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 فاتحه ةسور

 1است با رحمت و یندهبه نام اهلل که بخشا

 یندهآن بخشا 2است 1جهانیانکه پروردگار  یستفقط سزاوار خداوند یشستا

خداوند  یا] 4است یهم او که مالک روز حسابرس 3که با رحمت است ای

خداوند  ی]ا 5یریمگیتو مدد م یرویتنها از ن و یمپرستیفقط تو را م [بزرگ

 به راه آنان که نعمت 6کن یتهدا ،ما را به راه درست [در همه امور ،بزرگ

و نه  یاکه بر آنان خشم گرفته یناسپاس یهاانسان راه به نه ی،اکرده یشانعطا

 7.یرانندح وسرگشته  تو، یکه ب یراه آن جماعت

 

 

 

                                         
 است ینرب العالم سیطرة وجود دارند که همه تحت یمتنوع یعالم ها 1



2 

 

 بقره ةسور

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشاه )ب

 

 همان 2.اهل تقواست یبرا ییبدون شک راهنما [ 2زنده]آن کتاب  1 1الم

 یم،اشان کردهیروز چهآن گزارند و ازیدارند، نماز م یمانا یدهکه به عالم ناد یکسان

چه ده و آنـچه بر تو نازل شکه به آن ییاـههم آن 3.کنندمند میبهرهرا  یگراند

  4دارند. یقینه وجود آخرت ـو ب داشته یمان، ا3از تو نازل شده یشپ یامبرانپ بر

 5رستگارانند. انـینارشانند و هم اـپروردگ یتداــرخوردار از هـب ینانا

 

 

                                         
 .سوره قرآن آمده است 2۹گونه حروف به حروف مقطعه مشهور است و در  ینا -1

 .ازل نکرده استن خداوند کاغذ نیست، چه کاغذ یزنده است و آن جوهر رو یقرآن کتاب یقتحق  -2

 .است یضرور یمانا ی اهلبرا یاله یاناد یرسا یانیکتب وح یرشپذ یهآ یناساس ا بر  -3
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چه از عاقبت  -سراسر وجودشان را گرفته  یکه کفر و ناسپاس ییهاآن ![یامبرپ یا]

  6آورندینم یماناست و ا یکسان شانیبرا – یو چه ندار یکار برحذرشان دار

 یشانهاچشم یبر رو و شان را بسته استییخداوند مرکز إدراک و فهم و شنوا

که  یراست به را حس نکنند، و یبخشآرامش یقتحق یچه]است!  یمضخ یاپرده

 یمانما به خدا ا :یندگویاز مردم م یاهعدّ و 7آنان! یاست برا یعذاب بزرگ [چه

در  یمانیا ینکه چن یوجود دارد، در حال یکه روز حسابرس یمایرفته! و پذیمدار

را  یمان، خدا و اهل ا[محتوایاقرار ب ینبا ا کنندیتصور م]  8!یستن شانوجود

 ۹شعور درکش را ندارند! .ندهند یبجز خودشان را فر یا کس، امّدهندمی یبفر

تر یمرا وخ یماریب ینپس خداوند ا. است یمارشان آشفته و بمرکز ادراک و فهم

 10!هاستانتظار آن ردردناک د یشان عذابیرنگو ن ییکرده و به خاطر دروغگو

جواب  [مغرورانه] یدنکن یجترو ینرا در زم یدیو پل یگفته شود تباه هابه آن یوقت

و ]فسدند ها مُکه آن یدو آگاه باش یدبدان 11!یراندیشیمدهند ما درستکار و خ

که به آنها  یو هنگام 12کنند!یخودشان هم حس نم یکه حت [اندچنان غافل

جواب  [مغرورانه]. یاوریدب یمانا [غروربی] ی،شما هم مثل مردم عاد :گفته شود

-یو نم دندرَخِیها خود بآن ید! بدانیاوریم؟ب یمانخردان ایدهند: ما مثل ب

ما خدا و  :یندبرخورد کنند گو یقتو حق یمانکه با اهل ا یو هنگام 13دانند!

خود خلوت  یرونیو ب یدرون یاطینبا ش یو وقت یم،ارا باور کرده یهست یقحقا

 14!کنیمیرا مسخره م یمان! و اهل ایمما به واقع با شما هست :یندگویم کنندیم

و  یانو چنان در ظلمت طغ کندیها را مسخره مخداست که آن [ینخبر ندارند ا]

 یهست]که  اندیدسته کسان ینا 15!تا سرگردان بمانندکند می یشانکفرشان رها

شان جارتشک ت یاند، بیدهخر یرانیو ح یگمراه یت،هدا یبه جا [خود را داده و

  16!یافتندارد و به راه نجات و آرامش دست نخواهند  یسود
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تا  یندرا بب یرامونشتا با نور آن پ]افروزد یاست که آتش م یها مثل کسآن یتحکا

خدا آن  ،ا چون اطراف روشن شود[. امّیفزایندان بشیانتر بر طغبه زعم خود آگاهانه

 بر یقتحق یدن! )نور و دکندمی یشاندر ظلمات رها یناو ناب یردگیها منور را از آن

 آورند ویکالم حق را به زبان نم شوند،یحق را نم یندا 17(ها حرام استآن

را [ به راه حق یاز گمراه]بازگشت  ییتوانا ینانوجود، ا ین! با ایندبیحق را نم

و پر  یکو تار یباران یدر شب ،است که یها مثل کسانآن یتا حکای 18!ندارند

انگشتان خود را در  ،مرگبار یهاصاعقه یز[انگرعب یصدا]رعد و برق از خوف ِ

 یرهناسپاسان چ ۀکه خدا بر همحال آن یابند(.ب یرفِّکه مَ یدام)اند ها فرو بردهگوش

را کور کند. هرگاه  انشیهایدهخواهد دیبرق آسمان م ییتو گو 1۹ط است!و مسلّ

 یرانح]افتد یروند و چون از غرش میم ییبه سو [ارادهیب]جهد یبر م ی[برقرعد و ]

خواست یو اگر خدا م کنند[میخطر را با تمام وجود حس  و] یستندایم [و ماتم زده

مردم! پروردگارتان را  یا 20!توانا است یکرد. و خدا بر هر کاریورشان مککر و 

و نعمت ] یافریدقبل از شما را ب یهاکه هم شما و هم انسان ییآن خدا ید،بنده باش

 آن 21!یدحرمت خداوند را نگاه دار یدبتوان یدپرستش شا ینو با ا [داد یزندگ

 یآسمان را باال شما گستراند. و یپاها یربه ز یرا چون فرش ینکه زم]خدایی[

تا  یاندها را رویوهع مآن انوا ۀو به واسط ،فرستاد یسرتان برافراشت. و از آن باران

را هم سطح و  یزیچ یچه یدکه نبا یددانیم یکو شما خود ن ،شما گردند یِروز

خودمان نازل  ةبند که بر رآنق ینبه ا اگر و 22ید!خداوند بزرگ قرار ده یهمتا

! گواهان یاوریدسوره مثل آن ب یک ییدگویراست م اگر ید،دار یدشک و ترد یماکرده

 یدتوانیکه هرگز نم ید؛و اگر نتوانست 23باشند نه از جانب خداهم از خودتان 

! یزیدبپره ،آن از مردم و از سنگ است یزمکه ه یشتاز آ [است ینراه ا ینپس بهتر]

  24!ناسپاسان است خاصِ  یآتش نینچ ینا
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 هاییبهشتاست، مژده رسان  یکشان ن دارند و عملکرد یمانکه ایو به آن کسان

مند بهره یشهایوهکه هرگاه از مآن چنان ،آنهاست یبرا ؛است یدر آن جار هاکه نهر

از ] ینچن ینما شده بود! و ا یبکه قبال نص ی استمانند برکات ینا :یندشوند گو

 یدر بهشت دارا ینچن ود، و همـشیــها عطا مآن [ بهمورد انتظارشان یهانعمت

 یبرا]ندارد  ییابا یچخداوند ه 25مندند!هستند و جاودانه بهره یزهپاک یهمسران

چه اهل باور و معرفت  یاورد،مثال ب -کمتر از آن  یو حت -از پشه  [یقتحق یانب

 رشاناست که از جانب پروردگا یحق ۀنکت یانب ل حتماًثَمَ یندانند در ایخوب م

است و خداوند قصد  یثَلچگونه مَ ینا :گویندیم یمانایآمده است. اما ناسپاسان ب

 !یترا هدا یاریو بس کندیرا بدان گمراه م یاریرا دارد، که بس یاچه نکته یانب

آنان که عهد  26دکردار را!ـب یرتانس زشت ،کند جز یداوند گمراه نمـخ یدبدان

 یترا که خداوند امر به رعا یوندهاییشکنند و پیم ییدشرا پس از تأ یاله یمانو پ

 یانز اًیقتکنند، آنان حقیم یجترو یو زشت یتباه ینکنند و در زمیآن کرده قطع م

د و او یکه شما مرده بودیدر حال یدآخر چگونه خدا را باور ندار  27گانند!یدهد

 یاتو باز به شما ح یردگیست که دوباره جانتان را ماوداد! هم یشما را زندگ

 یاو همان خدا 28گشت یداو باز خواه یهمه به سو یز،سرانجام ن !بخشدیم

سپس به  یدشما آفر یمندبهره یاست برا ینرا در زم چهآن است که هر یمهربان

 2۹آگاه است یزیبر هر چ ورافراشت، و اـآسمان پرداخت و هفت آسمان را ب
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 ینزم یخواهم بر رویکه پروردگارت به فرشتگان گفت: میهنگام ![یاد آر] و

را  یموجود یخواهیم یاآ [خداوند بزرگ یا]آنها گفتند:  یافرینم،ب ینیجانش

! حال آن که یزد؟کشد و به ناحق خون بر یرا به فساد و تباه ینتا زم یکن ینجانش

 کنیم!یم یستو هر لحظه تقد گوییمیم یحتسب یش،ما خودمان تو را به حکم ستا

 ۀهم [خدا]و  30!یدخبریدانم که شما از آن بیم یزهاو خداوند دانا گفت: من چ

گاه به فرشتگان عرضه داشت  داد. آن یم( را به آدم تعلیفهم هست یدهایاسماء )کل

 ینا یهانام ید[تان هستیقبل یو هنوز بر ادعا] ییدگویو گفت: اگر شما راست م

نقص، ما به یخداوند پاک و ب یفرشتگان گفتند: ا 31!یدکن بیان یمرا برا یقحقا

 یکه دانا ییتو ین! ایمندار یگرید یآگاه یابه ما آموخته چه خودآن از یرغ

و چون  .آگاهشان کن یشانهاآدم، از نام یگفت: ا [گاه خداوندآن] 32یمی!حک

 یهایدهناد هگفت: نگفتم ک [خداوند به فرشتگان] ها آگاهشان کردنام ینا از [آدم]

و آن چه پنهان  یدداریچه آشکار مدانم و آگاهم از آنیرا م ینآسمان و زم

درنگ همه یب ید،آدم را سجده کن :یمکه به فرشتگان گفتیو هنگام  33ید!کنیم

د از رٌّمَتَ ینکه متکبرانه از فرمان خداوند سرباز زد و با ا یسسجده کردند، مگر ابل

آدم با همسرت در بهشت ساکن شو  ی: ایمگاه گفتآن  34گروه ناسپاسان شد!

درخت  ینبه ا فقط ید،مند شوبهره یتدر کمال امنّ یدکه خواست یو از هر نعمت

ها را آن [با وسوسه] یطانا شامّ 35!بود ید! که از ستمکاران خواهیدنشو یکنزد

همه  یم:درنگ گفتیکرد! ب یرونآن بودند ب در آن چه و آنان را از یدبه سقوط کشان

پس دشمنان  یناز ا [یدرا نداشت یاقتشکه ل]د یرو یینپا یمتعال ۀمرحل یناز ا

 سرانجام آدم 36تان روشن شود!یفکه تکل زمانیتا  ینبر زم ید! برویکدیگرید

او  بهتو یرشِرا آموخت که باعث پذ یاز پروردگارش کلمات [یمانپش و شده رانده]

  37و با رحمت است یرپذتوبه یارخداوند بزرگ بس یراز ید،گرد
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ون ــچ ید،دانـو ب یدبمان جا و همان یدرو یتر یینپا ۀشما به مرحل ۀهم :یمگفت

کند هرگونه اضطراب و  یرویمن پ ییکس از راهنما رستم؛ هرــف یتانبرا ییراهنما

کنند  یشهپ یکه عناد و ناسپاسیکسان و 38از او دور خواهد شد! یأسیاندوه و 

خواهند بود که  یبدون شک اهل آتش ،ما را دروغ بپندارند یهاییو راهنما یاتو آ

را که  یآن نعمت یدآور یاد! به یلاسرائیبن یا 3۹ !مانندیدر آن جاودانه م

به عهد  یزمن ن شکیب ید،اکه با من بسته یبه عهد یدکردم، پس وفا کن یتانعطا

 که توراتِ یقرآن ینپس حرمت ا 40!یدو تنها از من بترس .شما وفادار خواهم بود

 ینمنکر ا ینو خود را به اول یاوریدب یمانو به آن ا یددار نگاهکند یم ییدشما را تأ

و از من پروا  .یداندک نفروش ییبه بها [سوداگرانه]مرا  یاتو آ .یدکنم یلکتاب تبد

-تا پنهان یدباطل نپوشان زشتِ  یقامت حق را با ردا گاهیچو ه 41 !یدداشته باش

و زکات اموالتان  یددار اپه نماز را ب 42آن واقفید! تیّقانکه به حیدرحال ید،کن اش

چگونه  [ینا آخر] 43 ید!پرست همراه شوحق کنندگانِو با رکوع یدرا پرداخت کن

ا خودتان را فراموش امّ ،کنیدیم امر یکوکاریو ن یرا به خوب یگراند [است که شما]

. چرا عقل خود را به کار تان استزبان ۀهمواره لقلق ،ما یاتکه آ ی! در حالیدکنیم

هر ]! یریدبگ یرواز صبر و نماز ن [ها و مصائب روزگارسختیدر ] 44!ید؟اندازینم

که  ییهاهمان 45!مگر بر فروتنان ،ه سخت و گران استهم بر [دانمیچند که م

بدون شک نزد او  و .پروردگارشان را مالقات خواهند کرد ،یدانند روزیگمان میب

کردم  ایتانرا که عط یآن نعمت یدآر یاد! به یلاسرائیبن یا 46باز خواهند گشت

 یبه درد کس یکه کسیاز روز یدبترس 47دادم! یبرتر یانجهان ۀو شما را بر هم

کس غرامت  یچو از ه .یستدر کار ن یو شفاعت یانیپا در م یچنخواهد خورد و ه

 48!رسدینم یریا یو به کس .شودیگرفته نم
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 ؟! هست( یادتان) یمدادنجات یانکه شما را از دست فرعونیآن زمان ![آرید یاد]و 

و دخترانتان را زنده نگاه  یدندبریکردند، پسرانتان را سر میشما را سخت شکنجه م

 آن ![یدآر یادبه ]و  4۹!بود یبزرگ و حساس اله یشآزما یک ینو ا !داشتندیم

را  یان. فرعونیمتان دادجاتن [دشمناز دست ] و یمشکافت یتانرا برا یاگاه که در

که آن زمان ![یدیاد آر]به  و 50!یدیددیها را مصحنه ینو شما تمام ا یمغرق کرد

را  یااو گوساله یابچهل شب نزد ما بماند، اما شما در غ یموعده کرده بود یبا موس

ا باز امّ 51ید!بود که بر خود روا داشت یستم ینو ا یدید،برگز [پرستش یبرا]

یایید! به راه شکر و سپاس ب یدشا [تا یمداد یفرصت]و  یممهربانانه از شما گذشت

52  حق از ] یصتشخ آن زمان که هم کتاب و هم قدرتِ ![یدآر یادباز به ]و

که یو هنگام 53!شما باشد ییتا باعث راهنما یمعطا کرد یرا به موس [باطل

به خودتان  یپرستگوساله [حرکت زشت و زننده ینا]گفت: شما با  شبه قوم یموس

که  یدتان را بکشسو نف یدخالق خود بازگرد یو به سو ید! پس توبه کنیدظلم کرد

اما باز  !به مراتب بهتر و آبرومندتر است [آلوده یزندگ یکاز ]کار نزد خدا  ینا

با  یارو بس یرپذکه او توبه درگذشت. حقاً و از شما یرفتخداوند توبه شما را پذ

تا خدا را  یموس ی: ایدو باز شما گفت [شد یماجرا سپر ینا] 54 گذشت است!

و شما را  یامدمرگبار ب یا! ناگهان صاعقهیمآورینم ایمانهرگز به تو  ینیمآشکارا نب

مرگ، باز شما را  ینپس از ا 55به کام خود فرو برد یدکردیکه نگاه میدر حال

 [مهربانانه دوباره] 56 ید!سپاسگزار شو [و یدحرمت نگاه دار] یدتا شا یمزنده کرد

 1.یمکرد تانیمتقد« سلوى»و « نّمَ» از و یمسرتان قرار داد رب یبانیرا چون سا ابرها

ها به آن ید! بدانیدمند شوو بهره یدما بخور یشآالیپاک و ب یِاز روز یست،ن یباک

  57 ند بلکه بر خود ستم روا داشتند.ظلم نکردما 

  

                                         
 ی!مائده آسمان یکاند. دانسته ینو بلدرچ نیترنجب را غالباً یمن و سلو 1



۹ 

 

 هرجا و در یشهاو از نعمت یدوارد شو شهر ین: به ایمکه گفتیهنگام ![یدیاد آر]و 

 یدکنان داخل شوسجده از دروازه شهر [کهآن مشروط بر] ید،مند گردزمان بهره هر

 [از دوش ما]را  یگناه و ناسپاس [ینبار سنگ]: خداوندا ییدبگو [با زبان اخالص] و

 !یفزاییمب یکوکارانو بر نعمت و پاداش ن یمشما بگذر یهایاز نافرمان یزبردار! تا ما ن

58 ّکردند،  یانها گفته شده بود بچه که به آناز آن یرا ستمکاران سخن را به غام

 یمآورد فرود هااز آسمان بر آن یسخت ذابع ی،و ناسپاس یانعص ینا یفرو به ک

5۹ قوم  برای[ دست به عصا برداشت و] یکه موسیآن زمان ![یدآر یادباز به ]و

چشمۀ  به آن سنگ بزن تا دوازده خود را ی: عصایمگفت . به اوخود آب خواست

و  بخورید آبشخور خود رود! از رزق اهلل یبه سو یتا هر گروه ،شود یانجوشان نما

که  هنگام و آن 60 !یندازیدو نکبت به راه م یتباه ینزم یدر رو یول ید،بنوش

خود بخواه تا از  یاز خدا ،یستگار ننوع غذا ساز یکمزاج ما با  یموس ی: ایدگفت

! یاوردب مانیبرا یازگرفته تا عدس و پ یرو س یارو خ یاز سبز ینزم یهاییدنیرو

! ید؟فروتر عوض کن چیزی برتر را با یزچ یک یدتوانیگفت: آخر چگونه م [یو موس]

! یابیدب یدفرودست که هرچه خواست یاریبه د یدبرو ،[یدخواهی]اگر غذا و طعام م

ها را محاصره کرد، توأم با خشم خدا آن یچارگی،شد که ذلت و فقر و ب ینچن ینو ا

خدا  یامبرانها پآن یراخداست ز یاتها نسبت به آآن یکفران و ناسپاس یجۀنت ینو ا

 61!تجاوزکار بودند یو قوم کردندیم یانو سرمستانه عص کشتندیرا به ناحق م



10 

 

چه هستند چنان 1یصابئ و یحیو مس یهودیکه یاند و کسانآورده یمانکه ایکسان
 یعملکرد یداشته باشند و دارا یمانا ،در آخرت یبه خداوند بزرگ و روز حسابرس

ها روا بر آن ینه ترس .استها بر عهده پروردگارشان پاداش آن ،باشند یدو مف یکن
شما  از یمحکم یمانکه پ زمانآن  یدآور یادو به  62.شوند ینباشد و نه غمگ

 یمارا که به شما داده ی: توراتیمو گفت یمسرتان نگاه داشت یکوه طور را باال یم،گرفت
تا  ،یدشده به خاطر بسپار یانرا که در آن ب چهآن و یدو مراقبت کن یریدبا قوت بگ

 یدعهد را شکست] یتپس از مدّ یول 63!یدو محفوظ بمان یدبلکه حرمت نگاه دار
فضل و رحمت خداوند، شما  [یایدر کرانیب]و اگر  ید.کرد یچیسرپ [ما رمانو از ف

و شما خوب  64 آمدید!یحساب مه ب یانکارانبدون شک از ز ،گرفتیرا در بر نم
کردند و ما به  یچیسرپ [از حکم و فرمان ما]را که در روز شنبه  یکسان یدشناسیم

 یمکار را کرد ینو ما ا 65 !یدشو یلو خاموش تبد یلذل ینگانیبه بوز یمها گفتآن
که از خداوند هر آن یبرا یاو موعظه یندگان،معاصران و آ یباشند برا یتا عبرت
به قوم خود گفت: خداوند بزرگ به  یکه موس یو هنگام 66 !هراسدیمقتدر م

؟! یاما را مسخره کرده :گفتند ید!کن یرا قربان یشما فرمان داده است تا گاو
 67 !برم اگر مثل نادانان رفتار کرده باشمیجواب داد: به خدا پناه م [یموس]

؟ یمکن یقربان یدبا [یگاو]شرح دهد چگونه  مانیگفتند: از پروردگارت بخواه تا برا
و فرتوت است و نه چندان کم سن  یرکه نه چندان پ ی: گاویدفرمایگفت: خداوند م

گفتند: به  68 د!یسال، اکنون به دستور خدا عمل کن یانهگاو م یک یه،بنیو ب
: یدفرمایباشد؟ گفت: خداوند م یشرح دهد گاو چه رنگ مانیپروردگارت بگو، برا

   6۹شادمان شود یافتداو ب که چشم هرکس بر یی،گاو زرد طال یک

                                         
این احتمال وجود دارد صابئین از پیروان هرمس النعمۀ باشند. برخی از دانشمندان مسلمان، او را همان ادریس  1

پرستند و اند. صابئین، موحدند و خدای واحد را میدانسته)ع(  و برخی یهودیان او را خنوخ از نوادگان آدم)ع( نبی
نکته از ترجمه متون هرمسی که اخیراً از خط هیروگلیف که بر روی پاپیروس بافت شده پیداست. هرمس از این 

شود. وی سه هزار نیز علم نجوم به آن نسبت داده می های اسراری تاریخ است و بسیاری از علوم غریبه وشخصیت

کنون سه  ه است. الزم به ذکر است که تادر مصر به آموزش علوم باطنی اشتغال داشت)ع( سال قبل از میالد مسیح

قدرت و نبوت  ،ت مباشد. کسی که سه نعمت حکهرمس شناسایی شده است، اما منظور ما، هرمس مثلث النعمۀ می
 نامند.شده است. متون هرمسی را هرمتیکا می به او عطا
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به  یچه هنوز در مورد گاو قربان ید،بگو یشتریگفتند: از پروردگارت بخواه تا شرح ب

 70 شد. یمخواه یتکار هدا ین! و اگر خدا بخواهد به ایمایدهنرس یشناخت قطع

را شخم  ینزم ،یمکه رام و تسل یستاز آن گاوها ن :یدفرمایگفت: خداوند م [یموس]

. گفتند: اکنون شناختمان یبعیک رنگ و بیاست  یکند. گاو یاریبزند و کشت و آب

فرمان  ینبود از ا یککه نزدیکردند در حال ی. سپس رفتند و قربانیرا کامل کرد

گاه و آن یدکشترا  یآن زمان را که کس [یدآور یادبه ]و  71 کنند! یچیهم سرپ

 نچه را که پنهاآن ،دانا ا خداوندِامّ .[شود یمالخونش پاتا ] یدبهتان زد یکدیگربه 

 یا: قطعهیمگفت [و یمتان دادفتنه نجات ینو باز از ا] 72 آشکار کرد یدکرده بود

 1کندیها را زنده ممرده ینچن ینکه خداوند ا یدرا به مقتول بزن یآن گاو قربان از

 یشبه نما [شما یدگاندر برابر د]خود را  یی[قدرت و توانا] یهانشانه [ینچن ینو ا]

شما  یهاماجرا قلب یناما پس از ا 73 !فتدتان به کار اعقل یدتا شا گذاردیم

 ی،از سنگ یتر از سنگ! چه گاهسخت یاشد، همچون سنگ  ینسخت و سنگ

جهد و  یروندارد از آن آب بها چون شکاف براز آن یاها روان گردد. و پارهیجو

که خداوند هرگز از  یدبدان !افتد یربه ز [از فراز کوه]از خوف خداوند  [یسنگ]گاه 

تا شما را باور کنند؟! در  یدداریباز طمع م یاآ 74 !یستشما غافل ن دعملکر

 یفشفهمند تحریکه خوب مشنوند و با آنیها کالم خدا را ماز آن یاهکه عدّ یحال

را  یمانکه اهل ا یو هنگام 75دهند!یکار را آگاهانه انجام م ینو ا کنندیم

 کنندیخلوت م یکدیگرکه با  یو زمان یم،اآورده یمانا یزما ن :یندگویمالقات کنند م

تا  ،گوییدیم یتاناز نعمت و قدرت خداداد یمانچرا با اهل ا :گویندیمعترضانه م

تان خودتان استفاده کنند؟! چرا عقل یهنکات عل یناز ا ،خداوند یشگاهها هم در پآن

 76 !ید؟اندازیرا به کار نم

  

