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 کلید درک قرآن هادی

 ایمان -1

 ایمان -2

 نایما -3

کردیم باید از آن عبور کنیم تا بعد از اینکه ایمان آوردیم و سخنان قرآن را قبول  -4

 عزم مان تبدیل به جزم نشود. پس از آن است که باید دوباره به قرآن رجعت کنیم.

آدم خوبه این کتاب توی دوست داشتنی هستی و آدم بده این کتاب من هستم  -5

 شک نکن.

 هادی نباشد ولی در قرآن و یا جنگ شاید در مثنوی معنوی حضرت موالنا پول -6

 ل هست چونکه این کتاب واقعیات را بیان می کند.پو صددرصد 

: می فهمی که خداوند ند: اصل سخن قرآن چیست؟ گفتپرسید از اوروزی  -7

همیشه تو را نگاه می کند و مراقب همه چیز هست. با مطالعه مداوم قرآن، 

 مستولی شود. مافراموشی نمی تواند بر 

. درست است خ غرق شده یافتخود را در دل تاری هر بار که به تفاسیر رجوع کرد -8

کتاب آنرا  او که این کتاب سرگذشت بشر را با محوریت پیامبران بیان می کند ولی

 می بیند و بهره می برد.امروز 

کسانى را که دین خود را به بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى دنیا آنان را فریفته  -9

 .است رها کن و به وسیله این اندرز ده

ها و بارها خواند و شنید زیرا که در هر لحظه و روزی دریافتی و آگاهی را باید بار -11

 درکی جدید حتی از همان مطالب تکراری در ذهن و وجود شکل می گیرد.

 خدایا اقرار می کنیم که همه چیز به دست توست پس هدایتمان کن. -11
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 فهرست

 صفحه آیه سوره ردیف صفحه آیه سوره ردیف

 235 77 الفرقان 25 11 7 الفاتحه 1

 241 227 الشعراء 26 11 286 البقره 2

 249 93 النمل 27 38 211 آل عمران 3

 255 88 القصص 28 55 176 ءالنسا 4

 262 69 العنکبوت 29 72 121 المائده 5

 267 61 الروم 31 85 165 االنعام 6

 271 34 لقمان 31 99 216 االعراف 7

 274 31 السجده 32 115 75 االنفال 8

 276 73 االحزاب 33 121 129 بهالتو 9

 282 54 سبا 34 133 119 یونس 11

 286 45 فاطر 35 142 123 هود 11

 291 83 یس 36 151 111 یوسف 12

 294 182 الصافات 37 159 43 الرعد 13

 311 88 ص 38 163 52 ابراهیم 14

 315 75 الزمر 39 167 99 الحجر 15

 311 85 غافر 41 171 128 النحل 16

 317 54 فصلت 41 181 111 االسراء 17

 322 53 الشوری 42 188 111 الکهف 18

 327 89 الزخرف 43 195 98 مریم 19

 331 59 الدخان 44 212 135 طه 21

 334 37 الحاثیه 45 211 112 االنبیاء 21

 337 35 االحقاف 46 216 78 الحج 22

 341 38 محمد 47 223 118 لمومنونا 23

 343 29 الفتح 48 229 64 النور 24
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 فهرست

 صفحه آیه سوره ردیف صفحه آیه سوره ردیف

 391 21 المزمل 73 346 18 الحجرات 49

 392 56 المدثر 74 348 45 ق 51

 394 41 القیامه 75 351 61 الذاریات 51

 396 31 االنسان 76 352 49 الطور 52

 398 51 المرسالت 77 354 62 جمالن 53

 411 41 النبا 78 356 55 القمر 54

 412 46 النازعات 79 358 78 الرحمن 55

 414 42 عبس 81 361 96 الواقعه 56

 415 29 التکویر 81 363 29 الحدید 57

 416 19 االنفطار 82 366 22 المجادله 58

 417 36 المطففین 83 369 24 الحشر 59

 418 25 االنشقاق 84 371 13 الممتحنه 61

 419 22 البروج 85 373 14 الصف 61

 411 17 الطارق 86 374 11 الجمعه 62

 411 19 االعلی 87 375 11 المنافقون 63

 412 26 الغاشیه 88 376 18 التغبن 64

 413 31 الفجر 89 377 12 الطالق 65

 414 21 البلد 91 379 12 التحریم 66

 415 15 الشمس 91 381 31 الملک 67

 416 21 اللیل 92 382 52 القلم 68

 417 11 الضحی 93 384 52 الحاقه 69

 417 8 االنشراح 94 386 44 المعراج 71

 418 8 التین 95 388 28 نوح 71

 419 19 العلق 96 389 28 الجن 72
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 فهرست

 صفحه آیه سوره ردیف صفحه آیه سوره ردیف

     421 5 القدر 97

     421 8 البینه 98

     421 8 الزلزال 99

     421 11 العادیات 111

     422 11 القارعه 111

     422 8 التکاثر 112

     423 3 العصر 113

     423 9 الهمزه 114

     423 5 الفیل 115

     424 4 قریش 116

     424 7 الماعون 117

     424 3 الکوثر 118

     425 6 الکافرون 119

     425 3 النصر 111

     425 5 لهب 111

     426 4 االخالص 112

     426 5 الفلق 113

     426 6 الناس 114
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 الرَّحِيمِاللّهِ الرَّحْمَنِ  بِسْمِ

 ترجمه محمد مهدی فوالدوند با حذف پرانتزهای مترجم

 حهالفات -1

 1به نام خداوند رحمتگر مهربان 

  4خداوند روز جزاست  3رحمتگر مهربان  2ستایش خدایى را که پروردگار جهانیان 

 5جوییم پرستیم و تنها از تو یارى مىتنها تو را مى

 6ما را به راه راست هدایت فرما 

 7اى نه مغضوبان و نه گمراهان شان داشتهراه آنان که گرامى
 

 البقره -2

 ه نام خداوند رحمتگر مهربانب

 1الف الم میم 

 2مایه هدایت تقواپیشگان است  ،آن هیچ تردیدى نیستاین است کتابى که در 

ایم دارند و از آنچه به ایشان روزى دادهآورند و نماز را بر پا مىایمان مى بیغآنان که به 

 3کنند انفاق مى

نچه پیش از تو نازل شده است ایمان مى آورند و آنان که بدانچه به سوى تو فرود آمده و به آ

 4و آنانند که به آخرت یقین دارند 

 5آنان برخوردار از هدایتى از سوى پروردگار خویشند و آنان همان رستگارانند 

در حقیقت کسانى که کفر ورزیدند چه بیمشان دهى چه بیمشان ندهى بر ایشان یکسان 

 6نخواهند گروید  ،است

اى است و آنان را ى آنان و بر شنوایى ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پردهخداوند بر دلها

 7عذابى دردناك است 

  8ایم ولى گروندگان نیستند گویند ما به خدا و روز بازپسین ایمان آوردهو برخى از مردم مى

 9فهمند زنند و نمىبازند ولى جز بر خویشتن نیرنگ نمىبا خدا و مؤمنان نیرنگ مى

ر دلهایشان مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و به آنچه به دروغ مى گفتند عذابى د

 11دردناك خواهند داشت 
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 11گویندما خود اصالحگریم و چون به آنان گفته شود درزمین فساد مکنید مى

 12فهمند بهوش باشید که آنان فسادگرانند لیکن نمى

گویند یمان آوردند شما هم ایمان بیاورید مىو چون به آنان گفته شود همان گونه که مردم ا

خردانند اند ایمان بیاوریم هشدار که آنان همان کمآیا همان گونه که کم خردان ایمان آورده

 13دانند ولى نمى

گویند ایمان آوردیم و چون با اند برخورد کنند مىو چون با کسانى که ایمان آورده

 14کنیم حقیقت ما با شماییم ما فقط ریشخند مى گویند درشیطانهاى خود خلوت کنند مى

 15گذارد تا سرگردان شوند کند و آنان را در طغیانشان فرو مىخدا ریشخندشان مى

نیاورد و  خریدند در نتیجه داد و ستدشان سود همین کسانند که گمراهى را به هدایت

 16یافته نبودند هدایت

افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایى داد مثل آنان همچون مثل کسانى است که آتشى 

 17بینند رهایشان کرد خدا نورشان را برد و در میان تاریکیهایى که نمى

 18آیند کرند اللند کورند بنابراین به راه نمى

از آذرخش بیم مرگ سر  ،در آن تاریکیها و رعد و برقى استیا چون رگبارى از آسمان که 

 19ایشان نهند ولى خدا بر کافران احاطه دارد انگشتان خود را در گوشه

نزدیک است که برق چشمانشان را برباید هر گاه که بر آنان روشنى بخشد در آن گام زنند و 

گرفت شان را برمىشنوایى و بینایىخواستچون راهشان را تاریک کند بایستند و اگر خدا مى

 21که خدا بر همه چیز تواناست 

اند آفریده است پرستش ن را که شما و کسانى را که پیش از شما بودهاى مردم پروردگارتا

 21کنید باشد که به تقوا گرایید 

همان که زمین را براى شما فرشى و آسمان را بنایى قرار داد و از آسمان آبى فرود آورد و 

ى که ها رزقى براى شما بیرون آورد پس براى خدا همتایانى قرار ندهید در حالبدان از میوه

 22دانید خود مى

اى مانند گویید سورهایم شک دارید پس اگر راست مىو اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده

 23آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا فرا خوانید 

توانید کرد از آن آتشى که سوختش مردمان و سنگها هستند و پس اگر نکردید و هرگز نمى

 24پرهیزید براى کافران آماده شده ب
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اند مژده ده که ایشان را باغهایى اند و کارهاى شایسته انجام دادهو کسانى را که ایمان آورده

گویند اى از آن روزى ایشان شود مىخواهد بود که از زیر آنها جویها روان است هر گاه میوه

در آنجا این همان است که پیش از این روزى ما بوده و مانند آن به ایشان داده شود و 

 25همسرانى پاکیزه خواهند داشت و در آنجا جاودانه بمانند 

اند زند شرم نیاید پس کسانى که ایمان آورده مثلاز آن اى یا فروتر خداى را از اینکه به پشه

گویند اند مىدانند که آن از جانب پروردگارشان بجاست ولى کسانى که به کفر گراییدهمى

بسیارى را با آن گمراه و بسیارى را با آن راهنمایى  .اشته استچه قصد د مثلخدا از این 

همانانى که پیمان خدا را پس از بستن آن  26کند کند و جز نافرمانان را با آن گمراه نمىمى

گسلند و در زمین به فساد شکنند و آنچه را خداوند به پیوستنش امر فرموده مىمى

 27پردازند آنانند که زیانکارانند مى

باز  ،مى میراند   ا زنده کرد باز شما را چگونه خدا را منکرید با آنکه مردگانى بودید و شما ر

   28شوید آنگاه به سوى او بازگردانده مى ،کندزنده مى

اوست آن کسى که آنچه در زمین است همه را براى شما آفرید سپس به آسمان پرداخت و 

 29ى داناست هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیز

و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینى خواهم گماشت گفتند آیا در 

گمارى که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو آن کسى را مى

 31دانید دانم که شما نمىپردازیم فرمود من چیزى مىکنیم و به تقدیست مىتنزیه مى

سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست  مها را به آدم آموختو همه نا

 31گویید از اسامى اینها به من خبر دهید مى

 32اى هیچ دانشى نیست تویى داناى حکیم گفتند منزهى تو ما را جز آنچه به ما آموخته

اءشان خبر داد فرمود فرمود اى آدم ایشان را از اسامى آنان خبر ده و چون ایشان را از اسم

کنید و آنچه را دانم و آنچه را آشکار مىآیا به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را مى

 33 دانمداشتید مىپنهان مى

و چون فرشتگان را فرمودیم براى آدم سجده کنید پس بجز ابلیس که سر باز زد و کبر 

 34به سجده درافتادند  ،ورزید و از کافران شد 

و گفتیم اى آدم خود و همسرت در این باغ سکونت گیر و از هر کجاى آن خواهید فراوان 

 35بخورید و به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود 
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پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد و فرمودیم 

اى شما در زمین قرارگاه و تا چندى برخوردارى خواهد فرود آیید شما دشمن همدیگرید و بر

 36بود 

پذیر مهربان سپس آدم از پروردگارش کلماتى را دریافت نمود و بر او ببخشود آرى او توبه

 37است 

فرمودیم جملگى از آن فرود آیید پس اگر از جانب من شما را هدایتى رسد آنان که هدایتم 

و کسانى که کفر ورزیدند و  38ست و غمگین نخواهند شد را پیروى کنند بر ایشان بیمى نی

 39هاى ما را دروغ انگاشتند آنانند که اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود نشانه

اى فرزندان اسرائیل نعمتهایم را که بر شما ارزانى داشتم به یاد آرید و به پیمانم وفا کنید تا 

 41سید به پیمانتان وفا کنم و تنها از من بتر

ام که مؤید همان چیزى است که با شماست ایمان آرید و نخستین منکر و بدانچه نازل کرده

و حق را به باطل  41آن نباشید و آیات مرا به بهایى ناچیز نفروشید و تنها از من پروا کنید 

 42دانید کتمان نکنید درنیامیزید و حقیقت را با آنکه خود مى

 43کنندگان رکوع کنید زکات را بدهید و با رکوعو نماز را بر پا دارید و 

کنید با اینکه شما کتاب را دهید و خود را فراموش مىآیا مردم را به نیکى فرمان مى

 44اندیشید خوانید آیا نمىمى

 45از شکیبایى و نماز یارى جویید و به راستى این گران است مگر بر فروتنان 

ار خود دیدار خواهند کرد و به سوى او باز خواهند گشت دانند با پروردگهمان کسانى که مى

46 

اى فرزندان اسرائیل از نعمتهایم که بر شما ارزانى داشتم و اینکه من شما را بر جهانیان 

 47برترى دادم یاد کنید 

کند و نه از او شفاعتى پذیرفته و و بترسید از روزى که هیچ کس چیزى را از کسى دفع نمى

 48شود و نه یارى خواهند شد دلى گرفته مىنه به جاى وى ب

کردند پسران شما را سر شکنجه مى شما را سخت ،و آنگاه که شما را از فرعونیان رهانیدیم

گذاشتند و در آن آزمایش بزرگى از جانب پروردگارتان بود بریدند و زنهایتان را زنده مىمى

49 

نجات بخشیدیم و فرعونیان را در حالى که  و هنگامى که دریا را براى شما شکافتیم و شما را

 51کردید غرق کردیم شما نظاره مى
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و آنگاه که با موسى چهل شب قرار گذاشتیم آنگاه در غیاب وى شما گوساله را گرفتید در 

 51حالى که ستمکار بودید 

 52پس از آن بر شما بخشودیم باشد که شکرگزارى کنید 

 53یابید دادیم شاید هدایتو آنگاه که موسى را کتاب و فرقان 

و چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من شما با گرفتن گوساله برخود ستم کردید پس به 

درگاه آفریننده خود توبه کنید و خودتان را به قتل برسانید که این نزد آفریدگارتان براى 

 54پذیر مهربان است شما بهتر است پس توبه شما را پذیرفت که او توبه

ون گفتید اى موسى تا خدا را آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد پس در و چ

 55نگریستید صاعقه شما را فرو گرفت حالى که مى

 56سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم باشد که شکرگزارى کنید 

ز خوراکیهاى گستر کردیم و بر شما گزانگبین و بلدرچین فرو فرستادیم او بر شما ابر را سایه

ایم بخورید و بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن ستم روا اى که به شما روزى دادهپاکیزه

 57داشتند مى

و هنگامى را که گفتیم بدین شهر درآیید و از آن هر گونه خواستید فراوان بخورید و 

اییم و گناهان ما را بریز تا خطاهاى شما را ببخشدرآیید و بگویید کنان از در سجده

 58نیکوکاران را خواهیم افزود 

اما کسانى که ستم کرده بودند به سخن دیگرى غیر از آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل 

کردند و ما بر آنان که ستم کردند به سزاى اینکه نافرمانى پیشه کرده بودند عذابى از آسمان 

 59فرو فرستادیم 

سنگ بزن ب برآمد گفتیم با عصایت بر آن تختهو هنگامى که موسى براى قوم خود در پى آ

از روزى ؛دانست اى آبشخور خود را مىهر قبیله ،پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت 

 61خدا بخورید و بیاشامید و در زمین سر به فساد برمدارید 

 و چون گفتید اى موسى هرگز بر یک خوراك تاب نیاوریم از خداى خود براى ما بخواه تا از

گفت آیا به جاى . یر و عدس و پیاز براى ما برویاندرویاند از سبزى و خیار و سآنچه زمین مى

 ستاید براى شماکه آنچه را خواسته ترید پس به شهر فرود آییدچیز بهتر خواهان چیز پست

هاى خوارى و نادارى بر آنان زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند چرا که آنان به نشانهو 

کشتند این از آن روى بود که سرکشى نموده کفر ورزیده بودند و پیامبران را بناحق مىخدا 

 61و از حد درگذرانیده بودند 
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اند و ترسایان و صابئان هر کس در حقیقت کسانى که ایمان آورده و کسانى که یهودى شده

ردگارشان به خدا و روز بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد پس اجرشان را پیش پرو

 62خواهند داشت و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهناك خواهند شد 

ایم آنچه را به شما داده، و چون از شما پیمان محکم گرفتیم و طور را بر فراز شما افراشتیم 

 63به جد و جهد بگیرید و آنچه را در آن است به خاطر داشته باشید باشد که به تقوا گرایید 

آن رویگردان شدید و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مسلما از  سپس شما بعد از

 64زیانکاران بودید 

و کسانى از شما را که در روز شنبه تجاوز کردند نیک شناختید پس ایشان را گفتیم 

 65شده باشید  بوزینگانى طرد

 66م و ما آن را براى حاضران و پس از آن عبرتى و براى پرهیزگاران پندى قرار دادی

دهد که ماده گاوى را سر ببرید خدا به شما فرمان مى: و هنگامى که موسى به قوم خود گفت

 67برم به خدا که از جاهالن باشم گیرى گفت پناه مىگفتند آیا ما را به ریشخند مى

گفتند پروردگارت را براى ما بخوان تا بر ما روشن سازد که آن چگونه است گفت وى 

میانسالى است بین این دو پس آنچه را ،  ده گاوى است نه پیر و نه خردسالافرماید آن ممى

 68مامورید به جاى آرید 

فرماید آن گفتند از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن کند که رنگش چگونه است گفت وى مى

 69کند ماده گاوى است زرد یکدست و خالص که رنگش بینندگان را شاد مى

این ماده گاو بر ما باشد زیرا بخواه تا بر ما روشن گرداند که آن چگونه گفتند از پروردگارت 

 71خواهیم شد  دایتهمشتبه شده و ما ان شاء اهلل حتما 

فرماید در حقیقت آن ماده گاوى است که نه رام است تا زمین را شخم زند و نه گفت وى مى

گفتند اینک سخن درست  اى در آن نیستنقص است و هیچ لکهکشتزار را آبیارى کند بى

 71آوردى پس آن را سر بریدند و چیزى نمانده بود که نکنند 

و چون شخصى را کشتید و در باره او با یکدیگر به ستیزه برخاستید و حال آنکه خدا آنچه را 

 72کردید آشکار گردانید کتمان مى

کند و آیات خود را ه مىاین گونه خدا مردگان را زند .به آن بزنیداى از آن پس فرمودیم پاره

سپس دلهاى شما بعد از این سخت گردید همانند  73نمایاند باشد که بیندیشید به شما مى

اى از آنها زند و پارهتر از آن چرا که از برخى سنگها جویهایى بیرون مىسنگ یا سخت
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دا از آنچه ریزد و خشود و برخى از آنها از بیم خدا فرو مىشکافد و آب از آن خارج مىمى

 74کنید غافل نیست مى

شنیدند آیا طمع دارید که به شما ایمان بیاورند با آنکه گروهى از آنان سخنان خدا را مى

 75دانستند کردند و خودشان هم مىسپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف مى

وقتى با  ایم وگویند ما ایمان آوردهاند برخورد کنند مىو چون با کسانى که ایمان آورده

گویند چرا از آنچه خداوند بر شما گشوده است براى آنان حکایت کنند مىهمدیگر خلوت مى

 76کنید کنید تا آنان به آن پیش پروردگارتان بر ضد شما استدالل کنند آیا فکر نمىمى

 77داند کنند مىدارند و آنچه را آشکار مىدانند که خداوند آنچه را پوشیده مىآیا نمى

برند دانند و فقط گمان مىسوادانى هستند که کتاب را جز خیاالت خامى نمىاز آنان بىو 

78 

گویند این از جانب نویسند سپس مىپس واى بر کسانى که کتاب با دستهاى خود مى

خداست تا بدان بهاى ناچیزى به دست آرند پس واى بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته و 

 79آورند به دست مى واى بر ایشان از آنچه

اید و گفتند جز روزهایى چند هرگز آتش به ما نخواهد رسید بگو مگر پیمانى از خدا گرفته

دانید به دروغ به خدا نسبت که خدا پیمان خود را هرگز خالف نخواهد کرد یا آنچه را نمى

 81دهید مى

کسانى اهل  آرى کسى که بدى به دست آورد و گناهش او را در میان گیرد پس چنین

 81آتشند و در آن ماندگار خواهند بود 

اند آنان اهل بهشتند و در آن جاودان و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 82خواهند ماند 

و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و 

کنید و با مردم خوش سخن بگویید و نماز را به پا خویشان و یتیمان و مستمندان احسان 

 83دارید و زکات را بدهید آنگاه جز اندکى از شما به حالت اعراض روى برتافتید 

و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را مریزید و یکدیگر را از سرزمین خود 

 84بیرون نکنید سپس اقرار کردید و خود گواهید 

کشید و گروهى از خودتان را از دیارشان بیرون ا هستید که یکدیگر را مىباز همین شم

کنید و اگر به اسارت پیش شما رانید و به گناه و تجاوز بر ضد آنان به یکدیگر کمک مىمى

کنید با آنکه بیرون کردن آنان بر شما حرام شده است آیا شما آیند به فدیه آنان را آزاد مى
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ورزید پس جزاى هر کس از شما که اى کفر مىآورید و به پارهیمان مىاى از کتاب ابه پاره

چنین کند جز خوارى در زندگى دنیا چیزى نخواهد بود و روز رستاخیز ایشان را به 

 85کنید غافل نیست ترین عذابها باز برند و خداوند از آنچه مىسخت

عذاب آنان سبک گردد و نه همین کسانند که زندگى دنیا را به جهان دیگر خریدند پس نه 

 86ایشان یارى شوند 

سر هم فرستادیم و عیسى پسر و همانا به موسى کتاب را دادیم و پس از او پیامبرانى را پشت

هاى آشکار بخشیدیم و او را با روح القدس تایید کردیم پس چرا هر گاه مریم را معجزه

بر ورزیدید گروهى را دروغگو پیامبرى چیزى را که خوشایند شما نبود برایتان آورد ک

 87خواندید و گروهى را کشتید 

و گفتند دلهاى ما در غالف است بلکه خدا به سزاى کفرشان لعنتشان کرده است پس آنان 

 88اند شمارهآورند چه اندكکه ایمان مى

ر و هنگامى که از جانب خداوند کتابى که مؤید آنچه نزد آنان است برایشان آمد و از دیرباز ب

شناختند برایشان جستند ولى همین که آنچه را مىکسانى که کافر شده بودند پیروزى مى

 89خدا بر کافران بادآمد انکارش کردند پس لعنت

وه که به چه بد بهایى خود را فروختند که به آنچه خدا نازل کرده بود از سر رشک انکار 

فرستد پس انش که بخواهد فرو مىآوردند که چرا خداوند از فضل خویش بر هر کس از بندگ

 91آور است به خشمى بر خشم دیگر گرفتار آمدند و براى کافران عذابى خفت

گویند ما به آنچه بر و چون به آنان گفته شود به آنچه خدا نازل کرده ایمان آورید مى

با آوریم و غیر آن را با آنکه حق و مؤید همان چیزى است که خودمان نازل شده ایمان مى

کشتید کنند بگو اگر مؤمن بودید پس چرا پیش از این پیامبران خدا را مىآنان است انکار مى

91 

و قطعا موسى براى شما معجزات آشکارى آورد سپس آن گوساله را در غیاب وى گرفتید و 

و آنگاه که از شما پیمان محکم گرفتیم و طور را بر فراز شما برافراشتیم  92ستمکار شدید 

ایم به جد و جهد بگیرید و گوش فرا دهید گفتند شنیدیم و نافرمانى را به شما داده آنچه؛

کردیم و بر اثر کفرشان گوساله در دلشان سرشته شد بگو اگر مؤمنید ایمانتان شما را به بد 

 93دارد چیزى وامى

راست بگو اگر در نزد خدا سراى بازپسین یکسر به شما اختصاص دارد نه دیگر مردم پس اگر 

 94گویید آرزوى مرگ کنید مى
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اند هرگز آن را آرزو نخواهند کرد و خدا به ستمگران ولى به سبب کارهایى که از پیش کرده

 95داناست 

ورزند خواهى یافت هر و آنان را مسلما آزمندترین مردم به زندگى و از کسانى که شرك مى

نکه اگر چنین عمرى هم به او داده یک از ایشان آرزو دارد که کاش هزار سال عمر کند با آ

 96کنند بیناست شود وى را از عذاب دور نتواند داشت و خدا بر آنچه مى

چرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل کرده  -بگو کسى که دشمن جبرئیل است 

 97است در حالى که مؤید پیش از آن و هدایت و بشارتى براى مؤمنان است 

خدا یقینا دشمن  ،و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل است  هر که دشمن خدا

 98کافران است 

 99کند و همانا بر تو آیاتى روشن فرو فرستادیم و جز فاسقان آنها را انکار نمى

و مگر نه این بود که هر گاه پیمانى بستند گروهى از ایشان آن را دور افکندند بلکه 

 111د آورنبیشترشان ایمان نمى

داشت اى از جانب خداوند برایشان آمد که آنچه را با آنان بود تصدیق مىو آنگاه که فرستاده

 111دانند سر افکندند چنانکه گویى نمىگروهى از اهل کتاب کتاب خدا را پشت

سلیمان خوانده بودند پیروى کردند و سلیمان کفر نورزید  و آنچه را که شیطانها در سلطنت

آموختند و آنچه بر آن دو فرشته طانها به کفر گراییدند که به مردم سحر مىلیکن آن شی

کردند با اینکه آن دو هیچ کس را تعلیم نمى .روت در بابل فرو فرستاده شده بودهاروت و ما

چیزهایى  گفتند ما آزمایشى هستیم پس زنهار کافر نشوى و آنها از آن دومگر آنکه مى

ن میان مرد و همسرش جدایى بیفکنند هر چند بدون فرمان خدا آموختند که به وسیله آمى

آموختند که برایشان زیان توانستند به وسیله آن به احدى زیان برسانند و چیزى مىنمى

یدار این باشد در رسانید و قطعا دریافته بودند که هر کس خرداشت و سودى بدیشان نمى

 112دانستند اگر مى جان خریدند اى ندارد وه که چه بد بود آنچه بهآخرت بهره

دانستند اگر مى اگر آنها گرویده و پرهیزگارى کرده بودند قطعا پاداشى از جانب خدا بهتر بود

اید نگویید راعنا و بگویید انظرنا و بشنوید و کافران را عذابى اى کسانى که ایمان آورده 113

 114دردناك است 

دارند خیرى از جانب د و نه مشرکان دوست نمىاننه کسانى که از اهل کتاب کافر شده

خود اختصاص دهد و  پروردگارتان بر شما فرود آید با آنکه خدا هر که را خواهد به رحمت

 115بخشى عظیم است  خدا داراى فزون
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آوریم مگر هر حکمى را نسخ کنیم یا آن را به فراموشى بسپاریم بهتر از آن یا مانندش را مى

 116بر هر کارى تواناست  ندانستى که خدا

مگر ندانستى که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست و شما جز خدا سرور و یاورى 

 117ندارید 

خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبال از موسى خواسته شد و هر کس کفر آیا مى

 118را با ایمان عوض کند مسلما از راه درست گمراه شده است 

رى از اهل کتاب پس از اینکه حق برایشان آشکار شد از روى حسدى که در وجودشان بسیا

کردند که شما را بعد از ایمانتان کافر گردانند پس عفو کنید و درگذرید تا خدا بود آرزو مى

 119 فرمان خویش را بیاورد که خدا بر هر کارى تواناست

ه نیکى که براى خویش از پیش فرستید آن را و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر گون

 111کنید بیناست نزد خدا باز خواهید یافت آرى خدابه آنچه مى

و گفتند هرگز کسى به بهشت درنیاید مگر آنکه یهودى یا ترسا باشد این آرزوهاى ایشان 

 111گویید دلیل خود را بیاورید است بگو اگر راست مى

جود به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد پس مزد وى پیش آرى هر کس که خود را با تمام و

 112پروردگار اوست و بیمى بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد 

و یهودیان گفتند ترسایان بر حق نیستند و ترسایان گفتند یهودیان بر حق نیستند با آنکه 

داوند روز رستاخیز خوانند افراد نادان نیز همانند گفته ایشان گفتند پس خآنان کتاب را مى

 113کردند میان آنان داورى خواهد کرد در آنچه با هم اختالف مى

و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذارد در مساجد خدا نام وى برده شود و در ویرانى آنها 

ها درآیند در این دنیا ایشان را خوارى و در لرزان در آن بکوشد آنان حق ندارند جز ترسان

 114زرگ است آخرت عذابى ب

و مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو کنید آنجا روى خداست آرى خدا 

 115گشایشگر داناست 

و گفتند خداوند فرزندى براى خود اختیار کرده است او منزه است بلکه هر چه در آسمانها و 

چون به  و، پدید آورنده آسمانها و زمین 116زمین است از آن اوست همه فرمانپذیر اویند 

افراد نادان گفتند چرا خدا با ما  117شود گوید باش پس مىکارى اراده فرماید فقط مى

آید کسانى که پیش از اینان بودند مثل همین گفته اى نمىگوید یا براى ما معجزهسخن نمى
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نیک که یقین دارندی براى گروهها راماندما نشانهگفتند دلها شان به هم مىایشان را مى

 118ایمن گردانیدهروش

دهنده باشى و درباره دوزخیان از تو پرسشى نخواهد  ما تو را بحق فرستادیم تا بشارتگر و بیم

 119شد 

شوند مگر آنکه از کیش آنان پیروى کنى بگو در و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضى نمى

ه تو را حاصل شد خداست که هدایت است و چنانچه پس از آن علمى ک حقیقت تنها هدایت

کسانى که  121باز از هوسهاى آنان پیروى کنى در برابر خدا سرور و یاورى نخواهى داشت 

ایشانند که بدان ایمان دارند و کسانى  - خوانندآن را چنانکه باید مى -ایم کتاب به آنان داده

 121که بدان کفر ورزند همانانند که زیانکارانند 

را که بر شما ارزانى داشتم و اینکه شما را بر جهانیان برترى دادم  اى فرزندان اسرائیل نعمتم

 122 یاد کنید

کند و نه بدل و بالگردانى از وى و بترسید از روزى که هیچ کس چیزى را از کسى دفع نمى

 123پذیرفته شود و نه او را میانجیگرى سودمند افتد و نه یارى شوند 

فرمود من ، تى بیازمود و وى آن همه را به انجام رسانید و چون ابراهیم را پروردگارش با کلما

رسد فرمود پیمان من به بیدادگران نمى ؟پرسید از دودمانم ،تو را پیشواى مردم قرار دادم

124 

در مقام ابراهیم نمازگاهى براى  ، و چون خانه را براى مردم محل اجتماع و امنى قرار دادیم

کنندگان و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا براى طوافخود اختیار کنید و به ابراهیم و 

 125معتکفان و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید 

و چون ابراهیم گفت پروردگارا این را شهرى امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که به 

اندکى هر کس کفر بورزد  ها روزى بخش فرمود وخدا و روز بازپسین ایمان بیاورد از فرآورده

کشانم و چه بد سرانجامى کنم سپس او را با خوارى به سوى عذاب آتش مىبرخوردارش مى

  126است 

اى پروردگار ما از ما بپذیر ، بردند هاى خانه را باال مىو هنگامى که ابراهیم و اسماعیل پایه

ل ما امتى پروردگارا ما را تسلیم خود قرار ده و از نس 127که در حقیقت تو شنواى دانایى 

پذیر مهربان و آداب دینى ما را به ما نشان ده و بر ما ببخشاى که تویى توبه ،فرمانبردار خود 

اى از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و پروردگارا در میان آنان فرستاده 128

ر حکیمى ناپذیشان کند زیرا که تو خود شکستکتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه
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تابد و ما او را در مغزى گراید از آیین ابراهیم روى برمى و چه کسى جز آنکه به سبک 129

 131این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت از شایستگان خواهد بود 

 131هنگامى که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدم 

اى پسران من خداوند براى شما  .ود را به همان سفارش کردندو ابراهیم و یعقوب پسران خ

 132این دین را برگزید پس البته نباید جز مسلمان بمیرید 

آیا وقتى که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید هنگامى که به پسران خود گفت پس از 

ل و اسحاق من چه را خواهید پرستید گفتند معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعی

 133پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم معبودى یگانه را مى

آن جماعت را روزگار به سر آمد دستاورد آنان براى آنان و دستاورد شما براى شماست و از 

 134اند شما بازخواست نخواهید شد کردهآنچه آنان مى

و وى از  ، گراین ابراهیم حقیابید بگو نه بلکه آیگفتند یهودى یا مسیحى باشید تا هدایتو 

 135مشرکان نبود 

بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط 

نازل آمده و به آنچه به موسى و عیسى داده شده و به آنچه به همه پیامبران از سوى 

گذاریم و در برابر او از ایشان فرق نمى ایم میان هیچ یکپروردگارشان داده شده ایمان آورده

 136تسلیم هستیم 

اند ولى اگر شده اید ایمان آوردند قطعا هدایتپس اگر آنان به آنچه شما بدان ایمان آورده

خواهد  روى برتافتند جز این نیست که سر ستیز دارند و به زودى خداوند آنان را از تو کفایت

 137کرد که او شنواى داناست 

 138و ما او را پرستندگانیم انگارتر از خدخوشرى الهى و کیستن است نگارگای

کنید با آنکه او پروردگار ما و پروردگار شماست و بگو آیا درباره خدا با ما بحث و گفتگو مى

یا 139ورزیم کردارهاى ما از آن ما و کردارهاى شما از آن شماست و ما براى او اخالص مى

اند بگو آیا یهودى یا نصرانى بوده، سماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و اگویید ابراهیم مى

ستمکارتر از آن کس که شهادتى از خدا را در نزد خویش  دانید یا خدا و کیستشما بهتر مى

 141کنید غافل نیست پوشیده دارد و خدا از آنچه مى

اند و براى شماست دهآن جماعت را روزگار سپرى شد براى ایشان است آنچه به دست آور

 141اند شما بازخواست نخواهید شد کردهاید و از آنچه آنان مىآنچه به دست آورده



 

                                                    22 

اى که بر آن بودند رویگردان به زودى مردم کم خرد خواهند گفت چه چیز آنان را از قبله

 142کند کرد بگو مشرق و مغرب از آن خداست هر که را خواهد به راه راست هدایت مى

بدین گونه شما را امتى میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و و 

کند از اى را که بر آن بودى مقرر نکردیم جز براى آنکه کسى را که از پیامبر پیروى مىقبله

گردد بازشناسیم هر چند جز بر کسانى که خدا هدایت کرده آن کس که از عقیده خود برمى

ت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند زیرا خدا به مردم دلسوز و سخ

 143مهربان است 

اى که بدان خشنود شوى بینیم پس تو را به قبلهما گردانیدن رویت در آسمان را نیک مى

برگردانیم پس روى خود را به سوى مسجدالحرام کن و هر جا بودید روى خود را به سوى 

 و دانند که این ازجانب پروردگارشان درست استبگردانید در حقیقت اهل کتاب نیک مىآن 

قبله ، اى براى اهل کتاب بیاورى و اگر هر گونه معجزه 144غافل نیست کنندخدا از آنچه مى

کنند و تو پیرو قبله آنان نیستى و خود آنان پیرو قبله یکدیگر نیستند و تو را پیروى نمى

که تو را آمده اگر از هوسهاى ایشان پیروى کنى در آن صورت جدا از پس از علمى 

 145ستمکاران خواهى بود 

شناسند شناسند او را مىایم همان گونه که پسران خود را مىکسانى که به ایشان کتاب داده

 146دانند دارند و خودشان مىو مسلما گروهى از ایشان حقیقت را نهفته مى

 147ر توست پس مبادا از تردیدکنندگان باشى حق از جانب پروردگا

گرداند پس در کارهاى نیک بر اى است که وى روى خود را به آن مىو براى هر کسى قبله

خدا بر  آورد در حقیقتیکدیگر پیشى گیرید هر کجا که باشید خداوند همگى شما را مى

 148همه چیز تواناست 

وى مسجدالحرام بگردان و البته این حق است و و از هر کجا بیرون آمدى روى خود را به س

و از هر کجا بیرون  149کنید غافل نیست از جانب پروردگار تو است و خداوند از آنچه مى

آمدى روى خود را به سمت مسجدالحرام بگردان و هر کجا بودید رویهاى خود را به سوى آن 

باشد پس از آنان نترسید و از من بگردانید تا براى مردم غیر از ستمگرانشان بر شما حجتى ن

 151شوید  خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت بترسید تا نعمت

خواند آیات ما را بر شما مى، اى از خودتان روانه کردیم ستادههمان طور که در میان شما فر

تید به شما دانسآموزد و آنچه را نمىگرداند و به شما کتاب و حکمت مىو شما را پاك مى

 151دهد یاد مى
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 152ام را به جاى آرید و با من ناسپاسى نکنید شما را یاد کنم و شکرانه ،پس مرا یاد کنید 

اید از شکیبایى و نماز یارى جویید زیرا خدا با شکیبایان است اى کسانى که ایمان آورده

دانید اند ولى شما نمىدهشوند مرده نخوانید بلکه زنو کسانى را که در راه خدا کشته مى 153

ترس و گرسنگى و کاهشى در اموال و جانها و محصوالت و قطعا شما را به چیزى از  154

 155آزماییم و مژده ده شکیبایان را مى

گویند ما از آن خدا هستیم و به سوى او باز کسانى که چون مصیبتى به آنان برسد مى

 156گردیم مى

 157یافتگان خود ایشانند پروردگارشان و راهبر ایشان درودها و رحمتى از 

در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست پس هر که خانه را حج کند یا عمره گزارد بر او 

گناهى نیست که میان آن دو سعى به جاى آورد و هر که افزون بر فریضه کار نیکى کند خدا 

 158حق شناس و داناست 

ایم بعد از آنکه آن را براى مردم را که فرو فرستاده هاى روشن و رهنمودىکسانى که نشانه

کنندگان لعنتشان کند و لعنتدارند آنان را خدا لعنت مىایم نهفته مىدر کتاب توضیح داده

 159کنند مى

مگر کسانى که توبه کردند و اصالح نمودند و آشکار کردند پس بر آنان خواهم بخشود و من 

خدا و فرشتگان و  که کافر شدند و در حال کفر مردند لعنت کسانى 161پذیر مهربانم توبه

 161تمام مردم بر آنان باد 

 162یابند  در آن جاودانه بمانند نه عذابشان کاسته گردد و نه مهلت

 163بخشایشگر مهربان  ،اى است که جز او هیچ معبودى نیست و معبود شما معبود یگانه

و در پى یکدیگر آمدن شب و روز و کشتیهایى که در  راستى که در آفرینش آسمانها و زمین

رساند و آبى که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمین دریا روانند با آنچه به مردم سود مى

اى پراکنده کرده و گردانیدن بادها را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده

هایى اندیشند واقعا نشانهست براى گروهى که مىو ابرى که میان آسمان و زمین آرمیده ا

 164وجود دارد 

گزینند و آنها را چون دوستى خدا دوست و برخى از مردم در برابر خدا همانندهایى برمى

اند به خدا محبت بیشترى دارند کسانى که ستم دارند ولى کسانى که ایمان آوردهمى

ا مشاهده کنند تمام نیرو از آن خداست و خدا دانستند هنگامى که عذاب راند اگر مىنموده

 165کیفر است سخت
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آنگاه که پیشوایان از پیروان بیزارى جویند و عذاب را مشاهده کنند و میانشان پیوندها بریده 

 166گردد 

گویند کاش براى ما بازگشتى بود تا همان گونه که از ما بیزارى جستند از آنان و پیروان مى

این گونه خداوند کارهایشان را که بر آنان مایه حسرتهاست به ایشان جستیم بیزارى مى

 167آمدنى نیستند  نمایاند و از آتش بیرونمى

حالل و پاکیزه را بخورید و از گامهاى شیطان پیروى مکنید  اى مردم از آنچه در زمین است

تا بر خدا  دهد وشما را فقط به بدى و زشتى فرمان مى 168که او دشمن آشکار شماست 

 169دانید بربندید چیزى را که نمى

گویند نه بلکه از و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروى کنید مى

کنیم آیا هر چند پدرانشان چیزى را درك ایم پیروى مىچیزى که پدران خود را بر آن یافته

 171اند رفتهکرده و به راه صواب نمىنمى

شنود بانگ کسى است که حیوانى را که جز صدا و ندایى نمى مثلران چون کاف مثلو 

 171یابند کرند اللند کورند درنمى. زندمى

ایم بخورید و اگر تنها اى که روزى شما کردهاید از نعمتهاى پاکیزهاى کسانى که ایمان آورده

 172پرستید خدا را شکر کنید او را مى

ده شده بر شما حرام وك و آنچه را که نام غیر خدا بر آن برخ تنها مردار و خون و گوشت

ناچار شود در صورتى که ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهى کسى که  .گردانیده است

 173نیست زیرا خدا آمرزنده و مهربان است 

دارند و بدان بهاى ناچیزى به دست کسانى که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده پنهان مى

آورند آنان جز آتش در شکمهاى خویش فرو نبرند و خدا روز قیامت با ایشان سخن مى

 174نخواهد گفت و پاکشان نخواهد کرد و عذابى دردناك خواهند داشت 

آنان همان کسانى هستند که گمراهى را به هدایت و عذاب را به آمرزش خریدند پس به 

 175راستى چه اندازه باید بر آتش شکیبا باشند 

ا که خداوند کتاب را به حق نازل کرده است و کسانى که در باره کتاب با یکدیگر به چر

 176اى دور و درازند اختالف پرداختند در ستیزه

نیکوکارى آن نیست که روى خود را به سوى مشرق و مغرب بگردانید بلکه نیکى آن است 

مان آورد و مال را با وجود که کسى به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب و پیامبران ای

ماندگان و گدایان و در بندگان دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه
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بدهد و نماز را برپاى دارد و زکات را بدهد و آنان که چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند 

اند و آنان راست گفتهو در سختى و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند آنانند کسانى که 

 177همان پرهیزگارانند 

اید در باره کشتگان بر شما قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و اى کسانى که ایمان آورده

 بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر ]دینى[اش چیزى به او گذشت

تخفیف و رحمتى از پروردگار ن زد ایشود به طور پسندیده پیروى کند و با احسان به او بپردا

 178شماست پس هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد وى را عذابى دردناك است 

 179و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است باشد که به تقوا گرایید 

بر شما مقرر شده است که چون یکى از شما را مرگ فرا رسد اگر مالى بر جاى گذارد براى 

 181حقى است بر پرهیزگاران  .به طور پسندیده وصیت کندو خویشاوندان پدر و مادر 

کسانى است که آن را تغییر شنیدنش تغییر دهد گناهش تنها بر پس هر کس آن را بعد از 

 181دهند آرى خدا شنواى داناست مى

 اى یا از گناه او بیم داشته باشد و میانشان را سازشکنندهولى کسى که از انحراف وصیت

 182دهد بر او گناهى نیست که خدا آمرزنده مهربان است 

اید روزه بر شما مقرر شده است همان گونه که بر کسانى که پیش اى کسانى که ایمان آورده

روزهاى معدودى هر کس از شما بیمار  183از شما مقرر شده بود باشد که پرهیزگارى کنید 

اى است که فرساست کفاره کسانى که طاقتیا در سفر باشد تعدادى از روزهاى دیگر و بر 

خوراك دادن به بینوایى است و هر کس به میل خود بیشتر نیکى کند پس آن براى او بهتر 

 184است و اگر بدانید روزه گرفتن براى شما بهتر است 

ماه رمضان است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است که مردم را راهبر و دالیل آشکار 

خیص حق از باطل است پس هر کس از شما این ماه را درك کند باید آن را هدایت و تش

خدا براى شما آسانى . تعدادى از روزهاى دیگرروزه بدارد و کسى که بیمار یا در سفر است 

خواهد تا شماره را تکمیل کنید و خدا را به پاس آنکه خواهد و براى شما دشوارى نمىمى

 185بستایید و باشد که شکرگزارى کنید  رهنمونیتان کرده است به بزرگى

و هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند من نزدیکم و دعاى دعاکننده را به هنگامى که 

ایمان آورند باشد که راه  کنم پس باید فرمان مرا گردن نهند و به منمرا بخواند اجابت مى

  186یابند 
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حالل گردیده است آنان براى شما لباسى  در شبهاى روزه همخوابگى با زنانتان بر شما

کردید دانست که شما با خودتان ناراستى مىهستند و شما براى آنان لباسى هستید خدا مى

پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت پس اکنون با آنان همخوابگى کنید و آنچه را 

ه سپید بامداد از رشته خدا براى شما مقرر داشته طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشت

ر شما نمودار شود سپس روزه را تا شب به اتمام رسانید و در حالى که در مساجد بسیاه 

حدود احکام الهى پس بدان نزدیک نشوید این گونه  معتکف هستید درنیامیزید این است

 187کند باشد که پروا پیشه کنند خداوند آیات خود را براى مردم بیان مى

را میان خودتان به ناروا مخورید و آن را به قضات مدهید تا بخشى از اموال مردم  و اموالتان

 188دانید را به گناه بخورید در حالى که خودتان مى

اند و نیکى آن نیست که از شمارى براى مردم و حجپرسند بگو آنها گاهدر باره هاللها از تو مى

ها از در آنها ى تقوا پیشه کند و به خانهها درآیید بلکه نیکى آن است که کسخانه پشت

 189درآیید و از خدا بترسید باشد که رستگار گردید 

جنگند بجنگید ولى از اندازه درنگذرید زیرا خداوند و در راه خدا با کسانى که با شما مى

 191دارد تجاوزکاران را دوست نمى

نه که شما را بیرون راندند آنان را یافتید آنان را بکشید و همان گو و هر کجا بر ایشان دست

در کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با  .فتنه از قتل بدتر است .بیرون برانید

شما در آن جا به جنگ درآیند پس اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران 

 191چنین است 

 192ت و اگر بازایستادند البته خدا آمرزنده مهربان اس

اى نباشد و دین مخصوص خدا شود پس اگر دست برداشتند با آنان بجنگید تا دیگر فتنه

 193تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست 

این ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و حرمتها قصاص دارد پس هر کس بر شما تعدى 

وا بدارید و بدانید که کرد همان گونه که بر شما تعدى کرده بر او تعدى کنید و از خدا پر

 194خدا با تقواپیشگان است 

خود به هالکت میفکنید و نیکى کنید که خدا و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست

 195دارد نیکوکاران را دوست مى

و  .ته شدید آنچه از قربانى میسر استو براى خدا حج و عمره را به پایان رسانید و اگر بازداش

ه قربانگاه نرسیده سر خود را متراشید و هر کس از شما بیمار باشد یا در سر تا قربانى ب
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اى دهد یا قربانیى بکند و چون ایمنى اى بدارد یا صدقهناراحتیى داشته باشد به کفاره روزه

نیافت یافتید پس هر کس از عمره به حج پرداخت آنچه از قربانى میسر است و آن کس که 

این ده تمام است این براى کسى است  ،وزه و چون برگشتید هفت سه روز ر در هنگام حج

 196ست ا کیفرکه اهل مسجد الحرام نباشد و از خدا بترسید و بدانید که خدا سخت

حج در ماههاى معینى است پس هر کس در این ها حج را واجب گرداند در اثناى حج 

داند و براى د خدا آن را مىدهیهمبسترى و گناه و جدال نیست و هر کار نیکى انجام مى

خود توشه برگیرید که در حقیقت بهترین توشه پرهیزگارى است و اى خردمندان از من پروا 

 197کنید 

بر شما گناهى نیست که از فضل پروردگارتان بجویید پس چون از عرفات کوچ نمودید خدا 

یراهان بودید فرا راه آورد را در مشعر الحرام یاد کنید و یادش کنید که شما را که پیشتر از ب

198 

شوند شما نیز روانه شوید و از خداوند آمرزش خواهید که پس از همان جا که مردم روانه مى

 199خدا آمرزنده مهربان است 

آورید یا خود را به جاى آوردید همان گونه که پدران خود را به یاد مى و چون آداب ویژه حج

گوید پروردگارا به ما در د آورید و از مردم کسى است که مىبا یادکردنى بیشتر خدا را به یا

 211همین دنیا عطا کن و حال آنکه براى او در آخرت نصیبى نیست 

گویند پروردگارا در این دنیا به ما نیکى و در آخرت نیکى عطا کن و ما را و برخى از آنان مى

 211از عذاب آتش نگه دار 

 212 ى خواهند داشت و خدا زودشمار استاآنانند که از دستاوردشان بهره

گناهى بر او نیست  ،در دو روز  و خدا را در روزهایى معین یاد کنید پس هر کس شتاب کند

براى کسى است که پرهیز کرده باشد و از خدا پروا  .گناهى بر او نیستو هر که تاخیر کند 

میان مردم کسى است که در  و از 213کنید و بدانید که شما را به سوى او گرد خواهد آورد 

گیرد دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مىزندگى این دنیا سخنش تو را به تعجب وامى

 214ترین دشمنان است و حال آنکه او سخت

کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و کوشش مى ،و چون برگردد 

 215خداوند تباهکارى را دوست ندارد 

و چون به او گفته شود از خدا پروا کن نخوت وى را به گناه کشاند پس جهنم براى او بس 

 216است و چه بد بسترى است 
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فروشد و خدا نسبت و از میان مردم کسى است که جان خود را براى طلب خشنودى خدا مى

 217 به بندگان مهربان است

یید و گامهاى شیطان را دنبال مکنید که اید همگى به اطاعت درآاى کسانى که ایمان آورده

 218او براى شما دشمنى آشکار است 

و اگر پس از آنکه براى شما دالیل آشکار آمد دستخوش لغزش شدید بدانید که خداوند 

  219تواناى حکیم است 

مگر انتظار آنان غیر از این است که خدا و فرشتگان در سایبانهایى از ابر سپید به سوى آنان 

 211شود ند و کار یکسره شود و کارها به سوى خدا بازگردانده مىبیای

خدا را  هاى روشنى به آنان دادیم و هر کس نعمتاز فرزندان اسرائیل بپرس چه بسیار نشانه

 211کیفر است پس از آنکه براى او آمد بدل کند خدا سخت

کنند و کسانى که ىزندگى دنیا در چشم کافران آراسته شده است و مؤمنان را ریشخند م

شمار روزى اند در روز رستاخیز از آنان برترند و خدا به هر که بخواهد بىتقواپیشه بوده

 212دهد مى

دهنده برانگیخت و با آنان کتاب مردم امتى یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم

ند داورى کند و جز کسانى که را بحق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختالف داشت

به آنان داده شد پس از آنکه دالیل روشن براى آنان آمد به خاطر ستم که میانشان بود در 

آن اختالف نکرد پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند به توفیق خویش به حقیقت آنچه 

کند ت هدایت مىکه در آن اختالف داشتند هدایت کرد و خدا هر که را بخواهد به راه راس

213 

شوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر پیشینیان شما آمد آیا پنداشتید که داخل بهشت مى

بر شما نیامده است آنان دچار سختى و زیان شدند و به تکان درآمدند تا جایى که پیامبر و 

پیروزى کسانى که با وى ایمان آورده بودند گفتند پیروزى خدا کى خواهد بود هش دار که 

پرسند چه چیزى انفاق کنند بگو هر مالى انفاق کنید به پدر از تو مى 214خدا نزدیک است 

مانده تعلق دارد و هر گونه نیکى کنید و مادر و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و به در راه

 215البته خدا به آن داناست 

ت و بسا چیزى را خوش بر شما کارزار واجب شده است در حالى که براى شما ناگوار اس

دارید و آن براى شما بد است دارید و آن براى شما خوب است و بسا چیزى را دوست مىنمى

 216دانید داند و شما نمىو خدا مى
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پرسند بگو کارزار در آن گناهى بزرگ و باز از تو در باره ماهى که کارزار در آن حرام است مى

و و باز داشتن از مسجدالحرام و بیرون راندن اهل آن از داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به ا

جنگند تا اگر آنجا نزد خدا بزرگتر و فتنه از کشتار بزرگتر است و آنان پیوسته با شما مى

بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر 

شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خرت تباه مىبمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آ

 217خواهند بود 

 اند آنان به رحمتراه خدا جهاد نمودهدر آنان که ایمان آورده و کسانى که هجرت کرده و 

 218خدا امیدوارند خداوند آمرزنده مهربان است 

ایى براى مردم است و سوده گپرسند بگو در آن دوگناهى بزردر باره شراب و قمار از تو مى

ا این رپرسند چه چیزى انفاق کنند بگو مازاد و گناهشان از سودشان بزرگتر است و از تو مى

 219گرداند باشد که در دنیا و آخرت بیندیشید گونه خداوند آیات براى شما روشن مى

نان پرسند بگو به صالح آنان کار کردن بهتر است و اگر با آو در باره یتیمان از تو مى

شناسد و اگر خدا همزیستى کنید برادران شما هستند و خدا تباهکار را از درستکار بازمى

 221انداخت آرى خداوند توانا و حکیم است خواست شما را به دشوارى مىمى

و با زنان مشرك ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند قطعا کنیز با ایمان بهتر از زن مشرك است 

شگفت آورد و به مردان مشرك زن مدهید تا ایمان بیاورند قطعا برده با  هر چند او شما را به

ایمان بهتر از مرد آزاد مشرك است هر چند شما را به شگفت آورد آنان به سوى آتش فرا 

خواند و آیات خود را براى مردم خوانند و خدا به فرمان خود به سوى بهشت و آمرزش مىمى

 221شوند گرداند باشد که متذکر روشن مى

پرسند بگو آن رنجى است پس هنگام عادت ماهانه از زنان از تو در باره عادت ماهانه مى

کناره گیرى کنید و به آنان نزدیک نشوید تا پاك شوند پس چون پاك شدند از همان جا که 

کاران و پاکیزگان را دوست خدا به شما فرمان داده است با آنان آمیزش کنید خداوند توبه

 222رد دامى

یید و آنها را براى آزنان شما کشتزار شما هستند پس از هر جا که خواهید به کشتزار خود 

خودتان مقدم دارید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد و مؤمنان را مژده 

 223ده 

دادن  ازشو خدا را دستاویز سوگندهاى خود قرار مدهید تا از نیکوکارى و پرهیزگارى و س

 224میان مردم و خدا شنواى داناست 
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کند ولى شما را بدانچه دلهایتان فراهم خداوند شما را به سوگندهاى لغوتان مؤاخذه نمى

 225کند و خدا آمرزنده بردبار است آورده است مؤاخذه مى

 خورند چهار ماه انتظار است پسبراى کسانى که به ترك همخوابگى با زنان خود سوگند مى

 226اگر بازآمدند خداوند آمرزنده مهربان است 

 227خدا شنواى داناست  و اگر آهنگ طالق کردند در حقیقت

و زنان طالق داده شده باید مدت سه پاکى انتظار کشند و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان 

 دارند براى آنان روا نیست که آنچه را خداوند در رحم آنان آفریده پوشیده دارند و

شوهرانشان اگر سر آشتى دارند به بازآوردن آنان در این سزاوارترند و مانند همان که بر 

ست و مردان بر آنان درجه برترى دارند و اعهده زنان است به طور شایسته به نفع آنان 

 228خداوند توانا و حکیم است 

و براى شما روا  طالق دو بار است پس از آن یا بخوبى نگاه داشتن یا بشایستگى آزاد کردن

اید چیزى بازستانید مگر آنکه در به پا داشتن حدود خدا نیست که از آنچه به آنان داده

دارند در آنچه که فدیه بیمناك باشند پس اگر بیم دارید که آن دو حدود خدا را برپاى نمى

ى که حدود احکام الهى پس از آن تجاوز مکنید و کسان ستا دهد گناهى بر ایشان نیست این

 229رانند از حدود احکام الهى تجاوز کنند آنان همان ستمکا

و اگر او را طالق گفت پس از آن دیگر براى او حالل نیست تا اینکه با شوهرى غیر از او 

دارند ازدواج کند پس اگر وى را طالق گفت اگر آن دو پندارند که حدود خدا را برپا مى

زگردند و اینها حدود احکام الهى است که آن را براى گناهى بر آن دو نیست که به یکدیگر با

 231کند دانند بیان مىقومى که مى

و چون آنان را طالق گفتید و به پایان عده خویش رسیدند پس بخوبى نگاهشان دارید یا 

بخوبى آزادشان کنید و آنان را براى زیان رساندن نگاه مدارید تا تعدى کنید و هر کس 

خدا را  خود ستم نموده است و آیات خدا را به ریشخند مگیرید و نعمتچنین کند قطعا بر 

دهد به بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و به آن به شما اندرز مى

 231یاد آورید و از خدا پروا داشته باشید و بدانید که خدا به هر چیزى داناست 

را به پایان رساندند آنان را از ازدواج با همسران خود و چون زنان را طالق گفتید و عده خود 

چنانچه بخوبى با یکدیگر تراضى نمایند جلوگیرى مکنید هر کس از شما به خدا و روز 

تر است و تر و پاکیزهشود این امر براى شما پربرکتبازپسین ایمان دارد به این پند داده مى

 232دانید داند و شما نمىخدا مى
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فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند براى کسى است که بخواهد دوران و مادران 

شیرخوارگى را تکمیل کند و خوراك و پوشاك آنان به طور شایسته بر عهده پدر است هیچ 

شود هیچ مادرى نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و کس جز به قدر وسعش مکلف نمى

مین بر عهده وارث هست پس اگر بخواهند با هیچ پدرى نباید به خاطر فرزندش و مانند ه

رضایت و صوابدید یکدیگر کودك را از شیر بازگیرند گناهى بر آن دو نیست و اگر خواستید 

براى فرزندان خود دایه بگیرید بر شما گناهى نیست به شرط آنکه چیزى را که پرداخت آن 

ا کنید و بدانید که خداوند به آنچه اید به طور شایسته بپردازید و از خدا پرورا به عهده گرفته

 233دهید بیناست انجام مى

برند گذارند چهار ماه و ده روز انتظار مىمیرند و همسرانى بر جاى مىو کسانى از شما که مى

پس هرگاه عده خود را به پایان رساندند در آنچه آنان به نحو پسندیده درباره خود انجام 

 234دهید آگاه است وند به آنچه انجام مىدهند گناهى بر شما نیست و خدا

اید بر و در باره آنچه شما به طور سربسته از آنان خواستگارى کرده یا در دل پوشیده داشته

دانست که به زودى به یاد آنان خواهید افتاد ولى با آنان قول و خدا مى شما گناهى نیست

و به عقد زناشویى تصمیم مگیرید تا قرار پنهانى مگذارید مگر آنکه سخنى پسندیده بگویید 

داند پس از او بترسید و زمان مقرر به سرآید و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید مى

 235بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار است 

اید طالق گویید معین نکرده مهریاگر زنان را مادامى که با آنان نزدیکى نکرده و بر ایشان 

مند کنید توانگر به اندازه خود و نیست و آنان را به طور پسندیده به نوعى بهره بر شما گناهى

 236شایسته نیکوکاران ، تنگدست به اندازه خود 

معین  مهریو اگر پیش از آنکه با آنان نزدیکى کنید طالقشان گفتید در حالى که براى آنان 

ن خود ببخشند یا کسى که پیوند اید مگر اینکه آنااید پس نصف آنچه را تعیین نمودهکرده

نکاح به دست اوست ببخشد و گذشت کردن شما به تقوا نزدیکتر است و در میان یکدیگر 

 237دهید بیناست بزرگوارى را فراموش مکنید زیرا خداوند به آنچه انجام مى

 238بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه براى خدا به پا خیزید 

دانستید داشتید پیاده یا سواره و چون ایمن شدید خدا را یاد کنید که آنچه نمىپس اگر بیم 

 239به شما آموخت 

گذارند براى همسران رسد و همسرانى بر جاى مىو کسانى از شما که مرگشان فرا مى

مند سازند و بیرون نکنند پس اگر بیرون خویش وصیت کنند که آنان را تا یک سال بهره
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ه آنان به طور پسندیده در باره خود انجام دهند گناهى بر شما نیست و خداوند بروند در آنچ

 241توانا و حکیم است 

 241و فرض است بر مردان پرهیزگار که زنان طالق داده شده را بشایستگى چیزى دهند 

 242کند باشد که بیندیشید بدین گونه خداوند آیات خود را براى شما بیان مى

هاى خود خارج شدند و هزاران تن بودند خبر نیافتى از بیم مرگ از خانهآیا از کسانى که 

پس خداوند به آنان گفت تن به مرگ بسپارید آنگاه آنان را زنده ساخت آرى خداوند نسبت 

 243 کنندبه مردم صاحب بخشش است ولى بیشتر مردم سپاسگزارى نمى

 244داناست و در راه خدا کارزار کنید و بدانید که خداوند شنواى 

کیست آن کس که به خدا وام نیکویى دهد تا آن را براى او چند برابر بیفزاید و خداست که 

 245شوید آورد و به سوى او بازگردانده مىتنگى و گشایش پدید مى

آیا از سران بنى اسرائیل پس از موسى خبر نیافتى آنگاه که به پیامبرى از خود گفتند 

ا در راه خدا پیکار کنیم گفت اگر جنگیدن بر شما مقرر گردد چه پادشاهى براى ما بگمار ت

بسا پیکار نکنید گفتند چرا در راه خدا نجنگیم با آنکه ما از دیارمان و از فرزندانمان بیرون 

ایم پس هنگامى که جنگ بر آنان مقرر شد جز شمارى اندك از آنان پشت کردند رانده شده

 246و خداوند به ستمکاران داناست 

خداوند طالوت را بر شما به پادشاهى گماشته است  و پیامبرشان به آنان گفت در حقیقت

گفتند چگونه او را بر ما پادشاهى باشد با آنکه ما به پادشاهى از وى سزاوارتریم و به او از 

خدا او را بر شما برترى  حیث مال گشایشى داده نشده است پیامبرشان گفت در حقیقت

در دانش و بدنى بر شما برترى بخشیده است و خداوند پادشاهى خود را به هر  داده و او را

 247دهد و خدا گشایشگر داناست کس که بخواهد مى

که در آن دشاهى او این است که آن صندوق و پیامبرشان بدیشان گفت در حقیقت نشانه پا

سى و خاندان هارون بر اى از آنچه خاندان موآرامش خاطرى از جانب پروردگارتان و بازمانده

کنند به سوى شما خواهد آمد مسلما اگر اند در حالى که فرشتگان آن را حمل مىجاى نهاده

 248اى است مؤمن باشید براى شما در این نشانه

اى خواهد آزمود خداوند شما را به وسیله رودخانه و چون طالوت با لشکریان بیرون شد گفت

نیست و هر کس از آن نخورد قطعا او از من است مگر کسى  پس هر کس از آن بنوشد از من

که با دستش کفى برگیرد پس جز اندکى از آنها از آن نوشیدند و هنگامى که با کسانى که 

همراه وى ایمان آورده بودند از آن گذشتند گفتند امروز ما را یاراى جالوت و سپاهیانش 
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فتند بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار نیست کسانى که به دیدار خداوند یقین داشتند گ

 249به اذن خدا پیروز شدند و خداوند با شکیبایان است 

و هنگامى که با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند گفتند پروردگارا بر ما شکیبایى فرو ریز و 

 251گامهاى ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز فرماى 

شکست دادند و داوود جالوت را کشت و خداوند به او پادشاهى و  پس آنان را به اذن خدا

خواست به او آموخت و اگر خداوند برخى از مردم را به حکمت ارزانى داشت و از آنچه مى

گردید ولى خداوند نسبت به جهانیان کرد قطعا زمین تباه مىوسیله برخى دیگر دفع نمى

 251تفضل دارد 

 252خوانیم و به راستى تو از جمله پیامبرانى ا بحق بر تو مىاین آیات خداست که ما آن ر

برخى از آن پیامبران را بر برخى دیگر برترى بخشیدیم از آنان کسى بود که خدا با او سخن 

گفت و درجات بعضى از آنان را باال برد و به عیسى پسر مریم دالیل آشکار دادیم و او را به 

خواست کسانى که پس از آنان بودند بعد از آن اگر خدا مىوسیله روح القدس تایید کردیم و 

پرداختند ولى با هم اختالف کردند پس دالیل روشن که برایشان آمد به کشتار یکدیگر نمى

بعضى از آنان کسانى بودند که ایمان آوردند و بعضى از آنان کسانى بودند که کفر ورزیدند و 

دهد خواهد انجام مىدند ولى خداوند آنچه را مىکرخواست با یکدیگر جنگ نمىاگر خدا مى

253 

ایم انفاق کنید پیش از آنکه روزى اید از آنچه به شما روزى دادهاى کسانى که ایمان آورده

فرا رسد که در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى و کافران خود ستمکارانند 

254 

گیرد و پادارنده است نه خوابى سبک او را فرو مىخداست که معبودى جز او نیست زنده و بر

نه خوابى گران آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست کیست آن کس که جز به 

سرشان است  اذن او در پیشگاهش شفاعت کند آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت

یابند کرسى او آسمانها و زمین داند و به چیزى از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمىمى

 255را در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست و اوست واالى بزرگ 

در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است پس هر کس به طاغوت 

کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار که آن را گسستن نیست چنگ 

اند آنان را خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده256 ده است و خداوند شنواى داناستز

اند سرورانشان طاغوتند برد و کسانى که کفر ورزیدهاز تاریکیها به سوى روشنایى به در مى
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برند آنان اهل آتشند که خود در آن که آنان را از روشنایى به سوى تاریکیها به در مى

 257جاودانند 

در باره پروردگار خود با ابراهیم محاجّه ، آیا از آن کس که چون خدا به او پادشاهى داده بود 

کند و : پروردگار من همان کسى است که زنده مى؟ آنکاه که ابراهیم گفتکرد، خبر نیافتى

: خدا خورشید را از خاور ابراهیم گفت .میرانمکنم و مى: من زنده مىمیراند. گفتمى

آورد، تو آن را از باختر برآور. پس آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت ماند. و خداوند رمىب

         258. کندقوم ستمکار را هدایت نمى

: چگونه یا چون آن کس که به شهرى که بامهایش یکسر فرو ریخته بود، عبور کرد؛ گفت

را صد سال میراند. آنگاه او را کند؟ پس خداوند، او خداوند، این را پس از مرگشان زنده مى

: . گفتاى از روز را درنگ کردم: یک روز یا پاره؟ گفت: چقدر درنگ کردى، گفتبرانگیخت

، و به ، به خوراك و نوشیدنى خود بنگر تغییر نکرده استبلکه صد سال درنگ کردى

ست که هم به تو . این ماجرا براى آن ادرازگوش خود نگاه کن که چگونه متالشى شده است

. و به استخوانها بنگر، چگونه آنها را اى براى مردم قرار دهیمو هم تو را نشانه پاسخ گوییم

. پس هنگامى که براى او پوشانیم؛ سپس گوشت بر آن مىدهیمبرداشته به هم پیوند مى

    259. دانم که خداوند بر هر چیزى تواناست: مىآشکار شد، گفت

فرمود:  ؟کنى؛ چگونه مردگان را زنده مىروردگارا، به من نشان دهپ: ابراهیم گفتو آنگاه که 

، چهار پرنده برگیر، و فرمود: پس چرا، ولى تا دلم آرامش یابد.: گفت ؟اىمگر ایمان نیاورده

ا ؛ آنگاه آنها راى از آنها را قرار ده؛ سپس بر هر کوهى پارهآنها را پیش خود، ریز ریز گردان

   261 .ان که خداوند توانا و حکیم استآیند، و بد، شتابان به سوى تو مىفرا خوان

ای است که هفت خوشه کنند همانند دانهمثل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می

-که بخواهد چند برابر میکس  ای صد دانه باشد؛ و خداوند برای هربرویاند که در هر خوشه

 261 ند گشایشگر داناست.کند، و خداو

؛ و خداوند از جانب خود داردمیادهد و شما را به زشتی وشیطان شما را از تهیدستی بیم می

 268دهد، و خداوند گشایگر داناست. به شما وعدة آمرزش و بخشش می

، خیرى بخشد، و به هر کس حکمت داده شود، به یقینبه هر کس که بخواهد حکمت مى

    269گیرد. ، کسى پند نمى؛ و جز خردمندانه استفراوان داده شد

داند، و براى اید، قطعاً خداوند آن را مى، یا هر نذرى را که عهد کردهاى را که انفاقو هر نفقه

 271. ستمکاران هیچ یاورى نیست



 

                                                    35 

ن ، و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندا، کار خوبى استها را آشکار کنید، ایناگر صدقه

زداید، و خداوند به آنچه انجام ؛ و بخشى از گناهانتان را مىبدهید، این براى شما بهتر است

     271. دهید آگاه استمى

کند، و هر مالى که ، بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت مىهدایت آنان بر عهده تو نیست

اق مکنید، و هر مالى را ، و جز براى طلب خشنودى خدا انفانفاق کنید، به سود خود شماست

 272. که انفاق کنید به طور کامل به شما داده خواهد شد و ستمى بر شما نخواهد رفت

توانند در زمین سفر کنند. از اند، و نمىبراى آن نیازمندانى است که در راه خدا فرومانده

. شناسىسیمایشان مى پندارد. آنها را از، آنان را توانگر مىاطالع، فرد بىدارىشدّت خویشتن

 273. خواهند. و هر مالى انفاق کنید، قطعاً خدا از آن آگاه استبا اصرار، از مردم نمى

کنند، پاداش آنان نزد کسانى که اموال خود را شب و روز، و نهان و آشکارا، انفاق مى

   274وند. شپروردگارشان براى آنان خواهد بود؛ و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهگین مى

  

، خیزند مگر مانند برخاستن کسى که شیطان بر اثر تماسخورند، برنمىکسانى که ربا مى

. . این بدان سبب است که آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباستسرش کرده است آشفته

درزى از ، ان، هر کس. پس، و ربا را حرام گردانیده استو حال آنکه خدا داد و ستد را حالل

، و کارش به خدا واگذار ، از آنِ اوستجانب پروردگارش بدو رسید، و باز ایستاد، آنچه گذشته

    275شود، و کسانى که باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. مى

افزاید، و خداوند هیچ ناسپاس گناهکارى را دوست کاهد، و بر صدقات مىخدا از ربا مى

کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده و نماز بر پا داشته و زکات  276دارد. ىنم

اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود؛ و نه بیمى بر آنان است و نه داده

 277شوند. اندوهگین مى

ربا باقى مانده است اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از اى کسانى که ایمان آورده

 278واگذارید. 

اید؛ و اگر توبه کنید، ، برخاستهو اگر نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى

و اگر تنگدست  279بینید. کنید و نه ستم مى. نه ستم مىهاى شما از خودتان استسرمایه

بخشیدن آن براى شما  اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد،؛ و ، مهلتىگشایشباشد، پس تا 

  281اگر بدانید. -بهتر است
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شوید، سپس به هر کسى آنچه به ، به سوى خدا بازگردانده مىو بترسید از روزى که در آن

 281گیرند. ، تمام داده شود؛ و آنان مورد ستم قرار نمىدست آورده

کدیگر معامله کردید، ، با یاید، هر گاه به وامى تا سررسیدى معیناى کسانى که ایمان آورده

اى ، میان شما بنویسد. و هیچ نویسندهر اساس عدالتباى آن را بنویسید. و باید نویسنده

. و کسى که نباید از نوشتن خوددارى کند؛ همان گونه که خدا او را آموزش داده است

، و از آن بدهکار است باید امال کند، و او بنویسد. و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید،

تواند ، یا خود نمى، سفیه یا ناتوان استچیزى نکاهد. پس اگر کسى که حق بر ذمه اوست

، امال نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، امال کند، پس ولىّ او باید با عدالت

یکى از آن ا ، ترضایت دارید، از میان گواهانى که پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن

فراموش کرد، دیگر، وى را یادآورى کند. و چون گواهان احضار شوند، نباید خوددارى دو 

. این شما، نزد خدا ، ملول نشوید، تا سررسیدشا بزرگورزند. و از نوشتن چه خرد باشد ی

 ، مگر آنکهتر، و براى شهادت استوارتر، و براى اینکه دچار شک نشوید نزدیکتر استعادالنه

، بر شما گناهى کنید؛ در این صورتداد و ستدى نقدى باشد که آن را میان خود برگزار مى

نیست که آن را ننویسید. و هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهى 

نباید زیان ببیند، و اگر چنین کنید، از نافرمانى شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید، و خدا 

 282. دهد، و خدا به هر چیزى داناستشما آموزش مى به

اى بگیرید؛ و اگر برخى از شما برخى دیگر را اى نیافتید وثیقهو اگر در سفر بودید و نویسنده

، باید سپرده وى را بازپس دهد؛ و باید از ، پس آن کس که امین شمرده شدهامین دانست

هادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند ، پروا کند. و شخداوند که پروردگار اوست

 283. دهید داناست، و خداوند به آنچه انجام مىقلبش گناهکار است

. و اگر آنچه در دلهاى خود دارید، آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آنِ خداست

را بخواهد  کند؛ آنگاه هر کهآشکار یا پنهان کنید، خداوند شما را به آن محاسبه مى

 284. کند، و خداوند بر هر چیزى تواناستبخشد، و هر که را بخواهد عذاب مىمى

، و مؤمنان همگى پیامبر بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است

میان هیچ یک از فرستادگانش ؛اند به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده

آمرزش تو را و فرجام به سوى  پروردگارا شنیدیم و گردن نهادیمگذاریم و گفتند: ىفرق نم

 285. تو است
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کند. آنچه به دست آورده به سود او، و اش تکلیف نمىخداوند هیچ کس را جز به قدر توانایى

 . پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ماآنچه به دست آورده به زیان اوست

. مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانى بر ما مگذار؛ همچنانکه بر کسانى که پیش از ما بودند نهادى

؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن

 286. ؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز کنرحمت آور؛ سرور ما تویى
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 آل عمران -3

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1الف الم میم 

 2جز او نیست و زنده است  خداست که هیچ معبود

باشد به حق بر تو نازل کرد و تورات و این کتاب را در حالى که مؤید آنچه پیش از خود مى

کسانى که به پیش از آن براى رهنمود مردم فرو فرستاد و فرقان را نازل کرد  3انجیل را 

ناپذیر و  خواهند داشت و خداوند شکست تردید عذابى سختآیات خدا کفر ورزیدند بى

 4انتقام است  صاحب

 5ماند در حقیقت هیچ چیز در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمى

کند هیچ معبودى جز خواهد در رحمها صورتگرى مىاوست کسى که شما را آن گونه که مى

 6اى حکیم نیست آن توان

اى از آن آیات محکم است آنها اساس اوست کسى که این کتاب را بر تو فرو فرستاد پاره

جویى و طلب  اما کسانى که در دلهایشان انحراف است براى فتنه. کتابند و دیگر متشابهاتند

انش داران در دکنند با آنکه تاویلش را جز خدا و ریشهتاویل آن از متشابه آن پیروى مى

گویند ما بدان ایمان آوردیم همه از جانب پروردگار ماست و جز مى .داندکسى نمى

 7شود خردمندان کسى متذکر نمى

پروردگارا پس از آنکه ما را هدایت کردى دلهایمان را دستخوش انحراف مگردان و از جانب 

 8خود رحمتى بر ما ارزانى دار که تو خود بخشایشگرى 

قطعا  ،تو در روزى که هیچ تردیدى در آن نیست گردآورنده مردمانىپروردگارا به یقین 

 9کند خداوند در وعده خالف نمى

در حقیقت کسانى که کفر ورزیدند اموال و اوالدشان چیزى را از آنان دور نخواهد کرد و آنان 

به شیوه فرعونیان و کسانى که پیش از آنان بودند آیات ما را دروغ  11خود هیزم دوزخند 

 11کیفر است شمردند پس خداوند به گناهانشان آنان را گرفت و خدا سخت

شوید و به کسانى که کفر ورزیدند بگو به زودى مغلوب خواهید شد و در دوزخ محشور مى

 12چه بد بسترى است 

جنگیدند و دیگر اى بود گروهى در راه خدا مىقطعا در برخورد میان دو گروه براى شما نشانه

دیدند و خدا هر که را بخواهد به یارى خود د که آنان را به چشم دو برابر خود مىکافر بودن

 13کند یقینا در این براى صاحبان بینش عبرتى است تایید مى
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هاى نشاندار و دامها و از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب دوستى خواستنیها

مایه تمتع زندگى دنیاست و فرجام نیکو نزد  این جمله ،کشتزار براى مردم آراسته شده

 14خداست 

اند نزد پروردگارشان بگو آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم براى کسانى که تقوا پیشه کرده

باغهایى است که از زیر آنها نهرها روان است در آن جاودانه بمانند و همسرانى پاکیزه و 

 15ت خشنودى خدا و خداوند به بندگان بیناس

گویند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را از همان کسانى که مى

کنندگان و شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق 16عذاب آتش نگاه دار 

 17خواهان در سحرگاهان آمرزش

دى نیست و فرشتگان و دهد که جز او هیچ معبوخدا که همواره به عدل قیام دارد گواهى مى

 18جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودى نیست  ،دانشوران 

در حقیقت دین نزد خدا همان اسالم است و کسانى که کتاب به آنان داده شده با یکدیگر به 

اختالف نپرداختند مگر پس از آنکه علم براى آنان آمد آن هم به سابقه حسدى که میان 

 19کس به آیات خدا کفر ورزد پس که خدا زودشمار است آنان وجود داشت و هر 

ام و هر که مرا پیروى پس اگر با تو به محاجه برخاستند بگو من خود را تسلیم خدا نموده

اید پس اگر اسالم آوردند و به کسانى که اهل کتابند و به مشرکان بگو آیا اسالم آورده ،کرده 

تند فقط رساندن پیام بر عهده توست و خداوند به اند و اگر روى برتافیافته قطعا هدایت

 21بندگان بیناست 

کشند و دادگستران را به قتل ورزند و پیامبران را بناحق مىکسانى که به آیات خدا کفر مى

 21رسانند آنان را از عذابى دردناك خبر ده مى

 22هیچ یاورى نیست اند که در دنیا و آخرت اعمالشان به هدر رفته و براى آنان آنان کسانى

اى که چون به سوى کتاب خدا فرا اند ندانستهاى از کتاب یافتهآیا داستان کسانى را که بهره

 23تابند شوند تا میانشان حکم کند آنگه گروهى از آنان به حال اعراض روى برمىخوانده مى

 ید و برساختهاین بدان سبب بود که آنان گفتند هرگز آتش جز چند روزى به ما نخواهد رس

 24هایشان آنان را در دینشان فریفته کرده است 

آنگاه که آنان را در روزى که هیچ شکى در آن نیست گرد آوریم و به پس چگونه خواهد بود 

 25هر کس دستاوردش به تمام داده شود و به آنان ستم نرسد 
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یى بخشى و از هر که بگو بار خدایا تویى که فرمانفرمایى هر آن کس را که خواهى فرمانروا

خواهى فرمانروایى را باز ستانى و هر که را خواهى عزت بخشى و هر که را خواهى خوار 

 26گردانى همه خوبیها به دست توست و تو بر هر چیز توانایى 

آورى و زنده را از مرده بیرون مى آورى و آورى و روز را به شب در مىشب را به روز در مى

 27دهى حساب روزى مىسازى و هر که را خواهى بىج مىمرده را از زنده خار

مؤمنان نباید کافران را به جاى مؤمنان به دوستى بگیرند و هر که چنین کند در هیچ چیز از 

ترساند و خدا نیست مگر اینکه از آنان به نوعى تقیه کند و خداوند شما را از خود مى

 28بازگشت به سوى خداست 

یا آشکارش کنید خدا آن را مى داند و آنچه   هاى شماست نهان داریدبگو اگر آنچه در سینه

 29داند و خداوند بر هر چیزى تواناست را در آسمانها و آنچه را در زمین است مى

روزى که هر کسى آنچه کار نیک به جاى آورده و آنچه بدى مرتکب شده حاضر شده مى 

ترساند و دور بود و خداوند شما را از خود مى اىکند کاش میان او و آن فاصلهیابد و آرزو مى

 31خدا به بندگان مهربان است 

بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروى کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر 

 31شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است 

داوند کافران را دوست بگو خدا و پیامبر را اطاعت کنید پس اگر رویگردان شدند قطعا خ

 32ندارد 

به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده 

 33است 

 34فرزندانى که بعضى از آنان از بعضى دیگرند و خداوند شنواى داناست 

ه باشد پس چون زن عمران گفت پروردگارا آنچه در شکم خود دارم نذر تو کردم تا آزاد شد

 35از من بپذیر که تو خود شنواى دانایى 

ام و خدا به آنچه او زایید داناتر بود و پس چون فرزندش را بزاد گفت پروردگارا من دختر زاده

شده به  پسر چون دختر نیست و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده

 36دهم تو پناه مى

با حسن قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و زکریا را سرپرست وى  پس پروردگارش وى را

گفت اى مریم یافت شد نزد او خوراکى مىقرار داد زکریا هر بار که در محراب بر او وارد مى
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گفت این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بى شمار روزى . این از کجا براى تو

 37دهد مى

رش را خواند گفت پروردگارا از جانب خود فرزندى پاك و پسندیده به من زکریا پروردگاآنجا 

 38عطا کن که تو شنونده دعایى 

داوند تو کرد فرشتگان او را ندا دردادند که خپس در حالى که وى ایستاده در محراب دعا مى

ستگان یحیى که تصدیق کننده کلمة اهلل است و بزرگوار و خویشتندار و پیامبرى از شایرا به 

 39دهد است مژده مى

گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندى خواهد بود در حالى که پیرى من باال گرفته است و زنم 

 41کند خدا هر چه بخواهد مى نازا است گفت چنین است

ات این است که سه روز با مردم جز به اى قرار ده فرمود نشانهگفت پروردگارا براى من نشانه

 41ى و پروردگارت را بسیار یاد کن و شبانگاه و بامدادان تسبیح گوى اشاره سخن نگوی

و هنگامى را که فرشتگان گفتند اى مریم خداوند تو را برگزیده و پاك ساخته و تو را بر زنان 

 اى مریم فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع 42جهان برترى داده است 

 43کنندگان رکوع نما 

افکندند تا کنیم و وقتى که آنان قلمهاى خود را مىبار غیب است که به تو وحى مىاین از اخ

کدام یک سرپرستى مریم را به عهده گیرد نزد آنان نبودى و وقتى با یکدیگر کشمکش 

 44کردند نزدشان نبودى مى

 اى از جانب خود که نامش مسیحهنگامى که فرشتگان گفتند اى مریم خداوند تو را به کلمه

 45دهد در حالى که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان است مریم است مژده مىبنعیسى

 46گوید و از شایستگان است و در گهواره و در میانسالى با مردم سخن مى

گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندى خواهد بود با آنکه بشرى به من دست نزده است گفت 

آفریند چون به کارى فرمان دهد فقط به آن خواهد مىچنین است پروردگار خدا هر چه ب

 47باشد گوید باش پس مىمى

 48آموزد و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل مى

اى در حقیقت من از جانب پروردگارتان برایتان معجزه؛و پیامبرى به سوى بنى اسرائیل 

دمم پس به اذن خدا ر آن مىسازم آنگاه دام من از گل براى شما به شکل پرنده مىآورده

بخشم و مردگان را زنده اى مى شود و به اذن خدا نابیناى مادرزاد و پیس را بهبود مىپرنده
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دهم مسلما کنید خبر مىخورید و در خانه هایتان ذخیره مىگردانم و شما را از آنچه مىمى

 49در این براى شما اگر مؤمن باشید عبرت است 

اى از آنچه را که بر شما حرام از من است تصدیق کننده باشم و تا پارهو تورات را که پیش 

ام پس از خدا اى آوردهگردیده براى شما حالل کنم و از جانب پروردگارتان براى شما نشانه

خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او  در حقیقت 51پروا دارید و مرا اطاعت کنید 

 51ین است راه راست ا ،را بپرستید 

یاران من در راه خدا چه کسانند حواریون گفتند  چون عیسى از آنان احساس کفر کرد گفت

 52ایم و گواه باش که ما تسلیم هستیم ما یاران خداییم به خدا ایمان آورده

را پیروى کردیم پس ما را در زمره گواهان  پروردگارا به آنچه نازل کردى گرویدیم و فرستاده

 53بنویس 

 54مکر ورزیدند و خدا مکر در میان آورد و خداوند بهترین مکرانگیزان است  و

برم و تو را از هنگامى را که خدا گفت اى عیسى من تو را برگرفته و به سوى خویش باال مى

اند گردانم و تا روز رستاخیز کسانى را که از تو پیروى کردهاند پاك مىکسانى که کفر ورزیده

اند قرار خواهم داد آنگاه فرجام شما به سوى من است پس در آنچه فر شدهفوق کسانى که کا

اما کسانى که کفر ورزیدند در  55کردید میان شما داورى خواهم کرد بر سر آن اختالف مى

 56دنیا و آخرت به سختى عذابشان کنم و یاورانى نخواهند داشت 

دهد د مزدشان را به تمامى به آنان مىانو اما کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 57دارد و خداوند بیدادگران را دوست نمى

 58خوانیم آمیز بر تو مى اینهاست که ما آن را از آیات و قرآن حکمت

آدم است او را از خاك آفرید سپس بدو گفت باش  مثلعیسى نزد خدا همچون  مثلدر واقع 

 59پس وجود یافت 

 61است پس از تردیدکنندگان مباش  ز جانب پروردگار تواحق 

پس هر که در این پس از دانشى که تو را آمده با تو محاجه کند بگو بیایید پسرانمان و 

پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم 

 61خدا را بر دروغگویان قرار دهیم  سپس مباهله کنیم و لعنت

داستان درست همین است و معبودى جز خدا نیست و خداست که در واقع همان  آرى

 62ناپذیر حکیم است  شکست

 63پس اگر رویگردان شدند همانا خداوند به مفسدان داناست 
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بگو اى اهل کتاب بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا 

ردانیم و بعضى از ما بعضى دیگر را به جاى خدا به خدایى را نپرستیم و چیزى را شریک او نگ

 64نگیرد پس اگر اعراض کردند بگویید شاهد باشید که ما مسلمانیم 

کنید با آنکه تورات و انجیل بعد از او نازل شده اى اهل کتاب چرا در باره ابراهیم محاجه مى

ه آنچه نسبت به آن دانشى هان شما همانان هستید که در بار 65کنید است آیا تعقل نمى

کنید با داشتید محاجه کردید پس چرا در مورد چیزى که بدان دانشى ندارید محاجه مى

 66دانید داند و شما نمىآنکه خدا مى

 67ابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى بلکه حق گرایى فرمانبردار بود و از مشرکان نبود 

اند و این ان کسانى هستند که او را پیروى کردهدر حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم هم

 68اند و خدا سرور مؤمنان است پیامبر و کسانى که ایمان آورده

کردند در صورتى که جز خودشان کنند کاش شما را گمراه مىگروهى از اهل کتاب آرزو مى

 69فهمند کنند و نمىرا گمراه نمى

 71دهید با آنکه خود گواهى مى ورزیداى اهل کتاب چرا به آیات خدا کفر مى

کنید با اینکه خود آمیزید و حقیقت را کتمان مىاى اهل کتاب چرا حق را به باطل درمى

 71دانید مى

و جماعتى از اهل کتاب گفتند در آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شد ایمان بیاورید و در 

 72پایان انکار کنید شاید آنان برگردند 

خداست مبادا به  که دین شما را پیروى کند ایمان نیاورید بگو هدایت هدایتو جز به کسى 

کسى نظیر آنچه به شما داده شده داده شود یا در پیشگاه پروردگارتان با شما محاجه کنند 

دهد و خداوند گشایشگر خداست آن را به هر کس که بخواهد مى بگو تفضل به دست

 73داناست 

گرداند و خداوند داراى بخشش بزرگ ه بخواهد مخصوص مىخود را به هر کس کرحمت

 74است 

و از اهل کتاب کسى است که اگر او را بر مال فراوانى امین شمرى آن را به تو برگرداند و از 

پردازد مگر آنکه دایما بر آنان کسى است که اگر او را بر دینارى امین شمرى آن را به تو نمى

ب است که آنان گفتند در مورد کسانى که کتاب آسمانى ندارند وى به پا ایستى این بدان سب

آرى هر که به  75دانند مىبندند با اینکه خودشان دروغ مى بر زیان ما راهى نیست و بر خدا

  76تردید خداوند پرهیزگاران را دوست دارد پیمان خود وفا کند و پرهیزگارى نماید بى
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فروشند آنان را در آخرت ا به بهاى ناچیزى مىکسانى که پیمان خدا و سوگندهاى خود ر

نگرد و پاکشان گوید و به ایشان نمىاى نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمىبهره

 77گرداند و عذابى دردناك خواهند داشت نمى

تاب پندارید کپیچانند تا آن را از و از میان آنان گروهى هستند که زبان خود را به کتاب مى

گویند آن از جانب خداست در صورتى که از جانب خدا ه آن از کتاب نیست و مىبا اینک

 78دانند بندند با اینکه خودشان  مىنیست و بر خدا دروغ مى

هیچ بشرى را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبرى بدهد سپس او به مردم بگوید به 

دادید و از آن رو که درس یم مىجاى خدا بندگان من باشید بلکه به سبب آنکه کتاب تعل

 79خواندید علماى دین باشید مى

شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و پیامبران را به خدایى بگیرید آیا پس از آنکه سر و 

 81دارد اید شما را به کفر وامىبه فرمان نهاده

ب و حکمتى دادم و هنگامى را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتا

اى آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد البته به او ایمان بیاورید و سپس شما را فرستاده

حتما یاریش کنید آنگاه فرمود آیا اقرار کردید و در این باره پیمانم را پذیرفتید گفتند آرى 

 81اقرار کردیم فرمود پس گواه باشید و من با شما از گواهانم 

 82بعد از این روى برتابند آنان خود نافرمانانند پس کسانى که 

خواه و ناخواه سر به  جویند با آنکه هر که در آسمانها و زمین استآیا جز دین خدا را مى

 83شوید فرمان او نهاده است و به سوى او بازگردانیده مى

یعقوب و اسباط بگو به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 

نازل گردیده و آنچه به موسى و عیسى و انبیاى از جانب پروردگارشان داده شده گرویدیم و 

و هر که جز اسالم دینى  84گذاریم و ما او را فرمانبرداریم میان هیچ یک از آنان فرق نمى

 85جوید هرگز از وى پذیرفته نشود و وى در آخرت از زیانکاران است 

کند با آنکه شهادت دادند ومى را که بعد از ایمانشان کافر شدند هدایت مىچگونه خداوند ق

که این رسول بر حق است و برایشان دالیل روشن آمد و خداوند قوم بیدادگر را هدایت 

 86کند نمى

در آن  87خدا و فرشتگان و مردم همگى برایشان است  آنان سزایشان این است که لعنت

پس از آن مگر کسانى که  88یابند از ایشان کاسته گردد و نه مهلت جاودانه بمانند نه عذاب

 89نمودند که خداوند آمرزنده مهربان است توبه کردند و درستگارى 
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کسانى که پس از ایمان خود کافر شدند سپس بر کفر افزودند هرگز توبه آنان پذیرفته 

 91نخواهد شد و آنان خود گمراهانند 

اند اگر چه زمین را پر از طال کنند و آن شده و در حال کفر مرده در حقیقت کسانى که کافر

را فدیه دهند هرگز از هیچ یک از آنان پذیرفته نگردد آنان را عذابى دردناك خواهد بود و 

 91یاورانى نخواهند داشت 

هرگز به نیکوکارى نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از هر چه انفاق کنید 

 92عا خدا بدان داناست قط

همه خوراکیها بر فرزندان اسرائیل حالل بود جز آنچه پیش از نزول تورات اسرائیل بر 

 93گویید تورات را بیاورید و آن را بخوانید خویشتن حرام ساخته بود بگو اگر راست مى

 94پس کسانى که بعد از این بر خدا دروغ بندند آنان خود ستمکارانند 

 95گرا بود و از مشرکان نبود پیروى کنید گفت پس از آیین ابراهیم که حق بگو خدا راست

اى که براى مردم نهاده شده همان است که در مکه است و مبارك در حقیقت نخستین خانه

 96و براى جهانیان هدایت است 

 هایى روشن است مقام ابراهیم است و هر که در آن درآید در امان است و براىدر آن نشانه

خدا حج آن خانه بر عهده مردم است کسى که بتواند به سوى آن راه یابد و هر که کفر ورزد 

 97نیاز است یقینا خداوند از جهانیان بى

 98کنید گواه است ورزید با آنکه خدا بر آنچه مىبگو اى اهل کتاب چرا به آیات خدا کفر مى

دارید و آن را کج راه خدا بازمىبگو اى اهل کتاب چرا کسى را که ایمان آورده است از 

 99کنید غافل نیست شمارید با آنکه خود گواهید و خدا از آنچه مىمى

اى از اهل کتاب فرمان برید شما را پس از ایمانتان اید اگر از فرقهاى کسانى که ایمان آورده

 111گردانند به حال کفر برمى

شود و پیامبر او میان شماست و خوانده مى ورزید با اینکه آیات خدا بر شماو چگونه کفر مى

 111شده است  هر کس به خدا تمسک جوید قطعا به راه راست هدایت

اید از خدا آن گونه که حق پرواکردن از اوست پروا کنید و زینهار اى کسانى که ایمان آورده

 112جز مسلمان نمیرید 

خدا را بر خود یاد کنید آنگاه  تو همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعم

که دشمنان بودید پس میان دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر 
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هاى خود را براى شما کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید این گونه خداوند نشانه

 113کند باشد که شما راه یابید روشن مى

گروهى به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و باید از میان شما 

 114و آنان همان رستگارانند 

و چون کسانى مباشید که پس از آنکه دالیل آشکار برایشان آمد پراکنده شدند و با هم 

 115اختالف پیدا کردند و براى آنان عذابى سهمگین است 

ى سیاه گردد اما سیاهرویان آیا بعد از ایمانتان کفر هایهایى سپید و چهرهروزى که چهره

 116ورزیدید عذاب را بچشید ورزیدید پس به سزاى آنکه کفر مى

 117خداوند جاویدانند  و اما سپیدرویان همواره در رحمت

خوانیم و خداوند هیچ ستمى بر جهانیان اینها آیات خداست که آن را به حق بر تو مى

 118خواهد نمى

ه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و کارها به سوى خدا بازگردانده و آنچ

 119شود مى

دهید و از اید به کار پسندیده فرمان مىشما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شده

دارید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعا کار ناپسند بازمى

 111ان بهتر بود برخى از آنان مؤمنند و بیشترشان نافرمانند برایش

جز آزارى هرگز به شما زیانى نخواهند رسانید و اگر با شما بجنگند به شما پشت نمایند 

 111سپس یارى نیابند 

و به ، اند مگر آنکه به پناه امان خدا و زینهار مردم هر کجا یافته شوند به خوارى دچار شده

گرفتار آمدند و بینوایى بر آنان زده شد این بدان سبب بود که به آیات خدا خشمى از خدا 

کشتند این به سزاى آن بود که نافرمانى کردند و از ورزیدند و پیامبران را بناحق مىکفر مى

 112گذرانیدند اندازه درمى

یکسان نیستند از میان اهل کتاب گروهى درستکردارند که آیات الهى را در دل شب 

 113نهند خوانند و سر به سجده مىىم

دهند و از کار ناپسند باز به خدا و روز قیامت ایمان دارند و به کار پسندیده فرمان مى

 114کنند و آنان از شایستگانند دارند و در کارهاى نیک شتاب مىمى

ن و هر کار نیکى انجام دهند هرگز در باره آن ناسپاسى نبینند و خداوند به تقواپیشگا

 115داناست 
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کسانى که کفر ورزیدند هرگز اموالشان و اوالدشان چیزى را از آنان دفع نخواهد کرد و آنان 

 116اهل آتشند و در آن جاودانه خواهند بود 

کنند همانند بادى است که در آن سرماى سختى در زندگى این دنیا خرج مىآنچه  مثل

اند بوزد و آن را تباه سازد و خدا به آنان است که به کشتزار قومى که بر خود ستم نموده

 117اند ستم نکرده بلکه آنان خود بر خویشتن ستم کرده

اید از غیر خودتان همراز مگیرید از هیچ نابکارى در حق شما اى کسانى که ایمان آورده

ورزند آرزو دارند که در رنج بیفتید دشمنى از لحن و سخنشان آشکار است و کوتاهى نمى

ها را براى شما بیان کردیم دارد بزرگتر است در حقیقت ما نشانههایشان نهان مىسینهآنچه 

 118اگر تعقل کنید 

هان شما کسانى هستید که آنان را دوست دارید و آنان شما را دوست ندارند و شما به همه 

کنند از گویند ایمان آوردیم و چون خلوت کتابها ایمان دارید و چون با شما برخورد کنند مى

گزند بگو به خشم خود بمیرید که خداوند به راز شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را مى

 119ها داناست درون سینه

شوند کند و اگر به شما گزندى رسد بدان شاد مىاگر به شما خوشى رسد آنان را بدحال مى

رساند یقینا خداوند به و اگر صبر کنید و پرهیزگارى نمایید نیرنگشان هیچ زیانى به شما نمى

 121کنند احاطه دارد آنچه مى

و زمانى را که بامدادان از پیش کسانت بیرون آمدى مؤمنان را براى جنگیدن در مواضع خود 

 121جاى دهى و خداوند شنواى داناست 

آن هنگام که دو گروه از شما بر آن شدند که سستى ورزند با آنکه خدا یاورشان بود و 

 122تنها بر خدا توکل کنند  مؤمنان باید

و یقینا خدا شما را در بدر با آنکه ناتوان بودید یارى کرد پس از خدا پروا کنید باشد که 

 123سپاسگزارى نمایید 

گفتى آیا شما را بس نیست که پروردگارتان شما را با سه هزار فرشته آنگاه که به مؤمنان مى

 124فرودآمده یارى کند 

و پرهیزگارى نمایید و با همین جوش بر شما بتازند همانگاه پروردگارتان آرى اگر صبر کنید 

  125شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یارى خواهد کرد 
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اى براى شما قرار نداد تا دلهاى شما بدان آرامش یابد و پیروزى جز از و خدا آن را جز مژده

 126جانب خداوند تواناى حکیم نیست 

 127اند نابود کند یا آنان را خوار سازد تا نومید بازگردند را که کافر شدهتا برخى از کسانى 

کند زیرا آنان بخشاید یا عذابشان مىیا بر آنان مى هیچ یک از این کارها در اختیار تو نیست

 128ستمکارند 

آمرزد و هر که و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست هر که را بخواهد مى

اید اى کسانى که ایمان آورده 129کند و خداوند آمرزنده مهربان است ا بخواهد عذاب مىر

 131ربا را چندین برابر مخورید و از خدا پروا کنید باشد که رستگار شوید 

 131و از آتشى که براى کافران آماده شده است بترسید 

 132خدا و رسول را فرمان برید باشد که مشمول رحمت قرار گیرید 

براى  -و براى نیل به آمرزشى از پروردگار خود و بهشتى که پهنایش آسمانها و زمین است 

 133بشتابید  - پرهیزگاران آماده شده است

برند و از مردم در کنند و خشم خود را فرو مىهمانان که در فراخى و تنگى انفاق مى

 134گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد مى

آورند و براى ون کار زشتى کنند یا بر خود ستم روا دارند خدا را به یاد مىو آنان که چ

آمرزد و بر آنچه مرتکب خواهند و چه کسى جز خدا گناهان را مىگناهانشان آمرزش مى

 135کنند دانند پافشارى نمىاند با آنکه مىشده

ز زیر آن جویبارها آنان پاداششان آمرزشى از جانب پروردگارشان و بوستانهایى است که ا

 136 روان است جاودانه در آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست

قطعا پیش از شما سنتهایى سپرى شده است پس در زمین بگردید و بنگرید که فرجام 

 137کنندگان چگونه بوده است تکذیب

 138این براى مردم بیانى و براى پرهیزگاران رهنمود و اندرزى است 

 139ید سستى مکنید و غمگین مشوید که شما برترید و اگر مؤمن

اگر به شما آسیبى رسیده آن قوم را نیز آسیبى نظیر آن رسید و ما این روزها را میان مردم 

اند معلوم بدارد و از میان شما گردانیم و خداوند کسانى را که ایمان آوردهبه نوبت مى

  141دارد گواهانى بگیرد و خداوند ستمکاران را دوست نمى

آیا پنداشتید  141اند خالص گرداند و کافران را نابود سازد و تا خدا کسانى را که ایمان آورده

 142آنکه خداوند جهادگران و شکیبایان شما را معلوم بدارد شوید بىکه داخل بهشت مى
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گاه کردید پس آن را دیدید و نو شما مرگ را پیش از آنکه با آن روبرو شوید سخت آرزو مى

 143کردید مى

اى که پیش از او پیامبرانى گذشتند نیست آیا اگر او بمیرد یا کشته و محمد جز فرستاده

گردید و هر کس از عقیده خود بازگردد هرگز هیچ زیانى به خدا شود از عقیده خود برمى

 144دهد رساند و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مىنمى

و هر که پاداش این دنیا را ، ن خدا نمیرد به عنوان سرنوشتى معینو هیچ نفسى جز به فرما

دهیم و به دهیم و هر که پاداش آن سراى را بخواهد از آن به او مىبخواهد به او از آن مى

هاى و چه بسیار پیامبرانى که همراه او توده 145زودى سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد 

آنچه در راه خدا بدیشان رسید سستى نورزیدند و ناتوان نشدند  انبوه کارزار کردند و در برابر

 146و تسلیم نگردیدند و خداوند شکیبایان را دوست دارد 

روى ما در کارمان را بر ما و سخن آنان جز این نبود که گفتند پروردگارا گناهان ما و زیاده

پس خداوند پاداش  147ه ببخش و گامهاى ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران یارى د

 148این دنیا و پاداش نیک آخرت را به آنان عطا کرد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد 

اند اطاعت کنید شما را از اید اگر از کسانى که کفر ورزیدهاى کسانى که ایمان آورده

 149گردانند و زیانکار خواهید گشت تان بازمىعقیده

 151دهندگان است بهترین یارى آرى خدا موالى شماست و او

اند بیم خواهیم افکند زیرا چیزى را با خدا شریک به زودى در دلهاى کسانى که کفر ورزیده

اند که بر آن دلیلى نازل نکرده است و جایگاهشان آتش است و جایگاه ستمگران گردانیده

 151چه بد است 

کشتید تا آنکه ه به فرمان او آنان را مىو قطعا خدا وعده خود را با شما راست گردانید آنگاه ک

شدید و در کار با یکدیگر به نزاع پرداختید و پس از آنکه آنچه را دوست داشتید به  سست

خواهد شما نشان داد نافرمانى نمودید برخى از شما دنیا را و برخى از شما آخرت را مى

شما درگذشت و خدا نسبت به  سپس براى آنکه شما را بیازماید از آنان منصرفتان کرد و از

 152مؤمنان با تفضل است 

کردید و پیامبر شما را از رفتید و به هیچ کس توجه نمىهنگامى را که در حال گریز باال مى

اید و تا سرانجام بر آنچه از کف داده ،به سزاى غمى بر غمتان خواند پس سرتان فرا مى پشت

 153کنید آگاه است نشوید و خداوند از آنچه مىبراى آنچه به شما رسیده است اندوهگین 
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خواب سبکى بر شما فرو فرستاد که گروهى از شما را فرا  ،سپس بعد از آن اندوه آرامشى 

گرفت و گروهى در فکر جان خود بودند و در باره خدا گمانهاى ناروا همچون گمانهاى 

ت بگو سررشته کارها یکسر به گفتند آیا ما را در این کار اختیارى هسبردند مىجاهلیت مى

کردند داشتند که براى تو آشکار نمىخداست آنان چیزى را در دلهایشان پوشیده مى دست

شدیم بگو اگر شما در گفتند اگر ما را در این کار اختیارى بود در اینجا کشته نمىمى

قتلگاههاى  هاى خود هم بودید کسانى که کشته شدن بر آنان نوشته شده قطعا به سوىخانه

رفتند و براى این است که خداوند آنچه را در دلهاى شماست بیازماید و آنچه را خویش مى

 154ها آگاه است در قلبهاى شماست پاك گرداند و خدا به راز سینه

روزى که دو گروه با هم رویاروى شدند کسانى که از میان شما پشت کردند در حقیقت جز 

ى از آنچه حاصل کرده بودند شیطان آنان را بلغزانید و قطعا خدا از ااین نبود که به سبب پاره

 155ایشان درگذشت زیرا خدا آمرزگار بردبار است 

اید همچون کسانى نباشید که کفر ورزیدند و به برادرانشان اى کسانى که ایمان آورده

د و کشته مردنهنگامى که به سفر رفته و یا جهادگر شدند گفتند اگر نزد ما بودند نمى

میراند و خدا کند و مىشدند تا خدا آن را در دلهایشان حسرتى قرار دهد و خدا زنده مىنمى

 156کنید بیناست به آنچه مى

کنند و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید قطعا آمرزش خدا و رحمت او از آنچه جمع مى

 157بهتر است 

 158ا گردآورده خواهید شد و اگر بمیرید یا کشته شوید قطعا به سوى خد

پس به رحمت الهى با آنان نرمخو شدى و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از پیرامون تو 

شدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار با آنان مشورت کن و پراکنده مى

اگر  159د دارکنندگان را دوست مىچون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل

خدا شما را یارى کند هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد و اگر دست از یارى شما بردارد چه 

 161کسى بعد از او شما را یارى خواهد کرد و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند 

و هیچ پیامبرى را نسزد که خیانت ورزد و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آنچه در آن 

شود و بر آنان ستم بیاید آنگاه به هر کس آنچه کسب کرده به تمامى داده مى خیانت کرده

 161نرود 

کند چون کسى است که به خشمى از خدا دچار آیا کسى که خشنودى خدا را پیروى مى

 162گردیده و جایگاهش جهنم است و چه بد بازگشتگاهى است 
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 163ند بیناست کنایشان را نزد خداوند درجاتى است و خدا به آنچه مى

به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود 

را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد قطعا پیش از آن در 

 164گمراهى آشکارى بودند 

بگو آن از خود  ،تید این از کجا دو برابرش را رساندید گف ،آیا چون به شما مصیبتى رسید 

 165شما است آرى خدا به هر چیزى تواناست 

و روزى که آن دو گروه با هم برخورد کردند آنچه به شما رسید به اذن خدا بود و مؤمنان را 

 166معلوم بدارد 

همچنین کسانى را که دو رویى نمودند معلوم بدارد و به ایشان گفته شد بیایید در راه خدا 

کردیم آن روز دانستیم مسلما از شما پیروى مىگید یا دفاع کنید گفتند اگر جنگیدن مىبجن

گفتند که در دلهایشان نبود آنان به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان به زبان خویش چیزى مى

 167نهفتند داناتر است و خدا به آنچه مى

کردند کشته از ما پیروى مىهمان کسانى که نشستند و در باره دوستان خود گفتند اگر 

 168گویید مرگ را از خودتان دور کنید شدند بگو اگر راست مىنمى

اند که نزد پروردگارشان اند مرده مپندار بلکه زندههرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده

 169شوند روزى داده مى

ى که از پى ایشانند و هنوز شادمانند و براى کسان به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است

 171شوند کنند که نه بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین مىاند شادى مىبه آنان نپیوسته

 171کنند گرداند شادى مىبر نعمت و فضل خدا و اینکه خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمى

براى کسانى  .کردندکسانى که پس از آنکه زخم برداشته بودند دعوت خدا و پیامبر را اجابت 

 172از آنان که نیکى و پرهیزگارى کردند پاداشى بزرگ است 

اند پس از آن بترسید و همان کسانى که مردم به ایشان گفتند مردمان براى شما گرد آمده

 173بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را بس است و نیکو حمایتگرى است 

تند در حالى که هیچ آسیبى به آنان نرسیده بود پس با نعمت و بخششى از جانب خدا بازگش

  174و همچنان خشنودى خدا را پیروى کردند و خداوند داراى بخششى عظیم است 

ترساند پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من در واقع این شیطان است که دوستانش را مى

  175بترسید 
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د که آنان هرگز به خدا هیچ زیانى کوشند تو را اندوهگین نسازنو کسانى که در کفر مى

اى قرار ندهد و براى ایشان عذابى خواهد در آخرت براى آنان بهرهرسانند خداوند مىنمى

 176بزرگ است 

در حقیقت کسانى که کفر را به ایمان خریدند هرگز به خداوند هیچ زیانى نخواهند رسانید و 

 177براى آنان عذابى دردناك است 

دهیم براى آنان اند تصور کنند اینکه به ایشان مهلت مىسانى که کافر شدهو البته نباید ک

آور خواهند دهیم تا بر گناه بیفزایند و عذابى خفتنیکوست ما فقط به ایشان مهلت مى

 178داشت 

خدا بر آن نیست که مؤمنان را به این که شما بر آن هستید واگذارد تا آنکه پلید را از پاك 

بر آن نیست که شما را از غیب آگاه گرداند ولى خدا از میان فرستادگانش جدا کند و خدا 

گزیند پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و اگر بگروید و هر که را بخواهد برمى

 179پرهیزگارى کنید براى شما پاداشى بزرگ خواهد بود 

ند هرگز تصور نکنند که ورزو کسانى که به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده بخل مى

اند روز آن براى آنان خوب است بلکه برایشان بد است به زودى آنچه که به آن بخل ورزیده

کنید شود میراث آسمانها و زمین از آن خداست و خدا به آنچه مىقیامت طوق گردنشان مى

 181آگاه است 

نگریم شنید به زودى مسلما خداوند سخن کسانى را که گفتند خدا نیازمند است و ما توا

آنچه را گفتند و بناحق کشتن آنان پیامبران را خواهیم نوشت و خواهیم گفت بچشید عذاب 

این به خاطر کار و کردار پیشین شماست خداوند هرگز نسبت به بندگان  181سوزان را 

 182بیدادگر نیست 

وریم تا براى ما قربانیى همانان که گفتند خدا با ما پیمان بسته که به هیچ پیامبرى ایمان نیا

بیاورد که آتش آن را بسوزاند بگو قطعا پیش از من پیامبرانى بودند که دالیل آشکار را با 

 183آنچه گفتید براى شما آوردند اگر راست مى گویید پس چرا آنان را کشتید 

و ها پس اگر تو را تکذیب کردند بدان که پیامبرانى که پیش از تو دالیل روشن و نوشته

 184کتاب روشن آورده بودند تکذیب شدند 

هر جاندارى چشنده مرگ است و همانا روز رستاخیز پاداشهایتان به طور کامل به شما داده 

شود پس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعا کامیاب شده است و مى

 185زندگى دنیا جز مایه فریب نیست 
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ن آزموده خواهید شد و از کسانى که پیش از شما به آنان کتاب داده قطعا در مالها و جانهایتا

اند آزار بسیارى خواهید شنید و اگر صبر کنید و شده و از کسانى که به شرك گراییده

 186پرهیزگارى نمایید این حاکى از عزم استوار در کارهاست 

گرفت که حتما باید آن  و هنگامى را که خداوند از کسانى که به آنان کتاب داده شده پیمان

سر خود انداختند و در برابر آن را براى مردم بیان نمایید و کتمانش مکنید پس آن را پشت

 187اى کردند بهایى ناچیز به دست آوردند و چه بد معامله

اند کنند و دوست دارند به آنچه نکردهاند شادمانى مىالبته گمان مبر کسانى که بدانچه کرده

عذابى دردناك  ،قرار گیرند قطعا گمان مبر که براى آنان نجاتى از عذاب است  مورد ستایش

 188خواهند داشت 

 189و فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند بر هر چیزى تواناست 

و روز براى خردمندان مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پى یکدیگر آمدن شب 

 191است هایى نشانه

رینش آسمانها و کنند و در آفنان که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد مىهما

اى منزهى تو پس ما را از عذاب آتش پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده. اندیشندزمین مى

 191دوزخ در امان بدار 

اران یاورانى اى و براى ستمکپروردگارا هر که را تو در آتش درآورى یقینا رسوایش کرده

 192نیست 

خواند که به پروردگار خود ایمان آورید پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگرى به ایمان فرا مى

پس ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را بیامرز و بدیهاى ما را بزداى و ما را در زمره نیکان 

 193بمیران 

اى به ما عطا کن و ما را روز عده دادهپروردگارا و آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما و

 194کنى ات را خالف نمىرستاخیز رسوا مگردان زیرا تو وعده

من عمل هیچ صاحب عملى از شما را از مرد یا ؛پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد  

هاى خود رانده کنم پس کسانى که هجرت کرده و از خانهزن که همه از یکدیگرید تباه نمى

زدایم و آنان را اند بدیهایشان را از آنان مىده و در راه من آزار دیده و جنگیده و کشته شدهش

پاداشى است از جانب خدا و پاداش  .آورمدر باغهایى که از زیر آن نهرها روان است درمى

 195نیکو نزد خداست 

 196مبادا رفت و آمد کافران در شهرها تو را دستخوش فریب کند 
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 197سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد قرارگاهى است  یز استکاالى ناچ

اند باغهایى خواهند داشت که از زیر آن ولى کسانى که پرواى پروردگارشان را پیشه ساخته

نهرها روان است در آنجا جاودانه بمانند پذیرایى از جانب خداست و آنچه نزد خداست براى 

 198نیکان بهتر است 

هل کتاب کسانى هستند که به خدا و بدانچه به سوى شما نازل شده و به و البته از میان ا

آنچه به سوى خودشان فرود آمده ایمان دارند در حالى که در برابر خدا خاشعند و آیات خدا 

فروشند اینانند که نزد پروردگارشان پاداش خود را خواهند داشت را به بهاى ناچیزى نمى

 199آرى خدا زودشمار است 

اید صبر کنید و ایستادگى ورزید و مرزها را نگهبانى کنید و از خدا سانى که ایمان آوردهاى ک

 211پروا نمایید امید است که رستگار شوید 
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 نسا -4

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

دو اى مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدى آفرید و جفتش را از او آفرید و از آن 

مردان و زنان بسیارى پراکنده کرد پروا دارید و از خدایى که به او از همدیگر درخواست 

 1برید که خدا همواره بر شما نگهبان است مکنید پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان مى

را با ناپاك عوض نکنید و اموال آنان را همراه با اموال  اكپو اموال یتیمان را به آنان دهید و 

 2خود مخورید که این گناهى بزرگ است 

که شما را پسند افتاد دو ان یتیم بیمناکید هر چه از زنان و اگر در اجراى عدالت میان دختر

دو سه سه چهار چهار به زنى گیرید پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک یا به 

  3 این نزدیکتر است تا به ستم گرایید .ایدآنچه مالک شده

اى از روى طیب خاطر به ایشان بدهید و اگر به میل خودشان و مهر زنان را به عنوان هدیه

 4چیزى از آن را به شما واگذاشتند آن را حالل و گوارا بخورید 

و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام شما قرار داده به سفیهان مدهید و از آن به 

 5اك دهید و با آنان سخنى پسندیده بگویید ایشان بخورانید و آنان را پوش

و یتیمان را بیازمایید تا وقتى به زناشویى برسند پس اگر در ایشان رشد یافتید اموالشان را 

بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخورید و آن کس که توانگر است ..، به آنان رد کنید و آن را 

عرف بخورد پس هر گاه اموالشان  باید خوددارى ورزد و هر کس تهیدست است باید مطابق

براى مردان از  6را به آنان رد کردید بر ایشان گواه بگیرید خداوند حسابرسى را کافى است 

اند سهمى است و براى زنان از آنچه پدر و آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جاى گذاشته

زیاد نصیب هر کس  خواه آن کم باشد یا ،اند سهمىبر جاى گذاشتهمادر و خویشاوندان 

 7مفروض شده است 

و هر گاه خویشاوندان یتیمان و مستمندان در تقسیم حاضر شدند از آن را به ایشان ارزانى 

 8دارید و با آنان سخنى پسندیده گویید 

پس باید  ،و آنان که اگر فرزندان ناتوانى از خود بر جاى بگذارند بر آنان بیم دارند باید بترسند

 9ارند و سخنى درست گویند از خدا پروا د

خورند جز این نیست که آتشى در شکم در حقیقت کسانى که اموال یتیمان را به ستم مى

 11برند و به زودى در آتشى فروزان درآیند خود فرو مى
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کند سهم پسر چون سهم دو دختر است و اگر خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى

د سهم آنان دو سوم ماترك است و اگر یکى باشد نیمى از میراث دختر از دو تن بیشتر باشن

از آن اوست و براى هر یک از پدر و مادر وى یک ششم از ماترك است این در صورتى است 

پدر و مادرش از او ارث برند براى لى اگر فرزندى نداشته باشد و که فرزندى داشته باشد و

برد پس از انجام ه باشد مادرش یک ششم مىمادرش یک سوم است و اگر او برادرانى داشت

شما نمى دانید پدران و فرزندانتان کدام یک  .ینىوصیتى است که او بدان سفارش کرده یا د

 11فرضى است از جانب خدا زیرا خداوند داناى حکیم است  ندبراى شما سودمندتر

اشند و اگر فرزندى و نیمى از میراث همسرانتان از آن شما است اگر آنان فرزندى نداشته ب

داشته باشند یک چهارم ماترك آنان از آن شماست پس از انجام وصیتى که بدان سفارش 

و یک چهارم از میراث شما براى آنان است اگر شما فرزندى نداشته باشید  .اند یا دینىکرده

 و اگر فرزندى داشته باشید یک هشتم براى میراث شما از ایشان خواهد بود پس از انجام

برند کالله و اگر مرد یا زنى که از او ارث مى. اید یا دینىوصیتى که بدان سفارش کرده

پدر و مادر[ باشد و براى او برادر یا خواهرى باشد پس براى هر یک از آن دو فرزند و بى]=بى

یک ششم است و اگر آنان بیش از این باشند در یک سوم مشارکت دارند پس از انجام 

سفارش خدا و خداست که  ن سفارش شده یا دینى که زیانى نرساند این استوصیتى که بدا

 12داناى بردبار است 

اینها احکام الهى است و هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند وى را به باغهایى درآورد که 

و هر کس  13اند و این همان کامیابى بزرگ است از زیر آن نهرها روان است در آن جاودانه

خدا و پیامبر او نافرمانى کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید وى را در آتشى درآورد که از 

 14آور است همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفت

شوند چهار تن از میان خود بر آنان گواه گیرید پس و از زنان شما کسانى که مرتکب زنا مى

گاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهى براى آنان ها ناگر شهادت دادند آنان را در خانه

 15قرار دهد 

شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکارى مى

 16پذیر مهربان است و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداوند توبه

شوند سپس به روى نادانى مرتکب گناه مى توبه نزد خداوند تنها براى کسانى است که از

 17 پذیرد و خداوند داناى حکیم استشان را مىکنند اینانند که خدا توبهزودى توبه مى
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گوید اکنون توبه کنند تا وقتى که مرگ یکى از ایشان دررسد مىو توبه کسانى که گناه مى

