه پس از اين ده ي آيا به شما وعده م( ۳۴.)ايدخودتان اطاعت كنيد ضرر كرده 

اى كه به  امكان وعده ( ۳۵! )شويد؟ يدوباره زنده م   ،مرديد و خاك و استخوان شديد 

ميريم  ي غير از اين زندگى دنيا چيزى نيست، م( ۳۶.)شود بسيار كم استي شما داده م

او مردى است كه  ( ۳۷.) شويم ي دادن حساب دوباره زنده نمشويم، و براى پس ي و زنده م

مرا در   ، خدايا:  پيغمبر گفت( ۳۸.)زند و ما به او ايمان نداريمي به خدا افترا م

بزودى از كارشان پشيمان  :  خدا گفت (  ۳۹.) كنند يارى كن يمقابل انكارى كه م 

كه ظلم  يكسان .  ها را مثل خاشاك كرديم پس به حق دچار رعد شدند و آن( ۴۰.)شونديم

را بوجود   ها افراد ديگرى بعد از آن(  ۴۱.) كنند از رحمت خدا دورند يم

 ( ۴۲.)آورديم

  

  

گيرد و عقب  ي ها تعيين شده پيشى نمهيچ امتى از مهلتى كه براى عذاب آن  

هر وقت پيغمبرى پيش  .  بعد پيغمبران خود را پشت سر هم فرستاديم (  ۴۳.) افتد ي نم

ها را دنبال بعضى ديگر نابود  امتى آمد، منكر رسالت او شدند و بعضى از آن 

كه ايمان  يرحمت خدا از كسان .  ورت افسانه درآورديمها را به صكرديم و آن 

بعد موسى و برادرش هارون را با آيات خودمان و دليل  (  ۴۴.)آورند دور استي نم

ها تكبر ورزيدند و گروهى  ولى آن  ، روشنى پيش فرعون و سران كشورش فرستاديم

آيا به دو تا آدم مثل خودمان ايمان  :  گفتند ( ۴۶و   ۴۵.)طلب بودندي برتر

ها را به  درنتيجه آن ( ۴۷.)ها بنده ما هستنددر صورتى كه قوم آن ! اوريم؟بي

و به موسى كتاب  ( ۴۸.)دروغگويى متهم كردند و از كسانى بودند كه هالك شدند

اى از  و عيسى فرزند مريم و مادرش را نشانه ( ۴۹.)ها هدايت شوندشايد آن   ،داديم 

ارگاه و آب روان داشت جا  اى كه قرها را بر تپه قدرت خود ساختيم و آن

من از  .  هاى پاك بخوريد و كار درست بكنيد ياى پيغمبران، از خوردن (  ۵۰.) داديم 

و اين امت شماست، يك امت و من خداوند شما  (  ۵۱.) كنيد باخبرم ي كارهايى كه م

فرقه  اما مردم دين خود را فرقه ( ۵۲.) هستم، لذا از نافرمانى من برحذر باشيد 

بگذار تا مدتى در غفلت خود  ( ۵۳.)به روشى كه دارند دلخوشند اى كردند و هر دسته 

ايم  ها داده وسيله مال و فرزندى كه به آن كنند كه به يآيا خيال م ( ۵۴.)بمانند

(  ۵۶و  ۵۵.) ها توجه ندارند طور نيست، آن اين  ؟ ها برسانيمخواهيم خيرى به آن يم

اوندشان ايمان  و به آيات خد ( ۵۷)، كه از خوف خداوندشان هراسانندي كسان

 ( ۵۹)، گيرنديو براى خداوندشان شريكى نم (  ۵۸) ،دارند 

  

  

كه پيش خدايشان  و از اين   ،دهند ي م(  در راه خدا)ها داده شده  و از آنچه به آن  

كسانى هستند كه در كارهاى خير عجله دارند و در  (  ۶۰) ترسند،ي گردند قلبًا ميبرم 

كنيم  يبه اندازه تواناييش موظف م   ما هر كس را فقط( ۶۱.)گيرنديآن بر هم پيشى م 

طور كه  اين ( ۶۲.) شود يها ظلمى نم گويد و به آن يو كتابى داريم كه به حق سخن م 

ها توجهى به اين حقيقت ندارد و كارهاى ديگرى غير  كنند نيست، بلكه دل آن يفكر م 

وقتى كه افراد غرق در نعمت  (  ۶۳.) دهندياز آن دارند كه آن كارها را انجام م 

شيون نكنيد، از طرف ما به  ( ۶۴.)كنندي را دچار عذاب كنيم، آن وقت شيون م  هاآن 

شد ولى شما اعراض كرده و به  ي آيات من بر شما خوانده م( ۶۵.) شما كمك نخواهد شد 

سرايى و بدگويى  ها افسانهو در مقابل آن تكبر داشتيد و شب (  ۶۶.) گشتيد يعقب برم 

خاطر اين است كه چيزى  كنيد؟ يا به ي نمآيا درباره اين سخنان فكر  (  ۶۷.) كرديد يم

يا پيغمبرشان را  ( ۶۸)ها نيامده بود؟ ها آمده كه براى پدران گذشته آن براى آن 

ديوانه است؟ پيغمبر حقيقت را   که گويند ي يا م( ۶۹)شناختند كه منكر او هستند؟ ي نم

اگر حق از  ( ۷۰.) ها حقيقت را دوست ندارند ولى بيشتر آن  ، براى ايشان آورده

كه در آن هستند تباه  يها و زمين و تمام كسان كرد، آسمان يها پيروى م خواه آن دل

ها از ذكر حال  ايم و آنها آورده ولى ما ذكر احوال خودشان را براى آن  ، شدنديم

خواهى؟ مزد خداوندت بهتر است و او  يها مزدى ميا از آن (  ۷۱.)خودشان روگردانند

و  ( ۷۳.)كنىيرا به راه راست دعوت م ها  تو آن (  ۷۲.) دهنده استي بهترين روز

 ( ۷۴.)كه به آخرت ايمان ندارند از راه راست منحرف هستندي كسان



  

  

در    ،كه سرگردانند يها دفع كنيم، در حال ها رحم كنيم و ضرر را از آن اگر به آن  

ها در مقابل  ولى آن   ،ها را دچار عذاب كرديم آن (  ۷۵.) كنند يطغيان خود اصرار م 

تا وقتى كه درى از عذاب شديد  ( ۷۶)، فرود نياوردند و زارى نكردندخداوندشان سر  

اوست كه براى شما گوش و چشم  ( ۷۷.)آن وقت نااميد شدند  ،ها باز كرديمرا بر آن 

اوست كه شما را در زمين  ( ۷۸.)كنيد كم استيو دل بوجود آورده، تشكرى كه م 

ميراند و  يكند و م ي ه ماوست كه زند ( ۷۹.) شويد ي آورى مبوجود آورد و پيش او جمع 

ها مثل حرفى كه  آن ( ۸۰)؟ فهميدي نمرفتن و آمدن شب و روز به دست اوست، آيا  

آيا وقتى ما مرديم و خاك و استخوان شديم،  : گفتند(  ۸۱.) زننديگذشتگان گفتند م 

قبالً به ما و پدرانمان اين وعده داده شده، اين  (  ۸۲)شويم؟ يدوباره زنده م 

بگوييد كه زمين و افرادى كه    ،اگر علمى داريد : بگو(  ۸۳.)افسانه گذشتگان است

آيا متوجه  : بگو.  مال خداست :  خواهند گفت (  ۸۴) در آن هستند مال كيست؟

هاى هفتگانه و مالك عرش بزرگ چه كسى  اختيار آسمان صاحب : بگو(  ۸۵) شويد؟ي نم

  :بگو ( ۸۷)ترسيد؟ يآيا از نافرمانى خدا نم : بگو.  خداست : خواهند گفت (  ۸۶) است؟

دهد  ي كه پناه م  ،چيز در دست چه كسى است همه دانيد بگوييد كه فرمانروايى ياگر م 

.  ها مال خداست اين:  خواهند گفت (  ۸۸)شود؟ ي و به كسى در مقابل او پناه داده نم

 ( ۸۹) شويد؟يپس چطور جادو م :  بگو 

  

  

خدا فرزندى نگرفته و  ( ۹۰.)گويندي ها دروغ مها آورديم و آن ما حق را براى آن  

  ،برد يخداى ديگرى با او نبوده، چون آن وقت هر خدايى مخلوقات خود را به سويى م 

پاک  گويند  ي خدا از اين چيزهايى كه م.  جستند يها بر بعضى برترى م و بعضى از آن 

بنابراين از چيزهايى كه شريك او    ،خدا داناى غيب و آشكار است (  ۹۱.) است 

ها وعده داده  كاش عذابى كه به آن  اى خداوند من، :  بگو ( ۹۲.) سازند باالتر است يم

كنند قرار  يخداوندا، مرا جزو افرادى كه ظلم م (  ۹۳.) دادى يبه من نشان م   ،شود يم

ها وعده داده شده در زمان تو عملى  كه به آن راتوانيم عذابى يما م (  ۹۴.) نده 

بدى را با بهترين طرز جواب بده، ما چيزهايى را  (  ۹۵.) كنيم و به تو نشان دهيم 

ها به تو پناه  خداوندا، از وسوسه شيطان :  بگو ( ۹۶.)دانيميويند بهتر م گي كه م

وقتى كه مرگ  ( ۹۸.) برم يكه سراغ من بيايند به تو پناه م و از اين (  ۹۷.) برم يم

تا اعمال درستى  ( ۹۹)، مرا برگردان  ،خداوندا:  گويد ي م  ،ها بيايد سراغ يكى از آن 

.  زند ييست، اين حرفى است كه او م طور ن نه، اين . كه ترك كرده بودم انجام بدهمرا

وقتى در صور دميده شود، در آن روز  (  ۱۰۰.) ايست ها تا روز قيامت فاصله پشت سر آن 

ها وجود ندارد و از حال همديگر هم سؤال  هيچگونه خويشاوندى ميان آن 

و  ( ۱۰۲.) موفق و رستگار هستند   ،كه ميزانشان سنگين باشد ي كسان( ۱۰۱.) كنند ي نم

اند و هميشه  اشخاصى هستند كه خودشان ضرر كرده  ، نشان سبك باشدافرادى كه ميزا

سوزاند و در آنجا صورتشان در هم  يآتش صورتشان را م ( ۱۰۳.)در جهنم خواهند بود

 ( ۱۰۴.) است 

  

  

ها  اين حرف   کهگفتيديم  ، شديآيا شما نبوديد كه وقتى آيات من بر شما خوانده م  

تى ما بر ما غلبه كرد و گمراه  خداوندا، بدبخ:  گويند ي م(  ۱۰۵)دروغ است؟ 

كار را تكرار كرديم  خداوندا، ما را از آن بيرون ببر، اگر اين ( ۱۰۶.) بوديم 

اى  عده ( ۱۰۸.) در آن گم شويد و با من حرف نزنيد : خدا گويد(  ۱۰۷.)ستمكار هستيم

ما را بيامرز و به ما رحم كن    ،خداوندا، ايمان آورديم :  گفتندي از بندگان من م

ها  كرديد و به آن يها را مسخره م شما آن (  ۱۰۹.)كننده هستىين رحم و تو بهتر 

خاطر صبرى  من امروز به (  ۱۱۰.)خنديديد تا آنجا كه ياد مرا از خاطر شما بردنديم

چند سال در  :  خدا گفت(  ۱۱۱.)ها موفق هستندآن . ها پاداش دادمكه كردند به آن 

توانند آن  ي كه مي ز، از كسانيك روز يا قسمتى از رو: گفتند( ۱۱۲) زمين مانديد؟

اگر واقعيت را   ، فقط مقدار كمى مانديد:  خدا گويد (  ۱۱۳.) را حساب كنند بپرس 

ايم؟ و پيش ما  ايد كه ما شما را بيهوده آفريده آيا خيال كرده ( ۱۱۴.) دانستيد يم

.  واال و بلندمرتبه است   خداست کهفرمانرواى حقيقى (  ۱۱۵) شويد؟ي برگردانده نم

چون و چراى دستورها و نظرهاى او  يانسان بنده و مطيع محض و بكه ي كس)معبودى  

كه با خدا معبود  ي كس( ۱۱۶.) غير از او كه صاحب عرش كريم است وجود ندارد ( باشد

حساب او پيش خداوندش  . ديگرى را بخواند هيچ دليلى براى اين كار خود ندارد

مرا    ،خداوندا :  بگو ( ۱۱۷.) شوند ي ايمان رستگار نميمسلمًا افراد ب .  محفوظ است 

 ( ۱۱۸.)كننده هستىتو بهترين رحم . بيامرز و به من رحم كن

  



 ( ۲۴)سوره نور     
 مدنى و شامل شصت و چهار آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

  ،اى است كه ما آن را نازل و واجب ساختيم و در آن آيات روشنى نازل كرديم سوره  

ن و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و  به هر ز( ۱.) شايد متوجه شويد 

اى  ها رحم نكنيد و بايد عده در اجراى دستور خدا به آن   ،روز آخرت ايمان داريد

مرد زناكار فقط با زن زناكار  ( ۲.) ها باشنداز افراد باايمان شاهد مجازات آن 

زدواج خود  كند و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك به ا ي يا مشرك ازدواج م

كه به زنان  ي به كسان( ۳.) آورد، و ازدواج با زناكار بر مؤمنين حرام است يدر نم 

آورند، هشتاد تازيانه بزنيد و شهادت  يزنند و چهار شاهد نم ي پاكدامن تهمت زنا م

كه  يغير از كسان ( ۴.)كننديها به دستور خدا عمل نم آن . ها را هرگز قبول نكنيدآن 

چون خدا آمرزنده و  . ردند و كار خود را اصالح كردندزدن، توبه ك بعد از تهمت 

زنند و شاهدهايى غير از  يكه به همسر خود تهمت زنا م يكسان (  ۵.)مهربان است

(  ۶.) گويد ي ها چهار بار به خدا قسم بخورد كه راست مخودشان ندارند، هر كدام آن 

ن چهار  اگر ز ( ۷.)گويد لعنت خدا بر او باشدي اگر دروغ م  کهو بار پنجم بگويد

و بار  (  ۸.)شودي گويد، عذاب از او رفع ميبار به خدا قسم بخورد كه شوهرش دروغ م 

اگر لطف و  ( ۹.)گويد، من دچار غضب خدا شوميراست م   (شوهرش ) اگر  : پنجم بگويد

دچار زحمت  )پذير حكيم نبود  شد و خدا توبه يرحمت خدا شامل حال شما نم 

 ( ۱۰(.) شديديم

  

  

اين تهمتى كه زدند را براى  . اى از خود شما هستندعده افرادى كه تهمت زدند،   

ها كه در پخش آن شركت  هر كدام آن . بلكه خير شما در آن است  ،خود بد ندانيد 

(  ۱۱.) كه تهمت را زده عذاب بزرگى دارد ي به نسبت پخش آن مقصر است و كس  ،داشته 

ن خوب  نسبت به خودشان گما  ، چرا وقتى مردان و زنان باايمان آن را شنيدند

چرا چهار شاهد براى اين كار  ( ۱۲) اين تهمت واضحى است؟: نداشتند و نگفتند

اگر لطف و  ( ۱۳.) پيش خدا دروغگو هستند  ، نياوردند؟ وقتى چهار شاهد نياوردند

حتمًا به سزاى كارى كه كرديد    ،رحمت خدا در دنيا و آخرت شامل حال شما نبود 

شنيديد و  ي ايعه را از زبان يكديگر موقتى كه ش(  ۱۴.) رسيد يعذاب بزرگى به شما م 

اى به حساب  كرديد، آن را كار سادهيچيزى را كه به آن علم نداشتيد بازگو م 

چرا وقتى آن را شنيديد  ( ۱۵.)در صورتى كه پيش خدا گناه بزرگى است ، آورديديم

تو پاكى، اين بهتان    ،خداوندا . ما حق نداريم صحبتى درباره آن بكنيم: نگفتيد

ديگر هرگز چنين   ، كند كه اگر ايمان داريدي خدا شما را نصيحت م(  ۱۶.) ت بزرگى اس

خدا دانا و حكيم  . كندي خدا آيات را براى شما بيان م( ۱۷.)كارى را تكرار نكنيد 

عذاب   ، افرادى كه دوست دارند كار زشت در بين مسلمانان شيوع پيدا كند(  ۱۸.) است 

اگر لطف و  ( ۱۹.) دانيد يشما نم داند و  ي خدا م.  دردناكى در دنيا و آخرت دارند 

دچار بال  )رحمت خدا شامل حال شما نبود و خدا مهربان و دلسوز نبود  

 ( ۲۰(.) شديديم

  

  

كه از آن پيروى كند  ي كس. هاى شيطان پيروى نكنيداى افراد باايمان، از وسوسه  

و اگر لطف و رحمت خدا شامل   ، كندي بداند كه شيطان به كارهاى زشت و ناروا امر م

ولى خدا هر كس را كه بخواهد پاك   ، ماندي ال شما نبود هرگز يكى از شما پاك نمح

ثروتمندان و توانگران شما قسم نخورند كه به  (  ۲۱.) خدا شنوا و دانا است .  كند يم

بايد  . اند كمك نكنندخويشان و تهيدستان و افرادى كه در راه خدا مهاجرت كرده 

آيا دوست نداريد كه خدا شما را    .پوشى كنند ها را ببخشند و چشم گناه آن 

كه به زنان باايمان پاكدامن  يكسان ( ۲۲.)بيامرزد؟ خدا آمرزنده و مهربان است

زنند، در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور هستند و عذاب بزرگى  يغافل تهمت زنا م 

اند بر ضد  روزى كه زبان و دست و پايشان درباره كارهايى كه كرده (  ۲۳.) دارند 

ها  ها را به طور كامل به آن آن روز خدا جزاى سزاوار آن ( ۲۴.) دهند ي ت مها شهاد آن 

زنان ناپاك براى مردان ناپاك و  ( ۲۵.)دانند كه خدا حقيقت روشنى است يدهد و م يم

مردان ناپاك براى زنان ناپاك هستند و زنان پاك براى مردان پاك و مردان پاك  

.  گويند بر كنار و دور هستند ي م  ها از آنچه ديگرانآن . باشنديبراى زنان پاك م 

اى غير از  اى افراد باايمان، داخل خانه (  ۲۶.) ها آمرزش و روزى خوبى دارند آن 

كه آشنايى بدهيد و اجازه بگيريد و به اهل آن سالم  خانه خودتان نشويد تا اين 

 ( ۲۷.)كار براى شما بهتر استاگر متوجه باشيد اين . كنيد

  



  

نكرديد وارد آن نشويد تا موقعى كه به شما اجازه داده  اگر كسى را در آن پيدا  

بودن شما بهتر  كار براى پاكاين .  شود و اگر به شما گفته شد برگرديد، برگرديد 

اشكالى براى شما ندارد كه وارد  ( ۲۸.) داند ي كنيد ميخدا كارهايى را كه م .  است 

نچه را آشكار  خدا آ.  در آن داريد بشويد (  جنسى ) هاى غيرمسكونى كه متاعى خانه 

از نگاه  :  به مردان باايمان بگو ( ۲۹.) داند ي كنيد ميكنيد و آنچه را پنهان م يم

ها بهتر  ماندن آن اين كار براى پاك . آلود خوددارى و عفت خود را حفظ كنند شهوت 

از  :  به زنان مؤمن هم بگو (  ۳۰.) كنند باخبر است يچون خدا از كارهايى كه م .  است 

عفت خود را حفظ كنند و زينت خود را آشكار نكنند مگر  نگاه خريدارى خوددارى و 

هاى خود را روى سينه بياندازند و زينت خود را آشكار  ي آنچه ظاهر است، و روسر

مگر به شوهر يا پدر و يا پدرشوهر يا پسر يا پسرشوهر يا برادر يا    ،نكنند 

زنان   هايى كه تمايلى به ها يا كنيزها يا غالم پسربرادر يا پسرخواهر يا زن 

هايى كه هنوز از امور جنسى اطالعى ندارند و طورى پا بر زمين  ندارند يا بچه 

اى افراد باايمان، همگى  .  اند آشكار شود هايشان را كه پنهان كرده نزنند كه زينت 

 ( ۳۱.)به اطاعت خدا برگرديد تا رستگار شويد

  

  

اگر فقير  .  بدهيد   به افراد بدون همسر خود و غالمان و كنيزان درستكارتان همسر 

(  ۳۲.)دهنده دانا استخدا وسعت .  كند ينياز ميها را ب خدا از فضل خودش آن   ،باشند 

بايد عفت به خرج دهند تا خدا از    ،كننديافرادى كه دسترسى به ازدواج پيدا نم 

و با بردگانتان كه خواستار بازخريد و آزادى  . نياز كندي ها را بفضل خودش آن 

و از مالى كه خدا    ،قرارداد ببنديد   ،ها سراغ داريددر آن  اگر خيرى ، خويش هستند

  ، خواهند پاكدامن باشندي اگر م  ،و كنيزان خود را   ،هابدهيد به شما داده به آن 

خدا كنيزانى    ،ها را مجبور كنند كه آن يكسان .  براى مال دنيا مجبور به زنا نكنيد 

ما براى شما  (  ۳۳.)استآمرزد، چون خدا آمرزنده و مهربان  ياند مرا كه مجبور شده 

(  ۳۴.) هايى از گذشتگان و پندى براى پرهيزکاران نازل كرديم آياتى روشن و داستان 

وضع نور خدا شبيه يك چراغدان است كه در آن  .  ها و زمين است خدا نور آسمان 

و شيشه مثل ستاره درخشانى باشد كه از درخت   ، و چراغ در شيشه باشد ، چراغى باشد

نزديك است روغن آن بدون  .  روشن شود  ، ه نه شرقى است نه غربىك  ،پربركت زيتونى 

خدا هر كس را  . نورى روى نور است.  كه آتشى به آن رسيده باشد پرتوافشانى كند آن 

زند و خدا  يها را م خدا براى مردم اين مثل .  كند يكه بخواهد به نور خود هدايت م 

خدا اجازه داده نامش در  هايى است كه اين نور در خانه ( ۳۵.) داند ي هر چيزى را م

 ( ۳۶.)آن گفته و باال برده شود و روز و شب تسبيح او در آن صورت بگيرد

  

  

ها را از ذكر خدا و بر پا داشتن نماز و دادن زكات  مردانى كه خريد و فروش آن  

تا  ( ۳۷.)شودي ها دگرگون مها و چشم ترسند كه در آن دل يو از روزى م   ،كند يغافل نم 

ها بدهد و از فضل خودش بر پاداش  اند به آن تر از كارهايى كه كرده خدا پاداشى به 

كه  يكسان (  ۳۸.)دهدي حساب روزى مي خدا هر كس را كه بخواهد ب. ها اضافه كندآن 

كند  ي منكر شدند كارهايشان مثل سرابى در بيابانى صاف است كه آدم تشنه خيال م

يابد و  ي را در كنار آن مكند و خدا يآب است، اما وقتى به آن برسد آبى پيدا نم

يا مثل  (  ۳۹.) حسابرسى خدا سريع است . دهد يخدا حساب او را به طور كامل به او م 

كه امواج ديگر آن را از باال    ،تاريكى در درياى عميقى كه داراى امواجى است 

به طورى كه وقتى   ، هايى روى همي تاريك. اى باشدو روى آن ابر تيره   ،بپوشاند 

كه خدا نورى  يكس . تاريكى به حدى باشد كه دستش را هم نبيندآورد ي دستش را در م

ها  كه در آسمان ي اى همه كسانآيا متوجه نشده (  ۴۰.) برايش قرار نداده، نورى ندارد 

هر كدام  .  گويند ي و زمين هستند و پرندگان در حال پرواز نيز تسبيح خدا را م

(  ۴۱.)دانديكنند م يداند و خدا كارهايى را كه م يها نماز و تسبيح خود را م آن 

ها و زمين اختصاص به خدا دارد و بازگشت همه به سوى او  فرمانروايى آسمان 

ها را جمع  و آن  ،راند ي آيا نديدى كه خدا ابرها را آهسته به طرف هم م(  ۴۲.) است 

هاى  و از كوه  ، شودي ها خارج مبينى كه باران از بين آن يسازد و م ي و متراكم م

وسيله آن  و به هر كس كه بخواهد به   ،كند يگ نازل م ابرى كه در آسمان است تگر 

نزديك است كه نور  . كندي زند و از هر كس كه بخواهد صدمه را بر طرف مي صدمه م

 ( ۴۳.)برقش چشم را كور كند 

  

  

كه بصيرت  يبدون ترديد در اين كار عبرتى براى كسان . گرداندي خدا شب و روز را م 

ها روى  بعضى از آن .  اى را از آب خلق كرد خدا هر جنبنده ( ۴۴.) دارند وجود دارد 



خدا هر چه را  .  روند ي شكمشان و بعضى روى دو پا و بعضى روى چهار پا راه م

ما آيات روشنى نازل  ( ۴۵.)چون خدا بر هر كارى توانا است ، كندي بخواهد خلق م

ما به  :  گويند يم ( ۴۶.) كند يخدا هر كس را كه بخواهد به راه راست هدايت م .  كرديم 

ها رو  اى از آن بعد عده .  و پيغمبر ايمان آورديم و اطاعت كرديمخدا 

شود كه پيش خدا و  ي ها دعوت موقتى از آن ( ۴۷.)ها مؤمن نيستندآن .  گردانند يبرم 

ها اين كار را قبول  اى از آن ها حكم كند، عدهپيغمبرش بيايند تا بين آن 

آيا  ( ۴۹.)آيندي او مها باشد با حال تسليم پيش و اگر حق با آن (  ۴۸.) كنند ي نم

ها  ترسند كه خدا و پيغمبرش به آن ي اند؟ يا ممرضى در دلشان است؟ يا دچار شك شده 

وقتى افراد باايمان  ( ۵۰.)ها ظالم هستندبلكه خود آن   ،طور نيست ظلمى كنند؟ اين 

ها حكم كند، حرفشان فقط  شوند كه پيش خدا و پيغمبرش بيايند تا بين آن ي دعوت م

(  ۵۱.) چنين افرادى رستگار هستند  . شنيديم و اطاعت كرديم: گويندي اين است كه م

ترسند و از نافرمانى او  ي كنند و از خدا ميكه از خدا و پيغمبرش اطاعت م ي كسان

خوردند كه  به خدا ها را و غليظ ترين قسم ( ۵۲.)هراس دارند، افراد موفقى هستند

اطاعت   ، قسم نخوريد  :بگو . رونديها دستور بدهى براى جنگ بيرون ماگر به آن 

 ( ۵۳.)كنيد خبردار استيخدا از كارهايى كه م .  معمولى كافى است 

  

  

اگر قبول نكرديد، پيغمبر فقط مسؤول كار  . از خدا و پيغمبرش اطاعت كنيد: بگو 

اگر از پيغمبر اطاعت كنيد راه  . باشد و شما مسؤول كار خودتان هستيدي خودش م

خدا  ( ۵۴.)ر فقط رساندن پيام به طور روشن استوظيفه پيغمب .  ايد صحيح را شناخته 

به كسانى از شما كه ايمان داشته باشند و كار صحيح انجام دهند، وعده داده است  

ها را به قدرت رسانده  يطور كه قبل همان ، ها را در زمين به قدرت برساندكه آن 

ه امنيت  و ترسشان را ب ، ها پسنديده به قدرت برساندو دينى را كه براى آن   ،بود 

.  سازند يكنند و چيزى را شريك من نم يآن وقت فقط مرا بندگى م . خاطر تبديل كند

نماز را به پا  ( ۵۵.)اندكه بعد از آن كافر شوند از اطاعت خدا خارج شده ي كسان

(  ۵۶.) داريد و زكات بدهيد و از پيغمبر اطاعت كنيد تا مورد رحمت قرار بگيريد 

ها آتش جهنم  جاى آن . كننديين خدا را عاجز م ايمان در زميخيال نكن كه افراد ب 

هايى كه به  اى افراد باايمان، بايد غالمان و بچه ( ۵۷.)است و جهنم بدجايى است

اند در سه موقع از شما براى واردشدن به اطاق اجازه  سن بلوغ جنسى نرسيده 

ز  كنيد و بعد از نمايقبل از نماز صبح و موقع ظهر كه لباستان را كم م . بگيرند

ها ندارد  بعد از آن اشكالى براى شما و آن . اين سه وقت موقع خلوت شما است  ،عشا 

خدا آيات  .  چون در كنار هم در حال رفت و آمد هستيد  ، كه بدون اجازه وارد شوند

 ( ۵۸.)خدا دانا و حكيم است. كندي را به اين شكل براى شما بيان م

  

  

خدا  .  ها اجازه بگيرند ي د مثل قبلباي   ،هاى شما به بلوغ جنسى رسيدند وقتى بچه  

بر زنان  (  ۵۹.) خدا دانا و حكيم است .  كندي آياتش را به اين شكل براى شما بيان م

اى كه اميد ازدواج ندارند اشكالى وارد نيست كه لباسشان را سبك كنند  يائسه 

ها بهتر است كه عفت به  باز هم براى آن . كه زينت خود را ظاهر سازندبدون اين 

بر كور و لنگ و مريض و خود شما ايرادى  ( ۶۰.)خدا شنوا و دانا است. دخرج دهن 

نيست كه در خانه خودتان يا خانه پدران و مادران و برادران و خواهران و عموها  

هايى كه كليد آن در اختيار شما است يا خانه  ها و خانه ها و خاله يها و داي و عمه 

يا جدا از هم غذا   هم جمعى و با  اشكالى ندارد كه دست. دوستتان غذا بخوريد

سالمتى خواستنى  . اى شديد به يكديگر سالم كنيد بنابراين وقتى داخل خانه . بخوريد

كند تا  يخدا آيات را براى شما به اين شكل بيان م .  پربركت و پاك از جانب خدا 

 ( ۶۱.) كه وظيفه خود را بشناسيد اين 

  

  

و پيغمبرش ايمان آوردند و وقتى در  افراد باايمان فقط كسانى هستند كه به خدا   

.  كه از او اجازه بگيرند روند مگر اين يكارى عمومى كنار او بودند، از آنجا نم 

.  گيرند كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان دارندي كه از تو اجازه مي كسان

به هر كدام از   ، بنابراين وقتى براى بعضى از كارهايشان از تو اجازه خواستند

چون خدا آمرزنده و    ،ها از خدا طلب آمرزش كن واستى اجازه بده و براى آن ها خآن 

خدا كسانى  . دعوت پيغمبر را مثل دعوت بعضى از خودتان ندانيد( ۶۲.)مهربان است

كه از  ي كسان. شناسديشوند كه فرار كنند م ي از شما را كه پشت سر ديگران مخفى م

ها  باليى يا عذاب پردردى به آن كنند بايد بترسند كه مبادا  ي امر خدا سرپيچى م

كه  راو كارى . ها و زمين است مال خدا استبدانيد هر چه در آسمان ( ۶۳.)برسد



ها را از كارهايى كه  شوند، آن ي داند و روزى كه پيش او برگردانده مي كنيد ميم

 ( ۶۴.) داند يخدا همه چيز را م .  كندي كردند خبردار ميم

  

 (۲۵)سوره فرقان     
 مل هفتاد و هفت آيه مكى و شا    

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

اش نازل كرد  را بر بنده ( جداكننده حق از باطل)بزرگوار است وجودى كه فرقان   

ها و زمين متعلق  وجودى كه فرمانروايى آسمان ( ۱.) تا به افراد بشر هشدار بدهد 

ر چيزى را خلق و  و ه  ، و فرزندى نگرفته و در فرمانروايى شريكى ندارد  ،به اوست 

 ( ۲.) گيرى كرده با دقت اندازه 

  

  

اند كه چيزى را خلق  ها غير از او معبودهايى براى خود گرفته در صورتى كه انسان  

  ،و مالك نفع و ضررى براى خودشان هم نيستند  ، انداند و خودشان هم خلق شده نكرده 

اين قرآن  :  گفتند   ايماني افراد ب(  ۳.)و مالك مرگ و زندگى و رستاخيز هم نيستند 

كار به او كمك  فقط دروغى است كه پيغمبر سر هم كرده و عده ديگرى در اين 

قرآن داستان گذشتگان  :  و گفتند ( ۴.)اندها مرتكب ظلم و تهمت شده آن .  اند كرده 

كه  يقرآن را كس : بگو(  ۵.)شودي است كه رونويسى شده و صبح و شب بر او خوانده م

(  ۶.)داند نازل كرده، او آمرزنده مهربان استي مها و زمين را  اسرار آسمان 

!  رود؟ ي خورد و در كوچه و بازار راه مياين چه جور پيغمبرى است، غذا م :  گفتند 

يا چرا  (  ۷)اى با او نازل نشده تا به اتفاق او به مردم هشدار بدهد؟ چرا فرشته 

شما از  : ها گفتندگنجى به او داده نشده يا باغى ندارد كه از آن بخورد؟ ظالم 

  ، زننديهايى م نگاه كن درباره تو چه حرف(  ۸.)كنيديمردى كه جادو شده پيروى م 

بزرگوار است وجودى كه اگر بخواهد  ( ۹.)كنندياند و راهى پيدا نم ها گمراه شده آن 

و براى  . هايى كه نهرها در آن روان باشدباغ . آورديبهتر از آن براى تو بوجود م 

ما  . ها قيامت را قبول ندارندقت اين است كه آن حقي ( ۱۰.) سازد ي تو قصرهايى م

 ( ۱۱.)ايمكه قيامت را قبول ندارد آتش جهنم را آماده كرده يبراى كس 

  

  

(  ۱۲.)شنوندي صداى خشم و خروش شديد آن را م ، ها را از دور ببيندوقتى جهنم آن  

وقت  آن   ، و وقتى دست و پا بسته با غل و زنجير در جاى تنگى از آن انداخته شوند

امروز يك بار تقاضاى مرگ نكنيد بلكه بارها تقاضاى مرگ  (  ۱۳.)كننديآرزوى مرگ م 

اين وضع بهتر است يا بهشت هميشگى كه به پرهيزکاران وعده  : بگو(  ۱۴.) بكنيد 

هر چه  ( ۱۵.)ها است بهشتى كه پاداش كار خودشان و محل بازگشت آن  ؟ داده شده

خداوند تو مسؤول انجام اين  . اهند بودبخواهند در آنجا دارند و هميشه در آن خو 

ها و تمام چيزهايى كه غير از خدا بندگى  روزى كه خداوند آن ( ۱۶.)وعده است

آيا شما اين بندگان مرا گمراه كرديد؟  :  گويد ي كند و مي دور هم جمع م  ،كردند يم

خداوندا، تو پاكى، سزاوار  :  گويند يها م معبودهاى آن (  ۱۷) يا خودشان گمراه شدند؟

ها و پدرانشان را از  ولى تو آن . نيست كه سرورى غير از تو براى خود بگيريمما  

(  ۱۸.)مند ساختى تا آنجا كه ياد تو را فراموش كردند و هالك شدندها بهره نعمت 

و شما توانايى برطرف كردن عذاب را نداريد   ، شوندياين معبودها منكر حرف شما م 

س از شما كه ظلم بكند عذاب بزرگى به  هر ك .  توانيد كمكى به خودتان بكنيد ي و نم

خوردند و در كوچه و  ي قبل از تو پيغمبرانى فرستاديم كه غذا م(  ۱۹.) چشانيم ي او م

بعضى  (  يا امتحان ) ما بعضى از شما را وسيله انحراف .  رفتند يبازار راه م 

 ( ۲۰.)ايم كه ببينيم آيا استقامت داريد؟ خداوند تو بينا استساخته 

  

  

اند؟  چرا فرشتگان بر ما نازل نشده : ديدار ما را ندارند گفتند  كه اميد يكسان  

ها خود را بزرگ شمردند و خيلى سركشى  بينيم؟ آن ييا چرا خداوندمان را نم 

اى براى افراد  آن روز مژده   ،ها فرشتگان را ببينند روزى كه آن (  ۲۱.) كردند 

ما سراغ هر  (  ۲۲.)ايداز نعمت خدا محروم شده :  گويند يكار وجود ندارد و م گناه 

در آن روز  ( ۲۳.) سازيم يرويم و آن را چون غبار پراكنده م ياند م كارى كه كرده 

روزى كه آسمان با ابرها  ( ۲۴.)اهل بهشت بهترين جا و استراحتگاه را دارند

در آن روز فرمانروايى واقعى متعلق  ( ۲۵.)شكافته شود و فرشتگان پايين بيايند

روزى كه ظالم دستش  ( ۲۶.)ران روز سختى خواهد بودبه خداوند رحمان است و بر كاف 

كاش    ،واى بر من (  ۲۷.) كردم ي كاش با پيغمبر همراهى م:  گويد يگيرد و م ي را گاز م

مرا از آن منحرف   ، كه قرآن براى من آمدبعد از اين ( ۲۸.)شدم يبا فالنى دوست نم 



يامت  در روز ق )و پيغمبر  ( ۲۹.)گذارديشيطان انسان را بدون مددكار م . ساخت

به اين ترتيب  ( ۳۰.) خداوندا، قوم من قرآن را از خود دور ساختند : گفت(  خواهد 

خداوند تو براى هدايت و  .  كاران قرار داديم براى هر پيغمبرى دشمنى از گناه 

چرا قرآن يكدفعه به پيغمبر  : ايمان گفتنديافراد ب ( ۳۱.) كردن كافى است ييار 

قرآن را آهسته   ،لت را با آن ثابت كنيم كه د براى اين .  طور است نازل نشده؟ همين 

 ( ۳۲.)آهسته بر تو خوانديم 

  

  

كه ما جواب درست آن را با تفسيرى بهتر  زنند مگر اين ي هيچ مثلى را براى تو نم 

جاى    ،شوند ي كه دمرو به سوى جهنم كشيده و محشور مي كسان( ۳۳) .آورده ايم براى تو 

موسى تورات را داديم و برادرش   به ( ۳۴.)ترين افراد هستندبدى دارند و گمراه 

پيش قومى كه منكر آيات ما شدند  :  و گفتيم ( ۳۵.)هارون را وزير او ساختيم

و قوم نوح را وقتى منكر پيغمبران  ( ۳۶.) درنتيجه آن قوم را نابود كرديم .  برويد 

و عذاب پردردى   ، ها را عبرتى براى مردم قرار داديمما شدند غرق كرديم و آن 

و اقوام  ( چاه) و عاد و ثمود و اصحاب رس ( ۳۷.)ايملم آماده كرده براى افراد ظا 

ها زديم  ها مثل و براى هر يك از آن (  ۳۸.)ها بودند هالك كرديمكه بين آن رازيادى 

باريده   مشركان بر شهرى كه باران سنگ بر آن ( ۳۹.)ها را نابود كرديمو همه آن 

ها به قيامت اميدى  است كه آن ديدند؟ حقيقت اين يآيا آن را نم . شد گذر كردند

آيا  : گويندي گيرند و ميتو را به باد تمسخر م  ، وقتى تو را ببينند( ۴۰.)ندارند

اگر ما بر بندگى خدايانمان  (  ۴۱!) كه خدا به رسالت فرستاده؟   استاين همان كسى  

وقتى عذاب را  . ها منحرف كند نزديك بود ما را از بندگى آن  ، كرديمي پافشارى نم

آيا كسى كه دلخواه خود را  (  ۴۲.) تر بودهاهند دانست چه كسى گمراه ببينند خو 

 ( ۴۳)خداى خود ساخته ديدى؟ آيا تو وكيل او هستى؟ 

  

  

ها مثل حيوانات هستند،  فهمند؟ آن ي شنوند يا مي ها مكنى كه بيشتر آن يآيا خيال م  

سايه  آيا خداوندت را نديدى كه چطور (  ۴۴.) تر هستند بلكه از حيوانات هم گمراه 

ما خورشيد را راهنماى آن  .  ساخت ي حركت مي خواست آن را بيگستراند؟ اگر م ي را م

  ، اوست كه شب را پوشش شما ساخت( ۴۶.)ما سايه را آهسته جمع كرديم ( ۴۵.)ساختيم

و روز را براى كار كردن شما قرار    ،و خواب را وسيله استراحت شما گرداند 

و از آسمان آب پاك   ، اى بشارت فرستاداوست كه باد را قبل از رحمتش بر(  ۴۷.) داد 

وسيله آن سرزمين مرده را زنده كنيم و آن را به  تا به ( ۴۸.) را فرو فرستاديم 

در ميان   ما قرآن را ( ۴۹.)ايم بنوشانيمهاى زيادى كه خلق كرده حيوانات و انسان 

خاطر  ولى بيشتر مردم به  ، هاى مختلف بيان كرديم تا متوجه شوندها به صورت آن 

خواستيم به هر شهرى  ي اگر م(  ۵۰.)درنشناسى از توجه به آن خوددارى كردندق

ايمان اطاعت نكن و با  ي بنابراين از افراد ب( ۵۱.)فرستاديمي اى مهشداردهنده 

  ؛ خدا وجودى است كه دو دريا را كنار هم قرار داد( ۵۲.)ها جهاد بزرگى بكن آن 

ها فاصله و مانعى قرار  ين آن و ب  ؛اين يكى شيرين و گوارا و اين يكى شور و تلخ 

خداوند  . اوست كه انسان را از آب آفريد و او را صاحب نسب و سبب ساخت(  ۵۳.) داد 

ها  كنند كه نفع و ضررى براى آن ي غير از خدا چيزى را بندگى م( ۵۴.)تو توانا است

 (۵۵.) ايمان بر ضد خداوندشان پشتيبان هم هستند ي افراد ب.  ندارد 

  

  

خاطر  من به : بگو( ۵۶.)اى بشارت دادن و هشداردادن فرستاديمما تو را فقط بر 

كسى راهى به سوى خداوندش در پيش  (  كه آن ) خواهم جز ي رسالتم از شما مزدى نم

.  ميرد توكل كن و با ستايش او، او را تسبيح گوىي اى كه نمو به زنده ( ۵۷.)گيرد

ها و زمين و  مان وجودى كه آس(  ۵۸.) خدا براى آگاهى از گناه بندگانش كافى است

ها است در شش مرحله خلق كرد، سپس بر عرش قرار گرفت، خداوند  آنچه را كه بين آن 

به    کهها گفته شودوقتى به آن ( ۵۹.)از شخص آگاه درباره او سؤال كن.  رحمان است 

رحمان كيست؟ آيا به چيزى كه به ما دستور  : گويندي خداى رحمان سجده كنيد، م

پاك است خدايى كه در آسمان  ( ۶۰.)شوديها بيشتر م رت آن دهى سجده كنيم؟ و نفيم

او خدايى  ( ۶۱.)هايى آفريد و در آن چراغ خورشيد و ماه تابان را قرار داد برج 

كه بخواهد يادآورى كند يا بخواهد سپاسگزارى  ي براى كس ، است كه شب و روز را

د كه به  بندگان خداوند رحمان افرادى هستن(  ۶۲.) جايگزين هم قرار داد   ،كند 

ها را مورد خطاب قرار  و وقتى افراد نادان آن  ، رونديآرامى روى زمين راه م

و افرادى هستند كه شب را در حال  (  ۶۳.)دهنديها جواب م دهند، با مسالمت به آن 

خداوندا،  :  گويند ي افرادى كه م(  ۶۴.) برنديسجده و قيام براى خداوندشان به سر م 

جهنم جا و اقامتگاه  (  ۶۵.) عذاب آن دايمى است عذاب جهنم را از ما برگردان، چون  



كنند و خست هم به خرج  يروى نم كنند، زياده ي افرادى كه وقتى خرج م(  ۶۶.) بدى است 

 ( ۶۷.) دهند و روشى بين اين دو حالت دارند ي نم

  

  

خوانند و انسانى را كه خداوند  ي و افرادى كه با خدا معبود ديگرى را به كمك نم 

كه چنين كارى كند  ي كس. كننديكشند مگر به حق، و زنا نم ينم جانش را محترم داشته 

شود و هميشه با  يعذاب او روز قيامت دوبرابر م (  ۶۸.) بيند يمجازات كار خود را م 

كه توبه كند و ايمان بياورد و عمل درست  يمگر كس (  ۶۹.)مانديخوارى در آن م 

خدا  .  كند يهايشان را تبديل به خوبى ميها كسانى هستند كه خدا بد آن . بكند

عمل درست انجام  (  از آن پس ) هر كس كه توبه كند و (  ۷۰.) آمرزنده و مهربان است

و    ،دهند ي افرادى كه شهادت دروغ نم(  ۷۱.) اش واقعى است دهد، كسى است كه توبه

(  ۷۲.)شوندياى برخورد كنند با بزرگوارى از كنار آن رد م وقتى با كار بيهوده 

كر و كور با آن برخورد   ، ها گفته شودآن  افرادى كه وقتى آيات خداوندشان به 

خداوندا، به ما همسران و فرزندانى بده كه  :  گويند يافرادى كه م (  ۷۳.) كنند ي نم

ها  آن (  ۷۴.) پرهيزکاران گردان( پيشواى) چشم ما را روشن كنند و ما را امام 

ش  ها پادا هاى بهشت به آن كه كردند، غرفه ( مقاومتى) خاطر صبرى كسانى هستند كه به 

هميشه در آن  (  ۷۵.)شونديآمد گويى و سالم روبرو م شود و در آنجا با خوش ي داده م

اگر دعاى شما نباشد  : بگو(  ۷۶.) بهشت جا و اقامتگاه خوبى است. خواهند بود

خداوندم چه توجهى به شما بكند؟ شما انكار كرديد، نتيجه اين كار را خواهيد  

 ( ۷۷.) ديد 

  

 (۲۶)سوره شعراء     
 شامل دويست و بيست و هفت آيه  مكى و     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كه مردم ايمان  خاطر اين شايد خودت را به (  ۲.)اين آيات كتاب روشن است(  ۱.)طسم 

كنيم كه  ياى از آسمان نازل م اگر بخواهيم آيه (  ۳.) هالك كنى  ، آورندي نم

جديدى از طرف خدا براى   هيچ تذكر (  ۴.)در برابر آن از تواضع خم شود   يشانهاگردن 

خبر  . اين حرف دروغ است  :گفتند ( ۵.)كه از آن روگرداندندها نيامد مگر اين آن 

آيا به زمين  ( ۶.)برايشان خواهد آمد ، گرفتيچيزى كه مورد تمسخر آنان قرار م 

كار  يقينًا در اين ( ۷) ؟ايم نگاه نكردند كه انواع گياهان سودمند در آن رويانده 

براستى خداوند تو  (  ۸.)آورندي ها ايمان نمولى بيشتر آن   ،دارد اى وجود  نشانه 

پيش قوم ستمكار، قوم  : وقتى كه خدا به موسى گفت( ۹.) قدرتمند و مهربان است

موسى  (  ۱۱و    ۱۰) ترسند؟يآيا از كارهاى خالف و عذاب خدا نم : فرعون، برو و بگو

.  و زبانم گير كند ، و دلتنگ شوم(  ۱۲.)ترسم حرف مرا قبول نكننديخدايا، م :  گفت 

ترسم مرا  ي گناهى به گردن من دارند و م( ۱۳.)اين مأموريت را به هارون بده

ما    ،طور نيست، تو و هارون آيات مرا پيش فرعون ببريد اين : خدا گفت(  ۱۴.) بكشند 

ما  :  پيش فرعون برويد و بگوييد ( ۱۵.) دهيم ي هاى شما گوش مبا شماييم و به حرف 

اسرائيل را با ما  يو مأموريم كه بن (  ۱۶.) يم فرستاده خداى جهانيان هست 

آيا وقتى بچه بودى ما تو را  : چون پيش فرعون رفتند، فرعون گفت( ۱۷.)بفرستى

و جنايتى را كه  ( ۱۸)ها عمرت را بين ما نبودى؟ بين خودمان بزرگ نكرديم؟ و سال 

 ( ۱۹.)نشناسىتو نمك  ، (آدم كشتى)كردى، كردى  

  

  

و چون ترسيدم از پيش شما  ( ۲۰.)بودم آن كار را كردم وقتى من گمراه :  موسى گفت  

نعمتى كه منت آن  ( ۲۱.)سپس خدا به من حكم داد و مرا رسول خود ساخت.  فرار كردم 

فرعون  (  ۲۲.) اىاسرائيل را برده خود ساخته يگذارى اين است كه بن ي را بر من م

  ،داشته باشيد  اگر يقين : موسى گفت( ۲۳) اختيار مردم جهان چه كسى است؟صاحب :  گفت 

ها وجود  ها و زمين و تمام چيزهايى است كه بين آن اختيار آسمان صاحب ( خدا)

هايى  كه چه حرف) شنويد؟ ي آيا نم:  فرعون به اطرافيانش گفت ( ۲۴.)دارد

(  ۲۶.) اختيار شما و نياكان شما صاحب : گفت(  در ادامه صحبتش )موسى  ( ۲۵(.)زند يم

:  موسى گفت( ۲۷.)ديوانه است   ،فرستاده شده اين پيغمبرى كه پيش شما  :  فرعون گفت 

(  ۲۸.)باشديهاست م اختيار مشرق و مغرب و هر چه بين آن اگر عقل داريد، خدا صاحب 

:  موسى گفت (  ۲۹.)كنمي اگر معبودى غير از من بگيرى تو را زندانى م:  فرعون گفت 

(  ۳۱.)اگر راستگويى بياور:  فرعون گفت (  ۳۰) اگر چه معجزه آشكارى برايت بياورم؟

و دستش را از گريبان خارج  (  ۳۲.) موسى عصايش را انداخت، ناگهان مار بزرگى شد 

:  فرعون به بزرگان اطرافش گفت(  ۳۳.)كرد و در مقابل چشم بينندگان سفيد شد

خواهد با جادويش شما را از سرزمينتان  يم ( ۳۴.)واقعًا اين ساحر دانايى است



و    ،تى به او و برادرش مهلت بده مد: گفتند ( ۳۵)فرماييد؟ يبيرون كند، شما چه م 

هر جادوگر زبردستى را  (  ۳۶.) اى را به شهرها بفرست تا جادوگران را جمع كنند عده 

به مردم  ( ۳۸.)آورى شدندجمع و محل معين  جادوگران در روز  ( ۳۷.)پيش تو بياورند

 ( ۳۹) شويد؟ي آيا شما هم جمع م:  گفته شد 

  

  

چون جادوگران  ( ۴۰.)ها پيروى كنيمما از آن  ، تا اگر جادوگران پيروز شدند 

آرى،  : فرعون گفت( ۴۱)آيا مزدى داريم؟   ،اگر غلبه كنيم : به فرعون گفتند  ،آمدند 

آنچه  : موسى به جادوگران گفت(  ۴۲.) در آن صورت شما از مقربان درگاه خواهيد بود 

ها و عصاهايشان را  جادوگران طناب (  ۴۳.) خواهيد بياندازيد، بياندازيد ي را م

پس موسى عصايش را  ( ۴۴.)شويميبه عزت فرعون قسم ما پيروز م : تند و گفتندانداخ 

درنتيجه جادوگران به سجده  (  ۴۵.) ها را بلعيد انداخت كه ناگهان تمام وسايل آن 

(  ۴۷.)اختيار جهانيان ايمان آورديمما به صاحب :  و گفتند(  ۴۶.) افتادند 

كه به شما  آيا قبل از اين  : ها گفتفرعون به آن ( ۴۸.)اختيار موسى و هارونصاحب 

اجازه بدهم به او ايمان آورديد؟ موسى استاد بزرگ شما است كه به شما جادوگرى  

برم و  يدست و پايتان را بر خالف هم م . نتيجه كار خود را خواهيد فهميد. آموخته

اشكالى ندارد، ما پيش خدايمان  :  جادوگران گفتند ( ۴۹.)زنميهمه شما را به دار م 

چون اولين   ،   ما اميدواريم كه خدايمان گناهان ما را ببخشد (  ۵۰.) گرديم يبرم 

به موسى وحى كرديم كه بندگان مرا شبانه  ( ۵۱.)آوريمي افرادى هستيم كه ايمان م

كردن  فرعون مأموران خود را براى جمع (  ۵۲.) شويد ي چون شما تعقيب م ، حركت بده

ها باعث خشم  اين ( ۵۴.)تندها عده كمى هس اين : و گفت(  ۵۳.) نيرو به شهرها فرستاد

ها و  ما فرعونيان را از باغ (  ۵۶.) ولى ما آماده و محتاط هستيم (  ۵۵.) اند ما شده 

به اين ترتيب آن  ( ۵۸و  ۵۷.) هاى پرارزش خارج كرديم ها و خانه ها و از گنج چشمه 

ها موقع طلوع آفتاب به تعقيب  آن ( ۵۹.)اسرائيل واگذار كرديمي را به بن

 ( ۶۰.)ختند اسرائيل پردا ي بن

  

  

موسى  ( ۶۱.)ما دستگير شديم:  وقتى دو گروه همديگر را ديدند، ياران موسى گفتند  

ما به  ( ۶۲.)دهديطور نيست، خداى من با من است و راه را به من نشان م اين :  گفت 

دريا شكافت و هر طرف مثل   ، موسى وحى كرديم كه با عصايت به دريا بزن، چون زد

و موسى  ( ۶۴.)ها نزديك كرديماه فرعون را در آنجا به آن و سپ ( ۶۳.)كوه بزرگى شد

و سپاه فرعون را غرق  ( ۶۵.)و همه كسانى را كه با او بودند نجات داديم

اى وجود دارد، ولى بيشتر مردم ايمان  در اين كار نشانه (  ۶۶.) كرديم 

و داستان ابراهيم را براى  ( ۶۸.)و خداى تو توانا و مهربان است( ۶۷.)آورندي نم

(  ۷۰)كنيد؟ يچه چيزى را بندگى م : موقعى كه به پدر و قومش گفت( ۶۹.)ها بخوانن آ

:  ابراهيم گفت ( ۷۱.) پرستيم و براى عبادت در خدمتشان هستيم ي هايى را مبت :  گفتند 

يا نفعى يا ضررى  ( ۷۲)شنوند؟ ي صداى شما را م ، خواهيديها كمك م آيا وقتى از آن 

(  ۷۴.) كردند يه پدرانمان اين كار را مديديم ك:  گفتند ( ۷۳) رسانند؟ي به شما م

كردند چه  ي كنيد و پدرانتان بندگى ميدرباره آنچه كه شما بندگى م:  ابراهيم گفت 

(  ۷۷.) اختيار مردم جهان جز صاحب ها دشمن من هستند، به آن ( ۷۶و    ۷۵)نظرى داريد؟ 

وجودى كه به من غذا و آب  ( ۷۸.) كند يآن كه مرا خلق كرد، مرا هدايت م 

گيرد و بعد  ي آن كه جان مرا م( ۸۰.)دهديو وقتى مريض شوم مرا شفا م (  ۷۹.) دهد يم

  ،خدايا ( ۸۲.)آن كه اميدوارم روز جزا خطاهاى مرا ببخشد( ۸۱.)كندي مرا زنده م

 ( ۸۳.)به من حكمت بده و مرا جزو افراد درستكار ساز

  

  

پرنعمت  و مرا از وارثان بهشت ( ۸۴.)هاى آينده مرا نيكنام گردانو در ميان امت  

و روز قيامت مرا خوار  (  ۸۶.) و پدرم را بيامرز، چون او گمراه است (  ۸۵.) گردان 

كه دلى پاك پيش  يمگر كس (  ۸۸.) اى ندارد روزى كه مال و فرزند فايده ( ۸۷.)نساز

و جهنم براى گمراهان  ( ۹۰.)بهشت به پرهيزکاران نزديك شده( ۸۹.)خدا بياورد

كرديد كجا  ي آنچه كه غير از خدا بندگى م : شودي ها گفته مبه آن(  ۹۱.) آشكار شده 

ها و گمراهان  معبودهاى آن (  ۹۳و    ۹۲)كنند؟ي هستند؟ آيا به شما يا خودشان كمك م

و در  (  ۹۵و    ۹۴.)شوند ي و لشكريان ابليس همگى پشت سر هم دمرو به جهنم افكنده م

ومى  به خدا قسم ما در گمراهى كامالً معل( ۹۶:)گويندي كنند مي كه با هم بحث ميحال 

فقط  (  ۹۸) ،دانستيم ي اختيار مردم جهان مساوى موقتى شما را با صاحب (  ۹۷) ،بوديم 

ما شفيع و دوست صميمى كه به ما كمك كند  ( ۹۹.)كاران ما را منحرف كردندگناه 

فرد باايمانى خواهيم    ،اى داشته باشيم اگر عمر دوباره (  ۱۰۱و  ۱۰۰.)نداريم

ها ايمان  د، ولى بيشتر آن اى وجود دار در اين كار نشانه (  ۱۰۲.)شد



قوم نوح هم پيغمبران  ( ۱۰۴.) و خداوند تو توانا و مهربان است (  ۱۰۳.)آورندي نم

آيا از خدا  :  ها گفت وقتى برادرشان نوح به آن (  ۱۰۵.) را قبول نداشتند 

از نافرمانى خدا بترسيد و  (  ۱۰۷)، من براى شما رسول امينى هستم(  ۱۰۶)ترسيد؟ ي نم

اختيار  خواهم، مزد من به عهده صاحب ي من از شما مزدى نم( ۱۰۸.)از من اطاعت كنيد

:  گفتند(  ۱۱۰.)از نافرمانى خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد( ۱۰۹.) جهانيان است 

 ( ۱۱۱)؟ كننديكه افراد اوباش از تو پيروى م ي آيا به تو ايمان بياوريم؟ در حال

  

  

اگر توجه داشته باشيد  (  ۱۱۲.)كنند اطالع ندارميمن از كارهايى كه م : نوح گفت 

(  ۱۱۴.)رانميمن افراد باايمان را از خود نم ( ۱۱۳.) ها با خداى من است حساب آن 

ها دست  اى نوح، اگر از اين حرف :  گفتند (  ۱۱۵.)دهمي من فقط بطور آشكار هشدار م

خدايا، قوم من حرف من را قبول  : نوح گفت ( ۱۱۶.) سنگسار خواهى شد   ،برندارى 

و مرا و افراد باايمانى را كه با   ،ها را از هم جدا كن من و آن(  ۱۱۷.)ندارند

پر بودند نجات    كشتیِ كه با او در را   ما او و كسانى(  ۱۱۸.) من هستند نجات بده 

اى وجود دارد، ولى  در اين كار نشانه ( ۱۲۰.) و بقيه را غرق كرديم (  ۱۱۹)، .داديم 

قوم عاد  ( ۱۲۲.) ستخداى تو توانا و مهربان ا(  ۱۲۱.)آورنديبيشتر مردم ايمان نم 

آيا از  :  ها گفت وقتى برادرشان هود به آن ( ۱۲۳.) هم پيغمبران را قبول نكردند 

از نافرمانى  (  ۱۲۵) ،من براى شما رسول امينى هستم (  ۱۲۴)ترسيد؟ ينافرمانى خدا نم 

خواهم، مزد من به  يمن از شما مزدى نم (  ۱۲۶.)خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد

اى  آيا بيهوده در هر جاى بلندى نشانه (  ۱۲۷.)ان استاختيار جهانيعهده صاحب 

سازيد تا در دنيا هميشه  ي ها براى خود مها و قلعه و خانه( ۱۲۸) سازيد؟يم

از نافرمانى  ( ۱۳۰)كنيد؟ يكنيد ستمگرانه حمله م يو وقتى حمله م (  ۱۲۹)بمانيد؟ 

و از خدايى  (  ۱۳۱.)بترسيد و از من اطاعت كنيد( عدالتىي از فساد و ب) خدا 

با چهارپايان و فرزند و  (  ۱۳۲)، دانيد به شما كمك كردهيبترسيد كه با آنچه كه م 

من بر شما از عذاب روز بزرگ  ( ۱۳۴و    ۱۳۳.) باغ و چشمه به شما كمك كرده 

 ( ۱۳۶.)نصيحت بكنى يا نكنى براى ما مساوى است: گفتند(  ۱۳۵.)ترسميم

  

  

او را به  ( ۱۳۸.)م شدما عذاب نخواهي(  ۱۳۷.)هاى گذشته استاين طبيعت امت  

اى وجود  در اين كار نشانه .  ها را هالك كرديم لذا ما آن  ،دروغگويى متهم كردند 

(  ۱۴۰.)خداى تو توانا و مهربان است( ۱۳۹.) ها مؤمن نبودند دارد، ولى بيشتر آن 

وقتى برادرشان صالح  (  ۱۴۱.)قوم ثمود هم پيغمبران را به دروغگويى متهم كردند

من رسول امينى براى شما  ( ۱۴۲) ترسيد؟ي از نافرمانى خدا نم  آيا  :ها گفت به آن 

من از  (  ۱۴۴)، بنابراين از نافرمانى خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد(  ۱۴۳.)هستم

آيا  (  ۱۴۵.)اختيار كليه افراد بشر استخواهم، مزد من به عهده صاحب يشما مزدى نم 

ها  ها و چشمه در باغ (  ۱۴۶)گذارند؟ يشما را با خاطرى جمع در اينجا به حال خود م 

هايى كه  و خانه ( ۱۴۸و    ۱۴۷.) هايش رسيده و نرم است هايى كه ميوه و زراعت و نخل 

از نافرمانى خدا بترسيد و از من  ( ۱۴۹)تراشيد؟ يبا مهارت از كوه براى خود م 

از دستور  ( ۱۵۱.)و از دستور افراد متجاوز اطاعت نكنيد(  ۱۵۰.)اطاعت كنيد

حتمًا تو را  : گفتند( ۱۵۲.) كنند ي كنند و اصالح نمي ن فساد ممتجاوزانى كه در زمي 

اى  گويى معجزه ي تو آدمى مثل ما هستى، اگر راست م(  ۱۵۳.)اندجادو كرده 

اين يك شتر است كه سهمى از آب دارد و شما هم  :  ها گفت صالح به آن ( ۱۵۴.) بياور 

اب روزى بزرگ  آزارى به او نرسانيد چون دچار عذ(  ۱۵۵.)در روز معلوم سهمى داريد

درنتيجه دچار  ( ۱۵۷.)ها شتر را كشتند و بعد پشيمان شدندولى آن (  ۱۵۶.)شويديم

و  (  ۱۵۸.)ها مؤمن نبودندبيشتر آن .  اى وجود دارددر اين كار نشانه .  عذاب شدند 

 ( ۱۵۹.) خداى تو توانا و مهربان است 

  

  

:  ها گفتبه آن   وقتى برادرشان لوط( ۱۶۰.)قوم لوط هم پيغمبران را تكذيب كردند 

بنابراين از نافرمانى  (  ۱۶۲.)من رسول امينى براى شما هستم(  ۱۶۱)ترسيد؟ ي آيا نم

خاطر رسالتم مزدى  من از شما به (  ۱۶۳)، خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد

آيا از بين تمام  ( ۱۶۴.) اختيار جهانيان است خواهم، مزد من به عهده صاحب ي نم

و همسرانى را كه خدا برايتان خلق  ( ۱۶۵)رويد؟ يها سراغ مردها و پسرها م انسان 

اى لوط، اگر از اين    :گفتند ( ۱۶۶.) هاى متجاوزى هستيد كنيد؟ شما آدم ي كرده ترك م

من از كار شما نفرت  : لوط گفت( ۱۶۷.) كنيم ي اخراجت م  ،ها دست برندارى حرف 

(  ۱۶۹.)كنند نجات بدهيام را از كارهايى كه م من و خانواده  ، خدايا(  ۱۶۸.)دارم

  ۱۷۰.) نجات داديم  ، شدگان بودغير از زنى كه جزو هالك   ،اش را ما او و همه خانواده 

ها بارانديم كه هشدارش به  بارانى بر آن ( ۱۷۲.) و ديگران را نابود كرديم (  ۱۷۱و 



اى است، ولى بيشتر  در اين كار نشانه ( ۱۷۳.) باران بدى بود .  ها داده شده بود آن 

اصحاب  (  ۱۷۵.)خداى تو توانا و مهربان است ( ۱۷۴) .ها به آن ايمان نداشتند آن 

آيا از  :  ها گفت وقتى شعيب به آن (  ۱۷۶.) نيز پيغمبران را تكذيب كردند « ايكه»

(   ۱۷۸.) من رسول امينى براى شما هستم ( ۱۷۷) ترسيد؟ينكردن دستورهاى خدا نم اطاعت 

ما مزدى  من از ش (  ۱۷۹)، بنابراين از نافرمانى خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد

پيمانه را كامل  ( ۱۸۰.) اختيار جهانيان است خواهم، مزد من به عهده صاحب ي نم

و جنس مردم را  (  ۱۸۲) ،و با ترازوى درست وزن كنيد (  ۱۸۱)، فروشى نكنيدبدهيد و كم 

 ( ۱۸۳.)كم ندهيد و در زمين فساد نكنيد

  

  

(  ۱۸۴) .و از نافرمانى خدايى كه شما و افراد قبل از شما را آفريد بترسيد  

كنيم كه تو  يفكر م . تو آدمى مثل ما هستى( ۱۸۵.) اىتو جادو شده :  گفتند 

هايى از آسمان را بر سر ما  تكه   ،گويى ي اگر راست م(  ۱۸۶.)دروغگويى

كنيد بهتر از همه اطالع  يخداى من از كارهايى كه م :  شعيب گفت ( ۱۸۷.) بيانداز 

دچار عذاب روز ابرى  لذا . هاى او را باور نكردندبنابراين حرف (  ۱۸۸.)دارد

اى وجود داشت، ولى  در اين كار نشانه ( ۱۸۹.)واقعًا آن عذاب روزى بزرگ بود. شدند

نزول قرآن  (  ۱۹۱.)و خداى تو توانا و مهربان است ( ۱۹۰.) ها مؤمن نبودند بيشتر آن 

جبرئيل آن را به زبان عربى روشن  (  ۱۹۲.) اختيار تمام افراد بشر است از طرف صاحب 

در  (  ۱۹۵تا  ۱۹۳.)لب تو نازل كرده تا از هشداردهندگان باشىبر ق (  واضح )

دانند  ي اسرائيل آن را ميآيا چون علمای بن ( ۱۹۶.) هاى گذشتگان نيز بوده است كتاب 

اگر آن را بر بعضى از افراد غيرعرب نازل  ( ۱۹۷) ها عالمتى نيست؟براى آن 

مان  به آن اي ، خواندي ها مو پيغمبر آن را براى آن ( ۱۹۸) ،كرديم يم

(  ۲۰۰.)كنيمي كار مطور وارد قلب افراد گناه ما آن را اين ( ۱۹۹.) آوردند ي نم

(  ۲۰۱.) آورند تا موقعى كه عذاب دردناك را ببينند يكاران به آن ايمان نم گناه 

وقتى  ( ۲۰۲.) شوند يها متوجه آمدن آن نم شود و آن ي ها وارد معذاب ناگهانى بر آن 

خواهند عذاب ما زودتر  ي آيا م(  ۲۰۳)شود؟ يآيا مهلتى به ما داده م : گويندي آمد، م

و  (  ۲۰۵)، مند سازيمها را بهره هايى آن اگر ما سال : بگو(  ۲۰۴) ها بيايد؟سراغ آن 

 ( ۲۰۶)، ها بيايدها وعده داده شده براى آن عذابى كه به آن 

  

  

هر شهرى را  ( ۲۰۷.)كندي ها نمكارى براى آن  ، مند بودندچيزهايى كه از آن بهره  

ما ظالم  .  ها تذكر بدهند كه به آن ( ۲۰۸) ،رديم، هشداردهندگانى داشت كه هالك ك

ها هم نيست كه  سزاوار آن ( ۲۱۰) ،اند قرآن را شياطين نازل نكرده (  ۲۰۹.)ايمنبوده 

ها از شنيدن آن محروم  آن (  ۲۱۱.) توانند بكنند ي و نم  ،چنين كارى بكنند 

شوى  ي، چون از كسانى م با خدا معبود ديگرى را نخوان( ،اى پيغمبر ( ) ۲۱۲.) هستند 

و بال  (  ۲۱۴) ،به خويشان نزديك خود هشدار بده (  ۲۱۳.)اند كه دچار عذاب شده 

ها مهربان  با آن ) كنند فرود آور يفروتنى را براى مؤمنينى كه از تو پيروى م

كنيد  يمن از كارهايى كه م: اگر از تو اطاعت نكردند، بگو (  ۲۱۵(.)باش 

خدايى كه تو را موقعى  (  ۲۱۷.)ومهربان توكل كنو به خداوند توانا (  ۲۱۶.)بيزارم

(  ۲۱۹و  ۲۱۸.)بيندي كنندگان مخيزى و آمدن و رفتن تو را هم در ميان سجده ي كه برم

آيا به شما خبر بدهم كه شياطين بر چه كسانى  ( ۲۲۰.) چون او شنوا و دانا است 

ه به  ك(  ۲۲۲)،شوند ي كارى نازل مها بر هر دروغگوى گناه آن( ۲۲۱) شوند؟ي نازل م

گمراهان از شاعران پيروى  ( ۲۲۳.) ها دروغگو هستند دهند و بيشتر آن ي شياطين گوش م

هايى  و حرف (  ۲۲۵)،ها در هر وادى سرگردان هستند بينى كه آن يآيا نم (  ۲۲۴.)كننديم

