سوره فاتحه )(۱
مكى و شامل هفت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان)(۱
ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به خدا دارد كه صاحباختيار همه مردم جهان است.
) (۲بخشنده مهربان (۳)،مالك و فرمانرواى روز جزاست) (۴).خداوندا( فقط تو را
بندگى مىكنيم و فقط از تو كمك مىخواهيم (۵).ما را به راه راست هدايت فرما).
 (۶راه كسانىكه به آنها نعمت دادى )هدايتشان كردى( ،نه كسانىكه مورد غضب
قرار گرفتند و نه گمراهان(۷).

سوره بقره )(۲
مدنى و شامل دويست و هشتاد و شش آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
الم) (۱اين كتابى است كه هيچ شكى در آن نيست .راهنماى افراد پرهيزکار است.
) (۲پرهيزکارانى كه به غيب ايمان دارند و نماز برپا مىدارند و از آنچه روزى
آنها ساختهايم انفاق )در راه خدا خرج( مىكنند (۳).افرادى كه به آنچه به تو
نازل شد )يعنى قرآن( و به آنچه قبل از تو نازل شد )يعنى به تورات و انجيل و
كتابهاى پيغمبران ديگر( ،ايمان و به آخرت يقين دارند (۴).چنين افرادى از
جانب خداوندشان هدايت شدهاند و چنين افرادى موفق و رستگار هستند(۵).
به كافران چه هشدار بدهى چه ندهى ،فرقى ندارد ،آنها ايمان نمىآورند (۶).خدا
بر دل و گوش آنها مهر زده )حاضر به فكركردن و شنيدن نيستند( و بر چشمهايشان
پردهاى است )پرده تعصب به عقايدى كه پيدا كردهاند( و عذاب بزرگى دارند(۷).
عدهاى از مردم مىگويند که به خدا و روز آخرت ايمان آوردهايم ،در صورتى كه
ايمان ندارند) (۸).فكر مىكنند( خدا و مسلمانان را گول مىزنند در صورتى كه
فقط خودشان را گول مىزنند ولى متوجه نيستند (۹).در دلشان )از لحاظ فكرى(
مرضى است .خدا مرضشان را اضافه كرد و به علت دروغى كه مىگويند عذاب پردردى
دارند (۱۰).وقتى به آنها گفته شود که در زمين فساد نكنيد ،مىگويند :ما
اصلحكننده هستيم (۱۱).بدانيد كه آنها خرابكار هستند ولى متوجه نيستند (۱۲).و
وقتى به آنها گفته شود که همانطور كه مردم ايمان آوردهاند ،شما هم ايمان
بياوريد ،مىگويند :آيا ما مثل افراد كمعقل ايمان بياوريم؟ بدانيد كه آنها
خودشان كمعقل هستند ولى نمىدانند (۱۳).وقتى با افراد باايمان روبرو شوند
مىگويند که ايمان آوردهايم ،ولى وقتى با شيطانهاى )همفكران( خود تنها شوند
مىگويند :ما با شما همعقيده هستيم ،ما فقط مسلمانان را مسخره مىكنيم(۱۴).
خدا آنها را مسخره مىكند و در طغيانشان سرگردان نگاه مىدارد (۱۵).اين افراد
كسانى هستند كه گمراهى را به قيمت هدايت خريدهاند و تجارتشان سودى نداشته و
راه صحيح را نشناختهاند(۱۶).
وضع آنها مانند كسانى است كه آتشى روشن كردند ،چون آتش اطراف آنها را روشن
كرد ،خدا روشنايى آنها را از بين برد و در حالىكه نمىديدند آنها را در
تاريكى واگذاشت (۱۷).كر و لل و كورند و برنمىگردند (۱۸).يا وضع آنها مانند
باران تندى است كه از آسمان ببارد و در هنگام بارش ،تاريكى و رعد و برق وجود
داشته باشد و آنها از ترس مردن از صاعقهها انگشتهايشان را در گوششان
بگذارند .خداوند به كافران احاطه دارد (۱۹).نزديك است برق بينايى آنها را از
بين ببرد .هر وقت برق اطراف آنها را روشن كند ،چند قدمى راه مىروند و وقتى
هوا تاريك شود در جايشان مىايستند .اگر خدا بخواهد شنوايى و بينايى آنها را
از بين مىبرد .چون خدا توانايى كردن هر كارى را دارد (۲۰).اى مردم،
خداوندتان را كه شما و كسانى را كه پيش از شما بودند آفريد ،بندگى كنيد

)بنده و مطيع محض و بدون چون و چراى دستورهاى هيچكس جز خدا نباشيد( تا
پرهيزکار شويد (۲۱).خدايى كه زمين را براى شما بستر قرار داد و آسمان را
ساختمانى عظيم ساخت و از آسمان باران فرستاد و بهوسيله آن انواع محصولت را
از زمين براى خوردن شما خارج كرد .پس براى خدا مثل و مانندى قرار ندهيد ،در
صورتى كه اين را مىدانيد (۲۲).و اگر درباره قرآنى كه بر بندهمان )محمد( نازل
كرديم در شك و ترديد هستيد ،سورهاى مثل آن بياوريد و اگر راست مىگوييد
شاهدهايتان را هم غير از خدا دعوت كنيد (۲۳).و اگر نتوانستيد و هرگز
نمىتوانيد ،از آتشى كه براى كافران فراهم شده و سوخت آن آدمها و سنگها است
بترسيد(۲۴).
و به كسانىكه ايمان آوردهاند و عمل صالح )كار درست و بهجا( انجام دادهاند
مژده بده كه براى آنها بهشتهايى است كه نهرها در آن روان است .هرگاه ميوهاى
از آن بهشت روزى آنها شود ،مىگويند :اين همان چيزى است كه قبل روزى ما شده
بود و شبيه آن براى آنها آورده شده .همسران پاكى در آن دارند و هميشه در آن
خواهند بود (۲۵).خدا خجالت نمىكشد كه به يك پشه يا بالتر از آن مثل بزند.
اما افرادى كه ايمان آوردهاند مىدانند كه آن ل
لل درست و از جانب خداوندشان
مث
است .اما كسانىكه ايمان ندارند مىگويند :خدا با اين مثل چه چيزى مىخواهد؟
عده زيادى را با آن گمراه مىكند و عده زيادى را با آن هدايت مىكند .در صورتى
كه خدا فقط افراد خلفكار را با آن گمراه مىكند (۲۶).خلفكارانى كه عهدى را كه
با خدا بستهاند مىشكنند و چيزى را كه خدا دستور داده وصل كنند قطع مىكنند و
در زمين خرابكارى مىنمايند .چنين افرادى زيانكارند (۲۷).چگونه منكر خدا
مىشويد؟ در صورتى كه مرده )بىجان( بوديد و خدا به شما جان داد ،بعد جان شما
را مىگيرد ،بار ديگر شما را زنده مىكند ،و به سوى او برگردانده مىشويد(۲۸).
اوست كه آنچه در زمين است براى شما خلق كرد ،بعد به آسمان پرداخت و هفت
آسمان به وجود آورد .او به هر چيز داناست(۲۹).
و هنگامى كه خداوند تو به فرشتگان گفت :من در زمين جانشينى قرار مىدهم.
فرشتگان گفتند :آيا كسى را در زمين قرار مىدهى كه در آن فساد و خونريزى
كند؟! در صورتى كه ما با ستايش تو ،تو را تسبيح مىگوييم و تقديس مىكنيم .خدا
گفت :من چيزى مىدانم كه شما نمىدانيد (۳۰).و خدا تمام اسمها را به آدم ياد
داد ،بعد آنها را به فرشتگان نشان داد و گفت :اگر راست مىگوييد اسم اينها را
بگوييد (۳۱).فرشتگان گفتند :خدايا تو پاكى ،ما جز آنچه به ما ياد دادهاى
چيزى نمىدانيم ،تو دانا و حكيم هستى (۳۲).خدا به آدم گفت :اسمهاى آنها را به
ايشان بگو .چون آدم اسمهاى آنها را به ايشان گفت ،خدا گفت :آيا به شما نگفتم
كه من غيب آسمانها و زمين را مىدانم و آنچه را آشكار و مخفى مىكنيد مىدانم).
 (۳۳و وقتى را يادآورى كن كه به فرشتگان گفتيم که به آدم سجده كنيد ،و تمام
فرشتگان سجده كردند بهجز ابليس كه از سجده كردن خوددارى كرد و تكبر ورزيد.
او از افراد قدر ناشناس بود )قدر علم را نمىشناخت( (۳۴).و به آدم گفتيم :اى
آدم ،تو و زنت در بهشت ساكن شويد و از آن هر قدر و از هر كجا كه خواستيد
بخوريد ،ولى به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمكاران مىشويد (۳۵).ولى شيطان
آنها را دچار لغزش ساخت و از آنجا بيرون كرد .گفتيم :پايين )به زمين( برويد،
بعضى از شما دشمن بعضى خواهيد بود و در زمين محل استقرار و وسيله زندگى تا
پايان عمر براى شما وجود خواهد داشت (۳۶).بعد آدم از صاحباختيارش كلماتى ياد
گرفت و خدا توبه او را پذيرفت چون او توبهپذير مهربان است(۳۷).
گفتيم :همگى پايين برويد ،وقتى راهنمايى من براى شما آمد ،هر كس كه از
راهنمايى من پيروى كند نه ترسى دارد و نه غصهاى (۳۸).كسانىكه قبول نكردند و
آيات ما را انكار كردند ،اهل آتش جهنم هستند و هميشه در آن خواهند بود(۳۹).
اى بنىاسرائيل ،نعمت خودم را كه به شما دادم به ياد آوريد و به عهد من وفا
كنيد تا من هم به عهد شما وفا كنم و فقط از من بترسيد (۴۰).و به قرآن كه
تصديق كننده توراتى است كه با شما است ايمان بياوريد و اولين كافر به آن
نباشيد و آيات مرا به قيمت كمى نفروشيد و فقط از نافرمانى من بترسيد(۴۱).
باطل را به جاى حق معرفى نكنيد و در صورتى كه حقيقت را مىدانيد آن را پنهان
نكنيد (۴۲).و نماز را به پا داريد و زكات بدهيد و با ركوع روندگان به ركوع
رويد (۴۳).آيا مردم را به نيكى دعوت مىكنيد و فراموش مىكنيد كه خودتان هم

بايد آن را انجام دهيد؟ در صورتى كه شما كتاب دينى خود را مىخوانيد .آيا عقل
نداريد؟) (۴۴از صبر و نماز كمك بگيريد .اينكار ،كار دشوارى است ،جز براى
افرادى كه تكبر ندارند (۴۵).افراد فروتنى كه گمان مىكنند خداوندشان را ملقات
مىكنند و پيش او برگردانده مىشوند (۴۶).اى بنىاسرائيل ،نعمتم را كه به شما
دادم و شما را بر افراد جهان برترى دادم به ياد بياوريد (۴۷).و از روزى
بترسيد كه از كسى براى ديگرى كارى ساخته نيست و از كسى شفاعتى پذيرفته
نمىشود و از كسى تاوانى گرفته نمىشود و كمكى به آنها نخواهد شد(۴۸).
و وقتى را يادآورى كنيد كه شما را از آل فرعون نجات داديم كه شما را به
سختى عذاب مىكردند ،پسران شما را مىكشتند و دختران شما را زنده مىگذاشتند.
در اين كار آزمايشى بزرگ از طرف صاحباختيارتان وجود داشت (۴۹).و وقتى را به
ياد آوريد كه دريا را براى شما شكافتيم و شما را نجات داديم و آل فرعون را
غرق كرديم و شما غرق شدن آنها را نگاه مىكرديد (۵۰).و وقتى چهل شب با موسى
قرار گذاشتيم ،در غياب او گوساله را خداى خود گرفتيد .شما آدمهاى ظالمى
هستيد (۵۱).و شما را بعد از آن كار بخشيديم شايد سپاسگزارى كنيد (۵۲).و در
آن زمان به موسى كتاب و جداكننده حق و باطل داديم تا راه را بشناسيد (۵۳).و
وقتى كه موسى به قومش گفت :اى قوم من ،بهخاطر اينكه گوسالهپرستى كرديد به
خودتان ظلم كرديد ،بنابراين به سوى آفريننده خودتان برگرديد و يكديگر را
بكشيد ،اينكار در پيش آفريننده شما بهتر است .خداوند توبه شما را پذيرفت،
چون او توبهپذير مهربان است (۵۴).و وقتى كه گفتيد :اى موسى ،تا خدا را
آشكارا نبينيم به حرفهاى تو ايمان نمىآوريم .درنتيجه دچار صاعقه شديد در
حالىكه نگاه مىكرديد (۵۵).و شما را پس از مردنتان زنده كرديم تا سپاسگزارى
كنيد (۵۶).و ابر را سايبان شما قرار داديم و »من و سلوى« )دو نوع خوردنى( را
براى شما نازل كرديم .از خوردنىهاى پاكى كه روزى شما كرديم بخوريد .آنها به
ما ظلم نكردند ولى به خودشان ظلم كردند(۵۷).
و وقتى را يادآورى كن كه گفتيم :وارد اين شهر بشويد و از هر جاى آن و هرقدر
كه خواستيد بخوريد و سجدهكنان )با خضوع و خشوع( از دروازه آن وارد شويد و
بگوييدکه گناهان ما را ببخش ،تا گناهان شما را بيامرزيم ،و تعداد افراد
نيكوكار و نعمت آنها را زيادتر خواهيم كرد (۵۸).ولى ستمگران حرفى را كه به
آنها زده شده بود به حرف ديگرى تبديل كردند .بنابراين ما به سبب نافرمانى
آنها از آسمان عذابى بر ستمكاران نازل كرديم (۵۹).و زمانى كه موسى براى قومش
آب خواست ،به او گفتيم که با عصايت به سنگ بزن ،درنتيجه دوازده چشمه از آن
جارى شد .هر دستهاى محل آب خوردن خود را مىدانست .گفتيم :از روزى خدا بخوريد
و بنوشيد و در زمين فساد نكنيد (۶۰).و وقتى كه گفتيد :اى موسى ،ما نمىتوانيم
به يك جور غذا قانع باشيم ،خدايت را بخوان تا براى ما از آنچه زمين مىروياند
در بياورد از قبيل سبزى و خيار و سير و عدس و پياز .موسى گفت :آيا چيز خوب
را با چيز بد عوض مىكنيد؟ وارد شهرى شويد ،در آن هر چيزى كه مىخواهيد هست .و
داغ خوارى و فقر بر آنها زده شد و دچار خشم خدا شدند ،چون منكر آيات خدا
مىشدند و پيغمبران را به ناحق مىكشتند .اينكار به علت اين بود كه سركشى
كردند و آدمهاى متجاوزى بودند(۶۱).
مسلمانان و يهوديان و مسيحيان و صابئين ،به طور كلى كسانىكه به خدا و روز
آخرت ايمان داشته باشند و عمل صحيح و درست بكنند ،پاداششان پيش خداوندشان
محفوظ است ،نه ترسى دارند و نه غصهاى (۶۲).و وقتى از شما تعهد گرفتيم و كوه
را بالى سر شما برديم .و گفتيم :دستورهايى را كه به شما داديم با قدرت تمام
حفظ كنيد و آنچه در آن است بهخاطر داشته باشيد تا پرهيزکار شويد (۶۳).ولى
شما به پيمان خود پشت كرديد .اگر فضل و رحمت خدا نسبت به شما نبود حتما از
زيانكاران مىشديد (۶۴).حتما كسانى از خودتان را كه در روز شنبه تجاوز كردند
مىشناسيد كه به آنها گفتيم :ميمونهاى رانده شده باشيد (۶۵).آن را مجازاتى
قرار داديم كه درس عبرت براى كسانىكه در آن زمان و زمانهاى بعد از آنها
بودند و پندى براى افراد پرهيزکار باشد (۶۶).و زمانى كه موسى به قومش گفت که
خدا به شما دستور مىدهد كه گاوى بكشيد ،گفتند :آيا ما را مسخره مىكنى؟ موسى
گفت :به خدا پناه مىبرم از اينكه از افراد جاهل باشم (۶۷).گفتند :از خداوندت
بخواه كه مشخصات آن را براى ما بيان كند .موسى گفت :خدا مىگويد که آن گاوى

است كه نه از زايمان افتاده باشد نه بكر است .بلكه گاو ميانسالى بين اين دو
حال است .بنابراين دستورى را كه به شما داده مىشود انجام دهيد (۶۸).گفتند:
از خداوندت بپرس كه رنگ آن چطور است .موسى گفت :خدا مىگويد که گاوى است زرد
يكدست كه بينندگان را خوشحال مىكند(۶۹).
گفتند :از خداوندت بخواه كه براى ما بيان كند كه مشخصات آن گاو چيست ،چون
گاو براى ما اشتباه مىشود .اگر خدا بخواهد ما هدايت خواهيم شد (۷۰).موسى
گفت :خدا مىگويد گاوى است كه رام نيست كه زمين را شخم بزند يا زراعت را
آبيارى كند ،نقصى ندارد و لكهاى در آن نيست .گفتند :حال حقيقت را براى ما
آوردى .بنابراين آن گاو را كشتند و نزديك بود اين كار را نكنند (۷۱).و وقتى
كه كسى را كشتيد و كشتن آن را به گردن هم انداختيد ،در صورتىكه خدا چيزى را
كه پنهان مىكرديد آشكار مىكرد (۷۲).و گفتيم :پارهاى از آن را به بدن مقتول
بزنيد .خدا مردگان را اينطور زنده مىكند و آياتش را به شما نشان مىدهد شايد
درك كنيد (۷۳).بعد دلهاى شما سخت شد مثل سنگ يا سختتر از سنگ .در صورتى كه
از بعضى سنگها نهر روان مىشود و بعضى از آنها مىشكافند و آب از آن خارج
مىشود و بعضى از آنها از ترس خدا فرو مىريزند .خدا از كارهايى كه مىكنيد
غافل نيست (۷۴).آيا انتظار داريد به حرفهاى شما ايمان بياورند؟ در صورتى كه
عدهاى از آنها كلم خدا را مىشنيدند و بعد از اينكه آن را مىفهميدند معنى آن
را عوض مىكردند و مىدانستند چه كارى مىكنند (۷۵).وقتى افراد مسلمان و
باايمان را ملقات مىكنند مىگويند که ايمان آوردهايم ،و وقتى بعضى از آنها با
همفكران خود خلوت مىكنند مىگويند :آيا چيزهايى را كه خدا براى شما معلوم
كرده به آنها مىگوييد تا بهوسيله آن پيش صاحباختيارتان با شما بحث كنند؟ آيا
عقل نداريد؟! )(۷۶
آيا نمىدانند كه خداآنچه را پنهان مىكنند و آنچه را آشكار مىكنند مىداند؟)
 (۷۷عدهاى از آنها بىسوادند و از كتاب الهى چيزى جز تصورات و آرزوهاى خود
نمىدانند و فقط گمان مىكنند (۷۸).پس واى بر كسانىكه با دست خود كتاب
مىنويسند و مىگويند که اينها از جانب خدا است ،براى آنكه آن را به بهاى
ناچيزى بفروشند .پس واى بر آنها به سبب چيزهايى كه با دستشان نوشتند و واى
بر آنها از آنچه به دست مىآورند (۷۹).گفتند :هرگز جز چند روزى آتش جهنم به
ما نمىرسد .بگو :آيا از خدا تعهدى گرفتهايد؟ اگر گرفتهايد خدا هرگز خلف تعهد
خود كارى نمىكند ،يا ندانسته از قول خدا حرف مىزنيد؟) (۸۰بله هر كس كار بدى
بكند و گناهش او را احاطه كند اهل آتش جهنم است و هميشه در آن خواهد بود).
 (۸۱و كسانىكه ايمان داشته باشند و كار درست بكنند اهل بهشت هستند و هميشه
در آن خواهند بود (۸۲).و وقتى از بنىاسرائيل پيمان گرفتيم كه فقط خدا را
بندگى كنيد و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و تهيدستان نيكى كنيد و با
مردم با زبان خوش صحبت كنيد ،و نماز را به پا داريد و زكات بدهيد ،ولى بهجز
عده كمى همگى روى گردانديد و به پيمان خود پشت كرديد(۸۳).
و وقتى از شما پيمان گرفتيم كه خون يكديگر را نريزيد و يكديگر را از سرزمين
خود بيرون نكنيد ،شما پذيرفتيد و خودتان به آن شهادت مىدهيد (۸۴).اما شما
اينهايى هستيد كه يكديگر را مىكشيد و عدهاى از خودتان را از سرزمينشان بيرون
مىكنيد و بر ضد آنان به گناه و ظلم به هم كمك مىكنيد و اگر آنان را به اسيرى
پيش شما بياورند از آنان خونبها مىگيريد در صورتى كه بيرون كردن آنها بر شما
حرام است .آيا به قسمتى از كتاب ايمان مىآوريد و قسمتى را قبول نداريد؟
كسانى از شما كه چنين كارى كنند مجازاتشان در دنيا خوارى است و در آخرت به
دست شديدترين عذابها سپرده مىشوند و خدا از كارهايى كه مىكنيد غافل نيست).
 (۸۵چنين افرادى كسانى هستند كه به قيمت آخرت ،دنيا را خريدند .عذاب آنها
تخفيفى پيدا نمىكند و يارى هم نمىشوند (۸۶).ما به موسى كتاب )تورات( را
داديم و دنبال او پيغمبران را فرستاديم و به عيسى پسر مريم دليلهاى روشن
داديم و او را با روح پاك تاييد كرديم .آيا هر وقت پيغمبرى احكام و نظرهايى
برخلف دلخواه شما بياورد تكبر مىورزيد و عدهاى از آنها را به دروغگويى متهم
مىكنيد و عدهاى را مىكشيد؟) (۸۷گفتند :دلهاى ما در غلف است )قادر به درك
پيام خدا نيست( .نه اينطور نيست ،بلكه خدا به علت كفرشان آنها را از رحمت
خود دور ساخته ،درنتيجه عده كمى از آنها ايمان مىآورند(۸۸).

وقتى كتابى )قرآن( از جانب خدا براى آنها آمد كه تصديقكننده توراتى است كه
با ايشان است و آن را شناختند منكر آن شدند ،در صورتى كه قبل مىخواستند
بهوسيله آن بر افراد بىايمان پيروز شوند .پس رحمت خدا از كافرين دور باد).
 (۸۹خود را به بد چيزى فروختند كه از روى حسادت منكر چيزى شدند كه خدا از
فضل خودش بر هر يك از بندگانش كه بخواهد نازل مىكند .بنابراين دچار خشم
بيشتر الهى شدند .و براى كافران عذابى خواركننده وجود دارد (۹۰).و وقتى به
آنها گفته شود که به آنچه خدا نازل كرده ايمان بياوريد ،مىگويند که ما فقط
به آنچه بر ما )يهوديان( نازل شده ايمان مىآوريم ،و منكر غير از آن مىشوند
اگرچه آن حق باشد و آنچه را كه با ايشان است )كتاب الهى آنها( را تصديق
بكند .بگو :اگر به حرف خود ايمان داريد ،چرا پيغمبران خدا را كه از خودتان
بودند مىكشتيد؟! ) (۹۱موسى دليلهاى روشن براى شما آورد و شما بعد از رفتن او
به وعدهگاه ،گوساله را به خدايى گرفتيد و ستمكار بوديد (۹۲).و وقتى از شما
پيمان گرفتيم و كوه را بالى سر شما برديم كه توراتى را كه به شما داديم با
قوت )محكم( بگيريد و از آن اطاعت كنيد ،گفتند که شنيديم و نافرمانى كرديم ،و
به سبب كفرشان علقه به گوساله در دلشان جا گرفت .بگو :اگر ايمان واقعى داشته
باشيد متوجه مىشويد كه كارى كه ايمان غلط خودتان شما را به آن امر مىكند بد
چيزى است(۹۳).
بگو :اگر راست مىگوييد كه خانه آخرت )بهشت( فقط به شما اختصاص دارد و مردم
سهمى از آن ندارند ،آرزوى مرگ كنيد )تا زودتر به نعمتهاى بهشت برسيد( (۹۴).و
هرگز به علت كارهايى كه كردهاند آرزوى مرگ نمىكنند .خدا كسانى را كه ظلم
مىكنند خوب مىشناسد (۹۵).آنها را علقهمندتر از همه مردم حتى از مشركين به
زندگى دنيا مىيابى .هر يك از آنها دوست دارد كه هزار سال عمر كند .اگر اين
عمر هزار ساله را هم بكند ،او را از عذاب نجات نخواهد داد .خدا كارهايى را
كه مىكنند مىبيند (۹۶).بگو :كسىكه دشمن جبرئيل باشد )دشمن خداست( چون جبرئيل
قرآن را به فرمان خدا بر قلب تو نازل كرده كه كتابهاى قبل از خود را تصديق
مىكند و براى افراد باايمان نشاندهنده راه و بشارت است (۹۷).هر كس دشمن خدا
و فرشتگان و پيغمبران او و جبرئيل و ميكائيل باشد )كافر است( ،و خدا دشمن
كافران است (۹۸).مسلما آيات روشنى را بر تو نازل كرديم و فقط افراد خلفكار
منكر آن مىشوند (۹۹).آيا هر وقت عهدى بستند عدهاى از آنها آن را دور
مىاندازند؟ حقيقت اين است كه بيشتر آنها ايمان ندارند (۱۰۰).و وقتى رسولى از
طرف خدا براى آنها آمد كه آنچه را كه با ايشان است تصديق مىكرد عدهاى از اهل
كتاب ،كتاب خدا را پشتسرشان انداختند مثل اينكه از آن اطلعى ندارند(۱۰۱).
و از آنچه شيطانها در زمان فرمانروايى سليمان مىخواندند پيروى كردند.
سليمان كافر نشد ولى شيطانها كافر شدند .به مردم سحر ياد مىدادند .همينطور
از آنچه كه بر هاروت و ماروت دو فرشتهاى كه در بابل بودند نازل شده بود
پيروى مىكردند .آن دو به كسى سحر ياد نمىدادند مگر وقتى كه به او مىگفتند:
ما وسيله آزمايش هستيم ،پس كافر نشو .مردم از آنها چيزى را ياد مىگرفتند كه
بين مرد و زنش جدايى مىانداخت .آنها با آن به كسى جز با خواست خدا ضرر
نمىزدند و چيزهايى را ياد مىگرفتند كه ضرر و نفعى به آنها نمىرساند و
مىدانستند كسىكه خريدار آن باشد در آخرت بهرهاى ندارد .خود را به بد چيزى
فروختند ،كاش حقيقت را مىدانستند (۱۰۲).اگر آنها ايمان مىآوردند و پرهيزکار
مىشدند ،مىدانستند پاداشى كه پيش خدا است از هر چيزى بهتر است (۱۰۳).اى
افراد باايمان ،نگوييد :راعنا )ما را مراعات كن( ،بلكه بگوييد :به ما نگاه
كن .و اين دستور را بشنويد و به كار بنديد .كسانىكه اين كار را نكنند عذاب
پردردى دارند (۱۰۴).كفار اهل كتاب و مشركين دوست ندارند كه خيرى از
خداوندتان به شما برسد ،در صورتى كه خدا هر كسى را كه بخواهد به رحمت خودش
اختصاص مىدهد .خدا صاحب فضل بزرگ است(۱۰۵).
هر آيهاى را كه نسخ كنيم يا از خاطرها ببريم ،بهتر از آن يا مانند آن را
مىآوريم .آيا نمىدانى كه خدا به هر كارى قادر است؟) (۱۰۶آيا نمىدانى كه
فرمانروايى آسمانها و زمين متعلق به خدا است و غير از خدا يار و ياورى

نداريد؟) (۱۰۷آيا مىخواهيد از رسولتان چيزى بخواهيد ،همانطور كه قبل از موسى
خواسته شد؟ هر كس ايمان را با كفر عوض كند راه راست را گم كرده است(۱۰۸).
عده زيادى از اهل كتاب پس از اينكه حقيقت براى آنها معلوم شد ،بهخاطر حسادتى
كه در دلشان است ،دوست دارند كه شما را بعد از اينكه ايمان آورديد به كفر
برگردانند .پس آنها را عفو كنيد و آنها را ببخشيد تا خدا دستورش را صادر كند
چون خدا قادر به هر كارى است (۱۰۹).و نماز را بهپا داريد و زكات بدهيد ،و هر
كار خيرى كه براى خود مىكنيد آن را نزد خدا مىيابيد ،چون خدا كارهايى را كه
مىكنيد مىبيند (۱۱۰).و گفتند :فقط يهوديان و عيسويان وارد بهشت مىشوند .اين
آرزوى آنها است .بگو :اگر راست مىگوييد دليلتان را بياوريد (۱۱۱).آرى ،هر كس
خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد پاداشش پيش خداوندش محفوظ است ،نه ترسى
دارد و نه غصهاى(۱۱۲).
يهوديان گفتند :عيسويان راهشان درست نيست .و عيسويان گفتند :يهوديان راهشان
درست نيست .در صورتى كه آنها كتاب دينى خود را مىخوانند .تمام افراد نادان
هم عين حرف آنان را مىزنند .خدا روز قيامت بين آنها درباره چيزى كه در آن
اختلف نظر داشتند حكم مىكند (۱۱۳).چه كسى ظالمتر از كسى است كه از ذكر نام
خدا در مساجد جلوگيرى و سعى در خرابى آنها مىكند .چنين افرادى حق ندارند
وارد مساجد شوند مگر با ترس .آنها در دنيا خوار خواهند شد و در آخرت عذاب
بزرگى دارند (۱۱۴).مشرق و مغرب مال خدا است .پس به هر طرف رو كنيد خدا همان
طرف است .خدا وسعتدهنده دانا است (۱۱۵).گفتند :خدا فرزندى دارد .او از
اينكار بركنار است .هر چه در آسمانها و زمين است مال او است .همه مطيع او
هستند (۱۱۶).پديدآورنده آسمانها و زمين است ،وقتى تصميم به كارى بگيرد فقط
مىگويد که اينطور بشو ،همانطور مىشود (۱۱۷).افراد نادان مىگويند :چرا خدا با
ما صحبت نمىكند يا آيهاى )معجزهاى( براى ما نمىآيد؟ كسانى هم كه قبل از آنها
بودند عين همين حرف را مىزدند .نظرشان شبيه هم است ،ما آيات را براى افرادى
كه يقين دارند بيان كردهايم (۱۱۸).ما تو را به حق براى مژدهدادن و ترساندن
)درباره نتيجه كارهايشان( فرستاديم .درباره اهل جهنم از تو بازخواست نمىشود.
)(۱۱۹
تا از آيين يهودىها و عيسوىها پيروى نكنى ،هرگز از تو راضى نمىشوند .بگو:
هدايت واقعى هدايت خدا است .اگر بعد از اينكه علم براى تو حاصل شد از دلخواه
آنها پيروى كنى ،در مقابل خدا هيچ يار و ياورى نخواهى داشت (۱۲۰).كسانىكه به
آنها كتاب داديم و آنطور كه حق خواندن آن است آن را مىخوانند به درستى قرآن
ايمان دارند .كسانىكه منكر آن شوند زيانكارند (۱۲۱).اى بنىاسرائيل ،نعمتى را
كه به شما دادم و شما را بر جهانيان برترى دادم به ياد داشته باشيد (۱۲۲).و
از روزى بترسيد كه كسى ذرهاى جزاى كسى را نمىدهد و از كسى تاوانى پذيرفته
نمىشود و شفاعتى براى كسى فايدهاى ندارد و يارى هم نمىشوند (۱۲۳).و وقتى
خداوند ابراهيم را با كلماتى امتحان كرد و او تمام آنها را به جا آورد،
خداوند گفت :من تو را امام )رهبر و پيشواى( مردم مىسازم .ابراهيم گفت :آيا
از نسل من هم كسى امام مىشود؟ خدا گفت :عهد من شامل كسانىكه ظلم مىكنند
نمىشود (۱۲۴).و وقتى كه خانه كعبه را براى مردم ،محل اجتماع و امنيت قرار
داديم ،گفتيم :از محل اقامت ابراهيم نمازگاه بسازيد .با ابراهيم و اسماعيل
قرار گذاشتيم كه خانه مرا براى طوافكنندگان و كسانىكه براى عبادت در آن
مىمانند و ركوع و سجودكنندگان پاك سازيد (۱۲۵).و وقتى را يادآورى كن كه
ابراهيم گفت :خداوندا ،اين سرزمين را امن ساز و هر كس از مردم آن را كه به
خدا و روز آخرت ايمان آورد از محصولت آن بهرهمند ساز .خدا گفت :كسىكه كافر
شود مدت كمى او را بهرهمند مىسازم بعد او را در آتش جهنم بيچاره مىكنم .جهنم
بد جايى است(۱۲۶).
و زمانى كه ابراهيم و اسماعيل پايههاى خانه كعبه را بال بردند ،گفتند:
خداوندا از ما بپذير ،چون تو شنونده دانايى (۱۲۷).خداوندا ،ما دو نفر را
تسليم خود ساز و از نسل ما امتى بوجود آور كه تسليم تو باشند و آداب
عبادتمان را به ما نشان بده و توبه ما را بپذير چون تو توبهپذير مهربان
هستى (۱۲۸).خداوندا ،در بين آنها رسولى از خودشان برانگيز كه آيات تو را
برآنها بخواند و به آنها كتاب و حكمت بياموزد و آنها را پاك سازد .چون تو

توانا و حكيم هستى (۱۲۹).چه كسى جز آدم كم عقل از آيين ابراهيم روگردان است؟
ما ابراهيم را در دنيا برگزيديم و او در آخرت از درستكاران است (۱۳۰).هنگامى
كه خداوند ابراهيم به او گفت که تسليم شو ،ابراهيم گفت :تسليم صاحباختيار
همه مردم جهان شدم (۱۳۱).ابراهيم و يعقوب فرزندانشان را به اسلم )تسليم خدا
بودن( سفارش كردند و گفتند :فرزندانم خدا براى شما اين دين را انتخاب كرده
بنابراين جز در حال تسليم خدا بودن )مسلمانى( از دنيا نرويد (۱۳۲).يا وقتى
كه مرگ يعقوب فرا رسيد شاهد بوديد؟ وقتى به فرزندانش گفت :بعد از من بندگى
چه كسى را مىكنيد؟ گفتند :خداى واحد را كه معبود تو و پدرانت ابراهيم و
اسماعيل و اسحاق است بندگى مىكنيم ،و ما تسليم او )مسلمان( هستيم (۱۳۳).آنها
عدهاى بودند كه از دنيا رفتند ،هر كارى كردند مال خودشان است و آنچه شما
مىكنيد مال شما است و درباره كارهايى كه آنها مىكردند از شما بازخواست
نمىشود(۱۳۴).
گفتند :يهودى يا عيسوى باشيد تا هدايت شويد .بگو :بلكه آيين ابراهيم
يكتاپرست براى هدايت كافى است .او مشرك نبود (۱۳۵).بگوييد :ما به خدا و آنچه
به ما نازل شده )يعنى قرآن( و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و
فرزندانش نازل شده و آنچه به موسى و عيسى داده شده )يعنى به تورات و انجيل(
و آنچه به پيغمبران از خداوندشان داده شده ايمان داريم ،فرقى بين هيچكدام
آنها نمىگذاريم و ما تسليم خدا هستيم (۱۳۶).اگر آنها هم به آنچه شما ايمان
داريد ايمان آوردند ،هدايت شدهاند و اگر رو گرداندند ،فقط قصد مخالفت و
جدايى دارند .خدا تو را از آسيب آنها حفظ مىكند .او شنوا و دانا است(۱۳۷).
اسلم دين خدايى است ،چه دينى بهتر از دين خدا )يعنى تسليم دستورهاى خدا
بودن( است و ما او را بندگى مىكنيم (۱۳۸).بگو :آيا درباره خدا با ما بگومگو
مىكنيد؟ در حالىكه او خداوند ما و شما است .كارهاى ما مال ما و كارهاى شما
مال شما است )هر كس مسؤول اعمال خودش است( و ما دين را براى او خالص مىكنيم.
) (۱۳۹يا مىگوييد :ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندانش يهودى يا
عيسوى بودند .بگو :شما بهتر مىدانيد يا خدا؟ و چه كسى ظالمتر از كسى است كه
شهادتى را كه از خدا دارد پنهان مىكند؟ خدا از كارهايى كه مىكنيد غافل نيست.
) (۱۴۰آنها عدهاى بودند كه از دنيا رفتند ،هر كارى كه كردند مال خودشان است
و كارهايى كه شما مىكنيد مال شما است و درباره كارهايى كه آنها مىكردند از
شما بازخواست نمىشود(۱۴۱).
مردم كم عقل خواهند گفت :چه چيزى آنها را از قبلهاى كه بر آن بودند رو
گردان كرد؟ بگو :مشرق و مغرب مال خدا است ،هر كس را كه بخواهد به راه راست
هدايت مىكند (۱۴۲).به اين ترتيب شما را امت ميانه قرار داديم تا بر مردم
شاهد باشيد و پيغمبر هم شاهد بر شما باشد .قبلهاى را كه بر آن بودى فقط براى
اين قرار داديم كه كسى را كه از پيغمبر پيروى مىكند از كسىكه عقب گرد مىكند
تشخيص دهيم .اين كار براى افرادى غير از آنهايى كه خدا هدايتشان كرده سخت
است .سزاوار خدا نيست كه ايمان شما را از بين ببرد ،چون خدا نسبت به مردم
رئوف و مهربان است (۱۴۳).چرخاندن صورتت را در آسمان مىبينيم ،بنابراين تو را
به طرف قبلهاى كه مىپسندى برمىگردانيم .بنابراين صورتت را به طرف مسجدالحرام
برگردان ،و شما هر جا كه بوديد صورتتان را به طرف آن برگردانيد .كسانىكه به
آنها كتاب الهى داده شده مىدانند كه آن حق و از طرف خداوندشان مىباشد و او
از كارهايى كه مىكنند غافل نيست (۱۴۴).اگر هر معجزهاى براى اهل كتاب بياورى
از قبله تو پيروى نمىكنند و تو هم پيرو قبله آنها نيستى .بعضى از آنها هم
پيرو قبله ديگران نيستند .اگر بعد از اينكه علم براى تو حاصل شد از دلخواه
آنها پيروى كنى از ستمگران خواهى بود(۱۴۵).
كسانىكه به آنها كتاب دادهايم پيغمبر را مىشناسند همانطور كه بچههاى خود را
مىشناسند .عدهاى از آنها حق را پنهان مىكنند در صورتى كه آن را مىدانند).
 (۱۴۶حق از جانب خداوند تو است ،بنابراين از كسانىكه دچار شك هستند نباش).
 (۱۴۷هر كسى قبلهاى دارد كه رو به سوى آن مىكند ،بنابراين در كارهاى خير با
هم مسابقه بدهيد .هر جا كه باشيد خدا همه شما را )براى حسابرسى( مىآورد چون
خدا قادر به هر كارى است (۱۴۸).از هر جا بيرون رفتى صورتت را به طرف
مسجدالحرام برگردان چون اينكار حق و از جانب خداوند تو است و خدا از كارهايى

كه مىكنيد غافل نيست (۱۴۹).و از هر جا بيرون رفتى صورتت را به طرف
مسجدالحرام برگردان و هر جا بوديد صورتتان را به طرف مسجدالحرام برگردانيد
تا غير از ستمگران ،مردم دليلى عليه شما نداشته باشند .بنابراين از آنها
نترسيد و از من بترسيد تا نعمت خودم را بر شما كامل كنم تا هدايت شويد(۱۵۰).
همانطور كه براى شما رسولى از خودتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما بخواند
و شما را پاك سازد و به شما كتاب و حكمت بياموزد و به شما چيزهايى را كه
نمىدانستيد ياد بدهد (۱۵۱).بنابراين مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و
سپاسگزارى مرا بكنيد و ناسپاسى نكنيد (۱۵۲).اى افراد باايمان ،از صبر و نماز
كمك بخواهيد چون خدا با افراد صبور است(۱۵۳).
به كسىكه در راه خدا كشته شده مرده نگوييد ،بلكه آنها زنده هستند وليکن شما
توجه نداريد (۱۵۴).و حتما شما را با چيزى از قبيل ترس و گرسنگى و كم كردن از
مال و جان و محصولت امتحان مىكنيم .در اين امتحان به افراد صبور مژده بده).
 (۱۵۵افرادى كه وقتى مصيبتى به آنها رسيد مىگويند :ما مال خدا هستيم و به
سوى او برمىگرديم (۱۵۶).درود و رحمت خداوندشان بر چنين افرادى است و اينها
راه صحيح را شناختهاند (۱۵۷).صفا و مروه از شعائر خدا است .بنابراين كسىكه
حج خانه كعبه كند يا عمره بهجا آورد اشكالى ندارد كه آنها را طواف كند.
كسىكه ميل به كار خير دارد خدا قدرشناس و دانا است (۱۵۸).كسانىكه دليل روشن
و راهنمايىهايى را كه ما نازل كرديم ،بعد از اينكه آن را براى مردم در كتاب
بيان كرديم ،كتمان مىكنند )به مردم نمىگويند( كسانى هستند كه خدا و
لعنتكنندگان آنها را لعنت مىكنند (۱۵۹).مگر كسانىكه توبه كردند و كارهايشان
را اصلح كردند و حقايق را براى مردم بيان كردند ،من توبه آنها را مىپذيرم.
من توبهپذير مهربان هستم (۱۶۰).اما كسانىكه حقايق را پوشاندند و در اين حال
مردند كسانى هستند كه لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنها است(۱۶۱).
هميشه در اين لعنت هستند و عذاب آنها تخفيف داده نمىشود و به آنها مهلتى هم
داده نمىشود (۱۶۲).معبود شما معبودى واحد است .معبودى )كسىكه در مقابل او
احساس يا ابراز كوچكى كنيد و بدون چون و چرا از دستورهاى او پيروى كنيد( غير
از او كه بخشنده و مهربان است وجود ندارد(۱۶۳).
در خلقت آسمانها و زمين ،و آمد و شد شب و روز ،و حركت كشتى در دريا با سودى
كه به مردم مىرساند ،و بارانى كه خدا از آسمان نازل مىكند و بهوسيله آن زمين
را پس از مردنش زنده مىنمايد ،و جاندارانى كه در زمين پخش كرده ،و حركت
بادها و ابرهاى مسخر بين آسمان و زمين آياتى )نشانههايى( براى افراد عاقل
وجود دارد (۱۶۴).عدهاى از مردم غير از خدا ،مانندهايى براى خدا مىگيرند و
همانطور كه خدا را دوست دارند آنها را دوست دارند .ولى افراد باايمان
بيشترين علقه را به خدا دارند .اگر كسانىكه ظلم مىكنند آن وقتى را ببينند كه
عذاب مىبينند ،متوجه مىشوند كه تمام قدرت متعلق به خداست و عذاب خدا شديد
است (۱۶۵).وقتى رهبرانى كه از آنها پيروى مىشد عذاب را ببينند و اسباب و
وسايل قطع شود از پيروان خود بيزارى مىجويند (۱۶۶).پيروان مىگويند :اگر فرصت
دوبارهاى به ما داده شود از رهبران خود بيزارى مىجوييم همانطور كه آنها از
ما بيزارى جستند .خدا اعمالشان را كه باعث حسرت آنها است اينطور به آنها
نشان مىدهد ولى آنها نمىتوانند از آتش جهنم خارج شوند (۱۶۷).اى مردم ،از
آنچه در زمين حلل و پاك است بخوريد و از گامهاى شيطان پيروى نكنيد ،چون
شيطان دشمن آشكار شما است (۱۶۸).شيطان شما را به كارهاى بد و زشت دعوت مىكند
و به شما دستور مىدهد كه چيزى را كه نمىدانيد از قول خدا بگوييد(۱۶۹).
وقتى به آنها گفته شود که از آنچه خدا نازل كرده )از كتاب الهى( پيروى
كنيد ،مىگويند :ما از آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم پيروى مىكنيم .اگر چه
پدرانشان حقيقت را نشناخته و هدايت نشده باشند (۱۷۰).وضع دعوت افراد كافر
مثل وضع كسى است كه به حيوانى كه جز صدا و ندايى نمىشنود بانگ بزند .آنها كر
و لل و كورند و قدرت درك و فهم ندارند (۱۷۱).اى افراد باايمان ،اگر بندگى
خدا را مىكنيد از خوردنىهاى پاكى كه روزى شما كردهايم بخوريد و سپاس خدا را
به جا آوريد (۱۷۲).خداوند فقط حيوان مرده و خون و گوشت خوك و آنچه را كه به
نامى غير از نام خدا سر بريده شده باشد بر شما حرام كرده .كسىكه ناچار شد،
بدون علقهمندى و زيادهروى ،از آن بخورد اشكالى ندارد و گناهی بر او نيست.

چون خدا آمرزنده مهربان است (۱۷۳).كسانىكه كتابى را كه خدا نازل كرده كتمان
مىكنند )به مردم نمىگويند( و آن را به بهاى ناچيزى مىفروشند ،كسانى هستند كه
فقط آتش به شكم خود مىفرستند .خدا روز قيامت با آنها صحبتى نمىكند و پاكشان
نمىسازد و عذاب پردردى دارند (۱۷۴).آنها گمراهى را به قيمت هدايت و عذاب را
به قيمت آمرزش خريدند .آنها در مقابل آتش جهنم چه صبرى دارند؟!) (۱۷۵اينكار
بهخاطر اين است كه خدا كتاب را به حق نازل كرده و كسانىكه درباره كتاب دچار
اختلف شدند مخالفت زيادى با حق دارند(۱۷۶).
نيكى آن نيست كه صورتتان را به طرف مشرق يا مغرب برگردانيد ،بلكه نيكوكار
كسى است كه به خدا و روز آخرت و فرشتگان و كتاب و پيغمبران ايمان بياورد و
مال را ،با وجود علقه به آن ،به خويشان و يتيمان و تهيدستان و در راه
ماندگان و درخواستكنندگان و آزادكردن بردگان بدهد و نماز را به پا دارد و
زكات بدهد و وقتى عهدى بست به آن وفا كند و در سختىها و ضررها و موقع جنگ
صبور باشد .چنين افرادى راست گفتهاند و پرهيزکار هستند (۱۷۷).اى افراد
باايمان ،درباره كشتهشدگان ،قصاص بر شما واجب شد ،آزاد در مقابل آزاد ،بنده
در مقابل بنده ،زن در مقابل زن .هر كس كه برادرش )ولى دم( مقدارى گذشت كرد
بايد از آن به خوبى پيروى كند و خونبها را به خوبى به او بپردازد .اين تخفيف
و لطفى از طرف خداوند شما است .كسىكه بعد از آن تعدى كرد عذاب دردناكى دارد.
) (۱۷۸اى افراد عاقل ،در قصاص براى شما زندگى وجود دارد تا مسلط بر نفس
شويد (۱۷۹).وقتى مرگ يكى از شما فرا رسيد ،اگر مالى از او باقى بماند ،وصيتى
به نفع پدر و مادر و نزديكانش به طرز خوب بر او واجب است .اين وظيفه افراد
باايمان است (۱۸۰).كسىكه وصيت را پس از اينكه شنيد تغيير بدهد گناهش به عهده
كسانى است كه آن را تغيير دادهاند .چون خدا شنونده و دانا است(۱۸۱).
كسىكه از انحراف وصيتكننده يا از گناه او بترسد و بين كسانى را كه ارث
مىبرند اصلح كند ،گناهى نكرده است .چون خدا آمرزنده مهربان است (۱۸۲).اى
افراد باايمان ،روزه بر شما واجب شد همانطور كه بر كسانىكه قبل از شما بودند
واجب شده بود تا شايد مسلط بر نفس شويد (۱۸۳).روزه ،روزهاى معلومى است .كسى
از شما كه مريض يا در حين سفر باشد به جاى آن از روزهاى ديگر روزه بگيرد و
بر كسانىكه توانايى دارند كفاره )جريمه( آن سير كردن يك تهيدست است .كسىكه
ميل به نيكى داشت براى او خوب است و اگر توجه داشته باشيد مىدانيد كه روزه
گرفتن براى شما بهتر است (۱۸۴).ماه رمضان ماهى است كه قرآن كه راهنماى مردم
و دليل روشنى از هدايت و جداكننده حق و باطل است در آن نازل شده .بنابراين
هر كس از شما به اين ماه رسيد بايد روزه بگيرد و كسىكه مريض يا در حال سفر
باشد در روزهاى ديگر به جاى آن روزه بگيرد .خدا براى شما آسانى مىخواهد و
سختى نمىخواهد و براى اينكه عده روزهاى روزه را كامل كنيد و )فقط( خدا را
بزرگ شماريد ،چون اوست كه شما را هدايت كرده ،تا از سپاسگزاران باشيد(۱۸۵).
وقتى بندگان من درباره من از تو سؤال مىكنند ،من به ايشان نزديكم .دعاى
دعاكننده را وقتى مرا به كمك بخواند اجابت مىكنم .پس آنها بايد دستورها و
نظرهاى مرا قبول كنند و به من ايمان بياورند تا هدايت شوند(۱۸۶).
شبهاى ماه رمضان همخوابگى با زنانتان براى شما حلل شده ،آنها لباس شما
هستند و شما لباس آنها .خدا مىدانست كه شما به خودتان خيانت مىكنيد،
بنابراين توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت .پس حال با آنها همخوابگى كنيد
و دنبال آنچه خدا براى شما مقرر كرده برويد و بخوريد و بنوشيد تا اينكه خط
سفيد از خط سياه سپيدهدم براى شما آشكار شود ،بعد روزه را ادامه داده و تا
شب كامل كنيد .اگر براى عبادت در مسجد به سر مىبريد شبها هم با زنانتان
همخوابگى نكنيد .اين حدود احكام خداوند است ،به آن نزديك نشويد ،خدا آياتش
را اينطور براى مردم بيان مىكند شايد مسلط بر نفس خود شوند (۱۸۷).مال همديگر
را به ناحق نخوريد ،و مقدارى از آنها را به قاضىها ندهيد تا قسمتى از مال
مردم را به گناه بخوريد ،در صورتى كه مىدانيد كه مال شما نيست (۱۸۸).درباره
هللهاى ماه از تو سؤال مىكنند .بگو :آن تقويمى براى مردم و تعيين زمان حج
است .نيكى آن نيست كه از پشت وارد خانه شويد .نيكوكار كسى است كه متقى )مسلط
بر نفس خود( باشد .از در خانه وارد خانه شويد و از نافرمانى خدا بترسيد تا

رستگار شويد (۱۸۹).و در راه خدا با كسانىكه با شما مىجنگند ،بجنگيد ولى تعدى
)تجاوز( نكنيد .چون خدا افرادى را كه تجاوز مىكنند دوست ندارد(۱۹۰).
كسانى را كه با شما مىجنگند هر كجا پيدا كرديد بكشيد و آنها را از جايى كه
شما را بيرون كردند ،بيرون كنيد .توطئه از آدمكشى بدتر است .و با آنها در
مسجدالحرام تا موقعى كه با شما در آن جنگ نكنند ،نجنگيد .اگر با شما جنگيدند
آنها را بكشيد ،مجازات كافرين اين است (۱۹۱).اگر از جنگ دست برداشتند خدا
بخشنده مهربان است )شما هم ببخشيد( (۱۹۲).و با آنها بجنگيد تا توطئهاى باقى
نماند و دين مخصوص خدا شود .اگر دست برداشتند بدانيد كه تجاوز فقط بر
ستمكاران جايز است (۱۹۳).ماه حرام در مقابل ماه حرام است و حرامها قصاص
دارد .اگر كسى به شما تعدى كرد همانطور كه به شما تعدى كرده به او تعدى كنيد
و از نافرمانى خدا بترسيد و بدانيد كه خدا با پرهيزکاران است (۱۹۴).در راه
خدا خرج كنيد و با دست خودتان خود را به هلكت نيندازيد و نيكى كنيد چون خدا
نيكوكاران را دوست دارد (۱۹۵).حج و عمره را براى خدا كامل كنيد .و اگر از
حجكردن شما جلوگيرى شد تا آنجا كه امكان دارد قربانى كنيد و سرتان را
نتراشيد تا وقتى که قربانى به محل خودش برسد .اگر كسى از شما مريض و يا سرش
دچار ناراحتى بود ،كفاره آن روزه يا صدقه يا قربانى است .و وقتى امنيت پيدا
كرديد ،كسىكه از عمره به حج دست يافت تا آنجا كه ميسر است قربانى كند .كسىكه
قربانى نكرد سه روز در حج و هفت روز بعد از برگشت از حج روزه بگيرد .اين ده
روز كامل است .اين براى كسى است كه خانوادهاش اهل مسجدالحرام نباشد .از
نافرمانى خدا بترسيد و بدانيد مجازاتى كه خدا مىكند بسيار شديد است(۱۹۶).
حج در ماههاى معلومى است .كسىكه حج را در اين ماهها به جا مىآورد بداند كه
در حج همخوابگى با زنان و نافرمانى )از دستورهاى خدا( و بگومگو جايز نيست.
خدا هر كار خوبى را كه بكنيد مىداند .توشه برداريد ،كه بهترين توشه تقوى
)تسلط بر نفس و پيروى از دستورهاى خدا( است .اى افراد عاقل ،از نافرمانى من
بپرهيزيد (۱۹۷).بر شما گناهى نيست كه دنبال فضل خداوندتان )خريد و فروش و
تجارت( برويد ،چون از عرفات برگشتيد ،خدا را در مشعرالحرام ياد كنيد ،و به
ياد او باشيد چنانكه او هدايتتان كرد ،در صورتى كه قبل از گمراهان بوديد).
 (۱۹۸و از جايى برگرديد كه مردم برمىگردند ،و از خدا طلب آمرزش كنيد چون خدا
آمرزنده مهربان است (۱۹۹).وقتى آداب حج را بهجا آورديد ،خدا را همانطور كه
پدرانتان را ياد مىكنيد يا بيشتر از آن ياد كنيد .عدهاى از مردم مىگويند که
خداوندا ،در دنيا وضع خوبى به ما بده ،چنين افرادى در آخرت نصيبى ندارند).
 (۲۰۰و عدهاى از آنها مىگويند خداوندا ،در دنيا و آخرت وضع خوبى به ما بده و
ما را از عذاب آتش جهنم حفظ نما (۲۰۱).آنها بهرهاى از آنچه كردهاند دارند.
حسابرسى خدا سريع است(۲۰۲).
خدا را در روزهاى معينى )در ايام حج( ياد كنيد كسىكه دو روز جلو بيندازد
گناهى ندارد و كسى هم كه عقب بيندازد گناهى ندارد ،البته براى كسىكه
پرهيزکار باشد .از نافرمانى دستورهاى خدا حذر كنيد و بدانيد كه شما پيش او
جمعآورى خواهيد شد (۲۰۳).از مردم كسى وجود دارد كه سخنش درباره زندگى دنيا
تو را به تعجب وا مىدارد و خدا را در مورد آنچه در دلش مىباشد گواه مىگيرد
در صورتى كه او سرسختترين دشمن است (۲۰۴).وقتى از پيش تو برود )يا به رياست
برسد( در فساد كردن در زمين كوشش مىكند و زراعت و نسل را از بين مىبرد .خدا
فساد را دوست ندارد (۲۰۵).وقتى به او گفته شود از خدا بترس ،تكبر او را
بيشتر به گناه وا مىدارد .جهنم براى او كافى است ،جهنم بد جايى است (۲۰۶).در
صورتى كه عدهاى از مردم جان خود را در راه كسب رضاى خدا مىدهند و خدا نسبت
به بندگانش مهربان است (۲۰۷).اى افراد باايمان ،همگى تسليم فرمان خدا شويد و
از راه شيطان پيروى نكنيد چون او دشمن آشكار شما است (۲۰۸).اگر بعد از اينكه
دليل روشن براى شما آمد دچار لغزش شديد ،بدانيد كه خدا توانا و حكيم است).
 (۲۰۹آيا انتظار دارند كه خدا و فرشتگان در سايهبانى از ابر پيش آنها بيايند
و كار تمام شود؟! همه كارها به خدا برگردانده مىشود(۲۱۰).

از بنىاسرائيل بپرس چه مقدار آيات روشن به آنها داديم؟ كسىكه نعمت خدا
)دستور خدا( را بعد از اينكه براى او آمد تغيير دهد ،بداند كه مجازات خدا
شديد است (۲۱۱).براى افراد بىايمان زندگى دنيا زينت داده شده و افراد
باايمان را مسخره مىكنند .در صورتى كه روز قيامت افراد پرهيزکار از آنها
بالتر هستند .خدا به هر كس كه بخواهد بدون حساب روزى مىدهد (۲۱۲).مردم امت
واحدى بودند .خدا پيغمبران را براى بشارت دادن و بيم دادن فرستاد و كتاب را
به حق به آنها نازل كرد تا بين مردم در مواردى كه اختلف داشتند حكم كند.
كسانىكه به آنها كتاب داده شده بود ،بعد از اينكه دليل روشن براى آنها آمد،
فقط از روى حسادت و تجاوز درباره آن دچار اختلف شدند .خدا افراد باايمان را
در مورد حقى كه در آن اختلف نظر داشتند مطابق قانون خود هدايت كرد .خدا هر
كس را كه بخواهد به راه راست هدايت مىكند (۲۱۳).آيا خيال كرديد كه وارد بهشت
مىشويد ،در صورتى كه هنوز امتحانى كه از افراد قبل از شما شده بود از شما
نشده؟ آنها دچار سختى و رنج شدند و متزلزل گشتند به طورى كه حتى پيغمبر و
افرادى كه با او بودند گفتند :پس يارى خدا كى خواهد بود؟ آگاه باشيد كه يارى
خدا نزديك است (۲۱۴).از تو مىپرسند که چه چيزى انفاق كنند؟ بگو :هر چيز خوبى
كه انفاق مىكنيد اختصاص به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و تهيدستان و
درراهماندگان دارد .هر كار خوبى كه بكنيد خدا آن را مىداند(۲۱۵).
جنگ بر شما واجب شده در صورتى كه شما از آن بدتان مىآيد .ولى خيلى چيزها
است كه شما از آن بدتان مىآيد در صورتى كه به نفع شما است و خيلى از چيزها
است كه شما دوست داريد در صورتى كه به ضرر شما است .خدا مىداند ولى شما
نمىدانيد (۲۱۶).از تو درباره جنگ در ماه حرام مىپرسند .بگو :جنگ در ماه حرام
گناه بزرگى است ،در حالىكه گناه جلوگيرى از راه خدا و كفر به او و
مسجدالحرام و بيرون كردن اهل آن از آن بزرگتر است .فتنه از قتل بدتر است.
دائما با شما مىجنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند .كسانى از
شما كه از دينشان برگردند و در حال كفر بميرند كسانى هستند كه اعمالشان در
دنيا و آخرت از بين رفته است و اهل جهنم هستند و هميشه در آن خواهند بود).
 (۲۱۷مسلمانان و مهاجران و مجاهدان راه خدا اميد رحمت خدا را دارند و خدا
آمرزنده و مهربان است (۲۱۸).درباره شراب و قمار از تو سؤال مىكنند .بگو :در
آنها گناه بزرگى وجود دارد و منفعتهايى هم براى مردم دارد ولى گناه آنها
بزرگتر از نفع آنها است .از تو مىپرسند که چه چيزى انفاق كنند؟ بگو :آنچه را
كه بيشتر از مخارج زندگى است .خدا اينطور آيات را براى شما بيان مىكند شايد
شما درباره دنيا و آخرت فكر كنيد(۲۱۹).
از تو درباره يتيمان سؤال مىكنند ،بگو :اصلح كار آنها بهتر است و اگر با
آنها معاشرت كنيد برادران شما هستند .خدا افراد خرابكار و اصلحكنندگان را
مىشناسد .اگر خدا مىخواست شما را دچار زحمت مىكرد ،چون خدا توانا و حكيم
است (۲۲۰).با زنان مشرك تا ايمان نياورند ازدواج نكنيد ،بدون شك ازدواج با
كنيز باايمان بهتر از ازدواج با زن مشرك است ،اگر چه دل شما را ببرد و به
مردان مشرك تا وقتى ايمان نياورند زن ندهيد .مسلما بنده باايمان بهتر از مرد
مشرك است ،اگر چه او باعث تعجب شما شود .آنها افراد را به آتش جهنم دعوت
مىكنند و خدا با قوانين خود شما را به بهشت و آمرزش دعوت مىكند و آياتش را
براى مردم بيان مىكند تا متوجه شوند (۲۲۱).درباره قاعدگى زنان از تو سؤال
مىكنند ،بگو :آن ناراحتكننده است ،در زمان حيض )قاعدگى( از زنان كنارهجويى
كنيد و تا وقتى كه پاك نشوند با آنها همخوابگى نكنيد ،وقتى هم كه پاك شدند
از جايى كه خدا به شما دستور داده با آنها همخوابگى كنيد )نه از جاى ديگر(.
چون خدا توبهكنندگان و پاكان را دوست دارد (۲۲۲).زنان شما كشتزار شما هستند
)برايتان فرزند مىآورند( .هر وقت كه خواستيد وارد كشتزار خود شويد و براى
خود كار صحيح بكنيد و از نافرمانى خدا بترسيد و بدانيد كه او را ملقات
مىكنيد و به افراد باايمان مژده بده (۲۲۳).نام خدا را دستاويز قسمهاى خود
قرار ندهيد كه نيكى نكنيد و پرهيزکار نباشيد و بين مردم را اصلح نكنيد .خدا
شنوا و دانا است(۲۲۴).
خدا به علت قسمهاى بيهوده از شما بازخواست نمىكند ولى از شما به علت آنچه
در دل داريد بازخواست مىكند .خدا آمرزنده و بردبار است (۲۲۵).كسانىكه قسم

مىخورند كه با زنانشان همخوابگى نكنند تا چهارماه انتظار مىكشند .اگر
بازگردند خدا آمرزنده مهربان است (۲۲۶).و اگر تصميم طلق گرفتند ،خدا شنوا و
دانا است (۲۲۷).زنانى كه طلق داده شدهاند بايد سه بار از قاعدگى پاك شوند و
اگر به خدا و روز آخرت ايمان دارند حق ندارند كه آنچه خدا در رحمهايشان
آفريده كتمان كنند و شوهرانشان اگر بخواهند آشتى كنند در اين مدت به
بازآوردن آنها ،سزاوارترند .زنها حقوق شايستهاى دارند مثل وظايفى كه دارند و
مردان بر آنها درجهاى برترى دارند .خدا توانا و حكيم است (۲۲۸).طلق دوبار
است .يا آنها را به خوبى نگه داريد يا آنها را به خوبى ترك كنيد و جايز نيست
كه ذرهاى از آنچه به آنها دادهايد از آنها بگيريد .مگر اينكه هر دو بترسند
كه حدود خدا را اجرا نكنند و اگر ترسيديد كه هر دو حدود خدا را اجرا نكنند
اشكالى براى آنها وجود ندارد كه زن پولى براى طلق خود بدهد .اين حدود خدا
است بنابراين از آن تجاوز نكنيد .كسانىكه از حدود خدا تجاوز كنند ستمكارند).
 (۲۲۹اگر مرد زن را باز طلق بدهد جايز نيست كه دوباره با او ازدواج كند تا
وقتى مرد ديگرى با آن زن ازدواج كند .اگر شوهر دوم او را طلق داد اشكالى
ندارد كه شوهر اول دوباره با او ازدواج كند .البته به شرط اينكه فكر كنند كه
حدود خدا را اجرا مىكنند .اين حدود خدا است كه براى مردم آگاه بيان مىكند).
(۲۳۰
وقتى زنان را طلق داديد و به پايان عده رسيدند يا آنها را به خوبى نگه
داريد يا به خوبى از آنها جدا شويد .آنها را براى ضرر زدن به آنها نگه
نداريد كه به آنها ظلم كنيد .كسىكه چنين كارى بكند به خودش ظلم كرده .آيات
خدا را مسخره نكنيد و نعمت خدا را بر خودتان به ياد آوريد و كتاب و حكمتى كه
خدا شما را بهوسيله آن موعظه مىكند به ياد داشته باشيد .از نافرمانى خدا
بترسيد و بدانيد كه خدا همه چيز را مىداند (۲۳۱).وقتى زنان را طلق داديد و
به پايان مدت رسيدند )عده آنها تمام شد( اگر با شوهر خود به طور شايسته
موافقت كردند ،آنان را از ازدواج با شوهر سابقشان باز نداريد .اين حكم خوبى
است كه به كسى از شما كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد سفارش مىشود .اينكار
براى پاكى و پاكيزگى شما بهتر است .خدا مىداند و شما نمىدانيد (۲۳۲).مادران
به بچههايشان دو سال كامل براى كسىكه بخواهد شير دادن را كامل كند شير
مىدهند ،و خوراك و پوشاك مادران به طرز شايسته بر عهده پدران است .هيچكس جز
به اندازه تواناييش موظف نمىشود .مادر بهخاطر فرزندش ضرر نبيند و پدر هم
بهخاطر فرزندش ضرر نبيند .همين وظيفه بر عهده وارث است .اگر پدر و مادر
خواستند بچه را از شير بگيرند اشكالى بر آنها ندارد ،البته با رضايت هم و
مشورت با هم .و اگر تصميم گرفتيد كه براى فرزند خود دايه بگيريد ،اشكالى
ندارد به شرط اينكه حق دايه را به طور شايسته به او بدهيد .از نافرمانى خدا
بترسيد و بدانيد خدا كارهايى را كه مىكنيد مىبيند(۲۳۳).
كسانى )مردانی( از شما كه مىميرند و همسرانى به جا مىگذارند بايد همسرانشان
چهارماه و ده روز انتظار بكشند و وقتى به آخر اين مدت رسيدند ،بهخاطر كارى
كه آنها به طرز شايسته درباره خود مىكنند ،اشكالى بر شما وارد نيست .خدا از
كارهايى كه مىكنيد خبر دارد (۲۳۴).اشكالى براى شما وجود ندارد كه به كنايه
از زنان خواستگارى كنيد يا آن را در دل مخفى كنيد .خدا مىداند كه شما به ياد
آنها مىافتيد .ولى پنهانى با آنها قرار نگذاريد مگر اينكه به طرز شايستهاى
با آنها صحبت كنيد .تا مدت چهار ماه و ده روز تمام نشده تصميم به عقد ازدواج
نگيريد و بدانيد خدا آنچه را که در دل شما است مىداند .بنابراين از نافرمانى
خدا حذر كنيد و بدانيد كه خدا آمرزنده بردبار است (۲۳۵).گناهى بر شما نيست
كه زنانى را كه با آنها همخوابگى نكرده و مهريهاى براى آنها تعيين نكردهايد
طلق بدهيد .آنها را بهرهمند سازيد .توانگر به اندازه تواناييش و فقير به
اندازه تواناييش .اين وظيفه افراد نيكوكار است (۲۳۶).و اگر آنها را قبل از
همخوابگى طلق داديد و براى آنها مهريهاى تعيين كردهايد ،نصف مهريه را به
آنها بدهيد .مگر اينكه خود زنان يا كسىكه عقد ازدواج در دست او است آن را
ببخشد .اگر ببخشيد به تقوى نزديكتر است و فضل )بخشش( را بين خودتان فراموش
نكنيد ،چون خدا كارهايى را كه مىكنيد مىبيند(۲۳۷).

مراقب نمازها و نماز ميانه باشيد و با فروتنى براى خدا قيام كنيد (۲۳۸).اگر
در خطر و ترس بوديد پياده يا سواره نماز بخوانيد و وقتى خاطرجمع شديد خدا را
آنطور كه به شما تعليم داده ،و شما آن را نمىدانستيد ،ياد كنيد (۲۳۹).كسانى
)مردانی( از شما كه مىميرند و همسرانى به جا مىگذارند ،بايد براى همسرانشان
مخارج يكسال را ،بدون بيرون كردن آنها ،وصيت كنند .اگر خودشان خارج شدند
درباره كارهايى كه به طرز شايسته مىكنند اشكالى بر شما وارد نيست .خدا توانا
و حكيم است (۲۴۰).وظيفه شوهران پرهيزکار است كه موقع طلق دادن هديهاى مناسب
به زنان خود بدهند (۲۴۱).خداوند آياتش را اينطور براى شما بيان مىكند تا
تعقل كنيد )وظيفه خود را تشخيص دهيد( (۲۴۲).آيا كسانى را نديدى كه در حالىكه
هزاران نفر بودند از ترس مرگ از سرزمين خود خارج شدند؟ خدا به آنها گفت
بميريد ،بعد آنها را زنده كرد .چون خدا به مردم لطف دارد ولى بيشتر مردم
سپاسگزارى نمىكنند (۲۴۳).در راه خدا مبارزه كنيد و بدانيد خدا شنوا و دانا
است (۲۴۴).كيست كه به خدا قرض نيكو بدهد تا خدا آن را چند برابر كند؟ خداست
كه بر مردم تنگ مىگيرد و گشايش مىدهد و به سوى او برگردانده مىشويد(۲۴۵).
آيا آن دسته از بزرگان بنىاسرائيل را بعد از موسى نديدى ،كه به پيغمبرشان
گفتند :فرماندهى براى ما تعيين كن تا در راه خدا بجنگيم .او گفت :آيا امكان
دارد كه اگر جنگ بر شما واجب شود نجنگيد؟ گفتند :چرا در راه خدا نجنگيم؟ در
صورتى كه ما را از سرزمين خود و از پيش فرزندانمان بيرون كردهاند .ولى وقتى
فرمان جنگ براى آنها صادر شد همگى ،بهجز عده كمى از آنها ،سرپيچى كردند .خدا
ستمكاران را خوب مىشناسد (۲۴۶).پيغمبرشان به آنها گفت :خدا طالوت را
فرمانرواى شما ساخته .گفتند :چگونه او فرمانرواى ما باشد در صورتى كه ما به
فرمانروايى از او سزاوارتر هستيم ،به او ثروت زيادى داده نشده .پيغمبرشان
گفت :خدا او را برگزيده و به او از لحاظ دانايى و توانايى برترى داده است.
خدا فرمانروايى را به هر كس كه بخواهد مىدهد .خدا وسعتدهنده دانا است(۲۴۷).
پيغمبرشان به آنها گفت :نشانه فرمانروايى او اين است كه تابوت ،كه در آن
آرامشى از خداوند شما و باقيمانده چيزهايى است كه خانواده موسى و هارون به
جا گذاشتهاند ،براى شما مىآيد و فرشتگان آن را حمل مىكنند .اگر افراد
باايمانى باشيد مسلما در اين كار نشانهاى براى شما وجود دارد(۲۴۸).
چون طالوت لشكريان را بيرون برد گفت :خدا شما را با رودخانهاى امتحان
مىكند .كسىكه از آن بنوشد از من نيست و كسىكه از آن ننوشد يا فقط يك مشت آب
بنوشد از من است .همه آنها از آن آب خوردند بهجز عده كمى .چون او و افراد
باايمانى كه با او بودند از آن رودخانه عبور كردند گفتند :ما امروز توانايى
برخورد با جالوت و لشكريان او را نداريم .كسانىكه گمان داشتند كه خدا را
ملقات مىكنند گفتند :چه بسيار گروههاى كوچكى كه به خواست خدا بر گروههاى
بزرگ غلبه كردند .خدا با افراد بااستقامت است (۲۴۹).چون در مقابل جالوت و
لشكريانش قرار گرفتند گفتند :خداوندا ،به ما صبر عطا كن و قدمهاى ما را ثابت
نما و ما را در مقابل افراد بىايمان پيروز گردان (۲۵۰).درنتيجه آنها را به
خواست خدا شكست دادند و داود جالوت را كشت و خدا به او فرمانروايى و حكمت
داد و هر چه مىخواست به او ياد داد .اگر خدا بعضى از مردم را بهوسيله بعضى
دفع نمىكرد ،زمين خراب مىشد ولى خدا به افراد بشر لطف دارد (۲۵۱).اين آيات
خداوند است كه به حق بر تو مىخوانيم و بدون ترديد تو از پيغمبرانى(۲۵۲).
ما بعضى از پيغمبران را بر بعضى ديگر برترى داديم .از آنها كسى بود كه خدا
با او صحبت كرد ،و بعضى را درجاتى برتر داد .به عيسى پسر مريم معجزات روشن
داديم و او را با روحالقدس )روح پاك( تاييد كرديم .اگر خدا مىخواست ،مردم
بعد از آمدن پيغمبران و دليل روشن برايشان ،با هم نمىجنگيدند ،ولى دچار
اختلف شدند .بعضى از آنها ايمان آوردند و بعضى ايمان نياوردند .اگر خدا
مىخواست با هم نمىجنگيدند ،ولى خدا هر چه را كه اراده كند انجام مىدهد(۲۵۳).
اى افراد باايمان ،قبل از اينكه روزى بيايد كه در آن خريد و فروش و دوستى و
شفاعتى وجود ندارد ،از آنچه روزى شما ساختهايم انفاق كنيد .كسانىكه قبول
نكنند ظالمند (۲۵۴).معبودى )كسىكه شما در مقابل او احساس و ابراز كوچكى كنيد
و او را عامل برآوردن آرزوهاى خود بدانيد( غير از خدا وجود ندارد .زنده و
پاينده است .نه چرتش مىگيرد و نه مىخوابد .آنچه در آسمانها و زمين است مال

اوست .چه كسى بدون اجازه او مىتواند پيش او شفاعت كند؟ خدا آنچه جلوى آنها و
آنچه پشت سر آنها است را مىداند ،در صورتى كه آنها ذرهاى از علم خدا اطلع
ندارند ،مگر تا آنجا كه خدا خواسته .عرش )حكومت( او آسمانها و زمين را
فراگرفته و از نگهدارى آنها نمىرنجد و او بلندمرتبه و بزرگ است (۲۵۵).در دين
اكراهى )اجبارى( نيست .راه صحيح از غلط روشن شده .كسىكه طاغوت )طغيانكنندهاى
كه دستورى بر خلف دستور خدا بدهد( را نپذيرد و به خدا ايمان بياورد به
دستاويز محكمى چسبيده كه پارهشدنى نيست و خدا شنوا و دانا است(۲۵۶).
خدا پشتيبان افراد باايمان است .آنها را از تاريكىها بيرون مىآورد و به طرف
نور مىبرد .در صورتى كه ياور افراد بىايمان طاغوتها )طغيانگران( هستند كه
آنها را از نور بيرون آورده به درون تاريكىها مىبرند .آنها اهل آتش جهنم
هستند و هميشه در آن خواهند بود (۲۵۷).آيا آن كسى را كه خدا به او
فرمانروايى داده بود و با ابراهيم درباره خداوندش بگومگو مىكرد نديدى؟ آن
وقتى كه ابراهيم گفت :خداوند من آن است كه جان مىدهد و جان مىگيرد .او گفت:
من هم جان مىدهم و جان مىگيرم .ابراهيم گفت :خدا خورشيد را از مشرق
درمىآورد ،تو آن را از مغرب درآور .فرد بىايمان مبهوت شد .خدا كسانى را كه
ظلم مىكنند هدايت نمىكند (۲۵۸).يا مثل كسىكه از شهرى عبور مىكرد در حالىكه
سقف خانههاى شهر فرو ريخته بود .با خود گفت :خدا چگونه اين شهر را بعد از
مرگش زنده مىكند؟! خدا جان او را صد سال گرفت ،بعد او را زنده كرد و به او
گفت :چه مدت در اين حال ماندى؟ گفت :يك روز يا قسمتى از روز .خدا گفت :صد
سال در اين حالت ماندى ،به غذا و نوشيدنى خودت نگاه كن كه نگنديده و به خرت
نگاه كن تا تو را براى مردم نشانهاى براى رستاخيز بسازم ،و به استخوانهاى
خرت نگاه كن كه چطور آنها را دوباره سر هم مىكنيم و به آن گوشت مىپوشانيم.
وقتى مطلب براى او روشن شد گفت :حال مىدانم كه خدا بر هر كارى قادر است).
(۲۵۹
وقتى را يادآورى كن كه ابراهيم گفت :خداوندا ،به من نشان بده كه مردهها را
چگونه زنده مىكنى؟ خدا گفت :آيا ايمان نياوردهاى؟ ابراهيم گفت :چرا ،ولى
براى اينكه دلم اطمينان پيدا كند .خدا گفت :چهار پرنده بگير و آنها را
تكهپاره كن و سر هر كوهى قسمتى از آن را بگذار ،بعد آنها را صدا بزن تا با
سرعت پيش تو بيايند و بدان كه خدا مقتدر و حكيم است (۲۶۰).حكايت كسانىكه
اموالشان را در راه خدا انفاق )خرج( مىكنند مانند دانهاى است كه از آن هفت
خوشه دربيايد و در هر خوشه صد دانه باشد .خدا آن را براى هر كسىكه بخواهد
چند برابر مىكند .خدا وسعتدهنده دانا است (۲۶۱).اشخاصى كه مالشان را در راه
خدا خرج مىكنند و دنبال آن منتى نمىگذارند و اذيتى نمىكنند ،پاداش كارشان
پيش خداوندشان محفوظ است ،نه ترسى دارند و نه غصهاى (۲۶۲).زبان خوش و طلب
آمرزش ،بهتر از انفاقى است كه دنبال آن اذيتى باشد .خدا بىنياز و بردبار
است (۲۶۳).اى افراد باايمان ،انفاق خود را با منتگذاشتن و اذيت كردن از بين
نبريد .مثل كسىكه مالش را براى اينكه مردم ببينند خرج مىكند و به خدا و روز
آخرت ايمان ندارد ،وضع كار او شبيه سنگ صافى است كه روى آن خاكى باشد و
باران تندى بر آن ببارد و آن را بدون ذرهاى خاك باقى بگذارد .اينگونه افراد
از كارى كه كردهاند بهرهاى نمىبرند .خدا افراد بىايمان را هدايت نمىكند).
(۲۶۴
داستان كسانىكه مالشان را در راه رضاى خدا و براى آرامش قلب خود خرج
مىكنند ،مثل باغى است كه روى تپهاى باشد و باران تندى بر آن ببارد در نتيجه
ميوهاش را دو برابر مىدهد و اگر باران تند بر آن نبارد همان باران كم هم
كافى است .خدا كارهايى را كه مىكنيد مىبيند (۲۶۵).آيا كسى از شما دوست دارد
كه باغى از خرما و انگور داشته باشد كه در آن نهرها روان باشد و هر نوع
ميوهاى در آن داشته باشد و به سن پيرى برسد و بچههاى كوچكى داشته باشد و در
چنين حالى گردبادى كه در آن آتش است به آن برسد و باغ آتش بگيرد؟ خدا آياتش
را اينطور براى شما بيان مىكند شايد فكر كنيد (۲۶۶).اى افراد باايمان ،از
چيزهاى پاكى كه به دست آوردهايد و از آنچه براى شما از زمين بيرون آوردهايم
انفاق )در راه خدا خرج( كنيد و از چيزهاى به درد نخور انفاق نكنيد ،چيزى كه
خودتان آن را با اكراه مىگيريد ،و بدانيد كه خدا بىنياز و ستوده است(۲۶۷).

شيطان شما را از فقر مىترساند )وعده مىدهد( و به شما دستور كارهاى بد را
مىدهد .در صورتى كه خدا به شما وعده آمرزش و لطف خودش را مىدهد .خدا
وسعتدهنده دانا است (۲۶۸).خدا دانش حقيقى را به هر كسىكه بخواهد مىدهد و به
كسىكه دانش حقيقى داده شد ،خير زيادى داده شده .فقط افراد عاقل متوجه اين
حقيقت مىشوند(۲۶۹).
خدا هر انفاقى )خرجى( و هر نذرى كه كردهايد مىداند و كسانىكه ظلم مىكنند
ياورى ندارند (۲۷۰).اگر انفاق را آشكارا بكنيد خوب است و اگر آن را مخفى
كنيد و به فقرا بدهيد براى شما بهتر است .قسمتى از گناهان شما را از بين
مىبرد .خدا از كارهايى كه مىكنيد خبردار است (۲۷۱).هدايت آنها به عهده تو
نيست ولى خدا هر كس را كه بخواهد هدايت مىكند .هر چيز خوبى كه انفاق كنيد به
نفع خودتان است .و فقط براى به دست آوردن رضاى خدا انفاق كنيد .هر چيز خوبى
كه انفاق كنيد به طور كامل به شما پس داده مىشود و به شما ظلم نمىشود(۲۷۲).
انفاق اختصاص به فقيرانى دارد كه در راه خدا درمانده شدهاند و توانايى
مسافرت را ندارند .كسىكه به وضع آنها آشنا نيست آنها را به علت آبرودارى
بىنياز مىپندارد .آنها را از علمت و صورتشان مىشناسى .با اصرار از مردم
تقاضاى كمك نمىكنند .هر چيز خوبى كه انفاق كنيد خدا از آن اطلع دارد(۲۷۳).
كسانىكه مالشان را شب و روز ،پنهان و آشكار انفاق مىكنند پاداششان پيش
خداوندشان محفوظ است ،نه ترسى دارند و نه غصهاى(۲۷۴).
كسانىكه ربا مىخورند فقط مثل كسىكه شيطان او را ديوانه كرده باشد
برمىخيزند .اين حالت بهخاطر اين است كه گفتند :خريد و فروش هم مثل ربا است.
در صورتى كه خدا خريد و فروش را حلل كرده و ربا را حرام نموده .كسىكه وقتى
نصيحت خداوندش براى او آمد از رباخوارى دست كشيد ،سودهاى قبلى مال خودش و
كارش با خدا است .و كسىكه رباخوارى را تكرار كند اهل جهنم است و هميشه در آن
است (۲۷۵).خدا ربا را نابود مىكند و انفاق را رشد مىدهد .خدا افراد بىايمان
گناهكار را دوست ندارد (۲۷۶).كسانىكه ايمان آوردند و كار درست و صحيح كردند
و نماز را به پا داشتند و زكات دادند ،پاداششان پيش خداوندشان محفوظ است .نه
ترسى دارند و نه غصهاى (۲۷۷).اى افراد باايمان ،از نافرمانى خدا بترسيد و
اگر ايمان داريد باقيمانده ربا را ترك كنيد (۲۷۸).اگر اين كار را نكنيد اعلم
جنگ به خدا و پيغمبرش دادهايد و اگر توبه كرديد )دست از رباخوارى برداشتيد(
اصل مالتان مال خودتان است .ظلم نمىكنيد و به شما هم ظلم نمىشود (۲۷۹).اگر
بدهكار تنگدست باشد به او مهلت داده شود تا وقتى كه پرداخت آن براى او ممكن
شود .و اگر دانا باشيد مىدانيد كه اگر آن را ببخشيد براى شما بهتر است(۲۸۰).
از روزى بترسيد كه در آن روز پيش خدا برگردانده مىشويد .بعد هر كسى جزاى
كارهايى را كه كرده مىبيند و به كسى ظلم نخواهد شد(۲۸۱).
اى افراد باايمان ،وقتى قرضى را براى مدت معلومى به هم مىدهيد آن را
بنويسيد و بايد نويسنده آن را با عدالت بنويسد و نويسنده نبايد از نوشتن آن،
همانطور كه خدا به او ياد داده ،خوددارى كند .بايد بنويسد و كسىكه قرض
مىگيرد بايد بگويد تا او بنويسد و بايد از خدا كه فرمانرواى او است بترسد و
ذرهاى از آن را فروگذار نكند .اگر قرضگيرنده كمعقل يا صغير باشد يا نتواند
حرف بزند بايد سرپرست او به عدالت بگويد تا نوشته شود و دو نفر از مردان خود
را شاهد بگيريد .اگر دو مرد نبودند يك مرد و دو زن از شاهدهايى كه مورد
رضايت شما هستند شاهد بگيريد كه اگر يكى از آنها گمراه شد يا فراموش كرد
ديگرى يادآورى كند .وقتى شاهدها براى شهادت دعوت شدند از آن خوددارى نكنند.
از نوشتن آن ،چه كم باشد چه زياد و از نوشتن مدت آن خوددارى نكنيد .اين كار
پيش خدا عادلنهتر و براى شهادت بهتر است وبراى اينكه شك نكنيد مطمئنتر است.
مگر اينكه تجارتى حضورى باشد كه پول و جنس را دست به دست مىكنيد .در اينصورت
بر شما گناهى نيست كه آن را ننويسيد .وقتى خريد و فروش مىكنيد شاهد بگيريد.
به نويسنده و شاهد نبايد ضررى وارد شود .اگر ضرر بزنيد از اطاعت خدا خارج
شدهايد .از نافرمانى خدا بترسيد .خدا به شما )طرز كار را( ياد مىدهد .خدا هر
چيزى را مىداند(۲۸۲).

اگر حين سفر هستيد و نويسندهاى پيدا نمىكنيد ،گرويى بگيريد .اگر كسى از شما
به ديگرى امانتى سپرد ،كسىكه امانت به او سپرده شده بايد امانت را به صاحبش
برگرداند و بايد از نافرمانى خدا كه فرمانرواى او است بترسد و شهادت را
پنهان نكنيد .كسىكه شهادت را پنهان كند قلبا گناهكار است .خدا كارهايى را كه
مىكنيد مىداند (۲۸۳).هر چه در آسمانها و زمين است مال خداست .اگر آنچه در
دلتان است آشكار كنيد يا پنهان كنيد خدا شما را مطابق آن محاسبه مىكند .هر
كس را كه بخواهد مىبخشد و كسى را كه بخواهد عذاب مىكند .خدا قادر به هر كارى
است (۲۸۴).پيغمبر به آنچه از خداوندش به او نازل شده ايمان دارد .همه افراد
باايمان به خدا و فرشتگان و كتابها و پيغمبرانش ايمان دارند .مىگويند :فرقى
بين هيچكدام از پيغمبرانش نمىگذاريم .و گفتند :شنيديم و اطاعت كرديم.
خداوندا ،آمرزش تو را مىخواهيم .بازگشت همه پيش تو است (۲۸۵).خدا كسى را جز
به اندازه توانائيش موظف نمىكند .هر كس هر كار نيكى بكند به نفع خودش است و
هر كار بدى بكند بر عهده خودش است .خداوندا ،اگر فراموش كرديم يا اشتباه
كرديم ما را مجازات نكن .خداوندا ،تكليف سنگينى ،آنطور كه بر عهده كسانىكه
قبل از ما بودند گذاشتى ،بر عهده ما مگذار .خداوندا ،چيزى كه طاقت آن را
نداريم بر عهده ما مگذار .گناه ما را ببخش و ما را بيامرز و به ما رحم كن.
)فقط( تو مول و سرور ما هستى ،پس ما را بر افراد بىايمان پيروز گردان(۲۸۶).
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بهنام خداوند بخشنده مهربان
الم (۱).معبودى غير از خدا كه زنده و پاينده است وجود ندارد (۲).قرآن را كه
تصديقكننده كتابهاى قبلى است به حق بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را(۳)،
كه راهنماى مردم است قبل نازل كرد و فرقان )جداكننده حق و باطل( را نازل
كرد .كسانىكه منكر آيات خدا مىشوند عذاب شديدى دارند و خدا توانا و
انتقامگير است (۴).چيزى در زمين و آسمان بر خدا مخفى نيست (۵).او است كه هر
طور بخواهد شكل شما را در رحمها نقشبندى مىكند .معبودى )كسىكه انسان در
مقابل او احساس و ابراز كوچكى كند و او را عامل برآوردن آرزوهاى خود بداند(
غير از او كه توانا و حكيم است وجود ندارد (۶).اوست كه قرآن را بر تو نازل
كرد .قسمتى از آن ،آيات محكم است و آنها اصل كتاب هستند و قسمت ديگر
متشابهات است .اما كسانىكه در دلشان ميل به باطل وجود دارد دنبال متشابهات
آن مىروند ،چون خواستار انحراف مردم و دنبال تأويل آن هستند .در صورتى كه
تأويل آن را كسى جز خدا نمىداند .و راسخين در علم )عالمان واقعى( مىگويند:
به آن ايمان آورديم ،همه آن از طرف خداوند ما است .فقط افراد عاقل متوجه اين
حقيقت مىشوند (۷).خدايا ،دل ما را پس از اينكه ما را هدايت كردى متمايل به
باطل نساز و رحمت خودت را به ما عطا كن ،چون تو عطاكنندهاى (۸).خدايا ،تو
مردم را در روزى كه شكى در آن نيست جمع مىكنى .مسلما خدا بر خلف وعده كارى
نمىكند(۹).
اموال و اولد افراد بىايمان در مقابل خدا كارى براى آنها نمىكنند .آنها
)افراد بی ايمان( سوخت آتش جهنم هستند (۱۰).مثل فرعونيان و كسانىكه قبل از
آنها بودند ،كه آيات ما را انكار كردند .خدا آنها را بهخاطر گناهانشان دچار
عذاب كرد .مجازات خدا شديد است (۱۱).به منكران بگو :مغلوب خواهيد شد و در
جهنم دور هم جمع مىشويد .جهنم بد جايى است (۱۲).براى شما آيهاى )نشانهاى( در
دو دستهاى كه با هم روبرو شدند وجود داشت .دستهاى در راه خدا مىجنگيدند ،و
دسته ديگر كه كافر بودند آنها را به چشم خود دو برابر مىديدند .خدا هر كس را
كه بخواهد با يارى خود تاييد مىكند .در اين مطلب عبرتى براى افراد بينا وجود
دارد (۱۳).براى مردم علقه به شهوات ،از قبيل علقه به زن و فرزند و اموال
زياد از طل و نقره و اسبهاى عالى نشاندار و چهارپايان و كشتزار ،زينت داده
شده .اينها وسايل زندگى دنيا هستند .در صورتى كه بهترين جاى بازگشت پيش خدا
است (۱۴).بگو :آيا شما را به چيزى بهتر از اين آگاه بكنم؟ افراد پرهيزکار
پيش خداوندشان بهشتهايى دارند كه نهرها در آن روان است و هميشه در آن خواهند

بود ،به اضافه همسران پاك و رضايت خدا .خدا كارهاى بندگان خود را مىبيند).
(۱۵
بندگانى كه مىگويند :خداوندا ،ايمان آورديم ،گناهان ما را بيامرز و ما را
از عذاب آتش جهنم حفظ نما (۱۶).افرادى بااستقامت ،راستگو ،مطيع ،و
انفاقكننده كه موقع سحر از خدا طلب آمرزش مىكنند (۱۷).خدا گواه است كه
معبودى )كسىكه انسان در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى كند و بدون چون و چرا
از دستورهاى او پيروى كند( غير از او وجود ندارد و او به عدالت عمل مىكند ،و
فرشتگان و دانشمندان )نيز چنين گواهى مىدهند( .معبودى غير از او كه توانا و
حكيم است وجود ندارد (۱۸).دين نزد خدا فقط اسلم ) تسليم حكم و نظر خدا بودن(
است .كسانىكه به آنها كتاب الهى داده شد ،پس از اينكه علم براى آنها حاصل شد
از روى حسادت دچار اختلف شدند .كسىكه منكر آيات خدا شود بداند كه خدا حسابرس
سريعى است (۱۹).اگر با تو بحث و بگومگو كردند بگو :من خودم را تسليم خدا
كردهام ،و پيروان من هم همينطور .و به اهل كتاب و مشركان بگو :آيا شما هم
تسليم خدا شدهايد؟ اگر تسليم خدا شدهاند ،هدايت شدهاند و اگر سرپيچى كردند
وظيفه تو فقط رساندن پيام است .خدا كارهاى بندگانش را مىبيند (۲۰).كسانى را
كه آيات خدا را انكار مىكنند و پيغمبران را به ناحق مىكشند ،همينطور كسانى
را كه به عدالت امر مىكنند مىكشند به عذاب پردردى بشارت بده (۲۱).اينها
افرادى هستند كه كارهايشان در دنيا و آخرت هدر رفته است و ياورى نخواهند
داشت(۲۲).
آيا كسانى را نديدى كه بهرهاى از كتاب به آنها داده شده بود؟ وقتى از آنها
دعوت مىشود كه كتاب خدا بين آنها حكم كند ،عدهاى از آنها اينكار را قبول
نمىكنند و زير بار آن نمىروند (۲۳).اينكار به علت اين است كه گفتند :آتش
جهنم جز چند روزى به ما نمىرسد و دروغهايى كه سرهم كردهاند آنها را در
دينشان فريب داده (۲۴).وقتى آنها را براى روزى كه شكى در آن نيست جمع كنيم و
به هر كسى جزاى كارهايى كه كرده به طور كامل داده شود و ظلمى به افراد نشود،
وضع آنها چگونه خواهد بود؟) (۲۵بگو :خداوندا ،اى مالك هستى ،فرمانروايى مال
تو است ،به هر كس كه بخواهى فرمانروايى مىدهى و از هر كس كه بخواهى پس
مىگيرى ،به هر كس كه بخواهى عزت مىدهى و هر كس را كه بخواهى ذليل مىكنى ،خير
در دست تو است چون قادر به هر كارى هستى (۲۶).شب را وارد روز مىكنى و روز را
داخل شب مىكنى .از موجود بىجان جاندار مىسازى و از موجود جاندار بىجان .و به
هر كس كه بخواهى بدون حساب روزى مىدهى (۲۷).مسلمانان ،افراد بىايمان را به
جاى افراد باايمان پشتيبان خود نگيرند .كسانىكه چنين كارى كنند رابطهاى با
خدا ندارند ،مگر اينكه به شدت مواظب كار آنها باشيد .خدا شما را از مجازات
خودش برحذر مىدارد و بازگشت شما به سوى خدا است (۲۸).بگو :اگر آنچه در دلتان
است مخفى كنيد يا آشكار كنيد خدا آن را مىداند و آنچه در آسمانها و زمين است
مىداند .خدا قادر به هر كارى است(۲۹).
در آن روز هر كس كارهاى خوبى را كه كرده حاضر مىيابد و دوست دارد كه بين او
و كارهاى بدى كه كرده فاصله زيادى باشد .خدا شما را از نافرمانى و عذاب خودش
برحذر مىدارد .خدا نسبت به بندگانش مهربان است (۳۰).بگو :اگر خدا را دوست
داريد از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را بيامرزد.
خدا آمرزنده مهربان است (۳۱).بگو :از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد .اگر از اين
كار سرپيچى كنند ،بدانند كه خدا افراد بىايمان را دوست ندارد (۳۲).خدا آدم و
نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان برگزيد (۳۳).فرزندانى كه
از همديگر هستند .خدا شنوا و دانا است (۳۴).وقتى را يادآورى كن كه زن عمران
گفت :خداوندا ،من فرزندى را كه در شكم دارم نذر خدمت تو كردهام ،آن را از من
بپذير .چون تو شنوا و دانايى (۳۵).چون وضع حمل كرد گفت :خداوندا ،من دختر
زاييدهام و پسر مثل دختر نيست ،و اسم او را مريم گذاشتم و او و فرزندش را از
شر شيطان رجيم )رانده شده( در پناه تو قرار دادم .در صورتى كه خدا بهتر
مىدانست كه او چه زاييده (۳۶).خداوندش او را با بهترين وجه قبول كرد و او را
به خوبى پروراند و خدا سرپرستى او را به زكريا سپرد .هرگاه زكريا وارد
محرابش مىشد غذايى پيش او مىيافت .زكريا به او گفت :اى مريم اين غذا از كجا

برايت آمده؟ او گفت :اين از جانب خداست .چون خدا به هر كس كه بخواهد بدون
حساب روزى مىدهد(۳۷).
اينجا بود كه زكريا خداوندش را به كمك خواند و گفت :خداوندا ،از طرف خودت
به من فرزند پاكى عطا كن .چون تو شنونده دعا هستى (۳۸).در حالىكه او در
محراب ايستاده و نماز مىخواند فرشته به او گفت :خدا به تو بشارت يحيى را
مىدهد كه تصديق كننده كلمه خدا و بزرگوار و خويشتندار و پيغمبرى از
درستكاران است (۳۹).زكريا گفت :خداوندا ،چگونه مىتوانم پسرى داشته باشم در
صورتى كه پير شدهام و همسرم نازا است .فرشته گفت :همينطور است .خدا هر كارى
را كه بخواهد بكند مىكند (۴۰).زكريا گفت :خداوندا ،نشانهاى براى من قرار
بده .خداوند فرمود :نشانه تو اين است كه سه روز جز با اشاره حرف نمىزنى.
خداوندت را زياد ياد كن و شب و صبح او را به پاكى و بزرگى ياد كن (۴۱).زمانى
را يادآورى كن كه فرشتگان به مريم گفتند :اى مريم ،خدا تو را برگزيده و پاك
كرده و تو را بر زنان عالم برترى داده است (۴۲).اى مريم ،از خداوندت اطاعت
كن و سجده كن و با ركوعروندگان به ركوع برو (۴۳).اين از اخبار غيب است كه به
تو وحى مىكنيم .تو وقتى كه قرعهكشى مىكردند كه كداميك از آنها كفالت مريم را
به عهده بگيرد ،پيش آنها نبودى و وقتى با هم كشمكش مىكردند با آنها نبودى).
 (۴۴هنگامى كه فرشته گفت :اى مريم ،خدا تو را به كلمهاى از جانب خودش بشارت
مىدهد .اسم او مسيح عيسى پسر مريم است كه در دنيا و آخرت آبرومند و از
مقربان خدا است(۴۵).
و با مردم در گهواره و بزرگسالى حرف مىزند و از درستكاران است (۴۶).مريم
گفت :خداوندا ،چگونه مىتوانم پسرى داشته باشم در صورتى كه بشرى با من
همخوابى نكرده؟ فرشته گفت :خدا هر كس را كه بخواهد به اين ترتيب مىآفريند.
وقتى تصميم به انجام كارى بگيرد فقط مىگويد که اينطور باش ،و همانطور خواهد
شد (۴۷).خدا به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل را ياد مىدهد (۴۸).و رسولى
براى بنىاسرائيل مىباشد .به آنها مىگويد :من آيهاى )معجزهاى( از خداوند شما
براى شما آوردهام .من از گل به شكل پرنده درست مىكنم و در آن مىدمم و به
فرمان خدا پرندهاى مىشود ،وكور مادرزاد و پيس را شفا مىدهم ،و مرده را به
فرمان خدا زنده مىكنم ،و شما را از آنچه مىخوريد و آنچه در خانههايتان ذخيره
مىكنيد باخبر مىكنم .اگر افراد باايمانى باشيد ،در اينكار براى شما نشانهاى
وجود دارد (۴۹).و تصديقكننده توراتى هستم كه پيش از من است و بعضى از
چيزهايى را كه براى شما حرام بوده براى شما حلل مىكنم و نشانهاى از
خداوندتان براى شما آوردهام .بنابراين از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد و از
من اطاعت كنيد (۵۰).صاحباختيار من و شما خداست .بنابراين او را بندگى )اطاعت
محض( كنيد ،راه راست همين است (۵۱).چون عيسى از ايشان احساس كفر كرد گفت:
ياران من در راه خدا چه كسانى هستند؟ حواريون )دوازده شاگرد مسيح( گفتند :ما
ياوران خداييم و به خدا ايمان آورديم و شاهد باش كه ما مسلمان )تسليم حكم و
نظر خدا( هستيم(۵۲).
خداوندا ،ما به آنچه نازل كردى ايمان آورديم و از رسول پيروى كرديم .پس ما
را در رديف شاهدان بنويس (۵۳).آنها نقشه كشيدند و خدا هم نقشه كشيد و خدا
بهترين طراح است (۵۴).زمانى را يادآورى كن كه خدا گفت :اى عيسى ،من جان تو
را مىگيرم و تو را بال پيش خودم مىبرم و تو را از افراد بىايمان پاك مىكنم و
پيروان تو را تا روز قيامت بالتر از افراد بىايمان قرار مىدهم و بازگشت شما
پيش من است .و آن وقت بين شما درباره آنچه كه در آن اختلف داشتيد حكم مىكنم.
) (۵۵اما افراد بىايمان را ،هم در دنيا و هم در آخرت عذاب شديدى مىكنم و
مددكارى براى آنها وجود نخواهد داشت (۵۶).اما افراد باايمانى كه كار درست
كردهاند پاداششان را به طور كامل به آنها مىدهم .خدا كسانى را كه ظلم مىكنند
دوست ندارد (۵۷).اين آيات و تذكر حكيمانهاى است كه بر تو مىخوانيم(۵۸).
آفرينش عيسى پيش خدا مثل آفرينش آدم است كه خدا او را از خاك آفريد و بعد به
او گفت بشو ،او هم شد (۵۹).حقيقت از جانب خداوند تو است ،بنابراين از كسانى
نباش كه شك مىكنند (۶۰).به كسانىكه بعد از اينكه علم براى تو حاصل شد با تو
بگومگو مىكنند ،بگو :بياييد تا فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان

و خودمان و خودتان را دعوت كنيم ،بعد تضرع كنيم و لعنت خدا را بر افراد
دروغگو قرار دهيم(۶۱).
اين داستان حقيقى است و معبودى )كسىكه شما در مقابل او احساس و ابراز كوچكى
كنيد و از دستورهاى او بدون چون و چرا اطاعت كنيد و يا او را عامل برآوردن
آرزوهاى خود بدانيد( غير از خدا وجود ندارد و خدا مقتدر و حكيم است (۶۲).اگر
قبول نكردند ،مفسدند )خرابكارند( و خدا افراد خرابكار را خوب مىشناسد(۶۳).
بگو :اى اهل كتاب ،به سوى كلمهاى بياييد كه بين ما و شما مساوى است .كه فقط
خدا را بندگى )اطاعت بىچون و چرا( بكنيم و در اينكار چيزى را شريك او نسازيم
و بعضى از ما بعضى ديگر را غير از خدا ارباب خود نگيرند .اگر قبول نكردند،
بگوييد كه شاهد باشيد كه ما تسليم حكم و نظر خدا هستيم (۶۴).اى اهل كتاب،
چرا درباره ابراهيم بگومگو مىكنيد .در صورتى كه تورات و انجيل بعد از
ابراهيم نازل شده .آيا درك نمىكنيد؟) (۶۵اين شما هستيد كه درباره چيزى كه
مىدانيد با ديگران بگومگو مىكنيد .پس چرا درباره چيزهايى كه نمىدانيد بگومگو
مىكنيد؟ خدا مىداند و شما نمىدانيد (۶۶).ابراهيم نه يهودى بود نه عيسوى،
بلكه موحد و مسلمان )فقط تسليم حكم و نظر خدا( بود و مشرك نبود(۶۷).
نزديكترين افراد به ابراهيم ،پيروان او و اين پيغمبر و افراد باايمان هستند.
خدا پشتيبان افراد باايمان است (۶۸).عدهاى از اهل كتاب دوست دارند كه شما را
گمراه كنند .در صورتى كه آنها خودشان را گمراه مىكنند و متوجه نيستند(۶۹).
اى اهل كتاب ،چرا منكر آيات خدا مىشويد؟ در صورتى كه به درستى آن شهادت
مىدهيد(۷۰).
اى اهل كتاب ،چرا حق را با باطل مشتبه مىسازيد و در صورتى كه حق را مىدانيد
آن را مخفى مىكنيد؟) (۷۱عدهاى از اهل كتاب گفتند :در آغاز روز به قرآنى كه
به مسلمانان نازل شده ايمان بياوريد و آخر روز منكر آن شويد تا مسلمانان از
ايمان خود برگردند (۷۲).و فقط به كسىكه از دين شما پيروى كند ايمان بياوريد.
بگو :هدايت واقعى هدايت خداست) .مىگويند :باور نكنيد( كه به كسى همانند آنچه
به شما داده شده ،داده شود .وگرنه پيش خداوندتان با شما بگومگو مىكنند .بگو:
فضل در اختيار خداست .آن را به هر كس كه بخواهد عطا مىكند .خدا وسعتدهنده
دانا است (۷۳).هر كس را كه بخواهد به رحمت خود اختصاص مىدهد .خدا صاحب فضل
بزرگ است (۷۴).افرادى از اهل كتاب هستند كه اگر پول زيادى پيش آنها امانت
بگذارى آن را به تو برمىگردانند و عدهاى از آنها هستند كه اگر يك دينار پيش
آنها امانت بگذارى آن را به تو پس نمىدهند مگر اينكه دائما سر راهشان
بايستى .اينكار به علت اين است كه مىگويند :ما در مقابل مشركين مسؤوليتى
نداريم .از قول خدا دروغ مىگويند .خودشان هم اين را مىدانند (۷۵).آرى،
كسانىكه به عهدشان عمل كنند و پرهيزکار باشند )بدانند كه( خدا افراد باتقوى
را دوست دارد (۷۶).كسانىكه عهد و پيمان الهى و قسمهايشان را به قيمت كمى
مىفروشند ،در آخرت بهرهاى ندارند و روز قيامت خدا با آنها حرف نمىزند و به
آنها نگاه هم نمىكند و پاكشان نمىسازد و عذاب پردردى دارند(۷۷).
عدهاى از آنها بهنام بيان كتاب خدا طورى حرف مىزنند كه شما خيال كنيد
حرفهايشان از كتاب الهى است ،در صورتى كه از كتاب الهى نيست و مىگويند که
اين حرفها از جانب خدا است ،در صورتى كه از جانب خدا نيست .از قول خدا دروغ
مىگويند و خودشان هم اين را مىدانند (۷۸).هيچ بشرى نبوده كه خدا به او كتاب
و حكم و پيامبرى بدهد ،بعد او به مردم بگويد :غير از خدا بنده من باشيد.
بلكه مىگفتند :خداپرست باشيد ،به دليل همان كتابى كه درس مىدهيد و درس
مىگيريد (۷۹).و به شما دستور نمىدهد كه فرشتگان و پيغمبران را ارباب خود
بگيريد .آيا شما را به كفر دستور مىدهد آن هم بعد از اينكه تسليم خدا
)مسلمان( شديد؟! ) (۸۰زمانی را يادآوری کن كه خدا از پيغمبران پيمان گرفت
كه به شما كتاب و حكمت دادم ،بعد رسولی برای شما آمد که کتابی را که با
شماست تصديق مىكرد ،به او ايمان بياوريد و به او کمک کنيد )و اين را به مردم
هم بياموزيد( .بعد به آنها گفت :آيا اقرار مىكنيد و اين پيمان را قبول
مىكنيد؟ گفتند :اقرار مىكنيم .خدا گفت :بنابراين شاهد باشيد ،من هم با شما
شاهد خواهم بود (۸۱).كسانىكه از آن به بعد از اين قرار سرپيچى كنند خلفكار
هستند (۸۲).آيا دنبال دينى غير از دين خدا مىگردند؟ در صورتى كه تمام آنچه

كه در آسمانها و زمين هستند ،چه باميل و چه بىميل ،تسليم او هستند و به سوى
او برگردانده مىشوند(۸۳).
بگو :ما به خدا و آنچه به ما نازل شده و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق
و يعقوب و نوادگان او نازل شده و آنچه به موسى و عيسى و پيغمبران از جانب
خداوندشان داده شده ايمان آوردهايم ،فرقى بين هيچكدام آنها نمىگذاريم و ما
مسلمان )تسليم حكم و نظر خدا( هستيم (۸۴).كسىكه دنبال دينى غير از اسلم
)تسليم حكم و نظر خدا بودن( برود هرگز از او پذيرفته نمىشود و او در آخرت از
زيانكاران است (۸۵).چگونه خدا عدهاى راكه بعداز ايمان آوردنشان و پس از
اينكه شهادت دادند كه پيغمبر حق است و دليل روشن براى آنها آمد كافر شدند
هدايت مىكند؟ خدا ظالمها را هدايت نمىكند (۸۶).جزاى آنها اين است كه لعنت
خدا و فرشتگان و مردم دستهجمعى بر آنان است (۸۷).هميشه در آن خواهند بود و
عذاب آنها تخفيف پيدا نمىكند و به آنها مهلتى داده نمىشود (۸۸).مگر كسانىكه
بعد از آن توبه كردند و كار خود را اصلح كردند چون خدا آمرزنده مهربان است).
 (۸۹توبه افرادى كه بعد از ايمانآوردنشان منكر شدند و به انكارشان اضافه
كردند ،هرگز قبول نمىشود .آنها گمراه هستند (۹۰).افرادى كه منكر شدند و در
حال كفر و انكار مردند ،اگر زمين را پر از طل بكنند و جريمه بدهند از
هيچكدام آنها به هيچ وجه پذيرفته نمىشود .آنها عذاب پردردى دارند و كسىكه به
آنها كمك كند ندارند(۹۱).
هرگز به نيكى نمىرسيد مگر اينكه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد ،و هر چيزى
كه انفاق كنيد خدا آن را مىداند (۹۲).هر غذايى براى بنىاسرائيل حلل بود غير
از غذاهايى كه اسرائيل )يعقوب( قبل از اينكه تورات نازل شود بر خودش حرام
كرده بود .بگو :اگر راست مىگوييد تورات را بياوريد و بخوانيد (۹۳).كسانىكه
بعد از اين به خدا افترا بزنند ظالم هستند (۹۴).بگو :خدا راست گفت ،بنابراين
از آيين ابراهيم كه موحد بود و مشرك نبود پيروى كنيد (۹۵).اولين خانهاى كه
براى مردم ساخته شد ،خانهاى است در مكه ،كه مبارك و راهنماى مردم است(۹۶).
در آن آيات روشنى از جمله مقام ابراهيم وجود دارد .كسىكه داخل آن شود در
امان است .وظيفه مردم اين است كه در صورتى كه توانايى رفتن به آن را داشته
باشند براى خدا به آنجا بروند .اگر كسى منكر آن شود )بداند كه( خدا از تمام
افراد بشر بىنياز است (۹۷).بگو :اى اهل كتاب ،چرا منكر آيات خدا مىشويد؟ در
صورتى كه خدا شاهد كارهايى است كه مىكنيد (۹۸).بگو :اى اهل كتاب ،چرا مردم
را از راه خدا باز مىداريد؟ هر كس را كه ايمان بياورد مىخواهيد منحرف كنيد
در صورتى كه خودتان شاهد درستى آن هستيد .خدا از كارهايى كه مىكنيد غافل
نيست (۹۹).اى افراد باايمان ،اگر از عدهاى از اهل كتاب اطاعت كنيد شما را
بعد از اينكه ايمان آوردهايد كافر مىسازند(۱۰۰).
چگونه كافر مىشويد در صورتى كه آيات خدا بر شما خوانده مىشود و پيغمبر خدا
در بين شما است؟ كسىكه به خدا متوسل شود بدون شك به راه راست هدايت شده).
 (۱۰۱اى افراد باايمان ،از خدا آنطور كه شايسته ترس از اوست بترسيد و جز در
حالىكه مسلمان )تسليم حكم و نظر خدا( هستيد از دنيا نرويد (۱۰۲).همگى به
رشته الهى )قرآن( بچسبيد و دچار تفرقه نشويد و نعمت خدا را بر خودتان به ياد
داشته باشيد كه دشمن هم بوديد و خدا بين دلهاى شما محبت ايجاد كرد و به نعمت
آن برادر هم شديد ،و كنار گودالى از آتش بوديد ،خدا شما را از آن نجات داد.
خدا آياتش را اينطور براى شما بيان مىكند تا هدايت شويد (۱۰۳).بايد عدهاى از
شما باشند كه مردم را به كار خير دعوت كنند و امر به معروف و نهى از منكر
نمايند .چنين افرادى رستگار و موفق هستند (۱۰۴).شما مثل كسانى نباشيد كه پس
از اينكه دليل روشن هم براى آنها آمد دچار تفرقه و اختلف شدند .آنها عذاب
بزرگى دارند (۱۰۵).روزى كه صورتهايى سفيد و صورتهايى سياه مىشود .اما به
افرادى كه صورتشان سياه شده گفته مىشود :آيا بعد از ايمانآوردنتان كافر
شديد؟ پس بهخاطر كفرى كه ورزيديد عذاب را بچشيد (۱۰۶).اما كسانىكه صورتشان
سفيد شده در رحمت خدا هستند و هميشه در آن خواهند بود (۱۰۷).اينها آيات خدا
است كه به حق بر تو مىخوانيم .خدا هيچ ظلمى را بر افراد بشر نمىخواهد(۱۰۸).

آنچه در آسمانها و زمين است مال خدا است و كارها به سوى او برگردانده
مىشود (۱۰۹).شما بهترين امتى هستيد كه به نفع بشريت بوجود آمده ،چون امر به
معروف )مردم را به كارهاى نيك تشويق( و نهى از منكر )از كارهاى نادرست منع(
مىكنيد و به خدا ايمان داريد .اگر اهل كتاب هم ايمان بياورند براى آنها بهتر
است .عدهاى از آنها ايمان دارند ولى بيشترشان خلفكارند (۱۱۰).جز مقدارى اذيت
هرگز به شما ضررى نمىزنند و اگر با شما بجنگند فرار مىكنند و بعد هم كسى به
آنها كمك نخواهد كرد (۱۱۱).هر جا كه باشند دچار ذلت هستند مگر اينكه به رشته
الهى يا رشتهاى از اتحاد مردم متوسل شوند .آنها سزاوار غضب خدا و دچار فقر
شدند .اين امر بهخاطر اين است كه منكر آيات خدا مىشدند و پيغمبران را به
ناحق مىكشتند .اينكار هم به علت اين بود كه سركشى و تجاوز مىكردند(۱۱۲).
آنها با هم مساوى نيستند .عدهاى از اهل كتاب شب بلند مىشوند و در دل شب آيات
خدا را مىخوانند و سجده مىكنند (۱۱۳).به خدا و روز آخرت ايمان دارند و امر
به معروف و نهى از منكر مىكنند و در كارهاى خير عجله دارند .آنها از
درستكاران هستند (۱۱۴).هر كار خوبى كه بكنند ناديده گرفته نمىشود .خدا افراد
پرهيزکار را خوب مىشناسد(۱۱۵).
مال و فرزند كافران نمىتواند در مقابل خدا كارى براى آنها بكند .آنها اهل
آتش جهنم هستند و هميشه در آن خواهند بود (۱۱۶).آنچه در زندگى اين دنيا خرج
مىكنند مثل باد سردى است كه به مزرعه افراد ستمكار برسد و آن را نابود كند.
خدا به آنها ظلم نكرده ولی آنها به خودشان ظلم مىكنند (۱۱۷).اى افراد
باايمان ،دوست و محرم رازى غير از مسلمانان براى خود نگيريد .آنها از
خرابكارى درباره شما كوتاهى نمىكنند .هر چيزى كه باعث رنج شما شود دوست
دارند .كينه از حرفهايشان آشكار است .كينهاى كه در دل پنهان مىكنند خيلى
بزرگتر است .اگر بفهميد ،ما براى شما نشانهها را بيان كردهايم (۱۱۸).متوجه
باشيد كه اين شما هستيد كه آنها را دوست داريد ،در صورتى كه آنها شما را
دوست ندارند .شما به همه كتابهاى الهى ايمان داريد )ولى آنها ندارند( .وقتى
با شما برخورد كنند مىگويند که ايمان آوردهايم ،و وقتى تنها شوند از شدت
عصبانيت از دست شما انگشتانشان را گاز مىگيرند .بگو :از شدت خشم خود بميريد.
خدا از آنچه در دلها است اطلع دارد (۱۱۹).اگر وضع خوبى براى شما پيش آيد
آنها را ناراحت مىكند و اگر وضع بدى براى شما پيش آيد خوشحال مىشوند .اگر
استقامت و تسلط بر نفس داشته باشيد ،نقشههاى آنها ذرهاى به شما ضرر نمىزند.
خدا به كارهايى كه مىكنند احاطه دارد (۱۲۰).وقتى )را به ياد آر( كه براى
تعيين محل جنگ براى افراد باايمان صبح زود از خانوادهات دور شدى .خدا شنوا و
دانا است(۱۲۱).
وقتى را يادآورى كن كه دو دسته از شما قصد كردند سستى كنند ،در صورتى كه
خدا ياور آنها بود .افراد باايمان بايد به خدا توكل كنند (۱۲۲).خدا شما را
در جنگ بدر كمك كرد ،در صورتى كه شما ضعيف بوديد .پس ،از نافرمانى و عذاب
خدا بترسيد تا سپاسگزار باشيد (۱۲۳).وقتى را يادآورى كن كه به مؤمنين گفتى:
آيا براى شما كافى نيست كه خداوندتان شما را با سه هزار فرشتهاى كه فرستاد،
كمك نمود؟) (۱۲۴آرى ،اگر استقامت داشته و پرهيزکار باشيد و دشمنان همين حال
با سرعت و شدت به شما حمله كنند ،خداوندتان شما را با پنجهزار فرشته
نشانگذار كمك مىكند (۱۲۵).خدا آن را فقط براى بشارت شما قرار داد و براى
اينكه دلهاى شما با آن اطمينان پيدا كند .پيروزى فقط از طرف خداى توانا و
حكيم است (۱۲۶).تا گروهى از افراد بىايمان را هلك كند يا آنها را ذليل كند
تا بدون اميدى برگردند (۱۲۷).ذرهاى از كارها به دست تو نيست .خدا توبه آنها
را مىپذيرد يا آنها را عذاب مىكند ،چون آنها ظالم هستند (۱۲۸).آنچه در
آسمانها و زمين است مال خداست .هر كس را كه بخواهد مىآمرزد و هر كس را كه
بخواهد عذاب مىكند .خدا آمرزنده مهربان است (۱۲۹).اى افراد باايمان ،ربا را
چند برابر نخوريد و از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد تا رستگار شويد (۱۳۰).و
خود را از آتشى كه براى افراد بىايمان تهيه شده حفظ كنيد (۱۳۱).و از خدا و
پيغمبر اطاعت كنيد تا مورد مرحمت قرار گيريد(۱۳۲).
و به سوى آمرزش خداوندتان و بهشتى كه عرض آن به اندازه آسمانها و زمين است
بشتابيد كه براى افراد پرهيزکار آماده شده است (۱۳۳).افراد پرهيزکارى كه در

توانگرى و تنگدستى انفاق مىكنند و جلوى عصبانيت خود را مىگيرند و گناه مردم
را مىبخشند .خدا افراد نيكوكار را دوست دارد (۱۳۴).نيكوكارانى كه وقتى كار
زشتى كردند يا به خودشان ظلم نمودند خدا را ياد مىكنند و بهخاطر گناهانشان
طلب آمرزش مىكنند .چه كسى غير از خدا گناه را مىبخشد؟ نيكوكارانى كه در كار
خلفى كه كردند اصرار نمىورزند و حقيقت را مىدانند (۱۳۵).پاداش آنها از طرف
خداوندشان آمرزش و بهشتهايى است كه نهرها در آن روان است و هميشه در آن
خواهند بود .پاداش كسانىكه به اين دستورها عمل كنند چقدر خوب است (۱۳۶).قبل
از شما سنتهايى وجود داشت كه گذشت .در زمين بگرديد و نگاه كنيد كه عاقبت
كسانىكه منكر )خدا و پيغمبرانش( شدند چه بود (۱۳۷).اين )قرآن( بيانى براى
مردم و هدايتى و پندى براى افراد پرهيزکار است (۱۳۸).سست نشويد و حزن )غم و
غصه( به خود راه ندهيد )گريه نكنيد( .اگر شما ايمان داشته باشيد برتريد).
 (۱۳۹اگر زخمى به شما رسيد به دشمنان نيز زخمى مثل آن وارد شد .اين ،روزهايى
است كه آن را بين مردم دست به دست مىكنيم ،براى اينكه خدا افراد باايمان را
بشناسد و از شما شاهدهايى بگيرد .خدا افرادى را كه ظلم مىكنند دوست ندارد).
(۱۴۰
چون خدا افراد باايمان را پاك و افراد بىايمان را نابود مىسازد (۱۴۱).آيا
خيال كردهايد كه داخل بهشت مىشويد در صورتى كه هنوز خدا افراد مجاهد و
بااستقامت شما را نشناخته است؟) (۱۴۲شما قبل از اينكه مرگ را ببينيد آرزوى
آن را مىكرديد .حال آن را ديدهايد و به آن نگاه مىكرديد (۱۴۳).محمد فقط
پيغمبرى است .قبل از او پيغمبران ديگرى از دنيا رفتند .آيا اگر محمد بميرد
يا كشته شود به عقب برمىگرديد )مشرك مىشويد(؟ كسىكه به شرك برگردد ،ذرهاى به
خدا ضرر نمىزند .خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد (۱۴۴).هيچكس جز به فرمان
خدا نمىميرد ،مرگ مقرر و مدتدار است .كسىكه پاداش دنيوى را بخواهد مقدارى از
آن را به او مىدهيم و كسىكه پاداش آخرت را بخواهد از آن به او مىدهيم .ما به
سپاسگزاران پاداش مىدهيم (۱۴۵).چه بسيار پيغمبرانى كه افراد خداپرست بسيارى
در كنار آنها جنگيدند و در مقابل آنچه در راه خدا به آنها رسيد سست و ضعيف
نشدند و اظهار ذلت نكردند .خدا افراد بااستقامت را دوست دارد (۱۴۶).حرف آنها
فقط اين بود كه خداوندا ،گناهان و زيادهروىهاى ما را در كارمان بيامرز و
قدمهاى ما را ثابت كن و ما را بر افراد بىايمان پيروز گردان (۱۴۷).خدا به
آنها پاداش دنيا و پاداش خوب آخرت را داد .خدا نيكوكاران را دوست دارد(۱۴۸).
اى مسلمانان ،اگر از افراد بىايمان اطاعت كنيد شما را به شرك برمىگردانند و
زيانكار مىشويد (۱۴۹).در صورتى كه ياور شما خداست و او بهترين مددكار است).
 (۱۵۰در دل افراد بىايمان وحشت خواهيم انداخت ،براى اينكه چيزى را كه خدا
براى آن دليلى نازل نكرده شريك خدا ساختند .جاى آنها جهنم است و جاى افرادى
كه ظلم مىكنند جاى بدى است (۱۵۱).خدا وعده خود را براى شما ثابت كرد وقتى كه
به فرمان او دشمن را از پا در مىآورديد ،تا زمانى كه سست و در كارتان دچار
اختلف شديد و بعد از اينكه خدا آنچه را كه دوست داريد )پيروزى را( به شما
نشان داد ،از فرمان او سرپيچى كرديد .عدهاى از شما خواستار دنيا و عدهاى از
شما خواستار آخرت هستيد .بعد خدا براى اينكه شما را امتحان كند شما را از
تعقيب آنها منصرف كرد .خدا از گناه شما درگذشت .خدا نسبت به مؤمنين لطف
دارد (۱۵۲).هنگامى كه براى فرار از كوه بال مىرفتيد و به كسى توجهى نمىكرديد
و پيغمبر پشت سر شما ،شما را صدا مىزد .درنتيجه خدا بر غم شما غمى افزود.
اين يادآورى براى اين است كه براى آنچه از دست داديد و بليى كه به شما رسيد
غم نخوريد .خدا از كارهايى كه مىكنيد باخبر است(۱۵۳).
خدا بعد از غم ،چرتى آرامش بخش بر شما نازل كرد كه عدهاى از شما را فرا
گرفت و عدهاى در فكر جان خود بودند .درباره خدا به ناحق گمانى نظير گمان
جاهليت داشتند .مىگفتند :آيا در اين كار ما اختيارى داريم؟ بگو :تمام كارها
در اختيار خدا است .چيزى را كه براى تو آشكار نمىكردند در دلشان مخفى
مىنمودند .مىگفتند :اگر كار در دست ما بود اينجا كشته نمىشديم .بگو :اگر در
خانههاى خودتان هم بوديد ،كسانىكه قتل بر آنها مقرر شده بود ،با پاى خود به
محل قتل خود مىرفتند .براى اينكه خدا آنچه در دلتان است امتحان كند .و آنچه
در دل شما است پاك كند .خدا آنچه در دلها است مىداند (۱۵۴).افرادى از شما،

كه روز برخورد دو لشكر فرار كردند ،شيطان به سبب بعضى از كارهايى كه كرده
بودند آنها را دچار لغزش كرد .خدا از گناه آنها درگذشته چون خدا آمرزنده
بردبار است (۱۵۵).اى افراد باايمان ،مثل كسانىكه كافر شدند نباشيد كه درباره
برادرانشان وقتى سفر كردند يا در جنگ بودند گفتند که اگر پيش ما بودند
نمىمردند و كشته نمىشدند ،تا خدا آن )فكر( را مايه حسرتى در دلشان قرار دهد.
خدا زنده مىكند و مىميراند .خدا كارهايى را كه مىكنيد مىبيند (۱۵۶).اگر در
راه خدا كشته شويد يا بميريد ،مسلما آمرزش و رحمت الهى بهتر از تمام چيزهايى
است كه آنها جمع مىكنند(۱۵۷).
اگر بميريد يا كشته شويد پيش خدا جمع مىشويد) (۱۵۸).اى پيغمبر (،به سبب
رحمت خدا با آنها مليمت مىكردى .اگر خشن و سنگدل بودى از اطرافت پراكنده
مىشدند .گناه آنها را ببخش و براى آنها طلب آمرزش كن و در كارها با آنها
مشورت كن و وقتى تصميم به كارى گرفتى بر خدا توكل كن .چون خدا توكلكنندگان
را دوست دارد (۱۵۹).اگر خدا شما را يارى كند ،هيچكس بر شما غلبه نمىكند و
اگر به شما كمك نكند چه كسى غير از او به شما كمك مىكند؟ افراد باايمان بايد
)فقط( به خدا توكل كنند (۱۶۰).سزاوار هيچ پيغمبرى نيست كه دغلكارى كند.
كسىكه دغلكارى كند روز قيامت آن را با خود مىآورد .و پاداش هر كس مطابق كارى
كه كرده به طور كامل داده مىشود و به آنها ظلمى نمىشود (۱۶۱).آيا كسىكه از
رضايت خدا پيروى مىكند مثل كسى است كه باعث خشم خدا مىشود و جايش جهنم است؟
جهنم بد جايى است (۱۶۲).آنها درجاتى پيش خدا دارند و خدا هر كارى كه بكنند
مىبيند (۱۶۳).خدا بر افراد باايمان منت گذاشت وقتى كه پيغمبرى از خودشان
برانگيخت تا آيات خدا را بر آنها بخواند و آنها را پاك سازد و به آنها كتاب
و حكمت بياموزد .در صورتى كه قبل در گمراهى آشكارى بودند (۱۶۴).آيا وقتى
مصيبتى به شما رسيد در صورتى كه دو برابر آن را به آنها وارد كرديد گفتيد که
اين مصيبت از كجا به ما وارد شده؟ بگو :آن از طرف خودتان است .چون خدا قادر
به هر كارى است(۱۶۵).
آنچه در روز برخورد دو لشكر به شما رسيد به خواست خدا بود تا افراد باايمان
را بشناسد (۱۶۶).و افراد منافق را هم بشناسد .به آنها گفته شد :بياييد در
راه خدا بجنگيد يا از خودتان دفاع كنيد .گفتند :اگر جنگ مىدانستيم دنبال شما
مىآمديم .آنها در آن روز به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان .با زبان چيزى
مىگويند كه قلبا به آن ايمان ندارند .خدا آنچه را پنهان مىكنند خوب مىداند).
 (۱۶۷كسانىكه به جنگ نرفتند به برادرانشان گفتند :اگر از ما اطاعت مىكردند
كشته نمىشدند .بگو :اگر راست مىگوييد مرگ را از خودتان دور كنيد (۱۶۸).كسانى
را كه در راه خدا كشته شدند مرده نپنداريد .بلكه زندهاند و پيش خداوندشان
روزى دارند (۱۶۹).به آنچه خدا از لطف خودش به آنها داده شاد هستند و درباره
كسانىكه هنوز به آنها نپيوستهاند دلشاد هستند ،و مىدانند كه ترسى بر آنها
نيست و غصهاى ندارند (۱۷۰).به نعمت و لطف خدا و اينكه خدا پاداش افراد
باايمان را ضايع نمىكند ،خوشحال هستند (۱۷۱).افراد باايمانى كه بعد از اينكه
جراحاتى به آنها وارد شد ،باز هم دعوت خدا و رسول را اجابت كردند .براى
كسانى از آنها كه نيكى كردند و پرهيزکار بودند پاداش بزرگى وجود دارد(۱۷۲).
افرادى كه به آنها گفتند :مردم براى جنگ با شما متحد شدهاند ،از آنها
بترسيد .اين حرف ايمان آنها را زيادتر كرد و گفتند :خدا براى ما كافى است و
خدا وكيل خوبى است(۱۷۳).
آنها به نعمت و لطف خدا برگشتند و هيچ آسيبى به آنها نرسيد و دنبال رضاى
خدا رفتند .خدا لطف بزرگى دارد (۱۷۴).اين فقط شيطان است كه ياران خود را
مىترساند .از آنها نترسيد و اگر ايمان داريد از من بترسيد (۱۷۵).كسانىكه در
كفر بر ديگران پيشى مىگيرند تو را غصهدار نكنند .آنها هرگز ذرهاى به خدا ضرر
نمىزنند .خدا مىخواهد براى آنها بهرهاى در آخرت قرار ندهد .آنها عذاب بزرگى
دارند (۱۷۶).كسانىكه كفر را به قيمت ايمان خريدند ،هرگز ذرهاى به خدا ضرر
نمىزنند .آنها عذاب پردردى دارند (۱۷۷).افراد بىايمان خيال نكنند كه مهلتى
كه به آنها مىدهيم به نفع آنها است .ما به آنها مهلت مىدهيم تا گناه بيشترى
بكنند .آنها عذاب خواركنندهاى دارند (۱۷۸).سزاوار نيست كه خدا تا وقتی كه
ناپاك را از پاك جدا كند ،شما مؤمنان را به همين حالىكه داريد رها كند .خدا

شما را از غيب آگاه نمىكند ولى براى اينكار هر كس از پيغمبرانش را كه بخواهد
انتخاب مىكند .بنابراين به خدا و پيغمبرانش ايمان بياوريد .اگر ايمان
بياوريد و پرهيزکار شويد ،پاداش بزرگى داريد (۱۷۹).كسانىكه در مورد آنچه خدا
از فضلش به آنها داده بخل مىورزند ،خيال نكنند كه اينكار به نفع آنها است.
بلكه به ضرر آنها است .روز قيامت همان چيزى كه بهخاطرش بخل ورزيدهاند طوقى
دور گردن آنها مىشود .ميراث آسمانها و زمين متعلق به خدا است .خدا از
كارهايى كه مىكنيد باخبر است(۱۸۰).
خدا حرف آنها را كه گفتند که خدا محتاج است و ما بىنياز هستيم شنيد .حرفى
كه مىزنند خواهيم نوشت .همينطور اين را كه پيغمبران را به ناحق مىكشتند
مىنويسيم و مىگوييم :عذاب سوزان را بچشيد (۱۸۱).اين عذاب به علت كارهايى است
كه كردهايد .بدون شك خدا به بندگانش ظلم نمىكند (۱۸۲).كسانىكه گفتند :خدا با
ما قرار گذاشته كه به هيچ پيغمبرى ايمان نياوريم مگر اينكه قربانىاى بياورد
كه آتش آن را بخورد .بگو :قبل از من پيغمبرانى دليل روشن و همين نوع قربانى
كه مىگوييد براى شما آوردند .اگر راست مىگوييد چرا آنها را كشتيد؟) (۱۸۳اگر
منكر رسالت تو شدند ،قبل از تو نيز منكر پيغمبرانى شدند كه دليل روشن و كتاب
و نوشتههاى روشن آوردند (۱۸۴).هر كسى مزه مرگ را مىچشد .روز قيامت پاداش شما
به طور كامل به شما داده مىشود .كسىكه از آتش جهنم نجات داده شود و وارد
بهشت شود ،موفق و رستگار شده است .زندگى دنيا وسيله فريب انسان است(۱۸۵).
حتما شما بهوسيله مال و جانتان امتحان مىشويد و از افرادى كه قبل از شما به
آنها كتاب داده شده و از مشركين اذيت زيادى مىشديد .اگر صبر و استقامت داشته
و مسلط بر نفس خود باشيد كارى كردهايد كه اراده قوى لزم دارد(۱۸۶).
هنگامى را يادآورى كن كه خدا از اهل كتاب پيمان گرفت كه آن را براى مردم
بيان كنند و مخفى نكنند .ولى آنها پيمان خود را پشت سرشان انداختند و آن را
به قيمت كمى فروختند ..بد خريد و فروشى كردند (۱۸۷).خيال نكن كسانىكه بهخاطر
كارهايى كه كردهاند خوشحالند و دوست دارند بهخاطر كارهايى كه نكردهاند مورد
ستايش قرار گيرند ،از عذاب نجات پيدا مىكنند .آنها عذاب پردردى دارند(۱۸۸).
حكومت آسمانها و زمين مال خداست و او قادر به هر كارى است (۱۸۹).در آفرينش
آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز نشانههايى براى افراد خردمند وجود دارد.
) (۱۹۰افرادى كه ايستاده و نشسته و خوابيده خدا را ياد مىكنند و درباره
آفرينش آسمانها و زمين فكر مىكنند و مىگويند :خداوندا ،اينها را بيهوده
نيافريدى ،خدايا تو پاكى ،ما را از عذاب آتش جهنم حفظ فرما (۱۹۱).خداوندا،
هر كسى را كه وارد آتش جهنم كنى مسلما او را خوار كردهاى و ظالمها مددكارى
ندارند (۱۹۲).خداوندا ،شنيديم كه كسى با صداى بلند مردم را به ايمان دعوت
مىكرد كه به خداوندتان ايمان بياوريد ،ما هم ايمان آورديم .خداوندا ،گناهان
ما را بيامرز و بدىهاى ما را به حساب نياور و ما را با نيكان از دنيا ببر).
 (۱۹۳خداوندا ،آنچه توسط پيغمبرانت به ما وعده دادى به ما بده و روز قيامت
ما را خوار نساز ،تو كارى بر خلف وعدهات نمىكنى(۱۹۴).
خداوندشان دعاى آنها را اجابت كرد و گفت :من عمل هيچكدام از شما را ،چه مرد
باشد چه زن ،ضايع نمىكنم چون همه از يكديگريد .كسانىكه مهاجرت كردند و از
سرزمين خود اخراج و در راه من اذيت شدند و جنگيدند و كشته شدند ،بدىهاى آنها
را از بين مىبرم و آنها را وارد بهشتهايى مىكنم كه در آن نهرها روان است.
اين پاداشى از طرف خدا است و پاداش نيكو در اختيار خدا است (۱۹۵).آمد و رفت
افراد بىايمان در شهرها تو را فريب ندهد (۱۹۶).اين متاع كمى است .جاى آنها
جهنم است و جهنم بد جايى است (۱۹۷).اما افرادى كه از نافرمانى و عذاب
خداوندشان مىترسند بهشتهايى دارند كه در آنها نهرها روان است و هميشه در آن
خواهند بود .اين پذيرايى از طرف خدا است .آنچه پيش خدا است براى نيكوكاران
بهتر است (۱۹۸).عدهاى از اهل كتاب افرادى هستند كه به خدا و آنچه به شما
نازل شده و آنچه به آنها نازل شده ايمان دارند و در برابر خدا تسليم هستند و
آيات خدا را به قيمت ناچيزى نمىفروشند .پاداش آنها پيش خداوندشان محفوظ است،
چون محاسبه خدا به سرعت صورت مىگيرد (۱۹۹).اى افراد باايمان ،استقامت داشته
باشيد و همديگر را به استقامت سفارش كنيد و با هم رابطه داشته باشيد )از

حقوق خود دفاع كنيد( و از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد تا رستگار و موفق
شويد(۲۰۰).