                                         
 باشد.« جان»ا همان ی« بخش یاتنفس ح»هر ظگاو، م ینرسد که ایبه نظر م 1
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چه که آشکار و آن ،کنندیچه که پنهان مدانند که خداوند بزرگ بر آنینم یاآ

 جز هستند که یسوادانیها باز آن یو برخ 77 آگاهانه اشراف دارد؟! ،سازندیم

 یالتنها به گمان و خ یناندانند! اینم یگرید یزخدا چ شان، از کتابِیذهن یآرزوها

 نویسندیکه کتاب را با دستان خود میدا به حال کسانبَ  78 دارند یهتک یشخو

عنوان کتاب خدا به ]تا آن را به  ،از جانب خداست ،کتاب ینکه ا کنندیعا مو ادّ

 خاطرها به بر آن یبفروشند! پس وا [یاییدن] یمتق ینترکم ارزش [و ینتر یفسخ

 یک یند:گویم [خام یالبا خ] 7۹اند!که کرده یبر تجارت یاند و وانوشته آن چه

 یناز خداوند چن یابگو: آ ها[به آن یامبرپ یا]. یممانیش نمتدر آ یشترب یچند روز

 یناما چن] !کندیف نمخدا هرگز از عهدش تخلّ [است یناگر چن] ید؟اگرفته یعهد

 ی،آر 80دهیدمی به خداوند نسبت یددانیرا که نم یزیشما چ لکهب [یستن

امان محاصره یها را بآن ،است، و جرم و گناه یدیو پل یکه دستاوردشان زشتیکسان

را با تمام وجود  حقایق کهو آنان 81ند و جاودانه درآنند!ااهل آتش ،کرده است

اند و آنان اهل بهشت (یدتردیب)دارند  یستهخوب و شا یاند و عملکردباور کرده

 یمگرفت یمانپ یلاسرائیکه از بنیهنگام [یدآور یادبه ]و  82برندیت مجاودانه لذّ 

و  یتیمانو  یشانو به پدر و مادر و خو یدکه: جز خداوند بزرگ را پرستش نکن

 ییدسخن گو یکی، به نییدگویو هرگاه با مردم سخن م یددار روا یکیدرماندگان، ن

 [از فرمان خدا یهمگ] ی! اما جز اندکیدو زکات را پرداخت کن یدو نماز به پا دار

 83گردان شدید.یو مغرورانه رو یدکرد یچیسرپ
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و  ،یزیدرا نر یکدیگرخون  :که یمگرفت یمانآن هنگام را که از شما پ ![آرید ]یادو 

 ،یداعتراف کرد یمانیپ ینو شما به چن ید،آواره نکن یشخو یاررا از خانه و د یگرهمد

را از  یاو عده یدکشیرا م یگرکه همد یدشمائ یناما اکنون ا 84 !یدو خود گواه

ها تجاوزکارانه و به ناحق متحد آن یهعل برو  کنیدیخانه و کاشانه شان آواره م

حال  ید!کنیفدیه طلب م یشانآزاد یبرا یندو هرگاه به اسارت شما درآ ید،شویم

فقط  یا. آبود شان بر شما حرامینکردنشان از سرزم یرونب ،اساسکه از آن

! ید؟را انکار کن یگرد یو برخ یدکتاب خدا عمل کن یاتاز آ یبه بعض یدخواهیم

 یستن یادر دن ذلت و یجز خوار یزیعمل کند چ ینچن ینکه ا یکس یجزا یدبدان

واهند شد. و خ محکوم به اشد مجازات ،یامتو به خاطر دستاوردشان در روز ق

هستند که  ینان همان کسانیا 85 یستخداوند بزرگ از عملکردتان غافل ن

 یانتجارت ز ینو به خاطر ا] یدند!از دست دادن آخرت خر یرا به بها یادن یزندگ

 نجاتشان را از عذاب ندارد! ییتوانا یشود و کسیشامل حالشان نم یوفع یچه [بار

86 یسی. به عیمبعد از او فرستاد یامبرانیو پ ردیمتورات را عطا ک یما به موس 

. اما یمنمود ییدروح القدس تأ ۀو او را بواسط یمداد یآشکار یلدال یزن یممر پسرِ

 ،شما سازگار نبود ینفسان یگفت که با هواها یزهاییآمد و چ یامبریهرگاه که پ

 87 !یدرا کشت یاو عده یدرا انکار کرد یاسپس عده ید،کرد یمتکبرانه سرکش

ها آن خدا بر یندر حجاب است، پس نفر (ما کۀدرِمُ یها گفتندکه قلوب ما )قواو آن

 88 !یمانشانو چه اندک است ا یانشان،و طغ یبه خاطر ناسپاس
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که آن را شناختند و ها فرستاده شد، با آنآن یبه سو ،خداوند ،و آن زمان که قرآنِ

بودند تا  یروییها خواستار نکه خود آنبا آن یزو ن ،کردیم ییدها را هم تأکتاب آن

خداوند  ین! پس نفریاوردندن یمانو کتابش ا یامبرا باز به پشوند، امّ یرهبر کافران چ

گاه که از شدت حسد، با خود کردند آن دیب ۀچه معامل 8۹ اهل کفر باد! بر

باشند  ینوانستند شاهد اتینم یرارا که خداوند نازل کرده بود قبول نکردند! ز یقرآن

-یندهد! و بدیرمش را به هر کدام از بندگانش که بخواهد مکه خداوند فضل و کَ

 یحسود، عذاب ناسپاسانِ یبرا یدها را فرا گرفت. بدانمضاعف آن یخشم ،سان

خداوند نازل  چهآن ها گفته شود، بهکه به آنیو هنگام ۹0 !است کنندهخوار

 یمانبر خودمان نازل شده است ا چهآن : ما فقط بهیندگو ید،آور یمانکرده ا

قرآن، کتب  ینکه ایدارند، در حالیخودشان را مردود م کتابِ یر! و غیمآوریم

که  یدکنیعا مادّ  چهناناگر چ :ها بگوبه آن یامبرپ ی! اکندیم ییدشان را تأیآسمان

 !کشتید؟یخدا را به ناحق م یامبرانپس چرا پ .یددار یمانفقط به کتاب خودتان ا

۹1 ا شما آمد، امّ تانیروشن به سو یلیشما با دال یتهدا یبرا یهمانا موس

آن هنگام  یدآر یاد و ۹2 ید!گرفت یشپ و راه ظلم و ستم در یدکرد یپرستگوساله

 یمو گفت یمسرتان برافراشت یو کوه طور را باال یمگرفت ینیسنگ یمانکه از شما پ

 !کالمش را یدو بشنو یدو مراقب باش یریدنازل شده است با دل و جان بگ چه راآن

 ۀوسوس یانشان،و طغ ی! و به خاطر ناسپاسیمو عمل نکن یدیمگفتند: شن

 چهآن به اگر واقعاً :ها بگوبه آن ![یامبرپ یا]جا گرفت.  یشانهادر دل یپرستگوساله

 ۹3 !رساندیم یو بدفرجام یشما را به بدکار یتانباورها ید،باور دار ییدگویم
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شماست  ةیژجاودان فقط و یاتخدا و ح که بهشتِ ییدگویاگر راست م :به آنها بگو

 و ۹4  !یدبرس یشتا زودتر به وصال خو یدمرگ کن یپس آرزو یگر،نه مردم د

است و خدا ستمکاران  یددستاوردشان زشت و پل یراکنند زیمرگ نم یهرگز آرزو

که  یدد یخواه ی[کن یلها را تحلآن یتشخص یوقت] ۹5 شناسد!یرا خوب م

از  یتر از مشرکان! برخیصحر یهستند حت یادن یمردم به زندگ ینرتیصها حرآن

ها عمر دراز، آن ینا یاند. اما حتّى طالب عمر هزار سالهحتّ  ،خودخواه ناسپاسانِ ینا

 ۹6 یناستمصون نخواهد کرد و خداوند نسبت به عملکردشان ب یالهرا از عذاب

 یلجبرائ :، بگو کهورزد دشمنی یلمقرب ما جبرائ ۀو به هرکس که نسبت به فرشت

که تمام کتب  یاتی، آاست را بر قلب تو نازل کرده یاتآ ینا ،به فرمان خداوند

 !یماناهل ا یو آرامش و بشارت است برا یتو سراسر هدا .کندیم ییدرا تأ یآسمان

۹7 یکائیلو م یلو جبرائ یامبرانکه دشمن خدا و فرشتگانش و پ [یناسپاس]هر 

و  یاتما بر تو آ اًیقتحق ۹8 کافران خواهد بود! یندشمن ا یزباشد، خداوند ن

مگر بدکاران زشت  ،منکر آن نخواهد شد یکس و یمنازل کرد یروشن یهانشانه

 یشکنیمانها پاز آن یهر بار با ما عهد بستند تعداد یستن ینچن یاآ ۹۹ یرتس

از جانب خداوند  یو هرگاه رسول 100 آورند!ینم یمانها ااکثر آن یکردند؟ آر

از  یکرد، جماعتیم ییدشان را تأکتاب که راست بودنِبا آن ،آمدیها مآن یبه سو

خبرند و آن را یب ،خدا یدجد کتابِ از ییکردند که گویاهل کتاب چنان رفتار م

 101 انداختند!یپشت سر م
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صفتان یطانبودند که ش ییهاوسوسه یمها تسلآن یمان،در زمان حکومت سل و

 ،و کفران یبلکه ناسپاس کردند. سلیمان ناسپاس نبودیشان زمزمه مهمواره در گوش

که  یآموختند. و به خاطر آگاهیم یبود که به مردم جادوگر یصفتانیطانش ةبرازند

داشتند  یحر و افسونگراز سِ  روتهاروت و ما یعنیآن دو فرشته موجود در بابل 

 یو آنان به هر کس [شدندیها رهسپار مآن یحر به سومردم به طمع آموختن سِ]

 یداست! مراقب باش ینکار ما آزمون سخت و سنگ :گفتندیدادند میکه آموزش م

مرد  ینب یها آموختند که چگونه با جادوگر! و آنیافتیدن یسپاسبه دامن کفر و نا

ان یز یگذارد به کسیخداوند نم کهینا غافل از ا. امّیندازندب ییو همسرش جدا

را آموختند  یزیچ یقتها در حقخدا اراده کرده باشد! و آن که خودِ مگر آن ،برسانند

هاست و خود نکبت آن متوجه خود آنان و یندارد بلکه ز شانیبرا یکه نه تنها نفع

 یاتاز ح یابهره یچاست ه یدهخر یزشت یکاال ینکه چندانند آنیم یکها نآن

که خود را به  یدندفهمیداشتند م یقتاز حق ینخواهد داشت و اگر آگاه یجاودان

به خداوند قادر  [یافسون و جادوگر یبه جا]اما اگر  102 اند!فروخته یزیبد چ

از هر  شانیداشتند برایخدا را نگاه م یهاو حرمت فرمان ،آوردندیم یمانو آگاه ا

)در  گاهیچه یماناهل ا یا 103 دانستند!یتر بود اگر مبا برکت یگرید یزچ

)ما را ! «نظرنااُ» :ییدبلکه بگو .یداستفاده مکن 1«ناراعِ»از عبارت  ،(یامبرخطاب به پ

 یاهل کفر در عذاب یراز یریدکالم پند بگ ینبر ما ناظر باش(. از ابنگر و 

کدام  یچمشرکان، ه یکه نه کافران اهل کتاب و نه حت یدبدان 104دردناکند

که خداوند  یدر حال !خداوند بر شما نازل شود یاز سو یو برکت یرندارند تا خ دوست

فضل و کرم  یدبدان .کندیبزرگ هرکه را صالح بداند شامل رحمت خاص خود م

 105 بزرگ است! یارخداوند، بس

  

                                         
ناسزاگونه بوده و آنان با سوء استفاده کردن  یهودیانلفظ در زبان  ینا یول« کن! یتما را رعا» یبه معنا یدر عرب 1

 !راندندیبر زبان م یامبرآن را در خطاب به پ عمداً ،مفهوم و به منظور استهزاء یناز ا
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 یاآ یاوریم،ا همانند آن را بیکه بهتر از آن مگر آن یم؛برینم یادرا از  یایهآ یچما ه

 ییکه فرمانروا یدانینم یاآ 106 تواناست؟! یکه خداوند بر هر کار یدانینم

جز ه ب یو پناهگاه یاورو  یار یچبا خداست؟! و شما را ه ینها و زممطلق آسمان

که  یدرا با رسول اسالم کن یهمان برخورد یدخواهیم یاآ 107 !یست؟خدا ن

را رها کند و راه  یقتبه حق یمانکه هر کس ا یدکردند؟! بدان یبا موس ینا زا یشپ

 یاریبس 108 شک راه درست را گم کرده است!یب ،کند یشهو کفران پ یناسپاس

دوست دارند حال که  ی حسد،ها آشکار شده، از رواز اهل کتاب با آن که حق بر آن

 ید. اما شما عفو کنپاسی بازگردانندکفر و ناس یدوباره شما را به واد یداآورده یمانا

کند و  یرا جار یشتا خداوند به موقع فرمان خو ،یدها برخورد کنو با گذشت با آن

و زکات اموالتان را  یددار ینماز را به پا 10۹ تواناست یخداوند بزرگ بر هر کار

و  یافت یدرا نزد خداوند خواه تانیکدستاورد ن یتمام یدو بدان یدپرداخت کن

کس به بهشت  یچا کردند که هو ادعّ 110 یناستب کامالً ملکردتانخداوند به ع

هاست؛ به آن یوآرز ینا !باشد یحیمس یا یهودیکه شود مگر آنیخداوند وارد نم

هرکس که سراپا  ی،آر 111 !یاوریدرا ب یلشدال ییدگویاگر راست م :ها بگوآن

باشد بدون شک پاداشش  یکوکارکه ن یاو آورد در حال یو رو سو ،خداوند شود یمتسل

  112 !ر او راه نداردد یو اندوه یأسترس و  یچنزد خداوند محفوظ است و ه
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بر  یهودیان گویندیم یحیان. و مسیستندبر حق ن یحیانمس گویندیم یهودیانو 

 یان،م یندر ا یحت !خوانند و آگاهندیها کتاب خدا را مکه آن. حال آنیستندحق ن

خداوند  ،کنند. بدون شکیها را تکرار محرف آن یهشب یزیکه نادانند چ ییهاآن

 113 خواهد کردند قضاوت کنیدر مورد آن چه اختالف م یامتبزرگ در روز ق

 یادتا نگذارد نام خدا در آن  یافتآن که بر مساجد خدا سلطه  تر ازظالم یستو ک

مگر  ،یستن یزها به مساجد خدا جا! پس ورود آنید؟ها کوشآن یشود و در ناآباد

و ذلت است  یخوار ،یاآنان در دن یشک برایب !و ترسان وارد شوند یمناککه بآن

خداست پس به هر طرف  مشرق و مغرب از آنِ 114 بزرگ! یو در آخرت عذاب

 آگاه است یار! خداوند همه جا حضور دارد و بسیداخدا کرده یرو سو یدرو کن

115 و نقص  یکرده است! دور باد ناپاک یاراخت یگفتند: خداوند فرزند یاو عده

خوار نعمت یزهاوست و همه ر و آسمان هاست از آنِ ینکه در زم چهآن یرااز او، ز

هاست. و و آسمان ینزم یهمتایبوجود آورنده ب 116 و فرمانبردار ویندا

 117 !درنگ خواهد بودیو ب« باش» :گویدیفقط م ،کند یکار که اراده بریهنگام

 یانما نما بر یا! و چرا معجزهید؟گوی: چرا خداوند با ما سخن نمگویندیو ناآگاهان م

 یها و قوا! قلبگفتندیم یزشان نیشینیاناست که پ یهمان سخن ینشود؟! اینم

 و یاتچنان آ ،و باور یقیناهل  یکه ما برا یهم است درحال یهها شبآن ۀمُدرِک

ما تو را به  118 [ماندینم یشک یچه یکه جا] یمخلق کرد یروشن یهانشانه

 و تو هرگز .دهندهبیمو هم  یدهنده باشتا هم بشارت یممبعوث کرد یامبریپ به حق

 11۹!یستین یاندوزخ مسؤول
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ها که از افکار آنمگر آن ،شوندینم یاز تو راض یحیانو مس یهودیانهرگز  یامبر!پ یا

خالص است! و اگر  یتخدا، هدا ییها بگو که فقط راهنما! تو به آنینک یتتبع

که آگاه آن هم بعد از آن [یشان کردیرویو پ] یها تن دادچه به خواسته آنچنان

 ییهاآن 120 داشت! یخدا نخواه یاز سو یاوریو  یار یچبدون شک ه ی،اشده

ش را چه در اخوانند و حقیآن را م یخوبه و ب یمشان کردیمتقد یکه کتاب اله

ا دارند. و امّ یمانها به کتاب اشک همانیآورند، بیکالم و چه در عمل به جا م

 یدآر یاد ه! بیلاسرائیبن یا 121 !یانکارندز یهمگ ینندکافر و بدبکه بدان آنان

و  122  دادم! یبرتر یانجهان ۀان کردم و شما را بر همیترا که عطا ینعمت

 یبه جا یبدل یچشود، و هیمجازات نم یگرید یبه جا یکه کس یاز روز یدبترس

و  یارنبخشد و  یسود یکس [یانیپادرم]و شفاعت و  یستمجازات قابل قبول ن

امتحان  یرا توسط کلمات یمکه خداوند، ابراهیو هنگام 123 !در کار نباشد یاوری

 یدم،مردم برگز یشواییآمد، گفت: من تو را به پ یرونامتحان ب ینکرد و او سربلند از ا

]خدا[ گفت:  و کنی؟یرا به فرزندان من هم عطا م یشواییپ ینگفت: ا یمو ابراه

 و 124 !یدرس دها نخواهبه آن یازیامت ینچن ،و ستمکار باشند چه ظالمچنان

 یگاهیرا جا یم. پس مقام ابراهیمما کعبه را محل امن و مرجع و ملجأ مردم قرار داد

تا  یمگرفت یمانپ یلو اسماع یم. چه از ابراهیدپرستش خداوند بزرگ قرار ده یبرا

پاک و آماده  و نمازگزاران کنندگاناعتکاف کنندگان وطواف یام را براخانه

شهر را  یندست به دعا برداشت که پروردگارا، ا یمکه ابراهیو هنگام 125کنند

را  یاهلش را که خداوند و روز حسابرس یرزق و روز و1محل امن و آرامش قرار بده

 یاندک یادر دن ،که کفر بورزد یکس یگفت: حت [و خدا]باور دارند فراوان گردان، 

 عذابرا به  او [اشیبه خاطر ناسپاس یدر روز حسابرس]کنم. اما یم مندشبهره

    126است! یبد یارآتش گرفتار کنم که سرنوشت بس

                                         
رونق!  اقتصاد پر یککند، آنگاه یطلب م یتشهر، از خداوند امن ینا یاز ابتدا برایم)ع( ابراه ینکهنکته قابل توجه ا 1
 .است یرامکان پذ یتۀ امنیاقتصاد شکوفا در سا یکواضح است که  پر یراز
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کعبه را برافراشتند، دست به دعا برداشتند  یوارهاید یلو اسماع یمکه ابراهیو هنگام
شنوا و  یزکه بر همه چ ییتو ینا یراعمل را از ما قبول کن! ز ینا !که پروردگارا

 یماز فرزاندانمان را مقام تسل یزخودت کن و ن یمرا تسل ما ،پروردگارا 127یآگاه
تو توبه  یراما درگذر، ز ینشانمان ده، و از خطاها امخلصانه ر یعطا کن، و راه بندگ

 شانیرا برا یامبریخودشان، پ یناز ب !پروردگارا 128!یباگذشت یارو بس یرپذ
از ]ها را و آن .یاموزدها بخواند و علم کتاب و حکمت بتو را بر آن یاتتا آ ،ینبرگز

 یچو ه 12۹!یمیتو مقتدر و حک یراز ،پاک گرداند [است یدیو پل یهرچه زشت
که  یمما بود ینا یرارد! زخِ یب ینگرداند مگر انسانها یرو یمابراه یینآ زکس ا
 یستگانشک همو در آخرت از شایو ب [یمو شاخص کرد] یدیمبرگز یارا در دن یمابراه
 چهآن هر یمتسل]شو  یمکه خداوند بزرگ به او گفت: تسلیو هنگام 130 است!

 یانجهان پروردگار یمگفت: سراپا تسل درنگیب یمو ابراه [یمار کردهما مقدّ
خدا بودن را به فرزندانشان  یم[ تسلفرهنگ]عقوب همین یو  ابراهیمو  131شدم!
شما انتخاب  یرا برا یمتسل یین، آخداوند بزرگ !فرزندان یکردند و گفتند: ا یتوص

 ینِ یو جز به آ [یدامر خدا باش یمو چه در مرگ تسل یپس چه در زندگ]کرده است 
 یعقوبکه مرگ گامیهن یدشما شاهد آن صحنه بود یاآ 132 1!یریدنم یمتسل

ت: بعد از من، شما خود را در درنگ رو به فرزندانش کرد و گفیو او ب یدفرا رس
تو،  ی! گفتند: مطمئن باش که خداید؟پرستیو که را م یددهیکه قرار م یاراخت
که  ییهمان خدا یم،پرستیو اسحاق را م یلو اسماع یمتو ابراه یاکانن یخدا

بودند  یها جماعتآن ی،آر 133 !یماو هست یم. و بدان که ما همه تسلیکتاست
ق به متعلّ یزشما ن اند، دستاوردشان مال خودشان و دستاوردِگذشتهکه اکنون در

 134یستیداند نها انجام دادهکه آن چهآن شما مسؤول . وخودتان
  

                                         
فقط  ی. ولخواهمیو من م یخواهیفرمود تو م یوح)ع( متعال به داود  آمده است که خداوندِ یقدس یثیدر حد 1

کنم. اما اگر یم ینخواست تو را هم تام ی،خواست من شو یمهم. پس اگر تسلخوایشود که من میواقع م یزیآن چ

خواهم. یشود که من میگاه همان م افکنم و آنیات به رنج و زحمت متو را در راه خواسته یخواست من نشو یمتسل
 .132ص  ،82بحاراالنوار، ج 
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 یتبخش هدابه راه درست و نجات حتماً ،یدشو یحیمس یا یهودیعا کردند: اگر ادّ

 یمدار ینهرا در س یمابراه یکتاپرستی ینیبگو: ما آ ها[به آن یامبرپ ی! ]اگردیدیم

بدون ] 135  !شرک نبود اهل یزن یمکه ابراهچنان یستیم[،و اهل شرک به خدا ن]

بر  آن چه ما و را که بر چهآن و یماآورده یمان: ما به خداوند بزرگ ابگویید[ شک

 ۀو هم یسیو ع یشان و بر موسو نوادگان یعقوبو اسحاق و  یلو اسماع یمابراه

 یراز ،یمگذارینم یفرق یاءکدام از انب یچه ینو ب یم،انازل کرده است باورکرده یاءانب

به حق شما را  یو اگر باورها 136امر خداوند است! سراسر وجودمان تسلیمِ

بگردانند، ]لجاجت  یو اگر رو .اندشده یتهدا یکبدون شک به راه ن یرندبپذ

کند یم یتها کفایسخت ۀها و در همآن ۀهم، تو را در برابر و خداوند بزرگ اند[کرده

و  [یو خداشناس]خدا  یبایاست رنگ ز ینا 137شنوا و آگاه است یاراو بس یراز

 138 !یماما فقط او را بنده ید! بدانیباست؟تر از خداوند زرنگوشخ یچه کس

و شماست.  ما می کنید؟! در حالی که او، پروردگار در مورد اهلل با ما مجادله یابگو: آ

که ما  یدخودتان! بدان یبرا یزخودمان و دستاورد شما ن یپس دستاورد ما برا

و اسحاق و  یلو اسماع یمکه ابراه گوییدیا میآ 13۹ اوئیم! یآزادکنندگان از برا

 ینبه ا اها بگو شم! به آنیامبرپ یاند؟! ابوده یحیمس یا یهودیو فرزندانش  یعقوب

 یکه شهادت و گواه یواقعا ستمکارتر از کس و !خداوند بزرگ؟ا ی یدترمطلب آگاه

خداوند بزرگ نسبت به  یدشود؟! بدانیکند تصور میخود را از خدا پنهان م

اند، بودند که اکنون در گذشته یها جماعت، آنیآر 140 !یستعملکردتان غافل ن

مسؤول و شما  .ق به خودتانمتعلّ یزشما ن دستاوردشان مال خودشان و دستاوردِ 

 141!یستیداند نانجام داده هاکه آنچه آن
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خودشان برگرداند؟!  ۀمسلمانان را از قبل ی: چه عاملیندگویم یانم یناز ا یکم خردان