مگر شاعرهايى كه ايمان آوردند و كار درست كردند  (  ۲۲۶)؟ كنندي زنند كه عمل نميم

  ، كه مورد ظلم قرار گرفتند، كمك خواستندپس از اين و زياد خدا را ياد كردند و  

 ( ۲۲۷.) شوند ي كنندگان خواهند دانست به كجا برگردانده مو ظلم 

  

 ( ۲۷)سوره نمل     
 مكى و شامل نود و سه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

  اى براى راهنما و مژده ( ۱.) اين آيات قرآن و كتاب روشن و روشنگر است .  طس  

دهند و به آخرت يقين  يدارند، زكات م ي افراد باايمانى است كه نماز را به پا م

آورند، كارهايشان را زينت  يكه به آخرت ايمان نم ي براى كسان( ۳و    ۲.) دارند 

ها افرادى هستند كه عذاب بدى در پيش دارند و  آن ( ۴.) شوند يايم و سرگردان م داده 

تو قرآن را از طرف حكيم دانايى   ( ۵.) در آخرت از زيانكارترين افراد هستند 

آتشى  : زمانى را يادآورى كن كه موسى به خانواده خود گفت(  ۶.)كنىي دريافت م



(  ۷.) آورم تا گرم شويد يآورم يا گل آتشى از آن م ي خبرى از آن براى شما م ، ديدم

كه كنار آن  يكه در آتش است و كس يكس  که چون موسى نزديك آتش آمد به او گفته شد 

اى موسى،  ( ۸.) پاك است  ،كه خداوند كليه افراد بشر است  ،است و خدا است مبارك 

چون موسى عصا را انداخت و  . عصايت را بيانداز(  ۹.)من خداى توانا و حكيم هستم

به او  .  فرار كرد و پشت سر خود را هم نگاه نكرد  ، كندي ديد كه مثل مار حركت م

كه ظلم  ي مگر كس( ۱۰.) رسند ت يپيغمبران در پيش من نم   ،نترس  ، گفته شد كه اى موسى

چون من آمرزنده مهربان   ، كرده باشد و بعد كار خود را به نيكى تبديل كرده باشد

  ،كه دچار مرض شده باشد دستت را در گريبانت بكن تا آن را بدون اين ( ۱۱.)هستم

ها افرادى تبهكار  آن .  پيش فرعون و قومش برو ( معجزه) با نه آيه .  سفيد درآورى 

 ( ۱۳.)اين سحر آشكارى است:  ها آمد گفتند ون آيات روشن ما براى آن چ(  ۱۲.) هستند 

  

  

در صورتى كه قلبًا به آن يقين   ،طلبى منكر آن شدند يو به علت ظلم و برتر 

به داود و سليمان دانش  و  (  ۱۴.) نگاه كن كه عاقبت بدكاران چه بود. داشتند

كه ما را بر  ( داردبزرگداشت فقط اختصاص به خدا )الحمد هلل  : گفتند.  داديم 

:  و سليمان از داود ارث برد و گفت(  ۱۵.)بسيارى از بندگان باايمانش برترى داد

اين  .  اى مردم، به ما زبان پرندگان ياد داده شده و از هر چيزى به ما داده شده 

آورى  و لشكريان سليمان از انس و جن و پرندگان پيش او جمع ( ۱۶.)فضل آشكارى است

:  اى گفتمورچه .  تا وقتى به سرزمين مورچگان رسيدند(  ۱۷.) ادندشدند و منظم ايست

هايتان بشويد تا سليمان و لشكريانش شما را لگدمال  ها، داخل النهاى مورچه 

خداوندا، به  :  سليمان از سخن او لبخند زد و گفت ( ۱۸.)چون متوجه نيستند  ،نكنند 

و كار   ، ى به جا آورممن توفيق بده كه شكر نعمتى كه به من و مادرم و پدرم داد 

و به لطف خودت مرا جزو بندگان درستكارت    ،درستى بكنم كه مورد رضايت تو باشد 

بينم؟ آيا غايب  يچرا هدهد را نم: گفت. و به حال پرندگان رسيدگى كرد( ۱۹.)بنما

كه دليل روشنى  مگر اين  ، كشمي كنم يا او را مي او را مجازات شديدى م(  ۲۰) است؟

مدت زيادى طول نكشيد كه هدهد آمد و به او  (  ۲۱.) من بياورد   براى غيبت خود براى

از شهر سبا خبر درستى براى تو    ،دانىيمتوجه چيزى شدم كه تو آن را نم :  گفت 

 ( ۲۲.) ام آورده 

  

  

كند و از هر چيزى به او داده شده  ي ها سلطنت مدر آنجا زنى را يافتم كه بر آن  

ا ديدم كه به جاى خدا به خورشيد سجده  او و مردمش ر (  ۲۳.) است و تخت بزرگى دارد

ها را از راه راست  كنند و شيطان كارشان را در نظرشان خوب جلوه داده و آن يم

تا خدا را، كه آنچه را كه در آسمان  ( ۲۴.) اند باز داشته و راه صحيح را نشناخته 

  سازيدي كنيد و آنچه را آشكار مي كند و آنچه را مخفى مي و زمين پنهان است خارج م

كه در مقابل او احساس يا ابراز  يكس ) خدايى كه معبودى (  ۲۵.)داند، سجده نكننديم

غير از او وجود ندارد  (  كوچكى كنيد و بدون چون و چرا از دستورهايش پيروى كنيد 

گويى يا  ي كنم كه ببينم راست مينگاه م  : سليمان گفت( ۲۶.)و صاحب عرش بزرگ است 

بعد برگرد و نگاه  .  ها بيانداز و پيش آن اين نامه مرا براى او ببر ( ۲۷.)دروغ

اى بزرگان، نامه  : ها چون نامه را ديد گفتملكه آن ( ۲۸.) كنند ي كن چه كارى م

بنام  » اين نامه از طرف سليمان است و نوشته ( ۲۹.)پرارزشى پيش من انداخته شد

كه بر من برترى نجوييد و با حال تسليم پيش من  ( ۳۰«.)خداى بخشنده مهربان

تا شما حضور   ،اى بزرگان، در كار من نظر بدهيد : ها گفتو به آن ( ۳۱.)بياييد

ما قدرتمنديم و  :  گفتند ( ۳۲.)گرفتميدادن كارى را نم نداشتيد تصميم انجام 

(  ۳۳.)دهىي نگاه كن چه دستورى م ، تصميم با تو است. جنگجويان نيرومندى داريم

كنند و قدرتمندانشان  يم پادشاهان وقتى وارد شهرى شوند آن را خراب : ملكه گفت

ها  اى پيش آن من هديه ( ۳۴.)كنندي طور عمل مپادشاهان اين . كننديرا ذليل م 

 ( ۳۵.)گردند يمانم كه فرستادگان با چه پاسخى برم يفرستم و منتظر م يم

  

  

كنيد؟ در صورتى كه  يآيا مرا با مال كمك م : سليمان گفت ،چون پيش سليمان آمد  

خاطر هديه  شايد شما به .  از چيزى است كه به شما داده آنچه خدا به من داده بهتر 

ها خواهيم آمد كه  با لشكرى سراغ آن .  پيش قوم خود برگرد(  ۳۶.)خود شادمان هستيد

كنيم  ي ها را با خوارى از شهر بيرون مقدرت مقابله با آن را نداشته باشند و آن 

كه  قبل از اين  كداميك از شما : و به بزرگان قوم خود گفت(  ۳۷.) شوند ي و ذليل م

ها  يكى از جن (  ۳۸)آورد؟ يتخت او را پيش من م  ، ها با حال تسليم پيش من بيايندآن 

من در اين كار  . آورم ي كه از جايت بلند شوى، برايت ممن آن را قبل از اين :  گفت 

كه چشم  من قبل از اين : شخصى كه علمى از كتاب داشت گفت( ۳۹.) قوى و امين هستم 



وقتى سليمان ديد تخت ملكه سبا پيش او است  . آورميرايت م به هم بزنى آن را ب

كنم يا  ياين لطف خداوند من است تا مرا امتحان كند كه آيا شكرگزارى م :  گفت 

كه شكرگزارى  يكه شكرگزارى كند به نفع خودش شكرگزارى كرده و كسيكس .  ناسپاسى 

ى درآوريد  تختش را به شكل  : و گفت(  ۴۰.)نياز و بزرگوار استي نكند خداوند من ب

وقتى ملكه سبا پيش او  (  ۴۱.) شناسد يا نه ي تا ببينيم آن را م ، كه شناخته نشود

بايد خودش باشد و ما قبالً  : طورى است؟ گفتآيا تخت تو اين   :آمد به او گفته شد 

پرستيد، او را از  يو چيزهايى كه غير از خدا م (  ۴۲.) ايم دانسته و تسليم بوده 

داخل  :  به او گفته شد (  ۴۳.) ن از قوم كافرى بود چو. درك حقيقت باز داشته بود

سليمان  . چون آن را ديد خيال كرد آب گودى است و دامن خود را باال گرفت. كاخ شو

خداوندا، من به خودم ظلم  :  ملكه سبا گفت . كف اين كاخ از شيشه صاف است:  گفت 

 ( ۴۴(.)مسلمان شدم)كردم، حاال با سليمان تسليم خداوند جهانيان شدم  

  

  

  ،كنيد (  اطاعت محض ) برادرشان صالح را پيش قوم ثمود فرستاديم كه خدا را بندگى  

اي قوم من، چرا پيش  :  گفت ( ۴۵.)كردنديولى قومش دو دسته شدند كه با هم كشمكش م 

كنيد تا به شما  يخواهيد؟ چرا از خدا طلب آمرزش نم ي از نيكى، بدى را با عجله م

نحسى شما  : صالح گفت.  دانيم يانت را شوم م ما تو و يار:  گفتند(  ۴۶) مرحمت شود؟

ُنه خانواده در شهر  (  ۴۷.) شويد ي شما قومى هستيد كه آزمايش م. از طرف خدا است

به   که به هم گفتند (  ۴۸.) كردند يكردند و اصالح نم ي بودند كه در زمين خرابكارى م

خونخواه و  )اش را بكشيم و به ولى دم او  خدا قسم بخوريد كه شب او و خانواده 

ها حاضر نبوديم و ما راست  ما موقع كشتار آن :  گوييمي م(  بازمانده او 

ها توجه  اى داشتيم و آن ها نقشه قتل او را كشيدند و ما هم نقشه آن (  ۴۹.) گوييم يم

ها و تمام قومشان را  ما آن .  ها چه بود نگاه كن عاقبت نقشه آن (  ۵۰.) نداشتند 

.  به علت ظلمى كه كردند خراب شده ها است كه  هاى آن اين خانه (  ۵۱.) نابود كرديم 

و افراد باايمان و  ( ۵۲.)براى افراد دانا در اين كار عبرتى وجود دارد

آيا در  : وقتى به قومش گفت  ،و لوط را يادآورى كن (  ۵۳.) را نجات داديم   پرهيزگار

آيا به جاى زنان با  ( ۵۴)كنيد؟ يدانيد، كار زشت م يكه زشتى كار خود را م يحال 

 ( ۵۵.) كنيد؟ شما افراد نادانى هستيد ي م  مردان دفع شهوت

  

  

خانواده لوط را از شهرتان بيرون كنيد،  : جواب قومش فقط اين بود كه گفتند 

اش را نجات داديم،  درنتيجه مااو و خانواده ( ۵۶.)كننديها تظاهر به پاكى مآن 

ها بارانى  و بر آن ( ۵۷.)شوندگان باشدغير از زنش كه مقرر كرديم كه از هالك 

بزرگداشت فقط  ) الحمد هلل :  بگو ( ۵۸.)شدگان چقدر بد بودداده باران بيم . بارانديم

آيا خدا بهتر است يا  .  اش و سالم بر بندگان برگزيده ( اختصاص به خدا دارد

ها و زمين را خلق كرد و از  كه آسمان ي يا كس(  ۵۹) سازند؟يچيزهايى كه شريك او م

شما  .  بخش را رويانديمهاى فرح وسيله آن باغ آسمان باران بارانيد و به 

ها  آيا با خدا معبود ديگرى وجود دارد؟ آن . توانستيد درخت آن را برويانيدي نم

كه زمين را قرارگاه شما ساخت و در آن نهرها  ي يا كس(  ۶۰.)افراد منحرفى هستند

بهتر است يا  )ها را بوجود آورد و بين دو دريا مانعى قرار داد  جارى كرد و كوه 

يا  ( ۶۱.)داننديها نم آيا با خدا معبودى وجود دارد؟ بيشتر آن (  ى شما؟ معبودها 

اجابت و بدى را   ، خواندي وقتى او را به كمك م ، چه كسى است كه دعاى درمانده را

كند؟ آيا معبودى با خدا وجود دارد؟ توجه  ي برطرف و شما را در زمين جانشين م

هاى خشكى و دريا هدايت  ي يا چه كسى شما را در تاريك( ۶۲.) كنيد ي كمى پيدا م

فرستد؟ آيا با خدا معبودى وجود  يدادن م كند و باد را قبل از رحمتش براى مژده يم

 ( ۶۳). سازندي مدارد؟ خدا خيلى باالتر از چيزهايى است كه شريك او  

  

  

و چه    ؟گرداند ي ها را برمآورد و بعد آن ييا چه كسى است كه مخلوقات را بوجود م  

:  دهد؟ آيا معبودى با خدا وجود دارد؟ بگو يبه شماروزى م  كسى از آسمان و زمين 

كس در  غير از خدا هيچ :  بگو ( ۶۴.) گوييد دليل خود را بياوريد ي اگر راست م

علم  (  ۶۵.) شوند يدانند چه موقع برانگيخته م ي داند و نمي ها و زمين غيب نمآسمان 

و درباره آن  ها درباره آخرت در شك هستند،  بلكه آن  ، ها درباره آخرت كم استآن 

آيا وقتى ما و پدرانمان خاك شديم  :ايمان گفتند يافراد ب (  ۶۶.) كوردل هستند 

قبالً اين وعده به ما و  (  ۶۷) ؟ (شويم يزنده م ) آورند يدوباره ما را از قبر در م 

در زمين بگرديد و نگاه  : بگو(  ۶۸.) پدرانمان داده شده، اين افسانه گذشتگان است 

هايى كه  ها را نخور و از نقشه غصه آن (  ۶۹.) بود  كاران چه كنيد كه عاقبت گناه 

گوييد اين عذابى كه  ي اگر راست م: گوينديم ( ۷۰.)ناراحت نباش ، كشنديبراى تو م 



قسمتى از اين عذابى كه آن را با  :  بگو(  ۷۱) دهيد كى خواهد بود؟ي به ما وعده م

ولى   خداوند تو نسبت به مردم لطف دارد ( ۷۲.)خواهيد شايد نزديك باشدي عجله م

كنند و  يخداوند تو چيزهايى را كه در سينه مخفى م (  ۷۳.) كنند يها شكر نم بيشتر آن 

ها و زمين  هيچ چيز پنهانى در آسمان ( ۷۴.)دانديكنند م ي چيزهايى را كه آشكار م

اين قرآن بسيارى از چيزهايى  ( ۷۵.)كه در كتاب روشنى است وجود ندارد مگر اين 

 ( ۷۶.)گويديها م ف دارند به آن اسرائيل درباره آن اختال يكه بن را

  

  

خداوند تو با حكم  (  ۷۷.) و اين قرآن براى افراد باايمان هدايت و رحمت است  

پس به خدا توكل كن،  (  ۷۸.) كند و او توانا و دانا است ي ها قضاوت مخودش بين آن 

هاى كرى كه پشتشان  ها و به آدم تو به مرده ( ۷۹.)چون تو در راه درست روشنى هستى

دادن  توانى كورها را با نشان يتو نم ( ۸۰.) توانى حرفى حالى كنى ي و باشد، نمبه ت

كه به  ي توانى به كسانيتو فقط م .  ها جلوگيرى كنىراه، هدايت و از گمراهى آن 

چون  ( ۸۱.)آيات ما ايمان دارند و تسليم حكم و نظر خدا هستند مطلب را بفهمانى

آوريم كه با مردم حرف  ي يرون مجاندارى را از زمين ب  ،فرمان قيامت صادر شود

اى از  روزى كه از هر گروهى، دسته (  ۸۲.)زند كه مردم به آيات ما يقين نداشتنديم

ها را به صف نگاه  كنيم و آن ي شدند جمع ميكسانى را كه منكر آيات ما م 

آيا منكر آيات من شديد در صورتى  :  گويد يوقتى كه همه آمدند خدا م (  ۸۳.) دارند يم

خاطر ظلمى كه  و به (  ۸۴) كرديد؟يعلمى نداشتيد؟ يا چه كارى م   كه به آن احاطه

آيا نديدند  ( ۸۵.) زنند ي ها حرفى نمشود و آن ي ها صادر مفرمان عذاب آن   ،كردند يم

ها و روز را روشن قرار داديم؟ در اين كار  كه ما شب را براى استراحت آن 

كه در صور دميده    روزى( ۸۶.)هايى براى افرادى كه ايمان دارند وجود داردنشانه 

كه خدا  ي جز كسانترسند، به ي ها و زمين هستند مكه در آسمان يشود تمام كسان يم

بينى و خيال  يها را م كوه (  ۸۷.) آيند يبخواهد، و همه با سرى افكنده پيش او م 

كار   ، كاراين . حركت هستند در صورتى كه مثل ابرها در حال حركتند ي كنى كه بيم

كنيد  ي او از كارهايى كه م.  بهترين شكل ايجاد كرده   خدايى است كه هر چيز را به

 ( ۸۸.)خبردار است

  

  

كه كار خوبى بياورند پاداشى بهتر از آن دارند و از ترس آن روز در امان  يكسان  

.  شوند ي در آتش انداخته م(  دمرو ) كه با كار بد بيايند به رو يكسان (  ۸۹.) هستند 

كرديد  ي جزاى كارهايى كه م آيا غير از اين است كه : شودي ها گفته مبه آن 

كه آن را محترم ساخته   را، ام كه خداى اين سرزمين  امر شده : بگو(  ۹۰) بينيد؟يم

بندگى كنم، هر چيزى مال او است و مأمورم كه از كسانى باشم كه تسليم حكم و  

هر كس راه صحيح را شناخت، به نفع خودش  . و قرآن بخوانم( ۹۱.)نظر او هستند

من فقط از كسانى هستم كه  .  من مسؤول او نيستم   ،اه را گم كرد شناخته و هر كس ر

آياتش را به شما  . ستايش فقط اختصاص به خداوند دارد: بگو( ۹۲.)دهنديهشدار م 

كنيد  يخداوند تو از كارهايى كه م .  نشان خواهد داد و شما آن را خواهيد شناخت

 ( ۹۳.) غافل نيست 

  

 ( ۲۸)سوره قصص     
 و هشت آيه  مكى و شامل هشتاد    

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

داستان موسى و فرعون را  ( ۲.) كننده است اين آيات كتاب روشن و روشن (  ۱.)طسم 

فرعون در سرزمين مصر  ( ۳.) خوانيم ي براى افرادى كه ايمان دارند به حق بر تو م

د،  كريها را ضعيف م اى از آن دسته .  قدرت يافت و مردم مصر را چند دسته كرد 

(  ۴.)او از خرابكاران بود. گذاشتي كشت و دخترهايشان را زنده ميپسرانشان را م 

ها را  كه در زمين ضعيف شده بودند، منت بگذاريم و آن ي ما خواستيم بر كسان

 ( ۵.)ها را وارث زمين كنيمپيشوايانى سازيم و آن

  

  

انشان، همان  ها را در زمين به قدرت برسانيم و به فرعون و هامان و لشكريو آن  

و به مادر موسى وحى كرديم كه به  ( ۶.)ترسيدند، نشان دهيمي چيزى را كه از آن م

موسى شير بده، و وقتى به حال او ترسيدى او را در دريا بيانداز و نترس و غصه  

خانواده  ( ۷.) سازيم ي گردانيم و او را از پيغمبران ميما او را به تو برم . نخور

چون فرعون و هامان  . ها شودد تا دشمن و مايه غصه آن فرعون موسى را از آب گرفتن

اين بچه موجب شادى من و تو است،  : زن فرعون گفت(  ۸.)و لشكريانش خطاكار بودند



در صورتى    ،او را نكشيد، شايد براى ما مفيد باشد يا او را به فرزندى بپذيريم 

ه دل او  اگر ب .  دل مادر موسى راحت شد ( ۹.) كنند ي كه توجه نداشتند كه چه م

نيانداخته بوديم كه خاطرجمع باشد، نزديك بود مادر بودن خود را آشكار  

خواهرش رفت و از دور به  . دنبال او برو:  مادر موسى به خواهر وى گفت (  ۱۰.) كند 

ها را بر  و قبالً شير دايه ( ۱۱.)كرد و خانواده فرعون توجه نداشتندياو نگاه م 

اى را به شما معرفى  آيا خانواده :  ا گفتهخواهر موسى به آن .  موسى حرام كرديم 

به اين ترتيب  (  ۱۲)بكنم كه او را براى شما نگهدارى كنند و خيرخواه او باشند؟ 

موسى را به مادرش برگردانديم تا چشمش به او روشن شود و غصه نخورد و بداند كه  

 ( ۱۳.) دانند ي ولى بيشتر افراد نم  ،وعده خدا راست است 

  

  

ما به  . وغ رسيد و قوى شد، به او حكمت و دانش داديمچون موسى به حد بل 

از او غافل   مردم شهر موسى وقتى  ( ۱۴.)دهيمينيكوكاران به اين طرز پاداش م 

ها  يكى از آن .  كنند يوارد شهر شد و دو نفر را ديد كه با هم زد و خورد م   ،بودند 

از او كمك  كه از گروه او بود، عليه دشمنش يكس .  از دسته او و ديگرى دشمنش بود 

اين كار، كار  : موسى با خود گفت . خواست و موسى او را با مشت زد و او را كشت

خداوندا، من به خودم  : و گفت(  ۱۵.) كننده واضحى استاو دشمن گمراه .  شيطان بود 

موسى  ( ۱۶.)خدا آمرزنده و مهربان است. بخشيدخدا او را   . ببخشمرا  ، ظلم كردم

كاران  ه به من دادى ديگر هرگز پشتيبان گناه خاطر نعمتى ك خداوندا، به :  گفت 

.  گشت يترسيد و مراقب بود، در شهر م يكه م ي روز ديگر در حال( ۱۷.)نخواهم بود

موسى به او  . از او كمك خواست ، كه ديروز از او كمك خواسته بودي ناگهان همان كس

  كه دشمنشان بود حمله كند، اويچون خواست به كس (  ۱۸.) تو واقعًا گمراهى:  گفت 

مرا هم بكشى؟ تو   ، طور كه ديروز يكى را كشتىخواهى همان ياى موسى، آيا م :  گفت 

مردى از  ( ۱۹.)كنندگان باشى خواهى از اصالح ي خواهى در زمين زورگو باشى و نميم

اى موسى، بزرگان دور هم جمع  :  دويد آمد و گفت يكه م ي دورترين نقطه شهر در حال

(  ۲۰.)خواهمي من خير تو را م  ،فرار كن .  كنند كه تو را بكشند ي اند و مشورت مشده 

خداوندا، مرا  : مراقب بود از شهر خارج شد و گفت  حاليکه موسى با حالت ترس در 

 ( ۲۱.)از شر قوم ستمكار نجات بده

  

  

اميد است كه خداوندم مرا به راه راست  : چون به طرف شهر مدين رو آورد، گفت 

اى از مردم را يافت كه به حيوانات  و چون به آب مدين رسيد، عده (  ۲۲.) هدايت كند 

.  زننديها دو زن را ديد كه گوسفندان خود را عقب م و پشت سر آن   ،دهند ي خود آب م

دهيم، تا وقتى  يكنيد؟ گفتند ما به گوسفندان خود آب نمي ها گفت چه مموسى به آن 

موسى  ( ۲۳.)اى است هاى ديگر خارج شوند و پدرمان پيرمرد سالخورده كه چوپان 

خداوندا، من به هر  : بعد به طرف سايه برگشت و گفت. ها را آب دادندان آن گوسف

رفت،  يها، كه با حيا راه م يكى از آن ( ۲۴.) خيرى كه براى من بفرستى احتياج دارم 

كه گوسفندان ما را آب  كند تا مزد اين ي پدرم از تو دعوت م: پيش او آمد و گفت

  ،استان زندگى خود را برايش شرح داد چون موسى پيش او آمد و د.  دادى به تو بدهد 

  ،پدر : ها گفتيكى از آن ( ۲۵.)اىنترس، از دست قوم ظالم نجات پيدا كرده : او گفت

قدرتمند و  ، مردی توانى استخدام كنى ي م  ی کهچون بهترين مرد  ،او را اجير كن 

خواهم يكى از اين دو دخترم را در مقابل  يم : او به موسى گفت(  ۲۶.) امين است  

اگر ده سال را تمام كنى با ميل  . همسر تو كنم ، كه هشت سال براى من كار كنىاين 

اگر خدا بخواهد مرا از افراد درستكار  . خواهم بر تو سخت بگيرميخودت كردى، نم 

هر كدام از دو  .  اين قراردادى بين من و تو باشد :  موسى گفت ( ۲۷.)خواهى يافت

بنديم  ي و خدا بر قراردادى كه ممدت را كه تمام كردم ظلمى به من نخواهد شد  

 ( ۲۸.)وكيل است

  

  

اش حركت كرد، از طرف كوه طور  چون موسى مدت را به پايان رساند و با خانواده  

صبر كنيد، من آتشى ديدم، شايد از آن خبرى براى  :  اش گفت به خانواده. آتشى ديد

از طرف   چون پيش آتش آمد، ( ۲۹.)شما بياورم يا گل آتشى بياورم تا گرم شويد

در جايى مبارك، از درخت ندا آمد كه اى موسى، من خدا هستم،    ،راست بيابان 

وقتى موسى عصا را انداخت  .  عصايت را بيانداز ( ۳۰.)اختيار تمام مردم جهانصاحب 

كند، پا به فرار گذاشت و پشت سر خود را هم نگاه  يو ديد كه مثل مارى حركت م 

دستت را در  ( ۳۱.) تو در امان هستى   ،رس اى موسى، برگرد و نت :  خدا گفت . نكرد

گريبانت ببر تا بدون هيچ گونه مرضى سفيد بيرون آيد و دست خود را براى رهايى  

از خداوند تو براى فرعون و  (  معجزه ) اين دو تا دليل .  از ترس به خود بچسبان



خداوندا، من يك  : موسى گفت (  ۳۲.) ها قوم نافرمانى هستند آن . باشديدرباريان او م 

برادرم هارون از من بهتر حرف  (  ۳۳.) ترسم مرا بكشنديام، م ها را كشته فر از آن ن

ها مرا به  ترسم آن ي م.  زند، او را به كمك من بفرست تا مرا تصديق كند يم

كنيم و  ي وسيله برادرت قوى مبازوى تو را به : خدا گفت(  ۳۴.)دروغگويى متهم كنند

شما    ،ما بر شما دست نخواهند يافت  ( معجزات) آيات   به سببدهيم و يبه شما قدرت م 

 ( ۳۵.) ها غلبه خواهيد كرد و پيروان شما بر آن 

  

  

  ، اين سحرى است ساختگى: گفتند  ها آوردچون موسى معجزات روشن ما را براى آن  

خداوند من كسى را كه  : موسى گفت( ۳۶.) مااز پدرانمان چنين چيزى نشنيده بوديم 

كسى را كه خانه آخرت متعلق به او است بهتر   از طرف او براى شما هدايت آورده و 

اى بزرگان قوم، براى شما  :  فرعون گفت (  ۳۷.) شوند ي ستمكاران موفق نم.  شناسد يم

اى  . شناسمي غير از خودم نم(  كه از او بدون چون و چرا اطاعت كنيد ي كس)معبودى  

  .آجر درست كن و كاخى بلند براى من بساز تا من به خداى موسى پى ببرم   ،هامان 

او و لشكريانش در زمين به ناحق تكبر داشتند  (  ۳۸.) كنم او دروغگو است ي من فكر م

ما او و لشكريانش را  ( ۳۹.)گرداننديها را پيش ما برنم كردند آن ي و خيال م

ها را  آن ( ۴۰.)نگاه كن عاقبت كار ستمگران چه بود. گرفتيم و به دريا انداختيم

ها  خواندند و روز قيامت كسى به آن يم م پيشوايانى ساختيم كه مردم را به آتش جهن 

و روز قيامت    ،ها فرستاديم لعنت را در اين دنيا دنبال آن ( ۴۱.)كندي كمك نم

به موسى تورات را داديم    ،پس از نابود كردن پيشينيان (  ۴۲.)رو خواهند بودزشت 

 ( ۴۳.) كه براى مردم وسيله بينايى و هدايت و رحمت باشد، شايد متوجه شوند 

  

  

(  ۴۴.)ى مأموريت را به موسى داديم، تو در طرف غربى كوه طور و شاهد نبودىوقت 

و تو ميان مردم مدين   ، ها گذشتهايى بوجود آورديم و مدتى طوالنى بر آن ولى نسل 

ولى ماييم كه پيغمبران را  .  ها تالوت كنى ساكن نبودى كه آيات ما را بر آن 

ولى اين   ، تو كنار كوه طور نبودىآن وقت كه موسى را صدا زديم، ( ۴۵.)فرستيميم

ها نيامده  رحمتى از خداوند تو است تا قومى را كه قبل از تو پيغمبرى براى آن 

اگر به علت كارهايى كه  ( ۴۶.)از عاقبت كارهاى خالف بترسانى، شايد متوجه شوند

خداوندا، چرا پيغمبرى براى ما  :  گفتند ي م  ،شد ي ها وارد مكردند مصيبتى به آنيم

ولى وقتى  (  ۴۷) دى تا از آيات تو پيروى كنيم و از افراد باايمان باشيم؟نفرستا

چرا معجزاتى كه به موسى داده شده به او  : گفتند  ،ها آمد حق از طرف ما براى آن

:  نشدند؟ گفتند  ،داده نشده؟ آيا قبالً منكر معجزاتى كه به موسى داده شده بود 

ما هيچكدام  : كنند و گفتندي بانى مدو جادو هستند كه از هم پشتي(  تورات و قرآن )

كتابى از طرف خدا بياوريد كه از    ،گوييد ي اگر راست م: بگو( ۴۸.)را قبول نداريم

(  ۴۹.) بهتر راهنمايى كند تا من از آن پيروى كنم ( تورات و قرآن) اين دو كتاب 

چه  .  كنند ي ها از دلخواه خود پيروى ماگر حرف تو را قبول نكردند، بدان كه آن 

تر از كسى است كه بدون هدايت الهى از دلخواه خود پيروى كند؟ خدا  راه كسى گم

 ( ۵۰.) كند يستمكاران را هدايت نم

  

  

كه قبالً به  ي كسان( ۵۱.) ها سخنان را به هم پيوستيم، شايد متوجه شوند ما براى آن  

  ،شود يها خوانده م وقتى بر آن (  ۵۲.)آورندي ها كتاب داديم به آن ايمان مآن 

ما قبالً هم  .  باشد يآن حقيقتى از طرف خداوند ما م  ، به آن ايمان آورديم:  گويند يم

ها به علت صبرى كه داشتند دوبار داده  پاداش آن (  ۵۳.) بوديم (  مسلمان ) تسليم خدا 

ايم  ها ساخته گويند و از آنچه روزى آن ي ها بدى را با نيكى پاسخ مآن .  شود يم

  و گردانند يند، از آن رو بر مشنو ي اى موقتى سخن بيهوده ( ۵۴.)كننديانفاق م 

ما خواهان  .  كارهاى ما مال ما و كارهاى شما مال شما است، سالم بر شما :  گويند يم

دوست داشته باشى هدايت  که  توانى هر كسى را ي تو نم(  ۵۵.)افراد نادان نيستيم

شدگان را بهتر  او هدايت .  كند يكنى، ولى خدا هر كس را كه بخواهد هدايت م

اگر با تو از راه صحيح پيروى كنيم ما را از سرزمينمان  : فتندگ(  ۵۶.) شناسد يم

ايم كه هر نوع محصولى به آن  ها را در حرم امنى جا نداده آيا آن. كننديبيرون م 

اهالى  (  ۵۷.) دانند ي ها نمشود؟ اين رزقى از طرف ما است، ولى بيشتر آن يآورده م 

.  نابود كرديم  ، ت كرده بودها را سرمس آن كه وسايل زندگى مردم   ،شهرهاى زيادى را 

و ما وارث    ،ها فقط عده كمى ساكن آن شدند ها است كه بعد از آن هاى آن اين خانه 

اى در  كه فرستاده كند مگر ايني خداوند تو مردم شهرها را نابود نم( ۵۸.)آن بوديم

ما فقط شهرهايى را كه اهل  .  مركز ان بفرستد كه آيات ما را بر مردم تالوت كند 

 ( ۵۹.) كنيم ي هستند نابود م آن ظالم 



  

  

در    ،چيزهايى كه به شما داده شده، وسيله استفاده و زينت زندگى دنيا است  

آيا  (  ۶۰) فهميد؟يآيا نم. تر استيصورتى كه پاداشى كه پيش خدا است بهتر و ماندن 

مثل كسى است كه او را از   ، رسدي ايم و به آن مكه وعده پاداش نيك به او داده ي كس

روزى كه خدا  (  ۶۱)شود؟ ي ايم و روز قيامت احضار ممند كرده گى دنيا بهره وسايل زند 

كرديد شريك من هستند  ي كه خيال مي كسان:  گويد ي ها مزند و به آن يها را صدا م آن 

ها  خداوندا، اين : گويندي م  ،ها ثابت شده كه قرار عذاب آن ي كسان( ۶۲)كجايند؟ 

ما از  . خودمان گمراه بوديم  طور كههمان   ،كسانى هستند كه ما گمراهشان كرديم 

(  ۶۳.) كردند يها ما را بندگى نم آن .  بريميجوييم و به تو پناه م يها بيزارى م آن 

زنند ولى  ي ها را صدا مآن . شريكان خودتان را صدا بزنيد: شودي ها گفته مبه آن 

كنند كه كاش هدايت  ي بينند و آرزو ميدهند و عذاب را ميها جوابى به ايشان نم آن 

جواب دعوت پيغمبران را  : گويديزند و م ي ها را صدا مروزى كه خدا آن ( ۶۴.)شدنديم

رود و از هم سؤال  ي در آن روز تمام خبرها از يادشان م( ۶۵)چه داديد؟ 

كه توبه كرده و ايمان آورده و كار صحيح كرده، اميد است  ياما كس (  ۶۶.) كنند ي نم

.  كندي ند و انتخاب مآفرييخداوند تو هر چه را بخواهد م ( ۶۷.)كه رستگار باشد

خدا پاك و باالتر از چيزهايى است كه شريك او  . ها اختيارى ندارند آن 

كنند  يكنند و آنچه را آشكار م يخداوند تو آنچه را در دل مخفى م (  ۶۸.) سازند يم

غير از  (  كه بنده و مطيع محض او باشيد يكس ) معبودى .  او خدا است ( ۶۹.)دانديم

فرمان هم متعلق به  . ت ستايش به او اختصاص دارددر دنيا و آخر. خدا وجود ندارد

 ( ۷۰.)شويدياوست و به سوى او برگردانده م 

  

  

نظر شما چيست؟ اگر خدا شب را تا روز قيامت طوالنى سازد، آيا معبودى غير  : بگو 

اگر  :  بگو ( ۷۱)شنويد؟ياز خدا وجود دارد كه روشنايى براى شما بياورد؟ آيا نم 

چه نظرى داريد؟ آيا معبودى غير از خدا   ، مت طوالنى كندخدا روز را تا روز قيا

كه در آن استراحت كنيد براى شما بياورد؟ آيا  هست كه شب را براى اين 

هاى خدا اين است كه شب و روز را براى شما قرار داد  يكى از رحمت ( ۷۲)بينيد؟ ي نم

(  ۷۳.)نيدكه در شب استراحت كنيد و در روز به دنبال روزى برويد تا شكرگزارى ك 

كرديد  ي هايى كه براى من تصور مشريك :  گويديزند و م يروزى كه خدا ايشان را صدا م 

دليل خود را  : گوييمي كنيم و مياز بين هر ملتى شاهدى جدا م (  ۷۴) كجا هستند؟

بافتند براى  يآنچه به هم م . و خواهند دانست كه حق متعلق به خدا است.  بياوريد 

هايى  و گنج   ،كرد يها ظلم مز قوم موسى بود و به آن قارون ا ( ۷۵.) ها وجود ندارد آن 

آن براى افراد نيرومند هم سخت  (  هاى صندوق )به او داده بوديم كه حمل كليدهاى  

چون خدا افراد مغرور را دوست   ، خودت را گم نكن:  وقتى قومش به او گفتند .  بود 

ود را هم  و با آنچه خدا به تو داده دنبال خانه آخرت برو و سهم خ(  ۷۶.) ندارد 

و در   ، طور كه خدا به تو نيكى كرده تو هم نيكى بكنو همان  ، از دنيا فراموش نكن

 ( ۷۷.)زمين دنبال فساد نگرد، چون خدا عوامل فساد را دوست ندارد

  

  

دانست كه  يآيا نم . ه آنچه به من داده شده به علت علم خودم بودهکقارون گفت   

بود كه نيرومندتر و ثروتمندتر از او  هايى را قبل از او هالك كرده  خدا نسل 

قارون آراسته با  (  ۷۸.) شود يكاران درباره گناهشان سؤالى نم بودند؟ از گناه 

:  گفتند  ،كه دوستدار زندگى دنيا بودند يكسان .  زيورهاى خود به ميان قومش رفت 

او سهم بزرگى از مال  . كاش ما هم ثروتى مثل آنچه كه به قارون داده شده داشتيم

واى بر شما، پاداش الهى  : گفتند  ،دانستند ي كه حقيقت را ميكسان (  ۷۹.) ارد دنيا د

كه ايمان آورده و كار درست كرده بهتر است و فقط افراد بااستقامت به  يبراى كس 

و غير از خدا كسانى    ،اش را در زمين فرو برديم ما قارون و خانه (  ۸۰.) رسند ي آن م

توانست كارى براى خود  ينم وجود نداشتند كه به او كمك كنند و خودش هم  

:  گفتند يم  ، كه ديروز آرزوى اين را داشتند كه جاى او بودندي كسان( ۸۱.)بكند

كه خدا روزى را براى هر يك از بندگانش كه بخواهد فراخ يا تنگ  واى، مثل اين 

مثل    ،برد ياگر خدا بر ما منت نگذاشته بود ما را هم در زمين فرو م  ، سازديم

آن را براى   ،اين خانه آخرت است ( ۸۲.) شوند ي رستگار نم ايمان يكه افراد ب اين 

پايان كار به نفع  . ايم كه در زمين خواهان برترى و فساد نيستندكسانى ساخته 

و   ، هر كس كار خوب بكند پاداشى بهتر از آن دارد(  ۸۳.)افراد پرهيزکار است

خواهد  كردند  يكه كار بدى بكند مجازات بدكاران فقط به اندازه كارى كه م ي كس

 ( ۸۴.) بود 

  



  

:  بگو.  گرداند يتو را به معاد برم   ،كه رساندن قرآن را بر تو واجب كرد يكس  

خداوند من كسى را كه هدايت آورده و كسى را كه در گمراهى آشكارى است بهتر  

  ، تو اميد نداشتى كه قرآن جز به لطف خداوندت به تو وحى شود(  ۸۵.) شناسد يم

كه  بعد از اين   ،تو را از آيات خدا(  ۸۶.)ن نباشايمايبنابراين پشتيبان افراد ب 

باز ندارند و مردم را به راه خداوندت دعوت كن و از افراد    ،به تو نازل شد 

كه انسان در  ي كس)معبودى  . و با خدا معبود ديگرى را مخوان(  ۸۷.) مشرك نباش 

مقابل او احساس يا ابراز كوچكى بكند و از دستورهايش بدون چون و چرا پيروى  

.  رفتنى است غير از ذات اوهر چيزى از بين .  غير از خدا وجود ندارد (  ند ك

 ( ۸۸.) شويد ي مال اوست و به سوى او برگردانده م( فقط) كردن حكم 

  

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

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كنند  ي ايم ولشان مايمان آورده اند همين كه گفتند  آيا مردم خيال كرده (  ۱.)الم 

خدا كسانى  . ها بودند آزموديمما كسانى را كه قبل از آن ( ۲)شوند؟ يو امتحان نم 

كه كار بد  ي آيا كسان(  ۳.)شناسدي شناسد و دروغگويان را هم مي را كه راست گفتند م

كه اميد  يكس (  ۴.)كنند ي اند از ما جلو خواهند زد؟ قضاوت بدى مكنند خيال كرده يم

اى كه خدا داده آمدنى است و خدا شنوا و دانا  بداند وعده   ،ت خدا را دارد مالقا

بدون شك خدا از تمام  .  كند يهر كسى كوشش بكند به نفع خودش كوشش م ( ۵.) است 

 ( ۶.) نياز استيافراد بشر ب 

  

  

بريم و  ي ها را از بين مهاى آن ي كه ايمان آوردند و كار صحيح كردند، بديكسان  

ما به انسان سفارش  (  ۷.)دهيميها م كردند به آني رهايى كه مپاداشى بهتر از كا 

اگر پدر و مادرت سعى كردند چيزى را كه  .  كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند 

بازگشت شما پيش من است و من شما  . ها اطاعت نكناز آن  ، دانى شريك من بسازىي نم

مان آوردند و كار  كسانى را كه اي( ۸.)كنمي كرديد خبردار مي را از كارهايى كه م

اى از مردم كسانى هستند كه  عده (  ۹.) آوريم يصحيح كردند در شمار درستكاران م 

ولى وقتى در راه خدا مورد اذيت قرار گرفتند،  .  به خدا ايمان آورديم   :گويند يم

و اگر از طرف خدا پيروزى نصيب شما   ، كنندياذيت مردم را مثل عذاب خدا حساب م 

تر  آيا خدا به آنچه در سينه مردم هست آگاه . بوديم  ما با شما: گويندي م  ،شود 

شناسد و منافقان را هم  ي آورند ميخدا افرادى را كه ايمان م ( ۱۰)نيست؟ 

ايمان به افراد باايمان گفتند كه از راه ما پيروى كنيد  يافراد ب(  ۱۱.) شناسد يم

به گردن  اى از خطاهاى ايشان را  ها ذره آن .  گيريم يو ما گناهان شما را به گردن م 

ها بار گناهان خود را عالوه بر بار گناه  آن ( ۱۲.)گويندي ها دروغ مگيرند، آن ي نم

هايى كه به  و روز قيامت درباره اين دروغ   ،منحرف ساختن ديگران بر عهده دارند 

ما نوح را پيش قومش فرستاديم  (  ۱۳.) گيرندي مورد بازخواست قرار م  ،بافتند ي هم م

خاطر  به   ،ها را فرا گرفت طوفان آن .  ها ماند آن  و مدت نهصد و پنجاه سال بين 

 ( ۱۴.) كردند يكه ظلم م اين 

  

  

اى براى مردم  ما نوح و كسانى را كه در كشتى بودند نجات داديم و آن را نشانه  

خدا را  : وقتى به قومش گفت  ،و داستان ابراهيم را هم ياد كن ( ۱۵.)قرار داديم

دانيد  يترسيد، اگر متوجه حقيقت باشيد م بندگى كنيد و از نافرمانى و عذاب او ب 

كنيد و  ي هايى را بندگى مشما به جاى خدا بت ( ۱۶.)كار براى شما بهتر استكه اين 

صاحب   ، كنيدياين افرادى را كه غير از خدا بندگى م . سازيديها را م با دروغ آن 

  را از خدا بخواهيد و فقط بندگى او را  روزیبنابراين .  رزقى براى شما نيستند

و از او  ( كس جز او نباشيدچون و چراى هيچ يبنده و مطيع محض و ب ) بكنيد 

هاى  اگر قبول نكنيد، امت ( ۱۷.)شويدي چون پيش او برگردانده م  ،شكرگزارى كنيد 

وظيفه پيغمبر فقط رساندن آشكار پيام الهى  . قبل از شما هم قبول نكردند

.  گرداندي؟ بعد آن را برم آيا نديدند كه خدا چگونه خلقت را شروع كرد (  ۱۸.) است 

در زمين بگرديد و نگاه كنيد كه خدا  :  بگو ( ۱۹.)اين كار براى خدا آسان است

چون خدا قادر به    ،آورد ي هم خدا آخرت را بوجود م  بعد.  چگونه خلقت را شروع كرد 

كند و به هر كس كه بخواهد رحم  ي هر كس را كه بخواهد عذاب م(  ۲۰.) هر كارى است 

شما نه در زمين و نه در آسمان  (  ۲۱.) گردانند ياو برم  شما را پيش .  كند يم

و غير از خدا يار و ياورى براى شما وجود    ،توانيد خدا را عاجز كنيد ي نم



كه منكر آيات خدا و مالقات او شدند، افرادى هستند كه از رحمت  يكسان (  ۲۲.) ندارد 

 ( ۲۳.)اند و عذاب دردناكى دارندمن نااميد شده 

  

  

ولى  . او را بكشيد يا بسوزانيد: راهيم فقط اين بود كه گفتندجواب قومش به اب 

هايى براى افراد باايمان وجود  كار عبرت در اين . خدا او را از آتش نجات داد

هايى  خاطر دوستى بين خودتان در زندگى دنيا بت شما به : ابراهيم گفت( ۲۴.)دارد

شوند و  ينكر بعضى م اما روز قيامت بعضى از شما م ، ايدغير از خدا درست كرده

كنند و جاى شما در جهنم است و مددكارى  ي برخى از شما برخى ديگر را لعنت م

اختيارم  من به سوى صاحب : لوط به او ايمان آورد و گفت( ۲۵.)نخواهيد داشت

اسحاق و يعقوب را به ابراهيم  ( ۲۶.)چون خدا توانا و حكيم است  ، كنمي مهاجرت م

و پاداش او را در    ،ميان فرزندان او قرار داديم  داديم و پيامبرى و كتاب را در 

  و لوط را يادآورى كن وقتى(  ۲۷.) دنيا داديم و در آخرت از افراد درستكار است 

كس از افراد بشر قبل از شما چنان  كنيد كه هيچ يشما كار زشتى م : به قومش گفت  که

كنيد  ي طع مكنيد و راه را قيآيا شما با مردان شهوترانى م ( ۲۸.)كارى نكرده است

شويد؟ جواب قومش فقط اين بود كه اگر راست  يو در مجالس خود مرتكب كار زشت م 

خداوندا، به من در مقابل اين  :  لوط گفت (  ۲۹.) گويى عذاب خدا را بر ما بياور يم

 ( ۳۰.)افراد تبهكار كمك كن 

  

  

ما مردم اين شهر را  : وقتى فرستادگان ما براى ابراهيم مژده آوردند، گفتند 

.  لوط در آن شهر است :  ابراهيم گفت ( ۳۱.) چون مردم آن ستمكار هستند  ، كنيميك م هال

اش را نجات  او و خانواده .  شناسيم ي ما كسانى را كه در آن هستند بهتر م:  گفتند 

وقتى فرستادگان ما  ( ۳۲.)دهيم، غير از زنش كه جزو باقيماندگان در شهر استيم

  ،نترس و غصه نخور :  گفتند . ت و دلتنگ شدها ناراح خاطر آن پيش لوط آمدند، لوط به 

جز زنت كه جزو باقيماندگان در شهر خواهد بود، نجات  به   ،ات راما تو و خانواده 

ها نازل  ما بعلت نافرمانى اهالى اين شهر عذابى از آسمان بر آن ( ۳۳.)دهيميم

برند  ي و از آن آثار نمايانى براى افرادى كه عقل خود را بكار م( ۳۴.)كنيميم

اى قوم  : او گفت.  برادرشان شعيب را به شهر مدين فرستاديم ( ۳۵.)باقى گذارديم

كس جز خدا  چون و چراى هيچ ي بنده و مطيع محض و ب)من، فقط خدا را بندگى كنيد  

ولى او  ( ۳۶.)و به روز آخرت اميد داشته باشيد و در زمين فساد نكنيد( نباشيد

هايشان از پا  دند و در خانه را به دروغگويى متهم كردند و دچار زلزله ش

ها براى شما  هاى آن و قوم عاد و ثمود را هم هالك كرديم و وضع خانه (  ۳۷.) درآمدند 

ها را از راه راست  ها را در نظرشان زينت داد و آن شيطان كارهاى آن . روشن شده

 ( ۳۸.) منحرف كرد در صورتى كه بينا بودند 

  

  

  ، ها داليل روشن آوردموسى براى آن . كرديمو قارون و فرعون و هامان را هم هالك  

توانستند جلوى عذاب ما را  يدر صورتى كه نم  ، ها در زمين تكبر ورزيدندولى آن 

ها  اى از آن بر عده . ها را بعلت گناهشان دچار عذاب كرديمهمه آن ( ۳۹.)بگيرند

بعضى   و  ، ها را فراگرفتاى ديگر از آن و صداى كشنده رعد عده  ،طوفان شن فرستاديم 

ها  خدا به آن .  ها را غرق كرديم و برخى از آن  ، ها را نيز در زمين فروبرديماز آن 

كه اوليايى غير از  يوضع كسان (  ۴۰.) كردندي ها به خودشان ظلم مظلم نكرد ولى آن 

اى براى خود درست كرده، در  مثل عنكبوتى است كه خانه  ،خدا براى خود گرفتند 

(  ۴۱.) ه عنكبوت است، البته اگر متوجه حقيقت باشند ها خانترين خانه صورتى كه سست 

او توانا و حكيم  .  شناسد يخوانند م يم  ک خدا هر چيزى را كه غير از خودش به كم

زنيم و فقط افراد دانا آن را  يهايى است كه براى مردم م ها مثل اين (  ۴۲.) است 

براى   اى در اين كار نشانه . ها و زمين را بحق آفريدخدا آسمان (  ۴۳.) فهمند يم

آنچه از قرآن به تو وحى شده بخوان و نماز را  ( ۴۴.)افراد باايمان وجود دارد

كند و مسلمًا ياد خدا  ي بپا دار، چون نماز از كارهاى زشت و ناپسند جلوگيرى م

 ( ۴۵.) داند يم  كنيد ي مكه  را خدا كارهايى  . تر استبزرگ 

  

  

ها و بگوييد   كه  ان آن با اهل كتاب فقط با بهترين روش گفتگو كنيد مگر ستمكار 

يعنى به تورات  ) و آنچه به شما نازل شده (  يعنى قرآن )ما به آنچه بما نازل شده  

خدايى كه  )معبود ما  .  ايمان داريم ( هاى پيغمبران ديگر و انجيل و زبور و كتاب 

ما  ( ۴۶.)و شما يكى است و ما تسليم او هستيم(  كنيم ي ما از دستورهاى او پيروى م

آورند و  يطور به تو نازل كرديم، بنابراين اهل كتاب به آن ايمان م قرآن را اين 



ايمان آن را  ي آورند و فقط افراد بيهم به آن ايمان م( مشركين) ها بعضى از اين 

  ، تو قبال كتابى نخوانده بودى و با دستت خطى ننوشته بودى( ۴۷.)كننديانكار م 

قرآن آيات روشنى  ( ۴۸.)دندش يكه اهل باطل هستند دچار شك م يچون در آن صورت كسان 

:  گفتند ( ۴۹.)شوندي در سينه افراد دانا است و فقط افراد ظالم منكر آيات ما م

  ، معجزات در اختيار خدا است:  شود؟ بگو يچرا معجزاتى از خداوندش بر او نازل نم 

ها كافى نيست كه ما قرآن  آيا براى آن ( ۵۰.)دهمي طور روشن هشدار مو من فقط به 

به تو نازل كرديم؟ در قرآن رحمت و تذكرى براى   ، شودي ها خوانده مكه بر آن  ، را

.  خدا براى شهادت بين من و شما كافى است :  بگو ( ۵۱.)افراد باايمان وجود دارد

كه به باطل ايمان آوردند و  ي داند و كسانيها و زمين است م آنچه را كه در آسمان 

 ( ۵۲.)منكر خدا شدند زيانكار هستند

  

  

اگر مدت معينى براى مهلت تعيين  . اهند كه عذاب زودتر نازل شود خو ي از تو م 

كه متوجه نيستند  يو عذاب ناگهانى در حال   ،شد ي ها نازل منشده بود، عذاب بر آن

كه عذاب زودتر نازل شود، در صورتى   خواهند ي ماز تو  (  ۵۳.)شودي ها نازل مبر آن 

ب از باال و از زير  روزى كه عذا ( ۵۴.) ايمان را گرفته يكه جهنم دور افراد ب 

كرديد  ينتيجه كارهايى را كه م   :گويديگيرد و خدا م ي ها را دربر مپايشان آن 

فقط مرا بندگى بكنيد    ،اى بندگان باايمان من، زمين من پهناور است (  ۵۵.) بچشيد 

هر كسى مزه مرگ  ( ۵۶(.)نباشيد كس جز خدا  چون و چراى هيچ يبنده و مطيع محض و ب)

و كسانى را كه ايمان آوردند و  (  ۵۷.) شويديما برگردانده م  سوى چشد، بعد به ي را م

ها نهرها روان است و  دهيم كه زير آن يهايى از بهشت جا مكار صحيح كردند در غرفه 

كنندگانى كه  عمل ( ۵۸.)كنندگان چقدر خوب استپاداش عمل .  هميشه در آن هستند 

ر جاندارانى كه روزى  چه بسيا(  ۵۹.) استقامت داشتند و به خداوندشان توكل نمودند 

و او شنوا و دانا    ،دهد يها و شما را م كنند، خدا روزى آن يخود را با خود حمل نم

ها و زمين را خلق كرده و خورشيد  چه كسى آسمان که  ها بپرسى اگر از آن (  ۶۰.) است 

خدا رزق  (  ۶۱) شوند؟يپس چگونه منحرف م . خدا:  گويند يو ماه را مسخر كرده؟ حتمًا م 

چون خدا هر چيزى را    ،كند يدهد يا بر او تنگ م يكه بخواهد گسترش م ي را براى كس

چه كسى باران را از آسمان نازل كرد و   که ها بپرسى  و اگر از آن ( ۶۲.)دانديم

ستايش  :  بگو . خدا: گويندي حتمًا م ؟ وسيله آن زمين را بعد از مردنش زنده كردبه 

 ( ۶۳.)فهمند ينم   ها اين راولى بيشتر آن ، هم فقط اختصاص به خدا دارد

  

اين زندگى دنيا فقط سرگرمى و بازى است و زندگى واقعى در آخرت است، البته   

كه دين را براى او  ي خدا را در حال ، شونديوقتى سوار كشتى م ( ۶۴.)اگر بدانند

ها را از دريا نجات داد و به  ولى چون خدا آن  ، خواننديكنند به كمك مي خالص م

ايم  ها داده تا منكر آنچه به آن ( ۶۵.)سازند ييك او م خشكى رساند، چيزهايى را شر

  نديدندآيا ( ۶۶.)نتيجه اين كار را خواهند دانست .  بشوند و از آن كامجويى كنند 

شوند؟ آيا  ي در صورتى كه افراد از اطراف آن ربوده م  ،ايم كه حرم امنى قرار داده 

تر از كسى  ظالم چه كسى  ( ۶۷)شوند؟ يآورند و منكر نعمت خدا ميبه باطل ايمان م 

يا وقتى حق براى او ميايد منكر آن   ، زندي است كه به خدا به دروغ افترا م

كه در راه  ي ما به كسان(  ۶۸) ايمان جا نيست؟ي شود؟ آيا در جهنم براى افراد بيم

بدون شك خدا با افراد  . هاى خودمان را نشان خواهيم دادراه  ، ما كوشش كنند

 ( ۶۹.) نيكوكار است 

  

 ( ۳۰) سوره روم    
 مكى و شامل شصت آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

خوردنشان در  ها بعد از شكست ، آن نددر سرزمينى نزديك شكست خورد يان روم(  ۱.)الم 

چون فرمان كار در گذشته و آينده با خدا است و آن    ،شوند يعرض چند سال پيروز م 

خدا هر كس را كه بخواهد يارى  . شونديروز افراد باايمان به سبب يارى خدا شاد م

 ( ۵تا   ۲.) او توانا و مهربان است .  كند يم

  

  

كند، ولى بيشتر مردم اين را  ياش كارى نم اين وعده خداست و خدا بر خالف وعده  

شناسند و از عاقبت كار غافل  ي مردم فقط ظاهر زندگى دنيا را م(  ۶.)دانندي نم

ها و زمين و آنچه  اند؟ خدا آسمان ده ها درباره خودشان فكر نكرآيا آن ( ۷.) هستند 

ها است به حق آفريده و مدت معلومى تعيين كرده، ولى بيشتر مردم  بين آن   را

آيا در زمين نگشتند تا ببينند عاقبت كار  ( ۸.) مالقات خداوندشان را قبول ندارند 



  ها بود و زمينها نيرويشان بيشتر از اين ها بودند چه بود؟ آن كه قبل از آن ي كسان

و    ،كنند زمين را آباد كردند ي ها آباد مرا زير و رو كردند و بيشتر از آنچه اين 

ها به  ها ظلم نكرد، ولى آن خدا به آن . ها آوردند پيغمبرانشان داليل روشن براى آن 

كردند اين بود كه منكر  ي كه كار بد ميو عاقبت بد كسان ( ۹.)خودشان ظلم كردند

كند و بعد آن  ي خدا خلقت را شروع م(  ۱۰.)ردندكي آيات خدا شدند و آن را مسخره م

روزى كه قيامت برپا  ( ۱۱.)شويديگرداند و آنگاه به سوى او برگردانده م ي را برم

ساختند  يكه شريك خدا م ي و شفيعى از كسان( ۱۲.)شونديكاران نااميد م شود گناه 

يامت  روزى كه ق(  ۱۳.)شونديساختند م ي ها وجود ندارد و منكر شريكانى كه مبراى آن 

اما افرادى كه ايمان داشتند و كار صحيح  (  ۱۴.) شوند ي برپا شود مردم از هم جدا م

 ( ۱۵.)كردند در بهشت شادمان خواهند بود

  

  

كه كافر شدند و منكر آيات ما و ديدن آخرت شدند در عذاب حاضر  ياما كسان  

پاكى   رسانيد به يخدا را موقعى كه روز را به شب و شب را به روز م(  ۱۶.) گردند يم

(  ۱۸.)ها و زمين ستايش به خدا اختصاص داردو شب و ظهر در آسمان ( ۱۷.)ياد كنيد

كند و زمين را بعد  يآورد و مرده را از زنده خارج م ي زنده را از مرده بيرون م

(  زنده) طور از گور  بيرون آوردهشما نيز همين . كند ياز مردنش زنده م 

هايى  را از خاك خلق كرد و شما آدم يكى از آياتش اين است كه شما ( ۱۹.)شويديم

و يكى از آياتش اين است كه براى شما از جنس  (  ۲۰.) شويد ي شديد كه در زمين پخش م

و بين شما دوستى و رحمت   ، ها آرامش پيدا كنيدخودتان همسر آفريد تا با آن 

و  ( ۲۱.)كنند وجود داردي كه فكر ميهايى براى كسان در اين كار عبرت . بوجود آورد

در اين كار  . و اختالف زبان و رنگ شما است ، ها و زمينز آياتش خلق آسمان يكى ا 

و يكى از آياتش خوابيدن شما در شب و  ( ۲۲.)براى افراد دانا عبرتى وجود دارد

هايى  در اين كار عبرت . شما در روز است(  كسب معاش ) ظهر، و دنبال فضل او رفتن 

و يكى از آياتش اين است كه برق    (۲۳.)كه گوش شنوا دارند وجود دارديبراى كسان 

و از آسمان باران را    ،دهد يشود به شما نشان م ي را كه باعث ترس و اميد شما م

هايى  در اين كار عبرت . كندي كند و با آن زمين را بعد از مردنش زنده مي نازل م

 ( ۲۴.) فهمند وجود دارد ي براى افرادى كه م

  

  

و وقتى شما را    ،به فرمانش برپا است و يكى از آياتش اين است كه آسمان و زمين 

كه در  ي تمام كسان( ۲۵.)شويدياز زمين براى يك بار صدا بزند، فورًا از آن خارج م 

او وجودى است كه خلقت را  (  ۲۶.) ها و زمين هستند مال او و مطيع او هستند آسمان 

  و . و كار برگرداندن براى او آسانتر است ، گردانديكند و بعد آن را برم ي شروع م

(  ۲۷.)و او توانا و حكيم است ، ها و زمين متعلق به اوستباالترين صفات در آسمان 

آيا شما از غالمان خودتان شريكانى در آنچه  .  خدا براى شما مثلى از خودتان زد 

طور كه از هم  ايم داريد كه در آن با هم مساوى باشيد و همان روزى شما ساخته 

طور شرح  فهمند اين يكه م ي براى كسان ها بترسيد؟ ما آيات را ترسيد از آن يم

بدون علم و آگاهى از دلخواه خود پيروى    ،كنند ي كه ظلم مي كسان( ۲۸.)دهيميم

ها  فردى را كه خدا گمراه كرده هدايت كند؟ آن (  قادر است )چه كسى  . كننديم

به دينى روى آور كه آفريده    ،بنابراين با تمايل به حق ( ۲۹.)مددكارى ندارند

.  كند يآفرينش خدا تغيير پيدا نم . مردم را بر اين طبيعت آفريدهخدايى است كه  

كه  يدر حال (  ۳۰.)دانندي دين درست و پايدار چنين دينى است، ولى بيشتر مردم نم

گرديد از نافرمانى و عذاب او بترسيد و نماز را به پا داريد و  يبه سوى او برم 

ها  رقه كردند و به گروه فاز مشركانى كه دينشان را فرقه (  ۳۱.)از مشركان نباشيد

 ( ۳۲.) تقسيم شدند و هر گروهى به اعتقادات خود دلخوش است 

  

  

كنند، خداوندشان را به كمك  يكه توبه م ي وقتى ضررى به مردم برسد، در حال 

ها  اى از آن ها بچشاند، آن وقت عده و چون از طرف خودش نعمتى به آن ، خواننديم

كه ناسپاسى چيزى را بكنند كه  براى اين ( ۳۳.)كننديبراى خداوندشان شريك درست م 

آيا  (  ۳۴.) نتيجه آن را خواهيد دانست  ،بنابراين كامجويى كنيد .  ايم ها داده به آن 

سازند بيان  يايم كه درستى چيزهايى را كه شريك خدا م ها دليلى نازل كرده براى آن 

اگر به علت  و  ، شوندي خاطر آن خوشحال مچون به مردم رحمتى بچشانيم، به (  ۳۵) كند؟

آيا متوجه  ( ۳۶.) شوند ي نااميد م ،ها برسد اند مصيبتى به آن كارهايى كه كرده 

كند؟ در  ي دهد يا تنگ مي اند كه خدا روزى را براى هر كس كه بخواهد وسعت منشده 

حق خويشاوندان و  (  ۳۷.) هايى براى افراد باايمان وجود دارد اين كار عبرت 

كه خشنودى خدا را  ي اين كار براى كسان . ماندگان را بدهتهيدستان و در راه 



دهيد تا مال  يربايى كه م ( ۳۸.)خواهند بهتر است و چنين افرادى رستگار هستنديم

كه زكاتى كه  يدر حال . كندي مردم افزايش پيدا كند، در پيش خدا افزايشى پيدا نم

خداست كه شما  (  ۳۹.)خواهيد چند برابر خواهد شديدهيد و با آن رضاى خدا را م يم

.  كند يگيرد و بعد شما را زنده م يا خلق كرد و به شما روزى داد و جان شما را م ر

اى از اين  كسى هست كه ذره   ،ايد آيا از اين شريكانى كه براى خدا درست كرده 

(  ۴۰). سازندي مو باالتر از اين چيزهايى است كه شريك او    پاکكارها را بكند؟ او 

در خشكى و دريا ظاهر شده تا خدا نتيجه  فساد   ،اند به علت كارهايى كه مردم كرده 

 ( ۴۱.)ها بچشاند، شايد برگردند اند به آن كه كرده رابعضى از كارهايى 

  

  

كه قبل از شما بودند چه  ي عاقبت كار كسانکه  در زمين بگرديد و نگاه كنيد : بگو 

  ، بنابراين به دين صحيح و پايدار روى آور(  ۴۲.) ها مشرك بودند بود، بيشتر آن 

در آن روز مردم  . كه روزى بيايد كه از طرف خدا برگشتى براى آن نيست از اين قبل 

كه  يو كسان   ،كه ايمان نياوردند به ضرر خودشان استيكسان ( ۴۳.)شونديتقسيم م 

تا  (  ۴۴.) كنند يايمان آوردند و عمل صحيح كردند بهشت را براى خودشان آماده م 

خدا  .  ند از فضل خودش پاداش دهد خدا به افرادى كه ايمان آوردند و كار صحيح كرد

و يكى از آياتش اين است كه بادها را براى  ( ۴۵.)ايمان را دوست ندارديافراد ب 

و كشتى به امرش حركت كند   ، فرستد تا مقدارى از رحمتش را به شما بچشاندي مژده م

قبل از تو  ( ۴۶.)شايد سپاسگزارى كنيد. برويد(  كسب معاش )و دنبال فضل او  

آنگاه ما  . ها آوردندهاى روشن براى آن يش قومشان فرستاديم و دليل پيغمبرانى پ 

خدا  ( ۴۷.)كمك به افراد باايمان وظيفه ماست.  كاران انتقام گرفتيم از گناه 

آورد و آن را در آسمان  يفرستد و ابر را به حركت در م ي وجودى است كه بادها را م

بينى كه باران از  ي و م  ،كند يم ( يا متراكم)تكه  هر طور كه بخواهد پخش و تكه 

و وقتى باران را به كسانى از بندگانش كه بخواهد برساند،  . شودي ميان آن خارج م

ها ببارد نااميد  كه باران بر آن در صورتى كه قبل از اين (  ۴۸.) شوند ي خوشحال م

پس به آثار رحمت خدا نگاه كن كه چگونه زمين را بعد از مردنش زنده  (  ۴۹.) بودند 

و او بر انجام هر كارى قادر   ،كننده مردگان است  خدا زنده حقيقتاً .  كند يم

 ( ۵۰.) است 

  

  

حتمًا بعد از آن   ، اگر بادى بفرستيم و در اثر آن ببينند كه زراعتشان زرد شده 

توانى به  يو نم  ، ها حرف حالى كنىتوانى به مردهي تو نم( ۵۱.)كننديناسپاسى م 

توانى با  يتو نم ( ۵۲.) حرف بفهمانى  هاى كر، در صورتى كه پشتشان به تو باشد، آدم 

كه به  يتوانى به كسان ي تو فقط م. دادن راه، كورها را متوجه راه صحيح بكنىنشان 

خداست كه شما را  (  ۵۳.) آيات ما ايمان دارند و تسليم آن هستند حرف را بفهمانى 

و بعد از نيرومندشدن   ، و بعد از ناتوانى شما را نيرومند ساخت ، ضعيف آفريد

و او دانا و   ،كند يهر چه را بخواهد خلق م .  كند يشما را ضعيف و پير م   دوباره

خورند كه فقط يك  ي كاران قسم مروزى كه قيامت برپا شود، گناه (  ۵۴.) توانا است 

طور به دروغگويى كشانده  قبالً در دنيا هم همين .  اندساعت در قبر مانده 

شما بنابر  : گوينديه م ها عطا شدكه علم و ايمان به آن يولى كسان( ۵۵.)شدنديم

ولى   ،ايد و حاال روز قيامت است كتاب خدا تا روز قيامت در قبر مانده 

اى  كنند فايده ي كه ظلم مي در چنان روزى معذرت خواهى براى كسان( ۵۶.)دانستيدي نم

براى مردم در اين قرآن هر  (  ۵۷.) خواهند كه عذرخواهى كنند يها نم و از آن   ،ندارد 

ايمان  ي ها بياورى حتمًا افراد باى براى آن ر معجزه اگ. ايمگونه مثلى زده 

طور بر دل افراد نادان مهر  خدا اين ( ۵۸.)گوييديشما دروغ م :  گويند يم

يقين ندارند تو  ( به آخرت) كه ي چون وعده خدا حق است و كسان ، صبركن(  ۵۹.) نهد يم

 ( ۶۰.)را كوچك نسازند

  