سوره نساء )(۴
مدنى و شامل يكصد و هفتاد و شش آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
اى مردم ،از نافرمانى خداوندتان بترسيد كه شما را از يك تن آفريد و همسر او
را هم از جنس او آفريد و از آنها مردان و زنان زيادى بوجود آورد ،و از
نافرمانى خدايى كه بهنام او از همديگر تقاضا مىكنيد بترسيد ،و مواظب
خويشانتان هم باشيد ،چون خدا مراقب شماست (۱).و مال يتيمان را به آنها بدهيد
و پاك را با ناپاك عوض نكنيد و مال آنها را با مال خود نخوريد چون اينكار
گناه بزرگى است (۲).اگر مىترسيد كه درباره يتيمان به عدالت رفتار نكنيد با
زنانى كه براى شما پاك و دلخواهتان هستند ازدواج كنيد ،با دو تا و سه تا و
چهار تا .اگر مىترسيد كه بىعدالتى كنيد ،به يك زن يا به كنيزانتان اكتفا
كنيد .اين كار براى اينكه ظلمى نكنيد بهتر است (۳).و مهريه زنان را با ميل و
به طور واجب به آنها بدهيد .اگر آنها چيزى از آن را شخصا به شما بخشيدند آن
را حلل و گوارا بخوريد (۴).اموالتان را كه خدا وسيله اداره زندگى شما قرار
داده به نادانها ندهيد .ولى با آن غذا و لباس آنها را فراهم كنيد و به خوبى
با آنها صحبت كنيد (۵).يتيمها را بيازماييد تا به سن ازدواج برسند .اگر در
آنها رشدى يافتيد مالشان را به خودشان بسپاريد و از ترس اينكه بزرگ شوند
مالشان را با زيادهروى و عجله نخوريد .كسىكه بىنياز است بايد دستمزدى نگيرد
و كسىكه فقير است بايد به حد لزم از آن بخورد .وقتى مال يتيمان را به آنها
برمىگردانيد شاهدى براى اين كار بگيريد .البته خدا براى حسابرسى كافى است).
(۶
مردان سهمى از آنچه پدر و مادر و نزديكان به جا گذاشتهاند دارند و زنها هم
سهمى از آنچه پدر و مادر و نزديكان به جا گذاشتهاند دارند .چه كم باشد چه
زياد سهم معلومى دارند (۷).هنگامى كه نزديكان و يتيمان و تهيدستان موقع
تقسيم )ارث( حاضر بودند ،مقدارى از آن به ايشان بدهيد و با طرز خوبى با آنها
صحبت كنيد (۸).اگر كسانىكه بعد از خود فرزندان كوچكى به جا مىگذارند از وضع
آنها مىترسند بايد از نافرمانى خدا درباره يتيمان بترسند و با خوبى و به طرز
درست با آنها صحبت كنند (۹).كسانىكه مال يتيمان را به ظلم مىخورند فقط آتش
به شكم خود مىفرستند و وارد آتش جهنم مىشوند (۱۰).خدا درباره فرزندانتان به
شما سفارش مىكند كه پسر دو برابر دختر سهم دارد .اگر همه دختر و بيش از دو
تا بودند دو سوم ارث متعلق به آنها است و اگر فقط يك دختر بود نصف ارث به او
مىرسد و به هر يك از پدر و مادر يك ششم ارث مىرسد در صورتى كه متوفى بچه
داشته باشد .و اگر بچه نداشته باشد و وارث او فقط پدر و مادرش باشند مادرش
يك سوم را مىبرد .و اگر برادرانى داشته باشد مادر يك ششم را مىبرد ،البته
بعد از انجام وصيتى كه متوفى كرده و پرداختن قرضهاى او .شما نمىدانيد
پدرانتان و فرزندانتان كداميك از آنها نفعشان براى شما بيشتر است .اين حكم
واجبى است از طرف خدا و خدا دانا و حكيم است(۱۱).
نصف ارث زنانتان مال شما است در صورتى كه فرزندى نداشته باشند .و اگر
فرزندى داشته باشند يك چهارم ارثيه به شما مىرسد ،البته بعد از انجام وصيت و
پرداختن قرض .و اگر شما بميريد و فرزندى نداشته باشيد يك چهارم ارث به
زنانتان مىرسد ،و اگر فرزندى داشته باشيد يك هشتم ارث به آنها مىرسد ،البته
بعد از انجام وصيت و پرداختن قرض .و اگر مردى يا زنى باشد كه بميرد و برادر
يا خواهرى داشته باشد هر كدام آنها يك ششم مىبرند .و اگر بيشتر از آن باشند
در يك سوم ارث شريك هستند ،البته بعد از انجام وصيت و پرداختن قرض ،به شرط
آنكه از وصيت ضررى به وارث نرسد .اين سفارش خدا است و خدا دانا و بردبار
است (۱۲).اين حدود خدا است .هر كس از خدا و رسولش اطاعت كند خدا او را وارد
بهشتهايى مىكند كه زير درختانش نهرها روان است و هميشه در آن خواهد بود .اين

موفقيت بزرگى است (۱۳).و كسىكه از فرمان خدا و پيغمبرش اطاعت نكند و از
حدود الهى خارج شود ،خدا او را وارد آتش جهنم مىكند و هميشه در آن خواهد بود
و عذاب خواركنندهاى خواهد داشت(۱۴).
افرادى از زنان شما كه مرتكب كار زشتى شوند چهار شاهد بر خطاى آنها بگيريد.
اگر شهادت دادند آنها را تا وقت مرگ در خانه نگه داريد يا اينكه خدا راهى
براى آنان قرار دهد (۱۵).دو مردى از شما را كه مرتكب كار زشت )همجنس بازى(
مىشوند با اذيت و آزار مجازات كنيد .اگر توبه كردند و كارشان را اصلح كردند
از آنها صرفنظر كنيد .چون خدا توبهپذير مهربان است (۱۶).توبه فقط مال كسانى
است كه از روى بىاطلعى و نادانى كار بدى مىكنند و پس از متوجه شدن خيلى زود
توبه مىكنند .خدا توبه چنين افرادى را مىپذيرد .خدا دانا و حكيم است(۱۷).
توبه مال كسانى نيست كه كارهاى بد مىكنند و چون مرگشان فرا رسيد مىگويند حال
توبه كردم ،و مال كسانىكه در حال كفر مىميرند نيست .براى آنها عذاب دردناكى
آماده كردهايم (۱۸).اى افراد باايمان ،براى شما حلل نيست كه با اكراه از
زنان ارث ببريد )يا آنها را به ارث ببريد( و بر آنها سخت نگيريد تا مقدارى
از چيزهايى كه به آنها دادهايد از آنها پس بگيريد ،مگر اينكه مرتكب كار زشت
آشكارى شوند .و با آنها به خوبى رفتار كنيد .اگر از زنانتان بدتان بيايد
توجه داشته باشيد كه امكان دارد شما از چيزى بدتان بيايد در صورتى كه خدا
خير زيادى در آن قرار داده باشد(۱۹).
اگر خواستيد زن ديگرى به جاى زن خود بگيريد و به يكى از آنها پول زيادى
داده باشيد ،ذرهاى از آن را از او نگيريد .آيا با تهمت و گناه آشكارى آن را
از آنها مىگيريد؟) (۲۰چگونه از آنها مىگيريد در صورتى كه از يكديگر كام
گرفتهايد و آنها از شما پيمان محكمى )بهنام عقد( گرفتهاند (۲۱).با زن پدرتان
ازدواج نكنيد مگر اينكه قبل از اين حكم با آنها ازدواج كرده باشيد .چون
ازدواج با زن پدر كارى زشت ومورد نفرت و راهى بد است (۲۲).مادرانتان و
دخترانتان و خواهرانتان و عمههايتان و خالههايتان و دختر برادران و دختر
خواهرانتان و مادرهاى رضاعى شما كه به شما شير دادهاند و خواهرهاى شيرى شما
و مادر زنهايتان و دختر زنهايتان كه در خانه شما هستند ،در صورتى كه با مادر
آنها همبستر شدهايد ،بر شما حرام هستند ،مگر اينكه فقط عقد كرده باشيد و
همخوابگى انجام نگرفته باشد ،چون در اين صورت اشكالى بر شما نيست .و عروستان
كه از فرزندان واقعى شما هستند )نه از پسرخواندگانتان( و ازدواج با دو خواهر
در يك زمان بر شما حرام شده است .مگر اينكه قبل از نزول اين حكم با آنها
ازدواج كرده باشيد ،چون خدا آمرزنده و مهربان است(۲۳).
و زنان شوهردار بر شما حرام هستند ،به استثنای آنهايى كه مالك شدهايد
)اسيران جنگى دشمن كه شوهرانشان براى آزادى آنها نيامدهاند( ،اينها چيزهايى
است كه خدا بر شما واجب كرده ،و غير از آن براى شما حلل است كه با مالتان با
آنها ازدواج كنيد ،البته به صورت ازدواج نه زناكارى .وقتى از آنها بهرهور
شديد )زفاف صورت گرفت( ،مهريهاى كه واجب شده به آنها بدهيد .البته غير از
مهريه واجب اشكالى ندارد كه با هم از روى رضايت چيزهاى ديگرى هم قرار گذاشته
باشيد .خدا دانا و حكيم است (۲۴).هر كس از شما كه توانايى مالى ندارد كه با
زن مؤمن پاكدامن ازدواج كند ،با كنيزان مؤمن خودتان ازدواج كند .خدا ايمان
شما را به خوبى مىشناسد .همه از يكديگر هستيد ،با آنها با اجازه خانوادهشان
ازدواج كنيد و مهريه آنها را به خوبى به آنها بدهيد ،به شرط آنكه پاكدامن
باشند نه زناكار و معشوقه كسى نباشند .وقتى )كنيزان( ازدواج كردند اگر مرتكب
زنا شدند ،نصف عذابى كه درباره زنان آزاد است دارند )يعنى پنجاه تازيانه(.
اين دستور براى كسى است كه از رنج عزوبت )بىهمسرى( مىترسد .ولى صبر كردن
براى شما بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است (۲۵).خدا مىخواهد براى شما
توضيح دهد و شما را به روش كسانىكه قبل از شما بودند هدايت كند و توبه شما
را بپذيرد .خدا دانا و حكيم است )دستورهايش از روى حكمت است((۲۶).
خدا مىخواهد توبه شما را بپذيرد .در صورتى كه كسانىكه دنبال شهوات مىروند
مىخواهند كه شما هر چه بيشتر منحرف شويد (۲۷).خدا مىخواهد بار شما را سبك

كند ،چون انسان ضعيف آفريده شده است (۲۸).اى افراد باايمان ،مال يكديگر را
بين خود به باطل نخوريد ،مگر اينكه تجارتى با رضايت همديگر باشد .و يكديگر
را نكشيد ،چون خدا نسبت به شما رحيم است (۲۹).هر كس روى تجاوز و ظلم چنين
كارى كند او را وارد آتش جهنم مىكنيم .اينكار براى خدا آسان است (۳۰).اگر
شما از گناهان بزرگى كه از آنها نهى شدهايد خوددارى كنيد ،گناههاى ديگر شما
را مىبخشيم و شما را وارد بهشت مىكنيم (۳۱).آرزوى برترى را كه خدا بعضى را
بر بعضى داده نكنيد .مردان سهمى از آنچه كردهاند دارند و زنان هم سهمى از
آنچه كردهاند دارند .از خدا تقاضاى فضل بكنيد ،چون خدا هر چيزى را مىداند).
 (۳۲براى هر آنچه که از پدران و مادران و خويشاوندان نزديک به جا مانده
وارثانى قرار داديم .و به كسانىكه با آنها پيمان بستهايد سهمشان را بدهيد.
چون خدا شاهد هر چيز است(۳۳).
بهخاطر اينكه بعضى را بر بعضى برترى دادهايم و بهخاطر خرجى كه مىكنند،
مردان از زنان مراقبت مىكنند .بنابراين زنان صالح فرمانبردار هستند و در
غياب شوهرانشان حافظ آنچه خدا براى آنان حفظ كرده هستند .زنانى را كه از
نشوز آنها مىترسيد ،اول آنها را نصيحت كنيد) .اگر فايدهاى نداشت در مرحله
دوم براى مدتى( در رختخواب از آنها كنارهجويى كنيد) .در مرحله سوم چنانچه از
هيچ راه ديگرى نتوانيد آنها را از كارى كه مىكنند باز داريد( آنها را بزنيد.
اگر از شما اطاعت كردند ،دنبال راهى بر عليه آنها نگرديد ،چون خدا بلندمرتبه
و بزرگ است (۳۴).اگر از مخالفت آنها با هم ترسيديد داورى از خانواده مرد و
داورى از خانواده زن انتخاب كنيد .اگر خواستار اصلح باشند خدا بين آنها
موافقت ايجاد مىكند .چون خدا دانا و آگاه است (۳۵).و فقط خدا را بندگى كنيد
)بنده و مطيع محض و بىچون و چراى دستورهاى هيچكس جز خدا نباشيد( و چيزى را
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،
چون خدا كسى را كه خودپسند و فخرفروش باشد دوست ندارد (۳۶).افراد خودپسندى
كه بخل مىورزند و مردم را به بخل تشويق مىكنند و آنچه خدا از فضل خودش به
آنها داده پنهان مىكنند) ،بدانند كه( ما براى كافران عذاب خواركنندهاى تهيه
كردهايم(۳۷).
كسانىكه مالشان را از روى ريا )براى اينكه مردم ببينند( انفاق مىكنند و به
خدا و روز آخرت ايمان ندارند ،همدم شيطان هستند و شيطان همدم بدى است(۳۸).
اگر به خدا و روز آخرت ايمان داشتند و از آنچه خدا روزى آنها ساخته انفاق
مىكردند ،چه مىشد؟ خدا آنها را مىشناسد (۳۹).خدا به اندازه ذرهاى ظلم
نمىكند .اگر كار خوبى باشد خدا آن را دو برابر مىكند و از طرف خودش پاداش
بزرگى به او مىدهد (۴۰).وضع آنها چطور است وقتى كه از هر گروهى شاهدى
بياوريم و تو را بر اينها شاهد بياوريم؟) (۴۱آن روز افراد كافر كه از رسول
اطاعت نكردند دوست دارند كه با خاك يكسان مىشدند و هيچ حرفى را از خدا پنهان
نمىكنند (۴۲).اى افراد باايمان ،وقتى مست هستيد نماز نخوانيد تا وقتى كه
بفهميد چه مىگوييد .وقتى جنب هستيد نماز نخوانيد تا اينكه خود را بشوييد،
مگر اينكه در راه باشيد و اگر مريض يا در راه بوديد يا يكى از شما از قضاى
حاجت )دفع( آمد يا با زنان همخوابگى كرديد و آب نيافتيد ،با خاك پاكى تيمم
كنيد و از آن به صورت و دستهايتان مسح بكشيد ،چون خدا چشمپوش آمرزنده است).
 (۴۳آيا كسانى را كه بهرهاى از كتاب به آنها داده شده بود نديدى كه خريدار
گمراهى هستند و مىخواهند كه شما گمراه شويد؟)(۴۴
خدا دشمنان شما را بهتر مىشناسد و خدا براى پشتيبانى و كمك به شما كافى
است (۴۵).عدهاى از يهوديان معنى و تلفظ كلمات را از جاى خود منحرف مىكنند و
مىگويندکه شنيديم و سركشى كرديم ،و بشنو كه نشنوى،و با پيچاندن زبان و
طعنهزدن در دين مىگويندکه راعنا )ای چوپان ماو يا ای خبيث ما( ،ولی اگر
مىگفتندکه شنيديم و اطاعت كرديم ،و بشنو ،و به ما نگاه كن ،براى آنها بهتر و
درستتر بود .ولى خدا آنها را به علت كفرشان از رحمت خود دور كرده و جز عده
كمى از آنها ايمان نمىآورند (۴۶).اى اهل كتاب ،به آنچه ما نازل كرديم و
تصديقكننده توراتى است كه با شما است ،ايمان بياوريد ،قبل از اينكه صورتهايى
را از بين ببريم و آنها را به عقب برگردانيم يا از رحمت خود دور كنيم،

همانطور كه كسانى را كه در روز شنبه كار مىكردند از رحمت خود دور كرديم و
امر خدا شدنى است (۴۷).خدا شرك به خودش را نمىآمرزد ولى غير از آن را براى
كسىكه بخواهد مىبخشد .كسىكه شرك به خدا داشته باشد گناه بزرگى را به هم
بافته و مرتكب شده است (۴۸).آيا كسانىكه خود را پاك مىشمارند نديدى؟ خدا هر
كس را كه بخواهد پاك مىسازد و ذرهاى به آنها ظلم نمىشود (۴۹).نگاه كن چگونه
دروغهايى را به هم مىبافند و به خدا افترا مىزنند .همين يك گناه آشكار براى
شخص كافى است (۵۰).آيا كسانى را كه بهرهاى از كتاب الهى به آنها داده شده
بود نديدى كه به جبت و طاغوت )به غير خدا و ساحر و كسانىكه نظر و دستورى بر
خلف دستور خدا مىدهند( ايمان مىآورند و درباره كفار مىگويند :راه اينها
صحيحتر از راه مسلمانان است(۵۱).
آنها افرادى هستند كه خدا آنها را از رحمت خود دور كرده است .كسى را كه خدا
از رحمت خود محروم كند مددكارى براى او پيدا نمىكنى (۵۲).آيا آنها سهمى از
فرمانروايى دارند؟ چون در آن صورت ذرهاى به مردم نمىدهند (۵۳).يا به مردم
بهخاطر آنچه خدا از لطف خودش به آنها داده حسادت مىكنند؟ به آل ابراهيم كتاب
و حكمت و حكومت بزرگى داديم (۵۴).عدهاى از آنها به او ايمان آوردند و عدهاى
از آنها ايمان نياوردند .آتش جهنم براى آنها كافى است (۵۵).كسانى را كه منكر
آيات ما شدند وارد آتش جهنم مىكنيم .هر وقت پوستشان بسوزد آن را با پوست
ديگرى عوض مىكنيم تا عذاب را بچشند .خدا توانا و حكيم است (۵۶).كسانى را كه
ايمان آوردند و عمل درست كردند وارد بهشتهايى مىكنيم كه در آن نهرها روان
است و هميشه در آن خواهند بود .در آن جفتهاى پاكى دارند .آنها را وارد سايه
دايمى مىكنيم (۵۷).خدا به شما دستور مىدهد كه امانتها را به صاحبانش
برگردانيد و وقتى بين مردم حكم مىكنيد به عدالت حكم كنيد .خدا نصيحت خوبى به
شما مىكند .خدا شنوا و بينا است (۵۸).اى افراد باايمان ،از خدا و پيغمبر و
اوليای امور مسلمانتان اطاعت كنيد .و اگر در چيزى )با اوليای امور( اختلف
نظر داشتيد ،اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد ،آن را به خدا و پيغمبر
برگردانيد )ببينيد خدا و پيغمبر چه مىگويند( .اينكار براى شما بهتر و خوش
عاقبتتر است(۵۹).
آيا كسانى را كه خيال مىكنند كه به آنچه به تو نازل شده )به قرآن( و آنچه
قبل از تو نازل شده )به تورات و انجيل و كتابهاى پيغمبران ديگر( ايمان
دارند ،نديدى كه مىخواهند داورى را به طاغوت ببرند )به كتابى غير از كتاب
خدا استناد مىكنند(؟ در صورتى كه به آنها دستور داده شده كه طاغوت را )كسى
را كه در مقابل خدا طغيان مىكند و دستور و نظرى بر خلف كتاب خدا مىدهد( قبول
نداشته باشند .ولى شيطان مىخواهد هر چه بيشتر آنها را گمراه كند (۶۰).وقتى
به آنها گفته شودکه بياييد ببينيم خدا و پيغمبر چه مىگويند ،منافقين را
مىبينى كه از اين كار خوددارى مىكنند (۶۱).چطور است كه وقتى بهخاطر كارهايى
كه كردهاند مصيبتى به آنها وارد مىشود پيش تو مىآيند و به خدا قسم مىخورند
كه ما فقط قصد خوبى داشتيم و موفقيت شما را مىخواستيم (۶۲).خدا از آنچه در
دل آنهاست باخبر است ،از آنها بگذر و آنها را نصيحت كن و با آنها با سخنانى
رسا كه در دلشان اثر بگذارد سخن بگو (۶۳).هر پيغمبرى كه فرستاديم فقط براى
اين بود كه به خواست خدا از او اطاعت شود .اگر آنها وقتى كه به خودشان ظلم
كردند پيش تو مىآمدند و از خدا طلب آمرزش مىكردند و پيغمبر هم براى آنها طلب
آمرزش مىكرد ،خدا را توبهپذير مهربان مىيافتند (۶۴).اينطور نيست ،قسم به
خداوندت که آنها ايمان نمىآورند مگر اينكه در اختلفاتى كه دارند تو را داور
سازند و در دلشان از حكمى كه كردهاى احساس ناراحتى نكنند و تسليم كامل
باشند(۶۵).
اگر ما بر آنها مقرر مىكرديم كه همديگر )يا خودتان( را بكشيد يا از سرزمين
خود خارج شويد ،فقط عده كمى از آنها اينكار را مىكردند .اگر آنها نصيحتى
راكه به آنها مىشود انجام مىدادند براى آنها بهتر بود و براى ثابتماندنشان
نيز بهتر بود (۶۶).آن وقت پاداش بزرگى از طرف خودمان به آنها مىداديم (۶۷).و
آنها را به راه راست هدايت مىكرديم (۶۸).كسانىكه از خدا و پيغمبر اطاعت كنند
با كسانى خواهند بود كه خدا به آنها لطف كرده از قبيل پيغمبران و راستگويان
و شهدا و افراد درستكار .آنها دوستان خوبى هستند (۶۹).اين لطف خدا است و خدا

براى دانستن كار انسانها كافى است (۷۰).اى افراد باايمان ،احتياط خود را حفظ
كنيد و دسته دسته يا دستهجمعى حركت كنيد (۷۱).مسلما کسی از شما در اين كار
سستى مىكند .اگر مصيبتى به شما برسد مىگويد :خدا به من لطف كرد ،چون با آنها
در معركه حاضر نبودم (۷۲).و اگر لطف خدا شامل شما شود ،حتما مثل كسىكه بين
شما و او رفاقتى وجود نداشته ،مىگويد :اى كاش من هم با آنها بودم و به نواى
بزرگى مىرسيدم (۷۳).كسانىكه زندگى دنيا را به آخرت فروختهاند بايد در راه
خدا بجنگند .كسىكه در راه خدا بجنگد ،چه كشته شود و چه پيروز شود ،به او
پاداش بزرگى مىدهيم(۷۴).
چرا در راه خدا و نجات افراد ضعيف ،و مردان و زنان و كودكانى كه مىگويندکه
خداوندا ،ما را از اين شهرى كه مردمش ظالم هستند نجات بده و از طرف خود
پشتيبان و ياورى براى ما قرار بده ،نمىجنگيد؟) (۷۵افراد باايمان در راه خدا
مىجنگند و كافران در راه طاغوت مىجنگند .پس با ياران شيطان بجنگيد .نقشههاى
شيطان ضعيف است (۷۶).آيا كسانى را كه به آنها گفته شد که دست نگه داريد و
نماز به پا داريد و زكات بدهيد نديدى كه وقتى جنگ بر آنها واجب شد ،عدهاى از
آنها همانطور كه از خدا مىترسند ،از مردم مىترسند ،و بلكه از مردم بيشتر
مىترسند؟ گفتند :خداوندا چرا جنگ را بر ما واجب كردى ،و آن را براى مدت
كوتاهى عقب نينداختى؟ بگو :استفاده از متاع دنيا كم است و آخرت براى افراد
پرهيزکار بهتر است و ذرهاى به شما ظلم نمىشود (۷۷).هر جا باشيد مرگ به شما
مىرسد ،اگر چه در ساختمانهاى محكم باشيد .اگر خيرى نصيب آنها شود مىگويند:
اين از طرف خدا است ،و اگر آسيبى به آنها برسد مىگويند :از جانب تو است.
بگو :همه از طرف خدا است .اين افراد را چه شده كه اين مطلب را نمىفهمند(۷۸).
هر وضع خوبى كه براى تو پيش آيد از خدا است و هر وضع بدى براى تو پيش آيد از
خودت مىباشد .ما تو را به رسالت براى مردم فرستاديم .خدا براى شهادت كافى
است(۷۹).
كسىكه از پيغمبر اطاعت كند از خدا اطاعت كرده است و كسىكه از اطاعت پيغمبر
روگردان شود ،ما تو را براى نگهبانى آنها نفرستاديم (۸۰).مىگويند :اطاعت
مىكنيم .ولى وقتى از پيش تو مىروند عدهاى از آنها شبانه چيزى غير از آنچه تو
گفتى مىگويند .خدا آنچه را كه مىگويند مىنويسد .از آنان بگذر و بر خدا توكل
كن .خدا از نظر وكالت كافى است (۸۱).آيا در آيات قرآن فكر و انديشه نمىكنند.
اگر قرآن از جانب كسى غير از خدا بود اختلفات زيادى در آن پيدا مىكردند(۸۲).
وقتى كه خبرى درباره امنيت يا ترس به آنها برسد آن را پخش مىكنند .اگر آن
خبر را به پيغمبر و اوليای امور خود مىدادند مسلما كسانىكه اهل فهم اينگونه
مسايل هستند )درستى يا نادرستى يا قابل پخش بودن( آن را درك مىكردند .اگر
لطف و رحمت خدا بر شما نبود حتما از شيطان پيروى مىكرديد ،بهجز عده كمى(۸۳).
)اى پيغمبر (،در راه خدا بجنگ .تو فقط خودت وظيفه جنگيدن دارى ،ولى مؤمنين
را به جنگ تشويق كن .ممكن است خدا حمله كفار را دفع كند .قدرت خدا بيشتر و
مجازاتش سختتر است (۸۴).هر كس در كار خوبى ميانجى شود سهمى از آن دارد و هر
كس در كار بدى ميانجى شود سهمى از آن دارد .خداوند بر هر كارى قادر است(۸۵).
وقتى به شما سلم شد جواب آن را به نحو بهترى بدهيد يا همان سلم را جواب
بدهيد .خدا حسابرس هر كارى است(۸۶).
معبودى )كسىكه در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى كنيد و از دستورهاى او
بدون چون و چرا اطاعت كنيد( غير از خدا وجود ندارد .مسلما شما را در روز
قيامت ،كه شكى در آن نيست ،جمع مىكند .از خدا راستگوتر چه كسى است؟) (۸۷چرا
درباره منافقين دو دسته شدهايد؟ خدا آنها را بهخاطر كارهايى كه كردهاند
سرافكنده ساخته است .آيا مىخواهيد كسى را كه خدا گمراه كرده هدايت كنيد؟ كسى
را كه خدا گمراه كند راهى براى هدايت او پيدا نمىكنى (۸۸).آنها دوست دارند
كه شما هم مثل آنها كافر شويد تا با هم مساوى باشيد .بنابراين از آنها
يارانى براى خود نگيريد تا اينكه در راه خدا مهاجرت كنند .اگر از اين كار
خوددارى كردند آنها را بگيريد و هر جا آنها را پيدا كرديد بكشيد و از آنها
يار و ياورى براى خود نگيريد (۸۹).مگر افرادى كه به قومى برسند كه بين شما و
آنها پيمان است يا پيش شما بيايند ،در حالىكه از اينكه با شما يا قومشان
بجنگند ناراحت باشند .اگر خدا مىخواست آنها را بر شما مسلط مىكرد و با شما

مىجنگيدند .اگر از شما كنارهجويى كردند و با شما نجنگيدند و به شما پيشنهاد
صلح كردند با آنها صلح كنيد .خدا براى شما راهى بر عليه آنها قرار نداده
است (۹۰).افراد ديگرى را خواهيد يافت كه مىخواهند از شما و قوم خود خاطرجمع
باشند .هر بار كه دچار فتنهاى شوند در آن فرو مىروند .پس اگر از شما
كنارهگيرى نكردند و به شما پيشنهاد صلح نكردند و دست نكشيدند ،آنها را
بگيريد و هر جا پيدا كرديد بكشيد .آنها افرادى هستند كه دليل روشنى عليه
آنها براى شما قرار دادهايم(۹۱).
سزاوار هيچ مؤمنى نيست كه مؤمنى را بكشد مگر از روى اشتباه )به غير عمد(.
كسى كه مؤمنى را از روى اشتباه بكشد ،بايد بنده مؤمنى را آزاد كند و
خونبهايى به خانواده مقتول بدهد .مگر اينكه خانواده مقتول آن را به او
ببخشند .اگر مقتول ،مؤمن و از خانواده قومى بود كه دشمن شما هستند ،قاتل فقط
بايد بنده مؤمنى را آزاد كند .و اگر از قومى بود كه بين شما و آنها پيمانى
وجود داشت بايد خونبها را به خانواده مقتول بدهد و بنده مؤمنى را آزاد كند.
و اگر پيدا نكرد دو ماه پشت سر هم به عنوان توبه روزه بگيرد .خدا دانا و
حكيم است (۹۲).كسىكه مؤمنى را عمدا بكشد جزاى او جهنم است و هميشه در آن
خواهد بود و مورد غضب و لعنت خدا است و خدا براى او عذاب بزرگى آماده كرده
است (۹۳).اى افراد باايمان ،وقتى در راه خدا به سفر جنگى مىرويد خوب تحقيق
كنيد و به كسىكه به شما اظهار مسلمانى كرد نگوييد که مؤمن نيستى .آيا دنبال
مال دنيا مىگرديد؟ در صورتى كه پيش خدا غنيمتهاى زيادى است .شما قبل چنين
بوديد و خدا بر شما منت گذاشت .بنابراين از اين به بعد اول تحقيق كنيد )مطلب
را روشن كنيد( .چون خداوند از كارهايى كه مىكنيد اطلع دارد(۹۴).
افراد باايمانى كه به جنگ نمىروند و سالم هستند با كسانىكه در راه خدا با
مال و جانشان جهاد مىكنند مساوى نيستند .خدا درجه افرادى را كه با مال و
جانشان در راه خدا جهاد مىكنند بر كسانىكه به جهاد نمىروند برترى داده است.
البته به هر يك وعده نيكويى داده است .خدا جهادكنندگان را بر كسانىكه جهاد
نمىكنند به درجات و با آمرزش و رحمت خود با پاداش بزرگى برترى داده .خدا
آمرزنده و مهربان است ۹۵).و  (۹۶كسانىكه فرشتگان جانشان را در حالىكه به
خودشان ظلم كردهاند مىگيرند به آنها مىگويند :مشغول چه كارى بوديد؟ آنها
مىگويند :ما در زمين ضعيف بوديم )قدرتى نداشتيم( .فرشتگان به آنها مىگويند:
آيا زمين خدا وسيع نبود كه بتوانيد مهاجرت كنيد؟ آنها جايشان جهنم است و
جهنم جاى بدى است (۹۷).بهجز مردان و زنان و كودكان ضعيفى كه چارهاى نداشتند
و راهى براى اين كار نمىشناختند (۹۸).شايد خدا آنها را ببخشد .خدا خطابخش و
آمرزنده است (۹۹).كسىكه در راه خدا مهاجرت كند در زمين محلهاى امن زيادى
براى هجرت و گشايش كار پيدا مىكند .كسىكه از خانهاش براى مهاجرت به سوى خدا
و پيغمبرش خارج شود و در راه مرگش فرا رسد )بميرد( ،پاداش او بر عهده خدا
قرار گرفته است .خدا آمرزنده و مهربان است (۱۰۰).وقتى در سفر هستيد اگر
مىترسيد كه كافران صدمهاى به شما بزنند ،اشكالى ندارد كه از نماز خود كم
كنيد )نماز را شكسته بخوانيد( ،چون كافران دشمن آشكار شما هستند(۱۰۱).
وقتى تو در ميان ايشان بودى و با آنها نماز خواندى ،بايد عدهاى از آنها با
تو به نماز بايستند و سلحهايشان را با خود داشته باشند .و وقتى سجده كردند
بايد پشت سر شما بروند و دسته ديگرى كه نماز نخواندهاند بيايند و با تو نماز
بخوانند و بايد احتياط و سلحهاى خود را حفظ كنند .افراد بىايمان دوست دارند
كه شما از سلحها و وسايل خودتان غافل شويد و آنها يكباره به شما حمله كنند.
اگر باران باعث ناراحتى شود يا مريض باشيد اشكالى ندارد كه سلحهايتان را
زمين بگذاريد ولى احتياط را حفظ كنيد .خدا براى افراد بىايمان عذاب
خواركنندهاى آماده كرده است (۱۰۲).وقتى نماز را تمام كرديد ايستاده و نشسته
و درازكشيده خدا را ياد كنيد و وقتى خاطر جمع شديد نماز را كامل بخوانيد.
چون نماز در اوقات معينى بر افراد باايمان واجب شده است (۱۰۳).در تعقيب
دشمنان سستى نكنيد .اگر شما ناراحت هستيد ،آنها هم مثل شما ناراحت و خسته
هستند .در صورتى كه شما اميدهايى از خدا داريد كه آنها ندارند .خدا دانا و
حكيم است )دستورهايش از روى علم و حكمت است( (۱۰۴).ما كتاب را به حق بر تو

نازل كرديم تا بين مردم مطابق آنچه خدا به تو نشان داده حكم كنى .و از
خيانتكاران دفاع نكن(۱۰۵).
و از خدا طلب آمرزش كن چون خدا آمرزنده مهربان است (۱۰۶).و از كسانىكه به
خودشان خيانت مىكنند دفاع نكن .چون خدا كسى را كه خيانتكار و گناهكار باشد
دوست ندارد (۱۰۷).آنها چيزهايى را از مردم مخفى مىكنند كه از خدا مخفى
نمىكنند ،در صورتى كه وقتى شبها حرفهايى مىزنند كه خدا نمىپسندد ،خدا مراقب
آنها است .خدا به كارهايى كه مىكنند احاطه دارد (۱۰۸).آگاه باشيد )توجه
داشته باشيد( كه اينها كسانى هستند كه شما در زندگى دنيا از آنها دفاع
كرديد .روز قيامت چه كسى در مقابل خداوند از آنها دفاع مىكند يا وكيل آنها
خواهد بود؟) (۱۰۹كسىكه كار بدى كند يا به خودش ظلم كند و بعد از خدا طلب
آمرزش كند خدا را آمرزنده و مهربان مىيابد (۱۱۰).كسىكه مرتكب گناه شود به
ضرر خودش مىباشد و خدا آگاه و حكيم است (۱۱۱).هر كس كار خطا يا گناهى كند و
تهمت انجام دادن آن را به بىگناهى بزند ،مسلما بهتان و گناه بزرگى را بر
عهده گرفته است (۱۱۲).اگر لطف خدا و رحمت او نبود مسلما عدهاى از آنها سعى
مىكردند كه تو را گمراه كنند در صورتى كه آنها خودشان را گمراه مىكنند و
ذرهاى به تو ضرر نمىزنند .خدا قرآن و حكمت را بر تو نازل كرد و چيزى را كه
نمىدانستى به تو ياد داد .لطف خدا نسبت به تو زياد است(۱۱۳).
خيرى در بسيارى از نجواهای )درگوشى صحبت كردن( آنها وجود ندارد ،مگر اينكه
امر به صدقه يا كار نيك يا اصلح بين مردم باشد .كسىكه براى كسب رضاى خدا
چنين كارى بكند پاداش بزرگى به او خواهيم داد (۱۱۴).كسىكه بعد از اينكه راه
صحيح براى او روشن شد با پيغمبر مخالفت كند و از راهى غير از راه مؤمنين
پيروى كند او را به همان جايى برمىگردانيم كه به آن رو آورده و او را داخل
جهنم مىكنيم .جهنم جاى بدى است (۱۱۵).خدا شرك به خودش را نمىبخشد و غير از
آن را براى كسىكه بخواهد مىبخشد .كسىكه شرك به خدا بياورد مسلما خيلى گمراه
شده است (۱۱۶).آنها به جاى خدا فقط بتهاى ماده را به كمك مىخوانند و فقط
شيطان سركش را به كمك مىخوانند (۱۱۷).خدا شيطان را از رحمت خود دور ساخته.
شيطان به خدا گفت :حتما عده معينى از بندگانت را )در اختيار( مىگيرم (۱۱۸).و
آنها را گمراه و دچار آرزو و خيالبافى مىكنم و به آنها دستور مىدهم تا گوش
چهارپايان را ببرند و به آنها دستور مىدهم تا خلقت خدا را تغيير دهند .كسىكه
شيطان را به جاى خدا پشتيبان خود بگيرد مسلما ضرر آشكارى كرده است(۱۱۹).
شيطان به آنها وعده مىدهد و آنها را دچار آرزو و خيالبافى مىكند .در صورتى
كه شيطان به آنها وعده دروغ مىدهد (۱۲۰).جاى فريبخوردگان شيطان جهنم است و
راه فرارى از آن پيدا نمىكنند(۱۲۱).
كسانى را كه ايمان آوردند و كار درست و صحيح كردند وارد بهشتهايى مىكنيم كه
نهرها در آن روان است و هميشه در آن خواهند بود .وعده خدا درست است ،و چه
كسى از خدا راستگوتر است؟) (۱۲۲مطابق تصور و آرزوى شما نيست و مطابق تصور و
آرزوى اهل كتاب هم نيست .هر كس كار بدى بكند مجازاتش را خواهد ديد و غير از
خدا يار و مددكارى براى خودش پيدا نمىكند (۱۲۳).كسانىكه كار درست بكنند و
مؤمن باشند ،چه مرد باشند چه زن ،وارد بهشت مىشوند و ذرهاى به آنها ظلم
نمىشود (۱۲۴).چه كسى دينش بهتر از دين كسى است كه خود را تسليم خدا كرده و
نيكوكار باشد و از آيين ابراهيم مخلصانه پيروى كند .خدا ابراهيم را دوست خود
گرفت (۱۲۵).آنچه در آسمانها و زمين است مال خداست و خدا به هر چيزى احاطه
دارد (۱۲۶).درباره زنان از تو نظر )فتوى( مىخواهند ،بگو :خدا و آنچه كه در
قرآن براى شما خوانده مىشود درباره آنها فتوى مىدهد ،و درباره دختران يتيمى
كه ،آنچه براى ايشان واجب شده به آنها نمىدهيد ،و دوست داريد با آنها ازدواج
كنيد و درباره پسران ضعيف )نابالغ( نظر مىدهد و اينكه با يتيمان به عدالت
رفتار كنيد .هر كار خوبى كه بكنيد خدا آن را مىداند(۱۲۷).
اگر زنى از شوهرش ترس نشوز يا بىاعتنايى را داشت ،اشكالى براى آنها ندارد
كه بين خود سازش بكنند و سازش )صلح( بهتر است .انسانها دچار بخل هستند .اگر
نيكى كنيد و از نافرمانى خدا بترسيد )بدانيد كه( خدا از كارهايى كه مىكنيد

آگاه است (۱۲۸).شما توانايى آن را نداريد كه بين زنانتان به عدالت رفتار
كنيد ،اگر چه خيلى علقهمند به آن باشيد پس تمام علقه خود را به يكى متوجه
نكنيد كه ديگرى را بلتكليف بگذاريد .اگر سازش كنيد و از نافرمانى خدا بترسيد
خدا آمرزنده و مهربان است )خطاى گذشته شما را مىبخشد( (۱۲۹).اگر از هم جدا
شدند ،خدا هر يك را با لطف خود بىنياز مىكند .خدا وسعتدهنده حكيم است(۱۳۰).
آنچه در آسمانها و زمين است مال خدا است .به اهل كتابى كه قبل از شما بودند
و به شما سفارش كرديم كه از نافرمانى خدا بترسيد و اگر منكر شويد ،باز هم
آنچه در آسمانها و زمين است مال خدا است و خدا احتياجى ندارد و مورد ستايش
است (۱۳۱).آنچه در آسمانها و زمين است مال خدا است و خدا براى وكالت كافى
است (۱۳۲).اى مردم ،اگر خدا بخواهد شما را از بين مىبرد و افراد ديگرى را
مىآورد .خدا قادر به اينكار هست (۱۳۳).كسىكه پاداش دنيا را بخواهد ،پاداش
دنيا و آخرت پيش خدا است و خدا شنوا و بيناست )حرفهاى شما را مىشنود و
كارهاى شما را مىبيند((۱۳۴).
اى افراد باايمان ،عادل باشيد و براى خدا شهادت بدهيد اگر چه به ضرر خودتان
يا پدر و مادر و نزديكانتان باشد ،چه بىنياز باشند چه فقير ،خدا به آنها
سزاوارتر است .پس دنبال دلخواه خود نرويد كه از عدالت منحرف شويد .اگر
دوپهلو صحبت كنيد يا از دادن شهادت خوددارى كنيد )بدانيد كه( خدا از كارهايى
كه مىكنيد باخبر است (۱۳۵).اى افراد باايمان ،به خدا و پيغمبرش و كتابى كه
به پيغمبرش نازل كرده )يعنى قرآن( و كتابى كه قبل نازل كرده )به تورات و
انجيل و كتابهاى انبيا( ايمان بياوريد .كسىكه منكر خدا و فرشتگان و كتابها و
پيغمبران خدا و روز آخرت شود خيلى گمراه شده است (۱۳۶).كسانىكه ايمان
آوردند ،بعد كافر شدند ،دوباره ايمان آوردند ،دوباره كافر شدند و به كفر خود
افزودند ،امكان ندارد كه خدا آنها را بيامرزد و آنها را هدايت كند (۱۳۷).به
منافقين بشارت بده كه عذاب دردناكى دارند (۱۳۸).منافقينى كه به جاى افراد
باايمان افراد بىايمان را پشتيبان خود مىگيرند ،آيا عزت را از آنان مىجويند؟
تمام عزت متعلق به خدا است (۱۳۹).خدا در قرآن نازل كرده كه وقتى شنيديد كه
آيات خدا مورد انكار و تمسخر قرار مىگيرد با آنها ننشينيد تا وارد سخنى غير
از آن شوند .اگر با چنين افرادى بنشينيد شما هم مثل آنها خواهيد بود .خدا
همه منافقين و منكرين را در جهنم جمع مىكند(۱۴۰).
منافقينى كه در مورد كار شما انتظار مىكشند ،اگر از جانب خدا فتحى نصيب شما
شود مىگويند :آيا ما با شما نبوديم؟ و اگر فتح نصيب كفار شود به آنها
مىگويند :آيا شما را حفظ نكرديم و شما را از افراد باايمان برحذر نداشتيم؟
خدا بين شما در روز قيامت حكم مىكند .خدا هرگز براى كافرين تسلطى بر افراد
باايمان قرار نداده است (۱۴۱).منافقين به نظر خود خدا را گول مىزنند ،در
صورتى كه خدا آنها را گول مىزند .وقتى منافقين به نماز برمىخيزند با تنبلى
برمىخيزند و ريا مىكنند )نماز را براى اينكه مردم ببينند مىخوانند( .خيلى كم
خدا را ياد مىكنند (۱۴۲).بين اين دو حالت ،دودل هستند ،نه اين طرفى هستند نه
آن طرفى .كسى را كه خدا گمراه كند راهى براى هدايت او پيدا نمىكنى (۱۴۳).اى
افراد باايمان ،كافران را به جاى افراد باايمان ياور خود نگيريد .آيا
مىخواهيد دليل روشنى بر ضد خود به خدا بدهيد؟) (۱۴۴منافقين در پستترين نقطه
جهنم هستند و هرگز ياورى براى آنها پيدا نمىكنى (۱۴۵).مگر اشخاصى كه توبه
كردند )از نفاق دست برداشتند( و كار خود را اصلح كردند و به خدا متوسل شدند
و دينشان را براى خدا خالص كردند .چنين افرادى جزو مؤمنين هستند .خدا به
مؤمنين پاداش بزرگى مىدهد (۱۴۶).اگر سپاسگزارى كنيد و ايمان بياوريد خدا شما
را عذاب نمىكند .خدا قدردان و دانا است(۱۴۷).
خدا بدزبانى آشكار را دوست ندارد مگر براى كسىكه مورد ظلم قرار گرفته است.
خدا شنوا و دانا است (۱۴۸).اگر كار خوب را آشكار كنيد يا آن را پنهانی بكنيد
يا كار ناپسندى را ببخشيد ،خدا نيز درگذرنده از خطاى شما و توانا است(۱۴۹).
كسانىكه منكر خدا و پيغمبرانش مىشوند و مىخواهند حساب خدا و پيغمبرانش را از
هم جدا كنند مىگويند :ما به بعضى ايمان داريم و بعضى را قبول نداريم و
مىخواهند راهى بين اين دو انتخاب كنند (۱۵۰).آنها حقيقتا كافر هستند و ما
براى كافران عذاب خواركنندهاى آماده كردهايم (۱۵۱).و كسانىكه به خدا و به

پيغمبرانش ايمان آوردند و بين هيچكدام آنها فرقى نگذاشتند ،كسانى هستند كه
خدا پاداش آنها را به آنها مىدهد .خدا آمرزنده مهربان است (۱۵۲).اهل كتاب از
تو مىخواهند كه كتابى از آسمان براى آنها نازل كنى .از موسى بزرگتر از اين
خواستند .به موسى گفتند :خدا را آشكارا به ما نشان بده .بنابراين به سبب
ظلمشان دچار صاعقه شدند و پس از اينكه دليل روشن )معجزات( براى آنها آمد
گوسالهپرست شدند .ما از آن گذشت كرديم و به موسى معجزات روشنى داديم (۱۵۳).و
كوه را به سبب پيمانشان بالى سر آنان قرار داديم و به آنها گفتيم که با
فروتنى از در وارد شويد ،و به آنها گفتيم که روز شنبه كار نكنيد ،و از آنها
پيمان محكمى گرفتيم(۱۵۴).
و به علت اينكه پيمانشان را شكستند و به علت كفرشان به آيات خدا و بهخاطر
اينكه به ناحق پيغمبران را كشتند و بهخاطر سخنشان كه گفتندکه دلهاى ما غلف
دارد )حرفهايتان در ما بىاثر است( ،خدا به سبب كفرشان قدرت فكر كردن را از
آنها گرفته و درنتيجه عده كمى از آنها ايمان مىآورند (۱۵۵).و نيز به علت
كفرشان و به علت اينكه نسبت به مريم تهمت بزرگى زدند (۱۵۶).و به سبب حرفشان
كه گفتند ما مسيح عيسى پسر مريم رسول خدا را كشتيم ،در صورتى كه او را
نكشتند و به دار نزدند ،ولى براى آنها مشتبه شد .كسانىكه در اين مورد اختلف
دارند درباره آن مسلما شك دارند ،آنها علمى به آن ندارند و فقط از گمان
پيروى مىكنند و بدون ترديد او را نكشتند (۱۵۷).بلكه خدا او را بال و پيش خود
برد .خدا توانا و حكيم است (۱۵۸).هيچ كس از اهل كتاب نيست مگر اينكه قبل از
مرگش به او ايمان بياورد و او روز قيامت شاهد آنها خواهد بود (۱۵۹).و به علت
ظلم يهوديان و به سبب اينكه به مقدار بسيار زياد مردم را از راه خدا باز
مىداشتند ،و به علت رباخوارى آنها در صورتى كه از آن نهى شده بودند ،و به
علت اينكه مال مردم را به ناحق مىخوردند ،خوردنىهاى پاكى را كه براى آنها
حلل بود بر آنها حرام كرديم .ما براى كافرين عذاب دردناكى آماده كردهايم).
 ۱۶۰و  (۱۶۱اما راسخين در علم آنان و مؤمنينى كه ،به آنچه به تو و قبل از تو
نازل شده )به قرآن ،تورات ،انجيل و كتابهاى پيغمبران ديگر( ايمان مىآورند و
نماز را به پا مىدارند و زكات مىدهند و به خدا و روز آخرت ايمان دارند
افرادى هستند كه پاداش بزرگى به آنها خواهيم داد(۱۶۲).
ما به تو وحى كرديم همانطور كه به نوح و پيغمبران بعد از او وحى كرديم .ما
به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان يعقوب و عيسى و ايوب و يونس
و هارون و سليمان وحى كرديم و »زبور« را به داود داديم (۱۶۳).و پيغمبرانى كه
قبل داستان آنها را به تو گفتهايم و پيغمبرانى كه داستان آنها را به تو
نگفتهايم .و خدا با موسى سخن گفت (۱۶۴).پيغمبرانى كه بشارتدهنده و
هشداردهنده بودند فرستاديم تا بعد از پيغمبران دليلى براى مردم در مقابل خدا
وجود نداشته باشد .خدا توانا و حكيم است (۱۶۵).ولى خدا به آنچه به تو نازل
كرده شهادت مىدهد كه آن را با علم خود نازل كرده و فرشتگان هم شهادت مىدهند.
خدا براى شهادت كافى است (۱۶۶).كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا باز
داشتند خيلى گمراه شدهاند (۱۶۷).امكان ندارد كه خدا كسانى را كه كافر شدند و
ظلم كردند بيامرزد يا به راهى هدايتشان بكند (۱۶۸).بهجز راه جهنم ،كه هميشه
در آن خواهند بود و اينكار براى خدا آسان است (۱۶۹).اى مردم ،پيغمبر حقيقت
را از جانب خداوندتان براى شما آورد پس ايمان بياوريد ،اينكار به نفع شما
است .اگر كافر شويد )بدانيد كه( آنچه در آسمانها و زمين است مال خداست و خدا
دانا و حكيم است(۱۷۰).
اى اهل كتاب ،در دينتان گزافهگويى نكنيد و از قول خدا فقط حقيقت را بگوييد.
مسيح ،عيسى پسر مريم ،فقط رسول خدا و كلمه اوست كه به مريم القا كرد و روحى
از او است .پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد خدا سه تا است .از
اين حرف و نظر دست برداريد .اينكار به نفع شما است .فقط خدا معبود يگانه
است .خدا بالتر از اين است كه فرزندى داشته باشد .آنچه در آسمانها و زمين
است مال خدا است و خدا براى وكالت كافى است (۱۷۱).مسيح از اينكه بنده خدا
باشد هرگز خوددارى نمىكند .فرشتگان مقرب هم خوددارى نمىكنند .كسانى كه از
بندگى خدا خوددارى مىكنند و تكبر مىورزند )بدانند كه( خدا همه آنها را پيش
خود )براى رسيدگى به حساب( جمع مىكند (۱۷۲).اما كسانىكه ايمان آوردند و عمل

درست انجام دادند خدا مزد آنها را به طور كامل مىدهد و از فضل خودش به
مزدشان اضافه مىكند .اما كسانىكه از بندگى خدا خوددارى كردند و تكبر ورزيدند
خدا آنها را عذابى دردناك مىكند و غير از خدا يار و مددكارى براى خودشان
پيدا نمىكنند (۱۷۳).اى مردم ،دليل روشنى از جانب خداوندتان براى شما آمد و
نور روشنى براى شما نازل كرديم )كه راه زندگى شما را روشن كند( (۱۷۴).اما
كسانىكه به خدا ايمان آوردند و به او متوسل شدند خدا آنها را مورد لطف و
مرحمت خودش قرار مىدهد و آنها را به راه راست خود هدايت مىكند(۱۷۵).
از تو نظر )فتوى( مىخواهند .بگو :خدا درباره كلله براى شما نظر )فتوى(
مىدهد .اگر مردى بميرد و فرزند نداشته باشد و خواهرى داشته باشد نصف آنچه او
به جا گذاشته مال خواهرش خواهد بود ،و برادر تمام آنچه خواهرش به جا گذاشته
به ارث مىبرد به شرط اينكه خواهرش فرزندى نداشته باشد .اگر خواهرها دو نفر
باشند دو سوم ارثيه مال آنها است و اگر چند برادر و خواهر بودند ،برادر دو
برابر خواهر ارث مىبرد .خدا براى شما بيان مىكند تا گمراه نشويد .خدا هر
چيزى را مىداند(۱۷۶).

سوره مائده )(۵
مدنى و شامل يكصد و بيست آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
اى افراد باايمان ،به قراردادها به طور كامل عمل كنيد .گوشت چارپايان جز
آنچه بر شما خوانده مىشود برايتان حلل است .در حال احرام )حج( شكار را حلل
نشماريد .خدا هر طور كه بخواهد حكم مىكند (۱).اى افراد باايمان ،حرمت شعائر
خدا ،ماه حرام ،قربانى ،قربانى نشاندار )قلدهدار( و حرمت كسانىكه در راه كسب
معاش و رضاى خدا قصد خانه كعبه را دارند نگاه داريد .وقتى از احرام خارج
شديد مىتوانيد شكار كنيد .دشمنى عدهاى كه شما را از رفتن به خانه كعبه
بازداشتند شما را وادار به تجاوز نكند .بر پايه نيكى و تقوى با هم همكارى
كنيد و بر پايه گناه و ظلم همكارى نكنيد .از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد چون
مجازات خدا شديد است(۲).
گوشت حيوان مرده ،خون ،گوشت خوك و آنچه بهنام غير خدا سر بريده شده و
حيوانى كه خفه شده ،در اثر ضربه ،سقوط ،يا به ضرب شاخ مرده ،به اضافه آنچه
حيوان درنده خورده باشد مگر اينكه قبل از مردن سر آن را بريده باشيد ،و نيز
گوشت حيوانى كه براى بتها ذبح شده باشد يا با قرعهكشى تقسيم كرده باشيد همه
بر شما حرام است .اجرا نكردن اين دستورها نافرمانى خداست .امروز بىايمانها
از دين شما مايوس شدهاند ،از آنها نترسيد و از من بترسيد .امروز دين شما را
كامل و نعمتم را بر شما تمام كردم و دين اسلم )تسليم خدابودن( را براى شما
برگزيدم .كسىكه از گرسنگى ناچار شد ،بدون اينكه علقهاى به گناه داشته باشد،
براى حفظ جانش از آن گوشت بخورد بداند كه خدا آمرزنده و مهربان است (۳).از
تو مىپرسند :چه چيزى برايشان حلل است؟ بگو :تمام خوردنىهاى پاك و گوشت
حيواناتى كه توسط حيواناتى كه مطابق آنچه خدا به شما ياد داده تعليم
يافتهاند شكار شده باشند براى شما حلل است .از آنچه براى شما شكار كردند
بخوريد و اسم خدا را بر آن ذكر كنيد .از نافرمانى خدا بترسيد ،چون خدا به
سرعت به حسابها مىرسد (۴).امروز تمام خوردنىهاى پاك براى شما حلل است،
همينطور غذاى اهل كتاب براى شما حلل و غذاى شما براى آنها حلل است .همينطور
ازدواج با زنان پاكدامن مؤمن و زنان پاكدامن اهل كتاب براى شما حلل است،
البته وقتى مهريهشان را به آنها بدهيد .ازدواج باشد ،نه زنا و نه معشوقه
گرفتن .كسىكه منكر ايمان شود ،عملش از بين رفته و در آخرت از افرادى است كه
ضرر كردهاند(۵).
اى افراد باايمان ،وقتى براى نماز بلند شديد صورت و دستهايتان را تا آرنج
بشوييد و به سر و پايتان تا قوزك پا )به قولى( مسح بكشيد و يا )به قولى(
بشوييد .اگر جنب بوديد خود را پاك سازيد و اگر مريض و يا در حين سفر بوديد

يا يكى از شما از دستشويى آمد يا با زنان همخوابگى داشتيد و آب پيدا نكرديد،
با خاك پاك قصد وضو و تطهير نماييد و با آن به صورتتان و دستهايتان مسح
بكشيد)يعنی تيمم کنيد( .خدا نمىخواهد براى شما دردسر فراهم كند ولى مىخواهد
شما را پاكيزه سازد و نعمتش را بر شما تمام كند براى اينكه شكر او را به جا
آوريد (۶).نعمت خدا را بر خودتان و پيمانى كه خدا شما را به آن متعهد ساخته
به ياد داشته باشيد .وقتى كه گفتيد :شنيديم و اطاعت كرديم )با خدا پيمان
بستهايد( .از نافرمانى خدا بترسيد ،چون خدا آنچه در دل شما است مىداند(۷).
اى افراد باايمان ،براى اجراى احكام خدا قيام كنيد و به عدالت شهادت دهيد و
دشمنى دستهاى شما را به بىعدالتى وا ندارد .در همه حال عادل باشيد چون عدالت
به تقوى نزديكتر است .از خدا بترسيد ،چون خدا از كارهايى كه مىكنيد باخبر
است (۸).خدا به افراد باايمانى كه عمل درست مىكنند وعده داده است كه آنها
آمرزش الهى و پاداش بزرگى دارند(۹).
كسانىكه كافر و منكر آيات ما شدند اهل جهنم هستند (۱۰).اى افراد باايمان،
نعمت خدا را بر خودتان به ياد آوريد آن وقتى كه عدهاى تصميم گرفتند به شما
دستدرازى كنند ولى خدا جلوى دستدرازى آنها را گرفت .خودتان را از نافرمانى و
عذاب خدا حفظ كنيد ،و افراد باايمان بايد فقط به خدا توكل كنند (۱۱).خدا از
بنىاسرائيل پيمان گرفت و از آنها دوازده سركرده انتخاب كرديم و خدا گفت :من
با شما هستم ،اگر نماز را به پا داريد و زكات بدهيد و به پيغمبران من ايمان
بياوريد و آنها را يارى كنيد و قرض نيكو به خدا بدهيد ،گناهان شما را مىبخشم
و شما را وارد بهشتهايى مىكنم كه در آن نهرها روان است .كسىكه بعد از آن
كافر شود ،راه راست را گم كرده (۱۲).آنها را بهخاطر پيمانشكنى از رحمت خود
دور ساختيم و قلبشان را سخت كرديم .معنى سخنان را از جاى خود تغيير مىدهند و
بهرهمندى از تذكرى را كه به آنها داده شده بود فراموش كردند .هميشه به
خيانتى از آنها پى مىبرى ،به استثنای عده كمى از آنها .ايشان را ببخش و از
آنها درگذر چون خدا نيكوكاران را دوست دارد(۱۳).
از كسانى كه گفتند که ما عيسوى هستيم هم پيمان گرفتيم ،ولى آنها هم بهره
بردن از چيزى را كه به ايشان تذكر داده شده بود فراموش كردند .و ما نيز بين
آنها تا روز قيامت دشمنى و كينه افكنديم .خدا آنها را از كارهايى كه
مىنمودند باخبر مىكند (۱۴).اى اهل كتاب ،فرستاده ما پيش شما آمد كه مقدار
زيادى از كتاب الهى را كه مخفى مىكرديد براى شما بيان مىكند و از مقدار
زيادى از آن چشمپوشى مىكند .از طرف خدا براى شما روشنايى و كتاب روشنكننده
)قرآن( آمده است (۱۵).خدا بهوسيله آن هر كس را كه از رضاى او پيروى كند به
راههاى سلمتى هدايت مىكند .آنها را از تاريكى خارج كرده و به خواست خودش
)مطابق قانونش( به روشنايى هدايت مىكند و آنها را به راه راست هدايت مىكند.
) (۱۶كسانىكه گفتند :خدا خود مسيحابن مريم است كافر شدند .بگو :اگر خدا
اراده كند مسيحابن مريم و مادرش و تمام كسانى را كه در زمين هستند بكشد چه
كسى مىتواند ذرهاى جلوى او را بگيرد؟ فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه بين
آنهاست متعلق به خدا است .هر چيزى را كه بخواهد خلق مىكند .خدا قادر به هر
كارى است(۱۷).
يهوديان و عيسويان گفتند ما فرزندان خدا و محبوب او هستيم .بگو :پس چرا شما
را بهخاطر گناهانتان مجازات مىكند؟ اينطور نيست بلكه شما انسانى مثل
انسانهاى ديگرى كه خدا آفريده هستيد .هر كس را كه بخواهد مىآمرزد و هر كس را
كه بخواهد عذاب مىكند .فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه بين آنها است مال
خدا است و بازگشت همه به سوى اوست (۱۸).اى اهل كتاب ،رسول ما در دورانى كه
پيغمبرى نبود براى شما آمد تا حقايق را براى شما بيان كند تا نگوييد:
مژدهدهنده و هشداردهندهاى براى ما نيامد .مژدهدهنده و هشداردهندهاى براى شما
آمد .خدا قادر به هر كارى است (۱۹).هنگامى كه موسى به قومش گفت :اى قوم من،
نعمت خدا را بر خودتان يادآورى كنيد ،وقتى كه پيغمبرانى در بين شما قرار داد
و شما را به سلطنت رساند و به شما چيزى داد كه به احدى از افراد بشر نداده
بود (۲۰).اى قوم من ،وارد سرزمين مقدسى شويد كه خدا براى سكونت شما قرار
داده و به عقب برنگرديد ،چون زيانكار مىشويد (۲۱).گفتند :اى موسى ،مردم
قدرتمندى در آن وجود دارند ،ما هرگز وارد آن نمىشويم تا موقعى كه آنها از آن

خارج شوند ،اگر از آن خارج شوند ما داخل مىشويم (۲۲).دو نفر از كسانىكه خدا
به آنها لطف كرده بود و از خدا مىترسيدند گفتند :از در دروازه وارد شويد،
وقتى كه وارد شديد شما غلبه مىكنيد ،اگر به خدا ايمان داريد به او توكل
كنيد(۲۳).
گفتند :اى موسى ،تا زمانى كه آنها در آن هستند ما هرگز وارد آن نمىشويم ،تو
و خداوندت برويد و با آنها بجنگيد ،ما همين جا نشستهايم (۲۴).موسى گفت:
خداوندا ،من فقط اختيار خودم و برادرم را دارم .بين ما و گروهى كه اطاعت
نمىكنند جدايى بيانداز (۲۵).خدا گفت :اين سرزمين براى مدت چهل سال بر آنها
حرام شده ،بايد در زمين سرگردان باشند )چادرنشينى كنند( .بنابراين براى
افرادى كه اطاعت نمىكنند غمگين نباش (۲۶).داستان دو پسر آدم را به حق براى
آنها بخوان ،وقتى كه آنها قربانى خود را تقديم كردند ولى از يكى از آنها
پذيرفته شد و از ديگرى پذيرفته نشد .او به ديگرى گفت :تو را خواهم كشت.
كسىكه قربانيش قبول شده بود گفت :خدا فقط از افراد پرهيزکار مىپذيرد(۲۷).
اگر دست به كشتن من دراز كنى من دستم را براى كشتن تو دراز نمىكنم ،من از
خدا كه صاحباختيار همه مردم جهان است مىترسم (۲۸).من مىخواهم تو با گناه من
و گناه خودت پيش خدا برگردى و از اهل جهنم شوى .جزاى افراد ظالم جهنم است).
 (۲۹دلش علقه به كشتن برادرش را براى او مطبوع و آسان ساخت ،بنابراين برادرش
را كشت و از زيانكاران شد (۳۰).خدا كلغى را فرستاد كه زمين را مىكند تا به
او نشان دهد جسد برادرش را چگونه خاك كند .او گفت :واى بر من ،آيا از اينكه
مثل اين كلغ باشم عاجز شدهام تا جسد برادرم را خاك كنم؟ و از كار خود پشيمان
شد(۳۱).
بهخاطر اين بر بنىاسرائيل واجب كرديم كه هر كس كسى را بكشد ،بدون اينكه او
كسى را كشته يا مرتكب فسادى در زمين شده باشد ،مثل اين است كه تمام مردم را
كشته باشد و كسىكه فردى را زنده كند مثل اين است كه تمام مردم را زنده كرده
است .پيغمبران ما دليلهاى روشن براى آنها آوردند ،ولى بعد از آن هم عده
زيادى از آنها در روى زمين از حد خود تجاوز مىكردند (۳۲).مجازات افرادى كه
با خدا و رسولش مىجنگند و در زمين به فساد مىكوشند فقط اين است كه كشته يا
به دار زده شوند يا دست و پايشان بر خلف هم بريده شود يا تبعيد گردند .اين
خوارى آنها در دنيا است و در آخرت عذاب بزرگى دارند (۳۳).مگر كسانىكه قبل از
اينكه بر آنها دست يابيد توبه كنند .بدانيد كه خدا آمرزنده مهربان است(۳۴).
اى افراد باايمان ،از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد و كارى كنيد كه به او
نزديك شويد و در راه او جهاد كنيد تا رستگار شويد (۳۵).افرادى كه قبول
نكردند ،اگر تمام آنچه در زمين است داشته باشند و دو برابر آن را داشته
باشند كه تاوان بدهند تا در روز قيامت از عذاب نجات پيدا كنند ،از آنها
پذيرفته نمىشود .آنها عذاب پردردى دارند(۳۶).
مىخواهند از آتش جهنم خارج شوند ولى نمىتوانند از آن خارج شوند و آنها عذاب
دايمى دارند (۳۷).دست مرد و زن دزد را در مقابل كارى كه كردهاند ببريد .اين
مجازات عبرتانگيزى از طرف خداست و خدا توانا و حكيم است (۳۸).كسىكه بعد از
ظلمش توبه كرد و كار خود را اصلح نمود )مال را به صاحبش برگرداند( ،خدا توبه
او را مىپذيرد .چون خدا آمرزنده مهربان است (۳۹).آيا نمىدانى كه فرمانروايى
آسمانها و زمين متعلق به خدا است؟ هر كس را كه بخواهد عذاب مىكند و هر كس را
كه بخواهد مىآمرزد .خدا قادر به هر كارى است (۴۰).اى پيغمبر ،كسانىكه در كفر
بر هم پيشى مىگيرند و زبانى مىگويند که ايمان آورديم ولى قلبشان ايمان ندارد
تو را غمگين نكنند .عدهاى از يهوديان به حرفهاى دروغ گوش مىكنند .به حرفهاى
كسانى گوش مىكنند كه پيش تو نيامدهاند و معنى سخن را از جاى خود تغيير
مىدهند و مىگويند :اگر چنين چيزى به شما گفته شد بگيريد و اگر گفته نشد خود
را كنار بكشيد .آنها كسانى هستند كه خدا انحرافشان را خواسته ،پس تو
نمىتوانى در مقابل خواست خدا كارى براى آنها بكنى .آنها افرادى هستند كه خدا
نمىخواهد دلشان را پاك كند .آنها در دنيا خوارى و در آخرت هم عذاب بزرگى
دارند(۴۱).

به حرفهاى دروغ گوش مىكنند و مال حرام مىخورند .اگر پيش تو آمدند بين آنها
حكم كن يا از حكم كردن بين آنها خوددارى كن .اگر از حكم كردن بين آنها
خوددارى كنى ذرهاى به تو ضرر نمىزنند .و اگر حكم كردى ،به عدالت حكم كن ،چون
خدا افراد عادل را دوست دارد (۴۲).چطور در حالىكه تورات پيش آنها هست تو را
داور مىسازند؟ حكم خدا در تورات هست .آنها بعد از آن از حكم تو رو
برمىگردانند .آنها مؤمن نيستند (۴۳).تورات را ما نازل كرديم ،در آن هدايت و
روشنايى است .پيغمبرانى كه تسليم خدا بودند و خداپرستان و دانشمندان دينى
مطابق آن براى يهودىها حكم مىكردند ،به علت اينكه از آنها خواسته شده بود كه
از كتاب خدا محافظت كنند و مراقب اينكار بودند .بنابراين از مردم نترسيد و
از من بترسيد و آيات مرا به قيمت كمى نفروشيد .كسانىكه مطابق آنچه خدا نازل
كرده )وحى ،كتاب الهى( حكم نكنند كافرند (۴۴).در تورات بر آنها واجب كرديم
كه جان در مقابل جان ،چشم در مقابل چشم ،بينى در مقابل بينى ،گوش در مقابل
گوش ،دندان در مقابل دندان و زخمها قصاص دارد .ولى هر كس از آن درگذرد
كفارهاى براى )گناهان( او خواهد بود .كسانىكه مطابق آنچه خدا نازل كرده حكم
نكنند ،ظالم هستند(۴۵).
دنبال آنها عيسى پسر مريم را فرستاديم كه توراتى را كه قبل از او بود تصديق
مىكرد و به او انجيل داديم كه در آن هدايت و روشنايى است و توراتى را كه قبل
از آن بود تصديق مىكند و راهنمايى و پندى براى افراد پرهيزکار است(۴۶).
عيسويان بايد مطابق آنچه خدا در انجيل نازل كرده حكم كنند .كسانىكه مطابق
آنچه خدا نازل كرده است حكم نكنند از اطاعت خدا خارج شدهاند (۴۷).و قرآن را
كه تصديقكننده كتابهاى قبل از خودش و نگهبان آنهاست بر تو به حق نازل كرديم.
بنابراين بين آنها مطابق آنچه خدا نازل كرده حكم كن ،و در مورد حقى كه براى
تو آمده از دلخواه آنان پيروى مكن .براى هر دسته از شما )يهودىها ،عيسوىها و
مسلمانان( راه و رسمى قرار داديم .اگر خدا مىخواست شما را امت واحدى مىساخت
ولى مىخواهد شما را با همان كتابى كه به شما داده امتحان كند ،بنابراين در
كارهاى خير از هم جلو بزنيد .بازگشت همه شما پيش خدا است و او شما را درباره
چيزهايى كه در آن اختلف داشتيد خبردار مىكند (۴۸).بين آنها مطابق آنچه خدا
نازل كرده حكم كن و از دلخواه آنان پيروى مكن و مواظب باش كه تو را از بعضى
از چيزهايى كه خدابه تو نازل كرده منحرف نكنند .اگر قبول نكردند بدان كه خدا
مىخواهد آنها را بهخاطر بعضى از گناهانشان مجازات كند .و بدان كه عده زيادى
از مردم از فرمان خدا اطاعت نمىكنند (۴۹).آيا آنها دنبال حكم جاهليت
مىگردند؟ حكم چه كسى براى افرادى كه يقين دارند بهتر از حكم خداست؟)(۵۰
اى افراد باايمان ،يهودىها و عيسوىها را پشتيبان خود نگيريد) ،چون( بعضى از
آنها پشتيبان بعضى هستند .كسى از شما كه آنها را پشتيبان خود بگيرد جزو آنها
است .خدا كسانى راكه ظلم مىكنند هدايت نمىكند (۵۱).افرادى را كه در دلشان
مرضى است مىبينى كه به طرف آنها كشيده مىشوند و مىگويند :مىترسيم مصيبتى به
ما برسد .امكان دارد كه خدا فتحى يا وضعى پيش آورد كه از آنچه در دلشان
پنهان مىكردند پشيمان بشوند (۵۲).افراد باايمان مىگويند :آيا اينها همان
افرادى هستند كه قسمهاى محكمى به خدا مىخوردند كه با شما هستند؟ كارهايشان
از بين رفت و زيانكارند (۵۳).اى افراد باايمان ،هر كس از شما كه از دينش
برگردد )براى خدا اهميتى ندارد( چون خدا افراد ديگرى را مىآورد كه دوستشان
دارد و آنها هم او را دوست دارند ،نسبت به افراد باايمان فروتن هستند و نسبت
به افراد بىايمان قدرتمند ،در راه خدا مىجنگند و از سرزنش سرزنشكنندگان
نمىترسند .اين لطف خدا است به هر كسىكه بخواهد مىدهد .خدا وسعتدهنده دانا
است (۵۴).دوستدار و پشتيبان شما خدا و پيغمبرش و افراد باايمانى هستند كه
نماز را برپا مىدارند و زكات مىدهند و به ركوع مىروند (۵۵).كسانىكه خدا و
پيغمبرش و افراد باايمان را دوستدار و پشتيبان خود مىگيرند جزو حزب خدا
هستند و حزب خدا پيروز است (۵۶).اى افراد باايمان ،افرادى از اهل كتاب و
افراد بىايمان را كه دين شما را به مسخره و بازى گرفتند پشتيبان و دوستدار
خود نگيريد .اگر افراد باايمانى هستيد از نافرمانى خدا حذر كنيد(۵۷).
وقتى نداى نماز مىدهيد آن را به مسخره و بازى مىگيرند .اينكار آنها بهخاطر
اينست كه تشخيص نمىدهند (۵۸).بگو :اى اهل كتاب ،آيا غير از اينست كه چون ما

به خدا و قرآنى كه به ما نازل شده و كتابهايى كه قبل نازل شده ايمان داريم
از ما خرده مىگيريد؟ در صورتى كه بيشتر شما از حكم و نظر خدا اطاعت نمىكنيد.
) (۵۹بگو :آيا شما را به كيفرى بدتر از اين ،كه در پيش خداست ،آگاه كنم؟
كسانىكه خدا آنها را لعنت كرده و از آنها خشمگين است و عدهاى از آنها را
ميمون و خوك و بنده طاغوت ساخته ،آنها وضع بدى دارند و از راه راست خيلى
منحرف شدهاند (۶۰).وقتى پيش شما مىآيند مىگويند :ايمان آوردهايم ،در صورتى
كه با كفر پيش شما آمدهاند و در حال كفر از پيش شما مىروند .خدا چيزى را كه
پنهان مىكنند به خوبى مىداند (۶۱).عده زيادى از آنها را مى بينى كه در گناه
و ستمكارى و حرامخوارى مىشتابند .چه كار بدى مىكنند (۶۲).چرا خداپرستان و
دانشمندان دينى آنها را از گفتار گناهآلود و خوردن حرام نهى نمىكنند؟ بدكارى
مىكنند (۶۳).يهودىها گفتند :دست خدا بسته است .دست خودشان بسته است و بهخاطر
حرفى كه زدند از لطف خدا محروم شدهاند .دستهاى خدا باز است و هر طور كه
بخواهد انفاق مىكند .اين چيزى كه از جانب خداوندت به تو نازل شده ،طغيان و
كفر عده زيادى از آنها را اضافه مىكند .بين آنها تا روز قيامت دشمنى و كينه
ايجاد كرديم .هر گاه آتش جنگى روشن كردند ،خدا آن را خاموش كرد .در زمين
براى ايجاد فساد كوشش مىكنند ،در صورتى كه خدا افرادى را كه باعث فساد
مىشوند دوست ندارد(۶۴).
اگر اهل كتاب ايمان بياورند و پرهيزکار شوند گناهانشان را از بين مىبريم و
آنها را وارد بهشتهايى پرنعمت مىكنيم (۶۵).و اگر آنها به تورات و انجيل و هر
كتاب ديگرى كه از خداوندشان به آنها نازل شده عمل كنند ،نعمت از بال و پايين
به آنها رو مىآورد و از آن مىخورند .عدهاى از آنها ميانهرو هستند ولى عده
زيادى از آنها كارى كه مىكنند بد است (۶۶).اى پيغمبر ،آنچه از طرف خداوندت
به تو نازل شده به مردم بگو .اگر اينكار را نكنى رسالت او را انجام ندادهاى.
خدا تو را از شر مردم حفظ مىكند .خدا افراد بىايمان را هدايت نمىكند(۶۷).
بگو :اى اهل كتاب ،تا مطابق تورات و انجيل و آنچه از طرف خداوندتان به شما
نازل شده عمل نكنيد ،دين نداريد .البته اين مطلبى كه از طرف خداوندت به تو
نازل شده بر طغيان و كفر عده زيادى از آنها خواهد افزود .بهخاطر افراد
بىايمان غصه نخور (۶۸).مسلمانان ،يهوديان ،صابئيان و عيسويان ،به طور كلى هر
كس كه به خدا و روز آخرت ايمان بياورد و درستكار باشد ،نه ترسى دارد و نه
غصهاى (۶۹).ما از بنىاسرائيل پيمان گرفتيم و پيغمبرانى براى آنها فرستاديم.
هرگاه پيغمبرى چيزى كه دوست نداشتند براى آنها آورد ،عدهاى از آنها را به
دروغگويى متهم كردند و عدهاى را كشتند(۷۰).
و خيال كردند كه امتحانى در كار نيست ،بنابراين )نسبت به درك حقايق( كور و
كر شدند .بعد خدا توبه آنها را پذيرفت ولى دوباره عده زيادى از آنها كور و
كر شدند )حاضر به ديدن و شنيدن حقيقت نشدند( .خدا كارهايى را كه مىكنند
مىبيند (۷۱).كسانىكه گفتندکه خدا خود مسيحابن مريم است كافر شدند )منكر
تعليم انجيل شدند( .در صورتى كه مسيح گفت :اى بنىاسرائيل ،خدا را كه سرور من
و سرور شماست بندگى كنيد .هر كس شريكى براى خدا قائل باشد ،خدا بهشت را بر
او حرام كرده و جايش جهنم است .كسانىكه ظلم مىكنند ياورى ندارند (۷۲).افرادى
كه گفتند خدا سومين سه خدا است ،كافر شدند .در صورتى كه معبودى )كسىكه انسان
در مقابل او احساس و ابراز كوچكى كند و او را برآورنده آرزوهاى خود بداند(
جز معبود يگانه وجود ندارد .اگر از اين حرفها دست برندارند به منكران آنها
عذاب پردردى مىرسد (۷۳).آيا توبه نمىكنند و از خدا آمرزش نمىطلبند؟ خدا
آمرزنده مهربان است (۷۴).مسيحابن مريم فقط پيغمبرى بود مثل پيغمبران قبلى كه
از دنيا رفتند .و مادرش زن راستگويى بود .هر دو غذا مىخوردند .نگاه كن كه
نشانهها را چگونه براى آنها بيان مىكنيم ،بعد نگاه كن كه اينها به كجا برده
مىشوند (۷۵).بگو :آيا غير از خدا كسى را بندگى )اطاعت بدون چون و چرا(
مىكنيد كه صاحب نفع و ضررى براى شما نيست؟ در صورتى كه خدا شنوا و دانا است
)نه افرادى كه مردهاند((۷۶).
بگو :اى اهل كتاب ،در دينتان به ناحق مبالغه و گزافهگويى نكنيد و از دلخواه
دستهاى كه قبل گمراه شدند و عده زيادى را منحرف كردند و از راه راست منحرف
شدند پيروى نكنيد (۷۷).افرادى از بنىاسرائيل كه كافر شدند به زبان داود و

عيسى پسر مريم لعنت شدند .اينكار به دليل اين بود كه آنها از فرمان خدا
سرپيچى كردند و متجاوز بودند (۷۸).از كارهاى زشتى كه مىكردند دست بر
نمىداشتند ،چه كار بدى مىكردند (۷۹).عده زيادى از آنها را مىبينى كه با
افراد بىايمان دوستى مىكنند .مسلما كارهايى كه انجام دادند بد است و باعث
خشم خدا به آنان شده و هميشه در عذاب خواهند بود (۸۰).اگر به خدا و پيغمبر و
قرآنى كه به پيغمبر نازل شده ايمان مىآوردند ،افراد بىايمان را دوست و
پشتيبان خود نمىگرفتند .ولى عده زيادى از آنها از اطاعت خدا خارج شدهاند).
 (۸۱يهوديان و مشركان را دشمنترين افراد نسبت به مسلمانان مىيابى .افرادى را
كه مىگويندکه ما عيسوى هستيم از لحاظ دوستى نسبت به مسلمانان از همه نزديكتر
مىيابى .اين وضع به علت اين است كه عدهاى از آنها كشيش و راهب هستند و تكبرى
ندارند(۸۲).
وقتى قرآنى كه به پيغمبر نازل شده را مىشنوند ،مىبينى كه به علت حقى كه
شناختند چشمشان پر از اشك مىشود .مىگويند :خداوندا ،ايمان آورديم ما را جزو
شاهدان بنويس (۸۳).چرا ما به خدا و حقيقتى كه براى ما آمده ايمان نياوريم؟
اميدواريم كه خداوندمان ما را داخل جمع افراد درستكار كند (۸۴).بنابراين به
سبب حرفى كه زدند خدا به آنها بهشتهايى كه در آن نهرها روان است و هميشه در
آن خواهند بود پاداش مىدهد .بهشت پاداش افراد نيكوكار است (۸۵).كسانىكه منكر
شدند و آيات ما را انكار كردند اهل جهنم هستند (۸۶).اى افراد باايمان،
چيزهاى پاكى را كه خدا براى شما حلل كرده حرام نكيند و از حكم خدا تجاوز
ننماييد ،چون خدا افراد متجاوز را دوست ندارد (۸۷).از آنچه حلل و پاك است و
خدا روزى شما كرده بخوريد و اگر به او ايمان داريد از نافرمانى و عذاب خدا
بترسيد (۸۸).خدا شما را به علت قسمهاى بيهوده مجازات نمىكند ،ولى شما را به
سبب قسمهايى كه با آن قراردادى بستهايد مؤاخذه مىكند .كفاره اين قسمها سير
كردند ده نفر تهيدست از متوسط غذايى كه به خانواده خود مىدهيد مىباشد ،يا
پوشاندن ده نفر ،يا آزاد كردن يك بنده .كسىكه امكان آن را نداشت سه روز روزه
بگيرد .اين كفاره قسمهاى شما است وقتى قسم خورديد .قسمهاى خود را حفظ كنيد.
خدا آياتش را اينطور براى شما بيان مىكند تا سپاسگزارى كنيد(۸۹).
اى افراد باايمان ،شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه پليد و عمل شيطانى
است ،بنابراين از آن دورى كنيد تا رستگار شويد (۹۰).شيطان مىخواهد بهوسيله
شراب و قمار بين شما دشمنى و نفرت ايجاد كند و شما را از ياد خدا و نماز باز
دارد .آيا شما از آن دست مىكشيد؟) (۹۱از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد و مواظب
باشيد .اگر قبول نكرديد بدانيد كه وظيفه پيغمبر فقط رساندن روشن پيام خدا
است (۹۲).اشكالى بر افراد باايمان درستكار در مورد آنچه قبل خوردهاند نيست
در صورتى كه تقوى و ايمان داشته و كار درست بكنند ،باز تقوى و ايمان داشته
باشند و از نافرمانى خدا بترسند و نيكى كنند .خدا نيكوكاران را دوست دارد).
 (۹۳اى افراد باايمان ،خدا شما را بهوسيله شكارى كه دست و نيزههاى شما به آن
مىرسد امتحان مىكند ،تا خدا بداند چه كسى قلبا از او مىترسد .كسىكه بعد از
اين تجاوز كند عذاب دردناكى دارد (۹۴).اى افراد باايمان ،وقتى در حال احرام
)حج( هستيد شكار را نكشيد .كسىكه عمدا آن را بكشد ،جزاى آن چهارپايى مثل
آنچه كشته مىباشد كه دو نفر از افراد عادل خودتان درباره آن حكم كنند،
قربانىاى كه به كعبه برسد ،يا كفارهاى كه سير كردن افراد تهيدست باشد ،يا
معادل آن روزه بگيرد تا كيفر كار خود را بچشد .خدا كارهايى را كه در گذشته
انجام داديد عفو كرده .كسىكه دوباره اين كارها را بكند خدا از او انتقام
مىگيرد .خدا قدرتمند و انتقامگير است(۹۵).
صيد دريايى و خوردن آن براى شما حلل شده تا شما و مسافران از آن استفاده
كنيد .ولى تا وقتى كه در حال انجام مراسم حج هستيد ،شكار حيوانات زمينى بر
شما حرام شده .از نافرمانى خدايى كه پيش او جمعآورى مىشويد بترسيد (۹۶).خدا
كعبه را براى انتظام امور مردم ،بيتالحرام قرار داده ،همينطور ماه حرام و
قربانى و قربانى قلدهدار را .اينكار براى اين است كه بدانيد كه خدا آنچه در
آسمانها و زمين است مىداند و بدانيد كه خدا هر چيز را به خوبى مىداند(۹۷).
بدانيد كه مجازات خدا بسيار شديد است و خدا آمرزنده و مهربان است (۹۸).وظيفه
پيغمبر فقط ابلغ حكم و نظر خدا است و خدا آنچه را آشكار مىكنيد و آنچه را

مخفى مىكنيد مىداند (۹۹).بگو :ناپاك با پاك مساوى نيست ،اگر چه زيادى
ناپاكها باعث تعجب تو شود .بنابراين اى خردمندان ،از نافرمانى خدا بترسيد تا
رستگار شويد (۱۰۰).اى افراد باايمان ،از چيزهايى كه اگر براى شما روشن شود
شما را ناراحت مىكند سؤال نكنيد .اگر موقع نزول قرآن درباره آنها سؤال كنيد
براى شما روشن مىشود .خدا از آنها گذشته .خدا آمرزنده بردبار است (۱۰۱).قبل
از شما عدهاى درباره اين چيزها سؤال كردند و بعد منكر آن شدند (۱۰۲).خدا
»بحيره« و »سائبه« و »وصيله« و »حام« قرار نداده .ولى افراد بىايمان حرفهاى
دروغى را سر هم مىكنند و به خدا نسبت مىدهند .بيشتر آنها عقل خود را به كار
نمىبرند(۱۰۳).
وقتى به آنها گفته شودکه به سوى آنچه خدا نازل كرده و پيش پيغمبر بياييد،
مىگويند :همان چيزهايى كه پدرانمان را بر آن يافتيم براى ما كافى است ،اگر
چه پدرانشان چيزى نمىدانستند و راه صحيح را نشناخته بودند (۱۰۴).اى افراد
باايمان ،وظيفه شما است كه خودتان حقيقت را بشناسيد .در صورتى كه راه صحيح
را شناخته باشيد ،كسانىكه گمراه شدهاند ضررى به شما نمىزنند .بازگشت همه شما
پيش خدا است و خدا شما را از كارهايى كه مىكرديد باخبر مىكند (۱۰۵).اى افراد
باايمان ،وقتى مرگ يكى از شما فرا رسيد موقع وصيت دو نفر شاهد عادل از
خودتان يا از ديگران بگيريد .اگر موقع مسافرت دچار مصيبت مرگ شديد ،در صورتى
كه شك داريد ،آن دو نفر را بعد از خواندن نماز نگاه داريد تا به خدا قسم
بخورند :شهادت را به هيچ قيمتى نمىفروشيم اگر چه از خويشانمان باشند و
شهادت خدا را مخفى نمىكنيم ،چون ما در آن صورت از گناهكاران خواهيم بود).
 (۱۰۶اگر معلوم شد كه آن دو مرتكب گناهى شدهاند ،دو نفر ديگر كه شايستهتر
هستند و به آنها در شهادت ظلم شده است و به مرده نزديكترند جاى آنها قرار
بگيرند و به خدا قسم بخورند :شهادت ما از شهادت آنها درستتر است و ما از حق
تجاوز نكردهايم ،چون در آن صورت ستمكاريم (۱۰۷).اينكار براى اينكه شهادت
مطابق حق باشد بهتر است و همينطور براى اينكه بترسند كه قسم آنها بعد از قسم
دو نفر بعدى رد شود .از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد و از فرمان او اطاعت
كنيد .خدا كسانى را كه از او اطاعت نمىكنند هدايت نمىكند(۱۰۸).
روزى كه خدا پيغمبران را جمع مىكند ،مىگويد :دعوت شما را چگونه اجابت
كردند؟ مىگويند :نمىدانيم ،تو غيبها را مىدانى (۱۰۹).هنگامى را يادآورى كن
كه خدا گفت :اى عيسى پسر مريم ،نعمتى را كه به تو و مادرت دادم ياد كن ،وقتى
كه تو را با روحالقدس )روح پاك( تاييد كردم ،در گهواره و بزرگسالى با مردم
صحبت مىكردى ،و وقتى كه به تو كتاب و حكمت و تورات و انجيل را ياد دادم ،و
وقتى كه از گل به شكل پرنده درست مىكردى و در آن مىدميدى و به فرمان من
پرندهاى مىشد ،و كور مادرزاد و پيس را به فرمان من شفا مىدادى ،و مرده را به
فرمان من زنده مىكردى ،و وقتى كه تو را از شر بنىاسرائيل حفظ كردم .وقتى كه
معجزات روشن براى آنها آوردى ،افراد بىايمان آنها گفتند :اين سحر واضحى است.
) (۱۱۰و وقتى كه به حواريون وحى كردم كه به من و پيغمبرم ايمان بياوريد،
گفتند :ايمان آورديم و شاهد باش كه ما مسلمان )تسليم حكم و نظر خدا( هستيم).
 (۱۱۱موقعى كه حواريون گفتند :اى عيسى پسر مريم ،آيا خداوندت مىتواند سفره
غذايى از آسمان براى ما نازل كند؟ عيسى گفت :اگر ايمان داريد از عذاب خدا
بترسيد (۱۱۲).گفتند :مىخواهيم از آن بخوريم و دلمان اطمينان پيدا كند و
بدانيم كه به ما راست گفتهاى و شاهد بر آن باشيم(۱۱۳).
عيسى پسر مريم گفت :خداوندا ،سفره غذايى از آسمان براى ما نازل كن تا براى
اول و آخر ما عيد و نشانهاى از تو باشد و به ما روزى بده و تو بهترين روزى
دهنده هستى (۱۱۴).خدا گفت :من آن را براى شما نازل مىكنم و اگر بعد از آن
كسى از شما كافر شود او را عذابى مىكنم كه احدى از افراد بشر را چنان
مجازاتى نكرده باشم (۱۱۵).و هنگامى كه خدا گفت :اى عيسى پسر مريم ،آيا تو به
مردم گفتى من و مادرم را غير از خدا دو معبود بگيريد؟ عيسى گفت :تو پاكى،
سزاوار نيست كه آنچه حق من نيست بگويم .اگر گفته بودم ،تو آن را مىدانستى.
تو آنچه در دل من است مىدانى و من آنچه در دل تو است نمىدانم) .خداوندا (،تو
همه غيبها را مىدانى (۱۱۶).من فقط چيزى را كه تو به من دستور دادى به آنها
گفتم .گفتم كه خدا را كه سرور من و سرور شماست بندگى كنيد و تا وقتى در بين

آنها بودم مواظب آنها بودم ،و وقتى جان مرا گرفتى تو مراقب كار آنها بودى.
تو شاهد هر چيزى هستى (۱۱۷).اگر آنها را عذاب كنى بندگان تو هستند و اگر
گناه آنها را بيامرزى تو توانا و حكيمى (۱۱۸).خدا گفت :امروز روزى است كه
راستگويى راستگويان براى آنها فايده دارد .آنها بهشتهايى دارند كه از زير آن
نهرها روان است و هميشه در آن خواهند بود .خدا از آنها راضى است و آنها از
خدا راضى هستند .اين پيروزى بزرگى است (۱۱۹).فرمانروايى آسمانها و زمين و هر
چه در آنها است ،مال خدا است و او قادر به هر كارى است(۱۲۰).

سوره انعام )(۶
مكى و شامل يكصد و شصت و پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به خدا دارد كه آسمانها و زمين را خلق كرد و
تاريكى و نور را برقرار كرد .باز افراد بىايمان براى خداوندشان شريك درست
مىكنند (۱).او وجودى است كه شما را از گل آفريد و مدتى براى زندگى كردن شما
قرار داد .مدتى كه پيش او معلوم است ،با وجود اين شما شك مىكنيد (۲).او در
آسمانها و زمين خدا است .پنهان و آشكار شما را مىداند و از كارهاى شما آگاه
است (۳).هيچ آيهاى از آيات خداوندشان براى آنها نيامد ،مگر اينكه از آن
روگردان بودند (۴).وقتى حق براى آنها آمد منكر آن شدند .خبر عذابى كه آن را
مسخره مىكردند براى آنها خواهد آمد (۵).آيا نديدند كه چقدر از امتهايى را كه
قبل از آنها بودند نابود كرديم؟ به آنها قدرتهايى داده بوديم كه به شما
ندادهايم .بارانى مداوم بر آنها نازل كرديم و نهرها از زير پايشان روان
ساختيم ،و آنها را به علت گناهانشان نابود كرديم و بعد از آنها مردم ديگرى
بوجود آورديم (۶).اگر به تو نوشتهاى در ورق كاغذى نازل كنيم كه آن را با
دستهايشان لمس كنند ،مسلما افراد بىايمان مىگويند :اين سحر واضحى است(۷).
گفتند :چرا فرشتهاى به او نازل نشده؟ اگر ما فرشتهاى مىفرستاديم كار تمام
شده بود و مهلتى به آنها داده نمىشد(۸).
و اگر او را فرشتهاى مىساختيم حتما او را به صورت انسانى مىساختيم و باز
همان شبههاى كه براى آنها وجود دارد بر جا مىماند (۹).پيغمبران قبل از تو را
هم مسخره كردند درنتيجه همان عذابى كه مورد تمسخر آنها قرار داشت آنها را
فرا گرفت (۱۰).بگو :در زمين بگرديد و نگاه كنيد عاقبت كسانىكه منكر عذاب ما
بودند چه شد (۱۱).بگو :آنچه در آسمانها و زمين است مال چه كسى است؟ بگو :مال
خدا است .خدا رحمت را بر خودش واجب ساخته تا شما را در روز قيامت كه شكى در
آن نيست جمع كند .كسانىكه خودشان را دچار ضرر كردند )دچار عذاب قيامت
ساختند( ايمان نمىآورند (۱۲).آنچه در شب و روز آرامش مىيابد مال خدا است و
او شنوا و دانا است (۱۳).بگو :آيا غير از خدا كه آفريننده آسمانها و زمين
است ياورى براى خود بگيرم؟ در صورتى كه او به ديگران غذا مىدهد و كسى به او
غذا نمىدهد .بگو :به من دستور داده شده كه بيشتر از همه تسليم حكم و نظر خدا
باشم و از مشركين نباشم (۱۴).بگو :من اگر از فرمان خدا سرپيچى كنم از عذاب
روز بزرگ مىترسم (۱۵).كسىكه در روز قيامت عذاب از او برگردانده شود خدا به
او رحم كرده و اين موفقيت آشكارى است (۱۶).اگر خدا ضررى به تو برساند كسى جز
خود او نمىتواند آن را برطرف كند و اگر خيرى به تو برساند ،او قادر به هر
كارى است (۱۷).او بر بندگانش تسلط دارد و حكيم و آگاه است(۱۸).
بگو :شهادت چه كسى بالتر است؟ بگو :خدا بين من و شما شاهد است و اين قرآن
به من وحى شده تا با آن شما و كسى كه اين قرآن به او مىرسد را از عواقب كار
خطا بترسانم .آيا شهادت مىدهيد كه با خدا معبودهاى ديگرى وجود دارد؟ بگو :من
چنين شهادتى نمىدهم .بگو :فقط او معبود يگانه است و من از چيزهايى كه شريك
خدا مىسازيد بيزارم (۱۹).كسانىكه به آنها كتاب دادهايم پيغمبر را مىشناسند،
همانطور كه بچههايشان را مىشناسند .كسانيكه خودشان را دچار ضرر كردهاند
ايمان نمىآورند (۲۰).كيست ظالمتر از كسىكه دروغى را سر هم كند و از قول خدا

بگويد يا منكر آيات او شود؟ ظلمكنندگان رستگار نمىشوند (۲۱).روزى كه همه
آنها را جمع كنيم ،به آنانكه براى خدا شريك ساختند مىگوييم :شريكانى كه گمان
مىكرديد كجا هستند؟) (۲۲حرف آنها فقط اين خواهد بود كه به خدا كه مالك ما
است قسم كه مشرك نبوديم (۲۳).ببين چگونه به خود دروغ گفتند و شريكانى كه
براى خدا مىبافتند گم شدند (۲۴).عدهاى از آنها ظاهرا به تو گوش مىدهند ،ولى
ما بر دل آنها پوششى قرار دادهايم تا آن را نفهمند و گوششان را سنگين
كردهايم .هر معجزهاى هم ببينند به آن ايمان نمىآورند تا آنجا كه وقتى پيش تو
بيايند با تو مجادله مىكنند .كافران مىگويند :اين قرآن فقط داستان گذشتگان
است (۲۵).آنها مردم را از آن باز مىدارند و خودشان هم كنار مىكشند .آنها فقط
خود را هلك مىكنند ولى نمىدانند (۲۶).اگر وقتى كه آنها را كنار آتش نگه
داشتهاند ببينى مىگويند :اى كاش برگرديم و آيات خداوندمان را انكار نكنيم و
از مؤمنين باشيم(۲۷).
براى آنها آنچه قبل مخفى مىكردند آشكار شد .اگر برگردانده شوند حتما به
آنچه از آن نهى شدهاند برمىگردند .آنها دروغ مىگويند (۲۸).گفتند :چيزى غير
از زندگى اين دنيا وجود ندارد و ما دوباره زنده نمىشويم (۲۹).اگر وقتى را كه
در مقابل خداوندشان نگه داشته مىشوند ببينى كه خدا به آنها مىگويد :آيا اين
حق نيست؟ مىگويند آرى ،به خدا قسم .خدا به آنها مىگويد :به علت كفرى كه
داشتيد عذاب را بچشيد (۳۰).كسانىكه منكر ديدار خدا شدند ضرر كردند .وقتى كه
قيامت ناگهانى فرا رسد مىگويند :افسوس كه ما در دنيا كوتاهى كرديم و آنها
بار گناهان خود را بر دوش مىگيرند .بارى كه برمىدارند بد است (۳۱).زندگى
دنيا فقط بازى و سرگرمى است و مسلما خانه آخرت براى افراد باتقوى بهتر است.
آيا نمىفهميد؟) (۳۲مىدانيم حرفهايى كه مىزنند تو را غمگين مىكند .آنها منكر
تو نمىشوند بلكه افراد ظالم منكر آيات خدا مىشوند (۳۳).پيغمبران قبل از تو
هم مورد انكار قرار گرفتند ولى در مقابل انكارى كه شدند استقامت ورزيدند و
تا موقعى كه يارى ما شامل حال آنها شد مورد آزار قرار گرفتند .تغييردهندهاى
براى كلمات خدا وجود ندارد .مسلما خبر پيغمبران براى تو آمده است (۳۴).اگر
قبول نكردن آنها براى تو سنگين است چنانچه مىتوانى نقبى در زمين يا نردبانى
در آسمان پيدا كن و براى آنها معجزهاى بياور .اگر خدا مىخواست همه آنها را
هدايت مىكرد ،پس از جاهلن نباش(۳۵).
فقط كسانىكه گوش شنوا دارند دعوت تو را اجابت مىكنند .مردگان را خدا زنده
مىكند ،بعد آنها را پيش خدا برمىگردانند (۳۶).گفتند :چرا معجزهاى از طرف
خداوندش براى او نازل نشده؟ بگو :خدا قادر است كه معجزهاى نازل كند ولى
بيشتر آنها اين را نمىدانند (۳۷).هيچ جنبندهاى در زمين و هيچ پرندهاى كه در
هوا با بالهايش پرواز كند وجود ندارد مگر اينكه نوعى جاندار مثل شما است .ما
در )اين( كتاب )در قرآن( چيزى را فروگذار نكرديم .آنها پيش خداوندشان جمع
مىشوند (۳۸).كسانىكه منكر آيات ما شدند كر و لل و در تاريكى هستند .خدا كسى
را كه بخواهد گمراه مىكند و كسى را كه بخواهد بر راه راست قرار مىدهد(۳۹).
بگو :اگر راست مىگوييد نظر شما چيست؟ اگر عذاب خدا يا قيامت بيايد آيا كسى
را غير از خدا به كمك مىخوانيد؟) (۴۰تنها او را به كمك مىخوانيد و او اگر
بخواهد مشكلى را كه براى آن كمك مىخواهيد برطرف مىكند و شما چيزهايى را كه
شريك او مىسازيد فراموش مىكنيد (۴۱).پيغمبرانى براى امتهاى قبل از تو
فرستاديم و آنها را دچار رنج و سختى كرديم شايد زارى كنند (۴۲).چرا وقتى
عذاب ما به آنها رسيد زارى نكردند؟ بلكه دلشان سخت شد و شيطان كارهايى را كه
مىكردند در نظر آنها آراست (۴۳).وقتى تذكرى كه به آنها داديم فراموش كردند،
درهاى هر چيزى را به روى آنها باز كرديم تا وقتى كه از آنچه به آنها داده
شده بود شاد شدند .ناگهان آنها را دچار عذاب كرديم ،آن وقت آنها مايوس شدند.
)(۴۴
ريشه افراد ظالم قطع شد .ستايش فقط سزاوار خدا است كه صاحباختيار همه مردم
جهان است (۴۵).بگو :نظر شما چيست؟ آيا اگر خدا شنوايى و بينايى شما را بگيرد
و بر دلهايتان مهر بزند )قدرت فكركردن را از شما بگيرد( ،غير از خدا چه
معبودى وجود دارد كه آن را به شما برگرداند؟ نگاه كن كه چگونه آيات را بيان
مىكنيم و آنها از آن رو برمىگردانند (۴۶).بگو :نظر شما چيست؟ اگر عذاب خدا

به طور ناگهانى يا آشكارا به شما برسد آيا غير از اين است كه فقط ظالمها
نابود مىشوند؟) (۴۷ما پيغمبرانمان را فقط براى مژدهدادن و بيمدادن مىفرستيم.
كسانىكه ايمان بياورند و كار خود را اصلح كنند نه ترسى دارند نه غصهاى(۴۸).
و كسانىكه منكر آيات ما شدند به علت اينكه نافرمانى كردند دچار عذاب مىشوند.
)) (۴۹اى پيغمبر (،بگو :من به شما نمىگويم كه گنجهاى خدا پيش من است و غيب
نمىدانم و به شما نمىگويم كه من فرشتهام .من فقط از آنچه به من وحى مىشود
پيروى مىكنم .بگو :آيا كور و بينا با هم مساوى هستند؟ آيا فكر نمىكنيد؟)(۵۰
بهوسيله قرآن به كسانىكه مىترسند از اينكه پيش خداوندشان جمع شوند هشدار بده
كه غير از خدا ياور و شفيعى براى آنها وجود ندارد ،شايد پرهيزکار شوند(۵۱).
و افرادى را كه صبح و شام خداوندشان را مىخوانند و رضاى او را مىخواهند از
خود نران .ذرهاى از حساب آنها بر عهده تو نيست و ذرهاى از حساب تو بر عهده
آنها نيست .اگر آنها را از خود برانى از ستمكاران خواهى بود(۵۲).
ما اينطور بعضى از آنها را بهوسيله بعضى امتحان كرديم تا بگويند :آيا اينها
افرادى هستند كه خدا از بين ما بر آنها منت گذاشته؟ آيا خدا افراد سپاسگزار
را بهتر نمىشناسد؟) (۵۳وقتى افرادى كه به آيات ما ايمان دارند پيش تو آمدند
بگو :سلم بر شما .خداوند شما رحمت را بر خودش واجب ساخته ،هر كس از شما كه
كار بدى از روى نادانى بكند و بعد از آن توبه نمايد و كار خود را اصلح كند
)بداند كه( خدا آمرزنده مهربان است (۵۴).ما آيات را اينطور توضيح مىدهيم تا
راه افراد گناهكار معلوم شود (۵۵).بگو :من از اينكه افرادى را كه شما غير از
خدا مىخوانيد بندگى كند نهى شدهام .بگو :من از دلخواه شما پيروى نمىكنم ،چون
در آن صورت گمراه شدهام و از كسانىكه راه صحيح را شناختهاند نخواهم بود(۵۶).
بگو :من دليل روشنى از جانب خداوندم دارم ولى شما آن را قبول نمىكنيد .عذابى
كه شما مىخواهيد زودتر برسد در اختيار من نيست .حكم آن فقط در اختيار خدا
است .خداوند حقيقت را مىگويد و او بهترين قاضى است (۵۷).بگو :اگر آن عذابى
كه شما مىخواهيد زودتر برسد در اختيار من بود ،كار بين من و شما تمام شده
بود .خدا افراد ظالم را خوب مىشناسد (۵۸).كليدهاى غيب پيش خدا است و كسى جز
خدا آن را نمىداند .آنچه كه در خشكى و دريا است مىداند .هيچ برگى نمىافتد
مگر اينكه خدا آن را مىداند ،هيچ دانهاى در تاريكىهاى زمين و هيچ تر و خشكى
وجود ندارد ،مگر اينكه در كتابى روشن است(۵۹).
اوست كه جان شما را در شب مىگيرد و كارهايى را كه در روز مىكنيد مىداند و
شما را در روز بلند مىكند تا مدت معين عمر شما تمام شود .بازگشت شما پيش
اوست ،بعد شما را از كارهايى كه مىكرديد باخبر مىكند (۶۰).او بر بندگانش
تسلط دارد و حافظينى براى شما مىفرستد تا موقعى كه مرگ يكى از شما برسد،
فرستادگان ما جان او را مىگيرند و در اين كار كوتاهى نمىكنند (۶۱).بعد پيش
مولى حقيقى خودشان )خدا( برگردانده مىشوند .بدانيد كه حكم با خدا است و او
زودتر از همه به حسابها رسيدگى مىكند (۶۲).بگو :چه كسى وقتى او را با التماس
و پنهانى به كمك مىخوانيد شما را از تاريكىهاى خشكى و دريا نجات مىدهد؟ و
مىگوييد :اگر ما را از اين وضع نجات بدهى از سپاسگزاران خواهيم بود(۶۳).
بگو :خدا شما را از اين وضع و هر غمى نجات مىدهد ولى شما باز شريكى براى او
مىتراشيد (۶۴).بگو :او قادر است كه عذابى از بالى سر شما يا از زير پاى شما
بفرستد يا شما را دسته دسته كند و عذاب بعضى را به بعضى ديگر بچشاند .نگاه
كن كه ما چگونه آيات را توضيح مىدهيم تا آن را بفهمند (۶۵).قوم تو قرآن را
تكذيب كردند در صورتى كه قرآن حق است .بگو :من وكيل شما نيستم (۶۶).براى
عملىشدن هر خبرى )مثل خبر عذاب يا قيامت( وقتى لزم است و اين حقيقت را
خواهيد دانست (۶۷).وقتى كسانى را كه آيات ما را مسخره مىكنند ديدى ،از آنها
رو برگردان تا درباره مطلب ديگرى صحبت كنند .و اگر شيطان باعث شد كه اينكار
را فراموش كنى بعد از اينكه به يادت آمد با افرادى كه ظلم مىكنند منشين(۶۸).
ذرهاى از حساب آنها بر عهده افراد باتقوى نيست ولى اين تذكرى براى آنها است
تا پرهيزکار شوند (۶۹).كسانى را كه دينشان را بازى و سرگرمى ساختند و زندگى
دنيا آنها را فريب داد به حال خود بگذار .فقط تذكر بده كه هر كس گرفتار
اعمال خودش مىباشد و كسى غير از خدا ياور و شفيعى ندارد و هر تاوانى هم كه
بدهد از او پذيرفته نمىشود .آنها افرادى هستند كه گرفتار اعمال خودشان

مىباشند .آنها بهخاطر كفرى كه ورزيدند ،آب جوش و عذاب پردردى در پيش دارند).
 (۷۰بگو :آيا غير از خدا چيزى را كه نفع و ضررى براى ما ندارد به كمك
بخوانيم و بعد از اينكه خدا ما را هدايت كرد به حال اول برگرديم؟ مثل كسىكه
شيطانها با وسوسه خود او را گمراه و در زمين سرگردان كردهاند در صورتى كه
دوستانى دارد كه او را به راه صحيح دعوت مىكنند كه پيش ما بيا .بگو :هدايت
خدا ،هدايت واقعى است و به ما دستور داده شده كه تسليم صاحباختيار همه مردم
جهان باشيم (۷۱).و اينكه نماز را به پا داريد و از نافرمانى خدا بترسيد .خدا
كسى است كه پيش او جمعآورى مىشويد (۷۲).اوست كه آسمانها و زمين را به حق
آفريده و روزى كه بگويد اينطور باش ،همانطور خواهد شد .سخن او حق است و روزى
كه در صور دميده شود فرمانروايى مال او است .داناى غيب و آشكار است و او
حكيم و آگاه است(۷۳).
وقتى را يادآورى كن كه ابراهيم به پدرش آزر گفت :آيا بتها را معبود خود
مىگيرى؟ من ،تو و قومت را در گمراهى آشكارى مىبينم (۷۴).ما به ابراهيم
اينطور ملكوت آسمانها و زمين را نشان داديم تا از افرادى باشد كه يقين
دارند (۷۵).وقتى تاريكى شب او را فراگرفت ستارهاى ديد ،گفت :اين خداوند من
است .چون غروب كرد گفت :من چيزى را كه غروب مىكند دوست ندارم ) (۷۶و چون ماه
را ديد كه طلوع مىكند گفت :اين خداوند من است و چون غروب كرد گفت :اگر
خداوندم مرا هدايت نكند از گمراهان خواهم بود (۷۷).چون خورشيد را ديد كه
طلوع مىكند گفت :اين خداوند من است ،اين بزرگتر است .چون غروب كرد گفت :اى
قوم من ،من از آنچه شريك خدا مىسازيد بيزارم (۷۸).من مخلصانه تنها به كسى رو
آوردهام كه آسمانها و زمين را آفريد و من مشرك نيستم (۷۹).و قومش با او بحث
كردند .ابراهيم گفت :آيا در مورد خدا با من بحث و بگومگو مىكنيد؟ در صورتى
كه خدا مرا هدايت كرده و من از چيزهايى كه شريك خدا مىسازيد نمىترسم ،مگر
اينكه خداوند من چيزى بخواهد .علم خداوند من همه چيز را دربرگرفته ،آيا توجه
پيدا نمىكنيد؟) (۸۰چطور من از چيزهايى كه شريك خدا ساختهايد بترسم؟ در صورتى
كه شما از اينكه چيزهايى را شريك خدا ساختهايد ،كه هيچ دليلى براى شريك بودن
آنها بر شما نازل نشده ،نمىترسيد .اگر حقيقت را مىدانيد كداميك از ما دو
دسته بايد خيالش راحت باشد؟)(۸۱
كسانىكه ايمان آوردند و ايمانشان را به شرك آلوده نكردند ،خاطرشان جمع است
و راه صحيح را شناختهاند (۸۲).اين دليل ما بود كه به ابراهيم در مقابل قومش
داديم .درجات هر كس را كه بخواهيم بال مىبريم .چون خداوند تو حكيم و دانا
است (۸۳).و اسحاق و يعقوب را به ابراهيم داديم و همگى را هدايت كرديم و نوح
را قبل هدايت كرديم .از نسل او داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون
هستند .ما به نيكوكاران اينطور پاداش مىدهيم (۸۴).و زكريا و يحيى و عيسى و
الياس همگى از افراد درستكار بودند (۸۵).و اسماعيل واليسع و يونس و لوط
درستكار بودند و همگى را بر جهانيان برترى داديم (۸۶).و از پدرانشان و
فرزندانشان و برادرانشان افرادى را برگزيديم و به راه راست هدايت كرديم(۸۷).
اين هدايت خداست ،هر يك از بندگانش را كه بخواهد بهوسيله آن هدايت مىكند و
اگر آنها براى خدا شريكى مىساختند ،كارهايى كه مىكردند از بين مىرفت(۸۸).
آنها افرادى هستند كه به آنها كتاب و حكم و نبوت داديم .اگر اينها منكر آن
شوند عدهاى را وكيل آن مىسازيم كه منكر آن نيستند (۸۹).اينها افرادى هستند
كه خدا آنها راه هدايت كرده ،بنابراين هدايت آنها را دنبال كن .بگو :من براى
هدايت شما از شما مزدى نمىخواهم .قرآن فقط تذكرى براى افراد جهان است(۹۰).
آنها قدر خدا را آنطور كه سزاوار اوست نشناختند وقتى كه گفتند :خدا چيزى بر
كسى نازل نكرده .بگو :چه كسى كتابى را كه موسى آورد و نور و راهنماى بشر بود
نازل كرد؟ كتابى كه شما آن را به صورت كاغذهايى مىسازيد كه مقدارى از آن را
آشكار مىكنيد و مقدار زيادى را پنهان مىكنيد و چيزهايى به شما ياد داده شده
كه شما و پدرانتان نمىدانستيد .بگو :خدا آن را نازل كرده .بعد آنها را بگذار
تا با افكار باطل خود سرگرم باشند (۹۱).اين قرآن كتاب مباركى است كه ما آن
را نازل كرديم كه كتابهاى قبلى را تصديق مىكند .براى اينكه اهالى مكه و
اطرافش را از عواقب كارهاى بد بترسانى .افرادى كه به آخرت ايمان دارند به آن
ايمان مىآورند و مواظب نمازشان هستند (۹۲).كيست ظالمتر از كسىكه دروغى را به

خدا نسبت دهد؟ يا بگويد :به من وحى شده ،در صورتى كه چيزى به او وحى نشده
باشد؟ و بگويد :من هم مثل آنچه خدا نازل كرده نازل مىكنم .كاش ستمكاران را
در موقع جانكندن ببينى كه فرشتگان دستهايشان را براى گرفتن جان آنها
گشودهاند )و مىگويند( :جانتان را بيرون كنيد ،امروز به سبب اينكه به ناحق از
قول خدا حرف مىزديد و از پذيرفتن آيات خدا خوددارى مىكرديد ،عذاب
خواركنندهاى جزاى شماست (۹۳).يكىيكى پيش ما مىآييد همانطور كه بار اول شما
را يكىيكى آفريديم و نعمتهايى كه به شما داديم پشت سر خود جا گذاشتيد و
شفيعانى را كه مىپنداشتيد درباره شما با ما شريكند با شما نمىبينيم .رابطه
بين شما پاره شده و شفيعانى كه مىپنداشتيد گم شدهاند(۹۴).
خدا دانه و هسته را مىشكافد ،زنده را از بىجان خارج مىكند و بىجان را از
جاندار ،چنين وجودى خداى شما است .چگونه منحرف مىشويد؟) (۹۵خدا شكافنده صبح
است و شب را براى آرامش شما قرار داده و خورشيد و ماه را وسيله حساب كردن
شما قرار داده .اين محاسبه دقيق خداوند توانا و دانا است (۹۶).اوست كه
ستارگان را براى شما قرار داده تا بهوسيله آن در تاريكى خشكى و دريا راه را
پيدا كنيد .ما آيات را براى افراد دانا توضيح دادهايم (۹۷).اوست كه شما را
از يك تن بوجود آورد و بعد قرارگاه و امانت گاهی قرار داد .ما آيات را براى
افرادى كه مىفهمند توضيح دادهايم (۹۸).اوست كه باران را از آسمان نازل كرد و
بهوسيله آن هر نوع گياهى رويانديم و از آن جوانههاى سبز پديد آورديم و از آن
دانههاى متراكم بوجود آورديم و از شكوفه خرما خوشههاى نزديك به هم و باغهايى
از انگور و زيتون و انار شبيه به هم و بدون شباهت بوجود آورديم .به ميوه آن
وقتى ميوه داد و رسيد ،نگاه كنيد .در اين امور نشانههايى براى افراد باايمان
وجود دارد (۹۹).براى خدا شريكانى از جن درست كردند در صورتى كه آنها را هم
خدا آفريده و به سبب نادانى براى خدا پسران و دختران تراشيدند .خدا پاك و
بالتر از اين چيزهايى است كه مىگويند (۱۰۰).خدا پديدآورنده آسمانها و زمين
است .از كجا فرزندى دارد در صورتى كه همسرى نداشته؟ خدا هر چيزى را آفريده و
هر چيزى را خوب مىداند(۱۰۱).
اين خداست كه صاحباختيار شماست .معبودى غير از او وجود ندارد .آفريننده هر
چيزى است ،بنابراين )فقط( بندگى او را بكنيد )بنده و مطيع محض و بدون چون و
چراى دستورهاى هيچكس جز او نباشيد( .او وكيل هر چيزى است (۱۰۲).چشمها او را
نمىبينند در صورتى كه او چشمها را مىبيند .او دقيق و آگاه است(۱۰۳).
راهنمايىهايى از جانب خداوندتان براى شما آمد .هر كس بينا شد به نفع خودش
است و كسىكه كوردل شد )نخواست حقيقت را ببيند( به ضرر خودش است .من نگهبان
شما نيستم (۱۰۴).ما آيات را اينطور بيان مىكنيم ،بگذار بگويندکه تو آن را
ياد گرفتهاى .ما آن را براى دانايان بيان مىكنيم (۱۰۵).از آنچه از جانب
خداوندت به تو وحى شده پيروى كن .معبودى جز او نيست .و از مشركين روى
بگردان (۱۰۶).اگر خدا مىخواست آنها شرك نمىآوردند .ما تو را محافظ آنها
نساختهايم و تو وكيل آنها نيستى (۱۰۷).به آنانكه غير خدا را مىخوانند دشنام
ندهيد چون آنها هم از روى نادانى و دشمنى به خدا دشنام مىدهند .ما اينطور
براى هر دستهاى عملشان را زينت داديم .بازگشت آنها پيش خداوندشان است و او
آنها را از كارهايى كه مىكردند باخبر مىكند (۱۰۸).شديدترين قسمها را به خدا
خوردند كه اگر معجزهاى براى آنها بيايد حتما به آن ايمان مىآورند .بگو:
معجزات فقط در اختيار خداست .شما چه مىدانيد كه اگر معجزهاى هم براى آنها
بيايد باز ايمان نمىآورند؟) (۱۰۹همانطور كه از اول ايمان نياوردند اين بار
هم دلها و بينش آنها را برمىگردانيم و آنها را در طغيانشان سرگردان رها
مىكنيم(۱۱۰).
اگر ما فرشتگان را براى آنها نازل مىكرديم و مردهها با آنها صحبت مىكردند و
هر چيزى را مقابل آنها جمع مىكرديم ،باز هم ايمان نمىآوردند مگر اينكه خدا
بخواهد ،ولى بيشتر آنها اين را نمىدانند (۱۱۱).ما به اين ترتيب براى هر
پيغمبرى دشمنانى از شياطين انسانى و جنى قرار داديم كه بعضى از آنها براى
فريبدادن ،سخنانى زيبا به بعضى وحى )القا( مىكنند .اگر خداوندت اين را
نمىخواست آنها اين كار را نمىكردند .آنها را با دروغهايى كه به هم مىبافند
به حال خود واگذار (۱۱۲).تا دلهاى كسانىكه به آخرت ايمان ندارند به آن سخنان

متمايل شود و آن را بپسندند و كارى را كه مىخواهند بكنند (۱۱۳).آيا غير از
خدا داورى بجويم؟ در صورتى كه او وجودى است كه كتاب را به تفصيل براى شما
نازل كرد .كسانىكه به آنها كتاب داديم مىدانند كه آن به حق از طرف خداوند تو
نازل شده ،پس از كسانىكه دچار شك هستند نباش (۱۱۴).سخن خداوند تو از روى
راستى و عدالت به پايان رسيد .كسىكه آن را تغيير دهد وجود ندارد .او شنوا و
دانا است (۱۱۵).اگر از بيشتر كسانىكه در زمين هستند اطاعت كنى تو را از راه
خدا منحرف مىكنند .آنها فقط از گمان پيروى مىكنند و فقط حدس مىزنند(۱۱۶).
خداوند تو كسانى را كه از راه او منحرف شدهاند و افرادى را كه راه صحيح را
شناختهاند ،خوب مىشناسد (۱۱۷).بنابراين اگر به آيات خدا ايمان داريد از آنچه
نام خدا بر آن برده شده بخوريد(۱۱۸).
چرا از آنچه اسم خدا بر آن برده شده نمىخوريد؟! در صورتى كه خدا چيزهايى را
كه بر شما حرام كرده برايتان توضيح داده است ،مگر اينكه ناچار به خوردن آن
شويد .اينها افراد بسيارى را مطابق دلخواه خود بدون داشتن آگاهى گمراه
مىكنند .خداوند تو افراد متجاوز را به خوبى مىشناسد (۱۱۹).گناه آشكار و
پنهان را ترك كنيد .كسانىكه مرتكب گناه مىشوند جزاى كارى را كه كردهاند
مىبينند (۱۲۰).از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخوريد چون اينكار اطاعت
نكردن از فرمان خدا است .شيطانها به دوستان خود وحى )القا( مىكنند كه با شما
بگومگو )مجادله( كنند .اگر از آنها اطاعت كنيد مشرك خواهيد بود (۱۲۱).آيا
كسىكه مرده بود و ما او را زنده كرديم و براى او نورى قرار داديم كه با آن
در ميان مردم راه برود ،مثل كسى است كه در تاريكى قرار دارد و نمىتواند از
آن خارج شود؟! براى افراد بىايمان كارهايشان اينطور زينت داده شده است(۱۲۲).
ما اينطور در هر شهرى سران گناهكارش را قرار داديم تا در آن نقشههاى بد
بكشند .آنها اين نقشهها را به ضرر خودشان مىكشند ولى توجه ندارند (۱۲۳).وقتى
آيهاى براى آنها بيايد مىگويند :ما ايمان نمىآوريم مگر اينكه آنچه به
پيغمبران خدا داده شده به ما هم داده شود .خدا بهتر مىداند كه رسالتش را كجا
قرار دهد .از جانب خدا به گناهكاران به علت مكرى كه مىكردند ذلت و عذابى
شديد خواهد رسيد(۱۲۴).
كسى را كه خدا بخواهد هدايت كند سينهاش را براى اسلم مىگشايد و اگر خدا
بخواهد كسى را گمراه كند سينهاش را تنگ مىسازد ،مثل اينكه دارد در آسمان بال
مىرود .خدا اينطور پليدى را بر افراد بىايمان قرار مىدهد (۱۲۵).اين راه راست
خداوند تو است .ما آيات را براى افرادى كه متوجه مىشوند توضيح دادهايم(۱۲۶).
آنها پيش خداوندشان خانه امنى دارند و خدا به سبب كارهايى كه مىكنند پشتيبان
آنها خواهد بود (۱۲۷).روزى كه همه آنها را جمع مىكنيم ،مىگوييم :اى گروه جن،
شما عده زيادى از انسانها را گمراه كرديد .دوستداران انسان آنها مىگويند:
خداوندا ،بعضى از ما از بعضى بهرهمند شديم و به پايان مدتى كه براى ما تعيين
كرده بودى رسيديم .خداوند مىگويد :آتش جهنم جاى شما است و هميشه در آن
مىمانيد ،مگر اينكه خدا بخواهد كه نمانيد .چون خداوند تو حكيم و دانا است).
 (۱۲۸بعضى از ستمكاران را بهخاطر كارى كه مىكنند سرپرست بعضى مىكنيم(۱۲۹).
اى گروه جن و انس ،آيا پيغمبرانى از خودتان براى شما نيامدند كه آيات مرا بر
شما بخوانند و شما را از چنين روزى بترسانند؟ گفتند :بر ضد خودمان شهادت
داديم .و زندگى دنيا آنها را فريب داد و بر ضد خود شهادت دادند كه كافر
بودند (۱۳۰).اينكار به دليل اين است كه خداوندت اهل شهرى را در حالىكه
غافلند از روى ظلم نابود نمىكند(۱۳۱).
هر گروهى بهخاطر كارى كه كردهاند درجاتى دارند و خداوند تو از كارهايى كه
مىكنند غافل نيست (۱۳۲).خداوند تو بىنياز و داراى رحمت است .اگر بخواهد شما
را از بين مىبرد و بعد از شما هر كه را كه بخواهد جانشين شما مىكند .همانطور
كه شما را از نسل قوم ديگرى بوجود آورد (۱۳۳).وعدهاى كه به شما داده شده
حتما عملى خواهد شد و شما نمىتوانيد جلوى آن را بگيريد (۱۳۴).بگو :اى قوم
من ،هر كارى كه از دستتان برمىآيد بكنيد ،من هم كار خود را مىكنم .بنابراين
خواهيد دانست كه خانه عاقبت مال چه كسى خواهد بود .افرادى كه ظلم مىكنند
رستگار نمىشوند (۱۳۵).مقدارى از زراعت و چارپايانى كه خدا آفريده براى خدا
قرار دادند و مطابق تصور خود گفتند :اين مال خدا است و اين مال بتهاى ما.

اما چيزهايى كه مال بتهايشان بود به خدا نمىرسد و آنچه براى خدا گذاشتند به
بتهايشان مىرسد .بد جورى قضاوت مىكنند (۱۳۶).بدينترتيب شريكان آنها )شريكانى
كه براى خدا ساختند( كشتن فرزندانشان را براى عده زيادى از مشركين زينت
دادند تا آنها را هلك كرده و دينشان را بر آنها مشتبه كنند .اگر خدا مىخواست
چنين كارى نمىكردند .آنها و دروغهايى را كه به هم مىبافند ،به حال خود
بگذار(۱۳۷).
به خيال خود گفتند) :خوردن( اين چارپايان و اين كشتزارها )براى همه( ممنوع
است مگر كسانىكه ما بخواهيم از آن بخورند ،و چارپايانى كه حرام بود سوار آن
شوند ،و چارپايانى را بدون ذكر نام خدا )مىكشند( و به خدا افترا مىزدند .خدا
آنها را بهخاطر افترايى كه مىزدند مجازات مىكند (۱۳۸).و گفتند :آنچه در شكم
اين چارپايان است ،اختصاص به مردان و پسرانمان دارد و بر زنانمان حرام است.
اگر مرده بود آنها هم در آن شريكند .خدا جزاى اين حرفشان را خواهد داد ،چون
او حكيم و دانا است (۱۳۹).كسانىكه بچههايشان را از روى كمعقلى و از روى
نادانى كشتند و چيزهايى را كه خدا روزى آنها ساخته بود با افترا به خدا حرام
كردند ،ضرر كردهاند و گمراه شدهاند و راه صحيح را نشناختهاند (۱۴۰).خدا
وجودى است كه باغهاى داربستدار و بدون داربست و خرما و كشتزارى كه ميوههايش
گوناگون است و زيتون و انار را كه به هم شبيه هستند يا بدون شباهت هستند
بوجود آورده .از ميوههايش وقتى رسيد بخوريد و روز برداشت آن ،زكات آن را
بدهيد و زيادهروى نكنيد .چون خدا كسانى را كه زيادهروى مىكنند دوست ندارد).
 (۱۴۱بعضى از چارپايان بار مىبرند و فرش شما مىشوند .از آنچه خدا روزى شما
كرده بخوريد و از گامهاى شيطان پيروى نكنيد چون شيطان دشمن آشكار شما است).
(۱۴۲
هشت تا )چهار جفت( از ميش دو تا و از بز دو تا .بگو :آيا خدا نرها را حرام
كرده يا مادهها را ،يا آنچه در رحم مادهها است؟ اگر راست مىگوييد از روى علم
به من بگوييد (۱۴۳).و از شتر دو تا و از گاو دو تا ،بگو :آيا خدا نرهاى آنها
را حرام كرده يا مادهها را ،يا آنچه در رحم مادهها است؟ آيا وقتى خدا چنين
سفارشى به شما كرد ،حاضر بوديد؟ چه كسى ظالمتر از كسى است كه بدون علم به
خدا افترا بزند براى اينكه مردم را گمراه كند؟ خدا كسانى را كه ظلم مىكنند
هدايت نمىكند (۱۴۴).بگو :در آنچه به من وحى شده حرامى بر خورنده آن
نمىبينيم ،مگر اينكه گوشت حيوان مرده يا خون ريختهشده يا گوشت خوك باشد ،چون
آن پليد است .يا نافرمانى خدا باشد كه حيوانى را به نامى غير نام خدا سر
بريده باشند .كسىكه ناچار شد ،بدون علقهمندى و زيادهروى ،از آن بخورد اشكالى
ندارد .چون خدا آمرزنده مهربان است (۱۴۵).بر يهوديان هر حيوان ناخندارى را
حرام كرديم و از گاو و گوسفند نيز پيه آنها را حرام كرديم ،جز آنچه در پشت
آنها است يا لبلى رودهها يا قسمتهايى كه به استخوان چسبيده .اينكار را براى
مجازات ظلم آنها كرديم و ما راست مىگوييم(۱۴۶).
اگر حرف تو را قبول نكردند ،بگو :خداوند شما صاحب رحمت بىانتها است و عذابش
از گناهكاران دفع نمىشود (۱۴۷).مشركين خواهند گفت كه اگر خدا مىخواست ما و
پدرانمان مشرك نمىشديم و چيزى را حرام نمىكرديم .افرادى هم كه قبل از آنها
بودند همينطور منكر رسالت پيغمبران شدند تا اينكه عذاب ما را چشيدند .بگو:
آيا علمى پيش شما است؟ اگر هست آن را براى ما ابراز كنيد .شما فقط از گمان
پيروى مىكنيد و فقط حدس مىزنيد (۱۴۸).بگو :خدا دليل كامل دارد ،اگر مىخواست
همه شما را هدايت مىكرد (۱۴۹).بگو :شاهدهايتان را كه شهادت مىدهند كه خدا
اينها را حرام كرده بياوريد .اگر شهادت دادند تو با آنها شهادت نده و از
دلخواه افرادى كه منكر آيات ما شدند و از دلخواه افرادى كه به آخرت ايمان
ندارند و براى خدا شريك درست كردهاند پيروى نكن (۱۵۰).بگو :بياييد آنچه
خداوندتان حرام كرده بر شما بخوانم :چيزى را شريك خدا نسازيد ،و به پدر و
مادر نيكى كنيد و بچههايتان را بهخاطر فقر نكشيد ،ما روزى شما و آنها را
مىدهيم ،به كارهاى زشت ،چه آشكار چه پنهان ،نزديك نشويد و كسى را كه خدا
كشتنش را حرام كرده نكشيد ،مگر به حق .اين چيزى است كه خدا شما را به آن
سفارش كرده تا آنها را تشخيص بدهيد(۱۵۱).

به مال يتيم ،جز با بهترين وجه )براى اداره اموالش( نزديك نشويد تا به رشد
خود برسد .كيل )پيمانه( و وزن را از روى عدالت كامل بدهيد .هيچكس را جز به
اندازه تواناييش مكلف نمىكنيم .وقتى حرفى مىزنيد عدالت را مراعات كنيد اگر
چه درباره خويشانتان باشد و به عهدى كه با خدا بستهايد وفا كنيد .اين چيزى
است كه خدا شما را به آن سفارش كرده تا متوجه باشيد (۱۵۲).اين راه راست من
است ،از آن پيروى كنيد و از راههاى ديگر پيروى نكنيد چون شما را از راه خدا
دور و متفرق مىكند .اين چيزي است كه خدا شما را به آن سفارش كرده تا
پرهيزکار شويد (۱۵۳).به موسى تورات را ،براى كامل كردن نعمت بر كسىكه نيكى
كرد ،وشرح هر چيز و راهنمايى و رحمت است ،داديم تا شايد به ملقات خداوندشان
ايمان بياورند (۱۵۴).اين قرآن كتاب مباركى است كه ما نازل كرديم ،بنابراين
از آن پيروى كنيد و از نافرمانى و عذاب خدا بترسيد تا مورد رحمت او قرار
گيريد (۱۵۵).تا نگوييد كه كتاب بر دو طايفه قبل از ما نازل شده و ما از
آموختن آن غافل بوديم (۱۵۶).يا نگوييد كه اگر كتاب بر ما نازل مىشد ،بيشتر
از آنها هدايت مىشديم .دليل روشنى از خداوندتان و هدايت و رحمت براى شما
آمده ،بنابراين چه كسى ظالمتر از كسى است كه منكر آيات خدا شود و از آن رو
برگرداند؟ افرادى را كه از آيات ما روگردان باشند به سبب اينكارشان با عذاب
بدى مجازات مىكنيم(۱۵۷).
آيا انتظار مىكشند كه فرشتگان پيش آنها بيايند ،يا خداوندت بيايد ،يا قسمتى
از آيات خداوندت براى آنها بيايد؟ روزى كه بعضى از آيات خداوندت بيايد،
ايمان آوردن كسىكه قبل ايمان نياورده يا با ايمانش كار خيرى انجام نداده،
فايدهاى ندارد .بگو :انتظار بكشيد ما هم انتظار مىكشيم (۱۵۸).كسانىكه دينشان
را فرقه فرقه كردند و به صورت گروههايى در آمدند تو رابطهاى با آنها ندارى.
كار آنها با خداست .خدا آنها را از كارهايى كه مىكردند آگاه مىكند(۱۵۹).
كسىكه كار خوبى بكند ده برابر پاداش دارد و كسىكه كار بدى كند فقط به اندازه
آن مجازات مىشود و به آنها ظلمى نمىشود (۱۶۰).بگو :خداوند من مرا به راه
راست هدايت كرده ،به دينى ارزشمند ،دين خالص ابراهيم ،ابراهيم مشرك نبود).
 (۱۶۱بگو :نماز من ،عبادات من ،زندگى من و مرگ من براى خداست كه صاحباختيار
همه مردم جهان مىباشد (۱۶۲).شريكى ندارد و به من دستور اينكار داده شده و من
بيشتر از همه مسلمان )تسليم حكم و نظر خدا( هستم (۱۶۳).بگو :آيا اربابى
)خداوندى( غير از خدا براى خودم پيدا كنم؟ در صورتى كه او مالك هر چيز است.
هر كسى هر كارى مىكند بر عهده خودش است .هيچكس بار گناه ديگرى را برنمىدارد.
بازگشت شما پيش خداوندتان است .او شما را از امورى كه در آن اختلف نظر
داشتيد خبردار مىكند (۱۶۴).اوست كه شما را در زمين خليفه كرد و بعضى از شما
را به درجاتى بر ديگران برترى داد تا شما را در آنچه به شما داده امتحان
كند .مجازات خداوند تو به سرعت انجام مىگيرد ،و او آمرزنده و مهربان است).
(۱۶۵
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بهنام خداوند بخشنده مهربان
المص (۱).قرآن كتابى است كه به تو نازل شده .اشكالى از آن در سينهات نباشد
تا با آن به مردم هشدار بدهى و براى افراد باايمان تذكرى باشد (۲).از آنچه
از خداوندتان به شما نازل شده )از قرآن( پيروى كنيد و از اوليايى غير از آن
پيروى نكنيد .توجهى كه پيدا مىكنيد و افرادى كه متوجه آن مىشوند كم هستند).
 (۳چه بسيار شهرهايى كه ما نابود كرديم .عذاب ما هنگام شب يا در استراحت
روزانه بر آنها وارد شد (۴).وقتى عذاب ما بر آنها وارد شد سخنشان فقط اين
بود كه ما ستمكار بوديم (۵).ما از افرادى كه پيغمبر براى آنها فرستاديم و
همينطور از پيغمبران سؤال خواهيم كرد )كه چه كردند( (۶).و آنچه كردهاند را
با اطلع كامل براى آنها بيان مىكنيم .وقتى آن كارها را مىكردند ما غايب
نبوديم (۷).سنجش اعمال آنها در آن روز از روى حق خواهد بود .كسانىكه وزنه
اعمال خوبشان سنگين باشد رستگارند (۸).و كسانىكه وزنه اعمالشان سبك باشد
افرادى هستند كه به آيات ما ظلم مىكردند و خودشان ضرر كردهاند (۹).شما را در
زمين به قدرت رسانديم و وسايل زندگى شما را فراهم كرديم .ولى كم سپاسگزارى

مىكنيد (۱۰).ما شما را خلق كرديم و بعد صورتبندى كرديم و بعد به فرشتگان
گفتيم :به آدم سجده كنيد .همه سجده كردند غير از ابليس كه سجده نكرد(۱۱).
خدا به او گفت :وقتى به تو امر كردم كه سجده كن چه چيزى تو را از سجده كردن
باز داشت؟ شيطان گفت :من از آدم بهترم ،مرا از آتش )انرژى( آفريدى و او را
از خاك )ماده( (۱۲).خدا گفت :از آن پايين برو ،سزاوار تو نيست كه در مورد آن
تكبر بورزى ،بيرون برو كه تو پست هستى (۱۳).شيطان گفت :تا روزى كه آدمها
دوباره زنده مىشوند به من مهلت بده (۱۴).خدا گفت :به تو مهلت داده شد(۱۵).
شيطان گفت :چون مرا به اشتباه انداختى ،من سر راه راست تو )به كمين آنها(
مىنشينم (۱۶).و از جلو و عقب و راست و چپ سراغ آنها مىروم و بيشتر آنها را
سپاسگزار نخواهى يافت (۱۷).خدا گفت :از اينجا با خوارى ،و راندهشده بيرون
برو .جهنم را از تو و همه افرادى كه از تو پيروى كنند پر مىكنم (۱۸).ای آدم،
تو و زنت ساكن بهشت شويد و از هر جاى آن خواستيد بخوريد ولى به اين درخت
نزديك نشويد ،چون ظالم خواهيد شد (۱۹).شيطان آنها را وسوسه كرد تاآلتهاى
جنسى آنها را كه از آنها پوشيده بود برايشان آشكار كند ،و به آنها گفت كه
خدا شما را فقط بهخاطر اين از نزديك شدن به اين درخت منع كرده كه اگر از آن
بخوريد دو فرشته مىشويد يا عمر جاويد پيدا مىكنيد (۲۰).و براى آنها قسم خورد
كه من خيرخواه شما هستم (۲۱).درنتيجه آنها را فريب داد .چون آدم و زنش از آن
درخت چشيدند آلتهاى جنسى آنها برايشان آشكار شد ،و شروع كردن كه آن را با
برگ درختان بهشت بپوشانند .خداوند به آنها گفت :آيا شما را از نزديك شدن به
اين درخت منع نكردم و نگفتم كه شيطان دشمن آشكار شما است؟)(۲۲
آنها گفتند :خداوندا ،به خودمان ظلم كرديم ،و اگر ما را نيامرزى و به ما
رحم نكنى از زيانكاران خواهيم بود (۲۳).خدا به آنها گفت :پايين برويد .بعضى
از شما دشمن بعضى خواهيد بود .در زمين محل و وسيله زندگى تا پايان عمرتان
)تا قيامت( وجود دارد (۲۴).خدا گفت :در آن زنده مىشويد و در آن مىميريد و
دوباره )براى رسيدگى به حسابتان( از آن بيرون آورده مىشويد (۲۵).اى اولد
آدم ،براى شما لباسى كه آلتهاى جنسى شما را بپوشاند و زينت شما باشد نازل
كرديم .البته لباس تقوا بهتر است .اين از آيات خدا است شايد آنها متوجه
شوند (۲۶).اى فرزندان آدم ،شيطان شما را فريب ندهد همانطور كه پدر و مادرتان
را از بهشت بيرون كرد .لباس آنها را از تنشان درآورد تا آنها را متوجه آلت
جنسى خودشان بكند .او و قبيلهاش شما را از جايى مىبينند كه شما آنها را
نمىبينيد .ما شيطانها را اوليای افراد بىايمان ساختيم (۲۷).وقتى كار زشتى
مىكنند مىگويند :پدرانمان را بر اينكار يافتيم و خدا دستور آن را به ما داده
است .بگو :خدا هيچوقت به كار زشت دستور نمىدهد .آيا ندانسته از قول خدا حرف
مىزنيد؟) (۲۸بگو :خداوند من به عدالت امر كرده است و اينكه موقع نماز و در
هر مسجدى رو به او آوريد و در حالىكه دين را براى او خالص كردهايد او را
بخوانيد .همانطور كه شما را آفريد پيش او برمىگرديد (۲۹).خدا گروهى را هدايت
كرد و گمراهى بر عدهاى سزاوار شده .چون آنها شيطانها را به جاى خدا اوليای
خود گرفتند و خيال مىكنند راه صحيح را شناختهاند(۳۰).
اى فرزندان آدم ،موقع نماز و در مسجد لباس خوب بپوشيد و بخوريد و بنوشيد
ولى زيادهروى نكنيد .چون خدا كسانى را كه زيادهروى مىكنند دوست ندارد(۳۱).
بگو :چه كسى زينتى كه خدا براى بندگانش بوجود آورده و خوردنىهاى پاك را حرام
كرده است؟ بگو :اينها در زندگى دنيا مال افراد باايمان است و روز قيامت هم
فقط به آنها اختصاص دارد .ما آيات را اينطور براى دانايان توضيح مىدهيم(۳۲).
بگو :خداوند من فقط كارهاى زشت را چه آشكار باشد چه پنهان ،و گناه و تجاوز
به ناحق و شرك به خدا را كه دليلى براى آن نازل نكرده ،و از قول خدا ندانسته
حرف زدن را حرام كرده است (۳۳).براى ايمان آوردن هر دستهاى مهلتى وجود دارد،
وقتى مهلتشان تمام شد نمىتوانند ساعتى عذاب را عقب يا جلو بياندازند (۳۴).اى
فرزندان آدم ،وقتى پيغمبرانى از خودتان كه آيات مرا به شما مىگويند پيش شما
آمدند بدانيد كسانىكه پرهيزکار شدند و كار خود را اصلح كردند ترس و غصهاى
ندارند (۳۵).و كسانىكه آيات ما را انكار كردند و تكبر ورزيدند اهل آتش جهنم
هستند و هميشه در آن خواهند بود (۳۶).چه كسى ظالمتر از انسانى است كه دروغى
را به خدا افترا بزند )از قول خدا بگويد( يا منكر آيات خدا شود؟ سهم آنها از

آنچه براى ايشان مقرر شده به آنها مىرسد .وقتى كه فرستادگان ما براى گرفتن
جانشان پيش آنها بيايند به آنها مىگويند :كسانى را كه غير از خدا مىخوانديد
كجا هستند؟ مىگويند :آنها را گم كردهايم ،عليه خود شهادت مىدهند كه كافر
بودند(۳۷).
خداوند گفت :شما هم با گروههاى جن و انسى كه قبل از شما از دنيا رفتند وارد
آتش جهنم شويد .هر گاه گروهى وارد جهنم شوند گروه ديگر را لعنت مىكنند تا
وقتى كه همگى وارد جهنم شوند و به هم برسند .بعدىها درباره قبلىها مىگويند:
خداوندا ،اينها ما را گمراه كردند ،عذاب آنها را از آتش جهنم چند برابر بده.
خداوند مىگويد :عذاب همه دوبرابر است ولى شما نمىدانيد (۳۸).قبلىها به
بعدىها مىگويند :شما فضلى بر ما نداريد ،بنابراين عذاب را بهخاطر كارهايى كه
كردهايد بچشيد (۳۹).درهاى آسمان براى كسانىكه منكر آيات ما شدند و خود را
بالتر از آن ديدند كه آن را بپذيرند باز نمىشود و وارد بهشت نمىشوند تا
موقعى كه شتر از سوراخ سوزن رد شود .ما گناهكاران را اينطور مجازات مىكنيم).
 (۴۰جاى آنها در جهنم است و پردههايى از آتش بالى سر آنها است .ما ستمكاران
را اينطور مجازات مىكنيم (۴۱).و كسانىكه ايمان آوردند و كار درست كردند اهل
بهشت خواهند بود .و هميشه در آن هستند .البته ما هيچكس را بيشتر از تواناييش
مكلف نمىكنيم (۴۲).ما هر كينهاى را كه در دل دارند از آن خارج مىكنيم ،زير
پاى آنها نهرها روان است و مىگويند :ستايش اختصاص به خدا دارد كه ما را به
چنين جايى راهنمايى كرد ،اگر خدا ما را هدايت نمىكرد خودمان هدايت نمىشديم.
پيغمبران خداوندمان حقيقت را براى ما آوردند ،به آنها گفته مىشود :اين بهشتى
است كه بهخاطر كارهايى كه مىكرديد به شما داده شده است(۴۳).
اهل بهشت به اهل جهنم مىگويند :ما وعدهاى كه خداوندمان به ما داده بود درست
يافتيم ،آيا شما هم وعدهاى كه خداوندتان به شما داده بود درست يافتيد؟
مىگويند :بله .آن وقت اعلمكنندهاى ميان آنها اعلم مىكند كه لعنت خدا بر
ستمكاران (۴۴).ستمكارانى كه مردم را از راه خدا باز مىدارند و انحراف آن را
مىخواهند و منكر آخرت هستند (۴۵).بين اين دو دسته مانعى هست و در اعراف
مردانى هستند كه هر كدام آنها را با علمتشان مىشناسند و بهشتيان را صدا
مىزنند و مىگويند :سلم بر شما .اينها هنوز وارد آن نشدهاند ولى اميد آن را
دارند (۴۶).و وقتى چشمشان متوجه اهل جهنم مىشود ،مىگويند :خداوندا ،ما را در
شمار افراد ظالم قرار مده (۴۷).اهل اعراف ،مردانى را كه از روى علمتشان
مىشناسند صدا مىزنند و مىگويند :جمعيت شما و تكبرى كه داشتيد نفعى براى شما
نداشت (۴۸).آيا اينها همان افرادى هستند كه قسم مىخورديد كه خدا رحمتى به
آنها نمىكند؟ به آنها گفته مىشود :وارد بهشت شويد ،ترسى و غصهاى نداريد(۴۹).
اهل جهنم اهل بهشت را صدا مىزنند و مىگويند :مقدارى آب يا مقدارى از آنچه
خدا روزى شما كرده به ما بدهيد .اهل بهشت مىگويند :خدا اينها را براى افراد
بىايمان حرام كرده است (۵۰).ما امروز افراد بىايمانى را كه دينشان را سرگرمى
و بازى پنداشتند و زندگى دنيا آنها را فريب داد فراموش مىكنيم همانطور كه
ديدار امروزشان را فراموش كردند و منكر آيات ما مىشدند(۵۱).
ما كتابى براى ايشان آورديم و با آگاهى آن را توضيح داديم .كتابى كه براى
افراد باايمان هدايت و رحمت است (۵۲).آيا انتظار تاويل آن را دارند؟ روزى كه
تاويل آن بيايد افرادى كه قبل آن را فراموش كردند ،مىگويند پيغمبران خداى ما
حقيقت را براى ما آوردند .آيا شفيعهايى وجود دارند كه شفاعت ما را بكنند؟ يا
ما را برگردانند تا عملى غير از آنچه مىكرديم بكنيم؟ آنها خودشان ضرر كردند
و شفيعانى را كه به دروغ مىتراشيدند پيدا نمىكنند (۵۳).ارباب )صاحب اختيار(
شما خدا است كه آسمانها و زمين را در شش روز )شش مرحله( آفريد ،آنگاه به عرش
پرداخت .روز را با شب مىپوشاند كه با ميل دنبال آن مىگردد ،خورشيد و ماه و
ستارگان به امر او مسخر شدهاند .بدانيد كه آفرينش و فرمان در اختيار او است.
خدا ،صاحباختيار همه مردم جهان  ،پاك و پربركت است (۵۴).خداوندتان را با
تضرع )تواضع و فروتنى( و پنهانى بخوانيد .چون او افراد متجاوز را دوست
ندارد (۵۵).در زمين پس از اصلح آن ،فساد نكنيد و او را با ترس و اميد
بخوانيد .چون رحمت خدا به افراد نيكوكار نزديك است (۵۶).اوست كه قبل از
رحمتش بادها را براى بشارت مىفرستد تا اينكه ابرهاى سنگين را جابجا كند .ما

آن ابرها را به طرف سرزمين مرده مىبريم و از آن باران را نازل مىكنيم و
بهوسيله آن هر نوع محصولى پديد مىآوريم .ما مردهها را اينطور زنده مىكنيم.
براى اينكه شما متوجه شويد(۵۷).
زمين پاك گياهش را به دستور خداوندش مىروياند و زمين ناپاك جز گياهانى كم و
بىفايده نمىروياند .ما آيات را براى افرادى كه سپاسگزارى مىكنند ،اينطور
روشن مىكنيم (۵۸).ما نوح را پيش قومش فرستاديم .او گفت :خدا را بندگى كنيد،
معبودى )كسىكه بنده و مطيع محض و بىچون و چراى دستورهاى او باشيد( غير از او
براى شما وجود ندارد ،من از عذاب روز بزرگ بر شما مىترسم (۵۹).سران قومش
گفتند :ما تو را در گمراهى آشكارى مىبينيم (۶۰).نوح گفت ،اى قوم من ،من
گمراه نيستم ولى من فرستاده صاحباختيار همه مردم جهان هستم (۶۱).پيام
خداوندم را به شما مىگويم و خير شما را مىخواهم و از طرف خدا چيزهايى را
مىدانم كه شما نمىدانيد (۶۲).آيا از اينكه مردى از خودتان تذكرى از جانب
خداوندتان براى شما بياورد تا به شما هشدار بدهد كه پرهيزکار باشيد تا مورد
رحمت قرار گيريد تعجب مىكنيد؟) (۶۳ولى حرف او را قبول نكردند و ما او و
كسانى را كه با او ايمان آورده بودند با كشتى نجات داديم و كسانى را كه منكر
آيات ما شدند غرق كرديم .آنها افراد كوردلى بودند (۶۴).به سوى قوم عاد
برادرشان هود را فرستاديم .او گفت :اى قوم من ،خدا را بندگى كنيد ،معبودى
)كسىكه بنده و مطيع محض و بىچون و چراى دستورهاى او باشيد( غير از او براى
شما وجود ندارد ،آيا از نافرمانى و عذاب خدا نمىترسيد؟) (۶۵سران بىايمان
قومش گفتند :تو را آدم كمعقلى مىبينيم و گمان مىكنيم كه دروغگويى (۶۶).هود
گفت :من كمعقل نيستم ولى فرستاده صاحباختيار همه مردم جهان هستم(۶۷).
پيام خداوندم را به شما مىرسانم و من خيرخواه امين شما هستم (۶۸).آيا از
اين تعجب مىكنيد كه براى شما تذكرى از جانب خداوندتان بر مردى از خودتان
آمده تا به شما هشدار بدهد؟ وقتى را به ياد آوريد كه شما را بعد از قوم نوح
جانشين كرد و شما را از لحاظ بدنى بزرگتر از آنان ساخت .پس نعمتهاى خدا را
به ياد آوريد شايد رستگار شويد (۶۹).گفتند :آيا آمدهاى كه ما فقط خدا را
بندگى كنيم و آنچه راکه پدرانمان مىپرستيدند ترك كنيم؟! اگر راست مىگويى
عذابى را كه ما را از آن مىترسانى براى ما بياور (۷۰).هود گفت :عذاب و غضب
خداوندتان بر شما واقع شده .آيا با من درباره اسمهايى كه خودتان و پدرانتان
گذاشتهايد بگومگو مىكنيد؟ خدا هيچ دليلى براى وجود آنها نازل نكرده،
بنابراين انتظار بكشيد ،من هم با شما انتظار مىكشم (۷۱).بنابراين ما با رحمت
خود ،او و افرادى كه با او بودند را نجات داديم و دنباله كسانى را كه منكر
آيات ما مىشدند و ايمان نداشتند قطع كرديم (۷۲).و به سوى قوم ثمود برادرشان
صالح را فرستاديم .صالح به آنها گفت :اى قوم من ،خدا را بندگى كنيد ،معبودى
)كسىكه در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى كنيد و بدون چون و چرا از دستورهاى
او پيروى كنيد( غير از خدا براى شما وجود ندارد .دليل روشنى از جانب
خداوندتان براى شما آمده ،اين شتر مال خداست .نشانهاى براى شماست ،بگذاريد
در زمين خدا بچرد و آسيبى به او نرسانيد ،چون عذاب دردناكى شما را فرا
مىگيرد(۷۳).
زمانى را به ياد آوريد كه خدا شما را بعد از قوم عاد در زمين جانشين ساخت و
شما را در آن قرار داد كه در دشتهاى آن قصر مىسازيد و از كوهها خانه
مىتراشيد .بنابراين نعمتهاى خدا را به ياد داشته باشيد و در زمين به فساد
دامن نزنيد (۷۴).سران قومش كه تكبر داشتند به افراد ضعيفشان كه به حرفهاى
صالح ايمان آورده بودند گفتند :آيا شما مىدانيد كه صالح از جانب خداوندش
فرستاده شده؟! آنها گفتند :ما به رسالتى كه براى آن فرستاده شده ايمان
داريم (۷۵).متكبران گفتند :ما آن چيزى را كه شما به آن ايمان داريد ،قبول
نداريم (۷۶).بنابراين شتر را كشتند و از امر خداوندشان سرپيچى كردند و گفتند
كه اى صالح ،اگر پيغمبرى ،عذابى را كه به ما وعده مىدهى براى ما بياور(۷۷).
درنتيجه دچار زلزله شدند و در خانههايشان از پا در آمدند (۷۸).صالح از آنها
رو گرداند و گفت :اى قوم من ،پيام خداوندم را به شما ابلغ كردم و شما را
نصيحت كردم ولى شما افرادى را كه نصيحت مىكنند دوست نداريد (۷۹).و زمانى را
يادآورى كن كه لوط به قومش گفت :آيا كار زشتى مىكنيد كه احدى از افراد بشر

قبل از شما چنين كارى نكرده است؟!) (۸۰شما به جاى زنان با مردان شهوترانى
مىكنيد .شما افراد متجاوزى هستيد(۸۱).
جواب قومش فقط اين بود كه آنها را از شهرتان بيرون كنيد ،اينها آدمهايى
هستند كه تظاهر به پاكى مىكنند (۸۲).بنابراين ما او و خانوادهاش را ،غير از
زنش ،نجات داديم .زنش از افرادى بود كه گرفتار عذاب شدند (۸۳).و بر آنها
بارانى )از سنگ( بارانديم .نگاه كن عاقبت گناهكاران چه بود (۸۴).به شهر مدين
برادرشان شعيب را فرستاديم .شعيب گفت :اى قوم من خدا را بندگى كنيد ،معبودى
غير از او براى شما وجود ندارد .دليل روشنى از جانب خداوندتان براى شما
آمده ،بنابراين پيمانه و وزن را كامل بدهيد و اموال مردم را كم ندهيد و در
زمين پس از اصلح آن خرابكارى نكنيد ،اگر افراد باايمانى هستيد بدانيد كه
اينكار براى شما بهتر است (۸۵).سر هر راهى ننشينيد تا مردم را بترسانيد ،تا
شخصى را كه ايمان آورده از راه خدا باز داريد و در صدد انحراف آنها باشيد.
وقتى را بهخاطر آوريد كه شما كم بوديد و خدا شما را زياد كرد .نگاه كنيد كه
عاقبت كار خرابكاران چه بود (۸۶).اگر عدهاى از شما به پيامى كه براى شما
آوردهام ايمان آوردند و عدهاى ايمان نياوردند ،شما صبر و استقامت داشته
باشيد تا خدا بين ما حكم كند .او بهترين حكمكننده است(۸۷).
سران متكبر قومش گفتند :اى شعيب ،تو را و تمام كسانى را كه با تو ايمان
آوردهاند از شهرمان بيرون مىكنيم يا به دين ما برمىگرديد .شعيب گفت :حتى اگر
از اين كار بدمان بيايد؟) (۸۸بعد از اينكه خدا ما را از شرك نجات داد اگر به
دين شما برگرديم دروغى را به خدا افترا زدهايم .سزاوار ما نيست كه به آيين
شرك برگرديم مگر اينكه صاحباختيار ما ،خدا ،بخواهد .دامنه علم خداوند ما
شامل همه چيز مىشود .بر خدا توكل كردهايم .خداوندا ،بين ما و قوم ما به حق
داورى كن ،تو بهترين داور هستى (۸۹).سران كافر قومش گفتند :اگر از شعيب
پيروى كنيد زيانكاريد (۹۰).زلزله آنها را فرا گرفت و در خانه خودشان از پا
درآمدند (۹۱).افرادى كه منكر شعيب شده بودند ،مثل اينكه اصل در آن شهر
نبودهاند .منكرين شعيب زيان كردند (۹۲).شعيب از آنها رو گرداند و گفت :اى
قوم من ،من پيغام خداوندم را به شما رساندم و شما را نصيحت كردم ،پس چگونه و
چرا بر نابودى افرادى كه كافرند افسوس بخورم؟) (۹۳هيچ پيغمبرى را به شهرى
نفرستاديم مگر اينكه اهل آن شهر را دچار فقر و قحطى كرديم ،شايد متواضع
شوند (۹۴).بعد رفاه را به جاى فقر آورديم تا اينكه زياد شدند و ما را نديده
گرفتند و گفتند :رنج و راحتى به پدران ما رسيد .ما ناگهان بدون اينكه توجه
پيدا كنند آنها را دچار عذاب كرديم(۹۵).
اگر اهالى شهرها ايمان بياورند و پرهيزکار شوند ،براى آنها درهاى بركت را
از آسمان و زمين باز مىكنيم ،ولى آنها منكر شدند لذا ما آنها را بهخاطر
كارهايى كه مىكردند دچار عذاب كرديم (۹۶).آيا اهالى شهرها از اينكه عذاب ما
شب در حالىكه خوابند سراغ آنها بيايد در امان هستند؟) (۹۷يا از اينكه عذاب
ما موقع صبح كه در حال سرگرمى و بازى هستند سراغ آنها بيايد در امان هستند؟)
 (۹۸آيا خيالشان از عذاب خدا جمع است؟ در حالىكه فقط افراد زيانكار )به علت
نادانى( از نيامدن عذاب خدا خاطر جمع هستند (۹۹).آيا افرادى كه زمين را پس
از ساكنين قبلى آن به ارث بردند ،هدايت نشده و نفهميدهاند كه اگر بخواهيم
آنها را به علت گناهانشان دچار مصيبت مىكنيم و بر قلبشان مهر مىزنيم كه
)حقيقت را( نشنوند (۱۰۰).اين شهرهايى است كه اخبار آن را به تو مىگوييم.
پيغمبرانشان دليل روشن براى آنها آوردند و آنها كسانى نبودند كه به آنچه قبل
تكذيب مىكردند ايمان بياورند .خدا اينطور بر دلهاى كافرين مهر مىزند(۱۰۱).
در اكثر آنها وفاى به عهدى نيافتيم و بيشتر آنها را نا فرمان يافتيم(۱۰۲).
بعد از آنها موسى را با آيات خودمان پيش فرعون و سران كشورش فرستاديم ولى
آنها به آيات ما ظلم كردند )آن را قبول نكردند( .نگاه كن عاقبت كار تبهكاران
چه بود (۱۰۳).موسى گفت :اى فرعون ،من فرستاده صاحباختيار همه مردم جهان
هستم(۱۰۴).