ه نخواهد بود آنانند که میرند پذیرفتکردم پذیرفته نیست و کسانى که در حال کفر مى

 18ایم برایشان عذابى دردناك آماده کرده

اید براى شما حالل نیست که زنان را به اکراه ارث برید و آنان را اى کسانى که ایمان آورده

برید مگر آنکه مرتکب زشتکارى باید زیر فشار مگذارید تا بخشى از آنچه را به آنان داده

ستگى رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد پس چه بسا آشکارى شوند و با آنها بشای

 19دهد دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مىچیزى را خوش نمى

و اگر خواستید همسرى به جاى همسر ستانید و به یکى از آنان مال فراوانى داده باشید 

 21بگیرید  خواهید آن را به بهتان و گناه آشکارچیزى از او پس مگیرید آیا مى

اید و آنان از شما پیمانى استوار ستانید با آنکه از یکدیگر کام گرفتهو چگونه آن را مى

 21اند گرفته

اند نکاح مکنید مگر آنچه که پیشتر رخ داده و با زنانى که پدرانتان به ازدواج خود درآورده

 22است چرا که آن زشتکارى و دشمنى و بد راهى بوده است 

هایتان و خاله هایتان و م شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمهبر شما حرا

اند و خواهران رضاعى شما دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایتان که به شما شیر داده

اند و با آن همسران و مادران زنانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافته

اید بر شما گناهى نیست و زنان پسرانتان که پس اگر با آنها همبستر نشدهاید همبستر شده

خودتان هستند و جمع دو خواهر با همدیگر مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد  از پشت

 23که خداوند آمرزنده مهربان است 

ا مقرر اید فریضه الهى است که بر شمو زنان شوهردار به استثناى زنانى که مالک آنان شده

گردیده است و غیر از این براى شما حالل است که به وسیله اموال خود طلب کنید در 

اید مهرشان را به عنوان صورتى که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانى را که متعه کرده

 .اى به آنان بدهید و بر شما گناهى نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنیدفریضه

 24اوند داناى حکیم است مسلما خد

تواند زنان پاکدامن با ایمان را به همسرى درآورد پس با و هر کس از شما از نظر مالى نمى

از  ایمان شما داناتر استو خدا به  .دختران جوانسال با ایمان شما که مالک آنان هستید

ا به طور پسندیده شان به همسرى درآورید و مهرشان ریکدیگرید پس آنان را با اجازه خانواده

پنهانى نباشند پس چون به ازدواج گیران پاکدامن باشند نه زناکار و دوست ،به آنان بدهید
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درآمدند اگر مرتکب فحشا شدند پس بر آنان نیمى از عذاب زنان آزاد است این براى کسى از 

نده شماست که از آالیش گناه بیم دارد و صبر کردن براى شما بهتر است و خداوند آمرز

 25مهربان است 

اند به شما بنمایاند خواهد براى شما توضیح دهد و راه کسانى را که پیش از شما بودهخدا مى

 26و بر شما ببخشاید و خدا داناى حکیم است 

خواهند شما کنند مىها پیروى مىخواهد تا بر شما ببخشاید و کسانى که از خواستهخدا مى

 27دستخوش انحرافى بزرگ شوید 

 28خواهد تا بارتان را سبک گرداند و انسان ناتوان آفریده شده است خدا مى

اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با اى کسانى که ایمان آورده

 29تراضى یکدیگر از شما باشد و خودتان را مکشید زیرا خدا همواره با شما مهربان است 

ستم چنین کند به زودى وى را در آتشى درآوریم و این کار بر و هر کس از روى تجاوز و 

 31خدا آسان است 

اید دورى گزینید بدیهاى شما را از شما مى زداییم و اگر از گناهان بزرگى که از آن نهى شده

 31آوریم شما را در جایگاهى ارجمند درمى

اده آرزو مکنید براى مردان از و زنهار آنچه را خداوند به آن بعضى از شما را بر بعضى برترى د

اى است و از فضل اند بهرهاى است و براى زنان از آنچه کسب کردهاند بهرهآنچه کسب کرده

و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان و  32خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزى داناست 

ایم پس نى قرار دادهاند براى هر یک وارثااید بر جاى گذاشتهکسانى که شما پیمان بسته

 33نصیبشان را به ایشان بدهید زیرا خدا همواره بر هر چیزى گواه است 

مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل 

کنند پس زنان درستکار فرمانبردارند به پاس آنچه خدا حفظ کرده آنکه از اموالشان خرج مى

ها کنند و زنانى را که از نافرمانى آنان بیم دارید پندشان دهید و در خوابگاهرا حفظ مى اسرار

از ایشان دورى کنید و آنان را بزنید پس اگر شما را اطاعت کردند بر آنها هیچ راهى مجویید 

و اگر از جدایى میان آن دو بیم دارید پس داورى از خانواده  34که خدا واالى بزرگ است 

داورى از خانواده آن تعیین کنید اگر سر سازگارى دارند خدا میان آن دو سازگارى آن و 

و خدا را بپرستید و چیزى را با او شریک مگردانید  35خواهد داد آرى خدا داناى آگاه است 

و به پدر و مادر احسان کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش 

که خدا کسى را که متکبر و  ،مانده و بردگان خود و همنشین و در راهو همسایه بیگانه 
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ورزند و مردم را به بخل همان کسانى که بخل مى 36دارد فخرفروش است دوست نمى

دارند و براى دارند و آنچه را خداوند از فضل خویش بدانها ارزانى داشته پوشیده مىوامى

 37م ایکافران عذابى خوارکننده آماده کرده

کنند و به خدا و روز بازپسین دادن به مردم انفاق مى و کسانى که اموالشان را براى نشان

 38ایمان ندارند و هر کس شیطان یار او باشد چه بد همدمى است 

آوردند و از آنچه خدا به آنان روزى داده انفاق و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان مى

 39شت و خدا به آنان داناست کردند چه زیانى برایشان دامى

کند و از نزد کند و اگر نیکى باشد دو چندانش مىاى ستم نمىوزن ذره خدا هم در حقیقت

 41بخشد خویش پاداشى بزرگ مى

 41پس چگونه است آنگاه که از هر امتى گواهى آوریم و تو را بر آنان گواه آوریم 

کنند که اى کاش با اند آرزو مىنافرمانى کردهاند و از پیامبر آن روز کسانى که کفر ورزیده

 42توانند داشت شدند و از خدا هیچ سخنى را پوشیده نمىخاك یکسان مى

اید در حال مستى به نماز نزدیک نشوید تا زمانى که بدانید چه اى کسانى که ایمان آورده

بیمارید یا در  مگر اینکه راهگذر باشید تا غسل کنید و اگر .در حال جنابتگویید و مى

اید پس بر اید و آب نیافتهسفرید یا یکى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان آمیزش کرده

خاکى پاك تیمم کنید و صورت و دستهایتان را مسح نمایید که خدا بخشنده و آمرزنده 

 43است 

خواهند شما خرند و مىاند ننگریستى گمراهى را مىاى از کتاب یافتهآیا به کسانى که بهره

باشد و و خدا به دشمنان شما داناتر است کافى است که خدا سرپرست  44گمراه شوید 

اند کلمات را از جاهاى خود برخى از آنان که یهودى 45باشد کافى است که خدا یاور 

گویند شنیدیم و گردانند و با پیچانیدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دین مىبرمى

گفتند شنیدیم و فرمان بردیم و و اگر آنان مى. راعناناشنوا گردى و  ،م و بشنو نافرمانى کردی

تر بود ولى خدا آنان را به علت کفرشان لعنت بشنو و به ما بنگر قطعا براى آنان بهتر و درست

 46آورند کرد در نتیجه جز اندك ایمان نمى

کننده همان دیم و تصدیقاى کسانى که به شما کتاب داده شده است به آنچه فرو فرستا

هایى را محو کنیم و در نتیجه چیزى است که با شماست ایمان بیاورید پیش از آنکه چهره

آنها را به قهقرا بازگردانیم یا همچنانکه اصحاب سبت را لعنت کردیم آنان را لعنت کنیم و 

  47فرمان خدا همواره تحقق یافته است 
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بخشاید و غیر از آن را براى هر که بخواهد یده شود نمىمسلما خدا این را که به او شرك ورز

 48بخشاید و هر کس به خدا شرك ورزد به یقین گناهى بزرگ بربافته است مى

اى بلکه خداست که هر که را بخواهد شمارند ننگریستهآیا به کسانى که خویشتن را پاك مى

 49د بیننگرداند و به قدر نخ روى هسته خرمایى ستم نمىپاك مى

 51بندند و بس است که این یک گناه آشکار باشد ببین چگونه بر خدا دروغ مى

اى که به جبت و طاغوت ایمان دارند و درباره اند ندیدهآیا کسانى را که از کتاب نصیبى یافته

اینانند  51ترند یافتهاند راهگویند اینان از کسانى که ایمان آوردهاند مىکسانى که کفر ورزیده

 52که خدا لعنتشان کرده و هر که را خدا لعنت کند هرگز براى او یاورى نخواهى یافت 

 53دادند به قدر نقطه پشت هسته خرمایى به مردم نمى، آیا آنان نصیبى از حکومت دارند 

ورزند در حقیقت ما بلکه به مردم براى آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک مى

 54م کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکى بزرگ بخشیدیم به خاندان ابراهی

پس برخى از آنان به وى ایمان آوردند و برخى از ایشان از او روى برتافتند و دوزخ پرشراره 

 55بس است 

اند در آتشى درآوریم که هر چه پوستشان بریان به زودى کسانى را که به آیات ما کفر ورزیده

 56ش نهیم تا عذاب را بچشند آرى خداوند تواناى حکیم است گردد پوستهاى دیگرى بر جای

اند در باغهایى که از زیر آن و به زودى کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

نهرها روان است درآوریم براى همیشه در آن جاودانند و در آنجا همسرانى پاکیزه دارند و 

ها را به صاحبان دهد که سپردهخدا به شما فرمان مى 57اى پایدار درآوریم آنان را در سایه

کنید به عدالت داورى کنید در حقیقت نیکو آنها رد کنید و چون میان مردم داورى مى

 58دهد خدا شنواى بیناست چیزى است که خدا شما را به آن پند مى

د را اطاعت کنید اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خوى کسانى که ایمان آوردها

پس هر گاه در امرى اختالف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به خدا 

 59تر است فرجامو پیامبر عرضه بدارید این بهتر و نیک

پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل اى کسانى را که مىآیا ندیده

خواهند داورى میان خود را به سوى طاغوت ببرند با آنکه قطعا مى ،اند هگردیده ایمان آورد

 61خواهد آنان را به گمراهى دورى دراندازد اند که بدان کفر ورزند و شیطان مىفرمان یافته

و چون به ایشان گفته شود به سوى آنچه خدا نازل کرده و به سوى پیامبر بیایید منافقان را 

 61تابند خت روى برمىبینى که از تو سمى
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آیند و رسد نزد تو مىپس چگونه هنگامى که به کار و کردار پیشینشان مصیبتى به آنان مى

 62خورند که ما جز نیکویى و موافقت قصدى نداشتیم به خدا سوگند مى

داند چه در دل دارند پس از آنان روى برتاب و پندشان ده و ینان همان کسانند که خدا مىا

 63سخنى رسا که در دلشان افتد بگوى  با آنها

و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهى از او اطاعت کنند و اگر آنان وقتى 

خواستند و پیامبر براى آنان آمدند و از خدا آمرزش مىبه خود ستم کرده بودند پیش تو مى

 64تند یافپذیر مهربان مىکرد قطعا خدا را توبهطلب آمرزش مى

آورند مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان ولى چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمى

اى در دلهایشان احساس آنان مایه اختالف است داور گردانند سپس از حکمى که کرده

 65ناراحتى نکنند و کامال سر تسلیم فرود آورند 

هاى خود به در آیید جز اندکى یا از خانه کردیم که تن به کشتن دهیدو اگر بر آنان مقرر مى

بستند شوند به کار مىبستند و اگر آنان آنچه را بدان پند داده مىاز ایشان آن را به کار نمى

 66قطعا برایشان بهتر و در ثبات قدم ایشان مؤثرتر بود 

 67دادیم و در آن صورت از نزد خویش یقینا پاداشى بزرگ به آنان مى

 68کردیم را به راهى راست هدایت مىو قطعا آنان 

و کسانى که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانى خواهند بود که خدا ایشان را 

 69گرامى داشته با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند 

 71این تفضل از جانب خداست و خدا بس داناست 

اید آماده باشید و گروه گروه بیرون روید یا به طور جمعى روانه وردهاى کسانى که ایمان آ

 71شوید 

و قطعا از میان شما کسى است که کندى به خرج دهد پس اگر آسیبى به شما رسد گوید 

 72راستى خدا بر من نعمت بخشید که با آنان حاضر نبودم 

یان او دوستى نبوده خواهد و اگر غنیمتى از خدا به شما برسد چنانکه گویى میان شما و م

 73رسیدم گفت کاش من با آنان بودم و به نواى بزرگى مى

کنند در راه خدا بجنگند و هر کس در پس باید کسانى که زندگى دنیا را به آخرت سودا مى

و چرا شما  74راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز شود به زودى پاداشى بزرگ به او خواهیم داد 

گویند پروردگارا ما جنگید همانان که مىردان و زنان و کودکان مستضعف نمىم ،در راه خدا 
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اند بیرون ببر و از جانب خود براى ما سرپرستى قرار پیشهرا از این شهرى که مردمش ستم

 75ده و از نزد خویش یاورى براى ما تعیین فرما 

اند در راه طاغوت که کافر شدهکنند و کسانى اند در راه خدا کارزار مىکسانى که ایمان آورده

 76جنگند پس با یاران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان ضعیف است مى

آیا ندیدى کسانى را که به آنان گفته شد دست بدارید و نماز را برپا کنید و زکات بدهید و 

دا همین که کارزار بر آنان مقرر شد بناگاه گروهى از آنان از مردم ترسیدند مانند ترس از خ

تر و گفتند پروردگارا چرا بر ما کارزار مقرر داشتى چرا ما را تا مدتى کوتاه یا ترسى سخت

مهلت ندادى بگو برخوردارى دنیا اندك و براى کسى که تقوا پیشه کرده آخرت بهتر است و 

یابد هر کجا باشید شما را مرگ درمى 77به قدر نخ هسته خرمایى بر شما ستم نخواهد رفت 

گویند این از جانب خداست و در برجهاى استوار باشید و اگر خوبى به آنان برسد مىهر چند 

این  .طرف توست بگو همه از جانب خداست گویند این ازاى به ایشان برسد مىچون صدمه

 78خواهند سخنى را دریابند قوم را چه شده است که نمى

رسد از خود توست ز بدى به تو مىرسد از جانب خداست و آنچه اهر چه از خوبیها به تو مى

 79و تو را به پیامبرى براى مردم فرستادیم و گواه بودن خدا بس است 

خدا را فرمان برده و هر کس رویگردان شود ما تو را  هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت

 81 ایمبر ایشان نگهبان نفرستاده

روند جمعى از آنان شبانه جز آنچه تو ون مىگویند فرمانبرداریم ولى چون از نزد تو بیرو مى

نگارد پس از ایشان پرورند مىکنند و خدا آنچه را که شبانه در سر مىگویى تدبیر مىمى

 81روى برتاب و بر خدا توکل کن و خدا بس کارساز است 

 82یافتند اندیشند اگر از جانب غیر خدا بود قطعا در آن اختالف بسیارى مىآیا در قرآن نمى

و چون خبرى از ایمنى یا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند و اگر آن را به پیامبر و اولیاى 

اند که آن را دریابند و اگر فضل خدا و رحمت امر خود ارجاع کنند قطعا از میان آنان کسانى

 83کردید او بر شما نبود مسلما جز  اندکى از شیطان پیروى مى

دار شخص خود نیستى و مؤمنان را برانگیز باشد که عهده پس در راه خدا پیکار کن جز

اند باز دارد و خداست که قدرتش بیشتر و کیفرش خداوند آسیب کسانى را که کفر ورزیده

 84تر است سخت

هر کس شفاعت پسندیده کند براى وى از آن نصیبى خواهد بود و هر کس شفاعت 

 85ود و خدا همواره به هر چیزى تواناست اى کند براى او از آن سهمى خواهد بناپسندیده
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و چون به شما درود گفته شد شما به بهتر از آن درود گویید یا همان را برگردانید که خدا 

 86همواره به هر چیزى حسابرس است 

خداوند کسى است که هیچ معبودى جز او نیست به یقین در روز رستاخیز که هیچ شکى در 

 87آورد و راستگوتر از خدا در سخن کیست شما را گرد خواهد  آن نیست

اید با اینکه خدا آنان را به آنچه انجام شما را چه شده است که در باره منافقان دو دسته شده

اش وانهاده است به راه خواهید کسى را که خدا در گمراهىاند سرنگون کرده است آیا مىداده

 88نهد هرگز راهى براى او نخواهى یافت اش واآورید و حال آنکه هر که را خدا در گمراهى

کافر شوید تا با هم برابر باشید پس زنهار از اند آرزو دارند خودشان کافر شدههمان گونه که 

میان ایشان براى خود دوستانى اختیار مکنید تا آنکه در راه خدا هجرت کنند پس اگر روى 

شیدشان و از ایشان یار و یاورى براى برتافتند هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بک

 89خود مگیرید 

مگر کسانى که با گروهى که میان شما و میان آنان پیمانى است پیوند داشته باشند یا نزد 

شما بیایند در حالى که سینه آنان از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود به تنگ آمده 

جنگیدند کرد و حتما با شما مىچیره مى خواست قطعا آنان را بر شماباشد و اگر خدا مى

گیرى کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح صلح افکندند خدا براى پس اگر از شما کناره

 91شما راهى بر آنان قرار نداده است 

خواهند از شما آسوده خاطر و از قوم خود به زودى گروهى دیگر را خواهید یافت که مى

برند پس اگر از شما ه فتنه بازگردانده شوند سر در آن فرو مىایمن باشند هر بار که ب

گیرى نکردند و به شما پیشنهاد صلح نکردند و از شما دست برنداشتند هر کجا آنان را کناره

یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان آنانند که ما براى شما علیه ایشان تسلطى آشکار قرار 

 91ایم داده

د که مؤمنى را جز به اشتباه بکشد و هر کس مؤمنى را به اشتباه کشت و هیچ مؤمنى را نسز

باید بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت کند مگر اینکه آنان گذشت کنند و 

اگر از گروهى است که دشمنان شمایند و وى مؤمن است باید بنده مؤمنى را آزاد کند و اگر 

میان آنان پیمانى است باید به خانواده وى خونبها پرداخت  از گروهى است که میان شما و

اى از جانب نماید و بنده مؤمنى را آزاد کند و هر کس نیافت باید دو ماه پیاپى به عنوان توبه

 92کار است خدا روزه بدارد و خدا همواره داناى سنجیده
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اهد بود و خدا بر او و هر کس عمدا مؤمنى را بکشد کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خو

 93کند و عذابى بزرگ برایش آماده ساخته است گیرد و لعنتش مىخشم مى

کنید رسیدگى کنید و به کسى که اید چون در راه خدا سفر مىاى کسانى که ایمان آورده

متاع زندگى دنیا را بجویید چرا که  .کند مگویید تو مؤمن نیستىالم مىنزد شما اس

نزد خداست قبال خودتان همین گونه بودید و خدا بر شما منت نهاد پس غنیمتهاى فراوان 

 94دهید آگاه است خوب رسیدگى کنید که خدا همواره به آنچه انجام مى

دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال و جان خود در راه خدا نشین که زیانمؤمنان خانه

کنند به ه با مال و جان خود جهاد مىباشند خداوند کسانى را ککنند یکسان نمىجهاد مى

نشینان مزیت بخشیده و همه را خدا وعده نیکو داده و مجاهدان را بر اى بر خانهدرجه

به عنوان درجات و آمرزش و رحمتى  95نشینان به پاداشى بزرگ برترى بخشیده است خانه

 96از جانب او و خدا آمرزنده مهربان است 

گویند در چه بودید گیرند مىاند فرشتگان جانشان را مىبوده کسانى که بر خویشتن ستمکار

گویند مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن دهند ما در زمین از مستضعفان بودیم مىپاسخ مى

مگر آن مردان و  97مهاجرت کنید پس آنان جایگاهشان دوزخ است و بد سرانجامى است 

پس آنان باشد که خدا از  98ند و راهى نیابند جویى نتوانزنان و کودکان فرودستى که چاره

 99ایشان درگذرد که خدا همواره خطابخش و آمرزنده است 

هاى فراوان و گشایشها خواهد یافت و هر و هر که در راه خدا هجرت کند در زمین اقامتگاه

رسد پاداش او  اش به درآید سپس مرگش درکس مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانه

 111عا بر خداست و خدا آمرزنده مهربان است قط

اند به شما آزار برسانند و چون در زمین سفر کردید اگر بیم داشتید که آنان که کفر ورزیده

گناهى بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید چرا که کافران پیوسته براى شما دشمنى 

 111آشکارند 

برپا داشتى پس باید گروهى از آنان با تو  و هر گاه در میان ایشان بودى و برایشان نماز

سر شما قرار  افزارهاى خود را برگیرند و چون به سجده رفتند باید پشتایستند و باید جنگ

اند باید بیایند و با تو نماز گزارند و البته جانب احتیاط را گیرند و گروه دیگرى که نماز نکرده

افزارها و کنند که شما از جنگد کافران آرزو مىافزارهاى خود را برگیرنفرو نگذارند و جنگ

ساز و برگ خود غافل شوید تا ناگهان بر شما یورش برند و اگر از باران در زحمتید یا بیمارید 

گناهى بر شما نیست که جنگ افزارهاى خود را بر زمین نهید ولى مواظب خود باشید بى 
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ن نماز را به جاى و چو 112است آورى آماده کرده گمان خدا براى کافران عذاب خفت

خاطر شدید نماز  ایستاده و نشسته و بر پهلوآرمیده یاد کنید پس چون آسودهآوردید خدا را 

 113به پا دارید زیرا نماز بر مؤمنان در اوقات معین مقرر شده است را 

کشید آنان همان گونه که شما درد و در تعقیب گروه سستى نورزید اگر شما درد مى

کشند و حال آنکه شما چیزهایى از خدا امید دارید که آنها امید ندارند و کشید درد مىمى

 114کار است خدا همواره داناى سنجیده

ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به آنچه خدا به تو آموخته داورى کنى 

 115و زنهار جانبدار خیانتکاران مباش 

 116اه که خدا آمرزنده مهربان است و از خدا آمرزش بخو

کنند دفاع مکن که خداوند هر کس را که خیانتگر و و از کسانى که به خویشتن خیانت مى

دارند و از خدا پنهان دارند و چون از مردم پنهان مى 117پیشه باشد دوست ندارد گناه

نیست او با آنان است گویند که وى خشنود پردازند و سخنانى مىاندیشى مىشبانگاه به چاره

 118دهند همواره احاطه دارد و خدا به آنچه انجام مى

هان شما همانان هستید که در زندگى دنیا از ایشان جانبدارى کردید پس چه کسى روز 

 119رستاخیز از آنان در برابر خدا جانبدارى خواهد کرد یا چه کسى حمایتگر آنان تواند بود 

خویشتن ستم ورزد سپس از خدا آمرزش بخواهد خدا را  و هر کس کار بدى کند یا بر

 111آمرزنده مهربان خواهد یافت 

و هر کس گناهى مرتکب شود فقط آن را به زیان خود مرتکب شده و خدا همواره داناى 

 111کار است سنجیده

گناهى نسبت دهد قطعا بهتان و و هر کس خطا یا گناهى مرتکب شود سپس آن را به بى

 112رى بر دوش کشیده است گناه آشکا

اى از ایشان آهنگ آن داشتند که تو را از راه به و اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود طایفه

رسانند و خدا کتاب سازند و هیچ گونه زیانى به تو نمىدر کنند و جز خودشان را گمراه نمى

خدا بر تو همواره  دانستى به تو آموخت و تفضلو حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمى

 113بزرگ بود 

در بسیارى از رازگوییهاى ایشان خیرى نیست مگر کسى که به صدقه یا کار پسندیده یا 

سازشى میان مردم فرمان دهد و هر کس براى طلب خشنودى خدا چنین کند به زودى او را 

 114پاداش بزرگى خواهیم داد 
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د با پیامبر به مخالفت برخیزد و غیر راه و هر کس پس از آنکه راه هدایت براى او آشکار ش

مؤمنان در پیش گیرد وى را بدانچه روى خود را بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش 

 115کشانیم و چه بازگشتگاه بدى است 

آمرزد و فروتر از آن را بر هر که بخواهد خداوند این را که به او شرك آورده شود نمى

به  116ك ورزد قطعا دچار گمراهى دور و درازى شده است بخشاید و هر کس به خدا شرمى

خدا  117خوانند خوانند و جز شیطان سرکش را نمىجاى او جز بتهاى مادینه را نمى

و آنان را  118گمان از میان بندگانت نصیبى معین برخواهم گرفت گفت بىلعنتش کند 

کنم تا گوشهاى دامها را ان مىسخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم کرد و وادارش

کنم تا آفریده خدا را دگرگون سازند و هر کس به جاى خدا شکاف دهند و وادارشان مى

 119شیطان را دوست گیرد قطعا دستخوش زیان آشکارى شده است 

افکند و جز فریب به آنان وعده دهد و ایشان را در آرزوها مىشیطان به آنان وعده مى

 121دهد نمى

 121جایگاهشان جهنم است و از آن راه گریزى ندارند  آنان

اند به زودى آنان را در بوستانهایى که از زیر و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

آن نهرها روان است درآوریم همیشه در آن جاودانند وعده خدا راست است و چه کسى در 

 122سخن از خدا راستگوتر است 

بیند و و به دلخواه اهل کتاب نیست هر کس بدى کند در برابر آن کیفر مىبه دلخواه شما 

 123یابد جز خدا براى خود یار و مددکارى نمى

و کسانى که کارهاى شایسته کنند چه مرد باشند یا آن در حالى که مؤمن باشند آنان داخل 

 124د گیرنشوند و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمىبهشت مى

و دین چه کسى بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است و از آیین 

 125گرا پیروى نموده است و خدا ابراهیم را دوست گرفت ابراهیم حق

و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا همواره بر هر چیزى احاطه 

 126دارد 

دهد و درباره آنچه در پرسند بگو خدا در باره آنان به شما فتوا مىو را مىو در باره آنان راى ت

دهید و شود در مورد زنان یتیمى که حق مقرر آنان را به ایشان نمىقرآن بر شما تالوت مى

تمایل به ازدواج با آنان دارید و کودکان ناتوان و اینکه با یتیمان به داد رفتار کنید و هر کار 

 127دهید قطعا خدا به آن داناست نیکى انجام 
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و اگر زنى از شوهر خویش بیم ناسازگارى یا رویگردانى داشته باشد بر آن دو گناهى نیست 

بخل در نفوس حضور دارد و  که از راه صلح با یکدیگر به آشتى گرایند که سازش بهتر است و

  128دهید آگاه است ىاگر نیکى کنید و پرهیزگارى پیشه نمایید قطعا خدا به آنچه انجام م

توانید میان زنان عدالت کنید هر چند حریص باشید پس به یک طرف و شما هرگز نمى

یکسره تمایل نورزید تا آن را سرگشته رها کنید و اگر سازش نمایید و پرهیزگارى کنید 

 129یقینا خدا آمرزنده مهربان است 

نیاز گرداند و خدا گشایش خود بى و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند خداوند هر یک را از

 131همواره گشایشگر حکیم است 

و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و ما به کسانى که پیش از شما به 

آنان کتاب داده شده و به شما سفارش کردیم که از خدا پروا کنید و اگر کفر ورزید آنچه در 

و آنچه در  131خداست و خدا بى نیاز ستوده است  آسمانها و آنچه در زمین است از آن

 132آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا بس کارساز است 

 133آورد و خدا بر این تواناست برد و دیگران را مىمىبخواهد شما را اى مردم اگر 

 134 هر کس پاداش دنیا بخواهد پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و خدا شنواى بیناست

اید پیوسته به عدالت قیام کنید و براى خدا گواهى دهید هر چند اى کسانى که ایمان آورده

به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان باشد اگر توانگر یا نیازمند باشد باز خدا به آن 

دو سزاوارتر است پس از پى هوس نروید که عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراض 

 135دهید آگاه است نمایید قطعا خدا به آنچه انجام مى

اید به خدا و پیامبر او و کتابى که بر پیامبرش فرو فرستاد و اى کسانى که ایمان آورده

کتابهایى که قبال نازل کرده بگروید و هر کس به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و 

  136اهى دور و درازى شده است روز بازپسین کفر ورزد در حقیقت دچار گمر

کسانى که ایمان آوردند سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند سپس کافر شدند آنگاه به کفر 

 137خود افزودند قطعا خدا آنان را نخواهد بخشید و راهى به ایشان نخواهد نمود 

 138به منافقان خبر ده که عذابى دردناك خواهند داشت 

جویند چرا گیرند آیا سربلندى را نزد آنان مىان کافران را دوستان مىهمانان که غیر از مؤمن

و البته در کتاب بر شما نازل کرده که هر گاه شنیدید  139که عزت همه از آن خداست 

گیرد با آنان منشینید تا به سخنى غیر از آن درآیند آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار مى
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ثل آنان خواهید بود خداوند منافقان و کافران را همگى در چرا که در این صورت شما هم م

 141دوزخ گرد خواهد آورد 

گویند مگر ما با شما همانان که مترصد شمایند پس اگر از جانب خدا به شما فتحى برسد مى

گویند مگر ما بر شما تسلط نداشتیم و شما را از نبودیم و اگر براى کافران نصیبى باشد مى

کند و خداوند هرگز بر داشتیم پس خداوند روز قیامت میان شما داورى مىمىمؤمنان باز ن

 141مؤمنان براى کافران راه قرار نداده است 

کنند و حال آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد و چون به نماز منافقان با خدا نیرنگ مى

 142کنند د نمىکنند و خدا را جز اندکى یاایستند با کسالت برخیزند با مردم ریا مى

دو دلند نه با اینانند و نه با آنان و هر که را خدا گمراه کند هرگز راهى براى او ، میان آن 

 143نخواهى یافت 

اید به جاى مؤمنان کافران را به دوستى خود مگیرید آیا اى کسانى که ایمان آورده

 144خواهید علیه خود حجتى روشن براى خدا قرار دهید مى

مگر  145ان در فروترین درجات دوزخند و هرگز براى آنان یاورى نخواهى یافت آرى منافق

کسانى که توبه کردند و اصالح نمودند و به خدا تمسک جستند و دین خود را براى خدا 

خالص گردانیدند که آنان با مؤمنان خواهند بود و به زودى خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ 

 146خواهد بخشید 

خواهد با عذاب شما چه کند و خدا همواره ید و ایمان آورید خدا مىاگر سپاس بدار

 147پذیر داناست سپاس

خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر کسى که بر او ستم رفته باشد و خدا 

اگر خیرى را آشکار کنید یا پنهانش دارید یا از بدیى درگذرید پس خدا  148شنواى داناست 

 149تواناست درگذرنده 

خواهند میان خدا و پیامبران او جدایى ورزند و مىکسانى که به خدا و پیامبرانش کفر مى

خواهند میان این کنیم و مىگویند ما به بعضى ایمان داریم و بعضى را انکار مىاندازند و مى

 151راهى براى خود اختیار کنند 

 151ایم آور آماده کردهفتآنان در حقیقت کافرند و ما براى کافران عذابى خ

گذارند به و کسانى که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و میان هیچ کدام از آنان فرق نمى

 152کند و خدا آمرزنده مهربان است زودى پاداش آنان را عطا مى
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خواهند که کتابى از آسمان بر آنان فرود آورى البته از موسى بزرگتر از اهل کتاب از تو مى

ن را خواستند و گفتند خدا را آشکارا به ما بنماى پس به سزاى ظلمشان صاعقه آنان را فرو ای

سپس بعد از آنکه دالیل آشکار برایشان آمد گوساله را گرفتند و ما از آن هم  گرفت

و کوه طور را به یادبود پیمان آنان  153درگذشتیم و به موسى برهانى روشن عطا کردیم 

کنان از در درآیید و به آنان گفتیم در ته داشتیم و به آنان گفتیم سجدهباالى سرشان افراش

 154روز شنبه تجاوز مکنید و از ایشان پیمانى استوار گرفتیم 

شان و انکارشان نسبت به آیات خدا و کشتار ناحق آنان انبیا و شکنى پس به پیمان

ان بر دلهایشان مهر زده و در بلکه خدا به خاطر کفرش .فتارشان که دلهاى ما در غالف استگ

 155آورند نتیجه جز شمارى اندك ایمان نمى

 156و به سزاى کفرشان و آن تهمت بزرگى که به مریم زدند 

و گفته ایشان که ما مسیح عیسى بن مریم پیامبر خدا را کشتیم و حال آنکه آنان او را 

که در باره او اختالف  نکشتند و مصلوبش نکردند لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانى

اند و هیچ علمى بدان ندارند جز آنکه از گمان پیروى کردند قطعا در مورد آن دچار شک شده

 157کنند و یقینا او را نکشتند مى

 158بلکه خدا او را به سوى خود باال برد و خدا توانا و حکیم است 

آورد و روز و ایمان مىو از اهل کتاب کسى نیست مگر آنکه پیش از مرگ خود حتما به ا

 159قیامت بر آنان شاهد خواهد بود 

پس به سزاى ستمى که از یهودیان سر زد و به سبب آنکه بسیار از راه خدا باز داشتند 

 161اى را که بر آنان حالل شده بود حرام گردانیدیم چیزهاى پاکیزه

م خوردنشان و ما براى کافران و رباگرفتنشان با آنکه از آن نهى شده بودند و به ناروا مال مرد

 161ایم آنان عذابى دردناك آماده کرده

لیکن راسخان آنان در دانش و مؤمنان به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل 

آورندگان به خدا و روز دهندگان و ایمانگردیده ایمان دارند و خوشا بر نمازگزاران و زکات

 162ان پاداشى بزرگ خواهیم داد بازپسین که به زودى به آن

ما همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحى کردیم به تو وحى کردیم و به ابراهیم و 

اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسى و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحى 

بر تو حکایت  و پیامبرانى که در حقیقت آنان را قبال 163نمودیم و به داوود زبور بخشیدیم 

 164ایم و خدا با موسى آشکارا سخن گفت نمودیم و پیامبرانى که ایشان را بر تو بازگو نکرده
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پیامبرانى که بشارتگر و هشداردهنده بودند تا براى مردم پس از پیامبران در مقابل خدا 

 165حجتى نباشد و خدا توانا و حکیم است 

دهد آن را به علم خویش نازل کرده است واهى مىلیکن خدا به آنچه بر تو نازل کرده است گ

تردید کسانى که کفر بى 166خدا گواه باشد دهند و کافى استو فرشتگان گواهى مى

کسانى که کفر  167اند ورزیدند و از راه خدا باز داشتند به گمراهى دور و درازى افتاده

 168به راهى هدایت کند  ورزیدند و ستم کردند خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و

 169مگر راه جهنم که همیشه در آن جاودانند و این براى خدا آسان است 

اى مردم آن پیامبر حقیقت را از سوى پروردگارتان براى شما آورده است پس ایمان بیاورید 

که براى شما بهتر است و اگر کافر شوید آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و خدا 

 171ى حکیم است دانا

اى اهل کتاب در دین خود غلو مکنید و در باره خدا جز درست مگویید مسیح عیسى بن 

مریم فقط پیامبر خدا و کلمه اوست که آن را به سوى مریم افکنده و روحى از جانب اوست 

گانه است باز ایستید که براى شما بهتر پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید سه

یگانه است منزه از آن است که براى او فرزندى باشد آنچه در  خدا فقط معبودى ستا

 171آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند بس کارساز است 

و هر کس از پرستش او . ورزد و فرشتگان مقربرگز ابا نمىمسیح از اینکه بنده خدا باشد ه

 172آورد همه آنان را به سوى خود گرد مىامتناع ورزد و بزرگى فروشد به زودى 

اند پاداششان را به تمام خواهد داد و از اما کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

اند آنان بخشد و اما کسانى که امتناع ورزیده و بزرگى فروختهفضل خود به ایشان افزونتر مى

 173براى خود یار و یاورى نخواهند یافت  سازد و در برابر خدارا به عذابى دردناك دچار مى

اى مردم در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است و ما به سوى شما 

 174ایم نورى تابناك فرو فرستاده

و اما کسانى که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند به زودى آنان را در جوار رحمت و 

 175ایشان را به سوى خود به راهى راست هدایت کند فضلى از جانب خویش درآورد و 

دهد اگر مردى بمیرد و فرزندى نداشته طلبند بگو خدا در باره کالله فتوا مىاز تو فتوا مى

برد اگر براى او باشد و خواهرى داشته باشد نصف میراث از آن اوست و آن از او ارث مى

راث براى آن دو است و اگر خواهر و فرزندى نباشد پس اگر دو خواهر باشند دو سوم می
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دهد تا مبادا خدا براى شما توضیح مى برادرند پس نصیب مرد مانند نصیب دو زن است

 176گمراه شوید و خداوند به هر چیزى داناست 
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 مائده -5

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

ا کنید براى شما چارپایان حالل گردیده جز اید به قراردادها وفاى کسانى که ایمان آورده

شود در حالى که نباید شکار را در حال احرام حالل بشمرید خدا هر آنچه بر شما خوانده مى

 1دهد چه بخواهد فرمان مى

نشان و قربانیهاى شعایر خدا و ماه حرام و قربانى بى اید حرمتاى کسانى که ایمان آورده

طلبند نگه ت الحرام را که فضل و خشنودى پروردگار خود را مىبنددار و راهیان بی گردن

توزى گروهى که شما را از  شکار کنید و البته نباید کینهرید و چون از احرام بیرون آمدید دا

مسجد الحرام باز داشتند شما را به تعدى وادارد و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر 

کیفر تیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سختهمکارى کنید و در گناه و تعدى دس

 2است 

خوك و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد  بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت

و خفه شده و به چوب مرده و از بلندى افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن 

ى بتان سربریده شده و قسمت کردن شما به خورده باشد مگر آنچه را سر ببرید و آنچه برا

اند از دین شما نومید ست امروز کسانى که کافر شدهینافرمانوسیله تیرهاى قرعه این 

 اند پس از ایشان مترسید و از من بترسید امروز دین شما را برایتان کامل و نعمتگردیده

زیدم و هر کس دچار گرسنگى خود را بر شما تمام گردانیدم و اسالم را براى شما آیینى برگ

 3آنکه به گناه متمایل باشد بى تردید خدا آمرزنده مهربان است شود بى

پرسند چه چیزى براى آنان حالل شده است بگو چیزهاى پاکیزه براى شما حالل از تو مى

گردیده و حیوانات شکارگر که شما بعنوان مربیان سگهاى شکارى از آنچه خدایتان آموخته 

اند بخورید و نام خدا را اید پس از آنچه آنها براى شما گرفته و نگاه داشتهتعلیم داده به آنها

 4بر آن ببرید و پرواى خدا بدارید که خدا زودشمار است 

امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حالل شده و طعام کسانى که اهل کتابند براى شما حالل و 

امن از مسلمان و زنان پاکدامن از کسانى که طعام شما براى آنان حالل است و زنان پاکد

پیش از شما کتاب به آنان داده شده به شرط آنکه مهرهایشان را به ایشان بدهید در حالى 

خود بگیرید و هر کس که خود پاکدامن باشید نه زناکار و نه آنکه زنان را در پنهانى دوست

 5زیانکاران است  در ایمان خود شک کند قطعا عملش تباه شده و در آخرت از
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اید چون به نماز برخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و اى کسانى که ایمان آورده

اید خود را پاك کنید و اگر سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پیشین مسح کنید و اگر جنب

اید و آبى کردهبیمار یا در سفر بودید یا یکى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان نزدیکى 

خواهد نیافتید پس با خاك پاك تیمم کنید و از آن به صورت و دستهایتان بکشید خدا نمى

خواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد که بر شما تنگ بگیرد لیکن مى

 6سپاس بدارید 

تعهد گردانیده به یاد و نعمتى را که خدا بر شما ارزانى داشته و پیمانى را که شما را به آن م

آورید آنگاه که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم و از خدا پروا دارید که خدا به راز دلها آگاه 

 7است 

شهادت دهید و البته  به عدالت، اید براى خدا به داد برخیزید اى کسانى که ایمان آورده

د که آن به تقوا نزدیکتر نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنی

 8دهید آگاه است است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مى

اند به آمرزش و پاداشى بزرگ وعده خدا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 9داده است 

 11و کسانى که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ انگاشتند آنان اهل دوزخند 

خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که قومى آهنگ آن  اید نعمتى که ایمان آوردهاى کسان

یازند و دستشان را از شما کوتاه داشت و از خدا پروا دارید و  داشتند که بر شما دست

 11مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند 

برانگیختیم و خدا  خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده سرکرده در حقیقت

فرمود من با شما هستم اگر نماز برپا دارید و زکات بدهید و به فرستادگانم ایمان بیاورید و 

زدایم و شما را به یاریشان کنید و وام نیکویى به خدا بدهید قطعا گناهانتان را از شما مى

از این کفر ورزد آورم پس هر کس از شما بعد باغهایى که از زیر آن نهرها روان است در مى

 12در حقیقت از راه راست گمراه شده است 

پس به پیمان شکستنشان لعنتشان کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم کلمات را از 

کنند و بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشى مواضع خود تحریف مى

پس از آنان درگذر  ،مگر اندك از ایشان  شوىسپردند و تو همواره بر خیانتى از آنان آگاه مى

 13دارد و چشم پوشى کن که خدا نیکوکاران را دوست مى
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و از کسانى که گفتند ما نصرانى هستیم از ایشان پیمان گرفتیم و بخشى از آنچه را بدان 

اندرز داده شده بودند فراموش کردند و ما تا روز قیامت میانشان دشمنى و کینه افکندیم و 

 14دهد اند خبر مىکردهودى خدا آنان را از آنچه مىبه ز

اى اهل کتاب پیامبر ما به سوى شما آمده است که بسیارى از چیزهایى از کتاب را که 

گذرد قطعا براى شما از جانب کند و از بسیارى درمىداشتید براى شما بیان مىپوشیده مى

 15خدا روشنایى و کتابى روشنگر آمده است 

شود و هاى سالمت رهنمون مىه را از خشنودى او پیروى کند به وسیله آن به راهخدا هر ک

برد و به راهى راست به توفیق خویش آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون مى

 16کند هدایتشان مى

اند بگو اگر اراده کند که کسانى که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است مسلما کافر شده

پسر مریم و مادرش و هر که را که در زمین است جملگى به هالکت رساند چه کسى مسیح 

در مقابل خدا اختیارى دارد فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن 

 17آفریند و خدا بر هر چیزى تواناست خداست هر چه بخواهد مى

و هستیم بگو پس چرا شما را به و یهودان و ترسایان گفتند ما پسران خدا و دوستان ا

کند بلکه شما بشرید از جمله کسانى که آفریده است هر که را بخواهد گناهانتان عذاب مى

کند و فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو آمرزد و هر که را بخواهد عذاب مىمى

 18باشد از آن خداست و بازگشت به سوى اوست مى

ر ما به سوى شما آمده که در دوران فترت رسوالن براى شما بیان اى اهل کتاب پیامب

اى نیامد پس قطعا براى شما بشارتگر کند تا مبادا بگویید براى ما بشارتگر و هشداردهندهمى

  19اى آمده است و خدا بر هر چیزى تواناست و هشداردهنده

بر خود یاد کنید آنگاه که خدا را  و زمانى را که موسى به قوم خود گفت اى قوم من نعمت

در میان شما پیامبرانى قرار داد و شما را پادشاهانى ساخت و آنچه را که به هیچ کس از 

 21جهانیان نداده بود به شما داد 

اى قوم من به سرزمین مقدسى که خداوند براى شما مقرر داشته است درآیید و به عقب 

 21بازنگردید که زیانکار خواهید شد 

موسى در آنجا مردمى زورمندند و تا آنان از آنجا بیرون نروند ما هرگز وارد آن  گفتند اى

 22شویم پس اگر از آنجا بیرون بروند ما وارد خواهیم شد نمى
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ترسیدند و خدا به آنان نعمت داده بود گفتند از آن دروازه بر ایشان دو مرد از کسانى که مى

روز خواهید شد و اگر مؤمنید به خدا توکل کنید وارد شوید که اگر از آن درآمدید قطعا پی

ند ما هرگز پاى در آن ننهیم تو و پروردگارت برو و فتند اى موسى تا وقتى آنان در آنگ 23

 24نشینیم جنگ کنید که ما همین جا مى

گفت پروردگارا من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم پس میان ما و میان این قوم 

 25بینداز نافرمان جدایى 

فرمود آن چهل سال بر ایشان حرام شد در بیابان سرگردان خواهند بود پس تو بر گروه 

 26نافرمانان اندوه مخور 

و داستان دو پسر آدم را به درستى بر ایشان بخوان هنگامى که قربانیى پیش داشتند پس از 

خدا  خواهم کشت گفتحتما تو را  یکى از آن دو پذیرفته شد و از دیگرى پذیرفته نشد گفت

 27پذیرد فقط از تقواپیشگان مى

کنم خود را به سوى من دراز کنى تا مرا بکشى من دستم را به سوى تو دراز نمى اگر دست

 28ترسم تا تو را بکشم چرا که من از خداوند پروردگار جهانیان مى

آتش باشى و این خواهم تو با گناه من و گناه خودت بازگردى و در نتیجه از اهل من مى

 29سزاى ستمگران  است

 31پس نفس اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وى را کشت و از زیانکاران شد 

کاوید تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پس خدا زاغى را برانگیخت که زمین را مى

رم را پنهان کنم پنهان کند گفت واى بر من آیا عاجزم که مثل این زاغ باشم تا جسد براد

 31پس از پشیمانان گردید 

از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا 

فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد و هر کس کسى را 

بران ما دالیل زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است و قطعا پیام

 32کنند روى مىآشکار براى آنان آوردند پس از آن بسیارى از ایشان در زمین زیاده

کوشند جز این نیست جنگند و در زمین به فساد مىسزاى کسانى که با خدا و پیامبر او مى

یکدیگر بریده شود که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خالف جهت

از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند یا 

یابید توبه کرده باشند پس بدانید که  مگر کسانى که پیش از آنکه بر ایشان دست 33داشت 

 34خدا آمرزنده مهربان است 
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راهش جهاد کنید اید از خدا پروا کنید و به او تقرب جویید و در اى کسانى که ایمان آورده

 35باشد که رستگار شوید 

در حقیقت کسانى که کفر ورزیدند اگر تمام آنچه در زمین است براى آنان باشد و مثل آن را 

شود و عذابى تا به وسیله آن خود را از عذاب روز قیامت بازخرند از ایشان پذیرفته نمى با آن

 36پر درد خواهند داشت 

آیند در حالى که از آن بیرون آمدنى نیستند و براى آنان عذابى خواهند که از آتش بیرون مى

 37پایدار خواهد بود 

اند دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا ببرید و و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کرده

 38خداوند توانا و حکیم است 

پذیرد که خدا ىکردنش توبه کند و به صالح آید خدا توبه او را مپس هر که بعد از ستم

 39آمرزنده مهربان است 

کند اى که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست هر که را بخواهد عذاب مىمگر ندانسته

 41بخشد و خدا بر هر چیزى تواناست و هر که را بخواهد مى

 از آنانکه با زبان خود .غمگین نسازندورزند تو را اى پیامبر کسانى که در کفر شتاب مى

گفتند ایمان آوردیم و حال آنکه دلهایشان ایمان نیاورده بود و از یهودیان که گوش 

کنند کلمات اند خبرچینى مىسپارند براى تکذیب و براى گروهى دیگر که نزد تو نیامدهمى

گویند اگر این به شما داده شد آن را بپذیرید و اگر کنند مىرا از جاهاى خود دگرگون مى

ه نشد پس دورى کنید و هر که را خدا بخواهد به فتنه درافکند هرگز در برابر آن به شما داد

آید اینانند که خدا نخواسته دلهایشان را پاك گرداند خدا براى او از دست تو چیزى بر نمى

 41در دنیا براى آنان رسوایى و در آخرت عذابى بزرگ خواهد بود 

خورند پس اگر نزد تو آمدند میان آنان مىبسیار مال حرام  ،پذیرا و شنواى دروغ هستند 

داورى کن یا از ایشان روى برتاب و اگر از آنان روى برتابى هرگز زیانى به تو نخواهند رسانید 

کنى پس به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست و اگر داورى مى

 42دارد مى

سپس  ستنزد آنان است که در آن حکم خدا اتدهند با آنکه تورو چگونه تو را داور قرار مى

 43کنند و آنان مؤمن نیستند آنان بعد از این پشت مى

ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایى بود نازل کردیم پیامبرانى که تسلیم بودند به 

کردند و الهیون و دانشمندان به سبب آنچه از کتاب خدا به موجب آن براى یهود داورى مى
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سپرده شده و بر آن گواه بودند پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهاى  آنان

اند آنان خود ناچیزى مفروشید و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى نکرده

 44کافرانند 

و بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و 

باشد و زخمها قصاصى دارند و هر که از آن وش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مىگ

رگذرد پس آن کفاره او خواهد بود و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى د

 45اند آنان خود ستمگرانند نکرده

ش از او بود تصدیق و عیسى پسر مریم را به دنبال آنان درآوردیم در حالى که تورات را که پی

کننده تورات قبل داشت و به او انجیل را عطا کردیم که در آن هدایت و نورى است و تصدیق

 46از آن است و براى پرهیزگاران رهنمود و اندرزى است 

و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل کرده داورى کنند و کسانى که به آنچه خدا نازل 

 47ود نافرمانند کرده حکم نکنند آنان خ

کننده کتابهاى و ما این کتاب را به حق به سوى تو فرو فرستادیم در حالى که تصدیق

پیشین و حاکم بر آنهاست پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن و از 

هواهایشان از حقى که به سوى تو آمده پیروى مکن براى هر یک از شما شریعت و راه 

داد ولى تا شما را در آنچه شما را یک امت قرار مى خواستایم و اگر خدا مىهروشنى قرار داد

به شما داده است بیازماید پس در کارهاى نیک بر یکدیگر سبقت گیرید بازگشت شما به 

 48کردید آگاهتان خواهد کرد سوى خداست آنگاه در باره آنچه در آن اختالف مى

کرده داورى کن و از هواهایشان پیروى مکن و از آنان  و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل

برحذر باش مبادا تو را در بخشى از آنچه خدا بر تو نازل کرده به فتنه دراندازند پس اگر 

اى از گناهانشان برساند و در حقیقت خواهد آنان را فقط به پارهپشت کردند بدان که خدا مى

اند و براى مردمى که یقین دارند ر حکم جاهلیتآیا خواستا 49بسیارى از مردم نافرمانند 

اید یهود و نصارى را اى کسانى که ایمان آورده 51داورى چه کسى از خدا بهتر است 

دوستان مگیرید بعضى از آنان دوستان بعضى دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستى 

 51ید نماگیرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران را راه نمى

گویند ورزند مىبا آنان شتاب مى .. بینى کسانى که در دلهایشان بیمارى است درمى

خدا از جانب خود فتح یا امر دیگرى را پیش  امید است .ترسیم به ما حادثه ناگوارى برسدمى

 52اند پشیمان گردند آورد تا از آنچه در دل خود نهفته داشته
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گویند آیا اینان بودند که به خداوند سوگندهاى سخت اند مىو کسانى که ایمان آورده

 53خوردند که جدا با شما هستند اعمالشان تباه شد و زیانکار گردیدند مى

اید هر کس از شما از دین خود برگردد به زودى خدا گروهى را اى کسانى که ایمان آورده

ؤمنان فروتن بر کافران دارد و آنان او را دوست دارند با مآورد که آنان را دوست مىمى

ترسند این فضل کنند و از سرزنش هیچ مالمتگرى نمىسرفرازند در راه خدا جهاد مى

 54دهد و خدا گشایشگر داناست خداست آن را به هر که بخواهد مى

اند همان کسانى که نماز برپا ولى شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده

 55دهند رکوع زکات مىدارند و در حال مى

حزب خدا همان  ،اند ولى خود بداند و هر کس خدا و پیامبر او و کسانى را که ایمان آورده

 56پیروزمندانند 

اند از کسانى اید کسانى را که دین شما را به ریشخند و بازى گرفتهاى کسانى که ایمان آورده

ان مگیرید و اگر ایمان دارید از خدا که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و کافران دوست

 57پروا دارید 

اند که گیرند زیرا آنان مردمىخوانید آن را به مسخره و بازى مىو هنگامى که به نماز مى

 58اندیشند نمى

گیرید که ما به خدا و به آنچه به سوى ما نازل بگو اى اهل کتاب آیا جز این بر ما عیب مى

 59ایم و اینکه بیشتر شما فاسقید فرود آمده است ایمان آورده شده و به آنچه پیش از این

بگو آیا شما را به بدتر از این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم همانان که خدا لعنتشان کرده و 

بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورده و آنانکه طاغوت را پرستش 

 61ترند ت بدتر و از راه راست گمراهاند اینانند که از نظر منزلکرده

گویند ایمان آوردیم در حالى که با کفر وارد شده و قطعا با همان آیند مىو چون نزد شما مى

 61داشتند داناتر است اند و خدا به آنچه پنهان مىبیرون رفته

اقعا چه کنند وبینى که در گناه و تعدى و حرامخوارى خود شتاب مىو بسیارى از آنان را مى

آنان را از گفتار گناه و  ،چرا الهیون و دانشمندان 62دادند اعمال بدى انجام مى

 63دادند دارند راستى چه بد است آنچه انجام مىشان باز نمىحرامخوارگى

 خدا بسته است دستهاى خودشان بسته باد و به آنچه گفتند از رحمت و یهود گفتند دست

بخشد و قطعا آنچه از ست او گشاده است هر گونه بخواهد مىخدا دور شوند بلکه هر دو د

جانب پروردگارت به سوى تو فرود آمده بر طغیان و کفر بسیارى از ایشان خواهد افزود و تا 
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روز قیامت میانشان دشمنى و کینه افکندیم هر بار که آتشى براى پیکار برافروختند خدا آن 

 64دارد کوشند و خدا مفسدان را دوست نمىرا خاموش ساخت و در زمین براى فساد مى

زدودیم و آنان و اگر اهل کتاب ایمان آورده و پرهیزگارى کرده بودند قطعا گناهانشان را مى

 65آوردیم را به بوستانهاى پر نعمت درمى

و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان نازل شده است عمل 

شدند از میان آنان گروهى طعا از باالى سرشان و از زیر پاهایشان برخوردار مىکردند قمى

 66کنند رو هستند و بسیارى از ایشان بد رفتار مىمیانه

اى پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابالغ کن و اگر نکنى پیامش را 

 67کند دا گروه کافران را هدایت نمىدارد آرى خاى و خدا تو را از مردم نگاه مىنرسانده

ه تورات و انجیل و آنچه از پروردگارتان به سوى شما نازل شده است ببگو اى اهل کتاب تا 

اید بر هیچ نیستید و قطعا آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده بر عمل نکرده

کسانى که  68دوه مخور طغیان و کفر بسیارى از آنان خواهد افزود پس بر گروه کافران ان

اند هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان ایمان آورده و کسانى که یهودى و صابئى و مسیحى

 69آورد و کار نیکو کند پس نه بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد 

ما از فرزندان اسرائیل سخت پیمان گرفتیم و به سویشان پیامبرانى روانه کردیم هر بار 

کردند و گروهى را امبرى چیزى بر خالف دلخواهشان برایشان آورد گروهى را تکذیب مىپی

 71کشتند مى

و پنداشتند کیفرى در کار نیست پس کور و کر شدند سپس خدا توبه آنان را پذیرفت باز 

 71دهند بیناست بسیارى از ایشان کور و کر شدند و خدا به آنچه انجام مى

اند و حال آنکه مسیح ان مسیح پسر مریم است قطعا کافر شدهکسانى که گفتند خدا هم

گفت اى فرزندان اسرائیل پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستید که هر کس به خدا مى

شرك آورد قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جایگاهش آتش است و براى ستمکاران 

 72یاورانى نیست 

اند و حال آنکه هیچ معبودى جز سه است قطعا کافر شدهکسانى که گفتند خدا سومین 

گویند باز نایستند به کافران ایشان عذابى دردناك خواهد خداى یکتا نیست و اگر از آنچه مى

 73رسید 

 74خواهند و خدا آمرزنده مهربان است کنند و از وى آمرزش نمىچرا به درگاه خدا توبه نمى
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که پیش از او پیامبرانى آمده بودند و مادرش زنى بسیار  مسیح پسر مریم جز پیامبرى نبود

دهیم سپس ببین خوردند بنگر چگونه آیات را براى آنان توضیح مىراستگو بود هر دو غذا مى

 75افتند چگونه دور مى

پرستید و حال آنکه بگو آیا غیر از خدا چیزى را که اختیار زیان و سود شما را ندارد مى

 76است خداوند شنواى دان

گویى نکنید و از پى هوسهاى گروهى که پیش بگو اى اهل کتاب در دین خود بناحق گزافه

 77از این گمراه گشتند و بسیارى را گمراه کردند و از راه راست منحرف شدند نروید 

از میان فرزندان اسرائیل آنان که کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسى بن مریم مورد لعنت 

از کار زشتى که  78کردند این به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و تجاوز مى قرار گرفتند

 79کردند داشتند راستى چه بد بود آنچه مىشدند یکدیگر را بازنمىآن را مرتکب مى

کنند راستى چه زشت اند دوستى مىبینى که با کسانى که کفر ورزیدهبسیارى از آنان را مى

گرفت و پیوسته در عذاب تادند که خدا بر ایشان خشم است آنچه براى خود پیش فرس

 81مانند مى

آوردند آنان را به دوستى و اگر به خدا و پیامبر و آنچه که به سوى او فرود آمده ایمان مى

 81گرفتند لیکن بسیارى از ایشان نافرمانند نمى

مؤمنان خواهى ترین مردم نسبت به اند دشمنمسلما یهودیان و کسانى را که شرك ورزیده

یافت و قطعا کسانى را که گفتند ما نصرانى هستیم نزدیکترین مردم در دوستى با مؤمنان 

 82ورزند اند که تکبر نمىخواهى یافت زیرا برخى از آنان دانشمندان و رهبانانى

بینى بر اثر آن حقیقتى که و چون آنچه را به سوى این پیامبر نازل شده بشنوند مى

ایم پس گویند پروردگارا ما ایمان آوردهشود مىشک از چشمهایشان سرازیر مىاند اشناخته

 83ما را در زمره گواهان بنویس 

و براى ما چه است که به خدا و آنچه از حق به ما رسیده ایمان نیاوریم و حال آنکه چشم 

 84داریم که پروردگارمان ما را با گروه شایستگان درآورد 

خدا به آنان باغهایى پاداش داد که از زیر آن نهرها جارى است در  پس به پاس آنچه گفتند

 85مانند و این پاداش نیکوکاران است آن جاودانه مى

 86و کسانى که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ پنداشتند آنان همدم آتشند 

ام اى را که خدا براى شما حالل کرده حراید چیزهاى پاکیزهاى کسانى که ایمان آورده

 87دارد مشمارید و از حد مگذرید که خدا از حدگذرندگان را دوست نمى
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و از آنچه خداوند روزى شما گردانیده حالل و پاکیزه را بخورید و از آن خدایى که بدو ایمان 

 88دارید پروا دارید 

خورید شما کند ولى به سوگندهایى که مىتان مؤاخذه نمىخدا شما را به سوگندهاى بیهوده

اش خوراك دادن به ده بینواست از غذاهاى متوسطى که به کسان کند و کفارها مؤاخذه مىر

اى و کسى که نیابد سه روز روزه بدارد خورانید یا پوشانیدن آنان یا آزاد کردن بندهخود مى

این است کفاره سوگندهاى شما وقتى که سوگند خوردید و سوگندهاى خود را پاس دارید 

 89کند باشد که سپاسگزارى کنید د آیات خود را براى شما بیان مىاین گونه خداون

اید شراب و قمار و بتها و تیرهاى قرعه پلیدند از عمل شیطانند اى کسانى که ایمان آورده

 91پس از آنها دورى گزینید باشد که رستگار شوید 

د و شما را از یاد خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنى و کینه ایجاد کنهمانا شیطان مى

 91دارید خدا و از نماز باز دارد پس آیا شما دست برمى

خدا و اطاعت پیامبر کنید و برحذر باشید پس اگر روى گرداندید بدانید که بر عهده  و اطاعت

 92پیامبر ما فقط رساندن آشکار است 

اند نیست در هاند گناهى در آنچه خوردبر کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

صورتى که تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و کارهاى شایسته کنند سپس تقوا پیشه کنند و 

 93دارد ایمان بیاورند آنگاه تقوا پیشه کنند و احسان نمایند و خدا نیکوکاران را دوست مى

هاى زهاید خدا شما را به چیزى از شکار که در دسترس شما و نیاى کسانى که ایمان آورده

ترسد پس هر کس بعد از شما باشد خواهد آزمود تا معلوم دارد چه کسى در نهان از او مى

 94آن تجاوز کند براى او عذابى دردناك خواهد بود 

اید در حالى که محرمید شکار را مکشید و هر کس از شما عمدا اى کسانى که ایمان آورده

اى بدهد که آن را دو تن عادل از پایان کفارهآن را بکشد باید نظیر آنچه کشته است از چهار

میان شما تصدیق کنند و به صورت قربانى به کعبه برسد یا به کفاره مستمندان را خوراك 

بدهد یا معادلش روزه بگیرد تا سزاى زشتکارى خود را بچشد خداوند از آنچه در گذشته 

و   گیرد و خداوند توانام مىهر کس تکرار کند خدا از او انتقا واقع شده عفو کرده است و

 95است   انتقام صاحب

اى باشد و صید دریا و ماکوالت آن براى شما حالل شده است تا براى شما و مسافران بهره

باشید بر شما حرام گردیده است و از خدایى که نزد او محشور صید بیابان مادام که محرم مى

 96شوید پروا دارید مى
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 ام را وسیله به پا داشتن مردم قرار داده و ماه حرام و قربانیهاىخداوند کعبه بیت الحر

این براى آن است تا بدانید که خدا آنچه را در آسمانها و  .نشان و قربانیهاى نشاندار رابى

 97داند و خداست که بر هر چیزى داناست آنچه را در زمین است مى

 98است کیفر است و خدا آمرزنده مهربان بدانید که خدا سخت

 99داند دارید مىبر پیامبر جز ابالغ نیست و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پوشیده مى

بگو پلید و پاك یکسان نیستند هر چند کثرت پلید تو را به شگفت آورد پس اى خردمندان 

 111از خدا پروا کنید باشد که رستگار شوید 

براى شما آشکار گردد شما را اندوهناك  اید از چیزهایى که اگراى کسانى که ایمان آورده

شود در باره آنها سؤال کنید براى شما کند مپرسید و اگر هنگامى که قرآن نازل مىمى

 111شود خدا از آن گذشت و خداوند آمرزنده بردبار است روشن مى

 112گروهى پیش از شما از این پرسشها کردند آنگاه به سبب آن کافر شدند 

ئبه و وصیله و حام قرار نداده است ولى کسانى که کفر ورزیدند بر خدا دروغ خدا بحیره و سا

 113کنند بندند و بیشترشان تعقل نمىمى

گویند بیایید مى و چون به آنان گفته شود به سوى آنچه خدا نازل کرده و به سوى پیامبر

دانسته و چیزى نمىایم ما را بس است آیا هر چند پدرانشان آنچه پدران خود را بر آن یافته

 114هدایت نیافته بودند 

یافتید آن کس که  اید به خودتان بپردازید هر گاه شما هدایتاى کسانى که ایمان آورده

رساند بازگشت همه شما به سوى خداست پس شما را از گمراه شده است به شما زیانى نمى

 115دادید آگاه خواهد کرد آنچه انجام مى

اید هنگامى که یکى از شما را مرگ دررسید باید از میان خود دو آورده اى کسانى که ایمان

عادل را در موقع وصیت به شهادت میان خود فرا خوانید یا اگر در سفر بودید و مصیبت 

و اگر شک کردید پس از نماز آن دو را نگاه  .ود رامرگ شما را فرا رسید دو تن از غیر خ

فروشیم هر چند کنند که ما این را به هیچ قیمتى نمىدارید پس به خدا سوگند یاد مىمى

کنیم که در این صورت از گناهکاران خواهیم خویشاوند باشد و شهادت الهى را کتمان نمى

اند دو تن دیگر از کسانى که بر آنان و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده 116د بو

کنند قیام کنند پس به خدا سوگند یاد مى ستم رفته است و هر دو نزدیکترند به جاى آن دو

ایم چرا که از ستمکاران تر است و تجاوز نکردهکه گواهى ما قطعا از گواهى آن دو درست

این براى اینکه شهادت را به صورت درست ادا کنند یا بترسند که بعد از  117خواهیم بود 
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خدا پروا دارید و بشنوید و  خوردنشان سوگندهایى برگردانده شود نزدیکتر است و از سوگند

 118کند خدا گروه فاسقان را هدایت نمى

فرماید چه پاسخى به شما داده شد آورد پس مىروزى را که خدا پیامبران را گرد مى

 119گویند ما را هیچ دانشى نیست تویى که داناى رازهاى نهانى مى

و بر مادرت به یاد آور آنگاه  هنگامى را که خدا فرمود اى عیسى پسر مریم نعمت مرا بر خود

القدس تایید کردم که در گهواره و در میانسالى با مردم سخن گفتى و آنگاه که تو را به روح

که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم و آنگاه که به اذن من از گل به شکل 

ر مادرزاد و پیس د و کوشاى مىدمیدى و به اذن من پرندهساختى پس در آن مىپرنده مى

آوردى و آنگاه که دادى و آنگاه که مردگان را به اذن من بیرون مىرا به اذن من شفا مى

اسرائیل را هنگامى که براى آنان حجتهاى آشکار آورده بودى از تو باز داشتم پس کسانى بنى

 111از آنان که کافر شده بودند گفتند این جز افسونى آشکار نیست 

ام ایمان آورید گفتند ایمان ه به حواریون وحى کردم که به من و فرستادهو هنگامى را ک

 111آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم 

تواند از آسمان و هنگامى را که حواریون گفتند اى عیسى پسر مریم آیا پروردگارت مى

 112خوانى براى ما فرود آورد گفت اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید 

اى و بر خواهیم از آن بخوریم و دلهاى ما آرامش یابد و بدانیم که به ما راست گفتهىگفتند م

 113آن از گواهان باشیم 

عیسى پسر مریم گفت بار الها پروردگارا از آسمان خوانى بر ما فرو فرست تا عیدى براى اول 

 114دهندگانى اى از جانب تو و ما را روزى ده که تو بهترین روزىو آخر ما باشد و نشانه

خدا فرمود من آن را بر شما فرو خواهم فرستاد و هر کس از شما پس از آن انکار ورزد وى را 

 115عذابى کنم که هیچ یک از جهانیان را عذاب نکرده باشم 

و هنگامى را که خدا فرمود اى عیسى پسر مریم آیا تو به مردم گفتى من و مادرم را همچون 

پرستید گفت منزهى تو مرا نزیبد که چیزى را که حق من نیست دو خدا به جاى خداوند ب

دانى و آنچه دانستى آنچه در نفس من است تو مىبگویم اگر آن را گفته بودم قطعا آن را مى

 116دانم چرا که تو خود داناى رازهاى نهانى در ذات توست من نمى

ر من و پروردگار خود را عبادت جز آنچه مرا بدان فرمان دادى به آنان نگفتم که خدا پروردگا

کنید و تا وقتى در میانشان بودم بر آنان گواه بودم پس چون روح مرا گرفتى تو خود بر آنان 

 117نگهبان بودى و تو بر هر چیز گواهى 
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 118اگر عذابشان کنى آنان بندگان تواند و اگر بر ایشان ببخشایى تو خود توانا و حکیمى 

شان سود بخشد براى آنان باغهایى است که راستگویان را راستىخدا فرمود این روزى است 

که از زیر آن نهرها روان است همیشه در آن جاودانند خدا از آنان خشنود است و آنان از او 

 119خشنودند این است رستگارى بزرگ 

 121فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست از آن خداست و او بر هر چیزى تواناست 
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 انعام -6

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

ستایش خدایى را که آسمانها و زمین را آفرید و تاریکیها و روشنایى را پدید آورد با این همه 

 1کنند اند با پروردگار خود برابر مىکسانى که کفر ورزیده

حتمى نزد اوست با این  اجلت و اوست کسى که شما را از گل آفرید آنگاه مدتى را مقرر داش

 2کنید همه شما تردید مى

آورید داند و آنچه را به دست مىو او در آسمانها و زمین خداست نهان و آشکار شما را مى

 3داند مى

آمد مگر آنکه از آن روى بر هاى پروردگارشان به سویشان نمىاى از نشانهو هیچ نشانه

 4 تافتندمى

که به سویشان آمد تکذیب کردند پس به زودى خبرهاى آنچه را که به آنان حق را هنگامى 

 5گرفتند به آنان خواهد رسید ریشخند مى

اند که پیش از آنان چه بسیار امتها را هالك کردیم در زمین به آنان امکاناتى دادیم آیا ندیده

ن فرو فرستادیم و ایم و آسمان را پى در پى بر آناکه براى شما آن امکانات را فراهم نکرده

رودبارها از زیر آنان روان ساختیم پس ایشان را به گناهانشان هالك کردیم و پس از آنان 

 6نسلهاى دیگرى پدید آوردیم 

کردیم و آنان آن را با دستهاى خود لمس و اگر مکتوبى نوشته بر کاغذ بر تو نازل مى

 7گفتند این جز سحر آشکار نیست کردند قطعا کافران مىمى

آوردیم قطعا کار تمام اى فرود مىاى بر او نازل نشده است و اگر فرشتهو گفتند چرا فرشته

 8یافتند شده بود سپس مهلت نمى

آوردیم و امر را همچنان بر آنان دادیم حتما وى را مردى در مىاى قرار مىو اگر او را فرشته

 9ساختیم مشتبه مى

کردند گریبانگیر رفته شدند پس آنچه را ریشخند مىو پیش از تو پیامبرانى به استهزا گ

 11ریشخندکنندگان ایشان گردید 

 11کنندگان چگونه بوده است بگو در زمین بگردید آنگاه بنگرید که فرجام تکذیب

بگو آنچه در آسمانها و زمین است از آن کیست بگو از آن خداست که رحمت را بر خویشتن 

را در روز قیامت که در آن هیچ شکى نیست گرد خواهد  یقینا شما واجب گردانیده است

 12آورند اند که ایمان نمىآورد خودباختگان کسانى
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 13و آنچه در شب و روز آرام دارد از آن اوست و او شنواى داناست 

بگو آیا غیر از خدا پدیدآورنده آسمانها و زمین سرپرستى برگزینم و اوست که خوراك 

شود بگو من مامورم که نخستین کسى باشم که اسالم آورده مىدهد و خوراك داده نمى

 14است و هرگز از مشرکان مباش 

آن روز کسى که از او  15ترسم بگو اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزى بزرگ مى

 16برگردانده شود قطعا بر او رحمت آورده و این است همان رستگارى آشکار 

رساند کسى جز او برطرف کننده آن نیست و اگر خیرى به تو برساند و اگر خدا به تو زیانى ب

 17پس او بر هر چیزى تواناست 

 18حکیم آگاه  و اوست که بر بندگان خویش چیره است و اوست

بگو گواهى چه کسى از همه برتر است بگو خدا میان من و شما گواه است و این قرآن به من 

دهید کس را برسد هشدار دهم آیا واقعا شما گواهى مىوحى شده تا به وسیله آن شما و هر 

دهم بگو او تنها معبودى یگانه خدا خدایان دیگرى است بگو من گواهى نمى جنبکه در 

 19دهید بیزارم تردید من از آنچه شریک قرار مىاست و بى

ناسد ششناسد او را مىایم همان گونه که پسران خود را مىکسانى که کتاب به آنان داده

 21آورند اند ایمان نمىکسانى که به خود زیان زده

ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تکذیب نموده بى تردید  و کیست

 21شوند ستمکاران رستگار نمى

گوییم اند مىکنیم آنگاه به کسانى که شرك آوردهو روزى را که همه آنان را محشور مى

گویند به خدا آنگاه عذرشان جز این نیست که مى 22پنداشتید شما که مىکجایند شریکان 

 23پروردگارمان سوگند که ما مشرك نبودیم 

 24بافتند از ایشان یاوه شد گویند و آنچه برمىببین چگونه به خود دروغ مى

ا نفهمند و ایم تا آن رها افکندهدهند و ما بر دلهایشان پردهو برخى از آنان به تو گوش فرا مى

آورند تا آنجا که وقتى اى را ببینند به آن ایمان نمىدر گوشهایشان سنگینى و اگر هر معجزه

گویند این چیزى جز کنند کسانى که کفر ورزیدند مىآیند و با تو جدال مىنزد تو مى

 25هاى پیشینیان نیست افسانه

افکنند و ویشتن را به هالکت نمىکنند و جز خدارند و از آن دورى مىو آنان از آن باز مى

گویند کاش دیدى که مىشوند مىو اى کاش هنگامى که بر آتش عرضه مى 26دانند نمى

 27شدیم کردیم و از مؤمنان مىشدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمىبازگردانده مى
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هم بازگردانده داشتند براى آنان آشکار شده است و اگر بلکه آنچه را پیش از این نهان مى

 28گردند و آنان دروغگویند شوند قطعا به آنچه از آن منع شده بودند برمى

 29و گفتند جز زندگى دنیاى ما نیست و برانگیخته نخواهیم شد 

فرماید آیا این حق شوند مىو اگر بنگرى هنگامى را که در برابر پروردگارشان باز داشته مى

ورزیدید این فرماید پس به آنکه کفر مىمى .دگارمانگویند چرا سوگند به پرورنیست مى

 31عذاب را بچشید 

کسانى که لقاى الهى را دروغ انگاشتند قطعا زیان دیدند تا آنگاه که قیامت بناگاه بر آنان 

گویند اى دریغ بر ما بر آنچه در باره آن کوتاهى کردیم و آنان بار سنگین دررسد مى

 31کشند چه بد است بارى که مى کشندگناهانشان را به دوش مى

و زندگى دنیا جز بازى و سرگرمى نیست و قطعا سراى بازپسین براى کسانى که پرهیزگارى 

 32اندیشید کنند بهتر است آیا نمىمى

کند در واقع آنان تو را تکذیب گویند تو را سخت غمگین مىدانیم که آنچه مىبه یقین مى

 33کنند ا را انکار مىکنند ولى ستمکاران آیات خدنمى

و پیش از تو نیز پیامبرانى تکذیب شدند ولى بر آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند شکیبایى 

اى نیست و مسلما اخبار کردند تا یارى ما به آنان رسید و براى کلمات خدا هیچ تغییردهنده

 34پیامبران به تو رسیده است 

قبى در زمین یا نردبانى در آسمان نتوانى مىو اگر اعراض کردن آنان بر تو گران است اگر 

خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد و اگر خدا مى .اى برایشان بیاورىبجویى تا معجزه

 35آورد پس زنهار از نادانان مباش مى

 کنند که گوش شنوا دارند و مردگان را خداوند بر خواهد انگیختتنها کسانى اجابت مى

 36شوند انیده مىسپس به سوى او بازگرد

تردید خدا قادر اى از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است بگو بىو گفتند چرا معجزه

 37دانند اى شگرف فرو فرستد لیکن بیشتر آنان نمىاست که پدیده

کند مگر اى که با دو بال خود پرواز مىاى در زمین نیست و نه هیچ پرندهو هیچ جنبنده

ایم سپس به یى مانند شما هستند ما هیچ چیزى را در کتاب فروگذار نکردههاآنکه آنها گروه

 38سوى پروردگارشان محشور خواهند گردید 

و کسانى که آیات ما را دروغ پنداشتند در تاریکیها کر و اللند هر که را خدا بخواهد 

  39دهد گذارد و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش مىگمراهش مى
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ر شما اگر عذاب خدا شما را دررسد یا رستاخیز شما را دریابد اگر راستگویید کسى بگو به نظ

خوانید و اگر او بخواهد رنج و بال را از شما دور بلکه تنها او را مى 41خوانید غیر از خدا را مى

 41کنید گردانید فراموش مىگرداند و آنچه را شریک مىمى

از تو بودند فرستادیم و آنان را به تنگى معیشت و  و به یقین ما به سوى امتهایى که پیش

 42بیمارى دچار ساختیم تا به زارى و خاکسارى درآیند 

شده و  پس چرا هنگامى که عذاب ما به آنان رسید تضرع نکردند ولى دلهایشان سخت

 43دادند برایشان آراسته است شیطان آنچه را انجام مى

ده بودند فراموش کردند درهاى هر چیزى را بر آنان پس چون آنچه را که بدان پند داده ش

گشودیم تا هنگامى که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند ناگهان آنان را گرفتیم و یکباره 

پس ریشه آن گروهى که ستم کردند برکنده شد و ستایش براى خداوند  44نومید شدند 

 45پروردگار جهانیان است 

وایى شما و دیدگانتان را بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد آیا غیر از بگو به نظر شما اگر خدا شن

کنیم خدا کدام معبودى است که آن را به شما بازپس دهد بنگر چگونه آیات را بیان مى

 46تابند سپس آنان روى برمى

بگو به نظر شما اگر عذاب خدا ناگهان یا آشکارا به شما برسد آیا جز گروه ستمگران هالك 

 47شد خواهد 

فرستیم پس کسانى که ایمان آورند و را جز بشارتگر و هشداردهنده نمىو ما پیامبران 

و کسانى که آیات ما را  48نیکوکارى کنند بیمى بر آنان نیست و اندوهگین نخواهند شد 

 49کردند عذاب به آنان خواهد رسید دروغ انگاشتند به آنکه نافرمانى مى

گویم دانم و به شما نمىهاى خدا نزد من است و غیب نیز نمىگویم گنجینهبگو به شما نمى

کنم بگو آیا نابینا و بینا شود پیروى نمىام جز آنچه را که به سوى من وحى مىکه من فرشته

  51کنید یکسان است آیا تفکر نمى

 و به وسیله این کسانى را که بیم دارند که به سوى پروردگارشان محشور شوند هشدار ده که

 51غیر او براى آنها یار و شفیعى نیست باشد که پروا کنند 

خوانند در حالى که خشنودى او را و کسانى را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان مى

خواهند مران از حساب آنان چیزى بر عهده تو نیست و از حساب تو چیزى بر عهده آنان مى

  52باشى  نیست تا ایشان را برانى و از ستمکاران
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و بدین گونه ما برخى از آنان را به برخى دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینانند که از میان ما 

 53خدا بر ایشان منت نهاده است آیا خدا به سپاسگزاران داناتر نیست 

و چون کسانى که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند بگو درود بر شما پروردگارتان رحمت را 

قرر کرده که هر کس از شما به نادانى کار بدى کند و آنگاه به توبه و صالح آید پس بر خود م

کنیم تا راه و رسم و این گونه آیات را به روشنى بیان مى 54وى آمرزنده مهربان است 

 55 گناهکاران روشن شود

هاى خوانید بپرستم بگو من از هوسام که کسانى را که شما غیر از خدا مىبگو من نهى شده

 56یافتگان نباشم کنم و گر نه گمراه شوم و از راهشما پیروى نمى

آنچه را به شتاب . شما آن را دروغ پنداشتید بگو من از جانب پروردگارم دلیل آشکارى دارم و

کند و او خدا نیست که حق را بیان مى خواستار آنید در اختیار من نیست فرمان جز به دست

 57بهترین داوران است 

گو اگر آنچه را با شتاب خواستار آنید نزد من بود قطعا میان من و شما کار به انجام رسیده ب

 58بود و خدا به ستمکاران داناتر است 

داند و داند و آنچه در خشکى و دریاست مىو کلیدهاى غیب تنها نزد اوست جز او آن را نمى

ى در تاریکیهاى زمین و هیچ تر و اداند و هیچ دانهافتد مگر آن را مىهیچ برگى فرو نمى

 59خشکى نیست مگر اینکه در کتابى روشن است 

داند اید مىگیرد و آنچه را در روز به دست آوردهو اوست کسى که شبانگاه روح شما را مى

شما به سوى  ازگشتبکند تا هنگامى معین به سر آید آنگاه سپس شما را در آن بیدار مى

 61اید آگاه خواهد کرد دادهنچه انجام مىسپس شما را به آ اوست

فرستد تا هنگامى که یکى از شما و اوست که بر بندگانش قاهر است و نگهبانانى بر شما مى

 61کنند را مرگ فرا رسد فرشتگان ما جانش بستانند در حالى که کوتاهى نمى

ورى از آن اوست و آنگاه به سوى خداوند موالى بحقشان برگردانیده شوند آگاه باشید که دا

 62او سریعترین حسابرسان است 

رهاند در حالى که او را به زارى و در بگو چه کسى شما را از تاریکیهاى خشکى و دریا مى

بگو خداست  63خوانید که اگر ما را از این برهاند البته از سپاسگزاران خواهیم بود نهان مى

بگو او تواناست که از  64ورزید شما شرك مى رهاند بازکه شما را از آن و از هر اندوهى مى

باالى سرتان یا از زیر پاهایتان عذابى بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به هم اندازد و 
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کنیم باشد که عذاب بعضى از شما را به بعضى بچشاند بنگر چگونه آیات را گوناگون بیان مى

 65آنان بفهمند 

 66حالى که آن بر حق است بگو من بر شما نگهبان نیستم و قوم تو آن را دروغ شمردند در 

 67براى هر خبرى هنگام است و به زودى خواهید دانست 

روند از ایشان روى برتاب تا در سخنى غیر از آن و چون ببینى کسانى در آیات ما فرو مى

 68درآیند و اگر شیطان تو را به فراموشى انداخت پس از توجه با قوم ستمکار منشین 

ر عهده کسانى که پروا دارند نیست لیکن تذکر دادن است باشد که بو چیزى از حساب آنان 

 69پرهیز کنند 

و کسانى را که دین خود را به بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى دنیا آنان را فریفته است رها 

که  کن و به وسیله این اندرز ده مبادا کسى به آنچه کسب کرده به هالکت افتد در حالى

اى دهد از او پذیرفته براى او در برابر خدا یارى و شفاعتگرى نباشد و اگر هر گونه فدیه

ورزیدند شرابى اند و به آنکه کفر مىاند به هالکت افتادهنگردد اینانند که به آنچه کسب کرده

 71از آب جوشان و عذابى پر درد خواهند داشت 

رساند و نه زیانى و آیا پس از نه سودى به ما مىبگو آیا به جاى خدا چیزى را بخوانیم که 

اینکه خدا ما را هدایت کرده از عقیده خود بازگردیم مانند کسى که شیطانها او را در بیابان 

خوانند اند و حیران است براى او یارانى است که وى را به سوى هدایت مىاز راه به در برده

ایم که تسلیم پروردگار ایت است و دستور یافتهخداست که هد که به سوى ما بیا بگو هدایت

 71جهانیان باشیم 

 72و اینکه نماز برپا دارید و از او بترسید و هم اوست که نزد وى محشور خواهید گردید 

درنگ گوید باش بىو او کسى است که آسمانها و زمین را به حق آفرید و هر گاه که مى

صور دمیده شود فرمانروایى از آن اوست  موجود شود سخنش راست است و روزى که در

 73حکیم آگاه  داننده غیب و شهود است و اوست

گیرى من همانا تو و قوم و هنگامى را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت آیا بتان را خدایان مى

و این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم  74بینم تو را در گمراهى آشکارى مى

اى دید پس چون شب بر او پرده افکند ستاره 75کنندگان باشد تا از جمله یقین نمایاندیم

کنندگان را دوست ندارم گفت این پروردگار من است و آنگاه چون غروب کرد گفت غروب

و چون ماه را در حال طلوع دید گفت این پروردگار من است آنگاه چون ناپدید شد گفت  76

پس چون خورشید را  77ده بود قطعا از گروه گمراهان بودم اگر پروردگارم مرا هدایت نکر
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برآمده دید گفت این پروردگار من است این بزرگتر است و هنگامى که افول کرد گفت اى 

من از روى اخالص پاکدالنه روى خود را به  78سازید بیزارم قوم من من از آنچه شریک مى

 79ورده است و من از مشرکان نیستم سوى کسى گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آ

کنید و حال آنکه او و قومش با او به ستیزه پرداختند گفت آیا با من در باره خدا محاجه مى

سازید بیمى ندارم مگر آنکه پروردگارم مرا راهنمایى کرده است و من از آنچه شریک او مى

 81شوید آیا متذکر نمىچیزى بخواهد علم پروردگارم به هر چیزى احاطه یافته است پس 

گردانید بترسم با آنکه شما خود از اینکه چیزى را شریک خدا و چگونه از آنچه شریک مى

دانید کدام هراسید پس اگر مىاید که دلیلى درباره آن بر شما نازل نکرده است نمىساخته

 81یک از دو دسته به ایمنى سزاوارتر است 

اند آنان راست ایمنى و ایشان را به شرك نیالوده کسانى که ایمان آورده و ایمان خود

 82یافتگانند راه

و آن حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم درجات هر کس را که بخواهیم فرا 

 83بریم زیرا پروردگار تو حکیم داناست مى

از پیش راه و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را به راه راست درآوردیم و نوح را 

نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون را و این گونه 

 84دهیم نیکوکاران را پاداش مى

 85و زکریا و یحیى و عیسى و الیاس را که همه از شایستگان بودند 

 86و اسماعیل و یسع و یونس و لوط که جملگى را بر جهانیان برترى دادیم 

و آنان را برگزیدیم و به راه راست راهنمایى و فرزندان و برادرانشان برخى را  و از پدران

کند و اگر خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد بدان هدایت مى این هدایت 87کردیم 

آنان کسانى  88رفت دادند از دستشان مىآنان شرك ورزیده بودند قطعا آن چه انجام مى

گمان گروهى نبوت بدیشان دادیم و اگر اینان بدان کفر ورزند بى بودند که کتاب و داورى و

 89را بر آن گماریم که بدان کافر نباشند 

اینان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا کن بگو من از 

 91طلبم این جز تذکرى براى جهانیان نیست شما هیچ مزدى بر این نمى

د خدا چیزى بر بشرى نازل نکرده بزرگى خدا را چنانکه باید نشناختند بگو و آنگاه که گفتن

چه کسى آن کتابى را که موسى آورده است نازل کرده براى مردم روشنایى و رهنمود است 

کنید در صورتى که هان مىآورید از آن آشکار و بسیارى را پنآن را به صورت طومارها درمى
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نه پدرانتان به شما آموخته شد بگو خدا آنگاه بگذار تا در  دانستید وچیزى که نه شما مى

 91ژرفاى خود به بازى شوند 

کتابى است که ما آن را فرو فرستادیم کتابهایى را که پیش از آن آمده تصدیق و این خجسته

القرى و کسانى را که پیرامون آنند هشدار دهى و کسانى که به آخرت کند و براى اینکه اممى

 92کنند آورند و آنان بر نمازهاى خود مراقبت مىآورند به آن ایمان مىمىایمان 

گوید به من وحى شده در بندد یا مىستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ مى و کیست

گوید به زودى نظیر آنچه را خدا حالى که چیزى به او وحى نشده باشد و آن کس که مى

دیدى که فرشتگان ستمکاران را در گردابهاى مرگ مىکنم و کاش نازل کرده است نازل مى

جانهایتان را بیرون دهید امروز به آنچه بناحق بر خدا دروغ  ،اند دستهایشان را گشوده

 93یابید کردید به عذاب خوارکننده کیفر مىبستید و در برابر آیات او تکبر مىمى

اید و آنچه را به شما عطا ى ما آمدهو همان گونه که شما را نخستین بار آفریدیم تنها به سو

پنداشتید با شما اید و شفیعانى را که در خودتان شریکان مىسر خود نهاده کرده بودیم پشت

شما رفته  پنداشتید از دستبینیم به یقین پیوند میان شما بریده شده و آنچه را که مىنمى

آورد و مرده را از زنده بیرون مىخدا شکافنده دانه و هسته است زنده را از مرده  94است 

شکافنده صبح است و شب را براى  95شوید خداى شما پس چگونه منحرف مى ستاچنین 

 96گیرى آن تواناى داناست آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده این اندازه

یهاى خشکى و و اوست کسى که ستارگان را براى شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریک

 97ایم دانند به روشنى بیان کردهدریا راه یابید به یقین ما دالیل را براى گروهى که مى

تردید بى، و او همان کسى است که شما را از یک تن پدید آورد پس قرارگاه و محل امانتى 

  98ایم فهمند به روشنى بیان کردهما آیات را براى مردمى که مى

آسمان آبى فرود آورد پس به وسیله آن از هر گونه گیاه برآوردیم و از و اوست کسى که از 

 رختدآوریم و از شکوفه هاى متراکمى برمىآن جوانه سبزى خارج ساختیم که از آن دانه

هایى است نزدیک به هم و باغهایى از انگور و زیتون و انار همانند و غیر همانند خرما خوشه

ثمر دهد و به رسیدنش بنگرید قطعا در اینها براى مردمى که  خارج نمودیم به میوه آن چون

 99هاست آورند نشانهایمان مى

و براى خدا شریکانى از جن قرار دادند با اینکه خدا آنها را خلق کرده است و براى او بى هیچ 

  111کنند دانشى پسران و دخترانى تراشیدند او پاك و برتر است از آنچه وصف مى
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آسمانها و زمین است چگونه او را فرزندى باشد در صورتى که براى او همسرى  پدیدآورنده

 111نبوده و هر چیزى را آفریده و اوست که به هر چیزى داناست 

خدا پروردگار شما هیچ معبودى جز او نیست آفریننده هر چیزى است پس او را  این است

یابند و اوست که دیدگان را درنمىچشمها او را 112بپرستید و او بر هر چیزى نگهبان است 

  113یابد و او لطیف آگاه است درمى

به راستى رهنمودهایى از جانب پروردگارتان براى شما آمده است پس هر که به دیده 

بصیرت بنگرد به سود خود او و هر کس از سر بصیرت ننگرد به زیان خود اوست و من بر 

 114شما نگهبان نیستم 

اى و تا اینکه آن را کنیم تا مبادا بگویند تو درس خواندها گوناگون بیان مىو این گونه آیات ر

 115دانند روشن سازیم براى گروهى که مى

از آنچه از پروردگارت به تو وحى شده پیروى کن هیچ معبودى جز او نیست و از مشرکان 

 116روى بگردان 

ایم و تو وکیل ایشان نگهبان نکرده آوردند و ما تو را برخواست آنان شرك نمىو اگر خدا مى

 117آنان نیستى 

خوانند دشنام مدهید که آنان از روى دشمنى به نادانى خدا را و آنهایى را که جز خدا مى

دشنام خواهند داد این گونه براى هر امتى کردارشان را آراستیم آنگاه بازگشت آنان به سوى 

 118دادند آگاه خواهد ساخت انجام مىپروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آنچه 

اى براى آنان بیاید حتما ترین سوگندهایشان به خدا سوگند خوردند که اگر معجزهو با سخت

دانید که اگر بیاید باز گروند بگو معجزات تنها در اختیار خداست و شما چه مىبدان مى

 119آورند ایمان نمى

انکه نخستین بار به آن ایمان نیاوردند و آنان را رها گردانیم چنو دلها و دیدگانشان را برمى

  111تا در طغیانشان سرگردان بمانند کنیم مى

آمدند و هر فرستادیم و اگر مردگان با آنان به سخن مىو اگر ما فرشتگان را به سوى آنان مى

که خدا آوردند جز اینآوردیم باز هم ایمان نمىچیزى را دسته دسته در برابر آنان گرد مى

 111کنند بخواهد ولى بیشترشان نادانى مى

و بدین گونه براى هر پیامبرى دشمنى از شیطانهاى انس و جن برگماشتیم بعضى از آنها به 

خواست چنین کنند و اگر پروردگار تو مىبعضى براى فریب سخنان آراسته القا مى

و تا دلهاى کسانى که به آخرت  112سازند واگذار کردند پس آنان را با آنچه به دروغ مىنمى
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آورند به آن بگراید و آن را بپسندد و تا اینکه آنچه را باید به دست بیاورند به ایمان نمى

پس آیا داورى جز خدا جویم با اینکه اوست که این کتاب را به تفصیل به  113دست آورند 

د که آن از جانب داننایم مىسوى شما نازل کرده است و کسانى که کتاب بدیشان داده

 114پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است پس تو از تردیدکنندگان مباش 

اى براى کلمات و سخن پروردگارت به راستى و داد سرانجام گرفته است و هیچ تغییردهنده

 115او نیست و او شنواى داناست 

کنند آنان خدا گمراه مى باشند پیروى کنى تو را از راهو اگر از بیشتر کسانى که در زمین مى

 116پردازند کنند و جز به حدس و تخمین نمىجز از گمان پیروى نمى

یافتگان داناتر شود داناتر است و او به راهبارى پروردگار تو به کسى که از راه او منحرف مى

  117است 

و شما را  118پس اگر به آیات او ایمان دارید از آنچه نام خدا بر آن برده شده است بخورید 

خورید با اینکه آنچه را بر شما چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمى

اید براى شما به تفصیل بیان نموده است و به راستى حرام کرده جز آنچه بدان ناچار شده

اناتر کنند آرى پروردگار تو به تجاوزکاران دبسیارى از روى نادانى با هوسهاى خود گمراه مى

 119است 

شوند به زودى در برابر و گناه آشکار و پنهان را رها کنید زیرا کسانى که مرتکب گناه مى

 121آوردند کیفر خواهند یافت آنچه به دست مى

 قیقتحو از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخورید چرا که آن قطعا نافرمانى است و در 

کنند تا با شما ستیزه نمایند و اگر اطاعتشان کنید قطعا شیطانها به دوستان خود وسوسه مى

 121شما هم مشرکید 

اش گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو آن در آیا کسى که مرده بود و زنده

آمدنى میان مردم راه برود چون کسى است که گویى گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون

و بدین گونه در  122دادند زینت داده شده است فران آنچه انجام مىنیست این گونه براى کا

گماریم تا در آن به نیرنگ پردازند و آنان جز به خودشان هر شهرى گناهکاران بزرگش را مى

گویند هرگز ایمان و چون آیتى برایشان بیاید مى 123کنند زنند و درك نمىنیرنگ نمى

فرستادگان خدا داده شده است به ما داده شود خدا بهتر آوریم تا اینکه نظیر آنچه به نمى

داند رسالتش را کجا قرار دهد به زودى کسانى را که مرتکب گناه شدند به آنکه نیرنگ مى

 124خواهد رسید  اى سختکردند در پیشگاه خدا خوارى و شکنجهمى
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ید و هر که را گشاپس کسى را که خدا بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسالم مى

گرداند چنانکه گویى به زحمت در آسمان باال بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ مى

 125دهد آورند قرار مىرود این گونه خدا پلیدى را بر کسانى که ایمان نمىمى

گیرند به روشنى بیان و راه راست پروردگارت همین است ما آیات را براى گروهى که پند مى

دادند او براى آنان نزد پروردگارشان سراى عافیت است و به آنچه انجام مى 126ایم نموده

 127یارشان خواهد بود 

آورد اى گروه جنیان از آدمیان فراوان یافتید و هواخواهان و روزى را که همه آنان را گرد مى

انى که ه پایگویند پروردگارا برخى از ما از برخى دیگر بهره بردارى کرد و بآنها از انسان مى

اهید بود فرماید جایگاه شما آتش است در آن ماندگار خومى. براى ما معین کردى رسیدیم

 128آرى پروردگار تو حکیم داناست  .مگر آنچه را خدا بخواهد

آوردند سرپرست برخى دیگر و این گونه برخى از ستمکاران را به آنچه به دست مى

 129گردانیم مى

از میان شما فرستادگانى براى شما نیامدند که آیات مرا بر شما  اى گروه جن و انس آیا

بخوانند و از دیدار این روزتان به شما هشدار دهند گفتند ما به زیان خود گواهى دهیم و 

 131اند زندگى دنیا فریبشان داد و بر ضد خود گواهى دادند که آنان کافر بوده

هرها را به ستم نابوده نکرده در حالى که این بدان سبب است که پروردگار تو هیچ گاه ش

 131مردم آن غافل باشند 

کنند غافل اند مراتبى خواهد بود و پروردگارت از آنچه مىو براى هر یک از آنچه انجام داده

 132نیست 

برد و پس از شما هر که را نیاز و رحمتگر است اگر بخواهد شما را مىو پروردگار تو بى

 133ند همچنانکه شما را از نسل گروهى دیگر پدید آورده است کبخواهد جانشین مى

 134کنندگان نیستید شود آمدنى است و شما درماندهقطعا آنچه به شما وعده داده مى

دهم به زودى خواهید بگو اى قوم من هر چه مقدور شما هست انجام دهید من انجام مى

 135شوند رستگار نمىدانست که فرجام آن سراى از آن کیست آرى ستمکاران 

سهمى گذاشتند و به پندار خودشان  و براى خدا از آنچه از کشت و دامها که آفریده است

 رسید وگفتند این ویژه خداست و این ویژه بتان ما پس آنچه خاص بتانشان بود به خدا نمى

 136کنند رسید چه بد داورى مىآنچه خاص خدا بود به بتانشان مى
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ى بسیارى از مشرکان بتانشان کشتن فرزندانشان را آراستند تا هالکشان کنند و این گونه برا

کردند پس ایشان را با خواست چنین نمىو دینشان را بر آنان مشتبه سازند و اگر خدا مى

 137سازند رها کن آنچه به دروغ مى

اهیم نباید و به زعم خودشان گفتند اینها دامها و کشتزار ممنوع است که جز کسى که ما بخو

از آن بخورد و دامهایى است که پشت آنها حرام شده است و دامهایى که نام خدا را بر آن 

 138دهد بستند جزا مىبه زودى آنان را به خاطر آنچه افترا مى ..بردند به صرف افترا بر نمى

شده و گفتند آنچه در شکم این دامهاست اختصاص به مردان ما دارد و بر همسران ما حرام 

است و اگر مرده باشد همه آنان در آن شریکند به زودى توصیف آنان را سزا خواهد داد زیرا 

 139او حکیم داناست 

اند و آنچه را خدا روزیشان کرده خردى و نادانى فرزندان خود را کشتهکسانى که از روى بى

ى گمراه شده و هدایت اند سخت زیان کردند آنان به راستبود از راه افترا به خدا حرام شمرده

 141اند نیافته

هاى و اوست کسى که باغهایى با داربست و بدون داربست و خرمابن و کشتزار با میوه

گوناگون آن و زیتون و انار شبیه به یکدیگر و غیر شبیه پدید آورد از میوه آن چون ثمر داد 

نید که او اسرافکاران را روى مکبردارى از آن بدهید و زیادهبخورید و حق آن را روز بهره

 141دوست ندارد 

از آنچه خدا روزیتان کرده است  ،دهنده راکش و حیوانات کرك و پشمو از دامها حیوانات بار

 142بخورید و از پى گامهاى شیطان مروید که او براى شما دشمنى آشکار است 

یا ماده را یا آنچه را که هشت فرد از گوسفند دو تا و از بز دو تا بگو آیا نرها را حرام کرده 

 143گویید از روى علم به من خبر دهید رحم آن دو ماده در بر گرفته است اگر راست مى

ها را یا آنچه را که رحم آن دو ماده و از شتر دو و از گاو دو بگو آیا نرها را حرام کرده یا ماده

 ر بودید پس کیستدر بر گرفته است آیا وقتى خداوند شما را به این سفارش کرد حاض

ستمکارتر از آنکس که بر خدا دروغ بندد تا از روى نادانى مردم را گمراه کند آرى خدا گروه 

 144کند ستمکاران را راهنمایى نمى

یابم خورد هیچ حرامى نمىاى که آن را مىبگو در آنچه به من وحى شده است بر خورنده

اشد که اینها همه پلیدند یا از روى نافرمانى خوك ب مگر آنکه مردار یا خون ریخته یا گوشت

خواهى ناچار گردد نام غیر خدا بر آن برده شده باشد پس کسى که بدون سرکشى و زیاده

 145قطعا پروردگار تو آمرزنده مهربان است 
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دارى را حرام کردیم و از گاو و گوسفند پیه آن دو را بر آنان حرام و بر یهودیان هر چنگال

یا آنچه با استخوان درآمیخته  هاستهایى که بر پشت آن دو یا بر رودهستثناى پیهکردیم به ا

 146کردنشان به آنان کیفر دادیم و ما البته راستگوییم است این را به سزاى ستم

پس اگر تو را تکذیب کردند بگو پروردگار شما داراى رحمتى گسترده است و عذاب او از 

 147اهد شد گروه مجرمان بازگردانده نخو

خواست نه ما و نه پدرانمان کسانى که شرك آوردند به زودى خواهند گفت اگر خدا مى

کردیم کسانى هم که پیش از آنان بودند همین آوردیم و چیزى را تحریم نمىشرك نمى

گونه تکذیب کردند تا عقوبت ما را چشیدند بگو آیا نزد شما دانشى هست که آن را براى ما 

بگو برهان رسا 148 گوییدکنید و جز دروغ نمىشما جز از گمان پیروى نمىآشکار کنید 

 149کرد خواست قطعا همه شما را هدایت مىویژه خداست و اگر مى

دهند به اینکه خدا اینها را حرام کرده بیاورید پس اگر هم بگو گواهان خود را که گواهى مى

نى را که آیات ما را تکذیب کردند و شهادت دادند تو با آنان شهادت مده و هوسهاى کسا

 151دهند پیروى مکن آورند و با پروردگارشان همتا قرار مىکسانى که به آخرت ایمان نمى

بگو بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده براى شما بخوانم چیزى را با او شریک 

از بیم تنگدستى مکشید ما شما و  قرار مدهید و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود را

رسانیم و به کارهاى زشت چه علنى آن و چه پوشیده نزدیک مشوید و آنان را روزى مى

شما را به آن سفارش کرده دانیده جز بحق مکشید اینهاست که فسى را که خدا حرام گرن

د خود و به مال یتیم جز به نحوى نزدیک مشوید تا به حد رش 151است باشد که بیندیشد 

برسد و پیمانه و ترازو را به عدالت تمام بپیمایید هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف 

کنیم و چون سخن گویید دادگرى کنید هر چند خویشاوند باشد و به پیمان خدا وفا نمى

 152کنید اینهاست که شما را به آن سفارش کرده است باشد که پند گیرید 

ها که شما را از راه وى پراکنده آن پیروى کنید و از راه و این است راه راست من پس از

سازد پیروى مکنید اینهاست که شما را به آن سفارش کرده است باشد که به تقوا گرایید مى

153 

آنگاه به موسى کتاب دادیم براى اینکه بر کسى که نیکى کرده است تمام کنیم و براى اینکه 

رحمتى باشد امید که به لقاى پروردگارشان ایمان  هر چیزى را بیان نماییم و هدایت و

و این خجسته کتابى است که ما آن را نازل کردیم پس از آن پیروى کنید و  154بیاورند 

تا نگویید کتاب تنها بر دو طایفه  155پرهیزگارى نمایید باشد که مورد رحمت قرار گیرید 
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یا نگویید اگر کتاب بر ما نازل 156یم خبر بودپیش از ما نازل شده و ما از آموختن آنان بى

تر بودیم اینک حجتى از جانب پروردگارتان براى شما آمده یافته شد قطعا از آنان هدایتمى

ستمکارتر از آن کس که آیات خدا را دروغ پندارد و از  و رهنمود و رحمتى است پس کیست

ردانند به سبب اعراضشان به گآنها روى گرداند به زودى کسانى را که از آیات ما روى مى

 157عذابى سخت مجازات خواهیم کرد 

اى از آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند یا پروردگارت بیاید یا پاره

ید کسى که قبال آهاى پروردگارت اى از نشانهروزى که پاره .هاى پروردگارت بیایدنشانه

بخشد آوردن خود به دست نیاورده ایمان آوردنش سود نمىایمان نیاورده یا خیرى در ایمان 

 158بگو منتظر باشید که ما منتظریم 

کسانى که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند تو هیچ گونه مسؤول ایشان 

 159دادند آگاهشان خواهد کرد نیستى کارشان فقط با خداست آنگاه به آنچه انجام مى

ورد ده برابر آن خواهد داشت و هر کس کار بدى بیاورد جز مانند آن هر کس کار نیکى بیا

 161جزا نیابد و بر آنان ستم نرود 

گراى و بگو آرى پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است دینى پایدار آیین ابراهیم حق

خدا بگو در حقیقت نماز من و عبادات من و زندگى و مرگ من براى  161او از مشرکان نبود 

ام و من نخستین او را شریکى نیست و بر این دستور یافته 162 پروردگار جهانیان است 

  163مسلمانم 

بگو آیا جز خدا پروردگارى بجویم با اینکه او پروردگار هر چیزى است و هیچ کس جز بر 

به شما  ازگشتبدارد آنگاه دهد و هیچ باربردارى بار دیگرى را برنمىزیان خود انجام نمى

کردید آگاه خواهد کرد اختالف مىسوى پروردگارتان خواهد بود پس ما را به آنچه در آن 

164  

و اوست کسى که شما را در زمین جانشین قرار داد و بعضى از شما را بر برخى دیگر به 

درجاتى برترى داد تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید آرى پروردگار تو زودکیفر 

 165او بس آمرزنده مهربان است است و 
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 اعرا ف -7

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1الف الم میم صاد 

کتابى است که به سوى تو فرو فرستاده شده است پس نباید در سینه تو از ناحیه آن تنگى 

 2باشد تا به وسیله آن هشدار دهى و براى مؤمنان پندى باشد 

سوى شما فرو فرستاده شده است پیروى کنید و جز او از آنچه را از جانب پروردگارتان به 

 3گیرید معبودان پیروى مکنید چه اندك پند مى

و چه بسیار شهرها که آن را به هالکت رسانیدیم و در حالى که به خواب شبانگاهى رفته یا 

جز و هنگامى که عذاب ما بر آنان آمد سخنشان  4نیمروز غنوده بودند عذاب ما به آنها رسید 

 5این نبود که گفتند راستى که ما ستمکار بودیم 

اند خواهیم پرسید و قطعا از فرستادگان پس قطعا از کسانى که به سوى آنان فرستاده شده

و در آن  7ایم و از روى دانش به آنان گزارش خواهیم داد و ما غایب نبوده 6خواهیم پرسید 

و هر  8باشد آنان خود رستگارانند  روز سنجش درست است پس هر کس میزانهاى او گران

اند چرا که به آیات ما ستم کس میزانهاى او سبک باشد پس آنانند که به خود زیان زده

 9اند کرده

و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و براى شما در آن وسایل معیشت نهادیم چه کم 

 11کنید سپاسگزارى مى

ه صورتگرى شما پرداختیم آنگاه به فرشتگان گفتیم شما را خلق کردیم سپس بو در حقیقت

  11کنندگان نبود براى آدم سجده کنید پس سجده کردند جز ابلیس که از سجده

فرمود چون تو را به سجده امر کردم چه چیز تو را باز داشت از اینکه سجده کنى گفت من 

از آن فرو شو تو را نرسد که  فرمود 12از او بهترم مرا از آتشى آفریدى و او را از گل آفریدى 

 13در آن تکبر نمایى پس بیرون شو که تو از خوارشدگانى 

 14گفت مرا تا روزى که برانگیخته خواهند شد مهلت ده 

 15یافتگانى  فرمود تو از مهلت

گفت پس به سبب آنکه مرا به بیراهه افکندى من هم براى آنان حتما بر سر راه راست تو 

 16خواهم نشست 

تازم و سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها مى اه از پیش رو و از پشتآنگ

 17بیشترشان را شکرگزار نخواهى یافت 
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فرمود نکوهیده و رانده از آن بیرون شو که قطعا هر که از آنان از تو پیروى کند جهنم را از 

 18همه شما پر خواهم کرد 

سکونت گیر و از هر جا که خواهید بخورید و به این خویش در آن باغ  و اى آدم تو با جفت

 19درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد 

پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آنچه را از عورتهایشان برایشان پوشیده مانده بود براى 

 آنان نمایان گرداند و گفت پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد جز آنکه دو فرشته

 21 گردید یا از جاودانان شوید

 21و براى آن دو سوگند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان شما هستم 

پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید پس چون آن دو از آن درخت چشیدند 

هایشان بر آنان آشکار شد و به چسبانیدن برگ بهشت بر خود آغاز کردند و برهنگى

نگ بر زد مگر شما را از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که پروردگارشان بر آن دو با

گفتند پروردگارا ما بر خویشتن ستم  22شیطان براى شما دشمنى آشکار است  در حقیقت

 23کردیم و اگر بر ما نبخشایى و به ما رحم نکنى مسلما از زیانکاران خواهیم بود 

د و براى شما در زمین تا هنگامى قرارگاه یافرمود فرود آیید که بعضى از شما دشمن بعضى 

میرید و از آن برانگیخته کنید و در آن مىفرمود در آن زندگى مى 24و برخوردارى است 

 25خواهید شد 

اى فرزندان آدم در حقیقت ما براى شما لباسى فرو فرستادیم که عورتهاى شما را پوشیده 

داست باشد که متذکر خهاى ین از نشانهدارد و زینتى است و بهترین جامه تقوا است امى

 26شوند 

اى فرزندان آدم زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت 

بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند تا عورتهایشان را بر آنان نمایان کند در حقیقت او و 

بینند ما شیاطین را دوستان کسانى قرار بینید مىىاش شما را از آنجا که آنها را نمقبیله

گویند پدران خود را بر آن یافتیم و و چون کار زشتى کنند مى 27آورند دادیم که ایمان نمى

دهد آیا چیزى را که خدا ما را بدان فرمان داده است بگو قطعا خدا به کار زشت فرمان نمى

 28دهید دانید به خدا نسبت مىنمى

ردگارم به دادگرى فرمان داده است و در هر مسجدى روى خود را مستقیم کنید و بگو پرو

اید وى را بخوانید همان گونه که شما را در حالى که دین خود را براى او خالص گردانیده

 29گردید پدید آورد برمى
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ه شده است زیرا آنان شیاطین را ب گروهى را هدایت نموده و گروهى گمراهى بر آنان ثابت

 31یافتگانند پندارند که راهاند و مىجاى خدا دوستان گرفته

روى مکنید زیاده اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشامید و

 31دارد که او اسرافکاران را دوست نمى

حرام بگو زیورهایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده و روزیهاى پاکیزه را چه کسى 

اند و روز قیامت خاص گردانیده بگو این در زندگى دنیا براى کسانى است که ایمان آورده

 32کنیم دانند به روشنى بیان مىباشد این گونه آیات را براى گروهى که مىآنان مى

بگو پروردگار من فقط زشتکاریها را چه آشکارش و چه پنهان و گناه و ستم ناحق را حرام 

و اینکه چیزى را شریک خدا سازید که دلیلى بر آن نازل نکرده و اینکه چیزى  گردانیده است

و براى هر امتى اجلى است پس چون اجلشان فرا  33دانید به خدا نسبت دهید را که نمى

 34رسد نه ساعتى آن را پس اندازند و نه پیش 

بر شما بخوانند پس  اى فرزندان آدم چون پیامبرانى از خودتان براى شما بیایند و آیات مرا

هر کس به پرهیزگارى و صالح گراید نه بیمى بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین مى شوند 

و کسانى که آیات ما را دروغ انگاشتند و از آنها تکبر ورزیدند آنان همدم آتشند در آن  35

 36جاودانند 

تکذیب کند اینان ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا آیات او را  پس کیست

کسانى هستند که نصیبشان از آنچه مقرر شده به ایشان خواهد رسید تا آنگاه که فرشتگان 

خواندید کجاست گویند آنچه غیر از خدا مىما به سراغشان بیایند که جانشان بستانند مى

 37دهند که آنان کافر بودند گویند از ما ناپدید شدند و علیه خود گواهى مىمى

د داخل آتش شوید هر بار انماید در میان امتهایى از جن و انس که پیش از شما بودهفرمى

درآید همکیشان خود را لعنت کند تا وقتى که همگى در آن به هم پیوندند که امتى 

گویند پروردگارا اینان ما را گمراه کردند پس دو برابر پیروانشان در باره پیشوایانشان مى

 38دانید فرماید براى هر کدام دو چندان است ولى شما نمىمى عذاب آتش به آنان بده

گویند شما را بر ما امتیازى نیست پس به سزاى آنچه به و پیشوایانشان به پیروانشان مى

در حقیقت کسانى که آیات ما را دروغ شمردند و از  39آوردید عذاب را بچشید دست مى

آیند مگر آنکه گشایند و در بهشت درنمىنمى آنها تکبر ورزیدند درهاى آسمان را برایشان

براى آنان از  41دهیم شتر در سوراخ سوزن داخل شود و بدینسان بزهکاران را کیفر مى

 41دهیم جهنم بسترى و از باالیشان پوششهاست و این گونه بیدادگران را سزا مى
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به قدر توانش تکلیف  هیچ کسى را جز -اند و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 42در آن جاودانند آنان همدم بهشتند  - کنیمنمى

گویند شان نهرها جارى است و مىزداییم از زیرهایشان مىاز سینهاى را و هر گونه کینه

کرد ما خود هدایت ستایش خدایى را که ما را بدین هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبرى نمى

شود که دگان پروردگار ما حق را آوردند و به آنان ندا داده مىیافتیم در حقیقت فرستانمى

 43اید دادید میراث یافتهاین همان بهشتى است که آن را به آنچه انجام مى

 رستددهند که ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود و بهشتیان دوزخیان را آواز مى

گویند آرى پس یافتید مى رده بود راست و درستیافتیم آیا شما آنچه را پروردگارتان وعده ک

 44خدا بر ستمکاران باد  دهد که لعنتاى میان آنان آواز درمىآوازدهنده

 45خواهند و آنها آخرت را منکرند دارند و آن را کج مىهمانان که از راه خدا باز مى

شناسند یمایشان مىو میان آن دو حایلى است و بر اعراف مردانى هستند که هر یک را از س

 46دهند که سالم بر شما و بهشتیان را که هنوز وارد آن نشده و امید دارند آواز مى

گویند پروردگارا ما را در زمره گروه و چون چشمانشان به سوى دوزخیان گردانیده شود مى

 47ستمکاران قرار مده 

 گویند جمعیتا مى دهند مىشناسند ندو اهل ا عراف مردانى را که آنان را از سیمایشان مى

  48کردید به حال شما سودى نداشت شما و آن گردنکشى که مى

کردید که خدا آنان را به رحمتى نخواهد آیا اینان همان کسان نبودند که سوگند یاد مى

 49شوید رسانید به بهشت درآیید نه بیمى بر شماست و نه اندوهگین مى

ند که از آن آب یا از آنچه خدا روزى شما کرده بر ما فرو دهو دوزخیان بهشتیان را آواز مى

 51گویند خدا آنها را بر کافران حرام کرده است ریزید مى

همانان که دین خود را سرگرمى و بازى پنداشتند و زندگى دنیا مغرورشان کرد پس همان 

ند ما امروز آنان را از کردگونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند و آیات ما را انکار مى

و در حقیقت ما براى آنان کتابى آوردیم که آن را از روى دانش روشن و  51بریم یاد مى

 52آورند هدایت و رحمتى است ایم و براى گروهى که ایمان مىشیوایش ساخته

آیا جز در انتظار تاویل آنند روزى که تاویلش فرا رسد کسانى که آن را پیش از آن به 

گویند حقا فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند پس آیا ما را اند مىشى سپردهفرامو

شفاعتگرانى هست که براى ما شفاعت کنند یا بازگردانیده شویم تا غیر از آنچه انجام 
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ساختند از دادیم انجام دهیم به راستى که به خویشتن زیان زدند و آنچه را به دروغ مىمى

 53کف دادند 

پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر در حقیقت 

پوشاند و خورشید و ماه و عرش استیال یافت روز را به شب که شتابان آن را مى طلبد مى

آگاه باش که خلق و امر از آن اوست فرخنده خدایى  ،اند ستارگان را که به فرمان او رام شده

 54 است پروردگار جهانیان

 55دارد پروردگار خود را به زارى و نهانى بخوانید که او از حدگذرندگان را دوست نمى

خدا به  و در زمین پس از اصالح آن فساد مکنید و با بیم و امید او را بخوانید که رحمت

فرستد تا رسان مىو اوست که بادها را پیشاپیش رحمتش مژده 56نیکوکاران نزدیک است 

رهاى گرانبار را بردارند آن را به سوى سرزمینى مرده برانیم و از آن باران فرود آن گاه که اب

سازیم باشد که شما متذکر رآوریم بدینسان مردگان را خارج مىباى آوریم و از هر گونه میوه

 57شوید 

فایده آید و آن که ناپاك است جز اندك و بىو زمین پاك گیاهش به اذن پروردگارش برمى

 58کنیم گون بیان مىگزارند گونهید این گونه آیات را براى گروهى که شکر مىآبرنمى

همانا نوح را به سوى قومش فرستادیم پس گفت اى قوم من خدا را بپرستید که براى شما 

سران قومش گفتند  59معبودى جز او نیست من از عذاب روزى سترگ بر شما بیمناکم 

 61بینیم مىواقعا ما تو را در گمراهى آشکارى 

اى از جانب پروردگار گفت اى قوم من هیچ گونه گمراهى در من نیست بلکه من فرستاده

 61جهانیانم 

دانم که دهم و چیزهایى از خدا مىرسانم و اندرزتان مىپیامهاى پروردگارم را به شما مى

 62دانید نمى

ن براى شما آمده تا شما آیا تعجب کردید که بر مردى از خودتان پندى از جانب پروردگارتا

 63را بیم دهد و تا شما پرهیزگارى کنید و باشد که مورد رحمت قرار گیرید 

پس او را تکذیب کردند و ما او و کسانى را که با وى در کشتى بودند نجات دادیم و کسانى را 

 64که آیات ما را دروغ پنداشتند غرق کردیم زیرا آنان گروهى کور بودند 

گفت اى قوم من خدا را بپرستید که براى شما معبودى جز  ،برادرشان هود را  و به سوى عاد

 65کنید او نیست پس آیا پرهیزگارى نمى
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بینیم و جدا تو را از سران قومش که کافر بودند گفتند در حقیقت ما تو را در سفاهت مى

 66پنداریم دروغگویان مى

 67اى از جانب پروردگار جهانیانم دهگفت اى قوم من در من سفاهتى نیست ولى من فرستا

 68رسانم و براى شما خیر خواهى امینم پیامهاى پروردگارم را به شما مى

آیا تعجب کردید که بر مردى از خودتان پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما 

رار داد و در را هشدار دهد و به خاطر آورید زمانى را که شما را پس از قوم نوح جانشینان ق

 69 خلقت بر قوت شما افزود پس نعمتهاى خدا را به یاد آورید باشد که رستگار شوید

اى که تنها خدا را بپرستیم و آنچه را که پدرانمان مى پرستیدند گفتند آیا به سوى ما آمده

گفت راستى که  71دهى براى ما بیاور گویى آنچه را به ما وعده مىرها کنیم اگر راست مى

عذاب و خشمى از پروردگارتان بر شما مقرر گردیده است آیا درباره نامهایى که خود و 

کنید پس اید و خدا بر آنها برهانى فرو نفرستاده با من مجادله مىپدرانتان نامگذارى کرده