 (۳۱)سوره لقمان     
 ه آي چهار و  شامل سی مكى و     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

دهد و  ي راه صحيح را به نيكوكاران نشان م(  ۲.)اين آيات كتاب حكيم است(  ۱.)الم 

دهند  ي دارند و زكات مي نيكوكارانى كه نماز را به پا م( ۳.)ها رحمت استبراى آن 

چنين افرادى از طرف خدايشان در راه صحيح هستند و  ( ۴.) و به آخرت يقين دارند

اند تا  كننده و بيهوده بعضى از مردم خريدار سخنان سرگرم (  ۵.)باشندي رستگار م

مردم را از راه خدا منحرف كنند و آيات ما  ( از روى نادانى و جهالت)بدون علم  

چون آيات ما بر  ( ۶.) چنين كسانى عذابى خواركننده دارند . گيرند يرا به مسخره م 



كه گوشش  كه آن را نشنيده يا اين مثل اين  ، گرداندياو خوانده شود با تكبر رو برم 

افرادى كه ايمان آوردند و  ( ۷.) او را به عذابى پردرد بشارت بده .  سنگين است 

وعده  .  هميشه در آن خواهند بود ( ۸.) ها استكار صحيح كردند بهشت پرنعمت مال آن 

د  خدا آسمان را بدون ستونى كه ببيني ( ۹.)و او توانا و حكيم است ، خدا راست است

و هر نوع   ، ها را قرار داد تا زمين شما را نلرزاندو در زمين كوه   ،خلق كرد 

در زمين هر نوع   و و از آسمان باران را نازل كرديم  ، اى در آن پراكندجنبنده 

به من نشان دهيد كه ديگران چه  . اين خلقت خدا است(  ۱۰.) گياه پرارزش رويانديم

 ( ۱۱.) ى هستند كنندگان در گمراهى واضح ظلم   ؟اند آفريده 

  

  

كه شكر كند  يكس .  از خدا سپاسگزارى كن: ما به لقمان حكمت داديم و به او گفتيم 

نياز و  ي خدا ب(  بداند كه)كه شكرگزارى نكند،  يكند و كس ي فقط به نفع خودش شكر م

  ،كرد يكه به پسرش نصيحت م يوقتى را يادآورى كن كه لقمان در حال (  ۱۲.) ستوده است 

(  ۱۳.)چيزى را شريك خدا نساز، چون شرك ظلم بزرگى است  فرزندم،:  به او گفت 

هر روز    ،مادرش او را حامله شد . درباره پدر و مادر به انسان سفارش كرديم 

به او سفارش كرديم كه از  . شد و از شير گرفتن او دوسال طول كشيدي تر مناتوان 

اگر پدر و  ( ۱۴.)بازگشت همه به سوى من است  که من و پدر و مادرت سپاسگزارى كن  

ها  مادرت سعى كردند چيزى را كه علمى بوجود آن ندارى شريك من سازى، از آن 

كه به سوى من  يو از راه كس   ،ها به خوبى رفتار كن اطاعت نكن، ولى در دنيا با آن 

بازگشت شما به نزد من است و من شما را از كارهايى كه  .  برگشته پيروى كن 

و    ،اگر عمل تو به اندازه دانه خردلى باشد   فرزندم،(  ۱۵.) كنمي كرديد خبردار ميم

آورد،  ي ها يا در زمين باشد، خدا آن را پاى حساب مسنگ بزرگ يا در آسمان در تخته 

فرزندم، نماز را به پا دار و امر به معروف و  ( ۱۶.)چون خدا دقيق و آگاه است

  از ين  ا.  نهى از منكر كن و در مقابل مصيبتى كه به تو وارد شده صبر داشته باش 

رويت را با تكبر از مردم برمگردان و  ( ۱۷.)كارهايى است كه تصميم قوى الزم دارد

(  ۱۸.)چون خدا افراد خودپسند خودستا را دوست ندارد ، با غرور در زمين راه نرو

ترين صداها صداى  چون زننده   ،رو باش و صدايت را پايين بيار رفتنت ميانه در راه 

 ( ۱۹.) ها است االغ 

  

  

ها و در زمين است مسخر شما كرده و  ايد كه خدا آنچه در آسمان متوجه نشده  آيا   

اى از مردم در مورد خدا  نعمت ظاهرى و باطنى خود را بر شما تمام كرده؟ عده 

:  ها گفته شود وقتى به آن (  ۲۰.) پردازند ي بدون علم و هدايت و كتاب روشن به بحث م

ما از روشى كه پدرانمان را بر  :  د گويني از آنچه خدا نازل كرده پيروى كنيد، م

ها را به عذاب سوزان دعوت كرده  اگر چه شيطان آن  ،كنيم يآن يافتيم پيروى م 

كه خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد، به دستاويز محكمى  ي كس( ۲۱.)باشد

كه منكر شدند، انكارشان تو را  ي و كسان(  ۲۲.) و عاقبت كارها با خداست  ، چسبيده

كردند خبردار  يها را از كارهايى كه م ها پيش ما است و آنبازگشت آن . غمگين نكند

ها را  مدت كوتاهى آن (  ۲۳.) ها است اطالع دارد چون خدا از آنچه در دل  ، كنيميم

اگر از  (  ۲۴.) نماييم يها را با عذاب شديدى درمانده م و بعد آن  ، كنيميمند م بهره 

:  بگو.  خدا : گوينديحتمًا م   ؟يده ها و زمين را افرچه كسى آسمان  که ها بپرسى  آن 

ها اين را  ولى بيشتر آن .  ستايش و بزرگداشت نيز اختصاص به خدا دارد

نياز و  ي چون خدا ب ، ها و زمين است مال خدا استآنچه در آسمان ( ۲۵.)دانندي نم

(  مركب شود ) هايى كه در زمين است قلم شود و دريا اگر تمام درخت (  ۲۶.) ستوده است 

شود، چون  ي ، كلمات خدا تمام نمبيايندر براى نوشتن به كمك آن  و هفت درياى ديگ 

ساختن دوباره شما در قيامت مثل  خلقت شما و زنده (  ۲۷.) خدا توانا و حكيم است

 ( ۲۸.)چون خدا شنوا و بينا است ، كردن يكنفر استآفريدن و زنده 

  

  

و    ،كند يم  كند و روز را وارد شب ياى كه خدا شب را وارد روز م آيا متوجه نشده  

و خدا از تمام    ،كندي خورشيد و ماه را مسخر كرده كه هر يك تا مدت معينى حركت م

اين كار به علت اين است كه خدا حق است و  (  ۲۹) كنيد آگاه است؟ي كارهايى كه م

، باطل هستند و خدا بلندمرتبه و  خوانند يم تمام چيزهايى كه غير از او به كمك 

كند تا خدا  يكشتى به نعمت خدا در دريا حركت م  اى كه آيا نديده ( ۳۰.)بزرگ است

هاى زيادى در اين كار براى هر  قسمتى از آيات خود را به شما نشان دهد؟ نشانه 

ها را فرا گيرد،  وقتى موجى مثل كوه آن (  ۳۱.) فرد صبور سپاسگزارى وجود دارد 

  ،ند و چون خدا نجاتشان دهد و به خشكى برسا   ،خوانند ي خالصانه خدا را به كمك م

و فقط افراد خيانتكار قدرنشناس منكر آيات ما   ، كننديروى م ها ميانه اى از آن عده 



و    ،اى مردم، خودتان را از نافرمانى و عذاب خداوندتان حفظ كنيد ( ۳۲.)شونديم

ا  رپدرش   جزای اى  دهد و فرزندى ذره ي از روزى بترسيد كه پدرى جزاى فرزندش را نم

راين زندگى دنيا و شيطان فريبكار شما را فريب  بناب ، وعده خدا حق است. دهدي نم

و آنچه    ،كند يو خدا باران را نازل م  ، علم زمان قيامت پيش خدا است(  ۳۳.) ندهند 

داند در  ي و كسى نم  ،كند يداند فردا چه كارهايى م يداند و كسى نم ي ها است مدر رحم 

 ( ۳۴.) به راستى خدا دانا و حكيم است .  ميرد ي چه سرزمينى م

  

 (۳۲)سجده سوره     
 مكى و شامل سى آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

آيا  ( ۲.) اختيار همه مردم جهان است بدون شك نزول قرآن از طرف صاحب (  ۱.)الم 

بلكه قرآن حقيقت و از طرف    ،طور نيست محمد آن را سر هم كرده؟ اين :  گويند يم

ها نيامده بود  اى براى آن دهنده تا قومى را كه قبل از تو بيم   ،خداوند توست 

ها و زمين  خدا وجودى است كه آسمان (  ۳.) برحذر دارى، شايد راه صحيح را بشناسند 

و بعد بر عرش قرار  .  آفريد ( شش مرحله) ها است در شش روز و آنچه را كه ميان آن

كار زمين  ( ۴) ؟كنيديآيا توجه پيدا نم . ياور و شفيعى غير از او نداريد. گرفت

بعد در روزى كه مقدار آن به حساب شما هزار سال   ، كنديتدبير م  را از آسمان 

و مقتدر و مهربان    اشکار،او داناى غيب و ( ۵.) رود يبه سوى او باال م  ،است 

و آفرينش انسان را از   ، وجودى كه هر چه آفريده به بهترين شكل آفريده( ۶.) است 

بعد او را  ( ۸). بعد نسل او را از شيره آبى پست قرار داد( ۷.) گل شروع كرد 

كم  .   و براى شما گوش و چشم و دل قرار داد ، و از روح خود در او دميد ، ساخت

دوباره در    ،آيا وقتى ما در زمين ناپديد شديم: گفتند( ۹.) كنيد ي شكرگزارى م

فرشته  : بگو(  ۱۰.)ها منكر مالقات خداوندشان هستندخلقتى جديد درخواهيم آمد؟ آن 

برگردانده  گيرد و شما  پيش خدايجان شما را م ، مرگى كه بر شما گمارده شده

 ( ۱۱.)شويديم

  

  

اند  كاران سرشان را پيش خداوندشان به زير انداخته كاش موقعى را كه گناه  

خداوندا، ديديم و شنيديم، ما را برگردان تا كار صحيح  : گويندي كه م ، ديدىيم

كرديم، ولى  يم  خواستيم هر كسى را هدايتياگر م ( ۱۲.)كنيم، ديگر يقين داريم

پس به علت  (  ۱۳.)كنمي چيزى كه گفتم ثابت شد كه جهنم را از انسان و جن پر م

ما هم شما را    ؛عذاب جهنم را بچشيد  ، كه ديدن امروزتان را فراموش كرديداين 

فقط  (  ۱۴.) كرديد عذاب دايمى را بچشيد يايم و به علت كارهايى كه م فراموش كرده 

به سجده    شودي مها گفته  ند كه وقتى آيات ما به آن آور يكسانى به آيات ما ايمان م 

(  ۱۵.)ورزنديو تكبرى نم   ،گويند ي و به ستايش خداوندشان تسبيح م  ،افتند يم

و خداوندشان را با ترس و اميد  ( شوندي مبلند  )شود  ي پهلويشان از رختخواب جدا م

داند در  ي كس نمهيچ (  ۱۶.) كنند ي ايم انفاق مها ساخته و از آنچه روزى آن  ، خواننديم

ها  براى آن  ،كند يكه چشم را روشن م  ، هايىكند چه پاداش ي مقابل كارهايى كه م

ها با  كند؟ آن ي كه ايمان دارد مثل كسى است كه اطاعت نمي آيا كس(  ۱۷.) پنهان شده 

اما افرادى كه ايمان آوردند و كار صحيح كردند، به سبب  ( ۱۸.) هم مساوى نيستند 

اما  ( ۱۹.)شوندياند پذيرايى مدر آن جا گرفته  كردند در بهشتى كه ي كارهايى كه م

هر وقت كه بخواهند از آتش بيرون  . كه اطاعت نكردند جايشان آتش جهنم استي كسان

كه انكار  را عذاب آتشى  : شودي ها گفته مشوند و به آن يروند به آن برگردانده م 

 ( ۲۰.) كرديد بچشيد يم

  

  

شايد از   ، چشانيمي ها عذاب مه آن و حتمًا غير از عذاب بزرگ آخرت، در دنيا هم ب  

تر از كسى است كه آيات خداوندش به او  چه كسى ظالم ( ۲۱.)راه غلط خود برگردند 

ما به  (  ۲۲.) گيريم ي كاران انتقام مگفته شود و او از آن روبرگرداند؟ ما از گناه 

و ما تورات را راهنماى    .موسى كتاب داديم، بنابراين شكى در ديدار او مكن 

ما يقين    آياتچون استقامت به خرج دادند و به  ( ۲۳.)يل قرار داديماسرائي بن

ها رهبرانى بوجود آورديم كه به فرمان ما مردم را هدايت  داشتند، از آن 

خداوند تو حتمًا روز قيامت در مورد چيزهايى كه در آن اختالف  (  ۲۴.) كردند يم

هاى  نشده كه نسل آيا برايشان روشن  (  ۲۵.) ها قضاوت خواهد كرد داشتند، بين آن 

ها راه  هاى آن ها در خانه اين ( حاال)و    ،ها هالك كرديم بسيارى را قبل از اين

(  ۲۶) شنوند؟يهايى وجود دارد، آيا نم ؟ در اين كار عبرت (كننديزندگى م )روند  يم

وسيله آن گياهانى  و به   ،رانيم ياند كه ما باران را به سوى زمين خشك م آيا نديده 



(  ۲۷) بينند؟يخورند؟ آيا نمي حيواناتشان و خودشان از آن مآوريم كه  يبوجود م 

ايمان  : بگو( ۲۸)گوييد اين روز داورى كى خواهد بود؟ ياگر راست م :  گويند يم

ها ندارد و به  اى براى آن فايده (  روز قيامت ) ايمان در روز داورى يآوردن افراد ب 

ها هم  چون آن  ، بكشها رو برگردان و انتظار از آن (  ۲۹.) شود ي ها مهلتى داده نمآن 

 ( ۳۰.) كشند ي انتظار م

  

 (۳۳)سوره احزاب     
 مدنى و شامل هفتاد و سه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      

به  . ايمان و منافق اطاعت نكنياى پيغمبر، از عذاب خدا بترس و از افراد ب  

شود  يم و از آنچه از خداوندت به تو وحى (  ۱.)درستى كه خدا داناى حكيم است

به خدا  ( فقط)و  (  ۲.)كنيد باخبر استي مسلمًا خدا از كارهايى كه م. پيروى كن

كس دو قلب قرار  خدا در درون هيچ (  ۳.)چون توكل به خدا كافى است  ،توكل كن 

تو مثل مادر من هستى، مادر شما    کهگوييديها م و همسرانتان را كه به آن   ،نداده 

اين حرفى است كه زبانى  . ا نساختهپسرخواندگان شما را هم پسر شم . نساخته

به  ها را آن ( ۴.)دهدي گويد و راه صحيح را نشان ميخداوند حقيقت را م .  گوييد يم

اگر پدرانشان را  .  تر است كار پيش خدا عادالنه بخوانيد كه اين   پدرانشان نام 

در كارى كه اشتباهًا انجام  .  شما هستند   اندينى و يار  انشناسيد، برادري نم

دهيد  ي ولى در امورى كه عمدًا انجام م ، اشكالى بر شما وارد نيستايد داده 

پيغمبر به مؤمنين از خودشان سزاوارتر  (  ۵.)خدا آمرزنده و مهربان است.  مسؤوليد 

از نظر احترام و ازدواج و  ) مادر شما هستند ( مانند)همسران پيغمبر  .  است 

از مؤمنان و مهاجران  خويشاوندان نسبى  ( بردناز نظر ارث  )در كتاب خدا  (.  غيره

ها  به آن ) كه بخواهيد به دوستانتان احسانى كنيد به همديگر سزاوارترند، مگر اين 

 ( ۶.)اين در كتاب خدا نوشته شده(. هم سهمى از ارث بدهيد

  

  

  پسر  یوقتى را يادآورى كن كه از پيغمبران و تو و نوح و ابراهيم و موسى و عيس  

تا خدا درباره  ( ۷.) پيمان محكمى گرفتيم  ها و از آن   ،مريم پيمان گرفتيم 

ايمان عذاب پردردى  ي و براى افراد ب ،ها سؤال كند راستگويى افراد راستگو از آن 

اى افراد باايمان، نعمت خدا را بر خودتان يادآورى كنيد،  (  ۸.)آماده كرده است

ها باد و لشكريانى كه  آن وقتى كه لشكريانى به طرف شما آمدند و ما بر آن 

وقتى كه از باال و  (  ۹.)ديدي كرديد مي و خدا كارهايى را كه م  ،ديديد فرستاديم ي نم

رسيده    هاها به گلوها خيره شده و دل و آنگاه كه چشم   ،پايين به طرف شما آمدند 

آنجا بود كه افراد باايمان امتحان شدند  ( ۱۰.)كرديدي و به خدا گمان بد م  ،بود 

كه مرضى در دل داشتند گفتند  يين و كسان وقتى كه منافق ( ۱۱.) و به سختى لرزيدند 

ها  اى از آن وقتى كه عده (  ۱۲.) كه خدا و پيغمبرش فقط وعده دروغى به ما دادند 

اى از  و عده . پس برگرديد  ،اى مردم مدينه، جاى مقاومتى براى شما نيست :  گفتند 

  در صورتى   ، خانه ما حفاظى ندارد که گفتندي گرفتند و ميها از پيغمبر اجازه م آن 

اگر از اطراف  (  ۱۳.)خواستند فرار كننديها فقط م آن   ،حفاظ نبود ي ها بكه خانه آن 

كار را  خواستند كه از دين برگردند، اين ي ها مآمدند و از آن يها م شهر سراغ آن 

در صورتى كه قبالً با خدا  ( ۱۴.)كردنديكردند و مدت كمى در پذيرفتن آن درنگ م يم

و عهدى كه با خدا بستند مورد بازخواست   ، كنندعهد بسته بودند كه به دشمن پشت ن

 ( ۱۵.) گيرد ي قرار م

  

  

اى براى شما  اين فرار هرگز فايده ، شدن فرار كنيداگر از مرگ يا كشته : بگو 

اگر خدا  :  بگو(  ۱۶.) بريد ي و در اين صورت مدت كمى از زندگى بهره م  ،ندارد 

ا در برابر او حفظ  چه كسى شما ر ،بخواهد كه آسيبى يا رحمتى به شما برساند 

خدا كارشكنان شما و  (  ۱۷.) كنند ي ها غير از خدا يار و ياورى پيدا نمكند؟ آن يم

فقط عده كمى  .  شناسدي م  ،پيش ما بياييد   کهگفتندي كسانى را كه به برادرانشان م

آمد ترسناكى  وقتى پيش .  ورزند يدرباره شما بخل م ( ۱۸.)آيندي ها به جنگ ماز آن 

هايشان در حدقه دور  كه چشم ي كنند در حاليى كه به تو نگاه م بين يها را م بكند، آن 

چون خطر و ترس برطرف شود، با  .  كه بيهوشى مرگ بر او غلبه كرده يمثل كس   ،زند يم

ايد بخل  نسبت به غنيمتى كه به دست آورده . كننديزبان تند با شما برخورد م 

كار  كرده و اين  لذا خدا اعمالشان را نابود   ،اند ها ايمان نياورده آن .  دارند 

اند  هاى لشكريان مهاجم هنوز نرفته كنند كه دسته ي خيال م( ۱۹.) براى خدا آسان است 

نشين بودند و درباره  و اگر دوباره بيايند، دوست دارند كه كاش بين اعراب باديه 

و اگر در بين شما بودند فقط كمى   ، كردندي پرس و جو م(  از دور ) اخبار شما 



هايى كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند و  براى شما و آن  مسلماً (  ۲۰.) جنگيدند يم

وقتى افراد  ( ۲۱.)كنند، اعمال پيغمبر خدا بهترين سرمشق است يخدا را زياد ياد م 

اين همان چيزى است كه خدا و پيغمبرش  : گفتند  ،هاى مهاجم را ديدند باايمان دسته 

اين كار ايمان و تسليم  گفتند و يخدا و پيغمبرش راست م  . به ما وعده داده بودند

 ( ۲۲.)ها را زيادتر كردآن 

  

  

اى از افراد باايمان مردانى بودند كه به عهدى كه با خدا بستند وفا  عده  

ها منتظر هستند و عهدى كه بسته  اى از آن ها كشته شدند و عده اى از آن عده .  كردند 

را بدهد و اگر   تا خدا پاداش راستگويى افراد راستگو(  ۲۳.)عوض نكردند را بودند 

چون خدا آمرزنده و  .  ها را بپذيرد خواست، منافقين را عذاب كند يا توبه آن 

خدا كافران را با تمام خشمى كه داشتند برگرداند و به خيرى  ( ۲۴.)مهربان است

(  ۲۵.) باشد ي خدا قوى و مقتدر م. نياز كردي خدا مؤمنين را از جنگ ب.  نرسيدند 

هايشان  كه از مشركين پشتيبانى كردند از قلعه خداوند افرادى از اهل كتاب را 

ها را كشتيد و  اى از آن به طورى كه عده   ،پايين آورد و در دلشان وحشت ايجاد كرد 

كه در آن پا  را و زمين و خانه و اموالشان و زمينى ( ۲۶.)اى را اسير كرديد عده 

ر، به  اى پيغمب ( ۲۷.)خدا بر هر كارى توانا است.  نگذاشته بوديد به شما داد 

مند  خواهيد، بياييد تا شما را بهره ي اگر زندگى دنيا و زينت آن را م:  زنانت بگو 

و اگر خدا و پيغمبر و سراى آخرت را  ( ۲۸.)سازم و شما را به خوبى طالق دهم

اى زنان  ( ۲۹.) خواهيد، خدا براى نيكوكاران شما پاداش بزرگى آماده كرده يم

اين  .  شود يبرابر م دو عذاب او    ،كارى بكند شما كه كار زشت آش   ازپيغمبر، هر كدام 

 ( ۳۰.)كار براى خدا آسان است

  

  

پاداش او را    ،هر كدام شما كه مطيع خدا و پيغمبرش باشد و كار درست بكند  

اى زنان پيغمبر، شما  ( ۳۱.)ايمپرارزشى تهيه كرده   روزیِ دهيم و براى او يدوبار م 

  ، ر سخن گفتن با نرمى سخن نگوييدترسيد دياگر از خدا م   ،مثل زنان ديگر نيستيد

در  (  ۳۲.) به طور شايسته حرف بزنيد   .افتديكه در دلش مرضى است به طمع م ي چون كس

و نماز   ، گذشته خودنمايى نكنيد  جاهليتِ هايتان قرار بگيريد و مانند زمان  خانه 

  که خواهد يخدا م . را به پا داريد و زكات بدهيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت كنيد 

و آيات خدا  ( ۳۳.)را از شما اهل بيت از بين ببرد و شما را كامالً پاك كند  پليدى 

چون خدا دقيق و آگاه   ، شود ياد كنيدي و حكمت را كه در خانه شما خوانده م

باايمان و مطيع خداوند و صادق و صبور و  و مردان و زنان مسلمان (  ۳۴.) است 

كنند،  ي و خدا را بسيار ياد م  گير، كه عفت خود را حفظدهنده و روزه فروتن و زكات 

 ( ۳۵.)ها آمرزش و پاداش بزرگى آماده كردهخدا براى آن 

  

  

هيچ زن و مرد باايمانى در مقابل    ،وقتى خدا و پيغمبرش دستور كارى را دادند 

هر كس از دستور خدا و پيغمبرش سرپيچى كند  . دستور آنان از خود اختيارى ندارد

كه خدا به او نعمت  يتى را به ياد آور كه به كس وق (  ۳۶.) آشكارا گمراه شده است

و چيزى را  .  زنت را نگه دار و از خدا بترس   :داد و تو هم به او نعمت دادى گفتى 

در صورتى كه حق   ، ترسيدىيكردى و از مردم م يكرد در دلت مخفى م ي كه خدا آشكار م

داد، ما  وقتى زيد از همسرش كام گرفت و او را طالق  . اين است كه از خدا بترسى

ها كام  او را به همسرى تو درآورديم تا در صورتى كه پسرخواندگان مؤمنين از آن 

ها را طالق دادند، اشكالى براى مؤمنين در ازدواج با آنان وجود  گرفتند و آن 

اشكالى بر پيغمبر در چيزى كه  (  ۳۷.) گرفتيفرمان خدا بايد صورت م .  نداشته باشد 

خدا است كه قبالً در ملل  ( روش) اين سنت .  ارد خدا براى او واجب كرده وجود ند

كه پيام خدا را  ي كسان( ۳۸.)فرمان خدا روى حسابى دقيق است. گذشته وجود داشته

دانند كه  ي ترسند، مي كس جز خدا نمترسند و از هيچ ي رسانند و از خدا ميبه مردم م 

.  نيست يك از مردان شما  محمد پدر هيچ (  ۳۹.) خدا براى رسيدگى به حساب كافى است 

اى افراد  ( ۴۰.)داندي ولى فرستاده خدا و خاتم پيغمبران است و خدا هر چيزى را م

و صبح و شب او را به پاكى ستايش  ( ۴۱.)باايمان، خدا را زياد ياد كنيد

فرستند تا شما را از تاريكى درآورده  يخدا و فرشتگانش بر شما درود م ( ۴۲.)كنيد

 (۴۳.) مؤمنين مهربان است و خدا نسبت به    ،و به روشنايى برسانند

  

  

ها پاداش  و خدا براى آن   ،آمدشان سالم است كنند خوش يروزى كه او را مالقات م  

اى پيغمبر، ما تو را فرستاديم تا به اذن خدا شاهد  ( ۴۴.)ارزشمندى آماده كرده 



و    ۴۵.)كننده به سوى خدا و چراغ تابناكى باشىدهنده و دعوت دهنده و بيم و مژده 

و از كافرين و  ( ۴۷.)ؤمنين مژده بده كه فضل بزرگى از طرف خدا دارندبه م( ۴۶

خدا براى  . منافقين اطاعت نكن و به آزارشان اهميت نده و بر خدا توكل كن 

اى افراد باايمان، اگر با زنان مؤمن ازدواج  (  ۴۸.) رسيدگى به كارهايت كافى است 

اى كه  را طالق داديد، عده  ها ها همخوابگى كنيد آن كه با آن كرديد و قبل از اين 

مند و به خوبى رها  ها را بهره آن . ها نيستحساب آن را داشته باشيد بر عهده آن 

و كنيزانت را    ، اىها را داده اى پيغمبر، ما زنانت را كه مهريه آن ( ۴۹.)كنيد

كه با تو  رااى و دخترعمو و دخترعمه و دختردايى و دخترخاله   ،كه خدا نصيبت كرده 

و زن مؤمنى كه خودش را بدون مهريه به   ، براى تو حالل كرديم ، اندكرده   مهاجرت

اين حكم آخر فقط  . در صورتى كه پيغمبر بخواهد با او ازدواج كند ، پيغمبر ببخشد

دانيم براى مؤمنين در مورد همسران و  يما م .  به تو اختصاص دارد نه به مؤمنين 

لى نباشد و مسلمًا خدا آمرزنده و  تا بر تو اشكا ، ايمكنيزانشان چه دستورى داده 

 ( ۵۰.)مهربان است

  

  

و هر كدام را كه خواستى پيش    ،نوبت هر يك از زنانت را كه بخواهى عقب بيانداز  

جويى كردى و دوباره  طور هر كدام از زنات را كه از او كناره همين . خود جا بده

خاطر اين است كه چشم  كار به اين . كار اشكالى براى تو نداردخواستى بپذيرى، اين 

خدا  .  ها دادى راضى باشند ها روشن شود و غصه نخورند و همه به آنچه به آن آن 

بعد از اين هيچ زنى  ( ۵۱.)خدا دانا و بردبار است. دانديآنچه در دل شما است م

را هم ندارى،  ( جايگزين كردن زنى با زن ديگر ) بر تو حالل نيست و حق تبديل زن 

خدا مراقب هر  .  كه مالك شدىا تو را به شگفت آورد، مگر آنان ههر چند زيبايى آن 

هاى پيغمبر شويد كه  اى افراد باايمان، فقط موقعى وارد خانه ( ۵۲.)چيزى است

كه منتظر آمدن غذا  بدون اين   ،براى غذا خوردن به شما اجازه داده شده باشد 

خارج شويد و   ولى وقتى از شما دعوت شد وارد شويد و پس از خوردن غذا.  باشيد 

ولى از شما خجالت    ،كند ياين كار پيغمبر را ناراحت م . كردن نباشيددنبال صحبت 

ها چيزى  و وقتى از زن  . كشدي كشد كه بگويد، ولى خدا از گفتن حقيقت خجالت نميم

.  ها بهتر است اين براى پاكى دل شما و دل آن . خواستيد از پشت پرده بخواهيد

و با زنان پيغمبر بعد از  .  راحتى پيغمبر خدا شويد سزاوار شما نيست كه باعث نا 

اگر چيزى را آشكار يا  (  ۵۳.) او ازدواج نكنيد، اين كار پيش خدا گناه بزرگى است 

 ( ۵۴.) داند ي خدا هر چيزى را م  ،مخفى كنيد 

  

  

در مورد پدران و فرزندان و برادران و پسربرادر و پسرخواهر و زنان و   

از  (.  حجاب باشند  بدونها كه جلو آن ) ارد نيست ها و كنيزانشان اشكالى بر آن 

خدا و فرشتگانش بر  (  ۵۵.) چون خدا شاهد هر چيزى است  ،نافرمانى خدا بترسيد 

اى افراد باايمان، بر پيغمبر درود بفرستيد و كامالً  .  فرستنديپيغمبر درود م 

كنند، خدا  يكه خدا و پيغمبرش را اذيت م ي كسان( ۵۶.)تسليم دستورهاى او باشيد

ها  اى براى آن كند و عذاب خواركننده ي ها را در دنيا و آخرت از رحمت خود دور مآن 

كه كار زشتى  افرادى كه مردان و زنان مؤمن را، بدون آن (  ۵۷.) آماده ساخته 

اى پيغمبر،  ( ۵۸.)اند كنند تهمت و گناه روشنى به گردن گرفته يباشند، اذيت م كرده 

.  هاى خود را به خود گيرندبگو كه پوشش  به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنين 

خدا آمرزنده و  . اين كار بهتر است تا شناخته شوند، و مورد اذيت قرار نگيرند

اگر منافقين و افرادى كه سوءنيتى دارند و اراجيف گويان در  ( ۵۹.)مهربان است

  ،ها مبارزه كنى داريم كه با آن ي تو را بر آن م ، شهر دست از كار خود برندارند

ملعون خواهند بود و هر جا كه  ( ۶۰.)مانند يعد فقط مدت كمى در شهر كنار تو م ب

خدا در مورد  (  سنت و طرز عمل) اين روش (  ۶۱.) شوند ي پيدا شوند دستگير و كشته م

 ( ۶۲.)كنىي و تغييرى در سنت خدا پيدا نم  ،كسانى است كه قبالً از دنيا رفتند 

  

  

از كجا  . علم آن فقط پيش خدا است:  بگو .  كنند ي مردم درباره قيامت از تو سؤال م 

ايمان را از رحمت خود دور  يخدا افراد ب (  ۶۳.) دانى شايد قيامت نزديك باشد يم

هميشه در آن خواهند بود و  (  ۶۴.) ها جهنم سوزان را آماده كرده كرده و براى آن 

  ،شود يروزى كه صورتشان در آتش برگردانده م (  ۶۵.) كنند ييار و ياورى پيدا نم 

خواهند  )و گفتند  ( ۶۶.)كرديمي اى كاش ما از خدا و پيغمبر اطاعت م:  د گوينيم

ها ما را گمراه  خداوندا ما از آقايان و بزرگانمان اطاعت كرديم، آن (: گفت 

ها را هر چه بيشتر از  ده و آن ب ها را چندبرابر خداوندا، عذاب آن (  ۶۷.) كردند 

كه موسى را اذيت  ي ساناى افراد باايمان، شما مثل ك (  ۶۸.)رحمت خود دور ساز



زدند مبرا ساخت و پيش خدا  ي اش مهايى كه درباره خدا او را از حرف . كردند نباشيد

اى افراد باايمان، از نافرمانى خدا بترسيد و حرف درست  (  ۶۹.) آبرومند بود 

كه  يكس .  تا خدا كارهاى شما را اصالح كند و گناهان شما را بيامرزد (  ۷۰.) بزنيد 

ها  مانت را به آسمان اما  ( ۷۱.)طاعت كند قطعًا موفق شده استاز خدا و پيغمبرش ا

گرفتن آن خوددارى  ها از به عهده ولى آن  ، ها عرضه كرديمو زمين و كوه 

چون انسان ظالم و   ، ولى انسان آن را به عهده گرفت  وازاين کارترسيدند،كردند 

توبه مردان  تا خدا مردان و زنان منافق و مشرك را عذاب كند و  (  ۷۲.) نادان است 

 ( ۷۳.) خدا آمرزنده و مهربان است . و زنان مؤمن را بپذيرد

  

 ( ۳۴)سوره سبا     
 مكى و شامل پنجاه و چهار آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ها و هر چه در  ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به خدا دارد كه هر چه در آسمان 

و او حكيم و آگاه    ،تايش اختصاص به او دارد و در آخرت هم س  ،زمين است مال اوست 

و آنچه از آسمان   ، آيدي و آنچه از آن بيرون م  ،رود يآنچه در زمين فرو م ( ۱.) است 

(  ۲.) و مهربان و آمرزنده است  ، دانديرود را ميآيد و آنچه در آن باال م يپايين م 

يب را  به خداوندم كه غ: بگو.  قيامت براى ما نخواهد آمد : ايمان گفتند يافراد ب 

ها و نه در  اى نه در آسمان و به اندازه ذره   ،داند قسم كه سراغ شما خواهد آمد يم

كه در  ترى از آن وجود ندارد مگر اين تر و بزرگ و كوچك   ،زمين از او مخفى نيست

كه ايمان آوردند و عمل درست كردند پاداش  يتابه كسان ( ۳.)كتابى روشن ثبت است

كه سعى در باطل جلوه دادن  يكسان (  ۴.) زشى دارند ها آمرزش و روزى پرارآن .  دهد 

دانشمندان متوجه  ( ۵.) عذابى پردرد دارند   ،آيات ما كردند تا ما را عاجز كنند 

و به راه خداوند توانا   ، هستند كه قرآنى كه از خداوندت به تو نازل شده حق است

يم كه  آيا مردى را به شما نشان بده : كفار گفتند( ۶.) كند ي و ستوده راهنمايى م

دهد كه وقتى از هم متالشى شديد دوباره در خلقت جديدى در خواهيد  ي به شما خبر م

 ( ۷) آمد؟

  

  

گويد يا ديوانه  ي هايى را به هم بافته و از قول خدا مدروغ( او:  گويند يم ) 

كه به آخرت ايمان ندارند در عذاب و گمراهى  ي طور نيست، بلكه كساناين .  است 

ها و پشت سرشان است  جه آسمان و زمينى كه جلوى آن آيا متو( ۸.) زيادى هستند 

هايى از آسمان بر  بريم يا سنگ ي ها را در زمين فرو ماند؟ اگر بخواهيم آن نشده 

اى وجود  كننده اى براى هر بنده توبه در اين امور قطعًا نشانه.  اندازيم يسرشان م 

ها و اى  ى كوه ا ( :و گفتيم )  ،ما از طرف خودمان به داود برترى داديم (  ۹.)دارد

زره    (: و گفتيم)( ۱۰)، و آهن را براى او نرم كرديم.  صدا شويد پرندگان با او هم 

من كارهايى را  . و كار صحيح بكنيد   ،گيرى كنهاى آن را درست اندازه حلقه و بساز  

و باد را رام سليمان كرديم كه رفتن صبحگاه آن به  (  ۱۱.)بينميكنيد م ي كه م

و چشمه مس را    ،اش به اندازه راه يك ماهه ت شبانه اندازه يك ماه بود و برگش 

ها به فرمان خداوندش پيش او كار  ياى از جن و عده  ،براى او روان ساختيم 

عذاب آتش سوزان    ،كرد يها كه از دستور ما سرپيچى م به هر كدام از آن .  كردند يم

ها و  ها و مجسمه از پرستشگاه   ،خواستي براى او هر چه م( ۱۲.)چشانديمي را م

اى آل داود،  . ساختندي م  ،هاى بزرگ به زمين چسبيده هاى بزرگ مثل حوض و ديگ كاسه 

چون مرگ او را  (  ۱۳.) شكرگزارى كنيد كه عده كمى از بندگان من شكرگزار هستند 

خورد افراد را بر مرگش آگاه  ي اى كه عصاى او را مفقط موريانه   ،مقرر داشتيم 

آور  دانستند در عذاب خفت ياگر غيب م  .جنيان دانستند كه مرده   ،چون افتاد . ساخت

 ( ۱۴.) ماندند ي نم

  

  

دو باغ در طرف راست و چپ  . اى وجود داشتبراى مردم سبا در منازلشان نشانه  

از روزى خداوندتان بخوريد و شكر او را به جا آوريد، در  :  گفتيم . داشتند

كن  سيل بنيان بنابراين    ،ها قبول نكردند آن ( ۱۵.)سرزمينى پاك و خداوندى آمرزنده

گز و  هاى تلخ و شوره هايشان را به دوباغى كه ميوه باغ . ها فرستاديم را بر آن 

آيا غير  .  اين مجازات به سبب كفرشان بود (  ۱۶.) مقدار كمى سدر داشت تبديل كرديم 

ها و شهرهايى  بين آن ( ۱۷)كنيم؟ يناشناس را مجازات م از اين است كه ما افراد حق 

ه بوديم شهرهايى نزديك به هم قرار داديم و رفت و آمد  ها بركت داد كه به آن 

ها و روزها با آرامش خيال رفت و  ها شب در آن :  گفتيم . ها را مقرر كرديمميان آن 

خداوندا، بين سفرهاى ما فاصله بيانداز و به خودشان ظلم  : گفتند ( ۱۸.)آمد كنيد



ور كامل پراكنده  ها را به ط ها را موضوع صحبت افراد ساختيم و آن آن .  كردند 

شيطان  ( ۱۹.)در اين كار عبرتى براى هر فرد صبور و سپاسگزار وجود دارد.  كرديم 

اى  ها از شيطان پيروى كردند، غير از عده آن .  ها ثابت كرد گمانش را در مورد آن 

ها نداشت، اين كار براى اين است كه  شيطان تسلطى بر آن(  ۲۰.)از افراد باايمان

خداوند تو حافظ  . كه شك دارد تشخيص بدهيم يايمان دارد از كس كسى را كه به آخرت 

كنيد به كمك  ياى حساب مكسانى را كه غير از خدا كاره :  بگو(  ۲۱.) هر چيزى است 

ها و زمين اختيار چيزى را ندارند و  اى در آسمان ها به اندازه ذره آن .  بخوانيد 

 ( ۲۲). ها مددكار خدا نيستها شركتى ندارند و كسى از آن در آن 

  

  

.  كه خودش درباره او اجازه دهد ي اى ندارد مگر براى كسشفاعت پيش خدا فايده 

خداوند شما چه گفت؟  : گويندي ها مها برطرف شود به آن وقتى كه ترس از دل آن

ها و  چه كسى از آسمان : بگو(  ۲۳.) و خدا واال و بزرگ است  ، حقيقت را گفت:  گويند يم

ما يا شما بر هدايت يا گمراهى واضحى  .  خدا : دهد؟ بگوي زمين به شما روزى م

ايم مورد بازخواست قرار  شما درباره گناهانى كه ما كرده : بگو(  ۲۴.) هستيم 

:  بگو ( ۲۵.)شويمينمكنيد بازخواست يم شماو  ما هم درباره كارهايى كه  ، گيريدي نم

او قاضى  .  كند ي كند و بين ما به حق قضاوت مي اختيارمان همه ما را جمع مصاحب 

.  ايد به من نشان دهيد كسانى را كه شريك خدا ساخته : بگو ( ۲۶.)نايى استدا

ما تو را  (  ۲۷.)كنيد نيست، بلكه او خداى توانا و حكيم استيطور كه فكر م اين 

ايم، ولى بيشتر مردم اين را  دادن و هشداردادن به همه مردم فرستاده براى مژده 

(  ۲۹)وعده چه وقت خواهد بود؟  گوييد اين ي اگر راست م: گوينديم ( ۲۸.)دانندي نم

افتيد يا از آن جلو  يبراى شما روزى قرار است كه ساعتى از آن عقب نم :  بگو 

ما هرگز به اين قرآن و به آنچه قبل از آن  :  ايمان گفتند يافراد ب(  ۳۰.) زنيد ي نم

كاش موقعى را كه افراد ظالم در مقابل خداوندشان  . آوريمينازل شده ايمان نم 

كنند، زيردستان به  يها با برخى گفتگو م ديدى كه بعضى از آن ي اند مايستاده 

 ( ۳۱.)آورديمياگر شما نبوديد ما ايمان م : گويندي گردنكشان م

  

  

ما از شما    ،آيا وقتى هدايت براى شما آمد: گويندي گردنكشان به زيردستان م 

زيردستان به گردنكشان  (  ۳۲.) كار بوديدجلوگيرى كرديم؟ شما خودتان گناه 

بازى شب و روز شما بود كه ما را مشرك كرد، آن  طور نيست، بلكه حقه اين :  ويند گ يم

و  . كرديد كه منكر خدا شويم و براى او شريكانى بسازيميوقتى كه به ما امر م 

ها را به گردن  و غل   ،كنند ي چون عذاب را ببينند، پشيمانى خود را در دل پنهان م

ها  كردند به آن ياز جزاى كارهايى كه مآيا جزايى غير  .  گذاريم يايمان م يافراد ب 

كه قدرتمندان و  به شهرى نفرستاديم مگر اينراما هيچ پيغمبرى ( ۳۳)شود؟ ي داده م

ما  : گفتند(  ۳۴.)كه شما داريد قبول نداريمرا ما رسالتى  : ثروتمندان آن گفتند

(  روزى ) خداوند من رزق :  بگو ( ۳۵.)مال و فرزند بيشترى داريم و عذاب نخواهيم شد

ولى بيشتر مردم اين را   ، كنديكه بخواهد زياد يا كم م يرا براى هر كس 

مگر   ، مال و فرزند شما چيزى نيست كه شما را به ما نزديك كند( ۳۶.)دانندي نم

خاطر كارهايى كه  ها بهآن .  كه ايمان داشته و عمل درست كرده باشد يمال و اوالد كس 

افرادى  ( ۳۷.)خاطر هستندهشت آسوده هاى باند پاداش دوبرابر دارند و در غرفه كرده 

خداوند  : بگو(  ۳۸.)شونديكنند در عذاب حاضر م ي كه در باطل ساختن آيات ما كوشش م

هر چيزى را  . كنديمن روزى را براى هر كس از بندگانش كه بخواهد زياد يا كم م 

 ( ۳۹.) دهندگان است ي او بهترين روز.  دهد ي خدا عوض آن را به شما م  ،كه انفاق كنيد 

  

  

ها شما را  آيا اين :  گويد ي كند، به فرشتگان ميها را جمع م روزى كه خدا همه آن  

.  هانه آن   ،تو پاكى، تو ياور ما هستى :  گويند يفرشتگان م (  ۴۰) كردند؟يبندگى م 

امروز  (  ۴۱.) ها ايمان داشتندكردند و بيشترشان به جن يها را بندگى مها جن آن 

عذاب  :  گوييم يكنندگان مو به ظلم   ،رندبعضى از شما براى بعضى نفع و ضررى ندا 

ها خوانده  وقتى آيات روشن ما بر آن ( ۴۲.)شديد بچشيديآتشى را كه منكر آن م

پرستيدند  ي خواهد شما را از آنچه پدرانتان مي اين مردى است كه م: گويندي م  ،شود 

كافران وقتى حق  .  ها دروغى است كه سر هم شده اين حرف : گويند يو م . باز دارد

هايى  ها كتاب ما به آن ( ۴۳.)اين فقط سحر واضحى است: گوينديها بيايد م آن براى  

ها  ها هشدار دهد براى آن و قبل از تو كسى را كه به آن   ،نداده بوديم كه بخوانند 

ها به  اين . ها بودند نيز انكار كردندكه قبل از آن يكسان ( ۴۴.)نفرستاده بوديم

ها پيغمبران مرا انكار  اند، آن رسيده ها داده بوديم نيك دهم چيزى كه به آن

كه   ، كنمي من شما را به يك كار سفارش م:  بگو ( ۴۵)كردند، مجازات من چطور بود؟ 



.  رفيق شما ديوانه نيست . دوتايى يا يكنفره براى خدا بلند شويد و بعد فكر كنيد

هر مزدى كه من  : بگو ( ۴۶.)دهدي او فقط قبل از رسيدن عذاب شديد به شما هشدار م

براى خودتان است، مزد من بر عهده خداست، خدا شاهد هر كارى    ،ام ز شما خواسته ا

 ( ۴۸.)ها استگويد، او داناى غيب يخداوند من حقيقت را م : بگو(  ۴۷.) است 

  

  

اگر من  : بگو(  ۴۹.)گردديتواند كارى كند و برنم ي حق آمد و باطل ديگر نم: بگو 

هدايت شوم به سبب چيزى است كه    و اگر ام، شده گمراه شوم بر ضرر خودم گمراه  

كاش آن وقتى را كه  ( ۵۰.)خدا شنوا و نزديك ما است. كنديخداوندم به من وحى م 

ها را  ديدى، راه گريزى وجود ندارد و از جاى نزديكى آن ي شوند ميدچار وحشت م 

توانند از راه دور به آن  يچگونه م . به آن ايمان آورديم:  گويندي م(  ۵۱.) گيرند يم

شدند و از راه دور به غيب  يدر صورتى كه قبالً منكر آن م (  ۵۲)؟ دا كننددسترسى پي 

طور كه قبالً  همان . ها و آنچه ميل دارند فاصله ايجاد شد بين آن (  ۵۳.) زنند ي تهمت م

 ( ۵۴.)ها در شك و ترديد بودندها شد، آنبا امثال آن 

  

 

 (۳۵)سوره فاطر     
 مكى و شامل چهل و پنج آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

خدايى  .  ها و زمين است ستايش و بزرگداشت فقط مخصوص خداست كه آفريننده آسمان  

كه فرشتگان را رسول قرار داد، فرشتگانى كه داراى دو بال و سه بال و چهار بال  

كند، چون خدا بر هر كارى  يو در آفرينش هر چه بخواهد زياد م   ،هستند 

كه بتواند جلوى آن  ي كه خدا براى مردم باز كند، كسرا ى  دِر هر رحمت ( ۱.) تواناست 

تواند آن  يو جلوى هر چيز را كه بگيرد، كسى غير از او نم . را بگيرد وجود ندارد 

اى مردم، نعمت خدا را بر خودتان به ياد  ( ۲.) را بفرستد، او توانا و حكيم است 

دهد؟  ي وزى مداشته باشيد، آيا خالقى غير از خدا از آسمان و زمين به شما ر

كه در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى كنيد و از دستورهايش بدون  ي كس)معبودى  

 ( ۳)شويد؟ يغير از او نيست، چگونه منحرف م (  چون و چرا پيروى كنيد

  

  

كنند، بدان كه پيغمبران قبل از تو نيز به  ي اگر تو را به دروغگويى متهم م 

اى مردم، وعده  (  ۴.) شود يا برگردانده م و تمام كارها به خد  ، دروغگويى متهم شدند

شيطان دشمن  (  ۵.) خدا حق است، زندگى دنيا و شيطان فريبكار شما را فريب ندهد 

خواند تا  ي او دار و دسته خود را به كمك م.  شما است، او را دشمن خود بدانيد 

كه ايمان  ي كه منكر شدند، عذاب سختى دارند و كسانيكسان ( ۶.) ازاهل آتش باشند 

كه كار بدش  ي آيا كس(  ۷.)و عمل صحيح كردند، آمرزش و پاداش بزرگى دارندآوردند  

؟  (طور نيست مثل كسى است كه اين )پندارد  ي در نظرش زينت داده شده و آن را خوب م

كند، جانت  ي كند و هر كس را كه بخواهد هدايت ميخدا هر كس را كه بخواهد گمراه م 

(  ۸.)دانديكنند م يا كارهايى را كه م خد.  ها از دست نرود خاطر افسوس به حال آن به 

خدا وجودى است كه بادها را فرستاد تا ابرها را به حركت درآورد و آن را به  

شدن  زنده . وسيله آن زمين را بعد از مردنش زنده كرديمسرزمين مرده رانديم و به 

بداند كه تمام عزت به    ،خواهد يكه عزت م يكس (  ۹.)طور استمردگان در قيامت هم اين 

.  برد يو كار صحيح آن را باال م  ، رودي سخن پاك به سوى او باال م.  دا اختصاص دارد خ

(  ۱۰.) رود يهايشان از بين م عذاب سختى دارند و حيله  ، كشنديهاى بد مكه نقشه ي كسان

هيچ  .  آنگاه شما را همسر هم ساخت   ،خدا شما را از خاك و بعد از نطفه خلق كرد

شود  ي كس زياد و كم نمو عمر هيچ   ،اطالع او   زايد مگر باي شود و نمي زنى آبستن نم

 (۱۱.) اين كار براى خدا آسان است .  كه در كتابى ثبت است مگر اين 

  

  

دو دريا با هم مساوى نيستند، اين يكى شيرين و گوارا است و آن يكى تلخ و   

كنيد در  يو از آن زيورى كه بر تن م  ،خوريد يها گوشت تازه م از هر كدام آن .  ر شو

كه مخارج زندگى را به دست بياوريد  بينى كه براى اين يو كشتى را م.  آوريد يم

كند و روز  يشب را داخل روز م ( ۱۲.)شكافد، شايد شما سپاسگزارى كنيديها را م آب 

و خورشيد و ماه را مسخر كرده كه هر يك تا مدت معلومى حركت   ، را داخل شب

و   ، يى هم مال او استاختيار شما است و فرمانروا اين خداست كه صاحب .  كند يم

حتى به اندازه پوست   ، خوانيد اختياردار چيزىيكسانى را كه غير از او به كمك م 

و    ،شنوند ينم   راها را صدا بزنيد صداى شما اگر آن ( ۱۳.)هسته خرمايى هم نيستند



كس  و هيچ   ،شوند يو روز قيامت منكر شرك شما م  ، دهندياگر بشنوند جوابتان را نم 

اى مردم، شما به خدا احتياج داريد،  ( ۱۴.)كندي را خبردار نممثل خداى آگاه تو  

برد و  ياگر بخواهد شما را از بين م ( ۱۵.) نياز و ستوده است يدر صورتى كه خدا ب 

كس بار  هيچ ( ۱۷.) كار براى خدا سخت نيست اين ( ۱۶.)آوردياى بوجود مافراد تازه 

است ديگران را براى  كه بار گناهش سنگين  ي و اگر كس ، داردي گناه ديگرى را برنم

اى از بارش  كس هر چند قوم و خويش او باشد ذره برداشتن آن به كمك بخواند، هيچ 

ترسند  ي كه در نهان از خداوندشان مدهی هشدار می تو فقط كسانى را  . دارديرا برنم 

و بازگشت همه   پاک شده،هر كس پاك شد به نفع خودش . دارنديو نماز را به پا م 

 ( ۱۸.)به سوى خدا است

  

  

تاريكى و روشنى هم با هم مساوى  (  ۱۹.) كور و بينا با هم مساوى نيستند  

ها  ها و مرده زنده ( ۲۱.)سايه و حرارت آفتاب هم با هم مساوى نيستند( ۲۰.)نيستند

و تو    ،فهماند يكه بخواهد حرف را م يخدا به هر كس .  هم باهم مساوى نيستند

تو فقط  ( ۲۲.)را بفهمانى كه مرده و در قبر است حرفي توانى به كسي نم

در  . فرستاديم هشداردادندادن و  ما تو را به حق براى مژده ( ۲۳.)اىهشداردهنده 

اگر منكر رسالت تو  (  ۲۴.) ها هشدار بدهد وجود داشته كه به آن ي بين هر امتى كس

كه معجزه و   ، ها بودند منكر پيغمبرانشانكسانى هم كه قبل از آن  ، شونديم

و منكران را دچار عذاب  ( ۲۵.)شدند ،آوردند ي ها مشن براى آن ها و كتاب رو نوشته 

بينى كه خدا باران را از آسمان نازل  ي آيا نم( ۲۶)كردم، عذاب من چگونه بود؟ 

و    ،هاى آن با هم تفاوت دارد بوجود آورديم هايى كه رنگ وسيله آن ميوه كرد و به 

طور مردم و  همين (  ۲۷) ؟هاى مختلف دارند هاى سفيد و سرخ و سياه و رنگ ها رگه كوه 

از بين مردم فقط افراد دانا از  .  هاى مختلف دارند حيوانات و چهارپايان كه رنگ 

كه كتاب خدا  ي كسان(  ۲۸.) ترسند، چون خدا توانا و آمرزنده است ي نافرمانى خدا م

ايم پنهان و  ها كرده دارند و از آنچه روزى آن ي خوانند و نماز را به پا مي را م

تا خدا پاداش  ( ۲۹.) به تجارتى اميد دارند كه ضرر ندارد  ، كننديآشكار انفاق م 

ها بيافزايد، چون خدا  ها را بطور كامل بدهد و از فضل خودش بر پاداش آن آن 

 ( ۳۰.)آمرزنده و قدرشناس است

  

  

خدا  . كندي هاى قبلى را تصديق مهر چه از كتاب به تو وحى كرديم حق است و كتاب  

بعد كتاب را به بندگان برگزيده  ( ۳۱.)بيند ي د و آن را ماز كار بندگانش خبر دار 

ها  اى از آن كردند و عده يها به خودشان ظلم م اى از آن ولى عده  ، خودمان داديم

ها به فرمان خدا در كارهاى خير بر ديگران پيشى  اى از آن رو بودند و عده ميانه 

ى است كه وارد آن  ها بهشت جاويدپاداش آن ( ۳۲.)گرفتند، اين فضل بزرگى استيم

شوند و لباسشان در بهشت حرير  يشوند و با دستبندهاى طاليى و مرواريد آراسته م يم

ستايش فقط شايسته خداست كه غم را از ما دور كرد، چون  : گويندي و م(  ۳۳.) است 

خدايى كه ما را از فضل خودش وارد سراى  ( ۳۴.)خداوند ما آمرزنده و قدرشناس است

ولى آتش جهنم براى كسانى  (  ۳۵.) رسد يرنج و خستگى به ما نمجاويد كرد كه در آن  

شود، ما افراد  يها هم كم نم ميرند و عذاب آن ياست كه منكر شدند، در آن نم 

زنند كه  ي ها در آتش جهنم فرياد مآن( ۳۶.)كنيميطور مجازات م نشناس را اين حق 

كرديم كار  يه م خداوندا، ما را از اين جا بيرون ببر، بعد از اين برخالف آنچه ك

آيا به شما آنقدر عمر نداده بوديم كه   ( :شود يها گفته م به آن  ) .كنيم ي درست م

كه بايد متوجه شوند، متوجه بشوند و هشداردهنده هم براى شما آمد؟ پس  ي كسان

ها  خدا غيب آسمان ( ۳۷.)كنند ياورى نخواهند داشتيكه ظلم م يكسان   ،عذاب را بچشيد 

 ( ۳۸.)داندي هاست مدر دل   او آنچه. دانديو زمين را م 

  

  

كه انكار كرد اين  ي كس. او وجودى است كه شما را در زمين جانشين گذشتگان كرد 

و    ،كند يو كفر افراد كافر فقط به خشم خداوندشان اضافه م  ،كفر به ضرر خودش است 

نظر شما درباره شريكانى  :  بگو ( ۳۹.)كند يها اضافه م كفر كافرين فقط به ضرر آن 

خواهيد چيست؟ به من  ي ها كمك مو به جاى خدا از آن   ،ايد دا درست كرده كه براى خ 

ها در خلقت  كه آنيا اين   ،اند ها چه چيزى در زمين خلق كرده نشان دهيد كه آن 

ها حاال دليلى از  ايم و آن ها كتابى داده اند؟ آيا به آن ها شريك خدا بوده آسمان 

خدا  ( ۴۰.)دهندييكديگر وعده دروغ م بلكه ستمكاران به ، طور نيستآن دارند؟ اين 

و اگر نابود شوند، كسى بعد از خدا   ، كندي آسمان و زمين را از نابودى حفظ م

ها را  ترين قسم سخت ( ۴۱.)خدا بردبار و آمرزنده است.  ها را نگهدارد تواند آن ي نم

ها هدايت  هابيايد بيشتر از همه امت به خدا خوردند كه اگر پيغمبرى براى آن 



ها را اضافه  ها آمد، فقط نفرت آن اى براى آن ولى وقتى هشداردهنده  ، دشون يم

هاى بدى بود كه داشتند، در  ها در زمين و نقشه اين كار به سبب تكبر آن (  ۴۲.) كرد 

آيا غير از اين است كه  .  گيرد ي صورتى كه نقشه بد فقط دامن طراحان آن را م

رز كار خدا هيچگاه تغييرى  كشند كه با گذشتگان شده؟ در ط ي انتظار كارى را م

آيا در زمين  ( ۴۳.) كنى يكنى و هرگز در طرز كار خدا دگرگونى پيدا نم يپيدا نم 

ها بودند چه بود؟ افرادى كه  كه قبل از آن ي نگشتند تا ببينند عاقبت كار كسان

ها و زمين خدا را عاجز  هيچ چيز در آسمان .  ها بود نيروهايشان بيشتر از آن 

 ( ۴۴.)ا و توانا استكند، چون او داني نم

  

  

كرد، جاندارى روى  ي كردند دچار عذاب ميخاطر كارهايى كه م اگر خدا مردم را به  

وقتى  .  اندازد يولى عذابشان را تا مدت معينى عقب م  ، گذاشتي زمين باقى نم

 ( ۴۵.) مهلتشان به سر رسيد، خود خدا به كار بندگانش بينا است 

  

 

 ( ۳۶)سوره يس     
 شتاد و سه آيه مكى و شامل ه    

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

(  ۴تا   ۲.)قسم به قرآن حكيم، كه تو از پيغمبرانى و در راه راست هستى( ۱.) يس  

تا به قومى هشدار دهى كه به  ( ۵.) نزول قرآن از طرف خداوند تواناى مهربان است 

ها  تر آن سخن خدا درباره بيش ( ۶.) و غافل هستند ، پدرانشان هشدارى داده نشده

ايم كه  نهاده (  قيد و بند) ما بر گردنشان غل ( ۷.) آورند يثابت شده كه ايمان نم

كه پيش پاى خود را  . ) هايشان رسيده و سرشان به طرف باال استتا چانه 

ها  و چشم آن   ،ايم ها هم سدى قرار داده ها سدى و پشت آن و جلوى آن ( ۸(.) بينندي نم

ها فرقى ندارد، چه  براى آن (  ۹.)بينندياين نم بنابر  ، ايماى پوشاندهرا با پرده 

دهى  يتو فقط كسى را هشدار م (  ۱۰.) آورند ي ها هشدار بدهى چه ندهى ايمان نمبه آن 

خداوند رحمان  ( نافرمانى ) از (  از صميم قلب ) كه از قرآن پيروى كند و در نهان 

ها را  ه ما مرد( ۱۱.) بترسد، بنابراين به او مژده آمرزش و پاداش گرانقدر را بده 

و هر چيزى را    ،نويسيميها را م اند و آثار آن كه كرده را كنيم و كارهايى  ي زنده م

 ( ۱۲.) ايم در كتابى روشن به حساب آورده 

  

  

وقتى  (  ۱۳.) ها آمدند ها مثلى بزن، مثل مردم شهرى كه فرستادگان پيش آن براى آن  

ما آن  .  م كردند ها را به دروغگويى مته آن .  ها فرستاديم كه دو نفر را پيش آن 

ما براى هدايت شما فرستاده  :  و گفتند   ،دونفر را با فرستادن سومى تقويت كرديم 

هايى مثل ما هستيد و خداوند رحمان  شما آدم : اهالى شهر گفتند( ۱۴.)ايمشده 

داند كه  ي خداوند ما م: ها گفتندآن ( ۱۵.) گوييد يپيامى نفرستاده است، شما دروغ م 

(  ۱۷.) وظيفه ما فقط رساندن پيام واضح خداست ( ۱۶). ما فرستادگان او هستيم

ها دست برنداريد شما را  ايم، اگر از اين حرف ما شما را به فال بد گرفته :  گفتند 

نحسى  : فرستادگان گفتند( ۱۸.)رسدي كنيم و عذاب پردردى از ما به شما مي سنگسار م

طور  كنيد؟ اين يشما از خودتان است، آيا وقتى به شما تذكر داده شد، چنين فكرى م 

دوان از دورترين نقطه شهر  مردى دوان (  ۱۹.) بلكه شما قوم متجاوزى هستيد  ، نيست

از كسانى پيروى كنيد كه  ( ۲۰.)اى قوم من، از پيغمبران پيروى كنيد:  آمد و گفت 

چرا كسى را كه مرا  (  ۲۱.) اند خواهند و راه صحيح را شناخته ي از شما مزدى نم

آيا غير از خدا معبودهايى  (  ۲۲) شويد بندگى نكنم؟ي م  آفريده و پيش او برگردانده

ها  براى خود بسازم كه اگر خداوند رحمان بخواهد ضررى به من بزند، شفاعت آن 

اگر چنين  ( ۲۳) توانند مرا از آن نجات دهند؟يخورد و نم ي اى به درد من نمذره 

ام، حرف  من به خداوند شما ايمان آورده (  ۲۴.) بطور واضحى در گمراهى هستم   ،كنم 

او گفت كاش  . وارد بهشت شو:  به او گفته شد (  چون او را كشتند ( ) ۲۵.)مرا بشنويد

دانستند كه خداوند من مرا آمرزيد و مرا  يم ( ۲۶.)دانستنديقوم من اين را م 

 ( ۲۷.)گرامى ساخت

  

  

بعد از آن هيچ سپاهى از آسمان براى عذاب قومش نفرستاديم، ما سپاهى براى   

فقط يك صداى رعدآسا كافى بود و ناگهان همگى خاموش شدند  ( ۲۸). فرستيميعذاب نم 

اش  ها آمد مسخره افسوس بر بندگان من، هر پيغمبرى براى آن (  ۲۹(.) مردند)

بطورى كه    ،ها هالك كرديم هايى را قبل از آن آيا نديدند كه چه جمعيت (  ۳۰.) كردند 



زمين مرده كه  ( ۳۲.) نند كي ها را پيش ما حاضر مهمه آن ( ۳۱)گردند؟يها برنم پيش آن 

كنيم و از  يو از آن دانه خارج م   ،اى است ها نشانه ما آن را زنده كرديم براى آن 

و   ، خرما و انگور بوجود آورديم ان هايى از درخت و در زمين باغ ( ۳۳.)خورندي آن م

تا از ميوه آن و دسترنج خود بخورند، آيا  (  ۳۴.) ها در آن روان ساختيم چشمه 

ها را آفريد، چه از  پاك است خدايى كه همه نر و ماده ( ۳۵) ند؟كن ي سپاسگزارى نم

(  ۳۶.) دانند يروياند و چه از خودشان و چه از چيزهايى كه نم ي قبيل آنچه زمين م

كنيم و در تاريكى شب  ي ها است كه روز را از آن جدا ماى براى آن شب نيز نشانه 

تقدير خداوند توانا   خورشيد در مدارى كه دارد در حركت است، اين (  ۳۷.) مانند يم

ما براى ماه هم منازلى قرار داديم تا به صورت شاخه خشك خرما  ( ۳۸.)و دانا است

تواند از روز جلو  ي و نه شب م  ،برسد  ه تواند به ماي نه خورشيد م( ۳۹.)برگردد

 ( ۴۰.) بزند، هر يك در مدارى شناورند 

  

  

و چيزهايى  (  ۴۱.) كرديمكه ما فرزندانشان را در كشتى پر سوار  و نشانه ديگر اين  

كنيم و كسى  يها را غرق م اگر بخواهيم آن ( ۴۲.)شبيه آن آفريديم تا سوار آن شوند

خاطر رحمت ما و  كار فقط به اين ( ۴۳.)كنندي رسد و نجات پيدا نمي ها نمبه فرياد آن 

از عذابى كه جلوى  :  ها گفته شود وقتى به آن (  ۴۴.) مندشدن تا مدت معين است بهره 

هيچ  (  ۴۵.) كنند يسر شما است بترسيد تا به شما رحم شود، توجهى نم  شما و پشت 

كه از آن  ها نيامد مگر اين از آيات خداوندشان براى آن ( اىنشانه ) اى آيه 

ها گفته شود كه از آنچه خدا روزى شما كرده انفاق  و چون به آن ( ۴۶.)روگرداندند

به كسى غذا بدهيم كه اگر  آيا : گوينديايمان به افراد باايمان م يكنيد، افراد ب 

و  ( ۴۷.)داد؟ شما فقط در گمراهى آشكارى هستيدي خواست به او غذا ميخدا م 

دهيد چه موقع خواهد  ي اين عذابى كه وعده م ، گوييدياگر راست م :  گويند يم

ها را در  كشند كه آن ي را م( صداى رعدآسا)ها فقط انتظار يك صيحه  اين (  ۴۸) بود؟

توانند حتى سفارشى بكنند و پيش  ينم (  ۴۹.) بگيرد كنند فرا يكه بگومگو م يحال 

ها از قبرها بيرون  شود و آن ي در صور دميده م(  ۵۰.) گردند ي شان هم برنمخانواده 

واى بر ما، چه كسى ما  : گويندي م(  ۵۱.)رونديآيند و با سرعت پيش خداوندشان م يم

عده  را از خوابگاه خودمان بلند كرد؟ اين همان چيزى است كه خداوند رحمان و 

اين فقط يك صداى قوى خواهد بود، آن  (  ۵۲.) گفتند يداده بود و پيغمبران راست م 

اى ظلم  كس به اندازه ذره امروز به هيچ (  ۵۳.) شوند ي وقت همه پيش ما حاضر م

 (۵۴.) گيريد يايد پاداش م و فقط به اندازه كارى كه كرده  ، شودي نم

  

  

شان و هم همسرانشان زير  هم خود (  ۵۵.)اهل بهشت امروز به خوشى سرگرم هستند 

(  ۵۷.) ميوه و هر چه بخواهند در آنجا هست (  ۵۶.) اند ها تكيه داده روى تخت  ، سايه

ها  كاران، امروز شما از آن اى گناه ( ۵۸.)ها سالم استسخن خداوند مهربان به آن 

اى فرزندان آدم، آيا با شما عهد نبستم كه شيطان را بندگى  ( ۵۹.)جدا شويد

و  (  ۶۰) كه او دشمن آشكار شما است؟، چون (هاى شيطان پيروى نكنيد از دستور ) نكنيد 

چون و چراى دستورها و نظرهاى  ي بنده و مطيع محض و ب)بندگى مرا بكنيد  ( فقط)

شيطان عده زيادى از شما را  (  ۶۱.)، راه راست اين است( كس جز من نباشيدهيچ 

شما وعده داده شده  اين جهنمى است كه به  ( ۶۲)داديد؟ ي گمراه كرد، آيا تشخيص نم

امروز دهانشان  ( ۶۴.)كرديد وارد آن شويدي امروز به علت انكارى كه م(  ۶۳.) بود 

اگر بخواهيم  ( ۶۵.) اند دهند كه چه كرده يو دست و پايشان شهادت م  ، بنديمي را م

گردند، اما چطور  يكنيم، آن وقت با سرعت به دنبال راه م يچشمشان را كور م 

قدرت  )كنيم  ي ها را در جايشان مسخ مخواهيم آن اگر ب ( ۶۶.) توانند ببينند يم

كه نتوانند به جلو بروند يا به عقب  (  گيريم يها مفكركردن را از آن 

ما به  (  ۶۸) فهمند؟ي گيريم، آيا نمي كسى را كه پير كنيم قوايش را م(  ۶۷.) برگردند 

پيغمبر شعر ياد نداديم و شاعرى سزاوار او نيست، اين كتاب تذكرى بيش نيست و  

تا به افراد زنده هشدار دهد و سخن خدا بر  ( ۶۹.)ى است روشن و روشنگرقرآن

 (۷۰.) كافرين ثابت شود 

  

  