بر من واجب است كه درباره خدا چيزى جز حق نگويم .معجزهاى از خداوندتان براى
شما آوردهام بنابراين بنىاسرائيل را با من بفرست (۱۰۵).فرعون گفت :اگر راست
مىگويى معجزهاى را كه آوردهاى به ما نشان بده (۱۰۶).لذا موسى عصايش را
انداخت ،ناگهان اژدهاى آشكارى شد (۱۰۷).و دستش را از يقهاش درآورد كه در نظر
بينندگان سفيد شده بود (۱۰۸).سران قوم فرعون گفتند :اين مرد ساحر ماهرى است.
) (۱۰۹مىخواهد شما را از سرزمين خودتان بيرون كند ،شما چه مىفرماييد؟)(۱۱۰
گفتند :كار موسى و برادرش را عقب بيانداز و افرادى را به شهرها بفرست تا
ساحران را جمع كنند (۱۱۱).تا هر ساحر زبردستى را پيش تو بياورند(۱۱۲).
ساحران پيش فرعون آمدند و گفتند :آيا اگر ما بر موسى غلبه كنيم پاداشى
داريم؟) (۱۱۳فرعون گفت :آرى ،شما از مقربان ما خواهيد بود (۱۱۴).جادوگران
گفتند :اى موسى ،تو اول عصايت را مىاندازى يا ما بياندازيم؟) (۱۱۵موسى گفت:
شما بياندازيد .چون جادوگران عصاها و طنابهايشان را انداختند ،چشم مردم را
سحر كردند و آنها را ترساندند و سحر بزرگى نمودند (۱۱۶).ما به موسى وحى
كرديم كه عصايت را بيانداز .چون انداخت ،همه چيزهايى را كه درست كرده بودند
بلعيد (۱۱۷).حق ثابت شد و كارهايى كه مىكردند باطل شد (۱۱۸).و جادوگران
مغلوب و خوار شدند (۱۱۹).جادوگران به سجده افتادند(۱۲۰).
و گفتند :ما به صاحباختيار همه مردم جهان ايمان آورديم (۱۲۱).به خداى موسى
و هارون (۱۲۲).فرعون گفت :آيا قبل از اينكه به شما اجازه بدهم به او ايمان
آورديد؟! اين نقشهاى است كه در شهر كشيدهايد تا اهالى آن را از آن بيرون
كنيد .نتيجه كار خود را خواهيد دانست (۱۲۳).دست و پايتان را بر خلف هم مىبرم
و بعد همه شما را به دار مىزنم (۱۲۴).جادوگران گفتند :ما پيش صاحباختيارمان
برمىگرديم (۱۲۵).تو فقط بهخاطر اين از ما انتقام مىگيرى كه چون آيات
صاحباختيارمان براى ما آمد به آن ايمان آورديم .خداوندا ،به ما صبر بده و ما
را مسلمان )تسليم حكم خودت( از دنيا ببر (۱۲۶).سران قوم فرعون گفتند :آيا
موسى و قومش را مىگذارى كه در زمين فساد كنند و تو و معبودهاى تو را ترك
كنند؟ فرعون گفت :پسرانشان را مىكشيم و دخترانشان را زنده مىگذاريم .ما بر
آنها مسلط هستيم (۱۲۷).موسى به قومش گفت :از خدا كمك بخواهيد و استقامت
داشته باشيد .زمين مال خدا است ،آن را به هر يك از بندگانش كه بخواهد مىدهد.
عاقبت كار متعلق به افراد پرهيزکار است (۱۲۸).قومش گفتند :ما قبل اذيت
مىشديم و بعد از اينكه تو آمدى باز هم اذيت مىشويم  .موسى گفت :امكان دارد
صاحباختيار شما دشمن شما را نابود كند و شما را در زمين جانشن قدرت آنها كند
تا ببيند شما چگونه عمل مىكنيد (۱۲۹).ما پيروان فرعون را دچار قحطى و كمبود
محصول كرديم شايد متوجه شوند(۱۳۰).
وقتى وضع خوبى براى آنها پيش مىآمد مىگفتند :نتيجه كار خودمان است .و اگر
بليى به آنها مىرسيد آن را به نحسى موسى و افرادى كه با او بودند نسبت
مىدادند .آگاه باشيد كه پيشآمدهاى بد آنها از جانب خدا است ولى بيشتر آنها
اين را نمىدانند (۱۳۱).گفتند :هر معجزهاى بياورى كه ما را جادو كنى )باز هم(
به تو ايمان نخواهيم آورد (۱۳۲).پس ما بر آنها طوفان و ملخ و شپش و قورباغه
و خون را ،كه هر كدام از آنها معجزهاى بود ،فرستاديم ،ولى آنها تكبر
ورزيدند ،چون قوم گناهكارى بودند (۱۳۳).وقتى عذاب بر آنها وارد شد گفتند :اى
موسى ،خداوندت را بر اساس عهدى كه با او دارى بخوان ،اگر عذاب را از ما
برطرف كردى حتما به تو ايمان مىآوريم و بنىاسرائيل را با تو مىفرستيم(۱۳۴).
چون عذاب را تا وقتى كه به پايان مهلتشان برسند از آنها برطرف كرديم ،عهد
خود را شكستند (۱۳۵).بنابراين ما از آنها انتقام گرفتيم و آنها را در دريا
غرق كرديم ،چون منكر آيات ما شدند و از آن غافل بودند (۱۳۶).و شرق و غرب
زمينى را كه به آن بركت داده بوديم به قومى كه تضعيف مىشدند واگذار كرديم.
وعده خوب خداوند تو به بنىاسرائيل بهخاطر استقامتى كه به خرج دادند عملى شد
و آنچه را فرعون و قومش مىساختند و ساختمانهايى را كه بال مىبردند نابود
كرديم(۱۳۷).
و بنىاسرائيل را از دريا عبور داديم و به قومى رسيدند كه بت مىپرستيدند.
گفتند :اى موسى ،براى ما معبودى )بتى كه بپرستيم( درست كن همانطور كه آنها
هم بتهايى دارند .موسى گفت شما افراد نادانى هستيد (۱۳۸).بتهايى كه اينها

مىپرستند از بين رفتنى است و كارى كه مىكنند باطل است (۱۳۹).آيا غير از خدا
دنبال معبودى براى شما بگردم؟ در صورتى كه او شما را )با فرستادن پيغمبران(
بر جهانيان برترى داد (۱۴۰).زمانى را به ياد بياوريد كه شما را از آلفرعون،
كه شما را به سختى عذاب مىكردند ،نجات داد .آنها پسران شما را مىكشتند و
دختران شما را زنده مىگذاشتند .اين كار از طرف خداوندتان امتحان بزرگى بود).
 (۱۴۱با موسى قرار سى شب را گذاشتيم و آن را با ده شب ديگر كامل كرديم .قرار
خداوندش چهل شب شد .موسى به برادرش هارون گفت :در بين قوم من جانشين من باش
و كارها را درست كن و از راه افراد خرابكار پيروى مكن (۱۴۲).وقتى موسى به
محل وعده ما آمد و خداوندش با او صحبت كرد موسى گفت :خداوندا ،خودت را به من
نشان بده تا تو را ببينم .خدا گفت :هرگز مرا نمىبينى ولى به كوه نگاه كن،
اگر سر جايش باقى ماند مرا خواهى ديد .چون خداوندش به كوه تجلى كرد آن را با
خاك يكسان كرد و موسى بىهوش افتاد .چون به هوش آمد گفت :خداوندا ،تو بالتر
از اين هستى كه ديده شوى ،توبه كردم ،من اولين مؤمن هستم(۱۴۳).
خدا گفت :اى موسى ،من تو را با پيامها و سخنانم برگزيدم .آنچه به تو دادم
بگير و سپاسگزار باش (۱۴۴).و در الواح تورات براى او هر نوع موعظهاى نوشتيم
و هر چيزى را توضيح داديم و گفتيم :آن را با قدرت بگير و به قومت دستور بده
كه آن را به بهترين وجه حفظ كنند .جاى افرادى را كه اطاعت نكنند به شما نشان
خواهم داد (۱۴۵).افرادى را كه به ناحق در زمين تكبر مىورزند از آياتمان باز
مىدارم .هر معجزهاى ببينند به آن ايمان نمىآورند .اگر راه صحيح را ببينند آن
را راه خود نمىگيرند و اگر راه غلط را ببينند آن را در پيش مىگيرند .اين
بهخاطر آنست كه منكر آيات ما شدند و از آن غافل بودند (۱۴۶).كسانىكه منكر
آيات ما و ديدار آخرت شدند ،اعمالشان از بين رفته است .آيا غير از اين است
كه جزاى اعمال خود را مىبينند؟) (۱۴۷قوم موسى پس از رفتن موسى از زيورهايشان
هيكل گوسالهاى درست كردند كه صدايى مىكرد .آيا نديدند كه با آنها حرف نمىزند
و راهى به آنها نشان نمىدهد؟ آنها ،آن را معبود خود ساختند و ظلم كردند).
 (۱۴۸وقتى پشيمان شدند و ديدند كه گمراه شدهاند گفتند :اگر خداوندمان به ما
رحم نكند و ما را نيامرزد ،حتما از افراد زيانكار خواهيم بود(۱۴۹).
وقتى موسى خشمگين و متاسف پيش قومش برگشت ،گفت :بعد از رفتن من بد جانشينى
براى من بوديد .آيا در كار خداوندتان عجله كرديد؟ الواح را انداخت و موهاى
سر برادرش را گرفت و به طرف خود مىكشيد .برادرش گفت :اى پسر مادرم ،قوم مرا
ضعيف كردند و نزديك بود مرا بكشند .باعث نشو كه دشمنان مرا سرزنش كنند و مرا
جزو افراد ظالم قرار مده (۱۵۰).موسى گفت :خداوندا ،من و برادرم را بيامرز و
ما را مشمول رحمت خود ساز ،تو بهترين رحمتكنندهاى (۱۵۱).خشم خداوند و خوارى
در زندگى دنيا افرادى را كه گوساله را خداوند خود ساختند ،فرامىگيرد .ما
كسانى را كه افترا مىزنند اينطور مجازات مىكنيم (۱۵۲).و خداوند تو افرادى را
كه كار بد كردند و بعد از آن توبه نمودند و ايمان آوردند مىآمرزد ،چون خدا
آمرزنده و مهربان است (۱۵۳).وقتى خشم موسى فرونشست الواح را گرفت و در
نوشتههاى آن براى افرادى كه از خداوندشان مىترسيدند ،هدايت و رحمت وجود
داشت (۱۵۴).موسى از بين قومش هفتاد نفر را براى ميعاد ما انتخاب كرد .وقتى
دچار زمينلرزه شدند موسى گفت :خداوندا ،اگر مىخواستى قبل آنهاومرا هلك
مىكردى ،آيا ما را به علت كارهايى كه افراد نادان ما كردند هلك مىكنى؟ اين
فقط امتحان تو است .هر كسى را كه بخواهى گمراه مىكنى و هر كس را بخواهى
هدايت مىكنى .تو ياور مايى ،ما را بيامرز و به ما رحم كن .تو بهترين
آمرزندهاى(۱۵۵).
وضع خوبى براى ما در دنيا و آخرت مقرر فرما .ما به راه تو هدايت شديم )يا
به قولی ،به سوی تو بازگشتيم( .خداوند گفت :عذاب من به هر كس كه بخواهم
مىرسد و رحمت من شامل هر چيزى است .آن را براى افرادى كه مسلط بر هوسهاى خود
هستند و زكات مىدهند و به آيات ما ايمان مىآورند مقرر مىكنم (۱۵۶).افرادى كه
از )اين( رسول پيروى مىكنند ،پيغمبر درس نخواندهاى كه نامش را در تورات و
انجيل مىيابند ،كه آنها را به كارهاى نيك امر كرده و از كارهاى زشت نهى
مىكند و خوردنىهاى پاك را براى آنها حلل مىكند و ناپاكها را حرام مىسازد و
بار سنگين و قيد و بندهايى كه بر دوش آنها بود برمىدارد .بنابراين افرادى كه

به او ايمان آوردند و به او احترام گذاشتند و او را يارى كردند و از نورى كه
با او نازل شده پيروى كردند ،رستگار هستند (۱۵۷).بگو :اى مردم ،من فرستاده
خدا براى همه شما هستم .خدايى كه فرمانروايى آسمانها و زمين مال او است.
معبودى )كسىكه بنده و مطيع محض و بىچون و چراى او باشيد( غير از او وجود
ندارد .زنده مىكند و مىميراند .بنابراين به خدا و رسول نبى بىسوادش كه به
خدا و كلماتش ايمان دارد ايمان بياوريد و از او پيروى كنيد تا هدايت شويد).
 (۱۵۸عدهاى از قوم موسى مردم را به حق هدايت مىكنند و بهوسيله آن عدالت را
اجرا مىكنند(۱۵۹).
بنىاسرائيل را به دوازده قبيله و گروه تقسيم كرديم .وقتى از موسى آب
خواستند ،به موسى وحى كرديم كه با عصايت به سنگ بزن .چون زد ،دوازده چشمه از
آن روان شد و هر گروهى محل آب خوردن خود را مىشناخت .ابر را سايبان ايشان
ساختيم و »من و سلوى« )دو نوع خوردنى( براى آنها فرستاديم و گفتيم :از
خوردنىهاى پاكى كه نصيب شما كردهايم بخوريد .آنها به ما ظلم نكردند ،ولى به
خودشان ظلم كردند (۱۶۰).وقتى را يادآورى كن كه به آنها گفته شد :در اين شهر
ساكن شويد و از هر جاى آن كه خواستيد بخوريد و بگوييد گناهان ما را ببخش و
با فروتنى از در وارد شويد تا خطاهاى شما را بيامرزيم .ما پاداش نيكوكاران
را زياد مىكنيم (۱۶۱).ستمكاران آنها سخنى را كه به آنها گفته شده بود عوض
كردند ،لذا ما بهخاطر ظلمى كه كردند عذابى آسمانى براى آنها فرستاديم(۱۶۲).
درباره شهرى كه كنار دريا قرار داشت از آنها سؤال كن ،آن وقتى كه در روز
شنبه تجاوز مىكردند )به جاى تعطيل كار مىكردند( .وقتى كه ماهىها روز شنبه
روى آب مىآمدند و روزهاى غير از شنبه پيش آنها نمىآمدند .ما آنها را به سبب
نافرمانىشان اينطور امتحان كرديم(۱۶۳).
آن وقتى كه عدهاى از آنها گفتند :چرا افرادى را كه خدا آنها را هلك مىكند
يا آنها را به سختى عذاب مىكند موعظه مىكنيد؟ گفتند :اين موعظه معذرتى براى
ما پيش خداوند شما است .ممكن است آنها پرهيزکار شوند (۱۶۴).چون تذكرهايى را
كه به آنها داده شده بود فراموش كردند افرادى را كه از بدى نهى مىكردند نجات
داديم و ستمكاران را به علت اطاعت نكردنشان به عذاب سختى دچار كرديم(۱۶۵).
چون از كارهايى كه نهى شده بودند سرپيچى كردند ،به آنها گفتيم :ميمونهاى
رانده شده باشيد (۱۶۶).و زمانى كه خداوندت اعلم كرد كه تا روز قيامت كسانى
را عليه آنها برمىانگيزد كه آنها را به سختى عذاب كنند .چون حسابرسى خداوندت
سريع است ،و او آمرزنده مهربان است (۱۶۷).آنها را در زمين به صورت طايفههايى
درآورديم .عدهاى از آنها درستكارند و عدهاى برخلف آن ،و آنها را با خوبىها و
بدىها امتحان كرديم شايد به اطاعت از دستورهاى خداوند برگردند (۱۶۸).بعد از
آنها افرادى جاى آنها را گرفتند كه وارث كتاب شدند .آنها متاع اين دنيا را
ترجيح دادند و مىگويند :گناهان ما آمرزيده خواهد شد .اگر با متاعى مثل آن
برخورد كنند آن را مىگيرند .آيا از آنها در تورات تعهد گرفته نشده كه فقط
حقيقت را از قول خدا بگويند؟ و آنها آنچه در تورات است خواندهاند .خانه آخرت
براى افراد پرهيزکار بهتر است ،آيا اين را نمىفهميد؟) (۱۶۹كسانىكه پايبند
كتاب الهى هستند و نماز را به پا مىدارند )درستكارند( .ما پاداش درستكاران
را ضايع نمىكنيم(۱۷۰).
و وقتى را يادآورى كن كه كوه را مثل چترى بالى سرشان قرار داديم و خيال
كردند كه روى آنها مىافتد ،و به آنها گفتيم :توراتى را كه به شما داده شده
با قوت تمام بگيريد و آنچه در آن است يادآورى كنيد تا پرهيزکار شويد(۱۷۱).
هنگامى را يادآورى كن كه خداوندت از پشت فرزندان آدم ،نسلهاى آنها را گرفت و
آنها را بر خودشان شاهد ساخت و گفت :آيا من خداوند شما نيستم؟ گفتند :آرى،
شهادت مىدهيم .تا روز قيامت نگوييد كه ما از اين مطلب غافل بوديم (۱۷۲).يا
نگوييد كه قبل پدران ما مشرك بودند و ما نسل بعد از آنها بوديم ،آيا ما را
به علت كارهايى كه طرفداران باطل كردند هلك مىكنى؟) (۱۷۳ما آيات را اينطور
توضيح مىدهيم تا به اطاعت از كتاب الهى برگردند (۱۷۴).سرگذشت كسىكه آياتمان
را به او داديم براى آنها بخوان كه چطور از آن جدا شد و شيطان دنبال او رفت
و او را گمراه كرد (۱۷۵).اگر مىخواستيم قدر او را بهوسيله آياتمان بال
مىبرديم ،ولى او به زمين دل بست و از دلخواه خود پيروى كرد .حكايت او مثل

حكايت سگ است كه اگر به او حمله كنى ،زبانش را از دهان بيرون مىآورد و اگر
او را ترك كنى ،باز همين كار را مىكند .اين حكايت افرادى است كه منكر آيات
ما شدند .داستانها را به آنها بگو ،شايد درباره آن فكر كنند (۱۷۶).حكايت
افرادى كه منكر آيات ما شدند و به خودشان ظلم كردند چقدر بد است (۱۷۷).كسى
را كه خدا هدايت كند هدايت شده و كسانى را كه گمراه كند زيانكارند(۱۷۸).
تعداد زيادى از جن و انس را براى جهنم آفريدهايم .دل دارند ولى با آن
نمىفهمند ،چشم دارند ولى با آن نمىبينند ،گوش دارند ولى با آن نمىشنوند،
آنها مثل چهارپايان هستند ،بلكه از آنها گمراهترند .آنها غافل هستند(۱۷۹).
خدا اسمهاى نيكويى دارد ،او را با آنها بخوانيد و كسانى را كه اسمهاى خدا
را تحريف مىكنند ترك كنيد .آنها مجازات كارهايى را كه مىكردند خواهند ديد).
 (۱۸۰عدهاى از افرادى كه خلق كردهايم ،مردم را به حق هدايت مىكنند و بهوسيله
آن عدالت را رعايت مىكنند (۱۸۱).كسانى را كه منكر آيات ما شدند كمكم از جايى
كه نمىدانند گرفتار مىكنيم (۱۸۲).و به آنها مهلت مىدهم ،نقشه من دقيق است).
 (۱۸۳آيا فكر نكردند كه دوستشان )پيغمبر( ديوانه نيست؟ او فقط آشكارا مردم
را از عواقب كار بدشان برحذر مىدارد (۱۸۴).آيا در ملكوت آسمانها و زمين و
آنچه خدا آفريده نگاه نكردند؟ شايد پايان مهلتى كه به آنها داده شده نزديك
باشد .آنها بعد از قرآن به چه سخنى ايمان مىآورند؟) (۱۸۵كسانى را كه خدا
گمراه كند ،راهنمايى براى آنها وجود ندارد و آنها را در طغيانشان سرگردان
مىگذارد (۱۸۶).از تو مىپرسند كه قيامت چه وقت برقرار مىشود؟ بگو :علم آن فقط
پيش خداوند من است .و خداوند آن را فقط در وقت خود آشكار مىسازد .قيامت بر
آسمانها و زمين سنگين است .ناگهانى سراغ شما مىآيد .از تو )درباره قيامت(
سؤال مىكنند مثل اينكه تو از آن خبر دارى .بگو :فقط خدا از آن اطلع دارد،
ولى بيشتر مردم اين را نمىدانند(۱۸۷).
بگو :من مالك نفع و ضررى براى خودم نيستم مگر تا آنجا كه خدا بخواهد .اگر
غيب مىدانستم نفع بيشترى به دست مىآوردم و آسيبى به من نمىرسيد .من فقط
بيمدهنده و مژدهدهنده افراد باايمان هستم (۱۸۸).خدا وجودى است كه شما را از
يك تن آفريد و همسرش را هم از آن قرار داد تا با آن آرامش بيابد .چون با او
آميزش كرد ،بار سبكى گرفت و مدتى با آن گذراند .چون بارش سنگين شد ،هر دو
آنها خداوند صاحباختيارشان را خواندند كه اگر به ما فرزند صالحى بدهى
سپاسگزار خواهيم بود (۱۸۹).چون خداوند فرزند صالحى به آنها داد ،در دادن
فرزند صالحى كه خدا به آنها داد شريكانى درست كردند .خدا خيلى بالتر از
چيزهايى است كه شريك او مىسازند (۱۹۰).آيا چيزهايى را شريك خدا مىسازند كه
چيزى خلق نكردهاند و خودشان هم خلق شدهاند؟) (۱۹۱آنها توانايى كمك به ايشان
را ندارند و خودشان را هم نمىتوانند يارى كنند (۱۹۲).اگر آنها را به هدايت
دعوت كنيد از شما پيروى نمىكنند .براى شما مساوى است چه دعوتشان بكنيد چه
ساكت باشيد (۱۹۳).كسانى را كه غير از خدا مىخوانيد ،بندگانى مثل شما هستند.
اگر راست مىگوييد آنها را بخوانيد تا دعاى شما را اجابت كنند (۱۹۴).آيا پايى
دارند كه با آن راه بروند؟ يا دستى دارند كه با آن كارى بكنند؟ يا چشمى
دارند كه با آن ببينند؟ يا گوشى دارند كه با آن بشنوند؟ بگو :شريكانى را كه
براى خدا قائل هستيد دعوت كنيد ،بعد هر نقشهاى كه از دستتان برمىآيد براى
نابودى من بكشيد و مهلتى به من ندهيد(۱۹۵).
مول و ياور من خدا است كه قرآن را نازل كرده و او يار و ياور افراد درستكار
است (۱۹۶).كسانى را كه غير از خدا به كمك خود مىخوانيد ،توانايى يارى شما را
ندارند ،خودشان را هم نمىتوانند يارى كنند (۱۹۷).اگر آنها را به راه صحيح
دعوت كنيد نمىشنوند و آنها را مىبينى كه به تو نگاه مىكنند ولى نمىبينند).
 (۱۹۸آنها را ببخش و به كار نيك امر كن و از افراد نادان روگردان باش(۱۹۹).
اگر از شيطان وسوسهاى به تو رسيد به خدا پناه ببر ،چون او شنوا و دانا است).
 (۲۰۰وقتى شيطان افراد پرهيزکار را وسوسه كند خدا را ياد مىكنند ،آن وقت
بصيرت پيدا مىكنند (۲۰۱).دوستانشان آنها را به گمراهى مىكشانند و در اين كار
كوتاهى نمىكنند (۲۰۲).وقتى آيهاى براى آنها نياورى مىگويند :چرا آيهاى
انتخاب نكردى؟ بگو :من فقط از آنچه از خداوندم به من وحى مىشود پيروى مىكنم.
اين قرآن براى افراد باايمان وسيله بينش و راهنمايى و رحمتى از طرف خداوند

شما است (۲۰۳).وقتى قرآن خوانده مىشود به آن گوش كنيد و
رحمت قرار گيريد (۲۰۴).خداوندت را صبح و شب با فروتنى و
ياد كن و از افراد بىتوجه نباش (۲۰۵).كسانىكه در پيشگاه
بندگى او تكبر نمىورزند و او را به پاکی مى ستايند و به
(۲۰۶

ساكت باشيد تا مورد
ترس ،آهسته در دلت
خداوند تو هستند در
او سجده مىكنند).

سوره انفال )(۸
مدنى و شامل هفتاد و پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
درباره انفال)غنايم جنگى( از تو سؤال مىكنند ،بگو :انفال متعلق به خدا و
رسول مىباشد .بنابراين از نافرمانى خدا بترسيد و كار خود را ميان خويش اصلح
كنيد و اگر افراد باايمانى هستيد از خدا و رسولش اطاعت كنيد (۱).افراد
باايمان كسانى هستند كه وقتى صحبت از خدا شود ،دلشان از ترس پر مىشود و وقتى
آياتش بر آنها خوانده شود ،ايمانشان اضافه مىشود و بر خداوندشان توكل
مىكنند (۲).افرادى هستند كه نماز را به پا مىدارند و از آنچه روزى آنها
كردهايم انفاق مىكنند (۳).چنين افرادى مؤمنين واقعى هستند .درجات و آمرزش و
روزى ارزشمندى پيش خداوندشان دارند (۴).همانطور كه خداوندت تو را به حق از
خانهات خارج ساخت ،عدهاى از افراد باايمان از اين كار خوششان نمىآمد(۵).
درباره حق ،بعد از اينكه مطلب روشن شد ،با تو بگومگو مىكنند ،مثل اينكه در
حالىكه نگاه مىكنند آنها را به طرف مرگ مىبرند (۶).آن وقتى )را يادآورى كن(
كه خدا يكى از دو طايفه را به شما وعده داد كه مال شما خواهد بود و شما مايل
به طايفهاى بوديد كه بىسلح و قدرت بود .خدا مىخواست كه حق را با سخنان خود
ثابت كند و دنباله افراد بىايمان را قطع نمايد (۷).براى اينكه حق را ثابت
كند و باطل را از بين ببرد ،اگر چه گناهكاران خوششان نيايد(۸).
آن وقتى كه از خداوندتان كمك مىخواستيد و خدا دعاى شما را اجابت كرد و گفت:
من شما را با هزار فرشته پشت سر هم كمك مىكنم (۹).خدا آن را فقط براى
مژدهدادن به شما و براى اينكه دلتان بهوسيله آن آرامش پيدا كند قرار داد.
پيروزى فقط به دست خدا است چون خدا قدرتمند و حكيم است (۱۰).آن وقتى كه براى
امنيت خاطر شما ،از طرف خودش چرت را بر شما عارض كرد و از آسمان آبى براى
شما نازل كرد كه شما را بهوسيله آن پاك كند و پليدى شيطان را از شما دفع و
دلهاى شما را قوى و قدمها را ثابت نمايد (۱۱).آن وقتى كه خداوندت به فرشتگان
وحى كرد كه من با شما هستم ،افراد باايمان را ثابت قدم كنيد .در دل افراد
بىايمان ترس مىاندازم ،بنابراين گردن آنها را بزنيد و انگشتشان را قطع كنيد.
) (۱۲اينكار به دليل اين است كه آنها با خدا و رسولش مخالفت كردند ،افرادى
كه با خدا و رسولش مخالفت كنند بدانند كه مجازات خدا شديد است (۱۳).اين عذاب
را بچشيد ،عذاب آتش جهنم هم براى افراد بىايمان وجود خواهد داشت (۱۴).اى
افراد باايمان ،وقتى )درجنگ( با عده زيادى از افراد بىايمان روبرو شديد به
آنها پشت و فرار نكنيد (۱۵).كسىكه در آن روز به آنها پشت كند دچار غضب خدا
شده و جاى او جهنم است و جهنم بدجايى است .مگر اينكه براى حمله بعدى يا
پيوستن به گروه ديگرى به آنها پشت كند(۱۶).
شما آنها را نكشتيد بلكه خدا آنها را كشت و تو تير نيانداختى بلكه خدا تير
انداخت ،براى اينكه خدا افراد باايمان را با امتحانى نيكو امتحان كند ،چون
خدا شنوا و دانا است (۱۷).خدا اينطور نقشههاى افراد بىايمان را سست و بىاثر
مىكند (۱۸).اگر پيروزى را مىخواهيد براى شما آمد و اگر از دشمنى دست بكشيد
براى شما بهتر است .اگر برگرديد ما هم برمىگرديم و زيادى عده شما ذرهاى به
دردتان نخواهد خورد .خدا با افراد باايمان است (۱۹).اى افراد باايمان ،از
خدا و رسولش اطاعت كنيد و در صورتى كه مىشنويد از او روگردان نشويد (۲۰).و
مثل كسانى نباشيد كه گفتند :شنيديم ،در حالىكه نمىشنوند و اطاعت نمىكنند).
 (۲۱بدترين جانداران پيش خدا كر و للهايى هستند كه عقل خود را به كار
نمىبرند (۲۲).اگر خدا خيرى در آنها سراغ داشت آنها را شنوا مىكرد .اگر به
آنها شنوايى مىداد باز هم پشت مىكردند و اعراض مىنمودند (۲۳).اى افراد
باايمان ،وقتى خدا و رسول شما را به چيزى دعوت مىكنند كه شما را زنده

مىنمايد ،دعوتشان را اجابت كنيد و بدانيد كه خدا بين انسان و قلبش قرار
مىگيرد و بدانيد كه پيش او جمع مىشويد (۲۴).و از فتنهاى كه تنها به ستمكاران
شما نمىرسد بترسيد ،و بدانيد كه مجازات خدا شديد است(۲۵).
وقتى را يادآورى كنيد كه در زمين كم و ضعيف بوديد و مىترسيديد كه مردم شما
را بربايند )نابود كنند( و خدا به شما پناه داد و با كمك خودش شما را يارى
كرد و خوردنىهاى پاك را روزى شما ساخت تا سپاسگزار باشيد (۲۶).اى افراد
باايمان ،به خدا و رسول خيانت نكنيد و در امانتهاى خود هم خيانت نكنيد ،در
حالىكه مىدانيد )كه اين كار گناه بزرگى است( (۲۷).و بدانيد كه مال و فرزند
شما وسيله امتحان شما هستند و بدانيد كه پاداش بزرگ پيش خدا است (۲۸).اى
افراد باايمان ،اگر از نافرمانى خدا بترسيد ،خدا براى شما قدرت تشخيص حق و
باطل را بوجود مىآورد و گناهان شما را از بين مىبرد و شما را مىآمرزد و خدا
صاحب فضل بزرگى است (۲۹).زمانى را يادآورى كن كه افراد بىايمان براى تو نقشه
مىكشيدند كه تو را حبس كنند يا بكشند يا از شهر بيرونت كنند .آنها نقشه
مىكشيدند و خدا نقشهاى داشت .خدا بهترين طراح است (۳۰).وقتى آيات ما براى
آنها خوانده شود مىگويند :شنيديم ،اگر بخواهيم مثل اين را مىگوييم ،اينها
فقط افسانههاى گذشتگان است (۳۱).هنگامى كه گفتند :خداوندا ،اگر اين پيام حق
و از جانب تو است باران سنگى از آسمان بر ما ببار يا عذاب پردردى بر سر ما
بياور (۳۲).خدا تا زمانى كه تو بين آنها هستى و تا وقتى كه از خدا طلب آمرزش
مىكنند آنها را عذاب نمىكند(۳۳).
چرا خدا آنها را مجازات نكند در حالىكه مردم را از مسجدالحرام باز مىدارند؟
آنها كه متولى مسجدالحرام نيستند .متوليان مسجدالحرام فقط افرادى باتقوى
هستند )بايد باشند( ولى بيشتر آنها اين را نمىدانند (۳۴).نماز آنها در خانه
كعبه جز سوتزدن و دستزدن نيست ،بنابراين عذاب را به علت انكارى كه مىكرديد
بچشيد (۳۵).افراد بىايمان مالشان را خرج مىكنند تا مردم را از راه خدا باز
دارند .آنها مالشان را خرج مىكنند ولى حسرت به دلشان مىماند و مغلوب مىشوند.
افراد بىايمان در جهنم جمعآورى مىشوند (۳۶).براى اينكه خدا ناپاك را از پاك
جدا كند و ناپاكها را روى هم بگذارد و همه را متراكم كند و در جهنم قرار
دهد .افراد بىايمان زيانكارند (۳۷).به افراد بىايمان بگو :اگر از كارهاى خود
دست بردارند ،سوابق آنها آمرزيده مىشود .اگر باز كار خود را ادامه دهند ،روش
پيشينيان كه هلكت است درباره آنها اجرا خواهد شد (۳۸).با آنها بجنگيد تا
فتنهاى باقى نماند و قانون تماما اختصاص به خدا داشته باشد .اگر از كار خود
دست برداشتند) ،بدانيد كه( خدا كارهايى را كه مىكنند مىبيند (۳۹).اگر قبول
نكردند ،بدانيد كه خدا مول )و ياور( شماست .چه ياور و پشتيبان خوبى است(۴۰).
اگر به خدا و آنچه ما روز جداشدن حق و باطل ،در روزى كه دو سپاه به هم
برخوردند )جنگ بدر( ،بر بنده خودمان نازل كرديم ايمان داريد ،بدانيد كه يك
پنجم هر چيزى كه در جنگ به غنيمت گرفتيد اختصاص به خدا و رسول و خويشان و
يتيمان و تهيدستان و در راه ماندگان دارد ،خدا بر هر كارى قادر است(۴۱).
وقتى را يادآورى كن كه شما در طرف نزديكتر )مدينه( بوديد و آنها در طرف
دورتر از مدينه و كاروان مكه پايينتر از شما بود .اگر قرار مىگذاشتيد در آن
اختلف پيدا مىكرديد .ولى خدا مىخواست كارى كه شدنى بود انجام شود ،تا هلك
شدن آنها از روى دليل و زندهماندنشان از روى دليل باشد ،چون خدا شنواى دانا
است (۴۲).وقتى را يادآورى كن كه خدا عده آنها را در خواب به تو كم نشان داد.
اگر تعداد آنها را به تو زياد نشان داده بود ،در كار سست مىشديد و حتما در
مورد كارى كه صورت گرفت دچار اختلف نظر مىشديد ،ولى خدا شما را از اختلف
بركنار داشت ،چون او به افكارى كه در سينهها است دانا است (۴۳).و وقتى که در
زمان برخوردتان ،آنها را در چشم شما كم نشان داد و شما را هم در چشم آنها كم
نشان داد تا خدا كارى را كه شدنى بود انجام دهد .بازگشت كارها به سوى خدا
است (۴۴).اى افراد باايمان ،وقتى با گروهى )از دشمنان( برخورد داشتيد ،ثابت
قدم باشيد و خدا را زياد ياد كنيد تا موفق شويد(۴۵).

و از خدا و رسولش اطاعت كنيد و با هم كشمكش نداشته باشيد چون سست مىشويد و
قدرتتان از بين مىرود .استقامت داشته باشيد .چون خدا با افراد بااستقامت
است (۴۶).مثل كسانى نباشيد كه با سرمستى و خودنمايى از سرزمين خود بيرون
رفتند تا مردم را از راه خدا بازدارند ،در صورتى كه خدا به كارهايى كه
مىكنند احاطه دارد (۴۷).و وقتى كه شيطان كارهاى آنها را برايشان زينت داد و
گفت :امروز هيچ دستهاى از مردم بر شما غلبه نمىكنند و من شما را پناه مىدهم.
ولى وقتى دو سپاه به هم رسيدند عقبگرد كرد و گفت :من از شما بيزارم ،من چيزى
كه شما نمىبينيد مىبينم ،من از خدا مىترسم و مجازات خدا شديد است (۴۸).وقتى
كه افراد منافق و كسانىكه در دلشان مرضى است گفتند كه دينشان اينها را گول
زده در صورتى كه هر كس بر خدا توكل كند) ،بداند كه( خدا توانا و حكيم است).
 (۴۹كاش وقتى را كه فرشتگان جان افراد بىايمان را مىگيرند ببينى ،در حالىكه
به صورت و پشت آنها مىزنند به آنها مىگويند :عذاب سوزان را بچشيد(۵۰).
اينكار به علت كارهايى است كه مىكرديد ،چون خدا به بندگانش ستم نمىكند(۵۱).
اينها مثل آلفرعون و افرادى كه قبل از آنها بودند ،منكر آيات خدا شدند .خدا
هم به علت گناهانشان آنها را دچار عذاب كرد ،چون خدا نيرومند و مجازاتش شديد
است(۵۲).
اين حالت به علت اين است كه خدا نعمتى را كه به دستهاى داده تغيير نمىدهد
تا موقعى كه آنها رفتار خود را تغيير دهند و خدا شنونده دانا است (۵۳).اينها
مثل قوم فرعون و كسانىكه قبل از آنها بودند ،منكر آيات خداوندشان شدند.
درنتيجه ما آنها را به علت گناهانشان هلك كرديم و قوم فرعون را غرق كرديم.
همه آنها ظالم بودند (۵۴).بدترين موجودات جاندار پيش خدا افراد بىايمانى
هستند كه ايمان نمىآورند (۵۵).افراد بىايمانى كه با آنها معاهده بستى ،ولى
آنها هر دفعه پيمانشان را شكستند .آنها پرهيزکار نيستند (۵۶).اگر در جنگ بر
آنها دست يافتى بر آنها سخت بگير تا كسانىكه پشت سر آنها هستند پراكنده
شوند ،شايد متوجه شوند (۵۷).اگر از خيانت قومى ترسى داشتى ،تو هم معاهده را
فسخ كن ،چون خدا افراد خائن را دوست ندارد (۵۸).افراد بىايمان خيال نكنند كه
بر ما پيشى مىگيرند .آنها ما را عاجز نمىكنند (۵۹).تا آنجا كه مىتوانيد براى
آنها نيرو و اسبان ورزيده و اسبسوار )ارتش قوى( فراهم كنيد ،تا بهوسيله آن
دشمنان خدا و دشمنان خودتان و افراد ديگرى كه شما آنها را نمىشناسيد و خدا
آنها را مىشناسد ،بترسانيد .در راه خدا هر چه خرج كنيد به طور كامل به شما
برگردانده مىشود و به شما ظلمى نخواهد شد (۶۰).و اگر براى صلح حاضر شدند با
آنها صلح كن و به خدا توكل كن ،چون او شنوا و دانا است(۶۱).
اگر خواستند تو را فريب بدهند بدان كه خدا براى تو كافى است .خدا وجودى است
كه تو را با يارى خود و بهوسيله افراد باايمان تقويت كرد (۶۲).و دلهاى
مؤمنان را به هم نزديك كرد .اگر تمام ثروتى كه در زمين است خرج مىكردى
نمىتوانستى دلهاى آنها را به هم نزديك كنى ولى خدا بين آنها الفت ايجاد كرد،
چون او قدرتمند و حكيم است (۶۳).اى پيغمبر ،خدا و افراد باايمانى كه از تو
پيروى مىكنند براى تو كافى هستند (۶۴).اى پيغمبر ،افراد باايمان را به جنگ
تشويق كن .اگر از شما بيست نفر بااستقامت باشند بر دويست نفر غلبه مىكنند و
اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از افراد بىايمان غلبه مىكنند ،چون
آنها افرادى هستند كه نمىفهمند (۶۵).حال خدا به شما تخفيف داده و مىداند كه
در شما ضعف وجود دارد ،لذا اگر از شما صد نفر بااستقامت باشند بر دويست نفر
غلبه مىكنند و اگر هزار نفر باشند ،به اذن خدا بر دو هزار نفر غلبه مىكنند،
خدا با افراد بااستقامت است (۶۶).سزاوار پيغمبر نيست كه اسيرانى داشته باشد
تا در زمين زياد خونريزى بكند .شما مال دنيا را مىخواهيد در صورتى كه خدا
آخرت را براى شما مىخواهد .خدا توانا و حكيم است (۶۷).اگر آنچه خدا قبل مقرر
كرده نبود ،حتما در آنچه گرفتيد عذاب بزرگى به شما مىرسيد (۶۸).بنابراين از
غنيمتهايى كه به دست آورديد بخوريد كه حلل و پاك است و از نافرمانى خدا
بترسيد .مسلما خدا آمرزنده مهربان است(۶۹).
اى پيغمبر ،به اسيرانى كه در دست شما هستند بگو :اگر خدا خيرى در دل شما
بشناسد بهتر از آن چيزى كه از شما گرفته شده به شما مىدهد و شما را مىآمرزد.
خدا آمرزنده مهربان است (۷۰).اگر بخواهند به تو خيانت كنند قبل نيز به خدا

خيانت كردهاند .خدا شما را بر آنها مسلط ساخته .خدا دانا و حكيم است(۷۱).
افرادى كه ايمان آوردند و مهاجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد
كردند و افرادى كه به مهاجرين جا دادند و به آنها كمك كردند ،بعضى از آنها
دوستدار و مددكار بعضى هستند .كسانىكه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند ،شما در
مقابل آنها تعهدى نداريد تا موقعى كه مهاجرت كنند ولى اگر در كار دين از شما
كمك خواستند ،وظيفه شماست كه به آنها كمك كنيد مگر در مقابل گروهى كه بين
شما و آنها معاهدهاى وجود دارد .خدا تمام كارهايى را كه مىكنيد مىبيند(۷۲).
بعضى از افراد بىايمان پشتيبان بعضى هستند .اگر اين دستورها را اجرا نكنيد
فتنه و فساد بزرگى در زمين پيدا مىشود (۷۳).كسانىكه ايمان آوردند و مهاجرت
كردند و در راه خدا جهاد كردند و كسانىكه به آنها جا دادند و به آنها كمك
كردند مؤمن حقيقى هستند .آنها آمرزش و روزى نيكويى دارند (۷۴).و كسانىكه
بعدا ايمان آوردند و مهاجرت كردند و به اتفاق شما جهاد كردند ،آنها از شما
هستند .و به حكم كتاب خدا خويشاوندان نسبت به يكديگر سزاوارترند .مسلما خدا
هر چيزى را به خوبى مىداند(۷۵).

سوره توبه )(۹
مدنى و شامل يكصد و بيست و نه آيه
اين اعلم بيزارى خدا و پيغمبرش از مشركينى است كه با آنها پيمان بستيد(۱).
به آنها بگو :چهارماه در زمين بگرديد و بدانيد كه شما خدا را عاجز نمىكنيد و
خدا افراد بىايمان را خوار مىسازد (۲).اين اعلمى از طرف خدا و پيغمبرش به
مردم در روز حج بزرگ است كه خدا و رسولش از مشركين بيزارند .لذا اگر توبه
كنيد به نفع شما است و اگر قبول نكنيد بدانيد كه نمىتوانيد خدا را عاجز كنيد
و مژده عذابى پردرد را به افراد بىايمان بده (۳).غير از مشركينى كه با آنها
قرارداد بستيد و آنها هم ذرهاى در اجراى آن فروگذارى نكردند و به هيچكس بر
ضد شما كمك نكردند .پيمان آنها را تا پايان مدتش كامل كنيد ،چون خدا افراد
پرهيزکار را دوست دارد (۴).بنابراين وقتى ماههاى حرام به پايان رسيد ،مشركين
را هر جا پيدا كرديد بكشيد .آنها را بگيريد و محاصره كنيد و در هر جا در
كمين آنها بنشينيد .اگر توبه كردند و نماز را به پا داشتند و زكات دادند راه
آنها را باز كنيد .مسلما خدا آمرزنده مهربان است (۵).اگر كسى از مشركين از
تو پناه خواست به او پناه بده تا كلم خدا را بشنود و بعد او را به محلى كه
برايش امن است برسان .اينكار به علت اين است كه آنها افرادى بىاطلع هستند).
(۶
چطور مشركين پيمانى با خدا و پيغمبرش دارند؟ غير از كسانىكه با شما كنار
مسجدالحرام معاهده بستند .افرادى كه با شما معاهده دارند تا موقعى كه بر طبق
آن عمل مىكنند ،شما هم مطابق معاهده با آنها رفتار كنيد .مسلما خدا افراد
پرهيزکار را دوست دارد (۷).چطور پيمان آنها ارزش دارد؟ در صورتى كه اگر بر
شما دست يابند رعايت خويشاوندى و پيمان را نمىكنند .آنها با حرفهايشان شما
را راضى مىكنند ولى دل آنها از اينكار امتناع دارد و بيشتر آنها از فرمان
خدا اطاعت نمىكنند (۸).آيات خدا را به قيمت كمى فروختند و مردم را از راه
خدا بازداشتند ،كارى كه آنها مىكردند بسيار بد است (۹).درباره هيچ فرد
باايمانى رعايت خويشاوندى و پيمان را نمىكنند ،آنها افراد متجاوزى هستند).
 (۱۰اگر توبه كردند و نماز را به پا داشتند و زكات دادند ،برادر دينى شما
هستند .ما آيات را براى افراد دانا توضيح مىدهيم (۱۱).اگر پس از بستن
قرارداد عهد خود را شكستند و در دين طعنه زدند ،با سران كفر بجنگيد تا از
اين عهدشكنىها دست بردارند ،چون آنها به عهدشان عمل نكردند (۱۲).آيا با
افرادى كه عهدشان را شكستند و تصميم به اخراج پيغمبر گرفتند و اولين بار
آنها جنگ را با شما شروع كردند نمىجنگيد؟ آيا از آنها مىترسيد؟! اگر افراد
باايمانى باشيد سزاوار است از خدا بترسيد(۱۳).
با آنها بجنگيد ،خدا آنها را به دست شما عذاب مىكند و خوار مىسازد و شما را
بر آنها پيروز مىگرداند و دل افراد باايمان را شفا مىبخشد (۱۴).تا خشم دلشان
را از بين ببرد .خدا توبه هر كس را كه بخواهد مىپذيرد .خدا دانا و حكيم است.
) (۱۵آيا خيال كردهايد كه شما به حال خود گذاشته مىشويد؟ در صورتى كه هنوز

خدا مجاهدين شما را ،كه غير از خدا و پيغمبرش و افراد باايمان دوست همرازى
نگرفتهاند ،نشناخته است .خدا از كارهايى كه مىكنيد خبر دارد (۱۶).حق نيست كه
مشركين مسجدهاى خدا را آباد كنند در حالىكه شاهد كفر خودشان هستند .اعمال
آنها از بين رفته و هميشه در جهنم خواهند بود (۱۷).مسجدهاى خدا را فقط
افرادى كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند و نماز را به پا مىدارند و زكات
مىدهند و از كسى جز خدا نمىترسند آباد مىكنند .اميد است كه اين افراد از
كسانى باشند كه راه صحيح را شناختهاند (۱۸).آيا آب دادن به حاجىها و
آبادكردن مسجدالحرام را مثل كار كسى مىدانيد كه به خدا و روز آخرت ايمان
آورده و در راه خدا جهاد كرده؟ اين دو دسته پيش خدا مساوى نيستند .خدا
افرادى را كه ظلم مىكنند هدايت نمىكند (۱۹).افرادى كه ايمان آوردند و مهاجرت
كردند و با مال و جان خود در راه خدا جهاد كردند پيش خدا درجه بزرگترى
دارند .چنين افرادى رستگار هستند(۲۰).
خداوندشان به آنها مژده رحمت و رضاى خودش و بهشتى كه نعمت دايم دارد مىدهد.
) (۲۱هميشه در آن خواهند بود ،چون پاداش بزرگ در اختيار خدا است (۲۲).اى
افراد باايمان ،پدران و برادرانتان را ،اگر كفر را بر ايمان ترجيح دادند
پشتيبان خود نگيريد .كسانىكه با چنين افرادى دوستى كنند ستمگرند (۲۳).بگو:
اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خويشانتان و اموالى كه به دست
آوردهايد و تجارتى كه از كساد شدنش مىترسيد و خانههايى كه مىپسنديد ،پيش شما
محبوبتر از خدا و رسولش و جهاد در راه او است ،انتظار بكشيد تا خدا فرمانش
را صادر كند .خدا افرادى را كه )از دستورهاى او( نافرمانى مىكنند هدايت
نمىكند (۲۴).خدا شما را در جاهاى بسيار و روز جنگ حنين كه زيادى عده شما
باعث غرور شما شده بود يارى كرد ،ولى اين زيادى نفرات براى شما ذرهاى فايده
نداشت و زمين با تمام وسعتش بر شما تنگ شد و بعد فرار كرديد (۲۵).بعد خدا
آرامش خود را بر رسولش و افراد باايمان نازل كرد و لشكرهايى نازل كرد كه شما
آنها را نمىديديد و افراد بىايمان را عذاب كرد .جزاى افراد بىايمان همين
است(۲۶).
خدا بعد از آن توبه هر كس را كه بخواهد مىپذيرد .خدا آمرزنده مهربان است).
 (۲۷اى افراد باايمان ،مشركها ناپاك هستند ،پس بعداز امسال به مسجدالحرام
نزديك نشوند .اگر از فقر مىترسيد )بدانيد كه( اگر خدا بخواهد شما را از فضل
خود بىنياز مىكند ،چون خدا دانا و حكيم است (۲۸).با كسانى از اهل كتاب كه به
خدا و روز آخرت ايمان ندارند و چيزى را كه خدا و رسولش حرام كرده ،حرام
نمىدانند و متدين به دين حق نيستند بجنگيد ،تا با خوارى و حقارت با دست خود
جزيه )ماليات سرانه( بدهند (۲۹).يهودىها گفتند :عزير )عزرا( پسر خداست .و
عيسويان گفتند :مسيح پسر خداست .اين حرفی است كه زبانى مىگويند .حرف آنها
شبيه حرف افراد بىايمان قبلى است .خدا آنها را بكشد ،چگونه از حقيقت دور
مىشوند؟) (۳۰دانشمندان دينى و زاهدان تارك دنياى خود و همينطور پيغمبرشان
مسيح ابن مريم را صاحباختيار )ارباب( خود گرفتند .در صورتى كه به آنها دستور
داده شده بود كه فقط معبود واحد )خدا( را بندگى )اطاعت محض و بدون چون و
چرا( كنند .معبودى )كسىكه انسان در مقابلش احساس يا ابراز كوچكى بكند و از
دستورهايش بدون چون و چرا اطاعت كند( غير از خدا وجود ندارد .او بالتر از
اين چيزهاييست كه شريك او مىسازند) .خالق ميلياردها كهكشان كجا و بشر محتاج
روى زمين كجا؟( )(۳۱
مىخواهند نور خدا را با حرفهاى خود خاموش كنند ،در صورتى كه خدا چيزى غير
از اين نمىخواهد كه نورش را كامل كند ،هر چند كه افراد بىايمان خوششان
نيايد (۳۲).خدا وجودى است كه رسولش را با راهنمايى و دين حق فرستاد تا او را
از تمام دين آگاه سازد هر چند كه افراد مشرك خوششان نيايد (۳۳).اى افراد
باايمان ،عده زيادى از دانشمندان دينى و زاهدان تارك دنيا )كه ديرنشين
شدهاند( مال مردم را به ناحق مىخورند و مردم را از راه خدا باز مىدارند.
كسانى را كه طل و نقره را روى هم مىگذارند و در راه خدا خرج نمىكنند ،به
عذاب پردردى بشارت بده (۳۴).روزى كه آن طل و نقره را در جهنم مىگدازند و با
آن پيشانى و پهلو و پشت آنها را داغ مىكنند و به آنها مىگويند :اين چيزى است
كه براى خود اندوختيد ،نتيجه طل و نقرهاى كه گنج ساختيد ،بچشيد (۳۵).تعداد

ماهها پيش خدا ،در كتاب خدا ،از روزى كه آسمانها و زمين را آفريد دوازده ماه
است .چهارماه آنها ماه حرام است )در آن نبايد جنگ كرد( .دين پايدار چنين
دينى است .در اين چهارماه به خودتان ظلم نكنيد .و با مشركين دستهجمعى بجنگيد
همانطور كه آنها با شما دستهجمعى مىجنگند .و بدانيد كه خدا با افراد
پرهيزکار است(۳۶).
عقب انداختن ماهها ،اضافه كردن كفر است كه بهوسيله آن افراد بىايمان گمراه
مىشوند .يك سال آن را حلل مىكنند و يك سال حرام ،تا عده ماههاى حرام را
موافق چهارماه بكنند تا آنچه را كه خدا حرام كرده حلل كنند .كارهاى بدشان در
نظرشان زينت داده شده .خدا افراد بىايمان را هدايت نمىكند (۳۷).اى افراد
باايمان ،شما را چه شده كه وقتى به شما گفته مىشود كه در راه خدا حركت كنيد،
به زمين مىچسبيد و حركت نمىكنيد؟ آيا به زندگى دنيا در مقابل آخرت راضى
شدهايد؟ زندگى دنيا در مقابل آخرت بسيار ناچيز است (۳۸).اگر حركت نكنيد خدا
شما را عذاب پردردى مىكند و افرادى غير از شما را جانشين شما مىكند و شما
ذرهاى به خدا ضرر نمىزنيد .خدا بر انجام هر كارى توانا است (۳۹).اگر او
)يعنى پيغمبر( را يارى نكرديد ،خدا ياريش كرد .وقتى افراد بىايمان او را )از
مكه( بيرون كردند ،يكى از دو نفرى كه در غار بودند به دوستش گفت :ناراحت
نباش ،خدا با ماست .خدا هم آرامش فكرى بر او نازل كرد و او را با لشكريانى
كه نمىديديد تقويت نمود و سخن افراد بىايمان را پست كرد و سخن خدا بالتر
قرار گرفت .خدا توانا و حكيم است(۴۰).
چه با بار و وسايل سبك چه با وسايل سنگين ،حركت كنيد و با مال و جان خود در
راه خدا جهاد كنيد .اگر از حقيقت اطلع داشته باشيد مىفهميد كه اينكار براى
شما بهتر است (۴۱).اگر غنيمتى آنى و سفرى آسان در پيش بود ،از تو پيروى
مىكردند .ولى از سفرى كه مشقت داشته باشد گريزان هستند .به خدا قسم مىخورند
كه اگر توانايى لزم را داشتيم براى جهاد با شما بيرون مىآمديم .آنها خودشان
را هلك مىكنند .خدا مىداند كه آنها دروغ مىگويند) (۴۲).اى پيغمبر (،خدا تو
را بخشيد .چرا قبل از آنكه افراد راستگو براى تو معلوم شوند و دروغگويان را
بشناسى به آنها اجازه دادى؟) (۴۳افرادى كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند
براى اينكه با مال و جانشان در راه خدا بجنگند از تو اجازه نمىخواهند .خدا
افراد پرهيزکار را خوب مىشناسد (۴۴).فقط افرادى كه به خدا و روز آخرت ايمان
ندارند و دلشان دچار شك و ترديد است براى ماندن از تو اجازه مىخواهند .آنها
با شكى كه دارند دچار ترديد هستند (۴۵).اگر تصميم رفتن به جنگ داشتند حتما
وسايل لزم را فراهم مىكردند .ولى خدا از شركت آنها در جنگ خوشش نمىآمد ،لذا
آنها را از وارد جنگ شدن باز داشت و به آنها گفت :شما هم جزو كسانى باشيد كه
در جنگ شركت نكردند (۴۶).اگر براى جنگ مىآمدند به شما چيزى جز خرابى اضافه
نمىكردند و بين شما به سرعت حركت و فتنهانگيزى مىكردند و در بين شما عدهاى
هستند كه براى آنها جاسوسى مىكنند .خدا افرادى را كه ظلم مىكنند خوب
مىشناسد(۴۷).
قبل هم دنبال فتنه مىگشتند و كارها را براى تو وارونه نشان مىدادند تا
اينكه حقيقت آشكار شد و امر خدا ظاهر شد ،در صورتى كه آنها از اينكار خوششان
نمىآمد (۴۸).عدهاى از آنها مىگويند :به ما اجازه بده كه در جنگ شركت نكنيم و
ما را دچار فتنه نكن .بدانيد كه آنها توى فتنه افتادهاند و جهنم افراد
بىايمان را احاطه كرده (۴۹).اگر براى تو پيش آمد خوبى بكند آنها را ناراحت
مىكند و اگر مصيبتى بر تو وارد شود مىگويند :ما قبل تصميم خود را گرفته
بوديم ،و با خوشحالى رو برمىگردانند (۵۰).بگو :مصيبتى به ما نمىرسد مگر
اينكه )مطابق قوانين خدا( براى ما مقرر شده باشد .مولى ما خداست و افراد
باايمان بايد )فقط( به خدا توكل كنند (۵۱).بگو :آيا غير از اين است كه منتظر
يكى از دو حالت خوب براى ما هستيد؟ در صورتى كه ما انتظار مىكشيم كه خدا
عذابى از طرف خودش يا به دست ما به شما برساند .انتظار بكشيد ،ما هم با شما
انتظار مىكشيم (۵۲).بگو :چه با ميل چه بدون ميل انفاق كنيد ،خدا انفاق شما
را قبول نمىكند ،چون شما افرادى هستيد كه از دستور خدا اطاعت نمىكنيد(۵۳).
از پذيرفتهشدن انفاق آنها هيچ چيز جلوگيرى نكرد جز كفر آنها به خدا و رسولش
و اينكه با تنبلى براى نماز مىآمدند و بدون ميل قلبى انفاق مىكردند(۵۴).

مال و فرزند آنها باعث تعجب تو نشود ،خدا فقط مىخواهد به اين وسيله آنها را
در زندگى دنيا عذاب كند و در حال كفر جان بدهند و بميرند (۵۵).به خدا قسم
مىخورند كه از شما هستند در صورتى كه از شما نيستند .آنها افرادى هستند كه
مىترسند (۵۶).اگر پناهگاهى يا غارى و يا جايى كه توى آن بروند پيدا كنند با
عجله به طرف آن مىروند (۵۷).بعضى از آنها درباره صدقات )زكات( از تو عيبجويى
مىكنند .اگر مقدارى از آن را به آنها بدهى راضى مىشوند و اگر ندهى عصبانى
مىشوند (۵۸).اگر آنها از آنچه خدا و رسولش به آنها داده راضى بودند و
مىگفتند :خدا براى ما كافى است ،خدا با لطف خودش و پيغمبرش به ما خواهند
داد ،ما به خدا علقه داريم) ،براى آنها بهتر بود( (۵۹).صدقات )زكات( اختصاص
به فقرا و مساكين و مسؤولين آن و علقهمندان به اسلم و آزادى بردگان و خسارت
ديدگان مقروض و در راه خدا و در راهماندگان دارد ،آن از طرف خدا واجب شده
است و خدا دانا و حكيم است (۶۰).عدهاى از آنها افرادى هستند كه پيغمبر را
اذيت مىكنند و مىگويند :پيغمبر خوشباور است .بگو :او شنونده خوبى براى
حرفهاى شما است .به خدا و افراد باايمان ،ايمان دارد و براى افراد باايمان
شما رحمت است و كسانىكه پيغمبر خدا را اذيت مىكنند عذاب پردردى دارند(۶۱).
به خدا قسم مىخورند تا شما را راضى كنند ،در صورتى كه اگر ايمان داشتند حق
اين بود كه خدا و رسولش را راضى كنند (۶۲).آيا نمىدانستند كسىكه با خدا و
رسولش مخالفت كند جزاى او جهنم است و هميشه در جهنم خواهد ماند؟ و اين خوارى
بزرگى است (۶۳).افراد منافق )دورو( از اين مىترسند كه سورهاى درباره آنان
نازل شود و از آنچه در دلشان است خبردارشان كند .بگو :مسخره كنيد ،چون خدا
آنچه را كه از آن مىترسيد آشكار خواهد كرد (۶۴).اگر از آنها سؤال كنى حتما
مىگويند :ما فقط شوخى و بازى مىكرديم .بگو :آيا خدا و آيات او و رسولش را
مسخره مىكرديد؟) (۶۵عذرخواهى نكنيد ،شما بعد از ايمانآوردنتان كافر شدهايد.
اگر عدهاى از شما را ببخشيم عده ديگرى را به سبب اينكه گناهكار بودند عذاب
مىكنيم (۶۶).بعضى از مردان و زنان منافق مثل هم هستند .به كارهاى زشت امر
مىكنند و از كار نيك نهى مىكنند و از انفاق كردن دست مىكشند .خدا را فراموش
كردهاند و خدا هم آنها را فراموش كرده .افراد منافق فاسق )نافرمان( هستند).
 (۶۷خدا به مردان و زنان منافق و كافر وعده آتش جهنم را داده و در آن
جاويدان خواهند بود .جهنم براى آنها كافى است .خدا آنها را از رحمت خود دور
كرده و عذابى دايمى دارند(۶۸).
مانند كسانىكه قبل از شما بودند و قدرت و مال و فرزندشان از شما بيشتر بود
)نباشيد( .آنها از نصيب خود استفاده كردند .شما هم مثل كسانىكه قبل از شما
از نصيب خود استفاده كردند ،از نصيب خود استفاده كرديد و غرق افكار باطل خود
شديد ،همانطور كه آنها شدند .اعمال اين افراد در دنيا و آخرت از بين رفته،
آنها ضرر كردهاند (۶۹).آيا خبر كسانىكه قبل از آنها بودند مثل قوم نوح و عاد
و ثمود و قوم ابراهيم و اهالى مدين و قوم لوط به آنها نرسيده؟ پيغمبرانشان
دليلهاى واضح براى آنها آوردند .خدا به آنها ظلم نكرد ،ولى آنها به خودشان
ظلم مىكردند (۷۰).مردان و زنان باايمان دوستدار و پشتيبان يكديگرند .امر به
معروف )مردم را تشويق به كارهاى خوب( و نهى از منكر )از كارهاى بد منع(
مىكنند و نماز را به پا مىدارند و زكات مىدهند و از خدا و رسولش اطاعت
مىكنند .خدا به چنين افرادى رحم مىكند ،چون خدا توانا و حكيم است (۷۱).خدا
به مردان و زنان باايمان وعده بهشتهايى را داده كه در آن نهرها روان است و
هميشه در آن مىمانند و منزلهاى پاك در بهشت جاويد دارند و رضايت خدا از
اينها بالتر است .اين موفقيت بزرگى است(۷۲).
اى پيغمبر ،با افراد بىايمان و منافق مبارزه كن و بر آنها سخت بگير .جاى
آنها جهنم است و جهنم بد جايى است (۷۳).به خدا قسم مىخورند كه چنين حرفى
نزدهاند .بدون ترديد سخن كفرآميز را گفتهاند و بعد از مسلمان شدنشان كافر
شدند و قصد چيزى را كردند كه به آن نرسيدند .فقط در اثر اينكه خدا و پيغمبرش
از فضل خود آنها را بىنياز كردند به عيبجويى پرداختند .اگر توبه كنند به نفع
آنها است و اگر قبول نكنند ،خدا آنها را در دنيا و آخرت عذاب پردردى مىكند.

آنها در زمين يار و ياورى ندارند (۷۴).عدهاى از آنها تعهد مىكنند كه اگر خدا
از فضل خودش ثروتى به ما بدهد زكات مىدهيم و افراد صالحى مىشويم (۷۵).ولى
وقتى خدا از فضل خودش ثروتى به آنها داد ،بخل ورزيدند و سرپيچى كردند و رو
برگردانند (۷۶).بنابراين نفاق )دورويى( در دلشان خواهد بود تا روزى كه خدا
را ملقات كنند ،چون به وعدهاى كه به خدا داده بودند عمل نكردند و دروغ
مىگفتند (۷۷).آيا نمىدانستند كه خدا اسرار آنها و در گوشى حرفزدنشان را
مىداند؟ و آيا نمىدانستند كه خدا غيبها را مىداند؟) (۷۸كسانىكه افراد
باايمان را كه با ميل صدقه مىدهند و كسانى را كه به اندازه قدرتشان صدقه
مىدهند مسخره مىكنند ،خدا آنها را مسخره مىكند و عذاب پردردى دارند(۷۹).
)اى پيغمبر (،براى آنها چه طلب آمرزش بكنى يا نكنى ،اگر هفتاد دفعه هم
برايشان طلب آمرزش كنى ،خدا هرگز آنها را نمىآمرزد .اينكار براى اين است كه
آنها منكر خدا و رسولش شدند .خدا افراد نافرمان را هدايت نمىكند (۸۰).افرادى
كه بهخاطر اينكه بر خلف دستور رسول خدا به جنگ نرفتند خوشحال بودند و خوششان
نمىآمد كه با مال و جان خود در راه خدا بجنگند و گفتند :در تابستان گرم به
جنگ نرويد .به آنها بگو :گرماى آتش جهنم خيلى شديدتر است ،البته اگر اين را
بدانند (۸۱).بايد كم بخندند و زياد گريه كنند .اين مجازات كارى است كه
مىكردند (۸۲).اگر خدا تو را پيش عدهاى از آنها برگرداند و از تو اجازه شركت
در جنگ را خواستند بگو :هرگز شما به اتفاق من به جنگ نخواهيد رفت و به اتفاق
من با دشمنى نخواهيد جنگيد ،چون شما بار اول راضى شديد كه در جنگ شركت
نكنيد ،بنابراين با كسانىكه به جنگ نيامدند بنشينيد (۸۳).اگر يكى از آنها
مرد ،هيچگاه بر او نماز نخوان و سر قبرش نايست .چون آنها منكر خدا و رسولش
شدند و در حال نافرمانى مردند (۸۴).مال و فرزند آنها باعث تعجب تو نشود ،خدا
فقط مىخواهد آنها را به اين وسيله در دنيا عذاب كند و در حال كفر جان بدهند.
) (۸۵وقتى سورهاى نازل شود كه به خدا ايمان بياوريد و به اتفاق رسولش
بجنگيد ،ثروتمندان آنها از تو اجازه مىخواهند و مىگويند :بگذار ما جزو كسانى
باشيم كه به جنگ نمىآيند(۸۶).
آنها راضى شدند كه با افرادى باشند كه به جنگ نمىآيند .بر دلهاى آنها مهر
زده شده و نمىفهمند (۸۷).اما پيغمبر و كسانىكه به او ايمان آوردند و با مال
و جانشان مبارزه كردند ،خيرات )خوبىها( متعلق به آنهاست و آنها رستگارند).
 (۸۸خدا براى آنها بهشتهايى آماده كرده كه نهرها در آن روان است و هميشه در
آن خواهند بود .اين موفقيت بزرگى است (۸۹).عدهاى از باديهنشينان براى
بهانهتراشيدن آمدند تا به آنها اجازه داده شود كه به جنگ نروند ،و كسانىكه
به خدا و رسولش دروغ گفتند و به جنگ نرفتند ،به افراد بىايمان آنها عذاب
پردردى خواهد رسيد (۹۰).بر افراد ضعيف و مريض و كسانىكه مالى ندارند كه در
راه جهاد خرج كنند اشكالى وارد نيست وقتى براى خدا و رسولش ديگران را نصيحت
كنند ،و بر نيكوكاران هم اشكالى وارد نيست .خدا آمرزنده مهربان است (۹۱).بر
كسانىكه براى شركت در جنگ آمدند تا تو براى شركت در جنگ به آنها وسيله سوارى
بدهى و به آنها گفتى كه وسيلهاى براى سوارى شما ندارم و رفتند و چشمشان از
غصه پر از اشك بود كه چيزى ندارند كه براى جهاد خرج كنند نيز ايرادى وارد
نيست (۹۲).ايراد بر افرادى وارد است كه ثروتى دارند و از تو اجازه مىخواهند
كه در جنگ شركت نكنند ،و راضى شدند كه با كسانى باشند كه در جنگ شركت
نمىكنند .خدا بر دلهاى آنها مهر نهاد و آنها نمىدانند(۹۳).
وقتى پيش آنها برگرديد از شما عذرخواهى مىكنند .بگو :عذرخواهى نكنيد چون به
حرفهاى شما ايمان نداريم و خدا خبر شما را به ما داده است .خدا و رسولش
كارهاى شما را خواهند ديد .بعد پيش خدايى كه داناى پنهان و آشكار است
برگردانده مىشويد و او شما را از كارهايى كه مىكرديد آگاه خواهد كرد(۹۴).
وقتى پيش آنها برمىگرديد براى شما به خدا قسم مىخورند تا از آنها چشمپوشى
كنيد .از آنها بگذريد ،آنها پليد هستند و جزاى آنها به سبب كارهايى كه كردند
جهنم است (۹۵).براى شما قسم مىخورند تا از آنها راضى شويد .اگر شما از آنها
راضى شويد خدا از افرادى كه دستورهايش را اجرا نمىكنند راضى نمىشود (۹۶).كفر
و دورويى اعراب صحرانشين زيادتر است و سزاوارند كه حدودى كه خدا بر رسولش
نازل كرده ندانند .خدا دانا و حكيم است (۹۷).عدهاى از صحرانشينان خرجی راكه

)درراه خدا( مىكنند غرامت به حساب مىآورند و انتظار پيشامدهاى ناراحتكنندهاى
را براى شما دارند .پيشامد بد براى خود آنها است .خدا شنوا و دانا است(۹۸).
عدهاى از صحرانشينان افرادى هستند كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند و
انفاقى راكه )درراه خدا( مىكنند وسيله تقرب به خدا و دعاى پيغمبر درباره خود
مىدانند .بدانيد كه انفاقشان باعث تقربشان خواهد بود .خدا آنها را وارد رحمت
خود مىكند ،چون خدا آمرزنده مهربان است(۹۹).
خدا از مهاجرين و انصار پيشگام اوليه و كسانىكه به خوبى از روش آنها پيروى
كردند راضى است و آنها هم از خدا راضى هستند و خدا براى آنها بهشتهايى كه در
آن نهرها روان است آماده كرده كه هميشه در آن بهشتها خواهند بود .اين موفقيت
بزرگى است (۱۰۰).عدهاى از صحرانشينان اطراف شما منافق )دورو( هستند .از
اهالى شهر هم عدهاى در دورويى مهارت دارند كه تو آنها را نمىشناسى .ما آنها
را مىشناسيم .آنها را دوبار عذاب مىكنيم و بعد آنها را به عذاب بزرگى دچار
مىكنيم (۱۰۱).افراد ديگرى هستند كه به گناه خودشان اعتراف كردند و كارهاى
درست را با كارهاى بد مخلوط كردند .امكان دارد خدا توبه آنها را بپذيرد .چون
خدا آمرزنده مهربان است (۱۰۲).از مال آنها صدقه بگير تا آنها را پاك و تزكيه
بكنى و براى آنها دعا كن .دعاى تو وسيله آرامش آنها است و خدا شنونده دانا
است (۱۰۳).آيا ندانستهاند كه فقط خدا توبه را از بندگانش قبول مىكند و صدقات
را مىپذيرد و خدا توبهپذير مهربان است؟) (۱۰۴بگو :عمل كنيد كه خدا و پيغمبرش
و افراد باايمان كار شما را خواهند ديد ،و به سوى خدايى كه آشكار و پنهان را
مىداند برگردانده مىشويد و او شما را از تمام كارهايى كه مىكرديد آگاه
مىكند (۱۰۵).و افراد ديگرى هستند كه كارشان به نظر خدا بستگى دارد كه يا
آنها را عذاب مىكند يا توبه آنها را مىپذيرد .خدا دانا و حكيم است(۱۰۶).
افرادى كه مسجدى براى ضررزدن و بىايمانى و تفرقهانداختن بين مسلمانان و
كمين گاهى براى افرادى كه قبل با خدا و رسولش مىجنگيدند ساختهاند ،قسم
مىخورند كه جز خير چيزى نمىخواستيم .در صورتى كه خدا شهادت مىدهد كه آنها
دروغ مىگويند (۱۰۷).هيچ وقت در آن مسجد نماز نخوان .سزاوار است در مسجدى كه
از روز اول بر پايه تقوى ساخته شده است نماز بخوانى .در آن مردانى هستند كه
دوست دارند پاك باشند و خدا پاكان را دوست دارد (۱۰۸).آيا كسىكه اساس كار
خود را بر پايه تقوى )نگرانى از نافرمانى( خدا و رضايت او گذاشته كارش بهتر
است يا كسىكه اساس كار خود را بر كنار پرتگاهى نهاده كه در حال فروريختن است
و با آن در آتش جهنم مىافتد؟ خدا كسانى را كه ظلم مىكنند هدايت نمىكند(۱۰۹).
بنائى كه ساختهاند دايم در دلشان به طور شك باقى مىماند تا وقتى كه دلشان
تكهتكه شود .خدا دانا و حكيم است (۱۱۰).خدا جان و مال افراد باايمان را به
قيمت بهشت خريد ،افرادى كه در راه خدا مىجنگند و مىكشند و كشته مىشوند .اين
وعده درستى در تورات و انجيل و قرآن است و عملكردن به آن بر عهده خداوند
است .چه كسى بهتر از خدا به عهدش وفا مىكند؟ بنابراين به داد و ستدى كه
كرديد شاد باشيد ،اين موفقيت بزرگى است(۱۱۱).
افراد باايمانى كه توبه مىكنند ،فقط بندگى خدا را مىكنند )بنده و مطيع محض
و بىچون و چراى دستورهاى هيچكس جز خدا نيستند( ،فقط خدا را بزرگ مىشمارند،
سياحت كننده )يا روزهدار( مىباشند ،ركوع و سجود مىكنند ،امر به معروف )مردم
را به كارهاى خوب تشويق( و نهى از منكر )از كارهاى بد منع( مىكنند و حدود
خدا را حفظ مىكنند .به افراد باايمان بشارت بده (۱۱۲).پيغمبر و افراد
باايمان حق ندارند كه براى افراد مشرك از خدا طلب آمرزش كنند هر چند كه از
خويشاوندان آنها باشند ،البته بعد از اينكه براى آنها روشن شد كه آنها اهل
جهنم هستند (۱۱۳).طلب آمرزش ابراهيم براى پدرش فقط بهخاطر وعدهاى بود كه به
او داده بود ،ولى وقتى براى او روشن شد كه او دشمن خداست ،از او بيزارى جست.
چون ابراهيم دلسوز و بردبار بود (۱۱۴).شايسته خدا نيست افرادى را كه هدايت
كرده گمراه كند مگر اينكه آنچه را كه بايد از آن خوددارى كنند براى آنها
بيان كند .چون خدا هر چيزى را به خوبى مىداند (۱۱۵).فرمانروايى آسمانها و
زمين فقط مال خداست ،زنده مىكند و مىميراند .شما يار و ياورى غير از خدا
نداريد (۱۱۶).خدا توبه پيغمبر و مهاجرين و انصار را كه در موقع سختى از او
پيروى كردند پذيرفت ،بعد از اينكه نزديك بود قلب عدهاى از آنها منحرف شود،

باز خدا توبه آنها را پذيرفت ،چون خدا نسبت به آنها دلسوز و مهربان است).
(۱۱۷
سه نفرى كه تخلف ورزيدند و به جنگ نرفتند تا حدى كه زمين با تمام وسعتش بر
آنها تنگ شد و از كار خود به تنگ آمدند و گمان كردند هيچ پناهگاهى از دست
خدا ندارند مگر اينكه به خودش پناه ببرند ،خدا توبه آنها را پذيرفت تا توبه
كنند .چون خدا توبهپذير مهربان است (۱۱۸).اى افراد باايمان ،از نافرمانى
دستورهاى خدا بترسيد و با افراد راستگو همراه باشيد (۱۱۹).اهل شهر و اعرابى
كه اطرافشان هستند حق ندارند از دستور پيغمبر خدا سرپيچى كنند و جان خودشان
را بيشتر از جان پيغمبر دوست بدارند .اين بهخاطر اين است كه هر تشنگى و رنج
و گرسنگى كه در راه خدا به آنها برسد و هر جايى قدم بگذارند كه افراد
بىايمان را عصبانى كند و به هر دشمنى كه دست يابند ،براى آنها عمل صالح
نوشته مىشود .مسلما خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمىكند (۱۲۰).هر خرج كوچك و
بزرگى كه در راه خدا بكنند و هر سرزمينى را طى كنند براى آنها نوشته مىشود
تا خدا پاداش آن را بيشتر از عملى كه مىكردند به آنها بدهد (۱۲۱).شايسته
نيست كه افراد باايمان همگى با هم حركت كنند .ولى چرا از هر گروه دستهاى
حركت نكردند تا دين را خوب بفهمند و وقتى پيش قوم خود برگشتند آنها را از
عواقب كارهاى زشتشان برحذر دارند شايد مواظب كار خود باشند(۱۲۲).
اى افراد باايمان ،با كافرانى كه نزديك شما هستند بجنگيد .بايد در شما شدت
عمل بيابند ،و بدانيد كه خدا با افراد پرهيزکار است (۱۲۳).وقتى سورهاى نازل
مىشود عدهاى از آنها مىگويند :اين سوره ايمان كداميك از شما را اضافه كرده؟
اما به ايمان مؤمنين اضافه كرده است و آنها خوشحالند (۱۲۴).اما بر ناپاكى
افرادى كه در دلشان مرضى است افزود و در حال كفر مردند (۱۲۵).آيا متوجه
نمىشوند كه در هر سال يك يا دو بار مورد امتحان قرار مىگيرند؟ با وجود آن
توبه نمىكنند و توجه هم پيدا نمىكنند (۱۲۶).وقتى سورهاى نازل شود بعضى از
آنها به هم نگاه مىكنند كه آيا كسى شما را مىبيند ،بعد يواشكى مىروند .خدا
دلهاى آنها را به سبب اينكه افرادى هستند كه حقيقت را نمىدانند از حق
برگردانده (۱۲۷).رسولى از خودتان براى شما آمده كه از چيزهايى كه باعث زحمت
شما است ناراحت مىشود و علقه زيادى به هدايت و راحتى شما دارد و نسبت به
افراد باايمان دلسوز و مهربان است (۱۲۸).اگر قبول نكردند بگو :خدا براى من
كافى است .معبودى )وجودى كه انسان در مقابل او احساس و ابراز كوچكى بكند و
مطيع محض و بىچون و چراى دستورهاى او باشد( غير از خدا وجود ندارد .بر او
توكل كردهام و او خداوند عرش بزرگ است(۱۲۹).

سوره يونس )(۱۰
مكى و شامل يكصد و نه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
الر .اين آيات كتاب حكيم است (۱).آيا براى مردم تعجبآور است كه به مردى از
خودشان وحى كنيم كه مردم را هشدار بده و به افراد باايمان مژده بده كه سابقه
خوبى پيش خداوندشان دارند .كافران گفتند :معلوم است كه اين مرد جادوگر است).
 (۲خداوند شما خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش مرحله آفريد و بعد بر
عرش قرار گرفت .امور را تدبير مىكند .شفيعى وجود ندارد مگر بعد از اجازه او.
پس خدايى را كه او فقط صاحباختيار شماست بندگى كنيد )بنده و مطيع محض و بدون
چون و چراى هيچكس جز او نباشيد( .آيا متوجه نمىشويد؟) (۳بازگشت همه شما به
سوى او است .وعده خدا واقعى است .او خلقت را شروع میکند بعد آن را
برمىگرداند تا به افراد باايمان كه كار صحيح مىكنند به عدالت پاداش دهد.
كسانىكه كافر شدند ،به سبب كفرى كه داشتند ،نوشيدنى از آب جوشان و عذاب
پردردى دارند (۴).اوست كه خورشيد را نورانى و ماه را روشن ساخت و براى ماه
منازلى قرار داد تا حساب سالها و حساب روزها را بدانيد .خدا آنها را به حق
آفريد .خدا آيات را براى افراد دانا شرح مىدهد (۵).در آمدن و رفتن شب و روز
و چيزهايى كه خدا در آسمانها و زمين خلق كرده نشانههايى براى افراد باتقوى
وجود دارد(۶).

كسانىكه اميد ملقات ما را ندارند و به زندگى دنيا راضى شدند و به آن
اطمينان كردند از آيات ما غافل هستند (۷).آنها جايشان به علت كارهايى كه
مىكردند در آتش جهنم است (۸).كسانىكه ايمان آوردند و عمل صحيح كردند خدا
آنها را به سبب ايمانشان به بهشتهاى پرنعمتى كه نهرها در آن روان است هدايت
مىكند (۹).دعاى آنها در آنجا اين است كه خدايا ،تو پاكى و خوشآمدشان در آنجا
سلم است و دعاى آخرشان اين است كه ستايش و ثنا )بزرگ شمردن( فقط متعلق به
خداست كه صاحباختيار همه مردم جهان است (۱۰).اگر آنقدر كه مردم خير را با
عجله مىخواهند خدا در مجازات كار بد آنها عجله مىكرد ،مهلت آنها به سر رسيده
بود )و دچار عذاب مىشدند( .كسانى را كه اميد ديدن ما را ندارند در طغيانشان
سرگردان مىگذاريم (۱۱).وقتى به انسان ضررى برسد چه درازكشيده باشد ،چه
نشسته ,چه ايستاده ،ما را به كمك مىخواند .چون ضرر را از او دفع كرديم ،به
راه خود مىرود مثل اينكه براى رفع ضررى كه به او رسيده بود ما را به كمك
نخوانده بود .براى اسرافكنندگان كارشان اينطور زينت داده شده (۱۲).ما نسلهاى
قبل از شما را به علت ظلمى كه كردند نابود ساختيم و پيغمبرانشان دليلهاى
روشنى براى آنها آوردند ولى آنها ايمان نياوردند .ما گناهكاران را اينطور
مجازات مىكنيم (۱۳).بعد شما را در زمين جانشين آنها كرديم تا ببينيم شما
چگونه عمل مىكنيد(۱۴).
وقتى آيات روشن ما بر آنها خوانده مىشود ،كسانىكه اميد ديدار ما را ندارند،
مىگويند :قرآنى غير از اين بياور يا آن را عوض كن .بگو :من حق ندارم از طرف
خودم آن را عوض كنم .من فقط از آنچه به من وحى مىشود پيروى مىكنم .من از
عذاب روز بزرگ مىترسم كه كارى بر خلف دستور خداوند بكنم (۱۵).بگو :اگر خدا
مىخواست من قرآن را بر شما نمىخواندم و خدا شما را به آن آگاه نمىكرد .من
قبل سالهايى بين شما زندگى كرده بودم .آيا نمىفهميد؟! ) (۱۶چه كسى ظالمتر از
كسى است كه به دروغ به خدا افترا بزند يا منكر آيات خدا شود؟ مطمئنا
گناهكاران رستگار نمىشوند (۱۷).غير از خدا چيزى را بندگى مىكنند كه ضررى به
آنها نمىزند و نفعى به آنها نمىرساند و مىگويند :اينها شفيعان ما پيش خدا
هستند .بگو :آيا خدا را از چيزى خبردار مىكنيد كه در آسمانها و زمين از آن
اطلعى ندارد؟ او پاک و بالتر از چيزهايى است كه شريك او مىسازند (۱۸).مردم
امت واحدى بودند ،بعد با هم اختلف پيدا كردند ،اگر وعده خدا قبل داده نشده
بود ،بين آنها در آنچه اختلف نظر داشتند داورى شده بود (۱۹).مىگويند :چرا به
پيغمبر معجزهاى از طرف خداوندش داده نشده؟ بگو :غيب متعلق به خدا است .پس
انتظار بكشيد .من هم با شما انتظار مىكشم(۲۰).
وقتى بعد از آسيبى كه به مردم رسيده رحمتى به آنها بچشانيم آنها درباره
آيات ما نقشه مىكشند .بگو :خدا از لحاظ طرح نقشه سريعتر از آنها است.
فرستادگان ما نقشههايى را كه مىكشند ،ثبت مىكنند (۲۱).خدا كسى است كه شما را
در خشكى و دريا مىگرداند .وقتى كه سوار كشتى شدند و كشتى با باد موافقى آنها
را به حركت آورد و شاد شدند ،طوفانى شروع شد و امواج از هر طرف به آنها رو
آورد و گمان كردند امواج آنها را در خود فرو گرفته .در حالىكه دين را براى
خدا خالص كردند) ،مخلصانه( خدا را به كمك خواندند و گفتند :اگر ما را از اين
طوفان نجات دهى سپاسگزار خواهيم بود (۲۲).چون خدا آنها را از غرقشدن نجات
داد ،دوباره در زمين به ناحق ظلم مىكنند .بگو :اى مردم ظلمى كه مىكنيد به
ضرر خودتان است .شما استفاده از زندگى دنيا را مىخواهيد ،بعد به سوى ما
برمىگرديد ،ما هم شما را از تمام كارهايى كه مىكرديد آگاه مىكنيم (۲۳).زندگى
دنيا مثل آبى است كه از آسمان فرود آورديم كه بهوسيله آن گياهانى كه مردم و
حيوانات مىخورند روييدند و درهم شدند و زمين زيبايى پيدا كرد و آراسته شد و
اهل زمين فكر كردند كه توانايى استفاده از آن را دارند .امر ما شب يا روز
سراغ آن آمد و آن را درو كرديم مثل اينكه ديروز چنان چيزى وجود نداشته .ما
آيات خودمان را براى افراد متفكر اينطور شرح مىدهيم (۲۴).خدا مردم را به
منزل سلمت دعوت مىكند و هر كس را كه بخواهد به راه راست هدايت مىكند(۲۵).
كسانىكه كار نيك كردهاند پاداشى بهتر و بيشتر از آن دارند .صورتشان را غبار
و ذلت نمىپوشاند .آنها اهل بهشت هستند و هميشه در آن خواهند بود(۲۶).

كسانىكه كار بد كنند بدانند كه جزاى كار بد مجازاتى به اندازه آن است و
خوارى آنها را در بر مىگيرد و كسىكه آنها را از عذاب حفظ كند ندارند .مثل
اينكه صورتشان با قطعهاى از شب تاريك پوشانده شده .آنها اهل آتش جهنم هستند
و هميشه در آن خواهند بود (۲۷).روزى كه همه آنها را جمع مىكنيم و به مشركين
مىگوييم كه شما و شريكانى كه براى خدا مىگرفتيد سر جاى خود بايستيد و بين
آنها جدايى مىاندازيم ،شريكهايى كه براى خدا ساخته بودند مىگويند :شما ما را
بندگى نمىكرديد (۲۸).خدا براى شهادت بين ما و شما كافى است ،ما اصل اطلعى از
عبادت شما نداشتيم (۲۹).اين جاست كه هر كسى از كارهايى كه قبل كرده آگاه
مىشود و پيش خدا ،مولى حقيقى ،خودشان برگردانده مىشوند و تمام شريكانى كه
براى خدا مىبافتند گم مىشوند (۳۰).بگو :چه كسى از آسمان و زمين به شما روزى
مىدهد؟ يا چه كسى مالك شنوايى و بينايى است و زنده را از مرده خارج مىكند و
مرده را از زنده؟ و چه كسى تدبير امور عالم را مىكند؟ مىگويند :خدا .بگو:
آيا از نافرمانى و عذاب خدا نمىترسيد؟) (۳۱اين خداست كه صاحباختيار حقيقى
شماست .بعد از حقيقت چه چيزى غير از گمراهى وجود دارد؟ به كجا برده مىشويد؟)
 (۳۲سخن خداوندت نسبت به كسانىكه نافرمانى مىكردند اينطور ثابت شد كه آنها
ايمان نمىآورند(۳۳).
بگو :از اين شريكانى كه براى خدا ساختهايد كسى هست كه خلق كند و بعد او را
برگرداند؟ بگو :خداست كه خلق مىكند و بعد برمىگرداند .شما را كجا مىبرند؟)
 (۳۴بگو :از اين شريكانى كه براى خدا تصور مىكنيد كسى هست كه به راه حق
هدايت كند؟ بگو :خدا به راه حق هدايت مىكند .آيا كسىكه به راه حق هدايت
مىكند سزاوار اين است كه پيروى شود يا كسىكه هدايت نمىكند )يا به قولی ،راه
درست را نمى يابد( مگر اينكه خودش هدايت شود؟ شما را چه شده؟ چگونه نظر
مىدهيد؟) (۳۵بيشتر آنها از گمان پيروى مىكنند .گمان به اندازه ذرهاى انسان
را از حقيقت بىنياز نمىكند .خدا كارهايى را كه مىكنند مىداند (۳۶).اين قرآن
از طرف كسى غير از خدا به هم بافته نشده است .ولى تصديقكننده كتابهاى قبل از
خود مىباشد و توضيح آنها است ،بىشك از طرف صاحباختيار همه مردم جهان است).
 (۳۷آيا مىگويند :پيغمبر آنها را به هم بافته؟ بگو :اگر راست مىگوييد سورهاى
مثل آن بياوريد و بهجز خدا هر كس را كه مىتوانيد دعوت كنيد (۳۸).بلكه منكر
چيزى شدند كه به آن احاطه علمى ندارند و هنوز تأويل آن برايشان نيامده.
گذشتگان هم همينطور منكر شدند .ببين عاقبت ستمكاران چه بود (۳۹).عدهاى از
آنها به آن ايمان مىآورند و عدهاى ايمان نمىآورند .خداوند تو افراد خرابكار
را خوب مىشناسد (۴۰).اگر منكر تو شدند بگو :عمل من مال من است و عمل شما مال
شماست .شما مسؤول كارهاى من نيستيد و من هم مسؤول كارهاى شما نيستم(۴۱).
عدهاى از آنها به سخنان تو گوش مىدهند .آيا تو مىتوانى با گفتن به افرادى كه
كر هستند حرفى را بفهمانى؟ اگر چه قدرت تشخيص نداشته باشند(۴۲).
عدهاى از آنها به تو نگاه مىكنند .آيا تو افراد كور را اگر نتوانند ببينند
با نشاندادن راه مىتوانى هدايت كنى؟) (۴۳خدا ذرهاى به مردم ظلم نمىكند ،ولى
مردم به خودشان ظلم مىكنند (۴۴).روزى كه آنها در قيامت جمع شوند ،مثل اين
است كه فقط ساعتى از روز )در دنيا( ماندهاند .همديگر را مىشناسند .كسانىكه
منكر ديدار خدا شدهاند ضرر كردهاند و راه درست را نشناخته بودند (۴۵).يا
قسمتى از عذابى را كه به آنها وعده دادهايم به تو نشان مىدهيم ،يا تو را از
دنيا مىبريم و بازگشت آنها پيش ما خواهد بود .آنوقت خدا شاهد كارهاى آنها
خواهد بود (۴۶).هر گروهى پيغمبرى دارند .وقتى پيغمبرشان براى آنها آمد ،بين
آنها به عدالت حكم مىشود و به آنها ظلمى نمىشود (۴۷).مىگويند :اگر راست
مىگوييد اين وعده عذاب چه موقع خواهد بود؟) (۴۸بگو :من براى خودم ،مالك نفع
و ضررى نيستم ،جز آنچه خدا بخواهد .هر گروهى مهلتى )براى ايمان آوردن(
دارند .وقتى مهلتشان تمام شد نمىتوانند آن را ساعتى عقب يا جلو بياندازند).
 (۴۹بگو :اگر عذاب خدا شب يا روز بر شما وارد شود ،گناهكاران زودتر آمدن چه
چيزى را از خدا مىخواهند؟) (۵۰آيا پس از اينكه عذاب واقع شد به آن ايمان
مىآوريد؟ حال ايمان مىآوريد؟ در صورتى كه قبل مىخواستيد زودتر بيايد (۵۱).آن
وقت به ستمكاران گفته مىشود :عذاب ابدى را بچشيد .آيا جزايى غير از جزاى
كارهايى كه مىكرديد به شما داده مىشود؟) (۵۲از تو مىپرسند :آيا آن )عذابى كه
مىگويى( راست است .بگو :قسم به خداوندم كه راست و درست است و شما نمىتوانيد
جلوى آن را بگيريد(۵۳).

كسىكه ظلم كرده ،اگر تمام چيزهايى راكه در زمين است داشته باشد ،حاضر است
بدهد تا عذاب نشود و چون عذاب را ببينند ،پشيمانى خود را پنهان مىكنند و بين
آنها از روى عدالت حكم مىشود و به آنها ظلمى نمىشود (۵۴).بدانيد آنچه در
آسمانها و زمين است مال خدا است .بدانيد كه وعده خدا راست است ولى بيشتر
مردم اين را نمىدانند (۵۵).او زنده مىكند و مىميراند و شما را پيش او
برمىگردانند (۵۶).اى مردم ،موعظهاى از خداوندتان براى شما آمد و براى افراد
باايمان شفاى سينهها و هدايت و رحمت است (۵۷).بگو :بايد به فضل و رحمت خدا
خوشحال باشند .فضل و رحمت خدا از تمام چيزهايى كه جمع مىكنند بهتر است(۵۸).
بگو :نظر شما درباره خوردنىهايى كه خدا براى شما نازل كرده و شما قسمتى از
آن را حرام و قسمتى را حلل كردهايد چيست؟ بگو :آيا خدا چنين اجازهاى به شما
داده است؟ يا به خدا افترا مىزنيد؟) (۵۹تصور كسانىكه به دروغ به خدا افترا
مىزنند درباره روز قيامت چيست؟ چون خدا نسبت به مردم لطف دارد ولى بيشتر
آنها سپاسگزارى نمىكنند (۶۰).مشغول هيچ كارى نيستى و چيزى از قرآن نمىخوانى
و هيچ عملى را انجام نمىدهيد ،مگر اينكه ما شاهد كارى كه شروع مىكنيد هستيم
و اندازه ذرهاى در زمين و آسمان نيست كه از نظر خداوند تو مخفى باشد و هيچ
چيزى كوچكتر يا بزرگتر از آن وجود ندارد ،مگر اينكه در كتاب روشنى است(۶۱).
بدانيد كه دوستداران خدا ترس و غصهاى ندارند (۶۲).افرادى كه ايمان آوردند و
پرهيزکار بودند (۶۳).در زندگى دنيا و آخرت مژده دارند .سخن خدا عوض نمىشود.
اين موفقيت بزرگى است (۶۴).حرفهاى آنها باعث غصه تو نشود .تمام عزت در دست
خدا است .او شنوا و دانا است) .حرفهاى آنها را مىشنود و از جريان كار آنها
اطلع دارد( (۶۵).بدانيد تمام كسانىكه در آسمانها و زمين هستند و شركايى كه
غير از خدا به كمك مىخوانند و پيروى مىكنند مال خدا هستند .آنها فقط از گمان
پيروى مىكنند و فقط حدس مىزنند (۶۶).خداست كه براى شما شب را قرار داده كه
در آن استراحت كنيد و روز را روشن ساخته كه چشمتان ببيند .در اينكار براى
كسانىكه حق را مىشنوند ،نشانههايى وجود دارد (۶۷).گفتند :خدا فرزندى گرفته.
خدا خيلى بالتر از اين است كه فرزندى بگيرد .او بىنياز است .آنچه در آسمانها
و زمين است مال او است )چه احتياجى به فرزند دارد؟( .شما هيچ دليلى براى اين
حرف خود نداريد .آيا ندانسته از قول خدا سخن مىگوييد؟) (۶۸بگو :كسانىكه به
دروغ به خدا افترا مىزنند )چيزى كه خدا نگفته از قول او مىگويند( رستگار
نمىشوند (۶۹).آنها بهره كمى در دنيا دارند .بعد بازگشت آنها به پيشگاه ما
است ،آنوقت به علت كفرى كه مىورزيدند عذاب سختى به آنها مىچشانيم(۷۰).
داستان نوح را براى آنها بخوان .وقتى كه به قومش گفت :اى قوم من ،اگر مقام
من و تذكرى كه درباره آيات خدا به شما مىدهم براى شما سخت است ،من به خدا
توكل كردهام .فكر و تصميم خود و شريكانتان را روى هم بگذاريد و كار و
تصميمتان بر شما پوشيده نماند و كار مرا تمام كنيد و مهلتى به من ندهيد(۷۱).
اگر قبول نكرديد ،من از شما مزدى نخواستهام .مزد من با خدا است و به من
دستور داده شده كه جزو كسانى باشم كه تسليم او و مسلمان هستند (۷۲).آنها حرف
او را قبول نكردند .بنابراين او و كسانى را كه با او در كشتى بودند نجات
داديم و آنها را جانشين ديگران كرديم و كسانى را كه منكر آيات ما شدند غرق
كرديم .نگاه كن پايان كار كسانىكه بيم عذاب به آنها داده شده بود چه بود).
 (۷۳بعد از او پيغمبرانى براى قومشان فرستاديم و دليلهاى روشنى براى آنها
آوردند ،ولى آنها هم به آنچه گذشتگان قبول نكردند ايمان نمىآوردند .ما
اينطور قدرت فهم را از متجاوزين مىگيريم (۷۴).بعد از آنها موسى و هارون را
با آيات خودمان به سوى فرعون و درباريانش فرستاديم .اما آنها تكبر ورزيدند و
قوم گناهكارى بودند (۷۵).وقتى حق از طرف ما براى آنها آمد گفتند :كامل معلوم
است كه اين سحر است (۷۶).موسى به آنها گفت :آيا وقتى حق براى شما آمد
مىگوييد که سحر است؟ آيا اين سحر است ،در صورتى كه جادوگران موفق نمىشوند؟)
 (۷۷آنها گفتند :آيا آمدهاى كه ما را از روش پدرانمان منحرف كنى و در زمين
بزرگى مال شما باشد؟ ما به كار شما ايمان نداريم(۷۸).

فرعون گفت :هر ساحر زبردستى را پيش من بياوريد (۷۹).وقتى ساحران آمدند،
موسى به آنها گفت :آنچه را كه مىخواهيد بياندازيد ،بياندازيد (۸۰).چون
انداختند ،موسى گفت :كارى كه كردهايد سحر است ،خدا آن را باطل مىكند .خدا
كار خرابكاران را درست نمىكند (۸۱).و خدا با سخنان خودش حق را ثابت مىكند،
اگر چه گناهكاران از آن خوششان نيايد (۸۲).از ترس شكنجه و مجازات فرعون و
درباريانش فقط يك قبيله از قوم موسى به او ايمان آوردند )قبيله لوى( چون
فرعون در زمين قدرت داشت و مخالفين را به شدت مجازات مىكرد (۸۳).موسى گفت:
اى قوم من ،اگر به خدا ايمان داريد و مسلمان )تسليم حكم و نظر خدا( هستيد بر
او توكل كنيد (۸۴).گفتند :به خدا توكل كرديم .خداوندا ،ما را براى ستمكاران
وسيله آزمايش قرار نده (۸۵).و ما را با رحمت خودت از دست قومى كه ايمان
ندارند نجات بده (۸۶).به موسى و برادرش وحى كرديم كه براى قوم خود در مصر
خانههايى تهيه كنيد و خانههايتان را مقابل هم بسازيد )يا قبله نماييد( و
نماز را به پا داريد و به افراد باايمان بشارت بده (۸۷).موسى گفت :خداوندا،
تو به فرعون و درباريانش در زندگى دنيا زينت و مال دادهاى تا مردم را از راه
تو منحرف سازند .خداوندا ،اموالشان را از بين ببر و دلهايشان را سخت كن تا
ايمان نياورند تا عذاب پردرد را ببينند(۸۸).
خدا گفت :دعاى شما قبول شد .بنابراين استقامت داشته باشيد و از راه افراد
نادان پيروى نكنيد (۸۹).و بنىاسرائيل را از دريا عبور داديم و فرعون و
لشكريانش از روى ظلم و دشمنى آنها را تعقيب كردند ،تا وقتى كه فرعون در حال
غرق شدن بود گفت :ايمان آوردم كه معبودى جز معبودى كه بنىاسرائيل به آن
ايمان آوردهاند وجود ندارد و من مسلمان )تسليم خدا( هستم (۹۰).به او گفته
شد :حال؟ در صورتى كه قبل سركشى مىكردى و از عوامل فساد بودى )اجتماع را
آلوده مىكردى( (۹۱).بنابراين امروز بدن تو را نجات مىدهيم تا براى آيندگان
علمتى باشد ،چون عده زيادى از مردم توجهى به آيات ما ندارند (۹۲).بنىاسرائيل
را در جاى خوبى جا داديم و از خوردنىهاى پاك روزيشان كرديم .آنها بعد از
اينكه حقيقت را دانستند دچار اختلف شدند .خدا روز قيامت در مورد چيزهايى كه
در آن اختلف داشتند بين آنها حكم مىكند) (۹۳).اى پيغمبر (،اگر درباره آنچه
به تو نازل كرديم شكى دارى از كسانىكه كتاب الهى پيش از تو را مىخوانند
بپرس .مطمئنا حق از طرف خدا براى تو آمده ،بنابراين از شككنندگان نباش(۹۴).
و از كسانى نباش كه منكر آيات خدا شدند ،چون از زيانكاران خواهى بود(۹۵).
كسانىكه سخن خدا درباره عذاب آنها ثابت شده ايمان نمىآورند (۹۶).هر آيهاى
)نشانهاى ،معجزهاى( هم براى آنها بيايد ايمان نمىآورند تا وقتى كه عذاب
پردرد را ببينند(۹۷).
ايمان آوردن مردم هيچ شهرى براى آنها فايده نداشت غير از قوم يونس ،كه چون
به موقع ايمان آوردند ،عذاب خواركننده را در زندگى دنيا از آنها برطرف كرديم
و آنها را تا پايان عمرشان بهرهمند ساختيم (۹۸).اگر خداوند تو مىخواست تمام
كسانىكه در زمين هستند ايمان مىآوردند .آيا تو مردم را مجبور مىكنى كه ايمان
بياورند؟) (۹۹هيچكس جز با اجازه )مطابق قانون( خدا ايمان نمىآورد .خدا
آلودگى را بر كسانىكه عقل خود را به كار نمىبرند قرار مىدهد (۱۰۰).بگو :نگاه
كنيد كه چه چيزهايى در آسمانها و زمين است در صورتى كه اين نشانهها و
بيمدادنها براى افرادى كه ايمان نمىآورند فايدهاى ندارد (۱۰۱).آيا انتظار
روزهايى مثل روزهاى )عذاب( كسانىكه قبل از خودشان بودند را مىكشند؟ بگو:
انتظار بكشيد ،من هم با شما انتظار مىكشم (۱۰۲).ما پيغمبرانمان و افراد
باايمان را نجات مىدهيم .وظيفه ما است كه افراد باايمان را نجات بدهيم(۱۰۳).
بگو :اى مردم ،اگر از دين من دچار شك هستيد بدانيد كه من كسانى را كه غير از
خدا عبادت مىكنيد ،عبادت و بندگى نمىكنم ولى خدايى را بندگى مىكنم كه جان
شما را مىگيرد .به من دستور داده شده كه از افراد باايمان باشم (۱۰۴).و به
من امر شده كه رو به دين توحيدى بياور و از مشركين نباش (۱۰۵).و غير از خدا
چيزى را كه نفع و ضررى به تو نمىرساند به كمك نخوان ،اگر اين كار را بكنى از
ستمكاران هستى(۱۰۶).
اگر خدا ضررى به تو برساند ،هيچكس جز او نمىتواند آن را برطرف كند و اگر
خيرى برايت بخواهد ،هيچكس جلوى لطفش را نمىتواند بگيرد .لطفش را به هر يك از

بندگانش كه بخواهد مىكند .او آمرزنده مهربان است (۱۰۷).بگو :اى مردم ،حق از
طرف خدايتان براى شما آمد .هر كس هدايت شود به نفع خودش هدايت شده و هر كس
گمراه شود به ضرر خودش است ،من وكيل شما نيستم (۱۰۸).از آنچه كه به تو وحى
مىشود پيروى كن و استقامت داشته باش تا خدا حكم كند و او بهترين حكمكننده
است(۱۰۹).

سوره هود )(۱۱
مكى و شامل يكصد و بيست و سه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
الر ،قرآن كتابى است كه آياتش استوار و از جانب )خداى( حكيم و خبير توضيح
داده شده (۱).كه فقط خدا را بندگى كنيد )بنده و مطيع محض هيچ مقامى و هيچكسى
غير از خدا نباشيد( ،چون من از جانب او براى شما بيمدهنده و بشارتدهنده
هستم (۲).و اينكه از خداوندتان )براى گناهان گذشته خود( طلب آمرزش كنيد و به
سوى او )به اطاعت از دستورهاى او( برگرديد )توبه كنيد( تا شما را از بهره
خوبى تا زمان معلومى بهرهمند سازد و به هر صاحب فضلى فضلش را بدهد و اگر
روگردان شويد من بر شما از عذاب روز بزرگ مىترسم (۳).بازگشت شما پيش خدا است
و او بر هر كارى توانا است (۴).بدانيد آنها كه خم مىشوند تا خودشان را از او
مخفى سازند ،و وقتى لباسشان را به سرشان مىكشند ،خدا آنچه را پنهان يا آشكار
مىكنند مىداند چون او به آنچه در سينهها است كامل آگاه است(۵).
خوراك هر جنبندهاى كه در زمين است ،بر عهده خداست .او قرارگاه و جايى راكه
سپرده مىشود مىداند و همه در كتاب روشنى وجود دارد (۶).اوست كه آسمانها و
زمين را در شش روز )مرحله( آفريد و عرش او روى آب است تا شما را امتحان كند
كه كار كدام يك از شما بهتر است و اگر به آنها بگويى كه شما بعد از مردن
زنده مىشويد ،حتما كفار مىگويند :اين سحر آشكارى است (۷).اگر عذاب آنها را
براى مدت محدودى عقب بياندازيم ،حتما مىگويند كه چه چيزى از آن جلوگيرى
كرده؟ بدانيد روزى كه عذاب بر آنها وارد شود ،ديگر از آنها برگردانده نمىشود
و همان عذابى كه مورد تمسخر آنها است ،آنها را فرامىگيرد (۸).اگر به انسان
رحمتى از طرف خودمان بچشانيم و بعد آن را از او بگيريم نااميد و ناسپاس
مىشود (۹).و اگر بعد از سختى كه به او رسيده نعمتى به او بچشانيم ،حتما
مىگويد :بدىها از من دور شده ،چون خوشحال است و افتخار مىكند (۱۰).غير از
كسانىكه صبر داشته و كار درست كردهاند .آنها آمرزش الهى و پاداش بزرگى
دارند) (۱۱).اى پيغمبر (،شايد تو بعضى از چيزهايى راكه به تو وحى مىشود ترك
كنى و سينهات ،بهخاطر اينكه مىگويندکه چرا گنجى براى او فرستاده نشده و يا
فرشتهاى با او نيامده است ،تنگ شود )دلگير شوى( ،تو فقط بيمدهنده هستى و خدا
وكيل بر هر كارى است(۱۲).
يا مىگويند :پيغمبر اين آيات را سر هم كرده .بگو :اگر راست مىگوييد ده سوره
مثل اين آيات سر هم كرده بياوريد ،هر كس را هم كه مىتوانيد غير از خدا براى
اين كار دعوت كنيد (۱۳).اگر قبول نكردند بدانيد كه آن به علم الهى نازل شده
و بدانيد كه معبودى )كسىكه شما بنده و مطيع محض و بىچون و چراى دستورهايش
باشيد( غير از او وجود ندارد .پس آيا شما تسليم خدا )مسلمان( مىشويد؟)(۱۴
كسىكه زندگى دنيا و زينت آن را بخواهد ،مطابق كارى كه در آن راه كرده به او
مىدهيم و در آن مورد به آنها كم داده نمىشود (۱۵).آنها كسانى هستند كه در
قيامت چيزى غير از آتش جهنم ندارند و تمام كارهايى كه در دنيا كردهاند از
بين رفته و كارهايى كه كردهاند باطل است (۱۶).آيا كسىكه بر دليل روشنى از
خداوندش مىباشد ،و شاهدى از خودش آن را مىخواند ،و قبل از او كتاب موسى امام
و رحمت بود ،دروغ مىگويد؟ آنها به آن ايمان مىآورند .هر كس از دستجات كه
قبول نكند جهنم وعدهگاه او است .از درستى آن در ترديد نباش .آن حقيقتى از
خداوند تو است ولى بيشتر مردم ايمان نمىآورند (۱۷).چه كسى ظالمتر از كسى است
كه دروغى را به خدا نسبت دهد)افترا بزند(؟ چنين افرادى به خداوندشان عرضه
مىشوند و شاهدها مىگويند :اينها كسانى هستند كه بر خداوندشان دروغ بستند.
بدانيد كه لعنت خدا بر افراد ظالم است (۱۸).افراد ظالمى كه مردم را از راه
خدا بازمىدارند و دنبال منحرفساختن آن مىروند و منكر آخرت هستند(۱۹).

آنها خدا را در زمين عاجز نمىكنند و اوليايى غير از خدا ندارند .عذاب آنها
دوبرابر مىشود .آنها نمىتوانستند )حقيقت را( بشنوند و آن را نمىديدند(۲۰).
آنها خودشان را دچار ضرر كردهاند )دچار عذاب كردهاند( و آنچه به هم بافتهاند
گم شده (۲۱).ناچار آنها در آخرت زيانكارترين افراد هستند (۲۲).افرادى كه
ايمان آوردند و كار درست كردند و نسبت به خدا متواضع بودند اهل بهشت هستند و
هميشه در آن خواهند بود (۲۳).حكايت دو دسته مثل كور و كر با بينا و شنوا
است .آيا آنها با هم مساوى هستند؟ آيا توجه پيدا نمىكنيد؟) (۲۴نوح را پيش
قومش فرستاديم و به آنها گفت :من شما را به طور آشكاري بيم مىدهم (۲۵).فقط
خدا را بندگى كنيد )مطيع محض و بىچون و چراى هيچكس و هيچ مقامى غير از خدا
نباشيد( ،من بر شما از عذاب روز دردناك مىترسم (۲۶).سران كافر قومش گفتند:
تو را انسانى مثل خودمان مىبينيم و پيروان تو را افرادى فرومايه و كمعقل
مىبينيم ،براى شما امتيازى بر خودمان نمىبينيم ،بلكه گمان مىكنيم شما افراد
دروغگويى هستيد (۲۷).نوح گفت :اى قوم من ،چه مىگوييد اگر من بر دليل روشنى
از خداوندم باشم و به لطف خودش رحمتى به من كرده باشد كه بر شما پوشيده است،
آيا در حالىكه شما از آن خوشتان نمىآيد ما شما را به آن وادار كنيم؟)(۲۸
اى قوم من ،من بهخاطر رسالتم مزدى از شما نمىخواهم .پاداش من با خدا است و
من كسانى را كه ايمان آوردهاند از خود دور نمىكنم .آنها خداوندشان را ملقات
مىكنند ،ولى شما را افراد نادانى مىبينم (۲۹).اگر من آنها را از خود برانم
چه كسى مرا در مقابل خدا يارى مىكند؟ آيا متوجه نيستيد؟) (۳۰به شما نمىگويم
كه گنجهاى خدا پيش من است ،غيب هم نمىدانم ،و نمىگويم كه من فرشتهام ،و
درباره كسانىكه در پيش چشم شما خوار هستند نمىگويم كه خدا هرگز به آنها خيرى
نمىرساند .خدا از آنچه در دل آنها است بهتر خبر دارد ،اگر من آنها را از خود
برانم از ستمگران خواهم بود (۳۱).گفتند :اى نوح ،با ما بحث )بگومگو( كردى و
زياد بگومگوكردى ،اگر راست مىگويى عذابى را كه وعده مىدهى براى ما بياور).
 (۳۲نوح گفت :اگر خدا بخواهد آن را براى شما مىآورد و شما نمىتوانيد جلوى آن
را بگيريد (۳۳).اگر خدا بخواهد شما را به اشتباه اندازد ،اگر چه من بخواهم
شما را نصيحت كنم ،نصيحتكردن من نفعى براى شما ندارد .صاحباختيار شما خداست
و پيش او برگردانده مىشويد (۳۴).آيا مىگويند :اين حرفها را به هم بافته؟
بگو :اگر من آنها را به هم بافته باشم ،گناهش بر عهده من است و من از
گناههايى كه شما مىكنيد برکنار هستم (۳۵).به نوح وحى شد كه غير از آنهايى كه
ايمان آوردهاند كسى از قومت به تو ايمان نمىآورد ،بنابراين از كارهايى كه
آنها كردهاند غمگين نباش (۳۶).و كشتى را زير نظر و وحى ما بساز و در مورد
ستمكاران با من حرف نزن .آنها غرق خواهند شد(۳۷).
نوح كشتى را مىساخت ،هر وقت سران قومش از كنار او مىگذشتند او را مسخره
مىكردند .نوح گفت :اگر ما را مسخره مىكنيد ،ما هم شما را مسخره خواهيم كرد
همانطور كه ما را مسخره مىكنيد (۳۸).خواهيد دانست عذاب خواركننده به چه كسى
خواهد رسيد و عذاب دايمى بر او وارد خواهد شد (۳۹).تا وقتى كه فرمان ما صادر
شد و آب از تنور فوران كرد .به نوح گفتيم :از هر زوجى دوتا و خانوادهات و
افراد باايمان را سوار كن ،به غير از كسىكه قبل درباره او تصميم گرفته شده.
افرادى كه به او ايمان آورده بودند فقط تعداد كمى بودند (۴۰).نوح گفت :سوار
آن شويد ،حركتكردن و لنگرانداختن آن بهنام خدا است ،خداوند من آمرزنده
مهربان است (۴۱).كشتى در ميان موجى به بلندى كوه آنها را مىبرد .نوح پسرش را
كه در كنارى ايستاده بود صدا زد و گفت :پسرم با ما سوار شو و از بىايمانها
نباش (۴۲).پسرش گفت :به كوهى پناه مىبرم ،مرا از آب حفظ مىكند .نوح گفت:
امروز بهجز كسىكه خدا به او رحم كرده ،كسىكه انسان را از فرمان خدا حفظ كند
وجود ندارد .موج بين آنها قرار گرفت و پسرش غرق شد (۴۳).گفته شد :اى زمين
آبت را ببلع ،و اى آسمان نبار .آب فروكش كرد و كار تمام شد و كشتى بر كوه
جودى قرار گرفت و گفته شد :مردمى كه ظلم مىكنند )از رحمت خدا( دور باشند).
 (۴۴نوح خداوندش را صدا زد و گفت :خداوندا ،پسرم از خانواده من است و وعده
تو حق است و تو بهترين حكمكنندهاى(۴۵).

خدا گفت :اى نوح ،او از خانواده تو نيست ،او بدكار است ،بنابراين درباره
آنچه كه نمىدانى از من چيزى نخواه ،من به تو نصيحت مىكنم كه نادان نباش(۴۶).
نوح گفت :من از اينكه چيزى را كه نمىدانم از تو بخواهم به تو پناه مىبرم،
اگر مرا نيامرزى و به من رحم نكنى از زيانكاران خواهم بود (۴۷).گفته شد :اى
نوح ،با سلمتى و بركتهاى ما ،بر خودت و گروههايى كه با تو هستند ،پياده شو.
آنها امتهايى خواهند بود كه ايشان را بهرهمند مىكنيم و بعد از طرف ما عذاب
دردناكى به آنها خواهد رسيد (۴۸).اين از اخبار غيب است كه به تو وحى مىكنيم.
تو و قومت قبل از آن اطلع نداشتيد ،بنابراين صبر كن چون عاقبت به نفع افراد
پرهيزکار است (۴۹).به سوى قوم عاد برادرشان هود را فرستاديم .او گفت :اى قوم
من ،خدا را بندگى كنيد .معبودى )كسىكه در مقابل او احساس و ابراز كوچكى كنيد
و از دستورهاى او بدون چون و چرا پيروى كنيد( غير از او براى شما وجود
ندارد .شما دروغ سر هم مىكنيد )چون معبودى جز او وجود ندارد( (۵۰).اى قوم
من ،من براى هدايتكردن شما مزدى نمىخواهم .مزد من فقط بر عهده خدايى است كه
مرا آفريد .آيا نمىفهميد؟) (۵۱اى قوم من) ،بهخاطر گناهان گذشته خودتان( از
خداوندتان آمرزش بطلبيد و به اطاعت از دستور و نظر او برگرديد تا آسمان
باران زيادترى ببارد و نيروى شما را بيشتر كند و گناهكارانه از اين كار
روگردان نباشيد (۵۲).گفتند :اى هود ،دليل روشنى )معجزهاى( براى ما نياوردى،
ما با حرفهاى تو دست از خدايان خودمان برنمىداريم و حرفهاى تو را قبول
نداريم(۵۳).
ما فقط مىگوييم :بعضى از خدايان ما آسيبى به تو رساندهاند .هود گفت :من خدا
را شاهد مىگيرم و شما هم شاهد باشيد كه من از آنچه شريك او مىسازيد بركنار و
بيزارم (۵۴).هر نقشهاى كه داريد برايم بكشيد و به من مهلت ندهيد (۵۵).من به
خدايى كه صاحباختيار من و شماست توكل كردهام .هيچ جنبندهاى نيست مگر اينكه
زمامش به دست خداست .خداى من بر راه راست است (۵۶).اگر قبول نكنيد ،من
وظيفهاى را كه براى آن نزد شما فرستاده شدهام انجام دادهام و خداى من قوم
ديگرى را جانشين شما مىكند و شما ذرهاى به او ضرر نمىزنيد .خداى من حافظ هر
چيزى است (۵۷).چون فرمان ما صادر شد ،هود و كسانى را كه با او ايمان آورده
بودند به رحمت خودمان نجات داديم و آنها را از عذاب سخت رهانيديم (۵۸).اين
قوم عاد است كه منكر آيات خداوندشان شدند و از پيغمبران خدا اطاعت نكردند و
از فرمان هر مستبد ستيزهجويى پيروى كردند (۵۹).در اين دنيا و روز قيامت لعنت
به دنبال خود داشتند .بدانيد كه قوم عاد منكر خدايشان شدند ،و لعنت بر عاد،
قوم هود است (۶۰).براى قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم كه به آنها گفت:
اى قوم من ،خدا را بندگى كنيد ،معبودى غير از او براى شما نيست .او شما را
از زمين آفريد كه آن را آباد كنيد بنابراين از او طلب آمرزش كنيد و به سوى
او برگرديد ،چون خداوند من نزديك است و دعا را اجابت مىكند (۶۱).گفتند :اى
صالح ،قبل از اين به تو اميد داشتيم ،آيا ما را از عبادت آنچه پدرانمان
عبادت مىكنند نهى مىكنى؟ ما به اين چيزى كه ما را به آن دعوت مىكنى كامل شك
داريم(۶۲).
صالح گفت :اى قوم من ،اگر من بر دليل روشنى از خداوندم باشم و از لطف خودش
رحمتى به من كرده باشد ،چه مىگوييد؟ اگر نافرمانى او را بكنم ،چه كسى مرا در
مقابل خدا يارى مىكند؟ شما جز ضرر بر من نمىافزاييد (۶۳).اى قوم من ،اين شتر
ماده مال خداست .در آن نشانهاى براى شما وجود دارد .بگذاريد در زمين خدا
بچرد و آزارى به او نرسانيد ،چون )اگر آن را اذيت كنيد( به زودى دچار عذاب
خواهيد شد (۶۴).آنها شتر را كشتند .صالح به آنها گفت :سه روز در خانههاى خود
زندگى كنيد ،اين وعده دروغى نيست (۶۵).چون فرمان ما صادر شد ،به لطف خودمان
صالح و افرادى را كه با او ايمان آورده بودند از خوارى آن روز نجات داديم،
چون خداوند تو قوى و توانا است (۶۶).ستمكاران دچار صيحه )صداى رعدآسا( شدند
و صبحگاهان در خانههايشان از پا درآمدند (۶۷).مثل اينكه هرگز در آنجا
نبودهاند .بدانيد كه قوم ثمود منكر خداوندشان شدند .بدانيد كه قوم ثمود لعنت
شدند (۶۸).فرستادگان ما براى ابراهيم مژده آوردند و گفتند :سلم .ابراهيم
گفت :سلم .طولى نكشيد كه ابراهيم گوساله بريانى براى آنها آورد (۶۹).چون ديد
دستهاى آنها براى خوردن آن دراز نمىشود فكر كرد كه نظر خوبى ندارند و احساس
ترسى از آنها كرد .آنها گفتند :نترس ،ما به سوى قوم لوط فرستاده شدهايم(۷۰).

زن ابراهيم كه ايستاده بود خنديد .ما مژده اسحاق و بعد از او يعقوب را به او
داديم(۷۱).
گفت :واى بر من ،آيا من در حالىكه پيرم و شوهرم هم پير است بچهاى مىزايم؟
اين چيز عجيبى است (۷۲).آنها گفتند :آيا از كار خدا تعجب مىكنى؟ رحمت خدا و
بركاتش شامل حال خانواده شماست .براستى خدا ستوده و بزرگوار است (۷۳).وقتى
ترس ابراهيم از بين رفت و مژده به او رسيد ،با ما به بحثكردن درباره قوم لوط
پرداخت (۷۴).چون ابراهيم بردبار و دل رحم و بازگشتكننده بود (۷۵).گفتند :اى
ابراهيم ،از اين بگذر ،چون فرمان خداوندت صادر شده و عذاب حتمى كه ردشدنى
نيست براى آنها خواهد آمد (۷۶).چون فرستادگان ما پيش لوط آمدند ،براى آنها
ناراحت شد ،چون قدرت حمايت از آنها را نداشت .گفت :امروز روز سختى است(۷۷).
قوم او با سرعت به طرف او آمدند و قبل كارهاى زشت )همجنسبازى( مىكردند .لوط
به آنها گفت :اى قوم من ،اينها دختران من هستند ،آنها براى شما پاكتر هستند،
از خدا بترسيد و مرا پيش مهمانانم خوار نكنيد ،آيا مرد فهميدهاى در بين شما
نيست؟) (۷۸گفتند :مىدانى كه ما حقى در مورد دختران تو نداريم و مىدانى چه
مىخواهيم (۷۹).لوط گفت :كاش نيرويى در مقابل شما داشتم يا مىتوانستم به
تكيهگاه محكمى پناه ببرم (۸۰).مهمانان گفتند :اى لوط ،ما فرستادگان خداوند
تو هستيم ،آنها به تو دسترسى ندارند ،بنابراين خانوادهات را در پاسى از شب
حركت بده و كسى از شما به پشت سرش نگاه نكند ،مگر همسرت ،چون او به عذاب
آنها گرفتار مىشود .موعد آنها هم صبح است .آيا صبح نزديك نيست؟ )پس عجله
كن((۸۱).
چون فرمان ما صادر شد ،شهر را زير و رو كرديم و بر آنها پى در پى بارانى از
سنگهاى گلى بارانديم (۸۲).سنگهايى كه پيش خداوندت نشاندار بود .چنين عذابى
از ستمكاران دور نيست (۸۳).و به شهر مدين برادرشان شعيب را فرستاديم .شعيب
به آنها گفت :اى قوم من ،خدا را بندگى كنيد )بنده كسى جز خدا نباشيد(،
معبودى )كسىكه ليق آن باشد كه در مقابلش احساس و ابراز كوچكى كنيد و بدون
چون و چرا از دستورهايش اطاعت كنيد( جز او وجود ندارد .و از پيمانه و ترازو
كم نگذاريد .من وضع مالى شما را خوب مىبينم و براى شما از عذاب روزى كه همه
را دربرمىگيرد مىترسم (۸۴).اى قوم ،پيمانه و وزن را به عدالت كامل بدهيد و
از حق مردم چيزى كم نگذاريد و در زمين خرابكارى نكنيد (۸۵).اگر ايمان داشته
باشيد ،سود حللى كه خدا براى شما باقى مىگذارد برايتان بهتر است ،و من
نگهبان شما نيستم (۸۶).گفتند :اى شعيب ،آيا نمازت به تو دستور مىدهد كه ما
از آنچه پدرانمان مىپرستيدند دست برداريم؟ يا آنطور كه دلمان مىخواهد در
اموال خودمان دخل و تصرف نكنيم؟ تو آدم بردبار و فهميدهاى هستى) .اين حرفها
از تو بعيد است( (۸۷).شعيب گفت :نظر شما چيست و چه مىگوييد اگر من بر دليل
روشنى از خداوندم باشم و خدا رزق خوبى از جانب خودش روزى من ساخته باشد؟ من
نمىخواهم در آنچه شما را از آن نهى مىكنم با شما مخالفتى بكنم .من جز اصلح
چيزى نمىخواهم ،آن هم تا آنجا كه از دستم برآيد و موفقيت من در اين كار با
خدا است .بر او توكل كردهام و به سوى او برمىگردم(۸۸).
اى قوم من ،مخالفت با من شما را به كارى واندارد كه مثل مصيبتى كه به قوم
نوح و هود و صالح وارد شد به شما هم برسد .قوم لوط هم از شما چندان فاصلهاى
ندارند (۸۹).از خداوندتان )بهخاطر گناهان گذشته و بتپرستى خودتان( طلب آمرزش
كنيد و به اطاعت از او برگرديد ،چون خداوند من مهربان و دوستدار توبهكنندگان
است (۹۰).گفتند :اى شعيب ،مقدار زيادى از اين حرفهايى كه مىزنى نمىفهميم و
تو را در بين خود ضعيف مىبينيم ،اگر خانواده تو نبودند تو را سنگسار مىكرديم
و تو تسلطى بر ما ندارى (۹۱).شعيب گفت :آيا خانواده من پيش شما بيشتر از خدا
قدرت دارند كه خدا را پشت سر خود انداختهايد )توجهى به خدا نداريد(؟ خداوند
من از كارهايى كه مىكنيد اطلع كامل دارد (۹۲).اى قوم من ،هر كارى كه از
دستتان برمىآيد بكنيد ،من هم كار خودم را مىكنم و در آينده خواهيد دانست كه
عذابى كه خواركننده است سراغ چه كسى مىآيد و دروغگو كيست .شما انتظار بكشيد،
من هم با شما انتظار مىكشم (۹۳).چون فرمان ما صادر شد با رحمت خودمان شعيب و
كسانى را كه با او ايمان آورده بودند نجات داديم و صداى رعد شديدى كسانى را
كه ظلم مىكردند در بر گرفت و در خانههايشان از پا درآمدند (۹۴).مثل اينكه

اصل در آن نبودهاند .بدانيد مدين نابود شد ،همانگونه كه قوم ثمود نابود شد).
 (۹۵موسى را با آيات و دليل روشن پيش فرعون و سران قومش فرستاديم .سران قومش
از دستور فرعون پيروى كردند ،در صورتى كه دستور او درست نبود ۹۶).و (۹۷
روز قيامت جلوى قومش حركت مىكند و آنها را وارد آتش جهنم مىكند .جهنم جاى
بدى براى واردشوندگان آن مىباشد (۹۸).آنها در دنيا و روز قيامت لعنت )دور
بودن از رحمت خدا( را به دنبال خود دارند .بد چيزى به آنها داده شده(۹۹).
اين قسمتى از خبر مردم شهرها است كه داستان آن را براى تو مىگوييم .مقدارى
از آنها هنوز سرپا است و مقدارى از آنها ويران شده (۱۰۰).ما به آنها ظلم
نكرديم ولى آنها به خودشان ظلم كردند .و وقتى فرمان خداوندت صادر شد،
خدايانى كه به غير از خدا به كمك مىخواندند ،ذرهاى به كار آنها نيامدند و
چيزى غير از نابودى بر آنها نيفزودند (۱۰۱).مجازات خداوند تو وقتى كه
شهرهايى را كه ستمگر بودند دچار عذاب كرد به اين ترتيب بود .عذاب خدا بسيار
دردآور است (۱۰۲).در اين سرگذشتها براى كسىكه از عذاب آخرت مىترسد ،نشانهاى
وجود دارد .روز آخرت روزى است كه مردم در آن جمع مىشوند و روزى است ديدنى).
 (۱۰۳ما فقط آن را تا مدت محدودى عقب مىاندازيم (۱۰۴).وقتى آن روز بيايد،
هيچكس جز با اجازه خدا صحبت نمىكند .در آن روز عدهاى بدبختند و عدهاى
خوشبخت (۱۰۵).اما بدبختها در آتش هستند و در آن فرياد و ناله دارند (۱۰۶).تا
وقتى آسمانها و زمين باقى است در آن خواهند بود مگر تا آنجا كه خداوندت
بخواهد .چون خداوندت هر كارى كه بخواهد مىكند (۱۰۷).اما خوشبختها تا آسمانها
و زمين وجود دارد در بهشت باقى خواهند بود ،تا وقتى كه خداوندت بخواهد .بخشش
خداوندت قطعشدنى نيست(۱۰۸).
از آنچه اينها مىپرستند دچار ترديد نباش .آنها فقط چيزهايى را كه پدرانشان
قبل مىپرستيدند عبادت مىكنند .ما سهم ايشان را بدون نقص به آنها خواهيم داد.
) (۱۰۹به موسى كتاب داديم ،اما درباره آن اختلف بوجود آمد .اگر سخن قبلى
خداوندت نبود در ميان آنها قضاوت مىشد .آنها شديدا درباره آن دچار شك هستند.
) (۱۱۰خداوندت حتما جزاى اعمال آنها را به طور كامل به آنها خواهد داد .او
از آنچه مىكنند آگاه است (۱۱۱).همانطور كه به تو دستور داده شده ،خودت و
كسانىكه با تو توبه كردند استقامت داشته باشيد و طغيان نكنيد ،چون خدا از
كارهايى كه مىكنيد خبر دارد (۱۱۲).و تمايلى به افراد ظالم پيدا نكنيد ،چون
دچار آتش جهنم مىشويد و غير از خدا مددكارى براى شما وجود نخواهد داشت و به
شما كمكى نخواهد شد (۱۱۳).نماز را در دو طرف روز و پارهاى از شب برپا دار.
مسلما خوبىها ،بدىها را از بين مىبرد .اين تذكرى است براى افرادى كه تذكر را
مىپذيرند (۱۱۴).استقامت داشته باش ،چون خدا پاداش نيكوكاران را از بين
نمىبرد (۱۱۵).چرا در بين امتهايى گذشته ،بهجز عده محدودى كه ما نجاتشان
داديم ،افراد عاقلى نبودند كه مردم را از فساد در زمين نهى كنند؟ ستمكاران
دنبال بهرهورى از نعمتى كه به آنها داديم رفتند و گناهكار بودند(۱۱۶).
خداوند تو شهرهايى را كه مردم آن درستكار باشند ،از روى ظلم نابود نمىكند).
(۱۱۷
اگر خداوندت مىخواست مردم را امت واحدى مىكرد ولى آنها هميشه با هم اختلف
دارند (۱۱۸).مگر كسانىكه خداوندت به آنها لطف كرده باشد .و خدا مردم را براى
همان )مختلف بودن( آفريده است .سخن خداوندت قطعى است كه حتما جهنم را از
جنها و آدمها پر مىكنم (۱۱۹).از اخبار پيغمبران ،داستانهايى را براى تو نقل
مىكنيم كه دلت را با آن محكم كنيم .در اين داستانها حقيقت وجود دارد و پند و
تذكرى براى افراد باايمان است (۱۲۰).به افرادى كه ايمان ندارند بگو :تا آنجا
كه مىتوانيد عمل كنيد ،ما هم كار خود را مىكنيم (۱۲۱).و منتظر باشيد ،ما هم
ومنتظريم (۱۲۲).غيب آسمانها و زمين در اختيار خداست و تمام كارها به او
برگردانده مىشود ،بنابراين فقط او را بندگى كن )بنده و مطيع محض و بىچون و
چراى دستورهاى هيچكس جز او نباش( و بر او توكل كن .خداوندت از كارهايى كه
مىكنيد غافل نيست(۱۲۳).