هرکه را  ،، و خداوند بزرگخداست به آنها بگو: که مشرق و مغرب از آنِ یامبرپ یا

 یکبود که ما شما را  ینچن این 142کند! یم ییدرست راهنما یربخواهد به مس

که رسول همچنان .یدمردمان گواه و الگو باش ۀهم یتا برا ،یمت متعادل قرار دادامّ

 ییرتغ یدداشتیآن م یرا که رو سو یاشما گواه و الگوست! و قبله یاسالم برا

 یامبراز پ یچه کس یمکن [ مشخصتا یمشما را امتحان کن]که مگر آن ،یمنداد

ر همه سخت آمد امتحان بزرگ ب ینو ا !ورزدیمخالفت م یکند و چه کسیم یتتبع

شما را  یمانخداوند، ا !یدبودند. بدان یدهرا چش یاله یتهدا ةمگر بر آنان که مز

 مهربان و باگذشت است! یارخداوند بزرگ بر همه مردم بس یراگذارد، زیپاداش نمیب

143 ات را چهره یگردانی،مختلف آسمان م یهاخود را به سمت روی یوقت

و  دارییکه دوست م یاپس تو را به سمت قبله .یخواهیچه م یمدانیم ینیم،بیم

مسجدالحرام کن.  یرا سو یت. پس هم اکنون رویمگردانیم یکنیرا م یشآرزو

 ینکه ا نددانیخوب م یز! و اهل کتاب نیدآن کن یسو یرو یدپس هر کجا که بود

است که از جانب پروردگارشان آمده است. و خداوند بزرگ  یحق یۀآ ،قبله ییرتغ

که  یو برهان یلدل اهل کتاب هر یبرا 144 !یستنسبت به عملکردشان غافل ن

! کنیینم یآنان رو ۀقبل یبه سو یزقبله تو نخواهند کرد، تو ن یسو یرو یاوریب

چه بعد از را قبول ندارند! و اگر چنان یکدیگر ۀقبل یزخودشان ن ینها مابآن یحتّ

بدون شک از  یکن یتها تبعآن ینفسان یهااز خواهش یمداد یبه تو آگاه کهینا

 145 !بود یستمکاران خواه
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 ،وجود ینبا ا .شناسندیچون فرزندانشان م آن را یمکرد یشانکه کتاب عطایکسان

شک مکن که حق فقط  146کنند!یها آگاهانه حق را کتمان ماز آن یگروه

 است که بدان یهرکس را راه 147!یدآیهمانست که از جانب پروردگارت م

 یرید،بگ یشیپ یکدیگرو خدمت از  یرتا در خ ید. اما شما کوشش کنرودیم سوی

 زیرا خداوند شما را جمع خواهد کرد؟! یددر هر جا که باش .[یدمطمئن باش و]

 یسو یرو یآمد یرونو از هر مکان که ب 148ستتوانا یخداوند بزرگ بر هر کار

و خداوند  کند! یمسجدالحرام کن! و بدان که حق همان است که پروردگارت حکم م

 یسو یرو یآمد یرونو از هر مکان که ب 14۹یستاز عملکردتان غافل ن

و چنان ]! یدکن نآ یسو یرو یدشما هر جا که بود ۀمسجدالحرام کن! بلکه هم

که ستمکار و مگر آن ،بر شما وارد نکند یرادیا یتا کس [یدپارچه باش یکو  حدمتّ

، تا [شما هستم ارِقهّ که خداوندِ] یدو از من بترس یدها نترستوز باشد. و از آنینهک

به راه نجات و آرامش رهنمون  کهآن یدو امّ نعمتم را بر شما کامل کنم

ما را بر شما  یاتتا آ یمفرستاد تانیبه سو رااز خودتان  یامبریما پ 150!یدشو

تان یم. و تعلیاموزدو شما را علم کتاب و حکمت ب .تان گرداندیبخواند و پاک و متعال

 یدکنم! و شکرگزارم باش یادتانتا  !یدکن یادم 151!یددانیرا که نم آن چه دهد

قدرت ! از صبر و نماز یدرا باور دار یقکه حقایکسان یا 152 !یدمکن یو ناسپاس

 153  خداوند بزرگ همواره با صابران است! ید! و بدانیریدگ
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اند یقیحق ةها زندآن یراز ،یدرا که در راه خدا کشته شده است مرده نخوان یو کس

 ی،از ترس، گرسنگ یبدون شک شما را به اندک 154!یدو شما شعور درکش را ندار

 یزمتما یگراناهل صبر از د تا] کنیمیو نقصان در محصول امتحان م یماریب ی،ندار

 یبتیکه چون اندوه و مصیهمان کسان 155 ، و مژده رسان به اهل صبر![شوند

 156 !گردیمیاو باز م یو به سو ییمخدا درنگ گویند: ما از آنِ یها رسد ببه آن

 اند!قیحقی یافتگانِره یدتردیب یراز ؛هاپروردگارشان بر آن یانپایدرود و رحمت ب

157  که  یاند، پس کسیشعائر اله [ه ازدر مکّ] وهصفا و مر ![که دو کوه]بدانید

 یراطواف کند. ز یزاگر آن دو را ن یستن یباک ،گذاردیعمره م یاو  رودیبه حج م

را انجام دهد بداند که خداوند قدرشناس  یریعمل خ یت،صدق ن یکه از رویکس

بخش ما را، آن هم بعد از  یتات روشن و هدایکه آیو کسان 158 و آگاه است

 یندرنگ نفریکتمان کنند، ب یماکرده یاندر قرآن به وضوح ب مردم یکه براآن

که توبه کنند و  یمگر کسان 15۹ ها باد!بر آن یشناسهر حق ینخداوند و نفر

آشکار  اند[را که کتمان کرده یآن حقّ]و  یندو جبران نما ،زنند یکدست به کار ن

و بخشنده  یرپذ توبه سیارکه من ب یراز یرمپذیها را مآن ۀمن هم توب یدتردیسازند. ب

مردند،  یکردند و با کفر و ناسپاس یزندگ یکه با کفر و ناسپاسیکسان 160ام.

 یدر فضا]و جاودانه  161 ها باد!آن خداوند و فرشتگان و همه مردم بر یننفر

شود و یشامل حالشان نم یوفع یچکم شدن عذاب، ه یو برامانند، یم [یننفر ینا

و  یکتا یشما، خدا بزرگِ و خداوندِ 162 !یستدر کار ن یها را مهلتآن

و با رحمت  یندهکه بخشا او هم یست،جز او ن یمعبود یچهمتاست. هیب

 163ستا
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 که ییهایشب و روز و در کشت ۀو در چرخ ینها و زمآسمان ینشدر آفر یدبدان

 که خدا از آسمان یدر باران یزو ن ،ندابرکت مردم یۀشکافند و مایها را مآب سینۀ

 ینزم یو جنبندگان را بر رو .کندیمرده و فسرده را زنده م ینِو زم کندیم نازل

و آسمان،  ینزم یانگرفتار در م یبادها و ابرها در حرکتِ ینچنگستراند و همیم

 یمردم، کسان یانو از م 164!خردمندان یاست برا یبارز و روشن یهانشانه

پروردگار دوست  ةرا به انداز هانشوند و آیخداوند قائل م یبرا یانیهستند که همتا

دارند. و یدوست م یگرد یزاز هر چ یشدا را بدارند، خ یمانها که ادارند. اما آن

 یتمام [خواهند کرد کهدرک ] ینندعذاب را بب ،یشهستم پ که گستاخانِ یهنگام

 165خداوند است و عقوبت خدا سخت و طاقت فرساست!  یارقدرت در اخت

عذاب را بنگرند، از هواداران و فرمانبرداران خود  ها[شتو رقم در]گاه که سران آن

 ییهاو آن 166ها گسسته خواهد شد.آن ینب یوندپ چنینین. و ایندجویم یزاریب

فرصت  یگربار د یک: اگر یندگویشان را کردند میو فرمانبردار یهوادار یکه عمر

ها از آن یزن ماجستند  یزاریاز ما ب ،یطشرا ینها در اکه آنچنانهم یافتیم،یم

. دهدیحسرتشان قرار م یۀما چنین ینا ! و خداوند عملکردشان رایمجستیم یزاریب

مردم! از هرچه که از حالل  یا 167آتش ندارند! یناز ا یراه خروج یچها هو آن

 یطانش یپا یو پا جا [یدمواظب باش] ید،مند شواست بهره ینزم یدر رو یو پاک

و  یشما را به بد [او یهاوسوسه]  168که او دشمن آشکار شماست! .یدمگذار

 16۹ !یددانیکه نم یدرا ده یشود به خداوند نسبتیکشاند و باعث میم یتباه
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 :یندگو ید،کن یرویاز آن چه خداوند نازل کرده پ :ها گفته شودبه آن کهیو هنگام

 یااگر پدرانشان گمراه بودند و ذره اند!که پدرانمان رفته یمرویم یبه همان راه ما

است  یوانیل حثَل کافران مَمَثَ 170 نشده بودند چه؟! یتتعقل نداشتند و هدا

نشنود!  ییو صدا یاز بانگ یرغ [یوانآن ح]بخواند و  یدر گوش او آواز یکه کس

! یابندیرا در نم یقتیحق هیچکر و الل و کورند و  یق،نسبت به درک حقا ینانا

171 تان یکه روز یزهپاک یزهایچ ی! از تمامیداآورده یمانکه ایکسان یا

و  172یدشکر او را به جا آور یدپرستیو اگر خدا را م ید،مند شوبهره یماکرده

خداوند  یرغ یترا به ن چهآن مردار و خون و گوشت خوک و هر بر شما، گوشتِخدا 

چه چنان ،رف شدناچار به مص یاضطرار یطدر شرا یا اگر کسذبح گردد حرام کرد. امّ

 مرتکب نشده است. و یگناه ،رفتار کند و خوردن را از حد نگذراند یلیمیبا ب

را خداوند در  چهآن کهیو کسان 173 آمرزنده و با گذشت است! یاربس خداوند

 یتا سوداگرانه بها [کنندینم یانو حق را ب] یندنمایابش نازل کرده، کتمان متک

و به سبب  !کنندیخود آتش انباشته م یهادر شکم [خبر ندارند که]بستانند،  یاندک

 ینخواهد زد و از ناپاک حرفها با آن یکالم یامتخداوند در روز ق ی،زشت ینا

ها و بدون شک آن 174 دردناک است! یها عذابآن ینخواهد کرد، و برا یشانرها

و عذاب  یگمراهو آمرزش،  یتهدا یبه جا [اند وعمرشان را داده]اند که یکسان

خداوند،  یدبدان 175 دارند تا بر آتش خدا صبر کنند؟! یزیدست آو یااند آیدهخر

 کنندیاختالف مکه در کتاب خدا  ییهااست و همه آن کردهحق نازل  هکتابش را ب

 176 اند!دور از بهره هب
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صورت خود را به مشرق و مغرب  [به هنگام نماز و عبادت]که  یستآن ن یکین

و فرشتگان و  یاست که خداوند و روز حسابرس یکس یواقع یکوکار! بلکه نیدبگردان

که مال خود را دوست دارد را با تمام وجود باور داشته باشد. و با آن یاءکتاب و انب

راه ماندگان ببخشد.  فقیران و در ران،درماندگان، مساف یتیمان، یشان،آن را به خو

 ییها یمانخدا نماز گزارد و زکات اموالش را پرداخت کند. و به پ یو خالصانه برا

 یقتاًکنند. حق یشهپ یصبور یماتنامال ها ویبندند وفادار باشند و در سختیکه م

 177 دارند!یفرمان خدا را نگاه م حرمت و ،اند راستگو هستندکه اهل عمل هاینا

شما قصاص مقرر شده است، آزاد  یها! در مورد کشتهیداآورده یمانکه ایکسان یا

از جانب برادر خود  یدر مقابل زن! و اگر کس زن در مقابل آزاد، بنده در مقابل بنده،

 یکیبه ن رود و آن را خون بها یدنبال ادا به مسرورانه یداز قصاص عفو شود با

از جانب پروردگار بزرگتان است. و اگر  یو بخشش یقت عفونکته در حق ینبپردازد. ا

 یا 178دردناک است! یاو عذاب یتجاوزکارانه برخورد کند برا ین،بعد از ا یکس

 یزکاراست )نه مرگ(! باشد که پره یشما در قصاص، زندگ یرا! بیشهاند صاحبانِ

از شما فرا رسد در  یکیهرگاه زمان مرگ  ،بر شما نوشته شده و 17۹ !یدشو

 و یرخ یاز رو یشان،در مورد پدر و مادر و خو یداندوخته دارد با یکه مال یحال

را  یاله یهااست که حرمت فرمان یدرست کسان یوةش ینکند. و ا یتانصاف وص

و دگرگونش کند، گناه  یفرا بشنود و تحر تیّو هرکس که وص 180دارندینگه م

 181شنوا و آگاه است! یاربزرگ بس را به گردن گرفته است. و خداوندِ یبزرگ
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 به یچه کسچنان ،و جفا رفته باشد راه خطا یتشدر وص یاکننده یتو اگر وص

بزرگ  ندِنشده است. و خداومرتکب  یوارثان اقدام کند گناه یانکار در م اصالحِ

! بر شما روزه یداآورده یمانکه ایکسان یا 182 آمرزنده و با گذشت است یاربس

که آن یدشما مقرر شده بود، ام یشینیانچنان که بر پگرفتن مقرر شد هم

و معدود  ینمع هاییدر روز [روزه] 183 !یدکن یترا در وجودتان تقو یپرهیزکار

مسافر بود به همان تعداد که روزه نگرفته در  یاو  یماراز شما ب یاست، اگر کس

 ل از آن به درماندگاندَبَ  آن را ندارند یی. و آنان که توانایردروزه بگ یگرد یروزها

 اگر روا داشته است. و یکیبه خود ن یافزایدب یرعمل خ یندهند. و هر که بر ا طعام

 و برکت است یرشما خ یکه روزه گرفتن برا یددانستیم ید،اشتعلم به روزه د

184 ها و ییراهنما روشنِ یانِمردمان و ب یتهدا یماه رمضان که در آن برا

ماه  ینبه ا یدنرس یق، قرآن نازل شده است، پس هرکس که توفحق از باطل یزتما

مسافر بود آن تعداد که نتوانسته روزه  یاو  یمار. و هرکس که بیردرا داشت روزه بگ

 یردخواهد بر شما آسان بگیبزرگ م ندِخداو یراروزه بدارد، ز یگرد یدر روزها یردبگ

. و خداوند بزرگ را یدبر یانماه را به سالمت و برکت پا یننکند تا ا یریگو سخت

که به مقام  یدشا ید،کن یاد یکرده است به بزرگ یهراه آرامش را به شما هد کهیناز ا

اگر بندگانم از تو درباره من سوال کنند  [!یامبرپ یا] 185 !یدشاکران نائل شو

 یدبا یزها ندهم. پس آنیکه مرا بخواند پاسخ م یکس یندا یکم،نزد یارمن بس :بگو

 !ینددرآ یکه به راه رشد و تعالآن یدمن پاسخ دهند و باور کنند مرا. ام یبه ندا

186 
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 لباس ماه رمضان بر شما حالل است. آنان یهاشدن با همسرانتان در شبهمبستر 

مورد  ]در دانست که شمایکه خداوند م ییشما هستند و شما لباس آنان. از آنجا

 کنید،یم ستم کرده و به خود یرمضان[ نافرمان یهابا همسرانتان در شب یکینزد

 همسرانتان با یستن ی. اکنون باکیداز حکم حرمت آن گذشت و شما را بخش

و  یدبخور و .یدمند شوحالل نموده بهره یتانخداوند برا چهآن و از یدهمبستر شو

تان را به گردد. آنگاه روزه یاننما یرهدر شب ت یتا آن زمان که نور صبحگاه یدبنوش

 .یدنکن یکیبا همسرانتان نزد یداکه در مساجد اعتکاف کردهی. و هنگامیدشب برسان

مردم  یرا برا یاتش! خداوند آیدنشو یکشاست و نزد یشد حدود اله یانکه ب چهنآ

 187 را نگه دارند! یاله یهاکه حرمت فرمانآن دیّام کندیم یانب ینچن ینا

 یدو به حاکمان رشوه نده ید،نخور یو کالهبردار یرنگرا با دروغ و ن یکدیگراموال 

 یددانیکنند! و شما خوب م یتحما یگرانمال د ناحقِ  ها شما را در برابر خوردنتا آن

پرسند، یم ماهمختلف  یهااز تو درباره هالل یامبر[پ یا] 188[!گویمیکه چه م]

که مردم، زمان و گذشت آن را بدانند و موسم حج را  ستاینا یها بگو: برابه آن

بلکه خوب  1یدها وارد شوپشت خانه یکه از درها یستن یستهشا یدو بدان .یابنددر

! و از خداوند پروا یدها داخل شوخانه یاصل یو از درها یدست حرمت نگاه داراآن

و اجازه داده شده تا با  18۹ !یدنائل گرد یرستگار هکه بآن دیّام ید،داشته باش

خداوند  یرا! زیداما تجاوزکار نباش ید،اند بجنگکه به جنگ با شما برخاستهیکسان

  1۹0 .را دوست نداردبزرگ، تجاوزکاران 

                                         
. طلبدیم یندرست و محترمانه. خانه مظهر سکن و آرامش است. محل أمن است. پس ام یدارد. راه یراه یز،هر چ 1

 !محرم شو و از در، درآ
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 یرا! زیداند، برانرانده یرونو از هر جا شما را ب یدبکش یافتیدجا جنگ طلبان را  هر
 یدها جنگ نکنامن است با آن اما در مسجدالحرام که محلِ !فتنه از قتل بدتر است

! یدها را بکشزدند، آن یکار ین. و اگر دست به چنیزندها به جنگ برخکه آنمگر آن
 یاراگر دست برداشتند، خداوند بزرگ، بس اام 1۹1 کافران! یاست جزا چنینینا

برود و  ینجا که فتنه از بتا آن یدها بجنگآنو با  1۹2.تآمرزنده و باگذشت اس
 یرادر کار نباشد! ز یتجاوز یچه یگرخدا شود. و اگر دست برداشتند د از آنِ یند

که  یدبدان !ماه حرام در مقابل ماه حرام 1۹3یستتجاوز جز بر ستمگران روا ن
شما  یمحرام قصاص دارد! پس هرکس به تجاوز بر حر یهاماه شکستن حرمتِ

که  یدو بدان یدو از خدا بترس یید!به اندازه همان تجاوز با او برخورد نما یزدبرخ
 یش،و با دست خو یدو در راه خدا انفاق کن 1۹4است! دارانیشتنخداوند با خو

خداوند  یراز یدانجام ده یکو ن یرو عمل خ 1!یاندازیدهالکت ن ۀتان را به ورطخود
خدا به نحو  یحج و عمره را برا و عبادتِ 1۹5 را دوست دارد یکوکارانبزرگ، ن

 ریسّکه م چهآن از یدکن یو اگر شما را از حج بازداشتند قربان ید،بر یاناحسن به پا
و اگر  !باشد یدهش رسابه محل یکه قربانمگر آن یدسر خود را متراش یاست، ول

 [و نتوانست سر بتراشد]در سر داشت  یخاص یماریب یابود و  یضاز شما مر یکس
 یالتانکه خیپس هنگام !کند یقربان یاصدقه دهد و  یا یردروزه بگ یابه عنوان فدیه، 
آنقدر که  ید،تمتع به حج بازآ ةهرکس که بخواهد از عمر ید،گشت یمنراحت شد و ا

سه  ،حج در ،کردن نداشت یقربان ییچه تواناکند. و چنان یاست قربان یسرم یشبرا
 سانینپس از بازگشت از حج روزه بدارد، تا بد یزن یگرو هفت روز د یردروز روزه بگ

است که اهل شهر مکه  یکس یحکم برا ینه اتمام روزه گرفته باشد. البتّ ده روزِ
 یدهچه اوامر او را نادچنان] یدو بدان یدرا نگاه دار یاله یاهنباشد. حرمت فرمان

   1۹6فرساست! طاقتعقوبت خدا سخت و  [یریدبگ
 

                                         
 یراز !کند به واقعه خود را به مهلکه انداخته استیفاق نمنا یچبخشد و هینم یزیکه چعدم انفاق، مهلکه است. آن 1

معنا آمده  ینهم یزن یوطیدر اسباب النزول س یه،زول آخود را دارد. در شأن ن یک، بده و بستان انرژیاتح یانجر
 است.
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 هاماه ینحج خود را در ا یضۀباشد. پس هرکه بخواهد فریم ینیمع یهاحج در ماه

 چنینهم د.از او سرزن یاکه نه جماع کند و نه حرکت زشت و زننده یدبه جا آورد با

از آن  بزرگ ندِاوخد یدکه انجام ده یکیهر کار ن ید. و بدانیزدازهرگونه مجادله بپره

 یداریشتنخو و نفس یانتتوشه، ص ینو بهتر یریدحج، توشه برگ یآگاه است! و برا

چه اگر چنان 1۹7 !یدمرا نگاه دار یهااهل خرد، حرمت فرمان یاست. پس ا

که از یهنگام پس یست؛ن یباک یدطلب کن یویدن یِهنگام حج از خداوند روز

به خاطر  یدکن یادش :یدکن یارخدا بس یاددر مشعرالحرام  یدعرفات برگشت یصحرا

 1۹8!یدبود حیران قبل از آن گمراه و یراکه نشانتان داده است، ز یراه آرامش

بزرگ طلب بخشش  گردند. و از خداوندِیکه همه باز م یاز همان راه یدپس بازگرد

 ،یدکرد تمام و چون حج خود را 1۹۹که او آمرزنده و با گذشت است یدکن

سزاوار  بلکه. یدکن یاد ید،کنیم یادکه پدرانتان را  یخداوند بزرگ را همچون زمان

به ما  پروردگارایند: گویاز مردم هستند که م یاه! و عدّیدکن یاداست بهتر از آن 

 200یستها نآن یبرا یا. پس در آخرت، بهرهدار ینعمت ارزان یا،در دن [فقط]

 یرو هم در آخرت، خ یاما را هم در دن !: پروردگارایندگویها ماز آن یگرید ةاما عد

 یزیها از چدرنگ آنیب 201عطا فرما و از عذاب آتش در امانمان دار! یکیو ن

ها را پرداخت سرعت حسابه ب بزرگ، را خداوندِ یبرند زیاند بهره مکه خواسته

   202کندمی
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کار را در دو  ینا یو اگر کس یدکن یاددر مراسم حج  ینیمع یو خداوند را در روزها

ندارد. پس حرمت خداوند  یباشد مانع پرهیزکارچه انجام داد، چنان یشترب یاروز و 

 ![یامبرپ یا] 203شد یداو محشور خواه یشما به سو ۀهم یدو بدان یدرا نگاه دار

موجب اعجاب تو  یا،دن یزندگ ةدربار شانهستند که نظرات یمردم کسان یاندر م

! مراقب باش که یرندگیخود گواه م یرِ خ یتِ به ن یزکه خدا را ن یشود، در حالیم

 یدرنگ در رویب ،چون از نزد تو بازگردند 204دشمنانند! ینتوزترینهها کآن

 بدان 1کنند.یها را نابود مشوند و کشتزارها و دامیو فساد م یمشغول تباه ینزم

گفته  یکس ینچون به چن و 205و فساد را دوست ندارد! یکه خداوند، تباه

اش وجودش یو قدرت طلب یاز خدا بترس! چنان خودخواه است که خودخواه :شود

 یناست ا یبد یگاهو چه جا !است یم او را کافکشاند. بدون شک جهنّیرا به گناه م

کنند یخداوند م یمهستند که تمام وجود خود را تقد ییهاو انسان 206مجهنّ

مهربان  یاربزرگ بر بندگانش بس که خداوندِاو را بدست آورند، حال آن یتا خشنود

و  یمخالصانه به راه تسل ی! همگیددار یمانا یقکه به حقایکسان یا 207است

دشمن  یکشما  یاو برا یراز ید،مگذار یطانش یپا یو پا جا یداطاعت وارد شو

 یقِ که حقاآن هم پس از آن - افتادیدو اگر به لغزش و خطا  208!آشکار است

 یمو حک یروزخداوند پ یراز [یستن یبر ما ضرر یدبدان] - یافتیدروشن را در

از ابر آسمان  یچتر یرمنتظر آنند که خداوند با فرشتگانش ز ینانا یاآ 20۹است

   210کارهاست! ۀهم که خداوند مرجعِ یدشود؟! بدان یکسرهو کار  یندیاب

 

                                         
، یقتدر وجود سالکان حق کاشته است تا با وصل به حق ینوران یهاکه فالق الحب است، دانه ییرسد خدایبه نظر م 1