ها مالك  ها آفريديم و آن آيا نديدند كه ما به قدرت خودمان چهارپايانى براى آن  

ها را رام ايشان ساختيم، از بعضى براى سوارى استفاده  آن ( ۷۱)ها هستند؟ آن 

و    ،برند ي هايى مها منفعت و از آن ( ۷۲.)خورند يها را م از آن  و گوشت بعضى  ، كننديم

غير از خدا معبودهايى  (  ۷۳) كنند؟ينوشند، آيا شكرگزارى نم يها م از شير آن 

ها درخواست كمك  كردند و به جاى خدا از آن يكسانى را كه به درگاهشان دعا م )

سانى را كه غير  ك ( )۷۴.) ها يارى شوند براى خود گرفتند تا از طرف آن (  كردند يم



ها براى معبودانشان  ها كمكى كنند، ولى آن توانند به آن ينم (  خوانند ي از خدا م

دار نكند، ما آنچه را  ها تو را غصه هاى آنحرف (  ۷۵.) لشكر گوش به فرمانى هستند 

آيا انسان توجه نداشت كه  (  ۷۶.) دانيم ي كنند ميكنند و آنچه را آشكار م يپنهان م 

براى ما مثلى زد و  ( ۷۷)كند؟ ي يديم و حاال آشكارا مخالفت مما او را از نطفه آفر

كه خلقت خودش را  يدر حال   ؟كند يهاى پوسيده را زنده مچه كسى استخوان :  گفت 

كند  ي اش مزنده  داده، همان وجودى كه اولين بار به آن جان  : بگو ( ۷۸.)فراموش كرد

ز براى شما آتش  وجودى كه از درخت سب (  ۷۹.) داند ي و او طرز آفريدن هر چيز را م

ها و زمين را  كه آسمانيآيا كس (  ۸۰.)كنيديپديد آورد و شما از آن آتش روشن م 

تواند و او آفريدگار  ي ها را بيافريند؟ آرى مآفريد قادر نيست كه مثل آن 

طور  و همان . بشو: گويديفقط به آن م   ،وقتى تصميم به كارى بگيرد ( ۸۱.)داناست

يزى در دست اوست و به طرف او برگردانده  خدايى كه هستى هر چ(  ۸۲.) شود يم

 ( ۸۳.)و واال است ( از هرگونه خطا)شويد، منزه  يم

  

 

 (۳۷)سوره صافات     
 مكى و شامل يكصد و هشتاد و دو آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

بستگان، و بازدارندگان، و خوانندگان كتاب الهى، كه معبود شما فقط  قسم به صف   

ها  ها و خداوند مشرق ها و زمين و آنچه بين آن خداوند آسمان (  ۴تا   ۱.) است يكى 

و از دسترس هر شيطان  (  ۶.)ما آسمان دنيا را با ستارگان زينت داديم( ۵.) است 

و از هر   ، توانند به ساكنان عالم باال گوش بدهندي ها نمآن ( ۷.) سركشى حفظ كرديم 

مگر  ( ۹.) د و عذاب پايدارى دارند شونيبه سختى رانده م ( ۸.)شونديطرف رانده م 

كه بالفاصله شهاب سوزانى او را تعقيب   ، بربايد( سخن را) كه به سرعت ي كس

كه ما  يتر است يا كسان ها سخت ها بپرس كه به نظرشان خلقت آن از آن (  ۱۰.) كند يم

ها  شايد تعجب كردى و آن ( ۱۱.)ها را از گل چسبناك خلق كرديمخلق كرديم؟ ما آن 

و وقتى  (  ۱۳.)فهمندي نم ، ها تذكر داده شودچون به آن ( ۱۲.) كنند ي هم مسخره م

(  ۱۵.) اين فقط سحر آشكارى است : گوينديو م ( ۱۴.)كننديمسخره م   ،ببينند   رااى آيه 

آيا پدران  ( ۱۶) شويم؟ي باز زنده م ،آيا وقتى ما مرديم و خاك و استخوان شديم 

و آن فقط  ( ۱۸.)شويدي ده مبا خوارى زن ، بلى:  بگو ( ۱۷)شوند؟ ي گذشته ما هم زنده م

و  (  ۱۹.) كننديشوند و نگاه م يبا صدايى شديد خواهد بود و آن وقت زنده م

اين همان روز حسابرسى است كه منكر  ( ۲۰.)واى بر ما، اين روز جزاست:  گويند يم

افراد ظالم و همفكرانشان و آنچه را غير از خدا عبادت  : گوييميم ( ۲۱.)آن بوديد

ها را نگه  آن (  ۲۳و  ۲۲.) ها نشان دهيد راه جهنم را به آن جمع كنيد و   ،كردند يم

 ( ۲۴.)شودي ها سؤال مداريد، از آن 

  

  

و بعضى به بعضى رو  ( ۲۶.)ها امروز تسليم هستندآن (  ۲۵) كنيد؟يچرا به هم كمك نم  

(  ۲۸.) آمديد يشما با قدرت سراغ ما م: گويندي م(  ۲۷.) پرسند ي كنند و از هم ميم

ما تسلطى  ( ۲۹.)طور نيست، شما خودتان ايمان نداشتيداين :  گويندي ها در جواب مآن 

درنتيجه سخن خداوندمان درباره  (  ۳۰.)بر شما نداشتيم، شما خودتان سركش بوديد

چون خودمان   ، ما شما را گمراه كرديم( ۳۱.)چشيميما ثابت شد، ما عذاب را م 

مابا  (  ۳۳.)ها در عذاب با هم شريك هستنددر آن روز آن (  ۳۲.) گمراه بوديم 

ها گفته  ها كسانى بودند كه وقتى به آن آن ( ۳۴.)كنيميطور عمل م كاران اين گناه 

(  ۳۵(.)كردند يقبول نم ) ورزيدند يتكبر م  ، معبودى غير از خدا وجود ندارد  کهشديم

طور  اين (  ۳۶) اى معبودهاى خود را ترك كنيم؟خاطر شاعر ديوانه آيا به :  گفتند يو م 

و پيغمبران گذشته را تصديق كرده   ، ها آوردهاى آن نيست، پيغمبر حقيقت را بر 

و مجازاتى غير از مجازات  (  ۳۸.) شما عذاب پردردى را خواهيد چشيد(  ۳۷.) است 

غير از بندگان پاك خدا كه روزى معينى  (  ۳۹.) نخواهيد شد  ، كرديدي كارهايى كه م

حترام  ها در بهشت پرنعمت مورد ا ها را دارند و آن انواع ميوه ( ۴۱و  ۴۰.) دارند 

اى از نوشيدنى  كاسه (  ۴۴تا   ۴۲.) ها مقابل هم قرار دارند ها روى تخت آن .  هستند 

باعث سردرد  . گرداننديها م در اطراف آن   ،بخش است سفيد پاك كه براى نوشندگان لذت 

درشت مثل تخم سفيد  زنانى باحيا و چشم ( ۴۷تا   ۴۵.)شوندي شود و مست هم نمي نم

(  ۵۰.)كننديها به بعضى رو كرده و سؤال م ز آن بعضى ا( ۴۹و    ۴۸.)پوشيده هستند

 ( ۵۱)، گويا من در دنيا همنشينى داشتم کهگويديها م يكى از آن 

  

  



آيا وقتى ما  (  ۵۲) كنى؟يآيا تو حرف پيغمبران را تصديق م   :گفت يكه به من م  

آيا شما اطالع  ( ۵۳)بينيم؟ ي جزاى اعمالمان را م  ،مرديم و خاك و استخوان شديم 

و  ( ۵۵.)بينديكند و او را در وسط جهنم م يپس نگاه م ( ۵۴)كجا است؟ داريد كه او 

اگر لطف خدا نبود من هم از  ( ۵۶)، به خدا قسم نزديك بود مرا هالك كنى: گويديم

غير از  ( ۵۸)ميريم؟ يآيا ما ديگر نم ( ۵۷.)اندكسانى بودم كه در جهنم حاضر شده 

(  ۶۰.)ين موفقيت بزرگى استواقعًا ا( ۵۹)شويم؟ يو عذاب هم نم  مان اول همان مرگ  

بهتر است  ( موفقيت) آيا اين ( ۶۱.)كنندگان بايد براى چنين موفقيتى عمل كنندعمل 

انصاف و عدالت   و) كنند ي كه ظلم ميما آن را وسيله رنج كسان ( ۶۲)؟ يا درخت زقوم

(  ۶۴.)رويديزقوم درختى است كه از ته جهنم م (  ۶۳.) ساختيم ( گذارنديرا زير پا م 

خورند و شكمشان را از آن  يها از آن م يجهنم (  ۶۵.) ها است يه سر شيطاناش شب ميوه 

ها به جهنم  آن ( ۶۷.) روى آن مخلوطى از آب جوش براى خوردن دارند (  ۶۶.) كنند ي پر م

ولى با شتاب دنبال راه و  ( ۶۹.)ها پدرانشان را گمراه يافتندآن (  ۶۸.) گردند يبرم 

ما بين  (  ۷۱.) ها گمراه بودندآن  بيشتر گذشتگان قبل از ( ۷۰.) روند ي ها مروش آن 

ها هشدار داده  كه به آن ي كن عاقبت كساننگاه ( ۷۲.)ها هشداردهندگانى فرستاديمآن 

كه بنده و مطيع محض  ي كسان)به غير از بندگان خالص خدا  (  ۷۳.) شد چه بود 

نوح ما را  (  ۷۴(.)شمارند ي كس جز خدا نيستند و فقط خدا را بزرگ مدستورهاى هيچ 

اش را از غصه بزرگ نجات  او و خانواده ( ۷۵.)كننده خوبى بوديما اجابت صدا زد و م

 ( ۷۶.) داديم 

  

  

هاى بعد نام او را باقى  در بين نسل ( ۷۷.)و نسل او را باقى گذاشتيم 

طور  ما به نيكوكاران اين (  ۷۹.) سالم بر نوح  ، در بين مردم جهان(  ۷۸.) گذاشتيم 

و ديگران را غرق  ( ۸۱.)بود او از بندگان مؤمن ما ( ۸۰.)دهيميپاداش م 

وقتى كه بادلى پاك رو به خدا  (  ۸۳.) يكى از پيروان او ابراهيم بود(  ۸۲.) كرديم 

آيا غير  (  ۸۵) كنيد؟يچه چيزى را بندگى م : وقتى كه به پدر و قومش گفت( ۸۴.)آورد

اختيار مردم جهان چه  درباره صاحب (  ۸۶)از خدا خواستار معبودهايى دروغين هستيد؟ 

(  ۸۹.)من مريض هستم:  و گفت ( ۸۸.)ها كردبعد نگاهى به ستاره ( ۸۷)يد؟ كنيفكر م 

ابراهيم مخفيانه و باسرعت پيش  (  ۹۰.)ها او را به حال خود گذاشتند و رفتندآن 

(  ۹۲) زنيد؟ي چرا حرف نم(  ۹۱) خوريد؟يچرا چيزى نم :  ها گفت ها رفت و به آن هاى آن بت 

(  ۹۴.)مش شتابان پيش او آمدندقو ( ۹۳.)ها زدبعد با دست راستش ضربتى به آن 

خدا شما و  (  ۹۵)كنيد؟ يعبادت م  ، سازيديآيا چيزى را كه خودتان م :  ابراهيم گفت 

:  گفتند(  ۹۶() سازندي امروز هم از افراد بت م. ) سازيد آفريدهي هايى را كه مبت 

اى برايش  ها نقشه آن (  ۹۷.) آتشگاهى برايش بسازيد و او را در آتش بياندازيد 

من به طرف خداوندم  :  ابراهيم گفت (  ۹۸.) ها را پست كرديم ا آن ولى م  ، داشتند

خداوندا، فرزند صالحى به من عطا  ( ۹۹.)روم، او مرا هدايت خواهد كرديم

چون به سن كار و كوشش رسيد،  (  ۱۰۱.)به او مژده پسر بردبارى را داديم(  ۱۰۰.)كن

چيست؟ گفت پدر  برم، نظرت ي پسرم، خواب ديدم كه سر تو را م:  ابراهيم به او گفت 

اگر خدا بخواهد مرا از افراد صبور خواهى  . اى را انجام بدهآنچه امر شده 

 ( ۱۰۲.)يافت

  

  

صدا زديم  (  ۱۰۳)،چون هر دو تسليم شدند و ابراهيم صورت پسرش را بر زمين نهاد  

طور پاداش  كه اى ابراهيم، خواب خود را ثابت كردى، ما به افراد نيكوكار اين 

بهاى او  اين امتحان بزرگى بود و ما قربانى بزرگى را خون (  ۱۰۵ و  ۱۰۴.)دهيميم

هاى بعد به جا  و خاطره كار او را در بين نسل ( ۱۰۷و  ۱۰۶.)قرار داديم

او  . دهيميطور پاداش م سالم بر ابراهيم، ما به افراد نيكوكار اين ( ۱۰۸.) گذاشتيم 

كه پيغمبر    ،اسحاق را به او مژده تولد (  ۱۱۱تا   ۱۰۹.) از بندگان باايمان ما بود 

اى از  عده .  و به او و اسحاق بركت داديم (  ۱۱۲.)داديم  ،و از افراد درستكار بود 

به  ( ۱۱۳.) كردند ياى به طور واضح به خودشان ظلم مها نيكوكار بودند و عده نسل آن 

ها و قومشان را از بالى بزرگ نجات  و آن ( ۱۱۴.) موسى و هارون هم نعمت داديم 

ها كتاب روشن  و به آن ( ۱۱۶.) ها پيروز شدند ها را يارى كرديم، آن آن ( ۱۱۵.) داديم 

ها را به راه راست هدايت  و آن( ۱۱۷.) را داديم ( تورات) كننده و روشن 

سالم بر موسى  ( ۱۱۹.)هاى بعد باقى گذاشتيمها را در نسل و خاطره آن ( ۱۱۸.) كرديم 

از بندگان باايمان ما  ها  دهيم، آن يطور پاداش مو هارون، ما به نيكوكاران اين 

آيا  :  وقتى به قومش گفت ( ۱۲۳.) الياس هم از پيغمبران بود (  ۱۲۲تا   ۱۲۰.) بودند 

خواهيد و  ي كمك م( هانام يكى از بت )آيا از بعل  ( ۱۲۴) ترسيد؟ي از عذاب خدا نم

اختيار  اختيار شما و صاحب صاحب (  ۱۲۵! )كنيد؟ يبهترين آفريننده را ترك م 

 ( ۱۲۶(.) اختيار شما نيستكس ارباب و صاحب ر از خدا هيچ غي)نياكانتان فقط خداست 



  

  

(  ۱۲۷.)ها حتمًا در جهنم حاضر خواهند شدولى او را به دروغگويى متهم كردند، آن  

كنند و فقط از دستورهاى او  يكه فقط بندگى خدا را م ) غير از بندگان خالص خدا 

سالم  (  ۱۲۹.)جا گذاشتيم  در بين آيندگان اسم نيكى از او به( ۱۲۸(.) كننديپيروى م 

او از بندگان  (  ۱۳۱.) دهيم ي طور پاداش مما به نيكوكاران اين ( ۱۳۰.) ياسين ِال بر  

اش  ما او و همه خانواده ( ۱۳۳.) لوط هم از پيغمبران بود ( ۱۳۲.)باايمان ما بود

بعد ديگران  (  ۱۳۵.) غير از پيرزنى كه از باقيماندگان بود ( ۱۳۴.) را نجات داديم 

شويد، آيا متوجه  يها رد م شما صبح و شب از كنار آن (  ۱۳۶.)مرا هالك كردي 

هنگامى كه به سوى كشتى  ( ۱۳۹.) يونس هم از پيغمبران بود ( ۱۳۸و    ۱۳۷) شويد؟ي نم

او را به  ( ) ۱۴۱.)يونس افتاد نام به  كشى كردند و قرعه قرعه ( ۱۴۰.) پر فرار كرد 

را سرزنش   كه يونس خود يو ماهى او را بلعيد، در حال (  دريا انداختند 

تا روز قيامت در شكم  (  ۱۴۳.)كردي اگر او خدا را به نيكى ياد نم( ۱۴۲.) كرد يم

و كنار  ( ۱۴۵.) كه بيمار بود به خشكى انداختيم ياو را در حال ( ۱۴۴.) ماند ي ماهى م

او را پيش صد هزار نفر يا بيشتر  ( ۱۴۶.) او بوته كدويى رويانديم 

ها را از زندگى برخوردار  تى آن ها ايمان آوردند و تا مدآن (  ۱۴۷.)فرستاديم

ها پسر  ها بپرس كه آيا خداوند تو دختر دارد و آن از آن (  ۱۴۸.)ساختيم

بدان كه  ( ۱۵۰) ها هم شاهد بودند؟آيا فرشتگان را زن آفريديم و آن ( ۱۴۹) دارند؟

ها دروغ  آن . دار شدهكه خدا بچه ( ۱۵۱) گويند،يها با دروغگويى خود م آن 

 ( ۱۵۳) دا دختران را به پسران ترجيح داده؟آيا خ ( ۱۵۲.) گويند يم

  

  

آيا  ( ۱۵۵) آيا متوجه نيستيد؟( ۱۵۴) دهيد؟يچه دليلى داريد؟ چگونه چنين نظرى م  

بين خدا  ( ۱۵۷.) سندتان را بياوريد  ،گوييدي اگر راست م( ۱۵۶)دليل روشنى داريد؟ 

برسى  دانند كه براى حسايها م ها خويشاوندى قرار دادند، در صورتى كه جن و جن 

شما و  ( ۱۵۹.)پاک استگويند  ي خدا از اين چيزهايى كه م(  ۱۵۸.)شوندياحضار م 

كه فقط  ) غير از بندگان خالص خدا  ، شويدي نيز احضار م  ،كنيد يكه عبادتشان م آنان 

شما  ( ۱۶۱و    ۱۶۰(.)كنند ي كنند و فقط از دستورهاى او پيروى مي بندگى خدا را م

رود گمراه  يقط كسى را كه به جهنم مف ( ۱۶۲.) ها را گمراه كنيد توانيد آن ي نم

ما به صف  (  ۱۶۴.)هر يك از ما جاى معلومى دارد :  گويند يفرشتگان م (  ۱۶۳.)كنيديم

اگر  ( ۱۶۷:) گفتند ي مشركان م( ۱۶۶.) گوييمي و تسبيح خدا را م(  ۱۶۵.)ايمايستاده 

لذا  ( ۱۶۹.) حتمًا از بندگان خالص خدا بوديم ( ۱۶۸) كتابى مثل گذشتگان داشتيم،

سخن ما درباره پيغمبران قبالً  (  ۱۷۰.)ن شدند، نتيجه آن را خواهند دانست منكر آ

پس تا موقع  (  ۱۷۳تا   ۱۷۱.)شدگانند و لشكر ما پيروزنديها يارگفته شده كه آن 

ها هم خواهند  ها را ببين، آن آينده آن ( ۱۷۴.) ها كارى نداشته باش خودش به آن 

وقتى كه عذاب ما به  ( ۱۷۶) ند؟آيا عجله دارند كه عذاب ما را ببين ( ۱۷۵.) ديد 

ها نداشته  تا موقع خودش كارى به آن (  ۱۷۷.)روز بدى است ، ها وارد شودخانه آن 

  ،تو كه اقتدار و تسلط دارد  خداوند (  ۱۷۹.) ها هم خواهند ديد ببين، آن ( ۱۷۸.) باش 

و بزرگداشت فقط  ( ۱۸۱.)و سالم بر پيغمبران( ۱۸۰.) است  پاک گويند ي ها ماز آنچه آن 

 ( ۱۸۲.) اختيار همه مردم جهان است صاحب ( تنها) خداست كه او مال 

  

 ( ۳۸)سوره ص     
 مكى و شامل هشتاد و هشت آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كافران دچار سركشى و مخالفت  (  ۱.)قسم به قرآن كه پر از پند و اندرز است. ص 

فرصت  زدند ولى ي ها فرياد مآن .  يم ها هالك كرد ها را قبل از آن چقدر نسل ( ۲.) هستند 

افراد  .  اى از خودشان برايشان آمده كه هشداردهنده  انددر  تعجب ( ۳.) نبود   فرار

آيا تمام خدايان را به يك خدا  (  ۴.)اين جادوگر دروغگويى است :  ايمان گفتند يب

برويد  : ها راه افتادند و گفتندبزرگان آن (  ۵.)تبديل كرده؟ اين چيز عجيبى است

پرستش معبودان خود ايستادگى كنيد، اين چيزى است كه از شما خواسته    و بر

(  ۷.) ايم، اين فقط حرف دروغى است ما چنين حرفى در آيين قبل هم نشنيده ( ۶.) شده 

ها از قرآن من در شك هستند و  آيا قرآن از بين ما به او نازل شده؟ بلكه آن 

هاى رحمت خداوند  يا خزينه (  ۸.)اندخاطر اين است كه هنوز عذاب را نچشيده به 

ها و زمين  يا مگر فرمانروايى آسمان ( ۹)ها است؟ تواناى بخشنده تو در اختيار آن 

ها است مال ايشان است؟ پس بايد با وسايلى كه در اختيار دارند  و آنچه بين آن 

(  ۱۱.)خورندي ها لشكرى از دستجات هستند كه در آنجا شكست مآن (  ۱۰.) باال بروند 

و قوم ثمود  ( ۱۲.)ها منكر شدند عاد و فرعون صاحب اهرام هم قبل از آن قوم نوح و 



ها منكر  همه آن ( ۱۳.)ها هم منكر شدند، همه آن دسته « ايكه» و قوم لوط و اصحاب 

ها جز صدايى مرگبار و  آن ( ۱۴.)درنتيجه مستحق عذاب شدند   ،پيغمبران شدند 

م ما را قبل از روز حساب  خداوندا، سه :  گفتند ( ۱۵.)بازگشت را انتظار ندارنديب

 ( ۱۶.) به ما بده 

  

  

خاطر  و بنده ما داود قدرتمند را به   ،زنند صبر داشته باشيهايى كه مدرباره حرف  

ها را در اختيار او گذاشتيم كه شب و  ما كوه( ۱۷.)كننده بودداشته باش، او توبه 

پيش او    همه. شدنديو پرندگان جمع م (  ۱۸.) گفتند يصبح با او خدا را تسبيح م 

(  ۲۰.) و حكومتش را محكم ساختيم و به او حكمت و سخن قاطع داديم (  ۱۹.) گشتند يبرم 

كه با هم اختالف داشتند، آن موقعى كه از ديوار محراب باال رفتند،  ي آيا خبر كسان

نترس،  : ها ترسيد گفتندوقتى بر داود وارد شدند و داود از آن ( ۲۱)به تو رسيد؟ 

يكى از ما به ديگرى ظلم كرده، بين ما  .  اختالف داريم  ما دو نفر هستيم كه با هم 

(  ۲۲.) و ما را به راه راست هدايت كن  ،و حق را در نظر داشته باش  ، به حق حكم كن

  کهگويديبه من م . اين برادر من است و نود و نه ميش دارد و من فقط يك ميش دارم 

:  داود گفت( ۲۳.)و در گفتگو به من زور گفته   ،سرپرستى آن يكى را هم به من بده 

.  هايش اضافه كند، به تو ظلم كردهكه خواسته ميش تو را به ميشخاطر اين او به 

غير از مؤمنانى كه درستكار   ، كنندي عده زيادى از شريكان به شريك خود ظلم م

ايم، لذا از  داود فكر كرد كه امتحانش كرده . هستند و عده اين افراد هم كم است

پس گناهش را بخشيديم  (  ۲۴.) و به خاك افتاد و توبه كرد خداوندش طلب آمرزش كرد  

اى داود، ما تو را در  :  گفتيم ( ۲۵.)و به خود نزديكش ساختيم و عاقبت به خير شد

  ، زمين نماينده ساختيم، پس بين مردم به حق حكم كن و از دلخواه خود پيروى نكن

دا منحرف شوند،  كه از راه خ يكسان .  كندي كار تو را از راه خدا منحرف مچون اين 

 ( ۲۶.) عذاب سختى دارند   ،چون روز حساب را فراموش كردند 

  

  

اين  . ايمبيهوده نيافريده   ،ها است ما آسمان و زمين و چيزهايى را كه بين آن 

آيا ما  (  ۲۷.)ايمان از آتش جهنميواى بر افراد ب .  ايمان است ي گمان افراد ب

كه در زمين خرابكارى  ي مثل كسان اند افرادى را كه ايمان آورده و كار درست كرده 

قرآن كتاب مباركى  (  ۲۸! ) يا پرهيزکاران را مثل بدكاران؟! دهيم؟ يكنند قرار م يم

ايم تا در آياتش بيانديشند و خردمندان توجه  است كه ما آن را به تو نازل كرده 

كننده  او توبه . چه بنده خوبى بود.  ما سليمان را به داود داديم (  ۲۹.) پيدا كنند 

ها را بر  من اسب : گفت ( ۳۱.)هاى اصيل به او عرضه شدوقتى طرف غروب اسب (  ۳۰.) بود 

(  ۳۲.)ها پشت مانعى از ديده پنهان شدندكه آن ذكر خداوندم ترجيح دادم تا اين 

ها را پيش من برگردانيد و شروع كرد به دست كشيدن به پاها و گردن  آن :  گفت 

جسدى را روى تخت او انداختيم و او  و  ، ما سليمان را امتحان كرديم( ۳۳.)هاآن 

خداوندا، مرا بيامرز و حكومتى به من بده كه بعد از من  :  گفت ( ۳۴.)توبه كرد

باد را در اختيار او قرار  ( ۳۵.)اىكس سزاوار آن نباشد، چون تو عطاكننده هيچ 

  بّنا و هر (  ۳۶.) شديخواست به نرمى روان م يداديم كه به فرمان او به هر جا كه م 

و   ۳۷.) ها و ديگران را در غل و زنجيز تحت فرمانش درآورديم از شيطان  اصى غوّ و 

او پيش ما تقرب و  (  ۳۹.) حساب ببخش يا نگهدار ي اين عطاى ماست، ب:  گفتيم ( ۳۸

موقعى كه خداوندش را    ،و بنده ما ايوب را به ياد آور ( ۴۰.) عاقبت خوبى داشت 

با پايت به  :  به او گفتيم (  ۴۱.) صدا زد كه شيطان مرا به رنج و عذاب دچار كرده 

 ( ۴۲.) زمين بزن، اين آبى سرد براى شستشو و نوشيدن است 

  

  

كه رحمتى از ما  ها به او بخشيديم، براى اين ها را با آن اش و مثل آن ما خانواده  

علف يا  )  ترکهاى  دسته : و به او گفتيم( ۴۳.)و پندى براى افراد خردمند باشد

ما او را صبور يافتيم، بنده خوب و  . م خود را نشكن بگير و با آن بزن و قس( کاه 

ابراهيم و اسحاق و يعقوب را كه قدرتمند و با بصيرت بودند  (  ۴۴.) كننده بود توبه 

ها را با صفت خاصى، كه به ياد سراى آخرت بودن بود، خالص  ما آن ( ۴۵.)ياد كن

و اسماعيل و   ( ۴۷.) ها پيش ما از افراد برگزيده و نيكوكار بودند آن (  ۴۶.) كرديم 

اين قرآن تذكرى است  (  ۴۸.) اليسع و ذوالكفل را يادآورى كن، همه از نيكان بودند 

ها  هاى جاويدى كه درهاى آن براى آن بهشت ( ۴۹.)و افراد پرهيزکار جاى خوبى دارند

هاى زياد و نوشيدنى  دهند و ميوه يها تكيه م در آن بهشت (  ۵۰.) باز است 

اين چيزهايى  ( ۵۲.) ها هستند و همسالى در كنار آن و دختران باحيا  (  ۵۱.) طلبند يم

دادن ما است و  ي اين روز(  ۵۳.) است كه براى روز حساب به شما وعده داده شده 

در صورتى كه طغيانگران جاى بدى    ،اين وضع پرهيزکاران است (  ۵۴.) شدنى نيست تمام 



ش و چرك  اين آب جو (  ۵۶.) شوند و جهنم جاى بدى است ي ها وارد جهنم مآن (  ۵۵.) دارند 

اى  ها عده اين (  ۵۸.)هاى ديگر از همين شكل دارندو عذاب (  ۵۷.)است كه بايد بخورند

ها  ها نيست، آن آمدى براى آنشوند و خوش ي هستند كه با شما با فشار وارد جهنم م

آمدى نداريد، شما اين عذاب را  شما هم خوش : گفتند(  ۵۹.) شونديوارد آتش جهنم م 

خداوندا، عذاب كسى را  :  گفتند ( ۶۰.)نجا جاى بدى است براى ما فراهم كرديد، اي

 ( ۶۱.)چند برابر كن  ،كه اين عذاب را براى ما فراهم كرد 

  

  

ها را  آيا آن (  ۶۲)بينيم؟ ي كرديم نميچرا مردانى را كه جزو اشرار حساب م : گويند 

اين مجادله اهل آتش جهنم واقعًا  ( ۶۳) اند؟ايم يا از نظر دور مانده مسخره كرده 

كه در مقابل او احساس  ي كس)دهم و معبودى  ي من فقط هشدار م:  بگو ( ۶۴.)است استر

(  يا ابراز كوچكى كنيد و از دستورها و نظرهاى او بدون چون و چرا پيروى كنيد 

ها و زمين و آنچه بين  خداوند آسمان ( ۶۵.)غير از خداى يگانه قهار وجود ندارد

كه شما از  (  ۶۷) ،اين خبر بزرگى است:  بگو(  ۶۶.) كه توانا و آمرزنده است  ، هاستآن 

من علمى به ساكنان عالم باال، وقتى كه با هم بگومگو  (  ۶۸.)آن روگردان هستيد

شود كه من هشداردهنده آشكارى  يفقط به من وحى م ( ۶۹.) كردند، نداشتم يم

من بشرى را از گل  : وقتى كه خداوند تو به فرشتگان گفت( ۷۰.)هستم

او را درست كردم و از روح خودم در او دميدم، در    هنگامى كه( ۷۱.)آفرينميم

غير از شيطان كه   ، همه فرشتگان سجده كردند(  ۷۲) .بيافتيد مقابل او به سجده  

تو را از   ی اى ابليس، چه چيز:  خدا گفت (  ۷۴و    ۷۳.)تكبر ورزيد و قدرنشناس بود

ا دنبال  كردن به بشرى كه با قدرت خودم آفريدم بازداشت؟ آيا تكبر ورزيدى ي سجده 

شيطان گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفريدى و او را از  ( ۷۵)گردى؟ يبرترى م 

و تا قيامت لعنت من بر تو  (  ۷۷) ،اى خدا گفت برو بيرون، تو رانده شده( ۷۶.)گل

شوند مهلت  يخدايا، به من تا روزى كه برانگيخته م : شيطان گفت(  ۷۸.) است 

شيطان  (  ۸۱و   ۸۰.) ه تو مهلت داده شد تا روز وقت معلوم ب : خدا گفت(  ۷۹.) بده 

و   ۸۲.) جز بندگان خالص تو كنم، به يها را گمراه م قسم به عزت تو كه همه آن :  گفت 

۸۳ ) 

  

  

من جهنم را از تو و  ( ۸۴.)گويمياين درست است و من هم حق را م :  خداوند گفت  

براى  من از شما مزدى  :  به مردم بگو ( اى پيغمبر ( )۸۵.) كنم ي همه پيروان تو پر م

قرآن فقط تذكرى  (  ۸۶.) كنم يخواهم و به دروغ ادعاى پيغمبرى نم ي رسالت خود نم

 ( ۸۸.)و بعد از مدتى خبر آن را خواهيد دانست( ۸۷.)براى كليه افراد بشر است

  

 ( ۳۹)سوره زمر     
 مكى و شامل هفتاد و پنج آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ما قرآن را به حق به تو  ( ۱.) وند توانا و حكيم است نازل شدن قرآن از طرف خدا 

كنى بندگى  ي كه دين را براى او خالص ميبنابراين خدا را در حال  ، نازل كرديم

كه اوليايى غير از خدا براى  ي و كسان ،بدانيد كه دين خالص براى خدا است (  ۲.)كن

ما را به   كنيم كه ي ها را فقط براى اين عبادت مما اين :  گويندي اند مخود گرفته 

ها در مورد چيزهايى كه در آن اختالف دارند حكم  خدا بين آن . خدا نزديك كنند

خواست فرزندى  ياگر خدا م ( ۳.) كند يكند، خدا آدم دروغگوى كافر را هدايت نميم

او باالتر از  .  كرد ي خواست انتخاب ميمسلمًا هر كس از مخلوقات خود را كه م   ،بگيرد 

ها و زمين را به حق  آسمان (  ۴.)گانه نيرومند استاو خداوند ي .  ها است اين حرف 

هر  . و خورشيد و ماه را مسخر كرد  ،پيچد و روز را بر شب ي شب را بر روز م.  آفريد 

 ( ۵.)بدانيد كه او توانا و آمرزنده است. كنندييك تا مدت معينى حركت م 

  

  

چهارپا   و هشت جفت   ،او شما را از يك تن آفريد و همسرش را از جنس او قرار داد  

هاى  يشما را در شكم مادرتان خلقى بعد از خلق ديگر در تاريك .  برايتان آفريد 

.  فرمانروايى اختصاص به او دارد . اختيار شماستاين خدا، صاحب .  آفريند ي گانه مسه 

كه در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى كنيد و بنده و مطيع محض و  ي كس)معبودى  

چطور و به كجا  . غير از او نيست( او باشيد   چون و چراى دستورها و نظرهاىيب

نياز  يب  ( و ايمانتان) اگر ايمان نياوريد خدا از شما ( ۶)شويد؟ يبرگردانده م 

آن را براى   ، اگر قدردانى كنيد.  پسندد ي ولى قدرنشناسى را براى بندگانش نم  ،است 

د  بعد هم بازگشت شما نز . دارديكس بار گناه ديگرى را برنم و هيچ   ؛پسندد يشما م 



هاست  او آنچه در سينه . كندي كرديد آگاهتان ميو از كارهايى كه م   ،خداوندتان است 

آورد و او را به كمك  ي رسد، به طرف خدا رو مي وقتى ضررى به انسان م(  ۷.)دانديم

  ،كند يكرد فراموش م يولى وقتى خدا نعمتى به او داد دعايى را كه قبالً م .  خواند يم

با كفرت  :  بگو . ردم را از راه خدا منحرف كند سازد تا م يو براى خدا شريكانى م

آيا اين آدم بهتر است  (  ۸.)چون تو اهل آتش جهنمى( لذت ببر)كمى برخوردار باش  

پردازد و از آخرت  يكه پاسى از شب را در حال سجده و ايستاده به دعا م ييا كس 

آيا افراد دانا با افراد نادان  :  ترسد و اميد رحمت خداوندش را دارد؟ بگويم

اى بندگان باايمان من، از  : بگو( ۹.) شوند ي مساويند؟ فقط خردمندان متوجه م

زمين  . نيكوكاران در اين دنيا پاداش نيكى دارند. نافرمانى خداوندتان بترسيد

 ( ۱۰.) شود يپاداش افراد بااستقامت بدون حساب به آنان داده م . خدا پهناور است

  

  

پيروى  ) و خالصانه دين او را   ،بكنم بگو به من امر شده كه فقط بندگى خدا را  

اگر نافرمانى  : بگو ( ۱۲.)ام كه بيش از همه تسليم خدا باشمامر شده ( ۱۱(.)كنم 

من مخلصانه خدا را بندگى  : بگو(  ۱۳.) ترسميخداوندم را بكنم از عذاب روز بزرگ م 

(  بندگى) خواهيد عبادت يپس شما جز او هر چه را م (  ۱۴.) كنم و دينم براى اوست يم

.  شان  ضرر كرده باشندكسانى زيانكار هستند كه روز قيامت خود و خانواده . دكني 

هاى آتش و زيرشان طبقاتى از  بر فرازشان سايبان (  ۱۵.) بدانيد ضرر آشكار اين است 

اى بندگان من، از  .  ترساند ي اين عذابى است كه خدا بندگانش را از آن م.  آتش است 

كه دستورى خالف  ي كس)بندگى طاغوت   كه از يكسان (  ۱۶.) نافرمانى من حذر كنيد

پس به   . خوددارى كنند و به سوى خدا برگردند مژده دارند(  دستورهاى خدا بدهد 

دهند و از بهترين آن پيروى  ي ها گوش مآنان كه به حرف (  ۱۷)، بندگان من مژده بده

آيا  ( ۱۸.)اين افراد هستند كه خدا هدايتشان كرده و عاقل واقعى هستند. كننديم

نجات    ،وانى كسى را كه فرمان عذاب بر او مقرر شده و در آتش جهنم است تي تو م

هايى دارند كه روى  غرفه  ، كه از نافرمانى خداوندشان ترسيدندياما كسان (  ۱۹) دهى؟

اين وعده خداست و خدا  . هايى بنا شده و نهرها از زير آن روان استآن غرفه 

از آسمان فرو فرستاد و آن را  آيا نديدى كه خدا باران را ( ۲۰.)كندي عهدشكنى نم

هاى رنگارنگ روياند؟  يوسيله آن روييدن و به   ،هايى در دل زمين راه داد به چشمه 

.  گرداند ي بينى، بعد آن را خرد و خاشاك مي شوند و آن را زرد مي بعد گياهان خشك م

 ( ۲۱.)در اين كار تذكرى و عبرتى براى خردمندان وجود دارد

  

  

گشوده و بر نور هدايت  ( تسليم خدا بودن) را براى اسالم   اشكه خدا سينه يآيا كس  

كه به علت سنگدلى خدا را ياد  يالهى است با سنگدالن مساوى است؟ واى بر كسان 

خدا بهترين سخن را به  (  ۲۲.) چنين افرادى در گمراهى آشكارى هستند .  كنند ي نم

پوست   نازل كرد كه (  يعنى قرآن را )مكرر و همانند  (  با آياتى)صورت كتابى  

بعد پوست و  . آيديترسند از آن به لرزه درم ي خداوندشان م(  نافرمانى)كه از  ي كسان

هدايت خداست، هر كس را كه بخواهد  (  قرآن)اين  .  شود يقلبشان با ياد خدا آرام م 

هيچ راهنمايى براى او   ، كسى را كه خدا گمراه كند.  كند يبا آن هدايت م 

با  )كند  ي خود از عذاب سخت جلوگيرى مكه روز قيامت با صورت  ي آيا كس( ۲۳.)نيست

عذاب  : شودي كنند گفته ميكه ظلم م ي به كسان( كه دچار عذاب نيست مساوى است؟ي كس

ها بودند  كسانى هم كه قبل از آن ( ۲۴.) كرديد بچشيد يخاطر كارهايى كه م را به 

و  ( ۲۵.)ها آمدمنكر عذاب شدند و عذاب از جايى كه متوجه نبودند سراغ آن 

و اگر بدانند عذاب آخرت قطعًا   ، ها چشاندا خوارى را در دنيا به آن درنتيجه خد

ايم، شايد متوجه  ما در اين قرآن براى مردم هر گونه مثلى زده ( ۲۶.)تر استبزرگ 

(  ۲۸.) قرآنى به زبان عربى، بدون هيچ انحرافى، شايد پرهيزکار شوند ( ۲۷.)شوند

و مردى كه تنها   ،سازش ندارند  خدا مثل مردى را زد كه چند ارباب دارد كه با هم 

آيا اين دو با هم مساوى هستند؟ ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص  .  يك ارباب دارد 

ها هم  تو مردنى هستى و آن (  ۲۹.) دانند ي ولى بيشتر مردم اين را نم  ،به خدا دارد 

 ( ۳۱.) كنيديشما روز قيامت پيش خداوندتان بگومگو م (  ۳۰.) مردنى هستند 

  

  

تر از كسى است كه از قول خدا دروغ بگويد؟ يا وقتى حرف راستى به  چه كسى ظالم  

(  ۳۲) ايمان جا وجود ندارد؟ي او گفته شد منكر آن شود؟ آيا در جهنم براى افراد ب

كه آن را تصديق كردند افراد پرهيزکار  ي كه حرف راستى براى مردم آورد و كساني كس

پاداش نيكوكاران چنين  . هر چه بخواهند پيش خداوندشان دارند(  ۳۳.) هستند 

و پاداش   ، ها دور سازداند از آن تا خدا بدترين كارهايى را كه كرده (  ۳۴.) است 

اش  آيا خدا براى بنده ( ۳۵.)اند بدهدها را مطابق بهترين كارهايى كه كرده آن 



تواند كسى را كه  ي كس نمهيچ . ترساننديكافى نيست؟ تو را از كسانى غير از خدا م 

كس نيست كه بتواند كسى را كه خدا هدايت  و هيچ (  ۳۶.) هدايت كند خدا گمراه كرده  

ها بپرسى  اگر از آن (  ۳۷) گيرنده نيست؟آيا خدا توانا و انتقام . كرده گمراه كند

نظر شما  : بگو. گويند خداي ها و زمين را خلق كرده، حتمًا مكه چه كسى آسمان 

  ، خوانيديير از خدا م كه غ ي چيست؟ اگر خدا بخواهد ضررى به من بزند، آيا كسان

ها  توانند جلوى ضرر او را بگيرند؟ يا اگر بخواهد رحمتى به من برساند، آن يم

كنندگان  توكل  ، خدا براى من كافى است:  توانند جلوى رحمتش را بگيرند؟ بگو يم

آيد  ياى قوم من، هر چه از دستتان برم :  بگو ( ۳۸.)كنندي بر او توكل م( فقط)

خواهيد دانست كه عذاب خواركننده سراغ چه  .  كنم يم  بكنيد، من هم كار خودم را 

 ( ۴۰و  ۳۹.) شود يكسى خواهد آمد و عذاب دائمى بر چه كسى نازل م 

  

  

پس هر كس كه هدايت شد  . ما قرآن را براى هدايت مردم به حق بر تو نازل كرديم 

ها  و تو وكيل آن  ، كه گمراه شد بر ضرر خودش استيبه نفع خودش است و كس

طور در خواب روح كسى  و همين   ،گيرد ي ها را موقع مرگ مخدا روح انسان (  ۴۱.) نيستى 

و روح كسى   ، داردي و روح كسى را كه موقع مرگش شده نگاه م ، گيرديرا كه نمرده م 

هايى  كار نشانه در اين .  فرستد يرا كه مرگش نرسيده تا مدت معينى به جسم او پس م 

آيا شفيعانى غير از خدا براى خود  (  ۴۲.)كنند وجود دارديبراى افرادى كه فكر م

ها مالك هيچ چيز نباشند و عقلى هم نداشته  اگر چه آن :  اند؟ بگو گرفته 

ها و  فرمانروايى آسمان . شفاعت بطور كامل به خدا اختصاص دارد: بگو(  ۴۳) باشند؟

وقتى فقط  ( ۴۴.) شويد ي بعد هم پيش او برگردانده م ، زمين اختصاص به خدا دارد

كه ايمان به آخرت ندارند دچار  يدل كسان   ،شود ( نه افراد ديگرى  و) صحبت از خدا 

:  بگو ( ۴۵.)كنندي و وقتى صحبت از افرادى غير از خدا شود كيف م ، شودي نفرت م

ها و زمين و اى داننده غيب و آشكار، تو بين  خداوندا، اى آفريننده آسمان 

كه ظلم  ي انكس (  ۴۶.) كنى يبندگانت درباره آنچه كه اختالف نظر داشتند حكم م 

كنند، اگر تمام چيزهايى را كه در زمين وجود دارد و مانند آن را داشته  يم

وچيزهايى براى   ، دهنديباشند، حتمًا آن را براى نجات از عذاب سخت روز قيامت م 

 ( ۴۷.) كردند ي شود كه حساب آن را هم نميها روشن م آن 

  

  

و عذابى كه مورد تمسخر   ، ها آشكار شدهاند براى آن نتيجه كارهاى بدى كه كرده  

وقتى به انسان ضررى برسد ما را  ( ۴۸.) ها را در بر گرفته است دادند آن ي قرار م

اين  : گويديو وقتى او را از نعمت خودمان برخوردار كنيم، م  ، خواندي به كمك م

ولى بيشتر    ،طور نيست، اين امتحانى است اين .  خاطر علم خودم به من داده شده به 

گفتند  يها بودند همين را م افرادى هم كه قبل از آن (  ۴۹.) دانندي ها اين را نمآن 

بنابراين نتيجه بد  ( ۵۰.)ها نداشتاى براى آن كردند فايده ي و كارهايى كه م

كردند كيفر  يها كه ظلم م و به كسانى از آن . ها رسيدكردند به آن ي كارهايى كه م

(  ۵۱.)وانند بگيرندت يكردند خواهد رسيد و جلوى آن را هم نم يكارهاى بدى كه م 

دهد يا تنگ  يكه بخواهد توسعه مي اند كه خدا روزى را براى هر كسآيا ندانسته 

اى  : بگو(  ۵۲.) هايى براى افراد باايمان وجود داردسازد؟ در اين مطلب نشانه يم

  ، ايد، از رحمت خدا نااميد نشويدروى كرده بندگان من كه به ضرر خودتان زياده 

به اطاعت خدا  (  ۵۳.) او آمرزنده مهربان است .  بخشد ي م  چون خدا همه گناهان را

كه عذاب بر شما وارد شود و كسى نتواند شما  و قبل از اين ( توبه كنيد) برگرديد 

كه عذاب بطور  قبل از اين ( ۵۴.)را يارى كند، تسليم حكم و نظر خدا باشيد 

چيزى كه  كه توجه داشته باشيد سراغ شما بيايد، از بهترين  ناگهانى و بدون اين 

كه كسى  قبل از اين (  ۵۵.) پيروى كنيد ( از قرآن) از طرف خدا براى شما نازل شده 

من از كسانى بودم    ،واى بر من، كه در حضور خدا در كار خود كوتاهى كردم :  بگويد 

 ( ۵۶.) كردند يكه عذاب خدا را مسخره م 

  

  

يا  ( ۵۷.)مشد ي كرد حتمًا از افراد پرهيزکار مياگر خدا مرا هدايت م :  يا بگويد  

اى داشته باشم از نيكوكاران  اگر عمر دوباره :  موقعى كه عذاب را ببيند بگويد 

ولى تو منكر    ،آرى، آيات من براى تو آمد (  به او گفته خواهد شد كه ( )۵۸.) شوم يم

كه از  يكه صورت كسان بينى  ي روز قيامت م( ۵۹.)آن شدى و تكبر داشتى و منكر بودى

(  ۶۰)آيا در جهنم براى افراد متكبر جا نيست؟ . تقول خدا دروغ گفتند سياه اس 

.  دهدي ها شد نجات مخدا افراد پرهيزکار را به علت كارهايى كه موجب رستگارى آن 

(  ۶۲.)خدا خالق و وكيل هر چيز است(  ۶۱.)خورندي اى نمرسد و غصه ي ها نمبدى به آن 

شدند ضرر  كه منكر آيات خدا  ي و كسان.  ها و زمين مال او است هاى آسمان خزانه 



دهيد كه غير خدا را  ياى افراد نادان، آيا به من دستور م : بگو(  ۶۳.) اند كرده 

كه قبل از تو بودند وحى شد كه اگر شرك بياورى  ي به تو و كسان(  ۶۴) بندگى كنم؟

فقط خدا را بندگى كن و از  ( ۶۵.)رود و از زيانكاران خواهى بوديعملت از بين م 

در صورتى كه  . ور كه سزاوار او است، نشناختندخدا را آنط ( ۶۶.)سپاسگزاران باش

.  ها در دستش پيچيده استو آسمان   ،روز قيامت تمام زمين در قبضه قدرت او است

 ( ۶۷.) سازند يو باالتر از چيزهايى است كه شريك او م  پاک خدا 

  

  

ها و زمين هستند بيهوش  كه در آسمان يو تمام كسان  ، شوديو در صور دميده م  

شود، ناگهان  ي آنگاه بار ديگر در صور دميده م.  كه خدا بخواهد ي كسانمگر  ، شونديم

و   ، شودي و زمين به نور خداوندش روشن م( ۶۸.)كننديشوند و نگاه م ي همه بلند م

ها به حق  و بين آن  ، آورندي و پيغمبران و شاهدها را م  ،شود ي نامه اعمال نهاده م

پاداش و جزاى اعمالش بطور    و به هر كسى( ۶۹.)شودي ها ظلمى نمقضاوت شده و به آن 

و افراد  ( ۷۰.) داند ي كنند بهتر ميو خدا كارهايى را كه م .  شود يكامل داده م 

درهاى  .  تا وقتى كه به جهنم برسند  ، شوندي طرف جهنم رانده مدسته به ايمان دسته يب

آيا پيغمبرانى از خودتان  :  گويند يها مهاى آن به آن شود و نگهبان ي جهنم باز م

دند كه آيات خداوندتان را براى شما بخوانند و شما را از چنين  پيش شما نيام

(  ۷۱.)آرى، آمدند ولى كلمه عذاب بر منكران مقرر شده:  گويند ي روزى بترسانند؟ م

جاى  . شود كه از درهاى جهنم وارد شويد و هميشه در آن باشيدي ها گفته مبه آن 

عذاب خداوندشان    كه از نافرمانى وي و كسان( ۷۲.)افراد متكبر بد جايى است

تا وقتى كه به آن برسند و درهاى   ، شوندي طرف بهشت برده مدسته بهترسيدند، دسته 

سالم بر شما، خوش آمديد، وارد  :  گويند ي ها منگهبانان بهشت به آن . بهشت باز شود

ستايش فقط اختصاص به خدا  : گويندي اهل بهشت م(  ۷۳.) شويد و هميشه در آن باشيد 

و در هر   ، را براى ما ثابت كرد و زمين را به ما ارث داددارد كه وعده خودش 

 ( ۷۴.)كنندگان چقدر خوب استپاداش عمل .  گيريم يجاى بهشت كه بخواهيم جا م 

  

  

اند و با ستايش، خداوندشان را بزرگ  بينى كه دور عرش جمع شدهيو فرشتگان را م  

يش و بزرگداشت فقط  شود كه ستايشود و گفته م يها به حق داورى م بين آن . شمارنديم

 ( ۷۵.)اختيار جهانيان دارداختصاص به خداوند صاحب 

  
 

 (۴۰( )غافر)سوره مؤمن     
 مكى و شامل هشتاد و پنج آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كه آمرزنده گناه و  (  ۲.)نزول قرآن از طرف خداوند نيرومند و داناست( ۱.) حم  

همه پيش  .  معبودى غير از او نيست .  صاحب نعمت است  پذير و مجازاتش شديد وتوبه 

ايمان درباره آيات خدا بگومگو و مخالفت  يفقط افراد ب (  ۳.)گردندي او برم

قوم نوح   ، هاپيش از آن ( ۴.) ها در شهرها تو را فريب ندهد آمد و رفت آن. كننديم

اى  سته هم پيغمبران را به دروغگويى متهم كردند و هر د   ،هاو دستجات بعد از آن 

هاى باطل به بحث و بگومگو  و با حرف  ، تصميم گرفت كه پيغمبرشان را دستگير كند

بنابراين آنان را دچار عذاب  . پرداختند تا به اين وسيله حق را پايمال كنند

ايمان  ي به اين ترتيب سخن خداوندت درباه افراد ب( ۵) مجازات من چطور بود؟. كردم

هايى كه اطراف عرش  حامالن عرش و آن ( ۶.) ستند ها اهل آتش جهنم ه ثابت شد كه آن 

و به خدا ايمان دارند و براى   ، شمارندي هستند با ستايش، خداوندشان را بزرگ م

خداوندا، دامنه رحمت و علم تو  :  گويند ي و م  ،كنند ي افراد باايمان طلب آمرزش م

ند  چيز را فرا گرفته، پس كسانى را كه توبه كردند و از راه تو پيروى كرد همه 

 ( ۷.)ها را از عذاب آتش جهنم حفظ فرمابيامرز و آن 

  

  

ها و پدران و همسران و فرزندان  هاى جاويدى كه به آن ها را به بهشت خداوندا، آن  

ها را  و آن (  ۸.)چون تو توانا و حكيم هستى  ، وارد كن  ،اى درستكارشان وعده داده

  ، اىبه او لطف كرده   ،كنى ها حفظ ي كسى را كه در آن روز از بد.  ها حفظ كن ياز بد 

شود كه  ي ايمان با صداى بلند گفته مي به افراد ب( ۹.) و اين موفقيت بزرگى است 

چون كه دعوت شديد كه    ،نفرت خدا از شما بيشتر از نفرتى است كه از هم داريد 

خداوندا، دوبار   : گويندي ايمان مي افراد ب( ۱۰.)ايمان بياوريد ولى قبول نكرديد

آيا  . دوبار ما را زنده كردى، به گناهان خود اعتراف كرديم جان ما را گرفتى و 



خاطر اين است كه  اين عذاب به(  ۱۱) رفتن از اين عذاب وجود دارد؟راهى براى بيرون 

شد  ي و اگر شريكى براى او ساخته م ،كرديد يشد قبول نم ي وقتى فقط خدا خوانده م

اوست كه آياتش  ( ۱۲.) حكم در اختيار خداى بلندمرتبه بزرگ است . آورديديايمان م 

كه توبه  ي فقط كس.  كند يو روزى شما را از آسمان نازل م   ،دهدي را به شما نشان م

بنابراين خدا را بخوانيد و دين را براى او  ( ۱۳.)شودي كند متوجه اين حقيقت م

(  ۱۴.) ايمان خوششان نيايد ي، هر چند كه افراد ب ( غير خدا را نخوانيد) خالص كنيد 

ات و صاحب عرش، روح را به فرمان خود بر هر كس از بندگانش  خداى باالبرنده درج 

ها  روزى كه همه آن (  ۱۵.) فرستد تا مردم را از روز قيامت بترساند يكه بخواهد م 

امروز فرمانفرمايى مال كيست؟  .  ها بر خدا مخفى نيست آيند، چيزى از آن يبيرون م 

 ( ۱۶.) فرمانفرمايى امروز مال خداى يكتاى قهار است 

  

  

امروز  .  شود يروز جزاى هر كس بطور كامل مطابق كارهايى كه كرده است داده م ام  

ها را از روز قيامت  آن (  ۱۷.) چون حسابرسى خدا سريع است   ،ظلمى وجود ندارد 

  ، گيرندي رسد و افراد جلوى ناراحتى خود را مي م  هاها به گلوروزى كه دل . بترسان

(  ۱۸.) نخواهند داشت  ، اطاعت شود  كنند دوست و شفيعى كه از حرفشيكه ظلم م ي و كسان

اند  ها و چيزهايى را كه در دلشان مخفى كرده هاى زيرچشمى آن خدا نگاه 

ها را غير از خدا به  كه آن يو كسان   ،كندي خدا به حق قضاوت و حكم م( ۱۹.)دانديم

(  ۲۰.) چون خدا شنونده و بينا است   ،كنندياى قضاوت و حكم نم ذره  ، خواننديكمك م 

ها  ها بودند چه بود؟ آن كه قبل از آن يگشتند تا ببينند عاقبت كسانآيا در زمين ن 

خاطر  ها را به خدا آن . ها بودقدرتشان و آثارشان در زمين بيشتر از اين 

(  ۲۱.)ها را از عذاب حفظ كند وجود نداشتكه آن ي و كس ، گناهانشان دچار عذاب كرد

ولى   ، آوردنديها مراى آن خاطر اين بود كه پيغمبرانشان داليل روشن بكار به اين 

چون خدا قوى و   ، ها را دچار عذاب كرددرنتيجه خدا آن  ،شدند ي ها منكر آن مآن 

موسى را با آياتمان و معجزاتمان پيش فرعون و هامان و  (  ۲۲.)مجازاتش شديد است

چون موسى حق  (  ۲۴و  ۲۳.) موسى جادوگر دروغگويى است : ولى گفتند ، قارون فرستاديم

پسران افرادى را كه با موسى به خدا  :  ها آورد، گفتند براى آنرا از طرف ما  

در صورتى كه نقشه افراد  .  و زنانشان را زنده بگذاريد   ،اند بكشيدايمان آورده 

 (۲۵.) ايمان غلط بود يب

  

  

من  . بگذاريد من موسى را بكشم و او خداوندش را به كمك بخواند : فرعون گفت 

من  : موسى گفت( ۲۶.) ر زمين فسادى بوجود آورد ترسم دين شما را عوض كند يا د يم

به خداوند خودم و خداوند شما پناه    ،از هر متكبرى كه به روز حساب ايمان ندارد

آيا  :  كرد گفت ي مرد مؤمنى از خاندان فرعون كه ايمانش را مخفى م(  ۲۷.) برم يم

اليل  اختيار من است و دخداست كه صاحب ( فقط) گويد ي خواهيد مردى را بكشيد كه ميم

روشنى از خداوندتان براى شما آورده؟ اگر دروغگو باشد، دروغگويى او بر ضرر  

دهد به  ي هايى كه به شما وعده مباشد و اگر راست بگويد، بعضى از عذاب ي خودش م

اى قوم  (  ۲۸.) كندي خدا كسى را كه متجاوز و دروغگو باشد هدايت نم.  رسد يشما م 

اما اگر عذاب خدا سراغ   ، قدرت داريد  مال شما است و در زمين حکومت من، امروز 

(  به صالح شما ) چيزى غير از آنچه : كند؟ فرعون گفتي ما آمد چه كسى ما را كمك م

آن كس كه  ( ۲۹.) كنم يو شما را فقط به راه صحيح راهنمايى م  ، گويميبينم نم يم

قبل از  ) اى قوم من، من بر شما از روزى مثل روز دستجات : ايمان آورده بود گفت 

كه بعد از  ي مثل باليى كه به قوم نوح و عاد و ثمود و كسان(  ۳۰.) ترسم ي م(  شما 

اى قوم  ( ۳۱.)خواهديكه خدا ظلمى را براى بندگانش نم حال آن   ،ها بودند رسيد آن 

روزى كه  (  ۳۲.) ترسم يخواهند بر شما م يمن، من از روزى كه افراد از يكديگر كمك م

.  عذاب خدا حفظ كند نخواهيد داشتكه شما را از يو كس   ،كنيد يپشت كرده و فرار م 

 ( ۳۳.)اى براى او وجود نداردكننده كسى را كه خدا گمراه كند، هدايت 

  

  

قبالً يوسف داليل روشن براى شما آورد و شما دائمًا از آنچه آورده بود در شك   

خدا بعد از او هرگز رسولى نخواهد  :  تا وقتى كه از دنيا رفت، گفتيد   ،بوديد 

شكاكانى  (  ۳۴.) كندي طور گمراه مسى را كه متجاوز و شكاك است اين خدا ك . فرستاد

اين  .  كنند ي ها آمده باشد بگومگو مكه درباره آيات خدا بدون دليلى كه براى آن 

خدا بر قلب هر متكبر  . بگومگوها پيش خدا و افراد باايمان دشمنى بزرگى است

راى من كاخ بلندى بساز  اى هامان، ب:  فرعون گفت(  ۳۵.) نهد يطور مهر مزورگويى اين 

كنم  ي من فكر م.  ها برسم تا به معبود موسى پى ببرم هاى آسمان شايد من به راه 

طورى در نظر خودش جلوه داديم و از راه  كار بد فرعون را اين .  موسى دروغگو است 



:  فردى كه ايمان داشت گفت ( ۳۷و  ۳۶.)نتيجه بودي نقشه فرعون ب.  راست باز ماند 

اى قوم  ( ۳۸.)پيروى كنيد تا شما را به راه صحيح هدايت كنم  اى قوم من، از من

در صورتى كه آخرت خانه اقامت    ،بردن است من، اين زندگى دنيا فقط وسيله بهره 

و هر مرد يا   ،شود يكه كار بدى بكند فقط به اندازه آن مجازات م يكس (  ۳۹.) است 

بدون حساب   شود و يزنى كه كار درست بكند و ايمان داشته باشد وارد بهشت م 

 ( ۴۰.) شود يمند م بهره 

  

  

و شما مرا به   ،كنم ياى قوم من، شما را چه شده كه من شما را به نجات دعوت م  

كنيد كه منكر خدا شوم و چيزى را كه  يمرا دعوت م (  ۴۱) كنيد؟يآتش جهنم دعوت م 

و من شما را به سوى خداوند مقتدر و آمرزنده دعوت   ، شناسم شريك خدا بسازمي نم

كنيد هيچ دعوتى در دنيا و آخرت  يچيزى كه مرا به پرستش آن دعوت م (  ۴۲) .كنم يم

كنند  يم ( روىزياده ) كه اسراف ي ندارد، در صورتى كه بازگشت ما پيش خداست، و كسان

من كارم    ،گويم به ياد خواهيد آورد ي آنچه را به شما م(  ۴۳.)اهل آتش جهنم هستند

بندگانش را  )رت دارد  چون خدا به بندگانش بصي   ،سپارم يرا به خدا م 

و آل    ،كشيدند حفظ كرد يخدا او را از شر نقشه بدى كه براى او م ( ۴۴(.)شناسد يم

و    ،شود يها عرضه م آتش جهنم صبح و شب به آن (  ۴۵.) فرعون دچار عذاب بدى شدند 

ها  شود كه آل فرعون را وارد شديدترين عذاب ي روزى كه قيامت برپا شود گفته م

كه  يكنند، افراد ضعيف به كسان يجهنم با هم بگومگو م   وقتى در آتش( ۴۶.)كنيد

ما پيرو شمابوديم، آيا قسمتى از آتش جهنم را از ما  : گويند يتكبر داشتند م 

ما همگى در آتش جهنم  : گويندي كه در دنيا تكبر داشتند مي كسان(  ۴۷) گردانيد؟يبرم 

م هستند به  كه در آتش جهنيكسان (  ۴۸.) چون خدا بين بندگانش حكم كرده است  ،هستيم 

خداوندتان را بخوانيد تا يك روز از عذاب ما كم  : گويندينگهبانان جهنم م 

 ( ۴۹.) كند 

  

  

آيا پيغمبران شما داليل روشن براى شما نياوردند؟  :  گويند ي نگهبانان جهنم م 

ايمان  يو دعاى افراد ب  . حاال دعا كنيد:  گويند ينگهبانان م . چرا:  گويند يم

و افراد باايمان را در زندگى دنيا و در    مانران ما پيغمب(  ۵۰.) نتيجه است يب

خواهى  روزى كه معذرت (  ۵۱.) كنيم ي خيزند يارى مي روزى كه شاهدها براى شهادت برم

ها از رحمت خدا دورند و منزل  آن . ها ندارداى براى آن كنند فايده يكه ظلم م ي كسان

ار تورات  داسرائيل را ميراث ي تورات را به موسى داديم و بن(  ۵۲.) بدى دارند 

صبر داشته  (  ۵۴.)توراتى كه براى افراد عاقل هدايت و تذكر است( ۵۳.)ساختيم

چون وعده خدا درست است و براى گناهت طلب آمرزش كن و شب و صبح با ستايش،    ،باش 

ها آمده  كه دليلى براى آن افرادى كه بدون اين (  ۵۵.) خداوندت را به بزرگى ياد كن 

ها فقط تكبرى است كه به آن  در سينه آن   ،كنند ي م  باشد درباره آيات خدا بگومگو

مسلمًا خلقت  (  ۵۶.) چون او شنوا و بينا است  ، پس به خدا پناه ببر.  رسند ي نم

(  ۵۷.)داننديولى بيشتر مردم نم  ،تر از خلقت مردم است ها و زمين بزرگ آسمان 

اوى  كنند با بدكاران مس يو افراد باايمانى كه كار درست م  ،كورها با افراد بينا 

 ( ۵۸.) شوند ي عده كمى متوجه م. نيستند

  

  

و  (  ۵۹.) كنند يولى بيشتر مردم باور نم  ، قيامت آمدنى است و شكى در آن نيست 

اشخاصى كه خود را  . مرا بخوانيد تا دعاى شما را اجابت كنم: خداوند شما گفت

با  ( تسليم دستورهاى من باشند)پندارند كه بندگى مرا بكنند  يتر از اين م بزرگ 

خداست كه شب را قرار داد تا در آن استراحت كنيد  (  ۶۰.) شوند يخوارى وارد جهنم م 

ولى بيشتر مردم سپاسگزارى    ،چون خدا به بندگانش لطف دارد  ، و روز را روشن ساخت

معبودى  . اختيار شماست و آفريننده هر چيزى استاين خداست كه صاحب (  ۶۱.) كنند ي نم

كوچكى كنيد و از دستورهايش بدون چون و    كه در مقابل او احساس يا ابرازيكس )

افرادى كه  (  ۶۲)شويد؟ يچگونه منحرف م .  غير از او وجود ندارد ( چرا پيروى كنيد

خداست كه زمين را قرارگاه  (  ۶۳.) شوند يطور منحرف م اين   ،شونديمنكر آيات خدا م 

  بندى كرد و نقش شما را و شما را صورت   ،و آسمان را ساختمانى گرداند  ، شما ساخت

اختيار  اين خداست كه صاحب .  هاى پاك را روزى شما ساخت ي و خوردن  ،زيبا ساخت 

معبودى  .  او زنده است (  ۶۴.) اختيار همه مردم جهان كه منزه و واالست شماست، صاحب 

غير  )پس او را بخوانيد و دين را براى او خالص كنيد  .  غير از او وجود ندارد

كليه  )اختيار جهانيان  ا دارد كه صاحب ستايش فقط اختصاص به خد(.  خدا را نخوانيد

خوانيد نهى  يكه غير از خدا م يمن از بندگى كسان : بگو( ۶۵.)است(  افراد بشر 



ام كه تسليم  هاى روشنى از خداوندم براى من آمده و امر شدهچون دليل   ،ام شده 

 ( ۶۶.)اختيار همه مردم جهان باشم صاحب (  خداوند )

  

  

از نطفه و بعد از خون بسته آفريد و بعد شما را  اوست كه شما را از خاك و بعد  

.  تا به حد قدرت خود برسيد و پير شويد ، به صورت طفلى از شكم مادر خارج كرد

ميرند و بعضى از شما به مدتى كه  ي اى از شما قبل از رسيدن به پيرى معده 

اوست كه زنده  (  ۶۷.) شايد عقلتان را به كار بريد . رسيدي برايتان معين شده م

آن وقت  .  بشو:  گويد ي فقط م  ،ميراند و وقتى كارى را اراده كند يكند و م يم

كنند نديدى  يآيا اشخاصى را كه درباره آيات خدا بگومگو م (  ۶۸.) شود يطور م همان 

افرادى كه منكر كتاب و چيزهايى كه پيغمبرانمان  ( ۶۹)شوند؟ ي كه به كجا برده م

ها  آن وقتى كه غل (  ۷۰.) دانست  شوند، در آينده خواهند ي ايم مرا براى آن فرستاده 

به ميان آب جوش  ( ۷۱.)كشنديها را روى زمين م و زنجيرها در گردنشان است و آن 

ها گفته  آن وقت به آن ( ۷۲.)شونديشوند و بعد در آتش جهنم گداخته ميكشيده م 

:  گويند يم ( ۷۳)كجا هستند؟ ، ساختيديچيزهايى كه غير از خدا شريك خدا م:  شود يم

ايمان  ي خدا افراد ب. خوانديمي اصالً ما قبالً چيزى را به كمك نم ، كرديمها را گم  آن 

خاطر اين است كه به ناحق در  اين كار به ( ۷۴.)كندي را به اين ترتيب گمراه م

از درهاى  ( ۷۵.)نازيديد يخاطر اين است كه به خود م و به  ،كرديد يزمين سرمستى م 

صبر  (  ۷۶.) د متكبر بد جايى است جاى افرا . مانيدي هميشه در آن م. جهنم وارد شويد

ها وعده  هايى را كه به آن ما بعضى از عذاب .  داشته باش، وعده خدا درست است 

ها را پيش ما  گيريم و آن ييا جان تو را م  ، دهيميايم به تو نشان مداده 

 ( ۷۷.) گردانند يبرم 

  

  