سوره يوسف )(۱۲
مكى و شامل يكصد و يازده آيه

بهنام خداوند بخشنده مهربان
الر .اين آيات كتاب روشن است (۱).ما قرآن را به زبان عربى نازل كرديم تا آن
را بفهميد )چون زبان مردم عربى بود() (۲).اى پيغمبر (،ما با وحىكردن اين
قرآن به تو ،بهترين داستان را برايت نقل مىكنيم ،در صورتى كه قبل از آن
اطلعى نداشتى (۳).هنگامى كه يوسف به پدرش گفت :پدر ،من خواب ديدم كه يازده
ستاره و خورشيد و ماه به من سجده مىكردند(۴).
پدرش گفت :فرزندم ،خوابت را به برادرانت نگو چون نقشه بدى براى تو مىكشند،
چون شيطان دشمن آشكار انسان است (۵).خداوندت به اين ترتيب تو را برمىگزيند و
تعبير خواب را به تو ياد مىدهد و نعمتش را بر تو و خانواده يعقوب )پدرت(
تمام مىكند .همانطور كه قبل بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرده بود ،چون
خداوند تو دانا و حكيم است (۶).در داستان يوسف و برادرانش آياتى )نشانهها و
علماتى( براى سؤالكنندگان وجود دارد (۷).هنگامى كه برادرانش گفتند :يوسف و
برادرش )بنيامين( پيش پدرمان از ما محبوبتر هستند ،در صورتى كه ما افراد
نيرومندى هستيم .پدرمان كامل در اشتباه است (۸).يوسف را بكشيد يا در سرزمين
)ديگری( بياندازيد ،آن وقت توجه پدرتان كامل به شما خواهد بود و بعد از آن
آدمهاى درستكارى باشيد (۹).يكى از آنها )روبين پسر ارشد يعقوب( گفت :يوسف را
نكشيد) ،اگر مىخواهيد كارى بكنيد( او را در ته چاهى بياندازيد تا قافلهاى او
را پيدا كند )و با خود ببرد( (۱۰).برادران گفتند :پدر ،چرا درباره يوسف به
ما اطمينان ندارى؟ ما خيرخواه او هستيم (۱۱).فردا او را با ما بفرست تا در
چمن صحرا بگردد و بازى كند .ما از او محافظت مىكنيم (۱۲).يعقوب گفت :وقتى او
را ببريد من غمگين مىشوم و مىترسم كه شما از او غافل بشويد و گرگ او را
بخورد (۱۳).گفتند :اگر گرگ او را بخورد در حالىكه ما قدرتمند هستيم ،آن وقت
ما از زيانكاران خواهيم بود(۱۴).
چون او را بردند و )همعقيده( شدند كه او را به ته چاه بياندازند ،به يوسف
وحى كرديم كه آنها را به نتيجه اين كارشان آگاه خواهى كرد و آنها اين را
نمىدانند (۱۵).شب ،برادران در حالىكه گريه مىكردند پيش پدر آمدند(۱۶).
گفتند :پدر ما رفتيم كه با هم مسابقه بدهيم و يوسف را پيش اسبابهايمان
گذاشتيم و گرگ او را خورد .مىدانيم ،با وجودى كه راست مىگوييم ،حرف ما را
قبول نمىكنى (۱۷).پيراهن يوسف را آلوده با خون ساختگى پيش پدر آوردند .يعقوب
گفت :نفس شما كار زشتى را در نظرتان زيبا ساخته است ،پس غير از صبرى نيكو
چارهاى نيست و از خدا براى اين چيزى كه مىگوييد بايد كمك خواست )چون به خواب
يوسف ايمان داشت( (۱۸).قافلهاى آمد و مسؤول تهيه آب خود را فرستادند .او
دلوش را به چاه انداخت كه آب بكشد) ،چون متوجه يوسف شد( فرياد زد :مژده ،اين
يك پسر است .او را به عنوان كاليى پنهان كردند ،در صورتى كه خدا مىدانست چه
كار مىكنند (۱۹).يوسف را به قيمت كمى ،به چند درهم ،فروختند چون علقهاى به
يوسف نداشتند (۲۰).كسى از اهالى مصر كه او را خريده بود به زنش گفت :از او
خوب نگهدارى كن شايد براى ما مفيد باشد يا او را به فرزندى قبول كنيم .ما به
اين شكل يوسف را در زمين به قدرت رسانديم تا تعبير خواب را به او ياد دهيم.
خداوند بر كارش مسلط است ،ولى بيشتر مردم اين را نمىدانند (۲۱).چون يوسف به
حد رشد رسيد به او حكمت و دانش عطا كرديم .ما اينطور به نيكوكاران پاداش
مىدهيم(۲۲).
زنى كه يوسف در خانهاش بود خواست از او كامجويى كند ،لذا درها را بست و
گفت :بيا .يوسف گفت :به خدا پناه مىبرم كه صاحباختيار من است و منزلتى نيكو
به من عطا كرده ،او كسانى را كه ظلم مىكنند رستگار نمىكند (۲۳).همسر اربابش
قصد او را كرد .اگر يوسف برهان خداوندش را نديده بود او هم قصد وى را مىكرد.
ما به اين ترتيب بدى و بدكارى را از او برگردانديم ،چون او از بندگان مخلص
ما بود (۲۴).هر دو به طرف در دويدند )يوسف براى فرار و زن براى گرفتن او( و
پيراهن يوسف رااز پشت پاره کرد .دم در شوهر زن را يافتند .زن گفت :مجازات
كسىكه به زن تو نظر بد داشته باشد چه چيزى غير از زندان يا عذاب دردناك است؟
) (۲۵يوسف گفت :او مىخواست با من رابطه داشته باشد .شخصى از خانواده زن
شهادت داد كه اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد ،زن راست مىگويد و يوسف

دروغ مىگويد (۲۶).و اگر پيراهن او از پشت پاره شده باشد ،زن دروغ مىگويد و
يوسف راست مىگويد (۲۷).چون شوهر زن ديد كه پيراهن يوسف از پشت پاره شده گفت:
اين كار از نقشههاى فريبكارانه شما زنان است ،حقهبازىهاى شما بزرگ است(۲۸).
يوسف ،از اين پيشامد بگذر و اى زن ،بهخاطر گناهت از خدا طلب آمرزش كن ،چون
تو خطاكار بودهاى (۲۹).بعضى از زنان در شهر گفتند :زن عزيز مىخواسته از غلمش
كامجويى كند .عاشق غلمش شده ،ما او را كامل در گمراهى مىبينيم(۳۰).
چون زن عزيز حرف ايشان را شنيد ،كسى را پيش آنها فرستاد )دعوتشان كرد( و
براى آنها تكيهگاهى آماده كرد و به دست هر يك از آنها كاردى داد و به يوسف
گفت :پيش آنها برو .چون يوسف را ديدند در نظرشان بزرگ )بالتر از آنكه تصور
مىكردند( آمد و دستهايشان را بريدند و گفتند» :خدا پاك است« ،اين بشر نيست،
اين فرشته بزرگوارى است (۳۱).زن عزيز گفت :اين همان كسى است كه بهخاطر او
مرا ملمت مىكرديد .من از او كام خواستم ،ولى او خوددارى كرد .اگر آنچه رابه
او دستور مىدهم انجام ندهد ،زندانى و خوار خواهد گرديد (۳۲).يوسف گفت:
خداوندا ،من زندان را بيشتر از انجام كارى كه مرا به آن دعوت مىكنند ،دوست
دارم .اگر نقشه پليد آنها را از من دفع نكنى به اطاعت آنها كشيده مىشوم و از
نادانان خواهم بود (۳۳).خداوندش دعايش را اجابت كرد و نقشه آنها را دفع كرد،
چون او شنوا و دانا است (۳۴).بعد از اينكه دليل پاكدامنى يوسف براى آنها
آشكار شد ،تصميم گرفتند او را مدتى زندانى كنند (۳۵).با يوسف دو جوان وارد
زندان شدند .يكى از آنها گفت :من خواب ديدم كه شراب مىگيرم .ديگرى گفت :من
خواب ديدم كه نان روى سرم گذاشته و مىبرم و پرندگان از آن مىخورند .تأويل آن
را براى ما بگو ،زيرا تو را آدم نيكوكارى مىبينيم (۳۶).يوسف گفت :قبل از
اينكه غذاى روزانه شما را بياورند ،تأويل خواب شما را به شما مىگويم .اين
تأويل خواب از چيزهايى است كه خداوندم به من ياد داده .من دين كسانى را كه
به خدا ايمان ندارند و منكر آخرت هستند ترك كردهام(۳۷).
و از دين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى مىكنم .سزاوار ما نيست كه
چيزى را شريك خدا سازيم .اين از لطف خدا به ما و تمام مردم است ،ولى بيشتر
مردم سپاسگزارى نمىكنند (۳۸).اى دوستان همزندان من ،آيا اربابهاى مختلف
بهترند يا خداى واحد توانا؟) (۳۹شما اسمهايى را كه خودتان و پدرانتان
گذاشتهايد بندگى مىكنيد .خدا هيچ دليلى براى آن نازل نكرده .حكم فقط متعلق
به خداست ،امر كرده كه فقط او را بندگى كنيد )بنده و مطيع محض و بى چون و
چراى دستورهاى هيچكس غير از او نباشيد( .دين درست چنين دينى است ،ولى بيشتر
مردم اين را نمىدانند (۴۰).اى دوستان همزندان من ،يكى از شما به اربابش شراب
مىدهد ،اما ديگرى به دار زده مىشود و پرندگان گوشت سرش را مىخورند .حكم
درباره خوابى كه از من تعبيرش را خواستيد صادر شده (۴۱).يوسف به كسىكه اميد
نجاتش را داشت گفت كه پيش اربابت درباره من حرف بزن .اما شيطان ذكر يوسف را
پيش اربابش از خاطر او برد ،درنتيجه يوسف چند سال در زندان ماند (۴۲).پادشاه
)فرعون مصر( گفت :من هفت گاو چاق در خواب ديدم كه هفت گاو لغر آنها را
مىخورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشك ديدم .اى بزرگان قوم ،اگر تعبير خواب
را مىدانيد درباره خواب من نظر بدهيد(۴۳).
گفتند :خواب پريشان و پراكنده بوده و ما تعبير خوابهاى درهم و پريشان را
نمىدانيم (۴۴).يكى از آن دو همزندانى يوسف كه نجات يافته بود پس از مدتى
يوسف را به ياد آورد و گفت :من شما را از تأويل آن آگاه مىكنم ،مرا بفرستيد.
)) (۴۵پيش يوسف رفت و گفت (:يوسف ،اى مرد راستگو ،نظر خود را درباره هفت گاو
چاق كه هفت گاو لغر آنها را مىخورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشك به من
بگو تا من پيش مردم برگردم و آنها تعبير آن را بدانند (۴۶).يوسف گفت :هفت
سال پشت سر هم مطابق معمول مىكاريد و هر چه درو كرديد در خوشه باقى بگذاريد
بهجز مقدار كمى كه مىخوريد (۴۷).بعد از آن هفت سال سخت پيش مىآيد كه آنچه
براى آن سالها ذخيره كردهايد خواهيد خورد ،بهجز مقدارى كمى كه )براى كاشتن(
نگه مىداريد (۴۸).بعد از آن سالى مىرسد كه )باران مىبارد( و به داد مردم
مىرسد .در آن سال آب ميوهها را مىگيرند (۴۹).فرعون گفت :يوسف را پيش من
بياوريد .چون فرستاده فرعون پيش يوسف رفت ،يوسف به او گفت :پيش اربابت برگرد
و از او بپرس حال زنانى كه دستشان را بريدند چه بود؟ خداوند من از نقشههاى

آنها باخبر است (۵۰).فرعون )به زنان( گفت :وقتى از يوسف كام خواستيد چه شد؟
گفتند» :خدا پاك است« ،ما هيچ بدى از او سراغ نداريم .زن عزيز گفت :حال
حقيقت آشكار شد ،من از او كام خواستم و يوسف راست مىگويد (۵۱).يوسف گفت :اين
تقاضاى من )به بازجويى( براى اين بود كه شوهرش بداند كه من در غياب او به او
خيانت نكردهام و خدا نقشه خائنين را به نتيجه نمىرساند(۵۲).
من خودم را تبرئه نمىكنم ،چون طبيعت بشر به كارهاى بد امر مىكند ،مگر اينكه
خداوند من رحمى كند ،چون خداوند من آمرزنده مهربان است (۵۳).فرعون گفت :يوسف
را بياوريد تا از خواص خود گردانم .وقتى با يوسف حرف زد گفت :امروز پيش ما
ارجمند و امين هستى (۵۴).يوسف گفت :مرا سرپرست خزانههاى سرزمين مصر كن ،من
نگهبان دانايى هستم (۵۵).ما به اين ترتيب يوسف را در زمين به قدرت رسانديم
تا در هر جاى مصر كه بخواهد منزل كند .ما رحمت خود را به هر كس كه بخواهيم
مىرسانيم و پاداش افراد نيكوكار را ضايع نمىكنيم (۵۶).و پاداش آخرت براى
افراد باايمانى كه پرهيزکار باشند خيلى بهتر است (۵۷).برادران يوسف )در زمان
قحطى براى گرفتن گندم به مصر( آمدند و بر او وارد شدند .يوسف آنها را شناخت،
درصورتی که آنها او را نمىشناختند (۵۸).چون يوسف آنها را با بارشان مجهز
كرد ،به آنها گفت :برادرى از پدر خود داريد )نابرادريتان( او را پيش من
بياوريد ،آيا نمىبينيد كه من پيمانه را كامل مىدهم و من بهترين مهماندار
هستم؟) (۵۹اگر او را پيش من نياوريد ،پيش من پيمانهاى )گندمى( نداريد و به
من نزديك نشويد )پيش من نياييد( (۶۰).گفتند :او را از پدرش خواهيم خواست و
ما اينكار را مىكنيم (۶۱).يوسف به غلمانش گفت :سرمايههاى آنها را در بارشان
بگذاريد ،شايد وقتى پيش خانواده خود برگشتند متوجه آن بشوند و برگردند(۶۲).
چون پيش پدرشان برگشتند ،گفتند :پدر ،ديگر به ما گندم نمىدهند ،برادرمان را
با ما بفرست تا گندم بگيريم و ما از او محافظت مىكنيم(۶۳).
گفت :آيا به شما اطمينان كنم همانطور كه درباره برادرش قبل به شما اطمينان
كردم؟ خدا بهترين نگهبان و مهربانتر از همه مهربانها است (۶۴).چون بارهاى
خود را باز كردند ،سرمايه خود را در آن پيدا كردند كه به آنها برگردانده شده
بود .گفتند :پدر ،ديگر چه مىخواهيم ،اين پول ما است كه به ما برگردانده شده.
ما براى خانواده خود غذاى بيشترى تهيه مىكنيم و از برادرمان نگهدارى مىكنيم
و يك بار شتر هم اضافه مىگيريم .اين يك بار پيش آنها بار كمى است (۶۵).يعقوب
گفت :تا با قسم به خدا قول محكمى به من ندهيد كه او را پيش من برمىگردانيد
او را با شما نمىفرستم ،مگر در موردى كه از اراده شما خارج باشد .چون به او
قول دادند ،يعقوب گفت :خدا بر آنچه مىگوييم )بر اين پيمان( وكيل است(۶۶).
گفت :فرزندانم ،از يك دروازه وارد شهر نشويد و از درهاى مختلف وارد شويد ،من
در مقابل خدا )قضاى الهى( نمىتوانم كارى براى شما بكنم .حكم با خداست .بر او
توكل كردهام و توكلكنندگان بايد )فقط( به خدا توكل كنند (۶۷).وقتى از جايى
كه پدرشان به آنها دستور داده بود )از دروازههاى مختلف( وارد شدند ،ذرهاى به
درد آنها نخورد مگر اينكه نيازى كه يعقوب در دلش داشت برآورده شد .چون يعقوب
مطابق آنچه به او آموخته بوديم علمى داشت .ولى بيشتر افراد نمىدانند(۶۸).
وقتى بر يوسف وارد شدند ،يوسف برادرش را پيش خودش جا داد و به او گفت :من
برادرت هستم ،نسبت به آنچه آنها كردند ناراحت نباش(۶۹).
چون بارشان را آماده كرد ،پيمانه را در بار برادرش گذاشت ،بعد كسى داد زد
كه اى كاروانيان ،شما دزد هستيد (۷۰).برادران يوسف به طرف آنها برگشتند و
گفتند :چه چيزى گم كردهايد؟) (۷۱گفتند :ظرف فرمانروا را گم كردهايم ،هر كس
آن را بياورد يك بار شتر جايزه دارد و من ضامن آن هستم (۷۲).گفتند :به خدا
قسم که شما مىدانيد ما براى فسادكردن در مصر نيامدهايم و ما دزد نيستيم(۷۳).
گفتند :اگر دروغ بگوييد ،مجازات كسىكه دزدى كرده باشد چيست؟) (۷۴گفتند:
مجازات كسىكه جام فرمانروا در بارش پيدا شود ،بندهشدن خودش مىباشد ،ما
ستمكاران را اينطور مجازات مىكنيم (۷۵).پس قبل از اينكه بار برادرش
)بنيامين(را بازرسى كنند ،شروع به بازرسى بار آنها كردند و بعد آن را از بار
برادرش در آوردند .ما اينطور براى يوسف نقشه كشيديم .يوسف مطابق قانون
پادشاه مصر حق نداشت برادرش را بازداشت كند مگر اينكه خدا بخواهد .درجات
كسانى را كه بخواهيم بال مىبريم و بالتر از هر دانشمندى ،دانشمند ديگرى وجود

دارد (۷۶).گفتند :اگر او دزدى كرده ،برادرش هم قبل دزدى كرده بود .يوسف حرف
آنها را در دل خود نگه داشت و حرفى به آنها نزد و گفت :شما از او بدتريد،
خدا اين چيزى را كه مىگوييد بهتر مىداند (۷۷).گفتند :اى عزيز ،او پدر پير
بزرگى دارد ،يكى از ما را به جاى او بگير ،ما تو را از افراد نيكوكار
مىبينيم(۷۸).
گفت» :به خدا پناه مىبرم« كه بهجز دزدى كه كالى خود را پيش او پيدا كرديم،
كسى را بگيريم .اگر اينكار را بكنيم ستمكاريم (۷۹).چون از آن كار مأيوس شدند
به گوشهاى رفتند و با هم آهسته به صحبت پرداختند .برادر بزرگشان گفت :آيا
نمىدانيد كه پدرتان از شما قول محكمى با قيد قسم به خدا گرفته است؟ و
نمىدانيد قبل با يوسف چه كرديد؟ من هرگز از اين سرزمين خارج نمىشوم تا پدرم
به من اجازه دهد يا خدا درباره من حكم كند .او بهترين حكمكننده است (۸۰).پيش
پدرتان برگرديد بگوييد :پدر ،پسرت دزدى كرد و ما فقط در مورد چيزى كه
مىدانستيم شهادت داديم و ما از غيب خبر نداشتيم )نمىدانستيم چه مىشود((۸۱).
از مردم شهرى كه در آن بوديم و از قافلهاى كه با آن آمديم ،بپرس .ما راست
مىگوييم (۸۲).يعقوب به آنها گفت :نفس شما كار زشتى را در نظرتان خوب جلوهگر
ساخته ،جز صبرى نيكو چارهاى نيست .امكان دارد خدا همه آنها را با هم پيش من
بياورد ،چون خدا دانا و حكيم است (۸۳).و رويش را از آنها برگرداند و گفت:
افسوس بر يوسف .و چشمش از غصه سفيد شد ،در حالىكه غصهاش را پنهان مىكرد(۸۴).
گفتند :به خدا قسم که تو هميشه به ياد يوسف هستى تا مريض يا هلك شوى(۸۵).
يعقوب گفت :من غم و غصهام را فقط به خدا مىگويم و از طرف خدا چيزى مىدانم كه
شما نمىدانيد )مطابق خواب يوسف((۸۶).
فرزندانم ،برويد دنبال يوسف و برادرش بگرديد و از لطف خدا مأيوس نشويد ،چون
فقط افراد بىايمان از لطف خدا مأيوس مىشوند (۸۷).چون )رفتند و بر يوسف( وارد
شدند ،گفتند :اى عزيز ،به ما و خانواده ما آسيبى رسيده و سرمايه كمى
آوردهايم .پيمانه ما را كامل بده و به ما صدقه بده .خدا به كسانىكه صدقه
مىدهند پاداش مىدهد (۸۸).يوسف گفت :آيا دانستيد كه وقتى نادان بوديد به يوسف
و برادرش چه كرديد؟) (۸۹گفتند :آيا حقيقتا تو يوسف هستى؟ گفت :من يوسف هستم
و اين برادر من است ،خدا بر ما منت نهاده .مسلما كسىكه پرهيزکار باشد و صبر
كند ،خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمىكند (۹۰).گفتند :به خدا قسم که خدا تو
را بر ما برگزيده و ما خطاكار بوديم (۹۱).يوسف گفت :امروز سرزنشى بر شما روا
نيست .خدا شما را مىآمرزد ،او از همه مهربانها مهربانتر است (۹۲).اين پيراهن
مرا ببريد و به صورت پدرم بياندازيد ،بينا مىشود ،و همه خانواده خود را پيش
من بياوريد (۹۳).چون كاروان راه افتاد ،پدرشان گفت :اگر مرا به كمعقلى متهم
نكنيد ،من بوى يوسف را حس مىكنم (۹۴).گفتند :به خدا قسم تو هنوز در گمراهى
سابق خود هستى(۹۵).
چون مژدهرسان آمد و پيراهن را روى صورت او انداخت ،بينا شد .گفت :آيا به
شما نگفتم كه من از طرف خدا چيزى مىدانم كه شما نمىدانيد (۹۶).پسرانش گفتند:
پدر ،آمرزش گناههاى ما را از خدا بخواه ،ما خطاكار بوديم (۹۷).يعقوب گفت :از
خداوندم براى شما طلب آمرزش مىكنم ،چون او آمرزنده مهربان است (۹۸).چون
)همگى به مصر رفتند و( بر يوسف وارد شدند ،يوسف پدر و مادرش را پيش خود جا
داد و گفت :اگر خدا بخواهد با خاطرجمعى وارد مصر شويد (۹۹).و پدر و مادرش را
روى تخت برد و همگى در مقابلش به سجده افتادند .يوسف گفت :پدر ،اين تعبير
خوابى است كه قبل ديده بودم .خدا آن را محقق كرد .وقتى خدا مرا از زندان
بيرون آورد و شما را از صحرا پيش من آورد ،به من احسان كرد ،بعد از اينكه
شيطان بين من و برادرانم را به هم زد .خداوند من در مورد هر كارى كه بخواهد
بكند دقيق است ،چون او دانا و حكيم است )كارهايش از روى حكمت است((۱۰۰).
خداوندا ،به من فرمانروايى دادى و تعبير خواب را به من ياد دادى .اى
آفريننده آسمانها و زمين ،تو سرور من در دنيا و آخرت هستى .خداوندا ،مرا
مسلمان از دنيا ببر و مرا جزو افراد درستكار گردان (۱۰۱).اين از اخبار غيب
است كه به تو وحى مىكنيم .تو وقتى آنها تصميم مىگرفتند و نقشه مىكشيدند ،پيش
آنها نبودى (۱۰۲).بيشتر مردم ،هر قدر هم كه علقه زيادى داشته باشى ،ايمان
نخواهند آورد(۱۰۳).

تو براى رسالت خود از آنها مزدى نمىخواهى .اين قرآن فقط پند و تذكرى براى
جهانيان )كليه افراد بشر( مىباشد (۱۰۴).چه بسيار نشانههايى كه در آسمانها و
زمين وجود دارد كه مردم از كنار آن رد مىشوند و رويشان را برمىگردانند(۱۰۵).
بيشتر آنها در حالى به خدا ايمان مىآورند كه هنوز مشرك هستند (۱۰۶).آيا از
اينكه عذاب همهگيرى از جانب خدا سراغ آنها بيايد ،خاطرشان جمع است؟ يا از
اينكه قيامت در حالىكه توجهى به آن ندارند سراغ آنها بيايد خاطرشان جمع است؟
) (۱۰۷بگو :اين راه من است ،من و پيروانم مردم را با بينايى به سوى خدا
مىخوانيم .خدا پاك است و من از افراد مشرك نيستم (۱۰۸).ما قبل از تو فقط از
اهالى شهرها مردانى مىفرستاديم كه به آنها وحى مىكرديم .آيا در زمين گردش
نكردند تا ببينند عاقبت كار كسانىكه قبل از آنها بودند چه بود؟ مسلما خانه
آخرت براى افراد پرهيزکار بهتر است ،آيا نمىفهميد؟) (۱۰۹موقعى كه پيغمبران
دچار يأس شدند و فكر كردند كه به آنها دروغ گفته شده ،يارى ما براى آنها
رسيد و كسانى را كه مىخواستيم نجات يافتند .عذاب ما از گناهكاران برگردانده
نمىشود (۱۱۰).در داستان زندگى آنها عبرتى براى افراد خردمند وجود دارد.
اينها سخنى نيست كه سر هم شده باشد ،ولى تصديق كتابهاى قبلى )تورات و انجيل(
است و توضيح هر چيزى و براى افراد باايمان هدايت و رحمت است(۱۱۱).

سوره رعد )(۱۳
مكى و شامل چهل و سه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
المر .اين آيات قرآن است و قرآنى كه از خداوندت به تو نازل شده حق است ،ولى
بيشتر مردم ايمان نمىآورند (۱).خداست كه آسمانها را بدون ستونى كه ببينيد
برافراشت .بعد بر عرش قرار گرفت و خورشيد و ماه را مسخر كرد .هر كدام تا مدت
معلومى روان هستند .امور را تدبير مىكند .آيات را توضيح مىدهد ،شايد به
ديدار خداوندتان ايمان بياوريد (۲).اوست كه زمين را گسترش داد و در آن كوهها
و نهرها بوجود آورد و از انواع ميوهها دو جفت )نر و ماده( در آن قرار داد.
روز را با شب مىپوشاند .در اين كار آياتى )نشانهها و علمتهايى( براى افرادى
كه فكر مىكنند وجود دارد (۳).و در زمين قطعههايى كنار هم و باغهايى از انگور
و زراعت و خرما ،چه يك پايه و چه دو پايه ،وجود دارند كه با يك آب ،سيراب
مىشوند ،در صورتى كه از لحاظ ميوه و طعم بعضى را بر بعضى برترى مىدهيم .در
اينكار آياتى )نشانههايى( براى افرادى كه عقلشان را به كار مىبرند وجود
دارد (۴).اگر تعجب مىكنى ،تعجب در سخن آنها است كه مىگويند :آيا وقتى كه ما
خاك شديم دوباره )براى رسيدگى به حساب خودمان( زنده خواهيم شد؟ آنها كسانى
هستند كه منكر خداوندشان شدند و زنجير در گردنشان است .آنها اهل آتش جهنم
مىباشند و هميشه در آن خواهند بود(۵).
آنها پيش از رحمت ،سرعت در عذاب را از تو مىخواهند ،در صورتى كه قبل از
آنها عذابها بوده است .خداوند تو به مردم با وجود ظلم آنها آمرزش دارد و
خداوند تو يقينا مجازاتش سخت است (۶).منكران مىگويند :چرا نشانهاى )آيتى،
معجزهاى( از خداوندش بر او نازل نشده؟ تو فقط هشداردهنده هستى و هر قومى
راهنمايى دارد (۷).خدا مىداند هر مادهاى چه در شكم دارد و آنچه رحمها كم و
زياد مىكنند مىداند و هر چيزى پيش او به اندازه است (۸).او داناى غيب و
آشكار و بزرگ و بلندمرتبه است (۹).كسىكه سخن را پنهان كند يا آشكار كند،
براى خدا مساوى است .همينطور كسىكه خود را در شب پنهان مىكند و روز حركت
مىكند ،براى خدا مساوى است (۱۰).هر كسى تعقيبكنندگانى در جلو و پشت سر دارد
كه او را به امر خدا حفظ مىكنند .خدا وضع قومى را تغيير نمىدهد ،مگر اينكه
خود آن قوم آنچه مربوط به خودشان است )يعنى طرز فكر و گفتار و عملشان( را
عوض كنند .وقتى خدا بليى براى قومى بخواهد ،هيچكس و هيچ چيز جلوى آن را
نمىگيرد و هيچ كمككنندهاى غير از خدا براى آنها وجود ندارد (۱۱).اوست كه برق
را ،كه باعث ترس و اميد است ،به شما نشان مىدهد و ابرهاى سنگين را بوجود
مىآورد (۱۲).رعد به ستايش او و فرشتگان نيز از ترس خدا ،او را تسبيح
مىگويند .خدا صاعقهها را مىفرستد و به هر كسىكه بخواهد ،در حالىكه آنها
درباره خدا بحث و بگومگو مىكنند ،اصابت مىكند .مجازات خدا شديد است(۱۳).

دعوت حقيقى متعلق به خداست .كسانىكه غير او را به كمك مىخوانند ،ذرهاى از
دعاهايشان را اجابت نمىكنند .كار آنها شبيه كسى است كه كف دستش را باز و به
سوى آب دراز كند كه آب را به دهانش برساند ،در صورتى كه آب به دهانش نمىرسد.
دعاى افراد بىايمان كار بيهودهاى است (۱۴).تمام كسانىكه در آسمانها و زمين
هستند با سايههايشان ،باميل و بدون ميل ،صبح و شب براى خدا سجده مىكنند(۱۵).
بگو :صاحباختيار آسمانها و زمين كيست؟ بگو :خداست .بگو :آيا غير از خدا
اوليايى گرفتهايد كه نفع و ضررى براى خودشان هم ندارند؟ بگو :آيا كور و بينا
مساوى هستند؟ يا تاريكىها با نور مساوى است؟ يا براى خدا شريكانى قرار
دادهاند كه مثل خدا چيزى خلق كردهاند كه خلقتهايشان كار را بر آنها مشتبه
ساخته باشد؟ بگو :خدا خالق هر چيز است و او يكتا و توانا است (۱۶).باران را
از آسمان نازل كرد و درنتيجه رودخانهها به اندازه گنجايش خود روان شدند و
سيل كفهاى زيادى را با خود مىبرد و از آنچه براى به دست آوردن زينت يا كال
روى آتش ذوب مىكنند كفى مثل آن بوجود مىآيد .خدا اينطور مثال حق و باطل را
مىزند .اما كف از بين مىرود ،ولى آنچه به مردم فايده مىرساند )يعنى آب( در
زمين باقى مىماند .خدا اينطور مثلها را مىزند (۱۷).كسانىكه دعوت خداوندشان
را اجابت كردند ،پاداش خوبى دارند و كسانىكه اجابت نكردند ،اگر تمام چيزهايى
كه در زمين است و مثل آن را داشته باشند ،حتما آن را خواهند داد )تا عذاب
نشوند( .آنها حساب بدى دارند و جايشان جهنم است و جهنم جاى بدى است(۱۸).
آيا كسىكه مىداند قرآنى كه از طرف خداوندت به تو نازل شده حق است مثل كسى
است كه كور باشد؟ فقط عاقلن متوجه اين امر مىشوند (۱۹).افراد عاقلى كه به
عهد خدا وفا مىكنند و عهدشكنى نمىكنند (۲۰).افرادى كه آنچه را كه خدا به
پيونددادن آنها امر كرده ،به هم پيوند مىدهند و از خداوندشان مىترسند و از
حساب بد ترس دارند (۲۱).كسانىكه براى كسب رضاى خداوندشان صبر و استقامت
كردند و نماز را بر پا داشتند و از آنچه روزى ايشان ساختيم پنهان و آشكار
انفاق نمودند و بدى را با خوبى دفع كردند ،آنها خانه آخرت را دارند(۲۲).
بهشتهاى جاويدى كه خودشان و پدران و همسران و فرزندانشان كه صالح باشند وارد
آن مىشوند و فرشتگان از هر درى بر آنها وارد مىشوند) (۲۳).و به آنها
مىگويند( بهخاطر صبر و استقامتى كه داشتيد سلم بر شما .خانه آخرت خيلى خوب
است (۲۴).كسانىكه عهد خدا را ،بعد از اينكه عهد بستند ،مىشكنند و آنچه را كه
خدا به پيوند آن امر كرده ،پاره مىكنند و در زمين فساد مىكنند ،كسانى هستند
كه لعنت بر آنهاست )از رحمت دور هستند( و خانه بدى دارند (۲۵).خدا روزى را
براى هر كسىكه بخواهد توسعه مىدهد يا محدود مىكند .مردم به زندگى دنيا
دلخوشند ،در صورتى كه زندگى دنيا در مقابل آخرت متاعى بيش نيست (۲۶).منكران
مىگويند :چرا آيهاى )معجزهاى( از طرف خداوندش بر او نازل نشده؟ بگو :خدا هر
كس را كه بخواهد گمراه مىكند و هر كس را كه به سوى او برگردد ،هدايت مىكند).
 (۲۷افراد باايمان دلشان با ياد خدا آرامش پيدا مىكند .بدانيد كه با ياد خدا
دلها آرام مىگيرد(۲۸).
كسانىكه ايمان آوردند و عمل شايسته كردند سرانجام خوبى دارند (۲۹).اينطور
تو را بين عدهاى فرستاديم كه قبل از آنها امتهاى ديگرى از دنيا رفتند ،تا
آنچه را به تو وحى مىكنيم برای آنها بخوانى ،در صورتى كه آنها منكر خداوند
رحمان هستند .بگو :او خداوند من است ،معبودى غير از خدا وجود ندارد ،بر او
توكل كردهام و بازگشت من به سوى او است (۳۰).اگر بهوسيله قرآن كوهها راه
مىافتادند يا زمين با آن تكهتكه مىشد يا بهوسيله آن مردگان صحبت مىكردند
)باز كافران ايمان نمىآوردند( .كار تماما به دست خداست .آيا افراد باايمان
از اينكه اگر خدا مىخواست تمام مردم را هدايت مىكرد مأيوس نشدهاند؟ هميشه به
كافران بهخاطر كارى كه مىكنند بلى در هم كوبندهاى مىرسد يا نزديك خانههايشان
)بل( فرود مىآيد ،تا موقعى كه عذابى كه خدا به آنها وعده داده بيايد .خدا
خلف وعده نمىكند (۳۱).پيغمبران قبل از تو را هم مسخره كردند .من به كافران
مهلت دادم ،بعد آنها را دچار عذاب ساختم .عذاب من چطور بود؟) (۳۲آيا كسى
مراقب كارهايى كه هر كس مىكند ،هست؟ براى خدا شريكانى ساختند .بگو :آنها را
)شريك خدا( بناميد ،آيا خدا را از آنچه در زمين است و نمىداند آگاه مىكنيد؟
يا سخنانى ظاهرى )غيرواقعى( مىگوييد؟ حقيقت اين است كه براى افراد بىايمان

نقشههايى كه كشيدهاند جلوه دارد و آنها را از شناختن راه صحيح باز داشتهاند.
كسى را كه خدا گمراه كند راهنمايى براى او وجود ندارد (۳۳).آنها در زندگانى
دنيا عذاب دارند و مطمئنا عذاب آخرت سختتر است .و كسى را ندارند كه آنها را
از عذاب خدا حفظ كند(۳۴).
وصف بهشتى كه به افراد باتقوى وعده داده شده)اين است که( ،نهرها در آن جارى
است و ميوهها و سايهاش هميشگى است ،اين عاقبت كسانى است كه تقوى داشتند و
عاقبت منكران آتش جهنم است (۳۵).كسانىكه به آنها كتاب دادهايم از آنچه به تو
نازل شده خوشحال مىشوند و عدهاى از گروهها منكر قسمتى از آن هستند .بگو :به
من دستور داده شده كه خدا را بندگى )اطاعت محض( كنم و چيزى را شريك او
نسازم .من مردم را به او دعوت مىكنم و بازگشت همه پيش اوست (۳۶).بدينترتيب
ما قرآن را فرمانى به زبان عربى نازل كرديم .اگر بعد از اينكه علم براى تو
حاصل شد از دلخواه آنان پيروى كنى ،هيچ ياور و نگهدارندهاى براى تو در مقابل
خدا وجود ندارد (۳۷).قبل از تو پيغمبرانى فرستاديم و برايشان زن و فرزند
قرار داديم)پيغمبران هم مثل بقيه غريزه جنسى داشتند( .هيچ پيغمبرى
نمىتوانسته معجزهاى بدون اجازه خدا بياورد .براى هر مهلتى نوشتهاى وجود
دارد (۳۸).خدا هر چه را بخواهد محو يا ثابت مىكند و اصل كتاب پيش خدا است).
 (۳۹يا قسمتى از عذابى را كه به آنها وعده دادهايم به تو نشان مىدهيم يا قبل
از آن تو را از دنيا مىبريم .بنابراين وظيفه تو فقط رساندن پيام است و
رسيدگى به حساب آنهابه عهده ما است (۴۰).آيا نديدند كه ما سراغ زمين مىآييم
و از اطراف آن كم مىكنيم؟ خدا حكم مىكند و چيزى حكم او را عقب نمىاندازد .او
به سرعت حسابرسى مىكند (۴۱).كسانىكه قبل از آنها بودند نيز نقشه كشيدند.
تمام نقشهها مال خداست .مىداند هر كسى چه كارى مىكند .منكران خواهند دانست
كه خانه آخرت مال كيست(۴۲).
منكران مىگويند :تو فرستاده خدا نيستى .بگو :خدا و كسىكه اطلعى از كتاب
الهى دارد بين من و شما براى شهادت كافى است(۴۳).

سوره ابراهيم )(۱۴
مكى و شامل پنجاه و دو آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
الر .قرآن كتابى است كه ما آن را به تو نازل كرديم تا مردم را به اجازه
خداوندشان از تاريكىها خارج كرده و به نور و راه خداوند تواناى ستوده هدايت
كنى (۱).خدايى كه هر چه در آسمانها و زمين است مال اوست .واى بر منكران از
عذاب سخت (۲).منكرانى كه دنيا را بر آخرت ترجيح مىدهند و مردم را از راه خدا
باز مىدارند و انحراف آن را مىخواهند سخت در گمراهى هستند (۳).هيچ پيغمبرى
نفرستاديم مگر به زبان قومش ،براى اينكه پيام خدا را براى آنها بيان كند.
خدا هر كس را كه بخواهد گمراه مىكند و هر كس را كه بخواهد هدايت مىكند و او
تواناى حكيم است (۴).موسى را با معجزات )آيات( خودمان فرستاديم كه قومت را
از تاريكىها خارج كن و به سوى نور ببر و روزهاى خدا را به آنها يادآورى كن.
در اين كار نشانههايى براى هر فرد بااستقامت و سپاسگزار وجود دارد(۵).
هنگامى كه موسى به قومش گفت :نعمت خدا را بر خودتان بياد آوريد آن وقتى كه
شما را از فرعونيان نجات داد .فرعونيانى كه سختترين عذاب را نسبت به شما روا
مىداشتند ،پسران شما را مىكشتند و زنان شما را زنده مىگذاشتند .در اين كار
امتحان بزرگى از طرف خداوندتان وجود داشت (۶).آن وقت خداوندتان اعلم كرد كه
اگر سپاسگزارى كنيد ،تعداد و نعمت شما را زياد مىكنم و اگر ناشكرى كنيد
بدانيد که عذاب من شديد است (۷).و موسى گفت :اگر شما و تمام كسانىكه در زمين
هستند كافر شويد ،باز هم خدا بىنياز و ستوده است (۸).آيا خبر كسانىكه قبل از
شما بودند ،قوم نوح و عاد و ثمود و كسانىكه بعد از آنها بودند به شما
نرسيده؟ كسى جز خدا از آنها اطلع ندارد .پيغمبرانشان دليلهاى روشن براى آنها
آوردند ولى آنها )به علمت پوزخند( دستهايشان را به طرف دهانشان بردند و
گفتند :ما مأموريتى را كه شما براى آن فرستاده شدهايد ،قبول نداريم و ما از

چيزى كه ما را به آن دعوت مىكنيد شديدا در ترديد هستيم (۹).پيغمبرانشان
گفتند :آيا در وجود خدا كه آفريننده آسمانها و زمين است شكى وجود دارد؟ خدا
شما را دعوت مىكند تا گناهان شما را بيامرزد و تا زمان معينى مرگ شما را عقب
بياندازد .گفتند :شما افرادى مثل ما هستيد .مىخواهيد ما را از پرستش آنچه
پدرانمان مىپرستيدند باز داريد؟ لذا دليل روشنى )معجزهاى( بياوريد(۱۰).
پيغمبرانشان به آنها گفتندکه ما فقط آدمهايى مثل شما هستيم ،ولى خدا بر هر
كس از بندگانش كه بخواهد منت مىگذارد ،سزاوار ما نيست كه بدون اجازه خدا
براى شما معجزهاى بياوريم .افراد باايمان بايد فقط به خدا توكل كنند(۱۱).
چرا ما به خدا توكل نكنيم ،در صورتى كه خدا راههاى ما را به ما نشان داده
است .ما بر اذيتى كه به ما مىكنيد صبر مىكنيم .توكلكنندگان بايد فقط به خدا
توكل كنند (۱۲).كافران به پيغمبرانشان گفتند :شما را از سرزمين خودمان بيرون
مىكنيم يا به آيين ما برمىگرديد .درنتيجه خداوندشان به پيغمبران وحى كرد كه
كسانى را كه ظلم مىكنند حتما هلك مىكنيم (۱۳).و شما را بعد از نابودى آنان
در زمين سكونت مىدهيم .اين كار براى كسانى است كه از مقام من بترسند و از
تهديد من هراس داشته باشند (۱۴).پيامبران از خدا طلب فتح كردند و هر زورگويى
كه با وجود شناختن حقيقت با آن مخالفت كرد ،نااميد شد و زيان كرد (۱۵).جهنم
پيش روى او است و آب چركين به او نوشانده مىشود (۱۶).آن را جرعهجرعه مىخورد
و آسان فرو نمىبرد .مرگ از هر جا به طرف او مىآيد ،اما مردنى در كار نيست و
پشت آن عذاب سختى دارد (۱۷).كار كسانىكه منكر خداوندشان شدند شبيه خاكسترى
است كه در روزى طوفانى باد تندى به آن بوزد .قادر به بهره بردن از كارى كه
كردهاند نيستند .اين گمراهى زيادى است(۱۸).
آيا نديدى كه خدا آسمانها و زمين را به حق آفريد؟ اگر بخواهد شما را مىبرد
و خلق جديدى مىآورد (۱۹).و اين كار براى خدا مشكل نيست (۲۰).در قيامت همه در
مقابل خدا ظاهر مىشوند .افراد ضعيف به كسانىكه خود را بزرگ مىپنداشتند
مىگويند :ما پيرو شما بوديم ،آيا شما چيزى از عذاب خدا را از ما دور مىكنيد؟
آنها مىگويند :اگر خدا ما را هدايت كرده بود ،مسلما شما را هدايت مىكرديم.
براى ما مساوى است چه بىتابى كنيم ،چه صبر نماييم ،راه فرارى براى ما وجود
ندارد (۲۱).چون كار تمام شد شيطان گفت :خدا وعده درستى به شما داد و من به
شما وعده دادم و خلف كردم .من بر شما تسلطى نداشتم جز اينكه از شما دعوت
كردم و شما آن را قبول كرديد .بنابراين مرا ملمت نكنيد و خودتان را ملمت
كنيد .من فريادرس شما نيستم و شما هم فريادرس من نيستيد .من اين را كه قبل
مرا شريك خدا مىساختيد قبول ندارم .افراد ظالم عذاب دردناكى دارند(۲۲).
كسانى را كه ايمان آوردند و كار درست و صحيح كردند ،وارد بهشتهايى مىكنند كه
در آنها نهرها جارى است و با اجازه خداوندشان هميشه در آن خواهند بود.
خوشآمدشان در آن سلم است (۲۳).آيا نديدى خدا چه مثلى زد؟ كلم پاك مثل درخت
پاك است كه ريشه آن ثابت و شاخه آن در آسمان است(۲۴).
ميوههايش را به اذن خداوندش هر زمان مىدهد .خدا براى مردم مثل مىزند شايد
آنها متوجه شوند (۲۵).وضع كلم ناپاك مثل درخت ناپاكى است كه از زمين كنده
شده و قرارى نداشته باشد (۲۶).خدا مؤمنان را با سخن استوار در دنيا و آخرت
پايدار مىنمايد و كسانى را كه ظلم مىكنند گمراه مىكند .خدا هر كارى كه
بخواهد مىكند (۲۷).آيا كسانىكه نعمت خدا را به كفر تبديل كردند نديدى كه
قومشان را به خانه هلكت وارد كردند؟) (۲۸وارد جهنم مىشوند .جهنم جاى بدى
است (۲۹).مانندهايى براى خدا قرار دادند تا مردم را از راه خدا منحرف كنند.
بگو :از دنيا بهرهمند شويد ،بازگشت شما به آتش جهنم است (۳۰).به بندگان من
كه ايمان آوردهاند بگو كه نماز را به پا دارند و از آنچه روزى ايشان
ساختهايم پنهان و آشكارا انفاق كنند ،قبل از اينكه روزى برسد كه در آن خريد
و فروش و دوستى وجود ندارد (۳۱).خداست كه آسمانها و زمين را خلق كرد و باران
را از آسمان نازل كرد و بهوسيله آن از ميوهها خوراك شما را بيرون آورد و
كشتى را مسخر شما ساخت تا به فرمان او در دريا حركت كند و نهرها را مسخر شما
ساخت (۳۲).و خورشيد و ماه را كه پيوسته در گردشند مسخر شما كرد و شب و روز
را نيز مسخر شما ساخت(۳۳).

خدا به شما هر چه از او خواستهايد داده است .اگر بخواهيد نعمتهاى خدا را
بشماريد نمىتوانيد حساب آن را داشته باشيد .براستى انسان ظالم و قدرنشناس
است (۳۴).وقتى را يادآورى كن كه ابراهيم گفت :خداوندا ،اين سرزمين را امن
ساز و من و فرزندانم را از بندگى بتها بركنار دار (۳۵).خداوندا ،آنها عده
زيادى از مردم را گمراه كردهاند .هر كس از من پيروى كند ،از من است و كسىكه
از من اطاعت نكرد )حسابش با توست( .تو آمرزنده مهربانى (۳۶).خداوندا ،من
بعضى از فرزندانم را براى اينكه نماز را به پا دارند در دشتى كه زراعت ندارد
كنار خانه محترم تو ساكن ساختم ،پس دلهاى مردم را به آنها متمايل ساز و از
ميوهها و محصولت روزى آنها ساز ،تا سپاسگزارى كنند (۳۷).خداوندا ،تو هر چه
را پنهان سازيم يا آشكار نماييم مىدانى .چيزى از آنچه در زمين و آسمان است
بر خدا پوشيده نيست (۳۸).ستايش اختصاص به خدا دارد كه در سن پيرى اسماعيل و
اسحاق را به من داد ،چون خداوند من دعا را مىشنود (۳۹).خداوندا ،من و
فرزندان مرا برپادارندگان نماز گردان .خداوندا ،دعايم را بپذير(۴۰).
خداوندا ،روزى كه حساب بر پا مىشود )روز قيامت( ،من و پدر و مادرم و افراد
باايمان را بيامرز (۴۱).خيال نكن كه خدا از آنچه ظالمها مىكنند غافل است.
خدا مجازات آنها را براى روزى كه چشمها در آن خيره مىماند عقب مىاندازد(۴۲).
با سرعت سرشان را بلند مىكنند .چشم به هم نمىزنند و دلشان خالى است(۴۳).
مردم را از روزى كه عذاب به سراغشان مىآيد بترسان .ستمكاران مىگويند:
خداوندا ،عذاب ما را براى مدت كمى عقب بيانداز تا دعوت تو را اجابت و از
پيغمبران پيروى كنيم .آيا قبل قسم نمىخورديد كه شما از بين نمىرويد؟) (۴۴در
صورتى كه شما در خانههاى افرادى كه به خود ستم كردند ساكن شديد و براى شما
روشن شده كه با آنها چه كرديم .براى شما مثلهايى زديم (۴۵).نقشهها كشيدند.
نقشههايى كه كشيدند پيش خدا هست )خدا مىداند( ،اگر چه از نقشههاى آنها كوهها
از بين برود (۴۶).خيال نكن كه خدا برخلف وعدهاى كه به پيغمبرانش داده عمل
مىكند .چون خدا مسلط و انتقامگير است (۴۷).روزى كه زمين و آسمانها تبديل به
زمين و آسمان ديگرى شود و همه در مقابل خداى يگانه قهار حاضر شوند (۴۸).در
آن روز گناهكاران را مىبينى كه در زنجيرها به هم بسته شدهاند (۴۹).لباسشان
از قطران)قير يا فلز مذاب( است و آتش صورتشان را فرا گرفته است (۵۰).براى
اينكه خدا جزاى هر كس را مطابق كارى كه كرده مىدهد .چون خدا خيلى زود
حسابرسى مىكند (۵۱).اين ابلغى )اعلمى( براى مردم است تا بهوسيله آن )از
عاقبت كار بدشان( ترسانده شوند و بدانند كه خدا معبود يگانه است )کسی كه
انسان در مقابلش احساس و ابراز كوچكى كند و بدون چون و چرا از آنچه گفت
اطاعت كند غير از خدا وجود ندارد( .و براى اينكه افراد عاقل متوجه شوند(۵۲).

سوره حججر )(۱۵
مكى و شامل نود و نه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
الر .اين آيات كتاب و قرآن روشن و روشنكننده است (۱).بسا افراد كافر كه
دوست دارند كاش مسلمان بودند (۲).بگذار آنها بخورند و بهرهمند شوند و آرزو
آنها را سرگرم كند .بزودى خواهند دانست (۳).هيچ شهرى را هلك نكرديم مگر
اينكه مهلت معينى داشت (۴).هيچ امتى از مهلتى كه به آنها داده شده نه جلو
مىافتد نه عقب (۵).گفتند :اى كسىكه قرآن بر او نازل شده ،تو ديوانهاى(۶).
اگر راست مىگويى چرا فرشتهها را براى ما نمىآورى؟) (۷ما فرشتگان را جز به حق
نمىفرستيم و آن وقت مهلتى به آنها داده نمىشود (۸).ما قرآن را نازل كرديم و
خودمان حافظ آن هستيم (۹).براى گروههاى قبل از تو نيز پيغمبرانى فرستاديم).
 (۱۰هر پيغمبرى را كه براى آنها آمد مسخره كردند (۱۱).به اين طرز ما آن را
در دل گناهكاران بوجود مىآوريم (۱۲).كه به رسالت پيغمبران و وحى ايمان
نمىآورند .روش گذشتگان هم همينطور بوده است (۱۳).اگر درى از آسمان براى آنها
باز كنيم و همواره در آن بال روند (۱۴)،باز مىگويند :ما چشمبندى شدهايم،
بلكه ما را سحر كردهاند(۱۵).

ما در آسمانها برجهايى قرار داديم و آن را براى بينندگان زينت داديم (۱۶).و
آن را از هر شيطان راندهشدهاى حفظ كرديم (۱۷).مگر كسىكه دزديده گوش دهد كه
شهاب روشنى او را دنبال مىكند (۱۸).زمين را گسترش داديم و در آن كوههاى عظيم
و استوارى افكنديم و در آن هر چيز موزونى رويانديم (۱۹).و در آن براى شما و
كسانىكه خوراك آنها بر عهده شما نيست وسيله زندگى قرار داديم (۲۰).خزائن هر
چيزى به دست ما است و آن را به اندازه معين نازل مىكنيم (۲۱).بادهاى
باروركننده را فرستاديم و از آسمان آب نازل كرديم كه شما را با آن سيراب
مىكنيم .شما خزانهدار آن نيستيد (۲۲).ما زنده مىكنيم و مىميرانيم و وارث همه
هستيم (۲۳).ما گذشتگان شما را شناختهايم و آيندگان را هم مىشناسيم(۲۴).
خداوند تو آنها را جمع مىكند ،چون او حكيم و دانا است (۲۵).انسان را از گلى
خشك ،از لجن بدبو آفريديم (۲۶).و پيش از آن جن را از آتش سوزان بىدود
آفريديم (۲۷).وقتى را ياد كن كه خداوند تو به فرشتگان گفت :من بشرى از گل
خشكيده ،از لجن متعفن مىآفرينم (۲۸).هنگامى كه او را ساختم و از روحم در او
دميدم در مقابلش به سجده درآييد (۲۹).فرشتگان همگى سجده كردند (۳۰).غير از
ابليس كه از اينكه جزو سجدهكنندگان باشد خوددارى كرد(۳۱).
خدا گفت :اى ابليس ،چرا از سجدهكنندگان نيستى؟) (۳۲شيطان گفت :من كسى نيستم
كه به بشرى كه از گل خشك ،از لجن بدبو آفريدى سجده بكنم (۳۳).خدا گفت :از
اينجا بيرون برو ،تو رانده شدهاى (۳۴).و تا روز جزا لعنت بر تو است(۳۵).
شيطان گفت :خدايا ،تا روزى كه برانگيخته مىشوند به من مهلت بده (۳۶).خدا
گفت :تا وقت معلوم به تو مهلت داده شد ۳۷).و  (۳۸شيطان گفت :خداوندا ،بهخاطر
اينكه مرا گمراه كردى ،كارهاى زشت را برای آنها در زمين زيباجلوه مىدهم و
همه آنها را گمراه مىكنم (۳۹).بهجز بندگان خالص تو را (۴۰).خدا گفت :اين راه
راستى است كه بر عهده )يا به سوى( من است (۴۱).تو بر بندگان من تسلط ندارى،
مگر بر گمراهانى كه از تو پيروى مىكنند (۴۲).جهنم وعدهگاه همه آنها است(۴۳).
جهنم هفت در دارد و هر درى سهم معينى از آنها دارد (۴۴).افراد پرهيزکار در
بهشتها و در كنار چشمهسارها هستند (۴۵).به آنان گفته مىشود :با سلمت و ايمنى
وارد آن شويد (۴۶).و هر كينهاى كه در سينه دارند از آنها جدا مىكنيم .برادر
يكديگرند و بر تختها مقابل هم مىنشينند (۴۷).در آنجا رنجى به آنها نمىرسد و
از آن بيرون رانده نمىشوند (۴۸).به بندگان من خبر بده كه من آمرزنده
مهربانم (۴۹).و عذاب من عذاب پردردى است (۵۰).به آنها درباره مهمانان
ابراهيم خبر بده(۵۱).
وقتى بر ابراهيم وارد شدند و سلم گفتند ،ابراهيم گفت :ما از شما مىترسيم).
 (۵۲آنها گفتند :نترس ،ما مژده پسرى دانا را به تو مىدهيم (۵۳).ابراهيم گفت:
آيا در حالىكه من پير شدهام به من مژده مىدهيد؟ شما به چه چيزى مژده مىدهيد؟
) (۵۴گفتند :ما به حق به تو مژده مىدهيم .از افراد نااميد نباش (۵۵).ابراهيم
گفت :چه كسى غير از افراد گمراه از رحمت خداوندش نااميد مىشود؟) (۵۶ابراهيم
گفت :كار شما چيست؟) (۵۷گفتند :ما براى عذاب قوم گناهكار فرستاده شدهايم).
 (۵۸بهجز خانواده لوط كه ما همه آنها را نجات مىدهيم (۵۹).غير از زن او كه
مقدر كرديم از باقيماندگان باشد (۶۰).وقتى فرستادگان پيش خانواده لوط آمدند.
) (۶۱لوط به آنها گفت :شما افراد ناشناسى هستيد (۶۲).گفتند :ما همان عذابى
را كه در آن شك مىكنند آوردهايم (۶۳).و حقيقت را براى تو آوردهايم و ما راست
مىگوييم (۶۴).قسمتى از شب گذشته خانوادهات را حركت بده و خودت دنبال آنها
برو .هيچكدام شما به پشت سرش نگاه نكند و به هر جا كه به شما دستور داده
مىشود برويد (۶۵).و به لوط گفتيم :دنباله اين قوم صبح فردا قطع مىشود )همه
از بين مىروند( (۶۶).اهل شهر با خوشحالى آمدند (۶۷).لوط به آنها گفت :اينها
مهمان من هستند ،آبروى مرا نريزيد (۶۸)،از عذاب خدا بترسيد و مرا خوار
نسازيد (۶۹).گفتند :آيا ما تو را از مهمانكردن افراد منع نكرديم؟)(۷۰
لوط گفت :اگر مىخواهيد كارى بكنيد اينها دختران من هستند (۷۱).به جان تو
قسم كه آنها در مستى شهواتشان سرگردان بودند (۷۲).صبح موقع طلوع آفتاب صداى
بسيار شديدى آنها را در خود گرفت (۷۳).و شهر را زير و رو كرديم و بارانى از
سنگهاى گلين بر آنها بارانديم (۷۴).در اينكار آياتى )نشانههايى( براى افراد
باهوش وجود دارد (۷۵).آثار آن شهر هنوز در سر راه پابرجا است (۷۶).در اينكار

آياتى براى افراد باايمان وجود دارد (۷۷).اهل »ايكه« )قوم شعيب( هم ستمكار
بودند (۷۸).بنابراين ما از آنها انتقام گرفتيم و بقاياى آن دو شهر سر راه
آشكار است (۷۹).اهل »حجر« )قوم ثمود( هم منكر پيغمبران شدند (۸۰).ما آيات
خود را به آنها داديم ولى آنها آن را قبول نكردند (۸۱).آنها براى خود از
كوهها خانههايى مىتراشيدند كه ايمن باشند (۸۲).صبح صداى رعد شديدى آنها را
در بر گرفت (۸۳).كارهايى كه كرده بودند به دردشان نخورد (۸۴).ما آسمانها و
زمين و آنچه بين آنها است به حق آفريديم .قيامت حتما خواهد آمد .از آنها به
خوبى درگذر (۸۵).چون خداوند تو آفريننده دانا است (۸۶).به تو هفت تا دوتايى
و قرآن بزرگ را داديم (۸۷).و به آنچه به گروههايى از كافران دادهايم چشم
مدوز و به حال آنها غصه نخور و بال خود را براى افراد باايمان بگستران(۸۸).
و بگو :من ترساننده آشكار هستم (۸۹).ترساننده از عذابى مثل آنچه بر
قسمتكنندگان نازل كرديم(۹۰).
آنهايى كه قرآن را جزءجزء كردند )به قسمتى از آن عمل مىكردند( (۹۱).به
خداوندت قسم كه از همه آنها درباره كارى كه مىكردند بازخواست مىكنيم ۹۲).و
 (۹۳آنچه را به تو دستور داده مىشود آشكار كن و از مشركين اعراض كن (۹۴).ما
تو را از شر مسخرهكنندگان حفظ مىكنيم (۹۵).آنهايى كه با خدا معبود ديگرى
قرار مىدهند .نتيجه اين كار را خواهند دانست (۹۶).ما مىدانيم چيزهايى كه
مىگويند تو را دلتنگ مىسازد (۹۷).پس با ستايش خداوندت او را تسبيح كن و از
سجدهكنندگان باش (۹۸).خداوندت را بندگى كن )بنده كسى جز خدا نباش( تا يقين
سراغت آيد(۹۹).

سوره نحل )(۱۶
مكى و شامل يكصد و بيست و هشت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
فرمان خدا آمد بنابراين عجلهاى براى آن نكنيد .خدا پاك و بالتر از چيزهايى
است كه شريك او مىسازند (۱).خدا فرشتگان را با روح به فرمان خودش بر هر كس
از بندگانش كه بخواهد نازل مىكند كه هشدار دهيد كه معبودى )كسىكه بنده و
مطيع محض و بىچون و چراى دستورهاى او باشيد( بهجز من وجود ندارد پس از
نافرمانى من بترسيد (۲).خدا آسمانها و زمين را به حق آفريد .او بالتر از
چيزهايى است كه شريك او مىسازند (۳).خدا انسان را از نطفهاى آفريد .حال
آشكارا نزاع و بگومگو مىكند (۴).و چارپايان را آفريد كه )پوستشان( براى
گرمشدن شماست و منافعى براى شما دارند و از )گوشت و شير( آنها مىخوريد (۵).و
وقتى آنها را به آغل برمىگردانيد و صبح آنها را به چرا مىبريد براى شما زيبا
است(۶).
بارهاى سنگين شما را به سرزمينى مىبرند كه با نبودن آنها با سختى زياد
مىتوانستيد آن را ببريد .چون خداوند شما رئوف و مهربان است (۷).اسبها و
قاطرها و الغها را آفريد كه سوار آن شويد و براى شما زينت باشند و چيزهايى
مىآفريند كه شما نمىدانيد (۸).هدايتكردن مردم به راه راست بر عهده خدا است و
بعضى از راهها بىراهه است .اگر خدا مىخواست همه شما را هدايت مىكرد (۹).اوست
كه باران را از آسمان نازل كرد كه از آن مىنوشيد و بهوسيله آن گياهانى بوجود
مىآيد كه حيوانات خود را در آن مىچرانيد (۱۰).بهوسيله آن كشت و زيتون و خرما
و انگور و انواع ميوهها را مىروياند .در اين كار براى كسانىكه فكر مىكنند
نشانهاى وجود دارد (۱۱).و روز و شب و خورشيد و ماه را براى شما مسخر كرد و
ستارگان نيز به امر او مسخر مىباشند .در اين كار براى كسانىكه عقل خود را به
كار مىبرند نشانهاى وجود دارد (۱۲).و در زمين چيزهايى با رنگهاى مختلف
آفريد .در اين كار براى كسانىكه متوجه هستند نشانهاى وجود دارد (۱۳).اوست كه
دريا را تحت فرمان شما گذاشت تا از آن گوشت تازه بخوريد ،و از آن زيورهايى
كه خود را با آن مىآراييد خارج كنيد ،و كشتىها را مىبينى كه در آن روان
هستند تا از فضل خدا دنبال روزى بگرديد .شايد قدرشناسى كنيد(۱۴).
كوههاى استوارى در زمين بوجود آورد تا زمين شما را نلرزاند و نهرها و
راههايى بوجود آورد شايد هدايت شويد (۱۵).و علمتهايى قرار داد و بهوسيله

ستارگان نيز هدايت مىشوند (۱۶).آيا كسىكه خلق مىكند مثل كسى است كه خلق
نمىكند؟ آيا متوجه نمىشويد؟) (۱۷اگر نعمتهاى خدا را بشماريد نمىتوانيد حساب
آن را داشته باشيد .مسلما خدا آمرزنده و مهربان است (۱۸).خدا آنچه را پنهان
مىكنيد و آنچه را آشكار مىكنيد مىداند (۱۹).كسانى را كه غير از خدا به كمك
مىخوانند چيزى خلق نمىكنند و خودشان هم خلق شدهاند )مخلوق خدا هستند((۲۰).
مردهاند و زنده نيستند و نمىدانند چه وقت برانگيخته )زنده( مىشوند(۲۱).
معبود شما )كسىكه شما بايد در مقابلش احساس و ابراز كوچكى كنيد و بدون چون و
چرا تسليم فرمانش باشيد( معبودى يگانه است .اما كسانىكه به آخرت ايمان
ندارند ،دلهايشان آن را انكار مىكند و تكبر دارند (۲۲).قطعا خدا آنچه را
پنهان مىكنند و آنچه را آشكار مىكنند مىداند .خدا افراد متكبر را دوست
ندارد (۲۳).وقتى به آنها بگويند :خداوند شما چه چيزى نازل كرده؟ مىگويند:
افسانههاى گذشتگان را (۲۴).تا روز قيامت بار گناهان خود را به طور كامل حمل
كنند ،به اضافه بار گناه كسانىكه به سبب نادانى گمراه كردهاند .بدانيد بارى
كه به دوش مىكشند بد بارى است (۲۵).كسانىكه قبل از آنها بودند نقشه كشيدند.
پس خدا سراغ پىهاى خانههايشان آمد ،درنتيجه سقف بر سرشان فرود آمد و عذاب از
جايى كه به آن توجه نداشتند بر آنها وارد شد(۲۶).
خدا روز قيامت آنها را خوار مىسازد و مىگويد :شريكهايى كه براى من ساخته
بوديد و درباره آنها بگومگو مىكرديد ،كجا هستند؟ دانشمندان مىگويند :امروز
خوارى و بدى نصيب منكران قيامت است (۲۷).منكرانى كه فرشتگان جانشان را در
حالىكه به خودشان ظلم كردهاند مىگيرند ،سر تسليم فرود مىآورند و مىگويند كه
ما كار بدى نمىكرديم .آرى خدا از تمام كارهايى كه مىكرديد آگاه است (۲۸).از
درهاى جهنم وارد شويد ،هميشه در آن خواهيد بود .جاى افراد متكبر بد جايى
است (۲۹).به افراد پرهيزکار مىگويند :خداوندتان چه چيزى نازل كرد؟ مىگويند:
خير و خوبى نازل كرد .نيكوكاران در اين دنيا وضع خوبى دارند و مسلما خانه
آخرت بهتر است .خانه افراد پرهيزکار خانه بسيار خوبى است (۳۰).منزل آنها
بهشتهاى جاويد است كه وارد آن مىشوند كه نهرها در آن جارى است .هر چه
بخواهند در آن بهشتها براى آنها هست .خدا به افراد پرهيزکار اينطور پاداش
مىدهد (۳۱).كسانىكه فرشتگان جانشان را در حالىكه پاك و منزه هستند مىگيرند،
به آنها مىگويند :سلم بر شما ،بهخاطر كارهايى كه مىكرديد وارد بهشت شويد).
 (۳۲آيا كافران انتظارى غير از اين دارند كه فرشتگان به سراغ آنها بيايند يا
فرمان عذاب از طرف خداوند تو صادر شود؟ كسانى هم كه قبل از آنها بودند همين
انتظار را داشتند .خدا به آنها ظلم نكرد ،ولى آنها به خودشان ظلم مىكردند).
 (۳۳نتيجه كارهاى بدى كه مىكردند به آنها رسيد و عذابى كه مورد تمسخر قرار
مىدادند آنها را فراگرفت(۳۴).
مشركان مىگفتند :اگر خدا مىخواست ما و پدرانمان هيچ چيز را غير از او بندگى
نمىكرديم و هيچ چيز را بدون حكم او حرام نمىكرديم .كسانى هم كه قبل از آنها
بودند همين حرف را مىزدند .آيا وظيفه پيغمبران چيزى غير از رساندن آشكار
پيام خدا است؟) (۳۵در بين هر گروهى پيغمبرى برانگيختيم كه مىگفتند :خدا را
بندگى كنيد و از بندگى طاغوت اجتناب كنيد )فقط بنده خدا باشيد و از دستورهاى
هيچ كس جز خدا بدون چون و چرا پيروى نكنيد( .خداوند عدهاى از آنها را هدايت
كرد و بر عدهاى از آنها گمراهى مقرر شد .در زمين بگرديد و نگاه كنيد عاقبت
كسانىكه رسالت پيغمبران را انكار مىكردند چه بود (۳۶).هر چند تو علقهمند به
هدايت آنها باشى ،خدا كسى را كه گمراه كرده هدايت نمىكند و آنها مددكارى
ندارند (۳۷).شديدترين قسمها را به خدا خوردند كه خدا كسى را كه مىميرد )براى
حساب( زنده نمىكند .آرى ،وعده خدا درست است ولى بيشتر مردم اين را نمىدانند.
) (۳۸تا براى آنها چيزى را كه در موردش اختلف دارند روشن كند و كافران
بدانند كه دروغ مىگفتند (۳۹).حرف ما وقتى تصميم به كارى گرفتيم فقط اين است
كه بگوييم اينطور بشو ،پس همانطور كه گفتهايم مىشود (۴۰).كسانىكه پس از
اينكه مورد ظلم قرار گرفتند در راه خدا مهاجرت كردند ،در دنيا جاى خوبى براى
آنها تهيه مىكنيم .و اگر توجه داشته باشند پاداش آخرت بزرگتر است(۴۱).
مهاجرينى كه صبر و استقامت به خرج دادند و به خداوندشان توكل كردند(۴۲).

قبل از تو فقط مردانى را فرستاديم كه به آنها وحى مىكرديم .اگر اين را
نمىدانيد از كسانىكه از كتابهاى الهى اطلع دارند بپرسيد (۴۳).آنها را با
دليلهاى روشن و كتابها فرستاديم و قرآن را به تو نازل كرديم تا آنچه براى
مردم نازل شده براى آنها بيان كنى ،شايد فكر كنند (۴۴).آيا كسانىكه نقشههاى
بد مىكشند ،از اينكه خدا آنها را در زمين فرو برد يا عذاب از جايى كه
نمىدانند بر آنها وارد شود خاطرشان جمع است؟) (۴۵يا از اينكه موقعى كه در
آمد و شد هستند خدا آنها را دچار عذاب كند خاطرشان جمع است؟ اگر عذاب بيايد
آنها نمىتوانند جلوى آن را بگيرند (۴۶).يا از اينكه آنها را در وقتى كه دچار
وحشت هستند عذاب كند ايمن هستند؟ خداوند تو رئوف و مهربان است (۴۷).آيا
چيزهايى را كه خدا آفريده نديدهاند كه سايههايشان از راست و چپ براى سجده به
خدا برمىگردد و فروتن هستند (۴۸).هر جنبندهاى كه در آسمانها و زمين است و
فرشتگان نيز خدا را سجده مىكنند و تكبر نمىورزند )سجده اظهار خشوع است((۴۹).
از خداوندشان كه فوق )حاكم( آنهاست مىترسند و )فقط( به دستورهاى او عمل
مىكنند (۵۰).خدا گفت» :دو معبود نگيريد« .فقط او معبود يگانه است .فقط از من
بترسيد (۵۱).هر چه در آسمانها و زمين است ،مال خداست و دين )قانون( پايدار
متعلق به خداست ،آيا از كسى غير از خدا مىترسيد؟) (۵۲هر نعمتى كه داريد از
جانب خداست و وقتى آسيبى به شما برسد به درگاه او ناله مىكنيد (۵۳).بعد وقتى
آسيب را از شما برطرف كرد ،عدهاى از شما براى خداوندشان شريكهايى مىسازند)،
(۵۴
تا منكر آنچه به آنها داديم شوند .بهرهمند شويد ،حقيقت را خواهيد دانست).
 (۵۵و سهمى از آنچه روزيشان كرديم براى بتها قرار مىدهند .به خدا قسم از اين
افترايى كه مىزنيد بازخواست مىشويد (۵۶).براى خدا دخترانى تصور مىكنند .خدا
پاك از اين نسبت است و چيزى كه دوست دارند )پسر( را براى خود قرار مىدهند).
 (۵۷وقتى خبر دختردارشدن به يكى از آنها داده شود صورتش از ناراحتى سياه
مىشود و عصبانيت خود را پنهان مىكند (۵۸).از بدى خبرى كه به او داده شده خود
را از مردم پنهان مىكند كه او را با خوارى نگهدارد يا زير خاك كند .بد
قضاوتى مىكنند (۵۹).كسانىكه به آخرت ايمان ندارند صفت بدى دارند ،و عالىترين
صفت متعلق به خداست و او تواناى حكيم است (۶۰).اگر خدا مردم را به سبب
ظلمشان مجازات مىكرد ،جنبندهاى در زمين باقى نمىگذاشت .ولى مجازات آنها را
تا مدت معلومى عقب مىاندازد و وقتى مهلت آنها به سر رسيد نمىتوانند ساعتى آن
را عقب يا جلو بياندازند (۶۱).براى خدا چيزى را كه دوست ندارند قرار مىدهند
و زبانى دروغپردازى مىكنند كه بهره نيكوتر مال آنان است .آتش جهنم مال
آنهاست و هر چه زودتر به جهنم فرستاده مىشوند (۶۲).به خدا قسم پيغمبرانى
براى امتهاى قبل از تو فرستاديم ،ولى شيطان كارهاى آنها را در نظرشان زيبا
جلوه داد .امروز هم شيطان سرپرست آنهاست و عذاب پردردى دارند (۶۳).ما قرآن
را بر تو نازل كرديم تا آنچه را كه در آن اختلف داشتند برايشان روشن كنى ،و
هدايت و رحمتى است براى مردمى كه به آن ايمان مىآورند(۶۴).
خدا از آسمان آب باران را نازل كرد و با آن زمين را پس از مرگش زنده كرد.
در اين كار نشانهاى براى كسانىكه مىشنوند وجود دارد (۶۵).براى شما در وجود
چهارپايان عبرتى وجود دارد .از آنچه در شكم آنها است ،از ميان پشكل و خون،
شير خالص و گوارا به كسانى از شما كه مىخورند مىنوشانيم (۶۶).از ميوههاى
خرما و انگور ،شراب و رزق پاك مىگيريد .در اين امر نشانهاى براى كسانىكه عقل
خود را به كار مىگيرند وجود دارد (۶۷).خداوند تو به زنبور عسل وحى كرد كه از
كوهها و درختها و داربستهايى كه مردم مىسازند خانههايى درست كن (۶۸).بعد ،از
تمام ميوهها بخور و راه خداوندت را به آرامى بپيما .خدا از شكم آنها عسلى كه
رنگهايش مختلف است و در آن شفاى مردم وجود دارد بيرون مىآورد .در اين كار
نشانهاى براى افرادى كه فكر مىكنند وجود دارد (۶۹).خدا شما را آفريد بعد
جانتان را مىگيرد .از شما افرادى به سن پيرى مىرسند تا حدى كه پس از دانشى
كه پيدا كردهاند چيزى ندانند .چون خدا دانا و توانا است (۷۰).خدا بعضى از
شما را بر بعضى از لحاظ روزى برترى داد .اما كسانىكه روزى بيشترى دارند حاضر
نيستند از روزيشان به بردگان )زيردستان( خود بدهند تا با هم مساوى شوند .آيا
نعمت خدا را انكار مىكنند؟) (۷۱خدا از جنس خودتان براى شما همسرانى قرار
داده و از همسرانتان براى شما فرزند و نوه بوجود آورده و خوردنىهاى پاك را

روزى شما ساخته .آيا باز هم به باطل ايمان مىآورند و نعمت خدا را انكار
مىكنند؟)(۷۲
و غير از خدا چيزهايى )يا كسانى( را بندگى مىكنند كه ذرهاى از رزق را از
آسمانها و زمين برايشان مالك نيستند و توانايى آن را هم ندارند؟) (۷۳براى
خدا مثل و مانند درست نكنيد ،چون خدا مىداند و شما نمىدانيد (۷۴).خداوند
بنده بىاختيارى را مثل زد كه توانايى هيچ كارى را ندارد و كسىكه روزى خوبى
به او دادهايم كه پنهان و آشكار خرج مىكند .آيا اين دو با هم مساوى هستند؟
ستايش )بزرگداشت( فقط اختصاص به خدا دارد ولى بيشتر آنها )مردم( اين را
نمىدانند )كسانى غير از خدا را بزرگ مىشمارند و در مقابل آنها احساس و ابراز
كوچكى مىكنند و از آنها بدون و چون و چرا اطاعت مىكنند( (۷۵).و خدا مثل دو
مرد را زد كه يكى از آنها لل است و قدرت هيچ كارى را ندارد و سربار صاحب خود
مىباشد ،هر جا او را بفرستد كار را به خوبى انجام نمىدهد .آيا او با شخصى كه
امر به عدالت مىكند و در راه راست است مساوى است؟) (۷۶غيب آسمانها و زمين
فقط متعلق به خداست ،و كار قيامت فقط مثل يك چشم به هم زدن يا كمتر از آن
است .مسلما فقط خدا قدرت هر كارى را دارد (۷۷).خدا شما را ،در صورتى كه هيچ
چيز نمىدانستيد ،از شكم مادرانتان خارج كرد و به شما گوش و چشم و دل داد،
شايد سپاسگزارى كنيد (۷۸).آيا پرندگان را كه در آسمان تحت فرمان خدا هستند
نديدهاند؟ آنها را فقط خدا نگه مىدارد .در اين كار نشانههايى براى افراد
باايمان وجود دارد(۷۹).
خدا خانههايتان را محل آسايش شما قرار داده و از پوست چهارپايان براى شما
نيز خيمه ساخته كه هنگام كوچ و موقع اقامت براى شما سبك باشد و از پشم و كرك
و موى آنها اثاث و وسايل آسايش شما را تا پايان عمرتان بوجود آورده (۸۰).خدا
براى شما از هر چه آفريده سايه قرار داده ،و از كوهها پناهگاه براى شما
ساخته ،و لباسهايى براى شما ساخته كه شما را از گرما و موقع جنگ حفظ مىكند.
بدينترتيب خدا نعمتش را بر شما تمام كرده تا تسليم فرمان و نظر او باشيد )نه
افراد ديگرى() (۸۱).اى پيغمبر (،اگر قبول نكردند ،وظيفه تو فقط رساندن آشكار
پيام است (۸۲).نعمت خدا را مىشناسند و منكر آن مىشوند .بيشتر آنها )مردم(
قدرنشناس هستند (۸۳).روزى كه از هر امتى شاهدى برمىانگيزيم و به افراد
قدرنشناس )منكران( اجازه سخن گفتن داده نمىشود و فرصت عذرخواهى ندارند(۸۴).
وقتى كسانىكه ظلم مىكردند عذاب را ببينند ديگر عذابشان تخفيف نمىپذيرد و
مهلتى به آنها داده نمىشود (۸۵).وقتى كه مشركان ،شريكهايى را كه براى خدا
درست كردهاند )در قيامت( ببينند  ،مىگويند :خداوندا اينها كسانى هستند كه
غير از تو به كمك مىخوانديم .معبودهاى آنان به ايشان مىگويند كه شما دروغ
مىگوييد (۸۶).در آن روز در مقابل خدا سر تسليم فرود مىآورند و چيزهايى كه به
هم مىبافتند از بين مىرود(۸۷).
بر عذاب افرادى كه منكر مىشدند و مردم را از راه خدا باز مىداشتند ،به علت
فسادى كه ايجاد مىكردند ،عذابى روى عذاب اضافه مىكنيم (۸۸).روزى كه از هر
امتى شاهدى از خودشان بر پا مىداريم ،تو را هم )اى پيغمبر( شاهد اين امت
مىسازيم .ما قرآن را بر تو نازل كرديم ،كه هر چيزى را بيان مىكند و
نشاندهنده راه صحيح و رحمت و بشارت براى افرادی است كه تسليم حكم و نظر خدا
هستند (۸۹).خدا به عدالت و نيكوكارى و كمك به خويشان دستور مىدهد و از
كارهاى زشت و ناپسند و ظلم نهى مىكند .خدا به شما نصيحت مىكند ،شايد متوجه
وظايف خود باشيد (۹۰).وقتى عهدى با خدا بستيد به عهد خود وفا كنيد )وقتى
ادعاى مسلمانى كرديد ،تسليم حكم و نظرهاى خدا باشيد نه غير او( و پس از
محكمكردن قسمهايتان آن را نشكنيد ،در صورتى كه خدا را ضامن آن قرار دادهايد،
چون خدا كارهايى را كه مىكنيد مىداند (۹۱).مثل زنى كه پس از اينكه نخهايى را
كه به هم مىتابيد و محكم مىكرد پاره مىكرد نباشيد ،که قسمهاى خود را وسيله
فريب ديگران قرار دهيد ،تاعدد گروهى از گروه ديگر بيشتر باشد )با دروغ و
فريب سعى مىكنيد پيروان گروه خودتان را بيشتر كنيد( .خدا شما را به اين
وسيله امتحان مىكند و روز قيامت مواردى را كه در آن اختلف نظر داشتيد براى
شما روشن مىكند (۹۲).اگر خدا مىخواست همه شما را امت واحدى مىساخت ،ولى هر

كس را كه بخواهد گمراه مىكند و هر كس را كه بخواهد هدايت مىكند و درباره
كارهايى كه مىكرديد از شما بازخواست مىشود(۹۳).
قسمهاى خود را وسيله فريب قرار ندهيد كه قدمهاى ثابت دچار لغزش شود و به
علت بازداشتن از راه خدا دچار بل و عذاب پردردى شويد (۹۴).عهدى را كه با خدا
بستهايد به بهاى ناچيزى نفروشيد .اگر متوجه حقيقت باشيد مىدانيد كه پاداشى
كه پيش خدا داريد براى شما بهتر است (۹۵).چيزهايى كه داريد از بين مىرود و
پاداشى كه پيش خدا است ماندگار است .پاداش افراد بااستقامت را بهتر از كارى
كه مىكردند خواهيم داد (۹۶).به كسىكه كار درست بكند و مؤمن باشد ،چه مرد
باشد چه زن ،زندگى پاكى مىبخشيم و پاداش آنها را بهتر از آنچه مىكردند
مىدهيم (۹۷).پس وقتى قرآن مىخوانى از شر شيطان راندهشده به خدا پناه ببر).
 (۹۸شيطان تسلطى بر افراد باايمان كه به خداوندشان توكل مىكنند ندارد(۹۹).
تسلط او فقط بر كسانى است كه دوستدار او هستند و براى خدا شريك درست مىكنند.
) (۱۰۰وقتى آيهاى را جايگزين آيه ديگرى كنيم كافران مىگويند :تو به خدا
افترا مىزنى ،در حالىكه خدا بهتر مىداند كه چه چيزى نازل مىكند ،وليكن بيشتر
آنها نمىدانند (۱۰۱).بگو :روحالقدس )روح پاك ،جبرئيل( قرآن را به حق از طرف
خداوندت نازل كرده تا افراد باايمان را ثابت قدم كند و هدايت و مژدهاى براى
مسلمانها )كسانىكه فقط تسليم حكم و نظر خدا هستند( باشد(۱۰۲).
ما مىدانيم كه آنها مىگويند :كسى اين حرفها را به او ياد مىدهد .زبان كسىكه
اينها را به او نسبت مىدهند عربى نيست ،در صورتى كه قرآن به زبان عربى فصيح
است (۱۰۳).كسانىكه به آيات خدا ايمان نمىآورند ،خدا آنها را هدايت نمىكند و
عذاب پردردى دارند (۱۰۴).كسانىكه به آيات خدا ايمان نمىآورند ،فقط دروغ به
هم مىبافند .آنها دروغگو هستند (۱۰۵).كسانىكه بعد از ايمانآوردنشان كافر
)منكر خدا( شوند ،مورد غضب خدا قرار مىگيرند و عذاب بزرگى دارند .غير از
كسىكه مجبور شده و قلبش به ايمان مطمئن باشد .اما كسانىكه سينه خودشان را
براى كفر باز كرده باشند عذاب بزرگى دارند (۱۰۶).اين كار به علت اين است كه
آنها دنيا را بر آخرت ترجيح دادهاند و براى اين است كه خدا كافران را هدايت
نمىكند (۱۰۷).آنها كسانى هستند كه خدا بر دل و گوش و چشمشان مهر زده و غافل
هستند (۱۰۸).آنها بدون شك در آخرت زيانكار هستند (۱۰۹).خداوند تو كسانى را
كه بعد از اينكه مورد اذيت قرار گرفتند مهاجرت و جهاد كردند و استقامت
داشتند مىآمرزد .او آمرزنده مهربان است(۱۱۰).
روز قيامت هر كسى در حالىكه از خود دفاع مىكند مىآيد و پاداش هر كسى مطابق
كارهايى كه كرده به طور كامل داده مىشود و ظلمى به آنها نمىشود (۱۱۱).خدا
مثلى زد .شهرى را مثل زد كه مردم آن در امنيت و آسودهخاطر بودند .روزی آنها
به فراوانى از هر طرف براى آنها مىرسيد .درنتيجه منكر نعمتهاى خدا شدند و
خداوند بهخاطر كارى كه كردند مزه گرسنگى و ترس را به آنها چشاند(۱۱۲).
پيغمبرى از خودشان براى آنها آمد و آنها او را به دروغگويى متهم كردند .خدا
نيز آنها را دچار عذاب كرد ،چون ظالم بودند (۱۱۳).پس ،از آنچه حلل و پاك است
و خدا روزى شما كرده بخوريد و اگر او را بندگى مىكنيد شكر نعمت او را بجا
آريد (۱۱۴).خدا فقط گوشت حيوان مرده و خون و گوشت خوك و آنچه را كه بهنام
غير خدا كشته شده باشد بر شما حرام كرده است .اما كسىكه ناچار شود و بدون
علقه و زيادهروى از آن بخورد ،بداند كه خدا آمرزنده و مهربان است (۱۱۵).به
هر چيزى كه به زبانتان مىآيد نگوييد که اين حلل است و اين حرام است تا دروغى
را كه بافتهايد به خدا نسبت دهيد .كسانىكه از قول خدا دروغ مىگويند رستگار
نمىشوند (۱۱۶).در دنيا بهره كمى دارند و عذاب پردردى در پيش دارند (۱۱۷).آن
چيزهايى را كه قبل به تو گفتيم بر يهوديان حرام كرديم .ما به آنها ظلم
نكرديم ،ولى آنها به خودشان ظلم كردند(۱۱۸).
كسانىكه از روى نادانى كار خلف كردند و بعد از آن توبه كردند و كارشان را
اصلح نمودند خدا گناهانشان را مىآمرزد .خداوند تو آمرزنده مهربان است(۱۱۹).
ابراهيم پيشوايى بود فرمانبردار خدا و متمايل به حق ،و مشرك نبود (۱۲۰).شكر
نعمتهاى خدا را به جا مىآورد .خدا او را برگزيد و به راه راست هدايت كرد).

 (۱۲۱در دنيا زندگى خوبى به او داديم و در آخرت از افراد صالح )درستكار(
است (۱۲۲).بعد به تو )اى پيغمبر( وحى كرديم كه از آيين ابراهيم كه دوستدار
حق بود پيروى كن ،او مشرك نبود (۱۲۳).تعطيل روز شنبه بر افرادى كه در آن
اختلف كردند مقرر گرديد .خداوند تو روز قيامت درباره چيزى كه در مورد آن
اختلف داشتند ميان آنها حكم مىكند (۱۲۴).مردم را با حكمت و پند نيكو به راه
خداوندت دعوت كن و با بهترين روش با آنها گفتگو نما .چون خداوند تو كسانى را
كه از راه او منحرف شدهاند بهتر مىشناسد و كسانى را هم كه راه صحيح را
شناختهاند خوب مىشناسد (۱۲۵).اگر خواستيد قصاص كنيد )انتقام بگيريد( فقط به
اندازهاى كه شما را ناراحت كردهاند انتقام بگيريد و اگر صبر داشته باشيد
براى كسانىكه صبر دارند بهتر است (۱۲۶).صبر داشته باش كه صبر تو هم با توفيق
خدا است ،و براى آنها غصه نخور و بهخاطر نقشههايى كه بر ضد تو مىكشند دلتنگ
نباش (۱۲۷).چون خدا با افراد باتقوى و نيكوكار است(۱۲۸).

سوره اسراء )(۱۷
مكى و شامل يكصد و يازده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
پاك و منزه است خدايى كه شبى بندهاش را از مسجدالحرام به مسجدالقصى ،كه
اطرافش را بركت داديم ،برد تا بعضى از آيات خودمان را به او نشان دهيم ،چون
او شنوا و بينا است (۱).و به موسى كتاب داديم و آن را راهنماى بنىاسرائيل
ساختيم كه وكيلى غير از من نگيريد (۲).اى فرزندان كسانىكه با نوح در كشتى
سوار كرديم ،نوح بنده سپاسگزارى بود (۳).در كتاب به بنىاسرائيل اعلم كرديم
كه دوبار در زمين فساد مىكنيد و برترىجويى و طغيان بزرگى مىكنيد (۴).چون
وعده اول بيايد افراد بسيار قدرتمندى را بر عليه شما برمىانگيزيم تا درون
خانهها دنبال شما بگردند .اين وعده عملى خواهد بود (۵).بعد شما را بر آنها
مسلط مىگردانيم و شما را با مال و فرزند كمك و افراد شما را بيشتر مىكنيم).
 (۶اگر نيكى بكنيد ،به خودتان نيكى كردهايد و اگر بدى بكنيد ،به خودتان بدى
كردهايد .و چون وعده دوم بيايد ،براى اينكه شما را ناراحت كنند داخل مسجد
مىشوند ،همانطور كه بار اول داخل آن شدند و به هر چه دست يابند نابود
مىكنند(۷).
ممكن است خدا به شما رحم كند .اما اگر شما برگرديد ما هم برمىگرديم و جهنم
را زندان افراد بىايمان قرار دادهايم (۸).اين قرآن مردم را به درستترين راه
هدايت مىكند و به افراد باايمانى كه كار درست بكنند مژده مىدهد كه پاداش
بزرگى دارند (۹).براى افرادى كه به آخرت ايمان ندارند عذاب پردردى آماده
كردهايم (۱۰).انسان همانطور كه دعاى خير مىكند ،دعاى بد مىكند .انسان خيلى
عجله دارد (۱۱).شب و روز را دو نشانه قرار داديم .نشانه شب را تاريك كرديم و
نشانه روز را روشن ساختيم تا دنبال كسب معاش برويد و عدد سالها و حساب را
بدانيد .ما هر چيزى را كامل توضيح دادهايم (۱۲).كارنامه هر كس را به گردنش
آويختهايم و روز قيامت آن را به صورت كتاب بازى كه مىبيند براى او در
مىآوريم (۱۳).و به او مىگوييم :كتابت را بخوان ،خودت امروز براى حسابرسى
كافى هستى (۱۴).هر كس هدايت شود به نفع خودش هدايت شده و هر كس گمراه شود به
ضرر خودش گمراه شده است ،و هيچكس بار گناه ديگرى را برنمىدارد .ما تا پيغمبر
نفرستيم افراد را عذاب نمىكنيم (۱۵).وقتى بخواهيم شهرى را نابود كنيم
ثروتمندان و قدرتمندان آن را امر مىكنيم كه در آن به نافرمانى خدا بپردازند
و درنتيجه عذاب بر آن مقرر مىشود و آن را نابود مىكنيم (۱۶).امتهاى بسيارى
را بعد از نوح هلك كرديم و خداوندت براى ديدن و با خبر بودن از گناه بندگانش
كافى است(۱۷).
كسىكه دنياى زودگذر را بخواهد ،خيلى زود هر چه را بخواهيم به او مىدهيم.
بعد جهنم را براى او مقرر مىسازيم كه سرزنش شده و رانده وارد آن شود(۱۸).
كسانىكه آخرت را بخواهند و كوشش لزم را براى آن بكنند و ايمان داشته باشند،
از كوشش آنها قدردانى مىشود (۱۹).ما ،هم اين دسته و هم آن دسته را با عطاى
خداوندت كمك مىكنيم .عطاى خداوندت از كسى منع نمىشود (۲۰).نگاه كن چگونه
بعضى را بر بعضى برترى دادهايم .مسلما آخرت درجات و برترىهاى بيشترى دارد).

 (۲۱با خدا معبود ديگرى قرار نده )غير خدا را ارباب و سرور خود نگير( چون
سرزنش شده و بدون ياور به گوشهاى خواهى نشست (۲۲).خداوند تو حكم كرد كه فقط
او را بندگى كنيد )بنده و مطيع محض و بىچون و چراى هيچكس جز او نباشيد( و به
پدر و مادر نيكى كنيد .اگر يكى از آنها يا هر دوى آنها پيش تو به سن پيرى
برسند به آنها اف هم نگو و با آنها تندى نكن و با آنها با احترام حرف بزن).
 (۲۳و از روى مهربانى بال فروتنى و كوچكى را در مقابل آنها بگستران و بگو:
خداوندا ،آنها را مورد رحمت قرار بده همانطور كه وقتى من كوچك بودم آنها مرا
پرورش دادند (۲۴).اگر درستكار باشيد ،خدا آنچه در دل شما است به خوبى
مىداند .او توبهكنندگان را مىبخشد (۲۵).حق خويشان و تهيدستان و در
راهماندگان را بده و اسراف )ريخت و پاش( نكن (۲۶).چون ريخت و پاشكنندگان
برادر شيطان هستند و شيطان نسبت به خداوندش ناسپاس بود(۲۷).
اگر بهخاطر اميدى كه به لطف خدا دارى از آنها رو مىگردانى ،پس با آنها با
نرمى صحبت كن (۲۸).و دستت را به گردنت قرار مده و آن را كامل باز نكن تا
ملمت شده و با حسرت در كنجى بنشينى (۲۹).چون خدا روزى را براى هر كسىكه
بخواهد فراوان مىكند يا كم مىكند ،چون او به وضع بندگانش آگاه و بينا است).
 (۳۰و فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد .روزى آنها و شما را ما مىدهيم .كشتن
آنها خطاى بزرگى است (۳۱).و به زنا نزديك نشويد ،چون زنا كارى زشت و راه بدى
است (۳۲).و انسانى كه خدا جانش را محترم داشته نكشيد مگر به حق .كسىكه
بىگناه كشته شود ،براى بازمانده او تسلطى بر قاتل قرار دادهايم ،پس در قصاص
زيادهروى نكند ،چون او )مظلوم( يارى شده است (۳۳).و به مال يتيم نزديك نشويد
مگر به بهترين شكل )براى اداره مالش( تا اينكه به رشد خود برسد ،و به عهد
خود وفا كنيد ،چون عهدها مورد بازخواست قرار مىگيرد (۳۴).پيمانه را ،وقتى با
پيمانه جنس مىفروشيد ،كامل بدهيد و با ترازوى درست وزن كنيد .اينكار بهتر و
خوش عاقبتتر است (۳۵).از آنچه نمىدانى )به درستى آن اطمينان ندارى( پيروى
)دنبالهروى كوركورانه( نكن چون گوش و چشم و دل همگى درباره آن )عمل
كوركورانه( مورد بازخواست قرار مىگيرند (۳۶).و در زمين خودپسندانه راه نرو،
چون زمين را با راه رفتن خود نمىشكافى و بلندى قدت به كوهها نمىرسد (۳۷).بدى
تمام اين كارها پيش خداوند تو ناخوشايند است(۳۸).
)اى پيغمبر (،اينها از حكمتهايى است كه خدا به تو وحى كرده است .و با خدا
معبود ديگرى قرار نده ،چون ملمت شده و رانده در جهنم خواهى افتاد (۳۹).آيا
خدا براى شما پسران را انتخاب كرده و از فرشتگان دخترانى براى خود گرفته؟
حرف بزرگى مىزنيد (۴۰).ما در اين قرآن حقيقت را به صورتهاى گوناگون بيان
كرديم تا متوجه شوند ،ولى فقط بر نفرت )و گريز( آنها مىافزايد (۴۱).بگو :اگر
همانطور كه آنها مىگويند معبودانى با خدا بودند ،حتما دنبال راهى براى غلبه
بر صاحب عرش مىگشتند (۴۲).خدا پاك و بسيار برتر از چيزهايى است كه مىگويند).
 (۴۳آسمانهاى هفتگانه و زمين و كسانىكه در آنها هستند تسبيح او را مىگويند.
هر چيزى با ستايش او ،او را تسبيح مىگويد ولى شما تسبيح آنها را نمىفهميد.
خدا بردبار و آمرزنده است (۴۴).وقتى قرآن مىخوانى ،بين تو و كسانىكه به آخرت
ايمان ندارند پرده ناپيدايى قرار مىدهيم (۴۵).بر دلهايشان پردهاى مىكشيم تا
قرآن را نفهمند و گوششان را سنگين مىكنيم و وقتى در قرآن خدا را به تنهايى
ياد كنى با نفرت رو برمىگردانند (۴۶).ما بهتر مىدانيم كه وقتى به تو گوش
مىدهند به چه منظورى گوش مىدهند و وقتى با هم نجوى مىكنند چه مىگويند.
ظالمان مىگويند :شما فقط از مردى كه جادو شده پيروى مىكنيد (۴۷).ببين چگونه
براى تو مثل زدند و درنتيجه گمراه شدند و راهى براى هدايت پيدا نمىكنند(۴۸).
و گفتند آيا وقتى ما استخوان و پوسيده شديم در خلقت جديدى زنده مىشويم؟)(۴۹
بگو :سنگ يا آهن يا موجودى سختتر از آنچه به فكرتان مىرسد باشيد )باز هم
برانگيخته مىشويد( .پس خواهند گفت :چه كسى ما را برمىگرداند؟ بگو :همان
كسىكه اولين بار شما را آفريد .پس سرهايشان را براى تو تكان مىدهند و
مىگويند :چه موقع اين كار صورت مىگيرد؟ بگو :ممكن است نزديك باشد ۵۰).و (۵۱
روزى كه شما را مىخواند و شما با ستايش او دعوت او را اجابت مىكنيد و خيال
مىكنيد فقط مدت كمى در حال مرگ ماندهايد (۵۲).به بندگان من بگو که به بهترين
وجه صحبت كنند ،زيرا شيطان بين آنها را به هم مىزند .چون شيطان دشمن آشكار

انسان است (۵۳).خداوندتان از وضع شما آگاهتر است ،اگر بخواهد به شما رحم
مىكند و اگر بخواهد شما را عذاب مىكند .ما تو را براى وكالت آنها
نفرستادهايم (۵۴).خداى تو كسانى را كه در آسمانها و زمين هستند خوب مىشناسد،
و بعضى از پيغمبران را بر بعضى از آنها برترى داديم و زبور را به داود
داديم (۵۵).بگو :هر كسى غير از خدا را كه فكر مىكنيد به كمك بخوانيد ،آنها
توانايى اينكه ضرر را از شما برگردانند يا تغيير دهند ندارند (۵۶).كسانى را
كه اين افراد به كمك مىخوانند ،هر كدامشان كه به خدا نزديكترند و اميد رحمتش
را دارند و از عذابش مىترسند ،دنبال وسيلهاى براى تقرب به خدا مىگردند .چون
بايد از عذاب خدا ترسيد و حذر كرد (۵۷).هيچ شهرى نيست مگر اينكه ما آن را
قبل از روز قيامت نابود يا آن را به شدت عذاب مىكنيم .اين امر در كتاب الهى
تثبيت شده است(۵۸).
هيچ چيز ما را از فرستادن معجزه باز نداشت غير از اينكه پيشينيان آن را
انكار كردند .ما به قوم ثمود شتر ماده را كه دليل روشنى بود داديم ،ولى آنها
به آن ستم كردند .ما معجزات را فقط براى ترساندن مىفرستيم (۵۹).وقتى را
يادآورى كن كه به تو گفتيم :خداى تو به مردم احاطه و تسلط دارد ،و رويايى را
كه به تو نشان داديم و آن درخت لعنتشده در قرآن هم فقط براى امتحان مردم
بود .آنها را مىترسانيم ،ولى فقط طغيان بزرگى بر آنها اضافه مىكند (۶۰).و
هنگامى را يادآورى كن كه به فرشتگان گفتيم :به آدم سجده كنيد .همه آنها سجده
كردند غير از ابليس كه گفت :آيا من به موجودى كه از گل درست كردهاى سجده
كنم؟) (۶۱و گفت :نظر تو درباره اين كسىكه بر من ترجيح دادى چيست؟ اگر به من
تا روز قيامت فرصت دهى بر سر فرزندان او افسار مىزنم ،غير از عده كمى از
آنها (۶۲).خدا گفت :تو با كسانىكه از تو پيروى كنند برويد ،جهنم جزاى كامل
شما است (۶۳).هر كس از آنها را كه توانستى با صدايت )وسوسههايت( منحرف كن و
با سواران و پيادههايت بر آنها بتاز و در مال و فرزند با آنها شريك شو و به
آنها وعده بده .شيطان به آنها فقط وعده دروغ مىدهد (۶۴).تو بر بندگان من
تسلطى ندارى و خداوندت براى وكالت آنها كافى است (۶۵).صاحباختيار شما
)خداست( كه كشتى را براى شما در دريا به حركت درمىآورد تا دنبال كسب معاش
برويد ،چون خدا نسبت به شما مهربان است(۶۶).
وقتى در دريا دچار خطرى بشويد همه كسانى را كه به كمك مىخوانيد ناپديد
مىشوند ،غير از خدا .ولى چون شما را نجات دهد و به خشكى رساند از او رو
مىگردانيد ،زيرا انسان ناسپاس است (۶۷).آيا از اينكه در خشكى شما را به زمين
فرو برد يا طوفان شنى بفرستد و هيچ مددكارى براى خود پيدا نكنيد ،در امان
هستيد؟) (۶۸يا از اينكه دوباره شما را بار ديگر به دريا برگرداند و طوفانى
خردكننده به پا كند و شما را به علت كفرى كه ورزيديد غرق كند و خونخواهى در
مقابل ما پيدا نكنيد ،در امان هستيد؟) (۶۹ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و
آنها را در زمين و دريا سواره راه برديم و خوردنىهاى پاك را روزى آنها كرديم
و آنها را بر بسيارى از مخلوقات خود برترى زيادى داديم (۷۰).روزى كه هر
گروهى را با نامه اعمالشان بخوانيم ،كسانىكه نامه اعمالشان به دست راستشان
داده شود آن را مىخوانند و ذرهاى به آنها ظلم نمىشود (۷۱).اما كسىكه در اين
دنيا كوردل است در آخرت نيز كور و گمراهترين فرد است) (۷۲).اى پيغمبر(،
نزديك بود تو را از آنچه به تو وحى كرديم منحرف كنند كه به ما چيزى غير از
آن را نسبت دهى تا آن وقت با تو دوست شوند (۷۳).اگر تو را ثابتقدم نمىكرديم
نزديك بود مقدار كمى به آنها تمايل پيدا كنى (۷۴).آن وقت در دنيا و آخرت به
تو چند برابر عذاب مىچشانديم و ياورى در مقابل ما پيدا نمىكردى(۷۵).
نزديك بود تو را از زمين بلغزانند تا از آن بيرونت كنند ،در آن صورت بعد از
تو فقط مدت كمى مىماندند (۷۶).اين روشى است كه در مورد كسانىكه قبل از تو
براى آنها پيغمبر فرستاديم اجرا شده و تغييرى در روش ما پيدا نمىكنى(۷۷).
نماز را از غروب خورشيد تا تاريكى شب و سپيده صبح بخوان .نماز صبح مورد توجه
است (۷۸).و قسمتى از شب را بيدار شو و نماز بخوان .اين يك وظيفه اضافى برای
توست براى اينكه خدا تو را به مقام پسنديدهاى برساند (۷۹).و بگو :خداوندا،
مرا صادقانه وارد كن و صادقانه خارج كن و براى من از طرف خودت دليل و قدرت
كمككنندهاى قرار بده (۸۰).بگو :حق آمد و باطل از بين رفت .مسلما باطل از بين

رفتنى است (۸۱).ما از قرآن آنچه را كه براى افراد باايمان شفا و رحمت است
نازل مىكنيم و فقط بر ضرر كسانىكه ظلم مىكنند اضافه مىكند (۸۲).وقتى به
انسان نعمتى مىدهيم از ما روگردان مىشود و خود را كنار مىكشد و وقتى بدى به
او برسد نااميد مىشود (۸۳).بگو :هر كس مطابق ساختمان روحى و فكرى خود كار
مىكند .خداى شما كسى را كه راهش صحيحتر است بهتر مىشناسد (۸۴).درباره روح از
تو مىپرسند .بگو :روح امرى مربوط به خداى من مىباشد و به شما فقط مقدار كمى
از علم داده شده (۸۵).و اگر بخواهيم آنچه را به تو وحى كردهايم ،مىبريم و تو
مدافعى در مقابل ما پيدا نمىكنى(۸۶).
مگر اينكه رحمتى از جانب خداوندت باشد ،چون لطف خدا به تو زياد است(۸۷).
بگو :اگر انس و جن متحد شوند كه مثل اين قرآن را بياورند ،نمىتوانند مثل آن
را بياورند ،اگر چه بعضى از آنها پشتيبان بعضى باشند (۸۸).در اين قرآن براى
مردم هرگونه مثلى زدهايم ،ولى بيشتر مردم فقط از روى كفر و ناسپاسى آن را
نمىپذيرند (۸۹).و گفتند :به تو ايمان نمىآوريم مگر اينكه براى ما چشمهاى از
زمين روان سازى (۹۰)،يا نخلستان يا تاكستانى داشته باشى و نهرها را در آن
روان سازى (۹۱)،يا همانطور كه خيال مىكنى پارهاى از آسمان را روى سر ما
بياندازى ،يا خدا و فرشتگان را مقابل ما بياورى (۹۲)،يا خانهاى زرنگار داشته
باشى ،يا به آسمان روى .به بالرفتن تو هم ايمان نمىآوريم تا موقعى كه
نوشتهاى براى ما بياورى كه آن را بخوانيم .بگو :خداى من پاك است .آيا من جز
بشرى هستم كه وظيفه رسالت به عهدهاش گذاشته شده؟) (۹۳هيچ چيز مردم را بعد از
اينكه راهنمايى براى ايشان آمد از ايمان آوردن باز نداشت جز اينكه گفتند:
آيا خدا بشرى را به رسالت فرستاده؟) (۹۴بگو :اگر در زمين فرشتگان بودند كه
با آسودگى خيال راه مىرفتند ،از آسمان براى آنها فرشتهاى را به پيامبری نازل
مىكرديم (۹۵).بگو :خدا براى شهادت بين من و شما كافى است ،چون او نسبت به
بندگانش آگاه و بينا است(۹۶).
كسى را كه خدا هدايت كند ،هدايت شده است و كسى را كه گمراه كند ،هرگز
كمككنندگانى غير از خدا براى او پيدا نمىكنى و روز قيامت آنها را دمرو در
حالىكه كور و لل و كر مىباشند ،جمعآورى مىكنيم .جاى آنها جهنم است .هر گاه
كه شعله آن كم شود ،آتشى به آن اضافه مىكنيم (۹۷).اين جزاى آنهاست ،چون منكر
آيات ما شدند و گفتند :آيا وقتى ما استخوان از هم پاشيدهاى شديم دوباره در
شكل جديدى خلق مىشويم؟) (۹۸آيا متوجه نشدند كه خدايى كه آسمانها و زمين را
آفريده مىتواند مثل آنها را بيافريند و براى آنها مهلتى قرار داده كه شكى در
آن نيست؟ اما ظالمها فقط از روى حقپوشى منكر آن شدند (۹۹).بگو :اگر شما
خزاين رحمت خداى مرا داشته باشيد ،از ترس خرجكردن و تمامشدن آن بخل مىورزيد.
انسان بخيل است (۱۰۰).به موسى نه معجزه آشكار داديم .اين را از بنىاسرائيل
بپرس ،وقتى كه موسى پيش آنها آمد فرعون به او گفت :اى موسى ،من فكر مىكنم تو
جادو شدهاى (۱۰۱).موسى گفت بدون شك تو مىدانى كه اين )آيات( را خداى آسمانها
و زمين براى بينش )راهنمايى( انسانها نازل كرده .اى فرعون ،من فكر مىكنم كه
تو هلك شوى (۱۰۲).فرعون خواست آنها را از زمين مصر ريشهكن كند ،بنابراين ما
او و تمام كسانى را كه با او بودند غرق كرديم(۱۰۳).بعدازاوبه بنىاسرائيل
گفتيم :در اين سرزمين ساكن شويد ،و چون وعده آخرت بيايد همه شما را با هم
مىآوريم(۱۰۴).
قرآن را به حق نازل كرديم و به حق نازل شد و تو را فقط براى بشارتدادن و
ترساندن از نتيجه كارها فرستاديم (۱۰۵).قرآن را كمكم نازل كرديم تا آن را
آهسته آهسته بر مردم بخوانى و قطعا آن را ما نازل كرديم (۱۰۶).بگو :چه به آن
ايمان بياوريد چه نياوريد ،كسانىكه قبل به آنها علم داده شده ،وقتى قرآن بر
آنها خوانده شود سجدهكنان بر خاك مىافتند (۱۰۷).و مىگويند :خداى ما پاك است.
وعده خداى ما عملى خواهد شد (۱۰۸).و به خاك مىافتند و گريه مىكنند و قرآن بر
تواضع آنها اضافه مىكند (۱۰۹).بگو :ا بخوانيد يا رحمان ،هر كدام را بخوانيد
فرقى نمىكند .خدا اسمهاى نيكويى دارد .نمازت را بلند نخوان ،آهسته هم نخوان،
حالتى بين اين دو حالت را پيدا كن (۱۱۰).و بگو :ستايش )بزرگداشت( فقط براى
خدايى است كه فرزندى ندارد و در فرمانروايى هم شريكى ندارد و ضعيف نبوده كه
احتياج به مددكارى داشته باشد و او را هر چه بيشتر بزرگ نما(۱۱۱).

سوره كهف )(۱۸
مكى و شامل يكصد و ده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
ستايش )بزرگداشت( فقط براى خداست كه قرآن را بر بندهاش )محمد( نازل كرد و
هيچگونه انحرافى در آن قرار نداد (۱).قرآن كتابى است راست و استوار تا مردم
را از عذاب سختى بر حذر دارد و به افراد باايمانى كه كار درست مىكنند مژده
بدهد كه پاداش نيكويى دارند (۲).و هميشه در آن مىمانند (۳).و كسانى را كه
گفتند که خدا فرزند دارد ،بيم دهد(۴).
آنها و پدرانشان به حرفى كه مىزنند علمى ندارند .حرفى كه مىزنند گناه بزرگى
است .آنها فقط دروغ مىگويند (۵).شايد اگر به اين حرف ايمان نياورند از شدت
تاسف خودت را بهخاطر آنها هلك كنى (۶).ما تمام چيزهايى را كه روى زمين است
براى زينت و زيبايى آن بوجود آوردهايم تا مردم را امتحان كنيم كه كار
كدامشان بهتر است (۷).ما تمام چيزهايى را كه روى زمين است به صورت بيابانى
بدون گياه درمىآوريم (۸).آيا خيال كردهاى كه اصحاب كهف )غار( و رقيم از آيات
عجيب ما بوده است؟) (۹وقتى چند جوان به غار پناه بردند و گفتند :خداوندا ،به
ما رحمتى كن و وسيله هدايت ما را در كارمان فراهم نما (۱۰).ما آنها را چند
سال در غار به خواب برديم (۱۱).بعد آنها را از خواب بيدار كرديم تا بدانيم
كدام دسته حساب مدتى راكه خوابيدهاند بهتر كردهاند (۱۲).ما خبر آنها را به
درستى به تو مىگوييم .آنها جوانانى بودند كه به خداوندشان ايمان آوردند و ما
هدايت آنها را زياد كرديم (۱۳).وقتى از خواب برخاستند به آنها قوت قلب
داديم ،درنتيجه گفتند :خداوند ما خداوند آسمانها و زمين است .معبود ديگرى را
غير از او به كمك نمىخوانيم ،چون در آن صورت حرفى دور از حقيقت زدهايم(۱۴).
اينها قوم ما هستند كه براى خود معبودهايى غير از خدا درست كردهاند .چرا
دليل روشنى براى حرف خود نمىآورند؟ چه كسى ظالمتر از كسى است كه از قول خدا
دروغ بگويد؟)(۱۵
به هم گفتند :وقتى از آنها و چيزهايى كه غير از خدا مىپرستند كنارهجويى
مىكنيد ،به غار پناه ببريد تا خداوندتان رحمت خودش را بر شما زياد كند و
گشايشى در كارتان فراهم كند (۱۶).خورشيد را مىبينى كه موقع طلوع به طرف راست
غارشان ميل مىكند و موقع غروب به طرف چپ و آنها در وسط غار )جاى وسيع آن(
هستند .اين از آيات خداست ،كسى را كه خداوند هدايت كند ،واقعا هدايت شده و
كسى را كه گمراه كند ،كسى را پيدا نمىكنى كه به او كمك و او را هدايت كند).
 (۱۷تو خيال مىكنى كه آنها بيدارند در صورتى كه خوابند .آنها را اين پهلو آن
پهلو مىكنيم و سگشان دو دست خود را به طرف آستانه غار دراز كرده بود .اگر به
حال آنها پى مىبردى دچار ترس شديد مىشدى و فرار مىكردى (۱۸).به اين ترتيب
آنها را از خواب بيدار كرديم تا از هم بپرسند چقدر خوابيدهاند .يكى از آنها
گفت :چقدر خوابيده بوديد؟ گفتند يك روز يا مقدارى از روز .گفتند :خدا بهتر
مىداند كه چقدر خوابيدهايد .يك نفر را با پول به شهر بفرستيد و بايد ببيند
چه غذايى پاكتر است تا از آن بخرد و براى شما بياورد و بايد با مليمت رفتار
كند تا كسى از وضع شما آگاه نشود (۱۹).چون اگر آنها شما را پيدا كنند،
سنگسارتان مىكنند يا شما را به دين خود برمىگردانند كه در اين صورت هرگز
رستگار نمىشويد(۲۰).
به اين ترتيب مردم را متوجه حال آنها كرديم تا بدانند وعده خدا درست است و
شكى درباره قيامت وجود ندارد .وقتى مردم درباره كارشان با هم بگومگو
مىكردند ،گفتند :بنايى در جاى ايشان بسازيد .خداوندشان به وضع آنها داناتر
است .كسانىكه حرفشان به كرسى نشست گفتند :مسجدى در جاى آنها مىسازيم(۲۱).
بعضى مىگويند :سه نفر بودند و سگشان چهارمى آنها بود .بعضى مىگويند :پنج نفر
بودند و سگشان ششمى آنها بود .بدون دليل حرف مىزنند ،بعضى مىگويند :هفت نفر
بودند و سگشان هشتمى آنها بود .بگو :خدا عده آنها را بهتر مىداند .فقط عده
كمى تعداد آنها را مىدانند .درباره آنها بحثى ظاهرى بكن و از هيچكس درباره
آنها نظرخواهى نكن (۲۲).نگوييد :من فردا اينكار را مىكنم (۲۳)،مگر اينكه خدا

بخواهد .وقتى فراموش كردى ،خداوندت را بهخاطر بياور و بگو :ممكن است خدا مرا
به كارى بهتر از اين كارى كه تصميم دارم بكنم هدايت كند (۲۴).در غارشان سيصد
و نه سال قمرى ماندند (۲۵).بگو :خدا بهتر مىداند كه چقدر خواب بودند .غيب
آسمانها و زمين متعلق به اوست .چقدر بينا و شنوا است .مردم ياورى غير از او
ندارند و او كسى را در قانونگزارى شريك خود نمىكند (۲۶).هر قدر از كتاب
خداوندت كه به تو وحى شده بخوان .سخنان او تغييرناپذير است و غير از او هرگز
پناهى پيدا نمىكنى(۲۷).
با كسانى باش كه صبح و شب در دعا خداوندشان را مىخوانند و رضايت او را
مىخواهند .چشمانت را بهخاطر زينت دنيا از چنين افرادى برنگردان ،و از كسى
اطاعت نكن كه قلبش را از ياد خودمان غافل كردهايم و از دلخواه خود پيروى
مىكند و كار او روى افراط است (۲۸).بگو :حق از خداوندتان مىباشد .هر كه
بخواهد ايمان بياورد و هر كه بخواهد كافر شود .ما آتش جهنم را براى كافران
آماده كردهايم كه سراپردهاش آنها را در برمىگيرد .اگر كمك بخواهند با آبى
مثل فلز گداخته كه صورت را بريان مىكند به آنها كمك مىشود .چه آب بد و چه
منزل بدى است (۲۹).كسانىكه ايمان آوردند و كار درست كردند ،بدانند كه ما
پاداش كسانى را كه كار درست كردهاند از بين نمىبريم (۳۰).آنها بهشتهايى
دارند كه در آنها نهرها روان است و با دستبندهاى طل مزين مىشوند و حرير سبز
نازك و كلفت مىپوشند و بر تختها تكيه مىزنند .بهشت چه پاداش خوب و چه
استراحتگاه خوبى است (۳۱).براى آنها مثلى بزن .حكايت دو مرد كه به يكى از
آنها دو باغ انگور داديم كه با درختان خرما احاطه شده بود ،و بين آنها هم
كشتزارى وجود داشت (۳۲).هر دو باغ محصول خود را مىدادند و چيزى فروگذار
نمىكردند .وسط آن دو باغ هم نهرى روان كرديم (۳۳).همه محصول آن مال او بود.
يك روز در حال صحبت با دوستش گفت :مال من بيشتر از مال تو است و از نظر
نفرات هم از تو نيرومندتر هستم(۳۴).
و در حالىكه به خودش ظلم مىكرد ،وارد باغش شد و گفت :فكر نمىكنم اين باغ
هيچ وقت از بين برود (۳۵).و فكر نمىكنم كه قيامت برپا شود .حتى اگر پيش
خداوندم برگدانده شوم ،جايى بهتر از اين خواهم داشت (۳۶).دوستش به او گفت:
آيا منكر خدايى هستى كه تو را از خاك و بعد از نطفه آفريد و بالخره از تو
مردى ساخت؟) (۳۷ولى من مىگويم که خدا صاحباختيار من است و احدى را شريك
خداوندم نمىسازم) ،از فرمان هيچكس جز او بدون چون و چرا اطاعت نمىكنم((۳۸).
چرا وقتى داخل باغت شدى نگفتى :اين چيزيست كه خدا خواسته ،و هيچ نيرويى نيست
جز بهوسيله خدا؟ اگر مرا از نظر مال و فرزند كمتر از خودت مىبينى (۳۹)،شايد
خدا به من چيزى بهتر از باغ تو بدهد و از آسمان بليى بر باغ تو نازل كند و
باغت به صورت زمينى خشك و صاف و بىحاصل در آيد (۴۰)،يا آبش فروكش كند و ديگر
نتوانى آن را بدست بياورى (۴۱).و بل بر آن نازل شد و داربستهايش در هم شكست
و بهخاطر خرجى كه براى آن كرده بود ،دستهايش را به هم مىماليد و مىگفت :كاش
كسى را شريك خداوندم نمىساختم (۴۲).كسانى غير از خدا وجود نداشتند كه به او
كمك كنند و خودش هم نمىتوانست كمكى به خود بكند (۴۳).آنجا متوجه شد كه كمك
كردن فقط از آن خداست و بهترين پاداش و عاقبت خوش هم در اختيار اوست(۴۴).
برايشان زندگى دنيا را مثل بزن كه مانند آبى است كه از آسمان نازل كرديم و
گياهان زمين بزرگ شدند و در هم فرو رفتند و بعد خشك و خرد شدند و باد آنها
را پراكنده كرد .خدا قادر به هر كارى است(۴۵).
مال و فرزند زينت زندگى دنيا است ،ولى اعمال صالح كه نتيجهاش هميشه باقى
است ،در پيش خداوندت بهترين پاداش و عاقبت نيكو را دارد (۴۶).روزى كه كوهها
را به حركت درآوريم و زمين را صاف و هموار ببينى و همه آنها را جمع كنيم و
كسى را از قلم نياندازيم (۴۷).و صف بسته به خداوندت عرضه شوند ،به آنها گفته
مىشود :همانطور كه اولين بار شما را خلق كرديم اكنون پيش ما آمديد .ولى شما
خيال مىكرديد كه قرارى براى شما نگذاشتهايم (۴۸).و نامه اعمال گذاشته شود و
گناهكاران را مىبينى كه از آنچه در آن است هراسان مىباشند و مىگويند :واى بر
ما ،اين چه جور پروندهاى است؟! هيچ عمل كوچك و بزرگى نيست مگر به حساب آمده
و فروگذار نشده ،و هر كارى كه كردهاند حاضر مىيابند و خداوند تو به كسى ظلم
نمىكند (۴۹).وقتى را يادآورى كن كه به فرشتگان گفتيم :به آدم سجده كنيد .همه

سجده كردند غير از ابليس كه جن بود .او از دستور خداوندش اطاعت نكرد .آيا
باز او و فرزندانش را به جاى من دوست و ياور خود مىگيريد؟ در صورتى كه او
دشمن شما است .براى ظالمها شيطان جانشين بدى است (۵۰).من آنها را هنگام خلقت
آسمانها و زمين و خلقت خودشان شاهد نساختم و گمراهكنندگان را مددكار خود
نگرفتم (۵۱).روزى كه خداوند گويد :آنهايى را كه فكر مىكرديد شريك من هستند
صدا بزنيد .آنها را صدا مىزنند ،ولى به نداى آنها پاسخى داده نمىشود .بين
آنها پرتگاهى قرار دادهايم (۵۲).گناهكاران آتش جهنم را مىبينند و گمان
مىكنند كه در آن مىافتند و راهى براى برگشتن از آن پيدا نمىكنند(۵۳).
ما در اين قرآن هر گونه مثلى براى هدايت مردم زدهايم ،ولى انسان بيشتر از
هر چيزى اهل بگومگو است (۵۴).وقتى هدايت براى آنها آمد ،هيچ چيز مانع
ايمانآوردن و آمرزش خواستن آنها از خداوند نشد مگر انتظار اينكه روشى كه
درباره گذشتگان اجرا شده بود براى آنها بيايد يا عذاب رو به رويشان قرار
بگيرد (۵۵).ما پيغمبران را براى بشارت دادن )درباره عاقبت كارهاى خوب( و
ترساندن )از عاقبت كارهاى بد( مىفرستيم و افراد كافر به باطل بگومگو مىكنند
تا با آن حق را پايمال كنند ،و آيات مرا و بيمى را كه از عاقبت كار بدشان به
آنها داده شده به مسخره گرفتند (۵۶).كيست ظالمتر از كسىكه آيات خدا به او
گفته شود و او از آن روگردان باشد و كارهايى را كه كرده فراموش كند؟ ما بر
دلهايشان پردهاى افكندهايم كه نفهمند و گوششان را سنگين ساختهايم )كه حقيقت
را نشنوند( .اگر آنها را به راه صحيح دعوت كنى هيچگاه هدايت نمىشوند(۵۷).
خداوند تو آمرزنده و صاحب رحمت است .اگر خدا به علت كارهايى كه مىكردند آنها
را مؤاخذه مىنمود ،در عذاب آنها عجله مىكرد ،ولى براى هلك آنها زمانى تعيين
شده كه راه فرارى از آن پيدا نمىكنند (۵۸).اينها شهرهايى است كه چون ظلم
كردند نابودشان كرديم و براى نابودكردن آنها مدتى تعيين نموديم (۵۹).موقعى
را يادآورى كن كه موسى به همسفر جوانش گفت :تا به محل به هم رسيدن دو دريا
نرسم يا مدت درازى صرف آن نكنم ،از اين مسافرت دست برنمىدارم (۶۰).چون به
محل برخورد دو دريا رسيدند ،ماهى خود را فراموش كردند و ماهى راهش را در
دريا پيش گرفت و رفت(۶۱).
وقتى از آن محل گذشتند ،موسى به جوان گفت غذايمان را بياور .ما در اين سفر
رنج زيادى كشيدهايم (۶۲).جوان گفت :آيا متوجه شدى كه وقتى ما به صخره پناه
برديم ،من ماهى را فراموش كردم و فقط شيطان بود كه آن را از خاطر من برد و
ماهى به طور عجيبى به دريا رفت (۶۳).موسى گفت :اين همان جايى است كه دنبالش
مىگشتيم .بنابراين جستجوكنان از راهى كه رفته بودند به عقب برگشتند (۶۴).و
يكى از بندگان ما را يافتند كه به لطف خودمان به او علمى ياد داده بوديم).
 (۶۵موسى به او گفت :آيا اجازه مىدهى كه من دنبال تو بيايم تا مقدارى از
علمى كه به تو آموختهاند به من بياموزى؟) (۶۶او گفت :تو نمىتوانى در كنار من
صبر داشته باشى (۶۷).چگونه مىتوانى در مورد چيزى كه از آن اطلعى ندارى صبر
كنى؟) (۶۸موسى گفت :اگر خدا بخواهد مرا در اين كار صبور خواهى يافت و از
دستور تو سرپيچى نمىكنم (۶۹).او گفت :اگر دنبال من بيايى نبايد درباره چيزى
سؤال كنى تا خودم درباره آن حرف بزنم (۷۰).با اين شرط به راه افتادند تا
اينكه سوار كشتى شدند .آن مرد كشتى را سوراخ كرد .موسى به او گفت :آيا كشتى
را سوراخ كردى كه اهل آن را غرق كنى؟ واقعا كار زشتى كردى (۷۱).او گفت :آيا
به تو نگفتم كه تو نمىتوانى طاقت بياورى؟) (۷۲موسى گفت :بهخاطر قولى كه
فراموش كردم مرا مؤاخذه نكن و در كار من سختگيرى نكن (۷۳).باز راه افتادند
تا به جوانى برخوردند .او آن جوان را كشت .موسى گفت :آيا آدم بىگناهى كه كسى
را نكشته بود كشتى؟ واقعا كار زشتى كردى(۷۴).
او گفت :آيا به تو نگفتم كه طاقت ديدن كارهاى مرا ندارى؟) (۷۵موسى گفت :اگر
بعد از اين از تو درباره چيزى سؤال كردم ،ديگر با من همراهى نكن ،چون از
جانب من معذور خواهى بود (۷۶).و به راه افتادند تا به شهرى رسيدند و از
اهالى آن غذا خواستند ،اما آنها از مهمانكردن ايشان خوددارى كردند .آنگاه در
شهر ديوارى پيدا كردند كه مىخواست خراب شود .او آن را درست كرد .موسى به او
گفت :اگر مىخواستى ،براى اينكار از آنها مزدى مىگرفتى (۷۷).او به موسى گفت:
اكنون موقع جدايى بين من و تو است .من حال تاويل چيزهايى را كه نتوانستى در

مقابل آن صبر كنى به تو مىگويم (۷۸).اما كشتى مال افراد تهيدستى بود كه با
آن در دريا كار مىكردند )و خرج خانواده خود را تامين مىكردند( ،خواستم آن را
خراب كنم )كه به دريا نروند( ،چون پشت سر آنها پادشاهى بود كه هر كشتى را به
زور مىگرفت )خواستم كشتى را از دست ندهند( (۷۹).اما جوان ،پدر و مادرش
آدمهاى باايمانى بودند .ترسيدم پدر و مادرش را به طغيان و كفر بكشد(۸۰).
خواستيم که خدا فرزند بهترى به آنها بدهد كه پاكتر و مهربانتر از او باشد).
 (۸۱اما ديوار در شهر مال دو جوان يتيم بود و زير آن گنجى متعلق به آنها بود
و پدرشان آدم درستكارى بود .خداوند تو خواست كه آنها به حد بلوغ و قدرت
برسند و گنجشان را به لطف خداوندت درآورند .اينكارها را از طرف خودم نكردم.
اين تاويل كارهايى بود كه نتوانستى در مقابل آن صبر كنى (۸۲).درباره
ذوالقرنين از تو سؤال مىكنند .بگو :درباره او مطلبى به شما خواهم گفت(۸۳).
ما او را در زمين به قدرت رسانديم و وسيله هر كارى را به او داديم (۸۴).او
راهى را دنبال كرد (۸۵).تا به محل غروب خورشيد رسيد و به نظرش رسيد كه
خورشيد در چشمه گلآلود تيرهرنگى غروب مىكند ،و در آنجا قومى را پيدا كرد .به
او گفتيم :اى ذوالقرنين ،آنها را عذاب مىكنى يا روش خوبى درباره آنها پيش
مىگيرى؟) (۸۶ذوالقرنين گفت :اما كسىكه ظلم كند ،او را عذاب مىكنم و بعد پيش
خدايش برگردانده مىشود و خدا او را مجازات سختى خواهد كرد (۸۷).اما كسىكه
ايمان آورده و كار درست كند ،پاداش خوبى دارد و دستور آسانى در حق او صادر
مىكنيم (۸۸).بعد دنبال راه ديگرى رفت (۸۹).تا به محل طلوع خورشيد رسيد .ديد
كه خورشيد بر مردمى طلوع مىكند كه پوششى غير از خورشيد براى آنها قرار نداده
بوديم (۹۰).به اين ترتيب رفتار مىكرد و ما از آنچه پيش او بود خبر داشتيم).
 (۹۱بعد دنبال راه ديگرى رفت (۹۲).تا بين دو كوه رسيد و قومى را آنجا پيدا
كرد كه زبان نمىفهميدند (۹۳).گفتند :اى ذوالقرنين ،يأجوج و مأجوج در زمين
فساد مىكنند .آيا امكان دارد مالى در اختيار تو بگذاريم كه بين ما و آنها
سدى بسازى؟) (۹۴او گفت :قدرتى كه خداى من به من داده بهتر است .با نيروى
بدنى خودتان به من كمك كنيد تا بين شما و آنها سد محكمى بسازم (۹۵).براى من
قطعات آهن بياوريد تا وقتى كه بين دو كوه را مساوى كرد .گفت :بدميد ،تا وقتى
كه آن را گذاخته كرد .گفت :براى من مس مذاب بياوريد تا روى آن بريزم(۹۶).
بدين سان يأجوج و مأجوج نتوانستند از آن بال بروند يا سوراخى در آن بوجود
آورند(۹۷).
گفت :اين از لطف خداوند من است .اما چون وعده خداوند من بيايد آن را با خاك
يكسان مىكند .وعده خداوند من راست است (۹۸).آنها را مىگذاريم تا در آن روز
در هم بلولند ،و در صور دميده شود و همه آنها را جمع مىكنيم (۹۹).و آن روز
جهنم را به كافران نشان مىدهيم (۱۰۰).كافرانى كه چشمشان از ياد من در پرده
بود و قدرت شنيدن حقيقت را نداشتند (۱۰۱).آيا افراد بىايمان خيال كردند كه
مىتوانند به جاى من ،بندگان مرا اوليای خود بگيرند؟ ما جهنم را براى افراد
بىايمان آماده كردهايم (۱۰۲).بگو :آيا شما را از پرضررترين كارها آگاه بكنم؟
) (۱۰۳آنان كسانى هستند كه كوشش آنها در زندگى دنيا از بين رفته و خيال
مىكنند كار خوبى مىكنند (۱۰۴).آنها افرادى هستند كه منكر آيات خداوندشان و
ملقات او شدند .درنتيجه كارهايشان از بين رفته و روز قيامت ارزشى براى آنها
قايل نمىشويم (۱۰۵).به علت كفرى كه ورزيدند و آيات و پيغمبران مرا مسخره
كردند ،جهنم جزاى آنهاست (۱۰۶).كسانىكه ايمان آوردند و كار درست كردند
باغهاى بهشت محل پذيرايى آنهاست (۱۰۷).هميشه در آن مىمانند و دنبال تغيير
مكان نمىگردند (۱۰۸).بگو :اگر دريا براى نوشتن كلمات خداى من مركب شود ،حتما
دريا تمام مىشود قبل از اينكه سخنان خداى من به آخر برسد ،اگر چه دريايى مثل
آن را هم به كمك بياوريم (۱۰۹).بگو :من فقط بشرى مثل شما هستم ،به من وحى
مىشود كه معبود شما )كسىكه در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى بكنيد و از
دستورهايش بدون چون و چرا پيروى كنيد( معبودى است يگانه .كسىكه اميد ملقات
صاحباختيار خود را دارد بايد كار صحيح بكند و در بندگىكردن صاحباختيار خود
هيچكس را شريك او نسازد )اربابى جز خدا نگيرد و مطيع محض و بىچون و چراى
دستورهاى هيچكس جز خدا نباشد((۱۱۰).