آن  دهند، قصدینشان م یرخواهان،و خ یاءکه خود را در لباس اتق یصفتان یطانبرتر به ظهور رساند. اما ش ینسل
 نسل برتر شوند. ظهورنابود کرده و مانع  ،مقدس را کشت و زرعِ یندارند که ا
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محکم  یلروشن و دال یاتسوال کن، چقدر ما تا به حال آ یلاسرائیاز بن یامبر[پ یا]

 یلتبد [یبه نقمت و تباه]اش را نعمت خدا داده یچه کس! چنانیماها آوردهآن یبرا

 یبرا یادن یزندگ 211! سخت است یاربزرگ بس کند، بداند که عقوبت خداوندِ

. کنندیرا مسخره م یمانکه اهل ا ییهاکند. همانیکرده جلوه م یشاهل کفر، آرا

 یامتخورند، و در روز قیرا نم یادن ینتز یبفر ارندکیزکه پره ییهاآن یداما بدان

بزرگ هرکس را صالح بداند  اند. و خداوندِباالتر از ناسپاسان قرار گرفته یادر مرحله

ند، و اتاُمّو  یشهر یکمردم از  212بخشد! یم یبدون حساب به او برکت و روز

دهنده و برحذر دارنده مبعوث کرد، و همراه بشارت یامبرانیها پآن یخداوند به سو

که اختالف  یزهاییمردم در مورد آن چ یانفرستاد تا آن کتاب م یآنان کتاب حق

 یقصاحب کتاب شده بودند و حقا که قبالً یا جز حسودانکند. امّ یداور کنندیم

را در مورد  یماناهل ا ،بزرگ روشن بود با آن مخالفت نکردند! و خداوندِ  شانیبرا

است که  ینچن ینبه فرمان خود رهنمون کرد. و ا ،کردندیکه اختالف م یقیحقا

 213کندیم یتهدا یمتعالدرست و راه  یخداوند هر کس را صالح بداند به سو

ها یکه آن سخت ی! در حالید؟شویوارد بهشت خدا م یراحت ینکه به هم یداپنداشته

و  یها سختآن !است یامدهکه بر گذشتگان شما رفته است بر سر شما ن یو مصائب

 یاریپس  :گفتند یارانشو  یامبرکه پ ییتا جا د،متزلزل شدن یو حت یدندرنج کش

 یا] 214است! یکخداوند نزد یاریکه نصرت و  ید! بدانید؟خواهد رس یخدا ک

و  یر! بگو: خخشیم؟و در راه خدا بب یمرا انفاق کن یزچه چ :پرسندیاز تو م ![یامبرپ

و درماندگان و مسافران وامانده از راه،  یمانو یت یشانبرکت را بر پدر و مادر و خو

 215! آگاه است یدبخشیکه خالصانه م چهنآ خداوند به یدو بدان یدانفاق کن
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! اما چه یدبر شما مقرر شده است هر چند آن را دوست ندار [در راه خداوند]جنگ 

دارد. و چه بسا  یکن یجینتا یتاناما برا یستشما ن یندکه خوشا یزهاییبسا چ

و  داندیاست! و خداوند م یدو پل شرّ  یتانآن برا یجاما نتا یدکه دوست دار یزهاییچ

کردن در ماه حرام از تو سوال  گجن ةدربار ![یامبرپ یا] 216.یدندار یشما آگاه

ا بازداشتن مردم از راه است. امّ یرهماه گناه کب ینبگو: جنگ در ا کنند،یم

 هب از ورود مردم یریو جلوگ ،یبخش خدا و دامن زدن به کفر و ناسپاسنجات

 مضرتر بزرگتر است. و فتنه یخداوند گناه راندن مردمش، نزد یرونمسجدالحرام و ب

 یکهر  ید. بدانکنند تان دورینجنگند تا شما را از د یها با شما ماز قتل است! آن

 یافراد ینچن بدون شک اعمال و دستاوردِ یرد،مان بمیایبرگردد و ب ینشاز شما از د

که به یکسان 217 ه و جاودانه در آتش خواهند بود!و آخرت تباه شد یادر دن

دست شستند  یزپروردگار از همه چ یتبه خاطر رضا]که یدارند و کسان یمانا یقحقا

 یانپایبه رحمت ب امیدوارانها همان یدتردیکردند، ب دهجرت کردند و جها [و

از  ![یامبرپ یا] 218آمرزنده و باگذشت است! یارخداوندند، و خداوند بزرگ بس

بزرگ است  یو گناه یها آلودگکنند، بگو: در آنیال مشراب و قمار سو ةو دربارت

 !شان استاز نفع یشترها بآن-در بردارند، اما ضرر یزن یمردم منافع یهر چند برا

 یدو گذشت را انفاق کن 1بگو: عفو یم؟را انفاق کن یزپرسند: چه چیاز تو م ینچنهم

 یینشما تب یرا برا یشهاو نشانه یاتخداوند بزرگ، آ ینچن ین! و ایدو توسعه ده

 21۹ !ندازیدایآن که فکرتان را به کار ب یدکند، امّیم

 
 
 

                                         
 ترجمه شده است. یزعفو به مازاد مال ن 1
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و اموال  یتیمانرفتار با  یچگونگ ةو آخرت، از تو دربار یادر دن [آرامش یا براامّ]و 

است. و اگر با آنان  یکو ن یرپرسند، بگو: اقدام به اصالح امور آنان خیها مآن

که خداوند  یدچون برادران شما هستند. مراقب باش ید،کن یو زندگ یدهمسفره شو

شناسد! و اگر خدا بخواهد یباز م یراندیشکوکار خیانسان تباهکار و کالهبردار را از ن

 یمو حک یروزمندپ که خدا  ید. بدانیردتواند به خاطر عملکردتان بر شما سخت بگیم

 یدبدان کنید!اند ازدواج میاوردهن یمانکه ا یزنان مشرکه تا وقت و با 220است!

که ظاهرش  استمشرکه  یبایزن آزاد و ز یکبه مراتب بهتر از  یمانبا ا ةبند یککه 

اند زنان یاوردهن یمانتا ا یزمردان مشرک ن ینچنهم !شودیمورد پسند شما واقع م

به مراتب بهتر از  یمانابا  ةبند یککه  ید! بدانیاوریدمؤمنه را به عقدشان در ن

آتش  یها شما را به سوآن یرااست که مورد توجه و پسند شما باشد. ز یمشرک

خواند! یبهشت و آمرزش م یبه فرمانش، شما را به سو بزرگ ا خداوندِ خوانند، امّیم

که آن یدکند، امّیم یانمردم ب یرا برا یشهاو نشانه یاتآ ینچن ینو خدا ا

 یعیرنج طب یک یضپرسند، بگو: حیزنان م یضح ةدربار و از تو 221! یندیشندب

که پاک هنگامی که پاک شوند. وتا آن یدبا زنان همبستر نشو یضح یاماست. در ا

کنندگان زرگ توبهب ندِ. همانا خداویدمند شوشدند طبق فرمان خداوند از آنان بهره

همسران شما کشتزار با برکت شما هستند،  222شدگان را دوست داردیزهو پاک

 ییدستاوردها یک،ن و با رفتار و اثرِ یدبا آنان همبستر شو ید،پس هر زمان که خواست

که  یدو بدان ید،دار. و حرمت خداوند را نگاه یدکن ذخیرهعاقبت خود  یبرا یشاز پ

که به یکسان رسان به تماممژده !یامبر[پ یا]کرد! و  یدشما او را مالقات خواه ۀهم

تا به  یدخود قرار نده یهاقسم یزو خداوند را دستاو 223 !دارند یمانا یقحقا

که  یدو بدان ید!بمان بازو اصالح کار مردم  یو تقو یرآن، از اقدام به کار خ ۀبهان

 224 !شنوا و دانا است یارخداوند بزرگ بس
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مؤاخذه نخواهد کرد، بلکه  یدخوریاراده میکه ب ییهاو خداوند شما را به خاطر قسم
بزرگوار  یار! و خدا بسکندیمؤاخذه م یداپنهان کرده ینهکه در س ییهایتشما را به ن

خورند تا یو قسم م کنندیم یو آن دسته که از زنانشان دور 225و صبور است
ها برگردند، بر آن یاز اتمام چهار ماه به زندگ بلچه قنکنند، چنان یکیها نزدبا آن
چه عزم بر و چنان 226آمرزنده و باگذشت است یارو خداوند بس یستن یباک

 طالق کرده باشند بدانند که خداوند نسبت به گفتار و رفتارشان شنوا و آگاه است!
227 از خونِ  بار که سه ینکنند تا ا یو زنان مطلقه از شوهر کردن خوددار 
را  چهآن که یستدارند. و سزاوار ن یمانا یامتو روز ق پاک شوند، اگر به خدا یضح

رجوع به  ی، پنهان دارند. بدانند که شوهرانشان برایدهشان آفرکه خداوند در رحم
که  یدو بدان !با تفاهم باشند ی. البته اگر خواهان زندگیگرانندتر از دمحق ی،زندگ

 یسرپرست یازهمچنان که مردان از امت .برگردن مردان دارند یزنان، حقوق مشروع
 [یجعرِ]و طالق  228توانا و آگاه است یزبزرگ بر همه چ برخوردارند. و خداوندِ

 [به زن رجوع کند یا تواندیکه در هر بار مرد م یمعن ینبد]است،  یحبار صح تا دو
شوند. و بر شما  اجد یراندیشیو خ یکیبه ن یاکنند و  یزندگ یو سازگار یو با خوش
که بترسند مبادا . مگر آنیدآنان کم کن یۀاز مهر یزیکه به زور چ یستحالل ن
باشد،  یننکرده باشند. که اگر چن یترا که خداوند امر کرده است رعا یکدیگرحقوق 

اخذ طالق ببخشد.  یاز مهر خود را برا یصورت سزاوار است که زن بخش یندر ا
 یچی. و هر که از اوامر خداوند سرپیدنکن یچیسرپ نز آا ،خداست ینِد مقرراتِ ینا

 ینسوم یبرا]همسر خود را  یو اگر مرد 22۹کند بدون شک از ستمکاران است! 
 یگریآن زن با کس د ینکهمگر ا یست،حالل ن یشآن زن برا یگرطالق داد د [بار

لش که دوباره به عقد شوهر اوّ یستن یچه طالق گرفت باکازدواج کند! و چنان
 ینکنند. و ا یترا رعا یآگاهانه احکام و حدود اله ،پس ینکه از اشرط آنهد، بیدرآ

 230!کندیم یانمردم دانا ب یاست که خداوند برا یاتمقررّ
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 ها را محترمانه در خانهآن یاة آنان، دّتا اتمام عِ یدبا یدو اگر زنانتان را طالق داد

که آنان را  یست. و سزاوار نیدساز یشانرها یوجه یکوترینبه ن یاو  یدکن نگهداری

ند بدون ک یرفتار ینچن ی. و اگر کسیدکن یتا تعدّ یدبه زور و آزار در خانه نگه دار

 !یدآور یاد هو ب یریدخداوند را به تمسخر نگ یاتو آ !شک به خودش ظلم کرده است

که بر  یب و حکمتبه همان کتا ید. و بدانترا که به شما عطا کرده اس ییهانعمت

که  یدو بدان یدرا نگاه دار یکند! حرمت اوامر الهیتان مشما نازل کرده است موعظه

ها هم آن ةدّ و عِ یدو هرگاه زنانتان را طالق داد 231!آگاه است یزهمه چ خدا بر

! و هرکس از شما یدشو یگرانها با دمانع ازدواج مشروع و دلخواه آن یدتمام شد، نبا

تزکیۀ نفوس  یبرا یراز یرددستور پند گ یندارد از ا یمانا یامتخداوند و روز قکه به 

 232ید! دانیداند و شما نمیتر است! و خداوند عمق احکام را مشما بهتر و پاک

 یبرا یندهند. ا یردو سال تمام به فرزندان خود ش [چه بخواهندچنان]و مادران 

کند. و بر پدر نوزاد است که  یلرا تکم یرخوارگیاست که بخواهد دوران ش یکس

 یشبقدر توانائ یهرکس یراکند، ز ینخوراک و پوشاک مادر را در حد متعارف تأم

 و نه پدر یندطفل آزار بب هدارینگ یکه نه مادر برا یدف است. و متوجه باشمکلّ

 نداشت، وارثِ  یپدر ،چه نوزاد! و اگر چنانیرداز حد متعارف در فشار قرار گ بیش

گرفتند  یمتصم یگرهمد یتامور اقدام کند. و اگر پدر و مادر هر دو با رضا ینا بر او

در  یگریزن د یداگر خواست یو حت یست؛ن یها باکآن بر یرند،بگ یراز ش را طفل تا

 یدرا نگاه دار یندارد. حرمت اوامر اله یباز اشکال یردهدتان شبه طفل ،دستمزد قبالِ

 233یناستکه خدا به عملکردتان ب یدو بدان
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شان چهار ماه و گذارند، همسرانمیرند و همسرانی باقی میکسانی از شما که می

ده روز صبر کنند و چون این مدت بسر آمد، اگر آن زنان اقدام به کاری پسندیده 

عملکردتان و مجاز کنند، به شما ارتباطی ندارد. و بدانید که خداوندِ بزرگ، نسبت به 

چنین بر شما گناهی نیست اگر محترمانه و با کنایه از آنان و هم 234آگاه است

ها را در دل داشته باشید، زیرا خداوند خواستگاری کنید و یا اینکه نیّت ازدواج با آن

داند. اما پنهانی با آنان قرار ازدواج مگذارید، بلکه ها مینیّت شما را نسبت به آن

ها شان، نیّت خود را محترمانه اظهار کنید.به هر حال ]تا عِدّة آنترامبرای حفظ اح

چه در دل پنهان تمام نشده[ اقدام به ازدواج نکنید. و بدانید که خداوند از آن

اید آگاه است، پس از خدا بترسید و بدانید که او بسیار بخشنده و بردبار است! داشته

235 اید و ها همبستر نشدهنانی را که با آنو باز بر شما گناهی نیست اگر ز

ای درخور و شایسته که هدیهاید طالق دهید، مشروط بر آنمهری نیز تعیین نکرده

ش. و این و انسان تنگدست نیز به قدر وُسعش ا عطا کنید! توانگر به قدر توانهبه آن

ولی  اید[ه]و اگر مهری تعیین کرد 236کاری است که شایستۀ نیکوکاران است

که خود اید، هنگام طالق باید نصف مهر را بپردازید، مگر آنبا آنان نزدیکی نداشته

زن و یا کسی که بر این ازدواج والیت دارد مهر را ببخشد؛ و اگر با چنین وضعیتی 

تر است. و احسان و نیکی را نسبت به مهر را ببخشند به تقوی و نیکوکاری نزدیک

 237وند به عملکردتان بیناستهم فراموش نکنید، زیرا خدا
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عبادت خداوند  یبرا یعانهو مط یدکوشا باش 1یانهنماز م یژهو در مورد نمازها به و

در  [نماز را]رفت یخطر م یمِو ب یدنبود یامن یتو اگر در موقع 238!یدکن یامق
 یدبود یامن یطکه در مح ی. اما هنگامیدبه جا آور یدسواره هست یاو  یادهکه پیحال

را که  یزهاییخداوند چ یراز ورید،است به جا آ یستهگونه که شانماز را آن
مرگ  ۀنشما که در آستا و آن دسته از مردانِ 23۹!داد یمبه شما تعل یددانستینم

کنند که  یتگذارند وصیکه از خود به جا م ینسبت به همسران یدبا اند،قرار گرفته
ها را پرداخت کنند و از خانه آن یزندگ ینهسال هز یکشان تا بعد از مرگ
 یایستهشان تصیم شای! و اگر خود خارج شدند و درباره زندگکننداخراجشان ن

و زنان مطلقه،  240است یمندارد. و خداوند توانا و حک یگرفتند، به شما ارتباط
 یناو  241است!  خدا ترس مردانِ حق، بر گردنِ یندارند. و ا یحقوق مشروع

آن  یاآ 242!یدل کنکه تعقّآن دیّکند، امیم یینرا تب یاتشبزرگ آ خداوندِ ینچن
خانه و کاشانه خود را رها  فرار از مرگ، یکه برا یدیهزاران نفره را ند جماعت
خداوند  یراشان کرد؟! زو سپس دوباره زنده یرید،ها گفت: بما خداوند به آنامّ 2کردند

ها سپاسگزار کند، اما اکثر آنیم یفضل و رحمتش را بر مردم جار یایبزرگ در
 3!شنوا و آگاه است یارکه او بس دانیدو ب یدو در راه خدا بجنگ 243!یستندن
244 قرض الحسنه  [جان و مالش را به عنوان]خداوند  یتکه در راه رضا یستک

خداوند است  ینکه ا یدکند! و بدان یشچند برابر عطا یپاداش یزکند تا خدا ن یمتقد
او  ی. در هر حال به سوکندیر مقد  را گسترده مُ یرا محدود و برخ یبرخ یکه روز
 245گشت! هیدباز خوا

 
                                         

آن  یگرند. اما نظر دادانسته (نماز ظهر )وسط روز یاپنجگانه( و  یاز نمازها یانیرا معموالً نماز عصر )م ینماز وسط 1

 .شود(ی)نماز جزء به حضور قلب محقق نم« صلوه اال بحضور القلبال»جسم است و  یانداند. قلب میلب مقرا نظر 
ها به خاطر حفظ جان از شام سکونت داشتند، آن یایهبودند که در ناح یلاسرائیاز بن یعده جماعت یناند، اگفته 2

شد و آنان به  یدارشان پدچون طاعون در شهر ییتمرد کردند و به جهاد نرفتند! پس بال یامبرشانخود از فرمان پ

 یابانشان را در همان بخداوند جان یزدتواند از چنگال مرگ بگریکس نم یچکه ه ییاز آنجا یفرار کردند، ول یابانب

 یگراند یبرا یو هم عبرت یرندشان کرد تا هم خود عبرت گدوباره زنده یلحزق یامبرشانپ یگرفت! آنگاه با دعا

 .باشند
 .11261است که به خاطر خدا با نفس خود مبارزه کند. کنزالعمال، ح  یمجاهد کس )ص(:خدا یامبرپ 3
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 کردند و یامبراناز پ یکیرو به  ،یبعد از موس یلاسرائیاشراف قوم بن یدیند یاآ

و . یماو در راه خدا جنگ کن یکن تا تحت رهبر یینتع ییما فرمانروا ی: براگفتند

 چه؟! گفتند: چرا یدکرد یچیاز آن سرپ یگفت: اگر جنگ بر شما مقرر شد ول او

 دور اند و از فرزندانمانکرده یرونمان بینکه ما را از سرزمیدر حال یمکن سرپیچی

از جهاد  همه ،یجز اندکه ها داده شد ببه آن یدنجنگ ةکه اجاز یو هنگام یم!اافتاده

به  پیامبرشانو  246 کردند! و خداوند بر حال ستمکاران آگاه است یچیپسر

است. گفتند: او  کرده شما انتخاب یها گفت: خداوند طالوت را به عنوان فرمانرواآن

و  ییطالوت دارا یراز یم،یاو تر ازیستهشا ییما باشد؟! ما که به فرمانروا یفرمانروا

 یرارا به او داده است ز فرمانروایی یازگفت: خداوند امت یامبرندارد! و پ یادیاموال ز

را به هر که صالح  فرمانروائیش خداوند یدرا افزوده است. و بدان شقدرت و دانش

گفت:  یامبرشانو پ 247!و او آگاهانه در همه جا حضور دارد کندیبداند عطا م

روردگارتان و پ یینهکه سک یاست که تابوت ینطالوت، ا ییِفرمانروا ۀکه نشان یدبدان

هارون در آن است و فرشتگان حملش  و خاندانِ یموس دستاورد خاندانِ یباق

  248 است. یعبرت یتانبرا ینا ید؛داشته باش یمان. اگر ایایدکنند، نزد شما بیم
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فت: خداوند شما که طالوت با سپاهش به راه افتاد ]رو به آنان کرد[ و گو هنگامی

خواهد از آن سیراب شود، از من نیست! کند، پس هرکه برا به نهرِ آبی آزمایش می

اما کسی که از آن نخورَد و یا به قدر اندکی بنوشد، از من است! اما همه به جز تعداد 

اندکی از آن آب سیراب شدند! سپس او و افراد با ایمانی که از این امتحان سربلند 

ها گفتند: تعداد ما اندک شده است ای از آنبودند از نهر گذشتند. عدّهبیرون آمده 

دانستند روزی ای دیگر که میامّا عدّه 1و امروز توان رویارویی با سپاه جالوت نیست!

باید خداوند را مالقات کنند گفتند: اگر خدا بخواهد چه بسا گروه اندکی بر جماعت 

با کسانی است که صبوراند و استقامت  بسیاری غلبه کند، و بدون شک خداوند

که مقابل جالوت و سپاهش قرار گرفتند گفتند: خدایا و هنگامی 24۹ورزند! می

به ما صبر و استقامت عطا کن. و ما را ثابت قدم و استوار گردان. و بر قوم ناسپاسان 

ها را در هم کوبیدند و جالوت به دست پس به خواستِ خدا آن 250پیروز کن

داوود کشته شد. و خداوند امتیاز فرمانروایی و حکمت و دانایی را به او عطا کرد و 

دانست به او تعلیم داد. و اگر خداوند برخی را توسط برخی چه را که صالح میآن

گرفت! بدون تردید می شک تباهی و نکبت زمین را فراداد، بیدیگر شکست نمی

ها همه این 251 دارد!رمش را به جهانیان ارزانی میخداوند بزرگ، فضل و کَ

خوانیم زیرا بدون شک تو از پیامبران های خداوند است که به حق بر تو مینشانه

 252هستی 

 

                                         
 دانند که دارای سپاه غضب و شهوت و بخل و طمع ... است.اهل معنی، جالوت را نفس اماره می 1
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ها داوند با برخی از آنو برخی پیامبران را نسبت به برخی دیگر برتری دادیم. خ
سخن گفت. و برخی دیگر را به درجاتی امتیاز داد. و به عیسی پسر مریم توانایِی 
انجام معجزاتی را دادیم و او را توسط روح القدس یاری کردیم. بدانید اگر خدا 

که نسبت به اوامر الهی ها آمدند با آنگذاشت مردمانی که بعد از آنخواست نمیمی
کند اند به جنگ با یکدیگر برخیزند )امّا خدا کسی را به اطاعت مجبور نمیآگاه شده

ها با یکدیگر اختالف گذارد!( سرانجام آنو مردم را برای انتخاب راه سعادت آزاد می
کردند. عدّه ای ایمان آوردند و عّده ای کفر و ناسپاسی پیشه کردند. و باز اگر خداوند 

خاستند ]امّا خداوند به اختیاری که  کدیگر بر نمیها به جنگ با یخواست، آنمی
ای  253کندگونه که صالح بداند عمل میها داده پایبند است[ و آنبه انسان

ایم به دیگران انفاق مندتان کردههایی که بهرهاید! از نعمتکسانی که ایمان آورده
ستدی نیست بلکه ن فرصت داد و ه تنها در آکه روزی بیاید که نکنید قبل از آن

باشد! بدانید ناسپاساِن هیچ دوستی ]و پا در میانی[ و شفاعتی هم در کار نمی
اهلل، خدائی است که جز او هیچ خدایی نیست،  254ند!نپیشه، همان ستمگراکفر

چه گیرد، و آنزنده و پاینده و آگاه است. هیچ خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی
اش شفاعت ت از آنِ اوست! پس کیست که بتواند بدون اجازهها و زمین اسدر آسمان
اوست که از گذشته و آینده مردمان باخبر است. هیچ کس به علم او احاطه کند؟! هم
ش چنان وسیع که خودش بخواهد! تخت فرمانروائیکند، مگر به قدری پیدا نمی

بر او سخت  هاها و زمین را در برگرفته در حالیکه حفظ آناست که همۀ آسمان
دین  هیچ اجباری در پذیرشِ 255نیست. و خداوند بلند مرتبه و بزرگ است!

زیرا راه رشد و سعادت، از انحراف و تباهی کامالً مشخص شده است! پس  1نیست،
هرکس به طاغوت پشت کند و به خدا ایمان بیاورد، بدون تردید به ریسمان نجات 

بزرگ بسیار  بخشی، دست یافته که هرگز پاره شدنی نیست. و بدانید که خداوندِ
  256شنوا و آگاه است!

