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به تحقيق ما قرآن را نازل کرده ایم و به تحقيق ما خود نگهبان آن هستیم« الآيه
دستور چاپ قرآن کریم و ترجمة معانی آن را خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود
پادشاه عربستان سعودی صادر نموده است
:

::

:

Har

::

:

:

تماس

تف بالأمرطباعة ه اللحين الشريفين وترجمة معانيه

مميزات في الاعلان ب بالغزاوي
ملك الملك العرالشعودة
دنيتي

با

م

وقت يله تعالى من خادم الحرمين الشريفين
المللي مان عبدالعزيز آل شود
ولايجوز بيعه

يوزع مجاگا

وترجمة معانيه إلى اللغة
الدرية

مع انه الطلبات الالي

وقف خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبد العزيز آل سعود
خاص برای رضامندی الله تعالى
قابل فروش نیست

مجاني توزیع می گردد

so
وترجم

م الی آن

به زبان دری

چاپ خانه قرآن کریم مجمع ملك فهد

ينال التمر الو
مقدمة
بقلم معالي الشيخ :صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

المشرف العام على المجمع

الحمد لله رب العالمين ،القائل في كتابه الكريم:

و ...قدكم ين له وژويت بيه.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،نبينا محمد  ،القائل:
خيركم من تعلم القرآن وعلمه«| .

أمابعد:
فإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل

س عود ،حفظه الله ،بالعناية بكتاب الله ،والعمل على تيسير نشره ،وتوزيعه بين

المسلمين ،في مشارق الأرض ومغاربها ،وتفسيره ،وترجمة معانيه إلى مختلف لغات

العالم.
وإيمانا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة
العربية السعودية بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم إلى جميع لغات العالم المهمة
تسهيلا لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية ،وتحقيقا للبلاغ المأمور به في

قوله » :بلغوا عني ولو آية(.
وخدمة لإخواننا الناطقين باللغة الدرية يطيب لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف
الشريف بالمدينة المنورة أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة إلى اللغة الدرية التي قام
بها مولوي محمد أنور بدخشاني ،وراجعها د .عبد الغفور عبدالحق البلوشي والشيخ

قريب الله مطيع.

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هذا العمل العظيم الذي نرجو أن

يكون خالصة لوجهه الكريم ،وأن ينفع به الناس .
إننا لندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم  -مهما بلغت دقتها -ستكون قاصرة عن

أداء المعاني العظيمة التي يدل عليها النص القرآني المعجز ،وأن المعاني التي تؤديها الترجمة
إنما هي حصيلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم ،وأنه يعتريها مایعتري عمل

البشر كله من خطأ ونقص.
ومن ثم نرجو من كل قارئ لهذه الترجمة أن يوافي مجمع الملك فهد لطباعة
المصحف الشريف بالمدينة النبوية بها قد يجده فيها من خطأ أو نقص أو زيادة للإفادة
من الاستدراكات في الطبعات القادمة إن شاء الله.

والله الموفق ،وهو الهادي إلى س واء السبيل ،اللهم تقبل منا إنك أنت السميع

العليم.

بنام ا له بخشنده مهبان
پیشگفتار
بقلم جناب عالیقدر شیخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ
وزير شؤون اسلامی و اوقاف و دعوت و ارشاد

سرپرست عمومی مجمع )چاپ و ترجمه قرآن کریم(

سپاس و ستایش مخصوص ذاتی است که پروردگار تمام

جهانیان است و در کتاب مجیدش فرموده است:

و قد كاظم فر ا ور وستل شيبه
به تحقیق از طرف الله برای

ش ما نور و کتاب روشنگری

آمده است« .و درود و سلام فراوان بر اشرف انبیاء پیامبر ما
محمد

باد که فرموده

است »خيركم من تعلم القرآن
:

وعلمه(« »بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران

آموزش دهد« اما بعد:
در راستای اجرای رهنمود های خادم حرمین شریفین
ملک سلمان بن عبدالعزيز آل س عود حفظه الله و اهتمام ویژه
که در مورد چاپ و نشر و توزیع قرآن کریم با ترجمه و
تفسیر معانی آن به زبانهای مختلف بین مسلمانان در شرق و
غرب جهان دارد ،در کنار باورمندی وزارت شؤون اسلامی و

اوقاف و دعوت و ارشاد کشور عربستان سعودی به اهمیت
ترجمة معانی قرآن کریم به تمامی زبانهای مهم جهان بخاطر
آسانی فهم آن برای مسلمانان غیر عرب زبان ،و در راستای

تحقق بخشیدن فرموده پیامبر گرامی اسلام

که فرموده اند:

بلغوا عني ولو آية« »از من به دیگران ابلاغ کنید حتی یک
آیه را«.
و در راستای خدمت به برادران دری زبان ،برای مجمع
ملک فهد که متصدی چاپ قرآن کریم در مدینه منوره است
جای بس مسرت و خوشی است که این ترجمه دری معانی قرآن

کریم را به خوانندگان این زبان تقدیم نماید که توسط مولوی
محمد انور بدخشانی به رشته تحریر درآورده شده و مراجعه و
بررسی آن از جانب مجمع ،توسط د /عبدالغفور عبدالحق بلوچی

و شيخ قريب الله مطيع صورت گرفته است.
و الله متعال را شکر گزاریم که به ما توفیق عطا فرمود تا این
کار بزرگ را به اتمام برسانیم و امیدواریم که این عمل خالص

برای رضای او تعالی باشد و مردم از آن استفاده ببرند.
چنانکه همه می دانیم ترجمه معانی قرآن کریم هر چند دقیق
هم باشد ،دربرگیرنده مفهوم اصلی معانی وسیع و بزرگ نصوص

پر اعجاز قرآن نخواهد بود ،و اما معانی که این ترجمه دربر
دارد خلاصه از رسائی علم مترجم در فهم قرآن کریم است ،و
از نقص و اشتباهاتی که عموم بشر از آن مصون نیستند خالی
نخواهد بود.

لذا از تمامی خوانندگان محترم این ترجمه خواهشمندیم
که در صورت مشاهده هرگونه اشتباهی از قبیل کمی و زیادی
و غیره اشتباهات ،لطف نموده آنرا به مجمع ملک فهد در مدینه
منوره ارسال نموده تا در چاپ های آینده از ملاحظات شان

استفاده گردد ،ان شاء الله تعالی.
و الله توفیق دهنده و یگانه راهنما به راه راست است.

قرآن کریم کلام الله متعال است که آنرا با حروف و معانی
آن بر پیامبر گرامی اش محمد

که ایشان را رحمتی برای

جهانیان فرستاده تا گواه و مژده رسان و بیم دهنده و فراخواننده

به سوى الله به فرمان او و چراغی روشن باشد ،نازل فرموده است.
اینک تعریف مختصری از قرآن کریم این پیام نجات بخش

بشریت را خدمت تان تقدیم می داریم.
تعريف عام قرآن کریم

اول :تعریف قرآن کریم و بیان نامها و صفات آن:
قرآن عبارت است از کلام الله تعالی که آن را با الفاظ و
معانی آن به وسیله وحی بصورت تدریجی به زبان عربی بر خاتم

نازل کرده است که انس و جن از آوردن آن
پیامبران محمد
عاجز اند .این کتاب باعظمت در صحیفه ها نوشته شده و با تواتر
به ما نقل شده و تلاوت آن عبادت می باشد.

الله متعال وحی را که بر پیامبر گرامی اش محمد

فرو فرستاده؛ قرآن نامیده است ،چنانکه می فرماید:
لا عليك الان تنزيلا ]الإنسان۲۳]. :

وإنا

»)ای پیامبر!( يقين ما قرآن را بر تو تدريجا نازل

کردیم«.
ویژه گی قرآن کریم این است که همیشه خوانده و تلاوت

می شود و هیچگاه ترک نمی شود.
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همچنان الله متعال قرآن را کتاب نامیده است  ،چنانکه
می فرماید :و إنا أنزل إليك الكتب ب

ه)النساء۱۰۵). :

یقینا )این( کتاب را بحق بر تو نازل کردیم« .زیرا از ش أن
قرآن کریم این است که نوشته شود و رها نشود.

همچنان الله تعالی قرآن کریم را با اسما و صفات دیگری
نیز وصف نموده از جمله »فرقان« »ذکر« »هدی » »نور« »شفاء«

»حکیم« »موعظه« و غیره صفاتی که دلالت بر عظمت قرآن کریم

وكمال رسالت آن دارد.
و کلمه »مصحف » از »صحف » یعنی صحیفه ها گرفته شده
که بر روی آن قرآن کریم نگاشته شده است و این نام را اصحاب
کرام بر قرآن کریم گذاشته اند چون این واژه دلالت بر کتابی

دارد که قرآن کریم در صفحات آن نگاشته شده است.
قرآن کریم وحی الهی است که جبريل عليه السلام آنرا بر
قلب پیامبر اکرم ا ف رود آورده چنانکه الله متعال می فرماید:
و والله وليل رب العلمين * تزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين * يلسان

عربي مبين * ]الشعراء۱۹۵). - ۱۹۲ :
و یقینا این )قرآن( نازل شده )از جانب پروردگار جهانیان
است ۱۹۲۶ .ة روح الامین )جبرئیل( آن را فرود آورده است.
 ۱۹۳۶بر قلب تو ،تا از بيم دهندگان باشی .و ) ۱۹۶آن را(

به زبان عربی روشن )نازل کرد(«.

پیامبر گرامی ما محمد و نخستین فرد از پیامبران نیست
که جبريل عليه السلام بر وی فرود آمده باشد ،بلکه وی بر سائر
برادرانش  ،پیامبران علیهم السلام ،فرود می آمد و وحی را از جانب

الله تعالی به سوی ایشان نازل می کرد .و الله متعال برای حمل این
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امانت بزرگ هر کسی را بخواهد برمی گزیند ،چنانکه می فرماید:

و أنه يضطيني من المكتبة لا ومرت الاين إن الله سميع بصيره
]الحج75]. :

»الله از میان ملائکه رسولانی را انتخاب می کند ،و از میان
مردم نیز ،يقينا الله شنوای بیناست«.
و او تعالی داناتر است که چه کسی شایسته برداشت این
امانت است و چه کسی شایسته آن نیست ،چون همه مخلوقات
به امر او تعالی آفریده شده اند و از احوال ایشان آگاه است .

چنانکه می فرماید :ووربك يخلق مايشاء ويختار ]القصص۹۸) :

و پروردگار تو هر آنچه را بخواهد می آفریند ،و )هر کس
را بخواهد بر می گزیند«.

دوم :نزول قرآن کریم:
نزول وحی بر پیامبر گرامی

در روز دوشنبه  ۱۷رمضان

س ال  ۹۱۰میلادی در غار حرا که در یکی از قله های کوه های

مکه مکرمه قرار دارد آغاز شد که جبریل امین علیه السلام با این
آیات بر ایشان و فرود آمد :أقر بأشيربك الذي خلق * خلق الإنس متعلق با

أقرأ وترك الأره * الذي علم بالقلي * الإنت ما ليقره )العلق۵. ۱- :
بخوان به نام پروردگارت ،آن که جهان را آفریده است .

* انسان را از خون بسته آفریده است .بخوان و پروردگارت
بس گرامی است  * .ذاتی که )نوشتن را با قلم آموخت * .به

انسان آنچه را که نمی دانست آموخت«.

و این آیات ،نخستین آیاتی از قرآن کریم است که بر پیامبر
اکرم

* نازل گردید ،رسول اکرم

ژ همراه این آیات به خانه

برگشت در حالی که دل شان از هیبت وحی و ترس بر خویشتن
می لرزید ،نزد همسرش خديجة بنت خويلد رضي الله عنها آمده
فرمود :من بر خویشتن ترسیدم ،خديجه رضي الله عنها گفت:
هرگز نه ،مژده به شما ،الله تو را خوار نخواهد کرد .زیرا تو پیوند
خویشاوندی را پیوسته بر قرار می داری ،و سخن را تصدیق می

کنی و بار درماندگان را بدوش می کشی ،و به بینوایان کمک می
کنی و مهمان را گرامی میداری و در جریان های حق همیاری و

همکاری می نمائی«
پس از آن خديجه رضي الله عنها ایشان را نزد ورقه بن
نوفل که از اصحاب نظر و فرزانگان بود ،برد و برایش گفت:

ای عمو! از برادر زاده ات بشنو ،وقتی پیامبر اکرم

او را در

جریان مشاهدات خویش قرار داد ورقه به ایشان گفت :این

همان ناموسی )محرم و راز داری است که الله تعالی او را بر
موسی علیه السلام فرستاد .کاش در آن روز جوان تنومند و زنده

باشم ،آنگاه که قومت ترا بیرون می کنند .پیامبر اکرم ﷺ فرمود:
آیا آنان مرا بیرون خواهند کرد؟ ورقه گفت :آری ،هرگز کسی

مانند آنچه را که تو آورده ای نیاورده مگر اینکه مورد دشمنی
و عداوت قرار گرفته است و اگر آن روز فرا رسد ترا به خوبی
یاری خواهم کرد .ولی دیری نگذشت که ورقه پس از این دیدار

درگذشت.
با پیامبر
قرآن کریم یکجا و يكباره بر پیامبر گرامی * نازل نگردید
چنانکه کتابهای آسمانی پیشین یکباره بر پیامبران نازل می گردید،
بلکه قسمت قسمت و متفرق و به تدریج در خلال  ۲۳سال نازل
گردید ،گاهی سوره کامل نازل می شد و گاهی آیاتی از یک

سوره بر پیامبر

نازل می گردید.

البته حکمت از نازل شدن قرآن کریم به طور متفرق و
تدریجی بخاطر تقویت بخشیدن و استوار ساختن قلب

رسول اکرم

بود ،چون با فرود آمدن هربار جبریل

عليه السلام معنویات ایشان تقویت و بازوی ایشان بیش

از پیش قوت و صلابت می یافت ،زیرا در اولین روز های
بعثت که مشرکان به مخالفت ایشان برخواسته بودند ،ایشان
نیاز مبرم به ثبات و پایداری داشت  ،الله متعال می فرماید:

و وقال اين گوأ كول عليه الا جملة وجد كذلك البيت بيه فؤاد ورل

تريلا( ]الفرقان۳۲] :

و كافران گفتند :چرا قرآن یكباره بر او فرستاده نشد؟
اینگونه آن را قسمت قسمت نازل کردیم تا دل تو را پابرجا و

استوار داریم ،و آن را آرام آرام می خوانیم«.
همچنان در فرود آمدن قرآن کریم به طور متفرق و قسمت
قسمت حکمتهای تربیوی دیگری نهفته است از جمله :تا مؤمنان

به تدریج علم بیاموزند و همزمان در میدان عمل پیاده نمایند تا

دانستن و فهم امور دین برای شان آسان گردیده و از تاریکی
های که قبلا در آن به سر می بردند و از جهل و نادانی و کفر و

شرک بسوی نور ایمان و توحید و علم بیرون آیند.

سوم :تدوین قرآن کریم:
یکی از مهمترین وسائل حفظ الفاظ و عبارات نوشتن
آن است ،و سخنی که در قید تحریر درنیاید در معرض
فراموشی قرار می گیرد ،پس وقتی قرآن کریم بخاطر

هدایت بشریت تا روز قیامت نازل شده ،باید در صحیفه ها
نوشته می شد.

بدون ش
رسول کریم و

ک نوشتن قرآن کریم از عنایت و اهتمام خاص
برخوردار بود ،ایشان به آنعده از اصحاب کرام

که نوشتن را یاد داشتند دستور فرمود تا قرآن کریم را بنویسند
و آنان را به حیث کاتبان وحی برگزید که مشهور ترین شان زید

بن ثابت انصاری رضی الله عنه است.
هرگاه بر پیامبر اکرم

وحی نازل می شد ایشان نخست

آنرا حفظ می نمود سپس به یکی از کاتبان وحی دستور می فرمود
تا آنچه بر ایشان نازل شده را بنویسد و می فرمود» :این آیات را

در فلان سوره که چنین امور در آن ذکر است بگذارید«.
به این ترتیب پیامبر اکرم

نام سوره را مشخص می نمود

و به کاتبان دستور می داد تا آیات نازل شده را در جای مشخص
ش ده بنویسند .پس از این مرحله به صحابه کرام می فرمود تا

آیات نازل شده را آموخته و حفظ نمایند.
ة

و به این ترتیب همه قرآن کریم در عهد رسول کریم
در رقعه ها نوشته شد.
جبريل عليه السلام هر سال یکبار قرآن کریم را بر رسول اکرم

و عرض می نمود و در سالی که ایشان از جهان رحلت می نمودند،
جبريل عليه السلام دو بار قرآن را بر ایشان تقدیم نمود ،البته ترتیب

آیات و سوره های آن طوری بود که امروز در مصاحف موجود در
دسترس مسلمانان قرار دارد ،تا این فرموده حق تعالی تحقق یابد،

و إ علينا جمعه و انه * وإذاقه ای قرانه ،که ]القيامة۱۸) ۱۷، :
البته جمع کردن قرآن و خواندنش بر عهده ماست .
پس هنگامی که خواندنش را بر زبان جبرئیل( تمام کردیم ،تو

خواندنش رادنبال كن«..
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و فرموده او تعالى :وفرك فتنس الأعلى1) :
»ما قرآن را بر تو خواهیم خواند و تو دیگر آن را فراموش
نخواهی کرد«.

چهارم :جمع آوری قرآن کریم در صحیفه ها| :
پس از وفات رسول کریم

 ،خلیفه راشد ابوبکر صدیق

رضي الله عنه فرمان صادر نمود تا قرآن کریم در صحیفه ها بطور

منظم جمع آوری شود تا چیزی از قرآن با وفات حافظان قرآن
کریم و یا تلف شدن رقعه های که قرآن کریم در آن نوشته شده

بود از بین نرفته و ضایع نگردد.
مسؤلیت این مأموریت مهم و بزرگ را کاتب وحی زید بن
ثابت رضی الله عنه به عهده گرفت و بعد از بازنگری و مراجعه

آیات و مطابقت دادن آن با آنچه در رقعه ها قبلا نوشته شده
بود و آنچه که در قلب حافظان قرآن کریم محفوظ بود ،در منزل
ابوبکر صدیق رضی الله عنه گذاشته شد تا آنکه وی از جهان
رحلت نمود ،سپس در منزل امير المومنین عمر بن الخطاب
رضي الله عنه نگهداری می شد ،و بعد از وفات خلیفه دوم ،در

خانه همسر پیامبر

ﷺ حفصه دختر عمر بن الخطاب رضي الله

عنهما نگهداری می شد.
وقتی دامنه اسلام گسترش یافت مسلمانان نیاز به صحیفه ها
پیدا کردند تا از روی آن قرآن کریم تلاوت نمایند و در این مورد
برخی از اصحاب کرام به س ومین خلیفه راشد عثمان بن عفان
رضي الله عنه مشورت دادند تا همه مسلمانان بر یک قرائت و یک
مصحف جمع شده به آن اقتدا نمایند .لذا خليفه راشد گروهی

از حافظان قرآن کریم را که نوشتن را یاد داشتند مکلف نمود
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تا این مأموریت را بدوش بگیرند که در رأس آنها زید بن ثابت
رضي الله عنه بود چون وی در عهد ابوبکر صدیق رضی الله عنه
نیز عهده دار جمع قرآن کریم بود .ایشان صحیفه های موجود را
در یک صحیفه جمع آوری و ترتیب دادند ،سپس چندین نسخه

دیگر را از روی آن نسخه برداری نمودند و به شهر های بزرگ
اسلامی نسخه های آن فرستاده شد و به مسلمانان دستور داده

شد که از روی نسخه ارسال شده رونوشت کنند.
و همه صحیفه های معروفی که امروز در گوشه و کنار جهان
موجود است ،چه نسخه خطی و چه طبع شده توسط مطابع،

اصل و اساس آنها از همان نسخه های که در شهر های بزرگ
اسلامی در عهد خلیفه راشد عثمان رضي الله عنه فرستاده شده
بود نسخه برداری شده است و هیچ گونه تفاوت و اختلافی از

نگاه متن و ترتیب در میان آنها وجود ندارد.

و مسلمانان تا عصر حاضر اهتمام و اعتنای خاصی به چاپ
و نشر قرآن کریم دارند ،و در این راستا از وسائل پیشرفته و
جدید مطبعی و تخنیک و ابزار فنی استفاده می نمایند ،تا از
بالاترین درجه در کیفیت و دقت در نوشتن آیات برخوردار

باشد ،البته مطابق با همان طرحی خطی که در عهد خليفة راشد

عثمان رضي الله عنه ،که معروف به رسم عثمانی است.
مجمع ملک فهد برای چاپ قرآن کریم در مدینه منوره
یکی از برجسته ترین و بارزترین مراجعی است که اهتمام و
عنایت فائق مسلمانان نسبت به قرآن کریم را ترسیم می نماید،
و از جانب دیگر حرص و اهتمام متصدیان امور کشور عربستان
س عودی را در مورد خدمت به كتاب الله تعالی و زمینه س ازی

رسیدن آن به دسترس مسلمانان جهان با بهترین دیزاین چاپی
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و کیفیت و پوشش عالی و مراعات دقت و درستی کاری ثابت
می کند.

پنجم :ترتیب و تقسیم بندی قرآن کریم:
قرآن کریم با سورۂ فاتحه آغاز شده و با سوره الناس خاتمه
می یابد که از  ۱۱۶سوره تشکیل شده است و ترتیب آن توقیفی

است  ،یعنی ترتیب و تقسیم بندی سوره های قرآن کریم از
رسول اکرم * گرفته شده است و وابسته به ترتیب نزول آن
نیست .چون نخستین سوره که نازل شد ،سورة العلق است در

حالیکه طبق ترتيب آن در قرآن کریم ،نود و ششم سوره است،
و اصحاب کرام ترتیب آیات و سوره های قرآن کریم را از روی

تلاوت رسول اکرم می دانستند.
قرآن کریم امروزی سی جزء است که هر جزئی به دو
حزب تقسیم شده ،و هر حزب به چهار قسمت تقسیم گردیده

است و این تقسیم بندی بیشتر به اجتهاد علماء برمی گردد تا

خواندن قرآن کریم بر مسلمانان آسان گردد.

ششم :آموختن قرآن کریم:
مسلمانان در آموختن و حفظ و تلاوت قرآن کریم همانطور
که بر رسول اکرم

و نازل گردیده  ،اهتمام جدی و عنایت فائق

و چشمگیری به خرج دادند ،در این راستا قاریان و حافظان
صحابه در تعلیم و آموزش قرآن کریم به تابعين توجه جدی

نمودند تا اینکه متن آیات و نص آن با درستی به ایشان منتقل
گردید.

ایشان هیچ آیتی را به تابعین نمی آموختند ،مگر اینکه آنها را
از معانی و فهم آن واقف می

س اختند و به این ترتیب شاگردان،
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علم و عمل را همزمان می آموختند .سپس قاریان و حافظان عهد
تابعین مدارس حفظ و تلاوت قرآن کریم را تأسیس نمودند و

با مراعات نمودن آنچه از صحابه آموخته بودند اعم از انواع

تلاوت ،ضبط ،تصحیح متن ،شمارش حروف و کلمات قرآن،
ترتیب

س وره ها و آیات و تجوید و درستی ادای آن با مراعات

کیفیت تلاوت آن وجیبه خویش را ادا نمودند .به این ترتیب
قرآن کریم از عهد رسول اكرم و تا امروز با یک شیوه به
شاگردان تعلیم داده شده و حفظ و تلاوت می گردد و شاگردان
نیز با مراعات امور فوق قرآن کریم را از زبان استاد خود که

حافظان و قاریان قرآن اند با زبان عربی فصیح ،تازه ،همچنان که

بر پیامبر

نازل شده بود می آموزند.

قرآن کریم به چندین قرائت تلاوت می شود که مرتبط به

کیفیت ادای کلمات و حروف و طریقه نطق آیات قرآن کریم
است ،و این روش را تابعین از حافظان صحابه و ایشان از رسول
اکرم به دریافت نموده بودند ،و رسول اکرم
خواندن آنرا داده بود.

به آنها اجازه

و مشهور ترین این قرائت ها در عصر حاضر ،قرائت عاصم

به روایت شاگردش حفص بن سلیمان ،و قرائت نافع به روایت
شاگردش عثمان بن سعید معروف به ورش  ،و روایت الدوری از

ابو عمرو البصری ،و روایت قالون از نافع است.

هفتم :تفسیر قرآن کریم| :
مراد از تفسیر قرآن کریم شرح و بیان معانی آن است .و کلام
مورد هدف محقق نمی شود مگر بعد از فهم و درک دلالت و معانی

آن ،بنابر این الله متعال تلاوت کننده قرآن کریم را ترغیب نموده تا
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در فهم معانی آیات و تدبر در آن سعی ورزد ،چنانکه می فرماید:
وكتب أنت إليك ممبر ليتواء ابيه وليتذكر أولو الألبي ]ص۲۹). :
»)این( کتابی است پر خیر و برکت که آن را بر تو نازل
کردیم تا درباره آیه هایش بیاندیشند و تا خردمندان پند گیرند« .و

مراد از تدبر و اندیشیدن در این آیت ،فهمیدن آن است.
پیامبر اکرم و آنچه بر صحابه در مورد معانی قرآن کریم
اشکالی پیش می آمد توضیح و بیان می نمود .لكن توانایی و
مسلط بودن صحابه بر زبان عربی در آن زمان و فرود آمدن قرآن
کریم به زبان خودشان ،ایشان را از پرسشهای زیاد در باره معانی
آیات قرآن کریم بی نیاز س اخته بود ،ولی نیاز مردم به تفسیر
آیات با گذشت زمان بیشتر گردید.

و آنچه از پیامبر اکرم

و صحابه و شاگردان ایشان از

تابعین در باره تفسیر آیات نقل شده ،هسته و اساس علم تفسیر
را بنا نهاد و نام تفسیر به مأثور بر آن اطلاق گردید که یکی از
مهمترین وسایل فهم قران کریم بشمار می رود چون فهم و
درکی را که نسل اول صدر اسلام از آیات قرآن کریم برداشت
نموده بودند برای ما بیان میدارد ،زیرا ایشان از یک جهت در

زبان عربی مسلط بودند و از جانب دیگر در گرمی حوادث و
وقائع و احوال که در وقت نزول قرآن کریم به وقوع می پیوست،
حضور داشتد.

) (1اقسام تفسير:
گرایش علمای تفسیر نظر به توجه های علمی شان متعدد
و متنوع است  ،و بنابر این توجهات ،تفاسیری مختلف تأليف

گردید که برخی آن جانب لغوی قرآن کریم را مورد بحث قرار
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می دهد و برخی احکام فقهی قرآن کریم را بیان می نماید و
برخی دیگر به جانب تاریخی و عقلی و اخلاقی و نحو آن
بحث نموده اند؛ ازین رو علماء تفاسیر را دو دوسته تقسیم

نمودهنموده اند:اند:
ا  1-تفسیر به مأثور ،و این شیوه تفسیری عبارت است از
آنچه که از پیامبر اکرم
آیات نقل شده است.

و صحابه و تابعین در مورد تفسیر

 ۲تفسیر به رأي و اجتهاد ،که این نوع تفسیر بر اساس وبناهای علمی درست بنا نهاده شده است.

) (۲بهترین شیوه های تفسیر و ضابطه آن:
تفسير به مأثور نسبت به سائر تفاسیر پیشقدم تر به شمار
می رود ،زیرا این نوع تفسیر از پیامبر ﷺ و صحابه و شاگردان
شان )تابعین( نقل شده است ،و ایشان داناترین مردمان در این
زمینه هستند.

و هرگاه فهم آیات قرآن کریم به شرح و بیان بیشتر نیاز
داشت و در لابلای تفاسیر به مأثور چیزی به آن اشاره نشده بود،

پس مفسر قرآن ضوابط ذیل را باید مراعات نماید:
ا  - 1مفسر باید آن چه در تفسیر به مأثور در مورد معانی
آیات آمده را مد نظر گیرد و چیزی نیاورد که ناقض و مخالف
تفسیر به مأثور باشد.

 - ۲تفسیر مفسر باید با معانی عام آیات قرآن کریم ،و
آنچه را س نت مطهر توضیح داده است توافق و مطابقت داشته
باشد ،برای مفسر جائز نیست تفسیری را به میان بیاورد که با
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معانی عام آیات در تعارض باشد ،زیرا برخی از قرآن کریم
برخی دیگرش را تفسیر می کند و هیچگاه میان آیات قرآن کریم
تناقض و تعارض وجود ندارد ،و سنت نبوی برای شرح و بیان

آیاتی آمده که اجمالا ذکر شده و آنرا تفسیر می کند.
 - ۳مفسر باید به قواعد زبان عربی و دلالت الفاظ آن در

ترکیب جملات و شیوه های استعمال آن آشنایی داشته باشد.
چون قرآن کریم به زبان عربی نازل

ش ده ،پس لازم است قرآن

کریم در روشنی قواعد آن فهمیده شود.
 - 4مفسر باید آیات متشابه را به آیات محکم برگرداند،
زیرا برخی از قرآن کریم برخی دیگرش را تفسیر می کند و

بیشتر آیات قرآن کریم محکم و معانی آن واضح است ،و برخی
از آیات متشابه است که شاید معنای آن برای برخی از مردمان
مبهم بماند ،پس برگردانیدن آن به آیات محکم و واضح ،در فهم
دلالت آیت و توضیح معانی آن کمک می کند .الله متعال می

فرماید:
و والذي أنزل عليك الكتب منه ،این خم ه أ الكتب وأمته أما الذين

في ويهريه و مابه منه ابعاة الفتنة وأبتاه تأويله ومايغلتأويله إلا اله التربوين

في اللي يقولو ام به م نعند اما گرا أولوا الألب که ]آل عمران17. :
او ذاتی است که کتاب را بر تو نازل کرد ،و بخشی
از آن آیات محکمی هستند که معانی آن واضح و روشن
است و آنها اصل کتاب هستند .و بخشی از آن »متشابهات«
هستند )که احتمال معانی دیگری هم دارند( ،و اما کسانی

که در دلهایشان انحراف است برای فتنه انگیزی و تأويل

نادرست آن ،به دنبال متشابهات می روند ،و تاویل آن را جز
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الله کسی نمی داند ،و راسخان در علم می گویند :به آن ایمان
آورده ایم ،همه از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان

پند نمی پذیرند«.

 5استفاده از حقائق علمی ثابت شده در تفسیر آیاتکونی ،و عدم داخل ساختن نظریات علمی در تفسیر قرآن کریم،

تا معانی که قرآن کریم آن را در بر ندارد بر آن تحمیل نگردد.
 - 6بر حذر بودن مفسر از تأويلات فاسدو نادرستی که
معنای کلام الهی را از س یر اصلی و حقائق شرعی دور ساخته و

آنرا از دائرة قواعد زبان عربی خارج می سازد ،چه این کار به
قصد تحریف آیات ،یا به سبب بی اطلاع بودن از زبان عربی و

دلالت ها وشیوه های استعمال آن ،و یا به سبب تصور فاسد در
معانی آیات باشد ،که کلام الله متعال از آن پاک و منزه است.

هشتم :اعجاز قرآن کریم
اعجاز در اصطلاح :وصفی را گویند که بالاتر از توان انسان
در آوردن چیزی باشد ،چه عمل باشد یا رأی یا تدبیر .و معجزه
وصفی و پدیده است که بر آیات و براهین انبیاء و رسولان عليهم

السلام دلالت دارد ،و این لفظ در قرآن کریم وارد نشده بلکه

نشانه ها و براهین و نحو آنرا آورده است.

قرآن کریم کلام الله تعالی است که در آن كمال و
معانی آن ،و زیبایی در آیات و کلمات و ساختار آن وجود
دارد ،که بشر از آوردن آن عاجزند ،الله متعال می فرماید:

والركب أحكمت ،اه تنكت من لنيويره ]هود1). :
»الر .این کتابی است که آیات آن استوار و محکم گردیده،
سپس از سوی ذات حکیم و آگاه تشریح و بیان شده است«.
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مشرکان صدر اسلام سعی ورزیدند تا مردم را در مورد

مصدر و منبع قرآن کریم مشکوک سازند و با جعل نمودن
دروغها و پخش شبهات توجه ایشان را از قرآن دور و آنان
را رویگردان س ازند .اما الله تعالی آیاتی را نازل فرمود و ایشان
را به مقابله و چالش کشانید که اگر به راستی توان دارند پس

مانند قرآن را بیاورند ،یا ده سورۂ آنرا بیاورند و یا یک سوره آنرا
بیاورند ،اگر در دعوای خود صادق هستند.

ولی ایشان از آوردن آن عاجز و ناتوان بودند و اعتراف
نمودند که با آن که قرآن کریم به زبان عربی است  ،اما مقابله با
آن و آوردن چیزی همانند آن امکان ندارد ،الله متعال می فرماید:
وأم يقولون افت

قل فأتوا يورو له وادوأمن اشتطع من دون الله إن

صدقين » ]یونس۳۸] :

آیا می گویند :پیامبر آن را به دروغ به الله نسبت داده است؟ بگو:
اگر راست می گویید پس سوره ای مانند آن را بیاورید و در این

کار هر کس را که می توانید به جز الله را به کمک بطلبيد«.

.

قرآن کریم با آواز بلند و صراحت تام اعلام نمود که بشر چه
انس و چه جن ،همگی از آوردن مانند قرآن کریم عاجزاند ،هر چند

بعضی از ایشان همکار و همیار بعضی دیگر باشند چنانکه می فرماید:
و قل لين اجتمعت الإنش و

على أن يأوا يمثل هذا الهاي لايأتي يمثله ،ولوكان بعضهم

البعض ظهيرا ]الإسراء۸۸. :
بگو :اگر انس و جن گرد آیند و متفق شوند بر
اینکه مانند این قرآن را بیاورند هرگز نمی توانند مانند آنرا

بیاورند ،هر چند برخی از ایشان پشتیبان و مددکار برخی

دیگر شوند«.

قرآن کریم کتاب پر معجزه می باشد  ،زیرا کلام الله متعال
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است که سخن مخلوقات با آن هیچگونه شباهتی ندارد ،و خود
نشانه قدرت الهی و برهانی است که کلمات و عبارات و آیات

و فصاحت و تصویرهای بیانی و بلاغی اش و آنچه از اخبار و
حکایات واقعی و حقیقی که در آن ذکر شده ،این حقیقت را
ثابت می کند ،همچنان مشتمل بودن آن بر احکام و تشريعات و

قوانین ،و قوت تأثیر آن بر روان و وجدان ،و در برداشتن آن به حقائق

علمی درخشان و شگفت آور ،دلیلی واضحی بر اعجاز آن است.
و چه بسا دانشمندان طبیعت و فلک و متخصصان علوم

زیستی و پزشکی و غیره را حیران و شگفت زده ساخته است،
چون قرآن کریم از حقائق علمی و نشانه های کونی که با علوم

و تخصصات ایشان ارتباط دارد با عبارات دقیق و علمی سخن
گفته است که تصور آن از پیامبری ناخوان در میان امت ناخوان

نمی رود؛ آن هم در جهانی که از همچو پدیده های علمی و
کونی اندک آگاهی نداشتند .همین امور باعث گردید تا برخی از
این دانشمندان مسلمان شوند ،زیرا ایشان به مرحله يقين رسیدند
و درک کردند که آنچه را قرآن بیان می کند ناممکن است کلام

بشر باشد بلکه کلام خالق کون و مکان و بشر است.
و چه بسا آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که دلالت آشکار بر
وحدانیت الله متعال و ابتکار در خلاقیت او می کند ،چنانکه می فرماید:
و سيهزء ايليا في الأفاق وفي أنفيسهرك يتبين لهرأه الحق أولريكف بربك أنه

علی و شهیده )فصلت| 03 :
به زودی نشانه های خود را در کرانه های عالم و )هم( در
نفس خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن
شود که آن حق است .آیا این کافی نیست که پروردگارت بر هر

چیزی حاضر و گواه است؟«.
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نهم :ترجمة معانی قرآن کریم:
ترجمه عبارت از نقل سخن از یک زبان به زبان دیگر است.
و عمل ترجمه خالی از دشواری ها نیست ،زیرا ترکیب لغوی،
یکی از اجزای متن را به تصویر می کشد ،و شاید رعایت کردن
دلالت لغوی یک ترکیب ،در وقت ترجمه کردن متن ،از یک

زبان به زبان دیگر دشوار باشد.
وقتی ترجمه ترکیب لغوی که بشر آن را تعبیر می کند
اینگونه باشد ،پس ترجمه آیات قرآن کریم که کلام رب العزت

است به مراتب دشوارتر خواهد بود ،زیرا قرآن کلام الله متعال
است که از جانب او به زبان عربی ،با لفظ و معنای آن نازل
شده است و هیچ بشری مدعی شده نمی تواند که وی به معنای

آیات قرآن کریم کاملا احاطه دارد و یا بگوید وی قادر است

که الفاظ قرآن را به گونه که متن عربی آن است  ،به زبان دیگر

بر می گرداند.

با آنکه ترجمه قرآن کریم کاریست بس دشوار ،ولی علمای
اسلام تأكيد بر آن دارند که قرآن کریم و پیام های نجات بخش آن
به سایر امت های جهان با زبان خود شان باید ابلاغ گردد ،و انجام

این عمل تحقق نمی یابد مگر از لابلای ترجمه آن.

نحوه ترجمه قرآن کریم به زبان های دیگر:
 ۱یکی از انواع ترجمه معانی قرآن کریم ،ترجمه برگرفتهشده از تفسیر قرآن است که منحصر به بیان دلالات الفاظ آیات
می باشد.
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 - ۲دوم ترجمه تفسیری آیات است که همراه با شرح و
مثال ها می باشد ،و این نوع ترجمه عبارت از تفسیر قرآن کریم

به زبان غیر عربی است.
ترجمه قرآن کریم هر قدر دقیق ،و ترجمان آن هر چند
بر هر دو زبان مسلط و آشنا باشد و از معانی آیات قرآن کریم
آگاهی داشته باشد ،با آن هم ،ترجمه وی را نمی توان قرآن نامید،

البته به دو دلیل:
اول :قرآن کریم کلام الله تعالی است که به زبان عربی نازل
شده و در جایگاه بلندی از فصاحت و بلاغت و دقت و استواری
و درستی قرار دارد که برگردانیدن ترکیب و جمله بندی آیات آن

به زبان غیر عربی ،قرآن نامیدن آنرا باطل می گرداند.

دوم :ترجمه قرآن کریم در واقع تعبیر از فهم و درک مترجم
از معانی قرآن کریم است و از این ناحیه شباهت به تفسیر دارد،

و چنانکه تفسیر قرآن کریم را قرآن گفته نمی توانیم ،همچنان
ترجمه آیات قرآن کریم را ،نمی توان قرآن گفت.
پس بخاطر اینکه ترجمه معانی قرآن کریم قابل قبول باشد،
باید ضوابطی را که علماء در باره ترجمه و بیان معانی قرآن کریم

گذاشته اند مدنظر گرفته شود ،و مترجم نباید ترجمه معانی قرآن
را پوشش و وسیله برای نشر معانی تحریف شده بکار گیرد ،با

از لابلای آن به مقدسات و شعائر مسلمانان توهین نماید ،چون
این امر در برخی تفاسیری به چشم می خورد که مستشرقان و

اشخاص منسوب به اسلام افکار باطل خویش را تجاوزکارانه
در آن آمیخته اند ،در حالیکه ایشان عقاید و باور های پست و

مبتذلی دارند که همیشه در پی ویران کردن ارزش های والای
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اسلام ،و رسیدن به اهداف ناپاک خود ،از راه وارونه نشان دادن
عقیدۂ فطری و شریعت باسخاوت اسلام هستند.
بنابرین مجمع ملک فهد برای چاپ قرآن کریم در مدینه
منوره؛ این ش رف را به عهده گرفته تا ترجمه های معتمد معانی
قرآن کریم را به زبانهای مختلف جهان به چاپ برساند ،و سعی
دارد تا این پیام نجات بخش الهی به مردمان غیر عرب ،به زبانهای

اصلی خود شان ،در دسترس شان قرار گیرد.
والحمدلله رب العالمين ،وصلى الله على نبينا محمد و على
آله وصحابته اجمعين ،و التابعين ،و من تبعهم باحسان الى يوم

الدين

سورة فاتحه ۱

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

سورۂ فاتحه
در مکه نازل شده و هفت آیت است
* *۱بنام الله بخشنده مهربان.

 ۲۶تمامی سپاس و ستایش ها مخصوص ذاتی است که پروردگار تمام جهانیان
Curl
هم بسیار بخشنده )و( بسیار مهربان است.

نوع مالک )و اختیار دار( روز جزا )قیامت( است.
) 40پس ای الله! تنها تو را عبادت می کنیم و در کارهای خود تنها از تو کمک
می خواهیم.
که ما را به راه راست هدایت کن )و ثابت قدم دار(

)۷که راه آنان که بر آنها نعمت ها بخشیده ای  ،نه )راه( آنان که بر آنها خشم گرفته ای،
و نه راه گمراهان.

بببببببببببببببببببببببببببببب

سوره بقره ۲

جزء 1

ا ین

و

سوره بقره
در مدینه نازل شده و دو صد و هشتاد و شش آیت است

بنام الله بخشنده مهربان

وراه الف  .لام .میم) .مفهوم این حروف به الله متعال معلوم است(| .
همه این کتابی است که هیچگونه شکی در )حقانیت( آن نیست ،راهنمایی برای
پرهیزگاران است.

)۳ه آنانکه به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا می کنند و از آنچه به آنها روزی
داده ایم در راه الله( اتفاق می کنند.
و کوه و آنانکه به آنچه به سوی تو فرستاده شده است و به آنچه پیش از تو فرستاده
شده است ایمان می آورند و آنان اند که به روز قیامت يقين دارند.

و به همين کسان )که صفات شان ذکر شد( بر هدایتی از جانب پروردگارشان قرار
دارند ،و تنها ایشان رستگار و نجات یافته گان اند.

ببببببببببببب

سوره بقره ۲
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 46البته کسانی که کفر ورزیدند برایشان برابر است ،چه آنها را بترسانی و چه آنها را
نترسانی ،ایمان نمی آورند) ۷ .پس به سبب کفر شان( الله بر دلها و گوش هایشان
مهر نهاده است ،و بر چشم های آنها پرده است ،و برای آنها عذاب بس بزرگ است.

 48و از مردم کسی هست که می گوید به الله و به روز آخرت ایمان آورده ایم ،و آنها
در واقع هرگز مؤمن نیستند ۹ .که )بلکه به گمان خود الله و مؤمنان را فریب می دهند
و در حقیقت فریب نمی دهند مگر خودشان را و )لیکن( درک نمی کنند۱۰۶ .ه

چون در دل هایشان بیماری )نفاق( است ،پس )به سبب گناهانشان( الله شک آنها را
زیاد کرد ،و به سزای دروغی که می گفتند عذاب دردناک در پیش دارند ۱۱ .و چون

به آنها گفته شود در زمین فساد مکنید ،گویند :ما بجز اصلاح دیگر کاری نمی کنیم.
 ۱۲۶و آگاه باشید که آنها يقينا فساد گرانند ،و ليكن )فساد خود را درک نمی کنند..
 ۱۳۶که و چون به آنها گفته شود )از دل( ایمان آورید طوریکه مردم دیگر صحابه(
ایمان آورده اند ،گویند :آیا ما هم مانند نادانان ایمان بیاوریم؟ آگاه باشید که خود آنها
نادان اند ،و لیکن )نادانی خود را نمی دانند ۱۶ .و چون با مؤمنان روبرو شوند
می گویند :ما )هم( ایمان آورده ایم ،و چون با شیطان های خود در خلوت روند ،گویند:

البته ما باشماییم ،جز این نیست که ما آنها )مؤمنان را مورد استهزاء قرار می دهیم.
۱۵ه الله آنان را مسخره می نماید و آنان را در سرکشی شان می گذارد تا در فسق و
فجور( حیران و سرگردان بمانند 16 .و این گروه کسانی اند که گمراهی را به عوض

هدایت خریدند ،پس تجارت آنها فائده نکرد )چون در این تجارت خود( راهیاب
نبودند.

جزء ۱

سوره بقره ۲
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 ۱۷۶حالت منافقان مانند حالت کسی است که آتش افروخت ،پس چون آتش اطراف
آن را روشن کرد ،الله آن روشنی را از آنها برد ،و آنها را در تاریکی های رها کرد که
چیزی را دیده نمی توانند ۱۸ .به آنها در باره دین اسلام کرند )از شنیدن حق( ،و
گنگند )از نطق حق( و کورند )از دیدن نور هدایت( ؛ پس )آنها از نفاق خود به راه

راست باز نمی گردند ۱۹* .یا حالت آنها مانند حالت کسانی است که به باران تندی
گرفتار شده باشند که از آسمان فرو می ریزد و در آن ،تاریکی ها و رعد و برق باشد و
از ترس صدای صاعقهها و مرگ انگشتان خود را در گوشهایشان می گذارند ولی الله
به کافران احاطه دارد .و  ۲۰که نزدیک است که برق چشم هایشان را برباید ،و هر گاه بر

آنها روشنی بخشد پیش روند ،و چون راه شان را تاریک کند ایستاد شوند ،و اگر الله
می خواست چشم ها و گوش های آنها را می برد ،چون الله به هر چیز قادر و تواناست.

۲۱ه ای مردم! پروردگارتان را عبادت کنید که شما و کسانی را که پیش از شما بودند

آفریده است ،تا پرهیزگار شوید ۲۲٫ .که آن ذاتی که زمین را برایتان فرشی و آسمان را
سقفی قرار داد و از آسمان آب فرستاد و با وسیله آن انواع میوه ها را بیرون آورد تا برای

تان روزی باشد ،پس برای الله شریکانی مقرر نکنید در حالیکه شما میدانید )که الله
شریک ندارد( ۲۳ .کوه و اگر شما در آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم شک دارید ،پس
یک سوره مانند آن را بیارید ،و مددگاران خود غیر از الله  -را طلب کنید ،اگر راست

می گویید ۲۶ .که پس اگر چنین نکردید و هرگز نتوانید کرد ،پس از آتشی که هیزم آن
مردم و سنگها هستند بترسید که برای کافران آماده و مهیا کرده شده است.
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 % ۲۵و مژده ده آنانی را که ایمان آوردند و اعمال نیک انجام دادند که برای آنها
باغ هایی است که از زیر آن نهرها روان است ،هرگاه به آنها میوه داده شود ،گویند :این
همان است که پیش تر به ما داده شد ،و همانند آن برای آنها آورده شود ،و برای آنها در

جنت زنان پاکیزه است و آنها در آن برای همیشه اند (۲۹ .که البته الله حیا نمی کند از
اینکه هر مثلی را بزند ،پشه باشد یا کوچکتر از آن ،پس

کسانی که ایمان آورده اند

می دانند که آن حق است و از جانب پروردگارشان است .و اما کسانی که کفر ورزیده اند
می گویند :الله از این مثال چه قصدی داشته است؟) ،الله( با آن بسیاری را گمراه کرده و
با آن بسیاری را هدایت می کند ولی جز فاسقان را با آن گمراه نمی کند ۲۷ .همان

کسانی که عهد الله را پس از بستن آن می شکنند و آنچه را الله دستور به پیوستن آن

داده است قطع کرده و در زمین فساد می کنند ،ایشان زیان کاران اند ۲۸ .که چگونه انکار
می کنید )وجود و وحدانیت الله را؟( درحالیکه شما مرده و معدوم بودید پس زنده )و

ایجاد کرد شما را ،باز شما را می میراند ،و باز شما را زنده می کند ،و باز بسوی او باز
گردانیده می شوید ۲۹ .أو ذاتی است که آنچه در زمین وجود دارد برایتان آفرید ،باز

به سوی آسمان قصد کرد و آن را هفت آسمان ساخت و او به هر چیزی داناست.
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و  ۳۰و یادآور شو وقتی که پروردگارت به فرشتگان فرمود :من در زمین جانشینی
قرار می دهم) ،فرشتگان( گفتند :آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد می کند و
خونها را می ریزد ،در حالی که ما به حمد تو تسبیح می گوییم و ستایش و پاکی تو را

بیان میداریم؟! گفت :من چیزی را می دانم که شما نمی دانید * ۳۱ .و الله به آدم همه
نامها را آموخت ،باز آن را بر فرشتگان عرضه کرد و گفت :نام های این اشیا را به من

خبر دهید اگر صادق اید۳۲۶ .ه فرشته ها گفتند :منزهی تو ،ما نمی دانیم جز آنچه به ما
آموخته ای ،همانا تو دانا و حکیم هستی۳۳۶ .ه الله فرمود :ای آدم! آنها را از نام های این
چیزها خبر ده .و چون آن نام های اشیاء را برای آنان خبر داد ،الله فرمود :آیا به شما
نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را می دانم و آنچه را آشکار می سازید و آنچه را
پنهان می کنید می دانم؟ .و  ۳۶و یاد آور شو وقتی را که به فرشته ها گفتیم برای )تعظيم(
آدم سجده کنید ،پس فرشته ها همه سجده کردند بجز ابلیس که انکار کرد و تکبر
ورزید ،و از جمله کافران )منکران حكم الهی( شد ۳۰ .و گفتیم :ای آدم ،تو با

همسرت در بهشت سکونت گزین ،واز نعمت های فراوان آن هر طور که می خواهید
بخورید ،اما به این درخت نزدیک نشوید ،که از ظالمان خواهید شد *۳۹) .پس شیطان

هر دو را از جنت لغزانید ،پس بیرون کرد هر دو را از آن نعمتی که در آن بودند) ،بعد از
این برای آنها گفتیم که از جنت پایان شوید) ،چون شما دشمن یکدیگر اید) ،البته(
برای شما در زمین قرارگاه و جای بهره مندی است تا وقت مقرر ۳۷۶ .باز آدم از
پروردگارش کلماتی را دریافت نمود ،و )الله( توبه او را پذیرفت ،چون الله بسیار
توبه پذیر مهربان است.
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)) (۳۸تاکیدا( گفتیم همه شما از جنت فرود آیید ،پس اگر هدایتی از جانب من به
شما آمد ،پس کسانی که از راهنمایی من پیروی کنند نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه
غمگین می شوند .و  ۳۹و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند همین

گروه دوزخی اند و همیشه در دوزخ می باشند ۶۰ .که ای فرزندان یعقوب! به یاد آورید
نعمت من را که بر شما ارزانی داشتم ،و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم،

و تنها از من بترسید 441 .و به آنچه که من نازل کرده ام و تصدیق کننده چیزی است
که با شما است ،ایمان بیاورید ،و نخستین کافر به آن نباشید ،و آیات مرا به بهای حقیر

نفروشید ،و تنها از من بترسید ۶۲۶ .که و حق را با باطل خلط نکنید و حق را کتمان
نکنید در حالی که شما می دانید.

 43ه و نماز را بر پا کنید و زکات را بدهید و با

نمازگزاران نماز بخوانید 44 .که آیا مردم را به نیکی امر می کنید و خود را فراموش
می کنید حال آنکه شما کتاب را می خوانید؟! آیا نمی اندیشید؟ .بوده و از صبر و نماز

یاری بجویید و به راستی که آن دشوار است مگر بر فروتنان 46 .آنانکه يقين دارند
که پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد و یقین دارند به سوی او باز می گردند ۶۷ .که
ای فرزندان يعقوب! یاد آور شوید نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم و نیز اینکه شما
را بر جهانیان )هم عصرتان( فضیلت دادم ۶۸% .و از روزی بترسید که کسی نمی تواند

برای کسی کاری را انجام دهد ،و از کسی شفاعت پذیرفته نمی شود ،و از کسی بدل و

عوض گرفته نشود و نه یاری می شوند.
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 449و یادآور شوید هنگامی را که شما را از آل فرعون نجات دادیم که می چشاندند
به شما عذابی سخت را ،پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در این
آزمایش بزرگ از جانب پروردگارتان بود .و ۵۰و یادآور شوید وقتی که دریا را برایتان
شگافتیم و آل فرعون را غرق کردیم و شما نظر می کردید ۵۱ .و یادآور شوید این را
که چون با موسی چهل شب وعده گذاشتیم باز بعد از رفتن او گوساله را معبود گرفتید
در حالیکه شما ظالم بودید ۵۲ .باز شما را عفو کردیم تا شکر گزار باشید ۰۳ .کیه و

یاد آور شوید وقتی که موسی را کتاب آسمانی و فرقان دادیم تا هدایت شوید 54 .ه و
هنگامی که موسی به قومش گفت :ای قوم من! شما با پرستش گوساله بر خود ظلم

کردید ،پس به درگاه خالق تان توبه کنید ،باینطور که خودتان را بکشید ،این نزد خالق
تان برایتان بهتر است ،همانا او توبه پذیر مهربان است 55 .و یادآور شوید هنگامی که

شما گفتید :ای موسی! تا الله را آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد ،پس
صاعقه شما را فرا گرفت در حالیکه شما نظر می کردید 56 .که باز شما را بعد از مردن
تان زنده کردیم تا شكر الله را بجا آورید ۵۷ .و ابر را بر شما سایه بان کردیم و

برایتان »من« و »سلوا« نازل کردیم ،از نعمت های پاکیزه که به شما روزی داده ایم،
بخورید ،و بر ما ظلم نکردند بلکه آنها بر خود ظلم می کردند.

هیییییییییینننننننن سوره بقره ۲
۵۸ه و یادآور شوید چون گفتیم :وارد این قریه شوید و از هر کجای آن خواستید به
خوشی و فراوانی بخورید و از دروازه آن سجده کنان وارد شوید و بگویید :گناهان ما
را بیامرز ،تا گناهان شما را بیامرزم و به نیکوکاران پاداش بیشتر خواهیم داد .بر ۵۹پس
تبدیل نمودند آن ظالمان )فرموده الله را به سخن دیگر غیر از آنچه به آنها گفته شده

بود ،پس بر آن ظالمان به سبب اینکه کارهای فاسقانه می کردند عذابی از آسمان نازل
کردیم ۹۰ .و چون موسی برای قومش آب خواست ،پس ما گفتیم :با عصایت به آن

سنگ بزن ،پس از آن دوازده چشمه روان شد که هر قبیله جای آب خود را می دانست.
بخورید و بنوشید از روزی الله ،و همچون تباهکاران در زمین فساد و تباهی نکنید.

) (61و چون گفتید :هرگز ما بر یک طعام صبر کرده نمی توانیم ،پس از پروردگارت
درخواست کن تا از آنچه زمین می رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز برای

ما بیرون بیاورد .گفت :آیا چیزی را که پست تر است جانشین چیزی می کنید که بهتر
است؟! به قریه وارد شوید که آنچه می خواهید در آنجا برایتان است .و مهرخواری و

فقر بر آنها زده شد و سزاوار خشم الله گردیدند .این به آن سبب بود که آنها به آیات
الله كفر می ورزیدند ،و پیغمبران را به ناحق می کشتند ،این به آن خاطر بود که آنها
نافرمان و متجاوز بودند.
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 ۹۲۶که البته آنانکه ایمان آورده اند »مسلمانان« و کسانی که یهودی و صابئی و نصرانی
بوده اند هر کس که به الله و روز قیامت ایمان آورد و عمل نیک انجام دهد اجرشان نزد
پروردگارشان است ،نه ترسی بر آنها است و نه غمگین می شوند ۱۳۶ .و چون از

شما پیمان محکم گرفتیم و بالای شما کوه طور را برداشتیم و گفتیم( بگیرید به قوت
و کوشش آن کتابی را که به شما داده ایم و یاد کنید آنچه در آن است تا پرهیزگار شوید.
 *64باز شما بعد از آن پیمان رویگردان شدید ،پس اگر فضل الله و مهربانی او بر شما

نبود ،البته از زیانکاران می شديد .و %65و البته کسانی را از شما که در روز شنبه تجاوز
کردند خوب شناختید ،پس ما به آنها گفتیم :بوزینه های خوار و ذلیل باشید 866 .پس
أن عقوبت را عبرتی برای حاضران و آیندگان و پندی برای پرهیزگاران قرار دادیم.
 67و یاد آور شوید هنگامی که موسی به قومش گفت :البته الله به شما دستور
می دهد تا گاوی را ذبح کنید ،گفتند :آیا ما را مورد استهزاء قرار می دهی؟ موسی گفت:
پناه می برم به الله از اینکه از جاهلان باشم ۹۸ .گفتند :از پروردگارت درخواست کن
که برای ما بیان کند آن گاو چگونه است؟ گفت :او می گوید آن گاوی است نه پیر و نه

جوان بلکه میان آن دو است .پس آنچه به شما فرمان داده می شود ،بجا آورید۹۹ .
)باز( گفتند :از پروردگارت درخواست کن که برای ما بیان کند رنگ آن چگونه است؟
گفت :او می فرماید :آن گاوی است زرد رنگ که بینندگان را شاد می کند.

سوره بقره ۲
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 ۷۰۶که بار دیگر به موسی( گفتند :از پروردگارت برای ما بخواه تا برای ما بیان کند که
آن چگونه است ،چون گاو بر ما مشتبه شده است و ما اگر الله بخواهد حتما راهیاب
خواهیم شد ۷۱ .موسی گفت :الله می فرماید :آن گاوی است که نه رام است که زمین
را قلبه کند ،و نه آبیاری کند کشتزار را ،بی عیب و یک رنگ است .گفتند :اکنون سخن

حق را بیان کردی ،پس آن را ذبح کردند و نزدیک بود این کار را نکنند (۷۳* .و

سبب امر به ذبح گاو این بود که وقتی فردی را کشتید و در باره قاتل( آن اختلاف
کردید و الله ظاهر کننده چیزی بود که آنرا پنهان می کردید ۷۳ .پس حکم کردیم که
بزنید جسم مقتول را به یک حصه از گوشت گاو ،این چنین الله مرده ها را زنده می کند
و به شما نشانه های قدرت خود را نشان می دهد تا بفهمید ۷۶ .و پس از آن ،دلهای

شما سخت شد ،مانند سنگ یا سخت تر از سنگ( .و بعضی از سنگ هاست که از آن

نهرها جاری می شود ،و بعضی از آنها است که می شگافد و آب از آن بیرون می آید ،و
بعضی از آنها است که از ترس اللله زیر می افتد ،و الله از آنچه می کنید غافل نیست.
 ۷۵که پس آیا شما )مسلمانان( طمع دارید که یهودیان به شما ایمان آورند در حالیکه
گروهی از ایشان کلام الله را می شنوند .باز آن را پس از فهمیدنش  ،تحریف می کنند با
آنکه حق را می دانستند؟۷۹) .ه و چون با مؤمنان روبرو شوند ،گویند :ایمان آورده ایم
و چون با همدیگر به خلوت روند ،گویند :آیا آنچه را الله برایتان در باره محمد در

تورات آشکار کرده است با آنان در میان می گذارید تا در پیشگاه الله با آن بر شما
حجت آورند ،آیا نمی فهمید؟
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 ۷۷آیا نمی دانند که الله آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می کنند می داند؟.
 ۷۸و بعضی از آنان ناخوان هستند که کتاب الله را جز آرزوهای خود نمی دانند و
تنها از گمان کار می گیرند ۷۹ .که پس وای بر کسانی که کتاب را با دست های خود
می نویسند باز می گویند :این از جانب الله است ،تا آن را به بهای اندکی بفروشند ،پس

وای بر آنها از آنچه دست های شان نوشت و وای بر آنان از آنچه از این راه بدست
می آورند ۸۰ .و گفتند :آتش دوزخ جز چند روزی به ما نمی رسد .بگو :آیا از الله
عهدی گرفته اید که الله هرگز در وعده خود خلاف نخواهد کرد یا اینکه بر الله چیزهایی

را نسبت می دهید که به آن علم ندارید؟ ۸۱* .بلی! هر که کار بد کند و او را گناهانش
احاطه کند ،پس همین گروه یاران دوزخ اند که در آن تا ابد می باشند ۸۲۶ .و آنانکه
ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند ،همین گروه اهل جنت اند که در آن همیشه

می باشند ۸۳۶ .و یاد آور شو این را که از اولاد يعقوب عهد محکم گرفتیم که به جز
الله چیزی را عبادت نکنید ،و با پدر و مادر و با خویشاوندان و با یتیمان و ناتوانان نیکی

کنید ،و با مردم سخن نیک بگویید ،و نماز را برپا کنید ،و زکوت را بدهید ،اما شما )با

آنکه عهد بستید( جز عده کمی از شما همه پشت گردانیدید.
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۸۶ه و یاد آور شوید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید
و یکدیگر را از سر زمینتان بیرون نکنید باز شما به این پیمان( اقرار کردید ،در حالیکه
خود بر آن گواهید۸۵ .ه باز این شما هستید که یکدیگر را می کشید و گروهی از

خودتان را از سرزمین و خانه هایشان بیرون می کنید و علیه آنها به گناه و تجاوز یکدیگر
را مدد می کنید .و اگر به اسارت پیش شما بیایند فدیه می دهید و آنان را آزاد می کنید
حال آنکه بیرون کردن آنها بر شما حرام است .آیا به بخشی از کتاب )تورات( ایمان
می آورید و به بخشی کفر می ورزید؟ برای کسی از شما که در دنیا چنین کند جز
خواری و رسوایی نیست و روز قیامت به سخت ترین شکنجه و عذاب برگردانیده
می شوند ،و الله از آنچه انجام می دهید غافل نیست۸۹) .که این گروه همان کسانی
هستند که زندگی دنیا را به عوض آخرت خریدند ،پس عذاب آنان تخفیف نمی یابد و
مدد نخواهند شد «۸۷ .و البته به موسی کتاب دادیم و در پی او پیغمبرانی را فرستادیم،

و به عیسی پسر مریم معجزات و دلایل روشنی دادیم و او را به وسیله روح القدس
)جبرئیل( تایید کردیم ،آیا هرگاه پیغمبری پیش شما )احکامی( به خلاف میل و

آرزویتان آورد سرکشی کردید ،پس گروهی )از پیغمبران( را تکذیب کردید و گروهی
را کشتید؟ ۸۸ .و گفتند که دل های ما دارای غلاف و پرده است) ،که حق را
نمی فهمیم؛ حال آنکه در دل هایشان پرده نیست بلکه الله آنها را به سبب كفر شان از

رحمت خود دور کرده است ،پس بسیار کم از آنها ایمان می آرند.
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 ۸۹و چون کتابی از جانب الله پیش آنها آمد که تصدیق کننده کتابی بود که با خود
داشتند در حالیکه پیش از آن بر کافران طلب فتح می کردند ،پس وقتی پیش آنها آمد،
آنچه را که از قبل شناخته بودند انکار کردند ،پس لعنت الله بر کافران باد ۹۰ .و بد
است آنچه که خود را به آن فروختند و آنچه را اللله نازل کرده بود به سبب حسد انکار
کردند ،و این به آن خاطر بود که می گفتند (:چرا الله فضل خود را بر هرکس که

بخواهد نازل می کند؟ پس به خشمی بر خشم دیگر گرفتار شدند و برای کافران عذاب
رسواکننده ای است .و  ۹۱و چون به آنها گفته شود به آنچه الله نازل کرده است ایمان

بیاورید ،گویند :به آنچه بر ما نازل شده است ایمان می آوریم ،و به غیر آن کفر
می ورزند ،حال آنکه آن )چه الله بر پیغمبر نازل کرده است( حق ،و تصدیق کننده چیزی

است که با آنهاست .بگو :پس چرا پیش از این پیغمبران الله را می کشتید ،اگر مؤمن

هستید؟ .و ۹۲و البته موسی با معجزات روشن پیش شما آمد ،باز پس از او گوساله را
پرستیدید ،در حالی که ظالم بودید ۹۳۶ .و یاد آور شوید وقتی که از شما پیمان محکم
گرفتیم و کوه طور را بر سرتان بلند کردیم .آنچه را به شما داده ایم محکم بگیرید و
بشنوید .گفتند :شنیدیم )مگر( نافرمانی کردیم و به سبب كفر شان محبت گوساله در

دلهایشان جای گرفته بود .بگو :ایمانتان شما را به بد چیزی امر می کند اگر مؤمن
هستید.
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 94بگو :اگر دار آخرت )جنت( در نزد الله خالص برای شما باشد بدون شراکت
دیگر اهل ادیان ،پس مرگ را آرزو کنید اگر در دعوای خود صادق هستید )تا که به

جنت زود برسید( (۹۵ .و هرگز مرگ را آرزو نکنند به سبب آن گناهی که بدست
خود تقدیم کرده اند ،و الله به حال ظالمان داناست .فر 96و آنها )یهود( را حریص ترین
مردم بر زندگی دنیا خواهی یافت ،حتی حریص تر از مشرکین ،هر یک از آنان دوست
دارد که هزار سال عمر کند ،با اینکه اگر چنین عمری به وی داده شود او را از عذاب
نجات نمی دهد و الله به آنچه می کنند بیناست ۹۷ .بگو :هرکس که دشمن جبرئیل

باشد ،همانا او قرآن را به أذن الله بر قلب تو نازل کرده است ،در حالیکه تأیید کننده
کتابهایی است که در پیش آنان است و برای مؤمنان هدایت و بشارت است ۹۸۶ .کنید

هرکس که دشمن الله و فرشته ها و پیغمبران و جبرئیل و میکاییل باشد پس البته الله
دشمن کافران است (۹۹» .و البته آیت های روشن و بیانگر حق را بر تو نازل کردیم ،و
از آن آیات انکار نمی کند مگر فاسقان )نافرمانان( ۱۰۰ .که چرا هرگاه عهد محکم بستند

)باز( گروهی از آنها آن را به دور انداخته و شکستند؟ بلکه بیشتر ایشان ایمان نمی آرند.
 ۱۰۱و چون پیغمبری از جانب الله نزد آنها آمد که تصديق کننده چیزی بود که با

خود داشتند ،گروهی از اهل کتاب ،کتاب الله )قرآن( را پشت سرشان انداختند گویا )از

آن هیچ نمیدانند.
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 ۱۰۲و پیروی کردند از آنچه شیاطین در روزگاز فرمانروایی سلیمان می خواندند ،و
سلیمان کفر نورزید) ،و سحر و جادو نیاموخت( بلکه شیاطین کفر ورزیدند که به مردم
جادو می آموختند و )نیز از آنچه بر آن دو فرشته ،هاروت و ماروت در بابل نازل شده
بود پیروی می کردند .و این دو هیچ کسی را چیزی نمی آموختند مگر آنکه می گفتند :ما
وسیله آزمایش شما هستیم ،پس کافر مشو .و مردم از آنان چیزی می آموختند که با آن

بین مرد و همسرش جدایی می افگندند و آنان به کسی زیانی نمی رساندند مگر به اذن

الله و چیزی را می آموختند که به آنها زیان می رساند و به آنها سودی نمی رساند .و به
خوبی می دانستند که هرکس خریدار آن باشد در آخرت بهره ندارد ،و چه بد بود آنچه

به جان خریدند اگر میدانستند ۱۰۳۶ .و اگر آنها ایمان می آوردند و پرهیزگاری
می کردند يقينا ثوابی که نزد الله هست برایشان بهتر بود ،اگر این را می دانستند ۱۰۶ .کو
ای کسانی که ایمان آورده اید ،پیغمبر را به لفظ »اعتا« )ما را رعایت کن( خطاب نکنید

بلکه( ،بگویید )در خطاب خود( »انظرنا« )ما را نظر کن( و بشنوید )گفته او را چون
کلمه توهین آمیز در مقابل پیغمبر کفر است و برای کفار عذاب دردناک است .بر۱۰۵

کافران اهل کتاب و مشرکین دوست ندارند که خیری از جانب پروردگارتان بر شما
نازل شود ،و الله هر کسی را که بخواهد به رحمت خویش اختصاص می دهد و الله

دارای فضل بزرگ است.
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و (106هر آیه ای را که نسخ کنیم یا آن را )از حافظه تو فراموش گردانیم بهتر از آن
یا مانند آن را می آوریم ،آیا نمی دانی که الله بر هر چیز قادر است؟ ۱۰۷ .که آیا نمی دانی
)ای مخاطب( که پادشاهی آسمانها و زمین از الله است و برای شما جز او هیچ کارساز

و مددگاری نیست ۱۰۸ .که آیا از پیغمبرتان همان را می خواهید که پیش از او از موسی
خواسته شد؟ و هر کسی کفر را جانشین ایمان گرداند به راستی که از راه راست گمراه

شده است ۱۰۹ .که بسیاری از اهل کتاب به خاطر حسدی که در دل دارند دوست
دارند که شما پس از ایمان آوردنتان کافر شوید پس از اینکه حق برایشان روشن گردید،
پس گذشت و چشم پوشی کنید تا الله فرمان خود را بیاورد .البته الله بر هر چیزی
تواناست ۱۱۰» .و )در اصلاح خود کوشیده( نماز را برپا کنید و زکوت را بدهید و
آنچه شما از خوبی و خیر برای خودتان پیش می فرستید ،آن را نزد الله خواهید یافت.

چون الله به آنچه می کنید بیناست ۱۱۱ .و گفتند) :یهود و نصارا( هرگز کسی وارد
بهشت نمی شود مگر آنکه یهودی یا نصرانی باشد ،این آرزوی آنهاست ،بگو دلیل خود

را بیاورید اگر در دعوای خود صادق هستید۱۱۲ .که بلی! هر کس که مخلصانه روی به

الله کند )و منقاد اوامر او گردد( در حالیکه نیکوکار باشد ،پس پاداش او نزد پروردگارش
است ،و نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین می گردند.
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 ۱۱۳ه ویهودی ها گفتند که نصارا بر چیزی )از حق( نیستند )که قابل اعتماد باشد( و
نصارا گفتند که یهودیها بر چیزی )از حق( نیستند )که قابل اعتماد باشد( در حالیکه
هر دو کتاب الله را تلاوت می کنند و می دانند که عقید؛ هر دو خلاف كتاب الله است(

همچنین آنانکه )کتاب آسمانی را نمی دانند مانند سخن آنها را گفتند ،پس الله حكم
خواهد کرد در میان ایشان در روز قیامت در باره چیزی که در آن اختلاف می کردند.
 ۱۱۹و کیست ظالم تر از کسیکه نگذارد در مساجد الله نام او برده شود و در ویرانی

آن بکوشد؟ همان گروه را لایق نبود که داخل شوند در مسجدها مگر اینکه ترسان
باشند )از عقوبت الهی() ،پس ) برای آنها در دنیا رسوائی است و در آخرت عذاب
بزرگ در پیش دارند .و) «۱۱۰با بند کردن مساجد ،عبادت الله بند نمی شود زیرا برای

الله است جانب مشرق و جانب مغرب ،پس به هر طرف که روی کنید )برای عبادت
الله( همانجاست روی الله؛ همانا الله دارای فضل گشاده و داناست ۱۱۹ .و گفتند :الله

فرزندی برای خود برگزیده است ،او پاک و منزه است .بلکه آنچه در آسمانها و زمین
است از اوست ،و همه فرمانبردار او هستند ۱۱۷۶ .به وجود آورنده آسمانها و زمین
از عدم و بدون هیچ نمونه است و چون ایجاد چیزی را فیصله کند ،به آن می گوید:
باش  »،پس می شود ۱۱۸۶ .ه و آنان که نمی دانند ،گفتند :چرا الله با ما سخن نمی گوید یا

معجزه روشنی برای ما نمی فرستد؟ کسانی که پیش از آنها بودند مانند سخن آنها را

گفتند ،دلهایشان شبیه همدیگر است .به راستی که آیات را برای قومی روشن ساخته ایم
که یقین دارند ۱۱۹ .يقينا ما تو را به حق مژده دهنده و بیم دهنده فرستادیم ،و درباره

دوزخیان از تو پرسیده نخواهد شد.
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و  ۱۲۰که و یهود و نصارا هرگز از تو راضی نخواهند شد تا اینکه از دینشان پیروی کنی.
بگو :البته هدایت الله هدایت حقیقی است .و اگر از خواهشات و آرزوهایشان پیروی
کنی پس از اینکه علم و آگاهی به تو آمده است ،هیچ مددگار و یاوری از جانب الله
برایت نخواهد بود ۱۲۱ .کسانی که به آنها کتاب داده ایم آن را طوری که حق

خواندنش است تلاوت می کنند ،ایشان به آن ایمان می آورند و هر کس به آن کفر ورزد
پس آنان زیانکاران اند ۱۲۲ .و ای فرزندان يعقوب! یاد کنید نعمت مرا که به شما
ارزانی داشتم و اینکه شما را بر جهانیان )همعصر تان( برتری دادم (۱۲۳) .و )نیز(
بترسید از روزی که کسی به داد کسی نمی رسد و بدلی از آن پذیرفته نمی شود و

شفاعت به او سودی نمی رساند ،و نه آنها یاری خواهند شد ۱۲۶ .و چون ابراهیم را
پروردگارش با کلماتی امتحان کرد و آن را به طور کامل انجام داد .الله فرمود :تو را

پیشوای مردم قرار می دهم ،گفت :و از دودمان من )نیز پیشوایان مقرر کن( فرمود :عهد
من به ظالمان نمی رسد ۱۲۵ .و باز یاد آور شوید وقتی که خانه کعبه را محل اجتماع
مردم و جای امنی برای شان قرار دادیم و گفتیم از مقام ابراهیم جای نماز بگیرید .و به

ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم تا خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و ركوع
کنندگان و سجده کنندگان پاکیزه گردانید۱۲۹ .که و یاد آور شوید وقتی ابراهیم گفت:
ای پروردگارم! اینجا )مکه( را شهر امن بگردان و از اهلش هر آن کس که به الله و روز

آخرت ایمان آورد از میوه ها به او روزی ببخش .الله فرمود :و هر کس که کفر ورزد او را
مدت اندکی بهره مند می گردانم ،باز او را به عذاب آتش ناچار می سازم و بد جای
بازگشت است دوزخ
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) ۱۲۷و یاد آور شوید( وقتی که ابراهیم و اسماعيل اساس و پایه های خانه کعبه را
بلند می کرد و گفتند :ای پروردگار ما! )بنای کعبه را از ما قبول کن ،چون تو شنوا و
دانایی۱۲۸ .که ای پروردگار ما ،ما را فرمانبردار خود بگردان ،از فرزندان ما ملتی
فرمانبردار پدید آور و به ما طرز عبادت ما را نشان ده ،و توبه ما را قبول کن ،چون

تویی قبول کننده توبه )و( بسیار مهربان ۱۲۹ .ه ای پروردگار ما! در میان اولاد من
پیغمبری از جنس خود شان بفرست که آیات را بر آنها تلاوت کند و به آنها کتاب
آسمانی و حکمت )علم و دانش آن را بیاموزد و آنها را پاک سازد ،يقينا تویی بسیار
غالب و با حکمت۱۳۰ .که و کیست که روی گرداند از دین ابراهیم بجز آنکه خود را

خوار دانسته و نشناسد ،و البته برگزیدیم ابراهیم را در دنیا ،و يقينا او در آخرت نیز از
نیکان خواهد بود .و  ۱۳۱که )به یاد آور وقتی را که پروردگارش حکم کرد که فرمان
بردار )اوامرم( شو ،ابراهیم گفت :فرمان بردار شدم برای پروردگار جهانیان ۱۳۲۶ .که و

ابراهیم و يعقوب پسرانشان را به آن وصیت کردند که ای فرزندان! الله دین را برایتان

برگزیده است پس نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید ۱۳۳۶ .که آیا شما حاضر بودید وقتی
که مرگ يعقوب فرا رسید؟ وقتی به پسران خود گفت که بعد از من چه چیز را عبادت
می کنید؟ گفتند :معبودت را ،و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می پرستیم
که معبودی یگانه است و ما فرمانبردار او هستیم .او  ۱۳۶که آنها امتی بودند که در گذشتند

و اعمالشان به سود خودشان است و اعمال شما ،به سود خودتان است و شما مسؤول
اعمال آنها نخواهید بود.
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 ۱۳۵که و اهل کتاب( گفتند :یهودی یا نصرانی باشید تا هدایت شوید ،بگو :بلکه دین
ابراهیم )را انتخاب می کنم که از ادیان باطل رویگردان و یکتاپرست بود و از مشركان
نبود .فر ۱۳۶که شما بگوید که ما ایمان آوردیم به الله و به آنچه نازل شده به ما ،و به آنچه
نازل شده به ابراهیم و اسماعیل و اسحق و يعقوب ،و به نوادگان يعقوب ،و ایمان
آوردیم به آنچه که به موسی و عیسی داده شده ،و به آنچه پیغمبران از جانب
پروردگارشان دریافت کرده اند ،و در ایمان آوردن( میان هیچ یک از آنان فرق
نمی گذاریم و ما تنها به او تعالی منقاديم و بس  ۱۳۷۶ .پس اگر ایمان آورند )اهل
کتاب( مثل ايمان شما )اصحاب پیغمبر( پس یقینا راه یاب شده اند ،و اگر اعراض
نمودند پس جز این نیست که آنها در مخالفت و ستیز قرار دارند ،پس الله تو را )از شر

آنها کفایت می کند و الله شنوای داناست ۱۳۸۶ .که )و بگویید این است رنگ آمیزی
الهی )که برترین رنگهاست( ،و کیست از الله زیباتر باعتبار رنگ )دین فطرت( ؟ و ما
تنها او را عبادت می کنیم) ۱۳۹۶ .ای پیغمبر به اهل کتاب( بگو! آیا در باره الله با ما

مجادله می کنید؟ در حالیکه که او رب ما و رب شما هم است ،و اعمال ما به سود
ماست و اعمال شما به سود شماست ،و ما برای او تعالی اخلاص می ورزیم )او را با
اخلاص می پرستیم( .و (۱۶۰آیا )شما اهل کتاب می گویید که ابراهیم و اسماعیل و

اسحق و یعقوب و نبیرگان او )همه( یهودی یا نصرانی بودند؟ بگو :آیا شما داناتر
هستید یا الله ؟ و کیست ظالم تر از کسی

که شهادتی را که از

جانب الله نزد او است

کتمان کند؟ ،و الله غافل نیست از چیزیکه شما می کنید ۱۱ .به آنها امتی بودند که
گذشتند ،اعمال آنها به سود خود آنهاست و اعمال شما به سود خودتان است و شما
درباره اعمال آنها بازخواست نمی شوید.
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 ۱۶۲۶که زودا که مردمان بی خرد بگویند چه چیزی باز گردانید مسلمانان را از قبله که بر
آن بودند؟ )یعنی از بیت المقدس ) بگو :تنها برای الله است جانب مشرق و مغرب )و
همه جوانب( ،هر کسی را که بخواهد به راه راست هدایت می کند ۱۹۳۶ .و این چنین
شما را امت میانه رو گردانیدیم تا شما گواه باشید بر مردمان و پیغمبر )نیز( گواه باشد

بر شما ،و ما لازم نگردانیدیم قبله را که تو بر آن بودی )بیت المقدس ) مگر اینکه بدانیم
با تغییر دادنش( چه کسی از پیغمبر پیروی می کند و چه کسی به عقب بر می گردد ،و

اگر چه آن خصلت )پیروی رسول( بسیار دشوار است مگر بر کسانی که الله آنان را
هدایت نموده ،و الله ایمانتان )یعنی نماز تان( را ضایع نمی گرداند ،همانا الله نسبت به
مردم )مسلمان( مشفق و مهربان است۱۶۶ .ة البته ما می بینیم متوجه شدن ترا به طرف

آسمان ،پس حتما متوجه گردانیم ترا به سوی قبله که تو از آن راضی شوی ،پس بگردان
روی خود را )در نماز( به طرف مسجد الحرام) ،کعبه( و شما )مسلمانان هم هر جا که

باشید پس بگردانید )در نماز( روی های خود را به طرف آن )کعبه( و البته آنان را که
کتاب داده شده می دانند که آن )تحویل قبله( حق است از طرف رب شان ،و الله از آنچه
می کنند غافل نیست ۱۶۵ .واگر به اهل کتاب تمامی آیات و معجزات )مطلوبه آنها

را بیاوری باز هم از قبله تو پیروی نمی کنند ،و نه تو از قبله آنها پیروی می کنی ،و نه
آنها متابعت می کنند قبله یکدیگر را ،و اگر تو )بالفرض ) از خواهشات آنها پس از

آگاهی و علمی که به تو رسید ،پیروی کنی ،البته در آن صورت از جمله ظالمان خواهی
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 4126آنانی که کتاب را به ایشان داده ایم ،او )محمد( را می شناسند چنانکه فرزندانشان
را می شناسند ،و همانا گروهی از آنان حق را پنهان می کنند در حالی که می دانند.

۱۶۷

حق )در تحویل قبله تنها از سوی پروردگارت می باشد ،پس از شک کنندگان

مباش ۱۶۸ .و برای هر یک جهت و قبله است که به سوی آن روی می آورد ،پس
در کارهای خیر شتاب کنید ،و هر جایی که باشید الله همه شما را یکجا جمع می نماید،

همانا الله به هر چیز قادر است ۱۹۹۵ .از هر جا )و از هر شهر و نقطه( که بیرون
شوی ،پس )به هنگام نماز ،روی خود را به طرف مسجد الحرام بگردان ،و البته )قبله

بودن آن( حق است از جانب پرورد گار تو ،و الله از آنچه که شما می کنید غافل نیست.
 ۱۵۰و از هر جای که تو بیرون شوی )در سفر( پس بگردان روی خود را به سوی

مسجد الحرام ،و در هر جای که شما باشید )ای مردم( پس بگردانید روی های خود را
به سوی آن )یعنی کعبه( تا نباشد برای مردم اعتراضی بر شما ،مگر آنانکه ظلم کرده اند
از آنها )اهل کتاب( پس از آنها نترسید و از من بترسید )تحویل قبله یکی برای خوشی

پیغمبر بود و دیگر برای اینکه تا تمام کنم نعمت خود را بر شما ،و تا راهیاب شوید.
 ۱۵۱ه همانطور که فرستادیم در میان شما )برای هدایت تان( پیغمبری از جنس

خود

شما که تلاوت می کند بر شما آیات ما را و پاک می سازد شما را از عقائد و اخلاق
فاسد( و به شما کتاب و حکمت را می آموزد و آنچه را که نمی دانستید به شما تعليم
می دهد ۱۵۲۶ .پس شما مرا یاد کنید )به عبادت( ،تا من شما را یاد کنم )به اجر و
ثواب( ،و شکر مرا را بجا آورید و )نعمت های مرا کفران مکنید ۱۰۳۶ .ای کسانی که
ایمان آورده اید) ،در مشکلات و مصائب خود( به وسیله صبر و نماز مدد جویید؛ که

رحمت و نصرت الله با صابران است
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 154و کسانی را که در راه الله کشته می شوند مرده نخوانید .بلکه آنان )در نزد الله(
زنده اند ،ولی شما )آن زندگی برزخی را نمی دانید ۱۵۰ ،ه )وقت صبر شما
مصیبت های آینده است .البته شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و نقصان مالی و

جانی و نقصان میوه ها می آزماییم ،و مژده بده صبر کنندگان را در برابر این مصائب(.
 ۱۵۹آنانی را که چون برسد به آنها مصیبتی گویند :يقينا ما از الله ایم و به حکم او
آمده ایم و ما به سوی او باز می گردیم ۱۵۷ .این گروه درود و رحمت الله شامل
حالشان است و ایشان اند هدایت شدگان ۱۰۸» .يقينا صفا و مروه )که جای صبر
هاجر است( یکی از نشانه های دین الله اند ،پس هرکس که اراده کند( حج بیت الله یا

یه عمره را ،پس نیست گناهی بر او که طواف )سعی( کند در میان این هر دو ،و هرکسی

داوطلبانه( کاری نیک انجام دهد ،پس یقینا الله قدركننده )نیکی او و داناست(۱۰۹ .
البته کسانی که دلایل روشن ،و هدایتی را که ما فرستاده ایم پنهان می کنند ،بعد از آن که

آن را در کتاب برای مردم بیان نموده ایم ،آن گروه مورد لعنت الله و لعنت کنندگان قرار
می گیرند 4160 .مگر آنانکه توبه کرده اند ،و )عمل خود را اصلاح کرده اند ،و دلائل

و هدایت ما را بیان داشته اند ،پس توبه آنها را قبول می کنم ،و من ام قبول کنندۂ توبه،
)و( بی نهایت مهربان ۱۹۱ .که البته آنانکه کفر ورزیدند و در حال کفر مردند ،لعنت الله
و فرشتگان و تمام مردم برایشان باد ۱۹۲۶ .که در آن لعنت همیشه باقی می مانند ،نه
عذاب آنها تخفیف می گردد و نه به آنان مهلتی داده می شود )که از عذاب بیرون شوند(.
 ۱۹۳۶و معبود شما معبودی یگانه است ،معبود به حقی جز او وجود ندارد ،بخشنده
مهربان است.
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 ۱۹۶که البته )دليل وحدانیت الله این است که در ایجاد کردن آسمانها و زمین ،و در
اختلاف شب و روز ،و در کشتی های که به نفع مردم در بحر می روند ،و در آنچه که
نازل کرده است از آسمان از آب ،تا زمین را بعد از خشکیدنش با آن زنده کند و انواع

جانوران را در آن منتشر سازد ،و در در حرکت در آوردن بادها ،و در ابری که مسخر
کرده شده در بین آسمان و زمین ،نشانه ها )و دلائل واضح( است )بر قدرت و وحدانیت

او تعالی برای مردمی که بفهمند )و از عقل کار گیرند( ۱۹۰ .و از مردم کسانی
هستند که غیر از الله شریکهایی می گیرند و آنها را دوست می دارند مانند
دوست داشتن الله ،و )اما( آنانکه ایمان آورده اند محبت شان به الله شدیدتر است )از
محبت مشرکین با شریکهای مقرر کرده خود( ،و اگر ظالمان عذاب را ببینند

در می یابند که همه قوت به دست الله است ،و این را هم در می یابند که الله سخت

عذاب دهنده است (۱۹۹ .که وقتی عذاب را مشاهده کنند ،پیشوایان )کفر( از پیروان خود
بیزاری جویند و پیوند میانشان گسسته شود (۱۹۷۶) .و پیروان گویند :اگر بار دیگر به

دنیا برگردانده شویم ،تا از آقایان و رؤسای خود بیزاری جوییم ،طوریکه اکنون از ما
بیزار شده اند ،این چنین الله نشان می دهد به آنها اعمال شان را که موجب حسرت

ایشان باشد و آنها )پیروان و پیشوایان( از دوزخ بیرون نخواهند شد ۱۹۸۶ .که ای مردم،
از آنچه که در زمین حلال و پاکیزه است بخورید ،و از گام های شیطان پیروی مکنید؛

همانا او برای شما دشمن آشکار است ۱۹۹۶ .که جز این نیست که شیطان شما را به
کارهای بد و به بی حیایی فرمان می دهد ،و )فرمان می دهد به اینکه آنچه را که

عاقبت بد آن را نمی دانید به الله نسبت دهید.
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 ۱۷۰و هنگامی )به مشرکین( گفته شود که پیروی کنید آن )دینی را( که الله نازل

کرده است ،در جواب گویند :بلکه پیروی می کنیم از آنچه که پدران خود را بر آن
یافته ایم) ،آیا پیروی می کنند پدران خود را( اگر چه پدرانشان چیزی را نمی فهمیدند و
راه یاب نبودند؟ .و ۱۷۱ة مثال کفار مانند حیوانی است که وقتی صدایش کنند نشنود
مگر فریاد و آواز را )گویا کافران( کران و گنگان و کوران اند ،پس )حق و گمراهی را(
نمی دانند ۱۷۲ .و ای کسانی که ایمان آورده اید ،بخورید از چیزهای پاکیزه که به شما
روزی داده ایم ،و شكر الله را بجا آورید ،اگر تنها او را عبادت می کنید ۱۷۳۶ .جز این

نیست که الله حرام کرده است بر شما )حیوان و پرنده خود مرده و خون و خوک را و
آنچه را که نام غیرالله بر او برده شده ،پس هر که مجبور شود )به خوردن این چیزها(
بدون آنکه به خوردن آن علاقه مند و تجاوزکار باشد ،پس بر وی گناهی نیست ،بدون
شک الله آمرزنده مهربان است ۱۷۶ .که همانا کسانی که آنچه را الله از کتاب )آسمانی(

نازل کرده ،پنهان می کنند و آن را به بهای حقیر )دنیا( می فروشند ،در شکمهایشان جز
آتش چیزی را فرو نمی برند و الله در روز قیامت با آنها سخن نمی گوید و آنها را پاکیزه
نمی گرداند و برای آنها عذاب دردناک است ۱۷۵ .آنها همان کسانی هستند که
گمراهی را به عوض هدایت و عذاب را به عوض آمرزش خریدند ،پس چقدر در برابر
آتش صبر و تحمل دارند! .فر ۱۷۹این عقوبت به سبب آن است که الله كتاب را به حق

نازل کرده است و کسانی که در کتاب اختلاف کردند در ستیزه عمیق قرار دارند.

بمب متهم به جبهه با بمب ببببببببببببب
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 ۱۷۷نیکی )تنها( این نیست که روی خود را به طرف مشرق و یا به طرف مغرب
بگردانید ،لیکن نیکوکار کسی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب های الله
و پیغمبران ایمان آورد ،و مال )خود( را )در راه الله( با وجود دوست داشتن آن به

خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران و گداها ،و در آزاد نمودن برده ها )یا قرض
داران( دهد ،و نماز را برپا کند و زکوت را بدهد ،و وفا کنندگان به عهد خود چون عهد

کنند ،و صبر کنندگان در وقت تنگدستی و سختی و در وقت جهاد ،این گروه کسانی اند
که در دعوای ایمان خود( راست گفتند و همین گروه پرهیزگارانند (۱۷۸) .ای
کسانی که ایمان آورده اید! در مورد کشته شدگان ،قصاص بر شما مقرر شده است ،آزاد

در مقابل آزاد ،و برده در مقابل برده ،و زن در مقابل زن ،پس هرکسی که از جانب
برادرش برای او چیزی بخشوده شد ،به خوبی پیروی کند و به نیکی دیه را به او
بپردازد .این تخفیف و رحمتی از جانب پروردگارتان برای شماست ،پس هرکس بعد از
این )پس از گرفتن خونبها( تجاوز کرد ،پس برای او عذاب دردناک است ۱۷۹ .و و

برای شما در اجرای قصاص زندگانی است ای خردمندان ،تا پرهیزگار شوید و از قتل
یکدیگر اجتناب ورزید( ۱۸۰ .که بر شما فرض شده است که هرگاه مرگ یکی از شما
فرا رسید اگر مالی باقی بگذارد ،برای پدر و مادر و خویشاوندان به طور شایسته وصیت
کند ،و این حقی بر پرهیزگاران است .ف ۱۸۱پس هرکس آن )وصیت( را پس از
شنیدنش تغییر داد ،پس گناهش تنها بر کسانی است که آن را تغییر می هند .يقينا الله

شنوای داناست.
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 ۱۸۲۶پس کسیکه بخاطر ترس از خطا یا ظلم وصیت کننده )وصیت را تبدیل و
اصلاح کند( تا صلح را در میان آنها برقرار کند پس بر وی گناهی نیست ،بی گمان الله

آمرزنده مهربان است ۱۸۳۶ .که ای کسانی که ایمان آورده اید ،روزه بر شما فرض شده
است طوریکه فرض شده بود بر آنانکه پیش از شما بودند ،تا پرهیزگار شوید ۱۸۶ .که
روزه در روزهای معدود )بر شما فرض است( ،پس هر کسی از شما مریض یا در

سفر باشد پس بر او شمردن روزهای دیگر )قضای روزه( لازم است ،و بر آنانکه طاقت
روزه گرفتن را ندارند ،فديه لازم است به اندازه خوراک یک مسکین ،پس هر کس به
خوشی خود کار نیک بکند پس آن برای او بهتر است ،و روزه داشتن برای شما بهتر

است اگر بدانید )ثواب آن را( ۱۸۵ .ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده
است ،کتابی که هدایتگر مردم است و متضمن نشانه های آشکار هدایت و فرقان است.
پس هر کس از شما در ماه رمضان حاضر و مقيم باشد ،آن را روزه بگیرد ،و هر کس که
بیمار یا مسافر باشد ،پس تعدادی از روزهای دیگر را روزه بگیرد ،الله برای شما آسانی

می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد ،تا شمار روزها را کامل کنید و الله را به
سبب آنکه شما را هدایت کرده است به بزرگی یاد کنید ،و باشد که شکر گزار باشید.
 ۱۸۹۶و چون بندگانم درباره من از تو سوال کنند ،پس )به ایشان بگو من به آنها

نزدیک ام و دعای دعاکننده را هرگاه مرا بخواند قبول می کنم ،پس باید آنها )نیز( فرمان
مرا قبول کننده ،و باید به )وحدانیت( من یقین داشته باشند تا راه یابند )و کامیاب

شوند(.
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 ۱۸۷۶که همبستری با زنانتان در شب روزه برای شما حلال شد ،شما لباس آنها هستید
و آنها لباس شما هستند ،الله می دانست که شما در حق خود خیانت می کردید ،پس توبه
شما را پذیرفت و از شما در گذشت .پس اکنون با آنها همبستری کنید و آنچه را که الله
برایتان مقرر نموده طلب نمایید ،و بخورید و بیاشامید تا رشته سفید از رشته سیاه
برایتان روشن شود ،باز روزه را تا شب کامل کنید ،و در حالیکه در مساجد به اعتکاف

نشسته اید با زنان مقاربت نکنید .این حدود الله است ،پس به آن نزدیک نشوید .این
چنین الله آیات خود را برای مردم بیان می کند تا پرهیزگار شوند ۱۸۸۶ .و مال های

یکدیگرتان را در میانتان به ناحق نخورید و آن را به حکام تقدیم نکنید تا بخشی از

اموال مردم را به گناه بخورید ،در حالیکه شما )هم( می دانید ۱۸۹۶ .به درباره اوضاع

مختلف ) هلال های ماه از تو می پرسند ،بگو» :اوضاع هلال ها( برای شناختن اوقات
مردم است ،و )خصوصا برای معرفت وقت( حج است ،و نیکی این نیست که مانند
عهد جاهلیت در حالت احرام( از پشت خانه ها وارد منازل شوید و لیکن نیکی ،نیکی
کسی است که تقوی پیشه کند ،و از دروازه خانه ها وارد آن شوید ،و از الله بترسید )و

کارها را بر عکس فرموده الله انجام ندهید تا کامیاب شوید ۱۹۰ .ه و در راه الله با

کسانی که با شما می جنگند ،بجنگید و تجاوز نکنید ،چرا که الله تجاوز کنندگان را
دوست نمی دارد| .
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 ۱۹۱و آنان )مشرکان را در هر جایی که بیابید بکشید ،و آنها را از همان جای که
شما را بیرون کرده بودند بیرون کنید ،و فتنه )کفر و شرک( از قتل بدتر است ،و با
مشرکان در نزد مسجد الحرام نجنگید تا آنکه ایشان با شما بجنگند ،پس اگر با شما )در

آنجا( جنگ کردند پس آنها را بکشید ،اینچنن است سزای کافران ۱۹۲۶ .پس اگر )از
شرک و جنگ( دست برداشتند )الله توبه آنها را قبول می کند( چون الله بسیار آمرزنده

)و( مهربان است ۱۹۳۶ .که و با آنها بجنگید تا فتنه )کفر و شرک باقی نماند و دین همه
برای الله باشد و مردم تنها الله را عبادت کنند( ،پس اگر از کفر و شرک خود دست
برداشتند )با آنها کاری نداشته باشید چرا که روا نیست تجاوز مگر بر ظالمان )و

ایشان از ظلم خود دست برداشتند( ۱۹۶ .و )جنگ در ماه حرام در مقابل )جنگ در(

ماه حرام )جائز( است ،چونکه از بی حرمتی مقدسات قصاص

گرفته می شود ،پس

هرکس بر شما تجاوز کرد به مانند آنچه که به شما تجاوز کرده است به او تجاوز کنید

و از الله بترسید ،و بدانید که )مدد( الله با پرهیزگاران است ۱۹۵ .و در راه الله انفاق
کنید و خود را با دستهایتان به وسیله بخل( در هلاکت میندازید ،و نیکی کنید ،زیرا الله
نیکی کنندگان را دوست می دارد ۱۹۹۶ .و حج و عمره را برای الله به اتمام برسانید ،و

اگر بازداشته شدید ،هر آنچه از قربانی میسر است ،ذبح کنید و سرهایتان را نتراشید تا
وقتی که قربانی به جایگاه خود برسد ،و هر کس از شما بیمار باشد یا آزاری در سر

داشته باشد ،و سر خود را بتراشد بر اوست که فدیه ای بدهد ،از قبیل روزه یا صدقه یا

قربانی ،و چون امنیت و آسایش یافتید ،پس هرکس پس از عمره قصد حج کند بر
اوست که هر آنچه میسر است قربانی کند و کسی که قربانی نیافت سه روز در حج
روزه بگیرد ،و هفت روز وقتی که برگشتید روزه بگیرید ،این ده روز کاملی است .این

حج تمتع( برای کسی است که خانواده او اهل مسجدالحرام نباشد) .یعنی ساکن مکه
نباشد( .و از الله بترسید و بدانید که الله عقوبت سخت دارد.
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۱۹۷

برای ادای حج ماههای معلوم و معین است ،پس هرکه در آن ماهها ادای حج

را بر خود فرض

گرداند پس

بداند که برای او جماع و گناه و جنگ و جدال در ایام

حج جائز نیست )زیرا این ها منافی حج اند و هر چه می کنید از کارهای نیک الله أن را
می داند ،و )در سفر حج با خود( توشه گیرید ،و بهترین توشه پرهیزگاری است و از
)عذاب( من بترسید ای صاحبان خرد ۱۹۸۶ .که بر شما گناهی نیست که در ایام حج( از

پروردگار خود فضل و رزق طلب کنید )تجارت کنید( ،پس چون از عرفات بازگشتید
الله را نزد مشعر الحرام )مزدلفه( یاد کنید ،او را یاد کنید چنانکه شما را هدایت کرده

است ،هرچند که پیش از آن از جمله گمراهان بودید ۱۹۹ .باز از همان جا که مردم

روانه می شوند ،شما نیز روانه شوید و از الله آمرزش بخواهید چرا که الله بسیار آمرزنده
)و( مهربان است .و  ۲۰۰پس چون مناسک حج تان را ادا کردید پس الله را یاد کنید

همانطور که پدران تان را یاد می کنید ،بلکه بیشتر از آن ،پس از مردمان کسی هست که
می گوید :ای پروردگار ما! به ما در این دنیا نعمت و نیکی بده و در آخرت برای او هیچ
سهمی نیست ۲۰۱) .و از مردمان )حاجیان( کسی هست که می گوید :ای پروردگار

ما در این دنیا به ما خیر و خوبی بده و در آخرت نیز خیر و خوبی بده ،و ما را از
عذاب دوزخ نگهدار.

۲۰۲

این گروه از آنچه که کرده اند حصه و بهره می برند ،و الله

زود حساب گیرنده )اعمال بندگان خود است.
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۲۰۳۶ه و الله را در روزهای معین )شمرده شده در منی( یاد کنید ،پس هرکسی عجله
کند )و اعمال را( در دو روز انجام دهد بر او گناهی نیست ،و کسیکه تاخیر کند )تا روز

سوم( پس گناهی بر او نیست بلکه او را ثواب زیاد است ،این )به جا آوردن ذكر الله(

برای کسی است که تقوا اختیار کند ،و از الله بترسید و بدانید که به دربار او جمع
خواهید شد ۲۰۶ .و از مردمان کسی هست که سخنان او راجع به زندگانی دنیا تو را
در تعجب می اندازد ،و الله را بر آنچه که در دل دارد گواه می گیرد )قسم می خورد(،

در حالیکه او سرسخت ترین دشمنان )و خصومت گران( است ۲۰۵ .و چون )از

مجلس پیغمبر( باز گردد می کوشد تا در زمین فساد برپا کند ،و زراعت و نسل های مردم
را بر باد سازد ،و الله فساد و فسادکاران را دوست ندارد.

 ۲۰۹و چون به او گفته

شود )بطور نصیحت( که از الله بترس  ،غرور و تکبر می ورزد و به گناه )دیگر( وادارش
می کند پس دوزخ برای او کافی است ،و البته دوزخ بدجایی است۲۰۷ .ه و از مردمان
کسی هست که جان خود را برای حصول رضای الله می فروشد ،والله به )همچنین(

بندگان خود بسیار مشفق است ۲۰۸ .که ای کسانی که ایمان آورده اید ،بطور کامل در
اسلام داخل شوید )در تطبيق همه احکام آن ادامه بدهید( ،و از گام های شیطان پیروی
نکنید ،بی گمان او برای شما دشمن آشکار است ۲۰۰۶ .که پس اگر بعد از اینکه دلائل
واضح و بیانگر حق( به شما آمد ،بلغزید ،پس بدانید که الله غالب است )بر همه
مخلوقات و حکیم است )در تأخیر عذاب مجرمان( ۲۱۰۰ .آیا )کفار( انتظار دارند که

الله با فرشتگان ،در سایه بانهایی از ابر سفید به نزدشان بیاید و معامله مردم فیصله شود
)و قضاوت صورت گیرد( ؟ و تمام امور معاملات و قضایای بشری

باز گردانیده می شود.
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 ۲۱۱از بنی اسرائیل بپرس که چه بسیار نشانه های روشن به آنها دادیم .و هر کس که
نعمت الله را  -پس از آنکه پیش او آمد ) -به كفران( بدل کند ،پس البته الله سخت

عقوبت دارد ۲۱۲۶ .که زندگانی دنیا برای کافران آراسته شده است ،و مؤمنان را مسخره
می کنند .و پرهیزگاران در روز قیامت از آنها برترند ،و الله کسی را که بخواهد بدون
حساب روزی می دهد (۲۱۳) .مردم )در آغاز( امت واحد بودند ،پس الله پیغمبران مژده
دهنده و بیم دهنده را فرستاد ،و با آنها کتاب را )به حق( نازل کرد تا در میان مردم در
آنچه اختلاف کردند به حق حکم کنند ،و در آن اختلاف نورزیدند جز کسانی که
)کتاب( به آنها داده شد) .و این اختلاف شان( بعد از آمدن دلائل ظاهر بود و آنها از
روی ستم و حسد در میان خود اختلاف ورزیدند ،پس الله به فرمان خود مؤمنان را در

آنچه مردم اختلاف کردند به حق هدایت کرد ،و الله هرکس را که بخواهد ،به راه راست
هدایت می کند .و  ۲۱۶که آیا گمان می کنید که به آسانی

وارد جنت میشوید؟! در

حالیکه هنوز آنچه که بر سر گذشتگان آمده بود بر سر شما نیامده است .آنها دچار
سختی ها و مشقتها شدند ،و چنان متزلزل و مضطرب شدند ،حتی که پیغمبر شان و
آنانکه با او ایمان آورده بودند می گفتند :پس مدد الله کی خواهد آمد؟ )گفته شد( آگاه

باشید که مدد الله نزدیک است) ۲۱۵ .مسلمانان از تو می پرسند چه چیزی انفاق

کنند )و به چه کسی بدهند ؟ بگو :هر مالی را که انفاق می کنید )از مال حلال( ،پس
برای والدین و خویشاوندان و یتیمان و فقیران ،و در راه ماندگان انفاق کنید ،و هر نیکی

انجام دهید پس یقینا الله به آن داناست.
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 ۲۱۹جنگ )جهاد( بر شما فرض شد و آن برای شما ناخوشایند و مشکل است و
لیکن بسا اوقات( چیزی را نمی پسندید در حالیکه به خیر شما می باشد و بسا چیزی
را دوست دارید ولی به ضرر شما است ،و الله میداند )نفع و زیان شما را( و شما
نمی دانید * ۲۱۷ .تو را در باره جنگ در ماه حرام می پرسند ،بگو جنگ در آن )گناه(
بزرگ است و )لیکن( منع کردن از راه الله ،و منع کردن از مسجد الحرام ،و بیرون کردن
اهل مسجد الحرام از آن ،نزد الله )گناه( بزرگتر است ،و فتنه )شرک و شکنجه کردن

مسلمانان در ماه حرام( بزرگتر و بدتر است ،و پیوسته کار با شما می جنگند تا اگر
بتوانند شما را از دین تان بازگردانند ،و هر که از شما از دین خود بازگردد و در حالت
کفر بمیرد پس اعمال او در دنیا و در آخرت ضائع و تباه می شود ،و آن گروه اصحاب
دوزخ اند و در آن جا همیشه خواهند بود۲۱۸۶ .ه البته آنانکه ایمان آوردند و آنانکه
بعد از ایمان( هجرت کردند و در راه الله جهاد کردند ،آن گروه امید رحمت الله را
دارند ،و الله بسیار آمرزنده )و( مهربان است )و از رحمت و مغفرت خود آنها را

محروم نمی سازد( ۲۱۹» .از تو درباره شراب و قمار می پرسند ،بگو :در هر دو گناه
بزرگ است ،و برای مردم منافعی )دنیوی( هم دارند ،و گناهشان از نفعشان بیشتر است.

و از تو می پرسند کدام مال خود را انفاق کنند؟ بگو :اضافه از ضرورت تان را انفاق کنید،
این چنین الله آیات را برای شما بیان می کند تا تفکر کنید.
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و  ۲۲۰به این چنین الله نشانه ها را برای شما بیان می کند تا ) در دنیا و آخرت )تفکر
کنید( و از تو درباره اموال يتيمها می پرسند ،بگو اصلاح نمودن )اموال آنها بهتر است
برای شما و برای آنها( ،و اگر خلط سازید مال آنها را با مال خود حرجی نیست؛

چون آنها برادران شما اند؛ و الله مفسد را از مصلح میداند ،و اگر الله می خواست شما
را در مشقت می انداخت ،و یقینا الله غالب )و( باحکمت است ۲۲۰ .و نکاح نکنید با
زنان مشرک تا آنکه ایمان آورند ،و البته کنیز مؤمن بهتر است از زن آزادی که مشرک
باشد ،اگرچه )حسن و جمال( زن مشرک شما را در تعجب اندازد ،و زنان مسلمان را
به نکاح مردان مشرک ندهید ،تا آنکه ایمان آورند ،البته غلام مؤمن بهتر است از مرد
آزاد مشرک اگرچه )مال و جمالش

شما را در تعجب اندازد؛ آنها )زنان و مردان

مشرک مردم را به طرف دوزخ دعوت می دهند ،و الله به فرمان خود بندگان را به سوی
بهشت و آمرزش دعوت می دهد ،و آیات و احکام( خود را برای مردم بیان می کند تا
یادآور شوند ۲۲۲۶ .و از تو درباره حیض می پرسند ،بگو :آن رنج و زیان است ،و در

حالت حیض از مقاربت با زنان دوری جویید ،و با آنها هم بستری مکنید تا آنکه پاک
شوند ،پس وقتی پاک شدند با آنان مقاربت کنید ،از آنجا که الله شما را دستور داده است،
چون الله توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد ۲۲۰ .زنان شما کشت زار شما اند،

پس هر گونه که بخواهید به کشتزار خود در آیید ،و برای خود )توشه( پیش بفرستید ،و
از الله بترسید ،و بدانید که شما با او روبرو خواهید شد ،و مژده بده )ای پیغمبر ،به
نجات آن روز( مؤمنان را ۲۲۶ .و نام الله را در معرض قسم های خود قرار ندهید به
غرض اینکه از نیکی و تقوا و اصلاح در بین مردم اجتناب کنید )چون الله به این سه

کار امر کرده است پس نام او را برای منع از این کارها چگونه استعمال می کنید( و الله
شنوا و دانا است.
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 % ۲۲۵الله شما را به قسمهای غير قصدی بیهوده تان مؤاخذه نمی کند ،بلکه شما را
به آنچه دلهایتان قصد کرده است بازخواست می کند ،و الله بسیار آمرزنده )و( بردبار

است ۲۲۹ .که برای کسانی که قسم می خورند با زنان خود آمیزش جنسی نکنند )ایلاء(
چهار ماه انتظار و )مهلت( است ،پس اگر )از قسم یاد شده( رجوع کنند )مورد عفو

قرار می گیرند زیرا به يقين الللهه آمرزنده )و( مهربان است۲۲۱۶ .ه و اگر اراده طلاق
کنند )یعنی رجوع نکردند( پس یقینا الله شنوای دانا است )بر اینکه به زبان چه گفتند و
در دل چه داشتند( ۲۲۸۶ .و زنان طلاق داده شده باید به مدت سه حیض

)سه بار

عادت ماهانه( انتظار بکشند ،اگر به الله و روز آخرت ایمان دارند به آنان جایز نیست که

آنچه الله در رحم های شان آفریده است بپوشانند )یعنی در صورت حمل به دروغ
نگویند که عدت من گذشته است( ؛ و شوهرانشان در باز گردانیدن آنها به نکاح خود

در وقت عدت( سزاوارترند ،اگر قصد اصلاح دارند ،و زنان بر مردان حقی دارند مثل
آن حقی که مردان بر زنان دارند که باید بطريقة شایسته ادا نمایند )و لیکن مردان بر

زنان درجه برتری دارند ،والله غالب باحکمت است .ف ۲۲۹طلاق )که بعد از آن امکان
رجوع است( دوبار است ،پس از آن نگاه داشتن )زن( یا به خوبی است ،یا به نیکی رها
کردن است ،و برای شما حلال نیست که چیزی از آن مالی )مهری( که به زنان داده
بودید بگیرید ،مگر اینکه زن و شوهر( بترسند از اینکه احكام الله را برپا نمی توانند
در صورت باقی داشتن نكاح( ،پس اگر ترسیدید از اینکه زن و شوهر( احکام الله را
برپا نمی دارند پس گناهی بر آنها نیست که زن فديه دهد )به شوهر خود برای خلاصی
از نکاح او( ،این حدود الله است ،پس از آن تجاوز نکنید ،و هر کس که )با مخالفت

فرمان الهی( از حدود الله تجاوز کند ،پس همان گروه ظالمان اند۲۳۰ .

و اگر

بار سوم( آن را طلاق داد ،پس برای او حلال نیست مگر اینکه با شوهری دیگر ازدواج

کند ،پس اگر شوهر دوم( او را طلاق داد ،گناهی بر آنها نیست که دوباره به یکدیگر
باز گردند ،البته در صورتی که مطمئن باشند که حدود الهی را رعایت خواهند کرد .این

حدود الله است آن را برای قومی که می دانند بیان می کند.
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 ۲۳۱که و چون زنان را طلاق دادید و به پایان عده خود نزدیک شدند ،پس یا آنها را به
خوبی )طريقه شرعی( نگاه دارید ،و یا به خوبي )طريقة شرعی( رها کنید و هرگز آنان
را برای ضرر رسانیدن به آنها نزد خود نگاه نکنید تا در حق آنها( ظلم و از حد گذری
کنید ،و هرکه چنین کند پس يقينا به خویشتن ظلم کرده است ،و آیات )احکام( الله را

مورد استهزاء و تمسخر قرار ندهید ،و یاد کنید نعمتی را که الله بر شما انعام کرده است،

و )یاد کنید( آنچه را که الله از کتاب و حکمت )سنت پیغمبر( بر شما نازل کرده است.

الله شما را به وسیله آن )کتاب( پند می دهد و از الله بترسید و بدانید که الله به هر چیز
داناست ۲۳۲ .و چون زنان را طلاق دادید و به پایان عده خود رسیدند ،آنها را از
اینکه با شوهران )قبلی( خود ازدواج کنند  -چنانچه در میانشان به طرز پسندیده توافق
برقرار گردید  -منع نکنید ،این همان چیزی است که هرکس از شما که به الله و روز

آخرت ایمان داشته باشد ،به آن پند داده می شود .آن برایتان پاکتر و بهتر است ،و الله
می داند و شما نمی دانید .با  ۲۳۳اک و مادران اولاد خود را تا دو سال کامل شیر دهند ،این

حکم برای کسی است که بخواهد مدت شیر خوارگی را تمام کند ،و بر کسی که اولاد
داده شده )پدر( انفاق زنان شیرده ،و لباس آنها به طريقة مشروع و پسندیده لازم است،

هیچ کس مکلف ساخته نمی شود مگر به قدر توان او ،و هیچ مادری نباید به سبب
فرزندش ضرر بیند ،و نه هیچ پدری به سبب فرزندش ضررمند شود ،و بر وارث فرزند
چنین چیزی )نفقه( لازم است ،پس اگر پدر و مادر به رضا و مشوره یکدیگر جدایی

طفل را از شیر بخواهند پس گناهی بر آنها نیست ،و اگر بخواهید که برای اولاد خود

دایه ای بگیرید ،پس گناهی بر شما نیست؛ به شرط اینکه آنچه را که مقرر کرده اید ،بطور
شایسته پرداخت کنید ،و از الله بترسید و بدانید که الله به آنچه که می کنید بیناست.
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 ۲۳۶و کسانی از شما که وفات می کنند و زنانی را بجا می گذارند )باید آن زنان( تا
مدت چهار ماه و ده روز انتظار بکشند ،پس چون مهلت )عدت( خود را به پایان
رساندند پس بر شما گناهی نیست در آنچه که آنان به طور شایسته درباره خود انجام

دهند ،و الله به آنچه که شما می کنید آگاه است ) ۲۳۵ .و بر شما گناهی نیست که
به طور تعریض

یا کنایه از زنان خواستگاری کنید ،و یا در دلهایتان پنهان نمایید ،الله

میداند که شما آنها را یاد می کنید ،مگر به آنها وعده پنهانی )نکاح( ندهید به جز آنکه
سخنی نیک گویید و قصد عقد نکاح نکنید تا آنکه میعاد عدت به پایان برسد و بدانید
که الله آنچه را که در دل های شما است می داند ،پس از او بترسید ،و بدانید که الله
آمرزنده )و( بردبار است ۲۳۹ .برشما گناهی نیست اگر زنان را قبل از اینکه با آنها

همبستری نکرده باشید یا برای آنها مهری تعیین نکرده باشید ،طلاق دهید ،آنان )زنان
مطلقه( را به طور پسندیده ،به نوعی بهره مند سازید ،ثروتمند به اندازه خودش و

تنگدست به اندازه خودش )ایشان را بهره مند سازند و این کاری است( شایسته بر ذمه
نیکوکاران ۲۳۷۶ .و اگر زنان را پیش از اینکه با آنها همبستری کرده باشید طلاق دادید
در حالیکه مهری برای آنها مقرر کرده اید .پس )بر ذمه شما پرداخت( نیم آنچه مقرر

کرده اید لازم است ،مگر اینکه آن را به شما( ببخشند یا کسی که عقد نکاح در دست
اوست )آن را( ببخشد ،و اگر ببخشید )عفو کنید( به تقوا نزدیک تر است ،و احسان را در

میان خود فراموش نکنید ،بی گمان الله به آنچه می کنید بیناست.
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 ۲۳۸که بر ادای نمازها محافظت و پایبندی( کنید )و خصوصا( نماز میانه )نماز عصر(،
و منقاد )فروتنانه برای الله بایستید ۲۳۹ .که پس اگر در میدان جهاد از ایستادن نماز(

ترسیدید )باز هم نماز را ترک نکنید بلکه( پیاده یا سواره نماز را ادا کنید ،پس وقتی
ایمن شديد ،الله را یاد کنید )همانطور که به شما چیزهایی آموخت که خود نمی دانستید
 ۲۶۰که و کسانی از شما که وفات می کنند و بعد از وفات خود( زنانی را بر جای
می گذارند )باید( برای همسران خود وصیت کنند که )وارثان شوهر( آنها را تا یکسال

در خانه شوهر شان( بگذارند تا نفع ببرند و آنها را از خانه بیرون نکنند ،و اگر
خودشان بیرون رفتند ،پس در آنچه آنها به طور شایسته درباره خود انجام می دهند
گناهی بر شما نیست ،و الله غالب با حکمت است ۲۶۱ .و برای زنان طلاق داده شده

هدیه شایسته است )یعنی نفقه و سکنی این حقی است بر مردان پرهیزگار ۲۲ .به
این چنین الله آياتش را برای شما بیان می کند تا بفهمید.

4

آیا نشنیدی داستان

آنان را که از ترس مرگ از خانه های خود برآمدند در حالیکه هزارها نفر بودند؟ پس
الله به آنها گفت :بمیرید )و مردند( ،باز آنها را زنده کرد ،واقعا که الله بر مردم احسان و
کرم دارد ،و لیکن اکثر مردم شكر )احسان الله را به جا نمی آورند ۲۵ .و در راه الله
بجنگید )جهاد کنید و از مرگ نترسید و بدانید که الله شنوا و داناست ۲۶۵ .که کیست
آنکه به الله قرض نیکو بدهد )در راه او انفاق کند( و )الله( آنرا برای او چندین برابر

کند؟ و الله )در رزق بندگان( تنگی و گشایش می آورد و به بارگاه او باز می گردید.
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) ۲۶۹آیا از )داستان( اشراف بنی اسرائیل که بعد از موسی بودند خبر نیافتی ،وقتی به
پیغمبر خود گفتند که برای ما پادشاهی مقرر کن تا )در زیر فرمان او( در راه الله بجنگیم،
پیغمبرشان گفت :ممکن است بر شما جنگ فرض گردد باز شما جنگ نکنید؟ گفتند :ما
را چه شده که در راه الله جنگ نکنیم؟ در حالیکه از سرزمین و فرزندان ما بیرون رانده

شدیم؟ )لیکن( وقتی جنگ بر آنها لازم شد ،جز عده اندکی اعراض کردند ،و الله به
احوال( ظالمان داناست ۲۶۶ .که و پیغمبر شان به آنها گفت که البته الله طالوت را
پادشاه شما فرستاده است ،گفتند :چگونه او پادشاه ما باشد در حالی که ما نسبت به او
سزاوار فرمانروایی هستیم و به او مال فراوان داده نشده است؟ )پیغمبرشان گفت :همانا

الله او را بر شما برگزیده و در جسم و دانش بر شما برتری بخشیده است و الله ملک
سلطنت خود را به هر کسی بخواهد می دهد ،و الله گشایشگر داناست * ۲۶۸ .و
پیغمبرشان برای آنها گفت که البته علامت پادشاهی او این است که آن صندوق )عهد(
پیش شما بیاید ،که در آن سکون و آرامش از جانب پروردگارتان می باشد ،و در آن
صندوق( باقی مانده آنچه است که آل موسی و آلهارون بر جای گذاشته اند ،در حالیکه
فرشته ها آن صندوق را حمل می کنند ،يقينا در این دلیل )حقانیت طالوت( است برای

شما اگر مؤمن هستید.
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 ۲۶۹که پس وقتی طالوت با لشکر خود از مردم و منطقه خود جدا شد گفت :البته

الله شما را به وسيله )آب( نهر آزمایش می کند ،پس هر کس از آن بنوشد پس او از من
نیست ،و هر کس از آن نچشد پس او از من است ،به جز کسیکه به اندازه یک کف
دست گرفته بنوشد ،پس همه جز تعداد کمی شان از آن نوشیدند ،پس وقتی که طالوت
و مؤمنان همراهان او از نهر عبور کردند ،کسانی که آب نوشیده بودند( گفتند :امروز

طاقت جنگ با جالوت و لشکر او را نداریم ،و کسانی که یقین داشتند که الله را ملاقات
خواهند کرد ،گفتند :چه بسا گروه کم بر گروه زیاد به اذن الله غالب می گردد و الله با
صابران است ۲۵۰ .وقتی )طالوت و همراهان او( با جالوت و لشکر او روبرو شدند،

گفتند :ای پروردگار ما! بر ما صبر و شکیبایی فروریز و ما را ثابت قدم بدار و ما را بر
قوم کافر پیروز گردان *۲۵۱) .پس جالوت و لشکر او را به اذن الله شکست دادند ،و
داود جالوت را کشت ،و الله داود را بادشاهی و پیغمبری داد ،و به او از آنچه
میخواست چیزهایی آموخت؛ و اگر الله بعضی از مردم را بوسیله بعضی دیگر دفع
نمی کرد ،یقینا زمین تباه )و از فساد پر( می شد ،و لیکن الله لطف و احسان بسیار بر همه
عالم دارد۲۵۲ .؛ این آیات ،آیات )کتاب( الله است که آن را بر تو تلاوت می کنیم و
یقینا تو از جمله پیغمبران هستی.
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 ۲۵۳۶که اینها پیغمبرانی هستند که بعضی آنها را بر بعضی دیگر فضیلت داده ایم ،از
آنها کسی هست که الله با او سخن گفت ،و مراتب برخی از ایشان را بلند کرده
است ،و به عیسی پسر مریم معجزات واضح و بیانگر حق( دادیم ،و او را به وسيله
روح القدس )جبرئیل( تقویت دادیم و اگر الله می خواست آنانکه بعد از آنها بودند بعد

از اینکه دلائل روشن به آنها آمد ،با یکدیگر جنگ نمی کردند و لیکن اختلاف کردند
که آن سبب قتال گردید .پس از آنها کسی بود که ایمان آورد ،و از آنها کسی بود که

کفر را اختیار کرد ،و )تأكيد گفته می شود که اگر الله می خواست با یکدیگر جنگ
نمی کردند ،و ليكن الله آنچه بخواهد انجام می دهد ۲۵۶ .که ای کسانی که ایمان آورده اید،
از آنچه که به شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش از اینکه روزی بیاید که در آن نه
خرید و فروشی است و نه دوستی و نه سفارشی ،و کافران همان ظالمان حقیقی اند.

 ۲۵۵که الله آن ذاتی است هیچ معبودی برحق غیر از او وجود ندارد )که همیشه زنده
و پایدار است )تدبیر تمام کائنات در دست اوست( ،او را نه پینکی می آید و نه خواب
یعنی از کائنات یک لحظه غافل نمی باشد( هرچه در آسمانها و هر چه در زمین است
خاص از اوست ،کیست که نزد او شفاعت کند مگر به اجازه او ،آنچه را که پیش

روی آنها است و آنچه را که پشت سر آنها است می داند )یعنی از احوال حاضر و

آینده انسانها باخبر است و مردم از علم او آگاهی نمی یابند ،مگر آن مقداری که او
بخواهد .کرسی او آسمانها و زمین را فرا گرفته است ،و نگهداری آنها )آسمانها و
زمین( او را خسته نمی سازد ،و او عالیتر و بزرگتر است ۲۰۶ .در )قبول کردن دین

اسلام( اجباری نیست )چون( به راستی که هدایت از گمراهی جدا شده است ،پس
هر کس که به طاغوت كفر ورزد ،و به الله ایمان بیاورد ،به راستی که به دستاویز محکمی
چنگ زده است که قطع شدنی نیست ،و الله شنوای داناست )به اقوال و افعال مردم(.
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 ۲۵۷که )البته( الله کارساز مؤمنان است که بیرون می آرد آنها را از تاریکهای معاصی
به نور اطاعت ،و آنانکه کفر ورزیدند کارساز آنها شیطان سرکش است که بیرون

می آرد ایشان را از نور فطرت به سوی تاریکهای کفر ،این گروه یاران آتش اند و در آن
همیشه خواهند بود ۲۰۸ .که آیا از )حال( کسی که الله به او پادشاهی بخشیده بود و با
ابراهیم در مورد پروردگارش مجادله کرد خبر داری ؟ وقتی ابراهیم گفت :پروردگار من
آنست که زنده می کند و می میراند) .آن کافر( گفت :من )هم( زنده می کنم )کسی را
بخواهم زنده می گذارم و می میرانم )کسی را بخواهم قتل می کنم( ،ابراهیم گفت :الله
آفتاب را )هر روز( از جانب مشرق می آرد پس )اگر راستگو هستی( تو آفتاب را از

مغرب بیار؟ پس آن که کفر ورزیده بود ،حیران شد .و الله قوم ظالم را هدایت نمی کند.
) ۲۰۹و( یا در داستان آن شخص باندیش که از کنار قريه گذر کرد در حالیکه
سقف های آن افتیده بود ،گفت :الله اهل این قریه را بعد از مردن )و پوسیده شدن( چطور

زنده خواهد کرد؟ پس الله او را صد سال میراند ،باز او را زنده کرد ،و گفت :در این
حالت( چقدر گذرانیدی؟ گفت :یک روز یا بخشی از روز .الله گفت :بلکه صد سال در
این حال بودی ،پس نظر کن به خوراک و نوشیدنی خود که تا حال تغیر نکرده است ،و

نظر کن به خر خود )که چگونه زنده می کنیم آن را(؟ )و خواستیم که تو را نشانه
قدرت خود برای مردم بگردانیم و نظر کن به استخوانهای )خر خود( که چطور آن
را پیوند می دهیم باز آن را با گوشت می پوشانیم؟ پس وقتی )قدرت الله به آن شخص

روشن شد گفت :می دانم که الله بر هر چیزی تواناست.
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 ۲۹۰و به یاد آور وقتی را که ابراهیم گفت :ای پروردگارم! به من نشان ده که چطور
مرده ها را زنده می کنی ؟ الله گفت :آیا ایمان نداری؟ ابراهیم گفت :بلی ایمان دارم ،و
لیکن می خواهم که دلم مطمئن شود ،الله گفت :پس چهار پرنده را بگیر باز آنها را نزد
خود قطعه قطعه کن باز هر قطعه از آنها را بر کوهی بگذار ،باز آنها را بخوان ،پس
می بینی که دویده به نزد تو می آیند ،و بدان که الله غالب باحکمت است۲۶۱ .

مثال کسانی که مالهایشان را در راه الله انفاق می کنند مانند دانه ایست که برویاند هفت
خوشه را و در هر خوشه آن صد دانه باشد ،و الله برای کسی که بخواهد ،چندین برابر

می دهد و الله دارای فضل کشاده )و( دانا است ۲۹۲ .به آنانکه مال های خود را در راه
الله انفاق می کنند ،باز بعد از )انفاق کردن( منت نمی گذارند و نه اذیت می رسانند

پاداششان نزد پروردگارشان است ،و نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می گردند.
 ۲۶۹۳کوه سخن نیک )به محتاجان( و گذشت از اشتباهات آنها( از صدقه که در پی آن

آزار باشد بهتر است ،و الله )از مخلوق خود( مستغنی )و( بردبار است که به زودی
مؤاخذه نمی کند(۲۶۶ .؛ ای کسانی که ایمان آورده اید ،صدقه های خود را با منت
گذاشتن و آزار رسانی برباد نکنید ،مانند کسی که مال خود را برای تظاهر و خود نمایی
در برابر مردم انفاق می کند در حالیکه به الله و روز آخرت ایمان ندارد ،پس مثال آن
شخص منافق( مانند سنگ صافی است که بر بالای آن خاک )نشسته است ،پس باران

شدید بر آن بارید ،پس آن سنگ را سخت و صاف بر جایش گذاشت ،مردمان ریاکار نیز

از آنچه بدست آورده اند )آنچه را انفاق کرده اند( هیچ سودی )ثوابی( نمی برند ،و الله
قوم کافر را هدایت نمی کند.
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 ۲۹۵و مثال آنان که مال های خود را برای خشنودی الله و به خاطر یقین و باوری که
در دل دارند انفاق می کنند ،مانند باغی است که در تپه ای قرار دارد ،و باران تند بر آن
ببارد ،پس میوه خود را در چند دهد ،و اگر باران تند بر آن نبارد پس شبنم )یا باران كم(
هم به او کافی است که میوه دهد( ،و الله به اعمالی که انجام می دهید بیناست۲۰۶ .
آیا کسی از شما دوست دارد )می خواهد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد

و در زیر درخت های آن جویها روان باشد و در آن باغ از هرقسم میوه برایش باشد ،و
در حالی که به پیری رسیده و اولاد ضعیف و ناتوان دارد ،پس ناگهان باد گرمی که در
آن آتش است به آن )باغ( برسد و بسوزد ،این چنین الله آیات خود را برای تان بیان
می کند تا باشد که فکر کنید )زیرا آتش ریا باغ نیکی ها را می سوزاند( ۲۶۶ .ای

کسانی که ایمان آورده اید ،از مالهای پاکیزه که کسب کرده اید ،و از آنچه که ما از زمین
برایتان بیرون آورده ایم انفاق کنید ،و به دادن چیزهای ناپاک قصد نکنید ،در حالی که

شما آن چیز ناپاک را نمی گیرید ،مگر آنکه از بدی آن چشم پوشی کنید ،و بدانید که الله
بی نیاز و ستوده است ۲۹۸۶ .شیطان شما را وعدۂ فقر و تنگدستی می دهد )از
تنگ دستی می ترساند( ،و شما را به بی حیائی دستور می دهد ،و )لیکن( الله به شما وعده

آمرزش و بخشش از جانب خود می هد و الله گشایشگر )دارای فضل فراوان و دانا
است ۲۹۹ .حکمت )علم با عمل( را به کسی که بخواهد می بخشد ،و هر کس که
حکمت به او داده شود يقينا به او خیر بسیار داده شده است ،و پند نمی گیرد مگر
خردمندان.
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و  ۲۷۰که و هر مالی را که در راه الله انفاق کنید و یا نذری را که بر خود لازم کنید پس
یقینا الله آن را می داند و برای ظالمان هیچ مدد گاری نیست ۲۷۱ .و اگر صدقه های

خود را علنا و آشکارا بدهید پس خوب است ،و اگر دادن آن را پوشیده دارید و به
فقیران بدهید برای تان خوب تر است ،و الله )به سبب انفاق کردن( بعض

گناهان شما را

محو می کند ،و الله به آنچه می کنید باخبر است) ) ۲۷۲ .ای محمد!( هدایت آنها بر
ذمه تو نیست ،بلکه الله هر کسی را که بخواهد هدایت می کند ،و هرچه انفاق کنید به

فائده خودتان است )چون( انفاق نمی کنید مگر برای طلب رضای الله ،و هر چیز خوبی
که انفاق کنید به طور کامل به شما بازگردانده می شود )ثواب آن به شما داده می شود(

و به شما ظلمی نمی شود) ۲۷۳» .صدقه ها( برای فقیر های است که در راه الله بازمانده
اند )لذا( قدرت سفر کردن در زمین برای حصول رزق( را ندارند ،و به سبب پاکی شان
از سوال و گدائی ،شخص نادان آنها را ثروت مند می پندارد ،آنها را از سیمایشان

می شناسی ،با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند و هر آنچه از خوبی )مال حلال( انفاق
کنید پس يقينا الله به آن آگاه است ۲۷۶ .که آنان که مال های خود را شب و روز ،پوشیده
و آشکارا )در راه الله( انفاق می کنند ،پس ثواب شان در نزد پروردگارشان است ،و بر
آنها در روز قیامت( نه ترسی است و نه غمگین می شوند.
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 ۲۷۵آنانکه مال سود را می خورند از قبر های شان برنمی خیزند مگر مانند کسی که
شیطان به سبب تماس او را دچار دیوانگی کرده است ،این )عذاب( به سبب آنست که
گفتند :بیع )خرید و فروش مانند سود است در حالیکه الله بيع )به غیر سود( را حلال
قرار داده است و سود را حرام کرده است ،پس کسی که نصیحتی از طرف پروردگارش

به او آمد ،باز از سودخوری اجتناب کرد ،پس آنچه در گذشته به دست آورده است از
خود او می باشد و معامله او با الله است ،و هر کس به سود خوری باز گشت ،پس ایشان

دوزخیان اند و در آن همیشه و جاودانه می باشند ۲۱۶ .الله مال سود را از بین می برد
و صدقات را )مال حلال که از آن صدقه داده می شود( افزایش و نمو می دهد ،و الله هر
ناسپاس گنهگار را دوست ندارد ۲۷۷ .به يقينا آنان که ایمان آوردند ،و اعمال نیک
انجام دادند ،و نماز را برپا کردند ،و زکوت را دادند ،ثواب آنها نزد پروردگارشان
است ،و هیچ ترسی بر آنها )در قیامت( نیست و نه غمگین می شوند ۲۱ / ۸ .ای

کسانی که ایمان آورده اید ،از عذاب الله بترسید و باقی مانده )معاملات( سود را ترک
کنید اگر مؤمن هستید ۲۷۹ .پس اگر چنین نکردید )معامله سود را ترک نکردید(
آگاه شوید به جنگی از طرف الله و رسول او ،و اگر از سود خواری( توبه کردید پس
)اصل( سرمایه اموال تان از خودتان است ،نه شما به کسی ظلم کنید و نه بر شما ظلم
می شود ۲۸۰ .و اگر قرض دار شما تنگ دست بود پس تا فرا رسیدن آسانی ،مهلت
داده می شود ،و اگر ببخشید )قرضدارتان را معاف کنید برای شما بهتر است اگر می
دانید ۲۸۱ .و از روزی بترسید که در آن روز به بارگاه الهی باز گردانیده می شوید باز

هر شخص )جزای( آنچه که کسب کرده بود کامل دریافت خواهد کرد ،و بر آنها
هیچگونه ظلمی نمی شود.
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 * ۲۸۲ای کسانی که ایمان آورده اید ،هرگاه با یکدیگر معامله دین تا میعاد مقرر
معلوم کردید پس آن را بنویسید ،و باید نویسنده عادل و با انصاف در میان شما
بنویسد ،و نویسنده نباید از نوشتن آن ،طوری که الله به او آموخته است با ورزد ،پس

باید بنویسید ،و کسی که به ذمه او حق )دین( است باید بنویسد و املاء کند ،و از
پروردگارش بترسد ،و چیزی از دین )مردم( را کم نکند ،پس اگر کسی که بر ذمه او
حق )دین( است بی عقل یا ضعیف یا ناتوان یا نمی توانست املا کند ،پس باید ولی او به

عدل املاء کند ،و دو شاهد از مردانتان گواه بگیرید ،و اگر دو مرد نبودند پس یک مرد
و در زن از شاهدانی که می پسندید )بگیرید( ،تا اگر یکی از آن دو )زن( فراموش کرد
دیگری به او یادآوری کند .و وقتی گواهان برای گواهی دادن طلب شوند نباید ابا

ورزند ،و از اینکه دین را )خواه کم باشد یا بسیار تا مدت مقرر آن بنویسید خسته
نشوید ،این )نوشتن( نزد الله به عدالت نزدیکتر است ،و هم سبب محکم داشتن گواهی

است ،و هم برای آنکه )در مقدار دین( شک نکنید ،مگر این که معامله نقدی باشد که
در میان خود دست به دست می کنید ،پس بر شما گناهی نیست در این که نوشته نکنید،
و وقتی قصد خرید و فروش کردید گواه بگیرید ،و نباید نویسنده و گواه ضررمند

شوند ،و اگر چنین کردید )به یکی از ایشان ضرر رسانیدید( پس يقينا از فرمان الله
سرباز زدید و ضرر آن به شما می رسد( ،و از الله بترسید و الله به شما )دین تان را(
می آموزد ،و الله به هر چیزی دانا است.
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۲۸۳۶ه و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید ،پس چیزی را از )قرضدار( به طور
گرو بگیرید ،پس اگر یکدیگر تان را امین دانستید )و نخواستید از او گرو بگیرید( پس
کسی که امین قرار داده شده باید امانتش را ادا کند ،و باید از پروردگار خود بترسد ،و

شهادت را پنهان نکنید ،و هر کس که آن را پنهان کند يقينا دلش گناهکار است ،و الله به

آنچه می کنید دانا است * ۲۸۶ .هر آنچه در آسمانها و در زمین است خاص از الله
است .و اگر آنچه را که در دل های شما است اظهار کنید یا بپوشانید البته الله درباره آن

با شما محاسبه می کند) ،بعد از حساب( پس هر کسی را که بخواهد می آمرزد و هرکسی
را که بخواهد عذاب می دهد ،و الله بر هر چیزی قادر است ۲۸۵ .پیغمبر به آنچه که
به او از طرف پروردگارش نازل شد ایمان آورد ،و مؤمنان ،همگی به الله و فرشتگان

وی و به کتاب های وی و به پیغمبران وی ایمان آوردند و گفتند که در ایمان آوردن( در
میان هیچ یک از پیغامبران او فرق نمی آوریم ،و گفتند :شندیم و اطاعت کردیم )قبول
کردیم احکام الله را( ،ای پروردگار ما! ما از تو آمرزش می خواهیم! و بازگشت به سوی

تو است )یعنی به روز آخرت نیز ایمان داریم۲۸۹ .ة الله هیچ کسی را مکلف
نمی سازد مگر به قدر طاقت و توان او) ،انسان( هرچه )از خیر( انجام داده به نفع
خودش است و هرچه )از شر( انجام داده به ضرر خودش است ،ای پروردگار ما! اگر

فراموش کردیم یا به خطا رفتیم ما را مواخذه مکن ،و ای پروردگار ما! بر ذمه ما بار

گران را مگذار چنانکه آن )بار گران را بر آنان که پیش از ما بودند نهادی ،ای
پروردگار ما! آنچه تاب و توانش را نداریم بر ما مگذار و از ما در گذر و ما را مغفرت
کن و برما رحمتت را نازل کن )زیرا که( توئی مولی و کارساز ما ،پس ما را بر قوم کافر

پیروز گردان.
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در مدینه نازل شده و دو صد آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
او الم) .معنای این حروف به الله معلوم است  ۲* ).الله أن ذاتی است که هیچ معبودی

بر حق جز او نیست ،همیشه زنده و مدبر تمامی کائنات است) ۳۶ .الله( کتاب )قرآن( را به
حق بر تو نازل کرد که دارای احکام واقعی و تصدیق کننده آنچه که پیش از آن بوده می
باشد ،و تورات و انجیل را نازل کرد .وی به پیش از این کتاب ،برای هدایت مردم ،و این
کتاب را که فرق کننده حق و باطل است نیز برای هدایت( نازل کرد ،يقينا آنان که به آیات

الله كفر ورزیدند ،آنها عذاب س خت در پیش دارند ،و الله غالب )و( انتقام گیرنده است.
وه که بی گمان چیزی در زمین و در آسمان از الله پوشیده نمی ماند) 6 .الله( آن ذاتی
است که شما را در رحمهای )مادران تان( هر طوری که بخواهد صورت می بخشد ،هیچ

معبودی برحق به جز او وجود ندارد )و او( غالب باحکمت است ۷ .که )الله( آن ذاتی است

که قرآن را بر تو نازل کرد که بعضی آن آیاتی محکم است که مفهوم آن واضح و روشن
است ،و آنها اصل قرآن است که دیگر آیات در روشنی آن فهمیده می شود( و بعضی از آن

متشابهات« هستند که مفهوم آن مشتبه و مخفی است و احتمال معانی دیگری هم دارند(،
اما کسانی که در دلهایشان کجی است برای فتنه انگیزی و تاویل نادرست از آیات متشابه
پیروی می کنند ،در حالیکه مفهوم متشابه را به جز الله کسی نمی داند .و علمای راسخ در
علم می گویند :به آن ایمان آوردیم )چون همه قرآن )محکم و متشابه( از نزد پروردگارما
است  ،و پند نمی گیرد )از تعلیمات قرآن( مگر صاحبان عقل و خرد) ۸ .علمای راسخ
در علم می گویند که ای پروردگار ما! بعد ازینکه ما را هدایت کردی دل های ما را کج و

منحرف مکن و از طرف خود به ما رحمتی ببخش ،چون تو بسیار بخشش کنندهای۹ .
ای پروردگار ما! يقينا تو مردم را در روزی که در حق بودن آن شکی نیست ،یکجا خواهی

کرد ،بی گمان الله در وعده خود مخالفت نمی کند.
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 ۱۰بی گمان آنان که کافر شده اند مالها و اولادشان آنها را هرگز از عذاب الله نجات

نخواهد داد )بلکه آنان هیزم )آتش افروز( دوزخ اند ۱۱ .مانند شیوه )رفتار( آل
فرعون و آنان که پیش از ایشان بودند آیات ما را تکذیب نمودند ،پس الله آنها را به

سبب گناهانشان گرفت ،و الله سخت عذاب دهنده است ۱۲۹ .به کفار بگو که عنقریب
در دنیا( مغلوب خواهید شد و در آخرت( به طرف دوزخ حشر خواهید شد و دوزخ
بد جایگاهی است ) ۱۳ .ای یهودیان( يقينا برای شما نشانه است )در شکست

مشرکین و غلبه مسلمانان در روبرو شدن دو گروه )روز بدر( ،یک گروه در راه الله
می جنگید و گروه دیگر کافر بودند و در عدد زیاد بودند و مسلمانان را با چشمهای
خود دوچند می دیدند .و الله به کمک خود هر کسی را که بخواهد تأیید می کند )قوت

می بخشد( ،يقينا در این شکست كفار( عبرتی است برای صاحبان بصیرت14) .
برای مردم محبت شهوات )چیزهای مرغوب( از قبیل زنان و پسران و مال های فراوان
از )نوع( طلا و نقره و اسپهای نشان دار و چارپایان و کشتزارها ،آراسته شده است
)لیکن( آن )همه( وسائل زندگانی دنیا است ،و سرانجام و بازگشت نیک به نزد الله
می باشد ۱۰) .بگو :آیا شما را به چیزی که بهتر از متاع دنیا است خبر دهم؟ )آن خبر
این است که برای آنان که تقوا پیشه کرده اند نزد پروردگارشان باغهای است که از زیر

درخت های آن جویها جاری است ،آنها در آن )باغها( همیشه می باشند ،و زنان پاکیزه
و رضامندی الله را دارند ،و الله به بندگان خود بیناست.
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 ۴۱۹کسانی اند که می گویند! ای پروردگار ما! يقينا ما ایمان آوردیم ،پس گناهان ما را
بیامرز و ما را از عذاب دوزخ نگاه دار ۱۷ .که اینها اند که در س ختی ها( صبر کنندگان
اند و )در اقوال و افعال خود( صادقانند و )به طاعت و نیکی ها( مداومت کنندگان اند و
)در رام الله ) انفاق کنندگان اند و در

س حرگاهان )از الله( آمرزش

طلبان اند ۱۸ .ه الله

گواهی داد )به وسیله دلائل تکوینی و تشریعی( بر اینکه هیچ معبودی بر حق جز او تعالی
نیست و )نیز گواهی داده اند( فرشته ها و صاحبان علم )بر توحيد او تعالی( در حالی که

الله )مدبر امور مخلوقات( به عدل و انصاف است )پس ) هیچ معبودی برحق جز او تعالی
نیست ،غالب )و( باحکمت است ۱۹ .که بی گمان دین )معتبر( نزد الله اسلام است ،و

آنان که کتاب داده شده اند )یهود و نصارا( اختلاف نکردند مگر بعد از اینکه آگاهی و
علم )به حق بودن اسلام( به آنها آمد و اختلاف نکردند مگر به سبب سرکشی و
حسدی که در میان شان وجود داشت ،و هر کس به آيات الله كفر بورزد )و آنرا انکار
کند  ،پس )بداند که الله زود حساب گیرنده است ۲۰ .که پس اگر )کفار( با تو )درباره
دین حق( مجادله کردند ،پس بگو من و هرکسی که از من پیروی می کند خود را برای
الله منقاد و تسلیم ساخته ایم ،و از اهل کتاب )یهود و نصارا( و از ناخوانان )مشرکین
عرب( بپرس که با ش ما به الله منقاد شده اید؟ )یعنی کتاب و دین او را قبول کرده اید؟(

پس اگر منقاد و تسلیم شدند ،البته راهیاب شده اند ،و اگر رویگردان شدند پس تنها
رسانیدن )تبلیغ( بر ذمه تو است ،و الله به بندگان بینا است ۲۱ .که البته آنان که به آیات
الله کفر می ورزند و پیغمبران را به ناحق می کشند ،و کسانی از مردم را که به عدل و

انصاف امر می کنند ،می کشند پس آنها را به عذاب دردناکی مژده بده ۲۲ .این گروه
آنانی اند که اعمال شان در دنیا و آخرت نابود و ضائع گردیده است ،و برای آنها هیچ
مددگاری نیست.
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 ۲۳۶آیا آنان را که حصه از علم )کتاب س ماوی( داده شده اند ندیدی که به سوی
كتاب الله فراخوانده می ش وند تا میان آنها قضاوت کند ،باز گروهی از آنها در حالی که
اعراض کنان اند رو می گرداند ۲۶ .که سبب روگردانی شان به این خاطر است که گفتند
آتش دوزخ به ما نخواهد رسید مگر چند روزی اندک ،و افتراهای شان در دینشان آنان
را فریب داد ۲۵ .که پس حال آنها چگونه خواهد بود وقتی که آنها را در روزی جمع

کنیم که هیچ شکی در آمدن آن نیست ،و به هر شخص )جزای( آنچه کرده است
کاملا داده شود ،و بر آنها ظلم نمی شود ۲۹ .بگو :ای پروردگار! تو متصرف و
صاحب بادشاهی )جهان( هستی ،بادشاهی را به هر کسی که بخواهی میدهی ،و
بادشاهی را از هر کسی که بخواهی سلب می کنی ،و کسی را که تو بخواهی عزت

می دهی ،و کسی را که تو بخواهی ذلیل می کنی ،تمامی نیکی ها تنها به دست تو است،
بی گمان تو بر هر چیز قدرت کامل داری) (۲۷» .یکی از علامات قدرت تو این است
که ش ب را در روز داخل می کنی ،و روز را در ش ب داخل می کنی ،و زنده را از مرده

بیرون می کنی ،و مرده را از زنده بیرون می آوری ،و هر کسی را که بخواهی بی ش مار
روزی میدهی ۲۸ .که نباید مؤمنان کافران را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند ،و
هر کس این چنین کند پس در مقابل عهد الله در هیچ مرتبه ای نیست  ،مگر اینکه خود
را از ضرر آنها نگاه دارید ،و الله شما را از )عظمت و جلال خود می ترساند ،و
بازگشت شما به طرف او است ۲۹ .بگو :اگر آنچه که در سینه های تان دارید،

بپوشانید یا اظهار کنید )در هردو صورت( الله آن را می داند و )بلکه( الله آنچه که در
آسمانها و آنچه که در زمین است می داند ،و )مانند علم خود( الله به هرچیز قدرت

کامل دارد.
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و  ۳۰روزی که هرشخص هر آنچه از نیکی و بدی انجام داده است ،حاضر می یابد )در
آن روز دوست دارد )و آرزو می کند که ای کاش در بین او و آنچه از بدی انجام داده

است مسافه دور می بود )که بدی های خود را نمی دید( و الله شما را از )عذاب( خود
می ترساند ،و الله به بندگان خود مشفق و مهربان است  ۳۱» .بگو :اگر شما الله را
دوست دارید پس از من پیروی کنید تا اله ش ما را دوست بدارد ،و گناهان ش ما را

بیامرزد ،والله آمرزنده مهربان است ۳۲۶ .که بگو :از الله و رسول او اطاعت کنید ،پس اگر
از اطاعت الله و رسول او( رویگردان شدند ،پس )بدانند که کافر شده اند و الله کافران

را دوست ندارد۳۳ .ه بی گمان الله آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را )برای

پیغامبری( برگزید )و بر دیگر اهل عالم برتری داد() ۳۶ .در حالیکه همگی از یک
نسل اند که بعضی آنها از بعضی دیگر است ،و الله شنوا و دانا است) ۳۵ .به یاد
آور که چون زن عمران گفت :ای پروردگارم ،البته آنچه را که در شکم من است
خاص به رضای تو نذر کردم )بر خود لازم کردم تا از کارهای دنیا( آزاد باشد  ،پس

از من قبول کن ،بی گمان تو شنوا و دانائی ۳۶. .پس چون آن را زائید گفت :ای رب
من! من دختر زاده ام ،و الله بر آنچه او زاده بود داناتر بود )و به طور حسرت گفت( و

مرد مانند زن )کمزور( نمی باشد و من آن را مریم نام نهادم و او و اولاد او را از شر
شیطان رانده شده در پناه تو می سپارم ۳۷۹ .پس پروردگارش )مریم( را قبول نیک

کرد و او را نیک رویانید )بزرگ کرد( ،و زکریا را سرپرست او ساخت ،هرگاه زکریا
داخل عبادتگاه می شد نزد او )مریم( خوردنی می یافت ،زکریا گفت :ای مریم! این رزق
به تو از کجا می آید؟ مریم گفت :این رزق از جانب الله می آید :بی گمان الله کسی را که

بخواهد بدون حساب روزی می دهد )بدون زحمت و تکلیف ).
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في  ۳۸و در آنجا زکریا پروردگار خود را به دعا خواند )و( گفت :ای پروردگارم! برای

من از نزد خود نسل پاکیزه ببخش؛ بی گمان تو شنونده دعائی (۳۹)» .در حالیکه او
زکریا( در عبادتگاه نماز می خواند فرشته ها او را صدا زدند که الله تو را )به پسری بنام(
یحیی مژده می دهد ،که تصدیق کننده کلمه الله )عیسی( است  ،و سرور و پیشوا ،و دور

از گناهان ،و پیغمبری از صالحان است  ۶۰ .که زکریا گفت :ای پروردگارم! چطور مرا
پسر خواهد بود؟ در حالیکه به عمر پیری رسیده ام .و زنم نازای است) ،الله( گفت :هم
چنان است  ،الله چیزی که بخواهد انجام میدهد .و) 41زکریا( گفت :ای پروردگارم!
برای من نشانه ای تعین کن )که از آن قرار گرفتن حمل را بدانم( الله گفت :نشانه تو این
است که تا سه روز با مردم سخن نگویی ،مگر به اشاره ،و )به خاطر شکر( پروردگار
خود را بسیار یاد کن و صبح و شام او را تسبیح بگو ۲ ،و )به یاد آور( هنگامی که

فرشته ها گفتند :ای مریم! البته الله تو را برگزیده است )برای عبادت خود( و پاکیزه ات

گردانیده و تو را بر دیگر زنان عالم برتری داده است ۶۳ .که ای مریم! پروردگارت را
باعاجزی و تواضع اطاعت و عبادت کن ،و س جده کن و با رکوع کنندگان رکوع کن )با
نماز خوانان نماز بخوان( .نوع کود )این داستان مریم و زکریا( از خبرهای غیبی است که

آن را به تو وحی می کنیم ،و تو نزد آنها حاضر نبودی وقتی که قلم های خویش را
می انداختند تا کدامشان کفالت و سرپرستی مریم را به عهده گیرد ،و تو نزد آنها نبودی

وقتی در مورد پرورش مریم( با یکدیگر مناقشه و کشمکش می کردند ۵، .به یاد آور
شو( وقتی که فرشته ها گفتند :ای مریم! البته الله تو را به کلمه خود که نامش

عیسی پسر

مریم است مژده می دهد ،که در دنیا و آخرت والا مقام ،و از جمله مقربان )دربار الهی(

Cmi
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 26که )و از عجائب آن پسر این است که با مردم در گهواره و در وقت بزرگ سالی
)نیز( س خن می گوید ،و از جمله صالحان است  47 .که مریم گفت :ای پروردگارم!
چطور صاحب فرزند می شوم؟ در حالیکه دست هیچ انسانی به من نرسیده است؟
)جبرئیل( گفت :همچنین است  ،الله هر چیزی را که بخواهد بوجود می آرد )زیرا
س نت الله این است که چون آفریدن چیزی را فیصله کند می گوید :موجود شو پس
فورا موجود می شود .و 48که )دیگر اوصاف آن پسر این است که الله( کتاب و حکمت و

تورات و انجیل را به او می آموزد ۶۹ .و او را )به حیث( پیغمبر به سوی بنی اسرائیل
می فرستد تا به مردم بگوید( البته من با معجزه ای از طرف پروردگارتان پیش

ش ما

آمده ام) ،آن معجزه این است که من از گل مانند شکل پرنده برای شما می سازم ،باز در
آن می دهم که به امر الله پرنده می ش ود ،و کور مادر زاد و شخص مبتلا به مرض برص
پیس ) را به امر الله علاج می کنم ،و مرده را به امر الله زنده می کنم ،و ش ما را از چیزی
که )روزانه( می خورید و از چیزی که در خانه های خود برای آینده( ذخیره می کنید

خبر می دهم ،يقينا درین )معجزه ها( نشانه ای )دلیل نبوت من( برای شما است اگر
یقین کننده هستید .و  ۵۰و )آمده ام تا تصدیق کننده تورات باشم که پیش از من آمده

بود ،و )آمده ام تا برای شما حلال گردانم بعضی چیزهای که در تورات بر شما حرام

است  ،و به ش ما نشانه و دلیلی از نزد پروردگارتان آوردم ،پس از الله بترسید و مرا
اطاعت کنید ۵۱ .بی گمان الله )متصرف و( معبود من و )متصرف و( معبود شما
است ،پس او را عبادت کنید که همین راه راست است )نه که من و مادرم را بپرستید(.

 ۵۲۶که باز وقتی عیسی از آنها احساس کفر کرد گفت :کیست یاور من )در دعوت به
سوی )دین( الله؟ اصحاب مخلص عیسی )حواریون( گفتند :ما یاوران )دین( الله هستیم

)که( به الله ایمان آورده ایم) ،لذا( گواه باش که ما مسلمانیم.
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 ۵۳۶که ای پرودگار ما! ما به آنچه که تو نازل کرده ای ایمان آوردیم و از این پیغمبر

متابعت کردیم ،پس ما را همراه گواهان )راه حق( بنویس ۵4 .و )یهودی ها برای
کشتن عیسی( حیله و چاره کردند و الله )هم برای نجات عیسی( چاره جویی کرد و الله
بهترین چاره جویان است) 55 .به یادآور حيله نجات عیسی را( وقتی که الله گفت :ای

عیسی ! البته در آینده تو را می میرانم )ليكن فعلا( به س وی خود بالا می برم ،و تو را
ر

از ش کافران پاک می کنم ،و آنان را که از تو متابعت کردند بر آنان که کافر شده اند
بالاتر می گردانم) ،و این فوقیت( تا روز قیامت )خواهد بود( ،باز بازگشت ش ما به
طرف من أست  ،باز )در میان شما در چیزی که با هم اختلاف می کردید فیصله خواهم

کرد (56) .پس کسانی که کفر ورزیدند آنها را در دنیا و آخرت عذاب سخت خواهم
داد ،و هیچ یار و مددگاری ندارند که به آنان امیدی داشته باشند( ۵۷ .و اما آنان که

ایمان آوردند و کارهای نیک کردند پس الله ثواب آنها را بطور کامل می دهد ،و الله

ظالمان را دوست ندارد (۵۸ .که این کلام )قرآن( را بر تو تلاوت می کنیم که این( از
جمله آیات ربانی و سرشار از نصیحت های حکیمانه است۵۹ .ة يقينا مثال عیسی )در

آفریدن بدون پدر( نزد الله مانند مثال آدم است که او را از خاک آفرید باز به او فرمود:
باش  ،پس شد.

 60این )سخن( حق )بنده و رسول بودن عیسی( از نزد پروردگار

توست پس )تو ای مخاطب( از جمله شک کنندگان مباش 61 .پس هر کس در این
باره پس از آنکه علم و دلیل قطعی به تو رسیده است با تو به مجادله پرداخت پس بگو
مخالفین را که بیایید ما اولاد خود را ،و ش ما اولاد خود را و ما زنان خود را و ش ما

زنان تان را طلب کنیم و ما خود حاضر شویم و شما هم خود حاضر شوید پس دست
دعا و عاجزی به سوی الله دراز می کنیم و لعنت الله را بر دروغگویان قرار می دهیم.
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)٦۲ه يقينا همين است قصه راست )درباره عیسی( ،و هیچ معبودی برحق غیر از الله
نیست  ،بی گمان الله غالب و باحکمت است۱۳۶ .

پس اگر روی گرداندند )از توحید،

پرواه مکن چون( بی گمان الله به حال مفسدان دانا است  64 .بگو :ای اهل کتاب
بیایید به سوی سخنی که بین ما و شما مشترک است )آن سخن این است که غیر از
الله کسی را عبادت نکنیم ،و چیزی را شریک او نسازیم ،و بعض ما بعض دیگر را بجز
الله ،رب )مالک تحریم و تحلیل قرار ندهد ،پس اگر )ازین دعوت( رویگردان شدند
پس )ای اهل کتاب( گواه باشید که ما مسلمانیم )منقاد حكم الله ایم و بس  ).و 65ای
اهل کتاب چرا درباره ابراهيم مجادله می کنید؟ در حالیکه تورات و انجیل نازل نشده

مگر بعد از ابراهیم ،آیا نمی فهمید؟ .و 66و آگاه باشید ،شما همان گروهی هستید که
درباره چیزی که به آن علم داشتید مجادله کردید پس چرا درباره چیزی که به آن علم
ندارید مجادله می کنید؟ و الله )هرچیز را می داند و ش ما نمی دانید) ۹۷ .حقیقت این
است که ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی ،و ليكن از شرک متنفر و تسلیم فرمان الله

بود ،و از جمله مشرکان نبود ۹۸۶» .يقينا نزدیک ترین مردمان )در راه توحید( به ابراهیم
کسانی بودند که از او پیروی کردند ،و )نیز( این پیغمبر و آنان که به او ایمان آوردند و

الله کارساز و مددگار مؤمنان است ۹۹ .گروهی از اهل کتاب آرزو داشتند که شما را

گمراه سازند ،و در حقیقت گمراه نمی سازند مگر خود را و )لیکن( نمی فهمند.
۷۰۶ه ای اهل کتاب! چرا به آيات الله كفر می ورزید )انکار می کنید ؟ در حالیکه ش ما
نشانه های نبوت محمد را در کتب خودتان می بینید و در دل به حق بودن آن(

گواهی میدهید.
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 ۷۱۶ای اهل کتاب ،چرا حق را به باطل می پوشانید؟ و حق را )آگاهانه( کتمان
می کنید؟ در حالیکه میدانید ۷۲» .و گروهی از اهل کتاب )به پیروان خود( گفتند :به
آنچه بر مؤمنان نازل شده در اول روز ایمان آورید و در آخر روز به آن کفر ورزید
از ایمان خود برگردید( ،تا ش اید این حال شما را دیده( از دین خود برگردند۷۳۶ .

و می گویند( جز به کسی که از دین ش ما پیروی کند ایمان نیاورید ،بگو :يقينا هدایت
)صحیح( همان هدایت الله است )و نیز می گویند :ایمان نیاورید به کسی که مثل آنچه
به ش ما داده شده ،داده شود ،یا اینکه کسی بتواند با شما در نزد پروردگارتان مجادله

کند ،بگو) :ای پیغمبر( ،فضل و رحمت بدست الله است  ،آن را به کسی که بخواهد
می دهد ،و الله دارای فضل کشاده )و( دانا است  ۷۶* .و الله کسی را که بخواهد به
رحمت خود مخصوص می گرداند ،و الله دارای فضل بزرگ است ۷۵ .ه و از اهل
کتاب کسانی هست که اگر بطور امانت مال بسیار به او بسپاری آن را به تو بر

می گرداند ،و هست کسانی که اگر یک دینار را به او امانت بسپاری ،آنرا دوباره بتو
برنمی گرداند ،مگر اینکه همیشه بالای سرش ایستاده باشی ،این )خیانت( به سبب آن

است که گفتند :ما در برابر بی سوادان مسئول نیستیم ،و بر الله دروغ نسبت می دهند ،در
حالیکه آنان خود می دانند۷۰ .که بلی ،هرکس به عهد خود وفا کند و پرهیزگار باشد
بس او نزد الله محبوب است و بی گمان الله پرهیزگاران را دوست دارد

۷۷ه يقينا آنان که عهد و پیمان الله و سوگندهایشان را به بهای حقیر دنیا می فروشند
این گروه در آخرت هیچ سهمی ندارند ،و الله با آنها س خن نمی گوید ،و در روز
قیامت به طرف آنها نظر نمی کند ،و آنها را از کفر( پاک نمی سازد ،و برای آنها

عذاب دردناک است.
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و  ۷۸و البته گروهی از اهل کتاب هست که زبان های خود را در وقت خواندن کتاب
)تورات( می پیچانند تا ش ما آن را از کتاب حساب کنید ،حالیکه آن از تورات نیست ،و
می گویند :آن از جانب الله است  ،و در حقیقت از جانب الله نیست  ،و بر الله دروغ

می بندند در حالیکه می دانند ۷۹ .که برای هیچ بشری مناسب نیست که الله به او کتاب و
حکم و پیغامبری بدهد باز به مردم بگوید الله را گذاشته بندگان من شوید ،و ليكن
مناسب است که بگوید به سبب آنچه می آموزید و می خوانید بندگان الله باشید۸۰ .
و به شما فرمان نمی دهد که فرشته ها و پیغامبران را متصرف و معبودان خود قرار دهید،
آیا )معقول است که شما را به کفر دستور دهد پس از اینکه شما مسلمان شدید؟!۔
فر۸۱ه و یادآور شو وقتی را که الله از پیغمبران عهد محکم گرفت که هرگاه به شما
کتاب و حکمت دادم باز پیغمبری که تصدیق کننده آنچه با شما است نزد شما آید ،حتما
به او ایمان آرید و او را مدد کنید ،فرمود:آیا اقرار کردید )به این عهد( و عهد محکم مرا
در باره آن قبول کردید؟ گفتند :اقرار کردیم) ،الله( فرمود :پس گواه باشید )بر یکدیگر(

و من هم با شما از جمله گواهان می باشم ۸۲۶ .پس هرکس پس از آن )از دین اسلام(

روی گرداند پس ایشان فاسقان اند ۸۳۶* .آیا دینی غیر از دین الله را می خواهند؟ در
حالیکه هر چه در آسمانها و زمین است به خوشی یا اجبار منقاد و تسلیم او اند ،و به

سوی او بازگردانیده می شوند.
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* ۸۶بگو) :ما دینی غیر از دین الله را نمی خواهیم بلکه( به الله و به آنچه بر ما ،و به
آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نبیره های یعقوب نازل شده ،و آنچه

به موسی و عیسی و دیگر پیغمبران از طرف پروردگارشان داده شده ،ایمان آوردیم ،بین
هیچ یک از آنها )در ایمان آوردن فرق نمی گذاریم ،و ما تسلیم و منقاد الله هستیم و
بس  ۸۵ ،و هرکه دینی غیر از اسلام اختیار کند ،هرگز از او پذیرفته نمی ش ود و در
آخرت از جمله زبان کاران خواهد بود ۸۹* .چگونه الله قومی را هدایت کند که بعد

از ایمانشان کافر شدند و بعد از اینکه گواهی دادند که پیغمبر بر حق است و بعد از
اینکه( دلائل روشن به آنها آمد ،و الله قوم ظالم را هدایت نمی کند )به منزل مقصود

نمی رساند( ۸۷ .که این گروه سزایشان این است که لعنت الله و فرشته ها و همه
مردمان بر آنها است) ۸۸ .در حالیکه در آن )لعنت( همیشه اند پس عذاب از آنها
تخفیف نخواهد شد ،و به آنها مهلت داده نشده )که از عذاب بیرون شوند( ،و به آنان
نگاه کرده نمی شود ۸۹۵ .که مگر آنان که بعد از آن توبه کردند ،و عمل خود را اصلاح
کردند ،پس )امید است که آنها بخشیده شوند( بی گمان الله آمرزنده مهربان است.