 71منتظر باشید که من با شما از منتظرانم 

دیم و کسانى را که آیات ما را دروغ پس او و کسانى را که با او بودند به رحمتى از خود رهانی

 72کن کردیم شمردند و مؤمن نبودند ریشه

گفت اى قوم من خدا را بپرستید براى شما معبودى جز  ،و به سوى ثمود صالح برادرشان را 

شتر  او نیست در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان دلیلى آشکار آمده است این ماده

اى شگرف است پس آن را بگذارید تا در زمین خدا بخورد و هخدا براى شماست که پدید

 73گزندى به او نرسانید تا شما را عذابى دردناك فرو گیرد 

و به یاد آورید هنگامى را که شما را پس از عاد جانشینان گردانید و در زمین به شما جاى 

تراشیدید پس هایى مىداد در دشتهاى آن کاخهایى اختیار مى کردید و از کوهها خانه

سران قوم او که استکبار  74نعمتهاى خدا را به یاد آورید و در زمین سر به فساد برمدارید 

دانید که صالح از طرف ورزیدند به مستضعفانى که ایمان آورده بودند گفتند آیا مىمى

یافته است  سالترتردید ما به آنچه وى بدان پروردگارش فرستاده شده است گفتند بى

 75نیم مؤم

پس  76اید کافریم ورزیدند گفتند ما به آنچه شما بدان ایمان آوردهکسانى که استکبار مى

شتر را پى کردند و از فرمان پروردگار خود سرپیچیدند و گفتند اى صالح اگر از آن ماده

و  لرزه آنان را فرو گرفتآنگاه زمین 77دهى براى ما بیاور پیامبرانى آنچه را به ما وعده مى

 78در خانه هایشان از پا درآمدند 
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پس از ایشان روى برتافت و گفت اى قوم من به راستى من پیام پروردگارم را به شما رساندم 

 79دارید و خیر شما را خواستم ولى شما دوست نمى

شوید که هیچ کس از و لوط را هنگامى که به قوم خود گفت آیا آن کار زشت را مرتکب مى

  81بر شما پیشى نگرفته است  جهانیان در آن

 81آمیزید آرى شما گروهى تجاوزکارید شما از روى شهوت به جاى زنان با مردان درمى

اند ولى پاسخ قومش جز این نبود که گفتند آنان را از شهرتان بیرون کنید زیرا آنان کسانى

 82کنند که به پاکى تظاهر مى

 83زمره باقیماندگان بود نجات دادیم اش را غیر از زنش که از پس او و خانواده

 84و بر سر آنان بارشى بارانیدیم پس ببین فرجام گنهکاران چسان بود 

گفت اى قوم من خدا را بپرستید که براى شما هیچ  ،و به سوى مدین برادرشان شعیب را

شما را از جانب پروردگارتان برهانى روشن آمده است پس  معبودى جز او نیست در حقیقت

یمانه و ترازو را تمام نهید و اموال مردم را کم مدهید و در زمین پس از اصالح آن فساد پ

 85مکنید این اگر مؤمنید براى شما بهتر است 

و بر سر هر راهى منشینید که بترسانید و کسى را که ایمان به خدا آورده از راه خدا باز دارید 

را که اندك بودید پس شما را بسیار گردانید و  و راه او را کج بخواهید و به یاد آورید هنگامى

 86بنگرید که فرجام فسادکاران چگونه بوده است 

ام ایمان آورده و گروه دیگر ایمان و اگر گروهى از شما به آنچه من بدان فرستاده شده

 87اند صبر کنید تا خدا میان ما داورى کند او بهترین داوران است نیاورده

اند ورزیدند گفتند اى شعیب یا تو و کسانى را که با تو ایمان آوردهمىسران قومش که تکبر 

از شهر خودمان بیرون خواهیم کرد یا به کیش ما برگردید گفت آیا هر چند کراهت داشته 

 88باشیم 

اگر بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات بخشیده به کیش شما برگردیم در حقیقت به خدا 

. مگر آنکه خدا پروردگار ما بخواهدسزاوار نیست که به آن بازگردیم ایم و ما را دروغ بسته

بار پروردگارا میان  .ایمپروردگار ما از نظر دانش بر هر چیزى احاطه دارد بر خدا توکل کرده

و سران قومش که کافر بودند گفتند  89ما و قوم ما به حق داورى کن که تو بهترین داورانى 

لرزه آنان را فرو  پس زمین 91در این صورت قطعا زیانکارید اگر از شعیب پیروى کنید 

کسانى که شعیب را تکذیب کرده بودند گویى  91هایشان از پا درآمدند گرفت و در خانه

خود در آن سکونت نداشتند کسانى که شعیب را تکذیب کرده بودند خود همان زیانکاران 
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من به راستى که پیامهاى پروردگارم را پس از ایشان روى برتافت و گفت اى قوم  92بودند 

 93به شما رسانیدم و پندتان دادم دیگر چگونه بر گروهى که کافرند دریغ بخورم 

و در هیچ شهرى پیامبرى نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به سختى و رنج دچار کردیم تا 

 94مگر به زارى درآیند 

رسیده و گفتند پدران ما را رنج و راحت مىآنگاه به جاى بدى نیکى قرار دادیم تا انبوه شدند 

 95است پس در حالى که بى خبر بودند بناگاه آنان را گرفتیم 

و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند قطعا برکاتى از آسمان و زمین 

 96گشودیم ولى تکذیب کردند پس به دستاوردشان آنان را گرفتیم برایشان مى

اند از اینکه عذاب ما شامگاهان در حالى که به خواب فرو شهرها ایمن شده آیا ساکنان

 97اند به آنان برسد رفته

اند از اینکه عذاب ما نیمروز در حالى که به بازى سرگرمند به و آیا ساکنان شهرها ایمن شده

مکر خدا آیا از مکر خدا خود را ایمن دانستند جز مردم زیانکار خود را از  98ایشان دررسد 

برند باز ننموده مگر براى کسانى که زمین را پس از ساکنان آن به ارث مى 99داند ایمن نمى

نهادیم تا رساندیم و بر دلهایشان مهر مىخواستیم آنان را به گناهانشان مىاست که اگر مى

 111دیگر نشنوند 

قت پیامبرانشان کنیم در حقیاین شهرهاست که برخى از خبرهاى آن را بر تو حکایت مى

آوردند این دالیل روشن برایشان آوردند اما آنان به آنچه قبال تکذیب کرده بودند ایمان نمى

 111نهد گونه خدا بر دلهاى کافران مهر مى

 112و در بیشتر آنان عهدى نیافتیم و بیشترشان را جدا نافرمان یافتیم 

ن و سران قومش فرستادیم ولى آنها به آنگاه بعد از آنان موسى را با آیات خود به سوى فرعو

و موسى گفت اى فرعون  113آن کفر ورزیدند پس ببین فرجام مفسدان چگونه بود 

شایسته است که بر خدا جز حق  114تردید من پیامبرى از سوى پروردگار جهانیانم بى

ن ام پس فرزندانگویم من در حقیقت دلیلى روشن از سوى پروردگارتان براى شما آورده

گویى آن اى پس اگر راست مىاى آوردهگفت اگر معجزه 115اسرائیل را همراه من بفرست 

 116را ارائه بده 

 117پس عصایش را افکند و بناگاه اژدهایى آشکار شد 

 118خود را بیرون کشید و ناگهان براى تماشاگران سپید بود  و دست

 119شک این ساحرى داناست سران قوم فرعون گفتند بى
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 111دهید خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند پس چه دستور مىمى

 111گفتند او و برادرش را بازداشت کن و گردآورندگانى را به شهرها بفرست 

و ساحران نزد فرعون آمدند گفتند اگر ما پیروز شویم  112تا هر ساحر دانایى را نزد تو آرند 

 113براى ما پاداشى خواهد بود 

 114مسلما شما از مقربان خواهید بود  گفت آرى و

 115افکنیم افکنى و یا اینکه ما مىگفتند اى موسى آیا تو مى

شما بیفکنید و چون افکندند دیدگان مردم را افسون کردند و آنان را به ترس انداختند  گفت

 116و سحرى بزرگ در میان آوردند 

هان آنچه را به دروغ ساخته بودند فرو و به موسى وحى کردیم که عصایت را بینداز پس و ناگ

 117بلعید 

 118کردند باطل شد پس حقیقت آشکار گردید و کارهایى که مى

 119و در آنجا مغلوب و خوار گردیدند 

 121و ساحران به سجده درافتادند 

 121گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم 

 122پروردگار موسى و هارون 

آنکه به شما رخصت دهم به او ایمان آوردید قطعا این نیرنگى است  فرعون گفت آیا پیش از

اید تا مردمش را از آن بیرون کنید پس به زودى خواهید دانست که در شهر به راه انداخته

خواهم برید سپس همه شما را به دار  دستها و پاهایتان را یکى از چپ و یکى از راست 123

 124خواهم آویخت 

 125پروردگارمان بازخواهیم گشت  گفتند ما به سوى

رسانى که ما به معجزات پروردگارمان وقتى براى ما آمد و تو جز براى این ما را به کیفر نمى

 126ایمان آوردیم پروردگارا بر ما شکیبایى فرو ریز و ما را مسلمان بمیران 

ن فساد کنند و کنى تا در این سرزمیو سران قوم فرعون گفتند آیا موسى و قومش را رها مى

داریم کشیم و زنانشان را زنده نگاه مىتو و خدایانت را رها کند گفت بزودى پسرانشان را مى

  127و ما بر آنان مسلطیم 

موسى به قوم خود گفت از خدا یارى جویید و پایدارى ورزید که زمین از آن خداست آن را 

 128رهیزگاران است دهد و فرجام براى پبه هر کس از بندگانش که بخواهد مى
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گفتند پیش از آنکه تو نزد ما بیایى و بعد از آنکه به سوى ما آمدى مورد آزار قرار گرفتیم 

گفت امید است که پروردگارتان دشمن شما را هالك کند و شما را روى زمین جانشین 

 129کنید سازد آنگاه بنگرد تا چگونه عمل مى

و کمبود محصوالت دچار کردیم باشد که عبرت و در حقیقت ما فرعونیان را به خشکسالى 

 131گیرند 

گفتند این براى خود ماست و چون گزندى به آورد مىپس هنگامى که نیکى به آنان روى مى

زدند آگاه باشید که بدشگونى آنان تنها رسید به موسى و همراهانش شگون بد مىآنان مى

 131دانستند نزد خداست لیکن بیشترشان نمى

د هر گونه پدیده شگرفى که به وسیله آن ما را افسون کنى براى ما بیاورى ما به تو و گفتن

 132ایمان آورنده نیستیم 

هایى آشکار فرستادیم پس بر آنان طوفان و ملخ و کنه ریز و غوکها و خون را به صورت نشانه

 133و باز سرکشى کردند و گروهى بدکار بودند 

آمد گفتند اى موسى پروردگارت را به عهدى که نزد تو  و هنگامى که عذاب بر آنان فرود

دارد براى ما بخوان اگر این عذاب را از ما برطرف کنى حتما به تو ایمان خواهیم آورد و 

 134اسرائیل را قطعا با تو روانه خواهیم ساخت بنى

کنى شو چون عذاب را تا سررسیدى که آنان بدان رسیدند از آنها برداشتیم باز هم پیمان

 135کردند 

سرانجام از آنان انتقام گرفتیم و در دریا غرقشان ساختیم چرا که آیات ما را تکذیب کردند و 

 136از آنها غافل بودند 

شدند باختر و خاورى سرزمین را که در آن برکت و به آن گروهى که پیوسته تضعیف مى

د وعده نیکوى پروردگارت به قرار داده بودیم به میراث عطا کردیم و به پاس آنکه صبر کردن

فرزندان اسرائیل تحقق یافت و آنچه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ویران 

 137کردیم 

و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم تا به قومى رسیدند که بر بتهاى خویش همت 

ى ما خدایى قرار ده گماشتند گفتند اى موسى همان گونه که براى آنان خدایانى است برامى

 138کنید گفت راستى شما نادانى مى

گفت آیا غیر از  139دادند باطل است در حقیقت آنچه ایشان در آنند نابود و آنچه انجام مى

 141خدا معبودى براى شما بجویم با اینکه او شما را بر جهانیان برترى داده است 
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کردند شکنجه مى که شما را سختو هنگامى را که شما را از فرعونیان نجات دادیم 

گذاشتند و در این براى شما آزمایش بزرگى کشتند و زنانتان را زنده باقى مىپسرانتان را مى

 141از جانب پروردگارتان بود 

و با موسى سى شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر تمام کردیم تا آنکه وقت معین 

وسى به برادرش هارون گفت در میان قوم من پروردگارش در چهل شب به سر آمد و م

 142جانشینم باش و اصالح کن و راه فسادگران را پیروى مکن 

و چون موسى به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا خود را به 

من بنماى تا بر تو بنگرم فرمود هرگز مرا نخواهى دید لیکن به کوه بنگر پس اگر بر جاى 

خود قرار گرفت به زودى مرا خواهى دید پس چون پروردگارش به کوه جلوه نمود آن را ریز 

ریز ساخت و موسى بیهوش بر زمین افتاد و چون به خود آمد گفت تو منزهى به درگاهت 

 143توبه کردم و من نخستین مؤمنانم 

نچه را به تو دادم فرمود اى موسى تو را با رسالتها و با سخن گفتنم بر مردم برگزیدم پس آ

 144بگیر و از سپاسگزاران باش 

و در الواح براى او در هر موردى پندى و براى هر چیزى تفصیلى نگاشتیم پس آن را به جد 

و جهد بگیر و قوم خود را وادار کن که بهترین آن را فرا گیرند به زودى سراى نافرمانان را به 

 145نمایانم شما مى

اى ورزند از آیاتم رویگردان سازم اگر هر نشانهر زمین بناحق تکبر مىبه زودى کسانى را که د

را بنگرند بدان ایمان نیاورند و اگر راه صواب را ببینند آن را برنگزینند و اگر راه گمراهى را 

ببینند آن را راه خود قرار دهند این بدان سبب است که آنان آیات ما را دروغ انگاشته و 

 146غفلت ورزیدند 

کسانى که آیات ما و دیدار آخرت را دروغ پنداشتند اعمالشان تباه شده است آیا جز در  و

 147بینند کردند کیفر مىبرابر آنچه مى

اى براى خود ساختند که صداى گاو و قوم موسى پس از او از زیورهاى خود مجسمه گوساله

نماید آن را گرفتند و مىگوید و راهى بدانها نبا ایشان سخن نمى داشت آیا ندیدند که آن

 148ستمکار بودند 

اند گفتند اگر پروردگار ما به ما و چون انگشت ندامت گزیدند و دانستند که واقعا گمراه شده

و چون موسى خشمناك و  149رحم نکند و ما را نبخشاید قطعا از زیانکاران خواهیم بود 

انشینى براى من بودید آیا بر اندوهگین به سوى قوم خود بازگشت گفت پس از من چه بد ج
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فرمان پروردگارتان پیشى گرفتید و الواح را افکند و سر برادرش را گرفت و او را به طرف 

خود کشید گفت اى فرزند مادرم این قوم مرا ناتوان یافتند و چیزى نمانده بود که مرا بکشند 

گفت پروردگارا من و  151شاد مکن و مرا در شمار گروه ستمکاران قرار مده  پس مرا دشمن

 151خود درآور و تو مهربانترین مهربانانى  برادرم را بیامرز و ما را در رحمت

آرى کسانى که گوساله را گرفتند به زودى خشمى از پروردگارشان و ذلتى در زندگى دنیا به 

 152دهیم پردازان را کیفر مى ایشان خواهد رسید و ما این گونه دروغ

ب گناهان شدند آنگاه توبه کردند و ایمان آوردند قطعا پروردگار تو پس از و کسانى که مرتک

 153آن آمرزنده مهربان خواهد بود 

و چون خشم موسى فرو نشست الواح را برگرفت و در رونویس آن براى کسانى که از 

 154پروردگارشان بیمناك بودند هدایت و رحمتى بود 

ى میعاد ما برگزید و چون زلزله آنان را فرو گرفت و موسى از میان قوم خود هفتاد مرد برا

ساختى آیا ما را به آنچه خواستى آنان را و مرا پیش از این هالك مىگفت پروردگارا اگر مى

کنى این جز آزمایش تو نیست هر که را بخواهى به وسیله اند هالك مىخردان ما کرده کم

سرور مایى پس ما را بیامرز و به ما رحم کن کنى تو آن گمراه و هر که را بخواهى هدایت مى

 155و تو بهترین آمرزندگانى 

ایم فرمود و براى ما در این دنیا نیکى مقرر فرما و در آخرت زیرا که ما به سوى تو بازگشته

رسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است و به زودى عذاب خود را به هر کس بخواهم مى

دهند و آنان که به آیات ما ایمان کنند و زکات مىهیزگارى مىآن را براى کسانى که پر

 156دارم آورند مقرر مىمى

همانان که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده که او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته 

 دارد ودهد و از کار ناپسند باز مىکنند آنان را به کار پسندیده فرمان مىیابند پیروى مىمى

گرداند و از آنان براى آنان چیزهاى پاکیزه را حالل و چیزهاى ناپاك را بر ایشان حرام مى

دارد پس کسانى که به او ایمان آوردند و قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است برمى

بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى کردند آنان همان 

 157د رستگارانن

بگو اى مردم من پیامبر خدا به سوى همه شما هستم همان که فرمانروایى آسمانها و زمین 

میراند پس به خدا و فرستاده او کند و مىاز آن اوست هیچ معبودى جز او نیست که زنده مى
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اى است که به خدا و کلمات او ایمان دارد بگروید و او را پیروى کنید نخواندهکه پیامبر درس

 158شوید  امید که هدایت

کنند و به حق داورى و از میان قوم موسى جماعتى هستند که به حق راهنمایى مى

 159نمایند مى

و آنان را به دوازده عشیره که هر یک امتى بودند تقسیم کردیم و به موسى وقتى قومش از او 

وازده چشمه آب خواستند وحى کردیم که با عصایت بر آن تخته سنگ بزن پس از آن د

جوشید هر گروهى آبشخور خود را بشناخت و ابر را بر فراز آنان سایبان کردیم و گزانگبین و 

ایم بخورید و بر ما اى که روزیتان کردهبلدرچین بر ایشان فرو فرستادیم از چیزهاى پاکیزه

 161کردند ستم نکردند لیکن بر خودشان ستم مى

این شهر سکونت گزینید و از آن هر جا که خواستید و هنگامى را که بدیشان گفته شد در 

کنان از دروازه درآیید تا گناهان شما را بر بخورید و بگویید گناهان ما را فرو ریز و سجده

پس کسانى از آنان که ستم کردند  161شما ببخشاییم به زودى بر نیکوکاران بیفزاییم 

بدیل کردند پس به سزاى آنکه ستم سخنى را که به ایشان گفته شده بود به سخن دیگرى ت

 162ورزیدند عذابى از آسمان بر آنان فرو فرستادیم مى

و از اهالى آن شهرى که کنار دریا بود از ایشان جویا شو آنگاه که به روز شنبه تجاوز 

آمدند و روزهاى غیر شنبه به کردند آنگاه که روز شنبه آنان ماهیهایشان روى آب مىمى

 163آزمودیم کردند مىمدند این گونه ما آنان را به سبب آنکه نافرمانى مىآسوى آنان نمى

یا آنان  کننده ایشان استو آنگاه که گروهى از ایشان گفتند براى چه قومى را که خدا هالك

دهید گفتند تا معذرتى پیش پروردگارتان باشد را به عذابى سخت عذاب خواهد کرد پند مى

 164ارى کنند و شاید که آنان پرهیزگ

پس هنگامى که آنچه را بدان تذکر داده شده بودند از یاد بردند کسانى را که از بد باز 

کردند به داشتند نجات دادیم و کسانى را که ستم کردند به سزاى آنکه نافرمانى مىمى

و چون از آنچه از آن نهى شده بودند سرپیچى کردند به  165عذابى شدید گرفتار کردیم 

 166شده باشید  گفتیم بوزینگانى راندهآنان 

و هنگامى را که پروردگارت اعالم داشت که تا روز قیامت بر آنان کسانى را خواهد گماشت 

که بدیشان عذاب سخت بچشانند آرى پروردگار تو زودکیفر است و همو آمرزنده بسیار 

یم برخى از آنان هایى پراکنده ساختو آنان را در زمین به صورت گروه 167مهربان است 
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درستکارند و برخى از آنان جز اینند و آنها را به خوشیها و ناخوشیها آزمودیم باشد که ایشان 

 168بازگردند 

گیرند و آنگاه بعد از آنان جانشینانى وارث کتاب شدند که متاع این دنیاى پست را مى

ستانند آیا از آن را مىگویند بخشیده خواهیم شد و اگر متاعى مانند آن به ایشان برسد مى

آنان پیمان کتاب گرفته نشده که جز به حق نسبت به خدا سخن نگویند با اینکه آنچه را که 

کنند بهتر است آیا باز اند و سراى آخرت براى کسانى که پروا پیشه مىدر آن است آموخته

 169کنید تعقل نمى

ما اجر درستکاران را تباه  ،اند زنند و نماز برپا داشتهو کسانى که به کتاب چنگ درمى

 171نخواهیم کرد 

آسا برافراشتیم و چنان پنداشتند که بر سرشان فرو و هنگامى را که کوه را بر فرازشان سایبان

ایم به جد و جهد بگیرید و آنچه را در آن است به یاد آنچه را که به شما داده؛خواهد افتاد 

 171داشته باشید شاید که پرهیزگار شوید 

و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان 

گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهى دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید 

 172ما از این غافل بودیم 

از ایشان بودیم آیا ما را به  اند و ما فرزندانى پسیا بگویید پدران ما پیش از این مشرك بوده

 173کنى اند هالك مىاندیشان انجام داده خاطر آنچه باطل

 174کنیم و باشد که آنان بازگردند و اینگونه آیات را به تفصیل بیان مى

و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم براى آنان بخوان که از آن عارى گشت 

 175کرد و از گمراهان شد  آنگاه شیطان او را دنبال

فس نبردیم اما او به زمین گرایید و از هواى خواستیم قدر او را به وسیله آن باال مىو اگر مى

ور شوى زبان از خود پیروى کرد از این رو داستانش چون داستان سگ است اگر بر آن حمله

روهى است که آیات ما را ل آن گمثکام برآورد و اگر آن را رها کنى زبان از کام برآورد این 

  176تکذیب کردند پس این داستان را حکایت کن شاید که آنان بیندیشند 

هر که  177نمودند چه زشت است داستان گروهى که آیات ما را تکذیب و به خود ستم مى

و  178یافته است و کسانى را که گمراه نماید آنان خود زیانکارانند را خدا هدایت کند او راه

ایم دلهایى دارند که با آن قیقت بسیارى از جنیان و آدمیان را براى دوزخ آفریدهدر ح
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بینند و گوشهایى دارند که با آنها کنند و چشمانى دارند که با آنها نمىدریافت نمى

 179ماندگانند  ترند آنها همان غافلشنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراهنمى

تصاص دارد پس او را با آنها بخوانید و کسانى را که در مورد نامهاى و نامهاى نیکو به خدا اخ

 181دادند کیفر خواهند یافت گرایند رها کنید زودا که به آنچه انجام مىاو به کژى مى

کنند و به حق داورى ایم گروهى هستند که به حق هدایت مىو از میان کسانى که آفریده

 181نمایند مى

دانند گریبانشان را خواهیم را تکذیب کردند به تدریج از جایى که نمى و کسانى که آیات ما

 182گرفت 

اند که همنشین آنان آیا نیندیشیده 183دهم که تدبیر من استوار است و به آنان مهلت مى

 184اى آشکار نیست دهنده هیچ جنونى ندارد او جز هشدار

اند و اینکه شاید ریده است ننگریستهآیا در ملکوت آسمانها و زمین و هر چیزى که خدا آف

 185آورند هنگام مرگشان نزدیک شده باشد پس به کدام سخن بعد از قرآن ایمان مى

هر که را خداوند گمراه کند براى او هیچ رهبرى نیست و آنان را در طغیانشان سرگردان وا 

 186گذارد مى

علم آن تنها نزد پروردگار من است پرسند وقوع آن چه وقت است بگو از تو در باره قیامت مى

گرداند بر آسمانها و زمین گران است جز ناگهان به شما جز او آن را به موقع خود آشکار نمى

بگو علم آن تنها نزد خداست ولى بیشتر مردم  ،پرسند گویا تو از آن آگاهىاز تو مى .رسدنمى

 187دانند نمى

دانستم قطعا سود و زیانى ندارم و اگر غیب مى بگو جز آنچه خدا بخواهد براى خودم اختیار

دهنده و بشارتگر براى رسید من جز بیماندوختم و هرگز به من آسیبى نمىخیر بیشترى مى

 188آورند نیستم گروهى که ایمان مى

فس واحدى آفرید و جفت وى را از آن پدید آورد تا بدان آرام ناوست آن کس که شما را از 

بار شد  و درآمیخت باردار شد بارى سبک و با آن گذرانید و چون سنگینگیرد پس چون با ا

خدا پروردگار خود را خواندند که اگر به ما شایسته عطا کنى قطعا از سپاسگزاران خواهیم 

و چون به آن دو شایسته داد در آنچه به ایشان داده بود براى او شریکانى قرار دادند  189بود 

 191گردانند برتر است و خدا از آنچه شریک مى

و  191آفرینند و خودشان مخلوقند گردانند که چیزى را نمىآیا موجوداتى را شریک مى

 192توانند آنان را یارى کنند و نه خویشتن را یارى دهند نمى
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کنند چه آنها را بخوانید یا خاموش و اگر آنها را به هدایت فراخوانید از شما پیروى نمى

خوانید بندگانى در حقیقت کسانى را که به جاى خدا مى 193یکسان است بمانید براى شما 

 194گویید باید شما را اجابت کنند امثال شما هستند پس آنها را بخوانید اگر راست مى

آیا آنها پاهایى دارند که با آن راه بروند یا دستهایى دارند که با آن کارى انجام دهند یا 

رند یا گوشهایى دارند که با آن بشنوند بگو شریکان خود را چشمهایى دارند که با آن بنگ

تردید سرور من آن بى 195بخوانید سپس در باره من حیله به کار برید و مرا مهلت مدهید 

 196خدایى است که قرآن را فرو فرستاده و همو دوستدار شایستگان است 

کنند و نه خویشتن را یارى  توانند شما را یارىخوانید نمىو کسانى را که به جاى او مى

 197دهند 

نگرند در بینى که به سوى تو مىشنوند و آنها را مىو اگر آنها را به هدایت فرا خوانید نمى

 198بینند حالى که نمى

و اگر از شیطان  199گذشت پیشه کن و به پسندیده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب 

 211را که او شنواى داناست اى به تو رسد به خدا پناه بر زیوسوسه

اى از جانب شیطان بدیشان رسد به یاد آورند در حقیقت کسانى که پروا دارند چون وسوسه

 211و بناگاه بینا شوند 

 212کنند کشانند و کوتاهى نمىو یارانشان آنان را به گمراهى مى

و من فقط آنچه را که گویند چرا آن را خود برنگزیدى بگو هر گاه براى آنان آیاتى نیاورى مى

کنم این رهنمودى است از جانب پروردگار شما شود پیروى مىاز پروردگارم به من وحى مى

 213آورند هدایت و رحمتى است و براى گروهى که ایمان مى

و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید امید که بر شما رحمت آید 

اى بلند یاد صدرت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس بىو در دل خویش پروردگا 214

  215کن و از غافالن مباش

ورزند و او را به پاکى به یقین کسانى که نزد پروردگار تو هستند از پرستش او تکبر نمى

 216کنند ستایند و براى او سجده مىمى
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 انفال -8

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

پرسند بگو غنایم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده دارد پس یم جنگى مىاز تو در باره غنا

از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت 

 1کنید 

اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان مؤمنان همان کسانى

 2کنند یفزاید و بر پروردگار خود توکل مىخوانده شود بر ایمانشان ب

 3کنند ایم انفاق مىدارند و از آنچه به ایشان روزى دادههمانان که نماز را به پا مى

آنان هستند که حقا مؤمنند براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزى نیکو 

 4خواهد بود 

اى از مؤمنان بیرون آورد و حال آنکه دسته ات به حقهمان گونه که پروردگارت تو را از خانه

 5سخت کراهت داشتند 

کنند گویى که آنان را به سوى مرگ باره حق بعد از آنکه روشن گردید مجادله مىبا تو در

 6نگرند رانند و ایشان مىمى

و هنگامى را که خدا یکى از دو دسته را به شما وعده داد که از آن شما باشد و شما دوست 

حق را با کلمات خود ثابت و  خواستسالح براى شما باشد و خدا مىد که دسته بىداشتی

 7کن کند کافران را ریشه

 8تا حق را ثابت و باطل را نابود گرداند هر چند بزهکاران خوش نداشته باشند 

طلبیدید پس دعاى شما را اجابت کرد که من شما زمانى را که پروردگار خود را به فریاد مى

 9با هزار فرشته پیاپى یارى خواهم کرد را 

و این را خداوند جز نویدى قرار نداد و تا آنکه دلهاى شما بدان اطمینان یابد و پیروزى جز از 

 11نزد خدا نیست که خدا شکست ناپذیر حکیم است 

بخشى که از جانب او بود بر شما مسلط ساخت و از  هنگامى را که خواب سبک آرامش

بر شما فرو ریزانید تا شما را با آن پاك گرداند و وسوسه شیطان را از شما آسمان بارانى 

 11بزداید و دلهایتان را محکم سازد و گامهایتان را بدان استوار دارد 

کرد که من با شما هستم پس کسانى را که هنگامى که پروردگارت به فرشتگان وحى مى

خواهم افکند پس فراز  ل کافران وحشتقدم بدارید به زودى در د اند ثابتایمان آورده

 12گردنها را بزنید و همه سرانگشتانشان را قلم کنید 
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این بدان سبب است که آنان با خدا و پیامبر او به مخالفت برخاستند و هر کس با خدا و 

 13کیفر است پیامبر او به مخالفت برخیزد قطعا خدا سخت

 14هد بود این را بچشید و براى کافران عذاب آتش خوا

آورند به آنان پشت اید هر گاه به کافران برخورد کردید که روى مىاى کسانى که ایمان آورده

 15مکنید 

گیرى براى نبردى یا پیوستن به و هر که در آن هنگام به آنان پشت کند مگر آنکه کناره

جمعى باشد قطعا به خشم خدا گرفتار خواهد شد و جایگاهش دوزخ است و چه بد 

 16انجامى است سر

و شما آنان را نکشتید بلکه خدا آنان را کشت و چون افکندى تو نیفکندى بلکه خدا افکند و 

این بود و خدا  17بدین وسیله مؤمنان را به آزمایشى نیکو بیازماید قطعا خدا شنواى داناست 

 18گرداند نیرنگ کافران را سست مى

سراغ شما آمد و اگر بازایستید آن براى شما  طلبید اینک پیروزى بهاگر شما پیروزى را مى

گردیم و که گروه شما هر چند زیاد باشد هرگز از شما بهتر است و اگر برگردید ما هم بر مى

 19چیزى را دفع نتوانند کرد و خداست که با مؤمنان است 

د در حالى اید خدا و فرستاده او را فرمان برید و از او روى برنتابیاى کسانى که ایمان آورده

 21شنوید که مى

 21شنیدند و مانند کسانى مباشید که گفتند شنیدیم در حالى که نمى

 22اندیشند اند که نمىقطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و الالنى

کرد حتما ساخت و اگر آنان را شنوا مىیافت قطعا شنوایشان مىو اگر خدا در آنان خیرى مى

 23تافتند برمى باز به حال اعراض روى

اید چون خدا و پیامبر شما را به چیزى فرا خواندند که به شما اى کسانى که ایمان آورده

گردد و بخشد آنان را اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمى و دلش حایل مىحیات مى

رسد اى که تنها به ستمکاران شما نمىو از فتنه 24هم در نزد او محشور خواهید شد 

  25کیفر است رسید و بدانید که خدا سختبت

و به یاد آورید هنگامى را که شما در زمین گروهى اندك و مستضعف بودید مى ترسیدید 

مردم شما را بربایند پس به شما پناه داد و شما را به یارى خود نیرومند گردانید و از 

 26چیزهاى پاك به شما روزى داد باشد که سپاسگزارى کنید 
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اید به خدا و پیامبر او خیانت مکنید و در امانتهاى خود خیانت ى که ایمان آوردهاى کسان

و بدانید که اموال و فرزندان شما آزمایش هستند و خداست که  27دانید نورزید و خود مى

 28نزد او پاداشى بزرگ است 

دهد و اید اگر از خدا پروا دارید براى شما تشخیص قرار مىاى کسانى که ایمان آورده

 29آمرزد و خدا داراى بخشش بزرگ است زداید و شما را مىگناهانتان را از شما مى

کردند تا تو را به بند کشند یا بکشند یا اخراج و هنگامى را که کافران در باره تو نیرنگ مى

و چون  31کرد و خدا بهترین تدبیرکنندگان است زدند و خدا تدبیر مىکنند و نیرنگ مى

خواستیم قطعا ما نیز همانند گویند به خوبى شنیدیم اگر مىبر آنان خوانده شود مىآیات ما 

 31هاى پیشینیان نیست گفتیم این جز افسانهاین را مى

و هنگامى را که گفتند خدایا اگر این همان حق از جانب توست پس بر ما از آسمان 

 32سنگهایى بباران یا عذابى دردناك بر سر ما بیاور 

تو در میان آنان هستى خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا آنان طلب آمرزش و تا 

از عذابشان نکند با اینکه آنان چرا خدا  33کننده ایشان نخواهد بود کنند خدا عذابمى

دارند در حالى که ایشان سرپرست آن نباشند چرا که سرپرست آن جز مسجدالحرام باز مى

 34دانند ى بیشترشان نمىپرهیزگاران نیستند ول

ورزیدید و نمازشان در خانه جز سوت کشیدن و کف زدن نبود پس به سزاى آنکه کفر مى

 35این عذاب را بچشید 

کنند تا از راه خدا بازدارند پس به گمان کسانى که کفر ورزیدند اموال خود را خرج مىبى

شوند و سپس مغلوب مى شتکنند و آنگاه حسرتى بر آنان خواهد گزودى آن را خرج مى

 36کسانى که کفر ورزیدند به سوى دوزخ گردآورده خواهند شد 

تا خدا ناپاك را از پاك جدا کند و ناپاکها را روى یکدیگر نهد و همه را متراکم کند آنگاه در 

 37جهنم قرار دهد اینان همان زیانکارانند 

شود و گذشته است برایشان آمرزیده مى اند بگو اگر بازایستند آنچهبه کسانى که کفر ورزیده

 38اگر بازگردند به یقین سنت پیشینیان گذشت 

اى بر جاى نماند و دین یکسره از آن خدا گردد پس اگر بازایستند و با آنان بجنگید تا فتنه

و اگر روى برتافتند پس بدانید که خدا سرور  39دهند بیناست قطعا خدا به آنچه انجام مى

 41کو سرور و چه نیکو یاورى است شماست چه نی
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و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى 

ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه

اید و خدا بر هر ردهروز جدایى روزى که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم ایمان آو

 41چیزى تواناست 

تر از شما بودند و آنگاه که شما بر دامنه نزدیکتر بودید و آنان در دامنه دورتر و سواران پایین

کردید ولى تا خداوند گاه خود اختالف مىاگر با یکدیگر وعده گذارده بودید قطعا در وعده

سى که هالك شود با دلیلى روشن هالك شدنى بود به انجام رساند تا ک کارى را که انجام

شنواى  گردد و کسى که زنده شود با دلیلى واضح زنده بماند و خداست که در حقیقت

 42داناست 

آنگاه را که خداوند آنان را در خوابت به تو اندك نشان داد و اگر ایشان را به تو بسیار نشان 

ردید ولى خدا شما را به سالمت کشدید و حتما در کار منازعه مىداد قطعا سست مىمى

 43داشت چرا که او به راز دلها داناست 

و آنگاه که چون با هم برخورد کردید آنان را در دیدگان شما اندك جلوه داد و شما را در 

شدنى بود تحقق بخشد و کارها  دیدگان آنان کم نمودار ساخت تا خداوند کارى را که انجام

 44ود شبه سوى خدا بازگردانده مى

کنید پایدارى ورزید و خدا را بسیار اید چون با گروهى برخورد مىاى کسانى که ایمان آورده

 45یاد کنید باشد که رستگار شوید 

شما از بین  شوید و مهابت و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سست

 46برود و صبر کنید که خدا با شکیبایان است 

سرمستى و به صرف نمایش به مردم  هایشان با حالتسانى مباشید که از خانهو مانند ک

 47کنند احاطه دارد داشتند و خدا به آنچه مىخارج شدند و از راه خدا باز مى

و هنگامى را که شیطان اعمال آنان را برایشان بیاراست و گفت امروز هیچ کس از مردم بر 

هستم پس هنگامى که دو گروه یکدیگر را دیدند به  شما پیروز نخواهد شد و من پناه شما

بینید من از خدا بینم که شما نمىعقب برگشت و گفت من از شما بیزارم من چیزى را مى

آنگاه که منافقان و کسانى که در دلهایشان بیمارى بود  48کیفر است بیمناکم و خدا سخت

 خدا شکست توکل کند در حقیقت گفتند اینان را دینشان فریفته است و هر کس بر خدامى

ستانند بر چهره و و اگر ببینى آنگاه که فرشتگان جان کافران را مى 49ناپذیر حکیم است 

 51زنند و عذاب سوزان را بچشید پشت آنان مى
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 51این دستاوردهاى پیشین شماست و خدا بر بندگان ستمکار نیست 

از آنان بودند به آیات خدا کفر ورزیدند مانند رفتار خاندان فرعون و کسانى است که پیش 

این بدان  52کیفر است پس خدا به گناهانشان گرفتارشان کرد آرى خدا نیرومند سخت

دهد مگر آنکه آنان آنچه سبب است که خداوند نعمتى را که بر قومى ارزانى داشته تغییر نمى

 53را در دل دارند تغییر دهند و خدا شنواى داناست 

رعونیان و کسانى که پیش از آنان بودند که آیات پروردگارشان را تکذیب کردند چون رفتار ف

 54پس ما آنان را به گناهانشان هالك و فرعونیان را غرق کردیم و همه آنان ستمکار بودند 

 55آورند اند که کفر ورزیدند و ایمان نمىتردید بدترین جنبندگان پیش خدا کسانىبى

 56دارند شکنند و پروا نمىان گرفتى ولى هر بار پیمان خود را مىهمانان که از ایشان پیم

یافتى با آنان کسانى را که در پى ایشانند تارومار کن باشد  پس اگر در جنگ بر آنان دست

 57که عبرت گیرند 

و اگر از گروهى بیم خیانت دارى به سویشان بینداز به طور یکسان زیرا خدا خائنان را دوست 

 58دارد نمى

توانند درمانده اند زیرا آنان نمىاند گمان نکنند که پیشى جستهو زنهار کسانى که کافر شده

 59کنند 

و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهاى آماده بسیج کنید تا با این دشمن خدا و دشمن 

د و شناسد بترسانیشناسیدشان و خدا آنان را مىخودتان و دیگرى را جز ایشان که شما نمى

شود و بر شما ستم هر چیزى در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود شما بازگردانیده مى

 61نخواهد رفت 

و اگر  61و اگر به صلح گراییدند تو بدان گراى و بر خدا توکل نما که او شنواى داناست 

بخواهند تو را بفریبند خدا براى تو بس است همو بود که تو را با یارى خود و مؤمنان 

و میان دلهایشان الفت انداخت که اگر آنچه در روى زمین است همه را  62نیرومند گردانید 

توانستى میان دلهایشان الفت برقرار کنى ولى خدا بود که میان آنان کردى نمىخرج مى

 63الفت انداخت چرا که او تواناى حکیم است 

 64است  اى پیامبر خدا و کسانى از مؤمنان که پیرو تواند تو را بس

اى پیامبر مؤمنان را به جهاد برانگیز اگر از شما بیست تن شکیبا باشند بر دویست تن چیره 

گردند چرا که آنان شوند و اگر از شما یکصد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز مىمى

 65فهمند اند که نمىقومى
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هست پس اگر از شما اکنون خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعفى 

یکصد تن شکیبا باشند بر دویست تن پیروز گردند و اگر از شما هزار تن باشند به توفیق 

 66الهى بر دو هزار تن غلبه کنند و خدا با شکیبایان است 

هیچ پیامبرى را سزاوار نیست که اسیرانى بگیرد تا در زمین به طور کامل از آنان کشتار کند 

 67ناپذیر حکیم است  خواهد و خدا شکستخواهید و خدا آخرت را مىشما متاع دنیا را مى

 68رسید اى نبود قطعا به شما عذابى بزرگ مىاید از جانب خدا نوشتهاگر در آنچه گرفته

اید حالل و پاکیزه بخورید و از خدا پروا دارید که خدا آمرزنده پس از آنچه به غنیمت برده

  69مهربان است 

شما اسیرند بگو اگر خدا در دلهاى شما خیرى سراغ داشته  کسانى که در دست اى پیامبر به

بخشاید و خدا آمرزنده کند و بر شما مىباشد بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما عطا مى

 71مهربان است 

بر آنان مسلط ساخت و ، و اگر بخواهند به تو خیانت کنند پیش از این به خدا خیانت کردند 

 71داناى حکیم است  خدا

اند و اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نمودهکسانى که ایمان آورده و هجرت کرده

اند ولى اند آنان یاران یکدیگرند و کسانى که ایمان آوردهاند و یارى کردهکسانى که پناه داده

کنند و اگر در دین  با شما ندارند مگر آنکه هجرتاند هیچ گونه خویشاوندى ت نکردهمهاجر

 از شما یارى جویند یارى آنان بر شما است مگر بر علیه گروهى باشد که میان شما و میان

 72دهید بیناست آنان پیمانى است و خدا به آنچه انجام مى

و کسانى که کفر ورزیدند یاران یکدیگرند اگر این را به کار نبندید در زمین فتنه و فسادى 

 73د بزرگ پدید خواهد آم

و کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و کسانى که پناه داده 

اى خواهد اند براى آنان بخشایش و روزى شایستهاند آنان همان مؤمنان واقعىو یارى کرده

اند اینان از و کسانى که بعدا ایمان آورده و هجرت نموده و همراه شما جهاد کرده 74بود 

دا به هر زمره شمایند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر در کتاب خدا سزاوارترند آرى خ

 75چیزى داناست 
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 توبه -9

اعالم بیزارى است از طرف خدا و پیامبرش نسبت به آن مشرکانى که با ایشان پیمان 

رید و توانید خدا را به ستوه آوپس چهار ماه در زمین بگردید و بدانید که شما نمى 1ایدبسته

 2این خداست که رسواکننده کافران است 

و اعالمى است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خدا و پیامبرش در برابر 

مشرکان تعهدى ندارند اگر توبه کنید آن براى شما بهتر است و اگر روى بگردانید پس بدانید 

 3ه کفر ورزیدند از عذابى دردناك خبر ده که شما خدا را درمانده نخواهید کرد و کسانى را ک

اید و چیزى از شما فروگذار نکرده و کسى را بر ضد مگر آن مشرکانى که با آنان پیمان بسته

اند پس پیمان اینان را تا مدتشان تمام کنید چرا که خدا پرهیزگاران شما پشتیبانى ننموده

 4را دوست دارد 

را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید  هاى حرام سپرى شد مشرکانپس چون ماه

و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهى به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز 

  5برپا داشتند و زکات دادند راه برایشان گشاده گردانید زیرا خدا آمرزنده مهربان است 

تا کالم خدا را بشنود سپس او را به مکان  و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده

  6امنش برسان چرا که آنان قومى نادانند 

چگونه مشرکان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدى تواند بود مگر با کسانى که کنار مسجد 

اید پس تا با شما پایدارند با آنان پایدار باشید زیرا خدا پرهیزگاران را الحرام پیمان بسته

 7دارد دوست مى

کنند و نه یابند درباره شما نه خویشاوندى را مراعات مى چگونه با اینکه اگر بر شما دست

ورزد و کنند و حال آنکه دلهایشان امتناع مىتعهدى را شما را با زبانشان راضى مى

آیات خدا را به بهاى ناچیزى فروختند و از راه او باز داشتند به راستى  8بیشترشان منحرفند 

در باره هیچ مؤمنى مراعات خویشاوندى و پیمانى را  9دادند نان چه بد اعمالى انجام مىآ

پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند  11کنند و ایشان همان تجاوزکارانند نمى

دانند به تفصیل باشند و ما آیات را براى گروهى که مىدر این صورت برادران دینى شما مى

 11کنیم بیان مى

و اگر سوگندهاى خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعن زدند پس 

چرا با  12با پیشوایان کفر بجنگید چرا که آنان را هیچ پیمانى نیست باشد که باز ایستند 

گروهى که سوگندهاى خود را شکستند و بر آن شدند که فرستاده را بیرون کنند و آنان 
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ترسید با اینکه اگر مؤمنید جنگید آیا از آنان مىبار با شما آغاز کردند نمى خستینبودند که ن

شما عذاب و  با آنان بجنگید خدا آنان را به دست 13خدا سزاوارتر است که از او بترسید 

بخشد و دلهاى گروه مؤمنان را خنک کند و شما را بر ایشان پیروزى مىرسوایشان مى

پذیرد و خدا داناى دلهایشان را ببرد و خدا توبه هر که را بخواهد مى و خشم 14گرداند مى

  15حکیم است 

شوید و خداوند کسانى را که از میان شما جهاد کرده و اید که به خود واگذار مىآیا پنداشته

دارد و خدا به آنچه اند معلوم نمىغیر از خدا و فرستاده او و مؤمنان محرم اسرارى نگرفته

  16دهید آگاه است مىانجام 

دهند مشرکان را نرسد که مساجد خدا را آباد کنند در حالى که به کفر خویش شهادت مى

مساجد خدا را تنها کسانى آباد  17آنانند که اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانند 

ه و جز از خدا کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و نماز برپا داشته و زکات دادمى

  18یافتگان باشند اند پس امید است که اینان از راهنترسیده

اید که به خدا آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند کسى پنداشته

کند نزد خدا یکسان نیستند و خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد مى

 19هد کرد بیدادگران را هدایت نخوا

اند نزد کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته

پروردگارشان آنان را از جانب  21خدا مقامى هر چه واالتر دارند و اینان همان رستگارانند 

 21دهد خود به رحمت و خشنودى و باغهایى که در آنها نعمتهایى پایدار دارند مژده مى

 22خداست که نزد او پاداشى بزرگ است  جاودانه در آنها خواهند بود در حقیقت

اید اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دهند به اى کسانى که ایمان آورده

  23دوستى مگیرید و هر کس از میان شما آنان را به دوستى گیرد آنان همان ستمکارانند 

اید و تجارتى سران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالى که گرد آوردهبگو اگر پدران و پ

دارید نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد که از کسادش بیمناکید و سراهایى را که خوش مى

تر است پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را آورد و خداوند گروه داشتنى در راه وى دوست

 24کند فاسقان را راهنمایى نمى

قطعا خداوند شما را در مواضع بسیارى یارى کرده است و در روز حنین آن هنگام که شمار 

زیادتان شما را به شگفت آورده بود ولى به هیچ وجه از شما دفع نکرد و زمین با همه فراخى 

آنگاه خدا آرامش خود  25بر شما تنگ گردید سپس در حالى که پشت کرده بودید برگشتید 
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دیدید و رستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد و سپاهیانى فرو فرستاد که آنها را نمىرا بر ف

سپس خدا بعد از این  26کسانى را که کفر ورزیدند عذاب کرد و سزاى کافران همین بود 

 27پذیرد و خدا آمرزنده مهربان است توبه هر کس را بخواهد مى

که مشرکان ناپاکند پس نباید از سال آینده اید حقیقت این است اى کسانى که ایمان آورده

به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر از فقر بیمناکید پس به زودى خدا اگر بخواهد شما را به 

 28گرداند که خدا داناى حکیم است نیاز مىفضل خویش بى

آورند و آنچه را خدا و با کسانى از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمى

گردند کارزار کنید تا دارند و متدین به دین حق نمىاند حرام نمىاش حرام گردانیدهادهفرست

 29خود جزیه دهند  با خوارى به دست

و یهود گفتند عزیر پسر خداست و نصارى گفتند مسیح پسر خداست این سخنى است که به 

دارد خدا آنان را بکشد  اند شباهتآورند و به گفتار کسانى که پیش از این کافر شدهزبان مى

 31شوند چگونه بازگردانده مى

اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند با آنکه 

مامور نبودند جز اینکه خدایى یگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست منزه است او 

  31گردانند از آنچه شریک مى

گذارد تا نور خود را ور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند ولى خداوند نمىخواهند نمى

  32کامل کند هر چند کافران را خوش نیاید 

او کسى است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است 

  33پیروز گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند 

اید بسیارى از دانشمندان یهود و راهبان اموال مردم را به ناروا ردهاى کسانى که ایمان آو

کنند و آن را در راه دارند و کسانى که زر و سیم را گنجینه مىخورند و از راه خدا باز مىمى

ها را در آتش دوزخ روزى که آن 34کنند ایشان را از عذابى دردناك خبر ده خدا هزینه نمى

این است آنچه براى خود اندوختید ؛لو و پشت آنان را با آنها داغ کنند بگدازند و پیشانى و په

  35اندوختید بچشید پس آنچه را مى

ها نزد خدا از روزى که آسمانها و زمین را آفریده در کتاب خدا دوازده شماره ماه در حقیقت

تم مکنید و ماه است از این چهار ماه حرام است این است آیین استوار پس در این بر خود س

جنگند و بدانید که خدا با همگى با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگى با شما مى

 36پرهیزگاران است 
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 شوندجز این نیست که جابجا کردن فزونى در کفر است که کافران به وسیله آن گمراه مى

ى که خدا دانند تا با شماره ماههایشمارند و یکسال آن را حرام مىآن را یکسال حالل مى

حرام کرده است موافق سازند و در نتیجه آنچه را خدا حرام کرده حالل گردانند زشتى 

 37کند اعمالشان برایشان آراسته شده است و خدا گروه کافران را هدایت نمى

شود در راه خدا اید شما را چه شده است که چون به شما گفته مىاى کسانى که ایمان آورده

اید دهید آیا به جاى آخرت به زندگى دنیا دل خوش کردهه خرج مىشوید کندى ب بسیج

 38متاع زندگى دنیا در برابر آخرت جز اندکى نیست 

آورد کند و گروهى دیگر به جاى شما مىاگر بسیج نشوید شما را به عذابى دردناك عذاب مى

 39و به او زیانى نخواهید رسانید و خدا بر هر چیزى تواناست 

یارى نکنید قطعا خدا او را یارى کرد هنگامى که کسانى که کفر ورزیدند او را بیرون اگر او را 

گفت اندوه کردند و او نفر دوم از دو تن بود آنگاه که در غار بودند وقتى به همراه خود مى

مدار که خدا با ماست پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانى که آنها را 

تر گردانید و کلمه خداست که یدید تایید کرد و کلمه کسانى را که کفر ورزیدند پستدنمى

 41ناپذیر حکیم است برتر است و خدا شکست

شوید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید اگر بدانید این براى  سبکبار و گرانبار بسیج

 41شما بهتر است 

آمدند ولى آن راه پر مشقت بر عا از پى تو مىاگر مالى در دسترس و سفرى کوتاه بود قط

توانستیم حتما با شما نماید و به زودى به خدا سوگند خواهند خورد که اگر مىآنان دور مى

 42داند که آنان سخت دروغگویند کشانند و خدا مىآمدیم خود را به هالکت مىبیرون مى

ن شود و دروغگویان را بازشناسى به استگویان بر تو روشر خدایت ببخشاید چرا پیش از آنکه

 43آنان اجازه دادى 

کسانى که به خدا و روز بازپسین ایمان دارند در جهاد با مال و جانشان از تو عذر و اجازه 

خواهند که به خدا تنها کسانى از تو اجازه مى 44خواهند و خدا به تقواپیشگان داناست نمى

  45ن به شک افتاده و در شک خود سرگردانند و روز بازپسین ایمان ندارند و دلهایشا

دیدند ولى خداوند و اگر اراده بیرون رفتن داشتند قطعا براى آن ساز و برگى تدارك مى

افتادن آنان را خوش نداشت پس ایشان را منصرف گردانید و گفته شد با ماندگان بمانید راه

خود را میان  افزودند و به سرعتاگر با شما بیرون آمده بودند جز فساد براى شما نمى 46
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کردند و در میان شما جاسوسانى دارند به نفع جویى مى انداختند و در حق شما فتنهشما مى

 47و خدا به ستمکاران داناست  ،آنان 

جویى برآمدند و کارها را بر تو وارونه ساختند تا حق  در حقیقت پیش از این در صدد فتنه

 48در حالى که آنان ناخشنود بودند آمد و امر خدا آشکار شد 

دار که آنان خود به ام مینداز هشگوید مرا اجازه ده و به فتنهو از آنان کسى است که مى

 49تردید جهنم بر کافران احاطه دارد اند و بىفتنه افتاده

 گویند ماسازد و اگر پیشامد ناگوارى به تو رسد مىاگر نیکى به تو رسد آنان را بدحال مى

 51تابند ایم و شادمان روى بر مىپیش از این تصمیم خود را گرفته

رسد او سرپرست ماست و مؤمنان باید بگو جز آنچه خدا براى ما مقرر داشته هرگز به ما نمى

 51تنها بر خدا توکل کنند 

که کشیم برید در حالى که ما انتظار مىبگو آیا براى ما جز یکى از این دو نیکى را انتظار مى

خدا از جانب خود یا به دست ما عذابى به شما برساند پس انتظار بکشید که ما هم با شما در 

 52انتظاریم 

میلى انفاق کنید هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد چرا که شما بگو چه به رغبت چه با بى

 53اید گروهى فاسق بوده

به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند  و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاقهاى آنان نشد جز اینکه

 54کنند آورند و جز با کراهت انفاق نمىو جز با کسالت نماز به جا نمى

خواهد در زندگى دنیا به اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاورد جز این نیست که خدا مى

 55وسیله اینها عذابشان کند و جانشان در حال کفر بیرون رود 

کنند که آنان قطعا از شمایند در حالى که از شما نیستند لیکن آنان د مىو به خدا سوگند یا

 56ترسند گروهى هستند که مى

 57آوردند یافتند شتابزده به سوى آن روى مىاگر پناهگاه یا غارها یا سوراخى مى

گیرند پس اگر از آن به ایشان داده شود خشنود و برخى از آنان در صدقات بر تو خرده مى

 58آیند ردند و اگر از آن به ایشان داده نشود بناگاه به خشم مىگمى

گفتند خدا ما را گشتند و مىاند خشنود مىو اگر آنان بدانچه خدا و پیامبرش به ایشان داده

 59دهند و ما به خدا مشتاقیم بس است به زودى خدا و پیامبرش از کرم خود به ما مى

ن و متصدیان آن و کسانى که دلشان به دست آورده صدقات تنها به تهیدستان و بینوایا
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شود و در بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده اختصاص دارد به عنوان مى

  61فریضه از جانب خداست و خدا داناى حکیم است 

گویند او زودباور است بگو گوش دهند و مىو از ایشان کسانى هستند که پیامبر را آزار مى

کند و براى کسانى از شما که وبى براى شماست به خدا ایمان دارد و مؤمنان را باور مىخ

رسانند عذابى پر درد خواهند اند رحمتى است و کسانى که پیامبر خدا را آزار مىایمان آورده

 61داشت 

کنند تا شما را خشنود گردانند در صورتى که اگر مؤمن شما به خدا سوگند یاد مىبراى 

 62ند سزاوارتر است که خدا و فرستاده او را خشنود سازند باش

اند که هر کس با خدا و پیامبر او درافتد براى او آتش جهنم است که در آن آیا ندانسته

 63جاودانه خواهد بود این همان رسوایى بزرگ است 

ه در دلهایشان اى در باره آنان نازل شود که ایشان را از آنچمنافقان بیم دارند از اینکه سوره

 64ترسید برمال خواهد کرد تردید خدا آنچه را که مىخبر دهد بگو ریشخند کنید بى هست

کردیم بگو آیا خدا و و اگر از ایشان بپرسى مسلما خواهند گفت ما فقط شوخى و بازى مى

 65کردید آیات او و پیامبرش را ریشخند مى

اید اگر از گروهى از شما درگذریم گروهى را عذاب عذر نیاورید شما بعد از ایمانتان کافر شده

 66خواهیم کرد چرا که آنان تبهکار بودند 

دارند و دارند و از کار پسندیده باز مىمردان و زنان دو چهره یکدیگرند به کار ناپسند وامى

بندند خدا را فراموش کردند پس فراموششان کرد در حقیقت این دستهاى خود را فرو مى

 67ند که فاسقند منافقان

اند آن خدا به مردان و زنان دو چهره و کافران آتش جهنم را وعده داده است در آن جاودانه

 68براى ایشان کافى است و خدا لعنتشان کرده و براى آنان عذابى پایدار است 

چون کسانى است که پیش از شما بودند آنان از شما نیرومندتر و داراى اموال و فرزندان 

بودند پس از نصیب خویش برخوردار شدند و شما از نصیب خود برخوردار شدید  بیشتر

همان گونه که آنان که پیش از شما بودند از نصیب خویش برخوردار شدند و شما فرو رفتید 

همان گونه که آنان فرو رفتند آنان اعمالشان در دنیا و آخرت به هدر رفت و آنان همان 

و ثمود و قوم ابراهیم  سانى که پیش از آنان بودند قوم نوح و عادآیا گزارش ک 69زیانکارانند 

دین و شهرهاى زیر و رو شده به ایشان نرسیده است پیامبرانشان دالیل آشکار و اصحاب م

 71داشتندکند ولى آنان بر خود ستم روا مى برایشان آوردند خدا برآن نبود که به آنان ستم



 

                                                    027 

دارند و از کارهاى کدیگرند که به کارهاى پسندیده وا مىو مردان و زنان با ایمان دوستان ی

دهند و از خدا و پیامبرش فرمان کنند و زکات مىدارند و نماز را بر پا مىناپسند باز مى

برند آنانند که خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد که خدا توانا و حکیم است مى

اغهایى وعده داده است که از زیر آن نهرها جارى است خداوند به مردان و زنان با ایمان ب 71

و خشنودى خدا بزرگتر اهایى پاکیزه در بهشتهاى جاودان در آن جاودانه خواهند بود و سر

  72است این است همان کامیابى بزرگ 

اى پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است و چه 

اند در حالى که قطعا سخن کفر خورند که نگفتهبه خدا سوگند مى 73ى است بد سرانجام

اند و بر آنچه موفق به انجام آن نشدند همت گفته و پس از اسالم آوردنشان کفر ورزیده

نیاز گماشتند و به عیبجویى برنخاستند مگر آنکه خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را بى

براى آنان بهتر است و اگر روى برتابند خدا آنان را در دنیا و گردانیدند پس اگر توبه کنند 

  74کند و در روى زمین یار و یاورى نخواهند داشت آخرت عذابى دردناك مى

اند که اگر از کرم خویش به ما عطا کند قطعا صدقه اند که با خدا عهد کردهو از آنان کسانى

ن از فضل خویش به آنان بخشید بدان پس چو 75خواهیم داد و از شایستگان خواهیم شد 

در نتیجه به سزاى آنکه با خدا خلف وعده  76بخل ورزیدند و به حال اعراض روى برتافتند 

کنند گفتند در دلهایشان تا روزى که او را دیدار مىکردند و از آن روى که دروغ مى

داند و نجواى ایشان را مى اند که خدا راز آنان وآیا ندانسته 77پیامدهاى نفاق را باقى گذارد 

  78خدا داناى رازهاى نهانى است 

گیرند و از کسانى که جز به دهند عیب مىکسانى که بر مؤمنانى که از روى میل صدقات مى

گیرد و گیرند خدا آنان را به ریشخند مىیابند و آنان را به ریشخند مىاندازه توانشان نمى

  79د براى ایشان عذابى پر درد خواهد بو

چه براى آنان آمرزش بخواهى یا برایشان آمرزش نخواهى اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب 

اش کفر ورزیدند و خدا کنى هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید چرا که آنان به خدا و فرستاده

  81کند گروه فاسقان را هدایت نمى

شدند و از اینکه با مال و جان ماندگان به نشستن خود پس از رسول خدا شادمان بر جاى

خود در راه خدا جهاد کنند کراهت داشتند و گفتند در این گرما بیرون نروید بگو اگر 

از این پس کم بخندند و به جزاى آنچه به دست  81تر است دریابند آتش جهنم سوزان

 82آوردند بسیار بگریند مى
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نید و آنان براى بیرون آمدن از تو اجازه اى از آنان بازگرداو اگر خدا تو را به سوى طایفه

خواستند بگو شما هرگز با من خارج نخواهید شد و هرگز همراه من با هیچ دشمنى نبرد 

 83نشینان بنشینید  بار به نشستن تن دردادید پس با خانه نخواهید کرد زیرا شما نخستین

ست چرا که آنان به خدا و پیامبر اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایو هرگز بر هیچ مرده

  84او کافر شدند و در حال فسق مردند 

خواهد ایشان را در و اموال و فرزندان آنان تو را به شگفت نیندازد جز این نیست که خدا مى

 85دنیا به وسیله آن عذاب کند و جانشان در حال کفر بیرون رود 

و همراه پیامبرش جهاد کنید اى نازل شود که به خدا ایمان آورید و چون سوره

 86نشینان باشیم  ثروتمندانشان از تو عذر و اجازه خواهند و گویند بگذار که ما با خانه

نشینان باشند و بر دلهایشان مهر زده شده است در نتیجه قدرت  راضى شدند که با خانه

 87درك ندارند 

اند و اینانند انشان به جهاد برخاستهاند با مال و جولى پیامبر و کسانى که با او ایمان آورده

 88که همه خوبیها براى آنان است اینان همان رستگارانند 

اند خدا براى آنان باغهایى آماده کرده است که از زیر آن نهرها روان است و در آن جاودانه

 89این همان رستگارى بزرگ است 

ود و کسانى که به خدا و فرستاده او نشین آمدند تا به آنان اجازه داده ش و عذرخواهان بادیه

دروغ گفتند نیز در خانه نشستند به زودى کسانى از آنان را که کفر ورزیدند عذابى دردناك 

 91خواهد رسید 

یابند خرج کنند در صورتى که براى خدا و بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانى که چیزى نمى

بر نیکوکاران ایرادى نیست و خدا آمرزنده پیامبرش خیرخواهى نمایند هیچ گناهى نیست 

 91مهربان است 

و گناهى نیست بر کسانى که چون پیش تو آمدند تا سوارشان کنى گفتى چیزى پیدا 

ریخت که کنم تا بر آن سوارتان کنم برگشتند و در اثر اندوه از چشمانشان اشک فرو مىنمى

است که با اینکه توانگرند از تو اجازه  ایراد فقط بر کسانى 92یابند تا خرج کنند چیزى نمى

نشینان باشند و خدا بر دلهایشان مهر نهاد در نتیجه  اند که با خانهخواهند راضى شدهمى

آورند بگو عذر هنگامى که به سوى آنان بازگردید براى شما عذر مى 93فهمند آنان نمى

هاى شما آگاه گردانیده و به زودى خدا ما را از خبر نیاورید هرگز شما را باور نخواهیم داشت
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خدا و رسولش عمل شما را خواهند دید آنگاه به سوى داناى نهان و آشکار بازگردانیده 

وقتى به سوى آنان بازگشتید  94دهد دادید به شما خبر مىشوید و از آنچه انجام مىمى

روى برتابید چرا خورند تا از ایشان صرفنظر کنید پس از آنان براى شما به خدا سوگند مى

 95اند جایگاهشان دوزخ خواهد بود که آنان پلیدند و به آنچه به دست آورده

کنند تا از آنان خشنود گردید پس اگر شما هم از ایشان خشنود براى شما سوگند یاد مى

 96شوید قطعا خدا از گروه فاسقان خشنود نخواهد شد 

اش اینکه حدود آنچه را که خدا بر فرستاده تر و بهنشینان عرب در کفر و نفاق سخت ادیهب

 97نازل کرده ندانند سزاوارترند و خدا داناى حکیم است 

دانند و کنند خسارتى مىنشینان کسانى هستند که آنچه را هزینه مى و برخى از آن بادیه

برند پیشامد بد براى آنان خواهد بود و خدا شنواى براى شما پیشامدهاى بد انتظار مى

 98ناست دا

اند که به خدا و روز بازپسین ایمان دارند و آنچه را انفاق نشینان کسانى و برخى از بادیه

دانند بدانید که این مایه تقرب آنان است به کنند مایه تقرب نزد خدا و دعاهاى پیامبر مىمى

 99 خویش درآورد که خدا آمرزنده مهربان است زودى خدا ایشان را در جوار رحمت

پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانى که با نیکوکارى از آنان پیروى کردند خدا و 

از ایشان خشنود و آنان از او خشنودند و براى آنان باغهایى آماده کرده که از زیر آن نهرها 

 111اند این است همان کامیابى بزرگ روان است همیشه در آن جاودانه

که پیرامون شما هستند منافقند و از ساکنان مدینه بر نفاق خو نشینانى  و برخى از بادیه

کنیم بار عذاب مىشناسیم به زودى آنان را دورا مىشناسى ما آنان اند تو آنان را نمىگرفته

 111شوند سپس به عذابى بزرگ بازگردانیده مى

که بد است و دیگرانى هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با دیگر 

 112خدا توبه آنان را بپذیرد که خدا آمرزنده مهربان است  اند امید استدرآمیخته

شان سازى و برایشان دعا کن زیرا اى بگیر تا به وسیله آن پاك و پاکیزهاز اموال آنان صدقه

 113دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست 

گیرد و پذیرد و صدقات را مىه از بندگانش توبه را مىاند که تنها خداست کآیا ندانسته

و بگو بکنید که به زودى خدا و پیامبر او و  114پذیر مهربان است خداست که خود توبه

مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست و به زودى به سوى داناى نهان و آشکار بازگردانیده 

 115خواهد کرد  دادید آگاهشوید پس ما را به آنچه انجام مىمى
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پذیرد و کند و یا توبه آنها را مىیا آنان را عذاب مى اى دیگر موقوف به فرمان خداستو عده

 116کار است خدا داناى سنجیده

و آنهایى که مسجدى اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگى میان مؤمنان است و 

سوگند  ر او به جنگ برخاسته بود و سختکمینگاهى است براى کسى که قبال با خدا و پیامب

دهد که آنان قطعا دروغگو کنند که جز نیکى قصدى نداشتیم و خدا گواهى مىیاد مى

 117هستند 

هرگز در آن جا مایست چرا که مسجدى که از روز نخستین بر پایه تقوا بنا شده سزاوارتر 

را پاك سازند و خدا کسانى را اند که دوست دارند خود است که در آن ایستى در آن مردانى

 118دارد اند دوست مىکه خواهان پاکى

یا کسى که بناى خود  آیا کسى که بنیاد خود را بر پایه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است

افتد و خدا ریزى کرده و با آن در آتش دوزخ فرو مىرا بر لب پرتگاهى مشرف به سقوط پى

 119کند ىگروه بیدادگران را هدایت نم

اند در دلهایشان مایه شک است تا آنکه دلهایشان پاره پاره همواره آن ساختمانى که بنا کرده

 111کار است شود و خدا داناى سنجیده

خدا از مؤمنان جان و مالشان را به اینکه بهشت براى آنان باشد خریده است  در حقیقت

شوند به عنوان وعده حقى در کشته مىکشند و جنگند و مىهمان کسانى که در راه خدا مى

تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست و چه کسى از خدا به عهد خویش وفادارتر است پس 

همان  111اید شادمان باشید و این همان کامیابى بزرگ است اى که با او کردهبه این معامله

کنندگان وادارندگان به جدهکنندگان سداران رکوعکنندگان پرستندگان سپاسگزاران روزهتوبه

کارهاى پسندیده بازدارندگان از کارهاى ناپسند و پاسداران مقررات خدایند و مؤمنان را 

 112 بشارت ده

اند سزاوار نیست که براى مشرکان پس از آنکه برایشان بر پیامبر و کسانى که ایمان آورده

و طلب  113ویشاوند باشند آشکار گردید که آنان اهل دوزخندطلب آمرزش کنند هر چند خ

 اى که به او داده بود نبود و هنگامى که براى اوآمرزش ابراهیم براى پدرش جز براى وعده

  114 ستى ابراهیم دلسوزى بردبار بودروشن شدکه وى دشمن خداست از او بیزارى جست را

آنکه چیزى  راه بگذارد مگرو خدا بر آن نیست که گروهى را پس از آنکه هدایتشان نمود بى

  115را که باید از آن پروا کنند برایشان بیان کرده باشد آرى خدا به هر چیزى داناست 
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میراند و براى شما کند و مىدر حقیقت فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست زنده مى

  116جز خدا یار و یاورى نیست 

دشوار از او پیروى کردند ببخشود  به یقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساعت

اى از آنان منحرف شود باز برایشان ببخشود بعد از آنکه چیزى نمانده بود که دلهاى دسته

و بر آن سه تن که بر جاى مانده بودند تا  117چرا که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است 

تنگ آمدند و دانستند که  اش بر آنان تنگ گردید و از خود بهآنجا که زمین با همه فراخى

پناهى از خدا جز به سوى او نیست پس به آنان توبه داد تا توبه کنند بى تردید خدا همان 

 118پذیر مهربان است  توبه

 119اید از خدا پروا کنید و با راستان باشید اى کسانى که ایمان آورده

ر خدا سر باز زنند و جان خود را پیامبشینان پیرامونشان را نرسد که از ن مردم مدینه و بادیه

رسد عزیزتر از جان او بدانند چرا که هیچ تشنگى و رنج و گرسنگیى در راه خدا به آنان نمى

گذارند و از دشمنى غنیمتى به آورد قدم نمىو در هیچ مکانى که کافران را به خشم مى

شود زیرا خدا آورند مگر اینکه به سبب آن عمل صالحى براى آنان نوشته مىدست نمى

 121کند پاداش نیکوکاران را ضایع نمى

پیمایند مگر اینکه به کنند و هیچ وادیى را نمىو هیچ مال کوچک و بزرگى را انفاق نمى

  121کردند پاداش دهد شود تا خدا آنان را به بهتر از آنچه مىحساب آنان نوشته مى

اى کوچ اى از آنان دستهفرقه و شایسته نیست مؤمنان همگى کوچ کنند پس چرا از هر

کنند تا در دین آگاهى پیدا کنند و قوم خود را وقتى به سوى آنان بازگشتند بیم دهند نمى

 122باشد که آنان بترسند 

اید با کافرانى که مجاور شما هستند کارزار کنید و آنان باید در اى کسانى که ایمان آورده

 123تقواپیشگان است  شما خشونت بیابند و بدانید که خدا با

گوید این ایمان کدام یک از شما را اى نازل شود از میان آنان کسى است که مىو چون سوره

 124کنند افزاید و آنان شادمانى مىاند بر ایمانشان مىافزود اما کسانى که ایمان آورده

کفر اما کسانى که در دلهایشان بیمارى است پلیدى بر پلیدیشان افزود و در حال 

شوند باز هم توبه بینند که آنان در هر سال یک یا دو بار آزموده مىآیا نمى 125گذرند درمى

اى نازل شود بعضى از آنان به بعضى دیگر و چون سوره 126گیرند کنند و عبرت نمىنمى

گردند خدا دلهایشان را برگرداند زیرا مى بیند سپس بازکنند آیا کسى شما را مىنگاه مى

 127فهمند ن گروهى هستند که نمىآنا
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شما در رنج بیفتید به شما  قطعا براى شما پیامبرى از خودتان آمد که بر او دشوار است

  128حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است 

پس اگر روى برتافتند بگو خدا مرا بس است هیچ معبودى جز او نیست بر او توکل کردم و او 

 129است  پروردگار عرش بزرگ
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 یونس  -11

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1آموز الف الم راء این است آیات کتاب حکمت

به  آور است که به مردى از خودشان وحى کردیم که مردم را بیم ده وآیا براى مردم شگفت

کافران  بقه نیک استاند مژده ده که براى آنان نزد پروردگارشان ساکسانى که ایمان آورده

 2گفتند این قطعا افسونگرى آشکار است 

ش بر عر پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید سپس

خدا پروردگار  است کند شفاعتگرى جز پس از اذن او نیست ایناستیال یافت کار را تدبیر مى

 3گیرید شما پس او را بپرستید آیا پند نمى

کند بازگشت همه شما به سوى اوست وعده خدا حق است هموست که آفرینش را آغاز مى

ت اند به عدالکارهاى شایسته کرده گرداند تا کسانى را که ایمان آورده وآن را باز مى سپس

 اند به سزاى کفرشان شربتى از آب جوشان و عذابى پرپاداش دهد و کسانى که کفر ورزیده

 4درد خواهند داشت 

معین  اوست کسى که خورشید را روشنایى بخشید و ماه را تابان کرد و براى آن منزلهایى

ها را براى نشانه کرد تا شماره سالها و حساب را بدانید خدا اینها را جز به حق نیافریده است

 5کند دانند به روشنى بیان مىگروهى که مى

که  سمانها و زمین آفریده براى مردمىشب و روز و آنچه خدا در آ به راستى در آمد و رفت

 6پروا دارند دالیلى است 

اند یافته کسانى که امید به دیدار ما ندارند و به زندگى دنیا دل خوش کرده و بدان اطمینان

 8آوردند جایگاهشان آتش است آنان به آنچه به دست مى 7و کسانى که از آیات ما غافلند 

آنان را  اند پروردگارشان به پاس ایمانشانشایسته کردهکسانى که ایمان آورده و کارهاى 

نیایش آنان در آنجا  9خواهد بود  کند به باغهاى نعمت که از زیر آنان نهرها روانهدایت مى

سالم است و پایان نیایش آنان این است که الحمد هلل رب  سبحانک اللهم و درودشان در آنجا

 11العالمین 

آنها  طلبند در رساندن بال بهمان شتاب که آنان در کار خیر مىو اگر خدا براى مردم به ه

در  رسید پس کسانى را که به دیدار ما امید ندارندنمود قطعا اجلشان فرا مىشتاب مى

و چون انسان را آسیبى رسد ما را به پهلو  11کنیم تا سرگردان بمانند طغیانشان رها مى

رود که چون گرفتاریش را برطرف کنیم چنان مى وخواند خوابیده یا نشسته یا ایستاده مى
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رسیده نخوانده است این گونه براى اسرافکاران آنچه  گویى ما را براى گرفتاریى که به او

 12 دادند زینت داده شده استانجام مى

پیامبرانشان  و قطعا نسلهاى پیش از شما را هنگامى که ستم کردند به هالکت رساندیم و

گونه مردم بزهکار را جزا  یشان آوردند و بر آن نبودند که ایمان بیاورند ایندالیل آشکار برا

 13دهیم مى

 14کنید مى آنگاه شما را پس از آنان در زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه رفتار

قرآن  گویندو چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود آنانکه به دیدار ما امید ندارند مى

جز  ز این بیاور یا آن را عوض کن بگو مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنمدیگرى ج

عذاب  کنم اگر پروردگارم را نافرمانى کنم ازشود پیروى نمىآنچه را که به من وحى مى

 15ترسم روزى بزرگ مى

ش گردانید قطعا پینمى خواندم و شما را بدان آگاهخواست آن را بر شما نمىبگو اگر خدا مى

 16کنید نمى ام آیا فکراز آن روزگارى در میان شما به سر برده

 ستمکارتر از آن کس که دروغى بر خداى بندد یا آیات او را تکذیب کند به پس کیست

 17شوند راستى مجرمان رستگار نمى

دهد سود مى رساند و نه به آنانپرستند که نه به آنان زیان مىو به جاى خدا چیزهایى را مى

در آسمانها و در  گویند اینها نزد خدا شفاعتگران ما هستند بگو آیا خدا را به چیزى کهو مى

 18سازند شریک مى گردانید او پاك و برتر است از آنچه داند آگاه مىزمین نمى

مقرر  اى از جانب پروردگارتو مردم جز یک امت نبودند پس اختالف پیدا کردند و اگر وعده

 19 شدکنند میانشان داورى مىدر آنچه بر سر آن با هم اختالف مى نگشته بود قطعا

خدا  شود بگو غیب فقط بهاى از جانب پروردگارش بر او نازل نمىگویند چرا معجزهو مى

 21اختصاص دارد پس منتظر باشید که من هم با شما از منتظرانم 

در  شانیم بناگاه آنان راو چون مردم را پس از آسیبى که به ایشان رسیده است رحمتى بچ

آنچه نیرنگ  ماتر است در حقیقت فرستادگان سریعآیات ما نیرنگى است بگو نیرنگ خدا 

 21نویسند کنید مىمى

آنها با  گرداند تا وقتى که در کشتیها باشید واو کسى است که شما را در خشکى و دریا مى

وزد و موج از هر طرف  سخت بر آنهابادى خوش آنان را ببرند و ایشان بدان شاد شوند بادى 

خوانند خدا را پاکدالنه مى اند در آن حالبر ایشان تازد و یقین کنند که در محاصره افتاده

پس چون آنان را رهانید  22خواهیم شد  که اگر ما را از این برهانى قطعا از سپاسگزاران
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 به زیان خود شماستفقط  کنند اى مردم سرکشى شماناگهان در زمین بناحق سرکشى مى

خواهد بود پس شما را از آنچه  شما به سوى ما سپس بازگشت ،شما بهره زندگى دنیا را 

 23دادید باخبر خواهیم کرد انجام مى

زمین  ل زندگى دنیا بسان آبى است که آن را از آسمان فرو ریختیم پس گیاهثدر حقیقت م

برگرفت و  تا آنگاه که زمین پیرایه خود راخورند با آن درآمیخت از آنچه مردم و دامها مى

فرمان ما آمد و  آراسته گردید و اهل آن پنداشتند که آنان بر آن قدرت دارند شبى یا روزى

ها را براى این گونه نشانه آن را چنان در ویده کردیم که گویى دیروز وجود نداشته است

 24 کنیمکنند به روشنى بیان مىمردمى که اندیشه مى

 25کند مى خواند و هر که را بخواهد به راه راست هدایتدا به سراى سالمت فرا مىو خ

را غبارى و ذلتى  هایشاناند نیکویى و زیاده است چهرهبراى کسانى که کار نیکو کرده

 26 پوشاند اینان اهل بهشتند در آن جاودانه خواهند بودنمى

گیرد آنان را فرو مى آن است و خوارى اند جزاى بدى مانندو کسانى که مرتکب بدیها شده

اى از شب تار با پاره هایشاندر مقابل خدا هیچ حمایتگرى براى ایشان نیست گویى چهره

 27 پوشیده شده است آنان همدم آتشند که در آن جاودانه خواهند بود

م شما و گوییاند مىورزیده آوریم آنگاه به کسانى که شركو روزى را که همه آنان را گرد مى

گویند در افکنیم و شریکان آنان مىمى شریکانتان بر جاى خود باشید پس میان آنها جدایى

 28پرستیدید شما ما را نمى حقیقت

 29 خبر بودیمو گواهى خدا میان ما و میان شما بس است به راستى ما از عبادت شما بى

حقیقى  و به سوى خدا موالىآزماید آنجاست که هر کسى آنچه را از پیش فرستاده است مى

 31رود مى اند از دستشان به درساختهشوند و آنچه به دروغ برمىخود بازگردانیده مى

 بخشد یا کیست که حاکم بر گوشها وبگو کیست که از آسمان و زمین به شما روزى مى

سازد و مى آورد و مرده را از زنده خارجدیدگان است و کیست که زنده را از مرده بیرون مى

 31 کنیدخدا پس بگو آیا پروا نمى کند خواهند گفتکیست که کارها را تدبیر مى

خدا پروردگار حقیقى شما و بعد از حقیقت جز گمراهى چیست پس چگونه  این است

این گونه سخن پروردگارت بر کسانى که نافرمانى کردند به حقیقت  32شوید بازگردانیده مى

بگو آیا از شریکان شما کسى هست که آفرینش را آغاز  33آورند مىآنان ایمان ن پیوست که

گرداند کند و باز آن را برمىخداست که آفرینش را آغاز مى کند و سپس آن را برگرداند بگو

 34شوید پس چگونه بازگردانیده مى
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بگو آیا از شریکان شما کسى هست که به سوى حق رهبرى کند بگو خداست که به سوى 

کند سزاوارتر است مورد کند پس آیا کسى که به سوى حق رهبرى مىى مىرهبر حق

شود شما را چه شده چگونه  نماید مگر آنکه هدایتگیرد یا کسى که راه نمى پیروى قرار

 35کنید مى داورى

گرداند نیاز نمىبى کنند گمان به هیچ وجه از حقیقتو بیشترشان جز از گمان پیروى نمى

 36کنند داناست ه مىآرى خدا به آنچ

آنچه  و چنان نیست که این قرآن از جانب غیر خدا به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدیق

از پروردگار  تآن کتاب است که در آن تردیدى نیسباشد و توضیحى از پیش از آن است مى

 37جهانیان است 

بیاورید و  اى مانند آنگویید سورهگویند آن را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مىیا مى

 38فرا خوانید  توانیدهر که را جز خدا مى

نیامده  بلکه چیزى را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تاویل آن برایشان

کردند پس بنگر که فرجام ستمگران  است کسانى که پیش از آنان بودند همین گونه تکذیب

 39چگونه بوده است 

آورد و نمى آورد و از آنان کسى است که بدان ایمانست که بدان ایمان مىو از آنان کسى ا

 41پروردگار تو به فسادگران داناتر است 

 و اگر تو را تکذیب کردند بگو عمل من به من اختصاص دارد و عمل شما به شما اختصاص

 هید غیرددهم غیر مسؤولید و من از آنچه شما انجام نمىدارد شما از آنچه من انجام مى

 41مسؤولم 

نیابند شنوا  دهند آیا تو کران را هر چند دراند که به تو گوش فرا مىو برخى از آنان کسانى

 42خواهى کرد 

هدایت توانى  نگرد آیا تو نابینایان را هر چند نبینندو از آنان کسى است که به سوى تو مى

 43کرد 

 44 کنندود بر خویشتن ستم مىکند لیکن مردم خخدا به هیچ وجه به مردم ستم نمى

با هم اظهار  اندآورد گویى جز به اندازه ساعتى از روز درنگ نکردهو روزى که آنان را گرد مى

 45کنند قطعا کسانى که دیدار خدا را دروغ شمردند زیان کردند و راه نیافتند آشنایى مى

بمیرانیم بازگشتشان  ایانیم یا تو رادهیم به تو بنماى از آنچه را که به آنان وعده مىو اگر پاره

 46 کنند گواه استسپس خدا بر آنچه مى به سوى ماست
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بر  و هر امتى را پیامبرى است پس چون پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت داورى شود و

 47آنان ستم نرود 

 48گویید این وعده چه وقت است گویند اگر راست مىو مى

زمانى  ى در اختیار ندارم مگر آنچه را که خدا بخواهد هر امتى رابگو براى خود زیان و سود

 49پیشى گیرند  است آنگاه که زمانشان به سر رسد پس نه ساعتى تاخیر کنند و نه

به  بگو به من خبر دهید اگر عذاب او شب یا روز به شما دررسد بزهکاران چه چیزى از آن

 د اکنون به آن ایمان آوردید در حالى کهسپس آیا هنگامى که واقع ش 51خواهند شتاب مى

 51نمودید به آن شتاب مى

به دست  پس به کسانى که ستم ورزیدند گفته شود عذاب جاوید را بچشید آیا جز به آنچه

 52شوید آوردید جزا داده مىمى

 راست گیرند آیا آن راست است بگو آرى سوگند به پروردگارم که آن قطعاو از تو خبر مى

 53توانید درمانده کنید شما نمىست و ا

بازخرید  بود قطعا آن را براىو اگر براى هر کسى که ستم کرده است آنچه در زمین است مى

میان آنان به عدالت  داد و چون عذاب را ببینند پشیمانى خود را پنهان دارند وخود مى

 54داورى شود و بر ایشان ستم نرود 

 انها و زمین است از آن خداست بدانید که در حقیقتبدانید که در حقیقت آنچه در آسم

 55دانند وعده خدا حق است ولى بیشتر آنان نمى

 56شوید میراند و به سوى او بازگردانیده مىکند و مىاو زنده مى

هاست سینه اى مردم به یقین براى شما از جانب پروردگارتان اندرزى و درمانى براى آنچه در

خداست که باید  بگو به فضل و رحمت 57اى گروندگان آمده است و رهنمود و رحمتى بر

 58بهتر است  آورندشاد شوند و این از هر چه گرد مى

را حرام و  بگو به من خبر دهید آنچه از روزى که خدا براى شما فرود آورده بخشى از آن

 59د بندیدروغ مى اید بگو آیا خدا به شما اجازه داده یا بر خداحالل گردانیده

 مردم خدا بر بندند روز رستاخیز چه گمان دارند در حقیقتو کسانى که بر خدا دروغ مى

 61کنند داراى بخشش است ولى بیشترشان سپاسگزارى نمى

نکنید مگر اینکه ما بر  و در هیچ کارى نباشى و از سوى او هیچ از قرآن نخوانى و هیچ کارى

اى نه در زمین و نه در آسمان ذره وزنورزید و همىشما گواه باشیم آنگاه که بدان مبادرت م
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بزرگتر از آن چیزى نیست مگر اینکه در کتابى  از پروردگار تو پنهان نیست و نه کوچکتر و نه

 61روشن است 

 62شوند آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مى

 63اند همانان که ایمان آورده و پرهیزگارى ورزیده

همان  هاى خدا را تبدیلى نیست ایندر زندگى دنیا و در آخرت مژده براى آنان است وعده

 64کامیابى بزرگ است 

 65سخن آنان تو را غمگین نکند زیرا عزت همه از آن خداست او شنواى داناست 

 خداست و کسانى که غیر از آگاه باش که هر که در آسمانها و هر که در زمین است از آن

کنند و جز گمان جز از گمان پیروى نمى کنند اینانخوانند پیروى نمىخدا شریکانى را مى

 66برند نمى

اوست کسى که براى شما شب را قرار داد تا در آن بیارامید و روز را روشن بى گمان در این 

 67هایى است شنوند نشانهبراى مردمى که مى

 نیاز است آنچه دراو بى ، است منزه است او گفتند خدا فرزندى براى خود اختیار کرده

که  حجتى نیست آیا چیزى راشما را بر این  آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست

 68بندید دانید به دروغ بر خدا مىنمى

 69شوند بندند رستگار نمىبگو در حقیقت کسانى که بر خدا دروغ مى

ورزیدند عذاب سخت کفر مى ماست آنگاه به آنکهاى در دنیا سپس بازگشتشان به سوى بهره

 71چشانیم به آنان مى

و خبر نوح را بر آنان بخوان آنگاه که به قوم خود گفت اى قوم من اگر ماندن من و اندرز 

ام پس کارتان با شریکان توکل کرده دادن من به آیات خدا بر شما گران آمده است بر خدا

ننماید سپس در باره من تصمیم بگیرید و  ر شما ملتبسخود همداستان شوید تا کارتان ب

 71مهلتم ندهید 

 طلبم پاداش من جز بر عهده خدا نیست وو اگر روى گردانیدید من مزدى از شما نمى

پس او را تکذیب کردند آنگاه وى را با کسانى که در  72نهندگان باشم  مامورم که از گردن

نان را جانشین ساختیم و کسانى را که آیات ما را دادیم و آ کشتى همراه او بودند نجات

آنگاه پس از  73شدگان چگونه بود دادهغرق کردیم پس بنگر که فرجام بیم تکذیب کردند

آوردند ولى ایشان  وى رسوالنى را به سوى قومشان برانگیختیم و آنان دالیل آشکار برایشان
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بیاورند این گونه ما بر  بودند ایمان بر آن نبودند که به چیزى که قبال آن را دروغ شمرده

 74نهیم دلهاى تجاوزکاران مهر مى

 فرستادیم و سپس بعد از آنان موسى و هارون را با آیات خود به سوى فرعون و سران وى

 75گردنکشى کردند و گروهى تبهکار بودند 

 76پس چون حق از نزد ما به سویشان آمد گفتند قطعا این سحرى آشکار است 

حال آنکه  گویید آیا این سحر است وگفت آیا وقتى حق به سوى شما آمد مىموسى 

 77شوند جادوگران رستگار نمى

ایم بازگردانى و یافته اى که پدرانمان را بر آناى تا ما را از شیوهگفتند آیا به سوى ما آمده

 78ایمان نداریم  بزرگى در این سرزمین براى شما دو تن باشد ما به شما دو تن

 79و فرعون گفت هر جادوگر دانایى را پیش من آورید 

 81اندازید بیندازید و چون جادوگران آمدند موسى به آنان گفت آنچه را مى

 پس چون افکندند موسى گفت آنچه را شما به میان آوردید سحر است به زودى خدا آن را

 81کند باطل خواهد کرد آرى خدا کار مفسدان را تایید نمى

 82گرداند هر چند بزهکاران را خوش نیاید با کلمات خود حق را ثابت مىو خدا 

از  سرانجام کسى به موسى ایمان نیاورد مگر فرزندانى از قوم وى در حالى که بیم داشتند

سرزمین  آنکه مبادا فرعون و سران آنها ایشان را آزار رسانند و در حقیقت فرعون در آن

اید و و موسى گفت اى قوم من اگر به خدا ایمان آورده 83 جوى و از اسرافکاران بودبرترى

  84کنید  اگر اهل تسلیمید بر او توکل

و ما را  85مده  پس گفتند بر خدا توکل کردیم پروردگارا ما را براى قوم ستمگر آزمایش قرار

 86خویش از گروه کافران نجات ده  به رحمت

 هایى ترتیببراى قوم خود در مصر خانه و به موسى و برادرش وحى کردیم که شما دو تن

 87 دهید و سراهایتان را رو به روى هم قرار دهید و نماز برپا دارید و مؤمنان را مژده ده

پروردگارا  اىو موسى گفت پروردگارا تو به فرعون و اشرافش در زندگى دنیا زیور و اموال داده

سخت گردان که ایمان  را دل بود کن و آنانتا از راه تو گمراه کنند پروردگارا اموالشان را نا

فرمود دعاى هر دوى شما پذیرفته شد پس ایستادگى  88نیاورند تا عذاب دردناك را ببینند 

و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم  89پیروى مکنید  دانندکنید و راه کسانى را که نمى

وقتى که در شرف غرق  بال کردند تاآنان را دن پس فرعون و سپاهیانش از روى ستم و تجاوز

معبودى جز آنکه فرزندان اسرائیل به او  شدن قرار گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ
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اکنون در حالى که پیش از این نافرمانى ؛91 شدگانم اند نیست و من از تسلیمگرویده

  91کردى و از تباهکاران بودى مى

آیند عبرتى از پى تو مى فکنیم تا براى کسانى کهاپس امروز تو را با زره خودت به بلندى مى

 92 هاى ما غافلندگمان بسیارى از مردم از نشانهباشد و بى

پاکیزه به آنان  به راستى ما فرزندان اسرائیل را در جایگاه نیکو منزل دادیم و از چیزهاى

شد همانا حاصل  روزى بخشیدیم پس به اختالف نپرداختند مگر پس از آنکه علم براى آنان

میانشان داورى خواهد  کردندپروردگار تو در روز قیامت در باره آنچه بر سر آن اختالف مى

 93کرد 

خواندند ایم در تردیدى از کسانى که پیش از تو کتاب مىو اگر از آنچه به سوى تو نازل کرده

گان از تردیدکنند بپرس قطعا حق از جانب پروردگارت به سوى تو آمده است پس زنهار

  95 و از کسانى که آیات ما را دروغ پنداشتند مباش که از زیانکاران خواهى بود 94مباش 

 96آورند در حقیقت کسانى که سخن پروردگارت بر آنان تحقق یافته ایمان نمى

 97هر چند هر گونه آیتى برایشان بیاید تا وقتى که عذاب دردناك را ببینند 

قوم یونس که  ورد و ایمانش به حال آن سود بخشد مگرچرا هیچ شهرى نبود که ایمان بیا

آنان برطرف کردیم و تا چندى آنان را  وقتى ایمان آوردند عذاب رسوایى را در زندگى دنیا از

 98برخوردار ساختیم 

آوردند مى خواست قطعا هر که در زمین است همه آنها یکسر ایمانو اگر پروردگار تو مى

 99کنى که بگروند مى پس آیا تو مردم را ناگزیر

اندیشند پلیدى را  و هیچ کس را نرسد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد و بر کسانى که نمى

 111دهد قرار مى

ایمان  ها و هشدارها گروهى را کهبگو بنگرید که در آسمانها و زمین چیست و نشانه

 111بخشد آورند سود نمىنمى

انتظار  برند بگوپیش از آنان درگذشتند انتظار مى پس آیا جز مانند روزهاى کسانى را که

سپس فرستادگان خود و کسانى را که گرویدند  112برید که من با شما از منتظرانم 

  113مؤمنان را نجات دهیم  رهانیم زیرا بر ما فریضه است کهمى

پرستید خدا مى بگو اى مردم اگر در دین من تردید دارید پس کسانى را که به جاى

ام که از مؤمنان یافته ستاند و دستورپرستم که جان شما را مىپرستم بلکه خدایى را مىمىن

 114باشم 
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 115 و به دین حنیف روى آور و زنهار از مشرکان مباش

آن  رساند مخوان که اگر چنین کنى درو به جاى خدا چیزى را که سود و زیانى به تو نمى

 116صورت قطعا از جمله ستمکارانى 

خیرى  اى جز او نیست و اگر براى توکننده اگر خدا به تو زیانى برساند آن را برطرف و

رساند و مى اى نیست آن را به هر کس از بندگانش که بخواهدبخواهد بخشش او را ردکننده

 117او آمرزنده مهربان است 

 سود یابد به بگو اى مردم حق از جانب پروردگارتان براى شما آمده است پس هر که هدایت

 نگهبان شود و من بر شمایابد و هر که گمراه گردد به زیان خود گمراه مىخویش هدایت مى

 118یستم ن

ران کند و او بهترین داو شود پیروى کن و شکیبا باش تا خدا داورىو از آنچه بر تو وحى مى

 119است 
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 هود -11

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

روشنى  اء کتابى است که آیات آن استحکام یافته سپس از جانب حکیمى آگاه بهالف الم ر

براى شما هشداردهنده و که جز خدا را نپرستید به راستى من از جانب او  1بیان شده است 

را با  شما، و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید  2رم بشارتگ

خود عطا کند  مند سازد و به هر شایسته نعمتى از کرمزمانى معین بهره مندى نیکویى تابهره

شما به سوى  بازگشت 3و اگر رویگردان شوید من از عذاب روزى بزرگ بر شما بیمناکم 

 4خداست و او بر هر چیزى تواناست 

هایشان مهدارند آگاه باشید آنگاه که آنان جا گردانند تا از او نهفتهآگاه باشید که آنان دل مى

ها داند زیرا او به اسرار سینهدارند مىو آنچه را آشکار مى کشند آنچه را نهفتهرا بر سر مى

 5داناست 

محل مردنش را  اى در زمین نیست مگر روزیش بر عهده خداست و قرارگاه وو هیچ جنبنده

هنگام و اوست کسى که آسمانها و زمین را در شش  6داند همه در کتابى روشن است مى

یک نیکوکارترید و اگر بگویى شما پس  را بیازماید که کدام آفرید و عرش او بر آب بود تا شما

اند خواهند گفت این جز سحرى قطعا کسانى که کافر شده از مرگ برانگیخته خواهید شد

 7آشکار نیست 

باز  ن راو اگر عذاب را تا چندگاهى از آنان به تاخیر افکنیم حتما خواهند گفت چه چیز آ

را که مسخره  دارد آگاه باش روزى که به آنان برسد از ایشان بازگشتنى نیست و آنچهمى

 8کردند آنان را فرو خواهد گرفت مى

و  و اگر از جانب خود رحمتى به انسان بچشانیم سپس آن را از وى سلب کنیم قطعا نومید

 9ناسپاس خواهد بود 

از  متى به او بچشانیم حتما خواهد گفت گرفتاریهاو اگر پس از محنتى که به او رسیده نع

مگر کسانى که شکیبایى ورزیده و  11گمان او شادمان و فخرفروش است من دور شد بى

 11پاداشى بزرگ خواهد بود  اند براى آنان آمرزش وکارهاى شایسته کرده

گردد  دان تنگات بشود ترك گویى و سینهو مبادا تو برخى از آنچه را که به سویت وحى مى

فقط  اى با او نیامده است توگویند چرا گنجى بر او فرو فرستاده نشده یا فرشتهکه مى

 12اى و خدا بر هر چیزى نگهبان است هشداردهنده
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شده  برساخته گویید ده سورهگویند این را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مىیا مى

 13توانید فرا خوانید مى مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که را

 پس اگر شما را اجابت نکردند بدانید که آنچه نازل شده است به علم خداست و اینکه

 14نهید معبودى جز او نیست پس آیا شما گردن مى

کامل به آنان  کسانى که زندگى دنیا و زیور آن را بخواهند کارهایشان را در آنجا به طور

اینان کسانى هستند که در آخرت جز  15داده نخواهد شد  دهیم و به آنان در آنجا کممى

اند باطل دادهاند به هدر رفته و آنچه انجام مىکرده آتش برایشان نخواهد بود و آنچه در آنجا

 16گردیده است 

است و پیش  آیا کسى که از جانب پروردگارش بر حجتى روشن است و شاهدى از او پیرو آن

 هاگروند و هر کس از گروهبه آن مىن آنامایه رحمت بوده است از وى کتاب موسى راهبر و 

از جانب س در آن تردید مکن که آن حق است گاه اوست پورزد آتش وعده به آن کفر

 17کنند ولى بیشتر مردم باور نمى،  پروردگارت

 و چه کسى ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد آنان بر پروردگارشان دروغ

 شوند و گواهان خواهند گفت اینان بودند که بر پروردگارشان دروغ بستند هانمىعرضه 

شمارند و دارند و آن را کج مىهمانان که از راه خدا باز مى 18خدا بر ستمگران باد  لعنت

 19را باور ندارند  خود آخرت

ب براى آنان عذا کنندگان نیستند و جز خدا دوستانى براى آنان نیستآنان در زمین درمانده

اینانند که به خویشتن زیان  21دیدند نمى شود آنان توان شنیدن نداشتند و دو چندان مى

شک نیست که آنان در آخرت 21  اندزده و آنچه را به دروغ برساخته بودند از دست داده

 گمان کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده و به سوىبى 22زیانکارترند 

مثل این دو  23ان آرام یافتند آنان اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود پروردگارش

 24گیرید یکسانند پس آیا پند نمى گروه چون نابینا و کر با بینا و شنواست آیا در مثل

که  25 اى آشکارمدهنده من براى شما هشدار، و به راستى نوح را به سوى قومش فرستادیم 

 26من از عذاب روزى سهمگین بر شما بیمناکم  جز خدا را نپرستید زیرا

 بینیم و جزپس سران قومش که کافر بودند گفتند ما تو را جز بشرى مثل خود نمى

را بر ما  بینیم کسى تو را پیروى کرده باشد و شمافرومایگان ما آن هم نسنجیده نمى

  27دانیم امتیازى نیست بلکه شما را دروغگو مى
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نزد  ن بگویید اگر از طرف پروردگارم حجتى روشن داشته باشم و مرا ازگفت اى قوم من به م

بدان اکراه  خود رحمتى بخشیده باشد که بر شما پوشیده است آیا ما شما را در حالى که

 28دارید به آن وادار کنیم 

نیست و  کنم مزد من جز بر عهده خداو اى قوم من بر این مالى از شما درخواست نمى

خواهند کرد ولى  کنم قطعا آنان پروردگارشان را دیداراند طرد نمىایمان آورده کسانى را که

و اى قوم من اگر آنان را برانم چه کسى مرا در  29کنید بینم که نادانى مىشما را قومى مى

هاى خدا گویم که گنجینهو به شما نمى 31گیرید نمىبرت رابر خدا یارى خواهد کرد آیا عب

ام و درباره کسانى که دیدگان شما من فرشته گویم کهدانم و نمىغیب نمىپیش من است و 

دهد خدا به آنچه در دل آنان هرگز خیرشان نمى گویم خدانگرد نمىبه خوارى در آنان مى

 31در آن صورت از ستمکاران خواهم بود  تر است مناست آگاه

راستگویانى آنچه را به  پس اگر از گفتند اى نوح واقعا با ما جدال کردى و بسیار جدال کردى

آورد گفت تنها خداست که اگر بخواهد آن را براى شما مى 32دهى براى ما بیاور ما وعده مى

 33نخواهید بود  و شما عاجز کننده 

من شما  و اگر بخواهم شما را اندرز دهم در صورتى که خدا بخواهد شما را بیراه گذارد اندرز

 34 شویدروردگار شماست و به سوى او باز گردانیده مىبخشد او پرا سودى نمى

ام گناه من بر عهده خود کرده گویند آن را بربافته است بگو اگر آن را به دروغ سر همیا مى

 35برکنارم  دهیدمن است و من از جرمى که به من نسبت مى

ن نخواهد آورد پس ایما اند هرگز و به نوح وحى شد که از قوم تو جز کسانى که ایمان آورده

و زیر نظر ما و وحى ما کشتى را بساز و درباره کسانى  36کردند غمگین مباش از آنچه مى

 37اند سخن مگوى چرا که آنان غرق شدنى اند با منکه ستم کرده

کردند مسخره مى گذشتند او راساخت و هر بار که اشرافى از قومش بر او مىو کشتى را مى

کنید مسخره خواهیم مى کنید ما شما را همان گونه که مسخرهمسخره مىگفت اگر ما را مى

رسد و بر او عذابى مى به زودى خواهید دانست چه کسى را عذابى خوارکننده در 38کرد 

 39آید فرود مى پایدار

حیوانى یک جفت با  رسید و تنور فوران کرد فرمودیم در آن از هر تا آنگاه که فرمان ما در

اند حمل کن و آورده کسى که قبال درباره او سخن رفته است و کسانى که ایمان کسانت مگر

شدنش  و گفت در آن سوار شوید به نام خداست روان 41با او جز اندکى ایمان نیاورده بودند 

 41پروردگار من آمرزنده مهربان است  انداختنش بى گمان و لنگر
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بود بانگ درداد  و نوح پسرش را که در کنارىبرد آسا مىو آن ایشان را در میان موجى کوه

 42اى پسرك من با ما سوار شو و با کافران مباش 

در برابر  دارد گفت امروزجویم که مرا از آب در امان نگاه مىگفت به زودى به کوهى پناه مى

میان آن دو حایل شد و  اى نیست مگر کسى که رحم کند و موجفرمان خدا هیچ نگاهدارنده

 43شدگان گردید قاز غر

کاست و فرمان  و گفته شد اى زمین آب خود را فرو بر و اى آسمان خوددارى کن و آب فرو

 44 گزارده شده و بر جودى قرار گرفت و گفته شد مرگ بر قوم ستمکار

وعده تو  و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا پسرم از کسان من است و قطعا

 45ترین داورانى راست است و تو به

چیزى را که  فرمود اى نوح او در حقیقت از کسان تو نیست او کردارى ناشایسته است پس

 46باشى  دهم که مبادا از نادانانبدان علم ندارى از من مخواه من به تو اندرز مى

اگر مرا  برم که از تو چیزى بخواهم که بدان علم ندارم وگفت پروردگارا من به تو پناه مى

 47یامرزى و به من رحم نکنى از زیانکاران باشم ن

آى و  گفته شد اى نوح با درودى از ما و برکتهایى بر تو و بر گروههایى که با تواند فرود

به  کنیم سپس از جانب ما عذابى دردناكگروههایى هستند که به زودى برخوردارشان مى

 48رسد آنان مى

دانستى مى کنیم پیش از این نه تو آن راوحى مى این از خبرهاى غیب است که آن را به تو

 49و نه قوم تو پس شکیبا باش که فرجام از آن تقواپیشگان است 

بپرستید جز او هیچ معبودى براى  گفت اى قوم من خدا را ..و به سوى عاد برادرشان هود را 

 51شما فقط دروغ پردازید  شما نیست

کسى که مرا  کنم پاداش من جز بر عهدهخواست نمىاى قوم من براى این پاداشى از شما در

 51اندیشید آفریده است نیست پس آیا نمى

آسمان بر شما  و اى قوم من از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید از

 52مگردانید  بارش فراوان فرستد و نیرویى بر نیروى شما بیفزاید و تبهکارانه روى بر

 د براى ما دلیل روشنى نیاوردى و ما براى سخن تو دست از خدایان خودگفتند اى هو

گوییم که بعضى از خدایان ما به تو آسیبى جز این نمى 53داریم و تو را باور نداریم نمىبر

گیرم و شاهد باشید که من از آنچه جز او شریک وى خدا را گواه مى اند گفت منرسانده

 55در کار من نیرنگ کنید و مرا مهلت مدهید  پس همه شما54 گیرید بیزارممى
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 اى نیستدر حقیقت من بر خدا پروردگار خودم و پروردگار شما توکل کردم هیچ جنبنده

 56 اش را در دست دارد به راستى پروردگار من بر راه راست استمگر اینکه او مهار هستى

بودم به  ى شما فرستاده شدهپس اگر روى بگردانید به یقین آنچه را که به منظور آن به سو

هیچ زیانى  شما رسانیدم و پروردگارم قومى جز شما را جانشین خواهد کرد و به او

 57رسانید در حقیقت پروردگارم بر هر چیزى نگاهبان است نمى

خود  و چون فرمان ما دررسید هود و کسانى را که با او گرویده بودند به رحمتى از جانب

 58را از عذابى سخت رهانیدیم نجات بخشیدیم و آنان 

نافرمانى نمودند و به  و این عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند و فرستادگانش را

و در این دنیا و روز قیامت لعنت بدرقه آنان  59جوى رفتند دنبال فرمان هر زورگوى ستیزه

 61رگ بر عادیان قوم هود عادیان به پروردگارشان کفر ورزیدند هان م گردید آگاه باشید که

براى شما هیچ  گفت اى قوم من خدا را بپرستید ..و به سوى ثمود برادرشان صالح را 

استقرار داد پس از او  معبودى جز او نیست او شما را از زمین پدید آورد و در آن شما را

 61است کننده  نزدیک اجابت آمرزش بخواهید آنگاه به درگاه او توبه کنید که پروردگارم

پرستش آنچه  گفتند اى صالح به راستى تو پیش از این میان ما مایه امید بودى آیا ما را از

خوانى سخت دچار مى گمان ما از آنچه تو ما را بداندارى و بىپرستیدند باز مىپدرانمان مى

 62شکیم 

خود از جانب  بر حجتى روشن از پروردگار خود باشم وگفت اى قوم من چه بینید اگر 

کند مرا یارى مى رحمتى به من داده باشد پس اگر او را نافرمانى کنم چه کسى در برابر خدا

 63افزایید در نتیجه شما جز بر زیان من نمى

 اى شگرف است پس بگذارید او درشتر خداست که براى شما پدیده و اى قوم من این ماده

 64گیرد زودرس فرو مىزمین خدا بخورد و آسیبش مرسانید که شما را عذابى 

دروغ اى بىاین وعده هایتان برخوردار شویدسه روز در خانه پس آن را پى کردند و گفت

 65است 

خود  رحمت پس چون فرمان ما در رسید صالح و کسانى را که با او ایمان آورده بودند به

 66ناپذیر است  نیرومند شکست به یقین پروردگار تو همان .رهانیدیم و از رسوایى آن روز

 67پا درآمدند  هایشان ازو کسانى را که ستم ورزیده بودند آن بانگ فرا گرفت و در خانه

ورزیدند هان مرگ بر  اند آگاه باشید که ثمودیان به پروردگارشان کفرگویا هرگز در آن نبوده

 68ثمود 



 

                                                    047 

دیرى  داد سالم وو به راستى فرستادگان ما براى ابراهیم مژده آوردند سالم گفتند پاسخ 

 69اى بریان آورد نپایید که گوساله

بر دل  شود آنان را ناشناس یافت و از ایشان ترسىو چون دید دستهایشان به غذا دراز نمى

 71ایم گرفت گفتند مترس ما به سوى قوم لوط فرستاده شده

 71 دادیم و زن او ایستاده بود خندید پس وى را به اسحاق و از پى اسحاق به یعقوب مژده

پیرمرد است واقعا این  گفت اى واى بر من آیا فرزند آورم با آنکه من پیرزنم و این شوهرم

 72چیز بسیار عجیبى است 

گمان او خدا و برکات او بر شما خاندان باد بى کنى رحمتگفتند آیا از کار خدا تعجب مى

ه به او رسید در باره قوم پس وقتى ترس ابراهیم زایل شد و مژد 73اى بزرگوار است ستوده

 75کننده بود زیرا ابراهیم بردبار و نرمدل و بازگشت 74کرد با ما چون و چرا مى لوط

بازگشت عذابى که بى اى ابراهیم از این روى برتاب که فرمان پروردگارت آمده و براى آنان

 76خواهد آمد  است

کوتاه شد و  دستش از حمایت ایشانو چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند به آنان ناراحت و 

 77گفت امروز روزى سخت است 

قوم من  کردند گفت اىو قوم او شتابان به سویش آمدند و پیش از آن کارهاى زشت مى

مهمانانم رسوا  ترند پس از خدا بترسید و مرا در کاراینان دختران منند آنان براى شما پاکیزه

 78شود یدا نمىرس پمکنید آیا در میان شما آدمى عقل

 دانى که ما چهحاجتى نیست و تو خوب مى دانى که ما را به دخترانتگفتند تو خوب مى

  79خواهیم مى

 81جستم مى گاهى استوار پناهگفت کاش براى مقابله با شما قدرتى داشتم یا به تکیه

 افت پسگفتند اى لوط ما فرستادگان پروردگار توییم آنان هرگز به تو دست نخواهند ی

 ات را حرکت ده و هیچ کس از شما نباید واپس بنگرد مگر زنتپاسى از شب گذشته خانواده

صبح  گاه آنان صبح است مگرگمان وعدهکه آنچه به ایشان رسد به او خواهد رسید بى

 81نزدیک نیست 

ه بر گلهاى الیه الی هایى از سنگپارهپس چون فرمان ما آمد آن را زیر و زبر کردیم و سنگ

 83نیست  زده بود و آن از ستمگران چندان دورکه نزد پروردگارت نشان 82آن فرو ریختیم 

بپرستید براى شما جز او  گفت اى قوم من خدا را ..و به سوى مدین برادرشان شعیب را 

از عذاب  بینم ودر نعمت مى معبودى نیست و پیمانه و ترازو را کم مکنید به راستى شما را
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و اى قوم من پیمانه و ترازو را به داد تمام دهید و حقوق  84یر بر شما بیمناکم روزى فراگ

اگر مؤمن باشید باقیمانده خدا براى  85زمین به فساد سر برمدارید  مردم را کم مدهید و در

 86نیستم  شما بهتر است و من بر شما نگاهبان

اند رها پرستیدهمى پدران ما دهد که آنچه راگفتند اى شعیب آیا نماز تو به تو دستور مى

 87اى فرزانه کنیم یا در اموال خود به میل خود تصرف نکنیم راستى که تو بردبار

سوى  گفت اى قوم من بیندیشید اگر از جانب پروردگارم دلیل روشنى داشته باشم و او از

دارم با ىخواهم در آنچه شما را از آن باز منمى من ،خود روزى نیکویى به من داده باشد 

شما مخالفت کنم من قصدى جز اصالح تا آنجا که بتوانم ندارم و توفیق من جز به خدا 

 88گردم ام و به سوى او بازمىنیست بر او توکل کرده

آنچه به قوم نوح یا  شما با من شما را بدانجا نکشاند که مانند و اى قوم من زنهار تا مخالفت

 89چندان دور نیست  برسد و قوم لوط از شما قوم هود یا قوم صالح رسید به شما

مهربان و  و از پروردگار خود آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید که پروردگار من

 91دوستدار است 

خود  فهمیم و واقعا تو را در میانگویى نمىگفتند اى شعیب بسیارى از آنچه را که مى

 91نیستى  کردیم و تو بر ما پیروزسنگسارت مىبینیم و اگر عشیره تو نبود قطعا ضعیف مى

 سر خود گفت اى قوم من آیا عشیره من پیش شما از خدا عزیزتر است که او را پشت

 92دارد  دهید احاطهدر حقیقت پروردگار من به آنچه انجام مى .ایدگرفته

د خواهی کنم به زودىو اى قوم من شما بر حسب امکانات خود عمل کنید من عمل مى

که من  آید و دروغگو کیست و انتظار بریددانست که عذاب رسواکننده بر چه کسى فرود مى

 93با شما منتظرم 

جانب  و چون فرمان ما آمد شعیب و کسانى را که با او ایمان آورده بودند به رحمتى از

ز پا هایشان اخانه خویش نجات دادیم و کسانى را که ستم کرده بودند فریاد فرو گرفت و در

که ثمود  اند هان مرگ بر مدین همان گونهگویى در آن هرگز اقامت نداشته 94درآمدند 

 95هالك شدند 

به سوى فرعون و سران وى فرستادیم  96و به راستى موسى را با آیات خود و حجتى آشکار 

روز قیامت پیشاپیش  97فرمان فرعون صواب نبود  ولى از فرمان فرعون پیروى کردند و

 98بدى براى واردان است  آورد و چه ورودگاهرود و آنان را به آتش درمىمىقومش 

 99 شودو در این دنیا و روز قیامت به لعنت بدرقه شدند و چه بد عطایى نصیب آنان مى
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سر پا هستند  کنیم بعضى از آنها براین از خبرهاى آن شهرهاست که آن را بر تو حکایت مى

 111اند و بر باد رفته

آمد  ا به آنان ستم نکردیم ولى آنان به خودشان ستم کردند پس چون فرمان پروردگارتو م

 111آنان نیفزود  خواندند هیچ به کارشان نیامد و جز بر هالکتخدایانى که به جاى خدا مى

 گرفت آرىمى و این گونه بود گرفتن پروردگارت وقتى شهرها را در حالى که ستمگر بودند

 112و سخت است گرفتن او دردناك 

روزى است که مردم را ترسد عبرتى است آن عذاب آخرت مىقطعا در این براى کسى که از 

 113شوند حاضر مى آورند و آن روزى است که براى آن گرد مى

 114افکنیم و ما آن را جز تا زمان معینى به تاخیر نمى

بختند تیره بعضى از آنانروزى که چون فرا رسد هیچ کس جز به اذن وى سخن نگوید آنگاه 

 115و نیکبخت 

 116اى دارند اند در آتش فریاد و نالهشده بختو اما کسانى که تیره

زیرا  تا آسمانها و زمین برجاست در آن ماندگار خواهند بود مگر آنچه پروردگارت بخواهد

 117پروردگار تو همان کند که خواهد 

آنچه  نها و زمین برجاست در بهشت جاودانند مگراند تا آسماشده و اما کسانى که نیکبخت

 118پروردگارت بخواهد بخششى است که بریدنى نیست 

قبال پدرانشان  پرستند در تردید مباش آنان جز همان گونه کهپس در باره آنچه آنان مى

 119داد  پرستند و ما بهره ایشان را تمام و ناکاسته خواهیمپرستیدند نمىمى

جانب  به موسى کتاب دادیم پس در مورد آن اختالف شد و اگر ازو به حقیقت ما 

آنان در باره  اى پیشى نگرفته بود قطعا میان آنها داورى شده بود و بى گمانپروردگارت وعده

 111آمیزند آن در شکى بهتان

چرا که او به آنچه انجام  و قطعا پروردگارت اعمال هر یک را به تمام به آنان خواهد داد

 111هند آگاه است دمى

اى ایستادگى کن و هر که با تو توبه کرده و طغیان مکنید پس همان گونه که دستور یافته

 112دهید بیناست که او به آنچه انجام مى

برابر خدا براى  رسد و دراند متمایل مشوید که آتش به شما مىو به کسانى که ستم کرده

 113نخواهید شد شما دوستانى نخواهد بود و سرانجام یارى 
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برد خوبیها بدیها را از میان مى و در دو طرف روز و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار زیرا

 114این براى پندگیرندگان پندى است 

 115گرداند و شکیبا باش که خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمى

دارند جز اندکى  ن بازپس چرا از نسلهاى پیش از شما خردمندانى نبودند که از فساد در زمی

دنبال ناز و نعمتى که  از کسانى که از میان آنان نجاتشان دادیم و کسانى که ستم کردند به

و پروردگار تو بر آن نبوده است که شهرهایى را  116در آن بودند رفتند و آنان بزهکار بودند 

 117هالك کند  که مردمش اصالحگرند به ستم

پیوسته  داد در حالى کهقطعا همه مردم را امت واحدى قرار مى خواستو اگر پروردگار تو مى

مگر کسانى که پروردگار تو به آنان رحم کرده و براى همین آنان را آفریده  118 در اختالفند

خواهم  تحقق پذیرفته است البته جهنم را از جن و انس یکسره پروعده پروردگارت  است و

 119کرد 

را بدان  کنیم چیزى است که دلتران را که بر تو حکایت مىو هر یک از سرگذشتهاى پیامب

 121تذکرى است  گردانیم و در اینها حقیقت براى تو آمده و براى مؤمنان اندرز واستوار مى

خواهیم  آورند بگو بر حسب امکانات خود عمل کنید که ما عملو به کسانى که ایمان نمى

 122م بود و منتظر باشید که ما منتظر خواهی 121کرد 

را  شود پس اوو نهان آسمانها و زمین از آن خداست و تمام کارها به او بازگردانده مى

 123  دهید غافل نیستپرستش کن و بر او توکل نماى و پروردگار تو از آنچه انجام مى
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 یوسف -12

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1الف الم راء این است آیات کتاب روشنگر 

 2آن را قرآنى عربى نازل کردیم باشد که بیندیشید  ما

و  کنیمما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحى کردیم بر تو حکایت مى

 3خبران بودى تو قطعا پیش از آن از بى

خورشید و ماه دیدم دیدم  یازده ستاره را باکه یوسف به پدرش گفت اى پدر من  زمانى را

 4کنند ه مىبراى من سجد

اندیشند مى حکایت مکن که براى تو نیرنگى گفت اى پسرك من خوابت را براى برادرانت

 5زیرا شیطان براى آدمى دشمنى آشکار است 

نعمتش را بر تو  آموزد وگزیند و از تعبیر خوابها به تو مىو این چنین پروردگارت تو را برمى

ابراهیم و اسحاق تمام کرد  که قبال بر پدران تو کند همان گونهو بر خاندان یعقوب تمام مى

 6در حقیقت پروردگار تو داناى حکیم است 

 7یوسف و برادرانش براى پرسندگان عبرتهاست به راستى در 

 هستیم دوست هنگامى که گفتند یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما که جمعى نیرومند

 8ت ترند قطعا پدر ما در گمراهى آشکارى اس داشتنى

گردد و پس از او  وسف را بکشید یا او را به سرزمینى بیندازید تا توجه پدرتان معطوف شما؛ی

 9مردمى شایسته باشید 

چاه  کنید او را در نهانخانهیوسف را مکشید اگر کارى مى اى از میان آنان گفتگوینده

 11بیفکنید تا برخى از مسافران او را برگیرند 

خیرخواه  دانى در حالى که ماشده است که ما را بر یوسف امین نمى گفتند اى پدر تو را چه

خواهیم  فردا او را با ما بفرست تا بگردد و بازى کند و ما به خوبى نگهبان او 11او هستیم 

 12بود 

گرگ او را  ترسم از او غافل شوید وکند و مىگفت اینکه او را ببرید سخت مرا اندوهگین مى

 13بخورد 

 گرگ او را بخورد با اینکه ما گروهى نیرومند هستیم در آن صورت ما قطعا گفتند اگر

پس وقتى او را بردند و همداستان شدند تا او را در نهانخانه چاه  14مقدار خواهیم بود بى
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خبر  دانند بابگذارند و به او وحى کردیم که قطعا آنان را از این کارشان در حالى که نمى