                                         

ف، مسلمان آمده است: مردی از انصار به نام حصین از طایفه بنی سالم بن عو« ال اکراه فی الدین»در شأن نزول آیۀ  1

ها بوده و دو پسر نصرانی داشت، به پیامبر)ص(گفت: آیا پسران خویش را مجبور کنم که اسالم بیاورند یا نه؟! زیرا آن
نازل شد. در روایت دیگر آمده است، چون « ال اکراه فی الدین»پذیرند. پس آیه هیچ دینی را به جز نصرانیت نمی

دهیم یهود بنی نضیر، با آنان بودند، جمعی از انصار گفتند: ما اجازه نمی تعدادی از فرزندان انصار، هنگام تبعید

ها بروند. رسول خدا)ص( گفت: فرزندانِ خود را اختیار بدهید. اگر با شما ماندند از شما هستند و فرزندانمان با آن

را نازل کرد. )اسباب النزول « لدینال اکراه فی ا»ها بروند پس خدای مهربان ها را انتخاب کردند بگذارید، با آناگر آن
 (78 -سیوطی 
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های جهل و ها را از تاریکییمان دارند و بدینسان آنخداوند یاور کسانی است که ا

ها که کفر و ناسپاسی پیشه کنند یاور کند. امّا آنتباهی به نورِ حقیقت هدایت می

ها را از نورِ هدایت خارج کرده و به ظلمات جهل و تباهی ها طاغوتی است که آنآن

آیا به یاد  257د بود!ها همواره در آتش دوزخ خواهنتردید همۀ آنکشاند، بیمی

نداری نمرودی را که خداوند، پادشاهی به او عطا کرده بود، مغرورانه با ابراهیم 

کرد؟! و هنگامی که ابراهیم به او گفت: خدای من کسی است که زنده گفتگو می

میرانم! و ابراهیم جواب کنم و میمیراند، و نمرود گفت: من هم زنده میکند و میمی

آورد و تو آن را از مغرب بیاور! و در این ند خورشید را از مشرق بیرون میداد: خداو

دِ کفر پیشه مبهوت ماند، زیرا خداونِد بزرگ، ستمکاران را به راه برتری وهنگام نمر

و آیا به یاد نداری ماجرای کسی را که از یک روستای ویران  258کندهدایت نمی

گفت: از کجا معلوم گذشت و میه بود میهایش فرو ریختهای خانهشده که سقف

اش را گرفت، و او درنگ خداوند جانها را زنده کند؟! بیتواند این مردهکه خدا می

اش کرد و به او گفت: چه مدت در اینجا هستی؟! صد سال مرده بود، سپس زنده

نگاه ات ای! به غذا و آبجا بودهوز یا کمتر! گفت: نه، صد سال اینجواب داد: یک ر

که تو را عبرت مردمان قرار کنِ، فاسد نشده است. اکنون به االغ خود بنگر! برای این

دهیم ها را دوباره به هم پیوند میات را بنگر که چگونه آنهای االغدهیم، استخوان

که تمام این حقایق بر او آشکار شد گفت: پوشانیم! و هنگامیها میو گوشت بر آن

 25۹ر کاری تواناست!دانستم که خدا بر ه
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که ابراهیم گفت: پروردگارا به من نشان ده که چگونه مردگان را زنده و هنگامی

کنی! خدا گفت: آیا به این امر باور نداری؟! ابراهیم جواب داد: چرا باور دارم، فقط می

ها را قربانی کن ]و بردار، آنخواهم دلم آرام گیرد! خدا گفت: چهار پرنده را می

شان را با هم بیامیز[ و هر قسمتی از آن را بر بلندی کوهی قرار ده، سپس گوشت

گشایند. و بدان می درنگ به سوی تو شتابان پرها را به سوی خودت فراخوان، بیآن

ند، کنشان را در راه خدا انفاق میها که اموالآن 260که خداوند توانا و حکیم است.

که در هر خوشه صد دانه است که هفت خوشه از آن بیرون زند در حالیمثل دانه ای

کند. و خداوند گشایش باشد. و خداوند آن را برای هرکس بخواهد دو یا چند برابر می

کنند، در شان را در راه خدا انفاق میکه اموالپاداش آنان 261دهنده و آگاه است

رسانند، با خداوند بزرگ است. نه بیمناک شوند و آزار نمی گذارندکه منّت نمیحالی

است سخن پسندیده و عفو و گذشت، بهتر از صدقه ای 262و نه اندوهگین گردند.

که ایمان ای کسانی 263نیاز و بردبار استکه با آزار توأم باشد! و خداوند بی

د و مانند کسی نباشید که یگذاری و آزار، تباه مکناید! صدقات خود را با منتآورده

که نه به خدا ایمان دارد و نه به روز کند در حالیش را از روی ریاکاری انفاق میاموال

جزا! مَثَل چنین شخصی مانند سنگ صافی است که خاک بر روی آن نشسته باشد. 

هیچ محصول و دستاوردی و ناگهان باران تند ببارد و خاک را بشوید، و سنگ را بی

جماعت  خداوندای نخواهند برد و بهرهعملکردشان باقی گذارد! چنین کسانی از 

 264ش نخواهد کرد! ناسپاسان را مشمول هدایت
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کنند مَثَل که با تمام وجود اموال خود را در راه رضای خدا انفاق میو مَثَل کسانی

 باغی است که بر زمین بلندی قرار گرفته که هرگاه باران بر آن ببارد محصولش

شود، و اگر باران بسیار، بر آن نبارد حتماً باران اندک خواهد دید! دوچندان می

آیا در میان شما کسی  265بدانید که خداوند نسبت به عملکردتان بیناست!

دوست دارد باغی از خرما و انگور که نهرها در پای درختان متنوعش جاری است 

می که سخت عیالوار است گردبادی اش هنگاداشته باشد، مشروط به اینکه در پیری

ور سازد؟! خداوند چه را که دارد تباه کند و شعلهکوبنده و آتشین بیاید و تمام آن

 266که تفکر کنید!کند، امید آنبزرگ آیاتش را این چنین برای شما بیان می

ن هایی که در زمیکه ایمان دارید! و از دستاوردهای پاکیزه خود و از نعمتای کسانی

های بد و ایم انفاق کنید. و برای انفاق کردن به سراغ قسمتبرایتان خلق کرده

ناپاکی که حتی خودتان جز به کراهت، حاضر به گرفتن آن نیستید نروید. و بدانید 

)و در هنگام انفاق(، شیطان  267نیاز و قابل ستایش استکه خداوندِ بزرگ، بی

که دارد، در حالیمی -و به کارهای زشت واترساند شما را از فقر و تهیدستی می

دهد! همانا خدا خداوند شما را به آمرزش خویش و افزونی نعمت وعده می

کند. خداوند حکمتش را به هرکه بخواهد عطا می 268دهنده و آگاه استگشایش

و بدانید به هرکس که حکمت عطا شود، بدون شک خیر و برکت زیادی به او داده 

 26۹یابد مگر خردمندان !این نکته را کسی در نمی شده است! و
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آن آگاه است. و برای  اید خداوند برو بدانید هرچه را که انفاق و یا نذر کرده

اگر صدقات خود را آشکارا دهید  270ستمکاران هیچ یار و یاوری وجود ندارد!

بصورت پنهانی به فقرا دهید برایتان بهتر است و  ها رااید. امّا اگر آنکار خوبی کرده

 271شود. و خداوند بر عملکردتان آگاه استباعث از بین بردن گناهان شما می

ها به عهدة تو نیست بلکه این خداست که هرکس را صالح ]ای پیامبر[! هدایت آن

اید! اندهکند! و بدانید هر خیری که برسانید در حقیقت به خود رسبداند هدایت می

و فقط برای خشنودی خدا انفاق کنید، زیرا هرچه در این راه انفاق کنید ]پاداشش[ 

 272گردد. و هیچ ظلم و ستمی بر شما نخواهد رفت!بطور کامل به شما باز می

اند و در ]و این صدقات[، از آِن فقرائی است که در راه خداوند در تنگنا قرار گرفته

دار و با عزت شان فراهم نیست ]چنان خویشتنروزی برایکه توانائی طلِب حالی

ها را ی پیامبر[! آنکنند! امّا تو ]انیاز تصوّر میها را بیاند[، که افراد ناآگاه، آننفس

ها به اصرار از مردم چیزی نخواهند. و بدانید شناسی، زیرا آنشان میهایاز چهره

که کسانی 273خداوند بر آن آگاه است!کنید، چه از خیر و خوبی انفاق میآن

شان نزد کنند، پاداششان را در شب و روز و آشکار و پنهان انفاق میاموال

 274پروردگارشان محفوظ است؛ نه بیمناک شوند و نه اندوهگین گردند.
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های ر اثر وسوسهخیزند که بچون کسانی برمیمهایی که رباخوارند، در قیامت هآن

اند! و این به آن جهت است که گفتند: معامله هم مثل ربا است! شیطان دیوانه شده

که خداوند معامله و داد و ستد را حالل کرده است و ربا را حرام! پس در حالی

اش را هرکس که موعظه خدا را شنید و از رباخواری دست برداشت، خداوند گذشته

شود. امّا اگر کسی دوباره به رباخواری مشغول واگذار می بخشد و کارش به خدامی

خداوند  275مانند!ها همواره در آتش میشد، بدون تردید اهل جهنّم است و آن

دهد. و خدا هیچ ناسپاس یش میبرد و پاداش صدقات را افزاربا را از بین می

لکردشان نیکی که ایمان دارند و عمبدانید کسانی 276کاری را دوست نداردگنه

کنند، پاداش آنان نزد شان را پرداخت میدارند و زکاتِ اموالاست و نماز به پای می

ای  277پرودگارشان محفوظ است.نه بیمناک شوند و نه اندوهگین گردند. 

چه از مطالبات ربا باقی است اید! تقوای الهی پیشه کنید و آنکه ایمان آوردهکسانی

و اگر چنین نکردید در واقع به  278 ایمان حقیقی هستید! رها کنید، اگر دارای

تان از آن خودتان؛ چه توبه کنید سرمایهاید! و چنانخدا و پیامبرش اعالن جنگ داده

و اگر ]شخص  27۹اید و نه ظلمی بر شما رفته استدر این حال، نه ظلمی کرده

ود. و کاش این نکته را در بدهکاری[ تنگدست بود باید به او مهلت داد تا توانگر ش

بترسید از روزی که  280یافتید که اگر به او ببخشید، برای شما بهتر است!می

به سوی خداوند باز خواهید گشت، و به هرکس نتایج دستاوردش داده شود، در 

 281گردد!ها ستم روا نمیکه به آنحالی
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داری را به یکدیگر دهید آن را مکتوب استید وام مدتای اهل ایمان! هرگاه خو

ای از میان شما سند را درست و عادالنه بنویسد. و نویسنده کنید. و باید نویسنده

چنان که خداوند او را تعلیم داده است از نوشتن سند امتناع نورزد! و این بدهکار هم

رورنده خود پروا داشته باشد است که باید متن را به نویسنده امالء کند. و از خدای پ

و چیزی را کم نکند! و اگر بدهکار، کم خِرَد و یا صغیر بود و یا به هر علّتی نتوانست 

متن سند را امالء کند، پس باید وّلی و سرپرست او از روی عدالت به این کار اقدام 

د و دو تان گواه گیرید، و اگر دو مرد نبود. یک مرنماید. و دو شاهد از میان مردان

تان است شاهد باشند، تا اگر یکی فراموش کرد دیگری به یادش زن که مورد توافق

که دعوت شوند نباید از شهادت دادن امتناع بورزند. و از آورد؛ و شاهدان هنگامی

گونه نوشتن نزد خداوند نوشتن نکات ریز و درشت این بدهی ناراحت نشوید، زیرا این

تر، و برای جلوگیری از شک و تردید مؤثرتر است. و شنتر، برای شهادت روعادالنه

گیرید لزومی به نوشتن دهید و میامّا برای داد و ستد نقدی که دست به دست می

گونه ضرری به نویسنده کنید شاهدی برگیرید، و نباید هیچنیست. و چون معامله می

اید! و حرمت شده ای مرتکبو شاهد وارد شود. که اگر چنین کنید کار زشت و زننده

دهد. و خداوندِ بزرگ بر فرمان خدا را نگاه دارید، زیرا اوست که به شما تعلیم می

 282همه چیز آگاه است 
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ای نیافتید ]و نوشتن سند میسر نبود[ باید چیزی به و اگر در سفر بودید و نویسنده

اطمینان داشتید پس باید بدهکاری که امین شمرده گرو داده شود. و اگر به یکدیگر 

اش بهراسد! و شده است، امانت را به موقع پرداخت نماید. و از خداوند پرورنده

ش گناهکار است. بشهادت را کتمان مکنید، زیرا کسی که شهادت را کتمان کند قل

است،  چه در زمینچه در آسمان و آنآن 283و خداوند بر عملکردتان آگاه است 

از آنِ خداوند بزرگ است. و بدانید هر چیزی را که در وجودتان پنهان کنید و یا 

کند! پس هرکه را صالح بداند آشکار سازید خداوند، شما را بدان بازخواست می

 284کند. و خدا بر هر کاری تواناستبخشد و هر که را صالح بداند عذاب میمی

دگارش بر او نازل شده، ایمان دارد! بلکه همۀ چه از سوی پرورپیامبر، خود به آن

اند! ما میان هیچ ها و پیامبرانش ایمان آوردهمؤمنان، به خدا و فرشتگان خدا و کتاب

ها گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. گذاریم. و آنکدام از پیامبران خدا فرق نمی

به تو ختم  پرودگارا ما آمرزش تو را خواستاریم، زیرا سرنوشت و سرانجام ما

کند مگر به قدر طاقتش! خداوند هیچ کس را مکّلف نمی 285شود!می

دستاوردهای نیک هرکس، از آنِ خود اوست و دستاوردهای پلیدش به زیان اوست! 

گونه که بر پروردگارا! اگر غفلت کردیم و خطاکار بودیم ما را مؤاخذه مکن. و آن

ر دوش ما فرسا بپیشینیان ما تکلیف ]سخت و سنگین[ تعیین کردی، تکلیف طاقت

مَنِه. پروردگارا! ما را به آنچه طاقتش را نداریم مکلّف مکن، و ما را ببخش و بیامرز 

و از ما درگذر که تو موالی مایی! پس بر گروه ناسپاسان کفر پیشه پیروزمان 

 286گردان!
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 آل عمران ةسور
 و با رحمت است( یندهبه نام اهلل که بخشا)

 

این اهلل است که هیچ خدایی جز او نیست! خدایی که زنده و پاینده  1الم

او به حق کتابی بر تو نازل کرد که کتب آسمانی پیشینیان را تأیید  2است

برای راهنمایی مردم، و قرآنی  3کند. و قبل از آن، تورات و انجیل را نازل کردمی

که آیات خدا را انکار کنند انیفرستاد که جداکنندة حق از باطل است. بدانید کس

 4سختی در انتظار آنان است! و خداوندِ مقتدر، کیفر دهندة ناسپاسان است عذابِ

اوست که شما را  5هیچ چیز در زمین و آسمان، بر خداوند بزرگ پوشیده نیست

کند. بدانید که دهد و صورتگری میداند شکل میطور که صالح میها آندر رحم

او همان کسی  6ی جز او نیست، خدایی که قدرتمند و حکیم استهیچ معبود

است )با حکمی « محکم»تو نازل کرد، کتابی که هم دارای آیات  است که قرآن را بر

است « متشابه»روشن و واضح(، که این قسم، اصل قرآن است. و هم دارای آیات 

شان منحرف ها و نیّاتقلبها که سان آنمعنی وجوه مختلفی دارند(. بدین )که از نظر

روند! در است به خاطر ایجاد فتنه و ارائۀ تفسیری نادرست به سراغ متشابهات می

داند. و آنان که در ها را کسی جز خداوند بزرگ نمیکه عمق معنای ناب آنحالی

گویند: ما به قرآن ایمان داریم، تمام راه علم و دانش ثابت قدم و استوار هستند می

 7یابد!جانب پروردگارمان است. و این نکته را کسی جز خردمندان در نمیآن از 

که هدایت های ما را ]به سوی ناحق[ متمایل مکن، آن هم بعد از آنپروردگارا! قلب

مان گردان، زیرا تو بسیار ای! و رحمت الهی را شامل حالمان کردهو راهنمایی

رد آورندة همۀ مردمی، آن هم در روزی ای پرورندة ما! همانا تو گِ 8ایبخشنده

 ۹کند!اش تخلّف نمیکه هیچ تردیدی در وجود آن نیست. بدانید خداوند از وعده
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که در زندگی راه ناسپاسی و کفر پیش گرفتند ]در روز حسابرسی[ ،اموال و کسانی

سان، خود هیزم شان نخواهند داشت! و ناسپااوالدشان هیچ سودی برای

شان آیات ما را دروغ ها به شیوة فرعونیان و گذشتگانزیرا آن 10اندآتش

شان، خداوند آنان را مورد بازخواست قرار داد. و بدانید پنداشتند. و به خاطر گناهان

]ای پیامبر[ ! به همۀ کسانی که کفر و ناسپاسی  11که مجازات خدا سخت است!

م بگو: به زودی شما شکست خورده و ]سرافکنده[ در جهنّوجودشان را فرا گرفته 

که آن دو سپاه هنگامی 12جمع خواهید شد. و چه جایگاه بدی است جهنّم !

)مجاهدان راه خدا و کفار( روبروی هم قرار گرفتند، در آن عبرتی برای شما بود. 

به چشم ظاهر،  کرد، و گروه دیگر که کافر بود. و کفّاریک گروه در راه خدا نبرد می

گونه است که خداوند هرکه را بخواهد یاری دیدند! و اینمجاهدان را دو برابر می

به چشم مردم  13دهد! بدون تردید این برای صاحب نظران عبرت استمی

طال و  جهان، مواهب دنیا از قبیل برخورداری از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از

ها پایان و زراعت، وسوسه انگیز شد. بدانید اینهای ممتاز و چهارنقره و اسب

که سرانجامِ نیک و حیات جاودان های زندگی پستِ مادی است، در حالیسرمایه

ها خواهید شما را به بهتر از اینای پیامبر بگو: آیا می 14نزد خداوند بزرگ است!

ردگارشان های الهی را نگاه دارند، نزد پروکه حرمت فرمانآگاه کنم؟! کسانی

ها با همسرانی پاک در زیر چتری هایی دارند که نهرها در آن جاری است. آنبهشت

از خشنودی خداوند، جاودانه خواهند زیست. و بدانید خدا به امور بندگانش 

 15بیناست
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یز از گناهان ایم، تو نگویند: پروردگارا! ما ایمان آوردههمان هایی که ]خالصانه[ می

ها صبورند، هایی که در سختیهمان 16ما درگذر و ما را از عذابِ آتش حفظ کن!

اند، مطیع امر خدایند، و برای خشنودی خداوند انفاق در نیّت و گفتار صادق

دهد خداوند گواهی می 17طلبند!کنند، و سحرگاهان بیدارند، و آمرزش میمی

دهند. هم که جز او معبودی نیست! فرشتگان و حامالن ِعلم نیز همین گواهی را می

او که برپا کنندة عدل و داد است. حقیقتاً خدایی جز او نیست، قدرتمند و حکیم 

بدانید که دین در نزد خداوند، دین اسالم )یعنی تسلیم بودن در برابر  18است

که از حقانیّت آن آگاه کتاب از آن عدول نکردند، مگر بعد از آنحق( است! و اهل 

شدند، و از روی حسادت راه مخالفت پیشه کردند! و هرکس آیات روشن و حیات 

ها را به سرعت رسیدگی خواهد کرد! بخش خدا را نپذیرد، بداند که خدا همۀ حساب

1۹ تمامی وجودم را به  ای خصمانه را با تو آغاز کردند بگو: منو اگر مجادله

گونه هستند! و باز به کنند اینام میام، حتّی کسانی که پیرویخداوند واگذار کرده

اید؟! که اگر سوادان بگو: آیا شما هم تسلیم ]خداوند بزرگ[ شدهاهل کتاب و به بی

چنین کنند به راه سعادت هدایت خواهند شد. و اگر هم به حقیقت پشت کنند بر 

ای و خداوند بزرگ بر حال بندگانش ت، زیرا تو یک ابالغ کنندهتو ضرری نیس

پذیرند و کسانی را که به آیات خداوند کفر ورزیده و آن را نمی 20بیناست

ریزند، کنند میکشند و خون مردمی را که امر به عدالت میپیامبران را به ناحق می

ا و آخرت تباه شده است ها در دنیدستاورد این 21به عذابی دردناک بشارت ده!

 22و هیچ یاوری نخواهند داشت
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ای از کتاب داشتند ندیدی؟! همین که دعوت شدند تا کتاب هایی را که بهرهآیا آن

ها آگاهانه روی گردان شدند و از حکم ای از آنها قضاوت کند، عدهخدا در مورد آن

به خاطر آن است که ]مغرورانه[ گفتند: فقط چند  و این 23خدا سر باز زدند!

باعث گستاخی  گول زدنروزِ محدودی در آتش خواهیم بود! و این دروغ و خود 

که  -ها را در روزیو چه حالی خواهند داشت وقتی آن 24شان شدآنان در دین

کم و کاست گرد آوریم و پاداش عملکرد هرکس بی -در آمدنش هیچ تردیدی نیست

بگو: ای خداوند بزرگ! صاحب  25که ستمی به کسی روا گردد!آن ه شود. بیداد

دهی و از هرکه بخواهی حقیقی مُلک و فرمانروایی تویی، و آن را به هرکه بخواهی می

بخشی و هرکه را صالح بدانی ذلیل گیری! هرکه را صالح بدانی عزّت و اقتدار میمی

 26ه دست توست زیرا تو بر هر کاری تواناییها بکنی! اصالً همۀ نیکیو خوار می

کشی و مرده را آوری، زنده را از مرده بیرون میشب و روز را از دل یکدیگر در می

اهل  27کنیحساب تقدیم میاز وجود زنده! و هرکه را بخواهی رزق و روزی بی

ند! پس گاه خود بگیرایمان نباید به جای مؤمنان، منکران حقیقت را دوست و تکیه

ها بپرهیزد. که از آناش را با خدا قطع کرده است مگر آناگر کسی چنین کند رابطه

ها به سوی دارد. و بدانید که سرنوشتخداوند، شما را از نافرمانی خویش برحذر می

تان مخفی کنید و یا بگو ]ای پیامبر[ ! هرچه را در دل 28شود!خدا ختم می

ها و زمین چه در آسمانن آگاه است. بلکه خداوند از آنآشکارش سازید، خداوند از آ

 2۹است باخبر است. و بدانید که خدا بر هر کاری تواناست 
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کند کاش روزی که هرکس دستاورد خوب و بد خود را در برابرش ببیند، آرزو می

اش وند، شما را از نافرمانیای طوالنی بیافتد! خدااش فاصلهمیان او و دستاورد بد 

بگو ]ای پیامبر[!  30اش بسیار مهربان استدارد، زیرا خدا بر بندگانبرحذر می

اگر به راستی خدا را دوست دارید، از من تبعیت کنید، تا خدا هم شما را دوست 

بدارد، و از گناهان و خطاهای شما درگذرد. زیرا خداوند بسیار آمرزنده و با گذشت 

گوید[ اطاعت کنید، چه بگو: از خداوند و پیامبرش ]که حکم او را می 31است

این خدا بود که  32اگر سرپیچی کنید بدانید خداوند ناسپاسان را دوست ندارد

هایی نسل 33آدم و نوح و خاندان ابراهیم و عمران را بر همۀ جهانیان برتری داد

و یاد  34اوند شنوا و داناستکه برخی از دل برخی دیگر به وجود آمدند. و خد

ام تا این طفلی که در که همسر عمران گفت: پروردگارا! نذر کردهآورید! هنگامی

شکم دارم آزادانه و با تمام وجود در خدمت تو باشد. پس این نذر را از من بپذیر 

که از زایمان فارغ شد گفت: پروردگارا! فرزند و هنگامی 35که تویی شنوا و دانا!

و پسر  -ت او چه خواهد زایید! دانسکه خداوند از ابتدا میدر حالی -ن دختر است م

چون دختر نیست. نام او را مریم گذاشتم و او و فرزندانش را از دست شیطانِ هم

پس خداوند بزرگ آن دختر را با خشنودی  36آورمرانده شده، به پناه تو می

تمام پرورش داد و سرپرستی اش را به  تمام از مادرش پذیرفت و او را به زیبایی

زکریا سپرد. و زکریا هر وقت به محراب عبادت مریم وارد می شد می دید که در 

او غذایی آسمانی است! از او پرسید: ای مریم! این )غذاها( از کجا برای تو می  کنار

حساب  آید؟! و او جواب داد: از جانب خداوندِ بزرگ. و خداوند هر که را بخواهد بدون

 (  37روزی می دهد!)

 



55 

 

دعا به سوی پروردگارش بلند کرد و گفت: پروردگارا!  و اینجا بود که زکریا دستِ

( پس 38مرا از سوی خودت فرزندی پاک و نیکو عطا کن، که تو شنوندة دعایی!)

د، ندا دادند که فرشتگانِ خدا او را در حالی که ایستاده در محراب مشغول نیایش بو

« کلمۀ»خداوند تو را به فرزندی به نام یحیی بشارت می دهد! هم او که تایید کنندة 

)یعنی مسیح( خواهد بود؛ فرزندی که هم بزرگوار است و هم مُبرّا از هر عیِب  خدا

( زکریا گفت: پروردگارا! چگونه 3۹نفسانی، و پیامبری از جماعت نیکوکاران است! )

ام و همسرم نیز نازا دی داشته باشم، در حالی که پیر و سالخوردهتوانم فرزنمی

زکریا  40دهد!گونه خداوند هر کاری که بخواهد انجام میاست؟! پاسخ داد: این

ای بر من پدیدار کن! پاسخ داد: گفت: پروردگارا! ]بر حقانیّت این موضوع[ نشانه

مگر به اشاره، پروردگارت  نشانۀ تو این است که سه روز با هیچ کس سخن نگویی

و ]یاد آورید[ هنگامی  41 را بسیار یاد کن و در هر صبح و شام او را تسبیح گوی!