سوره مريم )(۱۹

مكى و شامل نود و هشت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
كهيعص ) (۱اين يادى از لطف خداوند تو به بندهاش زكريا است (۲).وقتى كه
خداوندش را پنهانى صدا زد (۳).گفت :خداوندا ،استخوان من سست شده و موى سرم
از پيرى سفيد شده .خداوندا ،در كمكخواهى از تو محروم نبودهام (۴).من درباره
بستگانم بعد از خودم مىترسم و زن من نازا است .بنابراين از لطف خودت جانشينى
به من بده (۵)،كه از من و خاندان يعقوب ارث ببرد و او را فردى پسنديده ساز).
 (۶ندا داده شد كه اى زكريا ،مژده پسرى را كه اسمش يحيى است به تو مىدهيم و
قبل كسى به اين نام ناميده نشده (۷).زكريا گفت :خداوندا ،چگونه مىتوانم پسرى
داشته باشم در صورتى كه زنم نازا است و من پير و ناتوانم (۸).فرشته گفت:
همينطور است كه مىگويى .خداوند تو گفت كه اين كار براى من آسان است ،من قبل
تو را خلق كردم در صورتى كه چيزى نبودى (۹).زكريا گفت :خداوندا نشانهاى براى
من قرار بده .فرشته گفت :نشانه تو اين است كه سه روز در حالىكه سالم هستى
نمىتوانى با مردم حرف بزنى (۱۰).پس از محراب خارج شد و پيش قوم خود رفت و با
اشاره به آنها فهماند كه صبح و شب به تسبيح خدا بپردازيد(۱۱).
اى يحيى ،كتاب را با قوت بگير .ما به او از كودكى حكمت داديم (۱۲).به فضل
ما مهربان و پاك و پرهيزکار بود (۱۳).و با پدر و مادرش خوشرفتار بود و زورگو
و سركش نبود (۱۴).سلم بر او روزى كه متولد شد و روزى كه مرد و روزى كه زنده
شود (۱۵).در كتاب از مريم ياد كن وقتى كه در مكانى شرقى از خانوادهاش به
كنارى رفت (۱۶).و پردهاى بين خود و آنها قرار داد .ما روحمان )جبرئيل( را
پيش او فرستاديم .او براى مريم به شكل انسانى كامل درآمد (۱۷).مريم گفت :اگر
آدم باتقوايى هستى ،من از تو به خدا پناه مىبرم (۱۸).گفت :من فرستاده خداوند
تو هستم تا پسر پاكى به تو ببخشم (۱۹).مريم گفت :چطور من مىتوانم پسرى داشته
باشم در صورتى كه دست بشرى به من نرسيده و آدم بدكارى نبودهام؟) (۲۰گفت:
همينطور است ،خداوند تو گفت :اين كار براى من آسان است .براى اينكه او را
آيتى )نشانهاى( براى مردم بسازيم و لطفى از ما باشد .اين امرى است قطعى و
شدنى (۲۱).پس مريم عيسى را حامله شد و به جاى دورى رفت (۲۲).درد زايمان او
را پيش تنه درخت خرمايى برد ،گفت :كاش من قبل مرده و فراموش شده بودم(۲۳).
از زيرش صدايى به او گفت كه غصه نخور ،خداوند تو زير پايت چشمهاى قرار داده،
) (۲۴تنه درخت را تكان بده تا خرماى تازه براى تو بريزد(۲۵).
بخور و بنوش و چشمت را روشن ساز ،اگر كسى را ديدى بگو که من روزهاى براى
خدا نذر كردهام .امروز هيچگاه با كسى حرف نمىزنم (۲۶).مريم در حالىكه بچه را
در آغوش داشت ،او را پيش قومش آورد ،گفتند :اى مريم ،كار زشتى كردهاى(۲۷).
اى خواهر هارون ،پدرت مرد بدى نبود و مادرت هم بدكاره نبود (۲۸).مريم به
بچهاش اشاره كرد .گفتند :چگونه با كودكى كه در گهواره است صحبت كنيم؟)(۲۹
عيسى گفت :من بنده خدا هستم ،خدا به من كتاب داده و مرا پيغمبر ساخته (۳۰)،و
هر جا باشم مرا بابركت ساخته و به من تا وقتى زندهام سفارش نماز و زكات كرده
است (۳۱).و مرا نسبت به مادرم نيكوكار گردانده و مرا زورگو و بدرفتار
نساخته (۳۲).سلم بر من روزى كه زاييده شدم و روزى كه بميرم و روزى كه زنده
شوم (۳۳).اين عيسى پسر مريم است ،سخن راست و درستى است كه در آن شك دارند).
 (۳۴سزاوار خدا نيست كه فرزندى بگيرد ،خدا بالتر از اين حرفها است .وقتى
تصميم به انجام كارى بگيرد فقط مىگويد بشو ،همانطور خواهد شد (۳۵).عيسى گفت:
خدا صاحباختيار من و شماست ،بنابراين فقط او را بندگى كنيد )بنده و مطيع محض
و بىچون و چراى دستورهاى هيچكس جز خدا نباشيد( ،راه راست اين است (۳۶).اما
گروهها )يهودى و مسيحى( ميان خود دچار اختلف شدند ،پس واى بر منكران موقع
ديدن روز بزرگ (۳۷).روزى كه پيش ما بيايند چقدر بينا و چقدر شنوا هستند ،ولى
ستمكاران امروز در گمراهى آشكارى هستند(۳۸).
آنها را
ولى آنها
كس كه در
راستگو و

از روز پشيمانى و افسوس خوردن بر حذر دار ،روزى كه كار تمام شده،
در غفلت هستند و ايمان نمىآورند (۳۹).پيش ما برمىگردند و زمين و هر
آن است براى ما باقى مىماند (۴۰).در كتاب ،ابراهيم را ياد كن ،او
پيغمبر بود (۴۱).وقتى كه به پدرش گفت :چرا چيزى را كه نمىشنود و

نمىبيند و ذرهاى براى تو فايده ندارد عبادت مىكنى؟) (۴۲پدر ،مقدارى از علم
براى من حاصل شده كه براى تو حاصل نشده .از من پيروى كن تا تو را به راه
راست هدايت كنم (۴۳).پدر ،بندگى شيطان را نكن .او نسبت به خداوند بخشنده
سركش است (۴۴).پدر ،من مىترسم عذابى از طرف خداوند رحمان به تو برسد و تو
يار شيطان باشى (۴۵).پدرش به او گفت :اى ابراهيم ،آيا از خدايان من
روگردانى؟ اگر از اين كار دست برندارى تو را سنگسار مىكنم ،مدتى از من دور
شو (۴۶).ابراهيم گفت :سلم بر تو ،من از خداوندم براى تو طلب آمرزش مىكنم،
چون او نسبت به من مهربان است (۴۷).من از شما و هر چه كه غير از خدا
مىخوانيد كنارهجويى مىكنم و از خداوندم كمك مىخواهم ،اميدوارم كه در خواندن
خداوندم آدم بدبختى نباشم (۴۸).چون ابراهيم از آنها و چيزهايى كه غير از خدا
مىپرستيدند كنارهجويى كرد ،اسحاق و يعقوب را به او داديم و هر يك را پيغمبر
ساختيم (۴۹).و به آنها لطف كرديم ،و نامشان را بلندآوازه ساختيم (۵۰).در
كتاب از موسى سخن بگو ،او بندهاى مخلص و رسول و پيامبر بود(۵۱).
از طرف راست كوه او را صدا زديم و او را براى سخن گفتن نزديك ساختيم (۵۲).و
از لطف خودمان هارون پيغمبر را به او داديم (۵۳).و در كتاب از اسماعيل سخن
بگو ،او در وعدههايش صادق و فرستاده و پيامبر بود (۵۴).به خانوادهاش دستور
نماز و زكات مىداد و مورد رضايت خدا بود (۵۵).و از ادريس در كتاب صحبت كن،
چون او راستگو و پيغمبر بود (۵۶).و او را به مقام بلندى ارتقا داديم(۵۷).
اينها عدهاى از پيغمبران از نسل آدم و از نسل كسانىكه با نوح سوار كشتى
كرديم و از نسل ابراهيم و يعقوب و از كسانى بودند كه هدايتشان كرديم و
انتخابشان نموديم و خدا به آنها لطف كرد .وقتى آيات خداى رحمان بر آنها تلوت
مىشد ،با حال گريه به سجده مىافتادند (۵۸).بعد از آنها كسانى جانشين ايشان
شدند كه نماز را از بين بردند و پيرو شهوات خود شدند ،نتيجه گمراهى خود را
خواهند ديد (۵۹).غير از كسانىكه توبه نمودند و ايمان آوردند و كار صحيح
كردند ،آنها افرادى هستند كه وارد بهشت مىشوند و ذرهاى به آنها ظلم نمىشود).
 (۶۰بهشتهاى جاويدى كه خداوند بخشنده از غيب به بندگانش وعده داده ،وعده خدا
عملى خواهد شد (۶۱).در آنجا حرف بيهودهاى نخواهند شنيد ،فقط سلم مىشنوند و
صبح و شب روزى خود را دارند (۶۲).اين بهشتى است كه در اختيار بندگان
پرهيزکار خود قرار مىدهيم (۶۳).ما فرشتگان جز به فرمان خداوندت نازل
نمىشويم .آنچه جلوى ما و پشت سر ما و بين آنها است مال خدا است و خداوند تو
فراموشكار نيست(۶۴).
)او( صاحباختيار آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست مىباشد .بنابراين فقط
او را بندگى كن )بنده و مطيع محض و بىچون و چراى دستورهاى هيچكس جز خدا
نباش( و در بندگى او استقامت كن .آيا همنامى براى او مىشناسى؟) (۶۵انسان
مىگويد :آيا پس از مرگ دوباره زنده مىشوم؟) (۶۶آيا انسان توجه نمىكند كه
قبل ،وقتى كه چيزى نبود ،او را آفريديم؟) (۶۷به خداوندت قسم كه آنها و
شيطانها را جمع مىكنيم و بعد آنها را در حالىكه در اطراف جهنم به زانو
درآمدهاند حاضر مىكنيم (۶۸).بعد از بين هر دسته افرادى را كه نسبت به خداى
بخشنده سركشتر بودند جدا مىكنيم (۶۹).ما كسانى را كه براى درآمدن به جهنم
سزاوارتر هستند بهتر مىشناسيم (۷۰).هيچكس از شما نيست كه وارد جهنم نشود،
اين امر حتمى خداوندت مىباشد (۷۱).بعد كسانى را كه پرهيزکار بودند نجات
مىدهيم و كسانى را كه ظلم مىكردند در حالىكه زانو زدهاند در آن باقى
مىگذاريم (۷۲).وقتى آيات روشن ما براى آنها خوانده شود ،افراد بىايمان به
افراد باايمان مىگويند :جاى كداميك از اين دو دسته بهتر و محفلش نيكوتر است؟
) (۷۳قبل از آنها افرادى را كه وسايل زندگى و قيافهشان بهتر از اينها بود
نابود كرديم (۷۴).بگو :خدا افرادى را كه گمراه هستند در آن راه كمك مىكند تا
وقتى كه عذاب يا قيامتى را كه به آنها وعده داده شده ببينند ،آن وقت مىدانند
جاى چه كسى بدتر و سپاهش ضعيفتر است (۷۵).خدا هدايت كسانى را كه هدايت
شدهاند مىافزايد و پاداش كارهاى خوب باقىماندنى پيش خداوندت بهتر و
خوشعاقبتتر است(۷۶).
آيا كسى را كه منكر آيات ما شد ديدى كه مىگفت :حتما به من مال و فرزند داده
خواهد شد (۷۷).آيا از غيب خبر داشت يا از خداوند رحمان قولى گرفته بود؟)(۷۸

اينطور نيست ،ما آنچه را مىگويد مىنويسيم و عذاب او را پيوسته زيادتر
مىكنيم (۷۹).و آنچه را كه مىگويد )مال و فرزند( ،براى ما به جا مىگذارد و
تنها پيش ما مىآيد (۸۰).غير از خدا معبودهايى براى خود گرفتند )بنده غير خدا
شدند و از دستورهاى غير خدا پيروى كردند( تا باعث عزت آنها شوند (۸۱).اينطور
نيست .ايشان )معبودانشان( منكر عبادت )بندگى( آنها مىشوند و مخالف آنها
خواهند بود (۸۲).آيا متوجه نشدهاى كه ما شياطين را پيش افراد بىايمان
فرستاديم تا آنها را به گناه تشويق كنند؟) (۸۳درباره آنها عجله نداشته باش،
ما روزها را مىشماريم (۸۴).روزى كه افراد پرهيزکار را دستجمعى با احترام پيش
خداوند رحمان جمع مىكنيم (۸۵).و گناهكاران را تشنه به سوى جهنم مىرانيم(۸۶).
اختيار شفاعت را ندارند ،مگر كسىكه از خداوند رحمان عهدى گرفته باشد(۸۷).
گفتند :خداوند رحمان فرزندى گرفته (۸۸).واقعا سخن زشتى گفتيد (۸۹).نزديك است
آسمانها از اين سخن بشكافد و زمين پاره شود و كوهها فرو ريزند (۹۰)،كه براى
خداوند رحمان فرزندى قائل مىشوند (۹۱).سزاوار خداوند رحمان نيست كه فرزندى
بگيرد (۹۲).تمام كسانىكه در آسمانها و زمين هستند با بندگى )اظهار كوچكى و
اطاعت( پيش خداوند رحمان مىآيند (۹۳).خدا همه آنها را حساب كرده و شماره
آنها را دارد (۹۴).و همه آنها روز قيامت به تنهايى پيش خدا مىآيند(۹۵).
كسانىكه ايمان آوردند و كار صحيح كردند ،خداوند رحمان محبت آنها را در دلها
مىاندازد (۹۶).ما قرآن را به زبان تو آسان كرديم تا بهوسيله آن به افراد
پرهيزکار مژده بدهى و دشمنان سرسخت را بترسانى (۹۷).چه اقوام زيادى كه قبل
از آنها نابود كرديم .آيا يكى از آنها را مىبينى و كوچكترين صدايى از آنها
مىشنوى؟)(۹۸

سوره طه )(۲۰
مكى و شامل يكصد و سى و پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
طه (۱).قرآن را بر تو نازل نكرديم كه به زحمت بيافتى (۲).قرآن فقط تذكرى
براى كسى است كه از خدا مىترسد (۳).از جانب وجودى نازل شده كه زمين و
آسمانهاى بلند را خلق كرده (۴).خداوند رحمان بر عرش قرار گرفته (۵).هر چه در
آسمانها و زمين و بين آنها و زير زمين است مال او است (۶).اگر بلند حرف
بزنى ،او راز پنهان و مخفىتر از آن را مىداند (۷).خدا ،معبودى )كسىكه انسان
بنده او شود و در مقابلش احساس يا ابراز كوچكى كند و از فرمانش بدون چون و
چرا اطاعت نمايد( غير از او وجود ندارد .اسمهاى نيكويى دارد (۸).آيا داستان
موسى براى تو آمده؟) (۹وقتى آتشى ديد و به خانوادهاش گفت :اندكى بمانيد ،من
آتشى مىبينم ،شايد گل آتشى براى شما بياورم يا در كنار آن راهنمايى پيدا
كنم (۱۰).چون نزديك آتش آمد ،ندا داده شد كه اى موسى (۱۱)،من خداى تو هستم،
ووى هستى(۱۲).
كفشت را درآر ،تو در سرزمين مقدس ط
و من تو را انتخاب كردهام ،پس به آنچه به تو وحى مىشود گوش كن (۱۳).من خدا
هستم ،معبودى غير از من وجود ندارد .پس مرا بندگى كن و نماز را براى به ياد
داشتن من بر پا دار (۱۴).قيامت خواهد آمد .مىخواهم وقت آن را مخفى كنم تا به
هر كس جزاى كارهايى كه مىكند داده شود (۱۵).كسىكه به آن ايمان ندارد و دنبال
هوس خود مىرود ،تو را از توجه به آن باز ندارد ،چون آن وقت هلك خواهى شد).
 (۱۶اى موسى ،اينكه در دست راست تو است چيست؟) (۱۷موسى گفت :اين عصاى من
است ،بر آن تكيه مىكنم و با آن براى گوسفندانم برگ درختان را مىريزم.
استفادههاى ديگرى هم از آن مىكنم (۱۸).خدا گفت :اى موسى آن را بيانداز(۱۹).
تا موسى آن را انداخت ،مار بزرگى شد كه به سرعت حركت مىكرد (۲۰).خدا گفت :آن
را بگير و نترس ،آن را به حالت اولش درمىآوريم (۲۱).و دستت را توى گريبانت
كن ،بدون اينكه مرضى داشته باشد سفيد بيرون مىآورى .اين آيه )نشانه و معجزه(
ديگرى است (۲۲).براى اينكه از آيات )معجزات( بزرگ خودمان مقدارى به تو نشان
دهيم (۲۳).پيش فرعون برو ،چون او طغيان كرده (۲۴).موسى گفت :خداوندا به من
حوصله بده (۲۵)،و كار مرا آسان نما (۲۶)،گره از زبانم بگشا (۲۷)،تا حرفم را
بفهمند (۲۸).و از خانوادهام برادرم هارون را دستيار من ساز ۲۹).و  (۳۰پشت
مرا بهوسيله او محكم كن (۳۱).او را در كار من شريك كن (۳۲)،تا تو را زياد
ستايش كنيم (۳۳)،و تو را زياد ياد كنيم (۳۴)،چون تو نسبت به ما بينايى(۳۵).

خدا گفت :آنچه خواستى به تو داده شد (۳۶).و ما بار ديگر بر تو منت نهاديم).
(۳۷
وقتى به مادرت آنچه وحى شد ،وحى كرديم (۳۸).كه او را در صندوقى بگذار و آن
را در دريا بيانداز تا دريا آن را به ساحل اندازد و دشمن من و دشمن او آن را
بگيرد .و محبت خودم را بر تو افكندم تا زير نظر من ساخته شوى (۳۹).وقتى كه
خواهرت پيش آنها رفت و به آنها گفت :آيا كسى را به شما معرفى بكنم كه از او
نگهدارى كند؟ درنتيجه تو را به مادرت برگردانديم تا چشمش به تو روشن شود و
غصه نخورد ،و كسى را كشتى و ما تو را از غم نجات داديم ،و تو را به انواع
مختلف امتحان كرديم ،و سالهايى بين مردم مدين ماندى ،بعد در زمان مقرر آمدى.
) (۴۰من تو را براى خودم ساختهام (۴۱).تو و برادرت آيات )معجزات( مرا ببريد
و در يادكردن من كوتاهى نكنيد (۴۲).پيش فرعون برويد ،چون او طغيان كرده است.
) (۴۳و با او به نرمى صحبت كنيد ،شايد متوجه شود يا بترسد (۴۴).گفتند:
خداوندا ،ما مىترسيم بر ما پيشدستى يا طغيان كند (۴۵).خدا گفت :نترسيد ،من
با شما هستم ،مىشنوم و مىبينم (۴۶).پيش او برويد و بگوييد :ما فرستادگان
صاحباختيار تو هستيم ،بنىاسرائيل را با ما بفرست و آنها را عذاب نكن .ما
براى تو معجزهاى از طرف صاحباختيارت آوردهايم .سلم بر كسىكه از راهنمايى
پيروى كند (۴۷).به ما وحى شده كه عذاب شامل كسى مىشود كه منكر شود و سرپيچى
كند (۴۸).فرعون گفت :اى موسى ،صاحباختيار شما كيست؟) (۴۹موسى گفت:
صاحباختيار ما كسى است كه به هر چيزى خلقت آن را عطا كرده و بعد آن را هدايت
كرده (۵۰).فرعون گفت :وضع نسلهاى گذشته چه مىشود؟)(۵۱
موسى گفت :علم آن در كتابى پيش خداى من است ،خداى من اشتباه و فراموش
نمىكند (۵۲).او وجودى است كه زمين را محل آسايش شما ساخته و در آن راههايى
بوجود آورده و از آسمان باران را نازل كرده و بهوسيله آن انواع گياهان را
بوجود آوردهايم (۵۳).خودتان از آن بخوريد و حيوانات خود را در آن بچرانيد.
در اين مطلب نشانههايى براى افراد عاقل وجود دارد (۵۴).شما را از زمين خلق
كرديم و به آن برمىگردانيم و بار ديگر شما را از آن بيرون مىآوريم (۵۵).تمام
آياتمان را به فرعون نشان داديم ،ولى او منكر آنها شد و قبول نكرد (۵۶).و
گفت :اى موسى ،آيا آمدهاى كه با سحر خود ما را از سرزمين خودمان بيرون كنى؟)
 (۵۷ما هم سحرى مثل سحر تو برايت مىآوريم .وقتى و جايى صاف و هموار بين ما و
خودت براى آن تعيين كن كه ما و تو از آن تخلف نكنيم (۵۸).گفت :وقت آن روز
جشن باشد ،به شرط اينكه مردم قبل از ظهر جمع شوند (۵۹).فرعون رفت و نقشههاى
خود را كشيد ،بعد آمد (۶۰).موسى به ساحران گفت :واى بر شما ،بر خدا به دروغ
افترا نزنيد كه خدا شما را با عذابى نابود مىكند .هر كه افترا بزند در كار
خود نوميد مىشود (۶۱).ساحران بين خود به بگومگو پرداختند و آهسته با هم صحبت
كردند (۶۲).گفتند :اين دو تا ساحرند و مىخواهند با سحر خود شما را از سرزمين
خودتان بيرون كنند و دين عالى شما را از بين ببرند (۶۳).طرحهايى را كه
كشيدهايد يكى كنيد و در يك صف به مبارزه برخيزيد .امروز هر كسىكه غلبه كند
موفق است(۶۴).
گفتند :اى موسى ،تو اول مىاندازى يا اول ما بياندازيم؟) (۶۵موسى گفت :شما
بياندازيد .وقتى آنها طنابها و عصاهاى خود را انداختند ،با جادويى كه كرده
بودند به نظر موسى رسيد كه آنها با سرعت راه مىروند (۶۶).موسى در دلش احساس
ترس كرد (۶۷).گفتيم :نترس تو پيروزى (۶۸).آنچه در دست راست تو است بيانداز
تا هر چه درست كردهاند ببلعد .كارى كه كردهاند كار ساحر است و ساحر هر جا
برود موفق نمىشود (۶۹).ساحرها به سجده افتادند و گفتند :به خداى هارون و
موسى ايمان آورديم (۷۰).فرعون به آنهاگفت:آيا قبل از اينكه به شما اجازه
بدهم به او ايمان آورديد؟ او استاد شما است كه به شما سحر ياد داده است .دست
و پايتان را بر خلف هم مىبرم و شما را بر تنه درخت خرما دار مىزنم و خواهيد
دانست كه عذاب كداميك از ما شديدتر و طولنىتر است (۷۱).جادوگرها گفتند :هرگز
تو را بر دليلهاى روشنى كه براى ما آمده و بر كسىكه ما را آفريده ترجيح
نمىدهيم .هر كارى مىخواهى بكن .تو فقط در زندگى دنيا حكم مىكنى (۷۲).ما به
خدايمان ايمان آوردهايم تا اشتباه ما و جادويى را كه ما را به آن مجبور كردى
بيامرزد .خدا بهتر و ماندنىتر است (۷۳).هر كس که گناهكار پيش خدايش بيايد،

جهنم سزاوار او است .در آن نه مىميرد و نه زنده مىماند (۷۴).كسانىكه باايمان
پيش خدا بيايند و كار صحيح انجام داده باشند درجات عالى دارند (۷۵).بهشتهاى
جاودانى كه نهرها در آن روان است و هميشه در آن خواهند بود .اين پاداش كسى
است كه پاك بوده است(۷۶).
ما به موسى وحى كرديم كه بندگان مرا موقع شب حركت بده و راه خشكى براى آنها
در دريا باز كن .نه از اينكه فرعون به تو برسد بترس ،نه از غرق شدن(۷۷).
فرعون با لشكريانش آنها را تعقيب كردند .دريا آنها را در خود غرق كرد(۷۸).
فرعون قوم خود را گمراه كرد و هدايت نكرد (۷۹).اى بنىاسرائيل ،ما شما را از
دست دشمنتان نجات داديم و در طرف راست كوه طور با شما قرار گذاشتيم و »من و
سلوى« )دو نوع خوردنى( را براى شما فرستاديم (۸۰).از خوردنىهاى پاكى كه روزى
شما كردهايم بخوريد و در آن طغيان نكنيد ،چون غضب من بر شما نازل مىشود و هر
كس مورد غضب من قرار گيرد نابود مىشود (۸۱).من كسى را كه توبه كند و ايمان
بياورد و كار صحيح بكند ودر راه صحيح بماند مىآمرزم (۸۲).و گفتيم :اى موسى،
چه چيز باعث شد كه قبل از قومت پيش ما بيايى؟) (۸۳موسى گفت :قوم من دنبال من
هستند .خداوندا ،من براى آمدن پيش تو عجله كردم تا از من راضى شوى (۸۴).خدا
گفت :ما بعد از تو قومت را امتحان كرديم و سامرى آنها را گمراه كرد(۸۵).
موسى خشمگين و اندوهناك پيش قوم خود برگشت و گفت :اى قوم من ،آيا خدايتان به
شما وعده خوبى نداده بود؟ آيا مدت جدابودن من از شما طولنى شد؟ يا خواستيد
كه غضب خدايتان بر شما نازل شود كه از وعده من تخلف كرديد؟) (۸۶گفتند :با
ميل خود از وعده تو تخلف نكرديم .ولى مقدارى از وسايل زينتى كه از قوم فرعون
داشتيم ،انداختيم و سامرى هم انداخت(۸۷).
و سامرى براى آنها مجسمه گوسالهاى ساخت كه صداى گوساله داشت و گفتند :اين
معبود شما و معبود موسى است که موسى آن را فراموش كرده بود (۸۸).آيا
نمىبينند كه گوساله جوابى به آنها نمىدهد و نفع و ضررى براى آنها ندارد؟)(۸۹
در صورتى كه هارون قبل به آنها گفته بود كه اى قوم من ،شما بهوسيله آن
امتحان شدهايد و خداى شما خداوند رحمان است .از من پيروى كنيد و از فرمان من
اطاعت كنيد (۹۰).گفتند :تا موسى برگردد ما آن را عبادت مىكنيم (۹۱).موسى
گفت :اى هارون ،چه چيز از تو جلوگيرى كرد كه وقتى آنها گمراه شدند از من
پيروى نكنى؟ آيا از فرمان من سرپيچى كردى؟) ۹۲و  (۹۳هارون گفت :اى فرزند
مادرم ،ريش و موى سرم را نگير .من ترسيدم بگويى که بين بنىاسرائيل تفرقه
افكندى و مراقب دستور من نبودى (۹۴).موسى به سامرى گفت :اين چه كارى است كه
كردى؟) (۹۵سامرى گفت :من چيزى ديدم كه آنها نديدند .بنابراين من يك مشت از
اثر پاى رسول گرفتم و در آن انداختم ،دلم اين كار را براى من خوب جلوه داد).
 (۹۶موسى به او گفت :برو ،جزاى تو اين است كه تا زندهاى به مردم بگويى که به
من نزديك نشويد ،و براى تو قرارى است كه از آن تخلف نمىشود .به معبود خودت
كه وقتت را صرف عبادتش كردى ،نگاه كن كه آن را مىسوزانيم و توى دريا
مىپاشيم (۹۷).معبود شما )كسىكه در مقابلش احساس و ابراز كوچكى كنيد و بدون
چون و چرا از دستورها و نظرهاى او پيروى كنيد( فقط خداست كه معبودى جز او
وجود ندارد و همه چيز را مىداند(۹۸).
ما بدين طريق آنچه را كه صورت گرفته بود براى تو مىگوييم ،و قرآن را از طرف
خودمان به تو داديم (۹۹).كسانىكه از آن روگردان شوند ،روز قيامت بار گناه
خود را حمل مىكنند (۱۰۰).هميشه در آن مىمانند .روز قيامت بار بدى را با خود
حمل مىكنند (۱۰۱).روزى كه در صور دميده شود ،گناهكاران را با چشم كبود جمع
مىكنيم (۱۰۲).آهسته با هم صحبت مىكنند و مىگويند :فقط ده روز در قبر مانديد.
) (۱۰۳ما آنچه را مىگويند بهتر از همه مىدانيم .وقتى آن كس كه بهتر از همه
نظر مىدهد ،مىگويدکه فقط يك روز در قبر مانديد (۱۰۴).درباره كوهها از تو
سؤال مىكنند ،بگو :خداى من آنها را از هم مىپاشد (۱۰۵)،و زمين را صاف و
هموار مىسازد (۱۰۶)،به طورى كه هيچ كجى و برجستگى در آن نمىبينى (۱۰۷).روزى
كه بدون كوچكترين سرپيچى از دعوتكننده پيروى مىكنند ،و صداها بهخاطر خداوند
رحمان پايين مىآيد ،و فقط صداى آهستهاى مىشنوى (۱۰۸).در آن روز شفاعت سود
ندارد مگر از كسىكه خدا به او اجازه دهد و به حرفزدنش راضى باشد (۱۰۹).آنچه
در جلوى آنها و آنچه پشت سرشان است مىداند ،ولى آنها به علم خدا احاطهاى

ندارند (۱۱۰).صورتها در آن روز در مقابل خداى زنده و جاويد خاضع مىشود ،و
آنكه ظلم كرده از لطف خدا نااميد مىشود (۱۱۱).و كسىكه كار صحيح مىكند و
ايمان دارد ،از اينكه به او ظلمى شود و پاداشش ازبين برود ،نمىترسد (۱۱۲).ما
اينطور به تو قرآنى به زبان عربى نازل كرديم و در آن انواع هشدارها را
داديم ،شايد از نافرمانى و عذاب خدا بترسند يا براى آنها توجهى بوجود آورد).
(۱۱۳
فرمانرواى حقيقى خداست كه وال و برتر است .قبل از اينكه وحى قرآن تمام شود،
در خواندن آن عجله نكن و بگو :خدايا علم مرا زياد كن (۱۱۴).ما قبل با آدم
عهد بستيم .او عهد و پيمان خود را فراموش كرد و ما او را صاحب اراده
نيافتيم (۱۱۵).وقتى را يادآورى كن كه به فرشتگان گفتيم :به آدم سجده كنيد.
همه سجده كردند ،غير از شيطان كه از سجدهكردن خوددارى كرد (۱۱۶).ما گفتيم:
اى آدم ،اين شيطان دشمن تو و همسرت مىباشد ،شما را از بهشت بيرون نكند كه
دچار زحمت مىشوى (۱۱۷).تو در بهشت نه گرسنه مىمانى نه برهنه (۱۱۸)،و دچار
تشنگى و سوزش آفتاب هم نمىشوى (۱۱۹).اما شيطان او را وسوسه كرد و گفت :اى
آدم ،آيا ميل دارى تو را به درخت زندگى ابدى و فرمانروايى بىپايان راهنمايى
كنم؟) (۱۲۰درنتيجه اين وسوسه آدم و همسرش از آن خوردند و آلت جنسى آنها
برايشان آشكار شد ،بنابراين شروع كردند با برگهاى بهشت آن را بپوشانند .آدم
از فرمان خداوندش سرپيچى كرد و گمراه شد (۱۲۱).بعد خدا او را برگزيد و توبه
او را پذيرفت و او را هدايت كرد (۱۲۲).خدا گفت :همگى از بهشت پايين برويد،
بعضى از شما دشمن بعضى خواهيد بود .چون از جانب من هدايتى براى شما بيايد،
هر كس از هدايت من پيروى كند گمراه و بدبخت نمىشود (۱۲۳).كسىكه از تذكر من
روگردان شود ،زندگى سختى خواهد داشت و روز قيامت او را كور محشور مىكنيم).
 (۱۲۴مىگويد :خدايا چرا مرا كور محشور كردى در صورتى كه من بينا بودم؟)(۱۲۵
خدا گويد :همانطور كه وقتى آيات ما براى تو آمد ،آنها را فراموش كردى،
امروز هم تو فراموش مىشوى (۱۲۶).ما كسى را كه زيادهروى كند و به آيات
خداوندش ايمان نياورد ،اينطور مجازات مىكنيم .قطعا عذاب آخرت شديدتر و
پايدارتر است (۱۲۷).آيا براى هدايتشان كافى نيست كه متوجه شوند اقوام زيادى
را پيش از آنان نابود كرديم ،اقوامى كه حال اينها در خانه آنان راه مىروند؟
در اينكار نشانههايى براى خردمندان است (۱۲۸).اگر سخنى كه خدا قبل گفته بود
نبود و مدت معينى قرار داده نشده بود ،عذاب لزم مىشد (۱۲۹).بر آنچه مىگويند
صبر داشته باش ،و قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن وقسمتى از شب و اطراف
روز با ستايش خداوندت او را تسبيح كن ،شايد راضى شوى (۱۳۰).به نعمتهايى كه
به عدهاى از آنها دادهايم چشم ندوز .اينها زينت زندگى دنياست تا آنها را با
آن بيازماييم .روزى خدايت بهتر و بادوامتر است (۱۳۱).خانوادهات را به نماز
امر كن و بر آن پايدار باش .ما از تو روزى نمىخواهيم .روزى تو را هم ما
مىدهيم .عاقبت خوب مال پرهيزگاران است (۱۳۲).گفتند :چرا پيغمبر براى ما
معجزهاى از جانب خدايش نمىآورد؟ بگو :آيا در كتابهاى گذشته دليل روشن براى
آنها نيامد؟) (۱۳۳اگر ما قبل از فرستادن پيغمبر آنها را نابود مىكرديم ،حتما
مىگفتند :خداوندا ،چرا پيغمبرى براى ما نفرستادى تا قبل از اينكه ذليل و
خوار شويم از آيات تو پيروى كنيم؟) (۱۳۴بگو :همه منتظرند ،پس شما هم انتظار
بكشيد .به زودى خواهيد دانست كه چه كسى اهل راه راست است و راه صحيح را
شناخته است(۱۳۵).

سوره انبياء )(۲۱
مكى و شامل يكصد و دوازده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
رسيدگى به حساب مردم نزديك شده ولى آنها در غفلت و از آن روگردان مىباشند).
 (۱هيچ تذكر تازهاى از جانب خدايشان براى آنها نمىآيد مگر اينكه آن را
مىشنوند و به بازى مىگيرند (۲).دلهايشان سرگرم است .افراد ظالم آهسته در گوش
هم مىگويند :آيا اين غير از بشرى مثل شماست؟ آيا در صورتى كه مىبينيد دچار
سحر مىشويد؟) (۳پيغمبر گفت :خداى من از هر سخنى در آسمان و زمين آگاه است.
او شنوا و دانا است (۴).يا اينكه گفتند :خوابهاى آشفته پريشان است ،شايد
آنها را خودش سر هم كرده يا شاعر است .بايد معجزهاى همانطور كه پيغمبران

گذشته داشتند براى ما بياورد (۵).قبل از آنها شهرهايى را كه ايمان نياوردند
نابود كرديم .آيا آنها ايمان مىآورند؟) (۶ما قبل از تو پيغمبرانى فرستاديم
كه به آنها وحى مىكرديم .اگر نمىدانيد از كسانىكه از كتابهاى پيغمبران گذشته
اطلع دارند بپرسيد (۷).پيغمبران را افرادى كه غذا نخورند نساختيم و عمر
جاويدان نداشتند (۸).و وعدهاى كه به آنها داديم عملى كرديم و آنها و هر كس
را كه مىخواستيم نجات داديم و زيادهروىكنندگان را هلك كرديم (۹).براى شما
كتابى نازل كرديم كه در آن صحبت شماست ،آيا عقلتان را به كار نمىبريد؟)(۱۰
شهرهاى زيادى را كه ظالم بودند نابود كرديم ،و بعد از آنها قوم ديگرى را
بوجود آورديم (۱۱).چون عذاب ما را احساس كردند ،از آن فرار مىكردند(۱۲).
فرار نكنيد و پيش نعمتهايى كه به شما داده بوديم و به خانههايتان برگرديد تا
از شما بازخواست شود (۱۳).گفتند :واى بر ما ،ما ظالم بوديم (۱۴).هميشه حرف
آنها اين بود ،تا وقتى كه آنها را از بيخ درو كرديم و خاموش شدند(۱۵).
آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست را به بازى خلق نكرديم (۱۶).اگر سرگرمى
مىخواستيم و اگر تصميم اينكار را مىگرفتيم ،خودمان آن را انتخاب مىكرديم).
 (۱۷بلكه حق را روى باطل مىاندازيم تا آن را از بين ببرد .باطل از بينرفتنى
است ،ولى واى بر شما بهخاطر اين حرفهايى كه مىزنيد (۱۸).تمام كسانىكه در
آسمانها و زمين هستند مال خدا مىباشند ،و كسانىكه پيش او هستند تكبرى در
عبادت او ندارند و خسته هم نمىشوند (۱۹).شب و روز تسبيح خدا را به جا
مىآورند و در اين كار سستى نمىكنند (۲۰).آيا معبودهايى از زمين براى خودشان
گرفتند كه مردهها را زنده مىكنند؟) (۲۱اگر خداهايى غير از خدا وجود داشت،
حتما آسمان و زمين خراب مىشد .خداى صاحب عرش از اين حرفهايى كه مىزنند پاك
است (۲۲).درباره كارهايى كه مىكند مورد بازخواست قرار نمىگيرد ،در صورتى كه
آنها مورد بازخواست قرار مىگيرند (۲۳).آيا معبودهايى غير از خدا براى خود
گرفتند؟ بگو :دليلتان را بياوريد ،اين است حرف كسانىكه با من هستند و افرادى
كه قبل از من بودند .ولى بيشتر آنها حقيقت را نمىشناسند و از آن رو
برمىگردانند(۲۴).
قبل از تو پيغمبرى نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كه معبودى غير از
من وجود ندارد ،پس فقط مرا بندگى كنيد )بنده و مطيع محض و بىچون و چراى
دستورهاى هيچكس جز خدا نباشيد( (۲۵).گفتند :خداوند رحمان فرزندى گرفته است.
خدا والتر و از اينكار بركنار است .آنها بندگان گرامى خدا هستند (۲۶).قبل از
اينكه خدا چيزى بگويد ،آنها چيزى نمىگويند و مطابق دستور خدا عمل مىكنند).
 (۲۷خدا آنچه روبروى آنها و آنچه پشت سرشان است را مىداند و فقط براى
كسانىكه خدا بپسندد شفاعت مىكنند و از ترس خدا هراسانند (۲۸).هر كدام از
آنها كه بگويد :من به جاى خدا معبود هستم )از مردم بخواهد كه مطيع محض او
باشند و بدون چون و چرا از دستورهاى او پيروى كنند( ،جهنم را جزاى او
مىسازيم .ما افرادى را كه ظلم مىكنند اينطور مجازات مىكنيم (۲۹).آيا افراد
بىايمان نمىدانند كه آسمانها و زمين به هم چسبيده بود و ما آنها را از هم
جدا كرديم؟ و هر چيز زندهاى را از آب آفريديم؟ آيا باز هم ايمان نمىآورند؟)
 (۳۰و در زمين كوهها را قرار داديم كه از لرزش آن جلوگيرى كند ،و راههاى
پهنى در آن قرار داديم تا راه خود را بشناسند (۳۱).و آسمان را سقف محفوظى
ساختيم ،ولى آنها از آيات ما رو برمىگردانند (۳۲).اوست كه شب و روز و خورشيد
و ماه را آفريد كه هر يك در مدارى حركت مىكند (۳۳).براى هيچ انسانى قبل از
تو عمر جاويد قرار نداديم ،اگر تو بميرى آيا آنها عمر جاويد دارند؟! ) (۳۴هر
كس مزه مرگ را مىچشد و ما شما را با بدىها و خوبىها امتحان مىكنيم و پيش ما
برگردانده مىشويد(۳۵).
وقتى افراد بىايمان تو را ببينند ،مسخرهات مىكنند و مىگويند :آيا اين همان
كسى است كه از خدايان شما بدگويى مىكند؟ در صورتى كه خود آنها منكر ياد خداى
رحمان هستند (۳۶).انسان موجودى عجلهكننده آفريده شده .نشانههايم را به شما
نشان خواهم داد ،بنابراين عجله نكنيد (۳۷).مىگويند :اگر راست مىگوييد اين
وعده چه وقتى خواهد بود؟) (۳۸اگر افراد بىايمان از وقتى كه نمىتوانند جلوى
آتش جهنم را از صورت و پشتشان بگيرند و كسى هم به آنها كمك نخواهد كرد ،اطلع
داشتند) ،چنين حرفى نمىزدند( (۳۹).عذاب ناگهانى سراغ آنها مىآيد و آنها را

مبهوت مىكند و توانايى ردكردن آن را ندارند و مهلتى هم به آنها داده نمىشود.
) (۴۰پيغمبران قبل از تو را هم مسخره كردند و همان عذابى كه مورد تمسخر آنان
قرار مىگرفت ،آنها را در بر گرفت (۴۱).بگو :چه كسى شما را شب و روز از عذاب
خداوند رحمان حفظ مىكند؟ با وجود اين ،آنها از ذكر خداوندشان روگردان هستند.
) (۴۲آيا آنها غير از ما خدايانى دارند كه آنها را از عذاب ما حفظ كنند؟
آنها نمىتوانند به خودشان هم كمك كنند و از طرف ما هم به آنها كمكى نمىشود).
 (۴۳ما آنها و پدرانشان را از نعمتهاى خودمان بهرهمند ساختيم تا آنجا كه عمر
طولنى پيدا كردند .آيا نمىبينند كه ما سراغ زمين مىآييم و از اطراف آن كم
مىكنيم؟ آيا آنها بر ما غلبه دارند؟)(۴۴
بگو :من شما را بهوسيله وحى از عاقبت كارتان مىترسانم .اما وقتى به كرها
هشدار داده مىشود ،صدا را نمىشنوند (۴۵).اگر مقدار كمى از عذاب خداى تو به
آنها برسد ،مىگويند :اى واى ما ظالم بوديم (۴۶).ما روز قيامت ترازوهاى عدالت
را مىگذاريم و به كسى ذرهاى ظلم نمىشود ،و اگر عملى به اندازه دانه خردلى
باشد آن را به حساب مىآوريم .ما براى رسيدگى به حسابها كافى هستيم (۴۷).به
موسى و هارون فرقان )يعنى جداكننده حق و باطل( دادهايم كه روشنايى و تذكرى
براى افراد پرهيزکار است (۴۸).پرهيزکارانى كه قلبا از خدايشان مىترسند و از
روز قيامت بيم دارند (۴۹).و اين قرآن تذكر پربركتى است كه ما آن را نازل
كردهايم .آيا شما منكر آن هستيد؟) (۵۰و ابراهيم را قبل راهنمايى كرده بوديم
و او را مىشناختيم (۵۱).وقتى به پدر و قومش گفت :اين مجسمههايى كه عبادت
مىكنيد چيست؟) (۵۲گفتند :ما ديديم كه پدرانمان آنها را عبادت مىكردند(۵۳).
ابراهيم گفت :هم خودتان و هم پدرانتان به طور آشكارى گمراه بودهايد(۵۴).
گفتند :آيا حقيقت را براى ما آوردهاى يا شوخى مىكنى؟) (۵۵ابراهيم گفت:
صاحباختيار شما خداى آسمانها و زمين است كه آنها را آفريده و من اين را
شهادت مىدهم (۵۶).به خدا قسم بعد از اينكه از پيش بتهايتان رفتيد نقشهاى
براى آنها دارم(۵۷).
بتها را ،غير از بت بزرگ ،تكهتكه كرد تا پيش او برگردند (۵۸).گفتند :چه كسى
اينكار را با خدايان ما كرده؟ او واقعا ظالم است (۵۹).گفتند :شنيدهايم كه
جوانى درباره آنها حرف مىزد ،به او ابراهيم مىگويند (۶۰).گفتند :او را جلوى
چشم مردم بياوريد تا شهادت بدهند (۶۱).گفتند :اى ابراهيم ،آيا تو با خدايان
ما چنين كارى كردهاى؟) (۶۲ابراهيم گفت :اينكار را بت بزرگ انجام داده .اگر
حرف مىزنند از آنها بپرسيد (۶۳).به خود آمدند و به هم گفتند :شما ظالم
هستيد (۶۴).بعد سرشان را پايين انداختند) ،و گفتند( تو مىدانى كه بتها حرف
نمىزنند (۶۵).ابراهيم گفت :آيا غير از خدا چيزى را عبادت مىكنيد كه نه نفعى
براى شما دارد و نه ضررى؟) (۶۶از شما و هر چه غير از خدا مىپرستيد بيزارم.
آيا عقل نداريد؟) (۶۷گفتند :اگر مرد عمل هستيد ،خدايان خود را يارى كنيد و
ابراهيم را بسوزانيد (۶۸).گفتيم :اى آتش ،بر ابراهيم سرد و سلمت باش(۶۹).
براى او نقشهاى داشتند .ما آنها را زيانكار ساختيم (۷۰).و ابراهيم و لوط را
نجات داديم و به سرزمينى كه در آن براى افراد بشر پربركت ساختهايم برديم).
 (۷۱و اسحاق و يعقوب را به ابراهيم عطا كرديم و همه را افراد صالحى ساختيم).
(۷۲
و آنها را پيشوايانى ساختيم كه به دستور ما مردم را راهنمايى مىكردند و به
آنها انجامدادن كارهاى خوب و خواندن نماز و دادن زكات را وحى كرديم و ما را
بندگى مىكردند (۷۳).و لوط را يادآورى كن كه به او حكمت و علم داديم و او را
از شهرى كه مردمش كارهاى زشت مىكردند نجات داديم .اهالى شهرش مردم بدكارى
بودند كه از خدا اطاعت نمىكردند (۷۴).او را وارد رحمت خود كرديم ،چون از
افراد درستكار بود (۷۵).و آن وقتى را يادآورى كن كه نوح ما را صدا زد و ما
دعايش را اجابت كرديم و او و خانوادهاش را از غصهاى بزرگ نجات داديم (۷۶).و
او را در مقابل مردمى كه منكر آيات ما بودند يارى كرديم .قوم او مردم بدى
بودند .ما همه آنها را غرق كرديم (۷۷).آن وقتى را يادآورى كن كه داود و
سليمان درباره مزرعهاى كه گوسفندان عدهاى شبانه در آن چريده بودند حكم
مىكردند .و ما شاهد حكم آنها بوديم (۷۸).و آن را به سليمان فهمانديم و به هر
يك از آنها حكمت و علم داديم ،و كوهها و پرندگان را رام داود كرديم كه با او

تسبيح مىگفتند .ما اين كارها را كرديم (۷۹).و به او ياد داديم كه براى شما
زره بسازد تا شما را از آسيب جنگ حفظ كند .آيا شكرگزارى مىكنيد؟) (۸۰و باد
تند را در اختيار سليمان قرار داديم كه به فرمان او ،به طرف زمينى كه ما به
آن بركت داده بوديم ،حركت مىكرد .ما همه چيز را مىدانستيم(۸۱).
و عدهاى از شياطين براى او غواصى مىكردند و كارهايى غير از آن انجام
مىدادند و ما مراقب آنها بوديم (۸۲).ايوب را ياد كن وقتى خدايش را به كمك
خواند كه من بيمار شدهام و تو رحمكنندهتر از تمام رحمكنندهها هستى (۸۳).ما
دعاى او را اجابت و بيمارى او را رفع كرديم و خانوادهاش را به او داديم و از
روى رحمت خودمان ،مثل آن را به اضافه آنها به او داديم .اين براى
عبادتكنندگان عبرتى است (۸۴).و اسماعيل و ادريس و ذوالكفل را يادآورى كن.
همه آنها از افراد صبور بودند (۸۵).ما آنها را مشمول رحمت خود كرديم .آنها
افراد درستكارى بودند (۸۶).و يونس را ياد كن وقتى كه با عصبانيت مىرفت و فكر
مىكرد كه ما هرگز بر او سخت نمىگيريم ،و در تاريكى صدا زد كه معبودى غير از
تو وجود ندارد .خدايا ،تو وال و پاكى .من ستمكار بودم (۸۷).ما دعاى او را
اجابت كرديم و او را از غم نجات داديم .ما افراد باايمان را اينطور نجات
مىدهيم (۸۸).و زكريا را ياد كن وقتى كه خدايش را صدا زد و گفت :خدايا ،مرا
تنها نگذار .در صورتى كه تو بهترين وارث هستى (۸۹).دعاى او را اجابت كرديم و
يحيى را به او عطا كرديم و وضع زن نازايش را براى او اصلح كرديم .آنها در
كار خير عجله مىكردند و با ميل و ترس ما را مىخواندند و در مقابل ما متواضع
بودند(۹۰).
و مريم را ياد كن كه ناموس خود را حفظ كرد و ما از روح خود در او دميديم و
او و پسرش را براى افراد بشر نشانهاى )عبرتى( قرار داديم (۹۱).اين امت شما
است ،يك امت و من خداى شما هستم ،بنابراين فقط مرا بندگى كنيد )بنده و مطيع
محض و بىچون و چراى هيچكس جز خدا نباشيد( (۹۲).ولى مردم دينشان را بين
خودشان قطعهقطعه كردند )بين آنها تفرقه ايجاد شد( .همه آنها پيش ما
برمىگردند (۹۳).هر كس كار درست بكند و مؤمن باشد از كار او قدردانى مىشود و
ما آن را براى او مىنويسيم (۹۴).و ممكن نيست مردم شهرى راكه نابود كرديم
دوباره برگردند (۹۵).تا وقتى كه سد يأجوج و مأجوج باز شود و از هر ارتفاعى
به سرعت حركت كنند (۹۶).وعده حق نزديك شد و چشم كسانىكه ايمان نداشتند خيره
گشت و گفتند :واى بر ما ،از چنين روزى غافل بوديم .ما ظالم بوديم (۹۷).به
آنها گفته مىشود كه شما و هر چه غير از خدا عبادت مىكرديد سوخت جهنم هستيد و
وارد جهنم مىشويد (۹۸).اگر اينها خدا بودند وارد جهنم نمىشدند ،همه آنها تا
ابد در جهنم خواهند بود (۹۹).آنها در جهنم فرياد مىكشند و جوابى در آن
نمىشنوند (۱۰۰).كسانىكه قبل به آنها نيكى كرده بوديم )ايمان آورده بودند( از
عذاب جهنم دور هستند(۱۰۱).
آنها كوچكترين صدايى از آتش دوزخ نمىشنوند و هميشه در ميان آنچه ميل دارند
هستند (۱۰۲).ترس بزرگ روز قيامت آنها را غصهدار نمىكند ،و فرشتگان از آنها
استقبال مىكنند و به آنها مىگويند :اين همان روزى است كه به شما وعده داده
شده بود (۱۰۳).روزى كه آسمان را مثل طومارى در هم مىپيچيم .همانطور كه جهان
را اولين بار خلق كرديم ،آن را برمىگردانيم .اين وعدهاى است كه اجراى آن به
عهده ما است .ما اينكار را مىكنيم (۱۰۴).بعد از تورات در زبور نوشتيم كه
زمين به دست بندگان صالح من مىرسد (۱۰۵).در اين مطلب گوشزدى به افرادى كه
مرا عبادت مىكنند وجود دارد (۱۰۶).ما تو را فقط بهخاطر رحمت به افراد بشر
فرستاديم (۱۰۷).بگو :به من وحى مىشود كه معبود شما )كسىكه شما در مقابل او
احساس يا ابراز كوچكى كنيد و بنده و مطيع محض دستورهاى او باشيد( معبود
واحدى است .آيا تسليم او مىشويد؟) (۱۰۸اگر قبول نكردند ،بگو :من به شما به
طور مساوى اعلم كردم و نمىدانم وعدهاى كه به شما داده شده نزديك است يا دور.
) (۱۰۹خدا حرفهايى را كه به طور آشكار مىزنيد و حرفهايى را كه مخفى مىكنيد
مىداند (۱۱۰).من نمىدانم شايد آن امتحانى براى شما و وسيله بهرهبردن شما تا
مدتى باشد (۱۱۱).پيغمبر گفت :خدايا ،به حق حكم كن .صاحباختيار ما بخشندهاى
است كه در مورد چيزهاى ناروايى كه مىگوييد از او كمك خواسته مىشود(۱۱۲).

سوره حج )(۲۲
مدنى و شامل هفتاد و هشت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
اى مردم از خداوندتان بترسيد ،چون زلزله قيامت حادثه بزرگى است (۱).روزى كه
آن را بينيد ،هر شيردهندهاى از بچهاى كه شير مىدهد غافل مىشود و هر زن
حاملهاى بچه مىاندازد و مردم را مست مىبينى در صورتى كه مست نيستند ،ولى
عذاب خدا سخت است (۲).عدهاى از مردم بدون كمترين علمى درباره خدا بحث مىكنند
و از هر شيطان سركشى پيروى مىكنند (۳).مقرر شده كه هر كس شيطان را به دوستى
بگيرد) ،شيطان( او را گمراه مىكند و او را به عذاب آتش جهنم رهبرى مىنمايد).
 (۴اى مردم ،اگر از زنده شدن براى پس دادن حساب شك داريد ،توجه داشته باشيد
كه ما شما را از خاك و بعد از نطفه و بعد از علقه)به شکل زالو( بعد از مضغه
شكل يافته و شكل نيافته آفريديم ،تا براى شما روشن كنيم كه هر كارى را
مىتوانيم بكنيم ،و آنچه را بخواهيم تا وقت معين در رحمها قرار مىدهيم .بعد
شما را به صورت بچهاى از شكم مادر بيرون مىآوريم تا به منتهاى قدرت خود
برسيد .عدهاى از شما مىميرند و عدهاى به پستترين مرحله زندگى مىرسند تا در
اثر پيرى بعد از دانستن ،چيزى ندانند .زمين را خشك مىبينى ،اما وقتى باران
را بر آن مىفرستيم به حركت درمىآيد و رشد مىكند و هر نوع گياه قشنگ و نشاط
انگيز مىروياند(۵).
اينها براى اين است كه بدانيد خدا حق است و مردهها را زنده مىكند و قدرت هر
كارى را دارد (۶).و براى اينكه بدانيد كه قيامت آمدنى است و شكى در آن نيست
و بدانيد كه خدا مردهها را زنده مىكند (۷).از )ميان( مردم كسى است كه بدون
علم و هدايت و كتابى روشن درباره خدا بحث و بگومگو مىكند (۸).با تكبر رويش
را برمىگرداند تا مردم را از راه خدا منحرف كند .او در دنيا خوار خواهد بود
و روز قيامت عذاب آتش جهنم را به او مىچشانيم (۹).به او گفته مىشود :اين
عذاب بهخاطر كارهايى است كه كردى و خدا به بندگان خود ظلم نمىكند (۱۰).از
)ميان( مردم كسى است كه خدا را با دودلى بندگى مىكند ،اگر خيرى به او برسد
مطمئن مىشود و اگر بليى به او برسد ،رو برمىگرداند و هم دنيا و هم آخرت را
از دست مىدهد .اين ضرر واضحى است (۱۱).غير از خدا چيزى را به كمك مىخواند كه
ضررى به او نمىزند و نفعى به او نمىرساند .اين گمراهى زيادى است (۱۲).كسى را
به كمك مىخواند كه احتمال ضررش بيشتر از نفعش است .چه ياور و مددكار و چه
همدم بدى است (۱۳).خدا افراد باايمانى را كه كار درست بكنند وارد بهشتهايى
مىكند كه نهرها در آن روان است .خدا هر كارى كه بخواهد مىكند (۱۴).هر كس كه
خيال مىكند كه خدا در دنيا و آخرت به پيغمبر كمك نمىكند ،طنابى به سقف ببندد
و به گردن خود بياندازد و بعد آن را قطع كند ،و نگاه كند اين نقشهاش چيزى را
كه باعث خشمش مىشد از بين مىبرد؟)(۱۵
ما به اين طرز قرآن را به صورت آيات روشنى نازل كرديم و خدا هر كس را كه
بخواهد هدايت مىكند (۱۶).خدا روز قيامت ،درباره افراد باايمان )مسلمانانى كه
به رسالت پيغمبر و قرآن ايمان دارند( و يهودىها و صابئىها و مسيحيان و
زرتشتيان و مشركين ،داورى مىكند ،چون خدا شاهد هر چيزى است (۱۷).آيا متوجه
نشدهاى كه آنانكه در آسمانها و زمين هستند و خورشيد و ماه و ستارگان و كوهها
و درختان و جانداران و عده زيادى از مردم ،خدا را سجده مىكنند )با تواضع و
فروتنى مطابق قوانين خدا عمل مىكنند( و عده زيادى هم سزاوار عذاب شدهاند؟ هر
كس را كه خدا خوار كند ،كسى وجود ندارد كه او را گرامى سازد .چون خدا هر
كارى كه بخواهد مىكند (۱۸).اينها دو گروه هستند كه درباره خداوندشان به بحث
پرداختهاند .براى افراد بىايمان لباسى از آتش بريده شده و از بالى سرشان آب
جوش روى آنها ريخته مىشود (۱۹).پوست و هر چه در شكمشان است با آن گداخته
مىشود (۲۰).و گرزهاى آهنينى براى كوبيدن آنها وجود دارد (۲۱).هر وقت بخواهند
از شدت غم از جهنم خارج شوند ،دوباره به آن برگردانده مىشوند و به آنها گفته
مىشود :عذاب آتش را بچشيد (۲۲).خدا افراد باايمانى را كه كار درست كردهاند
وارد بهشتهايى مىكند كه در آن نهرها روان است .در آنجا با دستبندهايى از طل
و مرواريد آراسته مىشوند و لباسشان در آنجا از حرير است(۲۳).

آنها به سوى سخنان پاك و راه خداوند سزاوار ستايش راهنمايى مىشوند(۲۴).
افراد بىايمانى كه مردم را از راه خدا و رفتن به مسجدالحرام ،كه آن را براى
همه مردم چه ساكن آن چه مسافر ،يكسان قرار داديم ،باز مىدارند ،ونيز به
كسىكه درانجابهخاطر ظلم از حق منحرف شود ،عذاب دردناكى مىچشانيم (۲۵).وقتى
را يادآورى كن كه جاى خانه كعبه را براى ابراهيم تهيه كرديم و به او گفتيم
كه چيزى را شريك من نساز و خانه مرا براى طوافكنندگان و نمازگزاران و
ركوعروندگان و سجدهكنندگان پاك ساز (۲۶).و در بين مردم اعلم حج كن تا پياده
و سواره بر هر شتر لغرى از هر راه دورى پيش تو بيايند (۲۷)،تا شاهد منافعى
كه براى آنها وجود دارد باشند و اسم خدا را )به هنگام ذبح( ،در روزهاى
معلومى ،بر چهارپايانى كه خدا روزى آنها ساخته ذكر كنند .پس ،از آن بخوريد و
به درماندگان فقير بخورانيد (۲۸).بعد بايد آلودگىهايشان را از بين ببرند و
به نذرهايشان وفا كنند و دور خانه كعبه بگردند (۲۹).اين احكام حج است .هر كس
مقررات خدا را بزرگ شمارد كارش پيش خداوندش براى او بهتر است .گوشت
چهارپايان براى شما حلل است ،غير از آنچه بر شما خوانده مىشود .بنابراين از
پليدى بتها و از سخن دروغ دورى كنيد(۳۰).
حقيقتخواه و موحد باشيد و چيزى را شريك خدا نسازيد .كسىكه چيزى را شريك خدا
سازد ،مثل اين است كه از آسمان افتاده باشد و پرندهاى او را بربايد يا باد
او را به جاى دورى پرت كند (۳۱).اين حقيقت است و كسىكه شعائر خدا را بزرگ
شمارد ،مسلما كارش ناشى از تقواى قلبى است (۳۲).در چهارپايان براى شما ،تا
زمان معينى ،منافعى وجود دارد و محل قربانى آنها خانه كعبه است (۳۳).براى هر
امتى در مورد قربانى آدابى قرار داديم ،تا نام خدا را بر چهارپايان
زبانبستهاى كه خدا روزيشان كرده بخوانند .معبود شما )كسىكه در مقابل او
احساس يا ابراز كوچكى كنيد و بنده و مطيع محض و بدون چون و چراى دستورهاى او
باشيد( معبود واحدى است .بنابراين تسليم او باشيد .به افراد فروتن مژده بده.
) (۳۴افرادى كه وقتى نام خدا ذكر شود ،دلشان بيمناك مىشود و در مقابل
مصيبتهايى كه به آنها مىرسد صبور هستند و نماز برپا مىكنند و از آنچه
روزيشان كرديم انفاق مىكنند (۳۵).قربانىكردن شتران تنومند را برايتان از
شعائر خدا قرار داديم .خير شما در آنست .در حالىكه به صف ايستادهاند نام خدا
را بر آنها بخوانيد و وقتى به پهلو غلتيدند از آنها بخوريد و به فقير و
تقاضاكننده بخورانيد .بدينسان چهارپايان را رام شما ساختيم ،شايد سپاسگزارى
كنيد (۳۶).گوشت و خون آنها هرگز به خدا نمىرسد ،اين تقواى شماست كه به او
مىرسد .بدينسان آنها را رام شما كرد تا خدا را بهخاطر اينكه راهنماييتان كرد
بزرگ شماريد و به نيكوكاران مژده بده (۳۷).خدا از مؤمنان دفاع مىكند .خدا
هيچ خيانتكار قدرنشناسى را دوست ندارد(۳۸).
به كسانىكه مورد حمله و جنگ قرار گرفتهاند به علت اينكه مورد ظلم واقع
شدهاند اجازه جنگ داده شده و خدا قادر به يارىكردن و پيروزساختن آنها است).
 (۳۹افراد مظلومى كه فقط بهخاطر اينكه گفتند :صاحباختيار ما )ارباب ما( خدا
است ،بناحق از شهر و ديارشان اخراج شدند .اگر خدا جلوى بعضى از افراد را
بهوسيله عده ديگرى نمىگرفت ،ديرها و كليساها و كنيسهها و مسجدهايى كه در آن
نام خدا زياد گفته مىشود ،ويران مىشد .خدا كسى را كه به او يارى كند يارى
مىكند .خدا قوى و تواناست (۴۰).آنها افرادى هستند كه اگر آنها را در زمين به
قدرت برسانيم نماز را به پا مىدارند و زكات مىدهند و امر به معروف و نهى از
منكر مىكنند ،و پايان كارها به دست خداست (۴۱).اگر تو را به دروغگويى متهم
مىكنند مهم نيست ،قوم نوح و عاد و ثمود هم قبل از تو پيغمبران را به
دروغگويى متهم كردند (۴۲).قوم ابراهيم و قوم لوط هم همينطور (۴۳).قوم شعيب
هم همينطور .موسى هم به دروغگويى متهم شد .اما من به افراد بىايمان مهلتى
دادم ،بعد آنها را مجازات كردم .نگاه كن كه مجازات من چگونه بود (۴۴).چه
بسيار شهرهايى كه مردمش ظالم بودند و ما آنها را نابود كرديم .خرابههاى آنها
كه سقفهايشان فرو ريخته ،و چاههاى آب بدون استفاده ،و آثار قصرهاى محكم از
آنها باقى است (۴۵).آيا در زمين گردش نكردند تا دلى داشته باشند كه با آن
بفهمند يا گوشى كه با آن بشنوند .چشمها كور نيست ولى دلهايى كه در سينه است
كور است(۴۶).

)با تمسخر( از تو مىخواهند كه عذاب هر چه زودتر بر آنان وارد شود ،در صورتى
كه خدا بر خلف وعدهاى كه داده عمل نمىكند .ولى يك روز پيش خداوند تو مثل
هزار سالى است كه شما حساب مىكنيد (۴۷).چه بسيار شهرهايى كه ظالم بودند و ما
به آنها مهلت داديم ،بعد آنها را دچار عذاب كرديم .بازگشت همه پيش من است).
 (۴۸بگو :اى مردم ،من براى شما فقط هشداردهندهاى هستم كه به طور روشن هشدار
مىدهم (۴۹).كسانىكه ايمان آوردند و كار درست كردند ،آمرزش و روزى پرارزشى
دارند (۵۰).و كسانىكه براى انكار آيات ما كوشش مىكنند ،اهل جهنم هستند(۵۱).
هيچ فرستاده و پيغمبرى قبل از تو نفرستاديم مگر اينكه وقتى آرزو و تقاضا
مىكرد شيطان در تمناى او وسوسه مىكرد )كمحوصلگى به خرج مىداد( ،اما خدا چيزى
را كه شيطان وسوسه مىكرد از بين مىبرد و خدا آياتش را محكم مىسازد .خدا دانا
و حكيم است (۵۲).تا وسوسههاى شيطانى را براى كسانىكه مرض و غرضى در دلشان
دارند و دلشان سخت است وسيله آزمايش قرار دهد .مسلما كسانىكه ظلم مىكنند
دشمنى شديدى با حقيقت دارند (۵۳).تا دانشمندان بدانند كه قرآن حق و از جانب
خداوندت مىباشد و به آن ايمان بياورند و دلهايشان با آن نرم شود .خدا افراد
باايمان را به راه راست هدايت مىكند (۵۴).افراد بىايمان هميشه درباره قرآن
شك مىكنند تا آنكه ناگهان روز قيامت يا عذاب روز بىپايان سراغ آنها بيايد).
(۵۵
فرمانروايى آن روز با خدا است و بين مردم حكم مىكند ،و افراد باايمانى كه
كار درست كردهاند در بهشتهاى پرنعمت خواهند بود (۵۶).و افراد بىايمان كه
منكر آيات ما شدند ،عذاب خواركنندهاى دارند (۵۷).و كسانىكه در راه خدا
مهاجرت كردند و كشته شدند يا مردند ،خدا به آنها روزى خوبى مىدهد ،چون
بهترين روزىدهندگان است (۵۸).يقينا خدا آنها را وارد جايى مىكند كه
مىپسندند .خدا دانا و بردبار است (۵۹).آرى ،اينطور است ،كسىكه مورد ظلم قرار
گرفته اگر به اندازهاى كه به او ظلم شده ظالم را مجازات كند ،بعد دوباره
مورد ظلم قرار گيرد ،خدا حتما او را كمك مىكند .چون خدا بخشنده و آمرزنده
است (۶۰).اينكار به اين دليل است كه خدا شب را داخل روز و روز را داخل شب
مىكند و خدا شنوا و بينا است (۶۱).اين به دليل اين است كه خدا حق است و
چيزهايى كه غير از او مىخوانند باطل است و خدا بلندمرتبه و بزرگ است(۶۲).
آيا نديدى كه خدا باران را از آسمان نازل مىكند و زمين با آن سبز مىشود؟ خدا
دقيق و آگاه است (۶۳).آنچه در آسمانها و زمين است مال خداست و )فقط( خداست
كه بىنياز و قابل ستايش است(۶۴).
آيا نديدى كه خدا آنچه در زمين است در اختيار شما گذاشته و كشتى به فرمان
او در دريا حركت مىكند و از افتادن آسمان بر روى زمين جلوگيرى مىكند ،مگر به
اذن خودش )بعضى از شهابها به زمين مىافتند( ،چون خدا نسبت به مردم رئوف و
مهربان است (۶۵).او كسى است كه شما را زنده كرد ،بعد جان شما را مىگيرد ،و
بعد شما را زنده مىكند .انسان قدرنشناس است (۶۶).براى هر امتى آداب و رسومى
قرار داديم كه به آن عمل مىكنند ،بنابراين در كار دين با تو كشمكش و بحث
نكنند .مردم را به راه خداوندت دعوت كن .تو بر راه درستى قرار دارى (۶۷).اگر
با تو بگومگو كردند ،بگو :خدا از كارهايى كه مىكنيد اطلع كامل دارد (۶۸).خدا
روز قيامت بين شما درباره آنچه كه در آن اختلف نظر داشتيد حكم مىكند(۶۹).
آيا نمىدانى كه خدا آنچه در آسمانها و زمين است مىداند؟ همه آنها در كتاب
ثبت است .اينكار براى خدا آسان است (۷۰).غير از خدا چيزى را بندگى مىكنند كه
هيچ دليلى براى آن نازل نشده و علمى به آن ندارند .كسانىكه ظلم مىكنند ياورى
نخواهند داشت (۷۱).وقتى آيات روشن ما بر آنها خوانده شود ،در صورت افراد
بىايمان خشم و ناراحتى را مىبينى .نزديك است به كسانىكه آيات ما را براى
آنها مىخوانند حمله كنند .بگو :آيا شما را از چيزى بدتر از اين خبردار كنم؟
از جهنمى كه خدا به افراد بىايمان وعده داده است .جهنم جاى بدى است(۷۲).
اى مردم ،مثلى زده شده به آن گوش دهيد :كسانى راكه غير از خدا به كمك
مىخوانيد هرگز مگسى را خلق نمىكنند ،اگر چه براى آن متحد شوند ،و اگر يك مگس
چيزى را از آنها بربايد نمىتوانند آن را از چنگ مگس درآورند .طالب و مطلوب
هر دو ضعيف هستند (۷۳).آن طور كه بايد خدا را بشناسند ،نشناختند .چون خدا
)بسيار( قدرتمند و توانا است (۷۴).خدا از فرشتگان و از مردم رسولنى انتخاب

مىكند ،چون خدا شنوا و بينا است (۷۵).آنچه جلو و آنچه پشت سر آنها است
مىداند ،و كارها به سوى خدا برگردانده مىشود (۷۶).اى افراد باايمان ،ركوع و
سجده كنيد و خداوندتان را بندگى )اطاعت محض( كنيد و كار خوب بكنيد تا رستگار
شويد (۷۷).و در راه خدا ،آن طور كه سزاوار جهاد در راه اوست ،جهاد كنيد .او
شما را انتخاب كرد و در دين مشكلى براى شما قرار نداده .اين آيين پدرتان
ابراهيم است .او شما را قبل و در اين دوره مسلمان )يعنى كسىكه تسليم حكم
خداست( ناميده ،براى اينكه پيغمبر شاهد بر شما باشد و شما شاهد بر مردم
باشيد .بنابراين نماز را به پا داريد و زكات بدهيد و )فقط( به خدا توسل
جوييد ،او مولى شماست ،چه مولى خوبى و ياور شايستهاى(۷۸).

سوره مؤمنون )(۲۳
مكى و شامل يكصد و هجده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
افراد باايمان موفق و رستگار شدهاند (۱).افراد باايمانى كه در نمازشان
متواضع هستند (۲).و از كار بيهوده روگردان هستند (۳).و زكات مىدهند (۴).و
عفت خود را حفظ مىكنند (۵).مگر از همسرها و كنيزانشان ،چنين افرادى مورد
سرزنش نيستند (۶).كسانىكه دنبال غير از آن بروند تجاوزكار هستند (۷).افرادى
كه امانت و عهد خود را مراعات مىكنند (۸).و مواظب نمازشان هستند (۹).آنها
وارث بهشت هستند (۱۰).بهشت را به ارث مىبرند و هميشه در آن هستند (۱۱).ما
انسان را از شيره گل خلق كرديم (۱۲).بعد او را به صورت نطفهاى در رحم قرار
داديم (۱۳).بعد نطفه را به صورت علقه )به شکل زالو(درآورديم و علقه را مضغه
)مثل گوشت جويده( ساختيم و از آن استخوان ساختيم و استخوان را با گوشت
پوشانديم و بعد انسان ديگرى بوجود آورديم .بنابراين خدايى كه بهترين
آفريننده است مبارك است (۱۴).بعدا شما مىميريد (۱۵).و روز قيامت زنده
مىشويد (۱۶).بالى سر شما هفت راه آفريديم و از مخلوقات خود غافل نيستيم(۱۷).
و از آسمان باران را به اندازه پايين فرستاديم و آن را در زمين جا داديم ،و
ما مىتوانيم آن را از بين ببريم (۱۸).و بهوسيله آن باغهاى خرما و انگور براى
شما بوجود آورديم كه در آن ميوههاى زيادى وجود دارد كه از آن مىخوريد (۱۹).و
درخت زيتونى كه در كوه سينا مىرويد كه روغن دارد و خورشى براى خورندگان است.
) (۲۰و چهارپايان براى شما مايه عبرت هستند ،از شيرى كه در شكم آنها است به
شما مىنوشانيم و منافع زيادى براى شما دارند و گوشت آنها را مىخوريد (۲۱).و
سوار آن و سوار كشتى مىشويد (۲۲).ما نوح را پيش قومش فرستاديم .او به قومش
گفت :اى قوم من ،خدا را بندگى كنيد ،معبودى غير از او براى شما وجود ندارد،
آيا از عذاب خدا پرهيز نمىكنيد؟) (۲۳سران كافر قومش گفتند :نوح آدمى مثل شما
است ،مىخواهد بر شما سرورى كند ،اگر خدا مىخواست )مردم را هدايت كند(
فرشتههايى مىفرستاد ،ما چنين چيزى در زمان اجداد خود نشنيدهايم (۲۴).اين
آدمى است كه ديوانه شده ،منتظر باشيد تا بميرد (۲۵).نوح گفت :خداوندا ،مرا
در مقابل انكار آنها يارى كن (۲۶).ما به او وحى كرديم كه زير نظر و وحى ما
كشتى را بساز .وقتى دستور ما صادر شد و آب از تنور فوران كرد ،از هر نوع
حيوان يك جفت و افراد خانوادهات را سوار كشتى كن ،به غير از كسىكه قبل
درباره او تصميم گرفته شده ،و درباره افرادى كه ظلم مىكردند با من حرف نزن،
چون آنها غرق خواهند شد(۲۷).
و وقتى تو و كسانىكه با تو هستند سوار كشتى شديد بگو :ستايش اختصاص به
خدايى دارد كه ما را از قوم ظالم نجات داد (۲۸).و بگو :خدايا ،مرا در جاى
پربركتى پايين بياور ،تو بهترين فرودآورندهاى (۲۹).در اين داستان عبرتهايى
وجود دارد و ما مردم را امتحان مىكنيم (۳۰).بعد از آنها افراد ديگرى بوجود
آورديم (۳۱).و در بين آنها پيغمبرى از خودشان فرستاديم كه به آنها بگويدکه
بندگى خدا را بكنيد ،معبودى )كسىكه در مقابل او احساس و ابراز كوچكى كنيد و
از دستورهايش بىچون و چرا پيروى كنيد( غير از او براى شما وجود ندارد .آيا
خود را از خدا حفظ نمىكنيد؟) (۳۲سران كافر قومش كه منكر آخرت بودند و در
زندگى دنيا آنها را به ناز و نعمت رسانده بوديم ،گفتند :اين آدمى مثل شماست،
از آنچه شما مىخوريد مىخورد و از آنچه مىنوشيد مىنوشد (۳۳).اگر از آدمى مثل
خودتان اطاعت كنيد ضرر كردهايد (۳۴).آيا به شما وعده مىدهد كه پس از اينكه

مرديد و خاك و استخوان شديد ،دوباره زنده مىشويد؟! ) (۳۵امكان وعدهاى كه به
شما داده مىشود بسيار كم است (۳۶).غير از اين زندگى دنيا چيزى نيست ،مىميريم
و زنده مىشويم ،و براى پسدادن حساب دوباره زنده نمىشويم (۳۷).او مردى است كه
به خدا افترا مىزند و ما به او ايمان نداريم (۳۸).پيغمبر گفت :خدايا ،مرا در
مقابل انكارى كه مىكنند يارى كن (۳۹).خدا گفت :بزودى از كارشان پشيمان
مىشوند (۴۰).پس به حق دچار رعد شدند و آنها را مثل خاشاك كرديم .كسانىكه ظلم
مىكنند از رحمت خدا دورند (۴۱).بعد از آنها افراد ديگرى را بوجود آورديم).
(۴۲
هيچ امتى از مهلتى كه براى عذاب آنها تعيين شده پيشى نمىگيرد و عقب
نمىافتد (۴۳).بعد پيغمبران خود را پشت سر هم فرستاديم .هر وقت پيغمبرى پيش
امتى آمد ،منكر رسالت او شدند و بعضى از آنها را دنبال بعضى ديگر نابود
كرديم و آنها را به صورت افسانه درآورديم .رحمت خدا از كسانىكه ايمان
نمىآورند دور است (۴۴).بعد موسى و برادرش هارون را با آيات خودمان و دليل
روشنى پيش فرعون و سران كشورش فرستاديم ،ولى آنها تكبر ورزيدند و گروهى
برترىطلب بودند ۴۵).و  (۴۶گفتند :آيا به دو تا آدم مثل خودمان ايمان
بياوريم؟! در صورتى كه قوم آنها بنده ما هستند (۴۷).درنتيجه آنها را به
دروغگويى متهم كردند و از كسانى بودند كه هلك شدند (۴۸).و به موسى كتاب
داديم ،شايد آنها هدايت شوند (۴۹).و عيسى فرزند مريم و مادرش را نشانهاى از
قدرت خود ساختيم و آنها را بر تپهاى كه قرارگاه و آب روان داشت جا داديم).
 (۵۰اى پيغمبران ،از خوردنىهاى پاك بخوريد و كار درست بكنيد .من از كارهايى
كه مىكنيد باخبرم (۵۱).و اين امت شماست ،يك امت و من خداوند شما هستم ،لذا
از نافرمانى من برحذر باشيد (۵۲).اما مردم دين خود را فرقهفرقه كردند و هر
دستهاى به روشى كه دارند دلخوشند (۵۳).بگذار تا مدتى در غفلت خود بمانند).
 (۵۴آيا خيال مىكنند كه بهوسيله مال و فرزندى كه به آنها دادهايم مىخواهيم
خيرى به آنها برسانيم؟ اينطور نيست ،آنها توجه ندارند ۵۵).و  (۵۶كسانىكه از
خوف خداوندشان هراسانند (۵۷)،و به آيات خداوندشان ايمان دارند (۵۸)،و براى
خداوندشان شريكى نمىگيرند(۵۹)،
و از آنچه به آنها داده شده )در راه خدا( مىدهند ،و از اينكه پيش خدايشان
برمىگردند قلبا مىترسند (۶۰)،كسانى هستند كه در كارهاى خير عجله دارند و در
آن بر هم پيشى مىگيرند (۶۱).ما هر كس را فقط به اندازه تواناييش موظف مىكنيم
و كتابى داريم كه به حق سخن مىگويد و به آنها ظلمى نمىشود (۶۲).اينطور كه
فكر مىكنند نيست ،بلكه دل آنها توجهى به اين حقيقت ندارد و كارهاى ديگرى غير
از آن دارند كه آن كارها را انجام مىدهند (۶۳).وقتى كه افراد غرق در نعمت
آنها را دچار عذاب كنيم ،آن وقت شيون مىكنند (۶۴).شيون نكنيد ،از طرف ما به
شما كمك نخواهد شد (۶۵).آيات من بر شما خوانده مىشد ولى شما اعراض كرده و به
عقب برمىگشتيد (۶۶).و در مقابل آن تكبر داشتيد و شبها افسانهسرايى و بدگويى
مىكرديد (۶۷).آيا درباره اين سخنان فكر نمىكنيد؟ يا بهخاطر اين است كه چيزى
براى آنها آمده كه براى پدران گذشته آنها نيامده بود؟) (۶۸يا پيغمبرشان را
نمىشناختند كه منكر او هستند؟) (۶۹يا مىگويندکه ديوانه است؟ پيغمبر حقيقت را
براى ايشان آورده ،ولى بيشتر آنها حقيقت را دوست ندارند (۷۰).اگر حق از
دلخواه آنها پيروى مىكرد ،آسمانها و زمين و تمام كسانىكه در آن هستند تباه
مىشدند ،ولى ما ذكر احوال خودشان را براى آنها آوردهايم و آنها از ذكر حال
خودشان روگردانند (۷۱).يا از آنها مزدى مىخواهى؟ مزد خداوندت بهتر است و او
بهترين روزىدهنده است (۷۲).تو آنها را به راه راست دعوت مىكنى (۷۳).و
كسانىكه به آخرت ايمان ندارند از راه راست منحرف هستند(۷۴).
اگر به آنها رحم كنيم و ضرر را از آنها دفع كنيم ،در حالىكه سرگردانند ،در
طغيان خود اصرار مىكنند (۷۵).آنها را دچار عذاب كرديم ،ولى آنها در مقابل
خداوندشان سر فرود نياوردند و زارى نكردند (۷۶)،تا وقتى كه درى از عذاب شديد
را بر آنها باز كرديم ،آن وقت نااميد شدند (۷۷).اوست كه براى شما گوش و چشم
و دل بوجود آورده ،تشكرى كه مىكنيد كم است (۷۸).اوست كه شما را در زمين
بوجود آورد و پيش او جمعآورى مىشويد (۷۹).اوست كه زنده مىكند و مىميراند و
رفتن و آمدن شب و روز به دست اوست ،آيا نمىفهميد؟) (۸۰آنها مثل حرفى كه

گذشتگان گفتند مىزنند (۸۱).گفتند :آيا وقتى ما مرديم و خاك و استخوان شديم،
دوباره زنده مىشويم؟) (۸۲قبل به ما و پدرانمان اين وعده داده شده ،اين
افسانه گذشتگان است (۸۳).بگو :اگر علمى داريد ،بگوييد كه زمين و افرادى كه
در آن هستند مال كيست؟) (۸۴خواهند گفت :مال خداست .بگو :آيا متوجه نمىشويد؟)
 (۸۵بگو :صاحباختيار آسمانهاى هفتگانه و مالك عرش بزرگ چه كسى است؟)(۸۶
خواهند گفت :خداست .بگو :آيا از نافرمانى خدا نمىترسيد؟) (۸۷بگو :اگر
مىدانيد بگوييد كه فرمانروايى همه چيز در دست چه كسى است ،كه پناه مىدهد و
به كسى در مقابل او پناه داده نمىشود؟) (۸۸خواهند گفت :اينها مال خداست.
بگو :پس چطور جادو مىشويد؟)(۸۹
ما حق را براى آنها آورديم و آنها دروغ مىگويند (۹۰).خدا فرزندى نگرفته و
خداى ديگرى با او نبوده ،چون آن وقت هر خدايى مخلوقات خود را به سويى مىبرد،
و بعضى از آنها بر بعضى برترى مىجستند .خدا از اين چيزهايى كه مىگويند پاک
است (۹۱).خدا داناى غيب و آشكار است ،بنابراين از چيزهايى كه شريك او
مىسازند بالتر است (۹۲).بگو :اى خداوند من ،كاش عذابى كه به آنها وعده داده
مىشود ،به من نشان مىدادى (۹۳).خداوندا ،مرا جزو افرادى كه ظلم مىكنند قرار
نده (۹۴).ما مىتوانيم عذابى راكه به آنها وعده داده شده در زمان تو عملى
كنيم و به تو نشان دهيم (۹۵).بدى را با بهترين طرز جواب بده ،ما چيزهايى را
كه مىگويند بهتر مىدانيم (۹۶).بگو :خداوندا ،از وسوسه شيطانها به تو پناه
مىبرم (۹۷).و از اينكه سراغ من بيايند به تو پناه مىبرم (۹۸).وقتى كه مرگ
سراغ يكى از آنها بيايد ،مىگويد :خداوندا ،مرا برگردان (۹۹)،تا اعمال درستى
راكه ترك كرده بودم انجام بدهم .نه ،اينطور نيست ،اين حرفى است كه او مىزند.
پشت سر آنها تا روز قيامت فاصلهايست (۱۰۰).وقتى در صور دميده شود ،در آن روز
هيچگونه خويشاوندى ميان آنها وجود ندارد و از حال همديگر هم سؤال نمىكنند).
 (۱۰۱كسانىكه ميزانشان سنگين باشد ،موفق و رستگار هستند (۱۰۲).و افرادى كه
ميزانشان سبك باشد ،اشخاصى هستند كه خودشان ضرر كردهاند و هميشه در جهنم
خواهند بود (۱۰۳).آتش صورتشان را مىسوزاند و در آنجا صورتشان در هم است).
(۱۰۴
آيا شما نبوديد كه وقتى آيات من بر شما خوانده مىشد ،مىگفتيدکه اين حرفها
دروغ است؟) (۱۰۵مىگويند :خداوندا ،بدبختى ما بر ما غلبه كرد و گمراه بوديم).
 (۱۰۶خداوندا ،ما را از آن بيرون ببر ،اگر اينكار را تكرار كرديم ستمكار
هستيم (۱۰۷).خدا گويد :در آن گم شويد و با من حرف نزنيد (۱۰۸).عدهاى از
بندگان من مىگفتند :خداوندا ،ايمان آورديم ،ما را بيامرز و به ما رحم كن و
تو بهترين رحمكننده هستى (۱۰۹).شما آنها را مسخره مىكرديد و به آنها
مىخنديديد تا آنجا كه ياد مرا از خاطر شما بردند (۱۱۰).من امروز بهخاطر صبرى
كه كردند به آنها پاداش دادم .آنها موفق هستند (۱۱۱).خدا گفت :چند سال در
زمين مانديد؟) (۱۱۲گفتند :يك روز يا قسمتى از روز ،از كسانىكه مىتوانند آن
را حساب كنند بپرس (۱۱۳).خدا گويد :فقط مقدار كمى مانديد ،اگر واقعيت را
مىدانستيد (۱۱۴).آيا خيال كردهايد كه ما شما را بيهوده آفريدهايم؟ و پيش ما
برگردانده نمىشويد؟) (۱۱۵فرمانرواى حقيقى خداست که وال و بلندمرتبه است.
معبودى )كسىكه انسان بنده و مطيع محض و بىچون و چراى دستورها و نظرهاى او
باشد( غير از او كه صاحب عرش كريم است وجود ندارد (۱۱۶).كسىكه با خدا معبود
ديگرى را بخواند هيچ دليلى براى اين كار خود ندارد .حساب او پيش خداوندش
محفوظ است .مسلما افراد بىايمان رستگار نمىشوند (۱۱۷).بگو :خداوندا ،مرا
بيامرز و به من رحم كن .تو بهترين رحمكننده هستى(۱۱۸).

سوره نور )(۲۴
مدنى و شامل شصت و چهار آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
سورهاى است كه ما آن را نازل و واجب ساختيم و در آن آيات روشنى نازل كرديم،
شايد متوجه شويد (۱).به هر زن و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و
روز آخرت ايمان داريد ،در اجراى دستور خدا به آنها رحم نكنيد و بايد عدهاى
از افراد باايمان شاهد مجازات آنها باشند (۲).مرد زناكار فقط با زن زناكار
يا مشرك ازدواج مىكند و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك به ازدواج خود

در نمىآورد ،و ازدواج با زناكار بر مؤمنين حرام است (۳).به كسانىكه به زنان
پاكدامن تهمت زنا مىزنند و چهار شاهد نمىآورند ،هشتاد تازيانه بزنيد و شهادت
آنها را هرگز قبول نكنيد .آنها به دستور خدا عمل نمىكنند (۴).غير از كسانىكه
بعد از تهمتزدن ،توبه كردند و كار خود را اصلح كردند .چون خدا آمرزنده و
مهربان است (۵).كسانىكه به همسر خود تهمت زنا مىزنند و شاهدهايى غير از
خودشان ندارند ،هر كدام آنها چهار بار به خدا قسم بخورد كه راست مىگويد(۶).
و بار پنجم بگويدکه اگر دروغ مىگويد لعنت خدا بر او باشد (۷).اگر زن چهار
بار به خدا قسم بخورد كه شوهرش دروغ مىگويد ،عذاب از او رفع مىشود (۸).و بار
پنجم بگويد :اگر )شوهرش( راست مىگويد ،من دچار غضب خدا شوم (۹).اگر لطف و
رحمت خدا شامل حال شما نمىشد و خدا توبهپذير حكيم نبود )دچار زحمت مىشديد().
(۱۰
افرادى كه تهمت زدند ،عدهاى از خود شما هستند .اين تهمتى كه زدند را براى
خود بد ندانيد ،بلكه خير شما در آن است .هر كدام آنها كه در پخش آن شركت
داشته ،به نسبت پخش آن مقصر است و كسىكه تهمت را زده عذاب بزرگى دارد(۱۱).
چرا وقتى مردان و زنان باايمان آن را شنيدند ،نسبت به خودشان گمان خوب
نداشتند و نگفتند :اين تهمت واضحى است؟) (۱۲چرا چهار شاهد براى اين كار
نياوردند؟ وقتى چهار شاهد نياوردند ،پيش خدا دروغگو هستند (۱۳).اگر لطف و
رحمت خدا در دنيا و آخرت شامل حال شما نبود ،حتما به سزاى كارى كه كرديد
عذاب بزرگى به شما مىرسيد (۱۴).وقتى كه شايعه را از زبان يكديگر مىشنيديد و
چيزى را كه به آن علم نداشتيد بازگو مىكرديد ،آن را كار سادهاى به حساب
مىآورديد ،در صورتى كه پيش خدا گناه بزرگى است (۱۵).چرا وقتى آن را شنيديد
نگفتيد :ما حق نداريم صحبتى درباره آن بكنيم .خداوندا ،تو پاكى ،اين بهتان
بزرگى است (۱۶).خدا شما را نصيحت مىكند كه اگر ايمان داريد ،ديگر هرگز چنين
كارى را تكرار نكنيد (۱۷).خدا آيات را براى شما بيان مىكند .خدا دانا و حكيم
است (۱۸).افرادى كه دوست دارند كار زشت در بين مسلمانان شيوع پيدا كند ،عذاب
دردناكى در دنيا و آخرت دارند .خدا مىداند و شما نمىدانيد (۱۹).اگر لطف و
رحمت خدا شامل حال شما نبود و خدا مهربان و دلسوز نبود )دچار بل مىشديد().
(۲۰
اى افراد باايمان ،از وسوسههاى شيطان پيروى نكنيد .كسىكه از آن پيروى كند
بداند كه شيطان به كارهاى زشت و ناروا امر مىكند ،و اگر لطف و رحمت خدا شامل
حال شما نبود هرگز يكى از شما پاك نمىماند ،ولى خدا هر كس را كه بخواهد پاك
مىكند .خدا شنوا و دانا است (۲۱).ثروتمندان و توانگران شما قسم نخورند كه به
خويشان و تهيدستان و افرادى كه در راه خدا مهاجرت كردهاند كمك نكنند .بايد
گناه آنها را ببخشند و چشمپوشى كنند .آيا دوست نداريد كه خدا شما را
بيامرزد؟ خدا آمرزنده و مهربان است (۲۲).كسانىكه به زنان باايمان پاكدامن
غافل تهمت زنا مىزنند ،در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور هستند و عذاب بزرگى
دارند (۲۳).روزى كه زبان و دست و پايشان درباره كارهايى كه كردهاند بر ضد
آنها شهادت مىدهند (۲۴).آن روز خدا جزاى سزاوار آنها را به طور كامل به آنها
مىدهد و مىدانند كه خدا حقيقت روشنى است (۲۵).زنان ناپاك براى مردان ناپاك و
مردان ناپاك براى زنان ناپاك هستند و زنان پاك براى مردان پاك و مردان پاك
براى زنان پاك مىباشند .آنها از آنچه ديگران مىگويند بر كنار و دور هستند.
آنها آمرزش و روزى خوبى دارند (۲۶).اى افراد باايمان ،داخل خانهاى غير از
خانه خودتان نشويد تا اينكه آشنايى بدهيد و اجازه بگيريد و به اهل آن سلم
كنيد .اگر متوجه باشيد اينكار براى شما بهتر است(۲۷).
اگر كسى را در آن پيدا نكرديد وارد آن نشويد تا موقعى كه به شما اجازه داده
شود و اگر به شما گفته شد برگرديد ،برگرديد .اينكار براى پاكبودن شما بهتر
است .خدا كارهايى را كه مىكنيد مىداند (۲۸).اشكالى براى شما ندارد كه وارد
خانههاى غيرمسكونى كه متاعى )جنسى( در آن داريد بشويد .خدا آنچه را آشكار
مىكنيد و آنچه را پنهان مىكنيد مىداند (۲۹).به مردان باايمان بگو :از نگاه
شهوتآلود خوددارى و عفت خود را حفظ كنند .اين كار براى پاكماندن آنها بهتر
است .چون خدا از كارهايى كه مىكنند باخبر است (۳۰).به زنان مؤمن هم بگو :از
نگاه خريدارى خوددارى و عفت خود را حفظ كنند و زينت خود را آشكار نكنند مگر

آنچه ظاهر است ،و روسرىهاى خود را روى سينه بياندازند و زينت خود را آشكار
نكنند ،مگر به شوهر يا پدر و يا پدرشوهر يا پسر يا پسرشوهر يا برادر يا
پسربرادر يا پسرخواهر يا زنها يا كنيزها يا غلمهايى كه تمايلى به زنان
ندارند يا بچههايى كه هنوز از امور جنسى اطلعى ندارند و طورى پا بر زمين
نزنند كه زينتهايشان را كه پنهان كردهاند آشكار شود .اى افراد باايمان ،همگى
به اطاعت خدا برگرديد تا رستگار شويد(۳۱).
به افراد بدون همسر خود و غلمان و كنيزان درستكارتان همسر بدهيد .اگر فقير
باشند ،خدا از فضل خودش آنها را بىنياز مىكند .خدا وسعتدهنده دانا است(۳۲).
افرادى كه دسترسى به ازدواج پيدا نمىكنند ،بايد عفت به خرج دهند تا خدا از
فضل خودش آنها را بىنياز كند .و با بردگانتان كه خواستار بازخريد و آزادى
خويش هستند ،اگر خيرى در آنها سراغ داريد ،قرارداد ببنديد ،و از مالى كه خدا
به شما داده به آنهابدهيد ،و كنيزان خود را ،اگر مىخواهند پاكدامن باشند،
براى مال دنيا مجبور به زنا نكنيد .كسانىكه آنها را مجبور كنند ،خدا كنيزانى
را كه مجبور شدهاند مىآمرزد ،چون خدا آمرزنده و مهربان است (۳۳).ما براى شما
آياتى روشن و داستانهايى از گذشتگان و پندى براى پرهيزکاران نازل كرديم(۳۴).
خدا نور آسمانها و زمين است .وضع نور خدا شبيه يك چراغدان است كه در آن
چراغى باشد ،و چراغ در شيشه باشد ،و شيشه مثل ستاره درخشانى باشد كه از درخت
پربركت زيتونى ،كه نه شرقى است نه غربى ،روشن شود .نزديك است روغن آن بدون
آنكه آتشى به آن رسيده باشد پرتوافشانى كند .نورى روى نور است .خدا هر كس را
كه بخواهد به نور خود هدايت مىكند .خدا براى مردم اين مثلها را مىزند و خدا
هر چيزى را مىداند (۳۵).اين نور در خانههايى است كه خدا اجازه داده نامش در
آن گفته و بال برده شود و روز و شب تسبيح او در آن صورت بگيرد(۳۶).
مردانى كه خريد و فروش آنها را از ذكر خدا و بر پا داشتن نماز و دادن زكات
غافل نمىكند ،و از روزى مىترسند كه در آن دلها و چشمها دگرگون مىشود (۳۷).تا
خدا پاداشى بهتر از كارهايى كه كردهاند به آنها بدهد و از فضل خودش بر پاداش
آنها اضافه كند .خدا هر كس را كه بخواهد بىحساب روزى مىدهد (۳۸).كسانىكه
منكر شدند كارهايشان مثل سرابى در بيابانى صاف است كه آدم تشنه خيال مىكند
آب است ،اما وقتى به آن برسد آبى پيدا نمىكند و خدا را در كنار آن مىيابد و
خدا حساب او را به طور كامل به او مىدهد .حسابرسى خدا سريع است (۳۹).يا مثل
تاريكى در درياى عميقى كه داراى امواجى است ،كه امواج ديگر آن را از بال
بپوشاند ،و روى آن ابر تيرهاى باشد .تاريكىهايى روى هم ،به طورى كه وقتى
دستش را در مىآورد تاريكى به حدى باشد كه دستش را هم نبيند .كسىكه خدا نورى
برايش قرار نداده ،نورى ندارد (۴۰).آيا متوجه نشدهاى همه كسانىكه در آسمانها
و زمين هستند و پرندگان در حال پرواز نيز تسبيح خدا را مىگويند .هر كدام
آنها نماز و تسبيح خود را مىداند و خدا كارهايى را كه مىكنند مىداند(۴۱).
فرمانروايى آسمانها و زمين اختصاص به خدا دارد و بازگشت همه به سوى او است).
 (۴۲آيا نديدى كه خدا ابرها را آهسته به طرف هم مىراند ،و آنها را جمع و
متراكم مىسازد و مىبينى كه باران از بين آنها خارج مىشود ،و از كوههاى ابرى
كه در آسمان است تگرگ نازل مىكند ،و به هر كس كه بخواهد بهوسيله آن صدمه
مىزند و از هر كس كه بخواهد صدمه را بر طرف مىكند .نزديك است كه نور برقش
چشم را كور كند(۴۳).
خدا شب و روز را مىگرداند .بدون ترديد در اين كار عبرتى براى كسانىكه بصيرت
دارند وجود دارد (۴۴).خدا هر جنبندهاى را از آب خلق كرد .بعضى از آنها روى
شكمشان و بعضى روى دو پا و بعضى روى چهار پا راه مىروند .خدا هر چه را
بخواهد خلق مىكند ،چون خدا بر هر كارى توانا است (۴۵).ما آيات روشنى نازل
كرديم .خدا هر كس را كه بخواهد به راه راست هدايت مىكند (۴۶).مىگويند :ما به
خدا و پيغمبر ايمان آورديم و اطاعت كرديم .بعد عدهاى از آنها رو
برمىگردانند .آنها مؤمن نيستند (۴۷).وقتى از آنها دعوت مىشود كه پيش خدا و
پيغمبرش بيايند تا بين آنها حكم كند ،عدهاى از آنها اين كار را قبول
نمىكنند (۴۸).و اگر حق با آنها باشد با حال تسليم پيش او مىآيند (۴۹).آيا
مرضى در دلشان است؟ يا دچار شك شدهاند؟ يا مىترسند كه خدا و پيغمبرش به آنها
ظلمى كنند؟ اينطور نيست ،بلكه خود آنها ظالم هستند (۵۰).وقتى افراد باايمان

دعوت مىشوند كه پيش خدا و پيغمبرش بيايند تا بين آنها حكم كند ،حرفشان فقط
اين است كه مىگويند :شنيديم و اطاعت كرديم .چنين افرادى رستگار هستند(۵۱).
كسانىكه از خدا و پيغمبرش اطاعت مىكنند و از خدا مىترسند و از نافرمانى او
هراس دارند ،افراد موفقى هستند (۵۲).و غليظ ترين قسمها را به خدا خوردند كه
اگر به آنها دستور بدهى براى جنگ بيرون مىروند .بگو :قسم نخوريد ،اطاعت
معمولى كافى است .خدا از كارهايى كه مىكنيد خبردار است(۵۳).
بگو :از خدا و پيغمبرش اطاعت كنيد .اگر قبول نكرديد ،پيغمبر فقط مسؤول كار
خودش مىباشد و شما مسؤول كار خودتان هستيد .اگر از پيغمبر اطاعت كنيد راه
صحيح را شناختهايد .وظيفه پيغمبر فقط رساندن پيام به طور روشن است (۵۴).خدا
به كسانى از شما كه ايمان داشته باشند و كار صحيح انجام دهند ،وعده داده است
كه آنها را در زمين به قدرت برساند ،همانطور كه قبلىها را به قدرت رسانده
بود ،و دينى را كه براى آنها پسنديده به قدرت برساند ،و ترسشان را به امنيت
خاطر تبديل كند .آن وقت فقط مرا بندگى مىكنند و چيزى را شريك من نمىسازند.
كسانىكه بعد از آن كافر شوند از اطاعت خدا خارج شدهاند (۵۵).نماز را به پا
داريد و زكات بدهيد و از پيغمبر اطاعت كنيد تا مورد رحمت قرار بگيريد(۵۶).
خيال نكن كه افراد بىايمان در زمين خدا را عاجز مىكنند .جاى آنها آتش جهنم
است و جهنم بدجايى است (۵۷).اى افراد باايمان ،بايد غلمان و بچههايى كه به
سن بلوغ جنسى نرسيدهاند در سه موقع از شما براى واردشدن به اطاق اجازه
بگيرند .قبل از نماز صبح و موقع ظهر كه لباستان را كم مىكنيد و بعد از نماز
عشا ،اين سه وقت موقع خلوت شما است .بعد از آن اشكالى براى شما و آنها ندارد
كه بدون اجازه وارد شوند ،چون در كنار هم در حال رفت و آمد هستيد .خدا آيات
را به اين شكل براى شما بيان مىكند .خدا دانا و حكيم است(۵۸).
وقتى بچههاى شما به بلوغ جنسى رسيدند ،بايد مثل قبلىها اجازه بگيرند .خدا
آياتش را به اين شكل براى شما بيان مىكند .خدا دانا و حكيم است (۵۹).بر زنان
يائسهاى كه اميد ازدواج ندارند اشكالى وارد نيست كه لباسشان را سبك كنند
بدون اينكه زينت خود را ظاهر سازند .باز هم براى آنها بهتر است كه عفت به
خرج دهند .خدا شنوا و دانا است (۶۰).بر كور و لنگ و مريض و خود شما ايرادى
نيست كه در خانه خودتان يا خانه پدران و مادران و برادران و خواهران و عموها
و عمهها و دايىها و خالهها و خانههايى كه كليد آن در اختيار شما است يا خانه
دوستتان غذا بخوريد .اشكالى ندارد كه دستجمعى و با هم يا جدا از هم غذا
بخوريد .بنابراين وقتى داخل خانهاى شديد به يكديگر سلم كنيد .سلمتى خواستنى
پربركت و پاك از جانب خدا .خدا آيات را براى شما به اين شكل بيان مىكند تا
اينكه وظيفه خود را بشناسيد(۶۱).
افراد باايمان فقط كسانى هستند كه به خدا و پيغمبرش ايمان آوردند و وقتى در
كارى عمومى كنار او بودند ،از آنجا نمىروند مگر اينكه از او اجازه بگيرند.
كسانىكه از تو اجازه مىگيرند كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان دارند.
بنابراين وقتى براى بعضى از كارهايشان از تو اجازه خواستند ،به هر كدام از
آنها خواستى اجازه بده و براى آنها از خدا طلب آمرزش كن ،چون خدا آمرزنده و
مهربان است (۶۲).دعوت پيغمبر را مثل دعوت بعضى از خودتان ندانيد .خدا كسانى
از شما را كه پشت سر ديگران مخفى مىشوند كه فرار كنند مىشناسد .كسانىكه از
امر خدا سرپيچى مىكنند بايد بترسند كه مبادا بليى يا عذاب پردردى به آنها
برسد (۶۳).بدانيد هر چه در آسمانها و زمين است مال خدا است .و كارى راكه
مىكنيد مىداند و روزى كه پيش او برگردانده مىشوند ،آنها را از كارهايى كه
مىكردند خبردار مىكند .خدا همه چيز را مىداند(۶۴).

سوره فرقان )(۲۵
مكى و شامل هفتاد و هفت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
بزرگوار است وجودى كه فرقان )جداكننده حق از باطل( را بر بندهاش نازل كرد
تا به افراد بشر هشدار بدهد (۱).وجودى كه فرمانروايى آسمانها و زمين متعلق

به اوست ،و فرزندى نگرفته و در فرمانروايى شريكى ندارد ،و هر چيزى را خلق و
با دقت اندازهگيرى كرده(۲).
در صورتى كه انسانها غير از او معبودهايى براى خود گرفتهاند كه چيزى را خلق
نكردهاند و خودشان هم خلق شدهاند ،و مالك نفع و ضررى براى خودشان هم نيستند،
و مالك مرگ و زندگى و رستاخيز هم نيستند (۳).افراد بىايمان گفتند :اين قرآن
فقط دروغى است كه پيغمبر سر هم كرده و عده ديگرى در اينكار به او كمك
كردهاند .آنها مرتكب ظلم و تهمت شدهاند (۴).و گفتند :قرآن داستان گذشتگان
است كه رونويسى شده و صبح و شب بر او خوانده مىشود (۵).بگو :قرآن را كسىكه
اسرار آسمانها و زمين را مىداند نازل كرده ،او آمرزنده مهربان است(۶).
گفتند :اين چه جور پيغمبرى است ،غذا مىخورد و در كوچه و بازار راه مىرود؟!
چرا فرشتهاى با او نازل نشده تا به اتفاق او به مردم هشدار بدهد؟) (۷يا چرا
گنجى به او داده نشده يا باغى ندارد كه از آن بخورد؟ ظالمها گفتند :شما از
مردى كه جادو شده پيروى مىكنيد (۸).نگاه كن درباره تو چه حرفهايى مىزنند،
آنها گمراه شدهاند و راهى پيدا نمىكنند (۹).بزرگوار است وجودى كه اگر بخواهد
بهتر از آن براى تو بوجود مىآورد .باغهايى كه نهرها در آن روان باشد .و براى
تو قصرهايى مىسازد (۱۰).حقيقت اين است كه آنها قيامت را قبول ندارند .ما
براى كسىكه قيامت را قبول ندارد آتش جهنم را آماده كردهايم(۱۱).
وقتى جهنم آنها را از دور ببيند ،صداى خشم و خروش شديد آن را مىشنوند(۱۲).
و وقتى دست و پا بسته با غل و زنجير در جاى تنگى از آن انداخته شوند ،آن وقت
آرزوى مرگ مىكنند (۱۳).امروز يك بار تقاضاى مرگ نكنيد بلكه بارها تقاضاى مرگ
بكنيد (۱۴).بگو :اين وضع بهتر است يا بهشت هميشگى كه به پرهيزکاران وعده
داده شده؟ بهشتى كه پاداش كار خودشان و محل بازگشت آنها است (۱۵).هر چه
بخواهند در آنجا دارند و هميشه در آن خواهند بود .خداوند تو مسؤول انجام اين
وعده است (۱۶).روزى كه خداوند آنها و تمام چيزهايى كه غير از خدا بندگى
مىكردند ،دور هم جمع مىكند و مىگويد :آيا شما اين بندگان مرا گمراه كرديد؟
يا خودشان گمراه شدند؟) (۱۷معبودهاى آنها مىگويند :خداوندا ،تو پاكى ،سزاوار
ما نيست كه سرورى غير از تو براى خود بگيريم .ولى تو آنها و پدرانشان را از
نعمتها بهرهمند ساختى تا آنجا كه ياد تو را فراموش كردند و هلك شدند(۱۸).
اين معبودها منكر حرف شما مىشوند ،و شما توانايى برطرف كردن عذاب را نداريد
و نمىتوانيد كمكى به خودتان بكنيد .هر كس از شما كه ظلم بكند عذاب بزرگى به
او مىچشانيم (۱۹).قبل از تو پيغمبرانى فرستاديم كه غذا مىخوردند و در كوچه و
بازار راه مىرفتند .ما بعضى از شما را وسيله انحراف )يا امتحان( بعضى
ساختهايم كه ببينيم آيا استقامت داريد؟ خداوند تو بينا است(۲۰).
كسانىكه اميد ديدار ما را ندارند گفتند :چرا فرشتگان بر ما نازل نشدهاند؟
يا چرا خداوندمان را نمىبينيم؟ آنها خود را بزرگ شمردند و خيلى سركشى كردند.
) (۲۱روزى كه آنها فرشتگان را ببينند ،آن روز مژدهاى براى افراد گناهكار
وجود ندارد و مىگويند :از نعمت خدا محروم شدهايد (۲۲).ما سراغ هر كارى كه
كردهاند مىرويم و آن را چون غبار پراكنده مىسازيم (۲۳).در آن روز اهل بهشت
بهترين جا و استراحتگاه را دارند (۲۴).روزى كه آسمان با ابرها شكافته شود و
فرشتگان پايين بيايند (۲۵).در آن روز فرمانروايى واقعى متعلق به خداوند
رحمان است و بر كافران روز سختى خواهد بود (۲۶).روزى كه ظالم دستش را گاز
مىگيرد و مىگويد :كاش با پيغمبر همراهى مىكردم (۲۷).واى بر من ،كاش با فلنى
دوست نمىشدم (۲۸).بعد از اينكه قرآن براى من آمد ،مرا از آن منحرف ساخت.
شيطان انسان را بدون مددكار مىگذارد (۲۹).و پيغمبر )در روز قيامت خواهد(
گفت :خداوندا ،قوم من قرآن را از خود دور ساختند (۳۰).به اين ترتيب براى هر
پيغمبرى دشمنى از گناهكاران قرار داديم .خداوند تو براى هدايت و يارىكردن
كافى است (۳۱).افراد بىايمان گفتند :چرا قرآن يكدفعه به پيغمبر نازل نشده؟
همينطور است .براى اينكه دلت را با آن ثابت كنيم ،قرآن را آهسته آهسته بر تو
خوانديم(۳۲).

هيچ مثلى را براى تو نمىزنند مگر اينكه ما جواب درست آن را با تفسيرى بهتر
براى تو آورده ايم (۳۳).كسانىكه دمرو به سوى جهنم كشيده و محشور مىشوند ،جاى
بدى دارند و گمراهترين افراد هستند (۳۴).به موسى تورات را داديم و برادرش
هارون را وزير او ساختيم (۳۵).و گفتيم :پيش قومى كه منكر آيات ما شدند
برويد .درنتيجه آن قوم را نابود كرديم (۳۶).و قوم نوح را وقتى منكر پيغمبران
ما شدند غرق كرديم و آنها را عبرتى براى مردم قرار داديم ،و عذاب پردردى
براى افراد ظالم آماده كردهايم (۳۷).و عاد و ثمود و اصحاب رس )چاه( و اقوام
زيادى راكه بين آنها بودند هلك كرديم (۳۸).و براى هر يك از آنها مثلها زديم
و همه آنها را نابود كرديم (۳۹).مشركان بر شهرى كه باران سنگ بر آن باريده
شد گذر كردند .آيا آن را نمىديدند؟ حقيقت اين است كه آنها به قيامت اميدى
ندارند (۴۰).وقتى تو را ببينند ،تو را به باد تمسخر مىگيرند و مىگويند :آيا
اين همان كسى است كه خدا به رسالت فرستاده؟!) (۴۱اگر ما بر بندگى خدايانمان
پافشارى نمىكرديم ،نزديك بود ما را از بندگى آنها منحرف كند .وقتى عذاب را
ببينند خواهند دانست چه كسى گمراهتر بوده (۴۲).آيا كسى كه دلخواه خود را
خداى خود ساخته ديدى؟ آيا تو وكيل او هستى؟)(۴۳
آيا خيال مىكنى كه بيشتر آنها مىشنوند يا مىفهمند؟ آنها مثل حيوانات هستند،
بلكه از حيوانات هم گمراهتر هستند (۴۴).آيا خداوندت را نديدى كه چطور سايه
را مىگستراند؟ اگر مىخواست آن را بىحركت مىساخت .ما خورشيد را راهنماى آن
ساختيم (۴۵).ما سايه را آهسته جمع كرديم (۴۶).اوست كه شب را پوشش شما ساخت،
و خواب را وسيله استراحت شما گرداند ،و روز را براى كار كردن شما قرار داد).
 (۴۷اوست كه باد را قبل از رحمتش براى بشارت فرستاد ،و از آسمان آب پاك را
فرو فرستاديم (۴۸).تا بهوسيله آن سرزمين مرده را زنده كنيم و آن را به
حيوانات و انسانهاى زيادى كه خلق كردهايم بنوشانيم (۴۹).ما قرآن را در ميان
آنها به صورتهاى مختلف بيان كرديم تا متوجه شوند ،ولى بيشتر مردم بهخاطر
قدرنشناسى از توجه به آن خوددارى كردند (۵۰).اگر مىخواستيم به هر شهرى
هشداردهندهاى مىفرستاديم (۵۱).بنابراين از افراد بىايمان اطاعت نكن و با
آنها جهاد بزرگى بكن (۵۲).خدا وجودى است كه دو دريا را كنار هم قرار داد؛
اين يكى شيرين و گوارا و اين يكى شور و تلخ؛ و بين آنها فاصله و مانعى قرار
داد (۵۳).اوست كه انسان را از آب آفريد و او را صاحب نسب و سبب ساخت .خداوند
تو توانا است (۵۴).غير از خدا چيزى را بندگى مىكنند كه نفع و ضررى براى آنها
ندارد .افراد بىايمان بر ضد خداوندشان پشتيبان هم هستند(۵۵).
ما تو را فقط براى بشارت دادن و هشداردادن فرستاديم (۵۶).بگو :من بهخاطر
رسالتم از شما مزدى نمىخواهم جز )آنكه( كسى راهى به سوى خداوندش در پيش
گيرد (۵۷).و به زندهاى كه نمىميرد توكل كن و با ستايش او ،او را تسبيح گوى.
خدا براى آگاهى از گناه بندگانش كافى است (۵۸).وجودى كه آسمانها و زمين و
آنچه را كه بين آنها است در شش مرحله خلق كرد ،سپس بر عرش قرار گرفت ،خداوند
رحمان است .از شخص آگاه درباره او سؤال كن (۵۹).وقتى به آنها گفته شودکه به
خداى رحمان سجده كنيد ،مىگويند :رحمان كيست؟ آيا به چيزى كه به ما دستور
مىدهى سجده كنيم؟ و نفرت آنها بيشتر مىشود (۶۰).پاك است خدايى كه در آسمان
برجهايى آفريد و در آن چراغ خورشيد و ماه تابان را قرار داد (۶۱).او خدايى
است كه شب و روز را ،براى كسىكه بخواهد يادآورى كند يا بخواهد سپاسگزارى
كند ،جايگزين هم قرار داد (۶۲).بندگان خداوند رحمان افرادى هستند كه به
آرامى روى زمين راه مىروند ،و وقتى افراد نادان آنها را مورد خطاب قرار
دهند ،با مسالمت به آنها جواب مىدهند (۶۳).و افرادى هستند كه شب را در حال
سجده و قيام براى خداوندشان به سر مىبرند (۶۴).افرادى كه مىگويند :خداوندا،
عذاب جهنم را از ما برگردان ،چون عذاب آن دايمى است (۶۵).جهنم جا و اقامتگاه
بدى است (۶۶).افرادى كه وقتى خرج مىكنند ،زيادهروى نمىكنند و خست هم به خرج
نمىدهند و روشى بين اين دو حالت دارند(۶۷).
و افرادى كه با خدا معبود ديگرى را به كمك نمىخوانند و انسانى را كه خداوند
جانش را محترم داشته نمىكشند مگر به حق ،و زنا نمىكنند .كسىكه چنين كارى كند
مجازات كار خود را مىبيند (۶۸).عذاب او روز قيامت دوبرابر مىشود و هميشه با
خوارى در آن مىماند (۶۹).مگر كسىكه توبه كند و ايمان بياورد و عمل درست

بكند .آنها كسانى هستند كه خدا بدىهايشان را تبديل به خوبى مىكند .خدا
آمرزنده و مهربان است (۷۰).هر كس كه توبه كند و )از آن پس( عمل درست انجام
دهد ،كسى است كه توبهاش واقعى است (۷۱).افرادى كه شهادت دروغ نمىدهند ،و
وقتى با كار بيهودهاى برخورد كنند با بزرگوارى از كنار آن رد مىشوند(۷۲).
افرادى كه وقتى آيات خداوندشان به آنها گفته شود ،كر و كور با آن برخورد
نمىكنند (۷۳).افرادى كه مىگويند :خداوندا ،به ما همسران و فرزندانى بده كه
چشم ما را روشن كنند و ما را امام )پيشواى( پرهيزکاران گردان (۷۴).آنها
كسانى هستند كه بهخاطر صبرى )مقاومتى( كه كردند ،غرفههاى بهشت به آنها پاداش
داده مىشود و در آنجا با خوشآمد گويى و سلم روبرو مىشوند (۷۵).هميشه در آن
خواهند بود .بهشت جا و اقامتگاه خوبى است (۷۶).بگو :اگر دعاى شما نباشد
خداوندم چه توجهى به شما بكند؟ شما انكار كرديد ،نتيجه اين كار را خواهيد
ديد(۷۷).

سوره شعراء )(۲۶
مكى و شامل دويست و بيست و هفت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
طسم (۱).اين آيات كتاب روشن است (۲).شايد خودت را بهخاطر اينكه مردم ايمان
نمىآورند ،هلك كنى (۳).اگر بخواهيم آيهاى از آسمان نازل مىكنيم كه
گردنهايشان در برابر آن از تواضع خم شود (۴).هيچ تذكر جديدى از طرف خدا براى
آنها نيامد مگر اينكه از آن روگرداندند (۵).گفتند :اين حرف دروغ است .خبر
چيزى كه مورد تمسخر آنان قرار مىگرفت ،برايشان خواهد آمد (۶).آيا به زمين
نگاه نكردند كه انواع گياهان سودمند در آن روياندهايم؟) (۷يقينا در اينكار
نشانهاى وجود دارد ،ولى بيشتر آنها ايمان نمىآورند (۸).براستى خداوند تو
قدرتمند و مهربان است (۹).وقتى كه خدا به موسى گفت :پيش قوم ستمكار ،قوم
فرعون ،برو و بگو :آيا از كارهاى خلف و عذاب خدا نمىترسند؟) ۱۰و  (۱۱موسى
گفت :خدايا ،مىترسم حرف مرا قبول نكنند (۱۲).و دلتنگ شوم ،و زبانم گير كند.
اين مأموريت را به هارون بده (۱۳).گناهى به گردن من دارند و مىترسم مرا
بكشند (۱۴).خدا گفت :اينطور نيست ،تو و هارون آيات مرا پيش فرعون ببريد ،ما
با شماييم و به حرفهاى شما گوش مىدهيم (۱۵).پيش فرعون برويد و بگوييد :ما
فرستاده خداى جهانيان هستيم (۱۶).و مأموريم كه بنىاسرائيل را با ما بفرستى).
 (۱۷چون پيش فرعون رفتند ،فرعون گفت :آيا وقتى بچه بودى ما تو را بين خودمان
بزرگ نكرديم؟ و سالها عمرت را بين ما نبودى؟) (۱۸و جنايتى را كه كردى ،كردى
)آدم كشتى( ،تو نمكنشناسى(۱۹).
موسى گفت :وقتى من گمراه بودم آن كار را كردم (۲۰).و چون ترسيدم از پيش شما
فرار كردم .سپس خدا به من حكم داد و مرا رسول خود ساخت (۲۱).نعمتى كه منت آن
را بر من مىگذارى اين است كه بنىاسرائيل را برده خود ساختهاى (۲۲).فرعون
گفت :صاحباختيار مردم جهان چه كسى است؟) (۲۳موسى گفت :اگر يقين داشته باشيد،
)خدا( صاحباختيار آسمانها و زمين و تمام چيزهايى است كه بين آنها وجود دارد.
) (۲۴فرعون به اطرافيانش گفت :آيا نمىشنويد؟ )كه چه حرفهايى مىزند((۲۵).
موسى )در ادامه صحبتش( گفت :صاحباختيار شما و نياكان شما (۲۶).فرعون گفت:
اين پيغمبرى كه پيش شما فرستاده شده ،ديوانه است (۲۷).موسى گفت :اگر عقل
داريد ،خدا صاحباختيار مشرق و مغرب و هر چه بين آنهاست مىباشد (۲۸).فرعون
گفت :اگر معبودى غير از من بگيرى تو را زندانى مىكنم (۲۹).موسى گفت :اگر چه
معجزه آشكارى برايت بياورم؟) (۳۰فرعون گفت :اگر راستگويى بياور (۳۱).موسى
عصايش را انداخت ،ناگهان مار بزرگى شد (۳۲).و دستش را از گريبان خارج كرد و
در مقابل چشم بينندگان سفيد شد (۳۳).فرعون به بزرگان اطرافش گفت :واقعا اين
ساحر دانايى است (۳۴).مىخواهد با جادويش شما را از سرزمينتان بيرون كند ،شما
چه مىفرماييد؟) (۳۵گفتند :مدتى به او و برادرش مهلت بده ،و عدهاى را به
شهرها بفرست تا جادوگران را جمع كنند (۳۶).هر جادوگر زبردستى را پيش تو
بياورند (۳۷).جادوگران در روز و محل معين جمعآورى شدند (۳۸).به مردم گفته
شد :آيا شما هم جمع مىشويد؟)(۳۹
تا اگر جادوگران پيروز شدند ،ما از آنها پيروى كنيم (۴۰).چون جادوگران
آمدند ،به فرعون گفتند :اگر غلبه كنيم ،آيا مزدى داريم؟) (۴۱فرعون گفت :آرى،

در آن صورت شما از مقربان درگاه خواهيد بود (۴۲).موسى به جادوگران گفت :آنچه
را مىخواهيد بياندازيد ،بياندازيد (۴۳).جادوگران طنابها و عصاهايشان را
انداختند و گفتند :به عزت فرعون قسم ما پيروز مىشويم (۴۴).پس موسى عصايش را
انداخت كه ناگهان تمام وسايل آنها را بلعيد (۴۵).درنتيجه جادوگران به سجده
افتادند (۴۶).و گفتند :ما به صاحباختيار جهانيان ايمان آورديم(۴۷).
صاحباختيار موسى و هارون (۴۸).فرعون به آنها گفت :آيا قبل از اينكه به شما
اجازه بدهم به او ايمان آورديد؟ موسى استاد بزرگ شما است كه به شما جادوگرى
آموخته .نتيجه كار خود را خواهيد فهميد .دست و پايتان را بر خلف هم مىبرم و
همه شما را به دار مىزنم (۴۹).جادوگران گفتند :اشكالى ندارد ،ما پيش خدايمان
چون اولين
برمىگرديم (۵۰).ما اميدواريم كه خدايمان گناهان ما را ببخشد،
افرادى هستيم كه ايمان مىآوريم (۵۱).به موسى وحى كرديم كه بندگان مرا شبانه
حركت بده ،چون شما تعقيب مىشويد (۵۲).فرعون مأموران خود را براى جمعكردن
نيرو به شهرها فرستاد (۵۳).و گفت :اينها عده كمى هستند (۵۴).اينها باعث خشم
ما شدهاند (۵۵).ولى ما آماده و محتاط هستيم (۵۶).ما فرعونيان را از باغها و
چشمهها و از گنجها و خانههاى پرارزش خارج كرديم ۵۷).و  (۵۸به اين ترتيب آن
را به بنىاسرائيل واگذار كرديم (۵۹).آنها موقع طلوع آفتاب به تعقيب
بنىاسرائيل پرداختند(۶۰).
وقتى دو گروه همديگر را ديدند ،ياران موسى گفتند :ما دستگير شديم (۶۱).موسى
گفت :اينطور نيست ،خداى من با من است و راه را به من نشان مىدهد (۶۲).ما به
موسى وحى كرديم كه با عصايت به دريا بزن ،چون زد ،دريا شكافت و هر طرف مثل
كوه بزرگى شد (۶۳).و سپاه فرعون را در آنجا به آنها نزديك كرديم (۶۴).و موسى
و همه كسانى را كه با او بودند نجات داديم (۶۵).و سپاه فرعون را غرق كرديم).
 (۶۶در اين كار نشانهاى وجود دارد ،ولى بيشتر مردم ايمان نمىآورند (۶۷).و
خداى تو توانا و مهربان است (۶۸).و داستان ابراهيم را براى آنها بخوان(۶۹).
موقعى كه به پدر و قومش گفت :چه چيزى را بندگى مىكنيد؟) (۷۰گفتند :بتهايى را
مىپرستيم و براى عبادت در خدمتشان هستيم (۷۱).ابراهيم گفت :آيا وقتى از آنها
كمك مىخواهيد ،صداى شما را مىشنوند؟) (۷۲يا نفعى يا ضررى به شما مىرسانند؟)
 (۷۳گفتند :ديديم كه پدرانمان اين كار را مىكردند (۷۴).ابراهيم گفت :درباره
آنچه كه شما بندگى مىكنيد و پدرانتان بندگى مىكردند چه نظرى داريد؟) ۷۵و (۷۶
آنها دشمن من هستند ،بهجز صاحباختيار مردم جهان (۷۷).آن كه مرا خلق كرد ،مرا
هدايت مىكند (۷۸).وجودى كه به من غذا و آب مىدهد (۷۹).و وقتى مريض شوم مرا
شفا مىدهد (۸۰).آن كه جان مرا مىگيرد و بعد مرا زنده مىكند (۸۱).آن كه
اميدوارم روز جزا خطاهاى مرا ببخشد (۸۲).خدايا ،به من حكمت بده و مرا جزو
افراد درستكار ساز(۸۳).
و در ميان امتهاى آينده مرا نيكنام گردان (۸۴).و مرا از وارثان بهشت پرنعمت
گردان (۸۵).و پدرم را بيامرز ،چون او گمراه است (۸۶).و روز قيامت مرا خوار
نساز (۸۷).روزى كه مال و فرزند فايدهاى ندارد (۸۸).مگر كسىكه دلى پاك پيش
خدا بياورد (۸۹).بهشت به پرهيزکاران نزديك شده (۹۰).و جهنم براى گمراهان
آشكار شده (۹۱).به آنها گفته مىشود :آنچه كه غير از خدا بندگى مىكرديد كجا
هستند؟ آيا به شما يا خودشان كمك مىكنند؟) ۹۲و  (۹۳معبودهاى آنها و گمراهان
و لشكريان ابليس همگى پشت سر هم دمرو به جهنم افكنده مىشوند ۹۴).و  (۹۵و در
حالىكه با هم بحث مىكنند مىگويند (۹۶):به خدا قسم ما در گمراهى كامل معلومى
بوديم (۹۷)،وقتى شما را با صاحباختيار مردم جهان مساوى مىدانستيم (۹۸)،فقط
گناهكاران ما را منحرف كردند (۹۹).ما شفيع و دوست صميمى كه به ما كمك كند
نداريم ۱۰۰).و  (۱۰۱اگر عمر دوبارهاى داشته باشيم ،فرد باايمانى خواهيم شد).
 (۱۰۲در اين كار نشانهاى وجود دارد ،ولى بيشتر آنها ايمان نمىآورند (۱۰۳).و
خداوند تو توانا و مهربان است (۱۰۴).قوم نوح هم پيغمبران را قبول نداشتند).
 (۱۰۵وقتى برادرشان نوح به آنها گفت :آيا از خدا نمىترسيد؟) (۱۰۶من براى شما
رسول امينى هستم (۱۰۷)،از نافرمانى خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد (۱۰۸).من
از شما مزدى نمىخواهم ،مزد من به عهده صاحباختيار جهانيان است (۱۰۹).از
نافرمانى خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد (۱۱۰).گفتند :آيا به تو ايمان
بياوريم؟ در حالىكه افراد اوباش از تو پيروى مىكنند؟)(۱۱۱

نوح گفت :من از كارهايى كه مىكنند اطلع ندارم (۱۱۲).اگر توجه داشته باشيد
حساب آنها با خداى من است (۱۱۳).من افراد باايمان را از خود نمىرانم(۱۱۴).
من فقط بطور آشكار هشدار مىدهم (۱۱۵).گفتند :اى نوح ،اگر از اين حرفها دست
برندارى ،سنگسار خواهى شد (۱۱۶).نوح گفت :خدايا ،قوم من حرف من را قبول
ندارند (۱۱۷).من و آنها را از هم جدا كن ،و مرا و افراد باايمانى را كه با
من هستند نجات بده (۱۱۸).ما او و كسانى راكه با او در كشتی پر بودند نجات
داديم (۱۱۹)،.و بقيه را غرق كرديم (۱۲۰).در اين كار نشانهاى وجود دارد ،ولى
بيشتر مردم ايمان نمىآورند (۱۲۱).خداى تو توانا و مهربان است (۱۲۲).قوم عاد
هم پيغمبران را قبول نكردند (۱۲۳).وقتى برادرشان هود به آنها گفت :آيا از
نافرمانى خدا نمىترسيد؟) (۱۲۴من براى شما رسول امينى هستم (۱۲۵)،از نافرمانى
خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد (۱۲۶).من از شما مزدى نمىخواهم ،مزد من به
عهده صاحباختيار جهانيان است (۱۲۷).آيا بيهوده در هر جاى بلندى نشانهاى
مىسازيد؟) (۱۲۸و خانهها و قلعهها براى خود مىسازيد تا در دنيا هميشه بمانيد؟
) (۱۲۹و وقتى حمله مىكنيد ستمگرانه حمله مىكنيد؟) (۱۳۰از نافرمانى خدا )از
فساد و بىعدالتى( بترسيد و از من اطاعت كنيد (۱۳۱).و از خدايى بترسيد كه با
آنچه كه مىدانيد به شما كمك كرده (۱۳۲)،با چهارپايان و فرزند و باغ و چشمه
به شما كمك كرده ۱۳۳).و  (۱۳۴من بر شما از عذاب روز بزرگ مىترسم(۱۳۵).
گفتند :نصيحت بكنى يا نكنى براى ما مساوى است(۱۳۶).
اين طبيعت امتهاى گذشته است (۱۳۷).ما عذاب نخواهيم شد (۱۳۸).او را به
دروغگويى متهم كردند ،لذا ما آنها را هلك كرديم .در اين كار نشانهاى وجود
دارد ،ولى بيشتر آنها مؤمن نبودند (۱۳۹).خداى تو توانا و مهربان است(۱۴۰).
قوم ثمود هم پيغمبران را به دروغگويى متهم كردند (۱۴۱).وقتى برادرشان صالح
به آنها گفت :آيا از نافرمانى خدا نمىترسيد؟) (۱۴۲من رسول امينى براى شما
هستم (۱۴۳).بنابراين از نافرمانى خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد (۱۴۴)،من از
شما مزدى نمىخواهم ،مزد من به عهده صاحباختيار كليه افراد بشر است (۱۴۵).آيا
شما را با خاطرى جمع در اينجا به حال خود مىگذارند؟) (۱۴۶در باغها و چشمهها
و زراعت و نخلهايى كه ميوههايش رسيده و نرم است ۱۴۷).و  (۱۴۸و خانههايى كه
با مهارت از كوه براى خود مىتراشيد؟) (۱۴۹از نافرمانى خدا بترسيد و از من
اطاعت كنيد (۱۵۰).و از دستور افراد متجاوز اطاعت نكنيد (۱۵۱).از دستور
متجاوزانى كه در زمين فساد مىكنند و اصلح نمىكنند (۱۵۲).گفتند :حتما تو را
جادو كردهاند (۱۵۳).تو آدمى مثل ما هستى ،اگر راست مىگويى معجزهاى بياور).
 (۱۵۴صالح به آنها گفت :اين يك شتر است كه سهمى از آب دارد و شما هم در روز
معلوم سهمى داريد (۱۵۵).آزارى به او نرسانيد چون دچار عذاب روزى بزرگ
مىشويد (۱۵۶).ولى آنها شتر را كشتند و بعد پشيمان شدند (۱۵۷).درنتيجه دچار
عذاب شدند .در اين كار نشانهاى وجود دارد .بيشتر آنها مؤمن نبودند (۱۵۸).و
خداى تو توانا و مهربان است(۱۵۹).
قوم لوط هم پيغمبران را تكذيب كردند (۱۶۰).وقتى برادرشان لوط به آنها گفت:
آيا نمىترسيد؟) (۱۶۱من رسول امينى براى شما هستم (۱۶۲).بنابراين از نافرمانى
خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد (۱۶۳)،من از شما بهخاطر رسالتم مزدى
نمىخواهم ،مزد من به عهده صاحباختيار جهانيان است (۱۶۴).آيا از بين تمام
انسانها سراغ مردها و پسرها مىرويد؟) (۱۶۵و همسرانى را كه خدا برايتان خلق
كرده ترك مىكنيد؟ شما آدمهاى متجاوزى هستيد (۱۶۶).گفتند :اى لوط ،اگر از اين
حرفها دست برندارى ،اخراجت مىكنيم (۱۶۷).لوط گفت :من از كار شما نفرت دارم).
 (۱۶۸خدايا ،من و خانوادهام را از كارهايى كه مىكنند نجات بده (۱۶۹).ما او و
همه خانوادهاش را ،غير از زنى كه جزو هلكشدگان بود ،نجات داديم ۱۷۰).و (۱۷۱
و ديگران را نابود كرديم (۱۷۲).بارانى بر آنها بارانديم كه هشدارش به آنها
داده شده بود .باران بدى بود (۱۷۳).در اين كار نشانهاى است ،ولى بيشتر آنها
به آن ايمان نداشتند (۱۷۴).خداى تو توانا و مهربان است (۱۷۵).اصحاب »ايكه«
نيز پيغمبران را تكذيب كردند (۱۷۶).وقتى شعيب به آنها گفت :آيا از
اطاعتنكردن دستورهاى خدا نمىترسيد؟) (۱۷۷من رسول امينى براى شما هستم(۱۷۸).
بنابراين از نافرمانى خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد (۱۷۹)،من از شما مزدى
نمىخواهم ،مزد من به عهده صاحباختيار جهانيان است (۱۸۰).پيمانه را كامل
بدهيد و كمفروشى نكنيد (۱۸۱)،و با ترازوى درست وزن كنيد (۱۸۲)،و جنس مردم را
كم ندهيد و در زمين فساد نكنيد(۱۸۳).

و از نافرمانى خدايى كه شما و افراد قبل از شما را آفريد بترسيد(۱۸۴).
گفتند :تو جادو شدهاى (۱۸۵).تو آدمى مثل ما هستى .فكر مىكنيم كه تو
دروغگويى (۱۸۶).اگر راست مىگويى ،تكههايى از آسمان را بر سر ما بيانداز).
 (۱۸۷شعيب گفت :خداى من از كارهايى كه مىكنيد بهتر از همه اطلع دارد(۱۸۸).
بنابراين حرفهاى او را باور نكردند .لذا دچار عذاب روز ابرى شدند .واقعا آن
عذاب روزى بزرگ بود (۱۸۹).در اين كار نشانهاى وجود داشت ،ولى بيشتر آنها
مؤمن نبودند (۱۹۰).و خداى تو توانا و مهربان است (۱۹۱).نزول قرآن از طرف
صاحباختيار تمام افراد بشر است (۱۹۲).جبرئيل آن را به زبان عربى روشن )واضح(
بر قلب تو نازل كرده تا از هشداردهندگان باشى ۱۹۳).تا  (۱۹۵در كتابهاى
گذشتگان نيز بوده است (۱۹۶).آيا چون علمای بنىاسرائيل آن را مىدانند براى
آنها علمتى نيست؟) (۱۹۷اگر آن را بر بعضى از افراد غيرعرب نازل مىكرديم)،
 (۱۹۸و پيغمبر آن را براى آنها مىخواند ،به آن ايمان نمىآوردند (۱۹۹).ما آن
را اينطور وارد قلب افراد گناهكار مىكنيم (۲۰۰).گناهكاران به آن ايمان
نمىآورند تا موقعى كه عذاب دردناك را ببينند (۲۰۱).عذاب ناگهانى بر آنها
وارد مىشود و آنها متوجه آمدن آن نمىشوند (۲۰۲).وقتى آمد ،مىگويند :آيا
مهلتى به ما داده مىشود؟) (۲۰۳آيا مىخواهند عذاب ما زودتر سراغ آنها بيايد؟)
 (۲۰۴بگو :اگر ما سالهايى آنها را بهرهمند سازيم (۲۰۵)،و عذابى كه به آنها
وعده داده شده براى آنها بيايد(۲۰۶)،
چيزهايى كه از آن بهرهمند بودند ،كارى براى آنها نمىكند (۲۰۷).هر شهرى را
كه هلك كرديم ،هشداردهندگانى داشت (۲۰۸)،كه به آنها تذكر بدهند .ما ظالم
نبودهايم (۲۰۹).قرآن را شياطين نازل نكردهاند (۲۱۰)،سزاوار آنها هم نيست كه
چنين كارى بكنند ،و نمىتوانند بكنند (۲۱۱).آنها از شنيدن آن محروم هستند).
) (۲۱۲اى پيغمبر (،با خدا معبود ديگرى را نخوان ،چون از كسانى مىشوى كه دچار
عذاب شدهاند (۲۱۳).به خويشان نزديك خود هشدار بده (۲۱۴)،و بال فروتنى را
براى مؤمنينى كه از تو پيروى مىكنند فرود آور )با آنها مهربان باش((۲۱۵).
اگر از تو اطاعت نكردند ،بگو :من از كارهايى كه مىكنيد بيزارم (۲۱۶).و به
خداوند توانا ومهربان توكل كن (۲۱۷).خدايى كه تو را موقعى كه برمىخيزى و
آمدن و رفتن تو را هم در ميان سجدهكنندگان مىبيند ۲۱۸).و  (۲۱۹چون او شنوا و
دانا است (۲۲۰).آيا به شما خبر بدهم كه شياطين بر چه كسانى نازل مىشوند؟)
 (۲۲۱آنها بر هر دروغگوى گناهكارى نازل مىشوند (۲۲۲)،كه به شياطين گوش
مىدهند و بيشتر آنها دروغگو هستند (۲۲۳).گمراهان از شاعران پيروى مىكنند).
 (۲۲۴آيا نمىبينى كه آنها در هر وادى سرگردان هستند (۲۲۵)،و حرفهايى مىزنند
كه عمل نمىكنند؟) (۲۲۶مگر شاعرهايى كه ايمان آوردند و كار درست كردند و زياد
خدا را ياد كردند و پس از اينكه مورد ظلم قرار گرفتند ،كمك خواستند ،و
ظلمكنندگان خواهند دانست به كجا برگردانده مىشوند(۲۲۷).

سوره نمل )(۲۷
مكى و شامل نود و سه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
طس .اين آيات قرآن و كتاب روشن و روشنگر است (۱).راهنما و مژدهاى براى
افراد باايمانى است كه نماز را به پا مىدارند ،زكات مىدهند و به آخرت يقين
دارند ۲).و  (۳براى كسانىكه به آخرت ايمان نمىآورند ،كارهايشان را زينت
دادهايم و سرگردان مىشوند (۴).آنها افرادى هستند كه عذاب بدى در پيش دارند و
در آخرت از زيانكارترين افراد هستند (۵).تو قرآن را از طرف حكيم دانايى
دريافت مىكنى (۶).زمانى را يادآورى كن كه موسى به خانواده خود گفت :آتشى
ديدم ،خبرى از آن براى شما مىآورم يا گل آتشى از آن مىآورم تا گرم شويد(۷).
چون موسى نزديك آتش آمد به او گفته شدکه كسىكه در آتش است و كسىكه كنار آن
است مبارك است و خدا ،كه خداوند كليه افراد بشر است ،پاك است (۸).اى موسى،
من خداى توانا و حكيم هستم (۹).عصايت را بيانداز .چون موسى عصا را انداخت و
ديد كه مثل مار حركت مىكند ،فرار كرد و پشت سر خود را هم نگاه نكرد .به او
گفته شد كه اى موسى ،نترس ،پيغمبران در پيش من نمىترسند (۱۰).مگر كسىكه ظلم
كرده باشد و بعد كار خود را به نيكى تبديل كرده باشد ،چون من آمرزنده مهربان
هستم (۱۱).دستت را در گريبانت بكن تا آن را بدون اينكه دچار مرض شده باشد،

سفيد درآورى .با نه آيه )معجزه( پيش فرعون و قومش برو .آنها افرادى تبهكار
هستند (۱۲).چون آيات روشن ما براى آنها آمد گفتند :اين سحر آشكارى است(۱۳).
و به علت ظلم و برترىطلبى منكر آن شدند ،در صورتى كه قلبا به آن يقين
داشتند .نگاه كن كه عاقبت بدكاران چه بود (۱۴).و به داود و سليمان دانش
داديم .گفتند :الحمد ل )بزرگداشت فقط اختصاص به خدا دارد( كه ما را بر
بسيارى از بندگان باايمانش برترى داد (۱۵).و سليمان از داود ارث برد و گفت:
اى مردم ،به ما زبان پرندگان ياد داده شده و از هر چيزى به ما داده شده .اين
فضل آشكارى است (۱۶).و لشكريان سليمان از انس و جن و پرندگان پيش او جمعآورى
شدند و منظم ايستادند (۱۷).تا وقتى به سرزمين مورچگان رسيدند .مورچهاى گفت:
اى مورچهها ،داخل لنههايتان بشويد تا سليمان و لشكريانش شما را لگدمال
نكنند ،چون متوجه نيستند (۱۸).سليمان از سخن او لبخند زد و گفت :خداوندا ،به
من توفيق بده كه شكر نعمتى كه به من و مادرم و پدرم دادى به جا آورم ،و كار
درستى بكنم كه مورد رضايت تو باشد ،و به لطف خودت مرا جزو بندگان درستكارت
بنما (۱۹).و به حال پرندگان رسيدگى كرد .گفت :چرا هدهد را نمىبينم؟ آيا غايب
است؟) (۲۰او را مجازات شديدى مىكنم يا او را مىكشم ،مگر اينكه دليل روشنى
براى غيبت خود براى من بياورد (۲۱).مدت زيادى طول نكشيد كه هدهد آمد و به او
گفت :متوجه چيزى شدم كه تو آن را نمىدانى ،از شهر سبا خبر درستى براى تو
آوردهام(۲۲).
در آنجا زنى را يافتم كه بر آنها سلطنت مىكند و از هر چيزى به او داده شده
است و تخت بزرگى دارد (۲۳).او و مردمش را ديدم كه به جاى خدا به خورشيد سجده
مىكنند و شيطان كارشان را در نظرشان خوب جلوه داده و آنها را از راه راست
باز داشته و راه صحيح را نشناختهاند (۲۴).تا خدا را ،كه آنچه را كه در آسمان
و زمين پنهان است خارج مىكند و آنچه را مخفى مىكنيد و آنچه را آشكار مىسازيد
مىداند ،سجده نكنند (۲۵).خدايى كه معبودى )كسىكه در مقابل او احساس يا ابراز
كوچكى كنيد و بدون چون و چرا از دستورهايش پيروى كنيد( غير از او وجود ندارد
و صاحب عرش بزرگ است (۲۶).سليمان گفت :نگاه مىكنم كه ببينم راست مىگويى يا
دروغ (۲۷).اين نامه مرا براى او ببر و پيش آنها بيانداز .بعد برگرد و نگاه
كن چه كارى مىكنند (۲۸).ملكه آنها چون نامه را ديد گفت :اى بزرگان ،نامه
پرارزشى پيش من انداخته شد (۲۹).اين نامه از طرف سليمان است و نوشته »بنام
خداى بخشنده مهربان« (۳۰).كه بر من برترى نجوييد و با حال تسليم پيش من
بياييد (۳۱).و به آنها گفت :اى بزرگان ،در كار من نظر بدهيد ،تا شما حضور
نداشتيد تصميم انجامدادن كارى را نمىگرفتم (۳۲).گفتند :ما قدرتمنديم و
جنگجويان نيرومندى داريم .تصميم با تو است ،نگاه كن چه دستورى مىدهى(۳۳).
ملكه گفت :پادشاهان وقتى وارد شهرى شوند آن را خراب مىكنند و قدرتمندانشان
را ذليل مىكنند .پادشاهان اينطور عمل مىكنند (۳۴).من هديهاى پيش آنها
مىفرستم و منتظر مىمانم كه فرستادگان با چه پاسخى برمىگردند(۳۵).
چون پيش سليمان آمد ،سليمان گفت :آيا مرا با مال كمك مىكنيد؟ در صورتى كه
آنچه خدا به من داده بهتر از چيزى است كه به شما داده .شايد شما بهخاطر هديه
خود شادمان هستيد (۳۶).پيش قوم خود برگرد .با لشكرى سراغ آنها خواهيم آمد كه
قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و آنها را با خوارى از شهر بيرون مىكنيم
و ذليل مىشوند (۳۷).و به بزرگان قوم خود گفت :كداميك از شما قبل از اينكه
آنها با حال تسليم پيش من بيايند ،تخت او را پيش من مىآورد؟) (۳۸يكى از جنها
گفت :من آن را قبل از اينكه از جايت بلند شوى ،برايت مىآورم .من در اين كار
قوى و امين هستم (۳۹).شخصى كه علمى از كتاب داشت گفت :من قبل از اينكه چشم
به هم بزنى آن را برايت مىآورم .وقتى سليمان ديد تخت ملكه سبا پيش او است
گفت :اين لطف خداوند من است تا مرا امتحان كند كه آيا شكرگزارى مىكنم يا
ناسپاسى .كسىكه شكرگزارى كند به نفع خودش شكرگزارى كرده و كسىكه شكرگزارى
نكند خداوند من بىنياز و بزرگوار است (۴۰).و گفت :تختش را به شكلى درآوريد
كه شناخته نشود ،تا ببينيم آن را مىشناسد يا نه (۴۱).وقتى ملكه سبا پيش او
آمد به او گفته شد :آيا تخت تو اينطورى است؟ گفت :بايد خودش باشد و ما قبل
دانسته و تسليم بودهايم (۴۲).و چيزهايى كه غير از خدا مىپرستيد ،او را از
درك حقيقت باز داشته بود .چون از قوم كافرى بود (۴۳).به او گفته شد :داخل

كاخ شو .چون آن را ديد خيال كرد آب گودى است و دامن خود را بال گرفت .سليمان
گفت :كف اين كاخ از شيشه صاف است .ملكه سبا گفت :خداوندا ،من به خودم ظلم
كردم ،حال با سليمان تسليم خداوند جهانيان شدم )مسلمان شدم((۴۴).
برادرشان صالح را پيش قوم ثمود فرستاديم كه خدا را بندگى )اطاعت محض( كنيد،
ولى قومش دو دسته شدند كه با هم كشمكش مىكردند (۴۵).گفت :اي قوم من ،چرا پيش
از نيكى ،بدى را با عجله مىخواهيد؟ چرا از خدا طلب آمرزش نمىكنيد تا به شما
مرحمت شود؟) (۴۶گفتند :ما تو و يارانت را شوم مىدانيم .صالح گفت :نحسى شما
از طرف خدا است .شما قومى هستيد كه آزمايش مىشويد (۴۷).و
نه خانواده در شهر
بودند كه در زمين خرابكارى مىكردند و اصلح نمىكردند (۴۸).به هم گفتندکه به
خدا قسم بخوريد كه شب او و خانوادهاش را بكشيم و به ولى دم او )خونخواه و
بازمانده او( مىگوييم :ما موقع كشتار آنها حاضر نبوديم و ما راست مىگوييم).
 (۴۹آنها نقشه قتل او را كشيدند و ما هم نقشهاى داشتيم و آنها توجه نداشتند.
) (۵۰نگاه كن عاقبت نقشه آنها چه بود .ما آنها و تمام قومشان را نابود
كرديم (۵۱).اين خانههاى آنها است كه به علت ظلمى كه كردند خراب شده .براى
افراد دانا در اين كار عبرتى وجود دارد (۵۲).و افراد باايمان و پرهيزگار را
نجات داديم (۵۳).و لوط را يادآورى كن ،وقتى به قومش گفت :آيا در حالىكه زشتى
كار خود را مىدانيد ،كار زشت مىكنيد؟) (۵۴آيا به جاى زنان با مردان دفع شهوت
مىكنيد؟ شما افراد نادانى هستيد(۵۵).
جواب قومش فقط اين بود كه گفتند :خانواده لوط را از شهرتان بيرون كنيد،
آنها تظاهر به پاكى مىكنند (۵۶).درنتيجه مااو و خانوادهاش را نجات داديم،
غير از زنش كه مقرر كرديم كه از هلكشوندگان باشد (۵۷).و بر آنها بارانى
بارانديم .باران بيمدادهشدگان چقدر بد بود (۵۸).بگو :الحمد ل )بزرگداشت فقط
اختصاص به خدا دارد( و سلم بر بندگان برگزيدهاش .آيا خدا بهتر است يا
چيزهايى كه شريك او مىسازند؟) (۵۹يا كسىكه آسمانها و زمين را خلق كرد و از
آسمان باران بارانيد و بهوسيله آن باغهاى فرحبخش را رويانديم .شما
نمىتوانستيد درخت آن را برويانيد .آيا با خدا معبود ديگرى وجود دارد؟ آنها
افراد منحرفى هستند (۶۰).يا كسىكه زمين را قرارگاه شما ساخت و در آن نهرها
جارى كرد و كوهها را بوجود آورد و بين دو دريا مانعى قرار داد )بهتر است يا
معبودهاى شما؟( آيا با خدا معبودى وجود دارد؟ بيشتر آنها نمىدانند (۶۱).يا
چه كسى است كه دعاى درمانده را ،وقتى او را به كمك مىخواند ،اجابت و بدى را
برطرف و شما را در زمين جانشين مىكند؟ آيا معبودى با خدا وجود دارد؟ توجه
كمى پيدا مىكنيد (۶۲).يا چه كسى شما را در تاريكىهاى خشكى و دريا هدايت
مىكند و باد را قبل از رحمتش براى مژدهدادن مىفرستد؟ آيا با خدا معبودى وجود
دارد؟ خدا خيلى بالتر از چيزهايى است كه شريك او مىسازند(۶۳).
يا چه كسى است كه مخلوقات را بوجود مىآورد و بعد آنها را برمىگرداند؟ و چه
كسى از آسمان و زمين به شماروزى مىدهد؟ آيا معبودى با خدا وجود دارد؟ بگو:
اگر راست مىگوييد دليل خود را بياوريد (۶۴).بگو :غير از خدا هيچكس در
آسمانها و زمين غيب نمىداند و نمىدانند چه موقع برانگيخته مىشوند (۶۵).علم
آنها درباره آخرت كم است ،بلكه آنها درباره آخرت در شك هستند ،و درباره آن
كوردل هستند (۶۶).افراد بىايمان گفتند:آيا وقتى ما و پدرانمان خاك شديم
دوباره ما را از قبر در مىآورند )زنده مىشويم(؟ ) (۶۷قبل اين وعده به ما و
پدرانمان داده شده ،اين افسانه گذشتگان است (۶۸).بگو :در زمين بگرديد و نگاه
كنيد كه عاقبت گناهكاران چه بود (۶۹).غصه آنها را نخور و از نقشههايى كه
براى تو مىكشند ،ناراحت نباش (۷۰).مىگويند :اگر راست مىگوييد اين عذابى كه
به ما وعده مىدهيد كى خواهد بود؟) (۷۱بگو :قسمتى از اين عذابى كه آن را با
عجله مىخواهيد شايد نزديك باشد (۷۲).خداوند تو نسبت به مردم لطف دارد ولى
بيشتر آنها شكر نمىكنند (۷۳).خداوند تو چيزهايى را كه در سينه مخفى مىكنند و
چيزهايى را كه آشكار مىكنند مىداند (۷۴).هيچ چيز پنهانى در آسمانها و زمين
وجود ندارد مگر اينكه در كتاب روشنى است (۷۵).اين قرآن بسيارى از چيزهايى
راكه بنىاسرائيل درباره آن اختلف دارند به آنها مىگويد(۷۶).