 16هان گریان نزد پدر خود آمدند و شامگا 15خواهى کرد 

را  گفتند اى پدر ما رفتیم مسابقه دهیم و یوسف را پیش کاالى خود نهادیم آنگاه گرگ او

و پیراهنش را به خونى دروغین  17دارى خورد ولى تو ما را هر چند راستگو باشیم باور نمى

 آوردند

توصیف  و بر آنچه ،نیکو  کارى را براى شما آراسته است اینک صبرى گفت بلکه نفس شما

 18ده است کنید خدا یارىمى

است  آور خود را فرستادند و دلوش را انداخت گفت مژده این یک پسرو کاروانى آمد پس آب

 19کردند دانا بود و او را چون کاالیى پنهان داشتند و خدا به آنچه مى

 21ودند رغبت بو او را به بهاى ناچیزى چند درهم فروختند و در آن بى

 و آن کس که او را از مصر خریده بود به همسرش گفت نیکش بدار شاید به حال ما سود

 بخشد یا او را به فرزندى اختیار کنیم و بدین گونه ما یوسف را در آن سرزمین مکانت

مردم  بخشیدیم تا به او تاویل خوابها را بیاموزیم و خدا بر کار خویش چیره است ولى بیشتر

و چون به حد رشد رسید او را حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکاران را  21دانند نمى

 22دهیم مى چنین پاداش

کرد و گفت بیا که از آن  چفتخواست از او کام گیرد و درها را اش بود و آن که وى در خانه

داده است قطعا ستمکاران رستگار  توام گفت پناه بر خدا او آقاى من است به من جاى نیکو

 23شوند ىنم

کرد چنین تا آهنگ او مى و در حقیقت آهنگ وى کرد و اگر برهان پروردگارش را ندیده بود

 24بندگان مخلص ما بود  بدى و زشتکارى را از او بازگردانیم چرا که او از

در آستانه در  و آن دو به سوى در بر یکدیگر سبقت گرفتند و پیراهن او را از پشت بدرید و

چیست جز اینکه  یافتند آن گفت کیفر کسى که قصد بد به خانواده تو کرده آقاى آن زن را

 25زندانى یا عذابى دردناك شود 

او از جلو  گفت او از من کام خواست و شاهدى از خانواده آن زن شهادت داد اگر پیراهن]

ه و اگر پیراهن او از پشت دریده شد 26چاك خورده زن راست گفته و او از دروغگویان است 

پس چون دید پیراهن او از پشت چاك خورده  27زن دروغ گفته و او از راستگویان است 

 اى یوسف از این 28است که نیرنگ شما بزرگ است  شک این از نیرنگ شمااست گفت بى

 29اى تو از خطاکاران بوده روى بگردان و تو براى گناه خود آمرزش بخواه که
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خاطرخواه او شده است به  سخت الم خود کام خواسته وو زنان در شهر گفتند زن عزیز از غ

 31بینیم راستى ما او را در گمراهى آشکارى مى

آماده ساخت و به هر  پس چون از مکرشان اطالع یافت نزد آنان فرستاد و محفلى برایشان

چون او را دیدند وى را بس شگرف یافتند و  یک از آنان کاردى داد و گفت بر آنان درآى پس

اى بزرگوار خدا این بشر نیست این جز فرشته بریدند و گفتند منزه است تهاى خود رادس

 31نیست 

خواستم و او خود را  کردید آرى من از او کامگفت این همان است که در باره او سرزنشم مى

زندانى خواهد شد و حتما از  دهم نکند قطعانگاه داشت و اگر آنچه را به او دستور مى

 32ن خواهد گردید خوارشدگا

خوانند و اگر مى تر است از آنچه مرا به آنداشتنى گفت پروردگارا زندان براى من دوست

 33نادانان خواهم شد  زنى به سوى آنان خواهم گرایید و انیرنگ آنان را از من بازنگردا

 34است شنواى دان پس پروردگارش او را اجابت کرد و نیرنگ آنان را از او بگردانید آرى او

 35 ها به نظرشان آمد که او را تا چندى به زندان افکنندآنگاه پس از دیدن آن نشانه

و دو جوان با او به زندان درآمدند یکى از آن دو گفت من خویشتن را دیدم که شراب 

برم و پرندگان از آن بر روى سرم نان مى فشارم و دیگرى گفت من خود را دیدم کهمى

 36بینیم را از نیکوکاران مى تعبیرش خبر ده که ما تو خورند به ما ازمى

خبر  آورند مگر آنکه من از تعبیر آن به شماگفت غذایى را که روزى شماست براى شما نمى

من آموخته است  دهم پیش از آنکه به شما برسد این از چیزهایى است که پروردگارم بهمى

 37 امنکر آخرتند رها کردهمن آیین قومى را که به خدا اعتقاد ندارند و م

که چیزى  ام براى ما سزاوار نیستو آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروى نموده

سپاسگزارى  خدا بر ما و بر مردم است ولى بیشتر مردم را شریک خدا کنیم این از عنایت

 38کنند نمى

 39گانه مقتدر اى دو رفیق زندانیم آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداى ی

اید و خدا نامگذارى کرده پرستید که شما و پدرانتان آنها راشما به جاى او جز نامهایى را نمى

نیست دستور داده که جز او را نپرستید  دلیلى بر آنها نازل نکرده است فرمان جز براى خدا

از شما به  اى دو رفیق زندانیم اما یکى41 داننداین است دین درست ولى بیشتر مردم نمى

خورند شود و پرندگان از سرش مىدار آویخته مى نوشاند و اما دیگرى بهآقاى خود باده مى

 41شدید تحقق یافت  امرى که شما دو تن از من جویا
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یاد آور و  شود گفت مرا نزد آقاى خود بهکرد خالص مىو به آن کس از آن دو که گمان مى

 42ماند  و برد در نتیجه چند سالى در زندانشیطان یادآورى به آقایش را از یاد ا

خوشه  خورند و هفترا مى و پادشاه گفت من دیدم هفت گاو فربه است که هفت الغر آنها

کنید در باره خواب من به من نظر مى اى سران قوم اگر خواب تعبیر .سبز و خشگیده دیگر

 43دهید 

 44آشفته دانا نیستیم گفتند خوابهایى است پریشان و ما به تعبیر خوابهاى 

بفرستید تا بود گفت مرا  و آن کس از آن دو که نجات یافته و پس از چندى به خاطر آورده

 45شما را از تعبیر آن خبر دهم 

 خورند و هفترا مى هفت الغر آنها، اى یوسف اى مرد راستگوى در باره هفت گاو فربه 

 46برگردم شاید آنان بدانند  مردم خوشه سبز و خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوى

 خورید درکارید و آنچه را درویدید جز اندکى را که مىسال پى در پى مى گفت هفت

 47اش واگذارید خوشه

جز اندکى را  ایدآید که آنچه را براى آن از پیش نهادهسال سخت مى آنگاه پس از آن هفت

 48کنید همه را خواهند خورد که ذخیره مى

میوه  رسد و در آن آبرسد که به مردم در آن باران مىپس از آن سالى فرا مى آنگاه

 49گیرند مى

نزد آقاى  و پادشاه گفت او را نزد من آورید پس هنگامى که آن فرستاده نزد وى آمد گفت

است زیرا  خویش برگرد و از او بپرس که حال آن زنانى که دستهاى خود را بریدند چگونه

 51ه نیرنگ آنان آگاه است پروردگار من ب

خدا ما گناهى بر  ست گفت وقتى از یوسف کام خواستید چه منظور داشتید زنان گفتند منزه

شک او از او کام خواستم و بى دانیم همسر عزیز گفت اکنون حقیقت آشکار شد من او نمى

 51از راستگویان است 

ردم و خدا نیرنگ خائنان را به جایى به او خیانت نک این براى آن بود که بداند من در نهان

کند مگر کنم چرا که نفس قطعا به بدى امر مىو من نفس خود را تبرئه نمى 52رساند نمى

 53خدا رحم کند زیرا پروردگار من آمرزنده مهربان است  کسى را که

و گفت ت و پادشاه گفت او را نزد من آورید تا وى را خاص خود کنم پس چون با او سخن راند

 54امروز نزد ما با منزلت و امین هستى 

 55هاى این سرزمین بگمار که من نگهبانى دانا هستم گفت مرا بر خزانه
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سکونت  خواست و بدین گونه یوسف را در سرزمین قدرت دادیم که در آن هر جا که مى

 56زیم ساتباه نمى رسانیم و اجر نیکوکاران راخود مى کرد هر که را بخواهیم به رحمتمى

 57 نمودند بهتر استو البته اجر آخرت براى کسانى که ایمان آورده و پرهیزگارى مى

 58نشناختند  و برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند آنان را شناخت ولى آنان او را

مگر  و چون آنان را به خوار و بارشان مجهز کرد گفت برادر پدرى خود را نزد من آورید

 59دهم و من بهترین میزبانانم من پیمانه را تمام مىبینید که نمى

 61نشوید  اى نیست و به من نزدیکپس اگر او را نزد من نیاوردید براى شما نزد من پیمانه

 61 گفتند او را با نیرنگ از پدرش خواهیم خواست و محققا این کار را خواهیم کرد

به سوى خانواده  یشان بگذارید شاید وقتىهاى آنان را در بارهاسرمایه و به غالمان خود گفت

 62گردند آن را بازیابند امید که آنان بازگردند خود برمى

با ما  پس چون به سوى پدر خود بازگشتند گفتند اى پدر پیمانه از ما منع شد برادرمان را

 63بفرست تا پیمانه بگیریم و ما نگهبان او خواهیم بود 

امین سازم پس  یش از این بر برادرش امین گردانیدم بر اوگفت آیا همان گونه که شما را پ

 64 خدا بهترین نگهبان است و اوست مهربانترین مهربانان

شده است  شان بدانها بازگردانیدهو هنگامى که بارهاى خود را گشودند دریافتند که سرمایه

ست قوت شده ا خواهیم این سرمایه ماست که به ما بازگردانیدهگفتند اى پدر چه مى

افزاییم و این بار شتر مى کنیم و یکخانواده خود را فراهم و برادرمان را نگهبانى مى

 65اى ناچیز است پیمانه

که حتما او  گفت هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا با من با نام خدا پیمان استوارى ببندید

 را با او استوار کردند گفت را نزد من باز آورید مگر آنکه گرفتار شوید پس چون پیمان خود

 66گوییم وکیل است خدا بر آنچه مى

مختلف وارد شوید و من  هاىو گفت اى پسران من از یک دروازه در نیایید بلکه از دروازه

داشت فرمان جز براى خدا نیست بر او توکل کردم و  توانمچیزى از خدا را از شما دور نمى

 67 دکنندگان باید بر او توکل کننتوکل

را در برابر خدا از  و چون همان گونه که پدرانشان به آنان فرمان داده بود وارد شدند چیزى

گمان او از آنچه برآورد و بى کرد جز اینکه یعقوب نیازى را که در دلش بودآنان برطرف نمى

 68 دانندبیشتر مردم نمى بدو آموخته بودیم داراى دانشى بود ولى
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برادر تو هستم  وارد شدند برادرش را نزد خود جاى داد گفت منو هنگامى که بر یوسف 

 69کردند غمگین مباش بنابراین از آنچه مى

سپس  پس هنگامى که آنان را به خوار و بارشان مجهز کرد آبخورى را در بار برادرش نهاد

 71 اى بانگ درداد اى کاروانیان قطعا شما دزد هستیدنداکننده

 71اید ى کردند گفتند چه گم کردهدر حالى که به آنان رو

بود و من  ایم و براى هر کس که آن را بیاورد یک بار شتر خواهدگفتند جام شاه را گم کرده

 72ضامن آنم 

و ما  ایم در این سرزمین فساد کنیمدانید که ما نیامدهگفتند به خدا سوگند شما خوب مى

 73ایم دزد نبوده

 74ش چیست گفتند پس اگر دروغ بگویید کیفر

ستمکاران را این  گفتندکیفرش کسى است که در بار او پیدا شود پس کیفرش خود اوست ما

 پس به بارهاى آنان پیش از بار برادرش پرداخت آنگاه آن را از بار 75دهیم گونه کیفر مى

توانست برادرش را پادشاه نمى برادرش در آورد این گونه به یوسف شیوه آموختیم او در آیین

بریم و فوق هر ازداشت کند مگر اینکه خدا بخواهد درجات کسانى را که بخواهیم باال مىب

 76 صاحب دانشى دانشورى است

یوسف این را در دل خود  گفتند اگر او دزدى کرده پیش از این برادرش دزدى کرده است

چه وصف ست و خدا به آنشما بدتر پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد گفت موقعیت

 77کنید داناتر است مى

که ما تو را  گفتند اى عزیز او پدرى پیر سالخورده دارد بنابراین یکى از ما را به جاى او بگیر

 78بینیم از نیکوکاران مى

زیرا در  ایم بازداشت کنیمگفت پناه به خدا که جز آن کس را که کاالى خود را نزد وى یافته

 79ود آن صورت قطعا ستمکار خواهیم ب

پدرتان  دانید کهپس چون از او نومید شدند رازگویان کنار کشیدند بزرگشان گفت مگر نمى

کردید هرگز از این  با نام خدا پیمانى استوار از شما گرفته است و قبال درباره یوسف تقصیر

کند و او بهترین داوران  روم تا پدرم به من اجازه دهد یا خدا در حق من داورىسرزمین نمى

 81است 

گواهى  دانیمپیش پدرتان بازگردید و بگویید اى پدر پسرت دزدى کرده و ما جز آنچه مى

 81دهیم و ما نگهبان غیب نبودیم نمى
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قطعا راست  و از شهرى که در آن بودیم و کاروانى که در میان آن آمدیم جویا شو و ما

 82گوییم مى

صبرى نیکوست امید که خدا همه پس را براى شما آراسته است گفت بلکه نفس شما امرى 

 83حکیم است  آنان را به سوى من آورد که او داناى

خورد مى و از آنان روى گردانید و گفت اى دریغ بر یوسف و در حالى که اندوه خود را فرو

 84چشمانش از اندوه سپید شد 

 85گردى هالك  کنى تا بیمار شوى یاگفتند به خدا سوگند که پیوسته یوسف را یاد مى

که شما  دانمبرم و از خدا چیزى مىگفت من شکایت غم و اندوه خود را پیش خدا مى

 86دانید نمى

زیرا  خدا نومید مباشید اى پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت

 87شود خدا نومید نمى جز گروه کافران کسى از رحمت

اى است و سرمایه ى عزیز به ما و خانواده ما آسیب رسیدهپس چون بر او وارد شدند گفتند ا

دهندگان را  که خدا صدقه ایم بنابراین پیمانه ما را تمام بده و بر ما تصدق کنناچیز آورده

 88دهد پاداش مى

 89گفت آیا دانستید وقتى که نادان بودید با یوسف و برادرش چه کردید 

ما منت  و این برادر من است به راستى خدا بر گفتند آیا تو خود یوسفى گفت من یوسفم

 91کند نمى گمان هر که تقوا و صبر پیشه کند خدا پاداش نیکوکاران را تباهنهاده است بى

 91 گفتند به خدا سوگند که واقعا خدا تو را بر ما برترى داده است و ما خطاکار بودیم

 92مهربانان است  و او مهربانترینآمرزد خدا شما را مى گفت امروز بر شما سرزنشى نیست

خود را نزد من  این پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید بینا شود و همه کسان

خردى نسبت ندهید بوى و چون کاروان رهسپار شد پدرشان گفت اگر مرا به کم 93آورید 

 94شنوم مى یوسف را

 95خود هستى  گفتند به خدا سوگند که تو سخت در گمراهى دیرین

به شما نگفتم  رسان آمد آن را بر چهره او انداخت پس بینا گردید گفت آیاپس چون مژده

 96 دانیددانم که شما نمىمى شک من از خدا چیزهایىکه بى

 97گفتند اى پدر براى گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم 

است  م که او همانا آمرزنده مهربانخواهگفت به زودى از پروردگارم براى شما آمرزش مى

98 
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اهلل با  پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء

 99امان داخل مصر شوید 

گفت اى پدر این است  و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و پیش او به سجده درافتادند و

گردانید و به من احسان کرد آنگاه  رم آن را راستتعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگا

باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و  که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان

پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که  برادرانم را به هم زد بى گمان

ادى و از تعبیر خوابها به من آموختى پروردگارا تو به من دولت د 111او داناى حکیم است 

آسمانها و زمین تنها تو در دنیا و آخرت موالى منى مرا مسلمان بمیران و مرا  اى پدیدآورنده

 111شایستگان ملحق فرما  به

همداستان شدند و  کنیم و تو هنگامى که آناناین از خبرهاى غیب است که به تو وحى مى

 112کردند نزدشان نبودى نیرنگ مى

 113آورنده نیستند و بیشتر مردم هر چند آرزومند باشى ایمان

 114نیست  خواهى آن جز پندى براى جهانیانو تو بر این پاداشى از آنان نمى

آنها روى  گذرند در حالى که ازها در آسمانها و زمین است که بر آنها مىو چه بسیار نشانه

  115گردانند برمى

 116 گیرندآورند جز اینکه شریک مىنمىو بیشترشان به خدا ایمان 

خبرند بناگاه بى آیا ایمنند از اینکه عذاب فراگیر خدا به آنان دررسد یا قیامت در حالى که

 117آنان را فرا رسد 

کنیم و مى ام کرد با بینایى به سوى خدا دعوتبگو این است راه من که من و هر کس پیروى

 118ستم خدا و من از مشرکان نی منزه است

آیا در زمین  کردیم نفرستادیمو پیش از تو جز مردانى از اهل شهرها را که به آنان وحى مى

سراى آخرت براى  اند بنگرند و قطعااند تا فرجام کسانى را که پیش از آنان بودهنگردیده

 119اندیشید اند بهتر است آیا نمىکسانى که پرهیزگارى کرده

دروغ گفته شده یارى ما  ومید شدند و پنداشتند که به آنان واقعاتا هنگامى که فرستادگان ن

عذاب ما از گروه مجرمان  خواستیم نجات یافتند وبه آنان رسید پس کسانى را که مى

سخنى نیست  به راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است 111برگشت ندارد 

که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز  شده باشد بلکه تصدیق آنچه است که به دروغ ساخته

 111رحمتى است آورند رهنمود و و براى مردمى که ایمان مى است
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 الرعد -13

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

حق  الف الم میم راء این است آیات کتاب و آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده

 1گروند است ولى بیشتر مردم نمى

آنگاه بر عرش  ه آسمانها را بدون ستونهایى که آنها را ببینید برافراشتخدا کسى است ک

سیر خود ادامه  استیال یافت و خورشید و ماه را رام گردانید هر کدام براى مدتى معین به

نماید امید که شما به لقاى روشنى بیان مى کند و آیات را بهدهند در کار تدبیر مىمى

 2 پروردگارتان یقین حاصل کنید

اى در آن میوه و اوست کسى که زمین را گسترانید و در آن کوهها و رودها نهاد و از هر گونه

کنند مردمى که تفکر مى پوشاند قطعا در این براىجفت جفت قرار داد روز را به شب مى

 3هایى وجود دارد نشانه

از یک  ن خرما چهو در زمین قطعاتى است کنار هم و باغهایى از انگور و کشتزارها و درختا

آنها را در میوه بر  گردند و برخى ازریشه و چه از غیر یک ریشه که با یک آب سیراب مى

 4کنند دالیل است این براى مردمى که تعقل مى دهیم بى گمان دربرخى دیگر برترى مى

آفرینش  و اگر عجب دارى عجب از سخن آنان است که آیا وقتى خاك شدیم به راستى در

گردنهایشان  اند و درخواهیم بود اینان همان کسانند که به پروردگارشان کفر ورزیدهجدیدى 

 5زنجیرهاست و آنان همدم آتشند و در آن ماندگار خواهند بود 

طلبند و حال آنکه پیش از آنان عقوبتها رفته است شتابزده از تو عذاب مى و پیش از رحمت

و به یقین  وجود ستمشان بخشایشگر است و به راستى پروردگار تو نسبت به مردم با

 6کیفر است  پروردگار تو سخت

نازل نشده  اى آشکار از طرف پروردگارش بر اوگویند چرا نشانهاند مىو آنان که کافر شده

 7اى و براى هر قومى رهبرى است است تو فقط هشداردهنده

کاهند و آنچه را رحمها مى کهآنچه را گیرد و بار مىاى داند آنچه را که هر مادهخدا مى

 8اى دارد افزایند و هر چیزى نزد او اندازهمى

 9مرتبه است  بزرگ بلند ، داناى نهان و آشکار

گرداند و کسى که  یکسان است کسى از شما سخن را نهان کند و کسى که آن را فاش

 11 خویشتن را به شب پنهان دارد و در روز آشکارا حرکت کند
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 سرش انى است که پى در پى او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشتبراى او فرشتگ

 دهد تا آنان حال خود را تغییرخدا حال قومى را تغییر نمى کنند در حقیقتپاسدارى مى

 دهند و چون خدا براى قومى آسیبى بخواهد هیچ برگشتى براى آن نیست و غیر از او

کسى که برق را براى بیم و امید به شما اوست  11حمایتگرى براى آنان نخواهد بود 

 12کند پدیدار مى نمایاند و ابرهاى گرانبار رامى

فرستند و با آنها مى ها را فروگویند و صاعقهرعد به حمد او و فرشتگان از بیمش تسبیح مى

 کنند و اوباره خدا مجادله مى دهد در حالى که آنان درهر که را بخواهد مورد اصابت قرار مى

 13کیفر است سخت

دهند مگر مانند نمى خوانند هیچ جوابى به آناندعوت حق براى اوست و کسانى که جز او مى

حالى که به او نخواهد  کسى که دو دستش را به سوى آب بگشاید تا به دهانش برسد در

 14رسید و دعاى کافران جز بر هدر نباشد 

شامگاهان براى  هایشان بامدادان وه با سایهخواه و ناخوا و هر که در آسمانها و زمین است

 15کنند خدا سجده مى

که  ایدبگو پروردگار آسمانها و زمین کیست بگو خدا بگو پس آیا جز او سرپرستانى گرفته

روشنایى برابرند یا  اختیار سود و زیان خود را ندارند بگو آیا نابینا و بینا یکسانند یا تاریکیها و

در نتیجه آفرینش بر آنان  اند واند که مانند آفرینش او آفریدهنداشتهبراى خدا شریکانى پ

 16یگانه قهار  اوست مشتبه شده است بگو خدا آفریننده هر چیزى است و

شدند و سیل  هایى به اندازه گنجایش خودشان رواناز آسمان آبى فرو فرستاد پس رودخانه

در آتش  ت آوردن زینتى یا کاالیىکفى بلند روى خود برداشت و از آنچه براى به دس

اما کف  زندآید خداوند حق و باطل را چنین مثل مىگدازند هم نظیر آن کفى برمىمى

ماند خداوند مى رساند در زمین رود ولى آنچه به مردم سود مىبیرون افتاده از میان مى

 17زند ثلها را چنین مىم

ا پاداش بس نیکوست و کسانى که وى رد انبراى کسانى که پروردگارشان را اجابت کرده

آن را  اند اگر سراسر آنچه در زمین است و مانند آن را با آن داشته باشند قطعااجابت نکرده

است و  شوند و جایشان در دوزخ براى بازخرید خود خواهند داد آنان به سختى بازخواست

 18چه بد جایگاهى است 

کسى  پروردگارت به تو نازل شده حقیقت دارد مانندداند آنچه از جانب پس آیا کسى که مى

 19گیرند است که کوردل است تنها خردمندانند که عبرت مى
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 21شکنند همانان که به پیمان خدا وفادارند و عهد را نمى

ترسند و از مى پیوندند و از پروردگارشانو آنان که آنچه را خدا به پیوستنش فرمان داده مى

 21ند سختى حساب بیم دار

آنچه  و کسانى که براى طلب خشنودى پروردگارشان شکیبایى کردند و نماز برپا داشتند و از

راست فرجام  زدایند ایشانروزیشان دادیم نهان و آشکارا انفاق کردند و بدى را با نیکى مى

 22خوش سراى باقى 

در آن داخل  ندبهشتهاى عدن که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که درستکار

درود بر شما به آنچه صبر کردید  23آیند شوند و فرشتگان از هر درى بر آنان درمىمى

 24فرجام آن سراى  راستى چه نیکوست

فرمان  شکنند و آنچه را خدا به پیوستن آنو کسانى که پیمان خدا را پس از بستن آن مى

ایشان  است و بد فرجامى آن سراى کنند بر ایشان لعنتگسلند و در زمین فساد مىداده مى

 25راست 

اند و شاد شده گرداند و به زندگى دنیاخدا روزى را براى هر که بخواهد گشاده یا تنگ مى

 26اى نیست زندگى دنیا در آخرت جز بهره

نشده است  اى بر او نازلگویند چرا از جانب پروردگارش معجزهاند مىو کسانى که کافر شده

بازگردد به گذارد و هر کس را که راه مىبى خداست که هر کس را بخواهد بگو در حقیقت

 27نماید سوى خود راه مى

با یاد خدا  گیرد آگاه باش کهاند و دلهایشان به یاد خدا آرام مىهمان کسانى که ایمان آورده

حالشان اند خوشا به کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده 28یابد دلها آرامش مى

 29دارند  و خوش سرانجامى

تا آنچه  بدین گونه تو را در میان امتى که پیش از آن امتهایى روزگار به سر بردند فرستادیم

ورزند بگو اوست مى را به تو وحى کردیم بر آنان بخوانى در حالى که آنان به رحمان کفر

 31به سوى اوست  من ام و بازگشتپروردگار من معبودى بجز او نیست بر او توکل کرده

مردگان  گردید یاشد یا زمین بدان قطعه قطعه مىو اگر قرآنى بود که کوهها بدان روان مى

امور بستگى به خدا دارد آیا کسانى که  آمدند نه چنین است بلکه همهبدان به سخن درمى

آورد و کسانى ىخواست قطعا تمام مردم را به راه ممى اند که اگر خدااند ندانستهایمان آورده

رسد یا نزدیک اى به آنان مىاند مصیبت کوبندهآنچه کرده اند پیوسته بهکه کافر شده

 31کند آید تا وعده خدا فرا رسد آرى خدا وعده خالف نمىمى هایشان فرودخانه
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مهلت  گمان فرستادگان پیش از تو مسخره شدند پس به کسانى که کافر شده بودندو بى

 32نان را گرفتم پس چگونه بود کیفر من دادم آنگاه آ

آیا کسى که بر هر شخصى بدانچه کرده است مراقب است و براى خدا شریکانى قرار دادند 

دهید یا سخنى داند خبر مىدر زمین است و او نمى بگو نامشان را ببرید آیا او را به آنچه

 استه شده و از راه بازداشتهاند نیرنگشان آرگویید بلکه براى کسانى که کافر شدهسطحى مى

 33راه گذارد رهبرى نخواهد داشت اند و هر که را خدا بىشده

در  براى آنان در زندگى دنیا عذابى است و قطعا عذاب آخرت دشوارتر است و براى ایشان

 34اى نیست برابر خدا هیچ نگهدارنده

اش وان است میوه و سایهنهرها ر وصف بهشتى که به پرهیزگاران وعده داده شده از زیر آن

 35اند و فرجام کافران آتش است کرده پایدار است این است فرجام کسانى که پرهیزگارى

شوند و برخى از مى ایم از آنچه به سوى تو نازل شده شادو کسانى که به آنان کتاب داده

مامورم  نیست که من کنند بگو جز اینها کسانى هستند که بخشى از آن را انکار مىدسته

 36به سوى اوست  خوانم و بازگشتمخدا را بپرستم و به او شرك نورزم به سوى او مى

رسیده از هوسهاى  و بدین سان آن را فرمانى روشن نازل کردیم و اگر پس از دانشى که به تو

 37داشت  آنان پیروى کنى در برابر خدا هیچ دوست و حمایتگرى نخواهى

دادیم و هیچ پیامبرى  رستادیم و براى آنان زنان و فرزندانى قرارو قطعا پیش از تو رسوالنى ف

 38است  اى بیاورد براى هر زمانى کتابىرا نرسد که جز به اذن خدا معجزه

 39کند و اصل کتاب نزد اوست خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات مى

بمیرانیم جز این  یا تو رادهیم به تو بنمایانیم اى از آنچه را که به آنان وعده مىو اگر پاره

 41نیست که بر تو رساندن است و بر ما حساب 

کند براى حکم مى کاهیم و خداست کهآییم و از اطراف این زمین مىاند که ما مىآیا ندیده

 41کند حسابرسى مى اى نیست و او به سرعتحکم او باز دارنده

آنچه را  ولى همه تدبیرها نزد خداست و به یقین کسانى که پیش از آنان بودند نیرنگ کردند

سراى از  داند و به زودى کافران بدانند که فرجام آنآورد مىکه هر کسى به دست مى

 42کیست 

نزد  خدا و آن کس که گویند تو فرستاده نیستى بگو کافى استو کسانى که کافر شدند مى

 43او علم کتاب است میان من و شما گواه باشد 
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 ابراهيم -14

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

پروردگارشان از  الف الم راء کتابى است که آن را به سوى تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن

 1ستوده  تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آورى به سوى راه آن شکست ناپذیر

عذابى  خدایى که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و واى بر کافران از

 شوند و آن رادهند و مانع راه خدا مىهمانان که زندگى دنیا را بر آخرت ترجیح مى 2سخت 

 3شمارند آنانند که در گمراهى دور و درازى هستند کج مى

کند پس خدا هر که را  و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا براى آنان بیان

 4ارجمند حکیم  کند و اوسته را بخواهد هدایت مىگذارد و هر کراه مىبخواهد بى

تاریکیها به سوى روشنایى  و در حقیقت موسى را با آیات خود فرستادیم که قوم خود را از

این براى هر شکیباى  بیرون آور و روزهاى خدا را به آنان یادآورى کن که قطعا در

 5سپاسگزارى عبرتهاست 

آورید آنگاه که شما را  خدا را بر خود به یاد ت نعمتو هنگامى را که موسى به قوم خود گف

بریدند و داشتند و پسرانتان را سر مىمى از فرعونیان رهانید که بر شما عذاب سخت روا

 6گذاشتند و در این براى شما از جانب پروردگارتان آزمایشى بزرگ بود زنانتان را زنده مى

افزون خواهم کرد و  واقعا سپاسگزارى کنید شما راو آنگاه که پروردگارتان اعالم کرد که اگر 

 7خواهد بود  اگر ناسپاسى نمایید قطعا عذاب من سخت

ز نیاگمان خدا بىافر شوید بىو موسى گفت اگر شما و هر که در روى زمین است همگى ک

 8ستوده است 

بودند  ایشانآیا خبر کسانى که پیش از شما بودند قوم نوح و عاد و ثمود و آنانکه بعد از 

آشکار برایشان  کسى جز خدا از آنان آگاهى ندارد به شما نرسیده است فرستادگانشان دالیل

نهادند و گفتند ما به آنچه شما بدان ماموریت  آوردند ولى آنان دستهایشان را بر دهانهایشان

 9خوانید سخت در شکیم مى دارید کافریم و از آنچه ما را بدان

شما را  مگر در باره خدا پدید آورنده آسمانها و زمین تردیدى هست اوپیامبرانشان گفتند 

را مهلت دهد  اى از گناهانتان را بر شما ببخشاید و تا زمان معینى شماکند تا پارهدعوت مى

پرستیدند باز مى خواهید ما را از آنچه پدرانمانگفتند شما جز بشرى مانند ما نیستید مى

 11شکار بیاورید دارید پس براى ما حجتى آ
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بندگانش که  پیامبرانشان به آنان گفتند ما جز بشرى مثل شما نیستیم ولى خدا بر هر یک از

و مؤمنان باید  نهد و ما را نرسد که جز به اذن خدا براى شما حجتى بیاوریمبخواهد منت مى

هایمان رهبرى و چرا بر خدا توکل نکنیم و حال آنکه ما را به راه 11تنها بر خدا توکل کنند 

کنندگان باید ما بر آزارى که به ما رساندید شکیبایى خواهیم کرد و توکل کرده است و البته

 12توکل کنند  تنها بر خدا

خواهیم کرد  و کسانى که کافر شدند به پیامبرانشان گفتند شما را از سرزمین خودمان بیرون

ستمگران را  ن وحى کرد که حتمامگر اینکه به کیش ما بازگردید پس پروردگارشان به آنا

 13هالك خواهیم کرد 

از  خواهیم داد این براى کسى است که و قطعا شما را پس از ایشان در آن سرزمین سکونت

 14 ایستادن در پیشگاه من بترسد و از تهدیدم بیم داشته باشد

  15 و گشایش خواستند و هر زورگوى لجوجى نومید شد

 16شود و آبى چرکین نوشانده مىدوزخ پیش روى اوست و به ا

آید مى تواند آن را فرو برد و مرگ از هر جانبى به سویشنوشد و نمىآن را جرعه جرعه مى

 17میرد و عذابى سنگین به دنبال دارد ولى نمى

بادى تند  ماند کهمثل کسانى که به پروردگار خود کافر شدند کردارهایشان به خاکسترى مى

توانند برد این است همان نمى اند هیچ آن بوزد از آنچه به دست آورده در روزى طوفانى بر

 18گمراهى دور و دراز 

برد و خلق مى اى که خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده اگر بخواهد شما راآیا در نیافته

 21و این بر خدا دشوار نیست  19آورد اى مىتازه

شما  گویند ما پیروانناتوانان به گردنکشان مىشوند پس و همگى در برابر خدا ظاهر مى

کرده بود  گویند اگر خدا ما را هدایتکنید مىبودیم آیا چیزى از عذاب خدا را از ما دور مى

است ما را  تابى کنیم چه صبر نماییم براى ما یکسانکردیم چه بىقطعا شما را هدایت مى

 21راه گریزى نیست 

وعده داد وعده راست و  خدا به شما گوید در حقیقتمى و چون کار از کار گذشت شیطان

تسلطى نبود جز اینکه شما را  من به شما وعده دادم و با شما خالف کردم و مرا بر شما هیچ

مالمت کنید من فریادرس شما  دعوت کردم و اجابتم نمودید پس مرا مالمت نکنید و خود را

دانستید کافرم مرا شریک مى ه پیش از ایننیستم و شما هم فریادرس من نیستید من به آنچ

 22 آرى ستمکاران عذابى پردرد خواهند داشت
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که از زیر  شونداند به بهشتهایى درآورده مىو کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

برند و درودشان سر مى آن جویبارها روان است که به اذن پروردگارشان در آنجا جاودانه به

 23سالم است در آنجا 

استوار  اشثل زده سخنى پاك که مانند درختى پاك است که ریشهآیا ندیدى خدا چگونه م

دهد و خدا مثلها را اش را هر دم به اذن پروردگارش مىمیوه 24اش در آسمان است و شاخه

 25شاید که آنان پند گیرند  زندبراى مردم مى

 26 ز روى زمین کنده شده و قرارى نداردو مثل سخنى ناپاك چون درختى ناپاك است که ا

گرداند و مى اند در زندگى دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابتخدا کسانى را که ایمان آورده

 27دهد گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام مىراه مىستمگران را بى

الکت درآوردند ه خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سراى آیا به کسانى که نعمت

 29 شوند و چه بد قرارگاهى استجهنم است در آن وارد مى 28ننگریستى 

برخوردار شوید که قطعا  و براى خدا مانندهایى قرار دادند تا از راه او گمراه کنند بگو

 31شما به سوى آتش است  بازگشت

ایم روزى داده به ایشان اند بگو نماز را بر پا دارند و از آنچهبه آن بندگانم که ایمان آورده

و ستدى باشد و نه  پنهان و آشکارا انفاق کنند پیش از آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد

 31دوستیى 

ها براى میوه خداست که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آبى فرستاد و به وسیله آن از

در دریا روان شود و  به فرمان او شما روزى بیرون آورد و کشتى را براى شما رام گردانید تا

و خورشید و ماه را که پیوسته روانند براى شما رام  32رودها را براى شما مسخر کرد 

و از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد و  33مسخر شما ساخت  گردانید و شب و روز را 

پیشه  ا انسان ستمتوانید آن را به شمار درآورید قطعنمى خدا را شماره کنید اگر نعمت

 34ناسپاس است 

فرزندانم را از  و هنگامى را که ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را ایمن گردان و مرا و

پروردگارا آنها بسیارى از مردم را گمراه کردند پس هر که از من  35پرستیدن بتان دور دار 

یقین تو آمرزنده و مهربانى  او از من است و هر که مرا نافرمانى کند به پیروى کند بى گمان

دادم پروردگارا تا  کشت نزد خانه محترم تو سکونتاى بىپروردگارا من فرزندانم را در دره 36

ده و آنان را از  نماز را به پا دارند پس دلهاى برخى از مردم را به سوى آنان گرایش

آنچه را که پنهان گمان تو پروردگارا بى 37محصوالت روزى ده باشد که سپاسگزارى کنند 
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دانى و چیزى در زمین و در آسمان بر خدا مى سازیمداریم و آنچه را که آشکار مىمى

سپاس خداى را که با وجود سالخوردگى اسماعیل و اسحاق را به من  38ماند پوشیده نمى

از پروردگارا مرا برپادارنده نماز قرار ده و  39پروردگار من شنونده دعاست  بخشید به راستى

شود بر پروردگارا روزى که حساب برپا مى 41مرا بپذیر  فرزندان من نیز پروردگارا و دعاى

 41 من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشاى

براى روزى به  کنند غافل مپندار جز این نیست که آنان راو خدا را از آنچه ستمکاران مى

 42شود اندازد که چشمها در آن خیره مىتاخیر مى

 43زنند و دلهایشان تهى است بان سر برداشته و چشم بر هم نمىشتا

گویند مى اندآید بترسان پس آنان که ستم کردهو مردم را از روزى که عذاب بر آنان مى

فرستادگان پیروى  پروردگارا ما را تا چندى مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از

 44ید که شما را فنایى نیست خوردنمى کنیم مگر شما پیش از این سوگند

گردید  و در سراهاى کسانى که بر خود ستم روا داشتند سکونت گزیدید و براى شما آشکار

 45ثلها براى شما زدیم با آنان چگونه معامله کردیم و م که

مکرشان کوهها  و به یقین آنان نیرنگ خود را به کار بردند و مکرشان با خداست هر چند از

 46شد ىاز جاى کنده م

 انتقام ناپذیر کند که خدا شکستپس مپندار که خدا وعده خود را به پیامبرانش خالف مى

 47گیرنده است 

در برابر خداى یگانه قهار ظاهر  ومبدل گردد روزى که زمین به غیر این زمین و آسمانها 

 48شوند 

 49ند ابینى که با هم در زنجیرها بسته شدهو گناهکاران را در آن روز مى

 51پوشاند هایشان را آتش مىپوشهایشان از قطران است و چهرهتن

 51تا خدا به هر کس هر چه به دست آورده است جزا دهد که خدا زودشمار است 

و بدانند که او معبودى یگانه است و تا صاحبان  این ابالغى براى مردم است و بدان بیم یابند

 52پند گیرند  خرد
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 الحجر -15

 خداوند رحمتگر مهربان به نام

 1الف الم راء این است آیات کتاب و قرآن روشنگر 

 2چه بسا کسانى که کافر شدند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند 

 3دانست  بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو سرگرمشان کند پس به زودى خواهند

 4معین بود و هیچ شهرى را هالك نکردیم مگر اینکه براى آن اجلى 

 5ماند افتد و نه پس مىهیچ امتى از اجل خویش نه پیش مى

 6اى و گفتند اى کسى که قرآن بر او نازل شده است به یقین تو دیوانه

 7آورى ها را پیش ما نمىگویى چرا فرشتهاگر راست مى

 8فرستیم و در آن هنگام دیگر مهلت نیابند فرشتگان را جز به حق فرو نمى

 9 ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بودد ما این قرآن را به تدریج نازل کردهتردیبى

 11فرستادیم و به یقین پیش از تو در گروههاى پیشینیان 

 11گرفتند و هیچ پیامبرى برایشان نیامد جز آنکه او را به مسخره مى

راه پیشینیان آورند و به او ایمان نمى 12دهیم بدین گونه آن را در دل بزهکاران راه مى

 13 پیوسته چنین بوده است

گفتند قطعا مى 14رفتند گشودیم که همواره از آن باال مىو اگر درى از آسمان بر آنان مى

 15ایم شده ایم بلکه ما مردمى هستیم که افسونبندى شده در حقیقت ما چشم

و آن را از  16  راستیمو به یقین ما در آسمان برجهایى قرار دادیم و آن را براى تماشاگران آ

مگر آن کس که دزدیده گوش فرا دهد که شهابى  17اى حفظ کردیم شده هر شیطان رانده

 18کند روشن او را دنبال مى

آن  اى درو زمین را گسترانیدیم و در آن کوههاى استوار افکندیم و از هر چیز سنجیده

 19رویانیدیم 

 21 او نیستید در آن وسایل زندگى قرار دادیمدهنده  و براى شما و هر کس که شما روزى

معین فرو  اىهاى آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازهو هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه

 21فرستیم نمى

سیراب نمودیم  و بادها را باردارکننده فرستادیم و از آسمان آبى نازل کردیم پس شما را بدان

 22دار آن نیستید و شما خزانه

 23 میرانیم و ما وارث هستیمکنیم و مىتردید این ماییم که زنده مىبىو 
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 24 ایمشناختهرا  ایم و آیندگانیان شما را شناختهو به یقین پیشین

 25 و مسلما پروردگار توست که آنان را محشور خواهد کرد چرا که او حکیم داناست

 26فریدیم و در حقیقت انسان را از گلى خشک از گلى سیاه و بدبو آ

 27دود خلق کردیم و پیش از آن جن را از آتشى سوزان و بى

گلى سیاه و  و هنگامى را که پروردگار تو به فرشتگان گفت من بشرى را از گلى خشک از

 28بدبو خواهم آفرید 

 29 پس وقتى آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید

 31ره سجده کردند پس فرشتگان همگى یکس

 31کنندگان باشد جز ابلیس که خوددارى کرد از اینکه با سجده

 32کنندگان نیستى فرمود اى ابلیس تو را چه شده است که با سجده

 اىگفت من آن نیستم که براى بشرى که او را از گلى خشک از گلى سیاه و بدبو آفریده

 33سجده کنم 

 34اى شده هفرمود از این بیرون شو که تو راند

 35و تا روز جزا بر تو لعنت باشد 

 36گفت پروردگارا پس مرا تا روزى که برانگیخته خواهند شد مهلت ده 

 37یافتگانى  فرمود تو از مهلت

 38تا روز وقت معلوم 

آرایم و همه را برایشان مى گفت پروردگارا به سبب آنکه مرا گمراه ساختى من در زمین

 39گمراه خواهم ساخت 

 41مگر بندگان خالص تو از میان آنان را 

در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطى نیست  41فرمود این راهى است راست به سوى من 

 42کنند  مگر کسانى از گمراهان که تو را پیروى

که براى آن هفت در است و از هر درى بخشى  43گاه همه آنان دوزخ است و قطعا وعده

 44 معین از آنان 

 45سارانند مان پرهیزگاران در باغها و چشمهگبى

هاى آنان است برکنیم و آنچه کینه در سینه 46با سالمت و ایمنى در آنجا داخل شوید 

 47اند تختهایى روبروى یکدیگر نشسته برادرانه بر

 48شوند رسد و نه از آنجا بیرون رانده مىنه رنجى در آنجا به آنان مى
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 49منم آمرزنده مهربان  به بندگان من خبر ده که

 51و اینکه عذاب من عذابى است دردناك 

 51و از مهمانان ابراهیم به آنان خبر ده 

 52  هنگامى که بر او وارد شدند و سالم گفتند گفت ما از شما بیمناکیم

 53دهیم گفتند مترس که ما تو را به پسرى دانا مژده مى

 54 دهیددهید به چه بشارت مىبشارتم مىگفت آیا با اینکه مرا پیرى فرا رسیده است 

 55گفتند ما تو را به حق بشارت دادیم پس از نومیدان مباش 

 56شود گفت چه کسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش نومید مى

 57گفت اى فرشتگان کارتان چیست 

 58ایم گفتند ما به سوى گروه مجرمان فرستاده شده

 59دهیم آنان را نجات مى مگر خانواده لوط که ما قطعا همه

 61جز آنش را که مقدر کردیم او از بازماندگان باشد 

 61پس چون فرشتگان نزد خاندان لوط آمدند 

 62شما مردمى ناشناس هستید  گفت

 63کردند ایم که در آن تردید مىگفتند بلکه براى تو چیزى آورده

 64ایم و قطعا ما راستگویانیم و حق را براى تو آورده

یک از شما نباید به  ات را حرکت ده و به دنبال آنان برو و هیچپس پاسى از شب خانواده

 65شود بروید عقب بنگرد و هر جا به شما دستور داده مى

 66 و او را از این امر آگاه کردیم که ریشه آن گروه صبحگاهان بریده خواهد شد

 67کنان روى آوردند و مردم شهر شادى

 68ان منند مرا رسوا مکنید گفت اینان مهمان

 69و از خدا پروا کنید و مرا خوار نسازید 

 71گفتند آیا تو را از مردم بیگانه منع نکردیم 

شاید هیچ فیلم سخن بیگدلی: ) 71خواهید انجام دهید اینان دختران منند گفت اگر مى

 72د به جان تو سوگند که آنان در مستى خود سرگردان بودن( زشتی اینگونه نباشد

 73پس به هنگام طلوع آفتاب فریاد آنان را فرو گرفت 

 74و آن را زیر و زبر کردیم و بر آنان سنگهایى از سنگ گل باراندیم 

 75به یقین در این براى هوشیاران عبرتهاست 
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 76و آن بر سر راهى برجاست 

 77گمان در این براى مؤمنان عبرتى است بى

 78و راستى اهل ایکه ستمگر بودند 

 79است  پس از آنان انتقام گرفتیم و آن دو بر سر راهى آشکار

 81و اهل حجر پیامبران را تکذیب کردند 

 81و آیات خود را به آنان دادیم و از آنها اعراض کردند 

 82تراشیدند که در امان بمانند هایى مىو از کوهها خانه

 83پس صبحدم فریاد آنان را فرو گرفت 

 84ردند به کارشان نخورد آوو آنچه به دست مى

قیامت فرا  ایم و یقیناو ما آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق نیافریده

 85خواهد رسید پس به خوبى صرف نظر کن 

 86زیرا پروردگار تو همان آفریننده داناست 

 87 و به راستى به تو سبع المثانى ]=سوره فاتحه[ و قرآن بزرگ را عطا کردیم

و بر ایشان اندوه  ایم چشم مدوزهایى از آنان را بدان برخوردار ساختهدسته و به آنچه ما

 88مخور و بال خویش براى مؤمنان فرو گستر 

 89دهنده آشکارم  و بگو من همان هشدار

 91کنندگان نازل کردیم همان گونه که بر تقسیم

 91همانان که قرآن را جزء جزء کردند 

 92روردگارت که از همه آنان خواهیم پرسید پس سوگند به پ

 93دادند از آنچه انجام مى

 94پس آنچه را بدان مامورى آشکار کن و از مشرکان روى برتاب 

 95که ما ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد 

 96 دهند پس به زودى خواهند دانستهمانان که با خدا معبودى دیگر قرار مى

 97شود گویند تنگ مىسینه تو از آنچه مى دانیم کهو قطعا مى

 98کنندگان باش پس با ستایش پروردگارت تسبیح گوى و از سجده

 99و پروردگارت را پرستش کن تا اینکه مرگ تو فرا رسد 
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 النحل -16

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1سازند ک مىشری امر خدا دررسید پس در آن شتاب مکنید او منزه و فراتر است از آنچه 

بیم  کند کهفرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل مى

 2دهید که معبودى جز من نیست پس از من پروا کنید 

 3گردانند مى آسمانها و زمین را به حق آفریده است او فراتر است از آنچه شریک

 4جویى آشکار است  اى آفریده است آنگاه ستیزهانسان را از نطفه

 5خورید آنها مى و چارپایان را براى شما آفرید در آنها براى شما گرمى و سودهایى است و از

هنگامى که به چراگاه  گردانید وو در آنها براى شما زیبایى است آنگاه که از چراگاه برمى

 6برید مى

قطعا  توانستید برسیدنمىبرند که جز با مشقت بدنها بدان و بارهاى شما را به شهرى مى

 7پروردگار شما رئوف و مهربان است 

 8آفریند دانید مىآنچه را نمى ، و و اسبان و استران و خران را تا بر آنها سوار شوید و تجملى

خواست مسلما همه و نمودن راه راست بر عهده خداست و برخى از آن کژ است و اگر مى

 9کرد شما را هدایت مى

روییدنى که در آن  از آسمان آبى فرود آورد که آشامیدنى شما از آن است و اوست کسى که

 11چرانید از آن است مى

براى شما  ور و از هر گونه محصوالتبه وسیله آن کشت و زیتون و درختان خرما و انگ

 11 اى استکنند نشانهرویاند قطعا در اینها براى مردمى که اندیشه مىمى

اند شده و ماه را براى شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخر و شب و روز و خورشید

 12هاست کنند نشانهمسلما در این براى مردمى که تعقل مى

تردید در این براى مردمى که و آنچه را در زمین به رنگهاى گوناگون براى شما پدید آورد بى

 13اى است گیرند نشانهپند مى

آن را  اى کهمسخر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید و پیرایهو اوست کسى که دریا را 

فضل او بجویید و  بینى و تا ازپوشید از آن بیرون آورید و کشتیها را در آن شکافنده مىمى

 14باشد که شما شکر گزارید 

یدا تا شما راه خود را پ و در زمین کوههایى استوار افکند تا شما را نجنباند و رودها و راهها 

 16کنند مى یابىو آنان به وسیله ستاره راه ،هایى و نشانه 15کنید 
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 17گیرید آفریند آیا پند نمىآفریند چون کسى است که نمىپس آیا کسى که مى

 18مهربان است  توانید بشمارید قطعا خدا آمرزندهو اگر نعمت خدا را شماره کنید آن را نمى

 19داند سازید مىو آنچه را که آشکار مى داریدو خدا آنچه را که پنهان مى

 21 آفرینند در حالى که خود آفریده مى شوندخوانند چیزى نمىو کسانى را که جز خدا مى

 21دانند کى برانگیخته خواهند شد مردگانند نه زندگان و نمى

ده انکارکنن یگانه پس کسانى که به آخرت ایمان ندارند دلهایشان معبود شما معبودى است

 22است و خودشان متکبرند 

او  داند وسازند مىدارند و آنچه را آشکار مىشک نیست که خداوند آنچه را پنهان مى

 23دارد گردنکشان را دوست نمى

 هاىگویند افسانهو چون به آنان گفته شود پروردگارتان چه چیز نازل کرده است مى

 24یشینیان است پ

را که ندانسته  ا تمام بردارند و بخشى از بار گناهان کسانىتا روز قیامت بار گناهان خود ر

 25کشند کنند آگاه باشید چه بد بارى را مىآنان را گمراه مى

از باالى  پیش از آنان کسانى بودند که مکر کردند و خدا از پایه بر بنیانشان زد درنتیجه

 26آمد  ه سراغشانزدند عذاب بسرشان سقف بر آنان فرو ریخت و از آنجا که حدس نمى

آنها  گوید کجایند آن شریکان من که در بارهکند و مىسپس روز قیامت آنان را رسوا مى

حقیقت امروز رسوایى  گویند درکردید کسانى که به آنان علم داده شده است مىمخالفت مى

 27و خوارى بر کافران است 

در  اند پس ازد ستمکار بودهگیرند در حالى که بر خوهمانان که فرشتگان جانشان را مى

 28کردید داناست مى کردیم آرى خدا به آنچهما هیچ کار بدى نمى، آیند تسلیم درمى

 پس از درهاى دوزخ وارد شوید و در آن همیشه بمانید و حقا که چه بد است جایگاه

 29متکبران 

براى ی. خوب گویندو به کسانى که تقوا پیشه کردند گفته شود پروردگارتان چه نازل کرد مى 

است و چه  کسانى که در این دنیا نیکى کردند نیکویى است و قطعا سراى آخرت بهتر

 31سراى پرهیزگاران  نیکوست

هر چه بخواهند  شوند رودها از زیر آنها روان است در آنجابهشتهاى عدن که در آن داخل مى

همان کسانى که فرشتگان 31 دهدخدا این گونه پرهیزگاران را پاداش مى براى آنان است
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دادید گویند درود بر شما باد به آنچه انجام مىمى ستانند جانشان را در حالى که پاکند مى

 32به بهشت درآیید 

برند دررسد انتظارى مى به سویشان آیند یا فرمان پروردگارتجز این که فرشتگان آیا 

خدا به ایشان ستم نکرد بلکه آنان به گونه رفتار کردند و  کسانى که پیش از آنان بودند این

 33کردند خود ستم مى

 34گرفت  کردند آنان را فرااش مىپس بدیهایى که کردند به آنان رسید و آنچه مسخره

غیر  خواست نه ما و نه پدرانمان هیچ چیزى راو کسانى که شرك ورزیدند گفتند اگر خدا مى

 چنین رفتار کردند و شمردیم پیش از آناننمى را حرام پرستیدیم و بدون او چیزىاز او نمى

 35آیا جز ابالغ آشکار بر پیامبران است 

از طاغوت بپرهیزید  اى برانگیختیم خدا را بپرستید وو در حقیقت در میان هر امتى فرستاده

ایشان کسى است که گمراهى بر او  پس از ایشان کسى است که خدا هدایت کرده و از

 36کنندگان چگونه بوده است  تکذیب ن در زمین بگردید و ببینید فرجامسزاوار است بنابرای

کند و نمى اگر بر هدایت آنان حرص ورزى ولى خدا کسى را که فرو گذاشته است هدایت

 37کنندگانى نیست  براى ایشان یارى

 میرد برترین سوگندهایشان بخدا سوگند یاد کردند که خدا کسى را که مىو با سخت

 38 دانندانگیخت آرى این وعده بر او حق است لیکن بیشتر مردم نمى نخواهد

اند بدانند که کافر شده تا آنچه را در آن اختالف دارند براى آنان توضیح دهد و تا کسانى که

 39اند گفتهآنها خود دروغ مى

 41 شوددرنگ موجود مىگوییم باش بىما وقتى چیزى را اراده کنیم همین قدر به آن مى

آنان  اند در این دنیا جاى نیکویى بهو کسانى که پس از ستمدیدگى در راه خدا هجرت کرده

 41دهیم و اگر بدانند قطعا پاداش آخرت بزرگتر خواهد بود مى

 42کنند همانان که صبر نمودند و بر پروردگارشان توکل مى

دانید از نمى اگرکردیم گسیل نداشتیم پس و پیش از تو جز مردانى که بدیشان وحى مى

 43پژوهندگان کتابهاى آسمانى جویا شوید 

فرود آوردیم تا براى مردم آنچه را به  ها و این قرآن را به سوى توبا دالیل آشکار و نوشته

 44آنان بیندیشند  سوى ایشان نازل شده است توضیح دهى و امید که

فرو ببرد یا  خدا آنان را در زمیناندیشند ایمن شدند از اینکه آیا کسانى که تدبیرهاى بد مى

 45زنند عذاب برایشان بیاید از جایى که حدس نمى
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 46 یا در حال رفت و آمدشان آنان را بگیرد و کارى از دستشان برنیاید

 47است  اند فرو گیرد همانا پروردگار شما رئوف و مهربانزده یا آنان را در حالى که وحشت

گردد و و چپ مى هایشان از راستاند که سایهاست ننگریسته آیا به چیزهایى که خدا آفریده

 48سایند براى خدا در حال فروتنى سر بر خاك مى

کنند مى و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است براى خدا سجده

 49ورزند و تکبر نمى

 51 دهندمورند انجام مىترسند و آنچه را مااز پروردگارشان که حاکم بر آنهاست مى

تنها از  و خدا فرمود دو معبود براى خود مگیرید جز این نیست که او خدایى یگانه است پس

 51من بترسید 

از غیر خدا  آیین پایدار از آن اوست پس آیا و آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست و

بى به شما رسد به سوى او سپس چون آسی و هر نعمتى که دارید از خداست 52پروا دارید 

و چون آن آسیب را از شما برطرف کرد آنگاه گروهى از شما به  53 روى مى آورید

ایم ناسپاسى کنند اکنون تا آنچه را به ایشان عطا کرده 54ورزند مى پروردگارشان شرك

 55و زودا که بدانید  برخوردار شوید

نهند به خدا سوگند که از دانند مىنمى و از آنچه به ایشان روزى دادیم نصیبى براى آن که

 56بافتید حتما سؤال خواهید شد آنچه به دروغ برمى

 57 ندو براى خودشان آنچه را میل دار پندارند منزه است اوو براى خدا دخترانى مى

خشم خود  گردد در حالى کهاش سیاه مىو هر گاه یکى از آنان را به دختر مژده آورند چهره

 58خورد را فرو مى

خوارى نگاه دارد یا در  پوشاند آیا او را بااز بدى آنچه بدو بشارت داده شده از قبیله روى مى

 59کنند خاك پنهانش کند وه چه بد داورى مى

 وصف زشت براى کسانى است که به آخرت ایمان ندارند و بهترین وصف از آن خداست و

 61اوست ارجمند حکیم 

گذاشت باقى نمى اى بر روى زمینکرد جنبندهستمشان مؤاخذه مىو اگر خداوند مردم را به 

رسد ساعتى آن را پس و  اندازد و چون اجلشان فرالیکن آنان را تا وقتى معین بازپس مى

دهند و زبانشان دارند براى خدا قرار مىو چیزى را که خوش نمى 61توانند افکنند پیش نمى

حقا که آتش براى آنان است و به سوى آن  ایشان استکه نیکو از آن  کندپردازى مى دروغ

 62فرستاده خواهند شد  پیش
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اعمالشان را برایشان آراست  سوگند به خدا که به سوى امتهاى پیش از تو فرستادیم شیطان

 63است  و امروز سرپرستشان هموست و برایشان عذابى دردناك

اند براى آنان کرده چه را در آن اختالفو ما کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر براى اینکه آن

 64است  آورند رهنمود و رحمتىبراى مردمى که ایمان مىتوضیح دهى و 

در این  و خدا از آسمان آبى فرود آورد و با آن زمین را پس از پژمردنش زنده گردانید قطعا

 65اى است براى مردمى که شنوایى دارند نشانه

سرگین و خون  تى است از آنچه در شکم آنهاست از میانو در دامها قطعا براى شما عبر

 66نوشانیم که براى نوشندگان گواراست شیرى ناب به شما مى

قطعا  بخش و خوراکى نیکو براى خود مى گیریدو از میوه درختان خرما و انگور باده مستى

 67اى است کنند نشانهدر این براى مردمى که تعقل مى

برخى درختان و از آنچه  اى کوهها و ازر عسل وحى کرد که از پارهو پروردگار تو به زنبو

 68 هایى براى خود درست کنکنند خانهداربست مى

درون آن شهدى  از .پروردگارت را فرمانبردارانه بپوىها بخور و راههاى سپس از همه میوه

تى در این است راس آید در آن براى مردم درمانىکه به رنگهاى گوناگون است بیرون مى

گیرد و و خدا شما را آفرید سپس شما را مى 69است  کنند نشانه براى مردمى که تفکر مى

 شود به طورى که بعد از دانستن سالهاى زندگى بازگردانده مى بعضى از شما تا خوارترین

 71دانند قطعا خدا داناى تواناست چیزى نمى

اند یافته رترى داده است و کسانى که فزونىو خدا بعضى از شما را در روزى بر بعضى دیگر ب

خدا را  نعمت دهند تا در آن با هم مساوى باشند آیا بازروزى خود را به بندگان خود نمى

 71کنند انکار مى

نوادگانى  و خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى شما پسران و

خدا  عمتنآورند و به مى وزى بخشید آیا به باطل ایماننهاد و از چیزهاى پاکیزه به شما ر

 72ورزند کفر مى

آنان  پرستند که در آسمانها و زمین به هیچ وجه اختیار روزىو به جاى خدا چیزهایى را مى

 73را ندارند و توانایى ندارند 

اى است هزند بندثلى مىخدا م 74دانید داند و شما نمىپس براى خدا مثل نزنید که خدا مى

ایم کسى که به وى از جانب خود روزى نیکو داده آید آیا بازرخرید که هیچ کارى از او برنمى
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بلکه بیشترشان سپاس خداى راست . ستاکند یکسان مى و او از آن در نهان و آشکار انفاق

 75دانند نمى

آید و او سربار برنمى زند دو مردند که یکى از آنها الل است و هیچ کارى از اوو خدا مثلى مى

آورد آیا او با کسى که نمى فرستد خیرى به همراهباشد هر جا که او را مىخداوندگارش مى

 76 یکسان است دهد و خود بر راه راست استبه عدالت فرمان مى

 و نهان آسمانها و زمین از آن خداست و کار قیامت جز مانند یک چشم بر هم زدن یا

 77دا بر هر چیزى تواناست نزدیکتر نیست زیرا خ

شما  دانستید بیرون آورد و براىو خدا شما را از شکم مادرانتان در حالى که چیزى نمى

 78گوش و چشمها و دلها قرار داد باشد که سپاسگزارى کنید 

ا نگاه ر اند جز خدا کسى آنهااند ننگریستهآیا به سوى پرندگانى که در فضاى آسمان رام شده

 79هایى است نشانه آورندبراى مردمى که ایمان مىستى در این دارد رانمى

هایى خانه هایتان را مایه آرامش قرار داد و از پوست دامها براى شماو خدا براى شما خانه

از پشمها و کرکها و  یابید ونهاد که آن را در روز جابجا شدنتان و هنگام ماندنتان سبک مى

 81 ا چندى مورد استفاده است وسایل زندگى که ت-موهاى آنها 

هایى پناهگاه هایى فراهم آورده و از کوهها براى شماو خدا از آنچه آفریده به سود شما سایه

یى پوشهاکند و تنحفظ مىپوشهایى مقرر کرده که شما را از گرما قرار داده و براى شما تن

گرداند امید ر شما تمام مىگونه وى نعمتش را ب نماید اینکه شما را در جنگتان حمایت مى

 81 که شما گردن نهید

 82پس اگر رویگردان شوند بر تو فقط ابالغ آشکار است 

 83شوند و بیشترشان کافرند شناسند اما باز هم منکر آن مىخدا را مى نعمت

اند رخصت داده شده انگیزیم سپس به کسانى که کافرو روزى را که از هر امتى گواهى برمى

اند عذاب و چون کسانى که ستم کرده 84و آنان مورد بخشش قرار نخواهند گرفت  شودنمى

و چون کسانى که شرك ورزیدند  85یابند نمى گردد و مهلترا ببینند آنان کاسته نمى

بودند آن شریکانى که ما به جاى تو  گویند پروردگارا اینهاشریکان خود را ببینند مى

 86که شما جدا دروغگویانید  کنندمىخواندیم و قول آنان را رد مى

 87رود مى بافتند بر بادو آن روز در برابر خدا از در تسلیم درآیند و آنچه را که برمى

عذابى بر عذابشان  کردندکسانى که کفر ورزیدند و از راه خدا باز داشتند به آنکه فساد مى

 88افزاییم مى



 

                                                    077 

را بر این گواه آوریم و  رایشان برانگیزیم و توو روزى را که در هر امتى گواهى از خودشان ب

مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى  این کتاب را که روشنگر هر چیزى است و براى

 89است بر تو نازل کردیم 

 دهد و از کارخدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى در حقیقت

و چون با  91دهد باشد که پند گیرید شما اندرز مىدارد به زشت و ناپسند و ستم باز مى

استوار کردن آنها مشکنید با  خدا پیمان بستید به پیمان خود وفا کنید و سوگندهاى پس از

 91داند دهید مىخدا آنچه را انجام مى اید زیرااینکه خدا را بر خود ضامن قرار داده

مباشید که سوگندهاى  گسستهم مىو مانند آن که رشته خود را پس از محکم بافتن از 

گروهى از گروه دیگر افزونترند جز این نیست که  خود را میان خویش وسیله تقلب سازید که

کردید قطعا براى شما آزماید و روز قیامت در آنچه اختالف مىوسیله مى خدا شما را بدین

 92داد  توضیح خواهد

بیراه و هر که  داد ولى هر که را بخواهدر مىخواست قطعا شما را امتى واحد قراو اگر خدا مى

 93شد  دادید حتما سؤال خواهیدکند و از آنچه انجام مىرا بخواهد هدایت مى

استواریش  و زنهار سوگندهاى خود را دستاویز تقلب میان خود قرار مدهید تا گامى بعد از

و براى شما عذابى بزرگ شکنجه شوید  اید دچاربلغزد و شما به آنکه از راه خدا باز داشته

 و پیمان خدا را به بهاى ناچیزى مفروشید زیرا آنچه نزد خداست اگر بدانید همان 94باشد 

 95براى شما بهتر است 

 شود و آنچه پیش خداست پایدار است و قطعا کسانى را کهآنچه پیش شماست تمام مى

 96اد کردند پاداش خواهیم دشکیبایى کردند به بهتر از آنچه عمل مى

حیات  اىهر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگى پاکیزه

 97 دادند پاداش خواهیم دادبخشیم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام مى

 98خوانى از شیطان مطرود به خدا پناه بر پس چون قرآن مى

 99نیست  کنند تسلطىپروردگارشان توکل مى اند و برچرا که او را بر کسانى که ایمان آورده

او  گیرند و بر کسانى که آنها بهتسلط او فقط بر کسانى است که وى را به سرپرستى برمى

 111ورزند شرك مى

داناتر  کندو چون حکمى را به جاى حکم دیگر بیاوریم و خدا به آنچه به تدریج نازل مى

 111 دانندافى بلکه بیشتر آنان نمىب گویند جز این نیست که تو دروغاست مى
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اند آورده بگو آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرود آورده تا کسانى را که ایمان

 112استوار گرداند و براى مسلمانان هدایت و بشارتى است 

زبان کسى که ، آموزد گویند جز این نیست که بشرى به او مىدانیم که آنان مىو نیک مى

 113زبان عربى روشن است  به دهند غیر عربى است و اینه او مىت را بنسب

برایشان  کند ودر حقیقت کسانى که به آیات خدا ایمان ندارند خدا آنان را هدایت نمى

کنند که به آیات خدا ایمان ندارند و پردازى مى تنها کسانى دروغ 114عذابى دردناك است 

 115دروغگویانند  آنان خود

که مجبور شده و قلبش به  پس از ایمان آوردن خود به خدا کفر ورزد مگر آن کس هر کس

گردد خشم خدا بر آنان است و  اش به کفر گشادهایمان اطمینان دارد لیکن هر که سینه

زیرا آنان زندگى دنیا را بر آخرت برترى دادند و اینکه  116برایشان عذابى بزرگ خواهد بود 

 117کند ایت نمىهد خدا گروه کافران را

 118 اند که خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهر نهاده و آنان خود غافالنندآنان کسانى

 119شک نیست که آنها در آخرت همان زیانکارانند 

سپس جهاد  با این حال پروردگار تو نسبت به کسانى که پس از زجر کشیدن هجرت کرده و

 111قطعا آمرزنده و مهربان است  عد از آن نمودند و صبر پیشه ساختند پروردگارت ب

بى کم و کاست  کند و هر کس به آنچه کردهآید از خود دفاع مىروزى را که هر کس مى

 111رود یابد و بر آنان ستم نمىپاداش مى

رسید پس مى و خدا شهرى را مثل زده است که امن و امان بود روزیش از هر سو فراوان

دادند طعم گرسنگى و مى کردند و خدا هم به سزاى آنچه انجام نعمتهاى خدا را ناسپاسى

اى از خودشان برایشان آمد اما او را تکذیب و به یقین فرستاده 112هراس را به آن چشانید 

 113که ظالم بودند آنان را عذاب فرو گرفت  کردند پس در حالى

تنها او را  خدا را اگر نعمتحالل پاکیزه بخورید و  پس از آنچه خدا شما را روزى کرده است

 114پرستید شکر گزارید مى

برده شده  خوك و آنچه را که نام غیر خدا بر آن جز این نیست که مردار و خون و گوشت

خواه نباشد قطعا خدا آمرزنده  سرکش و زیاده حرام گردانیده است هر کس که ناگزیر شود و

پردازد مگویید این حالل است و آن غ مىو براى آنچه زبان شما به درو 115مهربان است 

 116شوند بندند رستگار نمىخدا دروغ بندید زیرا کسانى که بر خدا دروغ مى حرام تا بر

 117اى و عذابشان پر درد است اندك بهره
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بر آنان  و بر کسانى که یهودى شدند آنچه را قبال بر تو حکایت کردیم حرام گردانیدیم و ما

 118کردند آنها به خود ستم مىستم نکردیم بلکه 

کرده و به صالح  پروردگار تو نسبت به کسانى که به نادانى مرتکب گناه شده سپس توبه

 119اند البته پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است آمده

 121گراى بود و از مشرکان نبود به راستى ابراهیم پیشوایى مطیع خدا حق

 121 او را برگزید و به راهى راست هدایتش کرد نعمتهاى او را شکرگزار بود

 122 و در دنیا به او نیکویى و دادیم و در آخرت از شایستگان خواهد بود

 123نبود  گراى پیروى کن او از مشرکانسپس به تو وحى کردیم که از آیین ابراهیم حق

روز رستاخیز  پروردگارت باره آن اختالف کردند مقرر گردید و قطعاشنبه بر کسانى که در

  124خواهد کرد  کردند داورىمیان آنها درباره چیزى که در مورد آن اختالف مى

نیکوتر است مجادله نماى  با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به که

است یافتگان داناتر داناتر و او به راه در حقیقت پروردگار تو به کسى که از راه او منحرف شده

عقوبت رسانید و اگر  اید بهو اگر عقوبت کردید همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته 125

 126صبر کنید البته آن براى شکیبایان بهتر است 

کنند دل مى و صبر کن و صبر تو جز به خدا نیست و بر آنان اندوه مخور و از آنچه نیرنگ

 127تنگ مدار 

 128نیکوکارند  اند و کسانى که آنهاپروا داشتهخدا با کسانى است که  در حقیقت
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 االسراء -17

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

که پیرامون  اش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى مسجد االقصىمنزه است آن که بنده

 1ناست همان شنواى بی هاى خود به او بنمایانیم که اوایم سیرداد تا از نشانهآن را برکت داده

که  و کتاب آسمانى را به موسى دادیم و آن را براى فرزندان اسرائیل رهنمودى گردانیدیم

 2زنهار غیر از من کارسازى مگیرید 

 3سپاسگزار بود  اىفرزندان کسانى که با نوح برداشتیم راستى که او بنده

فساد خواهید کرد  و در کتاب آسمانى به فرزندان اسرائیل خبر دادیم که قطعا دوبار در زمین

 4و قطعا به سرکشى بسیار بزرگى برخواهید خاست 

نیرومندند بر شما  پس آنگاه که وعده نخستین آن دو فرا رسد بندگانى از خود را که سخت

 5یافتنى است  درآیند و این تهدید تحقق ها به جستجوگماریم تا میان خانهمى

دهیم و نفرات یارى مى ا را با اموال و پسرانکنیم و شمپس دوباره شما را بر آنان چیره مى

 6گردانیم شما را بیشتر مى

تهدید آخر فرا رسد تا  اید و اگر بدى کنید به خود و چوناگر نیکى کنید به خود نیکى کرده

 داخل شدند درآیند و بر هر چه دست شما را اندوهگین کنند و در معبد چنانکه بار اول

 7یافتند یکسره نابود کنند 

گردیم و دوزخ را براى امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند و اگر بازگردید بازمى

 8کافران زندان قرار دادیم 

کارهاى شایسته  نماید و به آن مؤمنانى کهقطعا این قرآن به که خود پایدارتر است راه مى

 9دهد که پاداشى بزرگ برایشان خواهد بود کنند مژده مىمى

 11 ایمآورند عذابى پر درد آماده کردهبراى کسانى که به آخرت ایمان نمىو اینکه 

 11همواره شتابزده است  خواند و انسانخواند بد را مىو انسان خیر را فرا مى

بخش  روشنى گون و نشانه روز راو شب و روز را دو نشانه قرار دادیم نشانه شب را تیره

حساب را بدانید و هر چیزى را  بجویید و تا شماره سالها وگردانیدیم تا فضلى از پروردگارتان 

 12به روشنى باز نمودیم 

را گشاده  اى که آنایم و روز قیامت براى او نامهو کارنامه هر انسانى را به گردن او بسته

 13آوریم بیند بیرون مىمى

 14ات را بخوان کافى است که امروز خودت حسابرس خود باشى نامه



 

                                                    080 

زیان خود  راه آمده تنها به سود خود به راه آمده و هر کس بیراهه رفته تنها به هر کس به

پیامبرى برنینگیزیم  دارد و ما تااى بار گناه دیگرى را بر نمىبیراهه رفته است و هیچ بردارنده

 15پردازیم به عذاب نمى

به انحراف  داریم تا در آنو چون بخواهیم شهرى را هالك کنیم خوشگذرانانش را وا مى

 16زبر کنیم  بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن الزم گردد پس آن را زیر و

بندگانش  و چه بسیار نسلها را که ما پس از نوح به هالکت رساندیم و پروردگار تو به گناهان

 17بس آگاه و بیناست 

را که  آنگاه جهنم دهیمهر کس خواهان زودگذر است به زودى هر که را خواهیم از آن مى

 18داریم در آن خوار و رانده داخل خواهد شد براى او مقرر مى

 و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را براى آن بکند و مؤمن باشد آنانند که

 19شناسى واقع خواهد شد  تالش آنها مورد حق

نشده بخشیم و عطاى پروردگارت منع هر دو اینان و آنان را از عطاى پروردگارت مدد مى

 21است 

برترى آن  ایم و قطعا درجات آخرت وببین چگونه بعضى از آنان را بر بعضى دیگر برترى داده

 21بزرگتر و بیشتر است 

 22معبود دیگرى با خدا قرار مده تا نکوهیده و وامانده بنشینى 

ز آن دو اگر یکى ا و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر احسان کنید

رخاش مکن و با آنها به آنان پ یا هر دو در کنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنها اوف مگو و

 23سخنى شایسته بگوى 

چنانکه مرا  و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن

 24در خردى پروردند 

آمرزنده  تر است اگر شایسته باشید قطعا اود آگاهپروردگار شما به آنچه در دلهاى خود داری

 25کنندگان است توبه

 26اسراف مکن  مانده را و ولخرجى وو حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه

بوده  چرا که اسرافکاران برادران شیطانهایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس

 27است 

آنان  گردانى پس بااز پروردگارت جویاى آنى از ایشان روى مى و اگر به امید رحمتى که

 28سخنى نرم بگوى 
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زده بر  حسرت شده و دستى منما تا مالمت و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار گشاده

 29جاى مانى 

او به  گرداند در حقیقتگمان پروردگار تو براى هر که بخواهد روزى را گشاده یا تنگ مىبى

 31دگانش آگاه بیناست بن

آرى  بخشیمو از بیم تنگدستى فرزندان خود را مکشید ماییم که به آنها و شما روزى مى

 31کشتن آنان همواره خطایى بزرگ است 

 32و به زنا نزدیک مشوید چرا که آن همواره زشت و بد راهى است 

 کشته شود به و نفسى را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید و هر کس مظلوم

 33روى کند زیرا او یارى شده است ایم پس نباید در قتل زیادهسرپرست وى قدرتى داده

و به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک مشوید تا به رشد برسد و به پیمان وفا کنید زیرا 

 34که از پیمان پرسش خواهد شد 

 و خوش درست بسنجید که این بهتر کنید پیمانه را تمام دهید و با ترازوىو چون پیمانه مى

 35تر است فرجام

 و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع

 36خواهند شد 

بلندى به  توانى شکافت و درو در زمین به نخوت گام برمدار چرا که هرگز زمین را نمى

 37توانى رسید کوهها نمى

 38پروردگار تو ناپسندیده است  بدش نزدهمه این 

معبودى دیگر  این از حکمتهایى است که پروردگارت به تو وحى کرده است و با خداى یگانه

 39زده و مطرود در جهنم افکنده خواهى شد  قرار مده و گرنه حسرت

 فرشتگان دخترانى برگرفته است آیا پروردگارتان شما را به پسران اختصاص داده و خود از

گون بیان و به راستى ما در این قرآن گونه 41گویید که شما سخنى بس بزرگ مى حقا

 41افزاید آنان را جز نفرت نمى کردیم تا پند گیرند و

راهى به  گویند با او خدایانى بود در آن صورت حتما در صدد جستنبگو اگر چنانکه مى

 43یند بسى واالتر است گواو منزه است و از آنچه مى 42آمدند سوى صاحب عرش برمى

 گویند و هیچ چیزآسمانهاى هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح مى

به  یابیدگوید ولى شما تسبیح آنها را درنمىنیست مگر اینکه در حال ستایش تسبیح او مى

 44راستى که او همواره بردبار آمرزنده است 
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 اى پوشیده قراره به آخرت ایمان ندارند پردهو چون قرآن بخوانى میان تو و کسانى ک

  45دهیم مى

نهیم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینى و چون در قرآن و بر دلهایشان پوششها مى

 46 کنندپروردگار خود را به یگانگى یاد کنى با نفرت پشت مى

دهند و آنگاه که مى دانیم به چه گوشدارند ما بهتر مىهنگامى که به سوى تو گوش فرا مى

 47کنید شده را پیروى نمى افسون پردازند وقتى که ستمگران گویند جز مردىبه نجوا مى

 48ببرند  توانندببین چگونه براى تو مثلها زدند و گمراه شدند در نتیجه راه به جایى نمى

 49 شویمبه آفرینشى جدید برانگیخته مىند آیا وقتى استخوان و خاك شدیم و گفت

 51بگو سنگ باشید یا آهن 

نماید پس خواهند گفت چه کسى ما را اى از آنچه در خاطر شما بزرگ مىیا آفریده

آورد سرهاى خود را به طرف تو  گرداند بگو همان کس که نخستین بار شما را پدیدبازمى

 51شاید که نزدیک باشد  آن کى خواهد بود بگو گوینددهند و مىتکان مى

نمایید و مى کنید اجابتشخواند پس در حالى که او را ستایش مىرا فرا مى روزى که شما

 52اید پندارید که جز اندکى نماندهمى

زیرا  زندو به بندگانم بگو آنچه را که بهتر است بگویند که شیطان میانشان را به هم مى

 53شیطان همواره براى انسان دشمنى آشکار است 

بخواهد شما را  آورد یا اگرتر است اگر بخواهد بر شما رحمت مىپروردگار شما به شما دانا

 54ایم کند و تو را بر ایشان نگهبان نفرستادهعذاب مى

بعضى از انبیا را بر  و پروردگار تو به هر که در آسمانها و زمین است داناتر است و در حقیقت

 55بعضى برترى بخشیدیم و به داوود زبور دادیم 

دارند که از شما دفع زیان کنند و  ه به جاى او پنداشتید بخوانید نه اختیارىبگو کسانى را ک

 56نه بگردانند 

جویند کدام یک از آنها خوانند به سوى پروردگارشان تقرب مىآن کسانى را که ایشان مى

ترسند چرا که عذاب پروردگارت همواره مى نزدیکترند و به رحمت وى امیدوارند و از عذابش

 57پرهیز است در خور 

رسانیم یا آن را هالکت مى و هیچ شهرى نیست مگر اینکه ما آن را پیش از روز رستاخیز به

و ما را از فرستادن معجزات باز  58است  کنیم این در کتاب به قلم رفتهسخت عذاب مى
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بود شتر دادیم که روشنگر  گرفتند و به ثمود ماده نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ

 59فرستیم دادن نمىها را جز براى بیمما معجزه و به آن ستم کردند و

آن رؤیایى را که به  و هنگامى را که به تو گفتیم به راستى پروردگارت بر مردم احاطه دارد و

آزمایش مردم قرار ندادیم و ما آنان  شده در قرآن را جز براى تو نمایاندیم و آن درخت لعنت

 61افزاید نمى ولى جز بر طغیان بیشتر آنها دهیمرا بیم مى

کردند گفت  و هنگامى را که به فرشتگان گفتیم براى آدم سجده کنید پس جز ابلیس سجده

 61آیا براى کسى که از گل آفریدى سجده کنم 

قیامت مهلتم دهى قطعا  گفت به من بگو این کسى را که بر من برترى دادى اگر تا روز

 62کن خواهم کرد کى ریشهفرزندانش را جز اند

کیفرى  فرمود برو که هر کس از آنان تو را پیروى کند مسلما جهنم سزایتان خواهد بود که

 63تمام است 

آنها بتاز و با  و از ایشان هر که را توانستى با آواى خود تحریک کن و با سواران و پیادگانت بر

به آنها وعده  و شیطان جز فریب آنان در اموال و اوالد شرکت کن و به ایشان وعده بده

 64دهد نمى

 65 در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطى نیست و حمایتگرى پروردگارت بس است

او  آورد تا از فضلپروردگار شما کسى است که کشتى را در دریا براى شما به حرکت در مى

 66براى خود بجویید چرا که او همواره به شما مهربان است 

گردد و چون شما خوانید ناپدید مىاى برسد هر که را جز او مىریا به شما صدمهو چون در د

 67ناسپاس است  شوید و انسان هموارهرا به سوى خشکى رهانید رویگردان مى

از  مگر ایمن شدید از اینکه شما را در کنار خشکى در زمین فرو برد یا بر شما طوفانى

 68بانى نیابید ها بفرستد سپس براى خود نگاهسنگریزه

شکننده بر شما بفرستد  بادى یا ایمن شدید از اینکه بار دیگر شما را در آن باز گرداند و تند

برابر ما کسى را نیابید که آن را  و به سزاى آنکه کفر ورزیدید غرقتان کند آنگاه براى خود در

 69دنبال کند 

ر خشکى و دریا برنشاندیم و از و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را د

هاى خود برترى آشکار آفریده چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از

 71دادیم 
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اش را به دست کارنامه خوانیم پس هر کسروزى را که هر گروهى را با پیشوایشان فرا مى

خرمایى به آنها ستم  هستهخوانند و به قدر نخک راستش دهند آنان کارنامه خود را مى

 71شود نمى

 72 و هر که در این کور باشد در آخرت کور و گمراهتر خواهد بود

از آن را بر  ایم گمراه کنند تا غیرو چیزى نمانده بود که تو را از آنچه به سوى تو وحى کرده

 73ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگیرند 

 74 داشتیم قطعا نزدیک بود کمى به سوى آنان متمایل شوىو اگر تو را استوار نمى

چشانیدیم آنگاه در برابر ما براى در آن صورت حتما تو را دو برابر زندگى و دو برابر مرگ مى

 75یافتى خود یاورى نمى

سازند و در آن  و چیزى نمانده بود که تو را از این سرزمین برکنند تا تو را از آنجا بیرون

 76ماندند پس از تو جز اندکى نمى صورت آنان

بوده است و براى  ایمانى که پیش از تو گسیل داشتهسنتى که همواره در میان فرستادگ

 77سنت ما تغییرى نخواهى یافت 

نماز صبح همواره  نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکى شب برپادار و نماز صبح را زیرا

 78حضور است 

پروردگارت تو را به مقامى  اى باشد امید کهبدار تا براى تو نافله و پاسى از شب را زنده

 79ستوده برساند 

از جانب خود براى  خارج ساز و به طرز درست داخل کن و به طرز درستو بگو پروردگارا مرا 

 81بخش قرار ده  من تسلطى یارى

 81شدنى است  و بگو حق آمد و باطل نابود شد آرى باطل همواره نابود

ستمگران را جز  کنیم وو ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى

 82افزاید زیان نمى

به وى  کند و چون آسیبىگرداند و پهلو تهى مىو چون به انسان نعمت ارزانى داریم روى مى

 83گردد رسد نومید مى

تر باشد یافته راه شما به هر که کند و پروردگاربگو هر کس بر حسب ساختار خود عمل مى

 84داناتر است 

از دانش جز  پرسند بگو روح از فرمان پروردگار من است و به شماو درباره روح از تو مى

 85اندکى داده نشده است 
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برابر ما براى خود  بریم آنگاه براى آن درایم مىو اگر بخواهیم قطعا آنچه را به تو وحى کرده

 86یابى مدافعى نمى

 87 مگر رحمتى از جانب پروردگارت زیرا فضل او بر تو همواره بسیار است

آورد هر چند  بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند آن را نخواهند

 88برخى از آنها پشتیبان برخى باشند 

انکار  دم جز سرو به راستى در این قرآن از هر گونه مثلى گوناگون آوردیم ولى بیشتر مر

 89ندارند 

 91 اى براى ما نجوشانى هرگز به تو ایمان نخواهیم آوردو گفتند تا از زمین چشمه

 91جویبارها روان سازى  یا براى تو باغى از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آنها

فرشتگان را در برابر  کنى آسمان را پاره پاره بر ما فرو اندازى یا خدا ویا چنانکه ادعا مى

 92آورى 

اى از طال باشد یا به آسمان باال روى و به باال رفتن تو اطمینان نخواهیم یا براى تو خانه

پروردگار من آیا جز بشرى  داشت تا بر ما کتابى نازل کنى که آن را بخوانیم بگو پاك است

 93فرستاده هستم 

گفتند آیا خدا  هدایت برایشان آمد جز اینکهو مردم را از ایمان آوردن باز نداشت آنگاه که 

 94بشرى را به سمت رسول مبعوث کرده است 

اى را فرشته رفتند البته بر آنانبگو اگر در روى زمین فرشتگانى بودند که با اطمینان راه مى

بگو میان من و شما گواه بودن خدا کافى است  95کردیم بعنوان پیامبر از آسمان نازل مى

 96آگاه بینا است  و همواره به بندگانشچرا که ا

براى آنان  یافته است و هر که را گمراه سازد در برابر او و هر که را خدا هدایت کند او ره

درافتاده  شانهرگز دوستانى نیابى و روز قیامت آنها را کور و الل و کر به روى چهره

برایشان  اىنشیند شراره برخواهیم انگیخت جایگاهشان دوزخ است هر بار که آتش آن فرو

 97افزاییم مى

خاك  جزاى آنها این است چرا که آیات ما را انکار کردند و گفتند آیا وقتى ما استخوان و

 98شدیم در آفرینشى جدید برانگیخته خواهیم شد 

بیافریند و  آیا ندانستند که خدایى که آسمانها و زمین را آفریده تواناست که مانند آنان را

 99ستمگران جز انکار نپذیرفتند  ن زمانى مقرر فرموده که در آن هیچ شکى نیست وبرایشا
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 هاى رحمت پروردگارم بودید باز هم از بیم خرج کردن قطعابگو اگر شما مالک گنجینه

 111ورزیدید و انسان همواره بخیل است امساك مى

که نزد  ائیل بپرس آنگاهو در حقیقت ما به موسى نه نشانه آشکار دادیم پس از فرزندان اسر

 111 پندارمشده مى آنان آمد و فرعون به او گفت اى موسى من جدا تو را افسون

زمین نازل نکرده  دانى که این را که باعث بینشهاست جز پروردگار آسمانها وگفت قطعا مى

 112پندارم است و راستى اى فرعون تو را تباه شده مى

وى بود همه را غرق  سرزمین برکند پس او و هر که را باپس تصمیم گرفت که آنان را از 

 113کردیم 

 و پس از او به فرزندان اسرائیل گفتیم در این سرزمین ساکن شوید پس چون وعده آخرت

 114کنیم رسد شما را همه با هم محشور مى فرا

ان رسبیم دهنده و و آن را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد و تو را جز بشارت

 115نفرستادیم 

بخوانى و آن را به تدریج نازل  و قرآنى بخش بخش نازل کردیم تا آن را به آرامى به مردم

 116کردیم 

اند چون بر دانش یافته گمان کسانى که پیش از آنبگو به آن ایمان بیاورید یا نیاورید بى

 117 افتندکنان به روى درمىآنان خوانده شود سجده

 118 شدنى است است پروردگار ما که وعده پروردگار ما قطعا انجام گویند منزهو مى

 119افزاید گریند و بر فروتنى آنها مىافتند و مىو بر روى زمین مى

نیکوتر است و  بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید هر کدام را بخوانید براى او نامهاى

 111ش مکن و میان این راهى جوى انمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته

بوده  و بگو ستایش خدایى را که نه فرزندى گرفته و نه در جهاندارى شریکى دارد و نه خوار

 111یار بزرگ شمار که دوستى داشته باشد و او را بس
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 الكهف -18

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1در آن ننهاد  و هیچ گونه کژىستایش خدایى را که این کتاب را بر بنده خود فرو فرستاد 

مؤمنانى را که کارهاى شایسته  راست و درست تا از جانب خود به عذابى سخت بیم دهد و

 2کنند نوید بخشد که براى آنان پاداشى نیکوست مى

 3در حالى که جاودانه در آن ماندگار خواهند بود 

 4دهد اند خداوند فرزندى گرفته است هشدار و تا کسانى را که گفته

آید جز برمى نه آنان و نه پدرانشان به این دانشى ندارند بزرگ سخنى است که از دهانشان

 5گویند دروغ نمى

 6تباه کنى  شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند تو جان خود را از اندوه در پیگیرى شان

بیازماییم که  ادر حقیقت ما آنچه را که بر زمین است زیورى براى آن قرار دادیم تا آنان ر

 7کدام یک از ایشان نیکوکارترند 

 8گیاه خواهیم کرد و ما آنچه را که بر آن است قطعا بیابانى بى

 9 از آیات ما شگفت بوده استمگر پنداشتى اصحاب کهف و رقیم 

رحمتى  آنگاه که جوانان به سوى غار پناه جستند و گفتند پروردگار ما از جانب خود به ما

 11را براى ما به سامان رسان  بخش و کار ما

 11پس در آن غار سالیانى چند بر گوشهایشان پرده زدیم 

حساب  آنگاه آنان را بیدار کردیم تا بدانیم کدام یک از آن دو دسته مدت درنگشان را بهتر

 12اند کرده

 ایمان کنیم آنان جوانانى بودند که به پروردگارشانحکایت مى ما خبرشان را بر تو درست

 و دلهایشان را استوار گردانیدیم آنگاه که برخاستند و 13آورده بودند و بر هدایتشان افزودیم 

که  گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است جز او هرگز معبودى را نخواهیم خواند

 14ایم در این صورت قطعا ناصواب گفته

 آورند پس کیستنمى آنها برهانى آشکار راند چرا بمعبودانى اختیار کردهاین قوم ما جز او 

 15ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد 

تا  پرستند کناره گرفتید پس به غار پناه جوییدو چون از آنها و از آنچه که جز خدا مى؛

 16سازد  خود بر شما بگستراند و براى شما در کارتان گشایشى فراهم پروردگارتان از رحمت
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 آید از غارشان به سمت راست مایل است و چون فروبینى که چون برمىمىو آفتاب را 

ند این از حالى که آنان در جایى فراخ از آنچیند در شود از سمت چپ دامن برمىمى

راه گذارد است و هر که را بى یافتهخدا هر که را راهنمایى کند او راه هاى خداستنشانه

 17یافت هرگز براى او یارى راهبر نخواهى 

 اند و آنها را به پهلوى راست و چپپندارى که ایشان بیدارند در حالى که خفتهو مى

یافتى اطالع مى خود را دراز کرده اگر بر حال آنان گردانیم و سگشان بر آستانه دو دستمى

 18شدى مى تافتى و از آنها آکنده از بیمگریزان روى از آنها برمى

گفت  اى از آناندیم تا میان خود از یکدیگر پرسش کنند گویندهو این چنین بیدارشان کر

اید پروردگارتان به آنچه مانده ایم گفتنداى از روز را ماندهاید گفتند روزى یا پارهچقدر مانده

شهر بفرستید تا ببیند کدام یک از  داناتر است اینک یکى از خودتان را با این پول خود به

بیاورد و باید زیرکى به خرج دهد و هیچ  ت و از آن غذایى برایتانتر اسغذاهاى آن پاکیزه

 19کس را از شما آگاه نگرداند 

 کنند یا شما را به کیش خودیابند سنگسارتان مى چرا که اگر آنان بر شما دست

 21گردانند و در آن صورت هرگز روى رستگارى نخواهید دید بازمى

راست است و قیامت هیچ شکى  تا بدانند که وعده خداو بدین گونه بر حالشان آگاه ساختیم 

کردند پس گفتند بر روى آنها یکدیگر نزاع مى نیست هنگامى که میان خود در کارشان با

به آنان داناتر است کسانى که بر کارشان غلبه یافتند  ساختمانى بنا کنید پروردگارشان

 21ایشان معبدى بنا خواهیم کرد  گفتند حتما بر

بودند  گویند پنج تنسه تن بودند چهارمین آنها سگشان بود و مى ى خواهند گفتبه زود

تن بودند و هشتمین  گویند هفتاندازند و مىششمین آنها سگشان بود تیر در تاریکى مى

داند پس در اندکى آنها را نمى تر است جزآنها سگشان بود بگو پروردگارم به شماره آنها آگاه

 22در مورد آنها از هیچ کس جویا مشو  صورت ظاهر جدال مکن وباره ایشان جز به 

 23و زنهار در مورد چیزى مگوى که من آن را فردا انجام خواهم داد 

پروردگارم  مگر آنکه خدا بخواهد و چون فراموش کردى پروردگارت را یاد کن و بگو امید که

سیصد سال در غارشان  و 24مرا به راهى که نزدیکتر از این به صواب است هدایت کند 

بگو خدا به آنچه درنگ کردند داناتر است نهان آسمانها و  25درنگ کردند و نه سال افزودند 

وه چه بینا و شنواست براى آنان یاورى جز او نیست و هیچ کس را  زمین به او اختصاص دارد

 26گیرد شریک نمى در فرمانروایى خود
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اى تغییردهنده و وحى شده است بخوان کلمات او راو آنچه را که از کتاب پروردگارت به ت

 27نیست و جز او هرگز پناهى نخواهى یافت 

شکیبایى  خواهندخوانند خشنودى او را مىو با کسانى که پروردگارشان را صبح و شام مى

آن کس که  ات را از آنان برمگیر که زیور زندگى دنیا را بخواهى و ازپیشه کن و دو دیده

روى است بر زیاده ایم و از هوس خود پیروى کرده و کارشز یاد خود غافل ساختهقلبش را ا

 28اطاعت مکن 

انکار کند که ما  و بگو حق از پروردگارتان است پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد

گیرد و اگر فریادرسى مى هایش آنان را در برایم که سراپردهبراى ستمگران آتشى آماده کرده

شوند وه چه بد شرابى یارى مى کندها را بریان مىند به آبى چون مس گداخته که چهرهجوی

 29و چه زشت جایگاهى است 

نیکوکارى کرده  اند ما پاداش کسى را کهکسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 31کنیم است تباه نمى

است در آنجا  شان جویبارها روانآنانند که بهشتهاى عدن به ایشان اختصاص دارد که از زیر 

حریر ستبر  هایى سبز از پرنیان نازك وشوند و جامهبا دستبندهایى از طال آراسته مى

 31 گاهىزنند چه خوش پاداش و نیکو تکیهپوشند در آنجا بر سریرها تکیه مىمى

رامون آن دو را پی و براى آنان آن دو مرد را مثل بزن که به یکى از آنها دو باغ انگور دادیم و

 32دادیم  با درختان خرما پوشاندیم و میان آن دو را کشتزارى قرار

ورزید و میان آن دو نهرى نمى داد و از چیزى دریغهر یک از این دو باغ محصول خود را مى

 33روان کرده بودیم 

ل من ما کرد گفتو براى او میوه فراوان بود پس به رفیقش در حالى که با او گفت و گو مى

 34از تو بیشتر است و از حیث افراد از تو نیرومندترم 

نعمت هرگز  کنم اینو در حالى که او به خویشتن ستمکار بود داخل باغ شد گفت گمان نمى

 35زوال پذیرد 

قطعا  کنم که رستاخیز بر پا شود و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانده شومو گمان نمى

 36خواهم یافت بهتر از این را در بازگشت

خاك  کرد به او گفت آیا به آن کسى که تو را ازرفیقش در حالى که با او گفت و گو مى

 37سپس از نطفه آفرید آنگاه تو را مردى درآورد کافر شدى 

 38 سازمخدا پروردگار من و هیچ کس را با پروردگارم شریک نمى اوست ،اما من 
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از حیث مال  ء اهلل نیرویى جز به خدا نیست اگر مراشدى چرا نگفتى ماشا و چون داخل باغت

 39بینى و فرزند کمتر از خود مى

از آسمان بفرستد تا  امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا فرماید و بر آن آفتى

 41به زمینى هموار و لغزنده تبدیل گردد 

 41یا آب آن فروکش کند تا هرگز نتوانى آن را به دست آورى 

زد براى آنچه در آن هزینه کرده بود دستهایش را بر هم مى هایش را فرو گرفت پسو میوه

 گفت اى کاش هیچ کس را شریک پروردگارمکه داربستهاى آن فرو ریخته بود و مى در حالى

 42ساختم نمى

 43کند  و او را در برابر خدا گروهى نبود تا یاریش کنند و توانى نداشت که خود را یارى

 44بهترین فرجام  در آنجا یارى به خداى حق تعلق دارد اوست بهترین پاداش و 

فرستادیم  بزن که مانند آبى است که آن را از آسمان فرو ثلو براى آنان زندگى دنیا را م

کردند و خداست که  اشسپس گیاه زمین با آن درآمیخت و خشک گردید که بادها پراکنده

 45 همواره بر هر چیزى تواناست

بهتر و از  مال و پسران زیور زندگى دنیایند و نیکیهاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت

 46نظر امید بهتر است 

بینى و آنان را گرد آوریم و زمین را آشکار مىو روزى را که کوهها را به حرکت درمى

 47کنیم آوریم و هیچ یک را فرو گذار نمىمى

گونه که نخستین بار شما را  شوند به راستى همانرت عرضه مىو ایشان به صف بر پروردگا

 48شما موعدى مقرر قرار نخواهیم داد  آفریدیم به سوى ما آمدید بلکه پنداشتید هرگز براى

گویند بینى و مىبیمناك مى شود آنگاه بزهکاران را از آنچه در آن استو کارنامه نهاده مى

بزرگى را فرو نگذاشته جز اینکه همه را  که هیچ کوچک واى است اى واى بر ما این چه نامه

حاضر یابند و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا  اندبه حساب آورده است و آنچه را انجام داده

 49دارد نمى

سجده کردند که از  و هنگامى را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید پس جز ابلیس

و نسلش را به جاى من دوستان خود  رپیچید آیا اوجن بود و از فرمان پروردگارش س

 51جانشینانى براى ستمگرانند  گیرید و حال آنکه آنها دشمن شمایند و چه بدمى

خودشان و من آن  آنان را نه در آفرینش آسمانها و زمین به شهادت طلبیدم و نه در آفرینش

 51نیستم که گمراهگران را همکار خود بگیرم 
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 پس آنها را بخوانند و گوید آنهایى را که شریکان من پنداشتید ندا دهیدو روزى را که مى

 52 اى قرار دهیماجابتشان نکنند و ما میان آنان ورطه

 53راه گریزى نیابند  یابند که درآن خواهند افتاد و از آنبینند ودرمىمىراو گناهکاران آتش 

هر چیز سر  انسان بیش از آوردیم وو به راستى در این قرآن براى مردم از هر گونه مثلى 

 54جدال دارد 

 و چیزى مانع مردم نشد از اینکه وقتى هدایت به سویشان آمد ایمان بیاورند و از

پیشینیان در باره آنان به کار رود یا عذاب تا سنت پروردگارشان آمرزش بخواهند جز اینکه 

 55رویارویشان بیاید 

 اند بهشده داریم و کسانى که کافررسان گسیل نمىمدهنده و بی و پیامبران را جز بشارت

من و آنچه را بیم  هاىکنند تا به وسیله آن حق را پایمال گردانند و نشانهباطل مجادله مى

 56اند به ریشخند گرفتند داده شده

برتافته و  ستمکارتر از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شده و از آن روى و کیست

دادیم تا آن را  پیشینه خود را فراموش کرده است ما بر دلهاى آنان پوششهایى قرار دستاورد

هدایت فراخوانى باز هرگز به راه  درنیابند و در گوشهایشان سنگینى و اگر آنها را به سوى

 57نخواهند آمد 

را مؤاخذه  اند آنهاو پروردگار تو آمرزنده صاحب رحمت است اگر به آنچه مرتکب شده

آنها سر رسیدى است که هرگز از برابر  نمود بلکه براىرد قطعا در عذاب آنان تعجیل مىکمى

و آن شهرها چون بیدادگرى کردند هالکشان کردیم و براى  58یابند آن راه گریزى نمى

 59داشتیم  هالکتشان موعدى مقرر

دو دریا محل برخورد  و هنگامى را که موسى به جوان خود گفت دست بردار نیستم تا به

 61برسم هر چند سالها سیر کنم 

دریا راه  پس چون به محل برخورد دو رسیدند ماهى خودشان را فراموش کردند و ماهى در

 61خود را در پیش گرفت 

ما از این سفر رنج  و هنگامى که گذشتند به جوان خود گفت غذایمان را بیاور که راستى

خره پناه جستیم من ماهى را فراموش گفت دیدى وقتى به سوى آن ص 62بسیار دیدیم 

آن را از یاد من نبرد تا به یادش باشم و به طور عجیبى راه خود را در  کردم و جز شیطان

جستیم پس جستجوکنان رد پاى خود را گفت این همان بود که ما مى 63گرفت  دریا پیش

 64 گرفتند و برگشتند
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نزد خود بدو  خود به او رحمتى عطا کرده و ازاى از بندگان ما را یافتند که از جانب تا بنده

 65دانشى آموخته بودیم 

پیروى  اى به من یاد دهىموسى به او گفت آیا تو را به شرط اینکه از بینشى که آموخته شده

 66کنم 

 67توانى همپاى من صبر کنى گفت تو هرگز نمى

 68 توانى بر چیزى که به شناخت آن احاطه ندارى صبر کنىو چگونه مى

 69 گفت ان شاء اهلل مرا شکیبا خواهى یافت و در هیچ کارى تو را نافرمانى نخواهم کرد

 71کنم  کنى پس از چیزى سؤال مکن تا از آن با تو سخن آغازگفت اگر مرا پیروى مى

آیا کشتى را  پس رهسپار گردیدند تا وقتى که سوار کشتى شدند آن را سوراخ کرد گفت

 71ورزیدى  انش را غرق کنى واقعا به کار ناروایى مبادرتسوراخ کردى تا سرنشین

 72توانى همپاى من صبر کنى گفت آیا نگفتم که تو هرگز نمى

 73 گفت به سبب آنچه فراموش کردم مرا مؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت مگیر

کسى گناهى را بدون اینکه بى پس رفتند تا به نوجوانى برخوردند او را کشت گفت آیا شخص

 74شدى  را به قتل رسانده باشد کشتى واقعا کار ناپسندى مرتکب

 75توانى همپاى من صبر کنى گفت آیا به تو نگفتم که هرگز نمى

من قطعا معذور  گفت اگر از این پس چیزى از تو پرسیدم دیگر با من همراهى مکن از جانب

 76خواهى بود 

مهمان نمودن آن  نجا خوراکى خواستند و ازاى رسیدند از مردم آپس رفتند تا به اهل قریه

خواست فرو ریزد و آن را استوار کرد دو خوددارى کردند پس در آنجا دیوارى یافتند که مى

 77بگیرى  خواستى براى آن مزدىگفت اگر مى

نتوانستى بر آن صبر  گفت این جدایى میان من و توست به زودى تو را از تاویل آنچه که

 78اخت کنى آگاه خواهم س

پیشاپیش  کردند خواستم آن را معیوب کنماما کشتى از آن بینوایانى بود که در دریا کار مى

 79گرفت آنان پادشاهى بود که هر کشتى را به زور مى

 81طغیان و کفر بکشد  و اما نوجوان پدر و مادرش مؤمن بودند پس ترسیدیم آن دو را به

 81پاکتر و مهربانتر از او عوض دهد  پس خواستیم که پروردگارشان آن دو را به

دو بود و پدرشان  و اما دیوار از آن دو پسر یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجى متعلق به آن

برسند و گنجینه خود را که رحمتى  نیکوکار بود پس پروردگار تو خواست آن دو به حد رشد
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انجام ندادم این بود تاویل آنچه از جانب پروردگارت بود بیرون آورند و این را من خودسرانه 

 82 که نتوانستى بر آن شکیبایى ورزى

 83خواند  پرسند بگو به زودى چیزى از او براى شما خواهمو از تو در باره ذوالقرنین مى

 84اى بدو بخشیدیم ما در زمین به او امکاناتى دادیم و از هر چیزى وسیله

 85تا راهى را دنبال کرد 

و سیاه غروب  آلوداى گلروبگاه خورشید رسید به نظرش آمد که در چشمهتا آنگاه که به غ

کنى یا در میانشان اى را یافت فرمودیم اى ذوالقرنین یا عذاب مىکند و نزدیک آن طایفهمى

 86گیرى نیکویى پیش مى

 گفت اما هر که ستم ورزد عذابش خواهیم کرد سپس به سوى پروردگارش بازگردانیده

 87خواهد کرد  ه او را عذابى سختشود آنگامى

فرمان خود او را  نیکوتر خواهد داشت و بهن آورد و کار شایسته کند پاداشى و اما هر که ایما

 88به کارى آسان واخواهیم داشت 

 89سپس راهى را دنبال کرد 

کرد که براى ایشان طلوع مى یافت که بر قومى که به جایگاه برآمدن خورشید رسیدتا آنگاه 

 91در برابر آن پوششى قرار نداده بودیم 

 91این چنین و قطعا به خبرى که پیش او بود احاطه داشتیم 

 92باز راهى را دنبال نمود 

توانستند هیچ زبانى را نمى اى را یافت کهتا وقتى به میان دو سد رسید در برابر آن دو طایفه

 93بفهمند 

در اختیار تو  کنند آیا مالىزمین فساد مىگفتند اى ذوالقرنین یاجوج و ماجوج سخت در 

 94قرار دهیم تا میان ما و آنان سدى قرار دهى 

نیرویى یارى کنید میان شما  گفت آنچه پروردگارم به من در آن تمکن داده بهتر است مرا با

 95و آنها سدى استوار قرار دهم 

که آن را  گفت بدمید تا وقتىبراى من قطعات آهن بیاورید تا آنگاه که میان دو کوه برابر شد 

 96 آتش گردانید گفت مس گداخته برایم بیاورید تا روى آن بریزم

 97سوراخ کنند  نتوانستند از آن باال روند و نتوانستند آن را

را درهم  گفت این رحمتى از جانب پروردگار من است و چون وعده پروردگارم فرا رسد آن

 98کوبد و وعده پروردگارم حق است 
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آسا بعضى با برخى درآمیزند و در صور دمیده شود  کنیم تا موجدر آن روز آنان را رها مىو 

 99همه آنها را گرد خواهیم آورد 

 111و آن روز جهنم را آشکارا به کافران بنماییم 

 111نداشتند  شان از یاد من در پرده بود و توانایى شنیدنهمان کسانى که چشمان

سرپرست بگیرند ما جهنم  اند که به جاى من بندگانم رااند پنداشتهآیا کسانى که کفر ورزیده

 112ایم تا جایگاه پذیرایى کافران باشد را آماده کرده

 113بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم 

کار خوب انجام  پندارند کهشان در زندگى دنیا به هدر رفته و خود مىاند که کوششکسانى

 اند که آیات پروردگارشان و لقاى او را انکار کردند در نتیجهآنان کسانى 114دهند مى

این جهنم سزاى آنان  115اعمالشان تباه گردید و روز قیامت براى آنها ارزشى نخواهیم نهاد 

 116گرفتند  است چرا که کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به ریشخند

پذیرایى  اند باغهاى فردوس جایگاهارهاى شایسته کردهگمان کسانى که ایمان آورده و کبى

 117آنان است 

 118کنند جاودانه در آن خواهند بود و از آنجا درخواست انتقال نمى

پذیرد  بگو اگر دریا براى کلمات پروردگارم مرکب شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان

 119بیاوریم یابد هر چند نظیرش را به مدد قطعا دریا پایان مى

است  شود که خداى شما خدایى یگانهبگو من هم مثل شما بشرى هستم و به من وحى مى

را در  پس هر کس به لقاى پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد و هیچ کس

 111پرستش پروردگارش شریک نسازد 
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 مریم -19

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1ین صاد ها یا ع کاف

 2اش زکریاست بنده ،یادى از رحمت پروردگار تو 

 3آنگاه که پروردگارش را آهسته ندا کرد 

پروردگار من  گفت پروردگارا من استخوانم سست گردیده و سرم از پیرى سپید گشته و اى

 4ام هرگز در دعاى تو ناامید نبوده

از جانب خود ولى به من  و من پس از خویشتن از بستگانم بیمناکم و زنم نازاست پس

پسندیده  که از من ارث برد و از خاندان یعقوب ارث برد و او را اى پروردگار من 5ببخش 

 6گردان 

او قرار  دهیم که قبال همنامى براىاى زکریا ما تو را به پسرى که نامش یحیى است مژده مى

 7ایم نداده

سالخوردگى  ه زنم نازاست و من ازگفت پروردگارا چگونه مرا پسرى خواهد بود و حال آنک

 8ام ناتوان شده

تو را در حالى که چیزى  گفت چنین است پروردگار تو گفته که این بر من آسان است و

 9ام نبودى قبال آفریده

با اینکه  اى براى من قرار ده فرمود نشانه تو این است که سه شبانهگفت پروردگارا نشانه

 11گویى سالمى با مردم سخن نمى

 پس از محراب بر قوم خویش درآمد و ایشان را آگاه گردانید که روز و شب به نیایش

 11بپردازید 

 12اى یحیى کتاب را به جد و جهد بگیر و از کودکى به او نبوت دادیم 

 13و از جانب خود مهربانى و پاکى و تقواپیشه بود 

 14د رفتار بود و زورگویى نافرمان نبوو با پدر و مادر خود نیک

 15شود مى میرد و روزى که زنده برانگیختهو درود بر او روزى که زاده شد و روزى که مى

 16شتافت  و در این کتاب از مریم یاد کن آنگاه که از کسان خود در مکانى شرقى به کنارى

بشرى  اى بر خود گرفت پس روح خود را به سوى او فرستادیم تا بهو در برابر آنان پرده

 17ام بر او نمایان شد اندخوش

 18برم گفت اگر پرهیزگارى من از تو به خداى رحمان پناه مى
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 19گفت من فقط فرستاده پروردگار توام براى اینکه به تو پسرى پاکیزه ببخشم 

 21 امگفت چگونه مرا پسرى باشد با آنکه دست بشرى به من نرسیده و بدکار نبوده

 اى براى مردم ونشانه آن بر من آسان است و تا او راگفت چنین است پروردگار تو گفته که 

 21 رحمتى از جانب خویش قرار دهیم و دستورى قطعى بود

 22 اى پناه جستپس به او آبستن شد و با او به مکان دورافتاده

 خرمایى کشانید گفت اى کاش پیش از این مرده تا درد زایمان او را به سوى تنه درخت

 23شده بودم بودم و یکسر فراموش

 24چشمه آبى پدید آورده است  پس از زیر او وى را ندا داد که غم مدار پروردگارت زیر تو

 25 ریزدخرما را به طرف خود بتکان بر تو خرماى تازه مى و تنه درخت

و بخور و بنوش و دیده روشن دار پس اگر کسى از آدمیان را دیدى بگوى من براى رحمان 

 26امروز مطلقا با انسانى سخن نخواهم گفت ام و روزه نذر کرده

به راستى کار  پس در حالى که او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد گفتند اى مریم

 27اى بسیار ناپسندى مرتکب شده

 28اى خواهر هارون پدرت مرد بدى نبود و مادرت بدکاره نبود 

 29سخن بگوییم  است ره کودكاشاره کرد گفتند چگونه با کسى که در گهوا ،به سوى 

 31گفت منم بنده خدا به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است 

 31 ام به نماز و زکات سفارش کرده استساخته و تا زنده و هر جا که باشم مرا با برکت

و درود بر من  32و مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است 

 33شوم مى میرم و روزى که زنده برانگیختهروزى که زاده شدم و روزى که مى

 34 کننداین است عیسى پسر مریم گفتار درستى که در آن شک مى

 خدا را نسزد که فرزندى برگیرد منزه است او چون کارى را اراده کند همین قدر به آن

 35ود شدرنگ موجود مىگوید موجود شو پس بىمى

 خداست که پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید این است راه و در حقیقت

 36راست 

کافر شدند از مشاهده  ها از میان آنها به اختالف پرداختند پس واى بر کسانى کهاما دسته

 37روزى دهشتناك 

 38آشکارند  گمراهى آیند ولى ستمگران امروز درچه شنوا و بینایند روزى که به سوى ما مى
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در غفلتند و سر ها داورى انجام گیرد و حال آنکه آنو آنان را از روز حسرت بیم ده آنگاه که 

بریم و به سوى ماییم که زمین را با هر که در آن است به میراث مى 39ایمان آوردن ندارند 

 41شوند بازگردانیده مى ما

 41و پیامبرى بسیار راستگوى بود و در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز زیرا ا

دور  بیند و از تو چیزى راشنود و نمىچون به پدرش گفت پدر جان چرا چیزى را که نمى

 42پرستى کند مىنمى

از من پیروى کن تا تو را به  اى پدر به راستى مرا از دانش آمده که تو را نیامده است پس

 43راهى راست هدایت نمایم 

 44پرست که شیطان رحمان را عصیانگر است پدر جان شیطان را م

 45 ترسم از جانب رحمان عذابى به تو رسد و تو یار شیطان باشىپدر جان من مى

کرد و  گفت اى ابراهیم آیا تو از خدایان من متنفرى اگر باز نایستى تو را سنگسار خواهم

 46براى مدتى طوالنى از من دور شو 

او همواره نسبت به  خواهم زیراروردگارم براى تو آمرزش مىگفت درود بر تو باد به زودى از پ

 47من پر مهر بوده است 

خوانم امیدوارم که مى گیرم و پروردگارم راخوانید کناره مىو از شما و آنچه غیر از خدا مى

 48در خواندن پروردگارم ناامید نباشم 

به او عطا  سحاق و یعقوب راپرستیدند کناره گرفت او چون از آنها و آنچه به جاى خدا مى

 49کردیم و همه را پیامبر گردانیدیم 

 51 خویش به آنان ارزانى داشتیم و ذکر خیر بلندى برایشان قرار دادیم و از رحمت

 51 اى پیامبر بودو در این کتاب از موسى یاد کن زیرا که او پاکدل و فرستاده

نزدیک  ه با وى راز گفتیم او را به خودو از جانب راست طور او را ندا دادیم و در حالى ک

 52ساختیم 

 53خویش برادرش هارون پیامبر را به او بخشیدیم  و به رحمت

 54 اى پیامبر بودوعده و فرستاده و در این کتاب از اسماعیل یاد کن زیرا که او درست

 55ده بود پسندی داد و همواره نزد پروردگارشو خاندان خود را به نماز و زکات فرمان مى

 56و در این کتاب از ادریس یاد کن که او راستگویى پیامبر بود 

 57و او را به مقامى بلند ارتقا دادیم 
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آدم بودند  آنان کسانى از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانى داشت از فرزندان

ل و از کسانى که هدایت اسرائی و از کسانى که همراه نوح سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و

کنان و گریان به شد سجدهرحمان بر ایشان خوانده مى هر گاه آیاتنمودیم و برگزیدیم 

 58افتادند خاك مى

پیروى کردند  آنگاه پس از آنان جانشینانى به جاى ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوسها

 59و به زودى گمراهى را خواهند دید 

آیند درمى کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند که آنان به بهشتمگر آنان که توبه 

 61و ستمى بر ایشان نخواهد رفت 

حقیقت وعده او  باغهاى جاودانى که رحمان به بندگانش در جهان ناپیدا وعده داده است در

 61شدنى است  انجام

 62است  شام در آنجا شان صبح وود و روزىشنوند جز دراى نمىدر آنجا سخن بیهوده

 63دهیم مى این همان بهشتى است که به هر یک از بندگان ما که پرهیزگار باشند به میراث

سر ما و آنچه  پشت شویم آنچه پیش روى ما و آنچهو جز به فرمان پروردگارت نازل نمى

 64فراموشکار نبوده است  میان این دو است به او اختصاص دارد و پروردگارت هرگز

شکیبا  روردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است پس او را بپرست و در پرستش اوپ

 65شناسى باش آیا براى او همنامى مى

 66 شومگوید آیا وقتى بمیرم راستى زنده بیرون آورده مىو انسان مى

 67ست ا ایم و حال آنکه چیزى نبودهآورد که ما او را قبال آفریدهآیا انسان به یاد نمى

 سپس در حالى که پس به پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت

اى کسانى از آنگاه از هر دسته 68اند آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم کرد به زانو درآمده

 69بیرون خواهیم کشید  اندتر بودهآنان را که بر رحمان سرکش

 71سزاوارترند خود داناتریم ، رآمدن به پس از آن به کسانى که براى د

پروردگارت حکمى قطعى  گردد این همواره برو هیچ کس از شما نیست مگر در آن وارد مى

 71است 

رها ، در  رهانیم و ستمگران را به زانو درافتادهاند مىآنگاه کسانى را که پرهیزگار بوده

 72کنیم مى

ایمان  اند به آنان کهکسانى که کفر ورزیده و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود

 73است  ترگویند کدام یک از دو گروه جایگاهش بهتر و محفلش آراستهاند مىآورده
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 74داشتند  و چه بسیار نسلها را پیش از آنان نابود کردیم که اثاثى بهتر و ظاهرى فریباتر

به آنان وعده  هد تا وقتى آنچهدبگو هر که در گمراهى است رحمان به او تا زمانى مهلت مى

دانست جایگاه چه  شود یا عذاب یا روز رستاخیز را ببینند پس به زودى خواهندداده مى

 75تر است کسى بدتر و سپاهش ناتوان

نزد  افزاید و نیکیهاى ماندگاراند بر هدایتشان مىیافتهو خداوند کسانى را که هدایت

 76تر است فرجامپروردگارت از حیث پاداش بهتر و خوش

داده خواهد  آیا دیدى آن کسى را که به آیات ما کفر ورزید و گفت قطعا به من مال و فرزند

 78آیا بر غیب آگاه شده یا از رحمان عهدى گرفته است  77شد 

 79 نویسیم و عذاب را براى او خواهیم افزودگوید مىنه چنین است به زودى آنچه را مى

 81بریم و تنها به سوى ما خواهد آمد او به ارث مى گوید ازو آنچه را مى

 81و به جاى خدا معبودانى اختیار کردند تا براى آنان عزت باشد 

 82گردند مى کنند و دشمن آناننه چنین است به زودى عبادت ایشان را انکار مى

 83تحریک کنند  ایم تا آنان رابر کافران گماشتهآیا ندانستى که ما شیطانها را 

 84کنیم پس بر ضد آنان شتاب مکن که ما براى آنها شماره مى

 85 کنیمروزى را که پرهیزگاران را به سوى رحمان گروه گروه محشور مى

 86رانیم و مجرمان را با حال تشنگى به سوى دوزخ مى

 87است  اختیار شفاعت را ندارند جز آن کس که از جانب رحمان پیمانى گرفته

 88زندى اختیار کرده است و گفتند رحمان فر

 89آوردید واقعا چیز زشتى را 

شدت فرو  چیزى نمانده است که آسمانها از این بشکافند و زمین چاك خورد و کوهها به

 91از اینکه براى رحمان فرزندى قایل شدند  91ریزند 

 92رحمان را نسزد که فرزندى اختیار کند 

 93آید به سوى رحمان نمىوار هر که در آسمانها و زمین است جز بنده

 94شماره کرده است  و یقینا آنها را به حساب آورده و به دقت

 95و روز قیامت همه آنها تنها به سوى او خواهند آمد 

محبتى قرار  حمان براى آنانراند به زودى کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 96دهد مى