که فرشتگان به مریم گفتند: خداوند تو را انتخاب کرده و تو را پاکیزه گردانیده و 

ای مریم! از پروردگارت اطاعت کن  42 تو را بر همۀ زنان عالم برتری داده است!

و این از اخبار نادیده  43کنندگانِ خدا همراه شو! و او را سجده نمای و با تعظیم

کنیم، زیرا آنگاه که قرعه زدند تا مشخص شود ) ای پیامبر( وحی می است که به تو

دار شود و کار به نزاع کشید تو در میان آنان چه کسی کفالت مریم را عهده

ای مریم! و ]یاد آورید[ آن هنگام را که فرشتگان به مریم گفتند:  44بودی!ن

ای از خودش که نامش مسیح، عیسی پسر مریم است بشارت «کلمه»خداوند تو را به 

دهد! او کسی است که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربین درگاه الهی می

 45است!
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گوید! و او بدون تردید از گهواره و چه در بزرگسالی با مردم سخن میاو چه در 

که مریم گفت: پروردگارا! چگونه پسری داشته باشم، در حالی 46نیکوکاران است

چه بخواهد خلق گونه خداوند آنهیچ مردی با من تماس نداشته است؟! فرمود: این

« موجود»درنگ پس بی« !باش»گوید کند! چون اراده بر کاری کند فقط میمی

و ]خداوند[ به او علم کتاب و حکمت و نیز تورات و انجیل را  47شودمی

گوید: من که میاسرائیل است، در حالیو او پیامبری برای قوم بنی 48آموزدمی

ای توانم برایتان از گِل، مجسمهام، میاز جانب پروردگارتان با معجزه نزد شما آمده

توانم کور مادرزاد و بسازم و در او بدمم و به اذن خدا پرنده شود. می به شکل پرنده

توانم به فرمان خداوند، مرده را زنده کنم! و گرفته را شفا دهم! می 1شخص بََرص

اید تان ذخیره کردههایخورید و یا در خانهچه که میتوانم شما را از آنحتّی می

 4۹که حقایق را باور کنید!شماست، امید آنای برای آگاه کنم! و همۀ اینها معجزه

ام تا چیزهایی که بر اثر گناهان گذشته، بر شما حرام کنم و آمدهتورات را تأیید می

ام، پس ای به فرمان خداوند به سوی شما آمدهمن با معجزه شده حالل گردانم.

روردگار من اهلل، پ 50حرمت فرمان خداوند را نگاه دارید. و از من اطاعت کنید!

که و هنگامی 51و شماست! او را بپرستید که راه راست و درست همین است

ها حس کرد گفت: چه کسانی مرا در راه خدا عیسی، کفر و ناسپاسی را در وجود آن

گفتند: ما یاران خداوندیم و به او ایمان داریم؛ گواه باش  2کنند؟ و حوّاریّونیاری می

 52ایم! خدا شدهکه ما در این راه تسلیم 

 
 

                                         
 بیماری پیسی. 1
 اند.ها را دوازده تن ذکر کردهحواریون، شاگردان مخصوص عیسی)ع( بودند که تعداد آن 2
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کنیم، ایم و پیامبر تو را تبعیت میای ایمان آوردهچه نازل کردهپروردگارا! ما به آن

ناسپاسان مکر  53پس نام همۀ ما را در فهرست شاهدان حق مکتوب کن! 

و  54کردند، خدا هم مکر کرد؛ بدانید خداوند بهترین مکرکنندگان است! 

گیرم و به سوی خود باال ها بر میخدا گفت: ای عیسی! تو را از میان آن کههنگامی

سازم، و تا روز قیامت کسانی را که از تو تبعیت برم و از جمع ناسپاسان دور میمی

دهم. سپس همگی شما به سوی من باز کردند بر ناسپاسانِ کفر پیشه برتری می

و اما  55اید حکم خواهم کردختالف کردهچه اشک در آنخواهید گشت، و بی

، هم در دنیا و هم در آخرت به ها رااند، آنکه کفر و ناسپاسی پیشه کردهآن کسانی

امّا  56 که هیچ یار و یاوری ندارند!عذابی سخت گرفتار خواهم کرد، در حالی

اند و عملکردشان سراسر خوبی و خدمت است، خداوند که ایمان آوردهآنان

 57کند. بدانید خداوند ستمکاران را دوست نداردشان را تماماً پرداخت میپاداش

 58خوانیمای است که بر تو میهای حکیمانهها آیات و یادآورین)ای پیامبر(! ای

مَثَل خلقت عیسی نزد خداوند، چون خلقت آدم است از خاک، آن هنگام که به او 

این سخنِ حق از پروردگار توست،  5۹شد« موجود»درنگ و بی« باش!»گفت 

و هرکس در این موضوع با تو به مجادله و  60پس از تردید کنندگان مباش!

بگو: بیایید تا هم ما  -ای که بر حقیقت آگاه شدهآن هم بعد از آن -ستیز برخیزد 

کنیم، « مباهله»مان را در یک جا گرد آوریم و هم شما، خود و فرزندان و همسران و

 61گوید فرود آید!درنگ بخواهیم تا نفرین خداوند بر گروهی که دروغ میبیو 
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های درستی است. و هیچ خدایی جز اهلل نیست، او خدایی ها همه داستاناین

گردان )ای پیامبر(! اگر ]از ایمان به حقایق[ روی 62قدرتمند و حکیم است

بگو: ای اهل کتاب!  63کاماًل بر مفسدان آگاهی دارد! شدند، بدان که خداوند

بیایید زیر چتر کلمه و باوری که بین ما و شما مشترک است! و آن چیزی نیست 

که غیر خداوند را نپرستیم و هیچ شریکی برایش قائل نشویم و برخی از ما جز آن

گردان شدند، ویبرخی دیگر را به جای خداوند به پرستش نگیرند! و اگر از این هم ر

ای اهل کتاب! چرا در  64ایم!شما بگویید: گواه باشید که ما تسلیم خداوند شده

که تورات و انجیل بعد از او نازل شده کنید در حالیمورد ابراهیم مجادله و ستیز می

چه به آن علم و آگاهی گیرم در آن 65اندازید؟!تان را به کار نمیاست؟! چرا عقل

تان روا باشد، چرا در مورد چیزی که به آن علم ندارید مجادله دارید مجادله

ابراهیم نه یهودی بود  66دانیدداند و شما نمیکه خداوند میکنید؟! در حالیمی

بود که تسلیم امر خداوند شده بود، و در زمرة مشرکان  1و نه مسیحی، بلکه حنیفی

که از ابراهیم تبعیت کردند و نیز این پیامبر و اهل ایمان، بدانید کسانی 67بود!ن

ترین و سزاوارترین مردم به ابراهیم هستند! و خداوند سرپرست اهل ایمان نزدیک

و گروهی از اهل کتاب آرزو دارند تا شما را گمراه و حیران کنند، حال  68است

کنند! شعور درک این معنی را ن را گمراه نمیاز خودشا دانند کسی غیرکه نمیآن

ورزید ]و آن را قبول نمی اهل کتاب! چرا به آیات خداوند کفر می 6۹ندارند

 70که شما به حقانیّت آن واقفید و خود گواهید؟! کنید[ درحالی

 
 

                                         
 حنیف، کسی است که فقط رو سوی خدا دارد و از هر تعلقی آزاد است. 1
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ید و حقیقت را کتمان پوشانای اهل کتاب! چرا قامت حق را با ردای زشت باطل می

« خودی»و گروهی از اهل کتاب ]به  71ید؟!که به این امر آگاهید، در حالیکنمی

اهل ایمان نازل شده، در ابتدای روز ایمان  چه برهایشان[ گفتند: بروید و به آن

 72شان دست بردارند!بیاورید، امّا در انتهای روز انکارش کنید، تا شاید از ایمان

کند، باور نکنید. ]اما تو ای تند[: جز آن کسی را که از دین شما تبعیت می]باز گف

پیامبر[ بگو: هدایت فقط هدایت خداوند است! اهل کتاب به یکدیگر گفتند: تصوّر 

چه به شما عطا شده، به دیگران نیز داده شده تا به وسیلۀ آن در نکنید همانند آن

د! ای پیامبر بگو: فضل و رحمت به دست پیشگاه خداوند به مجادله با شما برخیزن

دهد. و خداوند گشایش دهنده و خداست و آن را به هر که بخواهد می

کند. و و هر کس را صالح بداند، رحمت خاصّ خود را نصیب او می 73داناست!

در میان اهل کتاب کسانی  74خداوند صاحب فضل و بخششی بزرگ است

گردانند. ها بسپاری، به تو باز میرسم امانت به آن هستند که اگر ثروت زیادی را به

دهی، به تو  ها امانتها کسانی هستند که اگر حتی دیناری به آنو نیز در بین آن

گویند: ما در قبال اُمّییّن ها مسلّط باشی، زیرا میکه بر آنگردانند مگر آنباز نمی

که بندند، در حالیر خدا می)غیر یهود( مسؤول نیستیم! و این سخن کذبی است که ب

آری، هرکس به عهد خویش وفا کند و  75خود به باطل بودن آن آگاهی دارند!

پرهیزکارانه حرمت آن را نگاه دارد، بداند که خداوند پرهیزکاران را دوست 

اند به بهای و آن سوداگرانی که پیمان خدا و سوگندهایی را که خورده 76دارد

ای نخواهند داشت، و فروشند، بدون تردید در آخرت بهرهمیاندک و ناچیز دنیا 

افکند، ها نظر میگوید و نه حتی به آنها نه سخن میخداوند در روز قیامت، با آن

 77هاست گرداند! و این عذاب دردناکی برای آنها را پاکیزه میو نه آن
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کنند تا ه شیوة گفتارشان را مثل کالم خدا میها گروهی هستند کو از میان آن

که ارتباطی به کتاب خدا گویند[ از کتاب خداست! در حالیتصور کنید ]آنچه می

ها بر کنند از سوی خدا آمده است! اما چنین نیست و آنندارد، هر چند ادّعا می

شری را هیچ ب 78کنندبندند. و آگاهانه این کار را میخداوندِ بزرگ افترا می

گاه به مردم سزاوار نیست که خدا به او کتاب و فرمانروایی و نبوّت عطا کند، آن

باشید.   1که سزاوار است مردمی ربّانیبگوید: بندگان من باشید نه بندة خدا! در حالی

و ]کتاب خدا[ به شما  7۹گیریدآموزید و درس میکه کتاب خدا را میچنانهم

دهد که فرشتگان و پیامبران را به عنوان خدایان برگزینید. مگر ممکن دستور نمی

 80که تسلیم حق شده اید؟!است شما را به کفر دستور دهد، آن هم بعد از آن

ما را از کتاب که خداوند از پیامبران پیمان گرفت: حال که شو ]به یاد آرید[ هنگامی

آید و آئین شما را تصدیق تان میمند کردم، به پیامبری که به سویو حکمت بهره

اش کنید! و خدا گفت: آیا اقرار کردید، و عهد مرا کند ایمان بیاورید و یاریمی

پذیرفتید؟! همگی گفتند: آری اقرار کردیم! و خدا گفت: پس گواهی دهید، من نیز 

ه بعد نافرمانی کند بدون کس، از این ب پس هر 81دهمهمراه شما گواهی می

خواهند؟! آیا ]دینی[ به غیر از دین خدا می 82بد نیّت است! کارانِشک از زشت

ها و زمین است، چه بخواهد چه نخواهد، که در حقیقت هر که در آسمانحال آن

 83 گردند!تسلیم خداوند بزرگ است و همه به سوی او باز می

                                         
کند که خود را به برد. خداوند امر میربانی کسی است که به رب منسوب است. در جریان ربوبیت خود به سر می 1

 ، خود را به اخالق الهی آراسته کنید.« تخلقوا بأخالق اهلل»صفت من، آراسته کنید! پیامبر)ص( نیز فرمودند: 
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چه بر ابراهیم و اسماعیل و چه بر ما نازل شده و آنبزرگ و آن ما به خداوندِ بگو:

چه به موسی و عیسی و پیامبران از سوی اسحاق و یعقوب و فرزندانش، و نیز به آن

گذاریم، زیرا ما ها نمیپروردگارشان داده شده ایمان داریم. و هیچ فرقی بین آن

یر از تسلیم بودن در برابر خداوند، دینی کس غ هر 84تسلیم محض امر خداییم!

دیدگان خواهد برگزیند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و قطعاً او در آخرت از زیان

که قبالً ایمان چگونه خدا قوم کافر و ناسپاس را هدایت کند، در حالی 85بود!

؟! بدانید آورده و گواهی داده بودند که پیامبر، حق است و دارای دالیلی روشن است

که نفرین خدا و  آها جزای آن 86کندخداوند بزرگ، قوم ستمکار را هدایت نمی

و در فضای این نفرین، جاودانه بمانند و در  87فرشتگان و همۀ مردم بر آنان باد!

 88شود و هیچ مهلتی نخواهند داشت!این عذاب هیچ عفوی شامل حالشان نمی

که بعد ازاین، توبه کنند و نیکوکار شوند. بدانید خداوندِ بزرگ بسیار آمرزنده مگر آن

که ایمان داشتند سپس کافر شدند، و روز به روز بر کسانی 8۹و با گذشت است 

ها همان ها پذیرفته نخواهد شد، زیرا آنکفر و ناسپاسی خود افزودند، هرگز توبۀ آن

سبت به حقایق کافر شدند و با همین کفر نیز مردند، آنان که ن ۹0گمراهانند!

اگر بخواهند به اندازة تمام کرة زمین طال بدهند تا خود را از عذاب الهی بازخرند، 

 ۹1و یاوری ندارند  ها عذابی دردناک است و هیچ یارامکان پذیر نیست! برای آن
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چه خود دوست دارید انفاق کنید و که، از آنمگر آن رسیدبه مقامِ شامخِ نیکی نمی

ها همۀ خوراکی ۹2ببخشید! و بدانید هرچه را انفاق کنید خداوند از آن آگاه است 

رام ها که اسرائیل قبل از نزول تورات، بر خود حاسرائیل حالل بود، جز آنبرای بنی

و بخوانید اگر ]بر ادعایتان پا ست بگو تورات را بیاورید اکرده بود، و اگر غیر از این

دروغ و افترا  ،از این پس هرکس بر خداوند ۹3گویید!فشارید[ و راست میمی

گوید، پس از آیین بگو: خدا راست می ۹4بندد، بدون شک از ستمکاران است!

ای اوّلین خانه ۹5او از جماعت مشرکان نبودتاپرستی ابراهیم تبعیت کنید زیرا یک

است، و این خانه مایۀ برکت و  1«بکّه»ردم بنا شد همانی است که در که برای م

جا های روشن است. در آنجا آیات و نشانهو در آن ۹6هدایت همۀ جهانیان است

مقام ابراهیم است. بدانید هرکس داخل آن خانه شود در امنیّت است! و مردمی که 

او حج را بجا آورند و هرکس استطاعت رفتن به خانه خدا را دارند باید به خاطر 

2نیاز است!نپذیرد و انکار کند، بداند که خداوند بزرگ از همۀ جهانیان بی
۹7 

که خدا شاهد کنید؟ حال آنبگو: ای اهل کتاب ! چرا آیات خداوند را انکار می

ها که ایمان دارند بگو ای اهل کتاب! چرا راه خدا را بر آن ۹8عملکردتان است!

که خودِ شما گواه بر درستی ها منحرف شوند؟! در حالیخواهید که آنبندید و میمی

ای کسانی که ایمان  ۹۹راه هستید؟ بدانید خداوند از عملکردتان غافل نیست

شک شما تبعیت کنید بیچه گروهی از اهل کتاب را اید! مراقب باشید چنانآورده

  100گرداننداید به وادی کفر و ناسپاسی باز میکه ایمان آوردهرا بعد از آن

 

                                         
 بکّه، به جایگاه خانه خدا گویند. 1
سیر وصل است. حج، خروج از منیت است و دریافت حقیقت، مقام ابراهیم، توحید ناب حج، راه سلوک است، م 2

و خدا بین آدمی »است. سالک باید این جام وحدت را سرکشد. این خانۀ أمن است. امنیت جز در این وحدت نیست. 
 (24 -)انعام«! و قلب او حائل است
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شود و که آیات الهی بر شما خوانده میو چه زشت است که کافر شوید در حالی

تمسّک جوید، پیامبرش نیز در میان شما حضور دارد! بدانید هرکه به خداوند بزرگ 

اید! حرمت اوامر که ایمان آوردهای کسانی 101به راه درست راهنمایی شده است

و  102 خدا را در باالترین درجۀ آن پاس دارید، و جز به آیینِ تسلیم نمیرید!

همگی، ریسمانِ نجات خداوندی را محکم بگیرید و فرقه فرقه نشوید، و نعمت بزرگ 

های شما را به آن هنگام که دشمنِ هم بودید و او قلب خداوند را به یاد آورید!

که بر لبۀ پرتگاه ش همگی برادر شدید. در حالیدیگر نزدیک کرد، و به برکت نعمتیک

ش را برای نجات داد. این چنین خداوند آیاتآتش بودید، و خداوند شما را از آن 

باید از  103یدکه به راه نجات و آرامش هدایت شوکند، امید آنشما بیان می

ها میان شما جمعی باشند که همواره مردم را به خیر و خدمت دعوت کنند، به خوبی

و از کسانی  104 1امر کنند و از زشتی و منکر باز دارند. و اینان رستگارانند

که اند! آن هم بعد از آناند و با یکدیگر اختالف ورزیدهنباشید که فرقه فرقه شده

 105ها عذابی بزرگ خواهد بوداند؛ بدانید برای آننیّت را دیدهدالیل روشن حقا

گویند: اند میرو شدهرو، به آنان که سیهای سیهعدّه ای روسفید شوند وکه عدهروزی

تان، کافر شدید؟! پس بچشید این عذاب را به خاطر حقایقی آیا پس از ایمان آوردن

امّا آنان که روسفید و آبرومنداند در دریای رحمت خداوند  106اید!که پوشانده

و خداوند خوانیم تو می ها آیات خداوند است که به حق براین 107جاودانند

   108پسندد بزرگ هیچ ظلمی را بر جهانیان نمی

                                         
توانند به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند. این ران میفرماید: اینان رستگارانند! یعنی رستگادقت کنید. می 1

اند، مراد نیست، رستگار، کسی است که از تعلقات رسته است و واصل مهم از کسانی که رستگار نیستند و خود آلوده

د گناه که خوخواستند زنی را سنگسار کنند، گفت: آن( هنگامی که میعبه حق گشته است. یادمان باشد که مسیح)

گناه ( نیز که بیعنکرده است به این کار مبادرت کند! و همه رفتند زیرا به گناهکاری خود آگاه بودند! خود مسیح)
 بوده، زن را بخشید و از او خواست گرد گناه نگردد!
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می امور به او چه در زمین است از آنِ خداست و تماها و آنچه در آسمانو آن

شما بهترین مردمی هستید که بر جهانیان نمایان شده است،  10۹گرددبازمی

دارید و ]با تمام وجود[ کنید و از بدی و زشتی باز میبه معروف و نیکی می زیرا امر

شان خیر و برکت شک برایخداوند را باور دارید! و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند بی

جز  110اندکار و بد نیّتاند اما بیشترین، زشتاز آنان مؤمناست. البّته جمعی 

توانند بر شما وارد کنند. و چون با شما آزار اندکی، هیچ خسارت دیگری را نمی

ها پیروز کنند! بدانید آنجنگ کنند، شکست خورده، میدان را ترک می

ه است. و تنها ها را محاصره کردهرجا که باشند ذلّت و خواری آن 111شوندنمی

اند و در ها به خشم خداوند نزدیک شدهها امان خدا و امان مردم است! و آنمفرّ آن

کردند ها آیات خدا را انکار میبرند. زیرا آنتنگنای بیچارگی و نگون بختی به سر می

کشتند، و این بدان سبب بود که از فرمان خدا عصیان و پیامبران را به ناحق می

امّا همۀ اهل کتاب یکسان نیستند بلکه مردمانی  112وزکار شدندکردند و تجا

های شب تالوت اند، آیات خداوند را در نیمهها به اطاعت خدا قیام کردهاز آن

خداوند و روز قیامت را باور دارند.  113افتندکنند و از عظمت او به سجده میمی

دارند. و به سرعت به انجام کارهای کنند. و از زشتی و بدی باز میو امر به نیکی می

نیکی که انجام  و هر کارِ 114ها از نیکوکارانندکنند، بدون شک آننیک اقدام می

آگاه است  گزاران حریم الهی،شود و خداوند به امور حرمتدهند نادیده گرفته نمی

115  
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که به کفر و ناسپاسی گرویدند، بدانند اموال و اوالدشان هیچ سودی در برابر آنان

اند و جاودانه در آن ها اهل آتششان نخواهد داشت! آنمجازات خداوند، برای

ست که بر مَثَل انفاق و بخشش کافران در دنیا، مثل تندبادی ا 116خواهند ماند

ها را نابود کند. بدانید! ای، بوزد و تمام محصوالت آنکشتزارِ قومِ به خود ستم کرده

ها بر خویش ستم ها ستم نکرده است، بلکه خود آنکه خداوند بر آن

اید! محرمِ اسراری غیر از اهل ایمان که ایمان آوردهای کسانی 117اند!کرده

کنند، و چ فسادی نسبت به شما کوتاهی نمیانتخاب نکنید، زیرا دیگران از هی

بارد؛  کنند در رنج و عذاب باشید! کینه و دشمنی از کالمشان میهمواره آرزو می

ها را به روشنی برای شما تر است! ما نشانهاند بزرگچه در دل پنهان کردهتازه آن

ا را دوست هشما آن  118که عقل خود را به کار اندازیدبیان کردیم، امّید آن

اید! ها شما را دوست ندارند، زیرا شما به تمام این کتاب ایمان آوردهدارید امّا آنمی

کنند ایم! و وقتی خلوت میها با شما برخورد کنند گویند: ایمان آوردهکه آنو زمانی

گزند! )ای پیامبر( ت کینه و حسدِ نسبت به شما، انگشتان خود را به دندان میاز شدّ 

هاست آگاه است چه که در دلاز شدّت این کینه بمیرید، که خداوند به آنبگو: 

!11۹ شوند، و اگر شرّی بر شما وارد اگر خوبی و خیری به شما رسد غمگین می

گردند! بدانید اگر شما در راه حق صبور باشید و حرمت خداوند شود خوشحال می

نخواهد رسید، زیرا خداوند بر هایشان هیچ ضرری به شما را نگاه دارید، از نقشه

ات را و ]یاد آر[! هنگامی که صبحگاه خانواده 120کنند احاطه داردچه میآن

ترک کردی تا اردوگاه جنگی اهل ایمان را مشخص کنی! بدان که خداوند بزرگ، 

 121شنوا و آگاه است!
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از شما تصمیم گرفتند تا نسبت به جهاد که دو گروه و ]نیز به یاد آر[! هنگامی

ها بود! و بدانید که اهل ایمان فقط که خداوند پشتیبان آنسستی کنند، غافل از این

یاری کرد « بدر»خداوند شما را در ]جنگ[  122کنندبر خداوند بزرگ توکّل می

که که شما ضعیف بودید! پس حرمتِ نعمت خداوند را نگاه دارید. امید آندر حالی

که به اهل ایمان گفتی: آیا و ]یاد آر[! هنگامی 123به مقام شاکران نائل شوید

اش یاری کافی نیست که خداوند، شما را با سه هزار تن از فرشتگان آسمانی

آری، امروز هم اگر استقامت کنید و حرمت خدا را نگاه دارید،  124کند؟!

پنج هزار تن از فرشتگان ممتازش  آورند، خداوند باکه به شما یورش میهنگامی

که شما و خداوند این کار را نکرد مگر برای آن 125شما را یاری خواهد کرد! 

که تان آرام گیرد! و بدانید هیچ پیروزی وجود ندارد مگر آنهایشادمان شوید و قلب

سان خداوند قسمتی از پیکرة بدین 126از جانب خداوند قدرتمند و حکیم باشد!