و  ها را به تحكايت بعضى از آن .  قبل از تو پيغمبرانى از خودشان فرستاديم 

توانست بدون اجازه خدا  ي هيچ پيغمبرى نم.  گفتيم و حكايت بعضى را به تو نگفتيم 

آن  . شودي ها قضاوت مبه حق درباره آن   ،وقتى امر خدا صادر شد . اى بياوردمعجزه 

خداست كه چهارپايان را براى شما بوجود  ( ۷۸.)كننديگويان ضرر م وقت است كه ياوه 

ها  و از گوشت و شير بعضى از آن   ،د ها بشويآورده كه سوار بعضى از آن 

كه به نيازى كه در  و براى اين  ، هاى ديگرى هم براى شما دارندمنفعت ( ۷۹.)بخوريد

خدا آياتش  (  ۸۰.) شويديها و روى كشتى سوار و برده م دل داريد برسيد، شما روى آن 

آيا در زمين  ( ۸۱)شويد؟ يمنكر كداميك از آيات خدا م .  دهدي را به شما نشان م

ها بودند چه بود؟  كه قبل از آن ي اند تا نگاه كنند كه عاقبت كار كساندش نكرده گر

كردند  ي كارهايى كه م.  ها بود ها در زمين بيشتر از اين تعداد و قدرت و آثار آن 

هاى روشن برايشان آوردند،  چون پيغمبرانشان دليل ( ۸۲.)ها نداشتاى براى آن فايده 

كردند  ياش م تا عذابى كه مسخره   ،خوش بودند دل ها به علم و دانشى كه داشتند  آن 

خواهند گفت كه ما به خداى   ببينند، وقتى عذاب ما را  (  ۸۳.)ها را فرا گرفتآن 

وقتى  (  ۸۴.) ساختيم قبول نداريم ييكتا ايمان آورديم و چيزهايى را كه شريك او م 

.  اشتها نخواهند د اى براى آن ديگر ايمان آوردنشان فايده   ،عذاب ما را ببينند 

ايمان متوجه  ي آنجاست كه افراد ب. اين روش خداست كه در بين بندگانش اجرا شده

 ( ۸۵.)اندشوند كه ضرر كرده يم

  

 (۴۱)سوره فصلت     
 مكى و شامل پنجاه و چهار آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

است كه   قرآن كتابى ( ۲.) نزول قرآن از طرف خداوند بخشنده مهربان است ( ۱.) حم  

(  ۳.) قرآنى است به زبان عربى براى افراد دانا .  آياتش بطور واضح شرح داده شده 

ولى بيشتر افراد از آن رو گرداندند و به آن گوش    ،دهنده است دهنده و بيم مژده 

و    ،كنى در پوشش يدل ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت م: و گفتند ( ۴.) دهند ي نم

آيد  ي هر كارى از دستت برم. تو مانعى وجود دارد  گوشمان سنگين است و بين ما و

به من  .  من فقط انسانى مثل شما هستم :  بگو ( ۵.) كنيم ي بكن، ما هم كار خود را م

كه سزاوار آن است كه در مقابلش احساس و ابراز  يكس ) شود كه معبود شما يوحى م 

نه  معبودى يگا ( كوچكى بكنيد و مطيع محض و بدون چون و چراى دستورهايش باشيد

واى بر  .  مستقيمًا به طرف او برويد و فقط از او طلب آمرزش كنيد .  است 

افراد  ( ۷.)دهند و آخرت را قبول ندارندي مشركينى كه زكات نم(  ۶.)مشركين

آيا شما منكر  : بگو(  ۸.)پايانى دارندي پاداش ب  ،كنند ي باايمان كه كار درست م

و براى او همتاهايى    ،آفريده (  دو مرحله )شويد كه زمين را در دو روز  يكسى م 



ها  پس از دو مرحله اول كوه (  ۹.)اختيار همه مردم جهان استكنيد؟ او صاحبي درست م

هاى آن را در چهار  ي و روز  ،و زمين را بركت داد  ، را در روى زمين بوجود آورد

و به آسمان پرداخت  ( ۱۰.)مرحله مقرر نمود كه براى تمام خواستاران مساوى است

با ميل يا بدون ميل  :  و به آسمان و زمين گفت   ،شكل بود ي كه آن دودي در حال

 ( ۱۱.)با ميل آمديم:  گفتند . بياييد

  

  

و به هر آسمان   ، بوجود آورد( دو مرحله) خداوند هفت آسمان را در دو روز  

و آسمان نزديك شما را با چراغ ستارگان زينت داديم و حافظ    ،قانونش را وحى كرد 

اگر قبول نكردند به  (  ۱۲.) ند توانا و دانا است اين تقدير خداو . شما ساختيم

وقتى كه  (  ۱۳.) ترسانم ياى مثل صاعقه عاد و ثمود م من شما را از صاعقه : ها بگوآن 

بنده  )ها آمدند و گفتند كه فقط خدا را بندگى كنيد  پيغمبران از هر طرف براى آن 

اگر خداوند ما    :ها گفتند، آن (كس جز خدا نباشيد چون و چراى هيچ ي و مطيع محض و ب

ما رسالتى را كه شما مدعى آن هستيد قبول   ، كردي خواست فرشتگان را نازل ميم

چه كسى  : اما قوم عاد، در زمين به ناحق تكبر ورزيدند و گفتند( ۱۴.)نداريم

ها را خلق كرده نيرويش از  نيرويش از ما بيشتر است؟ آيا نديدند كه خدايى كه آن 

لذا ما در روزهاى نحس باد  ( ۱۵.)شدندي ر آيات ما مها منك ها بيشتر است؟ آن آن 

مسلمًا  .  ها بچشانيم ها فرستاديم تا در دنيا عذاب خوارى را به آن تند سردى بر آن 

(  ۱۶.)ها كمكى نخواهد كردو كسى به آن   ،تر از عذاب دنياست عذاب آخرت خواركننده 

ا بر هدايت ترجيح  ها گمراهى ر ولى آن   ،ها را هدايت كرديم اما قوم ثمود، ما آن 

ها را  كردند صاعقه عذاب خواركننده آن يلذا به علت كارهايى كه م .  دادند 

(  ۱۸.)و افرادى را كه ايمان آورده و پرهيزکار بودند نجات داديم(  ۱۷.) فراگرفت 

(  ۱۹.) ها را متوقف كنند آورى شوند و آن روزى كه دشمنان خدا به طرف آتش جهنم جمع 

ها درباره كارهايى  ند، گوش و چشم و پوستشان بر ضد آن تا وقتى كه كنار آتش آمد

 ( ۲۰.) كردند شهادت دهدي كه م

  

  

خدا كه هر  : گوينديچرا بر ضد ما شهادت داديد؟ م :  گويند ي ها به پوستشان مآن  

بار  زدن درآورده، او شما را اولين ما را به حرف   ،آورد ي زدن درمچيزى را به حرف 

كه گوش و چشم و  خاطر اين شما به ( ۲۱.)شويديخلق كرد و پيش او برگردانده م 

كرديد، بلكه گمان  يدهند كارتان را پنهان نم ي مپوستتان بر ضد شما شهادت  

اين گمانى بود كه  (  ۲۲.) داند ي كنيد نميكرديد كه خدا خيلى از كارهايى را كه م يم

اگر صبر  ( ۲۳.)نسبت به خداوندتان داشتيد و باعث هالك شما شد و زيانكار شديد 

اگر عذرخواهى هم بكنند  .  ها است شوند كه آتش جهنم جاى آن ياشته باشند متوجه م د

هايى قرار داديم كه وضع حال و  ها همنشين براى آن ( ۲۴.)عذرشان قبول نخواهد شد

هاى جن و انسى  و قول عذاب در مورد دسته   ،ها را در نظرشان زينت دادند آينده آن 

افراد  (  ۲۵.) ها ضرر كردند آن . تند مقرر شدها بودند و از دنيا رفكه قبل از آن 

و سخن بيهوده وارد آن كنيد تا پيروز    ،به اين قرآن گوش ندهيد :  ايمان گفتند يب

ها را مطابق بدترين كارى  چشانيم و آن يايمان عذاب سختى م يبه افراد ب( ۲۶.)شويد

كه  ين خاطر او به   ،اين آتش جزاى دشمنان خداست (  ۲۷.) كنيم يكردند مجازات م ي كه م

ايمان در آن موقع  يافراد ب ( ۲۸.)شدند در آتش منزل ابدى دارندي منكر آيات ما م

ها  خداوندا، جن و انسى كه ما را گمراه كردند به ما نشان بده تا آن :  گويند يم

 ( ۲۹.)را زير پايمان بياندازيم تا خوار و پست شوند

  

  

هم استقامت به خرج  بعد    ،اختيار ما فقط خداوند است افرادى كه گفتند صاحب  

شوند كه نترسيد و غصه نخوريد و با مژده بهشتى  ي ها نازل مدادند، فرشتگان بر آن

ما در زندگى دنيا و آخرت پشتيبان  ( ۳۰.)كه به شما وعده داده شده شاد باشيد

و در آخرت هر چه دلتان بخواهد و هر چه درخواست كنيد براى شما وجود  هستيم،شما 

گفتار چه كسى  ( ۳۲.) ايى از جانب خداوند آمرزنده مهربان است اين پذير( ۳۱.)دارد

  ، نمايدي كند و كار درست مي بهتر از سخن كسى است كه مردم را به سوى خدا دعوت م

خوبى با  ( ۳۳)من از افرادى هستم كه تسليم حكم و نظر خدا هستند؟  کهگويديو م 

صورت بين تو و  بدى مساوى نيست، بدى را با بهترين طرز جواب بده چون در آن 

البته به اين مرحله فقط  (  ۳۴.) آيد ياى بوجود مكه دشمن توست دوستى صميمانه ي كس

كه سهم بزرگى از اخالق نيكو دارد به آن  يو فقط كس  ، رسنديافراد شكيبا م 

اى از شيطان به تو رسيد به خدا پناه ببر، چون او شنوا و  اگر وسوسه(  ۳۵.) رسد يم

هاى خداست، به خورشيد و ماه  رشيد و ماه از نشانه شب و روز و خو( ۳۶.)دانا است

ها را خلق كرده سجده  كنيد، به خدايى كه آن ي سجده نكنيد اگر فقط خدا را بندگى م



اختيار تو  ، آنان كه نزد صاحب(ناراحت نباش) اگر تكبر ورزيدند ( ۳۷.)كنيد

 (۳۸.) شوند ي شمارند و خسته هم نميشب و روز او را بزرگ م   ،هستند 

  

  

بينى و چون باران را بر آن  يهاى خدا اين است كه زمين را خشك م از نشانه   و 

كه زمين را زنده كرد،  ي همان كس. آيدي آيد و باال ميبفرستيم به حركت درم 

افرادى كه منكر  (  ۳۹.) چون خدا بر هر كارى قادر است   ،كننده مردگان استزنده 

ز قيامت در آتش افكنده  كه رو يآيا كس . بر ما پوشيده نيستند ، شونديآيات ما م 

آيد؟ هر كارى  ي كه در آن روز با امنيت خاطر پيش ما ميشود بهتر است يا كسيم

افرادى كه وقتى  (  ۴۰.) بيند ي كنيد ميچون خدا كارهايى را كه م ، خواهيد بكنيديم

، قرآن كتابى است  (اهل آتش جهنم هستند )ها آمد منكر آن شدند  قرآن براى آن 

يزى كه آن را باطل كند در زمان حال و آينده براى آن  چ ( ۴۱.) ارجمند و پرارزش 

زنند  ي درباره تو همان حرفى را م(  ۴۲.)آيد، نزول آن از طرف حكيم ستوده استي نم

عذاب   بِ هم آمرزنده و هم صاح ، خداوند تو. زدنديكه درباره پيغمبران قبل از تو م 

نازل  (  ها اى عرب بر)اگر قرآن را به زبانى غير از زبان عربى  (  ۴۳.) دردناكى است 

ها به زبان  چرا آيات آن به وضوح بيان نشده؟ آيا براى عرب :  گفتند يكرديم م يم

و گوش    ،قرآن براى افراد باايمان هدايت و شفاست : كنند؟ بگويغير عربى صحبت م 

ها را  كه آن مثل اين . آورند سنگين است و بصيرتى به آن ندارندي آنان كه ايمان نم

ولى مردم درباره آن اختالف   ، به موسى تورات داديم( ۴۴.)دزنني از راه دور صدا م

ها حكم شده  اگر سخن خداوندت كه قبالً گفته بود نبود، بين آن . نظر پيدا كردند

هر كس كار درست بكند به نفع خودش  ( ۴۵.)ها درباره آن دچار شك هستندآن .  بود 

نش ظلم  خداوند تو به بندگا.  و هر كس كار بد بكند به ضرر خودش   ،است 

 ( ۴۶.)كندي نم

  

  

اى كه از غالفش  علم زمان وقوع قيامت فقط اختصاص به خدا دارد، هر ميوه  

خدا    ،كند يشود و وضع حمل مي اى كه حامله مو هر ماده  ، آيدي در م( اششكوفه )

هايى كه براى من تصور  شريك : گويدي ها مزند و به آن ي روزى كه صدا م. دانديم

ها را  شاهدى از ما كه آن که به تو اعالم كرديم  :  ند گوي يم  ؟كرديد كجا هستند يم

خواندند پيدا  ي و كسانى را كه قبالً به كمك م(  ۴۷.) ديده باشد وجود ندارد

انسان از دعاى خير خسته  ( ۴۸.)فهمند كه راه فرارى ندارند ي مو    ،كنند ي نم

اگر پس از  (  ۴۹.)شودي مايوس و نااميد م  ،اگر آسيبى به او برسد  لی و  ، شودي نم

اين  :  گويد ياى كه به او رسيده رحمتى از خودمان به او بچشانيم، م ي راحتنا

كنم كه قيامت بر پا شود و اگر مرا پيش خداوندم  يخاطر خودم است و فكر نم به 

ايمان را از كارهايى كه  يحتمًا افراد ب . برگردانند پيش او پاداش بهترى دارم

وقتى به انسان  (  ۵۰.) شانيم چي ها مو عذاب سختى به آن  ، كنيمي كردند خبردار ميم

و وقتى آسيبى به او   ، كشدي گرداند و خود را كنار مي از ما رو برم  بدهيم،نعمتى 

چه نظرى داريد، اگر قرآن از جانب  : بگو(  ۵۱.) پردازد ي برسد به دعايى طوالنى م

با  )تر از كسى است كه  خدا باشد و شما آن را قبول نكرده باشيد، چه كسى گمراه 

هاى خودمان را در جهان و در وجود خودشان  نشانه ( ۵۲)شديد باشد؟  در مخالفت ( آن

آيا كافى نيست كه  .  ها روشن شود كه خدا حق است دهيم تا براى آن ي ها نشان مبه آن 

ها درباره ديدار خداوندشان دچار شك  بدانيد آن(  ۵۳) خداوندت شاهد هر چيزى است؟

 ( ۵۴.)بدانيد كه خدا به هر چيزى احاطه دارد.  هستند 

  

  

 (۴۲)سوره شورى     
 مكى و شامل پنجاه و سه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كه قبل از تو  يبه اين ترتيب خداوند تواناى حكيم به تو و كسان ( ۲.) عسق ( ۱.) حم  

او  ( فقط) ها و زمين است مال اوست و هر چه در آسمان ( ۳.) كند يبودند وحى م 

ها از باالى هم شكافته شوند و  نزديك است آسمان ( ۴.) بلندمرتبه و بزرگ است

كه در زمين هستند  ي شمارند و براى كساني خداوندشان را بزرگ م ، فرشتگان با ستايش

و خدا مراقب كار  (  ۵.)بدانيد كه خدا آمرزنده و مهربان است. كننديطلب آمرزش م 

(  ۶.) نيستى ها كسانى است كه غير از او ياورانى براى خود گرفتند، تو وكيل آن

طور به تو وحى كرديم تا اهالى مكه و اطراف آن را از عواقب  قرآن عربى را اين 

  ،هيچ شكى در آن نيست و  ، شوندي روزى كه مردم جمع م(  عذاب ) كارشان و از 

خواست  ي اگر خدا م( ۷.) اى در آتش جهنم اى در بهشت خواهند بود و عدهعده .  بترسانى 



كه ظلم  يكند و كسان يكه را بخواهد داخل رحمتش م ولى هر   ، ساختي ها را يك امت مآن 

آيا مددكارانى غير از خدا براى خود گرفتند؟  (  ۸.)كنند يار و ياورى ندارنديم

كند و قادر به هر  ي ها را زنده ماوست كه مرده .  در صورتى كه مددكار واقعى خداست 

.  استحكم آن با خدا   ، درباره هر چيز كه در آن اختالف داشتيد(  ۹.)كارى است

 ( ۱۰.)آورمي ام و به او رو مخداوند من چنين خدايى است، بر او توكل كرده 

  

  

و براى   ،از جنس خودتان براى شما همسر .  ها و زمين است آفريننده آسمان  

هيچ چيز  . كندي به اين وسيله شما را در زمين زياد م. هايى آفريدچهارپايان جفت 

ها و زمين مال او  هاى آسمان خزانه  ( ۱۱.)و او شنوا و بينا است  ،مثل او نيست 

او هر چيزى را  . نمايدي كه بخواهد زياد يا كم مي روزى را براى هر كس.  است 

براى شما از دين همان چيزى را قانونگذارى كرد كه نوح را به آن  ( ۱۲.)دانديم

و همان چيزى است كه ابراهيم    ،و همان چيزى است كه به تو وحى كرديم   ،سفارش كرد 

را اجرا كنيد و  ( دستورهاى خدا)كه دين    ،عيسى را به آن سفارش كرديم   و موسى و

كنى برايشان  ياين چيزى كه مشركين را به آن دعوت م .  در آن تفرقه نداشته باشيد 

خدا هر كس را كه بخواهد  (. هايشان بردارند توانند دست از تفرقه ينم ) سخت است 

(  ۱۳.) نمايد يبرگردد هدايت م كند و هر كس را كه به سوى او يبراى خود انتخاب م 

كه حقيقت را دانستند از روى حسادت نسبت به هم دچار تفرقه  ها فقط بعد از اين آن 

ها حكم  اگر خداوندت قبالً تا مدت معينى مهلت نداده بود، مسلمًا درباره آن . شدند

(  ۱۴.) درباره آن دچار شك هستند   ،ها وارث كتاب شدند كه بعد از آن يكسان .  شده بود 

طور كه به تو  دعوت كن و همان( اجراى دين و تفرقه نداشتن)مردم را به آن    تو

و از دلخواه آنان پيروى مكن و   ، كار استقامت داشته باشدستور داده شده در اين 

من به هر كتابى كه خدا نازل كرده ايمان دارم و به من دستور داده شده كه  :  بگو 

كارهاى ما  .  اختيار شما خداست ما و صاحب اختيار صاحب .  بين شما به عدالت عمل كنم 

كند و  يخدا ما را جمع م .  بحثى بين ما نيست . مال ما و كارهاى شما مال شماست

 ( ۱۵.)بازگشت ما پيش اوست

  

  

كنند،  يكه دعوت خدا را پذيرفتند درباره او بحث م افرادى كه بعد از اين  

ا هستند و عذاب شديدى  ها پيش خداوندشان باطل است و مورد غضب خد هاى آن دليل 

از كجا  . را به حق نازل كرد( قانون)خداست كه كتاب و وسيله سنجش  (  ۱۶.) دارند 

آمدن   ، افرادى كه به قيامت ايمان ندارند(  ۱۷.) دانى شايد قيامت نزديك باشد يم

كه ايمان دارند از  ي و كسان ، (كه هر چه زودتر بيايد )خواهند  ي آن را به تعجيل م

كه درباره قيامت شك  يبدانيد كسان .  ند كه قيامت حق است داني ترسند و مي آن م

به  . خدا به بندگانش لطف دارد( ۱۸.)كنند در گمراهى شديدى هستنديدارند و جدل م 

كه پاداش آخرت را  يكس (  ۱۹.) و خدا قوى و تواناست   ،دهد يكه بخواهد روزى م يهر كس 

بخواهد مقدارى   پاداش دنيوى را( فقط)كه  يكنيم و كس يبخواهد پاداشش را اضافه م 

آيا شريكانى براى خدا  (  ۲۰.) دهيم ولى در آخرت نصيبى ندارد ي از آن را به او م

كنند كه خدا اجازه آن را   قانونگذارى ها دارند كه قسمتى از دين را براى آن 

كنند  يكه ظلم م يكسان .  ها حكم شده بود نداده؟ اگر سخن قطعى خدا نبود بين آن 

اند  كارهايى كه كرده   بخاطربينى كه  يد ظالم را م افرا( ۲۱.) عذاب پردردى دارند 

شود و افرادى كه ايمان آوردند و كار درست  يها واقع م عذاب بر آن   وترسند،  يم

هاى بهشت هر چه بخواهند پيش خداوندشان دارند، اين لطف بزرگى  كردند در باغ 

 ( ۲۲.) است 

  

  

(  درست و شايسته )الح اين چيزى است كه خدا به بندگانش كه ايمان دارند و عمل ص 

كردنتان از شما مزدى غير از دوستى  ي من براى راهنماي: بگو. دهدي اند مژده مكرده 

هر كس كار خوبى بكند نيكى او را  .  خواهم ينم (  يا تقرب به خدا )خويشاوندان  

گويند كه پيغمبر  ي آيا م(  ۲۳.) چون خدا آمرزنده و قدرشناس است  ، كنيمياضافه م 

خدا  .  زند يدا افترا زده؟ اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر م هاى دروغى را به خحرف 

كند چون او آنچه را كه در  ي با كلمات خودش باطل را نابود و حق را ثابت م

پذيرد و گناهان  ي اوست كه توبه بندگانش را م( ۲۴.)دانديها است به خوبى مسينه 

را كه ايمان    و دعاى افرادى( ۲۵.)داندي كنيد ميكند و كارهايى را كه م ي را عفو م

ها زيادتر  كند و از فضل خودش به آنياجابت م  را داشتند و كار درست كردند  

اگر خدا روزى را  (  ۲۶.) ايمان عذاب شديدى دارند يدهد، در صورتى كه افراد ب يم

ولى روزى را به قدرى كه   ، كننديحتمًا در زمين ظلم م  ، براى بندگانش زياد كند

اوست كه  (  ۲۷.)انش آگاه و به آن بينا استاو از طبيعت بندگ.  دهد يخواهد م يم



.  كندي فرستد و رحمتش را منتشر ميكه مردم نااميد شدند م باران را پس از آن 

ها و  هاى خدا خلقت آسمان يكى از نشانه (  ۲۸.) كننده و ستوده است ي او يار( فقط)

آورى  جمع  ه بهر وقت که بخواهد  ، او  اندزمين و حيواناتى است كه در آن پراكنده 

رسد به سبب كارهايى است كه  يهر مصيبتى كه به شما م (  ۲۹.)ها توانا استهمه آن 

توانيد  يشما نم ( ۳۰.)بخشديو خدا بسيارى از كارهاى شما را م  ، ايدخودتان كرده 

و غير از خدا هيچ يار و ياورى براى شما وجود  .  خدا را در زمين عاجز كنيد 

 ( ۳۱.) ندارد 

  

  

اگر خدا بخواهد  ( ۳۲.) كوه هستند كه در دريا روانند هاى مثل  ييكى از آياتش كشت  

كار آياتى  در اين . حركت بمانندي ها روى دريا بدارد تا آن يباد را از حركت باز م

اند  ها را به سبب كارهايى كه كرده يا آن (  ۳۳.) براى صبوران سپاسگزار وجود دارد 

كه در مورد آيات  افرادى  ( ۳۴.)كندي خدا از بسيارى از كارها گذشت م.  كند يغرق م 

آنچه به شما داده  ( ۳۵.)بدانند كه راه گريزى برايشان نيست ، كننديما بگومگو م 

و آنچه پيش خداست براى مؤمنانى كه به خدايشان توكل    ،شده وسيله زندگى دنياست 

مؤمنانى كه از گناهان بزرگ و كارهاى زشت  ( ۳۶.)تر استيمى كنند بهتر و ماندن

افرادى كه دعوت  ( ۳۷.)كننديصبانى شدند گذشت مكنند و وقتى ع ي اجتناب م

خداوندشان را اجابت كردند و نماز را به پا داشتند و كارشان را با مشورت بين  

كه  يكسان (  ۳۸.) كنند يايم انفاق م ها كرده دهند و از آنچه روزى آن ي خودشان انجام م

مثل آن  جزاى بدى، بدى (  بدانند كه ) گيرند، ي ها شد انتقام موقتى ظلمى به آن 

چون خدا كسانى   ،كه گذشت كند و كار را اصالح كند پاداشش با خداست ياست، اما كس 

كه مورد ظلم قرار گرفتند و  يبر كسان (  ۴۰و    ۳۹.)كنند دوست ندارديرا كه ظلم م 

كنند  يكسانى بايد مالمت شوند كه به مردم ظلم م ( ۴۱.)انتقام گرفتند ايرادى نيست

كه  يمسلمًا كس (  ۴۲.)ها عذاب پردردى دارندآن   ،ند كن ي و در زمين به ناحق تجاوز م

اى قوى الزم  كارش از كارهايى است كه اراده   ،صبور باشد و گناه ديگران را ببخشد 

  وقتی در را  ستمکارانو  ، كسى را كه خدا گمراه كند برايش ياورى نيست( ۴۳.)دارد
 ( ۴۴)ما هست؟ آيا راهى براى بازگشت :  گويند يكه م   بينىمى  بينندمى   را عذاب که

  

  

بينى كه با ذلت سر تسليم فرود  ي شوند مي كه به جهنم عرضه ميها را در حال آن  

ضرر كنندگان  : گويند يافراد باايمان م .  كنند ي اند و از گوشه چشم نگاه مآورده 

شان را در روز قيامت دچار ضرر و عذاب ابدى  افرادى هستند كه خودشان و خانواده 

غير از  ( ۴۵.)كنند به عذاب ابدى گرفتارنديكه ظلم م ي سانبدانيد ك . اندجهنم كرده 

كسى را كه خدا گمراه كند، هيچ راهى  . ها كمك كنند خدا ياورانى ندارند كه به آن 

كه روزى بيايد كه از جانب خدا راه  قبل از اين (  ۴۶.)براى او وجود ندارد

روز هيچ  آن . بازگشتى براى آن وجود ندارد، دعوت خداوندتان را اجابت كنيد

اگر قبول  ( ۴۷.) توانيد انكارى بكنيد ي پناهگاهى براى شما وجود ندارد و نم

وظيفه تو فقط رساندن  . ايمما تو را براى حفاظت از افراد نفرستاده  ، نكردند

خاطر آن شاد  و وقتى ما از طرف خودمان رحمتى به انسان بچشانيم به . پيام است

چون   ، كندي صيبتى به او برسد ناسپاسى مو اگر به علت كارهايى كه كرده م  ،شود يم

هر چه  .  ها و زمين مال خدا است فرمانروايى آسمان ( ۴۸.)انسان طبيعتًا ناسپاس است

كه  يو به كس   ،دهد يكه بخواهد فرزند دختر م يبه هر كس  ، آفرينديرا بخواهد م 

و كسى را كه بخواهد   ، دهدي يا پسر و دختر را با هم م(  ۴۹.)دهدي بخواهد پسر م

كند مگر  يخدا با هيچ بشرى صحبت نم (  ۵۰.)كند، چون او دانا و توانا استي منازا  

فرستد كه آنچه بخواهد با اجازه  ي اى ميا فرشته   ،يا از پشت مانعى   ،به صورت وحى 

 ( ۵۱.) چون خدا بلندمرتبه و حكيم است .  خدا به او وحى كند 

  

  

دانستى كتاب و  يتو نم . به اين ترتيب به فرمان خودمان روحى به تو وحى كرديم 

قرار داديم و هر كس از  ( وسيله هدايت)ايمان چيست، ولى ما قرآن را نورى  

البته تو مردم را به راه  .  كنيم ي وسيله آن هدايت مبندگانمان را كه بخواهيم به 

ها و زمين است  به راه خدا كه تمام چيزهايى كه در آسمان (  ۵۲.)كنىي راست هدايت م

 ( ۵۳.) گردد ي ا به سوى خدا برمبدانيد كه كاره . مال اوست

  
 

 (۴۳)سوره زخرف     
 مكى و شامل هشتاد و نه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      



 
ما آن را قرآنى به زبان  ( ۲.) كننده و روشن (  واضح ) قسم به كتاب روشن ( ۱.) حم  

درباره آيات آن فكر  ) قرار داديم تا در آن تعقل كنيد ( هازبان عرب )عربى  

آيا  (  ۴.)آميز استقرآن در كتاب اصلى پيش ماست و بلندمرتبه و حكمت ( ۳(.) يدكن

هستيد نزول قرآن را از شما دريغ  (  متجاوز)كه شما مردمى اسرافكار  خاطر اين به 

هيچ پيغمبرى براى  (  ۶.)پيغمبران زيادى به ميان اقوام گذشته فرستاديم(  ۵)كنيم؟ 

ما افرادى را كه قدرت بيشترى  (  ۷.)كردنديكه او را مسخره م ها نيامد مگر اين آن 

ها  اگر از آن (  ۸.)ها براى شما گفته شد داستان آن . ها داشتند نابود كرديماز اين 

ها را خداى  آن: گويندي حتمًا م ؟ ها و زمين را آفريدهبپرسى كه چه كسى آسمان 

آن    خدايى كه زمين را محل آسايش شما قرار داده و در(  ۹.)توانا و دانا آفريده 

 ( ۱۰.)هايى بوجود آورده تا راه را بشناسيدراه 

  

  

وسيله آن زمين مرده را  خدايى كه از آسمان باران را به اندازه فرستاد، و به  

خدايى كه انواع موجودات  (  ۱۱.) شويد ي طور زنده و خارج مشما هم همين . زنده كرديم

تا بر  (  ۱۲.) آورده   را آفريده و از كشتى و حيوانات وسيله سوارى براى شما بوجود

ها قرار گرفتيد، نعمت خداوندتان را  پس وقتى روى آن . ها قرار گيريد پشت آن 

ها را مسخر ما كرد واالست وگرنه ما  يادآورى كنيد و بگوييد خدايى كه اين 

(  ۱۴.) گرديم يما پيش خداوندمان برم(  ۱۳.) ها را نداشتيم توانايى رام كردن آن 

زندى قرار دادند، واقعًا انسان آشكارا قدرنشناس  براى خدا از ميان بندگانش فر

آيا خدا از بين مخلوقات خود دختران را براى خود انتخاب كرد و پسران  (  ۱۵.) است 

ها مژده دخترى مثل همان چيزى  در صورتى كه وقتى به يكى از آن (  ۱۶) را براى شما؟

انيت سياه  اند داده شود، صورتش از شدت عصب كه براى خداوند رحمان قرار داده 

آيا كسى را كه در زيورها بزرگ  ( ۱۷.) گيرد ي شود و جلوى عصبانيت خود را ميم

فرشتگان را،  (  ۱۸)ايد؟ شود و در بحث زبان گويايى ندارد براى خدا قرار داده يم

شدن  ها شاهد آفريده كه بندگان خداوند بخشنده هستند، دختر تصور كردند، آيا آن 

شود و مورد بازخواست قرار  ينوشته م  ها شهادت آن ! اند؟فرشتگان بوده 

.  كرديمي ها را بندگى نمخواست ما آن ي اگر خداوند رحمان م: گفتند(  ۱۹.) گيرند يم

آيا قبالً در اين  (  ۲۰.) زنند ي ها فقط حدس مها علمى به اين مطلب ندارند، آن آن 

نه، بلكه  ( ۲۱! ) كنند؟ي ها به آن استناد مها داديم و آن مورد كتابى به آن 

 ( ۲۲.)ايمها هدايت شده ما پدرانمان را بر روشى يافتيم و بر اثر آن   :گفتند 

  

  

كه متنعمان  اى نفرستاديم مگر اين ما قبل از تو در هيچ شهرى هشداردهنده  

يافتيم و به  (  طريقه و آيينى ) ما پدرانمان را بر روشى  که آن گفتند( ثروتمندان)

تر  اگر چه من راهى درست : ها گفتپيغمبرشان به آن ( ۲۳.)كنيمي ها اقتدا مروش آن 

ما رسالتى را كه  :  از راهى كه پدرانتان را بر آن يافتيد آورده باشم؟ گفتند 

ها انتقام  درنتيجه ما از آن ( ۲۴.)ايد قبول نداريم شما براى آن فرستاده شده 

كردند چه  يكن عاقبت افرادى كه رسالت پيغمبران را انكار م لذا نگاه . گرفتيم

گامى را يادآورى كن كه ابراهيم به پدرش و قومش گفت من از آنچه  هن (  ۲۵.) بود 

او مرا  .  غير از خدايى كه مرا آفريده (  ۲۶.) كنيد بيزار و بركنارم يعبادت م 

اين سخن را در نسل خود باقى گذاشت شايد به راه خدا  ( ۲۷.) هدايت خواهد كرد 

م تا وقتى كه حق و  مند ساخت ها و پدرانشان را بهره اين  به هر حال (  ۲۸.) برگردند 

اين جادو است  : ها آمد گفتندوقتى حق براى آن (  ۲۹.) ها آمد رسولى روشنگر براى آن

چرا اين قرآن بر مردى بزرگ از اين دو  : گفتند(  ۳۰.) و ما آن را قبول نداريم 

كنند؟ حتى در زندگى  ي ها رحمت خداوند تو را قسمت مآيا آن (  ۳۱) شهر نازل نشده؟

بعضى را به درجات بر بعضى برترى  .  ايم ا را قسمت كرده هدنيا، ما روزى آن 

رحمت خداوند تو بهتر  . ها بعضى را به خدمت خود بگيرندايم تا بعضى از آن داده 

خاطر اين نبود كه مردم امت واحدى  اگر به (  ۳۲.) كنند ي از چيزهايى است كه جمع م

هاى  و نردبان  ها شوند سقف ي كه منكر خداوند بخشنده مي، براى خانه كسان شدنديم

 ( ۳۳.)داديمي اى كه از آن باال روند قرار منقره 

  

  

(  ۳۴.) داديم يهايى كه بر آن تكيه بزنند قرار م هايشان درهايى و تخت و براى خانه  

  ،تمام اين چيزها وسيله زندگى دنياست . داديمي ها قرار مهايى در دسترس آن و زينت 

هر كس از ياد  (  ۳۵.)پرهيزکار است در صورتى كه آخرت پيش خداوند تو براى افراد 

و  (  ۳۶.) گماريم تا همنشين او باشد يشيطانى را بر او م   ،خداوند رحمان غافل باشد 

كنند راهشان درست  يها خيال م دارند و آن ي ا را از راه درست باز منه ها آ شيطان 



بگويد كه اى كاش بين من   ( به شيطان انوقت) ،تا وقتى كه پيش ما بيايد (  ۳۷.) است 

وقتى كه ظلم كرديد  (  ۳۸.) فاصله مشرق تا مغرب بود، تو بد همنشينى بودى   و تو

اى  )(  ۳۹.) اى ندارد، امروز شما در عذاب شريك هم هستيد اين تاسف براى شما فايده 

و يا كور را با اشاره   ، توانى به گوش آدم كر حرفى فرو كنىيآيا تو م   (پيغمبر، 

اگر تو را از دنيا  ( ۴۰! )هدايت كنى؟ و كسى را كه در گمراهى كامالً  آشكارى است 

ها وعده  يا عذابى را كه به آن ( ۴۱.) گيريم يها انتقام م ببريم، خودمان از آن 

پس به آنچه به تو  ( ۴۲.)ها تسلط داريمدهيم، ما بر آن يايم به تو نشان مداده 

قرآن تذكرى براى تو و قومت  (  ۴۳.) شود بچسب، چون بر راه راست قرار دارى يوحى م 

درباره پيغمبرانى كه قبل از  (  ۴۴.) اشد و شما درباره آن بازخواست خواهيد شد ب يم

ها قرار  تو فرستاديم بپرس كه آيا غير از خداوند بخشنده معبودهايى براى آن 

موسى را با معجزات خودمان پيش فرعون و سران  (  ۴۵) ها باشند؟داديم كه بنده آن 

اختيار همه  صاحب ( خداوند)رستاده  ها گفت كه من فموسى به آن . كشورش فرستاديم

ها آورد همه به آن  چون موسى معجزات ما را براى آن ( ۴۶.)مردم جهان هستم

 ( ۴۷.) خنديدند 

  

  

تر بود و  كه از معجزه قبلى آن بزرگ ها نشان ندانيم مگر اين اى به آن هيچ معجزه  

اى  :  د گفتن(  ۴۸.) ها را دچار عذاب كرديم شايد از راه غلط خود برگردند آن 

جادوگر، خداوندت را مطابق عهدى كه با تو بسته بخوان، ما راه صحيح را  

پيمان خود را   ، ها برطرف كرديمولى چون عذاب را از آن (  ۴۹.) ايم شناخته 

اى قوم من، آيا فرمانروايى  : فرعون در ميان قومش ندا داد و گفت( ۵۰.)شكستند

من  (  ۵۱) بينيد؟ينيست؟ آيا نم مصر و اين نهرها كه زير پاى من روان است مال من 

چرا دستبندهاى  (  ۵۲)تواند درست حرف بزند؟ يبهترم يا اين آدم خوار و ذليل كه نم 

پس قومش  (  ۵۳) اى از فرشتگان همراه او نيستند؟طاليى به او داده نشده يا چرا عده 

ها افرادى بودند كه از خدا  آن .  ها هم از او اطاعت كردندرا تحقير كرد، آن 

ها انتقام گرفتيم و تمام  چون باعث تاسف ما شدند از آن ( ۵۴.)كردندي ماطاعت ن 

ها را در رديف گذشتگان و عبرتى براى آيندگان  و آن ( ۵۵.) ها را غرق كرديم آن 

مثال زده شد، قوم تو از قبول آن خوددارى  (  عيسى ) چون پسر مريم ( ۵۶.)ساختيم

خدايان ما بهترند يا او؟  آيا : و گفتند( ۵۷.)كردند و سر و صدا راه انداختند

(  ۵۸.)جو هستندها افرادى ستيزه آن . ها اين مثل را فقط براى جدال با تو زدندآن 

(  عبرتى )اى  اى بود كه به او احسان كرديم و او را نمونه عيسى پسر مريم فقط بنده 

اى از شما را در زمين  خواستيم عده ي اگر م(  ۵۹.) اسرائيل قرار داديم يبراى بن 

 ( ۶۰.)ساختيم كه جانشين شما باشندي مفرشتگانى  

  

  

آن عالمتى براى روز قيامت است، پس در مورد آن شك نداشته باشيد و از من پيروى   

شيطان مانع شما نشود، چون او بطور آشكار دشمن  (  ۶۱.) راه راست اين است . كنيد

ا  ام ت براى شما حكمت آورده :  گفت  ، وقتى عيسى معجزات روشنى آورد(  ۶۲.) شما است 

نظر داشتيد براى شما روشن كنم، پس از  قسمتى از چيزهايى را كه درباره آن اختالف 

اختيار شما فقط  اختيار من و صاحب صاحب( ۶۳.)خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد

كس را غير از خدا ارباب و سرور خود قرار  هيچ )خداست، پس بندگى او را بكنيد  

واى  . يجه دستجات با هم اختالف پيدا كردنددرنت (  ۶۴.) راه راست اين است (. ندهيد 

  دارندکهآيا غير از اين انتظار (  ۶۵.) كنند از عذاب روز پردردي كه ظلم ميبر كسان 

در آن  ( ۶۶)ها بيايد؟ كه آنها متوجه نيستند سراغ آن يقيامت ناگهانى و در حال 

اى  ( ۶۷.)جز افراد پرهيزکارشوند، به ي روز بعضى از دوستان با بعضى دشمن م

كه به آيات ما ايمان  يكسان (  ۶۸.) اى نداريدندگان من، امروز شما ترس و غصه ب

شما با همسرانتان با  ( ۶۹.)بودند(  فقط تسليم دستورهاى خدا) آوردند و مسلمان 

ها دور  هاى طاليى براى آنها و كوزه بشقاب (  ۷۰.) خوشحالى وارد بهشت شويد 

برد در آن هست و شما هميشه در  گردانند و هر چه دل بخواهد و چشم از آن لذت ب يم

اين بهشتى است كه به علت كارهاى درستى كه كرديد مال شما  (  ۷۱.) آن خواهيد بود 

 ( ۷۳.) خوريد يهاى زيادى براى شما وجود دارد كه از آن م در آن ميوه (  ۷۲.) شود يم

  

  

شود و  ي عذابشان كم نم( ۷۴.)كار هميشه در عذاب جهنم خواهند بودافراد گناه  

ها خودشان  ها ظلم نكرديم، ولى آن ما به آن (  ۷۵.) ميد در آن خواهند بود بدون ا

.  اى مالك جهنم، بگو خداى تو به ما مرگ بدهد   کهزننديو صدا م (  ۷۶.) كردند يظلم م 

ما حق را برايتان آورديم ولى  (  ۷۷.)شود شما ماندنى هستيدي ها گفته مبه آن 

ان اصرار ورزيدند، ما هم در  يا در كارش ( ۷۸.)آيدي بيشتر شما از حق خوشتان نم



هاى درگوشي شان  ها و حرف كنند ما فكر آن ييا خيال م ( ۷۹.)كار خود اصرار داريم 

ها هستند و آن را  شنويم و فرستادگان ما پيش آن ي شنويم؟ آرى ميرا نم 

اگر خداوند رحمان فرزندى داشت، من اولين كسى بودم كه  :  بگو ( ۸۰.)نويسنديم

زنند  يهايى كه م ها و زمين و عرش از اين حرف اوند آسمان خد(  ۸۱.) شدم يبنده او م 

ها  بازى كنند تا روزى كه به آن ها را بگذار كه شوخى و مسخره آن (  ۸۲.) پاک است 

خدا در آسمان و در زمين معبود است و او حكيم  (  ۸۳.) وعده داده شده ببينند

هاست مال اوست  ن ها و زمين و آنچه بين آخدايى كه فرمانروايى آسمان ( ۸۴.)داناست

علم روز قيامت پيش اوست و پيش او برگردانده  . ها پاك استاز اين نسبت 

خواهند مالك  ي ها كمك مخوانند و از آن يكسانى را كه به غير از او م ( ۸۵.)شويديم

(  ۸۶.) دانند يها حقيقت را م كه به حق شهادت بدهند و آن ي شفاعتى نيستند، مگر كسان

پس چرا به  .  گويند خدا ي حتمًا م ؟ ها را آفريدهكسى آن   ها بپرسى كه چهاگر از آن 

(  ۸۸.) آورند يخداوندا، اين مردم ايمان نم   :گفت ( پيغمبر( )۸۷)روند؟ يراه غلط م 

ها بگو به سالمت، نتيجه كار خود را خواهند  ها بگذر و به آن از آن   (: خدا گفت)

 ( ۸۹.) دانست 

  

 (۴۴)سوره دخان     
 يه مكى و شامل پنجاه و نه آ    

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ما قرآن را در شبى مبارك  ( ۲.) كننده و روشن (  واضح ) قسم به كتاب روشن ( ۱.) حم  

در آن شب هر فرمان با حكمتى بيان و  (  ۳.)ايمما هشداردهنده بوده . نازل كرديم

رحمتى از  (  ۵.)ايم فرمانى از طرف ما، كه ما فرستنده آن بوده (  ۴.)شودي روشن م

دانيد كه او  يم  ، اگر يقين داريد( ۶.)داوندت است، چون او شنونده دانا استخ

كه در مقابل  ي كس)معبودى (  ۷.)باشديهاست م ها و زمين و آنچه بين آن خداوند آسمان 

(  او احساس يا ابراز كوچكى كنيد و از دستورهايش بدون چون و چرا پيروى كنيد

اختيار  اختيار شما و صاحب صاحب   .ميراند نيستي كند و ميغير از او كه زنده م 

انتظار  (  ۹.)ها در حال شك و ترديد سرگرم بازى هستندآن ولی ( ۸.) اجداد شماست 

اين  . كه مردم را دربر گيرد(  ۱۰) روزى را بكش كه آسمان دود آشكارى را بياورد،

خداوندا، عذاب را از ما برطرف كن، ما افراد باايمانى  ( ۱۱.) عذاب پردردى است 

در صورتى كه پيغمبرى   ، ها توجه خواهند داشتاز كجا و كى آن (  ۱۲.) هستيم 

ها  اين حرف :  بعد از او رو برگرداندند و گفتند ( ۱۳.)ها آمدكننده براى آن روشن 

كنيم،  ي ما اندكى عذاب را برطرف م(  ۱۴.)اند، او ديوانه استرا به او ياد داده 

ها را به سختى مجازات  روزى كه با قدرت آن (  ۱۵.) گرديد ي شما باز به كفر برم

قبالً قوم فرعون را امتحان كرديم و پيغمبر  ( ۱۶.)گيريميما انتقام م . كنيميم

گفت كه بندگان خدا را به من برگردانيد، من  (  ۱۷.) ها آمد بزرگوارى براى آن 

 ( ۱۸.) پيغمبر امينى براى شما هستم 

  

  

من از  ( ۱۹.)امرده و خود را باالتر از خدا ندانيد، من دليل روشنى براى شما آو 

هاى  اگر حرف (  ۲۰.)برمي كه مرا سنگسار كنيد به خداى خودم و خداى شما پناه ماين 

لذا موسى خداوندش را خواند و  ( ۲۱.)گيرى كنيد از من كناره  ، كنيديمرا قبول نم 

شبانه  بندگان مرا     :( اوگفت خداوند به ) ( ۲۲). كارى هستندها افراد گناه اين :  گفت 

ها  دريا را آرام پشت سر بگذار، آن (  ۲۳) ،كنند ي ما را تعقيب محركت بده چون ش

هاى  ها و چه مزارع و خانه ها و چشمه چه باغ ( ۲۴.)شونديلشكرى هستند كه غرق م

تا    ۲۵.)از خود به جا گذاشتند  ،آن مسرور بودند  در كه   نعمتى  نازوخوبى و چه 

آسمان و زمين  ( ۲۸.)ها را به افراد ديگرى واگذاشتيمبه اين ترتيب ما آن ( ۲۷

اسرائيل را از  ي و بن( ۲۹.)ها مهلتى داده نشدها اشك نريخت و به آن خاطر آن به 

و  ( ۳۱و  ۳۰.) نجات داديم ، طلب و متجاوز بودي كه برتر  ،عذاب خواركننده فرعون

ها آياتى داديم كه در  به آن (  ۳۲.) ها را از روى علم بر جهانيان ترجيح داديم آن 

مرگ ما فقط همين مرگ اوليه دنيايى  : گويند يها م اين ( ۳۳.)آن امتحان واضحى بود 

گوييد پدران ما را  ياگر راست م ( ۳۵و  ۳۴) ،است و ما زنده نخواهيم شد 

ها  و افرادى كه قبل از آن (  ها ي يمن) ها بهترند يا قوم تبع آيا آن (  ۳۶.) بياوريد 

ها و زمين و  ن ما آسما( ۳۷.)كار بودندها را هالك كرديم، چون گناه بودند؟ ما آن 

ها را به حق آفريديم  ما آن ( ۳۸.)ايمها است را به بازى نيافريده آنچه بين آن 

 ( ۳۹.)داننديها نم ولى بيشتر آن 

  

  



روزى كه هيچ دوستى براى دوستش كارى  ( ۴۰.)ها روز قيامت استگاه همه آن وعده  

چون    ،باشد   كه خدا به او رحم كردهيمگر كس( ۴۱.)كند و يارى هم نخواهند شدي نم

مثل  (  ۴۴و    ۴۳.)كار است درخت زقوم غذاى آدم گناه ( ۴۲.)او توانا و مهربان است

او را بگيريد و با  (  ۴۶و    ۴۵.)جوشد، مثل جوشيدن آب جوشيها ممس گداخته در شكم 

بچش، تو خود  ( ۴۸.) بعد روى سرش آب جوش بريزيد (  ۴۷.) خوارى به ميان جهنم بكشيد 

اين همان چيزى است كه به آن شك  (  ۴۹.) كردى ي را توانا و بزرگوار حساب م

  ۵۱.) ها هستند ها و كنار چشمه افراد پرهيزکار در جاى امنى در بهشت ( ۵۰.)داشتيد

طور  همين (  ۵۳.) نشيننديپوشند و در مقابل هم م ي لباس حرير نازك و كلفت م( ۵۲و 

اى را  ه با خيال راحت هر ميو (  ۵۴.) كنيم يها را همسر حوران چشم درشت م و آن   ،است 

چشند و  ي نم ، غير از مرگ دنيايى ، طعم مرگ را(  ۵۵.) كه بخواهند در دسترسشان است 

اين  .  اين توفيقى از خداوند تو است ( ۵۶.)ها را از عذاب جهنم حفظ كردهخدا آن 

ما قرآن را به زبان تو آسان كرديم شايد متوجه  (  ۵۷.)موفقيت بزرگى است

 ( ۵۹.) ستندها هم منتظر همنتظر باش آن ( ۵۸.)شوند

  

 (۴۵)سوره جاثيه     
 مكى و شامل سى و هفت آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ها و زمين  در آسمان (  ۲.)نزول قرآن از طرف خداوند توانا و حكيم است( ۱.) حم  

و در خلقت شما و حيوانات پراكنده  ( ۳.)باشديهايى براى افراد باايمان م نشانه 

و در آمد و رفت شب و روز و  (  ۴.)باشد ي ى براى اهل يقين مهايدر زمين نشانه 

كند و در  يفرستد و با آن زمين را پس از مرگش زنده م يبارانى كه خدا از آسمان م 

اين آيات خداست كه به حق بر تو  (  ۵.)باشد ي هايى براى عاقالن مگردش بادها نشانه 

واى بر هر  (  ۶)رند؟آويبعد از سخن خدا و آياتش به چه سخنى ايمان م . خوانيميم

شنود، بعد  يشود م ي آيات خدا را كه براى او خوانده م( ۷.)كارىزننده گناه تهمت 

كه اصالً آن را نشنيده است، او را به عذابى  مثل اين  ، ورزدي متكبرانه اصرار م

.  كندي آن را مسخره م ، وقتى چيزى از آيات ما را دانست( ۸.)دردناك بشارت بده

و كارهايى كه    ،پشت سرشان جهنم است ( ۹.) اى دارند نده اين افراد عذاب خواركن

اى برايشان فايده  اند ذره اند و مددكارانى كه جز خدا براى خود گرفته كرده 

راه درست زندگى را به  )اين قرآن راهنماست  ( ۱۰.)ندارند و عذاب بزرگى دارند

پردرد  شوند عذابى يكه منكر آيات خداوندشان م يو كسان ( دهدي ها نشان مانسان 

ها در دريا  يكه به فرمان او كشت  ، خداست كه دريا را مسخر شما كرد(  ۱۱.) دارند 

و آنچه در  (  ۱۲.)شايد سپاسگزارى كنيد. حركت كنند تا دنبال كسب معاش برويد

در اين امر براى افرادى كه  . ها و زمين است از طرف خودش مسخر شما كردهآسمان 

 ( ۱۳.)هاست كنند عبرت يفكر م 

  

  

از اشتباه افرادى كه اميد رسيدن روزهاى خدا را   : فراد باايمان بگوبه ا  

كردند جزا  ياى را مطابق كارى كه م پوشى كنند تا خدا هر دسته ندارند چشم 

هر كس كار درست بكند به نفع خودش است و هر كس كار بدى بكند به ضرر  ( ۱۴.)بدهد

اسرائيل كتاب و  ي به بن(  ۱۵.) شويد ي خودش است و شما پيش خداوندتان برگردانده م

ها را بر افراد جهان  ها كرديم و آن حكم و نبوت داديم و غذاهاى پاك را روزى آن 

ها پس از  اختالف آن . ها داديمو داليل روشنى از دين به آن (  ۱۶.) برترى داديم 

خداوند تو روز  . خاطر حسادت بين خودشان بودكه حقيقت را دانستند فقط به اين 

(  ۱۷.) كند يها قضاوت م نظر داشتند ميان آن يزهايى كه در آن اختالف قيامت در مورد چ 

از آن پيروى كن و از دلخواه  . بعد تو را بر راه روشنى از دين قرار داديم

توانند در مقابل خدا تو  ي ها هرگز نمآن (  ۱۸.) افرادى كه علم ندارند پيروى نكن 

بعضى هستند و خدا    كنند پشتيبانيبعضى از افرادى كه ظلم م. نياز كنندي را ب

اين قرآن وسيله بينايى براى مردم و هدايت و  (  ۱۹.) پشتيبان پرهيزکاران است 

كنند خيال  يكه كار بد م ي آيا كسان( ۲۰.) رحمت براى افرادى است كه يقين دارند 

ها را با افرادى كه ايمان آورده و كار درست  اند كه زندگى و مرگ آن كرده 

ها و زمين را به حق  خدا آسمان (  ۲۱.) كننديضاوتى م سازيم؟ بد قياند مساوى م كرده 

ها ظلمى  خلق كرد تا به هر كسى مطابق كارى كه كرده جزا داده شود و به آن 

 ( ۲۲.) نخواهد شد 

  

  

كه دلخواه خود را معبود خود ساخت و خدا او را با وجود علمى كه داشت  يآيا كس  

چشمش كشيده بود، ديدى؟ چه   اى روى گمراه كرد و چشم و گوشش را بسته بود و پرده 



فقط زندگى  :  گفتند (  ۲۳) شويد؟ي كند؟ آيا متوجه نميكسى بعد از خدا او را هدايت م 

در  . كشدي شويم و فقط روزگار ما را مي ميريم و زنده ميم . دنيايى ما وجود دارد 

(  ۲۴.)كننديزنند ندارند و فقط گمان م ي ها علمى به اين حرفى كه مصورتى كه آن 

اگر  : ها خوانده شود حرفشان فقط اين است كه بگويندشن ما بر آن وقتى آيات رو

كند و بعد  يخدا شما را زنده م :  بگو (  ۲۵.) گوييد پدران ما را بياوريد ي راست م

كند ولى  يجمع م  ،كه شكى در آن نيست  ،ميراند و بعد همگيتان را در روز قيامت يم

ها و زمين متعلق به  ان فرمانروايى آسم(  ۲۶.) دانند يبيشتر مردم اين حقيقت را نم 

در آن روز هر  ( ۲۷.)اهل باطل زيانكارند  ،روزى كه قيامت بر پا شود .  خداست 

اى به كتاب خود خوانده  اند و هر دسته بينى كه به زانو درآمده ياى را م دسته 

اين كتاب  ( ۲۸.) شود يكرديد به شما داده م ي امروز جزاى كارهايى كه م. شونديم

كرديد  يما كارهايى را كه م . گويديا سخن م ماست كه به حق بر ضرر شم

خداوندشان كسانى را كه ايمان آوردند و كار درست كردند، داخل  ( ۲۹.)نوشتيميم

كه قبول نكردند گفته  يو به كسان ( ۳۰.)اين موفقيت آشكارى است .  كند يرحمت خودش م 

ورزيديد و افراد  ي شد؟ شما تكبر مي آيا آيات من بر شما خوانده نم  :شود يم

شد كه وعده خدا درست است و در  ي و وقتى به شما گفته م( ۳۱.)كارى بوديدگناه 

كنيم و  ي ما فقط گمانى م.  فهميم قيامت چيست ينم :  گفتيد يبودن قيامت شكى نيست، م 

 ( ۳۲.) يقين نداريم 

  

  

ها  و همان عذابى كه مورد تمسخر آن  ،كردند معلوم شد ي ها كارهايى كه مبراى آن  

ما امروز شما را فراموش  : شودي ها گفته مبه آن (  ۳۳.) ها را فرا گرفتبود آن 

جاى شما آتش جهنم است و  . طور كه شما چنين روزى را فراموش كرديدهمان  ، كنيميم

خاطر اين است كه شما آيات  اين كار به ( ۳۴.)كه به شما كمك كند وجود نداردي كس

امروز از جهنم  پس . خداوند را به تمسخر گرفتيد و زندگى دنيا شما را فريب داد

ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به  ( ۳۵) .شود يشود وعذرشان پذيرفته نم ينم خارج  

در  (  ۳۶.) ها و زمين و تمام افراد بشر استاختيار آسمان خدا دارد كه صاحب 

 ( ۳۷.)ها و زمين، بزرگى فقط اختصاص به او دارد و او توانا و حكيم استآسمان 

  
 

 (۴۶)سوره احقاف     
 و شامل سى و پنج آيه  مكى     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ها و زمين و  ما آسمان (  ۲.)نزول قرآن از طرف خداوند توانا و حكيم است( ۱.) حم  

ايمان  ي ولى افراد ب. ها است به حق و براى مدت معلومى آفريديمآنچه را بين آن 

چيزهايى را كه غير  :  بگو ( ۳.) شود روگردان هستند ي ها داده ماز هشدارى كه به آن 

خوانيد به من نشان بدهيد كه چه چيزى را در زمين خلق  ياز خدا به كمك م 

گوييد كتابى قبل  ي؟ اگر راست م . اندها شريك خدا بوده اند؟ يا در خلقت آسمان كرده 

كه غير از  يتر از كس كيست گمراه ( ۴.)از اين يا اثرى از علم براى من بياوريد

ها  كند و از دعاى آن ي، كه تا روز قيامت او را اجابت نم خوانديخدا را به كمك م 

 ( ۵) خبر است؟ينيز ب 

  

  

ها خواهند بود و منكر بندگى  آورى شوند، دشمن آن و وقتى مردم در روز قيامت جمع  

ايمان  ي شود، افراد بي ها خوانده موقتى آيات روشن ما براى آن ( ۶.) شوند ي ها مآن 

گويند  ييا م (  ۷.) گويند اين سحر آشكارى است يها آمده م درباره حقى كه براى آن 

ها را به هم بافته باشم شما در  اگر من آن :  بگو . ها را سر هم كردهخود او آن 

زنيد  يهايى را كه درباره آن م او حرف . توانيد بكنيد ي مقابل خدا كارى براى من نم

ان  خدا براى شهادت بين من و شما كافى است و او آمرزنده مهرب.  داند ي بهتر م

من  .  دانم با من و شما چه خواهد شد يمن اولين پيغمبر نيستم و نم:  بگو ( ۸.) است 

كنم و فقط آشكارا به شما هشدار  ي شود پيروى مي فقط از آنچه به من وحى م

اگر قرآن از طرف خدا باشد و شما منكر آن شده باشيد چه  :  بگو ( ۹.) دهم يم

آن شهادت داد و ايمان آورد   اسرائيل به مثل يگوييد؟ در صورتى كه شاهدى از بن يم

افراد  (  ۱۰.) كند يكنند هدايت نمي خدا افرادى را كه ظلم م.  ولى شما تكبر ورزيديد

كس بر ما در ايمان آوردن  اگر خوب بود، هيچ :  ايمان به افراد باايمان گفتند يب

گويند اين دروغى  ي وسيله آن هدايت نشدند، مكرد، و وقتى به ي به آن پيشدستى نم

در صورتى كه قبل از قرآن كتاب موسى امام و رحمت بوده، و اين  (  ۱۱) .قديمى است 

كنند از  يكننده آن و به زبان عربى تا افرادى را كه ظلم م كتابى است تصديق 



آنان كه گفتند  (  ۱۲.) عواقب كارشان بترساند و براى افراد نيكوكار مژده باشد 

اى  ورزيدند، ترس و غصه  ما خداست و بعد هم روى آن استقامت (  ارباب )اختيار  صاحب 

كردند هميشه در آن  يها اهل بهشت هستند و به پاداش كارهايى كه م آن ( ۱۳.)ندارند

 ( ۱۴.)خواهند بود

  

  

مادرش به زحمت بار حمل  . كردن به پدر و مادر را به انسان سفارش كرديميما نيك  

دن او سى  شد و با ناراحتى او را وضع حمل كرد و باردارى و شيردااو را متحمل  

خداوندا مرا موفق  : ماه طول كشيد، تا وقتى كه به رشد رسيد و چهل ساله شد گفت

كن كه شكر نعمتى كه به من و پدر و مادرم دادى بنمايم و كار درستى كه مورد  

ام و تسليم  رضايت تو باشد بكنم و فرزندان مرا صالح كن، من به سوى تو برگشته 

رادى هستند كه بهترين اعمالى را كه انجام  چنين اف ( ۱۵.) حكم و نظر تو هستم 

.  گذريم و جزو افراد بهشتى هستنديپذيريم و از گناهانشان م يها م دادند از آن يم

كه به پدر و مادرش  ي و كس( ۱۶.)ها داده شده استاين وعده درستى است كه به آن 

شوم؟ در  ي دهيد كه از گور بيرون آورده مياف بر شما، آيا به من وعده م :  گفت 

كه پدر و مادرش از  ي در حال. اندهاى قبل از من از دنيا رفته صورتى كه مردم قرن 

گفتند واى بر تو، ايمان بياور، وعده خدا درست است و  ي خواستند و ميخدا كمك م 

چنين افرادى هستند كه وعده عذاب  (  ۱۷.)ها افسانه گذشتگان استگفت اين حرف ي او م

.  مقرر شد هم ها ز دنيا رفتند درباره آن هاى جن و انسى كه قبالً اگروه   برای

اند دارند تا  خاطر كارهايى كه كرده هر يك درجاتى به ( ۱۸.)زيانكارند  البته هاآن 

روزى كه  (  ۱۹.)شودي ها نمپاداش اعمالشان بطور كامل داده شود، و ظلمى به آن 

د  هاى خو شود شما لذت ي ها گفته مشوند به آن يايمان به آتش جهنم عرضه م يافراد ب 

كه به ناحق در  پس امروز به علت اين .  مند شديدها بهره را در دنيا برديد و از آن 

 ( ۲۰.)اى جزاى شماستكرديد عذاب خواركننده ي زمين تكبر داشتيد و نافرمانى م

  

  

ها را از  آن ( ها ريگستان )برادر قوم عاد را يادآورى كن، وقتى كه در احقاف   

دهندگانى  كه قبل از او و بعد از او هم بيم   ترساند، در صورتىي عواقب كارشان م

من از عذاب  . بندگى احدى غير از خدا را نكنيد که گفت  ي ها مبه آن . آمده بودند

اى كه ما را از خدايانمان  آيا آمده :  به او گفتند(  ۲۱.) ترسم يروز بزرگ بر شما م 

دهى بر سر ما  يگويى عذابى را كه به ما وعده م ي منصرف كنى؟ اگر راست م

علم آمدن آن فقط پيش خدا است، من فقط رسالتى را كه به من  : گفت(  ۲۲.) ياور ب

چون عذاب  (  ۲۳.) بينميكنم، ولى شما را افرادى نادان م يداده شده به شما ابالغ م 

اين ابرى است كه  :  آيد گفتند يها م را ديدند كه به صورت ابرى به طرف سرزمين آن 

ت، بلكه اين همان عذابى است كه براى  طور نيساين : گفت.  بارديبراى ما باران م 

به  ( ۲۴.)آمدن آن عجله داشتيد، بادى است كه در آن عذاب دردناكى وجود دارد

هايشان ديده  كند، طورى كه فقط بقاياى خانه يفرمان خداوندش هر چيزى را نابود م 

ها قدرتى  ما به آن (  ۲۵.) كنيم ي كاران را به اين طرز مجازات مما گناه .  شود يم

ها گوش و چشم و عقل داده بوديم ولى وقتى  به آن .  ايم كه به شما نداده  داديم 

اى نداشت و عذابى كه  ها فايده منكر آيات خدا شدند، گوش و چشم و عقلشان براى آن 

ما شهرهاى اطراف شما را نابود  ( ۲۶.) ها را فرا گرفت كردند آن يآن را مسخره م 

(  ۲۷.)برگردند( از كار غلط خود)د ها بيان كرديم شايكرديم و آيات را براى آن 

ها را يارى  شدن به خدا درست كرده بودند آن چرا معبودهايى كه براى نزديك 

 ( ۲۸.) ها بودها دروغ و افتراى آن اين .  نكردند؟ بلكه پيدايشان هم نشد 

  

  

اى از جنيان را پيش تو فرستاديم كه قرآن را  وقتى را يادآورى كن كه عده  

وقتى تمام شد پيش قومشان برگشتند  .  ساكت باشيد: شدند گفتندچون حاضر  . بشنوند

اى قوم ما، كتابى را  :  گفتند ( ۲۹.) ترساندند ي ها را از عواقب كارشان مو آن 

هاى قبلى است  و به راه حق و راه  شنيديم كه پس از موسى نازل شده و مصدق كتاب 

كند  ي دا دعوت ماى قوم ما، دعوت كسى را كه به راه خ(  ۳۰.)كندي راست هدايت م

اجابت كنيد و به او ايمان بياوريد تا خدا گناهان شما را بيامرزد و شما را از  

تواند خدا  ي كه دعوت كننده خدا را اجابت نكند نميكس (  ۳۱.) عذابى پردرد پناه دهد

ها در  را در زمين عاجز كند و اوليايى غير از خدا براى او وجود ندارند، و آن 

ها و  آيا متوجه نشدند خدايى كه بدون زحمتى آسمان (  ۳۲.)گمراهى واضحى هستند

تواند مردگان را زنده كند؟ آرى خدا قادر به هر كارى  ي زمين را خلق كرد، م

شود  ي ها گفته مشوند به آن يايمان به آتش جهنم عرضه م يروزى كه افراد ب (  ۳۳.) است 

:  گويديها م خدا به آن .  قسم به خداوندمان  ، آرى:  گويند يآيا اين حقيقت ندارد؟ م 



پس اى پيغمبر، صبر داشته  (  ۳۴.) شديد عذاب را بچشيد يكه منكر آن م به علت اين 

.  ها عجله نكنطور كه پيغمبران با اراده صبر داشتند و براى عذاب آنباش همان 

ها وعده داده شده ببينند، مثل اين است كه فقط  ها وقتى عذاب ما را كه به آن آن 

آيا كسى جز  . اند، اين ابالغى استمانده ( يادرخاکدر دنيا  )يك ساعت از روز  

 ( ۳۵) شود؟ي افراد خالفكار هالك م

  

 (۴۷)سوره محمد     
 مدنى و شامل سى و هشت آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

خدا كارهاى كسانى كه منكر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند بدون نتيجه   

ن آوردند و كار درست كردند و به آنچه به محمد نازل شد  كه ايما ي و كسان( ۱.) كرد 

و حقيقت و از طرف خدايشان بود ايمان آوردند، خدا گناهانشان را محو و وضعشان  

ها پيرو باطل بودند و  ايمان يكار به آن جهت است كه ب اين ( ۲.) را اصالح كرد 

مردم مثال   طور براىخدا اين .  ها پيرو حقى كه از جانب خدايشان بود باايمان 

برخورديد گردنشان را بزنيد و وقتى كه  (  در جنگ ) وقتى با كافرها ( ۳.) زند يم

ها را كشتيد بندها را محكم كنيد، آنگاه يا منت گذاشته آزادشان  بسيارى از آن 

ها انتقام  خواست از آن ي اگر خدا م. بها بگيريد تا جنگ تمام شودكنيد يا خون 

كه در راه خدا كشته شدند  ي كسان. كنديتحان م گرفت ولى شما را با يكديگر ام يم

ها را هدايت و وضعشان را اصالح  آن (  ۴.)بردي خدا پاداششان را از بين نم

اى مؤمنين،  ( ۶.)كندي و به بهشتى كه برايشان تعريف كرده واردشان م( ۵.) كند يم

هايتان را ثابت  نمايد و قدم ياگر خدا را يارى كنيد خدا هم شما را يارى م 

اين به آن جهت  (  ۸.) نتيجه ساخت ي بدا به حال كافران، خدا كارشان را ب( ۷.) كند يم

نتيجه  ي آمد درنتيجه خدا كارشان را بي است كه از آنچه خدا نازل كرد بدشان م

ها بودند چه  كه قبل از آن ي آيا در زمين نگشتند تا ببينند عاقبت كسان(  ۹.)ساخت

كار به آن  اين (  ۱۰.)ها دارندآن  ها هم عاقبتى مثل ايمان ي ب. شد؟ خدا هالكشان كرد

ايمان پشتيبانى  ي جهت است كه خدا پشتيبان افراد باايمان است و افراد ب

 ( ۱۱.)ندارند

  

  

كند كه در  ي هايى ماند وارد بهشت خدا كسانى را كه ايمان داشته و كار درست كرده  

يوانات  شوند و مثل حي مند مايمان در دنيا بهره يو افراد ب .  آن نهرها روان است 

شهرهاى بسيارى را كه نيرويشان بيشتر  ( ۱۲.)ها استخورند ولى آتش جهنم جاى آن يم

از شهرى بود كه تو را از آن بيرون كردند، هالك كرديم و كسى نبود كه كمكشان  

كه دليل روشنى از خداوندش دارد مثل كسى است كه كار بدش براى  يآيا كس (  ۱۳.) كند 

وصف بهشتى كه به افراد  (  ۱۴) كند؟ي ش پيروى ماو زينت داده شده و از دلخواه 

اش  پرهيزکار وعده داده شده اين است كه نهرهايى از آب زالل و از شيرى كه مزه 

آور است، و نهرهايى از  شود، و نهرهايى از شرابى كه براى نوشندگان لذت ي عوض نم

را   اى در آن بهشت وجود دارد و آمرزش خداوندشان شده، و هر نوع ميوه عسل صاف 

ها  ها مثل كسانى هستند كه هميشه در آتشند و آب جوش به آن آيا آن .  دارند 

اى ظاهرًا به تو گوش  عده (  ۱۵) كند؟ي هايشان را پاره مشود كه روده يخورانده م 

.  گفت يگويند كه او چه م يروند به دانشمندان م ي دهند ولى وقتى از پيش تو ميم

خدا  ( ۱۶.)كننديدلخواه خود پيروى مها هستند كه خدا بر دلشان مهر زده و از آن 

آيا  (  ۱۷.) دهدي ها تسلط بر نفس مكند و به آن يشدگان را زياد م هدايت هدايت 

انتظارى جز اين دارند كه قيامت بطور ناگهانى سراغشان آيد؟ در صورتى كه  

اى  ( )۱۸.) خورديها به دردشان نم وقتى آمد توجه آن .  هاى آن آمده استنشانه 

براى گناهان خودت و مردان و زنان  . معبودى غير از خدا نيست  بدان كه ( پيغمبر

 ( ۱۹.)داند ي خدا آمدن و رفتن و جاى شما را م.  باايمان طلب آمرزش كن

  