 

                                                    210 

جو را مردم ستیزه ن ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید ودر حقیقت ما این را بر زبان تو آسا

 97بدان بیم دهى 

یى از صدا یابى یاو چه بسیار نسلها که پیش از آنان هالك کردیم آیا کسى از آنان را مى

 98شنوى ایشان مى
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 طه -21

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1طه 

 2م تا به رنج افتى قرآن را بر تو نازل نکردی

 3ترسد پندى باشد جز اینکه براى هر که مى

 4 نازل شده از جانب کسى که زمین و آسمانهاى بلند را آفریده است

 5خداى رحمان که بر عرش استیال یافته است 

 6اوست  آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خاك است از آن

 7داند تر را مىاز گویى او نهان و نهانو اگر سخن به آو

 8خدایى که جز او معبودى نیست نامهاى نیکو به او اختصاص دارد 

 9و آیا خبر موسى به تو رسید 

 هنگامى که آتشى دید پس به خانواده خود گفت درنگ کنید زیرا من آتشى دیدم امید که

 11 اى از آن براى شما بیاورم یا در پرتو آتش راه یابمپاره

 11پس چون بدان رسید ندا داده شد که اى موسى 

 12 پوش خویش بیرون آور که تو در وادى مقدس طوى هستىاین منم پروردگار تو پاى

 13شود گوش فرا ده ام پس بدانچه وحى مىو من تو را برگزیده

 14 منم من خدایى که جز من خدایى نیست پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار

آنچه  آن را پوشیده دارم تا هر کسى به خواهمدر حقیقت قیامت فرارسنده است مى

 15کوشد جزا یابد مى

آن  پس هرگز نباید کسى که به آن ایمان ندارد و از هوس خویش پیروى کرده است تو را از

 16باز دارد که هالك خواهى شد 

 17و اى موسى در دست راست تو چیست 

 دهم و با آن براى گوسفندانم برگ مى تکانم ور آن تکیه مىگفت این عصاى من است ب

 18آید کارهاى دیگرى هم براى من از آن برمى

 19فرمود اى موسى آن را بینداز 

 21خزید پس آن را انداخت و ناگاه مارى شد که به سرعت مى

 21 فرمود آن را بگیر و مترس به زودى آن را به حال نخستینش بازخواهیم گردانید

 22 اى دیگر استآید معجزهگزند برمىخود را به پهلویت ببر سپید بى دست و
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 23تا به تو معجزات بزرگ خود را بنمایانیم 

 24به سوى فرعون برو که او به سرکشى برخاسته است 

 25ام را گشاده گردان گفت پروردگارا سینه

 26و کارم را براى من آسان ساز 

 27و از زبانم گره بگشاى 

 28را بفهمند  سخنم

 29و براى من دستیارى از کسانم قرار ده 

 31هارون برادرم را 

 31پشتم را به او استوار کن 

 32و او را شریک کارم گردان 

 33تا تو را فراوان تسبیح گوییم 

 34و بسیار به یاد تو باشیم 

 35زیرا تو همواره به ما بینایى 

 36ات به تو داده شد فرمود اى موسى خواسته

 37به راستى بار دیگر بر تو منت نهادیم  و

 38شد وحى کردیم هنگامى که به مادرت آنچه را که وحى مى

کرانه اندازد دشمن من  اى بگذار سپس در دریایش افکن تا دریا او را بهکه او را در صندوقچه

 39زیر نظر من پرورش یابى  و دشمن وى او را برگیرد و مهرى از خودم بر تو افکندم تا

کنم  دار او گردد داللتگفت آیا شما را بر کسى که عهدهرفت و مىآنگاه که خواهر تو مى

اش روشن شود و غم نخورد و شخصى را پس تو را به سوى مادرت بازگردانیدیم تا دیده

میان اهل مدین ماندى  کشتى و تو را از اندوه رهانیدیم و تو را بارها آزمودیم و سالى چند در

 41ى در زمان مقدر آمدى سپس اى موس

 41و تو را براى خود پروردم 

 42 هاى مرا ببرید و در یادکردن من سستى مکنیدتو و برادرت معجزه

 43به سوى فرعون بروید که او به سرکشى برخاسته 

 44و با او سخنى نرم گویید شاید که پند پذیرد یا بترسد 

 45 کند ما برساند یا آنکه سرکشىترسیم که آسیبى به آن دو گفتند پروردگارا ما مى

 46بینم شنوم و مىفرمود مترسید من همراه شمایم مى



 

                                                    214 

را با ما  پس به سوى او بروید و بگویید ما دو فرستاده پروردگار توایم پس فرزندان اسرائیل

ایم و بر هر آورده اىبفرست و عذابشان مکن به راستى ما براى تو از جانب پروردگارت معجزه

 47 از هدایت پیروى کند درود بادکس که 

 48 در حقیقت به سوى ما وحى آمده که عذاب بر کسى است که تکذیب کند و روى گرداند

 49گفت اى موسى پروردگار شما دو تن کیست 

 گفت پروردگار ما کسى است که هر چیزى را خلقتى که درخور اوست داده سپس آن را

 51هدایت فرموده است 

 51ذشته چون است حال نسلهاى گ گفت

 کند و نه فراموشگفت علم آن در کتابى نزد پروردگار من است پروردگارم نه خطا مى

 52نماید مى

از  اى ساخت و براى شما در آن راهها ترسیم کرد وهمان کسى که زمین را برایتان گهواره

 53 مآسمان آبى فرود آورد پس به وسیله آن رستنیهاى گوناگون جفت جفت بیرون آوردی

از این 54 هایى استبخورید و دامهایتان را بچرانید که قطعا در اینها براى خردمندان نشانه

 55آوریم از آن بیرون مى گردانیم و بار دیگر شما راایم در آن شما را بازمىشما را آفریده

 56پنداشت و نپذیرفت  نشان دادیم ولى دروغهمه آیات خود را در حقیقت 

 57اى تا با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنى دهگفت اى موسى آم

نه ما  ما قطعا براى تو سحرى مثل آن خواهیم آورد پس میان ما و خودت موعدى بگذار که

 58در جایى هموار ، آن را خالف کنیم و نه تو 

 59آیند گفت موعد شما روز جشن باشد که مردم پیش از ظهر گرد مى

 61ود را گرد آورد و بازآمد پس فرعون رفت و نیرنگ خ

کند و هر که موسى گفت واى بر شما به خدا دروغ مبندید که شما را به عذابى هالك مى

 61گردد دروغ بندد نومید مى

 62میان خود در باره کارشان به نزاع برخاستند و به نجوا پرداختند 

زمینتان بیرون کنند و سر خواهند شما را با سحر خود ازگفتند قطعا این دو تن ساحرند مى

 63آیین واالى شما را براندازند 

 پس نیرنگ خود را گرد آورید و به صف پیش آیید در حقیقت امروز هر که فایق آید

 64شود خوشبخت مى

 65 افکنى یا نخستین کس باشیم که مى اندازیمگفتند اى موسى یا تو مى
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در خیال  هایشان بر اثر سحرشانىگفت بلکه شما بیندازید پس ناگهان ریسمانها و چوبدست

 66خزند نمود که آنها به شتاب مىاو مى

 67و موسى در خود بیمى احساس کرد 

 68گفتیم مترس که تو خود برترى 

بندى سرهم اند ببلعد در حقیقت آنچهو آنچه در دست راست دارى بینداز تا هر چه را ساخته

 69 برود رستگار نمى شود اند افسون افسونگر است و افسونگر هر جاکرده

 71 پس ساحران به سجده درافتادند گفتند به پروردگار موسى و هارون ایمان آوردیم

شماست که به  گفت آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید قطعا او بزرگ

 یکى از چپ شک دستهاى شما و پاهایتان را یکى از راست وشما سحر آموخته است پس بى

عذاب کدام یک  آویزم تا خوب بدانیدخرما به دار مىهاى درختکنم و شما را بر تنهقطع مى

 71تر و پایدارتر است از ما سخت

آورده است  گفتند ما هرگز تو را بر معجزاتى که به سوى ما آمده و آن کس که ما را پدید

که حکم  دگى دنیاستخواهى بکن که تنها در این زنترجیح نخواهیم داد پس هر حکمى مى

 72رانى مى

بر ما  ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهان ما و آن سحرى که ما را بدان واداشتى

 73ببخشاید و خدا بهتر و پایدارتر است 

نه  میرد ودر حقیقت هر که به نزد پروردگارش گنهکار رود جهنم براى اوست در آن نه مى

 74یابد زندگى مى

درجات  ن به نزد او رود در حالى که کارهاى شایسته انجام داده باشد براى آنانو هر که مؤم

 75واال خواهد بود 

این است پاداش  مانند وبهشتهاى عدن که از زیر آن جویبارها روان است جاودانه در آن مى

 76کسى که به پاکى گراید 

آنان  خشک در دریا براى و در حقیقت به موسى وحى کردیم که بندگانم را شبانه ببر و راهى

پس فرعون با لشکریانش آنها را 77 باز کن که نه از فرارسیدن بترسى و نه بیمناك باشى

و فرعون قوم خود را گمراه  78فرو پوشانید  دنبال کرد و از دریا آنچه آنان را فرو پوشانید

 79کرد و هدایت ننمود 

راست طور با شما  انیدیم و در جانباى فرزندان اسرائیل در حقیقت شما را از دشمنتان ره

 81 وعده نهادیم و بر شما ترنجبین و بلدرچین فرو فرستادیم
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که خشم من  روى مکنیداى که روزى شما کردیم بخورید و در آن زیادهاز خوراکیهاى پاکیزه

 81افتاده است  بر شما فرود آید و هر کس خشم من بر او فرود آید قطعا در هالکت

به راه  آمرزنده کسى هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و و به یقین من

 82راست راهسپر شود 

 83و اى موسى چه چیز تو را از قوم خودت به شتاب واداشته است 

 84شتافتم تا خشنود شوى  گفت اینان در پى منند و من اى پروردگارم به سویت

 85ساخت  و آزمودیم و سامرى آنها را گمراهفرمود در حقیقت ما قوم تو را پس از ت

 پس موسى خشمگین و اندوهناك به سوى قوم خود برگشت گفت اى قوم من آیا

خشمى  نمود یا خواستیدپروردگارتان به شما وعده نیکو نداد آیا این مدت بر شما طوالنى مى

 86از پروردگارتان بر شما فرود آید که با وعده من مخالفت کردید 

سنگین بر  آالت قوم بارهایىما به اختیار خود با تو خالف وعده نکردیم ولى از زینتگفتند 

 87بینداخت  دوش داشتیم و آنها را افکندیم و سامرى همین گونه

این خداى شما و  اى که صدایى داشت بیرون آورد و گفتندپس براى آنان پیکر گوساله

 88خداى موسى است و فراموش کرد 

 89ندارد  دهد و به حالشان سود و زیانىکه پاسخ سخن آنان را نمىبینند مگر نمى

مورد آزمایش قرار  و در حقیقت هارون قبال به آنان گفته بود اى قوم من شما به وسیله این 

 91فرمان مرا پذیرا باشید  اید و پروردگار شما رحمان است پس مرا پیروى کنید وگرفته

 91 ر نخواهیم داشت تا موسى به سوى ما بازگرددگفتند ما هرگز از پرستش آن دست ب

 92گفت اى هارون وقتى دیدى آنها گمراه شدند چه چیز مانع تو شد 

 93که از من پیروى کنى آیا از فرمانم سر باز زدى 

 اسرائیل تفرقهبنى گفت اى پسر مادرم نه ریش مرا بگیر و نه سرم را من ترسیدم بگویى میان

 94عات نکردى انداختى و سخنم را مرا

 95گفت اى سامرى منظور تو چه بود 

فرستاده برداشتم و  گفت به چیزى که به آن پى نبردند پى بردم و به قدر مشتى از رد پاى

 96چنین فریبکارى کرد  آن را در پیکر انداختم و نفس من برایم

خواهد  گفت پس برو که بهره تو در زندگى این باشد که بگویى دست مزنید و تو را موعدى

آن خدایى که پیوسته مالزمش بودى بنگر آن را  بود که هرگز از آن تخلف نخواهى کرد و به

 97پاشیم در دریا فرو مى کنیم سوزانیم و خاکسترش مىقطعا مى
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گرفته  معبود شما تنها آن خدایى است که جز او معبودى نیست و دانش او همه چیز را در بر

 رانیم و مسلما به تو از جانب خود قرآنىشین بر تو حکایت مىاین گونه از اخبار پی 98است 

 99ایم داده

 111گیرد هر کس از آن روى برتابد روز قیامت بار گناهى بر دوش مى

 111خواهند داشت  ماند و چه بد بارى روز قیامتپیوسته در آن مى

 112 انگیزیمچشم برمى شود و در آن روز مجرمان را کبودروزى که در صور دمیده مى

 113اید گویند شما جز ده نماندهمیان خود به طور پنهانى با یکدیگر مى

بیش  گوید جز یک روزترین آنان مىآیینگویند آنگاه که نیکما داناتریم به آنچه مى

 114اید نمانده

 115ساخت  پرسند بگو پروردگارم آنها را ریز ریز خواهدو از تو در باره کوهها مى

 116را پهن و هموار خواهد کرد  پس آنها

 117بینى و نه ناهموارى نه در آن کژى مى

صداها در مقابل رحمان  کنند ودر آن روز داعى را که هیچ انحرافى در او نیست پیروى مى

در آن روز شفاعت سود نبخشد مگر  118شنوى گردد و جز صدایى آهسته نمىخاشع مى

 119او را پسند آید سخنش  کسى را که رحمان اجازه دهد و

آنکه ایشان  داند و حالاند مىسر گذاشته آنچه را که آنان در پیش دارند و آنچه را که پشت

 111بدان دانشى ندارند 

نومید  کنند و آن کس که ظلمى بر دوش داردها براى آن زنده پاینده خضوع مىو چهره

 111ماند مى

کاسته  هراسد و نه ازن باشد نه از ستمى مىو هر کس کارهاى شایسته کند در حالى که مؤم

 112شدن 

آوردیم شاید آنان  و این گونه آن را قرآنى عربى نازل کردیم و در آن از انواع هشدارها سخن

 113 راه تقوا در پیش گیرند یا پندى تازه براى آنان بیاورد

تو پایان یابد  بر خدا فرمانرواى بر حق و در قرآن پیش از آنکه وحى آن پس بلندمرتبه است

 114شتاب مکن و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزاى 

 115و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم و فراموش کرد و براى او عزمى نیافتیم 

باز زد  و هنگامى را که به فرشتگان گفتیم براى آدم سجده کنید پس جز ابلیس که سر

 116سجده کردند 
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تا شما را از بهشت  قت این براى تو و همسرت دشمنى است زنهارپس گفتیم اى آدم در حقی

 117بخت گردى به در نکند تا تیره

 118مانى مى شوى و نه برهنهدر حقیقت براى تو در آنجا این است که نه گرسنه مى

 119زده گردى و نه آفتابینکه در آنجا نه تشنه مىاو 

 و را به درخت جاودانگى و ملکى که زایلپس شیطان او را وسوسه کرد گفت اى آدم آیا ت

 121شود راه نمایم نمى

چسبانیدن برگهاى  به آنگاه از آن خوردند و برهنگى آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند

 121بیراهه رفت  آدم به پروردگار خود عصیان ورزید وبهشت بر خود و 

 122رد سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و هدایت ک

پس اگر  فرمود همگى از آن فرود آیید در حالى که بعضى از شما دشمن بعضى دیگر است

و نه  شودبراى شما از جانب من رهنمودى رسد هر کس از هدایتم پیروى کند نه گمراه مى

 123بخت تیره

رستاخیز او را  و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگى تنگ خواهد داشت و روز

 124کنیم بینا محشور مىنا

 125گوید پروردگارا چرا مرا نابینا محشور کردى با آنکه بینا بودم مى

همان  هاى ما بر تو آمد و آن را به فراموشى سپردى امروزفرماید همان طور که نشانهمى

 126شوى گونه فراموش مى

دهیم مى سزا گرویده استهاى پروردگارش نو این گونه هر که را به افراط گراییده و به نشانه

 127تر و پایدارتر است و قطعا شکنجه آخرت سخت

که در سراهاى ایشان  آیا براى هدایتشان کافى نبود که چه نسلها را پیش از آنان نابود کردیم

و اگر سخنى از  128هایى است نشانه روند به راستى براى خردمندان در این راه مى

 129آمد عدى معین مقرر نشده بود قطعا الزم مىپروردگارت پیشى نگرفته و مو

ستایش  گویند شکیبا باش و پیش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن باپس بر آنچه مى

پرداز باشد که  پروردگارت تسبیح گوى و برخى از ساعات شب و حوالى روز را به نیایش

 131خشنود گردى 

زندگى دنیاست تا  زیور -از آن برخوردار کردیم  و زنهار به سوى آنچه اصنافى از ایشان را

 131پروردگار تو بهتر و پایدارتر است  دیدگان خود مدوز و روزى - ایشان را در آن بیازماییم
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نیستیم ما  و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش ما از تو جویاى روزى

 132است دهیم و فرجام براى پرهیزگارى به تو روزى مى

 آورد آیا دلیل روشن آنچه دراى براى ما نمىو گفتند چرا از جانب پروردگارش معجزه

 133هاى پیشین است براى آنان نیامده است صحیفه

پروردگارا چرا پیامبرى به  گفتندکردیم قطعا مىبه عذابى هالك مى ،و اگر ما آنان را قبل از 

 134تو پیروى کنیم  رسوا شویم از آیات سوى ما نفرستادى تا پیش از آنکه خوار و

چه کسى  بگو همه در انتظارند پس در انتظار باشید زودا که بدانید یاران راه راست کیانند و

 135یافته است هرا
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 االنبياء -21

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1نند خبرى رویگردابراى مردم حسابشان نزدیک شده است و آنان در بى

 2کنان آن را شنیدند اى از پروردگارشان نیامد مگر اینکه بازىهیچ پند تازه

آیا این  در حالى که دلهایشان مشغول است و آنانکه ستم کردند پنهانى به نجوا برخاستند که

 3روید جز بشرى مانند شماست آیا دیده و دانسته به سوى سحر مى

 4دانا  شنواى داند و اوستمین مىگفتار را در آسمان و زگفت پروردگارم 

همان گونه  بلکه گفتند خوابهاى شوریده است بلکه آن را بربافته بلکه او شاعرى است پس

 5اى بیاورد که براى پیشینیان هم عرضه شد باید براى ما نشانه

 6 آورندنیاوردند پس آیا اینان ایمان مى قبل از آنان هیچ شهرى که آن را نابود کردیم ایمان

دانید از نمى کردیم گسیل نداشتیم اگرو پیش از تو جز مردانى را که به آنان وحى مى

 7پژوهندگان کتابهاى آسمانى بپرسید 

 8و ایشان را جسدى که غذا نخورند قرار ندادیم و جاویدان نبودند 

کاران و افراط سپس وعده به آنان را راست گردانیدیم و آنها و هر که را خواستیم نجات دادیم

 9را به هالکت رسانیدیم 

 11 اندیشیددر حقیقت ما کتابى به سوى شما نازل کردیم که یاد شما در آن است آیا نمى

دیگر پدید  و چه بسیار شهرها را که ستمکار بودند در هم شکستیم و پس از آنها قومى

 11آوردیم 

 12گریختند پس چون عذاب ما را احساس کردند بناگاه از آن مى

باشد که شما مورد  یزید و به سوى آنچه در آن متنعم بودید و سراهایتان بازگردیدمگر

 13پرسش قرار گیرید 

 14گفتند اى واى بر ما که ما واقعا ستمگر بودیم 

 15جان گردانیدیم سخنشان پیوسته همین بود تا آنان را دروشده بى

 16افریدیم و آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دو است به بازیچه نی

 17 کردیماى بگیریم قطعا آن را از پیش خود اختیار مىخواستیم بازیچهاگر مى

گردد واى مى شکند و بناگاه آن نابودافکنیم پس آن را در هم مىبلکه حق را بر باطل فرو مى

 18کنید بر شما از آنچه وصف مى
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 ویند از پرستش وى تکبرو هر که در آسمانها و زمین است براى اوست و کسانى که نزد ا

 19شوند ورزند و درمانده نمىنمى

 21کنند آنکه سستى ورزند نیایش مىشبانه روز بى

 21 کنندزنده مىاند که آنها ز زمین اختیار کردهآیا براى خود خدایانى ا

خدا پروردگار  شد پس منزه استباه مىتاگر در آنها جز خدا خدایانى وجود داشت قطعا 

 22کنند نچه وصف مىعرش از آ

 23خواهند شد  سؤالآنان  دهد چون و چرا راه ندارد وانجام مىدر آنچه 

یادنامه هر که با  است اند بگو برهانتان را بیاورید اینآیا به جاى او خدایانى براى خود گرفته

از شناسند و در نتیجه را نمى من است و یادنامه هر که پیش از من بوده بلکه بیشترشان حق

 24آن رویگردانند 

نیست  و پیش از تو هیچ پیامبرى نفرستادیم مگر اینکه به او وحى کردیم که خدایى جز من

 25پس مرا بپرستید 

 26ارجمندند  و گفتند رحمان فرزندى اختیار کرده منزه است او بلکه بندگانى

 27کنند گیرند و خود به دستور او کار مىکه در سخن بر او پیشى نمى

دهد  داند و جز براى کسى که رضایتسرشان است مىفراروى آنان و آنچه پشت آنچه

 28کنند و خود از بیم او هراسانند شفاعت نمى

سزاى  دهیمو هر کس از آنان بگوید من جز او خدایى هستم او را به دوزخ کیفر مى

 29دهیم ستمکاران را این گونه مى

و ما آن  سمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودندآیا کسانى که کفر ورزیدند ندانستند که آ

 31آورند اى را از آب پدید آوردیم آیا ایمان نمىدو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده

آن راههایى فراخ پدید  و در زمین کوههایى استوار نهادیم تا مبادا آنان را بجنباند و در

 31آوردیم باشد که راه یابند 

 32کنند مى هاى آن اعراضآنان از نشانه ى محفوظ قرار دادیم وو آسمان را سقف

در  و اوست آن کسى که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است هر کدام از این دو

 و پیش از تو براى هیچ بشرى جاودانگى قرار ندادیم آیا اگر تو از دنیا 33مدارى شناورند 

 34بروى آنان جاویدانند 

سوى  ده مرگ است و شما را از راه آزمایش به بد و نیک خواهیم آزمود و بههر نفسى چشن

 35شوید ما بازگردانیده مى
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آیا این همان کس د گیرنات مىببینند فقط به مسخرهو کسانى که کافر شدند چون تو را 

 36رحمان را منکرند  کند در حالى که آنان خود یاداست که خدایانتان را یاد مى

دهم پس به شتاب از من شتاب آفریده شده است به زودى آیاتم را به شما نشان مىانسان از 

 37مخواهید 

 38گویید این وعده کى خواهد بود گویند اگر راست مىو مى

از پشتشان  هاى خود و نهدانستند آنگاه که آتش را نه از چهرهاند مىکاش آنان که کافر شده

 39 گیرندایت قرار نمىو خود مورد حمتوانند داشت بازنمى

توانند آن را کند که نه مىزده مىرسد و ایشان را بهتبلکه به طور ناگهانى به آنان مى

 41شود برگردانند و نه به آنان مهلت داده مى

مسخره  و مسلما پیامبران پیش از تو مورد ریشخند قرار گرفتند پس کسانى که آنان را

 41گرفتند گریبانگیرشان شد د مىکردند آنچه که آن را به ریشخنمى

پروردگارشان  کند بلکه آنان از یادبگو چه کسى شما را شب و روز از رحمان حفظ مى

 42رویگردانند 

 توانند خود را یارى کنندمى آیا براى آنان خدایانى غیر از ماست که از ایشان حمایت کنند نه

 43و نه از جانب ما یارى شوند 

بینند که ما نمى ان را برخوردار کردیم تا عمرشان به درازا کشید آیابلکه اینها و پدرانش

 44پیروزند  کاهیم آیا باز هم آنانآییم و زمین را از جوانب آن فرو مىمى

را  دهم و چون کران بیم داده شوند دعوتبگو من شما را فقط به وسیله وحى هشدار مى

به آنان برسد خواهند گفت اى واى بر ما اى از عذاب پروردگارت و اگر شمه 45شنوند نمى

 46بودیم  که ستمکار

اگر هموزن  بیند ونهیم پس هیچ کس چیزى ستم نمىو ترازوهاى داد را در روز رستاخیز مى

 47 آوریم و کافى است که ما حسابرس باشیمدانه خردلى باشد آن را مى

 48اندرزى است  ن روشنایى وو در حقیقت به موسى و هارون فرقان دادیم و براى پرهیزگارا

 49ترسند و از قیامت هراسناکند کسانى که از پروردگارشان در نهان مى

 51کنید مى ایم پندى خجسته است آیا باز هم آن را انکارو این که آن را نازل کرده

آنگاه که به  51دانا بودیم  و در حقیقت پیش از آن به ابراهیم رشد اش را دادیم و ما به او

 52چیستند  ایدهایى که شما مالزم آنها شدهر خود و قومش گفت این مجسمهپد

 53گفتند پدران خود را پرستندگان آنها یافتیم 
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 54گفت قطعا شما و پدرانتان در گمراهى آشکارى بودید 

 55کنندگانى اى یا تو از شوخىگفتند آیا حق را براى ما آورده

پدید آورده  ها و زمین است همان کسى که آنها راگفت بلکه پروردگارتان پروردگار آسمان

و سوگند به خدا که پس از آنکه پشت کردید و رفتید قطعا  56است و من بر این از گواهانم 

 57خواهم کرد  در کار بتانتان تدبیرى

 58 پس آنها را جز بزرگترشان را ریز ریز کرد باشد که ایشان به سراغ آن بروند

 59 ن ما چنین کرده که او واقعا از ستمکاران استگفتند چه کسى با خدایا

 61 شودکرد که به او ابراهیم گفته مىگفتند شنیدیم جوانى از آنها یاد مى

 61گفتند پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید باشد که آنان شهادت دهند 

 62گفتند اى ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کردى 

 63 گویند از آنها بپرسیدبزرگترشان کرده است اگر سخن مىگفت بلکه آن را این 

 64شما ستمکارید  پس به خود آمده و گفتند در حقیقت

 65گویند اى که اینها سخن نمىسپس سرافکنده شدند قطعا دانسته

 66رساند پرستید که هیچ سود و زیانى به شما نمىگفت آیا جز خدا چیزى را مى

 67اندیشید پرستید مگر نمىر از خدا مىاف بر شما و بر آنچه غی

 68کنید او را بسوزانید و خدایانتان را یارى دهید گفتند اگر کارى مى

 69آسیب باش گفتیم اى آتش براى ابراهیم سرد و بى

 71 و خواستند به او نیرنگى بزنند و آنان را زیانکارترین قرار دادیم

 71بودیم رهانیدیم  جهانیان در آن برکت نهادهو او و لوط را به سوى آن سرزمینى که براى 

 72قرار دادیم  و اسحاق و یعقوب را افزون به او بخشودیم و همه را از شایستگان

دادن  کردند و به ایشان انجامو آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما هدایت مى

 73بودند  نان پرستنده ماکارهاى نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحى کردیم و آ

کردند نجات و به لوط حکمت و دانش عطا کردیم و او را از آن شهرى که کارهاى پلید مى

 74دادیم به راستى آنها گروه بد و منحرفى بودند 

 75خویش داخل کردیم زیرا او از شایستگان بود  و او را در رحمت

اش از بالى کردیم و وى را با خانواده اجابت ندا کرد پس ما او را .. و نوح را آنگاه که پیش از

هاى ما را به دروغ گرفته بودند پیروزى و او را در برابر مردمى که نشانه 76بزرگ رهانیدیم 

 77چرا که آنان مردم بدى بودند پس همه ایشان را غرق کردیم  بخشیدیم
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هنگام در آن  شب و داوود و سلیمان را هنگامى که درباره آن کشتزار که گوسفندان مردم

 78کردند و شاهد داورى آنان بودیم چریده بودند داورى مى

کردیم و کوهها را با داوود و  پس آن را به سلیمان فهماندیم و به هر یک حکمت و دانش عطا

 79 پرندگان به نیایش واداشتیم و ما کننده بودیم

 81ما سپاسگزارید ش و به فن زره آموختیم تا شما را از جنگتان حفظ کند پس آیا

برکت نهاده بودیم  و براى سلیمان تندباد را که به فرمان او به سوى سرزمینى که در آن

 81یافت و ما به هر چیزى دانا بودیم جریان مى

مراقب آنها  کردند و ماو برخى از شیاطین بودند که براى او غواصى و کارهایى غیر از آن مى

 82بودیم 

تویى مهربانترین  روردگارش را ندا داد که به من آسیب رسیده است وو ایوب را هنگامى که پ

 او را اجابت نمودیم و آسیب وارده بر او را برطرف کردیم و کسان او وپس  83مهربانان 

براى  نظیرشان را همراه با آنان به وى عطا کردیم رحمتى از جانب ما و عبرتى

 84کنندگان عبادت

 85ل را که همه از شکیبایان بودند و اسماعیل و ادریس و ذوالکف

 86خود داخل نمودیم چرا که ایشان از شایستگان بودند  و آنان را در رحمت

نداریم تا در  و ذوالنون را آنگاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتى

 87م از ستمکاران بود تاریکیها ندا درداد که معبودى جز تو نیست منزهى تو راستى که من

 88 دهیمچنین نجات مى پس او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و مؤمنان را 

و تو بهترین ارث  و زکریا را هنگامى که پروردگار خود را خواند پروردگارا مرا تنها مگذار

 89برندگانى 

دیم زیرا پس او را اجابت نمودیم و یحیى را بدو بخشیدیم و همسرش را براى او شایسته کر

خواندند و در برابر ما بیم مى نمودند و ما را از روى رغبت وآنان در کارهاى نیک شتاب مى

 91فروتن بودند 

او و پسرش را براى  و آن که خود را پاکدامن نگاه داشت و از روح خویش در او دمیدیم و

پروردگار شما  شما که امتى یگانه است و منم این است امت 91جهانیان آیتى قرار دادیم 

گردند و دینشان را میان خود پاره پاره کردند همه به سوى ما بازمى 92پس مرا بپرستید 

بود  پس هر که کارهاى شایسته انجام دهد و مؤمن باشد براى تالش او ناسپاسى نخواهد 93

 94کنیم و ماییم که به سود او ثبت مى
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 95ام است ایم بازگشتشان حرو بر شهرى که آن را هالك کرده

 96 اى بتازندتا وقتى که یاجوج و ماجوج گشوده شود و آنها از هر پشته

شود اى واى بر اند خیره مىو وعده حق نزدیک گردد ناگهان دیدگان کسانى که کفر ورزیده

 97 ما که از این در غفلت بودیم بلکه ما ستمگر بودیم

 98 زخید شما در آن وارد خواهید شدپرستید هیزم دوشما و آنچه غیر از خدا مى در حقیقت

 99ماندگارند  شدند و حال آنکه جملگى در آناگر اینها خدایانى بودند در آن وارد نمى

 111شنوند اى زار است و در آنجا نمىبراى آنها در آنجا ناله

گمان کسانى که قبال از جانب ما به آنان وعده نیکو داده شده است از آن دور داشته بى

 111د شد خواهن

 112شنوند و آنان در میان آنچه دلهایشان بخواهد جاودانند صداى آن را نمى

کنند این همان روزى کند و فرشتگان از آنها استقبال مىدلهره بزرگ آنان را غمگین نمى

 113دادند است که به شما وعده مى

ونه که بارنخست پیچیم همان گها در مىروزى که آسمان را همچون در پیچیدن صفحه نامه

دهنده ما انجام اى است بر عهده ما کهگردانیم وعدهآفرینش را آغاز کردیم دوباره آن را بازمى

 و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث 114آنیم 

 115خواهند برد 

 116پیشه ابالغى است  به راستى در این براى مردم عبادت

 117تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم و 

شود که خداى شما خدایى یگانه است پس آیا بگو جز این نیست که به من وحى مى

 118شوید مى مسلمان

وعده داده  دانم آنچهپس اگر روى برتافتند بگو به شما به طور یکسان اعالم کردم و نمى

 119یا دور اید آیا نزدیک استشده

 111داند دارید مىداند و آنچه را پوشیده مىار را مىاو سخن آشک

 111 دانم شاید آن براى شما آزمایشى و تا چند گاهى برخوردارى باشدو نمى

همان  کنید پروردگار ماگفت پروردگارا به حق داورى کن و به رغم آنچه وصف مى

 112ر است بخشایشگر دستگی
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 الحج -22

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1 اى مردم از پروردگار خود پروا کنید چرا که زلزله رستاخیز امرى هولناك است

و هر آبستنى بار  گذارددهد فرو مىاى آن را که شیر مىروزى که آن را ببینید هر شیردهنده

ولى عذاب خدا شدید  بینى و حال آنکه مست نیستندنهد و مردم را مست مىخود را فرو مى

 2است 

 کنند و از هر شیطان سرکشىردم درباره خدا بدون هیچ علمى مجادله مىو برخى از م

 مقرر شده است که هر کس او را به دوستى گیرد قطعا او وى را گمراه 3نمایند پیروى مى

 4کشاند سازد و به عذاب آتشش مىمى

سپس ایم آفریده که ما شما را از خاك.. اى مردم اگر درباره برانگیخته شدن در شکید پس 

بر شما روشن ناقص تا  از نطفه سپس از علقه آنگاه از مضغه داراى خلقت کامل و خلقت

دهیم آنگاه شما را کودك در رحمها قرار مى کنیم تا مدتى معینگردانیم و آنچه را اراده مى

به  میرد و برخى از شماآوریم سپس تا به حد رشدتان برسید و برخى از شما مىبرون مى

را خشکیده  داند و زمیناى که پس از دانستن چیزى نمىرسد به گونهىغایت پیرى م

از هر نوع نیکو  کند وآید و نمو مىبینى و چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش درمىمى

 5رویاند مى

کند و اوست که مى این بدان سبب است که خدا خود حق است و اوست که مردگان را زنده

 6بر هر چیزى تواناست 

که در  خداست که کسانى را آنکه رستاخیز آمدنى است شکى در آن نیست و در حقیقت و

 7انگیزد گورهایند برمى

روشنى به  هیچ رهنمود و کتابو از مردم کسى است که درباره خدا بدون هیچ دانش و بى

است و  رسوایى از سر نخوت تا از راه خدا گمراه کند در این دنیا براى او 8پردازد مجادله مى

 9چشانیم در روز رستاخیز او را عذاب آتش سوزان مى

بندگان خود  این به سزاى چیزهایى است که دستهاى تو پیش فرستاده است و خدا به

 11بیدادگر نیست 

خیرى به او برسد  پرستد پس اگرو از میان مردم کسى است که خدا را فقط بر یک حال مى

زیان دیده است این  رسد روى برتابد در دنیا و آخرت بدان اطمینان یابد و چون بالیى بدو

 11است همان زیان آشکار 
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است  دهد اینرساند و نه سودش مىخواند که نه زیانى به او مىبه جاى خدا چیزى را مى

 12همان گمراهى دور و دراز 

 13 خواند که زیانش از سودش نزدیکتر است وه چه بد موالیى و چه بد دمسازىکسى را مى

که از زیر  آورداند به باغهایى درمىگمان خدا کسانى را که گرویده و کارهاى شایسته کردهبى

 14دهد خدا هر چه بخواهد انجام مى آن رودبارها روان است

تا طنابى به سوى سقف  را در دنیا و آخرت هرگز یارى نخواهد کرد پندارد که خدا هر که مى

ا نیرنگش چیزى را که مایه خشم او شده از میان خواهد آی کشد سپس ببرد آنگاه بنگرد که

بخواهد راه  و بدین گونه را آیاتى روشنگر نازل کردیم و خداست که هر که را 15برد 

 16نماید مى

 ها و مسیحیان و زرتشتیان وکسانى که ایمان آوردند و کسانى که یهودى شدند و صابئى

 ت میانشان داورى خواهد کرد زیرا خدا بر هرکسانى که شرك ورزیدند البته خدا روز قیام

 17چیزى گواه است 

 آیا ندانستى که خداست که هر کس در آسمانها و هر کس در زمین است و خورشید و ماه و

و  کنندستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیارى از مردم براى او سجده مى

اى دارندهگرامى که را خدا خوار کند او را اند که عذاب بر آنان واجب شده است و هربسیارى

 18دهد نیست چرا که خدا هر چه بخواهد انجام مى

کسانى که کفر  کنند واین دو دشمنان یکدیگرند که درباره پروردگارشان با هم ستیزه مى

آب جوشان ریخته  از باالى سرشانى از آتش برایشان بریده شده است هایورزیدند جامه

 19شود مى

 21گردد چه در شکم آنهاست با پوست شان بدان گداخته مىآن

 21و براى آنان گرزهایى آهنین است 

شوند بچشید عذاب آتش هر بار بخواهند از غم از آن بیرون روند در آن باز گردانیده مى

 22سوزان را 

رها روان آن نه اند در باغهایى که از زیرخدا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

شوند و لباسشان در آنجا آراسته مى آورد در آنجا با دستبندهایى از طال و مرواریداست درمى

 23از پرنیان است 

 24 گردندشوند و به سوى راه ستوده هدایت مىو به گفتار پاك هدایت مى



 

                                                    208 

مقیم  از گمان کسانى که کافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام که آن را براى مردم اعمبى

بخواهد در آنجا به  کنند و هر کهایم جلو گیرى مىنشین یکسان قرار دادهدر آنجا و بادیه

 25چشانیم ستم منحرف شود او را از عذابى دردناك مى

ام را مگردان و خانه چیزى را با من شریک؛و چون براى ابراهیم جاى خانه را معین کردیم 

 26کنندگان پاکیزه دار سجده، کنندگان رکوعکنندگان و کنندگان و قیامبراى طواف

آیند الغرى که از هر راه دورى مى حج بانگ برآور تا پیاده و بر هر شترو در میان مردم براى 

 27به سوى تو روى آورند 

که  اىبسته تا شاهد منافع خویش باشند و نام خدا را در روزهاى معلومى بر دامهاى زبان

 28 ند پس از آنها بخورید و به درمانده مستمند بخورانیدروزى آنان کرده است ببر

طواف  سپس باید آلودگى خود را بزدایند و به نذرهاى خود وفا کنند و بر گرد آن خانه کهن

 29به جاى آورند 

پروردگارش بهتر است و براى  این است و هر کس مقررات خدا را بزرگ دارد آن براى او نزد

پس از پلیدى بتها دورى کنید  شودگر آنچه بر شما خوانده مىشما دامها حالل شده است م

 31و از گفتار باطل اجتناب ورزید 

خدا شرك  گیرندگان او و هر کس بهدر حالى که گروندگان خالص به خدا باشید نه شریک

اند یا باد او را به جایى دور ربوده ورزد چنان است که گویى از آسمان فرو افتاده و مرغان او را

 31افکنده است 

 32دلهاست  این است و هر کس شعایر خدا را بزرگ دارد در حقیقت آن از پاکى

 33سپس جایگاه در خانه کهن است  براى شما در آن تا مدتى معین سودهایى است

آنها  اى که روزىبسته و براى هر امتى مناسکى قرار دادیم تا نام خدا را بر دامهاى زبان

گردن نهید و فروتنان را  پس خداى شما خدایى یگانه است پس به اوگردانیده یاد کنند 

 34بشارت ده 

برسرشان آید صبر  یابد و بر هر چه همانان که چون خدا یاد شود دلهایشان خشیت

 35کنند انفاق مى ایمگانند و برپا دارندگان نمازند و از آنچه روزیشان دادهپیشه

است پس نام خدا  خدا قرار دادیم در آنها براى شما خیر و شتران فربه را براى شما از شعایر

درغلتیدند از آنها بخورید و به  اند ببرید و چون به پهلورا بر آنها در حالى که برپاى ایستاده

گونه آنها را براى شما رام کردیم امید که شکرگزار باشید  تنگدست و به بینوا بخورانید این

36 
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شماست که به او  هایشان به خدا نخواهد رسید ولى تقواىگوشتهاى آنها و نه خونهرگز 

پاس آنکه شما را هدایت نموده به  رسد این گونه آنها را براى شما رام کرد تا خدا را بهمى

 37بزرگى یاد کنید و نیکوکاران را مژده ده 

سى را ناسپا کند زیرا خدا هیچ خیانتکاراند دفاع مىقطعا خداوند از کسانى که ایمان آورده

 38دوست ندارد 

قرار  به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت داده شده است چرا که مورد ظلم

 39اند و البته خدا بر پیروزى آنان سخت تواناست گرفته

گفتند پروردگار ما اینکه مى هایشان بیرون رانده شدند جزهمان کسانى که بناحق از خانه

ها و کلیساها و کرد صومعهنمى را با بعض دیگر دفعخداست و اگر خدا بعضى از مردم 

شد و قطعا خدا شود سخت ویران مىمى ها و مساجدى که نام خدا در آنها بسیار بردهکنیسه

ناپذیر  چرا که خدا سخت نیرومند شکست دهدکند یارى مىبه کسى که او را یارى مى

 41است

دهند و به مى دارند و زکاتیم نماز برپا مىهمان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى ده

همه کارها از آن  دارند و فرجامدارند و از کارهاى ناپسند باز مىکارهاى پسندیده وامى

 41خداست 

 42پرداختند  و اگر تو را تکذیب کنند قطعا پیش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود به تکذیب

 43و قوم ابراهیم و قوم لوط 

را گرفتم بنگر عذاب  وسى تکذیب شد پس کافران را مهلت دادم سپس آنهاو اهل مدین و م

 44من چگونه بود 

فرو ریخته است و  و چه بسیار شهرها را که ستمکار بودند هالکشان کردیم و آن سقفهایش

 45چاههاى متروك و کوشکهاى افراشته را 

که با آن  ندیشند یا گوشهایىاند تا دلهایى داشته باشند که با آن بیآیا در زمین گردش نکرده

و از تو با 46 هاست کور استبشنوند در حقیقت چشمها کور نیست لیکن دلهایى که در سینه

یک و در حقیقت اش را خالف نمى کندکنند با آنکه هرگز خدا وعدهشتاب تقاضاى عذاب مى

که مهلتش  و چه بسا شهرى47 شمریدروز نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه مى

بگو اى  48فرجام به سوى من است  دادم در حالى که ستمکار بود سپس آن را گرفتم و

پس آنان که گرویده و کارهاى شایسته  49اى آشکارم مردم من براى شما فقط هشداردهنده

  51بود  اند آمرزش و روزى نیکو براى ایشان خواهدکرده
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 51آنان اهل دوزخند ؟ ان ما هستندکوشند عاجزکنندگو کسانى که در آیات ما مى

نمود مى و پیش از تو هیچ رسول و پیامبرى را نفرستادیم جز اینکه هر گاه چیزى تالوت

گردانید مى کرد محوکرد پس خدا آنچه را شیطان القا مىشیطان در تالوتش القاى مى

 52ساخت و خدا داناى حکیم است سپس خدا آیات خود را استوار مى

کند براى کسانى که در دلهایشان بیمارى است و براى ا که شیطان القا مىتا آنچه ر

 53اى بس دور و درازند سنگدالن آزمایشى گرداند و ستمگران در ستیزه

توست و بدان ایمان  اند بدانند که این حق است از جانب پروردگارو تا آنان که دانش یافته

اند به که ایمان آورده استى خداوند کسانى راآورند و دلهایشان براى او خاضع گردد و به ر

 54سوى راهى راست راهبر است 

آنان فرا رسد یا  اند همواره از آن در تردیدند تا بناگاه قیامت براىو کسانى که کفر ورزیده

 55عذاب روزى بدفرجام به سراغشان بیاید 

ایمان آورده و  کهکند و کسانى در آن روز پادشاهى از آن خداست میان آنان داورى مى

و کسانى که کفر ورزیده و  56خواهند بود  اند در باغهاى پرناز و نعمتکارهاى شایسته کرده

 57آور خواهد بود خفت اند براى آنان عذابىهاى ما را دروغ پنداشتهنشانه

ن به آنا اند قطعا خداونداند و آنگاه کشته شده یا مردهو آنان که در راه خدا مهاجرت کرده

 58دهندگان است  بخشد و راستى این خداست که بهترین روزىرزقى نیکو مى

 پسندند درخواهد آورد و شک نیست که خداوند دانایىآنان را به جایگاهى که آن را مى

آرى چنین است و هر کس نظیر آنچه بر او عقوبت رفته است دست به  59بردبار است 

ا خدا او را یارى خواهد کرد چرا که خدا ستم قرار گیرد قطع عقوبت زند سپس مورد

 61 بخشایشگر و آمرزنده است

و خداست  آوردآورد و روز را در شب درمىاین بدان سبب است که خدا شب را در روز درمى

 61که شنواى بیناست 

است و  خوانند آن باطلاین بدان سبب است که خدا خود حق است و آنچه به جاى او مى

 62و بزرگ است  این خداست که واال

دقیق  اى که خدا از آسمان آبى فرو فرستاد و زمین سرسبز گردید آرى خداست کهآیا ندیده

 63و آگاه است 

نیاز بى آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و در حقیقت این خداست که خود

 64ستوده است 
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دریا به  رام گردانید و کشتیها دراى که خدا آنچه را در زمین است به نفع شما آیا ندیده

 ر حقیقتدبه اذن خودش  دارد تا بر زمین فرو افتد مگرفرمان او روانند و آسمان را نگاه مى

 65خداوند نسبت به مردم سخت رئوف و مهربان است 

که  میراند و باز زندگى مى دهد حقاو اوست که شما را زندگى بخشید سپس شما را مى

 66است انسان سخت ناسپاس 

با تو به  کنند پس نباید در این امربراى هر امتى مناسکى قرار دادیم که آنها بدان عمل مى

 67 ستیزه برخیزند به راه پروردگارت دعوت کن زیرا تو بر راهى راست قرار دارى

 68کنید داناتر است و اگر با تو مجادله کردند بگو خدا به آنچه مى

 69 کردید داورى خواهد کردا یکدیگر در آن اختالف مىخدا روز قیامت در مورد آنچه ب

کتابى است قطعا  داند اینها دراى که خداوند آنچه را در آسمان و زمین است مىآیا ندانسته

 71این بر خدا آسان است 

ندارند و براى  پرستند که بر آن حجتى نازل نکرده و بدان دانشىو به جاى خدا چیزى را مى

 71نخواهد بود ستمکاران یاورى 

اند انکار را شود در چهره کسانى که کفر ورزیدهو چون آیات روشن ما بر آنان خوانده مى

ور کنند حملهمى دهى چیزى نمانده که بر کسانى که آیات ما را برایشان تالوتتشخیص مى

 آن را به کسانى که کفر تش است که خداآشوند بگو آیا شما را به بدتر از این خبر دهم 

 72اند وعده داده و چه بد سرانجامى است ورزیده

 خوانید هرگزثلى زده شد پس بدان گوش فرا دهید کسانى را که جز خدا مىاى مردم م

آنان برباید  آفرینند هر چند براى آن اجتماع کنند و اگر آن مگس چیزى ازمگسى نمى

قدر خدا را چنانکه در خور  73توانند آن را بازپس گیرند طالب و مطلوب هر دو ناتوانند نمى

خدا از میان  74است  ناپذیرخداست که نیرومند شکست اوست نشناختند در حقیقت

آنچه در  75بیناست  گمان خدا شنواىگزیند و نیز از میان مردم بىفرشتگان رسوالنى برمى

 76شود بازگردانیده مى داند و کارها به خداسرشان است مى دسترس آنان و آنچه پشت

خوب  اید رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید و کاراى کسانى که ایمان آورده

 77انجام دهید باشد که رستگار شوید 

و در راه خدا چنانکه حق جهاد اوست جهاد کنید اوست که شما را برگزیده و در دین بر شما 

، ما را مسلمان نامید و در اینال شاو بود که قب ،ر نداده است آیین پدرتان ابراهیمسختى قرا
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زکات  تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید پس نماز را برپا دارید و

 78 بدهید و به پناه خدا روید او موالى شماست چه نیکو موالیى و چه نیکو یاورى
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 مؤمنون -23

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1استى که مؤمنان رستگار شدند به ر

 2همانان که در نمازشان فروتنند 

 3و آنان که از بیهوده رویگردانند 

 4پردازند و آنان که زکات مى

 5و کسانى که پاکدامنند 

نکوهشى  اند که در این صورت بر آنانمگر در مورد همسرانشان یا کنیزانى که به دست آورده

 6نیست 

 7جوید آنان از حد درگذرندگانند پس هر که فراتر از این 

 8کنند و آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت مى

 9نمایند و آنان که بر نمازهایشان مواظبت مى

 11آنانند که خود وارثانند 

 11مانند برند و در آنجا جاودان مىهمانان که بهشت را به ارث مى

 12اى از گل آفریدیم و به یقین انسان را از عصاره

 13اى در جایگاهى استوار قرار دادیم نطفهسپس او را 

آنگاه مضغه را  آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم پس آن علقه را مضغه گردانیدیم و

استخوانهایى ساختیم بعد استخوانها را با گوشتى پوشانیدیم آنگاه آفرینشى دیگر پدید 

 14 ن استآوردیم آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگا

 15بعد از این قطعا خواهید مرد 

 16آنگاه شما در روز رستاخیز برانگیخته خواهید شد 

 17ایم نبوده و به راستى باالى سر شما هفت راه آفریدیم و از آفرینش غافل

براى از بین بردن آن  و از آسمان آبى به اندازه فرود آوردیم و آن را در زمین جاى دادیم و ما

 18ییم مسلما توانا

آنها براى  پس براى شما به وسیله آن باغهایى از درختان خرما و انگور پدیدار کردیم که در

 19خورید هاى فراوان است و از آنها مىشما میوه

 21آید که روغن و نان خورشى براى خورندگان است و از طور سینا درختى برمى
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نوشانیم و براى شما مى کم آنهاست بهکه در ش ..و البته براى شما در دامها عبرتى است از 

 21خورید شما در آنها سودهاى فراوان است و از آنها مى

 22شوید و بر آنها و بر کشتیها سوار مى

بپرستید شما را جز  و به یقین نوح را به سوى قومش فرستادیم پس گفت اى قوم من خدا را

 23او خدایى نیست مگر پروا ندارید 

شما  خواهد برفر بودند گفتند این جز بشرى چون شما نیست مىو اشراف قومش که کا

نخستین خود  ر میان پدراندفرستاد خواست قطعا فرشتگانى مىبرترى جوید و اگر خدا مى

 24ایم چنین نشنیده

 25 اش دست نگاه داریداو نیست جز مردى که در وى جنون است پس تا چندى در باره

 26روغزنم خواندند مرا یارى کن گفت پروردگارا از آن روى که د

دررسید و  پس به او وحى کردیم که زیر نظر ما و وحى ما کشتى را بساز و چون فرمان ما

ات بجز کسى از آنان که حکم بر او تنور به فوران آمد پس در آن از هر نوع دو تا با خانواده

ن مگوى زیرا آنها غرق اند با من سخدر باره کسانى که ظلم کرده پیشى گرفته است وارد کن

 27خواهند شد 

گروه ى بگو ستایش خدایى را که ما را و چون تو با آنان که همراه تواند بر کشتى نشست

 28ظالمان رهانید 

 29 نوازانى و بگو پروردگارا مرا در جایى پربرکت فرود آور تو نیکترین مهمان

 31 دیمکننده بودر حقیقت در این عبرتهایى است و قطعا ما آزمایش

 31سپس بعد از آنان نسل دیگر پدید آوردیم 

معبودى  و در میانشان پیامبرى از خودشان روانه کردیم که خدا را بپرستید جز او براى شما

و اشراف قومش که کافر شده و دیدار آخرت را دروغ  32نیست آیا سر پرهیزگارى ندارید 

بودیم گفتند این جز بشرى چون شما  آنان را مرفه ساخته پنداشته بودند و در زندگى دنیا

 33نوشد نوشید مىخورد و از آنچه مىمى خوریدنیست از آنچه مى

 34 و اگر بشرى مثل خودتان را اطاعت کنید در آن صورت قطعا زیانکار خواهید بود

دهد که وقتى مردید و خاك و استخوان شدید شما بیرون آورده آیا به شما وعده مى

 35شوید مى

 36شوید ه دور است آنچه که وعده داده مىوه چ
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 کنیم و دیگر برانگیختهمیریم و زندگى مىجز این زندگانى دنیاى ما چیزى نیست مى

 37نخواهیم شد 

 38بندد نیست و ما به او اعتقاد نداریم او جز مردى که بر خدا دروغ مى

 39گفت پروردگارا از آن روى که مرا دروغزن خواندند یاریم کن 

 41مود به زودى سخت پشیمان خواهند شد فر

گردانیدیم دور باد گروه  پس فریاد آنان را به حق فرو گرفت و آنها را خاشاکى که بر آب افتد

 41ستمکاران 

 42آنگاه پس از آنان نسلهاى دیگرى پدید آوردیم 

 43ماند گیرد و نه باز پس مىهیچ امتى نه از اجل خود پیشى مى

او را تکذیب کردند  را پیاپى روانه کردیم هر بار براى امتى پیامبرش آمدباز فرستادگان خود 

عبرت گردانیدیم دور باد مردمى که ایمان  پس یکى پس از دیگرى آوردیم و آنها را مایه

 44 آورندنمى

 45سپس موسى و برادرش هارون را با آیات خود و حجتى آشکار فرستادیم 

 46نمودند و مردمى گردنکش بودند به سوى فرعون و سران او ولى تکبر 

ایمان  باشندپس گفتند آیا به دو بشر که مثل خود ما هستند و طایفه آنها بندگان ما مى

 47بیاوریم 

 48شدگان گشتند در نتیجه آن دو را دروغزن خواندند پس از زمره هالك

 49 و به یقین ما به موسى کتاب دادیم باشد که آنان به راه راست روند

زیست و  اى گردانیدیم و آن دو را در سرزمین بلندى که جاىر مریم و مادرش را نشانهو پس

اى پیامبران از چیزهاى پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید که  51آب زالل بود جاى دادیم 

 51دهید دانایم مى من به آنچه انجام

 از من پروا یم پسشماست که امتى یگانه است و من پروردگار شما و در حقیقت این امت

 اى بهدسته دسته شدند هر دسته، تا کار شان را میان خود قطعه قطعه کردند  52دارید 

 53آنچه نزدشان بود دل خوش کردند 

 54شان تا چندى واگذار پس آنها را در ورطه گمراهى

شان خواهیم به سودمى 55دهیم پندارند که آنچه از مال و پسران که بدیشان مدد مىآیا مى

 56فهمند نمى بلکه ،در خیرات شتاب ورزیم 

 57در حقیقت کسانى که از بیم پروردگارشان هراسانند 



 

                                                    226 

 58آورند هاى پروردگارشان ایمان مىو کسانى که به نشانه

 59آورند و آنان که به پروردگارشان شرك نمى

ه سوى ه بک دهند در حالى که دلهایشان ترسان استو کسانى که آنچه را دادند مى

 61پروردگارشان بازخواهند گشت 

 61 جویندورزند و آنانند که در انجام آنها سبقت مىآنانند که در کارهاى نیک شتاب مى

 کنیم و نزد ما کتابى است که به حق سخنو هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمى

 62گوید و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت مى

دارند که به انجام آن کردارهایى ین در غفلت است و آنان غیر از این بلکه دلهاى آنان از ا

 63ورزند مبادرت مى

 64 آیندتا وقتى خوشگذرانان آنها را به عذاب گرفتار ساختیم بناگاه به زارى درمى

 65امروز زارى مکنید که قطعا شما از جانب ما یارى نخواهید شد 

 66 رفتیدو شما بودید که همواره به قهقرا مىشد در حقیقت آیات من بر شما خوانده مى

 67کردید مى ورزیدید و شب هنگام بدگویىدر حالى که از آن تکبر مى

پیشین آنها نیامده  اند یا چیزى براى آنان آمده که براى پدرانآیا در این سخن نیندیشیده

گویند او جنونى دارد یا مى 69اند یا پیامبر خود را نشناخته و به انکار او پرداخته 68است 

 71بیشترشان حقیقت را خوش ندارند  بلکه حق را براى ایشان آورده و

تباه  کرد قطعا آسمانها و زمین و هر که در آنهاستو اگر حق از هوسهاى آنها پیروى مى

 71خود رویگردانند  ایم ولى آنها از یادنامهشان را به آنان دادهشد بلکه یادنامهمى

 روزى کنى و مزد پروردگارت بهتر است و اوست که بهترینمزدى مطالبه مىیا از ایشان 

 72دهندگان است 

 73خوانى و در حقیقت این تویى که جدا آنها را به راه راست مى

 74و به راستى کسانى که به آخرت ایمان ندارند از راه سخت منحرفند 

طغیان خود کوردالنه  رطرف کنیم درو اگر ایشان را ببخشاییم و آنچه از صدمه بر آنان است ب

 75ورزند اصرار مى

نکردند و به  و به راستى ایشان را به عذاب گرفتار کردیم و نسبت به پروردگارشان فروتنى

آنان گشودیم بناگاه ایشان در آن تا وقتى که درى از عذاب دردناك بر  76زارى درنیامدند 

و چشم و دل پدید آورد چه اندك  و اوست آن کس که براى شما گوش 77شدند  نومید

و اوست آن کس که شما را در زمین پدید آورد و به سوى اوست که گرد  78سپاسگزارید 
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میراند و اختالف شب و روز از کند و مىو اوست آن کس که زنده مى79 آورده خواهید شد

 81اندیشید نمى اوست مگر

 81بلکه آنان مثل آنچه پیشینیان گفته بودند گفتند 

 82 گفتند آیا چون بمیریم و خاك و استخوان شویم آیا واقعا باز ما زنده خواهیم شد

 83نیست  یانهاى پیشیندادند این جز افسانهدرست همین را قبال به ما و پدرانمان وعده 

 84دانید زمین و هر که در آن است به چه کسى تعلق دارد بگو اگر مى

 85گیرید خواهند گفت به خدا بگو آیا عبرت نمى

 86بگو پروردگار آسمانهاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست 

 87کنید خدا بگو آیا پرهیزگارى نمى خواهند گفت

و در پناه کسى  دهددانید او پناه مىبگو فرمانروایى هر چیزى به دست کیست و اگر مى

 88رود نمى

 89اید خدا بگو پس چگونه دستخوش افسون شده خواهند گفت

 91بلکه حقیقت را بر ایشان آوردیم و قطعا آنان دروغگویند 

خدایى آنچه را  قطعا هر خدا فرزندى اختیار نکرده و با او معبودى نیست و اگر جز این بود

خدا از  جستند منزه استمى برد و حتما بعضى از آنان بر بعضى دیگر تفوقآفریده باخود مى

 91کنند آنچه وصف مى

 92گردانند آشکار و برتر است از آنچه شریک مىداناى نهان و 

 93دهى  بگو پروردگارا اگر آنچه را که به آنان وعده داده شده است به من نشان

 94پروردگارا پس مرا در میان قوم ستمکار قرار مده 

 95 ایم بر تو بنمایانیمو به راستى که ما تواناییم که آنچه را به آنان وعده داده

 96کنند داناتریم اى نیکو دفع کن ما به آنچه وصف مىهبدى را به شیو

 97برم هاى شیطانها به تو پناه مىو بگو پروردگارا از وسوسه

 98برم و پروردگارا از اینکه به پیش من حاضر شوند به تو پناه مى

 99 گوید پروردگارا مرا بازگردانیدتا آنگاه که مرگ یکى از ایشان فرا رسد مى

 ام کار نیکى انجام دهم نه چنین است این سخنى است که اوآنچه وانهادهشاید من در 

 111گوینده آن است و پشاپیش آنان برزخى است تا روزى که برانگیخته خواهند شد 

خویشاوندى وجود ندارد و از یکدیگر  پس آنگاه که در صور دمیده شود میانشان نسبت

 111پرسند نمى
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 112سنگین باشد ایشان رستگارانند پس کسانى که کفه میزان آنان 

جهنم  و کسانى که کفه میزان شان سبک باشد آنان به خویشتن زیان زده همیشه در

 113مانند مى

 114رویند سوزاند و آنان در آنجا ترشآتش چهره آنها را مى

 115 دادیدشد و آن را مورد تکذیب قرار نمىآیا آیات من بر شما خوانده نمى

پروردگارا ما را  116ردگارا شقاوت ما بر ما چیره شد و ما مردمى گمراه بودیم گویند پرومى

 117ستمگر خواهیم بود  از اینجا بیرون بر پس اگر باز هم برگشتیم در آن صورت

 118فرماید در آن گم شوید و با من سخن مگویید مى

ببخشاى  آوردیم بر ماگفتند پروردگارا ایمان اى از بندگان من بودند که مىدر حقیقت دسته

و شما آنان را به ریشخند گرفتید تا یاد مرا از  119و به ما رحم کن تو بهترین مهربانى 

 111خندیدید بردند و شما بر آنان مى خاطرتان

 111رستگارانند  نکه صبر کردند بدانان پاداش دادم آرى ایشانند کهآمن امروز به 

 112ن ماندید فرماید چه مدت به عدد سالها در زمیمى

 113گران بپرس  رهاى از یک روز ماندیم از شماگویند یک روز یا پارهمى

 114دانستید فرماید جز اندکى درنگ نکردید کاش شما مىمى

 115شوید نمى ایم و اینکه شما به سوى ما بازگردانیدهآیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده

 116 ى جز او نیست پروردگار عرش گرانمایهخدا فرمانرواى برحق خدای پس واالست

 و هر کس با خدا معبود دیگرى بخواند براى آن برهانى نخواهد داشت و حسابش فقط با

 117شوند باشد در حقیقت کافران رستگار نمىپروردگارش مى

 118و بگو پروردگارا ببخشاى و رحمت کن تو بهترین بخشایندگانى 
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 النور -24

 ند رحمتگر مهربانبه نام خداو

فرستادیم  اى است که آن را نازل و آن را فرض گردانیدیم و در آن آیاتى روشن فروورهس

 1باشد که شما پند پذیرید 

 ایمان دارید در به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین

در کیفر آن دو حضور  هى از مؤمناندین خدا نسبت به آن دو دلسوزى نکنید و باید گرو

 2یابند 

یا مشرك  مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرك را به همسرى نگیرد و زن زناکار جز مرد زناکار

 3را به زنى نگیرد و بر مؤمنان این حرام گردیده است 

تازیانه  آورند هشتاددهند سپس چهار گواه نمىو کسانى که نسبت زنا به زنان شوهردار مى

مگر کسانى که 4 به آنان بزنید و هیچگاه شهادتى از آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسقند

 5آمرزنده مهربان است  بعد از آن توبه کرده و به صالح آمده باشند که خدا البته

هر یک از  دهند و جز خودشان گواهانى ندارندو کسانى که به همسران خود نسبت زنا مى

 6 ا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان استآنان چهار بار به خد

 7دروغگویان باشد  خدا بر او باد اگر از و پنجم این است که لعنت

او جدا از  شود در صورتى که چهار بار به خدا سوگند یاد کند کهو از کیفر ساقط مى

 8دروغگویان است 

 9و پنجم آنکه خشم خدا بر او باد اگر از راستگویان باشد 

 11کار است پذیر سنجیده خدا بر شما نبود و اینکه خدا توبه اگر فضل و رحمت و

بودند آن را شرى براى خود تصور  اى از شمادر حقیقت کسانى که آن بهتان را آوردند دسته

براى هر مردى از آنان  همان گناهى است که  مکنید بلکه براى شما در آن مصلحتى است

ز ایشان که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است عذابى آن کس ا مرتکب شده است و

 11 خواهد داشت سخت

نگفتند این  چرا هنگامى که آن را شنیدید مردان و زنان مؤمن گمان نیک به خود نبردند و

 12بهتانى آشکار است 

 13 دخدا دروغگویانن اینانند که نزد اندنیاورده پس چون گواهان را چرا چهار گواه برآن نیاوردند

دخالت  و اگر فضل خدا و رحمتش در دنیا و آخرت بر شما نبود قطعا به آنچه در آن به

 14رسید پرداختید به شما عذابى بزرگ مى
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بدان علم نداشتید  گرفتید و با زبانهاى خود چیزى را کهآنگاه که آن را از زبان یکدیگر مى

 15نزد خدا بس بزرگ بود  نکه آنکارى سهل و ساده است با ایپنداشتید که گفتید و مىمى

سخن گوییم تو منزهى  و چرا وقتى آن را شنیدید نگفتید براى ما سزاوار نیست که در این 

 16این بهتانى بزرگ است 

 17دهد که هیچ گاه دیگر مثل آن را اگر مؤمنید تکرار نکنید خدا اندرزتان مى

 18کار است یدهکند و خدا داناى سنجو خدا براى شما آیات را بیان مى

براى  اند شیوع پیدا کندکسانى که دوست دارند که زشتکارى در میان آنان که ایمان آورده

 19دانید نمى داند و شماآنان در دنیا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود و خدا مى

 21خدا بر شما نبود و اینکه خدا رئوف و مهربان است  و اگر فضل و رحمت

 اید پاى از پى گامهاى شیطان منهید و هر کس پاى بر جاىن آوردهاى کسانى که ایما

رحمتش بر شما  دارد و اگر فضل خدا وگامهاى شیطان نهد او به زشتکارى و ناپسند وامى

گرداند بخواهد پاك مى شد ولى خداست که هر کس رانبود هرگز هیچ کس از شما پاك نمى

 21و خدا شنواى داناست 

و مهاجران راه  دولتان شما نباید از دادن به خویشاوندان و تهیدستانفراخداران و و سرمایه

خدا بر شما  خدا دریغ ورزند و باید عفو کنند و گذشت نمایند مگر دوست ندارید که

 22ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است 

و آخرت دهند در دنیا مى خبر و با ایمان نسبت زناگمان کسانى که به زنان پاکدامن بىبى

 23خواهد بود  اند و براى آنها عذابى سختشده لعنت

 دادند شهادتدر روزى که زبان و دستها و پاهایشان بر ضد آنان براى آنچه انجام مى

 24دهند مى

 دهد و خواهند دانست که خدا همانآن روز خدا جزاى شایسته آنان را به طور کامل مى

 25حقیقت آشکار است 

پاکند و  مردان پلیدند و مردان پلید براى زنان پلید و زنان پاك براى مردانزنان پلید براى 

براى آنان آمرزش  گویند بر کنارندمردان پاك براى زنان پاك اینان از آنچه در باره ایشان مى

 26و روزى نیکو خواهد بود 

اجازه  تاهاى شما نیست داخل مشوید هایى که خانهاید به خانهاى کسانى که ایمان آورده

 27 بگیرید و بر اهل آن سالم گویید این براى شما بهتر است باشد که پند گیرید
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شما  و اگر کسى را در آن نیافتید پس داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به

دهید مى گفته شد برگردید برگردید که آن براى شما سزاوارتر است و خدا به آنچه انجام

 28داناست 

 اى استهاى غیرمسکونى که در آنها براى شما استفادهشما گناهى نیست که به خانه بر

 29داند دارید مىداخل شوید و خدا آنچه را آشکار و آنچه را پنهان مى

تر است زیرا پاکیزه به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند که این براى آنان

 31است کنند آگاه خدا به آنچه مى

ورزند و زیورهاى خود را آشکار  و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را فرو بندند و پاکدامنى

خود را بر گردن خویش اندازند و  نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسرى

ران یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پس زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان

خود یا  شان یا پسران خواهرانشان یا زنانبرادران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران

نیازند یا کودکانى که بر عورتهاى زنان وقوف حاصل که بى کنیزانشان یا خدمتکاران مرد

دارند معلوم گردد مى نکنند و پاهاى خود را نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته اند آشکارنکرده

 31رستگار شوید  ؤمنان همگى به درگاه خدا توبه کنید امید کهاى م

آنان  همسران خود و غالمان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید اگر تنگدستند خداوند بى

 32نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست را از فضل خویش بى

نیاز گرداند خویش بى ز فضلیابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را او کسانى که زناشویى نمى

آزاد کنند اگر در آنان  و از میان غالمانتان کسانى که در صددند با قرارداد کتبى خود را

بنویسید و از آن مالى که خدا به شما داده است به ایشان  یابید قرار بازخرید آنها راخیرى مى

زندگى دنیا  راى اینکه متاعبدهید و کنیزان خود را در صورتى که تمایل به پاکدامنى دارند ب

خدا پس از اجبار  حقیقت را بجویید به زنا وادار مکنید و هر کس آنان را به زور وادار کند در

 33نمودن ایشان آمرزنده مهربان است 

اند برده و قطعا به سوى شما آیاتى روشنگر و خبرى از کسانى که پیش از شما روزگار به سر

 34ایم فرود آوردهاى براى اهل تقوا و موعظه

چراغ  ثل نور او چون چراغدانى است که در آن چراغى و آنخدا نور آسمانها و زمین است م

 خجسته زیتونى که نه اى است آن شیشه گویى اخترى درخشان است که از درختدر شیشه

 شود نزدیک است که روغنش هر چند بدان آتشى نرسیدهشرقى است و نه غربى افروخته مى
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 خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت روشنى بخشد روشنى بر روى روشنى استباشد 

 35 زند و خدا به هر چیزى داناستکند و این مثلها را خدا براى مردم مىمى

یاد شود در آن ها هر  یابد و نامش در آنها هایى که خدا رخصت داده که آنها رفعتدر خانه

 36کنند ىبامداد و شامگاه او را نیایش م

دادن زکات به  مردانى که نه تجارت و نه داد و ستدى آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و

 37هراسند مى شودها در آن زیرورو مىدارد و از روزى که دلها و دیدهخود مشغول نمى

د و خدا بیفزای دادند به ایشان جزا دهد و از فضل خود بر آنانتا خدا بهتر از آنچه انجام مى

 38دهد حساب روزى مىهر که را بخواهد بى

آبى  و کسانى که کفر ورزیدند کارهایشان چون سرابى در زمینى هموار است که تشنه آن را

تمام به  پندارد تا چون بدان رسد آن را چیزى نیابد و خدا را نزد خویش یابد و حسابش رامى

 39او دهد و خدا زودشمار است 

پوشاند روى آن موجى مى ایى است که در دریایى ژرف است که موجى آن رایا مانند تاریکیه

بعضى بر روى بعضى قرار گرفته است هر گاه  است باالى آن ابرى است تاریکیهایى است که

بیند و خدا به هر کس نورى نداده باشد او را هیچ مى دستش را بیرون آورد به زحمت آن را

 41نورى نخواهد بود 

گویند و پرندگان در مى اى که هر که در آسمانها و زمین است براى خدا تسبیحآیا ندانسته

دانند و خدا به آنچه اند همه ستایش و نیایش خود را مىحالى که در آسمان پر گشوده

 41کنند داناست مى

 42و فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست و بازگشت به سوى خداست 

دهد آنگاه آن را پیوند مى راند سپس میان آنبر را به آرامى مىاى که خدا اآیا ندانسته

آید و از آسمان از آن بیرون مى بینى که از خاللهاى باران را مىسازد پس دانهمتراکم مى

رساند و آن را ریزد و هر که را بخواهد بدان گزند مىتگرگى فرو مى کوههایى که در آنجاست

 43نزدیک است روشنى برقش چشمها را ببر د  داردباز مى از هر که بخواهد

 44عبرتى است  ورانکند قطعا در این براى دیدهخداست که شب و روز را با هم جابجا مى

روند و راه مى اى از آنها بر روى شکماى را از آبى آفرید پس پارهو خداست که هر جنبنده

روند خدا هر چه بخواهد مى هار راهاى از آنها بر روى دو پا و بعضى از آنها بر روى چپاره

 45خدا بر هر چیزى تواناست  آفریند در حقیقتمى

 46کند مى ایم و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایتقطعا آیاتى روشنگر فرود آورده
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پس از این روى  اى از ایشانگویند به خدا و پیامبر گرویدیم و اطاعت کردیم آنگاه دستهو مى

 47انند و آنان مؤمن نیستند گردبرمى

اى از آنها دسته و چون به سوى خدا و پیامبر او خوانده شوند تا میان آنان داورى کند بناگاه

 48تابند روى برمى

 49آیند و اگر حق به جانب ایشان باشد به حال اطاعت به سوى او مى

بر آنان  اشدا و فرستادهترسند که خیا شک دارند یا از آن مى آیا در دلهایشان بیمارى است

 51ستم ورزند بلکه خودشان ستمکارند 

این  گفتار مؤمنان وقتى به سوى خدا و پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داورى کند تنها

 51گویند شنیدیم و اطاعت کردیم اینانند که رستگارند است که مى

که خود  ز او پروا کند آنانندو کسى که خدا و فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و ا

خود به خدا سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان  و با سوگندهاى سخت 52کامیابند 

به آنچه  بیرون خواهند آمد بگو سوگند مخورید اطاعتى پسندیده که خدا دهى بى شک

 53کنید داناست مى

آنچه تکلیف شده و بر  اوستبگو خدا و پیامبر را اطاعت کنید پس اگر پشت نمودید بر عهده 

و بر فرستاده جز  عهده شماست آنچه موظف هستید و اگر اطاعتش کنید راه خواهید یافت

 54ابالغ آشکار نیست 

حتما  اند وعده داده است کهخدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

آنان بودند  سانى را که پیش ازآنان را در این سرزمین جانشین قرار دهد همان گونه که ک

مستقر کند و بیمشان  قرار داد و آن دینى را که برایشان پسندیده است به سودشانجانشین 

شریک نگردانند و هر کس پس  را به ایمنى مبدل گرداند مرا عبادت کنند و چیزى را با من

 55از آن به کفر گراید آنانند که نافرمانند 

 56قرار گیرید  ات را بدهید و پیامبر را فرمان برید تا مورد رحمتو نماز را برپا کنید و زک

آتش است و چه  کنند جایگاهشان درو مپندار کسانى که کفر ورزیدند در زمین درمانده مى

 57بد بازگشتگاهى است 

اید قطعا باید غالم و کنیزهاى شما و کسانى از شما که به بلوغ اى کسانى که ایمان آورده

بامداد و نیمروز که  سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند پیش از نماز اندنرسیده

هنگام برهنگى شماست نه بر  آورید و پس از نماز شامگاهان سههاى خود را بیرون مىجامه
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را این گونه خداوند آیات شما و نه بر آنان گناهى نیست که غیر از این گرد یکدیگر بچرخید 

 58کار است کند و خدا داناى سنجیدهبیان مى براى شما

آنان که  و چون کودکان شما به بلوغ رسیدند باید از شما کسب اجازه کنند همان گونه که

دارد و بیان مى پیش از ایشان بودند کسب اجازه کردند خدا آیات خود را این گونه براى شما

 59کار است خدا داناى سنجیده

خود را کنار نهند  امید زناشویى ندارند گناهى نیست که پوششاى که و بر زنان از کار افتاده

 61است و خدا شنواى داناست  زینتى را آشکار نکنند و عفت ورزیدن براى آنها بهتر

هاى از خانه هاى خودتان بخورید یابر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادى نیست که از خانه

هاى خواهرانتان یا خانه هاىهاى برادرانتان یا خانهنههاى مادرانتان یا خاپدرانتان یا خانه

هایتان یا آن که هاى خالهیا خانه هاى داییهایتانهایتان یا خانههاى عمهعموهایتان یا خانه

دوستتان بر شما باکى نیست که با هم بخورید یا پراکنده  کلیدهایش را در اختیار دارید یا

 یکدیگر سالم کنید درودى که نزد خدا مبارك و خوشهایى درآمدید به خانه پس چون به

 61کند امید که بیندیشید خداوند آیات را این گونه براى شما بیان مى است

او بر  اند و هنگامى که بااند که به خدا و پیامبرش گرویدهجز این نیست که مؤمنان کسانى

از تو  ر حقیقت کسانى کهروند دسر کارى اجتماع کردند تا از وى کسب اجازه نکنند نمى

از  کنند آنانند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند پس چون براى برخىکسب اجازه مى

آمرزش  کارهایشان از تو اجازه خواستند به هر کس از آنان که خواستى اجازه ده و برایشان

 62بخواه که خدا آمرزنده مهربان است 

طاب کردن بعضى از خودتان به بعضى قرار خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خ

که از فرمان او تمرد  گریزند پس کسانىمىکسانى از شما دزدانه داند مدهید خدا مى

 63گرفتار شوند  کنند بترسند که مبادا بالیى بدیشان رسد یا به عذابى دردناكمى

داند مى بر آنید دار که آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست به یقین آنچه را کههش

دهد و خدا به اند خبر مىداده شوند آنان را آنچه انجامو روزى که به سوى او بازگردانیده مى

   64است هر چیزى دان
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 الفرقان -25

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

اى براى جهانیان هشداردهندهنازل فرمود تا  بنده خود فرقان را بزرگ است کسى که بر

 1باشد

او  کس که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست و فرزندى اختیار نکرده و براىهمان 

بوده  شریکى در فرمانروایى نبوده است و هر چیزى را آفریده و بدان گونه که درخور آن

 2گیرى کرده است اندازه

د و انشده کنند و خود خلقاند که چیزى را خلق نمىو به جاى او خدایانى براى خود گرفته

اختیار دارند و نه حیاتى  براى خود نه زیانى را در اختیار دارند و نه سودى را و نه مرگى را در

 3و نه رستاخیزى را 

و گروهى دیگر او را  و کسانى که کفر ورزیدند گفتند این جز دروغى که آن را بربافته نیست

 4پیش آوردند  اند و قطعا ظلم و بهتانى بهبر آن یارى کرده

امال  هاى پیشینیان است که آنها را براى خود نوشته و صبح و شام بر اوتند افسانهو گف

 5شود مى

هموست که  داند وبگو آن را کسى نازل ساخته است که راز نهانها را در آسمانها و زمین مى

 6همواره آمرزنده مهربان است 

اى به فرشته رود چرامىخورد و در بازارها راه و گفتند این چه پیامبرى است که غذا مى

 7سوى او نازل نشده تا همراه وى هشداردهنده باشد 

ستمکاران گفتند جز  یا گنجى به طرف او افکنده نشده یا باغى ندارد که از آن بخورد و

 8کنید شده را دنبال نمى مردى افسون

 9 بندتوانند راهى بیابنگر چگونه براى تو مثلها زدند و گمراه شدند در نتیجه نمى

باغهایى که جویبارها از  دهدبزرگ است کسى که اگر بخواهد بهتر از این را براى تو قرار مى

 11آورد مى زیر آن روان خواهد بود و براى تو کاخها پدید

د آتش سوزان آماده ناخیز را دروغ خوابلکه رستاخیز را دروغ خواندند و براى هر کس که رست

 11ایم کرده

و چون آنان را در  12شنوند دور آنان را ببیند خشم و خروشى از آن مىاى چون از فاصله

امروز یک بار  13خواهند مى تنگنایى از آن به زنجیر کشیده بیندازند آنجاست که مرگ را

 14هالك را مخواهید و بسیار هالك را بخواهید 
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است که پاداش و  هیا بهشت جاویدان که به پرهیزگاران وعده داده شد بگو آیا این بهتر است

 15سرانجام آنان است 

 16  جاودانه هر چه بخواهند در آنجا دارند پروردگار تو مسؤول این وعده است

شما  فرماید آیاکند پس مىپرستند محشور مىو روزى که آنان را با آنچه به جاى خدا مى

 17این بندگان مرا به بیراهه کشاندید یا خود گمراه شدند 

پدرانشان  ى تو ما را نسزد که جز تو دوستى براى خود بگیریم ولى تو آنان وگویند منزهمى

 18بودند  شده را فراموش کردند و گروهى هالكیاد را برخوردار کردى تا 

دفع کنید و نه یارى د توانیکذیب کردند در نتیجه نه مىگفتید شما را تقطعا در آنچه مى

 19چشانیم سهمگین به او مىعذابى  نمایید و هر کس از شما شرك ورزد

رفتند و در بازارها راه مى خوردند وو پیش از تو پیامبران را نفرستادیم جز اینکه آنان غذا مى

کنید و پروردگار تو دادیم آیا شکیبایى مى برخى از شما را براى برخى دیگر آزمایش قرار

 21همواره بیناست 

پروردگارمان را  را فرشتگان بر ما نازل نشدند یاو کسانى که به لقاى ما امید ندارند گفتند چ

روزى که فرشتگان را 21 سرکشى کردند بینیم قطعا در مورد خود تکبر ورزیدند و سختنمى

 22 ممنوع گویند دور وببینند آن روز براى گناهکاران بشارتى نیست و مى

 23 سازیمىپردازیم و آن را گردى پراکنده ماند مىو به هر گونه کارى که کرده

 24آن روز جایگاه اهل بهشت بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است 

 25شکافد و فرشتگان نزول یابند و روزى که آسمان با ابرى سپید از هم مى

 26دشوار است  آن روز فرمانروایى بحق از آن رحمان است و روزى است که بر کافران بسى

 گوید اى کاش با پیامبر راهىد مىگزو روزى است که ستمکار دستهاى خود را مى

 27گرفتم برمى

 28اى واى کاش فالنى را دوست نگرفته بودم 

همواره فروگذارنده  او مرا به گمراهى کشانید پس از آنکه قرآن به من رسیده بود و شیطان

 29 انسان است

 31و پیامبر گفت پروردگارا قوم من این قرآن را رها کردند 

پروردگارت  یامبرى دشمنى از گناهکاران قرار دادیم و همین بس کهو این گونه براى هر پ

 31راهبر و یاور توست 
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و کسانى که کافر شدند گفتند چرا قرآن یکجا بر او نازل نشده است این گونه تا قلبت را به 

 32خواندیم  وسیله آن استوار گردانیم و آن را به آرامى

 33 با نیکوترین بیان براى تو آوردیمو براى تو مثلى نیاوردند مگر آنکه حق را 

راه را  ترینشوند آنان بدترین جاى و گمکسانى که به رو درافتاده به سوى جهنم رانده مى

 34دارند 

 35دستیار گردانیدیم  و به یقین به موسى کتاب عطا کردیم و برادرش هارون را همراه او

دروغ گرفتند بروید پس آنان را به هاى ما را به پس گفتیم هر دو به سوى قومى که نشانه

 36سختى هالك نمودیم 

براى مردم عبرتى  و قوم نوح را آنگاه که پیامبران را تکذیب کردند غرقشان ساختیم و آنان را

 37 ایمگردانیدیم و براى ستمکاران عذابى پر درد آماده کرده

 38و عادیان و ثمودیان و اصحاب ر س و نسلهاى بسیارى میان این 

 39براى همه آنان مثلها زدیم و همه را زیر و زبر کردیم و 

ولى امید به  انداند مگر آن را ندیدهو قطعا بر شهرى که باران بال بر آن بارانده شد گذشته

 41شدن ندارند زنده

را به رسالت  و چون تو را ببینند جز به ریشخندت نگیرند آیا این همان کسى است که خدا او

 41فرستاده است 

و  کردیم منحرف کندچیزى نمانده بود که ما را از خدایانمان اگر بر آن ایستادگى نمى

 42تر است بینند به زودى خواهند دانست چه کسى گمراههنگامى که عذاب را مى

 43او باشى  آیا آن کس که هواى خود را معبود خویش گرفته است دیدى آیا ضامن

بلکه  اندیشند آنان جز مانند ستوران نیستندیا مىشنوند یا گمان دارى که بیشترشان مى

 44ترند گمراه

قرار  خواست آن را ساکناى که پروردگارت چگونه سایه را گسترده است و اگر مىآیا ندیده

 45داد آنگاه خورشید را بر آن دلیل گردانیدیم مى

 46گیریم سپس آن را اندك اندك به سوى خود بازمى

زمان  براى شما پوششى قرار داد و خواب را آرامشى و روز راو اوست کسى که شب را 

 47برخاستن گردانید 

آبى پاك  خویش فرستاد و از آسمان و اوست آن کس که بادها را نویدى پیشاپیش رحمت

  48فرود آوردیم 
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دامها و  ایم ازتا به وسیله آن سرزمینى پژمرده را زنده گردانیم و آن را به آنچه خلق کرده

 49نهاى بسیار بنوشانیم انسا

مردم جز ناسپاسى  و قطعا آن را میان آنان گوناگون ساختیم تا توجه پیدا کنند و بیشتر

 51نخواستند 

 51انگیختیم اى برمىخواستیم قطعا در هر شهرى هشداردهندهو اگر مى

 52بپرداز  پس از کافران اطاعت مکن و با قرآن با آنان به جهادى بزرگ

و آن یکى  زنان به سوى هم روان کرد این یکى شیرین گواراه دو دریا را موجو اوست کسى ک

 53شور تلخ است و میان آن دو مانع و حریمى استوار قرار داد 

داد و پروردگار تو همواره  و اوست کسى که از آب بشرى آفرید و او را نسبى و دامادى قرار

 54تواناست 

کافر  رساند ودهد و نه زیانشان مىه سودشان مىپرستند که نو غیر از خدا چیزى را مى

 55همواره در برابر پروردگار خود همپشت است 

 56دهنده نفرستادیم و تو را جز بشارتگر و بیم

پروردگارش  کنم جز اینکه هر کس بخواهد راهى به سوىبگو بر این اجرى از شما طلب نمى

 57گیرد 

 ستایش او تسبیح گوى و همین بس که او بهمیرد توکل کن و به و بر آن زنده که نمى

 58گناهان بندگانش آگاه است 

بر  همان کسى که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش روز آفرید آنگاه

 59 اى بپرس در باره وى از خبره، عرش استیال یافت رحمتگر عام 

چیزى  رحمان چیست آیا براىگویند و چون به آنان گفته شود رحمان را سجده کنید مى

بزرگوار است آن کسى که  61افزاید دهى سجده کنیم و بر رمیدنشان مىکه ما را فرمان مى

 61نوربخش قرار داد  در آسمان برجهایى نهاد و در آن چراغ و ماهى

 و اوست کسى که براى هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد سپاسگزارى نماید شب و

 62یکدیگر گردانید  روز را جانشین

نادانان  دارند و چوناند که روى زمین به نرمى گام برمىو بندگان خداى رحمان کسانى

 63دهند ایشان را طرف خطاب قرار دهند به مالیمت پاسخ مى

 64آورند و آنانند که در حال سجده یا ایستاده شب را به روز مى
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دایمى  را از ما بازگردان که عذابش سخت وگویند پروردگارا عذاب جهنم اند که مىو کسانى

 65است 

 66و در حقیقت آن بد قرارگاه و جایگاهى است 

دو حد  گیرند و میان اینکنند و نه تنگ مىاند که چون انفاق کنند نه ولخرجى مىو کسانى

 67گزینند وسط را برمى

کرده است جز به  امخوانند و کسى را که خدا حراند که با خدا معبودى دیگر نمىو کسانى

 68خواهد کرد ریافتد کنند و هر کس اینها را انجام دهد سزایش راکشند و زنا نمىحق نمى

 69 ماندشود و پیوسته در آن خوار مىبراى او در روز قیامت عذاب دو چندان مى

 نیکیها مگر کسى که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند پس خداوند بدیهایشان را به

 71کند و خدا همواره آمرزنده مهربان است تبدیل مى

 71 گرددو هر کس توبه کند و کار شایسته انجام دهد در حقیقت به سوى خدا بازمى

 72 گذرنددهند و چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى مىاند که گواهى دروغ نمىو کسانى

 73افتند نمى کر و کور روى آناند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند و کسانى

روشنى  گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایهاند که مىو کسانى

 74چشمان باشد و ما را پیشواى پرهیزگاران گردان 

آنجا با سالم و درود  اینانند که به پاس آنکه صبر کردند غرفه پاداش خواهند یافت و در

 75مواجه خواهند شد 

 76در آنجا جاودانه خواهند ماند چه خوش قرارگاه و مقامى 

تکذیب  شما به کند در حقیقتبگو اگر دعاى شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایى به شما نمى

 77اید و به زودى الزم خواهد شد پرداخته
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 الشعراء -26

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1طا سین میم 

 2ب روشنگر هاى کتااین است آیه

 3آورند جان خود را تباه سازى شاید تو از اینکه ایمان نمى

خاضع  آوریم تا در برابر آن گردنهایشاناى از آسمان بر آنان فرود مىاگر بخواهیم معجزه

 و هیچ تذکر جدیدى از سوى رحمان برایشان نیامد جز اینکه همواره از آن روى 4گردد 

 5تافتند برمى

بدیشان  یب پرداختند و به زودى خبر آنچه که بدان ریشخند مى کردنددر حقیقت به تکذ

 6خواهد رسید 

 7 ایماند که چه قدر در آن از هر گونه جفتهاى زیبا رویانیدهمگر در زمین ننگریسته

 8آورنده نیستند  قطعا در این عبرتى است و بیشترشان ایمان

 9 ن استناپذیر مهربا و در حقیقت پروردگار تو همان شکست

 11 و هنگامى را که پروردگارت موسى را ندا درداد که به سوى قوم ستمکار برو

 11قوم فرعون آیا پروا ندارند 

 12ترسم مرا تکذیب کنند گفت پروردگارا مى

 13شود پس به سوى هارون بفرست گردد و زبانم باز نمىام تنگ مىو سینه

 14ند ترسم مرا بکشو آنان بر من خونى دارند و مى

 15 ایمهاى ما را ببرید که ما با شما شنوندهفرمود نه چنین نیست نشانه

  16پس به سوى فرعون بروید و بگویید ما پیامبر پروردگار جهانیانیم 

 17فرزندان اسرائیل را با ما بفرست 

 پیش ما نماندى گفت آیا تو را از کودکى در میان خود نپروردیم و سالیانى چند از عمرت را

 19و کار خود را کردى و تو از ناسپاسانى  18

 21گفت آن را هنگامى مرتکب شدم که از گمراهان بودم 

پیامبران  و چون از شما ترسیدم از شما گریختم تا پروردگارم به من دانش بخشید و مرا از

 21قرار داد 

 22هى نمن مى اى نعمتى است که منتش را برو اینکه فرزندان اسرائیل را بنده ساخته

 23فرعون گفت و پروردگار جهانیان چیست 
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 24اگر اهل یقین باشید  گفت پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است

 25شنوید به کسانى که پیرامونش بودند گفت آیا نمى

 26گفت پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما 

 27 ده سخت دیوانه استگفت واقعا این پیامبرى که به سوى شما فرستاده ش

 28اگر تعقل کنید  گفت پروردگار خاور و باختر و آنچه میان آن دو است

 29خواهم ساخت  گفت اگر خدایى غیر از من اختیار کنى قطعا تو را از زندانیان

 31گفت گر چه براى تو چیزى آشکار بیاورم 

 31گویى آن را بیاور گفت اگر راست مى

 32ناگاه آن اژدرى نمایان شد پس عصاى خود بیفکند و ب

 33نمود و دستش را بیرون کشید و بناگاه آن براى تماشاگران سپید مى

 34به سرانى که پیرامونش بودند گفت واقعا این ساحرى بسیار داناست 

 35 دهیدخواهد با سحر خود شما را از سرزمینتان بیرون کند اکنون چه راى مىمى

 36دار و گردآورندگان را به شهرها بفرست  گفتند او و برادرش را در بند

 37تا هر ساحر ماهرى را نزد تو بیاورند 

 38پس ساحران براى موعد روزى معلوم گردآورى شدند 

 39و به توده مردم گفته شد آیا شما هم جمع خواهید شد 

 41بدین امید که اگر ساحران غالب شدند از آنان پیروى کنیم 

خواهد  مدند گفتند آیا اگر ما غالب آییم واقعا براى ما مزدىو چون ساحران پیش فرعون آ

 41بود 

 42گفت آرى و در آن صورت شما حتما از مقربان خواهید شد 

هایشان را پس ریسمانها و چوبدستى 43اندازید بیندازید موسى به آنان گفت آنچه را شما مى

 44پیروزیم  انداختند و گفتند به عزت فرعون که ما حتما

 45 موسى عصایش را انداخت و بناگاه هر چه را به دروغ برساخته بودند بلعیدپس 

 46سجده درافتادند  در نتیجه ساحران به حالت

  48پروردگار موسى و هارون  47گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم 

که به  شماست گفت پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید قطعا او همان بزرگ

چپ و  حتما دستها و پاهاى شما را از شما سحر آموخته است به زودى خواهید دانست

 49تان را به دار خواهم آویخت خواهم برید و همه راست
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ما امیدواریم که پروردگارمان  51آوریم گفتند باکى نیست ما روى به سوى پروردگار خود مى

 51آورندگان بودیم  مانای گناهانمان را بر ما ببخشاید که نخستین

خواهید  و به موسى وحى کردیم که بندگان مرا شبانه حرکت ده زیرا شما مورد تعقیب قرار

 52گرفت 

 53آورى به شهرها فرستاد پس فرعون ماموران جمع

 54اى ناچیزند اینها عده

 55اند و راستى آنها ما را بر سر خشم آورده

 56ایم باش درآمدهو ما همگى به حال آماده

 57سارها  سرانجام ما آنان را از باغستانها و چشمه

 58هاى پر ناز و نعمت بیرون کردیم ها و جایگاهو گنجینه

 59چنین بود و آن را به فرزندان اسرائیل میراث دادیم 

 61پس هنگام برآمدن آفتاب آنها را تعقیب کردند 

 61 عا گرفتار خواهیم شدچون دو گروه همدیگر را دیدند یاران موسى گفتند ما قط

 62 گفت چنین نیست زیرا پروردگارم با من است و به زودى مرا راهنمایى خواهد کرد

 اىپس به موسى وحى کردیم با عصاى خود بر این دریا بزن تا از هم شکافت و هر پاره

 63همچون کوهى سترگ بود 

 64و دیگران را بدانجا نزدیک گردانیدیم 

 65ا که همراه او بودند نجات دادیم و موسى و همه کسانى ر

 66آنگاه دیگران را غرق کردیم 

 67آورنده نبودند مسلما در این عبرتى بود و بیشترشان ایمان

 68ناپذیر مهربان است  و قطعا پروردگار تو همان شکست

 69و بر آنان گزارش ابراهیم را بخوان 

 71پرستید آنگاه که به پدر خود و قومش گفت چه مى

 71پرستیم و همواره مالزم آنهاییم تند بتانى را مىگف

 72شنوند کنید از شما مىگفت آیا وقتى دعا مى

 73رسانند یا به شما سود یا زیان مى

 74کردند گفتند نه بلکه پدران خود را یافتیم که چنین مى

 75اید اید تامل کردهپرستیدهگفت آیا در آنچه مى
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 76شما و پدران پیشین شما 

 77طعا همه آنها جز پروردگار جهانیان دشمن منند ق

 78کند آن کس که مرا آفریده و همو راهنماییم مى

 79گرداند دهد و سیرابم مىو آن کس که او به من خوراك مى

 81بخشد و چون بیمار شوم او مرا درمان مى

 81گرداند ام مىمیراند و سپس زندهو آن کس که مرا مى

 82ارم روز پاداش گناهم را بر من ببخشاید و آن کس که امید د

 83پروردگارا به من دانش عطا کن و مرا به صالحان ملحق فرماى 

 84و براى من در آیندگان آوازه نیکو گذار 

 85و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان 

 86و بر پدرم ببخشاى که او از گمراهان بود 

 87شوند رسوایم مکن و روزى که برانگیخته مى

 88دهد روزى که هیچ مال و فرزندى سود نمى

 89مگر کسى که دلى پاك به سوى خدا بیاورد 

 91گردد و بهشت براى پرهیزگاران نزدیک مى

 91شود و جهنم براى گمراهان نمودار مى

 92پرستیدید کجایند شود آنچه جز خدا مىو به آنان گفته مى

 93ند دهکنند یا خود را یارى مىآیا یاریتان مى

 94شوند پس آنها و همه گمراهان در آن افکنده مى

 95و همه سپاهیان ابلیس 

 96گویند کنند مىآنها در آنجا با یکدیگر ستیزه مى

 97سوگند به خدا که ما در گمراهى آشکارى بودیم 

 98کردیم آنگاه که شما را با پروردگار جهانیان برابر مى

 99 و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند

 111در نتیجه شفاعتگرانى نداریم 

 111و نه دوستى نزدیک 

 112شدیم و اى کاش که بازگشتى براى ما بود و از مؤمنان مى

 113حقا در این عبرتى است و بیشترشان مؤمن نبودند 
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 114ناپذیر مهربان است  و در حقیقت پروردگار تو همان شکست

 115قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند 

 116برادرشان نوح به آنان گفت آیا پروا ندارید چون 

 117اى در خور اعتمادم من براى شما فرستاده

 118از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید 

 119نیست  کنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیانو بر این اجرى از شما طلب نمى

 111پس از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید 

 111 اندیمان بیاوریم و حال آنکه فرومایگان از تو پیروى کردهگفتند آیا به تو ا

 112اند چه آگاهى دارم کردهگفت به آنچه مى

 113یابید جز با پروردگارم نیست حسابشان اگر درمى

 114و من طردکننده مؤمنان نیستم 

 115اى آشکار نیستم من جز هشداردهنده

 116سارشدگان خواهى بود گفتند اى نوح اگر دست برندارى قطعا از سنگ

 117گفت پروردگارا قوم من مرا تکذیب کردند 

 118 میان من و آنان فیصله ده و من و هر کس از مؤمنان را که با من است نجات بخش

 119پس او و هر که را در آن کشتى آکنده با او بود رهانیدیم 

 121ماندگان را غرق کردیم آنگاه باقى

 121 آورنده نبودندبیشترشان ایمان قطعا در این عبرتى بود و

 122ناپذیر مهربان است  و در حقیقت پروردگار تو همان شکست

 123عادیان پیامبران را تکذیب کردند 

 124آنگاه که برادرشان هود به آنان گفت آیا پروا ندارید 

 125اى در خور اعتمادم من براى شما فرستاده

 126از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید 

 127نیست  کنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیانو بر این اجرى از شما طلب نمى

 128کارى زنید دست به بیهودهسازید که اى بنایى مىبر هر تپهآیا 

 129گیرید به امید آنکه جاودانه بمانید و کاخهاى استوار مى

 131شوید ور مىشوید زورگویان حملهور مىو چون حمله

 131 دا پروا دارید و فرمانم ببریدپس از خ
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 132دانید مدد کرد پروا دارید و از آن کس که شما را به آنچه مى

 133شما را به دامها و پسران مدد کرد 

 134ساران و به باغها و چشمه

 135ترسم من از عذاب روزى هولناك بر شما مى

 136ا یکسان است گفتند خواه اندرز دهى و خواه از اندرزدهندگان نباشى براى م

 137این جز شیوه پیشینیان نیست 

 138و ما عذاب نخواهیم شد 

آورنده بیشترشان ایمان برتى بود وعپس تکذیبش کردند و هالکشان کردیم قطعا در این 

 139نبودند 

 141ناپذیر مهربان است  و در حقیقت پروردگار تو همان شکست

 141ثمودیان پیامبران را تکذیب کردند 

 142ه که برادرشان صالح به آنان گفت آیا پروا ندارید آنگا

 143اى در خور اعتمادم من براى شما فرستاده

 144از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید 

 145نیست  کنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیانو بر این اجرى از شما طلب نمى

 146کنند آیا شما را در آنچه اینجا دارید آسوده رها مى

 147ساران در باغها و در کنار چشمه

 148هایشان لطیف است و کشتزارها و خرمابنانى که شکوفه

 149تراشید هایى مىو هنرمندانه براى خود از کوهها خانه

 151از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید 

 151و فرمان افراطگران را پیروى مکنید 

 152کنند کنند و اصالح نمىآنان که در زمین فساد مى

 153شدگانى  گفتند قطعا تو از افسون

 154اى بیاور گویى معجزهتو جز بشرى مانند ما نیستى اگر راست مى

 155 شترى است که نوبتى از آب او راست و روزى معین نوبت آب شماست گفت این ماده

 156گیرد و به آن گزندى مرسانید که عذاب روزى هولناك شما را فرو مى

 157پى کردند و پشیمان گشتند  پس آن را

 158آورنده نبودند ایمان آنگاه آنان را عذاب فرو گرفت قطعا در این عبرتى است و بیشترشان
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 159ناپذیر مهربان است  و در حقیقت پروردگار تو همان شکست

 161قوم لوط فرستادگان را تکذیب کردند 

 161آنگاه برادرشان لوط به آنان گفت آیا پروا ندارید 

 162اى در خور اعتمادم من براى شما فرستاده

 163از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید 

 164نیست  کنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیانو بر این اجرى از شما طلب نمى

 165آمیزید آیا از میان مردم جهان با مردها در مى

مردمى  گذارید بلکه شماوامى و آنچه را پروردگارتان از همسرانتان براى شما آفریده

 166تجاوزکارید 

 167شدگان خواهى بود  گفتند اى لوط اگر دست برندارى قطعا از اخراج

 168گفت به راستى من دشمن کردار شمایم 

 169دهند رهایى بخش پروردگارا مرا و کسان مرا از آنچه انجام مى

 171پس او و کسانش را همگى رهانیدیم 

 171ماندگان بود باقىجز پیرزنى که از 

 172سپس دیگران را سخت هالك کردیم 

 173شدگان دادهبیم و بر آنان بارانى فرو ریختیم و چه بد بود باران

 174آورنده نبودند قطعا در این عبرتى است و بیشترشان ایمان

 175ناپذیر مهربان است و در حقیقت پروردگار تو همان شکست

 176کذیب کردند اصحاب ایکه فرستادگان را ت

 177آنگاه که شعیب به آنان گفت آیا پروا ندارید 

 178اى در خور اعتمادم من براى شما فرستاده

 179از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید 

 181نیست  کنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیانو بر این اجرى از شما طلب نمى

 181شید فروشان مبا پیمانه را تمام دهید و از کم

 182و با ترازوى درست بسنجید 

 183و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمین سر به فساد بر مدارید 

 184و از آن کس که شما و خلق گذشته را آفریده است پروا کنید 

 185شدگانى  گفتند تو واقعا از افسون
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 186 دانیمو تو جز بشرى مانند ما نیستى و قطعا تو را از دروغگویان مى

 187اى از آسمان بر ما بیفکن پس اگر از راستگویانى پاره

پس او را تکذیب کردند و عذاب روز ابر  188کنید داناتر است گفت پروردگارم به آنچه مى

 189عذاب روزى هولناك بود  آنان را فرو گرفت به راستى آن

 191 قطعا در این عبرتى است و بیشترشان ایمان آورنده نبودند

 191ناپذیر مهربان است  قیقت پروردگار تو همان شکستو در ح

 192و راستى که این وحى پروردگار جهانیان است 

 193روح االمین آن را بر دلت نازل کرد 

 194تا از هشداردهندگان باشى 

 195به زبان عربى روشن 

 196و آن در کتابهاى پیشینیان آمده است 

 197 اسرائیل از آن اطالع دارندکه علماى بنى آیا براى آنان این خود دلیلى روشن نیست

 198کردیم و اگر آن را بر برخى از غیر عرب زبانان نازل مى

 199آوردند خواند به آن ایمان نمىو پیامبر آن را برایشان مى

 211دهیم این گونه در دلهاى گناهکاران راه مى

 211که به آن نگروند تا عذاب پردرد را ببینند 

 212خبرند بدیشان برسد ناگهانى در حالى که بى که به طور

 213خواهیم یافت  و بگویند آیا مهلت

 214خواهند پس آیا عذاب ما را به شتاب مى

 215دانى که اگر سالها آنان را برخوردار کنیم مگر نمى

 216شوند بدیشان برسد و آنگاه آنچه که بیم داده مى

 217 آید ان نمىشدند به کارشآنچه از آن برخوردار مى

 218و هیچ شهرى را هالك نکردیم مگر آنکه براى آن هشداردهندگانى بود 

 219ایم تذکر و ما ستمکار نبوده

 211اند و شیطانها آن را فرود نیاورده

 211 توانند و آنان را نسزد و نمى

 212در حقیقت آنها از شنیدن معزول اند 

 213شدگان خواهى شد پس با خدا خداى دیگر مخوان که از عذاب
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 214و خویشان نزدیکت را هشدار ده 

 215اند بال خود را فرو گستر و براى آن مؤمنانى که تو را پیروى کرده

 216کنید بیزارم و اگر تو را نافرمانى کردند بگو من از آنچه مى

 217و بر عزیز مهربان توکل کن 

 218بیند خیزى تو را مىآن کس که چون برمى

 219کنندگان و را در میان سجدهو حرکت ت

 221او همان شنواى داناست 

 221آیند آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسى فرود مى

 222آیند بر هر دروغزن گناهکارى فرود مى

 223دارند و بیشترشان دروغگویند که گوش فرا مى

 224کنند و شاعران را گمراهان پیروى مى

 225هر وادیى سرگردانند  اى که آنان درآیا ندیده

 226دهند گویند که انجام نمىو آنانند که چیزهایى مى

پس از  مگر کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد آورده و

زودى خواهند  اند بهاند و کسانى که ستم کردهاند یارى خواستهآنکه مورد ستم قرار گرفته

 227شت ازگشتگاه برخواهند گدانست به کدام ب
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 النمل -27

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1طا سین این است آیات قرآن و کتابى روشنگر 

 2که هدایت و بشارت براى مؤمنان است 

 3دهند و خود به آخرت یقین دارند دارند و زکات مىهمانان که نماز برپا مى

 4سرگشته بمانند  ارهایشان را در نظرشان بیاراستیم کسانى که به آخرت ایمان ندارند کرد

 5اند که عذاب سخت براى ایشان خواهد بود و در آخرت خود زیانکارترین اند آنان کسانى

 6دارى و حقا تو قرآن را از سوى حکیمى دانا دریافت مى

براى شما  هنگامى را که موسى به خانواده خود گفت من آتشى به نظرم رسید به زودى

 7کنید  آورم باشد که خود را گرمخبرى از آن خواهم آورد یا شعله آتشى براى شما مى

پیرامون آن است و  آنکه در کنار این آتش و آنکهن نزد آن آمد آوا رسید که خجسته چو

 8خدا پروردگار جهانیان  منزه است

 9اى موسى این منم خداى عزیز حکیم 

 جنبد پشت گردانید و به عقبن مارى دید که مىو عصایت را بیفکن پس چون آن را همچو

 11ترسند بازنگشت اى موسى مترس که فرستادگان پیش من نمى

من آمرزنده  لیکن کسى که ستم کرده سپس بعد از بدى نیکى را جایگزین گردانیده که

 11مهربانم 

است به سوى اى گانهنه هاىعیب بیرون آید از نشانهو دستت را در گریبانت کن تا سپید بى

 12نافرمانند  فرعون و قومش زیرا که آنان مردمى

 13و هنگامى که آیات روشنگر ما به سویشان آمد گفتند این سحرى آشکار است 

فرجام  و با آنکه دلهایشان بدان یقین داشت از روى ظلم و تکبر آن را انکار کردند پس ببین

 14فسادگران چگونه بود 

ما را  مان دانشى عطا کردیم و آن دو گفتند ستایش خدایى را کهو به راستى به داوود و سلی

 15بر بسیارى از بندگان باایمانش برترى داده است 

و از هر  ایمو سلیمان از داوود میراث یافت و گفت اى مردم ما زبان پرندگان را تعلیم یافته

راى سلیمان و ب 16چیزى به ما داده شده است راستى که این همان امتیاز آشکار است 

 17دسته گردیدند  آورى شدند و دستهسپاهیانش از جن و انس و پرندگان جمع
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هایتان داخل خانه اى گفت اى مورچگان بهتا آنگاه که به وادى مورچگان رسیدند مورچه

 18 شوید مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیده و ندانسته شما را پایمال کنند

را که به من و پدر  گفت پروردگارا در دلم افکن تا نعمتى از گفتار او دهان به خنده گشود و

پسندى بپردازم و مرا را مى اى که آناى سپاس بگزارم و به کار شایستهو مادرم ارزانى داشته

و جویاى پرندگان شد و گفت  19ات داخل کن خویش در میان بندگان شایسته به رحمت

قطعا او را به عذابى  21غایبان است  ید ازبینم یا شامرا چه شده است که هدهد را نمى

 21من بیاورد  برم مگر آنکه دلیلى روشن براىکنم یا سرش را مىسخت عذاب مى

اى و براى تو از سبا نیافته گفت از چیزى آگاهى یافتم که از آن آگاهىپس دیرى نپایید که 

رد و از هر چیزى به او کمن زنى را یافتم که بر آنها سلطنت مى 22ام گزارشى درست آورده

 23بود و تختى بزرگ داشت  داده شده

را  کنند و شیطان اعمالشاناو و قومش را چنین یافتم که به جاى خدا به خورشید سجده مى

تا براى خدایى که  24نیافته بودند  برایشان آراسته و آنان را از راه باز داشته بود در نتیجه راه

دارید و آنچه را آشکار آورد و آنچه را پنهان مىمى روننهان را در آسمانها و زمین بی

 25 داند سجده نکنندنمایید مىمى

 26خداى یکتا که هیچ خدایى جز او نیست پروردگار عرش بزرگ است 

این نامه مرا ببر و به سوى  27اى اى یا از دروغگویان بودهخواهیم دید آیا راست گفته گفت

 28دهند مى روى برتاب پس ببین چه پاسخآنها بیفکن آنگاه از ایشان 

 29اى ارجمند براى من آمده است گفت اى سران نامه

 31 به نام خداوند رحمتگر مهربان :که از طرف سلیمان است و این است

 31بر من بزرگى مکنید و مرا از در اطاعت درآیید 

 32ام نداده فیصله حضور شما کارى راگفت اى سران در کارم به من نظر دهید که بى

 33 دهىگفتند ما سخت نیرومند و دالوریم و اختیار کار با توست بنگر چه دستور مى

گردانند و این گونه مى گفت پادشاهان چون به شهرى درآیند آن را تباه و عزیزانش را خوار

  34کنند مى

 35ردند گبازمىز با چه چینگرم که فرستادگان فرستم و مىمن ارمغانى به سویشان مىو 

خدا به من عطا کرده بهتر  دهید آنچهو چون نزد سلیمان آمد گفت آیا مرا به مالى کمک مى

به سوى آنان  36نمایید شادمانى مى است بلکه شما به ارمغان خوداست از آنچه به شما داده

ند و تاب ایستادگى نداشته باش آوریم که در برابر آنهابازگرد که قطعا سپاهیانى بر ایشان مى
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گفت اى سران کدام یک از شما تخت او را 37 کنیماز آن به خوارى و زبونى بیرونشان مى

عفریتى از جن گفت من آن را پیش  38آورد آیند براى من مى پیش از آنکه مطیعانه نزد من

 39این سخت توانا و مورد اعتمادم  آورم و براز آنکه از مجلس خود برخیزى براى تو مى

هم زنى  او دانشى از کتاب بود گفت من آن را پیش از آنکه چشم خود را برکسى که نزد 

فضل پروردگار من است تا  آورم پس چون آن را نزد خود مستقر دید گفت این ازبرایت مى

سپاس گزارد تنها به سود  کنم و هر کسمرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسى مى

 41نیاز و کریم است بى گمان پروردگارماسى کند بىگزارد و هر کس ناسپخویش سپاس مى

است که پى  برد یا از کسانىگفت تخت را برایش ناشناس گردانید تا ببینیم آیا پى مى

 41برند نمى

است و پیش از  پس وقتى آمد گفته شد آیا تخت تو همین گونه است گفت گویا این همان

 42 این ما آگاه شده و از در اطاعت درآمده بودیم

 43جمله گروه کافران بود  پرستید مانع او شده بود و او ازو آنچه غیر از خدا مى

ساقهایش را نمایان  اى پنداشت وبه او گفته شد وارد ساحت کاخ شو و چون آن را دید برکه

پروردگارا من به خود ستم کردم و با  کرد گفت این کاخى مفروش از آبگینه است گفت

 44تسلیم شدم  پروردگار جهانیان سلیمان در برابر خدا

ناگاه آنان  و به راستى به سوى ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدا را بپرستید پس به

 45دو دسته متخاصم شدند 

خدا آمرزش  گفت اى قوم من چرا پیش از نیکى شتابزده خواهان بدى هستید چرا از

 46خواهید باشد که مورد رحمت قرار گیرید نمى

 خوب و بدتان سرنوشت شگون بد زدیم گفت ند ما به تو و به هر کس که همراه توستگفت

و در آن شهر نه  47اید پیش خداست بلکه شما مردمى هستید که مورد آزمایش قرار گرفته

 48آمدند درنمى کردند و از در اصالحدسته بودند که در آن سرزمین فساد مى

سپس به ولى  زنیمو کسانش شبیخون مى صالححتما به  گفتند با یکدیگر سوگند بخورید که

 49 گوییماو خواهیم گفت ما در محل قتل کسانش حاضر نبودیم و ما قطعا راست مى

 51و دست به نیرنگ زدند و دست به نیرنگ زدیم و خبر نداشتند 

 51 پس بنگر که فرجام نیرنگشان چگونه بود ما آنان و قومشان را همگى هالك کردیم

دانند براى مردمى که مى ناند قطعا در ایبیدادى که کردههاى خالى آنهاست به ین خانهو ا

 52عبرتى خواهد بود 
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و لوط را که چون به قوم  53و کسانى را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند رهانیدیم 

ان از آیا شما به جاى زن 54شوید مى خود گفت آیا دیده و دانسته مرتکب عمل ناشایست

 55اید پیشه جهالت آمیزید بلکه شما مردمىروى شهوت با مردها در مى

که آنها  پاسخ قومش غیر از این نبود که گفتند خاندان لوط را از شهرتان بیرون کنید و

 56 نمایندمردمى هستند که به پاکى تظاهر مى

 57ماندگان باشد  ىاش را نجات دادیم جز زنش را که مقدر کردیم از باقپس او و خانواده

 58بود  شدگان چه بد بارانى و بارانى بر ایشان فرو باریدیم و باران هشدارداده

یا آنچه  بهترست بگو سپاس براى خداست و درود بر آن بندگانش که برگزیده است آیا خدا

 59گردانند شریک مى

 رود آورد پس بهبراى شما آبى از آسمان ف یا آن کس که آسمانها و زمین را خلق کرد و

شما نبود که درختانش را برویانید آیا معبودى  انگیز رویانیدیم کار وسیله آن باغهاى بهجت

 61 با خداست بلکه آنان قومى منحرفند

ها را قرار آن رودها پدید آورد و براى آن کوه یا آن کس که زمین را قرارگاهى ساخت و در

 61دانند ودى با خداست بلکه بیشترشان نمىبرزخى گذاشت آیا معب داد و میان دو دریا

گرداند و برطرف مى کند و گرفتارى رایا آن کس که درمانده را چون وى را بخواند اجابت مى

 62پذیرید پند مى دهد آیا معبودى با خداست چه کمشما را جانشینان این زمین قرار مى

ماید و آن کس که بادها را نیا آن کس که شما را در تاریکیهاى خشکى و دریا راه مى

خدا برتر است از آنچه شریک  فرستد آیا معبودى با خداستپیشاپیش رحمتش بشارتگر مى

 63گردانند مى

زمین  آورد و آن کس که از آسمان ومى کند و سپس آن را بازیا آن کس که خلق را آغاز مى

 یید برهان خویش راگودهد آیا معبودى با خداست بگو اگر راست مىبه شما روزى مى

 64بیاورید 

برانگیخته  دانند کىشناسند و نمىبگو هر که در آسمانها و زمین است جز خدا غیب را نمى

 65خواهند شد 

دارند بلکه آنان در مورد  بلکه علم آنان در باره آخرت نارساست بلکه ایشان درباره آن تردید

 66آن کوردلند 

وقتى ما و پدرانمان خاك شدیم آیا حتما بیرون آورده  و کسانى که کفر ورزیدند گفتند آیا

  67شویم مى
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 68پیشینیان نیست  هاىاند این جز افسانهدر حقیقت این را به ما و پدرانمان قبال وعده داده

 69پیشگان چگونه بوده است بگو در زمین بگردید و بنگرید فرجام گنه

 71ل مباش کنند تنگدو بر آنان غم مخور و از آنچه مکر مى

 71گویید این وعده کى خواهد بود گویند اگر راست مىو مى

 72خواهید در پى شما باشد بگو شاید برخى از آنچه را به شتاب مى

 73 دارندو راستى پروردگارت بر مردم داراى بخشش است ولى بیشترشان سپاس نمى

 نیک دارندرا آشکار مىهایشان نهفته و آنچه و در حقیقت پروردگار تو آنچه را در سینه

 75و هیچ پنهانى در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در کتابى روشن است  74داند مى

دارند  اش اختالفگمان این قرآن بر فرزندان اسرائیل بیشتر آنچه را که آنان در بارهبى

 76کند حکایت مى

  77و به راستى که آن رهنمود و رحمتى براى مؤمنان است 

دانا  ناپذیر شکست کند و اوستپروردگار تو طبق حکم خود میان آنان داورى مى در حقیقت

البته تو مردگان را شنوا  79پس بر خدا توکل کن که تو واقعا بر حق آشکارى  78

 81توانى بشنوانى نمى گردانى و این ندا را به کران چون پشت بگردانندنمى

اند و هاى ما ایمان آوردهنشانه کسانى را که به شان نیستى تو جزو راهبر کوران از گمراهى

 81توانى بشنوانى مسلمانند نمى

م که با آوریمى اى را از زمین براى آنان بیرونو چون قول بر ایشان واجب گردد جنبنده

 82 هاى ما یقین نداشتندبه نشانهایشان سخن گوید که مردم 

 اند محشورآیات ما را تکذیب کرده و آن روز که از هر امتى گروهى از کسانى را که

 83شوند تا همه به هم بپیوندند گردانیم پس آنان نگاه داشته مىمى

حال آنکه از نظر علم بدانها  هاى مرا به دروغ گرفتید وفرماید آیا نشانهتا چون بیایند مى

 84کردید احاطه نداشتید آیا چه مى

 85برنیارند  مدر نتیجه ایشان د آنان واجب گرددو به آنکه ستم کردند حکم بر 

قطعا در این  بخش ایم تا در آن بیاسایند و روز را روشنىاند که ما شب را قرار دادهآیا ندیده

 86 هاى عبرت استآورند مایهبراى مردمى که ایمان مى

افتد  و روزى که در صور دمیده شود پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است به هراس

 87ن کس که خدا بخواهد و جملگى با زبونى رو به سوى او آورند مگر آ
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حرکتند صنع  حرکتند و حال آنکه آنها ابرآسا درپندارى که آنها بىبینى مىو کوهها را مى

او به آنچه انجام  خدایى است که هر چیزى را در کمال استوارى پدید آورده است در حقیقت

میان آورد پاداشى بهتر از آن خواهد داشت و آنان  هر کس نیکى به 88دهید آگاه است مى

 89ایمنند  از هراس آن روز

سزا داده  کردیدو هر کس بدى به میان آورد به رو در آتش سرنگون شوند آیا جز آنچه مى

 91شوید مى

اوست  من مامورم که تنها پروردگار این شهر را که آن را مقدس شمرده و هر چیزى از آن

 91مورم که از مسلمانان باشم پرستش کنم و ما

که گمراه  و اینکه قرآن را بخوانم پس هر که راه یابد تنها به سود خود راه یافته است و هر

 92شود بگو من فقط از هشداردهندگانم 

 و بگو ستایش از آن خداست به زودى آیاتش را به شما نشان خواهد داد و آن را خواهید

 93ست کنید غافل نیشناخت و پروردگار تو از آنچه مى
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 القصص -28

   به نام خداوند رحمتگر مهربان

    (1)طا سین میم 

    (2)این است آیات کتاب روشنگر 

آورند به درستى بر تو از گزارش موسى و فرعون را براى مردمى که ایمان مى بخشى

اى از طبقه ساخت طبقه فرعون در سرزمین سر برافراشت و مردم آن را طبقه (3)خوانیم مى

گذاشت که وى برید و زنانشان را زنده بر جاى مىداشت پسرانشان را سر مىآنان را زبون مى