و اين قرآن براى افراد باايمان هدايت و رحمت است (۷۷).خداوند تو با حكم
خودش بين آنها قضاوت مىكند و او توانا و دانا است (۷۸).پس به خدا توكل كن،
چون تو در راه درست روشنى هستى (۷۹).تو به مردهها و به آدمهاى كرى كه پشتشان
به تو باشد ،نمىتوانى حرفى حالى كنى (۸۰).تو نمىتوانى كورها را با نشاندادن
راه ،هدايت و از گمراهى آنها جلوگيرى كنى .تو فقط مىتوانى به كسانىكه به
آيات ما ايمان دارند و تسليم حكم و نظر خدا هستند مطلب را بفهمانى (۸۱).چون
فرمان قيامت صادر شود ،جاندارى را از زمين بيرون مىآوريم كه با مردم حرف
مىزند كه مردم به آيات ما يقين نداشتند (۸۲).روزى كه از هر گروهى ،دستهاى از
كسانى را كه منكر آيات ما مىشدند جمع مىكنيم و آنها را به صف نگاه مىدارند).
 (۸۳وقتى كه همه آمدند خدا مىگويد :آيا منكر آيات من شديد در صورتى كه به آن
احاطه علمى نداشتيد؟ يا چه كارى مىكرديد؟) (۸۴و بهخاطر ظلمى كه مىكردند،
فرمان عذاب آنها صادر مىشود و آنها حرفى نمىزنند (۸۵).آيا نديدند كه ما شب
را براى استراحت آنها و روز را روشن قرار داديم؟ در اين كار نشانههايى براى
افرادى كه ايمان دارند وجود دارد (۸۶).روزى كه در صور دميده مىشود تمام
كسانىكه در آسمانها و زمين هستند مىترسند ،بهجز كسانىكه خدا بخواهد ،و همه
با سرى افكنده پيش او مىآيند (۸۷).كوهها را مىبينى و خيال مىكنى كه بىحركت
هستند در صورتى كه مثل ابرها در حال حركتند .اينكار ،كار خدايى است كه هر
چيز را به بهترين شكل ايجاد كرده .او از كارهايى كه مىكنيد خبردار است(۸۸).
كسانىكه كار خوبى بياورند پاداشى بهتر از آن دارند و از ترس آن روز در امان
هستند (۸۹).كسانىكه با كار بد بيايند به رو )دمرو( در آتش انداخته مىشوند.
به آنها گفته مىشود :آيا غير از اين است كه جزاى كارهايى كه مىكرديد
مىبينيد؟) (۹۰بگو :امر شدهام كه خداى اين سرزمين را ،كه آن را محترم ساخته
بندگى كنم ،هر چيزى مال او است و مأمورم كه از كسانى باشم كه تسليم حكم و
نظر او هستند (۹۱).و قرآن بخوانم .هر كس راه صحيح را شناخت ،به نفع خودش
شناخته و هر كس راه را گم كرد ،من مسؤول او نيستم .من فقط از كسانى هستم كه
هشدار مىدهند (۹۲).بگو :ستايش فقط اختصاص به خداوند دارد .آياتش را به شما
نشان خواهد داد و شما آن را خواهيد شناخت .خداوند تو از كارهايى كه مىكنيد
غافل نيست(۹۳).

سوره قصص )(۲۸
مكى و شامل هشتاد و هشت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
طسم (۱).اين آيات كتاب روشن و روشنكننده است (۲).داستان موسى و فرعون را
براى افرادى كه ايمان دارند به حق بر تو مىخوانيم (۳).فرعون در سرزمين مصر
قدرت يافت و مردم مصر را چند دسته كرد .دستهاى از آنها را ضعيف مىكرد،
پسرانشان را مىكشت و دخترهايشان را زنده مىگذاشت .او از خرابكاران بود(۴).
ما خواستيم بر كسانىكه در زمين ضعيف شده بودند ،منت بگذاريم و آنها را
پيشوايانى سازيم و آنها را وارث زمين كنيم(۵).
و آنها را در زمين به قدرت برسانيم و به فرعون و هامان و لشكريانشان ،همان
چيزى را كه از آن مىترسيدند ،نشان دهيم (۶).و به مادر موسى وحى كرديم كه به
موسى شير بده ،و وقتى به حال او ترسيدى او را در دريا بيانداز و نترس و غصه
نخور .ما او را به تو برمىگردانيم و او را از پيغمبران مىسازيم (۷).خانواده
فرعون موسى را از آب گرفتند تا دشمن و مايه غصه آنها شود .چون فرعون و هامان
و لشكريانش خطاكار بودند (۸).زن فرعون گفت :اين بچه موجب شادى من و تو است،
او را نكشيد ،شايد براى ما مفيد باشد يا او را به فرزندى بپذيريم ،در صورتى
كه توجه نداشتند كه چه مىكنند (۹).دل مادر موسى راحت شد .اگر به دل او
نيانداخته بوديم كه خاطرجمع باشد ،نزديك بود مادر بودن خود را آشكار كند).
 (۱۰مادر موسى به خواهر وى گفت :دنبال او برو .خواهرش رفت و از دور به او
نگاه مىكرد و خانواده فرعون توجه نداشتند (۱۱).و قبل شير دايهها را بر موسى
حرام كرديم .خواهر موسى به آنها گفت :آيا خانوادهاى را به شما معرفى بكنم كه
او را براى شما نگهدارى كنند و خيرخواه او باشند؟) (۱۲به اين ترتيب موسى را
به مادرش برگردانديم تا چشمش به او روشن شود و غصه نخورد و بداند كه وعده
خدا راست است ،ولى بيشتر افراد نمىدانند(۱۳).

چون موسى به حد بلوغ رسيد و قوى شد ،به او حكمت و دانش داديم .ما به
نيكوكاران به اين طرز پاداش مىدهيم (۱۴).موسى وقتى مردم شهر از او غافل
بودند ،وارد شهر شد و دو نفر را ديد كه با هم زد و خورد مىكنند .يكى از آنها
از دسته او و ديگرى دشمنش بود .كسىكه از گروه او بود ،عليه دشمنش از او كمك
خواست و موسى او را با مشت زد و او را كشت .موسى با خود گفت :اين كار ،كار
شيطان بود .او دشمن گمراهكننده واضحى است (۱۵).و گفت :خداوندا ،من به خودم
ظلم كردم ،مرا ببخش .خدا او را بخشيد .خدا آمرزنده و مهربان است (۱۶).موسى
گفت :خداوندا ،بهخاطر نعمتى كه به من دادى ديگر هرگز پشتيبان گناهكاران
نخواهم بود (۱۷).روز ديگر در حالىكه مىترسيد و مراقب بود ،در شهر مىگشت.
ناگهان همان كسىكه ديروز از او كمك خواسته بود ،از او كمك خواست .موسى به او
گفت :تو واقعا گمراهى (۱۸).چون خواست به كسىكه دشمنشان بود حمله كند ،او
گفت :اى موسى ،آيا مىخواهى همانطور كه ديروز يكى را كشتى ،مرا هم بكشى؟ تو
مىخواهى در زمين زورگو باشى و نمىخواهى از اصلحكنندگان باشى (۱۹).مردى از
دورترين نقطه شهر در حالىكه مىدويد آمد و گفت :اى موسى ،بزرگان دور هم جمع
شدهاند و مشورت مىكنند كه تو را بكشند .فرار كن ،من خير تو را مىخواهم(۲۰).
موسى با حالت ترس در حاليکه مراقب بود از شهر خارج شد و گفت :خداوندا ،مرا
از شر قوم ستمكار نجات بده(۲۱).
چون به طرف شهر مدين رو آورد ،گفت :اميد است كه خداوندم مرا به راه راست
هدايت كند (۲۲).و چون به آب مدين رسيد ،عدهاى از مردم را يافت كه به حيوانات
خود آب مىدهند ،و پشت سر آنها دو زن را ديد كه گوسفندان خود را عقب مىزنند.
موسى به آنها گفت چه مىكنيد؟ گفتند ما به گوسفندان خود آب نمىدهيم ،تا وقتى
كه چوپانهاى ديگر خارج شوند و پدرمان پيرمرد سالخوردهاى است (۲۳).موسى
گوسفندان آنها را آب داد .بعد به طرف سايه برگشت و گفت :خداوندا ،من به هر
خيرى كه براى من بفرستى احتياج دارم (۲۴).يكى از آنها ،كه با حيا راه مىرفت،
پيش او آمد و گفت :پدرم از تو دعوت مىكند تا مزد اينكه گوسفندان ما را آب
دادى به تو بدهد .چون موسى پيش او آمد و داستان زندگى خود را برايش شرح داد،
او گفت :نترس ،از دست قوم ظالم نجات پيدا كردهاى (۲۵).يكى از آنها گفت :پدر،
او را اجير كن ،چون بهترين مردی که مىتوانى استخدام كنى  ،مردی قدرتمند و
امين است  (۲۶).او به موسى گفت :مىخواهم يكى از اين دو دخترم را در مقابل
اينكه هشت سال براى من كار كنى ،همسر تو كنم .اگر ده سال را تمام كنى با ميل
خودت كردى ،نمىخواهم بر تو سخت بگيرم .اگر خدا بخواهد مرا از افراد درستكار
خواهى يافت (۲۷).موسى گفت :اين قراردادى بين من و تو باشد .هر كدام از دو
مدت را كه تمام كردم ظلمى به من نخواهد شد و خدا بر قراردادى كه مىبنديم
وكيل است(۲۸).
چون موسى مدت را به پايان رساند و با خانوادهاش حركت كرد ،از طرف كوه طور
آتشى ديد .به خانوادهاش گفت :صبر كنيد ،من آتشى ديدم ،شايد از آن خبرى براى
شما بياورم يا گل آتشى بياورم تا گرم شويد (۲۹).چون پيش آتش آمد ،از طرف
راست بيابان ،در جايى مبارك ،از درخت ندا آمد كه اى موسى ،من خدا هستم،
صاحباختيار تمام مردم جهان (۳۰).عصايت را بيانداز .وقتى موسى عصا را انداخت
و ديد كه مثل مارى حركت مىكند ،پا به فرار گذاشت و پشت سر خود را هم نگاه
نكرد .خدا گفت :اى موسى ،برگرد و نترس ،تو در امان هستى (۳۱).دستت را در
گريبانت ببر تا بدون هيچ گونه مرضى سفيد بيرون آيد و دست خود را براى رهايى
از ترس به خود بچسبان .اين دو تا دليل )معجزه( از خداوند تو براى فرعون و
درباريان او مىباشد .آنها قوم نافرمانى هستند (۳۲).موسى گفت :خداوندا ،من يك
نفر از آنها را كشتهام ،مىترسم مرا بكشند (۳۳).برادرم هارون از من بهتر حرف
مىزند ،او را به كمك من بفرست تا مرا تصديق كند .مىترسم آنها مرا به
دروغگويى متهم كنند (۳۴).خدا گفت :بازوى تو را بهوسيله برادرت قوى مىكنيم و
به شما قدرت مىدهيم و به سبب آيات )معجزات( ما بر شما دست نخواهند يافت ،شما
و پيروان شما بر آنها غلبه خواهيد كرد(۳۵).

چون موسى معجزات روشن ما را براى آنها آورد گفتند :اين سحرى است ساختگى،
مااز پدرانمان چنين چيزى نشنيده بوديم (۳۶).موسى گفت :خداوند من كسى را كه
از طرف او براى شما هدايت آورده و كسى را كه خانه آخرت متعلق به او است بهتر
مىشناسد .ستمكاران موفق نمىشوند (۳۷).فرعون گفت :اى بزرگان قوم ،براى شما
معبودى )كسىكه از او بدون چون و چرا اطاعت كنيد( غير از خودم نمىشناسم .اى
هامان ،آجر درست كن و كاخى بلند براى من بساز تا من به خداى موسى پى ببرم.
من فكر مىكنم او دروغگو است (۳۸).او و لشكريانش در زمين به ناحق تكبر داشتند
و خيال مىكردند آنها را پيش ما برنمىگردانند (۳۹).ما او و لشكريانش را
گرفتيم و به دريا انداختيم .نگاه كن عاقبت كار ستمگران چه بود (۴۰).آنها را
پيشوايانى ساختيم كه مردم را به آتش جهنم مىخواندند و روز قيامت كسى به آنها
كمك نمىكند (۴۱).لعنت را در اين دنيا دنبال آنها فرستاديم ،و روز قيامت
زشترو خواهند بود (۴۲).پس از نابود كردن پيشينيان ،به موسى تورات را داديم
كه براى مردم وسيله بينايى و هدايت و رحمت باشد ،شايد متوجه شوند(۴۳).
وقتى مأموريت را به موسى داديم ،تو در طرف غربى كوه طور و شاهد نبودى(۴۴).
ولى نسلهايى بوجود آورديم و مدتى طولنى بر آنها گذشت ،و تو ميان مردم مدين
ساكن نبودى كه آيات ما را بر آنها تلوت كنى .ولى ماييم كه پيغمبران را
مىفرستيم (۴۵).آن وقت كه موسى را صدا زديم ،تو كنار كوه طور نبودى ،ولى اين
رحمتى از خداوند تو است تا قومى را كه قبل از تو پيغمبرى براى آنها نيامده
از عاقبت كارهاى خلف بترسانى ،شايد متوجه شوند (۴۶).اگر به علت كارهايى كه
مىكردند مصيبتى به آنها وارد مىشد ،مىگفتند :خداوندا ،چرا پيغمبرى براى ما
نفرستادى تا از آيات تو پيروى كنيم و از افراد باايمان باشيم؟) (۴۷ولى وقتى
حق از طرف ما براى آنها آمد ،گفتند :چرا معجزاتى كه به موسى داده شده به او
داده نشده؟ آيا قبل منكر معجزاتى كه به موسى داده شده بود ،نشدند؟ گفتند:
)تورات و قرآن( دو جادو هستند كه از هم پشتيبانى مىكنند و گفتند :ما هيچكدام
را قبول نداريم (۴۸).بگو :اگر راست مىگوييد ،كتابى از طرف خدا بياوريد كه از
اين دو كتاب )تورات و قرآن( بهتر راهنمايى كند تا من از آن پيروى كنم(۴۹).
اگر حرف تو را قبول نكردند ،بدان كه آنها از دلخواه خود پيروى مىكنند .چه
كسى گمراهتر از كسى است كه بدون هدايت الهى از دلخواه خود پيروى كند؟ خدا
ستمكاران را هدايت نمىكند(۵۰).
ما براى آنها سخنان را به هم پيوستيم ،شايد متوجه شوند (۵۱).كسانىكه قبل به
آنها كتاب داديم به آن ايمان مىآورند (۵۲).وقتى بر آنها خوانده مىشود،
مىگويند :به آن ايمان آورديم ،آن حقيقتى از طرف خداوند ما مىباشد .ما قبل هم
تسليم خدا )مسلمان( بوديم (۵۳).پاداش آنها به علت صبرى كه داشتند دوبار داده
مىشود .آنها بدى را با نيكى پاسخ مىگويند و از آنچه روزى آنها ساختهايم
انفاق مىكنند (۵۴).وقتى سخن بيهودهاى مىشنوند ،از آن رو بر مىگردانند و
مىگويند :كارهاى ما مال ما و كارهاى شما مال شما است ،سلم بر شما .ما خواهان
افراد نادان نيستيم (۵۵).تو نمىتوانى هر كسى را که دوست داشته باشى هدايت
كنى ،ولى خدا هر كس را كه بخواهد هدايت مىكند .او هدايتشدگان را بهتر
مىشناسد (۵۶).گفتند :اگر با تو از راه صحيح پيروى كنيم ما را از سرزمينمان
بيرون مىكنند .آيا آنها را در حرم امنى جا ندادهايم كه هر نوع محصولى به آن
آورده مىشود؟ اين رزقى از طرف ما است ،ولى بيشتر آنها نمىدانند (۵۷).اهالى
شهرهاى زيادى را ،كه وسايل زندگى مردم آنها را سرمست كرده بود ،نابود كرديم.
اين خانههاى آنها است كه بعد از آنها فقط عده كمى ساكن آن شدند ،و ما وارث
آن بوديم (۵۸).خداوند تو مردم شهرها را نابود نمىكند مگر اينكه فرستادهاى در
مركز ان بفرستد كه آيات ما را بر مردم تلوت كند .ما فقط شهرهايى را كه اهل
آن ظالم هستند نابود مىكنيم(۵۹).
چيزهايى كه به شما داده شده ،وسيله استفاده و زينت زندگى دنيا است ،در
صورتى كه پاداشى كه پيش خدا است بهتر و ماندنىتر است .آيا نمىفهميد؟) (۶۰آيا
كسىكه وعده پاداش نيك به او دادهايم و به آن مىرسد ،مثل كسى است كه او را از
وسايل زندگى دنيا بهرهمند كردهايم و روز قيامت احضار مىشود؟) (۶۱روزى كه خدا
آنها را صدا مىزند و به آنها مىگويد :كسانىكه خيال مىكرديد شريك من هستند
كجايند؟) (۶۲كسانىكه قرار عذاب آنها ثابت شده ،مىگويند :خداوندا ،اينها

كسانى هستند كه ما گمراهشان كرديم ،همانطور كه خودمان گمراه بوديم .ما از
آنها بيزارى مىجوييم و به تو پناه مىبريم .آنها ما را بندگى نمىكردند(۶۳).
به آنها گفته مىشود :شريكان خودتان را صدا بزنيد .آنها را صدا مىزنند ولى
آنها جوابى به ايشان نمىدهند و عذاب را مىبينند و آرزو مىكنند كه كاش هدايت
مىشدند (۶۴).روزى كه خدا آنها را صدا مىزند و مىگويد :جواب دعوت پيغمبران را
چه داديد؟) (۶۵در آن روز تمام خبرها از يادشان مىرود و از هم سؤال نمىكنند).
 (۶۶اما كسىكه توبه كرده و ايمان آورده و كار صحيح كرده ،اميد است كه رستگار
باشد (۶۷).خداوند تو هر چه را بخواهد مىآفريند و انتخاب مىكند .آنها اختيارى
ندارند .خدا پاك و بالتر از چيزهايى است كه شريك او مىسازند (۶۸).خداوند تو
آنچه را در دل مخفى مىكنند و آنچه را آشكار مىكنند مىداند (۶۹).او خدا است.
معبودى )كسىكه بنده و مطيع محض او باشيد( غير از خدا وجود ندارد .در دنيا و
آخرت ستايش به او اختصاص دارد .فرمان هم متعلق به اوست و به سوى او
برگردانده مىشويد(۷۰).
بگو :نظر شما چيست؟ اگر خدا شب را تا روز قيامت طولنى سازد ،آيا معبودى غير
از خدا وجود دارد كه روشنايى براى شما بياورد؟ آيا نمىشنويد؟) (۷۱بگو :اگر
خدا روز را تا روز قيامت طولنى كند ،چه نظرى داريد؟ آيا معبودى غير از خدا
هست كه شب را براى اينكه در آن استراحت كنيد براى شما بياورد؟ آيا نمىبينيد؟
) (۷۲يكى از رحمتهاى خدا اين است كه شب و روز را براى شما قرار داد كه در شب
استراحت كنيد و در روز به دنبال روزى برويد تا شكرگزارى كنيد (۷۳).روزى كه
خدا ايشان را صدا مىزند و مىگويد :شريكهايى كه براى من تصور مىكرديد كجا
هستند؟) (۷۴از بين هر ملتى شاهدى جدا مىكنيم و مىگوييم :دليل خود را
بياوريد .و خواهند دانست كه حق متعلق به خدا است .آنچه به هم مىبافتند براى
آنها وجود ندارد (۷۵).قارون از قوم موسى بود و به آنها ظلم مىكرد ،و گنجهايى
به او داده بوديم كه حمل كليدهاى )صندوقهاى( آن براى افراد نيرومند هم سخت
بود .وقتى قومش به او گفتند :خودت را گم نكن ،چون خدا افراد مغرور را دوست
ندارد (۷۶).و با آنچه خدا به تو داده دنبال خانه آخرت برو و سهم خود را هم
از دنيا فراموش نكن ،و همانطور كه خدا به تو نيكى كرده تو هم نيكى بكن ،و در
زمين دنبال فساد نگرد ،چون خدا عوامل فساد را دوست ندارد(۷۷).
قارون گفت که آنچه به من داده شده به علت علم خودم بوده .آيا نمىدانست كه
خدا نسلهايى را قبل از او هلك كرده بود كه نيرومندتر و ثروتمندتر از او
بودند؟ از گناهكاران درباره گناهشان سؤالى نمىشود (۷۸).قارون آراسته با
زيورهاى خود به ميان قومش رفت .كسانىكه دوستدار زندگى دنيا بودند ،گفتند:
كاش ما هم ثروتى مثل آنچه كه به قارون داده شده داشتيم .او سهم بزرگى از مال
دنيا دارد (۷۹).كسانىكه حقيقت را مىدانستند ،گفتند :واى بر شما ،پاداش الهى
براى كسىكه ايمان آورده و كار درست كرده بهتر است و فقط افراد بااستقامت به
آن مىرسند (۸۰).ما قارون و خانهاش را در زمين فرو برديم ،و غير از خدا كسانى
وجود نداشتند كه به او كمك كنند و خودش هم نمىتوانست كارى براى خود بكند).
 (۸۱كسانىكه ديروز آرزوى اين را داشتند كه جاى او بودند ،مىگفتند :واى ،مثل
اينكه خدا روزى را براى هر يك از بندگانش كه بخواهد فراخ يا تنگ مىسازد ،اگر
خدا بر ما منت نگذاشته بود ما را هم در زمين فرو مىبرد ،مثل اينكه افراد
بىايمان رستگار نمىشوند (۸۲).اين خانه آخرت است ،آن را براى كسانى ساختهايم
كه در زمين خواهان برترى و فساد نيستند .پايان كار به نفع افراد پرهيزکار
است (۸۳).هر كس كار خوب بكند پاداشى بهتر از آن دارد ،و كسىكه كار بدى بكند
مجازات بدكاران فقط به اندازه كارى كه مىكردند خواهد بود(۸۴).
كسىكه رساندن قرآن را بر تو واجب كرد ،تو را به معاد برمىگرداند .بگو:
خداوند من كسى را كه هدايت آورده و كسى را كه در گمراهى آشكارى است بهتر
مىشناسد (۸۵).تو اميد نداشتى كه قرآن جز به لطف خداوندت به تو وحى شود،
بنابراين پشتيبان افراد بىايمان نباش (۸۶).تو را از آيات خدا ،بعد از اينكه
به تو نازل شد ،باز ندارند و مردم را به راه خداوندت دعوت كن و از افراد
مشرك نباش (۸۷).و با خدا معبود ديگرى را مخوان .معبودى )كسىكه انسان در
مقابل او احساس يا ابراز كوچكى بكند و از دستورهايش بدون چون و چرا پيروى

كند( غير از خدا وجود ندارد .هر چيزى از بينرفتنى است غير از ذات او.
حكمكردن )فقط( مال اوست و به سوى او برگردانده مىشويد(۸۸).

سوره عنكبوت )(۲۹
مكى و شامل شصت و نه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
الم (۱).آيا مردم خيال كردهاند همين كه گفتند ايمان آوردهايم ولشان مىكنند
و امتحان نمىشوند؟) (۲ما كسانى را كه قبل از آنها بودند آزموديم .خدا كسانى
را كه راست گفتند مىشناسد و دروغگويان را هم مىشناسد (۳).آيا كسانىكه كار بد
مىكنند خيال كردهاند از ما جلو خواهند زد؟ قضاوت بدى مىكنند (۴).كسىكه اميد
ملقات خدا را دارد ،بداند وعدهاى كه خدا داده آمدنى است و خدا شنوا و دانا
است (۵).هر كسى كوشش بكند به نفع خودش كوشش مىكند .بدون شك خدا از تمام
افراد بشر بىنياز است(۶).
كسانىكه ايمان آوردند و كار صحيح كردند ،بدىهاى آنها را از بين مىبريم و
پاداشى بهتر از كارهايى كه مىكردند به آنها مىدهيم (۷).ما به انسان سفارش
كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند .اگر پدر و مادرت سعى كردند چيزى را كه
نمىدانى شريك من بسازى ،از آنها اطاعت نكن .بازگشت شما پيش من است و من شما
را از كارهايى كه مىكرديد خبردار مىكنم (۸).كسانى را كه ايمان آوردند و كار
صحيح كردند در شمار درستكاران مىآوريم (۹).عدهاى از مردم كسانى هستند كه
مىگويند :به خدا ايمان آورديم .ولى وقتى در راه خدا مورد اذيت قرار گرفتند،
اذيت مردم را مثل عذاب خدا حساب مىكنند ،و اگر از طرف خدا پيروزى نصيب شما
شود ،مىگويند :ما با شما بوديم .آيا خدا به آنچه در سينه مردم هست آگاهتر
نيست؟) (۱۰خدا افرادى را كه ايمان مىآورند مىشناسد و منافقان را هم مىشناسد.
) (۱۱افراد بىايمان به افراد باايمان گفتند كه از راه ما پيروى كنيد و ما
گناهان شما را به گردن مىگيريم .آنها ذرهاى از خطاهاى ايشان را به گردن
نمىگيرند ،آنها دروغ مىگويند (۱۲).آنها بار گناهان خود را علوه بر بار گناه
منحرف ساختن ديگران بر عهده دارند ،و روز قيامت درباره اين دروغهايى كه به
هم مىبافتند ،مورد بازخواست قرار مىگيرند (۱۳).ما نوح را پيش قومش فرستاديم
و مدت نهصد و پنجاه سال بين آنها ماند .طوفان آنها را فرا گرفت ،بهخاطر
اينكه ظلم مىكردند(۱۴).
ما نوح و كسانى را كه در كشتى بودند نجات داديم و آن را نشانهاى براى مردم
قرار داديم (۱۵).و داستان ابراهيم را هم ياد كن ،وقتى به قومش گفت :خدا را
بندگى كنيد و از نافرمانى و عذاب او بترسيد ،اگر متوجه حقيقت باشيد مىدانيد
كه اينكار براى شما بهتر است (۱۶).شما به جاى خدا بتهايى را بندگى مىكنيد و
با دروغ آنها را مىسازيد .اين افرادى را كه غير از خدا بندگى مىكنيد ،صاحب
رزقى براى شما نيستند .بنابراين روزی را از خدا بخواهيد و فقط بندگى او را
بكنيد )بنده و مطيع محض و بىچون و چراى هيچكس جز او نباشيد( و از او
شكرگزارى كنيد ،چون پيش او برگردانده مىشويد (۱۷).اگر قبول نكنيد ،امتهاى
قبل از شما هم قبول نكردند .وظيفه پيغمبر فقط رساندن آشكار پيام الهى است).
 (۱۸آيا نديدند كه خدا چگونه خلقت را شروع كرد؟ بعد آن را برمىگرداند .اين
كار براى خدا آسان است (۱۹).بگو :در زمين بگرديد و نگاه كنيد كه خدا چگونه
خلقت را شروع كرد .بعد هم خدا آخرت را بوجود مىآورد ،چون خدا قادر به هر
كارى است (۲۰).هر كس را كه بخواهد عذاب مىكند و به هر كس كه بخواهد رحم
مىكند .شما را پيش او برمىگردانند (۲۱).شما نه در زمين و نه در آسمان
نمىتوانيد خدا را عاجز كنيد ،و غير از خدا يار و ياورى براى شما وجود ندارد.
) (۲۲كسانىكه منكر آيات خدا و ملقات او شدند ،افرادى هستند كه از رحمت من
نااميد شدهاند و عذاب دردناكى دارند(۲۳).
جواب قومش به ابراهيم فقط اين بود كه گفتند :او را بكشيد يا بسوزانيد .ولى
خدا او را از آتش نجات داد .در اينكار عبرتهايى براى افراد باايمان وجود
دارد (۲۴).ابراهيم گفت :شما بهخاطر دوستى بين خودتان در زندگى دنيا بتهايى
غير از خدا درست كردهايد ،اما روز قيامت بعضى از شما منكر بعضى مىشوند و

برخى از شما برخى ديگر را لعنت مىكنند و جاى شما در جهنم است و مددكارى
نخواهيد داشت (۲۵).لوط به او ايمان آورد و گفت :من به سوى صاحباختيارم
مهاجرت مىكنم ،چون خدا توانا و حكيم است (۲۶).اسحاق و يعقوب را به ابراهيم
داديم و پيامبرى و كتاب را در ميان فرزندان او قرار داديم ،و پاداش او را در
دنيا داديم و در آخرت از افراد درستكار است (۲۷).و لوط را يادآورى كن وقتى
که به قومش گفت :شما كار زشتى مىكنيد كه هيچكس از افراد بشر قبل از شما چنان
كارى نكرده است (۲۸).آيا شما با مردان شهوترانى مىكنيد و راه را قطع مىكنيد
و در مجالس خود مرتكب كار زشت مىشويد؟ جواب قومش فقط اين بود كه اگر راست
مىگويى عذاب خدا را بر ما بياور (۲۹).لوط گفت :خداوندا ،به من در مقابل اين
افراد تبهكار كمك كن(۳۰).
وقتى فرستادگان ما براى ابراهيم مژده آوردند ،گفتند :ما مردم اين شهر را
هلك مىكنيم ،چون مردم آن ستمكار هستند (۳۱).ابراهيم گفت :لوط در آن شهر است.
گفتند :ما كسانى را كه در آن هستند بهتر مىشناسيم .او و خانوادهاش را نجات
مىدهيم ،غير از زنش كه جزو باقيماندگان در شهر است (۳۲).وقتى فرستادگان ما
پيش لوط آمدند ،لوط بهخاطر آنها ناراحت و دلتنگ شد .گفتند :نترس و غصه نخور،
ما تو و خانوادهات را ،بهجز زنت كه جزو باقيماندگان در شهر خواهد بود ،نجات
مىدهيم (۳۳).ما بعلت نافرمانى اهالى اين شهر عذابى از آسمان بر آنها نازل
مىكنيم (۳۴).و از آن آثار نمايانى براى افرادى كه عقل خود را بكار مىبرند
باقى گذارديم (۳۵).برادرشان شعيب را به شهر مدين فرستاديم .او گفت :اى قوم
من ،فقط خدا را بندگى كنيد )بنده و مطيع محض و بىچون و چراى هيچكس جز خدا
نباشيد( و به روز آخرت اميد داشته باشيد و در زمين فساد نكنيد (۳۶).ولى او
را به دروغگويى متهم كردند و دچار زلزله شدند و در خانههايشان از پا
درآمدند (۳۷).و قوم عاد و ثمود را هم هلك كرديم و وضع خانههاى آنها براى شما
روشن شده .شيطان كارهاى آنها را در نظرشان زينت داد و آنها را از راه راست
منحرف كرد در صورتى كه بينا بودند(۳۸).
و قارون و فرعون و هامان را هم هلك كرديم .موسى براى آنها دليل روشن آورد،
ولى آنها در زمين تكبر ورزيدند ،در صورتى كه نمىتوانستند جلوى عذاب ما را
بگيرند (۳۹).همه آنها را بعلت گناهشان دچار عذاب كرديم .بر عدهاى از آنها
طوفان شن فرستاديم ،و صداى كشنده رعد عدهاى ديگر از آنها را فراگرفت ،و بعضى
از آنها را نيز در زمين فروبرديم ،و برخى از آنها را غرق كرديم .خدا به آنها
ظلم نكرد ولى آنها به خودشان ظلم مىكردند (۴۰).وضع كسانىكه اوليايى غير از
خدا براى خود گرفتند ،مثل عنكبوتى است كه خانهاى براى خود درست كرده ،در
صورتى كه سستترين خانهها خانه عنكبوت است ،البته اگر متوجه حقيقت باشند(۴۱).
خدا هر چيزى را كه غير از خودش به كمک مىخوانند مىشناسد .او توانا و حكيم
است (۴۲).اينها مثلهايى است كه براى مردم مىزنيم و فقط افراد دانا آن را
مىفهمند (۴۳).خدا آسمانها و زمين را بحق آفريد .در اين كار نشانهاى براى
افراد باايمان وجود دارد (۴۴).آنچه از قرآن به تو وحى شده بخوان و نماز را
بپا دار ،چون نماز از كارهاى زشت و ناپسند جلوگيرى مىكند و مسلما ياد خدا
بزرگتر است .خدا كارهايى را كه مىكنيد مىداند(۴۵).
كه
با اهل كتاب فقط با بهترين روش گفتگو كنيد مگر ستمكاران آنها و بگوييد
ما به آنچه بما نازل شده )يعنى قرآن( و آنچه به شما نازل شده )يعنى به تورات
و انجيل و زبور و كتابهاى پيغمبران ديگر( ايمان داريم .معبود ما )خدايى كه
ما از دستورهاى او پيروى مىكنيم( و شما يكى است و ما تسليم او هستيم (۴۶).ما
قرآن را اينطور به تو نازل كرديم ،بنابراين اهل كتاب به آن ايمان مىآورند و
بعضى از اينها )مشركين( هم به آن ايمان مىآورند و فقط افراد بىايمان آن را
انكار مىكنند (۴۷).تو قبل كتابى نخوانده بودى و با دستت خطى ننوشته بودى،
چون در آن صورت كسانىكه اهل باطل هستند دچار شك مىشدند (۴۸).قرآن آيات روشنى
در سينه افراد دانا است و فقط افراد ظالم منكر آيات ما مىشوند (۴۹).گفتند:
چرا معجزاتى از خداوندش بر او نازل نمىشود؟ بگو :معجزات در اختيار خدا است،
و من فقط بهطور روشن هشدار مىدهم (۵۰).آيا براى آنها كافى نيست كه ما قرآن
را ،كه بر آنها خوانده مىشود ،به تو نازل كرديم؟ در قرآن رحمت و تذكرى براى
افراد باايمان وجود دارد (۵۱).بگو :خدا براى شهادت بين من و شما كافى است.

آنچه را كه در آسمانها و زمين است مىداند و كسانىكه به باطل ايمان آوردند و
منكر خدا شدند زيانكار هستند(۵۲).
از تو مىخواهند كه عذاب زودتر نازل شود .اگر مدت معينى براى مهلت تعيين
نشده بود ،عذاب بر آنها نازل مىشد ،و عذاب ناگهانى در حالىكه متوجه نيستند
بر آنها نازل مىشود (۵۳).از تو مىخواهند كه عذاب زودتر نازل شود ،در صورتى
كه جهنم دور افراد بىايمان را گرفته (۵۴).روزى كه عذاب از بال و از زير
پايشان آنها را دربر مىگيرد و خدا مىگويد :نتيجه كارهايى را كه مىكرديد
بچشيد (۵۵).اى بندگان باايمان من ،زمين من پهناور است ،فقط مرا بندگى بكنيد
)بنده و مطيع محض و بىچون و چراى هيچكس جز خدا نباشيد( (۵۶).هر كسى مزه مرگ
را مىچشد ،بعد بهسوى ما برگردانده مىشويد (۵۷).و كسانى را كه ايمان آوردند و
كار صحيح كردند در غرفههايى از بهشت جا مىدهيم كه زير آنها نهرها روان است و
هميشه در آن هستند .پاداش عملكنندگان چقدر خوب است (۵۸).عملكنندگانى كه
استقامت داشتند و به خداوندشان توكل نمودند (۵۹).چه بسيار جاندارانى كه روزى
خود را با خود حمل نمىكنند ،خدا روزى آنها و شما را مىدهد ،و او شنوا و دانا
است (۶۰).اگر از آنها بپرسى که چه كسى آسمانها و زمين را خلق كرده و خورشيد
و ماه را مسخر كرده؟ حتما مىگويند :خدا .پس چگونه منحرف مىشوند؟) (۶۱خدا رزق
را براى كسىكه بخواهد گسترش مىدهد يا بر او تنگ مىكند ،چون خدا هر چيزى را
مىداند (۶۲).و اگر از آنها بپرسى که چه كسى باران را از آسمان نازل كرد و
بهوسيله آن زمين را بعد از مردنش زنده كرد؟ حتما مىگويند :خدا .بگو :ستايش
هم فقط اختصاص به خدا دارد ،ولى بيشتر آنها اين را نمىفهمند(۶۳).
اين زندگى دنيا فقط سرگرمى و بازى است و زندگى واقعى در آخرت است ،البته
اگر بدانند (۶۴).وقتى سوار كشتى مىشوند ،خدا را در حالىكه دين را براى او
خالص مىكنند به كمك مىخوانند ،ولى چون خدا آنها را از دريا نجات داد و به
خشكى رساند ،چيزهايى را شريك او مىسازند (۶۵).تا منكر آنچه به آنها دادهايم
بشوند و از آن كامجويى كنند .نتيجه اين كار را خواهند دانست (۶۶).آيا نديدند
كه حرم امنى قرار دادهايم ،در صورتى كه افراد از اطراف آن ربوده مىشوند؟ آيا
به باطل ايمان مىآورند و منكر نعمت خدا مىشوند؟) (۶۷چه كسى ظالمتر از كسى
است كه به خدا به دروغ افترا مىزند ،يا وقتى حق براى او ميايد منكر آن
مىشود؟ آيا در جهنم براى افراد بىايمان جا نيست؟) (۶۸ما به كسانىكه در راه
ما كوشش كنند ،راههاى خودمان را نشان خواهيم داد .بدون شك خدا با افراد
نيكوكار است(۶۹).

سوره روم )(۳۰
مكى و شامل شصت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
الم (۱).روميان در سرزمينى نزديك شكست خوردند ،آنها بعد از شكستخوردنشان در
عرض چند سال پيروز مىشوند ،چون فرمان كار در گذشته و آينده با خدا است و آن
روز افراد باايمان به سبب يارى خدا شاد مىشوند .خدا هر كس را كه بخواهد يارى
مىكند .او توانا و مهربان است ۲).تا (۵
اين وعده خداست و خدا بر خلف وعدهاش كارى نمىكند ،ولى بيشتر مردم اين را
نمىدانند (۶).مردم فقط ظاهر زندگى دنيا را مىشناسند و از عاقبت كار غافل
هستند (۷).آيا آنها درباره خودشان فكر نكردهاند؟ خدا آسمانها و زمين و آنچه
را بين آنها است به حق آفريده و مدت معلومى تعيين كرده ،ولى بيشتر مردم
ملقات خداوندشان را قبول ندارند (۸).آيا در زمين نگشتند تا ببينند عاقبت كار
كسانىكه قبل از آنها بودند چه بود؟ آنها نيرويشان بيشتر از اينها بود و زمين
را زير و رو كردند و بيشتر از آنچه اينها آباد مىكنند زمين را آباد كردند ،و
پيغمبرانشان دليل روشن براى آنها آوردند .خدا به آنها ظلم نكرد ،ولى آنها به
خودشان ظلم كردند (۹).و عاقبت بد كسانىكه كار بد مىكردند اين بود كه منكر
آيات خدا شدند و آن را مسخره مىكردند (۱۰).خدا خلقت را شروع مىكند و بعد آن
را برمىگرداند و آنگاه به سوى او برگردانده مىشويد (۱۱).روزى كه قيامت برپا
شود گناهكاران نااميد مىشوند (۱۲).و شفيعى از كسانىكه شريك خدا مىساختند
براى آنها وجود ندارد و منكر شريكانى كه مىساختند مىشوند (۱۳).روزى كه قيامت

برپا شود مردم از هم جدا مىشوند (۱۴).اما افرادى كه ايمان داشتند و كار صحيح
كردند در بهشت شادمان خواهند بود(۱۵).
اما كسانىكه كافر شدند و منكر آيات ما و ديدن آخرت شدند در عذاب حاضر
مىگردند (۱۶).خدا را موقعى كه روز را به شب و شب را به روز مىرسانيد به پاكى
ياد كنيد (۱۷).و شب و ظهر در آسمانها و زمين ستايش به خدا اختصاص دارد(۱۸).
زنده را از مرده بيرون مىآورد و مرده را از زنده خارج مىكند و زمين را بعد
از مردنش زنده مىكند .شما نيز همينطور از گور بيرون آورده)زنده( مىشويد).
 (۱۹يكى از آياتش اين است كه شما را از خاك خلق كرد و شما آدمهايى شديد كه
در زمين پخش مىشويد (۲۰).و يكى از آياتش اين است كه براى شما از جنس خودتان
همسر آفريد تا با آنها آرامش پيدا كنيد ،و بين شما دوستى و رحمت بوجود آورد.
در اين كار عبرتهايى براى كسانىكه فكر مىكنند وجود دارد (۲۱).و يكى از آياتش
خلق آسمانها و زمين ،و اختلف زبان و رنگ شما است .در اين كار براى افراد
دانا عبرتى وجود دارد (۲۲).و يكى از آياتش خوابيدن شما در شب و ظهر ،و دنبال
فضل او رفتن )كسب معاش( شما در روز است .در اين كار عبرتهايى براى كسانىكه
گوش شنوا دارند وجود دارد (۲۳).و يكى از آياتش اين است كه برق را كه باعث
ترس و اميد شما مىشود به شما نشان مىدهد ،و از آسمان باران را نازل مىكند و
با آن زمين را بعد از مردنش زنده مىكند .در اين كار عبرتهايى براى افرادى كه
مىفهمند وجود دارد(۲۴).
و يكى از آياتش اين است كه آسمان و زمين به فرمانش برپا است ،و وقتى شما را
از زمين براى يك بار صدا بزند ،فورا از آن خارج مىشويد (۲۵).تمام كسانىكه در
آسمانها و زمين هستند مال او و مطيع او هستند (۲۶).او وجودى است كه خلقت را
شروع مىكند و بعد آن را برمىگرداند ،و كار برگرداندن براى او آسانتر است .و
بالترين صفات در آسمانها و زمين متعلق به اوست ،و او توانا و حكيم است(۲۷).
خدا براى شما مثلى از خودتان زد .آيا شما از غلمان خودتان شريكانى در آنچه
روزى شما ساختهايم داريد كه در آن با هم مساوى باشيد و همانطور كه از هم
مىترسيد از آنها بترسيد؟ ما آيات را براى كسانىكه مىفهمند اينطور شرح
مىدهيم (۲۸).كسانىكه ظلم مىكنند ،بدون علم و آگاهى از دلخواه خود پيروى
مىكنند .چه كسى )قادر است( فردى را كه خدا گمراه كرده هدايت كند؟ آنها
مددكارى ندارند (۲۹).بنابراين با تمايل به حق ،به دينى روى آور كه آفريده
خدايى است كه مردم را بر اين طبيعت آفريده .آفرينش خدا تغيير پيدا نمىكند.
دين درست و پايدار چنين دينى است ،ولى بيشتر مردم نمىدانند (۳۰).در حالىكه
به سوى او برمىگرديد از نافرمانى و عذاب او بترسيد و نماز را به پا داريد و
از مشركان نباشيد (۳۱).از مشركانى كه دينشان را فرقهفرقه كردند و به گروهها
تقسيم شدند و هر گروهى به اعتقادات خود دلخوش است(۳۲).
وقتى ضررى به مردم برسد ،در حالىكه توبه مىكنند ،خداوندشان را به كمك
مىخوانند ،و چون از طرف خودش نعمتى به آنها بچشاند ،آن وقت عدهاى از آنها
براى خداوندشان شريك درست مىكنند (۳۳).براى اينكه ناسپاسى چيزى را بكنند كه
به آنها دادهايم .بنابراين كامجويى كنيد ،نتيجه آن را خواهيد دانست (۳۴).آيا
براى آنها دليلى نازل كردهايم كه درستى چيزهايى را كه شريك خدا مىسازند بيان
كند؟) (۳۵چون به مردم رحمتى بچشانيم ،بهخاطر آن خوشحال مىشوند ،و اگر به علت
كارهايى كه كردهاند مصيبتى به آنها برسد ،نااميد مىشوند (۳۶).آيا متوجه
نشدهاند كه خدا روزى را براى هر كس كه بخواهد وسعت مىدهد يا تنگ مىكند؟ در
اين كار عبرتهايى براى افراد باايمان وجود دارد (۳۷).حق خويشاوندان و
تهيدستان و در راهماندگان را بده .اين كار براى كسانىكه خشنودى خدا را
مىخواهند بهتر است و چنين افرادى رستگار هستند (۳۸).ربايى كه مىدهيد تا مال
مردم افزايش پيدا كند ،در پيش خدا افزايشى پيدا نمىكند .در حالىكه زكاتى كه
مىدهيد و با آن رضاى خدا را مىخواهيد چند برابر خواهد شد (۳۹).خداست كه شما
را خلق كرد و به شما روزى داد و جان شما را مىگيرد و بعد شما را زنده مىكند.
آيا از اين شريكانى كه براى خدا درست كردهايد ،كسى هست كه ذرهاى از اين
كارها را بكند؟ او پاک و بالتر از اين چيزهايى است كه شريك او مىسازند(۴۰).
به علت كارهايى كه مردم كردهاند ،فساد در خشكى و دريا ظاهر شده تا خدا نتيجه
بعضى از كارهايى راكه كردهاند به آنها بچشاند ،شايد برگردند(۴۱).

بگو :در زمين بگرديد و نگاه كنيد که عاقبت كار كسانىكه قبل از شما بودند چه
بود ،بيشتر آنها مشرك بودند (۴۲).بنابراين به دين صحيح و پايدار روى آور،
قبل از اينكه روزى بيايد كه از طرف خدا برگشتى براى آن نيست .در آن روز مردم
تقسيم مىشوند (۴۳).كسانىكه ايمان نياوردند به ضرر خودشان است ،و كسانىكه
ايمان آوردند و عمل صحيح كردند بهشت را براى خودشان آماده مىكنند (۴۴).تا
خدا به افرادى كه ايمان آوردند و كار صحيح كردند از فضل خودش پاداش دهد .خدا
افراد بىايمان را دوست ندارد (۴۵).و يكى از آياتش اين است كه بادها را براى
مژده مىفرستد تا مقدارى از رحمتش را به شما بچشاند ،و كشتى به امرش حركت كند
و دنبال فضل او )كسب معاش( برويد .شايد سپاسگزارى كنيد (۴۶).قبل از تو
پيغمبرانى پيش قومشان فرستاديم و دليلهاى روشن براى آنها آوردند .آنگاه ما
از گناهكاران انتقام گرفتيم .كمك به افراد باايمان وظيفه ماست (۴۷).خدا
وجودى است كه بادها را مىفرستد و ابر را به حركت در مىآورد و آن را در آسمان
هر طور كه بخواهد پخش و تكهتكه )يا متراكم( مىكند ،و مىبينى كه باران از
ميان آن خارج مىشود .و وقتى باران را به كسانى از بندگانش كه بخواهد برساند،
خوشحال مىشوند (۴۸).در صورتى كه قبل از اينكه باران بر آنها ببارد نااميد
بودند (۴۹).پس به آثار رحمت خدا نگاه كن كه چگونه زمين را بعد از مردنش زنده
مىكند .حقيقتا خدا زندهكننده مردگان است ،و او بر انجام هر كارى قادر است).
(۵۰
اگر بادى بفرستيم و در اثر آن ببينند كه زراعتشان زرد شده ،حتما بعد از آن
ناسپاسى مىكنند (۵۱).تو نمىتوانى به مردهها حرف حالى كنى ،و نمىتوانى به
آدمهاى كر ،در صورتى كه پشتشان به تو باشد ،حرف بفهمانى (۵۲).تو نمىتوانى با
نشاندادن راه ،كورها را متوجه راه صحيح بكنى .تو فقط مىتوانى به كسانىكه به
آيات ما ايمان دارند و تسليم آن هستند حرف را بفهمانى (۵۳).خداست كه شما را
ضعيف آفريد ،و بعد از ناتوانى شما را نيرومند ساخت ،و بعد از نيرومندشدن
دوباره شما را ضعيف و پير مىكند .هر چه را بخواهد خلق مىكند ،و او دانا و
توانا است (۵۴).روزى كه قيامت برپا شود ،گناهكاران قسم مىخورند كه فقط يك
ساعت در قبر ماندهاند .قبل در دنيا هم همينطور به دروغگويى كشانده مىشدند).
 (۵۵ولى كسانىكه علم و ايمان به آنها عطا شده مىگويند :شما بنابر كتاب خدا
تا روز قيامت در قبر ماندهايد و حال روز قيامت است ،ولى نمىدانستيد (۵۶).در
چنان روزى معذرت خواهى براى كسانىكه ظلم مىكنند فايدهاى ندارد ،و از آنها
نمىخواهند كه عذرخواهى كنند (۵۷).براى مردم در اين قرآن هر گونه مثلى
زدهايم .اگر معجزهاى براى آنها بياورى حتما افراد بىايمان مىگويند :شما دروغ
مىگوييد (۵۸).خدا اينطور بر دل افراد نادان مهر مىنهد (۵۹).صبركن ،چون وعده
خدا حق است و كسانىكه )به آخرت( يقين ندارند تو را كوچك نسازند(۶۰).

سوره لقمان )(۳۱
مكى و شامل سی و چهار آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
الم (۱).اين آيات كتاب حكيم است (۲).راه صحيح را به نيكوكاران نشان مىدهد و
براى آنها رحمت است (۳).نيكوكارانى كه نماز را به پا مىدارند و زكات مىدهند
و به آخرت يقين دارند (۴).چنين افرادى از طرف خدايشان در راه صحيح هستند و
رستگار مىباشند (۵).بعضى از مردم خريدار سخنان سرگرمكننده و بيهودهاند تا
بدون علم )از روى نادانى و جهالت( مردم را از راه خدا منحرف كنند و آيات ما
را به مسخره مىگيرند .چنين كسانى عذابى خواركننده دارند (۶).چون آيات ما بر
او خوانده شود با تكبر رو برمىگرداند ،مثل اينكه آن را نشنيده يا اينكه گوشش
سنگين است .او را به عذابى پردرد بشارت بده (۷).افرادى كه ايمان آوردند و
كار صحيح كردند بهشت پرنعمت مال آنها است (۸).هميشه در آن خواهند بود .وعده
خدا راست است ،و او توانا و حكيم است (۹).خدا آسمان را بدون ستونى كه ببينيد
خلق كرد ،و در زمين كوهها را قرار داد تا زمين شما را نلرزاند ،و هر نوع
جنبندهاى در آن پراكند ،و از آسمان باران را نازل كرديم و در زمين هر نوع
گياه پرارزش رويانديم (۱۰).اين خلقت خدا است .به من نشان دهيد كه ديگران چه
آفريدهاند؟ ظلمكنندگان در گمراهى واضحى هستند(۱۱).

ما به لقمان حكمت داديم و به او گفتيم :از خدا سپاسگزارى كن .كسىكه شكر كند
فقط به نفع خودش شكر مىكند و كسىكه شكرگزارى نكند) ،بداند كه( خدا بىنياز و
ستوده است (۱۲).وقتى را يادآورى كن كه لقمان در حالىكه به پسرش نصيحت مىكرد،
به او گفت :فرزندم ،چيزى را شريك خدا نساز ،چون شرك ظلم بزرگى است(۱۳).
درباره پدر و مادر به انسان سفارش كرديم .مادرش او را حامله شد ،هر روز
ناتوانتر مىشد و از شير گرفتن او دوسال طول كشيد .به او سفارش كرديم كه از
من و پدر و مادرت سپاسگزارى كن که بازگشت همه به سوى من است (۱۴).اگر پدر و
مادرت سعى كردند چيزى را كه علمى بوجود آن ندارى شريك من سازى ،از آنها
اطاعت نكن ،ولى در دنيا با آنها به خوبى رفتار كن ،و از راه كسىكه به سوى من
برگشته پيروى كن .بازگشت شما به نزد من است و من شما را از كارهايى كه
مىكرديد خبردار مىكنم (۱۵).فرزندم ،اگر عمل تو به اندازه دانه خردلى باشد ،و
در تختهسنگ بزرگ يا در آسمانها يا در زمين باشد ،خدا آن را پاى حساب مىآورد،
چون خدا دقيق و آگاه است (۱۶).فرزندم ،نماز را به پا دار و امر به معروف و
نهى از منكر كن و در مقابل مصيبتى كه به تو وارد شده صبر داشته باش .اين از
كارهايى است كه تصميم قوى لزم دارد (۱۷).رويت را با تكبر از مردم برمگردان و
با غرور در زمين راه نرو ،چون خدا افراد خودپسند خودستا را دوست ندارد(۱۸).
در راهرفتنت ميانهرو باش و صدايت را پايين بيار ،چون زنندهترين صداها صداى
الغها است(۱۹).
آيا متوجه نشدهايد كه خدا آنچه در آسمانها و در زمين است مسخر شما كرده و
نعمت ظاهرى و باطنى خود را بر شما تمام كرده؟ عدهاى از مردم در مورد خدا
بدون علم و هدايت و كتاب روشن به بحث مىپردازند (۲۰).وقتى به آنها گفته شود:
از آنچه خدا نازل كرده پيروى كنيد ،مىگويند :ما از روشى كه پدرانمان را بر
آن يافتيم پيروى مىكنيم ،اگر چه شيطان آنها را به عذاب سوزان دعوت كرده
باشد (۲۱).كسىكه خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد ،به دستاويز محكمى
چسبيده ،و عاقبت كارها با خداست (۲۲).و كسانىكه منكر شدند ،انكارشان تو را
غمگين نكند .بازگشت آنها پيش ما است و آنها را از كارهايى كه مىكردند خبردار
مىكنيم ،چون خدا از آنچه در دلها است اطلع دارد (۲۳).مدت كوتاهى آنها را
بهرهمند مىكنيم ،و بعد آنها را با عذاب شديدى درمانده مىنماييم (۲۴).اگر از
آنها بپرسى که چه كسى آسمانها و زمين را افريده؟ حتما مىگويند :خدا .بگو:
ستايش و بزرگداشت نيز اختصاص به خدا دارد .ولى بيشتر آنها اين را نمىدانند).
 (۲۵آنچه در آسمانها و زمين است مال خدا است ،چون خدا بىنياز و ستوده است).
 (۲۶اگر تمام درختهايى كه در زمين است قلم شود و دريا )مركب شود( و هفت
درياى ديگر براى نوشتن به كمك آن بيايند ،كلمات خدا تمام نمىشود ،چون خدا
توانا و حكيم است (۲۷).خلقت شما و زندهساختن دوباره شما در قيامت مثل آفريدن
و زندهكردن يكنفر است ،چون خدا شنوا و بينا است(۲۸).
آيا متوجه نشدهاى كه خدا شب را وارد روز مىكند و روز را وارد شب مىكند ،و
خورشيد و ماه را مسخر كرده كه هر يك تا مدت معينى حركت مىكند ،و خدا از تمام
كارهايى كه مىكنيد آگاه است؟) (۲۹اين كار به علت اين است كه خدا حق است و
تمام چيزهايى كه غير از او به كمك مىخوانند ،باطل هستند و خدا بلندمرتبه و
بزرگ است (۳۰).آيا نديدهاى كه كشتى به نعمت خدا در دريا حركت مىكند تا خدا
قسمتى از آيات خود را به شما نشان دهد؟ نشانههاى زيادى در اين كار براى هر
فرد صبور سپاسگزارى وجود دارد (۳۱).وقتى موجى مثل كوه آنها را فرا گيرد،
خالصانه خدا را به كمك مىخوانند ،و چون خدا نجاتشان دهد و به خشكى برساند،
عدهاى از آنها ميانهروى مىكنند ،و فقط افراد خيانتكار قدرنشناس منكر آيات ما
مىشوند (۳۲).اى مردم ،خودتان را از نافرمانى و عذاب خداوندتان حفظ كنيد ،و
از روزى بترسيد كه پدرى جزاى فرزندش را نمىدهد و فرزندى ذرهاى جزای پدرش را
نمىدهد .وعده خدا حق است ،بنابراين زندگى دنيا و شيطان فريبكار شما را فريب
ندهند (۳۳).علم زمان قيامت پيش خدا است ،و خدا باران را نازل مىكند ،و آنچه
در رحمها است مىداند و كسى نمىداند فردا چه كارهايى مىكند ،و كسى نمىداند در
چه سرزمينى مىميرد .به راستى خدا دانا و حكيم است(۳۴).

سوره سجده )(۳۲
مكى و شامل سى آيه

بهنام خداوند بخشنده مهربان
الم (۱).بدون شك نزول قرآن از طرف صاحباختيار همه مردم جهان است (۲).آيا
مىگويند :محمد آن را سر هم كرده؟ اينطور نيست ،بلكه قرآن حقيقت و از طرف
خداوند توست ،تا قومى را كه قبل از تو بيمدهندهاى براى آنها نيامده بود
برحذر دارى ،شايد راه صحيح را بشناسند (۳).خدا وجودى است كه آسمانها و زمين
و آنچه را كه ميان آنها است در شش روز )شش مرحله( آفريد .و بعد بر عرش قرار
گرفت .ياور و شفيعى غير از او نداريد .آيا توجه پيدا نمىكنيد؟) (۴كار زمين
را از آسمان تدبير مىكند ،بعد در روزى كه مقدار آن به حساب شما هزار سال
است ،به سوى او بال مىرود (۵).او داناى غيب و اشکار ،و مقتدر و مهربان است).
 (۶وجودى كه هر چه آفريده به بهترين شكل آفريده ،و آفرينش انسان را از گل
شروع كرد (۷).بعد نسل او را از شيره آبى پست قرار داد (۸).بعد او را ساخت ،و
از روح خود در او دميد ،و براى شما گوش و چشم و دل قرار داد .كم شكرگزارى
مىكنيد (۹).گفتند :آيا وقتى ما در زمين ناپديد شديم ،دوباره در خلقتى جديد
درخواهيم آمد؟ آنها منكر ملقات خداوندشان هستند (۱۰).بگو :فرشته مرگى كه بر
شما گمارده شده ،جان شما را مىگيرد و شما پيش خدابرگردانده مىشويد(۱۱).
كاش موقعى را كه گناهكاران سرشان را پيش خداوندشان به زير انداختهاند
مىديدى ،كه مىگويند :خداوندا ،ديديم و شنيديم ،ما را برگردان تا كار صحيح
كنيم ،ديگر يقين داريم (۱۲).اگر مىخواستيم هر كسى را هدايت مىكرديم ،ولى
چيزى كه گفتم ثابت شد كه جهنم را از انسان و جن پر مىكنم (۱۳).پس به علت
اينكه ديدن امروزتان را فراموش كرديد ،عذاب جهنم را بچشيد؛ ما هم شما را
فراموش كردهايم و به علت كارهايى كه مىكرديد عذاب دايمى را بچشيد (۱۴).فقط
كسانى به آيات ما ايمان مىآورند كه وقتى آيات ما به آنها گفته مىشود به سجده
مىافتند ،و به ستايش خداوندشان تسبيح مىگويند ،و تكبرى نمىورزند(۱۵).
پهلويشان از رختخواب جدا مىشود )بلند مىشوند( و خداوندشان را با ترس و اميد
مىخوانند ،و از آنچه روزى آنها ساختهايم انفاق مىكنند (۱۶).هيچكس نمىداند در
مقابل كارهايى كه مىكند چه پاداشهايى ،كه چشم را روشن مىكند ،براى آنها
پنهان شده (۱۷).آيا كسىكه ايمان دارد مثل كسى است كه اطاعت نمىكند؟ آنها با
هم مساوى نيستند (۱۸).اما افرادى كه ايمان آوردند و كار صحيح كردند ،به سبب
كارهايى كه مىكردند در بهشتى كه در آن جا گرفتهاند پذيرايى مىشوند (۱۹).اما
كسانىكه اطاعت نكردند جايشان آتش جهنم است .هر وقت كه بخواهند از آتش بيرون
روند به آن برگردانده مىشوند و به آنها گفته مىشود :عذاب آتشى راكه انكار
مىكرديد بچشيد(۲۰).
و حتما غير از عذاب بزرگ آخرت ،در دنيا هم به آنها عذاب مىچشانيم ،شايد از
راه غلط خود برگردند (۲۱).چه كسى ظالمتر از كسى است كه آيات خداوندش به او
گفته شود و او از آن روبرگرداند؟ ما از گناهكاران انتقام مىگيريم (۲۲).ما به
موسى كتاب داديم ،بنابراين شكى در ديدار او مكن .و ما تورات را راهنماى
بنىاسرائيل قرار داديم (۲۳).چون استقامت به خرج دادند و به آيات ما يقين
داشتند ،از آنها رهبرانى بوجود آورديم كه به فرمان ما مردم را هدايت
مىكردند (۲۴).خداوند تو حتما روز قيامت در مورد چيزهايى كه در آن اختلف
داشتند ،بين آنها قضاوت خواهد كرد (۲۵).آيا برايشان روشن نشده كه نسلهاى
بسيارى را قبل از اينها هلك كرديم ،و )حال( اينها در خانههاى آنها راه
مىروند )زندگى مىكنند(؟ در اين كار عبرتهايى وجود دارد ،آيا نمىشنوند؟)(۲۶
آيا نديدهاند كه ما باران را به سوى زمين خشك مىرانيم ،و بهوسيله آن گياهانى
بوجود مىآوريم كه حيواناتشان و خودشان از آن مىخورند؟ آيا نمىبينند؟)(۲۷
مىگويند :اگر راست مىگوييد اين روز داورى كى خواهد بود؟) (۲۸بگو :ايمان
آوردن افراد بىايمان در روز داورى )روز قيامت( فايدهاى براى آنها ندارد و به
آنها مهلتى داده نمىشود (۲۹).از آنها رو برگردان و انتظار بكش ،چون آنها هم
انتظار مىكشند(۳۰).

سوره احزاب )(۳۳
مدنى و شامل هفتاد و سه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان

اى پيغمبر ،از عذاب خدا بترس و از افراد بىايمان و منافق اطاعت نكن .به
درستى كه خدا داناى حكيم است (۱).و از آنچه از خداوندت به تو وحى مىشود
پيروى كن .مسلما خدا از كارهايى كه مىكنيد باخبر است (۲).و )فقط( به خدا
توكل كن ،چون توكل به خدا كافى است (۳).خدا در درون هيچكس دو قلب قرار
نداده ،و همسرانتان را كه به آنها مىگوييدکه تو مثل مادر من هستى ،مادر شما
نساخته .پسرخواندگان شما را هم پسر شما نساخته .اين حرفى است كه زبانى
مىگوييد .خداوند حقيقت را مىگويد و راه صحيح را نشان مىدهد (۴).آنها را
بهنام پدرانشان بخوانيد كه اينكار پيش خدا عادلنهتر است .اگر پدرانشان را
نمىشناسيد ،برادران دينى و ياران شما هستند .در كارى كه اشتباها انجام
دادهايد اشكالى بر شما وارد نيست ،ولى در امورى كه عمدا انجام مىدهيد
مسؤوليد .خدا آمرزنده و مهربان است (۵).پيغمبر به مؤمنين از خودشان سزاوارتر
است .همسران پيغمبر )مانند( مادر شما هستند )از نظر احترام و ازدواج و
غيره( .در كتاب خدا )از نظر ارث بردن( خويشاوندان نسبى از مؤمنان و مهاجران
به همديگر سزاوارترند ،مگر اينكه بخواهيد به دوستانتان احسانى كنيد )به آنها
هم سهمى از ارث بدهيد( .اين در كتاب خدا نوشته شده(۶).
وقتى را يادآورى كن كه از پيغمبران و تو و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى پسر
مريم پيمان گرفتيم ،و از آنها پيمان محكمى گرفتيم (۷).تا خدا درباره
راستگويى افراد راستگو از آنها سؤال كند ،و براى افراد بىايمان عذاب پردردى
آماده كرده است (۸).اى افراد باايمان ،نعمت خدا را بر خودتان يادآورى كنيد،
آن وقتى كه لشكريانى به طرف شما آمدند و ما بر آنها باد و لشكريانى كه
نمىديديد فرستاديم ،و خدا كارهايى را كه مىكرديد مىديد (۹).وقتى كه از بال و
پايين به طرف شما آمدند ،و آنگاه كه چشمها خيره شده و دلها به گلوها رسيده
بود ،و به خدا گمان بد مىكرديد (۱۰).آنجا بود كه افراد باايمان امتحان شدند
و به سختى لرزيدند (۱۱).وقتى كه منافقين و كسانىكه مرضى در دل داشتند گفتند
كه خدا و پيغمبرش فقط وعده دروغى به ما دادند (۱۲).وقتى كه عدهاى از آنها
گفتند :اى مردم مدينه ،جاى مقاومتى براى شما نيست ،پس برگرديد .و عدهاى از
آنها از پيغمبر اجازه مىگرفتند و مىگفتندکه خانه ما حفاظى ندارد ،در صورتى
كه خانه آنها بىحفاظ نبود ،آنها فقط مىخواستند فرار كنند (۱۳).اگر از اطراف
شهر سراغ آنها مىآمدند و از آنها مىخواستند كه از دين برگردند ،اينكار را
مىكردند و مدت كمى در پذيرفتن آن درنگ مىكردند (۱۴).در صورتى كه قبل با خدا
عهد بسته بودند كه به دشمن پشت نكنند ،و عهدى كه با خدا بستند مورد بازخواست
قرار مىگيرد(۱۵).
بگو :اگر از مرگ يا كشتهشدن فرار كنيد ،اين فرار هرگز فايدهاى براى شما
ندارد ،و در اين صورت مدت كمى از زندگى بهره مىبريد (۱۶).بگو :اگر خدا
بخواهد كه آسيبى يا رحمتى به شما برساند ،چه كسى شما را در برابر او حفظ
مىكند؟ آنها غير از خدا يار و ياورى پيدا نمىكنند (۱۷).خدا كارشكنان شما و
كسانى را كه به برادرانشان مىگفتندکه پيش ما بياييد ،مىشناسد .فقط عده كمى
از آنها به جنگ مىآيند (۱۸).درباره شما بخل مىورزند .وقتى پيشآمد ترسناكى
بكند ،آنها را مىبينى كه به تو نگاه مىكنند در حالىكه چشمهايشان در حدقه دور
مىزند ،مثل كسىكه بيهوشى مرگ بر او غلبه كرده .چون خطر و ترس برطرف شود ،با
زبان تند با شما برخورد مىكنند .نسبت به غنيمتى كه به دست آوردهايد بخل
دارند .آنها ايمان نياوردهاند ،لذا خدا اعمالشان را نابود كرده و اينكار
براى خدا آسان است (۱۹).خيال مىكنند كه دستههاى لشكريان مهاجم هنوز نرفتهاند
و اگر دوباره بيايند ،دوست دارند كه كاش بين اعراب باديهنشين بودند و درباره
اخبار شما )از دور( پرس و جو مىكردند ،و اگر در بين شما بودند فقط كمى
مىجنگيدند (۲۰).مسلما براى شما و آنهايى كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند و
خدا را زياد ياد مىكنند ،اعمال پيغمبر خدا بهترين سرمشق است (۲۱).وقتى افراد
باايمان دستههاى مهاجم را ديدند ،گفتند :اين همان چيزى است كه خدا و پيغمبرش
به ما وعده داده بودند .خدا و پيغمبرش راست مىگفتند و اين كار ايمان و تسليم
آنها را زيادتر كرد(۲۲).
عدهاى از افراد باايمان مردانى بودند كه به عهدى كه با خدا بستند وفا
كردند .عدهاى از آنها كشته شدند و عدهاى از آنها منتظر هستند و عهدى كه بسته

بودندرا عوض نكردند (۲۳).تا خدا پاداش راستگويى افراد راستگو را بدهد و اگر
خواست ،منافقين را عذاب كند يا توبه آنها را بپذيرد .چون خدا آمرزنده و
مهربان است (۲۴).خدا كافران را با تمام خشمى كه داشتند برگرداند و به خيرى
نرسيدند .خدا مؤمنين را از جنگ بىنياز كرد .خدا قوى و مقتدر مىباشد(۲۵).
خداوند افرادى از اهل كتاب را كه از مشركين پشتيبانى كردند از قلعههايشان
پايين آورد و در دلشان وحشت ايجاد كرد ،به طورى كه عدهاى از آنها را كشتيد و
عدهاى را اسير كرديد (۲۶).و زمين و خانه و اموالشان و زمينى راكه در آن پا
نگذاشته بوديد به شما داد .خدا بر هر كارى توانا است (۲۷).اى پيغمبر ،به
زنانت بگو :اگر زندگى دنيا و زينت آن را مىخواهيد ،بياييد تا شما را بهرهمند
سازم و شما را به خوبى طلق دهم (۲۸).و اگر خدا و پيغمبر و سراى آخرت را
مىخواهيد ،خدا براى نيكوكاران شما پاداش بزرگى آماده كرده (۲۹).اى زنان
پيغمبر ،هر كدام از شما كه كار زشت آشكارى بكند ،عذاب او دوبرابر مىشود .اين
كار براى خدا آسان است(۳۰).
هر كدام شما كه مطيع خدا و پيغمبرش باشد و كار درست بكند ،پاداش او را
دوبار مىدهيم و براى او روزی پرارزشى تهيه كردهايم (۳۱).اى زنان پيغمبر ،شما
مثل زنان ديگر نيستيد ،اگر از خدا مىترسيد در سخن گفتن با نرمى سخن نگوييد،
چون كسىكه در دلش مرضى است به طمع مىافتد .به طور شايسته حرف بزنيد (۳۲).در
خانههايتان قرار بگيريد و مانند زمان جاهليت گذشته خودنمايى نكنيد ،و نماز
را به پا داريد و زكات بدهيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت كنيد .خدا مىخواهدکه
پليدى را از شما اهل بيت از بين ببرد و شما را كامل پاك كند (۳۳).و آيات خدا
و حكمت را كه در خانه شما خوانده مىشود ياد كنيد ،چون خدا دقيق و آگاه است).
 (۳۴مردان و زنان مسلمان و باايمان و مطيع خداوند و صادق و صبور و فروتن و
زكاتدهنده و روزهگير ،كه عفت خود را حفظ و خدا را بسيار ياد مىكنند ،خدا
براى آنها آمرزش و پاداش بزرگى آماده كرده(۳۵).
وقتى خدا و پيغمبرش دستور كارى را دادند ،هيچ زن و مرد باايمانى در مقابل
دستور آنان از خود اختيارى ندارد .هر كس از دستور خدا و پيغمبرش سرپيچى كند
آشكارا گمراه شده است (۳۶).وقتى را به ياد آور كه به كسىكه خدا به او نعمت
داد و تو هم به او نعمت دادى گفتى :زنت را نگه دار و از خدا بترس .و چيزى را
كه خدا آشكار مىكرد در دلت مخفى مىكردى و از مردم مىترسيدى ،در صورتى كه حق
اين است كه از خدا بترسى .وقتى زيد از همسرش كام گرفت و او را طلق داد ،ما
او را به همسرى تو درآورديم تا در صورتى كه پسرخواندگان مؤمنين از آنها كام
گرفتند و آنها را طلق دادند ،اشكالى براى مؤمنين در ازدواج با آنان وجود
نداشته باشد .فرمان خدا بايد صورت مىگرفت (۳۷).اشكالى بر پيغمبر در چيزى كه
خدا براى او واجب كرده وجود ندارد .اين سنت )روش( خدا است كه قبل در ملل
گذشته وجود داشته .فرمان خدا روى حسابى دقيق است (۳۸).كسانىكه پيام خدا را
به مردم مىرسانند و از خدا مىترسند و از هيچكس جز خدا نمىترسند ،مىدانند كه
خدا براى رسيدگى به حساب كافى است (۳۹).محمد پدر هيچيك از مردان شما نيست.
ولى فرستاده خدا و خاتم پيغمبران است و خدا هر چيزى را مىداند (۴۰).اى افراد
باايمان ،خدا را زياد ياد كنيد (۴۱).و صبح و شب او را به پاكى ستايش كنيد).
 (۴۲خدا و فرشتگانش بر شما درود مىفرستند تا شما را از تاريكى درآورده و به
روشنايى برسانند ،و خدا نسبت به مؤمنين مهربان است(۴۳).
روزى كه او را ملقات مىكنند خوشآمدشان سلم است ،و خدا براى آنها پاداش
ارزشمندى آماده كرده (۴۴).اى پيغمبر ،ما تو را فرستاديم تا به اذن خدا شاهد
و مژدهدهنده و بيمدهنده و دعوتكننده به سوى خدا و چراغ تابناكى باشى ۴۵).و
 (۴۶به مؤمنين مژده بده كه فضل بزرگى از طرف خدا دارند (۴۷).و از كافرين و
منافقين اطاعت نكن و به آزارشان اهميت نده و بر خدا توكل كن .خدا براى
رسيدگى به كارهايت كافى است (۴۸).اى افراد باايمان ،اگر با زنان مؤمن ازدواج
كرديد و قبل از اينكه با آنها همخوابگى كنيد آنها را طلق داديد ،عدهاى كه
حساب آن را داشته باشيد بر عهده آنها نيست .آنها را بهرهمند و به خوبى رها
كنيد (۴۹).اى پيغمبر ،ما زنانت را كه مهريه آنها را دادهاى ،و كنيزانت را
كه خدا نصيبت كرده ،و دخترعمو و دخترعمه و دختردايى و دخترخالهاى راكه با تو
مهاجرت كردهاند ،براى تو حلل كرديم ،و زن مؤمنى كه خودش را بدون مهريه به

پيغمبر ببخشد ،در صورتى كه پيغمبر بخواهد با او ازدواج كند .اين حكم آخر فقط
به تو اختصاص دارد نه به مؤمنين .ما مىدانيم براى مؤمنين در مورد همسران و
كنيزانشان چه دستورى دادهايم ،تا بر تو اشكالى نباشد و مسلما خدا آمرزنده و
مهربان است(۵۰).
نوبت هر يك از زنانت را كه بخواهى عقب بيانداز ،و هر كدام را كه خواستى پيش
خود جا بده .همينطور هر كدام از زنات را كه از او كنارهجويى كردى و دوباره
خواستى بپذيرى ،اينكار اشكالى براى تو ندارد .اينكار به خاطر اين است كه چشم
آنها روشن شود و غصه نخورند و همه به آنچه به آنها دادى راضى باشند .خدا
آنچه در دل شما است مىداند .خدا دانا و بردبار است (۵۱).بعد از اين هيچ زنى
بر تو حلل نيست و حق تبديل زن )جايگزين كردن زنى با زن ديگر( را هم ندارى،
هر چند زيبايى آنها تو را به شگفت آورد ،مگر آنانكه مالك شدى .خدا مراقب هر
چيزى است (۵۲).اى افراد باايمان ،فقط موقعى وارد خانههاى پيغمبر شويد كه
براى غذا خوردن به شما اجازه داده شده باشد ،بدون اينكه منتظر آمدن غذا
باشيد .ولى وقتى از شما دعوت شد وارد شويد و پس از خوردن غذا خارج شويد و
دنبال صحبتكردن نباشيد .اين كار پيغمبر را ناراحت مىكند ،ولى از شما خجالت
مىكشد كه بگويد ،ولى خدا از گفتن حقيقت خجالت نمىكشد .و وقتى از زنها چيزى
خواستيد از پشت پرده بخواهيد .اين براى پاكى دل شما و دل آنها بهتر است.
سزاوار شما نيست كه باعث ناراحتى پيغمبر خدا شويد .و با زنان پيغمبر بعد از
او ازدواج نكنيد ،اين كار پيش خدا گناه بزرگى است (۵۳).اگر چيزى را آشكار يا
مخفى كنيد ،خدا هر چيزى را مىداند(۵۴).
در مورد پدران و فرزندان و برادران و پسربرادر و پسرخواهر و زنان و
كنيزانشان اشكالى بر آنها وارد نيست )كه جلو آنها بدون حجاب باشند( .از
نافرمانى خدا بترسيد ،چون خدا شاهد هر چيزى است (۵۵).خدا و فرشتگانش بر
پيغمبر درود مىفرستند .اى افراد باايمان ،بر پيغمبر درود بفرستيد و كامل
تسليم دستورهاى او باشيد (۵۶).كسانىكه خدا و پيغمبرش را اذيت مىكنند ،خدا
آنها را در دنيا و آخرت از رحمت خود دور مىكند و عذاب خواركنندهاى براى آنها
آماده ساخته (۵۷).افرادى كه مردان و زنان مؤمن را ،بدون آنكه كار زشتى
كردهباشند ،اذيت مىكنند تهمت و گناه روشنى به گردن گرفتهاند (۵۸).اى پيغمبر،
به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنين بگو كه پوششهاى خود را به خود گيرند.
اين كار بهتر است تا شناخته شوند ،و مورد اذيت قرار نگيرند .خدا آمرزنده و
مهربان است (۵۹).اگر منافقين و افرادى كه سوءنيتى دارند و اراجيف گويان در
شهر دست از كار خود برندارند ،تو را بر آن مىداريم كه با آنها مبارزه كنى،
بعد فقط مدت كمى در شهر كنار تو مىمانند (۶۰).ملعون خواهند بود و هر جا كه
پيدا شوند دستگير و كشته مىشوند (۶۱).اين روش )سنت و طرز عمل( خدا در مورد
كسانى است كه قبل از دنيا رفتند ،و تغييرى در سنت خدا پيدا نمىكنى(۶۲).
مردم درباره قيامت از تو سؤال مىكنند .بگو :علم آن فقط پيش خدا است .از كجا
مىدانى شايد قيامت نزديك باشد (۶۳).خدا افراد بىايمان را از رحمت خود دور
كرده و براى آنها جهنم سوزان را آماده كرده (۶۴).هميشه در آن خواهند بود و
يار و ياورى پيدا نمىكنند (۶۵).روزى كه صورتشان در آتش برگردانده مىشود،
مىگويند :اى كاش ما از خدا و پيغمبر اطاعت مىكرديم (۶۶).و گفتند )خواهند
گفت( :خداوندا ما از آقايان و بزرگانمان اطاعت كرديم ،آنها ما را گمراه
كردند (۶۷).خداوندا ،عذاب آنها را چندبرابر بده و آنها را هر چه بيشتر از
رحمت خود دور ساز (۶۸).اى افراد باايمان ،شما مثل كسانىكه موسى را اذيت
كردند نباشيد .خدا او را از حرفهايى كه دربارهاش مىزدند مبرا ساخت و پيش خدا
آبرومند بود (۶۹).اى افراد باايمان ،از نافرمانى خدا بترسيد و حرف درست
بزنيد (۷۰).تا خدا كارهاى شما را اصلح كند و گناهان شما را بيامرزد .كسىكه
از خدا و پيغمبرش اطاعت كند قطعا موفق شده است (۷۱).ما امانت را به آسمانها
و زمين و كوهها عرضه كرديم ،ولى آنها از به عهدهگرفتن آن خوددارى
كردندوازاين کارترسيدند ،ولى انسان آن را به عهده گرفت ،چون انسان ظالم و
نادان است (۷۲).تا خدا مردان و زنان منافق و مشرك را عذاب كند و توبه مردان
و زنان مؤمن را بپذيرد .خدا آمرزنده و مهربان است(۷۳).

سوره سبا )(۳۴
مكى و شامل پنجاه و چهار آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به خدا دارد كه هر چه در آسمانها و هر چه در
زمين است مال اوست ،و در آخرت هم ستايش اختصاص به او دارد ،و او حكيم و آگاه
است (۱).آنچه در زمين فرو مىرود ،و آنچه از آن بيرون مىآيد ،و آنچه از آسمان
پايين مىآيد و آنچه در آن بال مىرود را مىداند ،و مهربان و آمرزنده است(۲).
افراد بىايمان گفتند :قيامت براى ما نخواهد آمد .بگو :به خداوندم كه غيب را
مىداند قسم كه سراغ شما خواهد آمد ،و به اندازه ذرهاى نه در آسمانها و نه در
زمين از او مخفى نيست ،و كوچكتر و بزرگترى از آن وجود ندارد مگر اينكه در
كتابى روشن ثبت است (۳).تابه كسانىكه ايمان آوردند و عمل درست كردند پاداش
دهد .آنها آمرزش و روزى پرارزشى دارند (۴).كسانىكه سعى در باطل جلوه دادن
آيات ما كردند تا ما را عاجز كنند ،عذابى پردرد دارند (۵).دانشمندان متوجه
هستند كه قرآنى كه از خداوندت به تو نازل شده حق است ،و به راه خداوند توانا
و ستوده راهنمايى مىكند (۶).كفار گفتند :آيا مردى را به شما نشان بدهيم كه
به شما خبر مىدهد كه وقتى از هم متلشى شديد دوباره در خلقت جديدى در خواهيد
آمد؟)(۷
)مىگويند :او( دروغهايى را به هم بافته و از قول خدا مىگويد يا ديوانه
است .اينطور نيست ،بلكه كسانىكه به آخرت ايمان ندارند در عذاب و گمراهى
زيادى هستند (۸).آيا متوجه آسمان و زمينى كه جلوى آنها و پشت سرشان است
نشدهاند؟ اگر بخواهيم آنها را در زمين فرو مىبريم يا سنگهايى از آسمان بر
سرشان مىاندازيم .در اين امور قطعا نشانهاى براى هر بنده توبهكنندهاى وجود
دارد (۹).ما از طرف خودمان به داود برترى داديم) ،و گفتيم (:اى كوهها و اى
پرندگان با او همصدا شويد .و آهن را براى او نرم كرديم)(۱۰)،و گفتيم (:زره
بساز وحلقههاى آن را درست اندازهگيرى كن ،و كار صحيح بكنيد .من كارهايى را
كه مىكنيد مىبينم (۱۱).و باد را رام سليمان كرديم كه رفتن صبحگاه آن به
اندازه يك ماه بود و برگشت شبانهاش به اندازه راه يك ماهه ،و چشمه مس را
براى او روان ساختيم ،و عدهاى از جنىها به فرمان خداوندش پيش او كار
مىكردند .به هر كدام از آنها كه از دستور ما سرپيچى مىكرد ،عذاب آتش سوزان
را مىچشانديم (۱۲).براى او هر چه مىخواست ،از پرستشگاهها و مجسمهها و
كاسههاى بزرگ مثل حوض و ديگهاى بزرگ به زمين چسبيده ،مىساختند .اى آل داود،
شكرگزارى كنيد كه عده كمى از بندگان من شكرگزار هستند (۱۳).چون مرگ او را
مقرر داشتيم ،فقط موريانهاى كه عصاى او را مىخورد افراد را بر مرگش آگاه
ساخت .چون افتاد ،جنيان دانستند كه مرده .اگر غيب مىدانستند در عذاب خفتآور
نمىماندند(۱۴).
براى مردم سبا در منازلشان نشانهاى وجود داشت .دو باغ در طرف راست و چپ
داشتند .گفتيم :از روزى خداوندتان بخوريد و شكر او را به جا آوريد ،در
سرزمينى پاك و خداوندى آمرزنده (۱۵).آنها قبول نكردند ،بنابراين سيل بنيانكن
را بر آنها فرستاديم .باغهايشان را به دوباغى كه ميوههاى تلخ و شورهگز و
مقدار كمى سدر داشت تبديل كرديم (۱۶).اين مجازات به سبب كفرشان بود .آيا غير
از اين است كه ما افراد حقناشناس را مجازات مىكنيم؟) (۱۷بين آنها و شهرهايى
كه به آنها بركت داده بوديم شهرهايى نزديك به هم قرار داديم و رفت و آمد
ميان آنها را مقرر كرديم .گفتيم :در آنها شبها و روزها با آرامش خيال رفت و
آمد كنيد (۱۸).گفتند :خداوندا ،بين سفرهاى ما فاصله بيانداز و به خودشان ظلم
كردند .آنها را موضوع صحبت افراد ساختيم و آنها را به طور كامل پراكنده
كرديم .در اين كار عبرتى براى هر فرد صبور و سپاسگزار وجود دارد (۱۹).شيطان
گمانش را در مورد آنها ثابت كرد .آنها از شيطان پيروى كردند ،غير از عدهاى
از افراد باايمان (۲۰).شيطان تسلطى بر آنها نداشت ،اين كار براى اين است كه
كسى را كه به آخرت ايمان دارد از كسىكه شك دارد تشخيص بدهيم .خداوند تو حافظ
هر چيزى است (۲۱).بگو :كسانى را كه غير از خدا كارهاى حساب مىكنيد به كمك
بخوانيد .آنها به اندازه ذرهاى در آسمانها و زمين اختيار چيزى را ندارند و
در آنها شركتى ندارند و كسى از آنها مددكار خدا نيست(۲۲).

شفاعت پيش خدا فايدهاى ندارد مگر براى كسىكه خودش درباره او اجازه دهد.
وقتى كه ترس از دل آنها برطرف شود به آنها مىگويند :خداوند شما چه گفت؟
مىگويند :حقيقت را گفت ،و خدا وال و بزرگ است (۲۳).بگو :چه كسى از آسمانها و
زمين به شما روزى مىدهد؟ بگو :خدا .ما يا شما بر هدايت يا گمراهى واضحى
هستيم (۲۴).بگو :شما درباره گناهانى كه ما كردهايم مورد بازخواست قرار
نمىگيريد ،و ما هم درباره كارهايى كه شمامىكنيد بازخواست نمىشويم (۲۵).بگو:
صاحباختيارمان همه ما را جمع مىكند و بين ما به حق قضاوت مىكند .او قاضى
دانايى است (۲۶).بگو :كسانى را كه شريك خدا ساختهايد به من نشان دهيد.
اينطور كه فكر مىكنيد نيست ،بلكه او خداى توانا و حكيم است (۲۷).ما تو را
براى مژدهدادن و هشداردادن به همه مردم فرستادهايم ،ولى بيشتر مردم اين را
نمىدانند (۲۸).مىگويند :اگر راست مىگوييد اين وعده چه وقت خواهد بود؟)(۲۹
بگو :براى شما روزى قرار است كه ساعتى از آن عقب نمىافتيد يا از آن جلو
نمىزنيد (۳۰).افراد بىايمان گفتند :ما هرگز به اين قرآن و به آنچه قبل از آن
نازل شده ايمان نمىآوريم .كاش موقعى را كه افراد ظالم در مقابل خداوندشان
ايستادهاند مىديدى كه بعضى از آنها با برخى گفتگو مىكنند ،زيردستان به
گردنكشان مىگويند :اگر شما نبوديد ما ايمان مىآورديم(۳۱).
گردنكشان به زيردستان مىگويند :آيا وقتى هدايت براى شما آمد ،ما از شما
جلوگيرى كرديم؟ شما خودتان گناهكار بوديد (۳۲).زيردستان به گردنكشان
مىگويند :اينطور نيست ،بلكه حقهبازى شب و روز شما بود كه ما را مشرك كرد ،آن
وقتى كه به ما امر مىكرديد كه منكر خدا شويم و براى او شريكانى بسازيم .و
چون عذاب را ببينند ،پشيمانى خود را در دل پنهان مىكنند ،و غلها را به گردن
افراد بىايمان مىگذاريم .آيا جزايى غير از جزاى كارهايى كه مىكردند به آنها
داده مىشود؟) (۳۳ما هيچ پيغمبرى رابه شهرى نفرستاديم مگر اينكه قدرتمندان و
ثروتمندان آن گفتند :ما رسالتى راكه شما داريد قبول نداريم (۳۴).گفتند :ما
مال و فرزند بيشترى داريم و عذاب نخواهيم شد (۳۵).بگو :خداوند من رزق )روزى(
را براى هر كسىكه بخواهد زياد يا كم مىكند ،ولى بيشتر مردم اين را نمىدانند.
) (۳۶مال و فرزند شما چيزى نيست كه شما را به ما نزديك كند ،مگر مال و اولد
كسىكه ايمان داشته و عمل درست كرده باشد .آنها بهخاطر كارهايى كه كردهاند
پاداش دوبرابر دارند و در غرفههاى بهشت آسودهخاطر هستند (۳۷).افرادى كه در
باطل ساختن آيات ما كوشش مىكنند در عذاب حاضر مىشوند (۳۸).بگو :خداوند من
روزى را براى هر كس از بندگانش كه بخواهد زياد يا كم مىكند .هر چيزى را كه
انفاق كنيد ،خدا عوض آن را به شما مىدهد .او بهترين روزىدهندگان است(۳۹).
روزى كه خدا همه آنها را جمع مىكند ،به فرشتگان مىگويد :آيا اينها شما را
بندگى مىكردند؟) (۴۰فرشتگان مىگويند :تو پاكى ،تو ياور ما هستى ،نه آنها.
آنها جنها را بندگى مىكردند و بيشترشان به جنها ايمان داشتند (۴۱).امروز
بعضى از شما براى بعضى نفع و ضررى ندارند ،و به ظلمكنندگان مىگوييم :عذاب
آتشى را كه منكر آن مىشديد بچشيد (۴۲).وقتى آيات روشن ما بر آنها خوانده
شود ،مىگويند :اين مردى است كه مىخواهد شما را از آنچه پدرانتان مىپرستيدند
باز دارد .و مىگويند :اين حرفها دروغى است كه سر هم شده .كافران وقتى حق
براى آنها بيايد مىگويند :اين فقط سحر واضحى است (۴۳).ما به آنها كتابهايى
نداده بوديم كه بخوانند ،و قبل از تو كسى را كه به آنها هشدار دهد براى آنها
نفرستاده بوديم (۴۴).كسانىكه قبل از آنها بودند نيز انكار كردند .اينها به
يك دهم چيزى كه به آنها داده بوديم نرسيدهاند ،آنها پيغمبران مرا انكار
كردند ،مجازات من چطور بود؟) (۴۵بگو :من شما را به يك كار سفارش مىكنم ،كه
دوتايى يا يكنفره براى خدا بلند شويد و بعد فكر كنيد .رفيق شما ديوانه نيست.
او فقط قبل از رسيدن عذاب شديد به شما هشدار مىدهد (۴۶).بگو :هر مزدى كه من
از شما خواستهام ،براى خودتان است ،مزد من بر عهده خداست ،خدا شاهد هر كارى
است (۴۷).بگو :خداوند من حقيقت را مىگويد ،او داناى غيبها است(۴۸).
بگو :حق آمد و باطل ديگر نمىتواند كارى كند و برنمىگردد (۴۹).بگو :اگر من
گمراه شوم بر ضرر خودم گمراه شدهام ،و اگر هدايت شوم به سبب چيزى است كه
خداوندم به من وحى مىكند .خدا شنوا و نزديك ما است (۵۰).كاش آن وقتى را كه

دچار وحشت مىشوند مىديدى ،راه گريزى وجود ندارد و از جاى نزديكى آنها را
مىگيرند (۵۱).مىگويند :به آن ايمان آورديم .چگونه مىتوانند از راه دور به آن
دسترسى پيدا كنند؟) (۵۲در صورتى كه قبل منكر آن مىشدند و از راه دور به غيب
تهمت مىزنند (۵۳).بين آنها و آنچه ميل دارند فاصله ايجاد شد .همانطور كه قبل
با امثال آنها شد ،آنها در شك و ترديد بودند(۵۴).

سوره فاطر )(۳۵
مكى و شامل چهل و پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
ستايش و بزرگداشت فقط مخصوص خداست كه آفريننده آسمانها و زمين است .خدايى
كه فرشتگان را رسول قرار داد ،فرشتگانى كه داراى دو بال و سه بال و چهار بال
هستند ،و در آفرينش هر چه بخواهد زياد مىكند ،چون خدا بر هر كارى تواناست).
 (۱در هر رحمتى راكه خدا براى مردم باز كند ،كسىكه بتواند جلوى آن را بگيرد
وجود ندارد .و جلوى هر چيز را كه بگيرد ،كسى غير از او نمىتواند آن را
بفرستد ،او توانا و حكيم است (۲).اى مردم ،نعمت خدا را بر خودتان به ياد
داشته باشيد ،آيا خالقى غير از خدا از آسمان و زمين به شما روزى مىدهد؟
معبودى )كسىكه در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى كنيد و از دستورهايش بدون
چون و چرا پيروى كنيد( غير از او نيست ،چگونه منحرف مىشويد؟)(۳
اگر تو را به دروغگويى متهم مىكنند ،بدان كه پيغمبران قبل از تو نيز به
دروغگويى متهم شدند ،و تمام كارها به خدا برگردانده مىشود (۴).اى مردم ،وعده
خدا حق است ،زندگى دنيا و شيطان فريبكار شما را فريب ندهد (۵).شيطان دشمن
شما است ،او را دشمن خود بدانيد .او دار و دسته خود را به كمك مىخواند تا
ازاهل آتش باشند (۶).كسانىكه منكر شدند ،عذاب سختى دارند و كسانىكه ايمان
آوردند و عمل صحيح كردند ،آمرزش و پاداش بزرگى دارند (۷).آيا كسىكه كار بدش
در نظرش زينت داده شده و آن را خوب مىپندارد )مثل كسى است كه اينطور نيست(؟
خدا هر كس را كه بخواهد گمراه مىكند و هر كس را كه بخواهد هدايت مىكند ،جانت
بهخاطر افسوس به حال آنها از دست نرود .خدا كارهايى را كه مىكنند مىداند(۸).
خدا وجودى است كه بادها را فرستاد تا ابرها را به حركت درآورد و آن را به
سرزمين مرده رانديم و بهوسيله آن زمين را بعد از مردنش زنده كرديم .زندهشدن
مردگان در قيامت هم اينطور است (۹).كسىكه عزت مىخواهد ،بداند كه تمام عزت به
خدا اختصاص دارد .سخن پاك به سوى او بال مىرود ،و كار صحيح آن را بال مىبرد.
كسانىكه نقشههاى بد مىكشند ،عذاب سختى دارند و حيلههايشان از بين مىرود(۱۰).
خدا شما را از خاك و بعد از نطفه خلق كرد ،آنگاه شما را همسر هم ساخت .هيچ
زنى آبستن نمىشود و نمىزايد مگر با اطلع او ،و عمر هيچكس زياد و كم نمىشود
مگر اينكه در كتابى ثبت است .اين كار براى خدا آسان است(۱۱).
دو دريا با هم مساوى نيستند ،اين يكى شيرين و گوارا است و آن يكى تلخ و
شور .از هر كدام آنها گوشت تازه مىخوريد ،و از آن زيورى كه بر تن مىكنيد در
مىآوريد .و كشتى را مىبينى كه براى اينكه مخارج زندگى را به دست بياوريد
آبها را مىشكافد ،شايد شما سپاسگزارى كنيد (۱۲).شب را داخل روز مىكند و روز
را داخل شب ،و خورشيد و ماه را مسخر كرده كه هر يك تا مدت معلومى حركت
مىكند .اين خداست كه صاحباختيار شما است و فرمانروايى هم مال او است ،و
كسانى را كه غير از او به كمك مىخوانيد اختياردار چيزى ،حتى به اندازه پوست
هسته خرمايى هم نيستند (۱۳).اگر آنها را صدا بزنيد صداى شمارا نمىشنوند ،و
اگر بشنوند جوابتان را نمىدهند ،و روز قيامت منكر شرك شما مىشوند ،و هيچكس
مثل خداى آگاه تو را خبردار نمىكند (۱۴).اى مردم ،شما به خدا احتياج داريد،
در صورتى كه خدا بىنياز و ستوده است (۱۵).اگر بخواهد شما را از بين مىبرد و
افراد تازهاى بوجود مىآورد (۱۶).اينكار براى خدا سخت نيست (۱۷).هيچكس بار
گناه ديگرى را برنمىدارد ،و اگر كسىكه بار گناهش سنگين است ديگران را براى
برداشتن آن به كمك بخواند ،هيچكس هر چند قوم و خويش او باشد ذرهاى از بارش
را برنمىدارد .تو فقط كسانى را هشدار میدهی كه در نهان از خداوندشان مىترسند
و نماز را به پا مىدارند .هر كس پاك شد به نفع خودش پاک شده ،و بازگشت همه
به سوى خدا است(۱۸).

كور و بينا با هم مساوى نيستند (۱۹).تاريكى و روشنى هم با هم مساوى نيستند.
) (۲۰سايه و حرارت آفتاب هم با هم مساوى نيستند (۲۱).زندهها و مردهها هم
باهم مساوى نيستند .خدا به هر كسىكه بخواهد حرف را مىفهماند ،و تو نمىتوانى
به كسىكه مرده و در قبر است حرف را بفهمانى (۲۲).تو فقط هشداردهندهاى(۲۳).
ما تو را به حق براى مژدهدادن و هشداردادن فرستاديم .در بين هر امتى كسىكه
به آنها هشدار بدهد وجود داشته (۲۴).اگر منكر رسالت تو مىشوند ،كسانى هم كه
قبل از آنها بودند منكر پيغمبرانشان ،كه معجزه و نوشتهها و كتاب روشن براى
آنها مىآوردند ،شدند (۲۵).و منكران را دچار عذاب كردم ،عذاب من چگونه بود؟)
 (۲۶آيا نمىبينى كه خدا باران را از آسمان نازل كرد و بهوسيله آن ميوههايى
كه رنگهاى آن با هم تفاوت دارد بوجود آورديم ،و كوهها رگههاى سفيد و سرخ و
سياه و رنگهاى مختلف دارند؟) (۲۷همينطور مردم و حيوانات و چهارپايان كه
رنگهاى مختلف دارند .از بين مردم فقط افراد دانا از نافرمانى خدا مىترسند،
چون خدا توانا و آمرزنده است (۲۸).كسانىكه كتاب خدا را مىخوانند و نماز را
به پا مىدارند و از آنچه روزى آنها كردهايم پنهان و آشكار انفاق مىكنند ،به
تجارتى اميد دارند كه ضرر ندارد (۲۹).تا خدا پاداش آنها را بطور كامل بدهد و
از فضل خودش بر پاداش آنها بيافزايد ،چون خدا آمرزنده و قدرشناس است(۳۰).
هر چه از كتاب به تو وحى كرديم حق است و كتابهاى قبلى را تصديق مىكند .خدا
از كار بندگانش خبر دارد و آن را مىبيند (۳۱).بعد كتاب را به بندگان برگزيده
خودمان داديم ،ولى عدهاى از آنها به خودشان ظلم مىكردند و عدهاى از آنها
ميانهرو بودند و عدهاى از آنها به فرمان خدا در كارهاى خير بر ديگران پيشى
مىگرفتند ،اين فضل بزرگى است (۳۲).پاداش آنها بهشت جاويدى است كه وارد آن
مىشوند و با دستبندهاى طليى و مرواريد آراسته مىشوند و لباسشان در بهشت حرير
است (۳۳).و مىگويند :ستايش فقط شايسته خداست كه غم را از ما دور كرد ،چون
خداوند ما آمرزنده و قدرشناس است (۳۴).خدايى كه ما را از فضل خودش وارد سراى
جاويد كرد كه در آن رنج و خستگى به ما نمىرسد (۳۵).ولى آتش جهنم براى كسانى
است كه منكر شدند ،در آن نمىميرند و عذاب آنها هم كم نمىشود ،ما افراد
حقنشناس را اينطور مجازات مىكنيم (۳۶).آنها در آتش جهنم فرياد مىزنند كه
خداوندا ،ما را از اين جا بيرون ببر ،بعد از اين برخلف آنچه كه مىكرديم كار
درست مىكنيم ).به آنها گفته مىشود (:آيا به شما آنقدر عمر نداده بوديم كه
كسانىكه بايد متوجه شوند ،متوجه بشوند و هشداردهنده هم براى شما آمد؟ پس
عذاب را بچشيد ،كسانىكه ظلم مىكنند ياورى نخواهند داشت (۳۷).خدا غيب آسمانها
و زمين را مىداند .او آنچه در دلهاست مىداند(۳۸).
او وجودى است كه شما را در زمين جانشين گذشتگان كرد .كسىكه انكار كرد اين
كفر به ضرر خودش است ،و كفر افراد كافر فقط به خشم خداوندشان اضافه مىكند ،و
كفر كافرين فقط به ضرر آنها اضافه مىكند (۳۹).بگو :نظر شما درباره شريكانى
كه براى خدا درست كردهايد ،و به جاى خدا از آنها كمك مىخواهيد چيست؟ به من
نشان دهيد كه آنها چه چيزى در زمين خلق كردهاند ،يا اينكه آنها در خلقت
آسمانها شريك خدا بودهاند؟ آيا به آنها كتابى دادهايم و آنها حال دليلى از
آن دارند؟ اينطور نيست ،بلكه ستمكاران به يكديگر وعده دروغ مىدهند (۴۰).خدا
آسمان و زمين را از نابودى حفظ مىكند ،و اگر نابود شوند ،كسى بعد از خدا
نمىتواند آنها را نگهدارد .خدا بردبار و آمرزنده است (۴۱).سختترين قسمها را
به خدا خوردند كه اگر پيغمبرى براى آنهابيايد بيشتر از همه امتها هدايت
مىشوند ،ولى وقتى هشداردهندهاى براى آنها آمد ،فقط نفرت آنها را اضافه كرد).
 (۴۲اين كار به سبب تكبر آنها در زمين و نقشههاى بدى بود كه داشتند ،در
صورتى كه نقشه بد فقط دامن طراحان آن را مىگيرد .آيا غير از اين است كه
انتظار كارى را مىكشند كه با گذشتگان شده؟ در طرز كار خدا هيچگاه تغييرى
پيدا نمىكنى و هرگز در طرز كار خدا دگرگونى پيدا نمىكنى (۴۳).آيا در زمين
نگشتند تا ببينند عاقبت كار كسانىكه قبل از آنها بودند چه بود؟ افرادى كه
نيروهايشان بيشتر از آنها بود .هيچ چيز در آسمانها و زمين خدا را عاجز
نمىكند ،چون او دانا و توانا است(۴۴).

اگر خدا مردم را بهخاطر كارهايى كه مىكردند دچار عذاب مىكرد ،جاندارى روى
زمين باقى نمىگذاشت ،ولى عذابشان را تا مدت معينى عقب مىاندازد .وقتى
مهلتشان به سر رسيد ،خود خدا به كار بندگانش بينا است(۴۵).

سوره يس )(۳۶
مكى و شامل هشتاد و سه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
يس (۱).قسم به قرآن حكيم ،كه تو از پيغمبرانى و در راه راست هستى ۲).تا (۴
نزول قرآن از طرف خداوند تواناى مهربان است (۵).تا به قومى هشدار دهى كه به
پدرانشان هشدارى داده نشده ،و غافل هستند (۶).سخن خدا درباره بيشتر آنها
ثابت شده كه ايمان نمىآورند (۷).ما بر گردنشان غل )قيد و بند( نهادهايم كه
تا چانههايشان رسيده و سرشان به طرف بال است) .كه پيش پاى خود را نمىبينند(.
) (۸و جلوى آنها سدى و پشت آنها هم سدى قرار دادهايم ،و چشم آنها را با
پردهاى پوشاندهايم ،بنابراين نمىبينند (۹).براى آنها فرقى ندارد ،چه به آنها
هشدار بدهى چه ندهى ايمان نمىآورند (۱۰).تو فقط كسى را هشدار مىدهى كه از
قرآن پيروى كند و در نهان )از صميم قلب( از )نافرمانى( خداوند رحمان بترسد،
بنابراين به او مژده آمرزش و پاداش گرانقدر را بده (۱۱).ما مردهها را زنده
مىكنيم و كارهايى راكه كردهاند و آثار آنها را مىنويسيم ،و هر چيزى را در
كتابى روشن به حساب آوردهايم(۱۲).
براى آنها مثلى بزن ،مثل مردم شهرى كه فرستادگان پيش آنها آمدند (۱۳).وقتى
كه دو نفر را پيش آنها فرستاديم .آنها را به دروغگويى متهم كردند .ما آن
دونفر را با فرستادن سومى تقويت كرديم ،و گفتند :ما براى هدايت شما فرستاده
شدهايم (۱۴).اهالى شهر گفتند :شما آدمهايى مثل ما هستيد و خداوند رحمان
پيامى نفرستاده است ،شما دروغ مىگوييد (۱۵).آنها گفتند :خداوند ما مىداند كه
ما فرستادگان او هستيم (۱۶).وظيفه ما فقط رساندن پيام واضح خداست(۱۷).
گفتند :ما شما را به فال بد گرفتهايم ،اگر از اين حرفها دست برنداريد شما را
سنگسار مىكنيم و عذاب پردردى از ما به شما مىرسد (۱۸).فرستادگان گفتند :نحسى
شما از خودتان است ،آيا وقتى به شما تذكر داده شد ،چنين فكرى مىكنيد؟ اينطور
نيست ،بلكه شما قوم متجاوزى هستيد (۱۹).مردى دواندوان از دورترين نقطه شهر
آمد و گفت :اى قوم من ،از پيغمبران پيروى كنيد (۲۰).از كسانى پيروى كنيد كه
از شما مزدى نمىخواهند و راه صحيح را شناختهاند (۲۱).چرا كسى را كه مرا
آفريده و پيش او برگردانده مىشويد بندگى نكنم؟) (۲۲آيا غير از خدا معبودهايى
براى خود بسازم كه اگر خداوند رحمان بخواهد ضررى به من بزند ،شفاعت آنها
ذرهاى به درد من نمىخورد و نمىتوانند مرا از آن نجات دهند؟) (۲۳اگر چنين
كنم ،بطور واضحى در گمراهى هستم (۲۴).من به خداوند شما ايمان آوردهام ،حرف
مرا بشنويد) (۲۵).چون او را كشتند( به او گفته شد :وارد بهشت شو .او گفت كاش
قوم من اين را مىدانستند (۲۶).مىدانستند كه خداوند من مرا آمرزيد و مرا
گرامى ساخت(۲۷).
بعد از آن هيچ سپاهى از آسمان براى عذاب قومش نفرستاديم ،ما سپاهى براى
عذاب نمىفرستيم (۲۸).فقط يك صداى رعدآسا كافى بود و ناگهان همگى خاموش شدند
)مردند( (۲۹).افسوس بر بندگان من ،هر پيغمبرى براى آنها آمد مسخرهاش كردند).
 (۳۰آيا نديدند كه چه جمعيتهايى را قبل از آنها هلك كرديم ،بطورى كه پيش
آنها برنمىگردند؟) (۳۱همه آنها را پيش ما حاضر مىكنند (۳۲).زمين مرده كه ما
آن را زنده كرديم براى آنها نشانهاى است ،و از آن دانه خارج مىكنيم و از آن
مىخورند (۳۳).و در زمين باغهايى از درختان خرما و انگور بوجود آورديم ،و
چشمهها در آن روان ساختيم (۳۴).تا از ميوه آن و دسترنج خود بخورند ،آيا
سپاسگزارى نمىكنند؟) (۳۵پاك است خدايى كه همه نر و مادهها را آفريد ،چه از
قبيل آنچه زمين مىروياند و چه از خودشان و چه از چيزهايى كه نمىدانند(۳۶).
شب نيز نشانهاى براى آنها است كه روز را از آن جدا مىكنيم و در تاريكى شب
مىمانند (۳۷).خورشيد در مدارى كه دارد در حركت است ،اين تقدير خداوند توانا
و دانا است (۳۸).ما براى ماه هم منازلى قرار داديم تا به صورت شاخه خشك خرما

برگردد (۳۹).نه خورشيد مىتواند به ماه برسد ،و نه شب مىتواند از روز جلو
بزند ،هر يك در مدارى شناورند(۴۰).
و نشانه ديگر اينكه ما فرزندانشان را در كشتى پر سوار كرديم (۴۱).و چيزهايى
شبيه آن آفريديم تا سوار آن شوند (۴۲).اگر بخواهيم آنها را غرق مىكنيم و كسى
به فرياد آنها نمىرسد و نجات پيدا نمىكنند (۴۳).اينكار فقط بهخاطر رحمت ما و
بهرهمندشدن تا مدت معين است (۴۴).وقتى به آنها گفته شود :از عذابى كه جلوى
شما و پشت سر شما است بترسيد تا به شما رحم شود ،توجهى نمىكنند (۴۵).هيچ
آيهاى )نشانهاى( از آيات خداوندشان براى آنها نيامد مگر اينكه از آن
روگرداندند (۴۶).و چون به آنها گفته شود كه از آنچه خدا روزى شما كرده انفاق
كنيد ،افراد بىايمان به افراد باايمان مىگويند :آيا به كسى غذا بدهيم كه اگر
خدا مىخواست به او غذا مىداد؟ شما فقط در گمراهى آشكارى هستيد (۴۷).و
مىگويند :اگر راست مىگوييد ،اين عذابى كه وعده مىدهيد چه موقع خواهد بود؟)
 (۴۸اينها فقط انتظار يك صيحه )صداى رعدآسا( را مىكشند كه آنها را در حالىكه
بگومگو مىكنند فرا بگيرد (۴۹).نمىتوانند حتى سفارشى بكنند و پيش خانوادهشان
هم برنمىگردند (۵۰).در صور دميده مىشود و آنها از قبرها بيرون مىآيند و با
سرعت پيش خداوندشان مىروند (۵۱).مىگويند :واى بر ما ،چه كسى ما را از
خوابگاه خودمان بلند كرد؟ اين همان چيزى است كه خداوند رحمان وعده داده بود
و پيغمبران راست مىگفتند (۵۲).اين فقط يك صداى قوى خواهد بود ،آن وقت همه
پيش ما حاضر مىشوند (۵۳).امروز به هيچكس به اندازه ذرهاى ظلم نمىشود ،و فقط
به اندازه كارى كه كردهايد پاداش مىگيريد(۵۴).
اهل بهشت امروز به خوشى سرگرم هستند (۵۵).هم خودشان و هم همسرانشان زير
سايه ،روى تختها تكيه دادهاند (۵۶).ميوه و هر چه بخواهند در آنجا هست(۵۷).
سخن خداوند مهربان به آنها سلم است (۵۸).اى گناهكاران ،امروز شما از آنها
جدا شويد (۵۹).اى فرزندان آدم ،آيا با شما عهد نبستم كه شيطان را بندگى
نكنيد )از دستورهاى شيطان پيروى نكنيد( ،چونكه او دشمن آشكار شما است؟) (۶۰و
)فقط( بندگى مرا بكنيد )بنده و مطيع محض و بىچون و چراى دستورها و نظرهاى
هيچكس جز من نباشيد( ،راه راست اين است (۶۱).شيطان عده زيادى از شما را
گمراه كرد ،آيا تشخيص نمىداديد؟) (۶۲اين جهنمى است كه به شما وعده داده شده
بود (۶۳).امروز به علت انكارى كه مىكرديد وارد آن شويد (۶۴).امروز دهانشان
را مىبنديم ،و دست و پايشان شهادت مىدهند كه چه كردهاند (۶۵).اگر بخواهيم
چشمشان را كور مىكنيم ،آن وقت با سرعت به دنبال راه مىگردند ،اما چطور
مىتوانند ببينند (۶۶).اگر بخواهيم آنها را در جايشان مسخ مىكنيم )قدرت
فكركردن را از آنها مىگيريم( كه نتوانند به جلو بروند يا به عقب برگردند).
 (۶۷كسى را كه پير كنيم قوايش را مىگيريم ،آيا نمىفهمند؟) (۶۸ما به پيغمبر
شعر ياد نداديم و شاعرى سزاوار او نيست ،اين كتاب تذكرى بيش نيست و قرآنى
است روشن و روشنگر (۶۹).تا به افراد زنده هشدار دهد و سخن خدا بر كافرين
ثابت شود(۷۰).
آيا نديدند كه ما به قدرت خودمان چهارپايانى براى آنها آفريديم و آنها مالك
آنها هستند؟) (۷۱آنها را رام ايشان ساختيم ،از بعضى براى سوارى استفاده
مىكنند ،و گوشت بعضى از آنها را مىخورند (۷۲).و از آنها منفعتهايى مىبرند ،و
از شير آنها مىنوشند ،آيا شكرگزارى نمىكنند؟) (۷۳غير از خدا معبودهايى
)كسانى را كه به درگاهشان دعا مىكردند و به جاى خدا از آنها درخواست كمك
مىكردند( براى خود گرفتند تا از طرف آنها يارى شوند) (۷۴).كسانى را كه غير
از خدا مىخوانند( نمىتوانند به آنها كمكى كنند ،ولى آنها براى معبودانشان
لشكر گوش به فرمانى هستند (۷۵).حرفهاى آنها تو را غصهدار نكند ،ما آنچه را
پنهان مىكنند و آنچه را آشكار مىكنند مىدانيم (۷۶).آيا انسان توجه نداشت كه
ما او را از نطفه آفريديم و حال آشكارا مخالفت مىكند؟) (۷۷براى ما مثلى زد و
گفت :چه كسى استخوانهاى پوسيده را زنده مىكند؟ در حالىكه خلقت خودش را
فراموش كرد (۷۸).بگو :همان وجودى كه اولين بار به آن جان داده ،زندهاش مىكند
و او طرز آفريدن هر چيز را مىداند (۷۹).وجودى كه از درخت سبز براى شما آتش
پديد آورد و شما از آن آتش روشن مىكنيد (۸۰).آيا كسىكه آسمانها و زمين را
آفريد قادر نيست كه مثل آنها را بيافريند؟ آرى مىتواند و او آفريدگار

داناست (۸۱).وقتى تصميم به كارى بگيرد ،فقط به آن مىگويد :بشو .و همانطور
مىشود (۸۲).خدايى كه هستى هر چيزى در دست اوست و به طرف او برگردانده
مىشويد ،منزه )از هرگونه خطا( و وال است(۸۳).

سوره صافات )(۳۷
مكى و شامل يكصد و هشتاد و دو آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به صف بستگان ،و بازدارندگان ،و خوانندگان كتاب الهى ،كه معبود شما فقط
يكى است ۱).تا  (۴خداوند آسمانها و زمين و آنچه بين آنها و خداوند مشرقها
است (۵).ما آسمان دنيا را با ستارگان زينت داديم (۶).و از دسترس هر شيطان
سركشى حفظ كرديم (۷).آنها نمىتوانند به ساكنان عالم بال گوش بدهند ،و از هر
طرف رانده مىشوند (۸).به سختى رانده مىشوند و عذاب پايدارى دارند (۹).مگر
كسىكه به سرعت )سخن را( بربايد ،كه بلفاصله شهاب سوزانى او را تعقيب مىكند).
 (۱۰از آنها بپرس كه به نظرشان خلقت آنها سختتر است يا كسانىكه ما خلق
كرديم؟ ما آنها را از گل چسبناك خلق كرديم (۱۱).شايد تعجب كردى و آنها هم
مسخره مىكنند (۱۲).چون به آنها تذكر داده شود ،نمىفهمند (۱۳).و وقتى آيهاى
را ببينند ،مسخره مىكنند (۱۴).و مىگويند :اين فقط سحر آشكارى است (۱۵).آيا
وقتى ما مرديم و خاك و استخوان شديم ،باز زنده مىشويم؟) (۱۶آيا پدران گذشته
ما هم زنده مىشوند؟) (۱۷بگو :بلى ،با خوارى زنده مىشويد (۱۸).و آن فقط با
صدايى شديد خواهد بود و آن وقت زنده مىشوند و نگاه مىكنند (۱۹).و مىگويند:
واى بر ما ،اين روز جزاست (۲۰).اين همان روز حسابرسى است كه منكر آن بوديد).
 (۲۱مىگوييم :افراد ظالم و همفكرانشان و آنچه را غير از خدا عبادت مىكردند،
جمع كنيد و راه جهنم را به آنها نشان دهيد ۲۲).و  (۲۳آنها را نگه داريد ،از
آنها سؤال مىشود(۲۴).
چرا به هم كمك نمىكنيد؟) (۲۵آنها امروز تسليم هستند (۲۶).و بعضى به بعضى رو
مىكنند و از هم مىپرسند (۲۷).مىگويند :شما با قدرت سراغ ما مىآمديد(۲۸).
آنها در جواب مىگويند :اينطور نيست ،شما خودتان ايمان نداشتيد (۲۹).ما تسلطى
بر شما نداشتيم ،شما خودتان سركش بوديد (۳۰).درنتيجه سخن خداوندمان درباره
ما ثابت شد ،ما عذاب را مىچشيم (۳۱).ما شما را گمراه كرديم ،چون خودمان
گمراه بوديم (۳۲).در آن روز آنها در عذاب با هم شريك هستند (۳۳).مابا
گناهكاران اينطور عمل مىكنيم (۳۴).آنها كسانى بودند كه وقتى به آنها گفته
مىشدکه معبودى غير از خدا وجود ندارد ،تكبر مىورزيدند )قبول نمىكردند((۳۵).
و مىگفتند :آيا بهخاطر شاعر ديوانهاى معبودهاى خود را ترك كنيم؟) (۳۶اينطور
نيست ،پيغمبر حقيقت را براى آنها آورده ،و پيغمبران گذشته را تصديق كرده
است (۳۷).شما عذاب پردردى را خواهيد چشيد (۳۸).و مجازاتى غير از مجازات
كارهايى كه مىكرديد ،نخواهيد شد (۳۹).غير از بندگان پاك خدا كه روزى معينى
دارند ۴۰).و  (۴۱انواع ميوهها را دارند و آنها در بهشت پرنعمت مورد احترام
هستند .آنها روى تختها مقابل هم قرار دارند ۴۲).تا  (۴۴كاسهاى از نوشيدنى
سفيد پاك كه براى نوشندگان لذتبخش است ،در اطراف آنها مىگردانند .باعث سردرد
نمىشود و مست هم نمىشوند ۴۵).تا  (۴۷زنانى باحيا و چشمدرشت مثل تخم سفيد
پوشيده هستند ۴۸).و  (۴۹بعضى از آنها به بعضى رو كرده و سؤال مىكنند(۵۰).
يكى از آنها مىگويدکه گويا من در دنيا همنشينى داشتم(۵۱)،
كه به من مىگفت :آيا تو حرف پيغمبران را تصديق مىكنى؟) (۵۲آيا وقتى ما
مرديم و خاك و استخوان شديم ،جزاى اعمالمان را مىبينيم؟) (۵۳آيا شما اطلع
داريد كه او كجا است؟) (۵۴پس نگاه مىكند و او را در وسط جهنم مىبيند (۵۵).و
مىگويد :به خدا قسم نزديك بود مرا هلك كنى (۵۶)،اگر لطف خدا نبود من هم از
كسانى بودم كه در جهنم حاضر شدهاند (۵۷).آيا ما ديگر نمىميريم؟) (۵۸غير از
همان مرگ اولمان و عذاب هم نمىشويم؟) (۵۹واقعا اين موفقيت بزرگى است(۶۰).
عملكنندگان بايد براى چنين موفقيتى عمل كنند (۶۱).آيا اين )موفقيت( بهتر است
يا درخت زقوم؟) (۶۲ما آن را وسيله رنج كسانىكه ظلم مىكنند )و انصاف و عدالت
را زير پا مىگذارند( ساختيم (۶۳).زقوم درختى است كه از ته جهنم مىرويد(۶۴).
ميوهاش شبيه سر شيطانها است (۶۵).جهنمىها از آن مىخورند و شكمشان را از آن

پر مىكنند (۶۶).روى آن مخلوطى از آب جوش براى خوردن دارند (۶۷).آنها به جهنم
برمىگردند (۶۸).آنها پدرانشان را گمراه يافتند (۶۹).ولى با شتاب دنبال راه و
روش آنها مىروند (۷۰).بيشتر گذشتگان قبل از آنها گمراه بودند (۷۱).ما بين
آنها هشداردهندگانى فرستاديم (۷۲).نگاهكن عاقبت كسانىكه به آنها هشدار داده
شد چه بود (۷۳).به غير از بندگان خالص خدا )كسانىكه بنده و مطيع محض
دستورهاى هيچكس جز خدا نيستند و فقط خدا را بزرگ مىشمارند( (۷۴).نوح ما را
صدا زد و ما اجابتكننده خوبى بوديم (۷۵).او و خانوادهاش را از غصه بزرگ نجات
داديم(۷۶).
و نسل او را باقى گذاشتيم (۷۷).در بين نسلهاى بعد نام او را باقى گذاشتيم).
 (۷۸در بين مردم جهان ،سلم بر نوح (۷۹).ما به نيكوكاران اينطور پاداش
مىدهيم (۸۰).او از بندگان مؤمن ما بود (۸۱).و ديگران را غرق كرديم (۸۲).يكى
از پيروان او ابراهيم بود (۸۳).وقتى كه بادلى پاك رو به خدا آورد (۸۴).وقتى
كه به پدر و قومش گفت :چه چيزى را بندگى مىكنيد؟) (۸۵آيا غير از خدا خواستار
معبودهايى دروغين هستيد؟) (۸۶درباره صاحباختيار مردم جهان چه فكر مىكنيد؟)
 (۸۷بعد نگاهى به ستارهها كرد (۸۸).و گفت :من مريض هستم (۸۹).آنها او را به
حال خود گذاشتند و رفتند (۹۰).ابراهيم مخفيانه و باسرعت پيش بتهاى آنها رفت
و به آنها گفت :چرا چيزى نمىخوريد؟) (۹۱چرا حرف نمىزنيد؟) (۹۲بعد با دست
راستش ضربتى به آنها زد (۹۳).قومش شتابان پيش او آمدند (۹۴).ابراهيم گفت:
آيا چيزى را كه خودتان مىسازيد ،عبادت مىكنيد؟) (۹۵خدا شما و بتهايى را كه
مىسازيد آفريده) .امروز هم از افراد بت مىسازند() (۹۶گفتند :آتشگاهى برايش
بسازيد و او را در آتش بياندازيد (۹۷).آنها نقشهاى برايش داشتند ،ولى ما
آنها را پست كرديم (۹۸).ابراهيم گفت :من به طرف خداوندم مىروم ،او مرا هدايت
خواهد كرد (۹۹).خداوندا ،فرزند صالحى به من عطا كن (۱۰۰).به او مژده پسر
بردبارى را داديم (۱۰۱).چون به سن كار و كوشش رسيد ،ابراهيم به او گفت:
پسرم ،خواب ديدم كه سر تو را مىبرم ،نظرت چيست؟ گفت پدر آنچه امر شدهاى را
انجام بده .اگر خدا بخواهد مرا از افراد صبور خواهى يافت(۱۰۲).
چون هر دو تسليم شدند و ابراهيم صورت پسرش را بر زمين نهاد (۱۰۳)،صدا زديم
كه اى ابراهيم ،خواب خود را ثابت كردى ،ما به افراد نيكوكار اينطور پاداش
مىدهيم ۱۰۴).و  (۱۰۵اين امتحان بزرگى بود و ما قربانى بزرگى را خونبهاى او
قرار داديم ۱۰۶).و  (۱۰۷و خاطره كار او را در بين نسلهاى بعد به جا گذاشتيم.
) (۱۰۸سلم بر ابراهيم ،ما به افراد نيكوكار اينطور پاداش مىدهيم .او از
بندگان باايمان ما بود ۱۰۹).تا  (۱۱۱به او مژده تولد اسحاق را ،كه پيغمبر و
از افراد درستكار بود ،داديم (۱۱۲).و به او و اسحاق بركت داديم .عدهاى از
نسل آنها نيكوكار بودند و عدهاى به طور واضح به خودشان ظلم مىكردند (۱۱۳).به
موسى و هارون هم نعمت داديم (۱۱۴).و آنها و قومشان را از بلى بزرگ نجات
داديم (۱۱۵).آنها را يارى كرديم ،آنها پيروز شدند (۱۱۶).و به آنها كتاب روشن
و روشنكننده )تورات( را داديم (۱۱۷).و آنها را به راه راست هدايت كرديم).
 (۱۱۸و خاطره آنها را در نسلهاى بعد باقى گذاشتيم (۱۱۹).سلم بر موسى و
هارون ،ما به نيكوكاران اينطور پاداش مىدهيم ،آنها از بندگان باايمان ما
بودند ۱۲۰).تا  (۱۲۲الياس هم از پيغمبران بود (۱۲۳).وقتى به قومش گفت :آيا
از عذاب خدا نمىترسيد؟) (۱۲۴آيا از بعل )نام يكى از بتها( كمك مىخواهيد و
بهترين آفريننده را ترك مىكنيد؟! ) (۱۲۵صاحباختيار شما و صاحباختيار
نياكانتان فقط خداست )غير از خدا هيچكس ارباب و صاحباختيار شما نيست((۱۲۶).
ولى او را به دروغگويى متهم كردند ،آنها حتما در جهنم حاضر خواهند شد(۱۲۷).
غير از بندگان خالص خدا )كه فقط بندگى خدا را مىكنند و فقط از دستورهاى او
پيروى مىكنند( (۱۲۸).در بين آيندگان اسم نيكى از او به جا گذاشتيم (۱۲۹).سلم
بر ال ياسين (۱۳۰).ما به نيكوكاران اينطور پاداش مىدهيم (۱۳۱).او از بندگان
باايمان ما بود (۱۳۲).لوط هم از پيغمبران بود (۱۳۳).ما او و همه خانوادهاش
را نجات داديم (۱۳۴).غير از پيرزنى كه از باقيماندگان بود (۱۳۵).بعد ديگران
را هلك كرديم (۱۳۶).شما صبح و شب از كنار آنها رد مىشويد ،آيا متوجه
نمىشويد؟) ۱۳۷و  (۱۳۸يونس هم از پيغمبران بود (۱۳۹).هنگامى كه به سوى كشتى
پر فرار كرد (۱۴۰).قرعهكشى كردند و قرعه بهنام يونس افتاد) (۱۴۱).او را به

دريا انداختند( و ماهى او را بلعيد ،در حالىكه يونس خود را سرزنش مىكرد).
 (۱۴۲اگر او خدا را به نيكى ياد نمىكرد (۱۴۳).تا روز قيامت در شكم ماهى
مىماند (۱۴۴).او را در حالىكه بيمار بود به خشكى انداختيم (۱۴۵).و كنار او
بوته كدويى رويانديم (۱۴۶).او را پيش صد هزار نفر يا بيشتر فرستاديم(۱۴۷).
آنها ايمان آوردند و تا مدتى آنها را از زندگى برخوردار ساختيم (۱۴۸).از
آنها بپرس كه آيا خداوند تو دختر دارد و آنها پسر دارند؟) (۱۴۹آيا فرشتگان
را زن آفريديم و آنها هم شاهد بودند؟) (۱۵۰بدان كه آنها با دروغگويى خود
مىگويند (۱۵۱)،كه خدا بچهدار شده .آنها دروغ مىگويند (۱۵۲).آيا خدا دختران
را به پسران ترجيح داده؟)(۱۵۳
چه دليلى داريد؟ چگونه چنين نظرى مىدهيد؟) (۱۵۴آيا متوجه نيستيد؟) (۱۵۵آيا
دليل روشنى داريد؟) (۱۵۶اگر راست مىگوييد ،سندتان را بياوريد (۱۵۷).بين خدا
و جنها خويشاوندى قرار دادند ،در صورتى كه جنها مىدانند كه براى حسابرسى
احضار مىشوند (۱۵۸).خدا از اين چيزهايى كه مىگويند پاک است (۱۵۹).شما و
آنانكه عبادتشان مىكنيد ،نيز احضار مىشويد ،غير از بندگان خالص خدا )كه فقط
بندگى خدا را مىكنند و فقط از دستورهاى او پيروى مىكنند( ۱۶۰).و  (۱۶۱شما
نمىتوانيد آنها را گمراه كنيد (۱۶۲).فقط كسى را كه به جهنم مىرود گمراه
مىكنيد (۱۶۳).فرشتگان مىگويند :هر يك از ما جاى معلومى دارد (۱۶۴).ما به صف
ايستادهايم (۱۶۵).و تسبيح خدا را مىگوييم (۱۶۶).مشركان مىگفتند (۱۶۷):اگر
كتابى مثل گذشتگان داشتيم (۱۶۸)،حتما از بندگان خالص خدا بوديم (۱۶۹).لذا
منكر آن شدند ،نتيجه آن را خواهند دانست (۱۷۰).سخن ما درباره پيغمبران قبل
گفته شده كه آنها يارىشدگانند و لشكر ما پيروزند ۱۷۱).تا  (۱۷۳پس تا موقع
خودش به آنها كارى نداشته باش (۱۷۴).آينده آنها را ببين ،آنها هم خواهند
ديد (۱۷۵).آيا عجله دارند كه عذاب ما را ببينند؟) (۱۷۶وقتى كه عذاب ما به
خانه آنها وارد شود ،روز بدى است (۱۷۷).تا موقع خودش كارى به آنها نداشته
باش (۱۷۸).ببين ،آنها هم خواهند ديد (۱۷۹).خداند تو كه اقتدار و تسلط دارد،
از آنچه آنها مىگويند پاک است (۱۸۰).و سلم بر پيغمبران (۱۸۱).و بزرگداشت فقط
مال خداست كه او )تنها( صاحباختيار همه مردم جهان است(۱۸۲).

سوره ص )(۳۸
مكى و شامل هشتاد و هشت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
ص .قسم به قرآن كه پر از پند و اندرز است (۱).كافران دچار سركشى و مخالفت
هستند (۲).چقدر نسلها را قبل از آنها هلك كرديم .آنها فرياد مىزدند ولى فرصت
فرار نبود (۳).در تعجباند كه هشداردهندهاى از خودشان برايشان آمده .افراد
بىايمان گفتند :اين جادوگر دروغگويى است (۴).آيا تمام خدايان را به يك خدا
تبديل كرده؟ اين چيز عجيبى است (۵).بزرگان آنها راه افتادند و گفتند :برويد
و بر پرستش معبودان خود ايستادگى كنيد ،اين چيزى است كه از شما خواسته شده).
 (۶ما چنين حرفى در آيين قبل هم نشنيدهايم ،اين فقط حرف دروغى است (۷).آيا
قرآن از بين ما به او نازل شده؟ بلكه آنها از قرآن من در شك هستند و بهخاطر
اين است كه هنوز عذاب را نچشيدهاند (۸).يا خزينههاى رحمت خداوند تواناى
بخشنده تو در اختيار آنها است؟) (۹يا مگر فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه
بين آنها است مال ايشان است؟ پس بايد با وسايلى كه در اختيار دارند بال
بروند (۱۰).آنها لشكرى از دستجات هستند كه در آنجا شكست مىخورند (۱۱).قوم
نوح و عاد و فرعون صاحب اهرام هم قبل از آنها منكر شدند (۱۲).و قوم ثمود و
قوم لوط و اصحاب »ايكه« ،همه آن دستهها هم منكر شدند (۱۳).همه آنها منكر
پيغمبران شدند ،درنتيجه مستحق عذاب شدند (۱۴).آنها جز صدايى مرگبار و
بىبازگشت را انتظار ندارند (۱۵).گفتند :خداوندا ،سهم ما را قبل از روز حساب
به ما بده(۱۶).
درباره حرفهايى كه مىزنند صبر داشته باش ،و بنده ما داود قدرتمند را بهخاطر
داشته باش ،او توبهكننده بود (۱۷).ما كوهها را در اختيار او گذاشتيم كه شب و
صبح با او خدا را تسبيح مىگفتند (۱۸).و پرندگان جمع مىشدند .همه پيش او
برمىگشتند (۱۹).و حكومتش را محكم ساختيم و به او حكمت و سخن قاطع داديم(۲۰).
آيا خبر كسانىكه با هم اختلف داشتند ،آن موقعى كه از ديوار محراب بال رفتند،

به تو رسيد؟) (۲۱وقتى بر داود وارد شدند و داود از آنها ترسيد گفتند :نترس،
ما دو نفر هستيم كه با هم اختلف داريم .يكى از ما به ديگرى ظلم كرده ،بين ما
به حق حكم كن ،و حق را در نظر داشته باش ،و ما را به راه راست هدايت كن(۲۲).
اين برادر من است و نود و نه ميش دارد و من فقط يك ميش دارم .به من مىگويدکه
سرپرستى آن يكى را هم به من بده ،و در گفتگو به من زور گفته (۲۳).داود گفت:
او بهخاطر اينكه خواسته ميش تو را به ميشهايش اضافه كند ،به تو ظلم كرده.
عده زيادى از شريكان به شريك خود ظلم مىكنند ،غير از مؤمنانى كه درستكار
هستند و عده اين افراد هم كم است .داود فكر كرد كه امتحانش كردهايم ،لذا از
خداوندش طلب آمرزش كرد و به خاك افتاد و توبه كرد (۲۴).پس گناهش را بخشيديم
و به خود نزديكش ساختيم و عاقبت به خير شد (۲۵).گفتيم :اى داود ،ما تو را در
زمين نماينده ساختيم ،پس بين مردم به حق حكم كن و از دلخواه خود پيروى نكن،
چون اينكار تو را از راه خدا منحرف مىكند .كسانىكه از راه خدا منحرف شوند،
چون روز حساب را فراموش كردند ،عذاب سختى دارند(۲۶).
ما آسمان و زمين و چيزهايى را كه بين آنها است ،بيهوده نيافريدهايم .اين
گمان افراد بىايمان است .واى بر افراد بىايمان از آتش جهنم (۲۷).آيا ما
افرادى را كه ايمان آورده و كار درست كردهاند مثل كسانىكه در زمين خرابكارى
مىكنند قرار مىدهيم؟! يا پرهيزکاران را مثل بدكاران؟! ) (۲۸قرآن كتاب مباركى
است كه ما آن را به تو نازل كردهايم تا در آياتش بيانديشند و خردمندان توجه
پيدا كنند (۲۹).ما سليمان را به داود داديم .چه بنده خوبى بود .او توبهكننده
بود (۳۰).وقتى طرف غروب اسبهاى اصيل به او عرضه شد (۳۱).گفت :من اسبها را بر
ذكر خداوندم ترجيح دادم تا اينكه آنها پشت مانعى از ديده پنهان شدند(۳۲).
گفت :آنها را پيش من برگردانيد و شروع كرد به دست كشيدن به پاها و گردن
آنها (۳۳).ما سليمان را امتحان كرديم ،و جسدى را روى تخت او انداختيم و او
توبه كرد (۳۴).گفت :خداوندا ،مرا بيامرز و حكومتى به من بده كه بعد از من
هيچكس سزاوار آن نباشد ،چون تو عطاكنندهاى (۳۵).باد را در اختيار او قرار
اا
داديم كه به فرمان او به هر جا كه مىخواست به نرمى روان مىشد (۳۶).و هر بن
ااصى از شيطانها و ديگران را در غل و زنجيز تحت فرمانش درآورديم ۳۷).و
و غو
 (۳۸گفتيم :اين عطاى ماست ،بىحساب ببخش يا نگهدار (۳۹).او پيش ما تقرب و
عاقبت خوبى داشت (۴۰).و بنده ما ايوب را به ياد آور ،موقعى كه خداوندش را
صدا زد كه شيطان مرا به رنج و عذاب دچار كرده (۴۱).به او گفتيم :با پايت به
زمين بزن ،اين آبى سرد براى شستشو و نوشيدن است(۴۲).
ما خانوادهاش و مثل آنها را با آنها به او بخشيديم ،براى اينكه رحمتى از ما
و پندى براى افراد خردمند باشد (۴۳).و به او گفتيم :دستهاى ترکه )علف يا
کاه(بگير و با آن بزن و قسم خود را نشكن .ما او را صبور يافتيم ،بنده خوب و
توبهكننده بود (۴۴).ابراهيم و اسحاق و يعقوب را كه قدرتمند و با بصيرت بودند
ياد كن (۴۵).ما آنها را با صفت خاصى ،كه به ياد سراى آخرت بودن بود ،خالص
كرديم (۴۶).آنها پيش ما از افراد برگزيده و نيكوكار بودند (۴۷).و اسماعيل و
اليسع و ذوالكفل را يادآورى كن ،همه از نيكان بودند (۴۸).اين قرآن تذكرى است
و افراد پرهيزکار جاى خوبى دارند (۴۹).بهشتهاى جاويدى كه درهاى آن براى آنها
باز است (۵۰).در آن بهشتها تكيه مىدهند و ميوههاى زياد و نوشيدنى مىطلبند).
 (۵۱و دختران باحيا و همسالى در كنار آنها هستند (۵۲).اين چيزهايى است كه
براى روز حساب به شما وعده داده شده (۵۳).اين روزىدادن ما است و تمامشدنى
نيست (۵۴).اين وضع پرهيزکاران است ،در صورتى كه طغيانگران جاى بدى دارند).
 (۵۵آنها وارد جهنم مىشوند و جهنم جاى بدى است (۵۶).اين آب جوش و چرك است كه
بايد بخورند (۵۷).و عذابهاى ديگر از همين شكل دارند (۵۸).اينها عدهاى هستند
كه با شما با فشار وارد جهنم مىشوند و خوشآمدى براى آنها نيست ،آنها وارد
آتش جهنم مىشوند (۵۹).گفتند :شما هم خوشآمدى نداريد ،شما اين عذاب را براى
ما فراهم كرديد ،اينجا جاى بدى است (۶۰).گفتند :خداوندا ،عذاب كسى را كه اين
عذاب را براى ما فراهم كرد ،چند برابر كن(۶۱).
گويند :چرا مردانى را كه جزو اشرار حساب مىكرديم نمىبينيم؟) (۶۲آيا آنها را
مسخره كردهايم يا از نظر دور ماندهاند؟) (۶۳اين مجادله اهل آتش جهنم واقعا
راست است (۶۴).بگو :من فقط هشدار مىدهم و معبودى )كسىكه در مقابل او احساس

يا ابراز كوچكى كنيد و از دستورها و نظرهاى او بدون چون و چرا پيروى كنيد(
غير از خداى يگانه قهار وجود ندارد (۶۵).خداوند آسمانها و زمين و آنچه بين
آنهاست ،كه توانا و آمرزنده است (۶۶).بگو :اين خبر بزرگى است (۶۷)،كه شما از
آن روگردان هستيد (۶۸).من علمى به ساكنان عالم بال ،وقتى كه با هم بگومگو
مىكردند ،نداشتم (۶۹).فقط به من وحى مىشود كه من هشداردهنده آشكارى هستم).
 (۷۰وقتى كه خداوند تو به فرشتگان گفت :من بشرى را از گل مىآفرينم(۷۱).
هنگامى كه او را درست كردم و از روح خودم در او دميدم ،در مقابل او به سجده
بيافتيد (۷۲).همه فرشتگان سجده كردند ،غير از شيطان كه تكبر ورزيد و
قدرنشناس بود ۷۳).و  (۷۴خدا گفت :اى ابليس ،چه چيزی تو را از سجدهكردن به
بشرى كه با قدرت خودم آفريدم بازداشت؟ آيا تكبر ورزيدى يا دنبال برترى
مىگردى؟) (۷۵شيطان گفت من از او بهترم ،مرا از آتش آفريدى و او را از گل).
 (۷۶خدا گفت برو بيرون ،تو رانده شدهاى (۷۷)،و تا قيامت لعنت من بر تو است).
 (۷۸شيطان گفت :خدايا ،به من تا روزى كه برانگيخته مىشوند مهلت بده (۷۹).خدا
گفت :تا روز وقت معلوم به تو مهلت داده شد ۸۰).و  (۸۱شيطان گفت :قسم به عزت
تو كه همه آنها را گمراه مىكنم ،بهجز بندگان خالص تو ۸۲).و (۸۳
خداوند گفت :اين درست است و من هم حق را مىگويم (۸۴).من جهنم را از تو و
همه پيروان تو پر مىكنم) (۸۵).اى پيغمبر( به مردم بگو :من از شما مزدى براى
رسالت خود نمىخواهم و به دروغ ادعاى پيغمبرى نمىكنم (۸۶).قرآن فقط تذكرى
براى كليه افراد بشر است (۸۷).و بعد از مدتى خبر آن را خواهيد دانست(۸۸).