 ۹۰البته آنانکه بعد از ایمان شان کافر شدند ،باز بر کفر خود افزودند ،هرگز توبه
آنها قبول نمی شود ،و این گروه ،گمراهان اند ۹۱۱ .و البته آنان که کافر شدند و در
حالت کفر مردند ،اگر زمین را پر از طلا کنند و آن را به عنوان فديه بپردازد ،هرگز از

هیچ کسی از آنها قبول نمی شود ،و برایشان عذاب دردناک است ،و هیچ مدد گاری
ندارند )که به آنها امید داشته باشند(.
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 ۹۲که هرگز )مرتبه( نیکی را حاصل کرده نمی توانید تا از مالی که دوست می دارید
در راه الله( انفاق کنید ،و الله از آنچه در راه او( انفاق می کنید باخبر است )و اجر آن
را به ش ما میدهد( ۹۳ .تمام خوردنی ها برای بنی اسرائیل حلال بود ،به جز آنچه
يعقوب پیش از نازل ش دن تورات بر خود ممنوع قرار داده بود ،بگو :تورات را بیارید و

آن را بخوانید؛ اگر راستگو هستید که این ها در تورات حرام بوده است( ۹۶ .که پس

هر کس بعد از این )تفصيل( ،بر الله افترا ببندد ،پس ایشان ظالمان اند ۹۵ .بگو :الله

د

راست گفته است  ،پس از دین ابراهیم که یگانه پرست و به حق مایل و از شرک بیزار
بود ،و از جمله مشرکان نبود ،پیروی کنید ۹۹ .که بی گمان اولین خانه )عبادتگاهی که
برای مردمان بنا نهاده ش خانه ایست که در مکه قرار دارد ،محل برکت و سبب هدایت

برای عالميان است ۹۷ .در آن خانه و گرد و پیش آن( علامت های واضح است )که
یکی از آن جای ایستادن ابراهیم )در وقت اعمار بيت الله است و دیگر این که هرکه

در آن )و حدود آن( داخل شود ،در امان است ،و الله حج خانه کعبه را بر مردمانی که
توانایی رفتن به آنجا را دارند واجب گردانیده است )توان رسیدن به آن جا از لحاظ
مالی و جانی و وسائل راه را داشته باشند و هر کس کفر بورزد )حج و دیگر احکام الله

را انکار کند ،ضرر و نقصانی بر او تعالی نیست زیرا او تعالی بدون ش ک از تمام
جهانیان بی نیاز است (۹۸) .بگو :ای اهل کتاب! چرا به آیات الله كفر می ورزید )احکام
واضح الله را انکار می کنید ؟ در حالیکه الله به آنچه می کنید گواه )و عالم( است۹۹ .

بگو :ای اهل کتاب! )يهود و نصارا( چرا کسی را که ایمان می آورد از راه الله )دین
اسلام( منع می کنید) ،و( آنرا کج و غلط معرفی می کنید ،و شما بر این کار خود( گواه
هستید ،و الله از آنچه می کنید غافل نیست ۱۰۰ .که ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از

گروهی اهل کتاب اطاعت کنید ،شما را بعد از ایمان تان به )حالت( كفر باز می گردانند.
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 ۱۰۱که و چطور کفر می ورزید )کفر را قبول می کنید در حالیکه آيات الله )قرآن( بر
شما تلاوت می شود )تعليم داده می شوید( ،و رسول او )سنت پیغمبر( در میان شما
است ،و هر کس دین الله را محکم بگیرد ،پس یقینا به راه راست هدایت شده است.

 ۱۰۲۶که ای کسانیکه ایمان آورده اید! از الله بترسید آن طور که سزاوار ترسیدن از
اوست  ،و نباید بمیرید مگر آنکه مسلمان باشید )و تا سر حد مرگ به احکام اسلام پابند

باشید( ۱۰۳ .ه وهمه یکجا به ریسمان )دین( الله چنگ بزنید )و آنرا محکم بگیرید( و
متفرق نشوید و نعمتی را که الله بر شما انعام کرده بود ،یاد کنید وقتی که دشمن یکدیگر
بودید ،پس الله میان دلهای ش ما الفت و محبت ایجاد کرد و به نعمت الله )با هم برادر
گشتید ،در حالیکه بر کناره گودالی از دوزخ بودید ،پس الله شما را از آن نجات بخشید،

این چنین الله آیات خود را به ش ما بیان می کند تا راه یاب شوید۱۰۶ .که و باید از شما

گروهی باشند که مردم را به نیکی دعوت دهند ،و مردم را به کارهای نیک )و درست(
دستور دهند و از کارهای بد )و خلاف شرع( منع کنند ،و این جماعت کامیاب اند.
۱۰۵که و ( ش ما مسلمانان مانند کسانی مشوید که پراکنده شدند و اختلاف کردند بعد

از اینکه دلائل واضح به آنها آمد ،و این گروه برای شان عذاب بزرگ است ۱۰۶ .ه
)آن عذاب در( روزی است که بعضی چهره ها سفید و درخشان می شود و چهره های
دیگر( سیاه می شود ،پس کسانی که چهره هایشان سیاه گردیده است )برایشان گفته می

شود( آیا پس از ایمان تان )و آمدن دلائل روشن ) کافر شدید؟ پس به سبب اینکه کفر
می ورزیدید عذاب را بچشید ۱۰۷ .و اما کسانی که چهره هایشان سفید و درخشان
گردیده است ،پس آنها در رحمتی از جانب الله )جنت( هستند و آنان برای همیشه در

آنجا می باشند۱۰۸) .که این آیات الله است که مشتمل بر حق و حقیقت اند ،و آن را بر
تو )ای پیغمبر( تلاوت می کنیم و الله هیچگونه ظلمی را برای مردمان عالم نمی خواهد.
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 ۱۰۹۶که و چگونه ظلم را بخواهد در حالیکه هر چه در آسمانها و هر چه در زمین
است )از مخلوقات( تنها از الله است ،و تمامی امور معاملات بشر( به طرف الله
باز گردانیده می شود ۱۱۰ .که ش ما بهترین امتی هستید که برای )نفع مردم آفریده
شده اید مردم را به کارهای نیک امر می کنید ،و از کارهای بد )وناجائز( منع می کنید ،و
به الله ایمان دارید ،و اگر اهل کتاب )مثل ش ما( ایمان می آوردند برایشان خیر )و بهتر(
بود )لیکن( تعداد کمی از آنها مؤمن اند ،و بیشترشان فاسق اند) ۱۱۱* .كفار اهل

کتاب( ضرری به شما رسانیده نمی توانند به جز آزار )اندک( و اگر با شما جنگ کنند به
شما پشت می گردانند )هزیمت می یابند( باز مدد نمی شوند ۱۱۲۶ .و هر جایی که

باشند بر آنها مهر خواری و حقارت زده شده است ،مگر اینکه در پناه الله یا در پناه
مردم باشند )دین اسلام را قبول کنند ،و یا از قومی مدد طلب کنند و به غضبی از
جانب الله رجوع نموده اند ،و مهر فقر و تنگدستی بر آنها زده شده است ،این )همه(
به س بب آن بود که به آيات الله كفر می ورزیدند ،و پیغمبران را به ناحق قتل می کردند،

این )کفر و تجاوز بر پیغمبران( به س بب آن بود که از دستورات الهی( نافرمانی می
نمودند و از حدتجاوز می کردند ۱۱۳ .که آنان همه )اهل کتاب با هم برابر نیستند

بلکه از اهل کتاب گروهی هست که برای عبادت الله( ثابت قدم ایستاده می باشند ،و
در اوقات ش

ب سجدہ کنان آيات الله را تلاوت می کنند) ،در تهجد مشغول اند( 114 .که

به الله و روز آخرت ایمان دارند ،و )مردم را به کارهای نیک دستور می دهند ،و از

کارهای بد )و خلاف ش رع( منع می کنند ،و در کارهای خیر شتاب می کنند ،و این گروه
اهل کتاب( از جمله مردمان صالح اند ۱۱۵ .و هر آنچه از نیکی و کار خیر انجام
دهند پس هرگز به هدر نخواهد رفت ،و الله به پرهیزگاران داناست.
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 ۱۱۹که البته آنان که کفر ورزیدند مال و اولادشان چیزی از عذاب الله را از آنها دفع
نخواهد کرد ،و ایشان یاران دوزخ اند و در آن همیشه می باشند ۱۱۷ .مثال آنچه کفار
در زندگانی دنیا انفاق می کنند ،مثال بادی است که در آن سرمای س خت است که بر

کشت و زراعت قومی که بر خود ظلم کرده اند برسد ،پس آنرا نابود کند ،و الله بر آنها
ظلم نکرده است  ،و لیکن )خود آنها به جان های خویش ظلم می کنند ۱۱۸ .ه ای

کسانی که ایمان آورده اید! از غیر خود )از غیر مسلمانان( محرم راز نگیرید )مردم دیگر
را که ایشان از رساندن هیچگونه ضرر و فساد انداختن در میان شما( کوتاهی
نمی کنند ،و دوست دارند که شما به هر رنج و مشقت گرفتار شوید ،چون دشمنی از

دهان ایشان ظاهر شده است ،و آنچه )از دشمنی که در سینه های شان پوشیده می دارند

بزرگتر است  ،البته آیات را برای ش ما بیان کردیم اگر )عقل و خرد دارید( باندیشید.
 ۱۱۹خبردار )ای مسلمانان شما مردمی هستید که آنها را دوست دارید ،و آنها شما
را دوست ندارند )چون شما به تمامی کتاب های الهی ایمان دارید ،و هر وقت با شما
روبرو ش وند می گویند :ایمان آورده ایم ،و چون در خلوت بروند از شدت قهر و غضب

بر شما ،انگشتان خودرا با دندان می گزند ،بگو :به )سبب( قهر و غضبی که دارید،
بمیرید ،بی گمان الله به راز س ینه ها داناست .تو  ۱۲۰که اگر به شما خوبی و راحتی برسد
غمگین می شوند و اگر بدی و ناراحتی به شما برسد از آن خوشحال می شوند ،و اگر

صبر کنید و پرهیزگاری پیشه کنید ،فریب و حیله آنها هیچ ضرری به ش ما رسانیده
نمی تواند) ،چون بی گمان الله به آنچه می کنند احاطه دارد ۱۲۱ .و به یاد آور وقتی

را که صبحگاهان از میان خانواده ات بیرون شدی و جای مؤمنان را )در سنگرها به
قصد جهاد با مشرکین( مشخص کردی ،و الله شنوا و دانا است.
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 ۱۲۲۶که چون دو گروهی از شما خواستند سستی کنند ،و الله کارساز شان بود که آنها
را از سستی نگاه داشت( و مؤمنان باید بر الله توکل کنند۱۲۳۶ .؛ البته الله شما را در
جنگ بدر نصرت داد ،در حالیکه )در نظر دشمن( کم و حقیر بودید ،پس از الله بترسید
تا ش کر )او را به جا آرید ۱۲۵ .که وقتی به مؤمنان می گفتی :آیا برای شما کافی نیست
که پروردگارتان به وسیله سه هزار فرشته فرود آورده شده از آسمان ،شما را کمک کند؟.

 * ۱۲۵بلی ،اگر صبر کنید و پرهیزگار شوید و کفار )با جوش و خروش خود( به
مقابله

ش ما بیایند ،الله شما را با پنج هزار فرشته نشاندار ،مدد خواهد کرد ۱۲۹ .و الله

آن )نصرت( را جز بشارتی برای شما نگردانید ،و تا دلهای تان با آن مطمئن شود )و
گرنه( نصرت و پیروزی برای تان( نیست مگر از جانب الله غالب با حکمت )و اینکه

نصرت الله به آمدن فرشته ها موقوف نیست() ۱۲۷ .الله شما را مدد کرد( تا )به وسيله
ش ما( طائفه از کافران را نابود یا سرنگون و مغلوب سازد ،و ناکام و شکست خورده )از

میدان جنگ باز گردند) (۹۱۲۸ .اختیار( هیچ کاری بدست تو نیست) ،الله( یا توبه آنها
را قبول می کند ،و یا آنها را عذاب می دهد ،چرا که آنان ظالم اند ۱۲۹۹ .ه )قبول توبه

یا عذاب به دست الله است زیرا هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است )تنها( از
الله است ،هر کس را که بخواهد ،عفو می کند ،و هر کس را که بخواهد ،عذاب می دهد،
و الله آمرزنده مهربان است .و  ۱۳۰و ای کسانی که ایمان آورده اید! سود )ربا( را چندین
برابر مخورید ،و از الله بترسید ،تا کامیاب و رستگار گردید ۱۳۱۶ .و از آتشی که برای
کفار آماده ش ده است بترسید ۱۳۲۶ .و از الله و رسول او اطاعت کنید تا مورد رحمت

الهی قرار گیرید.
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 ۱۳۳ه و بشتابید )به وسیله توبه( به سوی مغفرت از جانب پروردگارتان و جنتی که
پهنای آن ( برابر( آسمانها و زمین است) ،و( برای پرهیزگاران آماده شده است .و  ۱۳۶کی

آنان که مالهای شان را در حال ثروتمندی و تنگدستی )در راه الله( انفاق می کنند ،و
غضب خود را فرو می برند و از اشتباهات مردم می گذرند ،و الله )اینچنین(
خوبی کنندگان را دوست دارد (۱۳۵ .و آنان که چون عملی زشت )و گناهی( را
مرتکب ش وند یا بر خویش ظلم کنند) ،فورا( الله را یاد می کنند پس برای )محو( گناهان

خود )از الله( آمرزش می خواهند ،و می دانند که چه کسی به جز الله می تواند گناهان
مردم را بیامرزد؟ و به آنچه )از کردار بد( کرده اند اصرار )و مداومت( نمی ورزند ،در

حالیکه انجام بد آن را می دانند ۱۳۶ .که این گروه جز ایشان آمرزشی از طرف
پروردگارشان ،و باغهای که در زیر درختان و قصر های آن نهرها جاری است می باشد
و در آن )باغها و قصرها( همیشه می باشند ،و ثواب عمل کنندگان چه ثواب نیک و

خوب است ۱۳۷ .که پیش از شما سنت های الهی )راجع به نصرت مؤمنان و عذاب
کفار( گذشته است پس در زمین سفر کنید و ببینید که سرانجام تکذیب کنندگان چطور
بود ۱۳۸۶ .که این )قرآن( بیانگر )همان س نتها و بیان کننده حقائق واقعی( است برای

مردم ،و هدایت و پندی برای پرهیزگاران است ۱۳۹۶ .ه و )شما ای مسلمانان( سست

و غمگین مشويد؟ زیرا که غالب و برترید ،اگر مؤمن باشید ۱۶۰ .که اگر )در جنگ
احد( به شما آسیب رسید )پریشان مشوید( چون به قوم کافر نیز مانند شما رسیده

است ،و این حوادث روزگار را در بین مردم می گردانیم )تا آنها را آزمایش کنیم( و تا
الله مؤمنان )حقیقی( را مشخص سازد ،و از شما شهیدانی بگیرد ،و الله ظالمان را دوست
ندارد.

تب امنیت شبابي
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141ه و تا الله مؤمنان را پاک و خالص گرداند و ایشان را از منافقان متمایز سازد( و
تا کافران را محو و نابود کند ۱۶۲ .آیا گمان دارید که به جنت می روید؟ در حالیکه
الله )تاهنوز( مجاهدان و صابران ش ما را معلوم و مشخص نکرده است ۱۹۳۶* .والبته
آرزوی موت )شهادت( را می کردید پیش از آنکه با آن روبرو شوید ،پس آن )منظر
موت( را دیدید ،در حالیکه نگاه می کردید * 144 .و نیست محمد ( ) مگر پیغمبری
که پیش از او پیغمبران )دیگر( گذشته است ،پس آیا اگر وفات کند )به موت طبعی( و
یا کشته شود ،پس به عقب باز می گردید )مرتد می شوید؟( و هرکس به عقب برگردد

)مرتد شود( پس هرگز به الله ضرری رسانیده نمی تواند ،و زود است که الله شکر گزاران

را ثواب دهد ) 140 .و )ممکن نیست( هیچکس جز به حكم الله نمی میرد و )الله(
اجل )وقت مرگ هرکس ) را نوشته و معین نموده است  ،و هرکه ثواب دنیا را بخواهد

آنرا به او می دهیم ،و هرکه ثواب آخرت را بخواهد آنرا به او میدهیم ،و زودا ثواب
شاگران را می دهیم146 .که و چه بسا پیغمبرانی گذشته اند که همراه آنها مردمان
یکتاپرست بسیار با کفار( قتال )جهاد( کردند ،پس به س بب آنچه در راه الله به آنها
رسید ،سست و ناتوان نشدند ،و در مقابل دشمن ذلیل نگشتند )و سر تسلیم خم
نکردند بلکه صبر کردند( و الله صبر کنندگان را دوست دارد 14۷ .وگفتار آنها جز
این نبود که می گفتند :ای پروردگار ما! گناهان ما را بیامرز ،و اسراف ما را معاف کن و

قدم های ما را در جهاد با دشمن( ثابت گردان ،و ما را بر قوم کافر پیروز گردان.

 ۱۶۸۶که پس الله ثواب دنيا )فتح( و ثواب نیک آخرت )مغفرت و رحمت( را به ایشان
بخشید و الله نیکوکاران را دوست دارد.
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 ۱۹۹۶که ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از کسانیکه کافر شدند اطاعت کنید ،شما را
به عقب باز می گردانند )مرتد می سازند( پس به خسارت و زیانکاری باز خواهید گشت.
 ۱۵۰که شما هیچ کارسازی ندارید ،بلکه الله کارساز و مددگار شما است ،و الله بهترین

مددگاران است )لذا تنها او را اطاعت کنید( (۱۵۱ .که به زودی در دلهای کافران ترس
ش ما را خواهیم انداخت ،به سبب اینکه چیزهایی را با الله شریک مقرر نمودند که هیچ

دلیلی بر )صحت( آن نازل نکرده است ،و جایگاه آنها دوزخ است ،و جایگاه ستمگران
چه بد جایگاهی است ۱۰۲۶% .و البته الله وعده خود را مبنی بر پیروزی شما در جنگ
احد( محقق گرداند ،وقتی که کفار را به حكم الله می کشتید تا آن که سست شدید و در
مسأله )جنگ و تقسیم غنایم( نزاع کردید ،و )از دستور پیغمبر( نافرمانی کردید ،با آنکه
به شما چیزی را نشان داد که دوست می داشتید آن را )نصرت و غنیمت را( و کسی از

شما دنیا را می خواست ،و از کسی از شما آخرت را می خواست ،باز الله شما را از
تعقیب کردن آنها منصرف ساخت تا شما را بیازماید ،و البته الله )خطای ش ما( را
معاف کرد ،بی گمان الله بر مؤمنان منت و بخشش )و مهربانی( دارد ۱۵۳ .که به یاد

آورید هنگامی که در جنگ احد در وقت فرار بر کوه( بالا می رفتید و به کسی توجه
نمی کردید ،در حالیکه( پیغمبرشما را از پشت سر فریاد می کرد ،پس الله )به سبب
نافرمانی تان( غمی بر غمهای تان افزود و مجازات نمود )تا کوتاهی خود را بدانید ،و تا

بر چیزی که از دست داده اید )مال غنیمت( و بر آنچه از آسیب و زخم و شکست( بر

شما رسید؛ غمگین نشوید ،و الله به آنچه می کنید آگاه است
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 ۱۵۶که باز بعد از )آن( غم و اندوه ،خواب پینکی را برای آرامش ش ما فرود آورد که
گروهی از ش ما را فراگرفت ،و گروه دیگر تنها در فکر خود بودند و درباره الله گمان
ناحق ،مانند گمان جاهلیت می کردند و می گفتند :آیا ما در این امر )جنگ ) اختیاری

داریم؟ بگو :البته همه کار و اختیار به دست الله است ،در دل های خود چیزی را
می پوشانند که آنرا به تو اظهار نمی کنند ،می گویند :اگر در این کار چیزی اختیار داشتیم

در اینجا کشته نمیشدیم ،بگو :اگر در خانه های تان )هم( می بودید البته آنان که کشته
شدن در مورد شان نوشته شده است به رزمگاه و جای قتل خود بیرون می شدند و تا
الله آنچه را که در س ینه های تان بود بیازماید ،و تا آنچه که در دل های تان بود پاک و
خالص کند ،و الله به آنچه در س ینه ها است داناست ۱۵۵ .که يقينا آنان که از میان شما
در روز روبرو ش دن دو گروه مسلمانان و کفار( پشت گردانیدند )فرار کردند جز این
نیست که شیطان آنها را به س بب بعضی گناهانی که کرده بودند ،لغزانید .البته الله آنها

را عفو کرد ،بی گمان الله آمرزنده بردبار است  ۱۵۹ .که ای کسانی که ایمان آورده اید،
مانند کسانی مشوید که کافر شدند وقتی برادران ش ان به سفر )تجارت( یا برای جهاد

رفتند ،گفتند :اگر آنها نزد ما در خانه بودند ،نه می مردند و نه کشته می شدند) ،چنین
گفتند( تا الله این س خن را سبب حسرت و افسوس در دل های شان گرداند ،در حالیکه
الله زنده می کند و می میراند زندگی و مرگ به دست الله است ) و الله به آنچه می کنید
بیناست  ۱۵۷ .اگر در راه الله کشته ش وید یا بمیرید ،البته آمرزش و رحمت الله از

آنچه در زندگی خود جمع می کنند ،بهتر است.

ببببببببببببببببببببببب

جزء 4

سورة آل عمران 3

خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 ۱۵۸اگر بمیرید به مرگ طبیعی( و یا کشته شوید ،البته در هر دو صورت( به سوی
الله باز گردانده و جمع خواهید شد ۱۵۹ .پس به سبب رحمت الله است که در مقابل
آنها نرمی کردی ،و اگر درشت خوی و سخت دل بودی ،حتما )مسلمانان از اطراف تو
دور می ش دند ،پس آنها را در مورد حق خود( عفو کن و برای آنها در باره حق الله(

مغفرت بخواه و در کارها با آنان مشورت کن ،پس چون )بر کاری( تصمیم گرفتی پس
بر الله توکل کن؛ بی گمان الله توکل کنندگان را دوست دارد ۱۹۰۶ .اگر الله ش ما را
یاری و مدد کند ،پس هیچکس بر شما غالب نخواهد شد ،و اگر شما را خوار و ترک
کند ،کیست که بعد از او ش ما را مدد کند؟ و مؤمنان باید بر الله توکل کنند ۱۹۱۶ .که

و برای هیچ پیغمبری شایسته نیست که در مال غنیمت خیانت کند )زیرا( هرکه در مال
غنیمت خیانت کند ،در روز قیامت با خیانت خود حاضر می شود ،باز به هر کس

جزای

آنچه کرده است ،بطور کامل داده می شود ،و بر آنها ظلم نمی شود ۱۹۲٫ .که آیا کسی
که از رضای الله پیروی می کند ،مانند کسی است که به قهر و خشم الله بازگشته است
و گرفتار شده است و جای او دوزخ است؟ و دوزخ به جای بازگشت است ۱۹۳۶ .که
آنها )پیروان رضای الله( مراتب و مقام مختلفی نزد الله دارند ،و الله به آنچه می کنند،

بیناست 164 .که به راستی که الله بر مؤمنان احسان نمود ،آن وقت که در میان آنها
پیغمبری از جنس خودشان فرستاد تا آيات الله را بر آنها ت لاوت کند ،و آنها را )از

عقائد و اعمال باطل( پاک سازد و به ایشان )احکام( کتاب )قرآن( و حکمت )سنت( را
تعلیم دهد ،هرچند پیش از آن در گمراهی آشکارا واقع بودند ۱۹۵۶ .که ،آیا وقتی که

مصیبتی )در جنگ احد( به شما رسید ،در حالیکه شما در جنگ بدر( دوچند آن را )به

دشمن تان( رسانیده بودید) ،باز( گفتید :این مصیبت از کجا آمد؟ بگو :آن )مصیبت( از

طرف خودتان است )وسبب آن خود تان هستید( ،یقینا الله بر هرچیز قادر است..
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 166ه و هر چه از مصائب( در روز روبرو شدن دو گروه )جنگ احد( به شما رسید،
پس به حكم الله بود تا شما را در برابر آن اجر دهد و تا مؤمنان را مشخص سازد.
 ۱۹۷۶و تا الله منافقان را آشکار و مشخص سازد ،منافقانی که به آنها گفته شد :بیاید
در راه الله بجنگید یا دشمن را از خود دفع کنید) ،در جواب گفتند :اگر می دانستیم

این جنگی واقعی است حتما از شما پیروی می کردیم ،آنان )منافقان( در آن روز ،به کفر
نزدیک تر بودند تا به ایمان ،با دهان خویش سخنی را می گویند که در دل هایشان نیست،
و الله به آنچه در دلهای خود می پوشانند داناتر است ۱۹۸۶ .آنان که به برادران خود
گفتند :و )خودشان در خانه ها( نشستند ،اگر از ما اطاعت می کردند )و به جنگ

نمی رفتند حالا( کشته نمی شدند ،بگو :اگر در گفته خود صادق هستید ،پس مرگ را از
خود دور کنید ۱۹۹۵ .و آنانی را که در راه الله کشته ش ده اند مرده گمان نکنید ،بلکه
در جهان برزخ( زنده اند) ،و( نزد پروردگارشان روزی )ونعمتها داده می شوند

و  ۱۷۰آنان به آنچه که الله از فضل و کرم خود به آنها داده است  ،خوشحال اند ،و به
کسانی که بعد از آنان می آیند و )لیکن( هنوز به آنها یکجا نشده اند ،مژده می دهند )به

این که هیچ خوفی بر آنها نیست و نه غمگین می شوند ۱۷۱ .به نعمت های الله و
فضل او مژده می دهند )و ابراز خوشی می کنند ،و به اینکه الله ثواب مؤمنان را ضائع
نمی کند ۱۷۲» .آنها ( آنانی اند( امر الله و پیغمبر را اجابت کردند؛ بعد از اینکه زخمها
به آنها رسیده بود ،برای کسانی از ایشان که نیکی کردند و تقوی پیشه نمودند ،ثواب

بس بزرگ است  ۱۷۳۶ .آنانی که مردم به ایشان گفتند :یقینا مردم )کفار برای قتال شما
سپاه( جمع کردهاند ،پس از آنها بترسید ،پس )این سخن( ایمان آنها را زیاد کرد ،و

گفتند :ما را الله بس است ،و او بهترین کارساز است.
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 ۱۷۶که پس آنان با نعمت و فضل الله بازگشتند و هیچ زیانی به آنها نرسید و جویای
رضای الله بودند ،و الله دارای فضل بزرگ است  ۱۷۵ .که جز این نیست که آن )خبر

دهنده( شیطان است که مسلمانان را از دوستان خود )کفار( می ترساند ،پس از آنها
مترسید ،و از من بترسید ،اگر مؤمن هستید ۱۷۹ .که آنان که در قبول و نصرت کفر

شتاب می کنند ،تو را پریشان و غمگین نسازد) ،چون آنها هیچ ضرری به الله رسانده
نمی توانند ،الله می خواهد در آخرت هیچ س همی برای آنها قرار ندهد بلکه برای آنها

عذاب بزرگ است ۱۷۷۶ .که يقينا آنان که کفر را به عوض ایمان اختیار نمودند ،هرگز به
الله ضرری رسانده نمی توانند ،بلکه برایشان عذاب دردناک باشد.

۱۷۸

و کافران

هرگز گمان نکنند که مهلت دادن ما به آنها به خیر شان است ،بلکه جز این نیست
که ما آنها را مهلت میدهم تا به اختیار خود( به گناه خویش با فزایند ،و برای آنها
عذاب اهانت آمیز )و رسواکننده( است ۱۷۹ .که چنین نیست که الله مؤمنان را بر آن
حالی که ش ما بر آن هستید بگذارد ،تا آن که ناپاک )منافق و کافر( را از پاک )مؤمن(

جدا سازد و چنین نیست که الله شما را از چیزهای پوشیده از عقل و حواس ) آگاه
سازد ،و لیکن الله )برای آگاه ساختن بعضی از امور غیبی( از پیغمبرانش هرکه را بخواهد
انتخاب می کند ،پس به الله و به پیغمبران او ایمان بیاورید )ایمان خود را محکم بدارید(،
و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید ،پس برای شما ثواب بزرگ خواهد داد .و ۱۸۰که
و کسانی که الله از فضل خود به آنها داده است )و( بخل می کنند ،گمان نبرند که آن

بخل به خیر )و فائده( آنها است  ،بلکه )آن بخل( به ضرر آنهاست) ،چون زود است

که آن چه به آن بخل می ورزیدند ،در روز قیامت طوق گردن آنها خواهد شد ،و میراث
آسمان ها و زمین تنها از الله است ،و الله به هر آنچه می کنید ،خبردار است.
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 ۱۸۱که البته الله س خن کسانی را که گفتند :یقینا الله محتاج است  ،و ما غنى هستیم
شنید ،به زودی آنچه را گفته اند می نویسیم ،و قضیه به ناحق کشتن پیغمبران را نیز
می نویسیم( ،و )به ایشان خواهیم گفت :عذاب سوزان را بچشید (۱۸۲ .به این عذاب
سوزان به سبب آن اعمالی است که به دست خود پیش فرستادید و )گرنه( الله نسبت
به بندگان خود ظالم نیست  ۱۸۳ .که این ها( آنانی اند که به دروغ گفتند :البته الله با ما

عهد بسته است که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم تا آن که قربانی ای برای ما بیاورد که
آتش آن را بسوزاند ،بگو :البته پیش از من پیغمبرانی بودند که معجزهای آشکار را با آن

چه که گفتید برایتان آوردند ،پس چرا آنها را کشتید ،اگر راستگو هستید ۱۸۶ .که پس

اگر تو را تکذیب کردند پس )پروا مكن و بدان که چندین پیغمبر قبل از تو ،معجزه ها
و صحیفه ها و کتاب روشن آورده بودند) ،لیکن( تکذیب شدند ۱۸۵ .که هر نفسی
)جاندار( چشنده مرگ است  ،و البته جزای اعمالتان در روز قیامت بطور کامل به شما

داده می شود ،پس هر کس از دوزخ دور کرده و وارد بهشت کرده شد ،یقینا کامیاب شده
است ،و زندگانی دنیا نیست مگر متاع غرور )سبب نفع و فریب بنده است( ۱۸۶ .به
حتما در مالها و جانهایتان آزموده می شوید ،و حتما از آنانی که پیش از شما کتاب
داده

ش ده اند )یهود و نصاری( و از مشرکین سخنان اذیت کننده )تمسخر آمیز و طعن(

بسیار خواهید شنید ،ولی اگر در این امتحان و اذیت ها( صبر و تقوی اختیار کردید،
پس یقینا این خصلت( از چیزهای است که تصمیم را استوار و محکم می گرداند.
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 ۱۸۷ه و ياد کن وقتی را که الله از آنانی که کتاب داده شده بود پیمان محکم گرفت
که حتما باید کتاب را برای مردم بیان کنید ،و )احکام و دستورات آن را نپوشانید ،پس

آنها عهد را پشت س ر خود انداختند و آن را پوشانیدند( و آنرا با متاع و عوض کم )و

حقیر( فروختند ،پس بد است آنچه خریدند (۱۸۸ .که گمان مبر در مورد آنانی که به
کرده خویش خرسند می شوند و دوست دارند بر آنچه که نکرده اند ستایش شوند ،و
گمان مبر که آنها از عذاب نجات می یابند )بلکه آنها عذاب دردناکی در پیش دارند.
 ۱۸۹که بادشاهی آسمانها و زمین تنها از الله است ،و الله بر هر چیزی توانا است.

 ۱۹۰که يقينا در آفریدن آسمانها و زمین )به هیئت خاص ) و در اختلاف )پی در پی
آمدن شب و روز ،دلائل واضح )به قدرت و وحدانیت الله برای صاحبان خرد است.

») ۱۹۱خردمندان آنانی اند که الله را )به حالت ایستاده ،و نشسته ،و بر پهلو آرامیده
یاد می کنند ،و در )حکمت از( آفریدن آسمانها و زمین تفکر می کنند )و در دعای خود
می گویند :ای پرودگار ما! این عالم و موجودات را بی فائده نه آفریده ای ،پاکی تو )از

آنچه لایق شأن تو نیست( پس ما را از عذاب دوزخ نگاه دار ۱۹۲۶» .ای پروردگار ما!
یقینا کسی را که تو در دوزخ در آوری پس يقينا رسوایش کرده ای ،و برای ظالمان هیچ
مددگاری نیست )تا آنها را از این رسوائی نجات دهد( ۱۹۳۶ .و ای پروردگار ما! يقينا

ما شنیدیم که دعوت دهنده )مردم را به سوی ایمان دعوت می دهد) ،و می گوید (:که به
پروردگارتان ایمان آرید ،پس ما ایمان آوردیم ،پس ای پروردگار ما! گناهان ما را بیامرز،

و از ما بدی های ما را دور کن ،و ما را با نیکان بمیران ۱۹۶ .و ای پروردگار ما! آنچه
را که بر زبان پیغمبران خود )از نصرت در دنیا ،و جنت در آخرت( به ما وعد کرده ای
عطا کن ،و ما را در روز قیامت رسوا مکن زیرا ما ایمان داریم که( يقينا تو وعدہ خلافی

نمی کنی
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 ۱۹۵کو پس پروردگارشان دعای آنها را قبول کرد )به این طور که من عمل هیچ
عمل کننده ای

ش ما را؛ خواه مرد باشد و خواه زن ،ضائع نمی کنم ،شما از جنس یکدیگر

هستید که در ایمان و عمل ،مرد و زن فرق ندارند ،و یکی از آن اعمال هجرت است(
پس آنان که هجرت کردند و از خانه های شان بیرون رانده شدند و در راه من )راه الله(

اذیت ها دیدند و )با كفار( جنگ کردند و کشته شدند ،حتما گناهان شان را محو می
کنیم و حتما آنها را در باغ های که در زیر درختان و قصرهای آن نهرها جاری است ،
داخل کنیم ،این ثواب از جانب الله داده می ش ود ،و ثواب نیکو و خوب نزد الله است .

 ۱۹۹کو گشت و گذار کافران در شهرها تو را نفریبد) ۱۹۷۶ .این متاع( چند روزه و
ناچیز است  ،باز جایگاه شان دوزخ است  ،و دوزخ )برای کافران( چه بد آرامگاهی
است ۱۹۸۶ .که لیكن آنانی که )تقوی پیشه کردند و از پروردگار خود ترسیدند برای

آنها باغ هایی است که از زیر آن نهرها جاری می باشد ،و در آن همیشه اند) ،و این(
مهمانی است از نزد الله ،و آنچه نزد الله است ،برای نیکوکاران )از هر چیزی بهتر است.
) ۱۹۹۶همه اهل کتاب دوزخی نیستند( و يقينا از اهل کتاب کسانی هستند که به الله
و به آنچه بر شما نازل شده و به آنچه بر خود آنها نازل شده است؛ در حالیکه در برابر
الله متواضع اند ،ایمان دارند ،آیات و احکام الله را در برابر متاع حقیر )دنيا( عوض
نمی کنند ،این گروه است که نزد پروردگارشان اجر خود را دارند ،بی گمان الله زود
حساب گیرنده است  .و  ۲۰۰که ای کسانی که ایمان آورده اید ،صبر پیشه کنید) ،و در

مقابل دشمن( پایداری ورزید و برای جهاد آماده باشید در انتظار جهاد وسایل جنگی
خود را مهیا کنید و از الله بترسید تا که کامیاب شوید
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سوره »نساء«
در مدینه نازل شده و يکصدو هفتاد و شش آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
را که ای مردم! از پروردگارتان )مالک و متصرف تان( بترسید ،آن )پروردگاری( که شما را از
یک شخص آفرید ،و همسر او )حوا( را )نیز( از همان شخص )آدم( آفرید ،و )باز( از آن دو
آدم و حوا( ،مرد و زن بسیاری را در روی زمین( منتشر ساخت ،و از الله بترسید که به نام
او از یکدیگر سوال )درخواست می کنید ،همچنین از قطع صله رحمی )و تلف شدن
حقوق خویشاوندان بترسید؟ بی گمان الله بر کردار و گفتار( شما نگهبان هست ۲ .و
مالهای یتیمان را به خودشان )بعد از بلوغ آنها بسپارید ،و )مال( ناپاک را با )مال( پاکیزه

تبدیل نکنید و مالهای آنان )یتیمان را با مالهای خود )یکجا کرده( نخورید ،چون این )کار(

گناه بزرگ است ۳۶ .و اگر ترسیدید از اینکه در حق دختران یتیم عدل کرده نمی توانید
پس )در این صورت از دیگر زنانی که مورد پسندتان است؛ دو زن ،یاسه زن ،یا چهار زن را

نکاح کنید ،پس اگر ترسیدید که عدل کرده نمی توانید پس )فقط( یک زن را نکاح کنید یا

اکتفا کنید به کنیزی که مالک شده اید ،این نزدیکتر به آن است که )با عیالمندشدن و
فقیر شدن ،در حق زنان( ظلم نکنید .رک و مهرهای زنان را به خوشی و رضایت ،به ایشان
بدهید ،پس اگر از خلوص دل برای شما چیزی از مهر را )معاف

کرده( بگذارند ،پس آن را

خوش و گوارا بخورید .بوده و به نادانان اموال تان را مسپارید که الله آن را سبب بقا و

زندگیتان گردانیده است ،و از آن مال ،خوراک و پوشاک شان را بدهید ،و با آنها سخن نیک
و پسندیده بگویید .و  86و یتیمان را امتحان کنید )که بالغ شده اند یا نه؟( تا وقتی که به عمر نکاح
بلوغ( برسند ،پس اگر در آنها عقل و تدبیر را احساس کردید پس به آنها مالهایشان را بسپارید،

و آن )مالها( را به اسراف و شتاب مخورید )از ترس اینکه بزرگ شوند )و مال خود را تصرف
کنند و هرکس توانمند )ثروتنمد( بود ،پس باید از خوردن مال یتیم( پرهیزگاری و پاکی کند ،و

کسی که فقیر و تنگدست بود از مال یتیم به قدر ضرورت باید بخورد ،پس وقتی خواستید مالهای

شان را به آنها بسپارید ،پس بر آنها گواه بگیرید ،و الله بر محاسبه )بندگان( کافی است.
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و

مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان به میراث می گذارند سهم دارند ،و

زنان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان به میراث می گذارند سهم دارند ،آن سهم

از اموال متروکه( کم باشد یا زیاد باشد )برای هریک ) حصه معین مقرر گردیده است.
۸ه و چون خویشاوندان )که وارث نیستند( و یتیمان و ناتوانان در تقسیم میراث

حاضر شوند ،پس به آنها چیزی از آن )مال به طور بخشش بدهید ،و با آنها سخن
نیک و شایسته بگویید ۹۶ .و آنانی که اگر اولاد ضعیف

از خود بجا بگذارند و بر

)آینده( آنها ترس دارند )که ضائع نشوند( باید از الله بترسند ،پس باید )در وصیت( از
الله بترسند و باید سخن محکم و درست بگویند که مخالف با عدل و حق نباشد(.

و  ۱۰که يقينا آنانی که مالهای )چنين( يتيمان )ضعیف ) را به ظلم می خورند ،جز این
نیست که در شکم های خود آتش را می خورند ،و زود است که در آتش شعله ور
داخل شوند۱۱ .

)چون رعایت اولاد ضروری است لذا( الله شما را درباره اولاد تان

سفارش می کند که دارایی خود را بر باد نکرده و آنها را فقیر نگذارید .و در وقت
تقسیم برای پسر مانند دو سهم دختر است ،پس اگر وارثان زن باشند و اضافه از دو
نفر باشند ،پس برای آنها )از جمله سه حصه ترکه( ،دو حصه سهم می رسد ،و اگر

یکی باشد ،پس نصف تر که از اوست ،و برای هریک از پدر و مادر میت ،یک ششم
ترکه است اگر از میت فرزندی باشد ،و اگر از میت فرزندی نباشد و پدر و مادر او
وارث او گردند ،پس برای مادر یک سوم است )و باقی از پدر است و اگر از میت

برادرانی مانده باشد ،پس مادر او یک ششم ترکه را می برد ،البته تقسیم میراث( بعد از
تنفيذ وصیتی است که میت به آن وصیت کرده است یا بعد از ادای دین است )اگر میت
دیندار باشد و شما نمی دانید که پدران و پسرانتان کدام یکی از آنها برای تان سودمنا تر

است ،این احکام( از طرف الله مقرر شده است؛ یقینا الله )به احوال ورثه( دانا و حکیم
Curl
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 ۱۲و برای شما )مردان( نصف از ترکه است که زنهایتان از خود بجا گذاشته اند،
اگر آنها اولاد نداشته باشند ،ولی اگر اولاد داشته باشند ،سهم شما یک چهارم از ترکه
است ،البته بعد از تنفيذ وصیتی که زنان به آن وصیت می کنند یا بعد از ادای دین )اگر
دیندار باشند( ،و )اما اگر شوهر وفات کرد( سهم زنان یک چهارم از تركه شما است
اگر فرزندی نداشته باشید ،اما اگر فرزندی داشته باشید ،سهم زنان شما یک هشتم تركه
شما است )لیکن( بعد از تنفيذ وصیتی که شما به آن وصیت می کنید یا بعد از ادای

دین )اگر دیندار باشید و اگر مردی یا زنی که از او ارث برده شود کلاله باشد )یعنی
والدین و فرزند نداشته باشد( و او برادر و خواهر داشته باشد ،پس برای هریک از آنان
یک ششم می رسد ،پس اگر )خواهر و برادر( بیش از یکی باشند همه شان در یک سوم

مساویانه شريک اند ،البته بعد از تنفيذ وصیت یا بعد از ادای دین) ،به شرطی که(
وصیت )وصیت کننده( به وارث ضرر نرساند) ،این حکم( سفارشی از جانب الله است،
و الله دانا )و( بردبار است ۱۳۶ .آن )چه بیان شد حدود و مقررات الله است ،و

هر کس از الله و رسول او اطاعت و پیروی کند ،الله او را در باغهای داخل می کند که از
زیر درختان و قصرهای آن نهرها جاری است ،آنان برای همیشه در آن می باشند ،و این
است کامیابی بزرگ 14 .و و هرکس نافرمانی الله و رسول او را کند و از حدود الهی

تجاوز کند الله او را در آتشی داخل می کند که همیشه در آن می ماند ،و برای او عذاب
رسواکننده )اهانت آمیز( است
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و  ۱۰و آنانی از زنان شما که مرتکب فاحشه )زنا( می شوند ،پس بر آنها چهار مرد
از خودتان )از مسلمانان عادل( را گواہ طلب کنید ،پس اگر گواهی دادند )بر کار بد
آنها( پس آنها را در خانه ها محبوس کنید تا آن که ملک الموت روح آنها را قبض

کند ،یا الله برای آنها )قانون و راهی دیگری مقرر کند *16 .و آن دو کس از شما که
زنا می کنند )از زن و مرد( پس آنها را )بوسيله حاكم( آزار دهید ،پس اگر توبه کردند

از عمل فاحشه( و اصلاح کردند )عمل خود را پس از آزارسانی شان دست بردارید؛
زیرا الله توبه پذیر )و( بسیار مهربان است ۱۷ .که جز این نیست که )وعدہ( قبول توبه
بر ذمه الله است )الله متعال بر خود واجب گردانیده است( )این( تنها برای آنانی است که
به نادانی کاربد می کنند ،و باز به زودی توبه می کنند )از گناه خویش ) پس این گروه
است که الله توبه شان را قبول می کند ،و الله دانای باحکمت است ۱۸ .و )وعدة(
قبول توبه برای کسانی نیست که گناه می کنند تا وقتی که مرگ یکی از آنها برسد
می گوید :البته اکنون توبه کردم ،و نیز توبه آنانی که در حالت کفر می میرند )قبول نمی

گردد( ،برای این دو گروه عذاب دردناک آماده کرده ایم۱۹ .ة ای کسانی که ایمان
آورده اید ،برای شما حلال نیست که زنان را جبرة )بدون رضامندی آنها به ارث
ببرید ،و نیز زنان )بیوه( را از نکاح )با مردی دیگر( منع مکنید ،تا بخشی از مالی را که

به آنها )به طور مهر( داده بودید ،پس بگیرید مگر آنکه مرتکب عمل زشت آشکار
شوند ،و با زنان به طريقه نیک و پسندیده زندگانی کنید ،پس اگر آنها را دوست ندارید
صبر کنید زیرا چه بسا؛ چیزی را خوش ندارید و )لیکن( الله در آن خیر و برکت
بسیاری گذاشته است
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۲۰ه و اگر خواستید همسر )جدید( را به جای همسر )قدیم( قرار دهید )یعنی زن
قدیم را طلاق دهید و به یکی از آنها مال بسیار )به طور مهر( داده باشید ،پس از آن
)مال( چیزی نگیرید ،آیا آن را به ستم و تجاوز آشکار پس می گیرید؟ ۲۱ .و چطور

آن را می گیرید حال آن که با یکدیگر آمیزش

جنسی( کرده اید )و هریک بر عورت

دیگری اطلاع پیدا کرده است در حالیکه زنان از شما عهد محکم )در عقد نکاح(

گرفته اند۲۲) .ه و با زنانی ازدواج نکنید که پدران تان با آنها نکاح کرده بودند ،مگر
آنچه در گذشته )قبل از نزول این آیت( رخ داده است ،بی گمان این کار ،بی حیائی و
عمل ناشایست و منفور و راه بد است ۲۳۶ .که بر شما مادران تان حرام شده است و
دختران تان و خواهران تان و عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و

حرام شده است( آن مادران شما که شما را شیر داده اند و خواهران رضاعی تان و

مادران زن هایتان ،و دختران زنان تان که در کنار شما پرورش یافته اند؛ از بطن آن زنان
تان که با آنها همبستر شده اید ،پس اگر با آنها همبستر نشده اید ،پس بر شما گناهی
نیست )در نکاح کردن دختران آنها( ،و )حرام شده است( زنان پسران شما که از پشت

)نسل( خود تان باشند ،و )حرام شده است این که دو خواهر را در نکاح خود جمع

کنید ،مگر آنچه گذشته است ،بی گمان الله آمرزنده )و( مهربان است
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۲۶ه و زنان شوهردار بر شما حرام شده است مگر کنیزهای که مالک آنها شده اید،
این فریضه الهی است که بر شما لازم شده است ،و برای شما غیر این محرمات حلال
است )به شرطی که به مالهای خویش طلب نکاح کنید به قصد پاکی ،نه به قصد
شهوت رانی و زنا ،پس آنچه از زنان نفع گرفته اید )بوسيله آمیزش جنسی پس
مهرهایشان را مطابق آنچه از جانب الله( مقرر شده است بدهید ،و بر شما در آنچه با

یکدیگر بعد از مهر مقرر توافق نموده اید ،گناهی نیست) ،چون( يقينا الله دانای
باحکمت است ۲۰۶ .و هر که از شما قدرت مالی نداشته باشد که به وسیله آن با

زنان مسلمان آزاد نکاح کند ،پس باید با کنیزهای مسلمانی که مالک آنها شده اید نکاح
کند ،و الله به ایمان شما عالم تر است ،همه شما از جنس یكدیگرید )همه تان فرزندان
آدم هستید( پس کنیزان مسلمان را به اجازه اهل آنها نکاح کنید و مهرهایشان را به
وجه معروف و نیک به آنان بدهید )به شرطی که پاکدامن باشند و زانی نباشند و نه
دوست پنهانی گیرنده باشند ،پس وقتی شوهردار شدند ،اگر مرتكب فاحشه )زنا( شدند
پس بر آنها نیمی از عقوبتی )حدی( که بر زنان آزاد است )اجرای آن لازم است( ،این
نکاح کنیزکان( برای کسی از شما است که از واقع شدن در گناه بترسد ،و صبر کردن
نسبت به نکاح کنیزها( برایتان بهتر است ،و الله آمرزنده مهربان است (۲۹* .الله

می خواهد برای شما )قواعد دین تان را بیان کند ،و شما را به طریقه های )نیک( آنانی
که پیش از شما بودند راهنمایی کند ،و می خواهد توبه شما را که قبول کند ،والله
دانای باحکمت است

ببببب

سورۂ نساء 4

جزء 5

خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 * ۲۷و الله می خواهد شمارا ببخشد و به سوی رحمت خود باز گرداند( ،و کسانی که
از شهوات پیروی می کنند ،می خواهند شما )از راه راست( به کجی بزرگ متمایل شوید
)و حق را کاملا ترک گوید( ۲۸ .به الله می خواهد که )با آسان کردن احکام( بار تکلیف
شما را سبک کند )زیرا( انسان ضعیف آفریده شده است ۲۹ .ای کسانی که ایمان

آورده اید ،مال های یکدیگر را در بین خودتان به ناحق مخورید ،مگر این که از راه
تجارت به رضامندی یکدیگر باشد ،و خود را نکشید ،بی گمان الله به شما همیشه

مهربان است ۳۰ .ه و هرکه با تجاوز و ظلم چنین کند ،پس به زودی او را در آتش
سوزان داخل می کنیم ،و این کار بر الله آسان است ۳۱۶ .اگر از گناهان بزرگی که از

آن منع می شوید ،پرهیز کنید )پس ) گناهان کوچک تان را از شما دور )محو می سازیم،
و شما را در جای عزت و کرامت داخل می کنیم *۳۲) .و آنچه را که الله سبب فضیلت
بعضی شما بر بعضی دیگر قرار داده است تمني نکنید ،برای مردان از آنچه خود کسب

کرده اند سهمی است ،و برای زنان از آنچه خود کسب کرده اند سهمی است ،و )به جای
آرزوهای بی مورد از فضل الله بخواهید ،يقينا الله به هر چیزی عالم است ۳۳ .و
برای هریک از والدین و خویشان و آنانی که با ایشان پیمان بسته اید ،در چیزی که از

خود بجا می گذارند ،ورثه و حقدار قرار داده ایم ،پس سهم آنها را از ارث( بدهید،
زیرا الله بر هر چیز گواه است
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و  ۳۶مردان بر زنان ولایت دارند )صاحب اداره و حاکم اند( از آن جهت که الله بعضی
)مردان( را بر بعضی دیگر )زنان( برتری داده است )از نگاه قدرت بدنی و اراده محکم(،

و اینکه از مالهای خود )بر زنان( انفاق می کنند ،پس زنان نیکو کار ،فرمانبردار شوهران
خود می باشند ،و حقوق و اسرار شوهران خود را در غیاب آنها محافظت می کنند ،به

سبب اینکه الله آنها را به وسیله شوهرها محافظت می کند .و زنانی که از نافرمانی
آنها می ترسید پس ؛ )اولا( آنها را نصیحت کنید ،و )ثانية :اگر مؤثر نشد( در خوابگاه از

آنها دوری کنید ،و )ثالثا :اگر پند و جدایی فایده نکرد( پس آنها را بزنید ،پس اگر از
شما اطاعت کردند ،باز بهانه ای برای ظلم و ستم بر آنها مجویید؛ بی گمان الله
بلندمرتبه )و( بسیار بزرگ است .و ۳۵که و اگر شما اولیای امور( از اختلاف میان زن و
شوهر ترسیدید ،پس صلاح کاری )داور( از خانواده شوهر و صلاح کاری )داور( از

خانواده زن بفرستید ،اگر )صلاح کاران( اصلاح را بخواهند الله میان آن دو )زن و

شوهر( موافقت )و الفت پیدا می کند؛ بی گمان الله دانای باخبر است ۳۶۶ .و الله را
عبادت کنید و با او چیزی را شریک سازید ،و با پدر و مادر نیکی و احسان کنید ،و با

خویشاوندان و یتیمان و ناداران ،و با همسایه خویشاوند و با همسایه بیگانه و با
همنشین در پهلو نشسته و با مسافران و با کنیزان؛ بی گمان الله کسی را که متكبر و
خودستا )فخر فروش ) باشد ،دوست ندارد) ۳۷۶ .همچنان الله دوست ندارد( آنانی را

که بخل می ورزند و مردم را )هم( به بخل امر می کنند ،و آنچه را الله از فضل خود به
آنها داده است ،می پوشانند ،و برای کافران عذاب خوار کننده مهیا نموده ایم.
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 ۳۸۶و آنانی که مال های خود را برای نمایش به مردم انفاق می کنند و در حقیقت(

به الله و به روز آخرت ایمان ندارند )در واقع شیطان همدم آنها است و هر کس که
شیطان همنشین او باشد ،پس وی چه بد همنشینی است .در  ۳۹و اگر به الله و به روز

آخرت ایمان می آوردند ،و )به اخلاص ) از آنچه الله به آنها روزی داده است ،انفاق
می کردند؛ چه زیانی بر آنها داشت؟ و الله به )احوال( آنها داناست ، .البته الله به
وزن ذرة )بر کسی ظلم نمی کند ،و اگر آن )ذره( نیکی باشد) ،الله( دو چندانش می کند،
و از نزد خود )صاحب آن را( ثواب بزرگ میدهد 4: .پس حال مردم چگونه باشد؛
وقتی از هر امتی گواهی بیاوریم ،و تو را )نیز ای محمد( بر آنان )امت مسلمان( گواه
بیاوریم ۲۰۶ .در آن روز ،آنانی که کفر ورزیده اند و از پیغمبر نافرمانی کرده اند آرزو
می کنند که ای کاش زمین بر آنها هموار گردد )در زمین فرو روند( و نمی توانند هیچ
سخنی را از الله پنهان کنند 43 .برای کسانی که ایمان آورده اید ،در حال مستی و نشه
به نماز نزدیک مشويد ،تا وقتی که بدانید چه می گویید ،و در حال جنابت به نماز

نزدیک مشوید )در حال جنابت در مسجد داخل نشوید( مگر اینکه عبور نماید )از
مسجد( تا آن که غسل کنید و اگر بیمار باشید ،و یا مسافر باشید ،یا یکی از شما از

قضای حاجت آمد ،یا با زنان هم بستری کرده باشید و آب نیافتید پس تیمم کنید بر
زمین )خاک( پاک ،پس مسح کنید به آن روی ها و دست های خود را ،بی گمان الله
عفو کننده )و( آمرزنده است .بر این که آیا به سوی آنانی که بهره از )علم( کتاب داده شده اند

ندیدی )یهود( که گمراهی را در بدل هدایت( می خرند و می خواهند که شما )هم(
راه حق را گم کنید
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5عه و )ای مؤمنان( الله به دشمنان شما داناتر است ،و کافی است که الله دوست و
کارساز شما باشد و کافی است که الله مددگار شما باشد 46 .که گروهی از یهودیها
اند که کلمات را از جاهای آن تحریف می کنند و تغیر می دهند ،و )به طور استهزاء(
می گویند :شنیدیم )سخن ترا ای محمد( ولی نافرمانی کردیم ،و بشنو )ای پیغمبر و(

ناشنیده بگیر ،و می گویند (:حال ما را مراعات کن ،و سخن را در زبانهای خود می

پیچانند ،تا در دین طعنه زنند ،و اگر می گفتند :شنیدیم و اطاعت کردیم ،و تو بشنو و به
ما نظر كن ،البته برای آنها خیر بود و درست تر بود ،و لیکن الله آنها را به سبب
كفر شان از رحمت خود محروم کرده است ،پس ایمان نمی آرند مگر اندک 47 .ای
اهل کتاب! به آنچه نازل کرده ایم و تصدیق کننده آن کتابی که با شما است ،ایمان آورید،
پیش از اینکه چهره ها را محو و مسخ سازیم و پیش از اینکه آنها را به شکل عقب

)مانند پشت سر( برگردانیم ،یا اصحاب آن چهره ها را از رحمت خود دور سازیم،
طوری که صاحبان روز شنبه را از رحمت خود دور کردیم ،و امر و اراده الله شدنی )و

یقینی( است ۶۸ .که البته الله نمی بخشد این را که با او چیزی شریک قرار داده شود ،و
غیر از آن )شرک( را ،برای کسی بخواهد می بخشد ،و هر کس که )چیزی را با الله
شریک گرداند ،پس در حقیقت به الله گناه بزرگی را افترا بسته است 49 .آیا به سوی

آنانی که خود را پاک می شمارند ،ندیدی؟ بلکه الله هرکه را بخواهد پاک می سازد ،و به
قدر فتیلی )رشته در وسط هسته خرما( ظلم کرده نشوند۵۰ .ه ببین چطور بر الله

دروغ و افترا می بندند؟ و کافی است که این گناه آشکار باشد * 51 .آیا آنانی را که
بهره ای از علم كتاب )الله( داده شده اند ،ندیدی که به بت و طاغوت )قوتهای

سرکش ) ایمان دارند ،و راجع به کفار می گویند :این گروه نسبت به مؤمنان راه یاب تر
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 ۵۲۶که این گروه کسانی اند که الله آنها را لعنت کرده است ،و کسی را که الله لعنت
کند ،پس برای او هیچ مددگاری نخواهی یافت ۵۳ .که آیا برای آنها )یهودیان( سهمی

در بادشاهی و حکومت است؟ که در آن صورت ،به مردم )چیزی را برابر شگاف هسته
خرما نخواهند داد ۵۶ .یا اینکه یهودیان( نسبت به مردمان )مسلمان( بخاطر اینکه
الله به آنها از فضل خود )کتاب( داده است ،حسد می ورزند؟ يقينا ما به اولاد ابراهیم
شما بنی اسرائیل( کتاب و حکمت و بادشاهی بزرگ را دادیم ۵۵ .پس برخی از

آنها )یهودیان( به او )محمد( ایمان آوردند ،و برخی از ایشان )ایمان نیاوردند بلکه(
مانع ایمان آوردن مردم شدند ،و آتش شعله ور دوزخ برای آنها کافی است 56 .البته

آنانی که به آیات ما كفر ورزیدند؛ حتما آنها را در آتش دوزخ در خواهیم آورد ،هر قدر
پوست های )بدن( شان بسوزد و پخته شود ،پوست های دیگری به عوض پوست های
)اولی( شان قرار می دهیم ،تا عذاب را بچشند؛ بی گمان الله غالب باحکمت است.
 % ۵۷۶و آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند ،البته آنها را به زودی در
باغ های که در زیر آنها نهرها جاری است ،داخل می کنیم ،آنان برای همیشه در آن می
باشند ،برای آنها در آنجا زنان پاکیزه است و آنها را در سایه دوامدار درمی آریم.
 ۰۸البته الله به شما دستور می دهد که امانت ها را به اهل آن )اصحاب آن( بسپارید

و هرگاه میان مردم فیصله کردید ،پس به عدل و انصاف حکم کنید ،بی گمان الله شما
را به آنچه نیک است پند و نصیحت می دهد؛ يقينا الله )به فیصله های شما( شنوا و
بیناست ۵۹ .ای کسانی که ایمان آورده اید ،از الله و پیغمبر و از صاحبان امرتان
اطاعت کنید ،و اگر در چیزی اختلاف کردید پس آن را به الله و رسول او )قرآن وسنت(
برگردانید ،اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید ،این )برای شما در دنیا( بهتر است و از
نگاه عاقبت )آخرت( نیکوتر است
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فور ۹۰آیا ندیدی به سوی آنانی که ادعا می کنند به کتابی که بر تو نازل شده و به کتابی
که پیش

از تو نازل شده ایمان آورده اند و می خواهند فيصله قضایای خود را پیش

طاغوت ببرند؟ در حالیکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت كفر بورزند )حکم
طاغوت را قبول نکند( و شیطان می خواهد آنها را به گمراهی دور )از حق( دچار کند.
 61و چون به آنها گفته شود بیایید به طرف آنچه الله نازل کرده است ،و )بیایید( به

طرف رسول ،منافقان را می بینی از تو سخت روی می گردانند ۹۲ .که پس چگونه وقتی
به سبب آنچه با دستهای خود انجام داده اند ،مصیبتی به آنها برسد ،باز )بخاطر
رهایی از آن نزد تو می آیند و به الله قسم می خورند که )هدف ما از داوری نزد
طاغوت( جز نیکی و موافقت )بین دو طرف در گیر( نبود ۱۳۶ .که این گروه آنانی اند که
الله آنچه در دل )پنهان( دارند می داند ،پس از انتقام( آنها در گذر و آنها را وعظ و
اندرز ده و به آنها سخنی بگو که به دل های آنها بنشیند ،و مناسب حال شان باشد.

 64و ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه به حكم الله اطاعت شود ،و اگر آنها
وقتی به جان خویش ظلم کردند نزد تو می آمدند ،و از الله مغفرت می خواستند و پیغمبر
هم برای آنها طلب مغفرت می کرد ،البته الله را توبه پذیر )و( بسیار مهربان می یافتند.

 65این چنین نیست ،به پروردگارت قسم که آنها مؤمن )واقعی( نمی شوند تا آن
که در حل اختلاف شان تو را محکم و داور مقرر کنند ،باز در دل خود هیچگونه دلتنگی

راجع به حکم )و قضاوت( تو نیابند ،و در برابر فیصلة تو( کاملا تسلیم گردند.
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فر 96و اگر ما به آنها )منافقین( دستور می دادیم که خود را بکشید یا از خانه های
خود بیرون روید ،مگر عدد کم از آنها این امر )الله( را بجا نمی آوردند ،و اگر آنها به
آنچه پند داده می شوند عمل می کردند ،البته برایشان بهتر می بود و در ثابت قدمی
آنها بر ایمان محکم تر می بود ۹۷۸% .و البته در آن صورت به آنها از نزد خود ثواب
بزرگ می دادیم * * .و البته آنها را به راه راست هدایت می کردیم 64 .و هر کس

که از الله و رسول اطاعت کند؛ پس این گروه در روز قیامت( با آنانی همراه خواهند
بود که الله به آنها نعمت ها بخشیده است ،مانند پیغمبران و صادقان و شهیدان و نیکان،
و این گروه چه رفقای خوبی اند ۷۰ .این مقام و مرتبه از نزد الله است ،و الله )از
نگاه دانائی( به احوال بندگان خود کافی است .با  ۷۱برای کسانی که ایمان آورده اید،

هوشیار و بیدار باشید و آمادگی تان را برای رویارویی با دشمن( بگیرید ،پس )برای
جهاد( دسته دسته یا همه یکجا بیرون شوید ۷۲ .و البته از شما کسانی هست که )در

بیرون شدن برای جهاد( سستی و تأخیر می کند ،پس اگر مصیبتی به شما برسد )در آن
وقت( می گوید :الله بر من احسان و نعمت )خودرا ارزانی کرد که با آنها )در وقت
جنگ ) حاضر نبودم ۷۳ .و اگر به شما نعمتی از طرف الله برسد ،البته این منافق( می
گوید :چنانکه گویا در بین شما و او هیچ دوستی نبود ،ای کاش با ایشان )مسلمانان(

بودم تا به کامیابی بزرگ فائز میشدم 74 .پس آنانی که زندگی دنیا را به آخرت می
فروشند ،باید در راه الله بجنگند ،و هرکه در راه الله بجنگد ،پس کشته یا )بر دشمن(
غالب شود ،پس به زودی ثوابی بزرگ به او خواهیم داد

ببببببببببببببببیپ سپی بمب

جزء 5

سوره نساء 4

خخخخخخخخخخخخخخخخخ
» ۷۵و چه شده شما را که در راه الله و در راه نجات ضعیفان نمی جنگید؟ )که اعم(
از مردان و زنان و کودکان اند ،آنانی که می گویند :ای پروردگار ما! ما را از این قریه ای

که اهل آن ظالم اند بیرون کن ،و برای ما از جانب خود کار سازی مقرر کن ،و برای ما از
نزد خود مددگاری مقرر کن۷۹) .که آنانی که مؤمن اند در راه الله می جنگند و آنانی که
کافر اند در راه طاغوت )شیطان( می جنگند ،پس )ای مؤمنان( با دوستان شیطان بجنگید،

چونکه حیله شیطان ضعیف است ۷۷۶* .آیا ندیدی آنانی را که به ایشان گفته شد

)فعلا( دست از جنگ بردارید ،و نماز را برپا دارید و زکات بدهید ،پس چون بر آنها
جنگ فرض شد ناگهان گروهی از آنها ،از مردم )کفار( می ترسند؛ مانند ترس شان از

الله ،بلکه سخت تر از آن ،و گفتند :ای پروردگار ما! چرا بر ما جنگ را )حالا فرض
کردی؟ چرا جنگ را تا مدتی کوتاه تأخیر نکردی؟ بگو :که بهره مندی دنیا کم است ،و
ولی کامیابی( آخرت برای کسی که تقوا پیشه کند ،بهتر است .و بر شما به اندازه رشته

پشت خسته خرما هم ظلم نخواهد شد (۷۸ .در هر جائی باشید مرگ به سراغ تان می

آید اگر چه در قلعه های مستحکم باشید ،و اگر به آنها )منافقان( خوبی و پیروزی
برسد می گویند :این از طرف الله است ،و اگر خساره و بدیی به آنها برسد می گویند:
این از طرف تو است ،بگو :که همه از طرف الله است ،پس چه شده است این گروه را
که هیچ سخنی را در موقع فهم و درک نمی فهمند ۷۹ .که )ای انسان( هر چه از
خوبی و فائده بتو برسد از )فضل( الله است ،و هر چه از بدی و مصیبت تو برسد ،پس
از نفس توست ،و )ای پیغمبر ،تو مسؤل نیکی و بدی آنها نیستی( چون ما تو را پیغام

رسان رسالت خود به مردم فرستاده ایم ،و گواهی الله در این مورد کافی است

سوره نساء 4

جزء 5

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
۸۰ه و هرکس رسول )الله( را اطاعت کند ،در حقیقت الله را اطاعت کرده است ،و

هرکس )از پیروی رسول الله( سرکشی کند) ،پروا مکن( چون ما تو را بر آنان نگهبان
از گناه( نفرستادیم .و » ۸۱و )منافقان در مجلس

روزانه تو( می گویند :کار ما اطاعت و

فرمانبرداری است) ،لیکن( پس چون از نزد تو بیرون روند ،گروهی از آنان در جلسه
های شبانه بر خلاف سخنان تو عمل می کنند )تدبیر و چاره اندیشی می کنند( والله آنچه
در جلسات شبانه )شان( می گذرد می نویسد ،پس از انتقام( آنها اعراض کن و بر الله

توکل کن) ،چون کافی است که الله کارساز و پشتیبان باشد۸۲ .؟ آیا در مفهوم و

معانی قرآن فکر و تدبر نمی کنند؟ و در حالیکه اگر قرآن از طرف غير الله بود البته در
احکام و معانی( آن اختلافات بسیاری می یافتند ۸۳۶ .و هرگاه خبری )شایعه( درباره

امن یا خوف )مسلمانان به منافقان( برسد )فور( آن را نشر می کنند ،و اگر آن شایعات

را )قبل از پخش نمودن( به پیغمبر یا به صاحبان امر )رأی( برمی گرداندند البته آنانی که
اهل فهم و درک و استنباط اند )نتیجه و حقیقت( آن خبر را می یافتند ،و اگر فضل الله
و رحمت او بر شما نبود ،البته جز اندکی از شما؛ پیروی شیطان را می کردید۸۶ .

پس در راه الله بجنگ  ،که جز خودت کسی بر آن مکلف نیست و مؤمنان را )به جهاد(
تشویق کن ،امید است که الله از سختی )و گزند( کافران جلوگیری کند ،و الله قوی تر ،و

سزایش )نیز( دردناکتر است ۸۵ .که هرکس شفاعت )سفارش ) نیکی بکند ،از آن سهمی
می برد .و هرکس شفاعت بد )ناجائز( بکند ،از آن سهمی می برد ،و الله بر هر چیزی
قادر است ۸۹۶ .و چون بر شما سلامی تقدیم شود ،پس با کلمات بهتر از آن ،یا

همانند آن ،جواب دهید ،بی گمان الله بر هر چیز حسابگر است.
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 ۸۷الله ذاتی است که هیچ معبودی )برحق( جز او نیست ،البته در روز قیامت که
هیچ شکی در آن نیست ،شما را جمع می کند .و صادق تر از الله در سخن کیست.
 ۸۸۶پس شما را چه شده که درباره منافقین دو گروه شده اید؟ در حالیکه الله آنها را

به سزای آنچه کردهاند ،سرنگون ساخته است ،آیا می خواهید کسی را که الله گمراه
ساخته است هدایت شده یاد کنید؟ وحال آنکه هیچگاه برای کسی که الله او را گمراه
ساخته راهی به سوی هدایت نخواهی یافت (۸۹ .و آنان دوست دارند که شما نیز
کافر شوید طوری که خودشان کافر شده اند ،تا شما و آنها )در کفر( برابر شوید ،پس
از آنها هیچ دوستی نگیرید ،تا آن که ایمان آورده( در راه الله هجرت کنند ،پس اگر
از ایمان و هجرت( اعراض نمودند ،پس هرجایی آنها را یافتید ،آنها را به اسارت
بگیرید و بکشید ،و از آنها )کسی را دوست و مددگار خود مگیرید ۹۰ .مگر آنانی
که با قومی که بین شما و آنها پیمان است ،پیوند )رابطه دارند )نکشید( ،یا آنانی که
نزد شما بیایند در حالیکه سینه های شان از جنگیدن با شما ،یا از جنگیدن با قوم خود،

به تنگ آمده است ،و اگر الله می خواست آنها را بر شما مسلط می ساخت ،باز حتما با
شما می جنگیدند ،پس اگر آنها از جنگ با شما دوری جستند و با شما نجنگیدند و
با شما پیشنهاد صلح کردند ،پس الله برای شما راهی )قتال عليه( آنها را قرار نداده

است (۹۱% .عنقریب گروه دیگری )از مشرکین( را خواهید یافت که می خواهند هم از
ضرر شما در امن باشند و هم از )ضرر( قوم خود .و هرگاه به فتنه )قتال عليه
مسلمانان باز گردانیده شوند ،در آن سرنگون می شوند )در جنگ علیه مسلمانان سهم

می گیرند( ،پس اگر از جنگ با شما کناره گیری نکردند و به شما پیشنهاد صلح نکردند
و از جنگیدن با شما دست نگرفتند ،پس در هر جایی که آنها را یافتید به اسارت بگیرید

و آنها را بکشید ،و این گروهی است که ما برای شما عليه آنها دلیل ظاهر )بر جواز
قتل ایشان قرار داده ایم.
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 ۹۲۶و برای هیچ مؤمنی شایسته )جائز( نیست که مؤمن دیگری را بکشد ،مگر اینکه
به خطا )به غير قصد باشد( ،و هر کس که مؤمنی را به خطا بکشد ،پس بر او )لازم(
است که برده مؤمنی را آزاد کند ،و به ورثه مقتول دیت بسپارد ،مگر اینکه اولیای

مقتول( صدقه )معاف کنند ،پس اگر مقتول از گروه دشمن شما باشد )و ليكن خودش )
مسلمان است ،پس بر او )قاتل لازم است که یک برده مسلمان را آزاد کند ،و اگر

)مقتول( از قومی باشد که میان شما و آنها عهدی است ،پس باید به خانواده وی
)مقتول( دیت سپرده شود و برده مؤمنی را آزاد کند ،واگر برده نیافت ،پس بر او )لازم(
است که دو ماه روزه پی در پی بگیرد) ،این کفاره( بخاطر )قبولیت( توبه )قاتل( از

جانب الله می باشد ،و الله دانای باحکمت است ۳، .و هرکس که مؤمنی را قصد
بدون هیچ سببی که موجب قتل باشد( بکشد ،پس سزای او دوزخ است ،که همیشه در

آن می باشد و مورد غضب الله قرار می گیرد ،و الله او را لعنت می کند ،و برای او
عذاب بس بزرگی را آماده کرده است .و ای کسانی که ایمان آورده اید ،وقتی در
راه الله )برای جهاد( سفر کردید ،پس به درستی تحقیق کنید )تا کافر را از مسلمان
تشخیص دهید و به کسی که به شما )كلمة( اسلام را تقدیم کرد ،نگوید تو مؤمن
نیستی )و قتل تو رواست تا به وسیله آن )کشتن مؤمن( ،متاع زندگانی دنیا )مال
غنیمت( را بدست آرید ،و نزد الله غنيمت های بسیار است ،شما نیز پیش از آن )اسلام(
همانطور بودید ،پس الله بر شما احسان کرد که مسلمان شدید( ،پس به درستی تحقیق

)پرس و جو کنید ،بی گمان الله به آنچه می کنید آگاه است.

ب ،مس ،محمد

محمدی به نام سید امیر را به هم می کند .به لام به همه انسان است با هم با اسب ها سی ۔
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 ۹۵که مؤمنان خانه نشین غیر معذور )و نشسته از جهاد( ،با مجاهدانی که در راه الله با
مال و جان خود می جنگند ،برابر نیستند ،بلکه( الله آنانی را که با مال و جانهای خود
جهاد می کنند درجه بر نشستگان )از جهاد( فضیلت داده است و الله همه ایشان را
وعده نیک داده است ،و )لیکن( الله مجاهدان را بر نشستگان به ثواب بس بزرگ برتری
داده است (۹۹) .و )نیز( مراتبی بس بزرگ از طرف او )الله( ،و مغفرت و رحمت را

به ایشان می دهد( ،و الله بسیار آمرزنده )و( بسیار مهربان است ۹۷ .که البته آنان که
فرشته ها ارواح شان را قبض می کنند در حالی که به سبب ترک هجرت( به جانهای

خویش ظلم کردند ،قبض کنندگان ارواح به آنها می گویند :شما در چه حال بودید؟
در جواب گفتند :ما در زمین ضعیف بودیم) ،فرشته ها( گویند :آیا زمین الله وسيع نبود
تا در آن هجرت کنید؟ ،پس این گروه مسكن شان دوزخ است ،و )دوزخ( چه بد سر
انجامی است ۹۸ .مگر مستضعفان واقعی ،از مردان و زنان و کودکان که هیچ چاره
و وسيله( ندارند و هیچ راهی برای هجرت( نمی یابند ۹۹ .پس این گروه امید است
که الله آنها مورد عفو قرار دهد ،و الله همیشه عفو کننده )و( آمرزنده است.

و  ۱۰۰و هر کس در راه الله هجرت کند ،در زمین اقامتگاه های زیاد و کشادگی )در
رزق خواهد یافت ،و هرکه از خانه خود به قصد هجرت به طرف الله و رسول او بیرون

شود ،باز مرگش فرا رسد ،پس یقینا که ثواب او بر ذمه الله ثابت شده است ،و الله آمرزنده

مهربان است «۱۰۱ .و چون در زمین سفر کردید ،پس بر شما گناهی نیست که نماز را
کوتاه کنید )نمازهای چهار رکعتی را دو ركعت بخوانید( اگر ترسیدید که کافران شما را
در فتنه )و در بلا( می اندازند ،چون کفار برای شما دشمن علنی و آشکار اند.

سورۂ نساء 4
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 ۱۰۲و چون تو ای محمد ،در حالت خوف ) در میان آنها )مؤمنان( بودی و برای

آنها نماز برپا داشتی ،پس باید گروهی از آنها همرای تو )در نماز( بایستند ،و باید
هر دو گروه سلاح خود را نیز بگیرند ،پس چون این گروه سجده کردند )یک رکعت
را ادا کردند( ،پس آن گروه دیگر باید در پشت سر شما در مقابل دشمن قرار گیرند و

باید آن گروه دیگر که تاهنوز( نماز نخوانده اند ،باید بیاید و با تو نماز بخوانند ،و باید
آنها نیز احتیاط و آمادگی و سلاح خود را بگیرند ،چون کافران آرزو دارند که شما

از سلاحها و سامان خود ،غافل شوید ،پس یکباره بر شما حمله کنند ،و اگر به سبب
باران یا بیماری به زحمت بودید ،پس بر شما گناهی نیست که سلاح خود را )در نماز(
بر زمین بگذارید و ليكن هوشیار جان خود باشید ،یقینا الله برای کافران عذاب

رسواکننده ای آماده کرده است ۱۰۳۱ .وقتی نماز را ادا کردید ،پس الله را )بعد از نماز
هم ایستاده و نشسته و بر پهلوهای خود یاد کنید و چون آسوده خاطر و آرام شدید،
پس نماز را )به طريقه قبل از جنگ و در اوقاتش ) ادا کنید ،زیرا نماز بر مؤمنان در

اوقات معین فرض شده است 104 .و )در وقت جهاد( در طلب و تعقیب قوم )کافر(
سستی نکنید ،اگر شما درد و رنج می بینید )در جنگ( پس آنان )کفار( نیز همانطور که

شما درد و رنج می بینید ،درد و رنج می بینند و )لیکن( شما )ثوابی را از الله امید دارید

که آنها امید ندارند ،و الله دانای باحکمت است ۱۰ .و البته ما این کتاب )قرآن( را به
حق بر تو نازل کردیم که دارای احکام حق و واقعی است( ،تا بوسیله آنچه الله به تو
آموخته ،میان مردم قضاوت کنی ،و برای خائنان )بخاطر ایشان با اصحاب حق( جدال و

خصومت مکن.

ببببببب
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 ۱۰۶و از الله آمرزش بخواه؛ چونکه الله آمرزنده مهربان است۰۶ .

سوره نساء 4

و از طرف

آنانی که به خویشتن خیانت می کنند جدال )دفاع( مکن؛ زیرا الله کسی را که خائن و
گنهگار باشد ،دوست نمی دارد ۱۰۸۶* .ایشان )اعمال زشت خود را از مردم می پوشانند

و از الله نمی پوشانند ،چگونه از الله می پوشانند در حالیکه او با آنهاست؛ وقتی که
در شب )در میان خود( طرح ریزی می کنند آنچه از سخنهای که الله نمی پسندد ،و الله

به آنچه می کنند )با علم خود( احاطه دارد۱۰۹ .م آگاه! شما آن گروهی هستید که از
خیانت کاران در زندگی دنیا دفاع می کردید ،پس کیست که در روز قیامت به پیشگاه
الله از آنها دفاع کند؟ یا کیست که برای دفاع از آنها در روز قیامت( وکیل باشد؟
 ۱۱۰۶و هر کس کار بدی را )در حق دیگران انجام دهد ،یا بر خود ظلم کند ،باز از
الله مغفرت بخواهد توبه او قبول خواهد شد چون( الله را آمرزنده مهربان می یابد.
 ۱۱۱و هرکس گناهی انجام دهد ،تنها آن )گناه( را به ضرر خویش مرتکب شده

است ،و الله دانای باحکمت است ۱۱۲۶ .کت و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود )از
روی قصد یا خطا( باز آن )گناه( را به گردن بی گناهی باندازد ،البته بهتان و گناه آشکار
را بر دوش کشیده است ۱۹۳۶ .و اگر فضل و مهربانی الله بر تو نبود ،البته گروهی از

آنها )منافقین یهود( قصد داشتند که تو را )از فیصله حق( گمراه کنند ،اما جز خود را

گمراه نمی کنند و به تو هیچ ضرری رسانده نمی توانند و )فضل الله این است که الله بر
تو کتاب و حکمت را نازل کرد و چیزی را که تو نمی دانستی به تو آموخت ،و فضل
الله بر تو بسیار بزرگ است.

بببببببببببببببببببببببببب
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 ۱۱۶که در بسیاری از سخنان و مشوره های سری آنها خیر و فایده ای نیست به جز
)سخن( کسی که به صدقه ،یا کار نیک  ،یا صلح در بین مردمان حکم کند ،و هرکس

برای کسب رضای الله چنین اعمال نیک( کند ،پس به زودی او را ثواب بس بزرگ
خواهیم داد ۱۱۵ .و هرکس بعد از اینکه هدایت برایش

ظاهر شد ،باز به مخالفت

رسول الله پرداخت و راه غیر مؤمنان را )غیر دین اسلام را( پیروی کرد؛ او را به همان
جهتی که روی آورده می سپاریم ،و او را به دوزخ داخل می کنیم ،و )دوزخ( بد
سرانجامی است۱۱۹ .ة البته الله از اینکه با او شریک قرار داده شود نمی بخشد ،و
پایین تر از شرک را برای کسی که بخواهد می بخشد ،و هر که با الله شریک مقرر کند
يقينا به گمراهی دور از حق گمراه شده است) ۱۱۷ .مشرکها در رفع حاجات خود(
غیر از الله معبودانی را که مؤنث اند می خوانند )به نام های مؤنث یاد می شوند ،و در

حقیقت شیطان سرکش را می خوانند۱۱۸ .ة الله او )شیطان( را از رحمت خود دور
کرده است؛ وقتی گفت :من حتما از بندگان تو حصه و مقدار معینی می گیرم )تابع خود
می سازم(.

 ۱۱۹که شیطان گفت (:و حتما آنان )اولاد آدم را گمراه می سازم و به

آرزوهای )خام( مشغول شان می سازم ،و حتما آنها را دستور می دهم که گوش های
چارپایان را ببرند )برای مشخص ساختن آنها برای بتان و معبودان باطل( و حتما به

آنها دستور می دهم که فطرت و آفرینش الله را تغیر دهند .و هر که شیطان را به جز
الله دوست خود بگیرد ،بیگمان زیان کردہ زیانی آشکار * ۱۲۰ .شیطان به آنها وعده
های خام می دهد و ایشان را در آرزوها غرق می کند و شیطان جز فریب ،وعده دیگر
به آنها نمی دهد ۱۲۱ .که این گروه ( پیرو شیطان( سرانجام شان دوزخ است ،و از آن راه
گریز نیابند.

جزء 5
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 ۱۲۲۶و آنانی که ایمان آورده اند و کارهای نیک انجام داده اند به زودی آنها را در
باغهای که از زیر آنها نهرها جاری می باشد وارد می کنیم ،در آن همیشه جاودانند،
این را الله وعده داده است و( وعده الله راست است ،و چه کسی در سخن از الله

راستگوتر است؟  ۱۲۳۶که )وعده الله( بر وفق آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب
نیست ،بلکه هر کس بدی کند در برابر آن سزا داده می شود ،و برای خود غیر از الله
هیچ کارساز و مددگاری نمی یابید ۱۲۶ .و هر کس که کارهای نیک کند ،خواه مرد
باشد یا زن ،در حالیکه مؤمن باشند ،پس ایشان داخل جنت می شوند و به اندازه شگاف

خسته خرما مورد ظلم قرار نمی گیرند۱۲۵ .که و کیست خوب تر به اعتبار دین از آن
کس که روی خود را برای الله منقاد گرداند ،و نیکوکار باشد و از ملت ابراهیم پیروی
کند در حالیکه از ادیان باطل نفرت داشت ،و الله ابراهیم را دوست خود گرفت۱۲۹ .
و هرچه در آسمانها و هر چه در زمین است ،از الله است .و الله بر هر چیز )از نگاه علم
و قدرت( احاطه دارد۱۲۷۶ .ه و از تو درباره زنان فتوا می طلبند ،بگو :الله به شما درباره
زنان فتوا می دهد و )فتوا می دهد در مورد( آنچه بر شما در قرآن )در اول این سوره(

تلاوت می شود که درباره زنان یتیم نازل شده که حق مقرر آنها را از میراث و مهر( به
ایشان نمی دهید ،و در عین حال به نکاح أنها رغبت دارید .و شما را درباره کودکان
ضعیف )که میراث آنها را نخورید فتوا می دهد و اینکه در حق يتيمان به عدل و
انصاف رفتار کنید ،و هر چه از کار نیک انجام دهید )ضائع نمی شود( بی گمان الله به

آن داناست.
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و  ۱۲۸و اگر زنی از بی میلی یا نفرت شوهر خود بیم داشت ،پس بر آن دو گناهی
نیست که در میان خویش صلح آورند به نوعی از انواع( صلح ،و صلح و آشتی در
هرکاری بهتر است و )طبعا( بخل در هر نفس وجود دارد ،و اگر )با زنان( خوبی کنید

و )از حق تلفی آنها پرهیز کنید ،این به خیر شما است( یقینا الله به آنچه می کنید آگاه
است (۱۲۹ .و هرگز نمی توانید در بین زنان عدل کنید ،اگر چه بر عدالت میان آنها(
حریص باشید ،پس به یک طرف کاملا تمایل نکنید تا آنکه آنها را آویزان بگذارید )که
نه او را طلاق دهید و نه حقش را ادا کنید و اگر با زنان تان( صلح کنید و پرهیزگاری
کنید )به نفع شماست(؛ بی گمان الله آمرزنده مهربان است .و ۱۳۰که و اگر آن دو )زن و

شوهر( از یکدیگر جدا شوند ،پس الله هریک را از رحمت گشاده خود بی نیاز
می گرداند ،و الله گشایشگر باحکمت است ۱۳۱ .و هر چه در آسمانها و هرچه در

زمین است ،از الله است ،و به تاکید آنانی را که پیش از شما کتاب دادیم ،و شما را نیز
که از الله بترسید ،و اگر کافر شوید )به الله هیچ زیانی نیست ،زیرا يقينا هرچه در
آسمانها و هر چه در زمین است از الله می باشد ،و الله بی نیاز )و دارای صفات کمال(
ستوده است ۱۳۲۶ .و هرچه در آسمانها و هر چه در زمین است ،برای الله است ،و

کافی است که الله کارساز مخلوقات )در تدبیر و اداره آسمانها و زمین باشد۱۳۳ .
ای مردم اگر الله بخواهد شما را از بین می برد )هلاک می سازد( ،و مردمان دیگر را
می آورد )ایجاد می کند( ،و الله بر این کار قادر است۱۳۶۶ .

و هرکس ثواب دنیا را

بخواهد؛ پس بداند که ثواب دنیا و آخرت نزد الله است ،و الله شنوای بیناست.

بببببببببببببببببببببببببببببب

سوره نساء 4

جزء 5

خخخخخخخخخخخخ
 ۱۳۵که ای کسانی که ایمان آورده اید ،همیشه بر پا کننده عدل باشید و برای الله گواهی
دهید ،اگر چه )آن گواهی( به ضرر خودتان ،یا والدین ،یا خویشاوندان تان باشد ،و اگر
یک جانب دعوا( مال دار یا تنگ دست باشند ،پس الله نسبت به آنها اولی تر است ،پس

از هوای نفس پیروی مکنید تا )تجاوز نکنید و به انصاف رفتار کنید ،و اگر )در
گواهی دادن( زبان بپیچانید )و درست گواهی ندهید( یا )از گواهی دادن به حق( اعراض
نمائید ،پس )بدانید که الله به آنچه می کنید خبردار است ۱۳۶۶ .و ای کسانی که ایمان

آورده اید ،به الله و رسول او و به کتابی که بر پیغمبرش نازل کرده است ،و به کتابی که
پیشتر نازل کرده ،ایمان محکم و جازم آورید .و هر که به الله و فرشته های او و کتاب های

او و پیغمبران او و به روز آخرت کفر ورزد ،پس یقینا به گمراهی دور از حق گمراه
شده است ۱۳۷۶ .که البته آنانی که ایمان آوردند باز کافر شدند ،باز ایمان آوردند ،باز

کافر شدند ،باز بر کفر خود افزودند؛ الله آنها را هرگز نمی بخشد ،و آنها را به راه
حق( هدایت نمی کند )چون که منافق اند( ۱۳۸۶ .منافقان را مژده ده که برای آنها

عذاب دردناک است ۱۳۹۶ .که کسانی که کفار را به جای مؤمنان دوست خود قرار
می دهند ،آیا عزت را نزد آنان می جویند؟ بی گمان همه عزت از الله است ۱۵۰ .و
البته الله بر شما در قرآن )این حکم را( نازل کرده است که چون شنیدید که آیات الله

مورد کفر و تمسخر قرار می گیرد پس با آنان منشینید )در مجالس شان شرکت نکنید(
تا آن که به سخن دیگر شروع کنند ،و گرنه شما هم )در کفر و استهزا( مثل آنها خواهید

بود؛ البته الله همه منافقین و کفار را در دوزخ یکجا جمع می کند.
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را14ه آنانی که انتظار آمدن حوادثات را بر شما می کشند ،پس اگر از طرف الله به شما
فتحی برسد می گویند :آیا ما با شما نبودیم؟ واگر سهمی از غلبه و پیروزی( نصيب
کفار باشد ،می گویند :آیا ما )برای محافظة شما( بر شما احاطه نکرده بودیم ،و آیا شما

را از ضرر مؤمنان منع نکردیم؟ پس الله در روز قیامت میان تان )شما مؤمنان و منافقان(
فیصله خواهد کرد ،و هرگز الله برای کافران ،بر )ضرر( مؤمنان راه غلبه قرار نداده است.
1439ه البته منافقین )به گمان خود با الله نیرنگ می کنند ،در حالیکه الله )با تدبیر
خود به آنها نیزنگ می زند ،و چون )منافقان( به سوی نماز برخیزند؛ با کسالت برمی
خیزند ،به مردم )تظاهر نموده نیکی و صلاح خود را نشان می دهند ،و الله را یاد
نمی کنند مگر بسیار کم ۱۹۳۶» .در میان ایمان و کفر حیران و متردد اند ،نه به طرف

اینها )مؤمنان( اند و نه به طرف آنان )کفار( و هرکس را که الله گمراه کند پس هرگز
راهی )هدایت( برای او نخواهی یافت .و  144:ای کسانی که ایمان آورده اید ،کافران را
دوست نگیرید به جای مؤمنان ،آیا )کفار را دوست گرفته( می خواهید در پیشگاه الله

دلیلی واضح عليه خود قرار دهید؟ ۱۶۵* .يقينا منافقین در طبقه زیرین دوزخ اند ،و
ای مخاطب( برای آنها هیچ مددگاری نخواهی یافت *146 .کم مگر آنانی که توبه

کردند و عمل خود را اصلاح کردند و به دین الله چنگ زدند ،و دین )عبادت( خود
را برای الله خالص کردند ،پس این گروه همرای کسانی اند که ایمان آورده اند ،و زود
است که الله به مؤمنان ثواب بزرگ دهد ۱۹۷۶ .اگر شکر )الله را( کنید و ایمان آورید،
الله به عذاب )دادن( شما چه می کند؟ و الله قدردان )نیکی ها و داناست )از نیکی

بندگان آگاه می باشد(| .
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 ۱۶۸که الله فریاد کشیدن به بدزبانی )دشنام و فحش ) را دوست ندارد مگر از کسی که
بر او ظلم شده است ،و الله شنوای داناست ۱۶۹ .که اگر نیکی را ظاهر کنید ،یا آن را
بپوشانید ،یا از بدی کسی بگذرید )عفو کنید( ،پس یقینا الله عفو کننده قادر است.
و  ۱۵۰که البته آنانی که به الله و پیغمبرانش

کفر می ورزند و می خواهند که )در

ایمان آوردن( بين الله و پیغمبرانش جدایی آورند ،و می گویند :به بعضی از پیغمبران(
ایمان داریم ،و بعضی دیگر را انکار می کنیم ،و می خواهند در بین آن دو )کفر و ایمان(
راه دیگری را برای خود بگیرند ۱۹۱ .این گروه به حق کافران )واقعی( اند و برای

کافران عذاب رسواکننده آماده کرده ایم۱۵۲۶ .که و آنانی که به الله و پیغمبران او ایمان
آورده اند و در ایمان آوردن( بین یکی از آنها فرق نمی گذارند ،این گروه زود است که

الله اجر و ثواب( شان را دهد ،و الله آمرزنده مهربان است ۱۵۳ .اهل کتاب از تو می
خواهند که یکباره )و یکجا کتابی از آسمان برای آنها نازل کنی) ،ليکن تو مرنج( چون
از موسی بزرگتر از این را طلب کردند ،و گفتند :الله را به ما آشکارا نشان بده ،پس

آوازی سخت آنها را گرفت به سبب ظلمشان )و هلاک شدند( .باز گوساله را معبود
خود قرار دادند) ،و این بعد از آن که معجزه های واضح برای آنها آمد ،پس آن )جرم

آنها را هم معاف کردیم و به موسی حجت واضح و آشکار دادیم 154 .و کوه طور
را برای عهد گرفتن از ایشان ،بالای سرشان برداشتیم ،و به آنها گفتم :سجده کنان از
دروازه داخل شوید ،و به آنها گفتیم :در روز شنبه تجاوز نکنید) ،ماهی را شکار نکنید(
و از آنها پیمان محکم گرفتیم.
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 ۱۰۵که پس به سبب عهد شکنی و کفرشان به آیات الله و کشتن پیغمبران به ناحق و
گفتن این سخن که بر دل های ما پرده است )لذا ما نمی فهمیم؛ ما آنان را عذاب کردیم(
بلکه الله به سبب كفرشان ،بر دلهایشان مهر نهاده است و ايمان نمی آرند مگر اندکی
از ایشان( (۱۵۹ .و به سبب کفر آنها و سخنان آنها که بهتان بزرگی بر مریم بستند
مورد غضب ما قرار گرفتند(۱۵۷ .ه و به خاطری )مورد لعنت و عذاب ما قرار

گرفتند که گفتند :ما مسیح؛ عیسی پسر مریم را که رسول الله بود کشتیم ،در حالیکه
آنان او )عیسی( را نکشتند و نه او را به دار کشیدند ،بلکه کار بر آنان مشتبه شد )و

کسی مشابه عیسی را کشتند( ،یقینا آنانی که در باره او )عیسی( اختلاف کردند البته تا

هنوز در شکاند ،و هیچ دلیل و علم يقينی )راجع به قتل او( ندارند جز پیروی از گمان،
و به یقین او را نکشتند ۱۰۸ .که بلکه الله او را به نزد خود بالا برد ،و الله غالب باحکمت

است ۱۵۹ .ه وهیچ فردی از اهل کتاب نیست ،مگر این که قبل از مرگش به )نبوت(
عیسی ایمان می آورد ،و او )عیسی( روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود ۱۹۰ .که پس

به سبب ظلمی که یهودیان مرتکب آن شدند و به سبب آن که مردم را از راه الله باز
می داشتند ،چیزهای پاکیزه ای را که قبلا بر ایشان حلال بود ،حرام کردیم ۱۹۱ .و به

سبب سودخوردن آنها ،در حالیکه از خوردن آن منع شده بودند ،و خوردن شان مال
مردم را به ناحق) ،چیزهای پاکیزه را بر آنان حرام کردیم و برای کافران ایشان عذاب
دردناک را آماده کرده ایم ۱۹۲۶ .مگر آنانی که در علم راسخ اند از یهودیان و مؤمنان،

آنچه بر تو و آنچه قبل از تو نازل شده است ،ایمان دارند .مخصوصا برپاکننده گان نماز

و ادا کنندگان زکات و ایمان آورندگان به الله و به روز آخرت ،این گروه را به زودی

ثواب بزرگ می دهیم.
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») ۱۹۳۶ای محمد( البته ما به تو وحی فرستادیم طوری که به نوع و پیغمبرانی که بعد
از او بودند ،وحی فرستادیم) ،همچنین به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ،و به
سوی نبیرگان اسحاق و به عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان ،وحی کردیم .و
به داود زبور دادیم 164% .و به پیغمبرانی که قصه آنها را پیش از این )داستان( بر تو

بیان کردیم ،وحی کردیم ،و به پیغمبرانی که قصه آنها را بر تو بیان نکرده ایم نیز وحی
کردیم .و الله با موسی )به وسیله وحی( سخن گفت؛ سخنی خاص  ۱۹۵۶ .پیغمبرانی
را فرستادیم( که مژده دهنده و بیم دهنده بودند ،تا بعد از آمدن پیغمبران برای مردم در
برابر الله دلیلی )یعنی بهانه ای نباشد ،و الله غالب باحکمت است ۱۹۹۶ .که )گرچه
کافران بابهانه جویی های شان قرآن را قبول نمی کنند( لیکن الله )به حق بودن( آنچه بر
تو نازل کرده ،گواهی میدهد) ،چون آن را به علم خود بر تو نازل کرده ،و ملائکه

)نیز( به )حق بودن آن( گواهی میدهند و گواهی الله )برای تو( کافی است ۱۹۷۶ .که البته
آنانی که کفر ورزیدند و دیگران را از راه الله منع نمودند ،یقینا گمراه شدند به گمراهی
دور )از حق( ۱۹۸۶ .و هر آئینه آنانی که کافر شدند و ظلم کردند ،الله بر آن نیست که

آنها را ببخشد و به راهی هدایت شان کند ۱۹۹ .به جز راه دوزخ ،که در آن تا ابد
برای همیشه بمانند ،و این )عذاب( بر الله آسان است .و  ۱۷۰که ای مردم! یقینا پیغمبر از

سوی پروردگارتان با )دین( حق پیش شما آمده است ،پس به آن( ایمان آورید که به
خير شماست ،و اگر کفر ورزید )پس بدانید که هر چه در آسمانها و در زمین است از
الله است ،و الله دانای حکیم است.
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 ۱۷۱و ای اهل کتاب در دین خود غلو نکنید و درباره الله نگویید مگر سخن حق )و
مناسب شأن أو( ،جز این نیست که مسیح؛ عیسی پسر مریم ،رسول الله و )پیدا شده از )
کلمه اوست )کلمه »کن« که به مريم القا کرد و روحی است از جانب الله ،پس به الله و

پیغمبران وی ایمان آورید و نگوید) :معبود کائنات( سه است؛ )از عقیده تثلیث( باز آیید
که به خیر شماست ،جز این نیست که معبود برحق فقط الله هست و بس  ،پاک و منزه
است از اینکه فرزندی داشته باشد ،هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است ،تنها از

اوست ،و الله برای کارسازی و تدبیر عالم کافی است ۱۷۲ .و )چرا از بنده بودن عیسی
انکار می کنید؟ در حالیکه مسیح هرگز از اینکه بنده الله باشد ابا )و تكبر( نورزیده ،و نه
فرشته های مقرب )درگاه الهی( از بندگی او ابا می ورزند .و هرکس از بندگی الله أبا
داشته باشد و تكبر بورزد ،پس به زودی الله همه )مردم( را یکجا به دربار خویش جمع
خواهد کرد )و سزای متکبران را خواهد داد( ۱۷۳۶ .پس آنانی که ایمان آورده و

کارهای نیک انجام داده اند ،ثواب آنها را تمام و کامل می دهد ،و آنها را از فضل
خود بیشتر خواهد داد ،و اما آنانی که از عبادت الله ابا ورزیده و تکبر نمودند ،پس به

عذاب دردناک گرفتارشان می کند و غیر از الله برای خود هیچ دوست و مددگاری نمی
یابند ۱۷۶ .که ای مردم! یقینا به شما از طرف پروردگارتان برهانی )قاطع( آمده است و

)آن برهان این است که ما به سوی شما نوری تابناک )کتابی که ظاهر کننده حق از
باطل است( نازل کردیم (۱۷۵) .پس کسانی که به الله ایمان آوردند و به )دین( او
چنگ زدند ،پس زود است که آنها را در جوار رحمت و فضلی از جانب خود داخل

کند ،و آنها را به سوی خود؛ به راه راست هدایت کند.
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 ۱۷۹و از تو فتوا می طلبند )درباره کلاله( بگو :الله درباره کلاله به شما چنین فتوا
می دهد که اگر مردی وفات کند و فرزندی نداشته باشد )و نه پدر( و او خواهری داشته

باشد ،پس نصف ترکه به خواهر می رسد ،و آن برادر از او )خواهر( میراث می برد اگر
خواهر کلاله باشد( او فرزند نداشته باشد )و نه پدر( ،و اگر خواهران )در صورت

کلاله بودن برادر( دو تن باشند ،پس برای آنان دو سوم ترکه ،از آنچه برادر از خود
گذاشته می رسد ،و اگر آنان )ورثۂ کلاله( برادر و خواهر باشند ،پس برای هر مرد،

سهمی مانند سهم دو زن می رسد ،الله برای شما )احکام را( بیان می کند تا گمراه نشوید،
و الله به هر چیزی داناست.

سوره »مائده«
در مدینه نازل شده ،و یکصد و بیست آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و۱و ای کسانی که ایمان آورده اید ،به عهد و پیمانهای خود )با الله و مردم( وفا کنید،

خوردن گوشت( چهار پایان برای شما حلال شده ،مگر آنچه حرمت آن بر شما )در
آینده( تلاوت می شود .و شکار را در حالت احرام حلال نشمارید ،بی گمان الله هرچه
که بخواهد حکم می کند۲ .ه ای کسانی که ایمان آورده اید ،حرمت شعایر )علامات
دین الله و ماه های حرام )ذوالقعده ذوالحجه و محرم و رجب( و قربانی های قلاده دار
و عازمان بیت الله که از پروردگار شان فضل و رضایت می طلبند؛ حلال نشمارید )به
آن بی حرمتی نکنید( ،و چون از احرام بیرون آمدید پس می توانید شکار کنید .و

عداوت قومی به علت این که شما را از مسجد الحرام منع کردند بر آن واندارد که از

حد تجاوز کنید ،و بر نیکی و تقوا با یکدیگر همکاری نمایید و یکدیگر را بر گناه و
تجاوز همکاری نکنید ،و از الله بترسید ،چون الله سخت عذاب دهنده است.
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) 43طبق وعده( بر شما حیوان خود مرده )مردار( و خون و گوشت خوک و آنچه نام

غير الله )در وقت ذبح کردن( بر آن یاد شده و خفه شده و به ضرب )چوب و سنگ )
مرده و از بلندی افتاده و به شاخ زده شده و مرده( و آنچه درندگان خورده باشند ،مگر
آنچه را که )زنده یابید( و ذبح )شرعی( کرده باشید .و )همچنان( آنچه برای بتان ذبح

شده اند و آنکه با تیرهای فال تعیین قسمت کنید )همه( بر شما حرام شده است .اینها
همه فسق است ،امروز کفار از )مغلوب ساختن( دین شما ناامید شده اند ،پس از آنها
نترسید ،و از من )از الله( بترسید .امروز دین تان را به شما کامل کردم ،و نعمت خود را

بر شما تمام نمودم ،و اسلام را برای شما به عنوان( دین پسندیدم ،پس هر کس بی
آنکه متمایل به گناه باشد در حال گرسنگی مجبور به خوردن محرمات( گردد ،پس
بداند که الله آمرزنده مهربان است .که از تو می پرسند که چه چیزی برای آنها
حلال شده است؟ بگو :همه چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده است ،و )نیز( آنچه از

شکار حیوانات پاره کننده )شکاری ) در حالیکه )آنها را برای شکار می پرورانید و از
آنچه الله به شما آموخته است ،به آنها )سگان( می آموزید پس از آنچه برای شما نگاه
داشته اند ،بخورید )و ليكن( نام الله را در وقت ارسال بر آن یاد کنید ،و از الله بترسید،
بی گمان الله زود حساب گیرنده است .چه که امروز برای شما چیزهای پاکیزه حلال شده
است ،و طعام اهل کتاب برای شما حلال است ،و طعام شما )نیز( به آنها حلال است

و زنان پاکدامن از مؤمنات ،و نیز زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب

داده شده برای شما حلال است )به شرطی که( مهر آنها را بدهید در حالیکه پاکدامن
باشید نه زناکار و نه دوست پنهانی گیرنده ،و هرکه به ایمان )خود یا ارکان ایمان( کفر
ورزد؛ البته عمل او تباه شده ،و او در آخرت از )جملة( زیانکاران است.
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را که از علامات ايمان طهارت و نماز است پس ای کسانی که ایمان آورده اید ،چون
به )قصد( نماز ایستادید ،پس روی و دست های تان را تا آرنج بشویید و سرهای خود
را مسح کنید ،و پاهای تان را تا شتالنگ بشوید ،و اگر جنب باشید پس خود را پاک

کنید )غسل کنید( ،و اگر مریض یا مسافر باشید ،یا کسی از شما از مکان قضای حاجت
بیاید ،یا با زنان تماس )آمیزش ) کرده باشید و آبی )برای وضو یا غسل( نیابید پس قصد

خاک پاک )تیمم کنید ،پس به آن خاک روی و دست های تان را مسح کنید ،الله
نمی خواهد بر شما مشقتی را لازم گرداند ،و لیکن می خواهد که شما را پاک سازد ،و
نعمت خود را بر شما تمام کند ،تا شکر او را به جا آرید ۷ .که و یاد کنید نعمتی را که

الله بر شما انعام کرده است و پیمانی را که با شما محکم بسته است ،آن وقت که گفتید:
شدیم و اطاعت کردیم ،و از الله بترسید ،زیرا الله به آنچه در دلهاست آگاه است ۸ .که
ای کسانی که ایمان آورده اید ،برای احقاق حق( الله )طبق عهدتان( برخیزید و به عدل

و انصاف گواهی دهید و عداوت با قومی شما را به بی عدالتی وادار نکند بلکه عدل
کنید که عدل و انصاف ) به تقوی نزدیکتر است ،و از الله بترسید؛ بی گمان الله به آنچه

می کنید آگاه است ۹ .الله به آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام داده اند،
وعده کرده است که آمرزش و پاداشی بزرگ خواهند داشت.
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و  ۱۰و آنانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ پنداشتند ،همان گروه دوزخیان اند.
 ۱۱و ای کسانی که ایمان آورده اید ،آن نعمتی را که الله بر شما ارزانی نمود یادآور
شوید ،آن وقت که گروهی از دشمنان قصد کردند که به طرف شما دست تجاوز دراز
کنند )و پیغمبر را به قتل برسانند( پس الله دست های آنها را از شما کوتاه کرد ،و از الله
بترسید ،و مؤمنان باید بر الله توکل کنند ۱۲۶ .و البته الله از بنی اسرائیل )اولاد يعقوب(
پیمان محکم گرفت و از میان آنها دوازده سرپرست )انتخاب کرده و فرستادیم .و الله

به آنان( فرمود :یقینا من با شما ام؛ اگر نماز را برپا کنید و زکات بدهید و به پیغمبران
من ایمان آرید و ایشان را مدد و یاری کنید ،و به الله قرض نیک دهید )در راه او انفاق

کنید  ،البته از شما گناهانتان را محو می کنم و شما را در باغهای که از زیر آنها نهرها

جاری است ،وارد می کنم .پس از این عهد و وعده( ،هر کس از شما کافر شود ،به
راستی که از راه راست منحرف گشته است ۱۳۶ .پس )یهود را به خاطر پیمان شکنی

شان لعنت کردیم و از رحمت خود دور ساختیم( دل هایشان را سخت گردانیدیم.

سخنان الله را از محل آن تغیر می دادند ،و بخشی از آنچه را که به آن پند داده شده
بودند فراموش کردند ،و همیشه تو بر خیانت )تازه( از ایشان آگاه می شوی ،مگر اندکی
از آنها )که خیانت نمی کنند .پس از آنها در گذر و )از لغزشهای شان( روی بگردان،
یقینا الله نیکوکاران را دوست دارد.
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و  ۱۶که از آنانی که گفتند ما نصارا هستیم ،پیمان گرفتیم .پس )آنان نیز مانند يهود(
بخشی از آنچه را که به آن پند داده شده بودند فراموش کردند ،پس ما )نیز( دشمنی و
کینه را در میان شان تا روز قیامت قرار دادیم ،و الله به زودی آنها را به آنچه می کردند؛

آگاه خواهد ساخت .و 415ای اهل کتاب! بی گمان فرستاده ما نزد شما آمد تا بسیاری
از چیزهای از کتاب )تورات و انجیل( را که پنهان کرده اید برای شما بیان کند و از
کوتاهی های شما در گذرد ،البته از طرف الله نور و کتاب آشکار برای شما آمده است.

 ۱۹۶که الله به وسيله آن )کتاب( کسانی را که از رضای او پیروی می کنند ،به سوی
راه های سلامتی هدایت می کند ،و به حکم خود آنها را از تاریکی های )کفر( به روشنی

)اسلام( بیرون می کند ،و به راه راست هدایت می کند ۱۷ .که هر آئینه آنان که گفتند :الله
همان مسیح پسر مریم است یقینا کافر شدند .بگو :اگر الله بخواهد که مسیح پسر مریم
و مادرش و همه مردمان روی زمین را یکجا به هلاکت رساند؟ پس چه کسی می تواند

الله را از این کار( باز دارد؟ و سلطنت آسمانها و زمین و هر چه در بین آنهاست از الله
است ،هر چه بخواهد ،می آفریند .و الله بر هر چیزی تواناست.
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 ۱۸۶کوه و یهود و نصارا گفتند :که ما پسران الله و دوستان اوییم )و طوری که پدر پسر را
عذاب نمی دهد الله ما را نیز عذاب نمی دهد( بگو :پس چرا )الله( شما را در دنیا( به
سبب گناهان تان عذاب می دهد ،بلکه شما هم بشری هستید از جمله کسانی که آفریده
است ،هر کسی را که بخواهد مغفرت می کند و هر کسی را که بخواهد ،عذاب میدهد.

و بادشاهی آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست ،تنها از الله است ،و بازگشت همه
به سوی اوست ۱۹ .که ای اهل کتاب! البته پیغمبر ما نزد شما آمده است که برای شما

بیان می کند )احکام ما را( بعد از انقطاع دوران پیغامبران تا نگویید که هیچ مژده دهنده و
بیم دهنده ای نزد ما نیامد ،پس يقينا مژده دهنده و بیم دهنده نزد شما آمد ،و الله بر
هر چیزی تواناست .و  ۲۰%و یاد آور شو زمانی را که موسی به قوم خود گفت :ای قوم
من ،نعمت الله را بر خود یاد کنید ،وقتی در میان شما پیغمبرانی قرار داد؛ و شما را

بادشاهانی گردانید ،و به شما چیزی داد که به هیچ کسی از مردمان جهان نداده بود.
») ۲۱و موسی گفت :ای قوم من ،در سرزمین مقدس داخل شوید که الله برای شما

داخل شدن به آن را لازم کرده است ،و بر پشت خود برنگردید و از فرمان ما اعراض
نکنید که زیانکار می شوید ۲۲ .که )بنی اسرائیل در جواب گفتند :ای موسی! یقینا در
آن سرزمین قوم زور آور هستند ،و ما داخل آن نمی شویم تا آنها از آنجا بیرون نروند،
پس اگر از آنجا بیرون شدند ،ما حتما داخل می شویم۲۳) .ه دو تن از آنانی که
می ترسیدند و الله بر آنان نعمت داده بود ،گفتند :از راه دروازه بر آنها در آیید )و هجوم
بیاورید( ،پس اگر از آن داخل شدید پس حتما غالب خواهید شد )ليکن به این شرط

که بر الله توکل کنید ،اگر مؤمن هستید.
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) ۲۶بنی اسرائیل در جواب گفتند :ای موسی! ما تا ابد در آن داخل نمی شویم تا

وقتی که آنان در آنجا هستند ،پس تو و پروردگارت بروید و بجنگید ،ما در اینجا می
نشینیم) ۲۵ .موسی( گفت :ای پروردگارم! يقينا من جز اختیار خودم و برادرم را

ندارم ،پس در بین ما و در بین این قوم نافرمان ،جدایی بانداز )تا از یکدیگر جدا و
متمایز شویم( (۲۹ .که الله )دعای موسی را قبول فرموده( گفت :پس آن سرزمین تا چهل
سال بر آنها حرام است )و به سبب نافرمانی شان( حیران و سرگردان در زمین بگردند

و به جایی نرسند( پس )تو ای موسی( بر قوم فاسق و نافرمان اندوهگین مشو*۲۷ .
و نافرمانی مردمان در مقابل الله تاریخ قدیمی دارد لهذا اى محمد( بر آنها داستان دو
پسر آدم را به راستی تلاوت کن ،وقتی که هر یکی از آن دو )به دربار الهی قربانی

پیش کردند ،پس از یکی آن دو )هابیل( پذیرفته شد و از دیگری )قابیل( پذیرفته نشد.
گفت) :قابیل به هابیل( حتما تو را می کشم) ،هابیل( گفت :الله تنها از پرهیزگاران می

پذیرد ۲۸ .اگر دست به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی ،من دستم را به سوی تو
دراز نمی کنم تا تو را بکشم )چون من از الله ،پروردگار جهانیان می ترسم ۲۹ .که چون

من می خواهم که گناه )قتل( من و گناه )سابقه خودت را )به دربار الله( ببری ،پس در
نتیجه از جمله دوزخیان باشی ،و این )دوزخ( سزای ظالمان است ۳۰ .پس نفس او

کشتن برادرش را در نظرش آسان نمود ،پس او را کشت و از جمله زیانکاران شد.
» ۳۱پس الله زاغی را فرستاد که زمین را می کاوید تا به او )قابیل( نشان دهد که
چگونه مرده برادرش را )در زمین( بپوشاند ،گفت) :قابیل( ای وای بر من! آیا عاجزم از

اینکه مانند این زاغ باشم و جسد برادرم را در زمین( بپوشانم؟ پس از پشیمان شدگان
گردید.
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 ۳۲۶به این جهت )قتل ناحق بود که بر بنی اسرائیل حکم کردیم که هر کس کسی را
بدون اینکه کسی را کشته باشد یا در زمین فساد کرده باشد ،بکشد ،پس چنان است که
همه مردم را کشته باشد ،و هرکس کسی را زنده بدارد )سبب حیات انسان گردد( پس

چنان است که همه مردم را زنده داشته است .بی گمان پیغمبران ما دلائل واضح برای
آنان )بنی اسرائیل( آوردند ،باز هم بسیاری از آنها در زمین )با قتل ناحق( از حد
تجاوز می کنند۳۳ .ه جز این نیست که سزای آنانی که با الله و رسول او به جنگ می
خیزند و در زمین برای فساد سعی می ورزند ،این است که کشته شوند )اگر نفس بی
گناه را قتل کرده باشند یا به دار آویخته شوند )اگر قتل و غارت کرده باشند یا دست
و پایشان از جانب مخالف بریده شود )اگر فقط غارت کرده باشند یا از زمین )وطن(
تبعید شوند .این )سزا( ذلت و رسوایی برای آنها در دنیاست و در آخرت هم برایشان
عذاب بزرگ خواهد بود ۳۶ .مگر آنانی که پیش از اینکه بر گرفتن آنها قادر
شوید ،توبه کرده باشند ،پس بدانید که الله آمرزنده مهربان است .و ۳۰ای کسانی که

ایمان آورده اید ،از الله بترسید و به سوی او طلب وسیله کنید )هر نیکی که شما را به
بارگاه الهی نزدیک می کند( ،و در راه او جهاد کنید تا کامیاب شوید 36% .يقينا آنانی
که کفر ورزیدند ،اگر )بالفرض ) تمام آنچه در روی زمین است از آنها باشد ،و مثل آن
را نیز داشته باشند ،تا به عوض عذاب روز قیامت آن را به دربار الله( فديه دهند ،هرگز

از آنها پذیرفته نمی شود ،و برای آنها عذاب دردناک است.
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) % ۳۷در آخرت کفار( می خواهند از دوزخ بیرون شوند در حالیکه از آن بیرون شدنی
نیستند و برای آنها عذاب همیشه و پایدار است ۳۸ .و مرد دزد و زن دزد؛ دستهای
شان را )بعد از ثبوت آن( به سزای آنچه کرده اند ببرید) ،این سرزنش عبرت انگیز(
عذابی از طرف الله است ،و الله غالب )و( باحکمت است ۳۹ .پس هر کس پس از
ظلم و گناه خویش توبه کند ،و )عمل( خود را اصلاح و درست کند ،پس یقینا الله

توبه او را قبول می کند ،چون الله آمرزنده مهربان است ۵۰ .که آیا ندانسته ای )تو ای

مخاطب( که پادشاهی آسمانها و زمین از الله است؟ )لذا( هر که را بخواهد عذاب
می دهد ،و هر که را بخواهد می بخشا ..و الله بر هر چیزی قادر است 41 .آی پیغمبر!

آنانی که در کفر شتاب می کنند تو را اندوهگین نسازند) ،چه از آنانی که به زبان گفتند:
که ما ایمان آوردیم ،ولی دلهایشان ایمان نیاورده است ،و چه از یهود )باشند( آنان به

سخن های دروغ گوش می دهند ،به سخنان قوم دیگر که هنوز به نزد تو نیامده اند،
گوش می دهند و کلمات را )تورات را بعد از درک آن از محل آن تغییر می دهند و
می گویند) :به پیروان خود( اگر این حکم تحریف شده به شما داده شد ،بگیرید )قبول
کنید( ،و اگر آن به شما داده نشد پس دوری کنید )محتاط باشید( ،و هر کس الله
گمراهی او را خواسته باشد ،هرگز در برابر الله برای او اختیاری نداری

که هدایت

شود( ،این گروه )منافقین و یهود( کسانی اند که الله نخواسته است دل های شان را پاک

سازد ،برای آنها در دنیا رسوائی است ،و برای آنها در آخرت )نیز( عذاب سخت
خواهد بود.
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) 43آنها( شنوای سخن دروغ و بسیار رشوه خوار اند ،پس اگر )برای فيصله نزد
تو آیند پس در بین آنها فيصله کن یا از آنها روی بگردان ،و اگر روی گردانی )و
فیصله نکردی( پس هرگز به تو ضرری رسانده نمی توانند ،و اگر فیصله کردی؛ پس به
عدل و انصاف فیصله کن ،بی گمان الله عدل کنندگان را دوست می دارد۶۳۶ .ه و
ليكن يهودیان( چگونه تو را داور مقرر می کنند در حالیکه تورات نزد ایشان است و در
آن حكم الله است ،آن گاه باز روی می گردانند؟ و ایشان مؤمن نیستند )به تورات

خود( 44 .که البته ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور است )برای
بشریت( .پیغمبرانی که منقاد حكم الله بودند بر طبق آن برای یهودی ها حکم می کردند.
همچنین علمای ربانی و دانشمندانی که به حفظ كتاب الله مامور بودند بر آن گواهی
دادند .پس از مردم مترسید ،از من بترسید و آیات مرا به بهای حقیر و اندک مفروشید و
هر که مطابق آیاتی که الله نازل کرده است حكم نکند ،پس آن گروه کافر است 45 .که

و در آن )تورات( برای شان مقرر کردیم که نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و
بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخمها نیز قصاص
است و هر که از قصاص در گذرد ،برای گناهش کفاره ای خواهد بود و هر که به آنچه

الله )در حدود و قصاص ) نازل کرده است حکم نکند ،پس این گروه ستمکار است.
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 46و از پی آنان )پیغمبران پیشین( عیسی پسر مریم را فرستادیم که تصدیق کننده
آنچه پیش از او بود )تورات( ،و به عیسی انجیل را دادیم که در آن نور و هدایت بود،
در حالیکه تصدیق کننده آنچه پیش از آن بود که تورات است ،و هدایت و پند برای
پرهیزگاران است 47 .و باید معتقدان انجيل مطابق آنچه الله نازل کرده است حکم و

فیصله کنند ،و هر که مطابق آنچه الله نازل کرده است فیصله نکند ،پس همان گروه
فاسقان اند (۶۸% .و این کتاب را به راستی بر تو نازل کردیم ،تصدیق کننده و حاکم بر
کتابهایی است که پیش از آن بوده است ،پس مطابق آنچه الله نازل کرده است در بین

آنان حکم کن ،و از خواهشات )نفسانی( آنان )به جای آنچه از حق به تو رسیده است،

پیروی مکن ،البته برای هر گروهی از شما شریعت و روشی مقرر کردیم ،و اگر الله
می خواست همه شما را )مسلمانان ،یهود و نصار را( یک امت )پیرو توحيد( می گردانید،
ولیکن چنین نکرد( تا شما را در آنچه بشما داده است بیازماید ،پس در کارهای نیک

سبقت بگیرید ،بازگشت همه شما بسوی الله است ،تا شما را به آنچه در آن اختلاف

می کردید؛ آگاه سازد) ۶۹ .و قرآن را بر تو نازل کردیم برای این که در بین آنها
مطابق آنچه الله نازل کرده است حکم کنی ،و از خواهشات )نفسانی( آنها پیروی مکن،

و محتاط باش از اینکه مبادا تو را از بعضی آنچه الله بر تو نازل کرده است منحرف
سازند ،باز اگر روی گرداندند ،پس بدان که الله می خواهد آنها را به سزای بعضی از
گناهانشان عذاب دهد ،ويقينا بسیاری از مردم فاسق اند ۵۰ .آیا آنان حکم جاهلیت

)ملت های جاهل( را می خواهند؟ برای آن مردمی که اهل یقین هستند چه حکمی از
حكم الله بهتر است؟

117

سورۂ مائده ۵

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
و۵۱ه ای کسانی که ایمان آورده اید ،یهود و نصاری را دوست نگیرید )زیرا آنها هرگز
دوست شما نمی شوند ،بلکه بعضی از آنها دوستان بعضی دیگراند .و هر کس از شما
با آنها دوستی کند يقينا او هم از آنهاست ،بی گمان الله قوم ظالم را هدایت نمی کند.

 ۵۲پس آنانی که در دل های شان بیماری )نفاق( است می بینی که در دوستی آنها
)کفار( شتاب می کنند؛ می گویند) :به طور بهانه( می ترسیم از اینکه مصیبتی )از طرف

آنها( بما برسد ،پس امید است که الله فتح )مبین( را بیارد و یا امری دیگری از نزد
خود ،پس از آنچه در دل های خود می پوشانیدند ،پیشمان گردند ۵۳» .و مؤمنان می

گویند :آیا اینها )منافقان( بودند که قسم های محکم به نام الله می خوردند که با شما اند،

اعمال شان برباد شد ،پس زیان کار گشتند ۵۵ .که ای کسانی که ایمان آورده اید ،هرکس

از شما از دین خود بازگردد )ضرری به دین نمی رسد( پس به زودی الله قومی را به
میان می آورد که ایشان را دوست می دارد و ایشان نیز او را دوست می دارند ،با مؤمنان
متواضع و با کفار سخت و شدید اند ،در راه الله جهاد می کنند ،و از ملامت،
ملامت کننده نمی ترسند ،این صفات مذکور( فضل الله است که آنرا به هر کسی
بخواهد می دهد ،و الله گشایشگر داناست ۵۵ .که جز این نیست که دوست شما تنها الله
و رسول او و آن مؤمنانی است که نماز را برپا می کنند و زکات را می دهند؛ در حالیکه
در رکوع اند )در برابر الله متواضع و عاجزاند( 56 .و هر کس که الله و رسول او و
مؤمنان را دوست خود قرار دهد ،پس )او از جمله مؤمنان واقعی است و( یقینا که
حزب الله غالب اند۵۷ .ه )لذا( ای کسانی که ایمان آورده اید ،آنانی را که دین شما را

به استهزا و بازی گرفته اند ،چه از آنانی که پیش از شما به آنها )یهود و نصارا( کتاب

داده شده و چه از )دیگر( کافران ،دوست نگیرید و از الله بترسید ،اگر مؤمن هستید.
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 ۵۸۶و هرگاه به طرف نماز )مردم را بخوانید ،آن را به مسخره و بازی می گیرند ،این
)استهزا( به سبب آن است که آنها مردمی اند که تعقل نمی کنند )نادان اند( .طر ۵۹چه بگو:

ای اهل کتاب! آیا بخاطر این بر ما عيب می گیرید که ما به الله و آنچه بر ما و آنچه پیش
از ما نازل شده ،ایمان آوردیم؟ و این بخاطر آنست که بیشتر شما فاسقید ۲۰ .که بگو:
آیا شما را به بدتر از آن )شخص عیب دار( به اعتبار جزا در نزد الله آگاه سازم؟ آن
کسی که الله او را لعنت کرده است و بر او خشم گرفته و برخی از آنها را بوزینگان و
خوکان و )نیز( طاغوت پرستان گردانیده است ،این گروه اند که از نظر مرتبه بدتر و از
راه راست گمراه تر اند 61 .که و هرگاه )منافقان( نزد شما آیند ،می گویند :ایمان آوردیم

و حال آنکه )نزد تو با( کفر در آمده و با کفر بیرون رفته اند ،و الله به آنچه می پوشانند
داناتر است % ۹۲۶ .و بسیاری از آنها را می بینی که در گناه و تجاوز و خوردن حرام و

رشوت خواری شان ،شتاب می کنند ،البته بد است آنچه می کنند ۹۳۶ .چرا خداپرستان
و دانشمندان ،آنها را از دروغ گفتن و حرامخواری شان باز نمی دارند؟ ،البته بد است

آنچه می کردند 64 .و یهودیها گفتند :دست الله بسته است ،دست های خودشان
بسته باد .و به سزای آن گفتار ،لعنت شدند .بلکه دو دست الله گشاده است هر طوری

که بخواهد انفاق می کند ،و آنچه بر تو از جانب پروردگارت نازل شده است ،طغیان و
كفرشان را بیشتر می کند و تا روز قیامت دشمنی و کینه را در میان شان افگندیم ،هرگاه

آتش جنگ را افروختند الله خاموشش ساخت و آنان در روی زمین به فساد می کوشند،
و الله مفسدان را دوست ندارد.
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) (15و اگر اهل کتاب ایمان آورده و تقوی پیشه می کردند البته ما از آنها بدی هایشان

را محو می کردیم و آنها را در باغهای پرنعمت بهشت در می آوردیم «16» .و اگر آنها
تورات و انجیل و آنچه از طرف پروردگارشان )قرآن( بر آنها نازل شده برپا می کردند
)نافذ می کردند البته از بالای سر شان و از زیر پاهای شان )نعمت های آسمان و زمین
را می خوردند ،گروهی از آنها میانه رو هستند ،و بسیاری از آنها آنچه می کنند بد
است ۹۷ .ای پیغمبر! آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان ،اگر
چنین نکردی پیغام او را نرسانده ای ،الله تو را از )شر( مردم حفظ می کند ،البته الله

مردم کافر را هدایت نمی کند.

 ۹بگو :ای اهل کتاب شما در هیچ درجه ای نیستید

تا آن که تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده است برپا
دارید )نافذ کنید( و البته آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است بر طغیان و

كفر شان می افزاید ،پس بر قوم کافر غمگین مشو (19) .البته آنانی که ایمان آورده اند
و یهودیان و صابئان )بی دینان( و نصارا ،هر کس از این ها به الله و روز قیامت ایمان
داشته باشد و کار شایسته کند )در آخرت( بیمی بر او نیست و غمگین نمی شود.
۷۰؛ البته ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و به سوی آنها پیغمبرانی فرستادیم) ،اما(
هرگاه پیغمبری پیامی می آورد که دلخواهشان نبود ،گروهی از پیغمبران( را تکذیب

می کردند و گروهی را می کشتند.
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و  ۷۱و )یهودیان( گمان کردند که هیچ عذاب و امتحانی برایشان نخواهد بود ،لذا )از
دیدن حقایق (کور و )از شنیدن حقایق( کر شدند ،باز الله توبه شان را بپذیرفت باز
بسیاری از آنها کور و کر شدند و الله به آنچه می کنند بیناست۷۲) .ه البته آنانی که
گفتند :الله ،همان مسیح پسر مریم است ،یقینا کافر شدند )در حالیکه( مسیح خود گفته
بود که ای بنی اسرائیل! الله را عبادت کنید که رب من و رب شماست؛ يقينا هركس به

الله شریک آرد البته الله جنت را بر او حرام کرده و جایگاه او دوزخ است .و برای

ظالمان هیچ مدد گاری نیست (۷۳ .که البته آنانی که گفتند :الله ،سوم معبودهای سه گانه
است ،کافر شدند .حال آنکه هیچ معبود برحق نیست جز یک معبود برحق و یکتا ،و
اگر از آنچه می گویند )شرک( باز نیامدند ،البته به کافران آنها عذاب دردناک خواهد

رسید ۷۶ .که آیا )بر شرک پایدار اند و به دربار الله توبه نمی کنند و از وی آمرزش
نمی خواهند؟ در حالیکه الله بخشنده مهربان است ۷۵ .مسیح پسر مریم نیست مگر
پیغمبری که پیش از او نیز پیغمبرانی گذشته است ،و مادر او زن صادق )و تصدیق
کننده بود ،و هردو )مادر و پسر( طعام می خوردند حال آنکه الله طعام نمی خورد(،

بنگر چگونه ما آیات )دلائل توحید( را بیان می کنیم ،باز بنگر چگونه از راه حق(

باز گردانیده می شوند؟ (۷۹) .بگو :آیا غیر از الله چیزی را می پرستید که مالک هیچ
ضرر و هیچ نفعی برای شما نیست؟ ،و یقینا الله شنوای داناست )پس تنها او را عبادت
کنید( ۷۷ .که بگو :ای اهل کتاب! در دین خود به ناحق )و بی دلیل( از حد تجاوز مکنید

و خواهشات مردمانی را که پیش از این گمراه شدند و بسیاری از مردم را گمراه
کردند و خود هم از راه راست منحرف شدند ،پیروی مکنید.
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 ۷۸کافران بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم ،مورد لعنت قرار گرفتند.
این )لعنت( به سبب آن بود که نافرمانی می کردند و از حد می گذشتند) ۷۹ .چون(

آنان یکدیگر را از کارهای بدی که می کردند ،منع نمی کردند .البته چه بد است آنچه
می کردند ۸۰ .که بسیاری از ایشان را می بینی که با کافران دوستی می کنند ،البته چه بد
است آنچه نفس هایشان برای آنها پیش فرستاده است ،به سبب اینکه الله از آنها
ناراض شده است و آنها در عذاب برای همیشه اند ۸۱» .و اگر آنها به الله و پیغمبر
و به آنچه به سوی او نازل شده ،ایمان می آوردند ،آنان )کفار( را دوست نمی گرفتند ،و

ليكن بسیاری از آنها فاسق )و نافرمان( اند۸۲) .ه البته یهودیان و مشرکان را
سخت ترین دشمن مسلمانان می یابی ،و البته مهربانترین مردم نسبت به مسلمانان آنانی

را می یابی که گفتند :ما نصاری ایم .این محبت نصاری با مسلمانان به سبب این است
که از آنان کشیشان و گوشه نشینانی هستند و )نیز( به سبب آن است که آنان )نصاری(
تکبر نمی ورزند )از پذیرفتن سخن حق(۸۳ .ه و چون )دانشمندان و منصفان نصاری(
آنچه را که بر پیغمبر )محمد ) ،نازل شده بشنوند ،می بینی که چشمانشان پر از اشک
می شود به سبب آنچه از حق شناخته اند) ،و( می گویند :ای پروردگار ما! ما ایمان آورده
ایم؛ پس ما را در زمره گواهان )بر صدق محمد ) بنویس .
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و ۸۵ه و می گویند (:ما را چه شده که به الله و آنچه از حق به ما آمده ،ایمان نه آوریم؟
در حالیکه طمع داریم که پروردگار ما ،ما را با قوم صالح يکجا و داخل کند ۸۵ .پس
به سبب آنچه گفتند ،الله به آنها باغهای پاداش داد که از زیر آن نهرها جاری می باشد،
در آن همیشه می مانند .و این است پاداش نیکوکاران۸۶ .ه و آنانی که کافر شدند و

آیات ما را دروغ شمردند ،ایشان اهل دوزخ اند۸۷ .ه ای کسانی که ایمان آورده اید،
چیزهای پاکیزه را که الله بر شما حلال کرده است )بر خود( حرام نکنید ،و از حد تجاوز
نکنید؛ بی گمان الله تجاوزکاران را دوست نمی دارد ۸۸ .که و از آنچه الله روزی حلال و
پاکیزه به شما داده است ،بخورید .و از الله ،پروردگاری

که شما به او ایمان دارید،

بترسید ۸۹ .الله شما را به سبب سوگندهای لغوتان بازخواست نمی کند و لیکن به
سبب ،شکستن سوگندهایی که به قصد می خورید ،مواخذه می کند و کفاره آن اطعام
ده مسکین است از غذای متوسطی که به خانواده خویش می خورانید یا دادن لباس به

آنها یا آزاد کردن یک غلام ،و هر که این موارد را نیافت پس بر او سه روز روزه لازم
است ،این کفاره قسم های تان است ،هرگاه که قسم خوردید )و آنرا شکستید( .و

قسمهای تان را نگاه دارید .الله اینچنین آیات خود را برای شما بیان می کند ،باشد که
شکر گزار شوید ۹۰ .که ای کسانی که ایمان آورده اید ،جز این نیست که شراب و قمار

و بتان و تیرهای قرعه )فال بینی( همه پلید و از کار شیطان اند ،پس از آن پرهیز کنید تا
رستگار شوید.
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فر ۹۱که جز این نیست که شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار میان شما دشمنی و
کینه ایجاد کند ،و شما را از یاد الله و نماز باز دارد ،پس با این همه مفاسد( آیا باز
می آیید؟) ۹۲ .از اطاعت شیطان بر حذر باشید( و الله و رسول را اطاعت کنید ،و )از
نافرمانی ایشان( حذر کنید ،پس اگر )از اطاعت الله و رسول ) رویگردان شدید ،بدانید که

وظیفه پیغمبر ما رسانیدن پیام روشن الهی است ۹۳۶ .بر آنانی که ایمان آورده و
کارهای نیک و شایسته انجام داده اند ،گناهی در مورد آنچه پیش از تحریم( خورده اند،
نیست؛ هرگاه تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و کارهای نیک انجام دهند ،باز تقوا پیشه
کنند و ایمان بیاورند ،باز تقوا پیشه کنند و نیکی نمایند .و الله نیکوکاران را دوست دارد.
 ۹۶ای کسانی که ایمان آورده اید ،البته الله شما را به شکاری که با دستهای تان می
گیرید یا با نیزه شکار می کنید ،می آزماید .تا معلوم کند که چه کسی در نهان از او می
ترسد .و هر کس از این پس از حد بگذرد ،عذاب دردناکی در پیش

دارد ۹۰ .ای

کسانی که ایمان آورده اید ،هر گاه در احرام باشید شکار را مکشید و هر که شکار را به

قصد بکشد جزای او قربانی کردن حیوانی است مانند آنچه کشته است به شرط آنکه
دو عادل به آن گواهی دهند و قربانی را به کعبه رساند ،یا برای جبران آن به مساكين
طعام دهد ،یا برابر آن روزه بگیرد ،تا سزای کار خود را بچشد .الله از آنچه در گذشته
کرده اید عفو کرده است) ،لیکن(هر که به آن اشتباه باز گردد ،الله از او انتقام می گیرد،

چون الله غالب انتقام گیرنده است.

بابابابا

جزء۷ننننننننننننننننهن سوره مائده ۵
 96شکار دریا و خوردن آن ،برای شما حلال شده که بهره ای )توشه( برای شما و
مسافران است .و شکار صحرایی )خشکه( تا وقتی که در احرام هستید بر شما حرام
شده است .و از الله بترسید ،پروردگاری که به نزد او حشر می شوید ۹۷ .الله کعبه،
بیت الحرام را )با( ماه حرام و قربانی بی قلاده و قربانی با قلاده وسیله قوام )سبب بقای(

مردم گردانید ،تا بدانید که الله هر چه را که در آسمانها و زمین است ،می داند .و او به
هر چیزی دانا است ۹۸۶% .بدانید که عقوبت الله سخت است و این را نیز بدانید که(
الله آمرزنده مهربان است.

 ۹۹بر ذمه( پیغمبر نیست مگر رسانیدن پیغام .و آنچه را

که آشکار می کنید یا پنهان می دارید الله می داند ۱۰۰) .بگو) :ای مردم( پلید )حرام(
و پاکیزه )حلال( برابر نیست ،اگرچه فراوانی ناپاکان تو را به تعجب اندازد ،پس ای

صاحبان خرد از الله بترسید ،باشد که رستگار و کامیاب گردید ۱۰۱ .و ای کسانی که
ايمان آورده اید ،از چیزهای که اگر حقیقت آنها برای شما آشکار شود ،شما را

اندوهگین می سازد ،سوال نکنید .و اگر در وقت نزول قرآن از آن سوال کنید ،برای تان
روشن می شود ،و در حالیکه( الله از آن چیزها ،عفو کرده است .و الله آمرزنده بردبار
است ۱۰۲ .که البته مردمی که پیش از شما بودند از آن چیزها سؤال کردند باز به آن
کافر شدند ۱۰۳۶% .الله در باره بحيره )ماده شتری که به خاطر بتان گوشش بریده می

شد و شیرش دوشیده نمی شد و کسی بر آن سوار نمی شد( و سائبه )ماده شتری که

برای بتان گذاشته می شد و مورد استفاده قرار نمی گرفت و وصیله )ماده شتری که پی
در پی دو اولاد ماده می زائید باز به خاطر بتان آزاد گذاشته می شد( و حام )شتر نری
که برای جفت گیری استعمال می شد باز به خاطر بتان آزاد گذاشته می شد( حکمی

نکرده است و لیکن کافران بر الله دروغ می بندند و اکثر آنها تعقل نمی کنند )بی خرد
اند(.
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۱۰۶که و چون به آنها گفته شود که به آنچه الله نازل کرده و به سوی پیغمبر بیایید ،می
گویند :آن رسم و رواجی که پدران خود را بر آن یافته ایم ما را بس است ،اگرچه
پدرانشان چیزی را نمی دانستند و به حق( هدایت شده نبوده اند ۱۰۵ .و ای کسانی

که ایمان آورده اید) ،پیش از همه به )اصلاح( خود پردازید .اگر شما هدایت شوید،
آنانی که گمراه اند به شما ضرری نمی رسانند .بازگشت همه شما به سوی الله است ،و
شما را به آنچه در دنیا( می کردید ،آگاه می سازد ۱۰۹ .و ای کسانی که ایمان آورده

اید ،وقتی مرگتان فرا رسد به هنگام وصیت؛ دو تن عادل را از میان خودتان به گواهی
بگیرید ،یا از غیر خودتان ،هرگاه که در سفر بودید و مصیبت مرگ برای تان فرا رسید،
اگر در باره آن دو در شک افتادید پس تا بعد از نماز آن دو را نگاه دارید ،تا به الله

سوگند بخورند که این شهادت را به هیچ قیمتی عوض نمی کنیم ،اگر چه به سود
خویشاوندان ما باشد و هرگز شهادت الهی را کتمان نمی کنیم ،چون در آن صورت از
گناهکاران خواهیم بود ۱۰۷ .که پس اگر معلوم شد که آن دو گواه مرتکب گناه
)خیانت( شده اند ،پس دو شاهد دیگر که اولی تر از آن دو باشند جای ایشان را بگیرند
پس به الله قسم بخورند که شهادت ما از شهادت آن دو درست تر است ،و ما از حد

تجاوز نکرده ایم ،اگر چنین کنیم )در آن صورت ما از ظالمان خواهیم بود ۱۰۸ .این
روش نزدیک تر است بر اینکه گواهی را به طریقه درست آن ادا کنند ،یا پس از سوگند

خوردن ،از رد شدن سوگندهایشان بترسند .و از الله بترسید و )فرمان او را بشنوید
چون الله قوم فاسق و نافرمان را هدایت نمی کند.
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 ۱۰۹که روزی که الله پیغمبران را جمع کند ،پس بگوید :به دعوت شما چه جواب داده
شد؟ در جواب گویند :ما را هیچ علمی نیست ،بی گمان دانای چیزهای پوشیده تویی.
 ۱۱۰وقتي الله به عیسی پسر مریم گوید :نعمت مرا بر خویش و بر مادرت یاد کن،
وقتی که تو را به روح القدس )جبرئیل( تائید کردم .با مردم در گهواره و در میانسالی
سخن می گفتی .و وقتی که به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم .و وقتی

که به حكم من از گل مانند شکل پرنده می ساختی ،باز در آن می دمیدی ،پس به حکم
من پرنده ای می شد .و کور مادرزاد و پیس را به حكم من شفا میدادی .و وقتی که

مردگان را به حكم من زنده از گور بیرون می کردی ،و چون ضرر بنی اسرائیل را
وقتی که برایشان معجزه ها آوردی ،از تو منع کردیم .پس کافران شان )بنی اسرائیل(

گفتند :این چیزی جز سحرى آشکار نیست (۱۱۱) .و چون به حواریان )اصحاب
مخلص عیسی( وحی فرستادیم که به من و به پیامبر من )عیسی( ایمان بیاورید ،گفتند:

ایمان آوردیم ،و گواه باش که ما تسلیم )و مسلمان هستیم ۱۱۲۶ .که یاد آور شو وقتی
که حواریون )همراهان مخلص
می تواند که بر ما خوانی

عیسی( گفتند :ای عیسی پسر مریم! آیا پروردگار تو

پر از طعام( از آسمان فرود آرد؟ عیسی گفت :اگر مؤمن

هستید ،از الله بترسید ۱۱۳۶» .گفتند :می خواهیم که از آن بخوریم ،و دل های ما )آرام
گیرد و مطمئن شود و بدانیم که به ما راست گفته ای ،و بر نزول آن از گواهان باشیم.

بببببببببببببببببه بببببببب
VYT

سورۂ مائده 5

جزء ۷

خخخخخخخخخخخخخخخ
 ۱۱۶که عیسی پسر مریم )در دعای خود گفت :ای پروردگار ما! از آسمان خوانی )پر
از طعام( بر ما نازل فرما تا عیدی برای ما باشد؛ برای اول و آخر ما .و )تا( دلیلی )نبوت
من از جانب تو باشد و ما را روزی ده که توئی بهترین روزی دهندگان ۱۱۵* .الله

فرمود :من نازل کننده آن )خوان( بر شما هستم ،ولی هرکس از شما بعد از آن کافر شود
ناشکری کند( ،پس او را عذابی می دهم که هیچ کس از اهل عالم را چنین عذاب

نداده باشم۱۱۹ .که و )یادآور شو( وقتی را که الله گوید :ای عیسی پسر مریم! آیا تو به
مردم گفتی که من و مادرم را )دو معبود( غیر از الله گیرید؟ عیسی گفت :تو را به پاکی

یاد می کنم )ای الله( ،سزاوار من نیست آنچه را بگویم که لایق من نیست ،اگر این
سخن را گفته باشم ،پس یقینا تو آن را دانسته ای ،میدانی آنچه را در دل من است و
نمی دانم آنچه در نفس توست ،چون تنها توئی دانای رازهای پوشیده ۱۱۷۶ .جز آنچه

تو مرا به آن فرمان داده بودی ،برای آنها نگفته ام که الله را که پروردگار من و شماست

عبادت کنید ،و تا وقتی در میان آنها بودم ،بر آنها گواه بودم ،پس وقتی مرا وفات
دادی )به سوی خود بردی( تو خودت بر آنها نگهبان بوده ای ،و توئی بر هر چیز گواه

)و( نگهبان) ۱۱۸ .حالا اگر آنها را عذاب دهی ،پس آنها بندگان تواند و اگر آنها
را بیامرزی ،پس یقینا تویی غالب باحکمت (۱۱۹) .الله فرمود :امروز روزیست که
راستان را راستی شان نفع می رساند ،برای آنها باغ هایی است که از زیر آنها نهرها

جاری است ،همیشه در آن اند تا ابد ،الله از آنها راضی شد و آنها از الله راضی شدند،

این است کامیابی بزرگ .و  ۱۲۰فرمانروایی آسمانها و زمین و هر چه در آنهاست برای
الله است ،و او بر همه چیز تواناست.

ببببببببببببببببببببببببببببببب
YV

سوره انعام 6

جزء ۷

سوره سوره انعام انعام
در مکه نازل شده و يكصد و شصت و پنج آيت است
بنام الله بخشنده مهربان
و۱و همه ثنا و ستایش

)همه خوبی ها( مخصوص

الله است که آسمان ها و زمین را

آفرید و تاریکی ها و روشنی را قرار داد .اما باز هم کافران به پروردگار خود )مخلوق
را برابر و همتا می گیرند ۲» .أو )الله( ذاتی است که شما را از گل آفرید ،باز )برای
مرگ تان( اجلی مقرر کرد ،و اجلى معين )برای زنده کردن شما در روز قیامت( نزد او
است .باز هم شما )در قدرت( او شک می کنید۳ .ه و او )الله( ذاتی است که معبود

)حقیقی( در آسمانها و در زمین است) .چون او رازهای پوشیده شما را و )چیزهای(
آشکارای شما را می داند و هرچه را بدست می آورید می داند .نوع و هیچ آیتی از
آیات پروردگارشان )کفار( برایشان نمی آید ،مگر اینکه به عوض تصدیق و ایمان( از

آن رویگردان اند .وہ )لذا( وقتی سخن حق به آنها آمد آنرا دروغ شمردند ،پس به
زودی ،خبر چیزهایی که به آن تمسخر می کردند به آنها خواهد رسید 6) .آیا ندیدند
که پیش از آنها چه )بسیار( مردمی را هلاک کرده ایم؟ مردمی که در زمین قوت داده
بودیم ،آنچنان قوتی که به شما نداده ایم و بر آنها از آسمان بارانهای بسیار )پی در پی
فرستادیم و نهرها را از زیر )باغها و کاخهای شان جاری ساختیم .پس آن ها را به

سبب گناهانشان هلاک کردیم و پس از آنها مردمی دیگر را آفریدیم ۷ .و اگر بر تو
کتابی نوشته بر کاغذ نازل می کردیم که آن را با دست های خود لمس می کردند؛ )بازهم(
کافران می گفتند :این )کتاب( جز جادویی آشکار نیست ۸ .کوه و )کافران( گفتند :چرا
فرشته ای بر او برای تایید پیغمبر( نازل نشد؟ و در حالیکه اگر فرشته ای را نازل

می کردیم ،البته کار )آنها( به انجام می رسید )وهلاک می شدند و هیچ مهلتی به آنان
داده نمی شد.
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 49و اگر او )پیغمبر( را فرشته قرار می دادیم ،البته او را به صورت مردی
در می آوردیم ،و البته آنها را دچار اشتباهی می کردیم که قبلا در آن )مشتبه( بودند.

 ۱۰البته پیغمبرانی که پیش از تو هم بودند ،استهزا شدند ،پس مسخره کنندگان را
سزای عذابی که به مسخره می گرفتند ،احاطه کرد ۱۱ .که بگو :در زمین بگردید باز
ببینید که سر انجام و سرنوشت تکذیب کنندگان چه شد؟ ۱۲% .بگو :آنچه )از

مخلوقاتی که در آسمان ها و در زمین است برای کیست )و در تصرف کیست ؟ بگو:
همه از الله )و در تصرف الله( است ،رحمت را بر خود لازم کرده است )برای کسی که
مستحق رحمت باشد( همه شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست جمع خواهد
کرد) .اما( آنانی که به زیان خود کار کرده اند ایمان نمی آرند ۱۳ .ه و تنها برای اوست
هرچه در شب و روز قرار گرفته .و او شنوای داناست ۱۶ .که بگو :آیا غیر از الله را
کارساز خود قرار دهم؟ در حالیکه تنها او آفریننده آسمانها و زمین است .و او همه

مخلوقات( را روزی می دهد ،و کسی به او روزی نمی دهد )و او تعالی به روزی نیازی
ندارد( بگو :به من امر شده که اولین کسی باشم که منقاد و تسلیم اوست ،و )نیز به من

گفته شده که هرگز از مشركان مباش  (۱۵) .بگو :اگر من پروردگارم را نافرمانی کنم،
از عذاب روزی بزرگ می ترسم .ر ۱۹در آن روز عذاب از هر کسی دور گردانده شود

يقينا مورد رحمت الله واقع شده است ،و این کامیابی آشکاری است۱۷۶ .؛ اگر الله به
تو محنتی برساند ،هیچ کس جز خودش برطرف کننده آن نیست ،و اگر به تو خیری
برساند ،پس او بر هر چیزی تواناست ۱۸ .و اوست که بالای بندگان خود قرار داشته

و بر آنها غالب و مسلط است ،و اوست حکیم )و( آگاه.
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 ۱۹۶و بگو :گواهی چه کسی بزرگتر و قابل اعتمادتر( است؟ بگو :الله میان من و شما
گواه است .و )گواهی دیگر این است که این قرآن به من وحى شده ،تا شما را و هر
کس را که به او )این پیام الهی( برسد بیم دهم ،آیا شما گواهی می دهید که با الله
معبودهای دیگری است؟ بگو :من گواهی نمیدهم ،بگو :جز این نیست که او معبودی

است یکتا ،و از آنچه با او شریک می سازید بیزارم ۲۰% .آنانی که کتاب )آسمانی( به
ایشان داده ایم ،او )پیغمبر( را مانند فرزندان خود می شناسند) .البته آنانی که به خود
زیان رساندند ،ایمان نمی آورند ۲۱ .وكيست ظالم تر از آنکه بر الله دروغ بندد؟ یا

اینکه آیات او را تکذیب کند؟ ،يقينا ظالمان رستگار نمی شوند ۲۲ .و روزی که همه
آنها را جمع کنیم )معبودها و عبادت کنندگان آنها را باز به کسانی که شرک آورده

بودند می گوییم :شریک های شما که آنها را شریک الله گمان می کردید؛ کجا اند؟.
 (۲۳که باز فتنه آنان )جواب شان( جز این نیست که می گویند :قسم به الله ،ای پروردگار
ما ،ما مشرک نبودیم ۲۶ .که ببین ،چگونه بر خود دروغ بستند و آنچه از معبودهای که

با الله شریک قرار داده و افترا می کردند ،از آنها گم گشت ۲۵ .که و از آنها )مشرکان(
کسانی هستند که به تو گوش میدهند و )لیکن( ما در دل های آنها پرده ها قرار داده ایم
تا آن را نفهمند و در گوش های آنها سنگینی را گذاشته ایم )تا نشنوند( ،و اگر ببینند

هر معجزه را )باز هم( ایمان نمی آورند ،تا وقتی که نزد تو آیند با تو مجادله می کنند و

می گویند :این )قرآن( نیست مگر افسانه های پیشینیان۲۶ .ه و آنها مردم را از آن
قرآن یا محمد منع می کنند و خود نیز از او دور می شوند ،و هلاک نمی کنند مگر خود
را ،ولی نمی دانند ۲۷ .که و اگر تو ای مخاطب( آنان را که وقتی بر کناره دوزخ

بازداشته شوند ،ببینی ،می گویند :ای کاش باز گردانیده شویم )به دنیا( و باز آیات
پروردگار خود را تکذیب نکنیم ،و از مؤمنان شویم.
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و  ۲۸که نه ،بلکه چیزی را که پیش از این می پوشانیدند ،بر آنها ظاهر شده است ،و اگر

)بالفرض ) بازگردانیده هم شوند )به دنیا( حتما به سوی آنچه از آن منع شده بودند،
برمی گردند ،و یقینا آنها دروغگویند )در این سخن شان( ۲۹۰ .و گفتند) :منکران

آخرت که حیاتی جز همین زندگی این دنیای ما نیست ،و ما )دوباره زنده و برانگیخته
نخواهیم شد .و ۳۰و اگر ببینی )تو ای مخاطب( وقتی به حضور پروردگارشان
بازداشته شوند) ،پس ) پروردگار گوید :آیا این »رستاخيز و حساب و کتاب( حق نیست؟

گویند :بلی راست است ،قسم به پروردگارما .گوید) :الله( پس به سبب آنکه در دنیا(
کفر می ورزیدید ،این عذاب را بچشید ۳۱۶» .يقينا آنانی که ملاقات الله را دروغ
پنداشتند) ،روز قیامت( زیان کار شدند .تا آن که قیامت ناگهانی بر آنها بیاید )پس )
گویند :ای افسوس بر ما ،بر اینکه درباره ایمان به قیامت کوتاهی کردیم ،در حالیکه(

آنها بارهای )گناهان خود را بر پشت هایشان بر می دارند ،آگاه شوید! چه بد است آنچه
می بردارند ۳۲۶ .و زندگانی دنیا جز بازی و مشغولی نیست .و البته خانه آخرت برای
آنانی که پرهیزگاری می کنند ،بهتر است .آیا نمی اندیشید )عقل ندارید(؟ ۳۳. .البته
می دانیم که آنچه آنها می گویند تو را اندوهگین می کند ،پس )در حقیقت آنها تو را

تکذیب نمی کنند ،و ليكن این ظالمان آيات الله را انکار می کنند .بر  ۳۶و البته پیغمبرانی
پیش از تو نیز تکذیب شدند ،ولی بر آنچه تکذیب شدند و بر اذیت های که دیدند ،صبر

کردند .تا آن که مدد ما به آنها رسید .و برای مصداق( سخن های الله هیچ تغیر دهنده
نیست ،و البته در این کتاب از خبر پیغمبران )پیشین( به تو آمده است .و 35و اگر

اعراض آنها از ایمان( بر تو گران تمام شود ،پس اگر بتوانی راهی در زیر زمین
بجویی ،یا زینه ای )نردبانی در آسمان بجویی ،تا از زمین یا آسمان( معجزه به آنها

بیاوری )ولی چنین نمی توانی ،پس اندوهگین مشو( و اگر الله می خواست البته همه را
به راه راست جمع )وهدایت می کرد ،پس )به حکمت الله( از نادانان مباش .
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 ۳۶به جز این نیست که تنها آنانی دعوت تو را می پذیرند که سخن حق را می شنوند.
و الله مردگان را )روز قیامت زنده می کند ،باز به سوی او باز گردانیده می شوند۳۷۶ .
و )مشرکین به طور اعتراض ) گفتند :چرا معجزه به خواست آنها از طرف پروردگارش
بر او )پیغمبر( نازل نشد؟ بگو :یقینا الله قادر است بر اینکه معجزه نازل کند .و ليكن
بیشتر آنها )حکمت از نازل نکردن معجزه فرمایشی را نمی دانند۳۸ .ه و هیچ
جنبنده ای در زمین نیست ،و هیچ پرنده ای که با دو بال خود می پرد ،مگر اینکه آنها

)نیز( امتهای گوناگونی مانند شما هستند که از هدف آفرینش خود تجاوز نمی کنند(.
و ما در کتاب )قرآن( از بیان هیچ چیزی کوتاهی نکردیم ،باز همگی به سوی

پروردگارشان محشور می شوند ۳۹ .و آنانی که آیات و دلائل روشن( ما را تکذیب
نمودند ،آنها )در حقیقت( کر اند و گنگ اند و همیشه در تاریکی ها اند )تاریکی های

کفر و جهل( .الله هر کسی را بخواهد ،گمراه می کند ،و هر کسی را بخواهد به راه

راست قرار می دهد ۶۰ .که بگو :مرا آگاه سازید ،اگر عذاب الله به شما آید ،یا قیامت به
شما برسد آیا )در آن وقت هم کسی جز الله را می خوانید اگر در این گمان تان(
صادق هستید؟  41که نه ،بلکه در آن وقت( فقط الله را می خوانید ،پس اگر )الله(

بخواهد آنچه را برای دفع آن دعا می کنید ،از شما دفع می کند ،و آنچه را که با او شریک
مقرر کرده اید ،در آن وقت فراموش می کنید 4۲۰ .و البته ما به سوی امت های که
پیش از تو بودند ،پیغمبرانی فرستادیم )لیکن ایشان را تکذیب نمودند( پس آنها را به
سختی ها )در اموال( و مصیبت ها )در آبدان( دچار کردیم ،تا تضرع و زاری نمایند )و
منقاد شوند( ۶۳ .که پس چرا وقتی که سختی و عذاب ما به ایشان آمد ،زاری نکردند

و منقاد نشدند؟( و ليكن )حقیقت این است که دل هایشان سخت شد .و شیطان آنچه

از اعمال زشت( را می کردند ،در نظر شان مزین ساخت4 .ع که پس وقتی آنچه را که
به آن پند داده شده بودند ،فراموش کردند ،دروازه های هر چیز را بر آنها گشودیم ،تا

چون به آنچه که داده شده بودند خورسند شدند؛ ناگهان آنها را گرفتیم ،پس یکباره
ناامید شدند.
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 45که لذا بنیان قوم ظالم ریشه کن شد .و تمامی ستایش مخصوص الله است که
پروردگار جهانیان است 46 .که بگو :مرا آگاه سازید ،اگر الله شنوائی تان را و چشمهای

تان )بینائی تان را بگیرد و بر دلهای تان مهر زند ،کیست معبودی به جز الله که آنها را
به شما برگرداند؟ ببین که چطور آیات خود را به شیوه های مختلف بیان می کنیم؟

بازهم آنها از این آیات( اعراض می کنند .و 47که بگو :مرا آگاه سازید ،اگر عذاب الله
ناگهانی یا آشکارا بر شما بیاید) ،پس شما چه می توانید کرد؟ و آیا جز قوم ظالم و
ستمگار )کسی دیگر( هلاک می شود؟

۶۸ه و ما پیغمبران را نمی فرستیم مگر

مژده دهنده و بیم دهنده ،لذا هرکس ایمان آورد و اعمال خود را اصلاح کرد ،پس هیچ
ترسی بر آنها )در روز آخرت( نخواهد بود و نه غمگین می شوند ۶۹ .و آنانی که
آیات ما را دورغ پنداشتند ،به آنها عذاب )ما( به سبب اعمال فاسقانه که می کردند ،می
رسد .و ۵۰بگو :من به شما نمی گویم که خزانه های الله نزد من است ،و نه می گویم

که غیب را میدانم ،و به شما نمی گویم که من فرشته ام .من پیروی نمی کنم مگر آنچه را

که به من وحی می شود ،بگو :آیا بینا و نابینا )مسلمان و کافر( برابرند؟ آیا تفکر
نمی کنید؟ ۵۱ه و به وسیله قرآن آنانی را بترسان که از محشور شدن به دربار پروردگار
خود می ترسند) ،چون برای آنها غیر از الله هیچ کارساز و شفاعت کننده ای نیست.