    (4)از فسادکاران بود 

شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان  و خواستیم بر کسانى که در آن سرزمین فرو دست

درتشان دهیم و به فرعون و هامان و و در زمین ق (5)گردانیم و ایشان را وارث کنیم 

    (6)لشکریانشان آنچه را که از جانب آنان بیمناك بودند بنمایانیم 

و به مادر موسى وحى کردیم که او را شیر ده و چون بر او بیمناك شدى او را در نیل بینداز 

    (7)دهیم گردانیم و از پیمبرانش قرار مىمى و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو باز

پس خاندان فرعون او را برگرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان باشد آرى فرعون 

    (8)و هامان و لشکریان آنها خطاکار بودند 

و همسر فرعون گفت نور چشم من و تو خواهد بود او را مکشید شاید براى ما سودمند باشد 

    (9)ر نداشتند یا او را به فرزندى بگیریم ولى آنها خب

باشد  آورندگان و دل مادر موسى تهى گشت اگر قلبش را استوار نساخته بودیم تا از ایمان

و به خواهر گفت از پى او برو پس او را از دور دید  (11)را افشا کند چیزى نمانده بود که آن 

    (11)در حالى که آنان متوجه نبودند 

اى گردانیده بودیم پس گفت آیا شما را بر خانواده و از پیش شیر دایگان را بر او حرام

    (12)راهنمایى کنم که براى شما از وى سرپرستى کنند و خیرخواه او باشند 

پس او را به مادرش بازگردانیدیم تا چشمش روشن شود و غم نخورد و بداند که وعده خدا 

    (13)دانند درست است ولى بیشترشان نمى

ل خویش رسید به او حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکاران را چنین و چون به رشد و کما

    (14)دهیم پاداش مى

 آنکه مردمش متوجه باشند پس دو مرد را با هم در زد و خورد یافتو داخل شهر شد بى

آن کس که از پیروانش بود بر ضد کسى که دشمن  ،یکى از پیروان او و دیگرى از دشمنانش 
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ى خواست پس موسى مشتى بدو زد و او را کشت گفت این کار شیطان است وى بود از او یار

    (15)کننده آشکار است  چرا که او دشمنى گمراه

گفت پروردگارا من بر خویشتن ستم کردم مرا ببخش پس خدا از او درگذشت که وى 

ز گفت پروردگارا به پاس نعمتى که بر من ارزانى داشتى هرگ (16)آمرزنده مهربان است 

    (17)پشتیبان مجرمان نخواهم بود 

صبحگاهان در شهر بیمناك و در انتظار بود ناگاه همان کسى که دیروز از وى یارى خواسته 

    (18)بود با فریاد از او یارى خواست موسى به او گفت به راستى که تو آشکارا گمراهى 

ى موسى آیا و چون خواست به سوى آنکه دشمن هر دوشان بود حمله آورد گفت ا

خواهى در این سرزمین فقط خواهى مرا بکشى چنانکه دیروز شخصى را کشتى تو مىمى

    (19)خواهى از اصالحگران باشى زورگو باشى و نمى

ترین شهر مردى دوان دوان آمد گفت اى موسى سران قوم درباره تو مشورت و از دورافتاده

موسى ترسان و  (21)ز خیرخواهان توام کنند تا تو را بکشند پس خارج شو من جدا امى

    (21)نگران از آنجا بیرون رفت گفت پروردگارا مرا از گروه ستمکاران نجات بخش 

  (22)و چون به سوى مدین رو نهاد گفت امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند 

سرشان دو  و پشت دادندو چون به آب مدین رسید گروهى از مردم را بر آن یافت که آب مى

دهیم تا شبانان کردند گفت منظورتان چیست گفتند آب نمىزن را یافت که دور مى

    (23)برگردانند و پدر ما پیرى سالخورده است 

پس براى آن دو آب داد آنگاه به سوى سایه برگشت و گفت پروردگارا من به هر خیرى که 

    (24)سویم بفرستى سخت نیازمندم 

داشت نزد وى آمد گفت پدرم تو را آن دو زن در حالى که به آزرم گام بر مىپس یکى از 

دادن براى ما مزد دهد و چون نزد او آمد و سرگذشت را بر او  طلبد تا تو را به پاداش آبمى

    (25)حکایت کرد گفت مترس که از گروه ستمگران نجات یافتى 

که بهترین کسى است که استخدام  یکى از آن دو گفت اى پدر او را استخدام کن چرا

    (26)کنى هم نیرومند در خور اعتماد است مى

سال  خواهم یکى از این دو دختر خود را به نکاح تو در آورم به این که هشتگفت من مى

خواهم بر تو سخت براى من کار کنى و اگر ده سال را تمام گردانى اختیار با تو است و نمى

    (27)هلل از درستکاران خواهى یافت گیرم و مرا ان شاء ا
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گفت این میان من و تو باشد که هر یک از دو مدت را به انجام رسانیدم بر من تعدى نباشد 

    (28)گوییم وکیل است و خدا بر آنچه مى

و چون موسى آن مدت را به پایان رسانید و همسرش را برد آتشى را از دور در کنار طور 

ده خود گفت بمانید که من آتشى از دور دیدم شاید خبرى از آن یا مشاهده کرد به خانوا

    (29)اى آتش برایتان بیاورم باشد که خود را گرم کنید شعله

پس چون به آن رسید از جانب راست وادى در آن جایگاه مبارك از آن درخت ندا آمد که 

    (31)اى موسى منم من خداوند پروردگار جهانیان 

جنبد پشت کرد و برنگشت اى بیفکن پس چون دید آن مثل مارى مى و عصاى خود را

    (31)موسى پیش آى و مترس که تو در امانى 

گزند بیرون بیاید و از این هراس بازویت را به خود را به گریبانت ببر تا سپید بى دست

او زیرا خویشتن بچسبان این دو دو برهان از جانب پروردگار تو است به سوى فرعون و سران 

    (32)آنان همواره قومى نافرمانند 

    (33)ترسم مرا بکشند ام مىگفت پروردگارا من کسى از ایشان را کشته

آورتر است پس او را با من به دستیارى گسیل دار تا مرا تصدیق  و برادرم هارون از من زبان

    (34)ترسم مرا تکذیب کنند کند زیرا مى

را به برادرت نیرومند خواهیم کرد و براى شما هر دو تسلطى قرار فرمود به زودى بازویت 

شما و هر که شما را پیروى کند چیره  خواهیم داد که با آیات ما به شما دست نخواهند یافت

    (35)خواهید بود 

پس چون موسى آیات روشن ما را براى آنان آورد گفتند این جز سحرى ساختگى نیست و از 

    (36)ایم چنین نشنیده پدران پیشین خود

و موسى گفت پروردگارم به کسى که از جانب او رهنمودى آورده و کسى که فرجام آن سرا 

    (37)شوند براى اوست داناتر است در حقیقت ظالمان رستگار نمى

شناسم پس اى هامان و فرعون گفت اى بزرگان قوم من جز خویشتن براى شما خدایى نمى

بیفروز و برجى براى من بساز شاید به خداى موسى اطالع یابم و من جدا برایم بر گل آتش 

    (38)پندارم او را از دروغگویان مى

و او و سپاهیانش در آن سرزمین به ناحق سرکشى کردند و پنداشتند که به سوى ما 

    (39)شوند بازگردانیده نمى
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ندیم بنگر که فرجام کار ستمکاران تا او و سپاهیانش را فرو گرفتیم و آنان را در دریا افک

خوانند گردانیدیم و روز رستاخیز و آنان را پیشوایانى که به سوى آتش مى (41)چگونه بود 

 و در این دنیا لعنتى بدرقه آنان کردیم و روز قیامت ایشان از زشت (41)یارى نخواهند شد 

    (42)رویانند 

الك کردیم به موسى کتاب دادیم که هاى نخستین را ه و به راستى پس از آنکه نسل

    (43)ها و رهنمود و رحمتى براى مردم بود امید که آنان پند گیرند روشنگرى

    (44)و چون امر را به موسى واگذاشتیم تو در جانب غربى نبودى و از گواهان نبودى 

مقیم  هایى پدید آوردیم و عمرشان طوالنى شد و تو در میان ساکنان مدین لیکن ما نسل

و آندم که ندا  (45)نبودى تا آیات ما را بر ایشان بخوانى لیکن ما بودیم که فرستنده بودیم 

دردادیم تو در جانب طور نبودى ولى رحمتى است از پروردگار تو تا قومى را که هیچ 

    (46)اى پیش از تو برایشان نیامده است بیم دهى باشد که آنان پندپذیرند هشداردهنده

فرست دستهایشان مصیبتى به ایشان برسد بگویند پروردگارا چرا نبود که وقتى به پیشو اگر 

    (47)اى به سوى ما نفرستادى تا از احکام تو پیروى کنیم و از مؤمنان باشیم فرستاده

پس چون حق از جانب ما برایشان آمد گفتند چرا نظیر آنچه به موسى داده شد به او داده 

اند نچه قبال به موسى داده شد کفر نورزیدند گفتند دو ساحر با هم ساختهنشده است آیا به آ

    (48)و گفتند ما همه را منکریم 

تر باشد گویید کتابى از جانب خدا بیاورید که از این دو هدایت کنندهبگو پس اگر راست مى

    (49)تا پیرویش کنم 

تر کنند و کیست گمراهرا پیروى مىپس اگر تو را اجابت نکردند بدان که فقط هوسهاى خود 

تردید خدا مردم ستمگر را راهنمایى راهنمایى خدا از هوسش پیروى کند بىاز آنکه بى

    (51)کند نمى

و به راستى این گفتار را براى آنان پى در پى و به هم پیوسته نازل ساختیم امید که آنان پند 

    (51)پذیرند 

    (52)گروند مى ایم آنانایشان دادهبه کسانى که قبل از آن کتاب 

گویند بدان ایمان آوردیم که آن درست است از شود مىو چون بر ایشان فرو خوانده مى

    (53)شوندگان بودیم  طرف پروردگار ماست ما پیش از آن از تسلیم

ایم داده شان نمایند و از آنچه روزىآنانند که به آنکه صبر کردند و بدى را با نیکى دفع مى

    (54)کنند دو بار پاداش خواهند یافت انفاق مى
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گویند کردارهاى ما از آن ما و کردارهاى تابند و مىو چون لغوى بشنوند از آن روى برمى

    (55)سالم بر شما جویاى نادانان نیستیم  شما از آن شماست

خداست که هر که را توانى راهنمایى کنى لیکن در حقیقت تو هر که را دوست دارى نمى

    (56)یافتگان داناتر است کند و او به راهبخواهد راهنمایى مى

و گفتند اگر با تو از هدایت پیروى کنیم از سرزمین خود ربوده خواهیم شد آیا آنان را در 

حرمى امن جاى ندادیم که محصوالت هر چیزى که رزقى از جانب ماست به سوى آن 

    (57)دانند شان نمىشود ولى بیشترسرازیر مى

 ستاو چه بسیار شهرها که هالکش کردیم زندگى خوش آنها را سرمست کرده بود این 

سراهایشان که پس از آنان جز براى عده کمى مورد سکونت قرار نگرفته و ماییم که وارث 

    (58)آنان بودیم 

برانگیزد که آیات ما را بر و پروردگار تو ویرانگر شهرها نبوده است تا در مرکز آنها پیامبرى 

    (59)ایم کننده نبودهایشان بخواند و ما شهرها را تا مردمشان ستمگر نباشند ویران

و هر آنچه به شما داده شده است کاالى زندگى دنیا و زیور آن است و آنچه پیش خداست 

    (61)اندیشید بهتر و پایدارتر است مگر نمى

ایم و او به آن خواهد رسید مانند کسى است که از کاالى دادهآیا کسى که وعده نیکو به او 

    (61)ایم او روز قیامت از احضارشدگان است مندش گردانیدهزندگى دنیا بهره

  (62)پنداشتید کجایند فرماید آن شریکان من که مىدهد و مىو روزى را که آنان را ندا مى

روردگارا اینانند کسانى که گمراه کردیم گویند پآنان که حکم بر ایشان واجب آمده مى

جوییم ما را گمراهشان کردیم همچنانکه خود گمراه شدیم به سوى تو بیزارى مى

    (63)پرستیدند نمى

بینند اى دهند و عذاب را مىشود شریکان خود را فرا خوانید ولى پاسخشان نمىو گفته مى

    (64)یافته بودند  کاش هدایت

    (65)فرماید فرستادگان را چه پاسخ دادید دهد و مىآنان را ندا درمىو روزى را که 

و اما کسى  (66)توانند بپرسند پس در آن روز اخبار بر ایشان پوشیده گردد و از یکدیگر نمى

    (67)که توبه کند و ایمان آورد و به کار شایسته پردازد امید که از رستگاران باشد 

 گزیند و آنان اختیارى ندارند منزه استآفریند و برمىبخواهد مى و پروردگار تو هر چه را

    (68)گردانند برتر است شریک مىخدا و از آنچه 

    (69)داند دارد پروردگارت مىهایشان پوشیده یا آشکار مى و آنچه را سینه
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 جز او معبودى نیست در این نخستین و در آخرت ستایش از آن اوست و ،خدا و اوست

    (71)شوید فرمان او راست و به سوى او بازگردانیده مى

پندارید اگر خدا تا روز رستاخیز شب را بر شما جاوید بدارد جز خداوند بگو هان چه مى

    (71)شنوید آورد آیا نمىکدامین معبود براى شما روشنى مى

بدارد جز خداوند کدامین پندارید اگر خدا تا روز قیامت روز را بر شما جاوید بگو هان چه مى

    (72)بینید آورد که در آن آرام گیرید آیا نمىمعبود براى شما شبى مى

بخشى او بجویید باشد و از رحمتش برایتان شب و روز را قرار داد تا در این بیارامید و از فزون

    (73)که سپاس بدارید 

    (74)پنداشتید کجایند مى فرماید آن شریکان کهکند و مىو روزى را که ندایشان مى

گوییم برهان خود را بیاورید پس بدانند که کشیم و مىو از میان هر امتى گواهى بیرون مى

    (75)رود بافتند از دستشان مىحق از آن خداست و آنچه برمى

ها آن قدر به او داده بودیم که قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه

آمد آنگاه که قوم وى بدو گفتند شادى مکن که هاى آنها بر گروه نیرومندى سنگین مىکلید

    (76)دارد کنندگان را دوست نمى خدا شادى

و با آنچه خدایت داده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنیا فراموش مکن و همچنانکه 

فسادگران را دوست  خدا به تو نیکى کرده نیکى کن و در زمین فساد مجوى که خدا

    (77)دارد نمى

ام آیا وى ندانست که خدا نسلهایى را پیش از او گفت من اینها را در نتیجه دانش خود یافته

به پرسیده شدن از گناهانشان مجرمان را  اندوزتر بودند ونابود کرد که از او نیرومندتر و مال

    (78)نیست 

سانى که خواستار زندگى دنیا بودند گفتند اى پس با کوکبه خود بر قومش نمایان شد ک

    (79)دارد شد واقعا او بهره بزرگى داده مىکاش مثل آنچه به قارون داده شده به ما 

و کسانى که دانش یافته بودند گفتند واى بر شما براى کسى که گرویده و کار شایسته کرده 

    (81)پاداش خدا بهتر است و جز شکیبایان آن را نیابند 

اش در زمین فرو بردیم و گروهى نداشت که در برابر خدا او را یارى کنند و آنگاه با خانه

و همان کسانى که دیروز آرزو داشتند به جاى او باشند  (81)نتوانست از خود دفاع کند 

گفتند واى مثل اینکه خدا روزى را براى هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا صبح مى
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ند و اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را به زمین فرو برده بود واى گویى که گرداتنگ مى

    (82)گردند کافران رستگار نمى

دهیم که در زمین خواستار برترى و فساد نیستند و آن سراى آخرت را براى کسانى قرار مى

    (83)فرجام از آن پرهیزگاران است 

ر از آن خواهد بود و هر کس بدى به میان آورد هر کس نیکى به میان آورد براى او بهت

    (84)اند نخواهند یافت اند جز سزاى آنچه کردهکسانى که کارهاى بد کرده

گاه در حقیقت همان کسى که این قرآن را بر تو فرض کرد یقینا تو را به سوى وعده

ر گمراهى داند چه کس هدایت آورده و چه کس دگرداند بگو پروردگارم بهتر مىبازمى

    (85)آشکارى است 

و تو امیدوار نبودى که بر تو کتاب القا شود بلکه این رحمتى از پروردگار تو بود پس تو هرگز 

    (86)پشتیبان کافران مباش 

و البته نباید تو را از آیات خدا بعد از آنکه بر تو نازل شده است باز دارند و به سوى 

    (87)رکان مباش پروردگارت دعوت کن و زنهار از مش

شونده است  و با خدا معبودى دیگر مخوان خدایى جز او نیست جز ذات او همه چیز نابود

   (88)شوید فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانیده مى
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 العنكبوت -29

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1الف الم میم 

 2گیرند نمى شوند و مورد آزمایش قرارردیم رها مىآیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آو

اند معلوم گفته و به یقین کسانى را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راست

 3دارد و دروغگویان را معلوم دارد 

داورى  پندارند که بر ما پیشى خواهند جست چه بدکنند مىآیا کسانى که کارهاى بد مى

 4کنند مى

 5شنواى دانا  وست اکسى که به دیدار خدا امید دارد اجل خدا آمدنى است و

 6 نیاز استکوشد زیرا خدا از جهانیان سخت بىو هر که بکوشد تنها براى خود مى

زداییم و  اند قطعا گناهانشان را از آنان مىو کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 7دهیم ششان مىکردند پادابهتر از آنچه مى

درکوشند تا  و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکى کند و اگر آنها با تو

سرانجامتان به  چیزى را که بدان علم ندارى با من شریک گردانى از ایشان اطاعت مکن

و کسانى که گرویده و  8 دادید باخبر خواهم کردسوى من است و شما را از آنچه انجام مى

 9آوریم درمى اند البته آنان را در زمره شایستگانرهاى شایسته کردهکا

دا آزار کشند .. خایم و چون در گویند به خدا ایمان آوردهاند که مىو از میان مردم کسانى

پیروزى رسد حتما  دهند و اگر از جانب پروردگارتآزمایش مردم را مانند عذاب خدا قرار مى

 11داناتر نیست  ودیم آیا خدا به آنچه در دلهاى جهانیان استخواهند گفت ما با شما ب

 11شناسد مى شناسد و یقینا منافقان را اند مىو قطعا خدا کسانى را که ایمان آورده

کنید و  گویند راه ما را پیروىاند مىاند به کسانى که ایمان آوردهو کسانى که کافر شده

آنان  انشان را به گردن نخواهند گرفت قطعاگناهانتان به گردن ما و چیزى از گناه

 12دروغگویانند 

گرفت و  و قطعا بارهاى گران خودشان و بارهاى گران را با بارهاى گران خود برخواهند

 13بستند پرسیده خواهند شد مسلما روز قیامت از آنچه به دروغ برمى

 و پنجاه سال درنگو به راستى نوح را به سوى قومش فرستادیم پس در میان آنان نهصد 

 14کرد تا طوفان آنها را در حالى که ستمکار بودند فرا گرفت 

 15 نشینان برهانیدیم و آن را براى جهانیان عبرتى گردانیدیم و او را با کشتى
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اگر بدانید این براى  خدا را بپرستید و از او پروا بدارید و ابراهیم را چون به قوم خویش گفت

 پرستید جز بتانى نیستند و دروغىعا آنچه را که شما سواى خدا مىواق 16شما بهتر است 

ندارند  پرستید اختیار روزى شما را در دستسازید در حقیقت کسانى را که جز خدا مىبرمى

 پس روزى را پیش خدا بجویید و او را بپرستید و وى را سپاس گویید که به سوى او

 17شوید بازگردانیده مى

ابالغ آشکار  قطعا امتهاى پیش از شما تکذیب کردند و بر پیامبر جز و اگر تکذیب کنید

 18نیست 

حقیقت این  گرداند درکند سپس آن را باز مىاند که خدا چگونه آفرینش را آغاز مىآیا ندیده

 19بر خدا آسان است 

نشاه  سپس خداست که بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است

هر که را بخواهد عذاب و هر  21آورد خداست که بر هر چیزى تواناست ت را پدید مىآخر

 21شوید  کند و به سوى او بازگردانیده مىکه را بخواهد رحمت مى

یار و یاورى  کننده نیستید و جز خدا براى شماو شما نه در زمین و نه در آسمان درمانده

 22نیست 

ایشان را  ا منکر شدند آنانند که از رحمت من نومیدند وو کسانى که آیات خدا و لقاى او ر

 23عذابى پر درد خواهد بود 

نجات  و پاسخ قومش جز این نبود که گفتند بکشیدش یا بسوزانیدش ولى خدا او را از آتش

 24 بخشید آرى در این براى مردمى که ایمان دارند قطعا دالیلى است

شما در زندگى  اید که آن هم براى دوستى میانهو گفت جز خدا فقط بتهایى را اختیار کرد

برخى دیگر را  دنیاست آنگاه روز قیامت بعضى از شما بعضى دیگر را انکار و برخى از شما

 25 کنند و جایتان در آتش است و براى شما یاورانى نخواهد بودلعنت مى

اوست  کهپس لوط به او ایمان آورد و گفت من به سوى پروردگار خود روى مى آورم 

 26ارجمند حکیم 

دادیم و در  و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در میان فرزندانش پیامبرى و کتاب قرار

 27خواهد بود  دنیا پاداشش را به او بخشیدیم و قطعا او در آخرت از شایستگان

ردم یک از م پردازید که هیچشما به کارى زشت مى و لوط را هنگامى که به قوم خود گفت

آمیزید و راه را قطع آیا شما با مردها درمى 28زمین در آن بر شما پیشى نگرفته است 
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کنید و پاسخ قومش جز این نبود که گفتند اگر کنید و در محافل خود پلیدکارى مىمى

 29عذاب خدا را براى ما بیاور  راست مى گویى

 31گفت پروردگارا مرا بر قوم فسادکار غالب گردان 

خواهیم کرد  رستادگان ما براى ابراهیم مژده آوردند گفتند ما اهل این شهر را هالكو چون ف

 31اند زیرا مردمش ستمکار بوده

کسانش را جز  دانیم چه کسانى در آنجا هستند او وگفت لوط در آنجاست گفتند ما بهتر مى

 32 حتما نجات خواهیم داد زنش که از باقى ماندگان است

دستش از آنها  شد و ادگان ما به سوى لوط آمدند به علت ایشان ناراحتو هنگامى که فرست

ماندگان  جز زنت که از باقى ات راکوتاه گردید گفتند مترس و غم مدار که ما تو و خانواده

 33حتما مى رهانیم  ستا

 34فرستاد  کردند عذابى از آسمان فرو خواهیمما بر مردم این شهر به فسقى که مى

 35 اى روشن باقى گذاشتیماندیشند نشانهبراى مردمى که مىو از آن 

بپرستید و به روز بازپسین امید  و به سوى مدین برادرشان شعیب را گفت اى قوم من خدا را

پس او را دروغگو خواندند و زلزله آنان را  36داشته باشید و در زمین سر به فساد برمدارید 

 37پا درآمدند  از هایشانفرو گرفت و بامدادان در خانه

گردیده است و شیطان کارهایشان را در  و عاد و ثمود را قطعا از سراهایشان بر شما آشکار

 38بینا بودند  نظرشان بیاراست و از راه بازشان داشت با آنکه

آشکار آورد و در آن سرزمین  و قارون و فرعون و هامان را و به راستى موسى براى آنان دالیل

 39 و پیشى نجستندسرکشى نمودند 

و هر یک را به گناهش گرفتار کردیم از آنان کسانى بودند که بر ایشان بادى همراه با شن 

آنها را فرو گرفت و برخى از آنان را در زمین  فرو فرستادیم و از آنان کسانى بودند که فریاد 

شان بر خود فرو بردیم و بعضى را غرق کردیم و خدا نبود که بر ایشان ستم کرد بلکه خود

اند همچون عنکبوت داستان کسانى که غیر از خدا دوستانى اختیار کرده 41کردند ستم مى

همان  هاترین خانهدانستند سستاى براى خویش ساخته و در حقیقت اگر مىاست که خانه

 41خانه عنکبوت است 

 42 کارنجیدهناپذیر س شکست خوانند و هم اوستداند هر آنچه را که جز او مىخدا مى

 43 زنیم و جز دانشوران آنها را درنیابندها را براى مردم مى و این مثل

 44است  خداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید قطعا در این براى مؤمنان عبرتى
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زشت و  آنچه از کتاب به سوى تو وحى شده است بخوان و نماز را برپا دار که نماز از کار

 45 کنیدداند چه مىقطعا یاد خدا باالتر است و خدا مى دارد وناپسند باز مى

اند و که ستم کرده که بهتر است مجادله مکنید مگر کسانى از آنان.. و با اهل کتاب جز به 

گردیده ایمان آوردیم و خداى ما و  بگویید به آنچه به سوى ما نازل شده و به سوى شما نازل

و همچنین ما قرآن را بر تو نازل کردیم پس آنان  46خداى شما یکى است و ما تسلیم اوییم 

گروند اند که به آن مىآورند و از میان اینان کسانىایمان مى ایم بدانکه بدیشان کتاب داده

 47کند و جز کافران آیات ما را انکار نمى

 و گر نه باطل نوشتىخواندى و با دست خود نمىو تو هیچ کتابى را پیش از این نمى

 48افتادند شان قطعا به شک مىاندی

ستمگران منکر آیات ما  اند و جزهاى کسانى است که علم یافتهبلکه آیاتى روشن در سینه

 49شوند نمى

ها پیش آن نشانه ازل نشده است بگونهایى و گفتند چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه

 51اى آشکارم دهنده خداست و من تنها هشدار

فرستادیم در  شود بر تو فروان بس نیست که این کتاب را که بر آنان خوانده مىآیا براى ایش

 51 حقیقت در این براى مردمى که ایمان دارند رحمت و یادآورى است

داند مى خدا میان من و شما شاهد باشد آنچه را که در آسمانها و زمین است بگو کافى است

 52 اند همان زیانکارانندکرده و آنان که به باطل گرویده و خدا را انکار

به آنان  و از تو به شتاب درخواست عذاب دارند و اگر سرآمدى معین نبود قطعا عذاب

 53کرد آنکه خبردار شوند غافلگیرشان مىرسید و بىمى

 54 خواهند و حال آنکه جهنم قطعا بر کافران احاطه داردو شتابزده از تو عذاب مى

فرماید آنچه را آنها و از زیر پاهایشان آنها را فرو گیرد و مى آن روز که عذاب از باالى

 55کردید بچشید مى

 56اید زمین من فراخ است تنها مرا بپرستید اى بندگان من که ایمان آورده

 57هر نفسى چشنده مرگ است آنگاه به سوى ما بازگردانیده خواهید شد 

بهشت جاى  هایى ازند قطعا آنان را در غرفهاو کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

نیکوست پاداش  دهیم که از زیر آنها جویها روان است جاودان در آنجا خواهند بود چهمى

 58کنندگان عمل

 59اند همان کسانى که شکیبایى ورزیده و بر پروردگارشان توکل نموده
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 داست که آنها و شما راتوانند متحمل روزى خود شوند خو چه بسیار جاندارانى که نمى

 61شنواى دانا  دهد و اوستروزى مى

 و اگر از ایشان بپرسى چه کسى آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را رام کرده است

 61شوند حتما خواهند گفت اهلل پس چگونه بازگردانیده مى

سازد زیرا مى او تنگ گرداند و برخدا بر هر کس از بندگانش که بخواهد روزى را گشاده مى

 62خدا به هر چیزى داناست 

وسیله  و اگر از آنان بپرسى چه کسى از آسمان آبى فرو فرستاده و زمین را پس از مرگش به

 حتما خواهند گفت اهلل بگو ستایش از آن خداست با این همه آن زنده گردانیده است

 63اندیشند بیشترشان نمى

اى  ازیچه نیست و زندگى حقیقى همانا سراى آخرت استاین زندگى دنیا جز سرگرمى و ب

 64دانستند کاش مى

خشکى  خوانند و چون به سوىشوند خدا را پاکدالنه مىو هنگامى که بر کشتى سوار مى

 65ورزند رساند و نجاتشان داد بناگاه شرك مى

 66بدانند  زودا کهایم انکار آورند و بگذار تا برخوردار شوند بگذار تا به آنچه بدیشان داده

شوند آیا آنان ربوده مى اند که ما حرمى امن قرار دادیم و حال آنکه مردم از حوالىآیا ندیده

 67 ورزندخدا کفر مى آورند و به نعمتبه باطل ایمان مى

 ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا چون حق به سوى او آید آن را و کیست

 68فران جهنم نیست تکذیب کند آیا جاى کا

خدا  حقیقت نماییم و درهاى خود را بر آنان مىاند به یقین راهو کسانى که در راه ما کوشیده

  69با نیکوکاران است
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 الروم -31

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1الف الم میم 

 2خوردند  رومیان شکست

 سالى به زودى پیروز خواهنددر نزدیکترین سرزمین و بعد از شکستشان در ظرف چند 

 3گردید 

خدا شاد  کار در گذشته و آینده از آن خداست و در آن روز است که مؤمنان از یارى

 4گردند مى

 5ناپذیر مهربان  شکست کند و اوستهر که را بخواهد یارى مى

 6دانند کند ولى بیشتر مردم نمىاش را خالف نمىخدا وعده وعده خداست

 7شناسند و حال آنکه از آخرت غافلند یا ظاهرى را مىاز زندگى دن

دو است  اند خداوند آسمانها و زمین و آنچه را که میان آنآیا در خودشان به تفکر نپرداخته

پروردگارشان را سخت  جز به حق و تا هنگامى معین نیافریده است و بسیارى از مردم لقاى

 8منکرند 

است آنها  د فرجام کسانى که پیش از آنان بودند چگونه بودهاند تا ببیننآیا در زمین نگردیده

آبادش کردند آن  بس نیرومندتر از ایشان بودند و زمین را زیر و رو کردند و بیش از آنچه آنها

خدا بر آن نبود که بر  را آباد ساختند و پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان آوردند بنابراین

 9کردند خود ستم مى ایشان ستم کند لیکن خودشان بر

کردند و آنها را به  آنگاه فرجام کسانى که بدى کردند بدتر بود که آیات خدا را تکذیب

 11گرفتند ریشخند مى

 کند آنگاه به سوى او بازگردانیدهخداست که آفرینش را آغاز و سپس آن را تجدید مى

 11شوید مى

 12گردند و روزى که قیامت برپا شود مجرمان نومید مى

 13شوند و براى آنان از شریکانشان شفیعانى نیست و خود منکر شریکان خود مى

 14شوند و روزى که رستاخیز برپا گردد آن روز پراکنده مى

 15 گردنداند در گلستانى شادمان مىاما کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

در عذاب  اند پس آنانبه دروغ گرفته و اما کسانى که کافر شده و آیات ما و دیدار آخرت را

 16حاضر آیند 
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 17شوید درمى آیید و آنگاه که به بامدادپس خدا را تسبیح گویید آنگاه که به عصر درمى

 18 رسیدو ستایش از آن اوست در آسمانها و زمین و شامگاهان و وقتى که به نیمروز مى

از مرگش زنده  آورد و زمین را بعدبیرون مى آورد و مرده را از زندهزنده را از مرده بیرون مى

 19شوید سازد و بدین گونه بیرون آورده مىمى

هر سو پراکنده  هاى او این است که شما را از خاك آفرید پس بناگاه شما بشرىو از نشانه

 21شدید 

یانتان گیرید و م هاى او اینکه از خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرامو از نشانه

 21هایى است قطعا نشانه اندیشنددوستى و رحمت نهاد آرى در این براى مردمى که مى

شماست قطعا در  هاى او آفرینش آسمانها و زمین و اختالف زبانهاى شما و رنگهاىو از نشانه

 22هایى است این براى دانشوران نشانه

بخشى اوست در این از فزونهاى او خواب شما در شب و روز و جستجوى شما و از نشانه

 23است  هایىشنوند قطعا نشانهبراى مردمى که مى

آسمان به تدریج آبى  نمایاند و ازآور و امیدبخش مىهاى او برق را براى شما بیمو از نشانه

در این براى مردمى  گرداندفرستد که به وسیله آن زمین را پس از مرگش زنده مىفرو مى

 24هایى است عا نشانهکنند قطکه تعقل مى

یک بار  هاى او این است که آسمان و زمین به فرمانش برپایند پس چون شما را باو از نشانه

 25شوید خارج مىد بناگاه خواندن فرا خوان

 26اند و هر که در آسمانها و زمین است از آن اوست همه او را گردن نهاده

نماید و این بر او آسانتر ز آن را تجدید مىکند و باو اوست آن کس که آفرینش را آغاز مى

 27کار ناپذیر سنجیده شکست اوست است و در آسمانها و زمین نمونه واال از آن اوست و

 شریکانى از بردگانتان ایمبراى شما از خودتان مثلى زده است آیا در آنچه به شما روزى داده

یکدیگر بیم دارید از آنها بیم داشته  دارید که در آن مساوى باشید و همان طور که شما از

 28کنیم اندیشند به تفصیل بیان مىمى باشید این گونه آیات خود را براى مردمى که

اند پس را پیروى کرده اند بدون هیچ گونه دانشى هوسهاى خودنه بلکه کسانى که ستم کرده

 29ورانى نخواهد بود یا کند و براى آنانآن کس را که خدا گمراه کرده چه کسى هدایت مى

 پس روى خود را با گرایش تمام به حق به سوى این دین کن با همان سرشتى که خدا مردم

 را بر آن سرشته است آفرینش خداى تغییرپذیر نیست این است همان دین پایدار ولى بیشتر

 31دانند مردم نمى
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 31 از مشرکان مباشیدبه سویش توبه برید و از او پروا بدارید و نماز را برپا کنید و 

 از کسانى که دین خود را قطعه قطعه کردند و فرقه فرقه شدند هر حزبى بدانچه پیش

 32آنهاست دلخوش شدند 

خوانند مى کنندو چون مردم را زیانى رسد پروردگار خود را در حالى که به درگاه او توبه مى

پروردگارشان  اى از ایشان بههو آنگاه که از جانب خود رحمتى به آنان چشانید بناگاه دست

 ایم کفران ورزند برخوردار شوید زودا کهبگذار تا به آنچه بدانها عطا کرده 33آورند شرك مى

 شریک.. ایم که آن درباره آنچه با یا حجتى بر آنان نازل کرده 34خواهید دانست 

 35گوید اند سخن مىگردانیدهمى

گذشته آنان  گردند و چون به آنچه دستاورداد مىو چون مردم را رحمتى بچشانیم بدان ش

 36شوند اى به ایشان برسد بناگاه نومید مىاست صدمه

گرداند قطعا مى اند که خداست که روزى را براى هر کس که بخواهد فراخ یا تنگآیا ندانسته

 37آورند عبرتهاست در این براى مردمى که ایمان مى

خواهان خشنودى  مانده را بده این براى کسانى کهراهپس حق خویشاوند و تنگدست و در 

دهید تا در اموال مردم سود و و آنچه ربا مى 38 خدایند بهتر است و اینان همان رستگارانند 

آنچه را از زکات در حالى که خشنودى خدا را  گیرد وفزونى نمى افزایش بردارد نزد خدا

 39انند یافتگ آنان همان فزونى خواستارید دادید پس

و  میراندخدا همان کسى است که شما را آفرید سپس به شما روزى بخشید آنگاه شما را مى

گرداند آیا در میان شریکان شما کسى هست که کارى از این کند منزه پس از آن زنده مى

 41گردانند است او و برتر است از آنچه شریک مى

بعضى  خشکى و دریا نمودار شده است تابه سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در 

 41اند به آنان بچشاند باشد که بازگردند از آنچه را که کرده

 -د بیشترشان مشرك بودن -بگو در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانى که پیشتر بوده 

 42چگونه بوده است 

 برگشت رسد که پس به سوى این دین پایدار روى بیاور پیش از آنکه روزى از جانب خدا فرا

 43شوند ناپذیر باشد و در آن روز دسته دسته مى

سود خودشان آماده  هر که کفر ورزد کفرش به زیان اوست و کسانى که کار شایسته کنند به

 اند به فضل خویش پاداشتا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده 44کنند مى

آور را هاى او این است که بادهاى بشارتو از نشانه 45دارد دهد که او کافران را دوست نمى



 

                                                    271 

به شما بچشاند و تا کشتى به فرمانش روان گردد و تا از  فرستد تا بخشى از رحمتش رامى

 46که سپاسگزارى کنید  فضل او بجویید و امید

 و در حقیقت پیش از تو فرستادگانى به سوى قومشان گسیل داشتیم پس دالیل آشکار

ما  کردن مؤمنان بروردند و از کسانى که مرتکب جرم شدند انتقام گرفتیم و یارىبرایشان آ

 47فرض است 

گونه  انگیزد و آن را در آسمان هرفرستد و ابرى برمىخدا همان کسى است که بادها را مى

آید و مى بینى باران از البالى آن بیرونگرداند پس مىگستراند و انبوهش مىبخواهد مى

 48کنند مى را به هر کس از بندگانش که بخواهد رسانید بناگاه آنان شادمانىچون آن 

 49پیش از آن سخت نومید بودند پیش از آنکه بر ایشان فرو ریزد  و قطعا

 گرداند در حقیقتخدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده مى پس به آثار رحمت

 51اوست که بر هر چیزى تواناست کننده مردگان است و  هم اوست که قطعا زنده

 51کنند مى شده ببینند قطعا پس از آن کفران بفرستیم و زرد و اگر بادى

ادبار پشت  گردانى و این دعوت را به کران آنگاه که بهو در حقیقت تو مردگان را شنوا نمى

 52توانى بشنوانى گردانند نمىمى

آیات ما  شنوانى که بهتو تنها کسانى را مى آورىشان به راه نمىو تو کوران را از گمراهى

 53آورند و خود تسلیمند ایمان مى

بعد از  خداست آن کس که شما را ابتدا ناتوان آفرید آنگاه پس از ناتوانى قوت بخشید سپس

 54 آفریند و هموست داناى تواناقوت ناتوانى و پیرى داد هر چه بخواهد مى

اند نکرده کنند که جز ساعتى درنگمان سوگند یاد مىو روزى که رستاخیز بر پا شود مجر

 55شدند این گونه به دروغ کشانیده مى

کتاب خدا تا روز رستاخیز  گویند قطعا شما دراند مىو کسانى که دانش و ایمان یافته

 56دانستید نمى اید و این روز رستاخیز است ولى شما خودتانمانده

حق از  بخشد و بازگشت به سوىاند سود نمىم کردهو در چنین روزى پوزش آنان که ست

 57شود آنان خواسته نمى

اى آیه و به راستى در این قرآن براى مردم از هر گونه مثلى آوردیم و چون براى ایشان

 58 شما جز بر باطل نیستید اند حتما خواهند گفتبیاورى آنان که کفر ورزیده

پس صبر کن که وعده خدا حق  59نهد دانند مهر مىاین گونه خدا بر دلهاى کسانى که نمى

 61واندارند  است و زنهار تا کسانى که یقین ندارند تو را به سبکسرى
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 لقمان -31

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1الف الم میم 

 2آموز این است آیات کتاب حکمت

 3براى نیکوکاران رهنمود و رحمتى است 

 4یقین دارند  دهند و ایشانند که به آخرتزکات مى دارند وکسانى که نماز برپا مى

 5  آنانند که از جانب پروردگارشان از هدایت برخوردارند و ایشانند که رستگارانند

از راه خدا گمراه کنند  اند که سخن بیهوده را خریدارند تا بى دانشىو برخى از مردم کسانى

 6اهد بود خو و به ریشخند گیرند براى آنان عذابى خوارکننده

نشنیده  گرداند چنانکه گویى آن راو چون آیات ما بر او خوانده شود با نخوت روى برمى

 7گویى در گوشهایش سنگینى است پس او را از عذابى پر درد خبر ده 

 خواهند اند باغهاى پر نعمتدر حقیقت کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

ناپذیر  شکست انند وعده خداست که حق است و هموستمکه در آن جاودان مى 8داشت 

 9 کارسنجیده

بیفکند تا  هیچ ستونى که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوههاى استوار آسمانها را بى

گردانید و از آسمان آبى فرو فرستادیم  اى پراکندهشما را بجنباند و در آن از هر گونه جنبنده

 11 ویانیدیمو از هر نوع نیکو در آن ر

اند بلکه ستمگران در این خلق خداست به من نشان دهید کسانى که غیر از اویند چه آفریده

 11گمراهى آشکارند 

براى  و به راستى لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد تنها

 12ه است نیاز ستودخدا بى گزارد و هر کس کفران کند در حقیقتخود سپاس مى

گفت اى پسرك من  دادو هنگامى را که لقمان به پسر خویش در حالى که وى او را اندرز مى

 13به خدا شرك میاور که به راستى شرك ستمى بزرگ است 

سستى  و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به او باردار شد سستى بر روى

پدر و مادرت باش که بازگشت به  ه شکرگزار من وو از شیر باز گرفتنش در دو سال است ک

 14سوى من است 

از آنان  و اگر تو را وادارند تا در باره چیزى که تو را بدان دانشى نیست به من شرك ورزى

کنان به که توبه فرمان مبر و در دنیا به خوبى با آنان معاشرت کن و راه کسى را پیروى کن
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دادید شما را با ا به سوى من است و از آنچه انجام مىشم گردد و بازگشتسوى من بازمى

 15خبر خواهم کرد 

زمین باشد خدا  سنگى یا در آسمانها یا در اى پسرك من اگر هموزن دانه خردلى و در تخته

 16آورد که خدا بس دقیق و آگاه است آن را مى

بر آسیبى که  سند باز دار واى پسرك من نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپ

و از مردم رخ برمتاب و در زمین  17است  شکیبا باش این از عزم امور بر تو وارد آمده است

رو رفتن خود میانهو در راه 18دارد را دوست نمى خرامان راه مرو که خدا خودپسند الفزن

 19خران است  ساز که بدترین آوازها بانگ باش و صدایت را آهسته

شما ساخته  اید که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است مسخرندانسته آیا

  باره خدا بىرست و برخى از مردم دو نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده ا

 21 خیزنددانش و رهنمود و کتابى روشن به مجادله برمى

آنچه که  گویند بلکهکرده پیروى کنید مىو چون به آنان گفته شود آنچه را که خدا نازل 

سوى عذاب سوزان  کنیم آیا هر چند شیطان آنان را بهایم پیروى مىپدرانمان را بر آن یافته

 21فرا خواند 

 و هر کس خود را در حالى که نیکوکار باشد تسلیم خدا کند قطعا در ریسمان استوارترى

 22چنگ درزده و فرجام کارها به سوى خداست 

آنچه  هر کس کفر ورزد نباید کفر او تو را غمگین گرداند بازگشتشان به سوى ماست و بهو 

 23 خدا به راز دلها داناست اند آگاهشان خواهیم کرد در حقیقتکرده

 24کنیم مى سازیم سپس ایشان را در عذابى پر فشار درماندهآنان را اندکى برخوردار مى

بگو  خدا ها و زمین را آفریده است مسلما خواهند گفتو اگر از آنها بپرسى چه کسى آسمان

 25دانند ستایش از آن خداست ولى بیشترشان نمى

 26است  نیاز ستودهخدا همان بى آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست در حقیقت

سخنان  و اگر آن چه درخت در زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریاى دیگر به یارى آید

 27ناپذیر حکیم است ا پایان نپذیرد قطعا خداست که شکستخد

 28بیناست  آفرینش و برانگیختن شما جز مانند یک تن نیست که خدا شنواى

آفتاب و ماه را  آورد وآورد و روز را در شب درمىاى که خدا شب را در روز درمىآیا ندیده

 29کنید آگاه است نچه مىآ تسخیر کرده است هر یک تا وقت معلومى روانند و خدا به
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باطل است و  خواننداین دلیل آن است که خدا خود حق است و غیر از او هر چه را که مى

 31مرتبه بزرگ است  خدا همان بلند

خود را به  هاىگردند تا برخى از نشانهخدا در دریا روان مى اى که کشتیها به نعمتآیا ندیده

 31هاست نشانه شکیباى سپاسگزارى شما بنمایاند قطعا در این براى هر

 خالص گردانند و آسا آنان را فرا گیرد خدا را بخوانند و اعتقاد را براى اوو چون موجى کوه

هاى ما را جز هر نشانه رو هستند وچون نجاتشان داد و به خشکى رساند برخى از آنان میانه

 32کند خائن ناسپاسگزارى انکار نمى

آید نمى ان پروا بدارید و بترسید از روزى که هیچ پدرى به کار فرزندشاى مردم از پروردگارت

این زندگى دنیا  و هیچ فرزندى به کار پدرش نخواهد آمد آرى وعده خدا حق است زنهار تا

 33شما را نفریبد و زنهار تا شیطان شما را مغرور نسازد 

که در  رستد و آنچه رافخداست که علم قیامت نزد اوست و باران را فرو مى در حقیقت

کدامین  داند درآورد و کسى نمىداند فردا چه به دست مىداند و کسى نمىرحمهاست مى

 34ناى آگاه است خداست دا میرد در حقیقتسرزمین مى
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 دهجالس -32

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1الف الم میم 

 2طرف پروردگار جهانهاست  نازل شدن این کتاب که هیچ شک در آن نیست از

توست تا مردمى را که  گویند آن را بربافته است بلکه آن حق و از جانب پروردگارآیا مى

 3که راه یابند  اى براى آنان نیامده است هشدار دهى امیددهنده پیش از تو بیم

 خدا کسى است که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش هنگام آفرید

باز هم پند  آنگاه بر عرش استیال یافت براى شما غیر از او سرپرست و شفاعتگرى نیست آیا

 4گیرید نمى

کند آنگاه در روزى که مقدارش آن چنان که شما کار را از آسمان تا زمین اداره مى

  5رود باال مى شمارید هزار سال است به سوى اوبرمى

  6مهربان است اوست داناى نهان و آشکار که شکوهمند 

  کرد همان کسى که هر چیزى را که آفریده است نیکو آفریده و آفرینش انسان را از گل آغاز

اندام کرد و از روح  آنگاه او را درست 8سپس نسل او را از چکیده آبى پست مقرر فرمود  7

 9ید گزاردلها قرار داد چه اندك سپاس مى خویش در او دمید و براى شما گوش و دیدگان و

بلکه آنها به لقاى  و گفتند آیا وقتى در زمین گم شدیم آیا ما در خلقت جدیدى خواهیم بود

 11پروردگارشان کافرند 

پروردگارتان  ستاند آنگاه به سوىبگو فرشته مرگى که بر شما گمارده شده جانتان را مى

 11شوید بازگردانیده مى

: دیدىمى اندرهاشان را به زیر افکندهو کاش هنگامى را که مجرمان پیش پروردگارشان س

 12چرا که ما یقین داریم  پروردگارا دیدیم و شنیدیم ما را بازگردان تا کار شایسته کنیم

محقق گردیده که  دادیم لیکن سخن منخواستیم حتما به هر کسى هدایتش را مىو اگر مى

 13هر آینه جهنم را از همه جنیان و آدمیان خواهم آکند 

فراموشتان کردیم و به آنچه انجام  بچشید ماآنکه دیدار این روزتان را از یاد بردید پس به 

 14دادید عذاب جاودان را بچشید مى

کنان به روى سجده گروند که چون آن را به ایشان یادآورى کنندتنها کسانى به آیات ما مى

 15فروشند نمى گویند و آنان بزرگىافتند و به ستایش پروردگارشان تسبیح مىدرمى
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خوانند و از مى گردد پروردگارشان را از روى بیم و طمعپهلوهایشان از خوابگاهها جدا مى

 16کنند ایم انفاق مىآنچه روزیشان داده

دادند براى مى بخش دیدگان است به آنچه انجام داند چه چیز از آنچه روشنىهیچ کس نمى

 17ام آنان پنهان کرده

 18یکسان نیستند  است چون کسى است که نافرمان استآیا کسى که مؤمن 

دادند در باغهایى که مى اند به آنچه انجاماما کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 19گردند شوند پذیرایى مىدر آن جایگزین مى

یرون ب اند پس جایگاهشان آتش است هر بار که بخواهند از آنو اما کسانى که نافرمانى کرده

دروغش  شود عذاب آن آتشى را کهشوند و به آنان گفته مىبیایند در آن بازگردانیده مى

چشانیم و قطعا غیر از آن عذاب بزرگتر از عذاب این دنیا به آنان مى 21پنداشتید بچشید مى

 21آنها بازگردند  امید که

روى  نگاه از آنو کیست بیدادگرتر از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شود آ

 22ایم کشنده بگرداند قطعا ما از مجرمان انتقام

و به راستى به موسى کتاب دادیم پس در لقاى او تردید مکن و آن را براى فرزندان اسرائیل 

 23هدایت قرار دادیم 

دادیم که  و چون شکیبایى کردند و به آیات ما یقین داشتند برخى از آنان را پیشوایانى قرار

 24کردند ان ما هدایت مىبه فرم

کردند مى در حقیقت پروردگار تو خود روز قیامت در آنچه با یکدیگر درباره آن اختالف

 25میانشان داورى خواهد کرد 

آیا براى آنان روشن نگردیده که چه بسیار نسلها را پیش از آنها نابود گردانیدیم در 

 26 شنوندنمىروند قطعا در این عبرتهاست مگر سراهایشان راه مى

اى را کشته رانیم و به وسیله آناند که ما باران را به سوى زمین بایر مىآیا ننگریسته

 27 بینندخورند مگر نمىآوریم که دامهایشان و خودشان از آن مىبرمى

 28گویید این پیروزى چه وقت است پرسند اگر راست مىو مى

 29 یابندبخشد و آنان مهلت نمىد سود نمىانبگو روز پیروزى ایمان کسانى که کافر شده

 31پس از ایشان روى برتاب و منتظر باش که آنها نیز در انتظارند 
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 االحزاب -33

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1تداناى حکیم اس وکافران ومنافقان را فرمان مبر که خدا همواره اى پیامبر از خدا پروا بدار

 شود پیروى کن که خدا همواره بهگارت به سوى تو وحى مىو آنچه را که از جانب پرورد

 2کنید آگاه است آنچه مى

 3ست اعتماد کن همین بس که خدا نگهبانو بر خدا 

 خداوند براى هیچ مردى در درونش دو دل ننهاده است و آن همسرانتان را که مورد ظهار

نداده است این  ان شما قراردهید مادران شما نگردانیده و پسرخواندگانتان را پسرقرار مى

  4کند راه راست هدایت مى گوید و او بهگفتار شما به زبان شماست و خدا حقیقت را مى

شناسید پدرانشان را نمى تر است و اگرپدرانشان بخوانید که این نزد خدا عادالنهآنان را به 

ید بر شما گناهى اشده پس برادران دینى و موالى شمایند و در آنچه اشتباها مرتکب آن

 5که همواره آمرزنده مهربان است  نیست ولى در آنچه دلهایتان عمد داشته است و خداست

و خویشاوندان کتاب  پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران ایشانند

ود مهاجران مگر آنکه بخواهید به دوستان خ خدا بعضى به بعضى اولویت دارند بر مؤمنان و

 6این در کتاب نگاشته شده است  احسانى کنید و

موسى و عیسى پسر  و هنگامى را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و

 7مریم و از آنان پیمانى استوار گرفتیم 

 8 تا راستان را از صدقشان باز پرسد و براى کافران عذابى دردناك آماده کرده است

به سوى  خدا را بر خود به یاد آرید آنگاه که لشکرهایى اید نعمتایمان آورده اى کسانى که

فرستادیم و خدا به  دیدیدشما آمدند پس بر سر آنان تندبادى و لشکرهایى که آنها را نمى

 9کنید همواره بیناست آنچه مى

نها به و جا هنگامى که از باالى شما و از زیر شما آمدند و آنگاه که چشمها خیره شد

 11بردید گلوگاهها رسید و به خدا گمانهایى مى

 11آنجا مؤمنان در آزمایش قرار گرفتند و سخت تکان خوردند 

اش فرستاده گفتند خدا وو هنگامى که منافقان و کسانى که در دلهایشان بیمارى است مى

 12اى ندادند جز فریب به ما وعده
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 ه دیگر شما را جاى درنگ نیست برگردید وو چون گروهى از آنان گفتند اى مردم مدین

حفاظ حفاظ است و بىهاى ما بىگفتند خانهخواستند و مىگروهى از آنان از پیامبر اجازه مى

 13خواستند نبود جز گریز چیزى نمى

خواندند قطعا آن را مى شدند و آنگاه آنان را به ارتدادو اگر از اطراف مورد هجوم واقع مى

با آنکه قبال با خدا سخت پیمان بسته 14 کردندجز اندکى در این درنگ نمى پذیرفتند ومى

 15همواره بازخواست دارد  بودند که پشت نکنند و پیمان خدا

آن  بخشد و دربگو اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید هرگز این گریز براى شما سود نمى

 16صورت جز اندکى برخوردار نخواهید شد 

بیاورد یا  اند در برابر خدا از شما حمایت کند اگر او بخواهد براى شما بدتوبگو چه کسى مى

 17 بخواهد شما را رحمت کند و غیر از خدا براى خود یار و یاورى نخواهند یافت

نزد ما بیایید و جز اندکى  خداوند کارشکنان شما و آن کسانى را که به برادرانشان مى گفتند

 18د شناسآورند مىروى به جنگ نمى

فرو  بینى که مانند کسى که مرگ او رابر شما بخیالنند و چون خطر فرا رسد آنان را مى

شما را  نگرند و چون ترس برطرف شودچرخد به سوى تو مىگرفته چشمانشان در حدقه مى

اعمالشان را تباه  اند و خدازنند بر مال حریصند آنان ایمان نیاوردهبا زبانهایى تند نیش مى

 19ده و این همواره بر خدا آسان است گردانی

کنند بازآیند آرزو مى هاى دشمناند و اگر دستههاى دشمن نرفتهپندارند که دستهاینان مى

شدند و اگر در میان شما بودند جویا مى نشین بودند و از اخبار شماکاش میان اعراب بادیه

 21کردند جز اندکى جنگ نمى

بازپسین  سرمشقى نیکوست براى آن کس که به خدا و روزرسول خدا قطعا براى شما در 

 21کند امید دارد و خدا را فراوان یاد مى

ما  اش بههاى دشمن را دیدند گفتند این همان است که خدا و فرستادهو چون مؤمنان دسته

 22نیفزود  اش راست گفتند و جز بر ایمان و فرمانبردارى آنانوعده دادند و خدا و فرستاده

از آنان به  اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند برخىمیان مؤمنان مردانى از

 23شهادت رسیدند و برخى از آنها در انتظارند و تبدیل نکردند 

عذاب کند یا بر  شان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهدتا خدا راستگویان را به راستى

 24رزنده مهربان است ایشان ببخشاید که خدا همواره آم
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آنکه به مالى رسیده باشند به غیظ برگرداند و خدا اند بىو خداوند آنان را که کفر ورزیده

 25ناپذیر است  شکست جنگ را از مؤمنان برداشت و خدا همواره نیرومند

آورد و در  همپشتى کرده بودند از دژهایشان به زیر.. و کسانى از اهل کتاب را که با 

 26 کردیدکشتید و گروهى را اسیر مىن هراس افکند گروهى را مىدلهایشا

میراث داد و  ها و اموالشان و سرزمینى را که در آن پا ننهاده بودید به شماو زمینشان و خانه

 27خدا بر هر چیزى تواناست 

و  را بدهم اى پیامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زندگى دنیا و زینت آنید بیایید تا مهرتان

 28خرم شما را رها کنم 

شما  و اگر خواستار خدا و فرستاده وى و سراى آخرتید پس به راستى خدا براى نیکوکاران

 29 پاداش بزرگى آماده گردانیده است

 اى همسران پیامبر هر کس از شما مبادرت به کار زشت آشکارى کند عذابش دو چندان

اش را فرمان هر کس از شما خدا و فرستاده و 31خواهد بود و این بر خدا همواره آسان است 

دهیم و برایش روزى نیکو فراهم خواهیم چندان مى برد و کار شایسته کند پاداشش را دو

به  اى همسران پیامبر شما مانند هیچ یک از زنان نیستید اگر سر پروا دارید پس 31ساخت 

 32 رى شایسته گوییدناز سخن مگویید تا آنکه در دلش بیمارى است طمع ورزد و گفتا

مکنید و  هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهاى خود را آشکارو در خانه

خواهد آلودگى مى اش را فرمان برید خدا فقطنماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده

 33 را از شما خاندان بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند

یاد کنید در  شودهاى شما خوانده مىه از آیات خدا و حکمت در خانهو آنچه را ک

 34خدا همواره دقیق و آگاه است حقیقت

و زنان  پیشه و مردان مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت

نده و مردان و دهصدقه راستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان

کنند خدا را فراوان یاد مى دار و مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانى که خدازنان روزه

 35 براى آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است

آنان  اش به کارى فرمان دهند براىو هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده

گمراهى  اش را نافرمانى کند قطعا دچارهر کس خدا و فرستاده در کارشان اختیارى باشد و

 36آشکارى گردیده است 
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داده بودى  و آنگاه که به کسى که خدا بر او نعمت ارزانى داشته بود و تو به او نعمت

آشکارکننده آن  گفتى همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار و آنچه را که خدامى

سزاوارتر بود که از او  ترسیدى با آنکه خداکردى و از مردم مىهان مىبود در دل خود ن

ر مورد ازدواج دبترسى پس چون زید از آن کام برگرفت وى را به نکاح تو درآوردیم تا 

پسرخواندگانشان چون آنان را طالق گفتند گناهى نباشد و فرمان خدا صورت  مؤمنان با زنان

 37 اجرا پذیرد

دیرباز در  خداست که از ه خدا براى او فرض گردانیده گناهى نیست سنتبر پیامبر در آنچ

 38میان گذشتگان بوده و فرمان خدا همواره به اندازه مقرر است 

خدا بیم  ترسند و از هیچ کس جزکنند و از او مىهمان کسانى که پیامهاى خدا را ابالغ مى

 39کند ندارند و خدا براى حسابرسى کفایت مى

 ر هیچ یک از مردان شما نیست ولى فرستاده خدا و خاتم پیامبران است و خدامحمد پد

 41همواره بر هر چیزى داناست 

 41اید خدا را یاد کنید یادى بسیار اى کسانى که ایمان آورده

 42و صبح و شام او را به پاکى بستایید 

 یکیها به سوىفرستد تا شما را از تاراوست کسى که با فرشتگان خود بر شما درود مى

 43روشنایى برآورد و به مؤمنان همواره مهربان است 

 درودشان روزى که دیدارش کنند سالم خواهد بود و براى آنان پاداشى نیکو آماده کرده

 44است 

 45اى پیامبر ما تو را گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم 

 46کننده به سوى خدا به فرمان او و چراغى تابناك و دعوت

 47 و مؤمنان را مژده ده که براى آنان از جانب خدا بخشایشى فراوان خواهد بود

کارسازى خدا  و کافران و منافقان را فرمان مبر و از آزارشان بگذر و بر خدا اعتماد کن و

 48کند کفایت مى

که با از آن اید اگر زنان مؤمن را به نکاح خود درآوردید آنگاه پیشاى کسانى که ایمان آورده

بشمارید نیست  اى که آن راآنان همخوابگى کنید طالقشان دادید دیگر بر عهده آنها عده

 49هرشان را بدهید و خوش و خرم آنها را رها کنید پس م

را که خدا از ..  اى حالل کردیم واى پیامبر ما براى تو آن همسرانى را که مهرشان را داده

هایت و دختران دایى عمه و دختران عمویت و دخترانغنیمت جنگى در اختیار تو قرار داده 
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 که خود را به پیامبر ببخشد اند و زن مؤمنىهایت که با تو مهاجرت کردهتو و دختران خاله

دانیم یژه توست نه دیگر مؤمنان ما نیک مىو در صورتى که پیامبر بخواهد او را به زنى گیرد

 ایم تا براى تو مشکلى پیش نیاید و خداقرر کردهزنان و کنیزانشان چه بر آنان م که در مورد

خواهى به تاخیر انداز و نوبت هر کدام از آن زنها را که مى 51همواره آمرزنده مهربان است 

خواهى پیش خود جاى ده و بر تو باکى نیست که هر کدام را که ترك مى هر کدام را که

شان روشن گردد و دلتنگ نشوند و اى طلب کنى این نزدیکتر است براى اینکه چشمانکرده

داند و خدا مى اى خشنود گردند و آنچه در دلهاى شماستبه آنچه به آنان داده شانهمگى

 51همواره داناى بردبار است  خدا

نیست هر چند  از این پس دیگر زنان و نیز اینکه به جاى آنان زنان دیگرى بر تو حالل

هر چیزى مراقب  به استثناى کنیزان و خدا همواره برزیبایى آنها براى تو مورد پسند افتد 

 52است 

اید داخل اتاقهاى پیامبر مشوید مگر آنکه براى طعامى به شما اى کسانى که ایمان آورده

هنگامى که دعوت شدید داخل  شدن آن باشید ولى آنکه در انتظار پختهاجازه داده شود بى

گردید این شما پیامبر را  آنکه سرگرم سخنىگردید و وقتى غذا خوردید پراکنده شوید بى

کند و چون از زنان چیزى خدا از حق شرم نمى دارد و حال آنکهرنجاند و از شما شرم مىمى

تر است و آنان بخواهید این براى دلهاى شما و دلهاى آنان پاکیزه خواستید از پشت پرده از

 را پس از او به نکاح خود درآورید چرا خدا را برنجانید و مطلقا زنانش شما حق ندارید رسول

 53که این نزد خدا همواره بزرگ است 

 54اگر چیزى را فاش کنید یا آن را پنهان دارید قطعا خدا به هر چیزى داناست 

زنان و  بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و

 55خدا همواره بر هر چیزى گواه است  دا پروا بدارید کهبردگانشان گناهى نیست و باید از خ

درود فرستید  اید بر اوفرستند اى کسانى که ایمان آوردهخدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مى

 56و به فرمانش بخوبى گردن نهید 

 لعنت کرده رسانند خدا آنان را در دنیا و آخرتگمان کسانى که خدا و پیامبر او را آزار مىبى

 57آور آماده ساخته است و برایشان عذابى خفت

رسانند قطعا تهمت و مى آنکه مرتکب شده باشند آزارو کسانى که مردان و زنان مؤمن را بى

 58اند گناهى آشکار به گردن گرفته
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گیرند  اى پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوششهاى خود را بر خود فروتر

و خدا آمرزنده مهربان  شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند نزدیکتر است این براى آنکه

 59است 

افکنان در مدینه باز نایستند تو اگر منافقان و کسانى که در دلهایشان مرضى هست و شایعه

 61تو نپایند  کنیم تا جز اندك در همسایگىرا سخت بر آنان مسلط مى

در باره 61 یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شدخدا دور گردیده و هر کجا  از رحمت

 62هرگز تغییرى نخواهى یافت  خدا خدا است و در سنت اند سنتکسانى که پیشتر بوده

شاید  پرسند بگو علم آن فقط نزد خداست و چه مى دانىمردم از تو در باره رستاخیز مى

 63رستاخیز نزدیک باشد 

 64ى آنها آتش فروزانى آماده کرده است خدا کافران را لعنت کرده و برا

 65یابند و نه یاورى مانند نه یارى مىجاودانه در آن مى

 گویند اى کاش ما خدا را فرمانکنند مىهایشان را در آتش زیرورو مىروزى که چهره

گویند پروردگارا ما رؤسا و بزرگتران خویش و مى 66کردیم بردیم و پیامبر را اطاعت مىمى

پروردگارا آنان را دو چندان عذاب ده و  67در کردند  طاعت کردیم و ما را از راه بهرا ا

 68لعنتشان کن لعنتى بزرگ 

دادند و خدا او را از آنچه  اید مانند کسانى مباشید که موسى را آزاراى کسانى که ایمان آورده

 69گفتند مبرا ساخت و نزد خدا آبرومند بود 

تا اعمال شما را به  71اید از خدا پروا دارید و سخنى استوار گویید اى کسانى که ایمان آورده

پیامبرش را فرمان برد قطعا به  صالح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید و هر کس خدا و

 71رستگارى بزرگى نایل آمده است 

و از آن  برداشتن آن سر باز زدند ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم پس از

 72ستمگرى نادان بود  هراسناك شدند و انسان آن را برداشت راستى او

توبه مردان و زنان با ایمان  تا خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب کند و

 73اره آمرزنده مهربان است را بپذیرد و خدا همو
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 سبا -34

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

سپاس  که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و در آخرت سپاس خدایى را

 1کار آگاه  سنجیده از آن اوست و هم اوست

آنچه در آن  شود وآید و آنچه از آسمان فرو مىرود و آنچه از آن بر مىآنچه در زمین فرو مى

 2داند و اوست مهربان آمرزنده رود مىباال مى

پروردگارم  د گفتند رستاخیز براى ما نخواهد آمد بگو چرا سوگند بهو کسانى که کافر شدن

آسمانها و نه در زمین از  اى نه درکه حتما براى شما خواهد آمد داناى نهان که هموزن ذره

مگر اینکه در کتابى روشن  وى پوشیده نیست و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن است

 اند به پاداش رساند آنانند کهه و کارهاى شایسته کردهتا کسانى را که ایمان آورد 3است 

 4آمرزش و روزى خوش برایشان خواهد بود 

عذابى از بالیى  ورزند که ما را درمانده کنند برایشانو کسانى که در آیات ما کوشش مى

 5دردناك باشد 

تو نازل  سوىدانند که آنچه از جانب پروردگارت به اند مىو کسانى که از دانش بهره یافته

 6کند شده حق است و به راه آن عزیز ستوده راهبرى مى

دهد که مى و کسانى که کفر ورزیدند گفتند آیا مردى را به شما نشان دهیم که شما را خبر

آیا بر خدا دروغى بسته یا  7چون کامال متالشى شدید قطعا در آفرینشى جدید خواهید بود 

 8ایمان ندارند در عذاب و گمراهى دور و درازند  خرتجنونى در اوست بلکه آنان که به آ

بخواهیم  اند اگرسرشان است ننگریسته آیا به آنچه از آسمان و زمین در دسترسشان و پشت

قطعا در این  افکنیمسنگهایى از آسمان بر سرشان مى بریم یا پارهآنان را در زمین فرو مى

 9کارى عبرت است براى هر بنده توبه

صدا شوید و اى  استى داوود را از جانب خویش مزیتى عطا کردیم اى کوهها با او همو به ر

ها را درست هاى فراخ بساز و حلقهزره11 پرندگان و آهن را براى او نرم گردانیدیم

 11دهید بینایم زیرا من به آنچه انجام مى گیرى کن و کار شایسته کنیداندازه

ماه بود و معدن مس  بامداد یک ماه و آمدنش شبانگاه یک و باد را براى سلیمان که رفتن آن

کردند و هر پروردگارشان پیش او کار مى را براى او ذوب گردانیدیم و برخى از جن به فرمان

  12چشانیدیم سوزان به او مى تافت از عذابکس از آنها از دستور ما سر برمى
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ها و مانند حوضچه و ظروف بزرگ هاها و مجسمهخواست از نمازخانهبراى او هر چه مى

از بندگان من  ساختند اى خاندان داوود شکرگزار باشید ودیگهاى چسبیده به زمین مى

 13اندکى سپاسگزارند 

خورد از مرگ اى خاکى که عصاى او را مىپس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم جز جنبنده

دانستند در گردید که اگر غیب مىبراى جنیان روشن  او آگاه نگردانید پس چون فرو افتاد

 14 ماندندآور نمىآن عذاب خفت

ز روزى اچپ  قطعا براى سبا در محل سکونتشان نشانه بود دو باغستان از راست و

 15خدایى آمرزنده  خوش و پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید شهرى است

دو باغ که  اغستان آنها را بهپس روى گردانیدند و بر آن سیل عرم را روانه کردیم و دو ب

 16گز و نوعى از کنار تنک داشت تبدیل کردیم هاى تلخ و شورهمیوه

 17رسانیم را به مجازات مى این را به آنکه کفران کردند به آنان جزا دادیم و آیا جز ناسپاس

ار داده قر و میان آنان و میان آبادانیهایى که در آنها برکت نهاده بودیم شهرهاى متصل به هم

 بودیم و در میان آنها مسافت را به اندازه مقرر داشته بودیم در اینها شبان و روزان آسوده

 18خاطر بگردید 

پس آنها را  تا گفتند پروردگارا میان سفرهایمان فاصله انداز و بر خویشتن ستم کردند

سپاسگزارى این براى هر شکیباى  حکایتها گردانیدیم و سخت تارومارشان کردیم قطعا در

یافت و جز گروهى از  و قطعا شیطان گمان خود را در مورد آنها راست 19عبرتهاست 

 21از او پیروى کردند  مؤمنان 

که در باره آن در  ا بر آنان تسلطى نبود جز آنکه کسى را که به آخرت ایمان دارد از کسىرو

 21 تردید است باز شناسیم و پروردگار تو بر هر چیزى نگاهبان است

آسمانها و نه در زمین  اى نه دراید بخوانید هموزن ذرهبگو کسانى را که جز خدا پنداشته

 22هیچ پشتیبانى نیست  مالک نیستند و در آن دو شرکتى ندارند و براى وى از میان آنان

 بخشد مگر براى آن کس که به وى اجازه دهد تا چونو شفاعتگرى در پیشگاه او سود نمى

گویند پروردگارتان چه فرمود مى گویند حقیقت و یشان برطرف شود مىهراس از دلها

 23مرتبه و بزرگ  بلند هموست

شما بر  یا ما یا دهد بگو خدا و در حقیقتبگو کیست که شما را از آسمانها و زمین روزى مى

ایم بازخواست نخواهید شد و از بگو از آنچه ما مرتکب شده 24یا گمراهى آشکاریم  هدایت

 25دهید بازخواست نخواهیم شد انجام مى آنچه شما
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اوست  بگو پروردگارمان ما و شما را جمع خواهد کرد سپس میان ما به حق داورى مى کند و

 26داور دانا 

 نیست بلکه اوست اید به من نشان دهید چنینبگو کسانى را که شریک به او ملحق گردانیده

رتگر و هشداردهنده براى تمام مردم نفرستادیم و ما تو را جز بشا 27خداى عزیز حکیم 

  28دانند بیشتر مردم نمى لیکن

بگو میعاد شما روزى است که  29گویید این وعده چه وقت است گویند اگر راست مىو مى

 31 نه ساعتى از آن پس توانید رفت و نه پیشى توانید جست

است هرگز ایمان  که پیش از آن و کسانى که کافر شدند گفتند نه به این قرآن و نه به آن

اند شده ازداشتبپروردگارشان  نخواهیم آورد و اى کاش بیدادگران را هنگامى که در پیشگاه

کنند کسانى که زیردست بودند به کسانى که دیدى برخى از آنان با برخى گفتگو مىمى

 31اگر شما نبودید قطعا ما مؤمن بودیم  گویندبرترى داشتند مى

بودیم که شما را از  گویند مگر مادست بودند مى ه برترى داشتند به کسانى که زیرکسانى ک

 32گناهکار بودید  هدایت پس از آنکه به سوى شما آمد بازداشتیم بلکه خودتان

نیرنگ شب و روز  گویند بلکهو کسانى که زیردست بودند به کسانى که برترى داشتند مى

براى او همتایانى قرار دهیم و هنگامى  ه به خدا کافر شویم وکردید کآنگاه که ما را وادار مى

اند غلها و در گردنهاى کسانى که کافر شده که عذاب را ببینند پشیمانى خود را آشکار کنند

 33رسند دادند مىمى نهیم آیا جز به سزاى آنچه انجاممى

به آنچه  ا گفتند مااى نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان آنهدهنده و در هیچ شهرى هشدار

 34اید کافریم شما بدان فرستاده شده

 35و گفتند ما دارایى و فرزندانمان از همه بیشتر است و ما عذاب نخواهیم شد 

لیکن  بگو پروردگار من است که روزى را براى هر کس که بخواهد گشاده یا تنگ مى گرداند

 36دانند بیشتر مردم نمى

که  نیست که شما را به پیشگاه ما نزدیک گرداند مگر کسانىو اموال و فرزندانتان چیزى 

پاداش است  اندایمان آورده و کار شایسته کرده باشند پس براى آنان دو برابر آنچه انجام داده

 37ها آسوده خاطر خواهند بود و آنها در غرفه

 38شوند مىآنانند که در عذاب احضار  کوشند که درمانده کنندو کسانى که در آیات ما مى

 بگو در حقیقت پروردگار من است که روزى را براى هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده

روزى  دهد و او بهترینگرداند و هر چه را انفاق کردید عوضش را او مىیا براى او تنگ مى
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 فرماید آیاکند آنگاه به فرشتگان مىو روزى را که همه آنان را محشور مى 39دهندگان است 

 41پرستیدند اینها بودند که شما را مى

به آنها  پرستیدند بیشترشانگویند منزهى تو سرپرست ما تویى نه آنها بلکه جنیان را مىمى

 41اعتقاد داشتند 

بچشید عذاب  گوییماند مىاکنون براى یکدیگر سود و زیانى ندارید و به کسانى که ستم کرده

شود و چون آیات تابناك ما بر آنان خوانده مى 42شمردید آتشى را که آن را دروغ مى

پرستیدند باز دارد و درانتان مىخواهد شما را از آنچه پمى گویند این جز مردى نیست کهمى

حق چون به سویشان آمد کافر شدند  دروغى بربافته نیست و کسانى که به گویند این جزمى

 43افسونى آشکار نیست  گویند این جزمى

به سویشان  اىایى به آنان نداده بودیم که آن را بخوانند و پیش از تو هشداردهندهو ما کتابه

 44نفرستاده بودیم 

آنچه بدیشان  یک و کسانى که پیش از اینان بودند تکذیب کردند در حالى که اینان به ده

 45کیفر من  اند فرستادگان مرا دروغ شمردند پس چگونه بودداده بودیم نرسیده

سپس  دهم که دو دو و به تنهایى براى خدا به پا خیزیدقط به شما یک اندرز مىبگو من ف

است  بیندیشید که رفیق شما هیچ گونه دیوانگى ندارد او شما را از عذاب سختى که در پیش

 46اى نیست جز هشداردهنده

ى چیز بگو هر مزدى که از شما خواستم آن از خودتان مزد من جز بر خدا نیست و او بر هر

 47گواه است 

 48کند داناى نهانها گمان پروردگارم حقیقت را القا مىبگو بى

 49گردد گیرد و برنمىبگو حق آمد و باطل از سر نمى

یابم چیزى است که  ام و اگر هدایتبگو اگر گمراه شوم فقط به زیان خود گمراه شده

  51شنواى نزدیک  کند که اوستپروردگارم به سویم وحى مى

نمانده است و از جایى نزدیک  اند گریزىزده دیدى هنگامى را که وحشتى کاش مىو ا

  51اند گرفتار آمده

 52یافتن براى آنان میسر است  گویند به او ایمان آوردیم و چگونه از جایى دور دستو مى

 53افکندند و حال آنکه پیش از این منکر او شدند و از جایى دور به نادیده مى

از دیرباز با امثال  گیرد همان گونه کهخواستند حایلى قرار مىآنان و میان آنچه مى و میان

 54در دودلى سختى بودند ایشان چنین رفت زیرا آنها 
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 فاطر -35

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

دوگانه و  سپاس خداى را که پدیدآورنده آسمان و زمین است فرشتگان را که داراى بالهاى

افزاید زیرا مى آورنده قرار داده است در آفرینش هر چه بخواهد اند پیامهارگانهگانه و چسه

 1خدا بر هر چیزى تواناست 

دارد  اى براى آن نیست و آنچه را که بازهر رحمتى را که خدا براى مردم گشاید بازدارنده

 2 کارناپذیر سنجیده اى ندارد و اوست همان شکستپس از گشاینده

آسمان  خدا را بر خود یاد کنید آیا غیر از خدا آفریدگارى است که شما را از متاى مردم نع

 3یابید و زمین روزى دهد خدایى جز او نیست پس چگونه انحراف مى

و اگر تو را تکذیب کنند قطعا پیش از تو فرستادگانى تکذیب شدند و کارها به سوى خدا 

 4شود بازگردانیده مى

زنهار تا  ا حق است زنهار تا این زندگى دنیا شما را فریب ندهد واى مردم همانا وعده خد

 5فریبنده شما را درباره خدا نفریبد 

را  شما او را دشمن گیرید فقط دار و دسته خود شیطان دشمن شماست در حقیقت

 6خواند تا آنها از یاران آتش باشند مى

 انى که ایمان آورده و کارهاىخواهند داشت و کس اند عذابى سختکسانى که کفر ورزیده

 7اند براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ است شایسته کرده

بیند خداست که هر که آیا آن کس که زشتى کردارش براى او آراسته شده و آن را زیبا مى

کند پس مبادا به سبب حسرتها بر مى گذارد و هر که را بخواهد هدایتراه مىرا بخواهد بى

 8کنند داناست آنچه مى د قطعا خدا بهآنان جانت برو

آن را به سوى  انگیزند وکند پس ابرى را برمىو خدا همان کسى است که بادها را روانه مى

بخشیدیم رستاخیز چنین  سرزمینى مرده راندیم و آن زمین را بدان پس از مرگش زندگى

 9است 

 پاکیزه به سوى او باال سخنان خواهد سربلندى یکسره از آن خداستهر کس سربلندى مى

کنند مى بخشد و کسانى که با حیله و مکر کارهاى بدرود و کار شایسته به آن رفعت مىمى

و خدا شما را از خاکى آفرید  11گردد خواهند داشت و نیرنگشان خود تباه مى عذابى سخت

رد و بار گیاى بار نمىو هیچ مادینه اى آنگاه شما را جفت جفت گردانیدسپس از نطفه

شود یابد و از عمرش کاسته نمىدراز نمى اى عمرنهد مگر به علم او و هیچ سالخوردهنمى
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و دو دریا یکسان نیستند این  11مگر آنکه در کتابى است در حقیقت این بر خدا آسان است 

مزه است و از هر یک گوشتى  تلخ زدا نوشیدنش گواراست و آن یک شور یک شیرین تشنگى

آورید و کشتى را در آن بیرون مى پوشیدخورید و زیورى که آن را بر خود مىىتازه م

 12کنید و امید که سپاس بگزارید  بینى تا از فضل او جستجوشکاف مىموج

است هر  آورد و آفتاب و ماه را تسخیر کردهآورد و روز را به شب درمىشب را به روز درمى

اوست و کسانى را  خدا پروردگار شما فرمانروایى از آن یک تا هنگامى معین روانند این است

 13خوانید مالک پوست هسته خرمایى نیستند که بجز او مى

 کنند و روز قیامتنمى شنوند اجابتتانبشنوند و اگر اگر آنها را بخوانید دعاى شما را نمى

 14کند خبردار نمى کنند و چون آگاه تو راشرك شما را انکار مى

 15نیاز ستوده است ما به خدا نیازمندید و خداست که بىاى مردم ش

 16آورد برد و خلقى نو مىو اگر بخواهد شما را مى

 17و این براى خدا دشوار نیست 

دارد و اگر گرانبارى به سوى بارش فرا خواند چیزى اى بار دیگرى را برنمىردارندهو هیچ بارب

تنها کسانى را که از پروردگارشان در نهان  شدشود هر چند خویشاوند بااز آن برداشته نمى

دهى و هر کس پاکیزگى جوید تنها براى خود مى دارند هشدارترسند و نماز برپا مىمى

 18خداست  جوید و فرجام به سوىپاکیزگى مى

 19و نابینا و بینا یکسان نیستند 

 21و نه تیرگیها و روشنایى 

 21و نه سایه و گرماى آفتاب 

کسانى  گرداند و تومردگان یکسان نیستند خداست که هر که را بخواهد شنوا مى و زندگان و

 22توانى شنوا سازى را که در گورهایند نمى

 23اى نیستى تو جز هشداردهنده

اینکه در آن  ما تو را بحق بشارتگر و هشداردهنده گسیل داشتیم و هیچ امتى نبوده مگر

 24اى گذشته است هشداردهنده

پرداختند پیامبرانشان  را تکذیب کنند قطعا کسانى که پیش از آنها بودند به تکذیب و اگر تو

 25 ها و کتاب روشن براى آنان آوردنددالیل آشکار و نوشته

اى که آیا ندیده 26آنگاه کسانى را که کافر شده بودند فرو گرفتم پس چگونه بود کیفر من 

رنگهاى آنها گوناگون است بیرون آوردیم  ایى کههخدا از آسمان آبى فرود آورد و به آن میوه
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و از مردمان  27گلگون به رنگهاى مختلف و سیاه پر رنگ  و از برخى کوهها راهها ى سپید و

و جانوران و دامها که رنگهایشان همان گونه مختلف است از بندگان خدا تنها دانایانند که از 

 28 ترسند آرى خدا ارجمند آمرزنده استاو مى

روزى  دارند و از آنچه بدیشانخوانند و نماز برپا مىحقیقت کسانى که کتاب خدا را مى در

 29پذیرد نمى اند که هرگز زوالکنند امید به تجارتى بستهایم نهان و آشکارا انفاق مىداده

او  بخشى خود در حق آنان بیفزاید که تا پاداششان را تمام بدیشان عطا کند و از فزون

 31شناس است  حقآمرزنده 

آن است قطعا خدا  کننده پیش ازایم خود حق تصدیقو آنچه از کتاب به سوى تو وحى کرده

 31نسبت به بندگانش آگاه بیناست 

برخى از آنان  سپس این کتاب را به آن بندگان خود که برگزیده بودیم به میراث دادیم پس

نیک به فرمان خدا  از آنان در کارهاىرو و برخى بر خود ستمکارند و برخى از ایشان میانه

 32پیشگامند و این خود توفیق بزرگ است 

مروارید زیور یابند و  بهشتهاى همیشگى به آنها درخواهندآمد در آنجا با دستبندهایى از زر و

گویند سپاس خدایى را که اندوه را از ما بزدود و مى 33شان پرنیان خواهد بود در آنجا جامه

 34شناس است حق ردگار ما آمرزندهبه راستى پرو

رسد و در نمى همان که ما را به فضل خویش در سراى ابدى جاى داد در اینجا رنجى به ما

 35دهد اینجا درماندگى به ما دست نمى

شود نمى اند آتش جهنم براى آنان خواهد بود حکم به مرگ بر ایشانو کسانى که کافر شده

 36دهیم چنین کیفر مى یشان کاسته شود هر ناسپاسى راتا بمیرند و نه عذاب آن از ا

کردیم کار مى آورند پروردگارا ما را بیرون بیاور تا غیر از آنچهو آنان در آنجا فریاد برمى

آن عبرت گیرد عبرت  شایسته کنیم مگر شما را عمر دراز ندادیم که هر کس که باید در

 37ستمگران یاورى نیست  شید که براىگرفت و براى شما هشداردهنده نیامد پس بچمى

 38 داناى نهان آسمانها و زمین است و اوست که به راز دلها داناست خدا

 اوست آن کس که شما را در این سرزمین جانشین گردانید پس هر کس کفر ورزد کفرش به

شان کفر افزاید و کافران رازیان اوست و کافران را کفرشان جز دشمنى نزد پروردگارشان نمى

بگو به من خبر دهید از شریکان خودتان که به جاى خدا  39افزاید غیر از زیان نمى

اندیا آنان در آسمانها همکارى که چه چیزى از زمین را آفریده خوانید به من نشان دهیدمى
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فریب به  ایم که دلیلى بر خود از آن دارند بلکه ستمکاران جزایشان کتابى داده اندیا بهداشته

 41دهند یگر وعده نمىیکد

کس آنها را  دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او هیچهمانا خدا آسمانها و زمین را نگاه مى

 41دارد اوست بردبار آمرزنده نگاه نمى

 اى براىخود به خدا سوگند یاد کردند که اگر هرآینه هشداردهنده و با سوگندهاى سخت

اى براى ایشان آمد دهنده هشدار تر شوند و چونیافتهتها راهآنان بیاید قطعا از هر یک از ام

 42جز بر نفرتشان نیفزود 

این کارشان فقط گردنکشى در زمین و نیرنگ زشت بود و نیرنگ زشت جز صاحبش را 

خدا دگرگونى  هرگز براى سنت برند ونگیرد پس آیا جز سنت پیشینیان را انتظار مى

 43نخواهى یافت 

نیرومندتر از ایشان بودند  اند تا فرجام کسانى را که پیش از ایشان ونگردیدهآیا در زمین 

درمانده نکرده است چرا که او همواره  بنگرند و هیچ چیز نه در آسمانها و نه در زمین خدا را

 44داناى تواناست 

مین را بر پشت ز اىکرد هیچ جنبندهاند مؤاخذه مىو اگر خدا مردم را به آنچه انجام داده

رسد خدا به  دهد و چون اجلشان فراگذاشت ولى تا مدتى معین مهلتشان مىباقى نمى

 45بیناست بندگانش 
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 یس -36

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1یس 

 2آموز  سوگند به قرآن حکمت

 3که قطعا تو از پیامبرانى 

 4بر راهى راست 

 5از جانب آن عزیز مهربان نازل شده است 

 6داده نشدند و در غفلت ماندند بیم دهى  قومى را که پدرانشان بیمتا 

 7 آرى گفته درباره بیشترشان محقق گردیده است در نتیجه آنها نخواهند گروید

باال نگاه  ایم به طورى که سرهایشان راهایشان غلهایى نهاده ما در گردنهاى آنان تا چانه

 8اند داشته و دیده فرو هشته

ایم در نتیجه گسترده اى بر آنان فروسرشان سدى نهاده و پرده آنها سدى و پشتو فراروى 

 9توانند ببینند نمى

 11 کند نخواهند گرویدو آنان را چه بیم دهى چه بیم ندهى به حالشان تفاوت نمى

بیم دادن تو تنها کسى را است که کتاب حق را پیروى کند و از رحمان در نهان بترسد به 

 11پاداشى پر ارزش مژده ده آمرزش و 

شان درج اند با آثاره را از پیش فرستادهسازیم و آنچآرى ماییم که مردگان را زنده مى

 12ایم اى روشن برشمردهکنیم و هر چیزى را در کارنامهمى

 13ل زن  رسوالن بدانجا آمدند براى آنان ممردم آن شهرى را که 

سومین تایید کردیم  آن دو را دروغزن پنداشتند تا باآنگاه که دو تن سوى آنان فرستادیم و 

گفتند شما جز بشرى مانند ما  14ایم فرستاده شده پس گفتند ما به سوى شما به پیامبرى

 15پردازید نفرستاده و شما جز دروغ نمى نیستید و حمان چیزى

 16 ایمهداند که ما واقعا به سوى شما به پیامبرى فرستاده شدگفتند پروردگار ما مى

 17و بر ما جز رسانیدن آشکار نیست 

کنیم و قطعا مى ایم اگر دست برندارید سنگسارتانپاسخ دادند ما شما را به شگون بد گرفته

گفتند شومى شما با خود شماست آیا اگر  18عذاب دردناکى از ما به شما خواهد رسید 

ز دورترین جاى شهر دوان دوان و مردى ا 19شمارا پند دهند نه بلکه شما قومى اسرافکارید 

از کسانى که پاداشى از شما  21فرستادگان پیروى کنید  آمد گفت اى مردم از این
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آخر چرا کسى را نپرستم که مرا  21کنید  خواهند و خود بر راه راست قرار دارند پیروىنمى

رستم که اگر آیا به جاى او خدایانى را بپ22 یابیدآفریده است و شما به سوى او بازگشت مى

توانند مرا دهد و نه مىنه شفاعتشان به حالم سود مى رحمان بخواهد به من گزندى برساند

من به پروردگارتان  24در آن صورت من قطعا در گمراهى آشکارى خواهم بود  23برهانند 

 25ایمان آوردم مرا بشنوید 

وردگارم چگونه مرا که پر 26دانستند مى گفته شد به بهشت درآى گفت اى کاش قوم من

 27آمرزید و در زمره عزیزانم قرار داد 

 28روفرستنده نبودیم فپس از وى هیچ سپاهى از آسمان بر قومش فرود نیاوردیم و 

 29تنها یک فریاد بود و بس و بناگاه آنها سرد بر جاى فسردند 

 31کردند مى اى بر آنان نیامد مگر آنکه او را ریشخنددریغا بر این بندگان هیچ فرستاده

سویشان  اند که چه بسیار نسلها را پیش از آنان هالك گردانیدیم که دیگر آنها بهمگر ندیده

 31گردند بازنمى

 32و قطعا همه آنان در پیشگاه ما احضار خواهند شد 

برآوردیم که از  و زمین مرده برهانى است براى ایشان که آن را زنده گردانیدیم و دانه از آن

 ها در آن روانو در آن باغهایى از درختان خرما و تاك قرار دادیم و چشمه 33رند خوآن مى

 35 گزارندتا از میوه آن و کارکرد دستهاى خودشان بخورند آیا باز  سپاس نمى 34کردیم 

همه را نر و ماده گردانیده  داننداز خودشان و از آنچه نمىرویاند و زمین مى پاك که از آنچه

 36است 

بناگاه آنان در تاریکى فرو  کنیم واى براى آنها شب است که روز را از آن برمىانهو نش

و 38 و خورشید به قرارگاه ویژه خود روان است تقدیر آن عزیز دانا این است 37روند مى

نه خورشید  39ایم تا چون شاخک خشک خوشه خرما برگردد براى ماه منزلهایى معین کرده

 41شناورند  و نه شب بر روز پیشى جوید و هر کدام در سپهرى را سزد که به ماه رسد

 41 اى براى آنان اینکه ما نیاکانشان را در کشتى انباشته سوار کردیمو نشانه

 42و مانند آن براى ایشان مرکوبها خلق کردیم 

 43 بینندیابند و روى نجات نمىکنیم و هیچ فریادرسى نمىو اگر بخواهیم غرقشان مى

 44 و تا چندى برخوردار سازیممتى از جانب ما مگر رح

 سر دارید بترسید امید که موردو چون به ایشان گفته شود از آنچه در پیش رو و پشت

 45رحمت قرار گیرید 
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 46شدند  هاى پروردگارشان بر آنان نیامد جز اینکه از آن رویگرداناى از نشانهو هیچ نشانه

اند شده خدا به شما روزى داده انفاق کنید کسانى که کافرو چون به آنان گفته شود از آنچه 

خواست وى را مى گویند آیا کسى را بخورانیم که اگر خدااند مىبه آنان که ایمان آورده

 47خورانید شما جز در گمراهى آشکارى نیستید مى

 48گویید پس این وعده کى خواهد بود گویند اگر راست مىو مى

 49غافلگیرشان کند  ظار نخواهند کشید که هنگامى که سرگرم جدالندجز یک فریاد را انت

 51توانند به سوى کسان خود برگردند آنگاه نه توانایى وصیتى دارند و نه مى

 و در صور دمیده خواهد شد پس بناگاه از گورهاى خود شتابان به سوى پروردگار خویش

آرامگاهمان برانگیخت این است همان  گویند اى واى بر ما چه کسى ما را ازمى 51آیند مى

 52گفتند خداى رحمان و پیامبران راست مى وعده

 53یک فریاد است و بس و بناگاه همه در پیشگاه ما حاضر آیند 

 54 اید پاداشى نخواهید یافترود جز در برابر آنچه کردهامروز بر کسى هیچ ستم نمى

 55ارند در این روز اهل بهشت کار و بارى خوش در پیش د

 56زنند ها بر تختها تکیه مىآنها با همسرانشان در زیر سایه

 57در آنجا براى آنها میوه است و هر چه دلشان بخواهد 

 58شود از جانب پروردگار مهربان سالم گفته مى

 59و اى گناهکاران امروز  جدا شوید 

آشکار  زیرا وى دشمناى فرزندان آدم مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید 

 61شماست 

 61و اینکه مرا بپرستید این است راه راست 

 62کردید و گروهى انبوه از میان شما را سخت گمراه کرد آیا تعقل نمى

 63شد این است جهنمى که به شما وعده داده مى

 64ورزیدید اکنون در آن درآیید به آنکه کفر مى

بدانچه  گویند و پاهایشاندستهایشان با ما سخن مى نهیم وامروز بر دهانهاى آنان مهر مى

 65دهند ساختند گواهى مىفراهم مى

جویند ولى از  گیریم تا در راه بر هم پیشىو اگر بخواهیم هر آینه فروغ از دیدگانشان مى

 کنیم که نهو اگر بخواهیم هرآینه ایشان را در جاى خود مسخ مى 66توانند ببینند کجا مى

 67روند و نه برگردند بتوانند ب
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 68اندیشند نمى کاسته گردانیم آیا و هر که را عمر دراز دهیم او را خلقت فرو

 69نیست  و به او شعر نیاموختیم و در خور وى نیست این جز اندرز و قرآنى روشن

اند که ما به آیا ندیده71 تا هر که را زنده است بیم دهد و گفتار درباره کافران محقق گردد

 71مالک آنها باشند  تا آنان ایمت خویش براى ایشان چهارپایانى آفریدهقدر

 72خورند مى گیرند و از بعضىشان سوارى مىو آنها را براى ایشان رام گردانیدیم از برخى

 73و از آنها سودها و نوشیدنیها دارند پس چرا شکرگزار نیستید 

توانند آنان را یارى کنند نمى 74رى شوند و غیر از خدا خدایانى به پرستش گرفتند تا مگر یا

پس گفتار آنان تو را غمگین نگرداند که ما  75اند احضار شده و آنانند که براى چون سپاهى

 76دانیم مى کنندآنچه را پنهان و آنچه را آشکار مى

ار جویى آشکستیزه ایم پس بناگاه وىاى آفریدهمگر آدمى ندانسته است که ما او را از نطفه

 77شده است 

که  و براى ما مثلى آورد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت چه کسى این استخوانها را

 78بخشد چنین پوسیده است زندگى مى

 79داناست  بار آن را پدید آورد و اوست که به هر آفرینشى بگو همان کسى که نخستین

 81افروزید مى سبزفام اخگر نهاد که از آن آتش همو که برایتان در درخت

بیافریند آرى اوست  آیا کسى که آسمانها و زمین را آفریده توانا نیست که مانند آنها را

 81آفریننده دانا 

 82 شودگوید باش پس موجود مىچون به چیزى اراده فرماید کارش این بس که مى

 اك است آن کسى که ملکوت هر چیزى در دست اوست و به سوى اوست کهپپس 

 83شوید نیده مىبازگردا
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 الصاافات -37

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1اند سوگند به صف بستگان که صفى بسته

 2کنند و به زجرکنندگان که به سختى زجر مى

 3کنندگان  و به تالوت

 4که قطعا معبود شما یگانه است 

 5ورها پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است و پروردگار خا

 6ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم 

 7 و از هر شیطان سرکشى نگاه داشتیم

 8شوند سوى پرتاب مى توانند به انبوه عالم باال گوش فرا دهند و از هرنمى

 9شوند و برایشان عذابى دایم است با شدت به دور رانده مى

 11تازد مى کافنده از پى اومگر کسى که یکباره استراق سمع کند که شهابى ش

ترند یا کسانى که خلق کردیم ما آنان را از گلى چسبنده پس بپرس آیا ایشان آفرینش سخت

 11پدید آوردیم 

 12کنند دارى و ریشخند مىبلکه عجب مى

 13گیرند و چون پند داده شوند عبرت نمى

 14پردازند و چون آیتى ببینند به ریشخند مى

 15ز سحرى آشکار نیست گویند این جو مى

 16 شویمآیا چون مردیم و خاك و استخوانهاى گردیدیم آیا راستى برانگیخته مى

 17و همین طور پدران اولیه ما 

 18بگو آرى در حالى که شما خوارید 

 19و آن تنها یک فریاد است و بس و بناگاه آنان به تماشا خیزند 

 21گویند اى واى بر ما این است روز جزا و مى

 21کردید این است همان روز داورى که آن را تکذیب مى

 22 اندپرستیدهاند با همردیفانشان و آنچه غیر از خدا مىکسانى را که ستم کرده

 23شان کنید گرد آورید و به سوى راه جهنم رهبرى

 24و بازداشتشان نمایید که آنها مسؤولند 

 25د کنیشما را چه شده است که همدیگر را یارى نمى
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 26بلکه امروز آنان از در تسلیم درآمدگانند 

 27پرسند آورند از یکدیگر مىو بعضى روى به بعضى دیگر مى

 28آمدید گویند شما از در راستى با ما درمىمى

 29گویند بلکه با ایمان نبودید مى

 31و ما را بر شما هیچ تسلطى نبود بلکه خودتان سرکش بودید 

 31بر ما سزاوار آمد ما واقعا باید بچشیم  پس فرمان پروردگارمان

 32و شما را گمراه کردیم زیرا خودمان گمراه بودیم 

 33پس در حقیقت آنان در آن روز در عذاب شریک یکدیگرند 

 34کنیم ما با مجرمان چنین رفتار مى

 شد خدایى جز خداى یگانه نیست تکبرچرا که آنان بودند که وقتى به ایشان گفته مى

 35رزیدند ومى

 36 گفتند آیا ما براى شاعرى دیوانه دست از خدایانمان برداریمو مى

 37ولى نه حقیقت را آورده و فرستادگان را تصدیق کرده است 

 38در واقع شما عذاب پر درد را خواهید چشید 

 39یابید کردید جزا نمىو جز آنچه مى

 41مگر بندگان پاکدل خدا 

 41ت آنان روزى معین خواهند داش

 42ها و آنان مورد احترام خواهند بود میوه

 43در باغهاى پر نعمت 

 44بر سریرها در برابر همدیگر 

 45آیند با جامى از باده ناب پیرامونشان به گردش درمى

 46دهد سپید که نوشندگان را لذتى مى سخت

 47 افتندنه در آن فساد عقل است و نه ایشان از آن به بدمستى مى

 48دیده باشند  نگاه و فراخ ن فروهشتهو نزدشا

 49گویى تخم شتر مرغ ند 

 51کنند وجو مىشان به برخى روى نموده و از همدیگر پرسپس برخى

 51گوید راستى من همنشینى داشتم اى از آنان مىگوینده

 52گفت آیا واقعا تو از باوردارندگانى مى
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 53یابیم قعا جزا مىآیا وقتى مردیم و خاك و استخوان شدیم آیا وا

 54پرسد آیا شما اطالع دارید مى

 55بیند کند و او را در میان آتش مىپس اطالع حاصل مى

 56گوید به خدا سوگند چیزى نمانده بود که تو مرا به هالکت اندازى مى

 57و اگر رحمت پروردگارم نبود هرآینه من از احضارشدگان بودم 

 58بینیم آیا دیگر روى مرگ نمى

 59جز همان مرگ نخستین خود و ما هرگز عذاب نخواهیم شد 

 61راستى که این همان کامیابى بزرگ است 

 61براى چنین باید کوشندگان بکوشند 

 62یا درخت زقوم  آیا از نظر پذیرایى این بهتر است

 63در حقیقت ما آن را براى ستمگران عذابى گردانیدیم 

 64روید مى آن درختى است که از قعر آتش سوزان

 65هاى شیاطین است اش گویى چون کلهمیوه

 66کنند خورند و شکمها را از آن پر مىپس حتما از آن مى

 67سپس ایشان را بر سر آن آمیغى از آب جوشان است 

 68گمان به سوى دوزخ است آنگاه بازگشتشان بى

 69آنها پدران خود را گمراه یافتند 

 71تابند شپس ایشان به دنبال آنها مى

 71و قطعا پیش از آنها بیشتر پیشینیان به گمراهى افتادند 

 72و حال آنکه مسلما در میانشان هشداردهندگانى فرستادیم 

 73شدگان چگونه بود پس ببین فرجام هشدارداده

 74به استثناى بندگان پاکدل خدا 

 75کننده بودیم و نوح ما را ندا داد و چه نیک اجابت

 76ا از اندوه بزرگ رهانیدیم و او و کسانش ر

 77و نسل او را باقى گذاشتیم 

 78و در میان آیندگان او را بر جاى گذاشتیم 

 79درود بر نوح در میان جهانیان 

 81دهیم ما این گونه نیکوکاران را پاداش مى
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 81 به راستى او از بندگان مؤمن ما بود

 82سپس دیگران را غرق کردیم 

 83پیروان اوست گمان ابراهیم از و بى

 84آنگاه که با دلى پاك به پروردگارش آمد 

 85پرستید چون به پدر و قوم خود گفت چه مى

 86خواهید آیا غیر از آنها به دروغ خدایانى مى

 87پس گمانتان به پروردگار جهانها چیست 

 88پس نظرى به ستارگان افکند 

 89و گفت من کسالت دارم 

 91فتند کنان از او روى برتاپس پشت

 91خورید تا نهانى به سوى خدایانشان رفت و گفت آیا غذا نمى

 92گویید شما را چه شده که سخن نمى

 93پس با دست راست بر سر آنها زدن گرفت 

 94آور شدند تا دوان دوان سوى او روى

 95پرستید تراشید مىگفت آیا آنچه را مى

 96یده است سازید آفربا اینکه خدا شما و آنچه را که برمى

 97اى بسازید و در آتشش بیندازید گفتند برایش خانه

 98نیرنگى زنند و ما آنان را پست گردانیدیم  وپس خواستند به ا

 99و گفت من به سوى پروردگارم رهسپارم زودا که مرا راه نماید 

 111اى پروردگار من مرا از شایستگان بخش 

 111پس او را به پسرى بردبار مژده دادیم 

تو را سر  بینم کهو وقتى با او به جایگاه سعى رسید گفت اى پسرك من من در خواب مى

شاء اهلل مرا  آید گفت اى پدر من آنچه را مامورى بکن انچه به نظرت مى برم پس ببینمى

 112از شکیبایان خواهى یافت 

 113خاك افکند  را به پیشانى بروپس وقتى هر دو تن دردادند 

 114یم که اى ابراهیم او را ندا داد

 115دهیم رؤیا را حقیقت بخشیدى ما نیکوکاران را چنین پاداش مى

 116راستى که این همان آزمایش آشکار بود 
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 117و او را در ازاى قربانى بزرگى باز رهانیدیم 

 118و در آیندگان براى او به جاى گذاشتیم 

 119درود بر ابراهیم 

 111م دهینیکوکاران را چنین پاداش مى

 111در حقیقت او از بندگان با ایمان ما بود 

 112و او را به اسحاق که پیامبرى از شایستگان است مژده دادیم 

خود ستمکار  و به او و به اسحاق برکت دادیم و از نسل آن دو برخى نیکوکار و آشکارا به

 113بودند 

 114و در حقیقت بر موسى و هارون منت نهادیم 

 115را از اندوه بزرگ رهانیدیم  و آن دو و قومشان

 116و آنان را یارى دادیم تا ایشان غالب آمدند 

 117و آن دو را کتاب روشن دادیم 

 118و هر دو را به راه راست هدایت کردیم 

 119و براى آن دو در آیندگان به جاى گذاشتیم 

 121درود بر موسى و هارون 

 121دهیم ما نیکوکاران را چنین پاداش مى

 122ا آن دو از بندگان با ایمان ما بودند زیر

 123و به راستى الیاس از فرستادگان بود 

 124دارید چون به قوم خود گفت آیا پروا نمى

 125گذارید مى پرستید و بهترین آفرینندگان را واآیا بعل را مى

 126خدا را که پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست 

 127دند و قطعا آنها احضار خواهند شد پس او را دروغگو شمر

 128مگر بندگان پاکدین خدا 

 129و براى او در آیندگان به جاى گذاشتیم 

 131درود بر پیروان الیاس 

 131دهیم ما نیکوکاران را این گونه پاداش مى

 132زیرا او از بندگان با ایمان ما بود 

 133و در حقیقت لوط از زمره فرستادگان بود 
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 134ه او و همه کسانش را رهانیدیم آنگاه ک

 135ماندگان بود  جز پیرزنى که در میان باقى

 136سپس دیگران را هالك کردیم 

 137شما بر آنان صبحگاهان  و در حقیقت

 138روید گذرید آیا به فکر فرو نمىو شامگاهان مى

 139یونس از زمره فرستادگان بود  و در حقیقت

 141بگریخت  آنگاه که به سوى کشتى پر

 141پس با هم قرعه انداختند و از باختگان شد 

 142 و عنبرماهى او را بلعید در حالى که او نکوهشگر خویش بود

 143کنندگان نبود و اگر او از زمره تسبیح

 144ماند شوند در شکم آن مىقطعا تا روزى که برانگیخته مى

 145دیم پس او را در حالى که ناخوش بود به زمین خشکى افکن

 146و بر باالى او درختى از کدوبن رویانیدیم 

 147و او را به سوى یکصدهزار یا بیشتر روانه کردیم 

 148پس ایمان آوردند و تا چندى برخوردارشان کردیم 

 149پس از مشرکان جویا شو آیا پروردگارت را دختران و آنان را پسران است 

 151د بودند یا فرشتگان را مادینه آفریدیم و آنان شاه

در حالى ، خدا فرزند آورده  151  :دار که اینان از دروغ پردازى خود قطعا خواهند گفتشه

 152که آنها قطعا دروغگویانند 

 153آیا دختران را بر پسران برگزیده است 

 154کنید شما را چه شده چگونه داورى مى

 155آیا سر پند گرفتن ندارید 

 156یا دلیلى آشکار دارید 

 157گویید کتابتان را بیاورید اگر راست مىپس 

اند که خودشان احضار ها پیوندى انگاشتند و حال آنکه جنیان نیک دانستهو میان خدا و جن

 158خواهند شد 

 159آورند خدا منزه است از آنچه در وصف مى

 161به استثناى بندگان پاکدل خدا 
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 161پرستید شما و آنچه مى در حقیقت

 162گر نیستید مراهبر ضد او گ

 163مگر کسى را که به دوزخ رفتنى است 

 164 اى معین استو هیچ یک از ما نیست مگر براى او مرتبه

 165ایم و در حقیقت ماییم که صف بسته

 166گویانیم  و ماییم که خود تسبیح

 167گفتند و به تاکید مى

 168ى از پیشینیان نزد ما بود اگر پند

 169شدیم لص خدا مىقطعا از بندگان خا

 171ولى به آن کافر شدند و زودا که بدانند 

 171و قطعا فرمان ما درباره بندگان فرستاده ما از پیش رفته است 

 172حتما پیروز خواهند شد که آنان 

 173آیندگانند  و سپاه ما هرآینه غالب

 174پس تا مدتى از آنان روى برتاب 

 175و آنان را بنگر که خواهند دید 

 176آیا عذاب ما را شتابزده خواستارند 

 177 آنگاه که عذاب به خانه آنان فرود آید چه بد صبحگاهى است

 178  و از ایشان تا مدتى روى برتاب

 179و بنگر که خواهند دید 

 181کنند منزه است پروردگار تو پروردگار شکوهمند از آنچه وصف مى

 181و درود بر فرستادگان 

 182ا پروردگار جهانهاست و ستایش ویژه خد
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 ص -38

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1صاد سوگند به قرآن پراندرز 

چه بسیار نسلها که پیش از ایشان  2اند آرى آنان که کفر ورزیدند در سرکشى و ستیزه

اى از دهنده و از اینکه هشدار 3دیگر مجال گریز نبود  هالك کردیم که به فریاد خواندند و

 4این ساحرى شیاد است  ان برایشان آمده درشگفتند و کافران مى گویندخودش

و بزرگانشان روان شدند  5آیا خدایان را خداى واحدى قرار داده این واقعا چیز عجیبى است 

 6امر قطعا هدفست  بروید و بر خدایان خود ایستادگى نمایید که این

 7ى نیست باف دروغ ایم این جزاین را در آیین اخیر نشنیده

بلکه هنوز عذاب  باره قرآن من دودلندبلکه آنان درآیا از میان ما قرآن بر او نازل شده است 

 8اند نچشیده

 9هاى رحمت پروردگار ارجمند بسیار بخشنده تو نزد ایشان است آیا گنجینه

اب آیا فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن ایشان است پس در آن اسب

 11به باال روند 

 11اند هاى دشمن در آنجا در هم شکستنىاین سپاهک دسته

 12 پیش از ایشان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب خرگاهها تکذیب کردند

 13بودند  هاى مخالفو ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه آنها دسته

 14آمد  هیچ کدام نبودند که پیامبران را تکذیب نکنند پس عقوبت سزاوار

 15 برند که هیچ سر خاراندنى در آن نیستو اینان جز یک فریاد را انتظار نمى

 16بده  و گفتند پروردگارا پیش از روز حساب بهره ما را به شتاب به ما

یاد آور آرى او بسیار  گویند صبر کن و داوود بنده ما را که داراى امکانات بود بهبر آنچه مى

 17کننده بود بازگشت

 18کردند مى ا را با او مسخر ساختیم شامگاهان و بامدادان خداوند را نیایشما کوهه

 19کننده بودند بازگشت و پرندگان را از هر سو گرد همگى به سوى او

 21دهنده عطا کردیم  و پادشاهیش را استوار کردیم و او را حکمت و کالم فیصله

وقتى بر داوود درآمدند و او  21تو رسید  و آیا خبر دادخواهان چون از نمازخانه باال رفتند به

دو مدعى که یکى از ما بر دیگرى تجاوز کرده پس میان  ساز آنان به هراس افتاد گفتند متر

 22و از حق دور مشو و ما را به راه راست راهبر باش  ما به حق داورى کن
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من بسپار و  به گوید آن رااین برادر من است او را نود و نه میش و مرا یک میش است و مى

 23در سخنورى بر من غالب آمده است 

در حقیقت بسیارى  هاى خودش بر تو ستم کرده وگفت قطعا او در مطالبه میش تو بر میش

آورده و کارهاى  دارند به استثناى کسانى که ایماناز شریکان به همدیگر ستم روا مى

ایم پس از آزمایش کرده ا او رااند و اینها بس اندکند و داوود دانست که مشایسته کرده

 24پروردگارش آمرزش خواست و به رو درافتاد و توبه کرد 

 25خواهد بود  و بر او این را بخشودیم و در حقیقت براى او پیش ما تقرب و فرجامى خوش

کن و زنهار از  اى داوود ما تو را در زمین خلیفه گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى

راه خدا به در  که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از هوس پیروى مکن

 26خواهند داشت  سخت اند عذابىروند به آنکه روز حساب را فراموش کردهمى

است  و آسمان و زمین و آنچه را که میان این دو است به باطل نیافریدیم این گمان کسانى

 27 اندکه کافر شدهکه کافر شده اند پس واى از آتش بر کسانى 

گردانیم یا مى اند چون مفسدان در زمینیا کسانى را که گرویده و کارهاى شایسته کرده

 28دهیم پرهیزگاران را چون پلیدکاران قرار مى

بیندیشند و خردمندان  ایم تا در آیات آنکتابى مبارك است که آن را به سوى تو نازل کرده

 29پند گیرند 

 31کار بود اى به راستى او توبهوود بخشیدیم چه نیکو بندهو سلیمان را به دا

گفت واقعا من دوستى اسبان را بر  31هنگامى که غروب اسبهاى اصیل را بر او عرضه کردند 

را نزد من باز آورید پس شروع ..  32شد  یاد پروردگارم ترجیح دادم تا در پس حجاب ظلمت

 33 کرد به دست کشیدن بر ساقها و گردن آنها

 34 و قطعا سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدى بیفکندیم پس به توبه باز آمد

نباشد  گفت پروردگارا مرا ببخش و ملکى به من ارزانى دار که هیچ کس را پس از من سزاوار

پس باد را در اختیار او قرار دادیم که هر جا 35 اىدر حقیقت تویى که خود بسیار بخشنده

تا دیگر را که  37و شیطانها را بنا و غواص  36شد مى ه فرمان او نرم روانگرفت بتصمیم مى

شمار ببخش یا نگاه دار این بخشش ماست بى 38جفت جفت با زنجیرها به هم بسته بودند  

 41و قطعا براى او در پیشگاه ما تقرب و فرجام نیکوست  39

رنج و عذاب  ا داد که شیطان مرا بهو بنده ما ایوب را به یاد آور آنگاه که پروردگارش را ند

و کسانش 42 سرد و آشامیدنى سارى است با پاى خود بکوب اینک این چشمه 41مبتال کرد 
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ما و عبرتى براى خردمندان  را و نظایر آنها را همراه آنها به او بخشیدیم تا رحمتى از جانب

ن ما او را شکیبا یافتیم مشک یک بسته ترکه به دستت برگیر و با آن بزن و سوگند 43باشد 

 44کار بود اى به راستى او توبهچه نیکوبنده

 45 ور بودند به یادآورو بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که نیرومند و دیده

 46اى که یادآورى آن سراى بود خالص گردانیدیم ما آنان را با موهبت ویژه

 47نند و آنان در پیشگاه ما جدا از برگزیدگان نیکا

 48و اسماعیل و یسع و ذوالکفل را به یاد آور همه از نیکانند 

 49این یادکردى است و قطعا براى پرهیزگاران فرجامى نیک است 

 51است باغهاى همیشگى در حالى که درهاى برایشان گشوده

 51 کنندهاى فراوان و نوشیدنى در آنجا طلب مىزنند میوهدر آنجا تکیه مى

 52نگاه همسال است  هشتهو نزدشان فرو

 53شد این است آنچه براى روز حساب به شما وعده داده مى

 54در حقیقت این روزى ماست و آن را پایانى نیست 

 55این است و براى طغیانگران واقعا بد فرجامى است 

 56آیند و چه بد آرامگاهى است به جهنم درمى

 57این جوشاب و چرکاب است باید آن را بچشند 

آیند بدا به حال آنها اند که با شما به اجبار درمىاینها گروهى 58از همین گونه انواع دیگر  و

گویند بلکه بر خود شما خوش مباد این را شما خود مى 59شوند آنان داخل آتش مى زیرا

گویند پروردگارا هر کس این را مى 61ما از پیش فراهم آوردید و چه بد قرارگاهى است  براى

 61در آتش دو چندان کن  یش براى ما فراهم آورده عذاب او رااز پ

 62بینیم شمردیم نمىمى گویند ما را چه شده است که مردانى را که ما آنان را از اشرارو مى

 63 افتدگرفتیم یا چشمها بر آنها نمىآیا آنان را به ریشخند مى

 64این مجادله اهل آتش قطعا راست است 

 65اى هستم و جز خداى یگانه قهار معبودى دیگر نیست دهندهبگو من فقط هشدار

 66 ناپذیر آمرزنده پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است همان شکست

 68تابید شما از آن روى برمى  67بگو این خبرى بزرگ است 

 69کردند مرا در باره مالء اعلى هیچ دانشى نبود آنگاه که مجادله مى

 71اى آشکارم شود جز اینکه من هشداردهندهیچ وحى نمىبه من ه
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 71آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشرى را از گل خواهم آفرید 

 72 بیفتید کنان براى اوپس چون او را درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم سجده

 73پس همه فرشتگان یکسره سجده کردند 

 74فران شد مگر ابلیس تکبر نمود و از کا

 فرمود اى ابلیس چه چیز تو را مانع شد که براى چیزى که به دستان قدرت خویش خلق

 75جویانى  کردم سجده آورى آیا تکبر نمودى یا از برترى

 76اى اى و او را از گل آفریدهگفت من از او بهترم مرا از آتش آفریده

 77اى فرمود پس از آن بیرون شو که تو رانده

 78جزا لعنت من بر تو باد  و تا روز

 79شوند مهلت ده گفت پروردگارا پس مرا تا روزى که برانگیخته مى

 81تا روز معین معلوم  81یافتگانى  فرمود در حقیقت تو از مهلت

 82برم گفت پس به عزت تو سوگند که همگى را جدا از راه به در مى

 83مگر آن بندگان پاکدل تو را 

هرآینه جهنم را از تو و از هر کس از آنان که تو را  84گویم ا مىفرمود حق است و حق ر

 85انباشت  شان خواهمپیروى کند از همگى

بسازم و به  کنم و من از کسانى نیستم که چیزى از خودبگو مزدى بر این از شما طلب نمى

 86خدا نسبت دهم 

 87این جز پندى براى جهانیان نیست 

 88ا خواهید دانست و قطعا پس از چندى خبر آن ر
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 الزمر -39

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1کار است ناپذیر سنجیده نازل شدن از جانب خداى شکست

را براى او د ردیم پس خدا را در حالى که اعتقاما کتاب را به حق به سوى تو فرود آو

 2اى عبادت کن کنندهخالص

 -اند گرفته ى که به جاى او دوستانى براى خودآگاه باشید آیین پاك از آن خداست و کسان

البته خدا  ،پرستیمنزدیک گردانند نمى ما آنها را جز براى اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا

خدا آن  قیقتحدارند داورى خواهد کرد در  میان آنان درباره آنچه که بر سر آن اختالف

 3 کندنمى پرداز ناسپاس است هدایت کسى را که دروغ

خواست مى کند آنچه راخواست براى خود فرزندى بگیرد قطعا از آنچه خلق مىاگر خدا مى

 4خداى یگانه قهار  گزید منزه است او اوستبرمى

و  پیچدپیچد و روز را به شب درمىآسمانها و زمین را به حق آفرید شب را به روز درمى

 وانند آگاه باش که او همانآفتاب و ماه را تسخیر کرد هر کدام تا مدتى معین ر

 5ناپذیر آمرزنده است شکست

قسم  شما را از نفسى واحد آفرید سپس جفتش را از آن قرار داد و براى شما از دامها هشت

تاریکیهاى سه گانه  پدید آورد شما را در شکمهاى مادرانتان آفرینشى پس از آفرینشى در

خدایى جز او نیست پس  ى از آن اوستفرمانروای خدا پروردگار شما خلق کرد این است

 6شوید چگونه برگردانیده مى

و  داردنیاز است و براى بندگانش کفران را خوش نمىاگر کفر ورزید خدا از شما سخت بى

دارد آنگاه برنمى اى بار دیگرى راپسندد و هیچ بردارندهاگر سپاس دارید آن را براى شما مى

خواهد داد که او به  کردید خبران است و شما را به آنچه مىشما به سوى پروردگارت بازگشت

 7راز دلها داناست 

 کننده استو چون به انسان آسیبى رسد پروردگارش را در حالى که به سوى او بازگشت

پیشتر به  خواند سپس چون او را از جانب خود نعمتى عطا کند آن را که در رفع آنمى

از راه او گمراه  دهد تانماید و براى خدا همتایانى قرار مىکرد فراموش مىدرگاه او دعا مى

یا آن کسى که او در طول  8اهل آتشى  گرداند بگو به کفرت اندکى برخوردار شو که تو از

ترسد و رحمت پروردگارش را امید دارد کند از آخرت مىشب در سجده و قیام اطاعت مى

 9دانند یکسانند تنها خردمندانند که پندپذیرند دانند و کسانى که نمىمى بگو آیا کسانى که
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در این دنیا  اید از پروردگارتان پروا بدارید براى کسانى کهبگو اى بندگان من که ایمان آورده

پاداش خود را  تردید شکیبایاناند نیکى خواهد بود و زمین خدا فراخ است بىخوبى کرده

 11حساب به تمام خواهند یافت بى

 11 ام بپرستمرم که خدا را در حالى که آیینم را براى او خالص گردانیدهبگو من مامو

 12و مامورم که نخستین مسلمانان باشم 

 13ترسم بگو من اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزى هولناك مى

 14گردانم آالیش مىپرستم در حالى که دینم را براى او بىبگو خدا را مى

اند که به خود و کسانى خواهید بپرستید  بگو زیانکاران در حقیقتز او مىپس هر چه را غیر ا

 15آشکار است  اند آرى این همان خسرانکسانشان در روز قیامت زیان رسانده

این است که  هایىآنها از باالى سرشان چترهایى از آتش خواهند داشت و از زیر پایشان طبق

 16من بترسید  بندگان من ازدهد اى خدا بندگانش را به آن بیم مى

اند خدا بازگشته دارند تا مبادا او را بپرستند و به سوىو آنان که خود را از طاغوت به دور مى