سوره زمر )(۳۹
مكى و شامل هفتاد و پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
نازل شدن قرآن از طرف خداوند توانا و حكيم است (۱).ما قرآن را به حق به تو
نازل كرديم ،بنابراين خدا را در حالىكه دين را براى او خالص مىكنى بندگى كن.
) (۲بدانيد كه دين خالص براى خدا است ،و كسانىكه اوليايى غير از خدا براى
خود گرفتهاند مىگويند :ما اينها را فقط براى اين عبادت مىكنيم كه ما را به
خدا نزديك كنند .خدا بين آنها در مورد چيزهايى كه در آن اختلف دارند حكم
مىكند ،خدا آدم دروغگوى كافر را هدايت نمىكند (۳).اگر خدا مىخواست فرزندى
بگيرد ،مسلما هر كس از مخلوقات خود را كه مىخواست انتخاب مىكرد .او بالتر از
اين حرفها است .او خداوند يگانه نيرومند است (۴).آسمانها و زمين را به حق
آفريد .شب را بر روز مىپيچد و روز را بر شب ،و خورشيد و ماه را مسخر كرد .هر
يك تا مدت معينى حركت مىكنند .بدانيد كه او توانا و آمرزنده است(۵).
او شما را از يك تن آفريد و همسرش را از جنس او قرار داد ،و هشت جفت چهارپا
برايتان آفريد .شما را در شكم مادرتان خلقى بعد از خلق ديگر در تاريكىهاى
سهگانه مىآفريند .اين خدا ،صاحباختيار شماست .فرمانروايى اختصاص به او دارد.
معبودى )كسىكه در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى كنيد و بنده و مطيع محض و
بىچون و چراى دستورها و نظرهاى او باشيد( غير از او نيست .چطور و به كجا
برگردانده مىشويد؟) (۶اگر ايمان نياوريد خدا از شما )و ايمانتان( بىنياز
است ،ولى قدرنشناسى را براى بندگانش نمىپسندد .اگر قدردانى كنيد ،آن را براى
شما مىپسندد؛ و هيچكس بار گناه ديگرى را برنمىدارد .بعد هم بازگشت شما نزد
خداوندتان است ،و از كارهايى كه مىكرديد آگاهتان مىكند .او آنچه در سينههاست
مىداند (۷).وقتى ضررى به انسان مىرسد ،به طرف خدا رو مىآورد و او را به كمك
مىخواند .ولى وقتى خدا نعمتى به او داد دعايى را كه قبل مىكرد فراموش مىكند،
و براى خدا شريكانى مىسازد تا مردم را از راه خدا منحرف كند .بگو :با كفرت
كمى برخوردار باش )لذت ببر(چون تو اهل آتش جهنمى (۸).آيا اين آدم بهتر است
يا كسىكه پاسى از شب را در حال سجده و ايستاده به دعا مىپردازد و از آخرت
مىترسد و اميد رحمت خداوندش را دارد؟ بگو :آيا افراد دانا با افراد نادان
مساويند؟ فقط خردمندان متوجه مىشوند (۹).بگو :اى بندگان باايمان من ،از
نافرمانى خداوندتان بترسيد .نيكوكاران در اين دنيا پاداش نيكى دارند .زمين
خدا پهناور است .پاداش افراد بااستقامت بدون حساب به آنان داده مىشود(۱۰).

بگو به من امر شده كه فقط بندگى خدا را بكنم ،و خالصانه دين او را )پيروى
كنم( (۱۱).امر شدهام كه بيش از همه تسليم خدا باشم (۱۲).بگو :اگر نافرمانى
خداوندم را بكنم از عذاب روز بزرگ مىترسم (۱۳).بگو :من مخلصانه خدا را بندگى
مىكنم و دينم براى اوست (۱۴).پس شما جز او هر چه را مىخواهيد عبادت )بندگى(
كنيد .كسانى زيانكار هستند كه روز قيامت خود و خانوادهشان ضرر كرده باشند.
بدانيد ضرر آشكار اين است (۱۵).بر فرازشان سايبانهاى آتش و زيرشان طبقاتى از
آتش است .اين عذابى است كه خدا بندگانش را از آن مىترساند .اى بندگان من ،از
نافرمانى من حذر كنيد (۱۶).كسانىكه از بندگى طاغوت )كسىكه دستورى خلف
دستورهاى خدا بدهد( خوددارى كنند و به سوى خدا برگردند مژده دارند .پس به
بندگان من مژده بده (۱۷)،آنان كه به حرفها گوش مىدهند و از بهترين آن پيروى
مىكنند .اين افراد هستند كه خدا هدايتشان كرده و عاقل واقعى هستند (۱۸).آيا
تو مىتوانى كسى را كه فرمان عذاب بر او مقرر شده و در آتش جهنم است ،نجات
دهى؟) (۱۹اما كسانىكه از نافرمانى خداوندشان ترسيدند ،غرفههايى دارند كه روى
آن غرفههايى بنا شده و نهرها از زير آن روان است .اين وعده خداست و خدا
عهدشكنى نمىكند (۲۰).آيا نديدى كه خدا باران را از آسمان فرو فرستاد و آن را
به چشمههايى در دل زمين راه داد ،و بهوسيله آن روييدنىهاى رنگارنگ روياند؟
بعد گياهان خشك مىشوند و آن را زرد مىبينى ،بعد آن را خرد و خاشاك مىگرداند.
در اين كار تذكرى و عبرتى براى خردمندان وجود دارد(۲۱).
آيا كسىكه خدا سينهاش را براى اسلم )تسليم خدا بودن( گشوده و بر نور هدايت
الهى است با سنگدلن مساوى است؟ واى بر كسانىكه به علت سنگدلى خدا را ياد
نمىكنند .چنين افرادى در گمراهى آشكارى هستند (۲۲).خدا بهترين سخن را به
صورت كتابى )با آياتى( مكرر و همانند )يعنى قرآن را( نازل كرد كه پوست
كسانىكه از )نافرمانى( خداوندشان مىترسند از آن به لرزه درمىآيد .بعد پوست و
قلبشان با ياد خدا آرام مىشود .اين )قرآن( هدايت خداست ،هر كس را كه بخواهد
با آن هدايت مىكند .كسى را كه خدا گمراه كند ،هيچ راهنمايى براى او نيست).
 (۲۳آيا كسىكه روز قيامت با صورت خود از عذاب سخت جلوگيرى مىكند )با كسىكه
دچار عذاب نيست مساوى است؟( به كسانىكه ظلم مىكنند گفته مىشود :عذاب را
بهخاطر كارهايى كه مىكرديد بچشيد (۲۴).كسانى هم كه قبل از آنها بودند منكر
عذاب شدند و عذاب از جايى كه متوجه نبودند سراغ آنها آمد (۲۵).و درنتيجه خدا
خوارى را در دنيا به آنها چشاند ،و اگر بدانند عذاب آخرت قطعا بزرگتر است).
 (۲۶ما در اين قرآن براى مردم هر گونه مثلى زدهايم ،شايد متوجه شوند(۲۷).
قرآنى به زبان عربى ،بدون هيچ انحرافى ،شايد پرهيزکار شوند (۲۸).خدا مثل
مردى را زد كه چند ارباب دارد كه با هم سازش ندارند ،و مردى كه تنها يك
ارباب دارد .آيا اين دو با هم مساوى هستند؟ ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به
خدا دارد ،ولى بيشتر مردم اين را نمىدانند (۲۹).تو مردنى هستى و آنها هم
مردنى هستند (۳۰).شما روز قيامت پيش خداوندتان بگومگو مىكنيد(۳۱).
چه كسى ظالمتر از كسى است كه از قول خدا دروغ بگويد؟ يا وقتى حرف راستى به
او گفته شد منكر آن شود؟ آيا در جهنم براى افراد بىايمان جا وجود ندارد؟)(۳۲
كسىكه حرف راستى براى مردم آورد و كسانىكه آن را تصديق كردند افراد پرهيزکار
هستند (۳۳).هر چه بخواهند پيش خداوندشان دارند .پاداش نيكوكاران چنين است).
 (۳۴تا خدا بدترين كارهايى را كه كردهاند از آنها دور سازد ،و پاداش آنها را
مطابق بهترين كارهايى كه كردهاند بدهد (۳۵).آيا خدا براى بندهاش كافى نيست؟
تو را از كسانى غير از خدا مىترسانند .هيچكس نمىتواند كسى را كه خدا گمراه
كرده هدايت كند (۳۶).و هيچكس نيست كه بتواند كسى را كه خدا هدايت كرده گمراه
كند .آيا خدا توانا و انتقامگيرنده نيست؟) (۳۷اگر از آنها بپرسى كه چه كسى
آسمانها و زمين را خلق كرده ،حتما مىگويند خدا .بگو :نظر شما چيست؟ اگر خدا
بخواهد ضررى به من بزند ،آيا كسانىكه غير از خدا مىخوانيد ،مىتوانند جلوى
ضرر او را بگيرند؟ يا اگر بخواهد رحمتى به من برساند ،آنها مىتوانند جلوى
رحمتش را بگيرند؟ بگو :خدا براى من كافى است ،توكلكنندگان )فقط( بر او توكل
مىكنند (۳۸).بگو :اى قوم من ،هر چه از دستتان برمىآيد بكنيد ،من هم كار خودم
را مىكنم .خواهيد دانست كه عذاب خواركننده سراغ چه كسى خواهد آمد و عذاب
دائمى بر چه كسى نازل مىشود ۳۹).و (۴۰

ما قرآن را براى هدايت مردم به حق بر تو نازل كرديم .پس هر كس كه هدايت شد
به نفع خودش است و كسىكه گمراه شد بر ضرر خودش است ،و تو وكيل آنها نيستى).
 (۴۱خدا روح انسانها را موقع مرگ مىگيرد ،و همينطور در خواب روح كسى را كه
نمرده مىگيرد ،و روح كسى را كه موقع مرگش شده نگاه مىدارد ،و روح كسى را كه
مرگش نرسيده تا مدت معينى به جسم او پس مىفرستد .در اينكار نشانههايى براى
افرادى كه فكر مىكنند وجود دارد (۴۲).آيا شفيعانى غير از خدا براى خود
گرفتهاند؟ بگو :اگر چه آنها مالك هيچ چيز نباشند و عقلى هم نداشته باشند؟)
 (۴۳بگو :شفاعت بطور كامل به خدا اختصاص دارد .فرمانروايى آسمانها و زمين
اختصاص به خدا دارد ،بعد هم پيش او برگردانده مىشويد (۴۴).وقتى فقط صحبت از
خدا )و نه افراد ديگرى( شود ،دل كسانىكه ايمان به آخرت ندارند دچار نفرت
مىشود ،و وقتى صحبت از افرادى غير از خدا شود كيف مىكنند (۴۵).بگو :خداوندا،
اى آفريننده آسمانها و زمين و اى داننده غيب و آشكار ،تو بين بندگانت درباره
آنچه كه اختلف نظر داشتند حكم مىكنى (۴۶).كسانىكه ظلم مىكنند ،اگر تمام
چيزهايى را كه در زمين وجود دارد و مانند آن را داشته باشند ،حتما آن را
براى نجات از عذاب سخت روز قيامت مىدهند ،وچيزهايى براى آنها روشن مىشود كه
حساب آن را هم نمىكردند(۴۷).
نتيجه كارهاى بدى كه كردهاند براى آنها آشكار شده ،و عذابى كه مورد تمسخر
قرار مىدادند آنها را در بر گرفته است (۴۸).وقتى به انسان ضررى برسد ما را
به كمك مىخواند ،و وقتى او را از نعمت خودمان برخوردار كنيم ،مىگويد :اين
بهخاطر علم خودم به من داده شده .اينطور نيست ،اين امتحانى است ،ولى بيشتر
آنها اين را نمىدانند (۴۹).افرادى هم كه قبل از آنها بودند همين را مىگفتند
و كارهايى كه مىكردند فايدهاى براى آنها نداشت (۵۰).بنابراين نتيجه بد
كارهايى كه مىكردند به آنها رسيد .و به كسانى از آنها كه ظلم مىكردند كيفر
كارهاى بدى كه مىكردند خواهد رسيد و جلوى آن را هم نمىتوانند بگيرند(۵۱).
آيا ندانستهاند كه خدا روزى را براى هر كسىكه بخواهد توسعه مىدهد يا تنگ
مىسازد؟ در اين مطلب نشانههايى براى افراد باايمان وجود دارد (۵۲).بگو :اى
بندگان من كه به ضرر خودتان زيادهروى كردهايد ،از رحمت خدا نااميد نشويد،
چون خدا همه گناهان را مىبخشد .او آمرزنده مهربان است (۵۳).به اطاعت خدا
برگرديد )توبه كنيد( و قبل از اينكه عذاب بر شما وارد شود و كسى نتواند شما
را يارى كند ،تسليم حكم و نظر خدا باشيد (۵۴).قبل از اينكه عذاب بطور
ناگهانى و بدون اينكه توجه داشته باشيد سراغ شما بيايد ،از بهترين چيزى كه
از طرف خدا براى شما نازل شده )از قرآن( پيروى كنيد (۵۵).قبل از اينكه كسى
بگويد :واى بر من ،كه در حضور خدا در كار خود كوتاهى كردم ،من از كسانى بودم
كه عذاب خدا را مسخره مىكردند(۵۶).
يا بگويد :اگر خدا مرا هدايت مىكرد حتما از افراد پرهيزکار مىشدم (۵۷).يا
موقعى كه عذاب را ببيند بگويد :اگر عمر دوبارهاى داشته باشم از نيكوكاران
مىشوم) (۵۸).به او گفته خواهد شد كه( آرى ،آيات من براى تو آمد ،ولى تو منكر
آن شدى و تكبر داشتى و منكر بودى (۵۹).روز قيامت مىبينى كه صورت كسانىكه از
قول خدا دروغ گفتند سياه است .آيا در جهنم براى افراد متكبر جا نيست؟)(۶۰
خدا افراد پرهيزکار را به علت كارهايى كه موجب رستگارى آنها شد نجات مىدهد.
بدى به آنها نمىرسد و غصهاى نمىخورند (۶۱).خدا خالق و وكيل هر چيز است(۶۲).
خزانههاى آسمانها و زمين مال او است .و كسانىكه منكر آيات خدا شدند ضرر
كردهاند (۶۳).بگو :اى افراد نادان ،آيا به من دستور مىدهيد كه غير خدا را
بندگى كنم؟) (۶۴به تو و كسانىكه قبل از تو بودند وحى شد كه اگر شرك بياورى
عملت از بين مىرود و از زيانكاران خواهى بود (۶۵).فقط خدا را بندگى كن و از
سپاسگزاران باش (۶۶).خدا را آنطور كه سزاوار او است ،نشناختند .در صورتى كه
روز قيامت تمام زمين در قبضه قدرت او است ،و آسمانها در دستش پيچيده است.
خدا پاک و بالتر از چيزهايى است كه شريك او مىسازند(۶۷).
و در صور دميده مىشود ،و تمام كسانىكه در آسمانها و زمين هستند بيهوش
مىشوند ،مگر كسانىكه خدا بخواهد .آنگاه بار ديگر در صور دميده مىشود ،ناگهان
همه بلند مىشوند و نگاه مىكنند (۶۸).و زمين به نور خداوندش روشن مىشود ،و
نامه اعمال نهاده مىشود ،و پيغمبران و شاهدها را مىآورند ،و بين آنها به حق

قضاوت شده و به آنها ظلمى نمىشود (۶۹).و به هر كسى پاداش و جزاى اعمالش بطور
كامل داده مىشود .و خدا كارهايى را كه مىكنند بهتر مىداند (۷۰).و افراد
بىايمان دستهدسته بهطرف جهنم رانده مىشوند ،تا وقتى كه به جهنم برسند .درهاى
جهنم باز مىشود و نگهبانهاى آن به آنها مىگويند :آيا پيغمبرانى از خودتان
پيش شما نيامدند كه آيات خداوندتان را براى شما بخوانند و شما را از چنين
روزى بترسانند؟ مىگويند :آرى ،آمدند ولى كلمه عذاب بر منكران مقرر شده(۷۱).
به آنها گفته مىشود كه از درهاى جهنم وارد شويد و هميشه در آن باشيد .جاى
افراد متكبر بد جايى است (۷۲).و كسانىكه از نافرمانى و عذاب خداوندشان
ترسيدند ،دستهدسته بهطرف بهشت برده مىشوند ،تا وقتى كه به آن برسند و درهاى
بهشت باز شود .نگهبانان بهشت به آنها مىگويند :سلم بر شما ،خوش آمديد ،وارد
شويد و هميشه در آن باشيد (۷۳).اهل بهشت مىگويند :ستايش فقط اختصاص به خدا
دارد كه وعده خودش را براى ما ثابت كرد و زمين را به ما ارث داد ،و در هر
جاى بهشت كه بخواهيم جا مىگيريم .پاداش عملكنندگان چقدر خوب است(۷۴).
و فرشتگان را مىبينى كه دور عرش جمع شدهاند و با ستايش ،خداوندشان را بزرگ
مىشمارند .بين آنها به حق داورى مىشود و گفته مىشود كه ستايش و بزرگداشت فقط
اختصاص به خداوند صاحباختيار جهانيان دارد(۷۵).

سوره مؤمن )غافر( )(۴۰
مكى و شامل هشتاد و پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
حم (۱).نزول قرآن از طرف خداوند نيرومند و داناست (۲).كه آمرزنده گناه و
توبهپذير و مجازاتش شديد و صاحب نعمت است .معبودى غير از او نيست .همه پيش
او برمىگردند (۳).فقط افراد بىايمان درباره آيات خدا بگومگو و مخالفت
مىكنند .آمد و رفت آنها در شهرها تو را فريب ندهد (۴).پيش از آنها ،قوم نوح
و دستجات بعد از آنها ،هم پيغمبران را به دروغگويى متهم كردند و هر دستهاى
تصميم گرفت كه پيغمبرشان را دستگير كند ،و با حرفهاى باطل به بحث و بگومگو
پرداختند تا به اين وسيله حق را پايمال كنند .بنابراين آنان را دچار عذاب
كردم .مجازات من چطور بود؟) (۵به اين ترتيب سخن خداوندت درباه افراد بىايمان
ثابت شد كه آنها اهل آتش جهنم هستند (۶).حاملن عرش و آنهايى كه اطراف عرش
هستند با ستايش ،خداوندشان را بزرگ مىشمارند ،و به خدا ايمان دارند و براى
افراد باايمان طلب آمرزش مىكنند ،و مىگويند :خداوندا ،دامنه رحمت و علم تو
همهچيز را فرا گرفته ،پس كسانى را كه توبه كردند و از راه تو پيروى كردند
بيامرز و آنها را از عذاب آتش جهنم حفظ فرما(۷).
خداوندا ،آنها را به بهشتهاى جاويدى كه به آنها و پدران و همسران و فرزندان
درستكارشان وعده دادهاى ،وارد كن ،چون تو توانا و حكيم هستى (۸).و آنها را
از بدىها حفظ كن .كسى را كه در آن روز از بدىها حفظ كنى ،به او لطف كردهاى،
و اين موفقيت بزرگى است (۹).به افراد بىايمان با صداى بلند گفته مىشود كه
نفرت خدا از شما بيشتر از نفرتى است كه از هم داريد ،چون كه دعوت شديد كه
ايمان بياوريد ولى قبول نكرديد (۱۰).افراد بىايمان مىگويند :خداوندا ،دوبار
جان ما را گرفتى و دوبار ما را زنده كردى ،به گناهان خود اعتراف كرديم .آيا
راهى براى بيرونرفتن از اين عذاب وجود دارد؟) (۱۱اين عذاب بهخاطر اين است كه
وقتى فقط خدا خوانده مىشد قبول نمىكرديد ،و اگر شريكى براى او ساخته مىشد
ايمان مىآورديد .حكم در اختيار خداى بلندمرتبه بزرگ است (۱۲).اوست كه آياتش
را به شما نشان مىدهد ،و روزى شما را از آسمان نازل مىكند .فقط كسىكه توبه
كند متوجه اين حقيقت مىشود (۱۳).بنابراين خدا را بخوانيد و دين را براى او
خالص كنيد )غير خدا را نخوانيد( ،هر چند كه افراد بىايمان خوششان نيايد(۱۴).
خداى بالبرنده درجات و صاحب عرش ،روح را به فرمان خود بر هر كس از بندگانش
كه بخواهد مىفرستد تا مردم را از روز قيامت بترساند (۱۵).روزى كه همه آنها
بيرون مىآيند ،چيزى از آنها بر خدا مخفى نيست .امروز فرمانفرمايى مال كيست؟
فرمانفرمايى امروز مال خداى يكتاى قهار است(۱۶).

امروز جزاى هر كس بطور كامل مطابق كارهايى كه كرده است داده مىشود .امروز
ظلمى وجود ندارد ،چون حسابرسى خدا سريع است (۱۷).آنها را از روز قيامت
بترسان .روزى كه دلها به گلوها مىرسد و افراد جلوى ناراحتى خود را مىگيرند،
و كسانىكه ظلم مىكنند دوست و شفيعى كه از حرفش اطاعت شود ،نخواهند داشت(۱۸).
خدا نگاههاى زيرچشمى آنها و چيزهايى را كه در دلشان مخفى كردهاند مىداند).
 (۱۹خدا به حق قضاوت و حكم مىكند ،و كسانىكه آنها را غير از خدا به كمك
مىخوانند ،ذرهاى قضاوت و حكم نمىكنند ،چون خدا شنونده و بينا است (۲۰).آيا
در زمين نگشتند تا ببينند عاقبت كسانىكه قبل از آنها بودند چه بود؟ آنها
قدرتشان و آثارشان در زمين بيشتر از اينها بود .خدا آنها را بهخاطر
گناهانشان دچار عذاب كرد ،و كسىكه آنها را از عذاب حفظ كند وجود نداشت(۲۱).
اينكار بهخاطر اين بود كه پيغمبرانشان دليل روشن براى آنها مىآوردند ،ولى
آنها منكر آن مىشدند ،درنتيجه خدا آنها را دچار عذاب كرد ،چون خدا قوى و
مجازاتش شديد است (۲۲).موسى را با آياتمان و معجزاتمان پيش فرعون و هامان و
قارون فرستاديم ،ولى گفتند :موسى جادوگر دروغگويى است ۲۳).و  (۲۴چون موسى حق
را از طرف ما براى آنها آورد ،گفتند :پسران افرادى را كه با موسى به خدا
ايمان آوردهاند بكشيد ،و زنانشان را زنده بگذاريد .در صورتى كه نقشه افراد
بىايمان غلط بود(۲۵).
فرعون گفت :بگذاريد من موسى را بكشم و او خداوندش را به كمك بخواند .من
مىترسم دين شما را عوض كند يا در زمين فسادى بوجود آورد (۲۶).موسى گفت :من
از هر متكبرى كه به روز حساب ايمان ندارد ،به خداوند خودم و خداوند شما پناه
مىبرم (۲۷).مرد مؤمنى از خاندان فرعون كه ايمانش را مخفى مىكرد گفت :آيا
مىخواهيد مردى را بكشيد كه مىگويد )فقط( خداست كه صاحباختيار من است و دليل
روشنى از خداوندتان براى شما آورده؟ اگر دروغگو باشد ،دروغگويى او بر ضرر
خودش مىباشد و اگر راست بگويد ،بعضى از عذابهايى كه به شما وعده مىدهد به
شما مىرسد .خدا كسى را كه متجاوز و دروغگو باشد هدايت نمىكند (۲۸).اى قوم
من ،امروز حکومت مال شما است و در زمين قدرت داريد ،اما اگر عذاب خدا سراغ
ما آمد چه كسى ما را كمك مىكند؟ فرعون گفت :چيزى غير از آنچه )به صلح شما(
مىبينم نمىگويم ،و شما را فقط به راه صحيح راهنمايى مىكنم (۲۹).آن كس كه
ايمان آورده بود گفت :اى قوم من ،من بر شما از روزى مثل روز دستجات )قبل از
شما( مىترسم (۳۰).مثل بليى كه به قوم نوح و عاد و ثمود و كسانىكه بعد از
آنها بودند رسيد ،حال آنكه خدا ظلمى را براى بندگانش نمىخواهد (۳۱).اى قوم
من ،من از روزى كه افراد از يكديگر كمك مىخواهند بر شما مىترسم (۳۲).روزى كه
پشت كرده و فرار مىكنيد ،و كسىكه شما را از عذاب خدا حفظ كند نخواهيد داشت.
كسى را كه خدا گمراه كند ،هدايتكنندهاى براى او وجود ندارد(۳۳).
قبل يوسف دليل روشن براى شما آورد و شما دائما از آنچه آورده بود در شك
بوديد ،تا وقتى كه از دنيا رفت ،گفتيد :خدا بعد از او هرگز رسولى نخواهد
فرستاد .خدا كسى را كه متجاوز و شكاك است اينطور گمراه مىكند (۳۴).شكاكانى
كه درباره آيات خدا بدون دليلى كه براى آنها آمده باشد بگومگو مىكنند .اين
بگومگوها پيش خدا و افراد باايمان دشمنى بزرگى است .خدا بر قلب هر متكبر
زورگويى اينطور مهر مىنهد (۳۵).فرعون گفت :اى هامان ،براى من كاخ بلندى بساز
شايد من به راههاى آسمانها برسم تا به معبود موسى پى ببرم .من فكر مىكنم
موسى دروغگو است .كار بد فرعون را اينطورى در نظر خودش جلوه داديم و از راه
راست باز ماند .نقشه فرعون بىنتيجه بود ۳۶).و  (۳۷فردى كه ايمان داشت گفت:
اى قوم من ،از من پيروى كنيد تا شما را به راه صحيح هدايت كنم (۳۸).اى قوم
من ،اين زندگى دنيا فقط وسيله بهرهبردن است ،در صورتى كه آخرت خانه اقامت
است (۳۹).كسىكه كار بدى بكند فقط به اندازه آن مجازات مىشود ،و هر مرد يا
زنى كه كار درست بكند و ايمان داشته باشد وارد بهشت مىشود و بدون حساب
بهرهمند مىشود(۴۰).
اى قوم من ،شما را چه شده كه من شما را به نجات دعوت مىكنم ،و شما مرا به
آتش جهنم دعوت مىكنيد؟) (۴۱مرا دعوت مىكنيد كه منكر خدا شوم و چيزى را كه
نمىشناسم شريك خدا بسازم ،و من شما را به سوى خداوند مقتدر و آمرزنده دعوت
مىكنم (۴۲).چيزى كه مرا به پرستش آن دعوت مىكنيد هيچ دعوتى در دنيا و آخرت

ندارد ،در صورتى كه بازگشت ما پيش خداست ،و كسانىكه اسراف )زيادهروى( مىكنند
اهل آتش جهنم هستند (۴۳).آنچه را به شما مىگويم به ياد خواهيد آورد ،من كارم
را به خدا مىسپارم ،چون خدا به بندگانش بصيرت دارد )بندگانش را مىشناسد().
 (۴۴خدا او را از شر نقشه بدى كه براى او مىكشيدند حفظ كرد ،و آل فرعون دچار
عذاب بدى شدند (۴۵).آتش جهنم صبح و شب به آنها عرضه مىشود ،و روزى كه قيامت
برپا شود گفته مىشود كه آل فرعون را وارد شديدترين عذابها كنيد (۴۶).وقتى در
آتش جهنم با هم بگومگو مىكنند ،افراد ضعيف به كسانىكه تكبر داشتند مىگويند:
ما پيرو شمابوديم ،آيا قسمتى از آتش جهنم را از ما برمىگردانيد؟) (۴۷كسانىكه
در دنيا تكبر داشتند مىگويند :ما همگى در آتش جهنم هستيم ،چون خدا بين
بندگانش حكم كرده است (۴۸).كسانىكه در آتش جهنم هستند به نگهبانان جهنم
مىگويند :خداوندتان را بخوانيد تا يك روز از عذاب ما كم كند(۴۹).
نگهبانان جهنم مىگويند :آيا پيغمبران شما دليل روشن براى شما نياوردند؟
مىگويند :چرا .نگهبانان مىگويند :حال دعا كنيد .و دعاى افراد بىايمان
بىنتيجه است (۵۰).ما پيغمبرانمان و افراد باايمان را در زندگى دنيا و در
روزى كه شاهدها براى شهادت برمىخيزند يارى مىكنيم (۵۱).روزى كه معذرتخواهى
كسانىكه ظلم مىكنند فايدهاى براى آنها ندارد .آنها از رحمت خدا دورند و منزل
بدى دارند (۵۲).تورات را به موسى داديم و بنىاسرائيل را ميراثدار تورات
ساختيم (۵۳).توراتى كه براى افراد عاقل هدايت و تذكر است (۵۴).صبر داشته
باش ،چون وعده خدا درست است و براى گناهت طلب آمرزش كن و شب و صبح با ستايش،
خداوندت را به بزرگى ياد كن (۵۵).افرادى كه بدون اينكه دليلى براى آنها آمده
باشد درباره آيات خدا بگومگو مىكنند ،در سينه آنها فقط تكبرى است كه به آن
نمىرسند .پس به خدا پناه ببر ،چون او شنوا و بينا است (۵۶).مسلما خلقت
آسمانها و زمين بزرگتر از خلقت مردم است ،ولى بيشتر مردم نمىدانند(۵۷).
كورها با افراد بينا ،و افراد باايمانى كه كار درست مىكنند با بدكاران مساوى
نيستند .عده كمى متوجه مىشوند(۵۸).
قيامت آمدنى است و شكى در آن نيست ،ولى بيشتر مردم باور نمىكنند (۵۹).و
خداوند شما گفت :مرا بخوانيد تا دعاى شما را اجابت كنم .اشخاصى كه خود را
بزرگتر از اين مىپندارند كه بندگى مرا بكنند )تسليم دستورهاى من باشند( با
خوارى وارد جهنم مىشوند (۶۰).خداست كه شب را قرار داد تا در آن استراحت كنيد
و روز را روشن ساخت ،چون خدا به بندگانش لطف دارد ،ولى بيشتر مردم سپاسگزارى
نمىكنند (۶۱).اين خداست كه صاحباختيار شماست و آفريننده هر چيزى است .معبودى
)كسىكه در مقابل او احساس يا ابراز كوچكى كنيد و از دستورهايش بدون چون و
چرا پيروى كنيد( غير از او وجود ندارد .چگونه منحرف مىشويد؟) (۶۲افرادى كه
منكر آيات خدا مىشوند ،اينطور منحرف مىشوند (۶۳).خداست كه زمين را قرارگاه
شما ساخت ،و آسمان را ساختمانى گرداند ،و شما را صورتبندى كرد و نقش شما را
زيبا ساخت ،و خوردنىهاى پاك را روزى شما ساخت .اين خداست كه صاحباختيار
شماست ،صاحباختيار همه مردم جهان كه منزه و والست (۶۴).او زنده است .معبودى
غير از او وجود ندارد .پس او را بخوانيد و دين را براى او خالص كنيد )غير
خدا را نخوانيد( .ستايش فقط اختصاص به خدا دارد كه صاحباختيار جهانيان )كليه
افراد بشر( است (۶۵).بگو :من از بندگى كسانىكه غير از خدا مىخوانيد نهى
شدهام ،چون دليلهاى روشنى از خداوندم براى من آمده و امر شدهام كه تسليم
)خداوند( صاحباختيار همه مردم جهان باشم(۶۶).
اوست كه شما را از خاك و بعد از نطفه و بعد از خون بسته آفريد و بعد شما را
به صورت طفلى از شكم مادر خارج كرد ،تا به حد قدرت خود برسيد و پير شويد.
عدهاى از شما قبل از رسيدن به پيرى مىميرند و بعضى از شما به مدتى كه
برايتان معين شده مىرسيد .شايد عقلتان را به كار بريد (۶۷).اوست كه زنده
مىكند و مىميراند و وقتى كارى را اراده كند ،فقط مىگويد :بشو .آن وقت
همانطور مىشود (۶۸).آيا اشخاصى را كه درباره آيات خدا بگومگو مىكنند نديدى
كه به كجا برده مىشوند؟) (۶۹افرادى كه منكر كتاب و چيزهايى كه پيغمبرانمان
را براى آن فرستادهايم مىشوند ،در آينده خواهند دانست (۷۰).آن وقتى كه غلها
و زنجيرها در گردنشان است و آنها را روى زمين مىكشند (۷۱).به ميان آب جوش
كشيده مىشوند و بعد در آتش جهنم گداخته مىشوند (۷۲).آن وقت به آنها گفته

مىشود :چيزهايى كه غير از خدا شريك خدا مىساختيد ،كجا هستند؟) (۷۳مىگويند:
آنها را گم كرديم ،اصل ما قبل چيزى را به كمك نمىخوانديم .خدا افراد بىايمان
را به اين ترتيب گمراه مىكند (۷۴).اين كار بهخاطر اين است كه به ناحق در
زمين سرمستى مىكرديد ،و بهخاطر اين است كه به خود مىنازيديد (۷۵).از درهاى
جهنم وارد شويد .هميشه در آن مىمانيد .جاى افراد متكبر بد جايى است (۷۶).صبر
داشته باش ،وعده خدا درست است .ما بعضى از عذابهايى را كه به آنها وعده
دادهايم به تو نشان مىدهيم ،يا جان تو را مىگيريم و آنها را پيش ما
برمىگردانند(۷۷).
قبل از تو پيغمبرانى از خودشان فرستاديم .حكايت بعضى از آنها را به تو
گفتيم و حكايت بعضى را به تو نگفتيم .هيچ پيغمبرى نمىتوانست بدون اجازه خدا
معجزهاى بياورد .وقتى امر خدا صادر شد ،به حق درباره آنها قضاوت مىشود .آن
وقت است كه ياوهگويان ضرر مىكنند (۷۸).خداست كه چهارپايان را براى شما بوجود
آورده كه سوار بعضى از آنها بشويد ،و از گوشت و شير بعضى از آنها بخوريد).
 (۷۹منفعتهاى ديگرى هم براى شما دارند ،و براى اينكه به نيازى كه در دل
داريد برسيد ،شما روى آنها و روى كشتى سوار و برده مىشويد (۸۰).خدا آياتش را
به شما نشان مىدهد .منكر كداميك از آيات خدا مىشويد؟) (۸۱آيا در زمين گردش
نكردهاند تا نگاه كنند كه عاقبت كار كسانىكه قبل از آنها بودند چه بود؟
تعداد و قدرت و آثار آنها در زمين بيشتر از اينها بود .كارهايى كه مىكردند
فايدهاى براى آنها نداشت (۸۲).چون پيغمبرانشان دليلهاى روشن برايشان آوردند،
آنها به علم و دانشى كه داشتند دلخوش بودند ،تا عذابى كه مسخرهاش مىكردند
آنها را فرا گرفت (۸۳).وقتى عذاب ما را ببينند ،خواهند گفت كه ما به خداى
يكتا ايمان آورديم و چيزهايى را كه شريك او مىساختيم قبول نداريم (۸۴).وقتى
عذاب ما را ببينند ،ديگر ايمان آوردنشان فايدهاى براى آنها نخواهند داشت.
اين روش خداست كه در بين بندگانش اجرا شده .آنجاست كه افراد بىايمان متوجه
مىشوند كه ضرر كردهاند(۸۵).

سوره فصلت )(۴۱
مكى و شامل پنجاه و چهار آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
حم (۱).نزول قرآن از طرف خداوند بخشنده مهربان است (۲).قرآن كتابى است كه
آياتش بطور واضح شرح داده شده .قرآنى است به زبان عربى براى افراد دانا(۳).
مژدهدهنده و بيمدهنده است ،ولى بيشتر افراد از آن رو گرداندند و به آن گوش
نمىدهند (۴).و گفتند :دل ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت مىكنى در پوشش ،و
گوشمان سنگين است و بين ما و تو مانعى وجود دارد .هر كارى از دستت برمىآيد
بكن ،ما هم كار خود را مىكنيم (۵).بگو :من فقط انسانى مثل شما هستم .به من
وحى مىشود كه معبود شما )كسىكه سزاوار آن است كه در مقابلش احساس و ابراز
كوچكى بكنيد و مطيع محض و بدون چون و چراى دستورهايش باشيد( معبودى يگانه
است .مستقيما به طرف او برويد و فقط از او طلب آمرزش كنيد .واى بر مشركين).
 (۶مشركينى كه زكات نمىدهند و آخرت را قبول ندارند (۷).افراد باايمان كه كار
درست مىكنند ،پاداش بىپايانى دارند (۸).بگو :آيا شما منكر كسى مىشويد كه
زمين را در دو روز )دو مرحله( آفريده ،و براى او همتاهايى درست مىكنيد؟ او
صاحباختيار همه مردم جهان است (۹).پس از دو مرحله اول كوهها را در روى زمين
بوجود آورد ،و زمين را بركت داد ،و روزىهاى آن را در چهار مرحله مقرر نمود
كه براى تمام خواستاران مساوى است (۱۰).و به آسمان پرداخت در حالىكه آن
دودىشكل بود ،و به آسمان و زمين گفت :با ميل يا بدون ميل بياييد .گفتند :با
ميل آمديم(۱۱).
خداوند هفت آسمان را در دو روز )دو مرحله( بوجود آورد ،و به هر آسمان
قانونش را وحى كرد ،و آسمان نزديك شما را با چراغ ستارگان زينت داديم و حافظ
شما ساختيم .اين تقدير خداوند توانا و دانا است (۱۲).اگر قبول نكردند به
آنها بگو :من شما را از صاعقهاى مثل صاعقه عاد و ثمود مىترسانم (۱۳).وقتى كه
پيغمبران از هر طرف براى آنها آمدند و گفتند كه فقط خدا را بندگى كنيد )بنده
و مطيع محض و بىچون و چراى هيچكس جز خدا نباشيد( ،آنها گفتند :اگر خداوند ما
مىخواست فرشتگان را نازل مىكرد ،ما رسالتى را كه شما مدعى آن هستيد قبول

نداريم (۱۴).اما قوم عاد ،در زمين به ناحق تكبر ورزيدند و گفتند :چه كسى
نيرويش از ما بيشتر است؟ آيا نديدند كه خدايى كه آنها را خلق كرده نيرويش از
آنها بيشتر است؟ آنها منكر آيات ما مىشدند (۱۵).لذا ما در روزهاى نحس باد
تند سردى بر آنها فرستاديم تا در دنيا عذاب خوارى را به آنها بچشانيم .مسلما
عذاب آخرت خواركنندهتر از عذاب دنياست ،و كسى به آنها كمكى نخواهد كرد(۱۶).
اما قوم ثمود ،ما آنها را هدايت كرديم ،ولى آنها گمراهى را بر هدايت ترجيح
دادند .لذا به علت كارهايى كه مىكردند صاعقه عذاب خواركننده آنها را
فراگرفت (۱۷).و افرادى را كه ايمان آورده و پرهيزکار بودند نجات داديم(۱۸).
روزى كه دشمنان خدا به طرف آتش جهنم جمعآورى شوند و آنها را متوقف كنند(۱۹).
تا وقتى كه كنار آتش آمدند ،گوش و چشم و پوستشان بر ضد آنها درباره كارهايى
كه مىكردند شهادت دهد(۲۰).
آنها به پوستشان مىگويند :چرا بر ضد ما شهادت داديد؟ مىگويند :خدا كه هر
چيزى را به حرفزدن درمىآورد ،ما را به حرفزدن درآورده ،او شما را اولينبار
خلق كرد و پيش او برگردانده مىشويد (۲۱).شما بهخاطر اينكه گوش و چشم و
پوستتان بر ضد شما شهادت مىدهند كارتان را پنهان نمىكرديد ،بلكه گمان
مىكرديد كه خدا خيلى از كارهايى را كه مىكنيد نمىداند (۲۲).اين گمانى بود كه
نسبت به خداوندتان داشتيد و باعث هلك شما شد و زيانكار شديد (۲۳).اگر صبر
داشته باشند متوجه مىشوند كه آتش جهنم جاى آنها است .اگر عذرخواهى هم بكنند
عذرشان قبول نخواهد شد (۲۴).براى آنها همنشينهايى قرار داديم كه وضع حال و
آينده آنها را در نظرشان زينت دادند ،و قول عذاب در مورد دستههاى جن و انسى
كه قبل از آنها بودند و از دنيا رفتند مقرر شد .آنها ضرر كردند (۲۵).افراد
بىايمان گفتند :به اين قرآن گوش ندهيد ،و سخن بيهوده وارد آن كنيد تا پيروز
شويد (۲۶).به افراد بىايمان عذاب سختى مىچشانيم و آنها را مطابق بدترين كارى
كه مىكردند مجازات مىكنيم (۲۷).اين آتش جزاى دشمنان خداست ،و بهخاطر اينكه
منكر آيات ما مىشدند در آتش منزل ابدى دارند (۲۸).افراد بىايمان در آن موقع
مىگويند :خداوندا ،جن و انسى كه ما را گمراه كردند به ما نشان بده تا آنها
را زير پايمان بياندازيم تا خوار و پست شوند(۲۹).
افرادى كه گفتند صاحباختيار ما فقط خداوند است ،بعد هم استقامت به خرج
دادند ،فرشتگان بر آنها نازل مىشوند كه نترسيد و غصه نخوريد و با مژده بهشتى
كه به شما وعده داده شده شاد باشيد (۳۰).ما در زندگى دنيا و آخرت پشتيبان
شما هستيم،و در آخرت هر چه دلتان بخواهد و هر چه درخواست كنيد براى شما وجود
دارد (۳۱).اين پذيرايى از جانب خداوند آمرزنده مهربان است (۳۲).گفتار چه كسى
بهتر از سخن كسى است كه مردم را به سوى خدا دعوت مىكند و كار درست مىنمايد،
و مىگويدکه من از افرادى هستم كه تسليم حكم و نظر خدا هستند؟) (۳۳خوبى با
بدى مساوى نيست ،بدى را با بهترين طرز جواب بده چون در آن صورت بين تو و
كسىكه دشمن توست دوستى صميمانهاى بوجود مىآيد (۳۴).البته به اين مرحله فقط
افراد شكيبا مىرسند ،و فقط كسىكه سهم بزرگى از اخلق نيكو دارد به آن مىرسد).
 (۳۵اگر وسوسهاى از شيطان به تو رسيد به خدا پناه ببر ،چون او شنوا و دانا
است (۳۶).شب و روز و خورشيد و ماه از نشانههاى خداست ،به خورشيد و ماه سجده
نكنيد اگر فقط خدا را بندگى مىكنيد ،به خدايى كه آنها را خلق كرده سجده
كنيد (۳۷).اگر تكبر ورزيدند )ناراحت نباش( ،آنان كه نزد صاحباختيار تو
هستند ،شب و روز او را بزرگ مىشمارند و خسته هم نمىشوند(۳۸).
و از نشانههاى خدا اين است كه زمين را خشك مىبينى و چون باران را بر آن
بفرستيم به حركت درمىآيد و بال مىآيد .همان كسىكه زمين را زنده كرد،
زندهكننده مردگان است ،چون خدا بر هر كارى قادر است (۳۹).افرادى كه منكر
آيات ما مىشوند ،بر ما پوشيده نيستند .آيا كسىكه روز قيامت در آتش افكنده
مىشود بهتر است يا كسىكه در آن روز با امنيت خاطر پيش ما مىآيد؟ هر كارى
مىخواهيد بكنيد ،چون خدا كارهايى را كه مىكنيد مىبيند (۴۰).افرادى كه وقتى
قرآن براى آنها آمد منكر آن شدند )اهل آتش جهنم هستند( ،قرآن كتابى است
ارجمند و پرارزش (۴۱).چيزى كه آن را باطل كند در زمان حال و آينده براى آن
نمىآيد ،نزول آن از طرف حكيم ستوده است (۴۲).درباره تو همان حرفى را مىزنند
كه درباره پيغمبران قبل از تو مىزدند .خداوند تو ،هم آمرزنده و هم صاحب عذاب

دردناكى است (۴۳).اگر قرآن را به زبانى غير از زبان عربى )براى عربها( نازل
مىكرديم مىگفتند :چرا آيات آن به وضوح بيان نشده؟ آيا براى عربها به زبان
غير عربى صحبت مىكنند؟ بگو :قرآن براى افراد باايمان هدايت و شفاست ،و گوش
آنان كه ايمان نمىآورند سنگين است و بصيرتى به آن ندارند .مثل اينكه آنها را
از راه دور صدا مىزنند (۴۴).به موسى تورات داديم ،ولى مردم درباره آن اختلف
نظر پيدا كردند .اگر سخن خداوندت كه قبل گفته بود نبود ،بين آنها حكم شده
بود .آنها درباره آن دچار شك هستند (۴۵).هر كس كار درست بكند به نفع خودش
است ،و هر كس كار بد بكند به ضرر خودش .خداوند تو به بندگانش ظلم نمىكند).
(۴۶
علم زمان وقوع قيامت فقط اختصاص به خدا دارد ،هر ميوهاى كه از غلفش
)شكوفهاش( در مىآيد ،و هر مادهاى كه حامله مىشود و وضع حمل مىكند ،خدا
مىداند .روزى كه صدا مىزند و به آنها مىگويد :شريكهايى كه براى من تصور
مىكرديد كجا هستند؟ مىگويند :به تو اعلم كرديم که شاهدى از ما كه آنها را
ديده باشد وجود ندارد (۴۷).و كسانى را كه قبل به كمك مىخواندند پيدا
نمىكنند ،و مىفهمند كه راه فرارى ندارند (۴۸).انسان از دعاى خير خسته
نمىشود ،ولی اگر آسيبى به او برسد ،مايوس و نااميد مىشود (۴۹).اگر پس از
ناراحتىاى كه به او رسيده رحمتى از خودمان به او بچشانيم ،مىگويد :اين
بهخاطر خودم است و فكر نمىكنم كه قيامت بر پا شود و اگر مرا پيش خداوندم
برگردانند پيش او پاداش بهترى دارم .حتما افراد بىايمان را از كارهايى كه
مىكردند خبردار مىكنيم ،و عذاب سختى به آنها مىچشانيم (۵۰).وقتى به انسان
نعمتى بدهيم ،از ما رو برمىگرداند و خود را كنار مىكشد ،و وقتى آسيبى به او
برسد به دعايى طولنى مىپردازد (۵۱).بگو :چه نظرى داريد ،اگر قرآن از جانب
خدا باشد و شما آن را قبول نكرده باشيد ،چه كسى گمراهتر از كسى است كه )با
آن( در مخالفت شديد باشد؟) (۵۲نشانههاى خودمان را در جهان و در وجود خودشان
به آنها نشان مىدهيم تا براى آنها روشن شود كه خدا حق است .آيا كافى نيست كه
خداوندت شاهد هر چيزى است؟) (۵۳بدانيد آنها درباره ديدار خداوندشان دچار شك
هستند .بدانيد كه خدا به هر چيزى احاطه دارد(۵۴).

سوره شورى )(۴۲
مكى و شامل پنجاه و سه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
حم (۱).عسق (۲).به اين ترتيب خداوند تواناى حكيم به تو و كسانىكه قبل از تو
بودند وحى مىكند (۳).هر چه در آسمانها و زمين است مال اوست و )فقط( او
بلندمرتبه و بزرگ است (۴).نزديك است آسمانها از بالى هم شكافته شوند و
فرشتگان با ستايش ،خداوندشان را بزرگ مىشمارند و براى كسانىكه در زمين هستند
طلب آمرزش مىكنند .بدانيد كه خدا آمرزنده و مهربان است (۵).و خدا مراقب كار
كسانى است كه غير از او ياورانى براى خود گرفتند ،تو وكيل آنها نيستى(۶).
قرآن عربى را اينطور به تو وحى كرديم تا اهالى مكه و اطراف آن را از عواقب
كارشان و از )عذاب( روزى كه مردم جمع مىشوند ،و هيچ شكى در آن نيست،
بترسانى .عدهاى در بهشت خواهند بود و عدهاى در آتش جهنم (۷).اگر خدا مىخواست
آنها را يك امت مىساخت ،ولى هر كه را بخواهد داخل رحمتش مىكند و كسانىكه ظلم
مىكنند يار و ياورى ندارند (۸).آيا مددكارانى غير از خدا براى خود گرفتند؟
در صورتى كه مددكار واقعى خداست .اوست كه مردهها را زنده مىكند و قادر به هر
كارى است (۹).درباره هر چيز كه در آن اختلف داشتيد ،حكم آن با خدا است.
خداوند من چنين خدايى است ،بر او توكل كردهام و به او رو مىآورم(۱۰).
آفريننده آسمانها و زمين است .از جنس خودتان براى شما همسر ،و براى
چهارپايان جفتهايى آفريد .به اين وسيله شما را در زمين زياد مىكند .هيچ چيز
مثل او نيست ،و او شنوا و بينا است (۱۱).خزانههاى آسمانها و زمين مال او
است .روزى را براى هر كسىكه بخواهد زياد يا كم مىنمايد .او هر چيزى را
مىداند (۱۲).براى شما از دين همان چيزى را قانونگذارى كرد كه نوح را به آن
سفارش كرد ،و همان چيزى است كه به تو وحى كرديم ،و همان چيزى است كه ابراهيم
و موسى و عيسى را به آن سفارش كرديم ،كه دين )دستورهاى خدا( را اجرا كنيد و

در آن تفرقه نداشته باشيد .اين چيزى كه مشركين را به آن دعوت مىكنى برايشان
سخت است )نمىتوانند دست از تفرقههايشان بردارند( .خدا هر كس را كه بخواهد
براى خود انتخاب مىكند و هر كس را كه به سوى او برگردد هدايت مىنمايد(۱۳).
آنها فقط بعد از اينكه حقيقت را دانستند از روى حسادت نسبت به هم دچار تفرقه
شدند .اگر خداوندت قبل تا مدت معينى مهلت نداده بود ،مسلما درباره آنها حكم
شده بود .كسانىكه بعد از آنها وارث كتاب شدند ،درباره آن دچار شك هستند(۱۴).
تو مردم را به آن )اجراى دين و تفرقه نداشتن( دعوت كن و همانطور كه به تو
دستور داده شده در اينكار استقامت داشته باش ،و از دلخواه آنان پيروى مكن و
بگو :من به هر كتابى كه خدا نازل كرده ايمان دارم و به من دستور داده شده كه
بين شما به عدالت عمل كنم .صاحباختيار ما و صاحباختيار شما خداست .كارهاى ما
مال ما و كارهاى شما مال شماست .بحثى بين ما نيست .خدا ما را جمع مىكند و
بازگشت ما پيش اوست(۱۵).
افرادى كه بعد از اينكه دعوت خدا را پذيرفتند درباره او بحث مىكنند،
دليلهاى آنها پيش خداوندشان باطل است و مورد غضب خدا هستند و عذاب شديدى
دارند (۱۶).خداست كه كتاب و وسيله سنجش )قانون( را به حق نازل كرد .از كجا
مىدانى شايد قيامت نزديك باشد (۱۷).افرادى كه به قيامت ايمان ندارند ،آمدن
آن را به تعجيل مىخواهند )كه هر چه زودتر بيايد( ،و كسانىكه ايمان دارند از
آن مىترسند و مىدانند كه قيامت حق است .بدانيد كسانىكه درباره قيامت شك
دارند و جدل مىكنند در گمراهى شديدى هستند (۱۸).خدا به بندگانش لطف دارد .به
هر كسىكه بخواهد روزى مىدهد ،و خدا قوى و تواناست (۱۹).كسىكه پاداش آخرت را
بخواهد پاداشش را اضافه مىكنيم و كسىكه )فقط( پاداش دنيوى را بخواهد مقدارى
از آن را به او مىدهيم ولى در آخرت نصيبى ندارد (۲۰).آيا شريكانى براى خدا
دارند كه قسمتى از دين را براى آنها قانونگذارى كنند كه خدا اجازه آن را
نداده؟ اگر سخن قطعى خدا نبود بين آنها حكم شده بود .كسانىكه ظلم مىكنند
عذاب پردردى دارند (۲۱).افراد ظالم را مىبينى كه بخاطر كارهايى كه كردهاند
مىترسند ،و عذاب بر آنها واقع مىشود و افرادى كه ايمان آوردند و كار درست
كردند در باغهاى بهشت هر چه بخواهند پيش خداوندشان دارند ،اين لطف بزرگى
است(۲۲).
اين چيزى است كه خدا به بندگانش كه ايمان دارند و عمل صالح )درست و شايسته(
كردهاند مژده مىدهد .بگو :من براى راهنمايىكردنتان از شما مزدى غير از دوستى
خويشاوندان )يا تقرب به خدا( نمىخواهم .هر كس كار خوبى بكند نيكى او را
اضافه مىكنيم ،چون خدا آمرزنده و قدرشناس است (۲۳).آيا مىگويند كه پيغمبر
حرفهاى دروغى را به خدا افترا زده؟ اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر مىزند .خدا
با كلمات خودش باطل را نابود و حق را ثابت مىكند چون او آنچه را كه در
سينهها است به خوبى مىداند (۲۴).اوست كه توبه بندگانش را مىپذيرد و گناهان
را عفو مىكند و كارهايى را كه مىكنيد مىداند (۲۵).و دعاى افرادى را كه ايمان
داشتند و كار درست كردند را اجابت مىكند و از فضل خودش به آنها زيادتر
مىدهد ،در صورتى كه افراد بىايمان عذاب شديدى دارند (۲۶).اگر خدا روزى را
براى بندگانش زياد كند ،حتما در زمين ظلم مىكنند ،ولى روزى را به قدرى كه
مىخواهد مىدهد .او از طبيعت بندگانش آگاه و به آن بينا است (۲۷).اوست كه
باران را پس از آنكه مردم نااميد شدند مىفرستد و رحمتش را منتشر مىكند.
)فقط( او يارىكننده و ستوده است (۲۸).يكى از نشانههاى خدا خلقت آسمانها و
زمين و حيواناتى است كه در آن پراكنده اند ،او هر وقت که بخواهد به جمعآورى
همه آنها توانا است (۲۹).هر مصيبتى كه به شما مىرسد به سبب كارهايى است كه
خودتان كردهايد ،و خدا بسيارى از كارهاى شما را مىبخشد (۳۰).شما نمىتوانيد
خدا را در زمين عاجز كنيد .و غير از خدا هيچ يار و ياورى براى شما وجود
ندارد(۳۱).
يكى از آياتش كشتىهاى مثل كوه هستند كه در دريا روانند (۳۲).اگر خدا بخواهد
باد را از حركت باز مىدارد تا آنها روى دريا بىحركت بمانند .در اينكار آياتى
براى صبوران سپاسگزار وجود دارد (۳۳).يا آنها را به سبب كارهايى كه كردهاند
غرق مىكند .خدا از بسيارى از كارها گذشت مىكند (۳۴).افرادى كه در مورد آيات
ما بگومگو مىكنند ،بدانند كه راه گريزى برايشان نيست (۳۵).آنچه به شما داده

شده وسيله زندگى دنياست ،و آنچه پيش خداست براى مؤمنانى كه به خدايشان توكل
مى كنند بهتر و ماندنىتر است (۳۶).مؤمنانى كه از گناهان بزرگ و كارهاى زشت
اجتناب مىكنند و وقتى عصبانى شدند گذشت مىكنند (۳۷).افرادى كه دعوت
خداوندشان را اجابت كردند و نماز را به پا داشتند و كارشان را با مشورت بين
خودشان انجام مىدهند و از آنچه روزى آنها كردهايم انفاق مىكنند (۳۸).كسانىكه
وقتى ظلمى به آنها شد انتقام مىگيرند) ،بدانند كه( جزاى بدى ،بدى مثل آن
است ،اما كسىكه گذشت كند و كار را اصلح كند پاداشش با خداست ،چون خدا كسانى
را كه ظلم مىكنند دوست ندارد ۳۹).و  (۴۰بر كسانىكه مورد ظلم قرار گرفتند و
انتقام گرفتند ايرادى نيست (۴۱).كسانى بايد ملمت شوند كه به مردم ظلم مىكنند
و در زمين به ناحق تجاوز مىكنند ،آنها عذاب پردردى دارند (۴۲).مسلما كسىكه
صبور باشد و گناه ديگران را ببخشد ،كارش از كارهايى است كه ارادهاى قوى لزم
دارد (۴۳).كسى را كه خدا گمراه كند برايش ياورى نيست ،و ستمکاران را در وقتی
که عذاب را مى بينند مى بينى كه مىگويند :آيا راهى براى بازگشت ما هست؟)(۴۴
آنها را در حالىكه به جهنم عرضه مىشوند مىبينى كه با ذلت سر تسليم فرود
آوردهاند و از گوشه چشم نگاه مىكنند .افراد باايمان مىگويند :ضرر كنندگان
افرادى هستند كه خودشان و خانوادهشان را در روز قيامت دچار ضرر و عذاب ابدى
جهنم كردهاند .بدانيد كسانىكه ظلم مىكنند به عذاب ابدى گرفتارند (۴۵).غير از
خدا ياورانى ندارند كه به آنها كمك كنند .كسى را كه خدا گمراه كند ،هيچ راهى
براى او وجود ندارد (۴۶).قبل از اينكه روزى بيايد كه از جانب خدا راه
بازگشتى براى آن وجود ندارد ،دعوت خداوندتان را اجابت كنيد .آن روز هيچ
پناهگاهى براى شما وجود ندارد و نمىتوانيد انكارى بكنيد (۴۷).اگر قبول
نكردند ،ما تو را براى حفاظت از افراد نفرستادهايم .وظيفه تو فقط رساندن
پيام است .و وقتى ما از طرف خودمان رحمتى به انسان بچشانيم بهخاطر آن شاد
مىشود ،و اگر به علت كارهايى كه كرده مصيبتى به او برسد ناسپاسى مىكند ،چون
انسان طبيعتا ناسپاس است (۴۸).فرمانروايى آسمانها و زمين مال خدا است .هر چه
را بخواهد مىآفريند ،به هر كسىكه بخواهد فرزند دختر مىدهد ،و به كسىكه
بخواهد پسر مىدهد (۴۹).يا پسر و دختر را با هم مىدهد ،و كسى را كه بخواهد
نازا مىكند ،چون او دانا و توانا است (۵۰).خدا با هيچ بشرى صحبت نمىكند مگر
به صورت وحى ،يا از پشت مانعى ،يا فرشتهاى مىفرستد كه آنچه بخواهد با اجازه
خدا به او وحى كند .چون خدا بلندمرتبه و حكيم است(۵۱).
به اين ترتيب به فرمان خودمان روحى به تو وحى كرديم .تو نمىدانستى كتاب و
ايمان چيست ،ولى ما قرآن را نورى )وسيله هدايت( قرار داديم و هر كس از
بندگانمان را كه بخواهيم بهوسيله آن هدايت مىكنيم .البته تو مردم را به راه
راست هدايت مىكنى (۵۲).به راه خدا كه تمام چيزهايى كه در آسمانها و زمين است
مال اوست .بدانيد كه كارها به سوى خدا برمىگردد(۵۳).

سوره زخرف )(۴۳
مكى و شامل هشتاد و نه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
حم (۱).قسم به كتاب روشن )واضح( و روشنكننده (۲).ما آن را قرآنى به زبان
عربى )زبان عربها( قرار داديم تا در آن تعقل كنيد )درباره آيات آن فكر
كنيد( (۳).قرآن در كتاب اصلى پيش ماست و بلندمرتبه و حكمتآميز است (۴).آيا
بهخاطر اينكه شما مردمى اسرافكار )متجاوز( هستيد نزول قرآن را از شما دريغ
كنيم؟) (۵پيغمبران زيادى به ميان اقوام گذشته فرستاديم (۶).هيچ پيغمبرى براى
آنها نيامد مگر اينكه او را مسخره مىكردند (۷).ما افرادى را كه قدرت بيشترى
از اينها داشتند نابود كرديم .داستان آنها براى شما گفته شد (۸).اگر از آنها
بپرسى كه چه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟ حتما مىگويند :آنها را خداى
توانا و دانا آفريده (۹).خدايى كه زمين را محل آسايش شما قرار داده و در آن
راههايى بوجود آورده تا راه را بشناسيد(۱۰).

خدايى كه از آسمان باران را به اندازه فرستاد ،و بهوسيله آن زمين مرده را
زنده كرديم .شما هم همينطور زنده و خارج مىشويد (۱۱).خدايى كه انواع موجودات
را آفريده و از كشتى و حيوانات وسيله سوارى براى شما بوجود آورده (۱۲).تا بر
پشت آنها قرار گيريد .پس وقتى روى آنها قرار گرفتيد ،نعمت خداوندتان را
يادآورى كنيد و بگوييد خدايى كه اينها را مسخر ما كرد والست وگرنه ما
توانايى رام كردن آنها را نداشتيم (۱۳).ما پيش خداوندمان برمىگرديم(۱۴).
براى خدا از ميان بندگانش فرزندى قرار دادند ،واقعا انسان آشكارا قدرنشناس
است (۱۵).آيا خدا از بين مخلوقات خود دختران را براى خود انتخاب كرد و پسران
را براى شما؟) (۱۶در صورتى كه وقتى به يكى از آنها مژده دخترى مثل همان چيزى
كه براى خداوند رحمان قرار دادهاند داده شود ،صورتش از شدت عصبانيت سياه
مىشود و جلوى عصبانيت خود را مىگيرد (۱۷).آيا كسى را كه در زيورها بزرگ
مىشود و در بحث زبان گويايى ندارد براى خدا قرار دادهايد؟) (۱۸فرشتگان را،
كه بندگان خداوند بخشنده هستند ،دختر تصور كردند ،آيا آنها شاهد آفريدهشدن
فرشتگان بودهاند؟! شهادت آنها نوشته مىشود و مورد بازخواست قرار مىگيرند).
 (۱۹گفتند:اگر خداوند رحمان مىخواست ما آنها را بندگى نمىكرديم .آنها علمى
به اين مطلب ندارند ،آنها فقط حدس مىزنند (۲۰).آيا قبل در اين مورد كتابى به
آنها داديم و آنها به آن استناد مىكنند؟! ) (۲۱نه ،بلكه گفتند :ما پدرانمان
را بر روشى يافتيم و بر اثر آنها هدايت شدهايم(۲۲).
ما قبل از تو در هيچ شهرى هشداردهندهاى نفرستاديم مگر اينكه متنعمان
)ثروتمندان( آن گفتندکه ما پدرانمان را بر روشى )طريقه و آيينى( يافتيم و به
روش آنها اقتدا مىكنيم (۲۳).پيغمبرشان به آنها گفت :اگر چه من راهى درستتر
از راهى كه پدرانتان را بر آن يافتيد آورده باشم؟ گفتند :ما رسالتى را كه
شما براى آن فرستاده شدهايد قبول نداريم (۲۴).درنتيجه ما از آنها انتقام
گرفتيم .لذا نگاهكن عاقبت افرادى كه رسالت پيغمبران را انكار مىكردند چه
بود (۲۵).هنگامى را يادآورى كن كه ابراهيم به پدرش و قومش گفت من از آنچه
عبادت مىكنيد بيزار و بركنارم (۲۶).غير از خدايى كه مرا آفريده .او مرا
هدايت خواهد كرد (۲۷).اين سخن را در نسل خود باقى گذاشت شايد به راه خدا
برگردند (۲۸).به هر حال اينها و پدرانشان را بهرهمند ساختم تا وقتى كه حق و
رسولى روشنگر براى آنها آمد (۲۹).وقتى حق براى آنها آمد گفتند :اين جادو است
و ما آن را قبول نداريم (۳۰).گفتند :چرا اين قرآن بر مردى بزرگ از اين دو
شهر نازل نشده؟) (۳۱آيا آنها رحمت خداوند تو را قسمت مىكنند؟ حتى در زندگى
دنيا ،ما روزى آنها را قسمت كردهايم .بعضى را به درجات بر بعضى برترى
دادهايم تا بعضى از آنها بعضى را به خدمت خود بگيرند .رحمت خداوند تو بهتر
از چيزهايى است كه جمع مىكنند (۳۲).اگر بهخاطر اين نبود كه مردم امت واحدى
مىشدند ،براى خانه كسانىكه منكر خداوند بخشنده مىشوند سقفها و نردبانهاى
نقرهاى كه از آن بال روند قرار مىداديم(۳۳).
و براى خانههايشان درهايى و تختهايى كه بر آن تكيه بزنند قرار مىداديم(۳۴).
و زينتهايى در دسترس آنها قرار مىداديم .تمام اين چيزها وسيله زندگى دنياست،
در صورتى كه آخرت پيش خداوند تو براى افراد پرهيزکار است (۳۵).هر كس از ياد
خداوند رحمان غافل باشد ،شيطانى را بر او مىگماريم تا همنشين او باشد (۳۶).و
شيطانها آنها را از راه درست باز مىدارند و آنها خيال مىكنند راهشان درست
است (۳۷).تا وقتى كه پيش ما بيايد)،انوقت به شيطان( بگويد كه اى كاش بين من
و تو فاصله مشرق تا مغرب بود ،تو بد همنشينى بودى (۳۸).وقتى كه ظلم كرديد
اين تاسف براى شما فايدهاى ندارد ،امروز شما در عذاب شريك هم هستيد) (۳۹).اى
پيغمبر (،آيا تو مىتوانى به گوش آدم كر حرفى فرو كنى ،و يا كور را با اشاره
و كسى را كه در گمراهى كامل آشكارى است هدايت كنى؟! ) (۴۰اگر تو را از دنيا
ببريم ،خودمان از آنها انتقام مىگيريم (۴۱).يا عذابى را كه به آنها وعده
دادهايم به تو نشان مىدهيم ،ما بر آنها تسلط داريم (۴۲).پس به آنچه به تو
وحى مىشود بچسب ،چون بر راه راست قرار دارى (۴۳).قرآن تذكرى براى تو و قومت
مىباشد و شما درباره آن بازخواست خواهيد شد (۴۴).درباره پيغمبرانى كه قبل از
تو فرستاديم بپرس كه آيا غير از خداوند بخشنده معبودهايى براى آنها قرار
داديم كه بنده آنها باشند؟) (۴۵موسى را با معجزات خودمان پيش فرعون و سران
كشورش فرستاديم .موسى به آنها گفت كه من فرستاده )خداوند( صاحباختيار همه

مردم جهان هستم (۴۶).چون موسى معجزات ما را براى آنها آورد همه به آن
خنديدند(۴۷).
هيچ معجزهاى به آنها نشان ندانيم مگر اينكه از معجزه قبلى آن بزرگتر بود و
آنها را دچار عذاب كرديم شايد از راه غلط خود برگردند (۴۸).گفتند :اى
جادوگر ،خداوندت را مطابق عهدى كه با تو بسته بخوان ،ما راه صحيح را
شناختهايم (۴۹).ولى چون عذاب را از آنها برطرف كرديم ،پيمان خود را شكستند).
 (۵۰فرعون در ميان قومش ندا داد و گفت :اى قوم من ،آيا فرمانروايى مصر و اين
نهرها كه زير پاى من روان است مال من نيست؟ آيا نمىبينيد؟) (۵۱من بهترم يا
اين آدم خوار و ذليل كه نمىتواند درست حرف بزند؟) (۵۲چرا دستبندهاى طليى به
او داده نشده يا چرا عدهاى از فرشتگان همراه او نيستند؟) (۵۳پس قومش را
تحقير كرد ،آنها هم از او اطاعت كردند .آنها افرادى بودند كه از خدا اطاعت
نمىكردند (۵۴).چون باعث تاسف ما شدند از آنها انتقام گرفتيم و تمام آنها را
غرق كرديم (۵۵).و آنها را در رديف گذشتگان و عبرتى براى آيندگان ساختيم(۵۶).
چون پسر مريم )عيسى( مثال زده شد ،قوم تو از قبول آن خوددارى كردند و سر و
صدا راه انداختند (۵۷).و گفتند :آيا خدايان ما بهترند يا او؟ آنها اين مثل
را فقط براى جدال با تو زدند .آنها افرادى ستيزهجو هستند (۵۸).عيسى پسر مريم
فقط بندهاى بود كه به او احسان كرديم و او را نمونهاى )عبرتى( براى
بنىاسرائيل قرار داديم (۵۹).اگر مىخواستيم عدهاى از شما را در زمين فرشتگانى
مىساختيم كه جانشين شما باشند(۶۰).
آن علمتى براى روز قيامت است ،پس در مورد آن شك نداشته باشيد و از من پيروى
كنيد .راه راست اين است (۶۱).شيطان مانع شما نشود ،چون او بطور آشكار دشمن
شما است (۶۲).وقتى عيسى معجزات روشنى آورد ،گفت :براى شما حكمت آوردهام تا
قسمتى از چيزهايى را كه درباره آن اختلفنظر داشتيد براى شما روشن كنم ،پس از
خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد (۶۳).صاحباختيار من و صاحباختيار شما فقط
خداست ،پس بندگى او را بكنيد )هيچكس را غير از خدا ارباب و سرور خود قرار
ندهيد( .راه راست اين است (۶۴).درنتيجه دستجات با هم اختلف پيدا كردند .واى
بر كسانىكه ظلم مىكنند از عذاب روز پردرد (۶۵).آيا غير از اين انتظاردارندکه
قيامت ناگهانى و در حالىكه آنها متوجه نيستند سراغ آنها بيايد؟) (۶۶در آن
روز بعضى از دوستان با بعضى دشمن مىشوند ،بهجز افراد پرهيزکار (۶۷).اى
بندگان من ،امروز شما ترس و غصهاى نداريد (۶۸).كسانىكه به آيات ما ايمان
آوردند و مسلمان )فقط تسليم دستورهاى خدا( بودند (۶۹).شما با همسرانتان با
خوشحالى وارد بهشت شويد (۷۰).بشقابها و كوزههاى طليى براى آنها دور
مىگردانند و هر چه دل بخواهد و چشم از آن لذت ببرد در آن هست و شما هميشه در
آن خواهيد بود (۷۱).اين بهشتى است كه به علت كارهاى درستى كه كرديد مال شما
مىشود (۷۲).در آن ميوههاى زيادى براى شما وجود دارد كه از آن مىخوريد(۷۳).
افراد گناهكار هميشه در عذاب جهنم خواهند بود (۷۴).عذابشان كم نمىشود و
بدون اميد در آن خواهند بود (۷۵).ما به آنها ظلم نكرديم ،ولى آنها خودشان
ظلم مىكردند (۷۶).و صدا مىزنندکه اى مالك جهنم ،بگو خداى تو به ما مرگ بدهد.
به آنها گفته مىشود شما ماندنى هستيد (۷۷).ما حق را برايتان آورديم ولى
بيشتر شما از حق خوشتان نمىآيد (۷۸).يا در كارشان اصرار ورزيدند ،ما هم در
كار خود اصرار داريم (۷۹).يا خيال مىكنند ما فكر آنها و حرفهاى درگوشي شان
را نمىشنويم؟ آرى مىشنويم و فرستادگان ما پيش آنها هستند و آن را مىنويسند).
 (۸۰بگو :اگر خداودند رحمان فرزندى داشت ،من اولين كسى بودم كه بنده او
مىشدم (۸۱).خداوند آسمانها و زمين و عرش از اين حرفهايى كه مىزنند پاک است).
 (۸۲آنها را بگذار كه شوخى و مسخرهبازى كنند تا روزى كه به آنها وعده داده
شده ببينند (۸۳).خدا در آسمان و در زمين معبود است و او حكيم داناست(۸۴).
خدايى كه فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست مال اوست از اين
نسبتها پاك است .علم روز قيامت پيش اوست و پيش او برگردانده مىشويد(۸۵).
كسانى را كه به غير از او مىخوانند و از آنها كمك مىخواهند مالك شفاعتى
نيستند ،مگر كسانىكه به حق شهادت بدهند و آنها حقيقت را مىدانند (۸۶).اگر از
آنها بپرسى كه چه كسى آنها را آفريده؟ حتما مىگويند خدا .پس چرا به راه غلط
مىروند؟)) (۸۷پيغمبر( گفت :خداوندا ،اين مردم ايمان نمىآورند) (۸۸).خدا

گفت (:از آنها بگذر و به آنها بگو به سلمت ،نتيجه كار خود را خواهند دانست).
(۸۹

سوره دخان )(۴۴
مكى و شامل پنجاه و نه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
حم (۱).قسم به كتاب روشن )واضح( و روشنكننده (۲).ما قرآن را در شبى مبارك
نازل كرديم .ما هشداردهنده بودهايم (۳).در آن شب هر فرمان با حكمتى بيان و
روشن مىشود (۴).فرمانى از طرف ما ،كه ما فرستنده آن بودهايم (۵).رحمتى از
خداوندت است ،چون او شنونده دانا است (۶).اگر يقين داريد ،مىدانيد كه او
خداوند آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست مىباشد (۷).معبودى )كسىكه در مقابل
او احساس يا ابراز كوچكى كنيد و از دستورهايش بدون چون و چرا پيروى كنيد(
غير از او كه زنده مىكند و مىميراند نيست .صاحباختيار شما و صاحباختيار
اجداد شماست (۸).ولی آنها در حال شك و ترديد سرگرم بازى هستند (۹).انتظار
روزى را بكش كه آسمان دود آشكارى را بياورد (۱۰)،كه مردم را دربر گيرد .اين
عذاب پردردى است (۱۱).خداوندا ،عذاب را از ما برطرف كن ،ما افراد باايمانى
هستيم (۱۲).از كجا و كى آنها توجه خواهند داشت ،در صورتى كه پيغمبرى
روشنكننده براى آنها آمد (۱۳).بعد از او رو برگرداندند و گفتند :اين حرفها
را به او ياد دادهاند ،او ديوانه است (۱۴).ما اندكى عذاب را برطرف مىكنيم،
شما باز به كفر برمىگرديد (۱۵).روزى كه با قدرت آنها را به سختى مجازات
مىكنيم .ما انتقام مىگيريم (۱۶).قبل قوم فرعون را امتحان كرديم و پيغمبر
بزرگوارى براى آنها آمد (۱۷).گفت كه بندگان خدا را به من برگردانيد ،من
پيغمبر امينى براى شما هستم(۱۸).
و خود را بالتر از خدا ندانيد ،من دليل روشنى براى شما آوردهام (۱۹).من از
اينكه مرا سنگسار كنيد به خداى خودم و خداى شما پناه مىبرم (۲۰).اگر حرفهاى
مرا قبول نمىكنيد ،از من كنارهگيرى كنيد (۲۱).لذا موسى خداوندش را خواند و
گفت :اينها افراد گناهكارى هستند) (۲۲).خداوند به اوگفت (:بندگان مرا شبانه
حركت بده چون شما را تعقيب مىكنند (۲۳)،دريا را آرام پشت سر بگذار ،آنها
لشكرى هستند كه غرق مىشوند (۲۴).چه باغها و چشمهها و چه مزارع و خانههاى
خوبى و چه نازو نعمتى كه در آن مسرور بودند ،از خود به جا گذاشتند ۲۵).تا
 (۲۷به اين ترتيب ما آنها را به افراد ديگرى واگذاشتيم (۲۸).آسمان و زمين
بهخاطر آنها اشك نريخت و به آنها مهلتى داده نشد (۲۹).و بنىاسرائيل را از
عذاب خواركننده فرعون ،كه برترىطلب و متجاوز بود ،نجات داديم ۳۰).و  (۳۱و
آنها را از روى علم بر جهانيان ترجيح داديم (۳۲).به آنها آياتى داديم كه در
آن امتحان واضحى بود (۳۳).اينها مىگويند :مرگ ما فقط همين مرگ اوليه دنيايى
است و ما زنده نخواهيم شد ۳۴)،و  (۳۵اگر راست مىگوييد پدران ما را بياوريد).
 (۳۶آيا آنها بهترند يا قوم تبع )يمنىها( و افرادى كه قبل از آنها بودند؟ ما
آنها را هلك كرديم ،چون گناهكار بودند (۳۷).ما آسمانها و زمين و آنچه بين
آنها است را به بازى نيافريدهايم (۳۸).ما آنها را به حق آفريديم ولى بيشتر
آنها نمىدانند(۳۹).
وعدهگاه همه آنها روز قيامت است (۴۰).روزى كه هيچ دوستى براى دوستش كارى
نمىكند و يارى هم نخواهند شد (۴۱).مگر كسىكه خدا به او رحم كرده باشد ،چون
او توانا و مهربان است (۴۲).درخت زقوم غذاى آدم گناهكار است ۴۳).و  (۴۴مثل
مس گداخته در شكمها مىجوشد ،مثل جوشيدن آب جوش ۴۵).و  (۴۶او را بگيريد و با
خوارى به ميان جهنم بكشيد (۴۷).بعد روى سرش آب جوش بريزيد (۴۸).بچش ،تو خود
را توانا و بزرگوار حساب مىكردى (۴۹).اين همان چيزى است كه به آن شك داشتيد.
) (۵۰افراد پرهيزکار در جاى امنى در بهشتها و كنار چشمهها هستند ۵۱).و (۵۲
لباس حرير نازك و كلفت مىپوشند و در مقابل هم مىنشينند (۵۳).همينطور است ،و
آنها را همسر حوران چشم درشت مىكنيم (۵۴).با خيال راحت هر ميوهاى را كه
بخواهند در دسترسشان است (۵۵).طعم مرگ را ،غير از مرگ دنيايى ،نمىچشند و خدا
آنها را از عذاب جهنم حفظ كرده (۵۶).اين توفيقى از خداوند تو است .اين
موفقيت بزرگى است (۵۷).ما قرآن را به زبان تو آسان كرديم شايد متوجه شوند).
 (۵۸منتظر باش آنها هم منتظر هستند(۵۹).

سوره جاثيه )(۴۵
مكى و شامل سى و هفت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
حم (۱).نزول قرآن از طرف خداوند توانا و حكيم است (۲).در آسمانها و زمين
نشانههايى براى افراد باايمان مىباشد (۳).و در خلقت شما و حيوانات پراكنده
در زمين نشانههايى براى اهل يقين مىباشد (۴).و در آمد و رفت شب و روز و
بارانى كه خدا از آسمان مىفرستد و با آن زمين را پس از مرگش زنده مىكند و در
گردش بادها نشانههايى براى عاقلن مىباشد (۵).اين آيات خداست كه به حق بر تو
مىخوانيم .بعد از سخن خدا و آياتش به چه سخنى ايمان مىآورند؟) (۶واى بر هر
تهمتزننده گناهكارى (۷).آيات خدا را كه براى او خوانده مىشود مىشنود ،بعد
متكبرانه اصرار مىورزد ،مثل اينكه اصل آن را نشنيده است ،او را به عذابى
دردناك بشارت بده (۸).وقتى چيزى از آيات ما را دانست ،آن را مسخره مىكند.
اين افراد عذاب خواركنندهاى دارند (۹).پشت سرشان جهنم است ،و كارهايى كه
كردهاند و مددكارانى كه جز خدا براى خود گرفتهاند ذرهاى برايشان فايده
ندارند و عذاب بزرگى دارند (۱۰).اين قرآن راهنماست )راه درست زندگى را به
انسانها نشان مىدهد( و كسانىكه منكر آيات خداوندشان مىشوند عذابى پردرد
دارند (۱۱).خداست كه دريا را مسخر شما كرد ،كه به فرمان او كشتىها در دريا
حركت كنند تا دنبال كسب معاش برويد .شايد سپاسگزارى كنيد (۱۲).و آنچه در
آسمانها و زمين است از طرف خودش مسخر شما كرده .در اين امر براى افرادى كه
فكر مىكنند عبرتهاست(۱۳).
به افراد باايمان بگو :از اشتباه افرادى كه اميد رسيدن روزهاى خدا را
ندارند چشمپوشى كنند تا خدا هر دستهاى را مطابق كارى كه مىكردند جزا بدهد).
 (۱۴هر كس كار درست بكند به نفع خودش است و هر كس كار بدى بكند به ضرر خودش
است و شما پيش خداوندتان برگردانده مىشويد (۱۵).به بنىاسرائيل كتاب و حكم و
نبوت داديم و غذاهاى پاك را روزى آنها كرديم و آنها را بر افراد جهان برترى
داديم (۱۶).و دليل روشنى از دين به آنها داديم .اختلف آنها پس از اينكه
حقيقت را دانستند فقط بهخاطر حسادت بين خودشان بود .خداوند تو روز قيامت در
مورد چيزهايى كه در آن اختلفنظر داشتند ميان آنها قضاوت مىكند (۱۷).بعد تو
را بر راه روشنى از دين قرار داديم .از آن پيروى كن و از دلخواه افرادى كه
علم ندارند پيروى نكن (۱۸).آنها هرگز نمىتوانند در مقابل خدا تو را بىنياز
كنند .بعضى از افرادى كه ظلم مىكنند پشتيبان بعضى هستند و خدا پشتيبان
پرهيزکاران است (۱۹).اين قرآن وسيله بينايى براى مردم و هدايت و رحمت براى
افرادى است كه يقين دارند (۲۰).آيا كسانىكه كار بد مىكنند خيال كردهاند كه
زندگى و مرگ آنها را با افرادى كه ايمان آورده و كار درست كردهاند مساوى
مىسازيم؟ بد قضاوتى مىكنند (۲۱).خدا آسمانها و زمين را به حق خلق كرد تا به
هر كسى مطابق كارى كه كرده جزا داده شود و به آنها ظلمى نخواهد شد(۲۲).
آيا كسىكه دلخواه خود را معبود خود ساخت و خدا او را با وجود علمى كه داشت
گمراه كرد و چشم و گوشش را بسته بود و پردهاى روى چشمش كشيده بود ،ديدى؟ چه
كسى بعد از خدا او را هدايت مىكند؟ آيا متوجه نمىشويد؟) (۲۳گفتند :فقط زندگى
دنيايى ما وجود دارد .مىميريم و زنده مىشويم و فقط روزگار ما را مىكشد .در
صورتى كه آنها علمى به اين حرفى كه مىزنند ندارند و فقط گمان مىكنند(۲۴).
وقتى آيات روشن ما بر آنها خوانده شود حرفشان فقط اين است كه بگويند :اگر
راست مىگوييد پدران ما را بياوريد (۲۵).بگو :خدا شما را زنده مىكند و بعد
مىميراند و بعد همگيتان را در روز قيامت ،كه شكى در آن نيست ،جمع مىكند ولى
بيشتر مردم اين حقيقت را نمىدانند (۲۶).فرمانروايى آسمانها و زمين متعلق به
خداست .روزى كه قيامت بر پا شود ،اهل باطل زيانكارند (۲۷).در آن روز هر
دستهاى را مىبينى كه به زانو درآمدهاند و هر دستهاى به كتاب خود خوانده
مىشوند .امروز جزاى كارهايى كه مىكرديد به شما داده مىشود (۲۸).اين كتاب
ماست كه به حق بر ضرر شما سخن مىگويد .ما كارهايى را كه مىكرديد مىنوشتيم).
 (۲۹خداوندشان كسانى را كه ايمان آوردند و كار درست كردند ،داخل رحمت خودش
مىكند .اين موفقيت آشكارى است (۳۰).و به كسانىكه قبول نكردند گفته مىشود:
آيا آيات من بر شما خوانده نمىشد؟ شما تكبر مىورزيديد و افراد گناهكارى

بوديد (۳۱).و وقتى به شما گفته مىشد كه وعده خدا درست است و در بودن قيامت
شكى نيست ،مىگفتيد :نمىفهميم قيامت چيست .ما فقط گمانى مىكنيم و يقين
نداريم(۳۲).
براى آنها كارهايى كه مىكردند معلوم شد ،و همان عذابى كه مورد تمسخر آنها
بود آنها را فرا گرفت (۳۳).به آنها گفته مىشود :ما امروز شما را فراموش
مىكنيم ،همانطور كه شما چنين روزى را فراموش كرديد .جاى شما آتش جهنم است و
كسىكه به شما كمك كند وجود ندارد (۳۴).اين كار بهخاطر اين است كه شما آيات
خداوند را به تمسخر گرفتيد و زندگى دنيا شما را فريب داد .پس امروز از جهنم
خارج نمىشود وعذرشان پذيرفته نمىشود (۳۵).ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به
خدا دارد كه صاحباختيار آسمانها و زمين و تمام افراد بشر است (۳۶).در
آسمانها و زمين ،بزرگى فقط اختصاص به او دارد و او توانا و حكيم است(۳۷).

سوره احقاف )(۴۶
مكى و شامل سى و پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
حم (۱).نزول قرآن از طرف خداوند توانا و حكيم است (۲).ما آسمانها و زمين و
آنچه را بين آنها است به حق و براى مدت معلومى آفريديم .ولى افراد بىايمان
از هشدارى كه به آنها داده مىشود روگردان هستند (۳).بگو :چيزهايى را كه غير
از خدا به كمك مىخوانيد به من نشان بدهيد كه چه چيزى را در زمين خلق
كردهاند؟ يا در خلقت آسمانها شريك خدا بودهاند.؟ اگر راست مىگوييد كتابى قبل
از اين يا اثرى از علم براى من بياوريد (۴).كيست گمراهتر از كسىكه غير از
خدا را به كمك مىخواند ،كه تا روز قيامت او را اجابت نمىكند و از دعاى آنها
نيز بىخبر است؟)(۵
و وقتى مردم در روز قيامت جمعآورى شوند ،دشمن آنها خواهند بود و منكر بندگى
آنها مىشوند (۶).وقتى آيات روشن ما براى آنها خوانده مىشود ،افراد بىايمان
درباره حقى كه براى آنها آمده مىگويند اين سحر آشكارى است (۷).يا مىگويند
خود او آنها را سر هم كرده .بگو :اگر من آنها را به هم بافته باشم شما در
مقابل خدا كارى براى من نمىتوانيد بكنيد .او حرفهايى را كه درباره آن مىزنيد
بهتر مىداند .خدا براى شهادت بين من و شما كافى است و او آمرزنده مهربان
است (۸).بگو :من اولين پيغمبر نيستم و نمىدانم با من و شما چه خواهد شد .من
فقط از آنچه به من وحى مىشود پيروى مىكنم و فقط آشكارا به شما هشدار مىدهم).
 (۹بگو :اگر قرآن از طرف خدا باشد و شما منكر آن شده باشيد چه مىگوييد؟ در
صورتى كه شاهدى از بنىاسرائيل به مثل آن شهادت داد و ايمان آورد ولى شما
تكبر ورزيديد .خدا افرادى را كه ظلم مىكنند هدايت نمىكند (۱۰).افراد بىايمان
به افراد باايمان گفتند :اگر خوب بود ،هيچكس بر ما در ايمان آوردن به آن
پيشدستى نمىكرد ،و وقتى بهوسيله آن هدايت نشدند ،مىگويند اين دروغى قديمى
است (۱۱).در صورتى كه قبل از قرآن كتاب موسى امام و رحمت بوده ،و اين كتابى
است تصديقكننده آن و به زبان عربى تا افرادى را كه ظلم مىكنند از عواقب
كارشان بترساند و براى افراد نيكوكار مژده باشد (۱۲).آنان كه گفتند
صاحباختيار )ارباب( ما خداست و بعد هم روى آن استقامت ورزيدند ،ترس و غصهاى
ندارند (۱۳).آنها اهل بهشت هستند و به پاداش كارهايى كه مىكردند هميشه در آن
خواهند بود(۱۴).
ما نيكىكردن به پدر و مادر را به انسان سفارش كرديم .مادرش به زحمت بار حمل
او را متحمل شد و با ناراحتى او را وضع حمل كرد و باردارى و شيردادن او سى
ماه طول كشيد ،تا وقتى كه به رشد رسيد و چهل ساله شد گفت :خداوندا مرا موفق
كن كه شكر نعمتى كه به من و پدر و مادرم دادى بنمايم و كار درستى كه مورد
رضايت تو باشد بكنم و فرزندان مرا صالح كن ،من به سوى تو برگشتهام و تسليم
حكم و نظر تو هستم (۱۵).چنين افرادى هستند كه بهترين اعمالى را كه انجام
مىدادند از آنها مىپذيريم و از گناهانشان مىگذريم و جزو افراد بهشتى هستند.
اين وعده درستى است كه به آنها داده شده است (۱۶).و كسىكه به پدر و مادرش

گفت :اف بر شما ،آيا به من وعده مىدهيد كه از گور بيرون آورده مىشوم؟ در
صورتى كه مردم قرنهاى قبل از من از دنيا رفتهاند .در حالىكه پدر و مادرش از
خدا كمك مىخواستند و مىگفتند واى بر تو ،ايمان بياور ،وعده خدا درست است و
او مىگفت اين حرفها افسانه گذشتگان است (۱۷).چنين افرادى هستند كه وعده عذاب
برای گروههاى جن و انسى كه قبل از دنيا رفتند درباره آنهاهم مقرر شد.
آنهاالبته زيانكارند (۱۸).هر يك درجاتى بهخاطر كارهايى كه كردهاند دارند تا
پاداش اعمالشان بطور كامل داده شود ،و ظلمى به آنها نمىشود (۱۹).روزى كه
افراد بىايمان به آتش جهنم عرضه مىشوند به آنها گفته مىشود شما لذتهاى خود
را در دنيا برديد و از آنها بهرهمند شديد .پس امروز به علت اينكه به ناحق در
زمين تكبر داشتيد و نافرمانى مىكرديد عذاب خواركنندهاى جزاى شماست(۲۰).
برادر قوم عاد را يادآورى كن ،وقتى كه در احقاف )ريگستانها( آنها را از
عواقب كارشان مىترساند ،در صورتى كه قبل از او و بعد از او هم بيمدهندگانى
آمده بودند .به آنها مىگفت که بندگى احدى غير از خدا را نكنيد .من از عذاب
روز بزرگ بر شما مىترسم (۲۱).به او گفتند :آيا آمدهاى كه ما را از خدايانمان
منصرف كنى؟ اگر راست مىگويى عذابى را كه به ما وعده مىدهى بر سر ما بياور).
 (۲۲گفت :علم آمدن آن فقط پيش خدا است ،من فقط رسالتى را كه به من داده شده
به شما ابلغ مىكنم ،ولى شما را افرادى نادان مىبينم (۲۳).چون عذاب را ديدند
كه به صورت ابرى به طرف سرزمين آنها مىآيد گفتند :اين ابرى است كه براى ما
باران مىبارد .گفت :اينطور نيست ،بلكه اين همان عذابى است كه براى آمدن آن
عجله داشتيد ،بادى است كه در آن عذاب دردناكى وجود دارد (۲۴).به فرمان
خداوندش هر چيزى را نابود مىكند ،طورى كه فقط بقاياى خانههايشان ديده مىشود.
ما گناهكاران را به اين طرز مجازات مىكنيم (۲۵).ما به آنها قدرتى داديم كه
به شما ندادهايم .به آنها گوش و چشم و عقل داده بوديم ولى وقتى منكر آيات
خدا شدند ،گوش و چشم و عقلشان براى آنها فايدهاى نداشت و عذابى كه آن را
مسخره مىكردند آنها را فرا گرفت (۲۶).ما شهرهاى اطراف شما را نابود كرديم و
آيات را براى آنها بيان كرديم شايد)از كار غلط خود( برگردند (۲۷).چرا
معبودهايى كه براى نزديكشدن به خدا درست كرده بودند آنها را يارى نكردند؟
بلكه پيدايشان هم نشد .اينها دروغ و افتراى آنها بود(۲۸).
وقتى را يادآورى كن كه عدهاى از جنيان را پيش تو فرستاديم كه قرآن را
بشنوند .چون حاضر شدند گفتند :ساكت باشيد .وقتى تمام شد پيش قومشان برگشتند
و آنها را از عواقب كارشان مىترساندند (۲۹).گفتند :اى قوم ما ،كتابى را
شنيديم كه پس از موسى نازل شده و مصدق كتابهاى قبلى است و به راه حق و راه
راست هدايت مىكند (۳۰).اى قوم ما ،دعوت كسى را كه به راه خدا دعوت مىكند
اجابت كنيد و به او ايمان بياوريد تا خدا گناهان شما را بيامرزد و شما را از
عذابى پردرد پناه دهد (۳۱).كسىكه دعوت كننده خدا را اجابت نكند نمىتواند خدا
را در زمين عاجز كند و اوليايى غير از خدا براى او وجود ندارند ،و آنها در
گمراهى واضحى هستند (۳۲).آيا متوجه نشدند خدايى كه بدون زحمتى آسمانها و
زمين را خلق كرد ،مىتواند مردگان را زنده كند؟ آرى خدا قادر به هر كارى است.
) (۳۳روزى كه افراد بىايمان به آتش جهنم عرضه مىشوند به آنها گفته مىشود آيا
اين حقيقت ندارد؟ مىگويند :آرى ،قسم به خداوندمان .خدا به آنها مىگويد :به
علت اينكه منكر آن مىشديد عذاب را بچشيد (۳۴).پس اى پيغمبر ،صبر داشته باش
همانطور كه پيغمبران با اراده صبر داشتند و براى عذاب آنها عجله نكن .آنها
وقتى عذاب ما را كه به آنها وعده داده شده ببينند ،مثل اين است كه فقط يك
ساعت از روز )در دنيا يادرخاک( ماندهاند ،اين ابلغى است .آيا كسى جز افراد
خلفكار هلك مىشود؟)(۳۵

سوره محمد )(۴۷
مدنى و شامل سى و هشت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
خدا كارهاى كسانى كه منكر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند بدون نتيجه
كرد (۱).و كسانىكه ايمان آوردند و كار درست كردند و به آنچه به محمد نازل شد
و حقيقت و از طرف خدايشان بود ايمان آوردند ،خدا گناهانشان را محو و وضعشان
را اصلح كرد (۲).اينكار به آن جهت است كه بىايمانها پيرو باطل بودند و

باايمانها پيرو حقى كه از جانب خدايشان بود .خدا اينطور براى مردم مثال
مىزند (۳).وقتى با كافرها )در جنگ( برخورديد گردنشان را بزنيد و وقتى كه
بسيارى از آنها را كشتيد بندها را محكم كنيد ،آنگاه يا منت گذاشته آزادشان
كنيد يا خونبها بگيريد تا جنگ تمام شود .اگر خدا مىخواست از آنها انتقام
مىگرفت ولى شما را با يكديگر امتحان مىكند .كسانىكه در راه خدا كشته شدند
خدا پاداششان را از بين نمىبرد (۴).آنها را هدايت و وضعشان را اصلح مىكند).
 (۵و به بهشتى كه برايشان تعريف كرده واردشان مىكند (۶).اى مؤمنين ،اگر خدا
را يارى كنيد خدا هم شما را يارى مىنمايد و قدمهايتان را ثابت مىكند (۷).بدا
به حال كافران ،خدا كارشان را بىنتيجه ساخت (۸).اين به آن جهت است كه از
آنچه خدا نازل كرد بدشان مىآمد درنتيجه خدا كارشان را بىنتيجه ساخت (۹).آيا
در زمين نگشتند تا ببينند عاقبت كسانىكه قبل از آنها بودند چه شد؟ خدا
هلكشان كرد .بىايمانها هم عاقبتى مثل آنها دارند (۱۰).اينكار به آن جهت است
كه خدا پشتيبان افراد باايمان است و افراد بىايمان پشتيبانى ندارند(۱۱).
خدا كسانى را كه ايمان داشته و كار درست كردهاند وارد بهشتهايى مىكند كه در
آن نهرها روان است .و افراد بىايمان در دنيا بهرهمند مىشوند و مثل حيوانات
مىخورند ولى آتش جهنم جاى آنها است (۱۲).شهرهاى بسيارى را كه نيرويشان بيشتر
از شهرى بود كه تو را از آن بيرون كردند ،هلك كرديم و كسى نبود كه كمكشان
كند (۱۳).آيا كسىكه دليل روشنى از خداوندش دارد مثل كسى است كه كار بدش براى
او زينت داده شده و از دلخواهش پيروى مىكند؟) (۱۴وصف بهشتى كه به افراد
پرهيزکار وعده داده شده اين است كه نهرهايى از آب زلل و از شيرى كه مزهاش
عوض نمىشود ،و نهرهايى از شرابى كه براى نوشندگان لذتآور است ،و نهرهايى از
عسل صافشده ،و هر نوع ميوهاى در آن بهشت وجود دارد و آمرزش خداوندشان را
دارند .آيا آنها مثل كسانى هستند كه هميشه در آتشند و آب جوش به آنها
خورانده مىشود كه رودههايشان را پاره مىكند؟) (۱۵عدهاى ظاهرا به تو گوش
مىدهند ولى وقتى از پيش تو مىروند به دانشمندان مىگويند كه او چه مىگفت.
آنها هستند كه خدا بر دلشان مهر زده و از دلخواه خود پيروى مىكنند (۱۶).خدا
هدايت هدايتشدگان را زياد مىكند و به آنها تسلط بر نفس مىدهد (۱۷).آيا
انتظارى جز اين دارند كه قيامت بطور ناگهانى سراغشان آيد؟ در صورتى كه
نشانههاى آن آمده است .وقتى آمد توجه آنها به دردشان نمىخورد) (۱۸).اى
پيغمبر( بدان كه معبودى غير از خدا نيست .براى گناهان خودت و مردان و زنان
باايمان طلب آمرزش كن .خدا آمدن و رفتن و جاى شما را مىداند(۱۹).
افراد باايمان مىگويند :چرا سورهاى نازل نشده؟ ولى وقتى سوره محكمى نازل شد
و در آن واجبشدن جنگ ذكر شد ،مىبينى افرادى كه در دلشان مرضى است ،مثل كسىكه
در اثر مرگ در حال بيهوشى فرو رفته باشد ،به تو نگاه مىكنند .اطاعت از حكم
خدا و گفتار نيك براى آنها سزاوارتر است .وقتى تصميم جنگ گرفته شد ،اگر به
خدا راست گفته باشند شركت در جنگ براى آنها بهتر است ۲۰).و  (۲۱آيا امكان
دارد كه اگر به حكومت رسيديد در زمين فساد كنيد و خويشاوندىها را قطع كنيد؟)
 (۲۲چنين افرادى را خدا لعنت كرده و آنها را كر كرده و چشمشان را كور ساخته.
) (۲۳آيا در آيات قرآن فكر نمىكنند ،يا بر دلهايشان قفل زده شده؟)(۲۴
كسانىكه بعد از اينكه راه صحيح براى آنها روشن شد به عقب و به كفر و شرك
برگشتند ،شيطان آنها را فريب داده و اسير آرزوها كرده (۲۵).اين وضع به علت
اين است كه آنها به افرادى كه از قرآنى كه خدا نازل كرده بدشان مىآيد گفتند
كه در بعضى از كارها از شما اطاعت خواهيم كرد .در صورتى كه خدا كارهاى
مخفيانه آنها را مىداند (۲۶).وقتى كه فرشتگان جان آنها را مىگيرند و به صورت
و پشت آنها مىزنند ،حالشان چطور است؟) (۲۷اين وضع به علت اين است كه آنها از
آنچه مورد خشم خداست پيروى كردند و از رضايت خدا خوششان نمىآمد .درنتيجه
خداوند كارهايشان را بىنتيجه ساخت (۲۸).آيا كسانىكه در دلشان مرضى است خيال
كردهاند كه خدا هرگز كينههايشان را آشكار نمىكند؟)(۲۹
اگر بخواهيم آنها را به تو نشان مىدهيم و آنها را حتما از سيما و طرز
سخنگفتنشان مىشناسى .خدا كارهاى شما را مىداند (۳۰).شما را امتحان مىكنيم تا
افراد مجاهد و صبور شما را بشناسيم و خبرهاى شما را امتحان كنيم(۳۱).
كسانىكه كافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و بعد از اينكه راه صحيح

براى آنها معلوم شد با پيغمبر مخالفت كردند ،ذرهاى به خدا ضرر نمىزنند و خدا
كارهايشان را بىنتيجه مىسازد (۳۲).اى افراد باايمان ،از خدا و پيغمبر اطاعت
كنيد و كارهاى خودتان را از بين نبريد (۳۳).افرادى كه كافر شدند و مردم را
از راه خدا بازداشتند و در حال كفر مردند ،خدا هرگز آنها را نمىآمرزد(۳۴).
سست نشويد و آنها را به صلح دعوت نكنيد ،در صورتى كه شما برتريد و خدا با
شما است و پاداش اعمالتان را كم نمىكند (۳۵).زندگى دنيا بازى و سرگرمى است.
اگر ايمان بياوريد و تقوى داشته باشيد ،پاداش شما را مىدهد و مال شما را
نمىخواهد (۳۶).اگر خدا مال شما را بخواهد و در اينكار اصرار بكند ،بخل
مىورزيد و كينههاى شما را آشكار مىكند (۳۷).متوجه باشيد كه شما اين افرادى
هستيد كه از شما خواسته مىشود كه در راه خدا انفاق كنيد ولى عدهاى از شما
بخل مىورزند .كسىكه بخل بورزد به ضرر خودش است .خدا احتياجى ندارد در صورتى
كه شما فقير و محتاج هستيد .اگر قبول نكنيد شما را با افراد ديگرى عوض مىكند
كه مثل شما نيستند(۳۸).

سوره فتح )(۴۸
مدنى و شامل بيست و نه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
)اى پيغمبر( ما براى تو پيروزى آشكارى بوجود آورديم (۱).تا خدا گناهان قبلى
و بعدى تو را بيامرزد و نعمتش را بر تو تمام كند و تو را به راه راست هدايت
كند (۲).و تو را يارى كند ،يارى پيروزمندانه ای (۳).اوست كه آرامش را بر قلب
افراد باايمان نازل كرد تا ايمانشان را اضافه كند .لشكرهاى آسمانها و زمين
مال خداست و خدا دانا و حكيم است (۴).تا مردان و زنان باايمان را وارد
بهشتهايى كند كه در آن نهرها روان است و هميشه در آن خواهند بود و خطاهاى
آنها را ببخشد .اينكار پيش خداوند موفقيت بزرگى است (۵).و مردان و زنان
منافق و مشرك را كه به خدا گمان بد دارند عذاب كند .بدا به حال آنها ،خدا بر
آنها غضب كرده و آنها را از رحمت خود دور ساخته و جهنم را براى آنها آماده
كرده .جهنم جاى بدى است (۶).لشكرهاى آسمان و زمين مال خدا و در اختيار خداست
و خدا توانا و حكيم است (۷).ما تو را براى شاهدبودن و مژدهدادن و برحذر
داشتن فرستاديم (۸).تا به خدا و رسول او ايمان بياوريد و به او كمك كنيد و
خدا را بزرگ شماريد و صبح و شب او را به پاكى ياد كنيد(۹).
كسانىكه با تو بيعت مىكنند در واقع با خدا بيعت مىكنند چون دست خدا روى دست
آنها است .كسىكه پيمان را بشكند بر ضرر خودش شكسته است و كسىكه به پيمانى كه
با خدا بسته است وفا كند ،خدا به او پاداش بزرگى خواهد داد (۱۰).افرادى از
صحرانشينان كه از رفتن به جنگ خوددارى كردند مىگويند اموال و زن و بچههايمان
ما را مشغول كرد .براى ما از خدا طلب آمرزش كن .زبانى چيزى را مىگويند كه
قلبا به آن اعتقاد ندارند .بگو :اگر خدا اراده ضرر يا نفعى براى شما بكند،
چه كسى مىتواند به اندازه ذرهاى جلو آن را بگيرد .آرى خدا تمام كارهايى را
كه مىكنيد مىداند (۱۱).شما خيال مىكرديد كه پيغمبر و افراد باايمان هيچوقت
پيش زن و فرزند خود برنمىگردند و اين تصور در دل شما زينت داده شده بود و
گمان بدى مىكرديد و سزاوار مرگ بوديد (۱۲).كسانىكه به خدا و رسولش ايمان
نياوردهاند كافرند و ما براى افراد كافر جهنم را آماده كردهايم(۱۳).
فرمانروايى آسمانها و زمين مال خداست .هر كس را كه بخواهد مىبخشد و هر كس را
كه بخواهد عذاب مىكند .خدا آمرزنده و مهربان است (۱۴).وقتى براى گرفتن غنايم
حركت مىكنيد ،كسانىكه به جنگ نرفتند مىگويند بگذاريد ما هم با شما بياييم.
مىخواهند سخن خدا را عوض كنند .بگو :هرگز دنبال ما نخواهيد آمد ،خدا قبل اين
را گفته است .آنها خواهند گفت :شما به ما حسادت مىكنيد .آنها فقط كمى
مىفهمند(۱۵).
به صحرانشينانى كه به جنگ نرفتند بگو :شما براى جنگ با افرادى بسيار
قدرتمند دعوت مىشويد ،با آنها مىجنگيد يا تسليم مىشوند .اگر از اين دعوت
اطاعت كرديد خدا به شما پاداش خوبى خواهد داد و اگر همانطور كه قبل قبول
نكرديد باز هم قبول نكنيد ،خدا شما را عذاب پردردى خواهد كرد (۱۶).اشكالى
براى شركتنكردن در جنگ براى افراد كور و لنگ و مريض وجود ندارد .كسىكه از
خدا و رسولش اطاعت كند خدا او را وارد بهشتهايى مىكند كه در آن نهرها روان

است و كسىكه قبول نكند خدا او را عذابى دردناك مىكند (۱۷).خدا از افراد
باايمانى كه زير درخت با تو بيعت كردند راضى شد .خدا فكرى راكه در دلشان بود
مىدانست و آرامشى بر آنها نازل كرد و فتحى كه به زودى صورت گرفت نصيب آنها
نمود (۱۸).و غنيمتهاى زيادى كه به دست مىآورند ،نصيب آنها كرد .خدا قدرتمند
و حكيم است (۱۹).خدا غنيمتهاى زيادى به شما وعده داده كه به دست مىآوريد ولى
اين يكى را تعجيل كرد و جلوى مردم را از تجاوز به شما گرفت تا براى افراد
باايمان نشانهاى باشد و شما را به راه راست هدايت مىكند (۲۰).و غنيمتهاى
ديگرى كه شما قدرت )بهدستآوردن( آنها را نداريد ولى خدا به آن احاطه دارد.
خدا قادر به هر كارى است (۲۱).اگر افراد بىايمان با شما بجنگند ،فرار مىكنند
و بعد هم يار و ياورى براى خود پيدا نمىكنند (۲۲).اين سنت )روش و طرز كار(
خداست كه قبل اجرا شده و تغييرى در روش خدا پيدا نمىكنى(۲۳).
او خدايى است كه در مكه بعد از اينكه شما را بر مكيان پيروز كرد ،دست آنها
را از شما و دست شما را از آنها كوتاه كرد .خدا تمام كارهايى را كه مىكنيد
مىبيند (۲۴).آنها افرادى هستند كه رسالت پيغمبر را انكار كردند و از رفتن
شما به مسجدالحرام و رسيدن قربانى به محل قربانىكردن جلوگيرى كردند .اگر
مردان و زنان باايمانى كه شما آنها را نمىشناختيد ،نبودند كه حمله شما به
مكه باعث مىشد آنها را پايمال كنيد و ندانسته خون آنها به گردن شما بيافتد،
به مكه حمله مىكرديد تا خدا هر كس را كه بخواهد مورد رحمت خودش درآورد .اگر
افراد باايمان از افراد بىايمان جدا بودند ،افراد بىايمان را به شدت با
عذابى پردرد عذاب مىكرديم (۲۵).وقتى افراد بىايمان در دل خود تعصب جاهلنهاى
قرار دادند ،خدا آرامشى به پيغمبرش و افراد مؤمن نازل كرد و آنها را مكلف به
تسلط بر خواستههاى خود نمود .آنها سزاوار تقوى و اهل آن بودند .خدا هر چيزى
را مىداند (۲۶).خدا رويايى را كه به حق به پيغمبرش نشان داد ،ثابت كرد كه
اگر خدا بخواهد حتما با خاطرى جمع وارد مسجدالحرام مىشويد در حالىكه موى سر
خود را تراشيده يا كوتاه كردهايد و ترسى نداريد .خدا چيزى را مىدانست كه شما
نمىدانستيد .غير از آن فتحى سريع براى شما مقرر كرد (۲۷).اوست كه پيغمبرش را
با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر تمام دين آگاه سازد .خدا براى
شاهدبودن كافى است(۲۸).
محمد فرستاده خداست و كسانىكه با او هستند در برابر افراد بىايمان سختگير و
بين خودشان افرادى مهربان هستند .مىبينى كه ركوع و سجده مىكنند و دنبال لطف
و رضايت خدا مىگردند .نشانه آنها علمتى است كه در اثر سجده در صورتشان وجود
دارد .اين وصف آنها در تورات و وصف آنها در انجيل ،آنها مثل زراعتى هستند كه
جوانه آنها از خاك درآيد و قوى و كلفت گردد و بر پاى خود قرار گيرد تا كسانى
كه آن را كاشتهاند دچار تعجب و افراد بىايمان را عصبانى نمايد .خدا به
افرادى كه ايمان آوردند و كار درست كردند وعده آمرزش و پاداشى بزرگ داده
است(۲۹).

سوره حجرات )(۴۹
مدنى و شامل هجده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
اى افراد باايمان ،بر خدا و پيغمبرش پيشى نگيريد ،و از نافرمانى خدا بر حذر
باشيد ،چون خدا شنونده دانا است (۱).اى افراد باايمان ،صدايتان را از صداى
پيغمبر بلندتر نكنيد و همانطور كه با هم بلند صحبت مىكنيد با پيغمبر بلند
صحبت نكنيد مبادا بدون اينكه متوجه باشيد پاداش كارهايتان از بين برود(۲).
افرادى كه پيش پيغمبر صدايشان را پايين مىآورند افرادى هستند كه خدا دل آنها
را براى تسلط بر خود امتحان كرده است .آنها آمرزش الهى و پاداش بزرگى دارند.
) (۳بيشتر كسانىكه تو را از پشت اتاقها صدا مىزنند ،نادانند(۴).
اگر آنها صبر كنند تا تو خارج شوى و پيش آنها بروى براى آنها بهتر است .خدا
آمرزنده مهربان است (۵).اى افراد باايمان ،اگر فاسقى )كسىكه از دستورهاى خدا
اطاعت نمىكند( خبرى براى شما آورد اول درستى آن را روشن كنيد .مبادا از روى
جهالت به عدهاى صدمهاى وارد كنيد و بعد از كرده خود پشيمان شويد (۶).بدانيد
كه رسول خدا بين شماست كه اگر در بسيارى از كارها از شما اطاعت كند باعث
ناراحتى شما مىشود .ولى خدا ايمان را براى شما خوشايند ساخت و آن را در دل

شما زينت داد و كفر و نافرمانى و سركشى را براى شما ناخوشايند كرد .چنين
افرادى راه صحيح را پيدا كردهاند (۷).اين بهخاطر لطف و نعمت خداست .خدا دانا
و حكيم است (۸).اگر دو دسته از مسلمانان با هم جنگيدند بين آنها را اصلح
كنيد و اگر يكى از آنها به ديگرى ظلم كرد ،با كسىكه ظلم مىكند بجنگيد تا به
اطاعت از حكم خدا برگردد .اگر برگشت بين آنها را به عدالت اصلح كنيد و عادل
باشيد چون خدا افراد عادل را دوست دارد (۹).افراد باايمان با هم برادرند .پس
بين برادرانتان را اصلح كنيد و از انجام ندادن دستور خدا بر حذر باشيد تا
مورد رحمت قرار گيريد (۱۰).اى افراد باايمان ،دستهاى دسته ديگر را مسخره
نكند چون ممكن است آنها از كسانىكه آنها را مسخره مىكنند بهتر باشند .زنها
هم زنهاى ديگر را مسخره نكنند شايد كسانىكه مورد تمسخر قرار گرفتهاند از
آنها بهتر باشند و از هم عيبجويى نكنيد و لقب زشت به هم ندهيد .اسم زشت بعد
از ايمان بد است .كسانىكه از اين كار دست برندارند ظالم هستند(۱۱).
اى افراد باايمان ،از بسيارى از گمانها خوددارى كنيد ،چون بعضى از گمانها
گناه است و در )كارهاى خصوصی هم( تجسس نكنيد و بعضى از شما در نبودن بعضى
عيب آنها را نگويند .آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردهاش را
بخورد؟ شما از اين كار بدتان مىآيد .از انجامندادن دستور خدا حذر كنيد ،چون
خدا توبهپذير مهربان است (۱۲).اى مردم ،ما شما را از يك مرد و يك زن خلق
كرديم و شما را به صورت ملتها و قبيلهها در آورديم براى اينكه همديگر را
بشناسيد .گرامىترين شما پيش خدا كسى است كه پرهيزکارتر باشد .خدا دانا و
آگاه است (۱۳).قبايل چادرنشين گفتند :ايمان آورديم .بگو :ايمان نياوردهايد،
بگوييد تسليم شديم ،هنوز ايمان وارد قلب شما نشده .اگر از خدا و رسولش اطاعت
كنيد پاداش كار شما را ذرهاى كم نخواهد گذاشت .چون خدا آمرزنده مهربان است).
 (۱۴افراد باايمان فقط كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آوردند و بعد هم
دچار شك نشدند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد كردند ،چنين افرادى )در
ادعاى خود( راستگو هستند (۱۵).بگو :آيا خدا را به ديندارى خود آگاه مىكنيد؟!
در صورتى كه خدا آنچه در آسمانها و زمين وجود دارد مىداند .خدا هر چيزى را
مىداند (۱۶).بر تو منت مىگذارند كه مسلمان )يعنى تسليم دستورهاى خدا(
شدهاند .بگو :منت مسلمانى خود را بر من نگذاريد .بلكه اگر واقعا راست
مىگوييد و تسليم خدا شدهايد ،خدا به گردن شما منت دارد چون شما را به ايمان
هدايت كرده (۱۷).خدا غيب آسمانها و زمين را مىداند .خدا كارهايى را كه
مىكنيد مىبيند(۱۸).

سوره ق )(۵۰
مكى و شامل چهل و پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
ق .قسم به قرآن پرشكوه (۱).آنها از اينكه هشداردهندهاى از خودشان برايشان
آمده تعجب مىكنند و كافران گفتند :اين چيز عجيبى است (۲).آيا وقتى ما بميريم
و خاك شويم ،دوباره زنده مىشويم؟ اين بازگشتى غيرممكن است (۳).ما آنچه را كه
زمين از آنها كم مىكند )مىميرند( مىدانيم و كتابى داريم كه همه چيز را حفظ
مىكند (۴).آنها وقتى حق برايشان آمد منكر آن شدند .آنها در كارشان حيرانند).
 (۵آيا به آسمانى كه بالى سرشان است نگاه نكردند كه ما چگونه آن را ساختهايم
و زينت دادهايم و شكافى ندارد؟) (۶و زمين را گسترديم و در آن كوهها را قرار
داديم و هر نوع گياه خوشمنظرهاى در آن رويانديم (۷).براى اينكه براى هر
بندهاى كه به اطاعت خدا رو مىآورد وسيله بينش و تذكر باشد (۸).و از آسمان آب
پربركتى نازل كرديم و بهوسيله آن باغها و دانههايى كه درو مىشود و درخت
خرماى بلند كه خوشههاى آن روى هم قرار گرفته رويانديم ۹).و  (۱۰تا خوراك
بندگان باشد و بهوسيله باران زمين مرده را زنده كرديم .زنده و خارجشدن شما
هم از قبر همينطور است (۱۱).قبل از آنها قوم نوح و اصحاب رس و ثمود و عاد و
فرعون و برادران لوط و اصحاب ايكه و قوم تبع )يمنىها( نيز پيغمبران را تكذيب
كردند .پس سزاوار عذاب شدند ۱۲).تا  (۱۴آيا اولين بار كه آنها را آفريديم
براى ما زحمتى داشت كه آنها درباره خلقت دوباره خودشان ترديد دارند؟)(۱۵
ما انسان را آفريديم و مىدانيم وجودش او را به چه كارهايى وسوسه مىكند .ما
از رگ گردن به او نزديكتريم (۱۶).چون دو فرشتۀ ثبت كارش در طرف راست و چپش
نشستهاند (۱۷).هيچكس حرفى نمىزند مگر اينكه مراقبى در كنارش حاضر است(۱۸).
وحشت زمان مرگ به حق فرارسيده .اين همان چيزى است كه از آن مىگريختى (۱۹).در

صور دميده شد .اين روز موعود است (۲۰).و با هر كس كه وارد شود سوقدهنده و
شاهدى است (۲۱).قبل از اين غافل بودى .پرده از چشمت برداشتيم و چشم تو امروز
تيزبين شده) (۲۲).فرشتۀ( همراهش به او گويد كارهايى كه مىكردى پيش من آماده
است (۲۳).هر كافر لجبازى را به جهنم بياندازيد (۲۴).كافرى كه مانع كار خير
مىشد و متجاوز و دچار ترديد بود (۲۵).كافرى كه با خدا معبود ديگرى مىگرفت،
پس او را در عذاب شديد بياندازيد) (۲۶).شيطان( همراهش گويد خداوندا ،من او
را به سركشى وادار نكردم ولى خودش در گمراهى زيادى بود (۲۷).خدا گويد :پيش
من بگومگو نكنيد .من قبل عذاب را به شما وعده داده بودم (۲۸).وعدهاى كه داده
بودم تغيير نمىكند و به بندگانم ظلم نمىكنم (۲۹).روزى كه به جهنم گوييم آيا
پر شدى؟ جهنم گويد آيا باز هم هست؟) (۳۰بهشت براى پرهيزکاران نزديك شده و
دور نيست (۳۱).اين وعدهاى است كه به هر توبهكننده پرهيزکارى داده شده(۳۲).
به كسىكه صميمانه از خداوند رحمان مىترسيد و با قلب توبهكنندهاى آمد(۳۳).
گفتيم به سلمت وارد بهشت شويد ،اين روز هميشگى است (۳۴).هر چه بخواهند در آن
هست و بيشتر از آن پيش ما مىباشد(۳۵).
اقوام بسيارى را قبل از اينها هلك كرديم كه قدرتشان از اينها بيشتر بود .در
شهرها دنبال راهى براى فرار مىگشتند .آيا راه فرارى هست؟) (۳۶اين براى كسىكه
قلبى دارد يا با حضور قلب گوش مىدهد تذكرى است (۳۷).ما آسمانها و زمين و
آنچه ميان آنها است رادر شش مرحله آفريديم و رنجى به ما نرسيد (۳۸).نسبت به
حرفهايى كه مىزنند صبور باش و قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب با ستايش
خداوندت را تسبيح بگو (۳۹).وقسمتى از شب و بعد از سجدهها نيز تسبيح او را
بگو (۴۰).و روزى كه صدازنندهاى از جاى نزديكى صدا مىزند گوش كن (۴۱).روزى كه
فرياد رعدآسا را به حق مىشنوند .آن روز ،روز خارجشدن از گور است (۴۲).ما
زنده مىكنيم و مىميرانيم و بازگشت آنها پيش ما خواهد بود (۴۳).روزى كه زمين
شكافته مىشود و به سرعت خارج مىشوند .اين روز حشر )جمعكردن مردم( است كه
براى ما كار آسانى است (۴۴).ما حرفهايى را كه مىزنند مىدانيم و تو
مجبوركننده آنها نيستى .پس به كسىكه از وعده خدا مىترسد بهوسيله قرآن تذكر
بده(۴۵).

سوره ذاريات )(۵۱
مكى و شامل شصت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به پراكندهكنندگان (۱).قسم به حملكنندگان سنگينى (۲).قسم به روندگان به
آسانى (۳).قسم به تقسيمكنندگان كارها (۴).كه آنچه به شما وعده داده شده درست
است (۵).و روز جزا خواهد آمد(۶).
قسم به آسمان كه راههايى دارد (۷).كه شما حرفهايتان با هم اختلف دارد(۸).
كسىكه منحرف شده ،از قرآن منحرف مىشود (۹).مرگ بر دروغگويان (۱۰).آنانكه
بىتوجه در جهل به سر مىبرند (۱۱).مىپرسند روز جزا چه وقتى است؟) (۱۲آن وقتى
است كه آنها در آتش مىسوزند (۱۳).نتيجه انحراف خود را بچشيد .اين همان روزى
است كه براى رسيدن به آن عجله مىكرديد (۱۴).پرهيزکاران در باغها و كنار
چشمهها هستند (۱۵).آنچه را خداوندشان به آنها داده مىگيرند .آنها در دنيا
آدمهاى نيكوكارى بودند (۱۶).مقدار كمى از شب را مىخوابيدند (۱۷).و سحرها از
خدا طلب آمرزش مىكردند (۱۸).و در اموالشان حق معلومى براى سائل و محروم وجود
داشت (۱۹).در زمين آياتى براى افرادى كه يقين دارند ،وجود دارد (۲۰).و در
وجود خودتان هم هست ،آيا نمىبينيد؟) (۲۱رزق شما و آنچه به شما وعده داده شده
در آسمان وجود دارد (۲۲).قسم به مالك آسمان و زمين كه همانطور كه حرفزدن شما
واقعيت دارد اين حرفها هم حقيقت دارد (۲۳).آيا حكايت مهمانان محترم ابراهيم
به تو رسيده؟) (۲۴وقتى كه بر او وارد شدند ،گفتند :سلم .ابراهيم هم گفت:
سلم ،افراد ناشناسى هستيد (۲۵).بعد پيش زنش رفت و گوساله چاقى آورد (۲۶).و
آن را پيش آنان برد و گفت آيا نمىخوريد؟) (۲۷در دلش احساس ترسى از آنها كرد.
گفتند :نترس .و بشارت فرزند دانايى را به او دادند (۲۸).زنش با فرياد به طرف
آنها آمد و به صورتش زد و گفت من پيرزن نازايى هستم (۲۹).مهمانان گفتند:
خداوندت چنين گفته ،او حكيم و داناست(۳۰).
ابراهيم گفت :اى فرستادگان ،براى چهكارى آمدهايد؟) (۳۱گفتند :ما براى
مجازات گناهكاران فرستاده شدهايم (۳۲).تا باران سنگهاى گلی بر آنها

ببارانيم (۳۳).سنگهايى كه پيش خداوند تو نشانه دارد و براى متجاوزان است).
 (۳۴ما مؤمنان را از شهر بيرون برديم (۳۵).و فقط در يك خانه افراد مسلمان
پيدا كرديم (۳۶).و در آنجا عبرتى براى كسانىكه از عذاب پردرد مىترسند باقى
گذاشتيم (۳۷).در حكايت موسى نيز عبرتى وجود دارد ،وقتى او را با معجزه روشنى
پيش فرعون فرستاديم (۳۸).ولى او به علت قدرتى كه داشت قبول نكرد و گفت اين
جادوگر يا ديوانه است (۳۹).او و لشكريانش را گرفتيم و در دريا انداختيم .او
سزاوار ملمت بود (۴۰).در داستان قوم عاد هم عبرتى است ،موقعى كه باد
نابودكنندهاى به سوى آنها فرستاديم (۴۱).بر هر چيزى كه وزيد آن را مثل
استخوان پوسيده كرد (۴۲).در داستان قوم ثمود هم عبرتى است ،وقتى به آنها
گفته شد تا موقع معين از نعمتهاى زندگى بهره بريد (۴۳).از دستور خدايشان
سرپيچى كردند ،پس در حالىكه نگاه مىكردند دچار صاعقه شدند (۴۴).توانايى
بلندشدن و انتقامگرفتن را هم نداشتند (۴۵).قوم نوح هم كه قبل از آنها بودند
از دستور خدا اطاعت نمىكردند (۴۶).ما آسمان را با قدرت خودمان ساختيم و آن
را گسترش مىدهيم (۴۷) .ما زمين را گسترديم و گستراننده خوبى هستيم (۴۸).و از
هر چيز دو نوع آفريديم شايد متوجه شويد (۴۹).به خدا پناه ببريد من از جانب
او به شما بطور آشكار هشدار مىدهم (۵۰).با خدا معبود ديگرى نگيريد .من از
طرف او به شما آشكارا هشدار مىدهم(۵۱).
قبل هم همينطور هر پيغمبرى كه براى آنها آمد ،گفتند :جادوگر يا ديوانه است.
) (۵۲آيا همديگر را به آن كار سفارش كرده بودند؟ نه ،بلكه آنها قوم سركشى
بودند (۵۳).از آنها دورى كن ،تو سزاوار سرزنش نيستى (۵۴).و تذكر بده ،چون
تذكر براى افراد باايمان فايده دارد (۵۵).من جن و انسان را آفريدم كه فقط
بندگى مرا بكنند )بنده و مطيع محض و بدون چون و چراى دستورهاى هيچكس غير از
خدا نباشند( (۵۶).من از آنها رزقى نمىخواهم و از آنها نمىخواهم كه به من
خوراك بدهند (۵۷).چون خدا خودش روزىدهنده و داراى نيروى زياد است(۵۸).
افرادى كه ظلم مىكنند عواقبى مثل عواقب يارانشان دارند ،عجله نكنند (۵۹).واى
بر افراد بىايمان از روزى كه به آنها وعده داده شده(۶۰).

سوره طور )(۵۲
مكى و شامل چهل و نه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به )كوه( طور (۱).و قسم به كتاب نوشته شده (۲)،در صفحهاى گسترده (۳)،و
قسم به خانه آبادشده (۴)،و قسم به سقف برافراشته (۵)،و قسم به درياى پر(۶)،
كه عذاب خداوندت واقع خواهد شد (۷).هيچكس نمىتواند مانع آن شود (۸).روزى كه
آسمان به شدت موج زند (۹).و كوهها به شدت روان شوند (۱۰).در آن روز واى بر
كسانىكه آن )روز قيامت( را دروغ مىخوانند (۱۱).آنهايى كه ياوهگويى مىكنند).
 (۱۲روزى كه آنها را با زور بهطرف جهنم مىرانند (۱۳).و به آنها مىگويند اين
همان جهنمى است كه آن را دروغ مىپنداشتيد(۱۴).
آيا اين هم سحر است يا نمىبينيد؟) (۱۵وارد آن شويد ،چه صبر داشته باشيد چه
نداشته باشيد فرقى نمىكند .جزاى كارهايى كه مىكرديد به شما داده مىشود(۱۶).
پرهيزکاران در بهشتها در نعمت هستند (۱۷).بهخاطر آنچه خداوندشان به آنها
داده و آنها را از عذاب جهنم حفظ كرده خوشحالند (۱۸).بهخاطر كارهايى كه
مىكرديد بخوريد و بنوشيد ،نوش جانتان (۱۹).بر تختهايى كه در رديف هم چيده
شده تكيه مىزنند و حوريان را جفت آنها مىسازيم (۲۰).و كسانىكه ايمان آوردند
و فرزندانشان را ،كه از آنها پيروى كردند و ايمان آوردند ،به آنها مىپيونديم
و از پاداش كار آنها ذرهاى كم نمىكنيم .هر كس مسؤول كارهاى خودش است (۲۱).و
از آنها با ميوه و گوشتى كه ميل دارند پذيرايى مىكنيم (۲۲).در آنجا جامى را
از دست هم مىگيرند كه در آن لغو و گناه وجود ندارد (۲۳).پسرانى مثل مرواريد
داخل صدف دور آنها براى خدمت مىگردند (۲۴).بعضى از آنها رو به بعضى مىكنند و
از هم مىپرسند (۲۵).مىگويند ما قبل در بين قوم خود دچار ترس بوديم (۲۶).خدا
بر ما منت نهاد و ما را از عذاب سوزان حفظ كرد (۲۷).ما قبل به درگاه او دعا
مىكرديم .چون او نيكوكار مهربان است (۲۸).پس تذكر بده كه تو به لطف خداوندت
كاهن و ديوانه نيستى (۲۹).يا مىگويند او شاعر است و منتظر مرگ او هستيم(۳۰).
بگو :انتظار بكشيد من هم با شما انتظار مىكشم(۳۱).

آيا افكار باطلشان آنها را به اين كار امر مىكند يا افرادى سركش هستند؟)(۳۲
يا مىگويند پيغمبر اينها را به هم بافته؟ اينطور نيست ،آنها ايمان نمىآورند.
) (۳۳اگر راست مىگويند سخنى مثل آن بياورند (۳۴).يا آنها از هيچ آفريده
شدهاند؟ يا آنها خودشان را آفريدهاند؟) (۳۵يا آسمانها و زمين را آفريدهاند؟
آنها يقين ندارند (۳۶).يا خزائن خداوندت در اختيار آنهاست؟ يا آنها بر همه
چيز مسلط هستند؟) (۳۷يا نردبانى دارند كه بال بروند و با آن بشنوند؟ كسى از
آنها كه شنيده بايد دليل روشنى بياورد (۳۸).يا خدا دخترهايى دارد و شما پسر
داريد؟) (۳۹يا از آنها مزدى مىخواهى و آنها زير بار سنگين آن درماندهاند؟)
 (۴۰يا غيب در اختيار آنهاست و آن را مىنويسند؟) (۴۱يا نقشهاى در سر دارند؟
افراد بىايمان دچار فريب شدهاند (۴۲).يا آنها معبودى غير از خدا دارند؟ خدا
از چيزهايى كه شريك او مىسازند بسيار بالتر است (۴۳).اگر تكهاى از آسمان را
ببينند كه دارد مىافتد ،مىگويند ابر متراكمى است (۴۴).آنها را به حال خود
بگذار تا روزى را كه در آن هلك مىشوند ببينند (۴۵).روزى كه نقشههايشان ذرهاى
به درد آنها نمىخورد و كسى به آنها كمك نمىكند (۴۶).براى كسانىكه ظلم مىكنند
عذابى غير از آن نيز هست ولى بيشترشان اين را نمىدانند (۴۷).منتظر حكم
خداوندت باش ،تو زير نظر ما هستى و وقتى بلند مىشوى با ستايش خداوندت تسبيح
بگو (۴۸).و قسمتى از شب و موقع ناپديدشدن ستارگان هم تسبيح او را بگو(۴۹).

سوره نجم )(۵۳
مكى و شامل شصت و دو آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به ستاره وقتى كه فرود آيد (۱).كه دوست شما )پيغمبر( گمراه نيست و فريب
نخورده (۲).و به دلخواه خود حرف نمىزند (۳).قرآن فقط وحى الهى است كه به او
وحى مىشود (۴).وجود بسيار نيرومندى آن را به او تعليم داده (۵).نيرومندى كه
با قدرت ايستاده (۶).و او در افق بال بود (۷).آن وقت نزديك آمد و نزديكتر
شد (۸).به نزديكى دو كمان يا كمتر از آن (۹).و به بندهاش آنچه را وحى كرد،
وحى كرد (۱۰).دلش آنچه را ديد انكار نكرد (۱۱).آيا با او درباره آنچه مىبيند
بگومگو مىكنيد؟) (۱۲او را دفعه ديگر هم ديد (۱۳).نزديك سدرةالمنتهى(۱۴).
جايى كه بهشت كنار آن است (۱۵).آن وقتى كه سدره را چيزى مىپوشانيد (۱۶).چشم
اشتباه نكرد و طغيان هم نكرد (۱۷).مسلما قسمتى از آيات بزرگ خداوندش را ديد.
) (۱۸نظرتان درباره لت و عزى و منات كه سومين آنهاست چيست؟) ۱۹و  (۲۰آيا شما
پسر داريد و خدا دختر دارد؟) (۲۱اين تقسيمى ناعادلنه است (۲۲).اينها اسمهايى
است كه شما و پدرانتان گذاشتهايد .خدا دليلى براى آن نازل نكرده .آنها فقط
از گمان و دلخواهشان پيروى مىكنند در صورتى كه هدايت از طرف خدايشان برايشان
آمده است (۲۳).يا انسان هر چه را آرزو مىكند ،دارد؟) (۲۴در صورتى كه دنيا و
آخرت مال خداست (۲۵).فرشتگان زيادى در آسمانها هستند كه شفاعتشان ذرهاى
فايده ندارد مگر پس از رضايت و اجازه خداوند(۲۶).
كسانىكه به آخرت ايمان ندارند اسم زنان را روى فرشتگان مىگذارند (۲۷).در
صورتى كه علمى به اين حرفى كه مىزنند ندارند .فقط از گمان پيروى مىكنند .در
صورتى كه گمان انسان را به اندازه ذرهاى از حقيقت بىنياز نمىكند (۲۸).پس ،از
كسىكه از ذكر ما روگردان باشد و فقط زندگى دنيا را بخواهد رو بگردان(۲۹).
اين اندازه دانش آنهاست .خداوند تو كسى را كه از راه او منحرف شده و كسىكه
راه را شناخته بهتر مىشناسد (۳۰).هر چه در آسمانها و زمين است مال خداست تا
جزاى افرادى را كه كار بد كردند مطابق كارشان بدهد و پاداش نيكوكاران را
بهتر از كارشان بدهد (۳۱).نيكوكارانى كه از گناهان بزرگ و كارهاى زشت ،غير
از گناهان كوچك ،خوددارى مىكنند .چون خداوند تو آمرزش پردامنهاى دارد و او
به وضع شما آگاهتر از همه بوده .از وقتى كه شما را از زمين بوجود آورد و
وقتى كه در شكم مادرتان پنهان بوديد .پس ادعاى پاكى نكنيد ،خدا خودش
پرهيزکاران را مىشناسد (۳۲).آيا آن را كه رو برگرداند و كمى عطا كرد و بخل
ورزيد ديدى؟) ۳۳و  (۳۴آيا او علم غيب دارد و مىبيند؟) (۳۵يا از آنچه در كتاب
موسى )تورات( و ابراهيم ،كه وظيفهاش را كامل انجام دادآمده است ،به او خبر
داده نشده؟) ۳۶و  (۳۷كه هيچكس بار گناه ديگرى را برنمىدارد (۳۸).و انسان
پاداشى غير از پاداش كارى كه كرده ندارد (۳۹).و پاداش كارش را مىبيند(۴۰).
بعد جزاى كامل به او داده مىشود (۴۱).و اينكه پايان كار در پيش خداوندت
مىباشد (۴۲).و اوست كه انسان را به خنده انداخت و به گريه واداشت (۴۳).و
جانش را گرفت و زنده كرد(۴۴).

و جفتهاى نر و ماده را از نطفه وقتى بهرحم ريخته مىشود خلق كرده ۴۵).و (۴۶
ايجاد مرحله ديگر به عهده خداست (۴۷).و خدا بىنياز مىكند و فقير مىسازد(۴۸).
و او صاحباختيار »ستاره شعرى« است (۴۹).و او عاد اوليه و ثمود را هلك كرد و
كسى را باقى نگذاشت ۵۰).و  (۵۱و همينطور قوم نوح را قبل از آنها هلك كرد.
آنها افرادى ظالمتر و سركشتر از اينها بودند (۵۲).همينطور شهرهايى را كه زير
و رو شد ،و پوشاند آنچه آنها را فروپوشاند ۵۳).و  (۵۴بنابراين در مورد
كداميك از نعمتهاى صاحباختيارت شك دارى؟) (۵۵اين پيغمبر ،هشداردهندهاى مثل
هشداردهندگان قبلى است (۵۶).روز قيامت نزديك شده (۵۷).غير از خدا كسى
نمىتواند آن را آشكار سازد (۵۸).آيا از اين حرف تعجب مىكنيد و مىخنديد و
گريه نمىكنيد؟) ۵۹و  (۶۰شما حيران و غافل هستيد (۶۱).پس در مقابل خدا سجده
نماييد و بندگى او را بكنيد(۶۲).

سوره قمر )(۵۴

مكى و شامل پنجاه و پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قيامت نزديك و ماه پاره شد (۱).اگر كافران آيتى )نشانهاى( ببينند از آن رو
برمىگردانند و مىگويند سحرى طولنى است (۲).آنها انكار نمودند و از دلخواه
خود پيروى كردند .هر كارى قرارى دارد (۳).از اخبار گذشتگان مطالبى براى آنها
گفته شد كه آنها را از خطا دور مىكند (۴).حكمت كاملى است ولى هشدارها فايده
ندارد (۵).از آنها روگردان باش تا روزى كه دعوتكننده آنها را به وضع
ناراحتكنندهاى دعوت كند(۶).
با چشمهاى بهزير افكنده ،مثل ملخهاى پراكنده از قبرها خارج مىشوند (۷).با
سرعت به طرف دعوتكننده مىروند .كافران گويند امروز روز سختى است (۸).قبل از
آنها قوم نوح بنده ما نوح را تكذيب كردند و گفتند :ديوانه و رانده شده است).
 (۹نوح از خداوندش كمك خواست و گفت من مغلوب هستم ،بهمن كمك كن (۱۰).ما
درهاى آسمان را با بارانى تند باز كرديم (۱۱).و چشمهها را در زمين روان
كرديم ،آب باران و چشمهها براى كارىكه مقرر شده بود بههم پيوستند (۱۲).نوح
را سوار كشتى ،كه از تخته و ميخ ساخته شده بود ،كرديم (۱۳)،كه زير نظر ما
حركت مىكرد .آن براى مجازات كافران بود (۱۴).ما آنرا عبرتى قرار داديم ،آيا
پندپذيرى هست؟) (۱۵عذاب و هشدار من چطور بود؟) (۱۶بدون ترديد قرآن را براى
متوجهشدن آسان كرديم ،آيا كسى هست كه متوجه شود؟) (۱۷قوم عاد هم منكر شدند.
عذاب و هشدار من چطور بود؟) (۱۸ما در روز نحس طولنى طوفانى سرد بر آنها
فرستاديم (۱۹).كه مردم را مثل نخلى كه از ريشه درآمده باشد از جا مىكند(۲۰).
عذاب و هشدار من چطور بود؟) (۲۱ما قرآن را براى متوجهشدن آسان كرديم ،آيا
كسى هست كه متوجه شود؟) (۲۲قوم ثمود هم پيغمبران ما را انكار كردند (۲۳).و
گفتند :آيا از انسانى مثل خود پيروى كنيم؟ اگر چنين كنيم گمراه و ديوانهايم.
) (۲۴آيا اين تذكر از بين ما فقط به او وحى شده؟ نه ،او دروغگوى خودپسندى
است (۲۵).فردا مىفهميد چهكسى دروغگوى خودپسند است (۲۶).ما شتر را براى
امتحان آنها مىفرستيم .مراقب كار آنها باش و صبر كن(۲۷).
و به آنها خبر بده كه آب بايد بينشان تقسيم شده و هركدام براى نوشيدن حاضر
شوند (۲۸).دوستشان را صدا زدند و او شتر را كشت (۲۹).عذاب و هشدار من چطور
بود؟) (۳۰ما صدايى رعدآسا بر آنها فرستاديم و بهصورت گياهان خشك خردشده
درآمدند (۳۱).ما قرآن را براى متوجهشدن آسان كرديم ،آيا كسى هست كه متوجه
شود؟) (۳۲قوم لوط هم منكر پيغمبران شدند (۳۳).بر آنها باران سنگ بارانديم.
غير از خانواده لوط كه در سحر نجاتشان داديم (۳۴).اين نعمتى از طرف ما بود.
ما شكرگزاران را چنين پاداش مىدهيم (۳۵).لوط آنها را از عذاب ما برحذر داشت
ولى آنها درباره آن بحث مىكردند (۳۶).آنها خواستند با مهمانان لوط رابطه
جنسى داشته باشند .ما چشمشانرا كور كرديم ،پس عذاب و هشدار مرا بچشيد(۳۷).
صبح عذابى طولنى آنها را فراگرفت (۳۸).پس عذاب و هشدار مرا بچشيد (۳۹).بدون
شك قرآن را براى متوجهشدن آسان كرديم ،آيا كسى هست كه متوجه شود؟)(۴۰
هشداردهندگان پيش فرعونيان آمدند (۴۱).آنها همه معجزات ما را تكذيب كردند.
ما هم با قدرت كامل آنها را عذاب كرديم (۴۲).آيا منكران شما بهتر از آنها
هستند؟ يا در كتابها دليلى بر عذاب نشدنتان وجود دارد؟) (۴۳يا مىگويند ما
متحد و پيروزيم؟) (۴۴آن جمع شكستخورده و فرار خواهند كرد (۴۵).وعدهشان روز

قيامت است و عذاب قيامت وحشتناكتر و تلختر از عذاب دنيا است (۴۶).گناهكاران
در گمراهى و آتشند (۴۷).روزى كه آنها را بهرو در آتش مىكشند و بهآنها
مىگويند آتش را بچشيد (۴۸).ما هر چيز را بهاندازه خلق كرديم(۴۹).
فرمان ما فقط يكبار و بهاندازه
هلك كرديم .آيا كسى هست كه توجه
ثبت شده است (۵۲).هر كار كوچك و
بهشتها و كنار نهرها هستند(۵۴).
نيست(۵۵).