)بترسان آنها را تا ایشان پرهیزگاری کنند ۵۲ .و آنانی که پروردگار خود را صبح و
شام می خوانند ،در حالیکه خشنودی او را می طلبند ،از خود مران .چیزی از حساب آنها

بر تو نیست و چیزی از حساب تو بر آنها نیست .اگر آنها را از خود برانی ،پس از
ظالمان خواهی بود.
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۵۳ه و این گونه ما بعضی از آنها را )مستکبران را به بعضی دیگر )مستضعفان(
آزمودیم ،تا )مستکبران بگویند :آیا این ها )همان مردمی( أند که الله از میان ما بر آنها
منت نهاده است؟ )بلی!( آيا الله به احوال شکر گزاران دانا نیست؟ 54 .که و چون آنانی
که به آیات ما ایمان دارند ،نزد تو بیایند ،پس بگو :سلام بر شما و اینکه پروردگار تان
بر خود رحمت را لازم گردانیده است .به این طور که هر کس از شما به نادانی کار
بدی کند ،باز بعد از آن توبه کند و )عمل خود را اصلاح کند ،پس بداند که يقينا الله

آمرزنده مهربان است 55 .که و این طور آیات خود را با تفصيل و روشنی بیان می کنیم

تا بفهمند( و تا راه مجرمان آشکار گردد ۵۹ .بگو :من نهی شدم از این که آن کسانی
را که شما به جز الله عبادت می کنید ,عبادت کنم .بگو :من از هوا و خواهشات شما

پیروی نمی کنم ،در آن صورت گمراه شده باشم ،و از راه یافتگان نباشم ۵۷ .که بگو :البته
من از طرف پروردگار خود بر حجت و برهان آشکاری قرار دارم ،در حالیکه شما آن را
تکذیب نموده اید ،و آنچه از عذاب الهی را به شتاب از من می طلبید ،در نزد من
نیست .حکم )نزول عذاب یا رحمت( نیست مگر بدست الله .او بیان کننده سخن حق

است ،و او بهترین فیصله کنندگان است ۵۸ .بگو :اگر آنچه را که با این شتاب می
طلبید ،نزد من می بود .البته کار میان من و شما فیصله می شد ،زیرا الله )به احوال(
ستمگاران داناتر است ۵۹ .که کلیدهای غیب تنها نزد اوست .جز او کسی از غیب

آگاهی ندارد .هر چه را که در خشکی و دریاست می داند .هیچ برگی از درختی

نمی افتد مگر آنکه الله از آن آگاه است .و هیچ دانه ای در تاریکیهای زمین و هیچ ترى
و خشکی نیست مگر اینکه )تفصیل آن( در کتاب مبين درج است| .
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 60و او )الله( ذاتی است که شما را در شب می میراند و هر چه را در روز کسب

کرده اید می داند ،باز شما را در بامداد زنده می سازد ،تا آن وقتی که مدت معین
عمرتان به پایان رسد .باز بازگشت شما به نزد اوست .باز شما را از آنچه در دنیا( کرده

اید آگاه می کند 61 .و الله بالای بندگان خود قرار داشته و بر آنها غالب است ،و

برای شما نگهبانانی می فرستد ،تا چون مرگ یکی از شما فرا رسد ،فرستادگان ما
)فرشته ها( جان او را بگیرند و در حکم ما هیچ کوتاهی نکنند ۶۹۲۶ .باز به سوى الله،
مولای حقیقی خویش باز گردانیده شوند .بدان که حکم ،حکم اوست و او سریع ترین

حسابگران است ۱۳۶ .که بگو کیست که شما را از تاریکی های بیابان و دریا نجات دهد؟
در حالیکه او را به زاری و در نهان می خوانید که اگر از این تاریکی ما را نجات دهد،

حتما از شکر گزاران خواهیم بود .و  64بگو :الله شما را از این تاریکی ها )بلکه( از هر
مصیبتی دیگر ،نجات می دهد .باز هم شما )به جای شکر( شرک می ورزید؟ 65 .بگو:
او قادر بر آن است که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی برشما بفرستد ،یا شما را
به صورت گروه های مختلف باهم درگیر کند و دشمنی و عذاب بعضی از شما را به

بعضی دیگر بچشاند .بنگر که آیات را چگونه با شیوه های گوناگون بیان می کنیم،
باشد که بفهمند 466 .و قوم تو این )قرآن( را دروغ پنداشتند ،در حالیکه سخن حق و

راست است ،بگو :من عهده دار و وكيل )ایمان آوردن و عذاب( شما نیستم ۹۷ .که
برای هر خبری وقت مقرر است ،از جمله فرود آمدن عذاب بر شما( و به زودی
خواهید دانست (۹۸) .و چون ببینی که در آیات ما از روی تمسخر گفت و گو
می کنند ،پس از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند .و اگر شیطان تو را به
فراموشی انداخت ،پس بعد از یاد آمدن با آن مردم ستمکاره منشین.
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» ۹۹و پرهیزگاران به گناه آنها )کافران( بازخواست نخواهند شد .و ليكن باید آنان را
پند دهند تا شاید پرهیزگار شوند ۷۰ .و بگذار آن کسانی را که دین خویش را به
بازی و لهو گرفته اند و زندگانی دنیا فریبشان داده است .و به قرآن پندشان ده که به
سزای اعمال خویش در جهنم محبوس خواهند ماند در حالیکه جز الله هیچ مددگار و

شفیعی ندارند و اگر برای نجات خویش هر گونه فدیه دهند پذیرفته نخواهد شد .آنان
به سبب آنچه کرده اند در جهنم محبوسند و به سزای آنکه کافر شده اند برایشان شرابی

از آب جوشان و عذابی دردناک خواهد بود .بر ۷۱که بگو  :آیا غیر از الله کسی را بخوانیم
که نه به ما سود می رساند و نه زیان می رساند؟ و آیا پس از آنکه الله ما را هدایت

کرده است ،مانند آن کس که شیطان گمراهش ساخته و حیران بر روی زمین رهایش
کرده ،از دین باز گردیم؟ او یارانی )دلسوز( دارد که به سوی هدایت دعوتش می دهند
که نزد ما بیا .بگو :هدایتی که از سوی الله باشد ،هدایت واقعی است و به ما حكم شده
که در برابر پروردگار جهانیان منقاد و تسلیم باشیم ۷۲۷ .و )نیز به ما حكم شده که(
نماز را برپا کنید و از الله بترسید ،و اوست آن ذاتی که به دربارش حشر می شوید.

 ۷۳و او )الله( کسی است که آسمانها و زمین را به حق )باعدل و تدبیر محكم(
آفرید ،و روزی که بگوید :موجود شو ،پس بی درنگ موجود می شود؛ سخن او حق
است ،و روزی که در صور دمیده شود؛ پادشاهی تنها از اوست ،دانای همه چیزهای

غائب و آشکار است ،و اوست ذات باحکمت )و( آگاه )از هرچیزی(.
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 ) ۷۶و یادآور شو چون ابراهیم به پدر خود آزر گفت :آیا بت ها را معبود خود قرار
میدهی؟ یقینا من تو و قومت را در گمراهی آشکار می بینم ۷۵» .و این گونه به
ابراهیم پادشاهی عظیم آسمانها و زمین را نشان دادیم تا )بفهمد و از جمله
یقین کنندگان باشد۷۹) .ه پس چون بر وی شب تاریک شد ،او ستاره ای را دید ،گفت:
به طور تعجب :آیا این پروردگار من است؟ پس چون غروب کرد ،گفت:

غائب شوندگان را دوست ندارم ۷۷ .باز چون ماه را طلوع کنان دید ،گفت) :آيا(
این است پروردگار من؟ پس چون ماه )نیز( غروب کرد گفت :اگر پروردگارم مرا
هدایت نکند البته از مردمان گمراه می شوم ۷۸ .که باز چون آفتاب را طلوع کرده دید،
گفت) :آيا( این پروردگار من است؟ )چونکه این بزرگتر است ،پس چون آفتاب )هم(
غروب کرد ،گفت :ای قوم من ،البته من از آنچه )با الله( شریک می سازید بیزارم.
 4۷۹بی گمان من روی خود را به سوی کسی گردانیده ام که آسمانها و زمین را

آفریده است )از عدم به وجود آورده است ،در حالیکه من از شرک متنفرم ،و از مشرکان
نیستم .و 480و قومش با او مجادله کردند .گفت) :ابراهیم( آیا با من درباره )وحدانیت(

الله مجادله می کنید؟ در حالیکه او مرا هدایت کرده است ،و من از آنچه با او شریک

میسازید بیمی ندارم ،مگر این که پروردگارم )درباره من چیزی بخواهد .و علم
پروردگار من به هر چیزی احاطه یافته است ،پس آیا یادآور نمی شوید و پند نمی گیرید؟

 ۸۱و چگونه از آن چیزی که شریک )الله( ساخته اید بترسم ،در حالیکه شما
چیزهایی را که الله هیچ دلیلی در باره آنها نازل نکرده است می پرستید و بیمی به دل

راه نمی دهید؟ )بگویید که کدام یک از این دو گروه به ایمنی احق ترند ،اگر
می دانید؟

بببببب
Try

جزء ۷

سوره انعام 6

۸۲۶ه آنانی که ایمان آورده اند و ایمان شان را به شرک آلوده نکرده اند ،این گروه اند
که از عذاب در امن اند و این گروه راه یاب اند ۸۳۶ .ه و این نوع دلیل قطعی حجت
ماست که آن را به ابراهیم در برابر قومش دادیم ،هرکه را بخواهیم به درجات بالا
می بریم ،یقینا پروردگار تو حکیم )و( داناست * ۸۶ .و ما به او )ابراهیم( اسحاق و

يعقوب را بخشیدیم .و هر یکی آنها را هدایت نمودیم ،و نوح را )هم( پیش از آنها
هدایت کرده بودیم ،و از نسل او )ابراهیم( داود و سلیمان و ایوب و يوسف و موسی و
هارون را نیز هدایت کردیم و ما اینگونه نیکوکاران را پاداش میدهیم ۸۵ ،و زکریا
و یحیی وعیسی و الیاس را نیز هدایت نمودیم و همه از صالحان بودند .هر ۸۹ه و
اسماعيل و يسع و يونس و لوط را )نیز هدایت نمودیم( ،و همه را بر جهانیان فضیلت

دادیم ۸۷۶ .و از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان )بعضی را هدایت کردیم و(
کسانی را برگزیدیم و به راه راست هدایت کردیم ۸۸ .این است هدایت الله ،هر که
از بندگانش را که بخواهد به آن هدایت می کند .و اگر )بالفرض ) شرک ورزند البته

آنچه انجام داده اند نابود می گردید ۸۹ .اینها کسانی اند که به آنها کتاب و فرمان
فيصله درست و نبوت دادیم ،اگر این قوم )مشرک( به آنان كفر ورزند )غمگین مباش
چون ما( قوم دیگری را بر آن گمارده ایم که آن را انکار نمی کنند ۹۰% .آنان کسانی

اند که الله آنها را به راه حق( هدایت کرد ،پس )تو ای محمد( به هدایت آنها اقتدا
کن .و بگو :من هیچ مردی از شما بر آن نمی طلبم ،این کتاب جز اندرزی برای مردم
جهان نیست| .
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 (۹۱و )مشركان( الله را آن چنان که لایق اوست ،نشناختند .چون گفتند :الله بر هیچ
انسانی چیزی نازل نکرده است ،بگو :کتابی را که موسی برای نور و هدایت مردم آورد،
چه کسی بر او نازل کرده بود؟ )لیکن( آن را بر ورق ها نوشتید ،بخشی از آن را آشکار

می سازید ولی اکثر آن را پنهان می دارید .و به شما چیزهای آموخته شد که از این
پیش نه شما می دانستید و نه پدرانتان می دانستند ،بگو :آن الله است که آن را بر من

نازل کرده است باز ایشان را بگذار تا در انکار و باطل گویی خود غوطه ور باشند.
 ۹۲۶و )بگو این است کتابی مبارک؛ که نازل کرده ایم ،تصديق کننده کتابی است که
پیش از آن نازل شده است .تا به وسيله آن مردم ام القرى )مکه( و مردم اطرافش را

بترسانی .و آنانی که به روز قیامت ایمان می آورند ،به آن نیز ایمان دارند .و ایشان بر
نمازهای خویش محافظت دارند ۹۳ .و کیست ظالم تر از آن که بر الله دروغ بست ،یا

گفت :به من وحی شده است؟ در حالیکه چیزی بر او وحی نشده است ،و )کیست
ظالم تر از آن که گفت :من نیز مانند آنچه که الله نازل کرده است ،نازل می کنم! و اگر
ببینی )تو ای مخاطب( وقتی که آن ظالمان در سختی های نزع گرفتار اند ،و فرشتگان

دست های خود را )به طرف آنها( گشوده اند و می گویند( که جانهای خود را بیرون
کنید ،امروز شما به عذابی خوارکننده عذاب داده می شوید ،و این سزا به سبب آن است

که در باره الله به ناحق سخن می گفتید و از آیات او تكبر و سرکشی می کردید.

 94که البته همان طور که در آغاز شما را آفریدیم ،اکنون نیز نزد ما تک و تنها آمده اید،
در حالیکه هر چه را که به شما داده بودیم )در دنیا( پشت سر گذاشته اید و هیچ یک از
شفیعانتان را که می پنداشتید )در سرنوشت شما( شریکان الله اند ،با شما نمی بینیم .البته

روابط میان شما و آنها از هم بریده شده و آنچه از شریکانی که به نفع خود می
پنداشتید ،از شما گم گشته است.
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۹۵ه بی گمان الله شگافنده )رویاننده( دانه و خسته است ،زنده را از مرده بیرون
می آورد و بیرون آورنده )ایجاد کننده( مرده از زنده است ،آن است )الله( معبود شما ،پس
چگونه از حق گردانیده می شوید؟ .و) 96همان الله( شگافنده روشنی صبح است و

شب را برای آرامش قرار داد و خورشید و ماه را برای حساب کردن اوقات .این است
تقدیر پروردگار قدرتمند دانا۹۷۶ .که و الله آن ذاتی است که برای شما ستاره ها را آفرید،
تا به وسیله آن در تاریکی های خشکی و تاریکی های بحر ،راه یاب شوید .واقعا ما آیات

را برای آنانی که می دانند ،به تفصیل بیان کرده ایم۹۸۶ .ه و الله آن ذاتی است که شما

را از یک نفس آفرید ،پس برای شما قرارگاه است )در دنیا( و امانت گاه است )در قبر(
واقعا آیات )توحید( را برای قومی که می فهمند ،به تفصیل بیان کرده ایم ۹۹ .و الله

آن ذاتی است که از آسمان آبی فرو آورد ،پس به وسیله آن آب هر گونه گیاه را بیرون
آوردیم ،و از آن گیاه ،جوانه سبزی را بیرون آوردیم که از آن جوانه سبز دانه های به هم
پیوسته را بیرون آوردیم ،و از شگوفه درختان خرما خوشه هایی است نزدیک به زمین ،و
نیز )رویانیدیم به آن آب( باغ های از درخت های انگور و زیتون و انار را مشابه به

همدیگر و غیر مشابه به همدیگر ،به میوه آن درخت ،چون ثمر آن ظاهر شود نگاه کنید،
و )نیز( به پخته شدن آن ،وقتی برسد )نگاه کنید( .يقينا در این ها )نباتات( برای مردمی
که ایمان می آورند نشانه هاست )که دلیل بر قدرت الله است( ۱۰۰ .و )ليكن كافران
به آن آیات یقین نکردند بلکه با الله شریکهای از جن مقرر کردند ،در حالیکه )الله(

آنان را )نیز( آفریده است .و برای الله پسران و دخترانی از روی نادانی خود قرار دادند،
در حالیکه پاک و برتر است از آنچه در حق او تعالی( وصف می کنند۱۰۱۶ .
ایجاد کننده آسمانها و زمین است از عدم محض بدون هیچ نمونه ای( چطور برای او

فرزندی باشد؟ در صورتی که برای او همسری نبوده و او همه چیز را آفریده است .و
او به هر چیزی داناست.
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 ۱۰۲که این است الله ،مالک و متصرف شما ،نیست هیچ معبودی برحق به جز او که
آفریننده همه چیز است ،پس تنها او را عبادت کنید ،و او بر هر چیز وکیل و نگهبان
است ۱۰۳۶ .چشمها )ذات( او را دریافته )و دیده نمی توانند و او چشم ها را در می

یابد ،و او مهربان )و( آگاه است ۱۰۶ .که البته دلايل بصیرت و روشنی از نزد پروردگار
تان برای شما آمده است ،پس هرکس به دیدۂ بصیرت )حق را( بنگرد ،پس به سود
خود اوست ،و هر کس نابینا ماند ،پس به ضرر خود اوست .بگو :من بر شما محافظ

نیستم۱۰۵ .که و این گونه آیات )دلائل وحدانیت خود را به اسلوب های مختلف بیان
می کنیم )تا بفهمند( ،و مبادا بگویند :تو )این قرآن را از کسی درس خوانده ای ،و تا
اینکه آن )دین( را برای قومی که می دانند ،بیان کنیم ۱۰۹ .که پیروی کن آنچه را که از

طرف پروردگارت به تو وحی شده ،هیچ معبودی برحق به جز او نیست .و از مشرکان
روی بگردان ۹۱۰۷۶ .و اگر الله می خواست آنها شرک نمی آوردند .و تو را بر آنها
محافظ نگردانیده ایم ،و تو وکیل آنها نیستی )که معامله آنها به تو تفویض شده باشد(.

۱۰۸ة و )ای مسلمانان( آنانی را که غير الله را می خوانند دشنام ندهید .چرا که آنها
از روی دشمنی و جهالت الله را دشنام خواهند داد ،این گونه برای هر امتی عمل آنها
را در دنیا( زینت داده ایم .باز بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است ،پس او )الله(

آنها را از )حقیقت( آنچه می کردند ،آگاه خواهد ساخت ۱۰۹ .او و )مشرکین( با سخت
ترین قسم های شان به الله قسم خوردند ،که اگر معجزه ای به آنها بیاید حتما به آن
ایمان می آورند ،بگو آیات )معجزه ها فقط در اختيار الله می باشد ،و شما چه می دانید

که اگر معجزه هم بیاید باز )به آن( ایمان نمی آورند .هر  ۱۱۰و دل ها و دیدگان آنها را
برمی گردانیم ،طوری که اولین بار به آن ایمان نیاوردند ،و آنها را می گذاریم تا در

سرکشی شان سرگردان و حیران بمانند.
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۱۱۱که و اگر ما فرشته ها را بر آنها نازل می کردیم و مرده ها با ایشان سخن می گفتند
و هر چیزی را یکجا نزد آنان جمع می کردیم ،باز هم ایمان نمی آوردند ،مگر اینکه الله
بخواهد )با اجبار ایمان بیاورند( .و ليكن بیشترشان جاهلند ۱۱۲۶ .و همچنین ما برای
هر پیغمبری دشمنی از شیطان های انس و جن قرار دادیم .که بعضی از آنها به بعضی
دیگر دروغهای مزین را برای فریب دادن مردم( القا می کنند ،و اگر پروردگارت

می خواست این کار را نمی کردند ،پس ایشان را با افترا و دروغشان بگذار۱۱۳۶ .که و
سخن های فریبنده را به یکدیگر می رسانند تا دلهای آنانی که به روز آخرت ایمان
نمی آورند ،به سوی آن )سخن ها( مایل شود ،و تا آن را بپسندند )و به آن خوش شوند(،

و تا بدست آورند آن بدی های را که در پی بدست آوردن آن اند ۱۱۶ .که )بگو (:آیا )با
این همه دلايل روشن( داور دیگری غیر از الله را طلب کنم؟ در حالیکه اوست که
برای حکم ساختن( کتاب )قرآن( را به تفصیل به سوی شما نازل کرده است .و آنانی
که قبلا به آنها کتاب داده ایم ،می دانند که این کتاب )قرآن( از جانب پروردگارت به

حق نازل شده است .پس هیچگاه از شک کنندگان مباش .و۱۱۰که و کلام پروردگارت
در راستی و عدالت به حد کمال است ،هیچ تغییر دهنده ای برای کلمات او نیست .و
اوست شنوای دانا ۱۱۹ .و اگر از اکثر افراد روی زمین اطاعت کنی ،تو را از راه الله

گمراه می کنند )چون اینها( جز از گمان پیروی نمی کنند ،و جز به دروغ سخن نمی
گویند ۱۱۷ .که يقينا پروردگار تو به کسانی که از راه او گمراه می شوند آگاه تر است.

و به هدایت یافتگان )نیز( آگاه تر است (۱۱۸) .پس )مطابق هدایت پروردگارتان(
بخورید از ذبحی که نام الله بر آن یاد شده ،اگر به آيات الله ایمان دارید.
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 ۱۱۹و شما را چه شده که از آنچه نام الله بر آن برده شده است نمی خورید؟ در
حالیکه الله چیزهایی را که بر شما حرام شده است به تفصیل بیان کرده است ،مگر آنچه

که به خوردن آن( ناچار گردید .و البته بسیاری از مردم دیگران را از روی جهل و
نادانی ،با خواهشات خود ،گمراه می کنند .یقینا پروردگارت به آنانی که از حد تجاوز
می کنند داناترست۱۲۰ .که و گناه آشکار و پنهان را ترک کنید؛ البته آنانی که مرتکب

گناه می شوند ،به زودی سزای اعمالی را که مرتکب شده اند ،خواهند دید ۱۲۱ .از
ذبحی که نام الله بر آن یاد نشده است مخورید چون خوردن آن( فسق و نافرمانی
است ،بی گمان شیاطین به دوستان خود القا می کنند تا با شما مجادله کنند ،اگر از

ایشان اطاعت کنید ،يقينا شما هم مشرک می شوید ۱۲۲۶* .آیا آن کس که )با جهل و
شرک مرده بود ،پس ما او را با هدایت خود زنده ساختیم و برای او نوری )ایمانی(
بخشیدیم تا به وسيله آن در میان مردم راه خود را بیابد ،مانند کسی است که به تاریکی

گرفتار است و راه بیرون شدن از آن را نمی داند؟ اینچنین اعمال کافران ،در نظرشان

مزین جلوه داده شده بود ۱۲۳ .و ما این چنین در هر قریه )دهی( مجرمان را بزرگان
شان قرار دادیم تا در آن دهات ،حيله )و فساد کنند .اما جز به ضرر خودشان
حیله سازی نمی کنند و )لیکن( نمی فهمند ۱۲۶ .که هرگاه آیه ای بر آنها نازل شد،

گفتند :هرگز ما ایمان نمی آوریم تا آن که آنچه به پیغمبران الله داده شده به ما نیز داده

شود) .بگو (:الله داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد .به زودی به مجرمانی
که گناه می کردند ،سزای آن مكر و نیرنگی که می کردند ،خواری و عذابی شدید از
نزد الله خواهد رسید.
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 ۱۲۵که پس الله هر که را بخواهد هدایت کند ،سینه او را برای پذیرش اسلام می گشاید.
و هر که را بخواهد گمراه کند ،پس سینه او را )از پذیرفتن اسلام( تنگ می کند ،گویا که
به آسمان بالا می رود ،این گونه الله به آنهایی که ایمان نمی آورند ،پلیدی را قرار
می دهد ۱۲۹* .و این است راه راست پروردگارت ،البته ما آیات )خود( را برای قومی

که عبرت می گیرند ،به تفصیل بیان کرده ایم (۱۲۷) .برای آنها در نزد پروردگارشان،
خانه سلامتی و آرامش است .و او دوست و کارساز شان است به سبب کارهایی که

می کردند ۱۲۸ .و روزی که الله همه آنها را یکجا جمع کند و بگوید (:ای گروه

جن! از انسانها پیروان زیادی گرفتید .و دوستان آنها از انسانها گویند :ای پروردگار ما!
بعضی ما از بعضی دیگر استفاده کرد ،و به میعادی که برای ما مقرر کرده بودی،

رسیدیم) ،الله در جواب شان( گوید :آتش دوزخ جایگاه شماست همیشه در آن هستید،

مگر چیزی را الله بخواهد ،بی گمان پروردگار تو باحکمت و داناست۱۲۹ .که و این
چنین بعضی ظالمان را بر بعضی دیگر به سبب آنچه می کردند ،مسلط می کنیم» ۱۳۰ .

ای گروه جن و انس! آیا از میان شما پیغمبرانی برای شما نیامدند که آیات و احکام مرا
بر شما بیان می کردند ،و شما را از ملاقات این روز تان می ترسانیدند؟ گویند :بر خود

اعتراف کردیم .و زندگانی دنیا آنها را فریب داده بود ،و بر خود گواهی دادند که کافر
بودند.
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 ۱۳۱۶که این فرستادن پیغمبران به سبب آن است که هرگز پروردگار تو هلاک کننده
قریه ها از روی ظلم نیست ،در حالیکه اهل آن )از احکام الله( غافل و بی خبر باشند.
 ۱۳۲۶ه و برای هر یک مطابق کردارشان مراتبی است ،و پروردگار تو از آنچه می کنند،
بی خبر نیست ۱۳۳ .و پروردگار تو بی نیاز و صاحب رحمت است .اگر بخواهد شما

را می برد )هلاک می کند و بعد از شما هر کسی را بخواهد جایگزین می کند ،همان
طوری که شما را از نسل قوم دیگر آفرید )و جایگرین آنها ساخت( ۱۳۶ ،که يقينا
آنچه وعده داده می شوید آمدنی است .و شما نمی توانید )الله را( ناتوان سازید۱۳۰* .

بگو :ای قوم من ،به جایگاه و منزلت خویش عمل کنید ،که من هم )بر اساس جایگاه و
منزلت خود عمل می کنم ،پس به زودی خواهید دانست که سرانجام سرای آخرت از
که خواهد بود .يقينا ظالمان کامیاب نمی شوند ۱۳۹ .و برای الله از کشت ها و

چار پایانی که آفریده است نصیبی مقرر کردند در حالیکه همه از الله است( و )به گمان
باطل خود( گفتند :که این قسمت برای الله است و این قسمت برای بتان ماست .پس

آنچه سهم بتانشان بود به الله نمی رسید؛ ولی هر آنچه سهم الله بود به بتانشان می رسید.
چه بد قضاوت و داوری می کنند۱۳۷۶ .که و این چنین برای بسیاری از مشرکان،
شیاطین شان کشتن فرزندانشان را زیبا جلوه دادند ،تا هلاکشان کنند و دینشان را بر

آنان مشتبه گردانند ،و اگر الله می خواست آنها چنین نمی کردند .پس آنان را با دروغهایی
که می بافند بگذار.
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 ۱۳۸ه و )به گمان فاسد خود( گفتند :اینها چهارپایان و کشتزار )های( ممنوع است،
که جز کسی که ما می خواهیم نباید از آن بخورد ،و چهار پایانی است که سوار شدن

بر( پشت آنها حرام شده است .و چهار پایانی )داشتند که وقت ذبح نام الله را بر آن ذکر
نمی کردند) .این احکام را( بر الله به دروغ نسبت دادند) ،و الله( به زودی ایشان را به
خاطر آنچه افترا می کردند ،سزا خواهد داد ۱۳۹ .و گفتند :هر آنچه در شکم این

چهار پایان است برای مردان ما حلال و برای زن های ما حرام است ،و اگر مردار باشد
مرده به دنیا آمده باشد( زن و مرد در آن شریک می باشند ،الله به سبب این گفتار آنها
را سزا خواهد داد .چون او حكيم )و( داناست .و ۱۶۰ة البته خساره مند شد کسانی که

اولاد خود را به نادانی کشتند ،و چیزی را که الله به ایشان روزی داده بود با دروغ بستن
بر الله حرام کردند ،به راستی که گمراه شدند ،و هدایت یافته نبودند 141 .و )الله(

اوست که باغهایی آفرید ،که برخی درختان آن برداشته شده بر پایه ها است و برخی
هم غیر برداشته شده بر پایه ها است ،و درخت خرما و کشتزار ،با طعمهای گوناگون ،و

زیتون و انار) ،در شکل( مشابه به یکدیگر ،و )در مزه و لذت( مشابهت ندارند .چون
میوه دهند و میوه آن پخته شود پس از آنها بخورید .و در روز در و حق آن را )عشر
آن را نیز بپردازید .و اسراف مکنید چون که الله اسرافکاران را دوست ندارد ۱۶۲ .و

نیز )آفرید( ،چهار پایانی که بار می برند و بعضی که از پشم و موی آن فرش ساخته
می شود )و یا حیوانی که مانند فرش در زمین خوابانیده و ذبح می شوند از هر چه الله به

شما روزی داده است بخورید و از قدم های شیطان پیروی مکنید ،چون او دشمن
آشکار شماست
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») ۱۶۳الله برای شما حلال کرده است( هشت جفت ،از گوسفند ،نر و ماده و از بز،
نر و ماده .بگو :آیا ،آن دو نر را حرام کرده است یا آن دو ماده را؟ یا آنچه را در شکم
ماده ها است؟ با علم يقينی و دانش به من خبر دهید اگر در دعوای تان( صادق هستید.

) 144و )الله آفرید( از شتر نر و ماده و از گاو نر و ماده ،بگو :آیا آن دو نر را حرام
کرده است یا آن دو ماده را با آنچه را که در شکم ماده ها است؟ آیا شما حاضر بودید
وقتی که الله شما را به این کار امر کرد؟ پس کیست ظالم تر از کسی که بر الله افترا کند
تا بدون علم مردم را گمراه سازد؟ یقینا اللله قوم ظالم را هدایت نمی کند ۱۶۵ .که بگو:

در میان آنچه بر من وحى شده است چیزی را که خوردن آن حرام باشد ،نمی یابم ،جز
مردار یا خون ریخته یا گوشت خوک که همه اینها ناپاک اند ،یا حیوانی که در وقت
ذبح( نام غير الله بر آن برده شده باشد .پس هرکس ناچار به خوردن این محرمات(
گردد بی آنکه سرکشی کند و از حد بگذرد ،پس بداند که پروردگارت آمرزنده )و(

مهربان است146 .ه و بر یهود هر حیوان ناخن دار را حرام کردیم و از گاو و گوسفند،
چربی آن دو را ،بر آنها حرام کردیم مگر آن چربی که بر پشت آن دو ،یا بر روده ها

باشد ،یا )آن چربی که به استخوانها چسپیده باشد .این )تحریم( به سزای سرکشی شان
از دین( بود و يقينا ما صادق ایم.
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 1479پس اگر تو را تکذیب کنند ،پس بگو) :شما خورسند مشوید( چون پروردگار
شما دارای رحمت گشاده است لذا در عذاب شما تعجیل نمی کند ورنه( عذاب او از
گروه مجرمان رد نمی شود ۱۶۸ .که مشرکان )در بر حق بودن خود خواهند گفت :اگر
الله می خواست ما و پدران ما شرک نمی آوردیم و نه بر خود چیزی را حرام می کردیم،
آنانی که پیش از ایشان بودند نیز همچنین )پیغامبران را تکذیب کردند تا آن که عذاب
ما را چشیدند .بگو :آیا نزد شما علمی )دلیلی قطعی( هست )بر این دعوی تان( تا آن را

برای ما آشکار کنید؟ )بلکه شما از گمان پیروی می کنید ،و دروغگویانی بیش نیستید.
 ۱۶۹که بگو :دلیل محکم و رسا خاص برای الله است ،اگر می خواست همه شما را
یکجا هدایت می کرد ۱۰۰ .بگو :شاهدان خود را که گواهی دهند به این که الله اینها
را حرام کرده است بیاورید؟ پس اگر گواهی دادند پس توبا آنها گواهی مده )یعنی

گواهی آنها را قبول مكن( و از خواهشات آنانی که آیات ما را تکذیب کرده اند ،و
آنانی را که به روز قیامت ایمان ندارند پیروی مکن ،و آنها با پروردگار خود همتا قرار
می دهند .و 151بگو :بیایید تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است ،برایتان

تلاوت کنم اینکه به الله شریک قرار دهید و به پدر و مادر نیکی کنید و از بیم فقر و

تنگدستی اولاد خود را مکشید ما به شما و ایشان روزی می دهیم و به کارهای زشت
)بی حیایی( چه ظاهر باشد و چه پوشیده نزدیک مشوید .و کسی را که الله کشتن او را

حرام کرده است مگر به حق مکشید .این چیزهایی است که شما را به )ترک( آن
سفارش می کند ،تا درک کنید و دریابید.
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۱۵۲۶که و به مال يتيم نزدیک مشوید مگر به طريقه نیک )و مشروع( تا اینکه به سن
رشد )جوانی و بلوغ( برسد .و پیمانه و ترازو را به عدل و انصاف مراعات کنید،
هیچکس را مکلف نمی سازیم مگر به قدر طاقت و توان او .و هرگاه سخن گفتید پس
انصاف )را مراعات کنید ،و اگر چه )کسی که درباره او سخن می گوید( خویشاوند شما
باشد .و به عهد الله وفا کنید ،این ها اموری است که )الله( شما را به آن سفارش کرده

است ،تا عبرت گیرید۱۵۰۳۶ .که و )بگو( این است راه راست من ،پس از آن پیروی کنید
و از راههای دیگر پیروی مکنید ،که شما را از راه مستقیم پراکنده می سازد .این است

آنچه )الله( شما را به آن سفارش می کند ،تا پرهیزگار شوید 154 .و باز به موسی

کتاب )تورات( دادیم تا نعمت را بر کسی که نیکی کرده است تمام کنیم ،و تفصیل کننده
هر چیزی باشد و نیز راهنمایی و رحمت برای مردم باشد .به این امید که )بنی اسرائیل(
به ملاقات پروردگارشان ایمان بیاورند ۱۵۵ .و این )قرآن نیز کتابی است که بابرکت

آن را نازل کرده ایم ،پس آن را پیروی کنید ،و تقوی پیشه کنید .تا مستحق رحمت )الله(
گردید ۱۵۹ .تا نگویید که کتاب تنها بر دو گروهی پیش از ما نازل شده است ،و در
حالیکه ما از آموختن آنها غافل بوده ایم ۱۵۷ .یا تا نگویید که اگر بر ما هم کتاب
نازل می شد ،بهتر از آنان راه یافته تر می بودیم .بدون شک بر شما هم از جانب
پروردگارتان دلیل روشن و هدایت و رحمت آمده است .پس کیست ظالم تر از آن کس

که آيات الله را تکذیب کند و از آن روی بگرداند؟ به زودی کسانی را که از آیات ما

روی می گردانند ،به سبب این اعراضشان به عذابی سخت سزا خواهیم داد.

بببببببببببببب
124

جزء ۸

سوره انعام 6

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 ۱۵۸۶آیا این اعراض کنندگان انتظار می کشند که فرشتگان پیش آنها بیایند یا
پروردگارت بیاید یا بعضی از نشانه های پروردگارت بیاید؟! روزی که بعضی از
نشانه های پروردگارت بیاید ،کسی که از پیش ایمان نیاورده و یا در وقت مومن بودن

کار نیکی انجام نداده باشد ،ایمانش به او سودی نمی رساند .بگو :انتظار بکشید ما هم با
شما منتظریم ۱۵۹ .و يقينا آنانی که دین خود را پراگنده کردند و گروه گروه شدند ،تو
به هیچ وجه از آنان نیستی )تو مسؤل آنان نیستی( ،جزء این نیست که کار آنها با الله
است .باز الله آنها را به آنچه می کردند ،آگاه خواهد ساخت ۱۹۰ .هر کس کار نیکی
انجام دهد پس ده برابر به او پاداش است ،و هر که کار بدی انجام دهد تنها مانند آن
سزا خواهد دید ،و به آنها هرگز ظلم نخواهد شد ۱۹۱۶ .که بگو :یقینا پروردگارم مرا به
راه راست هدایت کرده است ،و آن دین راست و استوار ،دین ابراهیم است که از ادیان
باطل متنفر بود و از مشرکان نبود ۱۹۲۶ .بگو :یقینا نماز من و عبادت من و زندگی
من و مرگ من ،همه برای الله؛ پروردگار جهانیان است ۱۹۳۶ .و هیچ شریکی برای او
نیست ،و به این )توحید( أمر شده ام ،و من نخستین مسلمانم 164 .که بگو :آیا جز الله
پروردگار دیگر بجویم؟ درحالیکه او پروردگار )مالک و متصرف ) هر چیزی است .و

هیچ کس عمل بد را جز به زبان خود انجام نمی دهد )عذابش فقط برای خودش
است( ،و هیچ کسی بار گناه کسی دیگر را بر نمی دارد .باز بازگشت همه شما به سوی

پروردگارتان است ،و او شما را به آنچه در آن اختلاف می کردید ،آگاه می سازد .فر* ۱۹۵
و او )الله( آن ذاتی است که شما را جانشینان )اقوام دیگر( در زمین قرار داده است ،و

بعضی شما را بر بعضی دیگر در مراتب بالاتر برد ،تا شما را در آنچه )از نعمت ها( که
داده است بیازماید .یقینا پروردگار تو زود سزادهنده است .و بدون شک او آمرزنده
مهربان است.
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سوره اعراف
در مکه نازل شده و دو صد و شش آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
۱۶ة المص  .معنای این حروف به الله معلوم است ۲۶ .که این کتابی است که به سوی
تو نازل شده پس نباید در سینه ات به خاطر آن )بخاطر تكذیب مشرکان( تنگی باشد،
این کتاب بر تو نازل شد( تا به وسیله آن )مردم را( بیم دهی ،و )تا( برای مؤمنان پندی

باشد) ۳ .پس ) آنچه را از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده ،پیروی کنید .و غیر
از او )الله( از دوستان دیگر پیروی مکنید ،چه اندک پند می گیرید .ع ) و )به سبب پند
نپذیرفتن( چه بسیار قریه های که مردمش را هلاک کردیم ،پس عذاب ما در شب ،یا

در خواب نیم روز به سوی آنان آمد .وہ پس چون عذاب ما به آنها آمد سخنشان جز

این نبود که گفتند :ما ظالم بودیم 6 .که پس حتما از کسانی که پیغمبران به سوی آنها
فرستاده شده خواهیم پرسید ،و حتما از پیغمبران نیز خواهیم پرسید۷ .ه و البته )از

هر چه کرده اند( با علم و آگاهی برایشان بیان خواهیم کرد ،چون ما )از احوال شان(
غایب نبودیم ۸ .و در آن روز ،وزن )اعمال( حق است .لذا هر کس که کفه )اعمال

نیک ) وزن شدة أو سنگین باشد پس آن گروه کامیاب اند ۹۶ .و هر کس که کفه
اعمال نیک ) وزن شدة او سبک باشد ،پس آن گروه آنانی اند که خود را خساره مند

کرده اند ،به سبب آنکه به آیات ما ظلم می کردند ۱۰ .و البته ما شما را در زمین
جایگاه و اسقرار دادیم ،و برای شما در آن وسائل معیشت )تان را گذاشتیم) .اما( چه

کم شکر گزاری )الله را ادا می کنید ۱۱» .و البته شما را آفریدیم )پدر شما را از خاک(،
باز شما را صورت دادیم )آدم را و به تبع او شمارا( ،باز به فرشته ها گفتیم) :امر کردیم(
برای آدم سجده کنید ،پس همه )فرشته ها( سجده کردند مگر ابلیس که از سجده کنندگان
نبود.
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 ۱۲که فرمود) :الله به ابلیس ) چه چیز تو را از سجده کردن بازداشت ،وقتی تو را به

سجده امر کردم؟ ابلیس گفت :زیرا من از آدم بهترم )چون مرا از آتش آفریدی و او را
از گل ۱۳۶ .که )الله( فرمود :پس از آن )آسمان( پایین شو ،تو را چه رسد که در آن تکبر

ورزی ،پس بیرون شو ،یقینا تو از خوار شدگانی 14 .که گفت) :ابلیس ای الله!( مرا تا
روزی که مردم برانگیخته می شوند مهلت ده.

) ۱۵الله( فرمود :یقینا تو از

مهلت داده شد گانی (۱۹) .گفت) :ابلیس ای الله!( پس به سبب اینکه مرا گمراه نمودی،
من هم )برای گمراه ساختن آنها )اولاد آدم( در سر راه راست تو می نشینم ۱۷۶ .باز
برای گمراه ساختن آنها از پیش روی آنها ،و از پشت سر آنها ،و از طرف
راست شان ،و از طرف چپ شان می آیم .و اکثر آنها را شکر گزار نخواهی یافت ۱۸۶ .کو

)الله( فرمود :از آن نکوهیده و رانده شده بیرون رو ،که البته هر کسی از آنها از تو پیروی
کند ،حتما دوزخ را از همه شما )تو و پیروان تو( پر می کنم۱۹ .که و )گفتیم (:ای آدم!
تو و همسرت در جنت سکونت گزینید ،پس از هر جا که می خواهید بخورید ،ولی به
این درخت نزدیک مشوید که از ظالمان می شوید ۲۰ .پس شیطان در دل هردو
وسوسه انداخت تا )در نتیجه وسوسه( برای هردو آنچه از شرمگاه شان را که از دیدن(
مستور بود ،آشکار گرداند .و گفت) :شیطان در وسوسه خود( پروردگارتان شما را از
خوردن این درخت منع نکرده است ،مگر اینکه مبادا )به سبب خوردن آن( دو فرشته

گردید ،یا از باشندگان دائمی جنت شوید (۲۱) .و برای آن دو قسم خورد که من برای
شما از خیرخواهانم ۲۲۹ .که پس آن دو را با فریب )از مرتبه شان( پایین کرد .پس چون
آن دو از آن درخت چشیدند ،عورتهای شان برای آنها آشکار شد ،و شروع نمودند به
چسپانیدن برگ درختان جنت بر جسم خود .و پروردگارشان ندا داد :آیا شما را از آن

درخت منع نکرده بودم و نگفته بودم که بی گمان شیطان دشمن آشکار شماست؟
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) ۲۳۶آدم و حوا به غفلت خود اعتراف نموده عرض کردند و گفتند :ای پروردگار ما!

ما بر خود ظلم کردیم ،و اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی ،البته از زبان کاران
می شویم۲۶ .ھ )الله( فرمود :پایین شوید که شما دشمن یکدیگرید ،و برای شما در
زمین قرارگاه )و مسکن( است ،و بهره مندی است تا مدتی معین) ۲۵ .باز الله(
فرمود :در آن )زمین( زندگی می کنید ،و در آن می میرید ،و از آن در روز قیامت(
برانگیخته می شوید ۲۹ .ای اولاد آدم! البته ما برای شما لباسی را فرود آوردیم که
عورتهای شما را می پوشاند ،و برای شما زینت است .و )لیکن( لباس پرهیزگاری و

عمل صالح( این از همه بهتر است .این از نشانه های الله )بر اکرام اولاد آدم( است.
تا )نعمت او را یادآور شوند ۲۷۶ .چای اولاد آدم! زنهار شیطان شما را نفریبد )و در
فتنه و گمراهی نه اندازد( طوری که پدر و مادر شما را از جنت بیرون کرد ،لباس شان را
از تنشان بیرون کشید تا شرمگاهشان را به ایشان نمایان کند .البته شيطان و قبیله اش از

جایی که آنها را نمی بینید شما را می بینند .البته ما شيطانها را دوستان کسانی قرار دادیم
که ایمان نمی آورند ۲۸ .که )لذا چون کار زشتی )بی حیائی کنند ،می گویند :ما پدران
خود را بر آن یافته ایم ،و الله ما را به آن امر کرده است ،بگو :هرگز الله به کار زشت امر

نمی کند ،آیا آنچه را که نمی دانید به الله نسبت میدهید؟  ۲۹و بگو) :بلکه پروردگارم
به عدل و انصاف امر کرده است ،و اینکه چهره های تان را در هر مسجدی )در هر نماز

به سوی قبله( راست کنید ،و او را اطاعت کنید ،در حالیکه دین خود را برای او خالص
گردانیده اید .چنانکه شما را در ابتدا آفرید )بار دوم زنده کرده به سوی او
بر می گردید .هر  ۳۰گروهی را هدایت کرد ،و گروهی گمراهی بر آنها ثابت شده است.

چون آنها شیاطین را بجای الله کارساز و دوست خود گردانیده اند .و باز هم گمان

می کنند که بر راه راست قرار دارند.
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 ۳۱ای اولاد آدم! زینت خود را )لباس خود را در هر مسجدی )وقت هر نمازی(
بگیرید ،و بخورید و بنوشید ولی در لباس و خورد و نوش ) اسراف )و حد گذری(
مکنید) .چون( الله اسراف کنندگان را دوست ندارد ۳۲۶ .و بگو :چه کسی زینت الله را

که برای بندگانش بیرون آورده ،و چیزهای پاک را حرام کرده است؟ بگو :آن )وسایل
زینت و چیزهای پاک در زندگانی دنیا برای مؤمنان است .و روز قیامت هم خالص از
مؤمنان است .اینچنین آیات را برای قومی که می دانند .بیان می کنیم ۳۳۶ .که بگو :جز این

نیست که پروردگارم فواحش )بی حیائی ها( را حرام کرده است ،آنچه آشکار باشد از
آن ،و آنچه پنهان باشد .و )حرام کرده است( گناه و تجاوز و سرکشی به ناحق را )در
حق مردم( ،و )حرام کرده است .این که چیزی را با الله شریک مقرر کنید که بر حقانیت

آن هیچ دلیلی نازل نکرده است .و )حرام کرده است این که چیزی را که )بطلان آن
را نمی دانید ،به الله نسبت دهید 34 .و برای هر امتی اجلی )مقرر( است ،پس چون

اجلشان آید نه ساعتی پس می شود ،و نه پیش می شود (۳۵) .آی اولاد آدم! اگر برای
شما پیغامبران از جنس خود شما بیایند که آیات و احکام مرا( بر شما بخوانند ،پس
هرکس از الله بترسد و اعمال خود را اصلاح کند ،پس بر آنها در روز قیامت( هیچ

ترسی نخواهد بود و نه آنها غمگین می شوند ۳۹ .و )اما( آنانی که آیات ما را
تکذیب کنند و از )قبول( آنها تكبر ورزند ،این گروه اهل دوزخ اند و در آن همیشه اند.
» ۳۷۶پس کیست ظالم تر از آن که بر الله دروغ ببندد یا آیات او را دروغ بشمارد؟ این

گروه ،به آنها حصه شان از آنچه در کتاب )نامہ اعمال شان بر آنان نوشته شده ،خواهد
رسید تا وقتی که چون نزد آنها فرستادگان ما بیایند که ارواح شان قبض کنند ،گویند:
کجاست آنچه غیر از الله عبادت می کردید؟ )تا شما را از مرگ نجات دهند؟ در جواب(

گویند :آنها از نظر ما گم شدند ،و عليه خود گواهی دهند که آنها کافر بودند.
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) ۳۸الله( فرمود :به همراه أمتهایی از جن ها و انسانها که پیش از شما گذشته اند
داخل دوزخ شوید ،هرگاه گروهی داخل دوزخ شود هم مانند خود را لعنت می کند ،تا

اینکه همه در آن یکدیگر را بیابند ،آنگاه پیروان به پیشینیان )زعمای

خود می گویند:

پروردگارا! اینها ما را گمراه کردند ،پس به آنان دوچند از عذاب آتش بده .الله می فرماید:

برای هر یک عذاب دو چندان است ليكن شما نمی دانید ۳۹۶» .و گروه پیشین از آنها

به گروه پسین گویند :پس شما را بر ما هیچ فضلی نیست ،لذا عذاب آتش را )مانند ما(
بچشید به سبب آنچه می کردید 40 .که البته آنانی که آیات ما را دروغ شمردند و از
قبول کردن آن تكبر نمودند ،هرگز برای اعمال و ارواح( شان دروازه های آسمان گشوده

نمی شود ،و به جنت داخل نمی شوند تا آن که شتر در سوراخ سوزن در آید ،و این
چنین مجرمان را سزا می دهیم .ما

برای آنها )مجرمان( فرشهای از آتش دوزخ است،

و از بالای شان هم پوشش ها )لحاف ها از آتش دوزخ( و ما این چنین ظالمان را سزا
می دهیم ۶۲ .و آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند )به قدر طاقت خود(

هیچ کس را مکلف نمی سازیم مگر به قدر طاقتش  .آن گروه اهل جنت اند )که در آن
همیشه می باشند.

 43و )در جنت( هرگونه کینه ای را از سینه های شان )مؤمنان(

دور می کنیم ،در حاليكه نهرها در زیر )قصرهای شان جاری است و گویند :سپاس
پروردگاری راست که ما را به این راه هدایت کرد و اگر ما را هدایت نمی کرد ،هرگز

راه خویش را نمی یافتیم .البته پیغمبران پروردگار ما به حق آمدند .و ایشان را ندا داده
شود که این همان جنتی است که آنرا به پاداش کار هایی که می کردید ،به میراث برده

اب اسباب
100

با

سوره اعراف ۷

 44ه و جنتیان دوزخیان را ندا دهند که ما آنچه را پروردگار ما به ما وعده داده بود،
راست یافتیم ،پس آیا شما هم آنچه را که پروردگارتان به شما وعده داده بود راست

یافتید؟ گویند :آری! پس آواز دهنده در میان آنها آواز می دهد که لعنت الله بر ظالمان
باد .و) 45هم( آنانی که مردم را از راه الله )توحید( منع می کردند و برای آن کجی
می خواستند ،و آنها از روز آخرت هم منکر بودند 46 .کنه و در بین آن دو )جنت و
دوزخ( پرده ای است .و بر اعراف مردمانی هستند که هریک از اهل جنت و اهل
دزوخ( را از سیمای آنان می شناسند ،و اهل جنت را ندا می دهند که سلام بر شما باد،
در حالیکه هنوز خودشان وارد جنت نشده اند ،اما امید )داخل شدن( آن را دارند ۶۷ .کی
و چون چشمان شان )اصحاب اعراف ) به سوی دوزخیان گردانیده شود ،گویند :ای

پروردگار ما! ما را همرای مردمان ظالم )در دوزخ( قرار مده ۶۸ .که و اهل أعراف
مردانی )دوزخی( را آواز دهند که آنها را به علامات شان می شناسند .گویند :جمعیت

و اتفاق تان و آن همه تكبر وسرکشی( که می کردید .شما را فایده ای نبخشید ۶۹ .که
آیا این ها )جنتیان( بودند ،که قسم می خوردید که هرگز الله )کفار را شامل هیچ
رحمتی قرار نمی دهد ،در حالیکه به ایشان گفته می شود( در جنت داخل شوید ،هیچ
ترسی بر شما نیست ،و نه اندوهگین می شوید ۵۰% .و دوزخیان جنتیان را ندا می

دهند که جرعه ای از آب یا از چیزی که الله به شما روزی داده است ،بر ما بریزید) .در
جواب( گویند :یقینا الله آن هر دو را بر کافران حرام ساخته است .و ۵۱و آنانی که دین

خود را به بازی و لهو گرفتند و زندگی دنیا آنها را فریب داد پس امروز آنان را فراموش

می کنیم ،چنانکه آنها ملاقات این روز را در دنیا( فراموش کرده بودند و آیات ما را
انکار می کردند.
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 % ۵۲۶و البته به آنها کتابی آوردیم که مضمون آن را به تفصیل و از روی علم بیان
کردیم ،در حالیکه هدایت و رحمت برای مؤمنان است ۵۳ .و آیا آنان جز در انتظار
تأويل آنند )در انتظار انجام و نتیجه آن کتاب اند(؟ روزی که نتیجه و انجام آن بیاید

ظاهر شود( آنانی که نتیجه را پیش از آن در دنیا( فراموش کرده بودند ،می گویند:
همانا پیغمبران پروردگار ما )دین( حق را آورده بودند )و ليكن ما سخنانان آنها را
نپذیرفتیم( پس آیا شفاعت کنندگانی هست که ما را شفاعت کنند و برای ما واسطه
شوند(؟ و یا پس گردانیده شویم )به دنیا( باز عمل کنیم غير آنچه می کردیم )این آرزوی
شان فایده ندارد ،زیرا خود را زیانمند کردند ،و گم شد از آنها آنچه در دنیا( افترا

می کردند ۵۶ .که يقينا پروردگار شما الله است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید
سپس بر عرش قرار گرفت ،شب را به روز می پوشاند و روز را به شتاب می طلبد و
آفتاب و ماه و ستارگان در فرمان او مسخر هستند .آگاه باشید! که آفرینش و فرمانروایی
تنها برای الله است .بزرگوار و نهایت بزرگ و با برکت است الله) ،چون او( پروردگار
جهانیان است55 .

)پس ) پرودگارتان را به عاجزی وپنهان بخوانید .البته الله از

حد تجاوز کنندگان را دوست ندارد) .کسی که او را گذاشته دیگری را بخوانند(56 .

و در زمین بعد از اصلاح آن فساد مکنید و او )الله( را با بیم و امید بخوایند ،چون
رحمت الله به نیکوکاران قریب است.

۵۷

و او )الله( همان ذاتی است که بادها را

مژده دهنده پیشاپیش رحمت خود )پیش از باران می فرستد ،تا آن که چون ابر گران را
بردارد) ،پس ) آن را به سوی زمین مرده )خشک( روان می کنیم ،باز )به وسیله آن آب

را می بارانیم ،باز از آن از هر قسم میوه بیرون می کنیم ،این گونه مرده ها را زنده نموده(
بیرون می کنیم) .این قیاس برای این است تا شما پند گیرید.
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 ۵۸که و شهر )زمین( پاک گیاهش به حکم پروردگارش می روید ،و آن زمینی که ناپاک
است گیاهش جز بی فایده و اندک نمی روید .این گونه آیات )قدرت( خود را برای
مردمی که شکر گزاری می کنند بیان می کنیم ۵۹ .و البته نوح را به سوی قومش
فرستادیم ،پس گفت :در دعوت خود( ای قوم من! )فقط( الله را عبادت کنید که برای

شما هیچ معبودی برحق غیر از او نیست ،يقينا من بر شما از عذاب روز سخت و بزرگ
می ترسم .و 60رؤسای قوم نوح گفتند :يقينا ما تو را در گمراهی آشکار می بینیم.
و) ۹۱نوح در جواب گفت :ای قوم من! در من هیچگونه گمراهی نیست ،و ليكن
من پیغام رسان از جانب پروردگار عالمیان هستم ۹۲۶ .که به شما پیام های پروردگارم را
می رسانم و شما را نصیحت می کنم )پند و اندرز می دهم( ،و از جانب الله چیزهایی را
میدانم که شما نمی دانید 463 .آیا تعجب کردید از اینکه به شما پندی از سوی

پروردگارتان بر مردی از خودتان آمد؟ تا شما را از عذاب الله( بترساند .و تا شما )از
شرک( پرهیزگاری کنید و باشد که مورد رحمت الهی( قرار گیرید (64) .اما او را

تکذیب کردند .پس او و کسانی را که با او )ایمان آورده و در کشتی بودند ،نجات
دادیم ،و آنانی را که آیات ما را دروغ شمردند ،غرق کردیم) .چون آنها قوم نابینا )و
گمراه( بودند .و ۹۵و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم .گفت :ای قوم من

فقط الله را بپرستید که برای شما معبودی برحق غیر او نیست  ،آیا پرهیزگاری نمی کنید؟
 11که سرداران کافر قوم او گفتند :يقينا ما تو را در بیخردی می بینیم ،و تو را از

دروغگویان می پنداریم ۹۷ .که )هود در جواب شان گفت :ای قوم من! در من هیچ
بیخردی نیست ،بلکه من پیغمبری از جانب پروردگار جهانیانم.
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 ۹۸۶پیام های پروردگارم را به شما می رسانم ،و من برای شما خیر خواهی امین ام.
 69که آیا شما از این تعجب می کنید که به شما پندی از جانب پروردگارتان به وسیله
مردی از خودتان آمد ،تا شما را از عذاب الله( بترساند؟ و به یاد آورید آن زمان را که

شما را جانشین قوم نوح ساخت .و به جسم تان توانایی افزود .پس نعمتهای الله را به
یاد آورید ،تا رستگار شوید) ۷۰ .قوم در جواب گفتند :آیا نزد ما آمده ای تا تنها الله

را عبادت کنیم و آنچه را که پدران ما عبادت می کردند ،ترک کنیم؟ پس آنچه را به ما
وعده می دهی ما را از آن می ترسانی( بر ما بیاور اگر تو از راست گویانی) ۷۱» .هود(
گفت :عذاب پروردگارتان بر شما حتمی شده است .آیا در باره نامهایی که شما و

پدرانتان )بر آن بتها( نهاده اید؛ با من مجادله می کنید؟ )در حالیکه( الله هیچ دلیلی بر
حقانیت( آنها نازل نکرده است ،پس انتظار )عذاب الهی( باشید ،من هم با شما از
انتظار کنندگانم (۷۲) .پس هود و همراهان )مؤمن او را به رحمتی از جانب خود

نجات دادیم ،و آنانی که آیات ما را دروغ پنداشتند و مؤمن نبودند ،ریشه کن کردیم.
۷۳ه و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم( گفت :ای قوم من ،فقط الله
را عبادت کنید ،برای شما معبودی برحق جز الله نیست .همانا از طرف پروردگارتان

معجزه آشکار برای شما آمده است ،این ماده شتر )از جانب( الله برای شما معجزه است
که خلاف عادت آن را از سنگ آفریده است( ،پس بگذارید در زمین الله بچرد ،و به

آن هیچ آزاری نرسانید که شما را عذاب دردناک خواهد گرفت.
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* ۷۶و به یاد آورید آن وقت را که شما را پس از قوم عاد جانشین )آنان( گردانید ،و
در زمین شما را جایگاه خوب و مناسب( داد که بر قسمتهای هموار آن قصرها می
ساختید و کوها را برای ساختن خانه ها می تراشیدید .پس نعمتهای الله را یاد کنید و در
زمین فساد مکنید ۷۵ .رؤسای متکبر قوم صالح به مستضعفانی که ایمان آورده بودند

گفتند :آیا می دانید )یقین می کنید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟
مؤمنان مستضعف ) گفتند) :بلی( بدون شک ما به آنچه به او فرستاده شده است ،ایمان
داریم ۷۹ .متکبرین )قوم صالح( گفتند :يقينا ما به آنچه شما به آن ایمان آورده اید،

کافریم ۷۷» .پس ماده شتر را کشتند و از فرمان پروردگارشان سرکشی نمودند و
گفتند :ای صالح! آن )عذاب( را که به ما وعده می دهی بیاور ،اگر از پیغمبران هستی.

 ۷۸که پس آنها را زلزله شدید گرفت ،پس در خانه های شان به زانو افتاده )مرده( صبح
کردند ۷۹» .پس )صالح( از آنها روی گرداند )آنها را مرده به حال شان گذاشت( و
گفت :البته من پیام پروردگارم را به شما رساندم و شما را پند و اندرز دادم ،ولی شما
نصیحت کنندگان )خیر خواهان را دوست ندارید ۸۰ .و لوط )را به حیث پیغمبر
فرستادیم( وقتی به قوم خود گفت :آیا آن کار زشت )بی حیائی( را انجام می دهید ،که

هیچ کس از مردم عالم پیش از شما )آن کار قبيح را( نکرده است؟ ۸۱ه البته شما به
جای زنان با مردان آمیزش )وشهوترانی( می کنید ،بلکه شما مردم اسرافکار )و تجاوزکار(
هستید.
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» ۸۲۶و جواب قوم لوط جز این نبود که از روی تمسخر( گفتند :آنها را )لوط و
پیروان او را از قریه خود بیرون کنید ،زیرا این ها مردمی هستند که پاکدامنی را می

خواهند و از کار ما بیزاری می جویند(۸۳۶ .ه پس ما لوط و خانواده اش را ،به جز

همسر او که از باقی ماندگان در عذاب بود ،نجات دادیم۸۶ .؟ و ما بر آن قوم باران
عجیبی )از سنگ ها( باراندیم ،پس بنگر )ای شنونده( که سرانجام جنایت کاران چه شد؟

۸۵ه و به سوی اهل مدین برادرشان شعیب را )به حیث پیغمبر( فرستادیم )پس
شعیب( گفت :ای قوم من ،تنها الله را عبادت کنید که برای شما معبودی برحق غیر از
او نیست .همانا از نزد پروردگارتان دليل واضح به شما آمده است ،پس پیمانه و ترازو
را کامل ادا کنید ،و حقوق و اموال مردم را کم نکنید ،و در زمین بعد از اصلاح آن فساد
نکنید ،این )هدایات( به شما خير )و بهتر( است ،اگر مؤمن هستید 86 .و بر سر هر
راهی منشینید تا کسانی را که به الله ایمان آوردهاند بترسانید ،و از راه الله )مردم را( منع

کنید ،و آن را کج می خواهید ،و به یاد آورید )نعمت الله را وقتی که شما کم بودید پس
شما را زیاد کرد .و بنگرید که سرانجام فسادکنندگان چگونه بوده است  «۸۷ .اگر

گروهی از شما به آنچه که من از جانب الله به )تبلیغ( آن فرستاده شده ام ،ایمان آورده

اند و گروه دیگری هنوز ایمان نیاورده اند ،پس صبر کنید تا الله میان ما فيصله کند و او
بهترین فیصله کنندگان است.
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 ۸۸۶که رؤسای متکبر قوم شعيب گفتند :ای شعیب ،تو و آنانی را که به تو ايمان آورده
اند از قریه خود بیرون می رانیم یا آنکه به دین ما باز گردید .گفت :اگر چه از آن کراهت

داشته باشیم؟  ۸۹که اگر به دین شما باز گردیم بعد از اینکه الله ما را از آن نجات داد،
همانا بر الله افترا بسته ایم .برای ما شایسته نیست که به آن باز گردیم مگر اینکه پروردگار
ما بخواهد ،علم پروردگار ما همه چیز را احاطه کرده است ،بر الله توکل نموده ایم .ای
پروردگار ما! میان ما و قوم ما به حق فیصله کن و توئی بهترین فیصله کنندگان(۹۰ .

و رؤسای قومش که کافر بودند ،گفتند :اگر از شعیب پیروی کنید )در آن صورت(

سخت زیان خواهید کرد .طر ۹۱که پس آنها را زلزله سخت گرفت ،پس در خانه های
خود )مرده و به زانو افتیده صبح کردند ۹۲۶% .آنانی که شعيب را دروغگوی شمردند
)طوری شدند که گویا هرگز در آن قریه سکونت نکرده بودند ،آنانی که شعيب را
دروغگوی شمردند ،همان زیان کاران بودند ۹۳۶ .پس شعیب از نزد آنها روی
گرداند و گفت) :به طور افسوس ) ای قوم من! البته من پیام های پروردگارم را به شما
رساندم ،و برای شما نصیحت )و خیرخواهی کردم ،پس چگونه بر )هلاکت شدن( قوم
کافر غمگین شوم .و » ۹۶و در هیچ شهری ،پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه اهل آن
شهر را )بعد از نافرمانی شان به سختی ها و ضررها گرفتار کردیم تا باشد که )به الله(
زاری و تضرع کنند ۹۵ .و باز به جای بدی نیکی را قرار دادیم ،تا آن که عددشان
افزون شد )باز غافل شده( و گفتند :پدران ما هم )گاه( دچار سختی و )گاه دچار(

خوشی و آسانی شدند )و این شیوه زمانه است( ،پس آنها را به خاطر سخن کفر آمیز
شان( ناگهان هلاک کردیم ،در حالیکه آنها )از آمدن عذاب( بی خبر بودند.
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۹۹ه و اگر اهل شهرها )که به آنها پیغمبر فرستاده شد( ایمان می آوردند و پرهیزگار
می شدند ،البته بر آنها )دروازه( برکات از آسمان و زمین را می گشودیم ،و لیکن )به
جای ایمان آوردن( تکذیب کردند .پس آنها را به سبب آنچه می کردند )به عذاب(
گرفتار کردیم ۹۷ .که آیا اهل قریه ها در امان شده اند از اینکه عذاب ما هنگام شب ،در
حالیکه به خواب رفته اند ،به آنها برسد؟  ۹۸آیا اهل قریه ها در امان شده اند از
اینکه عذاب ما در وقت چاشت ،در حالیکه به بازی و تفریح مشغول اند ،به آنها برسد؟

 ۹۹۶که آیا از مكر )تدبير ) الله ایمن شده اند؟ زیرا از تدبير الله ایمن نمی شود مگر قوم
زیانکار۱۰۰ .که آیا برای آنانی که زمین را بعد از )هلاکت( ساکنان آن به ارث می برند،
سبب هدایت نگردید که اگر ما بخواهیم آنها را به سزای گناهانشان می رساندیم؟ )و

نیز بر دلهایشان مهر می زدیم؟ تا دیگر نشنوند ۱۰۱ .که این قریه را )که داستان هلاک
شدن شان ذکر شد( بعضی از اخبار آنها را بر تو بیان می کنیم ،و البته نزد آنها
پیغمبرانشان با دلائل واضح أمده بود ،پس به ایمان آوردن آماده نشدند ،به سبب اینکه
پیغمبران را از پیش تکذیب کردند ،این طور الله بر دلهای کافران مهر می زند.
 ۱۰۲و در بیشتر آنها وفای به عهد نیافتیم ،و يقينا بیشتر آنها را عهدشکن و(
نافرمان یافتیم ۱۰۳۶ .باز موسی را بعد از آن پیغمبران پیشین همراه با آیات

معجزه های خود به سوی فرعون و رؤسای قوم او فرستادیم ،اما آنان به مقابل آیات
ما ظلم کردند .پس بنگر که انجام مفسدان چطور شد؟  ۱۰۵موسی گفت :در دعوت
خود( ای فرعون! يقينا من فرستاده ای از سوی پروردگار عالميان ام.
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 ۱۰۵که سزاوار است که درباره الله جز سخن راست و واقعی نگویم .البته من از طرف
پروردگارتان برای شما معجزه )و دلیل روشن آورده ام ،پس بنی اسرائیل را )آزاد

نموده( همرای من بفرست .فر) (106فرعون( گفت :اگر معجزه ای با خود آورده ای،

آن را بیاور ،اگر از راستگویانی ۱۰۷ .پس )به طور معجزه( موسی عصای خود را
انداخت ،پس ناگهان به صورت اژدهائی ظاهر شد ۱۰۸۶ .ه و دست خود را )از گریبان(
بیرون آورد ،پس ناگهان دست او برای بینندگان درخشید ۱۰۹ .سران قوم فرعون
بعد از دیدن این دو معجزه( گفتند :یقینا این شخص

جادو گری دانا است ۱۱۰ .ه

می خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند ،پس چه مشوره می دهید؟  ۱۱۱که مشاوران
فرعون( گفتند :او )موسی( و برادرش را مهلت بده و نگاه دار) ،و کسی را به شهر ها

بفرست تا همه مردم را جمع کند ۹۱۱۲۶ .تا هر جادو گر ماهر و دانا را نزد تو بیاورند.

) (۱۱۳و جادوگران نزد فرعون آمدند )و( گفتند :اگر ما غالب شویم آیا برای ما
پاداشی )جائزه و انعامی( هست؟  ۱۱۶که )فرعون( گفت :بلی ،بلکه يقينا شما از مقربان
دربار من( خواهید بود ۱۱۵ .که در آغاز مقابله جادو گران( گفتند :ای موسی! یا تو
عصایت را برای مقابله بانداز ،یا ما )سحر خود را می اندازیم) ۱۱۹ .موسی( گفت:
)شما( باندازید ،پس وقتی )عصاها و ریسمان های خود را انداختند ،چشم های مردم را
جادو کردند ،و آنها را ترساندند ،و جادوی بزرگی را پیش کردند) ۱۱۷» .و در عین
حال به موسی وحی فرستادیم که عصای خود را بانداز )چون انداخت( پس
ناگهان جادوهای دروغین شان را فرو می برد ۱۱۸ .پس حق )معجزة موسی(
به ثبوت رسید )روشن شد( و آنچه جادوگران می کردند ،باطل شد ۱۱۹ .که پس در
آنجا مغلوب شدند )شکست خوردند جادوگران و اتباع فرعون( ،و خوار و ذلیل

برگشتند .و  ۱۲۰که جادو گران به سجده وادار شدند و افتیدند.
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۱۲۱ه )و( گفتند :به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم ۱۲۲۶ .پروردگار موسی و
هارون )که به عبادت او دعوت می دهند( ۱۲۳ .فرعون )جادوگران را عتاب کرده(

گفت :آیا پیش از آنکه من به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ این حیله ای است که
شما در باره این شهر سنجیده اید تا اهل آن را از آن بیرون کنید .پس به زودی خواهید
دانست که در این شهر چه کسی می ماند؟( ۱۲۶* .البته دستها و پای های شما را از

جانب مخالف خواهم برید ،باز همه شما را به دار می کشم .طر) (۱۲۵جادوگران مؤمن(

گفتند :البته ما به طرف پروردگار ما باز می گردیم ۱۲۹ .و تو از ما انتقام نمی گیری
مگر اینکه چون آیات پروردگار ما آمد و ما به آن ایمان آورده ایم ،ای پروردگار ما! بر

ما صبر فرو ریز و ما را مسلمان بمیران (۹۱۲۷ .و سران قوم فرعون گفتند :که آیا موسی
و قومش را می گذاری تا در زمین فساد کنند ،و تو و معبودانت را رها کنند؟ )فرعون(
گفت :کجا می گذارم( به زودی پسران و مردان شان را قتل می کنیم و زنان آنها را

زنده می گذاریم ،چون ما بر آنها مسلط هستیم (۱۲۸) .موسی به قوم خود گفت :از
الله کمک بخواهید و صبر و مقاومت کنید) ،چون زمین از الله است ،هر که از بندگان
خود را که بخواهد ،وارث آن می گرداند ،و انجام )نیک ) از پرهیزگاران است۱۲۹ .

)بنی اسرائیل به موسی( گفتند :پیش از آنکه نزد ما بیایی و )هم( بعد از آنکه نزد ما
آمدی اذیت شدیم ،پس

چه باید کرد؟( موسی گفت :امید است که پروردگارتان دشمن

شما را نابود کند و شما را در زمین )مصر( جانشین آنان سازد و ببیند که چگونه عمل
می کنید؟  ۱۳۰ه و ما فرعونیان را با قحط سالی و کمبود میوه ها گرفتار کردیم تا پند
گیرند) .و شاید به سوی الله برگردند(.
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 ۱۳۱و )ليكن عبرت نگرفتند( پس وقتی نیکیی به آنها دست می داد می گفتند :سزاوار
ماست و چون بدیی به آنها می رسید ،به موسی و همراهانش بدفالی می گرفتند .آگاه
باشید که بدفالی )خوشبختی و بدبختی آنها نزد الله است ،لیکن بیشترینشان نمی دانند.
 ۱۳۲۶و گفتند )ای موسی! هر چه از معجزه )ها و دلایل برای ما بیاوری تا ما را با
آن جادو کنی ،به تو ایمان نمی آوریم ۱۳۳۶ .که پس ما بر آنها طوفان و )هجوم( ملخ و

شپش و کوربقه ها و خون )روان( را بصورت آیات )و علامات( جدا جدا ،فرستادیم.
اما باز تكبر ورزیدند و قوم مجرم بودند ۱۳۶۶ .که و هرگاه که عذاب بر آنها واقع شد،
گفتند :ای موسی! با توسل با آن عهدی که الله نزد تو دارد ،برای ما به پروردگارت
دعا کن )که این عذاب را از ما بردارد( اگر عذاب را از ما دور کنی حتما به تو ایمان
می آوریم ،و )به گفته تو( حتما بنی اسرائیل را همراه تو می فرستیم ۱۳۰ .که پس چون تا
آن وقت معین که قرار گذاشته بودند ،عذاب را از آنها دور نمودیم ،ناگهان پیمان خود

را می شکستند (۱۳۶ .و لذا از آنها انتقام گرفتیم پس آنها را در دریا غرق نمودیم به
سبب این که آیات ما را دروغ شمردند ،و از آنها )عقوبت و قهر الله( غافل بودند.

۱۳۷که و آن قوم مستضعف )بنی اسرائیل را در مشارق و مغارب سرزمینی که در آن
برکت نهادیم )سر زمین شام( وارث خزانه و سلطنت گردانیدیم .و سخن نیک )وعده
نیک ) که پروردگار تو به بنی اسرائیل داده بود به سبب اینکه صبر ورزیده بودند ،به

کمال رسید )تحقق یافت( .و آنچه را که فرعون و قومش می ساختند و آنچه از باغها را

که بر پایه ها افراشته بودند ،نابود کردیم.
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و  ۱۳۸و بنی اسرائیل را از بحر گذراندیم ،تا اینکه در راه بر قومی آمدند که به
عبادت بت های خویش مشغول بودند ،گفتند) :بنی اسرائیل( ای موسی! برای ما هم
معبودی مفرر کن همان طور که آنان را معبودانی هست ،گفت :یقینا شما قوم نادان و
جاهل هستید ۱۳۹ .که چون آنچه که این مردم در آن قرار دارند ،نابود و هلاک شده

است ،و عملی که می کنند باطل است) (۱۶۰) .موسی( گفت :آیا غیر از الله معبودی
برای شما بخواهم؟ در حالیکه او شما را بر جهانیان )زمان تان( فضیلت داده است.
 ۱۶۱و یادآور شوید هنگامی را که شما را از پیروان فرعون نجات دادیم که شما را
سخت عذاب می کردند؛ پسران تان را قتل می کردند و زنان تان را زنده می گذاشتند ،و
در این برای شما از طرف پروردگارتان آزمایش بزرگ بود۱۶۲ .که و سی شب با

موسی وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر تکمیل کردیم ،تا وقت مقرر پروردگارش
چهل شب کامل شد .و در وقت رفتن به کوه طور( موسی به برادرش هارون گفت :در
میان قوم من جانشین )نائب( من باش و در اصلاح )شان( بکوش و از راه مفسدان

پیروی مکن ۱۶۳» .و چون موسی به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن
گفت) ،موسی( گفت :ای پروردگارم! خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم) .الله(

فرمود :مرا هرگز نمی توان دید )توان دیدن مرا نداری( .بلکه به کوه نگاه کن ،اگر در
جایش برقرار ماند تو هم مرا خواهی دید .وقتی پروردگارش به کوه تجلی کرد ،آن کوه
ریز ریز شد و موسی بیهوش به زمین افتید ،باز وقتی به هوش آمد ،گفت :پاکی تراست

ای الله( ،به دربار تو توبه کردم و من اولین مؤمنان هستم.
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از 144ه )الله( فرمود :ای موسی ،البته من تو را به )رسانیدن( پیام ها و کلام )کتاب(
خویش بر مردم برگزیده ام ،پس چیزی را که من به تو داده ام از وحی و کتاب بگیر و

از شکرگزاران باش۱۶۵ .که و در لوحه های تورات برای او )موسی( از هر چیزی

نوشتیم تا عبرت و یادآوری ،و تفصيل هرچیزی )در شرع موسوی( باشد ،برای موسی
نوشتیم ،پس )به موسی گفتیم (:آن را با قدرت و عزم قوی بگیر ،و به قومت دستور بده

تا نیکوترین آن را اختیار کنند )که سبب هدایت و رحمت است( ،به زودی سرزمین

گناهکاران را به شما نشان خواهم داد 146 .به زودی کسانی را که به ناحق در زمین
تکبر می کنند ،از آیات خویش رویگردان می سازم ،و اگر هر آیتی را ببینند ایمان نمی
آورند و اگر راه هدایت را ببینند آنرا راه خود قرار نمی دهند و اگر راه گمراهی را ببینند

آنرا راه خود قرار می دهند .زیرا آنها آیات ما را دروغ شمردند و از آن غافل بودند.
) ۱۶۷و آنانی که آیات ما و ملاقات روز آخرت را دروغ شمردند ،اعمال شان برباد
شد ،آیا جز در برابر کارهایی که می کردند ،سزا داده می شوند؟!  ۱۶۸و قوم موسی
بعد از او )رفتن او به کوه طور( از زیورات خود گوساله ای که آواز گاو داشت )ساختند

و به عبادت گرفتند .آیا نمی دیدند که آن پیکر )گوساله( با آنان سخن نمی گوید و آنان
را به راهی رهنمایی نمی کند؟ باز هم آن را معبود قرار دادند؟ و واقعا که ظالم بودند.
نفر  ۱۶۹و چون ارزش گوساله از نظر شان سقوط کرد از آن کار پشیمان شدند و دیدند

که گمراه شده اند ،گفتند :اگر پروردگار ما به ما رحم نکند و ما را نیامرزد ،البته از زیان
کاران خواهیم بود.
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و  ۱۰۰و چون موسی از کوه طور( به طرف قوم خود بازگشت )و گوساله پرستی
آنها را دید در حالت خشم و افسوس گفت :پس از من بد جانشینانی برایم بودید ،آیا
در )مخالفت( امر پروردگارتان عجله کردید؟ و لوحه های تورات را انداخت و سر
پردار ش را گرفت و آن را به سوی خود کشید) .هارون( گفت :ای پسر مادرم! این قوم
مرا ناتوان شمردند و تحقیرم نمودند) ،بلکه نزدیک بود مرا بکشند ،پس دشمنان را به
من شاد مگردان و مرا با قوم ظالم قرار مده) 151 .وقتی خشم موسی فرو نشست(
گفت :ای پروردگارم! من و برادرم را ببخش ،و ما را در سایه رحمت خود داخل كن ،و
تو مهربان ترین مهربانانی (۱۵۲ .که يقينا آنانی که گوساله را معبود خود قرار دادند قهری

بزرگ از جانب پروردگارشان ،و خواری در زندگی دنیا آنان را خواهد رسید .و این
چنین افتراکنندگان را سزا می دهیم ۱۹۳۶ .و آنانی که کارهای بد انجام دادند )باز( پس
از آن توبه کردند )و( ایمان آوردند )به وحدانیت الله( يقينا پروردگار تو آمرزنده )و(
مهربان است ۱۰۶ .و چون خشم موسی فرو نشست ،لوحه های تورات را گرفت ،و
در نوشته های آن راهنمائی و رحمت بود برای آنانی که ایشان از پروردگار شان بیم

دارند ۱۵۵ .که موسی برای وعده گاه ما از میان قوم خود هفتاد تن را انتخاب کرد .چون

زلزله آنها را فرو گرفت ،گفت :ای پروردگارم ،اگر می خواستی آنها و مرا پیش از این
هلاک می کردی .آیا به خاطر اعمالی که بیخردان ما انجام داده اند ،ما را هلاک
می کنی؟ و این عقوبت( جز آزمایش تو نیست ،هر کس را که بخواهی به آن گمراه

می کنی و هر کس را که بخواهی هدایت می کنی .توئی مددگار ما ،پس ما را بیامرز و
بر ما رحم کن که تو بهترین آمرزندگانی.
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۱۵۶که و برای ما در این دنیا نیکی بنویس و در آخرت نیز نیکی بنویس  )،البته ما
به سوی تو رجوع نمودیم) .الله( فرمود :عذاب خود را به کسی که بخواهم می رسانم و

رحمت من هر چیزی را در بر گرفته است ،و آن را برای کسانی مقرر می دارم که

پرهیز گاری می کنند و زکات را می دهند و به آیات ما ایمان می آورند۱۵۷ .که و کسانی
که از پیغمبر ناخوان پیروی می کنند ،پیغمبری که )اوصاف و سیرت او را نزد خود در
تورات و انجیل نوشته می یابند ،آنان را به کارهای نیک امر می کند و از کارهای بد باز

می دارد ،چیز های پاکیزه را برایشان حلال می کند و چیزهای پلید را بر آنان حرام
می نماید .و بار گران را از آنها بر می دارد و بند و زنجیره هایی را که بر آنان بود دور

می کند ،پس کسانی که به او ایمان آوردند و او را تعظیم نمودند و او را مدد کردند و
از نوری که همراه وی فرو فرستاده شده است پیروی کردند ،این گروه رستگار
)و کامیاب( اند) ۱۰۸ .ای پیغمبر!( بگو :أی مردم )جهان( ،من فرستاده الله به سوی

همه شما هستم ،آن پروردگاری که سلطنت آسمانها و زمین خاص از اوست .و هیچ
معبودی برحق جز او نیست ،زنده می کند و می میراند .پس به الله و رسول عالیقدر او،
که ناخوان است و به الله و سخنهای او ایمان دارد ،ایمان بیاورید و از او پیروی کنید ،تا

هدایت شوید ۱۰۹ .و از قوم موسی جماعتی هستند که دیگران را به حق راهنمائی
می کنند ،و به آن فيصله عادلانه می کنند.
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 ۱۹۰و آنها را )بنی اسرائیل را به دوازده سبط )طائفه و قبیله( تقسیم کردیم که هر

یک امتی بودند ،و به موسی وحی فرستادیم وقتی که قومش از او آب خواستند ،که با
عصایت به سنگ بزن ،پس

از زدن عصا( از آن سنگ دوازده چشمه جاری شد که هر

گروه جای آب نوشی و آب گیری خود را دانست ،و ابر سفید را بر بالای آنها سایه بان
ساختیم ،و بر آنها من )شیرنی آسمانی( و سلوا )غذایی از پرنده ها( را نازل کردیم
و به آنان گفتیم( از چیزهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید ،و آنها به
سبب مخالفت امر الله( بر ما ظلم نکردند ،بلکه بر خودشان ظلم می کردند.
» ۱۹۱و یاد کن وقتی به آنان گفته شد که در این شهر )بیت المقدس ) سکونت کنید

و در آن از هر جایی که بخواهید بخورید .و بگویید :گناهان ما را بیامرز .و سجده کنان
از دروازه شهر داخل شوید ،تا گناهانتان را بیامرزیم )بلکه به زودی نیکوکاران را اجر

بیشتر می دهیم ۱۹۲۶ .پس ظالمان آنها سخنی که به آنها گفته شده بود )فرموده الله
را به سخن دیگری تبدیل نمودند ،پس به سزای اینکه ظلم می کردند ،عذابی از آسمان
بر آنها فرستادیم ۱۹۳۶ .و بپرس از آنان )یهود( درباره قریه ای که در کنار دریا بود،
وقتی که در روز شنبه تجاوز می کردند ،هنگامی که ماهی ها در روز شنبه به روی آب

ظاهر می شدند ،و روزهای غیر شنبه به سویشان نمی آمدند ،اینگونه آنان را به سبب
فسقی که می کردند ،می آزمودیم.
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 ۱۹۶و چون جماعتی از ایشان )صالحان يهود( گفتند :چرا قومی را پند می دهید که
الله ،هلاکشان خواهد کرد ،یا آنها را عذاب سخت خواهد داد؟ گفتند :تا پیش
پروردگارتان معذور باشیم و شاید آنها پرهیزگار شوند ۱۹۵۶ .که پس چون پندی را که
به آنها داده شده بود فراموش کردند ،آنانی را که از بدی منع می کردند نجات دادیم و
ظالمان را به سبب نافرمانی شان به عذاب سخت گرفتار کردیم ۱۹۹ .که پس وقتی از
چیزی که از آن منع شده بودند سرکشی کردند ،به آنها گفتیم :بوزینه های حقیر خوار
شوید (۱۹۷ .و یاد آور شو وقتی را که پروردگار تو اعلام کرد که کسی را بر آنان
بفرستد که تا روز قیامت به آنها عذاب سخت بچشاند .یقینا پروردگار تو زود سزا
می دهد و نیز آمرزنده و مهربان است ۱۹۸۶ .و یهودی ها را در روی زمین به

صورت گروههای مختلف متفرق نمودیم که برخی از آنها صالحان اند ،و بعض از
آنها کمتر از آنها اند ،و آنها را به خوبی ها و بدی ها آزمودیم تا به دربار الله رجوع
نمایند ۱۹۹۴ .که بعد از آنها جانشینان بد آمدند و وارث آن کتاب گردیدند که متاع

دنیوی پست را می گیرند و می گویند :به زودی آمرزیده می شویم .و اگر متاعی مانند
آن بیابند باز هم آن را می گیرند آیا در کتاب )تورات( از آنها پیمان گرفته نشد که در

باره الله نگویند مگر سخن حق ،حال آنکه آنچه در آن کتاب آمده بود خوانده بودند .و
سرای آخرت برای کسانی که پرهیز گاری پیشه می کنند )به مراتب بهتر است ،آیا )پس

از این بیان( تعقل )درک نمی کنید؟  ۱۷۰و آنانی که به کتاب )قرآن( تمسک می کنند
و نماز را برپا داشته اند )مستحق اجر اند و بدانند که ما ثواب اصلاح گران را ضائع

نمی کنیم
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فر ۱۷۱که و به یاد آور وقتی که کوه را بر سرشان چون سایبانی قرار دادیم و پنداشتند که
اکنون ،بر سرشان خواهد افتاد) ،در آن وقت به ایشان گفتیم( کتابی را که به شما داده

ایم با عزم و نیرومندی بگیرید و هر چه را که در آن آمده است یاد کنید ،تا پرهیزگار
شوید ۱۷۲ .و به یاد آور وقتی که پروردگار تو از پشت فرزندان آدم فرزندانشان را

بیرون آورد ،و آنان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند:
بلی! گواهی میدهیم .تا روز قیامت نگویید :ما از این ربوبیت تو غافل بودیم۱۷۳۶ .
یا نگویید که پدران ما پیش از این مشرک بودند و مانسلی بودیم بعد از آنها )که ما به
تقلید آنها رفتیم .آیا به سبب کاری که اهل باطل کرده است ،ما را هلاک می کنی؟

۱۷۶ة و ما این گونه آیات را به تفصیل بیان می کنیم )تا بفهمند( و )از کفر به فطرت
پاک باز گردند ۱۷۵ .و برای آنان خبر آن کس را بخوان که )علم( آیات خود را به
او داده بودیم ،پس از آن )از عمل کردن به آن بیرون رفت ،و شیطان او را تعقیب کرد

و بر او غالب شد( ،و او از جمله گمراهان شد (۱۷۹) .و اگر ما می خواستیم مقام او
را به سبب علم به آن آیات بالا می بردیم ،ولی او به زمین متمایل شد و از هوی و هوس

خود پیروی کرد .پس حالت او مانند سگ است ،اگر او را به رفتن مجبور کنی زبان از
دهان بیرون می آورد ،و اگر آن را رها کنی باز زبان از دهان بیرون می آورد .این است

حالت قومی که آیات ما را دروغ شمردند .پس داستان تکذیب کنندگان را حکایت کن
تا تفکر نمایند و از تکذیب باز آیند( ۱۷۷ .که بد است مثل مردمی که آیات ما را دروغ
شمردند و )لكن( به خود ظلم می کردند (۱۷۸) .الله هرکس را که هدایت کند او راه
یاب است ،و هر کس را که گمراه سازد پس بی گمان ایشان زیانکارانند.
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۱۷۹؛ البته برای دوزخ بسیاری از جن ها و انسانها را آفریدیم که علامت آنها این
است :ایشان را دلهایی است که به آن )حق را نمی فهمند و چشمهایی است که به آن
نمی بینند و گوشهایی است که به آن سخن حق را نمی شنوند اینها مانند چهار پایانند،

بلکه گمراه تر از آنها .ایشان غافلانند ۱۸۰ .و تنها الله دارای زیباترین و نیکوترین
نام ها است ،پس او را به آن نام ها بخوانید ،و بگذارید آنانی را که در نام های الله کج
روی می کنند و آن را تحریف می کنند ،به زودی سزای آنچه را که می کردند ،خواهند

دید) ۱۸۱ .همه را برای دوزخ نه آفریده ایم بلکه از آنانی
هستند که مردم را به حق راهنمایی می کنند ،و به آن عادلانه
آنانی که آیات ما را دروغ شمردند به تدریج آنها را از جایی
کرد) ۱۸۳» .اما اکنون آنها را مهلت میدهم ،چون تدبیر

که ما آفریده ایم جماعتی
حکم می کنند ۱۸۲۶ .که و
که ندانند ،گرفتار خواهیم
من استوار و متین است.

) ۱۸۶آیا فکر نکردند که در همنشین شان هیچگونه دیوانگی نیست .و او بیم
دهنده ای آشکار است ۱۸۵ .که آیا در ملکوت آسمانها و زمین و چیزهای دیگری که الله

آفریده است )عقلمندانه( نظر نکردند؟ و شاید که مرگشان )یا مهلت عذاب آنها(
نزدیک باشد .و پس از )انکار( آن به کدام سخن باور می کنند؟  ۱۸۶که هر کس را که

الله گمراه کند پس برای او هیچ هدایت کننده ای نیست ،و آنها را در سر کشی شان حیران
می گذارد ۱۸۷۶ .از تو درباره قیامت می پرسند که چه وقت رخ می دهد؟ بگو :جز
این نیست که علم آن نزد پروردگار من است ،کسی جز او نمی تواند وقتش را ظاهر

کند) .این واقعه( بر )اهل( آسمانها و زمین سخت و دشوار است ،نمی آید )قیامت( به
سراغ تان مگر ناگهانی باز از تو درباره قیامت می پرسند ،گویا تو از آن آگاه هستی،

بگو :جز این نیست که علم آن نزد الله است ،و لیکن بیشتر مردم نمی دانند.
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 ۱۸۸بگو) :دانستن وقت قیامت چه( بلکه من مالک )جلب نفع و )دفع ضرری
برای خود نیستم مگر چیزی را که الله )درباره من بخواهد ،و اگر من غيب را می دانستم
منافع زیادی به نفع خود می افزودم ،و هیچ ضرری به من نمی رسید )بلکه( من نیستم
مگر ترساننده و مژده دهنده برای قومی که ایمان می آورند (۱۸۹ .که الله آن ذاتی است

که شما را از یک شخص آفرید ،و از تن او زنش را )نیز( آفرید تا به او آرامش یابد.
پس )نظام تولد و تناسل آغاز شد( چون مرد با زن خود همبستر شد )آن زن به بار

سبک باردار شد )حامل شد( پس وقتی که بار وی سنگین شد و به ولادت نزدیک
شد( پس زن و شوهر )هردو( دعا کردند و از پروردگار خود خواستند که اگر به ما

فرزند نیک و سالمی( دهی ،ما حتما از شکرگزاران خواهیم شد ۱۹۰ .پس وقتی
)الله( به آن دو فرزند نیک داد ،آنان در آنچه که به ایشان عطا نموده بود ،برای الله
شریکانی قرار دادند ،پس الله برتر است از آنچه با وی شریک مقرر می کنند ۱۹۱ .که آیا

چیزی را شریک الله قرار می دهند که چیزی نمی آفرینند .در حالیکه خود شان نیز
مخلوق اند )و به آفریننده محتاج اند( ۱۹۲۶ .و )آن معبودها( نمی توانند یاریشان کنند
و حتی خودشان را هم نه می توانند یاری کنند ۱۹۳۶ .و اگر آن معبودها را به هدایت

طلب کنید از شما متابعت نکنند) .پس ) بر شما برابر است که آنها را )به حق( بخوانید
یا خاموش باشید ۱۹۶۶ .که البته آنانی را که به جز الله )به عبادت( می خوانید ،بندگانی

مانند شما اند .آنها را بخوانید تا دعای شما را اجابت کنند ،اگر )در دعوای خویش )
راستگویید) ۱۹۵۶» .بلکه معبودهای تان با شما هیچ مشابهتی ندارند( آیا پاهایی دارند
که با آن راه بروند؟ یا دستهایی دارند که با آن کاری را انجام دهند؟ آیا چشم هایی دارند

که با آن ببینند؟ یا گوشهایی دارند که با آن بشنوند؟ بگو :شريكان الله را بخوانید ،باز
درباره من حيله سازی و چاره جویی کنید و باز مرا مهلت ندهید.
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 ۱۹۹همانا یار و کارساز من الله است ،پروردگاری که کتاب را نازل کرده است .و او
صالحان را یاری می کند۱۹۷۶ .که و آنانی را که به جای الله )برای مدد خود( می
خوانید ،نمی توانند شما را یاری کنند و نه خود را یاری می کنند ۱۹۸۶ .و اگر آنان را

به سوی )راه( هدایت بخوانید نمی شنوند ،و آنان را می بینی که به سوی تو می نگرند در
حالیکه چیزی را نمی بینند) ۱۹۹ .با وجود بی ادبی مشرکین ،ادب دعوت را رعایت

کن و( عفو را پیشه کن و به نیکی فرمان ده و از جاهلان اعراض کن ۲۰۰۶ .و اگر از
جانب شیطان وسوسه ای به تو رسد ،پس

به الله پناه بجوی ،همانا او شنواى داناست.

و ۲۰۱که کسانی که پرهیزگاری می کنند چون از شیطان وسوسه ای به آنها برسد ،الله را
یاد می کنند ،آنگاه بینا می گردند که آن وسوسه شیطانی است( ۲۰۲ .و برادرانشان

شیطان صفتان گمراه( آنها )مشرکین( را در گمراهی شان مدد می کنند ،باز کوتاهی
نمی کنند ۲۰۳۶ .که چون معجزه ای برایشان نیاوری ،گویند :چرا تو معجزه ای انتخاب
نکردی؟ بگو :من پیرو چیزی هستم که از پروردگارم به من وحی می شود .و این
)قرآن( بصيرتهایی است از جانب پروردگارتان .و هدایت و رحمت است برای مردمی
که ایمان می آورند ۲۰۶ .و هرگاه قرآن خوانده می شود ،به آن گوش دهید و خاموش
باشید )تا بشنوید( باشد که بر شما رحم شود ۲۰۵ .و پروردگارت را در دل خود به
عاجزی و ترس  ،بی آنکه آوازت را بلند کنی ،در وقت صباح و شامگاه یاد کن و از

غافلان مباش ) ۲۰69 .زیرا( آنانی که نزد پروردگارت هستند از عبادت او تكبر

نمی ورزند ،و او را به پاکی یاد می کنند و برای او سجده می کنند.
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در مدینه نازل شده و هفتاد و پنج آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
او از تو درباره مال های غنیمت می پرسند .بگو :مال های غنیمت متعلق به الله و
پیغمبر است ،پس از الله بترسید و در میان خویش صلح و صفا بیاورید و الله و رسول
او را اطاعت کنید اگر شما مؤمن هستید ۲۰ .که جز این نیست که مؤمنان کامل آنانی اند
که هرگاه نام الله )نزد آنها( یاد شود ،دلهای شان هراسان گردد ،و چون آیات الله بر

آنها تلاوت شود ،ایمان شان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می کنند (۳) .آنانی
که نماز را برپا می کنند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند 4 .این
جماعت در واقع مؤمنان کامل اند .برای آنها درجاتی است نزد پروردگارشان ،و آمرزش
و رزق نیکو است .که همچنان که پروردگارت تو را از خانه ات به حق بیرون کرد ،در
حالیکه گروهی از مسلمانان از بیرون شدن( سخت کراهت داشتند )باز راضی شدند(.

) 46آن مؤمنان( با تو در باره حق؛ بعد از اینکه )حق بودن آن( واضح شد ،مجادله
می کردند ،گویا به سوی مرگ سوق داده می شدند و ایشان به آن می نگرند ۷» .و
یادآور شوید وقتی را که الله به شما یکی از دو طائفه را وعده می کرد که )گروه مسلح(
برای شما باشد ،و شما می خواستید که طائفه بی سلاح برای شما باشد .در حالیکه الله
می خواست که حق )دین و غلبه مسلمانان را به سخنان فرمان های خود ثابت کند و
کافران را ریشه کن کند ۸۶ .تا )دین( حق را ثابت کند و باطل )کفر( را نابود سازد،
اگرچه مجرمان خوش نداشته باشند.
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که یادآور شوید وقتی که از پروردگارتان یاری خواستید ،پس دعای شما را قبول کرد
که من شما را با هزار فرشته که پشت سر یکدیگر قرار دارند ،مدد می کنم ۱۰ .و آن
مدد آسمانی( را الله جز برای بشارت و اینکه دلهایتان به آن مطمئن شود قرار نداد .و
نصرت نیست مگر از جانب الله ،چون او غالب حکیم است۱۱۶ .؛ )و به یاد آورید(
وقتی را که خواب خفیف را بر شما مسلط ساخت ،تا باعث امنیت و آرامش شما از
جانب الله بگردد ،و از آسمان آبی بر شما فرستاد تا با آن شما را پاک بگرداند و پلیدی

شیطان را از شما دور سازد ،و دلهای شما را ثابت بگرداند ،و به وسیله آن قدم های
شما را ثابت سازد ۱۲۹ .ه )و به یاد آورید( وقتی را که پروردگار تو به فرشته ها وحی
کرد که من با شما ام ،پس مؤمنان را ثابت قدم دارید )مدد کنید( .به زودی در دلهای

کافران خوف را می اندازم ،پس بر بالای گردنها بزنید و انگشتانشان را قطع کنید.
 ۱۳۶که این حمایت الهی به این سبب است که آنها از الله و رسول او مخالفت کردند،
و هر کس که با الله و رسول او مخالفت کند ،پس یقینا بداند که عقوبت الله سخت است.

و %14این است )عذاب دنیوی( پس بچشید آن را) ،و بدانید که برای کافران )در

آخرت( دوزخ )آماده است۱۵ .که ای کسانی که ایمان آورده اید ،هرگاه با )لشکر(
کفار روبرو شدید ،پس به آنها پشت نگردانید )و فرار نکنید( 16) .و هر کس که در
آن روز )به کفار( پشت گرداند ،مگر کسی که قصدش ) گوشه گیری برای جنگ

)مجدد( یا یاری به گروه )دیگر از مجاهدین( باشد ،در غیر آن( به غضب الله گرفتار
می شود ،و جایگاهش دوزخ است ،و چه بدجای بازگشت است )دوزخ(!.
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) ۱۷۶بعد از مدد الله به وسیله فرشته ها بدانید که در حقیقت( شما )با نیروی خود(
آنان را نکشتید ،بلکه الله آنها را )با مدد های غیبی خود به قتل رسانید) .و درحقیقت(
تو )مشت ریگ را بر آنها نه افگندی ،بلکه الله افگند) ،الله چنین کرد( تا مؤمنان را از
طرف خود به آزمایش نیک بیازماید )که نصرت و غنیمت است زیرا الله شنوا و دانا
است .و ۱۸که این است )آزمایش نیك  )،و )بدانید که( الله ،سست کننده حيله كافران

است) ۱۹ .ای مشرکان!( اگر پیروزی مسلمانان را می طلبید ،پس اینک فتح و پیروزی
به سوی شما آمد ،و اگر )از جنگ با مسلمانان( باز آیید به شما بهتر است ،و اگر )به کفر
و عناد تان( باز گردید ما هم به نصرت مسلمانان باز می گردیم و بدانید که جماعت
تان هرچند عدد آنها زیاد باشد ،هرگز نمی توانند چیزی را از شما دفع کنند ،و الله با

مؤمنان است .و ) ۲۰شرط نصرت الله این است( ای کسانی که ایمان آورده اید ،الله و

رسول او را اطاعت کنید ،و از اطاعت رسول الله اعراض نکنید ،در حالیکه امر الله را
در باره اطاعت رسول( می شنوید ۲۱ .و مانند آنانی مشوید که گفتند :شندیم )سخن
رسول را( ولی در حقیقت آنها نمی شنیدند «۲۲ .زیرا بدترین روندگان )جانوران

در روی زمین( نزد الله کران و گنگانی اند که حق را درک نمی کنند ۲۳۶ .و اگر الله
در آنان خیری می دانست ،آنها را )به شنیدن سخن حق توفیق میداد و شنوایشان
می ساخت ،و اگر آنان را )در صورت عدم توفيق( شنوا می ساخت ،البته باز هم روی

می گردانیدند ،در حالیکه اعراض کنان می بودند ۲۶ .و ای کسانی که ایمان آورده اید،
چون الله و پیامبرش شما را به چیزی دعوت دهند که زندگی ابدی تان باشد )پس )
دعوتشان را اجابت کنید و بدانید که الله میان شخص و )ارادة( قلبش حایل می شود.
و همه به دربار او جمع کرده می شوید ۲۵ .که و از فتنه ای بترسید که تنها به ظالمان
تان نمی فرسد ،و بدانید که الله سخت عقوبت دهنده است.
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) ۲۹و یادآور شوید وقتی را که شما در زمین کم و مستضعف بودید )و( می ترسیدید
که مردم شما را اختطاف کنند ،پس الله به شما جای داد )در مدینه و شما را به کمک
خود تایید کرد )نصرت بخشید( ،و از چیزهای پاکیزه به شما روزی داد ،تا شکر گزاری

کنید ۲۷۶ .و ای کسانی که ایمان آورده اید ،به الله و رسول خیانت نکنید ،و نه در

امانت های خویش خیانت کنید ،در حالیکه شما )سزای خیانت را می دانید ۲۸۶ .و
بدانید که مالها و فرزندانتان )سبب( آزمایشی برای شما است ،و البته نزد الله ثواب
بزرگ است » ۲۹ .ای کسانی که ایمان آورده اید ،اگر از الله بترسید ،به شما قوت فرق
کننده میان حق و باطل می دهد ،و بدیهای شما را محو می کند و گناهان شما را
می آمرزد و شما را از فضل خود اجر و ثواب می دهد ،چون( الله صاحب فضل بزرگ

است ۳۰ .و یادآور شو زمانی که کافران )مکه( در مورد تو حیله سنجی )و نقشه
کشی می کردند ،تا تو را زندانی کنند ،یا تو را بکشند ،یا تو را )از مکه بیرون کنند ،و

آنها در مورد تو حیله می سنجیدند و الله هم )برای نجات تو( تدبیر می کرد و الله
بهترین تدبیر کنندگان است .و  ۳۱و چون آیات ما بر آنها تلاوت شود ،گویند :شنیدیم،

و اگر بخواهیم ما هم مانند آن )قرآن( می گوییم ،این چیزی نیست مگر افسانه های
مردمان پیشین۳۲ .ه و یاد آور شو زمانی که گفتند :پروردگارا! اگر این )دین( حق از

نزد تو است ،پس از آسمان سنگهایی بر ما بباران ،و یا برای ما عذابی دردناک بیار.
 ۳۳۶و )لیكن این وقت رسیدن عذاب نیست چون تا وقتی که تو در میان آنها
هستی ،الله عذاب دهنده آنها نیست ،و الله عذاب دهنده آنها نیست در حالیکه از الله
مغفرت می خواهند.
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 ۳۶و چه مانعی( است که الله آنها را عذاب نکند ،حال آن که )مؤمنان را از

مسجد الحرام منع می کنند ،و آنها متولیان مسجد الحرام نیستند ،و متولیان آن نیست

مگر پرهیزگاران ،و لیکن بیشتر آنها )این حقیقت را نمی دانند۳۵) .ه و نماز آنها

)مشرکین( در نزد کعبه نبود مگر صفیر کشیدن و کف زدن )یعنی به جای نماز خواندن
چنین تمسخری می کردند( ،پس )به آنها گفته شد که عذاب را به سزای کفر تان

بچشید ۳۹ .که البته آنانی که کفر ورزیدند مال های خود را برای منع نمودن مردم از راه
و دين الله انفاق می کنند ،پس زود است که آن را انفاق کنند ،باز )عاقبت( آن انفاق شان
سبب حسرت برایشان خواهد شد ،و باز مغلوب می گردند .و آنانی که کفر ورزیدند به

سوی دوزخ حشر می شوند) (۳۷) .این حشر نمودن کار برای این است( تا الله پلیدان

)کافران را از پاکان )مؤمنان( جدا سازد و بعضی پلیدان را بر بعض دیگر قرار دهد،
پس آن همه )پلیدان( را توده سازد ،باز آن )همه( را در دوزخ بیندازد ،این جماعت

همان زیانکارانند ۳۸۶» .به کافران بگو :اگر باز آیند )از کفر شان( آنچه گذشته است
برای آنها آمرزیده می شود ،و اگر باز گردند )به کفر و عداوت مسلمانان( ،پس طريقة
الله با کفار پیشین گذشته است (۳۹) .و )اگر به عداوت تان بازگشتند پس با آنها
بجنگید تا فتنه )شرک( باقی نماند ،و دین ،همه برای الله باشد .پس اگر باز آمدند )از

كفر( ،يقينا الله به آنچه می کنند ،بیناست .و  40و اگر روی گشتاندند )از ایمان ،پس
اندوهگین مشوید .بلکه بدانید که الله کارساز شماست ،و الله بهترین کارساز و بهترین
مددگار است پس با مشرکان بجنگید(.
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 41و بدانید که هر آنچه را )از کافران( به غنیمت گرفتید ،پس پنجم حصه آن از الله
و پیغمبر و خویشاوندان )پیغمبر( و یتیمان و مسکینان و مسافران در راه ماندگان(

است ،اگر به الله و به آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق و باطل نازل کردیم ایمان
دارید؛ روزی
قادر است.
دشمنانتان(
ساحل( قرار

که آن دو گروه )مؤمن و کافر در روز بدر( روبرو شدند .و الله بر هر چیزی
 ۶۲که یادآور شوید وقتی که شما در جانب نزدیکتر بودید ،و آنان
در جانب دورتر بودند و قافله )آینده از شام( در پائین تر از شما در کنار
داشت .و اگر با یکدیگر وعده )جنگ ) می کردید و ناگهان حکم جنگ

صادر نمی شد .البته در وعده مخالفت می کردید ،و لیکن )ناگهانی به شما دستور جنگ
داده شد تا اله کاری را که انجام دادنی بود ،به انجام برساند ،تا کسی که به دليل واضح
هلاک شدنی بود ،هلاک شود .و کسی که به دليل واضح زنده ماندنی بود ،زنده بماند .و

یقینا الله شنوای داناست ۶۳ .که قابل یادآوری است وقتی که الله )عدد( آنها را در
خوابت به تو کم نشان داد ،و اگر آنها را به تو بسیار نشان می داد ،البته سست می شدید
و در کار )جنگ با مشرکین( نزاع می کردید ،و ليكن الله )شما را از اختلاف و بزدلی( در
امان داشت .چون الله از راز سینه ها آگاه است 44 .که و چون وقتی که با هم روبرو

شديد ،الله آنها را در چشم شما کم نشان می داد ،و شما را )نیز( در چشم آنها کم
نشان می داد تا الله کاری را که شدنی بود )غلبہ اسلام( ،به انجام برساند و تمام کارها به

سوى الله باز گردانیده می شود ۶۵ .ای کسانی که ایمان آورده اید ،چون با جماعت
کفار در وقت جنگ( روبرو شديد ،پس ثابت قدم باشید و الله را بسیار یاد کنید تا به

نصرت و پاداش الهی دست یابید و رستگار شوید.
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 46کنه و دیگر اینکه در اثنای جنگ ) الله و رسول او را اطاعت کنید و با یکدیگر
اختلاف نکنید که سست و بزدل می شوید و قوت هیبت شما از بین می رود) .بلکه(
صبر کنید چونکه )نصرت( الله با صبر کنندگان است *47* .و مانند کسانی نباشید که به

تکبر و غرور و برای خودنمایی )به مردم از دیار خویش بیرون آمدند و در حالیکه(
دیگران را از راه الله باز می داشتند .و الله به هر کاری که می کنند احاطه دارد.
 ۶۸و چون شیطان اعمالشان را به آنها زینت داد و گفت :امروز هیچ کس از مردم

)مسلمان( بر شما غلبه کننده نیست و يقينا من پناه دهنده )مددگار( شمام) .لیکن( پس
چون هر دو گروه )کافر و مسلمان با هم روبرو شدند ،شیطان بر پاشنه های خود
بازگشت و گفت :البته من از شما بیزارم ،چون من چیزی را می بینم که شما نمی بینید،
يقينا من از الله می ترسم .و الله سخت عذاب دهنده است) ۶۹ .شیطان اعمال شان را
زینت داد آن( وقتی که منافقین و آنانی که در دل هایشان بیماری )شک( بود ،می گفتند:
این جماعت مسلمانان را دین شان فریفته است .و )ليکن به گفته های آنها پروا نکنید
زیرا هر کس بر الله توکل کند )الله او را کافیست( ،چون الله غالب )و( باحکمت است.

و  ۵۰و اگر میدیدی )تو ای مخاطب ،تعجب می کردی( وقتی که فرشته ها روح کافران
را در بدر( قبض می کردند ،در حالیکه بر روی ها و پشت هایشان می زدند و می گفتند(:
عذاب سوزان را بچشید۵۱ .

این )عذاب سوزان( به سبب آن کرداری است که

دست های شما پیش کرده است ،و اینکه الله بر بندگان خود ستمگر نیست ۵۲ .که مانند
عادت فرعونیان و )عادت( آنانی که پیش از آنها بودند که به آيات الله كفر

می ورزیدند ،پس الله آنها را به سبب گناهانشان گرفتار کرد ،زیرا الله توانا )و( سخت
عذاب دهنده است.
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 ۵۳که آن )عذاب سخت( به این سبب بود که الله تبدیل کننده نعمتی نیست که بر قومی
بخشیده باشد مگر آن که آنان آنچه را که در دل اراده دارند تبدیل کنند )ارادۂ شکر را
به ناشکری ،و اراده ایمان را به کفر ،و اراده اطاعت را به نافرمانی (،و الله شنوای دانا
است) 549 .باز به تاکید گفته می شود که مانند عادت فرعونیان و )عادت( آنانی که
پیش از آنها بودند که آیات )دلائل( پروردگار خود را دروغ شمردند ،پس آنها را به
سبب گناهانشان هلاک کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم )چون که همه آنها ظالم
بودند .و 55يقينا بدترین روندگان )جانوران روی زمین( نزد الله کسانی اند که کفر
ورزیدند ،پس ایمان نمی آرند «۵۹» .همان کسانی که از آنها عهد گرفتی باز عهد خود
را در هر بار می شکنند و از )الله و عهدشکنی خویش ) نمی ترسند ۵۷ .پس اگر آنها
را در میدان جنگ بیابی ،پس به سبب )قتل( آنها ،کسانی را که پشتیبان آنان هستند،
متفرق ساز )و بترسان(؛ تا عبرت گیرند ۵۸۶ .ه و اگر از قومی بیم خیانت )عهدشکنی(
داری پس به طرف آنها عهدشان را علنا و( به طور برابر بینداز )شما و آنها برابر
بدانید که عهد شکسته است ،زیرا الله خیانت کاران را دوست ندارد ۵۹* .و کفار

گمان نبرند که )از عذاب الهی( سبقت کرده اند و جان به سلامت برده اند( ،چون آنها
الله را( عاجز کرده نمی توانند 60% .و )ای مسلمانان!( برای مقابله با كفار هر چه در

توان دارید از انواع قوت ،آماده سازید و )خصوصا( از اسپهای مهیا شده ،تا با آن
دشمن الله و دشمن خودتان را بترسانید .و )نیز( دشمنان دیگر غیر از آنها )مشرکین( را
که شما آنها را نمی شناسید )و( الله آنها را می شناسد ،و هر چیزی که در راه الله )برای

آمادگی جهاد( انفاق می کنید ،اجر آن به شما کاملا داده خواهد شد ،و به شما ظلم
نمی شود .و (61و اگر کفار به صلح مائل و آماده شدند  ،پس تو نیز به آن میل کن
آماده شو( ،و )لیکن( بر الله توکل کن ،چون الله شنوای داناست.
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 ۹۲۶و اگر کفار بخواهند که به بهانه صلح( تو را فریب دهند )پروا مكن( ،زیرا الله
تو را بس است .همان )الله( بود که تو را به کمک خود و مؤمنان قوت داد 63 .ه و هم
اوست که در بین دلهایشان )مسلمانان( الفت و محبت ایجاد کرد ،اگر همه اموال روی
زمین را انفاق می کردی نمی توانستی در بین دلهای آنها الفت برقرار کنی ،و ليكن الله
در میان آنها الفت انداخت ،يقينا او غالب باحکمت است .و  64آی پیغمبر! الله

و مؤمنان پیرو تو؛ تو را کافی است ۹۵ .ای پیغمبر! مؤمنان را بر قتال )کفار و جهاد

در راه الله( ترغیب کن ،اگر از شما بیست نفر صابر باشد ،بر دو صد تن )کفار( غالب
می آیند ،و اگر از شما صد نفر باشد ،بر هزار تن از کافران ،غالب می شوند .زیرا کفار
قومی اند ،نادان (66) .اکنون الله بر شما تخفیف نمود ،چون دانست که در شما )به

علت کثرت دشمن( ضعف است ،پس اگر از شما صد نفر صابر باشد بر دو صد کافر
غالب می آیند ،و اگر از شما هزار نفر باشد )پس( بر دو هزار غالب می آیند ،به اذن الله.
و )نصرت( الله با صابران است ۹۷ .که برای هیچ پیغمبری سزاوار نیست و )نبوده( که
او را اسیرهایی باشد تا در زمین قتل کند) ،به وسیله شکست دشمن شما متاع
)عارضی( دنیا را می خواهید و الله )برای شما ثواب آخرت را می خواهد ،و الله غالب

با حکمت است ۹۸۶ .اگر حکم پیشین نوشته شده( الله نبود ،البته به شما در مقابل
فدیه ای که گرفتید ،عذاب بزرگ می رسید ۹۹ .پس بگذارید فدیه را و( از آنچه به
غنیمت گرفته اید ،حلال و پاکیزه بخورید ،و از الله بترسید ،همانا الله بسیار آمرزگار )و(

مهربان است.
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۷۰ه ای پیغمبر! به اسیرانی که در زیر دست شما اند بگو :اگر الله در دلهای شما نیکی
را معلوم کند البته به شما بهتر از آن فدیه ای که از شما گرفته شده می دهد ،و شما را

می آمرزد و الله بسیار آمرزگار )و( مهربان است ۷۱* .و اگر بخواهند با تو خیانت
کنند ،پس

)تعجب مکن که البته پیش از این نیز به الله خیانت کرده بودند ،پس

الله تو

را به خاطر انتقام گرفتن بر آنها مسلط گردانید ،و الله دانای حکیم است (۷۲» .يقينا
آنانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با مالها و جانهای خود در راه الله جهاد کردند،
و آنانی که مهاجرین را( جای دادند و مدد کردند ،این جماعت دوستان و خیرخواه
یکدیگر اند .و آنانی که ایمان آوردند و )لیکن( هجرت نکرده اند ،شما را از دوستی آنها
هیچ سهمی نیست ،تا آن که هجرت کنند )از مکه به مدینه( .و اگر همین مسلمانان غیر

مهاجر( در کارهای دین از شما مدد طلب کنند ،پس بر شماست مدد کردن آنها ،مگر
اینکه علیه قومی که میان شما و آنها عهد و پیمان است ،و الله به آن چه می کنید
بیناست ۷۳۶ .و آنانی که کفر ورزیدند ،دوستان یکدیگر اند) ،و( اگر شما این دستور
را عملی نکنید و با کفار قطع رابطه نکنید( در زمین فتنه و فساد بزرگی برپا خواهد
شد .و  ۷۶و آنانی که ایمان آورده اند و هجرت کرده اند و در راه الله جهاد کرده اند ،و
آنان که جای دادند )مهاجرین را( و مدد کردند .همین جماعت در حقیقت مؤمنان

کامل اند )که برایشان آمرزش و روزی عزت مندانه است۷۵ .ه و آنانی که ایمان
آوردند بعد از نزول این آیت( و هجرت کردند و همرای شما جهاد کردند ،پس این

جماعت نیز از جمله شما اند ،و صاحبان قرابت ،بعضی آنها به بعضی نزدیکتر اند )در

استحقاق میراث نسبت سایر مؤمنان( در كتاب الله .يقينا الله به هر چیزی داناست.
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در مدینه نازل شده و یکصد و بیست و نه آیت است

را که )این( ابراز بیزاری است از طرف الله و رسول او نسبت به آن مشرکانی که با آنها
عهد کرده اید) ۲۶ .به ایشان بگو (:پس در زمین )حدود مسلمانان( تا چهار ماه )از
شوال تا آخر ماه محرم( بگردید و بدانید که شما الله را عاجز کرده نمی توانید از عقوبت
مجرمان( ،و اینکه الله رسواکننده کافران است ۳۶ .و اعلان است از طرف الله و رسول
او برای مردم جهان در روز حج اكبر )حج فرضی( به اینکه الله از مشرکین بیزار است
و رسول او نیز از آنها بیزار است( ،پس اگر توبه کنید )از شرک( پس آن برای شما
خیر است ،و اگر روی بگردانید )و بر شرک باقی بمانید( ،پس بدانید که شما الله را
عاجز کرده نمی توانید ،و کافران را به عذاب دردناک مژده بده 4 .مگر آن مشرکانی
که با آنها عهد بسته اید و باز از آن )تعهدات خود( چیزی را نسبت به شما کم )نقض )

نکردند ،و هیچ کس را علیه شما مدد نکردند ،پس عهد آنان را تا پایان مدت مقرر شان
تمام کنید .چون الله متقیان را دوست دارد .وہ پس چون ماه های حرام )یعنی مهلت
مشرکان( به پایان رسد ،پس آن مشرکان را در هر جایی یافتید بکشید ،و آنها را )اسیر(

بگیرید و آنها را از داخل شدن در حدود حرم( منع کنید و برای منع آنها در هر
کمین گاهی بنشنید ،پس اگر )از شرک( توبه کنند و نماز را برپا کنند و زکات بدهند،

پس راه را بر آنها باز کنید) ،و آنها را از مسجدالحرام و حدود حرم منع نکنید( .چون

الله آمرزگار )و( مهربان است 46 .و اگر یکی از مشرکان از تو أمان )پناه( خواست،
پس او را امان ده تا کلام الله را بشنود ،باز او را در جای امنش برسان ،این )فرمان

امان دادن به سبب آنست که آنها قوم نادان اند )تا چیزی از دین ما را بدانند(.
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) 47بعد از عهدشکنی خود آنها چگونه برای مشرکین نزد الله و رسول او عهدی
بماند؟ به جز آنانی که با آنها کنار مسجد الحرام عهد بسته بودید ،پس تا وقتی که با
شما بر عهد و پیمان شان( وفادار باشند ،شما نیز به عهده تان با آنان وفادار باشید .بی

گمان الله پرهیزگاران را دوست دارد ۸۶ .که چگونه عهد و پیمانی داشته باشند( در
حالیکه اگر بر شما غالب شوند ،درباره شما حق قرابت و عهد را مراعات نمی کنند.

بلکه شما را با زبان شان راضی می سازند ،و از دوستی شما( دل های آنها ابا می
ورزد ،و بیشترین آنها فاسق )نافرمان و عهدشکن( اند.

 ۹آيات الله را به بهای

ناچیزی فروختند و مردم را از راه او باز داشتند و خود شان نیز از آن اعراض کردند(
و یقینا بد است آنچه می کنند ۱۰» .درباره هیچ مؤمنی حق قرابت و عهد را رعایت
نمی کنند ،و این جماعت تجاوزکاران اند.

» ۱۱پس اگر توبه کردند )از شرک( و نماز

را برپا داشتند و زکات را دادند ،پس آنها برادران شما در دین هستند ،ما آیات خود را
برای مردمی که می دانند ،به تفصیل بیان می کنیم ۱۲۶ .که ولی اگر )مشرکین( قسمهای
خود را بعد از عهد خویش )با شما( شکستند ،و به دین تان )دین اسلام( طعنه زدند،

پس با پیشوایان کفر بجگنید ،چرا که قسم های آنها قابل اعتبار نیست ،تا )از عهدشکنی
خود دست بردارند ۱۳۶ .که چرا نمی جنگید با قومی که قسم های خود را شکستند ،و به
بیرون کردن پیغمبر )از مدینه نیز( عزم کردند ،و آنها )جنگ و عهدشکنی را برای بار

اول آغاز نمودند؟ آیا از آنها می ترسید؟ پس الله سزاوارتر به آن است که از او بترسید،
اگر مؤمن هستید.
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د  ۱۹که با آنان )کفار عهدشکن( بجنگید الله آنها را به دست شما عذاب می دهد ،و

رسوایشان می سازد ،و شما را بر آنها پیروز می گرداند ،و سینه های مؤمنان را شفا می
بخشد ۱۰ .و خشم دلهای مؤمنان را می برد .و الله توبه هرکس را که بخواهد
می پذیرد ،و الله دانای باحکمت است ۱۹ .آیا گمان کرده اید که )بدون امتحان(

گذاشته می شوید ،در حالیکه تا هنوز الله )اخلاص ) آنانی از شما را که جهاد کرده اند،
معلوم )ظاهر( نکرده است .و )نیز( کسانی را که غیر از الله و رسول او و مسلمانان

دوست پنهانی )همراز( نگرفته اند )معلوم نکرده است( .و الله به آنچه شما می کنید باخبر
است (۱۷ .برای مشرکان روا نیست که مساجد الله را آباد کنند ،در حالیکه بر کفر
خود گواهی می دهند .این گروه کسانی اند که نیکی هایشان برباد شده و آنها در دوزخ
برای همیشه اند ۱۸۶ .مساجد الله را تنها کسانی آباد می کنند که به الله و روز آخرت
)قیامت( ایمان داشته و نماز را برپا کنند و زکات دهند و به جز الله از کسی نمی ترسند.
پس امید است که این جماعت از راه یافتگان باشند ۱۹ .آیا شما مشركان( تنها

آب دادن حاجیان و آبادنمودن مسجد الحرام را مانند عمل کسی قرار داده اید که به الله
و روز آخرت ایمان آورده و در راه الله جهاد کرده است؟ این دو عمل نزد الله برابر
نیستند و الله قوم ظالم را هدایت نمی کند) ۲۰ .بلکه آنانی که ایمان آورده و هجرت

کرده اند و در راه الله با مالها و جانهای شان جهاد کرده اند ،نزد الله مقام والاتر دارند،
و این جماعت رستگاران اند.
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 ۲۱که پروردگارشان آنها را به رحمتی از طرف خود و خشنودی و به باغهای که در
آنها نعمت های دائمی دارند ،مژده می دهد ۲۲۶ .که همیشه اند در آن باغها تا ابد ،يقينا
نزد الله )برای نیکان( ثواب عظیم است (۲۳) .ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر پدران
و برادران شما کفر را بر ایمان ترجیح دادند ،پس آنها را به دوستی نگیرید ،و هر کسی
که از شما با آنان )با پدران و برادران کافر خود( دوستی کند ،پس آنان همان ظالمان اند.
 ۲۶بگو :اگر پدران تان و پسرانتان و برادران تان و زنهایتان و خویشاوندانتان ،و

مال های که کسب کرده اید و تجارتی که از بی رواجی )و بی بازاری( آن می ترسید و
عمارت های که آنرا می پسندید ،نزد شما از الله و رسول او و از جهاد در راه الله محبوب
تر است ،پس انتظار کنید تا آن که الله حکمش )عقوبتش را بیاورد .و الله مردم فاسق را

هدایت نمی کند ۲۵% .البته الله شما را در مواضع بسیاری مدد کرد و )خصوصا( در

روز )جنگ ) حنين ،وقتی که بسیاری تعداد تان شما را فریفته ساخته بود )لیکن( آن
بسیاری تعداد چیزی را از شما دفع نکرد بلکه زمین با وجود فراخی آن بر شما تنگ
گردید ،باز در حالیکه پشت به دشمن گردانیده بودید ،پا به فرار نهادید ۲۹ .و باز الله

آرامش و اطمیان خود را بر رسولش و مؤمنان نازل کرد و از آسمان( لشکرهای را
فرستاد که شما نمی دیدید و کافران را عذاب داد .و این است سزای کافران.
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 ۲۷۶که باز الله بعد ار این ،توبه هر کس را که بخواهد قبول می کند و الله آمرزگار )و(
مهربان است ۲۸ .و ای کسانی که ایمان آورده اید! جز این نیست که مشرکها پلیداند،
پس نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند بعد از این سال شان ،و اگر از فقر )به سبب
نا آمدن مشرکان( بترسید ،پس الله به زودی شما را از فضل خود غنی می سازد ،اگر
بخواهد .چون الله دانای باحکمت است) ۲۹ .ای مسلمانان!( با آنانی )از اهل کتاب(

بجنگید که به الله و روز آخرت ایمان نمی آورند ،و چیزی را که الله و رسول او حرام
قرار داده اند ،حرام نمی دانند و از دین حق اطاعت نمی کنند ،حال آنکه از کسانی اند که

به آنها کتاب آسمانی داده شده است ،پس بجنگید با آنها( تا آن که ایمان آورند یا(

جزیه را به دست خود با كمال حقارت بدهند) ۳۰ .از دلایل ایمان نیاوردن شان این
است که یهودیها گفتند :زیر پسر الله است .و نصارا گفتند :مسیح )عیسی بن مریم(
پسر الله است .این است سخن آنها )که در دهانهایشان وجود دارد( به سخن آنانی

که از پیش کفر ورزیده بودند مشابهت دارد .الله آنها را هلاک کند )پس ) چگونه

با وجود دلایل واضح( باز گردانیده می شوند؟ ) ۳۱سبب گمراهی شان این بود که(
علماء و گوشه نشینان )پیران( خود را به جای الله معبودهای خود گردانیدند ،و مسیح

پسر مریم را )نیز( معبود خود قرار دادند .حال آنکه امر نشده بودند مگر این که معبود
یگانه را عبادت کنند که هیچ معبودی برحق غیر از او نیست .و پاک است او از آنچه
با او شریک می سازند.
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 ۳۲۶که می خواهند نور الله )چراغ توحید( را با دهانهایشان )با سخنهای دور از حقیقت(
خاموش کنند و الله ابا می ورزد مگر اینکه نورش را کامل کند ،اگر چه کافران دوست
نداشته باشند.

 ۳۳او )الله( همان ذاتیست که پیغمبر خود را با )اصول( هدایت و دین

حق فرستاد ،تا آن را بر تمامی ادیان عالم غالب سازد ،اگر چه مشرکان خوش نداشته
باشند۳۶ .ه ای کسانی که ایمان آورده اید ،البته بسیاری از علمای )یهود( و
گوشه نشینان )نصارا( مال های مردم را به ناحق می خورند ،و مردم را از راه )و دین الله

منع می کنند .و آنانی که طلا و نقره )مال دنیا( را ذخیره می کنند و آن را در راه الله انفاق
نمی کنند ،پس آنها را به عذاب دردناک مژده بده «۳۵ .روزی که آن گنجینه ها )طلا

و نقره( در آتش دوزخ گداخته شود ،پس به وسیله آن پیشانی و پهلو و پشت های آنها
داغ کرده شود و گفته شود که این است آنچه برای خود ذخیره کرده بودید ،پس آنچه
را ذخیره می کردید ،بچشید (۳۹) .يقينا شمار ماهها نزد الله در کتابش از روزی که
آسمانها و زمین را آفریده است ،دوازده ماه است ،از آنجمله چهار ماه حرام )قابل

احترام و بزرگداشت( است .دین راست و درست همین است ،پس در آنها )چهار ماه

حرام؛ به وسیله جنگ( به خویش ظلم مکنید .و با مشرکان بجنگید ،قسمی که آنها همه
به همکاری یکدیگر( باشما می جنگند ،و بدانید که الله با پرهیزگاران است.
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 ۳۷جز این نیست که تأخیر نمودن ماهای حرام و بی جا کردن آن ،فزونی در کفر
است که کافران به سبب آن گمراه ساخته می شوند ،چون که جنگ در آن را ،یک سال
حلال می شمارند ،و یک سال دیگر آن را حرام قرار می دهند ،تا شماره ماههای که الله
جنگ را در آن حرام قرار داده است موافق سازند ،پس در نتیجه چیزی را که الله
حرام گردانیده است ،بر خود حلال گردانند .در حقیقت( اعمال بدشان برای آنها مزين
شده است .و الله قوم کافر را هدایت نمی کند۳۸۶ .ه ای کسانی که ایمان آورده اید،

شما را چه شده است که چون به شما گفته می شود در راه الله بیرون شوید ،گران شده

به زمین میل می کنید )تنبلی می کنید ؟ آیا به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده اید؟
پس متاع زندگی دنیا در برابر آخرت ،اندکی بیش نیست ۳۹ .که اگر بیرون نشوید )در
راه الله( شما را عذاب دردناک می دهد ،و به جای شما قوم دیگری را می آورد ،و به او

هیچ ضرری رسانده نمی توانید ،و الله بر هرچیز قادر است 440 .اگر او )پیغمبر( را

یاری نکنید )هیچ پروایی نیست چون او را الله یاری کرد ،آن وقتی که او را کافران )از
مکه بیرون کردند در حالیکه او دوم آن دو تن بود ،وقتی که هردو در غار بودند )بلکه(
وقتی که به هم صحبت خود )ابوبکر صدیق( می گفت :غمگین مشو ،چون الله با ماست،

پس الله آرامش و اطمینان خود را بر پیغمبر نازل کرد و او را به لشکری که آنها را
ندیدید کمک کرد ،و کلمه کافران را پست گردانيد و كلمة الله بلند است ،و الله غالب

)و( باحکمت است.
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و 441بیرون شوید )برای جهاد( در حالت سبکی و گرانی تان )بانشاط و بی نشاط( ،و
با مالها و جانهای خود در راه الله جهاد کنید ،این برای شما خیر است ،اگر بدانید.
 ۶۲۶که اگر منفعتی نزدیک و سفری آسان بود ،حتما از تو پیروی می کردند ،ولی مسافت

طولانی راه برای آنان دشوار است .به الله سوگند می خورند که اگر می توانستیم با شما
بیرون می شدیم ،خود را هلاک می کنند و الله می داند که آنها دروغگو اند ۶۳ .که
اگر چه الله تو را معاف کرده است) .لیکن( چرا پیش از آنکه راستگویان بر تو معلوم

گردند و دروغگویان را بشناسی ،به آنها اجازه )نشست از جهاد دادی؟  44به آنانی
که به الله و روز آخرت ایمان دارند ،درباره اینکه با مالها و جانهای خود جهاد کنند ،از
تو اجازه نمی طلبند .و الله به احوال )همچون پرهیزگاران داناست 45 .که تنها آنانی از

تو اجازه می خواهند تا به جهاد نروند که از زیر دل( به الله و روز آخرت ایمان
ندارند ،و دل های شان از شک پر شده است ،لذا آنها در شک خود مبتلا بوده(
سرگردان اند 46 .و اگر آنها )منافقان( به راستی ارادۂ بیرون شدن )برای جهاد داشتند
البته برای آن سامان و وسایل جنگ را آماده می کردند ،و لیکن الله روان شدن آنها را )به
جهاد( خوش نداشت پس آنان را از حرکت )باشما( منصرف گردانید و )گویا به آنها(

گفته شد :بنشینید )در خانه های تان( با نشستگان )ضعیفان و اطفال( .و) 47الله آنها
را از بیرون رفتن با شما منع کرد که اگر آنان با شما بیرون می آمدند چیزی جز فساد

و اختلاف( به شما نمی افزودند ،و البته با سرعت در میان شما به فساد انگیزی می

پرداختند و در حق شما فتنه جویی می کردند ،در حالیکه در میان شما کسانی هستند
که سخن آنها را می شنوند .و الله به احوال ظالمان داناست.
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) 448دلیل فساد طلبی شان این است که البته پیش از این فتنه را )در غزوۂ تبوک نیز(
طلب کرده بودند و بر ضد تو نیرنگها و چاره اندیشی ها کردند ،تا آن که حق )غلبه

مسلمانان( آمد و امر )دین( الله آشکار شد ،در حالیکه )منافقین( آن را خوش نداشتند.

 49و از آنها )منافقین( کسی هست که می گوید) :به پیغمبر( مرا اجازه ده )به تخلف
از جهاد( و مرا در فتنه مینداز ،آگاه باش که همین اکنون در فتنه افتیده اند و یقینا دوزخ

احاطه کننده کافران است .و  ۵۰که اگر به تو خیری برسد آنها را می رنجاند ،و اگر به تو
مصیبتی برسد ،می گویند :البته ما از پیش احتياط خود را گرفتیم و از نزد تو( شادمان

بر می گردند .و 451بگو :هرگز به ما نمی رسد مگر آنچه الله برای ما نوشته است ،او
کارساز ماست ،و باید که مؤمنان به الله توکل کنند ۵۲۰ .که بگو :آیا درباره ما جز یکی از
این دو خوبی را انتظار دارید ( پیروزی یا شهادت را(؟ و ما در باره شما انتظار می کشیم
که الله از نزد خود با دستان ما به شما عذابی برساند .پس انتظار بکشید و ما هم با شما
در انتظاریم ۵۳۶ .که بگو :شما )منافقان( چه با خوشی )مال تان را در جهاد( انفاق کنید
یا به کراهت) ،در هردو صورت هرگز از شما پذیرفته نمی شود ،زیرا شما قوم فاسق

بودید۵۶ .ه و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاقهای شان نشد جز اینکه در دل( به
الله و رسول او کافر شده اند ،و به نماز نمی آیند مگر در حال کسالت و انفاق نمی کنند

مال خود را مگر با کراهت.
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وہ پس مالها و اولاد آنها تو را در تعجب نه اندازد ،چون الله می خواهد آنها را به
وسیله اینها )مال و اولاد( در زندگی دنیا عذاب دهد ،و جانشان در حالی بیرون آید که

کافر باشند 56 .که به الله قسم می خورند که آنها از شما )مسلمانان( اند ،و حال آنکه از
شما نیستند ،و ليكن آنها قومی هستند که می ترسند )و تقیه می کنند(۵۷ .ه اگر
پناهگاهی بیابند ،یا غارهایی ،یا سوراخی را ،البته با سرعت به طرف آن روی می آورند
تا از شما مخفی شوند( ۵۸ .و بعضی از آنها )منافقین( درباره )تقسیم( صدقات بر
تو عیب و ایراد می گیرند ،پس اگر به آنها از آن داده شود ،راضی می شوند ،و اگر از

آن داده نشوند ،ناگهان ناراض )و خشمگین می شوند ۵۹» .و اگر آنها به آنچه که
الله و رسول او به آنها داده اند راضی می شدند ،و می گفتند :الله ما را بس است ،به
زودی الله از فضلش و رسول او به ما می دهند ،البته ما به سوى الله مشتاق و راغبیم
این برای شان بهتر بود( *60 .صدقه ها تنها برای فقیران و مسکین ها و وظیفه داران )و

کارکنان جمع آوری صدقات و برای آنانی که دل هایشان به طرف اسلام رغبت داده
می شود و در راه آزادی بردگان )از غلامی( و دینداران و در راه الله مجاهدان( و برای
مسافران )بازماندگان در سفر( اختصاس دارد ،فریضه ای از طرف الله است .و الله دانا

و باحکمت است ۹۱» .و از منافقان کسانی اند که پیغمبر را آزار می دهند و می گویند:
او سراپا گوش )خوش باور( است .بگو :گوش خیری برای شماست )زیرا از شما درمی

گذرد ،و چونکه( به الله ایمان دارد و )سخن( مؤمنان را تصدیق می کند و برای آنانی از

شما که ایمان آورده اند ،رحمتی است .و آنانی که رسول الله را می آزارند ،عذاب
دردناک در پیش دارند.
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)) ۹۲۶آن منافقان( در نزد شما به الله قسم می خورند تا شما را راضی کنند ،حال آنکه
الله و رسول او سزاوارترند که راضی شان کنند ،اگر مؤمن هستند ۹۳۶ .آیا )منافقان(

ندانستند که هر کس با الله و رسول او مخالفت کند بی گمان برای او آتش دوزخ است
که همیشه در آن می ماند ،و این رسوایی بزرگ است 14 .منافقان )با اظهار ترس
تمسخر آمیز( از آن می ترسند که سوره ای درباره آنان نازل شود که از آنچه در دلهایشان
است آگاه سازد ،بگو :مسخره کنید ،يقينا الله آنچه را که از آن می ترسید ،آشکار
می سازد .و15که و اگر از آنها بپرسی چرا مسلمانان را مورد تمسخر قرار می دهید؟(

البته می گویند :ما شوخی و بازی می کردیم ،بگو :آیا به الله و آیات او و رسولش
تمسخر می کردید؟ ) *66اکنون( عذر پیش نکنید ،چون شما بعد از اظهار( ایمان تان
کافر شده اید ،اگر گروهی از شما را عفو کنیم ،گروهی دیگر را به سبب آنکه )توبه
نکردند و گناهکار بودند ،عذاب میدهیم .و ۹۷مردان و زنان منافق )در نفاق و

بی دینی مانند یکدیگراند )که به گناه امر و از نیکی نهی می کنند و دست های خود را
از انفاق کردن در راه الله( می بندند .الله را فراموش کردند ،پس الله نیز آنها را
از رحمت خود فراموش )محروم کرد ،واقعا که منافقان فاسق و نافرمان اند۹۸ .
الذا( الله برای مردان و زنان منافق و کافران ،دوزخ را وعده داده است که در آن همیشه
اند ،همان )دوزخ( برایشان کافی است .الله آنها را از رحمت خود دور نموده است ،و

برای آنها عذاب همیشگی است.
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 69که مانند )کفر و نفاق( آنانی که پیش از شما بودند در حالی که از شما قوی تر و
ثروتمندتر و دارای اولاد بیشتر بودند ،پس از حصه خویش )چند روز( نفع بردند ،و
شما هم از حصه خود نفع بردید ،قسمی که آنانی که پیش از شما بودند از حصه خود

نفع بردند ،و شما )در لذتهای دنیا و تكذيب ما فرو رفتید طوریکه )مردمان سابق( فرو
رفتند ،این گروه اعمال شان در دنیا و آخرت برباد شد ،و این گروه زیانکارانند۷۰ .

آیا به آنها )مشرکین و منافقین خبر آنانی که پیش از ایشان بودند نیامده است؟ )یعنی(
قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و قوم ابراهيم و باشندگان مدین و قریه های زیر و زبر
شده که پیغمبرانشان دلائل واضح و روشن برایشان آوردند )ليكن كفر ورزیدند و به

سبب آن بر ایشان عذاب آمد( پس الله هرگز به آنها ظلم نکرده بود ،ولی آنها بر خود
ظلم می کردند ۷۱۶ .مردان و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند )که( به نیکی امر می کنند
و از بدی منع می کنند ،و نماز را برپا می کنند و زکات را می پردازند ،و الله و رسول او
را اطاعت می کنند ،این گروه؛ الله آنها را بزودی مورد رحمت خویش قرار خواهد داد،

چون الله غالب )و( باحکمت است۷۲ .ي الله به مردان و زنان مؤمن باغهای را وعده

کرده است که از زیر درختان و قصر های( آن نهرهای جاری است ،در آن همیشه اند،
و )نیز( قصرهای پاکیزه در بهشت های دائمی )وعده کرده است( ،و خشنودی الله از

همه چیز بزرگ تر است .در حقیقت این است کامیابی بزرگ| .
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۷۳۶ه ای پیغمبر! با کفار و منافقین جهاد کن و بر آنها شدت کن )این عذاب دنیا
است و در آخرت( جایگاهشان دوزخ است ،و چه بد جایگاهی است )دوزخ(۷۶ .
منافقان( به الله قسم می خورند که سخن کفر( نگفته اند ،در حالیکه بدون شک سخن

کفر را گفتند ،و پس از اظهار( اسلامشان کافر گشته اند و عزم انجام کاری را نمودند
که آنرا حاصل کرده نمی توانند ،و به اعتراض نپرداختند مگر به سبب آن که الله آنان را
از فضل خود توانگر ساخت و پیغمبرش  .پس اگر )از نفاق( توبه کنند برایشان بهتر

است ،و اگر روی بگردانند الله در دنیا و آخرت آنان را به عذابی دردناک مبتلا می کند و

آنان در روی زمین هیچ کارساز و مددکاری نخواهند داشت ۷۵ .و از آنان )منافقین(
کسانی هستند که با الله عهد کردند که اگر از فضل خود به ما )مال و ثروت( دهد ،حتما
صدقه می دهیم و از نیکان خواهیم شد ۷۹ .که پس چون )الله( از فضل خود به آنها
داد ،به آن بخل ورزيدند و اعراض کنان برگشتند ۷۷ .که پس در عقب عهدشکنی شان

و به سزای آن ،الله( نفاق را در دل هایشان باقی گذاشت تا روزی که با او ملاقات کنند،
به سبب اینکه در چیزی که با او وعده کرده بودند وعدہ خلافی کردند و به سبب اینکه

دروغ می گفتند۷۸ .که آیا ندانستند که الله رازهای پوشیده و سخنهای پنهانی آنها را
می داند ،و اینکه الله دانای غیبهاست ۷۹ .کسانی که از مؤمنان داوطلب در صدقات
عیبجویی می کنند ،و از مردمانی که جز به اندازه توان شان چیزی

برای انفاق در راه

الله( نمی یابند ،عیبجویی می کنند و آنان را مسخره می کنند ،الله ایشان را مورد تمسخر

قرار می دهد و آنها عذاب دردناک دارند.
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نفر ) ۸۰لذا ای پیغمبر( ،چه برای آنها آمرزش بخواهی چه آمرزش نخواهی )برابر
است ،چون اگر هفتاد بار برای آنها مغفرت بخواهي الله هرگز آنها را نمی آمرزد ،این
)نیامرزیدن به سبب آن است که آنها به الله و رسولش كفر ورزیدند و الله مردم فاسق
)و کافر( را هدایت نمی کند ۸۱ .که تخلف کنندگان از جهاد )غزوۂ تبوک( به نشستن
خود در خانه هایشان بر خلاف رسول الله شادمان شدند ،و خوش نداشتند که با مالها

و جانهایشان در راه الله جهاد کنند ،و گفتند) :به پیروان خود( در گرما )به جهاد( بیرون
مشويد ،بگو :آتش جهنم بسیار گرمتر و سوزانتر است اگر می دانستند (۸۲) .پس باید
کم بخندند و بسیار گریه کنند ،این جزای کارهایی است که می کردند .با  ۸۳پس اگر

الله تو را )از غزوۂ تبوک( به سوی طائفه از منافقین باز گرداند پس ایشان از تو برای
بیرون شدن به جهاد اجازه خواستند ،بگو :هرگز با من برای جهاد بیرون نخواهید شد،
و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید ،چون شما اول بار به نشستن راضی

شدید پس اکنون هم با خانه نشینان بنشینید۸۶ .ه و هرگز بر هیچ یکی از آنها که
بمیرد ،نماز جنازه( مخوان و بر قبر هیچ یکی از آنها نیست ،چون ایشان به الله و
رسول او کافر شدند و در حال فسق )و بی ایمانی مردند ۸۵% .و اموال و اولاد آنان

تو را )ای مخاطب( ،در تعجب نه اندازد ،چون الله می خواهد که آنها را به وسیله آن در
دنیا عذاب دهد ،و جانشان در حال کفر بیرون رود 86 .که و چون سوره ای نازل شود
که به الله ایمان آورید و همراه پیغمبرش جهاد کنید ،ثروتمندان ایشان از تو اجازه
می خواهند و می گویند :بگذار تا با خانه نشینان باشیم
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) ۸۷به جهاد نرفتند بلکه( راضی شدند که همرای تخلف کنندگان باشند ،و بر
دلهایشان مهر نهاده شده است ،پس آنها نمی فهمند (۸۸% .ليكن پیغمبر و مؤمنانی که
همرای وی اند ،با مالها و جانهای خود جهاد کردند ،و اینها برایشان همه نعمت ها است،

و اینها کامیاب اند ۸۹ .که الله برایشان باغهایی آماده کرده است که از زیر آنها نهرها
می رود ،در آن همیشه اند ،این همان پیروزی بزرگ است .بر  ۹۰که و عذرخواهان

بادیه نشین )نزد تو آمدند تا برایشان اجازه داده شود )به تخلف از جهاد( .و آنانی که به
الله و رسول او دروغ گفتند ،در خانه نشستند .زود است که به کافران اعراب عذاب

دردناک برسد) ۹۱۶ .در نشستن از جهاد( بر ضعیفان گناهی نیست و بر بیماران گناهی
نیست و بر آنانی که چیزی نمی یابند تا انفاق کنند )در جهاد( گناهی نیست ،به شرطی

که برای الله و رسول او خیر خواهی کنند) .چون( بر نیکی کنند گان هیچ راهی )عتاب و
عقاب( نیست .و الله آمرزنده مهربان است ۹۲۶» .و همچنین گناهی نیست بر کسانی
که چون پیش تو آمدند تا آنان را بر مرکبی سوار کنی ،گفتی :چیزی نمی یابم که شما را
بر آن سوار کنم ،و ایشان برگشتند در حالیکه چشمانشان از شدت اندوه پر از اشک بود
از آن که چرا چیزی نمی یابند که انفاق جهاد کنند ۱۳۶ .که البته راه مؤاخذه بر کسانی
است که از تو اجازه می خواهند درحالیکه ثروتمند هستند .و راضی شدند به اینکه با

خانه نشینان باشند ،و الله بر دلهایشان مهر نهاده است ،پس آنها نمی دانند.
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 ۹۶که چون باز گردید )از غزوه تبوک( به سوی آنها )منافقین( نزد شما عذر خواهی
می کنند .بگو :عذر خواهی نکنید که هرگز سخن شما را باور نمی کنیم )چون الله ما را

از سخن های شما خبر داده است و الله و پیغمبرش عمل شما را خواهند دید ،باز
به سوی ذاتی که از پنهان و آشکار آگاه است باز گردانیده می شوید و شما را به آنچه

انجام می دادید آگاه می سازد ۹۵ .و چون به سوی آنان برگردید برای شما به الله قسم

خواهند خورد تا از )جرم( آنان صرف نظر کنید ،پس از آنها روی بگردانید ،چون آنها
پلیدند و به سزای آنچه می کردند ،جایگاهشان دوزخ است) ۹۶ .منافقین( برای شما

قسم میخورند تا از آنها راضی شوید ،پس اگر شما هم از آنان راضی شوید الله از
قوم نافرمان راضی نمی شود) ۹۷۶% .منافقان( اعراب )صحرانشینان( در کفر و نفاق
سخت تر اند ،و سزاوارتراند به اینکه شریعتی را که الله بر پیغمبر خود نازل کرده ،ندانند،

و الله دانا )و( حکیم است ۹۸ .و از اعراب )صحرانشینان کسانی هستند که آنچه را

انفاق می کنند تاوان می شمارند ،و برای شما پیش آمد بد و ناگوار را انتظار می کنند،
حال آنکه پیشامد بد بر خود آنها خواهد بود ،و الله شنوای داناست (۹۹) .و از اعراب
صحرانشینان کسانی هستند که به الله و روز آخرت ایمان دارند و آنچه را که در راه
الله انفاق می کنند ،سبب تقرب نزد الله قرار می دهند و دعاهای پیغمبر الله )را نیز( .آگاه

باشید! بی گمان آن )انفاق مال( برایشان مایه تقرب نزد الله است .به زودی الله آنها را
در جوار رحمت خود )جنت( داخل می کند .چون الله آمرزگار مهربان است.
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و  ۱۰۰و سبقت کنندگان نخستین )در هجرت و نصرت( از مهاجرین و انصار و آنانی
که با نیکوکاری از آنها )صحابه( پیروی کرده اند ،الله از آنها راضی شده است و آنها
از او راضی شده اند ،و برای آنها باغهایی آماده کرده است که از زیر آن نهرها جاری

است ،همیشه در آن جاودانند ،این است همان پیروزی بزرگ ۱۰۱ .و )بعضی از
صحرانشینان که در اطراف شما هستند و بعضی از اهل مدینه منافق اند که بر نفاق
مهارت پیدا نموده اند ،و تو )ای پیغمبر( آنها را نمی شناسی) ،بلکه ما آنها را می
شناسیم ،به زودی آنها را در دنیا دو مرتبه عذاب خواهیم داد ،باز به طرف عذاب
بزرگ )و سخت در آخرت( گردانیده می شوند۱۰۲) .که و دیگرانی اند که به گناهان

خود اعتراف نموده اند )چون عمل نیک را با عمل دیگر که بد است خلط نموده اند،
امید است که الله توبه آنها را بپذیرد ،چون الله آمرزنده و مهربان است) ۱۰۳۶ .ای
پیغمبر!( از مال های آنها )مسلمانان( صدقه بگیر تا آنها را با آن پاک سازی ،و برای

آنها دعا کن ،زیرا دعای تو سبب آرامش آنها است ،و الله شنوای داناست * ۱۰۶ .آیا
نداسته اند که تنها الله توبه را از بندگانش می پذیرد ،و زكات و صدقه را قبول می کند ،و

الله توبه پذیر )و( مهربان است؟  ۱۰۵و بگو :عمل )نیک ) کنید پس به زودی الله
اعمال شما را می بیند ،و همچنین پیغمبرش و مؤمنان اعمال شما را می بینند ،و به سوی

دانای پنهان و آشکار بازگردانیده خواهید شد ،باز شما را به آنچه می کردید آگاه
می سازد۱۰۶ .کوه و دیگرانی هستند که به امر الله واگذار شده اند ،یا آنها را عذاب

می دهد و یا توبه شان را قبول می کند ،و الله دانای باحکمت است.
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۱۰۷که و آنانی که به منظور زیان رساندن و ایجاد و اشاعه( کفر و تفرقه اندازی بین
مؤمنان مسجد ساختند تا کمینگاهی برای کسانی که پیش از این با الله و پیغمبرش

جنگیده بودند باشد ،و قسم می خورند که جز نیکی منظوری نداشته ایم ،اما الله گواهی
می دهد که آنها دروغگو هستند (۱۰۸) .هرگز در آن نیست و نماز مگزار( ،البته
مسجدی که از روز اول بر اساس تقوا بنیان گذاری شده سزاوارتر است که در آن
بایستی )و نماز بگزاری( ،در آنجا مردانی اند که دوست دارند خود را پاکیزه دارند و الله

پاکیزگان را دوست می دارد ۱۰۹ .که آیا کسی که بنیاد خود را بر تقوای الله و خشنودی
او بنیان نهاده است بهتر می باشد یا کسی که بنیاد )کار( خود را بر کنارة وادی نزدیک به
سقوط بنیان گذاری کرده است و با آن در آتش جهنم می افتد؟ و الله قوم ظالم را هدایت

نمی کند ۱۱۰ .که همیشه آن عمارتی که بر اساس نفاق( بنا کرده اند ،در دلهایشان
سبب شک و پریشانی است ،مگر آن که دل هایشان پاره پاره شود) ،واقعا که( الله دانای
حکیم است ۱۱۱ .که بی گمان الله از مؤمنان جانهایشان و اموالشان را به عوض آنکه

بهشت برای آنان باشد خریده است .در راه الله می جنگند ،پس می کشند )کفار را( و
کشته می شوند ،این وعده ای است که در تورات و انجیل و قرآن بر او )الله ،مقرر(
است ،و چه کسی از الله به وعده خود وفا کننده تر است؟! پس )ای کسانی که ایمان
آورده اید( به معامله ای که کرده اید خوش باشید و این همان پیروزی بزرگ است.
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۱۱۲۶که آنان )مؤمنان فداکار( توبه کنندگان اند ،عبادت کنندگان اند ،حمد گویان اند،
سفر کنندگان اند )در راه الله( رکوع و سجده کنندگان اند ،به نیکی امرکنندگان اند ،و از بدی

منع کنندگان اند ،و نگاه کنندگان حدود الله اند ،و مؤمنان را به این انجام نیک( مژده بده.
 ۱۱۳پیغمبر و مؤمنان را روا نیست که برای مشرکان آمرزش بخواهند هر چند که
خویشاوند باشند ،پس از آنکه برایشان روشن شد که آنان اهل دوزخ اند.

 ۱۱۶و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش نبود مگر به سبب وعده ای که به او داده
بود ،ولی هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن الله است از او ابراز بیزاری

نمود ،بی گمان ابراهیم بسیار دست به دعا و بردبار و مهربان بود ۱۱۵ .ه و الله هرگز
قومی را پس از آنکه هدایتشان کرده است گمراه نمی سازد تا زمانی که آنچه را باید از

آن بپرهیزند برایشان روشن نماید .چون الله به هر چیزی داناست) ۱۱۹ .قدرت الله
نیز مانند علم او به همه کائنات احاطه دارد و( يقينا بادشاهی آسمانها و زمین برای الله

است ،زندگی می بخشد و می میراند ،و برای شما جز الله هیچ کارساز و مددگاری
نیست ۱۱۷۶ .که بی گمان الله بر پیغمبر و مهاجرین و انصار )به رحمت متوجه شد و(
ببخشود ،آنانی که در هنگام سختی )غزوۂ تبوک( از او پیروی کردند ،بعد از آنکه

نزدیک بود دلهای گروهی از آنان منحرف شود ،باز توبه آنان را پذیرفت .چرا که او
نسبت به آنان مشفق )و( مهربان است.

بببببببببببببببببببببببببببب
Y0

جزء  ۱۱نننننننننننننننن سورۂ توبه ۹
طر۱۱۸که و )الله( توبه آن سه کس را پذیرفت که باز مانده بودند تا آنکه زمین با همه
فراخی اش بر آنان تنگ شد و جانهایشان بر آنان تنگ آمد ،و يقين کردند که هیچ
پناهگاهی از الله جز به سوی او نیست ،باز از آنان درگذشت )و آنها را به توبه توفیق

داد تا توبه نمایند .بی گمان الله بسیار توبه پذیر )و( مهربان است ۱۱۹ .که ای کسانی که
ایمان آورده اید ،از الله بترسید و با صادقان باشید .و  ۱۲۰که برای اهل مدینه و آنانی که
در اطراف

آنها هستند از بادیه نشینان سزاوار نیست که از همراهی رسول الله پس مانند،

و جانهای خود را از جان پیغمبر دوست تر داشته باشند) ،این پس ماندن به خاطری
سزاوارشان نیست که هیچ تشنگی و رنج و گرسنگی در راه الله به آنان نمی رسد ،و
هیچ گامی بر نمی دارند که کافران را به خشم آورد و هیچ چیزی از دشمن حاصل

نمی کنند ،مگر اینکه به سبب آن ثواب عمل نیکی برای شان نوشته می شود ،زیرا الله اجر

نیکوکاران را ضائع نمی کند ۱۲۱۶ .و هیچ اتفاقی ،چه اندک و چه زیاد نمی کنند و از
هیچ سرزمینی عبور نمی کنند مگر اینکه برایشان )عمل صالح( نوشته می شود ،تا الله در
عوض نیکوترین اعمالی که می کردند به آنان پاداش دهد ۱۲۲ .و شایسته نیست که

مؤمنان همگی )برای طلب علم بیرون شوند ،پس چرا از هر قبیله از ایشان یک گروهی
بیرون نمی شود تا در دین دانشمند شوند و تا قوم خود را ،وقتی به سوی آنها باز گردند،
بترسانند .شاید که آنها ( پند گیرند و از عذاب الله بترسند.
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 ۱۲۳که ای کسانی که ایمان آورده اید ،با کفاری که با شما متصل )و هم مرزاند(
بجنگید ،و باید که در شما سختی و قوت را بیابند )و محسوس کنند و بدانید که
نصرت الله با پرهیزگاران است ۱۲۶ .و چون سوره ای نازل شود پس از میان آنها
منافقان( کسی هست که به طور استهزا( می گوید :ایمان کدام یک از شما را این

)سوره( افزود؟ )بگو (:اما آنانی که ایمان آورده اند البته بر ایمان آنها افزوده است و
آنها خوش و شادمان می شوند ۱۲۵ .و اما آنانی که در دلهایشان مرض )شک و

نفاق( است) ،آن سوره( پلیدیی بر پلیدی سابق شان افزود و سرانجام در حالت کفر
می میرند ۱۲۹ .آیا )منافقان( نمی بینند که آنها در هر سال ،یک یا دو بار آزموده می
شوند؟ )ولی( باز هم توبه نمی کنند و پند و عبرت نمی گیرند ۱۲۷ .و هرگاه

سوره ای نازل شود منافقان به یکدیگر نظر می کنند )از روی استهزاء ،و از یکدیگر
می پرسند که آیا کسی )از مؤمنان در این مجلس ) شما را می بیند؟ باز )از مجلس
پیغمبر( برمی گردند .الله دلهای ایشان را از قبول حق( باز گردانیده است ،زیرا آنها
قومی هستند که نمی فهمند ۱۲۸۶ .که البته برای شما پیغمبری از خودتان آمده است.

رنج و مصیبتی که به شما برسد بر او دشوار است ،به شما حریص است و نسبت به
مؤمنان مشفق )و( مهربان است ۱۲۹ .پس اگر روی گردانند )از تو ای محمد( بگو:
الله مرا بس است ،هیچ معبودی برحق نیست جز او ،بر وی توکل کرده ام ،و او مالک
عرش بزرگ است.
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های سر

در مکه نازل شده و يكصد و نه آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
و) %1الر( مفهوم این حروف به الله معلوم است ،این آیات همان کتاب پر از حکمت
است۲ .ه آیا برای مردم )کفار( تعجب آور است که به سوی مردی از خودشان وحی
فرستادیم که مردم را از عذاب الله( بترسان؟ و آنانی را که ایمان آورده اند مژده بده به

اینکه آنها مقام عالی نزد پروردگارشان دارند) ،لیکن( کافران گفتند :همانا این شخص
جادو گر آشکار است) ۳۶ .پیام آن شخص این بود که البته پروردگار شما الله است که
آسمانها و زمین را در شش روز آفريد ،باز )طوریکه شایسته شکوه و جلال اوست( بر

عرش مستقر شد) .و( کار )کائنات( را تدبیر و اداره می کند .هیچ شفاعت کننده ای نیست
مگر بعد از اجازه او ،این است الله پروردگار شما ،پس او را عبادت کنید ،آیا عبرت
نمی گیرید 4 .که بازگشت همه شما به سوی اوست ،این وعده راست الله است ،چون او
آفریدن مخلوقات را آغاز می کند ،باز آن را باز می گرداند تا کسانی را که ایمان آورده و
کارهای نیک انجام داده اند به عدل و انصاف پاداش دهد ،و اما کسانی که کفر ورزیده اند

نوشیدنی از آب داغ و سوزان دارند و عذابی دردناک در پیش دارند ،به سبب آنکه کفر
می ورزیدند .و 5که او )الله( ذاتی است که آفتاب را درخشان و ماه را تابان گردانیده و برای
ماه منازلی )مسیرهایی( مقرر نموده است تا شماره سالها و حساب )روز و ماه( را بدانید.

الله آن را جز به حق نیافریده است .الله آیات را برای آنانی که می دانند به تفصيل )و
روشنی بیان می کند.

و البته در اختلاف )رفت و آمد شب و روز و آنچه الله در

آسمان ها و در زمین آفریده است ،دلائلى واضح )بر توحيد او تعالی است برای مردمی

که پرهیزگاری می کنند.
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۷ه يقينا آنانی که ملاقات ما را امید ندارند و به زندگی دنیا راضی شدهاند و به آن
مطمئن شده اند ،و نیز آنانی که از آیات ما غافل اند۸ .ه این گروه جایگاه شان دوزخ
است ،به سبب آنچه می کردند .و البته آنانی که ایمان آورده اند و کارهای نیک انجام
داده اند ،پروردگارشان به سبب ایمان شان ،آنها را به باغهای پر ناز و نعمت جنت
هدایت می کند که جوی ها در زیر آن روان است) ۱۰ .ابتدای دعای آنها در جنت
این است که ای الله! پاکی تو راست ،و کلمه ملاقات آنها در آنجا سلام علیکم( است،
و پایان دعایشان این است که شکر و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است۱۱ .

و اگر الله به همان شتابی که مردم خیر را می طلبند ،شر را به آنها به شتاب می رسانید،
حتما اجلشان به زودی می رسید ،اما کسانی را که به ملاقات ما امید ندارند ،رها می کنیم
تا در سرکشی و نافرمانی خود سرگردان شوند ۱۲۶ .و چون به انسان رنجی برسد

)خواه( به پهلو یا نشسته یا ایستاده باشد ما را به کمک می خواند ،پس هرگاه رنج
و مصیبت را از او دور کنیم چنان به راه خود می رود که گویا ما را به دور کردن رنجی

که به او رسیده بود ،به کمک نخوانده است ،این طور برای اسراف کاران آنچه انجام
می دادند ،زینت داده شده است ۱۳۶ .ک و البته مردمان پیش از شما را هلاک کردیم
وقتی ظلم کردند ،پیغمبرانشان با معجزهای روشن نزد آنان آمدند ،ولی هرگز آماده
نبودند که ایمان بیاورند ،این طور قوم مجرم را سزا می دهیم ۱۶ .باز شما را بعد

از آنها در زمین جانشین گردانیدیم تا ببینیم چگونه عمل می کنید.
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ر۱۵که و چون آیات روشن ما بر آنها خوانده شود کسانی که به ملاقات ما امید ندارند،

می گویند :قرآنی دیگر غیر از این بیاور ،یا آن را عوض کن ،بگو :مرا نرسد که از پیش
خود آن را تغییر دهم ،مگر آنچه که به من وحی می شود از آن پیروی می کنم .من اگر
نافرمانی پروردگارم را کنم از عذاب روزی بزرگ می ترسم 16 .که بگو :اگر الله
می خواست آن را بر شما تلاوت نمی کردم ،و خود او هم شما را به آن آگاه نمی کرد،

البته پیش از این عمری را در میان شما سپری کرده ام ،آیا نمی فهمید؟  ۱۷۶پس کیست
ظالم تر از آن که بر الله دروغ ببندد ،یا آیات او را دروغ بشمارد ،يقينا مجرمان رستگار

نمی شوند۱۸۶ .که و اینها غیر از الله چیزهایی را می پرستند که به آنان نه زیانی می رسانند
و نه نفعی به آنان می رسانند ،و می گویند :اینها شفاعت کنندگان ما نزد الله هستند .بگو:

آیا الله را به آنچه که در آسمانها و زمین نمی داند ،خبر می دهید؟ )اگر اینها حقیقت
می داشتند در علم الله حتما می بودند( او پاک و برتر است از آنچه با وی شریک
می سازند (۱۹) .و مردم جهان نبودند مگر امت واحد )پیرو دین حق( پس اختلاف
کردند ،و اگر سخنی که سابقا از طرف پروردگار تو صادر شده است نبود ،البته فیصله
می کرد در میان آنها )با هلاک نمودن كفار و نجات مسلمانان در چیزی که در آن
اختلاف دارند ۲۰۶ .و می گویند :چرا معجزه ای از سوی پروردگارش بر او نازل نشده
است )چنانکه ما می خواهیم(؟ بگو :جز این نیست که علم غیب مخصوص الله است،
پس انتظار بکشید که من هم با شما از انتظار کنندگانم.
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۲۱ه و چون پس از مصیبت و سختی که به مردم رسیده است رحمتی به آنان
بچشانیم ،ناگهان در آیات ما مکر و حیله می کنند ،بگو :الله در مكر )مجازات( سریعتر
است .بی گمان فرستادگان ما مکر و حیله های شما را می نویسند ۲۲ .و او )الله( آن
ذاتیست که شما را در خشکی و دریا می گرداند تا آنکه در کشتی ها نشینید ،و باد
خوش آنان را پیش برد و سواران با آن باد موافق شاد شوند ،و ناگهان بادی سخت به

آنان رسد و از هر سو موج به سویشان آید ،و آنان يقين کنند که گرفتار شده اند )آن
وقت( الله را در حالیکه دین و عبادت را برایش پاک و خالص کرده اند ،به فریاد
می خوانند و می گویند :اگر ما را از این حال نجات دهی البته از شکرکنندگان خواهیم
بود ۲۳۶ .و پس هرگاه آنها را نجات دهد ،ناگهانی آنها در زمین به ناحق سرکشی
می کنند و به بیراهه می روند( ای مردم! غیر از این نیست که سرکشی شما تنها بر ضرر
خودتان است) ،تا چند روز( بهره زندگانی دنیاست که از آن استفاده می کنید  ،باز
بازگشت تان به نزد ما است ،پس شما را به آنچه می کردید آگاه خواهیم کرد۲۶ .