دهند و به سخن گوش فرامى 17آنان را مژده باد پس بشارت ده به آن بندگان من که 

 18همان خردمندان  نموده و اینانند کنند اینانند که خدایشان راهبهترین آن را پیروى مى

 19رهانىکه در آتش است مى پس آیا کسى که فرمان عذاب بر او واجب آمده آیا تو کسى را

آنها  هایى است که باالىلیکن کسانى که از پروردگارشان پروا داشتند براى ایشان غرفه

وعده  خدا خالف هایى بنا شده است نهرها از زیر آن روان است وعده خداستغرفه

 21ندکنمى

هایى که در زمین است اى که خدا از آسمان آبى فرود آورد پس آن را به چشمهمگر ندیده

آورد سپس بیرون مى راه داد آنگاه به وسیله آن کشتزارى را که رنگهاى آن گوناگون است

در این براى  گرداند قطعابینى سپس خاشاکش مىگردد آنگاه آن را زرد مىخشک مى

 21است صاحبان خرد عبرتى 

از نورى از جانب  اش را براى اسالم گشاده و برخوردارپس آیا کسى که خدا سینه

کنند اینانند که در دلى یاد خدا نمى سخت باشد پس واى بر آنان که ازپروردگارش مى

 22گمراهى آشکارند 

آنان که از  خدا زیباترین سخن را کتابى متشابه متضمن وعد و وعید نازل کرده است

دلشان به  افتد سپس پوستشان وهراسند پوست بدنشان از آن به لرزه مىدگارشان مىپرور
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هر که را خدا  خدا هر که را بخواهد به آن راه نماید و گردد این است هدایتیاد خدا نرم مى

 23گمراه کند او را راهبرى نیست 

به ستمگران گفته کند و پس آیا آن کس که با چهره خود گزند عذاب را روز قیامت دفع مى

 24دستاوردتان بوده است بچشید  شود آنچه را کهمى

عذاب  زدندکسانى که پیش از آنان بودند به تکذیب پرداختند و از آنجا که حدس نمى

 25برایشان آمد 

 دانستند قطعا عذاب آخرتپس خدا در زندگى دنیا رسوایى را به آنان چشانید و اگر مى

 26بزرگتر است 

 27 رآن از هر گونه مثلى براى مردم آوردیم باشد که آنان پندگیرندو در این ق

 28هیچ کژى باشد که آنان راه تقوا پویند قرآنى عربى بى

خدا مثلى زده است مردى است که چند خواجه ناسازگار در او شرکت دارند و مردى است 

بلکه بیشترشان  در مثل یکسانند سپاس خداى را که تنها فرمانبر یک مرد است آیا این دو

 29دانند نمى

 31خواهند مرد مرد و آنان قطعا تو خواهى 

 31سپس شما روز قیامت پیش پروردگارتان مجادله خواهید کرد 

دروغ  ستمگرتر از آن کس که بر خدا دروغ بست و راست را چون به سوى او آمد پس کیست

 32پنداشت آیا جاى کافران در جهنم نیست 

 33ورد و آن را باور نمود آنانند که خود پرهیزگارانند و آن کس که راستى آ

 34 براى آنان هر چه بخواهند پیش پروردگارشان خواهد بود این است پاداش نیکوکاران

اند کردهمى اند از ایشان بزداید و آنان را به بهترین کارى کهتا خدا بدترین عملى را که کرده

 35پاداش دهد 

ترسانند و هر که را خدا مى اش نیست و تو را از آنها که غیر اویندهکننده بند آیا خدا کفایت

اى ندارد مگر کنندهو هر که را خدا هدایت کند گمراه 36گمراه گرداند برایش راهبرى نیست 

 37کیفرخواه است  خدا نیست که نیرومند

چه  خدا بگو و اگر از آنها بپرسى چه کسى آسمانها و زمین را خلق کرده قطعا خواهند گفت

خوانید مى اى به من برساند آیا آنچه را به جاى خداکنید اگر خدا بخواهد صدمهتصور مى

توانند آنها مى توانند صدمه او را برطرف کنند یا اگر او رحمتى براى من اراده کند آیامى

 38کنند مى رحمتش را بازدارند بگو خدا مرا بس است اهل توکل تنها بر او توکل
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 پس به زودى کنمى قوم من شما بر حسب امکانات خود عمل کنید من عمل مىبگو ا

چه کس را عذابى که رسوایش کند خواهد آمد و عذابى پایدار بر او نازل  39خواهید دانست 

 41 شودمى

به سود خود  شود ما این کتاب را براى مردم به حق بر تو فروفرستادیم پس هر کس هدایت

 41وکیل نیستى  شود و تو بر آنهاه رود تنها به زیان خودش گمراه مىاوست و هر کس بیراه

خوابش نمرده  ستاند و روحى را که درخدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى باز مى

دارد و آن دیگر را تا هنگامى معین نگاه مى است پس آن را که مرگ را بر او واجب کرده

 42 ستهایاندیشند نشانهردمى که مىم فرستد قطعا در این براىمى بازپس

نداشته باشند  اند بگو آیا هر چند اختیار چیزى راآیا غیر از خدا شفاعتگرانى براى خود گرفته

 43و نیندیشند 

 سپس به سوى او یکسره از آن خداست فرمانروایى آسمانها و زمین خاص اوست بگو شفاعت

 44شوید باز گردانیده مى

و  گرددیى یاد شود دلهاى کسانى که به آخرت ایمان ندارند منزجر مىو چون خدا به تنها

 45کنند چون کسانى غیر از او یاد شوند بناگاه آنان شادمانى مى

میان بندگانت بر  بگو بار الها اى پدیدآورنده آسمانها و زمین داناى نهان و آشکار تو خود در

 46کنى کردند داورى مىسر آنچه اختالف مى

آن باشد  اند باشد و نظیرش بایکسره براى کسانى که ظلم کرده آنچه در زمین استو اگر 

 آنچه تصور خواهند داد و قطعا آن را براى رهایى خودشان از سختى عذاب روز قیامت

 47گردد کردند از جانب خدا بر ایشان آشکار مىنمى

کردند ریشخند مى ه بدانشود و آنچه را کاند برایشان ظاهر مىو گناهانى که مرتکب شده

 48گیرد آنها را فرا مى

عطا  خواند سپس چون نعمتى از جانب خود به اوو چون انسان را آسیبى رسد ما را فرا مى

ولى  بلکه آن آزمایشى است ام نه چنان استگوید تنها آن را به دانش خود یافتهکنیم مى

 49دانند بیشترشان نمى

بودند کارى برایشان  بودند این را گفتند و آنچه به دست آوردهقطعا کسانى که پیش از آنان 

اند به کرده کیفر آنچه مرتکب شده بودند بدیشان رسید و کسانى از این که ستمتا  51نکرد 

 51کننده نیستند درمانده اند بدیشان خواهد رسید و آنانسوء آنچه مرتکب شده زودى نتایج
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گرداند مى ى را براى هر کس که بخواهد گشاده یا تنگاند که خداست که روزآیا ندانسته

 52هایى است قطعا در این براى مردمى که ایمان دارند نشانه

در  خدا نومید مشوید اید از رحمتروى روا داشتهبگو اى بندگان من که بر خویشتن زیاده

 53 آمرزد که او خود آمرزنده مهربان استخدا همه گناهان را مى حقیقت

بازگردید و  یش از آنکه شما را عذاب در رسد و دیگر یارى نشوید به سوى پروردگارتانو پ

 54تسلیم او شوید 

نیکوترین  زنید شما را عذاب دررسدو پیش از آنکه به طور ناگهانى و در حالى که حدس نمى

 55 چیزى را که از جانب پروردگارتان به سوى شما نازل آمده است پیروى کنید

از  تردید منسى بگوید دریغا بر آنچه در حضور خدا کوتاهى ورزیدم بىتا آنکه ک

 56ریشخندکنندگان بودم 

 57کرد مسلما از پرهیزگاران بودم یا بگوید اگر خدایم هدایت مى

 58شدم یا چون عذاب را ببیند بگوید کاش مرا برگشتى بود تا از نیکوکاران مى

 59از کافران شدى  کذیب کردى و تکبر ورزیدى وهاى من بر تو آمد و آنها را تآرى نشانه

در جهنم  بینى آیا جاى سرکشاناند رو سیاه مىو روز قیامت کسانى را که بر خدا دروغ بسته

 61نیست 

دهد بوده نجات مى شاناند به کارهایى که مایه رستگارىو خدا کسانى را که تقوا پیشه کرده

 61گردید  رسد و غمگین نخواهندعذاب به آنان نمى

 62خدا آفریدگار هر چیزى است و اوست که بر هر چیز نگهبان است 

آنانند که  هاى خدا را انکار کردندکلیدهاى آسمان و زمین از آن اوست و کسانى که نشانه

 63زیانکارانند 

 64کنید که جز خدا را بپرستم بگو اى نادانان آیا مرا وادار مى

کردارت  از تو بودند وحى شده است اگر شرك ورزى حتما و قطعا به تو و به کسانى که پیش

 65تباه و مسلما از زیانکاران خواهى شد 

 66بلکه خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش 

در قبضه  اند و حال آنکه روز قیامت زمین یکسرهو خدا را آنچنان که باید به بزرگى نشناخته

آنچه شریک  زه است و برتر است ازاوست و آسمانها در پیچیده به دست اوست او من

  67گردانند مى
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 افتدشود پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است بیهوش درمىو در صور دمیده مى

ایستاده  شود و بناگاه آنان بر پاىمگر کسى که خدا بخواهد سپس بار دیگر در آن دمیده مى

 68نگرند مى

پیامبران و شاهدان را بیاورند و  ارنامه نهاده شود وو زمین به نور پروردگارش روشن گردد و ک

 69 میانشان به حق داورى گردد و مورد ستم قرار نگیرند

 71داناتر است  کنندو هر کسى آنچه انجام داده است به تمام بیابد و او به آنچه مى

اى دره اند گروه گروه به سوى جهنم رانده شوند تا چون بدان رسندو کسانى که کافر شده

خودتان بر شما نیامدند که  آن گشوده گردد و نگهبانانش به آنان گویند مگر فرستادگانى از

شما را هشدار دهند گویند چرا  آیات پروردگارتان را بر شما بخوانند و به دیدار چنین روزى

 71ولى فرمان عذاب بر کافران واجب آمد 

 72سرکشان  نید وه چه بد است جاىو گفته شود از درهاى دوزخ درآیید جاودانه در آن بما

تا  سوق داده شوند اند گروه گروه به سوى بهشتو کسانى که از پروردگارشان پروا داشته

سالم بر شما  چون بدان رسند و درهاى آن گشوده گردد و نگهبانان آن به ایشان گویند

 73خوش آمدید در آن درآیید جاودانه  

ما میراث داد از  را بر ما راست گردانید و سرزمین را به اشو گویند سپاس خدایى را که وعده

 74کنندگان عمل گزینیم چه نیک است پاداشهر جاى آن باغ که بخواهیم جاى مى

 گویند وبینى که پیرامون عرش به ستایش پروردگار خود تسبیح مىو فرشتگان را مى

   75 دگار جهانیان استشود سپاس ویژه پرورگردد و گفته مىمیانشان به حق داورى مى
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 غافر -41

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1حاء میم 

کیفر سخت، پذیر بخش و توبهگناه 2فرو فرستادن این کتاب از جانب خداى ارجمند داناست 

 3بازگشت به سوى اوست  خدایى جز او نیست نعمت است فراخ، 

شهرها تو را  کند پس رفت و آمدشان درزه نمىجز آنهایى که کفر ورزیدند در آیات خدا ستی

 4دستخوش فریب نگرداند 

هر امتى آهنگ  هاى مخالف به تکذیب پرداختند وپیش از اینان قوم نوح و بعد از آنان دسته

تا حقیقت را با آن پایمال  فرستاده خود را کردند تا او را بگیرند و به باطل جدال نمودند

 5آیا چگونه بود کیفر من  کنند پس آنان را فرو گرفتم

که  و بدین سان فرمان پروردگارت درباره کسانى که کفر ورزیده بودند به حقیقت پیوست

 6ایشان همدمان آتش خواهند بود 

تسبیح  کنند و آنها که پیرامون آنند به سپاس پروردگارشانکسانى که عرش را حمل مى

پروردگارا  کننداند طلب آمرزش مىرویدهگویند و به او ایمان دارند و براى کسانى که گمى

اند ببخش را دنبال کرده رحمت و دانش هر چیز احاطه دارد کسانى را که توبه کرده و راه تو

 7و آنها را از عذاب آتش نگاه دار 

همسران و  اى با هر که از پدران وشان دادهپروردگارا آنان را در باغهاى جاوید که وعده

 8 اند داخل کن زیرا تو خود ارجمند و حکیمىالح آمدهفرزندانشان که به ص

اى و کرده و آنان را از بدیها نگاه دار و هر که را در آن روز از بدیها حفظ کنى البته رحمتش

 9این همان کامیابى بزرگ است 

نسبت  گیرند که قطعا دشمنى خدا از دشمنى شمااند مورد ندا قرار مىکسانى که کافر بوده

 11ورزیدید مى شدید و انکارتر است آنگاه که به سوى ایمان فرا خوانده مىر سختبه همدیگ

به گناهانمان  گویند پروردگارا دو بار ما را به مرگ رسانیدى و دو بار ما را زنده گردانیدىمى

 11شدنى هست اعتراف کردیم پس آیا راه بیرون

ورزیدید و چون مى شد کفرنده مىاین از آن روى براى شماست که چون خدا به تنهایى خوا

 12آن خداى واالى بزرگ است  کردید پس فرمان ازشد آن را باور مىبه او شرك آورده مى

 نمایاند و براى شما از آسمان روزىهاى خود را به شما مىاوست آن کس که نشانه

 13  گیردکار است پند نمىفرستد و جز آن کس که توبهمى
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 14فرا خوانید هر چند ناباوران را ناخوش افتد  پس خدا را پاکدالنه

فرمان خویش  باالبرنده درجات خداوند عرش به هر کس از بندگانش که خواهد آن روح را به

 15فرستد تا از روز مالقات بترساند مى

فرمانروایى از آن  ماند امروزآن روز که آنان ظاهر گردند چیزى از آنها بر خدا پوشیده نمى

امروز هر کسى به آنچه انجام داده است کیفر  16ن خداوند یکتاى قهار است کیست از آ

 17شمار است  خدا زود یابد امروز ستمى نیست آرىمى

حالى که اندوه خود را  رسد درو آنها را از آن روز قریب بترسان آنگاه که جانها به گلوگاه مى

 18اطاعت باشد  که موردخورند براى ستمگران نه یارى است و نه شفاعتگرى فرو مى

 19داند دارند مىنگاههاى دزدانه و آنچه را که دلها نهان مى

خوانند به چیزى داورى کند و کسانى را که در برابر او مىو خداست که به حق داورى مى

 21خداست که خود شنواى بیناست  کنند در حقیقتنمى

بوده است آنها از  پیش از آنها اند چگونه اند تا ببینند فرجام کسانى کهآیا در زمین نگردیده

ایشان نیرومندتر و آثار در روى زمین با این همه خدا آنان را به کیفر گناهانشان گرفتار کرد 

 21حمایتگرى نداشتند  و در برابر خدا

کردند پس انکار مى آوردند ولىاین از آن روى بود که پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان مى

 22 کیفر استرا گرفت زیرا او نیرومند سختخدا آنها 

 23و به یقین موسى را با آیات خود و حجتى آشکار فرستادیم 

 24به سوى فرعون و هامان و قارون گفتند افسونگرى شیاد است 

ایمان  پس وقتى حقیقت را از جانب ما براى آنان آورد گفتند پسران کسانى را که با او

 25نیست  را زنده بگذارید و نیرنگ کافران جز در گمراهىاند بکشید و زنانشان آورده

شما را  ترسم آیینو فرعون گفت مرا بگذارید موسى را بکشم تا پروردگارش را بخواند من مى

 26تغییر دهد یا در این سرزمین فساد کند 

پروردگار  و موسى گفت من از هر متکبرى که به روز حساب عقیده ندارد به پروردگار خود و

 27ام ما پناه بردهش

کشید مى داشت گفت آیا مردى راو مردى مؤمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان مى

آشکارى  گوید پروردگار من خداست و مسلما براى شما از جانب پروردگارتان دالیلکه مى

شما به  آورده و اگر دروغگو باشد دروغش به زیان اوست و اگر راستگو باشد برخى از آنچه
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هدایت  دهد به شما خواهد رسید چرا که خدا کسى را که افراطکار دروغزن باشدوعده مى

 28کند نمى

ما را از  اى قوم من امروز فرمانروایى از آن شماست در این سرزمین مسلطید و چه کسى

شما  بینم بهجز آنچه مى خواهد کرد فرعون گفت بالى خدا اگر به ما برسد حمایت

 29و شما را جز به راه راست راهبر نیستم نمایم نمى

 31ترسم ها بر شما مىو کسى که ایمان آورده بود گفت اى قوم من من از مثل روز دسته

خدا بر بندگان ستم و نظیر سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانى که پس از آنها 

 31خواهد نمى

 32بیم دارم  دهندا درمىو اى قوم من من بر شما از روزى که مردم یکدیگر را ند

و هر که را  گردید براى شما در برابر خدا هیچ حمایتگرى نیستکنان بازمىروزى که پشت

 33خدا گمراه کند او را راهبرى نیست 

همواره  و به یقین یوسف پیش از این دالیل آشکار براى شما آورد و از آنچه براى شما آورد

را برنخواهد  اىرفت گفتید خدا بعد از او هرگز فرستادهدر تردید بودید تا وقتى که از دنیا 

 34 گذاردانگیخت این گونه خدا هر که را افراطگر شکاك است بى راه مى

در نزد  کنندکسانى که درباره آیات خدا بدون حجتى که براى آنان آمده باشد مجادله مى

خدا بر دل هر متکبر و  گونه اند عداوت بزرگى است اینخدا و نزد کسانى که ایمان آورده

 35نهد زورگویى مهر مى

 36 و فرعون گفت اى هامان براى من کوشکى بلند بساز شاید من به آن راهها برسم

پندارم دروغپرداز مى راههاى آسمانها تا از خداى موسى اطالع حاصل کنم و من او را سخت

و نیرنگ فرعون جز به  و این گونه براى فرعون زشتى کارش آراسته شد و از راه بازماند

 37تباهى نینجامید 

 و آن کس که ایمان آورده بود گفت اى قوم من مرا پیروى کنید تا شما را به راه درست

 38 هدایت کنم

سراى پایدار  اى قوم من این زندگى دنیا تنها کاالیى است و در حقیقت آن آخرت است که

 39است 

یا زن  بد و هر که کار شایسته کند چه مرد باشدیاهر که بدى کند جز به مانند آن کیفر نمى

حساب بى شوند و در آنجادر حالى که ایمان داشته باشد در نتیجه آنان داخل بهشت مى

  41یابند روزى مى
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فرا  خوانم و مرا به آتشو اى قوم من چه شده است که من شما را به نجات فرا مى

فر شوم و چیزى را که بدان علمى ندارم با او خوانید تا به خدا کامرا فرا مى 41خوانیدمى

 42کنم گردانم و من شما را به سوى آن ارجمند آمرزنده دعوت مى شریک

کنید به ناچار نه در دنیا و نه در آخرت خواندن نیست و در آنچه مرا به سوى آن دعوت مى

 43حقیقت برگشت ما به سوى خداست و افراطگران همدمان آتشند 

سپارم مى گویم به یاد خواهید آورد و کارم را به خدانچه را به شما مىپس به زودى آ

کردند پس خدا او را از عواقب سوء آنچه نیرنگ مى44 خداست که به بندگان بیناست

 45سخت فرو گرفت  حمایت فرمود و فرعونیان را عذاب

ا در شوند و روزى که رستاخیز بر پا شود فرعونیان رصبح و شام بر آتش عرضه مى

 46ترین عذاب درآورید سخت

 کنند زیردستان به کسانى که گردنکش بودندو آنگاه که در آتش شروع به آوردن حجت مى

 47 اى از این آتش را از ما دفع کنیدتوانید پارهگویند ما پیرو شما بودیم پس آیا مىمى

بندگان  یانگویند همه ما در آن هستیم خداست که مکردند مىکسانى که گردنکشى مى

 48داورى کرده است 

روز از این  گویند پروردگارتان را بخوانید تا یکو کسانى که در آتشند به نگهبانان جهنم مى

 49عذاب را به ما تخفیف دهد 

پس  گویندگویند چرا مىگویند مگر پیامبرانتان دالیل روشن به سوى شما نیاوردند مىمى

 51ه نیست بخوانید و دعاى کافران جز در بیراه

گواهان  اند در زندگى دنیا و روزى کهدر حقیقت ما فرستادگان خود و کسانى را که گرویده

 51کنیم ایستند قطعا یارى مىبرپاى مى

برایشان  دهد و براى آنان لعنت است وشان سود نمىطلبى روزى که ستمگران را پوزش

 52بدفرجامى آن سراى است 

رهنمود و 53 و به فرزندان اسرائیل تورات را به میراث نهادیم و قطعا موسى را هدایت دادیم

پس صبر کن که وعده خدا حق است و براى گناهت  54یادکردى براى خردمندان است 

  55شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش  آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت

مجادله  آمده باشد بهآنکه حجتى برایشان هاى خدا بىدر حقیقت آنان که درباره نشانه

آنان به آن نخواهند رسید پس به خدا پناه در دلهایشان جز بزرگنمایى نیست  خیزندبرمى

 56جوى زیرا او خود شنواى بیناست 
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 57دانند مردم نمى قطعا آفرینش آسمانها و زمین بزرگتر از آفرینش مردم است ولى بیشتر

اند با بدکار ان آورده و کارهاى شایسته کردهو نابینا و بینا یکسان نیستند و کسانى که ایم

در حقیقت رستاخیز قطعا آمدنى است در آن تردیدى  58پذیرید نیستند چه اندك پند مى

 59آورند نمى نیست ولى بیشتر مردم ایمان

پرستش من  و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم در حقیقت کسانى که از

 61آیند زودى خوار در دوزخ درمى ورزند بهکبر مى

بخش  روشنى خدا کسى است که شب را براى شما پدید آورد تا در آن آرام گیرید و روز را

 61دارند نمى تفضل است ولى بیشتر مردم سپاس رى خدا بر مردم بسیار صاحبآ

 خدایى جز او نیست پس چگونه خدا پروردگار شما آفریننده هر چیزى است این است

 62شوید بازگردانیده مى

 63 شوندکردند این گونه رویگردان مىهاى خدا را انکار مىکسانى که نشانه

و شما را صورتگرى  خدا کسى است که زمین را براى شما قرارگاه ساخت و آسمان را بنایى

خدا  شما روزى داد این است کرد و صورتهاى شما را نیکو نمود و از چیزهاى پاکیزه به

 64 خدا پروردگار جهانیان مرتبه و بزرگ است گار شما بلندپرورد

آالیش وى بى را براىو نیست پس او را در حالى که دین اى که خدایى جز ااوست زنده

ام از اینکه بگو من نهى شده65 اید بخوانید سپاس ویژه خدا پروردگار جهانیان استگردانیده

هنگامى که از جانب پروردگارم مرا دالیل خوانید پرستش کنم جز خدا کسانى را که مى

 66پروردگار جهانیان باشم  روشن رسیده باشد و مامورم که فرمانبر

شما را  اى و بعداى آنگاه از علقهاو همان کسى است که شما را از خاکى آفرید سپس از نطفه

ى است که میان شما کس ازوت خود برسیدو تا سالمند شوید وآورد تا به کمال قکودکى برمى

 67و امید که در اندیشه فرو روید  یابد و تا به مدتى که مقرراست برسیدرس مىمرگ پیش

آن  میراند و چون به کارى حکم کند همین قدر بهکند و مىاو همان کسى است که زنده مى

  68شود درنگ موجود مىگوید باش بىمى

 69اند اى تا کجا انحراف حاصل کردهکنند ندیدهآیا کسانى را که در آیات خدا مجادله مى

اند به کرده ایم تکذیبکسانى که کتاب و آنچه را که فرستادگان خود را بدان گسیل داشته

 71زودى خواهند دانست 

 71شوند هنگامى که غلها در گردنهایشان و زنجیرها کشانیده مى

  72شوند در میان جوشاب آنگاه در آتش برافروخته مى
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 73 ساختید کجایندشود آنچه را در برابر خدا شریک مىن گفته مىآنگاه به آنا

راه کافران را بى خواندیم این گونه خداگویند گمشان کردیم بلکه پیشتر ما چیزى را نمىمى

 74گذارد مى

سبب است  کردید و بداناین به سبب آن است که در زمین به ناروا شادى و سرمستى مى

 75نازیدید که مى

 76اى دوزخ درآیید در آن جاودان چه بد است جاى سرکشان از دره

ایم به داده اى از آنچه را که به آنان وعدهپس صبر کن که وعده خدا راست است پس چه پاره

 77شوند بازگردانیده مى تو بنمایانیم چه تو را از دنیا ببریم به سوى ما

ایم و تو حکایت کرده آنان را بر و مسلما پیش از تو فرستادگانى را روانه کردیم برخى از

اى اجازه خدا نشانهنرسد که بى اى راایم و هیچ فرستادهبرخى از ایشان را بر تو حکایت نکرده

کاران زیان آنجاست که باطل شود وبیاورد پس چون فرمان خدا برسد به حق داورى مى

 78کنند مى

سوارى گیرید و از  ا از برخى از آنهاخدا کسى است که چهارپایان را براى شما پدید آورد ت

 79برخى از آنها بخورید 

است برسید و بر آنها و  و در آنها براى شما سودهاست تا با آنها به مقصودى که در دلهایتان

 81شوید بر کشتى حمل مى

 81کنید مى نمایاند پس کدام یک از آیات خدا را انکارهاى خویش را به شما مىو نشانه

است بیشتر  اند تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنان بودند چگونه بودهین نگشتهآیا در زم

آوردند به حالشان زمین استوارتر بودند و آنچه به دست مى از آنان و نیرو و آثار در روى

 82سودى نبخشید 

د نزدشان بود خرسن و چون پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان آوردند به آن چیز از دانش که

 83 گرفتند آنان را فروگرفتشدند و آنچه به ریشخند مى

شریک  پس چون سختى ما را دیدند گفتند فقط به خدا ایمان آوردیم و بدانچه با او

 84گردانیدیم کافریم مى

خداست  نتس و هنگامى که عذاب ما را مشاهده کردند دیگر ایمانشان براى آنها سودى نداد

 85اند کرده نین جارى شده و آنجاست که ناباوران زیاندرباره بندگانش چ.. که از 
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 فصلت -41

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1حاء میم 

 2فرو فرستادن این کتاب از جانب خداى ارجمند داناست 

بازگشت به سوى  خدایى جز او نیست نعمت است فراخ، کیفر سخت ،پذیر بخش و توبهگناه

 3اوست 

شهرها تو را  کند پس رفت و آمدشان درزیدند در آیات خدا ستیزه نمىجز آنهایى که کفر ور

 4دستخوش فریب نگرداند 

هر امتى آهنگ  هاى مخالف به تکذیب پرداختند وپیش از اینان قوم نوح و بعد از آنان دسته

تا حقیقت را با آن پایمال  فرستاده خود را کردند تا او را بگیرند و به باطل جدال نمودند

 5پس آنان را فرو گرفتم آیا چگونه بود کیفر من  کنند

که  باره کسانى که کفر ورزیده بودند به حقیقت پیوستو بدین سان فرمان پروردگارت در

 6ایشان همدمان آتش خواهند بود 

تسبیح  کنند و آنها که پیرامون آنند به سپاس پروردگارشانکسانى که عرش را حمل مى

پروردگارا  کننداند طلب آمرزش مىرند و براى کسانى که گرویدهگویند و به او ایمان دامى

اند را دنبال کرده هر چیز احاطه دارد کسانى را که توبه کرده و راه تو.. رحمت و دانش 

 7ببخش و آنها را از عذاب آتش نگاه دار 

ران و همس اى با هر که از پدران وشان دادهپروردگارا آنان را در باغهاى جاوید که وعده

 8 اند داخل کن زیرا تو خود ارجمند و حکیمىفرزندانشان که به صالح آمده

اى و کرده و آنان را از بدیها نگاه دار و هر که را در آن روز از بدیها حفظ کنى البته رحمتش

 9این همان کامیابى بزرگ است 

نسبت  دشمنى شما گیرند که قطعا دشمنى خدا ازاند مورد ندا قرار مىکسانى که کافر بوده

 11ورزیدید مى شدید و انکارتر است آنگاه که به سوى ایمان فرا خوانده مىبه همدیگر سخت

به گناهانمان  گویند پروردگارا دو بار ما را به مرگ رسانیدى و دو بار ما را زنده گردانیدىمى

 11شدنى هست اعتراف کردیم پس آیا راه بیرون

ورزیدید و چون مى شد کفرکه چون خدا به تنهایى خوانده مى این  از آن روى براى شماست

  12آن خداى واالى بزرگ است  کردید پس فرمان ازشد آن را باور مىبه او شرك آورده مى
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 نمایاند و براى شما از آسمان روزىهاى خود را به شما مىاوست آن کس که نشانه

 13یرد گکار است پند نمىفرستد و جز آن کس که توبهمى

 14پس خدا را پاکدالنه فرا خوانید هر چند ناباوران را ناخوش افتد 

فرمان خویش  باالبرنده درجات خداوند عرش به هر کس از بندگانش که خواهد آن روح را به

 15فرستد تا از روز مالقات بترساند مى

رمانروایى از آن ف ماند امروزآن روز که آنان ظاهر گردند چیزى از آنها بر خدا پوشیده نمى

 16کیست از آن خداوند یکتاى قهار است 

خدا زودشمار  یابد امروز ستمى نیست آرىامروز هر کسى به آنچه انجام داده است کیفر مى

 17است 

حالى که اندوه خود را  رسد درو آنها را از آن روز قریب بترسان آنگاه که جانها به گلوگاه مى

 18اطاعت باشد  یارى است و نه شفاعتگرى که مورد خورند براى ستمگران نهفرو مى

 19داند دارند مىنگاههاى دزدانه و آنچه را که دلها نهان مى

خوانند به چیزى داورى کند و کسانى را که در برابر او مىو خداست که به حق داورى مى

 21خداست که خود شنواى بیناست  کنند در حقیقتنمى

بوده است آنها از  تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنها اند چگونهاند آیا در زمین نگردیده

ایشان نیرومندتر و آثار در روى زمین با این همه خدا آنان را به کیفر گناهانشان گرفتار کرد 

 21حمایتگرى نداشتند  و در برابر خدا

کردند پس ار مىآوردند ولى انکاین از آن روى بود که پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان مى

 22 کیفر استخدا آنها را گرفت زیرا او نیرومند سخت

 23و به یقین موسى را با آیات خود و حجتى آشکار فرستادیم 

 24به سوى فرعون و هامان و قارون گفتند افسونگرى شیاد است 

ایمان  پس وقتى حقیقت را از جانب ما براى آنان آورد گفتند پسران کسانى را که با او

 25نیست  اند بکشید و زنانشان را زنده بگذارید و نیرنگ کافران جز در گمراهىردهآو

شما را  ترسم آیینو فرعون گفت مرا بگذارید موسى را بکشم تا پروردگارش را بخواند من مى

و موسى گفت من از هر متکبرى که به روز  26تغییر دهد یا در این سرزمین فساد کند 

و مردى مؤمن از  27ام پروردگار شما پناه برده روردگار خود وحساب عقیده ندارد به پ

گوید کشید که مىمى داشت گفت آیا مردى راخاندان فرعون که ایمان خود را نهان مى

آشکارى آورده و اگر  پروردگار من خداست و مسلما براى شما از جانب پروردگارتان دالیل
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دهد به شما وعده مى گو باشد برخى از آنچهدروغگو باشد دروغش به زیان اوست و اگر راست

 28کند هدایت نمى به شما خواهد رسید چرا که خدا کسى را که افراطکار دروغزن باشد

ما را از  اى قوم من امروز فرمانروایى از آن شماست در این سرزمین مسلطید و چه کسى

شما  بینم بهىجز آنچه م خواهد کرد فرعون گفت بالى خدا اگر به ما برسد حمایت

 29نمایم و شما را جز به راه راست راهبر نیستم نمى

 31 ترسمها بر شما مىو کسى که ایمان آورده بود گفت اى قوم من من از مثل روز دسته

نظیر سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانى که پس از آنها و خدا بر بندگان ستم 

  31خواهد نمى

 32بیم دارم  دهندروزى که مردم یکدیگر را ندا درمىو اى قوم من من بر شما از 

و هر که را  گردید براى شما در برابر خدا هیچ حمایتگرى نیستکنان بازمىروزى که پشت

 33خدا گمراه کند او را راهبرى نیست 

همواره  و به یقین یوسف پیش از این دالیل آشکار براى شما آورد و از آنچه براى شما آورد

را برنخواهد  اىبودید تا وقتى که از دنیا رفت گفتید خدا بعد از او هرگز فرستادهدر تردید 

 34 گذاردانگیخت این گونه خدا هر که را افراطگر شکاك است بى راه مى

کنند در نزد کسانى که در باره آیات خدا بدون حجتى که براى آنان آمده باشد مجادله مى

گونه خدا بر دل هر متکبر و  د عداوت بزرگى است اینانخدا و نزد کسانى که ایمان آورده

 35نهد زورگویى مهر مى

 36 و فرعون گفت اى هامان براى من کوشکى بلند بساز شاید من به آن راهها برسم

پندارم دروغپرداز مى راههاى آسمانها تا از خداى موسى اطالع حاصل کنم و من او را سخت

آراسته شد و از راه بازماند و نیرنگ فرعون جز به و این گونه براى فرعون زشتى کارش 

 37تباهى نینجامید 

 و آن کس که ایمان آورده بود گفت اى قوم من مرا پیروى کنید تا شما را به راه درست

اى قوم من این زندگى دنیا تنها کاالیى است و در حقیقت آن آخرت است  38دایت کنم ه

 39سراى پایدار است  که

یا زن  یابد و هر که کار شایسته کند چه مرد باشدجز به مانند آن کیفر نمىهر که بدى کند 

حساب بى شوند و در آنجادر حالى که ایمان داشته باشد در نتیجه آنان داخل بهشت مى

خوانم و مرا به و اى قوم من چه شده است که من شما را به نجات فرا مى 41یابند روزى مى

  41خوانید فرا مى آتش
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گردانم و  خوانید تا به خدا کافر شوم و چیزى را که بدان علمى ندارم با او شریکفرا مى مرا

 42 کنممن شما را به سوى آن ارجمند آمرزنده دعوت مى

کنید به ناچار نه در دنیا و نه در آخرت خواندن نیست و در آنچه مرا به سوى آن دعوت مى

 43مدمان آتشند حقیقت برگشت ما به سوى خداست و افراطگران ه

سپارم مى گویم به یاد خواهید آورد و کارم را به خداپس به زودى آنچه را به شما مى

 44خداست که به بندگان بیناست 

سخت  کردند حمایت فرمود و فرعونیان را عذابپس خدا او را از عواقب سوء آنچه نیرنگ مى

 45فرو گرفت 

رستاخیز بر پا شود فرعونیان را در شوند و روزى که صبح و شام بر آتش عرضه مى

 46ترین عذاب درآورید سخت

 کنند زیردستان به کسانى که گردنکش بودندو آنگاه که در آتش شروع به آوردن حجت مى

 47 اى از این آتش را از ما دفع کنیدتوانید پارهگویند ما پیرو شما بودیم پس آیا مىمى

بندگان  مه ما در آن هستیم خداست که میانگویند هکردند مىکسانى که گردنکشى مى

 48 اورى کرده استد

روز از این  گویند پروردگارتان را بخوانید تا یکو کسانى که در آتشند به نگهبانان جهنم مى

 49عذاب را به ما تخفیف دهد 

پس  گویندگویند چرا مىگویند مگر پیامبرانتان دالیل روشن به سوى شما نیاوردند مىمى

 51ید و دعاى کافران جز در بیراهه نیست بخوان

گواهان  اند در زندگى دنیا و روزى کهدر حقیقت ما فرستادگان خود و کسانى را که گرویده

 51کنیم ایستند قطعا یارى مىبرپاى مى

برایشان  دهد و براى آنان لعنت است وشان سود نمىطلبى روزى که ستمگران را پوزش

 52بدفرجامى آن سراى است 

رهنمود و 53 و قطعا موسى را هدایت دادیم و به فرزندان اسرائیل تورات را به میراث نهادیم

پس صبر کن که وعده خدا حق است و براى گناهت  54یادکردى براى خردمندان است 

 55شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش  آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت

مجادله  آنکه حجتى برایشان آمده باشد بهى خدا بىهادر حقیقت آنان که درباره نشانه

خیزند در دلهایشان جز بزرگنمایى نیست آنان به آن نخواهند رسید پس به خدا پناه برمى

 56جوى زیرا او خود شنواى بیناست 
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 57دانند مردم نمى قطعا آفرینش آسمانها و زمین بزرگتر از آفرینش مردم است ولى بیشتر

اند با بدکار یکسان نیستند و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهو نابینا و بینا 

 58پذیرید نیستند چه اندك پند مى

 در حقیقت رستاخیز قطعا آمدنى است در آن تردیدى نیست ولى بیشتر مردم ایمان

 59آورند نمى

پرستش من  ازو پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم در حقیقت کسانى که 

 61آیند ورزند به زودى خوار در دوزخ درمىکبر مى

بخش  روشنى خدا کسى است که شب را براى شما پدید آورد تا در آن آرام گیرید و روز را

 61دارند نمى تفضل است ولى بیشتر مردم سپاس آرى خدا بر مردم بسیار صاحب

 خدایى جز او نیست پس چگونه خدا پروردگار شما آفریننده هر چیزى است این است

 62شوید بازگردانیده مى

 63 شوندکردند این گونه رویگردان مىهاى خدا را انکار مىکسانى که نشانه

خدا کسى است که زمین را براى شما قرارگاه ساخت و آسمان را بنایى و شما را صورتگرى 

خدا  روزى داد این استشما  کرد و صورتهاى شما را نیکو نمود و از چیزهاى پاکیزه به

 64 خدا پروردگار جهانیان مرتبه و بزرگ است پروردگار شما بلند

آالیش وى بى اى که خدایى جز او نیست پس او را در حالى که دین را براىاوست زنده

ام از اینکه بگو من نهى شده65 اید بخوانید سپاس ویژه خدا پروردگار جهانیان استگردانیده

خوانید پرستش کنم هنگامى که از جانب پروردگارم مرا دالیل را که مى جز خدا کسانى

 66پروردگار جهانیان باشم  روشن رسیده باشد و مامورم که فرمانبر

شما را  اى و بعداى آنگاه از علقهاو همان کسى است که شما را از خاکى آفرید سپس از نطفه

میان شما کسى است که  و ازسالمند شویدآورد تا به کمال قوت خود برسیدو تا ىکودکى برم

 67و امید که در اندیشه فرو روید  یابد و تا به مدتى که مقرر است برسیدرس مىمرگ پیش

آن  میراند و چون به کارى حکم کند همین قدر بهکند و مىاو همان کسى است که زنده مى

 68شود درنگ موجود مىگوید باش بىمى

 69اند اى تا کجا انحراف حاصل کردهکنند ندیدهت خدا مجادله مىآیا کسانى را که در آیا

اند به کرده ایم تکذیبکسانى که کتاب و آنچه را که فرستادگان خود را بدان گسیل داشته

 71زودى خواهند دانست 

 71شوند هنگامى که غلها در گردنهایشان و زنجیرها کشانیده مى
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 72شوند ته مىدر میان جوشاب آنگاه در آتش برافروخ

 73 ساختید کجایندشود آنچه را در برابر خدا شریک مىآنگاه به آنان گفته مى

راه کافران را بى خواندیم این گونه خداگویند گمشان کردیم بلکه پیشتر ما چیزى را نمىمى

 74گذارد مى

ست سبب ا کردید و بداناین به سبب آن است که در زمین به ناروا شادى و سرمستى مى

 75نازیدید که مى

 76از درهاى دوزخ درآیید در آن جاودان چه بد است جاى سرکشان 

ایم به داده اى از آنچه را که به آنان وعدهپس صبر کن که وعده خدا راست است پس چه پاره

 77شوند بازگردانیده مى تو بنمایانیم چه تو را از دنیا ببریم به سوى ما

ایم و تو حکایت کرده انى را روانه کردیم برخى از آنان را برو مسلما پیش از تو فرستادگ

اى اجازه خدا نشانهنرسد که بى اى راایم و هیچ فرستادهبرخى از ایشان را بر تو حکایت نکرده

کاران زیان آنجاست که باطل شود وبیاورد پس چون فرمان خدا برسد به حق داورى مى

 78کنند مى

سوارى گیرید و از  ان را براى شما پدید آورد تا از برخى از آنهاخدا کسى است که چهارپای

 79برخى از آنها بخورید 

است برسید و بر آنها و  و در آنها براى شما سودهاست تا با آنها به مقصودى که در دلهایتان

 81شوید بر کشتى حمل مى

 81کنید مى انکارنمایاند پس کدام یک از آیات خدا را هاى خویش را به شما مىو نشانه

است بیشتر  اند تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنان بودند چگونه بودهآیا در زمین نگشته

آوردند به حالشان زمین استوارتر بودند و آنچه به دست مى از آنان و نیرو و آثار در روى

 82سودى نبخشید 

نزدشان بود خرسند  از دانش کهو چون پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان آوردند به آن چیز 

 83 گرفتند آنان را فروگرفتشدند و آنچه به ریشخند مى

شریک  پس چون سختى ما را دیدند گفتند فقط به خدا ایمان آوردیم و بدانچه با او

 84گردانیدیم کافریم مى

 خداست نتس و هنگامى که عذاب ما را مشاهده کردند دیگر ایمانشان براى آنها سودى نداد

 85اند کرده باره بندگانش چنین جارى شده و آنجاست که ناباوران زیاندر.. که از 
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 الشوري -42

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1حاء میم 

 2 عین سین قاف

 این گونه خداى نیرومند حکیم به سوى تو و به سوى کسانى که پیش از تو بودند وحى

 3کند مى

 4است از آن اوست و او بلندمرتبه بزرگ است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین 

پروردگارشان تسبیح  چیزى نمانده که آسمانها از فرازشان بشکافند و فرشتگان به سپاس

خداست  قیقتحدر  طلبند آگاه باشگویند و براى کسانى که در زمین هستند آمرزش مىمى

 5که آمرزنده مهربان است 

بر آنان  اند خدا بر ایشان نگهبان است و توخود گرفتهو کسانى که به جاى او دوستانى براى 

مکه و کسانى را که آن عربى به سوى تو وحى کردیم تا و بدین گونه قر 6گمارده نیستى 

 آنند هشدار دهى و از روز گردآمدن که تردیدى در آن نیست بیم دهى گروهى در پیرامون

 7بهشتند و گروهى در آتش 

 حمتر گردانید لیکن هر که را بخواهد بهنان را امتى یگانه مىخواست قطعا آو اگر خدا مى

 8آورد و ستمگران نه یارى دارند و نه یاورى خویش درمى

 اند خداست که دوست راستین است و اوست کهآیا به جاى او دوستانى براى خود گرفته

 9کند و هموست که بر هر چیزى تواناست مردگان را زنده مى

پروردگار من است بر او  ى اختالف پیدا کردید داوریش به خدا چنین خدایىو درباره هر چیز

 11گردم کل کردم و به سوى او بازمىتو

پدیدآورنده آسمانها و زمین است از خودتان براى شما جفتهایى قرار داد و از دامها نر و ماده 

کلیدهاى  11بینا  شنواى و اوست گرداند چیزى مانند او نیستبدین وسیله شما را بسیار مى

گرداند مى آسمانها و زمین از آن اوست براى هر کس که بخواهد روزى را گشاده یا تنگ

از دین آنچه را که به نوح در باره آن سفارش کرد براى  12اوست که بر هر چیزى داناست 

و  آنچه را به تو وحى کردیم و آنچه را که در باره آن به ابراهیم و موسى شما تشریع کرد و

اندازى مکنید بر مشرکان آنچه  نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه عیسى سفارش

آید خدا هر که را بخواهد به سوى خود خوانى گران مىرا به سوى آن فرا مى که ایشان

 13نماید و هر که را که از در توبه درآید به سوى خود راه مى گزیندبرمى
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یشان آمد راه تفرقه پیمودند به صرف حسد میان همدیگر و اگر و فقط پس از آنکه علم برا

زمانى معین پیشى نگرفته بود قطعا میانشان داورى شده بود و  سخنى از جانب پروردگارت تا

 14کتاب را میراث یافتند واقعا درباره او در تردیدى سخت اند  کسانى که بعد از آنان

پیروى  امورى ایستادگى کن و هوسهاى آنان رابنابراین به دعوت پرداز و همان گونه که م

شما  مکن و بگو به هر کتابى که خدا نازل کرده است ایمان آوردم و مامور شدم که میان

آن  عدالت کنم خدا پروردگار ما و پروردگار شماست اعمال ما از آن ما و اعمال شما از

د و فرجام به سوى کنخدا میان ما را جمع مى شماست میان ما و شما خصومتى نیست

 15  اوست

پروردگارشان  پردازند حجتشان پیشو کسانى که در باره خدا پس از اجابت او به مجادله مى

 16 خواهد بود باطل است و خشمى برایشان است و براى آنان عذابى سخت

 دانى شایدخدا همان کسى است که کتاب و وسیله سنجش را به حق فرود آورد و تو چه مى

 17ز نزدیک باشد رستاخی

اند از آن آورده خواهند و کسانى که ایمانکسانى که به آن ایمان ندارند شتابزده آن را مى

ورزند تردید مى دانند که آن حق است بدان که آنان که در مورد قیامتهراسناکند و مى

واهد خدا نسبت به بندگانش مهربان است هر که را بخ 18اند قطعا در گمراهى دور و درازى

 19غالب  دهد و اوست نیرومندروزى مى

 افزاییم و کسى که کشت این دنیا رااش مىکسى که کشت آخرت بخواهد براى وى در کشته

آیا براى آنان شریکانى است  21دهیم و در آخرت او را نصیبى نیست بخواهد به او از آن مى

نبود مسلما اند و اگر فرمان قاطع دهنها که در آنچه خدا بدان اجازه نداده برایشان بنیاد آیینى

 21اى پر درد است شد و براى ستمکاران شکنجهمى میانشان داورى

بینى و به آنان خواهد رسید و کسانى که اند هراسناك مىستمگران را از آنچه انجام داده

ارشان بهشتند آنچه را بخواهند نزد پروردگ اند در باغهاىایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 22 خواهند داشت این است همان فضل عظیم

اند مژده داده کرده این همان است که خدا بندگان خود را که ایمان آورده و کارهاى شایسته

مگر دوستى درباره خویشاوندان و هر  است بگو به ازاى آن پاداشى از شما خواستار نیستم

ود قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس در ثواب آن خواهیم افز کس نیکى به جاى آورد براى او

 23است 
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باطل  گویند بر خدا دروغى بسته است پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر مى نهد و خداآیا مى

 24 کند اوست که به راز دلها داناسترا محو و حقیقت را با کلمات خویش پا برجا مى

کنید مى گذرد و آنچهىپذیرد و از گناهان درمو اوست کسى که توبه را از بندگان خود مى

 25داند مى

کند و از فضل خویش مى اند اجابتو کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده

 26 دهد و براى کافران عذاب سختى خواهد بودبه آنان زیاده مى

ن لیک دارندو اگر خدا روزى را بر بندگانش فراخ گرداند مسلما در زمین سر به عصیان برمى

 27بندگانش آگاه بیناست  فرستد به راستى که او بهاى  فرو مىآنچه را بخواهد به اندازه

را  خویش آورد و رحمتو اوست کسى که باران را پس از آنکه نومید شدند فرود مى

 28ستوده  سرپرست گسترد و هموستمى

میان آن دو پراکنده  هاى اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبنده درو از نشانه

 29است و او هرگاه بخواهد بر گردآوردن آنان تواناست 

 31گذرد درمى و هر مصیبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و از بسیارى

 31 و شما در زمین درمانده کننده نیستید و جز خدا شما را سرپرست و یاورى نیست

 32دریاست آسا در هاى کوههاى او سفینهو از نشانه

در این براى هر شکیباى  مانند قطعاتوقف مىمگرداند و بر پشت اگر بخواهد باد را ساکن مى

 33هاست شکرگزارى نشانه

 34گذرد درمى اند هالکشان کند و از بسیارىیا به آنچه مرتکب شده

 35 کنند بدانند که ایشان را گریزى نیستو آنان که در آیات ما مجادله مى

کسانى که  ه شما داده شده برخوردارى زندگى دنیاست و آنچه پیش خداست براىو آنچه ب

 36اند و به پروردگارشان اعتماد دارند بهتر و پایدارتر است گرویده

آیند درمى دارند و چون به خشمو کسانى که از گناهان بزرگ و زشتکاریها خود را به دور مى

 37گذرند درمى

کارشان در میانشان مشورت  اند وپاسخ داده و نماز برپا کرده و کسانى که پروردگارشان را

 38کنند ایم انفاق مىاست و از آنچه روزیشان داده

 39 جویند و کسانى که چون ستم بر ایشان رسد یارى مى

و جزاى بدى مانند آن بدى است پس هر که درگذرد و نیکوکارى کند پاداش او بر خداست 

 41دارد دوست نمىبه راستى او ستمگران را 
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 41نیست  و هر که پس از ستم خود یارى جوید راه بر ایشان

دارند آنان ر برمىس کنند و در زمین به ناحقراه تنها بر کسانى است که به مردم ستم مى

 42خواهند داشت عذابى دردناك 

 43و هر که صبر کند و درگذرد مسلما این از اراده قوى کارهاست 

بینى که چون مى ى نخواهد داشت و ستمگران راراه گذارد پس از او یارا خدا بىو هر که ر

 44 گویند آیا راهى براى برگشتن هستعذاب را بنگرند مى

نگرند و کسانى که زیرچشمى مى اندشوند از زبونى فروتن شدهعرضه مى.. بینى بر آنان را مى

خودشان و کسانشان را  وز قیامتر اند کهگویند در حقیقت زیانکاران کسانىاند مىگرویده

 45 اند آرى ستمکاران در عذابى پایدارنددچار زیان کرده

ذارد هیچ گراه بى و جز خدا براى آنان دوستانى نیست که آنها را یارى کنند و هر که را خدا

 46بود  راهى براى او نخواهد

اجابت  وردگارتان راپیش از آنکه روزى فرا رسد که آن را از جانب خدا برگشتى نباشد پر

 47کنید آن روز نه براى شما پناهى و نه برایتان انکارى هست 

نیست و ما  نایم بر عهده تو جز رسانیدپس اگر روى برتابند ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده

چون به دستاورد  چون رحمتى از جانب خود به انسان بچشانیم بدان شاد و سرمست گردد و

 48کند آنان بدى رسد انسان ناسپاسى مىپیشین آنها به 

بخواهد فرزند  آفریند به هر کسفرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست هر چه بخواهد مى

یا آنها را پسر و دختر توام با یکدیگر  49دهد دختر و به هرکس بخواهد فرزند پسر مى

 51 سازد اوست داناى تواناعقیم مى گرداند و هر که را بخواهدمى

اى یا فرستاده و هیچ بشرى را نرسد که خدا با او سخن گوید جز وحى یا از فراسوى حجابى

 51کار سنجیده بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحى نماید آرى اوست بلندمرتبه

نه  دانستى کتاب چیست ووهمین گونه روحى از امر خودمان به سوى تو وحى کردیم تو نمى

به وسیله آن راه  ورى گردانیدیم که هر که از بندگان خود را بخواهیمایمان ولى آن را ن

راه همان خدایى که 52 کنىنماییم و به راستى که تو به خوبى به راه راست هدایت مىمى

 53ردد گکارها به خدا بازمى دار کهآنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست هش
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 الزخرف -43

 تگر مهربانبه نام خداوند رحم

 1حاء میم 

 2سوگند به کتاب روشنگر 

 3ما آن را قرآنى عربى قرار دادیم باشد که بیندیشید 

 4 و همانا که آن در کتاب اصلى به نزد ما سخت واال و پر حکمت است

 5آیا به اینکه شما قومى منحرفید قرآن را از شما باز داریم 

 6م و چه بسا پیامبرانى که در گذشتگان روانه کردی

 7گرفتند و هیچ پیامبرى به سوى ایشان نیامد مگر اینکه او را به ریشخند مى

 8و نیرومندتر از آنان را به هالکت رسانیدیم و سنت پیشینیان تکرار شد 

همان  و اگر از آنان بپرسى آسمانها و زمین را چه کسى آفریده قطعا خواهند گفت آنها را

  9قادر دانا آفریده است 

نهاد باشد  اى گردانید و براى شما در آن راههاکه این زمین را براى شما گهوارههمان کسى 

و آن کس که آبى به اندازه از آسمان فرود آورد پس به وسیله آن سرزمینى  11که راه یابید 

و همان کسى که جفتها را  11شوید زنده گردانیدیم همین گونه بیرون آورده مى مرده را

 12شما از کشتیها و دامها سوار شوید قرار داد یکسره آفرید و براى 

یاد کنید و  تا بر پشت آن قرار گیرید پس چون بر آن برنشستید نعمت پروردگار خود را

 13آنها نبود  یما را یارا بگویید پاك است کسى که این را براى ما رام کرد و

بعضى از بندگان را  و براى او 14و به راستى که ما به سوى پروردگارمان بازخواهیم گشت 

 15که انسان بس ناسپاس آشکار است  به راستى جزئى قرار دادند

  16  آفریند خود دخترانى برگرفته و به شما پسران را اختصاص داده استآیا از آنچه مى

گردد در سیاه مى دهد خبر دهند چهره اوو چون یکى از آنان را به آنچه به رحمان نسبت مى

 17خورد سف خود را فرو مىحالى که خشم و تا

 18بیانش غیر روشن است  آیا کسى که در زر و زیور پرورش یافته و در مجادله

آنان حضور داشتند  و فرشتگانى را که خود بندگان رحمانند مادینه پنداشتند آیا در خلقت

 19 شود و پرسیده خواهند شدگواهى ایشان به زودى نوشته مى

پرستیدیم آنان به این دانشى ندارند جز حدس واست آنها را نمىخگویند اگر رحمان مىو مى

 21زنند نمى
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 21جویند ایم که بدان تمسک مىآیا به آنان پیش از آن کتابى داده

 22راه یافتگانیم  گیرى از آنانیپبلکه گفتند ما پدران خود را بر آیینى یافتیم و ما 

 اى نفرستادیم مگر آنکه خوشگذرانانهدهند و بدین گونه در هیچ شهرى پیش از تو هشدار

 23 ایم و ما از پى ایشان راهسپریمآن گفتند ما پدران خود را بر آیینى یافته

بیاورم گفتند  اید براى شماتر از آنچه پدران خود را بر آن یافتهگفت هر چند هدایت کننده

 24اید کافریم ما به آنچه بدان فرستاده شده

 25کنندگان چگونه بوده است  تیم پس بنگر فرجام تکذیبپس از آنان انتقام گرف

 26 پرستید بیزارمو چون ابراهیم به پدرى خود و قومش گفت من واقعا از آنچه مى

 27مگر آن کس که مرا پدید آورد و البته او مرا راهنمایى خواهد کرد 

 28 و او آن را در پى خود سخنى جاویدان کرد باشد که آنان بازگردند

 29آمد  اى آشکار به سویشاناینان و پدرانشان را برخودارى دادم تا حقیقت و فرستاده بلکه

 31و چون حقیقت به سویشان آمد گفتند این افسونى است و ما منکر آنیم 

 31و گفتند چرا این قرآن بر مردى بزرگ از دو شهر فرود نیامده است 

زندگى دنیا میانشان  معاش آنان را در کنند ماآیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم مى

ایم تا بعضى از آنها بعضى قرار داده ایم و برخى از آنان را از درجات باالتر ازتقسیم کرده

 32اندوزند بهتر است پروردگار تو از آنچه آنان مى بعضى را در خدمت گیرند و رحمت

اى آنان که به رحمان کفر هخانه و اگر نه آن بود که مردم امتى واحد گردند قطعا براى

 33دادیم آنها باال روند قرار مى ورزیدند سقفها و نردبانهایى از نقره که برمى

 34هایشان نیز درها و تختهایى که بر آنها تکیه زنند و براى خانه

پروردگار تو براى  و زر و زیورهاى و همه اینها جز متاع زندگى دنیا نیست و آخرت پیش

 35پرهیزگاران است 

 36دمسازى باشد  گماریم تا براى وىو هر کس از یاد رحمان دل بگرداند بر او شیطانى مى

 37یافتگانند  پندارند که راهدارند و مىو مسلما آنها ایشان را از راه باز مى

و تو فاصله خاور و باختر بود که چه  تا آنگاه که او به حضور ما آید گوید اى کاش میان من

 بخشد چون ستم کردید در حقیقتو امروز هرگز براى شما سود نمى 38ى بد دمسازى هست

  39عذاب مشترك خواهید بود  شما در

آشکارى  توانى کران را شنوا کنى یا نابینایان و کسى را که همواره در گمراهىپس آیا تو مى

 41است راه نمایى 
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 41کشیم پس اگر ما تو را ببریم قطعا از آنان انتقام مى

 42داریم  ایم به تو نشان دهیم حتما ما بر آنان قدرتنچه را به آنان وعده دادهیا آ

 43 زن که تو بر راهى راست قرار دارى پس به آنچه به سوى تو وحى شده است چنگ در

 44و به راستى که براى تو و براى قوم تو تذکرى است و به زودى پرسیده خواهید شد 

خدایانى که مورد  یل داشتیم جویا شو آیا در برابر رحمانو از رسوالن ما که پیش از تو گس

 45ایم پرستش قرار گیرند مقرر داشته

گفت من  هاى خویش به سوى فرعون و سران او روانه کردیم پسو همانا موسى را با نشانه

 46فرستاده پروردگار جهانیانم 

 47دند پس چون آیات ما را براى آنان آورد ناگهان ایشان بر آنها خنده ز

بود و به عذاب گرفتارشان  نمودیم مگر اینکه آن از نظیر آن بزرگتراى به ایشان نمىو نشانه

 48کردیم تا مگر به راه آیند 

ما واقعا به راه  و گفتند اى فسونگر پروردگارت را به آنچه با تو عهد کرده براى ما بخوان که

 49ایم درست درآمده

 51م بناگاه آنان پیمان شکستند و چون عذاب را از آنها برداشتی

و این نهرها که از زیر  آیا پادشاهى مصر ،و فرعون در قوم خود ندا درداد گفت اى مردم من

 51 بینیدمن روان است از آن من نیست پس مگر نمى

 52 تواند درست بیان کند بهترممقدار است و نمىآیا من از این کس که خود بى

 53 اندرین آویخته نشده یا با او فرشتگانى همراه نیامدهپس چرا بر او دستبندهایى ز

 54منحرف بودند  مغز یافت و اطاعتش کردند چرا که آنها مردمى پس قوم خود را سبک

 55 و چون ما را به خشم درآوردند از آنان انتقام گرفتیم و همه آنان را غرق کردیم

 56م اى و عبرتى براى آیندگان گردانیدیو آنان را پیشینه

 57درانداختند  و هنگامى که پسر مریم مثالى آورده شد بناگاه قوم تو از آن هلهله

بلکه آنان مردمى  آن را جز از راه جدل براى تو نزدند ،و گفتند آیا معبودان ما بهترند یا او

 58اند پیشه جدل

 59ایم نیستدهاى که بر وى منت نهاده و او را براى فرزندان اسرائیل سرمشق گردانیجز بنده

 61قرار دهیم  و اگر بخواهیم قطعا به جاى شما فرشتگانى که در زمین جانشین گردند

پیروى کنید  اى براى رستاخیز است پس زنهار در آن تردید مکن و از منو همانا آن نشانه

 61این است راه راست 
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 62 ر استو مبادا شیطان شما را از راه به در برد زیرا او براى شما دشمنى آشکا

بعضى  و چون عیسى دالیل آشکار آورد گفت به راستى براى شما حکمت آوردم و تا در باره

 63ببرید  کردید برایتان توضیح دهم پس از خدا بترسید و فرمانماز آنچه در آن اختالف مى

 خداست که خود پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید این است در حقیقت

 64 راه راست

عذاب روزى  تا از میانشان احزاب دست به اختالف زدند پس واى بر کسانى که ستم کردند از

 65دردناك 

 66در رسد  زنند ناگهان بر آنانبرند که رستاخیز در حالى که حدس نمىآیا جز انتظار مى

 67شان دشمن بعضى دیگرند در آن روز یاران جز پرهیزگاران بعضى

 68ر شما بیمى نیست و غمگین نخواهید شد اى بندگان من امروز ب

 69همان کسانى که به آیات ما ایمان آورده و تسلیم بودند 

 71شوید  شما با همسرانتان شادمانه داخل بهشت

بخواهند و  گردانند و در آنجا آنچه دلها آن راهایى در برابر آنان مىسینیهایى از طال و جام

 71ودانید دیدگان را خوش آید و شما در آن جا

 72کردید میراث یافتید و این است همان بهشتى که به آنچه مى

 73خورید هایى فراوان خواهد بود که از آنها مىدر آنجا براى شما میوه

 74گمان مجرمان در عذاب جهنم ماندگارند بى

 75یابد و آنها در آنجا نومیدند از آنان تخفیف نمى

 76د ستمکار بودند و ما بر ایشان ستم نکردیم بلکه خو

 77 و فریاد کشند اى مالک پروردگارت جان ما را بستاند پاسخ دهد شما ماندگارید

 78قطعا حقیقت را برایتان آوردیم لیکن بیشتر شما حقیقت را خوش نداشتید 

 79ورزیم اند ما ابرام مىیا در کارى ابرام ورزیده

آنان ثبت  شنویم چرا و فرشتگان ما پیشپندارند که ما راز آنها و نجوایشان را نمىآیا مى

 81کنند مى

 81بگو اگر براى رحمان فرزندى بود خود من نخستین پرستندگان بودم 

 82 کنند منزه استپروردگار آسمانها و زمین پروردگار عرش از آنچه وصف مى

دان وعده ب گویى خود فرو روند و بازى کنند تا آن روزى را کهپس آنان را رها کن تا در یاوه

 83شوند دیدار کنند داده مى
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 84کار دانا سنجیده و اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست و هموست

و  و خجسته است کسى که فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن اوست

 85شوید علم قیامت پیش اوست و به سوى او برگردانیده مى

که آگاهانه به حق  خوانند اختیار شفاعت ندارند مگر آن کسانىاو مىو کسانى که به جاى 

 86گواهى داده باشند 

خدا پس چگونه  و اگر از آنان بپرسى چه کسى آنان را خلق کرده مسلما خواهند گفت

 87شوند بازگردانیده مى

 88اند که ایمان نخواهند آورد و گوید اى پروردگار من اینها جماعتى

 89ى برتاب و بگو به سالمت پس زودا که بدانند از ایشان رو

 

 
 

 دخان -44

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1حاء میم 

 2سوگند به کتاب روشنگر 

 3دهنده بودیم  ما آن را در شبى فرخنده نازل کردیم که ما هشدار

 4یابد در آن هر کارى استوار فیصله مى

 5 ما فرستنده بودیم، کارى است از جانب ما 

 6حمتى از پروردگار توست که او شنواى داناست ر

 7پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر یقین دارید 

 میراند پروردگار شما و پروردگار پدرانبخشد و مىخدایى جز او نیست او زندگى مى

 8شماست

 9 ولى نه آنها به شک و شبهه خویش سرگرمند

 11آورد مان دودى نمایان برمىپس در انتظار روزى باش که آس

 11گیرد این است عذاب پر درد که مردم را فرو مى

 12پروردگارا این عذاب را از ما دفع کن که ما ایمان داریم 
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 13آمده است  آنان را کجا پند باشد و حال آنکه به یقین براى آنان پیامبرى روشنگر

 14وانه است اى دییافته پس از او روى برتافتند و گفتند تعلیم

 15 گیریدداریم در حقیقت باز از سر مىما این عذاب را اندکى از شما برمى

 16 ایمکشندهما انتقام، زنیم همان حمله بزرگ به حمله مىروزى که دست 

 17 و به یقین پیش از آنان قوم فرعون را بیازمودیم و پیامبرى بزرگوار برایشان آمد

 18امینم  اىید زیرا که من شما را فرستادهکه بندگان خدا را به من بسپار

 19ام و بر خدا برترى مجویید که من براى شما حجتى آشکار آورده

 21 برم از اینکه مرا سنگباران کنیدو من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى

 21آورید پس از من کناره گیرید و اگر به من ایمان نمى

 22که اینها مردمى گناهکارند پس پروردگار خود را خواند 

 23بندگانم را شبانه ببر زیرا شما مورد تعقیب واقع خواهید شد 

 24اند شدنى سر بگذار که آنان سپاهى غرق و دریا را هنگامى که آرام است پشت

 25سارانى بر جاى نهادند  چه باغها و چشمه

 26هاى نیکو و کشتزارها و جایگاه

 27دار بودند و نعمتى که از آن برخور

 28این چنین و آنها را به مردمى دیگر میراث دادیم 

 29و آسمان و زمین بر آنان زارى نکردند و مهلت نیافتند 

 31آور رهانیدیم و به راستى فرزندان اسرائیل را از عذاب خفت

 31از فرعون که متکبرى از افراطکاران بود 

 32یم و قطعا آنان را دانسته بر مردم جهان ترجیح داد

 33 ها آنچه را که در آن آزمایشى آشکار بود بدیشان دادیمو از نشانه

 34گویند هر آینه این مى

 35شدنى نیستیم جز مرگ نخستین دیگر نیست و ما زنده

 36گویید پس پدران ما را آورید اگر راست مى

زیرا که  کردیمآیا ایشان بهترند یا قوم تبع و کسانى که پیش از آنها بودند آنها را هالك 

 37گنهکار بودند 

 38ایم و آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است به بازى نیافریده

 39دانند ایم لیکن بیشترشان نمىآنها را جز به حق نیافریده
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 41در حقیقت روز جدا سازى موعد همه آنهاست 

 41دشونآنان یارى نمىحمایتى کند و  تواندهمان روزى که هیچ دوستى از هیچ دوستى نمى

 42مگر کسى را که خدا رحمت کرده است زیرا که اوست همان ارجمند مهربان 

 43آرى درخت زقوم 

 44خوراك گناه پیشه است 

 45گدازد چون مس گداخته در شکمها مى

 46همانند جوشش آب جوشان 

 47او را بگیرید و به میان دوزخش بکشانید 

 48فرو ریزید  آنگاه از عذاب آب جوشان بر سرش

 49بچش که تو همان ارجمند بزرگوارى 

 51کردید این است همان چیزى که در باره آن تردید مى

 51به راستى پرهیزگاران در جایگاهى آسوده 

 52سارها  در بوستانها و کنار چشمه

 53اند پوشند برابر هم نشستهپرنیان نازك و دیباى ستبر مى

 54گردانیم چشم همسر مى تچنین و آنها را با حوریان درش

 55طلبند اى را آسوده خاطر مىدر آنجا هر میوه

 56دارد مى در آنجا جز مرگ نخستین مرگ نخواهند چشید و آنها را از عذاب دوزخ نگاه

 57بخششى است از جانب پروردگار تو این است همان کامیابى بزرگ 

 58د پذیرند در حقیقت را بر زبان تو آسان گردانیدیم امید که پن

 59پس مراقب باش زیرا که آنان هم مراقبند 
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 الجاثيه -45

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1حاء میم 

 2کار است  فرو فرستادن این کتاب از جانب خداى ارجمند سنجیده

 3هایى است به راستى در آسمانها و زمین براى مؤمنان نشانه

که یقین دارند  گرداند براى مردمىنده پراکنده مىو در آفرینش خودتان و آنچه از جنب

 4هایى است نشانه

آن زمین را پس از  و پیاپى آمدن شب و روز و آنچه خدا از روزى از آسمان فرود آورده و به

 5هایى است اندیشند نشانهراى مردمى که مىبمرگش زنده گردانیده است و گردش بادها 

 هاى او به کدام نشانه خوانیم پس بعد از خدا وا بر تو مىاینست آیات خدا که به راستى آن ر

 6خن خواهند گروید س

 7پیشه واى بر هر دروغزن گناه

آن را نشنیده  شنود و باز به حال تکبر چنانکه گویىشود مىآیات خدا را که بر او خوانده مى

 8ورزد پس او را از عذابى پردرد خبر ده سماجت مى است

خواهند  آورگیرد آنان عذابى خفتهاى ما چیزى بداند آن را به ریشخند مىو چون از نشانه

 9داشت 

اختیار  پیشاپیش آنها دوزخ است و نه آنچه را اندوخته و نه آن دوستانى را که غیر از خدا

 11آید و عذابى بزرگ خواهند داشت اند به کارشان مىکرده

دردناك از  را انکار کردند بر ایشان عذابى این رهنمودى است و کسانى که آیات پروردگارشان

 11پلیدى است 

روان  خدا همان کسى است که دریا را به سود شما رام گردانید تا کشتیها در آن به فرمانش

 12 شوند و تا از فزون بخشى او طلب نمایید و باشد که سپاس دارید

قطعا در  رد همه از اوستو آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است به سود شما رام ک

 13هایى است اندیشند نشانهاین براى مردمى که مى

ندارند درگذرند تا  اند بگو تا از کسانى که به روزهاى خدا امیدبه کسانى که ایمان آورده

 14رساند  اند به مجازاتشدهگروهى را به آنچه مرتکب مى

 کند به زیانش باشد سپس به هر که کارى شایسته کند به سود خود اوست و هر که بدى

 15شوید سوى پروردگارتان برگردانیده مى
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پاکیزه روزیشان  و به یقین فرزندان اسرائیل را کتاب و حکم و پیامبرى دادیم و از چیزهاى

 16کردیم و آنان را بر مردم روزگار برترى دادیم 

یشان آمد از روى رشک و و دالیل روشنى در امر به آنان عطا کردیم و جز بعد از آنکه علم برا

پروردگارت روز قیامت میانشان درباره  رقابت میان خودشان دستخوش اختالف نشدند قطعا

 17 کردند داورى خواهد کردآنچه در آن اختالف مى

هوسهاى کسانى را که  سپس تو را در طریقه آیینى از امر نهادیم پس آن را پیروى کن و

 18دانند پیروى مکن نمى

شان دوستان بعضى ند و و ستمگران بعضى کنندبرابر خدا از تو حمایت نمى در آنان هرگز

 19خدا یار پرهیزگاران است 

 21 بخش و براى قومى که یقین دارند رهنمود و رحمتى است این براى مردم بینش

دهیم مى اند که آنان را مانند کسانى قراراند پنداشتهآیا کسانى که مرتکب کارهاى بد شده

یکسان باشد چه بد داورى  اند زندگى آنها و مرگشانایمان آورده و کارهاى شایسته کرده که

 21کنند مى

آورده پاداش  و خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده است و تا هر کسى به آنچه به دست

 22یابد و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت 

گمراه  د قرار داده و خدا او را دانستهپس آیا دیدى کسى را که هوس خویش را معبود خو

خدا چه  اش پرده نهاده است آیا پس ازگردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده

 23گیرید خواهد کرد آیا پند نمى کسى او را هدایت

را جز طبیعت هالك  شویم و مامیریم و زنده مىو گفتند غیر از زندگانى دنیاى ما نیست مى

 24سپرند نمى و به این هیچ دانشى ندارند جز گمانکند نمى

اگر  و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود دلیلشان همواره جز این نیست که مى گویند

 25گویید پدران ما را آورید راست مى

رستاخیز که  میراند آنگاه شما را به سوى روزبخشد سپس مىبگو خدا شما را زندگى مى

 26 دانندآورد ولى بیشتر مردم نمىست گرد مىتردیدى در آن نی

است که  و فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست و روزى که رستاخیز بر پا شود آن روز

 27اندیشان زیان خواهند دید باطل

شود آنچه مى بینى هر امتى به سوى کارنامه خود فراخواندهو هر امتى را به زانو در آمده مى

  28یابید مروز پاداش مىکردید ارا مى
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 کردید نسخه برگوید ما از آنچه مىاین است کتاب ما که علیه شما به حق سخن مى

 29داشتیم مى

جوار  اند پس پروردگارشان آنان را درو اما کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 31گرداند این همان کامیابى آشکار است خویش داخل مى رحمت

شد و تکبر نمودید و نمى کسانى که کافر شدند پس مگر آیات من بر شما خواندهو اما 

 31مردمى بدکار بودید 

 دانیمو چون گفته شد وعده خدا راست است و شکى در رستاخیز نیست گفتید ما نمى

 32ورزیم و ما یقین نداریم رستاخیز چیست جز گمان نمى

کردند آنان را مى شود و آنچه را که بدان ریشخنداند بر آنان پدیدار مىو بدیهایى که کرده

 33گیرد فرو مى

خواهیم  گونه که دیدار امروزتان را فراموش کردید امروز شما را فراموشو گفته شود همان

 34کرد و جایگاهتان در آتش است و براى شما یاورانى نخواهد بود 

پس  و زندگى دنیا فریبتان داداین بدان سبب است که شما آیات خدا را به ریشخند گرفتید 

 35 گرددشوند و نه عذرشان پذیرفته مىامروز نه از این بیرون آورده مى

 36 پس سپاس از آن خداست پروردگار آسمانها و پروردگار زمین پروردگار جهانیان

 37کار ناپذیر سنجیدهشکست و در آسمانها و زمین بزرگى از آن اوست و اوست
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 حقافاال -46

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1حاء میم 

 2فرو فرستادن این کتاب از جانب خداى ارجمند حکیم است 

نیافریدیم و کسانى  آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق و زمانى معین

 3اند رویگردانند اند از آنچه هشدار داده شدهکه کافر شده

چیزى از  خوانید به من نشان دهید که چهه را به جاى خدا فرا مىبگو به من خبر دهید آنچ

گویید کتابى پیش از این یا مى زمین آفریده یا آنان را در آسمانها مشارکتى است اگر راست

 4اى از دانش نزد من آورید بازمانده

پاسخ  خواند که تا روز قیامت او راتر از آن کس که به جاى خدا کسى را مىو کیست گمراه

 5خبرند دهد و آنها از دعایشان بىنمى

 6و چون مردم محشور گردند دشمنان آنان باشند و به عبادتشان انکار ورزند 

آن  و چون آیات روشن ما بر ایشان خوانده شود آنان که چون حقیقت به سویشان آمد منکر

 7شدند گفتند این سحرى آشکار است 

اختیار چیزى براى  اگر آن را بربافته باشم در برابر خدا گویند این را بربافته است بگویا مى

گواه بودن او میان من و شما بس است  رویدتر است به آنچه در آن فرو مىمن ندارید او آگاه

 8و اوست آمرزنده مهربان 

اى خواهد شد جز معامله دانم با من و با شما چهبگو من از پیامبران نودرآمدى نبودم و نمى

 9اى آشکار نیستم هشداردهنده کنم و من جزشود پیروى نمىکه به من وحى مىآنچه را 

شاهدى از  بگو به من خبر دهید اگر این از نزد خدا باشد و شما بدان کافر شده باشید و

شما تکبر نموده باشید  فرزندان اسرائیل به مشابهت آن گواهى داده و ایمان آورده باشد و

 11کند نمى دایتالبته خدا قوم ستمگر را ه

بدان پیشى  اند گفتند اگر خوب بود بر ماو کسانى که کافر شدند به آنان که گرویده

 11کهنه است  اند به زودى خواهند گفت این دروغىگرفتند و چون بدان هدایت نیافتهنمى

است به زبان عربى که  تابىکو پیش از آن کتاب موسى راهبر و رحمتى بود و این 

اى براى نیکوکاران مژده اند هشدار دهد واست تا کسانى را که ستم کرده کنندهتصدیق

سپس ایستادگى کردند بیمى بر آنان  محققا کسانى که گفتند پروردگار ما خداست 12باشد

  13غمگین نخواهند شد  نیست و
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 14 ماننددادند جاودانه در آن مىایشان اهل بهشتند که به پاداش آنچه انجام مى

باردار شد و  ن را به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم مادرش با تحمل رنج به اوو انسا

است تا آنگاه که به  با تحمل رنج او را به دنیا آورد و باربرداشتن و از شیرگرفتن او سى ماه

بیفکن تا نعمتى را که  گوید پروردگارا بر دلمرشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد مى

اى انجام دهم که آن را شایسته اى سپاس گویم و کارپدر و مادرم ارزانى داشته به من و به

من به درگاه تو توبه آوردم و من  خوش دارى و فرزندانم را برایم شایسته گردان در حقیقت

 15پذیرانم از فرمان

یشان بدیها اند از ایشان خواهیم پذیرفت و ازاینانند کسانى که بهترین آنچه را انجام داده

 16شده است داده مى درخواهیم گذشت در بهشتیانند وعده راستى که بدانان وعده

خواهم  دهید که زندهو آن کس که به پدر و مادر خود گوید اف بر شما آیا به من وعده مى

کنند واى بر تو زارى مى شد و حال آنکه پیش از من نسلها سپرى شدند و آن دو به خدا

 17هاى گذشتگان نیست دهد اینها جز افسانهمى حق است و پاسخ ایمان بیاور وعده خدا

که پیش از آنان  اند که گفتار علیه ایشان همراه با امتهایى از جنیان و آدمیانآنان کسانى

 18 گمان آنان زیانکار بودندروزگار به سر بردند به حقیقت پیوست بى

تا اعمالشان را تمام بدهد و آنان مورد اند درجاتى است و و براى هر یک در آنچه انجام داده

 19ستم قرار نخواهند گرفت 

دارند نعمتهاى پاکیزه خود را در اند بر آتش عرضه مىو آن روز که آنهایى را که کفر ورزیده

برخوردار شدید پس امروز به آنکه در زمین بناحق  زندگى دنیایتان صرف کردید و از آنها

 21یابید کردید به عذاب خفت کیفر مىه نافرمانى مىآنک نمودید و به سببسرکشى مى

که پیش از  و برادر عادیان را به یاد آور آنگاه که قوم خویش را در ریگستان بیم داد در حالى

مپرستید واقعا من بر شما از  او و پس از او قطعا هشداردهندگانى گذشته بودند که جز خدا را

 21ترسم عذاب روزى هولناك مى

ما وعده  گویى آنچه بهاى که ما را از خدایانمان برگردانى پس اگر راست مىیا آمدهگفتند آ

 22دهى بیاور مى

شما  رسانم ولى منام به شما مىگفت آگاهى فقط نزد خداست و آنچه را بدان فرستاده شده

آورنده به سوى پس چون آن را ابرى روى 23ورزید بینم که در جهل اصرار مىرا گروهى مى

بلکه همان چیزى است ، دهنده ماست  این ابرى است که بارش وادیهاى خود دیدند گفتند

 24خواستارش بودید بادى است که در آن عذابى پر درد است  که به شتاب



 

                                                    339 

 کند پس چنان شدند که جز سراهایشانکن مىهمه چیز را به دستور پروردگارش بنیان

 25دهیم ا مىشد این چنین گروه بدکاران را سزدیده نمى

ایم و و به راستى در چیزهایى به آنان امکانات داده بودیم که به شما در آنها امکاناتى نداده

هاى خدا انکار ورزیدند داده بودیم و چون به نشانه ها و دلهایى قراربراى آنان گوش و دیده

ریشخندش  نه دلهایشان به هیچ وجه به دردشان نخورد و آنچه گوششان و نه دیدگانشان و

 26 کردند به سرشان آمدمى

ایم داشته گون بیانگمان همه شهرهاى پیرامون شما را هالك کرده و آیات خود را گونهو بى

 27امید که آنان بازگردند 

کرده بودند آنان را  پس چرا آن کسانى را که غیر از خدا به منزله معبودانى براى تقرب اختیار

  28بافتند برمى دادند و این بود دروغ آنان و آنچه یارى نکردند بلکه از دستشان

حاضر  و چون تنى چند از جن را به سوى تو روانه کردیم که قرآن را بشنوند پس چون بر آن

قوم خود  شدند گفتند گوش فرا دهید و چون به انجام رسید هشداردهنده به سوى

 29بازگشتند

کننده پیش از خود موسى نازل شده تصدیق گفتند اى قوم ما ما کتابى را شنیدیم که بعد از

 31کند است و به سوى حق و به سوى راهى راست راهبرى مى

کننده خدا را پاسخ دهید و به او ایمان آورید تا برخى از گناهانتان را بر شما اى قوم ما دعوت

 31ببخشاید و از عذابى پر درد پناهتان دهد 

برابر او  کننده نیست و درد در زمین درماندهکننده خدا را اجابت نکنو کسى که دعوت

 32اند دوستانى ندارد آنان در گمراهى آشکارى

درمانده نگردید  اند که آن خدایى که آسمانها و زمین را آفریده و در آفریدن آنهامگر ندانسته

 33 تواند مردگان را زنده کند آرى اوست که بر همه چیز تواناستمى

گویند سوگند به مى یا این راست نیستآشوند آتش عرضه مىو روزى که کافران بر 

 34عذاب را بچشید  کردیدفرماید پس به آنکه انکار مىپروردگارمان که آرى مى

مده  پس همان گونه که پیامبران نستوه صبر کردند صبر کن و براى آنان شتابزدگى به خرج

اند ان جز ساعتى از روز را نماندهشوند بنگرند گویى که آنروزى که آنچه را وعده داده مى

 35خواهند ابالغى است پس آیا جز مردم نافرمان هالکت
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 محمد -47

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1تباه خواهد کرد  کسانى که کفر ورزیدند و از راه خدا باز داشتند اعمال آنان را

آمده  نازل (ص)محمد  اند و به آنچه برو آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

شان را بهبود را زدود و حال اند آن خود حق از جانب پروردگارشان است بدیهایشانگرویده

 2بخشید 

 این بدان سبب است که آنان که کفر ورزیدند از باطل پیروى کردند و کسانى که ایمان

مردم  براىآوردند از همان حق که از جانب پروردگارشان است پیروى کردند این گونه خدا 

 3زند مثالهایشان را مى

آنان را از پاى  اند برخورد کنید گردنها را بزنید تا چونپس چون با کسانى که کفر ورزیده

اسلحه بر زمین  درآوردید پس استوار در بند کشید سپس یا منت نهید و یا فدیه تا در جنگ

شید ولى تا برخى از شما را کمى خواست از ایشان انتقامگذاشته شود این است و اگر خدا مى

اند هرگز کارهایشان را ضایع کسانى که در راه خدا کشته شده به وسیله برخى بیازماید و

و در بهشتى که براى  5گرداند نماید و حالشان را نیکو مىبه زودى آنان را راه مى 4کند نمى

 6آورد آنان وصف کرده آنان را درمى

را استوار  کند و گامهایتاناگر خدا را یارى کنید یاریتان مىاید اى کسانى که ایمان آورده

 7دارد مى

 8 و کسانى که کفر ورزیدند نگونسارى بر آنان باد و اعمالشان را برباد داد

خوش نداشتند و کارهایشان را  این بدان سبب است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است

 9باطل کرد 

 ستاانجامیده  نند فرجام کسانى که پیش از آنها بودند به کجااند تا ببیمگر در زمین نگشته

چرا که خدا سرپرست کسانى است که 11 خدا زیر و زبرشان کرد و کافران را نظایر است

 11نیست  اند ولى کافران را سرپرست ایمان آورده

ها نهرها اند در باغهایى که از زیر آنخدا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

برند و همان گونه که چارپایان اند بهره مىآورد و کسانى که کافر شدهروان است درمى

 12آتش است  خورند و جایگاه آنهاخورند مىمى

هالکشان کردیم و  و بسا شهرها که نیرومندتر از آن شهرى بود که تو را بیرون راند که ما

 13براى آنها یار نبود 
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ز جانب پروردگار خویش است چون کسى است که بدى کردارش آیا کسى که بر حجتى ا

 14اند او زیبا جلوه داده شده و هوسهاى خود را پیروى کرده براى

است از آبى که برنگشته و  مثل بهشتى که به پرهیزگاران وعده داده شده در آن نهرهایى

ى نوشندگان لذتى اى که براو رودهایى از باده اش دگرگون نشودجویهایى از شیرى که مزه

آنجا از هر گونه میوه براى آنان است و آمرزش  است و جویبارهایى از انگبین ناب و در

و آبى جوشان به خوردشان  آنهاست مانند کسى است که جاودانه در آتش است پروردگار

 15هایشان را از هم فرو پاشد شود رودهداده مى

روند به دانش از نزد تو بیرون مى ولى چوندهند اند که به تو گوش مىو از میان کسانى

که خدا بر دلهایشان مهر نهاده است و  گویند هم اکنون چه گفت اینان همانانندیافتگان مى

 16اند از هوسهاى خود پیروى کرده

 17شان داد پرهیزگارى آنان که به هدایت گراییدند آنان را هر چه بیشتر هدایت بخشید و و

عالمات آن اینک پدید آمده  برند که رستاخیز به ناگاه بر آنان فرا رسد ومىآیا جز این انتظار 

 18اندرزشان است  است پس اگر بر آنان دررسد دیگر کجا جاى

 پس بدان که هیچ معبودى جز خدا نیست و براى گناه خویش آمرزش جوى و براى مردان و

 19 داندزنان با ایمان و خداست که فرجام و مآل شما را مى

اى صریح اما چون سوره اى نازل نمى شودگویند چرا سورهاند مىو کسانى که ایمان آورده

مانند کسى که به حال  نازل شد و در آن نام کارزار آمد آنان که در دلهایشان مرضى هست

 21نگرند بیهوشى مرگ افتاده به تو مى

خیر آنان  میم کشد قطعاپذیرى و سخنى شایسته برایشان بهتر است و چون کار به تصفرمان

 21در این است که با خدا راست باشند 

در زمین فساد کنید و خویشاوندیهاى خود را از هم  پس آیا امید بستید که چون برگشتید 

 22بگسلید 

چشمهایشان را نابینا  اینان همان کسانند که خدا آنان را لعنت نموده و ایشان را ناشنوا و

 اندیشند یا بر دلهایشان قفلهایى نهاده شده استرآن نمىآیا به آیات ق 23کرده است 

شیطان آنان را  گمان کسانى که پس از آنکه هدایت بر آنان روشن شد پشت کردندبى24

چرا که آنان به کسانى که آنچه را خدا نازل  25فریفت و به آرزوهاى دور و درازشان انداخت 

خواهیم کرد و خدا از  ى از شما اطاعتتا حدود رداشتند گفتند ما در کاه خوش نمىکرد

 26 همداستانى آنان آگاه است
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و پشت آنان تازیانه  ستانند و بر چهرهپس چگونه وقتى که فرشتگان جانشان را مى

اند و خرسندیش را خوش زیرا آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پیروى کرده 27نوازندمى

آیا کسانى که در دلهایشان مرضى هست  28پس اعمالشان را باطل گردانید  نداشتند

 29نخواهد کرد  پنداشتند که خدا هرگز کینه آنان را آشکار

شناسى و از شان مىییانیم در نتیجه ایشان را به سیمانماو اگر بخواهیم قطعا آنان را به تو مى

 31داند شما را مى آهنگ سخن به آنان پى خواهى برد و خداست که کارهاى

گزارشهاى شما را  آزماییم تا مجاهدان و شکیبایان شما را باز شناسانیم ورا مى و البته شما

بر  کسانى که کافر شدند و از راه خدا باز داشتند و پس از آنکه راه هدایت 31رسیدگى کنیم 

هایشان زودى کرده رسانند و بهآنان آشکار شد با پیامبر در افتادند هرگز به خدا گزندى نمى

 32هد کرد را تباه خوا

هاى خود نمایید و کرده اید خدا را اطاعت کنید و از پیامبر اطاعتاى کسانى که ایمان آورده

 33را تباه مکنید 

 آنان که کفر ورزیدند و مانع راه خدا شدند سپس در حال کفر مردند هرگز خدا از آنان

 34درنخواهد گذشت 

از کارهایتان هرگز  ا با شماست وپس سستى نورزید و به آشتى مخوانید شما برترید و خد

زندگى این دنیا لهو و لعبى بیش نیست و اگر ایمان بیاورید و پروا بدارید  35نخواهد کاست 

اگر شما را بخواهد و به اصرار از شما طلب  36خواهد دهد و اموالتان را نمىپاداش شما را مى

 37کند شما را برمال مى هاىورزید و کینهکند بخل مى

شما بخل  اید پس برخى ازهمان هستید که براى انفاق در راه خدا فرا خوانده شده شما

نیاز است و شما بى ورزند و هر کس بخل ورزد تنها به زیان خود بخل ورزیده و خدامى

شما خواهد داد که مانند شما  نیازمندید و اگر روى برتابید جاى شما را به مردمى غیر از

 38د بود نخواهن

 

 

 
 



 

                                                    343 

 الفتح -48

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1پیروزى درخشانى ما تو را پیروزى بخشیدیم 

تو را به  خود را بر تو تمام گرداند و تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت

 3و تو را به نصرتى ارجمند یارى نماید  2راهى راست هدایت کند 

بیفزایند و  ش را فرو فرستاد تا ایمانى بر ایمان خوداوست آن کس که در دلهاى مؤمنان آرام

 4 کار استسپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خدا همواره داناى سنجیده

جویبارها روان است درآورد و  اند در باغهایى که از زیر آنتا مردان و زنانى را که ایمان آورده

این در پیشگاه خدا کامیابى بزرگى  داید ودر آن جاویدان بدارد و بدیهایشان را از آنان بز

 5است 

اند عذاب کند برده پیشه و مردان و زنان مشرك را که به خدا گمان بد و مردان و زنان نفاق

جهنم را براى آنان آماده  تشان کرده ونبد زمانه بر آنان باد و خدا بر ایشان خشم نموده و لع

 6گردانیده و بد سرانجامى است 

 7 کار استناپذیر سنجیده آسمانها و زمین از آن خداست و خدا همواره شکستو سپاهیان 

 8اى فرستادیم ما تو را گواه و بشارتگر و هشداردهنده

بامدادان و  راو او را یارى کنید و ارجش نهید واش ایمان آورید تا به خدا و فرستاده

 9شامگاهان به پاکى بستایید 

 دست کنندکنند جز این نیست که با خدا بیعت مىمى در حقیقت کسانى که با تو بیعت

 شکنى کند تنها به زیان خود پیمان خدا باالى دستهاى آنان است پس هر که پیمان

او  شکند و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند به زودى خدا پاداشى بزرگ بهمى

 11بخشد مى

گرفتار  و خواهند گفت اموال ما و کسانمان ما رانشین به زودى به ت ماندگان بادیه برجاى

رانند بگو مى کردند براى ما آمرزش بخواه چیزى را که در دلهایشان نیست بر زبان خویش

شما اختیار چیزى  اگر خدا بخواهد به شما زیانى یا سودى برساند چه کسى در برابر او براى

بلکه پنداشتید که پیامبر و 11 ه استکنید همواره آگارا دارد بلکه خداست که به آنچه مى

گشت و این در دلهایتان نمودى خوش یافت و  مؤمنان هرگز به خانمان خود بر نخواهند

و هر کس به خدا و پیامبر او ایمان  12هالکت بودید  گمان بد کردید و شما مردمى در خور

 13 ایمسوزان آماده کرده نیاورده است ما براى کافران آتشى



 

                                                    344 

بخواهد  بخشاید و هر که راایى آسمانها و زمین از آن خداست هر که را بخواهد مىو فرمانرو

 14کند و خدا همواره آمرزنده مهربان است عذاب مى

ما به دنبال  ماندگان خواهند گفت بگذارید چون به گرفتن غنایم روانه شدید به زودى برجاى

هرگز از پى ما نخواهید آمد آرى  خواهند دستور خدا را دگرگون کنند بگوشما بیاییم مى

برید خواهند گفت بلکه بر ما رشگ مى خدا از پیش درباره شما چنین فرموده پس به زودى

 15 یابندبلکه جز اندکى درنمى

 نشین بگو به زودى به سوى قومى سخت زورمند دعوت خواهید شد ماندگان بادیه به برجاى

و  بخشدر فرمان برید خدا شما را پاداش نیک مىکه با آنان بجنگید یا اسالم آورند پس اگ

 16دارد مى اگر همچنان که پیشتر پشت کردید روى بگردانید شما را به عذابى پردرد معذب

بر نابینا گناهى نیست و بر لنگ گناهى نیست و بر بیمار گناهى نیست و هر کس خدا و 

آورد و هر هرهایى روان است درمىپیامبر او را فرمان برد وى را در باغهایى که از زیر آن ن

 17دارد مى کس روى برتابد به عذابى دردناك معذبش

شد و  کردند از آنان خشنودبه راستى خدا هنگامى که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت مى

آنها  آنچه در دلهایشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزى نزدیکى به

 18پاداش داد 

 19 کار استنیمتهاى فراوانى خواهند گرفت و خدا همواره نیرومند سنجیدهو غ

و این را براى  و خدا به شما غنیمتهاى فراوان وعده داده که به زودى آنها را خواهید گرفت

اى باشد و براى مؤمنان نشانه شما پیش انداخت و دستهاى مردم را از شما کوتاه ساخت و تا

 21یت کند شما را به راه راست هدا

نیک احاطه دارد و همواره خداوند بر هر  اید خدا بر آنهاو دیگر که شما بر آنها دست نیافته

 21چیزى تواناست 

و  خواهند کرد و دیگر یار و اگر کسانى که کافر شدند به جنگ با شما برخیزند قطعا پشت

 22یاورى نخواهند یافت 

 23رگز تغییرى نخواهى یافت سنت الهى از پیش همین بوده و در سنت الهى ه

شما و  و اوست همان کسى که در دل مکه پس از پیروزکردن شما بر آنان دستهاى آنها را از

 24 کنید همواره بیناستدستهاى شما را از ایشان کوتاه گردانید و خدا به آنچه مى

که  بانىآنها بودند که کفر ورزیدند و شما را از مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند قر

آنکه آنان را نبودند که بى بازداشته شده بود به محلش برسد و اگر مردان و زنان با ایمانى
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 بر شما بماند تا خدا هر که را بخواهد در جوار بشناسید ندانسته پایمالشان کنید و تاوانشان

ب دردناکى معذ شدند قطعا کافران را به عذابخویش درآورد اگر از هم متمایز مى رحمت

 25داشتیم مى

خود را بر  تعصب جاهلیت ورزیدند پس خدا آرامش، آنگاه که کافران در دلهاى خود تعصب 

آنان به آن  فرستاده خویش و بر مؤمنان فرو فرستاد و آرمان تقوا را مالزم آنان ساخت و

 26همواره بر هر چیزى داناست  سزاوارتر و شایسته آن بودند و خدا

در حالى که سر  خدا خود را تحقق بخشید شما بدون شک به خواست حقا خدا رؤیاى پیامبر

الحرام درخواهید آمد خدا آنچه را  اید با خاطرى آسوده در مسجدتراشیده و موى کوتاه کرده

 27قرار داد  دانستید دانست و غیر از این پیروزى نزدیکىکه نمى

تمام ادیان  ساخت تا آن را بر اوست کسى که پیامبر خود را به هدایت با آیین درست روانه

 28کند بودن خدا کفایت مى پیروز گرداند و گواه

مهربانند آنان  پیامبر خداست و کسانى که با اویند بر کافران سختگیر با همدیگر (ص)محمد 

آنان بر اثر سجود در  بینى فضل و خشنودى خدا را خواستارند عالمترا در رکوع و سجود مى

اى است آنها در انجیل چون کشته این صفت ایشان است در تورات و مثلهایشان است چهره

هاى خود بایستد و دهقانان را بر ساقه که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و

به شگفت آورد تا از آنان کافران را به خشم دراندازد خدا به کسانى از آنان که ایمان آورده و 

 29است اند آمرزش و پاداش بزرگى وعده دادهکرده کارهاى شایسته
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 الحجرات -49

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

و از خدا پروا بدارید که  اید در برابر خدا و پیامبرش پیشى مجوییداى کسانى که ایمان آورده

 1خدا شنواى داناست 

بعضى از  ر مکنید و همچنانکهاید صدایتان را بلندتر از صداى پیامباى کسانى که ایمان آورده

آنکه بى گویید با او به صداى بلند سخن مگویید مباداشما با بعضى دیگر بلند سخن مى

 2هایتان تباه شود بدانید کرده

 کشند همان کسانند که خدا دلهایشان راکسانى که پیش پیامبر خدا صدایشان را فرو مى

 3زش و پاداشى بزرگ است براى پرهیزگارى امتحان کرده است آنان را آمر

 4فهمند نمى خوانند بیشترشانکسانى که تو را از پشت اتاقها به فریاد مى

 5است  و اگر صبر کنند تا بر آنان درآیى مسلما برایشان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان

به  اید اگر فاسقى برایتان خبرى آورد نیک وارسى کنید مبادااى کسانى که ایمان آورده

 6اید پشیمان شوید نادانى گروهى را آسیب برسانید و از آنچه کرده

و بدانید که پیامبر خدا در میان شماست اگر در بسیارى از کارها از شما پیروى کند قطعا 

گردانید و آن را در  داشتنى شوید لیکن خدا ایمان را براى شما دوستدچار زحمت مى

ناخوشایند ساخت آنان  و سرکشى را در نظرتاندلهاى شما بیاراست و کفر و پلیدکارى 

 7 یافتگانندره

 8کار است بخششى از خدا و نعمتى و خدا داناى سنجیده

و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصالح دهید و اگر یکى از آن دو بر 

د پس اگر باز فرمان خدا بازگرد کند بجنگید تا بهدیگرى تعدى کرد با آن که تعدى مى

 9دارد خدا دادگران را دوست مى گشت میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که

بدارید  در حقیقت مؤمنان با هم برادرند پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا

 11امید که مورد رحمت قرار گیرید 

اینها بهتر  ر را ریشخند کند شاید آنها ازاید نباید قومى قوم دیگاى کسانى که ایمان آورده

بهتر باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و به  شاید آنها از اینها ،باشند و نباید زنانى زنان را 

نام زشت پس از ایمان و هر که توبه نکرد  همدیگر لقبهاى زشت مدهید چه ناپسندیده است

از بسیارى از گمانها بپرهیزید که اید اى کسانى که ایمان آورده 11آنان خود ستمکارند 

گناه است و جاسوسى مکنید و بعضى از شما غیبت بعضى نکند آیا کسى از  اى از گمانهاپاره
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اش را بخورد از آن کراهت دارید از خدا بترسید که گوشت برادر مرده شما دوست دارد که

 12پذیر مهربان است توبه خدا

گردانیدیم تا با  یدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیلهاى مردم ما شما را از مرد و زنى آفر

پرهیزگارترین  یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا

 13تردید خداوند داناى آگاه است شماست بى

ر اسالم آوردیم و هنوز د اید لیکن بگوییدنشینان گفتند ایمان آوردیم بگو ایمان نیاوردهبادیه

هایتان چیزى فرمان برید از کرده دلهاى شما ایمان داخل نشده است و اگر خدا و پیامبر او را

 14کند خدا آمرزنده مهربان است کم نمى

با مال و جانشان  اند که به خدا و پیامبر او گرویده و شک نیاورده ودر حقیقت مؤمنان کسانى

 15ند اند اینانند که راستکرداردر راه خدا جهاد کرده

داند است مى دهید و حال آنکه خدا آنچه را که در زمینبگو آیا خدا را از دین خود خبر مى

 16و خدا به همه چیز داناست 

مگذارید بلکه  آوردنتان منتنهند بگو بر من از اسالماند بر تو منت مىاز اینکه اسالم آورده

 17راستگو باشید  ذارد اگرگکردن شما به ایمان بر شما منت مىخداست که با هدایت

 18 کنید بیناستداند و خدا به آنچه مىخداست که نهفته آسمانها و زمین را مى
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 ق -51

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1قاف سوگند به قرآن باشکوه 

شدند و کافران گفتند این  شگفت اى از خودشان برایشان آمد دربلکه از اینکه هشداردهنده

 2ى عجیب است چیز

 3آیا چون مردیم و خاك شدیم این بازگشتى بعید است 

 4اى است کننده ضبط کاهد و پیش ما کتابایم که زمین از اجسادشان فرو مىقطعا دانسته

 5اند  بلکه حقیقت را وقتى برایشان آمد دروغ خواندند و آنها در کارى سردرگم

براى  ایم وگونه آن را ساخته و زینتش دادهاند که چمگر به آسمان باالى سرشان ننگریسته

 6آن هیچ گونه شکافتگى نیست 

انگیز  دل و زمین را گستردیم و در آن لنگرها فرو افکندیم و در آن از هر گونه جفت

 7رویانیدیم 

 8افزا و پندآموز باشد کارى بینشبراى هر بنده توبه

 9رویانیدیم  هاى دروکردنىو دانه و از آسمان آبى پر برکت فرود آوردیم پس بدان باغها

براى روزى بندگان است و با آن  11و درختان تناور خرما که خوشه روى هم چیده دارند 

 11گردانیدیم رستاخیز چنین است  اى را زندهسرزمین مرده

 و بیشه 13و عاد و فرعون و برادران لوط  12پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب رس و ثمود 

گرفتند و تهدید واجب  م تبع به تکذیب پرداختند همگى فرستادگان را به دروغنشینان و قو

 14آمد 

 15اند شبهه مگر از آفرینش نخستین به تنگ آمدیم بلکه آنها از خلق جدید در

از شاهرگ به  کند و مااى به او مىدانیم که نفس او چه وسوسهایم و مىو ما انسان را آفریده

 16او نزدیکتریم 

 17اند کننده از راست و از چپ مراقب نشستهه که دو دریافتآنگا

 18آورد مگر اینکه مراقبى آماده نزد او هیچ سخنى را به لفظ درنمى

 19گریختى و سکرات مرگ به راستى در رسید این همان است که از آن مى

 و گواهىدهنده  آید با او سوقو هر کسى مى 21و در صور دمیده شود این است روز تهدید 

ات برداشتیم و دیده ات راواقعا که از این سخت در غفلت بودى و ما پرده 21اى است دهنده

  22امروز تیز است 
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 23 گوید این است آنچه پیش من آماده است و همنشین او مى

 24هر کافر سرسختى را در جهنم فروافکنید 

یى دیگر قرار داد او را در عذاب که با خداوند خدا 25متجاوز شکاکى  ،بازدارنده از خیرى 

 26 شدید فرو افکنید

گمراهى دور و درازى  گوید پروردگار ما من او را به عصیان وانداشتم لیکن درهمدمش مى

 28بودم  فرماید در پیشگاه من با همدیگر مستیزید از پیش به شما هشدار دادهمى27 بود

 29دگر نیستم شود و من به بندگانم بیداپیش من حکم دگرگون نمى

 31گوید آیا باز هم هست گوییم آیا پر شدى و مىآن روز که به دوزخ مى

 31آنکه دور باشد و بهشت را براى پرهیزگاران نزدیک گردانند بى

 32خواهد بود  کار نگهباناید براى هر توبهاین همان است که وعده یافته

 33ار آید کآنکه در نهان از خداى بخشنده بترسد و با دلى توبه

 34به سالمت در آن درآیید این روز جاودانگى است 

 35هر چه بخواهند در آنجا دارند و پیش ما فزونتر هست 

در شهرها  و چه بسا نسلها که پیش از ایشان هالك کردیم که نیرومندتر از اینان بودند و

 36پرسه زده بودند مگر گریزگاهى بود 

 37است  یوشى که خود به گواهى ایستد عبرتىقطعا در این براى هر صاحبدل و حق ن

 و در حقیقت آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش هنگام آفریدیم و

 38احساس ماندگى نکردیم 

پروردگارت  گویند صبر کن و پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب به ستایشو بر آنچه مى

و روزى که منادى 41 بال سجود او را تسبیح گوىاى از شب و به دنو پاره 39تسبیح گوى 

شنوند آن روز روزى که فریاد را به حق مى 41دهد به گوش باش از جایى نزدیک ندا درمى

 42بیرون آمدن است 

 43رسانیم و برگشت به سوى ماست بخشیم و به مرگ مىماییم که خود زندگى مى

ما آسان  شود این حشرى است که برروزى که زمین به سرعت از آنان جدا و شکافته مى

 44خواهد بود 

گویند داناتریم و تو به زور وادارنده آنان نیستى پس به قرآن هر که را از تهدید ما به آنچه مى

 45ه ترسد پند دمى
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 الذاریات -51

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

کنندگان و تقسیم (3) و سبک سیران (2)و ابرهاى گرانبار  (1)افشان سوگند به بادهاى ذره

    (6)و پاداش واقعیت دارد  (5)اید راست است که آنچه وعده داده شده (4)کار 

تا هر که از آن برگشته  (8)که شما در سخنى گوناگونید  (7)سوگند به آسمان مشبک 

    (9)برگشته باشد 

  (11)خبرند همانان که در ورطه نادانى بى (11)مرگ بر دروغپردازان 

عذاب خود  (13)همان روز که آنان بر آتش عقوبت شوند  (12)ند روز پاداش کى است پرس

   (14)را بچشید این است همان که با شتاب خواستار آن بودید 

گیرند زیرا آنچه را پروردگارشان عطا فرموده مى (15)پرهیزگاران در باغها و چشمه سارانند 

و در سحرگاهان  (17)غنودند از شب اندکى را مى و  (16)که آنها پیش از این نیکوکار بودند 

    (19)و در اموالشان براى سائل و محروم حقى بود  (18)کردند طلب آمرزش مى

 (21)بینید و در خود شما پس مگر نمى (21)هایى است و روى زمین براى اهل یقین نشانه

    (22)اید در آسمان است و روزى شما و آنچه وعده داده شده

سوگند به پروردگار آسمان و زمین که واقعا او حق است همان گونه که خود شما سخن  پس

    (23)گویید مى

    (24)آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسید 

    (25)سالم مردمى ناشناسید  چون بر او درآمدند پس سالم گفتند گفت

    (26)اى فربه آورد پس آهسته به سوى زنش رفت و گوساله

    (27)خورید آن را به نزدیکشان برد گفت مگر نمى

    (28)و از آنان احساس ترسى کرد گفتند مترس و او را به پسرى دانا مژده دادند 

    (29)و زنش با فریادى سر رسید و بر چهره خود زد و گفت زنى پیر نازا 

    (31)گفتند پروردگارت چنین فرموده است او خود حکیم داناست 

    (31)شما چیست  گفت اى فرستادگان ماموریت

    (32)ایم گفتند ما به سوى مردمى پلیدکار فرستاده شده

    (33)تا سنگهایى از گل رس بر آنان فرو فرستیم 

    (34)گذارى شده است نزد پروردگارت براى مسرفان نشان

    (35)پس هر که از مؤمنان در آن بود بیرون بردیم 
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    (36)جز یک خانه از فرمانبران نیافتیم  و در آنجا

    (37)ترسند عبرتى به جاى گذاشتیم و در آنجا براى آنها که از عذاب پر درد مى

    (38)و در موسى چون او را با حجتى آشکار به سوى فرعون گسیل داشتیم 

    (39)اى است پس با ارکان خود روى برتافت و گفت ساحر یا دیوانه

    (41)یانش را گرفتیم و آنان را در دریا افکندیم در حالى که او نکوهشگر بود او و سپاه

    (41)و در عاد چون بر آنها آن باد مهلک را فرستادیم 

    (42)گردانید وزید آن را چون خاکستر استخوان مرده مىبه هر چه مى

    (43)و در ثمود آنگاه که به ایشان گفته شد تا چندى برخوردار شوید 

نگریستند آذرخش آنان را فرو تا از فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در حالى که آنها مى

    (44)گرفت 

    (45)در نتیجه نه توانستند به پاى خیزند و نه طلب یارى کنند 

    (46)و قوم نوح پیش از آن زیرا آنها مردمى نافرمان بودند 

    (47)گمان ما گستریم بى و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و

    (48)ایم و چه نیکو گسترندگانیم و زمین را گسترانیده

    (49)و از هر چیزى دو گونه آفریدیم امید که شما عبرت گیرید 

    (51)اى آشکارم دهنده پس به سوى خدا بگریزید که من شما را از طرف او بیم

    (51)اى آشکارم دهنده جانب او هشدارو با خدا معبودى دیگر قرار مدهید که من از 

بدین سان بر کسانى که پیش از آنها بودند هیچ پیامبرى نیامد جز اینکه گفتند ساحر یا 

    (52)اى است دیوانه

    (53)آیا همدیگر را به این سفارش کرده بودند بلکه آنان مردمى سرکش بودند 

    (54)ستى پس از آنان روى بگردان که تو در خور نکوهش نی

    (55)و پند ده که مؤمنان را پند سود بخشد 

    (56)و جن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند 

    (57)خواهم که مرا خوراك دهند خواهم و نمىاز آنان هیچ روزیى نمى

    (58)خداست که خود روزى بخش نیرومند استوار است 

شان پس در از عذاب همانند بهره عذاب یاران اى استهپس براى کسانى که ستم کردند بهر

    (59)خواستن عذاب از من شتابزدگى نکنند 

 (61)اند اند از آن روزى که وعده یافتهپس واى بر کسانى که کافر شده



 

                                                    352 

 الطور -52

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 3در طومارى گسترده  2و کتابى نگاشته شده 1سوگند به طور 

که عذاب پروردگارت 6 و آن دریاى سرشار  5سوگند به بام بلند  4آن خانه آباد  سوگند به

روزى که آسمان سخت در تب و تاب  8اى نیست آن را هیچ بازدارنده 7شدنى است واقع

 11به حرکت درآیند و کوهها  9افتد 

سوى روزى که به  12آنان که به یاوه سرگرمند 11کنندگان در آن روز پس واى بر تکذیب

 14پنداشتید این همان آتشى است که دروغش مى13 شوند کشیدنىآتش جهنم کشیده مى

به آن درآیید خواه بشکیبید یا نشکیبید به حال  15بینید یا شما نمىآیا این افسون است

 16یابید کردید مجازات مىمى شما یکسان است تنها به آنچه

ه آنچه پروردگارشان به آنان داده دلشادند و ب 17پرهیزگاران در باغهایى و ناز و نعمتند 

آوردید آنچه به جاى مىبه  18مصون داشته است  پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ

چشم را  اند و حوران درشتبر تختهایى ردیف هم تکیه زده19 بخورید و بنوشید گواراتان باد

اند آنها را در ایمان پیروى کرده و کسانى که گرویده و فرزندانشان21 ایمهمسر آنان گردانده

کاهیم هر کسى در گرو به آنان ملحق خواهیم کرد و چیزى از کارشان را نمى فرزندانشان را

در 22 کنیمبا میوه و گوشتى که دلخواه آنهاست آنان را مدد مى 21 خویش است دستاورد

و براى آنان  23اه گویى است و نه گن ربایند که در آن نه یاوهآنجا جامى از دست هم مى

و  24که نهفته است  اندگردند انگارى آنها مرواریدىپسرانى است که بر گردشان همى

گویند ما پیشتر در میان خانواده خود بیمناك  25شان رو به برخى کنند از هم پرسند برخى

ا ما از دیرباز او ر 27پس خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب گرم حفظ کرد  26بودیم 

 28خواندیم که او همان نیکوکار مهربان است مى

 29پس اندرز ده که تو به لطف پروردگارت نه کاهنى و نه دیوانه 

 31بریم گویند شاعرى است که انتظار مرگش را مىیا مى

 31بگو منتظر باشید که من با شما از منتظرانم 

 32سرکشند  دارد یا آنها مردمىآیا پندارهایشان آنان را به این وا مى

 33گویند آن را بربافته بلکه باور ندارند یا مى

 34گویند سخنى مثل آن بیاورند پس اگر راست مى

 35اند یا آنکه خودشان خالق هستند آیا از هیچ خلق شده
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 36اند بلکه یقین ندارند آیا آسمانها و زمین را خلق کرده

 37ارند یا ایشان تسلط د آیا ذخایر پروردگار تو پیش آنهاست

 38آشکار بیاورد  آیا نردبانى دارند که بر آن بشنوند پس باید شنونده آنان برهانى

 39آیا خدا را دختران است و شما را پسران 

 41کنى و آنان از تاوان گرانبارند آیا از آنها مزدى مطالبه مى

 41نویسند آیا غیب پیش آنهاست و آنها مى

 42 انداند خود دچار نیرنگ شدهکه کافر شده خواهند نیرنگى بزنند و آنانیا مى

 43 گردانندخدا از آنچه شریک مى آیا ایشان را جز خدا معبودى است منزه است

 44 گویند ابرى متراکم استسنگى را در حال سقوط از آسمان ببینند مىو اگر پاره

 45افتند برسند پس بگذارشان تا به آن روزى که در آن بیهوش مى

 46وجه به کارشان نیاید و حمایت نیابند  نیرنگشان به هیچ روزى که

بود ولى بیشترشان  اند خواهدو در حقیقت غیر از این عذابى براى کسانى که ظلم کرده

 47دانند نمى

که  و در برابر دستور پروردگارت شکیبایى پیشه کن که تو خود در حمایت مایى و هنگامى

 48تسبیح گوى خیزى به نیایش پروردگارت بر مى

 49گوى او باش اى از شب و در فروشدن ستارگان تسبیحو پاره
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 النجم -53

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

و از سر  2یار شما نه گمراه شده و نه در نادانى مانده  1آید سوگند به اختر چون فرود مى

 3گوید هوس سخن نمى

 5آن را شدیدالقوى به او فرا آموخت  4 شود نیستاین سخن بجز وحیى که وحى مى

 سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد 7در حالى که او در افق اعلى بود  6نیرومندى که درایستاد 

 11اش آنچه را باید وحى کند وحى فرمودآنگاه به بنده 9تا به قدر دو کمان یا نزدیکتر شد 8

 11آنچه را دل دید انکار نکرد 

 12کنید او جدال مى آیا در آنچه دیده است با

در همان جا که  14نزدیک سدرالمنتهى  13و قطعا بار دیگرى هم او را دیده است 

دیده منحرف  16سدر را آنچه پوشیده بود پوشیده بود  آنگاه که درخت 15الماوى است جنة

 17نگشت و در نگذشت 

 18به راستى که از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید 

 19از الت و عزى به من خبر دهید 

 21و منات آن سومین دیگر 

 21آیا براى شما پسر است و براى او دختر 

 22در این صورت این تقسیم نادرستى است 

بر آنها هیچ دلیلى  اید خداجز نامهایى بیش نیستند که شما و پدرانتان نامگذارى کرده

ند با آنکه قطعا از کناست پیروى نمى نفرستاده است جز گمان و آنچه را که دلخواهشان

 23 جانب پروردگارشان هدایت برایشان آمده است

 24مگر انسان آنچه را آرزو کند دارد 

 25آن سرا و این سرا از آن خداست 

به هر که  و بسا فرشتگانى که در آسمانهایند شفاعتشان به کارى نیاید مگر پس از آنکه خدا

که آخرت را باور ندارند فرشتگان را  در حقیقت کسانى 26خواهد و خشنود باشد اذن دهد 

و ایشان را به این معرفتى نیست جز گمان را  27نهند مى در نامگذارى به صورت مؤنث نام

پس از هر کس که  28رساند گمان در حقیقت هیچ سودى نمى کنند و در واقعپیروى نمى

  29 رتابب از یاد ما روى برتافته و جز زندگى دنیا را خواستار نبوده است روى
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داناتر و او  این منتهاى دانش آنان است پروردگار تو خود به کسى که از راه او منحرف شده

 31تر است به کسى که راه یافته آگاه

به  اندو هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است از آن خداست تا کسانى را که بد کرده

آنان که از  31دهد  اند به نیکى پاداشردهاند کیفر دهد و آنان را که نیکى کآنچه انجام داده

آمرزش  فراخ ورزند پروردگارتگناهان بزرگ و زشتکاریها جز لغزشهاى کوچک خوددارى مى

گاه که در شکمهاى مادرانتان همان است وى از آن دم که شما را از زمین پدید آورد و از

و به کسى که پرهیزگارى پس خودتان را پاك مشمارید ا نهفته بودید به شما داناتر است

 32نموده داناتر است 

آیا علم  34و اندکى بخشید و امتناع ورزید  33پس آیا آن کسى را که روى برتافت دیدى 

و  36هاى موسى خبر نیافته است یا بدانچه در صحیفه 35بیند غیب پیش اوست و او مى

و اینکه  38دارد گرى را بر نمىاى بار گناه دیکه هیچ بردارنده 37همان ابراهیمى که وفا کرد 

 41و کوشش او به زودى دیده خواهد شد  39براى انسان جز حاصل تالش او نیست 

 41سپس هر چه تمامتر وى را پاداش دهند 

 42 و اینکه پایان به سوى پروردگار توست

 43گریاند خنداند و مىو هم اوست که مى

 44گرداند میراند و زنده مىو هم اوست که مى

 46اى چون فرو ریخته شود از نطفه 45آفریند نر و ماده و هم اوست که دو نوع مى

 47و هم پدید آوردن دیگر بر اوست 

 48نیاز کرد و سرمایه بخشید و هم اوست که بى

 49و هم اوست پروردگار ستاره شعرى 

ر قوم و پیشت 51و ثمود را و باقى نگذاشت  51و هم اوست که عادیان قدیم را هالك کرد 

پوشاند بر آن  53و شهرها را فرو افکند 52 تر بودندنوح را زیرا که آنان ستمگرتر و سرکش

 54آنچه را پوشاند 

اى از دهندهاین بیم 55دارى پس به کدام یک از نعمتهاى پروردگارت تردید روا مى

 56دهندگان نخستین است بیم

آیا از این سخن عجب  58ت جز خدا کسى آشکارکننده آن نیس 57نزدیک گشت قیامت 

پس خدا را سجده کنید و  61و شما در غفلتید  61گریید خندید و نمىو مى 59دارید 

 62بپرستید 
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 القمر -54

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه 

 2اى ببینند روى بگردانند و گویند سحرى دایم است و هر گاه نشانه

 3دست زدند و هوسهاى خویش را دنبال کردند و هر کارى را قرارى است  و به تکذیب

حکمت بالغه ولى هشدارها  4و قطعا از اخبار آنچه در آن مایه انزجار است به ایشان رسید 

 5سود نکرد 

در حالى 6 کندپس از آنان روى برتاب روزى که داعى به سوى امرى دهشتناك دعوت مى

سوى  به سرعت 7آیند برمى اند چون ملخهاى پراکنده از گورهاکه دیدگان خود را فروهشته

 8  گویند امروز روز دشوارى استشتابند کافران مىآن دعوتگر مى

اى گفتند دیوانه پیش از آنان قوم نوح به تکذیب پرداختند و بنده ما را دروغزن خواندند و

پس  11م به داد من برس تا پروردگارش را خواند که من مغلوب شد 9است و آزار کشید 

ها جوشانیدیم تا آب براى امرى و از زمین چشمه 11درهاى آسمان را به آبى ریزان گشودیم 

زیر نظر  13آجین سوار کردیم دار و میخو او را بر تخته 12هم پیوستند  که مقدر شده بود به

آن را بر جاى و به راستى 14 اداش کسى بود که مورد انکار واقع شده بودپما روان بود 

 16پس چگونه بود عذاب من و هشدارها  15هست  اىنهادیم عبرتى پس آیا پندگیرنده

 17اى هست ایم پس آیا پندگیرندهو قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان کرده

ما بر آنان در روز  18عادیان به تکذیب پرداختند پس چگونه بود عذاب من و هشدارها 

هاى کند گویى تنهمردم را از جا مى 19ادى توفنده فرستادیم شومى به طور مداوم تندب

 21پس چگونه بود عذاب من و هشدارها 21 کن شده بودندنخلى بودند که ریشه

 22اى هست ایم پس آیا پندگیرندهو قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان کرده

از خودمان را پیروى  و گفتند آیا تنها بشرى 23قوم ثمود هشداردهندگان را تکذیب کردند 

آیا از میان ما بر او القا شده  24و جنون خواهیم بود  کنیم در این صورت ما واقعا در گمراهى