  

اى نازل نشده؟ ولى وقتى سوره محكمى نازل شد  چرا سوره :  گويند ي افراد باايمان م 

كه  يضى است، مثل كس بينى افرادى كه در دلشان مري شدن جنگ ذكر شد، مو در آن واجب 

اطاعت از حكم  . كنند ي در اثر مرگ در حال بيهوشى فرو رفته باشد، به تو نگاه م

وقتى تصميم جنگ گرفته شد، اگر به  . ها سزاوارتر است خدا و گفتار نيك براى آن 

آيا امكان  ( ۲۱و    ۲۰.)ها بهتر استخدا راست گفته باشند شركت در جنگ براى آن

ها را قطع  ي رسيديد در زمين فساد كنيد و خويشاونددارد كه اگر به حكومت 

ها را كر كرده و چشمشان را كور  چنين افرادى را خدا لعنت كرده و آن ( ۲۲)كنيد؟ 

(  ۲۴)هايشان قفل زده شده؟ كنند، يا بر دل يآيا در آيات قرآن فكر نم (  ۲۳.) ساخته 



كفر و شرك  ها روشن شد به عقب و به  كه راه صحيح براى آن كه بعد از اين ي كسان

اين وضع به علت  (  ۲۵.) ها را فريب داده و اسير آرزوها كرده برگشتند، شيطان آن 

آيد گفتند  يها به افرادى كه از قرآنى كه خدا نازل كرده بدشان م اين است كه آن 

در صورتى كه خدا كارهاى  .  كه در بعضى از كارها از شما اطاعت خواهيم كرد 

گيرند و به صورت  يها را م تى كه فرشتگان جان آن وق (  ۲۶.) داند يها را م مخفيانه آن 

ها از  اين وضع به علت اين است كه آن ( ۲۷) زنند، حالشان چطور است؟ي ها مو پشت آن 

درنتيجه  .  آمد ي آنچه مورد خشم خداست پيروى كردند و از رضايت خدا خوششان نم

ست خيال  كه در دلشان مرضى اي آيا كسان(  ۲۸.) نتيجه ساخت ي خداوند كارهايشان را ب

 ( ۲۹)كند؟ ي هايشان را آشكار نماند كه خدا هرگز كينه كرده 

  

  

ها را حتمًا از سيما و طرز  دهيم و آن ي ها را به تو نشان ماگر بخواهيم آن  

كنيم تا  ي شما را امتحان م( ۳۰.)دانديخدا كارهاى شما را م. شناسىي گفتنشان مسخن 

(  ۳۱.)ما را امتحان كنيمافراد مجاهد و صبور شما را بشناسيم و خبرهاى ش

كه راه صحيح  كه كافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و بعد از اين ي كسان

زنند و خدا  ياى به خدا ضرر نم ها معلوم شد با پيغمبر مخالفت كردند، ذره براى آن 

اى افراد باايمان، از خدا و پيغمبر اطاعت  ( ۳۲.)سازدينتيجه م ي كارهايشان را ب

افرادى كه كافر شدند و مردم را  ( ۳۳.) رهاى خودتان را از بين نبريد كنيد و كا 

(  ۳۴.) آمرزد يها را نم از راه خدا بازداشتند و در حال كفر مردند، خدا هرگز آن 

ها را به صلح دعوت نكنيد، در صورتى كه شما برتريد و خدا با  سست نشويد و آن 

.  دنيا بازى و سرگرمى است  زندگى(  ۳۵.)كندي شما است و پاداش اعمالتان را كم نم

دهد و مال شما را  ي اگر ايمان بياوريد و تقوى داشته باشيد، پاداش شما را م

كار اصرار بكند، بخل  اگر خدا مال شما را بخواهد و در اين ( ۳۶.)خواهدي نم

متوجه باشيد كه شما اين افرادى  ( ۳۷.) كند يهاى شما را آشكار م ورزيد و كينه يم

اى از شما  شود كه در راه خدا انفاق كنيد ولى عده يسته م هستيد كه از شما خوا 

خدا احتياجى ندارد در صورتى  . كه بخل بورزد به ضرر خودش استيكس .  ورزند يبخل م 

كند  ي اگر قبول نكنيد شما را با افراد ديگرى عوض م. كه شما فقير و محتاج هستيد

 ( ۳۸.) كه مثل شما نيستند 

  

 ( ۴۸)سوره فتح     
 مل بيست و نه آيه مدنى و شا     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

تا خدا گناهان قبلى  (  ۱.)ما براى تو پيروزى آشكارى بوجود آورديم(  اى پيغمبر ) 

و بعدى تو را بيامرزد و نعمتش را بر تو تمام كند و تو را به راه راست هدايت  

آرامش را بر قلب  اوست كه ( ۳.) ای و تو را يارى كند، يارى پيروزمندانه  ( ۲.) كند 

ها و زمين  لشكرهاى آسمان .  افراد باايمان نازل كرد تا ايمانشان را اضافه كند 

تا مردان و زنان باايمان را وارد  (  ۴.)مال خداست و خدا دانا و حكيم است

هايى كند كه در آن نهرها روان است و هميشه در آن خواهند بود و خطاهاى  بهشت 

و مردان و زنان  ( ۵.) خداوند موفقيت بزرگى است   كار پيشاين .  ها را ببخشد آن 

ها، خدا بر  بدا به حال آن . منافق و مشرك را كه به خدا گمان بد دارند عذاب كند

ها آماده  ها را از رحمت خود دور ساخته و جهنم را براى آن ها غضب كرده و آن آن 

ختيار خداست  لشكرهاى آسمان و زمين مال خدا و در ا ( ۶.) جهنم جاى بدى است . كرده

دادن و برحذر  ما تو را براى شاهدبودن و مژده ( ۷.) و خدا توانا و حكيم است 

تا به خدا و رسول او ايمان بياوريد و به او كمك كنيد و  (  ۸.)داشتن فرستاديم

 ( ۹.)خدا را بزرگ شماريد و صبح و شب او را به پاكى ياد كنيد

  

  

كنند چون دست خدا روى دست  ي بيعت م كنند در واقع با خدا ي كه با تو بيعت ميكسان  

كه به پيمانى كه  يكه پيمان را بشكند بر ضرر خودش شكسته است و كس ي كس. ها استآن 

افرادى از  (  ۱۰.)با خدا بسته است وفا كند، خدا به او پاداش بزرگى خواهد داد

هايمان  گويند اموال و زن و بچه ي صحرانشينان كه از رفتن به جنگ خوددارى كردند م

گويند كه  ي زبانى چيزى را م. براى ما از خدا طلب آمرزش كن.  ا را مشغول كرد م

اگر خدا اراده ضرر يا نفعى براى شما بكند،  : بگو.  قلبًا به آن اعتقاد ندارند 

آرى خدا تمام كارهايى را  . اى جلو آن را بگيردتواند به اندازه ذره ي چه كسى م

ه پيغمبر و افراد باايمان هيچوقت  كرديد كيشما خيال م (  ۱۱.)دانديكنيد م ي كه م

گردند و اين تصور در دل شما زينت داده شده بود و  ي پيش زن و فرزند خود برنم

كه به خدا و رسولش ايمان  يكسان (  ۱۲.)كرديد و سزاوار مرگ بوديدي گمان بدى م



(  ۱۳.) ايم اند كافرند و ما براى افراد كافر جهنم را آماده كرده نياورده 

بخشد و هر كس را  يهر كس را كه بخواهد م . ها و زمين مال خداستن فرمانروايى آسما 

وقتى براى گرفتن غنايم  ( ۱۴.)خدا آمرزنده و مهربان است.  كندي كه بخواهد عذاب م

.  گويند بگذاريد ما هم با شما بياييم يكه به جنگ نرفتند م يكنيد، كسان ي حركت م

خواهيد آمد، خدا قبالً اين  هرگز دنبال ما ن: بگو.  خواهند سخن خدا را عوض كنند يم

ها فقط كمى  آن . كنيديشما به ما حسادت م :  ها خواهند گفت آن .  را گفته است 

 ( ۱۵.) فهمند يم

  

  

شما براى جنگ با افرادى بسيار  :  به صحرانشينانى كه به جنگ نرفتند بگو  

اگر از اين دعوت  . شونديجنگيد يا تسليم م يها م شويد، با آن ي قدرتمند دعوت م

طور كه قبالً قبول  كرديد خدا به شما پاداش خوبى خواهد داد و اگر همان اطاعت 

اشكالى  (  ۱۶.) نكرديد باز هم قبول نكنيد، خدا شما را عذاب پردردى خواهد كرد

كه از  يكس .  نكردن در جنگ براى افراد كور و لنگ و مريض وجود ندارد براى شركت 

كند كه در آن نهرها روان  يم  هايى خدا و رسولش اطاعت كند خدا او را وارد بهشت 

خدا از افراد  ( ۱۷.)كندي كه قبول نكند خدا او را عذابى دردناك مي است و كس

خدا فكرى راكه در دلشان بود  .  باايمانى كه زير درخت با تو بيعت كردند راضى شد 

ها  ها نازل كرد و فتحى كه به زودى صورت گرفت نصيب آن دانست و آرامشى بر آن يم

خدا قدرتمند  . ها كردآورند، نصيب آن يهاى زيادى كه به دست م غنيمت و ( ۱۸.)نمود

آوريد ولى  ي هاى زيادى به شما وعده داده كه به دست مخدا غنيمت ( ۱۹.)و حكيم است

اين يكى را تعجيل كرد و جلوى مردم را از تجاوز به شما گرفت تا براى افراد  

هاى  و غنيمت ( ۲۰.) كند يت م اى باشد و شما را به راه راست هدايباايمان نشانه 

.  ها را نداريد ولى خدا به آن احاطه دارد آن ( آوردندست به ) ديگرى كه شما قدرت 

كنند  يايمان با شما بجنگند، فرار م ي اگر افراد ب( ۲۱.)خدا قادر به هر كارى است

(  روش و طرز كار ) اين سنت ( ۲۲.)كنندي و بعد هم يار و ياورى براى خود پيدا نم

 (۲۳.) كنى يبالً اجرا شده و تغييرى در روش خدا پيدا نم خداست كه ق

  

 

ها  كه شما را بر مكيان پيروز كرد، دست آن او خدايى است كه در مكه بعد از اين  

كنيد  يخدا تمام كارهايى را كه م . ها كوتاه كردرا از شما و دست شما را از آن 

ر كردند و از رفتن  ها افرادى هستند كه رسالت پيغمبر را انكا آن ( ۲۴.)بينديم

اگر  .  كردن جلوگيرى كردند يشما به مسجدالحرام و رسيدن قربانى به محل قربان 

شناختيد، نبودند كه حمله شما به  يها را نممردان و زنان باايمانى كه شما آن 

ها به گردن شما بيافتد،  ها را پايمال كنيد و ندانسته خون آن شد آن ي مكه باعث م

اگر  . ا خدا هر كس را كه بخواهد مورد رحمت خودش درآوردكرديد تيبه مكه حمله م 

ايمان را به شدت با  يايمان جدا بودند، افراد ب يافراد باايمان از افراد ب 

اى  ايمان در دل خود تعصب جاهالنه ي وقتى افراد ب(  ۲۵.) كرديم ي عذابى پردرد عذاب م

ها را مكلف به  قرار دادند، خدا آرامشى به پيغمبرش و افراد مؤمن نازل كرد و آن 

خدا هر چيزى  . ها سزاوار تقوى و اهل آن بودندآن .  هاى خود نمود تسلط بر خواسته 

خدا رويايى را كه به حق به پيغمبرش نشان داد، ثابت كرد كه  (  ۲۶.) داند ي را م

كه موى سر  يشويد در حال ي اگر خدا بخواهد حتمًا با خاطرى جمع وارد مسجدالحرام م

دانست كه شما  يخدا چيزى را م .  ايد و ترسى نداريد اه كرده خود را تراشيده يا كوت

اوست كه پيغمبرش را  (  ۲۷.) غير از آن فتحى سريع براى شما مقرر كرد . دانستيدي نم

خدا براى  .  با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر تمام دين آگاه سازد 

 ( ۲۸.) شاهدبودن كافى است 

  

ايمان سختگير و  يستند در برابر افراد بكه با او هيمحمد فرستاده خداست و كسان  

كنند و دنبال لطف  يبينى كه ركوع و سجده م ي م.  بين خودشان افرادى مهربان هستند 

ها عالمتى است كه در اثر سجده در صورتشان وجود  نشانه آن . گردند يو رضايت خدا م 

ند كه  ها مثل زراعتى هست آن   ،ها در انجيل ها در تورات و وصف آن اين وصف آن . دارد

ها از خاك درآيد و قوى و كلفت گردد و بر پاى خود قرار گيرد تا كسانى  جوانه آن 

خدا به  . ايمان را عصبانى نمايدي اند دچار تعجب و افراد بكه آن را كاشته 

افرادى كه ايمان آوردند و كار درست كردند وعده آمرزش و پاداشى بزرگ داده  

 ( ۲۹.) است 

  

 (۴۹)سوره حجرات     
 دنى و شامل هجده آيه م     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      



 
اى افراد باايمان، بر خدا و پيغمبرش پيشى نگيريد، و از نافرمانى خدا بر حذر   

اى افراد باايمان، صدايتان را از صداى  ( ۱.) باشيد، چون خدا شنونده دانا است 

با پيغمبر بلند   كنيد ي طور كه با هم بلند صحبت مپيغمبر بلندتر نكنيد و همان 

(  ۲.)كه متوجه باشيد پاداش كارهايتان از بين برودصحبت نكنيد مبادا بدون اين 

ها  آن آورند افرادى هستند كه خدا دل يافرادى كه پيش پيغمبر صدايشان را پايين م

ها آمرزش الهى و پاداش بزرگى  آن. براى تسلط بر خود امتحان كرده استرا  

 ( ۴.)زنند، ناداننديها صدا م تو را از پشت اتاق كه  يبيشتر كسان( ۳.) دارند 

 

خدا  .  ها بهتر است ها بروى براى آن ها صبر كنند تا تو خارج شوى و پيش آن اگر آن  

كه از دستورهاى خدا  ي كس)اى افراد باايمان، اگر فاسقى  ( ۵.)آمرزنده مهربان است

مبادا از روى    .خبرى براى شما آورد اول درستى آن را روشن كنيد( كندي اطاعت نم

بدانيد  (  ۶.)اى وارد كنيد و بعد از كرده خود پشيمان شويداى صدمه جهالت به عده 

كه رسول خدا بين شماست كه اگر در بسيارى از كارها از شما اطاعت كند باعث  

ولى خدا ايمان را براى شما خوشايند ساخت و آن را در دل  .  شود يناراحتى شما م 

چنين  . مانى و سركشى را براى شما ناخوشايند كردشما زينت داد و كفر و نافر

خدا دانا  . خاطر لطف و نعمت خداستاين به (  ۷.)اندافرادى راه صحيح را پيدا كرده 

ها را اصالح  اگر دو دسته از مسلمانان با هم جنگيدند بين آن (  ۸.)و حكيم است

نگيد تا به  كند بج يكه ظلم م ي ها به ديگرى ظلم كرد، با كسكنيد و اگر يكى از آن

و عادل  ها را به عدالت اصالح كنيد  اگر برگشت بين آن . اطاعت از حكم خدا برگردد

پس  . افراد باايمان با هم برادرند( ۹.)چون خدا افراد عادل را دوست دارد باشيد 

بين برادرانتان را اصالح كنيد و از انجام ندادن دستور خدا بر حذر باشيد تا  

اى دسته ديگر را مسخره  اى افراد باايمان، دسته (  ۱۰.) مورد رحمت قرار گيريد

ها  زن . كنند بهتر باشنديها را مسخره م كه آن يها از كسان نكند چون ممكن است آن

اند از  كه مورد تمسخر قرار گرفته يهاى ديگر را مسخره نكنند شايد كسان هم زن 

اسم زشت بعد  . ها بهتر باشند و از هم عيبجويى نكنيد و لقب زشت به هم ندهيدآن 

 ( ۱۱.)كه از اين كار دست برندارند ظالم هستندي كسان.  از ايمان بد است 

    

ها  ها خوددارى كنيد، چون بعضى از گمان اى افراد باايمان، از بسيارى از گمان  

تجسس نكنيد و بعضى از شما در نبودن بعضى    (هم خصوصیِ  كارهاى  ) گناه است و در 

اش را  ز شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده آيا كسى ا. ها را نگويندعيب آن 

ندادن دستور خدا حذر كنيد، چون  از انجام . آيدي بخورد؟ شما از اين كار بدتان م

اى مردم، ما شما را از يك مرد و يك زن خلق  ( ۱۲.)پذير مهربان استخدا توبه 

را  كه همديگر ها در آورديم براى اين ها و قبيله كرديم و شما را به صورت ملت 

خدا دانا و  . ترين شما پيش خدا كسى است كه پرهيزکارتر باشد يگرام .  بشناسيد 

ايد،  ايمان نياورده :  بگو . ايمان آورديم:  قبايل چادرنشين گفتند ( ۱۳.)آگاه است

اگر از خدا و رسولش اطاعت  .  بگوييد تسليم شديم، هنوز ايمان وارد قلب شما نشده 

چون خدا آمرزنده مهربان  .  اهد گذاشت اى كم نخو كنيد پاداش كار شما را ذره 

افراد باايمان فقط كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آوردند و  (  ۱۴.) است 

بعد هم دچار شك نشدند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد كردند، چنين افرادى  

آيا خدا را به ديندارى خود آگاه  :  بگو ( ۱۵.)راستگو هستند(  در ادعاى خود )

خدا هر  .  داند ي ها و زمين وجود دارد مدر صورتى كه خدا آنچه در آسمان !  كنيد؟ يم

يعنى تسليم دستورهاى  )گذارند كه مسلمان  ي بر تو منت م( ۱۶.)دانديچيزى را م 

بلكه اگر واقعًا راست  . منت مسلمانى خود را بر من نگذاريد: بگو.  اند شده (  خدا 

منت دارد چون شما را به ايمان  ايد، خدا به گردن شما گوييد و تسليم خدا شده يم

خدا كارهايى را كه  . دانديها و زمين را م خدا غيب آسمان ( ۱۷.)هدايت كرده

 ( ۱۸.) بيند ي كنيد ميم

  

 ( ۵۰)سوره ق     
 مكى و شامل چهل و پنج آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ز خودشان برايشان  اى ا كه هشداردهنده ها از اين آن ( ۱.) قسم به قرآن پرشكوه . ق 

آيا وقتى ما بميريم  (  ۲.)اين چيز عجيبى است: كنند و كافران گفتنديآمده تعجب م 

ما آنچه را كه  (  ۳.) شويم؟ اين بازگشتى غيرممكن است ي و خاك شويم، دوباره زنده م

دانيم و كتابى داريم كه همه چيز را حفظ  ي م(  ميرند يم )كند  يها كم م زمين از آن 

ها در كارشان  آن .  تى حق برايشان آمد منكر آن شدند ها وق آن ( ۴.) كند يم

آيا به آسمانى كه باالى سرشان است نگاه نكردند كه ما چگونه آن را  ( ۵.) حيرانند 



ها  و زمين را گسترديم و در آن كوه ( ۶)ايم و شكافى ندارد؟ ايم و زينت دادهساخته 

كه براى  براى اين ( ۷) .اى در آن رويانديم منظره را قرار داديم و هر نوع گياه خوش 

و از آسمان  ( ۸.) آورد وسيله بينش و تذكر باشدياى كه به اطاعت خدا رو م هر بنده 

شود و درخت  يهايى كه درو م ها و دانه وسيله آن باغ آب پربركتى نازل كرديم و به 

تا خوراك  ( ۱۰و    ۹.) هاى آن روى هم قرار گرفته رويانديم خرماى بلند كه خوشه 

شدن شما  زنده و خارج .  وسيله باران زمين مرده را زنده كرديم به بندگان باشد و 

ها قوم نوح و اصحاب رس و ثمود و عاد و  قبل از آن ( ۱۱.)طور استهم از قبر همين 

نيز پيغمبران را تكذيب  ( هاييمن )فرعون و برادران لوط و اصحاب ايكه و قوم تبع  

ها را آفريديم  بار كه آن  آيا اولين (  ۱۴تا   ۱۲.) پس سزاوار عذاب شدند .  كردند 

 ( ۱۵) ها درباره خلقت دوباره خودشان ترديد دارند؟براى ما زحمتى داشت كه آن 
 

ما  .  كند يدانيم وجودش او را به چه كارهايى وسوسه م يما انسان را آفريديم و م  

ثبت كارش در طرف راست و چپش    فرشتۀچون دو (  ۱۶.) تريم از رگ گردن به او نزديك 

(  ۱۸.) كه مراقبى در كنارش حاضر است زند مگر ايني كس حرفى نمهيچ ( ۱۷.)اندنشسته 

در  ( ۱۹.)گريختىياين همان چيزى است كه از آن م.  وحشت زمان مرگ به حق فرارسيده 

دهنده و  و با هر كس كه وارد شود سوق ( ۲۰.)اين روز موعود است. صور دميده شد

ت برداشتيم و چشم تو امروز  پرده از چشم. قبل از اين غافل بودى(  ۲۱.) شاهدى است 

كردى پيش من آماده  ي همراهش به او گويد كارهايى كه م  (فرشتۀ ) ( ۲۲.)تيزبين شده

كافرى كه مانع كار خير  ( ۲۴.)هر كافر لجبازى را به جهنم بياندازيد(  ۲۳.) است 

گرفت،  ي كافرى كه با خدا معبود ديگرى م(  ۲۵.) شد و متجاوز و دچار ترديد بود يم

همراهش گويد خداوندا، من او  (  شيطان ) ( ۲۶.)ذاب شديد بياندازيدپس او را در ع 

پيش  :  خدا گويد ( ۲۷.)را به سركشى وادار نكردم ولى خودش در گمراهى زيادى بود

اى كه داده  وعده ( ۲۸.) من قبالً عذاب را به شما وعده داده بودم .  من بگومگو نكنيد 

وزى كه به جهنم گوييم آيا  ر(  ۲۹.) كنم ي كند و به بندگانم ظلم نميبودم تغيير نم 

بهشت براى پرهيزکاران نزديك شده و  (  ۳۰) پر شدى؟ جهنم گويد آيا باز هم هست؟

(  ۳۲.) كننده پرهيزکارى داده شده اى است كه به هر توبه اين وعده ( ۳۱.)دور نيست

(  ۳۳.)اى آمدكننده ترسيد و با قلب توبه يكه صميمانه از خداوند رحمان م يبه كس 

هر چه بخواهند در آن  ( ۳۴.)ت وارد بهشت شويد، اين روز هميشگى استگفتيم به سالم

 ( ۳۵.)باشديهست و بيشتر از آن پيش ما م 

  

در  . ها بيشتر بودها هالك كرديم كه قدرتشان از اين اقوام بسيارى را قبل از اين  

كه  ياين براى كس ( ۳۶) آيا راه فرارى هست؟.  گشتند يشهرها دنبال راهى براى فرار م 

ها و زمين و  ما آسمان( ۳۷.)دهد تذكرى استيدارد يا با حضور قلب گوش م   قلبى

نسبت به  ( ۳۸.)ها است رادر شش مرحله آفريديم و رنجى به ما نرسيدآنچه ميان آن 

زنند صبور باش و قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب با ستايش  ي هايى كه محرف 

ها نيز تسبيح او را  د از سجده وقسمتى از شب و بع (  ۳۹.) خداوندت را تسبيح بگو

روزى كه  (  ۴۱.) زند گوش كن ياى از جاى نزديكى صدا م و روزى كه صدازننده (  ۴۰.) بگو 

ما  ( ۴۲.)شدن از گور استآن روز، روز خارج . شنوندي فرياد رعدآسا را به حق م

روزى كه زمين  (  ۴۳.)ها پيش ما خواهد بودميرانيم و بازگشت آن يكنيم و م ي زنده م

است كه  ( كردن مردمجمع ) اين روز حشر .  شوند ي شود و به سرعت خارج مي مشكافته  

دانيم و تو  ي زنند ميهايى را كه م ما حرف ( ۴۴.)براى ما كار آسانى است

وسيله قرآن تذكر  ترسد به ي كه از وعده خدا مي پس به كس. ها نيستىمجبوركننده آن 

 ( ۴۵.) بده 

  

 (۵۱) سوره ذاريات     
 ه مكى و شامل شصت آي    

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

قسم به روندگان به  ( ۲.) كنندگان سنگينى قسم به حمل ( ۱.) كنندگان قسم به پراكنده  

كه آنچه به شما وعده داده شده درست  ( ۴.)كنندگان كارهاقسم به تقسيم ( ۳.) آسانى 

 ( ۶.)و روز جزا خواهد آمد( ۵.) است 

  

(  ۸.)هايتان با هم اختالف داردكه شما حرف (  ۷.)هايى داردقسم به آسمان كه راه 

كه  آنان ( ۱۰.)مرگ بر دروغگويان (  ۹.) شود يكه منحرف شده، از قرآن منحرف م ي كس

آن وقتى  ( ۱۲)پرسند روز جزا چه وقتى است؟ ي م(  ۱۱.) برند ي توجه در جهل به سر ميب

ى  اين همان روز. نتيجه انحراف خود را بچشيد (  ۱۳.) سوزند يها در آتش ماست كه آن 

ها و كنار  پرهيزکاران در باغ ( ۱۴.) كرديد ياست كه براى رسيدن به آن عجله م 

ها در دنيا  آن . گيرندي ها داده مآنچه را خداوندشان به آن ( ۱۵.)ها هستندچشمه 



و سحرها از  (  ۱۷.)خوابيدنديمقدار كمى از شب را م ( ۱۶.)هاى نيكوكارى بودندآدم 

لشان حق معلومى براى سائل و محروم وجود  و در اموا ( ۱۸.)كردنديخدا طلب آمرزش م 

و در  (  ۲۰.) در زمين آياتى براى افرادى كه يقين دارند، وجود دارد ( ۱۹.)داشت

رزق شما و آنچه به شما وعده داده شده  (  ۲۱) بينيد؟يوجود خودتان هم هست، آيا نم 

ما  زدن شطور كه حرف قسم به مالك آسمان و زمين كه همان (  ۲۲.)در آسمان وجود دارد

آيا حكايت مهمانان محترم ابراهيم  (  ۲۳.)ها هم حقيقت داردواقعيت دارد اين حرف 

:  ابراهيم هم گفت . سالم:  وقتى كه بر او وارد شدند، گفتند (  ۲۴) به تو رسيده؟

و  (  ۲۶.) بعد پيش زنش رفت و گوساله چاقى آورد (  ۲۵.) سالم، افراد ناشناسى هستيد 

.  ها كرد در دلش احساس ترسى از آن (  ۲۷)يد؟ خوري آن را پيش آنان برد و گفت آيا نم

زنش با فرياد به طرف  ( ۲۸.)و بشارت فرزند دانايى را به او دادند.  نترس :  گفتند 

:  مهمانان گفتند (  ۲۹.) ها آمد و به صورتش زد و گفت من پيرزن نازايى هستم آن 

 ( ۳۰.)خداوندت چنين گفته، او حكيم و داناست

  

ما براى  :  گفتند(  ۳۱) ايد؟كارى آمده براى چه اى فرستادگان،  : ابراهيم گفت 

ها  بر آن ِگلی  هاى  تا باران سنگ ( ۳۲.)ايمكاران فرستاده شده مجازات گناه 

هايى كه پيش خداوند تو نشانه دارد و براى متجاوزان  سنگ ( ۳۳.)ببارانيم

و فقط در يك خانه افراد  ( ۳۵.)ما مؤمنان را از شهر بيرون برديم(  ۳۴.) است 

ترسند  ي كه از عذاب پردرد مي و در آنجا عبرتى براى كسان( ۳۶.) يدا كرديم مسلمان پ

در حكايت موسى نيز عبرتى وجود دارد، وقتى او را با معجزه  ( ۳۷.)باقى گذاشتيم

ولى او به علت قدرتى كه داشت قبول نكرد و گفت  (  ۳۸.) روشنى پيش فرعون فرستاديم 

.  را گرفتيم و در دريا انداختيم  او و لشكريانش (  ۳۹.) اين جادوگر يا ديوانه است 

در داستان قوم عاد هم عبرتى است، موقعى كه باد  (  ۴۰.)او سزاوار مالمت بود

بر هر چيزى كه وزيد آن را مثل  ( ۴۱.)ها فرستاديماى به سوى آن نابودكننده 

ها  در داستان قوم ثمود هم عبرتى است، وقتى به آن (  ۴۲.)استخوان پوسيده كرد

از دستور خدايشان  (  ۴۳.) هاى زندگى بهره بريد ع معين از نعمت گفته شد تا موق

توانايى  ( ۴۴.) كردند دچار صاعقه شدند ي كه نگاه مي سرپيچى كردند، پس در حال

ها بودند  قوم نوح هم كه قبل از آن (  ۴۵.)گرفتن را هم نداشتندبلندشدن و انتقام 

دمان ساختيم و آن  ما آسمان را با قدرت خو ( ۴۶.)كردندي از دستور خدا اطاعت نم

و از  ( ۴۸.)ما زمين را گسترديم و گستراننده خوبى هستيم(  ۴۷. )دهيم ي را گسترش م

به خدا پناه ببريد من از جانب  (  ۴۹.)هر چيز دو نوع آفريديم شايد متوجه شويد

من از  . با خدا معبود ديگرى نگيريد(  ۵۰.) دهم ياو به شما بطور آشكار هشدار م 

 ( ۵۱.) دهم يشدار م طرف او به شما آشكارا ه 

  

جادوگر يا ديوانه  : گفتند  ،ها آمد طور هر پيغمبرى كه براى آن قبالً هم همين  

ها قوم  آيا همديگر را به آن كار سفارش كرده بودند؟ نه، بلكه آن (  ۵۲.) است 

و تذكر بده،  ( ۵۴.) ها دورى كن، تو سزاوار سرزنش نيستى از آن (  ۵۳.) سركشى بودند 

من جن و انسان را آفريدم كه  ( ۵۵.)اايمان فايده دارد چون تذكر براى افراد ب

كس غير  بنده و مطيع محض و بدون چون و چراى دستورهاى هيچ )فقط بندگى مرا بكنند 

خواهم كه به من  يها نم خواهم و از آن يها رزقى نم من از آن ( ۵۶(.)از خدا نباشند 

(  ۵۸.) اد است دهنده و داراى نيروى زيي چون خدا خودش روز(  ۵۷.) خوراك بدهند 

واى  (  ۵۹.) كنند عواقبى مثل عواقب يارانشان دارند، عجله نكنند يافرادى كه ظلم م 

 ( ۶۰.) ها وعده داده شده ايمان از روزى كه به آن ي بر افراد ب

  

 ( ۵۲)سوره طور     
 مكى و شامل چهل و نه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

و  ( ۳) اى گسترده،در صفحه ( ۲) تاب نوشته شده،و قسم به ك (  ۱.) طور ( كوه) قسم به  

(  ۶) و قسم به درياى پر،(  ۵)و قسم به سقف برافراشته، (  ۴)قسم به خانه آبادشده،

روزى كه  ( ۸.) تواند مانع آن شود ي كس نمهيچ (  ۷.)كه عذاب خداوندت واقع خواهد شد

اى بر  در آن روز و (  ۱۰.) ها به شدت روان شوند و كوه ( ۹.) آسمان به شدت موج زند

گويى  هايى كه ياوه آن (  ۱۱.) خواننديرا دروغ م ( روز قيامت)كه آن  ي كسان

ها  و به آن ( ۱۳.) رانند يطرف جهنم م ها را با زور به روزى كه آن ( ۱۲.)كننديم

 ( ۱۴.) پنداشتيد ي گويند اين همان جهنمى است كه آن را دروغ ميم

  

صبر داشته باشيد چه   وارد آن شويد، چه ( ۱۵)بينيد؟ ي آيا اين هم سحر است يا نم 

(  ۱۶.)شودي كرديد به شما داده ميجزاى كارهايى كه م .  كند ينداشته باشيد فرقى نم

ها  خاطر آنچه خداوندشان به آن به ( ۱۷.) ها در نعمت هستند پرهيزکاران در بهشت 



خاطر كارهايى كه  به (  ۱۸.) ها را از عذاب جهنم حفظ كرده خوشحالند داده و آن 

هايى كه در رديف هم چيده  بر تخت (  ۱۹.)وشيد، نوش جانتانكرديد بخوريد و بن يم

كه ايمان آوردند  ي و كسان( ۲۰.)سازيميها م زنند و حوريان را جفت آن ي شده تكيه م

پيونديم  ي ها مها پيروى كردند و ايمان آوردند، به آن و فرزندانشان را، كه از آن 

و  ( ۲۱.)ارهاى خودش استهر كس مسؤول ك .  كنيم ي اى كم نمها ذره و از پاداش كار آن 

در آنجا جامى را  (  ۲۲.) كنيم ي ها با ميوه و گوشتى كه ميل دارند پذيرايى ماز آن 

پسرانى مثل مرواريد  ( ۲۳.)گيرند كه در آن لغو و گناه وجود نداردياز دست هم م 

كنند و  يها رو به بعضى م بعضى از آن (  ۲۴.)گردندي ها براى خدمت مداخل صدف دور آن 

خدا  ( ۲۶.)گويند ما قبالً در بين قوم خود دچار ترس بوديميم(  ۲۵.) ند پرس ياز هم م 

ما قبالً به درگاه او دعا  ( ۲۷.)بر ما منت نهاد و ما را از عذاب سوزان حفظ كرد

پس تذكر بده كه تو به لطف خداوندت  ( ۲۸.) چون او نيكوكار مهربان است .  كرديم يم

(  ۳۰.) است و منتظر مرگ او هستيم گويند او شاعر ي يا م( ۲۹.)كاهن و ديوانه نيستى 

 ( ۳۱.) كشم يانتظار بكشيد من هم با شما انتظار م:  بگو 

  

(  ۳۲) كند يا افرادى سركش هستند؟يها را به اين كار امر م آيا افكار باطلشان آن  

ها ايمان  طور نيست، آن ها را به هم بافته؟ اين گويند پيغمبر اين ي يا م

ها از هيچ  يا آن ( ۳۴.)نى مثل آن بياورندگويند سخياگر راست م ( ۳۳.)آورندي نم

ها و زمين را  يا آسمان ( ۳۵)اند؟ ها خودشان را آفريدهاند؟ يا آنآفريده شده 

هاست؟ يا  يا خزائن خداوندت در اختيار آن ( ۳۶.)ها يقين ندارنداند؟ آن آفريده 

ن  يا نردبانى دارند كه باال بروند و با آ (  ۳۷) ها بر همه چيز مسلط هستند؟آن 

يا خدا دخترهايى  (  ۳۸.) ها كه شنيده بايد دليل روشنى بياورد بشنوند؟ كسى از آن 

ها زير بار سنگين آن  خواهى و آن يها مزدى م يا از آن (  ۳۹) دارد و شما پسر داريد؟

اى  يا نقشه (  ۴۱)نويسند؟ يهاست و آن را م يا غيب در اختيار آن ( ۴۰)اند؟ درمانده 

ها معبودى غير از  يا آن (  ۴۲.) اند ار فريب شده ايمان دچيدر سر دارند؟ افراد ب

اگر  (  ۴۳.) سازند بسيار باالتر است يخدا دارند؟ خدا از چيزهايى كه شريك او م 

(  ۴۴.) گويند ابر متراكمى است ي افتد، مياى از آسمان را ببينند كه دارد م تكه 

روزى  (  ۴۵.) شوند ببينند ي ها را به حال خود بگذار تا روزى را كه در آن هالك مآن 

(  ۴۶.) كند يها كمك نم خورد و كسى به آن يها نم اى به درد آن هايشان ذره كه نقشه 

كنند عذابى غير از آن نيز هست ولى بيشترشان اين را  ي كه ظلم ميبراى كسان 

شوى  ي منتظر حكم خداوندت باش، تو زير نظر ما هستى و وقتى بلند م( ۴۷.)دانندي نم

سمتى از شب و موقع ناپديدشدن ستارگان هم  و ق(  ۴۸.) با ستايش خداوندت تسبيح بگو 

 (۴۹.) تسبيح او را بگو 

  

 ( ۵۳)سوره نجم     
 مكى و شامل شصت و دو آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

گمراه نيست و فريب  ( پيغمبر)كه دوست شما  ( ۱.) قسم به ستاره وقتى كه فرود آيد  

قرآن فقط وحى الهى است كه به او  ( ۳.)زندي و به دلخواه خود حرف نم(  ۲.)نخورده

نيرومندى كه  ( ۵.)وجود بسيار نيرومندى آن را به او تعليم داده( ۴.) شود يوحى م 

تر  آن وقت نزديك آمد و نزديك ( ۷.) و او در افق باال بود( ۶.) با قدرت ايستاده 

اش آنچه را وحى كرد،  و به بنده (  ۹.)به نزديكى دو كمان يا كمتر از آن (  ۸.)شد

بيند  يآيا با او درباره آنچه م (  ۱۱.) دلش آنچه را ديد انكار نكرد(  ۱۰.) كرد وحى 

(  ۱۴.) المنتهى ة نزديك سدر(  ۱۳.) او را دفعه ديگر هم ديد (  ۱۲) كنيد؟ي بگومگو م

چشم  ( ۱۶.)پوشانيديآن وقتى كه سدره را چيزى م (  ۱۵.) جايى كه بهشت كنار آن است 

تى از آيات بزرگ خداوندش را  مسلمًا قسم( ۱۷.)اشتباه نكرد و طغيان هم نكرد

آيا  (  ۲۰و    ۱۹)هاست چيست؟ نظرتان درباره الت و عزى و منات كه سومين آن (  ۱۸.) ديد 

ها  اين (  ۲۲.) اين تقسيمى ناعادالنه است( ۲۱)شما پسر داريد و خدا دختر دارد؟ 

.  خدا دليلى براى آن نازل نكرده.  ايدهايى است كه شما و پدرانتان گذاشته اسم 

كنند در صورتى كه هدايت از طرف  يط از گمان و دلخواهشان پيروى م ها فق آن 

در  (  ۲۴) كند، دارد؟ي يا انسان هر چه را آرزو م(  ۲۳.) خدايشان برايشان آمده است 

ها هستند كه  فرشتگان زيادى در آسمان(  ۲۵.) صورتى كه دنيا و آخرت مال خداست 

 ( ۲۶.)خداوند اى فايده ندارد مگر پس از رضايت و اجازه  شفاعتشان ذره 

  

در  (  ۲۷.) گذارند يكه به آخرت ايمان ندارند اسم زنان را روى فرشتگان م يكسان  

در  .  كنند ي فقط از گمان پيروى م. زنند ندارنديصورتى كه علمى به اين حرفى كه م 

از   ، پس( ۲۸.)كندينياز نم ياى از حقيقت ب صورتى كه گمان انسان را به اندازه ذره 

(  ۲۹.)باشد و فقط زندگى دنيا را بخواهد رو بگردان  كه از ذكر ما روگرداني كس



كه  يخداوند تو كسى را كه از راه او منحرف شده و كس .  هاست اين اندازه دانش آن 

ها و زمين است مال خداست تا  هر چه در آسمان (  ۳۰.) شناسد يراه را شناخته بهتر م

كاران را  جزاى افرادى را كه كار بد كردند مطابق كارشان بدهد و پاداش نيكو

نيكوكارانى كه از گناهان بزرگ و كارهاى زشت، غير  ( ۳۱.)بهتر از كارشان بدهد 

اى دارد و او  چون خداوند تو آمرزش پردامنه .  كنند ي از گناهان كوچك، خوددارى م

از وقتى كه شما را از زمين بوجود آورد و  . تر از همه بودهبه وضع شما آگاه 

پس ادعاى پاكى نكنيد، خدا خودش  .  ديد وقتى كه در شكم مادرتان پنهان بو

آيا آن را كه رو برگرداند و كمى عطا كرد و بخل  ( ۳۲.)شناسديپرهيزکاران را م 

يا از آنچه در كتاب  (  ۳۵) بيند؟ي آيا او علم غيب دارد و م( ۳۴و    ۳۳)ورزيد ديدى؟ 

به او خبر    ،اش را كامالً انجام دادآمده است كه وظيفه   ،و ابراهيم (  تورات )موسى  

و انسان  (  ۳۸.)دارديكس بار گناه ديگرى را برنم كه هيچ ( ۳۷و  ۳۶) داده نشده؟

(  ۴۰.) بيند ي و پاداش كارش را م( ۳۹.)پاداشى غير از پاداش كارى كه كرده ندارد 

كه پايان كار در پيش خداوندت  و اين (  ۴۱.) شود يبعد جزاى كامل به او داده م 

و  (  ۴۳.) خت و به گريه واداشت و اوست كه انسان را به خنده اندا ( ۴۲.)باشديم

 ( ۴۴.)جانش را گرفت و زنده كرد

 

(  ۴۶و  ۴۵.) شود خلق كرده يرحم ريخته م هاى نر و ماده را از نطفه وقتى به و جفت  

(  ۴۸.) سازد ي كند و فقير مي نياز ميو خدا ب (  ۴۷.) ايجاد مرحله ديگر به عهده خداست 

ليه و ثمود را هالك كرد و  و او عاد او (  ۴۹.) است « ستاره شعرى»اختيار و او صاحب 

.  ها هالك كردطور قوم نوح را قبل از آن و همين ( ۵۱و  ۵۰.)كسى را باقى نگذاشت

طور شهرهايى را كه زير  همين ( ۵۲.)ها بودندتر از اين تر و سركش ها افرادى ظالم آن 

بنابراين در مورد  (  ۵۴و    ۵۳.)ها را فروپوشاندو رو شد، و پوشاند آنچه آن 

اى مثل  اين پيغمبر، هشداردهنده (  ۵۵)اختيارت شك دارى؟ هاى صاحب نعمت  كداميك از 

غير از خدا كسى  ( ۵۷.)روز قيامت نزديك شده( ۵۶.)هشداردهندگان قبلى است

خنديد و  ي كنيد و مي آيا از اين حرف تعجب م( ۵۸.)تواند آن را آشكار سازدي نم

در مقابل خدا سجده   پس (  ۶۱.) شما حيران و غافل هستيد ( ۶۰و    ۵۹)كنيد؟ يگريه نم 

 ( ۶۲.) نماييد و بندگى او را بكنيد 

  

 ( ۵۴)سوره قمر     
 مكى و شامل پنجاه و پنج آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ببينند از آن رو  (  اى نشانه )اگر كافران آيتى  ( ۱.) قيامت نزديك و ماه پاره شد  

ا انكار نمودند و از دلخواه  هآن (  ۲.) گويند سحرى طوالنى است يگردانند و م يبرم 

ها  از اخبار گذشتگان مطالبى براى آن ( ۳.)هر كارى قرارى دارد.  خود پيروى كردند 

حكمت كاملى است ولى هشدارها فايده  ( ۴.)كندي ها را از خطا دور مگفته شد كه آن 

ها را به وضع  كننده آن ها روگردان باش تا روزى كه دعوت از آن ( ۵.) ندارد 

 ( ۶.) اى دعوت كند ه كنندناراحت 

  

با  ( ۷.) شوند ي هاى پراكنده از قبرها خارج مزير افكنده، مثل ملخ هاى به با چشم  

قبل از  (  ۸.)كافران گويند امروز روز سختى است.  روند ي كننده مسرعت به طرف دعوت 

ديوانه و رانده شده  :  ها قوم نوح بنده ما نوح را تكذيب كردند و گفتند آن 

ما  ( ۱۰.)من كمك كنوندش كمك خواست و گفت من مغلوب هستم، به نوح از خدا( ۹.) است 

ها را در زمين روان  و چشمه ( ۱۱.)درهاى آسمان را با بارانى تند باز كرديم 

نوح  (  ۱۲.) هم پيوستند كه مقرر شده بود به ي ها براى كاركرديم، آب باران و چشمه 

كه زير نظر ما  (  ۱۳) را سوار كشتى، كه از تخته و ميخ ساخته شده بود، كرديم،

را عبرتى قرار داديم، آيا  ما آن (  ۱۴.)آن براى مجازات كافران بود. كردي حركت م

بدون ترديد قرآن را براى  ( ۱۶)عذاب و هشدار من چطور بود؟ ( ۱۵)پندپذيرى هست؟ 

.  قوم عاد هم منكر شدند(  ۱۷) شدن آسان كرديم، آيا كسى هست كه متوجه شود؟متوجه 

ها  ما در روز نحس طوالنى طوفانى سرد بر آن (  ۱۸) بود؟ عذاب و هشدار من چطور

(  ۲۰.) كند يكه مردم را مثل نخلى كه از ريشه درآمده باشد از جا م ( ۱۹.)فرستاديم

شدن آسان كرديم، آيا  ما قرآن را براى متوجه (  ۲۱) عذاب و هشدار من چطور بود؟

و  (  ۲۳.) كردند قوم ثمود هم پيغمبران ما را انكار (  ۲۲) كسى هست كه متوجه شود؟

آيا از انسانى مثل خود پيروى كنيم؟ اگر چنين كنيم گمراه و  :  گفتند 

آيا اين تذكر از بين ما فقط به او وحى شده؟ نه، او دروغگوى  (  ۲۴.) ايم ديوانه 

ما شتر را  (  ۲۶.)كسى دروغگوى خودپسند استفهميد چه يفردا م ( ۲۵.)خودپسندى است

 ( ۲۷.)ها باش و صبر كنكار آنمراقب . فرستيمي ها مبراى امتحان آن 

 



ها خبر بده كه آب بايد بينشان تقسيم شده و هركدام براى نوشيدن حاضر  و به آن  

عذاب و هشدار من چطور  (  ۲۹.) دوستشان را صدا زدند و او شتر را كشت ( ۲۸.)شوند

صورت گياهان خشك خردشده  ها فرستاديم و به ما صدايى رعدآسا بر آن (  ۳۰) بود؟

شدن آسان كرديم، آيا كسى هست كه متوجه  ما قرآن را براى متوجه (  ۳۱.) درآمدند 

.  ها باران سنگ بارانديم بر آن ( ۳۳.)قوم لوط هم منكر پيغمبران شدند (  ۳۲) شود؟

.  اين نعمتى از طرف ما بود( ۳۴.)غير از خانواده لوط كه در سحر نجاتشان داديم

را از عذاب ما برحذر داشت   ها لوط آن ( ۳۵.)دهيميما شكرگزاران را چنين پاداش م 

ها خواستند با مهمانان لوط رابطه  آن (  ۳۶.) كردند يها درباره آن بحث م ولى آن 

(  ۳۷.) را كور كرديم، پس عذاب و هشدار مرا بچشيد ما چشمشان . جنسى داشته باشند

بدون  (  ۳۹.) پس عذاب و هشدار مرا بچشيد ( ۳۸.)ها را فراگرفتصبح عذابى طوالنى آن 

(  ۴۰)شدن آسان كرديم، آيا كسى هست كه متوجه شود؟ براى متوجه   شك قرآن را

.  ها همه معجزات ما را تكذيب كردند آن( ۴۱.)هشداردهندگان پيش فرعونيان آمدند

ها  آيا منكران شما بهتر از آن (  ۴۲.)ها را عذاب كرديمما هم با قدرت كامل آن 

گويند ما  ي يا م(  ۴۳) ؟ها دليلى بر عذاب نشدنتان وجود دارد هستند؟ يا در كتاب 

شان روز  وعده (  ۴۵.)خورده و فرار خواهند كردآن جمع شكست ( ۴۴)متحد و پيروزيم؟ 

كاران  گناه ( ۴۶.)تر از عذاب دنيا است تر و تلخ قيامت است و عذاب قيامت وحشتناك 

ها  آن كشند و به ي رو در آتش مها را به روزى كه آن ( ۴۷.) در گمراهى و آتشند 

 ( ۴۹.)اندازه خلق كرديم ما هر چيز را به (  ۴۸.) بچشيدگويند آتش را  يم

  

ما امثال شما را  ( ۵۰.)هم زدن استاندازه يك چشم به فرمان ما فقط يكبار و به  

ها  اند در كتاب هر كارى كه كرده (  ۵۱) آيا كسى هست كه توجه پيدا كند؟.  هالك كرديم 

راد با تقوى در  اف( ۵۳.)هر كار كوچك و بزرگى نوشته شده(  ۵۲.) ثبت شده است 

در مجلسى پيش خداوند مقتدر كه دروغ در آن  ( ۵۴.)ها و كنار نهرها هستندبهشت 

 ( ۵۵.)نيست

 

 

 (۵۵) سوره الرحمن     
 مكى و شامل هفتاد و هشت آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

و به او  ( ۳.)انسان را خلق كرد(  ۲.)قرآن را ياد داد( ۱.) خداوند رحمان  

گياه و درخت  (  ۵.) خورشيد و ماه روى حساب دقيق هستند ( ۴.)گفتن را ياد دادسخن 

تا  ( ۷.) خداى رحمان آسمان را برافراشت و ميزان را قرار داد ( ۶.) كنند ي سجده م

(  ۹.)و بر پايه عدالت وزن كنيد و در وزن كم نگذاريد( ۸.) در ميزان طغيان نكنيد

دار  دار و دانه كاه ميوه و نخل غالف  در زمين (  ۱۰.) و زمين را براى مردم قرار داد 

هاى خداوندتان  پس منكر كداميك از نعمت ( ۱۲و  ۱۱.) و گياه خوشبو وجود دارد 

  ۱۴.) هاى آتش آفريد خشك مثل سفال و جن را از شعله ِگل انسان را از  ( ۱۳)شويد؟ يم

 ( ۱۶)شويد؟ يم خداوندتان هاى  پس منكر كداميك از نعمت ( ۱۵و 

  

هاى خداوندتان  پس منكر كداميك از نعمت (  ۱۷.) و دو مغرب است   او خداوند دو مشرق 

ها  حركت درآورد كه به كنار هم برسند و بين آن دو دريا را به ( ۱۸)شويد؟ يم

هاى  پس منكر كداميك از نعمت (  ۲۰و  ۱۹.) كنند ي ايست كه از آن تجاوز نمفاصله 

پس  ( ۲۲.)شودي ماز اين دو دريا مرواريد و مرجان خارج (  ۲۱)شويد؟ يخداوندتان م 

هايى دارد كه مثل كوه در  ي كشت(  ۲۳) شويد؟يهاى خداوندتان م منكر كداميك از نعمت 

همه  ( ۲۵)شويد؟ ي هاى خداوندتان مپس منكر كداميك از نعمت(  ۲۴.) دريا روانند 

روند و فقط ذات خداوند پرجالل و گرامى تو  يكه در زمين هستند از بين م ي كسان

(  ۲۸) شويد؟ي هاى خداوندتان مكر كداميك از نعمت پس من(  ۲۷و  ۲۶.) ماند ي باقى م

او هر روز در  .  كنند ي ها و زمين هستند از او درخواست مكه در آسمان يهاي آن 

انس و جن  اى (  ۳۰)شويد؟ يهاى خداوندتان م پس منكر كداميك از نعمت ( ۲۹.)كاريست

هاى خداوندتان  پس منكر كداميك از نعمت ( ۳۱.)به حساب شما خواهيم رسيد

ها و زمين  توانيد از مرزهاى آسمان ياى گروه انس و جن اگر م ( ۳۲)ويد؟ ش يم

پس  ( ۳۳.)كار را بكنيد، مگر با تسلطىتوانيد اينينم .  كار را بكنيد بگريزيد، اين 

هايى از آتش و مس گداخته  شعله (  ۳۴) شويد؟يهاى خداوندتان م منكر كداميك از نعمت 

پس منكر كداميك از  ( ۳۵.)م بكنيدهتوانيد كمكى به ي فرستد و شما نمي بر شما م

سرخ    (يا روغن )كه آسمان شكافته و مثل چرم  ي وقت(  ۳۶) شويد؟يهاى خداوندتان م نعمت 

روز درباره  در آن (  ۳۸) شويد؟ي هاى خداوندتان مپس منكر كداميك از نعمت (  ۳۷.) شود 

هاى  پس منكر كداميك از نعمت ( ۳۹.)شودي گناه هيچ انسان و جنى سوالى نم

 ( ۴۰)شويد؟ يم  خداوندتان 



  

شوند و پيشانى و پاهايشان را  ي هايشان شناخته مكاران از چهره گناه  

اين همان  ( ۴۲) شويد؟ي هاى خداوندتان مپس منكر كداميك از نعمت (  ۴۱.) گيرند يم

در ميان آن جهنم و آب سوزان  (  ۴۳.)كننديكاران تكذيب م جهنمى است كه گناه 

كه از  ي و كس( ۴۵) شويد؟ي اى خداوندتان مهپس منكر كداميك از نعمت (  ۴۴.) گردند يم

پس منكر كداميك از  (  ۴۶.) دو باغ دارد (  كار خالف نكند )مقام خداوندش بترسد  

پس منكر  ( ۴۸.)در آن دو باغ انواع درختان است(  ۴۷) شويد؟يهاى خداوندتان م نعمت 

پس  (  ۵۰.) در آن دو چشمه روان است ( ۴۹) شويد؟ي هاى خداوندتان مكداميك از نعمت 

اى دو نوع  در آن از هر ميوه (  ۵۱) شويد؟يهاى خداوندتان م كداميك از نعمت   منكر

بر بسترهايى با  (  ۵۳) شويد؟ي هاى خداوندتان مپس منكر كداميك از نعمت (  ۵۲.) است 

پس منكر  ( ۵۴.) هاست هاى درختانش در دسترس آن زنند و ميوه ي آستر حرير تكيه م

ها دخترهاى باحيايى هستند كه  آن   در( ۵۵) شويد؟ي هاى خداوندتان مكداميك از نعمت 

هاى خداوندتان  پس منكر كداميك از نعمت (  ۵۶.) هيچ انس و جنى لمسشان نكرده 

هاى  پس منكر كداميك از نعمت ( ۵۸.) ها چون ياقوت و مرجانند آن ( ۵۷)شويد؟ يم

پس منكر  (  ۶۰)آيا پاداش احسان غير از احسان است؟ (  ۵۹)شويد؟ يخداوندتان م 

غير از آن دو باغ، دو باغ ديگر هم  ( ۶۱) شويد؟ي ى خداوندتان مهاكداميك از نعمت 

هر دو سبز و خرم  (  ۶۳) شويد؟ي هاى خداوندتان مپس منكر كداميك از نعمت (  ۶۲.) هست 

ها  در آن (  ۶۵) شويد؟يهاى خداوندتان م پس منكر كداميك از نعمت ( ۶۴.)و پردرختند

 ( ۶۷)شويد؟ يداوندتان م هاى خپس منكر كداميك از نعمت ( ۶۶.) دو چشمه جوشان است 

  

هاى  پس منكر كداميك از نعمت (  ۶۸.)ها ميوه و خرما و انار وجود دارددر آن  

پس منكر  (  ۷۰.)ها زنان خوب و نيكو وجود دارنددر آن (  ۶۹)شويد؟ يخداوندتان م 

ها از  چشمى كه در خيمه زنان سياه ( ۷۱) شويد؟ي هاى خداوندتان مكداميك از نعمت 

(  ۷۳) شويد؟ي هاى خداوندتان مپس منكر كداميك از نعمت (  ۷۲.)نظرها پوشيده هستند

هاى  پس منكر كداميك از نعمت ( ۷۴.)ها دسترسى نداشتهآن قبال هيچ انسان و جنى به 

پس  ( ۷۶.)اندهاى سبز و بسترهاى زيبا تكيه زده بر بالش (  ۷۵)شويد؟ يخداوندتان م 

داوند پرجالل و بزرگوار  اسم خ(  ۷۷) شويد؟يهاى خداوندتان م منكر كداميك از نعمت 

 ( ۷۸.)تو مبارك است

  

 

 (۵۶)سوره واقعه     
 مكى و شامل نود و شش آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

دهنده  خواركننده و رفعت ( ۲.) شدن آن دروغ نيست و واقع ( ۱.) وقتى قيامت واقع شود 

و  ( ۶و    ۵.) اكنده شوند ها متالشى و غبارى پرو كوه (  ۴.)وقتى زمين بلرزد( ۳.) است 

و گروه  ( ۸) ها كيستند؟ كه عبارتند از ياران خوشبخت، اين ( ۷.)شما سه گروه شويد

(  ۱۱و  ۱۰.) و پيشگامان پيشقدم كه مقرب هستند ( ۹) كسانى هستند؟ها چه بدبخت، اين 

(  ۱۴و  ۱۳.) ها يها و كمى از بعد ياى از قبل عده ( ۱۲.)هاى پرنعمت هستنددر بهشت 

 ( ۱۶و  ۱۵.) اند روى هم تكيه زده جواهرنشان روبه هاى  روى تخت 

  

ها  هايى از آب گوارا دور آن ها و كاسه ها و پارچ نوجوانان جاودانى با قدح  

هم  ( مست)خود  ي گيرند و بي كه از خوردن آن سردردى نم( ۱۸و  ۱۷.) گردند يم

ه  اى كو گوشت پرنده (  ۲۰.) كنند ي هايى كه خودشان انتخاب مو ميوه (  ۱۹.) شوند ي نم

(  ۲۳و  ۲۲.) چشم كه مثل مرواريد در صدف هستندو حوران سياه (  ۲۱.) ميل دارند 

آلود  در آن سخن بيهوده و گناه ( ۲۴.) كردند يپاداشى است براى كارهايى كه م 

در  ( ۲۷)وضع سعادتمندان چگونه است؟  (  ۲۶.) مگر شنيدن سالم، سالم ( ۲۵.)شنوندي نم

هاى زياد  ممتد و آب روان و ميوه  سايه درخت سدر بدون خار و موز پربار و سايه 

بلندمرتبه كه   ( يا خدمتکاران) شود و ممانعتى در كار نيست و همسران ي كه تمام نم

ايم، همسر دوستان همسال  ها را دوشيزه ساخته ايم و آن ها را بوجود آورده ما آن 

  ( ۴۰و  ۳۹.) ها ي اى از آخرها و عده ياى از اّول عده ( ۳۸تا   ۲۸.) براى افراد خوشبخت 

ها در باد داغ  آن ( ۴۱)مال چگونه است؟ شِ ، وضع اصحاب  ( افراد بدبخت)مال  شِ و اصحاب 

(  ۴۴تا   ۴۲.)اى از دود زياد هستند كه خنك و خوشايند نيستو آب جوشان و سايه 

و بر گناه بزرگ اصرار  (  ۴۵.) غرق نعمت و لذت بودند(  در دنيا )ها قبال  آن 

ميريم و خاك و استخوان شويم دوباره  آيا وقتى ما ب :گفتند ي و م(  ۴۶.) ورزيدند يم

آيا پدران اوليه ما هم زنده  (  ۴۷) شويم؟ي زنده م(  دادن حساب براى پس )

آورى  ها، همگى براى قرار روز معلوم جمع ي ها و آخرياّول:  بگو ( ۴۸)شوند؟ يم

 ( ۵۰و    ۴۹.)شونديم



  

و    ۵۱.)خوريدي كنيد، از درخت تلخ زقوم ميبعد شما اى افراد گمراه كه انكار م  

و آن را  ( ۵۴.)خوريد يروى آن آب جوش م (  ۵۳.) كنيد ي ها را از آن پر مو شكم ( ۵۲

ها به  در روز قيامت پذيرايى از آن (  ۵۵.)خوريدي خورد مياى كه آب م مثل شتر تشنه 

درباره منى  ( ۵۷) كنيد؟ي ما شما را خلق كرديم، چرا تصديق نم(  ۵۶.) اين شكل است 

ايد يا ما خالق آن  ما آن را آفريده آيا ش(  ۵۸) ريزيد چه نظرى داريد؟ي كه م

تواند جلوى كار ما را  يما مرگ را ميان شما مقدر كرديم و كسى نم (  ۵۹) هستيم؟

كه افرادى مثل شما را به جايتان قرار دهيم و شما را در  از اين ( ۶۰)بگيرد،  

دانيد چرا متوجه  ي شما مرحله اول را م(  ۶۱.) دانيد بوجود آوريم ي وضعى كه نم

آيا شما آن را  ( ۶۳)نظرى داريد؟ كاريد چه ي درباره چيزى كه م(  ۶۲) شويد؟ي نم

(  ۶۵.)كنيديكنيم و شما تعجب م ي اگر بخواهيم آن را خشك م( ۶۴) رويانيد يا ما؟يم

نوشيد  يدرباره آبى كه م (  ۶۷و    ۶۶.)ايمگوييد ما ضرر كرديم بلكه محروم شده يو م 

و    ۶۸)ايم؟ يا ما نازل كرده ايد  چه نظرى داريد؟ آيا شما آن را از ابر نازل كرده 

درباره  ( ۷۰)كنيد؟ي كنيم، پس چرا شكرگزارى نمي اگر بخواهيم آن را تلخ م( ۶۹

ايد يا  كنيد، چه نظرى داريد؟ آيا درخت آن را شما بوجود آورده ي آتشى كه روشن م

ما آن را وسيله توجه پيداكردن و استفاده ثروتمند  ( ۷۲و  ۷۱)ايم؟ ما بوجود آوره 

پس به جايگاه  (  ۷۴.) خداوند بزرگت تسبيح بگو  نام به  پس  (  ۷۳.) يم و فقير ساخت 

 ( ۷۶.) اگر بدانيد آن قسم بزرگى است (  ۷۵.)خورميها قسم م ستاره 

  

به آن  (  فرشتگان ) كه اين قرآن ارجمند و در كتابى محفوظ است كه فقط پاكان  

دم جهان  اختيار همه مرصاحب ( خداوند)نزول آن از طرف (  ۷۹تا   ۷۷.)دسترسى دارند

و آن را مورد تكذيب  (  ۸۱) كنيد؟ي انگارى مآيا در مورد اين سخن سهل (  ۸۰.) است 

كردن باشيد،  آنوقتى كه جان به گلو برسد و شما مشغول نگاه (  ۸۲) دهيد؟ي قرار م

تر هستيم ولى شما  ما از شما به او نزديك ( ۸۴و    ۸۳)خواهيد كرد؟ چه 

شود، چرا جان  ي ان به شما داده نمگوييد و جزاى كارتياگر راست م ( ۸۵.)بينيدي نم

اما اگر شخص از افراد مقرب باشد، خوشى و  ( ۸۷و  ۸۶) گردانيد؟ي را دوباره برنم

گروه  ) اما اگر از اصحاب يمين (  ۸۹و  ۸۸.) آسايش و بهشت پرنعمت مال او است 

اما اگر شخص از منكران  (  ۹۱و    ۹۰.) باشى، سالم خوشبختان بر تو است ( خوشبخت

اين يقينًا  (  ۹۴و  ۹۳.) نصيب او آب جوش و رفتن به جهنم است ( ۹۲.)گمراه باشد

 ( ۹۶.) خداوند بزرگت تسبيح بگو  نام به  پس (  ۹۵.) حقيقت است 

  

 

 (۵۷)سوره حديد     
 مدنى و شامل بيست و نه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

گويند و او  يم  ها و زمين وجود دارند خدا را تسبيحتمام چيزهايى كه در آسمان  

ها و زمين متعلق به خداست، زنده  فرمانروايى آسمان( ۱.)قدرتمند و حكيم است

او اول و آخر و ظاهر و باطن است  (  ۲.)ميراند و قادر به هر كارى است يكند و م يم

 ( ۳.)داند ي و هر چيزى را م

  

نچه  آ . ها و زمين را در شش مرحله آفريد و بعد بر عرش قرار گرفتاوست كه آسمان  

آيد و  ي آيد و آنچه از آسمان پايين مي رود و آنچه از آن بيرون مي در زمين فروم

خدا تمام  . داند و هرجا باشيد با شما استيم (همه را ) روديآنچه به آسمان باال م 

ها و زمين متعلق به او است  فرمانروايى آسمان (  ۴.)بينديكنيد م يكارهايى را كه م 

كند و روز را داخل  يشب را داخل روز م ( ۵.) ود ش يو تمام كارها به او برگردانده م 

به خدا و رسولش ايمان  (  ۶.)ها است اطالع داردكند و از آنچه در سينه ي شب م

افرادى از  . بياوريد و از آنچه شما را در آن جانشين گذشتگان كرده انفاق كنيد

ن  چرا به خدا ايما( ۷.) شما كه ايمان آوردند و انفاق كردند پاداش بزرگى دارند 

كند كه به خداوندتان ايمان  ي آوريد؟ در صورتى كه پيغمبر شما را دعوت مي نم

اوست كه بر بنده خود  (  ۸.)و اگر ايمان داريد از شما تعهد گرفته است.  بياوريد 

ها خارج كند و به نور  يكند تا شما را از تاريك يآيات روشنى نازل م (  محمد )

چرا در راه خدا انفاق  (  ۹.)تچون خدا نسبت به شما پرمهر و مهربان اس . ببرد

ميريد و هرچه  ي م) ها و زمين مال خدا است كنيد؟ در صورتى كه ميراث آسمان ي نم

كه قبل از فتح انفاق كردند و در راه خدا جنگيدند  يكسان (.  گذاريد ي جا مداريد به 

ها باالتر از درجه  درجه آن .  كه بعدًا اين كار را كردند مساوى نيستند يبا كسان 

ولى خدا به همه  . كه بعد از فتح انفاق كردند و در راه خدا جنگيدند كسانى است 

چه كسى به  (  ۱۰.) كنيد خبر داردي خدا از كارهايى كه م. ها وعده خوبى داده استآن 



دهد تا خدا آن را براى او چندبرابر كند؟ چنين كسى پاداش  ي خدا قرض نيكو م

 ( ۱۱.)پرارزشى دارد

  