جز این نیست که مثل زندگانی دنیا مانند آبی است که از آسمان فرود آوردیم و با آن
گیاهان زمین که انسانها و چهارپایان از آن می خورند درهم آمیخت و زمین درخشانی
خود را به دست می آورد ،و دارای زیب و زینت گردید و ساکنان آن گمان کردند که بر

استفاده از آن توان دارند .ناگهان فرمان ما در شب یا روز آمد و آن را چون کشت
درو شده گردانیدیم ،گویی دیروز وجود نداشته است .این چنین آیات را برای مردمی
که می اندیشند به تفصیل بیان می کنیم ۲۵* .و الله )شما را به وسیله این آیات( به
سوی سرای سلامتی )جنت( دعوت می دهد .و هر کسی را بخواهد به راه راست هدایت

می کنند.
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) ۲۹۶نعمت های سرای سلامتی برای آنانی که کارهای نیک کرده اند ،نیکویی )جنت(
است و افزوده بر آن دیدار الله( است .و چهره های شان را سیاهی و ذلتی )گناه(
نمی پوشاند ،اینها اهل جنت اند که در آن همیشه خواهند بود ۲۷ .و آنانی که
مرتکب بدی ها شده اند )بدانند که سزای بدی مانند آن است ،و بر آنها غبار ذلت و
رسوائی نشیند ،در برابر الله هیچ پناه دهنده ای ندارند) ،طوری معلوم می شوند که(

گویی چهره های شان به قطعه های از شب تاریک پوشانیده شده است ،اینها دوزخیانند

که در آن همیشه می باشند ۲۸ .که و یادآور شوید روزی را که همه مردم را جمع کنیم،
باز به مشرکان می گوییم :شما و معبودانی که با الله شریک می ساختید در جای خود
بایستید .باز در میانشان جدایی می آوریم و شرکایشان می گویند :شما ما را نمی پرستیدید

بلکه شیاطین را پرستش می کردید( ۲۹ .پس الله به عنوان گواه در بین ما و شما
کافی است ،البته ما از عبادت شما بی خبر بودیم ۳۰ .در آنجا هر کس آنچه را که

قبلا فرستاده بود می آزماید )که آیا به نفع خود فرستاده یا به ضرر خود( و به دربار الله
که کارساز و معبود حقیقی آنها است باز گردانیده شوند و آنچه به الله افترا می کردند ،از

آنها گم خواهد شد ۳۱۶ .بگو) :به مشرکان کیست که از آسمان و زمین به شما روزی
میدهد؟ یا کیست که مالک گوش و چشمها است؟ و کیست که زنده را از مرده بیرون
می آورد ،و کیست که مرده را از زنده بیرون می آورد؟ و کیست که امور )عالم( را تدبیر
و حکم خود را در آن تنفيذ می کند؟ )در جواب( خواهند گفت» :الله« ،پس بگو :آیا

از الله( نمی ترسید؟! ۳۲۶ .پس این است الله ،پروردگار حقیقی شما ،پس بعد از حق
جز گمراهی نیست ،پس چگونه باز گردانیده می شوید؟  ۳۳به این گونه سخن
پروردگارت بر فاسقان ثابت شده است و به حقیقت پیوست( که آنها ایمان نمی آرند

و اهلیت هدایت را ندارند(.
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 ۳۶که بگو :آیا از شریکان شما کسی هست که آفرینش را آغاز کند باز آن را برگرداند؟
بگو :تنها الله آفرینش را آغاز می کند باز آن را بر می گرداند .پس چگونه باز گردانیده

می شوید؟!  ۳۵۶که بگو :آیا از شریک های شما کسی هست که مردم را به سوی دین
حق راهنمایی کند؟ بگو :الله )مردم را به سوی دین حق راهنمایی می کند .آیا آن کس
که به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر است که پیروی شود یا کسی که خودش راه
نمی یابد مگر اینکه راهنمایی گردد؟ پس شما را چه شده است؟ چگونه حکم )نادرست(
می کنید؟  ۳۹۵و بیشتر شان )مشركان( جز از گمان پیروی نمی کنند ،حال آنکه گمان،

انسان را از حق بی نیاز نمی کند .البته الله به آنچه می کنند آگاه است۳۷۶ .ه و چنان
نیست که این قرآن از سوی غير الله ساخته شود ،ليكن تصديق کننده آن کتاب های
آسمانی است که پیش از آن نازل شده اند ،و تفصيل دهنده کتاب است که در آن هیچ
شکی نیست و از سوی پروردگار جهانیان است ۳۸ .که آیا )کفار مکه( می گویند :آن

)قرآن( را به دروغ ساخته است؟ بگو :پس سوره ای مانند آن بیاورید و برای کمک
خود هر کسی را که می توانید ،غیر از الله ،طلب کنید ،اگر )در دعوای تان راستگو
هستید) ۳۹ .قرآن ساخته بشر نیست بلکه چیزی را تکذیب کردند که به علم آن

آگاهی نداشتند و هنوز تأویلش به آنان نیامده است ،این گونه کسانی که پیش از آنان
بودند ،تکذیب کردند ،پس بنگر که سرانجام ظالمان چگونه شد؟! 40 .ه و مردم در
مورد قرآن دو گروه اند( از ایشان بعضی است که به آن ایمان می آورند ،و بعضی از آنها

به آن ایمان نمی آورند ،و پروردگار تو به حال مفسدان داناتر است 41 .و اگر تو را
تکذیب کردند پس بگو :عمل من به خودم است ،و عمل شما به خود شما است) ،من
جوابگوی عمل خود و شما جوابگوی عمل خودتان هستید شما از آنچه من می کنم
بیزارید و من هم از آنچه شما می کنید بیزارم ۲۶ .ه و از آنان )تکذیب کنندگان کسانی

هستند که به ظاهر( به تو گوش می دهند ،آیا تو می توانی کران را بشنوانی؟ اگر چه
عقل و خرد نیز نداشته باشند.
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 ۶۳۶و از آنها کسی هست که به تو می نگرد ،آیا تو کوران را اگر چه نبینند
راهنمایی کرده می توانی؟  44که يقينا الله به هیچ وجه به مردم ظلم نمی کند ،بلکه مردم
به خویشتن ظلم می کنند 45 .کوه و در روزی که در میدان محشر( مردم را جمع
می کند )چنان معلوم خواهد شد که گویا به قدر ساعتی از روز نمانده اند ،در آن

وقت( باهم آشنا می شوند) ،و ليكن به یکدیگر نفعی رسانده نتوانند( .البته آنانی که
دیدار الله را )در روز محشر( تکذیب کردند ،زیانکار شدند و راه یافته نبودند.
 46و اگر بعضی از آنچه را که به آنها وعده داده ایم به تو نشان دهیم ،یا تو را
بمیرانیم )در هر دو صورت بازگشت شان به سوی ماست ،باز الله بر آنچه می کنند گواه

است 47 .و برای هر امتی پیغمبری می باشد ،پس وقتی پیامبرشان بیاید ،به عدل و
انصاف در میانشان فیصله می شود ،و هیچ ظلمی به آنها نمی شود ۶۸ .و )مشرکان(

می گویند :این وعده چه وقت است؟ اگر راست می گویید ۹۶ .که بگو) :من چه
می دانم؟ زیرا( من برای خود زیان و نفعی در اختیار ندارم ،مگر چیزی را که الله

بخواهد ،برای هر امتی اجلی است ،پس چون اجلشان برسد ،نه ساعت تأخیر شود و نه
ساعتی پیش افتد۵۰۶ .ه بگو) :ای پیغمبر( مرا خبر دهید؛ اگر عذاب او شب یا روز
به شما بیاید ،پس مجرمان )کافران( بخاطر چه چیز عذاب را به زودی می خواهند؟
) ۵۱لذا گفته شود( باز آیا وقتی که )آن عذاب( تحقق یابد به آن ایمان می آورید؟ آیا

اکنون ایمان می آورید( در حالیکه رسیدن آن را به زودی می طلبیدید؟!  ۵۲باز )در
روز قیامت( به ظالمان گفته شود عذاب ابدی را بچشید ،آیا جز به آنچه کسب می کردید
در دنیا( سزا داده می شوید ۵۳۶ .که و از تو می پرسند که آن )وعده عذاب ابدی( راست

است؟ بگو :آری ،و قسم به پروردگارم که آن البته حق است ،و شما )الله را از فرستادن
آن عذاب( عاجزکننده نیستید.
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۵۶ه و اگر )بالفرض ) برای هر کسی که ظالم کرده است ،تمام آنچه در زمین است
می بود ،حتما آن را برای نجات خود می پرداخت .و چون عذاب الله را ببینند پنهانی
اظهار ندامت می کنند و در میان آنان به عدل و انصاف فیصله می گردد ،و بر آنها ظلم

نمی شود .و 55که آگاه باشید آنچه که در آسمانها و زمین است از الله است .آگاه باشید
که وعده الله حق است ولی اکثر آنها نمی دانند ۵۹% .او )الله( زندگی می بخشد
و می میراند و به سوی او باز گردانیده می شوید۵۷ .ه ای مردم )جهان(؛ يقينا برای شما
از طرف پروردگارتان پندی آمده است و شفایی برای آنچه در سینه هاست و هدایت
و رحمتی است برای کسانی که ایمان آورده اند ۵۸۶ .بگو :به فضل و رحمت الله
است که مسلمانان باید به آن شادمان شوند .و این از هرچه )از مال و متاع دنیا( جمع
می کنند بهتر است ۵۹ .چه بگو :به من خبر دهید آنچه از روزیی که الله برایتان نازل

کرده است ،پس )چرا( بعضی آن را حرام و بعضی آن را حلال قرار داده اید؟ آیا الله به
شما اجازه داده است؟ یا بر الله دروغ می بندید؟!

۶۰ه و آنانی که بر الله دروغ

می بندند )در باره روز قیامت چه گمان دارند؟ یقینا اللله نسبت به مردم دارای فضل

و مهربانی است ،لیکن بیشترشان شکرگزار نیستند .و %61و نمی باشی )تو ای انسان(
در هیچ حالتی و تلاوت نمی کنی هیچ آیه ای از قرآن را و هیچ کاری نمی کنید مگر
اینکه ما بر شما گواهيم وقتی به آن کار شروع می کنید .و به اندازه ذره ای در زمین

و آسمان از پروردگارت پنهان نمی ماند ،و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن مگر

اینکه در کتابی روشن نوشته شده است.
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 ۶۲۶که آگاه باشید که البته بر دوستان الله ( مردمانی که اعمال نیک انجام می دهند( هیچ
ترسی نیست و در روز قیامت( آنها غمگین نمی شوند) ۹۳ .این دوستان الله(
کسانی اند که ایمان آورده اند و از الله می ترسند و تقوی پیشه کرده اند 64* .برای آنها

در زندگانی دنیا و آخرت بشارت است ،سخنان الله هیچ دگر گونی نمی یابد ،این همان
پیروزی بزرگ است 65 .و سخن آنها ترا غمگین نکند ،زیرا عزت کاملا از الله است
و او شنوای داناست 66 .آگاه باشید که هر که در آسمانها و هر که در زمین است ،از

الله است .و کسانی که غیر از الله شریکانی را به کمک )خویش ) می خوانند جز از گمان
پیروی نمی کنند ،و کارشان جز تخمین و دروغ نیست ۹۷ .اوست آن ذاتی که شب

را برای شما آفریده است تا در آن آرام گیرید و روز را برای دیدن شما روشن
گردانید ،يقينا در این امر برای مردمانی که می شنوند )کلام الله را( دلائل واضح است.

 ۹۸که )مشركان( گفتند :الله برای خود فرزند گرفته است )پس فرزند الله را عبادت باید
کرد( او پاک و منزه است و او )از هر مخلوقی( بی نیاز است .هر چه در آسمانها و زمین
است از الله است ،هیچ دلیلی بر این ادعا ندارید ،آیا به الله چیزی را نسبت می دهید

که نمی دانید ؟! (۹۹) .بگو :یقینا آنانی که بر الله دروغ می بندند کامیاب نخواهند شد.
و ) ۷۰بلکه چند روز( متاعی است در دنیا ،باز بازگشت آنها به سوی ماست .باز
عذاب سخت را به سبب کفری که می ورزیدند به آنها می چشانیم.
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۷۱ه و قصة نوح را برای آنان بخوان ،وقتی که به قوم خود گفت» :ای قوم من! اگر
ماندن من در بین شما و پند دادنم به آيات الله بر شما سخت می گذرد ،پس بر الله
توکل کرده ام .لذا شما تصمیم قاطع بگیرید همرای شریکان خویش  ،باز کارتان بر شما
پوشیده نباشد .باز آنچه را که می خواهید در حق من انجام دهید ،دریغ نکنید و مرا

مهلت ندهید (۷۲) .پس اگر )از قبول دعوت من( روی گردانید )به من زیانی نیست و
بدانید که من از شما هیچ مزدی نخواسته ام .مزد من نیست مگر بر الله ،و فرمان داده

شده ام که از مسلمانان )فرمانبرداران( باشم ۷۳* .پس او را تکذیب کردند ،باز او و

آنانی را که با او در کشتی بودند نجات دادیم و آنها )نجات یافته گان( را جانشینان
گردانیدیم ،و آنانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم ،پس ببین که سرانجام

بیم داده شدگان چه شد؟  ۷۶باز پس از نوح پیغمبرانی را به سوی اقوام شان
فرستادیم ،پس به آنها دلائل واضح آوردند ،اما ایشان هرگز آماده آن نبودند که به آنچه

که قبلا تكذیب نموده بودند ،ایمان بیاورند .این طور ما بر دلهای تجاوزکاران مهر
می نهیم۷۰ .که باز پس از آنها موسى وهارون را با آیات خود به سوی فرعون و سران
قوم او فرستادیم ،ولی آنها تكبر نمودند و قوم مجرم بودند ۷۹ .که پس چون حق از

جانب ما بسویشان آمد ،گفتند :یقینا این جادوی آشکار است ۷۷ .که موسی )در جواب(
گفت :آیا وقتی حق به شما آمد ،می گویید) :این جادو است؟ آیا این جادو است؟ حال

آنکه جادو گران )در مقابل دین حق( کامیاب نمی شوند (۷۸) .گفتند :آیا پیش ما آمده ای

تا ما را از چیزهایی که پدران و نیاکان خود را بر آن یافته ایم بارداری؟ و می خواهید در
این سرزمین بزرگی و ریاست برای شما دو نفر باشد؟ و ما به شما دو تن ایمان

نمیآوریم.
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۷۹ه و فرعون گفت :هر جادو گر دانا )و ماهر( را نزد من بیاورید ۸۰* .و چون
جادوگران )برای مقابله( آمدند ،موسی به آنها گفت :آنچه را می خواهید بافگنید) ،در
میدان( بیندازید ۸۱ .پس چون )عصاها و ریسمان های خود را انداختند ،موسی

گفت :آنچه را که شما آورده اید همه جادوست ،یقینا الله آن را به زودی باطل خواهد
کرد ،چون الله کار مفسدان را درست و سودمند( نمی کند ۸۲ .و الله حق را به
سخن های خود ثابت می کند ،هر چند مجرمان نپسندند۸۳ .ه پس هیچ کس به موسی

ایمان نیاورد مگر جوانانی )اندک( از بنی اسرائیل )آن هم با ترس از فرعون و سران قوم
او که مبادا آنان را در فتنه اندازند و از دین برگردانند( .چون فرعون در زمین طغيان

کرده بود و از زمره تجاوزکاران بود .و 84و موسی گفت :ای قوم من! اگر به الله ایمان
آورده اید پس بر وی توکل کنید اگر مسلمان )فرمانبردار هستید۸۵ .ه پس گفتند :بر
الله توکل کردیم ،ای پروردگار ما! ما را فتنه برای قوم ظالم مگردان ۸۶ .و ما را به
رحمت خود از قوم کافر نجات ده ۸۷% .و به سوی موسی و برادرش )هارون( وحی

کردیم که برای قوم خود خانه هایی در مصر ترتیب دهید و خانه هایتان را رو به قبله )و
محل برگزاری نماز( قرار دهید ،و نماز را بر پا کنید و مؤمنان را مژده بده (۸۸ .ه و

گفت موسی :ای پروردگار ما! يقينا به فرعون و اشراف قوم او زینت و مالهای بسیار در
زندگانی دنیا داده ای .پروردگارما! تا مردم را از راه تو گمراه سازند؟ ای پروردگار ما!

مال های شان را نابود کن و دل های شان را سخت کن که ایمان نیارند ،تا عذاب دردناک
را بینند.
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) ۸۹الله( گفت :البته دعای هردوی شما قبول شد ،پس )به راه راست استقامت
کنید ،و از راه نادانان پیروی نکنید .در  ۹۰و بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم ،پس
فرعون و لشکر او از راه ستم و سرکشی آنها را تعقیب کردند ،تا آن که غرقاب فرعون
را احاطه کرد و گفت :يقين کردم که هیچ معبودی جز آن که بنی اسرائیل به او ایمان
آورده اند ،نیست .و من هم اکنون از مسلمانانم .و) ۹۱به او گفته شد اکنون؟ در

حالیکه پیش از این نافرمانی کردی و از جمله مفسدان بودی؟ ) (۹۲پس امروز تو را با
جسدت )جسد بی جانت( نجات می دهیم تا برای کسانی که پس از تو می آیند نشانه

عبرت( باشی ،و يقينا بسیاری از مردم از نشانه های )قدرت( ما غافل اند ۹۳ .که و البته
بنی اسرائیل را در جایگاه خوب و ستوده ای جای دادیم و از پاکیزه ها به آنها روزی
دادیم .و اختلاف نورزیدند تا آن که دانش به آنان رسید .یقینا پروردگارت روز قیامت

درباره چیزی که در آن اختلاف می کردند ،در میان آنها فیصله خواهد کرد ۹۶ .پس
اگر )بالفرض ) درباره چیزی که بر تو نازل کرده ایم ،در شک و تردید هستی ،پس از
آنانی که پیش از تو کتاب می خواندند بپرس  .البته از سوی پروردگارت حق برای تو

آمده است .پس ،از شک کنندگان مباش  .ور ۹۵که و از آنانی که آيات الله را دروغ شمردند
مباش  ،که از زیانکاران می شوی 496 .يقينا آنانی که حکم پروردگارت بر آنها ثابت
شده است )که بر کفر از دنیا می روند( ،ایمان نمی آورند ۹۷ .که و اگر هر گونه نشانه ای

به آنها بیاید) ،بازهم ایمان نمی آورند تا وقتی که عذاب دردناک را بینند.
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 ۹۸و مردم هیچ شهری ایمان نیاوردند که ایمانشان به آنان نفعی برساند مگر قوم
یونس که چون ایمان آوردند عذاب رسواگر را در زندگی دنیا از آنان برطرف نمودیم و

آنان را تا مدتی بهره مند ساختیم ۹۹ .و اگر پروردگار تو می خواست البته هرکه در
روی زمین است ،همه ایمان می آوردند )لیکن الله این را نخواست( پس آیا تو مردم را
مجبور می سازی تا )همه( ایمان بیاورند؟  ۱۰۰و هیچ کس نمی تواند ایمان بیاورد
مگر به اذن الله ،و بر آنانی که نمی فهمند پلیدی قرار می دهد «۱۰۱ .که بگو :بنگرید که

چه چیزی در آسمانها و زمین است؟ اما آیات و بیم دادنها به گروهی که ایمان
نمی آورند سود نمی بخشد ۱۰۲ .که پس آیا جز مانند روزهای پیشینیان را انتظار
می کشند؟ بگو :پس انتظار بکشید ،من نیز با شما از منتظرانم.

 ۱۰۳باز پیغامبران خود

و مؤمنان را نجات می دهیم ،این گونه بر خود لازم گردانیدیم که مؤمنان را نجات
می دهیم (۱۰۶) .بگو :ای مردم! اگر راجع به دین در شک و تردید هستید )از من امید
چیزی نکنید زیرا من کسانی را نمی پرستم که شما به غیر از الله می پرستید ،بلکه الله را
می پرستم که شما را می میراند .و به من دستور داده شده که از مؤمنان باشم ۱۰۵ .و
به من دستور داده شده( اینکه به سوی دینی روی آور که خالی از هرگونه شرک و

انحراف است .و اینکه هرگز از مشرکان مباش 106% .و )به من دستور داده شده( اینکه
به غیر از الله کسی )و چیزی را مخوان که هیچ سود و زیانی به تو نمی رساند ،اگر

چنین کنی در آن صورت يقينا از طالمان خواهی شد.
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) (۱۰۷و اگر الله به تو ضرری برساند پس هیچ دور کننده ای برای آن جز خود او
نیست و اگر خیری به تو بخواهد پس فضل او را هیچ ردکننده ای نیست ،آن را به هر
کس از بندگانش که بخواهد می رساند و او آمرزنده )و( مهربان است ۱۰۸۶* .بگو :ای

مردم! حق از نزد پروردگارتان برای شما آمده است ،پس هرکس هدایت یافت ،به نفع
خود هدایت یافته است ،و هر کس گمراه شود پس به زبان خودش گمراه می شود ،و
من بر شما وکیل و نگهبان نیستم ۱۰۹ .و )ای محمد( از آنچه که بر تو وحی می شود،

پیروی کن .و صابر و شکیبا باش تا آن که الله )در میان تو و مخالفان تو( فيصله کند و
او بهترین فیصله کنندگان است.

سورة هود
در مکه نازل شده و یکصد و بیست و سه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان

واه الر )معنای این حروف را الله می داند ،(.این )قرآن کتابی است که آیات آن استوار
و محکم گردیده ،باز از جانب حکیم آگاه به تفصیل بیان شده است ۲۶ .برای اینکه
چیزی را نپرستید مگر الله را ،چون من از جانب او برای شما ترساننده و مژده دهنده

هستم (3) .و برای اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید ،باز به دربار او توبه کنید ،تا
شما را تا مدت معین به طرز نیکو بهره مند سازد و تا به هر صاحب فضل )در عقیده و

عمل( ،پاداش فضل او را بدهد .و اگر از عبادت الله و توبه( روی بگردانید ،پس من بر
شما از عذاب روز بزرگ می ترسم .فرعه )چون بازگشت شما به سوى الله است و او بر
هرچیزی تواناست .وہ آگاه باش که آنها )مشرکان سینه های خود را می پیچند تا خود

را از الله پنهان کنند ،آگاه باش  ،وقتی که آنها خود را با جامه هایشان می پوشانند ،الله آنچه
را که پنهان می کنند و آنچه را آشکار می سازند ،می داند .چرا که او به راز سینه ها
داناست.
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که هیچ رونده ای )جانداری در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر عهده الله است
و محل استقرار و محل بازگشت آن را می داند ،همه در کتاب بیانگر و روشن )لوح
المحفوظ( ثبت است ۷۶ .و او )الله( همان ذاتیست که آسمانها و زمین را در شش

روز آفرید ،در حالیکه عرش او بر آب بود )و شما را آفرید تا شما را بیازماید که کدام
تان نیکوکارترید .و اگر بگویی شما پس از مرگ زنده می شوید ،کافران می گویند :این
سخن جز جادوی آشکار نیست ۸ .و اگر عذاب را از آنها تا مدت شمرده شده به

تأخیر اندازیم ،البته به طور تمسخر( می گویند :چه چیز مانع )آمدن آن عذاب(
می شود؟ آگاه باش ! روزی که عذاب به آنها برسد از آنها بازگشتنی نیست و چیزی را

که به آن استهزاء می کردند ،آنان را دربر می گیرد 499 .و اگر از جانب خود به انسان
رحمتی بچشانیم ،باز آن را از وی بگیریم البته بسی ناامید و ناسپاس می گردد ۱۰ .و
اگر بعد از رنجی که به او رسیده است نعمتی بچشانیم ،می گوید :بدیها و سختی ها از
من دور شد .يقينا او شادمان )و( فخر فروش است ۱۱ .که مگر آنانی که صبر نمودند و
کارهای نیک انجام دادند ،اینها برای شان آمرزش و پاداش بزرگ است ۱۲ .که مبادا

بعضی از آنچه را که به سویت وحی می شود رها کنی و از اینکه می گویند :چرا گنجی
بر او نازل نشد یا چرا فرشته ای با او نیامد )تا رسالت او را تصدیق کند( دلتنگ و

ناراحت شوی ،حال آنکه تو تنها بیم دهنده هستی و الله بر همه چیز مراقب و نگاهبان
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» ۱۳۶یا )مشرکین( می گویند :این قرآن خود ساخته و افترای پیغمبر است؟ بگو :پس
شما ده سوره ساخته شده )دروغین( مانند آن را بیاورید و غیر از الله هرکس را که
می توانید به یاری طلب کنید ،اگر راستگو هستید 14 .پس اگر سخن شما را اجابت
نکردند ،پس بدانید که قرآن به علم الله نازل شده است و )بدانید که هیچ معبودی

برحق جز او نیست ،پس آیا مسلمان )فرمانبردار( می شوید؟  ۱۵کسانی که زندگانی
دنیا و زینت آن را بخواهند ،ثمره اعمالشان را در همین دنیا کامل به آنها می دهیم ،و

به آنها کم داده نخواهد شد) 16 .لیکن( ایشان کسانی اند که در آخرت )جزایی( جز
آتش برایشان نیست و آنچه در دنیا کرده اند ضایع و هدر رفته است و کارهایشان باطل

گردیده است ۱۷۶ .آیا کسی که دليل واضح از جانب پروردگار خود دارد و گواهی از

سوى الله به دنبال آن باشد ،و پیش از قرآن )هم( ،کتاب موسی پیشوا و رحمت بوده
است )مانند کسی است که در گمراهی قرار دارد(؟! ایشان به آن )حقایقی که پیغمبر
آورده( ایمان می آورند ،و هرکس از این احزاب و گروهها به آن کفر ورزد ،پس آتش
وعدگاه اوست .پس درباره آن در شک و تردید مباش ،بی گمان آن )قرآن( حق است و

از سوی پروردگارت آمده است ،ولی بسیار مردم ایمان نمی آورند ۱۸۶ .و کیست

ظالم تر از آن کس که بر الله دروغ ببندد ،ایشان بر پروردگارشان عرضه می شوند ،و
گواهان می گویند :اینها همان کسانی اند که بر پروردگار شان دروغ بستند ،آگاه باشید!
لعنت الله بر ظالمان است ۱۹ .که آنانی که مردم را از راه الله منع می کنند ،و برای آن،

کجی را می خواهند و آنها از آخرت هم منکرند.
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 ۲۰۶ایشان نمی توانند الله را( در زمین ناتوان و عاجز کنند و آنان به غیر از الله
کارساز و مددگاری ندارند) ،در آخرت( عذاب برای آنها دو چندان خواهد شد )و آنان(
توان شنیدن حق را نداشتند و حق را نمی دیدند *۲۱* .این گروه آنانی اند که به خود
خساره و زیان زده اند و آنچه )بر الله( دروغ می بستند ،از آنها گم و ناپدید گردید.
) ۲۲۶بدون شک آنها در آخرت زیانکارترند ۲۳۶ .که البته آنانی که ایمان آوردند و

کارهای نیک کردند و برای پروردگارشان تواضع و فروتنی نمودند ،آنها اهل جنت اند
که در آن جاودانند ۲۶ .که مثل این دو گروه مانند کور و کر ،و بینا و شنواست ،آیا
حال این دو گروه باهم برابر است؟ پس آیا پند نمی گیرید؟!  ۲۵%و البته نوح را به
سوی قومش فرستادیم )پس گفت :ای قوم من يقينا من برای شما بیم دهنده آشکار

هستم ۲۹ .که جز الله را عبادت نکنید؛ زیرا من از عذاب روز دردناک بر شما
می ترسم ۲۷۹ .و پس اشراف و سران قوم او که کافر بودند ،گفتند :ما تو را جز بشری
مانند خودما نمی بینیم و ما می بینیم که جز افراد حقیر و فرومایه و کوتاه فکر ما کسی از

تو پیروی نکرده اند ،و برای شما بر خود هیچ فضل و برتری نمی بینیم ،بلکه شما را
دروغگو می پنداریم ۲۸ .که )نوح( گفت :ای قوم من! به من بگویید اگر دلیلی روشن از
سوی پروردگارم داشته باشم و رحمتی از نزد خود به من داده باشد و این رحمت

الهی( بر شما پنهان مانده باشد ،آیا می توانیم شما را به پذیرش آن ملزم کنیم در حالیکه
شما آن را دوست نمی دارید؟
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 ۲۹و ای قوم من! در مقابل )تبلیغ( آن )دعوت( از شما چیزی نمی خواهم ،چرا که
پاداش من جز بر الله نیست .و من مؤمنان را از خود( نمیرانم ،آنان پروردگار خود را

ملاقات می کنند ولی من شما را قومی )نادان( می بینم که جهالت می کنید ۳۰ .و ای
قوم من! اگر آنها را طرد کنم ،چه کسی مرا در برابر )عذاب( الله مدد خواهد کرد؟ آیا
عبرت نمی گیرید؟  ۳۱و به شما نمی گویم که خزانه های الله نزد من است.
و )نمی گویم غیب نیز می دانم .و نمی گویم که من فرشته هستم .و درباره آنانی که
چشمان شما آنان را به حقارت می بیند نمی گویم الله خیری به آنان نخواهد داد) .بلکه(
الله به آنچه در دلهای آنان است آگاه تر است .در این صورت من از جمله ظالمان

خواهم بود (۳۲) .گفتند :ای نوح ،به راستی با ما مجادله کردی و بسیار هم جدال
کردی ،لذا آنچه را که به ما وعده می دهی بیار اگر از راستگویان هستی) ۳۳۶ .نوح(
گفت :تنها الله است که اگر بخواهد آن را برای شما می آورد ،و شما )الله را( عاجز کننده
نیستید ۳۶ .و اگر بخواهم شما را اندرز بگویم ،اندرز من به شما سودی نمی رساند،
اگر الله بخواهد شما را گمراه کند .او پروردگار شماست و به سوی او باز گردانیده
می شوید ۳۰ .آیا )مشرکین مانند قوم نوح( می گویند :آن )قرآن( را )محمد( از خود

ساخته است؟ بگو :اگر آن را از خود ساخته باشم گناهش بر گردن من است ،ولی من
از جرمی که شما می کنید بیزارم۳۹ .ه و به سوی نوح وحی فرستاده شد که از قوم
تو جز آنانی که ایمان آورده اند ،هرگز کسی ایمان نخواهد آورد ،پس به سبب آنچه
می کنند غمگین مشو ۳۷ .و زیر نظر ما و به حکم ما کشتی را بساز ،و درباره ظالمان

با من سخن مگو؛ چرا که آنها غرق شدنی اند.
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۳۸۶ه و نوح کشتی را می ساخت و هر بار که اشرافی از قومش بر او می گذشتند ،او را
مسخره می کردند ،گفت :اگر )امروز( ما را مسخره می کنید ،ما نیز شما را همانگونه که
مسخره می کنید ،مسخره خواهیم کرد (۳۹) .پس به زودی خواهید دانست که بر چه

کسی عذابی خواهد آمد که خوارش سازد .و بر او عذاب دائمی نازل خواهد شد.
و  40که تا آن وقت که فرمان ما رسید و آب از تنور فوران کرد ،گفتيم :از هر جنسی دو
تن )نر و ماده در آن سوار کن و خانواده ات را ،مگر کسانی که فرمان ما بر )هلاک
آنان( از پیش صادر شده است .و کسانی را در آن بردار که ایمان آورده اند .و با او جز
افراد کم ایمان نیاورده بودند 41 .که و )نوح به همراهان خود گفت :در کشتی سوار
شوید ،به نام الله است روان شدنش و ایستادنش  ،البته پروردگار من آمرزنده مهربان

است ۶۲ .و آن کشتی ،آنها را در میان موجی مانند کوهها )با خود می برد و نوح
)در وقت سوار شدن( پسرش را در حالیکه در کناری بود ،صدا کرد که ای پسرک من!
با ما سوار شو و با کافران مباش ) ۶۳۴ .پسر در جواب گفت :به زودی به سوی

کوهی پناه می برم که مرا از آب نگاه دارد ،نوح گفت :امروز هیچ نگاه دارنده ای از
عذاب الله نیست ،به جز کسی که الله به او رحم کند ،در این هنگام بود که موج میان

آن دو حائل شد ،پس )پسر( از غرق شدگان شد 44 .که )و پس از انجامیدن امر الله ،باز
فرمان داد به زمین و آسمان و( گفته شد :ای زمین آب خود را فروبر و ای آسمان باران
خود را ببند .و آب کم ساخته شد و حكم الله به جا آورده شد و کشتی بر کوه جودی

قرار گرفت .و گفته شد :نابود باد قوم ستمکار 45 .ه و نوح پروردگار خود را آواز داد
و گفت :ای پروردگارم! یقینا پسرم از اهل بیت من است ،و البته وعده تو )به نجات

اهل بیت من( راست است .و تو بهترین )عادل ترین( حکم کنندگانی.
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 46الله فرمود :ای نوح! در حقیقت او از اهل تو نیست ،چون این )نمونه( عمل
ناشایست است ،پس چیزی را که به آن علم نداری از من مخواه ،البته من به تو پند

می دهم که مبادا از نادانان باشی (47 .نوح گفت :ای پروردگارم ،من به تو پناه می برم
از اینکه چیزی را از تو بخواهم که به آن علم ندارم ،و اگر مرا نیامرزی و بر من رحم
نکنی از زیان کاران خواهم بود ۶۸ .که گفته شد :ای نوح! فرود آی )از کشتی( با
سلامتی از جانب ما با برکت های فرود آمده بر تو و بر امت هایی که با تو هستند و
امت های دیگر اند که به زودی آنها را در دنیا( بهره مند می کنیم باز به آنها از جانب
ما به خاطر ایمان نیاوردن شان( عذاب دردناک می رسد ۹۶ .نه که این داستان نوح( از
خبرهای غیب )و خارج از علم مردم است که آن را به تو وحی می کنیم ،در حالیکه
تو و قومت پیش از این آن را نمی دانستید ،پس صبر کن ،يقينا عاقبت نیک از پرهیزگاران

است۵۰ .ه و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم) ،هود( گفت :ای قوم من!
)تنها( الله را بپرستيد ،جز او هیچ معبودی برحق برای شما نیست و شما )در گرفتن
معبودها( جز افتراکنندگان )بر الله( نیستید۵۱* .ه ای قوم من! بر )تبلیغ رسالت و بیان(
آن مزدی از شما نمی خواهم ،مزد من تنها بر عهده کسی است که مرا آفریده است ،پس

آیا نمی فهمید؟  ۵۲که ای قوم من! از پروردگار تان آمرزش بخواهید ،باز به سوی او
توبه کنید که آسمان را بر شما با رنده می کند ،و قوتی بر قوت )سابق( تان می افزاید .و
مجرمانه )از ایمان و توبه( روی نگردانید (۱۳) .گفتند :ای هود! برای ما دلیلی واضح

نیاورده ای و ما به گفته تو معبودان خود را ترک نخواهیم کرد و ما به تو ایمان
نمی آوریم.

ببببببببببببببببببببببببببببببببد
YYY

سورة هود ۱۱

جزء ۱۲

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

و  ۵۶که درباره تو چیزی نمی گوییم مگر این که بعضی معبودان ما به تو آسیبی رسانده
است .هود گفت :من الله را گواه می گیرم و شما )هم( گواه باشید که من از آنچه شما
می پرستید و( شریک الله می سازید ،بیزارم .و 55به جز الله )از تمامی معبودانتان متنفرم،
پس همگی درباره من به حیله و چاره جویی بپردازید ،باز مرا مهلت ندهید456 .
چون من بر الله ،پروردگار خود و پروردگار شما توکل کردهام ،هیچ رونده ای نیست
مگر اینکه او موی پیشانی او را در دست دارد )بر او مسلط است( ،بی گمان پروردگارم
بر راه راست است ۷. .پس اگر روی بگردانید ،همانا من آنچه را که به رسانیدن آن

به سوی شما فرستاده شده ام ،رسانیدم .و پروردگارم )شما را هلاک نموده( قومی دیگر
را به جای شما جانشین خواهد کرد و شما هیچ زیانی به او نمی رسانید .یقینا پروردگارم

بر همه چیز )ناظر و نگهبان است (۵۸ .و چون حکم ما )به هلاکت آنها( رسید،
هود و کسانی را که با وی ایمان آورده بودند ،به واسطه رحمتی از جانب خویش
نجات دادیم و آنها را از عذاب سخت نجات دادیم ۵۹* .و این قبيلة عاد بودند که
آیات پروردگار خود را انکار نمودند ،و پیغمبرانش را نافرمانی کردند و از )دستور( هر

متکبر و سرکش پیروی نمودند ۶۰ .و در این دنیا از پی آنها لعنت فرستاده شد .و در
روز قیامت نیز ،آگاه باشید که قوم عاد به پروردگار خود کفر ورزیدند ،آگاه باشید که
دوری و هلاکت( بر عاد قوم هود است 61 .و به سوی ثمود برادرشان صالح را
فرستادیم) ،صالح( گفت :أي قوم من! تنها الله را عبادت کنید که برای شما هیچ

معبودی )برحق نیست مگر الله )که او شما را در آغاز خلقت از زمین آفرید و شما
را آباد کنندگان زمین ساخت ،پس از او آمرزش بخواهید ،و باز به سوی او توبه کنید،
که بی گمان پروردگار من نزدیک و قبول کننده دعا است ۹۲۶ .نه گفتند :ای صالح؛ البته
تو پیش از این در میان ما مایه امید بودی ،آیا ما را از عبادت آنچه پدران ما عبادت
می کردند باز می داری؟ و يقينا ما راجع به چیزی که ما را به آن دعوت می دهی سخت

در شکیم.
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) ۹۳صالح( گفت :ای قوم من! آیا دیدید که اگر از سوی پروردگارم دليل واضح
داشته باشم و از نزد خود رحمتی به من عطا کرده باشد ،پس اگر از فرمان او نافرمانی
کنم ،چه کسی مرا در برابر )عقوبت( الله یاری خواهد کرد؟ )در نتیجه شما جز بر زیان
من نمی افزایید ۹۶ .ای قوم من! این ماده شتر )آفريده الله است که برای شما معجزه

است ،پس بگذارید آن را که در زمین الله بچرد ،و هیچ آسیبی به او نرسانید که به عذاب
زودرس گرفتار می شوید 65 .که پس آن ماده شتر را کشتند ،پس )صالح( گفت :تا سه
روز در خانه های خود برخوردار شوید ،این وعده بی دروغ است ۹۹ .که پس وقتی که

فرمان ما رسید صالح و کسانی را که همراه او ایمان آورده بودند به )سبب( رحمتی از

سوی خویش نجات دادیم و از رسوایی آن روز رهایی بخشیدیم ،البته پروردگارت
توانای غالب است ۹۷ .که و آنانی را که ظلم کرده بودند ،آواز سخت فراگرفت ،پس در

خانه های شان )مرده و بر زانو افتیدند ۹۸ .که گویی هرگز در آن جا سکونت نکردند،
آگاه باشید که ثمود به پروردگارشان کفر ورزیدند ،آگاه باشید! دوری )و هلاکت( بر

ثمود باد (۹۹) .و البته فرستادگان )فرشتگان ما برای ابراهیم مژده آوردند ،و گفتند:
سلام بر تو ای ابراهیم( ،گفت :سلام بر شما باد( ،پس دیری نپایید که ابراهیم گوساله
بریان آورد۷۰ .که پس

چون دید که دست هایشان به آن )غذا( نمی رسد و نمی خورند(

این کار را از آنان ناپسند و ناشناخته( دانست و از آنها در دل احساس خوف نمود،
فرشته ها( گفتند :نترس  ،چون ما به سوى قوم لوط فرستاده شده ایم .و  ۷۱و زن
ابراهیم ایستاده بود پس خندید ،زیرا ما او را به )تولد( اسحاق مژده دادیم ،و از پی
اسحاق به )تولد( يعقوب.
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) ۷۲۶گفت) :ساره( وای بر من! آیا فرزند می زایم حال آنکه من پیره زنم ،و این
شوهرم نیز پیر مرد است؟ واقعا این چیز بسیار عجیب است ۷۳ .که فرشته ها گفتند :آیا
از امر الله تعجب می کنی؟ )در حالیکه( رحمت الله و برکات او بر شماست ای اهل این

خانه ،بی گمان او ستوده )و( بزرگوار است 74 .پس چون ترس از ابراهیم زایل شد
و مژده )فرزند( به او رسید ،شروع کرد به جدال کردن با ما درباره )عذاب( قوم لوط.

۷۵ه چون ابراهیم بسی بردبار ،آه کشنده )دردمند( و توبه کار بود ۷۹ .که )جواب
آمد ای ابراهیم! از این بحث و گفتگو بگذر ،چون امر پروردگارت )به هلاک آنها(
رسیده است و البته عذاب ردناشدنی بر آنها خواهد آمد ۷۷ .که و چون فرستادگان ما
نزد لوط آمدند از آمدنشان غمگین شد و بر آنها دل تنگ شد )از غم محافظت آن
خوبرویان( و گفت :امروز ،روزی سخت است ۷۸ .و قوم او دویده بسویش آمدند و
پیش از آن هم کارهای زشت می کردند ،لوط گفت :ای قوم من! این دختران )قوم( من

اند ،آنها برای شما )حلال و پاکیزه ترند )پس با آنها نکاح کنید و از الله بترسید و
در باره مهمانانم مرا رسوا و شرمنده نکنید ،آیا در میان شما هیچ مرد رشید نیست )تا

شما را از این کار زشت منع کند(؟ ) ۷۹بدکاران قوم( گفتند :البته تو خوب دانسته
ای که ما به دخترانت هیچ حقى و رغبتی نداریم )چون در نکاح ما نیستند( و يقينا تو
خوب می دانی ما چه می خواهیم .و  ۸۰لوط گفت :کاش در مقابل شما توانایی داشتم

و یا پناهگاه محکمی )قوم و قبیله نیرومند( داشتم که به آن پناه می بردم۸۱ .ه
)فرشته ها( گفتند :ای لوط! بی گمان ما فرستادگان پروردگار توییم ،آنان هرگز به تو
رسیده نمی توانند )تا گزندی بتو برسانند( پس در حصه ای از شب ،خانواده ات را ببر و

نباید کسی از شما به پشت سر خود بنگرد ،مگر همسرت را با خود نبر( ،که هر آنچه
به آنان برسد به او )هم خواهد رسید ،البته وعده گاه )نابودی آنها صبح است ،آیا

صبح نزدیک نیست؟
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 ۸۲پس چون حكم ما آمد ،آن )شهر و سرزمین( را زیر و رو کردیم .و آنجا را با
سنگ گلی پیاپی از آسمان ،سنگباران کردیم ۸۳۶ .سنگ هایی که نزد پروردگارت
نشان دار بودند .و این چنین سنگباران )عذاب( از ظالمان دور نیست۸4 .ه و به سوی
اهل مدین برادرشان شعیب را فرستادیم که گفت :ای قوم من الله را بپرستید برای شما
غير أو )الله( هیچ معبودی )برحق نیست ،و پیمانه و ترازو را در داد و گرفت( کم

مکنید ،چون من شما را در نعمت )مال و دارایی بسیار می بینم ،و در حقیقت بر شما از

عذاب روز احاطه کننده )روز قیامت( می ترسم ۸۵ .و گفت ،ای قوم من! پیمانه و
ترازو را تمام و کمال به انصاف دهید و به مردم چیزهایشان را کم مدهید و در زمین
فساد و تباهی نکنید ۸۹% .باقیمانده حلالی که الله می گذارد برایتان بهتر است ،اگر

ایمان دارید .و من بر شما محافظ نیستم )تا بر اعمال شما نظارت کنم( ۸۷ .که گفتند:
ای شعیب! آیا نمازت به تو فرمان می دهد که آنچه را پدران ما می پرستیدند ترک کنیم؟

یا در اموال ما به میل خود تصرف نکنیم؟ البته تو بردبار و خردمند هستی! ۸۸
)شعيب( گفت :ای قوم من! به من خبر دهید اگر دليل واضحی از نزد پروردگارم داشته
باشم و از نزد خود رزق و روزی خوبی به من داده باشد )آیا می توانم به خلاف

دستورات او عمل کنم؟( ،و نمی خواهم شما را از چیزی نمی کنم و خودم مرتکب آن

شوم .من قصدی جز اصلاح ندارم .و توفيق من جز به تأیید الله نیست ،تنها بر او توكل
کرده ام و به سوی او باز می گردم.
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 ۸۹وای قوم من! جرم مخالفت شما با من ،سبب نگردد که همان بلائی به شما
برسد که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید ،و قوم لوط از شما دور نیست.

 ۹۰۶و از پروردگار خود آمرزش بخواهید ،باز به دربار او توبه کنید ،همانا پروردگار
من مهربان )و( دوستدار )نیکان( است.

۹۱

)به طور تمسخر( گفتند :ای شعیب!

بسیاری از آنچه را که تو می گویی ،نمی فهمیم و ما واقعا تو را در میان خود ناتوان
می بینیم و اگر قبيله تو نبود ،حتما سنگسارت می کردیم .و تو بر ما گرانقدر نیستی.

) ۹۲۶شعيب( گفت :ای قوم من! آیا قبیلهام در نزد شما از الله گرامی تر است؟ و الله را

پشت سر خویش گرفته اید )و فراموش کرده اید  ،در حالیکه پروردگارم به آنچه می کنید
احاطه دارد ۹۳ .که وای قوم من! شما بر روش خود عمل کنید ،من نیز به روش خود

عمل می کنم ،به زودی خواهید دانست که عذاب رسوا کننده به چه کسی می رسد،
و خواهید دانست چه کسی دروغگو است؟ انتظار بکشید ،من هم با شما منتظرم.
 94و چون امر ما )به هلاکت قوم( آمد ،شعیب و آنانی را که با وی ایمان آورده

بودند به رحمتی از جانب خود نجات دادیم و صدایی مرگبار ظالمان را گرفت ،پس در
خانه هایشان از پا در آمدند ۹۰ .که گویا در آن قریه )قبلا( سکونت نکرده بودند ،آگاه
باش  ،دوری باد بر اهل مدین ،همان طوری که ثمود دور افتادند 16 .و البته موسی
را با آیات )معجزات خود و با دلیل ظاهر کننده حق فرستادیم ۹۷ .که به سوی فرعون

و سران قوم او ،ولی سران از امر فرعون پیروی کردند ،حال آنکه امر فرعون راست
و مایه هدایت نبود.
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 ۹۸او )فرعون( روز قیامت پیشاپیش قوم خود می رود ،پس آنها را وارد آتش دوزخ
خواهد ساخت .و دوزخ چه بدجای وارد شدن است برای واردان ۹۹ ،که در این دنیا و
در روز قیامت )نیز( لعنت از پی آنان است ،چه بد عطائی است که به آنها داده می شود!۔
 ۱۰۰که این از خبرهای شهرهایی است که برای تو حکایت می کنیم ،برخی از این

شهرها هنوز بر سر پا باقی هستند و برخی )مانند کشت درو شده( از بیخ کنده شده اند.
 ۱۰۱و ما بر آنها )ساکنان آن شهرها( ظلم نکردیم ولی آنها خود بر خویشتن ظلم
کردند ،پس معبودانشان که به غیر از الله می خواندند وقتی که فرمان پروردگارت رسید

چیزی را از آنان دفع نکردند و بر آنها جز نابودی و هلاکت نه افزودند۱۰۲ .که و

گرفتن پروردگارت این چنین است؛ وقتی شهرهایی را عذاب دهد در حالیکه اهل آن
ستمگر باشند ،زیرا عذاب الله دردناک و سخت است ۱۰۳۶* .يقينا در این داستانها(
دلیل )عبرت( است برای کسی که از عذاب آخرت می ترسد ،آن روز ،روزیست که

مردم برای آن جمع کرده می شوند و آن روز روزیست که همه مردم در آن حاضر کرده
می شوند۱۰۶ .که و ما آن روز )قیامت( را به تأخیر نمی اندازیم ،مگر تا مدت شمرده

شده و معین (۱۰۵) .روزی که )قیامت( برسد هیچکس سخن نمی گوید مگر به اذن

الله ،پس )در آن روز برخی از آنان بدبختند و برخی از آنان نیکبخت (۱۰۹ .اما آنانی
که بدبخت شده اند پس در آتش دوزخ باشند ،برای آنها در آنجا فریاد )نفس با آواز(
و ناله )نفس بی آواز و پست( است ۱۰۷ .تا آسمانها و زمین باقی است ،ایشان در

آن جاودانه می مانند مگر آنچه پروردگارت بخواهد ،بی گمان پروردگار تو هر کاری را
که بخواهد انجام می دهد ۱۰۸۶) .و اما کسانی که نیکبخت شده اند ،پس در جنت
همیشه به سر می برند و در آنجا تا زمانی که آسمانها و زمین باقی است جاودانه اند ،مگر
آنچه پروردگارت بخواهد ،این بخششی پیوسته و ناگسستنی است.
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) ۱۰۹پس در بارة )بطلان( آنچه می پرستند در شک مباش ،آنها همان گونه )چیزهایی
را می پرستند که پدرانشان در گذشته می پرستیدند ،و ما نصيب آنها )از عذاب( را کامل
و بدون هیچ کم و کاستی به آنان خواهیم داد ۱۱۰ .و البته ما به موسی کتاب دادیم،
پس در آن اختلاف واقع شد ،و اگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته بود حتما
در میان آنان فيصله می شد و آنان سخت در شک و تردیدند۱۱۱ .که و البته پروردگارت

)جزای اعمال همگی را کامل و بدون کم و کاست می دهد و او به آنچه می کنند آگاه
است ۱۱۲۶ .که پس همانطور که دستور یافته ای استقامت کن و )نیز( کسی که همراه تو
توبه کرده و روی به الله آورده است باید چنین کند( و )از راه راست( سرکشی مکنید،

بی گمان او به آنچه می کنید بیناست ۹۱۱۳۶ .و به سوی ظالمان )مشرکان( متمائل نشوید
که آتش دوزخ به شما خواهد رسید ،و جز الله دوست و کارسازی ندارید ،باز نصرت
داده نمی شوید ۱۱۶ .و در دو طرف روز )بامداد و مغرب( نماز را برپا دار و در

ساعتی از شب ،چون نیکیها بدی ها را محو می سازند ،این )قرآن( پندی است برای
پندپذيران ۱۱۵ .و صبر پیشه کن که همانا )صبر عمل نیک است و( الله ثواب

نیکوکاران را ضائع نمی کند ۱۱۹ .که پس چرا در قرنهای پیش از شما صاحبان فضل

نبودند که از فساد در روی زمین نهی می کردند ،مگر اندکی )بودند( از کسانی که از
میان آنها نجاتشان دادیم .و ظالمان به دنبال خوشگذرانی و نعمتی که در آن بودند،

رفتند .و آنان مجرمان بودند ۱۱۷ .و پروردگار تو هرگز بر آن نبوده است که شهرها
را به ظلم هلاک سازد ،در حالیکه اهل آن مصلح )و نیکوکار( باشند.
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و  ۱۱۸و اگر پروردگار تو )اسلام اجباری مردم را می خواست ،البته همه مردم را امت

واحد )تابع توحید( می گردانید) ،ولی مردم همیشه در اختلاف اند ۱۱۹ .که مگر کسانی
که پروردگارت بر آنها رحم کرده ،و )الله( برای همین مردم را آفریده است و تمام شد
سخن پروردگار تو که البته دوزخ را از جن و انس همگی پر خواهم کرد .و ۱۲۰که و هر
یک از سرگذشت پیغمبران را بر تو بیان می کنیم ،آنچه که دلت را به آن استوار و
محکم می گردانیم ،و در این )سوره( برای تو حق آمده است ،و برای مؤمنان پند و

یادآوری آمده است ۱۲۱ .و به آنانی که ایمان نمی آورند بگو :شما بر شیوه و طریقه
خود عمل کنید که ما نیز عمل می کنیم ۱۲۲۶ .و شما منتظر نتیجه اعمال خود باشید
و ما هم منتظریم ۱۲۳۶) .و )دانستن( غیب آسمانها و زمین خاص از الله است .و همه
کارها به سوی او بازگردانده می شود ،پس او را عبادت کن و بر او توکل کن .و

پروردگارت از آنچه می کنید غافل نیست.

سورة يوسف
در مکه نازل شده و یکصد و یازده آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
فيه الر )مفهوم این حروف به الله معلوم است( ،این آیات ،آیات کتاب واضح و بیانگر
حق و باطل( است ۲۰ .که چون ما آن را قرآن خواندنی و به زبان عربی نازل کردیم تا

مفهوم آن را درک کنید ۳۶ .که ما بهترین داستان ها را ،با وحی فرستادن و به وسیله این
قرآن بر تو حکایت می کنیم ،حال آنکه پیش از این از بی خبران بودی) 44 .آن داستان
این است که چون یوسف به پدرش گفت :ای پدر بزرگوارم(! من یازده ستاره و آفتاب
و ماه را در خواب دیدم ،دیدم که آنها برایم سجده می کنند.
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وه که )يعقوب( گفت :ای پسرک من! خوابت را به برادرانت حکایت مکن که برای تو
حیله سازی می کنند ،زیرا شیطان برای انسان دشمن آشکار است ۹ .و اینچنین
پروردگارت تو را بر می گزیند و تعبیر خوابها را به تو می آموزد و نعمت خود را بر تو و
فرزندان یعقوب کامل می کند همانطور که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق کامل
نمود .بی گمان پروردگارت دانای باحکمت است۷) .ه البته در سرگذشت یوسف و

برادرانش برای پرسندگان نشانه هاست۸) .ه وقتی که برادران یوسف در مشوره خود(
گفتند :یقینا یوسف و برادرش )بنیامین( نزد پدر ما نسبت به ما دوست داشتنی ترند ،در
حالیکه ما جمعی نیرومند هستیم ،واقعا پدر ما در خطای آشکار است) ۹۶ .لذا(

يوسف را بکشید یا او را در سرزمین )دور( بیندازید تا توجه پدرتان به شما معطوف

گردد ،و بعد از او پس از قتل يوسف ،با توبه کردن مردمان نیک و شایسته باشید.
و  ۱۰و گوینده ای از آنان گفت :یوسف را نکشید بلکه او را در قعر چاهی باندازید ،تا

کسی از مسافران او را بگیرد ،اگر می خواهید کاری بکنید ۱۱ .که گفتند :ای پدر
مهربان ما(! چرا در باره یوسف به ما اطمینان نداری حال آنکه ما خیر خواه او هستیم؟
 ۱۲و )اگر ما را خیر خواه او میدانی( فردا او را با ما بفرست تا بخورد و بازی کند و

البته ما نگهبان و مراقب او خواهیم بود) ۴۱۳۶ .پدر( گفت :اینکه او را با خود ببرید،

مرا سخت غمگین می کند و )نیز( می ترسم از آن که او را گرگ بخورد و شما از او
بی خبر باشید ۱۶ .که )پسران( گفتند :اگر او را گرگ بخورد با اینکه ما )بر دفع گرگ(
گروه نیرومند هستیم ،در این صورت يقينا زیانکار خواهیم بود.
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 ۱۵پس وقتی او را بردند و تصمیم گرفتند که او را در قعر چاه بیندازند )در همان
لحظه به او )يوسف ) وحی کردیم که البته آنها را از این کارشان آگاه خواهی ساخت،

در حالیکه نمی فهمند 16 .و شب گریان نزد پدر آمدند ۱۷۶ .که گفتند :ای پدر! ما
رفتیم که مسابقه دهیم ،و يوسف را نزد سامان و اسباب ما گذاشتیم ،پس گرگ او را
خورد ،ولی تو باور کننده ما نیستی اگر چه راستگو باشیم ۱۸ .و پیراهن او را آلوده به

خون دروغ آوردند ،پدر گفت :نه ،بلکه نفس های تان کار زشت را برای شما آراسته
است ،پس کار من صبر نیک است و راجع به آنچه بیان می کنید ،از الله مدد خواسته

می شود ۱۹۶ .که و کاروانی )نزدیک چاه( آمد پس آب آور خود را فرستادند ،پس دلو
خود را انداخت )وقتی به جای آب ،یوسف را دید( گفت :مژده باد! این یک پسر است،

و او را به طور متاعی پنهان ساختند ،و الله به آنچه می کردند داناست .او  ۲۰و او را به
پول ناچیزی )و تنها به چند درهم شمرده شده فروختند و در باره او بی علاقه بودند.

) (۲۱و آن کس از اهل مصر که او را خریده بود به همسرش گفت :او را گرامی دار
شاید به حال ما نفعی برساند ،یا او را به فرزندی بگیریم .و این گونه ما یوسف را در
سرزمین تمکین دادیم و تا تعبیر خوابها را به او بیاموزیم .و الله بر کار خود غالب است،
اما بیشتر مردم نمی دانند (۲۲ .و چون به كمال جوانی خود رسید به او حكمت و

دانایی دادیم ،و این چنین به نیکوکاران پاداش می دهیم.
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 ۲۳کوه و آن زنی که یوسف در خانه اش بود خواست تا از او کام گیرد و از پاکدامنی
او را بیرون آورد ،و درها را بست و گفت :پیش بیا که از توام ،یوسف گفت :از این
کار زشت( به الله پناه می برم و او )عزیز مصر( آقای من است) ،جای( مرا نیکو ساخت،

بی گمان ظالمان رستگار نمی شوند.

* ۲۶البته آن زن قصد) مقاربت با( یوسف

کرد.

ولی اگر یوسف برهان پروردگارش را نمی دید ،او نیز قصد)مقاربت با آن زن می
کرد .ما این چنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم ،چون که او از بندگان
مخلص و برگزیده ما بود ۲۵ .و هر دو به طرف دروازه بر یکدیگر سبقت کردند و

آن زن پیراهن یوسف را از پشت پاره کرد .و شوهرش را نزدیک دروازه یافتند) .زن به
شوهر خود( گفت :جزای کسی که قصد بدی به همسرت کرده چیست؟ جز این
نیست که زندانی گردد یا عذاب دردناک )داده شود * ۲۹ .یوسف )در جواب(

گفت :این زن نفس مرا به خود طلب کرد ،ولی من انکار کردم و از وی فرار
می نمودم( و شاهدی از خانواده آن زن گواهی داد که اگر پیراهن او از پیش روی پاره
شده باشد ،پس آن زن راست گفته است و یوسف از دروغگویان است (۲۷) .و اگر

پیراهنش از پشت پاره شده باشد ،پس این زن دروغ گفته است و یوسف از راست گویان
است ۲۸ .پس چون )شوهر( دید که پیراهن یوسف از پشت پاره شده ،گفت :يقينا
این ماجرا( از مکر شما زنان است ،زیرا مکر شما زنان بزرگ است) » ۲۹ .عزیز مصر

گفت :ای یوسف ! تو از افشای این کار در گذر و تو ای زن! برای گناه خود آمرزش
بخواه ،چون از خطاکاران بودی ۳۰% .و عده ای از زنان در شهر گفتند :زن عزیز از
غلامش کام میخواهد تا او را از پاکدامنی غافل کند ،به راستی محبت )یوسف ) در

دلش جای گرفته است ،البته او را در گمراهی آشکار می بینیم.
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و  ۳۱که پس چون زن عزیز حیله زنان )غیبت آنان را شنید ،کسی را به سوی زنان
فرستاد و برای آنها مجلسی آماده کرد و به دست هر یک از آنها کاردی داد و گفت:
به يوسف ) بر زنان بیرون آی .پس چون زنان او را دیدند او را )در حسن و جمال(
بزرگ یافتند و دست های خود را )از شدت مشغول شدن به جمال او( بریدند و گفتند:

سبحان الله )پاکی است الله را( این بشر نیست بلکه این جز فرشته بزرگوار نیست.
 ۳۲۶زن عزیز گفت :این همان جوانی است که مرا درباره محبت او ملامت کردید ،و
البته من او را بسوی خود طلب کردم ،ولی خود را پاک داشت .و اگر آنچه را که به او

دستور میدهم انجام ندهد ،حتما زندانی می شود و حتما از خوار شدگان خواهد شد.
 ۳۳گفت :پروردگارا! زندان برای من دوست داشتنی تر است از چیزی که مرا به
سوی آن می خوانند .و اگر مکر آن زنان را از من باز نداری به سوی آنان خواهم گروید

و از جمله نادانان می گردم ۳۶» .پس پروردگارش دعای او را قبول کرد و مکر زنان
را از او باز داشت .يقينا او شنوای داناست۳۵ .ه باز به نظرشان رسید پس

از آنکه

علامات )پاکی یوسف ) را دیدند که البته او را تا مدتی زندانی کنند * ۳۹ .و دو جوان
با یوسف به زندان در آمدند ،یکی از آن دو گفت :من در خواب دیدم که انگور )برای
شراب( می فشارم ،و دیگری گفت :من در خواب دیدم که بر سر خویش نانی برداشته ام

که پرنده ها از آن می خورند ،ما را از تعبیر این خواب آگاه کن که تو را از جمله
نیکوکاران می بینیم (۳۷)، .یوسف گفت :پیش از آنکه غذایتان به شما برسد ،شما را از
تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت ،این )تعبیر خواب( که به شما می گویم از چیزهایی

است که پروردگارم به من آموخته است .همانا من آیین قومی را که به الله ایمان

نمی آورند و منکر آخرت نیز هستند ،ترک کرده ام.
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و  ۳۸بلکه دین پدرانم ابراهیم و اسحق و یعقوب را پیروی کرده ام ،برای ما شایسته

نیست که با الله چیزی را شریک گردانیم ،این ایمان و توحید( از فضل الله بر ما و بر
مردم است ،ولی بیشتر مردم شکر گزاری نمی کنند) ۳۹ .یوسف گفت :ای دوستان

زندانی ام! آیا معبودهای پراگنده بهتر است یا الله یگانه غالب )بر همه مخلوقات(؟
ومعه غير از او نمی پرستید مگر نام هایی را که شما و پدرانتان وضع کرده اید ،الله
هیچ دلیل و برهانی بر )صحت( آنان نفرستاده است .فرمانروایی )کائنات( تنها از الله
است و امر کرده که جز او را نپرستید ،این است دین راست و استوار ،ولی بیشتر مردم

نمی دانند 41 .که ای دوستان زندانی ام! اما یکی از شما )مثل سابق( به آقای خود شراب
می نوشاند ،اما آن دیگر به دار کشیده می شود و پرنده ها از سر او می خورند) .باز گفت(:
امری که شما دوتن جویای )تعبير آن( از من شدید ،فيصله شده است (٤۲ .ه و به یکی
از آن دو که گمان می کرد نجات می یابد ،گفت :مرا در نزد آقای خود یاد کن ،پس
شیطان از یادش برد که پروردگارش را )برای نجات خویش ) یاد کند ،بنابراین یوسف

چند سال در زندان ماند 43 .و پادشاه گفت :من در خواب هفت گاو فربه را دیدم
که هفت گاو لاغر ،آنها را می خوردند ،و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک دیگر
را دیدم .ای سران قوم! در باره خوابم به من نظر دهید ،اگر خواب را تعبیر می کنید.
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 44که سران قوم( گفتند :این خواب های پریشان کننده و بی اساس است و ما به تعبیر
خواب های پریشان و بی اساس آگاهی نداریم .و 45و کسی که از آن دو نفر نجات

یافته بود بعد از مدتها به یاد آورد )و( گفت :من شما را از تعبیر آن باخبر میسازم ،پس
مرا )نزد یوسف ) بفرستید) 46 .پس نزد یوسف رفته و گفت :ای یوسف ! ای مرد
راستگو! درباره هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را می خورند ،و )درباره( هفت

خوشه سبز و هفت خوشه خشک به ما نظر ده تا اینکه من به سوی مردم برگردم ،امید
است آنان بدانند 47 .يوسف گفت :هفت سال پی در پی کشت کنید و آنچه را که
درو نمودید جز اندکی که می خورید در خوشه آن بگذارید ۶۸ .پس از آن ،هفت

سال سخت می آید که آنچه را به خاطر آن ذخیره کرده اید می خورند مگر اندکی از

آنچه که ذخیره می کنید (449 .باز بعد از آن سالهای خشک و سخت( سالی می آید که
به مردم در آن سال باران می رسد ،و در آن شیره انگور و زیتون و دیگر میوه ها( را
می فشارند .و ۵۰ه و پادشاه گفت :یوسف را پیش من بیاورید ،چون قاصد نزد او آمد،

گفت :پیش آقایت باز گرد و از او بپرس ماجرای زنانی که دست هایشان را بریدند چه
بود؟ و یقینا پروردگارم به مکر آنان داناست .فر ۵۱که پادشاه )زنان را جمع کرده( گفت:

جریان شما چه بود آنگاه که خواستید یوسف را به خود بخوانید؟ گفتند :پناه بر الله،
هیچ گناهی از او سراغ نداریم .زن عزیز گفت :اکنون حق آشکار شد ،این من بودم که

او را به سوی خود خواندم ولی او به من روی نداد( و يقينا او از راستگویان است.
 ۵۲۶که این )در خواست من به آن خاطر است که او )عزیز مصر( بداند من در نهان به

او خیانت نکرده ام و الله مكر خیانت کاران را به سر نمی رساند.
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 ۵۳و من نفس خود را تبرئه نمی کنم؛ چرا که نفس حتما بسیار به بدی امر می کند،
مگر نفس کسی که پروردگارم به او رحم کند ،چون پروردگارم آمرزنده مهربان است.

و  404و پادشاه )بار دوم( گفت :او را نزد من بیاورید تا وی را از مخصوص )مشورة
خود و از افراد مقرب( خود گردانم .پس چون با او به سخن پرداخت ،گفت :البته تو
امروز نزد ما ارجمند و امانتدار )و قابل اعتماد( هستی .و 55يوسف گفت :مرا بر
خزانه های مصر مقرر کن ،چون که من نگاهدارنده دانا هستم 456 .این چنین یوسف

را در این سرزمین قدرت و نعمت )و نفوذ( دادیم ،که در آن هر جا که بخواهد قرار
گیرد ،ما نعمت خود را به هر کس که بخواهیم می رسانیم و مزد نیکوکاران را ضایع
نمی گردانیم ۵۷۶ .که و البته ثواب آخرت برای آنانی که ایمان آورده و پرهیزگاری
می کردند )نسبت به پادشاهی دنیا( بهتر است (۵۸ .و و برادران یوسف )برای حصول
غله( به مصر آمدند ،پس بر او وارد شدند ،یوسف آنان را شناخت ولی آنها يوسف را

نشناختند ۵۹ .که و چون يوسف خوار و بارشان را مجهز کرد ،گفت) :بار دیگر برادر
پدری خود را نزد من آورید ،مگر نمی بینید که من پیمانه را به تمام و کمال میدهم و

من بهترین میزبانان هستم؟  ۹۰پس اگر او را نزد من نیاوردید ،پس برای شما هرگز

پیمانه غله نزد من نیست و هرگز به من نزدیک نشوید ۹۱ .که گفتند :درباره او با پدرش
گفتگو نموده تلاش می کنیم که به هر وسیله ممکن او را نزد تو بیاوریم و این کار را
خواهیم کرد ۹۲۶ .و به جوانان )خدمتگذار خود( گفت :سرمایه )پول( شان را )که
پرداخته اند( در بارهایشان بگذارید ،تا چون به نزد خانواده شان بازگردند آن را بازیابند و

شاید دوباره برگردند ۱۳۶ .که پس چون به سوی پدر خویش باز گشتند ،گفتند :ای
پدر! پیمانه غله از ما منع شد ،پس برادر ما را با ما بفرست تا پیمانه بگیریم و همانا ما

نگهبان او هستیم
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 64پدر گفت :آیا من درباره او به شما اطمینان کنم همانگونه که درباره برادرش
)یوسف ) پیش از این به شما اطمینان کردم؟! پس الله بهترین نگهبان و او مهربانترین
مهربانان است .و 66و چون بارشان را باز کردند ،دیدند که سرمایه )پول( شان به آنان

بازگردانده شده است .گفتند :ای پدر! ما دیگر چه می خواهیم؟ این سرمایه ماست که به
ما بازگردانده شده است و )باز می رویم تا برای خانواده خود آذوقه بیاوریم و برادر
خود را محافظت می کنیم و یک بار شتر زیاده خواهیم آورد ،و این مقدار برای ما کم

و ناچیز است .و % 66يعقوب گفت :هرگز او را با شما نمی فرستم تا اینکه عهدی به
نام الله به من بدهید که او را حتما نزد من بر می گردانید ،مگر اینکه گرفتار شوید و از
توان شما خارج گردد( ،پس

وقتی با پدر عهد بستند ،يعقوب گفت :الله بر آنچه

می گوییم وکیل )آگاه و ناظر( است (۹۷) .و )یعقوب از باب احتیاط( گفت :ای پسران
من! از یک دروازه داخل نشوید ،بلکه از دروازه های مختلف وارد شوید ،و نمی توانم
چیزی را که الله مقرر کرده است از شما دور کنم) ،چون( حكم )نفع و ضرر( تنها و

خاص به دست الله است ،بر او توکل کرده ام و توکل کنندگان باید بر او توکل کنند.
 ۱۸۶و چون همان طور که پدرشان به آنان دستور داده بود ،وارد شدند) ،چنین ورود(
نمی توانست آنچه را که الله خواسته بود از آنان دفع کند ،ولی آنچه را که در دل يعقوب

بود برآورده کرد ،يقينا يعقوب به خاطر اینکه ما به او آموخته بودیم ،دارای علم بزرگی
بود .ليكن بسیاری از مردم نمی دانند (69) .و چون )بار دوم( بر يوسف وارد شدند،
برادرش )بنیامین( را نزد خود جای داد .گفت :من برادر تو )یوسف ) هستم ،پس از
آنچه کرده اند اندوهگین مباش .
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و * ۷۰پس چون يوسف آنان را با آذوقه و سامان شان مجهز کرد ،جام آبخوری
پادشاه( را در بار برادرش نهاد .باز ندا دهنده ای ندا داد :ای کاروان! حتما شما دزد
هستید۷۱ .ه روی به سوی ایشان کرده و گفتند :چه چیز را گم کرده اید؟ * (۷۲گفتند:
جام پادشاه را گم کرده ایم و برای هر کس که آنرا بیاورد بار شتر )از غله( خواهد بود و
من ضامن این وعده( هستم) ۷۳ .برادران یوسف ) گفتند :به الله قسم که شما خوب
دانسته اید که ما در سرزمین مصر برای فساد نیامده ایم و ما )پیش از این دزد نبودیم.
و  ۷۶که )مأموران گفتند :پس سزای او )دزد( چیست اگر دروغگو باشید؟  ۷۵گفتند:

سزایش این است که هر کس آن جام در بارش یافت شود پس به سزای دزدی اسیر
گردد ،ما این چنین ظالمان را سزا می دهیم ۷۹* .پس پیش از بار برادرش  ،به تفتیش
نمودن بارهای دیگران آغاز کرد ،باز پیمانه را از بار برادرش بیرون آورد ،ما اینگونه

برای یوسف تدبیر آموختیم ،زیرا او نمی توانست در دین پادشاه برادرش را بگیرد ،مگر
اینکه الله بخواهد ،درجات هر کس را که بخواهیم بالا می بریم و فوق هر دانایی دانایی
بزرگتر هست) ۷۷ .برادرانش ) گفتند :اگر او دزدی کند )بعید نیست چون برادرش
پیش از او دزدی کرده است .پس یوسف آن را در دل خود پنهان نمود و آن را برایشان

آشکار نکرد) .و در دل خویش ) گفت :شما مقام بدتری دارید و الله به آنچه وصف

می کنید داناتر است ۷۸ .که گفتند :ای عزیز؛ او پدر پیر و سالخورده ای دارد ،پس یکی
از ما را به جای او بگیر ،یقینا تو را از نیکوکاران می بینیم.
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) ۷۹۶يوسف گفت :به الله پناه می برم از اینکه غیر از کسی را که متاع خود را نزد او
یافته ایم بگیریم ،ما در آن صورت از ظالمان خواهیم بود (۸۰% .و هنگامی که از او
ناامید شدند در خلوتی برای مشورت نشستند ،بزرگ آنان گفت :آیا ندانسته اید که

پدرتان از شما به نام الله عهد محکم گرفته است و پیش از این درباره يوسف کوتاهی
کرده اید؟ من هرگز از این سرزمین حرکت نمی کنم مگر اینکه پدرم به من اجازه دهد،
یا الله در حق من حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است ۸۱ .که نزد پدرتان برگردید
و بگویید :ای پدر! پسرت دزدی کرده است ،و گواهی ندادیم جز به آنچه دانستیم و ما
نگهبان علم غیب نبودیم ۸۲۶ .و از )مردم( دهی که در آن بودیم بپرس و از کاروانی
که با آن آمدیم ،و يقينا ما راستگوییم۸۳۶ .ه يعقوب گفت) :نه( بلکه نفس های تان امری

زشتی را برای شما آراسته است ،پس کار من صبر نیک است ،امید که الله همه آنها
را یکجا نزد من بیارد ،چون او دانای حکیم است ۸۶ .و از آنان روی گرداند و گفت:
ای دریغ بر یوسف ! و چشمانش از اندوه سفید و نابینا گردید درحالیکه بسیار غمگین
بود ۸۵ .پسران گفتند :قسم به الله همیشه یوسف را یاد می کنی تا بیمار )و نزدیک به

مرگ شوی یا از هلاک شدگان گردی۸۶ .ه يعقوب گفت :من پریشانی حال و

اندوهم را تنها به الله شکایت می کنم و از سوی الله چیزهایی را می دانم که شما
نمی دانید.
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 ۸۷ای پسران من! بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت الله ناامید

مشوید ،زیرا جز قوم کافر از رحمت الله ناامید نمی شود .و  ۸۸به و هنگامی که )بار سوم(
پیش یوسف رفتند ،گفتند :ای عزیز! به ما و خانواده ما سختی رسیده است و سرمایه
اندک و ناچیز آورده ایم ،پس پیمانه ما را کامل بده و بر ما )بيشتر( بخشش کن ،چون

الله صدقه دهندگان را پاداش می دهد ۸۹ .یوسف گفت :آیا به یاد دارید که با یوسف
و برادرش وقتی که نادان بودید چه کردید؟  ۹۰گفتند :آیا واقعا تو یوسف هستی؟
گفت :بلی! من يوسف هستم و این برادر من است ،الله بر ما منت نهاده است .چون

هر کس تقوا و صبر پیشه کند ،بی گمان الله پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند۹۱ .
)برادرانش گفتند :قسم به الله که الله تو را بر ما برتری داده است و در حقیقت ما

خطاکار بودیم ۹۲۶ .یوسف گفت :امروز بر شما هیچ سرزنش و ملامتی نیست .الله
شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است) ۹۳% .و به برادران خود گفت :این
پیراهن مرا با خود ببرید و آن را بر روی پدرم بیاندازید تا بینا گردد و اهل خویش را

همه یکجا نزد من بیاورید ۹۶ .و چون کاروان )برادران یوسف به سوی شام( حرکت
کرد ،پدرشان گفت :اگر مرا به بی خردی نسبت ندهید همانا من بوی یوسف

را می یابم.

) ۹۵اهل خانه( گفتند :قسم به الله که تو در همان خطای قدیمت هستی.
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۹۹۶که پس چون مژده دهنده آمد ،و پیراهن را بر روی یعقوب انداخت پس او بینا
گشت ،و گفت :آیا به شما نگفته بودم که از جانب الله چیزهایی را می دانم که شما

نمی دانید؟ ») ۹۷۶پس از رسیدن به کنعان( پسران گفتند :ای پدر! برای ما آمرزش
گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم ۹۸ .گفت :به زودی از پروردگارم برای شما
آمرزش می خواهم زیرا او آمرزگار مهربان است ۹۹۶) .پس چون بر یوسف در آمدند،
پدر و مادر خود را در کنار خود جای داد و گفت :به خواست الله با امن و امان وارد

سرزمین مصر شوید ۱۰۰ .و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همه آنان برای او
سجده کنان به زمین افتادند ،و گفت :ای پدر! این تعبیر خوابی است که قبلا دیده بودم و

پروردگارم آن را راست و درست گردانید ،و حقا که به من احسان کرد وقتی که مرا از
زندان بیرون ساخت و شما را پس از آنکه شیطان بین من و برادرانم اختلاف افگنده
بود از دهات باز آورد .به راستی پروردگارم هر چه بخواهد با لطف و مهربانی خود(

سنجیده و دقیق انجام می دهد ،زیرا او دانای حکیم است «۱۰۱ .که ای پروردگار! واقعا
نصیبی بزرگ( از پادشاهی به من دادی و به من از تعبیر خوابها آموختی ،ای آفریننده

آسمانها و زمین! تو کارساز من در دنیا و آخرت هستی ،مرا مسلمان بمیران و به
صالحان ملحق بگردان ۱۰۲ .که این داستان از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی
می کنیم .و تو نزد آنان نبودی وقتی که تصمیم گرفتند ،در حالیکه آنان نیرنگ و

توطئه چینی می کردند۱۰۳۶ .که و بیشتر مردم هر چند حرص بورزی ،ایمان نمی آورند.
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 ۱۰۶و تو در برابر این دعوت از آنان مزدی نمی خواهی و آن )قرآن( جز پند و
اندرزی برای عالمیان نیست (۱۰۵) .و چه بسیار دلائل قدرت و وحدانیت )الله( در
آسمانها و زمین است که بر آن می گذرند در حالیکه ایشان از آن روی می گردانند.

 % 106و بیشترشان )که ادعای ایمان می کنند( به الله ایمان نمی آورند مگر اینکه
مشر کند ۱۰۷ .آیا ایمن هستند از این که عذاب همه گیر از سوى الله بر آنان بیاید ،یا

ناگهان قیامت به آنها بیاید ،در حالیکه غافل و بی خبر باشند؟! ۱۰۸ .که بگو :این راه من
است ،با بصیرت و آگاهی به سوی الله دعوت می کنم و پیروان من هم )باید چنین باشند(
و الله )از هر عیب( پاک است و من از مشرکان نیستم ۱۰۹ .و نفرستاده ایم پیش از تو
مگر مردان را که وحی می فرستادیم به آنها در حالی که آنها از اهل شهرهای بزرگ
می بودند ،آیا پس نرفته اند )مشرکها( در زمین )همان پیغمبران( تا ببینند که چگونه شد
انجام آنان که پیش از مشرکها بودند )بلکه رفته اند و عبرت نگرفته اند ،و البته سرای
آخرت بهتر است برای پرهیزگاران ،آیا نمی اندیشید؟  ۱۱۰که )پیغمبران پیشین اقوام
شان را دعوت دادند تا آنکه پیغمبران ناامید گشته و گمان کردند که به دروغ وعده

داده شده اند ،آنگاه پاری ما به آنان رسید پس کسانی را که خواستیم نجات دادیم ،و
عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد (۱۱۱) .به راستی که در داستانهای آنان
پیغمبران( عبرتی برای صاحبان خرد است) ،قرآن( سخنی نیست که به دروغ ساخته

شده باشد بلکه تصدیق کننده کتابی است که پیش از آن است ،و بیانگر هر چیزی است

و سبب هدایت و رحمت است برای کسانی که ایمان می آورند| .
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سوره سورۂ رعد رعد
در مکه نازل شده و چهل و سه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
فيه المر) .مفهوم این حروف را الله می داند( این آیات کتاب )قرآن( است ،و آنچه که
از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده حق است ،ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند.
 % ۲الله ذاتی است که آسمان ها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید بلند کرد ،باز بر
عرش مستقر شد و آفتاب و ماه را مسخر کرد ،هر یک تا مدت معین در حرکت است،
الله کار هستی را تدبیر و اداره می کند و او آیات )علامات قدرت خود را به تفصیل

بیان می کند تا شما به ملاقات پروردگارتان یقین کنید ۳۶ .و اوست آن ذاتی که زمین
را هموار و گسترده کرد و در آن کوهها و نهرها گذاشت و از هر گونه میوه جفت دو گانه

آفرید ،شب را بر روز می پوشاند ،يقينا در این امور( نشانه هایی است برای آنان که )در
وحدانیت و قدرت الله می اندیشند .فرع کنه و در زمین قطعه های کنار هم به هم پیوسته(
و باغهایی از انگور و کشتزارها وجود دارد و درختان خرما چه از یک ریشه و چه از غیر

یک ریشه که همه با یک آب آبیاری می شوند ،اما برخی را از لحاظ طعم و لذت بر برخی
دیگر برتری می دهیم ،يقينا در این اختلاف ) نشانه هایی )قدرت الهی است برای کسانی

که می اندیشند .فرد و اگر تعجب کنی )از تکذیب آنان( پس این سخن آنان عجیب تر

است )که گفتند :آیا وقتی خاک گردیم به راستی در آفرینش جدیدی می باشیم؟ )دوباره
زنده می شویم؟( اینها کسانی اند که به پرروردگارشان کفر ورزیدند و طوق و زنجیرها
در گردنهایشان خواهد بود .این ها دوزخی اند و در آن جاودانه می مانند.
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آه و پیش از خوبی )رحمت الهی( ،بدی )عذاب( را با شتاب از تو می خواهند ،حال
آنکه پیش از ایشان عقوبت ها )بر امثال شان( گذشته است و یقینا پروردگارت نسبت
به مردم  -با وجود ظلم شان  -آمرزنده است و البته پروردگارت سخت عذاب دهنده

است۷) .ه و کافران می گویند :چرا معجزه ای از سوی پروردگارش بر او فرستاده
نشده است؟ همانا تو تنها بیم دهنده هستی و هر قومی راهنمایی دارد ۸* .الله می داند

که هر )جاندار( ماده چه چیزی را در شکم حمل می کند و )نیز می داند( آنچه را که
رحمها کم می کنند و آنچه را می افزایند ،و هر چیزی در نزد الله به اندازه معین است.
) ۹۶او( دانای همه پوشیده ها و آشکارا است) ،و او( بزرگ بلند مرتبه است ۱۰ .که
برابر است )نزد او هرکس از شما سخن را پنهان می دارد و کسی که آن را آشکار

می سازد ،و )برابر است نزد او( هرکس در شب پنهان است و هر کس در روز آشکارا
حرکت می کند ۱۱ .که برای او فرشتگانی است که پیاپی از روبرو و پشت سر به فرمان
الله او را مراقبت نگهبانی می کنند ،همانا الله احوال هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا

وقتی که آنان احوال خود را تغییر دهند و چون الله برای قومی بلائی بخواهد پس هیچ
برگشتی برای آن نیست و برای آنان جز او هیچ کارسازی نیست۱۲۶ .و اوست که برق
آسمان را برای بیم و امید به شما نشان می دهد و نیز ابرهای سنگین بار را ایجاد می
کند ۱۳۶ .ه و رعد به ستایش او و فرشتگان نیز از ترس او تسبیح می گویند ،و صاعقهها
را می فرستد و هرکس را که بخواهد به آنها گرفتار می کند ،در حالیکه آنان درباره الله

مجادله می کنند ،حال آنکه او )در رساندن عذاب( بسیار قدرتمند است.
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و  ۱۶تنها الله است که شایسته عبادت و دعاست .و کسانی که جز الله را می خوانند به

هیچ وجه دعایشان را اجابت نمی کنند ،مگر مانند کسی که دو دستش را به سوی آب
بگشاید تا به دهانش برسد در حالیکه هرگز آب به دهانش نخواهد رسید ،و دعای
کافران جز در گمراهی و ناامیدی نیست ۱۵ .و هر آنچه که در آسمانها و زمین
است خواسته و ناخواسته برای الله سجده می کنند ،و همچنین سایه هایشان صبح و شام

برای الله سجده می کنند (۱۹) .بگو :کیست پروردگار آسمانها و زمین؟ در پاسخ آنان(،
بگو» :الله« بگو :آیا جز الله دوستانی گرفته اید که برای خودشان هم مالک نفع و زیانی
نیستند؟ بگو :آیا کور و بینا برابرند؟ آیا تاریکی ها و روشنی برابرند؟ آیا شریکانی برای
الله قرار داده اند که همچون آفریدن الله )چیزی را آفریده باشند پس در نتیجه کار

خلقت بر آنها مشتبه شده است؟ بگو :الله آفریننده همه چیز است و اوست یگانۂ غالب.
 € ۱۷۶الله از آسمان آبی فرو فرستاد و رودخانه هایی به اندازه گنجایش خویش روان
گشت ،پس سیل کف بلندی روی خود برداشت .همچنین از آنچه در آتش می گذارید

از طلا و نقره و غیره( برای حصول زیورات و ابزار ،از آن نیز کفی بالا می آید ،الله

برای حق و باطل این چنین مثل می زند )تا آنرا بیان و روشن کند ،اما آن کف از میان
می رود و اما آنچه به مردم سود می بخشد بر روی زمین باقی می ماند ،الله این چنین
مثلها را می زند ۱۸۶ .که برای آنانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده اند حسنی

سرانجام نیک( است ،و آنانی که دعوت پروردگار خود را اجابت نکرده اند )بالفرض )
اگر همه آنچه که در زمین است و مانند آن را با خود داشته باشند البته همگی را برای
رهایی خود )از عذاب الهی

فدیه خواهند داد ،برای آنان سختی حساب است و

جایگاهشان دوزخ است و )دوزخ( چه بد جایگاهی است!
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 ۱۹که آیا کسی که می داند آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است ،مانند
کسی است که نابیناست؟ تنها خردمندانند که پند می گیرند) ۲۰۶ .خردمندان آنانی اند
که به عهدی که با الله بسته اند ،وفا می کنند و عهد او را نمی شکنند ۲۱ .و )همچنان
خردمندان آنانی اند که آنچه را الله به پیوستنش امر کرده است می پیوندند و از

پروردگار خویش می ترسند و از سختی حساب بیمناک هستند ۲۲۶ .و )همچنان
خردمندان( آنانی اند به خاطر پروردگارشان صبر و شکیبایی کردند و نماز را برپا داشتند
و از آنچه که به آنها روزی دادیم به صورت پنهان و آشکار انفاق کردند و بدی را به

نیکی دفع می کنند ،این ها هستند که پاداش نیک آخرت از ایشان خواهد بود۲۳ .
همان باغهای بهشت که جای )اقامت( همیشگی است ،آنان همراه پدران و فرزندان و
همسران شایسته خود در آنجا وارد می شوند و فرشتگان )برای سلام و خوش آمدید( از
هر دروازه ای بر ایشان وارد می شوند) ۲۶ .و می گویند (:سلامتی بر شما باد به پاداش

صبر و شکیبایی که داشتید ،پس آن سرای آخرت چه نیکو است! ۲۵ .که و اما آنانی که
عهد الله را پس از بستن آن می شکنند و چیزی را که الله به پیوستن آن امر کرده می برند
و در زمین فساد می کنند ،این گروه برایشان لعنت است و برایشان سختی آن سرای
)نیز( است ۲۹ .که الله برای هر کسی که بخواهد ،رزق را می گشاید و تنگ می سازد و

کافران( به زندگی دنیا خورسند شدند ،حال آنکه زندگانی دنیا در مقابل آخرت جز بهره
ناچیز )و چند روزه( نیست ۲۷ .کوه و کافران می گویند :چرا بر او )محمد( معجزه ای از

جانب پروردگارش نازل نشد؟ بگو :الله هرکس را بخواهد گمراه می کند و هر کس را که
بسوی او رجوع کند ،به راه خویش هدایت می کند ۲۸ .که آنانی که ایمان آوردند و

دلهایشان به یاد الله آرام می گیرد ،آگاه باشید که دلها با یاد الله آرام می گیرند.

ببببببببببببببببببببببببببببب
YOY

سورۂ رعد ۱۳

جزء ۱۳

خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 % ۲۹آنانی که ایمان آورده اند و کارهای نیک انجام داده اند ،خوشا به حال ایشان و
آنان سرانجام نیک دارند ۳۰ .که این چنین تو را در میان امتی فرستادیم که امتهای
بسیاری پیش از آن گذشته اند ،تا آنچه را به تو وحی کرده ایم بر آنان بخوانی .هر چند
که به پروردگار مهربان کفر می ورزند .بگو :او )الله( پروردگار من است ،جز او معبود
به حقی نیست ،بر او توکل کرده ام و بازگشت من به سوی اوست ۳۱۶ .و اگر قرآنی
بود که کوهها به وسیله آن در حرکت آورده می شد و یا زمین به وسیله آن پاره پاره کرده
می شد و یا مردگان با آن به سخن گفتن در آورده می شد باز هم ایمان نمی آوردند(،
بلکه همه کارها الله را است .آیا مؤمنان ندانسته اند که اگر الله می خواست همه مردم را

هدایت می کرد؟ و کافران همیشه به سزای آنچه می کنند مصیبت کوبنده ای به آنان
می رسد .یا آن مصیبت نزدیک خانه شان فرود می آید ،تا آنگاه که وعده الله برسد،
بی گمان الله وعده خود را خلاف نمی کند ۳۲۶ .و البته پیغمبران پیش از تو )نیز( مورد

تمسخر قرار گرفتند ،پس به کافران مهلت دادم ،باز آنها را گرفتار ساختم ،پس سزای
من چگونه بود؟  ۳۳آیا کسی که بر هر شخصی به آنچه کرده حافظ و مراقب است

چون بتان است(؟! و برای الله شریکانی قرار داده اند .بگو :نام های آنها را بگیرید ،آیا الله
را به آنچه که در زمین نمیداند )و نمی شناسد( خبر می دهید؟ یا اینکه با سخنان ظاهری
)مردم( فریفته می شوید )و آنها را عبادت می کنید(؟ بلکه برای کافران مكر )كفر( شان

مزین شده است و از راه راست باز داشته شده اند ،و هر کس را که الله گمراه کند هیچ
هدایت کننده ای ندارد ۳۶ .که برای این چنین مردم در زندگی دنیا عذاب سخت است.
و البته عذاب آخرت سخت تر است ،و برای آنها در برابر )عذاب( الله هیچ

نگهدارنده ای نیست.
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و  ۳۵صفت جنتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است )چنین است که( نهرها از
زیر قصرها و درختان آن جاری است ،میوه هایش همیشگی و سایه اش )نیز( دایمی
است .این است سرانجام متقیان و سرانجام کافران آتش )دوزخ( است 36 .و )بعضی
از آنانی که به ایشان کتاب داده ایم از آنچه به سوی تو نازل شده است ،خورسند
می شوند ،و از احزاب )کافران( کسانی هستند که بخشی از )احکام( آن را انکار می کند.
بگو :به من این حکم شده که تنها الله را بپرستم و به او چیزی را شریک نسازم .به سوی

او )مردم را دعوت می دهم و بازگشت من به سوی اوست ۳۷۶ .و این چنین قرآن را

به عنوان کتابی روشن و با زبان عربی نازل کردیم ،و )بالفرض ) اگر از خواهشات آنها
پیروی کنی بعد از علمی که به تو رسیده است ،تو را از )عذاب( الله هیچ حمایتگر و

مددگاری نیست ۳۸% .و به راستی پیش از تو )نیز( پیغمبرانی را فرستادیم و برایشان
زنان و فرزندانی قرار داده ایم ،و برای هیچ پیغمبری ممکن نیست که معجزه ای بیاورد
مگر به اجازه الله .و برای هر امری )هر وعده( کتاب )قضای معین نوشته شده است.

۳۹۶و الله هر چیزی را که بخواهد از میان می برد و هر چیزی را که بخواهد ثابت
می دارد ،و ام الکتاب )لوح محفوظ( در نزد اوست .و  ۶۰که و اگر برخی از آنچه را که به

آنان وعده می دهیم به تو نشان دهیم و یا اینکه تو را بمیرانیم ،در هر حال تنها رساندن )پیغام(
بر عهده تو است و حساب بر عهده ما می باشد 41 .که آیا ندیدند که ما به این زمین
می آئیم )و( از اطراف آن می کاهیم )و از تصرف کفار بیرون می آوریم(؟ و الله حكم

می کند و فرمان و حکمش هیچ گونه رد و مانعی ندارد ،و او زود حساب گیرنده است.
 ۶۲۶که البته آنانی که پیش از ایشان بودند مکر و حیله ورزیدند ولی تدبیر و نقشه ها

همگی خاص )بدست الله و( از الله است ،آنچه را که هر کس انجام میدهد می داند و
کافران خواهند دانست که انجام نیکو از کیست.
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 43ه و کافران می گویند :تو رسول الله نیستی ،بگو :کافی است که الله در بین من و

شما گواه باشد) ،و کافی است گواهی( کسی که نزد او علم کتاب است.

ا دا کیا

۔ سورة ابراهيم
در مکه نازل شده و پنجاه دو آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و۱و الر) .مراد این حروف به الله معلوم است کتابی است که آن را به سوی تو نازل
کرده ایم تا به وسيله آن مردم از تاریکی ها )کفر و گناه( به سوی روشنایی )ایمان و عمل

صالح( به حکم پروردگارشان بیرون آوری ،به سوی راه آن غالب ستوده۲۶ .ه الله ذاتی
که آنچه در آسمانها و زمین است خاص از اوست ،و وای )هلاکت باد( بر کافران از

عذاب سخت!  ۳۶آنانی که زندگی دنیا را دوست داشته و بر آخرت ترجیح می دهند
و مردم را از راه الله منع می کنند و در آن کجی و انحراف می طلبند ،این گروه کسانی اند

که در گمراهی دور از حق قرار دارند .و %4و ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر به زبان
قومش  ،تا )دین الله را برای شان بیان کند )ليكن باز هم قبول نکردند( پس الله هر کسی
را که بخواهد گمراه می کند و هر کسی را که بخواهد ،هدایت می کند و او غالب با
حکمت است .وه که البته موسی را با معجزه های خود فرستادیم که قوم خود را از

تاریکیها )کفر و جهل( به سوی روشنی )ایمان و دانش بیرون کن و به آنان روزهای
نعمت ها و مصیبت های( الله را یادآوری کن )تا پند گیرند( .يقينا در این امور( عبرتهایی

برای هر صبر کنند؛ سپاسگزار است.
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راه و یاد کن برایشان وقتی را که موسی به قوم خود گفت :نعمت الله را بر خود به
یاد آورید ،آن زمان که شما را از فرعون نجات داد که بدترین عذاب را به شما

می رساندند و پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده نگاه می داشتند و در این امر

آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود۷ .ه و چون پروردگارتان اعلان کرد که اگر
نعمتهایم را شکر کنید ،البته بر نعمت های شما می افزایم و اگر کفر بورزید،

بی گمان عذاب من بسیار سخت است ۸ .و موسی گفت :اگر شما و مردمان روی

زمین همه یکجا کافر شوید )بدانید که الله بی نیاز و ستوده است .و  ۹که آیا خبر آنانی که
پیش از شما بودند )مانند قوم نوح ،عاد ،ثمود ،و کسان دیگری که پس از ایشان آمدند

)و( به جز الله کسی از آنان خبر ندارد ،به شما نرسیده است؟ پیغمبرانشان با معجزات
فراوان( به نزد آنان آمدند ولی دستانشان را در دهان هایشان گذاشتند و گفتند :ما به

آنچه شما به آن فرستاده شده اید کافریم و در مورد آنچه ما را به سوی آن دعوت می
دهید ،سخت در شک هستیم ۱۰ .پیغمبرانشان گفتند :آیا درباره الله آفریننده آسمانها
و زمین شکی است؟! او شما را دعوت می کند تا گناهانتان را بیامرزد و تا مدتی معین
شما را مهلت می دهد .گفتند :شما جز بشری مانند ما نیستید ،می خواهید ما را از آنچه
پدران ما می پرستیدند منع کنید ،پس اگر در ادعای تان صادق هستید برای ما دلیلی
آشکار بیاورید.
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و ۱۱پیغمبرانشان به آنها گفتند :ما جز بشری مثل شما نیستیم ،ولی الله بر هر کس از
بندگان خود که بخواهد با انتخاب او به نبوت( منت می نهد ،و در توان ما نیست که

جز به اذن الله برای شما حجتی بیاوریم ،و مؤمنان باید تنها بر الله توکل کنند۱۲ .که و
پیغمبران گفتند :چرا بر الله توکل نکنیم؟ حال آنکه ما را به راه های زندگی و نجات(
ما راهنمایی نموده است و البته ما بر آزار شما صبر خواهیم کرد و توکل کنندگان باید

تنها بر الله توکل کنند ۱۳۶ .ه و )باز( کافران به پیغمبرانشان گفتند :البته شما را از
سرزمین خود بیرون می کنیم یا اینکه به دین ما باز گردید .پس پروردگارشان به آنان

وحی کرد که حتما ظالمان را هلاک می کنیم ۱۶ .و پس از آنها شما را در این
سرزمین ساکن خواهیم کرد .این وعده( برای کسی است که از ایستادن در حضور من
بترسد و از بیم دادن من بترسد ۱۵ .و )پیغمبران( از الله فتح )نصرت( طلبیدند و )سر

انجام هر متکبر سرکشی ناکام شد (16) .پشت سر او دوزخ است و از زرداب
دوزخیان به او نوشانیده می شود ۱۷ .و به سبب تلخی و داغی( آن را جرعه جرعه

می نوشد و نزدیک نیست که به آسانی از گلویش بگذرد و مرگ از هر سو به سراغ او
می آید ،ليكن نمی میرد ،و به تعقیب آن ،عذاب سختی در پیشروی خود دارد ۱۸ .که
مثال آنانی که به پروردگارشان کفر ورزیدند اعمال شان مانند خاکستری است که تند

بادی در یک روز طوفانی بر آن وزیده باشد ،به هیچ چیزی از آنچه در دنیا( کسب
کرده بودند ،قدرت ندارند .این همان گمراهی دور و درازی( است.
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شیخ

نشین

ن ا

۱۹م آیا ندانسته ای )ای مخاطب( که الله آسمانها و زمین را به حق آفریده است ،اگر
بخواهد شما را از میان می برد و خلق جدیدی می آورد؟!  ۲۰و این کار بر الله مشکل

نیست ۲۱ .و در روز قیامت( همه به دربار اللله حاضر می شوند ،پس ضعیفان به آنانی
که خود را بزرگ می شمردند می گویند :ما پیرو شما بودیم ،پس آیا می توانید چیزی از
عذاب الله را از ما دفع کنید؟ می گویند :اگر الله ما را هدایت می کرد ما هم شما را هدایت
می نمودیم ،برای ما برابر است چه بی تابی کنیم یا صبر کنیم ،هیچ پناهگاهی نداریم.
 ۲۲و وقتی که کار )قضاوت( به پایان برسد )و کار از کار بگذرد( شیطان می گوید:

الله به شما وعده راست داد و من به شما وعده دادم و با شما وعدہ خلافی کردم .و من
هیچ سلطه ای بر شما نداشتم جز اینکه شما را دعوت دادم و شما هم دعوتم را پذیرفتید.
پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید ،نه من به فریاد شما می رسم و نه شما به

فریاد من می رسید ،البته به اینکه پیش از این شما مرا شریک الله قرار می دادید کافرم.
بی گمان ظالمان برایشان عذاب دردناک است ۲۳۶ .و کسانی که ایمان آورده و کارهای
نیک انجام داده اند به باغهایی در آورده می شوند که در زیر درختان و قصرهای( آن نهرها
روان است ،در آنجا به حکم پروردگارشان همیشه اند ،دعای شان در آنجا سلام گفتن
است ۲۶ .آیا ندیدی که الله چگونه مثال زد؛ سخن پاک را مانند درخت پاک ساخت

که ریشه آن )در زمین( استوار و محکم است و شاخه آن در آسمان است.
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 (۲۵که به حکم پروردگارش در هر وقتی میوه خود را می دهد .و الله این مثالها را
برای مردم می زند تا یادآور شوند و عبرت گیرند ۲۹ .و مثال سخن پلید به درخت
پلید می ماند که از روی زمین کنده شده و آن را هیچ قراری نباشد ۲۷ .الله مؤمنان را

در زندگانی دنیا و آخرت به سبب سخن پایدار ،ثابت قدم می دارد و ظالمان را گمراه می
سازد ،و الله هرچه بخواهد انجام میدهد ۲۸ .که آیا ندیدی آنانی که نعمت الله را به
ناسپاسی تبدیل کردند و قومشان را به سرای هلاکت در آورده اند؟! » ۲۹آن )سرای
هلاکت( دوزخ است که داخل می شوند و چه بد قرارگاه است .از  ۳۰و برای الله
شریکانی مقرر نمودند تا مردم را از راه او گمراه کنند ،بگو :برخوردار شوید )بهره و
لذت ببرید( ،به يقين بازگشت شما به سوی آتش است ۳۱ .که به بندگان مؤمن من بگو:
نماز را برپا کنند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم )مقداری را در پنهان و آشکار انفاق
کنند ،پیش از آنکه روزی برسد که در آن خرید و فروش و دوستی نیست ۳۲۶) .الله

ذاتی است که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آبی نازل کرد و با آن آب میوه های
را پیدا کرد و روزی شما گردانید و کشتی را برایتان رام ساخت تا به حکم او در بحر

روان شود ،و نهرها را برای شما مسخر کرد ۳۳۶) .و برای شما آفتاب و ماه را که

همیشه در حرکت اند ،تابع کرد و تابع کرد برای شما شب و روز را.
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 34و از هرچیزی که از او خواسته اید به شما داده است و اگر نعمت الله را بشمارید

نمی توانید آنرا به شمار درآورید ،واقعا انسان ظالم و ناشکر است .و ۳۰ه و یادآور
شوید وقتی را که ابراهیم گفت :ای پروردگارم! این شهر )مکه( را جای امن بگردان و

مرا و اولاد مرا از بت پرستی دور دار (۳۹) .پروردگارا! این بتان بسیاری از مردم را
گمراه ساخته اند ،پس هرکس از من پیروی کند او از من است و هر کس از من نافرمانی
کند بی گمان تو آمرزنده مهربانی ۳۷۶* .ای پروردگار ما! من )یکی از فرزندانم را در

دره بی کشت و زرع )و( در کنار خانه تو که آن واحرام ساخته ای سکونت داده ام،
پروردگارا! تا اینکه نماز را برپا دارند ،پس چنان کن که دلهای برخی از مردم به سوی
آن مایل گردد و از میوه ها به آنان روزی ده ،باشد که شکرگزاری کنند ۳۸ .و ای

پروردگار ما! يقينا نو می دانی آنچه را که پنهان می کنیم و آنچه را که آشکار می کنیم .و
هیچ چیزی در زمین و در آسمان بر الله پوشیده نمی ماند ۳۹ .شكر و ستایش الله را
که در سن پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید ،یقینا پروردگارم شنونده دعاست.

و 40که ای پروردگارم! مرا و فرزندانم را برپا دارند ،نماز گردان .پروردگارا! و دعای مرا
بپذیر 41 .ای پروردگار ما! مرا و پدر و مادرم و مؤمنان را بیامرز در آن روزی که
حساب برپا می گردد 44۲ .و الله را از آنچه ظالمان می کنند ،غافل مپندار .جز این

نیست که )عذاب( آنها را برای روزی که چشمها در آن خیره شود ،به تأخیر

می اندازد.
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 43شتابانند؛ در حالیکه سرهای خود را بالا گرفته اند و چشمهای شان به سوی شان

باز نمی گردد و دلهایشان )از فهم و ادراک( خالی است 4 .يه كه و مردم را از روزی
بترسان که عذاب به آنها می آید پس ظالمان می گویند» :ای پروردگار ما! ما را تا مدتی
مهلت بده تا دعوتت را بپذیریم و از پیغمبران پیروی کنیم) .به آنان گفته می شود :آیا
پیش از این در دنیا( قسم نخوردید که شما را هیچ زوالی نیست و از بین نمی روید(؟
و % 40و سکونت کردید در منازل آنانی که بر خویش ظلم کرده بودند و برای شما واضح
شد که ما با آنها چه کردیم و برای شما مثال ها زدیم 46 .به و البته آنان دسیسه و

مکرشان را به کار بردند و مکرشان با الله است ،هر چند از مکرشان کوهها از جای کنده
می شد 44۷۶ .پس گمان مبر که الله وعده خود به پیامبرانش را خلاف می کند ،بی گمان
الله غالب )و( انتقام گیرنده است) ۶۸ .آن انتقام در آن روزی است که زمین به غیر

این زمین مبدل گردانیده می شود و آسمانها به آسمانهای دیگری تبدیل شده و بندگان
در پیشگاه الله یگانه قهار حاضر می شوند ۶۹ .و جنایت کاران را در آن روز می بینی
که با یکدیگر در زنجیره ها بسته شده اند۵۰ .ه که پیراهن های شان از سرب گداخته شده
است و آتش چهره هایشان را می پوشاند ۵۱ .تا الله هر شخص را بر وفق آنچه کرده

است ،سزا دهد .يقينا الله زود حساب گر است ۵۲۶ .که این )قرآن( ابلاغی است برای

مردمان تا به آن بیم داده شوند و بدانند که تنها او معبود یگانه است و تا صاحبان خرد
پند و عبرت گیرند.
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سوره حجر
در مکه نازل شده و نودونه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
واه الر) .مفهوم این حروف به الله معلوم است( این آیات کتاب و قرآن بیان کننده )حق
و باطل( است (۲) .چه بسا کافران در روز قیامت( آرزو کنند که کاش مسلمان بودند.
)) ۳۶اکنون( بگذار آنها را تا بخورند و چند روزی از لذتها( برخوردار شوند و
آرزو)ها( آنها را غافل سازد ،پس به زودی خواهند دانست .طوری که و ما هیچ )اهل( قریه
ای را هلاک نکردیم مگر آنکه )برای هلاکت آنها( اجل نوشته معلوم بود.
بوده و هیچ امتی از اجل خود به پیش می افتد و نه پس می مانند .طر 6و )مشرکین به
طور تمسخر و انکار( گفتند :ای کسی که قرآن بر او نازل شده است! یقینا تو دیوانه

هستی) ۷) .اگر هوشیار باشی( و اگر از راستگویان هستی چرا فرشتگان را به نزد ما

نمی آوری؟ ) 8در جواب بگو (:ما فرشته ها را جز به حق فرو نمی فرستیم و آنگاه
پس از فرود آمدن فرشته ها به آنها مهلت داده نمی شود .و بی گمان ما خود قرآن را

نازل کرده ایم لذا ما خود نگهبان آن هستیم ۱۰ .و این رویه مشر کین تنها با تو نیست(
و البته پیش از تو نیز در مردم های پیشین ،پیغمبرانی فرستادیم و ایشان نیز تکذیب
شدند( ۱۱» .و هیچ رسولی نزد ایشان نیامد مگر اینکه او را مسخره می کردند.
 ۱۲۶که این چنین آن )استهزاء( را در دلهای مجرمان داخل می گردانیم ۱۳۶ .که که به آن

ایمان نمی آورند و البته راه و رسم )تکذیب نمودن کافران باز آمدن عذاب الهی( در

پیشینان گذشته است 14 .و اگر بر آنها دروازه ای از آسمان باز کنیم ،پس همیشه در
آن بالا می رفتند ۱۵ .که حتما می گفتند :ما چشم بندی شده ایم ،بلکه گروهی جادو شده
هستیم.
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 ۱۹۶و بدون شک ما در آسمان برجهای آفریدیم و آن را برای بینندگان زینت دادیم.
 ۱۷ه و آن را از هر شیطان رانده شده محفوظ و مصون داشتیم ۱۸ .به جز شیطانی
که دزدیده گوش دهد که شهاب درخشان در پی او می افتند ۱۹ .و زمین را هموار

کردیم و در آن کوه های محکم نهادیم و از هر چیز به اندازه معين و بطور سنجیده
رویانیدیم ۲۰۶ .و برای شما در زمین اسباب معیشت قرار دادیم و برای کسانی که
شما روزی دهنده آنها نیستید .و  ۲۱و هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزانه های آن پیش

ماست و )لیکن( آن را جز به اندازه معین نازل نمی کنیم ۲۲۶ .و بادها را باردار کننده ابر
فرستادیم پس از آسمان آب باراندیم و آن را به شما نوشانیدیم و شما ذخیره کننده آن
نیستید ۲۳۶ .و يقينا ما هستیم که زندگی می بخشیم و ما می میرانیم و ما وارث
نعمت های روی زمین هستیم ۲۶% .و البته ما )حال( گذشته گان شما را دانسته ایم )که

چه عمل داشتند و البته ما آیندگان شما را دانسته ایم )که چه عمل خواهند کرد( ۲۵ .که
و البته پروردگار تو آنان را در روز قيامت( محشور می کند چون او باحکمت داناست.
 % ۲۹و البته انسان را از گل خشک از قسم لای سیاه بوی گرفته آفریدیم ۲۷ .و
جن را پیش از آدم از آتش سوزان آفریدیم ۲۸ .و یادآور شو چون پروردگارت به
فرشته ها گفت :که من بشری را از گل خشک از قسم لای سیاه بوی گرفته خواهم

آفرید ۲۹ .که پس هرگاه )صورت و جسد( آن را برابر کردم و در آن از روح آفریده

خود دمیدم پس )شما فرشته ها( پیش او به سجده بیفتید ۳۰. .پس فرشته ها همه یکجا

سجده کردند .و  ۳۱مگر ابلیس که ابا ورزید از اینکه با سجدهکنندگان باشد.
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و  ۳۲الله فرمود :ای ابلیس! تو را چه شده است که همراه سجده کنندگان نیستی؟!۔
 ۳۳۶ابلیس گفت :من آن نیستم که برای بشری که او را از گل خشک از قسم گل

سیاه بوی گرفته آفریدی ،سجده کنم .و  ۳۶الله فرمود :پس بیرون شو از آنجا )از آن
مقام والا( بی گمان تو رانده شده ای ۳۰ .و يقينا تا روز جزا بر تو لعنت )دوری از
رحمت الله( است ۳۱ .ابلیس گفت :ای پروردگار! مرا تا روزی که مردم برانگیخته

می شوند ،مهلت ده (۳۷) .الله فرمود :همانا تو از جمله مهلت داده شده گانی ۳۸۶» .تا

روز وقت مقرر و معلوم) (۳۹) .باز( ابلیس گفت :ای پروردگارم! به سبب اینکه مرا
گمراه نمودی )چون از فرمان تو سرکشی کردم ،پس گناهان را در زمین برایشان زیبا
جلوه می دهم و همگی آنان را گمراه می نمایم 40 .که به جز بندگان خالص تو از جمله
آنان را )که بر آنها مسلط نمی توان شد( 41 .که الله )در جواب( فرمود :این )دین
اسلام( راهی است راست که بر من می رسد ۶۲۶ .که البته تو بر بندگان )خالص ) من
سلطه نداری مگر گمراهانی که از تو پیروی می کنند ۶۳ .ه و البته وعده گاه همه آنها
دوزخ است 44 .برای آن هفت در است و برای هر دری از آنان بخشی معین است.

وہ  4که البته پرهیزگاران در باغها و چشمه سارها اند) 46 .به ایشان گفته می شود( در

آن با سلامتی و امنیت در آیید ۶۷ .که و کینه ای را که در سینه های آنان است بیرون

می کشیم )و( برادرانه بر تختها روبروی هم می نشینند ۶۸ .که در آن جا رنجی به آنان
نمی رسد ،و از آنجا بیرون شدنی نیستند ۶۹ .بندگان مرا آگاه ساز که منم آمرزنده
مهربان ۵۰% .و )نیز بندگان مرا آگاه کن( يقينا که عذاب من ،عذاب درناک است.

 451و به آنها از مهمانان ابراهيم خبر ده )که هم برای رحمت آمده بودند و هم برای

عذاب(.

YTE

سوره حجر 15
جزء 14
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 ۵۲وقتی که بر او وارد شدند ،و سلام گفتند ،ابراهیم گفت :البته ما از شما ترسان ایم.
) ۵۳۶فرشته ها( گفتند :نترس ،چون ما تو را به پسر دانا )پیغمبر( مژده می دهیم.
) 54ابراهیم( گفت :آیا مرا با وجود اینکه به سن پیری رسیده ام مژده میدهید؟ پس
چه مژده ای به من می دهید؟ » ۵۵گفتند :ما تو را به حق مژده دادیم ،پس از ناامیدان

مباش  401 .ابراهیم گفت :جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش ناامید
می شود؟ ) ۵۷باز( گفت :پس کار مهم شما چیست ای فرستاده شدگان؟
 ۰۸گفتند :همانا ما به سوی قوم مجرم جنایتکار( فرستاده شده ایم۹ .ہ غیر از آل
لوط )خانواده و پیروان او( که البته همه آنها را نجات می دهیم 602 .به جز همسر او
چون الله فرموده است( ما فيصله کرده ایم که او از باقی ماندگان در عذاب باشد.

) (۹۱پس وقتی فرشته های فرستاده شده نزد خاندان لوط آمدند ۹۲۶ .که لوط گفت :البته
شما مردم ناآشنائید ۹۳۶ .و گفتند) :نه ،ما نا آشنا نیستیم بلکه برای تو خبر چیزی را
آورده ایم که )قوم تو( در آن شک می کردند 14 .و حق را برای تو آورده ایم ،و البته ما
راستگویانیم .و 65لذا در بخشی از شب خانواده ات را همرایت ببر و خودت از پس
ایشان برو و کسی از شما به پشت سر نگاه نکند و به همانجا که به شما دستور داده
می شوید ،بروید 11 .و به سوی لوط وحی فرستادیم همان امر را که البته بیخ این گروه
در وقت صباح کنده خواهد شد ۹۷ .و )همزمان( اهل شهر )سدوم( خوشی کنان آمدند

که مهمانان زیبا و خوبصورت آمده اند!( ۹۸ .که لوط گفت :چون اینها مهمانان من اند
پس مرا شرمنده مکنید ۹۹» .و از الله بترسید و مرا خوار مکنید) ۷۰ .قوم( گفتند:

آیا تو را از )میزبانی مردم جهان منع نکرده بودیم؟
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 ۷۱لوط گفت :این ها دختران من اند )با آنها نکاح کنید .اگر می خواهید کاری
بکنید ۷۲ .که قسم به بخشنده عمر تو که آنها در مستی )شهوت پرستی( خود حیران
و سرگردان بودند ۷۳۶ .که پس هنگام طلوع آفتاب آواز سخت مرگبار ایشان را فرا

گرفت ۷۶ .که پس آن شهر را زیر و زبر کردیم و بر آنها سنگهایی از سنگ گل
بارانیدیم ۷۵% .البته در این )سرگذشت( برای هوشمندان )و عبرت گیرندگان(

نشانه هایی است .و  ۴۷۹و يقينا آن شهر )ویران شده( بر سر راه عبور و مرور موجود
است۷۷ .ه البته در این )عذاب( نشانه برای یقین کنندگان است۷۸) .ه و البته

باشندگان ایکه )منطقة خلاب نیز( ظالم بودند۷۹ .که پس از آنان نیز انتقام گرفتیم ،و
هر دو )قریه خراب شده بر سر راهی واضح و آشکار است ۸۰ .و البته اهل حجر

)قوم ثمود نیز( پیغمبران را تکذیب کردند ۸۱ .و آیات خود را توسط پیغمبر شان(

برای ایشان فرستادیم ولی آنان روی گردان بودند ۸۲۶ .و از کوه ها خانه ها می تراشیدند
که همیشه در امان باشند ۴۸۳۶ .پس صبحدم آواز سخت و مرگبار آنها را فراگرفت.

و  ۸۶پس آنچه کسب می کردند )عذاب الهی را از ایشان دفع نکرد۸۵ .ه و ما
آسمانها و زمین و آنچه را که در بین آندو است جز به حق نه آفریدیم و البته قیامت
آمدنی است پس )فعلا( به طريقه خوب از آنها در گذر )بدون انتقام گرفتن(.
۸۹۶ه چون پروردگارت همان آفریدگار داناست۸۷ .ه و البته سبع المثانی )هفت آیت
سورة الفاتحه که در نمازها مکرر تلاوت می شود( و قرآن بزرگ را به تو دادیم.
 ۸۸۹و چشمانت را به آنچه که گروههایی از آنان را بهره مند ساخته ایم مدوز و بر آنان
غمگین مشو و بال مهربانی خود را برای مؤمنان هموار کن ۸۹% .و بگو :یقینا من بیم

دهنده آشکارم ۹۰ .که همان طور که )عذاب را بر تقسیم کنندگان فرود آوردیم )شما را

نیز از آن بیم می دهیم(.
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و ۹۱آنانی که کتاب آسمانی را بخش بخش ساختند ۹۲۶ .پس قسم به پروردگارت
که البته از همه آنها خواهیم پرسید ۹۳۶ .که از آنچه می کردند ۹۶ .که پس آنچه را که به
دعوت و تبلیغ آن امر می شوی ،اعلان و آشکار کن و از مشرکان روی بگردان۹۵ .
چون ما تو را از شر استهزا کنندگان کفایت کننده ایم ۹۹% .آنانی که معبود دیگری را

با الله قرار می دهند ،پس به زودی )حقیقت را خواهند دانست ۹۷ .و البته ما خوب
می دانیم که سینه تو تنگ می شود به سبب آنچه می گویند ۹۸۶ .پس پروردگارت را

به پاکی یاد کن و از سجده کنندگان )نماز گزاران( باش  ۹۹ .و پروردگارت را پرستش

کن تا وقتی که یقین تو رسد )مرگ به سراغت بیاید(.

سورۂ نحل
در مکه نازل شده و یک صد و بیست و هشت آیت است.

بنام الله بخشنده مهربان.
وانه امر الله رسید )غلبه توحید و شکست كفار( پس آن را به شتاب طلب نکنید ،او پاک
و بلند مرتبه است از چیزهایی که با او شریک می سازند۲ .ه ملائکه را با وحی ،به حکم

خود بر هرکس از بندگانش که بخواهد فرود می آرد ،که بترسانید )مردم را از مخالفت با
پیغام الهی( که هیچ معبودی برحق به جز من )الله( نیست ،پس از من بترسید )و خود را
از عذابم نگاه دارید( ۳۶ .آسمانها و زمین را به حق آفریده است ،بلندمرتبه است از
آنچه با او شریک می سازند .که انسان را از نطفه ای )قطره منی( آفرید ،پس ناگهان وی
خصومت کننده آشکار است .که چهار پایان را برای شما آفریده است در آنها برای شما

وسیله گرم شدن و فائده های دیگر است .و از آنها )گوشت و چربی آنها را می خورید.
 469و برایتان در آنها زینت و زیبایی است وقتیکه آنها را )شام از چراگاه( می آورید و

وقتی که آنها را )صبح به چراگاه( می برید.
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» ۷و بارهای شما را به شهر و سرزمینی حمل می کنند که جز با رنج و مشقت به آن
نمی توانستید برسید ،یقینا پروردگارتان رئوف و مهربان است ۸۶ .و اسپها و قاطرها
و الاغها را آفریده تا بر آنها سوار شوید و زینتی )برای شما هست .و چیزهایی )دیگر(

می آفریند که شما نمی دانید ۹ .که )و هدایت مردمان به راه راست میانه بر الله است ،و

برخی از آن )راهها( کج است .و اگر )الله( می خواست همه شما را هدایت می کرد .در  ۱۰که
او ذاتی است که از آسمان برای شما آبی فرو فرستاده است که از آن می نوشید و با آن
درختان و گیاهان می رویند )و( حیوانات خود را در آن می چرانید ۱۱* .الله به وسيله

آن آب ،کشت و زیتون و خرما و انگور و از همه نوع میوه می رویاند ،به يقين در این
چیزها نشانه روشنی است برای کسانی که می اندیشند ۱۲۶ .ه و شب و روز و آفتاب و
ماه را برایتان مسخر کرد و ستارگان به حکم او مسخر شده اند .بی گمان در این کار برای

گروهی که تعقل می کنند ،نشانه هاست ۱۳۶ .و چیزهایی را که در زمین با رنگهای
مختلف و در انواع گوناگون آفریده برای شما مسخر و رام گردانیده است .البته در این

امر برای گروهی که یادآور شوند ،نشانه روشنی است 14 .و اوست که دریا را مسخر
ساخته است تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیوراتی بیرون بیاورید که آن را
می پوشید .و کشتی ها را در آن شگافنده می بینی ،و تا از فضل او طلب معیشت کنید و تا
شکر گزاری کنید.

WA
YU

بببببب

سوره نحل 16

جزء ۱۶

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
۱۵که و در زمین کوههای استوار و پابرجایی قرار داد تا )زمین( شما را نجنباند .و
نهرها و راههایی را آفرید تا شما راه خود را بیابید 16 .و نشانه هایی دیگر نیز قرار

داد ،و آنان به وسیله ستارگان راه می یابند ۱۷ .پس آیا کسی که می آفریند مانند

کسی است که آفریده نتواند؟ آیا یاد آورد نمی شوید؟ ۱۸ .و اگر نمعتهای الله را
بشمارید آن را احاطه کرده نمی توانید ،بی گمان الله آمرزنده مهربان است ۱۹* .و الله
هرچه را که می پوشانید و هرچه را که اظهار می کنید ،می داند ۲۰ .و آنانی را که جز
الله )در حاجات خود می خوانند ،چیزی نمی آفرینند ،بلکه خودشان آفریده می شوند.

و) ۲۱آن معبودهای خود ساخته( مرده اند )و بی روح اند( ،و نمی دانند چه وقت زنده
و برانگیخته می شوند) ۲۲۶ .پس ) معبود واقعی شما معبود یکتا است ،لذا آنانی که به

روز آخرت ایمان نمی آورند ،دل های شان انکارگر است ،و آنها مستکبران اند(۲۳ .
شکی نیست که آنچه را پنهان می کنید و آنچه را آشکار می سازید) ،الله( می داند ،يقينا

او مستکبران را دوست نمی دارد ۲۶ .و چون به آنان گفته شود :پروردگارتان چه چیز
را نازل کرده است؟ می گوید :افسانه های پیشینیان را )نازل کرده است( «۲۰ .که تا در

روز قیامت به طور کامل بار گناهان خویش و بخشی از بار گناهان کسانی را حمل کنند
که ایشان را به نادانی گمراه ساخته اند .و چه بد باری را حمل می کنند! ۲۶؛ البته
آنانی که پیش از ایشان بودند )برای انکار توحید( مکر ورزیدند ،پس الله از اساس بر

بنیان شان زد و آنرا انداخت و سقف از بالای سرشان بر آنان افتاد و عذاب )الله( از

جایی که نمی دانستند به آنان رسید.
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») ۲۷۶این عذاب دنیا بود( باز روز قیامت آنان را رسوا می کند و می فرماید :کجا
اند شریکهای من که شما به خاطر آنها )با پیغمبران( مخالفت می کردید؟ صاحبان

علم می گویند :به یقین خواری و بدی امروز نصيب كافران است ۲۸ .آنانی که
فرشتگان ارواح ایشان را قبض می کنند ،در حالی که برخود ظالم بودند ،پس تسلیم
می شوند و می گویند :ما هرگز هیچ کار بدی نمی کردیم ،بلی! یقینا که الله به آنچه
می کردید ،داناست (۲۹ .که پس از دروازه های دوزخ درآید و همیشه در آن باشید .و
حقا که جای متکبران چه بد است .و  ۳۰و به پرهیزگاران گفته می شود :پروردگارتان

چه چیزی را نازل کرده است؟ می گویند :خیر را )نازل کرده است لهذا( برای نیکوکاران
در همین دنیا نیکی است و يقينا سرای آخرت بهتر خواهد بود .و چه خوب است سرای

پرهیزگاران!  ۳۱باغهای همیشگی بهشت که در آن وارد می شوند نهرها در زیر
درختان آن روان است ،در آنجا هر چه بخواهند دارند .الله این چنین به متقیان پاداش
می دهد ۳۲ .آنان که فرشتگان ارواح شان را قبض می کنند در حالی که پاک اند.
می گویند :سلام بر شما باد به خاطر کارهایی که می کردید به بهشت وارد شوید.

 ۳۳۶آیا کافران انتظار نمی کشند جز این که فرشتگان به سوی شان بیایند ،یا اینکه

فرمان پروردگارت برسد ،همانطور کسانی که پیش از ایشان بودند این چنین کردند؟
و الله بر آنان ظلم نکرد بلکه خودشان به خود ظلم می کردند .و 34که پس سزای بدی

هایی که می کردند به ایشان رسید و آنچه به آن تمسخر می کردند آنان را در بر گرفت.
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 ۳۰که و مشرکان گفتند :اگر الله می خواست نه ما و نه پدران ما غیر از او هیچ چیزی را
عبادت نمی کردیم ،و چیزی را بدون حکم او حرام نمی کردیم ،کسانی هم که پیش از

ایشان بودند این چنین کردند .پس آیا جز ابلاغ آشکار چیزی دیگری بر عهده پیغمبران
است؟  ۳۹۶و به یقین ما در میان هر امتی پیغمبری را فرستادیم )تا به مردم بگویند(:
الله را بپرستید و از طاغوت اجتناب ورزید .پس از میان ایشان کسانی بودند که الله آنها
را هدایت کرد ،و گروهی دیگر نیز بودند که گمراهی بر آنها ثابت شد .پس در زمین

سیر کنید و بنگرید که انجام تکذیب کنندگان چگونه شد ۳۷ .که اگر بر هدایت آنان
حریص باشی بدان که الله کسی را که گمراه نماید هدایت نمی کند ،و آنان هیچ
مددگارانی ندارند ۳۸ .و )مشرکان( به طور جدی به الله قسم خوردند که الله کسی را

که می میرد ،زنده نمی گرداند ،بلی! این وعده حق بر عهده اوست ،ولی بیشتر مردم
نمی دانند ۳۹۶ .تا برای شان بیان کند آنچه را که در مورد آن اختلاف می ورزند و تا
کافران بدانند که خود آنان دروغگو بوده اند .و 40که چون امر ما برای ایجاد چیزی که

اراده اش را کرده ایم ،جز این نیست که می گوییم :موجود شو؛ پس فورا موجود

می شود 41 .و آنان که در راه الله هجرت کردند پس از اینکه مورد ستم قرار گرفتند،
البته آنان را در این دنیا به سرای نیک جای می دهیم و البته پاداش آخرت بزرگتر است،
اگر می دانستند ۶۲۶ .که )آن هجرت کنندگان کسانی اند که صبر کردند )بر ترک وطن و

دشواریهای هجرت( و بر پروردگارشان توکل می کنند.

بببببببببببببببببببببببببببب
YVI

سورۂ نحل 16

جزء 14

 43ه و پیش از تو جز مردانی را که به آنان وحی می کردیم ،نفرستادیم ،پس اگر
نمی دانید از اهل علم بپرسید 44 .که آنان را با دلایل روشن و کتابها فرستادیم .و قرآن را
بر تو نازل کردیم تا برای مردم چیزی را که برای آنان فرستاده شده است بیان کنی ،و تا

آنان تفکر کنند 45 .آیا کسانی که مکرهای بد سنجیدند ،ایمن شده اند از اینکه الله آنان
را در دل زمین فرو برد یا اینکه عذاب از آن جایی که نمی دانند بر آنان بیاید؟!
 % 46یا الله در حال رفت و آمدشان آنان را بگیرد؟ پس

عاجز کننده نیستند.

 447یا آنان را در حالت ترس شان بگیرد ،پس یقینا پروردگارتان رئوف )و( مهربان
است .و 48آیا به چیزهایی که الله آفریده است ندیدند که چگونه سایه های آن از راست
و چپ سجده کنان و فروتنانه برای الله می گردند 49 .که و هر چه در آسمان ها و هرچه

در زمین است از جنبده ها ،برای الله سجده می کنند و فرشته ها نیز سجده می کنند و
آنها از عبادت الله سرکشی نمی کنند .و  ۵۰که از پروردگارشان که بالای سرشان است

می ترسند و آنچه را که به آنان دستور داده می شود ،انجام می دهند۵۱ .ه و الله فرمود:
دو معبود برای خود نگیرید ،جز این نیست که او معبود حق و یکتاست ،پس تنها از من
بترسید۵۲ .ه و آنچه در آسمانها و زمین است خاص از اوست ،و دین پایدار نیز خاص

از اوست ،پس آیا از غير الله می ترسید؟  ۵۳۶که و آنچه از نعمت ها با شماست همه از
سوى الله است ،باز چون زیان و ضرری به شما رسد ،به سوی او می نالید.

 ۵۶باز هنگامی که الله زیان را از شما دور کند آنگاه گروهی از شما به پروردگارشان

شرک می آرند.
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) 55بگذار( تا در آنچه به آنان داده ایم ناشکری کنند .پس اکنون از نعمتهای دنیا(

برخوردار شوید ،پس به زودی خواهید دانست که چه سرنوشت سیاهی دارید(!
و 56و از آنچه به آنان روزی داده ایم نصیبی برای آنچه )بتهایی که چیزی نمی دانند
مقرر می کنند .قسم به الله از آنچه به دروغ افترا می کردید ،پرسیده خواهید شد.

۵۷ه و برای الله دختران را قرار می دهند ،پاک است او ،و برای خود آنچه دوست دارند
قرار می دهند .و  ۵۸که و هرگاه به یکی از آنها مژده تولد دختر داده شود؛ در حالیکه پر از

غصه و اندوه است ،چهره اش سیاه می گردد ۵۹ .که به خاطر مژده بدی که به او داده شده،
خود را از قوم پنهان می کند) ،و با خود می گوید  :آیا او را با خواری نگاه دارد با وی را
زنده به گور کند؟ آگاه باشید! که چه بد قضاوت می کردند 60 .که برای آنانی که به
آخرت ایمان ندارند ،وصف زشت است .و صفت والا برای الله است و او غالب باحکمت

است (۹۱ .و اگر الله مردم را به سبب ظلمشان گرفتار می کرد هیچ جانداری را بر روی
زمین باقی نمی گذاشت ،لیکن آنان را تا مدت معینی مهلت می دهد ،پس چون وقت مقرر

آنان برسد لحظه ای )اجلشان( به تاخیر نمی افتد ،و لحظه ای نیز پیش نمی شود.
) ۹۲و برای الله چیزی را قرار می دهند که خوش ندارند ،و زبانهایشان سخن دروغ بیان
می کند و می گوید (:که نیکویی از ایشان است .بدون شک آتش دوزخ از ایشان است

و آنان پیش از دیگران به آنجا رانده می شوند ۹۳ .و قسم به الله که پیغمبران را به سوی
امتهایی که پیش از تو بودند فرستادیم .پس شیطان کارهایشان را در نظرشان زیبا جلوه

داد ،لذا امروز هم شیطان باورشان است و عذاب دردناکی دارند 864 .و ما کتاب را بر

تو نازل نکردیم مگر بخاطر اینکه چیزی را برای شان بیان کنی که در آن اختلاف کرده
اند و تا هدایت و رحمتی برای مؤمنان باشد.
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 465و الله از آسمان آبی نازل کرد و با آن زمین را پس از مردنش )خشک شدن( زنده
ساخت ،به يقين در این دلیل روشنی است برای قومی
 66و البته در چهارپایان )شتر و گاو و گوسفند برای
شکمهایشان است از میان سرگین و خون ،شیری خالص
نوشندگان خوشخور و گوارا است ۹۷ .و نیز از میوه های

که )سخن الله را می شنوند.
شما عبرت است ،از آنچه در
به شما می نوشانیم که برای
درختان خرما و انگور شراب

می سازید و روزي پاک و حلال از آن می گیرید ،البته در این نشانه ای است برای قومی

که درک می کنند ۱۸ .و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که از کوهها و از درختان
و از آنچه مردم بنا می کنند ،برای خود خانه ها بسازد ۹۹ .باز از همه میوه ها بخور و
رام شده راههای پروردگارت را در پیش

گیری از شکمهای زنبوران نوشیدنی به رنگهای

مختلف بیرون می آید .در آن برای مردمان شفا است ،بی گمان در این ،نشانه ای است
برای مردمی که تفکر می کنند .و * ۷۰و الله شما را آفرید ،باز شما را می میراند و برخی

از شما به خوار ترین )دوره( پیری باز گردانیده می شوند طوریکه پس از دانستن چیزی
نمی داند و همه چیز را فراموش می کنند  ،چون الله دانای تواناست۷۱ .که و الله بعضی
از شما را بر بعضی دیگر در روزی برتری داده است ،آنانی که در روزی( برتری داده

شده اند حاضر نیستند که روزی خود را به بردگان خود بدهند تا همه شان در آن )دارایی(
مساوی باشند ،پس آیا نعمت الله را انکار می کنند؟ ۷۲م الله از جنس خودتان برای شما
همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگان آفرید و از چیز های

پاکیزه به شما روزی داد ،آیا )باز هم به باطل ایمان می آورند و به نعمت الله كفر می
ورزند؟
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) ۷۳۶و به جای الله چیزهایی را عبادت می کنند که مالک کمترین رزقی در آسمانها و
زمین برای آنان نیستند و توانایی ندارند ۷۶ .که پس برای الله امثال )مانندها( قرار ندهید
مخلوق را به او تشبیه نکنید( ،بی گمان الله می داند و شما نمی دانید۷۵) .ه الله برده

مملوکی را به طور مثال ذکر کرده است که برای انجام هیچ کاری قدرت ندارد ،و نیز
کسی را مثل می زند که از سوی خویش به او روزی پاکیزه داده است ،پس او در پنهان

و آشکار از آن انفاق می کند ،آیا این دو برابرند؟ الحمد لله )سپاسها مخصوص الله
است  ،بلکه بیشتر آنان نمی دانند ۷۹۴ .و الله دو مرد را مل می زند که یکی از آنان
گنگ است و بر انجام چیزی توانایی ندارد ،و او باردوش آقای خویش بوده و هر جا او
را بفرستد خیری به همراه نمی آورد .آیا او برابر با کسی است که به عدل فرمان می دهد

و بر راه راست قرار دارد؟ ) (۷۷و علم غیب آسمانها و زمین مخصوص الله است .و کار

قیامت به اندازه یک چشم زدن یا کمتر از آن است ،بی گمان الله بر هر کاری قادر است.

۷۸۶كه و الله شما را از شکم های مادران تان بیرون آورد ،در حالی که هیچ چیز نمی دانستید،
و برای شما گوش و چشم و دل داد ،تا شکر او را به جا آرید ۷۹* .آیا به سوی پرندگان
رام شده در فضای آسمان ندیده اند؟ آنها را کسی جز الله )از افتیدن( نگاه نمی دارد ،يقينا

در این نمونه قدرت الهی( برای کسانی که ایمان دارند نشانه هاست.
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و  ۸۰و الله از خانه هایتان برای شما جای آرامش و آسایش قرار داد ،و از پوست
چهارپایان خانه هایی برایتان قرار داده است که آنها را در وقت سفرتان و در روز اقامت
تان سبک می یابید ،و از پشم گوسفند و موی شتر و بز وسائل منزل )و موجبات رفاه(
شما را آماده کرده است ،تا مدتی معین از آنها استفاده کنید ۸۱* .و الله از چیزهایی که
آفریده سایه هایی را برایتان ایجاد کرد ،و از کوهها برای شما غارها قرار داد ،و برایتان

جامه هایی ایجاد کرد که شما را از گرمی و سردی( حفظ می کند و جامه هایی که
شما را از آسیب جنگ حمایت می کند ،این چنین او نعمتش را بر شما تمام می کند تا

تسلیم و منقاد شوید ۹۸۲ .پس اگر رویگردان شدند )از پذیرش اسلام و ایمان،
اندوهگین مشو( چون بر تو رساندن آشکار است و بس  ۸۳ .که نعمت های الله را می

شناسند )لیکن( باز آن را انکار می کنند و بیشتر آنها کافر اند .با  ۸۶و روزی که از هر
امتی گواهی برانگیزیم ،باز به کافران اجازه )عذر خواهی( داده نمی شود و از آنان

خواسته نمی شود که )با توبه و عمل صالح( پروردگارشان را راضی کنند۸۵ .ه و چون
ظالمان عذاب را بینند ،پس از آنها کاسته نشود )این عذاب( و نه مهلت داده می شوند.
۸۹ه و چون مشركان شریکان )معبودان خود را ببینند ،می گویند :ای پروردگار ما! این

ها اند شریکان ما که آنان را به جای تو می خواندیم) ،معبودان( این سخنان آنها را رد
می کنند و می گویند :که يقينا شما دروغگوئید ۸۷ .و آن روز به سوی الله پیغام
تسلیم و انقیاد را می افکنند و آنچه را افترا می کردند از آنان گم می شود.
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نظر ۸۸ه آنانی که کافر شدند و از راه )دین( الله منع نمودند ،عذابی بر عذابشان می افزاییم
به سبب اینکه در زمین فساد می کردند (۸۹) .و به یاد آور روزی را که در هر امت

گواهی از خود آنها بر آنها می فرستیم و تو را هم بر ایشان گواه آوریم .و کتاب را
به تدریج( بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیز و وسيله هدایت و رحمتی )است( .و
بشارتی است برای مسلمانان ۹۰ .که البته الله به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان
امر می کند و از فحشا )کار زشت و ناشایست و تجاوز منع می کند .و شما را پند
می دهد تا عبرت گیرید ۹۱ .و به عهد الله چون عهد کرديد ،وفا کنید .و قسم ها را
پس از تأكید آن نشکنید ،در حالیکه الله را بر خود کفیل )ضامن( گردانیده اید ،بی گمان

الله آنچه را که می کنید ،می داند ۹۲۰ .و مانند آن )زن( نباشید که رشته خود را پس از
محکم تابیدن گسست ،تا قسم های تان را در میان خود وسیله فریب سازید ،تا گروهی
از گروهی دیگر )مال و امکانات بیشتر بدست آورد .جز این نیست که الله شما را به

وسيله آن می آزماید ،و به يقين روز قیامت آنچه را که در آن اختلاف می کردید برایتان
بیان می کند ۹۳۶ .و اگر الله می خواست شما را امت واحد )مسلمان( می گردانید ولی

کسی را که بخواهد گمراه می کند و کسی را که بخواهد هدایت می کند .و البته از آنچه
در دنیا می کردید ،پرسیده خواهید شد.

بببببببببببببببببببببببببببببببب
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 % 94و قسم هایتان را در میان خود وسیله فریب قرار ندهید ،تا مبادا( قدمهایتان پس

از محکم شدنش بلغزد ،و به سبب منع کردنتان از راه الله عذاب را بچشید و در آخرت
عذاب بزرگ داشته باشید .و 95و عهد الله را به بهای حقیر )دنیا( نفروشید ،زیرا آنچه

نزد الله است همان برای شما بهتر است ،اگر بدانید) ۹۶ .چون( آنچه نزد شماست
فانی شدنی است و آنچه نزد الله است )برای همیشه باقی می ماند .و البته صابران را

نظر( به نیکوترین آنچه عمل می کردند ،ثواب خواهیم داد ۹۷» .هر کس خواه زن و
خواه مرد ،کار نیک انجام دهد و او مؤمن باشد ،البته به زندگی پاک و خوشایند زنده

اش می کنیم .و حتما )نظر( به نیکوترین آنچه عمل می کردند ،ثوابشان خواهیم داد.
 ۹۸۶پس هرگاه که خواستی قرآن بخوانی از )شر( شیطان رانده شده به الله پناه بخواه.

 ۹۹که بی گمان شیطان بر کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند،
هیچ تسلط ندارد۱۰۰ .ة سلطة او تنها بر کسانی است که او را به دوستی می گیرند و
سلطه او( بر کسانی است که آنها به او )الله( شرک می آورند ۱۰۱» .و چون آیتی را
به جای آیت دیگر بدل کنیم و الله به آنچه نازل می کند داناتر است) .دوستان شیطان(

می گویند :جز این نیست که تو افتراکننده ای؛ بلکه اکثر آنها نمی دانند (۱۰۲) .بگو:
روح القدس )جبرئیل( آن را به حق از سوی پروردگارت نازل کرده است ،تا مؤمنان را

ثابت قدم گرداند و تا هدایت و مژده ای باشد برای مسلمانان.
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۱۰۳۶که و البته می دانیم که آنان می گویند :جز این نیست که بشری این قرآن را به او
می آموزد .زبان کسی که این را به او نسبت می دهند ،عجمی )غیر عربی( است .و این
)قرآن( به زبان عربی واضح و روشن است.

۱۰۶

يقينا آنان که به آيات الله ایمان

نمی آورند ،الله آنها به راه راست نمی برد ،بلکه برایشان عذاب دردناک است۱۰۵ .
جز این نیست که فقط کسانی دروغ می بندند که به آیات الله ایمان ندارند و ایشان خود

دروغگویانند ۱۰۹ .که کسی که به وحدانیت الله بعد از ایمان آوردن خود کافر شود،

مگر آن کس که )به کفر گویی( مجبور شده ولی قلبش به ایمان آرام و استوار است .ولی
کسی که به کفر سینه گشاده کند ،پس غضبی از طرف الله بر آنان است .و برایشان عذاب
بزرگ خواهد بود ۱۰۷ .که این )غضب الهی( به سبب آنست که آنها زندگی دنیا را
دوست داشتند و بر آخرت ترجیح دادند و اینکه الله قوم کافر را هدایت نمی کند.
 ۱۰۸۶که ایشان کسانی اند که الله بر دلها و گوشها و چشمانشان مهر زده است آنان
غافلانند ۱۰۹ .که شک نیست در اینکه آنها در آخرت خساره کنندگان اند .و ۱۱۰که باز

پروردگارت نسبت به کسانی که هجرت کردند پس از آنکه شکنجه شدند ،باز جهاد
کردند و صبر کردند ،البته آمرزنده مهربان است.

بببببببببببببببببببب
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 ۱۱۱که روزی که هر شخص جدال کنان از خود دفاع کند .و هر کسی به سزای آنچه
کرده ،بدون کم و کاست پاداش داده شود و به آنها ظلم نمی شود ۱۱۲ .که الله )مردمان(

قریه ای را مثال می زند که در امن و امان و آسودگی بود و از هر طرف روزیش فراوان
به سویش می رسید ،اما کفران نعمت الله کردند و الله به سزای کاری که انجام دادند لباس
گرسنگی و ترس را )به تن آنان کرد و طعم گرسنگی را به ایشان چشانید ۱۱۳۶ .که البته
پیغمبر از خودشان به سوی آنان آمد ولی او را دروغگو شمردند ،پس در حالی که ظالم

بودند ،عذاب آنها را فرا گرفت ۱۱۶ .که پس از روزی حلال و پاکیزه ای بخورید که

الله به شما روزی داده است و شکر نعمت الله را به جای آورید اگر تنها او را می پرستید.
 ۱۱۵که جز این نیست که مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غير الله )به وقت
ذبح( بر آن گفته شده باشد بر شما حرام کرده شده است ،ولی اگر کسی به خوردن آنها

مجبور شود ،در صورتی که علاقمند نبوده و متجاوز نباشد )بر وی ایرادی نیست( يقينا

الله آمرزنده مهربان است۱۱۹) .که و برای آنچه که زبانتان به دروغ بیان می کند نگویید
این حلال است و این حرام ،تا بر الله دروغ ببندید ،چون کسانی که بر الله دروغ می بندند،
کامیاب نمی شوند) ۱۱۷۶ .بلکه برایشان در دنیا( نفع اندک است و برای آنها عذاب

دردناک است (۱۱۸) .و )ما( بر یهودیان چیزهایی را حرام کردیم که قبلا برای تو )در
سوره انعام( حکایت کردیم ،و ما به آنان ظلم نکردیم بلکه خودشان به خویشتن ظلم
می کردند.
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 ۱۱۹و باز هم دروازۂ توبه برایشان باز است چون پروردگار تو برای آنان که به نادانی
کارهای بد کردند باز بعد از آن توبه کردند و اصلاح کردند )عقیده و عمل خود را(،

البته پروردگار تو بعد از این )توبه و اصلاح( آمرزنده مهربان است .و  ۱۲۰که بی گمان
ابراهیم یک امت )و( مطيع أمر الله بود در حالی که او بیزار از دین باطل بود و از
مشرکان نبود ۱۲۱ .شکر گزار نعمتهای وی )الله( بود ،او را برگزید و به راه راست
هدایتش کرد ۱۲۲ .و در این دنیا به او حسنه )نبوت ،فرزند صالح( دادیم و همانا او

در روز آخرت نیز از نیکان و شایستگان است ۱۲۳۶ .که باز به سوی تو وحی کردیم که از
دین ابراهیم که از ادیان باطل بیزار بود ،پیروی کن )زیرا( او از مشرکان نبود.
 ۱۲۶جز این نیست که روز شنبه بر کسانی مقرر گردید که در باره آن اختلاف
ورزیدند ،و بی گمان پروردگارت روز قیامت میان آنها درباره آنچه در آن اختلاف
می کردند ،فيصله خواهد کرد ۱۲۵ .که مردم را( با حکمت و اندرز نیکو به راه

پروردگارت دعوت بده و با آنها به شیوه که نیکوتر است مجادله کن .همانا پروردگارت
به حال کسی که از راه او گمراه و منحرف می شود آگاهتر است ،و به هدایت یافته گان

داناتر است ۱۲۹ .و اگر خواستید عقوبت کنید به همان اندازه ای که مورد عقوبت قرار
گرفته اید ،عقوبت کنید )و عذاب دهید( و اگر صبر کنید البته صبر برای صابران بهتر
است (۱۲۷» .و )تو ای محمد( صبر کن و صبر تو جز به توفيق الله نیست ،و بر آنان

)کفار( غمگین مشو ،و از مکر و حیله آنها دل تنگ مشو ۱۲۸ .و چون الله با پرهیزگاران

است و با کسانی که آنها نیکوکار اند.
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سوره اسراء )بنی اسرائیل

با امKTV

در مکه نازل شده و يکصدو یازده آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
که پاک و منزه است آن ذاتی که بنده خود را در شبی از مسجد الحرام به مسجد
الاقصی برد که اطراف آن را برکت دادیم ،تا برخی از نشانه های )قدرت( خود را به او
نشان دهیم ،چون اوست که شنوای بیناست ۲۶ .و به موسی کتاب دادیم و آن را برای

بنی اسرائیل وسیله هدایت گردانیدیم که غیر از من دیگر کار سازی نگیرید ۳ .که
فرزندان کسانی که آنها را با نوح سوار کشتی کردیم ،همانا او بندۂ شکر گزار بود .و  4و
به بنی اسرائیل در تورات خبر دادیم که البته در زمین دو بار فساد خواهید کرد و البته
سرکشی و طغیان بزرگ خواهید کرد .وہ پس )به یاد داشته باشید( وقتی وعده اول

آن دو برسد ،بندگان سخت جنگجوی خود را بر شما می فرستیم ،پس میان خانه ها به

جستجو در آیند ،و این وعده ،آمدنی و تحقق یافتنی است (6 .باز شما را بر آنان
مسلط می گردانیم و شما را با اموال و فرزندان مدد می رسانیم و تعداد افرادتان را
بیشتر می گردانیم ۷۶ .و اگر نیکی کنید برای خودتان نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به

خودتان بدی کرده اید .پس چون وعده دیگر )دوم( برسد )باز بندگان خود را
می فرستیم تا روی شما را ناخوش سازند و تا به مسجد وارد شوند طوری که بار اول
در آن داخل شدند و تا نابود کنند بر هر چه دست یابند ،نابودی کوبنده.
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و ) ۸اگر توبه کنید بعد از بار دوم( امید است پروردگارتان به شما رحم کند .و اگر )به
طغيان تان( باز گردید ،ما نیز برای مجازات تان( باز می گردیم .و دوزخ را برای کافران
زندان ساخته ایم ۹ .که همانا این قرآن به راهی هدایت می کند که آن پایدارتر است و به

مؤمنانی که کارهای شایسته و پسندیده می کنند مژده می دهد که آنان پاداش بزرگ
دارند ۱۰ .و )و نیز خبر میهد( کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند برایشان عذاب
دردناک آماده کرده ایم ۱۱ .و انسان دعای شر می کند ،همان طوری که دعای خیر
می کند ،و انسان همیشه( شتابکار است ۱۲۶ .و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم ،و

نشانه شب را محو ساختیم و نشانه روز را روشنی بخش گردانیدیم تا فضل )رزق(
پروردگارتان را بجویید و تا عدد سالها و حساب را بدانید .و ما هر چیزی را به تفصیل

بیان نموده ایم ۱۳۶ .و ما اعمال هر کسی را در گردنش )تقدیرش ) آویخته ایم و روز

قیامت کتابی را برای وی بیرون می آوریم که آن را باز گشاده بیابد) ۱۶» .به او گفته
شود نامه ات را بخوان ،کافی است که امروز خودت حسابگر خود باشی ۱۰۶ .که هر
کس که راه )حق را( یابد جز این نیست که به نفع خود راهیاب شده است ،و هرکس
گمراه شد جز این نیست که به زیان خود گمراه شده است ،و هیچ کس بار گناه دیگری

را بر نمی دارد ،و ما عذاب کننده نیستیم مگر اینکه پیغمبری را بفرستیم ۱۹ .و چون
بخواهیم که قریه ای )مجرم( را هلاک کنیم ،سرکشان آن را فرمان می دهیم پس در آن
نافرمانی می کنند ،و در نتیجه عذاب بر آن قریه ثابت گردد ،پس آن را کاملا زیر و زبر

می کنیم۱۷) .که و چه بسا نسلها را بعد از نوح هلاک نمودیم و کافی است که
پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه باشد و )او( بس بیناست.
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 ۱۸۶که کسی که دنیای زودگذر را بخواهد ،در آن هرچه را بخواهیم زود به او
می دهیم ،باز جهنم را برایش مقرر می نماییم که در آن آتش به صورت سرزنش شده
و رانده شده در آید ۱۹ .و هر کس که آخرت را بخواهد و برای آن طوری که سزاوار
است کوشش کند ،در حالی که مؤمن است .پس این جماعت کوشش شان )نزد الله(

قابل تقدیر )و مورد قبول است۲۰ .ه و هر یک از اینها و آنها )دو گروه یاد شده را
از بخشش پروردگارت می دهیم .و بخشش پروردگارت )از هیچ کس ) منع نشده است.
و ۲۱ببین چطور بعضی از آنها را بر بعضی دیگر در روزی و مال و متاع( برتری

داده ایم .و البته درجات آخرت و فضیلت آن به مراتب بزرگ تر است) ۲۲ .ای انسان(
معبود دیگری را با الله قرار مده که باز مذمت شده و بی مددگار بنشینی.
 ۲۳۶و پروردگارت حکم کرد که جز او چیزی را عبادت نکنید و به پدر و مادر خوبی
کنید .و اگر یکی از آنها یا هردو نزد تو به سن پیری برسند ،پس به ایشان )حتی کلمه(

اف مگو و بر آنها آواز بلند مکن ،بلکه به آنها سخن نرم و محترمانه بگو.
 ۲۶و از روی مهربانی بال تواضع را برای آنان هموار کن و بگو :ای پروردگارم! به
آنان )پدر و مادرم رحم کن طوری که آنان در خوردی مرا پرورش و بزرگ نمودند.

و  ۲۵پروردگار تان به آنچه در نفسهای شماست داناتر است ،اگر نیکان )و توبه کنندگان(

باشید ،پس

یقینا الله برای رجوع کنندگان به بارگاه او آمرزنده هست.

 ۲۹۶و حق خویشاوند و مسکین و مسافر در راه مانده( را بده .و هیچ گاه )در گناه

انفاق و اسراف مكن (۲۷) .چون اسراف کنندگان )انفاق کنندگان در گناه( برادران
شیاطین هستند و شیطان در مقابل پروردگارش ناشکر است.
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و  ۲۸که و اگر از آنان )مستحقان به خاطر طلب رحمت )رزق( پروردگارت که به آن
امید داری ،رویگردان می شوی ،پس با آنان سخن ملایم بگو ۲۹ .و دست خود را به
گردنت بسته مکن و بسیار هم آنرا گشاده مکن که آنگاه ملامت شده )و( درمانده بنشینی.
و  ۳۰البته پروردگارت روزی را برای هرکس که بخواهد می گشاید و روزی هرکس

را که بخواهد( تنگ می گرداند ،چرا که الله به بندگان خود دانا )و( بیناست.
 ۳۱و اولادتان را از ترس ناداری و تنگدستی نکشید ،ما به آنان و )به( شما روزی
می دهیم ،چون کشتن آنها گناه بس بزرگ است ۳۲۶ .و به زنا نزدیک مشويد که يقينا
آن گناه بسیار زشت و راه بد است ۳۳ .و نفسی را که الله کشتن او را حرام کرده است

نکشید مگر به حق ،و هرکس به ظلم کشته شود برای ولی )صاحب خون او( سلطه ای
داده ایم ،پس او نباید در کشتن زیاده روی کند ،يقينا که او یاری داده شده است.

 434و به مال يتيم نزدیک مشوید مگر به طریقه نیکوتر ،تا اینکه )یتیم( به )سن(
رشدش برسد ،و به عهد و پیمان خود وفا کنید ،چرا که از پیمان و عهد پرسیده خواهد
شد ۳۰% .و هرگاه پیمانه می کنید آن را به تمام و کمال پیمانه کنید و با ترازوی راست
و درست وزن کنید که این کار سرانجام نیکوتر و بهتری دارد ۳۶ .و از پی چیزی مرو

که به آن علم نداری ،بی گمان گوش و چشم و دل هر یک مورد سوال واقع خواهند
شد ۳۷۶) .و در زمین به ناز و تکبر راه مرو ،چون تو زمین را شگافته نمی توانی و به
بلندی کوهها رسیده نمی توانی ۳۸ .و همه این خصلت ها ،بدیهایش نزد پروردگارت
ناپسند است.
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و  ۳۹این )سفارش های مذکور از امور حکمت آمیزی است که پروردگارت به
سویت وحی فرستاده است و با الله معبودی دیگر قرار مده که سرزنش شده و رانده
شده در دوزخ افگنده خواهی شد ۶۰ .آیا پروردگارتان شما را به داشتن پسران

برگزیده و برای خود از فرشته ها دختران گرفته است؟ واقعا شما سخن بسیار بزرگ
می گویید .و 41به يقين که ما در این قرآن )حقایق را به روشهای گوناگون بیان
کردیم تا پند و عبرت گیرند) ،ولی( جز بر نفرت و گریز شان نمی افزاید ۶۲۶ .که بگو:
اگر با او چنان که می گویند معبودان دیگر بود ،پس در آن صورت حتما هریک به سوی
صاحب عرش راهی تلاش می کردند تا با او تعالی کشمکش کرده و بر او غلبه

نمایند( ۶۳ .که )لیکن( او پاک و منزه و بلندمرتبه است از آنچه )مشرکین( می گویند به
بلندی بس بزرگ 44 .که آسمانهای هفت گانه و زمین و هر که در آنها هستند ،او را به
پاکی یاد می کنند .و هیچ چیزی نیست مگر اینکه او را در حال ستایش تسبیح می گویند،

ولی شما تسبيح آنها را نمی فهمید ،بی گمان او بردبار )و( آمرزنده است .و %45و چون
قرآن بخوانی ،بین تو و آنانی که به آخرت ایمان ندارند ،پرده پوشیده قرار می دهیم.
 446و بر دل هایشان پرده هایی می نهیم تا آن )قرآن( را نفهمند و در گوش هایشان
گرانی ایجاد می کنیم و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می کنی ،با

نفرت پشت کرده و بر می گردند ۶۷ .که ما بهتر می دانیم که آنان به چه منظور به سخنان
تو گوش می دهند ،وقتی برای گوش کردن سخنانت می نشینند و هنگامی که با هم
پنهانی صحبت می کنند ،وقتی که ظالمان می گویند) :مسلمانان جز مرد جادو شده را
پیروی نمی کنید ۶۸ .ببین که چطور برای تو مثال ها زدند! پس گمراه شدند ،لذا

نمی توانند راه حق را پیدا کنند ۶۹ .که و گفتند :آیا وقتی که ما تبدیل به استخوانها و

اعضای پوسیده شدیم ،آیا بار دیگر به آفرینش جدید برانگیخته می شویم؟
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۵۰ه بگو) :بلی( ،سنگ باشید یا آهن) ،باز هم شما را دوباره زنده خواهد کرد(.
 ۵۱یا اینکه نوعی دیگر باشید که در دل های تان بزرگ است ،پس خواهند گفت:
چه کسی ما را باز می گرداند؟ بگو) :همان( ذاتی که بار اول شما را آفرید .پس از روی
تمسخر( سرهایشان را به سویت تکان داده و می گوید :آن کی خواهد بود؟ بگو :شاید
که نزدیک باشد ۲. .روزی که )الله( شما را بخواند ،پس حمدگویان دعوت او را
اجابت می کنید ،و گمان می کنید درنگ نکرده بودید مگر مدت اندک ۵۳ .و )ای
پیغمبر( به بندگانم بگو :سخنی را بگویند که بهتر است .چون شیطان در میان ایشان فساد

و دشمنی می اندازد ،همانا شیطان برای انسان دشمن آشکار است.
وہ پروردگارتان به حال شما آگاه تر است ،اگر )الله( بخواهد به شما رحم می کند و
اگر )الله( بخواهد شما را عذاب میدهد .و تو را وکیل و نگهبان بر آنان نفرستاده ایم.
 455و پروردگارت به حال هر آنچه که در آسمانها و زمین است آگاه تر است .و البته
بعضی از پیغمبران را بر بعضی دیگر فضیلت دادیم و به داود زبور را دادیم.

 ۵۶که بگو :آنانی را بخوانید که به جای الله معبود می پنداشتید ،پس نه می توانند زیانی را
از شما دفع کنند و نه می توانند آن را تغییر دهند.

 ۵۷و آنانی را که کافران می

پرستند )مانند فرشتگان و عیسی و بعض جن ها( ،خود شان به سوی پروردگارشان تقرب
می جویند که کدام یک از آنها به الله نزدیکترند و به رحمت وی امیدوارند و از عذاب
او می ترسند ،چرا که عذاب پروردگارت قابل حذر و ترسیدن است .و  ۵۸به هیچ قریه ای
نیست که اهل آن ظالم باشند ،مگر اینکه ما پیش از روز قیامت آن را به هلاکت می

رسانیم ،یا آن را به عذاب سخت گرفتار می کنیم .این وعده( در کتاب )لوح محفوظ(
نوشته شده است.
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۵۹۶ه و )چیزی( ما را از فرستادن معجزات )مورد نظر مشرکین( بازنداشت ،مگر اینکه
گذشتگان آن را دروغ شمردند .و به ثمود ماده شتر دادیم تا نشانه پیش چشمان باشد،
پس به آن ظلم کردند و ما معجزه ها را جز برای بیم دادن نمی فرستیم ۹۰ .و به یاد

اور وقتی که به تو گفتیم :بدون شک پروردگارت به مردم احاطه کامل دارد .و رؤيا و
خوابی را که به تو نشان دادیم و درخت نفرین شده در قرآن را جز )وسیله آزمایش

برای مردم قرار ندادیم ،ما ایشان را بیم می دهیم ،ولی جز بر سر کشی شدید آنان
نمی افزاید ۶۱ .و یادآور شو چون به فرشته ها گفتیم که برای آدم سجده کنید ،پس

همه آنها( مگر ابلیس سجده کردند که با وجود سجده نکردن( گفت :آیا برای کسی
سجده کنم که او را از گل آفریده ای؟  ۱۲ابلیس گفت) :ای الله!( به من خبر ده آیا

این همان کسی است که او را بر من برتری داده ای ؟ اگر مرا تا روز قیامت مهلت دهی،
حتما همه فرزندان او را از ریشه می کنم ،جز اندک از آنان را) ۹۳ .الله( فرمود :برو،

هر کس از آنان از تو پیروی کند ،سزای همه شما جهنم است ،که سزای وافر )و تمام(
است .و  64و هرکس از آنان را که می توانی با آواز خویش تحریک کن و سواران و

پیادگانت را علیه آنان جلب کن و در اموال و اولاد با آنان شریک شو و به آنان وعده
بده .و شیطان جز نیرنگ و فریب به آنها وعده نمی دهد ۶۵ .و در حقیقت تو را بر
بندگان من هیچ تسلطی نیست و همین کافی است که پروردگارت حافظ و حامی )آنها(

است 66 .که پروردگارتان آن ذاتی است که کشتی ها را در دریا برایتان روان می کند تا
از فضل او طلب کنید ،چرا که او همیشه به شما مهربان است.