 127دشمن را هالک کرد، و قسمتی دیگر را خوار و ذلیل و سرافکنده بازگرداند 

 -ای پیامبر  -کند و این کار شان میبخشد و یا عذابها را میاگر خدا بخواهد آن

ها و چه در آسمانو آن 128ها قومی ستمکارندارتباطی به تو ندارد، زیرا آن

بخشد و هرکه را صالح ر زمین است از آنِ خداست. هرکه را صالح بداند میچه دآن

که ای کسانی 12۹کند، و خداوند بسیار آمرزنده و با گذشت است بداند عذاب می

های پی در پی آن! و حرمت خدا را نگاه به حقایق ایمان دارید! ربا مخورید با اضافه

بپرهیزید از آتشی که برای ناسپاسان مهیّا و  130که رستگار شویددارید، امید آن

و از خداوند و پیامبر اطاعت کنید تا مشمول رحمت الهی  131شده است

 132گردید
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و برای رسیدن به آمرزش خداوند و نیز رسیدن به بهشتی که وسعتش به اندازة 

ن بهشتی که[ برای ها و زمین است از یکدیگر پیشی گیرید! ]هماآسمان

که چه در توانگری و همان کسانی 133گزاران حریم الهی مهیا شده استحرمت

شوند، و کنند. و هنگام خشم، بر نفس خویش مسلّط میچه در تنگدستی انفاق می

و  134گذرند. بدانید خداوند نیکوکاران را دوست دارد!از خطاهای مردم درمی

افتند و ب شوند و یا به خود ظلم کنند، به یاد خدا میکه وقتی کار زشتی مرتکآنان

کنند. و غیر از خدا کیست که شان طلب آمرزش میسپس برای پاک شدن گناهان

ها چون به زشتی گناه آگاه بودند، بر بتواند گناهان را محو کند و ببخشد؟! البتّه آن

اوند و ها بخشش و آمرزش خدپاداش آن 135ادامۀ آن پافشاری نکردند!

اند. و چه ها در آن جاویدانهایی است که نهرها در آن جاری است، و آنبهشت

های بسیاری ها و سنتقبل از شما، آیین 136پاداش خوبی است برای اهل عمل

ها که حقایق را بوده است، پس در زمین سیر و سیاحت کنید تا ببینید عاقبتِ آن

ها رای مردم یک سخن است، امّا برای آناین ب 137تکذیب کردند چه بوده است!

سستی  138دارند یک راهنمایی و یک موعظه استکه حرمت خدا را نگه می

مکنید. مأیوس و غمگین مشوید! چه شما از همه برترید، اگر ایمان داشته 

شک به دشمن نیز زخمی مثل اگر در این راه به شما زخمی رسد، بی 13۹باشید

گردانیم گونه روزهای ]تلخ و شیرین[ را میان مردم می! و اینهمان وارد آمده است

تا خداوند اهل ایمان را مشخص کند، و شاهدانی از شما برگیرد. بدانید که خداوند 

 140ظالمان را دوست ندارد
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کافر را و این کار برای آن است که خداوند اهل ایمان را پاکیزه گرداند و ناسپاسان 

که هنوز شوید در حالیاید که به بهشت وارد میآیا خیال کرده 141نابود کند

پیش از  142خداوند، مجاهدان و صابران را از میان شما مشخّص نکرده است؟!

کردید، اکنون مرگ مقابل شماست که مرگ به سراغتان آید همواره آن را آرزو میآن

سی نیست جز پیامبری که قبل از او پیامبرانی محّمد ک 143بینید!و آن را می

گردید؟! اند؛ آیا او اگر بمیرد و یا کشته شود شما به آیین گذشتگانتان برمیبوده

که به گذشتۀ زشت خود برگردد به خداوند ضرری نرسانده است، و بدانید کسی

 میرد،و هیچ کس نمی 144خداوند به زودی پاداش شکرکنندگان را خواهد داد!

بندی شده است. هرکس خواهان پاداش دنیوی مگر به اذن خدا، و آن در کتابی زمان

دهیم، دهیم. و هرکس خواهان پاداش حیات جاوید باشد باز به او میباشد به او می

و چه بسا پیامبرانی بودند  145و به زودی شکرکنندگان را پاداش خواهیم داد!

جنگ رفتند و در راه خدا، هرچه بر سرشان که مردان الهی بسیاری همراه آنان به 

آمد نه سست شدند و نه مأیوس، و ضعفی از خود نشان ندادند و سر فرو نیاوردند، 

ها این بود که و تنها سخن آن 146کنندگان را دوست داردزیرا خداوند استقامت

های ، و قدمببخشروی و تندروی ما را در کارها ادهپروردگارا! گناهان ما را بیامرز و زی

و خداوند  147ما را استوار گردان، و بر جماعت ستمکار پیروزمان گردان! 

ها عطا کرد، و درنگ، هم پاداش دنیوی و هم پاداش خوب حیات جاوید را به آنبی

 148بدانید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد!
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ها شما را به آیین چه از کفار اطاعت کنید، آنچناناید! که ایمان آوردهای کسانی

ها ]آن 14۹کار خواهید شدگردانند، و سرانجام زیانزشتِ گذشتگان برمی

سرپرست شما نیستند[، بلکه خداوند سرپرست شماست. و او بهترین یاری دهنده 

به زودی در دل ناسپاسان، رعب و وحشت خواهیم انداخت، زیرا آنان  150است!

چیزهایی را شریک خدا قرار دادند که هیچ حجّت آسمانی ندارد! بدانید جایگاه 

ای که به شما خداوند به وعده 151ظالمان، آتش است و چه بد جایگاهی است!

که کردید، تا اینداده بود وفا کرد. آن هنگام که به خواست او دشمن را تار و مار می

چه را که دوست که آنتید. امّا هنگامیسست شدید و در کار خود به نزاع پرداخ

داشتید )غنایم وسوسه انگیز(، را به شما نشان داد و ]بر سر غنایم دنیوی[ از فرمان 

ای خواستار حیات جاودان! ای از شما خواستار دنیا شدند و عدّهسرپیچی کردید، عدّه

را خداوند تان کند! اینک از شما درگذشت، زیو خدا شما را شکست داد تا امتحان

که و ]یاد آورید[! هنگامی 152نسبت به اهل ایمان بخشنده و باگذشت است

کردید. در ماندگان نگاه نمیرفتید. و از وحشت به عقب]سراسیمه[ از کوه باال می

کرد! پس خداوند غمی بر غم شما افزود که پیامبر، شما را از پشتِ سر صدا میحالی

هایی که به اید و مصیبتگاه برای چیزی که از دست دادهکه بفهمید هیچبرای این

وارد آمده غمگین و مأیوس نشوید! و بدانید که خداوند بزرگ از عملکردتان  شما

 153آگاه است
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جا که برخی از شما را خواب و بعد از غم، آرامش و ایمنی را بر شما نازل کرد تا آن

خویش بودند و چون زمان جاهلیّت  جانِ آرام فرا گرفت. امّا گروهی دیگر که در فکرِ

شود دوباره کار به دست ما افتد؟! به خداوند گمان باطل داشتند گفتند: یعنی می

کنند ها در دل های خود چیزی را پنهان میبگو همۀ کارها به دست خداست. آن

قسمتی از کار به دست ما  گویند: اگر حّتیخواهند بر تو آشکار کنند، و میکه نمی

ها بگو: حتّى اگر در شدیم! ]ای پیامبر[ به آنگونه کشته نمیجا اینینبود ا

شان کشته شدن مقرر شده بود با پای خود به هایتان هم بودید، آنان که برایخانه

کند. تا چه در سینه دارید امتحان میرفتند! زیرا خداوند شما را به آنقتلگاه می

چه در سینه د. بدانید خداوند بزرگ از آنتان است خالص گردانایمان را که در قلب

که در روزِ روبرو شدن دو سپاه، فرار کردند، و کسانی 154هاست آگاه است!

ها را ها را به خاطر دستاورِد گناه آلودشان لغزاند. امّا اکنون خداوند آنشیطان آن

که نیای کسا 155بخشیده است، زیرا خداوند بزرگ بسیار آمرزنده و بردبار است

اید! مثل کفاری نباشید که دربارة برادران خود که به سفر و یا جنگ ایمان آورده

شدند! و خداوند مردند و نه کشته میرفتند گفتند: اگر پیش ما مانده بودند نه می

ها گذاشت، و بدانید! که این خداوند این گمان خام را به عنوان حسرتی در دل آن

و اگر در  156راند و خدا به عملکردتان بیناست!یمکند و میاست که زنده می

راهِ اطاعت از خداوند بمیرید و یا کشته شوید باکی نیست. زیرا بخشش و رحمت 

 157اندوزند بهتر استکران الهی از هرچه در طول عمر میبی
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]ای  158!و چه بمیرید و چه کشته شوید نزد خداوند محشور خواهید شد

رحمت الهی است که تو با مردم خوش رفتار هستی، و اگر  وجودِ  پیامبر[! به برکتِ

ها را ببخش کردند! پس آنبودی، بدون شک تو را ترک میخشن و سخت دل می

که تصمیم ها مشورت کن. امّا هنگامیشان آمرزش بطلب و در کارها با آنو برای

  15۹کنندگان را دوست داردخداوند بزرگ توکّلگرفتی، بر خدا توکّل کن، زیرا 

تواند بر شما مسلّط شود، و اگر بخواهد کس نمی اگر خدا شما را یاری کند هیچ

تان کند؟! بدانید که اهل شما را خوار کند، غیر از خودش کیست که بتواند یاری

که هیچ پیامبری خیانت نکند و هرکس  160کنندایمان بر خداوند توکّل می

گاه چه را که خیانت کرده در روز قیامت با خود خواهد آورد، آنخیانت کند بداند! آن

آیا  161رود!که به احدی ستم نمیجزای دستاورد هرکس داده شود در حالی

دارد مانند کسی است که موجب خشم کسی که در راه رضایت خداوند قدم بر می

است، و چه بد سرنوشتی است ]این  که جایگاه او جهنّمشود! در حالیخدا می

1جهنّم[!
162  و برای این دو گروه، درجات متفاوتی است و خداوند بزرگ به

و خداوند بر اهل ایمان منّت گذاشت که پیامبری از  163عملکردشان بیناست

شان گرداند و کتاب ها بخواند و پاکیزهخودشان را مبعوث کرد تا آیات الهی را بر آن

که قبل از آن در گمراهی و حیرانی آشکار ها بیاموزد. در حالیه آنو حکمت ب

که آسیبی ]در جنگ احد[ به شما رسید آیا ]به یاد دارید[! هنگامی 164بودند

که دو برابر این آسیب را ]در جنگ بدر[ رسانده بودید، گفتید: این مصیبت در حالی

بزرگ بر هر کاری  ت! خداوندِاز کجاست؟ ]ای پیامبر[ بگو: از ناحیۀ خودتان اس

 165 تواناست!

                                         
ا با نوع اند در أنفس، و البته در آفاق نیز مشهودند. هرکس، هر کدام از این دو کیفیت ربهشت و جهنم دو کیفیت 1

 سلوکش، در وجودش پرورش دهد. پس از مرگ نیز با او خواهد ماند.



72 

 

چه آن روز در برخورد دو سپاه به شما رسید، به اذن خدا بود تا اهل ایمان را آن

که کسانی را که نفاق کردند مشخص نماید! چون به و نیز این 166مشخص کند

و یا ]الاقل[ دفاع کنید! گفتند: اگر  ها گفته شد، بیایید و در راه خدا جهاد کنیدآن

آمدیم! بدانید که آنان به دانستیم جنگی روی خواهد داد، با شما میبه یقین می

هایشان گویند که در قلبترند تا به ایمان! زیرا با زبان چیزهایی میکفر نزدیک

به  167کنند آگاهی کامل داردچه کتمان میکه خداوند به آننیست. در حالی

شان گفته بودند: اگر سخن ما را آنان که ]از جهاد امتناع کردند و[ دربارة برادران

گویید مرگ را از خودتان دور شدند، بگو: اگر راست میشنیده بودند کشته نمی

اند، بلکه آنان اند مردهو مپندارید کسانی که در راه خداوند کشته شده 168کنید!

از فضل و رحمتی که خداوند  16۹زی دارنداند و نزد پروردگارشان روزنده

اند فرا ها ملحق نشدهشان کرده شادمانند و مشتاقانه کسانی را که هنوز به آننصیب

و ]دیگران را[ مژده  170خوانند. زیرا هیچ ترس و اندوهی بر آنان روا نیستمی

که خداوند پاداش اهل ایمان را ضایع دهند و اینرحمت و نعمت الهی می

اند باز گوش به فرمان خدا و که زخم خوردهکه، با آنکسانی 171کندنمی

چه همواره عملکرد نیک داشته باشند و حرمت فرمان خدا اش هستند، چنانرسول

و آن دسته از اهل ایمان که مردم  172شان پاداشی بزرگ استرا نگاه دارند برای

اند، پس بترسید و تسلیم شوید! شان کردند که: همه علیه شما بسیج شدهخطاب

کند و او وکیل شان را تقویت کرد و گفتند: اهلل، ما را کفایت میاما این سخن، ایمان

 173خوبی است! 
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 یچه که یبازگشتند در حال [از جنگ] یحمت الههمراه با نعمت و ر [شادمانه]پس 

خدا را خواستند و خداوند  یو خشنود یتها رضاآن یرابود، ز یدهها نرسبه آن یبیآس

است که در دل  یطانش ینا 174بزرگ است یشیصاحب فضل و بخشا

، یدداشته باش وفو از من خ یدها نترسشما از آن یاندازد ولیدوستدارانش رعب م

شتابند تو یم یکفر و ناسپاس یکه به سو یکسان 175!یددار یمانا اًیقتاگر حق

 یچخواهد هیرسانند. خداوند میبه خدا نم یضرر یچها هنکنند، آن ینرا غمگ

آنان که  176بزرگ است یعذاب شانیبرا یراشان نکند زیباز آخرت نص یابهره

به خدا  یضرر یچانند که هبد یدند،خر کفرآن  یرا از کف دادند و به جا یمانا

مپندارند  ماناناییو ب 177!استیّدردناک مه یها عذابآن ینخواهند رساند و برا

ها بر تا آن یمامهلت را داده ینهاست، بلکه ابه نفع آن یماها دادهکه به آن یمهلت

خداوند،   178!خوارکننده در انتظارشان است یعذاب یراز یافزایند،شان بگناهان

 ینکهمگر ا کندیرها نم [یشبدون آزما] یدگونه که هست را همان یماناهل ا شما

کند، اما یمطلع نم یبغ یهایدهناپاک را از پاک مشخص کند! و خدا شما را از ناد

. پس خدا و یندگزیکار بر م ینا یرا که خود بخواهد برا یامبرانشاز پ یبعض

 ،یدخدا را نگاه دار یهاو حرمت فرمان یاوریدب یمانو اگر ا یدرا باور کن یامبرانشپ

ورزند و یکه بخل م یو کسان 17۹بزرگ است یشما پاداش یصورت برا یندر ا

کار به  ینکنند، مپندارند که ایکرده انفاق نم یشانکه خداوند عطا ییهااز نعمت

را که  چهآن یامتشده، و در روز ق یرشاناست که دامنگ یرّکه شنفع آنان است بل

 یدگردد. و بدانیم یختهشان آوبه گردن یاند چون طوقیدهبخل ورز یدنشاز بخش

برد( و یبا خود نم یزیچ یخداست )کس همه از آنِ ینها و زمآسمان یراثکه م

 180 خداوند به عملکردتان آگاه است
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 است و ما توانگریم! بدون یررا که گفتند: خدا فق ییهاسخن آن یدو خداوند شن

 که به ناحق یامبرانیقتل پ [اقدامشان را در مورد]را و هم  یشانعاهم ادّ ،شک

 و 181عذاب آتش سوزان را! یدبچش گوییمیکرد و م یممکتوب خواه کشتند،

 کدام از بندگانش ستم یچخداوند به ه یرابه خاطر دستاوردتان است، ز این

 یامبریپ یچگرفته است تا به ه یمانگفتند: خداوند از ما پ یکسان 182کندنمی

 یکه آتش آن را بخورد! ]ا یاوردما ب یبرا یقربان یککه مگر آن یاوریمن ایمان

را که  ینهم یآشکار آمدند؛ حت یهم قبل از من با معجزات یامبرانیپ بگو: پیامبر![

 183!؟یدهست ییراستگو یاگر مدع یدها را کشتانجام دادند، پس چرا آن یدگفت

 یلکه با دال یزقبل از تو ن یامبرانکنند، بدان که پ یباگر تو را تکذ ![یامبرپ ای]

 طعم مرگ یهر کس 184شدند! یبها و کتاب روشن آمدند تکذو نوشته آشکار

 را و هرکس .خواهند داد یامتچشد، بدون شک مزد عملکردتان را در روز قیم را

 یزندگ ینکه ا یداست. و بدان یروزبرنده و پ یاورند،د و به بهشت بکه از آتش دور کنن

امتحان  یتانهاشما در مورد اموال و جان 185!یستن یبفر یجز کاال یزیچ یادن

 یدخواه یار، زخم زبان بسهم از مشرکان و هم از اهل کتاب یدشد، و بدان یدخواه

 یکار بزرگ ید،و حرمت فرمان خدا را نگاه دار یدکن یشهچه صبر پو چنان ید،شن

 186ید!اانجام داده
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 یگرفت تا کالم خدا را برا یمانکه خداوند از اهل کتاب پ یهنگام ![یدیاد آور] و

 یانداختند و به بها ها، آن را پشت سرکنند و کتمانش نکنند، اما آن یانمردم ب

ها که از اعمال مپندار آن 187کردند! یفروختند. و چه تجارت زشت یااندک دن

اند که انجام نداده یخوب عمالدوست دارند نسبت به ا یزشت خود شادمانند، و حتّ

 یها عذابآن ی. براینددور از عذاب خدا یدر پناهگاه یرند،قرار گ یشمورد ستا

آن خداست. و  از ینو زمها آسمان ییلک و فرمانروامُ 188استیّدردناک مه

و  ینها و زمآسمان ینشدر آفر یقتاًحق 18۹تواناست یخداوند بزرگ بر هر کار

 ییهاآن 1۹0!مردم خردمند است یبرا ییهاشب و روز، نشانه نِهم آمد یاندر پ

 یادخداوند را  -به پهلو خفته  یو حت یستادهچه نشسته چه ا -که در هر حال 

پروردگارا!  ،[اقرار دارند که] کنند،یر متفکّ ینها و زمآسمان ینشکنند، و در آفریم

پس ما را از  یی،و نقص مبرا یبتو از هر ع ی،او باطل خلق نکرده یهودهرا ب هاینا

بدون شک  یپروردگارا! هرکس را که به آتش افکن 1۹1!عذاب دوزخ حفظ فرما

 1۹2 !یستن یاوریو  یار یچکه ستمگران را ه ید! و بدانیاش کردهیخوار و رسوا

 یدباور کن :[برآورده بود یادکه فر] یدیمرا شن یمانا یمناد یپروردگارا! ما ندا

 یهای. پروردگارا! از گناهان ما درگذر. و بدردیمآو یمانا یزپروردگارتان را! پس ما ن

را که  هچآن پروردگارا! به ما عطا کن 1۹3!یرانبم یکانما را بپوشان، و ما را با ن

تو خالف  یراخوار مساز؛ ز یامتو ما را در روز ق ی،اداده وعده به ما یامبرانتاز زبان پ

 1۹4ی!کن نمی عمل یشخو ةوعد
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مرد  چه -کدام از شما را  یچرا اجابت کرد و گفت: من عمل ه یشانپس خداوند دعا

ها آن پس .یکدیگرو از جنس  یدشما همنوع هست کنم،ینم یعضا -باشد چه زن 

و در راه  بودند، رانده شده یشانهاکه از خانه یدر حال ،که در راه خدا هجرت کردند

-گناهان یتمام یدو جنگ کردند و کشته شدند، بدون ترد یدندو آزار د یمن سخت

است وارد  یکه نهرها در آن جار ییهاها را در بهشتو آن کنمیشان را محو م

 1۹5ها نزد خداستپاداش یناز جانب خداوند است. و بهتر یپاداش ین! اکنمیم

 یزناچ ةبهر ینا 1۹6 !یبدتو را نفر شهرهاکافران در  یروزمندانۀ[پ]جوالن دادن 

است  یگاهیم است. و چه بد جاجهنّ یگاهشان. پس از آن جایاستو چند روزه دن

-یکه حرمت اوامر پروردگارشان را نگاه داشتند برایا کسانامّ  1۹7[جهنم! ینا]

جا مهمان در آن همیشهها است و آن یاست که نهرها در آن جار ییهابهشت شان

از اهل  یزن و 1۹8!است ینبهتر یکانن ینزد خداست برا چهآن یدو بدان یند،خدا

ها بر آن چهآن و یماکرده بر شما نازل چهآن هستند که به خداوند و یکتاب کسان

 ییخدا را به بها یاتآ و ندادارند، و در برابر خداوند خاضع یماننازل شده است ا

فروشند. پاداش آنان نزد پروردگارشان محفوظ است. بدون شک خداوند یاندک نم

 ید،اآورده یمانکه ا یکسان ۀهم یا 1۹۹کندیم یدگیرس یعاً ها را سرحساب

و حرمت خدا را  ید،و همواره آماده باش ید،استقامت داشته باش ید،کن یشهصبر پ

 200!یدشو ارکه رستگآن یدامّ ید،نگاه دار

 
 سوره نساء

 

 

 

 



77 

 

 و با رحمت است( یندهبه نام اهلل که بخشا) 
 

 1فسنَ یککه همه شما را از  یپروردگار ید،مردم! حرمت پروردگارتان را نگاه دار یا
سپس از آن دو، مردان و زنان  ید،و همسر او را از جنس خودش آفر .خلق کرد

 یزیچ یکدیگرکه هرگاه از  یدرا نگاه دار ییرا به وجود آورد. و حرمت خدا یاریبس
که  یدخود قطع رابطه مکن یشاوندانبا خو یز. و نیدخوریسوگند او را م یدخواهیم

ها را بزرگ شدند اموال آن یتیمانکه یو هنگام 1خداوند مراقب رفتار شماست!
با مخلوط ]و  ید،ها عوض نکن. و اموال بد خود را با اموال خوب آنیدبه خودشان بده

 2!بزرگ است یگناه ینا یراز ید،نخور راها با اموال خودتان، آن اموال آن [کردن
 ید،نکن یتعدالت را رعا [یدازدواج کن] یتیماگر با دختران  یدترسیچه مو چنان

 یاسه  یادو  ید،ازدواج کن یدپسندیحالل است و م یتانکه برا یگریپس با زنان د
 یکفقط با  یدکن یتها رعاآن ینعدالت را ب یدکه نتوان یدید. و باز اگر ترسچهار زن

کار در  ینا یراز ،ایدگشته اش را عهده دارسرپرستیکه با آن یاو  ید،تن ازدواج کن
ها به آن خاطر تماماً یبهر زنان را با طو مِ 3!از ستم مؤثرتر است یریجلوگ

خواهد  یتانحالل و گوار یدنداز آن را به شما بخش یزیها چو اگر آن ید،پرداخت کن
و خداوند آن را باعث  ست،را که در دستتان ا [یهانق به سفمتعلّ]و اموال  4بود
 یدده یآن، آنان را روز یلۀ. اما به وسیدنسپارها قرار داده، به آن یماد یزندگ یبقا

و  5یدبرخورد کن یستهها با رفتار و سخنان شاو همواره با آن یدو لباس بپوشان
چه متوجه رشد چنان ید،امتحان کن یدندکه به سن ازدواج رسیرا هنگام یتیمان

بلوغ  که به سناز آن یش. و پیدبده خودشان شان را بهاموال یدها شدآن یعقل
و آنان که توانگرند به عنوان  ید،اسراف نخور یشان را طمعکارانه و از رواموال ،رسند

است،  یازمندشان برندارند. و هرکه ناز اموال یزیچ [حفظ کردن اموال] دستمزدِ
ها را بر آن یشاهدان یدشان را دادکه اموالیبردارد. و هنگام عرف یزانِدستمزد به م

  6است یکاف یدنحساب کش یخداوند برا یدو بدان ید،گواه کن
 

                                         
بخش،  یاتمنبع ح یکاز  ،نفس واحده یکدارد. ما همه از  یو جنبندگ یاتح یتاست که قابل یانفس، مادة لطیفه 1

 است! یشتنلمی، ظلم به خوظ. پس هر یمدهیم یلواحد را تشک یکرهپ یک. ما همه در کل، یمانشأت گرفته
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است. و زنان  یبینص گذارندیبه ارث م یکانپدران و مادران و نزد چهآن مردان را از

 کماه است، خو یبیگذارند نصیبه ارث م یکانپدران و مادران و نزد چهآن از یزرا ن

 ارث، یمو اگر هنگام تقس 7شده است یینتع یسهم ینو ا زیاد، خواه باشد

ها با آن و ید،بده یزیها هم چآمدند به آن یزو درماندگان ن یتیمانو  یشاوندانخو

فرزندان  یندة[آ]آنان که بعد از خود، بر  8!یدسخن و رفتار پسندیده برخورد کن با

 یو تقوا یرندعبرت بگ یشخو یمناکیب یناز ا یدند، بایمناککوچک و ناتوانشان ب

ها که اموال آن ۹!ینداستوار و معقول بگو یکنند، و همواره سخن یشهخدا پ

در  یخورند و به زودمی آتش یشانهاخورند همانا در شکمییتیمان را ظالمانه م

 کند،یم یتوص فرزندانتان شما را در مورد خداوند 10!گردندیور مدوزخ شعله

از دو تن هم  یشباشند و ب دختر یسهم پسر دو برابر دختر است، و اگر همگ یدبدان

 یبرا یراثدختر بود نصف م یکهاست، و اگر لق به آنمتعّ یراثباشند، دو سوم م

 یفرزند تیّرسد اگر میم یراثم ششم یکهر کدام  تیّم اوست، و به پدر و مادرِ

مادر  یبرند، برایپدر و مادر از او ارث م تنها نداشته باشد یداشته باشد؛ و اگر فرزند

ششم  یکدارد، مادرش  ی، و اگر او برادران(از آن پدر است یهو بق)سوم است  یکو ا

بعد از پرداخت  یزاست که او مقرر کرده، و ن یتیوص انجام بعد از هاینا ۀبرد و همیم

شما  یبرا یکپدران و مادران و فرزندانتان، کدام  دانیدیشما نم ها است.یهمه بده

 11است یمحکم خداوند است و خدا دانا و حک هاینا !نافع ترند
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 ینداشته باشند، و اگر فرزند یها فرزنداگر آن .شماست یان براتزنان یراثم نصفِ

 و اندکه کرده یّتیچهارم از آن شماست، آن هم پس از انجام وص یکداشته باشند، 

 نداشته یشماست اگر فرزند یراثچهارم م یکزنان شما  ی. و براهایبده یادا

 هاست، آن هم بعد ازآن هشتم از آنِ یکباشد،  یشما فرزند یو اگر برا باشید.