ها و طرف  بينى كه نورشان جلوى آني ان را مروزى كه مردان و زنان باايم   

هايى است كه نهرها در آن  امروز مژدگانى شما بهشت .  كند يراستشان به سرعت حركت م 

روزى كه  (  ۱۲.)اين موفقيت بزرگى است.  روان است و در آن جاودان خواهيد بود 

ز  گويند به ما توجه كنيد تا مقدارى اي مردان و زنان منافق به افراد باايمان م

بين  . شود به عقب برگرديد و كسب نور كنيدي ها گفته مبه آن .  نور شما را بگيريم 

داخل آن رحمت است و بيرون آن  .  شود كه درى داردي ها ديوارى قرار داده مآن 

ولى شما  . گويند چرا بوديديزنند كه آيا ما با شما نبوديم؟ م يداد م ( ۱۳.)عذاب

شك كرديد و آرزوها شما را گول زد تا  خودتان را گول زديد و انتظار كشيديد و 

پس امروز از  ( ۱۴.) كه فرمان خدا صادر شد و شيطان فريبكار شما را فريب داد اين 

جاى شما در آتش جهنم  .  شود يكردند تاوانى پذيرفته نم ي شما و افرادى كه انكار م

آيا وقت آن نشده كه افراد  (  ۱۵.) اين آتش سزاوار شما است و بد جايى است .  است 

كه قبالً به  ي ياد خدا و حقى كه نازل كرده خاشع شود؟ و مثل كسانايمان دلشان به با

ها كتاب داده شده نباشند؟ كه چون زمانى طوالنى سپرى شد، قلبشان سخت شد و  آن 

بدانيد كه خدا  ( ۱۶.)كردندي ها ديگر از فرمان خدا اطاعت نمعده زيادى از آن 

ها را بيان كرديم تا درباره  شما نشانه براى .  كند يزمين را بعد از مرگش زنده م 

مردان و زنانى كه انفاق كنند و به خدا قرض نيكو دهند، براى  (  ۱۷.) آن فكر كنيد 

 ( ۱۸.) شود و پاداش پرارزشى دارند يها چندبرابر م آن 
 

افرادى كه به خدا و پيغمبرانش ايمان آوردند، راستگو و پيش خداوندشان شاهد   

شان را خواهند داشت و افرادى كه حقيقت را پوشاندند و  ها پاداش و نورآن .  هستند 

بدانيد كه زندگى دنيا بازى و سرگرمى  ( ۱۹.)منكر آيات ما شدند، اهل جهنم هستند

.  هم در مال و فرزند است خواهى نسبت به و تجمل و فخرفروشى بين خودتان و زياده 

بينى  ي ولى بعد م مثل بارانى كه روياندن گياهانش كشاورزان را به تعجب بيندازد 

طرف عذاب شديد و از طرف  شود ،و در آخرت از يك يشود و خرد و خاشاك م ي كه زرد م

در صورتى كه زندگى دنيا فقط وسيله فريب  . ديگر آمرزش و رضايت الهى وجود دارد

براى رسيدن به آمرزش خداوندتان و بهشتى كه پهناى آن به اندازه  (  ۲۰.) است 

براى افرادى كه به خدا و پيغمبرانش ايمان دارند  پهناى آسمان و زمين است و 

به هر    ،اين فضل خدا است .  آماده شده، با هم مسابقه بدهيد و از هم جلو بزنيد 

هر مصيبتى كه در زمين يا  ( ۲۱.)خدا صاحب فضل بزرگى است. دهدي كس كه بخواهد م

در كتاب   را بوجود آوريم، كه آن شود، قبل از اين يدر وجود خودتان به شما وارد م 

براى  ( ۲۲.)اين كار براى خدا آسان است(.  مطابق قوانين خداست) ثبت شده است 

كه بر آنچه از دست شما رفت افسوسى نخوريد و براى آنچه به شما داد شادى  اين 

خودپسندانى كه بخل  ( ۲۳.)خدا افراد خودپسند فخرفروش را دوست ندارد.  نكنيد 

كه قبول نكند بداند كه خدا  ي كس. نند كي ورزند و مردم را هم به بخل امر ميم

 (  ۲۴.)نياز و سزاوار ستايش استيب
 

ها كتاب و وسيله سنجش نازل  هاى روشن فرستاديم و با آن پيغمبرانمان را با دليل  

و آهن را كه در آن سختى زياد و  .  كه مردم عدالت رابرقرار كنند كرديم براى اين 

كه خدا اشخاصى را كه او  ديم، براى اين هايى براى مردم وجود دارد، نازل كر منفعت 

چون خدا نيرومند و توانا  .  كنند بشناسد ي و پيغمبرانش را از صميم قلب يارى م

ها پيغمبرى و  ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در بين فرزندان آن (  ۲۵.) است 

ها از فرمان و نظر  ها هدايت شدند و عده زيادى از آن اى از آن عده . كتاب گذاشتيم

ها  ها پيغمبرانمان را فرستاديم و دنبال آن دنبال آن (  ۲۶.)خدا اطاعت نكردند

بن مريم را فرستاديم و به او انجيل داديم و در دل افرادى كه از او پيروى  يعيس 

درست  (روحانيون مسيحى )كردند نرمى و مهربانى قرار داديم، و رهبانيتى كه خودشان 

ها واجب  فقط دنبال رضاي خدا رفتن رابر آن ها مقرر نكرديم، ما كردند ، ما بر آن 

ها  ما به افرادى از آن .  طور كه بايد رعايت نكردند ها آن را آن ولى آن . کرديم 

ها از فرمان خدا  كه ايمان آوردند پاداششان را داديم ولى عده زيادى از آن 

رش  اى افراد باايمان، از نافرمانى خدا بترسيد و به پيغمب( ۲۷.)كردندي اطاعت نم

ايمان بياوريد تا رحمتش را به شما دوبرابر بدهد و نورى براى شما بوجود آورد  

براى  ( ۲۸.)خدا آمرزنده و مهربان است. كه با آن حركت كنيد و شما را بيامرزد

ها نيست و فضل در اختيار  دست آن كه اهل كتاب بدانند كه اختيار فضل خدا به اين 

 ( ۲۹.) خدا داراى فضل بزرگ است دهد، ي خداست، به هر كس كه بخواهد م

  

 



 (۵۸)سوره مجادله 
 مدنى و شامل بيست و دو آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كرد  ي كرد و به خدا شكايت مي خدا سخن زنى را كه درباره شوهرش با تو صحبت م 

اشخاصى كه به  ( ۱.) چون خدا شنونده بينا است .  شنود ي خدا صحبت شما را م. شنيد

زنانشان مادر  . زنندي گويند تو مثل مادر من هستى، حرف ناروا و دروغى ميان م زنش 

خدا عفوكننده و  .  اند ها را زاييده مادرشان زنانى هستند كه آن .  ها نيستند آن 

زنند و بعد از گفته خود برمى گردند،  ي كه چنين حرفى ميكسان( ۲.) آمرزنده است 

اين نصيحتى  . اى را آزاد كنندد برده كه با زنشان همخوابگى كنند، بايقبل از اين 

كه  ي كس( ۳.) كنيد باخبر است يشود، خدا از تمام كارهايى كه م ياست كه به شما م 

كه همخوابگى كند دوماه پشت سر  اى براى آزاد كردن پيدا نكرد، قبل از اين برده 

اين كار  .  كه توانايى آن را نداشت، شصت مسكين را سير كند يكس .  هم روزه بگيرد 

اين حدود خدا است و منكران  . اين است كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد  براى

كنند مثل افرادى  ياشخاصى كه با خدا و رسولش مخالفت م (  ۴.) عذاب پردردى دارند 

ايم و  ما آيات روشن و واضحى نازل كرده .  شوند ي ها بودند خوار مكه قبل از آن 

ها را براى  زى كه خدا همه آن رو (  ۵.) اى دارند ايمان عذاب خواركننده يافراد ب 

كردند خبردار  ي ها را از كارهايى كه مكند و آن يرسيدگى به حسابشان زنده م 

خدا شاهد هر  .  اند ها را دارد ولى خودشان آن را فراموش كرده خدا حساب آن .  كند يم

 ( ۶.)چيزى است

  

نفرى  ه هيچ س . داندي ها و زمين است ماى كه خدا هر چه در آسمانآيا متوجه نشده  

نفرى با هم حرف  هاست و هيچ پنج كه خدا چهارمى آن زنند مگر اين ي گوشى حرف نم  درِ 

كه  هاست، كمتر و بيشتر از آن نيستند مگر اين كه خدا ششمى آن زنند مگر اين ي نم

ها را از كارهايى كه  و در روز قيامت آن . هاست، هر جايى كه باشندخدا با آن 

  درِ آيا كسانى را كه از ( ۷.) داند يهر چيزى را م خدا  .  كندي اند خبردار مكرده 

اند انجام  اند نديدى كه دوباره كارى را كه از آن نهى شده زدن نهى شده گوشى حرف 

زنند و پيش تو كه  ي گوشى حرف م درِ دهند و به گناه و دشمنى و نافرمانى پيغمبر  يم

ور با تو  كنند كه خدا آن طيآمدگويى م آيند، به صورتى با تو سالم و خوش يم

هايى كه  خاطر اين حرف گويند چرا خدا به ي آمدگويى نكرده است و در دلشان مخوش 

شوند و جهنم  ي ها كافى است و وارد آن مكند؟ جهنم براى آن يزنيم ما را عذاب نميم

كنيد از روى گناه و  ي گوشى صحبت م  درِ اى مؤمنين، وقتى با هم  ( ۸.) جاى بدى است 

براى نيكى و تقوى دِر گوشى صحبت كنيد و از  . اشدپيغمبر نب   یدشمنى و نافرمان 

زدن كارى است  دِر گوشى حرف ( ۹.) شد بترسيد   خواهيدنافرمانى خدا كه پيش او جمع 

زند  ي ها ضرر نماى به آن كه ذره يدر حال . كه مؤمنان را غمگين كندشيطانى براى اين 

ين، وقتى در  اى مؤمن( ۱۰.)مؤمنين بايد به خدا توكل كنند. مگر به فرمان خدا

شود جا باز كنيد، اين كار را بكنيد تا خدا در كار شما  ي شما گفته ممجالس به 

خدا  . شود بلند شويد، اين كار را بكنيدي شما گفته مگشايش ايجاد كند و وقتى به 

خدا از همه كارهايى كه  .  برد يدرجات باال م مقام افراد باايمان و دانشمند را به 

 (۱۱.) كنيد خبر دارد يم

  

اى  كنيد قبل از آن صدقه ي اى افراد باايمان، وقتى با پيغمبر دِر گوشى صحبت م 

اگر پول آن را نداشتيد خدا  . تر استاين كار براى شما بهتر و پاك .  بدهيد 

اى  كردنتان صدقه كه قبل از دِر گوشى صحبتآيا از اين (  ۱۲.) آمرزنده و مهربان است

ديد و خدا توبه شما را پذيرفت، نماز  بدهيد ترسيديد؟ وقتى كه اين كار را نكر

خدا از كارهايى كه  . پا داريد و زكات بدهيد و از خدا و رسولش اطاعت كنيدرا به 

ها  آيا افرادى را نديدى كه با گروهى كه خدا از كار آن (  ۱۳.)كنيد باخبر استيم

ها  ها از شما مسلمانان نيستند و شما از آن كنند؟ آن ي خشمگين است دوستى م

ها عذاب شديدى آماده  خدا براى آن ( ۱۴.) خورند يها دانسته قسم دروغ م آن . تيدنيس 

اند و  هاى خود را سپرى ساخته قسم ( ۱۵.) كنند بد است يكرده، چون كارهايى كه م 

مال و  (  ۱۶.) اى دارند ها عذاب خواركننده آن . اندمردم را از راه خدا باز داشته 

ها اهل جهنم هستند و  آن . خورديها نم د آن در اى به ها در مقابل خدا ذره فرزند آن 

كند، براى خدا  يها را زنده مروزى كه خدا همه آن (  ۱۷.) هميشه در آن خواهند بود 

ها  كنند كه براى آن ي خورند و خيال مي طور كه براى شما قسم مخورند همان يقسم م 

غلبه   ها شيطان بر آن (  ۱۸.) ها دروغگو هستند بدانيد كه آن . اى خواهد داشتفايده 

ها حزب شيطانند، بدانيد حزب شيطان  آن. ها بردهكرده و ياد خدا را از خاطر آن 

ترين  كنند پست ي اشخاصى كه با خدا و پيغمبرش مخالفت م(  ۱۹.) زيانكار است 



شويم، چون خدا قوى و  ي خدا مقرر كرده كه من و پيغمبرانم پيروز م(  ۲۰.) افرادند 

 ( ۲۱.) توانا است 

  

كنى كه كسانى را كه  يا و روز آخرت ايمان دارند پيدا نم افرادى را كه به خد  

مخالف خدا و پيغمبرش هستند دوست بدارند، اگرچه پدر يا فرزند يا برادر يا  

ها كسانى هستند كه خدا ايمان را در دلشان ثبت كرده  آن . ها باشندخويشاوندان آن 

كند كه  ي هايى مشت ها را وارد به و با روحى از جانب خود تأييدشان كرده است و آن 

ها هم  ها راضى و آن خدا از آن .  هميشه در آن خواهند بود . در آن نهرهاى روان است

چنين افرادى حزب خدا هستند، بدانيد كه حزب خدا پيروز  . از او راضى هستند

 ( ۲۲.) است 

  

  

 ( ۵۹)سوره حشر     
 مدنى و شامل بيست و چهار آيه     

 ن خداوند بخشنده مهربا   نامبه      
 

گويند و او توانا و حكيم  ي ها و زمين است تسبيح خدا را مهرچه در آسمان  

بار  ايمان اهل كتاب را از سرزمينشان براى اولين ي اوست كه افراد ب( ۱.) است 

كردند كه  ي ها هم تصور مآن .  ها بيرون روند كرديد كه آن يشما تصور نم .  بيرون كرد 

كردند سراغ  يايى كه تصور آن را نم خدا از ج.  گيرد ي حصار شهرشان جلوى خدا را م

هايشان را با دست خودشان و با دست  خانه .  ها آمد و در دلشان ترس انداخت آن 

اگر  ( ۲.) اى اهل بصيرت، از اين كار عبرت بگيريد .  كردند يافراد باايمان خراب م

ها  كرد و آن يها را در دنيا عذاب م كرد، آن يها مقرر نم خدا جالی وطن را براى آن 

 ( ۳.) خرت عذاب آتش جهنم را دارند در آ

  

كه با خدا  يكس . اين كار به علت اين است كه با خدا و پيغمبرش مخالفت كردند 

هر نهال خرمايى كه بريديد يا  ( ۴.) مجازات خدا شديد است (  بداند كه)مخالفت كند  

كه خدا افرادى را  براى اين .  آن را به جاى خود سر پا گذاشتيد به فرمان خدا بود 

آنچه خدا از آنان به پيغمبرش  (  ۵.) كنند خوار كند ياز حكم خدا اطاعت نم كه  

ولى خدا پيغمبرانش  . دست آوردن آن اسب و حيوانى نتاختيدبرگرداند، شما براى به 

آنچه خدا  ( ۶.) خدا قادر بر هر كارى است. سازديكه بخواهد مسلط م يرا بر هر كس 

دا و پيغمبرش و خويشان و يتيمان  از اهل شهرها به پيغمبرش برگرداند متعلق به خ 

آنچه  . دست نشودو تهيدستان و در راه ماندگان است تا بين ثروتمندان شما دست به 

.  پيغمبر به شما داد بگيريد و آنچه كه شما را از آن بازداشت از آن دست بكشيد

(  مقدارى از غنايم ( ) ۷.) از نافرمانى خدا بترسيد، چون مجازات خدا شديد است 

اند و  ها را از شهر و اموالشان دور ساخته ه مهاجرين فقيرى است كه آن متعلق ب 

چنين  .  كنند ي گردند و خدا و پيغمبرش را يارى مي دنبال لطف و كرم و رضايت خدا م

ها خانه و ايمان را  و افرادى كه قبل از آمدن آن (  ۸.)افرادى راستگو هستند 

دارند و نيازى به آنچه به    ها آمدند دوستآماده كردند مهاجرينى را كه پيش آن 

دهند اگرچه به آن  ي ها را بر خودشان ترجيح مكنند و آن ي ها داده شد احساس نمآن 

خود را بگيرند موفق و  (  خسيس بودن ) كه جلوى بخل يكسان . احتياج داشته باشند

 ( ۹.)رستگار هستند

  

قبل از  را كه    برادرانمانگويند خداوندا، ما و  يها آمدند م كه بعد از آن يكسان  

.  اى نسبت به افراد باايمان قرار مدهما ايمان آوردند بيامرز و در دل ما كينه 

آيا منافقين را نديدى كه به دوستان كافر  (  ۱۰.) خداوندا تو دلرحم و مهربانى 

شويم و هرگز از  يگويند اگر شما را اخراج كنند ما با شما خارج مياهل كتابشان م 

.  كنيم ي يم و اگر با شما بجنگند شما را كمك مكن ي حرف كسى درباره شما اطاعت نم

ها با  ها اخراج شوند، اين اگر آن ( ۱۱.) گويند يها دروغ م دهد كه آن يخدا شهادت م 

ها  كمك آن كنند و اگر به يها بجنگند، كمكشان نم شوند و اگر با آن ي ها خارج نمآن 

دل دارند   ترسى كه از شما در (  ۱۲.) شودي ها نمكنند و كمكى به آن ي بروند فرار م

ها افرادى نفهم  اين به علت اين است كه آن . بيشتر از ترسى است كه از خدا دارند

جنگند مگر در شهرهاى حصاردار يا از پشت  ي جمعى نمبا شما دسته (  ۱۳.) هستند 

ها با هم متحد هستند در  كنيد آن يشما فكر م .  اختالفشان ميانشان زياد است .  ديوار 

كار به دليل اين است  اين (.  با هم تفرقه دارند)داست  هايشان از هم جصورتى كه دل 

ها بودند كه كيفر  مانند كسانى هستند كه كمى قبل از آن (  ۱۴.) فهمند يكه نم 

مانند شيطان كه به انسان گفت  ( ۱۵.) كارشان را چشيدند و عذاب پردردى دارند 



من از خدا كه  .  كافر شو، ولى وقتى انسان كافر شد گفت من از تو بيزارم 

 ( ۱۶.)ترسمياختيار مردم جهان است م احب ص

  

اين جزاى افرادى است  .  ها اين است كه هميشه در آتش جهنم خواهند بود عاقبت آن  

اى افراد باايمان، از نافرمانى خدا بترسيد و هر كس بايد  (  ۱۷.) كنند ي كه ظلم م

خدا  از نافرمانى خدا برحذر باشيد، چون  . كندي ببيند براى فرداى خودش چه كارى م

مثل كسانى نباشيد كه خدا را فراموش  ( ۱۸.) كنيد مطلع است ياز تمام كارهايى كه م

ها افرادى هستند كه از  آن .  خودشان را از خاطرشان برد كردند، خدا هم توجه به 

اهل جهنم با اهل بهشت مساوى نيستند، اهل بهشت موفق و  ( ۱۹.) كنند ي خدا اطاعت نم

ديدى كه از ترس  ي كرديم، ميرا به كوه نازل م اگر اين قرآن ( ۲۰.)كامياب هستند

هايى است كه براى مردم  ها مثل اين .  شودي آورد و از هم شكافته ميخدا سر فرود م 

كه انسان در مقابل او  ي كس)ست كه معبودى  ي او خداي(  ۲۱.) زنيم شايد فكر كننديم

ير  غ(  احساس يا ابزار كوچكى كند و از دستورهاى او بدون چون و چرا پيروى كند 

او  (  ۲۲.) او بخشنده مهربان است . داناى غيب و شهود است . از او وجود ندارد

بخش  يعيب و ايمن يفرمانرواى پاك و ب . ست كه معبودى غير از او وجود ندارد ي خداي

سازند دور  يخدا از چيزهايى كه شريك او م . حافظ تواناى با جبروت بزرگ است و

هايى نيكويى  اسم.  ساز است و صورت او خداى آفريننده و بوجودآورنده (  ۲۳.) است 

گوى او هستند و او مقتدر حكيم  ها و زمين است تسبيحهر چه در آسمان. دارد

 ( ۲۴.) است 

  

 

 (۶۰) سوره ممتحنه     
 مدنى و شامل سيزده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ا اظهار دوستى  هبا آن.  دوستى نگيريد اى مؤمنين، دشمن من و دشمن خودتان را به 

پيغمبر و شما  . ها منكر سخن حقى هستند كه براى شما آمدهكنيد در صورتى كه آن يم

حاضر نيستيد از  )خداست  (  فقط )اختيارتان  كه ايمان داريد كه صاحب را به علت اين 

اگر براى  . كنندياز ديارتان اخراج م( چون چرا بكنيد يكسى جز خدا اطاعت محض و ب 

ها اظهار دوستى  شويد، چرا پنهانى با آن يسب رضايت من خارج م جهاد در راه من و ك

ها  كسى از شما كه با آن .  دانم ي كنيد؟ من آن چه را كه پنهان يا آشكار كنيد ميم

شوند و دست و  ي اگر بر شما دست يابند، دشمن شما م(  ۱.)دوستى كند گمراه است 

بستگان  ( ۲.) فر شويد گشايند و مايلند شما كا يزبانشان را براى آزارتان به بدى م 

خدا  . افتديروز قيامت بين شما جدايى م . اى ندارندو اوالد شما برايتان فايده 

كه با او بودند براى شما  يدر كار ابراهيم و كسان (  ۳.)بيندي تمام اعمالتان را م

پرستيد  يسرمشق خوبى است، وقتى به قومشان گفتند ما از شما و آنچه غير از خدا م 

شما را قبول نداريم و بين ما و شما براى هميشه دشمنى و كينه  ما كار .  بيزاريم 

غير از حرف ابراهيم كه به  . كه فقط به خدا ايمان بياوريدبوجود آمده، مگر اين 

كنم ولى براى اجابت دعايم ضمانتى از طرف  ي پدرش گفت برايت از خدا طلب آمرزش م

گرديم، بازگشت همه  يرم سوى تو ب ايم و به خدايا، به تو توكل كرده .  خدا ندارم 

خدايا، ما را  . خدايا، ما را وسيله امتحان كافران قرار نده(  ۴.)سوى توستبه 

 ( ۵.) بيامرز، تو قدرتمند حكيمى 

  

كه  يكس .  ها سرمشق خوبى براى كسى هستند كه اميد به خدا و روز آخرت دارد آن  

ا بين شما و  شايد خد( ۶.) نياز و قابل ستايش است ي خدا ب(  بداند كه)قبول نكند،  

خدا قادر و آمرزنده  .  ها كه دشمنى وجود دارد دوستى ايجاد كند افرادى از آن 

كه درباره دين  يكردن به كسان كردن و عدالت يخدا شما را از نيك (  ۷.)مهربان است

چون خدا  .  كند يبا شما نجنگيدند و شما را از سرزمينتان بيرون نكردند، نهى نم

خاطر  كه با شما به يخدا شما را از دوستى با كسان (  ۸.)افراد عادل را دوست دارد

كردن شما  دينتان جنگيدند و شما را از سرزمينتان بيرون كردند و براى بيرون 

اى  ( ۹.) ها دوستى كنند ظالم هستند كه با آن ي كسان. كندي هم كمك كردند، نهى مبه 

البته   . ها را بيازماييدمؤمنين، وقتى زنان مهاجر باايمان پيش شما آمدند آن 

ها را به كفار  اگر فهميديد كه ايمان دارند آن . دانديها را بهتر م خدا ايمان آن 

ها  ايمان حالل نيستند و كفار هم براى اين ي ها براى افراد باين زن . برنگردانيد

و براى  . اند به كفار بدهيدها كرده حالل نيستند و مخارجى كه كفار براى اين زن

ها  ها را به آن ها ازدواج كنيد، وقتى كه مهريه آن آن شما اشكالى ندارد كه با 

ها  و عقد كفار را دستاويز قرار ندهيد و شما بايد خرجى را كه براى آن .  بدهيد 

.  اند از شما بخواهندها بايد خرجى را كه كرده ها بخواهيد و آن ايد از آن كرده 



اگر چيزى از  ( ۱۰.) خدا دانا و حكيم است .  كند ياين حكم خداست كه بين شما حكم م 

ها  ايد پيش كفار ماند و آن كرده ( که پيش کفار رفته اند)آنچه خرج همسرانتان  

كه  يكسان   همان اندازه بهبه  ( از پول کفار)مقابله به مثل كرديد،  بعد  و    ندادند

اند بدهيد و از نافرمانى خدايى كه به او ايمان داريد  زنانشان رفته 

 ( ۱۱.)بترسيد
 

زنان باايمان پيش تو آمدند كه با تو بيعت كنند كه چيزى را    اى پيغمبر، وقتى 

هايشان را نكشند و تهمت زنا در  شريك خدا نسازند و دزدى و زنا نكنند و بچه 

مورد فرزند خود به كسى نزنند و در كارهاى نيك برخالف دستور تو كارى نكنند، با  

آمرزنده مهربان   ها از خدا آمرزش بخواه چون خدا ها بيعت كن و براى آن آن 

اند دوستى  اى افراد باايمان، با گروهى كه مورد خشم خدا قرار گرفته (  ۱۲.) است 

ايمان از مردگان  ي طور كه افراد باند همان ها از آخرت نااميد شده آن .  نكنيد 

 ( ۱۳.) اند نااميد شده 

  

 

 ( ۶۱)سوره صف     
 مدنى و شامل چهارده آيه     

 ربان خداوند بخشنده مه  نامبه      
 

گويند و او توانا و حكيم  ي ها و زمين است تسبيح خدا را مهرچه در آسمان  

اگر  (  ۲)كنيد؟ ي آن عمل نمزنيد كه به ياى افراد باايمان، چرا حرفى م ( ۱.) است 

كنيد پيش خدا گناه بزرگى است كه باعث خشم او  ي آن عمل نمحرفى بزنيد كه به 

و متشكل مثل ستونى آهنين در راه  خدا كسانى را دوست دارد كه متحد  ( ۳.) شود يم

كنيد؟  ي وقتى را يادآورى كن كه موسى به قومش گفت چرا مرا اذيت م( ۴) جنگندي او م

وقتى منحرف شدند خدا هم  . دانيد كه من رسول خدا براى شما هستميدر صورتى كه م 

كنند راهنمايى  ي خدا اشخاصى را كه از او اطاعت نم. ها را منحرف كردهاى آن دل 

 ( ۵.)دكن ي نم

  

اسرائيل، من رسول خدا براى شما و  يعيسی پسر مريم گفت اى بن   هوقتى ك  

كننده توراتى هستم كه قبل از من بوده و بشارت پيغمبرى بعد از من كه اسم  تصديق 

اين سحر  : گفتند ، ها معجزاتى آوردچون براى آن.  دهم يشما م او احمد است را به 

خدا نسبت دهد در  دروغى را سر هم كند و بهتر از آن كه كيست ظالم ( ۶.) واضحى است 

كنند  ي شود؟ خدا كسانى را كه ظلم مي دعوت م(  تسليم خدابودن ) كه او به اسالم يحال 

در  .  هاى خودشان نور خدا را خاموش كنند خواهند با حرف ي م(  ۷.)كندي هدايت نم

  اوست (  ۸.)كند هرچند كه كافران خوششان نيايديصورتى كه خدا نور خود را كامل م 

كه پيغمبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر تمام دين آگاه كند،  

اى مؤمنين، آيا شما را به تجارتى كه شما را  (  ۹.)اگرچه كافران خوششان نيايد

به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد  ( ۱۰) از عذاب پردرد نجات دهد راهنمايى بكنم؟

دانيد كه  ي اگر حقيقت را درك كنيد، م. و با مال و جانتان در راه خدا تالش كنيد

هايى  بخشد و شما را وارد بهشت يخداگناهانتان را م (  ۱۱.) اين كار به نفع شماست

.  كند يهاى پاك در بهشت جاويد م ها نهرها روان است و وارد خانه كند كه در آن يم

چيز ديگرى كه شما دوست داريد كمك الهى و فتح سريع  (  ۱۲.) اين موفقيت بزرگى است

طور  اى مؤمين، مددكار خدا باشيد همان ( ۱۳.)اين بشارت را به مؤمنين بده.  ست ا

كه عيسی پسر مريم به حواريون گفت مددكار من در راه خدا كيست؟ حواريون  

ايى  اسرائيل ايمان آوردند و عده ياى از بنلذا عده .  ما مددكار خداييم :گفتند 

ر ضد دشمنشان كمك كرديم و  ما كسانى را كه ايمان آوردند ب . ايمان نياوردند

 ( ۱۴.)پيروز شدند

  

  

 (۶۲)سوره جمعه     
 مدنى و شامل يازده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كنند كه فرمانرواى پاك و  ي ها و زمين است خدا را به عظمت ياد مآنچه در آسمان  

ودشان فرستاد  سواد پيغمبرى از خي اوست كه بين افراد ب( ۱.)توانا و حكيم است

ها كتاب و حكمت  آن ها را پاك سازد و به تاآياتش را بر مردم بخواند و آن 

هاى ديگرى كه هنوز  و دسته (  ۲.)هرچند قبالً در گمراهى واضحى بودند.  بياموزد 

اين فضل خداست، آن را به هر كس  (  ۳.)او توانا و حكيم است   ،اند ها نپيوسته آن به 



ها  وضع افرادى كه تورات به آن ( ۴.) فضل بزرگ است خدا داراى .  دهد يكه بخواهد م 

كه  يداستان كسان . آن عمل نكردند مثل خرى است كه كتاب بارش باشد داده شد ولى به 

نمونه  (  دستورهايى را كه در كتاب خدا آمده قبول نكردند )منكر آيات خدا شدند  

يهوديان،  اى  : بگو ( ۵.) كند يكنند هدايت نم ي خدا افرادى را كه ظلم م.  بدى است 

گوييد  يكنيد كه در بين مردم فقط شما محبوب خدا هستيد، اگر راست م ي اگر گمان م

خدا  .  كنند ي اند هرگز تمناى مرگ نمخاطر كارهايى كه كرده به ( ۶.) تمناى مرگ بكنيد 

كنيد سراغ  يمرگى كه از آن فرار م : بگو ( ۷.) شناسد يكنند م يرا كه ظلم م  ی كسان

عد پيش خدا كه داناى غيب و شهود است برگردانده  ب.  رسد يآيد و به شما ميشما م 

 (۸.)كندي كرديد خبردار مي شويد و خدا شما را از كارهايى كه ميم

  

اى افراد باايمان، وقتى نداى نماز جمعه داده شد به نماز بشتابيد و خريد و   

نفع شما  شويد كه اين كار به ياگر علم داشته باشيد متوجه م . فروش را رها كنيد

وقتى نماز تمام شد در زمين پخش شويد و دنبال فضل خدا و كسب معاش  ( ۹.) است 

وقتى تجارتى يا سرگرمى  (  ۱۰.) برويد و خدا را زياد ياد كنيد تا رستگار شويد 

روند و تو را ايستاده در حال نماز ترك  ي شوند و به طرف آن مي ببينند پراكنده م

خدا بهترين  . تجارت است  آن چه پيش خدا است بهتر از سرگرمى و :  بگو . كننديم

 ( ۱۱.) دهنده است يروز 

  

 

 (۶۳)سوره منافقون      
 مدنى شامل يازده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

.  دهيم كه تو رسول خدا هستى يگويند شهادت م ي آيند ميوقتى افراد منافق پيش تو م  

دروغ  منافقين به  دهد كه ي داند كه تو رسولش هستى، و شهادت ميدر صورتى كه خدا م 

اند تا از پذيرفتن راه خدا  هايشان را سپرى ساخته قسم ( ۱)زنند  يچنين حرفى م 

ها  اين كار به اين علت است كه آن (  ۲.)كننديها كار بدى م آن . خوددارى كنند

(  ۳.) كنند ي لذا بر دلشان مهر زده شده و درك نم.  ايمان آوردند و بعد كافر شدند 

كند و اگر حرف بزنند به  يهايشان تو را متعجب م ن بينى بد ي ها را موقتى آن 

هايى هستند كه به ديوار تكيه داده شده  كه چوب مثل اين . دهى يهايشان گوش م حرف 

ها  ها دشمن هستند، از آن آن . كننديهر صداى بلندى رابر ضد خود حساب م.  باشند 

 ( ۴) .چنين از حق روگردان هستند ها را نابود كند كه اين خدا آن . حذر كن

  

ها گفته شود بياييد تا رسول خدا براى شما طلب آمرزش كند سرشان را  وقتى به آن  

براى  (  ۵.)كننديكار خوددارى مبينى كه با تكبر از اين يها را م آن .  گردانند يبرم 

ها از خدا طلب آمرزش بكنى چه نكنى، خدا هرگز  كند، چه براى آن ي ها فرقى نمآن 

كنند هدايت  ي فرادى را كه از دستورهايش اطاعت نمچون خدا ا .  بخشد ي ها را نمآن 

كه پيش رسول خدا هستند  يگويند به كسان ي ها اشخاصى هستند كه مآن (  ۶.)كندي نم

ها و زمين  در صورتى كه خزائن آسمان . پولى ندهيد تا از اطراف او پراكنده شوند 

مدينه   گويند اگر به يم ( ۷.) كنند ي مال خدا است، ولى افراد منافق اين را درك نم

در صورتى كه عزت  .  كنند ي برگرديم قدرتمندان ما افراد ذليل را از آن بيرون م

ولى افراد منافق اين را  . مال خدا و پيغمبرش و افراد باايمان است

اى افراد باايمان، مال و فرزندتان شما را از ياد خدا غافل  (  ۸.)دانندي نم

ايم قبل  ز آنچه روزى شما كرده ا(  ۹.)كارندكه اين كار را بكنند زيان ي كسان. نكند

كه شخص بگويد خداوندا،  قبل از اين . كه مرگ سراغ شما بيايد انفاق كنيد از اين 

چرا مرگ مرا مدت كمى به عقب نينداختى تا انفاق كنم و از افراد صالح  

خدا از  .  اندازد يعقب نم  آن را به  هرگزوقتى مرگ كسى فرارسيد خدا ( ۱۰.)باشم

 ( ۱۱.) د خبر دارد كنيي كارهايى كه م

  

 

 (۶۴)سوره تغابن     
 مدنى و شامل هجده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

فرمانروايى فقط از آن  . گويندي ها و زمين است تسبيح خدا را مآنچه در آسمان  

اوست  (  ۱.)اوست، و ستايش و بزرگداشت فقط براى اوست و او بر هر كارى قادر است

خدا اعمالتان را  . اى مؤمناى از شما كافرند و عده عده . كرده كه شما را خلق 

بندى   حق آفريد و شما را به بهترين شكل نقش ها و زمين را به آسمان (  ۲.)بينديم



ها و زمين است  آنچه را در آسمان (  ۳.)كرد و بازگشت همه به پيشگاه او است

هاست  و آنچه در دل داند  يداند و چيزهايى را كه پنهان يا آشكار مى كنيد م يم

ها جزاى كارهايشان را  شما گفته نشد؟ آن آيا خبر كافران قبلى به (  ۴.)دانديم

اين عذاب به علت اين است كه پيغمبرانشان  ( ۵.) چشيدند و عذاب پردردى دارند 

خواهد ما را هدايت  يآيا آدمى م : ها گفتندها آوردند و آن هاى روشن براى آندليل 

نياز و  ي نياز است، بيها شدند و قبول نكردند، خدا ب كند؟ پس منكر رسالت آن 

:  بگو . شونديكردند كه براى ديدن جزاى اعمالشان زنده نم   لكافران خيا( ۶.) ستوده 

شويد و  يايد آگاه م آرى، به خداوندم قسم شما حتمًا زنده و از كارهايى كه كرده 

نازل كرديم    پس به خدا و پيغمبرش و نورى كه(  ۷.)اين كار براى خدا آسان است

كند،  يروزى كه شما را جمع م ( ۸.) خدا از كارهايتان باخبر است .  ايمان بياوريد 

كه به خدا ايمان بياورند و كار درست بكنند، خدا  ي كسان. شويد ي متوجه ضررتان م

ها نهرها روان  كند كه در آنيهايى م ها را وارد بهشتبخشد و آن ي گناهانشان را م

 ( ۹.)اين موفقيت بزرگيست.  بود است و هميشه در آن خواهند 

  

دستورهايى را كه  )و افرادى كه ايمان نياوردند و آيات ما را دروغ پنداشتند   

اهل جهنم هستند و هميشه در  (  خدا در كتاب الهى برايشان نازل كرد قبول نكردند 

رسد مگر به  يهيچ مصيبتى به كسى نم(  ۱۰.) آن خواهند بود و جهنم بد جايى است 

كه به خدا ايمان  يكس (.  مطابق قوانينى كه خدا در خلقت گذاشته) فرمان خدا 

از خدا و  ( ۱۱.) داند ي خدا هر چيزى را م.  كند يبياورد خدا قلبش را هدايت م 

اگر از اين كار خوددارى كنيد، وظيفه پيغمبر ما فقط  . پيغمبرش اطاعت كنيد

او احساس و   كه انسان در مقابل ي كس)خدا، معبودى  ( ۱۲.)رساندن آشكار رسالت ماست

غير از او وجود  ( ابراز كوچكى كند و از دستورهاى او بدون چون و چرا پيروى كند 

اى افراد باايمان،  ( ۱۳.)افراد باايمان بايد فقط به خدا توكل كنند.  ندارد 

ها را  اگر آن .  ها حذر كنيد از آن . بعضى از همسران و فرزندانتان دشمن شما هستند

درگذريد و ببخشيد، خدا هم آمرزنده و مهربان  عفو كنيد و از گناهانشان  

در صورتى كه پاداش بزرگ  . مال و فرزند شما فقط براى امتحان شماست(  ۱۴.) است 

كالم  ) توانيد از نافرمانى دستورهاى خدا دورى كنيد و يپس تا م (  ۱۵.) پيش خداست 

.  بشنويد و اطاعت كنيد و انفاق كنيد كه براى خود شما بهتر است( خدا را

اگر قرض خوبى به  ( ۱۶.)بودن خود را بگيرند موفق و رستگارند كه جلوى خسيس ي نكسا 

خدا قدرشناس و  . آمرزدي كند و شما را مي خدا بدهيد آن را براى شما چندبرابر م

 ( ۱۸.) داناى پنهان و آشكار است و قدرتمند باحكمت است ( ۱۷.)بردبار است

  

 

 ( ۶۵)سوره طالق     
 يه مدنى و شامل دوازده آ     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

شان طالق دهيد و  ها را در پايان عده دهيد آن ياى پيغمبر، وقتى زنان را طالق م  

اختيار شماست بپرهيزيد و  حساب عده را نگهداريد و از نافرمانى خدا كه صاحب 

ر  ها هم حق رفتن ندارند مگ آن .  شان بيرون نكنيد ها را تا پايان عده از خانه آن 

كه از حدود  يكس . اين حدود الهى است. كرده باشند( زنا) كه كار زشت آشكارى اين 

عصبانيت و  )دانى شايد خدا بعد از اين  يچه م .  خودش ظلم كرده الهى تجاوز كند به 

ولى وقتى عده تمام شد يا  ( ۱.) حالتى بوجود آورد كه طالق صورت نگيرد (  تصميم شما 

و دو نفر عادل را از  . ها جدا شويدخوبى از آن  خوبى نگه داريد يا به ها را به آن 

اين چيزى است كه مؤمنان  . خودتان به شهادت بگيريد و شهادت را براى خدا بدهيد

كه از نافرمانى دستورهاى خدا بپرهيزد  يكس .  شوند ي به خدا و آخرت به آن سفارش م

روزى  كند به او ي و از جايى كه فكر نم( ۲.) دهد يخدا برايش راه نجاتى قرار م 

چون خدا كارش را انجام  . هر كس به خدا توكل كند، خدا برايش كافى است.  دهد يم

شدن نااميدند،  زنانى كه از قاعده (  ۳)اى قرار دادهدهد و براى هر چيزى اندازه يم

عده  . طورشوند هم همين يماه است، و زنانى كه قاعده نم شان سه اگر شك داريد، عده 

كه از نافرمانى دستورهاى  ي كس. شان را بزايندچه زنان حامله تا وقتى است كه ب

اين حكم خداست كه برايتان نازل  ( ۴.) كند يخدا بپرهيزد خدا كارش را آسان م 

كه از نافرمانى دستورهاى خدا بپرهيزد خدا گناهانش را بخشيده و اجرش  ي كس. كرده

 ( ۵.) افزايد ي را م

  

ها ضررى  به آن .  سكن دهيدزنانتان را به اندازه توانايى خود در منزل خودتان م 

ها را بدهيد تا  ها سخت كنيد و اگر حامله بودند، خرج آننزنيد تا كار را بر آن 

ها را بدهيد و بين  اگر به بچه شما شير دادند مزد آن . كه وضع حمل كننداين 



به بچه  ( دايه)خوبى مشورت كنيد و اگر به توافق نرسيديد، زن ديگرى خودتان به 

كه ثروتمند است بايد به اندازه توانايى خود خرج بدهد و  يكس (  ۶.)شير بدهد

خدا كسى را جز  .  اى كه خدا به او داده است خرج كنداندازه كه تنگدست است، بهي كس

خدا بعد از سختى آسانى را پيش  . كند ياى كه به او داده تكليف نم به اندازه 

غمبران او سرپيچى  چه بسيار شهرهايى كه از دستور خداوندشان و پي(  ۷.)آورديم

و  (  ۸.)ها را به سختى عذاب كرديمها كشيديم و آنما حساب سختى از آن .  كردند 

ها عذاب  خدا براى آن (  ۹.)نتيجه بد كارشان را چشيدند و عاقبت كارشان ضرر بود

پس اى خردمندان باايمان، از نافرمانى دستورهاى خدا دورى  .  سختى آماده كرده 

پيغمبرى كه آيات روشن خدا را براى  ( ۱۰.) ى نازل كرده خدا براى شما تذكر. كنيد

ها  ياند از تاريك كند تا افرادى را كه ايمان آورده و كار درست كردهي شما تالوت م

هر كس به خدا ايمان بياورد و كار درست بكند،  .  سوى نور ببرد خارج كرده و به 

ميشه در آن خواهد  كند كه نهرها در آن روان است و ه ي هايى مخدا او را وارد بهشت 

خدا كسى است كه هفت آسمان را و از  ( ۱۱.)خدا روزى او را نيكو كرده است.  بود 

كه  شود براى اين ي ها نازل مزمين نيز مثل آن را خلق كرده و فرمان او بين آن 

و علم خدا هر چيزى را دربر  .  تواند بكند ي بدانى كه خدا هر كارى را م

 ( ۱۲.)گيرديم
 
 

 (۶۶)سوره تحريم     
 مدنى و شامل دوازده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كنى؟ آيا  ياى پيغمبر، چرا چيزى را كه خدا براى تو حالل كرده بر خودت حرام م  

هايتان  خدا شكستن قسم (  ۱.)خواهى؟ خدا آمرزنده مهربان استي رضايت همسرانت را م

موالى شما خداست و او  . اجب كردهبر شما و(  در صورتى كه برخالف حكم خدا باشد )را  

وقتى پيغمبر با يكى از همسرانش پنهانى صحبتى كرد، چون  ( ۲.) دانا و حكيم است 

ديگرى گفت و خدا پيغمبر را بر اين كار آگاه كرد، بعضى از آن را  زنش آن را به 

چون پيغمبر آن را به همسرش گفت، همسرش به  .  به او گفت و بعضى را نديده گرفت 

چه كسى تو را از اين مطلب آگاه كرد؟ پيغمبر گفت خداى داناى آگاه مرا  او گفت  

اگر به درگاه خدا توبه كنيد، دلهاي شما به حکم خدا گوش کرده  (  ۳.)خبردار كرد

،و اگر بر عليه او متحد شويد، خدا و جبرئيل و مؤمنين درستكار پشتيبان او  

امكان دارد اگر پيغمبر  (  ۴.)ها فرشتگان هم پشتيبان او هستندغير از آن .  هستند 

جاى شما زنانى بهتر كه تسليم خدا و مؤمن و فرمانبردار  شما را طالق دهد خدا به 

(  ۵.) دار باشند چه بيوه، چه دختر به او بدهد كننده و روزه كننده و عبادت و توبه 

ها  ها و سنگ تان را از آتشى كه سوخت آن انساناى مؤمنين، خودتان و خانواده 

آتشى كه مأمورين آن خشن و سختگير هستند و از آنچه خدا  . حفظ كنيدهستند 

ها داده شود انجام  كنند و هر دستورى كه به آن ي ها دستور داده سرپيچى نمآن به 

به شما فقط جزاى كارهايى كه  . اى كافران، امروز عذرخواهى نكنيد(  ۶.)دهنديم

 ( ۷.)شودي كرديد داده ميم
 

اى  ، توبه ( به اطاعت از دستورهاى خدا برگرديد)يد  اى افراد باايمان توبه كن 

هايى كند  اميد است خداوندتان گناهان شما را ببخشد و شما را وارد بهشت . كامل

در روزى كه خدا پيغمبر و افرادى را كه با او  .  كه نهرها در آنه روان است 

حركت   ها و دست راستشان ها در جلوى آن نور آن . سازدياند خوار نم ايمان آورده 

ساز و ما را بيامرز، چون تو قادر به  گويند خداوندا، نور ما كامل يكند و م يم

ايمان و منافق مبارزه كن  ي اى پيغمبر، با افراد ب( ۸.) دادن هر كارى هستى انجام 

خدا از افراد  ( ۹.)ها جهنم است و جهنم جاى بدى استجاى آن . ها سخت بگيرو بر آن 

ها همسر دونفر از بندگان  زن نوح و زن لوط، آن . اى را نشان دادايمان نمونه يب

كه پيغمبر خدا  با اين )ها  ها خيانت كردند و همسران آن درستكار ما بودند و به آن 

ها  نتوانستند آن )ها مفيد نبودند اى در مقابل خدا براى آن به اندازه ذره(  بودند 

و  (  ۱۰.) جهنم شويد ها گفته شد با ديگران وارد  و به آن (  را از جهنم نجات دهند

وقتى كه زن فرعون گفت خداوندا،  . اى را نشان دادخدا از افراد باايمان نمونه 

اى پيش خودت در بهشت براى من بساز و مرا از دست فرعون و كار او و افرادى  خانه 

و مريم دختر عمران كه عفت خود را حفظ كرد و ما  (  ۱۱.) كنند نجات بده ي كه ظلم م

هايش را تصديق كرد و از  ميديم و سخنان خداوندش و كتاب از روح خود در او د

 ( ۱۲.) افراد فرمانبردار بود
 
  



 ( ۶۷)سوره ملك     
 مكى و شامل سى آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

خدايى كه فرمانروايى در اختيار اوست و قادر به هر كارى است، بزرگوار و پاك   

را آفريد تا شما را امتحان كند كه عمل كداميك   خدايى كه مرگ و زندگى ( ۱.) است 

خدايى كه هفت آسمان روى هم  (  ۲.)او پرقدرت و آمرزنده است.  از شما بهتر است 

بينى، دوباره نگاه كن، آيا  يدر آفرينش خداوند رحمان هيچ تفاوتى نم .  آفريد 

باز همه جا را دوباره نگاه كن تا نگاهت خيره و خسته  ( ۳) بينى؟ي كمبودى م

ها را براى دور  ما آسمان دنيا را با ستارگان زينت داديم و آن ( ۴.) زگردد با

(  ۵.) ها عذاب جهنم را آماده كرديم ها وسيله قرار داديم و براى آنكردن شيطان 

جهنم بد جايى  .  افرادى كه منكر خداوندشان شدند عذاب جهنم را در پيش دارند 

(  ۷.) شنوند يجوشد م يكه م ي در حالوقتى در آن بيفتند صداى دلخراش آن را ( ۶.) است 

اى در آن افكنده شوند،  هرگاه دسته . نزديك است جهنم از شدت خشم منفجر شود

پرسند آيا پيغمبرى كه شما را از عذاب خدا برحذر  ي ها منگهبانان جهنم از آن 

ولى ما او را دروغگو    ،چرا پيغمبر آمد : گويندي م(  ۸)دارد براى شما نيامد؟

و  (  ۹.)دا چيزى نازل نكرده است و شما در گمراهى زيادى هستيدخوانديم و گفتيم خ 

به گناه خود  ( ۱۰.)فهميديم از اهل جهنم نبوديمي شنيديم يا مياگر م :گفتند 

افرادى كه قلبًا از نافرمانى  ( ۱۱.) بدا به حال اهل جهنم .  كنند ي اعتراف م

 ( ۱۲.)ترسند، آمرزش و پاداش بزرگى دارندياختيارشان م صاحب 

  

چون او آنچه  . داندي هايتان را پنهان كنيد يا آشكار كنيد خدا آن را مرف اگر ح 

او دقيق و   ؟ آيا خالق از آنچه خلق كرده اطالع ندارد( ۱۳.)داند ي هاست مرا در دل 

او كسى است كه زمين را رام شما ساخت، پس در آن راه برويد و از  ( ۱۴.)آگاه است

كه در آسمانست و شما را  يا از آن (  ۱۵.)بازگشت شما پيش اوست. روزى او بخوريد

كه در آسمان  يا از آن ( ۱۶)در زمينى كه در حال لرزش است فروبرد در امان هستيد؟ 

فهميد كه عذاب من چطور  ي است بر سر شما سنگ ببارد در امان هستيد؟ بزودى م

آيا  (  ۱۸) عذاب من چطور بود؟. ها نيز وعده عذاب را دروغ پنداشتندي قبل(  ۱۷.) است 

رندگانى كه باالى سرشان در پروازند نگاه نكردند؟ چه چيزى غير از خداى  به پ

كه سپاه  ييا اين كس (  ۱۹.) بيند ي دارد؟ او هر چيزى را ميها را نگاه مرحمان آن 

كند، چه كسى غير از خداوند رحمان است؟ كافران دچار فريب  ي شماست و بشما كمك م

، اگر جلوى روزيش را بگيرد چه  دهدي يا اين خدايى كه به شما روزى م(  ۲۰.) هستند 

آيا هدايت  (  ۲۱.)اندكند؟ كافران در سركشى و گريز فرو رفته ي كسى به شما كمك م

كه راست و در راه مستقيم حركت  يرود بيشتر است يا كس ي كه سر به پايين راه مي كس

اوست كه شما را بوجود آورد و گوش و چشم و دل براى شما قرار  : بگو(  ۲۲) كند؟يم

اوست كه شما را در زمين پراكند  :  بگو (  ۲۳.) كنيد خيلى كم است يرى كه م تشك.  داد 

گويند اگر راست  يم ( ۲۴.)شويديو براى ديدن جزاى كارهايتان پيش او جمع م

فقط پيش خدا  ( روز قيامت)علم آن  : بگو( ۲۵)گيرد؟ يگوييد اين وعده كى صورت م يم

 ( ۲۶.) است، و من فقط هشداردهنده آشكارى هستم 

  

ها گفته  رود، به آن يايمان در هم م يذاب را نزديك ببينند صورت افراد بوقتى ع  

نظر شما چيست اگر خدا من و  :  بگو ( ۲۷.) خواستيد يشود اين همان چيزى است كه م يم

ايمان را از  ي كسانى را كه با من هستند بكشد يا به ما رحم كند، چه كسى افراد ب

به او ايمان آورديم  . رحمان استاو خداوند  : بگو(  ۲۸) دهد؟ي عذاب پر درد پناه م

:  بگو ( ۲۹.)شما خواهيد دانست چه كسى در گمراهى واضحى است. و بر او توكل كرديم

نظر شما چيست، اگر آب شما در زمين فرو رود چه كسى برايتان آب گوارا  

 ( ۳۰)آورد؟ يم

  

 

 ( ۶۸)سوره قلم     
 ودو آيه مكى و شامل پنجاه    

 مهربان  خداوند بخشنده   نامبه      
 

(  ۲.) كه تو به لطف خداوندت ديوانه نيستى ( ۱.) نويسند ي قسم به قلم و آنچه م. ن 

ها هم  خواهى ديد و آن (  ۴.)و اخالقى بزرگ دارى( ۳.) پايان دارى يتو پاداشى ب 

خداوندت كسى را كه از راه  ( ۶و    ۵.) خواهند ديد، كه كداميك از شما ديوانه است

(  ۷.) شناسد ياند بهتر از همه م حيح را شناخته او منحرف شده و افرادى كه راه ص 

دوست دارند كه تو خوشامدگويى كنى  ( ۸.)كنند اطاعت نكنيكه انكار م ياز كسان  ، پس



چين و  خور پستى كه عيبجو و سخن تو از هر قسم (  ۹.)ها هم خوشامدگويى كنندو آن 

تا   ۱۰.) ن فطرت است اطاعت نككار و بداخالق و پست مانع كار خير و متجاوز و گناه 

كه وقتى آيات ما بر او  (  ۱۴.) فرزند زياد باشد   داراىهرچند كه پولدار و  ( ۱۳

 ( ۱۵.)گويد اين افسانه گذشتگان استي شود مي خوانده م

  

طور كه صاحبان باغ  كنيم همان ي ما امتحانشان م(  ۱۶.) بر دماغش داغ خواهيم گذاشت  

و  (  ۱۷.) چينيم ي غ را مهاى بارا امتحان كرديم، وقتى قسم خوردند كه صبح ميوه 

وقتى خوابيدند از طرف خداوندت آفتى باغ را  ( ۱۸.)استثنايى قائل نشدند 

كه  ( ۲۱.)صبح همديگر را صدا زدند(  ۲۰.)و باغ خشك و بدون ميوه شد(  ۱۹.) فراگرفت 

پس راه افتادند  ( ۲۲.)طرف باغ حركت كنيدخواهيد ميوه بچينيد صبح زود به ياگر م 

كه امروز نگذاريد هيچ آدم فقيرى وارد باغ  (  ۲۳.) ردند ك يو آهسته با هم صحبت م

وقتى باغ  ( ۲۵.)صبح زود با قدرت براى اجراى تصميم خود راه افتادند (  ۲۴.) شود 

ايم، بلكه محروم  گم نكرده   ،نه (  ۲۶.)ايمما راه را گم كرده :  گفتند  ، را ديدند

ا را  آيا بشما نگفتم چرا تسبيح خد: ها گفتترين آن عاقل ( ۲۷.)ايمشده 

ها رو  بعضى از آن ( ۲۹.)خداوند ما پاك است، ما ظالم بوديم:گفتند ( ۲۸)گوييد؟ ي نم

واى بر ما كه طغيانگر  : گفتند(  ۳۰.)به بعضى كرده و به سرزنش هم پرداختند

ما به خداوندمان عالقه  .  شايد خداوندمان باغى بهتر از آن بما بدهد ( ۳۱)بوديم 

(  ۳۳.) تر است ند، مسلمًا عذاب آخرت بزرگاگر بدان .  عذاب چنين است (  ۳۲.) داريم 

آيا ما كسانى را كه  ( ۳۴.)هاى پرنعمتى دارندپرهيزکاران پيش خداوندشان بهشت 

چطور چنين قضاوت  (  ۳۵) سازيم؟يكاران مساوى م تسليم دستورهاى خدا هستند با گناه 

ه  و در آن هرچه دلخوا ( ۳۷)خوانيد؟ يآيا كتابى داريدو در آن چنين م ( ۳۶)كنيد؟ يم

ايم كه حق داريد تا قيامت هر طور  يا براى شما قسم خورده ( ۳۸) شماست وجود دارد؟

ها بپرس كه كداميك از شما ضمانت اين حرف را  از آن ( ۳۹)كه خواستيد قضاوت كنيد؟ 

گويند شريكانشان را  ي ها شريكانى دارند؟ اگر راست ميا آن (  ۴۰) كند؟يم

ها به سجده خوانده شوند و  ن روزى كه سخت و شديد است و آ(  ۴۱.) بياورند 

 ( ۴۲.) نتوانند 

  

ها را فراگرفته و قبالً وقتى سالم بودند و  چشمشان بپايين دوخته شده و ذلت آن  

كه منكر اين حرف  يمرا با كس ( ۴۳(.)كردندي سجده نم) شدند يبه سجده كردن دعوت م 

(  ۴۴.)يمكنيدانند آهسته آهسته مبتال م ي ها را از جايى كه نمآن . است تنها بگذار

خواهى  ي ها مزدى ميا از آن( ۴۵.)كار من دقيق و محكم است.  دهمي ها مهلت مو به آن 

منتظر  (  ۴۷) نويسند؟يآيا از غيب خبر دارند و آن را م ( ۴۶)كه برايشان گران است؟

اگر لطف  ( ۴۸.)حكم خدايت باش و مثل يونس نباش كه در حال غصه خدا را صدا زد 

خدايش او را برگزيد و  ( ۴۹.)افتادي شده در صحرا مخدايش شامل حالش نبود سرزنش 

شنوند با چشم  ينزديك است كه كافران وقتى قرآن را م (  ۵۰.) او را از صالحين ساخت

كه  ي در حال( ۵۱.) گويند او ديوانه است ي خود تو را دچار لغزش كنند و م(  نگاه )

 ( ۵۲.)قرآن فقط تذكرى براى جهانيان است

  

 

 (۶۹)سوره حاقه     
 ى و شامل پنجاه و دو آيه مك    

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

دانى عذاب فراگير  يتو چه م ( ۲)اين عذاب فراگير چيست؟ (  ۱.)عذاب فراگير 

قوم ثمود بعلت  ( ۴.)قوم ثمود و قوم عاد منكر عذاب درهم كوبنده شدند(  ۳)چيست؟ 

كه  (  ۶)د شدند، اما قوم عاد با طوفان سرد شديدى نابو (  ۵) طغيانشان هالك شدند،

ديدى كه  يمردم را م .  ها بدون وقفه مسلط ساخت خداوند هفت شب و هشت روز بر آن 

آيا  (  ۷.)اندمثل تنه خشك درختان خرما كه به زمين افتاده باشند از پا درآمده 

 ( ۸)بينى كه باقى مانده باشد؟ ي ها را مكسى از آن 

  

ها از  آن ( ۹.) كردند ي خطا مكه قبل از او بودند و قوم لوط كار  يو فرعون و كسان  

ها را دچار عذابى سخت  فرستاده خداوندشان اطاعت نكردند درنتيجه خداوند آن 

كه آن  براى اين ( ۱۱.)وقتى آب طغيان كرد ما شما را سوار كشتى كرديم(  ۱۰.) كرد 

وقتى  ( ۱۲.)هاى شنوا آن را بشنوند و نگه دارندرا تذكرى براى شما بسازيم و گوش 

ها از جا كنده و يكباره درهم كوبيده  دميده شود و زمين و كوه يكبار در صور  

و آسمان پاره شود و نظمش  (  ۱۵تا   ۱۳.)شوند، آن روز واقعه قيامت واقع شده است

و فرشتگان در اطراف آسمان باشند و در آن روز هشت فرشته عرش  ( ۱۶.)بهم خورد

شويد و هيچ  ي عرضه مآن روز پيش خدا  (  ۱۷.) كنند ي خداوندت را باالى سرشان حمل م



كه نامه اعمالش بدست راستش داده شود گويد  ياما كس (  ۱۸.) مانديكار شما مخفى نم 

كردم كه حسابم را خواهم  ي من گمان م( ۱۹.)بياييد و نامه اعمال مرا بخوانيد

هايش در  كه ميوه ( ۲۲)در بهشت عالى، (  ۲۱.) او زندگى موردپسندى دارد (  ۲۰.) ديد 

هايى كه در دنيا كرديد بخوريد و بنوشيد،  بعلت كار(  ۲۳.) دسترس است 

كه نامه اعمالش بدست چپش داده شود، گويد كاش نامه  ي اما كس(  ۲۴.) جانتان نوش 

ايكاش مرگ من فرا  (  ۲۶.) دانستم حسابم چيست ي و نم( ۲۵.)شدي اعمالم بمن داده نم

خطاب  (  ۲۹.) قدرت من از بين رفت ( ۲۸.)اى برايم نداشت مال من فايده ( ۲۷.)رسيديم

(  ۳۱.) بعد او را وارد جهنم كنيد ( ۳۰.)شود كه او را بگيريد و به زنجير بكشيد يم

او به خداى بزرگ ايمان  ( ۳۲.)و با زنجير هفتاد ذرعى او را وارد جهنم كنيد

 ( ۳۴.) كرد يو افراد را به سير كردن فقيران تشويق نم (  ۳۳.) آورد ي نم

  

آن  ( ۳۶و  ۳۵.) خون نداردپس امروز در اينجا دوست مهربانى و غذايى جز چرك و   

و    ۳۸.)بينيدي بينيد و يا نميقسم به آنچه كه م ( ۳۷.)خورنديرا فقط خطاكاران م 

عده كمى از  .  و سخن شاعر نيست(  ۴۰.)اى بزرگوار استكه قرآن سخن فرستاده ( ۳۹

نزول  ( ۴۲.)شويديمقدار كمى متوجه م.  سخن كاهن هم نيست( ۴۱.) آوريد يشما ايمان م 

ها را از قول ما  اگر بعضى حرف (  ۴۳.) اختيار جهانيان است آن از طرف صاحب 

و شاهرگش را قطع  ( ۴۵)گرفتيم، ي ما با دست خودمان او را م(  ۴۴) گفت،يم

قرآن  (  ۴۷.) توانستيد از اينكار جلوگيرى كنيد يهيچكدام شما هم نم (  ۴۶.) كرديم يم

آن  اى از شما منكر دانيم كه عده ي ما م( ۴۸.)تذكرى براى افراد باتقوى است

و اين حرف  ( ۵۰.) ايمان خواهد بود يو اين كار باعث حسرت افراد ب( ۴۹.)شويديم

 (۵۲. ) خداوند بزرگت تسبيح بگو  نامبه  پس ( ۵۱.)كامالً حقيقت است

  

 

 (۷۰)سوره معارج     
 مكى و شامل چهل و چهار آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

تواند آن را از  يكس نم هيچ (  ۱.)سؤال كرد  كسى درباه عذابى كه واقع خواهد شد 

فرشتگان و  ( ۳.)هاستاز طرف خداست كه مالك آسمان (  ۲.)ايمان دور كنديافراد ب 

پس  ( ۴.) روند ي روح در روزى كه مقدار آن پنجاه هزار سال است به طرف خدا باال م

بينند و ما آن را نزديك  ي ها آن را دور مآن (  ۵.)تو صبر نيكويى داشته باش

ها مثل پشم زده شده خواهد  روزى كه آسمان مثل مس گداخته و كوه ( ۷و    ۶.) ينيم ب يم

 ( ۱۰.)كندي روزى كه دوست درباره وضع دوستش سؤالى نم( ۹و    ۸.) بود 

  

كار دوست دارد كه فرزند و همسر و  گناه. دهنديها نشان م دوستانشان را به آن  

را كه در زمين   كسانى  كردند و تمام يبرادر و خويشاوندانى كه از او حمايت م 

هرگز اينكار  ( ۱۴تا   ۱۱.) هستند تاوان بدهد تا از عذاب آنروز نجات پيدا كند 

هركس را كه  ( ۱۶و    ۱۵.)كندي جهنمى كه پوست را م.  ور است جهنم شعله.  نخواهد شد 

چون انسان حريص  ( ۱۸و  ۱۷.) زند ياندوزى كرده صدا م روگردانده و پشت كرده و مال 

و وقتى  (  ۲۰.) كند ي وقتى ناراحتى به او برسد بيتابى م(  ۱۹.)هتاب آفريده شد يو ب 

غير از  ( ۲۱.)كندي خيرى به او برسد از رساندن آن به ديگران خوددارى م

و در مالشان حق  (  ۲۳و    ۲۲.)آورندينمازگزارانى كه پيوسته نمازشان را بجا م 

ديق  كه روز جزا را تصي كسان( ۲۵و   ۲۴.)معلومى براى سائل و محروم وجوددارد

چون از عذاب خداوندشان  (  ۲۷.) ترسند يكه از عذاب خداوندشان مي كسان( ۲۶.)كننديم

جز در مورد  به ( ۲۹.)كننديكه شرمگاه خود را حفظ م يكسان ( ۲۸.)در امان نيستند

كه  ي كسان( ۳۰.)چون چنين افرادى سزاوار سرزنش نيستند.  همسرانشان يا كنيزانشان 

كه رعايت امانت و عهدشان را  يكسان ( ۳۱.)دنبال غير آن بروند متجاوز هستند

كه مواظب نمازشان  يكسان (  ۳۳.) كنند ي شهادت دادن اقدام مكه به ي كسان( ۳۲.)كننديم

براى كافران چه  ( ۳۵.)چنين افرادى در بهشت مورد احترام هستند(  ۳۴.) هستند 

آيا هر  ( ۳۷و  ۳۶.)دونديدسته به طرف تو م پيشامدى كرده كه از راست و چپ دسته 

كنند  ي طور كه فكر ماين ( ۳۸)ها اميدوارند كه وارد بهشت پرنعمت شوند؟ آن كدام  

 ( ۳۹.) دانند خلق كرديم ي ها را از چيزى كه منيست، ما آن 

  

ها افراد بهترى را به  ها قسم كه ما قادريم بجاى آن ها و مغرب به خداوند مشرق  

ذار تا در افكار  ها را به حال خود بگآن( ۴۱و  ۴۰.) وجود آوريم و ناتوان نيستيم 

ها وعده داده شده  باطل خود فرو روند و سرگرم بازى شوند تا بروزى كه به آن 

هايشان  سوى بت كه به شوند مثل اين يروزى كه باسرعت از قبرها خارج م (  ۴۲.) برسند 



اين همان روزى  .  ها را فراگرفته نگاهشان به پايين است و ذلت آن ( ۴۳.)دونديم

 ( ۴۴.)شدياده م ها وعده داست كه به آن 

  

 

 ( ۷۱)سوره نوح     
 مكى و شامل بيست و هشت آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كه عذاب دردناك به  ما نوح را پيش قومش فرستاديم و به او گفتيم قبل از اين  

نوح گفت اى قوم من، من آشكارا به شما هشدار  (  ۱.)ها هشدار بدهقومت برسد به آن 

كه خدا را بندگى كنيد و از نافرمانى دستورهاى او بپرهيزيد و مرا  ( ۲.) دهم يم

تا خدا گناهانتان را بيامرزد و مرگتان را تا وقت معينى به  (  ۳.)اطاعت كنيد

نوح گفت  (  ۴.) افتد ي اگر بدانيد وقتى كه اجل فرارسد، عقب نم.  عقب بيندازد 

ها  فقط به فرار آن ولى دعوت من  (  ۵.)خداوندا، من شب و روز قومم را دعوت كردم 

ها را دعوت كردم كه كارى بكنند كه تو گناهانشان را  هر وقت آن ( ۶.) اضافه كرد 

هايشان را در گوششان گذاشتند و لباسشان را به سرشان كشيدند و  بيامرزى، انگشت 

در كار خود اصرار كردند و خود را باالتر از آن دانستند كه حرف مرا  

انى دعوتشان كردم و دعوتم را برايشان علنى  بعد آشكار و پنه( ۷.) بپذيرند 

ها گفتم از خداوندتان طلب آمرزش كنيد كه او آمرزنده  و به آن ( ۹و    ۸.) ساختم 

 ( ۱۰.) است 

  

و شما را با مال و  (  ۱۱.) تا از آسمان باران به بطور مرتب براى شما بفرستد  

ا چه شده كه  شما ر (  ۱۲.) ها و نهرها بوجود آورد فرزند كمك كند و براى شما باغ 

كه شما را در مراحل مختلف  ي در صورت( ۱۳)كنيد؟ يبراى خدا ارزشى تصور نم 

و  (  ۱۵) ايد كه چگونه خدا هفت آسمان را روى هم آفريده؟آيا نديده ( ۱۴.)آفريده

ها وسيله روشنى ساخته و خورشيد را چراغى فروزان قرار  ماه را در بين آن 

بعد شما را به زمين  (  ۱۷.) زمين رويانده خدا شما را همانند گياهى از ( ۱۶)داده؟ 

(  ۱۸.) آورد ي گرداند و دوباره شما را براى دادن جزاى اعمالتان از زمين در ميبرم 

هاى پهن آن استفاده  تا از راه (  ۱۹.) خدا زمين را براى شما بسترى گسترده ساخته

ها از حرف من سرپيچى كردند و از كسى پيروى  نوح گفت خداوندا، آن ( ۲۰.)كنيد

هاى بدى  و نقشه( ۲۱.)كردند كه مال و فرزندش فقط بر ضرر او اضافه كرده

را كه خدايان  « نسر»و « يعوق»و « يغوث» و «  سواع»و « ود»: و گفتند ( ۲۲.)كشيدند

و عده زيادى را گمراه كردند، پس فقط به گمراهى  ( ۲۳.)نكنيد شما هستند ترك 

ناهانشان غرق و وارد آتش جهنم  خاطر گبه (  ۲۴. ) كنند اضافه كنيافرادى كه ظلم م 

نوح گفت خداوندا، احدى  ( ۲۵.)شدند و غير از خدا مددكارى براى خود پيدا نكردند

ها را باقى بگذارى بندگان تو  اگر آن (  ۲۶.) از كافران را روى زمين باقى نگذار 

خداوندا، من و پدر  ( ۲۷.)زايندي كار و كافر مكنند و فقط افراد گناه ي را گمراه م

شود و مردان و زنان باايمان  ي كه باايمان وارد خانه من مي رم را و هر كسو ماد 

 ( ۲۸.) كنند اضافه كن ي را بيامرز و بر نابودى افرادى كه ظلم م

  

 