سوره اسراء ۱۷

جزء ۱۵

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 ۹۷و هرگاه در بحر سختی ها به شما رسد ،جز الله همه کسانی که می خوانید از
نظرتان ناپدید می گردند ،اما وقتی که )الله( شما را نجات دهد و به خشکی برساند روی
گردان می شوید .و انسان بسیار ناشکر است ۹۸ .که آیا مطمئن و ایمن شده اید از اینکه
شما را در کناری از خشکی در زمین فرو برد ،یا طوفان سنگریزه بر شما بباراند؟ باز برای
خود یاری کننده ای نیابید۹۹ .

یا مگر ایمن شده اید از اینکه شما را به بحر بازگرداند،

پس تند باد شکننده بر شما بفرستد ،پس به سبب كفرتان شما را غرق کند؟! باز برای خود
هیچ بازخواست کننده ای علیه ما به سبب آن غرق نیابید۷۰ .که و البته اولاد آدم را گرامی

داشته و اکرام نمودیم و آنان را در خشکی و بحر برداشتیم و به آنان از چیزهای پاکیزه
روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریدگان خویش برتری آشکار دادیم۷۱ .که یادآور

شوید روزی را که هر گروهی را با پیشوای شان طلب کنیم ،پس هر کس نامه اعمالش به
دست راستش داده شود ،پس این گروه نامه اعمال خود را می خوانند .و به اندازه رشته

شگاف وسطی( خسته خرما بر آنها ظلم کرده نمی شود۷۲ .ه و هر کس در این دنیا
کور )دل و بی بصیرت( باشد ،پس وی در آخرت نیز کور است و از راه راست گمراه تر
است ۷۳* .و نزدیک بود که تو را از آنچه به سویت وحی کردیم در فتنه اندازند )و

منصرف گردانند( تا غير آن را به دروغ به ما نسبت بدهی .و در آن صورت تو را به
دوستی خود می گرفتند۷۶ .ه و اگر تو را )بر وحی( ثابت قدم نمی داشتیم ،نزدیک بود
که به سوی آنها اندکی میل کنی ۷۵ .در آن صورت تو را دو چند عذاب زندگی دنیا

و دوچند عذاب )پس از مرگ می چشانیدیم ،باز برای خود هیچ مددگاری در برابر ما
نمی یافتی
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) (۷۹والبته نزدیک بود که تو را از آن سرزمین )مکه( بلغزانند تا تو را از آن بیرون
کنند ،در این صورت بعد از تو جز مدت کوتاهی باقی نمی ماندند ۷۷» .این سنت،

همان سنتی است که همیشه در میان آنانی که پیش از تو فرستاده ایم برقرار بوده است.
و برای سنت و روش ما هیچ تبدیلی نخواهی یافت۷۸ .ه و نماز را از وقت زوال

آفتاب برپا کن تا نهایت تاریکی شب .و قرآن خواندن صبح را لازم گیر )در نماز صبح(،
چون نماز صبح )توسط فرشتگان( مشاهده می گردد ۷۹ .و در بخشی از شب برخیز
و نماز تهجد بخوان ،این یک فرضیه اضافی مخصوص توست ،باشد که پروردگارت تو
را به مقامی پسندیده برساند «۸۰ .و بگو :ای پروردگارم! مرا به طور پسندیده در )هر
کاری( داخل کن و به طور پسندیده )از آن بیرون آور .و از جانب خود قوتی به من
عطا فرما که یار و مددگارم باشد ۸۱ .و بگو :حق آمد و باطل نابود شد ،بی گمان
باطل همیشه نابود شدنی است۸۲۶ .ه و از قرآن آنچه را که سبب شفاست و برای

مؤمنان رحمت است نازل می کنیم) ،ولی( بر ظالمان جز خسارت و نقصان نمی افزاید.
 ۸۳چون به انسان نعمت دهیم ،روی می گرداند و به پهلو خود را کنار می کشد .و
چون بوی شر برسد )از رحمت الله ناامید می گردد ۸۶ .بگو هر کس به طریقه
پسندیده( خود عمل می کند ،پس پروردگارتان بهتر می داند که چه کسی راه یاب تر

است ۸۰ .و )کفار( از تو درباره روح می پرسند ،بگو :روح از امر پروردگار من است،
و از علم به شما داده نشده است ،مگر اندکی ۸۹ .و اگر ما بخواهیم آنچه را که به تو
وحی فرستاده ایم از بین می بریم ،باز کسی را نخواهی یافت که در این مورد عليه ما از
تو دفاع کند.
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 ۸۷مگر به سبب رحمت از طرف پروردگارت ،چون فضل الله بر تو همواره بزرگ
هست ۸۸۶ .بگو :اگر انس و جن جمع شوند )و متفق شوند تا مانند این قرآن را
بیاورند ،هرگز نمی توانند مانند آنرا بیاورند ،هرچند بعضی از ایشان پشتیبان و مددگار
بعض دیگر باشند ۸۹ .که البته ما در این قرآن هر مثلی را برای مردم به شیوه های
گوناگون بیان کردیم ،ولی بیشتر مردم جز کفران و انکار را نپذیرفتند ۹۰ .و گفتند :ما
هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه از زمین چشمه ای برای ما جاری سازی.

و ۹۱یا اینکه باغی از درختان خرما و انگور داشته باشی و نهرها را در آن روان سازی.
 ۹۲که یا اینکه آسمان را طوری که ادعا می کنی ،پاره پاره بر سر ما بیندازی .و یا الله و
فرشتگان را روبه روی ما بیاوری۹۳۶ .

یا اینکه خانه ای از زر و زیورات داشته باشی

و یا اینکه به سوی آسمان بالا روی .و به بالا رفتنت هم باور نداریم مگر اینکه کتابی برای

ما بیاوری تا آن را بخوانیم .بگو :پروردگارم پاک و منزه است! آیا من جز بشری فرستاده
شده هستم؟  ۹۶و هیچ چیزی مردم را از ایمان آوردن باز نداشت ،وقتی که هدایت
به سوی آنان آمد ،مگر اینکه گفتند :آیا الله انسان را به عنوان پیغمبر فرستاده است؟!

۹۵۶ه بگو :اگر در زمین فرشته های می بودند که به اطمینان راه می رفتند ،البته بر آنها
فرشته ای را از آسمان به عنوان پیغمبر نازل می کردیم (۹۹) .بگو :الله به عنوان گواه بین
من و شما کافیست ،چون او به بندگان خود دانا )و( بیناست.
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» ۹۷و هر کس را الله هدایت کند پس او راه یاب است و هر کس را گمراه سازد پس
هرگز برای آنها دوستانی به جز الله نیابی .و آنها را روز قیامت کور و گنگ و کر بر
چهره هایشان افتاده حشر می کنیم .جایگاهشان دوزخ است ،هربار که آتش آن فرو
نشیند ،بر شراره آن می افزاییم ۹۸۶ .که این است سزای آنان به خاطر اینکه به آیات ما

کافر شدند و گفتند :آیا چون استخوانی چند و اعضای از هم پاشیده شدیم ،آیا در
آفرینش جدید برانگیخته می شویم؟!  ۹۹آیا ندیدند که الله همان ذاتی است که آسمانها

و زمین را آفرید ،قادر است که مانند ایشان را بیافریند؟ و برای آنان اجلی مقرر کرده است
که شکی در آن نیست ،اما ظالمان جز کفر و انکار را نپذیرفتند ۱۰۰ .بگو :اگر شما
مالک خزانه های رحمت پروردگارم بودید باز هم از ترس انفاق کردن آن ،بخیلی
می کردید ،و انسان بخیل است ۱۰۱ .که همانا ما موسی را به معجزه آشکار دادیم .پس از

بنی اسرائیل بپرس وقتی که موسی نزدشان آمد ،پس فرعون به او گفت :ای موسی! من تو
را جادو شده می پندارم) (۱۰۲) .موسی به فرعون( گفت :یقینا دانسته ای که اینها
معجزه های روشن( را که باعث بینش و بصیرت مردم است ،جز پروردگار آسمانها و
زمین نفرستاده است .و البته من تو را ای فرعون! هلاک شدنی می پندارم.

) ۱۰۳پس )فرعون( خواست که آنان را از سرزمین )مصر( بیرون کند .پس ما او و
کسانی را که همراه وی بودند ،همه یکجا غرق کردیم ۱۰۶ .و پس از او )موسی -
فرعون( به بنی اسرائیل گفتیم :در آن سرزمین )شام( سکونت کنید ،پس چون وعده
آخرت برسد ،همه شما را یکجا خواهیم آورد.
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 ۱۰۵و آن )قرآن( را به حق نازل کردیم و به حق نازل شده است .و تو را جز
مژده دهنده و بیم دهنده نفرستاده ایم 106% .و قرآنی که آن را جدا جدا )به تدریج(
نازل کردیم تا آن را با درنگ )اندک اندک( بر مردم بخوانی ،و آن را به تدریج
فرستاده ایم .و (۱۰۷بگو) :به قرآن( ایمان بیاورید ،یا ایمان نیاورید )باکی نیست( ،همانا
آنانی که پیش از نازل شدن قرآن علم به ایشان داده شده است ،هنگامی که قرآن بر آنان

تلاوت می شود ،سجده کنان به روی می افتند ۱۰۸ .و می گویند )پیروان حق( پاک
است پروردگار ما ،يقينا وعدہ پروردگارما انجام شدنی است۱۰۹ .که و گریه کنان بر
روی های خویش می افتند و بر تواضع آنان می افزاید ۱۱۰ .که بگو :الله را بخوانید یا
رحمن را بخوانید ،او را به هر یک از نامهایش بخوانید )اشکالی ندارد ،زیرا او دارای
نامهای نیکوست .و نمازت را نه با صدای بلند بخوان و نه با صدای آهسته ،بلکه میان

آن دو ،راهی )وسط را( پیش گیر (۹۱۱۱ .و بگو :ستایش پروردگاری را سزاست که نه
فرزندی گرفته و نه در فرمانروایی عالم شریکی دارد .و به سبب ناتوانی او را هیچ

دوست و یاوری نبست ،لذا او را طوریکه سزاوار )شأن او( است ،بزرگ بشمار.

ج و دا

 سوره کهفدر مکه نازل شده و یک صد و ده آيت است

بنام الله بخشنده مهربان
ای همه ستایش ها برای الله است ذاتی که کتاب را بر بنده خود نازل کرد و در آن
هیچگونه کجی و انحراف نگذاشت ۲۶ .که کتاب راست و درست ،تا )کافران را از
عذاب سخت از جانب خود بترساند .و مؤمنانی را که کارهای نیک می کنند ،مژده دهد
به اینکه برای آنها پاداش نیک است ۳۶ .که باشند در آن تا ابد .ع * و تا بترساند
کسانی را که گفتند :الله فرزند برای خود گرفته است.
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بود که حال آنکه نه ایشان و نه پدرانشان به آن )فرزند داشتن الله( هیچ علم ندارند،
سخن بس بزرگ است که از زبانشان بیرون می آید ،در این باره جز دروغ نمی گویند.

و 6پس مگر تو جان خود را از غم و اندوه هلاک می سازی در پی آنها که اگر به
این سخن ایمان نیاورند .و

در حقیقت همه چیزهای که بر روی زمین است ،ما برای

آن زینت قرار داده ایم تا آنان را بیازماییم که کدام یک از آنها نیکوکارترند۸ .ه و البته
ما هر آنچه را که بر روی زمین است حتما میدان هموار و خشک خواهیم ساخت.
 49آیا )گاهی( گمان کرده ای که اصحاب کهف )غار( و رقیم )لوحه نوشته( از عجایب

و غرایب )دلائل قدرت( ما بودند؟  ۱۰که وقتی که آن جوانان به غار پناه بردند .پس
گفتند :ای پرودگار ما! از جانب خود رحمت به ما ببخش و برای ما در کارما راه نجات
وهدایت را آماده ساز .فر ۱۱و پس بر گوش هایشان در آن غار تا چندین سال پرده )خواب
سنگین( نهادیم ۱۲۶ .باز ایشان را بیدار کردیم تا بدانیم که کدام یک از دو گروه مدت

ماندن شان )در غار( را شمارده و بهتر به یاد دارد ۱۳۶ .که ما داستان آنان را به راستی و
درستی برای تو حکایت می کنیم .آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و

ما بر هدایت آنان افزودیم 14 .و به دلهایشان را استوار گردانیدیم ،وقتی که بر خواستند

و گفتند :پروردگارما همان پروردگار آسمانها و زمین است ،هرگز جز او معبودی را
نخواهیم پرستید ،که در غیر این صورت سخن دروغ و دور از حق گفته ایم.
) 15لیکن( این قوم ما به جز الله معبودهایی را گرفته اند) .پس ) چرا بر حقانیت آنها

دلیل روشن نمی آورند؟ پس کیست ظالم تر از کسی که به الله دروغ بندد؟!
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» ۱۹و )آن جوانان میان خود گفتند :چون از آنان و از چیزهایی که به جز الله

می پرستند کناره گرفتید ،پس به آن غار جای گیرید تا پروردگارتان از رحمت خود بر
شما بگستراند و در کارتان برای شما گشایش آماده سازد ۱۷۶ .ه و آفتاب را می بینی که

چون بر می آید به طرف راست غارشان مائل می شود ،و چون غروب کند به طرف
چپشان تجاوز می کند ،در حالیکه آنان در گشادگی غار قرار داشتند ،این از نشانه های الله
است ،الله هركس را هدایت کند پس او راه یافته است ،و هر که را گمراه کند ،پس برای
او دوست و راهنمایی نمی یابی ۱۸ .و گمان می کنی که آنان بیدارند ،حال آنکه آنان
خفته اند .و ما آنان را به جانب راست و جانب چپ می گردانیدیم ،و سگشان دو دستش
در دهان غار گشاده بود ،اگر به آنها می نگریستی از آنان می گریختی و البته از مشاهده

آنها سینه ات از ترس و وحشت پر می شد ۱۹ .و این چنین ایشان را بیدار کردیم تا
از یکدیگر بپرسند .گوینده ای از آنان گفت :چه مدتی در این غار( بودید؟ گفتند :یک
روز یا بخشی از روز؟ گفتند :پروردگارتان بهتر می داند که چقدر مانده اید ،پس کسی از

خودتان را با این سکه نقره به شهر بفرستید ،و باید ببیند کدامیک از آنان غذای پاکتر
دارد ،پس از آن خوردنی برایتان بیاورد .و باید در رفت و آمد خود دقت و احتیاط
کند و هیچ کسی را درباره شما آگاه نسازد ۲۰ .زیرا اگر آنان بر شما قدرت یابند

شما را سنگسار می کنند ،یا اینکه به دین خود بر می گردانند .و در آن صورت هرگز
رستگار نخواهید شد.
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) ۲۱و این چنین مردم را بر حال آنها آگاه ساختیم تا بدانند که وعده الله حق و
راست است ،و اینکه بدانند( قیامت )آمدنی است و هیچ شک در آن نیست ،وقتی که
میان خود نزاع کردند و گفتند :بر )غار( آنان بنایی بسازید .پروردگارشان از حال ایشان

آگاه تر است ،و کسانی که بر کار و بار شان غلبه یافتند ،گفتند :حتما بر غار آنها مسجدی
می سازیم۲۲ .ه )بعضی از مردم خواهند گفت :آنان سه نفر بودند که چهارم ایشان

سگشان بود .و بعضی دیگر( خواهند گفت :پنج نفر بودند که ششم ایشان سگشان بود.
همه اینها از روی حدس و گمان است .و )بعضی می گویند ،هفت نفر بودند که هشتم
ایشان سگشان بود .بگو :پروردگارم به تعداد آنها داناتر است .جز اندکی تعدادشان را
نمی دانند ،بنابراین جز بر اساس علم و یقین در مورد آنان جدال مکن و درباره آنان از
هیچکس سوال مکن * ۲۳ .و هرگز درباره هیچ کاری مگو که فردا آنرا انجام می دهم.
) ۲۶مگر اینکه بگویی (:اگر الله بخواهد آن را انجام می دهم و پروردگارت را
وقتی که فراموش کردی یاد کن ،و بگو :امید است که پروردگارم مرا به )راه( درست تر
از این رهنمود کند (۲۵% .و )اصحاب کهف ) سیصد سال در غارشان ماندند و نه سال
دیگر نیز بر آن افزودند (۲۹ .که بگو :الله به مدتی که در غار بودند داناتر است ،غیب
اسمانها و زمین تنها به او اختصاص

دارد ،چقدر بینا و چقدر شنواست! آنان به جز او

هیچ کارسازی ندارند و در حکم خود کسی را شریک نمی سازد ۲۷۶ .و آنچه را که از

کتاب پروردگارت به تو وحی شده است ،تلاوت کن ،سخنان او را هیچ کس نمی تواند
تغییر دهد ،و هرگز پناهی جز او نیابی.
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 ۲۸و با آنانی که پروردگار خود را صبح و شام یاد می کنند صبر پیشه کن ،در
حالیکه خشنودی او را می خواهند .و نباید در طلب زینت زندگانی دنیا چشمانت از
آنان دور شود .و از کسی اطاعت مکن که دل او را از یاد خود غافل ساخته ایم و او از
هوای نفس خود پیروی کرده و کارش از حد گذشتن و کوتاهی است۲۹ .ه و بگو:
حق از سوی پروردگارتان است ،پس هرکس که می خواهد ،ایمان بیاورد و هر کس که
می خواهد ،کافر شود .به یقین ما برای ظالمان آتش را آماده کرده ایم که سرا پرده هایش

آنان را در بر می گیرد .و اگر کمک بخواهند با آبی همچون مس گداخته شده به فریادشان
رسند ،که چهره ها را بریان می کند .چه بد نوشیدنی و چه بد جایگاهی است.
و » ۳۰بدون شک کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند )بدانند که( ،ما
پاداش کسانی را ضایع نمی کنیم که کار نیک کرده اند .و  ۳۱که آنان کسانی اند که بهشت
همیشگی برای ایشان است ،که در زیر )قصرها و درختان( آنها نهرها روان است ،در آن
جا با دستبندهای از طلا آراسته می شوند و لباسهای ابریشم سبز و نازک و ضخیم
می پوشند ،در حالیکه بر تختها تكيه زدهاند ،چه پاداش خوب و چه نیکو تکیه گاهی

است!  ۳۲۶و برای آنان دو شخص را مثل بزن که به یکی از آنها ،دو باغ انگور دادیم
و گرداگرد باغها را با درختان خرما پوشاندیم و میان باغها را کشتزار قرار دادیم.
)۳۳ه هر دو باغ ،محصول و میوه هایش را )به وقتش ) می داد و چیزی از محصول و میوه
کم نمی کرد و ما در میان آن دو باغ جویبار روان کرده بودیم۳۶ .ه و برای صاحب باغ

میوه های فراوانی( بود ،پس به دوست خود در حالیکه با وی گفتگو می کرد ،گفت :من
از تو ثروتمندتر و از لحاظ افراد نسبت به تو نیرومندترم.
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 ۳۵و در باغش در آمد در حالی که بر خود ظالم بود گفت :گمان نمی کنم که هرگز
این )باغ( نابود شود (۳۹) .و گمان نمی کنم که قیامت برپا شود .و اگر )هم( به سوی
پروردگارم برگردانیده شوم ،البته بهتر از این را در بازگشت خواهم یافت.
) (۳۷رفیقش در حالیکه با او گفتگو می کرد به وی گفت :آیا به کسی کافر شده ای که
تو را از خاک باز از نطفه آفرید و باز تو را برابر کرد )و به شکل مرد کامل در آورد.
) (۳۸ليكن من )می گویم( او )الله( پروردگار من است و کسی را با پروردگارم شریک

نمیسازم ۳۹ .چرا وقتی که وارد باغت شدی ،نگفتی» :ماشاءالله« هیچ قوت و قدرت
جز به مشیئت الله نیست ،اگر مرا از نگاه مال و اولاد کمتر از خود می بینی.

و ) 40لیکن( امیدوارم که پروردگارم بهتر از باغت به من بدهد و بر آن )باغت( آفتی از

آسمان بفرستد و به زمین بی گیاه و لغزنده تبدیل گردد .او که یا اینکه آب آن )باغت(
در زمین فرو رود و هرگز نتوانی آن را به دست بیاوری 44۲۶ .و بر میوه هایش )آفت
آسمانی( احاطه کرده شد ،پس چنان شد که از افسوس و تأسف بر آنچه در آن باغ
انفاق کرده بود ،دست بر دست می مالید ،در حالیکه آن باغ بر ستونهای خود افتیده بود،
و می گفت :ای کاش کسی را با پروردگارم شریک نمی ساختم!  ۶۳و برای او هیچ
گروهی نبود که او را در برابر الله مدد کند و نه خود او انتقام گیر بود 44 .در آن

مقام )و در آن موقف معلوم شد که( نصرت و کمک به معبود حق تعلق دارد .او بهتر
است از لحاظ پاداش و او بهتر است از لحاظ جزا دادن 45 .ه و برای آنان زندگی دنیا
را مثل بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان نازل کردیم ،باز گیاهان زمین به وسیله

آن باهم خلط شدند ،باز چنان خشک شد که بادها آن را پراگنده کرد ،و الله بر هر
چیزی تواناست.

بجيبه
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) (46مال و فرزندان زیب زندگانی دنیااند )که به زودی زائل خواهند شد( اما اعمال

شایسته که پاداش آن پایدار است ،بهترین ثواب نزد پروردگارت دارد و بهترین امید
است ۶۷ .که و یادآور شو روزی که کوهها را روان کنیم و زمین را نمایان )هموار و
برابر شده می بینی و همه آنان را در محشر( جمع می کنیم ،پس هیچ کسی از آنها را

نمی گذاریم۶۸ .ه و در آن روز مردم( صف بسته بر پروردگارت عرضه می شوند،

البته طوریکه بار اول شما را آفریدیم به نزد ما آمدید ،بلکه )شما( ادعا می کردید که

هرگز وعد گاهی برای شما مقرر نخواهیم کرد ۶۹ .به و کتاب )نامه های اعمال( نهاده
می شود ،و مجرمان را از دیدن آنچه در آن است ،ترسان می بینی و می گویند :ای وای بر

ما! این چه نامه ای است که هیچ عمل خورد و بزرگ را رها نکرده ،مگر اینکه همه آن
را به حساب آورده است؟ و آنچه را که کرده بودند حاضر و آماده می یابند و پروردگارت

به هیچ کس ظلم نمی کند .و ۵۰که و یادآور شو چون به فرشتگان گفتیم :برای آدم سجده
کنید ،پس آنها همگی سجده کردند ،مگر ابلیس که از جن بود و از امر پروردگارش

سرکشی کرد .آیا او و نسلش را به غیر از من دوستان خود می گیرید ،حال آنکه آنها برای

شما دشمن هستند؟ شیطان چه بد عوض برای ظالمان است!  ۵۱که من آنان را در وقت
آفرینش آسمانها و زمین و در وقت آفرینش

خودشان حاضر نکرده بودم .و من آن نیستم

که گمراه کنندگان را مددکار خود بگیرم ۵۲ .و یادآور شو روزی را که الله می فرماید:

شریک هایی را که برای من گمان می کردید فریاد کنید پس آنها )شریک ها را فریاد کنند
و )لیکن( آنها به فریاد شان پاسخ نمی دهند ،و میانشان مهلكه قرار داده ایم )تا میان شان

فاصله ایجاد شود( ۵۳ .که و مجرمان آتش دوزخ را می بینند و یقین می کنند در آن افتیده
اند و از آن جای بازگشتن نیابند.
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۵۶ه و البته در این قرآن برای مردمان هرگونه ملی را به شیوه های گوناگون بیان
کردیم .و )لیکن( انسان بیش از هر چیز مجادله گر است 55 .و )چیزی( مانع مردم
نشد از اینکه ایمان آورند وقتی که هدایت به سوی شان آمد و از پروردگارشان مغفرت
بخواهند ،مگر اینکه سنت )و سرنوشت مردمان سابق برای آنان نیز بیاید و یا اینکه

عذاب گوناگون )و رویاروی( به آنها برسد *56* .و ما پیغمبران را جز مژده دهندگان
و بیم دهندگان نمی فرستیم .و کافران به باطل مجادله می کنند تا به وسيله آن حق را
نابود گردانند و آیات مرا و چیزی را که به آن بیم داده شده اند به تمسخر گرفتند.
 ۵۷۶و کیست ظالم تر از کسی که با آیات پروردگارش پند داده شود ،پس از آن روی
گرداند و آنچه را که دستهایش پیش فرستاده است فراموش کند؟ البته ما بر دلهای شان
پرده ها کشیده ایم تا آن )حق و حقیقت را نفهمند .و در گوشهایشان سنگینی قرار

داده ایم )تا آنرا نشنوند( ،و اگر آنها را به سوی هدایت دعوت دهی باز هرگز راه نیابند.
۵۸که و حال آنکه پروردگار تو بسیار آمرزگار و صاحب رحمت است ،اگر آنان را
به سبب آنچه بدست آورده اند مؤاخذه می کرد ،عذاب را به شتاب برایشان می فرستاد،
ليكن الله زود عذاب نمی دهد بلکه وعده مقرر شده دارند که در آن وقت( هرگز از

آن پناهگاهی نمی یابند۵۹ .ه و این همان قریه های )ویران شده است که چون ظلم
کردند ،هلاک کردیم ،و برای هلاکت شان وعده مقرر کردیم ۹۰» .و یادآور شو وقتی

را که موسی به نوجوان )همراه( خود گفت :به سفر خود ادامه می دهیم تا اینکه به محل
جمع شدن دو دریا برسم ،یا اینکه مدت دراز را می پیمایم 61 .پس چون به محل
جمع شدن دو دریا رسیدند ،ماهی خود را فراموش کردند پس ماهی آب را شگافته

راهش را در دریا پیش گرفت.
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 ۹۲۶پس وقتی از آنجا گذشتند ،موسی به نوجوان خود گفت :نان چاشت ما را بیار
که به راستی در این سفر ما رنج زیاد دیده ایم) ۹۳۶ .نوجوان( گفت :آیا دیدی؟ وقتی
که به آن صخره آرام گرفتیم ،البته من )در آنجا( ماهی را فراموش کردم .و جز شیطان
کسی آن را از یاد من نبرد ،و ماهی به طور عجیب راه خود را در دریا پیش گرفت.
و » 64موسی گفت :این همان جایی بود که ما می خواستیم ،پس جستجو کنان نقش پای
خود را گرفته و بازگشتند 60 .پس بنده ای از بندگان ما را یافتند که به او رحمتی از
جانب خود دادیم و به او علم )نبوت( از جانب خود آموخته بودیم 466 .موسی به او
)خضر( گفت :آیا از تو پیروی کنم به این شرط که از رشد و هدایتی که به تو آموخته

شده به من بیاموزی؟ ) ۹۷خضر( گفت :همانا تو هرگز نمی توانی با من صبر کنی.

» ۹۸۶و چگونه می توانی بر چیزی که به شناخت و حقیقت آن علم نداری صبر کنی؟

 ۹۹که موسی گفت :مرا )ان شاء الله( صابر خواهی یافت و در هیچ کاری از تو نافرمانی
نمی کنم۷۰ .که خضر گفت :اگر واقعا از من پیروی می کنی ،پس درباره چیزی از من
مپرس  ،تا آنکه خودم از آن با تو سخن آغاز کنم ۷۱ .پس هردو روان شدند تا چون
سوار کشتی شدند) ،و خضر( آن را سوراخ کرد) .موسی( گفت :آیا آن را سوراخ کردی
تا سرنشینان آن را غرق کنی ؟ بی گمان چیزی ناگوار آوردی )کار ناروا کردی(.

۷۲۶ه )خضر( گفت :آیا نگفته بودم که تو هرگز نمی توانی با من صبر کنی؟

*) ۷۳۶موسی( گفت :مرا به خاطر آنچه فراموش کردم مؤاخذه مکن و در کارم بر من
سخت مگیر ۷۶ .که باز هردو به راه خود ادامه دادند ،تا به نوجوانی روبرو شدند پس
)خضر( او را کشت) .موسی( گفت :آیا انسان بی گناه را کشتی ،بدون اینکه کسی را کشته

باشد؟ البته کار ناپسندی را مرتکب شدی.
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 % ۷۵خضر گفت :آیا به تو نگفته بودم که تو هرگز نمی توانی با من صبر کنی؟
 ۷۹موسی گفت :اگر بعد از این از تو درباره چیزی پرسیدم ،دیگر با من همراهی نکن،
همانا از سوی من به حد عذر رسیدی )و معذور هستی( ۷۷ .باز رفتند تا به قریه ای
رسیدند ،از مردم آن غذا خواستند ،ولی آنان از مهمان کردن آن دو خودداری کردند ،پس
در آن جا دیواری را یافتند که نزدیک بود بافتد ،پس )خضر( آن را راست

و درست کرد) .موسی( گفت :اگر می خواستی در مقابل این کار مزدی می گرفتی.
* ۷۸۹خضر گفت :این است وقت جدائی میان من و تو ،اکنون تو را از تأویل

و حکمت( آنچه نتوانستی بر آن صبر کنی آگاه می سازم ۷۹% .اما آن کشتی از مساکینی
بود که در بحر کار می کردند ،و )من( خواستم آن را معیوب سازم ،چون در پشت سر

آنان پادشاه )ظالم( بود که هر کشتی )سالم( را به زور می گرفت ۸۰ .و اما آن نوجوان،
پدر و مادرش هردو مؤمن بودند ،پس ترسیدیم که اگر زنده بمانند( سرکشی و کفر را

به آنها تحمیل کند ۸۱ .پس خواستیم که پروردگارشان به عوض او ،فرزند پاکتر و
مهربان تری به ایشان دهد۸۲۶ .ه و اما دیوار از دو پسر یتیم بود که در شهر سکونت
داشتند و در زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت ،و پدرشان )مردی( صالح بود
و پروردگار تو خواست که آن دو به سن بلوغ برسند و گنج خود را بیرون بیاورند که
این کار رحمتی از جانب پروردگار تو بود و من این کارها را به امر خود نکردم .این
بود تأویل )و حقیقت( آنچه که نتوانستی بر آن صبر کنی ۸۳۶ .و درباره ذي القرنين از

تو می پرسند ،بگو :اکنون از سرگذشت او برایتان خبر می دهم.
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 ۸۶البته ما به او در زمین قدرت و نفوذ دادیم و از هر چیزی به او وسيله بخشیدیم.
 ۸۵پس او هم در پی سبب و وسیله افتاد 86 .که تا آنکه به محل غروب آفتاب
رسید ،آن را چنین یافت که )گویی( در چشمه دارای گل سیاه فرو می رود ،و در آن
نزدیکی قومی را یافت .گفتیم :ای ذوالقرنین! )اختیار داری( یا عذاب )شان( می دهی و یا

به آنها خوبی و احسان می کنی؟  ۸۷۶ذوالقرنین گفت :اما کسی که ظلم کند او را عذاب

خواهیم داد باز در آخرت به سوی پروردگارش برگردانیده می شود و او )الله نیز او را
عذاب بسیار سخت می دهد ۸۸ .و اما کسی که ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد،

پاداش نيكو خواهد داشت و ما به امر خود در باره او سخن آسان خواهیم گفت.
 ۸۹باز در پی سبب و وسیله دیگر افتاد ۹۰ .تا اینکه به محل طلوع آفتاب رسید
)و( دید که آفتاب بر مردمانی می تابد که برای آنها در برابر تابش آن پوشش و لباسی قرار

نداده ایم ۹۱ .چنین بود )داستان قدرت ذي القرنين( و ما به آنچه می کرد )و نزد او
بود کاملا آگاهی داشتیم۹۲۶ .ه باز در پی سبب و وسیله دیگر افتاد ۹۳۶ .که تا آن که در
میان دو بند )کوه( رسید .و در ورای آن دو بند ،قومی را یافت که هیچ سخنی را

نمی فهمیدند ۹۶ .گفتند :ای ذوالقرنین! همانا يأجوج و مأجوج سخت در این زمین
فساد می کنند ،پس آیا )راضی هستی که برای تو مالیاتی مقرر کنیم؛ به این شرط که میان

ما و آنها سدی بسازی؟  ۹۵ذوالقرنین گفت :آنچه پروردگارم )از ثروت و نیرو و
قدرت در اختیار من گذاشته ،بهتر است از ثروت شما( .پس مرا با نیروی )بازو( مدد
کنید ،تا میان شما و آنها بند بزرگ و محکمی بسازم) ۹۹ .وقتی به کار آغاز کرد(

گفت :قطعه های آهن را برای من بیاورید ،تا آنکه بین دو کوه را برابر کرد ،گفت :در آن
بدمید ،تا آنکه )آهن( را آتش گردانید ،گفت :مس گداخته شده برایم بیاورید تا بر آن

بریزیم ۹۷۶ .پس نتوانستند بر آن بالا روند و )نیز( نتوانستند آن را سوراخ کنند.
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 ۹۸ذوالقرنین گفت :این رحمتی از سوی پروردگار من است و هرگاه وعده
پروردگارم برسد ،آن را ویران کرده و با زمین هموار می کند ،و وعده پروردگارم حق

و بازگشت ناپذیر است ۹۹۶ .و بعضی از آنها را در آن روز رها می کنیم تا در
بعضی دیگر موج زنند )و خلط شوند( ،و در صور دمیده شود ،پس آنان را به طور خاص
جمع کنیم۱۰۰ .ه و دوزخ را در آن روز به طور خاص پیش روی كافران
می آوریم) ۱۰۱ .پیش روی آن کافرانی که چشم هایشان از دیدن آيات من در

پرده ای بود و نمی توانستند )حق( را بشنوند ۱۰۲۶ .آیا کافران گمان کردند که به جز
من ،بندگان مرا اولياء بگیرند؟ يقينا ما دوزخ را منزلگاه برای کافران آماده کرده ایم.
) ۱۰۳بگو :آیا شما را از کسانی که از نگاه عمل خسارمندترین مردمان اند ،آگاه سازم؟

) ۱۰۵آنانی اند که کوشش آنها در زندگی دنیا گم شده است و گمان می کنند که کار
نیک می کنند (۱۰۵% .آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و ملاقات او کفر
ورزیدند ،در نتیجه اعمالشان نیست و نابود شد پس روز قیامت هیچ ارزش )و منزلتی(

و وزنی برایشان نخواهیم نهاد ۱۰۹ .این جزای آنهاست به سبب آنکه کفر ورزیدند
و آیات و پیامبران مرا به تمسخر گرفتند ۱۰۷ .و البته آنانی که ایمان آوردند و کارهای
نیک کردند ،برای آنها باغهای جنت فردوس )باغهای انبوه( جایگاه مهمانی است.
 ۱۰۸۶که همیشه اند در آنجا و درخواست انتقال )به جای دیگر نمی کنند.

 ۱۰۹که بگو :اگر بحر برای نوشتن سخنان پروردگارم رنگ )سیاهی( گردد ،پیش از آنکه
سخنان پروردگارم خاتمه یابد ،بدون شک بحر تمام خواهد شد ،هر چند مانند آن بحر را

به مدد آن بیاوریم (۱۱۰) .بگو :جز این نیست که من مانند شما بشری هستیم ،به من
وحی فرستاده می شود اینکه معبود شما معبود یگانه است )و بس  )،پس هرکس که به
دیدار پروردگار خود امید دارد ،پس باید کار شایسته کند و در عبادت پروردگار خویش

کسی را شریک نسازد| .
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در مکه نازل شده و نود و هشت آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
واه )كهيعص ) مفهوم این حروف را الله میداند و بس ) ۲ .این( یادی است از
رحمت پروردگارت بر بنده اش زکریا ۳. .وقتی که پروردگارش را )در دعایش( آهسته

و آرام( ندا کرد .ع که گفت :ای پروردگارم! استخوانم سست شده است .و موی سرم
از پیری شعله ور شده و ای پروردگارم! هرگز در دعایت )وقتی چیزی از تو خواسته ام(
نا امید نبوده ام .وه که و من پس از خود از اقاربم بیمناکم .و همسرم بی فرزند است ،پس
از نزد خویش وارثی )در نبوت( به من ببخش  (1) .تا وارث من باشد و هم وارث اولاد
يعقوب .و او را ای پروردگارم پسندیده بگردان ۷ .به )الله دعای زکریا را قبول کرد و

فرمود( ای زکریا ما تو را به پسری مژده می دهیم که نام او یحیی است و پیش از این هیچ
هم نام او را پیدا نکردیم۸ .ة زکریا گفت :ای پروردگارم! چطور مرا پسری خواهد بود،
حال آنکه همسرم نازا است و خودم نیز به سبب پیری به نهایت ضعف

رسیده ام.

و الله فرمود :همچنین است) فرمان من( ،پروردگار تو گفته که این کار بر من آسان
است چون پیش از این تو را در حالی آفریدم که هیچ چیزی نبودی *۱۰ .زکریا گفت:
ای پروردگارم! علامتی برایم قرار ده ،فرمود :نشانه ات آن است که سه شبانه روز نمی توانی

با مردم سخن بگویی با وجود اینکه سالم و تندرستی ۱۱ .پس از محراب )جای

عبادت( بر قوم خویش بیرون آمد ،پس به آنان اشاره کرد که صبح و شام تسبیح گویید.
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 ۱۲و ای یحیی! کتاب را با قوت بگیر ،و به او در کودکی حکمت دادیم ۱۳ .و از
نزد خود به او مهر و شفقت دادیم .و برکت و پاکی نصیبش کردیم و او پرهیزگار بود.
 14و با پدر و مادرش نیک رفتار بود ،و متکبر و نافرمان نبود ۱۵ .و سلام بر او،

روزی که تولد شد و روزی که می میرد و روزی که دوباره زنده می شود.
۱۹که و یادآور شو در کتاب )قرآن( مریم را ،وقتی که در ناحیه شرقی )بیت المقدس )
از خانواده اش به خلوت رفت ۱۷۵ .پس در مقابل آنان پرده ای گرفت ،پس روح خود
جبرئیل( را به سوی او فرستادیم که در شکل بشر درست اندام بر او نمایان شد.

 ۱۸که مریم گفت :البته من از تو به پروردگار مهربان پناه می برم ،اگر پرهیزگار باشی.
) (19جبرئیل گفت :جز این نیست که من فرستاده پروردگار توام تا به تو پسری پاکیزه

از هر گناه( ببخشم ۲۰ .مریم گفت :چگونه پسری خواهم داشت حال آنکه بشری
به من دست نزده و بدکار )هم( نبوده ام؟!  ۲۱۶جبرئیل گفت :فرمان حق چنین است.
پروردگارت فرموده است که این کار برای من آسان است .و تا او را معجزه ای برای
مردم گردانیم و رحمتی از سوی خود سازیم و این تصمیم( کاری مقدر شده و انجام
یافتنی است ۲۲۶ .پس مریم )از دمیدن فرشته( به او )عیسی( باردار شد و به سبب آن
حمل دور از مردم کناره شد ۲۳» .پس درد ولادت او را به سوی تنه درخت خرما آورد.

گفت :ای کاش پیش از این مرده بودم و یکباره از یادها فراموش شده بودم.
» ۲۶پس )فرشته( از جانب پائین او ندا داد که اندوهگین مشو ،چون پروردگارت
پایین تو چشمه ای را جاری ساخته است ۲۵ .و تنه درخت خرما را بسوی خود
بجنبان که بر تو خرمای تازه چیده شده می ریزاند.
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 ۲۶که پس بخور و بنوش و چشم را روشن و آسوده دارد .پس اگر کسی از آدمیان را
دیدی ،بگو :من برای پروردگار مهربان روزه نذر کرده ام بنابراین امروز با هیچ انسانی
سخن نخواهم گفت ۲۷ .پس او را برداشت و پیش قوم خود برد ،گفتند :ای مریم؟
عجب کار زشتی را آوردی! ۲۸۶ه ای خواهر هارون! پدرت مرد بد نبود و مادرت نیز
زن بدکار بود *۲۹ .و پس مریم به سوی طفل )عیسی( اشاره کرد که از او بپرسید(
گفتند :ما چگونه با طفلی که در گهواره است سخن بگوییم؟! ) ۳۰۶عیسی( گفت :من

بنده الله هستم ،به من کتاب داده و مرا به پیغمبری انتخاب نموده است ۳۱۶ .و هر جا
که باشم ،مرا مبارک گردانیده است .و تا وقتی که زنده باشم ،مرا به نماز و زكات

سفارش کرده است ۳۲۶ .و )همچنان( به نیک رفتاری با مادرم )مرا سفارش نموده و
مرا متکبر و سرکش و بدبخت نگردانیده است ۳۳۶ .و سلام بر من ،روزی که تولد

شده ام و روزی که می میرم و روزی که دوباره زنده می شوم ۳۷ .این است
)اوصاف ) عیسی پسر مریم ،سخن راست و درست که ایشان )اهل کتاب( در آن شک
می کنند .و ۳۰الله را سزاوار نیست که فرزندی گیرد ،او پاک و منزه است )از تهمت های

ناروا( ،چون کاری را اراده کند ،تنها کافی است که به او بگوید :شو! پس بی درنگ

موجود می شود!  ۳۹و بی گمان الله پروردگار من و پروردگار شماست .پس او را
بپرستید ،این است راه راست ۳۷ .اما راه راست را گذاشته گروه ها در میان خود
اختلاف کردند .پس وای بر کسانی که کافر شدند از حضور روز بزرگ ۳۸۶ .که چقدر

شنوا و چقدر بینا می باشند روزی که به سوی ما می آیند ،اما این ظالمان امروز در گمراهی
آشکاری قرار دارند.
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 ۳۹و آنان را که )اکنون( در غفلت به سر می برند ،از روز حسرت و پشیمانی
بترسان ،وقتی که کار به انجام رسانیده می شود و آنان ایمان نمی آورند ۶۰ .که البته

ماییم که زمین و همه کسانی را که بر روی آن هستند به میراث می بریم و به سوی ما
برگردانیده می شوند 41 ،ه و یادآور شو در این کتاب ابراهیم را ،بی گمان او بسیار
راستگو و پیغمبر بود ۶۲ .که وقتی که به پدر خود گفت :ای پدر جان! چرا چیزی را
پرستش می کنی که نمی شنود و نمی بیند و چیزی را از تو دفع نمی کند؟  43ای پدر

جان! البته از علم چیزی به من آمده که به تو نیامده است ،لذا ،از من پیروی کن تا تو را

به راه راست هدایت نمایم 444 .ای پدر جان! شیطان را پرستش مکن ،به راستی که
شیطان عصیانگر پروردگار مهربان است .و 45آی پدرم! من از این می ترسم که عذابی
از جانب پروردگار مهربان به تو برسد و آنگاه دوست و همنشین شیطان باشی
) 46پدر ابراهیم( گفت :ای ابراهیم! آیا تو از معبودان من رو گردانی؟ اگر )از مخالفت
و اعراض خود( بازنیایی حتما تو را سنگسار خواهم کرد ،و برو مدت دراز از من دور

شو ۶۷ .به )ابراهیم( گفت :سلام بر تو )با تو وداع می کنم( ،به زودی از پروردگارم
برایت آمرزش می خواهم ،چون که او بر من مهربان است ۸ .ه و حالا از شما و از
آنچه به جز الله می پرستید ،کناره گیری می کنم .و پروردگارم را )به دعا می خوانم ،امید

است که در خواندن پروردگارم ناامید و ناکام نباشم ۶۹ .که پس وقتی از آنان و از آنچه
به جای الله عبادت می کردند دوری کرد ،اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک

را پیغمبر گردانیدیم۵۰ .ه و از رحمت خویش به آنان بخشیدیم و ایشان را نیک نام و
بلند آوازه و بلند مرتبه( گردانیدیم ۵۱ .و یادآور شو در این کتاب موسی را ،یقینا که
او خالص کرده شده و فرستاده ای پیغمبر )بلندمرتبه( بود.
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۵۲که و او را از جانب راست کوه طور ندا کردیم و او را رازگویان نزدیک خود
ساختیم )با او سخن گفتیم( ۵۳۶* .و ما از رحمت خود ،برادرش هارون را پیغمبر

ساخته به او دادیم ۵۶ .ه و یادآور شو در این کتاب اسماعیل را ،همانا او در وعده هایش
راست بود و فرستاده و پیغمبر الله بود۵۵ .ه و او خانواده اش را به نماز و زکات امر

می کرد و در نزد پروردگارش پسندیده بود 56 .ه و یادآور شو در این کتاب ادريس
را ،البته او بسیار راست کردار و پیغمبر بزرگ بود ۵۷ .و ما او را به مقام بلند ارتقا
دادیم .و  ۵۸و آنان کسانی از پیغمبران بودند که الله برایشان نعمت داد )از جمله( ،از

نسل أدم و از نسل کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و
يعقوب و از کسانی که آنان را هدایت نمودیم و برگزیدیم ،چون آیات پروردگار مهربان
بر آنان خوانده می شد ،سجده کنان و گریان )به زمین می افتادند ۵۹ .و پس از آنان

فرزندان ناخلف جانشین شدند که نماز را ضائع کردند و از شهوات پیروی کردند ،پس
به زودی با زیان و ناکامی در وادی غی( روبرو خواهند شد ۹۰ .مگر کسی که توبه
کند و ایمان بیاورد و کارهای شایسته انجام دهد ،پس ایشان وارد بهشت می شوند و
هیچ ظلمی به آنان نمی شود 61% .باغهای جاودان که پروردگار مهربان بندگانش را

در غیب وعده داده است .و وعده الله حقا آمدنی است ۹۲۶ .که در آن جا هیچ سخن
بیهوده نمی شوند ،بلکه سلام )می شنوند( ،روزی شان صبح و شام برایشان آماده است.
 ۹۳که این همان جنتی است که به هر کس از بندگان ما که پرهیزگار باشد به میراث

می دهیم 64 .و )ای جبرئیل به رسول ما بگو :ما فرشتگان( جز به فرمان پروردگارت
فرود نمی آییم ،آنچه پیش روی ماست و آنچه پشت سر ماست و آنچه میان این دو

است ،همه به او اختصاص دارد .و پروردگارت هرگز فراموش کار نیست.
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 60که پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است ،پس او را پرستش کن و
بر عبادت او صابر باش  ،آیا همتایی برای او می شناسی؟  66و انسان می گوید :آیا

وقتی بمیرم ،راستی )دوباره از قبر بیرون آورده خواهم شد؟ ) (۱۷آیا انسان به یاد
نمی آورد که ما قبلا او را آفریدیم ،در حالیکه چیزی نبود؟!  ۹۸پس قسم به پروردگارت!
که البته آنان را با شیاطین جمع می کنیم ،باز همه را در حالی که به زانو افتاده اند ،گرد
دوزخ حاضر خواهیم کرد ۹۹ .باز از میان هر گروه افرادی را بیرون می کنیم که در
مقابل پروردگار مهربان از همه سرکش تر بوده اند ۷۰ .باز ما به آنان که برای درآمدن
در دوزخ سزاوارترند داناتریم ۷۱ .و از شما هیچ کس نیست مگر اینکه وارد آن

)دوزخ( می شود .این امر بر پروردگارت حتمی و فیصله قطعی است ۷۲ .باز
پرهیزگاران را )از آتش ) نجات می دهیم و ظالمان را به زانو افتاده در آن رها می کنیم.

 ۷۳۶و چون آیات واضح ما بر آنان تلاوت شود ،کافران به مؤمنان می گویند :کدام یک
از دو گروه جایگاهش بهتر و مجلسش زیباتر است ؟!  ۷۶و چه بسیار نسلها را که
پیش از آنان بودند ،هلاک کردیم که نسبت به آنها مال بهتر و متاع زیباتر داشتند.

و  ۷۵که بگو :هر کس که در گمراهی فرو رفته باشد ،پروردگار مهربان به ایشان مهلت
می دهد تا وقتی که آنچه را به آنان وعده داده شده است؛ یا عذاب ،یا قیامت را ببینند،
پس خواهند دانست که چه کسی جایگاهش بدتر و لشکرش ضعیف تر و ناتوانتر است.
 ۷۹و الله بر هدایت کسانی که هدایت یافته اند ،می افزاید .و نیکی های پایدار در نزد
پروردگارت از لحاظ ثواب و عاقبت بهتر است| .
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 ۷۷که آیا دیدی آن کسی را که به آیات ما كفر ورزید و گفت :حتما به من مال و فرزند
بسیار داده خواهد شد ۷۸ .آیا از غیب آگاه شده است؟ یا از پروردگار مهربان عهدی
گرفته است؟  ۷۹نه ،چنین نیست که او می گوید ،به زودی آنچه را او می گوید،
خواهیم نوشت و عذاب را برای او خواهیم افزود ۸۰ .و آنچه را می گوید ،از وی به

ارث می بریم و پیش ما تنها می آید ۸۱ .و به جای الله معبودانی گرفتند تا برایشان
سبب عزت باشند ۸۲ .نه ،چنین نیست ،به زودی عبادتشان را انکار خواهند کرد و
ضد و دشمن آنان می گردند۸۳ .ه آیا ندانسته ای که ما شيطانها را بر کافران فرستادیم

تا سخت آنها را )بر انجام گناه( تحریک کنند؟  ۸۶که پس بر )عذاب( آنها شتاب مکن
جز این نیست که ما برای آنها مدت )عذاب را می شماریم ۸۵ .که روزی که

پرهیزگاران را چون مهمانان گرامی به سوی رحمن حشر می کنیم ۸۹ .و مجرمان را
در حال تشنگی به سوی دوزخ سوق دهیم۸۷۶ .ه نمی توانند شفاعت بکنند ،مگر کسی
که از جانب پروردگار مهربان عهدی گرفته باشد ۸۸ .و گفتند) :مشرکین( پروردگار
مهربان فرزند گرفته است )لذا ما او را عبادت می کنیم  ۸۹ .که به راستی که شما

مشرکان( سخن بسیار زشت را آوردید ۹۰ .نزدیک است که آسمانها از این سخن
پاره پاره شوند و زمین بشکافد و کوهها به شدت فرو ریخته شوند (۹۱ .که از اینکه به
پروردگار مهربان فرزند قایل شدند ۹۲٫ .و برای پروردگار مهربان سزاوار نیست که

فرزند گیرد (۹۳ .که )چون هر که در آسمانها و زمین است ،مگر اینکه بنده وار به سوی
پروردگار مهربان می آید ۹۶ .که يقينا همه آنها را به حصر و حساب آورده و تعدادشان

را به شمارش خاص شمار کرده است .و ۹۵و روز قیامت همه آنان تک و تنها به دربار
او خواهد آمد.
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)96که البته آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند ،به زودی پروردگار مهربان در
دل های آنان محبت و دوستی قرار می دهد ۹۷ .پس جز این نیست که ما )قرآن( را
بر زبان تو آسان کردیم تا به وسیله آن پرهیزگاران را مژده دهی و مردم ستیزه جو را با
آن بترسانی ۹۸۶ .و چه بسیار هلاک کردیم پیش از آنها نسلها و امت هایی را ،آیا

کسی از آنان را می یابی ،یا صدای پست را از آنان می شنوی؟

سورة سورة طه طه

م

در مکه نازل شده و يكصد و سی و پنج آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
فواه )طه( .مفهوم این حروف به الله معلوم است و نام پیغمبر نمی باشد ۲ .ما قرآن را
بر تو نازل نکردیم تا در رنج و مشقت افتی ۳) .جز برای پند آموزی کسانی که از الله

می ترسند 4 .که کتابی است نازل شده از سوی کسی که زمین و آسمانهای بلند را آفریده
است .وه که همان پروردگار بخشنده که بر عرش قرار گرفت .ب ه هر آنچه در آسمانها
و هر آنچه در زمین است و هر آنچه در میان آن دو است و هر آنچه زیر خاک است؛
همه از الله است و در تصرف او قرار دارند( ۷ .و اگر سخن را آشکارا گویی )یا آن

را پنهان کنی ،بدان که او سخن پنهان و پنهان تر را می داند۸) .ة الله آن ذاتی است که
هیچ معبودی برحق به جز او نیست ،برای اوست نامهای نیکو و زیبا ۹ .و آیا خبر
موسی به تو رسیده است ۱۰۶ .هنگامی که آتشی دید ،پس به خانواده اش گفت :توقف

کنید ،زیرا من آتشی دیدم ،امیدوارم از آن آتش شعله ای برای شما بیاورم یا بر آن آتش
راهنمایی بیابم ۱۱ .که پس چون به آن آتش نزدیک شد ،صدا کرده شد که ای موسی!۔

 ۱۲۶که يقينا من پروردگار توام ،پس نعل هایت را از پا بیرون آر ،زیرا تو در وادی مقدس
طوی هستی
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۱۳که و من تو را )به رسالتم( برگزیده ام ،پس به آنچه که وحی می شود ،گوش کن.
و %14البته من »الله« هستم ،و معبودی بر حق جز من نیست ،پس مرا عبادت کن و

نماز را برای یاد کردن من برپا کن ۱۵ .که بی گمان قیامت آمدنی است ،نزدیک است آن
را از خود نیز پنهان کنم تا هرکس برابر کوشش خود)خیر یا شر( جزا داده شود.
 16پس نباید که تو را از آن )ایمان به روز قیامت و عمل نیک( کسی باز دارد که به

قیامت ایمان ندارد و از هوی و هوس خود پیروی کرده است ،پس در نتیجه هلاک
شوی) ۱۷ .باز الله پرسید :ای موسی! در دست راست تو چیست؟  ۱۸۰که موسی
گفت :این عصای من است ،بر آن تکیه می کنم و با آن برای گوسفندانم برگ می تکانم
و نیاز های دیگری نیز برای من از آن بر می آید ۱۹۱» .الله فرمود :ای موسی! آن را
بانداز ۲۰ .پس موسی آن را انداخت که ناگهان ماری گردید که میدوید.
۲۱ه الله فرمود :آن را بگیر و نترس  ،به زودی آن را به حالت اولی اش بر می گردانیم.
 ۲۲۶و دست خود را در زیر بازویت ببر ،تا سفید و درخشان ،بدون هیچ عیبی به عنوان
نشانه دیگر بیرون آید ۲۳۶ .تا از آیات بزرگ خود به تو نشان دهیم ۲۶ .که اکنون به

سوی فرعون برو ،که او طغیان و سرکشی کرده است ۲۰ .موسی )درخواست نموده(
گفت :ای پروردگارم! سینه ام را برایم بگشا۲۹ .

و کارم را برایم آسان کن

(  % ۲۷و گره را از زبانم بگشا (۲۸ .که تا مردم سخنم را بفهمند۲۹ .ه و برایم از
خانواده ام وزیری قرار ده .و  ۳۰که برادرم هارون را ۳۱ .پشت مرا به او استوار کن.
 ۳۲۶و او را در کارم )رسالت( شریک کن ۳۳ .تا تو را بسیار تسبیح گوییم.

 34و بسیار تو را یاد کنیم ۳۵ .که چون تو به احوال ما بینایی۳۶) .ه الله فرمود :ای
موسی! البته خواسته ات به تو داده شد ۳۷ .و به راستی بار دیگر پیش از این هم بر
تو منت نهادیم.
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و  ۳۸به هنگامی که به مادرت آنچه را که باید الهام می شد ،الهام کردیم) *۳۹) .آن الهام
این بود که او را در صندوقی قرار ده ،پس او را در دریا بانداز تا دریا او را به ساحل

افگند ،و دشمن من و دشمن او ،وی را بگیرد ،و من محبتی از جانب خود بر تو افگندم،
و تا زیر نظر من پرورش یابی 40 .که وقتی که خواهرت می رفت و می گفت :آیا کسی

را به شما نشان دهم که پرورش او را به عهده گیرد؟ باز تو را به مادرت باز گردانیدیم تا

چشمش روشن شود ،و غمگین نگردد ،و تو کسی را کشتی و ما تو را از غم و اندوه
نجات دادیم ،و تو را با آزمایش

های سخت آزمودیم ،پس چندین سال در میان اهل

مدین ماندی ،باز ای موسی! در زمان مقدر )به مصر( باز گشتی 41 .که تو را برای
)رسانیدن پیغام( خود ساختم 84 ۲۶ .برو تو و برادرت با معجزه های من )برای دعوت

فرعون و قوم او( و در یاد کردن من سستی مکنید ۶۳ .که به سوی فرعون بروید که
البته او سرکشی و طغیان کرده است .و %44و با او سخن نرم بگویید ،شاید پند گیرد یا
از عذاب الله( بترسد .فره ،که گفتند) :موسی و هارون( ای پروردگار ما! همانا از آن
می ترسیم که او بر ما تجاوز کند یا آن که طغیان کند 46 .که )الله( فرمود :نترسید ،يقينا

من با شما هستم بی گمان می شنوم و می بینیم ۶۷ .که پس نزد او بروید و بگویید :همانا
ما دو فرستاده پروردگار تو هستیم ،پس بنی اسرائیل را همرای ما بفرست و آنان را عذاب
مکن .به درستی که ما معجزه ای از سوی پروردگارت برایت آورده ایم .و سلام بر کسی
که از هدایت پیروی کند ۶۸۶ .که چون به ما وحی شده است که عذاب بر کسی واقع

می شود که )آیات آسمانی و معجزات( را تکذیب کند و روی بگرداند ۶۹ .فرعون
گفت :ای موسی! پس پروردگار شما کیست )که به سوی او مرا دعوت می دهید ؟
 ۵۰موسی )در جواب گفت :پروردگار ما کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده

باز آن را در راستای آن چیزی که برایش آفریده شده( هدایت کرده است.

۵۱۶ه )فرعون( گفت :پس حال )و سرنوشت( نسلهای پیشین چگونه است؟
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) ۵۲۶موسی( گفت :علم آن در کتابی نزد پروردگارم است ،پروردگارم نه خطا می
کند و نه فراموش می کند ۵۳ .که پروردگاری که زمین را برای شما فرشی )مانند
گهواره( ساخت و در آن برای شما راهها مهیا کرد و از آسمان آبی فرود آورد ،پس به
وسیله آن انواع مختلف از نباتات را جفت جفت بیرون آوردیم ۵۶ .که بخورید و
چهارپایانتان را بچرانید ،يقينا در این امر برای صاحبان خرد نشانه هایی است.
 ۵۵که از این زمین شما را آفریدیم و در این زمین شما را باز می گردانیم و از آن بار دیگر
شما را بیرون )زنده( می کنیم 456 .البته همه آیات خود را به او )فرعون( نشان دادیم،

ولی او تکذیب کرد و نپذیرفت۵۷ .ه )فرعون( گفت :ای موسی! آیا آمده ای که ما را با
جادوی خود از سرزمین خود ما بیرونی کنی ؟ * ۵۸پس بدان که ما نیز حتما جادویی
مانند آن را برای تو می آوریم ،پس بین ما و خودت وعده ای در مکان هموار بگذار که

نه ما و نه تو از آن تخلف کنیم ۵۹ .موسی گفت :وعده گاه تان روز جشن است.

و اینکه همه مردم در وقت چاشت جمع کرده شوند 609 .پس فرعون برگشت و همه

مکر و فریب خود را جمع کرد ،باز )برای مقابله( آمد ۹۱۶ .که موسی به آنان گفت :وای
بر شما! بر الله دروغ نبندید ،که الله شما را با عذاب سخت ریشه کن خواهد کرد،

و کسی که بر الله دروغ بست حتما ناکام می گردد ۱۲۶ .و پس )جادوگران در میان خود

اختلاف نمودند و مخفیانه با هم گفتگو کردند) ۹۳ .بالآخره به نتیجه رسیدند و(
گفتند :البته این دو جادو گرند که می خواهند با جادوی خویش شما را از سرزمین تان
بیرون کنند و آیین بهتر شما را از بین ببرند .و  64که لذا تمام حیله و تدبير خود را جمع

کنید ،باز صف بسته به میدان( پیش آیید ،بی گمان امروز هرکس غالب گردد ،پیروز شده
.com
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و 60ه )جادوگران در آغاز مبارزه( گفتند :ای موسی! یا تو )اول عصایت را می اندازی
يا ما اولین کسی باشیم که می افگند؟ ) (16موسی گفت :بلکه شما اول بافگنید ،پس

ناگهان بر اثر سحر آنان ،ریسمانها و عصاهایشان در نظر موسی( چنان معلوم شد که
می دوند ۹۷۶» .پس موسی در دل خود احساس ترس کرد )ولی آن را پنهان داشت(.
 ۱۸۶و گفتیم :نترس  ،بدون شک تو غالب و برتری (۹۹) .و آنچه را که در دست
راست داری بینداز ،تا هر چه را ساخته اند ببلعد ،در حقیقت آنچه را که ساخته اند،

نیرنگ جادو گر است .و جادوگر هرجا برود پیروز نمی شود۷۰ « .ه پس )با دیدن غلبة
حق( جادوگران سجده کنان افتادند و گفتند :به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم.
) ۷۱فرعون( گفت :آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ بی گمان
او بزرگ شماست که به شما جادو آموخته است ،پس دستها و پاهای شما را بر خلاف

یکدیگر قطع می کنم ،و شما را بر تنه های درخت خرما به دار می آویزم ،و البته خواهید
دانست کدام یک از ما و شما )در عذاب دادن سخت تر و در دنیا( پاینده تر است.

) ۷۲جادوگران به فرعون( گفتند :هرگز تو را بر دلایل روشنی که به ما رسیده و بر

کسی که ما را آفریده است ،ترجیح نمی دهیم .پس هر حکمی که در حق ما(
می خواهی ،بکن .تو فقط در این زندگانی دنیاست که حکم می رانی ۷۳* .البته ما به
پروردگار ما ایمان آوردیم تا گناهان ما را بیامرزد و آنچه از جادو را که ما را بر آن
مجبور کردی )نیز بیامرزد( ،و الله بهتر و پاینده تر است .از لاک و واقعا هرکس نزد

پروردگارش مجرم بیاید ،پس یقینا دوزخ برای اوست ،که نه در آنجا می میرد و نه زنده
می ماند۷۵ .ه و هرکس نزد او مؤمن بیاید ،در حالیکه اعمال نیک انجام داده باشد ،پس

این جماعت برای شان رتبه های بلند است ۷۹ .باغهای همیشگی ،که از زیر )قصر

ها و درختان( آن نهرها روان است ،و همیشه در آن می مانند و این است پاداش کسی
که پاکی اختیار کرده است.
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» ۷۷۶و همانا به موسی وحی فرستادیم که بندگانم را در شب ببر ،و راه خشک برای
آنان در دریا باز کن ،که نه از رسیدن )لشکر دشمن( بترسی و نه )از غرق شدن در آن(
بیمناک باشی (۷۸) .پس فرعون با لشکریانش آنان را تعقیب کرد ،پس پوشانید از

امواج دریا آنچه آنان را پوشانید ۷۹ .و )نتیجه این شد که( فرعون قومش را گمراه
ساخت و به راه راست هدایت نکرد۸۰ .ه ای بنی اسرائیل! در حقیقت ما شما را از
دشمنتان نجات دادیم و در جانب راست کوه طور با شما وعده نهادیم و بر شما من و
لوی نازل کردیم۸۱) .ه و از چیزهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید و
در آن از حد تجاوز نکنید که غضب من بر شما نازل خواهد شد ،و هر کس که غضب
من بر او نازل گردد یقینا که نابود شده است ۸۲۶ .و يقينا من بسیار آمرزنده ام برای
کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل نیک انجام دهد ،باز به راه مستقیم راهیاب شود.

 ۸۳۶و ای موسی! چه چیز )سبب شد که تو را از نزد قومت به شتاب آورد؟

۸۶ه )موسی( گفت :آنان پی من اند ،و ای پروردگارم! من به سوی تو شتافتم تا راضی
شوی ۸۵ .که الله فرمود :اما ما پس از )آمدن( تو قومت را آزمایش کردیم ،و سامری آنها
را گمراه ساخت 86 .پس موسی خشمگین و با تأسف شدید به سوی قومش بازگشت
و گفت :ای قوم من! آیا پروردگارتان وعده نیک به شما نداد؟ آیا مدت بر شما دراز شد،
یا خواستید که غضبي از سوی پروردگارتان برشما نازل شود؟ چرا که با وعده من

مخالفت کردید «۸۷ .گفتند :ما به اختیار خود از وعده تو مخالفت نکردیم ،بلکه بارهای
سنگین از زر و زیور قوم )قبط( بر ما تحمیل شده بود ،پس آنها را دور انداختیم،
و سامری نیز دور انداخت.
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 ۸۸پس )سامری( مجسمه گوساله ای را برای شان بیرون آورد که مانند صدای

گوساله داشت ،پس گفتند :این معبود شما و معبود موسی است و موسی آن را فراموش
کرد۸۹ .ه پس )چگونه گوساله را معبود قرار دادند( آیا نمی بینند که پاسخ سخنان شان

را نمی دهد و مالک هیچ زیان و سودی برایشان نیست؟  ۹۰و در حالیکه پیش از این
هارون به آنان گفته بود :ای قوم من! شما با این )گوساله( مورد ابتلا و آزمون قرار گرفته

اید ،پروردگار شما الله مهربان است ،پس از من پیروی کنید و امر مرا بجا آورید۹۱۹ .
منحرفان بنی اسرائیل( گفتند :ما پیوسته به عبادت گوساله ادامه می دهیم تا آنکه موسی
به نزد ما باز گردد ۹۲۶ .پس )وقتی موسی برگشت( گفت :ای هارون! وقتی آنان را

دیدی که گمراه شدند چه چیزی تو را بازداشت؟  (۹۳)،که از من پیروی کنی؟ آیا دستور
مرا نافرمانی کردی؟  ۹۶که گفت :ای پسر مادرم! نه ریش مرا بگیر و نه موی سرم را ،من
از آن ترسیدیم که بگویی بین بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخن مرا رعایت نکردی.

) 495موسی( گفت :ای سامری! مقصود وهدف تو چه بود؟ ) (496سامری گفت:
من چیزی را دیدم که )مردم( آن را نديدند ،پس مشتی خاک از نقش پای فرستاده )الله(
را گرفتم ،پس آن را افگندم .این چنین نفس من این کار را در نظرم آراست.

 ۹۷موسی گفت :پس برو ،یقینا سزای تو در زندگی دنیا این باشد که بگویی) :به من(
دست نزنید و نزدیک نشوید ،البته وعده دیگر داری که هرگز در آن با تو خلاف نشود.

و به آن معبودت که برای عبادت وی معتكف بودی بنگر ،که البته آن را می سوزانیم ،باز

آن را در دریا پراکنده می کنیم به پراگندگی خاص  ۹۸ .که بدون شک پروردگار بر حق
شما تنها و بی همتا الله است ،همان پروردگاری که جز او معبودی نیست ،علم او همه
چیز را فرا گرفته است.
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فر ۹۹این چنین اخبار گذشته را برای تو حکایت می کنیم ،و يقينا از جانب خود پند
)قرآن( به تو دادیم ۱۰۰ .هر کس که از آن روی گردان شود ،پس او در روز قیامت
بار گناه را بر می دارد ۱۰۱ .که همیشه در آن خواهند ماند و چه بد باری است که در
روز قیامت خواهند داشت ۱۰۲ .که روزی که در صور دمیده می شود و گناهکاران را در
آن روز کبود چشم جمع می کنیم ۱۰۳ .و در حالی که پنهانی در میان خویش می گویند:
شما نمانده اید )در دنیا( جز ده شبانه روز ۱۰۶ .که ما به آنچه می گویند داناتریم ،وقتی
نیک روش ترین شان می گوید :نمانده اید مگر یک روز ۱۰۵ .و از تو درباره کوهها
می پرسند )که در روز قیامت چه خواهند شد( پس بگو :پروردگارم آنها را در هوا

پراگنده خواهد کرد (4106 .پس آنها را به شکل میدان هموار می گذارد ۱۰۷ .که که
تو ای مخاطب در آن هیچ نشیب و فرازی را نمی بینی ۱۰۸ .که در آن روز از
دعوت دهنده ای پیروی می کنند که در آن هیچ کجی نباشد .و صداها در برابر پروردگار

مهربان پست و خاموش می گردد و جز صدای آهسته نمی شنوی ۱۰۹ .در آن روز
شفاعت )احدی( سود نمی بخشد ،مگر کسی که پروردگار مهربان به او اجازه داده است

و او را از روی گفتار بپسندد ۱۱۰ .الله می داند آنچه را که پیش روی مردم است و
آنچه را که پشت سر آن هاست ،ولی )مردم( از نگاه علم به او آگاهی ندارند.

 ۱۱۱و چهره ها برای )الله( زنده پاینده که مدبر کائنات است اظهار تواضع می کنند و
کسی که بار ظلم را بر دوش داشت ،ناکام می گردد ۱۱۲ .ه و هرکس کارهای نیک کند

و او مؤمن باشد ،پس نه از ظلم در حق خود می ترسد و نه از کمی ثواب.
 ۱۱۳و این چنین آن را قرآن عربی نازل کردیم و در آن بیم دادن و ترساندن را به

شیوه هایی گوناگون آوردیم ،تا پرهیزگار شوند ،یا باعث یادآوری و پند ایشان شود.
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 ۱۱۶که پس الله پادشاه حقیقی و برحق ،بزرگ و بلند مرتبه است .و در )خواندن قرآن
عجله مکن پیش از آنکه وحی آن بر تو به انجام رسانده شود ،و بگو :پروردگارم! بر علم
و دانشم بافزای ۱۱۰ .ه و به یقین پیش از این به سوی آدم حکم کردیم ،پس )آن را(
فراموش کرد و برای او عزم محکم نیافتیم۱۱۹ .که و یادآور شو وقتی که به فرشتگان

گفتیم :برای آدم سجده کنید ،پس همه سجده کردند به جز ابلیس که )از سجده کردن(

سرباز زد ۱۱۷ .که پس گفتیم :ای آدم! در حقیقت این ابلیس برای تو و همسرت دشمن
است ،پس شما را از جنت بیرون نکند ،که در رنج و مشقت افتی ۱۱۸ .و تو در آن
جنت نه گرسنه می شوی و نه برهنه می مانی ۱۱۹ .ه و هم اینکه در آنجا نه تشنه می
شوی و نه گرما زده آفتاب .ف  * ۱۲۰پس شیطان به سوی او وسوسه انداخت ،گفت :ای

آدم! آیا تو را به درخت همیشگی و ملکی که زایل نمی شود ،راهنمایی کنم؟

 ۱۲۱پس هر دو از آن درخت خوردند ،پس شرمگاهای شان آشکار شد و شروع
کردند به چسپانیدن برگهای جنت بر خود ،و این گونه آدم به پروردگارش عصیان کرد
و راه را گم کرد ۱۲۲ .باز پروردگارش او را برگزید ،زیرا توبه او را قبول کرد و

هدایتش کرد ۱۲۳۶ .که )الله( فرمود :پس هر دو با هم از آن پایان شوید ،در حالی که بعضی
از )نسل( شما دشمن بعضی دیگر خواهند بود ،پس اگر برای شما از جانب من هدایت
رسد ،هر کس از هدایتم پیروی کند ،نه گمراه می شود و نه رنج می کشد.
 ۱۲۶و هرکس از یاد من روی بگرداند زندگی تنگ و سخت خواهد داشت .و روز

قیامت او را نابینا حشر خواهیم کرد ۱۲۵ .می گوید :ای پروردگارم! چرا مرا نابینا
حشر کردی ؟ حال آنکه در دنیا( بينا بودم.
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۱۲۹ھ )الله( فرماید :همان طور که آیات ما به تو رسید و آنها را فراموش کردی ،همان
گونه امروز فراموش می شوی ۱۲۷۶» .و این چنین سزا می دهیم کسی را که اسراف کرده
و به آیات پروردگارش ایمان نیاورده است .و البته عذاب آخرت سخت تر و پاینده تر

است ۱۲۸ .آیا برای آنان روشن نشده است که پیش از ایشان چه بسیار نسلها را نابود
کردیم که اکنون آنان در محل سکونتشان رفت و آمد می کنند؟ یقینا در این )امر(
نشانه هایی برای خردمندان است ۱۲۹۶ .ه و اگر سخنی که سابقا از پروردگارت صادر
شده ،و موعدی مشخص مقرر نشده بود ،بدون شک )عذاب آنها در همین دنیا( حتما

لازم و واقع می شد ۱۳۰ .پس در مقابل آنچه می گویند صبر کن .و قبل از طلوع آفتاب
و پیش از غروب آن و در بخشی از ساعات شب و در بخشهایی از روز پروردگارت را

به پاکی یاد کن ،تا راضی و خشنود گردی ،فر  ۱۳۱و به سوی آنچه از زیب و زینت
زندگی دنیا که برخی از آنان را بهره مند ساخته ایم چشم مدوز تا آنان را در آن بیازماییم،
و روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است ۱۳۲۶ .وخانواده ات را به نماز امر کن و

خودت نیز بر آن صابر باش  ،ما از تو روزی نمی خواهیم ،ما تو را روزی می دهیم و
عاقبت از تقوا است (۱۳۳) .و )کافران( گفتند :چرا معجزه ای از سوی پروردگارش
برای ما نمی آورد؟ آیا دليل واضح که در صحیفه های پیشین است ،برایشان نیامده است؟!

۱۳۶که و اگر ما آنان را پیش از وی به عذابی هلاک می کردیم ،می گفتند :پروردگارا! چرا
پیغمبری را برای ما نفرستادی تا آیات تو را پیروی می کردیم ،پیش از آنکه خوار و رسوا
می شدیم؟  ۱۳۵۶که بگو :همه منتظرند پس شما نیز در انتظار باشید ،پس به زودی
خواهید دانست که چه کسانی اهل راه راست هستند و چه کسی راه یافته است.
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سورۂ سوره انبياء انبیاء
در مکه نازل شده و يكصدو دوازده آبت است
بنام الله بخشنده مهربان
راه برای مردم )وقت( حسابشان نزدیک شده است ،در حالی که آنان در غفلت روی
گردانند ۲ .هیچ پند )و هدایت جدیدی از نزد پروردگارشان به آنها نمی رسد ،مگر

اینکه بازی کنان آن را می شنوند) ۳) .در حالیکه( دلهایشان به دنیا( مشغول است و
آنان که ظلم کرده بودند در پنهان به نجوی و راز گویی پرداختند و گفتند که آیا این

)شخص ) انسانی مانند شما نیست ،آیا به سوی جادو می روید؟ حال آنکه شما )حقیقت
را می بینید .فرعه )در جواب بگو (:پروردگارم هر سخنی را که در آسمان و زمین باشد،
می داند ،و او شنوای داناست .ہو بلکه گفتند :خواب های پراگنده است ،بلکه آن را
از پیش خود ساخته است بلکه او شاعر است) ،اگر پیغمبر در دعوای خود راست باشد(
پس طوری که پیشینیان )با معجزه ها( فرستاده شدند ،باید معجزه ای )حتی برای ما
بیاورد .فرا پیش از آنان نیز مردم( هیچ قریه ای که )اهل( آن را هلاک کردیم ایمان

نیاوردند ،پس آیا ایشان ایمان می آورند؟!  ۹۷و پیش از تو نیز جز مردانی را که به آنان
وحی می کردیم ،نفرستادیم .پس اگر شما نمی دانید ،از اهل کتاب بپرسید ۸ .پیغمبران
را جسدی که غذا نخورند قرار ندادیم و جاودان هم نبودند.

۹

باز وعده )خویش ) به

آنان را راست گردانیدیم ،و آنان و هر که را خواستیم ،نجات دادیم ،و اسرافکاران
تجاوزکاران را نابود کردیم ۱۰ .که البته ما بسوی شما کتابی نازل کردیم که ذكر تان

در آن است ،آیا نمی اندیشید؟
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 ۱۱و چه بسیار قریه ها را که اهل آن ظالم بودند ،شکستیم )هلاک کردیم و پس از
آنان قوم دیگر را ایجاد کردیم (۱۲) .پس چون عذاب ما را احساس کردند ،ناگهان از
آن می گریختند) ۱۳۶ .به آنان گفته می شود :نگریزید و به سوی ناز و نعمتی که در
آن متنعم بودید ،باز گردید ،شاید که از شما )چیزی( پرسیده شود .و14؟ گفتند :ای وای
بر ما ،واقعا که ما ظالم بودیم ۱۵ .و همیشه سخن شان همین بود تا اینکه آنان را

مانند کشت درو شده ،بی حرکت و خاموش شده گردانیدیم ۱۹ .و آسمان و زمین و
آنچه را که در میان آن دو است برای بازی و شوخی )بیهوده نیافریده ایم.

 ۱۷۶و اگر می خواستیم بازیچه ای بگیریم حتما آن را از نزد خود انتخاب می کردیم.
 ۱۸بلکه حق را بر باطل می اندازیم ،پس آن را می شکند و سرکوب می کند ،پس
ناگهان باطل محو و نابود می شود .و وای بر شما به سبب آنچه که )الله را به آن( وصف
می کنید (۱۹ .که و از اوست هر که در آسمانها و زمین است ،و آنان که در نزد وی هستند

از عبادت او تکبر نمی کنند و خسته نمی شوند) ۲۰ .بلکه شب و روز تسبیح می گویند،
بی آنکه سست شوند ۲۱ .که آیا معبودهای از موجودات زمین گرفته اند که ایشان
مرده ها را زنده می کنند؟!  ۲۲۶و اگر در آن دو )آسمانها و زمین( غیر از الله معبودهای

وجود داشت ،حتما آسمانها و زمین هردو تباه می شد ،پس پاک و منزه است الله پروردگار

عرش  ،از آنچه وصف می کنند) (۲۳) .الله( از آنچه می کند پرسیده نمی شود ،ولی آنها
پرسیده می شوند ۲۶ .آیا به جای او معبودانی را به پرستش گرفته اند؟ بگو :دلیل خود
را بیان دارید ،این است کتاب کسانی که با من اند و اینها هم کتاب های امت های قبل

از من است .بلکه اکثر آنان حق را نمی دانند ،پس آنها روی گردان اند.
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 ۴۲۵و پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی می فرستادیم که
هیچ معبود برحق غیر از من )الله( نیست ،لذا تنها مرا عبادت کنید ) ۲۹ .و )مشرکان(
گفتند :پروردگار رحمن )برای خود از فرشته ها( فرزند گرفته است! او پاک و منزه

است .بلکه آنها )فرشته ها( بندگان والأقدر مقرب هستند ۲۷۴ .که در سخن گفتن از او
پیشی نمی کنند ،و آنان به حکم وی کار می کنند ) ۲۸۶ .الله حال و اعمال گذشته و
حال و اعمال آینده ایشان را می داند ،و شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که )الله(
رضایت داده باشد .و آنان از بیم او ترسان اند ۲۹ .که و هر کس از آنان )فرشته ها(

بگوید :غیر از الله من نیز معبود هستم ،پس او را به دوزخ سزا دهیم ،این چنین به
ظالمان سزا می دهیم ۳۰ .آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین )ابتدا باهم( چسپیده و
متصل بودند ،باز آن دو را از هم جدا کردیم .و هر چیز زنده را از آب آفریدیم ،آیا )به
وحدانیت من( ایمان نمی آورند؟!  ۳۱و در زمین کوههای استوار و ریشه دار قرار
دادیم تا مبادا زمین آنان را بجنباند .و در میان کوهها راههای گشاده ایجاد کردیم تا که

آنان راه یابند ۳۲ .و آسمان را سقف محفوظ قرار دادیم) ،ولی( آنان از نشانه هایش
روی می گردانند ۳۳۶ .و او پروردگاری است که شب و روز و آفتاب و ماه را آفرید

و هر یک در مدار )معین( خود شناور اند .و  ۳۶و برای هیچ انسانی پیش از تو زندگی
دائمی مقرر نکردیم ،آیا اگر تو بمیری ایشان جاودانه می مانند؟  ۳۰و هر نفس

)جاندار( چشند؛ مرگ است .و شما را بخاطر امتحان به سختی و آسایش آزمایش می

کنیم ،و به سوی ما باز گردانیده می شوید.
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 ۳۶که و چون کافران تو را ببینند حتما تو را به مسخره می گیرند و می گویند :آیا این
همان کسی است که معبودانتان را به بدی یاد می کند؟ در حالیکه آنان یاد پروردگار
رحمن را انکار می کنند۳۷۶ .ھ انسان از شتاب آفریده شده است .به زودی نشانه های
خود را به شما نشان خواهیم داد ،پس )عذاب و معجزه ها را از من به شتاب طلب

نکنید۳۸) .که و می گویند :این وعده کی می رسد ،اگر راست می گویید؟

 (۳۹که اگر کافران می دانستند هنگامی که نمی توانند آتش را از چهره های شان و نه از
پسهایشان باز دارند و آنان نصرت داده نمی شوند ،در آمدن عذاب عجله نمی کردند(.

 40که بلکه )آتش ) ناگهان به آنان می رسد و آنها را حیران و سراسیمه می سازد و

نمی توانند آن را برگردانند .و به آنها مهلت داده نمیشود ۱ .که و البته پیغمبرانی پیش
از تو نیز مورد تمسخر قرار گرفتند ،پس کسانی که آنان را مسخره می کردند ،آنچه که

آن را به استهزا می گرفتند ،ایشان را احاطه کرد ۶۲ .که بگو :چه کسی شما را در شب و
روز )از عذاب( پروردگار رحمان نگاه می کند؟ بلکه آنان از یاد پروردگارشان روی گردان

اند۶۳ .ه یا برای آنان معبودانی غیر از ما است که ایشان را از عذاب( حمایت کنند؟!
این معبودان ساختگی( نه می توانند خود را مدد کنند ،و نه آنان مدد کرده می شوند.

او که بلکه ما ایشان و پدرانشان را )از انواع نعمت ها و آسایش( بر خوردار ساختیم ،تا
عمر بر آنان طولانی شد .آیا نمی بینند که ما می آییم و زمین را از جوانب آن می کاهیم

مسلمانان را بر سرزمینهای کفار مسلط می سازیم( ،آیا باز هم آنان پیروزند.
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 45که بگو :من شما را با وحی بیم میدهم ،ولی چون کران بیم داده شوند ،دعوت را
نمی شنوند.

 46و اگر کمترین چیزی از عذاب پروردگارت به آنان برسد ،حتما

اعتراف می کنند و می گویند :ای وای بر ما! واقعا ما ظالم بودیم 4۷ .و ما
ترازوهای عدل را در روز قیامت می نهیم ،پس بر هیچ کسی در چیزی ظلم کرده نشود.
و اگر هم به وزن دانه خردل باشد آن را برای حساب می آوریم .و بس است که ما
حسابرس و حسابگر باشیم ۶۸% .و البته به موسی و هارون فرقان )فرق کننده بین حق
و باطل و توحید و شرک دادیم که روشنی و پند برای پرهیزگاران است ۶۹ .که همان
کسانی که در خفا از پروردگار شان می ترسند و آنان از )هول( قیامت هراس دارند.
۵۰که و این )قرآن نیز( پند با برکت است که آن را نازل کردیم ،آیا شما منکر آن

هستید؟ ۵۱ه و البته پیش از این )دادن تورات به موسی و هارون( به ابراهیم هدایت و
رشد او را داده بودیم و به ( حال( او دانا بودیم ۵۲۶ .وقتی که )ابراهیم( به پدر و قوم
خود گفت :این تمثالهایی که شما ملازم آنها شده اید چیستند؟  ۵۳و گفتند :پدران خود
را برای آنها عبادت کنان یافتیم ۵۶ .که ابراهیم گفت :البته شما و پدران تان همه در
گمراهی آشکار بودید ۵۵ .که گفتند ای ابراهیم! آیا حق را برای ما آورده ای با تو از بازی
کنندگانی؟  56ه )ابراهیم( گفت :بلکه پروردگارتان ،پروردگار آسمانها و زمین است،

همان پررودگاری که آنها را آفرید ،و من بر این )سخن( از گواهانم۵۷ .ه و قسم به الله
پس از آنکه پشت گردانیدید و رفتید ،البته در مورد بتهایتان تدبیری خواهم سنجید.
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 ۵۸پس آنها را قطعه قطعه کرد ،مگر بت بزرگشان را ،تا به سوی آن باز گردند.
و  ۵۹و گفتند :چه کسی با معبودان ما چنین کار را کرده است؟ يقينا او از ظالمان است.

 ۹۰که )بعضی( گفتند :شنیدیم جوانی از آنها )به بدی یاد می کرد که به او ابراهیم گفته
می شود61 .ه )سران کفر( گفتند :او را در پیش چشم مردم بیاورید شاید که آنان
)بر او( گواهی دهند) ۹۲۶ .بعد از حاضر کردن ابراهیم در مجلس گفتند :آیا تو این
کار را با معبودان ما کردی ای ابراهیم؟  ۱۳۶و )ابراهیم( گفت :بلکه این بت بزرگ چنین

کاری را کرده است ،پس اگر سخن می گویند از آنان بپرسید * *64 .پس به خود رجوع
کردند ،و گفتند :واقعا شما ستمگرید )که معبودهای خود ساخته را عبادت می کنید(.

 65که باز سرافگنده شدند و گفتند :البته تو میدانی که آنها سخن نمی گویند.
) 66ابراهیم( گفت :آیا به غیر از الله چیزی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما
نمی رساند؟  ۶۷وای بر شما و بر آنچه که به جای الله می پرستید! آیا )در قباحت این
کارتان( نمی اندیشید؟! ) ۹۸۶اهل مجلس ) گفتند :او را بسوزانید و معبودان تان را مدد

کنید ،اگر می خواهید کاری بکنید) ۶۹ .چون ابراهیم را در آتش انداختند( گفتیم :ای
آتش! بر ابراهیم سرد و سلامت باش  *۷۰ .و خواستند )در حق او نیرنگ ورزند ،پس
ما آنان را زیانکارترین مردم گردانیدیم .و  ۷۱و او و لوط را نجات دادیم و به سرزمینی

بردیم که در آن برای جهانیان برکت نهاده ایم ۷۲۵» .و به او اسحاق را بخشیدیم
و )افزون بر خواسته هایش ) يعقوب را نیز به او بخشیدیم .و همه را از صالحان قرار دادیم.
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 ۷۳۶که و آنان را پیشوایان مردم قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند و انجام دادن
نیکی ها و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات را به آنان وحی کردیم .و آنان تنها ما را

عبادت می کردند۷۶ .ه و به لوط حکم )نبوت( و علم عطا کردیم .و او را از دیاری که
مردمانش ) کارهای زشت می کردند ،نجات دادیم ،بی گمان آنان مردمان بد و فاسق بودند.

۷۵۶ه و او را به رحمت خود داخل کردیم ،چون او از صالحان بود.
)۷۹که و نوح را یاد کن وقتی که پیش از این دعا کرد ،پس ما هم دعای او را پذیرفتیم،
پس او و خانواده اش را از اندوه بزرگ نجات دادیم ۷۷ .و او را بر قومی که آیات ما
را دروغ پنداشتند ،مدد کردیم .چون که آنان قوم بد بودند ،پس همه ایشان را غرق کردیم.

۷۸ه و داود و سلیمان را یاد کن وقتی که درباره کشتزار فیصله کردند چون شب
گوسفندان قومی در آن چریده بودند ،و ما بر فیصله آنها شاهد )و ناظر( بودیم.
۷۹ه پس آن )قضاوت درست را به سليمان فهماندیم .و به هر یک آن دو حکمت و
علم داده بودیم .و کوهها را برای داود مسخر ساختیم که با او تسبیح می گفتند و پرندگان

را نیز مسخر کردیم و ما کننده این کار بودیم۸۰۶ .ه و به داود ساختن زره را آموختیم
تا شما را از )آسیب( جنگ تان حفظ کند .پس آیا شکر گزار هستيد؟  ۸۱که و ما باد
سریع را برای سلیمان مسخر ساختیم که به حکم او به سوی سرزمینی روان می شد که

در آن برکت نهاده ایم و ما به هر چیز دانا بودیم.
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۸۲۶ه و مسخر ساختیم برای سلیمان از شیاطین گروهی را که برای او در بحر(
غواصی می کردند )برای او مروارید را از بحر بیرون می آوردند و کارهای دیگر غیر از

آن می کردند ،و ما نگهبان آنها بودیم۸۳) .ه و ایوب را یاد کن وقتی که پروردگار خود

را ندا کرد و گفت  :همانا به من رنج و آسیب رسیده است و تو مهربانترین مهربانان
هستی ۸۶ .که پس دعای او را پذیرفتیم و رنج و آسیب را که به او رسیده بود ،دور
ساختیم ،و خانواده اش و )نیز( مانندشان را همراه با آنان به او دادیم تا اینها( رحمتی از

جانب ما و پندی برای عبادت کنندگان باشد ۸۵ .و نیز یاد کن اسماعیل و ادریس و
ذالکفل را که هر یک از صابران بودند 86% .و آنها را در رحمت خود داخل کردیم،

چون ایشان از صالحان بودند ۸۷۶ .و ذالنون )صاحب ماهی  -یونس ) را یاد کن وقتی
که خشمگینانه از میان قومش بیرون رفت و گمان کرد که بر او تنگ نمی گیریم .پس
در تاریکی های شکم ماهی فریاد نمود که )ای الله( معبود برحق( جز تو نیست ،تو پاک
و منزهى ،واقعا که من از ظالمان بودم ۸۸ .پس دعایش را اجابت کردیم و او را از غم
نجات دادیم و مؤمنان را )وقتی به ما رجوع کنند( این چنین نجات میدهیم.

 ۸۹و زکریا را یاد کن چون پروردگارش را ندا کرد که ای پروردگار من! مرا تنها
مگذار و تو بهترین وارثان هستی ۹۰ .که پس دعایش را اجابت کردیم و یحیی را به او

بخشیدیم و همسرش را برای او شایسته )حمل( گردانیدیم ،البته آنان در انجام کارهای

خیر شتاب می کردند و با امید و بیم ما را می خواندند و برای ما متواضع بودند.
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فر ۹۱که و )یاد کن( زنی را که پاکدامنی خود را حفظ کرد )مریم( ،پس از روح )مخلوق(
خویش در او دمیدیم و او و پسرش را نشانه )قدرت خود( برای جهانیان قرار دادیم.

 4۹۲۶البته این است امت شما ،که امت یگانه است .و من پروردگار شما هستم ،پس
تنها بندگی مرا کنید (۹۳) .و )اما امتها در باره انبیا( در میان خویش متفرق شدند .و

هریک آنها به سوی ما باز می گردند ۹۶ .پس هر کس از کارهای شایسته انجام دهد
در حالیکه ایمان داشته باشد ،برای کوشش او ناسپاسی نخواهد شد و ما )نیکی هایش را
برای او می نویسیم ۹۵ .و برای مردم دیاری که آن را نابود کردیم محال و حرام است

که به دنیا( باز گردند ۹۹ .که تا اینکه )راه( يأجوج و مأجوج گشوده شود و ایشان
شتابان از هر بلندیی بیایند ۹۷۶» .و وعده حق و راست نزدیک گردد ،پس یکباره
چشمان کافران خیره شود )و بگویند( ،ای وای بر ما! ما از این )روز( در غفلت بودیم،
بلکه ما ظالم بودیم ۹۸۶ .که همانا شما و چیزهایی که به غیر از الله می پرستید ،هیزم
جهنم هستید ،شما وارد آن خواهید شد ۹۹ .اگر اینها معبودهای واقعی بودند هرگز
وارد آن نمی شدند و همه آنها )عابدان و معبودها( در آن جا جاودانه اند.
و  ۱۰۰که برای آنان در دوزخ ناله زار است و در آن جا چیزی را نمی شنوند ۱۰۱ .که البته

آنان که قبلا از جانب ما به آنها وعده نیک داده شده است ،این ها از دوزخ دور داشته
خواهند شد
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) ۱۰۲۶حتى( آواز دوزخ را نمی شنوند و آنان در آنچه نفسهای شان خواهش داشته
باشد ،همیشه خواهند بود ۱۰۳۶) .ترس بزرگ آن ها را غمگین نمی سازد و فرشتگان
به استقبال شان می آیند و می گویند :این همان روزی است که به شما وعده داده

می شد۱۰۶ .که روزی که آسمان را مانند پیچیدن صفحه نوشته شده کتابها می پیچیم
طوری که بار اول آفرینش را آغاز کردیم )بار دیگر آن را باز می گردانیم .وعدۂ لازمی
بر عهده ماست ،يقينا ما انجام دهنده )آن( هستیم (۱۰۵) .البته در زبور )کتاب داود( بعد

از ذکر )تورات( نوشتیم که زمین را بندگان نیک من به ارث می برند.
 ۱۰۹که بی گمان در این )قرآن( ابلاغی )کافی برای عبادت گذاران است.

۱۰۷که و تو را )ای پیغمبر( نفرستادیم مگر رحمتی برای جهانیان ۱۰۸ .که بگو :جز این
نیست که به من وحی می شود که معبود شما پروردگار یکتا و یگانه است ،پس آیا شما
مسلمان هستید؟  ۱۰۹پس اگر روی گردان شدند ،پس بگو :به همه شما برابر اعلام

کردم .و نمی دانم که آنچه به شما وعده داده می شود نزدیک است یا دور.

) ۱۱۰همانا الله هم سخن آشکار را می داند و هم آنچه را پنهان می کنید.
و۱۱۱ه و نمی دانم؛ شاید )دوری وعده( برای شما آزمایش باشد )و تأخیر شدن آن(

برخوردار شدن )از نعمتها برای شما باشد( تا مدت مقرر) ۱۱۲۶ .پیغمبر( گفت :ای
پروردگارم! خودت به حق )میان ما و ایشان( فیصله کن .و پروردگار مهربان ما )آن ذاتی

است که از او( مدد خواسته می شود بر آنچه شما وصف می کنید.
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در مدینه نازل شده و هفتاد و هشت آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

دوره ای مردم! از پروردگارتان بترسید ،چون زلزله قيامت چیز بس بزرگ است.
و  ۲که روزی که آن را ببینید ،هر شیردهنده ای از آن کس که شیر می دهد ،غافل می شود
و هر زن )مادر( باردار بار )جنين( خود را می نهد .و مردم را مست می بینی حال آنکه

مست نیستند ،بلکه عذاب الله بسیار سخت است۳ .ه و از مردم کسی هست که بدون
هیچ علم و دانشی درباره الله مجادله می کند و از هر شیطان سرکش پیروی می کند.
ع که )در ازل( بر او نوشته شده است که هر کس با شیطان دوستی کند ،پس شیطان
گمراهش می کند و او را به سوی عذاب آتش سوزان راهنمائی می کند 85 .ای مردم!

اگر از دوباره زنده شدن در شک هستید پس بدانید که ما شما را از خاک آفریده ایم ،باز

از نطفه ،باز از خون بسته ،باز از پاره گوشت شکل داده شده و شکل داده نشده آفریده ایم،
همه این مراحل ) به خاطر این است که برای شما )كمال قدرت خود را روشن سازیم،

و آنچه را بخواهیم تا زمان معین در رحمها قرار می دهیم .باز شما را به صورت کودک
بیرون می آوریم ،باز تا به حد رشد )جوانی( تان برسید .و بعضی از شما جانش گرفته

می شود .و بعضی از شما به پست ترین مرحله عمر و پیری باز گردانیده می شود تا پس
از آن همه( دانستن چیزی نداند .و زمین را خشک شده می بینی اما وقتی که بر آن باران
ببار انیم ،به حرکت می آید و نمو می کند و از هر نوع گیاهان زیبا و خرم می رویاند.
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 46این )قدرت نمایی ها به خاطر آن است که بدانید( الله ذات حق است .و این که
اوست که مرده ها را زنده می کند و هم اوست که بر هر چیزی تواناست ۷۶ .و اینکه

قیامت آمدنی است هیچ شکی در آن نیست .و اینکه تنها الله است که آنانی را که در
قبرهاند ،دوباره زنده می گرداند ۸ .و از مردم کسی هست که بدون هیچ علم و بدون

هیچ هدایت و بدون هیچ کتاب روشنی درباره الله مجادله می کند ۹۶ .متکبرانه صفحه
گردن خود را می پیچاند تا مردم را از راه الله گمراه سازد ،در دنیا برای او رسوایی
بزرگ است و در روز قیامت عذاب سوزان به او می چشانیم ۱۰ .که این )عذاب( به
سزای آن چیزهایی است که در دست تو پیش فرستاده بود .و )گرنه( الله هرگز بر

بندگان خود ستمگر نیست ۱۱ .و از میان مردم کسی هست که الله را با دو دلی
می پرستد ،پس اگر خیر به او برسد به آن مطمئن می شود ،و اگر رنج و پریشانی به او

برسد ،بر روی خود بر می گردد )مرتد می شود() ،چنین شخص ) در دنیا و آخرت
زیانکار شده ،و این همان زیان آشکار است ۱۲ .که به جای الله چیزی را می خواند که
نه نفعی به او می رساند و نه سودی به او می بخشد .این همان گمراهی دور )از حق(
است ۱۳۶ .کسی را می خواند که زیانش از سودش نزدیکتر است ،چه مددگار بد و

چه یاران بد هستند! 149 .که البته الله کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده

اند در باغهایی داخل می کند که نهرها از زیر درختان و قصرهای( آن روان است .يقينا
الله هر چه را بخواهد ،انجام می دهد ۱۵ .هر که گمان کند که الله او را در دنیا و
آخرت نصرت نمی دهد ،پس باید ریسمانی به آسمان بیاویزد ،باز آن را قطع کند ،پس

ببیند که آیا این تدبیرش چیزی را که سبب خشم او شده از میان می برد؟
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)۱۹که و این چنین آن )قرآن( را )به صورت آیات واضح نازل کردیم و الله هر کس را
که بخواهد هدایت می کند (۱۷» .البته آنان که ایمان آوردند و آنان که یهودی شدند و
صابئين )بی دینان( و نصارا و آتش پرستان و آنان که به الله شریک آوردند ،يقينا الله روز
قیامت میان شان فيصله خواهد کرد ،چون الله بر هرچیز گواه است ۱۸۶ .که آیا ندیدی

کسانی که در آسمانها و زمین هستند و آفتاب و ماه و ستاره ها و کوهها و درختان و
چهارپایان و بسیاری از مردم ،برای الله سجده می کنند؟ و بسیاری هم هستند که عذاب
بر آنها لازم شده است .و هر که را الله خوار کند ،او هیچ عزت دهنده ای ندارد .بی گمان
الله هر چه بخواهد انجام میدهد ۱۹ .و این دو فریق که دشمن یکدیگرند ،درباره

پروردگارشان با هم اختلاف کردند .پس آنان که کفر ورزیده اند بر ایشان لباسهایی از آتش
بریده شده است ،از بالای سرشان آب جوشان و سوزان ریخته می شود.
 ۲۰که آنچه در شکمهای آنهاست و )نیز( پوست های شان به آن )آب جوشان( گداخته
و ذوب می گردد .و  ۲۱و برای عذاب دادن آنان ،گرزهای از آهن آماده است.
 ۲۲۶که هرگاه بخواهند از شدت غم از آن بیرون آیند ،در آن باز گردانیده می شوند )و به

آنان گفته می شود (:بچشید عذاب سوزان را (۲۳ .که البته الله آنان را که ایمان آورده اند و
کارهای نیک انجام داده اند در باغهایی داخل می کند که از زیر درختان و قصرهای( آن
نهرها جاری است ،در آنجا با دستبندهای از طلا و مروارید آراسته می شوند ،و لباسشان
در آنجا ابریشم است.
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) ۲۶و )مؤمنان به سخن پاکیزه راهنمائی کرده شدند و به راه ستوده راهنمائی کرده

شدند ۲۵ .که بی گمان آنان که کفر ورزیدند و مردم را از راه الله و از مسجد الحرام
باز می دارند که ما آن را برای همه مردم اعم از مقیم در آنجا و بادیه نشین )آینده( یک

برابر قرار داده ایم )برای آنان عذاب سخت و دردناک است( ،و هر کس به قصد ظلم در
آن جا مرتكب الحاد )شرک و قتل( گردد ،او را از عذاب دردناک می چشانیم.
 ۲۶و به یاد آور وقتی که جایگاه خانه )کعبه( را برای ابراهیم معین ساختیم و به او

گفتیم :که چیزی را با من شریک مکن ،و خانه ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان
در آن برای نماز( و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک دار ۲۷۶ .و )به ابراهیم گفتیم
که در میان مردم برای حج اعلان کن ،تا پیاده و سوار بر هر شتر لاغری که از هر راه
دور می آیند ،به سوی تو بیایند) (۲۸) .اعلان کن( تا شاهد منافع خویش باشند و در

روزهای معلوم نام الله را بر ذبح چهار پایانی یاد کنند که الله روزیشان کرده است .پس از
آنها بخورید و بینوایان و تنگدستان را نیز بخورانید ۲۹ .باز باید آلودگی های بدنشان

را پاک کنند و باید به نذرهایشان وفا کنند و باید خانه قدیمی و گرامی را طواف نمایند.
و  ۳۰این است حكم الله ،و هر کس مقدسات و شعائر الله را بزرگ و محترم بشمارد،
پس آن برایش در نزد پروردگارش بهتر است ،و چهار پایان برایتان حلال کرده شد مگر

آنچه بر شما خوانده می شود ،پس از پلیدیها که از بتها ببار می آید ،دوری کنید و از سخن
دروغ اجتناب ورزید.
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 ۳۱۶در حالی که به سوی الله خالصانه گرویده باشید و از ادیان باطل بیزاری جویید

و هیچ شریکی برای الله قرار ندهید .و هر کس به الله شرک ورزد ،گویی از آسمان افتیده
است و پرنده ها او را ربوده اند ،یا اینکه باد او را به جای دور افگنده است.
 ۳۲۶که چنین است )سزای شرک( ،و هر کس شعائر الله را بزرگ شمارد ،پس در حقیقت

این بزرگداشت و تعظیم از تقوای دلهاست ۳۳ .که برای شما در آن )قربانی( تا مدت
معین فایده هاست ،باز محل قربانی کردن آنها در جوار خانه قدیمی و گرامی )کعبه(
است .و %34و برای هر امتی جای قربانی کردن را مقرر نموده ایم ،تا با نام الله چهارپایانی
را ذبح کنند که الله به ایشان عطا نموده است .پس معبودتان معبود یگانه است ،پس برای
او منقاد شوید و تواضع کنندگان را مژده ده) ۳۵ .آنان کسانی هستند که چون نام
الله ياد شود دلهایشان ترسان گردد ،و در برابر مصیبت هایی که به آنان می رسد صبر

می کنند ،و )نیز کسانی را مژده بده که نماز را برپا می کنند و از آنچه روزیشان داده ایم

انفاق می کنند (۳۹) .و )قربانی کردن( شتران )چاق و فربه( را برایتان از شعائر الله قرار
دادیم ،در آنها برای شما خير )منافع دینی و دنیوی( است ،پس در حالی که بر پای

ایستاده اند نام الله را بر آنها یاد کنید ،پس چون پهلویشان بر زمین افتد از گوشت آنها
بخورید ،و به بینوایان سائل و غیر سائل بخورانید ،اینگونه آنها را برایتان رام و مطيع
کرده ایم تا که شکر کنید ۳۷ .که هرگز گوشتها و خونهای قربانی ها به الله نمی رسد،

بلکه تقوای شما به او می رسد ،این چنین آنها را برایتان مسخر نمود تا الله را به خاطر
آنکه شما را هدایت کرده است به بزرگی یاد کنید ،و نیکوکاران احسان کننده را مژده
بده ۳۸ .و يقينا الله از مؤمنان دفاع می کند ،چرا که الله هیچ خیانتکار ناشکر را دوست
ندارد
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و  ۳۹به کسانی که کفار با آنان می جنگند ،اجازه )جهاد( داده شد ،به سبب این که
مورد ظلم قرار گرفته اند .و البته الله بر نصرت دادن شان تواناست 40 .ه همان کسانی
که از سرزمین شان به ناحق بیرون رانده شدند ،جز به سبب آن که می گفتند :پروردگار
ما الله است .اگر الله بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر( دفع نمی کرد ،البته
صومعه های راهبان و معابد نصارا و معابد يهود و مسجدهایی که در آنها الله بسیار یاد
می شود ،ویران می شد ،و یقینا الله کسی را که قصد یاری وی کند ،یاری می کند .همانا الله
قوی )و( غالب است .و 41که آن کسانی را که اگر در زمین آنها را قدرت و حکمرانی(
ببخشیم ،نماز را برپا می دارند و زکات )اموال( را می دهند و به کار نیک فرمان می دهند

و از کار زشت منع می کنند ،و سر انجام کارها به الله باز می گردد (۲ .و اگر تو را
تکذیب کنند ،البته پیش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود )نیز پیغمبران شان( را تکذیب
نموده بودند ۶۳ .ه و )همچنین( قوم ابراهیم و قوم لوط  44و اصحاب مدین )قوم

شعیب ،نیز پیغمبر خود را تکذیب نمودند( و موسی )نیز( تکذیب شد ،پس به کافران
مهلت دادم ،باز ایشان را گرفتار نمودیم .پس

بنگر( عقوبت من چگونه است؟

 45که پس چه بسیار قریه ها را که اهلش ظالم بودند ،نابود کردیم .و اینک( آن قریه ها
بر سقفهای خود افتیده است و چه بسیار چاه های معطل و متروک و کاخهای بلند و
استواری که بی صاحب و متروک مانده است 46 .که آیا در زمین سیر و سفر نکرده اند

تا دلهایی داشته باشند که با آن بفهمند و گوشهایی داشته باشند که با آن بشنوند ،در
حقیقت چشمها کور نمی گردند ،بلکه دلهایی که در سینه هاست کور می شوند.
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 ۶۷و با شتاب عذاب را از تو می طلبند .و با آن که الله هرگز وعده اش را خلاف
نمی کند و در حقیقت یک روز نزد پروردگارت ،مانند هزار سالی است که شما
میشمارید 48 .و بسی از قریه ها بوده اند که ما به ایشان مهلت دادیم ،در حالیکه
مردمانشان ظالم بوده اند باز آنرا در موقع مناسب( به عذاب گرفتار کردم ،و بازگشت

)همه( به سوی من است 49 .که بگو :ای مردم! جز این نیست که من برای شما تنها بیم
دهنده آشکار هستم ۵۰ .پس آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند ،برای آنها

آمرزش است ،و در جنت از روزی نیک برخوردار اند ۱ .که و اما آنان که در
تكذيب( آیات ما سعی کردند ،به قصد عاجز نمودن )پیغمبر( ما ،آنان اهل دوزخ اند.
۵۲۶ه و پیش از تو هیچ رسول و هیچ نبیی را نفرستادیم مگر اینکه چون آرزویی به
خاطر می آورد شیطان چیزی را در آرزوی او القا می نمود ،پس الله آنچه را که شیطان
القا می کرد از بین می برد ،باز الله آیاتش را محکم و استوار می کند ،و الله دانای با
حکمت است ۵۳ .که تا الله آنچه را که شیطان القا می کند ،برای کسانی که در دلهای شان

مرض است ،سبب فتنه بگرداند و )نیز( برای آنانی که دل هایشان سخت است.
و يقينا ظالمان در مخالفت دور از حق اند ۵۹ .و تا آنان که به ایشان علم داده شده
است بدانند که آن )وحی( از سوی پروردگارت حق است ،و به آن ایمان آورند ،تا
دلهایشان به آن آرام و منقاد گردد ،يقينا الله مؤمنان را به راه راست راهبر است.
 ۵۵و کافران همیشه درباره آن تردید دارند ،تا اینکه ناگهان قیامت به آنان برسد ،یا

عذاب روز نامیمون و عقیم به سراغ شان بیاید.
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) (56در آن روز ملک و سلطنت فقط از الله است ،میان آنان فيصله می کند ،پس
کسانی که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده اند ،در باغهای پرناز و نعمت خواهند
بود ۵۷ .که اما آنان که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ شمردند ،پس برای ایشان
عذاب اهانت کننده است ۰۸ .و کسانی که در راه الله هجرت کرده اند باز کشته شده

یا مرده اند ،بدون شک الله به آنان روزی نیک می دهد و به يقين الله بهترین روزی
دهندگان است ۵۹ .که الله حتما آنان را به جایگاهی که آن را می پسندند وارد خواهد کرد،
و یقینا الله دانا )و( بردبار است .بر ) ۹۰حکم( این است ،و هر کس دیگری را به مانند
آنچه خودش مورد ظلم قرار گرفته بود عقوبت دهد) ،و اگر باز مورد ظلم قرار گیرد،
حتما الله او را نصرت خواهد داد ،چرا که الله بسیار بخشاینده )و( آمرزگار است.

 (۹۱این )نصرت دادن مظلوم( به آن سبب است که الله )قادر به همه کار است که(
شب را در روز و روز را در شب داخل می گرداند ،و )نیز به آن سبب است که الله شنوای
بیناست ۹۲۶ .و این )نصرت دادن مظلوم( به آن سبب است که الله همان معبود بر حق
است و آنچه را که به جز او می پرستند همه باطل است ،و )نیز به آن سبب است که(
همان الله بلندمرتبه )و( بزرگ است (۹۳) .آیا ندیدی که الله از آسمان آب فرو آورد،

پس زمین به سبب آن سرسبز و خرم می گردد ،بی شک الله باریک بین آگاه است.

) (64آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از اوست ،و الله بی نیاز )و( ستوده است.
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 (۹۰که آیا ندیدی که الله آنچه را در زمین است و کشتی ها را که به حکم او در بحر
روان اند ،برایتان مسخر کرده است .و )الله( آسمان را نگاه می دارد از آنکه بر زمین بیفتد،
مگر به اذن خودش  .زیرا الله نسبت به مردم مشفق )و( مهربان است .و 66و او همان

ذاتی است که به شما زندگی بخشید ،باز شما را می میراند ،باز شما را زنده می کند .واقعا
انسان در برابر پروردگارش( بسیار ناسپاس است ۹۷۶ .که برای هر امتی شریعت خاص
مقرر کرده ایم تا آنان به آن عمل کنند ،پس نباید درباره این امر با تو نزاع کنند .و به سوی
پروردگارت دعوت کن ،همانا تو بر راه راست قرار داری ۹۶ .که و اگر با تو مجادله
کردند ،پس بگو :الله به آنچه می کنید داناتر است ۹۹ .الله میان شما در روز قیامت
درباره آنچه بایکدیگر در آن اختلاف می کردید ،حکم و فیصله خواهد کرد.

و ۷۰که آیا ندانسته ای که الله )همه( آنچه را در آسمان و زمین است می داند ،بدون شک
تمام اینها در کتابی ثبت و ضبط است .و البته این کار برای الله آسان است.
) ۷۱و مشرکان غیر از الله چیزی را می پرستند که الله دلیلی بر )معبود بودن ) آن نازل

نکرده است ،و چیزی را می پرستند که به آن علمی ندارند ،و برای ظالمان هیچ یاری

دهنده ای نیست۷۲۶ .ه و چون آیات واضح ما بر آنان خوانده شود در چهره کافران
انکار و ناخوشی را می بینی ،بلکه نزدیک است به کسانی حمله ور شوند که آیات ما را بر

آنان می خوانند .بگو :آیا شما را به بدتر از این خبر دهم ،به )آن( دوزخ که الله آن را به
کافران وعده داده است .و چه بد سرانجامی است.

جزء  ۱۷نننننننننننننننننن سورۂ حج ۲۲
۷۳۶ه ای مردم! مثلی زده شد ،پس به آن گوش فرا دهید ،کسانی را که غیر از الله به
کمک می خوانید )و پرستش می کنید( هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند ،هر چند همه

برای آفرینش آن( جمع شوند ،و اگر آن مگس چیزی را از آنان برباید ،نمی توانند آن را

از او دوباره بگیرند ،طالب و مطلوب هردو ناتوانند ۷۶ .الله را آنچنان که سزاوار
قدر اوست ،قدر نگذاشتند ،در حالیکه الله توانای غالب است۷۵ .ه الله از میان فرشته

ها رسولانی انتخاب می کند ،و از میان مردم نیز ،چون الله شنوای بیناست.
* ۷۹۶آنچه پیش رویشان است و آنچه پشت سرشان است ،میداند .و همه کارها به سوی
الله باز گردانیده می شود ۷۷ .ای کسانی که ایمان آورده اید! رکوع و سجده کنید و
پروردگارتان را عبادت کنید ،و کار خیر انجام دهید تا رستگار شوید ۷۸۶ .و در راه
الله جهاد کنید ،چنان که شایسته جهاد در راه اوست .اوست که شما را برگزید .و در

دین هیچ کار دشوار و سنگین را بر شما نگذاشت .آیین پدرتان ابراهیم )نیز چنین بوده
است( ،او شما را پیش از این مسلمان نام نهاده است ،تا پیغمبر بر شما گواه باشد و

شما نیز بر مردم گواه باشید ،پس نماز را بر پا کنید و زکات را بدهید ،و به دین الله
تمسک جویید که او مددگار شماست .پس چه نیک مولایی ،و چه نیک مددگاری؟
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ک می از

سوره سورۂ مؤمنون مؤمنون
در مکه نازل شده و یکصد و هجده آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
راه به راستی که مؤمنان کامیاب و رستگار شدند ۲۰ .آنانی که ایشان در نماز خود
متواضع و ترسناک اند ۳۶ .و آنانی که ایشان از کار و سخن بیهوده روی گردان اند.
ع و آنانی که ایشان زکات را می دهند .زہد و آنانی که ایشان شرمگاه های خود را

از حرام( نگاه می دارند 6 .که مگر بر همسران یا کنیزان خود ،که در این صورت
سزاوار ملامتی و مجازات نیستند ۷ .پس هر کس غیر از این را بجوید ،پس ایشان

همان تجاوز کنندگان اند .و  ۸و آنانی که ایشان امانت های خود را و عهد خود را رعایت
می کنند .رود و آنانی که ایشان بر نماز های

خود محافظت

می کنند.

 ۱۰این گروه ایشان وارثان اند ۱۱ .آنانی که فردوس را به ارث می برند ،آنها در
آن همیشه اند ۱۲ .و البته انسان )آدم( را از خلاصه از گل آفریدیم ۱۳ .باز او را
آدم را به اعتبار نسل وی( نطفه در قرارگاه استوار و محفوظ )رحم( قرار دادیم.

 14باز آن نطفه را به خون بسته تبدیل کردیم ،پس آن خون بسته را به صورت پاره
گوشت در آوردیم ،پس آن پاره گوشت را استخوانها ساختیم ،پس از آن استخوانها را با
گوشت پوشانیدیم ،باز او را به آفرینش دیگر انسان زنده( آفریدیم ،پس بسیار بزرگ
است الله ،بهترین آفرینندگان ۱۵ .که باز شما بعد از این مراحل حتما می میرید..
 16باز شما روز قیامت برانگیخته خواهید شد ۱۷ .و البته بالای شما هفت راه

)آسمان( آفریدیم ،و ما هرگز از آفرینش غافل نبوده ایم.
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 ۱۸که و از آسمان آب را به اندازه فرود آوردیم و آن را در زمین جای دادیم .و همانا
ما بر بردن آن تواناییم ۱۹ .که پس ما به وسیله آن آب باغهایی از درختان خرما و انگور

را برای شما ایجاد کردیم که برای شما در آنها میوه های بسیار است ،و از آنها می خورید.
و ۲۰ه و )همچنین با آن آب( درختی آفریدیم که در کوه طور سینا می روید )درخت
زیتون و روغن و طعام برای خورندگان است ۲۱% .و البته برای شما در چهارپایان

عبرت است که شما را از آنچه در شکم آنهاست می نوشانیم ،و برای شما در آن منافع
فراوان است و از آن می خورید۲۲ .ه و بر آنها و بر کشتی ها حمل می شوید.
 % ۲۳۶و البته نوح را به سوی قومش فرستادیم پس گفت :ای قوم من! الله را بپرستید ،شما

هیچ معبود برحق غیر از الله ندارید .آیا )از عذاب الله و زوال نعمت او نمی ترسید؟
 ۲۶و پس اشراف و سرانی از قومش که کافر بودند ،گفتند :این مرد مگر انسانی همچون
شما نیست ،می خواهد بر شما برتری یابد ،اگر الله می خواست حتما فرشته ها را
می فرستاد ،ما چنین سخنی را از پدران پیشین خود نشنیده ایم) ۲۵ .و نیز گفتند( او
نیست مگر مردی که در او اثر جنون است ،پس تا مدتی درباره او انتظار بکشید..
 ۲۶که )نوح( گفت :ای پروردگارم! مرا نصرت ده در قبال آنکه مرا تکذیب کردند.

 ۲۷۶پس به او وحی فرستادیم که پیش چشم ما و وحی ما کشتی را بساز ،پس وقتی

فرمان ما رسید و تنور به فوران آمد ،پس در آن از هر نوع حیوان ،جفتی )نر و ماده( را
سوار کن و خانواده ات را نیز سوار کن ،مگر کسی از آنان که وعده )حق( از پیش بر او

مقرر شده است ،و درباره کسانی که ظلم کرده اند با من سخن مگو ،زیرا آنان غرق شدنی
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۲۸ه پس چون تو و همراهانت بر کشتی قرار گرفتید )سوار شدید( پس بگو :همه
ستایشها آن ذاتی را سزا است که ما را از قوم ظالمان نجات داد۲۹ .

و در وقت

فرود آمدن( بگو :ای پروردگارم! مرا در جایی پر خیر و برکت فرود آور ،و تو بهترین
فرود آورندگانی ۳۰* .يقينا در این )قصة نوح( البته نشانه هایی است ،و بدون شک )ما
بندگان خود را آزمایش کننده بودیم ۳۱ .باز بعد از آنان قرنی دیگر را آفریدیم.
 ۳۲۶پس در میان شان پیغمبری از خودشان فرستادیم که )بگوید( تنها الله را بپرستید،
زیرا جز او معبود به حقی ندارید .پس آیا )از شرک( پرهیز نمی کنید؟  ۳۳و اشراف
قومش که کافر شده بودند و ملاقات روز آخرت را تکذیب نموده بودند و در زندگانی

دنیا به آنان آسودگی داده بودیم ،گفتند :این شخص جز انسانی مانند شما نیست ،از
آنچه شما می خورید ،می خورد .و از آنچه شما می نوشید ،می نوشد ۳۶ .و )به پیروان
خود گفتند :اگر از انسانی مانند خود اطاعت کنید در آن صورت حتما زیانکار خواهید

بود ۳۰ .آیا به شما وعده می دهد که چون مردید و خاک و استخوان شدید باز شما
بار دیگر زنده می گردید و از قبرها بیرون آورده خواهید شد؟  36آنچه وعده داده
می شوید ،دور اندر دور است ۳۷۶) .جز زندگانی این جهان ما )هیچ زندگی و حیاتی(
وجود ندارد )گروهی از ما( زنده می شویم ،و ما برانگیخته نخواهیم شد.

 ۹۳۸و او جز مردی نیست که بر الله دروغ بسته است و ما تصدیق کننده او نیستیم.

نفر  ۳۹و گفت :ای پروردگارم! به سبب اینکه مرا دروغگوی شمردند ،نصرتم ده.
ومعه الله فرمود :بعد از مدت اندک )از کفر و عناد شان( سخت پشیمان خواهند شد.

 441پس ناگهان صدای بلند )و مرگبار( نظر به وعده راست ،ایشان فرا گرفت ،پس

آنان را )مانند( خس و خاشاک )که سیل بر روی آب حمل می کند( گردانیدیم ،پس
دوری و هلاکت باد بر قوم ظالم ۶۲ .باز بعد از ایشان نسلهای )امتهای

دیگر را

آفریدیم
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 843هیچ امتی نه از اجل مقرر خود سبقت می کند و نه پس می ماند.
و 44و باز پیغمبران خود را یکی پس از دیگری فرستادیم ،هرگاه پیغمبری برای هدایت(
امتی آمد ،او را تکذیب کردند ،ما هم یکی را )در هلاکت( تابع دیگری گردانیدیم و )به
دیار نیستی فرستادیم و داستان عذاب( آنان را برای مردم افسانه ساختیم .پس دوری و

هلاکت باد بر قومی که ایمان نمی آورند 45 .که باز موسی و برادرش هارون را با
معجزه ها و دلایل روشن خود فرستادیم 469 .که به سوی فرعون و سران قوم او ،ولی
آنان تكبر ورزیدند و قوم سرکش و متکبر بودند ۶۷۶ .که پس گفتند :آیا به دو انسانی که
مانند خود ما هستند ایمان آوریم ،حال آنکه قوم آنها بندگان خدمتگذاران ما هستند؟

 (448در نتیجه ،آن دو )موسی و هارون( را تکذیب کردند ،پس از جمله هلاک شدگان
گشتند.

 ۶۹%و يقينا به موسی کتاب )تورات( دادیم تا راهیاب

گردند.

و  ۵۰و پسر مریم و مادرش را آیتی گردانیدیم .و آن دو را در زمین بلند جای دادیم که
برخوردار از آب روان و محل آرامی بود .و ۵۱که ای پیغمبران! از چیزهای پاکیزه و حلال
بخورید و کارهای نیک کنید ،يقينا من به آنچه انجام می دهید ،دانا هستم.

 ۵۲۶که در حقیقت این امت شما ،امت یگانه است و من پروردگار شما هستم ،پس تنها
از من بترسید) ۵۳۶ .اما مردم کار دین خود را در میان خود پراگنده ساختند .و هر
گروه به آنچه نزد آنهاست )در حالیکه آن را از خود وضع کرده اند( شادمان هستند.
 ۵۶پس آنان را تا مدتی در جهل و گمراهی که در آن غرقند ،بگذار.
 ۵۵که آیا می پندارند که آنچه از مال و فرزندان به آنان مدد می کنیم 56 ،ه )به خاطر آن
است که ما به نفع شان شتاب می کنیم؟! نه ،بلکه نمی فهمند )که ما ایشان را به تدریج

می گیریم( ۵۷ .بی گمان آنان که ایشان از ترس پروردگارشان هراسان اند.
 ۵۸و آنان که ایشان به آیات پروردگار خویش ایمان می آورند .فر ۵۹ه و آنان که ایشان

به پروردگار خویش شریک مقرر نمی کنند.
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60ه و آنان که ایشان آنچه را باید در راه الله( بدهند ،می دهند .در حالیکه دلهایشان
ترسان است از اینکه به سوی پروردگارشان باز می گردند 61 .آنان اند که برای
کارهای نیک می شتابند و آنان در انجام آن پیش از اند ۶۲ .و هیچ کس را مکلف

نمی سازیم مگر به قدر توانش  .و نزد ما کتابی است که به حق سخن می گوید و به آنان
هیچ ظلم کرده نمی شود * 63 .بلکه دلهایشان از این )قرآن( در غفلت غرق است و آنان
غیر از این کار زشت( کارهای زشت دیگری دارند که انجام دهنده آنند

 64ه ( آنها در غفلت اند( تا آن که خوشگذرانان ایشان را به عذاب گرفتار می کنیم ،پس
ناگهان شور و فریاد می کنند .و) 465به آنها گفته می شود( امروز شور و فریاد نکنید،

چون شما از جانب ما قطعا یاری و مدد نمی شود) * 66 .زیرا( آيات من بر شما

خوانده می شد ،ولی شما بر عقب تان باز می گشتید ۹۷۶» .در حالیکه بر مردم )به سبب
متولی بودن خانه کعبه( تکبر می ورزیدید ،شبها )در جلسات خود( در باره قرآن

بدگویی می کردید ۹۸ .که آیا در این سخن تدبر نکردند ،یا چیزی برایشان آمده که برای

پدران پیشین آنها نیامده بود؟  ۹۹ه و یا اینکه پیغمبر خود را نشناختند ،پس به این
سبب او را انکار می کنند؟  ۷۰یا می گویند :او دیوانه است؟ )نه ،چنین نیست بلکه
او حق را برایشان آورده است .لیکن بیشترشان حق را دوست ندارند .و  ۷۱و اگر حق
از هوی و هوسهایشان پیروی می کرد ،حتما آسمانها و زمین و هر که در آنهاست ،تباه
می شد .بلکه پند و عبرت شان را بر آنها آورده ایم ،اما آنان از پند و نصیحت نامه خود

روی گردان اند (۷۲) .یا از آنان مزد می طلبی؟ پس رزق و مزد پروردگارت بهتر است.
و او بهترین روزی دهندگان است) ۷۳۶ .حال آنکه( به يقين تو آنها را به راه راست

می خوانی ۷۶ .و یقینا کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند ،از راه راست )به راه
های گمراهی منحرف شده اند.
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۷۵ه و اگر بر آنها رحم می کردیم و آنچه از رنج و سختی که به آنان رسیده ،برطرف
می ساختیم ،البته در سرکشی خود کورکورانه )و با تردد( پا می فشردند۷۹) .ه و البته
آنان را به عذاب گرفتار کردیم ،ولی برای پروردگارشان نه فروتنی و عاجزی کردند و

نه به زاری افتادند۷۷) .که تا آن که دری از عذاب شدید بر آنان گشودیم ،ناگهان آنان
در آن ناامید شده اند ۷۸۶ .و او ذاتی است که برای شما گوش و چشمها و دلها را
آفرید ،اما چه اندک شکر می گذارید ۷۹ .و او ذاتی است که شما را در زمین منتشر

و پراگنده ساخت .و به سوی او محشور خواهید شد ۸۰% .و او ذاتی است که زنده

می کند و می میراند ،و اختلاف شب و روز از )فرمان( اوست .آیا نمی فهمید؟
 ۸۱بلکه )کفار مکه( گفتند مانند آنچه پیشینیان گفته بودند ۸۲۶ .گفتند :آیا چون

بمیریم و خاک و استخوانهایی چند شویم ،آیا برانگیخته خواهیم شد؟  ۸۳که البته این
وعده به ما ،و در گذشته به پدران ما )نیز( داده شده است ،اما این ،چیزی جز افسانه های
پیشینیان نیست ۸4 .ه بگو :زمین و کسانی که در آن هستند در تصرف کیست؟ اگر

می دانید ۸۵ .زودا که گویند :همه از الله و( در تصرف الله است .بگو :آیا پند
نمی گیرید؟  ۸۹بگو :پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟
 ۸۷خواهند گفت :این همه از الله است .بگو :پس چرا پرهیزگار نمی شوید؟
 ۸۸۶که بگو :کیست آن که پادشاهی هر چیزی در دست اوست؟ و او ذاتی است که پناه

می دهد ،و در برابر )عذاب( او )به کسی( پناه داده نمی شود ،اگر می دانید.
 ۹۸۹زودا که گویند :همه از الله و( در تصرف الله است .بگو :پس از کجا فریب داده
می شوید )مانند افسون شده(؟
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و  ۹۰بلکه حق را برای آنها آورده ایم ،و البته آنان دروغگو هستند ۹۱: .الله هیچ
فرزندی نگرفته است و هیچ معبودی با او نبوده است ،اگر چنین می بود( هر معبودی
آنچه را آفریده بود ،با خود می برد ،و حتما بعضی از آنان بر بعضی دیگر غالب
می شدند ،لذا( منزه و پاک است الله از آنچه )کافران در حق او( وصف می کنند..
۹۲۶ھ )الله( دانای پنهان و آشکار است ،پس برتر است الله از آنچه مشرکین با او شریک

مقرر می کنند ۹۳۶ .بگو :ای پروردگارم! اگر آنچه را که به آنان وعده داده شده است به
من نشان دهی ۹۶ .ای پروردگارم! پس مرا )در آن وقت در جمله قوم ظالم قرار مده.
 ۹۵و به راستی ما بر آن تواناییم که آنچه را به آنان وعده می دهیم ،به تو نشان دهیم.
 ۹۹بدی را به روشی که آن بهتر است دفع کن ،ما به آنچه وصف می کنند داناتریم.

» ۹۷و بگو :ای پروردگارم! از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم.
 ۹۸۶و )ای پروردگارم از این که شیاطین پیش من حاضر شوند ،به تو پناه می برم.
 ۹۹تا آن که مرگ به سوی یکی از آنان آید ،گوید :ای پروردگارم! مرا )به دنیا( باز

گردانید ۱۰۰ .که تا در سرایی که )فرصت ها را از دست داده بودم ،کار نیک انجام دهم.
نه ،هرگز! چون آن سخنی است که او گوینده آن تنها بر زبان است ،و پیش روی آنها
حایلی است تا روزی که برانگیخته شوند ۱۰۱۶ .که پس

چون در صور دمیده شود ،پس

هیچگونه نسبت قرابت در میان شان نمی ماند و در آن روز( از یکدیگر نمی پرسند.
 ۱۰۲۶پس کسانی که میزان اعمال نیک شان سنگین باشد ،پس این گروه ،ایشان نجات
یافته گان اند ۱۰۳ .و کسانی که کفه اعمال نیک شان سبک باشد ،اینان خویشتن را

خساره مند نموده اند ،و در جهنم همیشه خواهند ماند ۱۰۶ .و آتش دوزخ چهره هایشان
را می سوزاند ،و آنها در آنجا غمگین و ترش روی اند.
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۱۰۵که آیا آیات من بر شما خوانده نمی شد ،ولی شما آنها را دروغ می پنداشتید؟
 ۱۰۹که می گویند :ای پروردگار ما! بدبختی )لذتها و شهوات( ما بر ما غالب شد ،و مردم

گمراه بودیم۱۰۷ .ه ای پروردگار ما! ما را از این جا بیرون کن ،پس اگر باز )به سوی
کفر و شرک برگشتیم ،پس در این صورت ظالم خواهیم بود) ۱۰۸ .الله( فرماید :با
ذلت و رسوایی داخل شوید و با من سخن نگویید .فر  ۱۰۹چون گروهی از بندگان من
می گفتند :ای پروردگار ما! ایمان آوردیم ،پس ما را بیامرز و به ما رحم کن ،و تو بهترین
رحم کنندگانی ۱۱۰ .پس شما آنها را به تمسخر گرفتید ،تا جایی )که غافل شدید و(
ذکر و عبادت مرا از یادتان برد ،و شما بر آنان )بندگان مخلص من( می خندیدید.

 ۱۱۱که البته من هم امروز به سبب صبرشان )در برابر اذیت و تمسخر مردم به آنان
این طور پاداش دادم و تنها آنان رستگاران اند) ۱۱۲۶» .الله از ایشان می پرسد (:چه

مدت ،به عدد سالها در روی زمین ماندید؟) (۱۱۳» .در جواب گویند :یک روز یا
بخشی از یک روز ماندیم ،پس از شمارکنندگان بپرس  194 .الله می فرماید :جز
اندکی درنگ نکردید ،کاش شما می دانستید ۱۱۵ .که آیا پنداشتید که شما را بیهوده
آفریده ایم ،و این که به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟  ۱۹۹که پس برتر است الله

از این که جهان را بیهوده خلق کند و او( پادشاه برحق است ،هیچ معبودی برحق غير
از او نیست ،اوست پروردگار عرش بزرگ گرامی ۱۱۷ .و هر کس با الله معبود دیگری
را بخواند که هیچ دلیلی بر حقانیت آن ندارد .پس حساب او تنها با الله است .يقينا

کافران رستگار نمی شوند۱۱۸ .کوه و بگو :پروردگارم! )مرا( بیامرز و )بر من( رحم کن،

زیرا تو بهترین رحم کنندگانی.
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سوره نور
در مدینه نازل شده و شصت و چهار آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

را به این سوره ای است که آن را نازل کرده ایم و عمل به احکام آن را فرض گردانیدیم
و در آن آیات روشن و واضح نازل کردیم ،تا شاید یادآور شوید (۲* .زن و مرد زناکار
که هنوز ازدواج نکرده اند( به هر یک از آنان صد تازیانه بزنید .و اگر به الله و روز
قیامت ایمان دارید ،نباید در )تنفيذ حكم( دین الله درباره آنان دچار دلسوزی شوید .و

باید گروهی از مؤمنان بر عذاب ایشان حاضر باشند ۳ .مرد زناکار مگر با زن زناکار
یا مشرک ازدواج نمی کند .و زن زناکار را جز مرد زناکار و یا مرد مشرک به زنی نمی

گیرد ،این بر مؤمنان حرام شده است .فوعه و کسانی که به زنان پاکدامن مؤمن نسبت
زنا می دهند ،باز چهار گواه نمی آورند ،به آنان هشتاد تازیانه بزنید ،و هرگز شهادت آنان
را قبول نکنید ،و این گروه ،البته فاسقان اند .وہ مگر آنان که پس از این توبه کردند و
عمل خود را اصلاح کردند .پس بدون شک الله آمرزگار )و( مهربان است.
آه و کسانی که به زنان خود نسبت زنا می دهند و جز خودشان گواهانی دیگر ندارند،
پس شهادت یکی از ایشان این است که چهار بار به نام الله قسم یاد کنند که او از

راستگویان است۷۵ .ه و پنجمین شهادت او این است که بگوید( لعنت الله بر او باد،

اگر از دروغگویان باشد۸) .ه و عذاب از آن )زن( ساقط می شود در صورتی که چهار
بار )به الله سوگند بخورد و( گواهی دهد که شوهرش از دروغگویان است.
و 9و در مرتبه پنجم آن زن بگوید :غضب الله بر وی باد اگر او )شوهرش ) از راستگویان

باشد۱۰۶ .که و اگر فضل الله و رحمت او بر شما نمی بود )البته دچار عذاب می شدید(

و اینکه الله توبه پذیر حکیم است.
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و ۱۱و البته کسانی که تهمت بزرگ را در میان آورده اند ،گروهی از خود شما هستند،
این تهمت را برای خود شر نپندارید ،بلکه آن برایتان خیر است ،بر عهده هر کدام از

آنان که مرتکب آن شده است ،سهمی از گناه است .و آن کس از ایشان که بخش بزرگ
آن )تهمت( را عهده دار شده است ،برایش عذاب بزرگ خواهد بود ۱۲۶ .چرا وقتی

که این تهمت را شنیدید ،مردان و زنان مؤمن در حق خویش گمان نیک نکردند
به خود قیاس نکردند و گفتند :این دروغ آشکار است؟  ۱۳۶که چرا )افتر اگران( برای
اثبات آن )تهمت( چهار گواه نیاوردند؟ پس چون گواهان را نیاوردند ،لذا آنان در نزد
الله دروغگو هستند ۱۶ .و اگر فضل الله و رحمت او در دنیا و آخرت بر شما نبود،

البته به سبب دخالت تان در کار تهمت )به عائشه( ،عذاب بزرگ به شما می رسید.
و 15که چون آن )شایعه زشت( را از زبان یکدیگر می گرفتید و با زبانهای خویش

چیزی می گفتید که علم و اطلاعی از آن نداشتید .و آن را سهل و ساده تلقی می کردید،
در حالیکه آن )گناه و مجازاتش ) نزد الله بسیار بزرگ است ۱۹ .چرا وقتی آن )بهتان
بزرگ و ناروا( را شنیدید ،نگفتید :برای ما سزاوار نیست که به آن سخن بگوییم،

ای الله( تو را به پاکی یاد می کنیم ،این بهتانی بزرگ است؟ )۱۷ه الله به شما اندرز
می دهد که هرگز به مانند آن بازنگردید ،اگر مؤمن هستید ۱۸ .به الله برای شما آیات خود

را بیان می کند و الله دانای باحکمت است ۱۹ .که البته کسانی که دوست دارند فاحشه
و بی حیایی در میان مؤمنان شایع گردد ،ایشان در دنیا و آخرت عذاب دردناکی دارند،
و الله )رازهای سینه ها را می داند و شما نمی دانید ۲۰ .و اگر فضل و رحمت الله
بر شما نبود )حتما شما را در مقابل بهتان و شایعات تان مجازات می کرد و اینکه الله

مشفق )و( مهربان است|.

بببببببببببببببببب
Yol

سورة نور ۲4

جزء ۱۸

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

۲۱ه ای کسانی که ایمان آورده اید ،از گامهای شیطان پیروی مکنید .و هرکس از
گامهای شیطان پیروی کند )بداند که او به فحشا و منکر دستور می دهد و اگر فضل الله
و رحمت وی بر شما نبود ،هرگز کسی از شما )از گناه( پاک نمی گردید ،ولی الله هر
کس را که بخواهد پاک می گرداند ،و الله شنواى داناست ۲۲ .و کسانی از شما که
صاحبان فضیلت )در دین( هستند و توانمندان شما )در ثروت( ،نباید قسم بخورند که
به خویشاوندان و بینوایان و مهاجران در راه الله چیزی ندهند ،و باید که عفو کنند و باید

گذشت کنند .آیا دوست ندارید که الله شما را بیامرزد؟ و الله آمرزنده و مهربان است.
 ۲۳۶که همانا کسانی که زنان پاکدامن و بی خبر از بدکاری( و مؤمن را به زنا متهم
می سازند ،در دنیا و آخرت لعنت شده اند ،و عذاب بزرگ در پیش دارند .از  ۲۶که روزی
که زبانها و دستها و پاهایشان بر آنچه می کردند ،گواهی میدهند ۲۵ .در آن روز،
الله جزای شایسته آنان را بطور کامل و بی کم و کاست به ایشان می دهد ،و خواهند

دانست که الله همان )معبود( حق آشکار است ۲۹ .و زنان پلید برای مردان پلیدند
و مردان پلید برای زنان پلیدند .و زنان پاکیزه سزاوار مردان پاک اند و مردان پاکیزه سزاوار

زنان پاک اند ،این گروه از آنچه )منافقان می گویند ،مبرا و منزه هستند .برایشان آمرزش
و رزق نیکوست ۲۷۵ .که ای کسانیکه ایمان آورده اید! وارد خانه هایی غیر از خانه های
خود مشوید تا آنکه اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام گویید ،این کار برای شما

بهتر است ،تا شاید پند گیرید و یادآور شوید.
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 ۲۸۶پس اگر در آنجا کسی را نیافتید ،پس داخل آنجا نشوید ،تا اینکه به شما اجازه

داده شود .و اگر به شما گفته شود :برگردید ،پس بر گردید که برای شما بهتر و پاکیزه
تر است .و الله به آنچه می کنید داناست ۲۹ .که بر شما گناهی نیست که به خانه های
غیر مسکونی داخل شوید که در آنجا متاعی دارید .و الله میداند آنچه را آشکار می کنید

و آنچه را می پوشانید ۳۰ .که به مردان مؤمن بگو :چشمان خود را )از نگاه به نامحرمان(
بپوشند و شرمگاه خود را حفظ کنند و پاکدامنی ورزند ،این برایشان پاکیزه تر است،
زیرا الله از آنچه انجام میدهند ،آگاه است .و  ۳۱و به زنان مؤمن بگو :چشمان خود را

از نامحرمان( بپوشند و شرمگاه خود را حفظ کنند و پاکدامنی ورزند .و زینت خود را
ظاهر نسازند مگر آنچه از آن که آشکار است .و باید که چادرهای خود را بر گریبانهای
خود بیندازند ،و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهران خود ،یا پدارن خود یا
پدران شوهران خود ،با پسران خود یا پسران شوهران خود ،یا برادرن خود یا پسران
برادران خود ،با پسران خواهران خود ،یا زنان مسلمان )هم جنس ) خودشان ،یا کنیزان

خود ،یا مردان بی رغبت )به زنان( که تابع خانواده شمایند .و کودکانی که بر شرمگاه
زنان اطلاع نیافته اند .و نباید زمین را با پاهای خود بکوبند تا آنچه از زیتشان را که

پنهان می دارند ،معلوم گردد .و ای مومنان! همگی به دربار الله توبه کنید تا رستگار
شوید.
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۳۲ه و مردان و زنان بی همسر و بردگان و کنیزان صالح خود را )که سزاوار ازدواج
هستند( به نکاح بدهید ،اگر فقیر باشند الله آنان را از فضل خود غنی و بی نیاز خواهد کرد
و الله دارای فضل گشاده )و( داناست ۳۳۶ .و آنان که اسباب ازدواج را نمی یابند باید
پاکدامنی پیشه کنند ،تا آنکه الله آنان را از فضل خود توانگر و بی نیاز گرداند .و کسانی از

بردگان تان که خواستار قرار داد »کتابت« برای آزاد شدن هستند ،اگر توانایی پرداخت
قرار داد »کتابت« را در ایشان یافتید ،پس با آنان قرارداد ببندید .و از مال الله که به شما
ارزانی داشته است به آنان بدهید ،و همچنین کنیزان خود را مجبور به زنا نکنید اگر آنان

خواستند عفیف و پاکدامن باشند ،برای این که بهره زودگذر زندگانی دنیا را بدست آرید.
و هر کس آنان را )بر زنا( أجبار کند ،يقينا الله پس از اجبار کردنشان )نسبت به آنها(
آمرزنده مهربان است .و  34و بدون شک به سوی شما آیات روشن و مثلی از )حال(
کسانی که پیش از شما گذشتند و پندی برای پرهیزگاران نازل کردیم ۳۵ .الله ایجاد
کننده نور آسمانها و زمین است .مثل نور او مانند چراغدانی است که در آن چراغی باشد

و آن چراغ نیز در قندیلی قرار گیرد .آن قندیل گویی ستاره درخشان است که افروخته
می شود )با روغنی( از درخت بابرکت زیتونی ،که نه شرقی است و نه غربی ،نزدیک

است که روغنش روشنی بخشد ،هرچند آتشی به آن نرسیده باشد .نوری است بر روی
نور .الله هر کس را بخواهد با نور خود هدایت می کند .و الله برای مردم مثلها می زند،

و الله به همه چیز داناست (۳۹) .در خانه هایی که الله اجازه داده است که رفعت یابند

و نام او در آنجا یاد شود و صبح و شام در آنها تسبیح گفته می شود.

بببببببببببببببببببببببببببب
YOL

سوره نور ۲۶

جزء ۱۸

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

) ۳۷مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنان را از یاد الله ،و برپا نمودن نماز،
و دادن زکات غافل نمی سازد ،از روزی می ترسند که دلها و دیده ها در آن دگرگون
می گردد .و  ۳۸%تا الله به عوض بهترین آنچه کرده اند ،به آنان ثواب بدهد ،و از فضل

خویش بیشتر به آنان می دهد ،و الله هر کسی را که بخواهد ،بی حساب روزی می دهد.
و  ۳۹و آنان که کفر ورزیدند ،اعمالشان مانند سراب در دشت هموار است که )فرد(

تشنه آنرا آبی گمان می کند ،تا چون به آن نزدیک شود آن را چیزی نیابد ،و الله را نزد
خود یابد و حسابش را تمام و کامل به او بدهد ،و الله سريع الحساب است.

) (40یا )اعمال كفار( مانند تاریکی هایی در بحر عمیق است که موجی آن را می پوشاند
که بر روی آن موج است و بر روی آن نیز ابر است ،تاریکی هایی است که بعضی از آنها

بر روی بعضی دیگر قرار گرفته است ،چون )شخص مبتلا در تاریکی های داخل بحر(
دستش را بیرون کند ،نزدیک نیست آن را ببیند .و کسی که الله نوری برایش قرار نداده
باشد ،برای او نوری نیست 41 .که آیا ندانسته ای که همه کسانی که در آسمانها و زمین

هستند ،الله را به پاکی یاد می کنند؟! و پرندگان که در حال پرواز( بال گشوده اند نیز
او را تسبیح می گویند؟!( هریک از آنان نماز و تسبیح خود را دانسته است و الله به آنچه

می کنند ،داناست4۲۶ .

و پادشاهی آسمانها و زمین مخصوص

الله است

و بازگشت همه شما به سوی الله است 23 .آیا ندیدی که الله ابرهایی را می راند ،باز

میان )اجزای( آنها را به هم پیوند می دهد ،باز آنها را متراکم می گرداند ،پس می بینی
که قطره های باران از لابلای آن بیرون می ریزد .و از ابرهای کوه مانند ژاله فرود
می آورد ،پس آن را به هر کس بخواهد می رساند و آن را از هر کس که بخواهد باز
می دارد .نزدیک است درخشش برق آن چشم ها را برباید.
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و 44الله شب و روز را می گرداند ،البته در این )کار( عبرت بزرگی است برای کسانی
که بصیرت داشته باشند .و 45و الله هر جنبده ای را از آب آفریده است ،پس بعضی
از آنها بر شکم خود راه می روند و بعضی از آنها بر روی دو پا راه می روند و بعضی از

آنها بر روی چهار پا راه می روند .الله هر چه بخواهد می آفریند .البته الله بر هر چیز قادر
است 46 .البته ما آیات روشنگر را نازل کردیم و الله هر که را بخواهد به راه راست
هدایت می کند .و %47و )منافقان( می گویند :به الله و به پیغمبر ایمان آوردیم و اطاعت
کردیم ،باز گروهی از آنها بعد از این اعتراف روی می گردانند و ایشان مؤمن نیستند.

 4448و چون به سوى الله و پیغمبرش دعوت داده شوند تا در میانشان حکم و فیصله
کند ،ناگهان گروهی از آنها رویگردانند 4۹۶ .که و اگر حق به جانب آنان باشد ،گردن

نهاده به سوی او می آیند ۵۰ .که آیا در دل هایشان مرض )نفاق( است یا اینکه به شک

افتاده اند؟ یا می ترسند که الله و پیغمبرش بر آنان ظلم کنند؟ )نه( بلکه خود ایشان
ظالمان اند ۵۱ .سخن مؤمنان وقتی که به سوى الله و پیغمبرش خوانده شوند ،تا میان
شان فيصله کند تنها این است که می گویند :شنیدیم و اطاعت کردیم و این گروه همان
رستگاران اند۵۲ .ه و هر کس از الله و پیغمبرش اطاعت کند و از الله بترسد و از

)عذاب( او خود را نگاه دارد ،پس ایشانند که کامیاب اند ۵۳ .ه و )منافقان( به الله قسم
خوردند به مؤكدترین قسم های خود که اگر به آنها فرمان دهی )که برای جهاد بیرون
روند( البته بیرون می شوند ،بگو :قسم مخورید ،اطاعت پسندیده )از شما( مطلوب است،
چون الله از آنچه می کنید ،با خبر است.
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 ۵۶که بگو :از الله اطاعت کنید و از پیغمبر )نیز( اطاعت کنید ،پس اگر روی گردانند
بدانند که به رسول ما زیانی نرسانده اند زیرا بر عهده او تنها چیزی است که به آن
مکلف شده است .و بر عهده شما هم چیزی است که به آن مکلف هستید .اما اگر او را

اطاعت کنید ،راه یاب می شوید .و بر عهده پیغمبر ما جز ابلاغ آشکار نیست.
وہ الله به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند ،وعده داده است

که حتما آنان را در زمین جانشین خواهد کرد ،طوری که آنانی را که پیش از ایشان بودند
جانشین ساخت ،و آن دینی را که برایشان پسندیده است به نفع شان پابرجا و برقرار
خواهد ساخت ،و بیم شان را به ایمنی تبدیل خواهد کرد؛ چون مرا پرستش می کنند
و چیزی را با من شریک نمی سازند .و هر کس پس از این کافر شود ،پس این گروه

همان فاسقان اند 56 .کوه و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید و از پیغمبر اطاعت کنید،
تا بر شما رحم شود ۵۷ .و گمان مبر که کافران عاجزکننده در زمین اند .و جایگاه شان

دوزخ است و بد جای بازگشت است ۸ .و ای کسانی که ایمان آورده اید! حتما باید

غلامان و کنیزانتان و کسانی از شما که به سن بلوغ نرسیده اند ،در سه وقت از شما
اجازه بگیرند ،پیش از نماز صبح و نیم روز ،هنگامی که لباسهای خود را بیرون

می آورید ،و بعد از نماز خفتن) .این( سه وقت برایتان )اوقات( خلوت است .غیر از این
)سه وقت( بر شما و بر آنان گناهی نیست ،چرا که ایشان در اطراف شما در رفت

و آمدند ،و شما نیز بر همدیگر وارد می شوید .الله این چنین آیات را برایتان روشن
می سازد ،و الله دانای باحکمت است.
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 ۵۹و چون اطفال شما به سن بلوغ رسیدند ،باید از شما اجازه بگیرند ،مانند کسانی
که پیش از آنان بودند ،اجازه گرفتند .الله این چنین آیاتش را برایتان روشن می سازد ،و
الله دانای باحکمت است .به  60و بر زنان بر جای نشسته که امید ازدواج ندارند گناهی
نیست که لباسهای شان )چادرهای شان را بگذارند به شرطی که زینتی را آشکار نکنند،

و اگر پاکی و عفت ورزند ،برایشان بهتر است ،و الله شنواى داناست.
 61بر نابینا گناهی نیست و بر لنگ )هم( گناهی نیست و بر بیمار )نیز( گناهی
نیست و )نیز( بر خودتان گناهی نیست ،که از خانه های خودتان و از خانه های فرزندانتان،
یا خانه های پدرانتان ،یا خانه های مادرانتان ،یا خانه های بردارانتان ،یا خانه های خواهرانتان،
یا خانه های عموهای تان ،یا خانه های عمه های تان ،یا خانه های خالوهای تان و یا

خانه های خاله های تان و یا آن

خانه هایی

که کلیدشان را در اختیار دارید،

یا خانه های دوستانتان طعام بخورید .همچنین بر شما گناهی نیست که یکجا
و یا جداگانه طعام بخورید .پس

چون به خانه ها در آمدید ،بر یکدیگر سلام گویید به

سلام و درود مبارک و پاکیزه که از جانب الله )ثابت شده است .الله این چنین آیات

)خود( را برایتان بیان می کند تا بفهمید.
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 ۹۲۶مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به الله و پیغمبرش ایمان آورده اند ،و چون در
کار جمع کننده و مهمی که نیاز به جمع شدن مردم دارد( با او باشند به جایی نمی روند
تا این که از وی کسب اجازه کنند ،يقينا آنان که از تو اجازه می خواهند ،ایشان کسانی اند

که به الله و پیغمبرش ایمان دارند .پس چون برای انجام بعضی از کارهای خود از تو

اجازه خواستند ،به هر کس از آنان که خواستی ،اجازه بده و از الله برایشان آمرزش بخواه.
بدون شک الله آمرزگار مهربان است 63 .خطاب کردن پیغمبر را در میان خود ،مانند
خطاب کردن بعضی از خودتان به بعضی دیگر قرار ندهید ،بدون شک الله کسانی از شما

را که پناه جویان و پنهانی می گریزند ،می شناسد .پس آنانکه با فرمان او مخالفت می کنند،
باید از این بترسند که مصیبتی به آنان برسد ،یا اینکه به عذاب دردناک گرفتار شوند.
 64که باید بدانید که يقينا آنچه در آسمانها و زمین است ،خاص از الله است ،او می داند

آنچه را که شما بر آن هستید و روزی که به سوی او بازگردانده می شوند .پس آنان را به

آنچه کردهاند خبر می دهد ،و الله به هر چیز داناست.

سوره فرقان
در مکه نازل شده و هفتاد و هفت آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
تا که بسیار خجسته و بابرکت است آن ذاتی که فرقان )جدا کننده حق از باطل ) را بر
بنده خود )محمد( نازل کرد ،تا برای جهانیان بیم دهنده باشد۲ .ه همان ذاتی که
پادشاهی آسمانها و زمین خاص از اوست .و )همان ذاتی که هیچ فرزندی نگرفته

است ،و برای او در فرمانروایی شریکی نیست ،و همه چیز را آفریده است ،پس آنها را
به اندازه معین مقرر کرده است.

YOG

سورۂ فرقان ۲۵

جزء ۱۸

 3و غیر از او )الله( معبودانی را برای خود گرفته اند که چیزی را نمی آفرینند ،بلکه
خودشان آفریده می شوند و برای خود نه اختیار زیان را دارند و نه اختیار نفع را .و نه
مالک مرگ اند و نه مالک

حیات و نه رستاخیز )خویش  ).وه و کافران گفتند :این

)قرآن( دروغی بیش نیست که خود )محمد( آن را ساخته است و گروهی دیگر او را بر
آن یاری کرده اند .به يقين که ظلم و دروغ در میان آورده اند .وہ ا و )باز( گفتند:
افسانه های پیشینیان است که آن را برای خود نوشته است و صبح و شام بر او خوانده

می شود .نظر

بگو :آن را ذاتی نازل کرده است که هر راز نهانی را که در آسمانها

و زمین است می داند .يقينا او آمرزگار )و( مهربان است ۷ .و گفتند :این پیغمبر را چه
شده است که غذا می خورد و در بازارها می رود؟! چرا فرشته ای به سوی او فرستاده نشده

تا همراه او بيم دهنده باشد؟  ۸یا چرا گنجی )از آسمان بر او انداخته نمی شود،
یا چرا باغی ندارد که از میوه های آن بخورد؟ و ظالمان گفتند :شما جز از انسان
جادو زده پیروی نمی کنید؟  ۹که بنگر چگونه برای تو مثلها زدند ،پس گمراه شدند ،در

نتیجه هیچ راهی نمی یابند ۱۰ .که بسیار خجسته و بابرکت است آن ذاتی که اگر بخواهد
برایت بهتر از این می سازد ،باغهایی که از زیر )قصرها و درختان( آن نهرها روان است

و برای تو قصرها قرار می دهد ۱۱ .بلکه قيامت را دروغ شمردند و ما برای کسی
که قیامت را دروغ بشمارد ،دوزخ را آماده کرده ایم.
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 ۶۰تا اگر جادوگران غالب شوند ،از آنان پیروی کنیم 41 .و پس وقتی که
جادوگران آمدند ،به فرعون گفتند :اگر ما غالب شویم آیا برای ما پاداشی خواهد بود؟
) 43فرعون( گفت :بلی! ( پاداش چه بلکه شما در آن صورت از جمله )درباریان و(
نزدیکان من خواهید بود.

 483موسی به آنان گفت :آنچه را که می خواهید بیندازید،

بیندازید 44 .که پس آنان ریسمانها و عصاهای خود را انداختند و گفتند :به عزت

فرعون قسم! ما حتما غالب و پیروزیم 45 .که پس موسی عصایش را انداخت ،ناگهان
اژدهایی شد که ساخته های دروغین آنان را بلعید 46 .که پس جادوگران سجده کنان

بر زمین افتادند 47 .که گفتند :به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم ۶۸۶ .پروردگار
موسی و هارون ۶۹ .که )فرعون( گفت :آیا پیش از اینکه به شما اجازه دهم به او ایمان
آوردید؟ البته او بزرگترتان است که به شما جادو آموخته است .پس به زودی خواهید
دانست ،حتما دستها و پاهای شما را بر خلاف جهت همدیگر خواهم برید و همه شما
را به دار خواهم کشید .و۵۰ه گفتند :باکی نیست ،چون که ما به سوی پروردگار خود

باز می گردیم .و ۵۱و البته ما امیدواریم که پروردگارما گناهان ما را به خاطر اینکه
نخستین ایمان آورندگان بوده ایم ،بیامرزد۵۲۶ .ه و به موسی وحی کردیم که بندگانم
را در شب ببر ،شما حتما تعقیب می شوید ۵۳۶ .که پس فرعون جمع کنندگان )مردم( را

به شهرها فرستاد .و  ۵۵که البته اینها گروه اندک و ناچیز هستند 55 .و به يقين که آنها
ما را به خشم آورده اند 56 .که و در حالیکه ما گروه بیدار و آماده هستیم۵۷ .ه پس ما
آنان را از میان باغها و چشمه ها بیرون کردیم ۵۸ .و ایشان را از گنجها و منزلگاه

های پرناز و نعمت بیرون کردیم ۵۹ .و این چنین آنها را به عذاب خود گرفتار کردیم(

و آنها را به بنی اسرائیل به میراث دادیم .و (60پس )فرعونیان( هنگام طلوع آفتاب
آنان را تعقیب کردند .پس فرعون و لشکر او موسی و بنی اسرائیل را در وقت طلوع
آفتاب تعقیب کردند.
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و ۹۱پس چون هر دو گروه یکدیگر را دیدند ،یاران موسی گفتند :يقينا ما گرفتار
می شویم) ۹۲ .موسی( گفت :چنین نیست ،زیرا پروردگارم با من است ،به زودی مرا
راهنمایی خواهد کرد ۹۳۶» .پس به موسی وحی کردیم که با عصایت به بحر بزن ،پس

)بحر( شگافت و هر بخشی مانند کوه بزرگ گردید64 .که و دیگران را )نیز( در آنجا

نزدیک کردیم ۹۵ .و موسی و همه همراهانش را نجات دادیم ۹۹ .باز دیگران را
غرق کردیم ۹۷ .و بی گمان در این رویداد( نشانه ای است ،و بیشترشان مؤمن نبودند.
 ۹۸و یقینا پروردگارت توانا و مهربان است (۹۹) .و خبر ابراهیم را برای شان
بخوان .و  ۷۰وقتی که به پدر و قوم خود گفت :شما چه می پرستید؟ ) ۷۱۶گفتند:

بتها را می پرستیم ،و همیشه بر عبادتشان معتکف می باشیم .او  ۷۲که ابراهیم گفت :آیا
وقتی که آنها را می خوانید سخن شما را می شنوند؟  ۷۳%یا به شما فائده یا ضرری

می رسانند؟  ۷۶و گفتند :نه ،بلکه پدران خود را دیدیم که چنین می کردند.
۷۵ه ابراهیم گفت :آیا آنچه را که شما می پرستید ،دیده اید )تأمل کرده اید(.
 ۷۹و )آنچه را( پدران پیشین تان می پرستیدند؟  ۷۷پس بدانید که همه آنها دشمن
من اند ،غیر از پروردگار جهانیان ۷۸* .آن ذاتی که مرا آفریده است ،پس او مرا هدایت
می کند ۷۹ .آن ذاتی که مرا )غذا( می خوراند و آشامیدنی( می نوشاند ۸۰ .و چون

بیمار شوم ،پس وی مرا شفا می دهد ۸۱ .و آن ذاتی که مرا می میراند ،باز زنده ام

می گرداند ۸۲۶ .وآن ذاتی که امیدوارم در روز جزا خطایم را بیامرزد.
۸۳ه ای پروردگارم! به من حكم )علم و نبوت( ببخش و مرا با صالحان ملحق بگردان.
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 ۸۶و برای من در میان آیندگان نام نیک بگذار۸۵) .ه و مرا از جمله وارثان جنت
پرناز و نعمت بگردان *۸۹ .و پدرم را بیامرز ،زیرا او از گمراهان بود۸۷ .ه و مرا
رسوا مکن روزی که )مردم( برانگیخته می شوند ۸۸ .روزی که مال و اولاد )هیچ(
سودی نمی رسانند ۸۹ .مگر کسی )نجات می یابد و سود می بیند که با دل پاک )از

شرک و نفاق( نزد الله بیاید ۹۰% .و )در آن روز( جنت برای پرهیزگاران نزدیک آورده
شود (۹۱ .و دوزخ برای گمراهان آشکار گردانیده شود ۹۲۸ .ه و به آنها گفته می شود:

کجا هستند معبودانی که آنها را عبادت می کردید؟ ۹۳۶که )معبودهایی غیر از الله ،آیا

شما را مدد می کنند یا خودشان مدد می شوند؟  ۹۶که پس ،آنان و گمراهان یکی بعد از
دیگری در آن )دوزخ( انداخته می شوند «۹۰» .و )نیز( لشکریان ابلیس همه )در دوزخ
انداخته می شوند( 96 .که آنان در آنجا )با معبودان خود( به نزاع می پردازند و می گویند:
 ۹۷که قسم به الله ما در گمراهی آشکار بودیم ۹۸ .که آن وقت که شما را با پروردگار
جهانیان برابر می ساختیم۹۹ .ه و ما را گمراه نساخت مگر مجرمان) ۱۰۰ .اکنون( ما
هیچ شفاعت کننده ای نداریم ۱۰۱ .و هیچ دوست صمیمی و دلسوزی )نداریم(.
 ۱۰۲که پس ای کاش برای ما یکبار برگشت )به دنیا( بود تا از جمله مؤمنان می شدیم.

) ۱۰۳۶البته در این داستان ابراهيم( نشانه ای است ،و بیشترشان مؤمن نبودند .و ۱۰۶
و البته پروردگارت غالب )و( مهربان است ۱۰۵ .قوم نوح پیغمبران را تکذیب کردند.
 ۱۰۹۶چون برادرشان نوح به آنان گفت :آیا از الله نمی ترسید؟  ۱۰۷يقينا من برایتان
پیغمبر امین هستم .و ۱۰۸پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید ۱۰۹ .که من بر این
)دعوت( هیچ مردی از شما نمی خواهم ،مزد من نیست مگر بر عهده پروردگار جهانیان.
 ۱۱۰که پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید ۱۱۱ .گفتند :آیا به تو ایمان بیاوریم

حال آنکه فرومایگان از تو پیروی کرده اند؟
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۱۱۲۶که نوح گفت :من از آنچه آنها می کنند چه می دانم؟  ۱۱۳که حساب ایشان جز بر
عهده پروردگارم نیست اگر بدانید ۱۱۶ .و من طرد کننده مؤمنان از خود نیستم.

 ۱۱۵که من جز بیم دهنده آشکار نیستم ۱۱۹ .گفتند :ای نوح! اگر )از دعوتت( دست
برنداری ،البته از جمله سنگسار شدگان خواهی بود ۱۱۷ .و گفت :ای پروردگارم!

همانا قومم مرا تکذیب کردند (۱۱۸ .که پس میان من و آنها به حکمی فیصله کن و من
و هر کس از مؤمنان را که با من است ،نجات ده ۱۱۹ .و پس او و آنانی را که با وی
بودند در کشتی پر و گرانبار نجات دادیم ۱۲۰ .باز باقی ماندگان را غرق کردیم.
 ۱۲۱که البته در این داستان نشانه ای است ،و اکثر شان مؤمن نبودند ۱۲۲۶* .واقعا
پروردگارت غالب مهربان است ۱۲۳۶ .که )قوم( عاد پیغمبران را تکذیب کردند.