يك چشم بههم زدن است (۵۰).ما امثال شما را
پيدا كند؟) (۵۱هر كارى كه كردهاند در كتابها
بزرگى نوشته شده (۵۳).افراد با تقوى در
در مجلسى پيش خداوند مقتدر كه دروغ در آن

سوره الرحمن )(۵۵
مكى و شامل هفتاد و هشت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
خداوند رحمان (۱).قرآن را ياد داد (۲).انسان را خلق كرد (۳).و به او
سخنگفتن را ياد داد (۴).خورشيد و ماه روى حساب دقيق هستند (۵).گياه و درخت
سجده مىكنند (۶).خداى رحمان آسمان را برافراشت و ميزان را قرار داد (۷).تا
در ميزان طغيان نكنيد (۸).و بر پايه عدالت وزن كنيد و در وزن كم نگذاريد(۹).
و زمين را براى مردم قرار داد (۱۰).در زمين ميوه و نخل غلفدار و دانه كاهدار
و گياه خوشبو وجود دارد ۱۱).و  (۱۲پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان
مىشويد؟) (۱۳انسان را از گل خشك مثل سفال و جن را از شعلههاى آتش آفريد۱۴).
و  (۱۵پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟)(۱۶
او خداوند دو مشرق و دو مغرب است (۱۷).پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان
مىشويد؟) (۱۸دو دريا را بهحركت درآورد كه به كنار هم برسند و بين آنها
فاصلهايست كه از آن تجاوز نمىكنند ۱۹).و  (۲۰پس منكر كداميك از نعمتهاى
خداوندتان مىشويد؟) (۲۱از اين دو دريا مرواريد و مرجان خارج مىشود (۲۲).پس
منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۲۳كشتىهايى دارد كه مثل كوه در
دريا روانند (۲۴).پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۲۵همه
كسانىكه در زمين هستند از بين مىروند و فقط ذات خداوند پرجلل و گرامى تو
باقى مىماند ۲۶).و  (۲۷پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟)(۲۸
آنهايىكه در آسمانها و زمين هستند از او درخواست مىكنند .او هر روز در
كاريست (۲۹).پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۳۰اى انس و جن
به حساب شما خواهيم رسيد (۳۱).پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟)
 (۳۲اى گروه انس و جن اگر مىتوانيد از مرزهاى آسمانها و زمين بگريزيد،
اينكار را بكنيد .نمىتوانيد اينكار را بكنيد ،مگر با تسلطى (۳۳).پس منكر
كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۳۴شعلههايى از آتش و مس گداخته بر
شما مىفرستد و شما نمىتوانيد كمكى بههم بكنيد (۳۵).پس منكر كداميك از
نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۳۶وقتىكه آسمان شكافته و مثل چرم )يا روغن( سرخ
شود (۳۷).پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۳۸در آنروز درباره
گناه هيچ انسان و جنى سوالى نمىشود (۳۹).پس منكر كداميك از نعمتهاى
خداوندتان مىشويد؟)(۴۰
گناهكاران از چهرههايشان شناخته مىشوند و پيشانى و پاهايشان را مىگيرند).
 (۴۱پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۴۲اين همان جهنمى است كه
گناهكاران تكذيب مىكنند (۴۳).در ميان آن جهنم و آب سوزان مىگردند (۴۴).پس
منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۴۵و كسىكه از مقام خداوندش
بترسد )كار خلف نكند( دو باغ دارد (۴۶).پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان
مىشويد؟) (۴۷در آن دو باغ انواع درختان است (۴۸).پس منكر كداميك از نعمتهاى
خداوندتان مىشويد؟) (۴۹در آن دو چشمه روان است (۵۰).پس منكر كداميك از
نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۵۱در آن از هر ميوهاى دو نوع است (۵۲).پس منكر
كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۵۳بر بسترهايى با آستر حرير تكيه
مىزنند و ميوههاى درختانش در دسترس آنهاست (۵۴).پس منكر كداميك از نعمتهاى
خداوندتان مىشويد؟) (۵۵در آنها دخترهاى باحيايى هستند كه هيچ انس و جنى
لمسشان نكرده (۵۶).پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۵۷آنها
چون ياقوت و مرجانند (۵۸).پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟)(۵۹
آيا پاداش احسان غير از احسان است؟) (۶۰پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان

مىشويد؟) (۶۱غير از آن دو باغ ،دو باغ ديگر هم هست (۶۲).پس منكر كداميك از
نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۶۳هر دو سبز و خرم و پردرختند (۶۴).پس منكر
كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۶۵در آنها دو چشمه جوشان است (۶۶).پس
منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟)(۶۷
در آنها ميوه و خرما و انار وجود دارد (۶۸).پس منكر كداميك از نعمتهاى
خداوندتان مىشويد؟) (۶۹در آنها زنان خوب و نيكو وجود دارند (۷۰).پس منكر
كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۷۱زنان سياهچشمى كه در خيمهها از
نظرها پوشيده هستند (۷۲).پس منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟)(۷۳
قبل هيچ انسان و جنى بهآنها دسترسى نداشته (۷۴).پس منكر كداميك از نعمتهاى
خداوندتان مىشويد؟) (۷۵بر بالشهاى سبز و بسترهاى زيبا تكيه زدهاند (۷۶).پس
منكر كداميك از نعمتهاى خداوندتان مىشويد؟) (۷۷اسم خداوند پرجلل و بزرگوار
تو مبارك است(۷۸).

سوره واقعه )(۵۶
مكى و شامل نود و شش آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
وقتى قيامت واقع شود (۱).و واقعشدن آن دروغ نيست (۲).خواركننده و رفعتدهنده
است (۳).وقتى زمين بلرزد (۴).و كوهها متلشى و غبارى پراكنده شوند ۵).و  (۶و
شما سه گروه شويد (۷).كه عبارتند از ياران خوشبخت ،اينها كيستند؟ ) (۸و گروه
بدبخت ،اينها چهكسانى هستند؟) (۹و پيشگامان پيشقدم كه مقرب هستند ۱۰).و (۱۱
در بهشتهاى پرنعمت هستند (۱۲).عدهاى از قبلىها و كمى از بعدىها ۱۳).و (۱۴
روى تختهاى جواهرنشان روبهروى هم تكيه زدهاند ۱۵).و (۱۶
نوجوانان جاودانى با قدحها و پارچها و كاسههايى از آب گوارا دور آنها
مىگردند ۱۷).و  (۱۸كه از خوردن آن سردردى نمىگيرند و بىخود )مست( هم
نمىشوند (۱۹).و ميوههايى كه خودشان انتخاب مىكنند (۲۰).و گوشت پرندهاى كه
ميل دارند (۲۱).و حوران سياهچشم كه مثل مرواريد در صدف هستند ۲۲).و (۲۳
پاداشى است براى كارهايى كه مىكردند (۲۴).در آن سخن بيهوده و گناهآلود
نمىشنوند (۲۵).مگر شنيدن سلم ،سلم (۲۶).وضع سعادتمندان چگونه است؟ ) (۲۷در
سايه درخت سدر بدون خار و موز پربار و سايه ممتد و آب روان و ميوههاى زياد
كه تمام نمىشود و ممانعتى در كار نيست و همسران )يا خدمتکاران( بلندمرتبه كه
ما آنها را بوجود آوردهايم و آنها را دوشيزه ساختهايم ،همسر دوستان همسال
الىها و عدهاى از آخرىها ۳۹).و (۴۰
براى افراد خوشبخت ۲۸).تا  (۳۸عدهاى از او
و اصحاب شمال )افراد بدبخت( ،وضع اصحاب شمال چگونه است؟) (۴۱آنها در باد داغ
و آب جوشان و سايهاى از دود زياد هستند كه خنك و خوشايند نيست ۴۲).تا (۴۴
آنها قبل )در دنيا( غرق نعمت و لذت بودند (۴۵).و بر گناه بزرگ اصرار
مىورزيدند (۴۶).و مىگفتند:آيا وقتى ما بميريم و خاك و استخوان شويم دوباره
)براى پسدادن حساب( زنده مىشويم؟) (۴۷آيا پدران اوليه ما هم زنده مىشوند؟)
الىها و آخرىها ،همگى براى قرار روز معلوم جمعآورى مىشوند ۴۹).و
 (۴۸بگو :او
(۵۰
بعد شما اى افراد گمراه كه انكار مىكنيد ،از درخت تلخ زقوم مىخوريد ۵۱).و
 (۵۲و شكمها را از آن پر مىكنيد (۵۳).روى آن آب جوش مىخوريد (۵۴).و آن را
مثل شتر تشنهاى كه آب مىخورد مىخوريد (۵۵).در روز قيامت پذيرايى از آنها به
اين شكل است (۵۶).ما شما را خلق كرديم ،چرا تصديق نمىكنيد؟) (۵۷درباره منى
كه مىريزيد چه نظرى داريد؟) (۵۸آيا شما آن را آفريدهايد يا ما خالق آن
هستيم؟) (۵۹ما مرگ را ميان شما مقدر كرديم و كسى نمىتواند جلوى كار ما را
بگيرد (۶۰) ،از اينكه افرادى مثل شما را به جايتان قرار دهيم و شما را در
وضعى كه نمىدانيد بوجود آوريم (۶۱).شما مرحله اول را مىدانيد چرا متوجه
نمىشويد؟) (۶۲درباره چيزى كه مىكاريد چهنظرى داريد؟) (۶۳آيا شما آن را
مىرويانيد يا ما؟) (۶۴اگر بخواهيم آن را خشك مىكنيم و شما تعجب مىكنيد(۶۵).
و مىگوييد ما ضرر كرديم بلكه محروم شدهايم ۶۶).و  (۶۷درباره آبى كه مىنوشيد
چه نظرى داريد؟ آيا شما آن را از ابر نازل كردهايد يا ما نازل كردهايم؟) ۶۸و
 (۶۹اگر بخواهيم آن را تلخ مىكنيم ،پس چرا شكرگزارى نمىكنيد؟) (۷۰درباره
آتشى كه روشن مىكنيد ،چه نظرى داريد؟ آيا درخت آن را شما بوجود آوردهايد يا

ما بوجود آورهايم؟) ۷۱و  (۷۲ما آن را وسيله توجه پيداكردن و استفاده ثروتمند
و فقير ساختيم (۷۳).پس بهنام خداوند بزرگت تسبيح بگو (۷۴).پس به جايگاه
ستارهها قسم مىخورم (۷۵).اگر بدانيد آن قسم بزرگى است(۷۶).
كه اين قرآن ارجمند و در كتابى محفوظ است كه فقط پاكان )فرشتگان( به آن
دسترسى دارند ۷۷).تا  (۷۹نزول آن از طرف )خداوند( صاحباختيار همه مردم جهان
است (۸۰).آيا در مورد اين سخن سهلانگارى مىكنيد؟) (۸۱و آن را مورد تكذيب
قرار مىدهيد؟) (۸۲آنوقتى كه جان به گلو برسد و شما مشغول نگاهكردن باشيد،
چهخواهيد كرد؟) ۸۳و  (۸۴ما از شما به او نزديكتر هستيم ولى شما نمىبينيد).
 (۸۵اگر راست مىگوييد و جزاى كارتان به شما داده نمىشود ،چرا جان را دوباره
برنمىگردانيد؟) ۸۶و  (۸۷اما اگر شخص از افراد مقرب باشد ،خوشى و آسايش و
بهشت پرنعمت مال او است ۸۸).و  (۸۹اما اگر از اصحاب يمين )گروه خوشبخت(
باشى ،سلم خوشبختان بر تو است ۹۰).و  (۹۱اما اگر شخص از منكران گمراه باشد).
 (۹۲نصيب او آب جوش و رفتن به جهنم است ۹۳).و  (۹۴اين يقينا حقيقت است(۹۵).
پس بهنام خداوند بزرگت تسبيح بگو(۹۶).

سوره حديد )(۵۷
مدنى و شامل بيست و نه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
تمام چيزهايى كه در آسمانها و زمين وجود دارند خدا را تسبيح مىگويند و او
قدرتمند و حكيم است (۱).فرمانروايى آسمانها و زمين متعلق به خداست ،زنده
مىكند و مىميراند و قادر به هر كارى است (۲).او اول و آخر و ظاهر و باطن است
و هر چيزى را مىداند(۳).
اوست كه آسمانها و زمين را در شش مرحله آفريد و بعد بر عرش قرار گرفت .آنچه
در زمين فرومىرود و آنچه از آن بيرون مىآيد و آنچه از آسمان پايين مىآيد و
آنچه به آسمان بال مىرود)همه را(مىداند و هرجا باشيد با شما است .خدا تمام
كارهايى را كه مىكنيد مىبيند (۴).فرمانروايى آسمانها و زمين متعلق به او است
و تمام كارها به او برگردانده مىشود (۵).شب را داخل روز مىكند و روز را داخل
شب مىكند و از آنچه در سينهها است اطلع دارد (۶).به خدا و رسولش ايمان
بياوريد و از آنچه شما را در آن جانشين گذشتگان كرده انفاق كنيد .افرادى از
شما كه ايمان آوردند و انفاق كردند پاداش بزرگى دارند (۷).چرا به خدا ايمان
نمىآوريد؟ در صورتى كه پيغمبر شما را دعوت مىكند كه به خداوندتان ايمان
بياوريد .و اگر ايمان داريد از شما تعهد گرفته است (۸).اوست كه بر بنده خود
)محمد( آيات روشنى نازل مىكند تا شما را از تاريكىها خارج كند و به نور
ببرد .چون خدا نسبت به شما پرمهر و مهربان است (۹).چرا در راه خدا انفاق
نمىكنيد؟ در صورتى كه ميراث آسمانها و زمين مال خدا است )مىميريد و هرچه
داريد بهجا مىگذاريد( .كسانىكه قبل از فتح انفاق كردند و در راه خدا جنگيدند
با كسانىكه بعدا اين كار را كردند مساوى نيستند .درجه آنها بالتر از درجه
كسانى است كه بعد از فتح انفاق كردند و در راه خدا جنگيدند .ولى خدا به همه
آنها وعده خوبى داده است .خدا از كارهايى كه مىكنيد خبر دارد (۱۰).چه كسى به
خدا قرض نيكو مىدهد تا خدا آن را براى او چندبرابر كند؟ چنين كسى پاداش
پرارزشى دارد(۱۱).
روزى كه مردان و زنان باايمان را مىبينى كه نورشان جلوى آنها و طرف
راستشان به سرعت حركت مىكند .امروز مژدگانى شما بهشتهايى است كه نهرها در آن
روان است و در آن جاودان خواهيد بود .اين موفقيت بزرگى است (۱۲).روزى كه
مردان و زنان منافق به افراد باايمان مىگويند به ما توجه كنيد تا مقدارى از
نور شما را بگيريم .به آنها گفته مىشود به عقب برگرديد و كسب نور كنيد .بين
آنها ديوارى قرار داده مىشود كه درى دارد .داخل آن رحمت است و بيرون آن
عذاب (۱۳).داد مىزنند كه آيا ما با شما نبوديم؟ مىگويند چرا بوديد .ولى شما
خودتان را گول زديد و انتظار كشيديد و شك كرديد و آرزوها شما را گول زد تا
اينكه فرمان خدا صادر شد و شيطان فريبكار شما را فريب داد (۱۴).پس امروز از
شما و افرادى كه انكار مىكردند تاوانى پذيرفته نمىشود .جاى شما در آتش جهنم
است .اين آتش سزاوار شما است و بد جايى است (۱۵).آيا وقت آن نشده كه افراد
باايمان دلشان بهياد خدا و حقى كه نازل كرده خاشع شود؟ و مثل كسانىكه قبل به

آنها كتاب داده شده نباشند؟ كه چون زمانى طولنى سپرى شد ،قلبشان سخت شد و
عده زيادى از آنها ديگر از فرمان خدا اطاعت نمىكردند (۱۶).بدانيد كه خدا
زمين را بعد از مرگش زنده مىكند .براى شما نشانهها را بيان كرديم تا درباره
آن فكر كنيد (۱۷).مردان و زنانى كه انفاق كنند و به خدا قرض نيكو دهند ،براى
آنها چندبرابر مىشود و پاداش پرارزشى دارند(۱۸).
افرادى كه به خدا و پيغمبرانش ايمان آوردند ،راستگو و پيش خداوندشان شاهد
هستند .آنها پاداش و نورشان را خواهند داشت و افرادى كه حقيقت را پوشاندند و
منكر آيات ما شدند ،اهل جهنم هستند (۱۹).بدانيد كه زندگى دنيا بازى و سرگرمى
و تجمل و فخرفروشى بين خودتان و زيادهخواهى نسبت بههم در مال و فرزند است.
مثل بارانى كه روياندن گياهانش كشاورزان را به تعجب بيندازد ولى بعد مىبينى
كه زرد مىشود و خرد و خاشاك مىشود ،و در آخرت از يكطرف عذاب شديد و از طرف
ديگر آمرزش و رضايت الهى وجود دارد .در صورتى كه زندگى دنيا فقط وسيله فريب
است (۲۰).براى رسيدن به آمرزش خداوندتان و بهشتى كه پهناى آن به اندازه
پهناى آسمان و زمين است و براى افرادى كه به خدا و پيغمبرانش ايمان دارند
آماده شده ،با هم مسابقه بدهيد و از هم جلو بزنيد .اين فضل خدا است ،به هر
كس كه بخواهد مىدهد .خدا صاحب فضل بزرگى است (۲۱).هر مصيبتى كه در زمين يا
در وجود خودتان به شما وارد مىشود ،قبل از اينكه آنرا بوجود آوريم ،در كتاب
ثبت شده است )مطابق قوانين خداست( .اين كار براى خدا آسان است (۲۲).براى
اينكه بر آنچه از دست شما رفت افسوسى نخوريد و براى آنچه به شما داد شادى
نكنيد .خدا افراد خودپسند فخرفروش را دوست ندارد (۲۳).خودپسندانى كه بخل
مىورزند و مردم را هم به بخل امر مىكنند .كسىكه قبول نكند بداند كه خدا
بىنياز و سزاوار ستايش است(۲۴).
پيغمبرانمان را با دليلهاى روشن فرستاديم و با آنها كتاب و وسيله سنجش نازل
كرديم براى اينكه مردم عدالت رابرقرار كنند .و آهن را كه در آن سختى زياد و
منفعتهايى براى مردم وجود دارد ،نازل كرديم ،براى اينكه خدا اشخاصى را كه او
و پيغمبرانش را از صميم قلب يارى مىكنند بشناسد .چون خدا نيرومند و توانا
است (۲۵).ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در بين فرزندان آنها پيغمبرى و
كتاب گذاشتيم .عدهاى از آنها هدايت شدند و عده زيادى از آنها از فرمان و نظر
خدا اطاعت نكردند (۲۶).دنبال آنها پيغمبرانمان را فرستاديم و دنبال آنها
عيسىبن مريم را فرستاديم و به او انجيل داديم و در دل افرادى كه از او پيروى
كردند نرمى و مهربانى قرار داديم ،و رهبانيتى كه خودشان)روحانيون مسيحى(درست
كردند  ،ما بر آنها مقرر نكرديم ،ما فقط دنبال رضاي خدا رفتن رابر آنها واجب
کرديم  .ولى آنها آن را آنطور كه بايد رعايت نكردند .ما به افرادى از آنها
كه ايمان آوردند پاداششان را داديم ولى عده زيادى از آنها از فرمان خدا
اطاعت نمىكردند (۲۷).اى افراد باايمان ،از نافرمانى خدا بترسيد و به پيغمبرش
ايمان بياوريد تا رحمتش را به شما دوبرابر بدهد و نورى براى شما بوجود آورد
كه با آن حركت كنيد و شما را بيامرزد .خدا آمرزنده و مهربان است (۲۸).براى
اينكه اهل كتاب بدانند كه اختيار فضل خدا بهدست آنها نيست و فضل در اختيار
خداست ،به هر كس كه بخواهد مىدهد ،خدا داراى فضل بزرگ است(۲۹).

سوره مجادله )(۵۸
مدنى و شامل بيست و دو آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
خدا سخن زنى را كه درباره شوهرش با تو صحبت مىكرد و به خدا شكايت مىكرد
شنيد .خدا صحبت شما را مىشنود .چون خدا شنونده بينا است (۱).اشخاصى كه به
زنشان مىگويند تو مثل مادر من هستى ،حرف ناروا و دروغى مىزنند .زنانشان مادر
آنها نيستند .مادرشان زنانى هستند كه آنها را زاييدهاند .خدا عفوكننده و
آمرزنده است (۲).كسانىكه چنين حرفى مىزنند و بعد از گفته خود برمى گردند،
قبل از اينكه با زنشان همخوابگى كنند ،بايد بردهاى را آزاد كنند .اين نصيحتى
است كه به شما مىشود ،خدا از تمام كارهايى كه مىكنيد باخبر است (۳).كسىكه
بردهاى براى آزاد كردن پيدا نكرد ،قبل از اينكه همخوابگى كند دوماه پشت سر
هم روزه بگيرد .كسىكه توانايى آن را نداشت ،شصت مسكين را سير كند .اين كار
براى اين است كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد .اين حدود خدا است و منكران
عذاب پردردى دارند (۴).اشخاصى كه با خدا و رسولش مخالفت مىكنند مثل افرادى

كه قبل از آنها بودند خوار مىشوند .ما آيات روشن و واضحى نازل كردهايم و
افراد بىايمان عذاب خواركنندهاى دارند (۵).روزى كه خدا همه آنها را براى
رسيدگى به حسابشان زنده مىكند و آنها را از كارهايى كه مىكردند خبردار
مىكند .خدا حساب آنها را دارد ولى خودشان آن را فراموش كردهاند .خدا شاهد هر
چيزى است(۶).
آيا متوجه نشدهاى كه خدا هر چه در آسمانها و زمين است مىداند .هيچ سهنفرى
در گوشى حرف نمىزنند مگر اينكه خدا چهارمى آنهاست و هيچ پنجنفرى با هم حرف
نمىزنند مگر اينكه خدا ششمى آنهاست ،كمتر و بيشتر از آن نيستند مگر اينكه
خدا با آنهاست ،هر جايى كه باشند .و در روز قيامت آنها را از كارهايى كه
كردهاند خبردار مىكند .خدا هر چيزى را مىداند (۷).آيا كسانى را كه از در
گوشى حرفزدن نهى شدهاند نديدى كه دوباره كارى را كه از آن نهى شدهاند انجام
مىدهند و به گناه و دشمنى و نافرمانى پيغمبر در گوشى حرف مىزنند و پيش تو كه
مىآيند ،به صورتى با تو سلم و خوشآمدگويى مىكنند كه خدا آن طور با تو
خوشآمدگويى نكرده است و در دلشان مىگويند چرا خدا بهخاطر اين حرفهايى كه
مىزنيم ما را عذاب نمىكند؟ جهنم براى آنها كافى است و وارد آن مىشوند و جهنم
جاى بدى است (۸).اى مؤمنين ،وقتى با هم در گوشى صحبت مىكنيد از روى گناه و
دشمنى و نافرمانى پيغمبر نباشد .براى نيكى و تقوى در گوشى صحبت كنيد و از
نافرمانى خدا كه پيش او جمع خواهيد شد بترسيد (۹).در گوشى حرفزدن كارى است
شيطانى براى اينكه مؤمنان را غمگين كند .در حالىكه ذرهاى به آنها ضرر نمىزند
مگر به فرمان خدا .مؤمنين بايد به خدا توكل كنند (۱۰).اى مؤمنين ،وقتى در
مجالس بهشما گفته مىشود جا باز كنيد ،اين كار را بكنيد تا خدا در كار شما
گشايش ايجاد كند و وقتى بهشما گفته مىشود بلند شويد ،اين كار را بكنيد .خدا
مقام افراد باايمان و دانشمند را بهدرجات بال مىبرد .خدا از همه كارهايى كه
مىكنيد خبر دارد(۱۱).
اى افراد باايمان ،وقتى با پيغمبر در گوشى صحبت مىكنيد قبل از آن صدقهاى
بدهيد .اين كار براى شما بهتر و پاكتر است .اگر پول آن را نداشتيد خدا
آمرزنده و مهربان است (۱۲).آيا از اينكه قبل از در گوشى صحبتكردنتان صدقهاى
بدهيد ترسيديد؟ وقتى كه اين كار را نكرديد و خدا توبه شما را پذيرفت ،نماز
را بهپا داريد و زكات بدهيد و از خدا و رسولش اطاعت كنيد .خدا از كارهايى كه
مىكنيد باخبر است (۱۳).آيا افرادى را نديدى كه با گروهى كه خدا از كار آنها
خشمگين است دوستى مىكنند؟ آنها از شما مسلمانان نيستند و شما از آنها
نيستيد .آنها دانسته قسم دروغ مىخورند (۱۴).خدا براى آنها عذاب شديدى آماده
كرده ،چون كارهايى كه مىكنند بد است (۱۵).قسمهاى خود را سپرى ساختهاند و
مردم را از راه خدا باز داشتهاند .آنها عذاب خواركنندهاى دارند (۱۶).مال و
فرزند آنها در مقابل خدا ذرهاى بهدرد آنها نمىخورد .آنها اهل جهنم هستند و
هميشه در آن خواهند بود (۱۷).روزى كه خدا همه آنها را زنده مىكند ،براى خدا
قسم مىخورند همانطور كه براى شما قسم مىخورند و خيال مىكنند كه براى آنها
فايدهاى خواهد داشت .بدانيد كه آنها دروغگو هستند (۱۸).شيطان بر آنها غلبه
كرده و ياد خدا را از خاطر آنها برده .آنها حزب شيطانند ،بدانيد حزب شيطان
زيانكار است (۱۹).اشخاصى كه با خدا و پيغمبرش مخالفت مىكنند پستترين
افرادند (۲۰).خدا مقرر كرده كه من و پيغمبرانم پيروز مىشويم ،چون خدا قوى و
توانا است(۲۱).
افرادى را كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند پيدا نمىكنى كه كسانى را كه
مخالف خدا و پيغمبرش هستند دوست بدارند ،اگرچه پدر يا فرزند يا برادر يا
خويشاوندان آنها باشند .آنها كسانى هستند كه خدا ايمان را در دلشان ثبت كرده
و با روحى از جانب خود تأييدشان كرده است و آنها را وارد بهشتهايى مىكند كه
در آن نهرهاى روان است .هميشه در آن خواهند بود .خدا از آنها راضى و آنها هم
از او راضى هستند .چنين افرادى حزب خدا هستند ،بدانيد كه حزب خدا پيروز است.
)(۲۲

سوره حشر )(۵۹
مدنى و شامل بيست و چهار آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان

هرچه در آسمانها و زمين است تسبيح خدا را مىگويند و او توانا و حكيم است).
 (۱اوست كه افراد بىايمان اهل كتاب را از سرزمينشان براى اولينبار بيرون
كرد .شما تصور نمىكرديد كه آنها بيرون روند .آنها هم تصور مىكردند كه حصار
شهرشان جلوى خدا را مىگيرد .خدا از جايى كه تصور آن را نمىكردند سراغ آنها
آمد و در دلشان ترس انداخت .خانههايشان را با دست خودشان و با دست افراد
باايمان خراب مىكردند .اى اهل بصيرت ،از اين كار عبرت بگيريد (۲).اگر خدا
جلی وطن را براى آنها مقرر نمىكرد ،آنها را در دنيا عذاب مىكرد و آنها در
آخرت عذاب آتش جهنم را دارند(۳).
اين كار به علت اين است كه با خدا و پيغمبرش مخالفت كردند .كسىكه با خدا
مخالفت كند )بداند كه( مجازات خدا شديد است (۴).هر نهال خرمايى كه بريديد يا
آن را به جاى خود سر پا گذاشتيد به فرمان خدا بود .براى اينكه خدا افرادى را
كه از حكم خدا اطاعت نمىكنند خوار كند (۵).آنچه خدا از آنان به پيغمبرش
برگرداند ،شما براى بهدست آوردن آن اسب و حيوانى نتاختيد .ولى خدا پيغمبرانش
را بر هر كسىكه بخواهد مسلط مىسازد .خدا قادر بر هر كارى است (۶).آنچه خدا
از اهل شهرها به پيغمبرش برگرداند متعلق به خدا و پيغمبرش و خويشان و يتيمان
و تهيدستان و در راه ماندگان است تا بين ثروتمندان شما دست بهدست نشود .آنچه
پيغمبر به شما داد بگيريد و آنچه كه شما را از آن بازداشت از آن دست بكشيد.
از نافرمانى خدا بترسيد ،چون مجازات خدا شديد است) (۷).مقدارى از غنايم(
متعلق به مهاجرين فقيرى است كه آنها را از شهر و اموالشان دور ساختهاند و
دنبال لطف و كرم و رضايت خدا مىگردند و خدا و پيغمبرش را يارى مىكنند .چنين
افرادى راستگو هستند (۸).و افرادى كه قبل از آمدن آنها خانه و ايمان را
آماده كردند مهاجرينى را كه پيش آنها آمدند دوست دارند و نيازى به آنچه به
آنها داده شد احساس نمىكنند و آنها را بر خودشان ترجيح مىدهند اگرچه به آن
احتياج داشته باشند .كسانىكه جلوى بخل )خسيس بودن( خود را بگيرند موفق و
رستگار هستند(۹).
كسانىكه بعد از آنها آمدند مىگويند خداوندا ،ما و برادرانمان را كه قبل از
ما ايمان آوردند بيامرز و در دل ما كينهاى نسبت به افراد باايمان قرار مده.
خداوندا تو دلرحم و مهربانى (۱۰).آيا منافقين را نديدى كه به دوستان كافر
اهل كتابشان مىگويند اگر شما را اخراج كنند ما با شما خارج مىشويم و هرگز از
حرف كسى درباره شما اطاعت نمىكنيم و اگر با شما بجنگند شما را كمك مىكنيم.
خدا شهادت مىدهد كه آنها دروغ مىگويند (۱۱).اگر آنها اخراج شوند ،اينها با
آنها خارج نمىشوند و اگر با آنها بجنگند ،كمكشان نمىكنند و اگر بهكمك آنها
بروند فرار مىكنند و كمكى به آنها نمىشود (۱۲).ترسى كه از شما در دل دارند
بيشتر از ترسى است كه از خدا دارند .اين به علت اين است كه آنها افرادى نفهم
هستند (۱۳).با شما دستهجمعى نمىجنگند مگر در شهرهاى حصاردار يا از پشت
ديوار .اختلفشان ميانشان زياد است .شما فكر مىكنيد آنها با هم متحد هستند در
صورتى كه دلهايشان از هم جداست )با هم تفرقه دارند( .اينكار به دليل اين است
كه نمىفهمند (۱۴).مانند كسانى هستند كه كمى قبل از آنها بودند كه كيفر
كارشان را چشيدند و عذاب پردردى دارند (۱۵).مانند شيطان كه به انسان گفت
كافر شو ،ولى وقتى انسان كافر شد گفت من از تو بيزارم .من از خدا كه
صاحباختيار مردم جهان است مىترسم(۱۶).
عاقبت آنها اين است كه هميشه در آتش جهنم خواهند بود .اين جزاى افرادى است
كه ظلم مىكنند (۱۷).اى افراد باايمان ،از نافرمانى خدا بترسيد و هر كس بايد
ببيند براى فرداى خودش چه كارى مىكند .از نافرمانى خدا برحذر باشيد ،چون خدا
از تمام كارهايى كه مىكنيد مطلع است (۱۸).مثل كسانى نباشيد كه خدا را فراموش
كردند ،خدا هم توجه بهخودشان را از خاطرشان برد .آنها افرادى هستند كه از
خدا اطاعت نمىكنند (۱۹).اهل جهنم با اهل بهشت مساوى نيستند ،اهل بهشت موفق و
كامياب هستند (۲۰).اگر اين قرآن را به كوه نازل مىكرديم ،مىديدى كه از ترس
خدا سر فرود مىآورد و از هم شكافته مىشود .اينها مثلهايى است كه براى مردم
مىزنيم شايد فكر كنند (۲۱).او خدايىست كه معبودى )كسىكه انسان در مقابل او
احساس يا ابزار كوچكى كند و از دستورهاى او بدون چون و چرا پيروى كند( غير
از او وجود ندارد .داناى غيب و شهود است .او بخشنده مهربان است (۲۲).او
خدايىست كه معبودى غير از او وجود ندارد .فرمانرواى پاك و بىعيب و ايمنىبخش
و حافظ تواناى با جبروت بزرگ است .خدا از چيزهايى كه شريك او مىسازند دور
است (۲۳).او خداى آفريننده و بوجودآورنده و صورتساز است .اسمهايى نيكويى

دارد .هر چه در آسمانها و زمين است تسبيحگوى او هستند و او مقتدر حكيم است).
(۲۴

سوره ممتحنه )(۶۰
مدنى و شامل سيزده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
اى مؤمنين ،دشمن من و دشمن خودتان را بهدوستى نگيريد .با آنها اظهار دوستى
مىكنيد در صورتى كه آنها منكر سخن حقى هستند كه براى شما آمده .پيغمبر و شما
را به علت اينكه ايمان داريد كه صاحباختيارتان )فقط( خداست )حاضر نيستيد از
كسى جز خدا اطاعت محض و بىچون چرا بكنيد( از ديارتان اخراج مىكنند .اگر براى
جهاد در راه من و كسب رضايت من خارج مىشويد ،چرا پنهانى با آنها اظهار دوستى
مىكنيد؟ من آن چه را كه پنهان يا آشكار كنيد مىدانم .كسى از شما كه با آنها
دوستى كند گمراه است (۱).اگر بر شما دست يابند ،دشمن شما مىشوند و دست و
زبانشان را براى آزارتان به بدى مىگشايند و مايلند شما كافر شويد (۲).بستگان
و اولد شما برايتان فايدهاى ندارند .روز قيامت بين شما جدايى مىافتد .خدا
تمام اعمالتان را مىبيند (۳).در كار ابراهيم و كسانىكه با او بودند براى شما
سرمشق خوبى است ،وقتى به قومشان گفتند ما از شما و آنچه غير از خدا مىپرستيد
بيزاريم .ما كار شما را قبول نداريم و بين ما و شما براى هميشه دشمنى و كينه
بوجود آمده ،مگر اينكه فقط به خدا ايمان بياوريد .غير از حرف ابراهيم كه به
پدرش گفت برايت از خدا طلب آمرزش مىكنم ولى براى اجابت دعايم ضمانتى از طرف
خدا ندارم .خدايا ،به تو توكل كردهايم و بهسوى تو برمىگرديم ،بازگشت همه
بهسوى توست (۴).خدايا ،ما را وسيله امتحان كافران قرار نده .خدايا ،ما را
بيامرز ،تو قدرتمند حكيمى(۵).
آنها سرمشق خوبى براى كسى هستند كه اميد به خدا و روز آخرت دارد .كسىكه
قبول نكند) ،بداند كه( خدا بىنياز و قابل ستايش است (۶).شايد خدا بين شما و
افرادى از آنها كه دشمنى وجود دارد دوستى ايجاد كند .خدا قادر و آمرزنده
مهربان است (۷).خدا شما را از نيكىكردن و عدالتكردن به كسانىكه درباره دين
با شما نجنگيدند و شما را از سرزمينتان بيرون نكردند ،نهى نمىكند .چون خدا
افراد عادل را دوست دارد (۸).خدا شما را از دوستى با كسانىكه با شما بهخاطر
دينتان جنگيدند و شما را از سرزمينتان بيرون كردند و براى بيرونكردن شما
بههم كمك كردند ،نهى مىكند .كسانىكه با آنها دوستى كنند ظالم هستند (۹).اى
مؤمنين ،وقتى زنان مهاجر باايمان پيش شما آمدند آنها را بيازماييد .البته
خدا ايمان آنها را بهتر مىداند .اگر فهميديد كه ايمان دارند آنها را به كفار
برنگردانيد .اين زنها براى افراد بىايمان حلل نيستند و كفار هم براى اينها
حلل نيستند و مخارجى كه كفار براى اين زنها كردهاند به كفار بدهيد .و براى
شما اشكالى ندارد كه با آنها ازدواج كنيد ،وقتى كه مهريه آنها را به آنها
بدهيد .و عقد كفار را دستاويز قرار ندهيد و شما بايد خرجى را كه براى آنها
كردهايد از آنها بخواهيد و آنها بايد خرجى را كه كردهاند از شما بخواهند.
اين حكم خداست كه بين شما حكم مىكند .خدا دانا و حكيم است (۱۰).اگر چيزى از
آنچه خرج همسرانتان )که پيش کفار رفته اند( كردهايد پيش كفار ماند و آنها
ندادند و بعد مقابله به مثل كرديد) ،از پول کفار( به همان اندازه به كسانىكه
زنانشان رفتهاند بدهيد و از نافرمانى خدايى كه به او ايمان داريد بترسيد).
(۱۱
اى پيغمبر ،وقتى زنان باايمان پيش تو آمدند كه با تو بيعت كنند كه چيزى را
شريك خدا نسازند و دزدى و زنا نكنند و بچههايشان را نكشند و تهمت زنا در
مورد فرزند خود به كسى نزنند و در كارهاى نيك برخلف دستور تو كارى نكنند ،با
آنها بيعت كن و براى آنها از خدا آمرزش بخواه چون خدا آمرزنده مهربان است).
 (۱۲اى افراد باايمان ،با گروهى كه مورد خشم خدا قرار گرفتهاند دوستى نكنيد.
آنها از آخرت نااميد شدهاند همانطور كه افراد بىايمان از مردگان نااميد
شدهاند(۱۳).

سوره صف )(۶۱
مدنى و شامل چهارده آيه

بهنام خداوند بخشنده مهربان
هرچه در آسمانها و زمين است تسبيح خدا را مىگويند و او توانا و حكيم است).
 (۱اى افراد باايمان ،چرا حرفى مىزنيد كه بهآن عمل نمىكنيد؟) (۲اگر حرفى
بزنيد كه بهآن عمل نمىكنيد پيش خدا گناه بزرگى است كه باعث خشم او مىشود(۳).
خدا كسانى را دوست دارد كه متحد و متشكل مثل ستونى آهنين در راه او مىجنگند)
 (۴وقتى را يادآورى كن كه موسى به قومش گفت چرا مرا اذيت مىكنيد؟ در صورتى
كه مىدانيد كه من رسول خدا براى شما هستم .وقتى منحرف شدند خدا هم دلهاى
آنها را منحرف كرد .خدا اشخاصى را كه از او اطاعت نمىكنند راهنمايى نمىكند).
(۵
وقتى كه عيسی پسر مريم گفت اى بنىاسرائيل ،من رسول خدا براى شما و
تصديقكننده توراتى هستم كه قبل از من بوده و بشارت پيغمبرى بعد از من كه اسم
او احمد است را بهشما مىدهم .چون براى آنها معجزاتى آورد ،گفتند:اين سحر
واضحى است (۶).كيست ظالمتر از آن كه دروغى را سر هم كند و بهخدا نسبت دهد در
حالىكه او به اسلم )تسليم خدابودن( دعوت مىشود؟ خدا كسانى را كه ظلم مىكنند
هدايت نمىكند (۷).مىخواهند با حرفهاى خودشان نور خدا را خاموش كنند .در
صورتى كه خدا نور خود را كامل مىكند هرچند كه كافران خوششان نيايد (۸).اوست
كه پيغمبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر تمام دين آگاه كند،
اگرچه كافران خوششان نيايد (۹).اى مؤمنين ،آيا شما را به تجارتى كه شما را
از عذاب پردرد نجات دهد راهنمايى بكنم؟) (۱۰به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد
و با مال و جانتان در راه خدا تلش كنيد .اگر حقيقت را درك كنيد ،مىدانيد كه
اين كار به نفع شماست (۱۱).خداگناهانتان را مىبخشد و شما را وارد بهشتهايى
مىكند كه در آنها نهرها روان است و وارد خانههاى پاك در بهشت جاويد مىكند.
اين موفقيت بزرگى است (۱۲).چيز ديگرى كه شما دوست داريد كمك الهى و فتح سريع
است .اين بشارت را به مؤمنين بده (۱۳).اى مؤمين ،مددكار خدا باشيد همانطور
كه عيسی پسر مريم به حواريون گفت مددكار من در راه خدا كيست؟ حواريون
گفتند:ما مددكار خداييم .لذا عدهاى از بنىاسرائيل ايمان آوردند و عدهايى
ايمان نياوردند .ما كسانى را كه ايمان آوردند بر ضد دشمنشان كمك كرديم و
پيروز شدند(۱۴).

سوره جمعه )(۶۲
مدنى و شامل يازده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
آنچه در آسمانها و زمين است خدا را به عظمت ياد مىكنند كه فرمانرواى پاك و
توانا و حكيم است (۱).اوست كه بين افراد بىسواد پيغمبرى از خودشان فرستاد
تاآياتش را بر مردم بخواند و آنها را پاك سازد و بهآنها كتاب و حكمت
بياموزد .هرچند قبل در گمراهى واضحى بودند (۲).و دستههاى ديگرى كه هنوز
بهآنها نپيوستهاند ،او توانا و حكيم است (۳).اين فضل خداست ،آن را به هر كس
كه بخواهد مىدهد .خدا داراى فضل بزرگ است (۴).وضع افرادى كه تورات به آنها
داده شد ولى بهآن عمل نكردند مثل خرى است كه كتاب بارش باشد .داستان كسانىكه
منكر آيات خدا شدند )دستورهايى را كه در كتاب خدا آمده قبول نكردند( نمونه
بدى است .خدا افرادى را كه ظلم مىكنند هدايت نمىكند (۵).بگو :اى يهوديان،
اگر گمان مىكنيد كه در بين مردم فقط شما محبوب خدا هستيد ،اگر راست مىگوييد
تمناى مرگ بكنيد (۶).بهخاطر كارهايى كه كردهاند هرگز تمناى مرگ نمىكنند .خدا
كسانى را كه ظلم مىكنند مىشناسد (۷).بگو :مرگى كه از آن فرار مىكنيد سراغ
شما مىآيد و به شما مىرسد .بعد پيش خدا كه داناى غيب و شهود است برگردانده
مىشويد و خدا شما را از كارهايى كه مىكرديد خبردار مىكند(۸).
اى افراد باايمان ،وقتى نداى نماز جمعه داده شد به نماز بشتابيد و خريد و
فروش را رها كنيد .اگر علم داشته باشيد متوجه مىشويد كه اين كار بهنفع شما
است (۹).وقتى نماز تمام شد در زمين پخش شويد و دنبال فضل خدا و كسب معاش
برويد و خدا را زياد ياد كنيد تا رستگار شويد (۱۰).وقتى تجارتى يا سرگرمى
ببينند پراكنده مىشوند و به طرف آن مىروند و تو را ايستاده در حال نماز ترك
مىكنند .بگو :آن چه پيش خدا است بهتر از سرگرمى و تجارت است .خدا بهترين
روزىدهنده است(۱۱).

سوره منافقون )(۶۳
مدنى شامل يازده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
وقتى افراد منافق پيش تو مىآيند مىگويند شهادت مىدهيم كه تو رسول خدا هستى.
در صورتى كه خدا مىداند كه تو رسولش هستى ،و شهادت مىدهد كه منافقين بهدروغ
چنين حرفى مىزنند ) (۱قسمهايشان را سپرى ساختهاند تا از پذيرفتن راه خدا
خوددارى كنند .آنها كار بدى مىكنند (۲).اين كار به اين علت است كه آنها
ايمان آوردند و بعد كافر شدند .لذا بر دلشان مهر زده شده و درك نمىكنند(۳).
وقتى آنها را مىبينى بدنهايشان تو را متعجب مىكند و اگر حرف بزنند به
حرفهايشان گوش مىدهى .مثل اينكه چوبهايى هستند كه به ديوار تكيه داده شده
باشند .هر صداى بلندى رابر ضد خود حساب مىكنند .آنها دشمن هستند ،از آنها
حذر كن .خدا آنها را نابود كند كه اينچنين از حق روگردان هستند(۴).
وقتى به آنها گفته شود بياييد تا رسول خدا براى شما طلب آمرزش كند سرشان را
برمىگردانند .آنها را مىبينى كه با تكبر از اينكار خوددارى مىكنند (۵).براى
آنها فرقى نمىكند ،چه براى آنها از خدا طلب آمرزش بكنى چه نكنى ،خدا هرگز
آنها را نمىبخشد .چون خدا افرادى را كه از دستورهايش اطاعت نمىكنند هدايت
نمىكند (۶).آنها اشخاصى هستند كه مىگويند به كسانىكه پيش رسول خدا هستند
پولى ندهيد تا از اطراف او پراكنده شوند .در صورتى كه خزائن آسمانها و زمين
مال خدا است ،ولى افراد منافق اين را درك نمىكنند (۷).مىگويند اگر به مدينه
برگرديم قدرتمندان ما افراد ذليل را از آن بيرون مىكنند .در صورتى كه عزت
مال خدا و پيغمبرش و افراد باايمان است .ولى افراد منافق اين را نمىدانند).
 (۸اى افراد باايمان ،مال و فرزندتان شما را از ياد خدا غافل نكند .كسانىكه
اين كار را بكنند زيانكارند (۹).از آنچه روزى شما كردهايم قبل از اينكه مرگ
سراغ شما بيايد انفاق كنيد .قبل از اينكه شخص بگويد خداوندا ،چرا مرگ مرا
مدت كمى به عقب نينداختى تا انفاق كنم و از افراد صالح باشم (۱۰).وقتى مرگ
كسى فرارسيد خدا هزگز آن را بهعقب نمىاندازد .خدا از كارهايى كه مىكنيد خبر
دارد(۱۱).

سوره تغابن )(۶۴
مدنى و شامل هجده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
آنچه در آسمانها و زمين است تسبيح خدا را مىگويند .فرمانروايى فقط از آن
اوست ،و ستايش و بزرگداشت فقط براى اوست و او بر هر كارى قادر است (۱).اوست
كه شما را خلق كرده .عدهاى از شما كافرند و عدهاى مؤمن .خدا اعمالتان را
مىبيند (۲).آسمانها و زمين را بهحق آفريد و شما را به بهترين شكل نقش بندى
كرد و بازگشت همه به پيشگاه او است (۳).آنچه را در آسمانها و زمين است
مىداند و چيزهايى را كه پنهان يا آشكار مى كنيد مىداند و آنچه در دلهاست
مىداند (۴).آيا خبر كافران قبلى بهشما گفته نشد؟ آنها جزاى كارهايشان را
چشيدند و عذاب پردردى دارند (۵).اين عذاب به علت اين است كه پيغمبرانشان
دليلهاى روشن براى آنها آوردند و آنها گفتند:آيا آدمى مىخواهد ما را هدايت
كند؟ پس منكر رسالت آنها شدند و قبول نكردند ،خدا بىنياز است ،بىنياز و
ستوده (۶).كافران خيال كردند كه براى ديدن جزاى اعمالشان زنده نمىشوند .بگو:
آرى ،به خداوندم قسم شما حتما زنده و از كارهايى كه كردهايد آگاه مىشويد و
اين كار براى خدا آسان است (۷).پس به خدا و پيغمبرش و نورى كه نازل كرديم
ايمان بياوريد .خدا از كارهايتان باخبر است (۸).روزى كه شما را جمع مىكند،
متوجه ضررتان مىشويد .كسانىكه به خدا ايمان بياورند و كار درست بكنند ،خدا
گناهانشان را مىبخشد و آنها را وارد بهشتهايى مىكند كه در آنها نهرها روان
است و هميشه در آن خواهند بود .اين موفقيت بزرگيست(۹).
و افرادى كه ايمان نياوردند و آيات ما را دروغ پنداشتند )دستورهايى را كه
خدا در كتاب الهى برايشان نازل كرد قبول نكردند( اهل جهنم هستند و هميشه در
آن خواهند بود و جهنم بد جايى است (۱۰).هيچ مصيبتى به كسى نمىرسد مگر به

فرمان خدا )مطابق قوانينى كه خدا در خلقت گذاشته( .كسىكه به خدا ايمان
بياورد خدا قلبش را هدايت مىكند .خدا هر چيزى را مىداند (۱۱).از خدا و
پيغمبرش اطاعت كنيد .اگر از اين كار خوددارى كنيد ،وظيفه پيغمبر ما فقط
رساندن آشكار رسالت ماست (۱۲).خدا ،معبودى )كسىكه انسان در مقابل او احساس و
ابراز كوچكى كند و از دستورهاى او بدون چون و چرا پيروى كند( غير از او وجود
ندارد .افراد باايمان بايد فقط به خدا توكل كنند (۱۳).اى افراد باايمان،
بعضى از همسران و فرزندانتان دشمن شما هستند .از آنها حذر كنيد .اگر آنها را
عفو كنيد و از گناهانشان درگذريد و ببخشيد ،خدا هم آمرزنده و مهربان است).
 (۱۴مال و فرزند شما فقط براى امتحان شماست .در صورتى كه پاداش بزرگ پيش
خداست (۱۵).پس تا مىتوانيد از نافرمانى دستورهاى خدا دورى كنيد و )كلم خدا
را( بشنويد و اطاعت كنيد و انفاق كنيد كه براى خود شما بهتر است .كسانىكه
جلوى خسيس بودن خود را بگيرند موفق و رستگارند (۱۶).اگر قرض خوبى به خدا
بدهيد آن را براى شما چندبرابر مىكند و شما را مىآمرزد .خدا قدرشناس و
بردبار است (۱۷).داناى پنهان و آشكار است و قدرتمند باحكمت است(۱۸).

سوره طلق )(۶۵
مدنى و شامل دوازده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
اى پيغمبر ،وقتى زنان را طلق مىدهيد آنها را در پايان عدهشان طلق دهيد و
حساب عده را نگهداريد و از نافرمانى خدا كه صاحباختيار شماست بپرهيزيد و
آنها را تا پايان عده از خانهشان بيرون نكنيد .آنها هم حق رفتن ندارند مگر
اينكه كار زشت آشكارى )زنا( كرده باشند .اين حدود الهى است .كسىكه از حدود
الهى تجاوز كند بهخودش ظلم كرده .چه مىدانى شايد خدا بعد از اين )عصبانيت و
تصميم شما( حالتى بوجود آورد كه طلق صورت نگيرد (۱).ولى وقتى عده تمام شد يا
آنها را بهخوبى نگه داريد يا به خوبى از آنها جدا شويد .و دو نفر عادل را از
خودتان به شهادت بگيريد و شهادت را براى خدا بدهيد .اين چيزى است كه مؤمنان
به خدا و آخرت به آن سفارش مىشوند .كسىكه از نافرمانى دستورهاى خدا بپرهيزد
خدا برايش راه نجاتى قرار مىدهد (۲).و از جايى كه فكر نمىكند به او روزى
مىدهد .هر كس به خدا توكل كند ،خدا برايش كافى است .چون خدا كارش را انجام
مىدهد و براى هر چيزى اندازهاى قرار داده) (۳زنانى كه از قاعدهشدن نااميدند،
اگر شك داريد ،عدهشان سهماه است ،و زنانى كه قاعده نمىشوند هم همينطور .عده
زنان حامله تا وقتى است كه بچهشان را بزايند .كسىكه از نافرمانى دستورهاى
خدا بپرهيزد خدا كارش را آسان مىكند (۴).اين حكم خداست كه برايتان نازل
كرده .كسىكه از نافرمانى دستورهاى خدا بپرهيزد خدا گناهانش را بخشيده و اجرش
را مىافزايد(۵).
زنانتان را به اندازه توانايى خود در منزل خودتان مسكن دهيد .به آنها ضررى
نزنيد تا كار را بر آنها سخت كنيد و اگر حامله بودند ،خرج آنها را بدهيد تا
اينكه وضع حمل كنند .اگر به بچه شما شير دادند مزد آنها را بدهيد و بين
خودتان بهخوبى مشورت كنيد و اگر به توافق نرسيديد ،زن ديگرى )دايه( به بچه
شير بدهد (۶).كسىكه ثروتمند است بايد به اندازه توانايى خود خرج بدهد و
كسىكه تنگدست است ،بهاندازهاى كه خدا به او داده است خرج كند .خدا كسى را جز
به اندازهاى كه به او داده تكليف نمىكند .خدا بعد از سختى آسانى را پيش
مىآورد (۷).چه بسيار شهرهايى كه از دستور خداوندشان و پيغمبران او سرپيچى
كردند .ما حساب سختى از آنها كشيديم و آنها را به سختى عذاب كرديم (۸).و
نتيجه بد كارشان را چشيدند و عاقبت كارشان ضرر بود (۹).خدا براى آنها عذاب
سختى آماده كرده .پس اى خردمندان باايمان ،از نافرمانى دستورهاى خدا دورى
كنيد .خدا براى شما تذكرى نازل كرده (۱۰).پيغمبرى كه آيات روشن خدا را براى
شما تلوت مىكند تا افرادى را كه ايمان آورده و كار درست كردهاند از تاريكىها
خارج كرده و بهسوى نور ببرد .هر كس به خدا ايمان بياورد و كار درست بكند،
خدا او را وارد بهشتهايى مىكند كه نهرها در آن روان است و هميشه در آن خواهد
بود .خدا روزى او را نيكو كرده است (۱۱).خدا كسى است كه هفت آسمان را و از
زمين نيز مثل آن را خلق كرده و فرمان او بين آنها نازل مىشود براى اينكه
بدانى كه خدا هر كارى را مىتواند بكند .و علم خدا هر چيزى را دربر مىگيرد).
(۱۲

سوره تحريم )(۶۶
مدنى و شامل دوازده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
اى پيغمبر ،چرا چيزى را كه خدا براى تو حلل كرده بر خودت حرام مىكنى؟ آيا
رضايت همسرانت را مىخواهى؟ خدا آمرزنده مهربان است (۱).خدا شكستن قسمهايتان
را )در صورتى كه برخلف حكم خدا باشد( بر شما واجب كرده .مولى شما خداست و او
دانا و حكيم است (۲).وقتى پيغمبر با يكى از همسرانش پنهانى صحبتى كرد ،چون
زنش آن را بهديگرى گفت و خدا پيغمبر را بر اين كار آگاه كرد ،بعضى از آن را
به او گفت و بعضى را نديده گرفت .چون پيغمبر آن را به همسرش گفت ،همسرش به
او گفت چه كسى تو را از اين مطلب آگاه كرد؟ پيغمبر گفت خداى داناى آگاه مرا
خبردار كرد (۳).اگر به درگاه خدا توبه كنيد ،دلهاي شما به حکم خدا گوش
کرده ،و اگر بر عليه او متحد شويد ،خدا و جبرئيل و مؤمنين درستكار پشتيبان
او هستند .غير از آنها فرشتگان هم پشتيبان او هستند (۴).امكان دارد اگر
پيغمبر شما را طلق دهد خدا بهجاى شما زنانى بهتر كه تسليم خدا و مؤمن و
فرمانبردار و توبهكننده و عبادتكننده و روزهدار باشند چه بيوه ،چه دختر به
او بدهد (۵).اى مؤمنين ،خودتان و خانوادهتان را از آتشى كه سوخت آن انسانها
و سنگها هستند حفظ كنيد .آتشى كه مأمورين آن خشن و سختگير هستند و از آنچه
خدا بهآنها دستور داده سرپيچى نمىكنند و هر دستورى كه به آنها داده شود
انجام مىدهند (۶).اى كافران ،امروز عذرخواهى نكنيد .به شما فقط جزاى كارهايى
كه مىكرديد داده مىشود(۷).
اى افراد باايمان توبه كنيد )به اطاعت از دستورهاى خدا برگرديد( ،توبهاى
كامل .اميد است خداوندتان گناهان شما را ببخشد و شما را وارد بهشتهايى كند
كه نهرها در آنه روان است .در روزى كه خدا پيغمبر و افرادى را كه با او
ايمان آوردهاند خوار نمىسازد .نور آنها در جلوى آنها و دست راستشان حركت
مىكند و مىگويند خداوندا ،نور ما كاملساز و ما را بيامرز ،چون تو قادر به
انجامدادن هر كارى هستى (۸).اى پيغمبر ،با افراد بىايمان و منافق مبارزه كن
و بر آنها سخت بگير .جاى آنها جهنم است و جهنم جاى بدى است (۹).خدا از افراد
بىايمان نمونهاى را نشان داد .زن نوح و زن لوط ،آنها همسر دونفر از بندگان
درستكار ما بودند و به آنها خيانت كردند و همسران آنها )با اينكه پيغمبر خدا
بودند( به اندازه ذرهاى در مقابل خدا براى آنها مفيد نبودند )نتوانستند آنها
را از جهنم نجات دهند( و به آنها گفته شد با ديگران وارد جهنم شويد (۱۰).و
خدا از افراد باايمان نمونهاى را نشان داد .وقتى كه زن فرعون گفت خداوندا،
خانهاى پيش خودت در بهشت براى من بساز و مرا از دست فرعون و كار او و افرادى
كه ظلم مىكنند نجات بده (۱۱).و مريم دختر عمران كه عفت خود را حفظ كرد و ما
از روح خود در او دميديم و سخنان خداوندش و كتابهايش را تصديق كرد و از
افراد فرمانبردار بود(۱۲).

سوره ملك )(۶۷
مكى و شامل سى آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
خدايى كه فرمانروايى در اختيار اوست و قادر به هر كارى است ،بزرگوار و پاك
است (۱).خدايى كه مرگ و زندگى را آفريد تا شما را امتحان كند كه عمل كداميك
از شما بهتر است .او پرقدرت و آمرزنده است (۲).خدايى كه هفت آسمان روى هم
آفريد .در آفرينش خداوند رحمان هيچ تفاوتى نمىبينى ،دوباره نگاه كن ،آيا
كمبودى مىبينى؟) (۳باز همه جا را دوباره نگاه كن تا نگاهت خيره و خسته
بازگردد (۴).ما آسمان دنيا را با ستارگان زينت داديم و آنها را براى دور
كردن شيطانها وسيله قرار داديم و براى آنها عذاب جهنم را آماده كرديم(۵).
افرادى كه منكر خداوندشان شدند عذاب جهنم را در پيش دارند .جهنم بد جايى
است (۶).وقتى در آن بيفتند صداى دلخراش آن را در حالىكه مىجوشد مىشنوند(۷).
نزديك است جهنم از شدت خشم منفجر شود .هرگاه دستهاى در آن افكنده شوند،
نگهبانان جهنم از آنها مىپرسند آيا پيغمبرى كه شما را از عذاب خدا برحذر
دارد براى شما نيامد؟) (۸مىگويند :چرا پيغمبر آمد ،ولى ما او را دروغگو
خوانديم و گفتيم خدا چيزى نازل نكرده است و شما در گمراهى زيادى هستيد (۹).و

گفتند:اگر مىشنيديم يا مىفهميديم از اهل جهنم نبوديم (۱۰).به گناه خود
اعتراف مىكنند .بدا به حال اهل جهنم (۱۱).افرادى كه قلبا از نافرمانى
صاحباختيارشان مىترسند ،آمرزش و پاداش بزرگى دارند(۱۲).
اگر حرفهايتان را پنهان كنيد يا آشكار كنيد خدا آن را مىداند .چون او آنچه
را در دلهاست مىداند (۱۳).آيا خالق از آنچه خلق كرده اطلع ندارد؟ او دقيق و
آگاه است (۱۴).او كسى است كه زمين را رام شما ساخت ،پس در آن راه برويد و از
روزى او بخوريد .بازگشت شما پيش اوست (۱۵).يا از آنكه در آسمانست و شما را
در زمينى كه در حال لرزش است فروبرد در امان هستيد؟) (۱۶يا از آنكه در آسمان
است بر سر شما سنگ ببارد در امان هستيد؟ بزودى مىفهميد كه عذاب من چطور است.
) (۱۷قبلىها نيز وعده عذاب را دروغ پنداشتند .عذاب من چطور بود؟) (۱۸آيا به
پرندگانى كه بالى سرشان در پروازند نگاه نكردند؟ چه چيزى غير از خداى رحمان
آنها را نگاه مىدارد؟ او هر چيزى را مىبيند (۱۹).يا اين كسىكه سپاه شماست و
بشما كمك مىكند ،چه كسى غير از خداوند رحمان است؟ كافران دچار فريب هستند).
 (۲۰يا اين خدايى كه به شما روزى مىدهد ،اگر جلوى روزيش را بگيرد چه كسى به
شما كمك مىكند؟ كافران در سركشى و گريز فرو رفتهاند (۲۱).آيا هدايت كسىكه سر
به پايين راه مىرود بيشتر است يا كسىكه راست و در راه مستقيم حركت مىكند؟)
 (۲۲بگو :اوست كه شما را بوجود آورد و گوش و چشم و دل براى شما قرار داد.
تشكرى كه مىكنيد خيلى كم است (۲۳).بگو :اوست كه شما را در زمين پراكند و
براى ديدن جزاى كارهايتان پيش او جمع مىشويد (۲۴).مىگويند اگر راست مىگوييد
اين وعده كى صورت مىگيرد؟) (۲۵بگو :علم آن )روز قيامت( فقط پيش خدا است ،و
من فقط هشداردهنده آشكارى هستم(۲۶).
وقتى عذاب را نزديك ببينند صورت افراد بىايمان در هم مىرود ،به آنها گفته
مىشود اين همان چيزى است كه مىخواستيد (۲۷).بگو :نظر شما چيست اگر خدا من و
كسانى را كه با من هستند بكشد يا به ما رحم كند ،چه كسى افراد بىايمان را از
عذاب پر درد پناه مىدهد؟) (۲۸بگو :او خداوند رحمان است .به او ايمان آورديم
و بر او توكل كرديم .شما خواهيد دانست چه كسى در گمراهى واضحى است (۲۹).بگو:
نظر شما چيست ،اگر آب شما در زمين فرو رود چه كسى برايتان آب گوارا مىآورد؟)
(۳۰

سوره قلم )(۶۸
مكى و شامل پنجاهودو آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
ن .قسم به قلم و آنچه مىنويسند (۱).كه تو به لطف خداوندت ديوانه نيستى(۲).
تو پاداشى بىپايان دارى (۳).و اخلقى بزرگ دارى (۴).خواهى ديد و آنها هم
خواهند ديد ،كه كداميك از شما ديوانه است ۵).و  (۶خداوندت كسى را كه از راه
او منحرف شده و افرادى كه راه صحيح را شناختهاند بهتر از همه مىشناسد(۷).
پس ،از كسانىكه انكار مىكنند اطاعت نكن (۸).دوست دارند كه تو خوشامدگويى كنى
و آنها هم خوشامدگويى كنند (۹).تو از هر قسمخور پستى كه عيبجو و سخنچين و
مانع كار خير و متجاوز و گناهكار و بداخلق و پستفطرت است اطاعت نكن ۱۰).تا
 (۱۳هرچند كه پولدار و دارى فرزند زياد باشد (۱۴).كه وقتى آيات ما بر او
خوانده مىشود مىگويد اين افسانه گذشتگان است(۱۵).
بر دماغش داغ خواهيم گذاشت (۱۶).ما امتحانشان مىكنيم همانطور كه صاحبان باغ
را امتحان كرديم ،وقتى قسم خوردند كه صبح ميوههاى باغ را مىچينيم (۱۷).و
استثنايى قائل نشدند (۱۸).وقتى خوابيدند از طرف خداوندت آفتى باغ را
فراگرفت (۱۹).و باغ خشك و بدون ميوه شد (۲۰).صبح همديگر را صدا زدند (۲۱).كه
اگر مىخواهيد ميوه بچينيد صبح زود بهطرف باغ حركت كنيد (۲۲).پس راه افتادند
و آهسته با هم صحبت مىكردند (۲۳).كه امروز نگذاريد هيچ آدم فقيرى وارد باغ
شود (۲۴).صبح زود با قدرت براى اجراى تصميم خود راه افتادند (۲۵).وقتى باغ
را ديدند ،گفتند :ما راه را گم كردهايم (۲۶).نه ،گم نكردهايم ،بلكه محروم
شدهايم (۲۷).عاقلترين آنها گفت :آيا بشما نگفتم چرا تسبيح خدا را نمىگوييد؟)
 (۲۸گفتند:خداوند ما پاك است ،ما ظالم بوديم (۲۹).بعضى از آنها رو به بعضى
كرده و به سرزنش هم پرداختند (۳۰).گفتند :واى بر ما كه طغيانگر بوديم)(۳۱
شايد خداوندمان باغى بهتر از آن بما بدهد .ما به خداوندمان علقه داريم(۳۲).

عذاب چنين است .اگر بدانند ،مسلما عذاب آخرت بزرگتر است (۳۳).پرهيزکاران پيش
خداوندشان بهشتهاى پرنعمتى دارند (۳۴).آيا ما كسانى را كه تسليم دستورهاى
خدا هستند با گناهكاران مساوى مىسازيم؟) (۳۵چطور چنين قضاوت مىكنيد؟) (۳۶آيا
كتابى داريدو در آن چنين مىخوانيد؟) (۳۷و در آن هرچه دلخواه شماست وجود
دارد؟) (۳۸يا براى شما قسم خوردهايم كه حق داريد تا قيامت هر طور كه خواستيد
قضاوت كنيد؟) (۳۹از آنها بپرس كه كداميك از شما ضمانت اين حرف را مىكند؟)(۴۰
يا آنها شريكانى دارند؟ اگر راست مىگويند شريكانشان را بياورند (۴۱).روزى كه
سخت و شديد است و آنها به سجده خوانده شوند و نتوانند(۴۲).
چشمشان بپايين دوخته شده و ذلت آنها را فراگرفته و قبل وقتى سالم بودند و
به سجده كردن دعوت مىشدند )سجده نمىكردند( (۴۳).مرا با كسىكه منكر اين حرف
است تنها بگذار .آنها را از جايى كه نمىدانند آهسته آهسته مبتل مىكنيم(۴۴).
و به آنها مهلت مىدهم .كار من دقيق و محكم است (۴۵).يا از آنها مزدى مىخواهى
كه برايشان گران است؟) (۴۶آيا از غيب خبر دارند و آن را مىنويسند؟) (۴۷منتظر
حكم خدايت باش و مثل يونس نباش كه در حال غصه خدا را صدا زد (۴۸).اگر لطف
خدايش شامل حالش نبود سرزنش شده در صحرا مىافتاد (۴۹).خدايش او را برگزيد و
او را از صالحين ساخت (۵۰).نزديك است كه كافران وقتى قرآن را مىشنوند با چشم
)نگاه( خود تو را دچار لغزش كنند و مىگويند او ديوانه است (۵۱).در حالىكه
قرآن فقط تذكرى براى جهانيان است(۵۲).

سوره حاقه )(۶۹
مكى و شامل پنجاه و دو آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
عذاب فراگير (۱).اين عذاب فراگير چيست؟) (۲تو چه مىدانى عذاب فراگير چيست؟)
 (۳قوم ثمود و قوم عاد منكر عذاب درهم كوبنده شدند (۴).قوم ثمود بعلت
طغيانشان هلك شدند (۵)،اما قوم عاد با طوفان سرد شديدى نابود شدند (۶)،كه
خداوند هفت شب و هشت روز بر آنها بدون وقفه مسلط ساخت .مردم را مىديدى كه
مثل تنه خشك درختان خرما كه به زمين افتاده باشند از پا درآمدهاند (۷).آيا
كسى از آنها را مىبينى كه باقى مانده باشد؟)(۸
و فرعون و كسانىكه قبل از او بودند و قوم لوط كار خطا مىكردند (۹).آنها از
فرستاده خداوندشان اطاعت نكردند درنتيجه خداوند آنها را دچار عذابى سخت كرد.
) (۱۰وقتى آب طغيان كرد ما شما را سوار كشتى كرديم (۱۱).براى اينكه آن را
تذكرى براى شما بسازيم و گوشهاى شنوا آن را بشنوند و نگه دارند (۱۲).وقتى
يكبار در صور دميده شود و زمين و كوهها از جا كنده و يكباره درهم كوبيده
شوند ،آن روز واقعه قيامت واقع شده است ۱۳).تا  (۱۵و آسمان پاره شود و نظمش
بهم خورد (۱۶).و فرشتگان در اطراف آسمان باشند و در آن روز هشت فرشته عرش
خداوندت را بالى سرشان حمل مىكنند (۱۷).آن روز پيش خدا عرضه مىشويد و هيچ
كار شما مخفى نمىماند (۱۸).اما كسىكه نامه اعمالش بدست راستش داده شود گويد
بياييد و نامه اعمال مرا بخوانيد (۱۹).من گمان مىكردم كه حسابم را خواهم
ديد (۲۰).او زندگى موردپسندى دارد (۲۱).در بهشت عالى (۲۲)،كه ميوههايش در
دسترس است (۲۳).بعلت كارهايى كه در دنيا كرديد بخوريد و بنوشيد ،نوشجانتان).
 (۲۴اما كسىكه نامه اعمالش بدست چپش داده شود ،گويد كاش نامه اعمالم بمن
داده نمىشد (۲۵).و نمىدانستم حسابم چيست (۲۶).ايكاش مرگ من فرا مىرسيد(۲۷).
مال من فايدهاى برايم نداشت (۲۸).قدرت من از بين رفت (۲۹).خطاب مىشود كه او
را بگيريد و به زنجير بكشيد (۳۰).بعد او را وارد جهنم كنيد (۳۱).و با زنجير
هفتاد ذرعى او را وارد جهنم كنيد (۳۲).او به خداى بزرگ ايمان نمىآورد (۳۳).و
افراد را به سير كردن فقيران تشويق نمىكرد(۳۴).
پس امروز در اينجا دوست مهربانى و غذايى جز چرك و خون ندارد ۳۵).و  (۳۶آن
را فقط خطاكاران مىخورند (۳۷).قسم به آنچه كه مىبينيد و يا نمىبينيد ۳۸).و
 (۳۹كه قرآن سخن فرستادهاى بزرگوار است (۴۰).و سخن شاعر نيست .عده كمى از
شما ايمان مىآوريد (۴۱).سخن كاهن هم نيست .مقدار كمى متوجه مىشويد (۴۲).نزول
آن از طرف صاحباختيار جهانيان است (۴۳).اگر بعضى حرفها را از قول ما مىگفت)،
 (۴۴ما با دست خودمان او را مىگرفتيم (۴۵)،و شاهرگش را قطع مىكرديم(۴۶).
هيچكدام شما هم نمىتوانستيد از اينكار جلوگيرى كنيد (۴۷).قرآن تذكرى براى

افراد باتقوى است (۴۸).ما مىدانيم كه عدهاى از شما منكر آن مىشويد (۴۹).و
اين كار باعث حسرت افراد بىايمان خواهد بود (۵۰).و اين حرف كامل حقيقت است).
 (۵۱پس بهنام خداوند بزرگت تسبيح بگو(۵۲) .

سوره معارج )(۷۰
مكى و شامل چهل و چهار آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
كسى درباه عذابى كه واقع خواهد شد سؤال كرد (۱).هيچكس نمىتواند آن را از
افراد بىايمان دور كند (۲).از طرف خداست كه مالك آسمانهاست (۳).فرشتگان و
روح در روزى كه مقدار آن پنجاه هزار سال است به طرف خدا بال مىروند (۴).پس
تو صبر نيكويى داشته باش (۵).آنها آن را دور مىبينند و ما آن را نزديك
مىبينيم ۶).و  (۷روزى كه آسمان مثل مس گداخته و كوهها مثل پشم زده شده خواهد
بود ۸).و  (۹روزى كه دوست درباره وضع دوستش سؤالى نمىكند(۱۰).
دوستانشان را به آنها نشان مىدهند .گناهكار دوست دارد كه فرزند و همسر و
برادر و خويشاوندانى كه از او حمايت مىكردند و تمام كسانى را كه در زمين
هستند تاوان بدهد تا از عذاب آنروز نجات پيدا كند ۱۱).تا  (۱۴هرگز اينكار
نخواهد شد .جهنم شعلهور است .جهنمى كه پوست را مىكند ۱۵).و  (۱۶هركس را كه
روگردانده و پشت كرده و مالاندوزى كرده صدا مىزند ۱۷).و  (۱۸چون انسان حريص
و بىتاب آفريده شده (۱۹).وقتى ناراحتى به او برسد بيتابى مىكند (۲۰).و وقتى
خيرى به او برسد از رساندن آن به ديگران خوددارى مىكند (۲۱).غير از
نمازگزارانى كه پيوسته نمازشان را بجا مىآورند ۲۲).و  (۲۳و در مالشان حق
معلومى براى سائل و محروم وجوددارد ۲۴).و  (۲۵كسانىكه روز جزا را تصديق
مىكنند (۲۶).كسانىكه از عذاب خداوندشان مىترسند (۲۷).چون از عذاب خداوندشان
در امان نيستند (۲۸).كسانىكه شرمگاه خود را حفظ مىكنند (۲۹).بهجز در مورد
همسرانشان يا كنيزانشان .چون چنين افرادى سزاوار سرزنش نيستند (۳۰).كسانىكه
دنبال غير آن بروند متجاوز هستند (۳۱).كسانىكه رعايت امانت و عهدشان را
مىكنند (۳۲).كسانىكه بهشهادت دادن اقدام مىكنند (۳۳).كسانىكه مواظب نمازشان
هستند (۳۴).چنين افرادى در بهشت مورد احترام هستند (۳۵).براى كافران چه
پيشامدى كرده كه از راست و چپ دستهدسته به طرف تو مىدوند ۳۶).و  (۳۷آيا هر
كدام آنها اميدوارند كه وارد بهشت پرنعمت شوند؟) (۳۸اينطور كه فكر مىكنند
نيست ،ما آنها را از چيزى كه مىدانند خلق كرديم(۳۹).
به خداوند مشرقها و مغربها قسم كه ما قادريم بجاى آنها افراد بهترى را به
وجود آوريم و ناتوان نيستيم ۴۰).و  (۴۱آنها را به حال خود بگذار تا در افكار
باطل خود فرو روند و سرگرم بازى شوند تا بروزى كه به آنها وعده داده شده
برسند (۴۲).روزى كه باسرعت از قبرها خارج مىشوند مثل اينكه بهسوى بتهايشان
مىدوند (۴۳).نگاهشان به پايين است و ذلت آنها را فراگرفته .اين همان روزى
است كه به آنها وعده داده مىشد(۴۴).

سوره نوح )(۷۱
مكى و شامل بيست و هشت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
به
هشدار
مرا
به

ما نوح را پيش قومش فرستاديم و به او گفتيم قبل از اينكه عذاب دردناك
قومت برسد به آنها هشدار بده (۱).نوح گفت اى قوم من ،من آشكارا به شما
مىدهم (۲).كه خدا را بندگى كنيد و از نافرمانى دستورهاى او بپرهيزيد و
اطاعت كنيد (۳).تا خدا گناهانتان را بيامرزد و مرگتان را تا وقت معينى
عقب بيندازد .اگر بدانيد وقتى كه اجل فرارسد ،عقب نمىافتد (۴).نوح گفت
خداوندا ،من شب و روز قومم را دعوت كردم (۵).ولى دعوت من فقط به فرار آنها
اضافه كرد (۶).هر وقت آنها را دعوت كردم كه كارى بكنند كه تو گناهانشان را
بيامرزى ،انگشتهايشان را در گوششان گذاشتند و لباسشان را به سرشان كشيدند و
در كار خود اصرار كردند و خود را بالتر از آن دانستند كه حرف مرا بپذيرند).
 (۷بعد آشكار و پنهانى دعوتشان كردم و دعوتم را برايشان علنى ساختم ۸).و (۹
و به آنها گفتم از خداوندتان طلب آمرزش كنيد كه او آمرزنده است(۱۰).

تا از آسمان باران به بطور مرتب براى شما بفرستد (۱۱).و شما را با مال و
فرزند كمك كند و براى شما باغها و نهرها بوجود آورد (۱۲).شما را چه شده كه
براى خدا ارزشى تصور نمىكنيد؟) (۱۳در صورتىكه شما را در مراحل مختلف آفريده.
) (۱۴آيا نديدهايد كه چگونه خدا هفت آسمان را روى هم آفريده؟) (۱۵و ماه را
در بين آنها وسيله روشنى ساخته و خورشيد را چراغى فروزان قرار داده؟) (۱۶خدا
شما را همانند گياهى از زمين رويانده (۱۷).بعد شما را به زمين برمىگرداند و
دوباره شما را براى دادن جزاى اعمالتان از زمين در مىآورد (۱۸).خدا زمين را
براى شما بسترى گسترده ساخته (۱۹).تا از راههاى پهن آن استفاده كنيد(۲۰).
نوح گفت خداوندا ،آنها از حرف من سرپيچى كردند و از كسى پيروى كردند كه مال
و فرزندش فقط بر ضرر او اضافه كرده (۲۱).و نقشههاى بدى كشيدند (۲۲).و گفتند:
»ود« و »سواع« و »يغوث« و »يعوق« و »نسر« را كه خدايان شما هستند ترك نكيد).
 (۲۳و عده زيادى را گمراه كردند ،پس فقط به گمراهى افرادى كه ظلم مىكنند
اضافه كن (۲۴) .بهخاطر گناهانشان غرق و وارد آتش جهنم شدند و غير از خدا
مددكارى براى خود پيدا نكردند (۲۵).نوح گفت خداوندا ،احدى از كافران را روى
زمين باقى نگذار (۲۶).اگر آنها را باقى بگذارى بندگان تو را گمراه مىكنند و
فقط افراد گناهكار و كافر مىزايند (۲۷).خداوندا ،من و پدر و مادرم را و هر
كسىكه باايمان وارد خانه من مىشود و مردان و زنان باايمان را بيامرز و بر
نابودى افرادى كه ظلم مىكنند اضافه كن(۲۸).

سوره جن )(۷۲

مكى و شامل بيست و هشت آيه
بهنام خدوند بخشنده مهربان
بگو :به من وحى شده كه عدهاى از جنيان قرآن را شنيدند و گفتندکه قرآن عجيبى
شنيديم (۱).كه مردم را به راه صحيح هدايت مىكند لذا به آن ايمان آورديم و
هيچكس را شريك خداوندمان نمىسازيم (۲).شأن صاحباختيار ما وال است .زن و
فرزندى نگرفته است (۳).افراد كم عقل ما سخنان نامربوطى درباره خدا مىگفتند).
 (۴و ما فكر مىكرديم انس و جن از قول خدا هرگز دروغ نمىگويند (۵).و عدهاى از
انسانها به مردانى از جن پناه مىبردند و جنيان بر گمراهى آنها اضافه
مىكردند (۶).آنها ،همانطور كه شما گمان مىكرديد ،گمان مىكردند كه خدا هيچوقت
كسى را براى دادن پاداش كارهايش زنده نمىكند (۷).ما آسمان را لمس كرديم و آن
را پر از نگهبانان سختگير و شهابها يافتيم (۸).و ما در جاهايى براى شنيدن
مىنشستيم ،حال هر كس گوش بدهد شهاب آسمانى را مراقب خود مىيابد (۹).ما
نمىدانيم براى كسانىكه در زمين هستند تصميم بدى گرفته شده يا خداوندشان
هدايت آنها را مىخواهد (۱۰).عدهاى از ما درستكارند و عدهاى غير از آن هستند.
ما راههاى متفاوتى داشتيم (۱۱).ما مىدانيم كه هيچوقت خدا را در زمين عاجز
نمىكنيم و با گريختن او را عاجز نمىكنيم (۱۲).ما وقتى راهنمايى را شنيديم به
آن ايمان آورديم .كسىكه به خداوندش ايمان بياورد نه از كم شدن پاداشش مىترسد
نه از ظلمى(۱۳).
عدهاى از ما مسلمان )تسليم دستورهاى خدا( هستند و عدهاى ستمكارند.
كسانىكه تسليم دستورهاى خدا شدند هدايت يافتهاند (۱۴).اما گمراهان سوخت جهنم
خواهند بود (۱۵).اگر بر آيين )خدا( استقامت داشته باشند ،از آب زيادى
سيرابشان مىكنيم (۱۶).تا با آن امتحانشان كنيم .كسىكه از ياد خداوندش
روگردان شود ،خدا او را دچار عذاب سختى مىكند (۱۷).مسجدها مال خداست ،كسى را
در كنار خدا به كمك نخوانيد (۱۸).و وقتى بنده ما بهپا خاست و خدا را خواند،
نزديك بود كه همگى بر سر او بريزند (۱۹).بگو :من فقط خداوندم را مىخوانم و
هيچكس را شريك او نمىسازم (۲۰).بگو :من ضررى يا هدايتى براى شما ندارم(۲۱).
بگو :هيچكس مرا از عذاب خدا حفظ نمىكند و هرگز پناهگاهى غير از او پيدا
نمىكنم (۲۲).وظيفه من فقط رساندن پيام و رسالت خداست .هر كس از خدا و رسولش
اطاعت نكند ،آتش جهنم در انتظار او است و هميشه در آن خواهد بود (۲۳).وقتى
كه عذابى كه به آنها وعده داده شده ببينند ،خواهند دانست كه ياران چه كسى
ضعيفتر و تعدادشان كمتر است (۲۴).بگو :نمىدانم عذابى كه به شما وعده داده
شده نزديك است يا خداوند من مدت زيادى براى آمدن آن قرار داده است (۲۵).خدا
داناى غيب است و هيچكس را از غيب خود باخبر نمىكند (۲۶).مگر پيغمبرانى كه
خودش پسنديده و جلو و عقب آنها مراقبى مىفرستد (۲۷).تا بداند كه پيامهاى

خداوندشان را رساندهاند و خدا به هر چيزى كه پيش آنهاست احاطه دارد و حساب
عدد هر چيزى را دارد(۲۸).

سوره مزمل )(۷۳
مكى و شامل بيست آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
اى كسىكه جامه به خود پيچيدهاى!) (۱قسمتى از شب را بلند شو (۲).نيمى از شب
يا كمى از نيمه كم كن (۳).يا كمى بر آن زياد كن و قرآن را شمرده و آهسته
بخوان (۴).ما سخنى سنگين بر تو نازل خواهيم كرد (۵).البته برخاستن شبانه
مؤثرتر و از نظر سخنگفتن بهتر است (۶).تو در روز فعاليت زيادى دارى (۷).نام
خداوندت را ذكر كن و به او توجه داشته باش (۸).خداوند مشرق و مغرب .معبودى
)كسىكه انسان در مقابل او احساس و ابراز كوچكى و از دستورهاى او بدون چون و
چرا پيروى كند( غير از خدا وجود ندارد پس او را وكيل خويش كن (۹).و در مورد
آنچه كه مىگويند صبور باش و بهخوبى از آنها دورى كن (۱۰).من را با منكرين
صاحب نعمت بهحال خود بگذار و به آنها كمى مهلت بده (۱۱).ما براى آنها غل و
زنجير و جهنم و خوراكى گلوگير و عذابى دردناك داريم ۱۲).و  (۱۳روزى كه زمين
و كوهها به لرزه درآيد و كوهها بهصورت شن روان شوند (۱۴).ما پيغمبرى كه شاهد
شما باشد پيش شما فرستاديم همانطور كه پيغمبرى پيش فرعون فرستاديم(۱۵).
فرعون از راهنمايى پيغمبر سرپيچى كرد و ما او را مجازات سختى كرديم (۱۶).اگر
كافر شويد روزى كه بچهها در آن پير مىشوند چگونه خود را حفظ مىكنيد؟)(۱۷
آسمان در آن روز شكافته مىشود .وعده خدا عملى خواهد شد (۱۸).اين تذكرى است.
كسىكه بخواهد راهى بهطرف خداوندش در پيش مىگيرد(۱۹).
خداوندت مىداند كه تو و عدهاى از آنهايى كه با تو هستند نزديك دو ثلث يا
نصف يا ثلث شب را بلند مىشويد .خدا شب و روز را مقرر كرده و مىداند كه شما
حساب كار شب و روز را نمىكنيد .لذا توبه شما را قبول كرد ،پس تا آنجا كه
مىتوانيد قرآن بخوانيد .خدا مىداند كه عدهاى از شما مريض مىشوند و عده ديگرى
دنبال كسب معاش در سفر هستند و عدهاى مشغول جنگ در راه خدا هستند .با وجود
اين تا آنجا كه مىتوانيد قرآن بخوانيد و نماز را بهپا داريد و زكات بدهيد و
به خدا قرض نيكو بدهيد .هر كار خوبى كه بكنيد پاداش بهتر و بزرگتر از آن را
در پيش خدا خواهيد يافت .از خدا آمرزش بخواهيد چون خدا آمرزنده مهربان است).
(۲۰

سوره مدثر )(۷۴
مكى و شامل پنجاه و شش آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
اى كه جامه به خود پيچيدهاى (۱).برخيز و مردم را )از عواقب كارهاى بد(
برحذر كن (۲).و خداوندت را به بزرگى ياد كن (۳).و لباست را پاك كن (۴).و از
پليدى دورى كن (۵).و منت مگذار كه بيشتر بخواهى (۶).و بهخاطر خداوندت صبور
باش (۷).وقتى در صور دميده شود ،آن روز ،روز سختى است ۸).و  (۹براى
بىايمانها آسان نيست (۱۰).من را با كسىكه خلق كردهام و به او مال فراوان و
فرزندانى كه حاضرند دادهام و همه چيز را برايش آماده كردهام و با وجود اين
انتظار زياده بر آن را دارد تنها بگذار ۱۱).تا  (۱۵هرگز نعمتش را زيادتر
نمىكنيم .چون او مخالف سرسخت آيات ماست (۱۶).او را دچار تنگنايى سخت خواهيم
كرد(۱۷).
او فكر كرد و محاسبه نمود (۱۸).مرگ بر او ،چه محاسبهاى كرد (۱۹).باز هم مرگ
بر او چه محاسبهاى كرد (۲۰).بعد نگاه كرد و ابرو در هم كشيد و رو ترش كرد و
سپس رو برگرداند و تكبر ورزيد و گفت اين فقط سحرى است كه نقل شده ۲۱).تا (۲۴
اين قرآن جز سخن انسان نيست (۲۵).او را وارد جهنم مىكنم (۲۶).چه مىدانى جهنم
چيست (۲۷).چيزى را باقى نمىگذارد و رها هم نمىكند (۲۸).پوست را مىسوزاند).
 (۲۹مأمورينش نوزده نفرند (۳۰).و مأمورينش را جز فرشتگان قرار نداديم و
تعداد آنها )عدد نوزده( را فقط براى امتحان كافران معين كرديم تا اهل كتاب
ايمان بياورند و ايمان مؤمنين زيادتر شود و اهل كتاب و مؤمنين ديگر شكى

نداشته باشند و بيماردلن و كافران گويند خدا با اين مثل چه خواسته است؟ خدا
هر كس را بخواهد گمراه مىكند و هر كس را بخواهد هدايت مىكند .سپاهيان خدايت
را جز خودش هيچكس نمىداند .اين فقط تذكرى براى بشر است (۳۱).اينطور كه فكر
مىكنند نيست .قسم به ماه و وقتى كه شب رو به پايان است و صبح وقتى كه روشن
شود ۳۲).تا  (۳۴اين يكى از نشانههاى بزرگ است (۳۵).هشدارى براى بشر است(۳۶).
براى آن كه بخواهد جلو رود يا عقب (۳۷).هر كسى در گرو كارىست كه كرده(۳۸).
مگر اصحاب دست راست كه در بهشتها از مجرمين مىپرسند ۳۹).تا  (۴۱چه چيزى شما
را وارد جهنم كرد؟) (۴۲مىگويند ما نماز نمىخوانديم (۴۳).و به بينوايان غذا
نمىداديم (۴۴).و با كسانىكه افكار باطل داشتند همفكر بوديم (۴۵).و منكر روز
جزا بوديم (۴۶).تامرگ ما رسيد(۴۷).
شفاعت شفيعان سودى برايشان ندارد (۴۸).چرا آنها از قرآن روگردان هستند؟)(۴۹
آنها مثل خرهاى در حال فرارند (۵۰).خرهايى كه از شير مىگريزند (۵۱).شايد هر
كدام از آنها انتظار دارند كه نامهاى سرباز به او داده شود (۵۲).اينطور نيست
بلكه از آخرت نمىترسند (۵۳).قرآن فقط تذكرى است (۵۴).پس هر كس بخواهد متوجه
آن مىشود (۵۵).و متوجه نمىشوند مگر اينكه خدا بخواهد .چون او اهل تقوى و
آمرزش است(۵۶).

سوره قيامت )(۷۵
مكى و شامل چهل آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به روز قيامت (۱).و قسم به نفس ملمتكننده (۲).آيا انسان خيال مىكند كه
استخوانهايش را جمع نمىكنيم؟) (۳آرى ،ما مىتوانيم سر انگشتانش را هم درست
كنيم (۴).انسان مىخواهد كه باز هم گناه كند (۵).مىپرسد روز قيامت چه وقت
است؟) (۶وقتى كه چشم خيره شود و ماه تاريك شود و خورشيد و ماه با هم جمع
شوند ،انسان مىگويد راه فرار كجاست؟) ۷تا  (۱۰هرگز پناهگاهى وجود ندارد(۱۱).
آن روز انسانها پيش خداوندت قرار مىگيرند (۱۲).به انسان خبر هر كارى كه كرده
و نكرده داده مىشود (۱۳).انسان خودش را كامل مىشناسد (۱۴).اگرچه هر گونه عذر
و بهانهاى بياورد (۱۵).با عجله زبانت را به خواندن قرآن حركت مده (۱۶).جمع
كردن و خواندن آن به عهده ماست (۱۷).پس وقتى ما آن را خوانديم تو هم از
خواندنش پيروى كن (۱۸).بعد هم توضيح آن به عهده ماست(۱۹).
شما دنياى زودگذر را دوست داريد (۲۰).و آخرت را وامىگذاريد (۲۱).در قيامت
صورتهايى شاد و خندان است (۲۲).و به خداوندشان نگاه مىكنند (۲۳).و صورتهايى
گرفته و درهم است (۲۴).مىدانند كه به آنها عذابى كمرشكن داده خواهد شد(۲۵).
آرى وقتى جان به گلو برسد (۲۶).و گفته شود چه كسى شفادهنده است؟) (۲۷و فكر
كند كه موقع جدايى است (۲۸).و پاها در هم پيچد (۲۹).آن روز پيش خداوند تو
برده مىشوند (۳۰).او نه تصديق كرد و نه نماز خواند (۳۱).ولى انكار كرد و
روبرگرداند (۳۲).بعد با غرور پيش خانوادهاش رفت (۳۳).واى بر تو ،واى بر تو،
باز هم واى بر تو ،واى بر تو ۳۴).و  (۳۵آيا انسان خيال مىكند او را بدون
تكليف بهحال خود گذاشتهاند؟) (۳۶آيا نطفهاى از منى كه در رحم ريخته شد نبود؟
) (۳۷بعد بهصورت خون بسته )زالو مانند(درآمد و خدا او را خلق كرد و او را
آراست؟) (۳۸و از آنها نر و ماده ساخت؟) (۳۹آيا چنين خدايى قادر نيست كه
مردهها را زنده كند؟)(۴۰

سوره انسان )(۷۶
مدنى و شامل سى و يك آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
آيا بر انسان مدت زمانى نگذشت كه چيز قابل توجهى نبود؟) (۱ما انسان را از
نطفه مخلوطى آفريديم و او را امتحان مىكنيم و او را شنوا و بينا ساختيم(۲).
ما راه را به او نشان داديم ،چه شكرگزارى كند چه ناسپاسى نمايد (۳).ما براى
منكران زنجيرها و غلها و آتش جهنم آماده كردهايم (۴).نيكوكاران از جامى كه
شرابش مخلوط با كافور است مىنوشند(۵).

چشمهاى كه بندگان خدا از آن مىنوشند آن را هر طور كه بخواهند روان مىسازند.
) (۶به نذر خود وفا مىكنند و از روزى كه شرش همهجا را فرامىگيرد مىترسند(۷).
و با علقه به او )به خدا( به مسكين و يتيم و اسير غذا مىدهند) (۸).و
مىگويند (:ما براى رضاى خدا شما را سير مىكنيم و از شما انتظار پاداش و
سپاسگزارى نداريم (۹).ما از عذاب خداوندمان در روزى خشن و سخت مىترسيم(۱۰).
درنتيجه خدا آنها را از شر آن روز حفظ كرد و بهآنان شادى و سرور بخشيد(۱۱).
پاداش آنها به علت صبرى كه كردند بهشت و لباسهاى ابريشمى است (۱۲).در آن
بهشت بر تختها تكيه مىزنند و در آنجا آفتاب داغ و سرماى سخت نمىبينند(۱۳).
سايههاى درختانش به آنها مىافتد و ميوههايش در دسترس و اختيار آنها است(۱۴).
و ظرفهاى نقرهاى و كاسههاى شيشهاى دور آنها مىگردانند (۱۵).شيشههايى از نقره
كه به اندازه درست كردهاند (۱۶).در آن بهشت از جامهايى كه با زنجبيل مخلوط
است به آنها مىنوشانند (۱۷).در آن چشمهاى است كه نامش سلسبيل است (۱۸).و دور
آنها جوانانى جاودانى مىگردند .وقتى آنها را ببينى خيال مىكنى مرواريدهاى
پراكنده هستند (۱۹).وقتى آن را ببينى ،آنجا نعمت و فرمانروايى بزرگى مىبينى.
) (۲۰بر اندام آنها لباس حرير سبزرنگ نازك و كلفت هست و با دستبندهاى نقرهاى
زينت شدهاند .و خداوندشان نوشيدنى پاك به آنها مىنوشاند (۲۱).اين پاداش شما
است و از كوشش شما قدردانى مىشود (۲۲).ما قرآن را بر تو نازل كرديم(۲۳).
بنابراين براى حكم خداوندت صبر و استقامت داشتهباش و از هيچ گناهكار يا فرد
بىايمان و ناسپاس آنها اطاعت نكن (۲۴).و نام خداوندت را صبح و شب ذكر كن).
(۲۵
و شبانگاه برايش سجده كن و در شب طولنى تسبيح او را بگو (۲۶).اينها دنياى
زودگذر را دوست دارند و پشت سر خودشان روز سنگينى را بهجا مىگذارند (۲۷).ما
آنها را خلق كرديم و ساختمان وجودشان را محكم كرديم .هر وقت بخواهيم آنها را
با عده ديگرى كه مثل آنها هستند عوض مىكنيم (۲۸).اين قرآن تذكرى است .پس هر
كس ميل داشته باشد راهى بهسوى خداوندش در پيش مىگيرد (۲۹).شما فقط چيزى را
مىخواهيد كه خدا بخواهد .چون خدا دانا و حكيم است (۳۰).هر كس را بخواهد داخل
رحمتش مىكند و براى ظالمين عذاب پردردى آماده كرده است(۳۱).

سوره مرسلت )(۷۷
مكى و شامل پنجاه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به فرستادهشدگان پشت سر هم (۱).و قسم به طوفانهايى كه بهشدت مىوزند(۲).
قسم به پخشكنندگان (۳).قسم به جداكنندگان (۴).قسم به وحىكنندگان قرآن (۵).چه
براى عذر باشد ،چه براى برحذر داشتن (۶).آنچه به شما وعده داده شده عملى
مىشود (۷).پس وقتى ستارگان محو شوند (۸).و وقتى آسمان بشكافد (۹).و وقتى
كوهها از جا كنده و پراكنده شوند (۱۰).و آنگاه كه براى پيغمبران وقت تعيين
شود (۱۱).براى چه روزى به شما مهلت داده شده؟) (۱۲براى روز جداسازى (۱۳).چه
مىدانى روز جداسازى چيست؟) (۱۴در آن روز واى بر منكران (۱۵).آيا قبلىها را
هلك نكرديم؟) (۱۶بعد ديگران را دنبال آنها خواهيم برد (۱۷).با گناهكاران
چنين مىكنيم (۱۸).در آن روز واى بر منكران(۱۹).
آيا شما را از آبى ناچيز نيافريديم؟) (۲۰و بعد آن را در جاى مطمئنى قرار
داديم (۲۱).تا مدتى مقرر و معلوم (۲۲).ما قدرت اين كار را داشتيم و قدرتمند
خوبى هستيم (۲۳).در آن روز واى بر منكران (۲۴).آيا زمين را براى زندگان و
مردگان قرارگاه نساختيم؟) ۲۵و  (۲۶و در آن كوههاى بلند بوجود آورديم و آب
گوارا براى نوشيدن به شما داديم (۲۷).در آن روز واى بر منكران (۲۸).به طرف
جهنمى كه منكر آن بوديد حركت كنيد (۲۹).به طرف سايه سه شاخه حركت كنيد(۳۰).
كه سايه نيست و شما را از شعله آتش نجات نمىدهد (۳۱).آتشى كه شعلهاش را مثل
يك قصر پرتاب مىكند (۳۲).مثل اينكه شعله آن شتر زردى است (۳۳).در آن روز واى
بر منكران (۳۴).اين روزى است كه آنها حرف نمىزنند (۳۵).و به آنها اجازه
عذرخواهى داده نمىشود (۳۶).در آن روز واى بر منكران (۳۷).اين است روز
جداسازى .شما و تمام گذشتگان را جمع كردهايم (۳۸) .اگر نقشهاى داريد درباره
من بهكار ببريد (۳۹).در آن روز واى بر منكران (۴۰).افراد باتقوى زير سايهها
و كنار چشمهها و كنار هر نوع ميوهاى كه ميل دارند هستند) ۴۱و  (۴۲بهخاطر
كارهايى كه در دنيا مىكرديد بخوريد و بنوشيد ،نوش جانتان (۴۳).ما نيكوكاران

را اينطور پاداش مىدهيم (۴۴).در آن روز واى بر منكران (۴۵).براى مدت كمى
بخوريد و بهره ببريد چون شما گناهكاريد (۴۶).در آن روز واى بر منكران(۴۷).
وقتى به آنها مىگويند ركوع كنيد ركوع نمىكنند (۴۸).در آن روز واى بر منكران.
) (۴۹به چه حرفى بعد از قرآن ايمان مىآورند؟ )(۵۰

سوره نباء )(۷۸
مكى و شامل چهل آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
درباره چه چيزى از هم سؤال مىكنند؟) (۱درباره خبر بزرگ)روز قيامت( (۲).كه
درباره آن با هم اختلف نظر دارند (۳).اينطور نيست ،خواهند دانست (۴).باز هم
اينطور نيست ،خواهند دانست (۵).آيا ما زمين را بستر آسايش و كوهها را مثل
ميخ نساختيم؟) ۶و  (۷و شما را جفت آفريديم (۸).و خواب شما را وسيله استراحت
قرار داديم (۹).و شب را پوششى ساختيم (۱۰).و روز را وسيله كسب معاش نموديم).
 (۱۱و بالى سر شما هفت آسمان محكم بنا كرديم (۱۲).و خورشيد را چراغى نورانى
قرار داديم (۱۳).و از ابرهاى بههم فشرده باران تند نازل كرديم (۱۴).تا
بهوسيله آن دانه و گياه و باغهاى پردرخت بوجود آوريم ۱۵).و  (۱۶روز جداسازى
وقت تعيين شده است (۱۷).روزى كه در صور دميده شود و شما فوج فوج مىآييد(۱۸).
و درهاى آسمان باز شود (۱۹).و كوهها به حركت درآيند و سرابى شوند (۲۰).جهنم
در كمين و انتظار است (۲۱).جهنم محل بازگشت افراد طغيانكننده است (۲۲).كه
مدتى طولنى در آن مىمانند (۲۳).در آن مزه خنكى و نوشيدنى را نمىچشند(۲۴).
غير از آب جوش و خونابه نمىنوشند (۲۵).پاداشى مطابق كارشان (۲۶).آنها اميد
رسيدگى به حسابشان را نداشتند (۲۷).و آيات ما را بهشدت انكار مىكردند(۲۸).
در صورتى كه ما حساب هر چيز را نوشتهايم (۲۹).حال عذاب را بچشيد .فقط عذاب
شما را اضافه مىكنيم(۳۰).
موفقيت مال افراد پرهيزکار است (۳۱).باغها و تاكستانها و دختران همسال و
كاسههايى پر و لبريز) ۳۲تا  (۳۴در آن سخن بيهوده و دروغ نمىشنوند(۳۵).
پاداشى از خداوندت ،پاداشى حسابشده از خداوند بخشنده صاحب آسمانها و زمين و
آنچه بين آنها است .از طرف او اجازه حرفزدن ندارند ۳۶).و  (۳۷روزى كه جبرئيل
و فرشتگان به صف مىايستند .حرفى نمىزنند .غير از كسىكه خداوند بخشنده به او
اجازه بدهد و حرف درست و صحيح زده باشد (۳۸).آن روز حق است .كسىكه بخواهد
راه بازگشتى به سوى خداوندش در پيش مىگيرد (۳۹).ما شما را از عذابى كه
بهزودى فرامىرسد بر حذر داشتيم .روزى كه انسان به كارهايى كه كرده نگاه
مىكند و كافر مىگويد كاش من خاك بودم(۴۰).

سوره نازعات )(۷۹
مكى و شامل چهل و شش آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به جداكنندگانى كه كار خود را كامل انجام مىدهند (۱).قسم به آنها كه با
شادى كار مىكنند (۲).قسم به شناوران (۳).و قسم به آنها كه بر هم سبقت
مىگيرند (۴).قسم به آنها كه تدبير امور مىكنند )طرح كارها را مىريزند((۵).
روزى كه زلزله واقع شود (۶).و زلزله ديگرى دنبال آن بيايد (۷).در آن روز
دلهايى دچار ترس است (۸).چشمهايشان به زير است (۹).گويند آيا ما وقتى
استخوانهاى پوسيدهاى باشيم دوباره بهزندگى باز مىگرديم؟) ۱۰و  (۱۱گويند اين
بازگشت زيانبارى است (۱۲).آن فقط يك صداى وحشتناك است (۱۳).آنوقت همه در روی
زمين خواهند بود(۱۴).
آيا داستان موسى براى تو آمده؟) (۱۵وقتى در سرزمين مقدس »طوى« خداوندش او
را صدا زد (۱۶).پيش فرعون برو كه طغيان كرده (۱۷).و به او بگو :آيا مىخواهى
پاك شوى؟) (۱۸و تو را به طرف خداوندت هدايت كنم كه بترسى؟) (۱۹پس معجزه
بزرگى به او نشان داد (۲۰).ولى فرعون منكر آن شد و سركشى كرد (۲۱).بعد پشت
كرد و كوشش كرد (۲۲).و مردم را جمع كرد و فرياد زد (۲۳).و گفت من صاحباختيار
والمقام شما هستم (۲۴).خدا او را دچار عذاب دنيا و آخرت كرد (۲۵).در سرگذشت
او عبرتى است براى آنكه از خدا مىترسد (۲۶).آيا آفرينش شما سختتر است يا

آسمانى كه آنرا بنا كرده؟) (۲۷سقف آن را بال برد و منظم ساخت (۲۸).و شبش را
تاريك كرد و صبح را بوجود آورد (۲۹).و زمين را بعد از آن بگسترد (۳۰).آب آن
و چراگاهها را درآورد (۳۱).و كوهها را پابرجا ساخت (۳۲).وسيله بهرهمندى شما
و چارپايانتان (۳۳).وقتى قيامت بزرگ پيش آيد (۳۴).روزى كه انسان كارهايى را
كه كرده بهخاطر آورد (۳۵).و جهنم براى كسىكه مىبيند ظاهر شود (۳۶).اما كسىكه
طغيان كرد و زندگى دنيا را ترجيح داد ،جايش جهنم است ۳۷).تا  (۳۹اما كسىكه
از مقام خداوندش ترسيد و خود را از هوىپرستى بازداشت ،بهشت جاى اوست ۴۰).و
 (۴۱درباره قيامت از تو مىپرسند كه چه موقع برپا مىشود (۴۲).تو با ذكر آن چه
كار دارى؟) (۴۳پايان آن با خداوند توست (۴۴).تو فقط كسى را كه از آن مىترسد
بر حذر مىدارى (۴۵).وقتى كه آن را مىبينند مثل اين است كه فقط شبى يا صبحى
ماندهاند(۴۶).

سوره عبس )(۸۰
مكى و شامل چهل و دو آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
چهره در هم كشيد و رويش را برگرداند (۱).از اينكه كورى نزد او آمد (۲).از
كجا مىدانى شايد او تزكيه )پاك( شود؟) (۳يا توجه پيدا كند و اين توجه براى
او مفيد باشد؟) (۴اما كسىكه بىنياز است (۵).تو به او توجه مىكنى (۶).اگر
تزكيه و پاك نشود اشكالى بر تو نيست (۷).اما كسىكه با عجله پيش تو مىآيد(۸).
در حالىكه از خدا مىترسد (۹).تو از او غفلت مىكنى؟) (۱۰اينطور كه فكر كردهاى
نيست ،قرآن تذكرى است (۱۱).هر كس كه بخواهد متوجه آن مىشود (۱۲).در نامههاى
گرانقدرى است (۱۳).نامههايى وال و پاك (۱۴).بهدست سفيرانى بزرگوار و
نيكوكار ۱۵).و  (۱۶نابودباد انسانى كه اينقدر ناسپاسى مىكند (۱۷).خدا او را
از چه چيزى خلق كرده؟) (۱۸خدا او را از نطفهاى ناچيز خلق كرد و به اندازه
ساخت (۱۹).بعد راه را برايش آسان ساخت (۲۰).بعد جانش را گرفت و در گور دفنش
كرد (۲۱).و هر وقت بخواهد دوباره زندهاش مىكند (۲۲).اينطور كه فكر مىكند
نيست ،هنوز دستورى كه خدا به او داده انجام نداده است (۲۳).انسان بايد به
غذايش بنگرد (۲۴).ما باران را فرستاديم (۲۵).و زمين را شكافتيم (۲۶).و دانه
و انگور و سبزى و زيتون و درخت خرما و باغهاى پردرخت و ميوه و علف در آن
رويانديم ۲۷).تا  (۳۱تا شما و چارپايانتان از آن استفاده كنيد (۳۲).وقتى
صداى مهيب برآيد (۳۳).روزى كه انسان از برادرش و مادر و پدرش و همسر و
فرزندش فرار مىكند ۳۴).تا  (۳۶هر كسى از آنها در آن روز كارى دارد كه سرگرم
آن است (۳۷).چهرههايى در آن روز روشن است (۳۸).و خندان و شادند (۳۹).و بر
چهرههايى در آن روز غبار است (۴۰).سياهى آنها را پوشانده (۴۱).آنها افراد
بىايمان و بدكار هستند(۴۲).

سوره تكوير )(۸۱
مكى و شامل بيست و نه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
وقتى خورشيد در هم پيچيد شود (۱).وقتى ستارگان تيره شوند (۲).وقتى كوهها
روان شوند (۳).وقتى شترهاى دهماه آبستن به حال خود گذاشته شوند (۴).وقتى
حيوانات وحشى گرد هم آيند (۵).وقتى درياها شعلهور شوند (۶).وقتى افراد جفت
شوند (۷).وقتى از دختران زنده بهگور پرسيده شود كه به چه گناهى كشته شديد؟)۸
و  (۹وقتى نامه اعمال باز شود (۱۰).و وقتى آسمان از جا كنده شود) (۱۱وقتى
جهنم شعلهور شود (۱۲).و وقتى بهشت نزديك شود (۱۳).هر كسى مىداند چه كارهايى
كرده (۱۴).قسم به ستارگانى كه برمىگردند و پنهانى حركت مىكنند ۱۵).و  (۱۶و
قسم به شب وقتى تاريك شود و قسم به روز وقتى روشن شود ۱۷).و  (۱۸كه قرآن سخن
فرستاده بزرگوارى است كه صاحب قدرت است و در پيش خداوند عرش مقام بلندى
دارد ۱۹).و  (۲۰در آنجا فرمانده و در رساندن وحى امين است (۲۱).دوست شما
ديوانه نيست (۲۲).و فرشته وحى را در افق روشن ديده است (۲۳).و در رساندن وحى
به مردم بخيل نيست (۲۴).و قرآن سخن شيطان رانده شده نيست (۲۵).پس كجا
مىرويد؟) (۲۶قرآن فقط تذكرى براى تمام انسانها است (۲۷).براى كسى از شما كه
بخواهد راه راست را بشناسد (۲۸).و فقط چيزى مىخواهيد كه خدا ،صاحباختيار
جهانيان آن را بخواهد(۲۹).

سوره انفطار )(۸۲
مكى و شامل نوزده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
وقتى كه آسمان پاره شود (۱).وقتى ستارگان بههم بريزند (۲).وقتى درياها روان
شوند (۳).و وقتى قبرها زير و رو شود (۴).هر كس مىداند چه كرده و چه نكرده
است (۵).اى انسان ،چه چيزى تو را نسبت به خداوند كريمت مغرور كرده؟) (۶خدايى
كه تو را خلق كرد و هيكل تو را درست و متعادل ساخت (۷).به شكلى كه خواست تو
را تركيب كرد (۸).اينطور كه فكر مىكنيد نيست ،بلكه شما منكر روز جزاييد(۹).
در حالىكه فرشتگانى بزرگوار كه اعمالتان را مىنويسند مراقب شما هستند ۱۰).و
 (۱۱تمام كارهايى كه مىكنيد مىدانند (۱۲).نيكان غرق در نعمت هستند (۱۳).و
بدكاران در جهنم هستند (۱۴).روز جزا وارد جهنم مىشوند (۱۵).و از آن دور
نيستند (۱۶).تو چه مىدانى كه روز جزا چيست؟) (۱۷باز هم چه مىدانى كه روز جزا
چيست؟) (۱۸روزى است كه هيچكس براى كسى كارى نمىتواند بكند و حكم در آن روز
با خداست(۱۹).

سوره مطففين )(۸۳
مكى و شامل سى و شش آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
واى بر كمفروشانى كه وقتى جنسى از مردم مىگيرند كامل مىگيرند و وقتى براى
مردم كيل و وزن مىكنند كم مىگذارند ۱).تا  (۳آيا فكر نمىكنند كه براى ديدن
جزاى كارهايشان زنده مىشوند؟) (۴براى روز بزرگ .روزى كه مردم براى
صاحباختيار جهانيان برمىخيزند ۵).و (۶
اينطور كه فكر مىكنند نيست .پرونده اعمال بدكاران در سجين است (۷).چه
مىدانى سجين چيست؟) (۸كتاب نوشته شدهاى است (۹).در آن روز واى بر
تكذيبكنندگان روز جزا ۱۰).و  (۱۱فقط هر متجاوز گناهكارى منكر آن مىشود(۱۲).
گناهكارى كه وقتى آيات ما براى او خوانده مىشود مىگويد اين داستانهاى
افسانهاى گذشتگان است (۱۳).اينطور كه فكر مىكنند نيست بلكه كارهايى كه
كردهاند زنگ دلشان شده (۱۴).اينطور كه فكر مىكنند نيست .آنها در آن روز از
خداوندشان محجوبند (۱۵).آنها وارد جهنم مىشوند (۱۶).بعد به آنها گفته مىشود
اين همان چيزى است كه انكار مىكرديد (۱۷).اينطور كه فكر مىكنند نيست .پرونده
اعمال افراد نيكوكار در عليين است (۱۸).چه مىدانى عليين چيست؟) (۱۹كتاب
نوشته شدهاى است (۲۰).فرشتگان مقرب بر آن شهادت مىدهند (۲۱).افراد نيكوكار
غرق در نعمت هستند (۲۲).از روى تختها نگاه مىكنند (۲۳).در صورت آنها شادابى
نعمت را مىبينى (۲۴).از شراب سربسته مىنوشند (۲۵).مهر آن مشك است و در
استفاده از آن بر هم پيشدستى مىكنند (۲۶).تركيب آن از تسنيم است كه چشمهاى
است كه مقربان خدا از آن مىنوشند ۲۷).و  (۲۸افراد گناهكار قبل مؤمنان را
مسخره مىكردند (۲۹).و وقتى از كنار آنها رد مىشدند با چشم بههم اشاره
مىكردند (۳۰).و وقتى پيش خانواده خودشان برمىگشتند دلشاد بودند (۳۱).و وقتى
آنها را مىديدند مىگفتند اينها گمراه هستند (۳۲).در صورتىكه آنها براى
نگهبانى افراد باايمان فرستاده نشده بودند (۳۳).امروز افراد باايمان به وضع
بد افراد بىايمان مىخندند(۳۴).
از روى تختها نگاه مىكنند (۳۵).آيا جزاى افراد بىايمان مطابق كارهايى كه
مىكردند به آنها داده شده؟)(۳۶

سوره انشقاق )(۸۴
مكى و شامل بيست و پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
وقتى آسمان پاره شود (۱).و به فرمان خداوندش گوش كند و اين كار وظيفه آن
است (۲).و وقتى زمين كشيده شود (۳).و آنچه در آن است بيرون اندازد و خالى

شود (۴).و به فرمان خداوندش گوش كند و اين كار وظيفه آن است (۵).اى انسان،
با زحمت پيش خداوندت مىروى و او را ملقات مىكنى (۶).اما كسىكه نامه اعمالش
بهدست راستش داده شود ،محاسبه آسانى براى او خواهد شد و با خوشحالى پيش
خانوادهاش برمىگردد ۷).تا  (۹اما كسىكه نامه اعمالش از پشت سرش به او داده
شود تقاضاى مرگ خواهد كرد و وارد جهنم مىشود ۱۰).تا  (۱۲هماوست كه در بين
خانوادهاش خوشحال بود (۱۳).گمان مىكرد هرگز برنمىگردد (۱۴).آرى خداوندش كار
او را مىديد (۱۵).قسم به شفق و قسم به شب و آنچه در آن است و قسم به ماه
وقتى كه به حالت ماه كامل درآيد ۱۶).تا  (۱۸كه شما حتما مراحل مختلفى را
خواهيد گذراند (۱۹).آنها را چهشده كه ايمان نمىآورند؟) (۲۰و وقتى قرآن بر
آنها خوانده شود سجده نمىكنند؟) (۲۱افراد بىايمان منكر قرآن مىشوند (۲۲).در
صورتى كه خدا از آنچه در دل خود مخفى مىكنند اطلع كامل دارد (۲۳).آنها را به
عذابى دردناك بشارت بده (۲۴).اما آنهايى كه ايمان آوردند و كارهاى درست
انجام دادند پاداش بىپايانى دارند(۲۵).

سوره بروج )(۸۵
مكى و شامل بيست و دو آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به آسمان كه برجهايى دارد (۱).قسم به روز موعود (۲).قسم به بيننده و
آنچه ديده مىشود (۳).مرگ بر ياران گودال آتش (۴).كه آتش سوزان درست كرده و
كنار آن نشسته بودند ۵).و  (۶و بليى كه سر مؤمنان درمىآوردند مىديدند(۷).
آنها از افراد باايمان فقط براى اين انتقام مىگرفتند كه آنها به خداى توانا
و ستوده ايمان آوردند (۸).خدايى كه فرمانروايى آسمانها و زمين اختصاص به او
دارد .و خدا شاهد هر كارى است (۹).افرادى كه مردان و زنان باايمان را شكنجه
كردند و بعد هم توبه نكردند ،عذاب جهنم و عذاب سوزان در پيش دارند (۱۰).ولى
افرادى كه ايمان آوردند و كارهاى درست انجام دادند بهشتهايى دارند كه نهرها
در آن روان است .اين موفقيت بزرگى است (۱۱).بدان كه عذاب خداوندت شديد است).
 (۱۲او بوجود مىآورد و برمىگرداند (۱۳).و او آمرزنده و مهربان است (۱۴).صاحب
عرش با شكوه است (۱۵).هر كارى كه بخواهد مىكند (۱۶).آيا حكايت لشكريان فرعون
و قوم ثمود به تو رسيده است؟) ۱۷و  (۱۸افرادى كه ايمان ندارند آن را انكار
مىكنند (۱۹).در صورتى كه خداوند بر آنها احاطه كامل دارد (۲۰).آرى اين قرآن
پرشكوه است (۲۱).كه در لوحى محفوظ است(۲۲).

سوره طارق )(۸۶
مكى و شامل هفده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به آسمان و قسم به طارق (۱).تو چه مىدانى طارق چيست (۲).طارق ستاره
درخشانى است (۳).هر كسى نگهبانى دارد (۴).پس انسان بايد نگاه كند كه از چه
چيزى خلق شده (۵).از آبى جهنده خلق شده (۶).كه از بين پشت و استخوانهاى سينه
خارج مىشود (۷).خداوند قادر به برگرداندن او هست (۸).روزى كه اسرار درونى
انسانها آشكار مىشود (۹).و انسان نيرو و مددكارى ندارد (۱۰).قسم به آسمان كه
باران دارد (۱۱).و زمين كه شكاف دارد (۱۲).كه قرآن سخن قطعى و جداكننده حق و
باطل است (۱۳).و شوخى نيست (۱۴).آنها نقشههايى مىكشند (۱۵).من هم نقشهاى
دارم (۱۶).به افراد بىايمان كمى مهلت بده(۱۷).

سوره اعلى )(۸۷
مكى و شامل نوزده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
بهنام خداوند بلندمرتبهات تسبيح بگو (۱).خدايى كه خلق كرد و كامل ساخت(۲).
خدايى كه اندازهگيرى كرد و هدايت نمود (۳).خدايى كه چراگاه را بوجود آورد).
 (۴و بعد آن را خشك و سياه كرد (۵).قرآن را بر تو مىخوانيم و تو آن را
فراموش نمىكنى (۶).مگر چيزى را كه خدا بخواهد .چون او آشكار و پنهان را
مىداند (۷).تو را براى آسانترين راه آماده مىكنيم (۸).بنابراين اگر تذكر
مفيد واقع شود تذكر بده (۹).كسىكه از خدا مىترسد متوجه خواهد شد (۱۰).و

بدبختترين مردم از آن كنارهجويى مىكند (۱۱).بدبختى كه وارد آتش بزرگ جهنم
مىشود (۱۲).و در آن نه مىميرد و نه زندگی مىكند (۱۳).كسىكه نفس خود را پاك
كرد و نام خداوندش را يادآورى كرد و نماز خواند موفق و رستگار شد ۱۴).و (۱۵
ولى شما زندگى دنيا را ترجيح مىدهيد (۱۶).در حالىكه آخرت بهتر و ماندنىتر
است (۱۷).اين در كتابهاى قبلى و در كتابهاى ابراهيم و موسى هم هست ۱۸).و (۱۹

سوره غاشيه )(۸۸
مكى و شامل بيست و شش آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
آيا خبر فراگير )روز قيامت( براى تو گفته شده؟) (۱آن روز عدهاى خوار خواهند
بود (۲).تقل مىكنند و رنج مىبرند (۳).وارد آتش سوزان جهنم مىشوند (۴).و از
چشمه آب جوش بهآنها آب داده مىشود (۵).غذايى غير از خار ندارند (۶).كه آنها
را چاق و گرسنگى آنها را رفع نمىكند (۷).و در آن روز افرادى شاداب هستند(۸).
از كوشش خود راضى هستند (۹).در بهشت عالى هستند (۱۰).در آن سخن بيهودهاى
نمىشنوند (۱۱).در آن چشمهاى روان است (۱۲).در آن تختهاى بلند و قدحهاى
گذاشته شده و بالشهاى رديف شده و فرشهاى پهن شده وجود دارد ۱۳).تا  (۱۶آيا
به شتر نگاه نمىكنند كه چطور خلق شده؟) (۱۷و به آسمان كه چگونه برافراشته
شده؟) (۱۸و به كوهها كه چگونه نصب شده؟) (۱۹و به زمين كه چگونه گسترده شده؟)
 (۲۰تو تذكر بده ،چون تو فقط تذكردهندهاى (۲۱).تو بر آنها تسلطى ندارى(۲۲).
مگر بر كسىكه رو برگرداند و قبول نكرد (۲۳).خدا او را عذاب بزرگى مىكند(۲۴).
برگشت آنها پيش ما است (۲۵).و رسيدن به حساب آنها هم وظيفه ما است(۲۶).

سوره فجر )(۸۹
مكى و شامل سى آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به سپيدهدم (۱)،و قسم به شبهاى دهگانه (۲).و قسم به زوج و فرد (۳).قسم
به شب وقتى كه تمام شود (۴).آيا در اينها قسمى براى افراد عاقل وجود دارد؟)
 (۵آيا متوجه نشدهاى كه خداوندت با قوم عاد ،به ارم پر از ستون كه مثل آن در
هيچ شهرى ساخته نشده بود چه كرد؟) ۶تا  (۸و به قوم ثمود كه صخرههاى بزرگ را
در دره و دشت مىتراشيدند و به فرعون صاحب سراپرده و اهرام چه كرد؟) ۹و (۱۰
كسانىكه در شهرها طغيان كردند و بهفساد دامن زدند ۱۱).و  (۱۲درنتيجه خداوند
تو تازيانه عذاب را بر آنها فرود آورد (۱۳).چون خداوند تو مواظب كار انسانها
است (۱۴).اما انسان ،وقتى خداوندش او را امتحان كند و به او لطف كند و نعمت
دهد مىگويد خداوندم مرا گرامى داشته (۱۵).اما وقتى كه خداوندش او را امتحان
كند و روزى )درآمد( او را كم كند مىگويد خداوندم مرا خوار ساخته (۱۶).اينطور
نيست بلكه شما به يتيم لطف نمىكنيد (۱۷).و يكديگر را بر سيركردن فقير تهيدست
تشويق نمىكنيد (۱۸).و ميراث را كامل مىخوريد (۱۹).و به مال علقه زيادى
داريد (۲۰).اينطور كه فكر مىكنيد نيست ،وقتى زمين در هم كوفته شود (۲۱).و
خداوند تو و فرشتگان صف در صف بيايند (۲۲).و جهنم در آن روز آورده شود .آن
روز انسان متوجه حقيقت مىشود و اين توجه چه فايدهاى براى او دارد (۲۳).انسان
مىگويد اى كاش قبل در مدت زندگانيم كارى براى اين روز مىكردم (۲۴).آن روز
هيچكس عذابى مثل عذاب خدا نمىكند (۲۵).و هيچكس مثل او افراد را به بند
نمىكشد (۲۶).اى نفس آراميافته ،در حالىكه راضى هستى و خدا هم از تو راضى است
پيش خداوندت برگرد ۲۷).و  (۲۸و داخل بندگان من و داخل بهشت من شو ۲۹).و (۳۰

سوره بلد )(۹۰
مكى و شامل بيست آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به اين سرزمين (۱).در حالىكه تو در اين سرزمين ساكن هستى (۲).و قسم به
پدر و فرزند (۳).كه ما انسان را در رنج آفريديم (۴).آيا انسان خيال مىكند كه

هيچكس تسلطى بر او ندارد؟) (۵مىگويد مال زيادى را تلف كردم (۶).آيا خيال
مىكند كسى او را نديده؟)(۷
آيا دو چشم و يك زبان و دو لب براى او نساختيم؟) ۸و  (۹و او را به دو راه
هدايت نكرديم؟) (۱۰پس چرا از عقبه عبور نكرد؟) (۱۱چه مىدانى عقبه چيست؟)(۱۲
عقبه آزاد كردن برده يا سيركردن فردى است در روز قحطى ،سيركردن يتيمى از
خويشان يا تهيدستى خاك نشين ۱۳).تا  (۱۶بعد هم از كسانى باشد كه ايمان
آوردند و سفارش به صبر و مرحمت كردند (۱۷).اين افراد خوشبخت هستند (۱۸).و
كسانىكه منكر آيات ما شدند بدبختند (۱۹).آتش سربستهاى اطرافشان را فراگرفته
)(۲۰

سوره شمس )(۹۱
مكى و شامل پانزده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به خورشيد و تابش آن (۱)،و قسم به ماه وقتى دنبال آن آيد (۲)،قسم به
روز وقتى آن را روشن كرد (۳)،قسم به شب وقتى آن را پوشاند (۴)،قسم به آسمان
و آنچه آن را بنا كرد (۵)،قسم به زمين و آنچه آن را گسترده (۶)،قسم به نفس و
آنچه آن را ساخت (۷)،و بدكارى و تقوايش را به آن الهام كرد (۸)،كه كسىكه نفس
را از بدى پاك ساخت موفق و رستگار شد (۹).و كسىكه نفس را آلوده كرد زيانكار
و نااميد شد (۱۰).قوم ثمود به سبب طغيان خود منكر پيغمبر خود شدند (۱۱).وقتى
بدترين آنها بهپا خاست (۱۲).پيغمبر خدا به آنها گفت اين شتر مال خداست ،سهم
آب خوردنش را رعايت كنيد (۱۳).ولى او را دروغگو خواندند و شتر را كشتند.
درنتيجه خداوندشان به علت گناهشان عذاب را برايشان فرستاد و آنها را با خاك
مساوى كرد (۱۴).و از عاقبت نابودى آنها نمىترسد(۱۵).

سوره ليل )(۹۲
مكى و شامل بيست و يك آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به شب وقتى همه جا را فراگيرد (۱)،قسم به روز وقتى روشن شود (۲)،قسم به
وجودى كه نر و ماده را خلق كرد (۳)،كه كوشش شما با هم اختلف دارد (۴).اما
كسىكه احسان كرد و پرهيزکار شد و نيكى را تصديق كرد ،ما كار را براى او آسان
مىكنيم ۵).تا  (۷اما كسىكه بخل ورزيد و خود را بىنياز دانست و منكر نيكى شد،
كار او را سخت مىكنيم ۸).تا  (۱۰و مالش در موقع هلك او فايدهاى برايش ندارد.
) (۱۱هدايت مردم وظيفه ماست (۱۲).و آخرت و دنيا مال ماست (۱۳).من شما را از
آتش سوزان جهنم بر حذر مىكنم(۱۴).
فقط بدبختترين افراد وارد آن مىشود (۱۵).بدبختى كه منكر قيامت شد و قبول
نكرد (۱۶).پرهيزکارترين فرد از آن دور مىشود (۱۷).كسىكه مالش را مىدهد تا
پاك شود (۱۸).هيچكس نعمتى پيش خدا ندارد كه جزاى آن داده شود (۱۹).مگراينکه

بهخاطر بهدست آوردن رضاى خداوند بلندمرتبهاش مالش را مىدهد (۲۰).و
حتما راضى خواهد شد(۲۱).
سوره ضحى )(۹۳
مكى و شامل يازده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به روشنايى روز (۱)،قسم به شب وقتى آرام گيرد (۲)،كه خداوندت تو را ترك
نكرد و از دست تو عصبانى نيست (۳).مسلما آخرت براى تو بهتر از دنيا است(۴).
و مسلما خداوندت بهتو آنقدر عطا مىكند كه تو راضى شوى (۵).آيا خداوندت تو را
يتيم نيافت و بهتو پناه نداد؟) (۶و تو را گمراه يافت و هدايت كرد؟) (۷و تو
را فقير ديد و بىنيازت كرد؟) (۸پس با يتيم تندى نكن (۹).و كسى را كه از تو
تقاضاى كمك مىكند نران (۱۰).و از نعمت خداوندت صحبت كن(۱۱).

سوره انشراح )(۹۴
مكى و شامل هشت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
آيا به تو شرح صدر )حوصله( نداديم؟) (۱و بار سنگين را از پشت تو بر
نداشتيم؟) (۲بارى كه پشت تو را مىشكست (۳).و نام تو را بلند نكرديم؟) (۴پس
با هر سختى آسانى است (۵).مسلما با هر سختى آسانى است (۶).پس وقتى آسوده شدى
زحمت كار ديگرى را بكش (۷).و به خداوندت علقه داشته باش(۸).

سوره تين )(۹۵
مكى و شامل هشت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به انجير و قسم به زيتون (۱).و قسم به كوه سينا (۲).و قسم به اين شهر
امن (۳).كه ما انسان را به بهترين شكل آفريديم (۴).بعد او را به پستترين
مرحله برگردانديم (۵).مگر افرادى را كه ايمان آوردند و كارهاى درست كردند.
پس آنها پاداش بىپايانى دارند (۶).پس چهچيز تو را به انكار دين واداشت؟)(۷
آيا خدا بهترين حكمكننده نيست؟)(۸

سوره علق )(۹۶
مكى و شامل نوزده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
بهنام خداوندت كه جهان را آفريد بخوان (۱).خداوندى كه انسان را از نطفه
آفريد) (۲بخوان و بدان كه خداوندت از همه كريمتر است (۳).خداوندت كسى است كه
بهوسيله قلم ياد داد (۴).و به انسان آنچه را نمىدانست ياد داد (۵).اينطور كه
فكر مىكنند نيست ،چون انسان هر وقت خود را بىنياز ببيند حتما طغيان مىكند
)هر كار كه دلش بخواهد مىكند( ۶).و  (۷بازگشت همه پيش خداوند توست (۸).آيا
او را ديدى كه وقتى بندهاى نماز مىخواند از اين كار منعش مىكرد؟) ۹و (۱۰
اگرچه او در راه راست باشد يا مردم را بهتقوى امر كند؟) ۱۱و  (۱۲آيا ديدى كه
انكار مىكند و رو برمىگرداند؟) (۱۳آيا نمىداند كه خدا هر كارى را مىبيند؟)
 (۱۴اينطور كه فكر مىكنند نيست .اگر از اين كار دست بر ندارد پيشانى آدم
دروغگوى خطاكار را مىگيريم ۱۵).و  (۱۶و او بايد همفكرانش را بهكمك بخواند).
 (۱۷ما هم نگهبانان جهنم را مىخوانيم (۱۸).از چنين آدمى اطاعت نكن و سجده كن
و تقرب پيدا كن(۱۹).

سوره قدر )(۹۷
مكى و شامل پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم (۱).تو چه مىدانى شب قدر چيست؟) (۲شب قدر
بهتر از هزارماه است (۳).در اين شب فرشتگان و جبرئيل )روحالمين( به اذن
خداوندشان براى هر كار و فرمانى نازل مىشوند (۴).آن شب تا طلوع سپيدهدم
سلمتى است(۵).

سوره بينه )(۹۸
مدنى و شامل هشت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
كفار اهل كتاب و مشركين دست بردار نبودند مگر اينكه دليل روشنى براى آنها
بيايد (۱).رسولى از جانب خدا كه كتابهاى پاك را برايشان بخواند (۲).كه در آن

نوشتههاى درستى است (۳).اهل كتاب فقط پس از اينكه دليل روشن برايشان آمد
دچار تفرقه شدند (۴).در صورتى كه آنها امر شده بودند كه فقط خدا را بندگى
)اطاعت بىچون و چرا( بكنند در حالىكه موحدانه دين را براى خدا خالص مىكنند،
و نماز بهپا دارند و زكات بدهند .دين درست چنين دينى است (۵).كافران اهل
كتاب و مشركين هميشه در آتش جهنم خواهند بود .آنها بدترين مخلوقاتند(۶).
كسانىكه ايمان آورند و كارهاى درست انجام دهند بهترين مخلوقاتند(۷).
پاداش آنها پيش خداوندشان بهشتهاى جاويدى است كه نهرها در آن روان است و
هميشه در آن خواهند بود .خدا از آنها راضى است و آنها هم از خدا راضى هستند.
اين پاداش مخصوص كسانى است كه از خداوندشان بترسند(۸).

سوره زلزال )(۹۹
مدنى و شامل هشت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
وقتى زمين به لرزه درآيد (۱)،و بار سنگينش را بيرون ريزد (۲)،و انسان گويد
براى زمين چه پيشامدى كرده؟) (۳روزى كه زمين خبرهاى خود را بيان كند (۴).چون
كه خداوند تو به آن وحى كرده (۵).روزى كه مردم به طور پراكنده بيرون بيايند
تا كارهايشان به آنها نشان داده شود (۶).هر كس به اندازه ذرهاى كار خوب بكند
آن را مىبيند (۷).و هر كس به اندازه ذرهاى كار بد بكند آن را مىبيند(۸).

سوره عاديات )(۱۰۰
مكى و شامل يازده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به اسبانى كه در اثر دويدن نفس نفس مىزنند (۱)،و در اثر برخورد سمشان
با سنگها جرقه توليد مىكنند (۲)،و صبحگاهان حمله مىكنند (۳)،و گرد و خاك
بهپا مىكنند (۴)،و همگى به وسط عدهاى مىريزند (۵)،كه انسان نسبت به خداوندش
ناسپاس است (۶).و خود انسان شاهد اين حقيقت مىباشد (۷).و علقه زيادى به مال
دارد (۸).آيا انسان نمىداند وقتى كه آنچه در قبرها است زير و رو شود و آنچه
در سينهها است آشكار شود ،در آن روز خداوندشان از وضع و كار آنان آگاه است؟)
 ۹تا (۱۱

سوره قارعه )(۱۰۱
مكى و شامل يازده آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قارعه )در هم كوبنده :روز قيامت( (۱).قارعه چيست؟) (۲چه مىدانى قارعه چيست؟
) (۳روزى كه مردم مثل پروانههاى پراكنده باشند (۴).و كوهها مثل پشم زده شده
باشند (۵).اما كسىكه كفه اعمالش سنگين باشد ،زندگى مورد پسندى دارد ۶).و (۷
اما كسىكه كفه اعمالش سبك باشد ،جايش هاويه است ۸).و  (۹چه مىدانى هاويه
چيست؟) (۱۰هاويه آتشى سوزان است(۱۱).

سوره تكاثر )(۱۰۲
مكى و شامل هشت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
زيادهطلبى نسبت به يكديگر شما را تا هنگام مرگ سرگرم ساخته تا اينكه سراغ
قبرها رفتيد ۱).و  (۲اينطور نيست كه فكر مىكنيد ،خواهيد دانست (۳).بعد هم
بدانيد كه اينطور نيست كه فكر مىكنيد ،خواهيد دانست (۴).اينطور كه فكر
مىكنيد نيست ،اگر به علم يقين )بدون كوچكترين شكى( بدانيد ،جهنم را حتما
مىبينيد ۵).و  (۶بعد آن را به چشم يقين )بدون ترديد( مىبينيد (۷).بعد در آن
روز درباره نعمتهايى كه به شما داده شده بود از شما مىپرسند(۸).

سوره عصر )(۱۰۳
مكى و شامل سه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
قسم به عصر )زمان( كه انسان حتما در ضرر است ۱).و  (۲مگر افرادى كه ايمان
آورده و كار درست بكنند و يكديگر را به طرفدارى از حق توصيه كنند و صبر و
استقامت را به يكديگر سفارش كنند(۳).

سوره همزه )(۱۰۴
مكى و شامل نه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
واى بر هر عيبجوى طعنهزننده (۱).شخصى كه مال جمع مىكند و حساب مقدار آن را
مىكند (۲).خيال مىكند كه مالش عمر جاويد به او مىدهد (۳).اينطور كه فكر
له انداخته مىشود (۴).چه مىدانى كه حطمه چيست؟)(۵
لم
وط
مىكند نيست ،حتما در ح
حطمه آتش سوزان الهى است كه در دلها ظاهر مىشود ۶).و  (۷اين آتش بر آنها
پوشيده است و در ستونهاى ممتد )شايد در رگهايشان( وجود دارد ۸).و (۹

سوره فيل )(۱۰۵
مكى و شامل پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
آيا نديدى كه خداوندت با اصحاب فيل چه كرد؟!) (۱آيا نقشه آنها را نقش بر آب
نكرد؟) (۲و پرندگان را دسته دسته بر سر آنها فرستاد (۳).تا آنها را با
سنگهايى از گل خشكشده سنگباران كنند (۴).درنتيجه آنها را مثل كاه جويده شده
كرد(۵).

سوره قريش )(۱۰۶
مكى و شامل چهار آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
براى نزديكساختن قريش به يكديگر (۱).نزديكى و گرد هم آمدن آنها موقع كوچ
زمستانى و تابستانى است (۲).پس بايد صاحب اين خانه را كه آنها را از گرسنگى
نجات داد و سير كرد و از ترس ايمنشان ساخت ،بندگى )يعنى اطاعت محض( كنند۳).
و (۴

سوره ماعون )(۱۰۷
مكى و شامل هفت آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
آيا آن كس را كه منكر دين مىشود ديدى؟) (۱او كه يتيم را از خود مىراند) (۲و
مردم را بر سيركردن تهيدستان تشويق نمىكند) (۳پس واى بر نمازگزارانى كه از
نماز خود غافلند ۴).و  (۵كسانىكه ريا مىكنند (۶).و از نيكىكردن به ديگران
خوددارى مىكنند(۷).

سوره كوثر )(۱۰۸
مكى و شامل سه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان

به تو نيكىهاى زيادى داديم (۱).پس براى خداوندت نماز بگزار و قربانى كن(۲).
چون دشمن تو بدون خير و بركت )بدون نسل( است(۳).

سوره كافرون )(۱۰۹
مكى و شامل شش آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
بگو :اى كافران ،من آنچه را كه شما بندگى مىكنيد بندگى نمىكنم و شما هم
چيزى را كه من بندگى مىكنم بندگى نمىكنيد ۱).تا  (۳و نه من بنده چيزى هستم
كه شما بندگى مىكنيد (۴).و نه شما بنده چيزى هستيد كه من بندگى مىكنم(۵).
دين شما مال شما و دين من مال من(۶).

سوره نصر )(۱۱۰
مدنى و شامل سه آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
وقتى كه يارى خدا و پيروزى رسيد و مردم را ديدى كه دستهدسته وارد دين خدا
مىشوند ۱).و  (۲با ستايش خداوندت عظمت او را ياد كن و از او طلب آمرزش كن
چون او توبهپذير است(۳).

سوره لهب)مسد( )(۱۱۱
مكى و شامل پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
دو دست ابولهب بريده باد و بريده شد )يا دستان ابولهب زيان كرد و خودش هم
زيانكار شد( (۱).مال و آنچه بهدست آورده بود برايش فايدهاى نداشت (۲).وارد
آتش شعلهور خواهد شد (۳).و زنش حملكننده هيزم اين آتش است (۴).بر گردنش
طنابى از ليف خرما است(۵).

سوره اخلص )(۱۱۲
مكى و شامل چهار آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
بگو :او خداى يگانه است (۱).خدا بىنياز و برآورنده نيازها است (۲).كسى را
نزاده و زاييده نشده (۳).و همتا و رقيبى ندارد(۴).

سوره فلق )(۱۱۳
مكى و شامل پنج آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
بگو :به خداوند بامدادان پناه مىبرم (۱).از شر تمام چيزهايى كه خلق كرده).
 (۲و از شر شب تاريك موقعى كه همهجا را فراگيرد (۳).و از شر دمندگانى كه در
گرهها مىدمند (۴).و از شر حسود وقتى حسادت بورزد(۵).

سوره ناس )(۱۱۴
مدنى و شامل شش آيه
بهنام خداوند بخشنده مهربان
بگو :از شر شيطان وسوسهكننده به صاحباختيار مردم ،به فرمانرواى مردم ،به
معبود مردم پناه مىبرم ۱).تا  (۴وسوسهكنندهاى كه در سينه مردم وسوسه مىكند
چه از جنس جن باشد چه انسان ۵).و (۶