 ( ۷۲)سوره جن     
 مكى و شامل بيست و هشت آيه     

 خدوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

قرآن عجيبى   که يدند و گفتند اى از جنيان قرآن را شنبه من وحى شده كه عده : بگو 

كند لذا به آن ايمان آورديم و  يكه مردم را به راه صحيح هدايت م (  ۱.)شنيديم

زن و  .  اختيار ما واال است شأن صاحب ( ۲.) سازيم يكس را شريك خداوندمان نم هيچ 

افراد كم عقل ما سخنان نامربوطى درباره خدا  (  ۳.) فرزندى نگرفته است 

و  (  ۵.)گويندي كرديم انس و جن از قول خدا هرگز دروغ نميو ما فكر م ( ۴.) گفتند يم

ها  بردند و جنيان بر گمراهى آن يها به مردانى از جن پناه ماى از انسان عده 

كردند كه خدا  ي كرديد، گمان ميطور كه شما گمان م ها، همان آن( ۶.) كردند ياضافه م 

آسمان را لمس  ما  ( ۷.) كند يوقت كسى را براى دادن پاداش كارهايش زنده نم هيچ 

و ما در جاهايى  ( ۸.) ها يافتيم كرديم و آن را پر از نگهبانان سختگير و شهاب 

نشستيم، حاال هر كس گوش بدهد شهاب آسمانى را مراقب خود  ي براى شنيدن م

كه در زمين هستند تصميم بدى گرفته شده يا  يدانيم براى كسان ي ما نم(  ۹.)يابديم

اى غير از  اى از ما درستكارند و عده عده ( ۱۰.)خواهدي ها را مخداوندشان هدايت آن 

دانيم كه هيچوقت خدا را در  ي ما م( ۱۱.) هاى متفاوتى داشتيم ما راه . آن هستند



ما وقتى راهنمايى را  ( ۱۲.)كنيميكنيم و با گريختن او را عاجز نم ي زمين عاجز نم

شدن    كه به خداوندش ايمان بياورد نه از كمي كس. شنيديم به آن ايمان آورديم

 ( ۱۳.) ترسد نه از ظلمى ي پاداشش م
 

 . اى ستمكارندهستند و عده (  تسليم دستورهاى خدا)اى از ما مسلمان عده  

اما گمراهان سوخت جهنم  ( ۱۴.)اندكه تسليم دستورهاى خدا شدند هدايت يافته ي كسان

استقامت داشته باشند، از آب زيادى  (  خدا )اگر بر آيين  ( ۱۵.)خواهند بود

كه از ياد خداوندش  ي كس. تا با آن امتحانشان كنيم( ۱۶.) كنيم ي سيرابشان م

مسجدها مال خداست، كسى را  (  ۱۷.) كند يروگردان شود، خدا او را دچار عذاب سختى م

پا خاست و خدا را خواند،  و وقتى بنده ما به (  ۱۸.) در كنار خدا به كمك نخوانيد 

خوانم و  ي داوندم را ممن فقط خ: بگو( ۱۹.)نزديك بود كه همگى بر سر او بريزند

(  ۲۱.)من ضررى يا هدايتى براى شما ندارم: بگو(  ۲۰.) سازم يكس را شريك او نم هيچ 

كند و هرگز پناهگاهى غير از او پيدا  ي كس مرا از عذاب خدا حفظ نمهيچ :  بگو 

هر كس از خدا و رسولش  . وظيفه من فقط رساندن پيام و رسالت خداست( ۲۲.)كنمي نم

وقتى  ( ۲۳.)م در انتظار او است و هميشه در آن خواهد بوداطاعت نكند، آتش جهن 

ها وعده داده شده ببينند، خواهند دانست كه ياران چه كسى  كه عذابى كه به آن 

دانم عذابى كه به شما وعده داده  ينم: بگو(  ۲۴.) تر است تر و تعدادشان كمضعيف 

خدا  ( ۲۵.)ه استشده نزديك است يا خداوند من مدت زيادى براى آمدن آن قرار داد

مگر پيغمبرانى كه  ( ۲۶.)كندي كس را از غيب خود باخبر نمداناى غيب است و هيچ 

هاى  تا بداند كه پيام ( ۲۷.)فرستديها مراقبى م خودش پسنديده و جلو و عقب آن 

هاست احاطه دارد و حساب  اند و خدا به هر چيزى كه پيش آن خداوندشان را رسانده 

 ( ۲۸.)عدد هر چيزى را دارد 

  

 

 (۷۳)سوره مزمل     
 مكى و شامل بيست آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

نيمى از شب  (  ۲.)قسمتى از شب را بلند شو ( ۱!) اى كه جامه به خود پيچيده ي اى كس 

يا كمى بر آن زياد كن و قرآن را شمرده و آهسته  ( ۳.) يا كمى از نيمه كم كن

البته برخاستن شبانه  ( ۵.) نازل خواهيم كرد ما سخنى سنگين بر تو  ( ۴.) بخوان 

نام  ( ۷.) تو در روز فعاليت زيادى دارى ( ۶.) گفتن بهتر است مؤثرتر و از نظر سخن 

معبودى  . خداوند مشرق و مغرب(  ۸.)خداوندت را ذكر كن و به او توجه داشته باش

و   كه انسان در مقابل او احساس و ابراز كوچكى و از دستورهاى او بدون چون يكس )

و در مورد  ( ۹.) غير از خدا وجود ندارد پس او را وكيل خويش كن(  چرا پيروى كند 

من را با منكرين  (  ۱۰.) ها دورى كن خوبى از آنگويند صبور باش و به يآنچه كه م 

ها غل و  ما براى آن ( ۱۱.)ها كمى مهلت بدهحال خود بگذار و به آن صاحب نعمت به 

روزى كه زمين  (  ۱۳و  ۱۲.) ذابى دردناك داريم زنجير و جهنم و خوراكى گلوگير و ع 

ما پيغمبرى كه شاهد  (  ۱۴.) صورت شن روان شوند ها به ها به لرزه درآيد و كوه و كوه 

(  ۱۵.)طور كه پيغمبرى پيش فرعون فرستاديمشما باشد پيش شما فرستاديم همان 

اگر  (  ۱۶.) فرعون از راهنمايى پيغمبر سرپيچى كرد و ما او را مجازات سختى كرديم 

(  ۱۷) كنيد؟ي شوند چگونه خود را حفظ مي ها در آن پير مكافر شويد روزى كه بچه 

.  اين تذكرى است( ۱۸.)وعده خدا عملى خواهد شد.  شود يآسمان در آن روز شكافته م 

 ( ۱۹.) گيرد ي طرف خداوندش در پيش مكه بخواهد راهى بهي كس

  

ستند نزديك دو ثلث يا  هايى كه با تو هاى از آن داند كه تو و عده ي خداوندت م 

داند كه شما  ي خدا شب و روز را مقرر كرده و م.  شويد ي نصف يا ثلث شب را بلند م

لذا توبه شما را قبول كرد، پس تا آنجا كه  .  كنيد ي حساب كار شب و روز را نم

شوند و عده ديگرى  ي اى از شما مريض مداند كه عده يخدا م . توانيد قرآن بخوانيديم

با وجود  .  اى مشغول جنگ در راه خدا هستند سفر هستند و عده دنبال كسب معاش در 

پا داريد و زكات بدهيد و  توانيد قرآن بخوانيد و نماز را به ي اين تا آنجا كه م

تر از آن را  هر كار خوبى كه بكنيد پاداش بهتر و بزرگ . به خدا قرض نيكو بدهيد

آمرزنده مهربان  از خدا آمرزش بخواهيد چون خدا  .  در پيش خدا خواهيد يافت 

 ( ۲۰.) است 

  

 

 (۷۴)سوره مدثر     
 مكى و شامل پنجاه و شش آيه     



 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

(  از عواقب كارهاى بد) برخيز و مردم را (  ۱.)اىاى كه جامه به خود پيچيده  

و از  (  ۴.)و لباست را پاك كن( ۳.) و خداوندت را به بزرگى ياد كن (  ۲.)برحذر كن

خاطر خداوندت صبور  و به ( ۶.) و منت مگذار كه بيشتر بخواهى ( ۵.) دى دورى كن پلي 

براى  (  ۹و    ۸.) وقتى در صور دميده شود، آن روز، روز سختى است ( ۷.) باش 

ام و به او مال فراوان و  كه خلق كرده يمن را با كس ( ۱۰.)ها آسان نيست ايمان يب

ام و با وجود اين  ماده كرده ام و همه چيز را برايش آفرزندانى كه حاضرند داده 

هرگز نعمتش را زيادتر  (  ۱۵تا   ۱۱.)انتظار زياده بر آن را دارد تنها بگذار

او را دچار تنگنايى سخت خواهيم  (  ۱۶.)چون او مخالف سرسخت آيات ماست.  كنيم ي نم

 ( ۱۷.) كرد 

  

باز هم مرگ  ( ۱۹.)اى كرد مرگ بر او، چه محاسبه ( ۱۸.)او فكر كرد و محاسبه نمود 

بعد نگاه كرد و ابرو در هم كشيد و رو ترش كرد و  ( ۲۰.)اى كردبر او چه محاسبه 

(  ۲۴تا   ۲۱.) سپس رو برگرداند و تكبر ورزيد و گفت اين فقط سحرى است كه نقل شده 

دانى جهنم  ي چه م( ۲۶.) كنم ياو را وارد جهنم م (  ۲۵.) اين قرآن جز سخن انسان نيست 

پوست را  (  ۲۸.) كند يرها هم نم گذارد و  ي چيزى را باقى نم( ۲۷.)چيست

و مأمورينش را جز فرشتگان قرار  ( ۳۰.) مأمورينش نوزده نفرند ( ۲۹.)سوزانديم

را فقط براى امتحان كافران معين كرديم تا  (  عدد نوزده )ها نداديم و تعداد آن 

اهل كتاب ايمان بياورند و ايمان مؤمنين زيادتر شود و اهل كتاب و مؤمنين ديگر  

اشند و بيماردالن و كافران گويند خدا با اين مثل چه خواسته است؟  شكى نداشته ب

سپاهيان  . كنديكند و هر كس را بخواهد هدايت م ي خدا هر كس را بخواهد گمراه م

طور كه  اين (  ۳۱.) اين فقط تذكرى براى بشر است.  داند ي كس نمخدايت را جز خودش هيچ

پايان است و صبح وقتى كه  قسم به ماه و وقتى كه شب رو به  .  كنند نيست يفكر م 

هشدارى براى بشر  ( ۳۵.)هاى بزرگ استاين يكى از نشانه ( ۳۴تا   ۳۲.)روشن شود

ست كه  يهر كسى در گرو كار (  ۳۷.) براى آن كه بخواهد جلو رود يا عقب (  ۳۶.) است 

چه  ( ۴۱تا   ۳۹.)پرسنديها از مجرمين م مگر اصحاب دست راست كه در بهشت( ۳۸.)كرده

و به  ( ۴۳.)خوانديم يگويند ما نماز نم يم ( ۴۲)د جهنم كرد؟ چيزى شما را وار 

فكر  كه افكار باطل داشتند هم يو با كسان ( ۴۴.)داديميبينوايان غذا نم 

 ( ۴۷.)تامرگ ما رسيد( ۴۶.)و منكر روز جزا بوديم(  ۴۵.) بوديم 

  

(  ۴۹) ها از قرآن روگردان هستند؟چرا آن (  ۴۸.) شفاعت شفيعان سودى برايشان ندارد  

شايد هر  ( ۵۱.)گريزندي خرهايى كه از شير م(  ۵۰.) مثل خرهاى در حال فرارند   هاآن 

طور نيست  اين (  ۵۲.)اى سرباز به او داده شودها انتظار دارند كه نامه كدام از آن 

پس هر كس بخواهد متوجه  (  ۵۴.) قرآن فقط تذكرى است ( ۵۳.)ترسنديبلكه از آخرت نم 

چون او اهل تقوى و  . كه خدا بخواهدشوند مگر اين يو متوجه نم ( ۵۵.)شودي آن م

 ( ۵۶.) آمرزش است 

  

 

 (۷۵)سوره قيامت     
 مكى و شامل چهل آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كند كه  ي آيا انسان خيال م(  ۲.)كنندهو قسم به نفس مالمت(  ۱.) قسم به روز قيامت  

انگشتانش را هم درست  توانيم سر  ي آرى، ما م( ۳) كنيم؟ي هايش را جمع نماستخوان 

پرسد روز قيامت چه وقت  يم ( ۵.) خواهد كه باز هم گناه كند ي انسان م(  ۴.)كنيم

وقتى كه چشم خيره شود و ماه تاريك شود و خورشيد و ماه با هم جمع  ( ۶) است؟

(  ۱۱.) هرگز پناهگاهى وجود ندارد ( ۱۰تا  ۷)گويد راه فرار كجاست؟ يشوند، انسان م 

به انسان خبر هر كارى كه كرده  (  ۱۲.) گيرندي اوندت قرار مها پيش خدآن روز انسان 

اگرچه هر گونه عذر  ( ۱۴.)شناسدي انسان خودش را كامال م(  ۱۳.)شودي و نكرده داده م

جمع  (  ۱۶.) با عجله زبانت را به خواندن قرآن حركت مده (  ۱۵.)اى بياوردو بهانه 

نديم تو هم از  پس وقتى ما آن را خوا ( ۱۷.)كردن و خواندن آن به عهده ماست

 ( ۱۹.)بعد هم توضيح آن به عهده ماست(  ۱۸.)خواندنش پيروى كن

  

در قيامت  ( ۲۱.)گذاريد ي و آخرت را وام( ۲۰.)شما دنياى زودگذر را دوست داريد 

هايى  و صورت (  ۲۳.)كننديو به خداوندشان نگاه م (  ۲۲.) هايى شاد و خندان است صورت 

(  ۲۵.)ها عذابى كمرشكن داده خواهد شدن دانند كه به آي م(  ۲۴.)گرفته و درهم است

و فكر  (  ۲۷) و گفته شود چه كسى شفادهنده است؟(  ۲۶.) آرى وقتى جان به گلو برسد 



آن روز پيش خداوند تو  ( ۲۹.)و پاها در هم پيچد( ۲۸.)كند كه موقع جدايى است

ولى انكار كرد و  ( ۳۱.)او نه تصديق كرد و نه نماز خواند(  ۳۰.) شوند ي برده م

واى بر تو، واى بر تو،  (  ۳۳.) اش رفت بعد با غرور پيش خانواده( ۳۲.)داندروبرگر

كند او را بدون  ي آيا انسان خيال م(  ۳۵و    ۳۴.)باز هم واى بر تو، واى بر تو

اى از منى كه در رحم ريخته شد  آيا نطفه( ۳۶)اند؟ حال خود گذاشته تكليف به 

د و خدا او را خلق كرد و او  درآم(زالو مانند )صورت خون بسته  بعد به ( ۳۷)نبود؟ 

آيا چنين خدايى قادر نيست كه  ( ۳۹)ها نر و ماده ساخت؟و از آن ( ۳۸)را آراست؟ 

 ( ۴۰)ها را زنده كند؟ مرده 

  

 

 (۷۶)سوره انسان     
 مدنى و شامل سى و يك آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ما انسان را از  (  ۱)ى نبود؟ آيا بر انسان مدت زمانى نگذشت كه چيز قابل توجه 

(  ۲.) كنيم و او را شنوا و بينا ساختيم ينطفه مخلوطى آفريديم و او را امتحان م 

ما براى  ( ۳.) ما راه را به او نشان داديم، چه شكرگزارى كند چه ناسپاسى نمايد 

نيكوكاران از جامى كه  (  ۴.)ايمها و آتش جهنم آماده كرده منكران زنجيرها و غل 

 ( ۵.) نوشند يط با كافور است م شرابش مخلو

  

نوشند آن را هر طور كه بخواهند روان  ي اى كه بندگان خدا از آن مچشمه  

گيرد  يجا را فرام كنند و از روزى كه شرش همه يبه نذر خود وفا م ( ۶.) سازند يم

به مسكين و يتيم و اسير غذا  ( به خدا)و با عالقه به او  ( ۷.) ترسند يم

كنيم و از شما  يا براى رضاى خدا شما را سير م م  (: گوينديو م )(  ۸.)دهنديم

ما از عذاب خداوندمان در روزى خشن و  (  ۹.)انتظار پاداش و سپاسگزارى نداريم

آنان شادى و  ها را از شر آن روز حفظ كرد و به درنتيجه خدا آن (  ۱۰.) ترسيم يسخت م 

بريشمى  هاى ا ها به علت صبرى كه كردند بهشت و لباس پاداش آن ( ۱۱.)سرور بخشيد

جا آفتاب داغ و سرماى سخت  زنند و در آن ي ها تكيه مدر آن بهشت بر تخت (  ۱۲.) است 

هايش در دسترس و اختيار  افتد و ميوه يها مهاى درختانش به آن سايه ( ۱۳.)بينندي نم

(  ۱۵.)گرداننديها م اى دور آن هاى شيشه اى و كاسه هاى نقره و ظرف ( ۱۴.)ها استآن 

هايى كه  در آن بهشت از جام ( ۱۶.)اندبه اندازه درست كرده هايى از نقره كه شيشه 

اى است كه نامش  در آن چشمه (  ۱۷.)نوشانندي ها مبا زنجبيل مخلوط است به آن 

ها را ببينى  وقتى آن . گردندي ها جوانانى جاودانى مو دور آن ( ۱۸.)سلسبيل است

، آنجا نعمت و  وقتى آن را ببينى (  ۱۹.)كنى مرواريدهاى پراكنده هستندي خيال م

ها لباس حرير سبزرنگ نازك و كلفت  بر اندام آن ( ۲۰.)بينىي فرمانروايى بزرگى م

ها  و خداوندشان نوشيدنى پاك به آن . انداى زينت شده هست و با دستبندهاى نقره 

ما قرآن  ( ۲۲.)شودياين پاداش شما است و از كوشش شما قدردانى م ( ۲۱.)نوشانديم

باش  بنابراين براى حكم خداوندت صبر و استقامت داشته ( ۲۳.)را بر تو نازل كرديم 

و نام  ( ۲۴.) ها اطاعت نكن ايمان و ناسپاس آن ي كار يا فرد بو از هيچ گناه 

 ( ۲۵.) خداوندت را صبح و شب ذكر كن 

  

ها دنياى  اين (  ۲۶.)و شبانگاه برايش سجده كن و در شب طوالنى تسبيح او را بگو 

ما  (  ۲۷.) گذارند يجا م سر خودشان روز سنگينى را به  زودگذر را دوست دارند و پشت 

ها را  هر وقت بخواهيم آن .  ها را خلق كرديم و ساختمان وجودشان را محكم كرديم آن 

پس هر  . اين قرآن تذكرى است(  ۲۸.) كنيم يها هستند عوض م با عده ديگرى كه مثل آن 

ما فقط چيزى را  ش ( ۲۹.)گيرديسوى خداوندش در پيش م كس ميل داشته باشد راهى به 

هر كس را بخواهد داخل  (  ۳۰.) چون خدا دانا و حكيم است .  خواهيد كه خدا بخواهد يم

 ( ۳۱.)كند و براى ظالمين عذاب پردردى آماده كرده استيرحمتش م 

  

 

 (۷۷)سوره مرسالت     
 مكى و شامل پنجاه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

(  ۲.)وزنديشدت م هايى كه به و قسم به طوفان ( ۱.) سر هم شدگان پشت قسم به فرستاده  

چه  ( ۵.) كنندگان قرآن يقسم به وح ( ۴.) قسم به جداكنندگان(  ۳.) كنندگان قسم به پخش 

آنچه به شما وعده داده شده عملى  ( ۶.) براى عذر باشد، چه براى برحذر داشتن 

و وقتى  ( ۹.) و وقتى آسمان بشكافد( ۸.) پس وقتى ستارگان محو شوند ( ۷.) شود يم



و آنگاه كه براى پيغمبران وقت تعيين  ( ۱۰.)ها از جا كنده و پراكنده شوندكوه 

چه  (  ۱۳.) براى روز جداسازى ( ۱۲)براى چه روزى به شما مهلت داده شده؟ (  ۱۱.) شود 

ها را  ي آيا قبل( ۱۵.)در آن روز واى بر منكران( ۱۴)دانى روز جداسازى چيست؟ يم

كاران  با گناه (  ۱۷.) ها خواهيم برد را دنبال آن بعد ديگران ( ۱۶)هالك نكرديم؟ 

 ( ۱۹.)در آن روز واى بر منكران(  ۱۸.) كنيم ي چنين م

  

و بعد آن را در جاى مطمئنى قرار  ( ۲۰) آيا شما را از آبى ناچيز نيافريديم؟ 

ما قدرت اين كار را داشتيم و قدرتمند  ( ۲۲.)تا مدتى مقرر و معلوم(  ۲۱.) داديم 

آيا زمين را براى زندگان و  (  ۲۴.) آن روز واى بر منكراندر  ( ۲۳.)خوبى هستيم

هاى بلند بوجود آورديم و آب  و در آن كوه ( ۲۶و  ۲۵) مردگان قرارگاه نساختيم؟

به طرف  ( ۲۸.)در آن روز واى بر منكران(  ۲۷.) گوارا براى نوشيدن به شما داديم 

(  ۳۰.)كت كنيدبه طرف سايه سه شاخه حر (  ۲۹.) جهنمى كه منكر آن بوديد حركت كنيد 

اش را مثل  آتشى كه شعله (  ۳۱.) دهد يكه سايه نيست و شما را از شعله آتش نجات نم 

در آن روز واى  (  ۳۳.)كه شعله آن شتر زردى استمثل اين (  ۳۲.)كندي يك قصر پرتاب م

ها اجازه  و به آن (  ۳۵.) زنند ي ها حرف نماين روزى است كه آن (  ۳۴.) بر منكران 

اين است روز  (  ۳۷.) در آن روز واى بر منكران (  ۳۶.) شودي عذرخواهى داده نم

اى داريد درباره  اگر نقشه (  ۳۸. ) ايمشما و تمام گذشتگان را جمع كرده.  جداسازى 

ها  افراد باتقوى زير سايه (  ۴۰.) در آن روز واى بر منكران ( ۳۹.)كار ببريدمن به 

خاطر  به ( ۴۲و   ۴۱)اى كه ميل دارند هستند ها و كنار هر نوع ميوه و كنار چشمه 

ما نيكوكاران  (  ۴۳.)كرديد بخوريد و بنوشيد، نوش جانتانيكارهايى كه در دنيا م

براى مدت كمى  (  ۴۵.) در آن روز واى بر منكران (  ۴۴.) دهيم يطور پاداش م را اين 

(  ۴۷.) در آن روز واى بر منكران (  ۴۶.)كاريدبخوريد و بهره ببريد چون شما گناه 

در آن روز واى بر  (  ۴۸.) كنند ينيد ركوع نم گويند ركوع كي ها موقتى به آن 

 ( ۵۰) آورند؟ ي به چه حرفى بعد از قرآن ايمان م( ۴۹.)منكران

  
 

 (۷۸)سوره نباء     
 مكى و شامل چهل آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كه  ( ۲(.) روز قيامت)درباره خبر بزرگ (  ۱)كنند؟ يدرباره چه چيزى از هم سؤال م  

باز هم  (  ۴.)طور نيست، خواهند دانستاين(  ۳.)ا هم اختالف نظر دارنددرباره آن ب 

ها را مثل  آيا ما زمين را بستر آسايش و كوه (  ۵.)طور نيست، خواهند دانستاين 

و خواب شما را وسيله استراحت  (  ۸.)و شما را جفت آفريديم( ۷و    ۶) ميخ نساختيم؟

را وسيله كسب معاش    و روز(  ۱۰.)و شب را پوششى ساختيم(  ۹.)قرار داديم

و خورشيد را چراغى  ( ۱۲.)و باالى سر شما هفت آسمان محكم بنا كرديم( ۱۱.)نموديم

(  ۱۴.) هم فشرده باران تند نازل كرديم و از ابرهاى به ( ۱۳.) نورانى قرار داديم 

روز  (  ۱۶و   ۱۵.) هاى پردرخت بوجود آوريم وسيله آن دانه و گياه و باغ تا به 

روزى كه در صور دميده شود و شما فوج فوج  ( ۱۷.)ده استجداسازى وقت تعيين ش 

ها به حركت درآيند و سرابى  و كوه ( ۱۹.)و درهاى آسمان باز شود( ۱۸.)آييديم

كننده  جهنم محل بازگشت افراد طغيان (  ۲۱.)جهنم در كمين و انتظار است( ۲۰.)شوند

نوشيدنى را   در آن مزه خنكى و( ۲۳.) مانند يكه مدتى طوالنى در آن م (  ۲۲.) است 

پاداشى مطابق  ( ۲۵.)نوشنديغير از آب جوش و خونابه نم (  ۲۴.) چشند ي نم

و آيات ما را  ( ۲۷.)ها اميد رسيدگى به حسابشان را نداشتندآن ( ۲۶.)كارشان

حاال  ( ۲۹.)ايمدر صورتى كه ما حساب هر چيز را نوشته ( ۲۸.)كردند يشدت انكار م به 

 ( ۳۰.) كنيم يه م فقط عذاب شما را اضاف.  عذاب را بچشيد 

  

ها و دختران همسال و  ها و تاكستان باغ(  ۳۱.) موفقيت مال افراد پرهيزکار است  

(  ۳۵.) شنوند ي در آن سخن بيهوده و دروغ نم(  ۳۴تا   ۳۲)هايى پر و لبريز كاسه 

ها و زمين و  شده از خداوند بخشنده صاحب آسمان پاداشى از خداوندت، پاداشى حساب 

روزى كه جبرئيل  ( ۳۷و    ۳۶.)زدن ندارندطرف او اجازه حرف از  .  ها است آنچه بين آن 

كه خداوند بخشنده به او  يغير از كس . زنند ي حرفى نم.  ايستند يو فرشتگان به صف م 

كه بخواهد  يكس . آن روز حق است(  ۳۸.)اجازه بدهد و حرف درست و صحيح زده باشد

عذابى كه  ما شما را از ( ۳۹.)گيردي راه بازگشتى به سوى خداوندش در پيش م

روزى كه انسان به كارهايى كه كرده نگاه  . رسد بر حذر داشتيميزودى فرام به 

 ( ۴۰.)گويد كاش من خاك بودمي كند و كافر ميم

  

 



 (۷۹) سوره نازعات     
 مكى و شامل چهل و شش آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ها كه با  قسم به آن ( ۱.) د دهني قسم به جداكنندگانى كه كار خود را كامل انجام م 

ها كه بر هم سبقت  و قسم به آن ( ۳.) قسم به شناوران ( ۲.) كنند ي شادى كار م

(  ۵(.)ريزند يطرح كارها را م )كنند  يها كه تدبير امور مقسم به آن ( ۴.) گيرند يم

در آن روز  (  ۷.) و زلزله ديگرى دنبال آن بيايد ( ۶.) روزى كه زلزله واقع شود 

گويند آيا ما وقتى  (  ۹.)هايشان به زير استچشم (  ۸.)هايى دچار ترس است دل 

گويند اين  ( ۱۱و   ۱۰)گرديم؟ ي زندگى باز ماى باشيم دوباره به هاى پوسيده استخوان 

در روی  آنوقت همه (  ۱۳.) آن فقط يك صداى وحشتناك است ( ۱۲.)بارى است بازگشت زيان 

 (۱۴.) زمين خواهند بود 

  

خداوندش او  « طوى» وقتى در سرزمين مقدس ( ۱۵)آيا داستان موسى براى تو آمده؟  

خواهى  يآيا م : و به او بگو( ۱۷.)پيش فرعون برو كه طغيان كرده(  ۱۶.) را صدا زد 

پس معجزه  (  ۱۹)و تو را به طرف خداوندت هدايت كنم كه بترسى؟ (  ۱۸) پاك شوى؟

بعد پشت  (  ۲۱.) ولى فرعون منكر آن شد و سركشى كرد(  ۲۰.) بزرگى به او نشان داد

اختيار  و گفت من صاحب ( ۲۳.)و مردم را جمع كرد و فرياد زد( ۲۲.)و كوشش كرد كرد 

در سرگذشت  ( ۲۵.)خدا او را دچار عذاب دنيا و آخرت كرد (  ۲۴.)واالمقام شما هستم

تر است يا  آيا آفرينش شما سخت ( ۲۶.) ترسد ي كه از خدا ماو عبرتى است براى آن

و شبش را  (  ۲۸.) ا باال برد و منظم ساختسقف آن ر( ۲۷)را بنا كرده؟ آسمانى كه آن 

آب آن  ( ۳۰.)و زمين را بعد از آن بگسترد( ۲۹.)تاريك كرد و صبح را بوجود آورد

مندى شما  وسيله بهره ( ۳۲.)ها را پابرجا ساختو كوه (  ۳۱.) ها را درآوردو چراگاه 

را  روزى كه انسان كارهايى  ( ۳۴.)وقتى قيامت بزرگ پيش آيد(  ۳۳.) و چارپايانتان 

كه  ياما كس (  ۳۶.) بيند ظاهر شودي كه ميو جهنم براى كس( ۳۵.)خاطر آورد كه كرده به 

كه  ياما كس (  ۳۹تا   ۳۷.)طغيان كرد و زندگى دنيا را ترجيح داد، جايش جهنم است

و    ۴۰.)پرستى بازداشت، بهشت جاى اوستياز مقام خداوندش ترسيد و خود را از هو 

تو با ذكر آن چه  ( ۴۲.)شودي چه موقع برپا مپرسند كه  يدرباره قيامت از تو م ( ۴۱

ترسد  ي تو فقط كسى را كه از آن م(  ۴۴.)پايان آن با خداوند توست( ۴۳)كار دارى؟ 

بينند مثل اين است كه فقط شبى يا صبحى  يوقتى كه آن را م (  ۴۵.) دارى ي بر حذر م

 ( ۴۶.)اندمانده 

 

 

 ( ۸۰)سوره عبس     
 مكى و شامل چهل و دو آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

از  ( ۲.) كه كورى نزد او آمد از اين ( ۱.)چهره در هم كشيد و رويش را برگرداند 

يا توجه پيدا كند و اين توجه براى  ( ۳) شود؟( پاك) دانى شايد او تزكيه يكجا م 

اگر  (  ۶.)كنىيتو به او توجه م ( ۵.)نياز استيكه ب ي اما كس(  ۴)او مفيد باشد؟ 

(  ۸.)آيدي كه با عجله پيش تو مياما كس ( ۷.) د اشكالى بر تو نيست تزكيه و پاك نشو 

اى  طور كه فكر كرده اين (  ۱۰) كنى؟يتو از او غفلت م (  ۹.)ترسدي كه از خدا مي در حال

هاى  در نامه (  ۱۲.)شودي هر كس كه بخواهد متوجه آن م(  ۱۱.) قرآن تذكرى است ، نيست

دست سفيرانى بزرگوار و  به ( ۱۴.) هايى واال و پاك نامه ( ۱۳.)گرانقدرى است

خدا او را  ( ۱۷.)كند يقدر ناسپاسى م نابودباد انسانى كه اين ( ۱۶و  ۱۵.) نيكوكار 

اى ناچيز خلق كرد و به اندازه  خدا او را از نطفه ( ۱۸)از چه چيزى خلق كرده؟

بعد جانش را گرفت و در گور دفنش  ( ۲۰.) بعد راه را برايش آسان ساخت ( ۱۹.)ساخت

كند  ي طور كه فكر ماين ( ۲۲.)كندي اش مقت بخواهد دوباره زنده و هر و (  ۲۱.) كرد 

انسان بايد به  (  ۲۳.) نيست، هنوز دستورى كه خدا به او داده انجام نداده است 

و دانه  (  ۲۶.) و زمين را شكافتيم (  ۲۵.)ما باران را فرستاديم(  ۲۴.) غذايش بنگرد 

يوه و علف در آن  هاى پردرخت و مو انگور و سبزى و زيتون و درخت خرما و باغ 

وقتى  ( ۳۲.)تا شما و چارپايانتان از آن استفاده كنيد( ۳۱تا   ۲۷.)رويانديم

روزى كه انسان از برادرش و مادر و پدرش و همسر و  ( ۳۳.) صداى مهيب برآيد 

ها در آن روز كارى دارد كه سرگرم  هر كسى از آن ( ۳۶تا   ۳۴.) كند يفرزندش فرار م 

و بر  (  ۳۹.) و خندان و شادند (  ۳۸.) روز روشن استهايى در آن چهره ( ۳۷.)آن است

ها افراد  آن (  ۴۱.)ها را پوشاندهسياهى آن ( ۴۰.)هايى در آن روز غبار استچهره 

 ( ۴۲.)ايمان و بدكار هستنديب

  



 

 (۸۱)سوره تكوير     
 مكى و شامل بيست و نه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ها  وقتى كوه (  ۲.) وقتى ستارگان تيره شوند ( ۱.) شود وقتى خورشيد در هم پيچيد  

وقتى  ( ۴.) ماه آبستن به حال خود گذاشته شوند وقتى شترهاى ده ( ۳.) روان شوند 

وقتى افراد جفت  (  ۶.)ور شوندوقتى درياها شعله ( ۵.) حيوانات وحشى گرد هم آيند 

  ۸) ه شديد؟گور پرسيده شود كه به چه گناهى كشت وقتى از دختران زنده به (  ۷.)شوند

وقتى  (  ۱۱) و وقتى آسمان از جا كنده شود(  ۱۰.) وقتى نامه اعمال باز شود (  ۹و 

داند چه كارهايى  ي هر كسى م( ۱۳.)و وقتى بهشت نزديك شود( ۱۲.) ور شود جهنم شعله 

و  (  ۱۶و    ۱۵.)كنندي گردند و پنهانى حركت ميقسم به ستارگانى كه برم ( ۱۴.)كرده

كه قرآن سخن  (  ۱۸و  ۱۷.) م به روز وقتى روشن شود قسم به شب وقتى تاريك شود و قس

فرستاده بزرگوارى است كه صاحب قدرت است و در پيش خداوند عرش مقام بلندى  

دوست شما  ( ۲۱.) در آنجا فرمانده و در رساندن وحى امين است (  ۲۰و    ۱۹.)دارد

ى  و در رساندن وح ( ۲۳.)و فرشته وحى را در افق روشن ديده است(  ۲۲.) ديوانه نيست 

پس كجا  (  ۲۵.)و قرآن سخن شيطان رانده شده نيست( ۲۴.) به مردم بخيل نيست 

براى كسى از شما كه  ( ۲۷.)ها استقرآن فقط تذكرى براى تمام انسان ( ۲۶)رويد؟ يم

اختيار  خواهيد كه خدا، صاحب يو فقط چيزى م ( ۲۸.)بخواهد راه راست را بشناسد

 ( ۲۹.) جهانيان آن را بخواهد

  

 

 (۸۲) ار سوره انفط    
 مكى و شامل نوزده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

وقتى درياها روان  (  ۲.)هم بريزندوقتى ستارگان به (  ۱.)وقتى كه آسمان پاره شود 

داند چه كرده و چه نكرده  ي هر كس م( ۴.) و وقتى قبرها زير و رو شود (  ۳.)شوند

خدايى  (  ۶)وند كريمت مغرور كرده؟ اى انسان، چه چيزى تو را نسبت به خدا ( ۵.) است 

به شكلى كه خواست تو  (  ۷.)كه تو را خلق كرد و هيكل تو را درست و متعادل ساخت

(  ۹.) كنيد نيست، بلكه شما منكر روز جزاييد يطور كه فكر م اين(  ۸.)را تركيب كرد

و   ۱۰.) نويسند مراقب شما هستند يكه فرشتگانى بزرگوار كه اعمالتان را م ي در حال

و  ( ۱۳.)نيكان غرق در نعمت هستند( ۱۲.) دانند يكنيد م ي مام كارهايى كه مت ( ۱۱

و از آن دور  (  ۱۵.) شوند ي روز جزا وارد جهنم م( ۱۴.)بدكاران در جهنم هستند

دانى كه روز جزا  يباز هم چه م ( ۱۷)دانى كه روز جزا چيست؟ يتو چه م ( ۱۶.)نيستند

واند بكند و حكم در آن روز  تي كس براى كسى كارى نمروزى است كه هيچ ( ۱۸)چيست؟ 

 ( ۱۹.)با خداست

  

 

 (۸۳) ين فسوره مطف    
 مكى و شامل سى و شش آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

گيرند و وقتى براى  يگيرند كامل م ي فروشانى كه وقتى جنسى از مردم مواى بر كم  

كه براى ديدن   كننديآيا فكر نم (  ۳تا  ۱.)گذارنديكنند كم م ي مردم كيل و وزن م

روزى كه مردم براى  . براى روز بزرگ( ۴) شوند؟ي جزاى كارهايشان زنده م

 ( ۶و    ۵.) خيزند ياختيار جهانيان برم صاحب 
 

چه  ( ۷.) پرونده اعمال بدكاران در سجين است .  كنند نيست ي طور كه فكر ماين  

در آن روز واى بر  ( ۹.) اى است كتاب نوشته شده ( ۸)دانى سجين چيست؟ يم

(  ۱۲.)شودي كارى منكر آن مفقط هر متجاوز گناه ( ۱۱و  ۱۰.) كنندگان روز جزاتكذيب 

هاى  گويد اين داستان يشود م يكارى كه وقتى آيات ما براى او خوانده م گناه 

كنند نيست بلكه كارهايى كه  يطور كه فكر م اين (  ۱۳.) اى گذشتگان استافسانه 

ها در آن روز از  آن . د نيستكنني طور كه فكر ماين ( ۱۴.)اند زنگ دلشان شدهكرده 

شود  يها گفته م بعد به آن ( ۱۶.)شونديها وارد جهنم مآن ( ۱۵.) خداوندشان محجوبند 

پرونده  . كنند نيستيطور كه فكر م اين ( ۱۷.) كرديد ياين همان چيزى است كه انكار م 

كتاب  (  ۱۹) دانى عليين چيست؟ي چه م(  ۱۸.) اعمال افراد نيكوكار در عليين است 

افراد نيكوكار  ( ۲۱.)دهنديفرشتگان مقرب بر آن شهادت م ( ۲۰.) اى است نوشته شده 



ها شادابى  در صورت آن (  ۲۳.) كنند ي ها نگاه ماز روى تخت ( ۲۲.) غرق در نعمت هستند 

مهر آن مشك است و در  ( ۲۵.)نوشندياز شراب سربسته م ( ۲۴.)بينىينعمت را م 

اى  ز تسنيم است كه چشمه تركيب آن ا( ۲۶.) كنند ي استفاده از آن بر هم پيشدستى م

كار قبال مؤمنان را  افراد گناه ( ۲۸و    ۲۷.)نوشندي است كه مقربان خدا از آن م

هم اشاره  شدند با چشم بهيها رد م و وقتى از كنار آن (  ۲۹.) كردند يمسخره م 

و وقتى  (  ۳۱.) گشتند دلشاد بودند ي و وقتى پيش خانواده خودشان برم(  ۳۰.) كردند يم

ها براى  كه آن ي در صورت(  ۳۲.) ها گمراه هستند گفتند اين يديدند م يها را م آن 

امروز افراد باايمان به وضع  ( ۳۳.)نگهبانى افراد باايمان فرستاده نشده بودند

 ( ۳۴.) خندند ي ايمان مي بد افراد ب
 

ايمان مطابق كارهايى كه  يآيا جزاى افراد ب ( ۳۵.)كننديها نگاه ماز روى تخت  

 ( ۳۶) ها داده شده؟كردند به آن يم

  

 

 (۸۴) سوره انشقاق     
 مكى و شامل بيست و پنج آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

و به فرمان خداوندش گوش كند و اين كار وظيفه آن  ( ۱.) وقتى آسمان پاره شود 

و آنچه در آن است بيرون اندازد و خالى  (  ۳.)و وقتى زمين كشيده شود( ۲.) است 

اى انسان،  (  ۵.)ندش گوش كند و اين كار وظيفه آن است و به فرمان خداو( ۴.) شود 

كه نامه اعمالش  ي اما كس( ۶.) كنى يروى و او را مالقات م ي با زحمت پيش خداوندت م

دست راستش داده شود، محاسبه آسانى براى او خواهد شد و با خوشحالى پيش  به 

او داده    كه نامه اعمالش از پشت سرش بهياما كس (  ۹تا   ۷.)گرددياش برم خانواده 

اوست كه در بين  هم ( ۱۲تا   ۱۰.)شوديشود تقاضاى مرگ خواهد كرد و وارد جهنم م 

آرى خداوندش كار  (  ۱۴.) گردد ي كرد هرگز برنميگمان م (  ۱۳.) اش خوشحال بودخانواده 

قسم به شفق و قسم به شب و آنچه در آن است و قسم به ماه  (  ۱۵.) ديد ياو را م 

كه شما حتمًا مراحل مختلفى را  ( ۱۸تا   ۱۶) .وقتى كه به حالت ماه كامل درآيد 

و وقتى قرآن بر  ( ۲۰)آورند؟ ي شده كه ايمان نمها را چه آن (  ۱۹.) خواهيد گذراند 

در  (  ۲۲.) شوند ي ايمان منكر قرآن ميافراد ب (  ۲۱) كنند؟ي ها خوانده شود سجده نمآن 

را به    هاآن ( ۲۳.)كنند اطالع كامل دارد ي صورتى كه خدا از آنچه در دل خود مخفى م

هايى كه ايمان آوردند و كارهاى درست  اما آن (  ۲۴.) عذابى دردناك بشارت بده 

 ( ۲۵.) پايانى دارند يانجام دادند پاداش ب 

  

 

 (۸۵)سوره بروج     
 مكى و شامل بيست و دو آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

قسم به بيننده و  (  ۲.)قسم به روز موعود(  ۱.)هايى داردقسم به آسمان كه برج 

كه آتش سوزان درست كرده و  (  ۴.)مرگ بر ياران گودال آتش( ۳.) شود يآنچه ديده م 

(  ۷.) ديدند يآوردند م يو باليى كه سر مؤمنان درم (  ۶و  ۵.)كنار آن نشسته بودند 

ها به خداى توانا  گرفتند كه آن يها از افراد باايمان فقط براى اين انتقام م آن 

ها و زمين اختصاص به او  خدايى كه فرمانروايى آسمان ( ۸) .و ستوده ايمان آوردند

افرادى كه مردان و زنان باايمان را شكنجه  ( ۹.) و خدا شاهد هر كارى است . دارد

ولى  ( ۱۰.)كردند و بعد هم توبه نكردند، عذاب جهنم و عذاب سوزان در پيش دارند

ى دارند كه نهرها  هايافرادى كه ايمان آوردند و كارهاى درست انجام دادند بهشت 

بدان كه عذاب خداوندت شديد  ( ۱۱.) اين موفقيت بزرگى است . در آن روان است

(  ۱۴.) و او آمرزنده و مهربان است (  ۱۳.)گردانديآورد و برم ياو بوجود م (  ۱۲.) است 

آيا حكايت لشكريان  (  ۱۶.) كند يهر كارى كه بخواهد م (  ۱۵.) صاحب عرش با شكوه است

افرادى كه ايمان ندارند آن را  (  ۱۸و  ۱۷) سيده است؟فرعون و قوم ثمود به تو ر 

آرى اين  (  ۲۰.) ها احاطه كامل دارد در صورتى كه خداوند بر آن ( ۱۹.)كننديانكار م 

 ( ۲۲.) كه در لوحى محفوظ است ( ۲۱.) قرآن پرشكوه است 

  

 (۸۶)سوره طارق     
 مكى و شامل هفده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 



طارق ستاره  ( ۲.)دانى طارق چيستيتو چه م(  ۱.)آسمان و قسم به طارق قسم به  

پس انسان بايد نگاه كند كه از چه  ( ۴.)هر كسى نگهبانى دارد( ۳.) درخشانى است 

هاى سينه  كه از بين پشت و استخوان ( ۶.)از آبى جهنده خلق شده(  ۵.)چيزى خلق شده

روزى كه اسرار درونى  (  ۸.)خداوند قادر به برگرداندن او هست(  ۷.)شودي خارج م

قسم به آسمان كه  ( ۱۰.)و انسان نيرو و مددكارى ندارد(  ۹.)شود يها آشكار م انسان 

كه قرآن سخن قطعى و جداكننده حق و  (  ۱۲.)و زمين كه شكاف دارد( ۱۱.)باران دارد

اى  من هم نقشه (  ۱۵.) كشند ي هايى مها نقشه آن ( ۱۴.)و شوخى نيست( ۱۳.)باطل است

 ( ۱۷.) ايمان كمى مهلت بدهيبه افراد ب ( ۱۶.)دارم

    
 

 (۸۷)سوره اعلى     
 مكى و شامل نوزده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

(  ۲.)خدايى كه خلق كرد و كامل ساخت(  ۱.) ات تسبيح بگو خداوند بلندمرتبه  نام به   

وجود  خدايى كه چراگاه را ب(  ۳.) گيرى كرد و هدايت نمود خدايى كه اندازه 

خوانيم و تو آن را  يقرآن را بر تو م ( ۵.)و بعد آن را خشك و سياه كرد(  ۴.)آورد

چون او آشكار و پنهان را  .  مگر چيزى را كه خدا بخواهد ( ۶.) كنى يفراموش نم 

بنابراين اگر تذكر  ( ۸.) كنيم ي ترين راه آماده متو را براى آسان (  ۷.)دانديم

و  ( ۱۰.)ترسد متوجه خواهد شديدا م كه از خي كس( ۹.) مفيد واقع شود تذكر بده 

بدبختى كه وارد آتش بزرگ جهنم  ( ۱۱.) كند يجويى م ترين مردم از آن كناره بدبخت 

كه نفس خود را پاك  يكس (  ۱۳.) كند يم گی ميرد و نه زندي و در آن نه م(  ۱۲.) شود يم

 ( ۱۵و  ۱۴.) كرد و نام خداوندش را يادآورى كرد و نماز خواند موفق و رستگار شد 
 

تر  يكه آخرت بهتر و ماندن يدر حال (  ۱۶.)دهيديشما زندگى دنيا را ترجيح م ولى   

 ( ۱۹و    ۱۸.)هاى ابراهيم و موسى هم هستهاى قبلى و در كتاب اين در كتاب(  ۱۷.) است 

  

 

 (۸۸)سوره غاشيه     
 مكى و شامل بيست و شش آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

اى خوار خواهند  آن روز عده (  ۱)براى تو گفته شده؟   (روز قيامت ) آيا خبر فراگير  

و از  ( ۴.) شوند يوارد آتش سوزان جهنم م (  ۳.)برنديكنند و رنج م يتقال م ( ۲.) بود 

ها  كه آن ( ۶.) غذايى غير از خار ندارند ( ۵.) شود يها آب داده م آن چشمه آب جوش به 

(  ۸.)شاداب هستندو در آن روز افرادى ( ۷.) كند يها را رفع نم را چاق و گرسنگى آن 

اى  در آن سخن بيهوده (  ۱۰.) در بهشت عالى هستند ( ۹.) از كوشش خود راضى هستند 

هاى  هاى بلند و قدح در آن تخت (  ۱۲.)اى روان استدر آن چشمه ( ۱۱.)شنوندي نم

آيا  (  ۱۶تا   ۱۳.)هاى پهن شده وجود داردهاى رديف شده و فرش گذاشته شده و بالش 

و به آسمان كه چگونه برافراشته  (  ۱۷)طور خلق شده؟ كنند كه چ ي به شتر نگاه نم

و به زمين كه چگونه گسترده  ( ۱۹) ها كه چگونه نصب شده؟و به كوه (  ۱۸) شده؟

ها تسلطى  تو بر آن( ۲۱.)اىتو تذكر بده، چون تو فقط تذكردهنده (  ۲۰) شده؟

گى  خدا او را عذاب بزر(  ۲۳.) كه رو برگرداند و قبول نكرد يمگر بر كس(  ۲۲.) ندارى 

ها هم وظيفه ما  و رسيدن به حساب آن (  ۲۵.) ها پيش ما است برگشت آن (  ۲۴.) كند يم

 ( ۲۶.) است 

  

 

 ( ۸۹)سوره فجر     
 مكى و شامل سى آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

قسم  ( ۳.) و قسم به زوج و فرد ( ۲.) هاى دهگانه و قسم به شب ( ۱) دم،قسم به سپيده  

ها قسمى براى افراد عاقل وجود  آيا در اين ( ۴.) شود به شب وقتى كه تمام  

اى كه خداوندت با قوم عاد، به ارم پر از ستون كه مثل  آيا متوجه نشده (  ۵)دارد؟ 

هاى  و به قوم ثمود كه صخره ( ۸تا   ۶) آن در هيچ شهرى ساخته نشده بود چه كرد؟

  ۹) ام چه كرد؟تراشيدند و به فرعون صاحب سراپرده و اهريبزرگ را در دره و دشت م 

درنتيجه  (  ۱۲و   ۱۱.) فساد دامن زدند كه در شهرها طغيان كردند و بهي كسان( ۱۰و 

چون خداوند تو مواظب كار  (  ۱۳.) ها فرود آورد خداوند تو تازيانه عذاب را بر آن 



اما انسان، وقتى خداوندش او را امتحان كند و به او لطف كند  (  ۱۴.) ها است انسان 

اما وقتى كه خداوندش او را  (  ۱۵.) وندم مرا گرامى داشته گويد خداي و نعمت دهد م

(  ۱۶.) گويد خداوندم مرا خوار ساخته ي او را كم كند م(  درآمد ) امتحان كند و روزى 

و يكديگر را بر سيركردن فقير  ( ۱۷.)كنيدي طور نيست بلكه شما به يتيم لطف نماين 

و به مال عالقه    (۱۹.) خوريد يو ميراث را كامال م (  ۱۸.) كنيديتهيدست تشويق نم 

كنيد نيست، وقتى زمين در هم كوفته  يطور كه فكر م اين(  ۲۰.) زيادى داريد 

و جهنم در آن روز  ( ۲۲.)و خداوند تو و فرشتگان صف در صف بيايند(  ۲۱.) شود 

اى براى او  شود و اين توجه چه فايده ي آن روز انسان متوجه حقيقت م.  آورده شود 

بال در مدت زندگانيم كارى براى اين روز  گويد اى كاش قيانسان م ( ۲۳.)دارد

كس مثل او  و هيچ ( ۲۵.)كندي كس عذابى مثل عذاب خدا نمآن روز هيچ ( ۲۴.)كردميم

كه راضى هستى و خدا  ي يافته، در حالاى نفس آرام(  ۲۶.) كشد ي افراد را به بند نم

و داخل بندگان من و داخل  ( ۲۸و  ۲۷.)هم از تو راضى است پيش خداوندت برگرد

 (۳۰و    ۲۹.)شت من شوبه

  

 

 ( ۹۰)سوره بلد     
 مكى و شامل بيست آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

و قسم به  (  ۲.)كه تو در اين سرزمين ساكن هستىي در حال( ۱.)قسم به اين سرزمين 

كند كه  يآيا انسان خيال م ( ۴.) كه ما انسان را در رنج آفريديم ( ۳.) پدر و فرزند 

آيا خيال  ( ۶.)گويد مال زيادى را تلف كردمي م(  ۵)ى بر او ندارد؟ كس تسلطهيچ 

 ( ۷)كند كسى او را نديده؟ يم

  

و او را به دو راه  ( ۹و    ۸) آيا دو چشم و يك زبان و دو لب براى او نساختيم؟ 

(  ۱۲)دانى عقبه چيست؟ ي چه م( ۱۱)پس چرا از عقبه عبور نكرد؟ ( ۱۰)هدايت نكرديم؟ 

سيركردن فردى است در روز قحطى، سيركردن يتيمى از  عقبه آزاد كردن برده يا 

بعد هم از كسانى باشد كه ايمان  (  ۱۶تا   ۱۳.) خويشان يا تهيدستى خاك نشين 

و  ( ۱۸.)اين افراد خوشبخت هستند(  ۱۷.)آوردند و سفارش به صبر و مرحمت كردند

فته  اى اطرافشان را فراگرآتش سربسته ( ۱۹.)كه منكر آيات ما شدند بدبختندي كسان

(۲۰ ) 

  

 

 ( ۹۱)سوره شمس     
 مكى و شامل پانزده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

قسم به  (  ۲)و قسم به ماه وقتى دنبال آن آيد، ( ۱) قسم به خورشيد و تابش آن، 

قسم به آسمان  (  ۴) قسم به شب وقتى آن را پوشاند،(  ۳)روز وقتى آن را روشن كرد، 

قسم به نفس و  ( ۶)قسم به زمين و آنچه آن را گسترده، ( ۵) و آنچه آن را بنا كرد،

كه نفس  يكه كس ( ۸)و بدكارى و تقوايش را به آن الهام كرد، ( ۷) آنچه آن را ساخت،

كار  كه نفس را آلوده كرد زيان ي و كس( ۹.)را از بدى پاك ساخت موفق و رستگار شد

وقتى  ( ۱۱.)ود شدندقوم ثمود به سبب طغيان خود منكر پيغمبر خ(  ۱۰.) و نااميد شد 

ها گفت اين شتر مال خداست، سهم  پيغمبر خدا به آن ( ۱۲.)پا خاستها به بدترين آن 

.  ولى او را دروغگو خواندند و شتر را كشتند ( ۱۳.)آب خوردنش را رعايت كنيد

ها را با خاك  درنتيجه خداوندشان به علت گناهشان عذاب را برايشان فرستاد و آن 

 ( ۱۵.) ترسد ي ها نمز عاقبت نابودى آن و ا(  ۱۴.) مساوى كرد 

  
 

 ( ۹۲)سوره ليل     
 مكى و شامل بيست و يك آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

قسم به  ( ۲) قسم به روز وقتى روشن شود،(  ۱)قسم به شب وقتى همه جا را فراگيرد،  

اما  ( ۴) .كه كوشش شما با هم اختالف دارد (  ۳)وجودى كه نر و ماده را خلق كرد، 

شد و نيكى را تصديق كرد، ما كار را براى او آسان   پرهيزکار كه احسان كرد و ي كس

نياز دانست و منكر نيكى شد،  ي كه بخل ورزيد و خود را بياما كس ( ۷تا   ۵.)كنيميم



اى برايش  و مالش در موقع هالك او فايده( ۱۰تا   ۸.) كنيميكار او را سخت م 

من شما  (  ۱۳.) و آخرت و دنيا مال ماست (  ۱۲.) ت هدايت مردم وظيفه ماس(  ۱۱.) ندارد 

 ( ۱۴.)كنمي را از آتش سوزان جهنم بر حذر م

 
بدبختى كه منكر قيامت شد و قبول  ( ۱۵.) شود يترين افراد وارد آن م فقط بدبخت  

دهد تا  ي كه مالش را مي كس( ۱۷.)شوديپرهيزکارترين فرد از آن دور م ( ۱۶.)نكرد

مگراينکه  (  ۱۹.) دا ندارد كه جزاى آن داده شودكس نعمتى پيش خ هيچ (  ۱۸.) پاك شود 

و ( ۲۰.)دهدياش مالش را مدست آوردن رضاى خداوند بلندمرتبهخاطر بهبه

 (۲۱.)حتمًا راضى خواهد شد

  

 

 ( ۹۳)سوره ضحى     
 مكى و شامل يازده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كه خداوندت تو را ترك  (  ۲)ام گيرد، قسم به شب وقتى آر (  ۱)قسم به روشنايى روز، 

(  ۴.) مسلمًا آخرت براى تو بهتر از دنيا است ( ۳.) نكرد و از دست تو عصبانى نيست 

آيا خداوندت تو را  ( ۵.) كند كه تو راضى شوى يقدر عطا م تو آن و مسلمًا خداوندت به 

  و تو( ۷) و تو را گمراه يافت و هدايت كرد؟(  ۶)تو پناه نداد؟ يتيم نيافت و به 

و كسى را كه از تو  ( ۹.) پس با يتيم تندى نكن (  ۸)نيازت كرد؟ يرا فقير ديد و ب 

 ( ۱۱.)و از نعمت خداوندت صحبت كن( ۱۰.)كند نراني تقاضاى كمك م

  

 

 (۹۴) سوره انشراح     
 مكى و شامل هشت آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

سنگين را از پشت تو بر  و بار (  ۱)نداديم؟ ( حوصله)آيا به تو شرح صدر   

پس  ( ۴) و نام تو را بلند نكرديم؟(  ۳.) شكست ي بارى كه پشت تو را م( ۲) نداشتيم؟

پس وقتى آسوده شدى  ( ۶.) مسلمًا با هر سختى آسانى است ( ۵.) با هر سختى آسانى است

 ( ۸.) و به خداوندت عالقه داشته باش (  ۷.)زحمت كار ديگرى را بكش

  

 

 ( ۹۵)سوره تين     
 و شامل هشت آيه  مكى     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

و قسم به اين شهر  (  ۲.)و قسم به كوه سينا( ۱.) قسم به انجير و قسم به زيتون  

ترين  بعد او را به پست (  ۴.)كه ما انسان را به بهترين شكل آفريديم( ۳.) امن 

.  ت كردند مگر افرادى را كه ايمان آوردند و كارهاى درس( ۵.)مرحله برگردانديم

(  ۷)چيز تو را به انكار دين واداشت؟ پس چه ( ۶.) پايانى دارند يها پاداش ب پس آن 

 ( ۸) كننده نيست؟آيا خدا بهترين حكم 

  

 

 ( ۹۶)سوره علق     
 مكى و شامل نوزده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ن را از نطفه  خداوندى كه انسا(  ۱.)خداوندت كه جهان را آفريد بخوان  نام به   

خداوندت كسى است كه  (  ۳.)تر استبخوان و بدان كه خداوندت از همه كريم (  ۲)آفريد 

طور كه  اين (  ۵.)دانست ياد داديو به انسان آنچه را نم (  ۴.)قلم ياد داد  وسيله به 

كند  ينياز ببيند حتمًا طغيان م ي كنند نيست، چون انسان هر وقت خود را بيفكر م 

آيا  (  ۸.)بازگشت همه پيش خداوند توست( ۷و    ۶(.) كندي د مهر كار كه دلش بخواه)

(  ۱۰و    ۹) كرد؟ي خواند از اين كار منعش مياى نماز م او را ديدى كه وقتى بنده 

آيا ديدى كه  (  ۱۲و  ۱۱) تقوى امر كند؟اگرچه او در راه راست باشد يا مردم را به

ى را  داند كه خدا هر كاريآيا نم( ۱۳)گرداند؟ يكند و رو برميانكار م 

اگر از اين كار دست بر ندارد پيشانى  . كنند نيستي طور كه فكر ماين ( ۱۴)بيند؟ يم



كمك  و او بايد همفكرانش را به ( ۱۶و    ۱۵.)گيريمي آدم دروغگوى خطاكار را م

از چنين آدمى اطاعت نكن و  (  ۱۸.) خوانيم يما هم نگهبانان جهنم را م ( ۱۷.)بخواند

 ( ۱۹.) سجده كن و تقرب پيدا كن 

  

 

 ( ۹۷)سوره قدر     
 مكى و شامل پنج آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

شب قدر  (  ۲)دانى شب قدر چيست؟ ي تو چه م( ۱.) ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم  

به اذن  (  االمين روح )در اين شب فرشتگان و جبرئيل  (  ۳.)بهتر از هزارماه است 

دم  آن شب تا طلوع سپيده (  ۴.)وندشي خداوندشان براى هر كار و فرمانى نازل م

 ( ۵.) سالمتى است 

  

 

 (۹۸)سوره بينه     
 مدنى و شامل هشت آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ها  كه دليل روشنى براى آن كفار اهل كتاب و مشركين دست بردار نبودند مگر اين  

كه در آن  ( ۲.) خواند هاى پاك را برايشان ب رسولى از جانب خدا كه كتاب ( ۱.) بيايد 

كه دليل روشن برايشان آمد  اهل كتاب فقط پس از اين ( ۳.)هاى درستى استنوشته 

ها امر شده بودند كه فقط خدا را بندگى  در صورتى كه آن ( ۴.) دچار تفرقه شدند 

كنند،  يكه موحدانه دين را براى خدا خالص م يبكنند در حال ( چون و چراي اطاعت ب)

كافران اهل  ( ۵.)دين درست چنين دينى است.  زكات بدهند  پا دارند و و نماز به 

(  ۶.)مخلوقاتندبدترين ها  آن . كتاب و مشركين هميشه در آتش جهنم خواهند بود

 ( ۷.)كه ايمان آورند و كارهاى درست انجام دهند بهترين مخلوقاتندي كسان
 

است و  هاى جاويدى است كه نهرها در آن روان ها پيش خداوندشان بهشت پاداش آن  

.  ها هم از خدا راضى هستند ها راضى است و آن خدا از آن .  هميشه در آن خواهند بود 

 ( ۸.)اين پاداش مخصوص كسانى است كه از خداوندشان بترسند

  

 

 (۹۹)سوره زلزال     
 مدنى و شامل هشت آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

و انسان گويد  (  ۲) ش را بيرون ريزد،و بار سنگين( ۱) وقتى زمين به لرزه درآيد، 

چون  (  ۴.)روزى كه زمين خبرهاى خود را بيان كند(  ۳)براى زمين چه پيشامدى كرده؟ 

روزى كه مردم به طور پراكنده بيرون بيايند  (  ۵.)كه خداوند تو به آن وحى كرده

اى كار خوب بكند  هر كس به اندازه ذره( ۶.) ها نشان داده شود تا كارهايشان به آن 

 ( ۸.)بيندياى كار بد بكند آن را م و هر كس به اندازه ذره (  ۷.)بينديآن را م 

  

 

 (۱۰۰) سوره عاديات     
 مكى و شامل يازده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

و در اثر برخورد سمشان  ( ۱) زنند،ي نفس م قسم به اسبانى كه در اثر دويدن نفس  

و گرد و خاك  ( ۳) كنند،ي و صبحگاهان حمله م( ۲) كنند،ي ها جرقه توليد مبا سنگ 

كه انسان نسبت به خداوندش  ( ۵) ريزند،ي اى مو همگى به وسط عده ( ۴) كنند،ي پا مبه 

و عالقه زيادى به مال  (  ۷.)باشديو خود انسان شاهد اين حقيقت م (  ۶.)ناسپاس است

د و آنچه  داند وقتى كه آنچه در قبرها است زير و رو شو ي آيا انسان نم(  ۸.)دارد

ها است آشكار شود، در آن روز خداوندشان از وضع و كار آنان آگاه  در سينه 

 ( ۱۱تا   ۹) است؟

  

 



 (۱۰۱)سوره قارعه     
 مكى و شامل يازده آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

دانى قارعه  ي چه م( ۲) قارعه چيست؟( ۱(.) روز قيامت:  در هم كوبنده)قارعه   

ها مثل پشم زده  و كوه ( ۴.) هاى پراكنده باشند كه مردم مثل پروانه  روزى (  ۳)چيست؟ 

و    ۶.) كه كفه اعمالش سنگين باشد، زندگى مورد پسندى دارد ياما كس( ۵.) شده باشند 

دانى هاويه  ي چه م(  ۹و  ۸.)كه كفه اعمالش سبك باشد، جايش هاويه استياما كس (  ۷

 ( ۱۱.) هاويه آتشى سوزان است ( ۱۰)چيست؟ 

  

 

 (۱۰۲)ه تكاثر سور    
 مكى و شامل هشت آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كه سراغ  طلبى نسبت به يكديگر شما را تا هنگام مرگ سرگرم ساخته تا اين زياده  

بعد هم  (  ۳.)كنيد، خواهيد دانستي طور نيست كه فكر ماين ( ۲و    ۱.) قبرها رفتيد 

طور كه فكر  اين ( ۴.) واهيد دانست كنيد، خ يطور نيست كه فكر م بدانيد كه اين 

بدانيد، جهنم را حتمًا  (  ترين شكى بدون كوچك) كنيد نيست، اگر به علم يقين يم

بعد در آن  ( ۷.) بينيدي م(  بدون ترديد )بعد آن را به چشم يقين  ( ۶و    ۵.) بينيد يم

 ( ۸.)پرسند يهايى كه به شما داده شده بود از شما م روز درباره نعمت 

  

 

 (۱۰۳)سوره عصر     
 مكى و شامل سه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

مگر افرادى كه ايمان  ( ۲و    ۱.) كه انسان حتمًا در ضرر است (  زمان ) قسم به عصر  

آورده و كار درست بكنند و يكديگر را به طرفدارى از حق توصيه كنند و صبر و  

 ( ۳.)استقامت را به يكديگر سفارش كنند

  

 

 (۱۰۴)ه سوره همز     
 مكى و شامل نه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كند و حساب مقدار آن را  يشخصى كه مال جمع م (  ۱.)زنندهجوى طعنه واى بر هر عيب  

طور كه فكر  اين(  ۳.)دهدي كند كه مالش عمر جاويد به او مي خيال م( ۲.) كند يم

(  ۵)دانى كه حطمه چيست؟ يچه م (  ۴.)شود يانداخته م  حُطََمه كند نيست، حتمًا در يم

ها  اين آتش بر آن ( ۷و    ۶.) شود يها ظاهر م حطمه آتش سوزان الهى است كه در دل 

 ( ۹و  ۸.)وجود دارد ( هايشانشايد در رگ ) هاى ممتد پوشيده است و در ستون

  

 

 (۱۰۵)سوره فيل     
 مكى و شامل پنج آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

ها را نقش بر آب  آيا نقشه آن(  ۱!)كه خداوندت با اصحاب فيل چه كرد؟  آيا نديدى 

ها را با  تا آن ( ۳.) ها فرستاد و پرندگان را دسته دسته بر سر آن (  ۲)نكرد؟ 

ها را مثل كاه جويده شده  درنتيجه آن ( ۴.) شده سنگباران كنند ل خشك گِ هايى از  سنگ 

 ( ۵.) كرد 

  
 

 (۱۰۶)سوره قريش     
 ل چهار آيه مكى و شام     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 



ها موقع كوچ  نزديكى و گرد هم آمدن آن (  ۱.)ساختن قريش به يكديگربراى نزديك  

ها را از گرسنگى  پس بايد صاحب اين خانه را كه آن ( ۲.) زمستانى و تابستانى است 

  ۳.)كنند ( يعنى اطاعت محض) نجات داد و سير كرد و از ترس ايمنشان ساخت، بندگى 

 ( ۴و 

  

 

 (۱۰۷)سوره ماعون     
 مكى و شامل هفت آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

و  (  ۲)راند ي او كه يتيم را از خود م(  ۱) شود ديدى؟ي آيا آن كس را كه منكر دين م 

پس واى بر نمازگزارانى كه از  ( ۳) كنديمردم را بر سيركردن تهيدستان تشويق نم 

كردن به ديگران  يو از نيك (  ۶.)كنندي كه ريا ميكسان (  ۵و   ۴.) نماز خود غافلند 

 ( ۷.)كننديخوددارى م 

  

 

 (۱۰۸)سوره كوثر     
 مكى و شامل سه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

(  ۲.)پس براى خداوندت نماز بگزار و قربانى كن( ۱.) هاى زيادى داديم ي به تو نيك 

 ( ۳.)است( بدون نسل)چون دشمن تو بدون خير و بركت  

  
 

 (۱۰۹) سوره كافرون     
 مكى و شامل شش آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

كنم و شما هم  ي كنيد بندگى نمي اى كافران، من آنچه را كه شما بندگى م: بگو 

و نه من بنده چيزى هستم  (  ۳تا   ۱.) كنيديكنم بندگى نم ي چيزى را كه من بندگى م

(  ۵.) كنم يو نه شما بنده چيزى هستيد كه من بندگى م (  ۴.)كنيد ي كه شما بندگى م

 ( ۶.)دين شما مال شما و دين من مال من

  

 

 (۱۱۰)سوره نصر     
 مدنى و شامل سه آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

دسته وارد دين خدا  وقتى كه يارى خدا و پيروزى رسيد و مردم را ديدى كه دسته  

با ستايش خداوندت عظمت او را ياد كن و از او طلب آمرزش كن  (  ۲ و  ۱.)شونديم

 ( ۳.)پذير است چون او توبه 

  

 

 (۱۱۱) ( مسد)سوره لهب    
 مكى و شامل پنج آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

دستان ابولهب زيان كرد و خودش هم  يا ) دو دست ابولهب بريده باد و بريده شد 

وارد  ( ۲.) اى نداشت دست آورده بود برايش فايده مال و آنچه به ( ۱.) ( زيانكار شد

بر گردنش  (  ۴.) كننده هيزم اين آتش است و زنش حمل (  ۳.)ور خواهد شد آتش شعله 

 ( ۵.)طنابى از ليف خرما است

  

 

 (۱۱۲)سوره اخالص     
 مكى و شامل چهار آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 



كسى را  ( ۲.) نياز و برآورنده نيازها است ي خدا ب(  ۱.)است او خداى يگانه : بگو 

 ( ۴.)و همتا و رقيبى ندارد(  ۳.)نزاده و زاييده نشده 

  

 

 (۱۱۳)سوره فلق     
 مكى و شامل پنج آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

از شر تمام چيزهايى كه خلق  ( ۱.)برمي به خداوند بامدادان پناه م: بگو 

و از شر دمندگانى  ( ۳.) جا را فراگيرد و از شر شب تاريك موقعى كه همه (  ۲.)كرده

 ( ۵.)و از شر حسود وقتى حسادت بورزد( ۴.)دمنديها م كه در گره 

  

 

 (۱۱۴)سوره ناس     
 مدنى و شامل شش آيه     

 خداوند بخشنده مهربان   نامبه      
 

فرمانرواى مردم، به  اختيار مردم، به كننده به صاحب از شر شيطان وسوسه : بگو 

كند  ي اى كه در سينه مردم وسوسه مكننده وسوسه ( ۴تا   ۱.)برميمعبود مردم پناه م 

 ( ۶و    ۵.) چه از جنس جن باشد چه انسان 
 