و  ۱۲۶که وقتی که برادرشان هود به ایشان گفت :آیا از الله نمی ترسید ۱۲۵ .و البته من
برای شما پیغمبر امین هستم ۱۲۹ .و پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید.

۱۲۷۶که و در مقابل دعوت خود مردی از شما نمی طلبم و مزد من جز بر عهده پروردگار
جهانیان نیست ۱۲۸ .آیا بر هر بلندیی بنایی می سازید که در آن( به عبث و بیهوده
کاری مشغول شوید؟  ۱۲۹۶ه و قصرها و قلعه های محکم می سازید ،به امید آنکه همیشه

بمانید؟  ۱۳۰ه و چون کسی را مؤاخذه کنید ،ظالمانه مؤاخذه می کنید.
 ۱۳۱و پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید ۱۳۲۶ .و از آن ذاتی بترسید که شما
را به آنچه خود می دانید ،مدد کرده است ۱۳۳ .که شما را با دادن چهارپایان و فرزندان
مدد کرده است .و  ۱۳۶ه و نیز به دادن( باغها و چشمه ها شما را مدد کرد(.

و  ۱۳۰که البته من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم ۱۳۹ .و گفتند :بر ما برابر است،
خواه به ما پند دهی یا از پند دهندگان نباشی.
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 ۱۳۷۶که این تکذیب و طغيانگری( جز شیوه پیشینیان نیست ۱۳۸۶* .و ما عذاب داده

نمی شویم ۱۳۹۶ .که پس )قوم عاد( ،هود را تکذیب کردند ،در نتیجه آنها را هلاک کردیم.
بدون شک در این نشانه است ،و اکثر شان مؤمن نبودند ۱۶۰* .و البته پروردگارت
همان غالب مهربان است) 141 .قوم ثمود نیز پیغمبران را تکذیب کردند.
 ۱۶۲۶که وقتی که برادرشان صالح به آنها گفت :آیا )از الله( نمی ترسید؟ 1438ه البته من

برای شما پیغمبر امین هستم 144 .که پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید.
و 145ه و بر تبلیغ این رسالت از شما مزد و پاداشی نمی خواهم ،مزد و پاداش من جز

بر عهده پروردگار جهانیان نیست 146 .که آیا در آنچه از نعمت ها که اینجاست ایمن

از عذاب و مرگ( گذاشته می شوید؟  ۱۶۷در )میان( باغها و در کنار چشمه سارها؟
۱۶۸

و کشتزارها و نخلستانهایی که میوه و شگوفه آن تر و تازه است؟

 ۱۶۹و با مهارت از کوه ها خانه هایی برای خود می تراشید ۱۵۰ .پس از الله بترسید
و از من اطاعت کنید ۱۰۱ .و از فرمان اسراف کاران اطاعت مکنید ۱۰۲ .آنان که
در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند ۱۹۳۶ .که گفتند :جز این نیست که تو از جمله
جادو شده گانی ۱۵۶ .که تو انسانی مگر مانند ما نیستی ،پس اگر از راستگویانی معجزه ای
بیاور ۱۵۵ .که صالح گفت :این ماده شتر است که یک نوبت آب خوردن برای اوست

و روزی معین نوبت آب شماست .و ۱۵6و به آن آسیب نرسانید) ،که در آن صورت(
عذاب روز بزرگ شما را فرا خواهد گرفت ۱۵۷ .پس آن شتر را کشتند ،باز پشیمان
شدند ۱۹۸۶ .که پس عذاب آنان را فرا گرفت .البته در این نشانه است ،ولی بیشتر شان

ایمان آرنده نبودند۱۰۹ .؛ و البته پروردگارت غالب مهربان است.
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 ۱۹۰و قوم لوط پیغمبران را تکذیب کردند ۱۹۱ .وقتی برادرشان لوط به آنها گفت:
آیا از الله نمی ترسید؟  ۱۹۲۶که البته من برای شما پیغمبر امین هستم ۱۹۳ .پس از الله

بترسید و از من اطاعت کنید ۱۶۶ .و بر تبلیغ این رسالت از شما مزد و پاداشی

نمی خواهم ،مزد و پاداش من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست (۱۹۵ .که آیا از
فطرت پاک مردم جهان )مخالفت می کنید و زنان را گذاشته( به سراغ مردان می روید.
 166و وهمسران را که پروردگارتان برای شما آفریده است ،می گزارید؟ بلکه شما مردم
تجاوزکارید ۱۹۷۶ .که گفتند :ای لوط! اگر )از عیبجویی ما( دست برنداری ،حتما از بیرون
رانده شدگان خواهی بود) ۱۹۸۶) .لوط( گفت :من از دشمنان )این( کارتان هستم.

 ۱۹۹و ای پروردگارم! مرا و خانواده ام را از شر آنچه می کنند نجات ده.
و  ۱۷۰که پس او و خانواده اش را همه نجات دادیم ۱۷۱ .ه به جز پیر زنی که در جمله

باقی ماندگان )در عذاب( بود ۱۷۲ .باز دیگران را هلاک کردیم۱۷۳ .که و بر آنان
باران سخت باراندیم ،پس چه بد بود باران بیم داده شدگان ۱۷۶ .حقا که در این
عقوبت( نشانه ایست ،و بیشتر شان ایمان آرنده نبودند ، ۱۷۵ .و البته پروردگارت همان

غالب مهربان است (۱۷۹) .اصحاب ایکه )جنگل( پیغمبران را تکذیب کردند.
 ۱۷۷که وقتی که شعیب به آنان گفت :آیا )از الله( نمی ترسید؟  ۱۷۸۰۶که البته من برای شما

پیغمبر امین هستم ۱۷۹ .که پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید ۱۸۰ .و بر تبلیغ
این رسالت از شما مزد و پاداشی نمی خواهم ،مزد و پاداش من جز بر عهده پروردگار
جهانیان نیست .و ۱۸۱که )شعیب گفت :پیمانه را به تمام و کمال دهید و از کم کنندگان
مباشید ۱۸۲۶ .و با ترازوی برابر و درست وزن کنید ۱۸۳۸ .مه و به مردم اشیای شان
راکم ندهید و در زمین فسادکار نگردید.
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۱۸۶که و بترسید از ذاتی که شما و امت های گذشته را آفریده است (۱۸۵ .که گفتند :تو
حتما از جمله جادو شدگانی۱۸۹) .که و تو جز بشری مانند ما نیستی ،و یقینا تو را از
دروغگویان می پنداریم ۱۸۷ .و اگر از راستگویانی ،پس قطعه ای از آسمان را بر ما

بینداز (۱۸۸ .و )شعيب( گفت :پروردگارم به آنچه می کنید داناتر است ۱۸۹ .که پس او

را تکذیب کردند و عذاب روز ابر )آتشبار( آنان را فرو گرفت ،البته آن عذاب روزی
سخت و بزرگ بود ۱۹۰ .که البته در این )هلاک ساختن( نشانه است .و بیشترشان ایمان
آرنده نبودند۱۹۱ .که و يقينا پروردگار تو غالب )و( مهربان است ۱۹۲۶ .کد و البته این

)قرآن( فرو فرستاده پروردگار جهانیان است ۱۹۳۶ .که جبرئیل آن را فرود آورده
است) 4194 .فرود آورده( بر دل تو تا از بيم دهندگان باشی) ۱۹۵) ،آن قرآن( به
زبان عربی واضح و روشن )۱۹۹که و البته )وصف ) آن در صحیفه های پیشینیان آمده
است ۱۹۷۶ .که آیا برایشان نشانه )حقانیت قرآن نیست که علمای بنی اسرائیل آن را
میدانستند؟  ۱۹۸و اگر آن را بر بعضی از عجمیان نازل می کردیم ۱۹۹۵ .که باز آن را
برایشان می خواند ،به آن ایمان نمی آوردند۲۰۰ .ه ما این چنین آن را در دل های

مجرمان راه دادیم ۲۰۱۶ .که به آن ایمان نمی آورند ،تا آن که عذاب دردناک را ببینند.
۲۰۲۶

پس

عذاب به طور ناگهانی بر سر آنان می آید ،در حالیکه بی خبرند.

» ۲۰۳پس می گویند :آیا به ما مهلت داده می شود؟  ۲۰۶پس آیا عذاب ما را به
شتاب می طلبند؟  ۲۰۵مگر نمی دانی که اگر سالها آنها را )مهلت دهیم و از نعمتها(
برخوردار سازیم ۲۰۹ .و باز آنچه که به آن وعده داده می شوند ،به ایشان برسد.
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 ۲۰۷۶که آن برخورداریشان چیزی را از آنان دفع نمی کند؟  ۲۰۸و )اهل( هیچ قریه را
نابود نکردیم مگر اینکه بیم دهندگانی داشتند ۲۰۹ .برای پند دادن و ما ظلم کننده
نبودیم ۲۱۰ .و این قرآن را شیاطین فرود نیاورده اند ۲۱۱ .و سزاوارشان نیست ،و
نمی توانند آن را نازل کنند( ۲۱۲ .و چون آنها از شنیدن )قرآن و سخن فرشتگان(

دور و محروم اند۲۱۳۶ .؛ پس با الله معبود دیگری را به دعا مخوان که از عذاب شدگان
خواهی

بود.

۲۱۶

و

خویشاوندان

نزدیکت

را

از

عذاب( بترسان.

 ۲۱۵و بال مهربانی و شفقت خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند ،بگستران.
 ۲۱۹پس اگر از تو نافرمانی کردند ،بگو :البته من از آنچه می کنید بیزارم.

 ۲۱۷۶و بر توانای مهربان توکل کن ۲۱۸ .و آن ذاتی که چون )برای نماز شب( می
ایستی ،تو را می بیند ۲۱۹% .و )همچنین می بیند حرکت )قیام و رکوع و نشست و
برخاست( تو را در میان سجده کنندگان ۲۲۰ .و يقينا او شنوای داناست.

 ۲۲۱که آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسى نازل می شوند؟  ۲۲۲۶بر هر
دروغگوی گناهکار نازل می شوند ۲۲۳۶ .و گوش می دهند )به سخن فرشتگان( و
بیشترشان دروغگو اند * ۲۲۶ .و شاعران را گمراهان پیروی می کنند ۲۲۵ .آیا ندیدی
که آنان در هر وادیی حیران و سرگردانند؟ ۲۲۹ه و آنها کسانی اند که چیزهایی
می گویند که خود انجام نمی دهند ۲۲۷ .مگر آنان که ایمان آورده اند و کارهای نیک

انجام داده اند و الله را بسیار باد کرده اند و پس از آنکه مورد ظلم قرار گرفته اند ،انتقام
گرفته اند .و زود است که ظالمان بدانند که به کدام بازگشتگاه باز می گردند.
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در مکه نازل شده و نود و سه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
) (1طس) .معنای این حروف به الله معلوم است( ،این آیه های قرآن و کتاب روشنگر
است ۲۶ .هدایت و مژده ای برای مؤمنان است (۳) .آنان که نماز را برپا می کنند و
زکات را می دهند و ایشان به آخرت یقین دارند .نوع که البته کسانی که به آخرت ایمان
نمی آورند ،کارهایشان را در نظر شان آراسته ایم ،پس آنان )در گمراهی خود( متردد و

حیران اند .وہ آنان کسانی اند که برای شان عذاب بد است ،و ایشان در آخرت
زیانکارترین )مردم( می باشند 6% .و یقینا تو قرآن را از سوی پروردگار حکیم و دانا
دریافت می کنی۷ .ه به یاد آور وقتی که موسی به اهلش گفت :من آتشی دیدم) ،به
زودی( برای شما خبری یا شعله ای از آن می آورم تا خود را گرم کنید ۸. .پس چون

موسی به نزدیک آن آمد ،صدا کرده شد :بابرکت و خجسته گردید آن که در آتش است،
و )نیز( آن که اطراف آن است ،و الله پاک و منزه است ،پروردگار جهانیان) ۹۶ .گفتیم(
ای موسی! بدان که من الله ،ذات توانای حکیم هستم۱۰* .ة و عصای خود را بینداز و
چون آن را دید که گویی ماری است که حرکت می کند ،به عقب بازگشت و پشت خود

را نظر نکرد) .فرمودیم( ای موسی! نترس  ،چونکه پیغمبران در پیشگاه من نمی ترسند.
و ۱۱مگر کسی که ستم کرده باشد ،باز بدی را به نیکی تبدیل کند ،پس )بداند که( يقينا

من آمرزنده مهربانم ۱۲۶ .و دست خود را در گریبانت داخل کن تا سفید درخشان
بی عیب بیرون آید) .این( از جمله به نشانه است که به تو خواهیم داد( به سوی فرعون
و قوم او )برو( ،زیرا آنان قوم فاسقند ۱۳۶ .پس چون معجزه های ما به وضوح

و روشنی )که سبب بصیرت و دانایی بود( به آنان رسید ،گفتند :این جادوی آشکار است.
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في  14و معجزات را در حالیکه دل هایشان به آن بارور داشت ،از روی ظلم و تکبر انکار

کردند .پس بنگر که عاقبت فساد کاران چطور شد؟ ۱۵که و البته به داود
و سلیمان )نیز( علم و دانش عطا کردیم و آن دو گفتند :ستایش الله راست که ما را بر
بسیاری از بندگان مؤمنش برتری داد16 .ه و سلیمان )در علم و نبوت( وارث داود

گردید ،و گفت :ای مردم! به ما زبان پرندگان آموخته شده است ،و از همه چیزها به ما
داده شده است .یقینا این فضیلت آشکار است ۱۷ .که و برای سلیمان لشکریانش از
جن و انس و پرندگان جمع کرده شدند ،پس )در صف های منظم( توقف داده شدند.
 ۱۸۶که تا آنکه به وادی مورچگان رسیدند ،مورچه ای گفت :ای مورچگان! به لانه های

خود در آیید تا سليمان و لشکریانش

نادیده و نادانسته شما را پایمال نکنند.

 ۱۹۶و سلیمان از سخن آن مورچه تبسم کرد و گفت :ای پروردگارم! به من توفیق ده تا
شکر نعمتی را که به من و پدرم عطا کرده ای بجا آورم ،و )به من توفیق ده تا کار نیک
انجام دهم که آن را بپسندی ،و مرا به رحمت خود در جمله بندگان صالحت در آور.
 ۹۲۰و )سلیمان( جویای حال پرندگان شد و گفت :چرا هدهد را نمی بینم ،یا اینکه از

غایبان است؟  ۲۱حتما او را به عذاب سخت سزا خواهم داد ،یا سر او را می برم ،یا
)باید( دلیل آشکار برای من بیاورد )که چرا غایب بود( * ۲۲۶ .دیری نگذشت که هدهد

برگشت و گفت :من از چیزی آگاهی یافتم که تو از آن آگاه نیستی و از )مردم( سبأ
برایت خبری یقینی آورده ام.
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۲۳۶ه من زنی را یافتم که بر آنان فرمانروایی می کند و از همه چیز داده شده است

و تخت بس بزرگ دارد ۲۶۶ .که او و قومش را چنین یافتم که به جای الله به آفتاب سجده
می کنند ،و شیطان کارهایشان را برایشان آراسته است ،و آنان را از راه )حق( بازداشته

است .لذا آنها راهیاب نمی شوند ۲۵ .که شیطان این کار را برای شان آراست( تا سجده
نکنند برای پروردگاری که نهان را در آسمانها و زمین آشکار می کند و آنچه را پنهان
می دارید و آنچه را آشکار می سازید می داند ۲۹ .الله آن ذاتی است که هیچ معبود

بر حق به جز او نیست و او پروردگار عرش بزرگ است) ۲۷۶ .سلیمان به هدهد( گفت:
به زودی خواهیم دید که آیا راست گفته ای یا از دروغگویان بوده ای.
) ۲۸۵پس( این نامه مرا ببر و آن را به سوی آنان بینداز ،باز از ایشان دور شو ،و بنگر

که چه )جواب( باز می دهند؟ ) * ۲۹پس از رسیدن نامه ،ملكه بلقیس ) گفت :ای

بزرگان! البته نامه ارجمندی به سوی من انداخته شده است ۳۰ .آن نامه از سوی
سلیمان است و )سرآغاز آن چنین است :بنام الله بخشنده مهربان ۳۱ .که مضمون نامه

این است که ای اهل سبا!( بر من تكبر نورزید و تسلیم شده به نزد من آیید.
) ۳۲۶ملکه( گفت :ای سران قوم! در کارم به من نظر دهید ،من هیچ کاری را بدون
حضور و نظر شما انجام نداده ام (۳۳ .که گفتند :ما دارای قوت و شوکت هستیم و ما
صاحبان کارزار سختیم .ولی اختیار کار در دست توست .پس بنگر که چه فرمان می دهی.
 ۳۶که ملکه گفت :چون بادشاهان )فاتحانه( در شهری داخل شوند )پس( آن را ویران
و برباد می کنند ،و عزیز ترین مردمانش را خوارترین می گردانند ،و اینگونه عمل می کنند.
و  ۳۵%و من هدیه ای به سوی شان خواهم فرستاد تا ببینم فرستادگان با چه جواب

باز می گردند.
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» ۳۶پس چون )فرستاده( به نزد سلیمان آمد) ،سلیمان به او گفت :آیا مرا به مال مدد
می کنید؟ پس بدانید آنچه الله به من عطا کرده است ،بهتر است از آنچه به شما داده است،
بلکه این شما هستید که به هدیه خود شادمان و خورسند می شوید.
) ۳۷سلیمان به فرستاده گفت :به سوی آنان باز گرد ،ما حتما با لشکری به سوی شان
خواهیم آمد که آنان توان مقابله با آن را ندارند ،و ایشان را از آنجا با حالت خوار

و زبون بیرون خواهیم کرد ۳۸۶ .که )سلیمان( گفت :ای بزرگان! کدام یک از شما تخت
او را  -پیش از آنکه از در تسلیم نزد من آیند  -برایم می آورد؟  ۳۹به عفریتی )تنومندی(

از جن گفت :من آن را پیش از آنکه از مجلست برخیزی برایت می آورم ،و من بر آن
)کار( توانا و امین هستم 40 .که کسی که نزد او علم و دانشی از کتاب الهی بود ،گفت:

من آن را پیش از چشم بر هم زدنت نزد تو می آورم .پس چون )سلیمان( تخت را پیش

خود مستقر دید ،گفت :این از فضل پروردگار من است ،تا مرا بیازماید که آیا شکر
می گزارم یا ناشکری می کنم؟ و هر کس شکر گزارد تنها به سود خود شکر می ورزد،
و هر کس کفران نعمت( کند ،پس بدون شک پروردگارم بی نیاز کریم است.

) 441سلیمان( گفت :تخت او را در نظرش ناشناس و دگرگون سازید ،تا ببینیم که آیا
پی می برد یا از آنانی می شود که راهیاب نمی گردند؟  ۶۲۶که پس چون آمد ،گفته شد:
آیا تخت تو این چنین است؟ .گفت :گویا این همان است .و پیش از این به ما علم داده

شده بود و ما فرمانبردار و منقاد بودیم 43 .و آنچه را که به غیر از الله پرستش
می کرد ،او را )از عبادت الله( باز داشته بود ،چون او از جمله قوم کافر بود 44 .به او
)بلقیس ) گفته شد :به قصر وارد شو ،وقتی که آن را دید گمان کرد که حوض است،

و دامن را از ساقهایش برکشید) .سلیمان( گفت :این قصری صاف و ساده از آبگینه هاست.

گفت :پروردگارا! من به خود ظلم کردم و اکنون همرای سلیمان تسلیم پروردگار
جهانیان شدم.
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و 45ه و يقينا به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم ،که الله را بپرستید .پس
ناگهان آنها به دو فريق متخاصم )کافر و مؤمن( تقسیم شدند 46 .که )صالح( گفت:
ای قوم من! چرا بدی )عذاب( را پیش از نیکی )رحمت( به شتاب می طلبید؟ چرا از
الله آمرزش نمی خواهید تا مورد رحمت قرار گیرید؟  47که گفتند :ما به تو و به کسانی
که با تو هستند ،فال بد گرفته ایم .گفت :فال بدتان نزد الله است ،بلکه شما گروهی

هستید که آزموده می شوید .و ۶۸که و در آن شهر نه نفر بودند که در زمین فساد می کردند
و هیچ اصلاح نمی کردند .و %49گفتند :به پدیگر قسم بخورید )عهد ببندید که بر

صالح و خانواده اش در شب یورش می آوریم ،باز به ولی او می گوییم :ما در وقت
هلاکت خانواده اش حاضر نبودیم و البته ما راستگوییم۵۰ .ه و حیله بس بزرگ
سنجیدند و ما هم )برای هلاکت آنها و نجات صالح( تدبیر نمودیم ،در حالیکه آنها
خبر نداشتند ۵۱ .پس بنگر سرانجام حیله سازی آنان چگونه بود؛ ما آنان و قومشان
را همگی نابود کردیم۵۲) .ه پس این خانه های آنان است که به سبب ظلم شان به زمین

افتیده است .بی گمان در این ماجرا برای مردمی که می دانند ،دلیل و نشانه ای است.
 ۵۳و کسانی را که ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند ،نجات دادیم ۵۶ .ه و لوط را

به یاد آور( وقتی که به قوم خود گفت :آیا عمل فاحشه را انجام می دهید در حالیکه

قباحت آنرا می دانید؟  ۵۵که آیا شما برای شهوترانی ،به جای زنان به سراغ مردان
می آئید؟ بلکه شما قومی هستید که )عقوبت این جریمه را نمی دانید.
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 56که پس جواب قومش جز آن نبود که گفتند :خانواده )و پیروان( لوط را از دیار خود
بیرون کنید که آنان مردم پاکدامن )و بیزار از ناپاکی ها( هستند ۵۷ .که پس او
و خانواده اش را نجات دادیم ،به جز همسرش که او را از جمله باقیماندگان )در عذاب(

مقدر کردیم۵۸۶ .که و بر آنان باران سخت )از سنگ( باراندیم ،پس چه بد است باران
بیم داده شدگان ۵۹ .و بگو :ستایش برای الله است .و سلام بر آن بندگانش که )آنان را(
برگزیده است .آیا الله بهتر است یا چیزهایی که )با الله( شریک می سازند؟

 ۹۰یا کیست که آسمانها و زمین را آفریده است و از آسمان آبی برایتان فرود آورده
است ،پس به وسیله آن باغهای زیبا رویانیدیم در حالی که شما نمی توانستید درختانش
را بروبانید .آیا معبودی با الله هست؟ نه ،بلکه در حقیقت آنها گروه کجرو هستند.

و ۹۱یا کیست که زمین را قرارگاه گردانید و در میان آن نهرها قرار داد و برای آن
کوههای پابرجا و استوار آفرید و میان دو دریا برزخ و پرده ای قرار داد؟ آیا معبودی با

الله هست؟ نه ،بلکه بیشترشان نمی دانند ۹۲۶ .و یا کیست که دعای درمانده را  -چون او
را به دعا بخواند  -اجابت می کند ،و سختی را دور می کند ،و شما را جانشین زمین
می سازد .آیا معبودی با الله هست؟! شما بسیار کم پند می گیرید (۹۳) .یا کیست که شما
را در تاریکی های بیابان و دریا هدایت می کند ،و کیست که بادها را پیشاپیش رحمتش
مژده دهنده می فرستد .آیا معبودی دیگر با اللله هست؟ الله برتر است از آنچه شریک وی
می سازند.
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 64یا کیست که آفریدن را آغاز می کند ،باز آن را باز می گرداند؟ و چه کسی از
آسمان و زمین به شما روزی میدهد؟ آیا معبودی با الله هست؟ بگو :دلیل و برهان
خود را بیاورید ،اگر راست می گویید ۹۵ .که بگو :هرکه در آسمانها و زمین است ،جز
الله غيب را نمی داند .و نمی دانند چه وقتی برانگیخته می شوند 16 .بلکه علم ایشان
درباره آخرت نارسا است و در آخرت تکامل خواهد یافت( ،بلکه آنان در )وقوع( آن

در شک هستند ،بلکه آنان در مورد آن کورند ۹۷ .و کافران گفتند :آیا چون ما
و پدران ما خاک گردیم ،آیا بیرون آورده می شویم؟  ۹۸که در واقع این را به ما و پیش

از ما به پدران ما نیز وعده داده اند ،این جز افسانه های گذشتگان نیست ۹۹ .که بگو :در
زمین بگردید ،پس ببینید که سرانجام مجرمان چگونه شد؟ ۷۰ه و بر )كفر( آنان غم
و اندوه مخور .و از آنچه مکر می ورزند ،دل تنگ مباش  ۷۱» .و می گویند :این وعده
کی خواهد بود ،اگر راستگویید؟ ۷۲ه بگو :شاید بعضی از آنچه را که به شتاب
می طلبید ،به شما نزدیک شده باشد ۷۳ .و البته پروردگارت بر مردم دارای فضل
فراوان است ،ولی بیشترشان شکر نمی گزارند ۷۶ .و يقينا پروردگارت می داند آنچه
را در دلهایشان پنهان می کنند و آنچه را که آشکار می سازند ۷۵ .و هیچ پوشیده ای
در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در کتاب روشن )درج شده است (۷۹) .یقینا این

قرآن برای بنی اسرائیل بیشتر آنچه را که در آن اختلاف می کنند ،بیان می کند.
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 44و )ای محمد( تو در جانب غربی )کوه طور( نبودی ،آن دم که امر نبوت را به
موسی ابلاغ کردیم .و تو از حاضرین نبودی 45* .و ليكن ما نسل هایی بوجود آوردیم،
پس عمرشان طولانی شد .و تو در میان اهل مدين مقیم نبودی تا آیات ما را بر آنان

بخوانی ،لیکن ما فرستنده بودیم 469 .که و تو در کنار کوه طور نبودی وقتی که ما ندا
دادیم ،ولی رحمتی از سوی پروردگارت )آمد( تا قومی را بیم دهی که قبل از تو بیم

دهنده ای به سوی شان نیامده بود ،تا آنان پند بپذیرند ۷ .که اگر )پیش از فرستادن

پیغمبر( مصیبتی به خاطر اعمالشان به آنان می رسید ،پس می گفتند :ای پروردگار ما! چرا
به سوی ما پیغمبری نفرستادی تا از آیات تو پیروی می کردیم و از مؤمنان می بودیم؟

 ۶۸که پس چون حق از جانب ما به سوی شان آمد ،گفتند :چرا مانند آنچه که به موسی

داده شد به او داده نشده است؟ آیا به آنچه پیش از این به موسی داده شد کفر نورزیده اند؟
گفتند :این دو )قرآن و تورات( جادویی اند که یکدیگر را تأیید می کنند.
و گفتند :ما همه را انکار می کنیم ۶۹ .که بگو :پس اگر راست می گویید ،کتابی از نزد الله

بیاورید که از این دو )کتاب( هدایت کننده تر باشد ،تا از آن پیروی کنم ۵۰ .پس
اگر دعوت تو را نپذیرفتند و ایمان نیاوردند( ،بدان که تنها از خواهشات خود پیروی

می کنند .و کیست گمراه تر از کسی که بدون راهنمایی از سوی الله ،از هوی و هوس
خود پیروی می کند؟! يقينا الله مردم ظالم را هدایت نمی کند.
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1ہکه و البته )به وسیله تورات و قرآن( سخن هدایت را به آنها پی در پی رسانیدیم ،تا
عبرت گیرند ۵۲ .آنانی را که پیش از این )قرآن( کتاب داده ایم به آن ایمان می آورند.
 ۵۳۶و چون )قرآن( بر آنان خوانده شود ،می گویند :به آن ایمان آوردیم ،چون آن حق
است و از سوی پروردگار ماست .ما پیش از )نزول( آن نیز مسلمان )منقاد و فرمانبردار(
بودیم ۵۶ .ایشان به خاطر آنکه صبر کردند ،اجر شان دو بار به آنان داده می شود و به
خاطر آنکه بدی را با نیکی دفع می کنند .و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق

می کنند ۵۵ .و چون سخن لغو را بشنوند ،از آن روی می گردانند و می گویند :اعمال
ما برای ماست ،و اعمال شما برای شماست .سلام بر شما ما خواهان همنشینی با(
جاهلان نیستیم .و) 56ای پیامبر!( تو کسی را که دوست داری نمی توانی هدایت کنی،

بلکه الله هر کس را که بخواهد هدایت می کند ،و او به هدایت شدگان داناتر است
 ۵۷و گفتند :اگر همراه تو از هدایت پیروی کنیم ،از سرزمین خود ربوده می شویم.

آیا آنان را در حرم امن جای ندادیم ،که ثمرات هر چیزی به عنوان روزی از جانب ما
به سوی آن رسانده می شود؟ لیکن بیشترشان نمی دانند ۵۸۶ .و چه بسیار قریه ها را

نابود کردیم که زندگی خوش ،آنها را مست و مغرور کرده بود .پس این خانه های ایشان
است که بعد از آنان جز اندکی در آن سکونت نشده بود و ما خود ما وارث )دیار

آنان شدیم ۵۹» .و پروردگار تو هرگز هلاک کننده شهرها نبوده است ،مگر اینکه در
اصل و مرکز آن پیغمبری بفرستد که آیات ما را بر آنان بخواند .و ما نابود کننده قریه ها
نیستیم مگر اینکه اهالی آنجا ظالم باشند.
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 60و هر آنچه داده شده اید ،بهره زندگانی دنیا و زینت آن است .ولی آنچه نزد الله
است ،بهتر و پاینده تر است .پس آیا از عقل تان کار نمی گیرید؟  61و آیا کسی که او
را به وعده نیک وعده داده ایم و او دریابنده آن است ،مانند کسی است که متاع زندگی

این جهان را به او داده ایم ،باز او روز قیامت از احضار شدگان )در عذاب( باشد؟
» ۹۲۶و یادآور شو روزی را که )الله( آنان را ندا داده و می فرماید :کجایند آن شریکانی
که آنها را )شفاعتگر( گمان می کردید؟  ۱۳۶که کسانی که حكم عذاب بر آنها ثابت شده

است می گویند :ای پروردگار ما! ایشان کسانی اند که گمراهشان کردیم ،آنان را چنانکه

خود گمراه بودیم گمراه کردیم .ما از آنها به سوی تو بیزاری می جوییم ،ما را عبادت
نمی کردند بلکه خواهشات خود را عبادت می کردند(64 .ه و گفته می شود :شریکان

تان را برای نجات( بخوانید ،پس آنها را می خوانند ،ولی )ندای شان را پاسخ نمی دهند.
و عذاب را می بینند) ،و آرزو می کنند( ای کاش

راه یافته می بودند.

 65و یادآور شو روزی که )الله( آنها را ندا می دهد و می فرماید :به پیغمبران ما چه

پاسخ دادید؟ ) (66پس خبرها در آن روز بر آنان پوشیده می گردد و از شدت دهشت(
نمی توانند چیزی را از یکدیگر بپرسند ۶۷ .و اما کسی که توبه کرده و ایمان آورده

و کار نیک انجام داده باشد ،پس امید است که از جمله رستگاران گردد.
 ۹۸و پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند و )هر کس را بخواهد( اختیار می کند،
و اختیاری برای آنان نیست .پاک است الله و بالاتر از آن است که برایش شریک قرار
می دهند ۹۹» .و پروردگارت می داند آنچه را سینه هایشان پنهان می دارد و آنچه را

آشکار می سازند ۷۰ .و اوست »الله« ،معبودی به حق جز او نیست ،ستایش در اول
و آخر برای اوست و حکم در اختیار اوست و به سوی او باز گردانیده می شوید.
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۷۱که بگو :آیا دیده اید اگر الله شب را بر شما تا روز قیامت پیوسته و همیشه بگرداند،
کیست معبودی غیر از الله که برایتان روشنی بیاورد؟ آیا )حق را نمی شنوید؟
» ۷۲۶بگو :آیا دیده اید اگر الله روز را تا قیامت بر شما پیوسته و همیشه بگرداند ،به جز

الله معبودی است که بتواند برای شما شب را بیاورد تا در آن آرام گیرید؟ آیا نمی بینید؟
۷۳۶ه و از رحمتش )به شماست که شب و روز را برایتان آفرید تا در آن آرام گیرید

و تا از فضل او روزی بجوئید و تا باشد که شکر بگزارید .به  ) ۷۶و روزی که آنان را
ندا میدهد ،پس می گوید :آن شريكان من که شما می پنداشتید ،کجایند تا شما را از
عذاب نجات دهند(؟ ۷۵ه و در آن روز از هر امتی گواهی بیرون کنیم ،پس گوییم:

دلیل خود را بیاورید .پس می دانند که حق با الله است ،و آنچه که )به وحدانیت الله(
افترا می کردند ،از ایشان گم و ناپدید می شود ۷۹ .البته قارون از قوم موسی بود ،پس
بر آنان بغاوت کرد ،و از گنج ها به اندازه ای به او دادیم که کلیدهای آن بر گروه توانمند

سنگینی می کرد .وقتی قومش به او گفتند :شادی مکن ،زیرا الله شاد شوندگان )به مال
دنیا( را دوست نمی دارد۷۷ .ه و در آنچه الله به تو داده است سرای آخرت را بجوی،

و نصیب خود را از دنیا فراموش مکن ،و چنانکه الله به تو نیکی کرده است )با دیگران(
نیکی کن ،و در زمین در تلاش فساد مباش که الله فسادکاران را دوست نمی دارد.
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 ۷۸که قارون گفت :البته این )مال و ثروت( به خاطر علم و دانشی که دارم به من داده
شده است .آیا ندانست که الله پیش از او از قرنها )نسلهای گذشته کسانی را که از او
تواناتر بودند و نسبت به او بیشتر مال اندوخته بودند ،هلاک کرد؟ و مجرمان از

گناهشان پرسیده نمی شوند زیرا آنها از سیمای شان شناخته می شوند( ۷۹* .پس
)قارون( آراسته به زینت خود بر قومش بیرون شد ،کسانی که زندگانی دنیا را
می خواستند گفتند :ای کاش ! ما نیز مانند آنچه به قارون داده شده است می داشتیم ،بدون
شک او از نصیب بزرگ )از نعمت های دنیا برخوردار است .و ۸۰و کسانی که علم

داده شده بودند ،گفتند :وای بر شما! پاداش الله برای کسی که ایمان آورد و کار نیک انجام
دهد ،بهتر است .و این سخن را جز صابران نمی پذیرند ۸۱ .پس او و خانه اش را در

زمین فرو بردیم .پس هیچ گروهی نداشت که او را در برابر )عذاب( الله مدد کنند ،و خود
او نیز از نصرت یافتگان نبود۸۲۶ .ه و همان کسانی که دیروز مقام و منزلت او را آرزو
می کردند ،گفتند :وای! مثل اینکه الله روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ
و تنگ می گرداند ،و اگر الله بر ما منت ننهاده بود ،حتما ما را نیز در زمین فرو می برد.

وای! گویا کافران رستگار نمی شوند (۸۳% .آن سرای آخرت را برای کسانی مقرر می
گردانیم که در زمین خواهان برتری و فساد نیستند ،و عاقبت )نیک( برای پرهیزگاران

است .و  ۸۶که هر کس در روز قیامت( کار نیک بیاورد ،برای او )پاداش ) بهتر از آن است،
و هر کس بدی بیاورد )بداند کسانی که مرتکب بدی ها شده اند ،جز سزای آنچه کرده
اند ،افزون بر آن( سزا داده نمی شوند.
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۸۵ه البته همان ذاتی که عمل کردن به این قرآن را بر تو فرض کرد ،يقينا أو
بازگرداننده تو به سوی باز گشتگاه است .بگو :پروردگارم بهتر می داند که چه کسی
هدایت را از سوی او آورده است ،و چه کسی در گمراهی آشکار قرار دارد.
 486و تو امید نداشتی که کتاب بر تو نازل شود ،بلکه این رحمتی از سوی پروردگارت
بود که این کار انجام شد( ،پس هرگز مددگار کافران مباش  ۸۷ .و هرگز کافران تو
را از آيات الله باز ندارند ،پس از آنکه )قرآن( بر تو نازل شده است .و به سوی پروردگارت
دعوت کن و هرگز از مشركان مباش  ۸۸ .و با الله معبود دیگری را مخوان ،جز او

معبود به حق نیست ،همه چیز هلاک شونده است ،جز وجه )ذات( او .سلطنت و حکم
از او )نافذ( است و همگی شما به سوی او باز گردانیده می شوید.

اور

سورۂ عنکبوت

کا

در مکه نازل شده و شصت و نه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
 1الم) .مفهوم این حروف به الله معلوم است( ۲۶ .که آیا مردم گمان کرده اند همین که
بگویند :ایمان آوردیم )به حال خود رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟
۳۰ه و به يقين کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم ،پس البته الله آنان را که راست

گفتند معلوم می دارد ،و دروغگویان را )نیز( معلوم می دارد .که آیا آنان که مرتکب
بدی ها می شوند گمان می کنند که از ما پیشی می گیرند؟ چه بد قضاوت می کنند؟
که هر کس که به لقای الله امید داشته باشد )بداند که اجل مقرر الله آمدنی است و او
شنوای داناست 46 .و هرکس جهاد کنند جز این نیست که تنها برای خودش جهاد
می کند .البته الله از جهانیان بی نیاز است.
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 ۷۶و آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند ،حتما گناهانشان را از آنان

محو می سازیم و به آنان نیکوترین آنچه را می کردند پاداش می دهیم ۸ .و به انسان
سفارش کردیم که نسبت به پدر و مادرش نیکی کند .و اگر بکوشند تا چیزی را که به

حقیقت آن علم نداری با من شریک گردانی ،پس از آن دو اطاعت مکن ،بازگشت تان
به سوی من است ،پس شما را به )حقیقت( آنچه می کردید ،آگاه می سازم ۹ .و آنان
که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند ،آنان را در زمره( صالحان در می آوریم.
۱۰۶ه و از مردم کسی هست که می گوید :به الله ایمان آورده ایم ،اما وقتی در راه الله مورد
اذیت و آزار قرار گیرد ،فتنه )شکنجه مردم را مانند عذاب الله قرار می دهد.
و اگر نصرتی از سوی پروردگارت )به مؤمنان رسد ،حتما می گوید :البته ما با شما بودیم،
آیا الله به آنچه در سینه های عالميان است ،داناتر نیست؟  ۱۱و حتما الله مؤمنان را
معلوم می دارد و حتما منافقان را )نیز( معلوم می دارد ۱۲۶ .و کافران به مؤمنان گفتند:

از راه ما پیروی کنید حتما گناهان شما را به گردن می گیریم ،در حالیکه آنان چیزی از
گناهان ایشان را بردارنده نیستند .بدون شک آنان دروغگویانند * ۱۳۶ .و البته بارهای

گناهان خود و بارهایی دیگر را با بارهای )گناهان خود بر می دارند و حتمی روز
قیامت از آنچه افترا می کردند بازخواست می شوند ۱۶ .و به يقين که نوح را به سوی
قومش فرستادیم پس نهصد و پنجاه سال در میان آنان باقی ماند ،پس طوفان آنان را در

حالیکه ظالم بودند ،فرو گرفت.
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 ۱۵پس او و سواران کشتی را نجات دادیم و آن )کشتی( را پند و عبرتی برای
جهانیان گرداندیم ۱۹ .که )و یادآور شو( ابراهیم را وقتی که به قومش گفت :الله را
بپرستید و از او بترسید ،این برای شما بهتر است اگر می دانید ۱۷ .به جز این نیست
که شما غیر از الله بت هایی را می پرستید و در عبادت الله( بهتان ایجاد می کنید ،البته

آنانی را که به جای الله می پرستید ،به شما مالک روزی نیستند .پس نزد الله روزی
بجویید و او را )به یگانگی( بپرستید و او را شکر گزارید که به سوی او باز گردانیده
می شوید ۱۸ .که و اگر )رسالت مرا تکذیب کنید ،پس امت های پیش از شما نیز آن را(
تکذیب کردند .و بر عهده پیغمبر ما وظیفه ای جز ابلاغ آشکار نیست.

د  ۱۹که آیا ندیدند که الله چگونه خلقت را آغاز می کند ،باز آن را بر می گرداند؟! بی گمان
این )اعادة خلقت( بر الله آسان است .و  ۲۰بگو :در زمین بگردید و بنگرید که چگونه
خلقت را آغاز کرد ،باز پیدایش آخرت )بار دوم( را ایجاد می کند ،یقینا الله بر هر کاری

تواناست .فو ۲۱که هر کس را بخواهد عذاب می دهد و هر کس را بخواهد مورد رحمت
قرار می دهد ،و به سوی او باز گردانیده می شوید۲۲ .ه و شما چه در زمین و چه در
آسمان عاجزکننده )الله( نیستید و غیر از الله هیچ دوست و هیچ مددگاری ندارید.

 ۲۳۶و آنان که به آیات الله و لقای او کفر ورزیدند ،ایشان از رحمت من ناامید شده
اند .و آن گروه برای شان عذاب دردناک است.
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 ۲۶و پس جواب قومش جز این نبود که گفتند :او را بکشید یا بسوزانید! پس الله او را

از آتش نجات داد .بی گمان در این ماجرا برای قومی که ایمان می آورند ،نشانه هایی
قدرت الله( است ۲۵ .و )ابراهیم( گفت :جز این نیست که غیر از الله بتانی را معبود
قرار داده اید که برای دوستی میان شما در زندگی دنیاست ،باز در روز قیامت بعضی از
شما بعضی دیگر را انکار می کند و بعضی از شما به بعضی دیگر لعنت می فرستد
و جایگاه تان آتش دوزخ است و برای شما مددگارانی نیست ۲۹ .پس لوط به او

)ابراهیم( ایمان آورد و گفت :من به سوی پروردگار خود هجرت می کنم ،چون او غالب
با حکمت است (۲۷» .و به )ابراهیم( اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و در نسل او نبوت

و کتاب قرار دادیم و در دنیا پاداشش را به او دادیم و البته او در آخرت از جمله
صالحان است ۲۸ .و لوط )را نیز فرستادیم( وقتی به قومش گفت :شما عمل زشت
را به عمل می آورید در حالی که هیچکس از جهانیان در ارتکاب آن بر شما سبقت

نگرفته است (۲۹» .آیا شما با مردان آمیزش می کنید و راه )فطری و شرعی تناسل( را
می بندید و در محافل خود مرتکب منکر می شوید؟ پس جواب قومش جز این نبود که
گفتند :اگر از راستگویانی )پس ) عذاب الله را برای ما بیاور ۳۰ .لوط گفت :ای

پروردگارم! مرا بر قوم فساد کار پیروز گردان.
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 ۳۱۶و چون فرستادگان ما برای ابراهیم )آمدن فرزند را مژده آوردند ،گفتند :ما
هلاک کننده این شهریم ،چرا که اهل آن ظالمان اند ۳۲۶ .و ابراهیم گفت :لوط در آن
شهر است! گفتند :ما به کسانی که در آنجا هستند ،داناتریم ،البته او و خانواده اش را نجات
می دهیم ،به جز همسرش که از باقی ماندگان )در عذاب خواهد بود.

) (۳۳و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند ،لوط به خاطر آنان غنگین و دلتنگ شد،
فرشتگان( گفتند :مترس و غمگین مباش که ما نجات دهنده تو و خانواده ات هستیم ،مگر
همسرت که از باقی ماندگان )در عذاب خواهد بود ۳۶۵، .البته ما بر اهل این قریه ،به

سبب آن که فسق می کردند ،عذاب سخت را از آسمان فرود آورنده هستیم ۳۵% .و البته
از آن )قریه( برای قومی که تعقل می کنند ،نشانه روشن باقی گذاشتیم 36% .و به سوی
مدین برادرشان شعیب را فرستادیم و گفت :أي قوم من! الله را پرستش کنید و به روز
باز پسین امید داشته باشید و در زمین برای فساد و تباهی سعی نورزید ۳۷ .پس او را

تکذیب کردند در نتیجه زلزله آنان را گرفت و در خانه های خود از پای درآمدند.
 ۳۸و عاد و ثمود را نیز هلاک کردیم( و مسکن هایشان برای شما آشکار است و
شیطان کارهایشان را برایشان آراسته نمود و آنان را از راه )راست( بازداشت در حالیکه

صاحبان بصیرت و عقل بودند.
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 (۳۹و قارون و فرعون و هامان را نیز هلاک کردیم و البته موسی با دلائل و براهین
روشن نزد آنان آمده بود ،اما ایشان در زمین استکبار و برتری جویی ورزیدند ،ولی

از ما سبقت گیرنده نبودند .و  40که پس هریک را به سزای( گناهش گرفتار کردیم ،پس
برای بعضی از ایشان طوفان همراه با سنگریزه فرستادیم ،و بعضی از ایشان را بانگ
مرگبار فرا گرفت ،و برخی از ایشان را در زمین فرو بردیم ،و برخی دیگر را غرق
کردیم .و الله نبود که بر آنان ظلم کند بلکه آنان خود به خویشتن ظلم می کردند.

= 41مثال آنانی که به جای الله دوستان گرفته اند چون وصف عنکبوت است که خانه
ای برای خود ساخت ،در حالیکه سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است ،اگر می دانستند.

 ۶۲۶که بی شک الله میداند که آنچه را غیر از او می خوانند ،از هر چه باشد ،و او غالب
با حکمت است ۶۳۶» .و این مثال ها را برای مردم بیان می کنیم ،ولی جز دانشمندان آنرا
درک نمی کند 44 .که الله آسمانها و زمین را به حق آفرید ،البته در این )خلقت( نشانه

بزرگ برای اهل ایمان است .و 45که بخوان )ای پیغمبر!( آنچه از کتاب را که به تو وحی
شده است و نماز را بریا دار ،چون نماز )مسلمان را از فحشا و منکر باز می دارد و البته

ذكر الله بزرگتر است .و الله آنچه را می کنید می داند.
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 646و با اهل کتاب مجادله نکنید جز به روشی که بهتر است مگر با کسانی از ایشان
که ظلم کرده اند ،و بگویید :به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر شما نازل شده ایمان
داریم ،و معبود ما و معبود شما یکی است و ما فرمانبردار او هستیم *47* .و همچنین

ما بر تو کتاب نازل کردیم ،پس کسانی که به آنان کتاب آسمانی( داده ایم ،به آن ایمان
می آورند .و از این گروه کسانی هستند که به آن ایمان می آورند و آیات ما را جز
کافران انکار نمی کنند ۶۸ .و تو پیش از آن )قرآن کتابی را نمی خواندی و با دست

راست خود چیزی نمی نوشتی ،وگرنه باطل اندیشان در شک می افتادند ۶۹ .بلکه آن
)قرآن( آیات واضح در سینه های کسانی است که علم داده شده اند .و آیات ما را انکار
نمی کند مگر ظالمان .و ۵۰و)مشرکان( گفتند :چرا بر او از جانب پروردگارش

معجزاتی نازل نشده است؟ بگو :معجزات تنها نزد الله است و من فقط بیم دهنده
آشکارم ۵۱ .آیا برای آنان کافی نیست که ما این کتاب را که بر آنان خوانده می شود،
بر تو نازل کرده ایم؟ البته در این کتاب اعجاز گر( برای قومی که ایمان می آورند،

رحمت و پند است ۵۲ .که بگو :همین کافیست که الله بین من و شما گواه است ،آنچه
را که در آسمانها و زمین است می داند .و کسانی که به معبودان باطل ایمان آورده اند
و به الله كفر ورزیده اند ،همین گروه زیانکاران اند.
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۵۳ه و )مشركان( عذاب را با شتاب از تو می طلبند .و اگر میعاد مقرر نبود ،حتما عذاب
به آنان می رسید و البته ناگهان در حالیکه نمی دانند عذاب به آنان می آمد.
۵۶ه آنان عذاب را به شتاب از تو می طلبند درحالیکه جهنم بر کافران احاطه دارد.

 ۵۵که روزی که عذاب از بالای سر آنها و از زیر پاهایشان آنها را احاطه می کند و )الله(
می گوید :بچشید سزای آنچه را که می کردید 56 .ه ای بندگان من که ایمان آورده اید؟
يقينا زمین من فراخ است ،پس تنها مرا عبادت کنید ۵۷۶ .که هر نفسی چشنده مرگ
است باز به سوی ما باز گردانیده می شوید ۵۸ .که و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای
نیک کرده اند ،ایشان را در غرفه های بهشت جای می دهیم که در زیر آنها نهرها روان
است و در آنجا همیشه خواهند ماند .چه خوب است ثواب عمل کنندگان!  ۵۹۶و همان

کسانی که صبر کردند و بر پروردگارشان توکل می کنند .بر  ۹۰و چه بسیار است
جاندارانی که به سبب ناتوانی نمی توانند روزی خود را بردارند ،بلکه( الله به آنها

و به شما روزی می دهد ،و او شنوای داناست 61 .و اگر از آنان بپرسی که چه کسی
آسمانها و زمین را آفریده و آفتاب و ماه را مسخر کرده است؟ حتما می گویند :الله.
پس چگونه به بیراهه برده می شوند؟  ۹۲۶الله روزی را برای هر کس از بندگانش که
بخواهد گشاده می گرداند ،و برای هرکس که بخواهد تنگ می گرداند .چون الله به هر

چیزی داناست ۹۳۶» .و اگر از آنان بپرسی که چه کسی از آسمان آب را نازل کرد پس
با آن زمین را بعد از مردنش زنده گردانید؟ حتما می گویند :الله ،بگو :ستایش الله راست،
اما بیشتر آنان نمی فهمند.
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) (64و زندگی این دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست ،و البته زندگی حقیقی سرای
آخرت است ،اگر می دانستند .و 65که و هنگامی که سوار کشتی شوند ،الله را خالصانه
و مخلصانه به دعا می خوانند ،ولی چون آنان را به خشکی رسانده نجات دهد ،ناگهان
شرک می ورزند .و % 66تا سرانجام در آنچه به آنان داده ایم ناشکری کنند و تا

از نعمت های زودگذر دنیا( برخوردار گردند ،پس به زودی )سزای عملکرد خویش را(
خواهند دانست .و ۹۷آیا ندیدند که ما حرم ایمن )برای آنان قرار داده ایم .حال آنکه
مردم از اطراف آنان ربوده می شوند؟ آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت الله كفر
می ورزند ۹۸۶ .و کیست ظالم تر از کسی که بر الله دروغ ببندد یا چون حق نزد او آید

آنرا تکذیب کند؟ آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست؟ » ۹۹و کسانی که در راه
ما سعی و کوشش کردند ،البته آنان را به راه های )خشنودی( خویش رهنمود می گردانیم،
و بی گمان الله با احسان کنندگان است.

سوره روم
در مکه نازل شده و شصت آیت است
بنام الهه بخشنده مهربان
او الم) .مفهوم این حروف به الله معلوم است( ۲۶ .رومی ها مغلوب شدند )شکست
خوردند( ۳ .و در نزدیکترین سرزمین )به اعراب( ،ولی آنها بعد از شکستشان به زودی

غالب خواهند شد .فرع که در مدت چند سال آینده( .فرجام کار و فرمان ،پیش از این و
پس از این از الله أست ،و آن روز مؤمنان شادمان می شوند ۵ .که به نصرت دادن الله

رومی ها را بر فارس  ).هر کس را که بخواهد نصرت می دهد و او غالب مهربان است.
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و 6وعده الله است )که رومی ها بر فارسیان غالب گردند و( الله وعده خود را خلاف
نمی کند ،ولی بیشتر مردم نمی دانند ۷۶ .از زندگانی دنیا تنها ظاهر را می دانند ،در
حالیکه از آخرت غافل اند ۸۶ .آیا در ضمیر خود فکر نکردند که الله آسمانها و زمین
و آنچه را که در میان آن دو است ،جز به حق و برای مدت معین نیافریده است؟!

و البته بسیاری از مردم به ملاقات پروردگارشان )در آخرت( کافرند ۹ .آیا در زمین
سیر نکرده اند تا بنگرند سرانجام کسانی که پیش از ایشان بوده اند چگونه بوده است؟!
در حالیکه آنها از ایشان توانمندتر بودند و زمین را بهتر کاویدند و زیر و رو کردند و آن
را بیشتر از آنچه ایشان آباد کرده اند ،آباد نمودند .و پیغمبرانشان با معجزه ها به سوی

آنان آمدند ،پس الله بر آن نبود که بر آنان ظلم کند ،بلکه آنها خود در حق خویش ظلم
می کردند ۱۰ .که باز عاقبت کسانی که مرتکب کارهای بد شدند ،بدتر شد .چرا که

آیات الله را تکذیب کردند و به آن استهزا می کردند ۱۱) .الله خلقت را آغاز می کند
باز آن را دوباره برمی گرداند و مجددا زنده می کند( باز )در روز قیامت( به سوی او

باز گردانیده می شوید۱۲۰ .که و روزی که قیامت برپا شود ،در آن روز مجرمان ناامید
می گردند ۱۳ .و برای آنان از شریکانشان هیچ شفاعت کننده ای نیست و خود به
شریکانشان کافر خواهند بود .و14ه و روزی که قیامت برپا شود ،در آن روز مردم از

یکدیگر جدا می شوند )اهل جنت به جنت و اهل دوزخ به دوزخ می روند( ۱۵ ،که اما
آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند ،پس آنها در بوستان )های ) جنت

شاد و مسرور می گردند.
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* ۱۹و اما آنان که کفر ورزیدند و آیات ما و لقای آخرت را تکذیب کردند پس این
گروه در عذاب احضار خواهند شد ۱۷ .پس چون در وقت شام و در وقت صبح
وارد می شوید ،الله را به پاکی یاد کنید۱۸) .که و ستایش در آسمانها و زمین و به

هنگام عصر و نیز زمانی که به وقت ظهر وارد می شوید ،برای اوست (۱۹ .که زنده را از
مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد و زمین را پس از خشک شدنش
زنده و سبزه زار می گرداند .و این طور در روز قیامت از قبرهای تان زنده شده( بیرون
آورده می شوید۲۰ .ه و از علامات قدرت الله این است که )اصل( شما )آدم( را از
خاک آفرید ،باز ناگهان شما انسانها در زمین منتشر شدید ۲۱ .و از علامات قدرت

الله این است که از جنس خودتان برایتان همسرانی آفرید تا در کنار آنان آرام گیرید
و در میانتان دوستی و مهربانی نهاد ،البته در این نشانه هایی است برای قومی که می اندیشند.
۲۲۶ه و از علامات قدرت الله ،آفرینش آسمانها و زمین و مختلف بودن زبان ها و

رنگ های شماست ،البته در این امر برای اصحاب علم و بصیرت نشانه هایی
عبرت انگیز است ۲۳ .و و از علامات قدرت الله ،خواب شما در شب و روز و تلاش

تان برای برخورداری از فضل اوست .بی گمان در این )امر( برای قومی که )موعظه های
ما را می شنوند ،عبرتها و نشانه هاست۲۶ .ه و از علامات قدرت الله این است که

برق را برای ترس و امید به شما نشان می دهد ،و از آسمان آب نازل می کند ،پس زمین
را بوسیله آن پس از خشک شدنش زنده و سر سبز می گرداند .يقينا در این امر برای
مردمی که عقل و خرد می ورزند ،نشانه ها و عبرت ها( است| .
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۲۵ه و از علامات قدرت الله این است که آسمان و زمین به فرمان او برپا و قایم است.
باز وقتی شما را از زمین با صدایی بخواند ،ناگهان شما بیرون می شوید.

) ۲۹و هر که در آسمانها و زمین است ،از او )و در تصرف او( است و همگی

فرمانبردار او هستند ۲۷۶ .و اوست ذاتی که خلقت را آغاز می کند باز آن را دوباره ایجاد
می کند ،و این کار برایش آسان تر است ،و هر صفت برتر و والاتر )بر زبان خلايق
و دلایل( در آسمانها و زمین برای اوست و او غالب باحکمت است » ۲۸ .الله )در باره

وحدانیت خود برای شما از خودتان مثلی زده است ،آیا در آنچه به شما روزی داده ایم
می پسندید کسی از غلامان تان شریک تان باشند که شما و ایشان هردو در آن یکسان
و برابر باشید؟ و همانطور که شما )آزادگان( از یکدیگر می ترسید ،از بندگان هم بیمناک

باشید؟ این چنین آیات را برای قومی که خرد می ورزند به تفصیل و روشنی بیان

می کنیم ۲۹ .که بلکه ظالمان بدون علم از خواهشات خود پیروی کردند ،پس کسی را
که الله گمراه کرده است چه کسی هدایت می کند؟ و برای ایشان مددکارانی نیست.

و  ۳۰که پس رویت را با پیروی از حق و بیزاری از ادیان باطل به سوی این دین راست
کن ،با همان فطرتی که الله مردم را بر آن آفریده است) .چون در خلقت الله تبدیلی
نیست .این است دین محکم و استوار ،و لیکن بیشتر مردم نمی دانند ۳۱ .رجوع کنان
به سوی الله برگردید و از او بترسید و نماز را برپا کنید و از جمله مشرکان نباشید.

» ۳۲۶از کسانی که دینشان را پراکنده کردند و گروه گروه شدند .هر گروهی به آنچه
که نزد خود دارند خرسند اند.
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 ۳۳۶و چون به مردم زیان و بلایی برسد پروردگارشان را رجوع کنان می خوانند ،باز
چون از سوی خود رحمتی به آنها بچشاند ،ناگهان گروهی از آنان به پروردگارشان
شرک می آورند ۳۶ .تا در نتیجه در آنچه که به آنان بخشیده ایم ناشکری کنند .پس

اندک زمانی برخوردار شوید ،اما خواهید دانست *۳۵) .آیا بر آنها دلیلی نازل کرده ایم
پس آن )دلیل( به )صحت( آنچه به او شرک می آورند سخن می گوید؟ ) ۳۶و چون
به مردم رحمتی )نعمت و عافیت( بچشانیم به آن خوش می شوند .و اگر رنج و سختی
به خاطر کارهایی که کرده اند به آنان برسد ،ناگهان آنها مأیوس و ناامید می شوند.

 ۳۷آیا ندیدند که الله روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ و )برای هر کس که
بخواهد( تنگ می گرداند؟ البته در این )نظام( نشانه هایی است برای قومی که ایمان
می آورند (۳۸» .پس به صاحب قرابت حقش را بده و )نیز( به مسكين و مسافر راه مانده
)حق شان را بده( ،این اتفاق برای کسانی که رضایت الله را می جویند بهتر است .و این
گروه نجات یافتگان اند ۳۹ .و آنچه به عنوان سود می دهید تا سهم شما در اموال
مردم افزایش یابد ،پس )بدانید که( نزد الله افزایش نخواهد یافت ،و آنچه از زکات را که

در طلب خشنودی الله پرداخت می کنید )و عوض آن را از کسی انتظار ندارید( پس همین
گروه دارای پاداش چندین برابر خواهند بود 40 .که الله ذاتی است که شما را آفرید باز

به شما روزی داد .باز شمارا می میراند باز شما را دوباره زنده می کند .آیا از شریک های
تان کسی هست که چیزی از این کارها را انجام دهد؟! او پاک و منزه و والاتر است
از آنچه شریک او می سازند .با فساد در خشکی و بحر ظاهر شد به سبب دست
آوردهای مردم ،تا )الله( سزای بعضی از آنچه را که کرده اند به آنان بچشاند ،باشد که

آنان باز گردند.
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 ۶۲که بگو :در زمین بگردید ،پس بنگرید که عاقبت کسانی که پیش از این بودند،

چگونه شد ،بیشتر آنها مشرک بودند (443 .پس رویت را به سوی دین راست استوار
بگردان پیش از آنکه روزی برسد که برای آن بازگشتی از )سوی( الله نیست .در آن روز
)مردم( متفرق می گردند 44 .که هرکس کفر ورزد کفرش به زیان خود اوست و هر کس
کار نیک انجام دهد پس )از اکنون زمینه عاقبت نیک را برای خود شان آماده سازی

می کنند ۶۵ .که تا الله به کسانی که ایمان آورده اند و کارهای نیک انجام داده اند از فضل
خود پاداش دهد ،چون او كافران را دوست نمی دارد 46 .که و از علامات قدرت
و وحدانیت الله این است که بادها را مژده رسان می فرستد تا از رحمت خود به شما
بچشاند و کشتی ها هم با امر او به حرکت درآیند و تا از فضل او بجویید و تا شکر
گزارید (۶۷) .و به تحقیق پیش از تو پیغمبرانی را به سوی اقوامشان فرستادیم و آنان
دلايل واضح و آشکار برای شان آوردند ،پس از کسانی که نافرمانی کردند انتقام گرفتیم.
و نصرت دادن مؤمنان حق است بر عهده( ما ۶۸ .که الله ذاتی است که بادها را می فرستد
که ابر را در حرکت می آورد ،باز هر طوری که بخواهد آن را می گستراند و آن را پاره

پاره می گرداند .و می بینی که قطرات باران از لابلای آن بیرون می آید .و چون آن را به
آن بندگانش که می خواهد ،برساند ،ناگهان آنها شادمان می شوند 4۹ .و هر چند پیش

از آن که بر آنان )باران( نازل گردد ،سخت ناامید بودند ۵۰% .پس به آثار رحمت الله
بنگر که چگونه زمین را پس از مردنش زنده می گرداند؟! بی گمان این )الله( زنده کننده
مردگان است و او بر هرچیز تواناست.
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 451و اگر بادی بفرستیم پس آن )کشتزار( را زرد شده ببینند ،حتما پس از آن
به جای توبه( ناشکری می کنند ۵۲۶ .پس تو نمی توانی به مردگان بشنوانی ،و نمی
توانی به کران آواز بشنوانی هنگامی که پشت کرده روی بگردانند ۵۳۶ .و تو هدایت کننده

کوران از گمراهی شان نیستی .و نمی توانی جز به کسانی که به آیات ما ایمان می آورند،
بشنوانی ،چون آنها منقاد و فرمانبردارند۵۶ .ه الله ذاتی است که شما را ابتدا ضعیف
و ناتوان آفرید ،باز بعد از این ناتوانی قوت و قدرت بخشید ،باز بعد از توانایی برای
شما( ناتوانی و پیری قرار دارد ،هر چه بخواهد می آفریند و اوست دانای توانا.

۵۰ه و روزی که قیامت برپا شود مجرمان قسم می خورند که جز ساعتی درنگ نکرده
اند .این چنین )از راه حق برگردانیده می شوند .و 56و کسانی که به ایشان علم و ایمان
داده شده است ،می گویند :بدون شک طبق حکم در کتاب الله تا روز قیامت درنگ کرده

اید ،پس این روز قیامت است ،و ليكن شما نمی دانستید ۵۷ .که پس آن روز عذرخواهی
ظالمان سودی به ایشان نمی بخشد و از آنان کسب رضایت )الله( خواسته نمی شود.

 ۵۸۶و هر آئینه در این قرآن برای مردم از هر مثلی بیان کرده ایم .و اگر برای آنان آیتی
بیاوری کافران حتما می گویند :شما نیستید مگر باطل اندیشان ۵۹ .به این چنین الله بر
دلهای آنانی که نمی دانند مهر می نهد 60 .پس صبر کن ،چون وعده الله حق است.

و مبادا کسانی که ایمان ندارند تو را به خشم وسبکسری را دارند.
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سورة سورة لقمان لقمان

اور

در مکه نازل شده و سی و چهار آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
واكه الم) .معنای این حروف به الله معلوم است( ۲۰ .که این آیات کتاب پر از حکمت

است ۳۶ .که هدایت و رحمت است برای محسنان )نیکو کاران مخلص  ).نوع که آنان که
نماز را برپا می کنند و زکات میدهند .و ایشان اند که به آخرت يقين دارند ۵ .که ایشان
اند که از جانب پروردگارشان بر هدایت هستند و همین ایشان رستگارانند ۹ .و از
مردمان کسی هست که سخنان لهو و بیهوده را می خرد تا بدون هیچ علمی )مردم را( از
راه الله گمراه سازد و آن را به مسخره گیرند .این گروه برایشان عذاب رسواکننده است.

 ۷۶و چون آیات ما بر او تلاوت شود ،تکبرکنان روی می گرداند ،چنان که گویا آن را
نشنیده است ،گویی در گوشهایش سنگینی و پرده است ،پس او را به عذاب دردناک
مژده بده ۸ .البته آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند ،برای آنها باغهای
پر از ناز و نعمت است ۹ .که که در آن همیشه خواهند ماند ،وعده الله حق است ،و او

غالب باحمکت است ۱۰ .که آسمان ها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید آفریده است
و در زمین کوه های استوار را افگنده است تا زمین شما را نلرزاند و در آن از هر نوع زنده
جانها منتشر کرد و از آسمان آب نازل کردیم ،پس در زمین از هر گونه نباتات خوب و

ارزشمند رویانیدیم ۱۱ .که این است آفرینش الله ،پس شما به من نشان دهید کسانی که
غير از او اند ،چه چیز آفریده اند؟ بلکه ظالمان در گمراهی آشکار اند.
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 ۱۲۹ه و يقينا به لقمان حکمت بخشیدیم )و به او دستور دادیم که الله را شکر کن
و هر کس )الله را( شکر گزارد در حقیقت به نفع خود شکر گزاری می کند و هر کس

ناشکری کند )بداند که الله بی نیاز ستوده است ۱۳) .و )یاد آور شو( وقتی را که لقمان
پسر خود را وعظ می کرد به او گفت :پسر جانم! به الله شریک قرار مده .چرا که شرک
ظلم بزرگ است14 .که و به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم ،مادرش با
ضعف بر بالای ضعف به او باردار شد .و جدا کردن او از شیر در طی دو سال است.

و به انسان سفارش کردیم برای من و پدر و مادرت شکر گزار باش که بازگشت )همه(
به سوی من است۱۵ .که و اگر سعی ورزیدند که تو را وادارند به این که چیزی را با
من شریک قرار دهی که به آن علم نداری ،پس از آنان اطاعت مکن ،و در دنیا با آنان به
خوبی رفتار کن .و از راه کسی پیروی کن که به سوی من بازگشته است ،باز باز گشتتان

به سوی من است ،پس شما را از آنچه می کردید آگاه می سازم) «16» .لقمان گفت :
پسر جانم! بدان که اگر آن )عمل( به اندازه دانه خردلی باشد و در دل سنگی یا در

آسمانها و یا در زمین باشد ،الله آن را می آورد و مورد محاسبه قرار می دهد( ،چون الله

باریک بین )و( آگاه است ۱۷ .که ای پسر جانم! نماز را برپا کن و به کار نیک دستور بده
و از کار بد منع کن و در برابر آنچه به تو می رسد صابر باش که این خصلت ها( از
کارهای سترگ و محوری( است ۱۸ .که و با تکبر از مردم روی مگردان و در زمین

خرامان راه مرو ،چون الله هیچ متكبر فخر فروش را دوست ندارد ۱۹۶۰ .و در راه رفتن
خود میانه روی

را پیشه کن و صدایت را آهسته بدار ،همانا بدترین آوازها ،آواز خران
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و  ۲۰آیا ندیده اید که الله آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است ،برایتان
مسخر گردانید و نعمتهای ظاهری و باطنی خود را بر شما گسترده و فراوان ساخته
است؟ و از مردم کسانی هستند که در باره الله بدون هیچ علم و بدون هیچ هدایت
و بدون هیچ کتاب روشن ،مجادله می کند۲۱ .ه و چون به آنان گفته شود .از آنچه
پیروی کنید که الله نازل کرده است ،می گویند :بلکه از چیزی پیروی می کنیم که پدران
خود را بر آن یافته ایم ،آیا )از پدران خود پیروی می کنند

حتی اگر شیطان آنان را به

سوی عذاب سوزان فرا خواند ۲۲۶ .و هر که روی خویش را به سوى الله متوجه کند،
در حالیکه محسن باشد به تحقیق به دستاویز بسیار محکمی چنگ زده است ،و سرانجام
کارها به سوی الله است ۲۳۶ .و هر که کافر شد ،نباید کفر وی تو را غمگین سازد،
چراکه بازگشت آنان به سوی ماست ،و ایشان را از کارهایی که کرده اند آگاه می سازیم.

البته الله به راز سینه ها آگاه است .با  ۲۶و آنها را اندکی بهره مند می سازیم باز آنان را به
تحمل عذاب سخت مجبور می سازیم۲۵ .ه و اگر از آنان بپرسی که چه کسی

آسمانها و زمین را آفریده است؟ حتما می گویند :الله ،بگو :الحمد لله )که اقرار نمودید(
ولی بیشترشان نمی دانند ۲۹ .آنچه در آسمانها و زمین است ،از الله است .در حقیقت
الله همان ذات بی نیاز و ستوده است .و  ۲۷و اگر همه درختان روی زمین قلم شوند و
دریا )دوات گردد( و هفت دریای دیگر به آن مدد برساند سخنان الله به پایان نرسد ،يقينا

الله غالب باحکمت است ۲۸ .که آفریدن شما و برانگیختنتان جز مانند )آفریدن
و برانگیختن( یک تن نیست ،همانا الله شنوای بیناست.
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 ۲۹۶که آیا ندیدهای )ای مخاطب( که الله شب را در روز و روز را در شب داخل
می گرداند؟ و آفتاب و ماه را مسخر کرده است ،هریک تا مدتی معین در حرکت است،
و آیا ندیدی که الله به آنچه می کنید آگاه است ۳۰ .این به سبب آن است که الله حق

است و آنچه را که به جای او می خوانند ،باطل است .و الله بلند مرتبه و بزرگ است.
 ۳۱۶آیا ندیده ای که کشتی ها در دریا به فضل الله حرکت می کنند تا )بعضی از

نشانه های )قدرت( خود را به شما نشان دهد؟! يقينا در این )کار( دلایل )وحدانیت الله(
است برای هر صبر کننده شکر گزار  ۳۲و چون موجی مانند سایه بان آنها را فراگیرد،
الله را خالصانه می خوانند و عبادت را خاص او می دانند ،اما وقتی آنان را به سوی
خشکه نجات دهد پس برخی از ایشان میانه رو هستند ،و هیچ کس جز عهدشکن غدار

ناشکر آیات مارا انکار نمی کند۳۳) .ه ای مردم! از پروردگارتان بترسید ،و )نیز( از
روزی بترسید که هیچ پدری بجای فرزندش کفایت نکند و هیچ فرزندی نیست که
بتواند چیزی از پدرش را کفایت کند ،يقينا وعده الله حق است .پس زندگانی دنیا شما

را نفریبد .و غرور )شیطان( ،شما را نسبت به الله فریب ندهد * ۳4 * .بی گمان علم )فرا

رسیدن( قیامت فقط نزد الله است ،و اوست که باران می باراند و آنچه را در رحمهاست
می داند ،و هیچ نفس نمی داند که فردا چه چیزی کسب می کند ،و هیچ کسی نمی داند

که در کدام سرزمین می میرد .البته الله دانای آگاه است.
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در مکه نازل شده و سی آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

ف 1الم) .مفهوم این حروف به الله معلوم است( ۲ .فرود آوردن این کتاب که شکی
در آن نیست ،از طرف پروردگار جهانیان است ۳۶ .آیا می گویند :خودش آن را از پیش
خود ساخته است؟ بلکه قرآن حق است و از سوی پروردگارت آمده است تا گروهی را
بترسانی که پیش از تو ترساننده ای نزد آنان نیامده است .باشد که هدایت شوند 4 .کو

الله ذاتی است که آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است ،در شش روز آفرید،
باز بر عرش قرار گرفت ،جز او هیچ دوست و شفاعت کننده ای ندارید ،آیا عبرت

نمی گیرید؟  (5أمر را از آسمان تا زمین تدبیر می کند ،باز )گزارش آن( در روزی که
اندازه آن  -از آنچه که شما می شمارید -هزار سال است ،به سوی او بالا می رود1) .
او ذاتی است آگاه از پنهان و آشکار )و( غالب )و( مهربان است ۷ .ذاتی که هر چیزی
را آفریده و آن را حسن و زیبایی بخشیده است .و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد.
۸ه باز نسل او را از خلاصة آب حقیر )منی( آفرید ۹ .که باز اندام او را برابر کرد و از
روح )آفریده( خود در آن دمید و برای شما گوش و چشم ها و دلها آفرید ،ولی شما

کمتر شکر می گزارید ۱۰) .و )کافران( می گویند :آیا وقتی ما مردیم و در زمین ناپدید
شویم ،آیا آفرینش

جدیدی خواهیم یافت؟ بلکه آنان به ملاقات پروردگارشان کافرند.

و ۱۱که بگو :ملک الموت )فرشته مرگ( که بر شما گمارده شده است روح شما را
می گیرد ،باز به سوی پروردگارتان باز گردانیده می شوید.

بببببببببببببببببببببببب
210

سوره سجده ۳۲

جزء ۲۱

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

۱۲که و اگر ببینی وقتی را که مجرمان نزد پروردگارشان سرهای شان را به زیر افگنده
باشند و می گویند :ای پروردگار ما! دیدیم و شنیدیم پس ما را به دنیا( باز گردان تا کار

نیک انجام دهیم ،اکنون ما يقين کرده ایم ۱۳ .و اگر ما می خواستیم حتما به هر کس
هدایتش را می دادیم ولی از سوی من این قول فیصله شده است که جهنم را از جن
و انس یکجا پر می کنم 14 .پس به سبب آن که ملاقات امروزتان را فراموش کردید

عذاب دوزخ را بچشید ،همانا ما نیز فراموش تان کردیم ،و بچشید عذاب همیشگی را
به سبب آنچه می کردید ۱۵ .که جز این نیست که کسانی به آیات ما ایمان می آورند که

چون آن آیات به ایشان یادآوری شود ،سجده کنان می افتند و پروردگارشان را با ستایش
و به پاکی یاد می کنند و تکبر نمی ورزند 16 .و پهلوهایشان از بسترها دور می شود ،با
بیم و امید پروردگارشان را می خوانند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند.
 ۱۷۶که پس هیچ کس نمی داند که از آنچه سبب روشنی چشم ها است ،چه چیزی از
نعمت های حیرت آور( برای آنها پنهان داشته شده است به پاداش آنچه می کردند.

 ۱۸۶که آیا کسی که مؤمن است ،مانند کسی است که فاسق است؟ هرگز برابر نیستند.

 ۱۹۶؛ اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای نیک کرده اند ،پس برای آنها باغ های جنت
است که در آن جایگاه شان خواهد بود که بطور پذیرایی برای ایشان آماده شده است ،به
سبب آنچه می کردند ۲۰ .و اما کسانی که فاسق هستند پس جایگاهشان آتش دوزخ

است ،هرگاه که بخواهند از آن بیرون شوند ،در آن باز گردانیده می شوند و به آنها گفته

می شود :بچشید عذاب آتشی را که آن را دروغ می شمردید.
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۲۱که و حتما عذاب نزدیک تر )دنیا( را پیش از عذاب بزرگتر )آخرت( به آنها
می چشانیم ،باشد که آنها )از کفر و شرک و گناه( باز گردند ۲۳۶ .و کیست ظالم تر از
کسیکه به آیات پروردگارش پند داده شود ولی باز از آن روی بگرداند؟! بی گمان ما از
مجرمان انتقام گیرنده ایم ۲۳۶ .و البته ما به موسی کتاب )تورات( دادیم .پس از اینکه

موسی )تورات( را دریافت کرده است در شک مباش  ،و آن را برای بنی اسرائیل )سبب(
هدایت گردانیدیم ۲۶% .و از آنان )بعضی از بنی اسرائیل( چون صبر کردند و به آیات
ما يقين داشتند پیشوایانی قرار دادیم که به حکم ما راهنمایی می کردند .و۲۵ه البته

پروردگارت در روز قیامت میان آنان در آنچه در آن اختلاف می کردند ،فيصله خواهد
کرد ۲۹ .آیا برایشان روشن نشده است که پیش از آنان چه بسیار از نسل ها را نابود

کرده ایم و ایشان هم اینک در مسکن های شان راه می روند؟! بی گمان در این دلایل
بزرگ و عبرت آموز( است ،آیا نمی شنوند؟

 * ۲۷آیا ندیده اند که ما آب را به سوی

زمین خشک و بی گیاه می رانیم و به وسیله آن کشتزار را می رویانیم که هم چهارپایانشان
و هم خودشان از آن می خورند؟! آیا نمی بینند؟  ۲۸د و می گویند :این فیصله و قضاوت
کی خواهد بود ،اگر راستگوئید؟ * *۲۹بگو :در روز فیصله و فضاوت ایمان کافران به

آنان سودی نمی بخشد و نه به آنان مهلت داده می شود ۳۰ .پس از آنان روی برگردان
و منتظر )روز حساب باش  ،چراکه ایشان هم منتظر )شکست و نابودی شما هستند.
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سوره احزاب
در مدینه نازل شده و هفتاد و سه آیت است| .
بنام الله بخشنده مهربان.

راه ای پیغمبر! از الله بترس و از کافران و منافقان اطاعت مکن ،بی گمان الله دانای
حکیم است ۲ .که و آنچه را که از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن،
البته الله از آنچه می کنید آگاه است *3 .و بر الله توکل کن .و الله به عنوان کارساز
کافی است .و ع که الله برای هیچ کسی دو دل در سینه اش ننهاده است ،و آن زنانتان را که
مورد ظهار قرار می دهید مادرانتان نگردانیده است و همچنین پسر خوانده های تان را

پسران شما نگردانیده است .این سخنی شما به زبان های تان است و الله حق می گوید
و او به راه راست هدایت می کند .به آنان )پسرخوانده ها( را به پدرانشان نسبت دهید،
این کار پیش الله عادلانه تر است ،و اگر پدران شان را نشناختید ،در آن صورت برادران

دینی و آزاد کردگان شما هستند ،و در آنچه که اشتباه کرده باشید گناهی بر شما نیست،
ليكن )گناه( در آنچه است که دل های تان قصد آن را کرده باشد و الله آمرزنده مهربان
است .و 6پیغمبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است ،و همسرانش مادران مؤمنان
هستند ،و خویشاوندان در استحقاق میراث( نسبت به همدیگر در کتاب الله از مؤمنان

و مهاجران اولویت بیشتری دارند ،مگر اینکه در حق دوستانتان احسان بکنید .این در
کتاب نوشته شده است.
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» ۷۶و یادآور شو وقتی که از پیغمبران عهد گرفتیم و )نیز( از تو و از نوح و ابراهیم
و موسی و عیسی پسر مریم ،و از آنها عهد محکم گرفتیم ۸ .تا راستگویان را از راستی
شان بپرسد و )الله( برای کافران عذاب دردناک آماده کرده است .و ای کسانی که
ایمان آورده اید ،نعمت الله را بر خود یاد کنید ،وقتی که لشکرها به سوی شما آمدند پس

بر سر آنان طوفانی را فرستادیم و )نیز( لشکرهایی را به سویشان روانه کردیم که شما
آنان را نمی دیدید ،و الله به آنچه می کنید بیناست ۱۰ .وقتی که از طرف بالا و پایین

شما به سویتان آمدند و آن هنگام که چشم ها خیره شد و دلها به گلوهگاهها رسید و در
باره الله گمانهای گوناگونی می کردید ۱۱ .و در آن وقت بود که مؤمنان آزموده شدند
و سخت تکان خوردند و متزلزل شدند ۱۲ .و )یاد آور شوید( وقتی که منافقان و کسانی

که در دلهای شان بیماری )شک و نفاق( بود می گفتند :الله و پیغمبرش جز فریب
و وعده های دروغ به ما نداده اند ۱۳* .و )یاد آور شوید( چون گروهی از آنان گفتند:
ای اهل يثرب! دیگر جای پاییدن شما در اینجا نیست ،پس باز گردید .و گروهی از آنان

از پیغمبر اجازه می طلبند و می گویند :خانه های ما مصئون و محکم نیست ،حال آنکه آنها
نامصئون و نامحکم نبود و جز فرار قصدی دیگر ندارند ۱۶۶ .و اگر )لشکر دشمن(
بر آنان از اطراف مدینه در آورده می شدند ،باز از آنان طلب فتنه )خیانت به مسلمانان(
می شد ،حتما این کار را انجام می دادند و مگر اندکی در آن درنگ نمی کردند.

و %15و البته ایشان بودند که پیش از این با الله عهد بسته بودند که به دشمن( پشت
نگردانند و عهد الله بازخواست شدنی است.
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 ۱۹۶که بگو :اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید ،هرگز سودی به شما نمی بخشد و در
آن صورت جز اندکی بهره مند نمی شوید ۱۷ .و بگو :چه کسی شما را از عذاب الله
حفظ می کند اگر او در باره شما بدی خواسته باشد یا برای شما رحمتی خواسته

باشد؟! و غیر از الله هیچ کارساز و مددگاری برای خود نخواهند یافت ۱۸ .در

حقیقت الله کسانی از شما را که مردم را از جنگ باز می داشتند می شناسد و )نیز( آنان را
که به برادرانشان گفتند :نزد ما بیایید و جز اندکی به جنگ نمی آیند ۱۹ .که در حالی که

بر شما بخیلانند ،پس چون وقت ترس رسد آنان را می بینی که به سوی تو می نگرند مانند
کسی که از )سختی( مرگ بیهوش شده باشد )و( چشمانش )راست و چپ(

می چرخد .و چون وقت ترس برود ،بر شما با زبانهای تند و تیز زبان درازی می کنند
)و( بر خیر )غنیمت( بخیلانند .این گروه هرگز ایمان نیاورده اند ،و الله اعمال ایشان را

نابود گردانید .و این کار برای الله آسان است ۲۰ .که گمان می کنند که احزاب )لشكر

های کافران( نرفته اند و اگر احزاب باز آیند ایشان دوست دارند در میان اعراب بادیه نشین
باشند و از اخبار شما سوال کنند .و اگر در میان شما بودند جز اندکی پیکار نمی کردند.

 ۲۱که البته برای شما در )سیرة( رسول الله سرمشق و الگویی نیکوست ،برای آن کس
که به الله و روز قیامت امید می دارد و الله را بسیار باد کند۲۲۰ .

و چون مؤمنان

احزاب )لشکرهای کافران را دیدند ،گفتند :این همان چیزی است که الله و پیغمبرش به

ما وعده داده بودند ،و الله و پیغمبرش راست گفتند ،و این در حق آنان جز ایمان
و تسلیم نافزود.
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 ۲۳۶از مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با الله بر آن پیمان بسته بودند ،صادقانه وفا
کردند ،پس از آنان کسی است که قرار دادشان را به انجام رساندند و از آنان کسی است
که در انتظارند و در عهد و پیمان خود هیچ گونه تغییر و تبدیلی نیاورده اند.
۲۶

تا الله راستگویان را به خاطر راستی شان پاداش بدهد و منافقان را اگر بخواهد

عذاب کند یا بر آنان به رحمت باز گردد )ببخشد( .به تحقيق الله آمرزنده مهربان است.
 ۲۰که و الله کافران را به خشم و غضبشان بازگردانید ،بی آنکه به خیری رسیده باشند
و الله مؤمنان را از کار جنگ )با فرستادن طوفان( کفایت کرد و الله توانای غالب است.

* ۲۹و الله کسانی از اهل کتاب را که آنان را مدد کرده بودند ،از قلعه هایشان فرود آورد
و در دلهایشان ترس و هراس انداخت! )به طوری که گروهی را می کشید و گروهی
را اسیر می گرفتید ۲۷ .و زمین شان و دیارشان و دارایی شان ،و همچنین زمینی را که
هنوز گام به آنجا ننهاده بودید به شما میراث داد ،و البته الله بر هرچیزی تواناست.

۲۸۶ه ای پیغمبر! به همسران خود بگو :اگر خواهان زندگانی دنیا و زینت آن هستید،
پس

بیایید تا به شما هدیه مناسب بدهم و شما را به رها کردنی نیک رها سازم.

 ۲۹۶که و اگر الله و پیغمبرش و سرای آخرت را می خواهید ،پس الله برای نیکوکاران شما
پاداش بزرگی را آماده کرده است .و  ۳۰ای همسران پیغمبرا هر کس از شما کار
ناشایست آشکار را به عمل آورد ،عذابش دو چندان خواهد بود .و این کار برای الله
آسان است
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۳۱ه و هر کس از شما که برای الله و پیغمبرش قانت و فرمانبردار باشد و کار نیک
انجام دهد ،پاداشش را دو بار به او می دهیم و برای او روزی نیک و ارزشمندی آماده
کرده ایم۳۲۶ .ه ای زنان پیغمبر! شما مانند هیچ یک از زنان دیگر نیستید اگر پرهیزگار

باشید ،پس در سخن گفتن نرمی و ملایمت نکنید تا کسی که در دلش بیماری است به

طمع نیفتد ،و سخن شایسته بگویید ۳۳۶ .و در خانه های تان قرار گیرید و همچون
زینت نمایی روزگار جاهلیت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید
و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید و از الله و پیغمبرش اطاعت کنید .جز این نیست که

الله می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملا پاکیزه گرداند.
 34و آنچه را که از آيات الله و حکمت در خانه هایتان خوانده می شود یاد کنید،

بی گمان الله لطف کننده آگاه است ۳۵ .که بدون شک مردان مسلمان و زنان مسلمان،
مردان با ایمان و زنان با ایمان ،مردان فرمانبردار فرمان الله و زنان فرمان بردار فرمان الله

و مردان و زنان راستگو ،و مردان و زنان بردبار ،و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان
صدقه دهنده ،و زنان صدقه دهنده و مردان روزه دار و زنان روزه دار ،و مردان پاکدامن

و زنان پاکدامن ،و مردان و زنانی که الله را بسیار یاد می کنند ،الله برای آنان آمرزش
و پاداش بزرگ آماده کرده است| .
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 36و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه در کاری که الله و پیغمبرش )در آن( فیصله کرده
باشند اختیاری از خود ندارند و کسی که از الله و پیغمبرش نافرمانی کند در حقیقت به

گمراهی آشکار گرفتار شده است ۳۷ .و یادآور شو چون به کسی که الله به او نعمت

داده بود و تو )نیز( بر او انعام کرده بودی ،می گفتی :همسرت را برای خود نگاه دار و از
الله بترس و در نفس خود آنچه را که الله ظاهر کننده اش است پنهان می ساختی ،و از مردم
می ترسیدی و الله به آنکه از او بترسی سزاوارتر است .پس چون زید نیاز خود را از او
برآورد ،او را به ازدواج تو در آوردیم تا تنگی برای مؤمنان در ازدواج با همسران

پسر خواندگانشان نباشد ،وقتی که نیاز خود را از آنان به انجام رسانند ،و حكم الله انجام
یافتنی است۳۸ .ه بر پیغمبر در آنچه الله برای او مقدر و معین گردانیده هیچ تنگی
نیست ،این سنت الهی در مورد پیغمبران پیشین نیز جاری بوده و حكم الله به اندازه مقدر

و معین است (۳۹) .همان کسانیکه پیامهای الله را ابلاغ می کنند و از او می ترسند و جز
الله از کسی نمی ترسند .و الله از لحاظ محاسبه با بندگان خود کافی است 40 .که محمد
پدر هیچ یک از مردان شما نیست بلکه فرستاده الله و خاتم پیغمبران است و الله به همه

چیز داناست 41 .که ای کسانی که ایمان آورده اید! الله را بسیار یاد کنید ۶۲ .و او را
صبح و شام به پاکی یاد کنید ۶۳ .به او ذاتی است که بر شما درود می فرستد
و فرشتگانش نیز بر شما درود می فرستند تا شما را از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورد

و او به مؤمنان بسیار مهربان است.
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 44درودشان در روزی که او را ملاقات می کنند سلام است و برای آنان پاداش نیک

آماده کرده است 40 .ای پیغمبر! ما تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستادیم.
و 46و )نیز( دعوتگر به سوی الله به حکم او و چراغ روشن هستی (47) .و )ای
پیغمبر!( به مؤمنان مژده بده که از سوی الله برای شان فضل بزرگ است ۸ .و از
کافران و منافقان اطاعت مکن و اذیت و آزارشان را اعتبار مده )و استقامت داشته باش )
و بر الله توکل کن و همین بس که الله کارساز باشد ۶۹ .ای مؤمنان! چون با زنان

مؤمن ازدواج کردید باز پیش از آنکه با آنان آمیزش کنید طلاقشان دادید دیگر شما را بر
این زنان عده ای نیست که آن را بشمارید ،پس ایشان را از هدیه مناسب بهره مند سازید
و به رها کردنی نیک رهایشان کنید ۵۰ .که ای پیغمبر! همانا ما برای تو حلال کرده ایم

)آن( همسرانت را که مهرشان را داده ای ،و همچنین کنیزانی را که الله در جنگ بهره تو
ساخته است ،و دختران عمویت و دختران عمه هایت و دختران خالوهایت و دختران
خاله هایت که با تو هجرت کردهاند ،و زن مؤمنی که خویشتن را به پیغمبر ببخشد )و(
اگر پیغمبر بخواهد که او را به زنی گیرد که مخصوص توست نه دیگر مؤمنان ،به راستی

دانستیم آنچه را که بر آنان درباره زنانشان و کنیزانشان مقرر کرده ایم تا بر تو هیچ حرج

و تنگی نباشد و الله آمرزنده مهربان است.

ببببببببببببببببببببببببب
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 ۵۱نوبت هریک از زنان را که می خواهی به تاخیر انداز و هر کدام را می خواهی
نزد خود جای ده ،و اگر زنی از آنان که از او( کناره گرفته ای باز بجویی بر تو گناهی
نیست ،این نزدیک تر است به آن که چشمان شان روشن گردد و اندوهگین نشوند و

همگی شان به آنچه به ایشان می دهی خشنود گردند و الله آنچه را که در دلهای
شماست می داند و الله دانای بردبار است ۵۲ .که بعد از این دیگر گرفتن زنان برای تو
حلال نیست و برایت حلال نیست که زنان دیگر را جایگزین آنها کنی هرچند زیبایی

آنان تو را به شگفت آورد ،به استثنای کنیزانی که در ملک تو هستند .و الله بر همه چیز
مراقب است ۵۳۶ .ای مؤمنان! وارد خانه های پیغمبر نشوید مگر آنکه برای )صرف )
طعام به شما اجازه داده شود ،بی آن که منتظر )پخته شدن آماده شدنش باشید ،ولی

هنگامی که دعوت شدید وارد شوید و زمانی که غذا را خوردید پراکنده شوید و به
گفتگو ننشینید ،این کار پیغمبر را رنج می دهد اما او شرم می کند ولی الله از بیان حق
شرم نمی کند .و چون از زنان پیغمبر متاعی خواستید از پس پرده از ایشان بخواهید ،این

برای دلهایتان و دل های آنان پاکیزه تر است ،و برای شما سزاوار نیست که پیغمبر الله را
برنجانید و حق ندارید که پس از مرگ او همسرانش را به همسری خویش در آورید،

البته این کار نزد الله گناهی بزرگ است .فو «24اگر چیزی را آشکار کنید ،یا آن را پنهان
دارید ،پس )بدانید که الله به هر چیز داناست.
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 ۵۵که بر زنان گناهی نیست که از پدران شان و فرزندان شان و برادران شان و فرزندان
برادران شان و فرزندان خواهران شان و زنان هم جنس

خودشان و بردگان شان

حجاب نگیرند( ،ای زنان! از الله بترسید ،البته الله بر همه چیز گواه )حاضر و ناظر(
است 56 .که همانا الله و فرشتگانش بر پیغمبر درود می فرستند) ،پس ) ای مؤمنان! شما
هم بر او درود بفرستید و چنانکه باید درود بگویید ۵۷ .همانا کسانی که الله

و پیغمبرش را می رنجانند الله آنها را در دنیا و آخرت لعنت کرده است و برایشان عذاب
خوار کننده ای آماده کرده است ۰۸ .ه و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون اینکه
مرتکب عمل ناروا شده باشند ،آزار می رسانند به راستی که )بار( بهتان و گناه آشکار بر

گردن گرفته اند ۵۹ .ای پیغمبر! به زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو :چادرهایشان
را بر خود بیندازند ،این انداختن چادر( نزدیکتر است به آنکه )به پاکدامنی( شناخته
شوند و آزار نبینند و الله آمرزنده مهربان است ۲۰۶ .و اگر منافقان و کسانی که در دلهای

شان بیماری است و شایعه سازان در مدینه )که باعث اضطراب می گردند( از کار خود
دست نکشند به یقین تو را بر آنان مسلط می گردانیم باز جز اندک مدتی در آن شهر با
تو مجاور نخواهند بود 61 .در حالیکه لعنت شدگانند ،هر کجا یافت شوند ،اسیر

گرفته شده و به سختی کشته شوند ۹۲۶ .این است سنت الهی در مورد کسانیکه پیش

از این گذشته اند و هرگز برای سنت الله تغییر و تبدیلی نمی یابی
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 ۹۳مردم از تو درباره وقت فرا رسیدن( قیامت می پرسند ،بگو :علم آن تنها نزد الله
است و تو چه دانی شاید که قیامت نزدیک باشد 64 .که به تحقیق الله کافران را لعنت

کرده و برایشان آتش سوزان آماده کرده است 65 .که آنان جاودانه در آن خواهند ماند،
)و( هیچ دوست و یاوری نمی یابند 66 .که روزی که چهره هایشان در آتش گردانده
می شود ،می گویند :ای کاش الله و پیغمبر را اطاعت می کردیم ۹۷۶ .که و گویند :ای
پروردگار ما! ما از پیشوایان و بزرگان خود اطاعت نمودیم و ما را از راه گمراه ساختند.
) ۹۸ای پروردگار ما! آنان را دوچندان عذاب ده و آنان را لعنت کن لعنتی بزرگ.
و  ۹۹که ای کسانی که ایمان آورده اید ،مانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند پس الله
او را از آنچه می گفتند پاک و مبرا ساخت ،و موسی نزد الله آبرومند بود .و  ۷۰ای کسانی

که ایمان آورده اید ،از الله بترسید و سخن حق و راست بگویید۷۱۶ .که اعمالتان را اصلاح

می کند و گناهانتان را می آمرزد .و هر کس از الله و پیغمبرش اطاعت کند به راستی که به
پیروزی و کامیابی بزرگی نایل آمده است ۷۲۶ .و البته ما امانت را بر آسمانها و زمین

و کوهها عرضه داشتیم ولی از برداشتن آن ابا ورزیدند و از آن ترسیدند و انسان آن را
برداشت ،يقينا أو ظالم نادان است ۷۳۶* .تا )در نتیجه( الله مردان و زنان منافق و مردان

و زنان مشرک را عذاب کند و بر مردان و زنان مؤمن به رحمت باز گردد و الله آمرزنده
مهربان است.
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در مکه نازل شده و پنجاه و چهار آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
برای همه ستایش ها آن ذاتی راست که تمام آنچه در آسمانها و زمین است خاص از
اوست و در آخرت نیز ستایش سزاوار اوست و او باحکمت آگاه است ۲ .میداند

آنچه را که در زمین فرو می رود و آنچه را که از آن بیرون می آید و آنچه را که از آسمان
فرود می آید و آنچه را که در آن بالا می رود و او مهربان آمرزنده است.
» ۳۶و کافران گفتند :قیامت برای ما فرانمی رسد ،بگو :آری! سوگند به پروردگارم ،به
یقین به سراغتان خواهد آمد) ،پروردگار که( دانای غیب است .به اندازه ذره ای در

آسمانها و نه در زمین از او پنهان نمی ماند ،و نه کمتر از آن و نه بزرگتر از آن چیزی
نیست مگر آنکه در کتابی روشن )ثبت( است .نوع و تا الله پاداش کسانی را بدهد که ایمان

آورده و کارهای نیک کرده اند ،ایشان اند که برایشان آمرزش و روزی گرامی است.
وہ و کسانی که سعی کردند آیات ما را تکذیب و انکار کنند و گمان کردند که عاجز
کننده ( پیغمبر ما( اند ،آنان برایشان عذابی از بدترین و دردناکترین عذاب ها خواهد بود.
 6و کسانی که علم داده شده اند می بینند که آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو
نازل شده حق است و این که به سوی راه ذات غالب و دارای صفات کمال و ستوده
راهنمایی می کند ۷ .و کافران گفتند :آیا شما را بر مردی راهنمایی کنیم که به شما خبر

می دهد :چون کاملا پراگنده شدید )پس از آن( به آفرینش جدید آفریده می شوید؟

جزء ۲۲
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* ۸آیا بر الله دروغ بسته؟ یا او دیوانگی دارد؟ )چنین نیست بلکه کسانی که به
آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دور از حق هستند ۹۶ .آیا به سوی آنچه
که پیش رو و پشت سر شان از آسمان و زمین قرار دارد ندیدند؟ اگر بخواهیم آنان را
در زمین فرو می بریم یا پاره هایی از آسمان را بر آنان بیندازیم .بی گمان در این امر دلیل
و نشانه ای است برای هر بنده ای که بخواهد خالصانه به سوی الله رجوع کند.
 ۱۰۶و و البته از سوی خود به داود فضل دادیم و گفتیم( ای کوهها! همراه او تسبیح
گویید و )نیز( پرندگان را )گفتیم با او تسبیح گویید( .و آهن را برای او نرم کردیم.
 ۱۱که ما به داود دستور دادیم که زره های کامل و پهن بساز و در بافتن حلقه های آن(

اندازه را مراعات کن .و کار شایسته کنید که البته من به آنچه می کنید بینا هستم.
 ۱۲۶ه و برای سلیمان باد را مسخر کردیم که سیر صبحگاهان آن مسیر یک ماه و سیر
شامگاهان آن )نیز( مسیر یک ماه بود .و چشمه مس را برای او روان ساختیم .و برخی از
جنیان را برای او رام کردیم که به فرمان پروردگارش در نزد او کار می کردند ،و هرکس
از آنها از فرمان ما سرپیچی کند ،از عذاب سوزان به او می چشانیم ۱۳ .و آنان )جنیان(

هرچه سلیمان می خواست برایش می ساختند از قبیل قلعه ها و مجسمه ها و کاسه های
بزرگی چون حوض ها و دیگهای ثابت بر جای خود .ای آل داود .به عنوان سپاسگزاری
به طاعت ما( عمل کنید که اندکی از بندگانم سپاسگزارند 14 .که پس چون مرگ را بر

او مقرر کردیم چیزی جز موریانه که عصایش را می خورد آنان را از مرگ او مطلع
نساخت ،پس چون جسد سلیمان به زمین افتاد ،جنیان پی بردند که اگر غیب را
می دانستند ،در عذاب خوار کننده باقی نمی ماندند| .

ببببببب
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) ۱۵بی گمان برای )قوم( سبا در محل سکونت شان نشانه ای بود :دو باغ از جانب
راست و از جانب چپ) ،گفتيم( از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جای
آورید ،شهری است پاکیزه و پروردگاری است آمرزنده 16 .اما آنان روی گرداندند،

پس سیلی ویرانگر را بر آنان فرستادیم و به جای آن دو باغ شان دو باغ دیگر عوض
دادیم که دارای میوه های تلخ و درخت گز و اندکی از درخت کنار بود.
 ۱۷۶این عقوبت را به سزای کفرشان به آنان دادیم ،و آیا جز ناسپاس را مجازات
می کنیم؟  ۱۸و میان آنها و میان آبادی هایی که در آنها بر کت نهاده بودیم آبادیهایی

به هم پیوسته قرار داده بودیم و در میان آنها مسافت را به اندازه مقرر داشته بودیم،
و گفتیم( شبها و روزها را با کمال امن و امان در آنها سیر و سفر کنید ۱۹۶ .و اما ایشان
گفتند :ای پروردگار ما! فاصله سفرهای ما را دور کن ،و بر خود ظلم کردند .پس آنان را
افسانه ها بر سر زبان ها( گردانیدیم و آنان را سخت متلاشی و پاره پاره ساختیم ،البته در

این ماجرا برای هر صابر سپاسگزار نشانه های عبرت انگیزی( است ۲۰ .که ،و البته
ابلیس گمانش را درباره آنان راست یافت ،پس از او پیروی کردند جز گروهی از مؤمنان.

۲۱ه و شیطان را بر آنان هیچ سلطه نبود ،مگر تا کسی را که به آخرت ایمان می آورد
از کسی که او از آن در شک است معلوم بداریم ،و پروردگار تو بر همه چیز مراقب و
نگهبان است) ۲۲» .ای پیغمبر( بگو :آنان را که به جای الله )معبودتان( می پندارید

بخوانید ،آنها در آسمانها و زمین به اندازه ذره ای را مالک شده نمی توانند ،و در )تدبیر(
آن دو ،هیچ مشارکتی ندارند و برای الله در میانشان هیچ یاور و پشتیبانی نیست.

ببببببببببببببب بببببببہ
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 ۲۳۶که و شفاعت در نزد او سود نمی بخشد مگر برای آن کس که الله به او اجازه دهد،
تا چون که اضطراب و هراس از دلهایشان برطرف گردد می گویند :پروردگارتان چه
گفت؟ می گویند :حق ،و او والای بزرگ است ۲۵ .که بگو :کیست که از آسمانها

و زمین شما را روزی می دهد؟ بگو :الله ،و يقينا يا ما ،یا شما بر هدایت یا گمراهی آشکار

هستیم ۲۰۶ .بگو :شما از جرمی که ما کرده ایم باز خواست نمی شوید و ما نیز از آنچه
شما می کنید بازخواست نمی شویم ۲۹ .بگو :پروردگار ما ،ما و شما را جمع می کند

باز در میان ما به حق حکم می کند و او فیصله کننده داناست (۲۷) .بگو :آنان را که به
عنوان شریک به او ملحق ساخته اید به من نشان دهید ،چنین نیست ،بلکه او الله است

که غالب باحکمت است ۲۸ .که و ما تو را جز مژده رسان و بیم دهنده برای تمام مردم
نفرستادیم و لیکن اکثر مردم نمی دانند (۲۹ .و می گویند :این وعده کی فرا می رسد،
اگر راست می گوئید؟ ۳۰ه بگو :وعده شما روز معینی است که نه ساعتی از آن پس
می مانید و نه ساعتی از آن پیشی می گیرید۳۱ .ه و کافران گفتند :به این قرآن و به

آنچه پیش از آن است هرگز ایمان نمی آوریم .و اگر ببینی ظالمان را وقتی که نزد

پروردگارشان نگاه داشته می شوند که چگونه بعضی از آنها سخن بعضی دیگر را

باز میگرداند ،مستضعفان به مستکبران می گویند :اگر شما نبوديد يقينا ما مؤمن می
بودیم.
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) ۳۲۶باز( مستکبران )در پاسخ به مستضعفان می گویند :آیا پس از آنکه هدایت
برایتان آمد ،ما شما را از آن بازداشتیم؟ بلکه خود شما مجرم بودید ۳۳ .و )بار دیگر(
مستضعفان به مستکبران می گویند :نه ،بلکه مکر شب و روز )تان ما را از هدایت
بازداشت( وقتی که به ما دستور می دادید که به الله كفر ورزیم و برای او همتایان مقرر
کنیم ،و وقتی عذاب را بینند ،پشیمانی خود را پنهان کنند .و زنجیرها را به گردن های
کافران می اندازیم .آیا جز در برابر کارهایی که می کردند ،جزا داده می شوند؟ ۳۶ه و ما

در هیچ قریه ای بیم دهندهای نفرستادیم مگر آنکه سرکشان نازپرور آنجا گفتند :ما به
آنچه شما به آن فرستاده شده اید ،کافریم (۳۵) .و )نیز( گفتند :ما از نگاه اموال
و فرزندان بیشتریم و ما عذاب شونده نیستیم * ۳۹ .بگو :البته پروردگارم روزی را برای
هرکس که بخواهد فراخ یا تنگ می گرداند ،ولی بیشتر مردم نمی دانند۳۷۶ .ه و اموال و
اولادتان چیزی نیست که شما را به ما نزدیک گرداند به مرتبه قربت ،مگر کسی )مقرب(
است که ایمان آورد و کار نیک انجام دهد .پس برای آنان در برابر اعمالی که انجام داده اند
پاداش دو چندان است و ایشان در غرفه های )بلند( ايمن اند.

 ۳۸و کسانی که در

تکذیب( آیات ما سعی می کنند به این گمان که پیغمبر ما را( عاجز می سازند ،ایشان
اند که در عذاب احضار خواهند شد ۳۹) .بگو :در حقیقت پروردگارم است که روزی

را برای هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ می گرداند ،و برای هر کس که بخواهد تنگ
می گرداند .و هرچه را انفاق کنید ،الله عوضش را می دهد و او بهترین روزی دهندگان
Curl
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و  40و )یادآور شو( روزی را که الله همه آنان را محشور می کند ،باز به فرشتگان
می گوید :آیا اینها بودند که شما را پرستش می کردند؟  41که )فرشته ها( گویند :تو پاک
و منزهی! و تنها تو باور و کارساز ما هستی! نه ،بلکه آنها جنيان را پرستش می کردند؟
و بیشترشان به آنها ایمان داشتند ۶۲ .که پس امروز هیچ یک از شما مالک نفع و ضرری

برای دیگری نیستید ،و به ظالمان می گوییم :بچشید عذاب آتشی را که آن را تکذیب
می کردید ۶۳۶ .و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود ،می گویند :این )شخص )

جز مردی نیست ،که می خواهد شما را از آنچه پدران شما پرستش می کردند باز دارد و
می گویند :این جز دروغ خودساخته نیست

که به الله نسبت داده شده است( .و کافران

درباره حق چون به آنان آمد گفتند :این جز جادویی آشکار نیست .عع له و ما هیچ
کتابی برای ایشان نداده بودیم که آن را بخوانند ،و پیش از تو به سوی آنان هیچ بیم
دهنده ای نفرستادیم 45 .ه و کسانی که پیش از آنها بودند )وحی ما را تکذیب کردند،
حال آنکه آنان به یک دهم آنچه به پیشینیان داده بودیم نرسیده اند ،پس پیغمبران ما را

تکذیب کردند ،پس )بنگر( عقوبت من چگونه بود؟  46بگو :من تنها شما را به یک
)سخن( نصیحت می کنم و آن این است که خالصانه برای الله دونفر دونفر ،و یا یک نفر
یک نفر ،برخیزید ،باز اندیشه کنید که این همنشین شما هیچ دیوانگی ندارد ،او برای شما

جز بیم دهنده ،پیش از آمدن عذاب سخت نیست 47 .که بگو :هر مردی که از شما
خواسته باشم ،پس آن برای شما باشد ،مزد من جز بر عهده( ألله نیست و او بر هر چیز

گواه است ۶۸۶ .که بگو :پروردگار من حق را )در قلب هرکه بخواهد می اندازد )او( دانای
غيب هاست.

سورة سبأ ۳۶

جزء | ۲۲

) (49بگو :حق آمد و دیگر باطل از سر نمی گیرد )سر از نو ایجاد نمی شود و دوباره
برنمی گردد ۵۰ .بگو :اگر گمراه شوم تنها به زبان خود گمراه می شوم و اگر راهیاب
شوم پس این به سبب آن است که پروردگارم به من وحی می کند ،بی گمان او شنوای
نزدیک است.

۵۱ه و اگر می دیدی وقتی را که مضطرب و هراسناک شوند ،آنجا

راه گریزی نیست .و از جایی نزدیک گرفتار شوند۵۲ .ه و وقتی عذاب را مشاهده
کنند( می گویند :اکنون به او ایمان آوردیم ،حال آنکه دسترسی به ایمان از راه دور

چگونه ممکن است ۵۳۶ .و حال آنکه پیش از این به آن کفر ورزیدند .و از مکان دور
به امور غیب )نسبت های باطل شان را می افگنند۵۶ .ه و میان آنان و میان آنچه

خوش دارند حایلی افگنده شد چنان که پیش از این با گروه های امثال آنان انجام شده
است ،زیرا آنان سخت در شک بودند.

سورة فاطر
در مکه نازل شده و چهل و پنج آیت است
بنام الله بخشنده مهربان.
واکه همه ستایش ها سزاوار پروردگاری است که آفریننده آسمانها و زمین است
ذاتی که فرشتگان را پیام آوران قرار داده است که دارای بالهای دوگانه و سه گانه و

چهارگانه اند .هرچه بخواهد در آفرینش می افزاید ،چون الله بر هر چیز قادر است.
 ۲۶هر )در( رحمت را که الله برای مردم بگشاید پس بازدارنده ای برای آن نیست،
و هر چیزی را که )الله( باز دارد ،پس جز او گشاینده و باز کننده ای نیست .و او توانای
باحكمت است۳۶ .ه ای مردم! نعمت الله را بر خود یاد کنید ،آیا آفریدگاری جز الله

وجود دارد که به شما از آسمان و زمین روزی بدهد؟ جز او معبود بر حقی وجود
ندارد ،پس با این حال چگونه از حق( برگردانیده می شوید.
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موعه و اگر تو را تکذیب کنند )بدان که پیغمبران پیش از تو نیز تکذیب شده اند.
و کارها به سوى الله باز گردانیده می شود .ه ه ای مردم! البته وعده الله در باره بازگشت
به سوی او( راست است ،پس زندگی دنیا شما را فریب ندهد و شیطان فریبکار شما را

درباره الله نفریبد .که به تحقیق شیطان دشمن شماست ،پس او را دشمن بگیرید .جز
این نیست که او پیروان خود را دعوت می دهد تا از دوزخیان باشند ۷ .کسانی که

با پیروی از شیطان( کفر ورزیدند ،عذاب سختی دارند .و کسانی که ایمان آورده و
کارهای نیک انجام دادند ،برای آنان آمرزش و پاداش بزرگ است ۸۶ .که آیا کسی که

زشتی عملش برای او آراسته جلوه داده شده است پس آن را نیک می بیند )مانند کسی
است که چنین نمی باشد؟( بیشک الله هرکس را که بخواهد گمراه می کند و هرکس را
که بخواهد هدایت می کند پس نباید خود را به سبب حسرت خودرن بر آنان هلاک

سازی ،البته الله به آنچه می کنند داناست ۹۶ .و الله ذاتی است که بادها را فرستاد پس

آن )بادها( ابرها را بر می انگیزند و ما آنها را به سوی سرزمینی مرده راندیم و با آن زمین
را پس از مردنش زنده ساختیم ،برانگیختن مردم نیز چنین است ۱۰ .هرکس عزت

می خواهد بداند که عزت همگی از الله است ،سخنان پاکیزه به سوی او بالا می رود
و عمل صالح آنرا بالا می برد و کسانی که با مکر و حیله بدیها را می اندیشند برای آنها
عذاب سخت است و مکر و حیله سنجی شان خود برباد و تباه می گردد ۱۱* .و الله

شما را از خاک باز از نطفه آفرید ،باز شما را به صورت زوجهایی )نر و ماده( در آورد،
و هیچ زنی باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر به علم او ،و هیچ سالخورده ای

عمر دراز نمی یابد و از عمرش کاسته نمی شود مگر اینکه در کتاب )لوح محفوظ( ثبت
و ضبط شده است .به یقین این کار برای الله آسان است.
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 ۱۲۶و دو دریا برابر نیستند ،این شیرین تشنگی بر است که نوشیدنش خوشگوار
می باشد و آن دیگر شور )و( تلخ مزه است .و از هریک گوشت تازه می خورید و از هر
دوی آنها وسائل زينت بیرون می آورید که آن را می پوشید .و کشتی ها را در آن )دریا(
پاره کننده می بینی )که امواج دریا را شگافته می آیند تا از فضل او روزی خود را طلب
کنید و باشد که شکرگزارید) ۱۳) .الله( شب را در روز و روز را در شب داخل

می کند ،و آفتاب و ماه را مسخر کرده است که هریک از آنها تا مدت معین روان
است .این است الله پروردگار شما ،فرمانروایی او راست ،و کسانی را که به جای او
می خوانید حتی مالک پوست دانه خرمایی هم نیستند۱۶۶ .ة اگر آنها را بخوانید صدای
شما را نمی شنوند و اگر به فرض محال( هم بشنوند شما را پاسخ نمی دهند .و روز

قیامت شرک شما را انکار می کنند ،و هیچ کس چون ذات آگاه تو را با خبر نمی سازد.
 ۱۵و ای مردم! شما به الله محتاجيد و الله است که )مطلقا( بی نیاز ستوده است.

 416اگر بخواهد شما را از میان می برد و خلق نو به میان می آورد ۱۷ .و این کار بر
الله دشوار نیست ۱۸ .و هیچ شخصی بار گناه دیگری را بر نمی دارد ،و اگر گرانباری
کسی را برای برداشتن بار )گناه( خود طلب کند ،چیزی از آن برداشته نمی شود اگر چه

)آن کس ) خویشاوند باشد .جز این نیست که تو تنها کسانی را بیم می دهی که از
پروردگارشان در نهان می ترسند و نماز را برپا داشته اند .و هر کس پاکیزگی جوید ،تنها

به نفع خویش پاکیزگی می جوید و بازگشت به سوى الله است.
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 ۱۹و نابینا و بینا برابر نیستند ۲۰۶ .و نه تاریکی ها و روشنایی )برابر اند(.
 ۲۱۶که و نه سایه و باد گرم )برابر اند( ۲۲ .و زندگان و مردگان برابر نیستند ،البته الله
هرکس را بخواهد می شنواند و تو شنواننده کسانی که در گورها اند ،نیستی.
) ۲۳۶چون تو جز ترساننده نیستی ۲۶ .که در حقیقت ما تو را به حق مژده رسان
و بیم دهنده فرستادیم .و هیچ امتی نیست مگر این که در آن بیم دهنده ای گذشته است.

 ۲۵و اگر تو را تکذیب کنند البته کسانی که پیش از آنان بوده اند نیز )پیغمبران را(
تکذیب کردند .پیغمبرانشان معجزه های آشکار و کتابهای روشن برایشان آوردند.
» ۲۹باز کافران را گرفتم ،پس )بنگر( عقوبت من چگونه بود! (۲۷) .آیا ندیدی که الله

از آسمان آب فرود آورد ،پس به وسیله آن )آب( میوه هایی مختلف و رنگارنگ بیرون
آوردیم ،و از کوهها قطعه های است با رنگهای مختلف که برخی از آنها سفید و برخی
سرخ و بعضی سیاهند در نهایت سیاهی۲۸۶ .ه و از مردمان و جانوران و چهار پایان نیز
رنگهای آنها مختلف و گوناگون است .جز این نیست که از بندگان الله تنها علماء اند که
از او می ترسند .البته الله غالب )و( بس آمرزگار است ۲۹ .که البته کسانی که کتاب الله را

تلاوت می کنند و نماز را برپا داشته اند و از آنچه به آنها روزی داده ایم در پنهان و آشکار
انفاق می کنند ،ایشان( امید به تجارتی دارند که هرگز زوالی ندارد .فر ۳۰که تا الله ثواب
آنان را به تمام و کمال بدهد ،و از فضل خود )پاداشی( به آنان بیفزاید .بی گمان او آمرزگار

سپاسگزار است.
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 % ۳۱و آنچه از کتاب )قرآن( که به تو وحی کرده ایم حق و تصدیق کننده کتاب های
آسمانی پیش

از خود است ،یقینا الله از احوال بندگان خود باخبر )و( بیناست.

 ۳۲باز این کتاب )قرآن( را به آن بندگانم که آنان را برگزیده بودیم ،به میراث دادیم،

پس بعضی از آنها به خویشتن ظالم و بعضی از ایشان میانه رو و بعضی از آنان به حکم
الله به سوی نیکی ها پیشگامند .این است همان فضل بزرگ ۳۶ .و )وعده ما به پیشگامان

به سوی نیکی ها( باغهای همیشگی است که در آنها داخل می شوند ،در آنجا با دستبند
های از طلا و مروارید آراسته می گردند و لباس شان در آنجا ابریشم است.
 ۳۶و گویند :ستایش پروردگاری راست که اندوه )بدیها و گناهان را از ما دور کرد،

البته پروردگار ما آمرزنده سپاسگزار است ۳۵۶ .همان ذاتی که از فضل خویش ما را در

اقامتگاه ابدی فرود آورد ،در آنجا به ما هیچ رنجی نمی رسد و در آنجا ما هیچ خستگی
نبینیم ۳۹ .و کسانی که کفر ورزیدند برای آنان آتش دوزخ است ،نه بر آنان )به مرگ
دیگر( حکم می شود تا بمیرند ،و نه )چیزی( از عذاب دوزخ از آنان کاسته می شود.
و اینچنین هر ناسپاسی را سزا می دهیم ۳۷ .و آنان در دوزخ فریاد می کنند :ای
پروردگار ما! ما را بیرون کن تا کارهای شایسته انجام دهیم ،غیر از کارهایی که قبلا
می کردیم ،می گوییم :آیا آنقدر به شما عمر ندادیم که پند پذیر در آن پند و عبرت

گیرد؟ و بیم دهنده )هم( نزد شما آمد ،پس عذاب را بچشید که برای ظالمان هیچ
مددگاری نیست (۳۸) .یقینا الله دانای )امور( پنهان آسمانها و زمین است و البته او از

چیزهایی که در داخل سینه هاست کاملا داناست.
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 ۳۹او ذاتی است که شما را در زمین جانشین ها گردانید ،پس هرکس کفر ورزد،
پس کفرش به زیان خود اوست .و کفر کافران در پیشگاه الله جز بر خشم )پروردگار(
نمی افزاید .و کفر کافران جز زیان چیزی نصیب کافران نمی گرداند . .که بگو :آیا

دیدید شریکان مقرر کرده خود را که به جای الله می خوانید؟ به من نشان دهید که آنان
چه چیزی از زمین آفریده اند؟ و یا آنها در آفرینش آسمانها شرکت داشته اند؟ یا به آنها
کتابی داده ایم پس آنها بر حجتی از آن قرار دارند؟ بلکه حق این است که ظالمان جز
فریب به همدیگر وعده نمی دهند 41 .البته الله آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا از

جای خود نلغزند و اگر بلغزند هیچ کس بعد از الله نمی تواند آنها را نگاه بدارد .بی گمان

او بردبار آمرزگار است ۶۲ .و با سخترین قسم های خود به الله قسم خوردند که اگر
بیم دهنده ای نزد آنان بیاید ،حتما نسبت به هر امتی راه یافته تر خواهند بود .اما وقتی که

بیم دهنده برایشان آمد ،در حق آنان جز نفرت و گریز نه افزود) ۶۳ .نفرت و گریز شان
از حق( به خاطر استکبار در زمین و حیله گری های زشتی بود که انجام می دادند.
و حیله گری های زشت جز به اهلش بر نمی گردد .پس آیا جز سنت پیشینیان را انتظار
دارند؟ پس هرگز برای سنت الهی تبدیلی نخواهی یافت .و هرگز برای سنت الهی

تغییری نخواهی یافت4 .ع که آیا در زمین نگشته اند تا ببینند که عاقبت پیشینیانشان
چگونه شد؟ حال آنکه آنان نسبت به ایشان قوت و قدرت بیشتری داشتند ،و هیچ
چیزی در آسمانها و در زمین الله را عاجز و ناتوان نخواهد کرد ،چرا که او دانای
تواناست.
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و 45ه و اگر الله مردم را به سزای( آنچه کرده اند گرفتار می کرد ،بر پشت آن )زمین(
هیچ جانوری را نمی گذاشت .بلکه آنان را تا وقت معینی به تأخیر می اندازد )و مهلت می

دهد( ،پس وقتی که مدت مشخص ایشان فرا رسید )هیچ چیزی از الله پوشیده نمی مانند(
چون الله به بندگانش بیناست.

سورة يس
در مکه نازل شده و هشتاد و سه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
» ۱يس) .مفهوم این حروف به الله معلوم است( ۲) .قسم به قرآن پر از حکمت.
که به تحقیق که تو از جمله پیغمبران هستی .ای که بر راه راست قرار داری.

وہ )این قرآن فرو فرستاده الله غالب مهربان است (0 .تا قومی را بیم دهی که
پدرانشان بیم داده نشده اند پس آنان خود غافل و بی خبرند (۷) .بی گمان )وعده عذاب(

بر بیشتر آنان تحقق یافته است ،پس آنان ایمان نمی آورند ۸۶ .که بدون شک ما در
گردنهایشان طوق هایی تا زنخ هایشان نهاده ایم پس در نتیجه سرهایشان رو به بالا است
و زمین را دیده نمی توانند( ۹۶ .و در پیش روی ایشان و در پشت سر ایشان سدی

قرار داده ایم پس بر چشمان آنان پرده ای انداخته ایم ،در نتیجه آنان هیچ نمی بینند.
 ۱۰و برای آنان برابر است چه آنها را بترسانی و چه آنها را نترسانی ،ایمان نمی آورند.

 ۱۱۶تنها کسی را می ترسانی که از ذکر )قرآن( پیروی کند و غائبانه از پروردگار رحمان
بترسد پس او را به آمرزش و پاداش ارجمند مژده بده ۱۲ .که بدون شک ماییم که مرده
ها را زنده می سازیم و آنچه از کارهای نیک و بد را که پیش فرستاده اند و آثار

خوب و بد پس از مرگ شان را می نویسیم .و همه چیز را در کتابی که پیشوای روشنگر
است ضبط کرده ایم.
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 ۱۳۶و برای شان از اصحاب قريه مثل بزن وقتی که فرستادگان )الله( به سوی آنان
آمدند 14 .آن وقت که دو نفر از فرستادگان خود را به سوی ایشان فرستادیم ،پس
آندو را دروغگو شمردند ،پس )آن دو را با شخص سومی تقویت نمودیم ،پس گفتند:
بدون شک ما به سوی شما فرستاده شده ایم ۱۵۷ .گفتند :شما جز بشری همچون ما
نیستید و پروردگار رحمن چیزی نازل نکرده است و شما جز دروغ نمی گوئید.
) 16پیغمبران( گفتند :پروردگار ما می داند که البته ما به سوی شما فرستاده شده ایم.
 (۱۷ه و بر عهده ما جز رسانیدن آشکار )پیغام الهی ،وظیفه دیگری نیست ۱۸ .که مردم
گفتند :البته ما شما را به فال بد گرفته ایم ،اگر دست برندارید حتما شما را سنگسار
می کنیم و حتما از جانب ما عذاب دردناک به شما خواهد رسید) ۱۹ .پیغمبران(
گفتند :شومی و فال بد تان همرای خودتان است .آیا چون اندرز داده شوید )آن را فال بد

می شمارید( نه ،بلکه شما قوم اسراف کار هستید ۲۰ .و از دورترین نقطه شهر مردی
دوان دوان آمد ،گفت :ای قوم من! از فرستادگان )الله( پیروی کنید ۲۱ .از کسی پیروی
کنید که پاداشی از شما نمی خواهد و خود آنان راه یافته اند ۲۲ .به و مرا چه شده که ذاتی
را نپرستم که مرا آفریده است؟ و همه به سوی او بازگردانیده می شوید؟  ۲۳که آیا غیر از

او معبودهایی را به عبادت گیرم که اگر پروردگار رحمن زیانی در حق من اراده کند،

شفاعت آنان چیزی را از من دفع نمی کند و نه آنان می توانند مرا نجات دهند؟

 ۲۶که بدون شک من در آن صورت حتما در گمراهی آشکار خواهم بود ۲۵ .که البته
من به پروردگار شما ایمان آورده ام پس )اعلان توحید را از من بشنوید) ۲۹ .پس از

آنکه او را به شهادت رساندند( به او گفته شد :وارد بهشت شو ،گفت :ای کاش قوم من

این امر را میدانستند!  ۲۷که که پروردگارم چگونه مرا آمرزیده و مرا از جمله گرامیان
قرار داده است.
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 ۲۸۶و پس از )شهادت( او هیچ لشکری را از آسمان بر قوم وی نازل نکردیم
و پیش از این نیز ) نازل کننده نبودیم ۲۹ .که )سزای آنان تنها یک بانگ مرگبار بود ،پس
به ناگهان خاموش شدند ۳۰ .که ای افسوس بر این بندگان! هیچ پیغمبری به سوی ایشان
نمی آمد مگر اینکه او را به مسخره می گرفتند (۳۱) .آیا ندیدند که پیش از آنان چه
بسیار امتها را نابود کردیم که دیگر آنان به سویشان باز نمی گردند؟  ۳۲۶و حتما همگی

شان در نزد ما احضار خواهند شد ۳۳ .و زمین مرده برای آنان نشانه از قدرت الله
در احضار نمودن شان( است که آن را زنده گردانیدیم و از آن دانه های بیرون آوردیم

که از آن می خورند ۳۶ .و در آن باغهایی از درختان خرما و درختان انگور قرار
دادیم و از چشمه ها در آن روان کردیم ۳۰ .تا از میوه های آن درختان و از آنچه
دست های شان به عمل آورده بخورند .آیا باز هم شکر نمی گزارند؟  36پاک و منزه

است ذاتی که همه نر و ماده ها را آفریده است ،از )قبیل( آنچه زمین می رویاند و از
خود آنان و از چیزهایی که ایشان نمی دانند ۳۷ .و نشانه دیگر برای آنها شب است

که روز را از آن بر می گیریم ،ناگهان تاریکی آنان را فرا می گیرد ۳۸ .و آفتاب بسوی
)مسير( قرارگاه اش روان است ،این اندازه گیری و تعیین الله غالب داناست.
و  ۳۹و برای ماه نیز منزلهایی تعیین کرده ایم که پس از طی کردن آنها( چون شاخه

خشکیده کهنه خرما باز گردد .و 440نه آفتاب را سزاست که به ماه برسد و نه شب را
توان سبقت جستن از روز است .و هریک در مسیر خود شناورند.
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 41و نشانه ای )دیگر( است برای آنان که ما نسل آنها را در کشتی مملو )از انسان و

حیوان( حمل کردیم۶۲) .ه و برای ایشان مانند کشتی چیزهایی را آفریده ایم که سوار

)آن( می شوند ۶۳ .که و اگر بخواهیم آنها را غرق می کنیم پس برای آنان فریادرسی
نیست و نه نجات داده می شوند 44 .که جز )به جهت( رحمتی از جانب ما و تا زمانی
معین بهره مند شوند 45% .و چون به آنان گفته شود از آنچه پیش روی شماست و از

آنچه که پشت سرتان است بترسيد تا به شما رحم شود % 41 .و هیچ آیتی از آیات
پروردگارشان به سوی آنان نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می شوند.
 ۶۷و چون به آنان گفته شود :از آنچه که الله به شما روزی داده است انفاق کنید،
کافران به مؤمنان می گویند :آیا به کسی طعام بدهیم که اگر الله می خواست به او طعام
میداد ،شما جز در گمراهی آشکار نیستید ۶۸ .ه و می گویند :این وعده کی فرا

می رسد؟ اگر راست می گویید۵۹ .ه جز یک بانگ تند را انتظار نمی کشند که ایشان را
در حالی فرا می گیرد که با یکدیگر ستیزه و جدال می کنند ۹۵۰ .پس نه وصیتی
می توانند و نه به سوی خانواده شان باز می گردند (۵۱) .و در صور دمیده می شود و
ناگهان همه آنان از قبرها به سوی پروردگارشان می شتابند ۵۲ .گویند :ای وای بر ما!
چه کسی ما را از خوابگاه ما برانگیخت؟ این همان چیزی است که الله مهربان وعده داده
بود ،و پیغمبران راست گفتند ۵۳۶ .که این جز یک بانگ مرگبار نیست ،پس ناگهان همگی

آنان نزد ما احضار کرده شوند ۵۶ .که پس امروز به هیچ کس کمترین ظلمی نمی گردد و
جز به سزای آنچه می کردید جزا داده نخواهید شد.
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 ۵۵که يقينا اهل بهشت امروز سخت سرگرم خوشی و شادمانی )در نعمت ها( هستند.

 56که آنان و همسرانشان در سایه های جنت بر تختها تکیه زده نشسته اند ۵۷ .که در
آنجا برای آنها میوه هایی است و هر چه بخواهند در اختیارشان خواهد بود (۵۸ .که سلام
بر شما ،این سخنی است از جانب پروردگار مهربان «۵۹» .و )فرمان می دهیم( ای
مجرمان! امروز )از مؤمنان( جدا شوید ۹۰ .ای فرزندان آدم! آیا به شما دستور ندادم

که شیطان را عبادت نکنید ،چرا که او دشمنی آشکار برای شماست؟ ) ۹۱و اینکه مرا
عبادت کنید ،این راه راست است ۱۲۶ .و هر آئینه او )شیطان( گروهی زیادی از شما
را سخت گمراه کرد ،پس آیا نمی فهمیدید » ۹۳ .این جهنمی است که به شما وعده

داده می شد ۹۶ .که امروز به سبب کفری که می ورزیدید به آن در آیید ۹۵ .که امروز بر
دهانهایشان مهر می نهیم و درباره آنچه می کردند دستهای شان با ما سخن می گویند
و پاهایشان )بر آن( گواهی میدهند .و % 66و اگر بخواهیم چشمهای شان را نابود می
کنیم ،پس در راه رهایی( بر یکدیگر پیشی می جویند ،اما از کجا می توانند ببینند؟

 ۹۷که بلکه اگر بخواهیم آنان را بر جایشان مسخ می کنیم ،پس نمی توانند پیش بروند
و نه بر گردند ۹۸۶ .و هر که را که عمر دراز دهیم او را در خلقت دگرگون می سازیم،
آیا درک نمی کنید؟ » ۹۹و ما به او شعر نیاموخته ایم و آموختن شعر( سزاوار او هم
نیست ،آن جز اندرز و قرآنی آشکار نیست .و  ۷۰که تا هر کس را که زنده باشد بیم دهد
و سخن )عذاب( بر کافران ثابت گردد.
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 ۷۱۶آیا ندیدند که ما برای آنان از آنچه دستان ما ساخته است چهار پایانی آفریده ایم،
پس ایشان مالک آنها اند؟  ۷۲۶و آنها را برایشان رام گردانیدیم ،پس بعضی از آنها
سواری و مرکب آنهاست ،و از بعضی دیگر( آنها می خورند ۷۳۶* .و برای آنان در
چهارپایان منفعتها و نوشیدنی هاست ،پس آیا شکر نمی گزارند؟  ۷۶و غیر از الله
معبودانی گرفتند تا اگر مدد کرده شوند ۷۵ .که توانایی مدد شان را ندارند و آنها )کفار(

برایشان )بتان( لشکری احضار شده هستند۷۱) .که پس گفتار آنان تو را غمگین نکند،
چون ما می دانیم آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می سازند ۷۷» .آیا انسان ندیده
است که ما او را از نطفه ای آفریدیم ،پس ناگهان او جدل کننده آشکار شده است.

۷۸۶ه و این انسان منکر قیامت برای ما مثالی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد.
گفت :چه کسی این استخوان های پوسیده و فرسوده را دوباره زنده می گرداند؟
 ۷۹که بگو :همان ذاتی که بار اول آنها را آفریده است دوباره زنده می گرداند و او به هر

آفرینشی داناست۸۰) .که همان ذاتی که از درخت سبز برایتان آتش آفرید ،پس شما از
آن درخت آتش می افروزید ۸۱ .آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است قادر
نیست بر این که مانند آنها را بیافریند؟ آری! )قادر است و اوست آفریننده دانا۔

 ۸۲که هرگاه الله آفریدن چیزی را بخواهد کار او تنها این است که به او می گوید:
موجود شو ،پس بی درنگ موجود می شود۸۳۶ .

پس پاک و منزه است پروردگاری که

مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست اوست و به سوی او باز گردانیده می شوید.
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بنام الله بخشنده مهربان
راه قسم به فرشته های صف بسته در صفهایی منظم  ۲و قسم به آن فرشته هایی که شیاطین
را سخت می رانند ۳۶ .قسم به آن گروه فرشته ها که ذكر الله )قرآن( را تلاوت می کنند.
وی که بی شک که معبود شما یگانه است .که پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو

است ،و پروردگار مشرقها )و مغرب ها( است.

که البته ما آسمان پایین )به شما را به زینت

ستارگان آراسته ایم ۷۶ .و آن را از هر شیطان سرکش به خوبی حفظ کرده ایم ۸ .که آنان
نمی توانند به اسرار عالم بالا گوش فرا دهند بلکه از هر سو به آنان )شهاب( پرتاب می شود.
خو که تا رانده شوند .و برای آنها عذاب دائمی است۱۰ .ه مگر اینکه شیطانی به سرعت
خبری( را برباید که شعله سوزنده او را دنبال )ونابود می کند ۱۱۶ .که پس از ایشان بپرس که

آیا آفرینش آنان دشوارتر است یا آفرینش چیزهایی که در کائنات( آفریده ایم؟ بدون شک ما
آنان را از گل چسپنده آفریده ایم ۱۲۶* .بلکه تعجب می کنی )از انکار ایشان( و ایشان مسخره
می کنند ۱۳ .که و چون اندرز داده شوند ،عبرت نمی گیرند ۱۶ .و چون معجزه ای را ببینند

به آن تمسخر می کنند ۱۵ .و گفتند :این جز جادویی آشکار نیست 16 .آیا وقتی مردیم

و تبدیل به خاک و استخوانهای پوسیده شدیم) ،دوباره برانگیخته خواهیم شد؟
 ۶۱۷و آیا پدران پیشین ما نیز )زنده خواهند شد( *۱۸ .که بگو :آری )همه شما زنده می شوید(
در حالیکه شما ذلیل خواهید بود ۱۹ .که همانا )قیامت( یک صدای مرگبار است ،پس ناگهان آنان
صحنه قيامت را می نگرند ۲۰ .و می گویند :وای بر ما این روز جزاست؟!  ۲۱۶که به آنها

گفته می شود بلی ،این همان روز جدایی )حق از باطل( است که آن را دروغ می پنداشتید.
) ۲۲۶ندا می آید( ظالمان را با همراهان شان )و( با آنچه می پرستیدند ،جمع کنید ۲۳۶ .که غیر از

الله )هر چه را پرستش می کردند( پس آنان را به راه دوزخ راهنمایی کنید۲۶ .ه و آنان را متوقف

کنید زیرا که آنها مورد بازخواست قرار می گیرند
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 ۲۵شما را چه شده که یکدیگر را مدد نمی کنید؟  ۲۹که بلکه آنان امروز تسلیم اند.

۲۷ه و بعضی از آنان به بعضی دیگر روی کرده و از همدیگر می پرسند.
 ۲۸که )پیروان( می گویند :شما بودید که با قهر و غلبه به سوی ما می آمدید.
) ۲۹۹پیشوایان( گویند :بلکه )کوتاهی از خودتان بود و مؤمن نبودید ۳۰۶ .و ما هیچ
سلطه و غلبه بر شما نداشتیم بلکه شما خود قوم سرکش بودید ۳۱ .پس وعده
)عذاب( پروردگار ما بر ما لازم شد ،بی گمان ما چشنده )طعم عذاب( خواهیم بود.

 ۳۲۶چون ما خود گمراه بودیم پس شما را هم گمراه کردیم ۳۳. .پس یقینا آنها

)همه( در آن روز در عذاب شریک اند ۳۶ .که ما این چنین با مجرمان می کنیم.
) (۳۵آنان چنان بودند که چون به آنان گفته می شد :معبود برحق جز الله )یگانه نیست،
تکبر می ورزیدند ۳۶ .و می گفتند :آیا معبودهای خود را به خاطر )سخن( شاعری
دیوانه ترک گوییم؟ ) ۳۷شاعر و دیوانه نیست بلکه حق را آورده و پیغمبران را
تصدیق کرده است۳۸۶ .ه شما حتما عذاب دردناک را خواهید چشید ۳۹ .به و جز )در

برابر( آنچه می کردید ،سزا داده نمی شوید ۶۰ .به جز بندگان مخلص الله 41 .که ایشان
روزی معلوم و خاص

دارند۲ .ع که برایشان انواع میوه ها است و ایشان گرامی اند.

 43که در باغهای پر نعمت )بهشت( 44 .که بر تختها روبروی یکدیگر )نشسته اند(.
 45که بر آنان جامی از شراب ناب گردانیده شود 46 .که سفید رنگ و لذت بخش
است برای نوشندگان ۶۷ .که نه در آن زوال عقل است و نه از نوشیدن آن مست می

شوند 48 .کوه و در نزدشان زنان بزرگ چشم که دیده از غیر می بندند خواهند بود.
 ۶۹۶که از شدت سفیدی( گویا آنان تخم های )شتر مرغ( هستند که در زیر پروبال آن(
پنهان شده اند .و ۵۰پس بعضی رو به بعضی دیگر می کنند و از یکدیگر می پرسند.

و ۵۱که گوینده ای از آنان می گوید :البته من همنشینی داشتم.
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 ۵۲۶که می گفت :آیا تو )به روز آخرت( از باور کنندگان هستی؟  ۵۳که آیا چون
بمیریم و به خاک و استخوانها تبدیل شویم )دوباره زنده شده( سزا و جزا می بینیم؟
 ۵۶که گوید :آیا شما )جنتیان( می توانید )از حال او( اطلاع یابید؟  ۵۰پس خودش

نگریست و او را در وسط دوزخ دید 56 .گفت :سوگند به الله نزدیک بود که مرا
هلاک کنی ۵۷ .و اگر نعمت پروردگارم نبود حتما من هم از احضار شدگان )در
دوزخ( بودم) ۵۸ .از شدت خوشی می گویند :آیا ما دیگر نمی میریم؟!  ۵۹که مگر
مرگ نخستینی که داشتیم و ما عذاب نخواهیم دید 60 .يقينا این کامیابی بزرگی
است )که نصیب ما شده است( ۹۱۶ .که برای چنین نعمتی عمل کنندگان باید کار کنند.
 ۹۲آیا این نعمت جنت( برای پذیرایی بهتر است یا درخت زقوم ۹۳۶» .بدون

شک ما آن را وسیله شکنجه و رنج برای ظالمان قرار داده ایم .و  64آن درختی است که

از قعر دوزخ می روید ۹۵ .که خوشه ها و شکوفه های آن گویا سرهای شیاطین است.
 466آنان از آن می خورند و شکم ها را از آن پر می کنند ۷ .ه باز بر آن آب جوشان
و آلوده را می نوشند ۹۸ .باز برگشت شان به سوی دوزخ است ۹۹۶ .بی گمان آنان
پدرانشان را گمراه یافتند۷۰ .که پس )با این حال( آنان در پی پدرانشان شتابان می روند.

و  ۷۱البته پیش از آنان اکثر پیشینیان )نیز( گمراه شدند ۷۲ .ه و همانا ما در میانشان
بیم دهندگانی فرستاده بودیم ۷۳۶ .که پس بنگر که عاقبت بیم داده شدگان چطور شد؟
 ۷۶که به جز بندگان خالص

شده الله ۷۵ .و البته نوح ما را به فریاد خواند و ما هم

چه خوب پاسخ دهندگان هستیم ۷۹ .و او و خانواده اش را از اندوه بزرگ نجات
دادیم
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 ۷۷۹که و تنها نسل او را باقی گذاشتیم ۷۸۶ .و برای او در میان ملت های آینده یادگار
و نام نیک به جا گذاشتیم ۷۹ .و در میان جهانیان بر نوح سلام باد ۸۰% .البته ما
این چنین به نیکوکاران ثواب می دهیم ۸۱ .به يقين او از بندگان با ایمان ما بود.
۸۲۶ه باز دیگران را غرق کردیم ۸۳۶ .و يقينا ابراهیم از پیروان او بود۸4 .ه وقتی
که با دل سالم به پیشگاه پروردگارش آمد .فر ۸۰که وقتی که به پدر و قوم خود گفت :چه
چیزی را می پرستید؟  ۸۹آیا به دروغ معبودهای دیگری غیر از الله را می خواهید؟

۸۷۶ه پس گمانتان در باره پروردگار جهانیان چیست؟  ۸۸که پس نگاه خاصی به
ستارگان کرد ۸۹ .پس گفت :من بیمارم ۹۰ .پس مردم از او روی گردانده
برگشتند ۹۱۶ .پس شتابان و نهان به سوی معبودهایشان رفت و)مسخره کنان گفت:

آیا نمی خورید؟  ۹۲۶شما را چه شده است که حرف نمی زنید؟  ۱۳۶که پس با دست
راست بر آنها ضربه محکم وارد کرد ۹۶ .پس مردم شتابان به سوی او روی آوردند.
)) (95ابراهیم( گفت :آیا چیزهایی را می پرستید که خودتان می تراشید؟  ۹۹که حال
آنکه الله شما و آنچه را که انجام می دهید آفریده است ۹۷ .که گفتند :برای او چهار دیوار
بزرگی )مانند کوره( بسازید و او را در آتش باندازید ۹۸۶ .پس خواستند برای نابودی(
ابراهیم نیرنگ ورزند ،ولی ما آنان را پست و مغلوب قرار دادیم ۹۹ .و ابراهیم گفت:
البته من به سوی پروردگارم می روم ،او مرا راهنمایی خواهد کرد ۱۰۰ .که پروردگارم! به
من )فرزندی( از صالحان عطا کن ۱۰۱ .پس او را به پسری بردبار مژده دادیم.
 ۱۰۲وقتیکه )فرزندش در کار و کوشش به ستی رسید که می توانست با او بایستد،

)پدر( گفت :فرزندم! من در خواب دیده ام که من تو را ذبح می کنم ،پس بنگر که چه می

بینی و نطرت چیست؟ )فرزند( گفت :ای پدر! آنچه را مأمور شده ای انجام ده اگر الله
بخواهد مرا از صابران خواهی یافت.
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 ۱۰۳۶که پس چون )پدر و پسر( هردو )به امر الله( گردن نهادند و )ابراهيم( فرزندش را
به پیشانی بر زمین خواباند ۱۰۶ .و او را ندا کردیم که ای ابراهیم!  ۱۰۵حقا که
خواب )خود( را راست گرداندی البته ما این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم.
 106که بی گمان این یک آزمون آشکار بود (۱۰۷) .و ما قربانی بزرگ و ارزشمندی را

فدای او کردیم۱۰۸ .که و برای او در ملت های آینده نام نیک باقی گذاشتیم.
 ۱۰۹درود و سلام بر ابراهیم ۱۱۰ .که ما این چنین نیکوکاران را ثواب می دهیم.
۱۱۱که چون او از بندگان با ایمان ما بود ۱۱۲۶ .و او را به )تولد( اسحاق که پیغمبر

و از جمله شایستگان بود ،مژده دادیم۱۱۳ .که و بر او و اسحاق خیر و برکت عطا کردیم.
و از نسل آن دو )بعضی( نیکو کار و )بعضی آشکارا بر خود ظالم بودند .و  ۱۱۶ه و البته
بر موسی و هارون منت نهادیم ۱۱۵ .و هردوی آنان و قومشان را از مصیبت بزرگ

نجات دادیم ۱۱۹ .و آنان را مدد کردیم ،پس ایشان بودند که غالب شدند.
۱۱۷که و به آن دو کتاب واضح و روشنگر دادیم ۱۱۸ .و آن دو را به راه راست

هدایت کردیم ۱۱۹» .و برای آن دو در ملت های آینده نام نیک باقی گذاشتیم.
 ۱۲۰که سلام بر موسی و هارون ۱۲۱ .که ما این چنین نیکوکاران را ثواب می دهیم.
 ۱۲۲۶که چون آن دو از بندگان مؤمن ما بودند۱۲۳۶ .که و البته الياس )هم( از پیغمبران
بود ۱۲۶ .که وقتی که به قومش گفت :آیا )از الله( نمی ترسید؟  ۱۲۵که آیا بت بعل را به

دعا می خوانید و بهترین آفرینندگان را می گذارید؟  ۱۲۹الله را ،که پروردگار شما
و پروردگار پدران پیشین شماست.
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 ۱۲۷پس او را تکذیب کردند .پس بدون شک آنان )در دوزخ( احضار خواهند شد.

 ۱۲۸مگر بندگان مخلص الله (۱۲۹ .ه و برای او در ملت های آینده نام نیک باقی

گذاشتیم ۱۳۰ .سلام بر الياس  ۱۳۱۶ .ما این چنین نیکوکاران را ثواب می دهیم.
 ۱۳۲۶که چون او از بندگان مؤمن ما بود ۱۳۳ .و يقينا لوط از پیغمبران بود.

 ۱۳۶که یادآور شو( وقتی را که او و خانواده اش را همگی نجات دادیم ۱۳۵ .که به جز
پیرزنی که از باقی ماندگان بود ۱۳۹ .باز دیگران را هلاک کردیم ۱۳۷ .کد و البته شما

صبحگاهان بر سرزمین ایشان عبور می کنید ۱۳۸۶ .و نیز گاهی در شب عبور می کنید،
آیا نمی فهمید؟ * ۱۳۹۶و البته يونس از پیغمبران بود ۱۶۰ .که وقتی که به سوی کشتی
پر از مردم پناه برد.

 ۱۹۱که پس در قرعه کشی شرکت کرد و از بازندگان شد.

 ۱۹۶۲۶که پس ماهی او را بلعید ،در حالیکه خود را سرزنش می کرد ۱۹۳۶ .که پس اگر او
از تسبیح گویان نبود 144 .که به يقين در شکمش تا روزی که )مردم( برانگیخته می شوند
باقی می ماند .و 145که پس در حالیکه خسته و بیمار بود او را به سرزمین خشک و خالی

از گیاه( انداختیم (146) .و بر او درختی از )نوع( کدو رویانیدیم ۱۹۷۶ .و او را
به سوی یکصد هزار نفر یا بیشتر فرستادیم ۱۹۸۶ .پس ایمان آوردند پس آنان را تا

مدتی معین بهره مند ساختیم ۱۶۹ .که پس از آنان بپرس که آیا دختران برای پروردگارت

و پسران برای آنان است؟  ۱۵۰که با ما فرشتگان را اناث آفریدیم و آنان حاضر بودند؟
 % ۱۰۱آگاه باشید! آنان از دروغ و تهمت )چنین می گویند۱۵۲) .ه الله فرزند زاده

است! و البته ایشان دروغگویند ۱۹۳۶ .که آیا الله دختران را بر پسران ترجیح داده است؟
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 ۱۵۶که شما را چه شده است ،چگونه حکم و فیصله می کنید؟  ۱۰۵و آیا عبرت
نمی گردید؟ فر ۱۵۹آیا برای شما دلیل آشکار است؟

 ۱۵۷که اگر راست می گویید

کتاب )سند( تان را بیاورید ۱۰۸ .و )کافران( بين الله و جنیان نسبتی قایل شدند ،حال
آنکه جئيان می دانند که برای محاسبه( احضار خواهند شد ۱۵۹ .که الله از آنچه
او را به آن توصیف می کنند پاک و منزه است ۱۹۰۶ .به جز بندگان مخلص الله

که او را به شایستگی توصیف می کنند( ۱۹۱ .که پس شما و آنچه می پرستید.
 ۱۹۲۶هرگز نمی توانید کسی را با فتنه و فساد از راه الله منحرف سازید ۱۹۳۶ .که به جز
کسی که خودش مایل باشد که وارد دوزخ گردد .و )) ۱۹۶فرشتگان گویند( و کسی
از ما نیست مگر آنکه جایگاه مشخصی دارد ۱۹۵۶» .و البته ما برای عبادت الله( به صف
ایستادگانیم .فر ۱۹۹و البته این مائیم که تسبیح گویانیم ۱۹۷۶* .و هرچند مشرکان

می گفتند ۱۹۸۶ .که اگر پندی از پیشینیان در نزد ما بود ۱۹۹۶ .که به يقين ما هم از بندگان
مخلص الله می شدیم ۱۷۰ .که پس به آن کفر ورزیدند و به زودی )نتیجه کفر خود را(
خواهند دانست۱۷۱ .که و البته وعدۂ نصرت ما درباره بندگان فرستاده ما قبلا ثبت
و صادر شده است ۱۷۲ .که البته ایشانند که مدد شدگانند (۱۷۳) .و يقينا لشکر ماست

که پیروزمندانند ۱۷۶ .که پس از آنان تا مدتی روی بگردان۱۷۵ .که و )عناد و سرکشی(
آنان را بنگر ،پس به زودی خودشان هم خواهند دید ۱۷۹، .پس آیا به )آمدن( عذاب

ما عجله دارند؟ » (۱۷۷پس چون )عذاب ما( به ساحت آنان نازل شود ،پس بيم داده

شدگان چه بامداد بدی خواهند داشت!  ۱۷۸۶که پس از آنان تا مدتی روی بگردان.
و  ۱۷۹و بنگر و آنان خودشان هم به زودی خواهند دید ۱۸۰ .که پاک و منزه است
پروردگارت ،پروردگار صاحب عزت ،از توصیف هایی که کافران در باره او( می کنند.

۱۸۱که و سلام بر همه فرستادگان )الله( ۱۸۲۶ .مه و همه ستایش ها سزاوار ذاتی است
که پروردگار جهانیان است.
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اراز

در مکه نازل شده و هشتاد و هشت آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
 1ص ) .مفهوم این حرف به الله معلوم است( قسم به قرآن والا و پند آموز ۲۶ .بلکه کافران
در سرکشی سخت و مخالفت شدید قرار دارند ۳ .چه بسیار اقوام پیش از آنان را نابود کردیم

که فریاد نمودند ،ليكن فرصت )فرصت نجات نبود .دعه و تعجب کردند از اینکه بیم
دهنده ای از خودشان به سویشان آمده است .و کافران گفتند :این جادوگر دروغگو است.
ره که آیا معبودان )متعدد( را معبود واحد ساخته است؟ البته که این چیز بسیار عجیب است.
 46و رؤسای شان )از مجلس پیغمبر( برآمدند )و به دیگران نیز گفتند (:بروید و بر )پرستش(
معبودان خود صبر کنید ،بی گمان این )مقاومت( همان چیزی است که از شما خواسته می شود.
 ۷۶و ما این مطلب را در آیین اخیر )دین قریش یا دین نصرانیت( نشنیده ایم ،این آیین جز آیین
دروغ و ساختگی نیست ۸۶ .که آیا از بین همه ما این قرآن بر او نازل شده است؟ بلکه آنان از قرآن

من در شکاند ،بلکه هنوز عذاب مرا نچشیده اند ۹۶ .که آیا نزد آنها خزانه های رحمت پروردگار
غالب بخشایندهات هست ۱۰ .آیا پادشاهی آسمانها و زمین و چیزهایی که در میان آن دو
است از ایشان است؟ پس اگر چنین است با وسایل و اسباب بالا روند ۱۱ .و آنانکه اینجا هستند،
الشكر ناچیزی از گروه های شکست خورده هستند * ۱۲۰ .پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون
صاحب لشکر و قدرت )پیغمبران ما را تکذیب کردند ۱۳۶ .و قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب

ایکه ،آنان نیز احزابی بودند که پیغمبران را تکذیب کردند( 14 .و هریک از این گروه ها پیغمبران
را تکذیب کردند ،پس عذاب الهی )در مورد آنان تحقق یافت ۱۵ .که این کفار انتظار نمی کشند

مگر صدای مرگبار را که پس از آن هیچ مهلتی به اندازه دوشیدن شتر نباشد (۱۹) .و گفتند:

)با تمسخر و غرور( ای پروردگار ما! سهم ما را از )عذاب( پیش از روز حساب به ما بده.
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۱۷۶؛ لذا )ای پیغمبر( بر آنچه می گویند صبر کن و بنده ما داود را یاد کن که صاحب
قدرت بود ،واقعا او )به سوی ما بسیار رجوع کننده بود ۱۸ .و البته ما کوهها را مسخر
کردیم تا شام و صبح همرای او تسبیح گویند .بر ۱۹و پرندگان را نیز مسخر نمودیم در
حالیکه با او جمع شده بودند ،همگی فرمانبردار او بودند .فر  ۲۰و فرمانروایی و سلطنت

او را استوار و محکم ساختیم و به او حکمت و قدرت قضاوت عادلانه دادیم.
و  ۲۱و آیا ماجرای دادخواهان به تو رسیده است ،وقتی که بر دیوار عبادتگاه )داود( بالا
شدند )و بر او فرود آمدند( ۲۲ .که چون بر داود )ناگهانی( وارد شدند پس او از آنان

ترسید ،گفتند :مترس! ما دو مدعی هستیم که یکی از ما بر دیگری ظلم کرده است ،پس
در میان ما به حق و عدل فيصله و داوری کن ،و ظلم روا مدار و ما را به راه راست

راهنمایی فرما ۲۳۶ .و يقينا که این برادر من است و او نود و نه میش دارد و من تنها یک
میش دارم و روی به من می گوید :آن را به من واگذار ،و او در گفتگو بر من غلبه نموده
است۲۶ .ه )داود( گفت :بی شک او با درخواست اینکه میشت )را به او بدهی تا آن
را با میش های خود اضافه کند به تو ظلم کرده است .و حقا که بسیاری از شریکان به
همدیگر ظلم می کنند ،مگر آنانی که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده اند ولی چنین
کسانی بسیار اندک و کم هستند .پس داود دانست که ما او را آزموده ایم ،بنابراین ،از
پروردگار خویش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه و انابه کرد ۲۵ .پس ما این
قضاوت عجولانه( را بر او بخشیدیم و البته برای او در نزد ما مقام قربت و عاقبت نیک
است ۲۹ .ای دارد! ما تو را در زمین خلیفه ساخته ایم ،پس به حق در میان مردم حکم

کن ،و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه الله منحرف می سازد ،بی گمان آنان که
از راه الله منحرف می شوند ،برای شان عذاب سخت است به خاطر آنکه روز حساب را

فراموش کردند.
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* ۲۷۶و ما آسمانها و زمین و آنچه را که بین آن دو است بیهوده نه آفریدیم .این گمان
کافران است ،پس وای به حال کافران از آتش )دوزخ( ۲۸ .آیا کسانی را که ایمان
آورده و کارهای نیک انجام داده اند ،مانند فساد گران در زمین قرار می دهیم؟ یا

پرهیزگاران را مانند بدکاران قرار میدهیم؟ ) ۲۹این( کتابی مبارکی است که آن را به
سوی تو فرو فرستاده ایم تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان عبرت گیرند ۳۰% .و به
داود سلیمان را عطا کردیم ،او بهترین بنده ای بود ،چون بسیار به دربار ما روی می آورد.

» ۳۱وقتی که عصرگاه اسپهای چابک )و تندرو( به او عرضه شد ۳۲ .پس گفت:
واقعا من این اسپان را به خاطر پروردگارم )و جهاد در راه او( دوست داشتم و نگاه او
به دیدن آنها ادامه داشت تا آنکه اسپان از دیده های او پنهان شدند) ۳۳۶ .پس دستور

داد که آن )اسپها( را نزد من باز گردانید تا بار دیگر به آنها نگاه کنم( ،پس شروع به
دست کشیدن بر ساق ها و گردنهای آنها کرد .و %34و البته ما سلیمان را آزمودیم و بر

تخت او جسدی افگندیم ،باز به سوى )الله( روی آورد و توبه کرد ۳۰» .گفت :ای

پروردگارم! مرا بیامرز ،و به من پادشاهی عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد،
چون تو بسیار بخشنده ای * ۳۹ .پس باد را برایش مسخر کردیم که به فرمان او هرجا

که می خواست به آرامی سیر می کرد۳۷۶ .ه و شیطان ها را برای او مسخر کردیم( هر
معمار و غوطه خور از آنها را۳۸۶ .ه و گروه دیگری از شیاطین را هم با دست و پاهای(
به هم بسته در زنجیرها )مسخر او کردیم(۳۹۶ .ي )و به سلیمان گفتیم (:این بخشش بی

حساب ماست ،پس به هر کس می خواهی ببخش یا نگاه دار ۰۱ .کیه و البته او در نزد ما
مقامی ارجمند و سرانجامی نیک دارد .و 41و بنده ما ایوب را یاد کن وقتی که
پروردگارش را فریاد کرد که همانا شیطان به من رنج و عذاب رسانده است ۶۲۶ .چه

گفتیم( پای خود را به زمین بزن )تا از زیر پایت چشمه ای جاری کنیم ،این چشمه
برای شستشو و هم سرد و نوشیدنی است.
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 ۶۳۶ه و ما از رحمت خویش خانواده اش را به او بخشیدیم و مانند آنها را به ایشان
افزودیم تا پندی برای خردمندان باشد 44 .و )دستور دادیم که دسته ای از شاخه های
باریک را بگیر و او را با آن بزن )تا بدن همسرت آزرده نشود( و سوگند خود را
مشكن ،ما ایوب را صابر یافتیم ،چه بنده خوبی بود بی گمان او بسیار تو به کار بود.
 45و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد کن که دارای قوت و بصیرت
بودند 46 .که البته ما آنان را با خلوصی خاصی که یاد آور سرای آخرت بود خالص

کردیم 4۷ .و البته آنها نزد ما از برگزیدگان نیک بودند ۸ .و اسماعیل و يسع
و ذالکفل را یاد کن و همگی آنان از نیکان بودند ۶۹ .که این یادی از ایشان در دنیا(
است و البته برای پرهیزگاران سرانجام نیک )در آخرت( خواهد بود .به ۵۰ه باغهای
جاودان )در بهشت( در حالیکه درهایش به روی آنان گشوده است ۵۱ .که در آنجا

بر تخت ها( تکیه می زنند و میوه های فراوان و نوشیدنی های زیادی را می طلبند.

۵۲۶که و نزد آنان زنانی هستند که تنها به شوهرانشان چشم می دوزند و همگی هم سن و
سال هستند ۵۳۶ .که این همان ثوابی است که برای روز حساب به شما وعده داده می شد.
 54که البته این عطا و روزی ماست که برای آن پایانی نیست 55 .این )پاداش
پرهیزگاران است و البته برای سرکشان سرانجام بدی است 56 .دوزخی که در آن

وارد می شوند و )دوزخ( چه بد آرامگاهی است!  ۵۷که این آب داغ و زردآب دوزخیان
است که آن را باید بچشند ۵۸۶ .که و عذاب های دیگری از همان نوع برای آنان است.
 ۵۹که )به سران کفر گویند :این گروهی از پیروان شما( اند که همرای شما وارد
)دوزخ( می شوند ،خوش آمدید برای آنان نیست؛ چون آنان وارد دوزخ شدند.
و) 60پیروان( گویند :بلکه شما را خوش آمدید مباد چون شما عذاب را بر ما پیش
کردید ،پس بد جای قرار است دوزخ 61 .ه و گویند :ای پروردگار ما! هر کس ما را دچار

این سرنوشت ساخته است ،پس در آتش عذاب او دو برابر بافزا.
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 ۹۲۶و)دوزخیان( گویند :ما را چه شده است کسانی را نمی بینیم که آنان را از اشرار
می شمردیم؟  ۹۳۶آیا آنان را به مسخره می گرفتیم و امروز اهل بهشت اند(؟ و یا
این که چشمان ما ایشان را دیده نمی توانند ۹۶ .که البته این مجادله دوزخیان حق و واقع

شدنی است ۹۵ .که بگو :من تنها بیم دهنده هستم و بس  ،و هیچ معبود به حقی جز الله
واحد و مقتدر وجود ندارد .و) 66ذاتی که پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان

آن دو است) .ذات( غالب آمرزگار {۹۷ .که بگو :آن خبر بزرگ است ۹۸ .که شما از

آن روی می گردانید ۹۹ .که من از عالم بالا وقتی که با همدیگر گفتگو می کنند خبری
ندارم۷۰ .ک )چون به من وحی نمی شود مگر به آن خاطر که بیم دهنده آشکار هستم.
۷۱که یادآور شو وقتی که پروردگارت به فرشتگان گفت :همانا من آفریننده بشری از
گل هستم۷۲۷ .ه پس چون آن را سر و سامان داده و برابر کردم ،و از روح )خلق کرده(
خود در او دمیدم ،پس )همه( سجده کنان به او بیفتید (۷۳) .پس همه فرشتگان جملگی

به آدم سجده کردند.

 ۷۹به جز ابلیس

که تكبر ورزید و از کافران شد.

۷۵ه )الله( فرمود :ای ابلیس ! چه چیزی تو را بازداشت از اینکه برای آنچه با دو دست

خود آفریده ام سجده کنی؟ تكبر ورزیدی یا از بلندمرتبه گان هستی؟ ») ۷۹ابلیس )

گفت :من از او بهتر هستم ،مرا از آتش آفریدهای و او را از گل آفریدهای) ۷۷ .الله(
فرمود :از آن بیرون شو چون که تو رانده شده ای ۷۸ .و البته تا روز جزا نفرین من بر
تو خواهد بود) ۷۹) .ابلیس ) گفت :پروردگارم! تا روزی که بندگان برانگیخته می شوند

مرا مهلت بده۸۰۰ .ه )الله( فرمود :همانا تو از مهلت داده شد گانی .فر ۸۱که تا روز و وقت
معین )قیامت() ۸۲۶ .ابلیس ) گفت :پس به عزت و عظمت تو قسم که همگی آنان را

گمراه می کنم ۸۳ .مگر آن بندگان مخلص تو را گمراه ساخته نمی توانم(.
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و ) ۸۶الله( فرمود :پس )این( حق است و حق را می گویم ۸۵ .که حتما دوزخ را
هم از تو و هم از کسانی که از تو پیروی کنند پر خواهم کرد ۸۹* .بگو :من در مقابل
)تبلیغ( قرآن هیچ مردی از شما نمی طلبم ،و از تكلف کنندگان نیستم )زیرا سخنانم

روشن است و چیزی را بر شما تحمیل نمی کنم(۸۷ .ه این )قرآن( جز پندی برای

جهانیان نیست ۸۸ .و حتما خبر )حق بودن آن را بعد از مدتی خواهید دانست| .