ما  26به زودى فردا بدانند دروغگوى گستاخ کیست 25 است بلکه او دروغگویى گستاخ است

و به آنان خبر  27و شکیبایى کن  شتر را فرستادیم و مراقب آنان باشبراى آزمایش آنان ماده

پس رفیقشان را 28 خواهد بود است هر کدام را آب به نوبت ده که آب میانشان بخش شده

ما  31پس چگونه بود عذاب من و هشدارها  29صدا کردند و شمشیر کشید و پى کرد 

 31شدند  برشان یک فریاد فرستادیم و چون گیاه خشکیده ریزریز
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 32اى هست کردیم پس آیا پندگیرندهو قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان 

فرستادیم فقط  ما بر آنان سنگبارانى فرو 33قوم لوط هشداردهندگان را تکذیب کردند 

رحمتى از جانب ما بود هر که سپاس دارد  34سحرگاهشان رهانیدیم  خانواده لوط بودند که

در تهدیدها به آنها را از عذاب ما سخت بیم داده بود و و 35  دهیمسان پاداش مىبدین

و از مهمان او کام دل خواستند پس فروغ دیدگانشان را ستردیم و  36برخاستند  جدال

دم عذابى پیگیر به سر وقت آنان و به راستى که سپیده 37عذاب و هشدارهاى مرا بچشید 

 39پس عذاب و هشدارهاى مرا بچشید  38آمد 

 41اى هست ندگیرندهو قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان کردیم پس آیا پ

همه معجزات ما را تکذیب کردند  41و در حقیقت هشداردهندگان به جانب فرعونیان آمدند 

 42را گرفتیم  تا چون زبردستى زورمند آنان

 43خط امانى است  هاآیا کافران شما از اینان برترند یا شما را در نوشته

 44گیرنده یم گویند ما همگى انتقامیا مى

 45ین جمع در هم شکسته شود و پشت کنند زودا که ا

 46تر است تر و تلخبلکه موعدشان قیامت است و قیامت سخت

 47قطعا بزهکاران در گمراهى و جنونند 

 48 شوند لهیب آتش را بچشیدروزى که در آتش به رو کشیده مى

 49ایم ماییم که هر چیزى را به اندازه آفریده

 51چشم به هم زدنى  و فرمان ما جز یک بار نیست چون

 51اى هست و هم مسلکان شما را سخت به هالکت رساندیم پس آیا پندگیرنده

 52اند در کتابها است و هر چه کرده

 53و هر خرد و بزرگى نوشته شده 

 54در حقیقت مردم پرهیزگار در میان باغها و نهرها 

 55در قرارگاه صدق نزد پادشاهى توانایند 
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 الرحمن -55

 م خداوند رحمتگر مهربانبه نا

 1رحمان 

 2قرآن را یاد داد 

 3انسان را آفرید 

 4به او بیان آموخت 

 5خورشید و ماه بر حسابى اند 

 6سایانند  و بوته و درخت چهره

 7و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت 

 8تا مبادا از اندازه درگذرید 

 9 و وزن را به انصاف برپا دارید و در سنجش مکاهید

هاى و دانه 11هاى غالف دار در آن میوه و نخلها با خوشه 11و زمین را براى مردم نهاد 

 12دار و گیاهان خوشبوست پوست

 13پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 14اى سفال مانند آفرید انسان را از گل خشکیده

 15و جن را از تشعشعى از آتش خلق کرد 

 16نعمتهاى پروردگارتان را منکرید پس کدام یک از 

 17پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر 

 18پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 19دو دریا را روان کرد با هم برخورد کنند 

 21کنند میان آن دو حد فاصلى است که به هم تجاوز نمى

 21پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 22از هر دو مروارید و مرجان برآید 

 23پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 24دار بلند همچون کوهها هاى بادبانو او راست در دریا سفینه

 25پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 26شونده است  هر چه بر است فانى

 27قى خواهد ماند و ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت با
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 28پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 29 کند هر زمان او در کارى استهر که در آسمانها و زمین است از او درخواست مى

 31پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 31اى جن و انس زودا که به شما بپردازیم 

 32ان را منکرید پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارت

رخنه کنید  هاى آسمانها و زمین به بیرونتوانید از کرانهاى گروه جنیان و انسیان اگر مى

 33کنید پس رخنه کنید جز با تسلطى رخنه نمى

 34پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 35توانید طلبید هایى از تفته آهن و مس فرو فرستاده خواهد شد و یارى نبر سر شما شراره

 36پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 37پس آنگاه که آسمان از هم شکافد و چون چرم گلگون گردد 

 38پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 39در آن روز هیچ انس و جنى از گناهش پرسیده نشود 

 41پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 41شوند و از پیشانى و پایشان بگیرند تبهکاران از سیمایشان شناخته مى

 42پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 43خواندند این است همان جهنمى که تبهکاران آن را دروغ مى

 44میان و میان آب جوشان سرگردان باشند 

 45پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 46و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است 

 47پس کدامیک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 48که داراى شاخسارانند 

 49پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 51دو چشمه روان است  ،در آن دو 

 51پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 52اى دو گونه است از هر میوه در آن دو

 53پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 
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بافت است تکیه آنند و چیدن میوه آن دو باغ در  بر بسترهایى که آستر آنها از ابریشم درشت

 54دسترس است 

 55پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 56آنها نرسیده است  نس و جنى پیش از ایشان بهنگاهند که دست هیچ ا در آن فروهشته

 57پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 58گویى که آنها یاقوت و مرجانند 

 59پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 61مگر پاداش احسان جز احسان است 

 61پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 62هست دو باغ  ،ز آن دو و غیر ا

 63پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 64نماید گون مىکه از سبزى سیه

 65پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 66دو چشمه همواره جوشان است  ،در آن دو 

 67پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 68و انار است در آن دو میوه و خرما 

 69پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 71در آنجا نکوخوى و نکورویند 

 71پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 72ها نشین در خیمهحورانى پرده

 73پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 74سیده است دست هیچ انس و جنى پیش از ایشان به آنها نر

 75پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 76اند بر بالش سبز و فرش نیکو تکیه زده

 77پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید 

 78خجسته باد نام پروردگار شکوهمند و بزرگوارت 
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 الواقعه -56

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1آن واقعه چون وقوع یابد 

 2ر وقوع آن دروغى نیست د

 3کننده باالبرنده است پست

و  6و غبارى پراکنده گردند  5و کوهها ریزه ریزه شوند  4چون زمین با تکان لرزانده شود 

  7شما سه دسته شوید 

 8یاران دست راست کدامند یاران دست راست 

 9و یاران چپ کدامند یاران چپ 

گروهى  12در باغستانهاى پر نعمت  11مقربان  آنانند همان 11گیرندگان مقدمند و سبقت

که روبروى هم بر آنها  15بر تختهایى جواهرنشان  14و اندکى از متاخران  13از پیشینیان 

یى از  با جامها و آبریزها و پیاله 17گردند بر گردشان پسرانى جاودان مى 16اند تکیه داده

و میوه از هر چه اختیار  19خرد گردند نه از آن دردسر گیرند و نه بى 18باده ناب روان 

مثل لؤلؤ نهان  22درشت  و حوران چشم 21و از گوشت پرنده هر چه بخواهند  21کنند 

شنوند و نه اى مىدر آنجا نه بیهوده 24کردند پاداشى است براى آنچه مى 23میان صدف 

 26سخنى جز سالم و درود نیست  25آلود گناه

و درختهاى موز که  28خار در درختان کنار بى 27کدامند  یاران راستو یاران راست

و  31و آبى ریزان  31اى پایدار و سایه 29اش خوشه خوشه روى هم چیده است میوه

ما آنان را پدید  34و همخوابگانى باال بلند  33نه بریده و نه ممنوع  32اى فراوان میوه

براى  37شوى دوست همسال  36ایم انیدهو ایشان را دوشیزه گرد 35ایم پدید آوردنى آورده

 41و گروهى از متاخران  39که گروهى از پیشینیانند  38یاران راست 

نه  43اى از دود تار و سایه 42در باد گرم و آب داغ  41و یاران چپ کدامند یاران چپ 

 و بر گناه بزرگ 45اینان بودند که پیش از این ناز پروردگان بودند  44خنک و نه خوش 

زنده ردیم و خاك واستخوان شدیم واقعا گفتند آیا چون مو مى 46کردند پافشارى مى

 49بگو در حقیقت اولین و آخرین  48یا پدران گذشته ما  47 گردیممى

 51آنگاه شما اى گمراهان دروغپرداز  51قطعا همه در موعد روزى معلوم گرد آورده شوند 

و  53و از آن شکمهایتان را خواهید آکند  52خورد  خواهید قطعا از درختى که از زقوم است
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این است پذیرایى آنان در روز  55نوشیدن اشتران تشنه  54نوشید روى آن از آب جوش مى

 56جزا 

 57کنید ایم پس چرا تصدیق نمىماییم که شما را آفریده

 59ایم رینندهکنید یا ما آفآیا شما آن را خلق مى 58اید ریزید دیدهآیا آنچه را فرو مى

امثال شما را به  61ایم و بر ما سبقت نتوانید جست ماییم که میان شما مرگ را مقدر کرده

و قطعا پدیدار شدن  61دانید پدیدار گردانیم نمى جاى شما قرار دهیم و شما را آنچه

 62نخستین خود را شناختید پس چرا سر عبرت گرفتن ندارید 

کنید یا ماییم که آیا شما آن را زراعت مى 63اید ظه کردهکنید مالحآیا آنچه را کشت مى

 65افتید گردانیم پس در افسوس مىاگر بخواهیم قطعا خاشاکش مى 64کنیم زراعت مى

 67بلکه ما محروم شدگانیم  66ایم واقعا ما زیان زده

یا ما  ایدآیا شما آن را از ابر سپید فرود آورده 68اید نوشید دیدهآیا آبى را که مى

 71دارید گردانیم پس چرا سپاس نمىاگر بخواهیم آن را تلخ مى 69ایم فرودآورنده

اید یا آیا شما درخت آن را پدیدار کرده 71اید افروزید مالحظه کردهآیا آن آتشى را که برمى

 73 ایمما آن را  عبرت و استفاده براى بیابانگردان قرار داده 72ایم ما پدیدآورنده

 74نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى  پس به

 75 هاى ستارگاننه سوگند به جایگاه

 76اگر بدانید آن سوگندى سخت بزرگ است 

شدگان بر آن دست  که جز پاك 78در کتابى نهفته  77قطعا قرآنى است ارجمند که این 

رید گیآیا شما این سخن را سبک مى 81وحیى است از جانب پروردگار جهانیان  79ندارند 

 82دهید و تنها نصیب خود را در تکذیب قرار مى 81

و ما به آن از شما  84و در آن هنگام خود نظاره گرید  83رسد پس چرا آنگاه که به گلو مى

را  .. گوییداگر راست مى86 مانید جزا مىپس چرا اگر شما بى 85بینید نزدیکتریم ولى نمى

 87گردانید برنمى

 89آسایش و راحت و بهشت پر نعمت  88باشد و اما اگر از مقربان 

 91از یاران راست بر تو سالم باد  91و اما اگر از یاران راست باشد 

و درافتادن  93پس با آبى جوشان پذیرایى خواهد شد  92و اما اگر از دروغزنان گمراه است 

 94به جهنم است 

 96خود تسبیح گوى پس به نام پروردگار بزرگ  95این است همان حقیقت راست یقین 
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 الحدید -57

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1 ستایند و اوست ارجمند حکیمخدا را به پاکى مى آنچه در آسمانها و زمین است

 2تواناست میراند و او بر هر چیزىکند و مىفرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست زنده مى

 3چیزى داناست اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر 

آنچه  اوست آن کس که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید آنگاه بر عرش استیال یافت

کجا باشید او با  داند و هردر زمین درآید و آنچه از آن برآید و آنچه در آن باالرود مى

 4کنید بیناست شماست و خدا به هر چه مى

 5شود بازگردانیده مى رها به سوى خدافرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست و کا

 6  آورد و او به راز دلها داناستآورد و روز را در شب درمىشب را در روز درمى

به خدا و پیامبر او ایمان آورید و از آنچه شما را در آن جانشین کرده انفاق کنید پس کسانى 

 7داشت  بزرگى خواهند از شما که ایمان آورده و انفاق کرده باشند پاداش

کند تا به دعوت مى آورید و پیامبر شما راو شما را چه شده که به خدا ایمان نمى

 8پیمان گرفته است  شک از شماپروردگارتان ایمان آورید و اگر مؤمن باشید بى

به  فرستد تا شما را از تاریکیهااو همان کسى است که بر بنده خود آیات روشنى فرو مى

 9  خدا به شما سخت رئوف و مهربان است و در حقیقتسوى نور بیرون کشاند 

زمین به خدا تعلق دارد  کنید و میراث آسمانها وو شما را چه شده که در راه خدا انفاق نمى

اند یکسان نیستند آنان از درجه بزرگتر از کسانى از شما که پیش از فتح انفاق و جهاد کرده

اند و خداوند به هر کدام وعده نیکو داده است و ختهجهاد پردا اند که بعدا به انفاق وکسانى

 11آگاه است  کنیدخدا به آنچه مى

او را پاداشى خوش  براى وى دوچندان گرداند وکس که به خدا وامى نیکو دهد تا  کیست آن

 11باشد 

 بینى که نورشان پیشاپیششان و به جانب راستشانآن روز که مردان و زنان مؤمن را مى

نهرها روان است در آنها جاودانید  امروز شما را مژده باد به باغهایى که از زیر آن؛دوان است 

 12این است همان کامیابى بزرگ 

دهید تا از  گویند ما را مهلتاند مىآن روز مردان و زنان منافق به کسانى که ایمان آورده

گاه میان آنها دیوارى آن شود بازپس برگردید و نورى درخواست کنیدنورتان برگیریم گفته مى

 13روى به عذاب دارد  اى است باطنش رحمت است و ظاهرششود که آن را دروازهزده مى
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خودتان را در بال افکندید  گویند چرا ولى شمادهند آیا ما با شما نبودیم مىآنان را ندا درمى

خدا آمد و کرد تا فرمان  و امروز و فردا کردید و تردید آوردید و آرزوها شما را غره

 14مغرورکننده شما را درباره خدا بفریفت 

جایگاهتان آتش  شوداند عوضى پذیرفته نمىپس امروز نه از شما و نه از کسانى که کافر شده

 15است آن سزاوار شماست و چه بد سرانجامى است 

قیقتى ح اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا و آنآیا براى کسانى که ایمان آورده

داده شد و انتظار بر  که نازل شده نرم گردد و مانند کسانى نباشند که از پیش بدانها کتاب

 16آنها فاسق بودند  آنان به درازا کشید و دلهایشان سخت گردید و بسیارى از

شما روشن  گرداند به راستى آیات را براىبدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده مى

 17د که بیندیشید ایم باشگردانیده

را دو چندان گردد و  اند ایشاندهنده و به خدا وامى نیکو دادهدر حقیقت مردان و زنان صدقه

 18اجرى نیکو خواهند داشت 

 اند آنان همان راستینانند و پیشو کسانى که به خدا و پیامبران وى ایمان آورده

آیات ما  کسانى که کفر ورزیده و پروردگارشان گواه خواهند بود ایشان راست اجر و نورشان و

 19اند آنان همدمان آتشند را تکذیب کرده

و  بدانید که زندگى دنیا در حقیقت بازى و سرگرمى و آرایش و فخرفروشى شما به یکدیگر

را رستنى آن به  جویى در اموال و فرزندان است چون مثل بارانى است که کشاورزانفزون

خاشاك شود و در آخرت عذابى  ن را زرد بینى آنگاهشگفتى اندازد سپس خشک شود و آ

آمرزش و خشنودى است و زندگانى دنیا جز کاالى فریبنده  سخت است و از جانب خدا

 21نیست 

زمین است براى  به آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى که پهنایش چون پهناى آسمان و

یکدیگر سبقت جویید این فضل  براند کسانى آماده شده که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده

 21بخشى بزرگ است  فزون دهد و خداوند راخداست که به هر کس بخواهد آن را مى

آن را پدید  هیچ مصیبتى نه در زمین و نه در نفسهاى شما نرسد مگر آنکه پیش از آنکه

 22آوریم در کتابى است این بر خدا آسان است 

شادمانى نکنید و  است ین نشوید و به آنچه به شما دادهشما رفته اندوهگ تا بر آنچه از دست

 23خدا هیچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد 
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قطعا  دارند و هر که روى گرداندورزند و مردم را به بخل ورزیدن وامىهمانان که بخل مى

 24نیاز ستوده است خدا بى

ترازو را فرود آوردیم  ا آنها کتاب وبه راستى پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و ب

سخت و سودهایى است  تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن براى مردم خطرى

کند آرى خدا را یارى مى پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسى در نهان او و پیامبرانش

 25نیرومند شکست ناپذیر است 

قرار دادیم  یم و در میان فرزندان آن دو نبوت و کتاب راو در حقیقت نوح و ابراهیم را فرستاد

 26  ند و بسیارى از آنان بدکار بودندیابراهاز آنها 

درپى آوردیم و عیسى پسر مریم را در پى آوردیم و آنگاه به دنبال آنان پیامبران خود را پى

رحمت نهادیم و و  به او انجیل عطا کردیم و در دلهاى کسانى که از او پیروى کردند رافت

نکردیم مگر براى آنکه کسب  ترك دنیایى که از پیش خود درآوردند ما آن را بر ایشان مقرر

منظور نداشتند پس پاداش  خشنودى خدا کنند با این حال آن را چنانکه حق رعایت آن بود

بسیارى از آنان دستخوش  کسانى از ایشان را که ایمان آورده بودند بدانها دادیم و

 27فندانحرا

خویش شما  رحمت اید از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید تا ازاى کسانى که ایمان آورده

سپرید و بر شما ببخشاید و خدا  را دو بهره عطا کند و براى شما نورى قرار دهد که به آن راه

 28آمرزنده مهربان است 

 در دست رت آنان نیست و فضلبخشى خدا در قد تا اهل کتاب بدانند که به هیچ وجه فزون

 29بسیار است  کند و خدا داراى کرمخداست به هر کس بخواهد آن را عطا مى
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 المجادله -58

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

خدا گفتگوى  کرد شنید وخدا گفتار را که درباره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شکایت مى

 1ناست شنود زیرا خدا شنواى بیشما را مى

آنان مادرانشان نیستند مادران آنها تنها  ¹کنندظهار مىاز میان شما کسانى که زنانشان را 

خدا مسلما  گویند وقطعا آنها سخنى زشت و باطل مى اند واند که ایشان را زادهکسانى

 2درگذرنده آمرزنده است 

ایشان  شوند برن مىاند پشیماکنند سپس از آنچه گفتهو کسانى که زنانشان را ظهار مى

این است که بدان  اى را آزاد گرداننداست که پیش از آنکه با یکدیگر همخوابگى کنند بنده

 3 دهید آگاه استشوید و خدا به آنچه انجام مىپند داده مى

ماه پیاپى روزه بدارد و هر که نتواند باید  و آن کس که دسترسى ندارد باید پیش از تماس دو

آن است که به خدا و فرستاده او ایمان بیاورید و این  خوراك بدهد این براىشصت بینوا را 

 4پردرد خواهد بود  حدود خدا و کافران را عذابى است

که  گونه کنند ذلیل خواهند شد همانگمان کسانى که با خدا و فرستاده او مخالفت مىبى

ایم و کافران را فرستاده شن راآنان که پیش از ایشان بودند ذلیل شدند و به راستى آیات رو

 5آور خواهد بود عذابى خفت

خدا  گردانداند آگاهشان مىانگیزد و به آنچه کردهروزى که خداوند همه آنان را بر مى

 6چیزى گواه است  اند و خدا بر هربرشمرده است و حال آنکه آنها آن را فراموش کرده

هیچ  داندها و آنچه را که در زمین است مىاى که خدا آنچه را که در آسمانآیا ندانسته

تن  اى میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست و نه میان پنجگفتگوى محرمانه

باشند او با  مگر اینکه او ششمین آنهاست و نه کمتر از این و نه بیشتر مگر اینکه هر کجا

زیرا خدا به هر چیزى  واهد گردانیداند آگاه خآنهاست آنگاه روز قیامت آنان را به آنچه کرده

 7داناست 

اند گردیده آیا کسانى را که از نجوا منع شده بودند ندیدى که باز بدانچه از آن منع

 ونکنند وچمى محرمانه گفتگو گردند و با همدیگر به گناه و تعدى و سرپیچى از پیامبربرمى

 

........................................................................................................................................................................ 
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گویند ى خود مىدهند و در دلهانگفته سالم مى به نزد تو آیند تو را بدانچه خدا به آن سالم

آیند کند جهنم براى آنان کافى است در آن درمىنمى گوییم خدا ما را عذابچرا به آنچه مى

 8و چه بد سرانجامى است 

و تعدى و  کنید به گناهاید چون با یکدیگر محرمانه گفتگو مىاى کسانى که ایمان آورده

نجوا کنید و از  کوکارى و پرهیزگارىنافرمانى پیامبر با همدیگر محرمانه گفتگو نکنید و به نی

 9خدایى که نزد او محشور خواهید گشت پروا دارید 

گرداند و جز به  اند دلتنگچنان نجوایى صرفا از شیطان است تا کسانى را که ایمان آورده

 11اعتماد کنند  رساند و مؤمنان باید بر خدافرمان خدا هیچ آسیبى به آنها نمى

باز  اید چون به شما گفته شود در مجالس جاى باز کنید پس جاىردهاى کسانى که ایمان آو

 کنید تا خدا براى شما گشایش حاصل کند و چون گفته شود برخیزید پس برخیزید خدا

گرداند و خدا به آنچه  کسانى از شما را که گرویده و کسانى را که دانشمندند درجات بلند

 11کنید آگاه است مى

از گفتگوى  کنید پیشاید هرگاه با پیامبر گفتگوى محرمانه مىوردهاى کسانى که ایمان آ

است و اگر چیزى نیافتید  تراى تقدیم بدارید این براى شما بهتر و پاکیزهمحرمانه خود صدقه

 12بدانید که خدا آمرزنده مهربان است 

 دید وهایى تقدیم دارید و چون نکرآیا ترسیدید که پیش از گفتگوى محرمانه خود صدقه

فرمان برید و  خدا بر شما بخشود پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و از خدا و پیامبر او

 13کنید آگاه است خدا به آنچه مى

نه از  اند آنهااى کسانى را که قومى را که مورد خشم خدایند به دوستى گرفتهآیا ندیده

 14 دانندد و خودشان مىکننشمایند و نه از ایشان و به دروغ سوگند یاد مى

 15کردند خدا براى آنان عذابى سخت آماده کرده است راستى که چه بد مى

آور براى آنان عذابى خفت سوگندهاى خود را سپرى قرار داده بودند و از راه خدا بازداشتند و

 در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اوالدشان هرگز کارى ساخته نیست آنها 16است 

 17اند در آن جاودانه دوزخى

براى او  کردندگونه که براى شما سوگند یاد مىانگیزد همانروزى که خدا همه آنان را برمى

آنان همان  کنند و چنان پندارند که حق به جانب آنهاست آگاه باش کهسوگند یاد مى

ان حزب شیطانند شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از یادشان برده است آن 18دروغگویانند 

  19که حزب شیطان همان زیانکارانند  آگاه باش
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 21خیزند آنان در زبونان خواهند بوددر حقیقت کسانى که با خدا و پیامبر اوبه دشمنى برمى

 خدا مقرر کرده است که حتما من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید آرى خدا نیرومند

 21ناپذیر است  شکست

خدا و رسولش  ه خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند کسانى را که باقومى را نیابى که ب

آنان باشند دوست  اند هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیرهمخالفت کرده

از جانب خود تایید کرده است و  بدارند در دل اینهاست که ایمان را نوشته و آنها را با روحى

آورد همیشه در آنجا ماندگارند روان است در مى از زیر آن جویهایى آنان را به بهشتهایى که

خشنودند اینانند حزب خدا آرى حزب خداست که  خدا از ایشان خشنود و آنها از او

 22گارانند رست
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 الحشر -59

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 ناپذیر شکست و اوست گوى خداى هستند آنچه در آسمانها و در زمین است تسبیح

 1کار سنجیده

اوست کسى که از میان اهل کتاب کسانى را که کفر ورزیدند در نخستین اخراج بیرون کرد 

در برابر خدا مانع  کردید که بیرون روند و خودشان گمان داشتند که دژهایشانگمان نمى

و در دلهایشان بیم افکند  درآمد کردند بر آنانآنها خواهد بود و خدا از آنجایى که تصور نمى

وران کردند پس اى دیدهخود را خراب مى هاىخود و دست مؤمنان خانه خود به دست

 2عبرت گیرید 

کرد و در مى و اگر خدا این جالى وطن را بر آنان مقرر نکرده بود قطعا آنها را در دنیا عذاب

 3آخرت عذاب آتش داشتند 

درافتد خدا  پیامبرش در افتادند و هر کس با خدااین براى آن بود که آنها با خدا و 

 4کیفر است سخت

فرمان خدا بود تا  هایشان بر جاى نهادید بهخرما بریدید یا آنها را بر ریشه آنچه درخت

 5نافرمانان را خوار گرداند 

و آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید اسب یا شترى بر آن نتاختید 

 6گرداند و خدا بر هر کارى تواناست مى لى خدا فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیرهو

پیامبر و متعلق به  ها عاید پیامبرش گردانید از آن خدا و از آنآنچه خدا از ساکنان آن قریه

است تا میان توانگران شما دست به  ماندگانخویشاوندان نزدیک و یتیمان و بینوایان و درراه

را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید  گردد و آنچه را فرستاده به شما داد آندست ن

 7کیفر است سخت و از خدا پروا بدارید که خدا

رانده شدند خواستار فضل خدا  اختصاص به بینوایان مهاجرى دارد که از دیارشان و اموالشان

 8ند اینان همان مردم درست کردارند کنمى باشند و خدا و پیامبرش را یارىو خشنودى مى

کس را که به سوى آنان کوچ کرده  اند هرو کسانى که قبل از در جاى گرفته و ایمان آورده

یابند و هر دلهایشان حسدى نمى دوست دارند و نسبت به آنچه به ایشان داده شده است در

هر کس از خست نفس  دارند ومقدم مى چند در خودشان احتیاجى باشد آنها را بر خودشان

 گوینداند مىو کسانى که بعد از آنان آمده 9خود مصون ماند ایشانند که رستگارانند 

در  پروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشى گرفتند ببخشاى و
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و رئوف و راستى که ت اى مگذار پروردگارااند کینهدلهایمان نسبت به کسانى که ایمان آورده

 11مهربانى 

کفر  مگر کسانى را که به نفاق برخاستند ندیدى که به برادران اهل کتاب خود که از در

شما  گفتند اگر اخراج شدید حتما با شما بیرون خواهیم آمد و بر علیهدرآمده بودند مى

د و کر هرگز از کسى فرمان نخواهیم برد و اگر با شما جنگیدند حتما شما را یارى خواهیم

 11دهد که قطعا آنان دروغگویانند خدا گواهى مى

شود آنها را یارى  اگر اخراج شوند آنها با ایشان بیرون نخواهند رفت و اگر با آنان جنگیده

 12خواهند کرد و یارى نیابند  نخواهند کرد و اگر یاریشان کنند حتما پشت

 13فهمندنمى اند کهآنان مردمانىشما قطعا در دلهاى آنان بیش از خدا مایه هراسید چرا که 

دیوارها با شما نخواهند  هایى که داراى استحکاماتند یا از پشتدسته جمعى جز در قریه

و دلهایشان پراکنده  پندارىجنگید جنگشان میان خودشان سخت است آنان را متحد مى

 14اندیشند اند که نمىاست زیرا آنان مردمانى

آنان را عذاب دردناکى  اخیرا سزاى کار خود را چشیدند ودرست مانند همان کسانى که 

 15خواهد بود 

بیزارم زیرا  شیطان که به انسان گفت کافر شو و چون کافر شد گفت من از تو چون حکایت

و فرجام هردوشان آن است که هر دو در آتش  16ترسم من از خدا پروردگار جهانیان مى

 17 استمانند و سزاى ستمگران این جاوید مى

فردا از پیش  اید از خدا پروا دارید و هر کسى باید بنگرد که براىاى کسانى که ایمان آورده

 18کنید آگاه است مى خدا به آنچه چه فرستاده است و از خدا بترسید در حقیقت

کرد آنان  فراموشى و چون کسانى مباشید که خدا را فراموش کردند و او آنان را دچار خود

 21دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند بهشتیانند که کامیابانند  19مانانند همان نافر

پاشیده  فرستادیم یقینا آن را از بیم خدا فروتن از هممى اگر این قرآن را بر کوهى فرو

خدایى که غیر  اوست21 زنیم باشد که آنان بیندیشنددیدى و این مثلها را براى مردم مىمى

 22 اننده غیب و آشکار است اوست رحمتگر مهرباناز او معبودى نیست د

 ،عزیز ،نگهبان ،مؤمن ،سالمت ،خدایى که جز او معبودى نیست همان فرمانرواى پاك اوست

خداى خالق نوساز  اوست 23گردانند شریک مى خدا از آنچه  پاك است ،متکبر ،جبار

 گویند و اوست تسبیح او مىآسمانها و زمین ا بهترین نامها از آن اوست آنچه در ،صورتگر

 24عزیز حکیم است 
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 الممتحنه -61

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

اید دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگیرید که با آنها اى کسانى که ایمان آورده

کافرند پیامبر و شما  اظهار دوستى کنید و حال آنکه قطعا به آن حقیقت که براى شما آمده

اید اگر براى جهاد در راه من و طلب پروردگارتان ایمان آورده کنند که به خدامى را بیرون

کنید در حالى که من به اید پنهانى با آنان رابطه دوستى برقرار مىآمده خشنودى من بیرون

 پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم و هر کس از شما چنین کند قطعا از راه آنچه

 1دیده است درست منحرف گر

 یابند دشمن شما باشند و بر شما به بدى دست و زبان بگشایند و آرزو اگر بر شما دست

 2دارند که کافر شوید 

میانتان  رسانند ]خدا[روز قیامت نه خویشان شما و نه فرزندانتان هرگز به شما سود نمى

 3دهید بیناست دهد و خدا به آنچه انجام مىفیصله مى

که به قوم خود  در ابراهیم و کسانى که با اویند سرمشقى نیکوست آنگاهقطعا براى شما 

ورزیم و میان ما و مى پرستید بیزاریم به شما کفرگفتند ما از شما و از آنچه به جاى خدا مى

ایمان آورید جز سخن  شما دشمنى و کینه همیشگى پدیدار شده تا وقتى که فقط به خدا

خواهم خواست با آنکه در برابر خدا اختیار چیزى  ى تو آمرزشحتما برا: خود ابراهیم به پدر

تو اعتماد کردیم و به سوى تو بازگشتیم و فرجام به سوى  را براى تو ندارم اى پروردگار ما بر

 4توست 

مگردان و بر ما ببخشاى که تو  اندپروردگارا ما را وسیله آزمایش براى کسانى که کفر ورزیده

 5رى کاخود تواناى سنجیده

روز بازپسین امید  قطعا براى شما در آنان سرمشقى نیکوست براى کسى که به خدا و

 6ستوده است  نیازبندد و هر کس روى برتابد خدا همان بىمى

برقرار کند و  امید است که خدا میان شما و میان کسانى از آنان که دشمن داشتید دوستى

 7خدا تواناست و خدا آمرزنده مهربان است 

اند باز بیرون نکرده ا شما را از کسانى که در دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتانخد

 8داردخدا دادگران را دوست مى دارد که با آنان نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید زیرانمى

و شما را از  دارد که در دین با شما جنگ کردهفقط خدا شما را از دوستى با کسانى باز مى
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اند و هر کس آنان را به کرده راندنتان با یکدیگر همپشتى هایتان بیرون رانده و در بیرونهخان

 9دوستى گیرد آنان همان ستمگرانند 

بیازمایید خدا  اید چون زنان با ایمان مهاجر نزد شما آیند آنان رااى کسانى که ایمان آورده

ایشان را به سوى  شخیص دادید دیگربه ایمان آنان داناتر است پس اگر آنان را باایمان ت

این زنان حالل و هر چه خرج  کافران بازنگردانید نه آن زنان بر ایشان حاللند و نه آن بر

هرشان را به آنان بدهید با گناهى نیست که در صورتى که م اند به آنها بدهید و بر شماکرده

اید و آنچه را شما خرج کردهپیوندهاى قبلى کافران متمسک نشوید  ایشان ازدواج کنید و به

شما  اند مطالبه کنند این حکم خداست میانآنها هم باید آنچه را خرج کرده مطالبه کنید و

 11کند و خدا داناى حکیم است داورى مى

یافتید پس به کسانى که  و در صورتى که از همسران شما به سوى کفار رفت و شما غنیمت

اند بدهید و از آن خدایى که به او ایمان دارید خرج کرده اند معادل آنچههمسرانشان رفته

 11بترسید 

چیزى را با خدا شریک  اى پیامبر چون زنان باایمان نزد تو آیند که با تو بیعت کنند که

هاى حرامزاده پیش دست بچه نسازند و دزدى نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و

نبندند و در نیک از تو نافرمانى نکنند با آنان بیعت کن و از  و پاى خود را با بهتان به شوهر

 12زیرا خداوند آمرزنده مهربان است  خدا براى آنان آمرزش بخواه

آنها  اید مردمى را که خدا بر آنان خشم رانده به دوستى مگیریداى کسانى که ایمان آورده

 13اند نموده ل گور قطع امیداند همان گونه که کافران اهواقعا از آخرت سلب امید کرده
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 الصف -61

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1 پردازند و اوست ارجمند حکیمآنچه در آسمانها و آنچه در زمین است به تسبیح خدا مى

نزد خدا سخت  2دهید گویید که انجام نمىاید چرا چیزى مىاى کسانى که ایمان آورده

خدا دوست دارد کسانى را که  در حقیقت 3یید و انجام ندهید ناپسند است که چیزى را بگو

 4کنند اند جهاد مىشده از سرب در راه او صف در صف چنانکه گویى بنایى ریخته

دانید من اینکه مى دهید باو هنگامى را که موسى به قوم خود گفت اى قوم من چرا آزارم مى

دلهایشان را برگردانید و خدا مردم  خدابرگشتند اده خدا به سوى شما هستم پس چون فرست

  5کند نافرمان را هدایت نمى

 و هنگامى را که عیسى پسر مریم گفت اى فرزندان اسرائیل من فرستاده خدا به سوى شما

و  آیداى که پس از من مىکنم و به فرستادههستم تورات را که پیش از من بوده تصدیق مى

آشکار  ى براى آنان دالیل روشن آورد گفتند این سحرىنام او احمد است بشارتگرم پس وقت

 6است 

بر  و چه کسى ستمگرتر از آن کس است که با وجود آنکه به سوى اسالم فراخوانده مى شود

خواهند نور خدا را با دهان خود مى 7نماید بندد و خدا مردم ستمگر را راه نمىخدا دروغ مى

ناخوش افتد نور خود را کامل خواهد  ان راخاموش کنند و حال آنکه خدا گر چه کافر

اوست کسى که فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن را بر هر  8گردانید 

 9دین است فائق گرداند هر چند مشرکان را ناخوش آید  چه

اك دردن اید آیا شما را بر تجارتى راه نمایم که شما را از عذابىاى کسانى که ایمان آورده

به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید این اگر  11رهاند مى

 11بدانید براى شما بهتر است 

جویبارها روان است و  تا گناهانتان را بر شما ببخشاید و شما را در باغهایى که از زیر آن

و دیگر که آن را  12ست بزرگ ا سراهایى خوش در بهشتهاى همیشگى درآورد این کامیابى

 13مؤمنان را بشارت ده  دوست دارید یارى و پیروزى نزدیکى از جانب خداست و

حواریون  مریم به بن اید یاران خدا باشید همان گونه که عیسىاى کسانى که ایمان آورده

فر اى کطایفه اند حواریون گفتند ما یاران خداییم پسیاران من در راه خدا چه کسانى فتگ

ورزیدند و 14شدند  ورزیدند و کسانى را که گرویده بودند بر دشمنانشان یارى کردیم تا چیره

 14 کسانى را که گرویده بودند بر دشمنانشان یارى کردیم تا چیره شدند
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 الجمعه -62

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

تسبیح  فرزانه است خدایى را که پادشاه پاك ارجمند آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است

 1گویند مى

بر آنان  اى از خودشان برانگیخت تا آیات او راسوادان فرستادهاوست آن کس که در میان بى

آن در گمراهى  بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و قطعا پیش از

 2آشکارى بودند 

 3کار سنجیده ت ارجمنداند و اوسو دیگر از ایشان که هنوز به آنها نپیوسته

 4 کند و خدا داراى فضل بسیار استاین فضل خداست آن را به هر که بخواهد عطا مى

به کار نبستند همچون مثل خرى است که  مثل کسانى که تورات بر آنان بار شد آنگاه آن را

آن قومى که آیات خدا را به دروغ گرفتند  کشد چه زشت است وصفکتابهایى را برپشت مى

 5نماید و خدا مردم ستمگر را راه نمى

پس  اید اگر پندارید که شما دوستان خدایید نه مردم دیگربگو اى کسانى که یهودى شده

 6گویید درخواست مرگ کنید اگر راست مى

خدا به  اند آرزو نخواهند کرد وخویش کرده و هرگز آن را به سبب آنچه از پیش به دست

 7ستمگران داناست 

نهان و  آید آنگاه به سوى داناىشما مى گریزید قطعا به سر وقتمرگى که از آن مىبگو آن 

 8خواهد کرد  کردید آگاهتانآشکار بازگردانیده خواهید شد و به آنچه مى

بشتابید  اید چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذکر خدااى کسانى که ایمان آورده

 9بدانید این براى شما بهتر است و داد و ستد را واگذارید اگر 

را بسیار یاد  و چون نماز گزارده شد در زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا

 11کنید باشد که شما رستگار گردید 

که  شوند و تو را در حالىآور مىو چون داد و ستد یا سرگرمیى ببینند به سوى آن روى

خدا  نچه نزد خداست از سرگرمى و از داد و ستد بهتر است وکنند بگو آاى ترك مىایستاده

 11است بهترین روزى دهندگان 
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 المنافقون -63

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

داند که دهیم که تو واقعا پیامبر خدایى و خدا مىچون منافقان نزد تو آیند گویند گواهى مى

 1دروغگویند  مردم دوچهره سختدهد که تو واقعا پیامبر او هستى و خدا گواهى مى

راستى که آنان چه بد  اندسوگندهاى خود را سپرى بر خود گرفته و از راه خدا بازداشته

اند و در نتیجه این بدان سبب است که آنان ایمان آورده سپس به انکار پرداخته 2کنند مى

 3فهمند دلهایشان مهر زده شده و نمى بر

 دارد و چون سخن گویند بهشان تو را به تعجب وا مىو چون آنان را ببینى هیکلهای

هایى پشت بر دیوارند هر فریادى را به زیان دهى گویى آنان شمعکگفتارشان گوش فرا مى

 4اند انحراف یافتهخدا بکشدشان تا کجا  پندارند خودشان دشمنند از آنان بپرهیزخویش مى

بر  اى شما آمرزش بخواهد سرهاى خود راو چون بدیشان گفته شود بیایید تا پیامبر خدا بر

 5تابند بینى که تکبرکنان روى برمىگردانند و آنان را مىمى

بر  براى آنان یکسان است چه برایشان آمرزش بخواهى یا برایشان آمرزش نخواهى خدا هرگز

 6کند ایشان نخواهد بخشود خدا فاسقان را راهنمایى نمى

پراکنده شوند و  کسانى که نزد پیامبر خدایند انفاق مکنید تاگویند به اند که مىآنان کسانى

 7یابند درنمى هاى آسمانها و زمین از آن خداست ولى منافقانحال آنکه گنجینه

بیرون خواهد  تر را از آنجاگویند اگر به مدینه برگردیم قطعا آنکه عزتمندتر است آن زبونمى

 8دانند این دورویان نمى از آن مؤمنان است لیکن کرد و عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و

غافل نگرداند و هر  اید اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد خدااى کسانى که ایمان آورده

 9کس چنین کند آنان خود زیانکارانند 

رسد و  ایم انفاق کنید پیش از آنکه یکى از شما را مرگ فراو از آنچه روزى شما گردانیده

و از نیکوکاران  د پروردگارا چرا تا مدتى بیشتر مرا به تاخیر نینداختى تا صدقه دهمبگوی

 11باشم 

 11کنید آگاه استمى افکند و خدا به آنچهو هر کس اجلش فرا رسد هرگز خدا به تاخیر نمى
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 التغابن -64

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

و او  گویند او راست فرمانروایىتسبیح مى خدا را هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است

اوست آن کس که شما را آفرید برخى از شما  1سپاس و او بر هر چیزى تواناست  راست

 2کنید بیناست مى کافرند و برخى مؤمن و خدا به آنچه

و  آسمانها و زمین را به حق آفرید و شما را صورتگرى کرد و صورتهایتان را نیکوآراست

 3ى اوست فرجام به سو

که آشکار  کنید و آنچه راداند و آنچه را که پنهان مىآنچه را که در آسمانها و زمین است مى

 4داند و خدا به راز دلها داناست مىدارید مى

 آیا خبر کسانى که پیش از این کفر ورزیدند و فرجام بد کارشان را چشیدند و عذاب پر

 5دردى خواهند داشت به شما نرسیده است 

و آنان گفتند آیا بشرى ما  آوردندین از آن روى بود که پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان مىا

 نیاز ستودهنیازى نمود و خدا بىخدا بى کند پس کافر شدند و روى گردانیدند ورا هدایت مى

 6است 

 کسانى که کفر ورزیدند پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد بگو آرى سوگند به

خواهند  اید قطعا واقفروردگارم حتما برانگیخته خواهید شد سپس شما را به آنچه کردهپ

 7ساخت و این بر خدا آسان است 

کنید مى پس به خدا و پیامبر او و آن نورى که ما فرو فرستادیم ایمان آورید و خدا به آنچه

 8آگاه است 

هر کس به خدا  سرت است وآورد آن روز حروزى که شما را براى روز گردآورى گرد مى

را در بهشتهایى که از  اى کرده باشد بدیهایش را از او بسترد و اوایمان آورده و کار شایسته

 9است همان کامیابى بزرگ  زیر آن جویبارها روان است درآورد در آنجا بمانند این

ماندگار خواهند  در آناند آنان اهل آتشند تکذیب کرده و کسانى که کفر ورزیده و آیات ما را

 11بود و چه بد سرانجامى است 

خدا به هر  هیچ مصیبتى جز به اذن خدا نرسد و کسى که به خدا بگرود دلش را به راه آورد و

 11چیزى داناست 

پیامبر ما فقط  و خدا را فرمان برید و پیامبر را اطاعت نمایید و اگر روى بگردانید بر

 12 رسانى آشکار استپیام
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 13معبودى نیست و مؤمنان باید تنها بر خدا اعتماد کنند خدا جز او 

 اید در حقیقت برخى از همسران شما و فرزندان شما دشمناى کسانى که ایمان آورده

آمرزنده  شمایند از آنان بر حذر باشید و اگر ببخشایید و درگذرید و بیامرزید به راستى خدا

 14مهربان است 

 15پاداشى بزرگ است  زمایشى یند و خداست که نزد اواموال شما و فرزندانتان صرفا آ

توانید از خدا پروا بدارید و بشنوید و فرمان ببرید و مالى براى خودتان انفاق کنید پس تا مى

 16 و کسانى که از خست نفس خویش مصون مانند آنان رستگارانند

 بخشاید و خدامى ر شماگرداند و باگر خدا را وامى نیکو دهید آن را براى شما دو چندان مى

 17پذیر بردبار است سپاس

 18کار است داناى نهان و آشکار ارجمند سنجیده

 

 
 

 الطالق -65

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

آن عده را نگه  اى پیامبر چون زنان را طالق گویید در عده آنان طالقشان گویید و حساب

مکنید و بیرون نروند مگر  هایشان بیرونخانه دارید و از خدا پروردگارتان بترسید آنان را از

هر کس از مقررات خدا  آنکه مرتکب کار زشت آشکارى شده باشند این است احکام الهى و

پس از این پیشامدى پدید  دانى شاید خدافراتر نهد قطعا به خودش ستم کرده است نمى

 1آورد 

آنان جدا  یا به شایستگى ازپس چون عده آنان به سر رسید به شایستگى نگاهشان دارید 

به پا دارید این است  شوید و دو تن عادل را از میان خود گواه گیرید و گواهى را براى خدا

شود و هر کس از خدا مى اندرزى که به آن کس که به خدا و روز بازپسین ایمان دارد داده

 2دهد شدنى قرار مى پروا کند براى او راه بیرون

او براى  رساند و هر کس بر خدا اعتماد کندکند به او روزى مىرا نمى و از جایى که حسابش

اى اندازه رساننده است به راستى خدا براى هر چیزى خدا فرمانش را به انجام وى بس است

 3مقرر کرده است 
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دیدن نومیدند اگر شک دارید عده آنان سه ماه است و که خون  و آن زنان شما که از خون

 زنان آبستن مدتشان این است که وضع حمل کنند و هر کس از خدا پروا دارد اند وندیده

 4براى او در کارش تسهیلى فراهم سازد 

 این است فرمان خدا که آن را به سوى شما فرستاده است و هر کس از خدا پروا کند

 5بدیهایش را از او بزداید و پاداشش را بزرگ گرداند 

آسیب  خویش آنان را جاى دهید و به آنها استطاعت همانجا که سکونت دارید به قدر

تا وضع حمل کنند  مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید

شایستگى میان خود به  دهند مزدشان را به ایشان بدهید و بهو اگر براى شما شیر مى

 6یگرى شیر دهد کشید د مشورت پردازید و اگر کارتان با هم به دشوارى

آنچه خدا به  بر توانگر است که از دارایى خود هزینه کند و هر که روزى او تنگ باشد باید از

کند خدا به زودى نمى او داده خرج کند خدا هیچ کس را جز آنچه به او داده است تکلیف

 7کند پس از دشوارى آسانى فراهم مى

حسابى  و پیامبرانش سر پیچیدند و از آنهاو چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار خود 

 8سخت کشیدیم و آنان را به عذابى زشت عذاب کردیم 

 9تا کیفر زشت عمل خود را چشیدند و پایان کارشان زیان بود 

خدا  اید ازخدا براى آنان عذابى سخت آماده کرده است پس اى خردمندانى که ایمان آورده

 11ى فرو فرستاده است بترسید راستى که خدا سوى شما تذکار

و  کند تا کسانى را که ایمان آوردهپیامبرى که آیات روشنگر خدا را بر شما تالوت مى

بگرود و  اند از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون برد و هر کس به خداکارهاى شایسته کرده

جاودانه در آن آورد درمى کار شایسته کند او را در باغهایى که از زیر آن جویبارها روان است

 11مانند قطعا خدا روزى را براى او خوش کرده است مى

میان آنها  خدا همان کسى است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفرید فرمان در

چیزى را در بر  آید تا بدانید که خدا بر هر چیزى تواناست و به راستى دانش وى هرفرود مى

 12گرفته است 
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 التحریم -66

 نام خداوند رحمتگر مهربانبه 

کنى مى اى پیامبر چرا براى خشنودى همسرانت آنچه را خدا براى تو حالل گردانیده حرام

 1خدا آمرزنده مهربان است 

شماست و  سرپرست گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته است و خداقطعا خدا براى شما 

 2اوست داناى حکیم 

خنى نهانى گفت و همین که وى آن را گزارش داد و و چون پیامبر با یکى از همسرانش س

و از بخشى اعراض نمود پس چون را  خدا را بر آن مطلع گردانید بخشى از آن را اظهار کرد

این را به تو خبر داده گفت مرا آن داناى آگاه خبر داده  به آن خبر داد وى گفت چه کسى

 3است 

کرده است و اگر علیه او به یکدیگر  نحراف پیدااگر به درگاه خدا توبه کنید واقعا دلهایتان ا

و صالح مؤمنان و گذشته از این  خدا خود سرپرست اوست و جبرئیل کمک کنید در حقیقت

 4بود  فرشتگان پشتیبان خواهند

 ،مؤمن، اگر پیامبر شما را طالق گوید امید است پروردگارش همسرانى بهتر از شما مسلمان

 5بیوه و دوشیزه به او عوض دهد  ،دارروزه ،عابد ،توبه کار ،فرمانبر

 اید خودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت آن مردم واى کسانى که ایمان آورده

به آنان دستور داده  حفظ کنید بر آن فرشتگانى خشن سختگیر اند از آنچه خدا نگهاستس

 6دهند کنند و آنچه را که مامورند انجام مىسرپیچى نمى

 7یابید مى کردید کیفراید امروز عذر نیاورید در واقع به آنچه مىه کافر شدهاى کسانى ک

پروردگارتان  اى راستین کنید امید است کهاید به درگاه خدا توبهاى کسانى که ایمان آورده

جویبارها روان است درآورد در  بدیهایتان را از شما بزداید و شما را به باغهایى که از زیر آن

گرداند نورشان از آورده بودند خوار نمى ا پیامبر و کسانى را که با او ایمانآن روز خد

گویند پروردگارا نور ما را براى ما کامل مى پیشاپیش آنان و سمت راستشان روان است

اى پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و  8توانایى  گردان و بر ما ببخشاى که تو بر هر چیز

خدا براى 9 جهنم خواهد بود و چه بد سرانجامى است ى ایشان دربر آنان سخت گیر جا

نکاح دو بنده از بندگان  اند آن نوح و آن لوط را مثل آورده هر دو درکسانى که کفر ورزیده

آنها در برابر خدا ساخته نبود و  شایسته ما بودند و به آنها خیانت کردند و کارى از دست

 11 ش شویدگفته شد با داخل شوندگان داخل آت
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پروردگارا  اند خدا همسر فرعون را مثل آورده آنگاه که گفتو براى کسانى که ایمان آورده

مرا از دست  اى برایم بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات ده وخانه پیش خود در بهشت

و مریم دخت عمران را همان کسى که خود را پاکدامن نگاه داشت و  11مردم ستمگر برهان 

و از  دمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتابهاى او را تصدیق کرد او از روح خوددر 

 12فرمانبرداران بود 

 
 

 الملك -67

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

همانکه مرگ و  1 بزرگوار است آنکه فرمانروایى به دست اوست و او بر هر چیزى تواناست

 2اوست ارجمند آمرزنده  متان نیکوکارترید وزندگى را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدا

اختالف  همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن بخشایشگر هیچ گونه

 3بینى بینى بازبنگر آیا خلل مىنمى

 4باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت بازگردد 

یم و آن را مایه طرد شیاطین گردانیدیم و و در حقیقت آسمان دنیا را با چراغهایى زینت داد

و کسانى که به پروردگارشان انکار آوردند  5ایم براى آنها عذاب آتش فروزان آماده کرده

 6سرانجامى است  عذاب آتش جهنم خواهند داشت و چه بد

 7جوشد شنوند در حالى که مىچون در آنجا افکنده شوند از آن خروشى مى

از  شکافته شود هر بار که گروهى در آن افکنده شوند نگاهبانان آننزدیک است که از خشم 

 8اى نیامد ایشان پرسند مگر شما را هشدار دهنده

 اى به سوى ما آمد و تکذیب کردیم و گفتیم خدا چیزى فروگویند چرا هشدار دهنده

 9شما جز در گمراهى بزرگ نیستید  نفرستاده است

 11نبودیم  ل کرده بودیم در دوزخیانو گویند اگر شنیده بودیم یا تعق

 11کنند و مرگ باد بر اهل جهنم پس به گناه خود اقرار مى

 12بود  ترسند آنان را آمرزش و پاداشى بزرگ خواهدکسانى که در نهان از پروردگارشان مى

 13است  و  سخن خود را پنهان دارید یا آشکارش نمایید در حقیقت وى به راز دلها آگاه

 14داند با اینکه او خود باریک بین آگاه است که آفریده است نمى آیا کسى



 

                                                    380 

روزى  اوست کسى که زمین را براى شما رام گردانید پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از

 15بخورید و رستاخیز به سوى اوست 

به  اید که شما را در زمین فرو برد پس بناگاهآیا از آن کس که در آسمان است ایمن شده

اید که بر شما تندبادى از یا از آن کس که در آسمان است ایمن شده 16پیدن افتد ت

و پیش  17فرو فرستد پس به زودى خواهید دانست که بیم دادن من چگونه است  سنگریزه

آیا در باالى سرشان به  18از آنان کسانى به تکذیب پرداختند پس عذاب من چگونه بود 

دارد او آنند جز خداى رحمان آنها را نگاه نمىمى گسترند و بالاند بال مىپرندگان ننگریسته

 19به هر چیزى بیناست 

کیست  کند جز خداى رحمانیا آن کسى که خود براى شما سپاهى است که یاریتان مى

یا کیست آن که به شما روزى دهد اگر روزى خود را باز  21کافران جز گرفتار فریب نیستند 

  21و نفرت پافشارى کردند دارد بلکه در سرکشى 

بر راه  یا آن کس که ایستاده یافته تر است پیماید هدایتپس آیا آن کس که نگونسار راه مى

 22رود راست مى

 بگو اوست آن کس که شما را پدید آورده و براى شما گوش و دیدگان و دلها آفریده است

 23چه کم سپاسگزارید 

و  24شد  ده کرده و به نزد او گرد آورده خواهیدبگو اوست که شما را در زمین پراکن

بگو علم فقط پیش خداست و  25گویید این وعده کى خواهد بود گویند اگر راست مىمى

هاى کسانى که و آنگاه که آن را نزدیک ببینند چهره 26اى آشکارم من صرفا هشدار دهنده

  27خواندید آن را فرا مى هم رود و گفته شود این است همان چیزى که اند درکافر شده

رحمت قرار  بگو به من خبر دهید اگر خدا مرا و هر که را با من است هالك کند یا ما را مورد

  28دهد چه کسى کافران را از عذابى پر درد پناه خواهد داد 

 خداى بخشایشگر به او ایمان آوردیم و بر او توکل کردیم و به زودى خواهید بگو اوست

  29سى است که خود در گمراهى آشکارى است دانست چه ک

 31ایتان خواهد آورد بر بگو به من خبر دهید اگر آب شما فرو رود چه کسى آب روان
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 القلم -68

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1نویسند نون سوگند به قلم و آنچه مى

 2تو به لطف پروردگارت دیوانه نیستى 

 3خواهد بود  منتگمان تو را پاداشى بىو بى

 4و راستى که تو را خویى واالست 

 5به زودى خواهى دید و خواهند دید 

 6کدام یک از شما دستخوش جنونید 

 7یافتگان داناتر است داند چه کسى از راه او منحرف شده و او به راهپروردگارت خود بهتر مى

 8پس از دروغزنان فرمان مبر 

 9د دوست دارند که نرمى کنى تا نرمى نماین

 11اى فرمان مبر و از هر قسم خورنده فرو مایه

، گستاخ  12مانع خیر متجاوز گناه پیشه  11دارد عیبجوست و براى خبرچینى گام برمى

چون آیات ما بر او  14به صرف اینکه مالدار و پسردار است  13گذشته از آن زنازاده است 

 16هیم اش داغ نبر بینى زودا که 15هاى پیشینیان است خوانده شود گوید افسانه

 سوگند  ما آنان را همان گونه که باغداران را آزمودیم مورد آزمایش قرار دادیم آنگاه که

پس در حالى  18و ان شاء اهلل نگفتند  17وردند که صبح برخیزند و آن را حتما بچینند خ

آفت زده  و 19آمد  که آنان غنوده بودند بالیى از جانب پروردگارت بر آن به گردش در

چینید بامدادان به سوى که اگر میوه مى 21پس بامدادان یکدیگر را صدا زدند  21گردید 

که امروز نباید در  23گفتند پس به راه افتادند و آهسته به هم مى 22خویش روید  کشت

دیدند رفتند و صبحگاهان در حالى که خود را بر منع توانا مى 24باغ بینوایى بر شما در آید 

 27بلکه ما محرومیم  26ایم و چون را دیدند گفتند قطعا ما راه گم کرده 25

گفتند پروردگارا  28ستایید خردمندترینشان گفت آیا به شما نگفتم چرا خدا را به پاکى نمى

شان رو به بعضى دیگر آوردند پس بعضى 29ستاییم ما واقعا ستمگر بودیم تو را به پاکى مى

امید است  31ایم گفتند اى واى بر ما که سرکش بوده 31گرفتند  و همدیگر را به نکوهش

 32مشتاقیم  که پروردگار ما بهتر از آن را به ما عوض دهد زیرا ما به پروردگارمان

 33 دانستند قطعا بزرگتر خواهد بودعذاب چنین است و عذاب آخرت اگر مى

 34مت است براى پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغستانهاى پر ناز و نع
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 35پس آیا فرمانبرداران را چون بدکاران قرار خواهیم داد 

 36کنید شما را چه شده چگونه داورى مى

 37گیرید یا شما را کتابى هست که در آن فرا مى

 38گزینید براى شما در آن خواهد بود که هر چه را برمى

 39حکم کنید خواست دلتان اید که هر چهیا اینکه شما تا روز قیامت سوگندهایى رسا گرفته

 41ند از آنان بپرس کدامشان ضامن این

 41گویند شریکانشان را بیاورند یا شریکانى دارند پس اگر راست مى

 42توانایى نیابند  روزى که کار زار شود و به سجده فرا خوانده شوند و در خود

شدند و سجده دعوت مى بهگیرد در حالى که دیدگانشان به زیر افتاده خوارى آنان را فرو مى

 43تندرست بودند 

که در  اىکند واگذار به تدریج آنان را به گونهپس مرا با کسى که این گفتار را تکذیب مى

 44نیابند خواهیم گرفت 

 45دهم زیرا تدبیر من استوار است و مهلتشان مى

 46 یابندر مىکنى و آنان خود را زیر بار تاوان گرانباآیا از آنان مزدى درخواست مى

 47نویسند یا غیب پیش آنهاست و آنها مى

 که اندوه زده ندا در پس در حکم پروردگارت شکیبایى ورز و مانند همدم ماهى مباش آنگاه

 کرد قطعا نکوهش شده بر زمین خشکاگر لطفى از جانب پروردگارش تدارك او نمى 48داد 

 51از شایستگانش گردانید پس پروردگارش وى را برگزید و  49شد انداخته مى

 و آنان که کافر شدند چون قرآن را شنیدند چیزى نمانده بود که تو را چشم بزنند و

 51اى است گفتند او واقعا دیوانهمى

 52و حال آنکه جز تذکارى براى جهانیان نیست 
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 الحاقه -69

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1آن رخ دهنده 

 2چیست آن رخ دهنده 

 3چه دانى که آن رخ دهنده چیست و 

 4ثمود و عاد آن حادثه کوبنده را تکذیب کردند 

 5اما ثمود به سرکشى به هالکت رسیدند 

 6و اما عاد به تندبادى توفنده سرکش هالك شدند 

دیدى افتاده مى شب و هشت روز پیاپى بر آنان بگماشت در آن مردم را فرو آن را هفت

 8 بینىآیا از آنان کسى را بر جاى مى 7اند ى میان تهىهاى نخلهاگویى آنها تنه

 9و فرعون و کسانى که پیش از او بودند و شهرهاى سرنگون شده مرتکب خطا شدند 

 11فرو گرفت  و از امر فرستاده پروردگارشان سرپیچى کردند و آنان را به گرفتنى سخت

 11ما چون آب طغیان کرد شما را بر کشتى سوار نمودیم 

 12آن را براى شما تذکرى گردانیم و گوشهاى شنوا آن را نگاه دارد تا 

 13پس آنگاه که در صور یک بار دمیده شود 

 14گردند  ها از جاى خود برداشته شوند و هر دوى آنها با یک تکان ریز ریزو زمین و کوه

 15پس آن روز است که واقعه وقوع یابد 

 16که آن از هم گسسته باشد و آسمان از هم بشکافد و در آن روز است 

 17دارند خود بر مى و فرشتگان در اطراف اند و عرش پروردگارت را آن روز هشت بر سر

 18ماند نمى اى از شما پوشیدهشوید پوشیدهدر آن روز شما عرضه مى

 19 اش به دست راستش داده شود گوید بیایید و کتابم را بخوانیداما کسى که کارنامه

 21رسم تم که به حساب خود مىمن یقین داش

 21پس او در یک زندگى خوش است 

 22در بهشتى برین 

 23میوه هایش در دسترس است 

 24 بخورید و بنوشید گواراتان باد به آنچه در روزهاى گذشته انجام دادید

 اش به دست چپش داده شود گوید اى کاش کتابم را دریافت نکردهو اما کسى که کارنامه

  25بودم 



 

                                                    385 

  26از حساب خود خبردار نشده بودم  و

  27کرد اى کاش آن کار را تمام مى

 28مال من مرا سودى نبخشید 

 29قدرت من از من برفت 

پس در زنجیرى که درازى آن  31آنگاه میان آتشش اندازید  31بگیرید او را و در غل کشید 

و به اطعام  33گروید چرا که او به خداى بزرگ نمى 32هفتاد گز است وى را در بند کشید 

و خوراکى جز  35پس امروز او را در اینجا حمایتگرى نیست  34کرد مسکین تشویق نمى

 37خورند که آن را جز خطاکاران نمى 36چرکابه ندارد 

 38بینید کنم به آنچه مىپس نه سوگند یاد مى

 39بینید و آنچه نمى

 41اى بزرگوار است که قطعا گفتار فرستاده

 41فتار شاعرى نیست کمتر ایمان دارید و آن گ

 42گیرید و نه گفتار کاهنى کمتر پند مى

 43اى است از جانب پروردگار جهانیان فرودآمده

 44ها بر ما بسته بود اى گفتهو اگر پاره

 45گرفتیم دست راستش را سخت مى

 46کردیم سپس رگ قلبش را پاره مى

 47شد و هیچ یک از شما مانع از او نمى

 48و در حقیقت تذکارى براى پرهیزگاران است 

 49کنندگانى هستند  دانیم که از شما تکذیبو ما به راستى مى

 51و آن واقعا بر کافران حسرتى است 

 51شبهه حقیقتى یقینى است و این بى

 52پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى 
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 المعارج -71

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1اى پرسید شونده اى از عذاب واقعپرسنده

 2اى نیست که اختصاص به کافران دارد آن را بازدارنده

 3از جانب خداوند صاحب درجات است 

 4 روندفرشتگان و روح در روزى که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او باال مى

 5پس صبر کن صبرى نیکو 

 6بینند زیرا آنان را دور مى

 7ینیم بو نزدیکش مى

 8روزى که آسمانها چون فلز گداخته شود 

 9و کوهها چون پشم زده گردد 

 11و هیچ دوست صمیمى از دوست صمیمى نپرسد 

آن روز  کند که کاش براى رهایى از عذابدهند گناهکار آرزو مىآنان را به ایشان نشان مى

اش را که به او لهو قبی 12و همسرش و برادرش را  11مى توانست پسران خود را عوض دهد 

 14 کردو هر که را که در روى زمین است همه را و آنگاه خود را رها مى 13دهد پناه مى

 15کشد نه چنین است زبانه مى

 16سر و اندام را برکننده است  پوست

 17هر که را پشت کرده و روى برتافته 

 18خواند و گرد آورده و انباشته فرا مى

 19آزمند خلق شده است  به راستى که انسان سخت

 21اى به او رسد عجز و البه کند چون صدمه

 21و چون خیرى به او رسد بخل ورزد 

 22 غیر از نمازگزاران

 23کنند همان کسانى که بر نمازشان پایدارى مى

 24و همانان که در اموالشان حقى معلوم است 

 25براى سائل و محروم 

 26و کسانى که روز جزا را باور دارند 

 27و آنان که از عذاب پروردگارشان بیمناکند 
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 28توانند بود چرا که از عذاب پروردگارشان ایمن نمى

 29کنند و کسانى که دامن خود را حفظ مى

 31مگر بر همسران خود یا کنیزانشان که مورد نکوهش نیستند 

 31و هر کس پا از این فراتر نهد آنان همان از حد درگذرندگانند 

 32کنند ه امانتها و پیمان خود را مراعات مىو کسانى ک

 33اند و آنان که بر شهادتهاى خود ایستاده

 34ورزند و کسانى که بر نمازشان مداومت مى

 35آنها هستند که در باغهایى گرامى خواهند بود 

 36اند به سوى تو شتابان چه شده است که آنان که کفر ورزیده

 37گروه گروه از راست و از چپ 

 38بندد که در بهشت پر نعمت درآورده شود آیا هر یک از آنان طمع مى

 39دانند آفریدیم نه چنین است ما آنان را از آنچه مى

 41کنم که ما تواناییم به پروردگار خاوران و باختران سوگند یاد مى

 41که به جاى آنان بهتر از ایشان را بیاوریم و بر ما پیشى نتوانند جست 

 42نمایند  اند مالقاتان یاوه گویند و بازى کنند تا روزى را که وعده داده شدهپس بگذارش

 43دوند  روزى که از گورها شتابان برآیند گویى که آنان به سوى پرچمهاى افراشته مى

 به ایشان وعده دیدگانشان فرو افتاده مذلت آنان را فرو گرفته است این است همان روزى که

 44شد داده مى
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 نوح -71

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

رسد  ما نوح را به سوى قومش فرستادیم که قومت را پیش از آنکه عذابى دردناك به آنان

 1هشدار ده 

که خدا را بپرستید و از او پروا دارید  2اى آشکارم گفت اى قوم من من شما را هشدار دهنده

 شما ببخشاید و شما را تا وقتى معین به تاخیربرخى از گناهانتان را بر  3و مرا فرمان برید 

گفت پروردگارا من  4اندازد اگر بدانید چون وقت مقرر خدا برسد تاخیر بر نخواهد داشت 

و من هر بار که  6و دعوت من جز بر گریزشان نیفزود  5قوم خود را شب و روز دعوت کردم 

گوشهایشان کردند و رداى  رآنان را دعوت کردم تا ایشان را بیامرزى انگشتانشان را د

سپس من  7خود افزودند  خویشتن بر سر کشیدند و اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر کبر

باز من به آنان اعالم نمودم و در خلوت پوشیده نیز به ایشان  8آشکارا آنان را دعوت کردم 

بر شما از  11واهید که او همواره آمرزنده است و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخ 9گفتم 

و شما را به اموال و پسران یارى کند و برایتان باغها قرار  11آسمان باران پى در پى فرستد 

و  13شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید  12پدید آورد  دهد و نهرها براى شما

ه خدا اید که چگونمگر مالحظه نکرده 14حال آنکه شما را مرحله به مرحله خلق کرده است 

بخش گردانید و  و ماه را در میان آنها روشنایى 15هفت آسمان را توبرتو آفریده است 

سپس شما را در آن  17شما را گیاهى از زمین رویانید  و خدا16 خورشید را چراغى قرار داد

 19و خدا زمین را براى شما فرشى ساخت  18آوردنى  آورد بیرونگرداند و بیرون مىبازمى

 21اههاى فراخ آن بروید تا در ر

فرزندش جز  نوح گفت پروردگارا آنان نافرمانى من کردند و کسى را پیروى نمودند که مال و

و گفتند زنهار خدایان خود را  22و دست به نیرنگى بس بزرگ زدند  21بر زیان وى نیفزود 

و بسیارى را  23را رها مکنید و نه و د را واگذارید و نه سواع و نه یغوث و نه یعوق و نه نسر 

به سبب گناهانشان غرقه گشتند و در  24اند جز بر گمراهى ستمکاران میفزاى گمراه کرده

  25خود در برابر خدا یارانى نیافتند  آتشى درآورده شدند و براى

چرا که اگر تو آنان را  26و نوح گفت پروردگارا هیچ کس از کافران را بر روى زمین مگذار 

پروردگارا بر من و  27نزایند  کنند و جز پلیدکار ناسپاسگانت را گمراه مىباقى گذارى بند

با ایمان ببخشاى و جز بر  پدر و مادرم و هر مؤمنى که در سرایم درآید و بر مردان و زنان

 28ى ستمگران میفزا هالکت
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 الجن -72

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

قرآنى  گوش فرا داشتند و گفتند راستى ما بگو به من وحى شده است که تنى چند از جنیان

 1آور شنیدیم شگفت

پروردگارمان  کند پس به آن ایمان آوردیم و هرگز کسى را شریکبه راه راست هدایت مى

 2قرار نخواهیم داد 

 3و اینکه او پروردگار واالى ما همسر و فرزندى اختیار نکرده است 

 4سراید مى و آنکه کم خرد ما در باره خدا سخنانى یاوه

 5بندند و ما پنداشته بودیم که انس و جن هرگز به خدا دروغ نمى

 6 افزودندبردند و بر سرکشى آنها مىو مردانى از آدمیان به مردانى از جن پناه مى

 7نخواهد گردانید  اید گمان بردند که خدا هرگز کسى را زندهو آنها آن گونه که پنداشته

 8 م و آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهاى شهاب یافتیمیافتی و ما بر آسمان دست

باشد تیر شهابى در  نشستیم اکنون هر که بخواهد به گوشو در براى شنیدن به کمین مى

 9یابد کمین خود مى

پروردگارشان برایشان  دانیم که آیا براى کسانى که در زمینند بدى خواسته شده یاو ما نمى

 11خواسته است  هدایت

 11هایى گوناگونیم و از میان ما برخى درستکارند و برخى غیر آن و ما فرقه

با گریز  توانیم در زمین خداى را به ستوه آوریم و هرگز او رادانیم که هرگز نمىو ما مى

 12درمانده نتوانیم کرد 

 و ما چون هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم پس کسى که به پروردگار خود ایمان آورد از

 13مى و سختى بیم ندارد ک

در  و از میان ما برخى فرمانبردار و برخى از ما منحرفند پس کسانى که به فرمانند آنان

 14جستجوى راه درستند 

 15ولى منحرفان هیزم جهنم خواهند بود 

 16 و اگر در راه درست پایدارى ورزند قطعا آب گوارایى بدیشان نوشانیم

در قید  ییم و هر کس از یاد پروردگار خود دل بگرداند وى راتا در این باره آنان را بیازما

 17 عذابى افزون درآورد

 18و مساجد ویژه خداست پس هیچ کس را با خدا مخوانید 
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 19افتند  و همین که بنده خدا برخاست تا او را بخواند چیزى نمانده بود که بر سر وى فرو

 21گردانم با او شریک نمى خوانم و کسى رابگو من تنها پروردگار خود را مى

 21بگو من براى شما اختیار زیان و هدایتى را ندارم 

 22 یابمدهد و هرگز پناهگاهى غیر از او نمىبگو هرگز کسى مرا در برابر خدا پناه نمى

را نافرمانى کند قطعا آتش  تنها ابالغى از خدا و پیامهاى اوست و هر کس خدا و پیامبرش

 23ودانه در آن خواهند ماند دوزخ براى اوست و جا

تر و کدام یک ضعیف شوند ببینند آنگاه دریابند که یاور چه کسىتا آنچه را وعده داده مى

 24اش کمتر است شماره

زمانى نهاده  یا پروردگارم براى آن اید نزدیک استدانم آنچه را که وعده داده شدهبگو نمى

 25است 

 26کند ود آگاه نمىداناى نهان است و کسى را بر غیب خ

سرش نگاهبانانى بر  پشت جز پیامبرى را که از او خشنود باشد که براى او از پیش رو و از

 27خواهد گماشت 

ایشان است احاطه دارد  اند و بدانچه نزدتا معلوم بدارد که پیامهاى پروردگار خود را رسانیده

 28کرده است  و هر چیزى را به عدد شماره
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 المزمل -73

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

  1اى جامه به خویشتن فرو پیچیده 

  2به پا خیز شب را مگر اندکى 

  4یا بر آن بیفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان  3نیمى از شب یا اندکى از آن را بکاه 

 5کنیم در حقیقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى

 6تر است ش بیشتر و گفتار راستینقطعا برخاستن شب رنج

 7تو را در روز آمد و شدى دراز است 

 8و نام پروردگار خود را یاد کن و تنها به او بپرداز 

 9 پروردگار خاور و باختر خدایى جز او نیست پس او را کارساز خویش اختیار کن

 11ر گویند شکیبا باش و از آنان با دورى گزیدنى خوش فاصله بگیو بر آنچه مى

 11کنندگان توانگر واگذار و اندکى مهلتشان ده و مرا با تکذیب

روزى که  13و غذایى گلوگیر و عذابى پر درد است  12در حقیقت پیش ما زنجیرها و دوزخ 

 14زمین و کوهها به لرزه درآیند و کوهها به سان ریگ روان گردند 

 انه کردیم همان گونه کهاى که گواه بر شماست روگمان ما به سوى شما فرستادهبى

فرعون به آن فرستاده عصیان ورزید پس ما او را به  15اى به سوى فرعون فرستادیم فرستاده

 16سختى فرو گرفتیم 

 17 گرداند پرهیز توانید کردپس اگر کفر بورزید چگونه از روزى که کودکان را پیر مى

 18آسمان از آن در هم شکافد وعده او انجام یافتنى است 

 19گیرد  قطعا این اندرزى است تا هر که بخواهد به سوى پروردگار خود راهى در پیش

از  داند که تو و گروهى از کسانى که با تواند نزدیک به دو سومدر حقیقت پروردگارت مى

گیرى اندازه خیزید و خداست که شب و روز راشب یا نصف آن یا یک سوم آن را برمى

هر چه از قرآن میسر  ساب آن را ندارید پس بر شما ببخشودداند که هرگز حکند مىمى

بیمارانى خواهند بود و دیگر در زمین سفر  داند که به زودى در میانتانشود بخوانید مىمى

نمایند پس هر چه از میسر و دیگر در راه خدا پیکار مى کنند در پى روزى خدا هستندمى

ات را بپردازید و وام نیکو به خدا دهید و هر کار و نماز را برپا دارید و زک شد تالوت کنید

 براى خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا بهتر و با پاداشى بیشتر باز خواهید یافت و خوبى

 21مهربان است  از خدا طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده
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 المدثر -74

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

و لباس  3و پروردگار خود را بزرگ دار  2رسان برخیز و بت 1اى کشیده رداى شب بر سر 

و براى  6و منت مگذار و فزونى مطلب  5و از پلیدى دور شو  4خویشتن را پاك کن 

 7پروردگارت شکیبایى کن 

 8پس چون در صور دمیده شود 

  9آن روز روز ناگوارى است 

  11بر کافران آسان نیست 

و  13و پسرانى آماده  12ى بسیار به او بخشیدم و دارای 11مرا با آنکه تنها آفریدم واگذار 

به  16ولى نه زیرا او دشمن آیات ما بود  15باز طمع دارد که بیفزایم  14برایش آماده کردم 

کشته بادا  18آرى اندیشید و سنجید  17کنم زودى او را به باالرفتن از گردنه وادار مى

سپس رو ترش نمود  21نظر انداخت آنگاه  21کشته بادا چگونه سنجید  19چگونه سنجید 

و گفت این جز سحرى که  23آنگاه پشت گردانید و تکبر ورزید  22و چهره در هم کشید 

  25این غیر از سخن بشر نیست  24اند نیست آموخته

 26زودا که او را به سقر در آورم 

 27و تو چه دانى که آن سقر چیست 

 28کند گذارد و نه رها مىنه باقى مى

 29گرداند ها را سیاه مىپوست

 31بر آن نوزده است 

کسانى که  و ما موکالن آتش را جز فرشتگان نگردانیدیم و شماره آنها را جز آزمایشى براى

ایمان کسانى که ایمان  اند قرار ندادیم تا آنان که اهل کتابند یقین به هم رسانند وکافر شده

ن داده شده و مؤمنان به شک نیفتند و تا اند افزون گردد و آنان که کتاب به ایشاآورده

کردن چه چیزى را خدا از این وصف کسانى که در دلهایشان بیمارى است و کافران بگویند

گذارد و هر که را بخواهد هدایت مى مى اراده کرده است این گونه خدا هر که را بخواهد بیراه

 31کارى براى بشر نیست داند و این جز تذنمى کند و سپاهیان پروردگارت را جز او

 32نه چنین است سوگند به ماه 

 33و سوگند به شامگاه چون پشت کند 

 34و سوگند به بامداد چون آشکار شود 
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 35هاى بزرگ است که آیات از پدیده

 36دهنده است  بشر را هشدار

 37هر که از شما را که بخواهد پیشى جوید یا بازایستد 

 38ست هر کسى در گرو دستاورد خویش ا

 39بجز یاران دست راست 

 41پرسند در میان باغها از یکدیگر مى

 41درباره مجرمان 

 42چه چیز شما را در آتش درآورد 

 43گویند از نمازگزاران نبودیم 

 44دادیم و بینوایان را غذا نمى

 45کردیم درایى مى درایان هرزه با هرزه

 46شمردیم و روز جزا را دروغ مى

 47رسید  تا مرگ ما در

 48بخشد کنندگان به حال آنها سودى نمىشفاعت از این رو شفاعت

 49چرا آنها از تذکر روى گردانند 

 51اند گویى گورخرانى رمیده

 51اند که از مقابل شیرى فرار کرده

 52شود  اى از سوى خدا براى او فرستادهبلکه هر کدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانه

 53ترسند گویند بلکه آنها از آخرت نمىه آنان مىچنین نیست ک

 54گویند آن قرآن یک تذکر و یادآورى است چنین نیست که آنها مى

 55گیرد هر کس بخواهد از آن پند مى

 56گیرد مگر اینکه خدا بخواهد او اهل تقوا و اهل آمرزش است و هیچ کس پند نمى
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 القيامه -75

 یشگربه نام خداوند بخشنده بخشا

 1سوگند به روز قیامت 

 2و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و مالمتگر که رستاخیز حق است 

 3پندارد که هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهیم کرد آیا انسان مى

 4آرى قادریم که حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم 

در تمام  اد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامتخواهد آزانسان شک در معاد ندارد بلکه او مى

 5عمر گناه کند 

 6پرسد قیامت کى خواهد بود رو مىاز این

 7بگو در آن هنگام که چشمها از شدت وحشت به گردش در آید 

 8نور گردد و ماه بى

 9و خورشید و ماه یک جا جمع شوند 

 11گوید راه فرار کجاست آن روز انسان مى

 11راه فرار و پناهگاهى وجود ندارد  هرگز چنین نیست

 12آن روز قرارگاه نهایى تنها بسوى پروردگار تو است 

 13 کنندو در آن روز انسان را از تمام کارهایى که از پیش یا پس فرستاده آگاه مى

 14بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است 

 15هر چند در ظاهر براى خود عذرهایى بتراشد 

 16ر عجله براى خواندن آن حرکت مده زبانت را بخاط

 17کردن و خواندن آن بر عهده ماست چرا که جمع

 18پس هر گاه آن را خواندیم از خواندن آن پیروى کن 

 19سپس بیان و توضیح آن نیز بر عهده ماست 

زودگذر را  دانید بلکه شما دنیاىپندارید و دالیل معاد را کافى نمىچنین نیست که شما مى

 21قید و شرط را دارید و هوسرانى بىدوست 

 21کنید و آخرت را رها مى

 22آرى در آن روز صورتهایى شاداب و مسرور است 

 23نگرد و به پروردگارش مى

 24و در آن روز صورتهایى عبوس و در هم کشیده است 
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 25شکند داند عذابى در پیش دارد که پشت را در هم مىزیرا مى

 26 آورد تا موقعى که جان به گلوگاهش رسدپندارد او ایمان نمىچنین نیست که انسان مى

 27این بیمار را از مرگ نجات دهد و گفته شود آیا کسى هست که

 28و به جدائى از دنیا یقین پیدا کند 

 29و ساق پاها از سختى جان دادن به هم بپیچد 

 31آرى در آن روز مسیر همه بسوى دادگاه پروردگارت خواهد بود 

 31شود او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند ر آن روز گفته مىد

 32گردان شد بلکه تکذیب کرد و روى

 33داشت سپس بسوى خانواده خود باز گشت در حالى که متکبرانه قدم برمى

 34تر شایسته تر استبا این اعمال عذاب الهى براى تو شایسته

 35تر یستهشا تر استسپس عذاب الهى براى تو شایسته

 36شود هدف رها مىکند بىآیا انسان گمان مى

 37شود نبود اى از منى که در رحم ریخته مىآیا او نطفه

 38بسته در آمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت سپس بصورت خون

 39و از او دو زوج مرد و زن آفرید 

 41آیا چنین کسى قادر نیست که مردگان را زنده کند 
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 االنسان -76

 به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

 1آیا زمانى طوالنى بر انسان گذشت که چیز قابل ذکرى نبود 

بینا قرار  آزماییم بدین جهت او را شنوا وما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم و او را مى

 2دادیم 

 3سپاس ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا نا

 4ایم هاى سوزان آتش آماده کردهما براى کافران زنجیرها و غلها و شعله

 5نوشند که با عطر خوشى آمیخته است به یقین ابرار و نیکان از جامى مى

 6کنند نوشند و جاریش مىاى که بندگان خدا از آن مىچشمه

 7ترسیدند مى کردند و از روزى که گزند آن فراگیرنده استبه نذر خود وفا مى

 8دادند و به دوستى بینوا و یتیم و اسیر را خوراك مى

 9 خواهیمخورانیم و پاداش و سپاسى از شما نمىما براى خشنودى خداست که به شما مى

 11ما از پروردگارمان از روز عبوسى سخت هراسناکیم 

 11ارزانى داشت  پس خدا آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت و شادابى و شادمانى به آنان

 12و به آنکه صبر کردند بهشت و پرنیان پاداششان داد 

 13 در آن بر تختها تکیه زنند در آنجا نه آفتابى بینند و نه سرمایى

 14هایش رام ها به آنان نزدیک است و میوهو سایه

 15شود و ظروف سیمین و جامهاى بلورین پیرامون آنان گردانده مى

 16اند آورده رست به اندازه آنها را از کار درجامهایى از سیم که د

 17نوشانند و در آنجا از جامى که آمیزه زنجبیل دارد به آنان مى

گردند و بر گرد آنان پسرانى جاودانى مى 18شود اى در آنجا که سلسبیل نامیده مىاز چشمه

 19 اندپراکنده چون آنها را ببینى گویى که مرواریدهایى

 21بینى نگرى نعمت و کشورى پهناور مىو چون بدانجا 

دستبندهاى سیمین است و  هاى ابریشمى سبز و دیباى ستبر در بر است و پیرایه آنانجامه

 21نوشاند اى پاك به آنان مىپروردگارشان باده

 22این براى شماست و کوشش شما مقبول افتاده است 

پس در برابر فرمان پروردگارت  23در حقیقت ما قرآن را بر تو به تدریج فرو فرستادیم 

  24فرمان مبر  شکیبایى کن و از آنان گناهکار یا ناسپاسگزار را
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 25و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان یاد کن 

 26 و بخشى از شب را در برابر او سجده کن و شب دراز او را به پاکى بستاى

 27 افکنندسر مى را پشتاینان دنیاى زودگذر را دوست دارند و روزى گرانبار 

به نظایرشان  ایم و چون بخواهیمماییم که آنان را آفریده و پیوند مفاصل آنها را استوار کرده

 28کنیم تبدیل مى

 29 اى است تا هر که خواهد راهى به سوى پروردگار خود پیش گیرداین پندنامه

 هر که را خواهد به رحمت 31و تا خدا نخواهد نخواهید خواست قطعا خدا داناى حکیم است 

 31 است آورد و براى ظالمان عذابى پردرد آماده کردهخویش در مى
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 المرسالت -77

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1 درپىسوگند به فرستادگان پى

 2اند که سخت توفنده

 3و سوگند به افشانندگان افشانگر 

 4که جداگرند 

 5ند او القاکننده وحى

 6خواه عذرى باشد یا هشدارى 

 7اید قطعا رخ خواهد داد که آنچه وعده یافته

 8پس وقتى که ستارگان محو شوند 

 9و آنگاه که آسمان بشکافد 

 11ها از جا کنده شوند و آنگاه که کوه

 11و آنگاه که پیمبران به میقات آیند 

 12شده است  براى چه روزى تعیین وقت

 13براى روز داورى 

 14و تو چه دانى که روز داورى چیست 

 15کنندگان آن روز واى بر تکذیب

 16مگر پیشینیان را هالك نکردیم 

 17بریم سپس از پى آنان پسینیان را مى

 18کنیم با مجرمان چنین مى

 19کنندگان آن روز واى بر تکذیب

 21مقدار نیافریدیم مگر شما را از آبى بى

 21ر نهادیم پس آن را در جایگاهى استوا

 22تا مدتى معین 

 23و توانا آمدیم و چه نیک تواناییم 

 24کنندگان آن روز واى بر تکذیب

 25مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم 

 26 چه براى مردگان چه زندگان
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 27هاى بلند در آن نهادیم و به شما آبى گوارا نوشانیدیم و کوه

 28کنندگان آن روز واى بر تکذیب

 29کردید به سوى همان چیزى که آن را تکذیب مىبروید 

 31بروید به سوى دود سه شاخه 

 31کند دار است و نه از شعله حفاظت مىنه سایه

 32افکند چون کاخى شراره مى

 33گویى شترانى زرد رنگند 

 34کنندگان آن روز واى بر تکذیب

 35زنند این روزى است که دم نمى

 36خواهند یابند تا پوزش و رخصت نمى

 37کنندگان آن روز واى بر تکذیب

 38آوریم شما و پیشینیان را گرد مى این روز داورى است

 39پس اگر حیلتى دارید در برابر من بسگالید 

 41کنندگان آن روز واى بر تکذیب

 41سارانند  ها و بر کنار چشمهاهل تقوا در زیر سایه

 42اى که خوش داشته باشند با هر میوه

 43کردید بخورید و بیاشامید گواراتان باد آنچه مى به

 44دهیم ما نیکوکاران را چنین پاداش مى

 45کنندگان  آن روز واى بر تکذیب

 46بخورید و اندکى برخوردار شوید که شما گناهکارید 

 47کنندگان آن روز واى بر تکذیب

 48روند و چون به آنان گفته شود رکوع کنید به رکوع نمى

 49کنندگان وز واى بر تکذیبآن ر

 51آورند پس به کدامین سخن پس از ایمان مى
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 النبا -78

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1پرسند درباره چه چیز از یکدیگر مى

 2از آن خبر بزرگ 

 3که درباره آن با هم اختالف دارند 

 4نه چنان است به زودى خواهند دانست 

 5خواهند دانست باز هم نه چنان است بزودى 

 6اى نگردانیدیم آیا زمین را گهواره

 7و کوهها را میخهایى 

 8و شما را جفت آفریدیم 

 9و خواب شما را آسایش گردانیدیم 

 11و شب را پوششى قرار دادیم 

 11و روز را معاش نهادیم 

 12و بر فراز شما هفت استوار بنا کردیم 

 13 و چراغى فروزان گذاردیم

 14راکم آبى ریزان فرود آوردیم و از ابرهاى مت

 15تا بدان دانه و گیاه برویانیم 

 16و باغهاى در هم پیچیده و انبوه 

 17قطعا وعدگاه روز داورى است 

 18روزى که در صور دمیده شود و گروه گروه بیایید 

 19و آسمان گشوده و درهایى شود 

 21و کوهها را روان کنند و سرابى گردند 

 21ه جهنم کمینگاهى بود

 22براى سرکشان بازگشتگاهى است 

 23روزگارى دراز در آن درنگ کنند 

 24در آنجا نه خنکى چشند و نه شربتى 

 25اى جز آب جوشان و چرکابه

 26کیفرى مناسب 
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 27آنان بودند که به حساب امید نداشتند 

 28کردند و آیات ما را سخت تکذیب مى

 29ایم آوردهو حال آنکه هر چیزى را برشمرده کتابى در 

 31افزاییم پس بچشید که جز عذاب هرگز بر شما نمى

 31مسلما پرهیزگاران را رستگارى است 

 32ها و تاکستانها باغچه

 33هاى برجسته و دخترانى همسال با سینه

 34هاى لبالب و پیاله

 35اى شنوند و نه تکذیب در آنجا نه بیهوده

 36اب پاداشى از پروردگار تو عطایى از روى حس

با  پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است بخشایشگرى که کس را یاراى خطاب

 37او نیست 

ایستند و سخن نگویند مگر کسى که رحمان به او روزى که روح و فرشتگان به صف مى

 38رخصت دهد و سخن راست گوید 

 39 ود بجویدآن روز حق است پس هر که خواهد راه بازگشتى به سوى پروردگار خ

 خویش پیش ما شما را از عذابى نزدیک هشدار دادیم روزى که آدمى آنچه را با دست

 41فرستاده است بنگرد و کافر گوید کاش من خاك بودم 
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 النازعات -79

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1سوگند به فرشتگانى که به سختى جان ستانند 

 2امى گیرند و به فرشتگانى که جان را به آر

 3و به فرشتگانى که شناکنان شناورند 

 4اند گیرنده پس در پیشى گرفتن سبقت

 5کنند و کار را تدبیر مى

 6آن روز که لرزنده بلرزد 

 7اى افتد و از پى آن لرزه

 8در آن روز دلهایى سخت هراسانند 

 9دیدگان آنها فرو افتاده 

 11 گردیمگویند آیا ما به زمین برمى

 11هاى پوسیده شدیم ریزه قتى ما استخوانآیا و

 12آور است گویند در این صورت این برگشتى زیان

 13و در حقیقت آن یک فریاد است 

 14و بناگاه آنان در زمین هموار خواهند بود 

 15آیا سرگذشت موسى بر تو آمد 

 16آنگاه که پروردگارش او را در وادى مقدس طوى ندا درداد 

 17و که وى سر برداشته است به سوى فرعون بر

 18و بگو آیا سر آن دارى که به پاکیزگى گرایى 

 19و تو را به سوى پروردگارت راه نمایم تا پروا بدارى 

 21پس معجزه بزرگ را بدو نمود 

 21و تکذیب نمود و عصیان کرد 

 22سپس پشت کرد به کوشش برخاست 

 23و گروهى را فراهم آورد ندا درداد 

 24ار بزرگتر شما منم و گفت پروردگ

 25و خدا او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد 

 26در حقیقت براى هر کس که بترسد در این عبرتى است 
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 27یا آسمانى که آن را برپا کرده است  آیا آفرینش شما دشوارتر است

 28سقفش را برافراشت و آن را درست کرد 

 29و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید 

 31و پس از آن زمین را با غلتانیدن گسترد 

 31آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد 

 32و کوهها را لنگر آن گردانید 

 33استفاده براى شما و دامهایتان باشد 

 34پس آنگاه که آن هنگامه بزرگ دررسد 

 35روز است که انسان آنچه را که در پى آن کوشیده است به یاد آورد 

 36هر که بیند آشکار گردد  و جهنم براى

 37اما هر که طغیان کرد 

 38و زندگى پست دنیا را برگزید 

 39پس جایگاه او همان آتش است 

 41داشت  و اما کسى که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس باز

 41پس جایگاه او همان بهشت است 

 42ارسیدنش چه وقت است پرسند که فردر باره رستاخیز از تو مى

 43تو را چه به گفتگو در آن 

 44علم آن با پروردگار تو است 

 45دهى ترسد هشدار مىتو فقط کسى را که از آن مى

 46اند بینند گویى که آنان جز شبى یا روزى درنگ نکردهروزى که آن را مى
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 عبس -81

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

و تو چه دانى شاید او  2که آن مرد نابینا پیش او آمد  1ى گردانید چهره در هم کشید و رو

  4یا پند پذیرد و اندرز سودش دهد  3به پاکى گراید 

با آنکه اگر پاك نگردد بر تو  6پردازى تو بدو مى 5پندارد نیاز مىاما آن کس که خود را بى

 7نیست 

تو از او به دیگران  9رسید تدر حالى که مى 8و اما آن کس که شتابان پیش تو آمد 

 11پردازى مى

 13هایى ارجمند در صحیفه 12تا هر که خواهد از آن پند گیرد  11زنهار این پندى است 

 16ارجمند و نیکوکار  15  به دست فرشتگانى 14شده  واال و پاك

 17کشته باد انسان چه ناسپاس است 

سپس  19رد و اندازه مقررش بخشید اى خلقش کاز نطفه 18او را از چه چیز آفریده است 

سپس چون  21آنگاه به مرگش رسانید و در قبرش نهاد  21راه را بر او آسان گردانید 

 23ولى نه هنوز آنچه را به او دستور داده به جاى نیاورده است  22بخواهد او را برانگیزد 

 24پس انسان باید به خوراك خود بنگرد 

پس در  26آنگاه زمین را با شکافتنى شکافتیم  25ریختیم  که ما آب را به صورت بارشى فرو

و  31و باغهاى انبوه  29خرما و زیتون و درخت 28و انگور و سبزى  27آن دانه رویانیدیم 

  32استفاده شما و دامهایتان باشد  31میوه و چراگاه 

 33خراش دررسد پس چون فریاد گوش

گریزد و از همسرش و پسرانش مى 35درش و از مادرش و پ 34روزى که آدمى از برادرش 

در آن روز  37دارد در آن روز هر کسى از آنان را کارى است که او را به خود مشغول مى 36

هایى است که بر آنها غبار و در آن روز چهره 39خندان شادانند  38هایى درخشانند چهره

 42بدکارند آنان همان کافران  41آنها را تاریکى پوشانده است  41نشسته 
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 التكویر -81

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1آنگاه که خورشید به هم درپیچد 

 2تیره شوند و آنگه که ستارگان همى

 3و آنگاه که کوهها به رفتار آیند 

 4وقتى شتران ماده وانهاده شوند 

 5گرد آرند و آنگه که وحوش را همى

 6دریاها آنگه که جوشان گردند 

 7جانها به هم درپیوندند و آنگاه که 

 9به کدامین گناه کشته شده است  8گور پرسند چو زان دخترك زنده به

 11ها زهم بگشایند و آنگاه که نامه

 11و آنگاه که آسمان زجا کنده شود 

 12و آنگه که جحیم را برافروزانند 

 13و آنگه که بهشت را فرا پیش آرند 

 14هر نفس بداند چه فراهم دیده 

 16نهان شوند و از نو آیند  15سوگند به اختران گردان  نه نه

 17سوگند به شب چون پشت گرداند 

 18سوگند به صبح چون دمیدن گیرد 

 19که سخن فرشته بزرگوارى است 

 21نیرومند پیش خداوند عرش بلندپایگاه است 

 21در آنجا مطاع امین است 

 22و رفیق شما مجنون نیست 

 23ان دیده و قطعا آن را در افق رخش

 24و او در امر غیب بخیل نیست 

 25سخن دیو رجیم  و نیست

 26روید پس به کجا مى

 28براى هر یک از شما که خواهد به راه راست رود  27این بجز پندى براى عالمیان نیست 

 29و تا خدا پروردگار جهانها نخواهد نخواهید خواست 
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 االنفطار -82

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1نگاه که آسمان زهم بشکافد آ

 2و آنگاه که اختران پراکنده شوند 

 3و آنگاه که دریاها از جا برکنده گردند 

 4و آنگاه که گورها زیر و زبر شوند 

 5هر نفسى آنچه را پیش فرستاده و بازپس گذاشته بداند 

 6اى انسان چه چیز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته 

 7 تو را آفرید و تو را درست کرد و تو را سامان بخشیدهمان کس که 

 8و به هر صورتى که خواست تو را ترکیب کرد 

 9با این همه شما منکر جزایید 

 11و قطعا بر شما نگهبانانى اند 

 11بزرگوارى که نویسندگان هستند 

 12دانند کنید مىآنچه را مى

 13قطعا نیکان به بهشت اندرند 

 14در دوزخند شک بدکاران و بى

 15روز جزا در آنجا درآیند 

 16و از آن دور نخواهند بود 

 17و تو چه دانى که چیست روز جزا 

 18باز چه دانى که چیست روز جزا 

 19روزى که کسى براى کسى هیچ اختیارى ندارد و در آن روز فرمان از آن خداست 
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 المطففين -83

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

و چون براى آنان پیمانه  2که چون از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند  1فروشان واى بر کم

 3یا وزن کنند به ایشان کم دهند 

روزى که مردم در برابر  5روزى بزرگ  4دارند که برانگیخته خواهند شد مگر آنان گمان نمى

 6پروردگار جهانیان به پاى ایستند 

 8و تو چه دانى که سجین چیست  7سجین است  نه چنین است که کارنامه بدکاران در

  9شده  کتابى است نوشته

و جز هر  11پندارند آنان که روز جزا را دروغ مى 11کنندگان در آن هنگام واى بر تکذیب

چون آیات ما بر او خوانده شود گوید  12گیرد تجاوزپیشه گناهکارى آن را به دروغ نمى

شدند زنگار بر دلهایشان ین است بلکه آنچه مرتکب مىنه چن13 هاى پیشینیان استافسانه

آنگاه به  15زهى پندار که آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند  14بسته است 

سپس گفته خواهد شد این همان است که آن را به دروغ  16یقین آنان به جهنم درآیند 

 17گرفتید مى

و تو چه دانى که علیون چیست  18ن است نه چنین است در حقیقت کتاب نیکان در علیو

براستى نیکوکاران در  21مقربان آن را مشاهده خواهند کرد  21شده  کتابى است نوشته 19

از  24یابى هایشان طراوت نعمت را درمىاز چهره 23نگرند بر تختها مى 22نعیم خواهند بود 

ین مشتاقان باید بر یکدیگر مهر آن مشک است و در ا 25اى مهر شده نوشانیده شوند باده

 28اى که مقربان از آن نوشند چشمه 27تسنیم است و ترکیبش از  26گیرند  پیشى

 29گرفتند مى کردند آنان را که ایمان آورده بودند به ریشخندکسانى که گناه مى

 31کردند گذشتند اشاره چشم و ابرو با هم رد و بدل مىو چون بر ایشان مى

 31پرداختند طبعى مى گشتند به شوخمى د خانواده خود بازو هنگامى که نز

 32گفتند اینها گمراهند دیدند مىو چون مؤمنان را مى

 33ان فرستاده نشده بودند شو حال آنکه آنان براى بازرسى 

  34زنند و امروز مؤمنانند که بر کافران خنده مى

 35کنند بر تختها نظاره مى

 36اند کردند رسیدهه مىآیا کافران به پاداش آنچ
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 االنشقاق -84

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1آنگاه که آسمان زهم بشکافد 

 2و پروردگارش را فرمان برد و سزد 

 3و آنگاه که زمین کشیده شود 

 4و آنچه را که در آن است بیرون افکند و تهى شود 

 5و پروردگارش را فرمان برد و سزد 

 6کرد  سوى پروردگار خود بسختى در تالشى و او را مالقات خواهى اى انسان حقا که تو به

 7اش به دست راستش داده شود اما کسى که کارنامه

 8اش حسابى بس آسان کنند بزودى

 9و شادمان به سوى کسانش باز گردد 

 11سرش به او داده شود  اش از پشتو اما کسى که کارنامه

 11زودا که هالك خواهد 

 12روخته درآید و در آتش اف

 13او در خانواده خود شادمان بود 

 14پنداشت که هرگز برنخواهد گشت او مى

 15آرى در حقیقت پروردگارش به او بینا بود 

 16نه نه سوگند به شفق 

 17سوگند به شب و آنچه فروپوشاند 

 18سوگند به ماه چون تمام شود 

 19که قطعا از حالى به حالى برخواهید نشست 

 21دارند آنان باور نمىپس چرا 

 21 سایندشود چهره بر خاك نمىو چون بر آنان قرآن تالوت مى

 22کنند اند تکذیب مىبلکه آنان که کفر ورزیده

 23و خدا به آنچه در سینه دارند داناتر است 

 24پس آنان را از عذابى دردناك خبر ده 

 25بود  خواهد منترا پاداشى بى اند که آنانمگر کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده
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 بروج -85

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1سوگند به آسمان آکنده ز برج 

 2و به روز موعود 

 3و به گواه و مورد گواهى 

 4سوزان خندق  مرگ بر آدم

 5دار همان آتش مایه

 6آنگاه که آنان باالى آن نشسته بودند 

 7گواه بودند  آوردندو خود بر آنچه بر مؤمنان مى

 8  و بر آنان عیبى نگرفته بودند جز اینکه به خداى ارجمند ستوده ایمان آورده بودند

 9گواه است  همان که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست و خدا بر هر چیزى

جهنم و  اند ایشان راست عذابکسانى که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده

 11راست عذاب سوزان ایشان 

اند براى آنان باغهایى است که از زیر آن کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 11جویها روان است این است رستگارى بزرگ 

 12سنگین است  آرى عقاب پروردگارت سخت

 13گرداند کند و بازمىهم اوست که آغاز مى

 14و اوست آن آمرزنده دوستدار 

 15د عرش صاحب ارجمن

 16دهد هر چه را بخواهد انجام مى

 17آیا حدیث سپاهیان 

 18فرعون و ثمود بر تو آمد 

 19اند اند در تکذیببلکه آنان که کافر شده

 21با آنکه خدا از هر سو بر ایشان محیط است 

 21آرى آن قرآنى ارجمند است 

 22که در لوحى محفوظ است 
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 طارق -86

 بانبه نام خداوند رحمتگر مهر

 1سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد 

 2و تو چه دانى که اختر شبگرد چیست 

 3آن اختر فروزان 

 4هیچ کس نیست مگر اینکه نگاهبانى بر او است 

 5پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است 

 6 اى خلق شدهاز آب جهنده

 7آید از صلب مرد و میان استخوانهاى سینه زن بیرون مى

 8حقیقت او بر بازگردانیدن وى بخوبى تواناست  در

 9آن روز که رازها فاش شود 

 11پس او را نه نیرویى ماند و نه یارى 

 11انگیز  سوگند به آسمان بارش

 12سوگند به زمین شکافدار 

 13در حقیقت قرآن گفتارى قاطع و روشنگر است 

 14و آن شوخى نیست 

 15زنند آنان دست به نیرنگ مى

 16زنم به نیرنگ مى و دست

 17پس کافران را مهلت ده و کمى آنان را به حال خود واگذار 
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 االعلي -87

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1نام پروردگار واالى خود را به پاکى بستاى 

 2همان که آفرید و هماهنگى بخشید 

 3گیرى کرد و راه نمود و آنکه اندازه

 4و آنکه چمنزار را برآورد 

 5گون گردانید و پس آن را خاشاکى تیره

 6 ما بزودى بر تو خواهیم خواند تا فراموش نکنى

 7داند جز آنچه خدا خواهد که او آشکار و آنچه را که نهان است مى

 8گردانیم و براى تو آسانترین را فراهم مى

 9پس پند ده اگر پند سود بخشد 

 11آن کس که ترسد بزودى عبرت گیرد 

 11دارد خود را از آن دور مى بخت و نگون

 12همان کس که در آتشى بزرگ در آید 

 13یابد میرد و نه زندگانى مىآنگاه نه در آن مى

 14رستگار آن کس که خود را پاك گردانید 

 15و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد 

 16گزینید لیکن زندگى دنیا را بر مى

 17دارتر است با آنکه آخرت نیکوتر و پای

 18هاى گذشته این هست قطعا در صحیفه

 19هاى ابراهیم و موسى صحیفه
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 الغاشيه -88

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

  (1)آیا خبر غاشیه به تو رسیده است 

  (2)هایى زبونند در آن روز چهره

  (3)اند که تالش کرده رنج برده

  (4)در آتشى سوزان درآیند 

  (5)داغ نوشانیده شوند اى از چشمه

  (6)خوراکى جز خار خشک ندارند 

  (7)نه فربه کند و نه گرسنگى را باز دارد 

  (8)هایى شادابند در آن روز چهره

  (9)از کوشش خود خشنودند 

  (11)اند در بهشت برین

  (11)اى در آنجا نشنوند سخن بیهوده

  (12)اى روان باشد در آن چشمه

  (13)آنجاست تختهایى بلند در 

  (14)و قدحهایى نهاده شده 

  (15)و بالشهایى پهلوى هم 

  (16)و فرشهایى گسترده 

  (17)نگرند که چگونه آفریده شده آیا به شتر نمى

  (18)و به آسمان که چگونه برافراشته شده 

  (19)ها که چگونه برپا داشته شده و به کوه

  (21)و به زمین که چگونه گسترده شده است 

  (21)اى پس تذکر ده که تو تنها تذکردهنده

  (22)بر آنان تسلطى ندارى 

  (23)مگر کسى که روى بگرداند و کفر ورزد 

  (24)که خدا او را به آن عذاب بزرگتر عذاب کند 

  (25)در حقیقت بازگشت آنان به سوى ماست 

  (26)آنگاه حساب آنان به عهده ماست 
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 الفجر -89

 گر مهربانبه نام خداوند رحمت

 و به شب وقتى سپرى شود 3و به جفت و تاق  2و به شبهاى دهگانه  1دم سوگند به سپیده

 5آیا در این براى خردمند سوگندى است  4

که مانندش در  7دار ارم با عمارات ستون 6اى که پروردگارت با عاد چه کرد مگر ندانسته

 8شهرها ساخته نشده بود 

 9بریدند سنگها را مى ره تختهو با ثمود همانان که در د

و در آنها  11همانان که در شهرها سر به طغیان برداشتند  11ها و با فرعون صاحب خرگاه

زیرا  13نواخت  پروردگارت بر سر آنان تازیانه عذاب را فرو 12بسیار تبهکارى کردند 

 14پروردگار تو سخت در کمین است 

به او  دارد و نعمت فراوانآزماید و عزیزش مىمىاما انسان هنگامى که پروردگارش وى را 

آزماید و و اما چون وى را مى 15گوید پروردگارم مرا گرامى داشته است دهد مىمى

 16  مرا خوار کرده است گوید پروردگارمگرداند مىاش را بر او تنگ مىروزى

و میراث  18انگیزید نمى بینوا همدیگر را بر و بر خوراك 17نوازید ولى نه بلکه یتیم را نمى

 21و مال را دوست دارید دوست داشتنى بسیار  19خورید را چپاولگرانه مى

 و پروردگارت و فرشته 21نه چنان است آنگاه که زمین سخت در هم کوبیده شود 

 و جهنم را در آن روز آورند آن روز است که انسان پند گیرد و کجا او را 22درصف آیند صف

پس در آن  24گوید کاش براى زندگانى خود پیش فرستاده بودم  23باشد  جاى پندگرفتن

و هیچ کس چون دربندکشیدن او دربند  25کردن او عذاب نکند روز هیچ کس چون عذاب

 26نکشد 

 27اى نفس مطمئنه 

 28خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد 

 29و در میان بندگان من درآى 

 31و در بهشت من داخل شو 
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 البلد -91

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1سوگند به این شهر 

 2و حال آنکه تو در این شهر جاى دارى 

 3سوگند به پدرى و آن کسى را که به وجود آورد 

 4ایم براستى که انسان را در رنج آفریده

 5آیا پندارد که هیچ کس هرگز بر او دست نتواند یافت 

 6 گوید مال فراوانى تباه کردم

 7آیا پندارد که هیچ کس او را ندیده است 

 8ایم آیا دو چشمش نداده

 9و زبانى و دو لب 

 11و هر دو راه را بدو نمودیم 

 11و نخواست از گردنه باال رود 

 12و تو چه دانى که آن گردنه چیست 

 13کردن  اى را آزادبنده

 14دادن  یا در روز گرسنگى طعام

 15به یتیمى خویشاوند 

 16نشین  ینوایى خاكیا ب

سفارش  عالوه بر این از زمره کسانى باشد که گرویده و یکدیگر را به شکیبایى و مهربانى

 17اند کرده

 18اینانند خجستگان 

 19اند آنانند ناخجستگان شوم هاى ما پرداختهو کسانى که به انکار نشانه

 21بر آنان آتشى سرپوشیده احاطه دارد 
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 الشمس  -91

 م خداوند رحمتگر مهربانبه نا

 1اش سوگند به خورشید و تابندگى

 2سوگند به مه چون پى رود 

 3سوگند به روز چون روشن گرداند 

 4پرده بر آن پوشد  نسوگند به شب چو

 5سوگند به آسمان و آن کس که آن را برافراشت 

 6 سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد

 7درست کرد سوگند به نفس و آن کس که آن را 

 8اش را به آن الهام کرد سپس پلیدکارى و پرهیزگارى

 9که هر کس آن را پاك گردانید قطعا رستگار شد 

 11اش ساخت قطعا درباخت و هر که آلوده

 11ثمود به سبب طغیان خود به تکذیب پرداختند 

 12ترینشان برخاست آنگاه که شقى

 13خوردنش را  خدا و آب شترپس فرستاده خدا به آنان گفت زنهار ماده

و دروغزنش خواندند و آن را پى کردند و پروردگارشان به گناهشان بر سرشان عذاب آورد و 

 14آنان را با خاك یکسان کرد 

 15و از پیامد کار خویش بیمى به خود راه نداد 
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 الليل -92

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1سوگند به شب چون پرده افکند 

 2گرى آغازد گند به روز چون جلوهسو

 3آنکه نر و ماده را آفرید و 

 4که همانا تالش شما پراکنده است 

 5اما آنکه داد و پروا داشت 

 6و نیکوتر را تصدیق کرد 

 7بزودى راه آسانى پیش پاى او خواهیم گذاشت 

 8نیاز دید و اما آنکه بخل ورزید و خود را بى

 9و نیکوتر را به دروغ گرفت 

 11بزودى راه دشوارى به او خواهیم نمود 

 11آید مال او به کارش نمىو چون هالك شد 

 12همانا هدایت بر ماست 

 13و در حقیقت دنیا و آخرت از آن ماست 

 14کشد هشدار دادم پس شما را به آتشى که زبانه مى

 15تر در آن درنیاید بخت جز نگون

 16همان که تکذیب کرد و رخ برتافت 

 17رفتارتر از آن دور داشته خواهد شد كو پا

 18دهد پاك شود همان که مال خود را مى

 19بخشد یافتن نعمت نمى و هیچ کس را به قصد پاداش

 21جز خواستن رضاى پروردگارش که بسى برتر است 

 21و قطعا بزودى خشنود خواهد شد 
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 الضحي -93

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1یى روز سوگند به روشنا

 2سوگند به شب چون آرام گیرد 

 3پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است 

 4و قطعا آخرت براى تو از دنیا نیکوتر خواهد بود 

 5و بزودى پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردى 

 6مگر نه تو را یتیم یافت پس پناه داد 

 7و تو را سرگشته یافت پس هدایت کرد 

 8نیاز گردانید یافت و بى و تو را تنگدست

 9یتیم را میازار و اما 

 11و گدا را مران 

 11و از نعمت پروردگار خویش سخن گوى 

 

 

 
 

 الشرح -94

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1ایم ات را نگشادهآیا براى تو سینه

 2و بار گرانت را از تو برنداشتیم 

 3که پشت تو را شکست 

 4براى تو بلند گردانیدیم  و نامت را

 5پس با دشوارى آسانى است 

 6آرى با دشوارى آسانى است 

 7یافتى به طاعت درکوش  پس چون فراغت

 8و با اشتیاق به سوى پروردگارت روى آور 
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 التين -95

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1سوگند به تین و زیتون 

 2و طور سینا 

 3و این شهر امن 

 4را در نیکوترین اعتدال آفریدیم براستى انسان 

 5ترین پستى بازگردانیدیم سپس او را به پست

 6 خواهند داشت منتاند که پاداشى بىمگر کسانى را که گرویده و کارهاى شایسته کرده

 7دارد پس چه چیز تو را بعد به تکذیب جزا وامى

 8آیا خدا نیکوترین داوران نیست 
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 قالعل -96

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1بخوان به نام پروردگارت که آفرید 

 2انسان را از علق آفرید 

 3بخوان و پروردگار تو کریمترین است 

 4همان کس که به وسیله قلم آموخت 

 5دانست آموخت آنچه را که انسان نمى

 6کند حقا که انسان سرکشى مى

 7نیاز پندارد همین که خود را بى

 8قت بازگشت به سوى پروردگار توست در حقی

 9داشت آیا دیدى آن کس را که باز مى

 11گزارد اى را آنگاه که نماز مىبنده

 11چه پندارى اگر او بر هدایت باشد 

 12یا به پرهیزگارى وادارد 

 13آیا چه پندارى اگر او به تکذیب پردازد و روى برگرداند 

 14بیند مگر ندانسته که خدا مى

 15اگر باز نایستد موى پیشانى را سخت بگیریم زنهار 

 16پیشه را موى پیشانى دروغزن گناه

 17تا گروه خود را بخواند 

 18بزودى آتشبانان را فرا خوانیم 

 19زنهار فرمانش مبر و سجده کن و خود را نزدیک گردان 
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 القدر -97

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1ما در شب قدر نازل کردیم 

 2و از شب قدر چه آگاهت کرد 

 3شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است 

 4رشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر کارى فرود آیند فدر آن 

 5تا دم صبح صلح و سالم است 

 

 

 
 

 البينه -98

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1بر ایشان آید بردار نبودند تا دلیلى آشکار  کافران اهل کتاب و مشرکان دست

 2هایى پاك را تالوت کند اى از جانب خدا که صحیفهفرستاده

 3هاى استوار است که در آنها نوشته

 4 و اهل کتاب دستخوش پراکندگى نشدند مگر پس از آنکه برهان آشکار براى آنان آمد

اند دین را گراییده و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند و در حالى که به توحید

 5دین پایدار همین است  براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و

مانند همواره مى اند و مشرکان در آتش دوزخند در آنکسانى از اهل کتاب که کفر ورزیده

 6اینانند که بدترین آفریدگانند 

 7 که بهترین آفریدگاننداند آنانند در حقیقت کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده

است جاودانه  پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهاى همیشگى است که از زیر آن نهرها روان

براى کسى است که از  در آن همى مانند خدا از آنان خشنود است و از او خشنود این

 8ردگارش بترسد پرو
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 الالزلز -99

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1لرزش خود لرزانیده شود  آنگاه که زمین به

 2و زمین بارهاى سنگین خود را برون افکند 

 3و انسان گوید را چه شده است 

 4آن روز است که خبرهاى خود را باز گوید 

 5که پروردگارت بدان وحى کرده است 

 6شود  آن روز مردم پراکنده برآیند تا کارهایشان به آنان نشان داده

 7کند آن را خواهد دید  اى نیکىپس هر که هموزن ذره

 8اى بدى کند آن را خواهد دید و هر که هموزن ذره

 

 

 

 

 

 العادیات -111

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1 جهانندسوگند به مادیانهائى که با همهمه تازانند و با سم خود از سنگ آتش مى

 2و برق همى جهانند 

 3و صبحگاهان هجوم آرند 

 4 و با آن گردى برانگیزند

 5و بدان در دل گروهى درآیند 

 6که انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است 

 7و او خود بر این نیک گواه است 

 8شیفته مال است  و راستى او سخت

 9داند که چون آنچه در گورهاست بیرون ریخته گردد مگر نمى

 11هاست فاش شود و آنچه در سینه

 11ن نیک آگاه است در چنان روزى پروردگارشان به ایشا
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 القارعه -111

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1کوبنده 

 2چیست کوبنده 

 3و تو چه دانى که کوبنده چیست 

 4روزى که مردم چون پروانه پراکنده گردند 

 5شده رنگین شود ها مانند پشم زدهو کوه

 6هایش سنگین برآید اما هر که سنجیده

 7ود پس وى در زندگى خوشى خواهد ب

 8هایش سبک بر آید و اما هر که سنجیده

 9 پس جایش هاویه باشد

 11و تو چه دانى که آن چیست 

 11سوزنده آتشى است

 

 
 

 التكاثر -112

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1تفاخر به بیشترداشتن شما را غافل داشت 

 2تا کارتان به گورستان رسید 

 3نه چنین است زودا که بدانید 

 4نه چنین است زودا که بدانید باز هم 

 5الیقین داشتید هرگز چنین نیست اگر علم

 6بینید به یقین دوزخ را مى

 7یابید الیقین درمىسپس آن را قطعا به عین

 8سپس در همان روز است که از نعمت پرسیده خواهید شد 
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 العصر -113

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1سوگند به عصر 

 2ن دستخوش زیان است که واقعا انسا

 مگر کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایى

 3اند وصیه کردهت

 

 هزالهم -114

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1واى بر هر بدگوى عیبجویى 

 2که مالى گرد آورد و برشمردش 

 3پندارد که مالش او را جاوید کرده 

 4در آتش خردکننده فرو افکنده خواهد شد  ولى نه قطعا

 5و تو چه دانى که آن آتش خردکننده چیست 

 6آتش افروخته خدا است 

 7رسد که به دلها مى

 8گیرد و در ستونهایى دراز آنان را در میان فرامى

 9در ستونهای کشیده و طوالنی 

 
 

 الفيل -115

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1با پیلداران چه کرد  مگر ندیدى پروردگارت

 2آیا نیرنگشان را بر باد نداد 

 3بابیل فرستاد بر سر آنها دسته دسته پرندگانى او 

 4افکندند بر آنان سنگهایى از گل مى

 5شده گردانید  و آنان را مانند کاه جویده
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 قریش -116

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1دادن قریش براى الفت

 2مستان و تابستان الفتشان هنگام کوچ ز

 3پس باید خداوند این خانه را بپرستند 

 4خاطرشان کرد  همان که در گرسنگى غذایشان داد و از بیم آسوده

 
 

 ماعونال-117

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1خواند دیدى آیا کسى را که جزا را دروغ مى

 2راند این همان کس است که یتیم را بسختى مى

 3کند دن بینوا ترغیب نمىدا و به خوراك

 4پس واى بر نمازگزارانى 

 5که از نمازشان غافلند 

 6کنند آنان که ریا مى

 7ورزند و از زکات خوددارى مى

 

 
 

 

 

 كوثرال-118

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1ما تو را کوثر دادیم 

 2پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى کن 

 3بود تبار خواهد خود بى دشمنت
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 الكافرون -119

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1بگو اى کافران 

 2پرستم پرستید نمىآنچه مى

 3پرستید پرستم شما نمىو آنچه مى

 4پرستم و نه آنچه پرستیدید من مى

 5پرستید پرستم شما مىو نه آنچه مى

 6دین شما براى خودتان و دین من براى خودم 
 

 
 

 صرالن -111

 خداوند رحمتگر مهربانبه نام 

 1چون یارى خدا و پیروزى فرا رسد 

 2دسته در دین خدا درآیند  و ببینى که مردم دسته

 3است  پذیرپس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که وى همواره توبه

 

 

 
 

 

 لهب -111

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1او باد  بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر

 2سودش نکرد  دارایى او و آنچه اندوخت

 3بزودى در آتشى پرزبانه درآید 

 4کش و زنش آن هیمه

 5بر گردنش طنابى از لیف خرماست 
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 االخالص -112

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1خداى یگانه  بگو اوست

 2خداى صمد 

 3نزاده و زاده نشده است 

 4و هیچ کس او را همتا نیست 

 
 

 

 الفلق -113

 1برم به پروردگار سپیده دم بگو پناه مى به نام خداوند رحمتگر مهربان

  2از شر آنچه آفریده 

 3و از شر تاریکى چون فراگیرد 

  4ها و از شر دمندگان افسون در گره

 5و از شر حسود آنگاه که حسد ورزد 

 

 
 

 الناس -114

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 1ه پروردگار مردم برم ببگو پناه مى

 2پادشاه مردم 

 3معبود مردم 

 4گر نهانى از شر وسوسه

 5کند هاى مردم وسوسه مىآن کس که در سینه

 6چه از جن و انس 
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 كه جز پاك در كتابى نهفته ارجمند هادي و این قطعا قرآنى است

 .وحيى است از جانب پروردگار جهانيان. شدگان بر آن دست ندارند

 

و تنها نصيب خود را در تكذیب  گيریدیا شما این سخن را سبك مىآ

 .دهيدقرار مى

 

 و آن شوخى نيست در حقيقت قرآن گفتارى قاطع و روشنگر است

 