د

ر

سورهسوره زمرزمر

در مکه نازل شده و هفتاد و پنج آیت است.

بنام الله بخشنده مهربان
ها و فرود آوردن این کتاب از طرف الله غالب باحکمت است ۲۶* .البته ما کتاب را به
حق بر تو نازل کردیم ،پس الله را در حالیکه دین خود را برای او خالص گردانده ای،
عبادت کن ۳۶ .بدان که دین خالص مخصوص الله است و کسانی که به جای او
دوستانی گرفته اند )می گویند :ما آنان را عبادت نمی کنیم مگر برای آنکه ما را به الله

نزدیک کنند .البته الله میان آنها درباره چیزی که در آن اختلاف می ورزند ،فيصله خواهد
کرد ،یقینا الله دروغگوی ناشکر را هدایت نمی کند .وی که اگر الله می خواست برای خود(
فرزندی بگیرد ،حتما از آنچه که می آفریند ،چیزی را که می خواست ،اختیار
می کرد .او پاک و منزه است از این که فرزندی داشته باشد( و اوست الله که واحد

قهر کننده است .وہ او آسمانها و زمین را به حق آفریده است ،شب را بر روز و روز
را بر شب می پیچد و آفتاب و ماه را مسخر کرده است و هر یک تا مدتی معین در

حرکتند .بدان که اوست غالب آمرزگار.
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6و شما را از یک نفس آفرید ،باز همسرش را از همان نفس آفرید و از خزانه قدرت
خود( از چهار پایان هشت نوع برای شما آفرید .او شما را در شکم های مادرانتان در
میان تاریکی های سه گانه آفرینشی پس از آفرینش دیگر می آفریند .این است الله
پروردگار شما ،پادشاهی برای اوست ،معبود به حقی به جز او نیست .پس چگونه
برگردانیده می شوید؟  ۷که اگر کفر ورزید )بدانید که الله از شما بی نیاز است ،لیکن کفر
را برای بندگان خود نمی پسندد .و اگر شکر بگزارید آن را برایتان می پسندد.

و هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی دارد ،باز بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان
است ،پس شما را به آنچه می کردید خبر می دهد .چون او به راز دلها داناست.
 ۸۶و چون به انسان آسیبی برسد ،پروردگارش را می خواند در حالیکه با توبه روی به
درگاه او آورده است ،باز چون نعمتی از سوی خود به او ببخشد آن )مصیبتی را که به

خاطر رفع آن به درگاه او دعا می کرد ،فراموش می کند و برای الله شریکانی قرار می دهد
تا )خود و دیگران را از راه او گمراه سازد .بگو :مدتی اندک از کفر خود برخوردار شو،
البته تو از دوزخیان هستی ۹ .آیا )مشرکی که اوصافش را بیان کردیم بهتر است یا(
کسی که در اوقات شب سجده کنان و ایستاده به عبادت مشغول است در حالیکه از

آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد؟ بگو :آیا آنان که می دانند و آنان
که نمی دانند برابرند؟ .تنها صاحبان عقل و خرد پند می گیرند ۱۰ .که )ای پیغمبر!( بگو:
ای بندگان مؤمن من! از پروردگارتان بترسید ،برای کسانی که نیکی کرده اند در این دنیا

نیکی است ،و زمین الله فراخ است ،البته به صابران پاداششان به طور کامل و بی حساب
داده می شود.

204

جزء ۲۳

سوره زمر ۳۹

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 ۱۱بگو :به من حكم شده که الله را بپرستم ،در حالیکه دین را برای او خالص

گردانم ۱۲۶ .و )نیز( به من حكم شده که اولین کس از مسلمانان باشم ۱۳۷ .که بگو:
البته من اگر از پروردگارم نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم (۱۶) .بگو :من

تنها الله را می پرستم در حالیکه دینم را برای او خالص کرده ام ۱۵ .و پس )شما
مشرکان( هر چه را که می خواهید به جای او پرستش کنید .بگو :زیانکاران حقیقی کسانی
هستند که خود و خانواده خود را در روز قيامت خساره مند سازند .آگاه باش  ،این
است همان زیان آشکار ۱۹ .و از بالای سرشان سایبان هایی از آتش و از جانب زیر

شان نیز سایبان هایی از آتش است ،این چیزی است که الله به وسیله آن بندگانش را

می ترساند .پس ای بندگانم! از من بترسید ۱۷۶ .ه و کسانی که از عبادت طاغوت اجتناب
ورزیدند و به سوی الله روی آوردند برای شان مژده است .پس بندگانم را مژده ده.

 *۱۸آنانی که سخن را )به دقت( می شنوند باز بهترین آن را پیروی می کنند ،ایشانند
که الله هدایتشان کرده و ایشانند همان خردمندان ۱۹ .آیا کسی که حکم عذاب بر او
حتمی شده است )امید نجات دارد؟( پس آیا تو می توانی کسی را که در آتش است
نجات دهی؟  ۲۰۶اما آنان که از پروردگار شان ترسیدند ،برای آنها قصرهای است که

بالای یکدیگر ساخته شده اند و در زیر آن نهرها روان است ،این وعده الله است
و الله وعده اش را خلاف نمی کند ۲۱ .که آیا ندیدی که الله از آسمان آب فرود می آورد،
پس آن را به صورت چشمه ها در زمین راه داد ،باز به وسیله آن انواع سبزه زارها
و کشتزارها را با رنگ های گوناگون می رویاند ،باز خشک می شود و آن را زرد رنگ

می بینی ،باز آنها را کاه و خاشاک می گرداند .البته در این امر برای خردمندان پند
و عبرت است.
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۲۲ه آیا کسی که الله سینه اش را برای پذیرش ) اسلام گشوده است و او از سوی
پروردگارش از نوری برخوردار است )چون سنگدلان است؟( پس وای بر کسانی که از
شدت سنگدلی ،الله را یاد نمی کنند! ایشان در گمراهی آشکارند * ۲۳۶ .الله بهترین
سخن را نازل کرده است ،کتابی که آیات آن متشابه )و مشابه به همدیگر( است) .از

شنیدن آن( پوست های آنانکه از پروردگارشان می ترسند به لرزه می افتد ،باز پوست ها و
دل هایشان با یاد الله نرم می شود .این هدایت الله است .و الله هرکس را بخواهد به آن

هدایت می کند و هر کس را که الله گمراه سازد برای او هیچ راهنما و هدایتگری نیست.
 ۲۶آیا کسی که با ایمان و عمل نیک( روی خود را از عذاب بد روز قیامت دور نگه

می دارد )مانند کسی است که از عذاب آن روز غافل است؟( و )در آن روز( به ظالمان
گفته می شود :بچشید )سزای( آنچه را کسب کردید ۲۵ .آنان که پیش از ایشان بودند
نیز پیغمبران را تکذیب کردند ،پس در نتیجه( عذاب از جایی که نمی دانستند به سراغ
شان آمد ۲۹ .پس الله خواری و رسوایی را در زندگانی دنیا به آنان چشانید و يقينا

عذاب آخرت بزرگ تر است ،اگر می دانستند ۲۷۶* .و البته ما در این قرآن برای مردم
از هر مثلی آورده ایم ،تا آنان پند گیرند ۲۸ .قرآن عربی ،بدون هیچ کجی است ،تا
آنان به وسیله آن( پرهیزگار شوند *۲۹* .الله )برای توحید و شرک مثالی بیان کرده

است مردی را که برده شریکان متعدد است که درباره )مالكيت( او ناسازند و مردی را
که مطیع یک شخص است ،آیا این دو برابر اند؟ حمد و ستایش مخصوص الله است،
بلکه بیشتر آنان نمی دانند .و ۳۰ه )ای پیغمبر( بدون شک تو خواهی مرد و آنان )نیز(

مردنی هستند ۳۱۶ .باز شما روز قیامت نزد پروردگارتان نزاع و مخاصمه خواهید کرد.
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 ۳۲۶پس کیست ظالم تر از کسی که بر الله دروغ بست و چون حقیقت برای او آمد،
دروغ شمرد؟ آیا برای کافران در دوزخ جایگاه نیست؟  ۳۳آه و کسیکه سخن راست را

با خود آورد و آن را تصدیق کرد ،ایشانند همان پرهیزگاران ۳۶ .به آنان هر آنچه را
بخواهند نزد پروردگارشان است ،این است پاداش نیکوکاران ۳۰ .تا الله بدترین
کاری را که کرده بودند از )عملنامه( آنان بپوشاند .و آنان را به بهترین اعمالی که انجام
داده بودند ،اجر می دهد ۳۹ .که آیا الله برای بنده اش کافی نیست؟ آنان تو را از غير الله
می ترسانند .و هرکس را الله گمراه کند ،پس هیچ راهنمایی برای او نخواهد بود.
 ۳۷که و هر کس را الله هدایت کند ،پس هیچ گمراه کننده ای برای او نیست .آیا الله

غالب انتقام گیر نیست؟ و ۳۸ه و اگر از آنان بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را
آفرید؟ حتما می گویند :الله .بگو :پس آیا در آنچه که به جز الله را می خوانید اندیشه کرده
اید؟ اگر الله بخواهد زیانی به من برساند ،آنها می توانند آن زیان الهی را برطرف سازند؟
و یا اگر الله رحمتی را به من بخواهد ،آنها می توانند مانع رحمت او شوند؟ بگو :الله برای

من کافی است ،توکل کنندگان تنها بر او توکل می کنند۳۹ .ه بگو :ای قوم من! شما به
وضع خود عمل کنید من نیز به وضع و مأموریت خودم( عمل کننده ام ،پس خواهید

دانست .و  40که )خواهید دانست که چه کسی عذاب خوار کننده بر روی خواهد آمد

و عذاب پاینده بر او نازل خواهد شد.
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 41که البته ما این کتاب را برای هدایت مردم به حق بر تو نازل کردیم .پس هرکس
که هدایت یابد به نفع خود اوست و هر کس که گمراه گردد ،تنها به زبان خود گمراه
می شود .و تو بر آنان وکیل و نگهبان نیستی۲ .

الله است که جانها را در وقت

مرگشان می گیرد ،و نیز آن )جانی( که نمرده است )آنرا( وقت خوابش )می گیرد(،
و )جانی را که به مرگ آن حکم قطعی کرده است نگاه می دارد ،و آن دیگر را تا زمان
معنی باقی می گذارد ،يقينا در این امر نشانه های روشن )و بزرگ الهی برای کسانی

است که در قدرت الله( فکر می کنند ۶۳ .که آیا غیر از الله معبودان شفاعتگر گرفته اند؟

بگو :اگر مالک هیچ چیزی نباشند و توان فهمیدن و خرد نداشته باشند باز هم آنان را
شفیعان خود می گیرید ؟  44که بگو :همه شفاعت ها برای الله است ،فرمانروایی
آسمانها و زمین از اوست ،باز به سوی او باز گردانیده می شوید 45* .و چون الله به
تنهایی یاد شود ،کسانی که به آخرت ایمان ندارند متنفر می شوند ،ولی وقتی کسانی غیر

از او یاد شوند ،ناگهان شاد و خورسند می شوند 46 .بگو :ای پروردگار! ای ایجاد
کننده آسمانها و زمین! ای آگاه از پنهان و آشکار! تویی که میان بندگانت در آنچه
همیشه اختلاف می کردند ،فيصله خواهی کرد ۶۷ .و اگر هر آنچه در زمین است از
ظالمان باشد و مانند آن )نیز( با آن باشد ،به یقین به خاطر )نجات از سختی عذاب

روز قیامت آن را فدیه بدهند )ولی سودی نخواهد داست( و از جانب الله چیزی
برایشان آشکار شود که گمانش را نمی کردند.
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از  48ه و در آن روز( بدی آنچه در دنیا( کسب کرده بودند برایشان آشکار می شود
و آن عذابی را که به مسخره می گرفتند ،آنان را فراخواهد گرفت ۶۹ .که پس چون سختی
و ضرری به انسان برسد ،ما را می خواند .باز وقتی از سوی خود به او نعمتی عطا کنیم

گوید :جز این نیست که آن نعمت بر اساس دانش و تدبیری که دارم به من داده شده! نه،

چنین نیست .بلکه این نعمت وسیله آزمایش است ولی بیشتر مردم نمی دانند.
و ۵۰ه البته این سخن را کسانی هم گفتند که پیش از ایشان بودند ،ولی آنچه را که
در دنیا( کسب می کردند ،برایشان سودی نکرد .و ۵۱که پس )سزای بدی هایی که کرده

بودند به آنان رسید ،و کسانی از ایشان )کفار مکه( هم که ظلم کرده اند )سزای بدی هایی
که می کردند به آنان خواهد رسید ،و هرگز نمی توانند از عذاب الهی بگریزند و الله را(
ناتوان کنند۵۲ .ه آیا ندانستند که الله روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ یا تنگ
می سازد؟ البته در این امر نشانه هایی است برای کسانی که ایمان می آورند.
 ۵۳۶که بگو :ای بندگانم که بر خود اسراف و ظلم( کرده اید! از رحمت الله ناامید نشوید،
یقینا که الله همه گناهان را می آمرزد ،چرا که او بسیار آمرزگار و بسیار مهربان است.

 654و به سوی پروردگار خود رجوع کنید و تسلیم او شوید ،پیش از اینکه عذاب به
شما برسد باز مدد کرده نشوید ۵۵ .ها و از بهترین چیزی که از سوی پروردگارتان برای

شما نازل شده پیروی کنید ،پیش از اینکه ناگهان و در حالیکه بی خبرید ،عذاب به شما
برسد ۵۹ .که تا مبادا در قیامت( کسی بگوید :وای بر من به خاطر تقصیری که در حق
الله کردم و بی گمان از مسخره کنندگان بودم.
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 % ۵۷۶یا آنکه از شدت اندوه( گوید :ای کاش الله مرا هدایت می کرد و از پرهیزگاران
می بودم ۰۸ .و یا چون عذاب را ببیند ،بگوید :ای کاش برای من باز گشتی بود ،تا از
نیکوکاران می شدم 459 .بلی ،بی گمان آیات من به تو رسید ،ولی آن را تکذیب
کردی و تكبر ورزیدی و از جمله کافران شدی60 .ه و روز قیامت آنان را که بر الله

دروغ بسته اند خواهی دید که چهره هایشان سیاه شده است .آیا برای متکبران جایگاهی
در دوزخ نیست؟  61و الله پرهیزگاران را به سبب کامیابی شان نجات می دهد ،در
حالیکه هیچ رنج و عذاب به ایشان نمی رسد و غمگین نمی شوند ۶۲۶ .الله آفریننده
همه چیز است و او بر همه چیز وکیل و نگهبان است ۹۳ .که کلیدهای آسمان ها
و زمین از اوست و کسانی که به آيات الله کفر ورزیده اند ،ایشان زیان کارانند (64 .که بگو:
ای نادانان! آیا به من دستور میدهید که غیر از الله را عبادت کنم؟  15و يقينا به تو و
به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است که اگر شرک ورزی بدون شک عمل تو
تباه می شود و حتما از زیانکاران خواهی بود (66) .بلکه تنها الله را عبادت کن و از
جمله شکرگزاران باش  467 .و الله را چنانکه سزاوار بزرگی اوست ،قدردانی نکردند

و روز قیامت همه زمین در قبضه او قرار دارد و آسمانها پیچیده به دست راست او
می باشد .او پاک و منزه است و برتر است از آنچه شریک )وی( می گردانند.
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 ۱۸۶و در صور دمیده خواهد شد ،پس کسانی که در آسمانها و زمین هستند )بی
هوش شده( می میرند ،مگر کسی را که الله بخواهد .باز دوباره در آن دمیده می شود ،پس
ناگهان همگی )زنده شده( می خیزند و نظر می کنند ۹۹ .ه و زمین به نور پروردگارش

روشن می گردد و کتاب )عمل نامه ها( نهاده می شود و پیغمبران و گواهان آورده
می شوند و به حق بین آنان فيصله می شود و به ایشان ظلم نمی شود ۷۰ .و به

هرکسی )نتیجه( آنچه کرده است به تمام و کمال داده می شود .و او )الله( به آنچه

می کنند داناتر است۷۱ .ه و کافران به طرف دوزخ گروه گروه رانده می شوند و تا چون
به نزدیک آن رسند درهایش گشوده شود و نگهبانانش به آنان گویند :آیا پیغمبرانی از
خودتان به نزدتان نیامدند تا آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از ملاقات

چنین روزی بترسانند؟ می گویند :بلی! ولی فرمان عذاب بر کافران ثابت
و حتمی گردید ۷۲ .که به ایشان گفته شود :از درهای دوزخ داخل شوید در حالیکه در

آن جاودانه خواهید بود .پس چه بد است جایگاه متکبران ۷۳ .که و کسانی که از
پروردگارشان می ترسیدند گروه گروه به سوی بهشت سوق داده می شوند و تا چون به

نزدیک آن رسند )مسرور می شوند و درهایش گشوده شود و نگهبانانش به آنان

می گویند :سلام بر شما باد! پاک و نیک بودید .پس خوش باشید و برای همیشه در آن
در آیید ۷۶ .و )اهل بهشت( می گویند :شکر آن ذاتی راست که وعده اش را در حق ما

محقق ساخت و ما را وارثان زمین )بهشت( گردانید ،از بهشت هرجا که بخواهیم مأوى
می گیریم ،پس چه نیکوست پاداش عمل کنندگان.
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۷۵ه و فرشتگان را می بینی که گرد عرش حلقه زده اند و به تسبیح و ثنای پروردگار
خود مشغولند و در میان آنان به حق فیصله شده و گفته می شود :ستایش ذاتی راست که
پروردگار جهانیان است.

سورة غافر )مؤمن(

کا

در مکه نازل شده و هشتاد و پنج آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
و۱و حم) .مفهوم این حروف به الله معلوم است( ۲۶ .فرود آوردن این کتاب از سوی
الله غالب )و( دانا است) ۳) .پروردگاری که( آمرزنده گناه )و( قبول کننده توبه )است(.

سخت سزادهنده و صاحب نعمت فراوان می باشد( .هیچ معبودی به حق جز او نیست،
بازگشت )همه( به سوی اوست.

که جز کافران در آیات الله مجادله نمی کنند ،پس آمد

و رفت آنها در شهرها نباید تو را فریفته سازد .و 5که پیش از این )کفار( قوم نوح و
گروه هایی که بعد از ایشان بودند ( پیغمبران شان را تکذیب کردند و هر امتی تصمیم
گرفتند تا پیغمبر خود را به عقوبت بگیرند ،و به وسیله باطل مجادله کردند تا حق را نابود

کنند ،ولی من ایشان را )به قهر خود( گرفتار کردم ،پس )بنگر که عقوبت من چطور بود؟

* 6واینچنین سخن پروردگارت در باره کسانی که کفر ورزیدند ،تحقق یافت که آنان
دوزخیانند ۷۶ .کسانی که عرش را حمل می کنند و آنان که در اطراف )عرش ) هستند
به ستایش پروردگارشان تسبیح می گویند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آمرزش

می کنند و می گویند :ای پروردگار ما! مهربانی و علم تو همه چیز را فرا گرفته است ،پس
آنان را که توبه کرده و از راه تو پیروی کرده اند ،بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ حفظ کن.
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۸ه ای پروردگار ما! و آنان را به باغ های دائمی بهشت داخل گردان که به ایشان وعده
داده ای )و نیز ) هرکس از پدران و همسران و فرزندانشان را که صالح و نیکوکار بودند
به همان بهشت داخل کن( بی گمان تو غالب باحکمت هستی ۹» .و آنها را از بدی ها
نگه دار ،و هرکه را در آن روز از )سزای بدی ها نگه داری ،واقعا به او رحم کرده ای و این
است کامیابی بزرگ ۱۰ .که البته کافران در دوزخ( صدا زده می شوند )که( يقينا خشم
الله )نسبت به شما بزرگتر از خشم شما نسبت به خودتان است ،چرا که به ایمان دعوت

داده می شدید ،ولی کفر می ورزید.ید) ۱۱ .کفار( می گویند :ای پروردگار! ما را دوبار
میراندی و دو بار زنده کردی ،پس اکنون به گناهان خود اعتراف کردیم ،پس آیا برای
خارج شدن از آتش ) راهی هست؟  ۱۲۶و در جواب گفته شود :نه این )عذاب( برای

آنست که چون الله به تنهایی یاد می شد) ،وحدانیت او را انکار می کردید .و چون برای
او شریکی قرار داده می شد ،باور می کردید ،پس )امروز( حکم و فیصله با پروردگار والا
و بزرگ است ۱۳ .او ذاتی است که آیات خود را به شما نشان می دهد و از آسمان

برای شما روزی نازل می کند ،ولی پند و عبرت نمی گیرد مگر آن کسی که به درگاه او
روی می آورد 14 .پس الله را بخوانید در حالیکه عبادت و طاعت را برای او خالص

کرده اید ،هر چند کافران دوست نداشته باشند ۱۵ .الله دارای درجات رفيع و صاحب
عرش است ،او وحی را به حکم خود بر هرکس از بندگانش که بخواهد نازل می کند تا

بندگان را از روز ملاقات بترساند 16 .که روزی که مردم ظاهر و آشکارند چیزی از آنان
بر الله پنهان نمی ماند )ندا آید (:امروز فرمانروایی از چه کسی است؟ )پاسخ آید( از الله
یکتای غالب تواناست.

Ew
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تو  ۱۷به امروز هر کس در مقابل کاری که کرده است ،پاداش داده می شود .امروز هیچ

ظلمی نیست ،بی گمان الله سريع الحساب است ۱۸ .و آنان را از روز نزدیک )قیامت(
بترسان ،وقتی که دلها به گلوه گاه می رسد ،در حالیکه ساکت هستند و سخن نمی گویند.
ظالمان هیچ دوست مخلص و دلسوز ندارند و هیچ سفارش کننده ای که سفارشش قابل

پذیرش باشد نیست۱۹ .ة )الله( خیانت چشمان و آنچه را که سینه ها پوشیده می دارند،
می داند۲۰ .ه و الله )خودش ) به حق حکم می کند و کسانی را که به جای او می خوانند،

به هیچ چیزی حکم کرده نمی توانند ،يقينا الله شنوای بیناست ۲۱ .که آیا در زمین سیر
نکردند تا ببینند که سرانجام کسانی که پیش از ایشان بودند چگونه شد؟ آنان از ایشان
قوی تر و آثارشان در زمین بیشتر بوده است و الله ایشان را به سبب گناهانشان گرفتار

ساخت و آنان از عذاب الله هیچ پناه دهنده ای نداشتند ۲۲۶ .این )غضب الهی به این

خاطر بوده است که پیغمبران با دلایل واضح نزد آنها می آمدند و آنان کفر می ورزیدند
پس در نتیجه الله آنان را گرفتار ساخت ،يقينا أو قوی و سخت عذاب دهنده است.

 ۲۳۶ه و البته ما موسی را با معجزه های خود و دلیل روشن فرستادیم .قطر  ۲۵که به سوی
فرعون و هامان و قارون ،پس

گفتند :او جادو گر دروغگوست ۲۵ .پس وقتی با

)پیام( حق از سوی ما به نزد آنان آمد ،گفتند :پسران آنان را که همراه با او ایمان آوردهاند

بکشید و زنانشان را زنده بگذارید ،و )لیکن( حيله كافران جز در گمراهی و تباهی
نیست.
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 ۲۹و فرعون گفت :بگذارید موسی را بکشم و او پروردگار خود را به کمک طلبد،
چون من می ترسم که دینتان را تغییر دهد ،یا اینکه در این سرزمین فساد برپا کند.

 ۲۷۶موسی گفت :البته من به پروردگار خود و پروردگار شما از )شر( هر متکبری که
به روز حساب ایمان ندارد ،پناه می برم ۲۸۶ .و مرد مؤمنی از خاندان فرعون که ایمان
خود را پنهان می کرد گفت :آیا مردی را می کشید که می گوید :پروردگار من الله است.
در حالیکه دلایل روشن و معجزات آشکاری از جانب پروردگارتان برایتان آورده است؟

اگر دروغگو باشد )گناه( دروغش بر عهده اوست و اگر راستگو باشد پس بعضی از
آنچه به شما وعده می دهد به شما می رسد ،زیرا الله کسی را که اسرافکار و دروغگو
باشد ،هدایت نمی کند ۲۹ .که )آن مرد مؤمن در ادامه سخن خود گفت :ای قوم من
امروز فرمانروایی در دست شماست و در این سرزمین غلبه دارید ،اما اگر عذاب سخت
الله بر ما بیاید ،چه کسی ما را مدد خواهد کرد؟ فرعون گفت :به شما نشان نمی دهم
جز آنچه را من در می یابم و شما را جز به راه رشد راهنمایی نمی کنم ۳۰ .و آن
کس که ایمان آورده بود ،گفت :ای قوم من! من از روزی مثل روز )هلاکت
و سرنوشت بد( گروهها بر شما می ترسم ۳۱ .همچون سرنوشت قوم نوح و عاد و

ثمود و کسانی که بعد از آنان آمدند .و الله بر بندگان اراده ظلم نمی کند ۳۲۶ .که )و نیز
گفت ای قوم من ،البته من درباره شما از روزی می ترسم که )مردم( یکدیگر را فریاد

می کنند (۳۳) .آن روزی که پشت می گردانید و شما در برابر عذاب الله هیچ
حمایتگری ندارید ،و هر کس را که الله گمراه سازد دیگر او هیچ هدایتگری ندارد| .
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 ۳۶و )آن مرد مؤمن نیز گفت :البته یوسف پیش از این با دلایل روشن نزد شما
آمد ،ولی همیشه در مورد آنچه برایتان آورده بود در شک بودید تا اینکه از دنیا رفت
)و( گفتنید :الله بعد از او هرگز پیغمبری را نخواهد فرستاد .اینچنین الله اشخاص متجاوز
و متردد را گمراه می سازد ۳۰۶ .به آنان که درباره آيات الله مجادله می کنند ،بدون آنکه

هیچ دلیلی برایشان آمده باشد) ،مجادله آنان( نزد الله و نزد مؤمنان خشم بزرگی را در
پی دارد .اینچنین الله بر دل هر متكبر جبار مهر می نهد ۳۶۶ .که فرعون گفت :ای هامان!

بنای بلندی برای من بساز ،شاید به راه ها دست یابم (۳۷) .راه های آسمان ها ،تا از
معبود موسی اطلاع یابم )و بنگرم( ،چون من او را دروغگو می پندارم .اینچنین برای
فرعون بدی کردارش زیبا جلوه داده شد و از راه )حق( باز داشته شد .و حيله فرعون
جز در تباهی نبود .و  ۳۸و کسی که از قوم فرعون به موسی( ایمان آورده بود گفت:

ای قوم من! از من پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم ۳۹ .ه ای قوم من؟
جز این نیست که زندگانی دنیا متاع ناچیزی است و البته آخرت سرای دائمی

و جاودانه( است ۶۰ .که هرکس کار بدی انجام دهد جز به همان اندازه جزا داده
نمی شود ،ولی هرکس کار نیک انجام دهد ،مرد باشد یا زن به شرط اینکه مؤمن باشد

چنین کسانی وارد بهشت می شوند و در آنجا روزی بی حساب داده می شوند| .
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 41که و )نیز گفت :ای قوم من! مرا چه شده است که شما را به سوی نجات دعوت
می دهم و شما مرا به سوی آتش فرا می خوانید؟  ۶۲۶مرا فرا می خوانید تا به الله كافر

شوم و چیزی را که من به )حقیقت( آن علم ندارم شریک او گردانم در حالیکه من شما
را به سوى )الله( غالب آمرزگار فرا می خوانم.

 43بدون شک آنچه مرا به سوی آن

دعوت می کنید ،در دنیا و در آخرت ارزش دعوت ما را ندارند ،و به يقين بازگشت ما
به سوی الله است و اسرافکاران ،دوزخی و همدم آتش اند 44 .که به زودی آنچه را من
به شما می گویم یاد خواهید کرد و من کار خود را به الله می سپارم ،چون الله به )حال(
بندگان بیناست *45 .پس الله او را از سوء توطئه ها و حیله های ایشان مصئون

و محفوظ داشت و عذاب سخت آل فرعون را فراگرفت 46 .و آتش دوزخ است که
هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند و روزی که قیامت برپا شود )الله دستور می دهد(
آل فرعون را در سخت ترین عذاب در آورید 41 .و یادآور شو وقتی را که در آتش
دوزخ با همدیگر به مجادله می پردازند و ناتوانان به مستکبران می گویند :البته ما پیرو شما

بودیم ،پس آیا می توانید بخشی از )عذاب( آتش )دوزخ( را از ما دفع کنید؟
 ۶۸که مستکبران )در جواب می گویند :ما و شما همگی در آن )آتش ) هستیم ،یقینا که

الله میان بندگان )به عدالت( حکم کرده است 49 .که و کسانی که در دوزخ اند به
نگهبانان دوزخ می گویند :از پروردگارتان بخواهید که یک روز فقط یک روز( عذاب را

از ما بکاهد.
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۵۰که )نگهبانان دوزخ( می گویند :آیا پیغمبران تان نبود که با معجزه های روشن نزدتان
می آمدند؟ می گویند :آری) .نگهبانان دوزخ( می گویند :پس )خودتان( دعا کنید ،ولی
دعای کافران جز سردرگمی نتیجه ای ندارد .و ۵۱که ما حتما پیغمبران خود را و کسانی
که ایمان آورده اند ،هم در زندگی دنیا و هم در روزی که گواهان برای گواهی دادن( می
ایستند ،مدد می کنیم) (۵۲ .همان روزی که عذرخواهی ظالمان سودشان ندهد
و نفرین برای آنان خواهد بود و سرای بد جایگاه شان خواهد شد ۵۳۰ .که و همانا ما به

موسی هدایت عطا کردیم و بنی اسرائیل را وارث کتاب )تورات( گردانیدیم.
 54که )کتابی که راهنما و اندرز گوی صاحبان عقل است ۵۵ .که پس صبر کن ،چون
وعده الله حق است .و برای گناهت آمرزش بخواه و شام و صبح با سپاس و ستایش
پروردگارت را به پاکی یاد کن 56 .البته کسانی که در آیات الله بدون دلیلی که

از سوی الله( برای شان آمده باشد به مجادله می پردازند ،در سینه هایشان جز برتری جویی
نیست که هرگز به آن نخواهند رسید ،پس به الله پناه ببر ،که بیشک او شنوای بیناست.

۵۷ه البته آفرینش آسمانها و زمین بزرگ تر از آفرینش مردم است ،ولی بسیاری مردم
نمی دانند ۵۸۶ .و نابینا و بینا برابر نیستند و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای نیک

کرده اند ،با کسانی که بدکارند ،برابر نیستند .اما بسیار کم پند می گیرید.
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 ۵۹که البته قیامت آمدنی است؛ شکی در آن نیست ،ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند.
و  ۹۰و پروردگارتان می فرماید :مرا به دعا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم،
بی گمان آنانکه از عبادت من تكبر می ورزند ،به زودی با خواری و ذلت وارد دوزخ
می شوند 461 .الله آن ذاتی است که شب را برایتان آفرید تا در آن آرام گیرید و روز

را روشنی بخش گرداند ،البته الله نسبت به مردم لطف و مرحمت دارد ،ولی بیشتر مردم
شکر نمی گزارند ۹۲ .و این است الله پروردگارتان آفریننده هر چیزی ،معبودی به حق
جز او نیست ،پس چگونه از راه حق برگردانیده می شوید؟  ۹۳۶و این چنین کسانی که

آيات الله را انکار می کردند ،به بیراهه گردانیده می شوند (64) .الله ذاتی است که زمین
را محل استقرار شما گردانید و آسمان را سقف ساخت و شما را شکل و صورت بخشید
و شکل هایتان را زیبا و نیکو نمود و از پاکیزه ها به شما روزی داد .این است الله

پروردگارتان ،پس بابرکت و خجسته است ذاتی که پروردگار جهانیان است.
 465اوست زنده أبدی که هیچ معبودی به حق جز او نست ،پس او را بخوانید در
حالیکه دین را برای او خالص نموده اید ،سپاس و ستایش برای پروردگاری است که

پروردگار جهانیان می باشد (66) .بگو) :ای پیغمبر( من منع شده ام از اینکه کسانی را
بپرستم که شما آنها را غیر از الله عبادت می کنید ،آن هم از زمانی که آیات روشن
و دلایل اشکار از جانب پروردگار برایم آمده است .و به من فرمان داده شده است که

تسلیم و منفاد پروردگار جهانیان باشم.
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 ۹۷۶و الله ذاتی است که شما را از خاک باز از نطفه باز از خون بسته آفرید ،باز شما را

به شکل طفلی )از رحم ها بیرون آورد .باز )شما را پرورانید تا به کمال قوت خود
برسید ،باز تا پیر می شوید .و بعضی از شما پیش از رسیدن به مرحله پیری می میرد

و )بعضی از شما زنده می ماند تا به مدتی که معین است برسید .و باشد که بفهمید.
 ۱۸او ذاتی است که زندگی می بخشد و می میراند و هرگاه خواست کاری انجام
پذیرد ،تنها به آن می گوید :باش  ،پس بی درنگ موجود می شود ۹۹۵% .آیا ندیدی
کسانی را که درباره آيات الله مجادله و ستیز می کنند ،چگونه از حق( باز گردانیده
می شوند؟ ۷۰که آنان که کتاب )آسمانی( و آنچه را که پیغمبران ما را به آن فرستادیم

تکذیب کردند ،پس به زودی )حقیقت را خواهند دانست .و  ۷۱آن وقت که طوقها
و زنجیرها در گردن هایشان باشد و به طرف دوزخ( کشیده شوند ۷۲ .در آب
جوشان و باز در آتش سوزانده می شوند ۷۳ .باز به ایشان گفته می شود :آن چه برای

الله شریک قرار می دادید ،کجا هستند؟ ) 474همان شریکانی که غیر از الله پرستش
می کردید؟ می گویند :از نزد ما گم شده اند ،بلکه ما پیش از این چیزی را )غير از الله(
نمی خواندیم ،الله این طور کافران را گمراه می کند۷۵ .ه این )عذاب( به سبب آن است
که در زمین به ناحق شادی می کردید و به سبب آن است که به )کفر و سرکشی( خود
می نازیدید۷۹) .ه )اکنون( از درهای دوزخ وارد شوید که در آن جا جاویدان خواهید

بود ،پس چه بد است جایگاه متکبران۷۷ .ه پس صبر کن .چون وعده الله حق است،
پس اگر بخشی از آنچه را که به آنها وعده می دهیم ،به تو نشان دهیم ،یا قبل از آن تو
را بمیرانیم )در هر دو صورت به سوی ما باز گردانیده می شوند.
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)۷۸ه و البته پیش از تو پیغمبرانی را فرستادیم .سرگذشت بعضی از آنها را برای
تو بیان کردیم و سرگذشت بعضی دیگر را برای تو بازگو نکردیم .و هیچ پیغمبری

نمی تواند که معجزه ای جز به فرمان الله بیاورد ،پس چون فرمان الله آید ،به حق حکم
و فیصله خواهد شد و باطل پرستان در آنجا زیانکار اند ۷۹ .که الله همان ذاتی است که
چهارپایان را برای شما قرار داد تا بر )بعضی از آنها سوار شوید و از )بعضی( آنها
می خورید .با  ۸۰%و برای شما در آنها منافع )دیگری هم( است .و تا با سوار شدن بر آنها
به نیازی که در دل دارید برسید و بر آنها و بر کشتی ها حمل می شوید۸۱ .ة و )الله(
علامات قدرت خود را به شما نشان می دهد ،پس کدام یک از علامات قدرت الله را انکار

می کنید؟  ۸۲که پس آیا در زمین سیر نکردند تا بنگرند عاقبت کسانی که پیش از آنها
بوده اند چه شد؟ آنان نسبت به ایشان نیرومندتر و دارای آثار بیشتری در زمین بوده اند،
پس آنچه می کردند )عذاب الله( را از آنان دفع نکرد ۸۳ .که پس چون پیغمبرانشان با

معجزه ها به سوی آنان آمدند ،به آن مقدار علمی که داشتند خورسند و شادمان شدند
)و حاضر نشدند سخنان انبیاء را بپذیرند و آنچه را که به تمسخر می گرفتند ،آنان را

فراگرفت .و  ۸۵پس وقتی عذاب ما را دیدند گفتند :تنها به الله ایمان آوردیم و به آنچه

)قبلا( شرک می آوردیم ،کافر شدیم۸۵ .ه اما پس از آنکه عذاب ما را دیدند ،دیگر
ایمان شان برایشان سودی نرساند .این سنت همیشگی الله در مورد بندگانش جاری
است .و كافران آنجا زیان می بینند.
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سورة فصلت )حم سجده(
در مکه نازل شده و پنجاه و چهار آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

را که حم) .مفهوم این حروف به الله معلوم است( (۲) .فرود آوردن این کتاب از جانب
الله بخشنده مهربان است ۳۶ .کتابی که آیاتش واضح و روشن بیان شده است ،قرآن

عربی است ،برای قومی که می دانند .و در حالیکه )کتاب( مژده دهنده و بیم دهنده
است) ،لیکن( بیشترشان روی گردانند و آنان )ندای آن را نمی شنوند .مکه و گفتند:

دل های ما از آنچه ما را به سوی آن دعوت می دهی در پرده است و در گوش های ما
سنگینی است .و میان ما و تو حجاب است ،پس تو عمل کن )و( البته ما نیز عمل
می کنیم 6 .بگو) :ای پیغمبر( جز این نیست که من بشری هستم مانند شما ،به من
وحی می شود که البته معبودتان معبود یگانه است ،پس راست )و بدون انحراف به سوی

او روی بیاورید و از او آمرزش بخواهید ،و وای به حال مشركان ۷ .آنان که زکات
نمی دهند و آنها همان کسانی هستند که به آخرت کافر اند ۸ .که البته آنان که ایمان
آوردند و کارهای نیک انجام دادند ،آنها برایشان ثواب بی پایان )و بی منت( است.

 ۹۹۶بگو :آیا شما به کسی کفر می ورزید که زمین را در دو روز آفریده است و برای او
همتایان قرار می دهید؟ حال آنکه او پروردگار جهانیان است ۱۰ .و در زمین کوههای
استوار را قرار داد و در آن خیر و برکت نهاد و روزی )اهل( آن را در چهار روز به اندازه

معین مقدر کرد ،بنابراین برای سؤال کنندگان )واضح و روشن گردید.
و ۱۱باز قصد آفرینش آسمان را کرد ،در حالیکه دود بود و به آسمان و زمین فرمود :با

رغبت یا کراهت )شکل گرفته( بیایید .گفتند :فرمانبردار آمدیم.
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* ۱۲پس در دو روز آنها را هفت آسمان ساخت ،و در هر آسمانی امرش را وحی
کرد .و ما آسمان دنیا را با چراغهایی )ستارگان زینت دادیم ،و آن را از دخالت
شیاطین( محافظت نمودیم ،این است تقدير ذات غالب دانا ۱۳ .پس اگر روی گردان

شدند ،بگو :همانا شما را از صاعقه ای مانند صاعقه عاد و ثمود می ترسانم14 .که وقتی

پیغمبران از پیش رو و از پشت سر به نزدشان آمدند و گفتند :جز الله را عبادت نکنید،
گفتند :اگر پروردگارما می خواست )پیغمبری بفرستد( فرشتگان را می فرستاد ،پس ما به

آن چه شما به )تبلیغ( أن فرستاده شده اید ،کافریم ۱۵ .پس عاد در زمین به ناحق
تكبر ورزیدند و گفتند :کیست نیرومندتر از ما؟ آیا ندیده اند که الله همان ذاتی که آنان
را آفریده است ،توانمندتر از آنهاست؟ آنان آیات ما را انکار می کردند ۱۹ .پس در
روزهای نحس و بی برکت ،باد سرد و سختی را بر آنان فرستادیم تا عذاب رسوا کننده
را در زندگی این دنیا به ایشان بچشانیم ،و البته عذاب آخرت رسواکننده تر است ،در

حالیکه آنان مدد نمی شوند۱۷ .که و اما قوم ثمود ،ما ایشان را هدایت کردیم لیکن
کوری را بر هدایت ترجیح دادند .بنابراین ،به سبب کارهایی که می کردند ،صاعقة عذاب

رسواکننده آنان را گرفت ۱۸ .که و ما آنانی را که ایمان آوردند و پرهیزگار بودند،
نجات دادیم ۱۹۹ .ه و روزی که دشمنان الله به سوی دوزخ جمع گشته و همه )توقف داده

تا چون به آن )دوزخ( بیایند ،گوش

می شوند تا همه( يكجا شوند۲۰ .

و چشمها و پوستهایشان به آنچه می کردند ،گواهی می دهد.
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) (۲۱و آنها به پوست های خود می گویند :چرا علیه ما گواهی دادید؟ گویند :الله همان
ذاتی که همه چیز را به نطق آورده ما را نیز به نطق آورده است .و او بار اول شما را
آفریده است و به سوی او باز گردانیده می شوید ۲۲ .و نمی توانستید چیزی را پنهان

کنید که مبادا( گوش و چشم و پوستهایتان علیه شما گواهی دهند ،بلکه گمان کردید
که الله بسیاری از آنچه را که می کنید نمی داند ۲۳ .این گمان )بد( شما درباره

پروردگارتان بود که شما را هلاک کرد پس در نتیجه از زیانکاران شدید ۲۶ .که پس
اگر صبر کنند )چه فایده که آتش دوزخ جایگاهشان است و اگر طلب عفو کنند پس
از بخشودگان نیستند ۲۵% .و برای آنان همنشینانی گماشتیم که از پیش و پشت
سرشان )کارهای ناشایست شان را در نظرشان زیبا جلوه دادند ،و فرمان عذاب الهی
که قبل از آنان درباره اقوام )گمراه( از جن و انس ثابت و صادر شده بود ،بر آنان نیز ثابت

شد .البته آنها زیانکار بودند ۲۹% .و کافران گفتند :به این قرآن گوش ندهید

و در هنگام تلاوت آن( سخن لغو و بیهوده گویید تا شاید غالب شوید ۲۷ .که پس حتما
به کافران عذاب سخت می چشانیم و حتما آنان را در برابر بدترین کاری که کرده اند،
سزا خواهیم داد ۲۸ .که این است جزای دشمنان الله که همان آتش است ،که در آن سرای
همیشگی دارند .این سزا به آن سبب است که آیات ما را انکار می کردند.
 ۲۹۶و کافران گویند :ای پروردگار ما! آن دو تن از جن و انس را به ما نشان بده که ما

را گمراه ساختند تا ایشان را زیر پاهای خود بگذاریم تا از پست ترین اشخاص شوند.
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و  ۳۰بی گمان کسانی که گفتند :پروردگار ما الله است .باز )بر این عقیده( استقامت

نمودند ،فرشتگان بر آنان فرود می آیند و به آنان مژده می دهند که نترسید و غمگین
نباشید و بشارت باد بر شما به بهشتی که وعده داده می شدید ۳۱ .ما در زندگانی
دنیا و آخرت دوستان شما هستیم و اکنون هم در آخرت برای شما هر چه آرزو کنید

و هر چه بخواهید هست) ۳۲ .اینها همه پذیرایی از سوى الله آمرزگار مهربان است.
 ۳۳۶و کیست خوش سخن تر از کسی که به سوی الله دعوت کند و کارهای نیک کند
و گوید :من از جمله مسلمانان هستم؟  ۳۶و نیکی و بدی برابر نیست) ،بدی دیگران

را به شیوه ای که آن بهتر است دفع کن ،که اگر چنین کنی( ناگاه کسی که میان تو و او
دشمنی است ،چون دوست گرم و صمیمی گردد ۳۵» .و جز صابران )این خصلت
نیکو( را دریافت نمی کنند و این را جز کسانی که بهره بزرگی از اخلاق و ایمان داشته
باشند نخواهد یافت .و  ۳۹و و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد ،پس به الله پناه ببر،

چون او شنوای داناست ۳۷ .که از علامات قدرت او شب و روز و آفتاب و ماه است،
پس برای آفتاب و ماه سجده نکنید ،بلکه برای پروردگاری که آنها را آفریده است سجده

کنید ،اگر واقعا تنها او را عبادت می کنید ۳۸ .که پس اگر )کافران( تكبر ورزیدند )باکی

نیست زیرا آنانکه نزد پروردگارت هستند شب و روز او را به پاکی یاد می کنند و آنان
خسته نمی شوند.
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) (۳۹و از علامات قدرت الله این است که تو زمین را پژمرده و بی جان می بینی ،اما
چون آب را بر آن فرود آوریم به حرکت آید و سبز شده و نمو کند .البته ذاتی که این
زمین را زنده می گرداند همان ذات زنده کننده مردگان است بی گمان او بر هر چیزی

قادر است 40 .که البته کسانی که در آیات ما به انحراف و باطل می روند بر ما پوشیده

نیستند .آیا کسیکه در آتش انداخته می شود بهتر است یا کسی که در آرامش و آسایش
در روز قیامت )به سوی حشر و حساب می آید؟ شما هرچه می خواهید انجام دهید یقینا
او به آنچه می کنید بیناست .و 41که يقينا آنان که قرآن را چون به آنان رسید انکار کردند
به سبب كفرشان مجازات خواهند شد( در حالی که این کتاب ارجمند است.

 ۶۲۶باطل از هیچ جهتی ،نه از پیشرو و نه از پشت سر ،در آن راه نمی یابد زیرا از
سوی( ذات باحکمت و ستوده فرستاده شده است 43 .که به تو گفته نمی شود جز آنچه
به پیغمبران پیش از تو نیز گفته شده است ،یقینا پروردگار تو صاحب آمرزش بزرگ و

عذاب دردناک است44 .که و اگر آن را قرآن عجمی قرار می دادیم حتما می گفتند :چرا
آیت هایش به تفصيل )و روشن( بیان نشده؟ آیا )قرآن( به زبان غیر عربی )نازل
می شود( و )پیغمبر مرد( عربی )باشد(؟ بگو :قرآن برای مؤمنان سبب هدایت و شفا
است و کسانی که ایمان نمی آورند در گوش هایشان گرانی است و آن )قرآن( بر آنان سبب
کوری است) .گویی ایشان از دور ندا می شوند ولی صدا را نمی شنوند(.
هه و البته به موسی کتاب )آسمانی( دادیم پس در آن اختلاف شد ،و اگر سخن
پروردگارت از پیش بر این صادر نشده بود ،حتما در میان ایشان فیصله می گردید .و آنان

در باره آن )قرآن( در شک قوی و سوء ظن هستند 46 .هرکس کار نیک انجام دهد
به سود خود اوست و هرکس کار بدی کند به زیان خود می کند و پروردگار تو به بندگان

ظالم نیست.
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 ۶۷که علم به زمان وقوع قیامت به الله باز می گردد .و هیچ میوه ای از غلاف خود بیرون
نمی آید و هیچ ماده ای باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر با علم و اطلاع او،
و روزی که الله آنان را ندا کند :شرکایی که با من )شریک می پنداشتید( کجایند؟ گویند :به

تو خبر دادیم )ای الله( که از ما کسی گواه شریک بودن آنها نیست ۶۸ .و آنچه را که
از پیش می خواندند از نزد آنها ناپدید می شود و یقین پیدا می کنند که هیچ راه فرار ندارند.
 49که انسان از طلب خير خسته نمی شود .و اگر شری به او برسد مأیوس و ناامید

می گردد .و۵۰ه و اگر پس از سختی که به انسان رسیده است از طرف خود رحمتی به
او بچشانیم ،حتما خواهد گفت :این حق من و لايق من است و چنان مغرور می شود
که می گوید( گمان نمی کنم قیامت برپا شود و اگر به سوی پروردگارم باز گردانیده شوم،

حتما در پیشگاه او دارای مقام و منزلت خوبی هستم .پس بی گمان کافران را به آنچه

کرده اند خبر خواهیم داد و حتما عذاب بسیار سخت به آنها می چشانیم .و ۵۱و هرگاه
به انسان نعمت دهیم روی گردان می شود و تکبر می ورزد و هرگاه رنج و بلایی به او
برسد ،بسیار دعا طولانی می کند) ۵۲ .ای پیغمبر( بگو :به من خبر دهید اگر این
)قرآن( از سوى الله آمده باشد باز به آن کفر ورزید ،کیست گمراه تر از آن که در مخالفت

شدید با حق باشد؟  ۵۳۶که به زودی نشانه های قدرت خود را در اطراف عالم و )هم( در

نفس خودشان به آنها نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و ثابت شود که يقينا او حق
است .آیا کافی نیست که پروردگارت بر هر چیزی گواه باشد؟ * *04آگاه باش که آنان
از ملاقات پروردگارشان در قیامت( در شک عمیق اند! آگاه باش که او )الله( به همه چیز

احاطه دارد.
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سوره شوری
در مکه نازل شده و پنجاه وسه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
) 41حم(۲۶ .ة عين .سين .قاف ) .مفهوم این حروف به الله معلوم است( 3 .این
چنین )الله( به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی می کند .الله غالب باحکمت است.
و

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است.

وہ که نزدیک است که آسمانها )از عظمت وحی( از بالایشان بشکافند ،در حالیکه فرشته
ها با ستایش پروردگارشان را تسبیح می گویند و برای کسانی که در زمین هستند آمرزش

می خواهند .آگاه باش که الله آمرزگار مهربان است .و 6و آنان که جز الله برای خود
دوستان و مددگاران گرفته اند ،الله مراقب ایشان است و تو بر آنان وکیل و مسؤل نیستی
)تا آنان را بر ایمان آوردن وادار کنی( 79% .و این چنین قرآن عربی به تو وحی کردیم
تا مردم ام القرى )مكه مكرمه( و کسانی را که در اطراف آن هستند بترسانی و آنان را از
روز جمع شدن )روز قیامت( که شکی در آن نیست بیم دهی .گروهی در بهشت
و گروهی در دوزخ خواهند بود ۸ .و اگر الله می خواست آنان را یک امت می ساخت،

ولی الله هرکه را بخواهد به رحمت خود وارد می کند و ظالمان هیچ دوست و مددگاری
ندارند ۹۶ .آیا بجای الله دوستان دیگر گرفته اند؟ حال آنکه تنها الله کارساز است
و اوست که مردگان را زنده می کند و اوست که بر همه چیز قادر است ۱۰ .و در
هرچیزی که اختلاف کنید ،حکم و فیصله آن به الله بر می گردد .این است الله ،پروردگار

من ،که بر او توکل کرده ام و به سوی او باز می گردم.

LAT
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) ۱۱آفریننده آسمانها و زمین است ،از خودتان برای شما همسرانی قرار داده
و چهارپایان را نیز جفت ها )نر و ماده( قرار داد و به این تدبیر شما را زیاد می گرداند.
هیچ چیزی مانند او نیست و او شنوای بیناست ۹۱۲۴ .کلیدهای آسمان و زمین در
تصرف اوست ،روزی را برای هرکس که بخواهد می گشاید و برای هرکس که
بخواهد( تنگ می کند ،يقينا او به هر چیز داناست ۱۳۶ .که از )احکام دین آنچه را به نوح

فرمان داده بود و آنچه را که به تو وحی کرده ایم و آنچه را به ابراهیم و موسی
و عیسی فرمان داده بودیم ،برای شما نیز مقرر نمود که دین را بر پا دارید و در آن اختلاف
نورزید .چیزی که مشرکان را به سوی آن دعوت می دهی ،بر آنان سنگین است .الله
هرکس را بخواهد به سوی خود انتخاب می کند و هر کس را که به درگاه او رو آورد
به سوی خویش هدایت می کند 14 .و پراگنده و متفرق نشدند مگر بعد از آنکه علم
و آگاهی برایشان حاصل شد .و این تفرقه به سبب کینه و بغاوت در میان خودشان بود،

و اگر سخن سابق از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا زمانی معین )مهلت(
یابند ،به يقين در میان آنان فيصله می شد و البته کسانیکه پس از آنان کتاب به آنها میراث
داده شد در حقانیت آن دچار شک و تردید هستند ۱۵ .پس از این جهت مردم را
به سوی دین حق( دعوت بده و طوریکه به تو حکم شده پایداری کن ،و از خواسته های
آنان پیروی مکن) .و به آنان( بگو :به هر کتابی که از سوی الله نازل شده است ایمان
آورده ام و به من دستور داده شده که در میان شما به عدالت حکم کنم ،الله پروردگار ما

و پروردگار شماست .اعمال ما برای ماست و اعمال شما برای شماست ،هیچ حجتی
میان ما و شما )ناگفته نمانده است ،الله میان ما جمع خواهد کرد و بازگشت همه

به سوی اوست.
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 ۱۹و آنان که در باره الله به مجادله و مخاصمه می پردازند ،آن هم پس از آنکه )دین
او قبول کرده شده است ،مجادله آنان در نزد پروردگارشان باطل است و غضب )الله( بر
آنان است و برای شان عذاب سخت است۱۷ .ام الله آن ذاتی است که کتاب
و میزان را به حق نازل کرده است .و تو چه میدانی شاید قیامت نزدیک باشد.

 ۱۸۶کسانی که به قیامت ایمان ندارند ،در رسیدن آن شتاب می ورزند ،اما مؤمنان به
سبب آن در خوف و هراسند و می دانند که قیامت حق است .بدانید آنانی که در باره
قیامت شک داشته و به مجادله می پردازند ،در گمراهی دور از حق قرار دارند.

 ۱۹۶که الله نسبت به بندگانش مهربان و مشفق است ،به هر کس که بخواهد روزی می دهد
و او نیرومند غالب است ۲۰ .که کسی که کشت آخرت را بخواهد در کشت او
می افزاییم ،کسی که کشت دنیا را بخواهد از آن به او می دهیم .و او در آخرت هیچ

بهره ای ندارد ۲۱ .که آیا )کافران( شریکانی دارند که برای ایشان دینی مقرر کرده است
که الله به آن اجازه نداده است؟ و اگر سخن قطعی درباره مهلت دادن کافران( نبود ،حتما
بین آنان فيصله می شد ،و بی گمان ظالمان برایشان عذاب دردناک است (۲۲) .ظالمان
را در قیامت( خواهی دید که از آنچه انجام داده اند ،سخت بیمناک اند ،در حالیکه آن

عذاب حتما برایشان واقع شدنی است ،و آنانکه ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند،
در باغهای بهشت هستند ،برای آنان نزد پروردگارشان هر چه بخواهند میسر است ،این

است آن فضل بزرگ.
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 ۲۳۶این )ثواب بزرگ( همان چیزی است که الله به آن بندگان مؤمن و نیکوکار خود
را مژده می دهد .بگو :من بر این از شما مزدی نمی خواهم ،مگر دوستی به خاطر
خویشاوندی .و هر کس که نیکی کند برای او در نیکی آن می افزاییم .یقینا الله آمرزنده
قدردان است ۲۶۶ .که آیا می گویند) :پیغمبر( بر الله دروغ بسته است؟ ،اگر الله بخواهد بر

دل تو مهره می نهد ،و الله با سخنانس باطل را محو می سازد و حق را محکم و پابرجا
می کند .همانا او به راز سینه ها آگاه است ۲۵ .و اوست ذاتی که توبه را از بندگانش
می پذیرد و از گناهان در می گذرد و آنچه را انجام می دهید ،می داند ۲۶% .و )دعای )

کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده اند اجابت می کند ،و از فضل خود
به آنان می افزاید و برای کافران عذاب سخت است۲۷۶ .ه و اگر الله روزی را برای
بندگانش فراخ کند ،حتما در زمین طغیان می کردند و ليكن به اندازه آنچه بخواهد نازل

می کند ،چرا که او به )احوال( بندگانش دانا )و( بیناست ۲۸ .و اوست که پس از

ناامیدی مردم باران را نازل می کند و رحمت خود را می گستراند و اوست کارساز
ستوده «۲۹ .و از نشانه های )قدرتش( آفرینش آسمانها و زمین ،و )نیز( جاندارانی
است که در آن دو پراگنده کرده است .و او بر جمع نمودن آنها هنگامیکه بخواهد قادر
است ۳۰ .و آنچه از مصیبت به شما رسد ،به خاطر دست آورد خود تان است .و او

از بسیاری )گناهان تان( در می گذرد (۳۱) .و شما هرگز نمی توانید )الله را از دستیابی
به خود در زمین عاجز سازید ،و برای شما غیر از الله هیچ کارساز و مدد گاری نیست.
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 ۳۲۰و از نشانه های )قدرت( او کشتی هایی است که مانند کوههای برجسته در بحر

روانند ۳۳۶ .که اگر بخواهد باد را ساکن می سازد و کشتی ها بر روی بحر متوقف می گردند،
البته در این امر برای هر صبر کننده شکر گذار نشانه هاست ۳۶ .یا اگر بخواهد کشتی ها
را به خاطر آنچه سرنشینان آنها انجام داده اند ،هلاک می سازد .و از بسیاری در می گذرد.

 ۳۰که و تا آنانی که در آیات ما مجادله می کنند بدانند که برایشان راه گریز نیست.
و  ۳۹هر چه که به شما داده شده است بهره چند روزه زندگانی دنیاست .و آنچه که نزد

الله است بهتر و همیشگی است برای کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگار شان توکل
می کنند ۳۷۶) .و )نیز( برای آنان که از گناهان بزرگ و اعمال زشت پرهیز می کنند.
و چون خشم و غضب کنند ،آنها می بخشند ۳۸ .و )نیز( آنانکه )دعوت( پروردگارشان
را پذیرفتند و نماز را برپا داشتند و کارشان با یکدیگر به شیوه مشورت است .و از آنچه
به ایشان روزی داده ایم ،انفاق می کنند ۳۹ .و )نیز( برای آنان که چون تجاوزی به آنان
برسد ،انتقام می گیرند . .ع ه و سزای بدی ،بدیی مانند آن است ،پس هرکس عفو کند

و )عمل خود را اصلاح نماید پس پاداش او بر الله است .يقينا الله ظالمان را دوست
ندارد .و 41و البته کسیکه پس از ستم دیدن خویش )برای دفع آن( انتقام بگیرد ،بر آنان
راهی )عتاب و عقاب( نیست ۶۲۶ .راه )عتاب و عقاب( تنها بر کسانی است که به مردم

ظلم می کنند و در زمین به ناحق طغیان می کنند .آنانند که برایشان عذاب دردناک است.
معه و کسیکه صبر کند و )مجرم را( عفو کند )بداند که این اوصاف ) از کارهای

استوار و سترگ است (44) .و کسی را که الله گمراه سازد به غیر از او هیچ کارسازی
برای او نیست .و ظالمان را خواهی دید که وقتی عذاب را می بینند می گویند :آیا راهی
به سوی بازگشت به دنیا هست؟
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و 45و آنان )ظالمان( را می بینی که بر آتش عرضه می شوند ،در حالیکه از شدت
ذلت و خواری ترسان اند ،و از گوشه چشم مخفیانه )به آتش می نگرند .و مؤمنان
می گویند :البته زیانکاران کسانی اند که در روز قیامت خود و خانواده خود را به خسارت

و زیان افگندند .آگاه باش ! ظالمان در عذاب دائمی خواهند بود % 46 .و برای آنان جز
الله ياران و دوستانی نیست که ایشان را یاری دهند ،و هر کس را که الله گمراه سازد پس
برای او هیچ راه )نجات( نیست ۶۷ .دعوت پروردگار خود را اجابت کنید ،پیش از

آنکه روزی فرا رسد که از سوی الله باز گشتی نباشد ،در آن روز نه پناهگاهی دارید
و نه می توانید انکار کنید ۶۸ .که پس اگر روی بگردانند پس تو را بر آنان نگهبان
نفرستاده ایم )تا آنان را بر ایمان مجبور سازی( ،بر تو نیست مگر رسانیدن پیغام الله.
و البته وقتی از جانب خویش رحمتی به انسان بچشانیم به آن شاد می شود )و ما را
فراموش می کند( .و اگر بلا و مصیبتی به خاطر کارهایی که کرده است به او برسد
نعمتها را فراموش می کند( ،يقينا انسان ناسپاس است ۶۹ .که فرمانروایی آسمانها

و زمین مخصوص الله است ،هر چه بخواهد می آفریند ،به هر کس که بخواهد دختران

می بخشد و به هر کس که بخواهد پسران می بخشد .و ۵۰و یا اینکه هم پسر و هم دختر
به آنان می دهد ،و )الله( هرکه را بخواهد عقیم می کند چون او بس آگاه
و تواناست ۵۱ .و هیچ انسانی را سزاوار نیست که الله با او سخن بگوید مگر از طریق
وحی یا از پس پرده یا اینکه الله فرستاده ای )فرشته( بفرستد و آن )فرستاده( به حکم او

)الله( هر چه را بخواهد وحی می کند ،بی شک او والای باحکمت است.
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۵۲۶ه و این چنین روحی از حکم خود را )قرآن را به تو وحی کردیم) ،تو( نمی دانستی
که کتاب و ایمان چیست ،ولی آن )قرآن( را نوری گردانیدیم که با آن هرکس از بندگان
ما را که بخواهیم هدایت می کنیم و البته تو )مردم را به راه راست هدایت می کنی.

۵۳۶ه راه الله ،پروردگاری که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ،برای اوست.
آگاه باشید! همه کارها به سوى الله باز می گرد

و در

سوره سورۂ زخرف زخرف

و

در مکه نازل شده و هشتاد و نه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و ۱که حم) .مفهوم این حروف به الله معلوم است( ۲» ،قسم به این کتاب واضح )و
بیانگر حق و باطل( ۳ .به یقین ما این )کتاب( را قرآن عربی گردانیدیم تا شما بفهمید.
وعده و البته این کتاب در لوح محفوظ پیش ما ثبت است که بلند مرتبه و پر از حکمت

است۵) .ه آیا این قرآن را از شما باز گردانیم به خاطر آنکه شما گروه اسرافکارید؟
 69و چه بسیار پیغمبران را در میان امت های پیشین فرستادیم۷) .ه و هیچ پیغمبری
به نزد آنان نمی آمد مگر آنکه او را مسخره می کردند ۸ .پس ما کسانی را هلاک کردیم

که سخت تر از این اسرافکاران بودند .و نمونه هایی از عذاب پیشینیان گذشته است.
و %9و اگر از آنان بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است ،حتما می گویند:
آنها را پروردگار غالب دانا آفریده است ۱۰ .ه و آن ذاتی که زمین را برایتان محل

آسایش گردانید و در آن برای شما راهها قرار داد تا شاید راه یابید.
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و۱۱که و آن ذاتی که از آسمان به اندازه معین آب فرود آورد ،پس با آن آب زمین مرده
را زنده کردیم .شما نیز این گونه )از قبرها( بیرون آورده می شوید ۱۲۴ .و آن ذاتی که
همه جفت ها )نر و ماده را آفریده است و برای شما از کشتی ها و چهارپایان چیزی

آفرید که بر آنها( سوار می شوید ۱۳۶ .که تا بر پشت آنها قرار گیرید ،و چون بر آن
استقرار یافتید ،نعمت پروردگارتان را یاد کنید ،و بگویید :پاک و منزه است آن ذاتی که

این را برای ما مسخر کرد و ما بر )رام کردن آن قادر نبودیم ۱۶ .و البته ما به سوی
پروردگار خود باز می گردیم۱۵ .ه و برای او از بندگانش جزئی )مانند فرزند
و شریک( قرار دادند ،واقعا انسان ناسپاس

آشکار است 16 .و آیا از آنچه می آفریند

برای خود( دختران را انتخاب کرد و برای شما پسران را برگزیده است؟  ۱۷در

حالی که چون یکی از آنان را به آن چه برای رحمن مثل زده است ،مژده دهند ،چهره اش
سیاه می شود و پر از غم می گردد ۱۸ .آیا کسی را که در زیور پرورش یافته و در
وقت خصومت و مجادله نمی تواند مقصود خود را آشکار و اثبات کند )به الله نسبت

می دهند؟(۱۹ .ة و فرشتگان را که بندگان پروردگار مهربان هستند ،مؤنث قرار دادند.
آیا در وقت آفریدن آنان حاضر بودند؟ گواهی آنان به زودی نوشته می شود
و باز خواست خواهند شد ۲۰ .کوه و گفتند :اگر پروردگار مهربان می خواست ما فرشتگان
را عبادت نمی کردیم ،آنان هیچ اطلاع و دلیلی به این ندارند .و ایشان جز از حدس

و تخمین ،سخنی نمی گویند ۲۱ .ه آیا پیش از این )قرآن کتابی به آنان داده ایم که ایشان
به آن چنگ زده اند؟  ۲۲۶که بلکه گفتند :يقينا ما پدران خود را بر دینی یافته ایم و ما بر
نقش قدم آنها روان و راه یافته ایم.
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 ۲۳۶و همین طور در هیچ دیاری پیش از تو بیم دهنده ای نفرستاده ایم مگر آنکه
ثروتمندان متکبر شان گفتند :يقينا ما پدران خود را بر دینی یافته ایم و ما به راه و روش

آنها اقتدا می کنیم) 4 ۲۶ .پیغمبر شان به آنها گفت :آیا اگر دینی را هم برای شما
بیاورم که هدایت بخش تر از دینی باشد که پدرانتان را بر آن یافته اید )باز هم از آیین
میراثی پیروی می کنید؟!( گفتند :ما به آنچه که به آن فرستاده شده اید کافریم .فر ۲۵و پس
ما از آنها انتقام گرفتیم ،پس ببین که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود؟

 ۲۹و یادآور شو چون ابراهیم به پدر و قومش گفت :من از آنچه شما می پرستید
بیزارم ۲۷ .و به جز آن معبودی که مرا آفریده است و او مرا هدایت خواهد کرد.

در  ۲۸کوه و )الله( آن را در میان فرزندانش کلمه ماندنی قرار داد تا آنان )به توحید( باز گردند.
 ۲۹۶بلکه من ایشان و پدرانشان را )از نعمت هایم برخوردار ساختم ،تا آنکه حق
و پیغمبر آشکار به نزدشان آمد ۳۰ .و هنگامی که حق به نزد آنان آمد ،گفتند :این جادو

است و البته ما به آن کفر می ورزیم ۳۱۶ .و گفتند :چرا این قرآن بر مردی بزرگ

از نگاه جاه و مال( از دو شهر نازل نشد؟  ۳۲۶آیا آنها رحمت پروردگار تو را تقسیم

می کنند؟ در حالی که ما معیشت آنان را در زندگی دنیا بین آنان تقسیم کرده ایم و بعضی
را بر بعضی دیگر برتری هایی داده ایم تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند

و رحمت پروردگارت از آنچه جمع آوری می کنند بهتر است ۳۳۶ .که اگر این نبود که

مردم )در گمراهی همه یک امت شوند ،ما برای کسانی که به الله مهربان کفر می ورزند
خانه هایی با سقف هایی از نقره می ساختیم و برای آنان زینه های از نقره قرار می دادیم
که به وسیله آنها بالا بروند.
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و  34%و برای خانه هایشان درهایی از نقره قرار می دادیم( و تختهایی نقره ای که بر
آنها تکیه کنند )می ساختیم(۳۵ .ه و هر گونه اسباب زينت )برایشان قرار می دادیم( ،اما

همه اینها اسباب برخورداری زندگانی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت برای
پیرهیزگاران است۳۶ .ه و هر کس که از یاد پروردگار مهربان غافل و روی گردان شود،

برایش شیطانی می گماریم و آن )شیطان( همنشین او می گردد % ۳۷۶ .و البته آنان
شیاطین( ایشان )انسانها را از راه باز می دارند و گمان می کنند که ایشان هدایت
یافته گان اند ۳۸ .تا وقتی که چنین کسی( به پیش

ما آید) ،و به شیطان همنشین

خود( گوید :ای کاش بین من و تو به اندازه مشرق و مغرب فاصله بود! چه بد همنشینی
بودی * ۳۹ .و امروز )آرزوی دوری از شیطان( برای شما سودی ندارد ،چرا که شما
ظلم کرده اید 440 .آیا تو می توانی به کران بشنوانی؟ و یا اینکه کوران و کسانی را که
در گمراهی آشکاری هستند ،هدایت کنی؟  41که پس وقتی تو را از میان آنها( ببریم،
پس حتمی از آنان انتقام خواهیم گرفت ۶۲۶ .یا آنچه را که به آنان وعده کرده ایم به
تو نشان دهیم ،زیرا ما بر آنان مسلط و مقتدریم * 43 .پس به آنچه به تو وحی شده

است محکم چنگ بزن ،چرا که تو به يقين بر راه مستقیم قرار داری 44 .و چون

قرآن برای تو و قومت پندی است و از شما سوال خواهد شد 45 .ه و از )پیروان(
پیغمبران پیشین ما بپرس  ،آیا به جز پروردگار مهربان معبودهایی قرار داده ایم که عبادت
شوند؟  46ه و البته موسی را با نشانه های خود به سوی فرعون و سران )قوم( او
فرستادیم )و موسی( گفت :یقینا من فرستاده پروردگار عالمیان ام 44۷ .وقتی که با

نشانه های ما )به سوی آنان آمد ،پس آنان به آن )نشانه ها( می خندیدند.
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 ۶۸و ما هیچ معجزه ای را به ایشان نشان نمی دادیم مگر اینکه یکی از دیگری بزرگتر
بود و آنان را به عذاب گرفتیم تا شاید باز گردند 49 .و )به موسی( گفتند :ای جادوگر!

پروردگارت را با آنچه که به تو عهد کرده است برای ما بخوان ،ما حتما هدایت تو را
خواهیم پذیرفت ۵۰ .پس وقتی عذاب را از ایشان دور کردیم ،ناگهان همگی
عهدشکنی کردند .و ۵۱و فرعون در میان قوم خود اعلان کرد و گفت :ای قوم من! آیا

فرمانروایی مصر و این نهرها که از زیر )کاخهای( من روان است ،از من نیست؟ آیا
عظمت مرا نمی بینید؟  ۵۲نه ،بلکه من بهترم از این شخص که خوار و حقیر است
و نمی تواند روشن سخن بگوید) ۵۳۶ .اگر موسی راست می گوید( پس چرا
دستبندهای از طلا بر او آویخته نشده است؟ یا چرا فرشتگان )برای یاری او( یکجا با
او نیامده اند؟  ۵۶پس )فرعون( قوم خود را سبک و بی خرد شمرد ،پس آنان از او
اطاعت کردند .البته آنان قوم فاسق بودند ۵۵ .که پس وقتی ما را به خشم آوردند ،از

آنان انتقام گرفتیم و همه آنان را غرق کردیم ۵۶ .پس آنان را پیشگامان )بد( و عبرت
برای آیندگان قرار دادیم ۵۷ .و چون پسر مریم )عیسی( به طور مثال ذکر شد،
ناگهان قوم تو از آن با فریاد به تمسخر و شور و هلهله پرداختند ۵۸۶ .و گفتند :آیا

معبودان ما بهترند یا او؟ )آن مثال را برای تو جز از روی جدال نیاوردند ،بلکه آنان قوم
جدل پیشه اند ۵۹ .که در حالیکه عیسی جز بنده ای نیست که بر او انعام کردیم و او را
نمونه هدایت برای بنی اسرائیل گردانیدیم .و  60و اگر بخواهیم به جای شما در زمین

فرشتگان قرار میدهیم تا جانشین شما شوند.
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فر ۹۱و به يقين )عیسی( نشانه ای برای قیامت است پس هرگز درباره آن )قیامت( شک
نکنید و از من پیروی کنید که همین راه راست است ۱۲ .و شیطان هرگز شما را )از
راه الله( باز ندارد ،يقينا او برای شما دشمن آشکار است ۹۳ .و چون عیسی با معجزه

های آشکار آمد ،گفت :بدون شک برای شما حکمت آورده و آمده ام تا بعضی از امور

را برای شما بیان و روشن کنم که در آنها اختلاف می ورزید ،پس از الله بترسید و مرا
اطاعت کنید 14 .چون الله پروردگار من و پروردگار شماست پس او را عبادت کنید،
این است راه راست ۹۵ .پس گروها بین خود اختلاف نمودند ،پس وای به حال
کسانی که ظلم کردند ،از عذاب روز دردناک 466 ،آیا منتظر این هستند که قیامت

ناگهانی و در حالیکه از آن بی خبرند به سراغ شان بیاید؟  ۹۷۶دوستان در آن روز
دشمنان یکدیگر می شوند ،مگر پرهیزگاران )که دوستی شان باقی می ماند(.
۹۸۶که ای بندگان من! امروز بر شما هیچ ترسی نیست و نه شما غمگین می شوید.

 69همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و همیشه تسليم حق بودند .و  ۷۰شما
و همسران تان به بهشت در آئید در حالی که شادمان و مسرورید ۷۱ .بر ایشان ظرفها

و جام های طلایی چرخانده می شود و هر چه دل بخواهد و هر چه چشم از آن لذت ببرد
در بهشت موجود است و شما در آن جاودانه هستید۷۲ .ه و این همان جنتی است که
به سبب کارهایی که می کردید ،به میراث برده اید.

 ۷۳که در آن برای شما میوه بسیار

است که از آن می خورید.
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۷۶ه البته مجرمان در عذاب دوزخ همیشه می مانند ۷۵ .به عذاب از آنان کاسته
نمی شود و آنان در آن نا امید شده و خاموش هستند۷۹ .ه و ما به آنان ظلم نکردیم بلکه
آنان خود ظالم بودند ۷۷ .و فریاد می کشند :ای مالک )نگهبان دوزخ(! پروردگارت
باید عليه ما حکم مرگ صادر کند .گویند :شما )در آن ماندنی هستید ۷۸» .البته ما حق

را برای شما آوردیم ،ولی بیشتر شما با حق کراهت داشتید ۷۹ .یا آنان تصمیم محکم
)علیه پیغمبر ما گرفتند؟ پس ما نیز اراده محکم و تغییر ناپذیر برای نجات او( گرفتیم.

و  ۹۸۰آیا گمان می کنند که ما اسرار پنهانی و سخنان در گوشی آنان را نمی شنویم؟!

بلی! )می شنویم( و فرشتگان ما نزد آنها )همه چیز را می نویسند .بر ۸۱بلکه اگر برای
پروردگار بخشنده فرزندی می بود ،پس من اولین عبادت کنندگانم۸۲۶ .ه پاک و منزه

است پروردگار آسمانها و زمین و پروردگار عرش ،از آنچه او را توصیف می کنند.
 ۹۸۳۶پس آنان را به حال خود شان واگذار تا در باطل خویش غوطه ور گردند
و سرگرم بازی شوند تا روزی را که وعده داده می شوند ملاقات کنند ۹۸۶ .و او ذاتی

است که در آسمان معبود است و در زمین )نیز( معبود می باشد و اوست حکیم دانا۔
 ۸۵و خجسته و بابرکت است ذاتی که پادشاهی آسمانها و زمین و هر آنچه میان

آن دو است از اوست و علم قیامت مخصوص اوست و به سوی او باز گردانیده می شوید.
 ۸۶و کسانی را که به جای او پرستش می کنند مالک هیچ شفاعت نیستند مگر

کسانی که شهادت به حق داده باشند و آنان می دانند ۸۷» .و اگر از آنها بپرسی چه
کسی آنان را آفریده است؟ حتما می گویند :الله! پس چگونه به انحراف کشانده می شوند؟!

 ۸۸۶که ،و )الله فرمود :سخن پیغمبر ما این است :پروردگارا! بدون شک اینها قومی
هستند که ایمان نمی آورند ۸۹ .که پس از آنان روی بگردان و بگو :سلام) ،وداع با شما(
در آینده خواهند دانست که چه سرنوشتی دارند!(.
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سورۂ دخان
در مکه نازل شده و پنجاه ونه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و۱و حم) .مفهوم این دو حرف به الله معلوم است(۲ .ه قسم به این کتاب واضح و
بیانگر )حق و باطل( ۳ .که بدون شک ما آن را در شبی بابرکت و خجسته نازل کردیم و

ما همیشه بیم دهنده بودیم) 4 .چون هر کار مهم و حکیمانه در آن شب مبارک( بیان
و مقرر می گردد .وه که امری است از سوی ما .،بی گمان ما فرستنده بودیم.

و این کار( رحمت بزرگ از سوی پروردگارت است ،البته او شنوای داناست.
که پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر یقین کننده هستید )پس
ایمان آورید(.

۸ه هیچ معبودی به حق جز او نیست و اوست که زنده می کند

و می میراند و پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست (۹) .بلکه آنان در شک
عمیق بازی می کنند ۱۰ .که پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکار را با خود می
آورد ۱۱ .که مردم را فرا می گیرد ،این است عذاب دردناک ) ۱۲ .مردم می گویند(:
ای پروردگار ما! عذاب را از ما دور کن ،همانا ما ایمان آرندگانیم ۱۳۶ .این پند برای
آنان چه سود؟ در حالیکه پیغمبر روشنگر )حق( نزد آنان آمده بود 14 .که باز از وی

روی گرداندند و گفتند :او دیوانه آموخته شده است۱۵ .ه البته ما برای مدتی اندک
برطرف کننده عذاب هستیم )لیکن( شما باز )به شرک خود( رجوع کننده اید.
 ۱۹۶که روزی که به گرفتن سخت شما را بگیریم ،البته ما انتقام گیرنده ایم.
۱۷۶که و بدون شک ما پیش از ایشان قوم فرعون را آزمودیم در حالیکه پیغمبر بزرگوار

نزدشان آمد ۱۸۶ .که با این پیغام( که بندگان الله )بنی اسرائیل را به من بسپارید ،يقينا
من برایتان پیغمبر امین هستم
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 ۱۹و اینکه بر الله برتری نجویید )همانا( من برای شما دلیل آشکار می آورم.
۲۰ه و البته من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم از اینکه مرا سنگسار
کنید ۲۱ .و اگر به من ایمان نمی آورید ،پس از من کناره گیری کنید ۲۲ .و پس او

پیغمبر( پروردگار خود را به دعا خواند که يقينا آنها قوم مجرم اند) ۲۳۶ .به او گفتیم(:
پس بندگانم را شبانه ببر )و بدانید که حتما شما تعقیب می شوید ۲۶ .و بحر را آرام

رها کن ،زیرا ایشان لشکری اند غرق شده گان) ۲۵ .پس از غرق شدن( چه باغها
و چشمه های بسیاری را گذاشتند ۲۹ .و چه کشتزارها و جایگاهی عالی )را بجا
گذاشتند( ۲۷ .و چه نعمتی که در آن شاد و خرم بودند (۲۸ .که این طور )شد( و ما

همه ای این نعمت ها را از آنها گرفتیم و به قوم دیگری دادیم ۲۹ .که پس نه آسمان بر
)حال( آنها گریست و نه زمین .و نه از مهلت داده شدگان بودند ۳۰ .و البته ما
بنی اسراییل را از عذاب اهانت آمیز نجات دادیم .و  ۳۱از فرعون که او سرکش و از
اسرافکاران بود ۳۲۶ .و همانا ما بنی اسرائیل را عالمانه برگزیدیم و بر جهانیان )هم
عصر شان( برتری دادیم ۳۳۶ .و از نشانه هایی به آنان دادیم که در آن آزمایش آشکار
بود * ۳4 .البته این )مشرکان( می گویند۳۵ .ه غیر از این مرگ اول ما زندگی دیگر(

نیست و ما بار دیگر زنده نخواهیم شد ۳۶۶» .پس اگر شما پیغمبران( راستگو هستید،
پدران )مرد( ما را بیاورید ۳۷۶ .آیا آنان )مشرکان مکه( بهترند یا قوم »تبع«؟ و کسانی

که پیش از آنان بودند؟ ما آنان را به خاطر اینکه قوم مجرم بودند ،نابود کردیم
 ۳۸۶که ما آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است بیهوده و بی هدف نه آفریدیم.

نفر  ۳۹ما آن دو را جز به حق نه آفریدیم لیکن بیشترشان نمی دانند.
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 40که البته روز فیصله میان توحید و شرک وعده گاه همه آنهاست 41 .که روزی که

هیچ دوستی از دوستی )دیگر( چیزی را دفع نکند و آنان مدد نمی شوند ۶۲ .که به جز
کسی که الله بر او رحم کند ،چون او )الله( غالب مهربان است ۶۳۶ .و البته درخت زقوم
 449که غذای گنهگاران است .و 45که مانند مس گداخته شده در شکم ها می جوشد.
46

چون جوشیدن آب گرم ۶۷ .که )به مأموران دوزخ دستور داده می شود( او را

بگیرید پس وی را به سختی به سوی قعر دوزخ بکشانید 489 .به باز بر بالای سرش از
عذاب آب جوشیده بریزید ۶۹ .که )به او گفته شود :عذاب را بچش ،چون تو بسیار
عزت مند و گرامی( و بزرگوار هستی ۵۰% .این همان چیزی است که همیشه درباره
آن شک و تردید داشتید ۵۱ .که البته پرهیزگاران در جایگاه امن و امانی هستند.

 ۵۲۶که در میان باغها و در کنار چشمه سارها ۵۳۶ .که لباس هایی از ابریشم نازک
و ضخیم می پوشند و در مقابل یکدیگر نشسته اند 54 .که این چنین است مقام
پرهیزگاران( و حورهای گشاده چشم را همسر آنان قرار می دهیم۵۰ .ه آنان در آنجا

هر میوه ای را )که بخواهند با آسودگی می طلبند 56 .در جنت مرگ را نچشند ،به
جز مرگ نخستین را که قبلا چشیده بودند و الله آنان را از عذاب دوزخ حفظ نموده
است) 457 .این همه( فضل و بخششی است از سوی پروردگار تو ،این همان کامیابی

بزرگ است .و  ۵۸که جز این نیست که ما قرآن را با زبان تو آسان کردیم تا شاید پند
گیرند ۵۹ .که پس منتظر باش که آنان )نیز( منتظرند.
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وزارت

در مکه نازل شده و سی و هفت آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
اک حم) .مفهوم این حروف به الله معلوم است( ۲ .که فرود آوردن این کتاب از جانب
الله غالب باحکمت است 3 .بدون شک در آسمانها و زمین برای مؤمنان نشانه هایی
است) .ع ) و )نیز( در آفرینش شما و )در آفرینش( آنچه از جنبنده ها )که در روی
زمین( منتشر می سازد ،نشانه هایی است برای قومی که یقین می کنند ۵ .و )در(

اختلاف شب و روز و در آنچه از روزی که الله از آسمان نازل کرده و زمین را به وسیله

آن پس از خشک شدنش زنده گردانیده است و )نیز( در گردش بادها ،برای قومی که
خرد می ورزند نشانه هایی است .به اینها آيات الله است که به حق بر تو می خوانیم،
پس بعد از )پند( الله و آیات او به چه سخنی ایمان می آورند؟ ) (۷وای به حال هر دروغ
پرداز گناهکار ۸۶ .آیات الله بر او خوانده می شود ،باز تکبر کنان بر کفر( اصرار
می ورزد گویی که آن را نشنیده است .پس او را به عذاب دردناک مژده بده ۹ .و چون
از آیات ما چیزی بفهمد ،آن را به مسخره می گیرد ،این گروه برایشان عذاب اهانت کننده
است .و  ۱۰پیش رویشان دوزخ است .و آنچه از مال و متاع دنیا( را به دست آورده اند
و آنچه غیر از الله را دوستان خود گرفته اند ،چیزی از عذاب را از آنان دفع نمی کند و
برای آنان عذاب بس بزرگ است ۱۱ .این )قرآن( راهنماست .و آنانی که به آیات

پروردگارشان کفر ورزیده اند ،برای شان عذاب دردناک ،از عذاب نفرت انگیز است.
) ۱۲۶الله ذاتی است که بحر را برایتان مسخر ساخت تا کشتی ها به حکم او در آن روان
شوند و )نیز( تا شما از فضل او طلب کنید و تا شکر گزاری کنید.

۱۳

و آنچه که در

آسمانها و زمین است ،همه از اوست که برایتان مسخر کرد ،یقینا در این نشانه هایی است
برای کسانی که می اندیشند.
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و  ۱۶که به مؤمنان بگو :از کسانی که به روزهای الله امید ندارند در گذرند تا )الله( هر
قومی را به آنچه می کردند سزا دهد ۱۵ .و هر کس که کار نیک انجام دهد به سود خود
اوست و هر کس که کار بد کند به زبان خود اوست ،باز به سوی پروردگارتان باز گردانیده

می شوید 16% .و البته به بنی اسرائیل کتاب و حکمت و پیغمبری دادیم و به آنان از
پاکیزه ها روزی عطا کردیم و آنان را بر جهانیان )هم عصر شان( برتری دادیم.
 ۱۷۶ه و به آنان دلائل واضح و روشن در باره دین دادیم .پس اختلاف نکردند مگر بعد
از آنکه حقیقت برای شان حاصل شد )آن اختلاف هم از روی عداوت و حسادت بود
که در میان شان وجود داشت ،البته پروردگار تو روز قیامت در میانشان درباره چیزی که
در آن اختلاف می کردند ،فيصله خواهد کرد ۱۸ .باز تو را بر آئین و راه روشنی از
دین قرار دادیم ،پس  ،از آن پیروی کن و از خواهشات آنان که نمی دانند پیروی مکن.
 ۱۹۶آنان از )عذاب( الله چیزی را از تو دفع کرده نمی توانند و ظالمان دوستان
یکدیگرند و الله هم یار و مددگار پرهیزگاران است ۲۰۶ .این )قرآن( وسيله بینش

و بصیرت بشریت و سبب هدایت و رحمت کسانی است که اهل یقین هستند.
۲۱ه آیا کسانی که مرتکب بدی ها شدند ،گمان کردند که آنان را مانند کسانی قرار
می دهیم که ایمان آورده اند و کارهای نیک انجام داده اند؟ تا زندگانی و مرگ شان برابر
باشد؟ چه بد حکم می کنند! )۲۲ه و الله آسمانها و زمین را به حق آفریده است تا هر

کس به موجب آنچه کسب نموده سزا و جزا داده شود و آنان مورد هیچ گونه ظلمی واقع
نمی شوند.
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 ۲۳۶که پس آیا دیدی آن را که هوی و هوس خود را معبود خویش گردانیده و الله او را
با وجود آگاهیش گمراه ساخته و بر گوش و دل او مهر نهاده ،و بر چشمش پرده قرار
داده است؟ پس چه کسی بعد از الله او را هدایت کند؟ آیا عبرت نمی گیرید؟

و  ۲۶به و گفتند :جز همین زندگانی دنیوی ،زندگی دیگری نداریم ،می میرم و زنده
می شویم و جز زمانه ما را هلاک نمی سازد .حال آنکه ایشان هیچ علمی به این ادعا(

ندارند ،بلکه تنها گمان می کنند ۲۵ .و چون آیات واضح و روشن ما بر آنان تلاوت
شود ،دلیل و حجتی ندارند جز این که می گویند :اگر راست می گوئید پدران ما را )زنده
کرده( بیاورید ۲۹ .بگو :الله شما را زنده می کند باز شما را می میراند باز برای روز

قیامت که شکی در آن نیست شما را جمع می کند ولی اکثر مردم نمی دانند.

 ۲۷که پادشاهی آسمانها و زمین مخصوص الله است .و روزی که قیامت برپا می شود
در آن روز باطل گویان زیانکار می شوند ۲۸۶ .که هر امتی را می بینی که بر سر زانوها

نشسته است ،هر امتی به سوی نامه اعمال خود فرا خوانده می شود ،امروز پاداش کارهایی

که می کردید به شما داده می شود ۲۹۶ .که این است کتاب ما که به حق بر شما سخن
می گوید ،البته ما آنچه را که شما می کردید نسخه برداری کرده می نوشتیم.
و  ۳۰و اما آنانکه ایمان آورده و کارهای نیک کرده اند ،پروردگارشان آنان را در رحمت
خود داخل می کند ،این است همان کامیابی بزرگ ۳۱ ،و اما آنانکه کفر ورزیده اند

به آنان گفته می شود :آیا آیات من بر شما خوانده نمی شد پس تکبر ورزیدید و قوم
مجرم بودید؟  * ۳۲و هنگامیکه گفته شود :وعده الله حق است و شکی در آمدن(
قیامت نیست ،می گفتید :ما نمی دانیم قیامت چیست ،ما تنها گمانی درباره آن( داریم
و به هیچ وجه يقين و باور نداریم.
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۳۳ه و بدی هایی اعمالشان برایشان آشکار شد و آنچه را به استهزاء می گرفتند ،آنان را
فرا گرفت۳۶ .ه و گفته می شود :امروز شما را فراموش می کنیم ،چنانکه شما دیدار

این روزتان را فراموش کردید و جایگاهتان آتش دوزخ است و برای شما هیچ مددگاری
نیست۳۵ .ه این عقوبت( به خاطر آن است که شما آيات الله را مورد تمسخر و
استهزا قرار دادید و زندگانی دنیا مغرورتان کرد ،پس امروز از آن )دوزخ( بیرون آورده
نمی شوند و نه از آنها خواسته می شود که الله را خشنود سازند ۳۹ .پس ستایش تنها

مخصوص الله است که پروردگار آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار جهانیان است.

) (۳۷و بزرگی در آسمانها و زمین مخصوص اوست و او غالب باحکمت است.

سورۂ احقاف
در مکه نازل شده و سی و پنج آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

و (۱حم) .مفهوم این حروف به الله معلوم است( ۲٫ .که فرود آوردن این کتاب از جانب
الله توانمند باحکمت است ۳۶ .و آسمانها و زمین و آنچه را که در میان این دو است
جز به حق و تا وقت معين نه آفریده ایم و کافران از آنچه از آن بیم داده شده اند،
روی گردانند .ع که بگو :آنچه را به جای الله )به دعا می خوانید ،دیده اید؟ به من نشان
دهید چه چیزی از زمین را )معبودان باطل تان( آفریده اند؟ یا اینکه در آفرینش آسمانها

شراکت داشته اند؟ اگر راستگو هستید پس کتابی پیش از این یا نشانه ای از علم
)گذشتگان( را برای من بیاورید .وہه و وقتی دلیلی ندارید پس کیست گمراه تر از آن
که به جای الله کسی را )به دعا می خواند که تا روز قیامت )دعای او را اجابت کرده

نتواند و آنان )معبودان باطل( از دعاهایشان غافل و بی خبر اند؟! |
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) (6و چون مردم جمع کرده شوند )آن معبودها( دشمن آنان خواهند بود و عبادتشان
را انکار می کنند۷ .ه و هنگامیکه آیت های واضح ما بر آنان تلاوت شود ،کسانی که

کفر ورزیده اند درباره حقی که به آنان آمده ،می گویند :این جادوی آشکار است.
۸۶که یا اینکه می گویند) :پیغمبر( آن را از خود ساخته و به الله نسبت داده است؟ بگو :اگر

من آن را به دروغ به الله نسبت داده باشم شما نمی توانید در برابر قهر الله کاری برای دفاع
از من بکنید .او از آنچه شما در باره آن )قرآن( گفتگو می کنید ،داناتر است .کافی است

که او در میان من و شما گواه باشد و اوست آمرزگار مهربان ۹۶ .که بگو :من پیغمبر
نو آمد و نخستین در میان پیغمبران نیستم و نمی دانم که با من و شما چگونه رفتار
خواهد شد؟ من پیروی نمی کنم مگر آنچه را که به من وحی فرستاده می شود و من جز

بیم دهنده آشکار نیستم ۱۰۶ .که بگو :به من خبر دهید اگر این قرآن از سوى الله باشد
و آن را انکار کنید ،در حالیکه گواهی از بنی اسرائیل ،بر مانند آن )تورات( گواهی داده

و ایمان آورده ،ولی شما همچنان تکبر می ورزید )پس آیا ظالم نیستید؟( حقا که الله قوم
ظالم را هدایت نمی کند .و  ۱۱و کافران درباره مؤمنان گفتند :اگر دین اسلام( چیز
خوبی بود آنها در پذیرفتن آن از ما سبقت نمی کردند و چون خود شان به وسیله آن

هدایت نشده اند ،می گویند :این دروغی قدیم است۱۲ .که و پیش از آن )قرآن( کتاب
موسی پیشوا و رحمت بود .و این کتابی است تصدیق کننده )آن( که به زبان عربی

نازل شده است ،تا ظالمان را بترساند و برای نیکوکاران مژده باشد ۱۳۶ .که البته آنان
که گفتند :الله پروردگار ماست ،باز استقامت ورزیدند ،نه ترسی بر آنان است و نه غمگین

می شوند .و 14که ایشان اهل بهشت اند که در آن همیشه اند ،به خاطر آنچه
از اعمال نیک می کردند.

OT
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و 15و انسان را درباره پدر و مادرش به نیکوکاری سفارش کردیم ،مادرش او را به
سختی حمل کرد و به سختی به دنیا آورد ،و دوران بارداری و از شیر جدا کردن او سی

ماه را در بر می گیرد ،تا آنکه به كمال جوانی برسد و چهل ساله شود ،می گوید :ای
پروردگارم! به من توفیق ده تا نعمتی را که بر من و بر پدر و مادرم بخشیده ای شکر

گزارم و کار نیک انجام دهم که از آن راضی شوی .و فرزندانم را نیز برایم نیک بگردان.
همانا من به سوی تو باز گشته ام و از جمله مسلمانانم ۱۹ .که آنان کسانی اند که بهترین

کردارشان را از آنان می پذیریم و از بدی هایشان در می گذریم ،در حالیکه در میان جنتیان
خواهند بود ،این همان وعده راستی است که به آنان وعده داده می شد (۱۷) .و آنکه
به پدر و مادرش گفت :اف بر شما! آیا به من وعده می دهید که من )از قبر بیرون آورده

خواهم شد ،حال آنکه پیش از من اقوام و ملت هایی از جهان رفته اند )و زنده نشده اند(
و آن دو )پدر و مادر( الله را می خوانند و می گویند :وای بر تو! ایمان بیاور ،بی گمان
وعده الله حق است .اما او می گوید :این جز افسانه های مردمان گذشته نیست ۱۸۶ .که اینها

اند که وعده عذاب بر آنان همراه با امت هایی از جن و انس که پیش از آنان گذشته اند

محقق شده است .يقينا آنان زیان کار بودند ۱۹ .و برای هریک از آنچه عمل کرده اند،
درجاتی است تا به این وسیله ،الله سزای اعمالشان را به طور کامل به آنان بدهد و آنها

مورد ظلم قرار نگیرند ۲۰ .و یادآور شو ،روزی که کافران بر آتش عرضه شوند
)در این وقت به آنان گفته می شود( شما لذت ها و خوشی های خود را در زندگانی دنیای

خویش از بین بردید و از آن برخوردار شدید ،امروز شما به سبب آن که به ناحق در زمین
تکبر می ورزیدید و به سزای( آنکه مرتکب گناه می شدید ،به عذاب خوار کننده

و ذلت بار سزا داده می شوید.
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۲۱ه و )هود( برادر )قوم( عاد را یاد کن وقتی که در منطقه ریگستان احقاف قوم خود
را از عذاب الله( بیم داد ،و به راستی پیش از او و پس از او نیز بیم دهندگانی گذشته بودند

با این پیام( که جز الله را نپرستید .چون من از عذاب روز بزرگ بر شما
می ترسم ۲۲۶ .که گفتند :آیا آمده ای تا ما را از معبودان ما برگردانی؟ اگر از راستگویان
هستی پس آنچه را که به ما وعده میدهی ،برای ما بیار ۲۳ .که گفت :علم )زمان رسیدن
عذاب( تنها نزد الله است ،من چیزی را به شما ابلاغ می کنم که به تبلیغ آن فرستاده

شده ام ،ولی شما را قومی جاهل می بینم ۲۶ .که پس چون توده ابر را دیدند که به سوی
دره هایشان روی آورده است ،گفتند :این ابری است که برای ما خواهد بارید) ،نه(،

بلکه آن چیزی است که آن را به شتاب می خواستید ،بادی است که عذاب دردناک در آن
نهفته است ۲۵ .که همه چیز را به امر پروردگارش نابود می کند .پس چنان شدند که جز
خانه هایشان چیزی دیده نمی شد ،این چنین مجرمان را سزا میدهیم۲۹ .ه و البته به
آنان چنان امکانات داده بودیم که به شما ندادیم و برای آنها گوش و چشمان و دلها
قرار داده بودیم ،اما گوشها و چشمها و دل هایشان به حال شان سودی نبخشید ،چرا
که آیات الله را انکار می کردند و آنچه که به آن تمسخر می کردند ،آنان را احاطه کرد.

 ۲۷۶و البته قریه های را که در اطراف شما قرار داشتند؛ هلاک کردیم و آیات خود را
به صورت های مختلف بیان نمودیم ،تا )از کفر خود بازگردند ۲۸ .که پس چرا کسانیکه
ایشان را برای تقرب به الله معبود )خود( برگزیده بودند ،آنها را یاری نکرد؟ بلکه از

نزد آنان محو شدند و این بود )عاقبت( دروغ و افترای شان.
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و  ۴۲۹و یادآور شو وقتی که گروهی از جن را به سوی تو روان کردیم تا قرآن را
بشنوند ،پس وقتی حاضر شدند ،گفتند :خاموش باشید پس چون )تلاوت قرآن( تمام
شد به سوی قومشان بازگشتند تا آنها را بیم دهند .و ۳۰که گفتند :ای قوم ما! ما کتابی را

شنیدیم که پس از موسی نازل شده است و تصدیق کننده کتاب های پیش از خود است،
)و( به حق و به راه راست هدایت می کند .و  ۳۱ه ای قوم ما! سخنان دعوتگر الهی را
بپذیرید و به او ایمان آورید تا الله گناهانتان را بیامرزد و شما را از عذاب دردناک امان

دهد ۳۲۶ .و کسیکه )دعوت( دعوت دهنده الله را نپذیرد ،پس نمی تواند )اسباب
غضب الله در زمین را عاجز کند و برای او جز الله هیچ ولی و یاوری نیست ،بلکه(
ایشان در گمراهی آشکارند ۳۳۶ .آیا ندیده اند که الله همان ذاتی است که آسمانها

و زمین را آفریده و در آفریدن آنها عاجر و خسته نشده است ،قادر است بر آنکه مرده
ها را زنده کند؟! بلی؛ او بر هر کاری قادر است ۳۶ .و روزی که کافران بر دوزخ

عرضه شوند )به آنان گفته می شود :آیا این حق نیست؟ می گویند :بلی ،قسم به
پروردگارما .الله )به ایشان می فرماید :پس به سبب آنکه کفر می ورزیدید عذاب را

بچشید ۳۰ .ه )وقتی سزای شان چنین باشد( پس صبر کن طوری که پیغمبران اولوالعزم
صبر کردند ،و برای )عذاب( آنها شتاب مكن .روزی که آنچه را وعده داده می شوند،
ببینند ،گویی )در دنیا( جز ساعتی از روز نمانده اند ،این )قرآن( ابلاغی است .پس آیا

قومی جز گروه فاسقان هلاک می شود؟
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در مدینه نازل شده و سی و هشت آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و آنان که کفر ورزیدند و مردم را از راه )دین( الله منع کردند) ،الله( اعمال شان را تباه کرد.
 % ۲۶و آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند و به آنچه که بر محمد نازل شده است ،ایمان
آوردند ،چون که آن حق است و از سوی پروردگارشان آمده است) ،الله( گناهانشان را از آنان
محو می کند و حال و وضعشان را برای کارهای نیک اصلاح و سامان می بخشد.

 3که این دو عاقبت به آن خاطر است که کافران از باطل پیروی کردند و مؤمنان از همان حقى
پیروی کردند که از سوی پروردگارشان آمده است .این چنین الله برای مردم مثال های ایشان را

بیان می دارد .نوع پس وقتی با کافران روبرو شدید گردنهایشان را بزنید ،تا آنکه آنها را مغلوب
سازید )و چون در دست شما اسیر شوند( پس آنان را محکم ببندید .باز آنان را به احسان یا در

بدل فديه رها کنید تا جنگ بارهای سنگین خود را بگذارد و پایان یابد ،این است )حكم الله(
و اگر الله می خواست از آنان انتقام می گرفت ولی می خواهد برخی از شما را با برخی دیگر

بیازماید .و کسانی که در راه الله کشته شوند الله هرگز اعمال آنان را ضایع نمی کند .ره که به زودی
الله آنان را هدایت خواهد کرد و حال و وضعشان را نیکو و اصلاح می سازد 6 .و آنان را به
جنتی داخل خواهد کرد که به آنان در قرآن( توصیف کرده است .که ای کسانی که ایمان
آورده اید ،اگر الله را یاری و مدد کنید؛ الله )هم( شما را یاری و مدد می کند و گام هایتان را ثابت
و استوار می دارد۸۶ .ه و آنان که کفر ورزیدند ،مرگ و هلاکت بر آنان باد و الله اعمال شان را
نابود و بی اثر گردانید ۹۶ .که این )ذلت و هلاکت( به آن خاطر است که آنان آنچه را که الله نازل
کرده است ،مکروه پنداشتند ،پس در نتیجه الله اعمال شان را تباه کرد ۱۰ .که آیا در زمین سیر
نکردند تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از ایشان بودند؛ چطور شد؟ الله )همه چیز( آنان را نابود

کرد و برای کافران نیز )سزای بد مانند آن خواهد بود ۱۱ .و این )مدد مؤمنان و هلاكت كافران(

به این سبب است که الله کارساز مؤمنان است و کافران هیچ کارسازی ندارند.
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 ۱۲۶بی گمان الله کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده اند به باغهایی
داخل می کند که نهرها از زیر )قصرها و درختان( آن روان است .و كافران در دنیا(
برخوردار می شوند و می خورند )بدون فرق حلال و حرام( طوری که چهارپایان
می خورند و در آخرت دوزخ جایگاه آنهاست ۱۳۶ .و چه بسیار اهالی( قریه های که

آنها از اهالی شهری که تو را از آن بیرون کردند قدرتمندتر بودند و ما آنان را نابود
کردیم پس هیچ یار و مددگاری نداشتند 14 .آیا کسی که از سوی پروردگارش بر دليل
واضح قرار داشته باشد ،مانند کسی است که کردار بدش برای او مزین شده
و ایشان از هوی و هوس خود پیروی کردند؟  ۱۵صفت جنتی که به پرهیزگاران

وعده داده شده )چنین است که در آن نهرهایی از آب زلال و خاص

است که بدبو

شدنی نیست ،و نهرهایی از شیری است که مزه اش تغییر نکرده و نهرهایی از شرابی است

که برای نوشندگان لذت بخش است و نهرهایی از عسلی است که ناب و خالص است
و در آن جا برای آنان هرگونه ميوه است و از آمرزش پروردگارشان برخوردارند.

آیا ایشان مانند کسانی هستند که در آتش دوزخ دائمی اند؟ و از آب جوشان نوشانده
می شوند که روده هایشان را پاره پاره می کند ۱۹ .و از آنان )منافقان( کسانی هستند

که به تو )در ظاهر ) گوش می دهند ،اما وقتی که از نزد تو بیرون می روند به کسانی که به
آنان علم و دانش بخشیده شده است )به طور تمسخر( می گویند :او هم اکنون چه گفت؟

ایشان کسانی اند که الله بر دلهایشان مهر نهاده است و از هوی و هوس هایشان پیروی
کرده اند ۱۷۶ .ه و کسانی که هدایت یافته اند ،الله بر هدایت شان افزود و اسباب تقوایشان

را به آنها داد (۱۸ .که پس آیا در انتظار قیامت هستند که ناگهان به آنان بیاید؟ به راستی
که هم اکنون علایم و نشانه های آن ظاهر شده است پس چون قیامت به سراغشان بیاید،
عبرت گرفتن شان چه سودی برای آنان خواهد داشت؟  ۱۹۶که پس بدان که معبود به حق
جز الله نیست و برای گناهانت و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه و الله گردش

و آرامیدن تان را می داند.
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و۲۰که و مؤمنان )آرزو کنان می گویند :چرا سوره ای )در باره جهاد( فرستاده نشد؟ پس
چون سوره روشن و محکم نازل شود و در آن جنگ ذکر گردد ،آنان را که در دلهایشان
مرض نفاق است می بینی مانند کسی به تو نگاه می کنند که به سبب مرگ بیهوش شده
باشد ،پس همان مرگ برایشان بهتر است ۲۱ .فرمانبردارای و گفتار نیک برای آنها
بهتر است ،پس چون امر )جنگ( قطعی شد ،اگر به الله راست گویند )و صادقانه بجنگند(

حتما برایشان خیر است ۲۲۶ .که پس آیا اگر روی گردان شوید جز این از شما انتظار
نمی رود که در زمین فساد کنید و پیوندهای خویشاوندی تان را قطع کنید؟

 ۲۳ایشان

کسانی اند که الله آنها را لعنت کرده است بنابر این گوشهایشان را کر و چشم هایشان را
کور کرده است ۲۶ .آیا در قرآن نمی اندیشند یا بر دلهایشان( قفل هایی زده شده

است؟  ۲۵۶که البته کسانی که پس از آنکه هدایت برایشان روشن شد به آن پشت کردند،
شیطان )کارهایشان را برای آنها آراسته جلوه داد و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته
است ۲۹ .که این به خاطر آن است که آنان به کسانی که از دستورات نازل شده الله
ناخوش بودند ،گفتند :در برخی از امور از شما اطاعت خواهیم کرد و الله پنهان کاری
آنان را می داند ۲۷ .و پس )حالشان( چگونه خواهد بود وقتی که فرشته ها جان هایشان
را قبض

کنند و روی ها و پشت های ایشان را می زنند؟  * ۲۸این گونه قبض نمودن

ارواح شان( به آن جهت است که آنان از آنچه که الله را ناراض می سازد پیروی کردند

و کسب رضایت او را ناخوش داشتند ،پس )الله( اعمالشان را تباہ و برباد ساخت.
 ۲۹۶که آیا کسانی که در دل هایشان مرض

نفاق است گمان کرده اند که الله کینه های

پنهانی( شان را آشکار نخواهد ساخت.
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و  ۳۰و اگر بخواهیم ،آنان را یک یک به تو نشان می دادیم پس آنان را به سیمایشان
می شناختی .و حتما آنان را در طرز سخن گفتن می شناسی و الله اعمالتان را می داند.

۳۱ه و بدون شک شما را می آزماییم تا مجاهدان و صابران شما را معلوم کنیم و اخبار
شما را بیازماییم ۳۲۶ .یقینا کسانی که پس از این که هدایت بر ایشان روشن شد ،کفر
ورزیدند و مردم را از راه الله باز داشتند و با پیغمبر مخالفت کردند هرگز به الله
کم ترین زبانی نمی رسانند و الله اعمالشان را تباه خواهد کرد.

۳۳ه ای کسانی که ایمان

آورده اید ،از الله و پیغمبر اطاعت کنید و کارهای خود را )با مخالفت الله و رسولش )
باطل و ضائع نسازید ۳۶ .که البته آنانکه کفر ورزیدند و مردم را از راه الله باز داشتند
باز مردند در حالیکه کافر بودند ،پس هرگز الله ایشان را نخواهد بخشید) ۳۵۶% .وقتی

که انجام کفر چنین باشد( پس سست مشوید و به سازش دعوت ندهید ،چرا که شما
برترید و الله با شماست و هرگز )اجر و پاداش ) اعمالتان را کم نمی کند.
 ۳۶که بی گمان زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است .و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری
کنید پاداش هایتان را به شما می دهد و مال هایتان را هم نمی خواهد * ۳۷۶ .اگر الله

مال هایتان را از شما بخواهد و بر این امر( اصرار بورزد بخل خواهید ورزید و )این
درخواست کینه های شما را آشکار می کند .و  ۳۸آگاه باشید این شما هستید که دعوت

داده می شوید تا در راه الله انفاق کنید! )و ليكن بعضی از شما بخل می ورزند و هر کس
که بخل ورزد در حق خود بخل می روزد .و الله بی نیاز است و شما نیازمندانید ،و اگر
روی بگردانید قوم دیگر را جایگزین شما می کند ،باز آنان مانند شما )بخيل( نخواهند
? -
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در مدینه نازل شده و بیست ونه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان

رواه البته ما برای تو به فتحی آشکار حکم کردیم ۲ .تا )در نتیجه( الله همه گناهان
گذشته و آینده تو را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام سازد و تو را به راه راست هدایت
کند ۳% .و تا الله تو را به نصرت قوی و غالب )شکست ناپذیر( مدد کند .ع * اوست

ذاتی که در دل مؤمنان سکون و اطمینان را نازل کرد تا ایمانی بر ایمان خود بافزایند.
و لشکرهای آسمان و زمین از الله است و الله دانای باحکمت است ۵ .تا مردان و زنان
مؤمن را در باغهای در آورد که در زیر درختان و قصرهای( آن نهرها جاری است
و همیشه در آن خواهند بود ،و اینکه بدی هایشان را محو سازد و این در نزد الله کامیابی
بزرگ است (6) .و تا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب دهد که به
الله گمان بد دارند ،بدیها و بلاها تنها بر ایشان است و الله بر آنان غضب کرده و آنان را

لعنت کرده است و دوزخ را برایشان آماده ساخته است که دوزخ بد جایگاه است.
 ۶۷و لشکرهای آسمان و زمین از الله می باشد و الله غالب بأحكمت است ۸» .البته
ما تو را گواه بر اعمال( و مژده رسان و بیم دهنده فرستادیم ۹۰ ،تا به الله و پیغمبرش
ایمان بیاورید و او را مدد کنید و او را بزرگ بدارید .و صبح و شام الله را به پاکی یاد
کنید.
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و  ۱۰که البته کسانیکه با تو بیعت می کردند جز این نیست که با الله بیعت می کردند.
دست الله بالای دست های آنان است ،پس هرکس پیمان شکنی کند پس به زبان خود
پیمان شکنی می کند و هر کس به آنچه که بر آن با الله عهد بسته است وفا کند ،پس )الله(

به زودی پاداش بزرگی به او خواهد داد۱۱ .که زود است که پس ماندگان عرب های

بادیه نشین به تو بگویند :اموال و فرزندان ما ،ما را مشغول ساخت ،پس برای ما آمرزش
بخواه ،با زبانهایشان چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست ،بگو :چه کسی می تواند
برایتان در برابر الله اگر در حق شما زیانی بخواهد و یا در حق شما نفعی را اراده کند
اختیاری دارد ،بلکه الله به آنچه می کنید آگاه است) ۱۲۹ .مشغول نبودید( بلکه گمان

کردید که پیغمبر و مؤمنان هرگز به سوی خانواده های شان باز نخواهند گشت و این در
دل هایتان آراسته شد و گمان بد کردید و مردمان هلاک شده و بدبخت بودید.
 ۱۳۵و هر کس به الله و پیغمبرش ایمان نیاورد پس بداند که ما برای کافران آتش

شعله ور آماده کرده ایم 14 .ه و فرمانروایی آسمانها و زمین از الله است هر کسی را
بخواهد می آمرزد و هر کسی را بخواهد عذاب می دهد و الله آمرزنده مهربان است.
و15که زود است همان پس ماندگان )غزوۂ حدیبیه( بگویند ،وقتی که شما برای به دست

آوردن غنیمتهای )خبر( روان شوید ،بگذارید که همراه شما برویم ،می خواهند سخن
الله را تغییر دهند .بگو :هرگز با ما نخواهید رفت ،الله از پیش این چنین در باره شما(

فرموده است ،پس خواهند گفت) :الله نگفته است بلکه شما نسبت به ما حسد می ورزید.

مسلمانان حسد نمی ورزند( ولی آنان جز اندکی نمی فهمند.
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 ۱۹۶به پس ماندگان بادیه نشین بگو :به زودی از شما دعوت خواهد شد که به سوی
قوم جنگجو و قدرتمند بروید ،تا با آنان بجنگید ،یا اسلام آورند .پس اگر اطاعت کنید،
الله پاداش نیک به شما خواهد داد .و اگر روی بگردانید ،طوریکه پیش از این روی
گرداندید ،شما را به عذاب دردناک شکنجه خواهد کرد ۱۷ .که بر نابینا گناهی نیست
و بر لنگ گناهی نیست و بر بیمار گناهی نیست که به جهاد نروند( و هرکس از الله
و پیغمبرش اطاعت کند ،الله او را به باغهایی وارد می سازد که از زیر درختان

و قصرهای( آن نهرها روان است .و هرکس روی بگرداند ،او را به عذاب دردناک  ،عذاب

خواهد داد ۱۸ .و هر آئینه که الله از مؤمنان راضی شد ،هنگامیکه زیر درخت با تو بیعت
می کردند ،پس آنچه را که در دل هایشان بود دانست ،در نتیجه بر آنان سکون و آرامش

نازل کرد و به آنان فتح نزدیک را پاداش داد ۱۹ .و غنیمت های بسیاری که آن را به

دست خواهند آورد ،و الله غالب باحکمت است۲۰ .ه الله غنيمت های بسیار را به شما
وعده کرده است که آنها را به دست می آورید و این )غنیمت( را زودتر به شما داد
و دست تجاوز مردم را از شما باز داشت .تا نشانه ای )نصرت الهی( برای مؤمنان باشد
و شما را به راه راست هدایت کند۲۱ .ه و غنیمتهای دیگری را نیز نصیب تان
خواهد کرد که هنوز قادر به گرفتن آن نشده اید ،اما الله بر آن احاطه دارد .و الله بر هر

چیزی قادر است۲۲) .ه و اگر کافران )در حدیبیه( با شما می جنگیدند به یقین پشت
های شان را می گردانیدند ،باز کارساز و مددگاری نمی یافتند ۲۳ .به این سنت الله است
که پیش از این )در مقابل كفار( گذشته است و هرگز برای سنت الله تغییر و تبدیل

نخواهی یافت.

OY

جزء  ۲۹ہانیہ ننننننننننننننن سورة فتح 48
 ۲۶که او همان ذاتی است که در داخل مکه دست کافران را از شما و دست شما را از
ایشان بازداشت ،بعد از آنکه شما را بر آنان پیروز ساخت و الله به آنچه می کنید،
بیناست ۲۵% .آنها کسانی هستند که کفر ورزیدند و شما را از مسجد الحرام منع
کردند و نگذاشتند قربانی هایی نگاه داشته شده به جایگاهش برسد ،و اگر مردان و زنان
مؤمن و مستضعف مکه( نبودند که آنان را نمی شناسید )و ممکن بود( آنها را پایمال
کنید ،پس نادانسته درباره آنان رنج و آسیب به شما می رسید) .الله هرگز مانع این جنگ

نمی شد تا ال له هرکسی را بخواهد در رحمت خود در آورد .اگر )مؤمنان و مشرکان( از
هم جدا بودند حتما کافران را به عذاب دردناکی گرفتار می کردیم ۲۹ .وقتی که
کافران تعصب و ننگ جاهلیت را در دل هایشان جای دادند ،پس الله سکون و آرامش
خود را بر پیغمبرش و )نیز( بر مؤمنان نازل کرد و آنان را به کلمه تقوا ملزم ساخت
و آنان به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و الله به هر چیز داناست (۲۷ .که البته الله خواب

پیغمبر خود را راست )به او نشان داد و به حق تحقق بخشید که اگر الله بخواهد ایمن
و در حالیکه موی سرتان را تراشیده و کوتاه کرده اید بدون ترس وارد مسجد الحرام

خواهید شد .ولی الله چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید .پس  ،پیش از این فتحی
نزدیک را مقرر گردایند۲۸) .ه اوست ذاتی که پیغمبرش را با هدایت و دین حق فرستاد

تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند و کافی است که الله گواه باشد.
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 ۲۹و محمد فرستاده الله است ،و کسانی که با او هستند بر کافران سخت گیر و در میان
خود مهربانند .آنان را در حال رکوع و سجده می بینی که فضل و خشنودی الله را می جویند.
نشانه صلاح ایشان از اثر سجده در چهره هایشان نمایان است .این وصف آنان در تورات

است ،و اما توصیف شان در انجیل چنین است که مانند کشتزاری هستند که جوانه هایش
را بیرون آورده و آنها را نیرو داده و محکم نموده ،پس بر ساقه های خویش راست
ایستاده باشد ،طوریکه کشاورزان را در تعجب می اندازد تا کافران را به سبب آنان

خشمگین کند .الله به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند
آمرزش و پاداش بزرگ وعده داده است.

ر

سوره حجرات
در مدینه نازل شده و هجده آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و۱و ای کسانی که ایمان آورده اید ،در مقابل الله و رسولش پیش دستی نکنید ،و از الله
بترسید ،همانا الله شنوای داناست۲۶ .ه ای کسانی که ایمان آورده اید ،صدای خود را

از صدای پیغمبر بلند نکنید و طوریکه با یکدیگر بلند گفتگو می کنید با پیغمبر به آواز
بلند سخن نگویید تا دانسته اعمالتان بی اجر و ضایع نشود ۳۶ .بی گمان کسانی که

صدای خود را نزد پیغمبر الله پست می کنند ،آنان کسانی اند که الله دلهایشان را برای

پذیرش ) تقوا آزمایش و آماده کرده است .آمرزش و پاداش بزرگ مخصوص آنهاست.
که البته آنان که از پست حجرهها تو را با صدای بلند می

خوانند ،بیش ترشان

نمی فهمند.
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وہ کنه و اگر آنها صبر می کردند تا تو به سوی آنان بیرون آیی برایشان بهتر بود و الله
آمرزنده مهربان است .و

ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر فاسقی خبری را برایتان

آورد درباره آن تحقیق کنید تا مبادا( به نادانی به گروهی زیان رسانید پس بر آنچه
مرتکب شده اید پشیمان شوید۷ .ه و بدانید که پیغمبر الله در میانتان است ،اگر در

بسیاری از کارها از شما اطاعت کند به مشقت خواهید افتاد ،ولی الله ایمان را در نظرتان
محبوب گرداند و آن را در دلهایتان زینت بخشید و کفر و فسق و نافرمانی را در نظرتان
زشت و ناپسند جلوه داد .اینها اند که راه یافته اند) ۸۶ .این( به فضل و نعمتی از سوی

الله است و الله دانای حکیم است ۹ .و اگر دو گروه از مؤمنان به جنگ با یک یگر
پرداختند بین آن دو گروه آشتی و صلح برقرار کنید ،پس اگر یکی از آن دو گروه بر
دیگری تجاوز کرد با آن گروهی که تجاوز می کند بجنگید تا این که به حکم الله
بر گردد ،پس چون بازگشت در میان ایشان عادلانه صلح برقرار سازید و عدال و انصاف
کنید ،بی گمان الله عادلان را دوست دارد۱۰ .ه جز این نیست که مؤمنان با یکدیگر

برادراند ،پس در میان برادران تان صلح و آشتی را برقرار کنید .و از الله بترسید تا مورد
رحمت قرار گیرید ۱۱ .و ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید گروهی از شما گروهی

دیگری را مسخره کند چه بسا که آنان از ایشان بهتر باشند و نباید زنانی زنانی دیگر را

مسخره کنند چه بسا که آنان از ایشان بهتر باشند و در میان تان عیب جویی نکنید و
یکدیگر را با لقبهای زشت مخوانید .چه بد است نام و عنوان فسق بعد از ایمان آوردن!
و کسانی که توبه نکنند پس ایشان همان ظالمان اند.
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۱۲۶ه ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها اجتناب کنید ،چون بعضی از
گمانها گناه می باشد .و جاسوسی مکنید و برخی از شما برخی دیگر را غیبت نکند ،آیا
کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ به يقين که آن را کریه

و ناپسند می دانید ،و از الله بترسید ،يقينا الله توبه پذیر مهربان است * ۱۳۶ .ای مردم! ما

شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را گروه ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را
بشناسید .بی گمان گرامی ترین شما نزد الله باتقواترین شماست .همانا الله دانای باخبر
است .و  ۱۶بادیه نشینان اعراب گفتند :ایمان آورده ایم ،بگو :شما ایمان نیاورده اید ،بلکه

بگوئید :مسلمان شده ایم و ایمان هنوز به دلهایتان وارد نشده است .و اگر از الله
و پیغمبرش فرمانبرداری کنید ،الله از )پاداش ) کارهایتان چیزی نمی کاهد ،به يقين الله
آمرزنده مهربان است ۱۵ .که مؤمنان )واقعی( تنها کسانی هستند که به الله و پیغمبرش
ایمان آورده اند ،باز هرگز شک به دل راه نداده اند ،و با مال ها و جانهای شان در راه الله
جهاد کرده اند .ایشان در ایمان خود همان راستگویانند (۱۹) .بگو :آیا الله را از دینتان

آگاه می سازید حال آنکه الله آنچه را که در آسمانها و آنچه که در زمین است می داند
و او به هر چیزی داناست؟  ۱۷بر تو منت و احسان می گزارند که اسلام آورده اند.
بگو :با اسلام خود بر من متت مگذارید بلکه الله بر شما متت می گزارد که شما را به سوی

ایمان هدایت کرده است ،اگر راست می گوئید ۱۸ .که البته الله غيب آسمانها و زمین را
می داند و الله به آنچه می کنید بیناست| .
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در مکه نازل شده و چهل و پنج آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
و۱و ق) ،مفهوم این حرف به الله معلوم است( ،قسم به قرآن که دارای مجد و بزرگی

است۲۶ .ه بلکه تعجب کردند از اینکه بیم دهنده ای از خودشان به سوی آنان آمد .پس
کافران گفتند :این کلامی که از امور غیبی خبر می دهد( چیز عجیبی است.
 3آیا وقتی مردیم و خاک شدیم دوباره زنده می شویم؟( چنین برگشت بعید است؟
فرع يقينا هر چه را که زمین از آنان می کاهد ،می دانیم .و نزد ما کتابی است که همه

چیز را در خود حفظ می کند ۵ .بلکه آنان وقتی حق برایشان آمد ،دروغ شمردند،
پس آنان در کار )بعثت و نبوت پریشان و حیران هستند .او پس آیا به آسمان بالای

سرشان نگاه نکرده اند که ما چگونه آن را بنا کرده ایم و با ستارگان آن را مزین نموده
ایم که در آن هیچ شگافی نیست؟  ۷و زمین را هموار کردیم و کوه های محکم
و استوار را در آن افگندیم و در آن از هر نوع )گیاه( پسندیده رویانیدیم ۸۶ .تا )این ها(

برای بینش و پند دادن هر بنده توبه کننده باشد ۹۶ .و از آسمان آب پر برکت را فرود
آوردیم و به وسيله آن باغها و دانه های درو شدنی رویاندیم ۱۰ .و درختان بلند خرما
را )رویانیدیم که آن میوه باهم پیوسته دارد) ۱۱۶) .آن را( برای روزی بندگان )آفریدیم(

و با آن سرزمین مرده را زنده کردیم ،خروج از قبر )نیز( این طور است ۱۲۶ .پیش از

ایشان قوم نوح و اصحاب »رس » و قوم ثمود )پیغمبرانشان را تکذیب کردند.
 ۱۳۶و نیز قوم عاد و فرعون )با قومش ) و برادران لوط 14 .و اصحاب ایکه و قوم
تبع هریک پیغمبران را تکذیب کردند و وعده عذاب من درباره ایشان قطعی شد

) (15آیا ما از آفریدن اول درمانده و ناتوان شدیم؟ )نه( بلکه آنان درباره آفرینش جدید
شک و تردید دارند.
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» (۱۹و البته ما انسان را آفریدیم و می دانیم آنچه را که نفسش به او وسوسه می کند
و ما از شاهرگ گردن به او نزدیکتریم ۱۷ .که وقتی که دو فرشته )ملازم انسان( از راست
و چپ )به مراقبت( نشسته )اعمال انسان را دریافت می کنند ۱۸۶ .به هیچ سخنی را بر

زبان نمی آورد مگر آنکه نزدش نگهبان آماده حضور دارد ۱۹۶ .و )وقتی( بیهوشی
و سختی مرگ به راستی بیاید) ،به انسان گفته می شود .این همان چیزی است که از آن
می گریختی۲۰ .ه و در صور دمیده می شود ،این روز )تحقق وعده عذاب است.

۲۱ه و هر کس در حالی )به میدان محشر می آید که سوق دهنده و گواهی ،با خود
دارد * ۲۲۶ .يقينا از این )روز( در غفلت بودی ،پس پرده غفلت را از دیده ات برداشتیم

و امروز چشمانت تیز شده است ۲۳۶ .و )فرشته( همراهش گوید :این است آنچه در
نزد من آماده است۲۶ .ه هر کافر سرکشی را به دوزخ باندازید ۲۵ .که آن که مانع هر
خیر )و( تجاوزگر شک انداز است ۲۹ .آن که معبود دیگری را با الله مقرر کرده بود،

پس او را در عذاب سخت )دوزخ( باندازید) ۲۷۶ .شیطان( هم نشین او می گوید :ای
پروردگار ما! من او را گمراه نساخته بودم ،بلکه خود او در گمراهی دور از حق بود.

۲۸ه الله می فرماید :نزد من با یکدیگر مشاجره مکنید و بی گمان )پیش از این برایتان
بیم و وعده عذاب داده بودم (۲۹) .سخن )فيصله شده( در نزد من تغییر داده نمی شود

و من هرگز به بندگان ظالم نیستم .و  ۳۰روزی که به دوزخ بگوییم :آیا پر شده ای؟
و )دوزخ( می گوید :آیا افزون بر این هم هست؟  ۳۱۶و جنت برای پرهیزگاران

نزدیک کرده شود و از آنان دور نخواهد بود .و  ۳۲گفته شود :این است آنچه به شما
وعده داده می شد ،که برای هر توبه کار و حافظ حدود الهی( است ۳۳۶ .برای

کسی که در نهان از پروردگار مهربان بترسد و با دل توبه کار پیش به سوی الله( آید.
و  ۳۶که به سلامت وارد جنت شوید .این است روز زندگی دائمی ۳۰ .آنان در آنجا
هرچه بخواهند دارند و نزد ما افزون بر خواهشات آنها( است.
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۳۹۶ه و پیش از آنان اقوام زیادی را هلاک ساختیم که از ایشان نیرومندتر بودند و در
شهرها سیر کردند و آنرا گشودند ،اما آیا برای آنها راه گریزی بود؟  ۳۷و يقينا در
این عبرت است برای کسی که دل )آگاه( داشته باشد و با حضور قلب )به سخنان( گوش
فرا دهد ۳۸ .و البته آسمانها و زمین و آنچه را که در بین آن دو است ،در شش

روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید ۳۹ .که پس بر آنچه می گویند صبر کن و پیش
از طلوع خورشید و پیش از غروب آن به ستایش پروردگارت تسبیح گوی ۶۰ .که و در
بخشی از شب و در عقب نمازها نیز او را به پا کی یاد کن 41 .که و گوش به زنگ(
روزی باش که ندادهنده از مکان نزدیک ندا کند ۶۲ .که روزی که بانگ مرگبار حقیقی

را می شنوند ،آن روز ،روز بیرون آمدن )از قبرها( است .ب  ۶۳که البته ما هستیم که زنده
می کنیم و می میرانیم و بازگشت به سوی ماست 44 .روزی که زمین به سرعت از
)روی( آنان می شگافد ،این حشر بر ما آسان است ۵۵ .که ما به آنچه می گویند داناتریم

و تو مأمور به اجبار مردم )به ایمان آوردن( نیستی .پس هر که از وعده عذاب می ترسد
به وسیله قرآن پند ده.

د

سوره ذاریات

وی ام

در مکه نازل شده و شصت آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

) (1قسم به بادهایی که هر چیز را با شدت پراگنده می کنند۲۶ .ه قسم به ابرهای
گران بار ۳ .قسم به کشتی های که به آرامی می روند .کعبه و قسم به فرشتگانی که
کارها را به امر الله( تقسیم می کنند ۵ .که بی گمان آنچه که وعده داده می شوید راست

است (6 .و حتما روز جزا )قیامت( واقع شدنی است.
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قسم به آسمان که دارای راههای مختلف

است.

 ۸که همانا شما در سخنان

گوناگون سرگردان هستید ۹ .کسی از آن راه راست منحرف شود )در آینده نیز از
راه راست باز گردانیده می شود ۱۰۵ .مرگ بر دروغگویان )که بدون دلیل و برهان در
باره قرآن و قیامت سخن می گویند( 11 .و کسانی که ایشان در نادانی و بی خبری

غرقند (۱۲) .می پرسند :روز جزا چه وقتی خواهد بود؟  ۱۳۶نه روزی که آنان بر آتش
عذاب داده شوند .و) %14گفته شود( بچشید عذاب تان را ،این همان عذابی است که
در باره آن عجله داشتید ۱۵ .و البته پرهیزگاران در باغها و چشمه سارها خواهند بود.

 ۱۹۶که چیزهایی را که پروردگارشان به آنان می دهد بدست می آرند .چون آنان پیش از
این در دنیا( نیکوکار بودند ۱۷ .که آنان بودند که اندکی از شب را می خوابیدند.
 ۱۸۶و در سحرگاهان )از پروردگارشان( آمرزش می خواستند ۱۹ .و در اموالشان
برای گدا و بینوا حقی بود ۲۰ .و در زمین برای یقین کنندگان نشانه هایی )قدرت الهی(

است.

۲۱ه و در وجودتان )نشانه هایی قدرت الهی است( آیا نمی بینید؟

۲۲۶

و روزی شما و آنچه وعده داده می شوید ،در آسمان )مقرر( است.

» ۲۳۶به پروردگار آسمان و زمین قسم که البته این وعده( حق است ،مانند آنکه شما
سخن می گویید۲۶ .ه آیا داستان مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟
 ۲۵که وقتی که بر او وارد شدند پس گفتند :سلام بر تو ،ابراهیم نیز گفت :سلام بر
شما ،مردمان ناشناس هستید ۲۹ .و پس آهسته به سوی خانواده اش رفت و گوساله فربه
)و بریان شده( آورد ۲۷۶ .پس آن را نزدیک آنان نهاد )و( گفت :آیا نمی خورید؟!

و  * ۲۸و )در دل( از ایشان احساس ترس کرد .گفتند :مترس  ،و او را به پسر دانا مژده
دادند ۲۹ .که پس همسرش )باشنیدن مژده فرزند فریاد کنان پیش آمد ،و بر چهره خود
زد و گفت :پیرزنی نازا )هستم( .و ۳۰فرشته ها گفتند :پروردگار تو این چینن گفته

است ،چون او باحکمت داناست.
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») ۳۱ابراهیم( گفت :ای فرستادگان کار شما چیست؟ ۳۲۶ .و گفتند :همانا ما به سوی
قوم مجرم و گناهکار فرستاده شده ایم ۳۳۶ .تا بر آنان سنگ هایی از گل بریزیم.
 ۳۶که نزد پروردگارت برای نابودی اسرافکاران نشاندار شده است .فر ۳۵که پس هر
کس از مؤمنان را که در آنجا بودند ،بیرون کردیم ۳۹ .که پس در آنجا جز یک خانه ای

از مسلمانان نیافتیم۳۷ .ه و در آن قریه برای کسانی که از عذاب دردناک می ترسند،
نشانه ای برای عبرت گذاشتیم (۳۸) .و در قصه موسی )نیز نشانه ای هست وقتی که
او را با دلیلی آشکار به سوی فرعون فرستادیم ۳۹۶ ،که پس با لشكر خویش روی گردان

شد و گفت :او جادوگر یا دیوانه است .وی که پس ما او و لشکریانش را )به قهر خود(

گرفتار کردیم و آنها را در دریا انداختیم در حالیکه او سزاوار سرزنش بود «41» .و در
ماجرای

۲۶

عاد )نیز عبرتهایی است وقتی تند باد بی خیر و برکت را بر آنان فرستادیم.

بر هر چیزی که می وزید آن را باقی نمی گذاشت مگر اینکه آن را چون استخوان

پوسیده می گردانید 443 .و در قصة قوم ثمود نیز علامت عبرت گذاشتم ،وقتی که به
ایشان گفته شد :تا مدتی )از نعمتهای دنیا( مستفید شوید .و  44که پس از حکم پروردگارشان

سرکشی کردند در نتیجه صاعقه )حادثه بیهوش کننده( ایشان را فرا گرفت در حالیکه
نگاه می کردند .و 45که پس نه توان برخواستن را داشتند و نه توانستند از کسی کمک

بطلبند 46 .ه و پیش از آنها قوم نوح را هلاک نمودیم؛ چون آنها قوم فاسق بودند.
 ۶۷و آسمان را با قوت و توانمندی بنا نمودیم و يقينا ما وسعت دهنده ایم.
 ۶۸که و زمین را هموار کردیم پس چه خوب هموار کننده ایم ۶۹ .و از هر چیزی
دو نوع )جفت( آفریدیم تا شما پند گیرید ۵۰ .که پس از شرک( به سوی )توحید( الله
بگریزید ،البته من از سوی او برایتان بیم دهنده آشکار هستم۵۰ .ه و با الله معبود دیگر

قرار ندهید ،همانا من از سوی او برایتان بیم دهنده آشکار هستم.
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» ۵۲۶هم چنین هیچ پیغمبری به سوی مردمان پیش از ایشان نیامده است مگر اینکه
گفتند :جادوگر یا دیوانه است ۵۳۶ .که آیا یکدیگر را )به گفتن چنین سخنی( سفارش

کرده اند؟! )نه( بلکه آنان قوم سرکش اند 54 .لذا از آنان روی بگردان چون تو
سزاوار نکوهش و ملامتی نیستی۵۵ .ه و )به مردم( پند ده یقینا که پند دادن به مؤمنان

نفع می رساند 56 .ه و من جن و انس را نه آفریدم مگر برای آنکه مرا عبادت کنند.
) ۵۷من از آنها هیچ رزقی نمی خواهم .و نمی خواهم که به من طعام دهند۵۸۶ .
چون تنها الله روزی رسان و صاحب قدرت و نیرومند است ۵۹» .همانا برای کسانی که

ظلم کردند نصیبی )از عذاب( مانند نصیب یارانشان )و هم مسلکان شان( دارند ،پس نباید
عذاب را به شتاب )از من بخواهند ۹۰ .پس وای بر کافران از آن روزشان که وعده
داده می شوند.

در

سوره طور
در مکه نازل شده و چهل و نه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان.
 41قسم به کوه طور ۲۶ .و به کتاب نوشته شده ۳۶ .در ورق گشوده .نوع و قسم
به خانه معمور و آباد )از ملایکه ای که در آسمان قرار دارند( .ووهه و قسم به سقف بلند
)آسمان( 6) .و قسم به بحر شعله ور و افروخته شده! ۷۶ه که عذاب پروردگارت

حتما واقع شدنی است ۸۵ .و برای آن هیچ دفع کننده ای نیست ۹ .که روزی که آسمان

به شدت پیچیده شود و بچرخد ۱۰) .کوهها به شتاب روان شوند ۱۱۶ .که پس در آن
روز ،وای بر تکذیب کنندگان ۱۲ .کسانی که در کفر و بیهوده گویی سرگرمند.

 ۱۳۶که روزی که به سختی به سوی آتش دوزخ رانده شوند) 14 .گفته می شود( این

همان دوزخی است که آن را دروغ می شمردید.
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 ۱۵که آیا این جادو است یا این که شما نمی بینید؟ ۱۹ .به آن وارد شوید ،چه

صبر کنید یا صبر نکنید بر شما برابر است ،جز این نیست که در برابر آنچه می کردید
جزا داده می شوید ۱۷۶ .که البته پرهیزگاران در باغها و ناز و نعمت خواهند بود.

 ۱۸۶که به آنچه پروردگارشان به آنان داده است شاد و مسرور اند ،و پروردگارشان آنان را

از عذاب دوزخ محفوظ و مصئون داشته است) ۱۹ .گفته شود( به پاداش کارهایی که
کرده اید ،گوارا بخورید و بنوشید ۲۰ .بر تختهای که کنار هم چیده شده تکیه کرده

اند و زنان زیبا و سیاه چشم را همسرشان می گردانیم *۲۱ .و آنان که ایمان آوردند
و فرزندانشان نیز در ایمان آوردن از آنان پیروی کرده اند ،فرزندانشان را به آنان ملحق
می کنیم و از عملشان چیزی نمی کاهیم .هر شخص در گرو کاری است که کسب کرده
است۲۲ .ه و آن ها را با میوه و گوشت از هر نوع که بخواهند ،مدد می کنیم.
 ۲۳۶و در آنجا جامی را از دست هم دیگر می گیرند که در )نوشیدن( آن هیچ بیهودگی

و گناهی نیست ۲۶ .و نوجوانانی همچون مروارید در صدف ،برای )خدمت آنان( بر
گردشان می گردند ۲۰ .و رو به دیگر نموده و از همکدیگر می پرسند )که سبب

کامیابی ما در اینجا چیست؟( ۲۹ .که گویند :البته ما پیش از این در میان اهل خویش ،

تنها از الله می ترسیدیم ۲۷ .که پس الله بر ما منت گذاشت و ما را از عذاب سوزان نگه
داشت ۲۸ .که چون ما بودیم پیش از این که الله را )در مشکلات خود می خواندیم واقعا
که او )بر بندگان مؤمن خود( احسان کننده و مهربان است * ۲۹ .پس )به مردم( پند بده

که تو به فضل پروردگارت کاهن و دیوانه نیستی ۳۰ .که یا می گویند) :محمد( شاعری
است و ما منتظر رسیدن مرگ ناخوش او هستیم؟ ) (۳۱بگو :انتظار بکشید که من هم
با شما از منتظرانم.

ببببببببببببببببببببببب
OTE

سورۂ طور ۵۲

جزء ۲۷

خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 ۳۲۶آیا عقلهایشان آنها را به این سخنان دستور می دهد یا آنها قوم سرکش اند؟!
) (۳۳یا می گویند :قرآن را خود )محمد( ساخته و به الله نسبت داده است ؟ نه ،بلکه

آنها ایمان نمی آورند .و  34و اگر راست می گویند پس سخنی مانند آن را بیاورند.

و  ۳۵که آیا بدون هیچ خالقی آفریده شده اند یا خود آفریننده خود اند؟  ۳۹یا آسمانها
و زمین را آفریده اند؟ نه ،بلکه حق این است که يقين نمی کنند ۳۷ .و آیا نزد آنها
خزانه های پروردگار توست؟ یا اینکه بر عالم( سیطره دارند؟ ) (۳۸آیا زینه ای دارند
که به وسیله آن )اسرار آسمانها را می شنوند؟ )اگر چنین است( پس باید شنونده آنان
دلیل آشکار بیاورد ۳۹ .آیا دختران سهم الله است و پسران سهم شما؟  40که یا از آنها
مزد می طلبی که پرداخت آن بر آنها دشوار است؟  41و یا علم غیب نزد آنهاست که
هر چه بخواهند( می نویسند؟  ۲۶ه یا می خواهند حیله و مکری را )به خلاف پیغمبر(

بکار برند؟ پس بدانند که( کافران خود گرفتار حیله و مکر خواهند شد.
 443آیا برای آنها معبودی غیر از الله هست؟ الله پاک و منزه است از آنچه برای او
شریک قرار می دهند 44 .که اگر بیند که قطعه ای از آسمان می افتد )باز هم ایمان

نمی آورند( ،می گویند :ابری متراکم است )نه غضب الهی( 46 .که پس آنها را به حال
خود شان بگذار ،تا آن روزشان را ببینند که در آن گرفتار صاعقه )عذاب الهی( شوند.

 46روزی که حیله شان چیزی از عذاب الله( را از آنان دفع نمی کند و مدد و یاری
نمی شوند 47 .کوه و البته برای آنان که ظلم کرده اند عذابی است غیر از این عذاب )دنیا

و برزخ( ،ولی بیشترشان نمی دانند .و 48و بر رساندن( حکم پروردگارت صبر کن که
تو زیر نظر ما هستی .و هنگامی که از خواب برخواستی ،با ستایش پروردگارت را
تسبیح گوی ۶۹ .و در بخشی از شب و )نیز( بعد از پنهان شدن ستارگان ،او را به

پا کی یاد کن.
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سوره نجما د
در مکه نازل شده و شصت و دو آیت است

بنام الله بخشنده مهربان.
و ۱قسم به ستاره وقتی پنهان شود) ۲» .که( هم صحبت شما نه گمراه شده و نه
منحرف گشته است 3* .و از روی هوی و هوس سخن نمی گوید .او که نیست این
کلام مگر پیغام الهی که به او وحی می شود .وہ )فرشته( بس نیرومند آن را به او

آموخته است1 .ه )فرشته نیرومند برای رساندن و حی( راست و برابر ایستاد ۷ .در
حالیکه او بر کناره بلند آسمان بود *8 .که باز نزدیک شد ،پس فرود آمد ۹۶ .تا جایی

که فاصله اش به اندازه دو کمان یا کمتر گردید ۱۰ .که پس به بنده خود وحی کرد
آنچه را وحی کرد .فر ۱۱دل )پیغمبر( آنچه را دید دروغ نشمرد ۱۲ .آیا با او درباره
چیزی که می بیند جدال می کنید؟  ۱۳۶ھ و البته او )فرشته( را بار دیگر در فرود آمدنش
هم دید 14 .که نزد سدرة المنتهى )درختی که علم مخلوقات به آن منتهی می شود(.

) ۱۵۶که آرامگاه متقیان در بهشت نزد آن درخت است ۱۹ .وقتی که )درخت(
سدره را پوشاند آنچه که می پوشانید ۱۷۶ .که چشم )پیغمبر( منحرف نشد و از حد تجاوز
نکرد ۱۸۶ .که البته او بخشی از نشانه های بزرگ پروردگار خود را مشاهده کرد.

 ۱۹که آیا )بتهای »لات« و »عزی« را دیده اید؟ از ۲۰ه و »منات آن بت سومی دیگر را؟
و ۲۱آیا )گمان دارید که پسر برای شما است و دختر برای او )الله(؟
 ۲۲که در این صورت این تقسیم ظالمانه است.

 ۲۳این بتها جز نام هایی بیش نیستند

که شما و پدرانتان آنرا نام نهاده اید که الله دربارة ( حقانیت( آن دلیلی نازل نکرده است؟!
جز از گمان و خواهشات نفس

پیروی نمی کنند در حالیکه از سوی

پروردگارشان برای

آنان هدایت آمده است ۲۶ .که آیا )گمان دارند که انسان به هر چه آرزو کند می رسد؟
 * ۲۵پس آخرت و دنیا برای الله است (۲۹ .و چه بسا فرشتگانی در آسمانهاست
)ولی( شفاعتشان سودی ندارد مگر بعد از آنکه الله برای هرکس که بخواهد و راضی
شود ،اجازه شفاعت دهد.
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 ۲۷که البته آنان که به روز آخرت ایمان ندارند ،فرشته ها را بنام دختران نام گذاری
می کنند .و  ۲۸که در حالیکه آنان به آن هیچ علمی ندارند ،جز از گمان پیروی نمی کنند و

به یقین گمان ،انسان را از )شناخت( حق بی نیاز نمی کند * ۲۹ .لذا ،از کسی روی
بگردان که از یاد ما روی گردان شده و جز زندگی دنیوی نمی خواهد ۳۰ .که این
منتهای علم و شناخت آنان است ،بی گمان پروردگارت به کسیکه از راه او گمراه شده
داناتر است و او به کسیکه راهیاب شده داناتر می باشد ۳۱۶ .و آنچه در آسمانها
و زمین است برای الله است تا کسانی را که بدی کرده اند به سزای( آنچه کرده اند جزا
دهد و تا نیکوکاران را به بهترین وجه پاداش دهد ۳۳۶ .که آنانی که از گناهان کبیره

و زشتی ها جز گناهان صغيره اجتناب می کنند )بدانند که البته پروردگارت )نسبت به

آنان( آمرزشش وسیع است .او به )حال( شما وقتیکه شما را از زمین آفرید و هنگامی که

شما در شکم های مادرانتان جنينها بودید داناتر است .پس از پاک بودن خود سخن
مگویید .او به پرهیزگاران داناتر است ۳۳» .پس آیا دیدی آن شخصی را که اعراض
کرد؟ » «34و اندکی )از مال داد و سنگ دل شد و از دادن آن دست کشید(.
۳۵که آیا او علم غیب دارد پس او )همه چیز را می بیند؟ ۳۹ .یا به آنچه که در
صحیفه های موسی آمده ،خبر داده نشده است؟ ۳۷ .و )نیز به آنچه در صحیفههای(

ابراهیم که )در عهد خود با الله( وفا کرد ۳۸ .که )مضمون همه کتب آسمانی این بود که(
هیچ کس بار گناه دیگری را حمل نمی کند ۳۹ .و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش

کرده )نصیب دیگر( نیست 40 .ه و اینکه تلاش و سعی او به زودی دیده خواهد شد.

 ۶۱که باز جزای کافی به او داده خواهد شد (۶۲ .که و اینکه انتهای همه چیز به سوی
پروردگار توست ۶۳۶ .و اینکه اوست که می خنداند و می گریاند.

ع ه و اینکه

اوست که می میراند و زنده می کند.
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و 45و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرید 46% .از نطفه ای که در رحم( ریخته
می شود 4۷ .و بر عهده اوست آفریدن دوباره ۹۸ .چه اوست که غنی می سازد
و راضی می کند .هر  ۶۹و اوست پروردگار ستاره شعری ۵۰ .ه و او
کرد .و ۵۱و قوم ثمود را )هلاک کرد( و کسی از ایشان را
) ۵۲۶و )نیز( پیش از این قوم نوح را )هلاک کرد( چون آنان ظالم تر و
۵۳۶ه و )دیار( مؤتفکه )زیر و زبر شد؛ قوم لوط( را سرنگون کرد .و
را با قهر و غضب خود پوشانید آنچه پوشانید.

عاد اول را نابود
باقی نگذاشت.
سرکش تر بودند.
 ۵پس آن قریه

 ۵۵که پس به کدام یک از نعمت های

پروردگارت شک و تردید می کنی؟  56این )پیغمبر( بیم دهنده ای از بیم دهندگان
پیشین است ۵۷۶ .قیامت نزدیک گردیده است ۵۸ .که کسی غیر از الله برطرف
کننده ای )شدت و سختی آن روز( نیست ۵۹ .آیا از این سخن الهی تعجب می کنید؟

و  60و می خندید و گریه نمی کنید ۹۱ .در حالیکه شما غافليد و هوس رانید؟
 ۶۲۶پس تنها برای الله سجده کنید و او را عبادت کنید.
سوره قمر
و او

با

در مکه نازل شده و پنجاه و پنج آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
تا قیامت نزدیک شد و ماه شگافت ۲۶ .و اگر معجزه ای را ببیند روی می گردانند

و می گویند :جادویی پی در پی است ۳ .و تکذیب کردند و از خواهشات )نفسانی(
خود پیروی نمودند .و هر کاری هم جایگاه و قرارگاهی دارد .او که البته خبرهای مهم،
آنچه که موجب بیزاری از گناهان( شود ،به اندازه کافی برای آنان آمده است.
وهو )قرآن( حکمتی رسا است ،پس بیم دهندگان برای سرکشان( سودی نبخشیدند.

که پس از ایشان روی بگردان )و منتظر باش تا آن روزی که دعوت دهنده به سوی
چیزی ناخوشایند فرا خواند.

بببببببببببببببببببببب
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که در حالیکه چشم هایشان )از ترس و وحشت( فروافتاده است .از گورها چنان بیرون
می آیند که گویی آنها ملخ هایی پراگنده اند۸ .ة شتابان به سوی دعوت دهنده می روند.
کافران می گویند :این روزی بسیار سخت است ۹۶ .پیش از آنان قوم نوح تکذیب

کردند و بنده ما را دروغگو شمردند و گفتند :دیوانه است .و )او( به خشونت
از دعوت دادن به سوی حق( منع شد ۱۰ .پس پروردگار خود را خواند که من

مغلوب شدهام پس از آنها انتقام بگیر ۱۱» .پس درهای آسمان را با ریزش آب باز
کردیم ۱۲۶ .و از زمین چشمه ها جاری کردیم ،پس )هردو( آب برای انجام کاری که
مقدر شده بود یکجا شد ۱۳۶ .و نوح را بر کشتی که دارای تخته ها و میخها بود،
برداشتیم) 14 .کشتی( زیر نظر چشم های ما روان بود .این امر( پاداش کسی بود که
)نبوتش ) انکار شده بود .و15که و البته آن را نشانه ای باقی گذاشتیم ،پس آیا عبرت
گیرنده ای هست؟!  ۱۹که پس عذاب و ترساندن من چطور بود؟  ۱۷۶که البته ما قرآن را

برای تذکر و عبرت آسان گردانیده ایم ،پس آیا عبرت گیرنده ای هست؟  ۱۸که )قوم( عاد
تکذیب کردند )پس ببین( عذاب من و بیم دادن هایم چطور بود؟  ۱۹که البته که ما در

روزی بی خیر و برکت )و( پی در پی تند باد سختی را بر آنان فرستادیم ۲۰ .آن باد
مردم را از زمین بر می داشت ،گویی که آنها تنه های درختان خرمای ریشه کن شده اند.
* ۲۱پس عذاب من و بیم دادن هایم چطور بود؟ ۲۲۶ .و البته قرآن را برای پند و

عبرت گرفتن آسان گردانیده ایم ،پس آیا عبرت گیرنده ای هست؟ (۲۳ .که ثمود بیم دادن
پیغمبر شان( را تکذیب کردند .و  ۲۶و پس گفتند :آیا از فردی پیروی کنیم که از خود
ماست؟ يقينا ما در این صورت در گمراهی و جنون عمیق خواهیم بود ۲۵ .آیا از میان
همه ما وحی بر او نازل کرده شد؟ بلکه او دروغگویی متکبر است ۲۹ .فردا خواهند

دانست که دروغگوی و متکبر کیست؟  ۲۷که البته ما ماده شتر را برای امتحان آنان

خواهیم فرستاد ،پس )ای صالح( انتظار )هلاکت شان( باش و صبر کن.
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) ۲۸و به آنان خبر ده که آب در میان آنان تقسیم شده است .نوبت هر کدام که
باشد بر سر آب حاضر شود ۲۹» .پس یارشان را صدا کردند و او دست درازی کرد
پس شتر را از پای در آورد .و «۳۰پس عذاب من و بیم دادن هایم چطور بود؟

 ۳۱۶که همانا بر آنان صدای مرگبار را فرستادیم و ایشان همگی مانند گیاه خشک و ریزه
شده شدند۳۲۶ .ه و البته قرآن را برای پند و عبرت گرفتن آسان گردانیده ایم ،پس آیا
عبرت گیرنده ای هست؟  ۳۳قوم لوط بیم دهندگان را دروغ شمردند ۳۶ .و )لذا ما

بر آنان سنگ باد فرستادیم ،جز خانواده لوط که آنان را به هنگام سحر نجات دادیم) .همه

نابود شدند( ۳۰% .این )نجات( نعمتی بود از جانب ما ،این چنین کسی را که شکر
گزار باشد ،جزای نیک می دهیم ۳۹ .و البته )لوط( آنان را از عقوبت ما بیم داده بود،

اما آنان درباره بیم دهندگان )پیغمبران( شک کردند ۳۷ .و البته با لوط( درباره
سوء قصد به مهمانانش سخن گفتند ،پس ما چشمهای آنها را کور کردیم و گفتیم:

لذت( عذاب من و ترسانیدن های مرا بچشید (۳۸) .و البته صبحگاهان عذاب پیاپی
و پایدار بر ایشان آمد ۳۹ .که )و گفتیم :لذت( عذاب من و ترسانیدن های مرا بچشید.

.عنه و البته قرآن را برای پند و عبرت گرفتن آسان گردانیده ایم ،پس آیا عبرت
گیرنده ای هست؟ ) (41و البته بیم دهندگان به نزد فرعون و پیروان او آمده بودند.

 ۶۲۶که آنان همه آیات ما را تکذیب کردند ،لذا آنها را مانند گرفتن مقتدر و توانا )به قهر
خود( گرفتیم ۶۳۱ .که )بگو :ای اهل مکه!( آیا کافران شما از این ها )که ذکر شد( بهترند
یا اینکه برائت

شما از عذاب ،در کتاب های

آسمانی سابق( درج است؟

 44ه یا می گویند :ما گروه شکست ناپذیر و انتقام گیر هستیم و یکدیگر را پشتیبانی
می کنیم؟  ۵که زود است که این گروه شکست بخورند و در مقابل مسلمانان( پشت
بگردانند (46) .بلکه وعده عذاب آنها قيامت است .و )عذاب( قیامت سخت تر و تلخ تر
است ۶۷ .که يقينا مجرمان در گمراهی و آتش دوزخ اند ۶۸۶ .که روزی که بر روی های
شان در دوزخ کشیده می شوند و به آنان گفته شود :طعم رسیدن آتش را بچشید.

 ۶۹که ما هر چیز را به اندازه معین آفریده ایم.
ببببببببببببببببببببببببببب
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* ۵۰و حكم ما نیست مگر مانند یک چشم زدن ۵۱ .و يقينا امثال شما )هم فکران

و هم مسلکان شما را نابود کردیم .پس آیا پند پذیری هست؟ )۵۲ه و هر چیزی را که
انجام داده اند ،در نامه های اعمال شان ثبت است ۵۳۶ .که و هر خورد و بزرگ نوشته
شده است 54 .که بی گمان پرهیزگاران در باغها و در جوار( نهرها خواهند بود.
و 405در مقام و منزلت راستین ،نزد فرمانروایی مقتدر.

اور

سورۂ رحمن

لا

در مکه نازل شده و هفتاد و هشت آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
 % ۱الله بخشنده )است( ۲ .قرآن را )به محمد( آموخت ۳) .انسان را آفرید.
که به او نطق و بیان آموخت ۵ .آفتاب و ماه طبق حساب مقرر روانند ۹ .و گیاه
و درخت برای او سجده می کنند ۷ .و آسمان را بلند برد و ترازو را مقرر کرد.
۸ه تا در ترازو از حد تجاوز نکنید ۹ .و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و در ترازو
کم نگذارید .فر *۱۰و زمین را برای خلق گسترانید ۱۱ .که در آن میوه های فراوان(

هست و درختهای خرمای غلافدار) (۱۲) .و در آن دانه برگدار و گیاه خوشبو
است ۱۳۶ .که پس کدام نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟  ۱۹که انسان )آدم( را

از گل خشک مانند سفال آفرید ۱۵ .و جن را از شعله آتش آفرید 16 .پس کدام
نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟  ۱۷و )اوست( پروردگار دو مشرق و دو

مغرب ۱۸ .که پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
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 419دو دریا )شور و شیرینی را در کنار هم( روان کرد که با یکدیگر متصل
می شوند) ۲۰ .اما( بين آن دو حجابی است که به محدوده هم دیگر( تجاوز نمی کنند.
 ۲۱۶که پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟  ۲۲و از آن دو )دریا(

مروارید و مرجان بیرون می آید ۲۳۶» .پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار
می کنید؟ ۲۶ه و او )الله( در بحر کشتی های ساخته شده مانند کوه دارد ۲۵ .که پس

کدام نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟  ۲۹که هر چه بر آن )زمین( است،
فناپذیر است ۲۷۶) .و )تنها( پروردگارت صاحب صورتی که دارای شکوه و اکرام

است ،باقی می ماند۲۸) .ه پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 ۲۹۶که هرکس که در آسمانها و زمین است از او )کمک( می خواهد و هر روزی او در
کاری است ۳۰۶ .پس

کدام نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟  ۳۱%اي انس

و جن! به زودی به حساب شما می پردازیم ۳۲۶ .پس کدام نعمتهای پروردگارتان را
انکار می کنید؟ ۳۳ه ای گروه های جن و انس ! اگر می توانید از کناره های آسمان و

زمین بگذرید ،پس بگذرید ،اما نمی توانید بگذرید مگر به واسطه قدرت )که شما آن
قدرت را ندارید(349 .

پس

کدام نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟

و  ۳۵که در آن روز شعله ای از آتش و دود بر شما فرستاده می شود .پس نمی توانید انتقام
بگیرید 36 .پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟  (۳۷پس وقتی
آسمان بشکافد پس )مانند گل سرخ ،همچون روغن گداخته شود ۳۸۶» .پس کدام
نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ ) ۳۹پس آن روز هیچ انس و جن از گناهش

پرسیده نمی شود) .بلکه به علامت شناخته می شوند( 40 .که پس کدام نعمتهای
پروردگارتان را انکار می کنید؟  41که گناهکاران از سیما و قیافه هایشان شناخته می شوند،
پس از موهای پیشانی و قدم هایشان گرفته می شوند و در دوزخ انداخته می شوند(.
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 ۶۲۶پس کدام نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟  43که گفته شود( این
همان دوزخی است که مجرمان آن را دروغ می شمردند که بین آتش و آب گرم
جوشان می گردند 45% .پس کدام نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
 26و برای کسیکه از ایستادن )در حضور( پروردگار خود ترسیده باشد ،دو باغ است.

 ۶۷که پس کدام نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ) 48آن دو باغ که
درختانش ) شاخه های بسیار دارد .و 49که پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار

می کنید؟  ۵۰که در آن دو )باغ( دو چشمه جاری است ۵۱ .پس کدام نعمتهای
پروردگارتان را انکار می کنید؟ ۵۲۶ه در آن دو )باغ( از هر میوه ای دو نوع است.
 ۵۳پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟  ۵۶تنه بر فرش هایی تکیه

کرده اند که آسترهایش از ابریشم ضخیم است .و میوه آن دو باغ برای چیدن در دسترس
است .ور ، ۵۵پس کدام نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟  ۵۶که در آن )کاخها
و باغها حوریان( همسران شان است که نگاهشان را از دیگران فرو می اندازند )و( پیش

از آنان دست هیچ انس و جن به آنها نرسیده است ۵۷ .پس کدام نعمتهای

پروردگارتان را انکار می کنید؟ ) ۵۸آن زنان چنان زیبا اند که گویا یاقوت
و مرجان اند ۱۹ .و پس کدام نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ * 6۰آیا پاداش

نیکوکاری جز جزای نیکو است 61 .پس کدام نعمتهای پروردگارتان را انکار
می کنید؟  ۹۲٫و غیر از آن دو باغ )بر ایشان در باغ دیگر هم است ۱۳ .که پس کدام
نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ نوعه و آن دو باغ از شدت سبزی سیاه
معلوم می شوند ۹۵ .پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 66که در آن دو باغ دو چشمه فواره کنان است ۹۷ .پس کدام نعمتهای پروردگارتان
را انکار می کنید؟

 ۹۸که در آن دو )باغ( میوه ها و درخت های خرما و انار است.

 ۹۹پس کدام نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
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۷۰که در آن باغها زنان نیک سیرت و خوبصورت است ۱۱ .پس کدام نعمتهای
پروردگارتان را انکار می کنید؟  ۷۲حوریان نگه داشته شده اند برای نشستن همرای
ازواج خود( در خیمه ها ۷۳ .که پس کدام نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟

 ۷۶۶در حالیکه دست هیچ انس و جن پیش از آنان )مؤمنان( به آنان نرسیده است.
 ۷۵پس کدام نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟  ۷۹که در حالیکه )جنتیان(
بر بالش های سبز و بسترهای بی نظیر و زیبا تکیه زده اند۷۷ .ه پس کدام نعمتهای
پروردگارتان را انکار می کنید؟  ۷۸بسیار بابرکت است نام پروردگارت که صاحب

جلال و اکرام است.

سوره واقعه
در مکه نازل شده و نود وشش آبت است

بنام الله بخشنده مهربان
را که چون واقعه بزرگ قیامت( واقع شود ۲۶ .که در واقع شدن آن هیچ دروغی
نیست) ۳۶ .آن واقعه ،گروهی را پایین می آورد و گروهی دیگر را بالا می برد.
و آن وقت که زمین به شدت تکان داده می شود ۵ .و کوهها کوبیده و به شدت
متلاشی شوند ۹ .پس چون غبار پراگنده شوند ۷ .و شما )انسانها به سه گروه
تقسیم خواهید شد ۸ .پس )گروه اول( اهل سمت راست هستند .اما اهل سمت راست
چه کسانی هستند؟ ۹۶ .و )گروه دوم( اهل سمت چپ هستند! اما اهل سمت چپ چه
کسانی هستند؟ *۱۰* .و )گروه سوم( سبقت کنندگان) ،که در کارهای نیک سبقت کننده

اند ۱۱) .آنان مقربان )دربار الهی( اند۱۲ .ه که در باغهای نعمت خواهند بود.
) (۱۳آن مقربان( گروه زیادی از پیشینیان اند 14 .و گروه اندی از پسينيان اند.
 ۱۵۶بر تخت های چیده شده و بافته شده از در و یاقوت )خواهند نشست(.

 16در حالیکه روبروی هم نشسته اند ،بر این تختها تکیه می کنند.
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 ۱۷و بر آنها پسرانی که همیشه جوان اند می گردند ۱۸۶ .با جامها و کوزهها وظرفهای

از شراب جاری )که هیچ بیماری و آفتی ندارد بر آنان می گردند( ۱۹ .نه از آن

)شراب( سردرد شوند و نه مست و بیهوش) ۲۰ .و به گرد آنان می گردند( با میوه هایی
که اختیار کنند.

 ۲۱ه و گوشت پرنده ها از هر نوع که اشتها دارند ۲۲۶ .و زنان

سفید روی و بزرگ چشم )گرد آنها می گردند(۲۳ .

که همچون مروارید پنهان شده

در صدف اند) ۲۶ .نعمت هایی که به ایشان داده می شود( به پاداش کارهایی است که
می کرده اند ۲۵ .و در آنجا نه سخن بیهوده می شنوند و نه سخن گناه ۲۹ .مگر این
سخن را که همگی سلام و درود باد ۲۷۹ .و اصحاب دست راست چه )وضع و(

حالی دارند ،اصحاب دست راست؟ ۲۸ .که در میان درختان سدر )کنار( بی خار اند.
 ۲۹۶و در باغهای درختان موز که میوه هایش چیده شده است ۳۰ .و در سایه های
گسترده اند .و  ۳۱و آب ریزان )از چشمه ها( ۳۲ * .و در میوه های فراوان اند.

 ۳۳۶که نه تمام می شود و نه از مصرف آن منع می گردد ۳۶) .و )بر( بسترهای بلند
نشسته اند( ۳۵. .البته ما آن حوران را به طور خاص آفریدیم ۳۶. .پس ایشان را
دوشیزه و باکره گردانیدیم ۳۷۶) .زنانی هم سن و سال و شوهر دوست اند.
و ۳۸ه این نعمت ها برای اصحاب دست راست است ۳۹ .که گروهی از امتهای
پیشین . .که و گروهی از امتهای پسین هستند .و 41و اصحاب دست چپ چه

وضع و حالی دارند ،اصحاب دست چپ؟  ۲۶که در باد گرم و آب جوش خواهند بود.
 ۳۶ریه و در سایه ای از دود سیاه 44 .که نه سرد است و نه سودبخش  45 .چون

آنان پیش از این در دنیا( در ناز و نعمت و خوشگذران بودند 46 .و همیشه بر گناه

بزرگ ادامه می دادند ۶۷ .به و می گفتند) :راجع به انکار قیامت( آیا چون مردیم و خاک
و استخوان گشتیم دوباره زنده خواهیم شد؟  ۶۸و آیا پدران نخستین ما )نیز دوباره

زنده می شوند؟(  ۶۹که بگو :البته تمام پیشینیان و پسینیان۵۰ .ه به سوی وعدگاه روز

معین جمع کرده می شوند.
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 ۵۱باز شما ای گمراهان تکذیب کننده )توحید و قیامت( ۵۲» .حتما از درختی

که زقوم است ،خواهید خورد ۵۳ .که پس شکم ها را از آن پر خواهید کرد..
 ۵۶باز بالای آن از آب جوش مینوشید ۵۰ .و مانند شتران تشنه می نوشید.
 56و این است پذیرایی آنان روز قیامت ۵۷ .که ما شما را آفریده ایم پس چرا تصدیق

نمی کنید؟  ۵۸که آیا درباره نطفه ای که در )رحم زنان( می ریزید ،دقت کرده اید؟
 ۵۹که آیا شما آن را )بصورت انسان می آفرینید یا ما آفریدگاریم؟ و 60ما در میان شما

مرگ را مقدر کرده ایم و هرگز عاجز و ناتوان نیستیم و کسی بر ما پیشی نمی گیرد.
و ۹۱و از اینکه مانند شما را جاگزین کنیم و شما را در جهانی که نمی دانید دوباره
آفرینش تازه ای ببخشیم ۹۲۶ .و البته شما آفریدن بار اول را دانسته اید ،پس چرا متذکر
نمی شوید؟  ۹۳۶آیا آنچه را کشت می کنید ،دیده اید؟  ۹۶آیا شما آن را می رویانید
یا ما می رویانیم؟  ۶۵و اگر بخواهیم آن را گیاهی خشک و خاشاک می گردانیم پس
تعجب خواهید کرد) (۱۹) .و می گوئید که البته ما خسارمند شدیم * ۹۷۶ .بلکه ما
محروم و بدبختیم ۹۸ .که آیا آبی را که می نوشید دیده اید؟  ۹۹که آیا شما آن را از ابر
پایین آورده اید یا ما آن را فرود می آوریم؟  ۷۰اگر بخواهیم آن را شور می گرداندیم پس
چرا شكر نمی گزارید؟  ۷۱۶آیا آتشی را که می افروزید ،دیده اید؟  ۷۲۶آیا شما

درخت آن را آفریده اید یا ما آفریننده ایم؟  ۷۳۶که )بلکه ما آن را وسيله تذكر )آتش
آخرت( و منفعتی برای مسافران قرار داده ایم ۷۶ .که پس نام پروردگار بزرگت را به پاکی
یاد کن ۷۵ .پس قسم به جایگاه ستارگان ۷۹* .و البته اگر بدانید آن قسمی است،

بزرگ.
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 ۷۷که این )کتاب( قرآنی گران قدر است۷۸ .ه در کتاب پنهان پوشیده از نظر

انس و جن( قرار دارد ۷۹ .که به آن دست نمی رساند مگر پاکان )فرشته ها(.

و  ۸۰از )سوی( پروردگار کائنات نازل شده است ۸۱ .آیا شما با این کلام )الهی( با
سستی و سبکی برخورد می کنید؟!  ۸۲۶و )به جای شکر( روزی تان )روزی دهنده( را

تکذیب می کنید؟  ۸۳پس چرا وقتی که جان به حلقوم می رسد )توانایی بازگرداندن
آن را نداريد؟( .و  ۸۶و شما در آن وقت )سكرات موت را می نگرید۸۵ .ه و ما از
شما به او )محتضر( نزدیک تریم ،ولی شما نمی بینید «86» .پس اگر شما در برابر اعمال
تان( جزاء داده نمی شوید ۸۷۶ .چرا روح را باز نمی گردانید اگر راست می گویید؟

نفر ۸۸ه پس اما اگر از مقربان )دربار الهی( باشد ۸۹ .پس آسایش و ریحان و باغ پرناز
و نعمت دارد ۹۰ .و أما اگر از اصحاب دست راست باشد ۹۱ .پس از سوی
اصحاب دست راست به تو سلام بادا ۹۲۶ .و اما اگر از جمله تکذیب کنندگان گمراه
باشد ۹۳ .که پس با آب جوش از او پذیرایی می گردد ۹۶ .و )عاقبتش ) افتادن در
دوزخ است ۹۰ .که بی گمان این )قرآن( خبر راست و یقین است ۹۹ .پس نام

پروردگار بزرگت را به پاکی یاد کن.

سوره سورۂ حدید حدید
در مدینه نازل شده و بیست ونه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان.
راه آنچه در آسمانها و زمین است الله را به پاکی یاد می کنند و اوست غالب
باحکمت ۲۶* .پادشاهی آسمانها و زمین خاص از اوست و او زنده می کند و می میراند
و او بر هر چیز تواناست ۳۶ .او »اول« و »آخر« و »ظاهر« و »باطن« است و او به هر
چیز داناست.
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و  4اوست ذاتی که آسمانها و زمین را در شش روز آفريد آنگاه بر عرش مستقر
گردید ،می داند آنچه را که در زمین داخل می شود و آنچه را که از آن خارج می گردد
هر کجا که باشید او با شماست و الله به آنچه می کنید بیناست.

به فرمانروایی آسمان ها

و زمین خاص از اوست و همه کارها به او بازگردانیده می شود (6 .شب را در روز
و روز را در شب داخل می کند .و او به راز سینه ها خوب داناست ۷* .به الله
و پیغمبرش ایمان بیاورید و از آنچه شما را در استفاده آن جانشین قرار داده است،

انفاق کنید .پس کسانی که از شما ایمان آورند و انفاق کنند ،برایشان پاداش بزرگ است.
 ۸۵و شما را چه شده که به الله ایمان نمی آورید در حالیکه پیغمبر شما را دعوت می دهد
تا به پروردگارتان ایمان بیاورید .یقینا الله از شما پیمان گرفته است اگر باور دارید.

رو که اوست ذاتی که بر بنده خود )محمد( آیات واضح نازل می کند تا شما را از
تاریکیها به سوی نور بیرون کند و همانا الله نسبت به شما مشفق و مهربان است.

۱۰که و شما را چه شده است که در راه الله انفاق نمی کنید ،حال آنکه میراث آسمانها
و زمین برای اوست؟! کسانی از شما که پیش از فتح )مکه( انفاق کرده اند و جنگیده اند
با انفاق کنندگان و مجاهدان پس از فتح( برابر نیستند ،آنان درجه و مقامشان برتر از

درجه و مقام کسانی است که بعد از فتح بذل و انفاق نموده و جنگیده اند .اما به هرحال
الله به همه وعده نیک داده است و الله به آنچه می کنید آگاه است (۱۱) .کیست آن که

به الله قرض نیک دهد تا آن را برایش دوچندان گرداند و برای او پاداشی ارزشمند است.
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) (۱۲روزی که مردان و زنان مؤمن را می بینی که نورشان از پیش روی آنان و در جانب
راستشان شتابان می رود .امروز شما را مژده باد باغ هایی که در زیر قصرها
و درختان آن نهرها جاری است و در آنجا جاودانه می باشید .این است کامیابی بزرگ.

 ۱۳۶که روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان می گویند :درنگی کنید و به ما بنگرید(
تا از نورتان سهمی حاصل کنیم .گفته می شود :به عقب برگردید و در آنجا( نور
بجویید .پس میان آنان دیواری زده می شود با دری که داخل آن رحمت و جانب بیرون

آن رو به عذاب است) ۱۶ .منافقان( مؤمنان را ندا می دهند :آیا )در دنیا( با شما

نبودیم؟ می گویند :بلی ،و لیكن خویشتن را گرفتار فتنه کردید و چشم به راه )حوادث
بد بر مؤمنان( بودید و در دین حق( شک کردید و آرزوهای باطل شما را فریفته
ساخت ،تا آنکه حكم الله رسید و فریب گر بزرگ )شیطان( شما را در باره الله فریب داد.
 15و پس امروز ،از شما )منافقان( و از کسانی که کفر ورزیدند ،بدل و فدیه پذیرفته
نمی شود .جایگاه شما دوزخ است .آتش یاور شماست و به جای بازگشت است.

 416آیا برای مؤمنان وقت آن نرسیده است که دلهایشان به هنگام( یاد الله و به سبب
یاد آوردن آنچه از حق نازل شده است ،نرم و متواضع گردد و مانند کسانی نباشند که
پیش از این به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی شد؛ پس دلهایشان سخت شد

و بسیار شان فاسق اند؟!  ۱۷۶که بدانید که الله زمین را پس از مرگش زنده می کند .البته

آیات )قدرت و وحدانیت خود را به وضاحت برایتان بیان کردیم تا این که شما تعقل
کنید ۱۸ .يقينا مردان و زنان صدقه دهنده و کسانی که به الله قرض نیک داده اند،

)پاداش ) آنان چندین برابر داده می شود و برای آنان اجر عزت مندانه است.
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 ۱۹۰و آنان که به الله و پیغمبران او ایمان آورده اند ،ایشان راستان کامل اند .و شهیدان
نزد پروردگارشان ،پاداش و نورشان را دارند .و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را
تکذیب کردند آنان یاران دوزخ اند ۲۰ .که بدانید که زندگانی دنیا چیزی جز بازی،
سرگرمی و زینت و فخر فروشی در میانتان و افزون طلبی در اموال و اولاد نیست .مانند

بارانی که گیاه )روده( آن کشاورزان را به تعجب می آورد باز خشک می شود و آن را

زرد می بینی ،باز کاه می گردد .و در آخرت عذاب سخت و )هم( مغفرت و رضامندی از
جانب الله است .و زندگانی دنیا نیست مگر سبب و وسيله غرور و فریب۲۱ .ه )لذا(

به سوی آمرزش از جانب پروردگارتان و جنتی که پهنایش مانند پهنای آسمان و زمین
است؛ بشتابید که برای کسانی که به الله و پیغمبران او ایمان آورده اند ،آماده شده است
این فضل الله است ،به هرکس که بخواهد آنرا می دهد و الله دارای فضل و بخشش

بزرگ است ۲۲٫» .هیچ مصیبتی در زمین و نه در جان هایتان به شما نرسد مگر پیش از

آنکه آن را ایجاد کنیم در کتاب )تقدیر( ثبت و نوشته است .چون این امر بر الله آسان

است ۲۳ .و این برای آنست تا بر آنچه از دستتان رفته است افسوس نخورید و به
آنچه که )الله( به شما می دهد شاد نشوید و الله هیچ شخص متكبر فخر فروش را دوست
نمی دارد ۲۶ .که همان کسانی که بخل می ورزند و مردم را به بخل ورزيدن فرمان می دهند

و هرکس که روی گردان شود )بداند که الله بی نیاز و قابل ستایش است.
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۲۵ه البته ما پیغمبران خود را با دلایل واضح فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو را نیز
نازل کردیم تا مردم در میان خود عدالت را قایم کنند .و آهن را که در آن نیروی سخت
و منافع برای مردم است نازل کردیم ،تا الله بداند چه کسی او و پیغمبرانش را نادیده یاری
می کند ،زیرا الله قوی )و( غالب است ۲۹% .و البته نوح و ابراهیم را فرستادیم و در نسل
هردو نبوت و کتاب را قرار دادیم ،پس بعضی از آنان هدایت یافتند ولی بسیاری از آنها

فاسق اند ۲۷» .باز به تعقیب آنان پیغمبران خود را فرستادیم و عیسی پسر مریم را در

پی آنان فرستادیم و به او انجیل دادیم و در دلهای کسانی که از او پیروی کردند مهربانی
و شفقت را قرار دادیم .و )اما( رهبانیتی )ترک دنیا( را که خودشان آن را اختراع نمودند،

ما آن را بر آنان واجب نکرده بودیم ،بلکه آنان برای به دست آوردن خشنودی الله )آن را

ایجاد کرده بودند ولی چنانکه باید حقش را رعایت نکردند .پس به مؤمنان شان پاداش
آنان را دادیم و بسیاری از آنان فاسقان بودند ۲۸ .ای کسانی که ایمان آورده اید! از الله
بترسید و به پیغمبر او ایمان بیاورید تا الله دو پاداش از رحمت خود را به شما بدهد
و برایتان نوری قرار دهد که در روشنی آن حرکت کنید .و تا شما را بیامرزد و الله آمرزنده
مهربان است ۲۹ .تا در نتیجه اهل کتاب بدانند که چیزی از فضل الله را در اختیار
ندارند و اینکه فضل و رحمت در دست الله است ،آن را به هر کس که بخواهد می دهد.

و الله دارای فضل و بخشش بزرگ است.
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سورۂ سورۂ مجادله مجادله
در مدینه نازل شده و بیست و دو آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و۱و البته الله سخن زنی را شنید که درباره همسرش

با تو گفتگو می کرد و به الله

شکایت می کرد .و الله گفتگوی شما دو نفر را می شنود .بی گمان الله شنوای بیناست.
 ۲۶کسانی از شما که با زنانشان ظهار می کنند و می گویند :تو به من مانند پشت
مادرم هستی( آنان مادرانشان نیستند .بلکه مادرانشان تنها زنانی هستند که آنها را زادهاند
و همانا آنان سخن زشت و دروغ می گویند و بدون شک الله عفو کننده آمرزگار است.
» ۳و آنانی که با زنان خود ظهار می کنند باز از آن چه گفته اند باز می گردند پیش از
آن که با یکدیگر نزدیکی کنند باید برده ای را آزاد کنند .این درس و پندی است که به
شما داده می شود و الله به آن چه می کنید آگاه است .که پس اگر کسی )برده( نیابد باید
دو ماه پی در پی روزه بگیرد پیش از آنکه زن و شوهر با همدیگر نزدیکی کنند .و کسی

که نمی تواند پس باید شصت نفر مسکین را طعام بدهد .این برای آن است که به الله
و پیغمبرش ایمان بیاورید .و این )احکام( حدود مقرر شده الله است و کافران عذاب

دردناک دارند .وہ که يقينا آنانی که با الله و پیغمبرش مخالفت می کنند خوار و ذلیل
می شوند همان طور که پیشینیانشان خوار شدند و البته نشانه های واضح نازل کردیم
و برای کافران عذاب رسواکننده است 6 .روزی که الله همه آنان را برانگیزد تا به آنچه

کرده اند خبر شان دهد؛ الله آن )اعمال( را شماریده و آنان فراموش کرده اند و الله بر همه

چیز گواه است.
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 ۹۷آیا ندیدی که الله آنچه را که در آسمانهاست و آنچه را که در زمین است
می داند؟ هیچ سه نفری نیست که با همدیگر رازگویی کنند مگر این که الله چهارم ایشان
است و نه پنج نفری مگر این که الله ششم ایشان است و نه )رازگویانی( کمتر از این
و نه بیشتر از این ،مگر این که الله با ایشان است در هر کجا که باشند .باز روز قیامت به

آنچه کرده اند خبرشان می دهد چرا که الله به همه چیز داناست ۸ .آیا ندیده ای آنانی
را که از نجوی )رازگویی منع شده اند باز به آنچه از آن منع شده اند باز می گردند و برای

انجام گناه و سرکشی و نافرمانی پیغمبر با هم دیگر به نجوا می پردازند و چون نزد تو
آیند طوری به تو سلام و تحیت می گویند که الله تو را آنطور سلام و تحیت نگفته است

و در میان خود می گویند :پس چرا الله ما را به خاطر آنچه می گوییم عذاب نمی دهد؟
دوزخ برای آنان کافی است ،وارد آن می شوند و )دوزخ( چه بد جای و سر انجامی

است9» .ه ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه با همدیگر به رازگویی پرداختید برای
انجام گناه و تجاوزگری و نافرمانی از پیغمبر راز مگویید .و به نیکی و پرهیزگاری راز

بگویید و از الله بترسید که به سوی او محشور می شوید ۱۰ .جز این نیست که
راز گویی از کارهای شیطان است تا مؤمنان را اندوهگین سازد و هیچ ضرری به آنان
رسانده نمی تواند مگر به ارادة الله و مؤمنان باید بر الله توکل کنند۱۱ .ه ای کسانی که
ایمان آورده اید ،چون به شما گفته شود :در مجلس برای دیگران( جای فراخ کنید ،جای

فراخ کنید ،تا الله )رحمت خود را برایتان فراخ گرداند .و چون گفته شود :برخیزید! پس
برخیزید .الله به کسانی از شما که ایمان آورده اند و آنانی را که علم داده شده اند رفعت

و بزرگی می بخشد ،و الله به آنچه می کنید آگاه است.
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 ۱۲۹ه ای کسانی که ایمان آورده اید ،هرگاه خواستید با پیغمبر نجوا )رازگویی کنید،
پیش از نجوایتان صدقه ای بدهید ،این برایتان بهتر و پاکیزه تر است پس اگر )صدقه(
نیابید )بدانید که الله آمرزگار مهربان است ۱۳ .آیا می ترسید که پیش از نجوایتان
صدقه هایی را بدهید؟ پس اگر صدقه ندادید و الله هم شما را بخشید ،پس نماز را برپا

کنید و زکات را بدهید و الله و پیغمبرش را اطاعت کنید و الله به آنچه می کنید آگاه است.
و  ۱۶آیا ندیدی به سوی کسانی که دوستی کردند با قومی که الله بر آنان غضب نموده

است! آنها )منافقان( نه از شما اند و نه از آنان )یهود( و به دروغ سوگند می خورند در
حالیکه می دانند .طر۱۵که الله برای آنان عذابی سخت آماده کرده است ،زیرا کاری انجام
می دهند که بسیار بد است ۱۹۶ .و آنان قسم هایشان را سپر ساخته اند و مردم را از راه

الله منع نمودند لذا برایشان عذاب خوارکننده است ۱۷ .که هرگز مال و اولادشان چیزی
از عذاب الله را از آنها دفع نمی کند؟ )چون این گروه دوزخیان اند که آنها در دوزخ

جاودان اند ۱۸۶ .که روزی که الله همه آنان را زنده می گرداند پس برایش قسم می خورند
چنانکه برای شما قسم می خورند و گمان می کنند که ایشان بر چیزی هستند .آگاه باش !

یقینا ایشان دروغگویانند) ۱۹ .چون که شیطان بر آنان غالب شده است ،پس یاد الله
را از یادشان برده است ،لذا آنها حزب شیطان هستند .آگاه باش که حزب شیطان
زیانکارانند ۲۰» .يقينا آنانی که با الله و پیغمبرش دشمنی می کنند از جمله پست ترین
و خوارترین مردمان خواهند بود ۲۱ .الله نوشته )و مقرر داشته است که من

و پیغمبرانم غالب می شویم .زیرا الله قویی غالب است.
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) (۲۲گروهی را که به الله و روز قیامت ایمان می آورند نخواهی یافت با کسی که با الله
و پیغمبرش مخالفت ورزیده است دوستی کنند هرچند پدرانشان یا فرزندانشان یا

برادرانشان یا خویشاوندانشان باشند .ایشان اند که )الله( در دلهایشان ایمان را نوشته
است و آنان را به روحی از سوی خود تأیید نموده است و آنان را به باغهایی در می آورد
که از زیر )قصرها و درختان( آنها نهرها روان است و جاودانه در آنجا می مانند .الله از
آنان راضی است و آنان )نیز( از او راضی اند .ایشان حزب الله هستند .آگاه باشید که

تنها حزب الله رستگار می باشند.

سورۂ حشر
در مدینه نازل شده و بیست و چهار آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

که هر آنچه در آسمانها و هر آنچه در زمین است ،الله را به پاکی یاد می کند و او
غالب باحکمت است۲ .ه او ذاتی است که کافران اهل کتاب را در نخستین
جمع شدن شان )علیه پیغمبر اسلام( از سرزمینشان بیرون کرد ،شما گمان نمی کردید که
آنان )از مدینه بیرون شوند و آنان گمان می کردند که قلعه هایشان آنان را از )عذاب( الله
محافظت می کند پس )عذاب الله از راهی که گمان نمی کردند بر آنها وارد شد و در

دلهایشان ترس و هراس انداخت طوری که با دستهای خود و دست های مؤمنان
خانه های خویش را ویران می کردند .پس ای صاحبان بصیرت و آگاهی عبرت بگیرید.

که اگر اللہ آوارگی را بر آنان مقرر نمی کرد حتما آنان را در دنیا به عذاب گرفتار می کرد
و برای آنها در آخرت عذاب دوزخ است.
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وی که این عذاب به سبب آن است که آنان با الله و رسول او دشمنی و مخالفت نمودند
و هر کس که با الله دشمنی و مخالفت کند )پس هلاک می شود چون الله سخت

عذاب دهنده است.

و آنچه از درختان خرما را بریدید یا آنرا بر پایه هایش قائم

گذاشتید ،پس به حكم الله بوده است و تا بدکاران را خوار و رسوا کند 6 .و آنچه الله

از )اموال( آنان به پیغمبرش داده است شما برای حصول آن هیچ اسب و شتری را نتاختید
بلکه الله پیغمبرانش را بر هر کس که بخواهد مسلط می سازد و الله بر هر چیزی قادر
است (۷) .آنچه الله از اموال( اهالی آبادی های دیگر به پیغمبرش داده است متعلق به
الله و پیغمبر و خویشاوندان )پیغمبر( و يتميان و مسکینان و مسافران در راه ماندگان(

است تا تنها در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد .و آنچه که پیغمبر به شما
بدهد آن را بگیرید و از آنچه که شما را از آن منع می کند اجتناب ورزید .و از الله
بترسید چون الله سخت عقوبت دهنده است) ۸۶ .همچنین غنائم( برای فقرای مهاجرین

است که از خانه هایشان و اموالشان رانده شده اند فضل و رضایت الله را می جویند و الله
و پیغمبرش را مدد می کنند .این گروه ایشان راستگویانند ۹۶ .و آنانی که پیش از آنان

مهاجرین خانه و کاشنه را آماده کردند و ایمان )نیز( در دلشان جای گرفت ،کسانی را
که به سوی آنان هجرت کنند دوست می دارند ،و در دل های خود از آنچه )به مهاجران(

داده اند احساس نیازی نمی کنند و دیگران را بر خودشان ترجیح میدهند هرچند که
خود سخت نیازمند باشند .و آنانی که از حرص

نفس

خویش مصئون باشند ،ایشان اند

که رستگارند.
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و ۱۰که و آنانی که پس از مهاجرین و انصار( آمدند می گویند :ای پروردگار ما! ما
و برادران ما را که در ایمان آوردن از ما سبقت نمودند بیامرز و در دل های ما هیچ

کینه ای در حق کسانی که ایمان آورده اند قرار مده ،ای پروردگار ما! یقینا تویی که بخشنده
مهربانی ۱۱ .که آیا منافقان را ندیدی که به برادران کافر خود از اهل کتاب )یهود(
می گویند :هرگاه شما را بیرون کنند ما هم با شما بیرون خواهیم آمد و در حق شما هرگز
از کسی فرمان نمی بریم ،و اگر با شما جنگ و پیکار شود حتما شما را یاری می رسانیم.
و الله گواهی میدهد که آنان دروغگو هستند (۱۲) .اگر )یهود( بیرون رانده شوند با آنان
بیرون نمی روند و اگر با آنان جنگ صورت گیرد به آنان یاری نمی رسانند و اگر اراده
کمک کنند ،حتما پشت می گردانند و می گریزند ،باز یاری و مدد نخواهند شد.
 ۱۳۶و البته ترس شما )مسلمانان در سینه های ایشان بیش از ترس آنان از الله است ،این

به آن خاطر است که آنان قومی اند که نمی فهمند ۱۶ .آنان هرگز با شما به صورت
دسته جمعی جز در پس قلعه های محکم و یا از پشت دیوارها نمی جنگند .عداوت
و جنگشان در میان خودشان سخت است ،ایشان را متحد می پنداری حال آنکه دل هایشان
پراگنده است .این اختلاف به آن خاطر است که آنان گروهی اند که تعقل نمی کنند.
و 15کوه )وصف منافقان مانند داستان کسانی است که اندکی پیش از آنان بودند ،پس

سزای کارشان را چشیدند .و آنان عذابی دردناک دارند ۱۹ .مانند حالت شیطان چون
به انسان گفت :کافر شو ،پس چون کفر ورزید گفت :من از تو بیزارم ،زیرا من از الله،

که پروردگار جهانیان است می ترسم.
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و  ۱۷پس عاقبت هردو )انسان کافر و شیطان( آن است که همیشه در دوزخ باشند
و این عذاب ابدی سزای هر ظالم است ۱۸ .و ای کسانی که ایمان آورده اید ،از الله
بترسید و هر شخص باید بنگرد که چه چیزی را برای عاقبت فردا پیش فرستاده است.

و از الله بترسید ،چون الله به آنچه می کنید باخبر است ۱۹ .که و مانند کسانی نباشید که
الله را فراموش کردند در نتیجه )الله نیز خودشان را از یاد خودشان برد این گروه بدکاران

اند۲۰ .ه دوزخیان با بهشتیان برابر نیستند ،چونکه بهشتیان رستگارند.
و ۲۱که اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم البته آن را از ترس الله خاشع و عاجز
و از هم پاشیده می دیدی .و این مثال ها را برای مردم بیان می کنیم تا که ایشان بانديشند.

 ۲۲اوست الله که هیچ معبودی به حق جز او نیست ،دانای پوشیده و آشکار .اوست

بخشنده مهربان ۲۳۶ .که اوست الله که هیچ معبودی به حق جز او نیست ،او پادشاه ،منزه
و بی عیب و نقص  ،امان دهنده و امنیت بخشنده ،محافظ و مراقب ،قدرتمند و غالب،
بزرگوار و شکوهمند و والا مقام و صاحب بزرگی کامل است .پاک است الله از آنچه

با او( شرک می آورند * ۲۶ .اوست الله ،آفریدگار ،پدید آورنده ،صورت دهنده .نام های

نیک تنها برای اوست ،آنچه در آسمانها و زمین است او را به پاکی یاد می کند ،و او
غالب باحکمت است.
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سوره سوره متحنهممتحنه

دارای

در مدینه نازل شده و سیزده آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

نامه ای کسانی که ایمان آورده اید ،دشمنان من و دشمنان خود را به دوستی نگیرید
شما با ایشان دوستی می کنید در حالیکه آنها به حق و حقیقتی ایمان ندارند که برای شما

آمده است .پیغمبر و شما را به خاطر ایمان آوردن به الله که پروردگارتان است )از شهر
و دیارتان( بیرون می کنند .اگر شما برای جهاد در راه من و طلب رضایتم بیرون آمده اید
با آنان دوستی نکنید( در نهان با آنان دوستی می کنید در حالیکه من نسبت به هرچه
پنهان می کنید یا آشکار می سازید داناتر هستم .و هر کس از شما چنین کاری را کند يقينا

از راه راست گم گشته است ۲۶ .اگر بر شما مسلط شوند دشمنان سرسخت شما
خواهند بود ،و دستان و زبان های خود را به سوی شما به بدی دراز می کنند و دوست

دارند که شما کافر شوید۳۶ .ه در روز قیامت خویشاوندانتان و فرزندانتان سودی به
شما نخواهند بخشید .در آن روز الله در میانتان جدایی خواهد آورد و الله به آنچه می کنید

بیناست .نوع که البته برای شما در ابراهیم و آنانکه با او بودند سرمشقی نیکوست .وقتی
به قوم خود گفتند :ما از شما و از آنچه به جای الله می پرستید بیزاریم ،به شما کفر

ورزیده ایم و بین ما و شما برای همیشه دشمنی و کینه ابدی است تا این که تنها به الله
ایمان آورید ،مگر گفته ابراهیم به پدرش که )گفت :برایت آمرزش خواهم خواست

و در برابر الله برایت اختیار چیزی را ندارم .پروردگارا! بر نو توکل کرده ایم و به سوی تو
روی آورده ایم و بازگشت به سوی توست .بهه ای پروردگار ما! ما را محل آزمایشی

برای کافران مگردان و ما را بیامرز ،پروردگارا! تو غالب باحکمت هستی.
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 x6البته در آنان برای شما سرمشق نیکوست برای کسی از شما که به ملاقات الله
و روز قیامت امیدوار است و هر کس رویگردان شود )بداند که الله بی نیاز و ستوده است.
 ۷۶)،امید است که الله بین شما و کسانی که با آنان دشمنی داشته اید به وسیله اسلام

آوردن شان( دوستی برقرار کند و الله تواناست و الله آمرزگار مهربان است ۸۶ .الله
شما را از کسانی که با شما در باره دین نجنگیده اند و شما را از خانه هایتان بیرون
نکرده اند ،منع نمی کند که به آنان نیکی کنید و در حق آنان به عدل و انصاف رفتار کنید،
چون الله عادلان و با انصافان را دوست دارد .و تنها شما را از کسانی منع می کند
که در باره دین با شما جنگیده اند و شما را از خانه هایتان بیرون کرده اند و در بیرون

کردن تان )دیگران را پشتیبانی کرده اند ،از آن که با آنان دوستی کنید ،و هر کس با آنان
دوستی ورزد پس این گروه همان ظالمان اند ۱۰ .که ای کسانی که ایمان آورده اید! چون
زنان مؤمن هجرت کردند و به نزد شما آمدند آنان را بیازمائید  -الله به ایمانشان داناتر
است  -پس اگر آنان را زنانی مؤمن دریافتید آنان را به کافران برگردانید نه اینان )زنان
مؤمن( برای آنان )کافران( حلالند و نه آنان )کافران( برای اینان )زنان مؤمن( حلالند
و آنچه را مردان )کافر( انفاق کرده اند به آنان بدهید ،و گناهی بر شما نیست که با آنان

ازدواج کنید به شرطی که مهرهایشان را به آنان بدهید .و عقد زنان کافر را محکم
نگیرید و آنچه را انفاق کرده اید بطلبيد و )کافران نیز باید آنچه را انفاق کرده اند بطلبند.
این حکم الله است که بین شما حکم می کند و الله دانای باحکمت است ۱۹ .و اگر

کسی از همسرانتان به سوی کافران رفته و از دست شما برود ،پس وقتی )کافران را سزا
دادید )و أموالشان را به غنیمت گرفتید( به آنان که همسرانشان )به سوي كفار( رفته اند به

مقدار آن چه انفاق کرده اند بپردازید و از الله آن ذاتی بترسید که شما به او ایمان دارید.
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۱۲که ای پیغمبرا هنگامی که زنان مؤمن پیش تو بیایند و بخواهند با تو بیعت کنند بر
این که چیزی را شریک الله نسازند و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندانشان را
نکشند و بهتانی را که با آن از روی دروغ( فرزندی را به شوهرانشان نسبت دهند
در میان نیاورند و در کارهای نیک )از فرمان تو نافرمانی نکنند با آنان بعیت کن ،و از

الله برای آنان آمرزش بخواه .چون الله آمرزگار مهربان است ۱۳ .ای کسانی که ایمان
آورده اید! قومی را دوست خود قرار ندهید که الله بر آنان غضب کرده است ،در حالیکه

آنان از آخرت نا امید اند ،چنانکه کافران از گورخفتگان ناامید شده اند.
ن

سورة صف

در مدینه نازل شده و چهارده آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
راه آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است الله را به پاکی یاد می کند و او غالب
با حکمت است  ۲۶ .ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا چیزی را می گوئید که آنرا

انجام نمی دهید؟  (۳که بسیار ناپسند است نزد الله؛ اینکه چیزی بگوئید که آنرا انجام
نمی دهید 2 .به يقينا الله کسانی را دوست دارد که در راه او صف بسته می جنگند
گویی بنایی استوار و به هم پیوسته اند ۵ .و یادآور شو آن وقت که موسی به قوم خود

گفت  :ای قوم من! چرا مرا آزار می دهید حال آنکه خوب می دانید که من فرستاده الله
به سوی شما هستم؟! پس چون منحرف شدند الله دل هایشان را منحرف ساخت و الله

گروه فاسقان را هدایت نمی کند.
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و 6و یادآور شو وقتی که عیسی پسر مریم گفت :ای بنی اسرائیل! من فرستاده الله
به سوی شما هستم و تورات را که پیش از من آمده تصدیق می کنم و به پیغمبری که بعد
از من می آید و نام او احمد است مژده می دهم .پس چون با معجزه ها به سوی آنان آمد

گفتند :این جادویی آشکار است۷ .ه و کیست ظالم تر از آنکه بر الله دروغ می بندد
در حالیکه به اسلام دعوت می شود و الله گروه ظالمان را هدایت نمی کند) «۸» .منافقان
و اهل کتاب می خواهند با دهانهای خود نور الله را خاموش کنند و الله کامل کننده نور
خود است هر چند کافران خوش نداشته باشند.

۹

اوست ذاتی که پیغمبر خود را با

هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب سازد ،هر چند مشرکان خوش
نداشته باشند .و ۱۰و ای کسانی که ایمان آورده اید؟ آیا شما را بر تجارتی راهنمایی کنم

که شما را از عذاب دردناک نجات دهد؟  ۱۱که )آن تجارت این است که به الله
و پیغمبرش ایمان آورید و در راه الله با اموال و جان هایتان جهاد کنید ،این برای شما بهتر
است اگر بدانید ۱۲۶ .که تا گناهان شما را برایتان بیامرزد و شما را به باغ هایی در می آورد

که از زیر )قصرها و درختان آن نهرها روان است .و خانه های دلپسند در بهشت های
جاودان به دست آورید ،این است کامیابی بزرگ ۱۳۶ .و )نعمتی( دیگر )به شما
می دهد که آن را دوست دارید؛ پیروزی از سوی الله و فتحی نزدیک )فتح مکه( است

و به مؤمنان مژده ده۱۶ .ه ای کسانی که ایمان آورده اید ،نصرت دهندگان )دین( الله
باشید طوری که عیسی پسر مریم به حواریان گفت :مددگاران من )در دعوت به سوی
الله کیست؟ حواریان گفتند :ما مددگاران )دین( الله ایم ،پس گروهی از بنی اسرایئل ایمان

آوردند و گروهی کفر ورزیدند در نهایت مؤمنان را بر دشمنانشان توان دادیم پس
تا اینکه پیروز شدند.
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سورۂ جمعه
در مدینه نازل شده و بازده آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
۱ه آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است الله ،پادشاه پاک )و( غالب )و( باحکمت
را به پاکی یاد می کنند۲ .ه اوست کسی که در میان ناخوانان پیغمبری از خود آنان
فرستاد که آیاتش را بر آنان می خواند و آنان را پاک می دارد و به آنان کتاب و حکمت
می آموزد ،هرچند که پیش از این در گمراهی آشکار بودند (3) .و )این بعثت خاص به
زمان پیغمبر نیست بلکه دیگرانی از آنان است که هنوز به ایشان نپیوسته اند و او غالب

با حکمت است .نوع این )بعثت( فضل الله است ،آن را به هر کس که بخواهد می دهد
و الله دارای فضل بزرگ است .زہ مثال آنان که مکلف به تورات شدند باز )چنانکه
باید رعایتش نکردند ،مانند الاغی هستند که کتاب هایی حمل می کنند .چه بد است مثل

گروهی که آیات الله را دروغ شمردند! و الله قوم ظالم را هدایت نمی کند «7» .بگو :ای
یهودیان! اگر گمان می کنید که شما دوستان الله هستید نه دیگر مردمان ،پس اگر
راستگوئید آرزوی مرگ کنید۷ .

ولی آنان به خاطر آنچه پیش

از این فرستاده اند،

هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و الله به )حال( ظالمان داناست ۸ .بگو :آن مرگی که
از آن می گریزید )بدانید که آن به شما رسیدنی است ،باز به )نزد دانای پنهان

و آشکار بازگردانده می شوید پس شما را به )حقیقت( آنچه می کردید آگاه می سازد.
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 ۹۶ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه در روز جمعه برای نماز ندا داده شد به یاد
الله بشتابید و خرید و فروش را رها کنید ،این برایتان بهتر است اگر بدانید *۱۰* .چون
نماز ادا شد ،در زمین پراگنده شوید و از فضل الله بجوئيد و الله را بسیار یاد کنید تا شما

رستگار شوید ۱۱ .و چون تجارت و سرگرمی را ببینند به سوی آن پراکنده شده و تو
را ایستاده رها می کنند .بگو :آنچه نزد الله است از سرگرمی و تجارت بهتر است و الله
بهترین روزی دهندگان است.

در

سوره منافقون
در مدینه نازل شده و بازده آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

و ۱که چون منافقان نزد تو آیند می گویند :گواهی می دهیم که تو پیغمبر الله هستی ،و الله
می داند که تو فرستاده الله می باشی و الله گواهی میدهد که منافقان دروغگویانند.
۲ه قسم های خود را سپر قرار داده اند )برای پوشانیدن نفاق خود( پس مردم را از راه

الله منع کردند ،البته بد است آنچه آنها می کنند۳۶ .ه این )نفاق( به آن خاطر است که
ایشان ایمان آوردند ،باز کفر ورزیدند پس بر دلهایشان مهر نهاده شد ،پس آنها
نمی فهمند 4 .و هنگامی که آنها را می بینی قد و قامت شان تو را در تعجب

می اندازد! و اگر سخن گویند به گفته آنان گوش می دهی ،آنان گویا تخته هائی هستند که

تكيه داده شده اند .هر فریادی را علیه خود می پندارند ،آنان دشمن اند .پس از آنان
برحذر باش ! الله ایشان را بکشد از )حق( به کجا گردانیده می شوند؟
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هه و چون به آنان گفته شود :بیایید تا رسول الله برایتان آمرزش بخواهد ،سرهایشان را
می گردانند و آنان را می بینی که دیگران را از راه الله منع می کنند در حالیکه تكبر
می ورزند 46 .برای آنان برابر است ،چه برایشان آمرزش بخواهی و چه آمرزش
نخواهی ،هرگز الله ایشان را نمی آمرزد .زیرا الله مردمان فاسق را هدایت نمی کند.

۷۶ه آنها کسانی اند که می گویند :بر آنانی که نزد رسول الله هستند انفاق مکنید تا منتشر
و پراگنده شوند .حال آنکه خزانه های آسمان و زمین از الله است ،ولی منافقان نمی فهمند.

) ۸۶و نیز می گویند :اگر به مدینه باز گردیم به يقين عزتمندتر ذلیل تر را از آنجا بیرون
می کند ،حال آنکه عزت تنها مخصوص الله و رسول او و مؤمنان است ،ولی منافقان
نمی دانند ۹ .که ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال و اولادتان شما را از یاد الله غافل نکند
و هر کس که چنین کند پس همان گروه زیانکارند ۱۰ .و از چیزهایی که به شما روزی

داده ایم انفاق کنید پیش از آنکه مرگ یکی از شما برسد و بگوید :پروردگارا! چرا مرگ
مرا تا مدتی اندک به تأخیر نه انداختی تا صدقه می دادم و از صالحان میشدم.

۱۱که و الله هرگز )مرگ( کسی را چون اجلش برسد به تأخیر نمی اندازد .و الله به آنچه
می کنید باخبر است

000

سورۂ تغابن 64

جزء ۲۸

خخخخخخخخخخخخخخخخ
سورۂ تغابن
Snow

در مدینه نازل شده و هژده آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

و ۱آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است الله را به پاکی یاد می کنند ،فرمانروایی
)حقیقی( از اوست و ستایش )نیز( او راست و او بر هر کاری تواناست ۲% .او )الله(

ذاتی است که شما را آفریده است پس بعضی از شما کافر و بعضی از شما مؤمن هستید

و الله به آن چه می کنید بیناست۳۶ .ه آسمانها و زمین را به حق آفریده و شما را
صورت بخشید و صورتهای شما را خوب و زیبا کرده است و بازگشت همه به سوی

اوست .بلکه آنچه را که در آسمانها و زمین است می داند و آنچه را که پنهان می کنید

و آنچه را که آشکار می سازید ،می داند و الله به آنچه در سینه ها است آگاهی دارد.

که آیا خبر آنان که پیش از این کافر بودند به شما نیامده است؟ آنان سزای کار خود
را چشیدند و عذابی دردناک در پیش

دارند .به این )عذاب( به این جهت بود که

پیغمبرانشان با معجزات )آشکار( نزد آنان آمدند و گفتند :آیا بشری )عادی( ما را هدایت
می کنند؟ پس کفر ورزیدند و روی گرداندند و الله اظهار بی نیازی نمود و الله بی نیاز
ستوده است ۷۵ .که کافران گمان کردند که دوباره زنده نخواهند شد ،بگو :بلی! قسم به
پروردگارم! به يقين دوباره زنده خواهید شد باز از آن چه می کردید به شما خبر خواهد
داد و این کار برای الله آسان است ۸ .پس به الله و پیغمبر او و نوری که نازل کرده ایم
ایمان بیاورید و الله به آن چه می کنید باخبر است .و وقتی که )الله( شما را در روز

اجتماع جمع کند ،آن روز ،روز زیان و نقصان است و کسی که به الله ایمان بیاورد و کار
نیک کند بدی هایش را از او دور می سازد و به باغ هایی داخل می گرداند که از زیر

)قصرها و درختان آن نهرها جاری است که در آنجا همیشه و جاودانه اند .این است
کامیابی بزرگ.
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 ۱۰و آنان که کفر روزیدند و آیات ما را دروغ شمردند ایشان دوزخی اند ،در آن
جاودانه اند و این سر انجام بدی است ۱۱ .هیچ مصیبتی نمی رسد جز به حكم الله
و هرکس به الله ایمان بیاورد الله دل او را هدایت می کند و الله به همه چیز داناست.

 ۱۲۶از الله و پیغمبر اطاعت کنید و اگر رویگردان شوید )پس بدانید که بر فرستاده ما
جز رسانیدن پیغام آشکار نیست۱۳۶ .ه الله است که جز او معبودی به حق نیست ،پس
مؤمنان باید بر الله توکل کنند ۱۶% .ای کسانی که ایمان آورده اید! به یقین بعضی از
همسران و فرزندانتان دشمن شما اند ،پس از آنان حذر کنید .و اگر عفو کنید

و چشم پوشی نمائید و در گذرید )بدانید که الله آمرزگار مهربان است .و  ۱۵جز این
نیست که اموالتان و فرزندانتان وسیله امتحان شما اند و نزد الله پاداش بزرگی است.

 ۱۹۶که پس تا حد توان تان از الله بترسید و بشنوید و اطاعت کنید و انفاق نمائید که
برای خودتان بهتر است و کسی که از بخل نفس

خویش در امان بماند پس همان

رستگارانند ۱۷۶ .که اگر به الله قرض الحسنه بدهید آن را برایتان چندین برابر می سازد
و شما را می آمرزد و الله سپاسگزار بردبار است ۱۸ .و او دانای همه پوشیده و آشکار
است ،غالب )و( باحکمت است.
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در مدینه نازل شده و دوازده آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
راه ای پیغمبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید آنان را در وقت عده شان طلاق
دهید و عده را بشمارید و از الله پروردگارتان بترسید .آنان را از خانه هایشان بیرون نکنید
و آنان هم بیرون نروند مگر آنکه کار زشت آشکاری را مرتکب شوند و این حدود الله

است و هر کس از حدود الله تجاوز کند در حقیقت بر خود ظلم کرده است .تو
نمیدانی ،چه بسا الله بعد از آن امری )دیگر( در میان آورد ۲۶ .و چون مدت عدة آنان

به پایانش نزدیک شد آنان را به نیکی نگاه دارید یا به نیکی از آنان جدا شوید و دو مرد
عادل از میانتان گواه بگیرید و گواهی را برای رضای الله ادا کنید .این طور ،کسی که به
الله و روز قیامت ایمان دارد به آن پند داده می شود و کسی که از الله بترسد برایش راه
رهایی

از مشکلات قرار خواهد داد۳ .ه و او را از جایی روزی خواهد داد که او

گمان نمی برد .و کسی که بر الله توکل کند او برایش کافی است .بی گمان الله امر خود را
محقق می سازد .به تحقیق الله برای هر چیزی اندازه ای مقرر کرده است .ع ه و زنانی که
از عادت ماهواری ناامید شده اند اگر )در عدة آنها( شک کردید ،عده آنان سه ماه است

و )نیز( آنانکه به سن حیض نرسیده اند .و عده زنان باردار وضع حمل است .و هرکس از
الله بترسد و پرهیزگاری کند الله برایش در کارش آسانی می آورد .به این حكم الله
است که آن را به سوی شما نازل کرده است و هر کس از الله بترسد گناهانش را محو می

کند و پاداش او را بزرگ می گرداند.
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که آنان را در جایی سکونت دهید که خود تان سکونت دارید و در توانایی شماست
و به آنان زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید .اگر باردار باشند به آنان نفقه دهید تا
آنکه وضع حمل می کنند .پس اگر فرزندتان را برای شما شیر دهند مزدشان را بدهید
و در باره نوزاد( میان خود به نیکی مشورت و توافق کنید .و اگر به دشواری افتادید
)باید( زن دیگر )به درخواست( او )شوهر( شیر دهد۷ .ه باید صاحب دارایی از
دارایی خود نفقه دهد و کسی که روزی اش تنگ شده است باید از آن چه الله به او

داده است انفاق کند ،الله هیچ کس را جز به همان اندازه که به او داده است مكلف
نمی کند .به زودی الله پس از سختی آسانی را می آورد ۸ .و چه بسا )اهالی( قریه ها
از فرمان پروردگارشان و )فرمان رسول او سرکشی کردند ،پس به سختی از آنان
حساب گرفتیم و به عذابی سخت ناشناخته عذابشان کردیم ۹ .پس سزای کار خود

را چشیدند و سرانجام کارشان خساره و نقصان شد۱۰ .ه الله برای آنان عذابی سخت
آماده کرده است .پس ای خردمندان مؤمن! از الله بترسید ،به راستي الله به سوی شما
کتاب )وسيلة تذكر( را نازل کرده است) ۱۱» .آن وسیله تذكر( پیغمبری است که

آیات الله ،بیانگر )حق و باطل( را برایتان می خواند تا آنان را که ایمان آورده و کارهای
شایسته کرده اند از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورد ،و کسی که به الله ایمان دارد و کار

شایسته انجام دهد )الله( او را به باغهایی که از زیر درختان و قصرهای( آن نهرها روان
است وارد خواهد کرد که همیشه در آن جاودانه اند .یقینا الله روزی او را نیک ساخته

است ۱۲ .که الله ذاتی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن را )آفرید(،
فرمان الهی میان آنها نازل می شود تا بدانید که الله بر هر کاری قادر است
وعلم او همه چیز را احاطه کرده است.
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در مدینه نازل شده و دوازده آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
 1آی پیغمبر! چرا چیزی را که الله برایت حلال کرده است به خاطر به دست آوردن
خشنودی همسرانت بر خود حرام می کنی؟ و الله آمرزگار مهربان است۲ .ه البته الله
گشودن )شکستن سوگندهایتان را برای شما مقرر کرده است و الله مددگار شماست
و اوست دانای باحکمت ۳ .و وقتی که پیغمبر با یکی از زنانش سخنی نهانی گفت،

پس چون وی آن )سخن( را برای زن دیگر( بازگو کرد و الله )پیغمبر( را بر آن مطلع
گردانید )پیغمبر( بخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی )دیگر( اعراض نمود .و چون
)موضوع( را به آن )زن( خبر داد ،وی گفت :چه کسی این را به تو خبر داده است؟

گفت) :الله( دانای آگاه به من خبر داده است .ع کو )شما ای دو همسر پیغمبر( اگر به
درگاه الله توبه کنید )برایتان بهتر است( ،بی گمان دلهایتان منحرف گشته است و اگر بر
ضد او همدست شوید )بدانید

که الله مددگار اوست و )نیز( جبرئیل و مؤمنان نیک

و فرشتگان مدد گار او هستند ۵ .اگر شما را طلاق دهد چه بسا پروردگارش همسرانی
بهتر از شما برایش

جایگزین سازد) ،زنانی که مسلمان ،مؤمن ،فرمانبردار ،توبه گار،

عبادت پیشه ،روزه دار ،اعم از بیوه و دختر 46 .ای کسانی که ایمان آورده اید! خودتان
و خانواده تان را از آتشی حفظ کنید که هیزمش مردم و سنگها خواهند بود .فرشتگانی

بر آن مقرر است که خشن و سخت گیر و زورمند و توانا هستند ،از الله در آن چه به آنان
امر کند نافرمانی نمی کنند و آنچه را که فرمان یابند ،انجام می دهند ۷ .ای آنانی که

کافر شده اید! امروز عذرخواهی نکنید .جز این نیست که در برابر آنچه در دنیا(
می کردید ،جزا داده می شوید.
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 ۸که ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه الله رجوع کنید و توبه خالصانه بکنید امید

است پروردگارتان گناهانتان را محو کند و شما را به باغهایی در آورد که از زیر درختان
و قصرهای آن( نهرها روان است .روزی که الله پیغمبرش و آنانی را که با او ایمان
آورده اند خوار و رسوا نمی سازد .نورشان پیش روی آنان و به سمت راستشان باشتاب

روان است .می گویند :ای پروردگار ما! نور ما را برای ما کامل گردان و ما را بیامرز چون
تو بر هر کاری توانایی 49 .آی پیغمبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان
سخت گیر ،و جایگاه آنان دوزخ است و بدجای بازگشت است ۱۰ .الله برای کافران،

زن نوح و زن لوط را مثال زده است که )آن دو( در نکاح دو بنده از بندگان صالح ما
بودند ولی به آنان خیانت کردند پس آن )دو پیغمبر( نتوانستند از )عذاب( الله چیزی را
از آن )دو زن( دفع کنند و گفته شد :با واردشدگان به آتش

)دزوخ( در آئید.

۱۱۶که و الله برای مؤمنان )نیز( زن فرعون را مثل زده است ،هنگامی که گفت :ای
پروردگار من! برای من در بهشت نزد خودت خانه ای بساز و مرا از فرعون و کارهایش
نجات بده و مرا از دست گروه ظالم نیز نجات بده ۱۲۶ .و )الله( مریم دختر عمران

را نیز مثل زده( که شرمگاه خود را از حرام نگه داشت و پاکدامنی ورزید( ،پس از روح
آفریده( خود در او دمیدیم و او سخنان پروردگارش و کتاب هایش را تصدیق کرد و از
اطاعت کنندگان بود.

ببببببببببببببببببببببببببببب
071

سورۂ ملک ۹۷

جزء ۲۹

خخخخخخخخخ

سوره ملک
در مکه نازل شده و سی آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
اور بابرکت )و بزرگوار( است آن ذاتی که پادشاهی )عالم( به دست اوست و او بر
هر چیزی قادر است ۲۶% .آن ذاتی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که

کدام یک از شما نیکوکارتر است و او غالب آمرزگار است۳ .ه آن ذاتی که هفت
آسمان را طبقه طبقه )و هماهنگ( آفريد ،در آفرینش پروردگار مهربان هیچ تفاوت

و خللی نمی بینی ،باز چشم بگردان آیا )در آن نقص و خللی می بینی؟  4که باز هم پی
در پی چشم خود را برگردان) ،خواهی دید که چشم در حالیکه خسته و ناتوان است

به سویت باز می گردد .و البته آسمان دنیا را با چراغها زینت دادیم و آنها را )وسیله(

سنگ سار کردن شیطان ها آماده کردیم و عذاب سوزان را برای آنها آماده کرده ایم.
) (6و برای آنانی که به پروردگارشان کفر ورزیدند عذاب دوزخ )آماده است و بد
بازگشتگاهی است ۷۶ .که چون در آنجا افگنده شوند از آن آوازهایی )بد( می شنوند
در حالیکه می جوشد ۹۸۶ .نزدیک است که )دوزخ( از خشم پاره پاره شود ،هرگاه که

گروهی از کفار( در آن انداخته شوند ،نگهبانانش از آنها می پرسند :آیا بیم دهنده ای
به سوی شما نیامده بود؟  ۹۶گویند :بلی! بیم دهنده ای نزد ما آمد لیكن ما )دعوت او

را دروغ شمردیم و گفتیم :الله چیزی را نازل نکرده است .جز این نیست که شما در

گمراهی بس بزرگ هستید ۱۰ .و گویند اگر می شنیدیم و یا تعقل می کردیم در
)زمره( دوزخیان قرار نمی گرفتیم ۱۱ .که پس به گناه خود اعتراف کردند .پس نفرین بر
دوزخیان باد!  ۱۲۶ه يقينا آنانی که در نهان از پروردگار خود می ترسد آمرزش و اجر
بزرگ دارند.
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 ۱۳۶که و سخنان را نهان دارید یا آن را آشکار سازید) .در هر صورت او به راز دلها
آگاه است.

۱۶

آیا کسی که همه چیز را آفریده است نمی داند؟ در حاليكه او

باریک بین از هر چیز آگاه است ۱۵ .او ذاتی است که زمین را برایتان مسخر گردانیده
است پس در اطراف آن بروید و از روزی الله بخورید و بازگشت )زنده شدن دوباره(
در دست اوست ۱۹ .که آیا از ذاتی که در آسمان است خود را در امان می دانید که شما

را در زمین فرو برد در حالیکه آن می جنبد ۱۷ .آیا از ذاتی که در آسمان است ایمن
شده اید که طوفانی از سنگریزه بر شما بفرستد؟! پس خواهید دانست که بیم دادن من
چگونه است!  ۱۸و البته آنانی که پیش از اینها بودند )پیغمبران را تکذیب کردند )پس

ببین عقوبت من چگونه بوده است!  ۱۹آیا پرندگان را بالای سرشان ندیدند که گاهی
بالهای خود را گسترده و گاهی جمع می کنند؟! جز پروردگار مهربان آنها را از افتیدن(
نگاه نمی دارد ،يقينا او هر چیزی را می بیند ۲۰۶ .و کیست آن که لشکر شما باشد و به

جای پروردگار مهربان به شما کمک کند؟ کافران جز در فریب و گمراهی نیستند .و  ۲۱د
یا کیست کسی که اگر الله روزی خود را قطع کند به شما روزی دهد؟ بلکه در سرکشی
و نفرت لجاجت می کنند ۲۲ .که پس آیا کسی که بر چهره خود افتاده راه می رود هدایت

یافته تر است یا کسی که ایستاده به راه راست می رود؟  ۲۳بگو :او ذاتی است که

شما را آفریده و برایتان گوش و چشم ها و دل ها قرار داده است) .ولی( کمتر شکر گزاری
می کنید ۲۶۶ .بگو :او ذاتی است که شما را در زمین منتشر ساخت و تنها به سوی او

حشر می شوید .فر۲۵ه و می گویند :این وعده ای که می دهید کی خواهید بود اگر راست
می گویید؟  ۲۹بگو :علم )آن( تنها نزد الله است و جز این نیست که من بيم دهنده

آشکار هستم.
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 ۲۷۶که پس هرگاه آن را )که وعده داده می شدند( نزدیک ببینند ،چهره های کافران قبيح
و گرفته می گردد و گفته می شود .این همان وعده ای است که می طلبیدید ۲۸۶ .که بگو:
به من خبر دهید اگر الله من و همراهان مرا هلاک کند و یا بر ما رحم کند پس چه کسی

کافران را از عذاب دردناک پناه می دهد؟  ۲۹که بگو :او پروردگار مهربان است ،به او
ایمان آورده ایم و تنها بر او توکل کرده ایم ،پس خواهید دانست که چه کسی در

گمراهی آشکار است ۳۰ .که بگو :به من خبر دهید اگر آب شما در زمین فرو رود ،چه
کسی برایتان آبی روان و شیرین می آورد؟

اور

سورۂ قلم
در مکه نازل شده و پنجاه و دو آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و۱و ن) .مفهوم این حرف به الله معلوم است( ،قسم به قلم و به آنچه می نویسند.

 ۲۶که )که تو به فضل پروردگارت دیوانه نیستی ۳ .ه و يقينا برای تو اجر )دائمی و(
بی پایان است .عه و حقا که تو دارای اخلاق بس بزرگ هستی .وہ که پس خواهی دید
و آنان هم خواهند دید) 6 .و خواهند دید که کدام یک از شما دیوانه است؟
 47البته پروردگارت به کسی که از راهش گمراه شده داناتر است و او به راه یافتگان
)هم( داناتر می باشد۸ .ه پس از تکذیب کنندگان اطاعت مکن ۹ .که آنان )مشرکین(

آرزو دارند که نرمی و سازش کنی تا آنان هم نرمی و سازش از خود نشان دهند.

 ۱۰و از هر حقیر و پستی که بسیار سوگند می خورد پیروی مکن ۱۱ .که )آن که(
بسیار عیب جوی است )و( همیشه سخن چینی می کند ۱۲ .که بسیار منع کننده خير )و(
تجاوزگر گناهکار است ۱۳ .و بد اخلاق است) ،و نیز( بی اصل و نسب است.

و  ۱۶که این همه بدی ها در او به این سبب است که دارای مال و اولاد )بسیار( است.
» ۱۵چون آیات ما بر او خوانده شود می گوید :افسانه های پیشینیان است.

و 16و به زودی بر بینی او داغ ذلت خواهیم نهاد )و او را رسوا خواهیم کرد(| .
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» ۱۷البته ما آنان را آزمودیم طوری که صاحبان آن باغ را آزمودیم ،وقتی که قسم
خوردند که میوه های باغ را صبحگاهان بچینند ۱۸۶ .به و ان شاء الله نگفتند ۱۹ .که پس
بر آن باغ بلایی از سوی پروردگارت آمد در حالیکه آنان خوابیده بودند ۲۰ .پس

)باغ شان چنان سوخت که مانند شب تاریک گردید ۲۱ .که باز )بی خبر از ماجرا(
صبحگاهان همکدیگر را ندا دادند ۲۲۶ .که اگر قصد چیدن میوه دارید ،پس صبح به
کشتزار برسید ۲۳ .و پس روان شدند در حالیکه آهسته به یکدیگر می گفتند .و  ۲۶که که
نباید امروز مسکینی در باغ نزد شما بیاید ۲۰ .و صبحگاهان قصد باغ کردند ،در
حالیکه خود را قادر بر جمع محصول )و منع مساکین( می پنداشتند * ۲۹ .پس چون
باغ را )سوخته( دیدند ،گفتند :حتما ما راه را گم کرده ایم) ۲۷ .نه( بلکه ما از کشتزار

خود محروم شده ایم ۲۸ .بهترین آنان گفت :آیا به شما نگفته بودم که چرا الله را به
پاکی یاد نمی کنید؟  ۲۹و گفتند :پروردگارما پاک و منزه است ،البته ما ظالم بودیم.
و  ۳۰پس ملامت کنان به یکدیگر روی آوردند ۳۱) .گفتند :ای وای بر ما! واقعا ما
سرکش بودیم ۳۲۶ .که امید است پروردگار ما بهتر از آن را برای ما عوض دهد ،يقينا ما به
پروردگار خویش رغبت و امید داریم ۳۳ .که این چنین است عذاب )دنیا( و البته عذاب

آخرت از این بزرگتر است ،اگر می دانستند .و  34و البته برای پرهیزگاران در نزد
پروردگارشان باغهای پر نعمت است .و ۳۰پس آیا مسلمانان )فرمانبرداران( را مانند
مجرمان گناهکاران قرار می دهیم؟  ۳۹شما را چه شده؟ چگونه حکم می کنید؟

) (۳۷آیا برای شما کتابی هست که در آن می خوانید؟  ۳۸و شما آنچه را که
می پسندید در آن است؟ ۳۹ه آیا شما بر عهده ما تا روز قیامت عهدهایی محکم دارید؟
که هر چه را حکم کنید برای شما باشد؟  40از آنها )کفار( سوال کن که کدام یک از

ایشان ضامن چنین عهد است 41 .یا برای آنها شریکهائی است ،پس اگر راست
می گویند ،شریکان خود را بیاورند ۶۲۶ .که روزی که ساق )پروردگار عالميان( آشکار

ساخته می شود و به سجده فراخوانده می شوند ولی نمی توانند
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 ۶۳که این در حالی است که چشمانشان به زیر افتاده و خواری و ذلت ایشان را فرا گرفته
است ،در حالیکه در دنیا برای سجده کردن فراخوانده می شدند و آنها سالم )و تندرست(
بودند ولی سجده نمی کردند( 44 .پس مرا با کسی بگذار که این )قرآن( سخن الهی را

تکذیب می کند ،زود است که به تدریج آنها را از جایی که نمی دانند خواهیم گرفت.
 45که اما )فعلا( ایشان را مهلت می دهیم ،چون تدبير من محکم و استوار است.
که آیا از ایشان مزدی طلب می کنی که آنان از پرداختن آن سنگین بارند؟
 ۶۷و یا اینکه نزدشان علم غیب وجود دارد که ایشان از روی آن می نویسند؟
 ۶۸پس در رسیدن حکم پروردگارت صابر باش و مانند صاحب ماهی مباش که با دلی

پر اندوه ندا )دعا( کرد ۹، .که اگر نعمت پروردگارش نبود ،در حالیکه قابل ملامتی بود به

صحرایی بی آب و گیاه ،افگنده می شد .و) ۵۰لیکن باز( پروردگارش او را برگزید و در
زمره صالحان قرار داد .و ۵۱و به يقين نزدیک بود کافران چون قرآن را شنیدند تو را با
چشم های )تیز( خود بلغزانند و می گویند :يقينا این شخص )پیغمبر( دیوانه است.

» ۵۲۶حال آنکه آن )قرآن( پندی برای جهانیان است.

سوره سوره حاقه حاقه

در ایران کی پ انی

در مکه نازل شده و پنجاه و دو آیت است

بنام الله بخشنده مهربان

بود که حاقه )حادثه ثابت و واقع شدنی( *۲ .چیست آن حاقه )حادثه ثابت و واقع
شدنی(؟  *3و تو چه می دانی که آن حاقه )حادثه ثابت و واقع شدنی( چیست؟
و قوم ثمود و عاد آن حادثه کوبنده و واقع شدنی را تکذیب نمودند ۵ .اما ثمود به
وسیله( آواز سخت و مرگبار هلاک شدند 36 .و اما عاد به وسیله( تندبادی سرد

و سوزنده هلاک شدند۷ .ه که الله آن را هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنان
مسلط کرد آنگاه مردمان را می دیدی که روی زمین افتاده اند و گویی تنه های پوک

درختان خرما اند .و پس آیا می بینی که اثری از آنها باقی مانده باشد؟
بببببببببببببببببببببببب
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قوه و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهالی قریه های زیر و زبر شده
قوم لوط( مرتکب گناه و نافرمانی شدند ۱۰ .زیرا آنان از فرمان( فرستاده
پروردگارشان نافرمانی کردند ،و الله ایشان را به سختی گرفت «11» .البته وقتی که
آب )به امر ما( طغیان کرد ،شما را در کشتی روان برداشتیم ۱۲۶ .که تا آن )عذاب( را
برایتان پندی قرار دهیم و گوشهایی شنوا آن را به خاطر بسپارد ۱۳۶ .پس چون در

صور دمیده شود یک دمیدنی۱۶ .که و زمین و کوهها برداشته شوند ،پس يکباره درهم
کوبیده شوند ۱۵ .که پس در آن روز واقعه )قیامت( رخ دهد 16 .و آسمان )نیز(
بشگافد و در آن روز سست گردد ۱۷ .و فرشته ها بر اطراف آن )آسمان( خواهند بود

و عرش پروردگارت را در آن روز هشت فرشته بالای سر خود حمل می کنند.

 ۱۸که در آن روز شما )به بارگاه پروردگارتان( عرضه می شوید ،هیچ پوشیده شما

که آنرا انجام داده بودید( مخفی نماند ۱۹ .که پس هر کس که نامه اعمالش به دست
راستش

داده شود )شادی کنان

می گوید :بگیرید نامه اعمال مرا بخوانید.

و  ۲۰که چون من یقین داشتم که البته با حساب خودم روبرو خواهم شد ۲۱۶ .که پس او
در زندگانی خوش و رضایت بخش خواهد بود ۲۲۰ .که در بهشت )بسیار بلند خواهد

بود ۲۳ .که که میوه آن در دسترس است .و ) ۲۶گفته می شود( گوارا بخورید و بنوشید
به )پاداش ) آنچه در روزگاران گذشته انجام میدادید۲۵ .ه و اما کسی که نامه اعمالش
به دست چپش داده شود ،پس می گوید :ای کاش نامه ام بمن داده نمیشد.

) ۲۹و )ای کاش ) نمی دانستم که حساب من چیست ۲۱ .و ای کاش مرگ
فیصله کننده و پایان کارم بود (۲۸ .که دارایی من هیچ نفعی بمن نرساند ۲۹۶ .که قدرت
و پادشاهی من از دستم رفت ۳۰ .که گفته می شود( او را بگیرید ،پس به زنجیرش
کشید ۳۱۰ .کوه باز او را در دوزخ داخل کنید ۳۲ .باز در زنجیری که درازی آن هفتاد
گز باشد او را ببندید ۳۳۶ .و چون او به الله بزرگ ایمان نمی آورد .بر  ۳۵%و )مردم را( بر

طعام دادن مسکین ترغیب نمی کرد .و 35و پس او امروز در این جا هیچ دوست مهربانی
ندارد.

بببببببببببببببببببببببببببب

سوره حاقه ۱۹

جزء ۲۹

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

) (36و نه طعامی دارد جز زرداب دوزخیان ۳۷۶ .که جز گنهگاران آن را نمی خورد.
 (۳۸پس قسم به آنچه می بینید ۳۹ .و به آنچه نمی بینید . .ای که این )قرآن(
سخن فرستاده )فرشته( بزرگوار است .داده و آن سخن شاعری نیست ،اندکی ایمان

می آورید 4۲ .که و )قرآن( گفته غیبگو و کاهن نیست ،اندکی عبرت می گیرید.
) 43بلکه از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است 44 .و اگر )بالفرض ) پیغمبر

بعضی از سخنان را به دروغ به ما نسبت می کرد 45 .که البته او را با قدرت می گرفتیم.
 46که باز رگ دلش را قطع می کردیم ۶۷ .که پس هیچ کس از شما منع کننده ای
جزای ما( از او نیست 4۸۶ .که البته قرآن برای پرهیزگاران نصیحت و پند است.
 49و البته ما به یقین می دانیم که برخی از شما تکذیب کننده اید ۵۰ .و البته آن

تکذیب مایه حسرت بر کافران است .و ۵۱و البته آن )قرآن سخن حق و یقینی
است ۵۲۶ .که پس نام پروردگار بزرگت را به پاکی یاد کن.

سورۂ معارج
در مکه نازل شده و چهل و چهار آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
را که در خواست کننده ای به تمسخر( عذاب واقع شدنی را طلب کرد۲ .ه بر کافران
است )و( هیچ دفع کننده ای برای آن نیست ۳۶ .از سوی الله صاحب درجات و مراتب
بلند )است( 4 .که فرشتگان و )نیز( روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است
به سوی او بالا می روند ۵ .پس صبر کن صبری نیکو )و بدون شکوه(.

و البته آنان

آن )روز( را دور می بیند۷ .ه و ما آن را نزدیک می بینیم۸ .ه )قیامت آن روزی که

آسمان مانند مس گداخته شود ۹ .که و کوهها مانند پشم حلاجی شده و رنگین گردد.
۱۰۶که و هیچ دوستی از )حال( دوست دیگر نمی پرسد.

ببببببببببببببببببببببب
ow

سورۂ معارج ۷۰

جزء ۲۹

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
و ۱۱کو )دوستان و خویشاوندان به ایشان نشان داده می شوند ،گناهکار آرزو می کند که
فرزندان خود را فديه )برای نجات از عذاب آن روز قرار دهد ۱۲ .و همچنین همسر

و برادرش را ۱۳۶ .ه و قبیله خود را که به او جای میدادند )و مدد می کردند(.
) 14بلکه می خواهد که تمام انسان های روی زمین را فدا کند (.تا )این کار( او را
نجات دهد ۱۵ .که هرگز نه ،دوزخ آتش سوزان و سراپا شعله است ۱۹ .که پوست

بدن را به شدت جدا می کند ۱۷ .کسی را طلب می کند که پشت کرده و از حق(
روی گردانیده است ۱۸۶ .کوه و )نیز کسی را که مال جمع کرد و نگاه داشت.

۱۹که واقعا که انسان بی تاب و بی صبر و حريص ) آفریده شده است ۲۰ .که چون به
او مصيبت رسد بی تاب و پریشان می گردد .و  ۲۱و چون خوبی به او رسد بخيل
می گردد و منع می کند( ۲۲٫ .مگر نمازگزاران ۲۳ .آنانی که بر نماز شان )پایبندی

و مداومت دارند .و  ۲۵و آنانی که در اموالشان سهمی معین و معلوم است.
و  ۲۵برای گدا و محروم ۲۹ .که و آنانی که به روز جزا )قیامت( یقین کامل دارند.
 ۲۷و آنانی که از عذاب پروردگارشان بیمناک و ترسناکند ۲۸ .و چون از عذاب
پروردگارشان ایمنی نیست ۲۹ .و آنانی که شرمگاه هایشان را از حرام( محافظت

می کنند .در  ۳۰که مگر بر زنان و کنیزان خود که در این صورت ملامتی برایشان نیست.
فر ۳۱که پس هر کس فراتر از این را برای فضای شهوت خود( بجوید آنانند که تجاوزکارند.

 ۳۲۶و آنان که ایشان امانتها و عهدشان را رعایت می کنند ۳۳۶ .ه و آنان که به
)ادای( گواهی هایشان قایم هستند و از آن انکار نمی کنند( ۳۰ .و آنان که ایشان بر

نمازهای خود محافظت و مواظبت می کنند .و ۳۰که ایشان اند که در باغهای جنت باعزت
و گرامی داشته می شوند ۳۶ .پس کافران را چه شده که به سوی تو شتابان می آیند؟!

) ۳۷گروه گروه از جانب راست و از جانب چپ ۳۸ .که آیا هریک از ایشان آرزو دارد
که به بهشت پرناز و نعمت در آورده شود؟۳۹ .ه نه ،چنین نیست ،يقينا ما آنان را از

آنچه می دانند آفریده ایم 40 .که سوگند به پروردگار مغربها و مشرقها که ما توانائیم.
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 41که بر اینکه بهتر از آنان را جایگزین کنیم و ما ناتوان نیستیم۲ .

پس آنان را به

حال خود بگذار تا در باطل خود فرو روند و )به متاع دنیا( بازی کنند تا روزی را که
وعده داده شده اند ملاقات کنند 43 .که روزی که شتابان از قبرهای خود بیرون
می شوند .گویی آنان به سوی نشانه های )بت های نصب شده می دوند 44 .که در حالیکه

چشمانشان زیر افتاده و خواری و ذلت ایشان را فرا گرفته است ،این است آن روزی که
وعده داده می شدند.

سورة نوح
در مکه نازل شده و بیست و هشت آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و ۱که البته ما نوح را به سوی قومش فرستادیم که قوم خود را پیش از این که عذاب
دردناک به سراغ آنها بیاید ،بترسان) ۲ .نوح( گفت :ای قوم من! من برای شما

بیم دهنده ای آشکارم۳۶ .ه این که الله را عبادت کنید و از او بترسید و مرا اطاعت کنید.
و به که الله گناهان شما را می آمرزد و اجل شما را تا وقتی معین به تأخیر می اندازد .يقينا
هرگاه اجل )و مهلت

مقرر الله برسد به تأخیر نمی افتد ،اگر می دانید.

وہ نوح گفت :ای پروردگارم! من قومم را شب و روز به سوی توحید( دعوت دادم.
 46ولی دعوت من جز بر فرار آنان نافزود ۷۶ .و هرگاه من آنان را دعوت دادم تا

گناهان( شان را بیامرزی ،انگشتان شان را به گوش های خود در آوردند و جامه هایشان را
به چهره های خود پیچیدند و بر )طغیان خود اصرار نمودند و سخت تکبر ورزیدند.

* ۸۶باز ایشان را به آواز بلند دعوت دادم ۹۶ .باز )دعوتم را برای آنان اعلان کردم
و گاهی به صورت نهانی )هم( به ایشان دعوت دادم .تو  ۱۰که پس گفتم :از پروردگارتان
مغفرت بخواهید که او بسیار آمرزنده است
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و) 11اگر چنین کنید الله( از آسمان باران های پاپی بر شما می باراند (۱۲ .و شما را
با اموال و فرزندان مدد می کند و برای شما باغها قرار میدهد و برای شما نهرها جاری

می سازد ۱۳۶ .که شما را چه شده است که بزرگی و جلال برای الله قابل نمی شوید؟
و  ۱۶که حال آنکه شما را در مراحل مختلف آفریده است ۱۵ .که آیا نمی بینید که الله
چگونه هفت آسمان را یکی بر بالای دیگر آفریده است؟! ) (۱۹و ماه را در میان آنها

تابان و خورشید را چراغ درخشان گردانید؟! ۱۷که و الله شما را از زمین )مانند گیاه(
رویانید ( آفرید( ۱۸۶ .که باز شما را به زمین باز می گرداند و )باز( شما را از زمین(

بیرون می آورد۱۹ .که و الله زمین را برای شما بستر هموار گردانید ۲۰ .تا در راه های
وسيع آن بروید.

 ۲۱نوح )در دعای خود( گفت :پروردگارا! بی گمان ایشان از من

نافرمانی کردند و از کسی پیروی کردند که مال و اولادش جز زیان و نقصان بر او
نافزود۲۲) .ه و آن )پیشوایان در باره پیروان خود دست به مکری بس بزرگ زدند.
 ۲۳۶و گفتند :معبودان خود را ترک نکنید خصوصا )پنج بت را که عبارت اند از( ود

و سواع و يغوث و يعوق و نسر را ترک نکنید( ۲٤ .که واقعا که مردم بسیار را گمراه
کردند )پس ) ای الله! ظالمان را جز گمراهی نه افزا ۲۵ .که به سبب گناهانشان غرق

شدند باز به آتش در آورده شدند و برای خود در برابر الله مددگارانی نیافتند.

 (۲۹که و نوح گفت :ای پروردگار! هیچ کسی از کافران را بر روی زمین باقی مگذار.
» ۲۷۶زیرا اگر آنها را زنده بگذاری بندگانت را گمراه می سازند و جز بد کار و کافر

نمی زایند ۲۸۶ .که ای پروردگارم! من و پدر و مادرم را و هر کسی که مؤمن به خانه ام
داخل شود و مردان و زنان مؤمن را بیامرز و ظالمان را جز نابودی نه افزا
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تا

سورۂ جن
در مکه نازل شده و بیست و هشت آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
 1بگو :به من وحی شده که گروهی از جن )به تلاوت من( گوش دادند ،پس گفتند:
ما قرآن عجیبی شنیدیم ۲ .که به راه راست هدایت می کند ،پس به آن ایمان آوردیم

و بعد از این( هرگز کسی را با پروردگار خود شریک نمی سازیم ۳۶ .و )ایمان آوردیم
به اینکه شأن و شکوه پروردگار ما بسیار بلند است ،او زن و فرزندی )برای خود(

نگرفته است .و ع ک و شگفت اینکه نادان ما درباره الله سخنان دروغ و ناحق می گفت
که او شریکی دارد( .هه و ما گمان می کردیم که انسانها و جن ها هرگز بر الله دروغ

نخواهند گفت .آه و اینکه مردانی از انسان به مردانی از جن پناه می بردند ،پس به
این وسیله بر سر کشی آنها افزودند ۷ .و اینکه آنها )انسانها( گمان کردند طوری

که شما )جنیات( گمان کردید که هرگز الله کسی را )به پیغمبری مبعوث نخواهد کرد.

 ۸۶که و اینکه ما به آسمانها نزدیک شدیم و آن را چنان یافتیم که از محافظانی نیرومند
و شهاب ها پر شده است ۹۶ .و اینکه ما )پیش از این در گوشه های آسمان برای

استراق سمع )شنیدن کلام عالم بالا( می نشستیم ولی اگر کسی اکنون گوش دهد ،برای
خود شهابی مراقب را می یابد۱۰ .ه و اینکه ما نمی دانیم که آیا برای ساکنان زمین شر
اراده شده یا این که پروردگارشان برای آنان خیر و هدایت خواسته است ۱۱ .و اینکه
برخی از ما صالح و نیک و برخی غير آن )بد( اند .ما گروه های گوناگون هستیم.

 ۱۲۶که ما یقین کردیم که هرگز نمی توانیم بر ارادة الله در زمین غالب شویم و نمی توانیم

با فرار از سلطه او خارج شویم ۱۳ .و اینکه چون ندای حق و هدایت را شنیدیم به
آن ایمان آوردیم ،پس هر کس که به پروردگارش ایمان بیاورد ،نه از نقصان حقی می ترسد
و نه از ستمی
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14ه و اینکه )اکنون( بعضی از ما فرمانبردار و بعضی از ما سرکش و ظالم اند ،پس
کسانی که اسلام آوردند ،ایشان اند که راه راست را می طلبند ۱۵ .ه و اما ظالمان
و منحرفان( پس هیزم دوزخند16 .که و اگر بر راه راست استقامت کنند البته آنها را با

آب بسیار سیراب می کنیم ۱۷۶ .که )و لیکن بر آنها تنگی نمودیم تا ایشان را باز ماییم،
و هر کس از ذکر و یاد پروردگارش روی گردان گردد او را به عذابی سخت داخل
می گرداند ۱۸۶ .و اینکه مساجد خاص برای عبادت الله است ،پس کسی دیگر را با الله
مخوانید ۱۹ .که و اینکه چون بنده الله بر خواست تا او را به )عبادت الله( بخواند نزدیک
بود که بر او هجوم آورند ۲۰ .که بگو) :ای محمد( من فقط پروردگار خود را می خوانم

عبادت میکنم( و کسی را با او شریک نمی گردانم ۲۱ ،و بگو :من مالک هیچ گونه
زیانی برای شما نیستم و نمی توانم شما را هدایت کنم (۲۲) .بگو :هرگز کسی مرا از

عذاب الله پناه داده نتواند و هرگز پشت و پناهی جز او نمی یابم ، ۲۳ .تنها می توانم(

پیغامی از جانب الله و رسالت های او را به انجام می رسانم و هرکس از )فرمان الله
و رسول او نافرمانی کند بی گمان آتش دوزخ برای او خواهد بود که در آن جاودانه
می ماند ۲۶ .که )آنان در غفلت به سر می برند( تا آنکه آنچه را به آنها وعده داده می شود
ببینند ،پس آن وقت خواهند دانست که چه کسی مدد گارانش ناتوان تر و تعدادش کمتر

است ۲۵ .که ،بگو :نمی دانم آیا آنچه به شما وعده داده می شود نزدیک است یا اینکه
پروردگارم مدت طولانی برای آن مقرر می کند؟ ) ۲۹چون او دانای همه رازهای
پوشیده است ،پس هیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی سازد ۲۷۶ .مگر کسی از

رسولانی که خود بپسندد پس

در این صورت او پیشاپیش و پشت سر او نگهبانی

می فرستد ۲۸۶ .که تا بداند که پیغمبران پیام های پروردگارشان را رسانده اند و )الله( به

آنچه که در نزد آنان است احاطه دارد و هر چیزی را با عدد شماره کرده است.
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اور

سورۂ سورۂ مزمل مزمل

*

در مکه نازل شده و بیست آیت است

بنام الله بخشنده مهربان

و (۱ای جامه بخود پیچیده!  ۲که شب بر خیز مگر اندکی از آن را() «3» .بر خیز( نیمی
از شب با اندکی از آن کم کن .و یا اندکی بر آن بافزای و قرآن را با تدبر
و تأمل و شمرده بخوان .وه که )چون ما کلام نهایت گران )و موجب مسئولیت را بر تو
القا خواهیم کرد (6) .به يقين شب زنده داری در ترکیه و اصلاح نفس مؤثرتر و در
سخن استوارتر است۷ .ه چون تو در روز مشغولیت و تلاش طولانی داری.
۸ه و نام پروردگارت را یاد کن و از هر چیز صرف نظر کرده و به سوی او متوجه
شو) ۹ .چون او پروردگار مشرق و مغرب و )همه جهات( است که هیچ معبودی
بر حق( به جز او نیست ،پس او را وکیل و کارساز خود قرار ده ۱۰ .و بر آنچه
)کفار( می گویند صبر کن و به شیوه نیکو از ایشان دوری کن۱۱ .که و مرا با این
تکذیب کنندگان برخوردار از ناز و نعمت تنها بگذار و آنها را اندکی مهلت ده..
) ۱۲که( نزد ما سزاهایی چون زنجیرهای سنگین و آتش سوزان دوزخ است.

) ۱۳۶و )نزد ما غذایی گلوگیر و عذاب دردناک است) 14 .این عذاب( در روزی
خواهد بود که زمین و کوهها بجنبند و کوهها به توده های پراگنده و تپه های ریگ روان

تبدیل می گردند 15 .و البته ما پیغمبری را که بر شما گواه است به سوی شما فرستادیم،
چنانکه به سوی فرعون پیغمبری فرستادیم ۱۹ .که پس فرعون از آن رسول نافرمانی کرد

الذا( او را به سزای سخت گرفتیم ۱۷۶ .که پس اگر کفر ورزید ،چگونه خود را از
)عذاب( روزی که کودکان را پیر می گرداند نگاه می دارید؟!  ۱۸۶به آسمان به سبب

هول( آن روز شق می شود )چون( وعدۀ او حتما شدنی است۱۹) .؛ البته این )قرآن(
پند است ،پس هرکس که بخواهد راهی به سوی پروردگار خود در پیش بگیرد|.
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 ۲۰۰همانا پروردگارت می داند که تو و گروهی از کسانی که با تو هستند نزدیک به
دو سوم شب ،یا نصف و یا یک سوم آن را به نماز می ایستید .و الله شب و روز را
اندازه می کند .الله دانست که شما نمی توانید حساب آن را داشته باشید ،لذا از شما

در گذشت ،پس آن مقدار از قرآن را در نماز بخوانید که برایتان میسر است و الله
دانست که برخی از شما بیمار خواهند بود و دیگرانی هم برای به دست آوردن نعمت
الله در زمین مسافرت می کنند و گروهی دیگر در راه الله جهاد می کنند .پس آنچه میتر
باشد از آن بخوانید .و نماز را برپا کنید و زکات را بپردازید و به الله قرض الحسنه
بدهید)در راه او به اخلاص انفاق کنید( .و کارهای نیکی را که برای خودتان پیش

می فرستید آن را نزد الله بهتر و با پاداش بیشتر خواهید یافت .و از الله مغفرت بخواهید
که یقینا الله آمرزنده مهربان است.

سورۂ مدثر

کو ان کا

بیان

در مکه نازل شده و پنجاه و شش آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
او ای جامه بر خود کشیده ۲۶ .برخیز و مردم را از عذاب الله( بترسان.
 ۳۶و پروردگارت را به بزرگی یاد کن .یه و لباس هایت را پاکیزه دار .وه و از
پلیدی دوری کن 6 .و بخشش مکن تا بیش از آن بخواهی۷ .ه و برای رضایت(
پروردگارت صبر کن ۸ .پس چون در صور دمیده شود ۹۶ .پس آن روز ،روزی

سخت است ۱۰ .که بر کافران آسان نیست ۱۱ .مرا با آن که تنها آفریدمش بگذار.

» (۱۲و به او مال فراوان دادم ۱۳ .و پسرانی که هر وقت در کنارش ) حاضرند.
و  14و برای او )وسائل زندگی را از هر نظر آماده ساختم) ۱۵ .با این حال باز هم

طمع دارد که او را بیشتر دهم ۱۹ .که هرگز نه ،زیرا او در مقابل آیات ما عناد
می ورزید) ۱۷ .بلکه به زودی او را به بالا شدن بر گردنه سخت مجبور می سازم

 ۱۸۶که همانا او )برای مبارزه با قرآن( اندیشید و سنجيد.
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 ۱۹۶پس مرگ بر او باد چگونه سنجید!؟ » ۲۰باز مرگ بر او باد چگونه سنجید؟
و۲۱و باز نگریست ۲۲ .و باز روی ترش کرد و پیشانی در هم کشید ۲۳ .که باز پشت

گردانید و تکبر کرد ۲۶ .که پس گفت :این )قرآن( چیزی جز جادوی نقل شده
از پیشینیان( نیست ۲۵% .و این )قرآن( نیست مگر گفته بشر) *۲۹* .به سزای این
سخن زود است که او را در سفر )دوزخ( داخل کنم ۲۷۶* .و تو چه می دانی که سقر
چیست؟

نه باقی می گذارد و نه رها می کند.

) ۲۸سقر چیزی است که

 ۲۹۶تغیر دهنده و سوزاننده پوست انسان است ۳۰ .بر آن )دوزخ( نوزده فرشته
)محافظ( مقرراند ۳۱۶ .و ما محافظان دوزخ را جز از فرشتگان قرار ندادیم و شمار آنها
را نیز جز وسيله آزمایش کافران قرار ندادیم ،تا اهل کتاب يقين کنند ( که قرآن کتاب
آسمانی است و تا ایمان مؤمنان بیشتر شود و تا اهل کتاب و مؤمنان شک نکنند و تا

بیماردلان )منافقان( و کافران بگویند :الله از این مثل چه خواسته است؟ الله این چنین

هر کس را که بخواهد گمراه می سازد و هر کس را که بخواهد هدایت می کند .و لشکرهای
پروردگارت را جز او کسی نمی داند و این جز اندرزی برای بشر نیست ۳۲ .نه چنین
نیست )که کفار می پندارند( ،قسم به ماه ۳۳ .به قسم به شب چون پشت کند.

و  ۳۵که قسم به صبح چون روشن شود ۳۵ .که که دوزخ یکی از نشانه های بزرگ
قدرت الله( است ۳۹ .در حالیکه ترساننده بشر است) ۳۷۶ .ترساننده است برای

هر کس از شما که بخواهد پیش رود )در گناه( ،یا پس ماند )از نیکی( ۳۸۰ .هر نفس
هر شخص ) در گرو کاری است که انجام داده است ۳۹ .مگر اصحاب دست راست
 .ع که که آنها در باغها اند و می پرسند .و 41از مجرمان )کافران(  ۶۲که شما را
چه چیز در دوزخ در آورد؟  ۶۳که در جواب گویند :ما از نمازگزاران نبودیم.
 44و و مسکینان را طعام نمی دادیم 45 .ه )بلکه( با آنانی که سخن باطل می گفتند

در کفر گویی( فرو می رفتیم6 .عه و روز جزا را دروغ می شمردیم ۶۷ ،که تا آن که

مرگ به سراغ ما آمد.
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) ۶۸پس )این تکذیب کنندگان بی ایمان را شفاعت شفاعت کنندگان نفع نرساند.
 ۶۹که پس آنان را چه شده است که از پند روی گردانند؟! وہ گویا آنها گوره خرانی
رمنده اند ۰۱ .که که از شیر گریخته اند ۵۲۶ .که بلکه هر فردی از آنها می خواهد که
صحیفه های سرگشاده )از سوی الله( به او داده شود ۵۳۶ .که چنین نیست ،بلکه ایشان از
روز آخرت نمی ترسند ۵۶ .که واقعا که آن قرآن تذكر )و پند ارزشمند است.
بوده که پس هرکس بخواهد آن را یاد کند *56* .و یاد نمی کنند مگر اینکه الله بخواهد

و به ایشان توفیق دهد( .او )الله( سزاوار تقوی است و او سزاوار آمرزش است.
سوره قیامت
KURULU

در مکه نازل شده و چهل آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
۱۶ة قسم میخورم به روز قیامت ۲ .و قسم میخورم به نفس ملامت کننده
و پشیمان شونده(۳۶ .ه آیا انسان گمان می کند که استخوان هایش را جمع نخواهیم کرد؟
که بلی! )چنین خواهیم کرد( در حالیکه قادریم بر آن که )حتى( سرانگشتان او را )هم(
برابر سازیم .وده بلکه انسان می خواهد )با انکار نمودن( راه فسق و فجور را پیش روی

خود باز کند) 6 .و به طور استهزا( می پرسد :روز قیامت چه وقت است؟
 ۷۶پس وقتی که چشمها خیره شود ۸ .و ماه بی نور و تاریک شود ۹۶ .و آفتاب
و ماه یکجا جمع شود 10 .و )وقتی روز قیامت برپا شود( انسان می گوید :راه گریز
کجاست؟  ۱۱نه! هرگز جای )گریز و( پناه نیست) ۱۲۶ .بلکه در آن روز قرارگاه تنها

به سوی پروردگار توست ۱۳ .که انسان در آن روز به آنچه پیش فرستاده و به آنچه پس
گذاشته است خبر داده می شود 14 .بلکه انسان به )خوب و بد( نفس خود بیناست.

و «15اگر چه در آن روز( عذرهایی پیش کند) ۱۹* .ای پیغمبر! در وقت نزول وحی(

زبانت را حرکت مده تا در یاد کردن آن شتاب کنی ۱۷ .که بی گمان جمع کردن آن در سینه
تو و خواندنش بر عهده ماست ۱۸ .که پس چون آن را )به زبان جبریل( خواندیم ،پس
قرائت آن را پیروی کن ۱۹ .باز بیان )حقایق و تفسیر آن بر عهده ماست.
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در  ۲۰که نه ،چنین نیست که می گویید( بلکه شما دنیای زودگذر را دوست میدارید.
نفر  ۲۱و آخرت را ترک می کنید) ۲۲۶ .حال آنکه کامیاب و ناکام در آخرت معلوم
شود( در آن روز چهره هایی شاداب )و خرم( هستند ۲۳۶ .م )چرا که به پروردگار خود
می نگرند ۲۶ .و چهره هایی در آن روز گرفته و غمگین( است) ۲۵ .چون( يقين
دارند که به مصیبت کمر شکن گرفتار می شوند ۲۶۶ .چنین نیست که ایشان گمان
دارند( هنگامی که جان به گلوگاه رسد ۲۷۶* .و گفته شود :آیا کسی هست که افسون

بخواند؟  ۲۸که و )محتضر( يقين کند که زمان جدایی )روح از بدن فرا رسیده است.
۲۹ه و ساق پا به ساق دیگر بپیچد )که دیگر حرکت نتواند(۳۰ .ه آن روز ،روز
سوق دادنش به سوی پروردگار توست ۳۱ .پس )انسان نافرمان( نه تصدیق کرد و نه
نماز گزارد ۳۲ .بلکه دروغ شمرد و اعراض نمود ۳۳ .باز متکبرانه و خرامان به
سوی خانواده اش رفت 34 * .وای بر تو ،باز وای بر تو ۳۵ .باز وای بر تو ،وای بر

تو ۳۹ .که آیا انسان گمان می کند که به حال خود گذاشته می شود و با او حساب
و کتاب صورت نمی گیرد(؟ ۳۷۶ه آیا او نطفه ای از منی که در رحم ریخته شده ،نبود؟
 ۳۸باز خون بسته ای بود که )الله آن را آفرید باز )خلقت او را استوار و برابر کرد.
 ۳۹۶.پس از آن )قطر؛ منی( دو جفت مرد و زن را آفرید ۶ .و آیا همین )آفریننده

انسانها از منی( قادر نیست که )بار دوم مرده ها را زنده کند؟

در

سوره سورهان انسان )دهر(
در مکه نازل شده و سی ویک آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

و ۱که آیا بر انسان مدتی از زمان گذشت که چیزی قابل ذکر نبود ۲. .البته ما انسان را

آمیخته از نطفه )مرد و زن آفریده ایم ،تا او را باز مائیم )لذا( او را شنوای بینا گردانیدیم.
 3و البته ما به انسان راه راست را نشان دادیم ،خواه شکر گزار باشد ،خواه ناشکر.

ع )لیکن( ما برای کار زنجیرها و طوقها و آتش سوزان را آماده کرده ايم.
و

البته نیکان از جامی می نوشند که با کافور آمیخته شده است.
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) (6چشمه ای که بندگان نیک الله از آن می نوشد ،هر گونه بخواهند آن را جاری
می سازند) (۴۷ .علامت آن بندگان الله این است که به نذرهای خود وفا می کنند و از
روزی می ترسند که شرش عام و گسترده است .مخز *۸و طعام را با وجود محبت و حاجت
خود ،به بینوا و يتيم و اسیر می دهند) ۹ .و می گویند ما برای رضای الله به شما طعام

می دهیم و از شما هیچ پاداش و تشکری نمی خواهیم ۱۰% .البته ما از پروردگار ما
می ترسیم در روزی که ترش روی و دشوار است ۱۱ .که پس الله آنها را از شر و ضرر
آن روز حفظ کرد و به آنها درخشانی چهره و خرمی بخشید ۱۲ .و در مقابل صبر
شان )الله( باغ و )لباسهای ابریشمی به آنان پاداش می دهد ۱۳۶ .در حالیکه بر تختها
تکیه زده اند ،نه )گرمی( آفتاب و نه )سوز( سرما را در آنجا می بینند ۱۶ .و سایه های

آن )درختان جنت( به ایشان نزدیک است و میوه هایش در دسترس )شان( قرار داده شود.

۱۵کوه و بر آنها ظرف های نقره یی و جام های بلورین گردانیده می شود.
۱۹کوه بلورهای از نقره ،که آن را به اندازه های متفاوت اندازه گیری کرده اند.
 ۱۷۶و در آنجا جام شرابی نوشانیده می شوند که آمیخته آن از چشمه زنجبیل است.
 ۱۸۶چشمه است در جنت که سلسبیل نامیده می شود .ف ۱۹و پسران همیشه جوان
برای خدمت( بر آنان می گردند و چون ایشان را ببینی ،آنان را مرواریدهای پراگنده
می پنداری ۲۰۶ .و چون آنجا را نگاه کنی ،نعمت فراوان و پادشاهی بزرگ را می بینی.

و ۲۱که بر تن آنها )جنتیان( لباس های ابریشم نازک و ابریشم ضخیم است و با دستبندهای
از نقره آراسته شده اند ،و پروردگارشان شراب پاکیزه به آنها می نوشاند ۲۲٫) .البته این
نعمت ها( پاداش )اعمال( شما است و سعی تان مورد سپاس )و قابل تقدیر( است.

۲۳۶؛ البته ما قرآن را به تدریج بر تو نازل کرده ایم ۲۶ .که پس بر حکم پروردگارت
صابر باش و گناهکار یا ناسپاس آنان را اطاعت مکن ۲۵% .و نام پروردگارت را در هر
صبح و شام یاد کن.
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 ۲۹۶کوه و در حصه ای از شب برای الله نماز بگذار و در حصه طولانی از شب او را به پاکی
یاد کن ۲۷۶ .که بی گمان ایشان دنیای زودگذر را دوست می دارند و روز دشوار آخرت را
پشت سر خویش می نهند ۲۸ .و ما آنها را آفریدیم و آفرینش آنها را استوار و محکم

کردیم و هر وقت بخواهیم مانند آنها انسان های دیگری را جایگزینشان می کنیم.

 ۲۹۶که يقينا این )تعلیمات قرآن( ،یادآوری و پندی است؛ پس هر کس بخواهد ،راهی را به
سوی پروردگارش برگزیند ۳۰۶ .به شما نمی توانید )چیزی را بخواهید مگر این که الله
بخواهد ،بی گمان الله دانای باحکمت است) ۳۱ .لذا( در رحمت خود کسی را که
بخواهد داخل می کند و برای ظالمها )که مستحق رحمت نیستند( عذاب دردناک را آماده
کرده ایم.

سوره مرسلات
در مکه نازل شده و پنجاه آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
و ۱قسم به بادهای فرستاده شده ای پی در پی ۲۶ ،که )باز( قسم به بادهای تیز وزنده.
و 3و قسم به بادهای که ابرها را منتشر می کنند )برای باریدن باران( .بطوری که باز قسم به
فرشتگان فرق کننده )بین حق و باطل( .وہ

پس قسم به فرشتگان القاکننده وعظ

و وحی ۹۶ .که برای رفع عذر یا بیم دادن )از عذاب الله( ۷)، .که البته آنچه وعده داده

می شوید )از جزا و سزا( واقع شدنی است.

که پس وقتی که ستاره ها بی نور و محو

شوند ۹۶ .و وقتی که آسمان شگافته شود۱۰۶ .که و وقتی که کوهها ریشه کن
و پراگنده شوند ۱۱ .و وقتی که برای جمع شدن( پیغمبران وقت تعیین شود.
 ۱۲که برای کدام روزی پس انداخته شده اند؟  ۱۳۶برای روز فیصله )به دادگاه الهی
پس انداخته شده اند(  149که و تو چه می دانی که روز فیصله چیست؟  ۱۵که در آن روز
وای بر تکذیب کنندگان ۱۹ .که آیا ما پیشینیان )مجرم( را هلاک نکردیم؟

» ۱۷باز پسينيان )هلاک شده( را در پی آنان می آوریم ۱۸۶ .که ما با مجرمان این گونه
رفتار می کنیم ۱۹۶ .که در آن روز وای بر تکذیب کنندگان
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بنو  ۲۰آیا شما را از آب حقير )منی( نه آفریدیم؟  ۲۱باز آن را در قرارگاه محفوظ
و استوار )رحم مادر( قرار دادیم ۲۲۶ .تا مدتی معین )نه ماه( .نو  ۲۳که پس اندازه کردیم
برای بودن آن در رحم مادر( پس ما چه خوب اندازه کننده گانیم * ۲۶ .در آن روز
وای بر تکذیب کنندگان ۲۵۶ ،که آیا زمین را جمع کننده نگردانیدیم؟ ) ۳۹۶%برای(
زنده ها و مرده ها؟  ۲۷و در آن کوههای بلند قرار دادیم و به شما از زمین( أب

شیرین نوشانیدیم ۲۸ .که در آن روز وای بر تکذیب کنندگان) ۲۹ .به مجرمان گویند(
بروید به سوی آن چه که آن را دروغ می شمردید ۳۰ .بروید به سوی سایه سه شاخه
سایه آتش دوزخ() ۳۱ .آن سایه( نه سردی دارد و نه گرمی شعله آتش را دفع
می کند ۳۲۰ .آتش پاره هایی از خود بیرون می اندازد که مانند قصر )بزرگ( است.
 ۳۳۶گویی شعله های آن )در بزرگی مانند شترهای زردرنگ است۳۶ .ه در آن روز
وای بر تکذیب کنندگان۳۰ .ه این روزیست که )کفار( نمی توانند سخن بگویند.
 ۳۶و به آنان اجازه داده نمی شود تا عذر خواهی کنند ۳۷ .در آن روز وای بر

تکذیب کنندگان) ۳۸ .و گفته شود( این روز روز فیصله است که شما و مردمان پیشین
را جمع کردیم (۳۹) .پس اگر حیله ای دارید پس بکار گیرید .و در آن روز وای
بر تکذیب کنندگان ۶۱ .که البته پرهیزگاران در سایه ها و چشمه ها قرار دارند.
 443و از هر نوع میوه که بخواهند ۳۶ .که به آنها گفته شود که بخورید و بنوشید
خوشگوار به پاداش آنچه در دنیا( می کردید 44 .همانا ما اینطور نیکو کاران را پاداش
می دهیم 40 .که در آن روز وای بر تکذیب کنندگان) 46 .به تکذیب کنندگان گفته
می شود( بخورید و بهره گیرید اندک ،يقينا شما مجرمید ۹۷ .که در آن روز وای بر

تکذیب کنندگان 48 .و چون به آنان گفته شود به رکوع بروید نمی توانند به رکوع
بروند ۹۹ .که در آن روز وای بر تکذیب کنندگان ۵۰ .پس بعد از این )انکار قرآن( به

کدام سخن ایمان می آورند؟
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سوره نبأ ۷۸
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سوره نبأ
در مکه نازل شده و چهل آیت است

بنام الله بخشنده مهربان

را در باره چه از یکدیگر می پرسند؟  ۲۶از خبر بزرگ )می پرسند() ۳۶ .خبری(
که آنها در آن اختلاف دارند .من که به چنین نیست )آن خبر را عنقریب خواهند دانست.
ہو ( باز می گویم( چنین نیست )آن خبر را عنقریب( خواهند دانست) 6 .برپاکردن
قیامت به ما چه مشکل است؟ آیا ما زمین را بستر نگردانیده ایم؟  ۷و کوهها را
همچون( میخ ها )نگردانیده ایم ؟

۸

و شما را جفت )نر و ماده( آفریدیم.

و  ۹%و خوابتان را سبب آرامش قرار دادیم *۱۰* .و شب را )مانند لباس ) پوششی
گردانیدیم ۱۱ .و روز را وقت تلاش و معاش گردانیدیم ۱۲۹ .و بالای سر شما
هفت آسمان محکم بنا نمودیم ۱۳۶ .و )آفتاب را( چراغ فروزان و درخشنده ساختیم.

 14و از ابرهای متراکم و فشرده آب فراوان نازل کردیم ۱۵ .که تا به وسیله آن دانه
و گیاه را بیرون آریم ۱۶ .به و باغ های در هم پیچیده و انبوه را نیز )آفریدیم( *17* .يقينا
روز فیصله ،وقت مقرر و معین هست ۱۸ .که روزی که در صور دمیده شود ،پس
به دربار پروردگارتان( گروه گروه بیایید ۱۹ .و آسمان گشوده شود و به صورت

دروازه هایی باز در آید۲۰ .ه و کوهها روان شوند و مانند سراب گردند *۲۱* .البته
دوزخ در انتظار مردم سرکش ) است ۲۲ .و برای سرکشان جای بازگشت است.

 ۲۳٫که در آنجا مدت طولانی می مانند۲۶ .ه در آنجا نه سردی می چشند و نه
نوشیدنی گوارائی می نوشند ۲۵ .مگر آب جوش و زرداب زخم دوزخیان را.

 ۲۶این جزایی است مناسب و موافق )حال و وضعیت آنها() ۲۷۶ .چون آنها
در دنیا( حساب روز قیامت را اميد نداشتند ۲۸ .و آیات ما را به شدت تکذیب
کردند ۲۹ .که ولی ما هرچیز را با نوشتن حفظ نموده ایم ۳۰. .پس

برایشان گفته

می شود که بچشید عذاب را ،چون هرگز به شما جز عذاب نخواهیم افزود.

ببببببببببببببببببببببببب
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 % ۳۱البته برای پرهیزگاران کامیابی بزرگ است ۳۲۶ .و باغها ،و درختان انگور.
 ۳۳۶و دختران نوجوان و هم سال 34 .ک و پیاله ای پر از شراب ۳۰ .که در آنجا سخن بیهوده
و دروغ نمی شنوند ۳۹ .این پاداش از سوی پروردگار تو )است( پاداش و بخششی از روی

حساب ۳۷۶ .که پروردگار آسمانها و زمین و هر چه در بین آندو قرار دارد که او بسیار مهربان
است ،با این وصف از عظمت او نمی توانند با او سخنی بگویند (۳۸ .روزی که جبرئیل

و دیگر فرشته ها )به دربار الله( صف بسته می ایستند ،سخن نمی گویند ،مگر کسی که پروردگار
مهربان به او اجازه دهد و او نیز سخن حق و درست بگوید ۳۹ .که آن روز ،روز حق )و راست(
است ،پس هر که بخواهد نجات یابد )عمل درست انجام دهد که در روز قیامت به سوی او
باز می گردد .و  40و البته ما شما را از عذاب نزدیک ترسانیدیم ،روزی که انسان آنچه را با دستان

خویش پیش فرستاده است می بیند و کافر می گوید :ای کاش من خاک می بودم!

و در

سوره نازعات
در مکه نازل شده و چهل و شش آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
 ۴۱۶قسم به فرشته های که ارواح کافران را به سختی می گیرند ۲۰ .و قسم به فرشته های که

ارواح مؤمنان به آسانی می گیرند ۳۶ .و قسم به فرشتگانی که در اجرای اوامر الهی( به سرعت
شناورند .عه پس قسم به فرشتگانی که در اجرای اوامر الهی( از یکدیگر سبقت

می گیرند .وہ که باز قسم به فرشتگانی که همه کارها را تدبیر می کنند 6 .روزی که زلزله

سخت همه چیز را به لرزه می آورد «7» .به تعقیب آن لرزه دیگر واقع شود «۸» .برخی از دلها
در آن روز( ترسان و لرزان است۹ .ة )و( چشم های ایشان پایین افتاده است ۱۰» .می گویند:
آیا ما دوباره باز گردانیده می شویم )به حالت نخستین(؟  ۱۱که آیا )باز زنده می شویم که(
استخوان های پوسیده شویم؟  ۱۲۶گویند )اگر چنین باشد( آن زندگی زیانبار خواهد بود.
 ۱۳۶که )الله در جواب آنها فرمود (:جز این نیست که آن تنها آواز بلند است ۱۶ .که پس ناگهان
در میدان محشر )که جای بی خوابی است( حاضر شوند ۱۵ .و آیا داستان )دعوت( موسی به

تو رسیده است؟  ۱۹۶که وقتی که پروردگارش او را در وادی پاک طوی صدا کرد.
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سوره نازعات ۷۹

 ۱۷۶و به او گفت :به سوی فرعون برو که سرکشی و طغیان کرده است ۱۸ .پس به
او بگو :آیا می خواهی که از کفر( پاک شوی؟  ۱۹و تو را به سوی پروردگارت

راهنمائی کنم تا بعد از شناختن پروردگارت( بترسی )و ایمان آوری و سرکشی نکنی(.
 ۲۰۶و پس )موسی( معجزه بزرگ را به او نشان داد ۲۱ .و اما او دروغ شمرد
و نافرمانی کرد ۲۲۶ .که باز پشت کرد )از مجلس موسی و برای فساد( سعی می نمود.

 ۲۳۶که پس )ساحران را جمع کرد و اعلان نمود ۲۶ .که پس گفت :من پروردگار
بزرگ تر شما هستم ۲۵ .پس الله او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد.
» ۲۹يقينا در این ماجرا برای کسی که از عذاب الله( بترسد ،عبرت است.
 ۲۷آیا )دوباره( آفریدن شما سخت تر است یا آفریدن آسمانی که او )الله( آن را بنا

کرده؟ ۲۸ .که و بلندی آن را بر افراشت ،پس آن را استوار و برابر کرد (۲۹) .و شبش
را تاریک و روزش را روشن گردانید ۳۰ .و بعد از آن زمین را هموار نمود.

 ۳۱و از آن )زمین( آب و چراگاهش را بیرون کرد ۳۲۶ .و کوه ها را بر زمین محکم

و پابرجا کرد) ۳۳۶ .این همه را پیدا کرد( برای منفعت شما و چهار پایانتان.
في  34پس وقتی که بزرگترین حادثه )قیامت( بیاید ۳۵ .روزی که انسان آن کوشش
خود را در دنیا( به یاد می آورد 36 .و دوزخ برای هر بیننده ای آشکار و نمایان شود.
» ۳۷۶اما هر کسی طغیان و سرکشی کرد  ۳۸و زندگانی دنیا را )بر آخرت( ترجیح

داد *۳۹) .پس یقینا دوزخ جایگاه اوست 40 .که و اما کسی که از ایستادن در حضور
پروردگارش ترسید .و نفسش را از هوی و هوس باز داشت «41» .پس یقینا جنت
جایگاه اوست.

 ۶۲که درباره قیامت از تو می پرسند که چه وقتی برپا می شود؟

 ۶۳که تو را چه خبر از وقت برپا شدن( آن 44 .که پایان و سرانجام آن با پروردگار
توست .و 45که تو تنها بیم دهنده کسی هستی که از آن )قیامت( می ترسد 46 .روزی که

آن را می بینند ،گویا که آنان جز )به قدر شب با چاشتی )در دنیا و برزخ( درنگ نکرده اند.
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سورة سورة عبس عبس
در مکه نازل شده و چهل و دو آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
را روی ترش کرد و اعراض نمود ۲۰ .که به اینکه نزد او نابینا آمد ۳) .و تو چه دانی که او
شاید در پی پاکی باشد .عه یا پند گیرد ،پس آن پند به او سود رساند .زه که اما کسی که خود
را بی نیاز می داند .که پس تو در پی او شدی؟  ۷و اگر او )شخص بی نیاز( پاک هم

نشود ،گناهی بر تو نیست ۸۳ .و اما کسی که شتابان نزد تو آمد * ۹ .در حالیکه )از الله(
می ترسید ۱۰ .پس تو )به دیگران مشغول شده( از وی روی گردان می شوی ۱۱ .که چنین
نیست که آنها می پندارند( یقینا قرآن وسیله ای پند است ۱۲۵ .که پس هرکس )پند( بخواهد باید

آنرا یاد کند ۱۳۶ .که همانا آیات قرآن( در صحیفه های قدرمند درج و محفوظ است 14 .که
بلندمرتبه و پاکیزه است ۱۵ .و بدست نویسندگان

 ۱۹و بزرگوار و نیک کردار ۱۷ .که مرگ

بر این انسان )کافر و سرکش  )،چه ناشکر است!  ۱۸که )دقت نکرده که الله او را از چه چیز

آفریده است؟  ۱۹که از نطفه )قطرۂ منی در رحم مادر( او را آفرید ،پس )اندازه ماندن او در رحم
مادر را مقرر کرد ۲۰ .کو باز راه را برای او آسان گردانید ۲۱ .که باز )بعد از پایان یافتن عمر( او

را می میراند و در قبر می نهد (۲۲ .که باز هر وقتی که بخواهد او را زنده می کند ۲۳ .ته نها آنچه
را که به او فرمان داده بود انجام نداد * ۲۶ .پس باید انسان به غذای خود بنگرد) * ۲۵ .که ما
آب را به فراوانی فرو ریختیم۲۹ .ه باز زمین را به خوبی شگافتیم ۲۷ .که پس در زمین دانه ها
را رویانیدیم ۲۸۶ .و )درختهای( انگور و سبزیجات را (۲۹) .و )درختهای( زیتون و خرما
را ۳۰ .و باغهای پر درخت را ۳۱ .که و میوه ها و علف زارها )چراگاه ها( را
) ۳۲۶این همه را آفریدیم( برای نفع شما و حیوانات شما ۳۳۶» .پس چون آواز سخت
و هولناک )قیامت( بیاید 34» .روزی که انسان از برادر خود می گریزد ۳۰% .و از مادر و پدر
خود 31 .و از زن و فرزند خود) ۳۷ .چون هرکس از آنان در آن روز حالتی دارد که
برایش کفایت می کند ۳۸ .که در آن روز چهره هایی شاد و درخشانند ۳۹ .و خوش و خندانند.

 40و در آن روز چهره هایی بر آنها غبار نشسته است.
ببببببببببببببببببببببببببببب
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 41که چهره آنها را سیاهی و تاریکی پوشانده است (۶۲ .که این ها همان گروه کافر
بدکاراند.

سورۂ تکویر
در مکه نازل شده و بیست ونه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
ای وقتی که آفتاب پیچانیده شود )بی نور گردد( ۲ .و وقتی که ستاره ها بی نور و
تاریک شوند ۳۶ .و وقتی که کوهها را روان سازند .وعده و وقتی که ماده شتران باردار

معطل گذاشته شوند .و ۵و وقتی که حیوانات وحشی حشر شوند .آه و وقتی که
بحرها به جوش آیند ۷ .و وقتی که اجساد را با ارواح يكجا کنند .فر۸ة و وقتی که از

دختر زنده به گور شده پرسیده شود) ۹۶ .که به کدام گناه کشته شده است؟
۱۰ه و وقتی که نامه های اعمال گشوده شود ۱۱ .و وقتی که آسمان از جای کنده
شود ۱۲* .و وقتی که دوزخ شعله ور شود ۱۳ .و وقتی که جنت )برای اهلش )
نزدیک آورده شود 14 .که هرکس آنچه )از نیکی و بدی را که آماده )و حاضر کرده
است بداند ۱۵ .که پس قسم به ستاره های که باز می گردند) 169 .ستارگان( حرکت

کننده )باز در افق نهان شونده ۱۷ .ه و قسم به شب چون برود ۱۸ .و قسم به صبح
چون بدمد 19 .يقينا )قرآن( سخن رسول گرامی است) ۲۰۶ .که او نیرومند است
و در بارگاه صاحب عرش )الله( دارای منزلت والایی است ۲۱ .که از او فرمان می برند،
در آنجا )او( امین است ۲۲۶ .و هم صحبت شما )محمد( دیوانه نیست.

 ۲۳۶و البته )او( آن )فرشته( را در کنار آشکار آسمان دید ۲۶ .و او بر رسانیدن
سخن های غیب بخیل نیست۲۵ .ه و قرآن سخن شیطان رانده شده نیست ۲۹ .که پس

قرآن را گذاشته( به کجا می روید؟  ۲۷۶که آن قرآن جز پند و اندرز برای جهانیان نیست.
 ۲۸۶که برای کسی از شما که بخواهد کردارش( به راه راست ،مستقیم شود.
 ۲۹۶و شما چیزی را نمی خواهید مگر آن که الله ،پروردگار جهانیان آنرا بخواهد.
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سوره انفطار
در مکه نازل شده و نوزده آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و۱که وقتی که آسمان شگافته شود۲ .ه و وقتی که ستاره ها پراگنده )تاریک شوند.
۳۶ه و وقتی که دریاها جاری شوند .نوع کم و وقتی که قبرها سر و زیر شود )و مرده ها زنده
شوند( .که هر شخص آنچه را پیش فرستاده و آنچه را که پس گذاشته است بداند.
وآه ای انسان! چه چیزی تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته و فریب داده(

است؟ ۷ه آن که تو را آفرید ،پس )اندام( تو را برابر و معتدل کرد ۸ .که به هر شکلی
و صورتی که خواست تو را ترکیب کرد ۹۶ .به چنین نیست که می گویید( بلکه شما سزا را
دروغ میشمارید ۱۰ .که در حالیکه برشما نگهبانانی مقرر شده است ۱۱ .نویسندگان
بزرگوار )اند( ۱۲۰ .هرچه را می کنید ،می دانند ۱۳۶ .که البته نیکوکاران در نعمتها و )جنت(

اند14 .که و البته بدکاران در دوزخ اند ۱۰ .که در روز جزا به آن داخل خواهند شد.
و 16و آنان هیچ گاه از آن دور )بيرون( نمی شوند ۱۷ .که تو چه میدانی که روز جزا چیست؟

» ۱۸باز )گفته می شود که تو چه میدانی که روز جزا چیست؟  ۱۹که روزی که هیچ
کسی برای دیگری نمی تواند کاری بکند و در آن روز فرمان ،فرمان الله است )و بس ).

و در

سوره مطففين
در مکه نازل شده و سی و شش آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

 1وای بر کم کنندگان )حقوق مردم(  ۲۶که کسانی که وقتی از مردم پیمانه بگیرند به
تمام و کمال می گیرند ۳ .که و چون به ایشان پیمانه دهند یا وزن کنند ،کم می کنند.
و آیا به این گمان نیستند و نمی دانند

که دوباره زنده می شوند.

تتمتيتمتمتم بتمتبببببببببببببببببببب
OAV

جزء | ۳۰

سوره مطففين ۸۴

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

ای که برای روزی بس بزرگ ؟  6که روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان )برای
جواب دادن( می ایستند .ز ۹۷چنین نیست که آنان گمان دارند البته عمل نامه بدکاران
در سجین )درج( است ۸ .و تو چه می دانی که سجین چیست؟ وه کتاب نوشته
شده است۱۰ .که وای بر تکذیب کنندگان )منکران( در آن روز ۱۱ .که آنانی که روز جزا

را انکار می کنند ۱۲۶ .و تکذیب )و انکار نمی کند روز جزا را مگر هر تجاوزگر
گنهگار * ۱۳۶ .چون آیات ما بر او خوانده شود می گوید :این افسانه های پیشینیان است.
و  ۱۶که چنین نیست ،بلکه آنچه می کردند )از کفر و معاصی( بر دل های شان زنگ نهاده

است .و ۱۰که چنین نیست؛ بی گمان آنان آن روز از )دیدار( پروردگارشان در حجاب اند.
 (۱۹که باز بی گمان آنها در دوزخ داخل خواهند شد ۱۷ .باز )برایشان گفته
خواهد شد که این همان عذابی است که آن را دروغ می دانستید ۱۸ .به چنین نیست ،حقا

که عمل نامه نیکان در عليين )درج( است ۱۹ .که و تو چه می دانی که علیین چیست؟
) ۲۰کتاب نوشته شده است (۲۱) .مقربان )دربار الهی( در آنجا حضور می یابند.
)۲۲به بی گمان نیکان در نعمت ها اند ۲۳ .بر تخت ها نشسته )تکیه زده و می نگرند.

) ۲۶تو ای مخاطب خوشی و خرمی نعمت را در چهره هایشان می بینی.
و ۲۰از شراب خالص و مهر شده ،نوشانیده می شوند ۲۹ .مهر آن مشک است.
و رغبت کنندگان باید در )حصول( این نعمت رغبت کنند ۲۷۶ .و مخلوط آن از تسنیم
است) ۲۸ .تسنیم( چشمه ای است که مقربان از آن می نوشند ۲۹ .بی گمان
گناهکاران )در دنیا( به مؤمنان می خندیدند .و  ۳۰ه و هرگاه مسلمانان از کنار آنها
می گذشتند )به طور استهزا با چشم و ابرو( به یکدیگر اشاره می کردند.
 ۳۱۶و هنگامی که گناهکاران به خانواده خود باز می گشتند ،شادمان بر می گشتند.

 ۳۲و چون مؤمنان را می دیدند می گفتند :یقینا این گروه گمراهاند ۳۳ .در حالیکه

بر آنان )مؤمنان( نگهبانان فرستاده نشده اند.

بببببببببببببببببببببببب
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جزء ۳۰

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 34که پس امروز )روز قیامت( مؤمنان بر کفار می خندند ۳۵ ،بر تخت ها نشسته
تكيه زده و می نگرند) ۳۶ .و می پرسند( آیا به کافران سزای کارهایی که می کردند
داده شده است؟

سوره انشقاق

در مکه نازل شده و بیست و پنج آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

تا وقتی که آسمان بشگافد )و پاره پاره شود(  ۲کیه و حکم پروردگار خود را فرمان
برد که چنین سزاوار است ۳۶ .و وقتی که زمین کشیده شود و هموار گردد .ع ه و آنچه
در آن است بیرون اندازد و تهی گردد .به به و حکم پروردگار خود را فرمان برد که چنین
سزاوار است6 .ه ای انسان! یقینا تو با تلاش و رنج فراوان به سوی پروردگارت

رهسپاری و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد) ۷۶ .پس از ملاقات کسی که نامه
اعمالش بدست راستش داده شود ۸ .پس به آسانی با او حساب خواهد شد.

و  ۹و شادمان بسوی خانواده خود باز می گردد ۱۰ .که اما کسی که نامه اعمالش از
پشت سر )به دست چپ( او داده شود ۱۱» .پس با داد و فریاد هلاکت را می طلبد.
۱۲۶که و وارد دوزخ خواهد شد ۱۳ .چون او در دنیا( در میان خانواده خود شادمان
)و غافل از آخرت( بود .و %14و چون او گمان می کرد که هرگز به سوی الله( باز نمی
گردد (۱۰ .آری! )بازگشت به سوی الله حق است( به درستی که پروردگارش به او
بیناست ۱۹ .پس قسم به شفق )سرخی بعد از غروب آفتاب( ۱۷ .و قسم به شب

و آنچه در زیر سیاهی خود( جمع می کند ۱۸۶ .کوه و قسم به ماه چون کامل گردد ۱۹ .که
که همیشه از یک حالت به حالت دیگر در آیید ۲۰ .پس کفار را چه شده که ایمان

نمی آرند؟  ۲۱و هرگاه قرآن بر آنها خوانده شود ،سجده نمی کنند )منقاد نمی شوند(.
) ۲۲۶سجده کردن چه که( بلکه کفار قرآن را تکذیب می کنند ۲۳ .و الله به آنچه در

دل دارند عالم تر است ۲۶ .پس آنها را به عذاب دردناک مژد ده

ببببببببببببببببببببببببببب
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جزء ۳۰

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 ۲۵مگر آنانی که ایمان آورده اند و کارهای نیک انجام داده اند که برای آنها اجر

و ثوابی ابدی و قطع ناشدنی است.

-

سوره بروج
در مکه نازل شده و بیست و دو آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

و۱و قسم به آسمانی که دارای برج هاست ۲۶ .و قسم به روز موعود )روز قیامت(.
 ۳۶و قسم به شاهد )روز جمعه( ،و قسم به مشهود )روز عرفه( .جمعه اهل خندقها
کشته شدند .وہ خندقهای پر آتش و دارای هیزم فراوان 6 .وقتی که بر آن )خندقها(

نشسته بودند ۷۶ .و آنها بر آنچه با مؤمنان می کردند حاضر بودند ۸ ،و آنها از
مؤمنان انتقام نگرفتند مگر اینکه به الله غالب و ستوده ایمان آورده بودند .قوه آن ذاتی
که فرمانروایی آسمانها و زمین خاص از اوست و الله بر همه چیز گواه و آگاه است

۱۰ه يقينا آنانی که مردان و زنان مؤمن را در فتنه انداختند )عذاب دادند( باز توبه
نکردند ،پس برای آنها عذاب دوزخ و همچنین عذاب سوزنده است۱۱ .ه البته آنانی

که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند باغهایی دارند که از زیر آن جویها روان است.
این است پیروزی بزرگ) ۱۲* .ليكن به یاد داشته باش که البته گرفت پروردگار تو
بسیار سخت است ۱۳۶ .که چون او )آفرينش ) را آغاز می کند و )بار دوم نیز( او )زندگی
هرچیز را باز می گرداند ۱۶ .و او آمرزنده و دوستدار مؤمنان است ۱۵ .و اوست
صاحب عرش دارای مجد و عظمت ۱۹ .هرچه را بخواهد حتما انجام می دهد.

) (۱۷آیا قصه آن لشکرها )که هلاک شدند( به تو رسیده است؟ ) ۱۸۶لشکریان(
فرعون و ثمود ۱۹ .که )اما کفار از قصه های قرآن عبرت نمی گیرند بلکه کافران همیشه

در پی تکذیب قرآن اند ۲۰ .و ليكن الله از هر طرف بر آنها احاطه دارد) ۲۱ .قرآن
قابل تکذیب نیست بلکه قرآن کتابی بزرگوار و عالی قدر است ۲۲۶ .که در لوح

المحفوظ )لوحه که از دسترس مخلوقات محفوظ است( ثبت است.
ببببببببببببببببببببببببب
04.

سوره طارق 86

جزء ۳۰

سورة اعلى ۸۷

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

سوره طارق

از
LAU

در مکه نازل شده و هفده آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
 1قسم به آسمان ،و قسم به طارق )یعنی ستاره ظاهر شونده در شب( ۲۶ .که تو چه می دانی که

طارق چیست؟ ۳۶ه آن ستاره درخشنده است .بود که کسی نیست مگر آنکه بر او نگهبانی است.
وه که پس باید انسان بنگرد که از چه آفریده شده است؟  6که از آب )منی( زودریزنده آفریده شده
است «7» .که از میان استخوان پشت )مرد( و استخوان سینه )زن( بیرون می شود «۸» .لذا الله بر
بازگردانیدن )یعنی دوباره زنده کردن انسانها قادر است ۹ .روزی که رازهای پوشیده ظاهر شود.
 ۱۰که پس در آن روز )برای انسان( هیچ قوتی و هیچ یاری دهنده ای نیست ۱۱ .قسم به آسمان
باران دار ۱۲۶ .و قسم به زمین شگافنده )برای رویانیدن نباتات( ۱۳۶ .که که قرآن کلام فیصله کننده

بین حق و باطل( است 14 .و سخن بیهوده و شوخی نیست ۱۵ .که البته آنها )کفار( سخت

نیرنگ می کنند ۱۹ .و من نیز برای مجازات شان( چاره اندیشی می کنم ۱۷ .که پس کافران را

مهلت ده )تا فکر کنند و زمان اندک آنها را رها کن.

سورة اعلى
در مکه نازل شده و نوزده آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

را به نام پروردگار بلند مرتبه ات را به پاکی یاد کن ۲ .که کسی که آفرید )هرچیز را( ،پس
آن را استوار و برابر کرد ۳۶ .و کسی که اندازه را برای هر چیز( مقرر کرد باز هدایت نمود.
 ،و کسی که از زمین های علفزار( چراگاه را رویانید .که باز آن را خشک و سیاه
ساخت .و ما بر تو )قرآن را می خوانیم ،پس تو دیگر فراموش نخواهی کرد ۷ .مگر آنچه

را الله خواسته باشد که از دلت فراموش می کند  ،چون الله آشکار و آنچه که پوشیده است
می داند ۸ .و تو را برای شریعت آسان آماده می کنیم ۹ .پس پند ده )مردم را( اگر پنددادن
مفید افتد ۱۰ .که کسی که از الله می ترسد به زودی پند خواهد گرفت.

بببببببببببببببببببببببببب
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سوره غاشیة ۸۸

جزء ۳۰

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 ۹۱۱و بدبخت ترین انسان ها از آن اجتناب می ورزد ۱۲ .به آن کس که در آتش
بزرگ داخل خواهد شد ۱۳۶ .که باز در آنجا نه می میرد و نه زنده می ماند.

و «14البته کسی که خود را از )پلیدی شرک( پاک کرد ،رستگار شد ۱۰ .و نام
پروردگار خود را یاد کرد و باز نماز خواند ۱۹ .که ولی شما زندگانی دنیا را ترجیح
می دهید ۱۷۶ .که حال آنکه زندگی آخرت بهتر و پاینده تر است ۱۸ .که البته این مضمون

در صحیفه های سابق هم آمده است ۱۹۶ .صحیفه های ابراهیم و موسی.

.

می با

سوره غاشیه
در مکه نازل شده و بیست و شش آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
را که آیا خبر حادثه احاطه کننده )قیامت( به تو رسیده است؟  ۲۶که که چهره هایی در آن
روز خوار و ذلیل اند) ۳۶ .با آنکه( مشقت کشیده و رنج برده اند .عه )لیکن( در آتش
شعله ور و سوزان داخل شوند .رهه از چشمه داغ جوشان نوشانیده شوند.
که خوراکی جز ضریع )خار تلخ( ندارند۷ .ه که نه فربه می کند و نه از گرسنگی
نجات می دهد ۸۶ .که چهره هایی در آن روز خرم و تازه خواهند بود ۹ .و از کوشش
خود راضی اند ۱۰ .در بهشت برین )و بلند جای دارند( ۱۱۰ .و در آنجا سخن بیهوده
نشنوند ۱۲ .که در آنجا چشمه جاری است ۱۳۶ .ه و در آنجا تخت های بلند است.

 ۱۶و جام های چیده شده است ۱۵ .و بالش های در صف نهاده شده است.
 16و فرش های گرانبها گسترده شده است ۱۷ .آیا به شتران نمی نگرند) منکران

توحید( که چگونه آفریده شده اند؟  ۱۸۶و به سوی آسمان نگاه نمی کنند که چگونه
برافراشته شده است؟  ۱۹۹ه و به طرف کوهها )نمی نگرند که چگونه نصب )برقرار(

گردیده اند؟  ۲۰۵و به طرف زمین که چگونه هموار شده است؟  ۲۱به پس پند و اندرز

ده که وظیفه تو تنها پنددادن و یادآوری است ۲۲۶ .بر آنها مسلط نیستی.

ببببببببببببببببببببب
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سوره فجر ۸۹

جزء ۳۰

خخخخخخخخخخخخخخخخخ
 ۲۳۶مگر آنکه روی گرداند و کفر پیشه کند ۲۶۶ .و پس الله او را به عذاب سخت سزا
می دهد ۲۵* .يقينا بازگشت آنها به سوی ماست ۲۹ .باز حساب آن ها با ما خواهد

سورۂ فجر

در مکه نازل شده و سی آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و ۱قسم به فجر )صبح( .فرم و قسم به شبهای ده گانه ۳ .و قسم به جفت
و طاق وعه و قسم به شب چون سپری شود .وہ آیا درین )امر( قسم کافی برای
صاحبان خرد نیست؟ )بلی هست!(6 .که آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه
کرد؟  ۷که قوم ارم که صاحب قامت های بلند و ستون مانند بودند .و  ۸که مانند آن

در هیچ یک از شهرها آفریده نشده بود .و 9و با قوم ثمود؟ آنانی که سنگها را در
وادی القری( می تراشیدند ۱۰ .که با فرعون؟ که میخ ها )برای سزا دادن مردم داشت.

 ۱۱که این سه قوم( همان کسانی بودند که در شهرها سرکشی کردند (۱۲ .پس در
آن شهرها فساد بیشتر کردند ۱۳۶ .لهذا پروردگارت آنان را به عذاب سخت گرفتار
کرد 14 .یقینا پروردگار تو در کمین گاه )مراقب اعمال بندگان( است ۱۵ .پس
اما انسان هرگاه پروردگارش او را امتحان کنند و به او مقام و نعمت دهد ،می گوید:

پروردگارم مرا عزت داد 16 .و اما وقتی که پروردگارش او را امتحان کند
و روزی اش را بر او تنگ سازد ،می گوید :پروردگارم مرا اهانت کرده است ۱۷۶ .که نه،
چنین نیست ،بلکه شما يتيم را گرامی نمی دارید ۱۸۶ .ه و همدیگر را بر طعام دادن
مسکین ترغیب نمی کنید ۱۹ .و میراث دیگران را با مال خود خلط نموده )به طريقه
نادرست( می خورید ۲۰ .و مال را بسیار بیش از حد دوست میدارید.

 ۲۱۶که چنین نیست ،بلکه وقتی زمین به شدت در هم کوبیده شود ۲۲۶ .و پروردگارت
بیاید و فرشتگان صف بسته حاضر شوند.

بببببببببببببببببببببببببببببببببب
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جزء ۳۰

 ۲۳۶که و آن روز دوزخ در میان آورده شود ،آن روز انسان )کافر( عبرت می گیرد ،ولی
چنین عبرت گرفتن چه سودی برای او دارد؟! » ۲۶می گوید :ای کاش برای این

زندگی ام چیزی قبلا می فرستادم ۲۵ .پس آن روز هیچ کسی چون عذاب الله عذاب
نکند ۲۹ .و هیچ کسی هم چون الله او را به بند )زنجیرها( نمی بندد) ۲۷ .و در حالت
نزع گفته شود که ای نفس )شخص ) آرام گیرنده )به ایمان(!  ۲۸که به سوی پروردگارت

باز گرد )در حالیکه تو از او راضی و او از تو راضی است ۲۹ .پس در زمره بندگانم
داخل شو .و ۳۰و در جنت من داخل شو.

سوره بلد
در مکه نازل شده و بیست آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
که قسم به این شهر مکه مکرمه( ۲ .و در حالیکه تو در این شهر )مکه( ساکن

هستی ۳۶ .و قسم به پدر و به آنچه از او تولد شده است .و به که البته انسان را در
قعر( مشقت و تکلیف آفریدیم .وہ آیا )انسان( گمان می کند که هرگز کسی بر او
قادر نمی شود6 .که و می گوید :مال بسیار انفاق کردم ۷ .آیا گمان می کند که او را
کسی ندیده است؟ ۸ة آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟  ۹۶و یک زبان و دو لب؟
۱۰ه و به او راه خیر و شر را نشان دادیم؟  ۱۱پس در آن گردنه سخت قدم

نگذاشت؟  ۱۲۹و چه میدانی که آن گردنه سخت چیست؟  ۱۳۶و آزاد کردن گردنها

)برده ها( است 14 .یا طعام دادن در روز گرسنگی است ۱۵* .به یتیمی که از
اقارب باشد *16* .یا به مسکین خاک آلود ۱۷ .باز از آنانی باشد که ایمان آورده اند

و یکدیگر را به صبر نمودن )در راه دین( و نرمی و مهربانی سفارش کرده اند.
 *۱۸که این گروه اصحاب دست راست اند.
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سوره لیل ۹۲

سوره شمس ۹۱
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) (۱۹و آنانی که به آیات ما كفر ورزیدند ،آنها اصحاب دست چپ اند ۲۰ .که بر آنان
از هر سو( آتشی مسلط باشد )که راه فرار نداشته باشند(.
سوره شمس

در مکه نازل شده و پانزده آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
را که قسم به آفتاب و روشنی آن ۲ .و قسم به ماه چون از پی آفتاب رود )بعد از غروب آفتاب
ظاهر شود( 39 .و قسم به روز چون ظاهر کند روشنی آفتاب را 4 .کوه و قسم به شب چون
بپوشاند نور آفتاب را .هه و قسم به آسمان و به آن ذاتی که آن را ساخته است.
 19و قسم به زمین و به آن ذاتی که آنرا هموار کرده است .ج ۹۷و قسم به نفس انسانی و به

آن ذاتی که برابر کرده است )قوت جسمی و روحی او را( ۸۶ .باز به او راه بدی و نیکی او را
الهام کرد ۹ .که البته کامیاب شد هرکس که نفس خود را پاک کرد۱۰ .ه و البته ناکام و نا امید

شد آنکه نفس خود را به گناه آلود ۱۱ .ھ )مانند قوم ثمود که به سبب سرکشی رسول الله را
تکذیب نمودند ۱۲۶ .که آن وقت که بدبخت ترین آنها برخواست ۱۳۶ .که پس رسول الله به آنها

گفت :شتر )آفريده الله و آب خوردن آن را بگذارید ۱۶ .و پس او را تکذیب نمودند
و شتر را کشتند ،پس به سزای گناهانشان ،پروردگارشان بر آنان عذاب نازل کرد و ایشان را هلاک

کرد و آن عقوبت همه آنها را با خاک برابر کرد (۱۰) .و الله از عاقبت کار نمی ترسد.

ا ا

ن

ا

KB

سورة ليل

در مکه نازل شده و بیست و یک آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
و۱و قسم به شب چون روز را با تاریکی( بپوشاند *۲ .و قسم به روز چون روشن
گوناگون و مختلف است.

و پرهیزگاری کرد .و6

و پس

ه

شود.

 ۳و قسم به آن ذاتی که نر و ماده را آفریده است .ب

همانا کوشش های شما

اما کسی که در راه الله مال

خود را بخشید

و شریعت نیک )و آسان( را تصدیق کرد.

* ۷پس

راه رسیدن به آسایش را برای او آسان می گردانیم۸ .ه ولی کسی که بخل ورزيد،
و خود را مستغنی شمرد ۹) .و )شریعت( نیک )و آسان( را تکذیب کرد.
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سوره شرح 94

خخخخخخخخخخخخخخخ
 ۱۰و پس زودا که راه سختی )راه دوزخ( را به او آسان کنیم ۱۱۶ .و وقتی به گور(
انداخته شود مال و دارایی اش به او سودی نخواهد کرد ۱۲۶ .که البته راهنمائی )انسانها(
بر عهده ماست ۱۳۶ .و البته )کامیابی( دنیا و آخرت در اختیار ماست ۱۶ .که پس شما

را از آتشی که شعله می زند ترسانیدم ۱۵ .که جز بدبخت ترین انسان ها در آن درنیاید.
 ۱۹۵که آن که تکذیب کرد و روی گشتاند ۱۷ .و پرهیزگار ترین انسانها از آن دور
داشته خواهد شد ۱۸۶ .که آن که مال خود را می دهد تا پاک شود (۱۹) .و هیچ کسی
نزد او نعمتی ندارد که پاداش )آن را ببیند ۲۰ .که )انفاق نمی کند آن متقی( مگر برای

کسب رضایت پروردگار والاترش *۲۱* .و البته به زودی راضی شود.

انا در اور سوره ضحی
در مکه نازل شده و یازده آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
واکه قسم به وقت چاشت ۲۶ .و قسم به شب چون )تاریک شود و آرام گیرد * ۳۶ .پروردگارت
تو را رها نکرده و بر تو خشم نگرفته است .و  4و البته آخرت برای تو بهتر از دنیاست.

وہ کمه و البته پروردگارت به تو )نعمت( خواهد داد که راضی و شادمان شوی ۹ .آیا تو را

یتیم نیافت پس تو را جای داد؟  ۷و تو را بی خبر از احکام شرع( یافت پس هدایت
کرد ۴۸ .و تو را فقیر یافت پس غنی گردانید ۹ .که پس بر یتیم قهر مکن ۱۰ .به وسائل

و گداگر را از خود مران۱۱ .که و اما نعمت های پروردگارت را بازگو کن.

سوره شرح
در مکه نازل شده و هشت آیت است

بنام الله بخشنده مهربان

 ۱۶آیا سینه ات را برایت نکشادیم؟ ۲۶ه و بار سنگین را از تو برنداشتیم؟
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سوره علق 96

سورۂ تین ۹۵
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 ۳۶همان باری که پشت تو را سنگین کرده بود .وی که و آوازه ات را برایت بلند
گرداندیم .وہ پس یقینا باهر سختی آسانی است (6) .يقينا با )همان( سختی آسانی

)دیگر( است ۷۶ .پس هرگاه فارغ شدی )از دعوت و تبلیغ( ،پس بكوش )برای
عبادت پروردگارت( 8% .و )با رغبت و اشتیاق به سوی پروردگارت روی آور.

سوره تین
در مکه نازل شده و هشت آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
که قسم به انجیر و زیتون ۲۶ .و قسم به طور سینا (3) .و قسم به این شهر امن
)مکه( * 4 .بی گمان انسان را در بهترین صورت )و ترکیب( آفریدیم .وہ باز او را به

پست ترین مرحله )حقیر ترین مرتبه؛ به سبب کفر( بازگردانیدیم (6) .مگر آنانی که ایمان

آوردند و کارهای نیک انجام دادند ،پس برای آنها اجريست قطع ناشدنی.
* ۷۶پس

چه چیز سبب می شود )ای انسان( که قیامت را تکذیب

کنی.

 ۹۸آیا الله

بزرگ ترین فرمانروایان نیست؟ )بلی هست! و من بر آن از جمله گواهانم(| .

اور

سورۂ علق
در مکه نازل شده و نوزده آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
را که بخوان به نام پروردگارت که همه چیز را آفرید) ۲) .و( انسان را از خون
بسته آفرید ۳ .بخوان که پروردگارت کریم تر )و گرامی تر( است .ع که آنکه )انسان

را با قلم آموخت .که آن چیزی را به انسان آموخت که نمی دانست (6) .نه چنین
نیست ،بی گمان انسان طغیان می کند (۷) .چون خود را مستغنی )بی نیاز می بیند.
 ۸۶که البته بازگشت همه به سوی پروردگار توست ۹ .آیا دیدی آن را که منع می کند.
 ۱۰۰که بنده ای را که نماز گزارد ۱۱ .آیا دیده ای )ای مخاطب( که )آن بنده نماز گزار(
بر راه راست باشد ۱۲ .و یا به پرهیزگاری سفارش

کند)باز هم او را منع می کند(؟
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سوره بینه ۹۸
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 ۱۳۶که آیا دیده ای )ای مخاطب که اگر )حق را تکذیب کند و اعراض نماید )آیا الله او
را به حالش می گذارد؟(  14که آیا ندانست که الله می بیند؟  ۱۰که چنین نیست که او
گمان دارد( ،اگر باز نیاید )آن منع کننده( البته پیشانی اش را خواهیم کشید *16* .پیشانی

دورغگوی خطا کار ۱۷ .که پس باید اهل مجلسش را بخواهد ۱۸ .به ما هم به زودی
فرشته های موظف دوزخ را طلب می کنیم ۱۹ .نه ،چنین نیست ،هرگز از او اطاعت

مکن )بلکه( سجده کن )به دربار پروردگارت( و تقرب جوی.

و

سورۂ قدر
در مکه نازل شده و پنج آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

واکه يقينا ما قرآن را در شب قدر )شب دارای مرتبه و فضیلت( نازل کردیم ۹۲۶ .و تو
چه می دانی که شب قدر چیست؟

3

شب

قدر بهتر است از هزار ماه.

وی که خاصیت آن شب این است که فرشتگان و جبرئیل در آن شب به حکم پروردگار
خود فرود می آیند ،برای انجام دادن هر کاری )که الله خواهد( .و 5آن شب محل نزول

سلامتی و رحمت است تا طلوع صبح.

سوره بینه

در مدینه نازل شده و هشت آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
و ۱کافران اهل کتاب )یهود و نصاری( و مشرکین )از دین و آئین خود دست بردار
نیستند تا آن که دلیل

ظاهر به آنها بیاید۲ .

پیغمبری از طرف الله که صحیفه های

پاک را بر آنها تلاوت می کند ۳ .که که در آن نوشته های )احکام( راست و درست
است .و  4و اهل کتاب متفرق نشدند )اختلاف نکردند( مگر بعد از اینکه به آنها دلیل
روشن آمد ۵ .حال آنکه مأمور نبودند مگر اینکه الله را خالصانه عبادت کنند که برای
او دین و عبادت خود را خالص سازند ،و متنفر از دین های باطل باشند ،و نماز را برپا
کنند و زکات را بدهند ،و این است دين راست و درست
بببببببببببببببببببببببب

سوره زلزال ۹۹

سوره عادیات ۱۰۰

خخخخخخخخخخخخخخخخخ
) (6يقينا آنانی از اهل کتاب و مشرکان که کافر شدند در آتش دوزخ اند ،در آن جاودانه اند،
این گروه بدترین مخلوقات اند ۷۶ .که البته آنانی که ایمان آورده اند و اعمال نیک انجام دادند

اینها بهترین مخلوقات اند ۸ .جزای )ثواب( آنها نزد پروردگارشان باغهای جاودانه است
که از زیر آنها جویها می رود ،جاودانه و برای همیشه در آن خواهند ماند .الله از آنها راضی

است و آنها از الله راضی اند ،این جزا برای کسی است که از پروردگارش بترسد| .

سوره زلزال
در مدینه نازل شده و هشت آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
او وقتی که زمین به لرزش شدید خود لرزانده شود (۹۱۲ .و زمین بارهای سنگین
خود را )معادن و اموات را بیرون کند ۳۶ .و انسان گوید :این زمین را چه شده
است؟ ع که در آن روز زمین خبرهای خود را )راجع به اعمال بني آدم( اظهار کند .وہ

چرا که پروردگارت به او این کار را( وحی کرده است ۹۶ .در آن روز مردم )به دربار
الهی( گروه های متفرق از قبرها بیرون می آیند ،تا اعمال شان به آنان نشان داده شود.
که پس هر کس به اندازه ذره ای نیکی کرده باشد )پاداش ) آن را می بیند.
۸ه و هر کس به اندازه ذره ای بدی کرده باشد )پاداش ) آن را در آن روز می بیند|.

سوره عادیات
در مکه نازل شده و یازده آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
*  ۱قسم به اسپان دونده )در عرصه جهاد( که نفس زنان میدوند ۲۶ .و باز قسم به

اسپانی که از سم شان( جرقه می افروزند ۳۶ .باز قسم به اسپانی که در وقت صبح بر
دشمن یورش می برند .و ع که پس )به سبب تیز دویدن( گرد و غبار بر می انگیزند.
وہ باز در میان گروه دشمن داخل می شوند.
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سوره قارعه 101

سورۂ تکاثر ۱۰۲
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و همانا انسان )در مقابل پروردگار خود بسیار ناشکر است ۷ .و او بر ناشکری

خود گواه است ۸۶ .و او علاقه شدیدی به مال و دارایی دارد .بوو که آیا انسان نمی داند
که وقتی آنچه در قبرهاست ،برانگیخته شود .و ۱۰و آنچه در سینه هاست ظاهر شود.

و ۱۱که البته پروردگارشان در آن روز ،از وضع و حال آنها باخبر است.

سوره قارعه

در

در مکه نازل شده و بازده آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و۱و قارعه )حادثه کوبنده قیامت(  ۲۶چیست آن قارعه )حادثه کوبنده(؟  ۳و تو
را چه چیز آگاه ساخت که آن قارعه )حادثه کوبنده( چیست؟ ع که )آن حادثه در(
روزی )ظاهر گردد که مردم مانند پروانه های پراکنده شوند .به و کوهها مانند پشم
رنگین و حلاجی شده شوند6 .که پس کسی که کفه ترازوی نیکی های او گران شود.

» ۷۶پس او در زندگی رضایت بخشی باشد ۸، .اما کسی که کفه ترازوی نیکی های
او سبک شود ۹ .پس مأوای او هاویه است ۱۰ .و تو را چه چیز آگاه ساخت که

هاویه چیست؟ » ۱۱آن آتشی است بزرگ و سوزان.

سورۂ تکاثر
در مکه نازل شده و هشت آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
) (1طلب کثرت مال و اولاد شما را مشغول )غافل( ساخت ۲۶ .که تا آن که به قبرستان
رسیدید )یعنی دفن گردیديد( ۳» .چنین نیست؛ خواهید دانست )در قبر( .ع باز
می گویم که چنین نیست ،خواهید دانست )در روز قیامت( .وہ کتا چنین نیست ،اگر

شما )حق بودن قیامت را( به یقین می دانستید )از آمدن آن غافل نمی شديد( 6* .البته
دوزخ را )بعد از موت در برزخ( خواهید دید ۷ .باز البته آن )دوزخ( را به دیده يقين
در روز قیامت( خواهید دید۸ .ه باز البته در آن روز درباره نعمت های که الله به شما
داده است ،پرسیده خواهید شد.

بببببببببببببببببببببببببببب

سوره عصر ۱۰۳

جزء ۳۰

سورۂ فیل ۱۰۰
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سوره عصر
در مکه نازل شده و سه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و۱و قسم به زمانه ۲۶ .که که البته انسان در خساره است ۳۶ .به جز آنانی که ایمان
آوردند و اعمال نیک انجام دادند ،و یکدیگر را به حق توصیه کردند ،و یکدیگر را به
صبر )در راه حق( توصیه کردند.

و در

سوره همزه
در مکه نازل شده و نه آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
وای وای بر هر طعنه زن عیب جو ۲ .که آنکه مال را جمع کرد و آن را شمارید ۳۶ .گمان
می کند که مالش او را جاودانه می دارد .ع ه نه ،چنین نیست بلکه در حطمه انداخته
خواهد شد .فره که و تو را چه چیز آگاه ساخت که حطمه چیست؟ ) 1آن( آتش الله است
که برافروخته شده .و 7آتشی که بر دلها مسلط می شود ۸۶ .البته )دروازه( آن آتش بر

آنها بسته شده است) ۹ .در حالیکه بند و قید اند( در ستون های )آتشین( دراز.

ما

را

در مکه نازل شده و پنج آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
که آیا ندیدی که پروردگارت با صاحبان فیل چه کرد؟  ۲۸آیا نیرنگ آنها را تباه

و باطل نگردانید؟  ۳و بر آنها پرنده های )کوچک( را گروه گروه فرستاد .وی که که بر
آنها سنگریزه های از گل انداختند .وہ پس )الله( آنها را مانند کاه جویده شده ساخت.

سورة قريش 106

سوره ماعون ۱۰۷

سورۂ کوثر ۱۰۸

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

سورة قريش
در مکه نازل شده و چهار آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
خواه برای الفت دادن قریش  ۲ ،الفت دادن آنها به سفر زمستان و تابستان 3 .که پس

باید صاحب این خانه را عبادت کنند .به کسی که آنها را در گرسنگی طعام داد و در
وقت ترس  ،امن و امان بخشید.

ر

د

سوره ماعون
در مکه نازل شده و هفت آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
) (۱آیا دیدی آن شخصی را که جزای اعمال را تکذیب می کند ۲۰ .و پس آن شخص همان
است که یتیم را )اهانت کرده از خود میراند ۳۶ .و )مردم را( بر طعام دادن مسکین ترغیب

نمی کند .وی که پس وای بر آن نمازگزارانی که ،وہ که از نماز خود غافل اند 6 .آنانی که

خودنمایی می کنند «7» .و از دادن وسایل )یا حاجت به همسایه خودداری می کنند| .

ناک

سورۂ کوثر

کی

در مکه نازل شده و سه آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
و۱و البته )ای محمد! خیر بسیار که از جمله آن( حوض کوثر می باشد( به تو دادیم.
 ۲۶پس برای رضای( پروردگارت نماز بگزار ،و قربانی کن ۳. .يقينا دشمن تو

بی عقب و مقطوع النسل خواهد بود.

سورۂ کافرون ۱۰۹

سورۂ نصر ۱۱۰

سوره مسد ۱۱۱

سورۂ کافرون
در مکه نازل شده و شش آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
 1بگو :ای کافران ۲۵ .که من نمی پرستم چیزی را که شما می پرستید ۳۶ .و نه شما
می پرستید آنچه را که من می پرستم .و  4و نه من می پرستم آنچه را که شما پرستش

کرده اید .زہ و نه شما در آینده( آنچه را که من می پرستم ،می پرستید) (1) .لذا(
دین شما برای خودتان و دین من برای خودم است.

سورة نصر
در مدینه نازل شده و سه آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

و۱و چون مدد الله )فتح مکه( برسد۲ .ه و مردم را بینی که دسته دسته در دین الله
دین اسلام( داخل شوند ۳» .پس پروردگار خود را به پاکی و ثنا یاد کن و از او
مغفرت بخواه ،چون که او توبه پذیر است| .

سوره مسد )لهب(
در مکه نازل شده و پنج آیت است
بنام الله بخشنده مهربان

را که بریده و شکسته باد دست های ابو لهب ،و )ابو لهب( هلاک شد۲) .که )که( مال
و آنچه بدست آورده است )از عزت و ریاست( به او سودی نکرد ۳۶ .به زودی در

آتش شعله ور داخل شود )بعد از مرگ( .فوعه و همسر او )نیز داخل شود با او در
حالیکه هیزم کش است ۵ .و در گردن او ریسمانی از لیف خرما است.
متممببببببببببببببببببببببب

سورۂ اخلاص ۱۱۲

جزء ۳۰

سوره فلق ۱۱۳

سورۂ ناس
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سورۂ اخلاص
LUGO

SA

در مکه نازل شده و چهار آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
و۱و )ای پیغمبر( بگو :او الله یگانه است) ۲ .و( الله از هر چیز بی نیاز )و بر طرف کننده

نیازها( است ۳ .که نه کسی را زاده و نه او زاده شده است .و ه و هیچکس مانند
و همتای او نیست(.

سورۂ فلق

در مدینه نازل شده و پنج آیت است
بنام الله بخشنده مهربان
) 41ای پیغمبر( بگو :پناه می برم به پروردگار صبح )سپیده دم( ۲۶ .از شر هر آنچه
آفریده است ۳۶ .و از شر تاریکی شب وقتی که همه جا را بپوشاند .رع به و از شر زنان

جادوگر که در گره ها می دهند .هه و از شر هر حسودی وقتی که حسد ورزد.

کا

سوره ناس
در مدینه نازل شده و شش آیت است

بنام الله بخشنده مهربان
) 41ای پیغمبر( بگو :پناه می برم به پروردگار مردم) ۲ .و به پادشاه )حقیقی(
مردم) ۳۶ .و به معبود ( حقیقی ) مردم .ع که از شر وسوسه کننده ای که واپس
می رود .طه آن که در دل های مردم وسوسه می اندازد * .از جنس جن باشد و یا
از جنس انسان.

ببببببببببببببببببببببببببب
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فیش کانال والوانها
فهرست سوره های قرآن کریم و بیان مکی ومدنی آن
اسم السورة | بيان

شماره صفحه | نام سوره

سورة الفاتحة
سورة البقرة
سورة آل عمران
سورة النساء

سورة فاتحه
سوره بقره
سورة آل عمران
سوره نساء

سورة المائدة
سورة الأنعام
سورة الأعراف

سوره مائده
سوره انعام
سوره اعراف

سورة الأنفال

سوره انفال

سورة التوبة

سوره توبه

سورة يونس

سورة يونس

سورة هود
سورة يوسف
سورة الرعد
سورة إبراهيم
سورة الحجر

سورة هود
سورة يوسف
سوره رعد
سورة ابراهيم
سوره حجر

سورة النحل

سوره نحل

سورة الإسراء

سوره اسراء )بنی اسرائیل( |

سورة الكهف

سوره کهف

سورة مريم
سورة طه

سورة الأنبياء

سوره انبیاء

سورة الحج

سوره حج

سورة المؤمنون

سوره مومنون

سورة النور

سورة نور

سورة الفرقان

سوره فرقان

سورة الشعراء

سورۂ شعراء

سورة النمل

TVY

سوره نمل

شماره سوره |
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| اسم السورة
سورة القصص

شماره صفحه
TAO

نام سوره
سوره قصص

سورة العنكبوت

سوره عنکبوت

سورة الروم

سوره روم

سورة لقمان

سورة لقمان

سورة السجدة

سوره سجده

سورة الأحزاب

سوره احزاب

سورة سبأ
سورة فاطر

سورة سبأ
سورة فاطر

سورة يس

سورة يس

سورة الصافات

سوره صافات

سورة ص

سورة ص

سورة الزمر
سورة غافر

سوره زمر
سورة غافر )مؤمن(

سورة فصلت

سورة فصلت )حم سجده( |

سورة الشوری

سوره شوری

سورة الزخرف
سورة الدخان
سورة الجاثية
سورة الأحقاف

سوره زخرف
سوره دخان
سوره جاثیه
سوره احقاف

سورة محمد

سورة محمد

سورة الفتح

سوره فتح

سورة الحجرات

سوره حجرات

سورة ق

سورة في

سورة الذاريات
سورة الطور
سورة النجم
سورة القمر

سوره ذاریات
سوره طور
سوره نجم
سوره قمر

سورة الرحمن
سورة الواقعة

OTA
)OT

سورۂ رحمن
سوره واقعه

شماره سوره
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| اسم السورة

| شماره صفحه | نام سوره

سورة الحديد

OTV

سوره حدید

سورة المجادلة

OLY

سوره مجادله

سورة الحشر
سورة الممتحنة
سورة الصف

020
024
001

سوره حشر
عوره ممتحنه
سوره صف

سورة الجمعة

OOT

سوره جمعه

سورة المنافقون

سوره منافقون

سورة التغابن

سوره تغابن

سورة الطلاق

ADA

سورۂ طلاقي

سورة التحريم

سوره تحریم

سورة الملك

سوره ملک

سورة القلم
سورة الحاقة

سوره قلم
سوره حاقه

سورة المعارج

سوره معارج

سورة نوح
سورة الجن
سورة المزمل
سورة المدثر

سوره مدثر

OVY
OVE
OVO

سورة القيامة

سورة قیامت

سورة الإنسان

سوره انسان )دهر(

سورة المرسلات
سورة التي
سورة النازعات
سورة عبس

سوره مرسلات
سوره نبأ
سوره نازعات
سورة عبس

سورة التكوير
سورة الانفطار

سوره تکویر
سوره انفطار

سورة المطففين

OAV

سوره مطففین

سورة الإنشقاق

044

سوره انشقاق

09.

سوره بروج

سورة البروج

شماره سوره
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اسم السورة

شماره صفحه

نام سوره

سورة الطارق

سوره طارق

سورة الأعلى

سورة اعلى

سورة الغاشية

سوره غاشیه

سورة الفجر

سوره فجر

سورة البلد

مسورة بلد

سورة الشمس

سوره شمس

سورة الليل
سورة الضحى

سورة ليل
سوره ضحی

سورة الشرح
سورة التين
سورة العلق
سورة القدر

سوره انشراح

سورة البينة

سورة يئن

سورة الزلزلة

سوره زلزال

سورة العاديات

سوره عادیات

سورة القارعة
سورة التكاثر

سوره قارعه
سورۂ تکاثر

سورة العصر

سوره عصر

سورة الهمزة

سوره همزه

سورة الفيل
سورة قريش
سورة الماعون
سورة الكوثر

سورة فيل
سورة قريش
سوره ماعون
سوره کوثر

سورة الكافرون

سورۂ کافرون

سورة النصر

سورة نصر

سورة المسد

سوره مسد )لهب(

سورة الإخلاص

سورة اخلاص

سورة الفلق

سوره فلق

سورة الناس

سوره ناس

شماره سوره

نورا الفن الإسلامي والأوقاف والدعوة والإرشان
في المملكة العربية الشوربة
المشرفة على مجمع الملك فهد
طباعة الملك الشرف في المدينة المنورة

إذی ها أن يضير المجمع هذه الطبعة من القرآن الكريم
وترجمة معاني وتفسيره إلى اللة الدرية
تتأل الله أن ينفع بها الاس
وأن يجزي

ا مين الشريفين الملاكان بن کبالتزاج
أخسن الجزاء للجهود العظيمة في
والله ولي التوفيق

كتاب الله الكريم

وزارت شئون اسلامی و اوقاف و دعوت و ارشاد
کشور عربستان سعودی
سرپرست و ناظر بر مجمع ملک فهد متصدی چاپ

قرآن کریم در مدینه منوره باكمال مسرت این چاپ
قرآن کریم و ترجمة معانی آنرا به زبان دری از

مجمع منتشر می کند و از درگاه الله متعال مسئلت
دارد که آنرا سبب منفعت عموم مسلمانان این زبان
قرار داده و به خادم حرمین شریفین ملک سلمان
ابن عبدالعزيز آل سعود بخاطر کوشش های فراوان

ایشان در نشر کتاب الله کریم بهترین پاداش خیر
عطا فرماید .

و الله توفيق دهنده و یگانه راهنما به راه راست

الليف
و معاني في للد
رة

الطباللجفاليريفي بالم

باشا وزارة البي والاسلامي
في
والأوقاف والوقوا

الملك العين الشويها
لا  ۱۶۳۷ه

CE

"TTTTT}}II TTTT
مع الملك لها الجماعه المتحد اسمر مع

المسرانية المناسبة

للللللا څقوالطبع تولة
اللغه الطباع للجوال
ص .ب  - 1262المدينة المنورة
www.qurancomplex.gov.sa
contact@qurancomplex.gov.sa

بفضل الله
متعال و توفیق او چاپ
این قرآن کریم با ترجمه معانی

آن در مجمع ملک فهد متصدی
چاپ قرآن کریم در مدینه منوره
زیر نظارت وزارت شئون اسلامی و

اوقاف

و دعوت و ارشاد کشور

عربستان سعودی در سال

1437هجری به اتمام
رسید.

حق چاپ برای چاپ خانه مجمع ملک فهد محفوظ است
ص .ب ۱۲۹۲ :مدینه منوره
www.qurancomplex.gov.sa

contact@ qurancomplex.gov.sa

ح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  ۱۶۳۷ ،ه

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الدرية  /مجمع الملك فهد
الطباعة المصحف الشريف  -المدينة المنورة۱۶۳۷ ،ه
 ۱۳۶۸ص ؛  21x 14سم

ردمك۹-۱۹-۸۱۷۳-۶۰۳-۹۷۸ :

 1القرآن  -ترجمة  -اللغة الدرية أ .العنواندیوي 221 4،

1277/ opo

رقم الإيداع۱۶۳۹ ۰۳۰۵/ :
ردمك ۹-۱۱-۸۱۷۳-۶۰۳-۹۷۸ :

ا 786038 173 169و