 برادر از او ارث یاباشد که خواهر  یها. و اگر مردیبده یو ادا یداکه کرده وصیّتی

 برادران ششم است )اگر یکدارد، سهم هر کدام  یا خواهریکه برادر  یزن یا 1برندمی

 شریکند، سوم یکها در تن باشند آن یکاز  یشو اگر ب (.باشند یو خواهران مادر

 یتوص طریق از]ها، به شرط آنکه یبده یکه شده و ادا یتیآن هم پس از انجام وص

خداوند است و خدا دانا و  یتوص یناث ضرر نزند! ابه ورّ ی[به بده یو اقرار صور

اطاعت  یامبرشو هرکس از خداوند و پ ،است یاحکام اله هاینا 12بردبار است

 جاو همواره در آن ستایکه نهرها در آن جار یدنما ییهااو را وارد بهشت ،کند

هرکس از فرمان  و 13شودیبزرگ محسوب م یروزیپ یک ینبود، و ا خواهد

اخل کند د یاو را به آتش یدکند و از احکام خدا تجاوز نما یچیسرپ پیامبرش خدا و

2خوارکننده است! یاو عذاب یخواهد بود، و برا یدانجاو آن که در
 14 

                                         
 پدر و مادر، وارث او بگردند. یاچنانچه به علت وجود نداشتن فرزند  ی،کالله: برادر و خواهر متوف 1

معنا،  توجه داشت که نزد اهل یدما باابه ارث متعارف و زن و مرد متعارف ترجمه شده  الذکر ظاهراًفوق یاتتمام آ 2

 یرنده،گ یگریدهنده است و د یکیاست.  یدر هست خالق روییدو ن یباشد. ذکر و انثیم یزن یگرد یوجه باطن یدارا
جهت  یموجود در هست یروهاین یممنظر، بحث بر سر تقس ینمختلفند. از ا یهایدهپد ةآورند یددو با هم پد ینو ا

 .فراتر از مرد و زن متعارف است ی،دهد. پس ذکر و انثیمعنا م یاتدر روند ح یتخالق
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ها پس چهار شاهد مسلمان بر عمل آن ،از زنان شما که مرتکب زنا شوند یو کسان

ا یشان فرا رسد و تا مرگ یددادند، آن زنان را در خانه نگه دار یو اگر گواه ید.بطلب

ی شما آن مردان و زنان یانو از م 15!بگذارد یشانپا یشپ یخداوند راه کهینا

و اگر توبه کردند  یدها را فقط آزار رسانشدند، آن [زنا]مرتکب  [ندارند همسر] که

 و با گذشت یرپذتوبه یارخداوند بس یراز ید،ها درگذراز آن یدندگرو یکعمل ن به و

 را از یزشتاست که کار  یکسان یتوبه از جانب خداوند برا یرشپذ و 16است

ین چن ۀکنند. خداوند توبیدهند و سپس به سرعت توبه میجهالت انجام م روی

آن دسته که  یبرا 17است! یمخداوند آگاه و حک یدبدان یرد،پذیرا م افرادی

ن اال یند،گویرسد میشان فرا مکه مرگیشوند و هنگامیزشت مرتکب م یکارها

 یااز دن ایمانییکه با کفر و بیکسان یبرا یزو ن [وجود ندارد یا بهتو]توبه کردم! 

 یّامه شانیدردناک برا ابیاند که عذیها کساناست. آن گونهینروند ایم

که با آزار رساندن  یست! بر شما حالل نیداآورده یمانکه ا یکسان یا 18یماکرده

از  یتا قسمت یدمدهها را تحت فشار قرار و آن ید،ها استفاده برآن میراث به زنان از

 یکه مرتکب عمل زشت آشکار! مگر آنیریدباز پس گ یداها دادهآن به چه را کهآن

 یدو اگر از آنان کراهت دار یدرفتار کن یکیبا زنان به ن یدکه با یدبدان و شده باشند.

ا خداوند شما نباشد امّ یندکه خوشا یزهاییچه بسا چ ید[.نکن طالق قصد یعاًسر]

 1۹گذاشته است! یاربرکت بس و یردر آن خ
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 یو مال فراوان ینیدهمسرتان برگز یرا به جا یگریزن د یدچه خواستو اگر چنان

پس گرفتن  یبرا یا. آیریداز آن را پس نگ یزیچ یداعنوان مهر به او پرداخته به هم

چگونه آن را باز پس  و 20!ید؟شویتهمت و گناه آشکار متوسل م به ،آن

ها هنگام و آن ید،اکامل داشته یزشرابطه و آم یکدیگرکه شما با  حالی در یریدگیم

مگر  ید،کنمپدرانتان ازدواج  و با زنانِ 21اند!گرفته یمحکم یمانپ شما ازدواج از

زشت و تنفرآور و راه  یکار ینا یراانجام شده باشد، ز ،حکم ینکه قبل از نزول اآن

شما، مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان  حرام شده است بر 22 !است ینادرست

 یو دختران خواهرانتان و مادران یتانو دختران برادرها یتانهاو خاله یتانهاعمه و

 شما و مادران همسرانتان و دختران یاند و خواهران رضاعداده یرشما را ش که

 آمیزشها با آن که یه از همسرانالبتّ - اند،یافتهکه در دامان شما پرورش  همسرانتان

 زنان یز! و نیستن یباک یدانداشته یجنس یزشچه آمو چنان -یداداشته یجنس

پس  این ازدواج با دو خواهر همزمان، از ینچنکه از نسل شما هستند، و هم یپسران

 پیوسته حکم، به وقوع ینکه قبل از نزول امگر آن .بر شما حرام است هاینا ۀهم

 23آمرزنده و با گذشت است یارخداوند بس یدباشد، بدان
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 کهیکه باشند( بر شما حرام است. جز آن کسان ینزنان شوهردار )از هر د یزو ن

شود می است که بر شما مقرر یاحکام اله هایند. ایادار شدهشان را عهدهسرپرستی

اموال  صرف اند که بابر شما حالل ( همهشان ذکر شدکه حرام بودن)ها یناز ا یرو غ

 یند.نما خودداری که پاکدامن باشند و از زنایدر حال یاورید.خود، آنان را به نکاح در ب

و  ید،کن پرداخت هرشان راواجب است که مِ یرید،گیها تمتع مرا که از آن یو زنان

 ید. بدانیدرده باشک یگریتوافقات د یّن،هر معاز مِ یرچه غچنان یستن یبر شما باک

24است! یمخداوند آگاه و حک
که استطاعت ازدواج با زنان مؤمنه و  یو کس 1

را که مؤمنه هستند به  ییهاخودتان، آن یانم یزانتواند از کنیمتشخص را ندارد م

 یکدیگریدهمه از جنس  - داندیشما را م یمانا اتبانتخاب کند. و خداوند مر یزن

را به نحو  هاآن هرو مِ یدها را به نکاح خود درآورشان آنپس با اذن سرپرست -

که  ییهاآن نه عفت، ویکه پاکدامن باشند نه ب ید. و بایدپرداخت کن یایستهشا

ها آن که شوهردار شدند اگر مرتکب زنا شوند حدّی. و هنگامیرندگیدوست م یپنهان

 ی[همسریاز ب] یم دارده باز شماست ک یکسان یبرا ینزنان آزاد است. و ا نصف حدّ

 یارو خداوند بس است، شما بهتر یبرا یدکن یشههمه، اگر صبر پ ین. با ایافتدبه رنج ب

بر  [راه درست را ین احکامبا ا]خواهد یخداوند م و 25 آمرزنده و باگذشت است

کند و شما را  یشینیان راهنماییپ ۀحسن یهاشما آشکار کند و شما را به سنت

 26 است یمکه خداوند دانا و حک یدو بدان .یامرزدب

                                         
جنگ باشد و چه غیر آن، عملی غیر انسانی و غیر الهی است و محال است خداوندِ  تجاوز به عنف چه در زمان 1

،مجوز "زنانِ پاک از آنِ مردان پاک و زنانِ ناپاک از آنِ مردانِ ناپاک"سبحان که خود به نص صریح می فرماید؛ 
نمی باشد. متاسفانه چنین تجاوز به عنف را صادر کند. تجاوز، پلیدی و ناپاکی است، و ناپاکی از آنِ مردانِ پاک 

شان در پیشگاه خداوندِ پاک باشند. برداشت هایی مختص عده ای معدود بوده که آنها خود باید پاسخگوی برداشت

به معنای تصاحب به زور نیست. اَیمان، از یمین است و یمین به معنای  "ملکت ایمانکم"که باید گفت: که ضمن آن

نی ظاهری و باطنی متعددی دارد و ما برخی از وجوه مختلف آن را در نکات قرآنی راستی و درستی است. این آیه معا
 شرح داده ایم. لطفا به آنها رجوع کنید. 43۹و  503شماره 
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کنند یشهوات م یرویکه پ یاما کسان یرد،شما را بپذ بۀخواهد تویخداوند م

خواهد بر شما یخداوند م ید،بدان 27!یافتیدبزرگ ب یخواهند شما به انحرافیم

یمان که ا یکسان یو ا 28شده است یدهآفر یفچرا که انسان ضع یردآسان بگ

 که هر دو طرف به یمگر از راه تجارت ید،را به ناحق مخور یکدیگر! اموال یداآورده

 باکه خداوند نسبت به شما  یدبدان ید!مکن ی. و اقدام به خودکشیدباش یراض آن

 یماو را به آتش خواه ،کند ینتجاوز و ستم چن یو هرکس از رو 2۹رحمت است

که از  یایرهو اگر از گناهان کب 30خدا سهل است! یبرا یرکا ینو چن .افکند

یگاهی و شما را به جا ،شما را محو کرده یگرگناهان د ید،اجتناب کرد یداشده نهی آن

یگران را که خداوند به د ییهانعمت گاهیچو ه 31کنیمیو پرنعمت وارد م نیک

 ازمردان را  یدبدان ید!نکن ااست، تمنّ یگریها نسبت به دآن یو باعث برتر داده،

 پس! یبیاز دستاوردشان بهره و نص یزو زنان را ن .است یبیدستاوردشان بهره و نص

 آگاه یزیخداوند بر هر چ یراز ید،طلب کن ینعمت را از فضل و رحمت اله

 خود یشانپدر و مادر و خو یراثکه از م یمقرار داد یهمه، وارثانبرای  32است

 خداوند بر یراز ید،پرداخت کن یددار یمانیهرکس را که با او پ یببرند. و نص ارث

 33 شاهد و ناظر است یزیچ هر
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 از آن جهت که ،سرپرست همسران خود هستند [،مشترک یدر زندگ]مردان 

 مال مردان از کهینا یزو ن .داده است یبرتر یگرد یرا نسبت به برخ یبرخ خداوند

یاب و در غ [خداوند]فرمانبردار  یسته،شا دهند. پس زنانِینفقه م یشخو

 امّا دارند.یو حرمت فرمان خدا را نگاه م ،کنندیها را حفظ محقوق آن شوهرانشان

 کنید، شانابتدا موعظه یددار یمشان بیو نافرمان یآن دسته از زنان که از سرکش

[ نبود یدچه باز هم مفچنان] ید،کن یها دوراز مقاربت با آن [اگر مؤثر نبود]

 بدانید !یریدنگ یدادها راه بنسبت به آن یگرو اگر فرمانبردار شدند د ید،شان کنتنبیه

1خداوند بلند مرتبه و بزرگ است
34 ید،داشت یمزن و شوهر ب ینب ییو اگر از جدا 

 یّتها نآنچه چنان ید.زن انتخاب کن ةداور از خانواد یکمرد و  ةداور از خانواد یک

خدا آگاه و  یدکند، بدانیم یجادتوافق ا شانیاناصالح داشته باشند، خداوند م

 یهمتا یک ورا شر یزچ یچو ه ید،کن شپس خداوند بزرگ را پرست 35داناست

دور  همسایۀ و درماندگان و یتیمانو  یشاوندانو به پدر و مادر و خو ید.او قرار نده

و احسان  د، نیکیبه بندگان خو یزر راه مانده و نو د ین،همنش و دوستِ یکو نزد

که یکسان و 36ران و فخرفروشان را دوست نداردخداوند، متکبّ یدو بدان ید.کن

را  یو برکات کنند،یرا به بخل ورزی وادار م یگرانورزند و هم دیهم خود بخل م

 یکه برا بدانندکنند[ یفاق نمنو ا] یندنمایها داده پنهان مکه خداوند به آن

 37! یماکرده یّاخوارکننده مه یناسپاسان عذاب

 

                                         
 .ییدمراجعه نمااز مترجم  535شماره  "ینکات قرآن"به جلد پنجم کتاب  یه،آ یرشرح و تفس یلطفا برا 1
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 که نه خدا را باور دارندیدر حال کنند،یانفاق م یاکارانهکه اموال خود را ریو کسان

اوست. و چه بد  ینو همنش ینقریطان است که ش یمثل کس ،را یامتنه روز ق و

اگر به خدا و روز  ،هاستبر آن یآخر چه ضرر 38ان[یطش ینا]است ینیهمنش

 یدکرده انفاق کنند؟! بدان شانیچه خدا روزداشته باشند و از آن یمانا یحسابرس

 یاهذرّ  ةبه انداز یحتّ  گ،بزر خداوندِ ید!بدان 3۹خداوند به احوال آنان آگاه است

آن را دو برابر کرده و از جانب خود  ،باشد یاندر م یریو اگر کار خ .کندیظلم نم

که از هر  یو چگونه است حال آنان، در آن روز 40کندیعطا م یپاداش بزرگ

 ینشاهد و گواه ا یزو تو را ن یاوریمب یشاهد و گواه [نسبت به عملکردشان] یتامّ

و از  .ر و ناسپاس بودندکافِ یکه در زندگیکسانز، در آن رو 41یریمت برگامّ

 یکسان ینزم کاش با خاکِ یکنند که ایآرزو م .کردند یچیسرپ یامبرفرمان پ

که یکسان یا 42!را از خداوند، پنهان نتوانند کرد یسخن یچه یراشدند! زیم

 میدبفه [و یدبه هوش باش]که  یتا زمان ید،نماز نخوان یدر حال مست !یداآورده یمانا

 کهینمگر ا - یدکه غسل کن ینابت، تا زمانجِ در حال ینچن! همگوییدیکه چه م

با زنان  یاو  یداحاجت کرده یقضا یاا مسافر و یو  یماریدو اگر ب - یددر راه سفر باش

و صورت و  ید.کن یمّمت یزپس با خاک تم یافتید،و آب ن یداداشته یجنس یزشآم

خداوند بزرگ بخشنده و آمرزنده  یدد. بدانیرا با آن خاک مسح کن تانیهادست

ها داده شده از کتاب خدا به آن یبیرا که بهره و نص یکسان یایدهند یاآ 43است

 یرانخواهند شما هم گمراه و حیخرند و میم یگمراه یت[هدا یاما به جا]

 44!ید؟باش
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شما  یاو برا یاریخدا و  یکه دوست یدبدان شناسد،یخداوند دشمنان شما را بهتر م

 یدیم: شنیندگویپردازند، میسخنان م یفبه تحر یهودیاناز  یبرخ 45یستکاف

کن(، تا با  یق)ما را تحم« راعنا» یاو  ی!شنویبشنو و هرگز نم یا یمکرد یچیو سرپ

که اگر  یخدا طعنه زنند در حال ینرا دگرگون کنند و به د یقزبان خود حقا

بهتر بود  شانیا بشنو و مهلتمان ده، هم برایو  یمو اطاعت کرد یدیمشن :دگفتنیم

کرده  ینها را نفرآن ی شان! اما خداوند به خاطر ناسپاستریکنزد یتو هم به واقع

که کتاب  یکسان یا 46نخواهند آورد یمانها ااز آن یکم ةاست و به جز عد

همان که کتاب شما را  یم،اکه نازل کرده یداده شده است! به قرآن ابه شم یآسمان

محو  ییهارا از چهره یت[هدا] که نقشِاز آن یش: پیاوریدب یمانا ،کندیم ییدهم تأ

چنان که اصحاب هم یا. ویمبرگردان یشین[پ یو به گمراه]ها را به قفا و صورت یمکن

 یاوند شدنبدانند که فرمان خد یم،کن ینها را هم نفرآن یمکرد ینرا نفر 1سبت

در مورد هرکه  از شرک به خودش را یررا به غ یگناه خداوند هر ید!بدان 47است!

 یقتاً شود حق یلقا ییو همتا یکخداوند شر یکه برا یکس یراآمرزد، زیبخواهد م

را که خود را پاک  یکسان یایدهند یاو آ 48مرتکب شده است یافترا و گناه بزرگ

خداوندست که هرکه را بخواهد پاک و قابل  ینکه احال آن! دهند؟میر نشان و مطهّ

که در شکاف  یکیبار ۀرشتر به قد یکس حتّ  یچبه ه یدگرداند. بدانیم یشستا

افترا  بزرگ دروغ و چگونه بر خداوندِ ینبب 4۹ شود!یهسته خرماست ظلم نم

  50!ندکیم یتاثبات گناه آشکارشان کفا یبرا ،دروغ ینبندند! بدان که همیم

ا به امّ .ها داده شدهبه آن یاز کتاب آسمان یبیرا که بهره و نص یکسان ینیبینم یاآ

ها نسبت به راه که راه آن گویند:یکافران م ةآورند، و درباریم یمانتان اساحران و بُ

  51تر است؟!یکنزد یتبه هدا یماناهل ا
 
 

                                         
ها به اطالع از سرگذشت آن یاند. برامشهور شده (اهل شنبه)ه اصحاب سبت که ب یلاسرائیاز تبهکاران بن یگروه 1

 .یدرجوع کن یرا تفاسی و یخیکتب تار
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را که خداوند  یده است. و کسکر شانیناند که خداوند بزرگ، نفریها کسانآن

از حکومت و  یبیها اگر نصآن 52یابین یشبرا یاوریو  یار یچکند ه یننفر

ها به آن یاو بهره یستندقائل ن یمردم حق یهرگز برا د،داشته باشن ییفرمانروا

! در کردندیحسادت م یزمردم ن یخداداد یهابه نعمت یو حتّ  53رسانند!ینم

 یبزرگ ییها فرمانرواو به آن یمکتاب و حکمت داد یم،خاندان ابراهکه ما به یحال

مانع  یگرد یآوردند و برخ یمانها به آن ااز آن یپس برخ 54یمعطا کرد

  55!کندیم یتها را کفاآتش دوزخ آن یهاشعله اًنئاش شدند، مطمتوسعه

 یمخواه یبه آتشها را آن یبه زود دندبخش ما را انکار کرنجات یاتکه آیکسان

تا عذاب را  ،1یمها بپوشانبر آن یگرد یشود، پوست یلشان زاافکند که چون پوست

 یمانا یقکه به حقایو کسان 56است! یمو حک یروزمندخداوند پ یدبدان !بچشند

که نهرها در آن  ییهاو خدمت است، به بهشت یدارند و عملکردشان سراسر خوب

که  یبیعیجا بمانند و با همسران پاک و بانه در آنتا جاود یمکن رداست وا یجار

 57یمشان دهیبخش جاگسترده و فرح یهایهسا یراند در زشده یدهها آفرآن یبرا

 یدها را به سالمت به صاحبانشان برگردانتا امانت ،دهدیکه خداوند به شما دستور م

 ،خداوند ید،و انصاف حکم کن لبا عد یدمردم قضاوت کن ینب یدهرگاه خواست یزو ن

 یا 58یناستکه خدا شنونده و ب یدبدان کند!یچه خوب شما را موعظه م

 ینو صاحبان راست یامبراز پ ید،! از خداوند اطاعت کنیددار یمانا یقکه به حقایکسان

آن  ی[داور یبرا] ید،اختالف کرد یزی. و اگر در چیداطاعت کن ،حکومت از خودتان

 ینا ید،دار یمانا یچه به خدا و روز حسابرس: چنانیدر مطرح کنیامبپ را نزد خدا و

  5۹دارد یکون یو عاقبت یرشما خ یکار برا

                                         
از  یزن یو ذهن یعاطف یمنظر کالبدها یناند. از ارا فرا گرفته یهستند که آدم ییجلود )پوست( به واقع کالبدها 1

ها ها، اغلب سلولیزیولوژیست. طبق نظر فیابندیم یلپوست تبد یهاسلول یزن یاشوند. در دنیدست محسوب م ینا
 دهند.یم یدجد یهاخود را به سلول یبار جا یکهر چند سال 
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 تو و قبل از تو نازل شده، چه که بربه آن کنندیرا که گمان م ییهاآن ینیبینم یاآ

 کهآن را به طاغوت واگذارند! حال یداورخواهند قضاوت و یکه میدارند در حال ایمان

را  هاآن خواهدیم یطانکه ش یدبدان !ها امر شده بود که به طاغوت کافر شوندبه آن

به  کهیهنگام و 60بکشاند یقتدور از حقی هایراههکرده و به ب یرانگمراه و ح

 روی که از تو ینیبیمنافقان را م یامبر بیایید،کالم خدا و پ یها گفته شود به سوآن

ها به آن یبتیکه به خاطر عملکردشان مصیپس چگونه است هنگام 61!گردانندیم

توافق و  ی وما جز خوب ّیتخورند که نیو به خدا قسم م یندآیتو م یبه سو ،رسدیم

را که  چهآن اند که خداوند بزرگیکسان هاآن 62نبوده است! یگرید یزوحدت چ

رسا  یانیبا ب و شان کنها درگذر و موعظهداند، پس از آنید مگذریهاشان مدر قلب

مگر  نفرستادیم، را یامبریپ یچو ما ه 63ها گوشزد نمااعمالشان را به آن یجنتا

کرده، به  ستم به خود چه مخالفانِکه به فرمان خداوند از او اطاعت شود. چنانآن

طلب  شانیز براین یامبرتو آمده بودند و از خداوند آمرزش خواسته بودند پ یسو

 64یافتند می و با گذشت یرحال خداوند بزرگ را توبه پذ ینو در ا ؛کردیآمرزش م

در نزاع و  کهآن مگر یستندن یمان! به پروردگارت قسم که اهل ایستن گونهینا و

 یاز حکم مطمئناً صورت ینبطلبند، که در ا یاختالف خود، تو را به قضاوت و داور

 65ردندگ یمتسل نشوند و کامالً یناراض دهییکه تو م
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ًا مسلم ید،خود کن یارترک د یاو  یدتان را بکشکه نفس یمکردیمقرر م هااگر بر آن و

که  ییهاموعظهکه اگر به کردند! حال آنیم یچیهمه از آن سرپ ی،کم ةجز عد به

 66شدیها مبهتر بود و موجب استقامت آن شانیبرا ،کردندیشدند عمل میم

 67یمکردیها عطا مبزرگ به آن یاز جانب خودمان، پاداش یزصورت ما ن یندر ا

را  یامبرو پ وندکه خدایو کسان 68یمکردیشان میتشک به راه درست هدایو ب

خواهند بود که  ییهاهمراه آن [در آخرت یدبدون ترد]اطاعت کنند،  [خالصانه]

 یناننشقله یامبران،همچون پ .کرده است یشانعطا کرانیخداوند، نعمت ب

چه  هاینبا اخالص! و ا یکوکاراناز جان گذشته، و ن یشهدا ،و صداقت ییراستگو

بس که  یناست و هم یخداداد ،لطف ینو ا 6۹اند!یخوب یناندوستان و همنش

 [در مقابل دشمن] ید!اآورده یمانکه ا یکسان یا 70اوند بدان واقف استخد

به  یبه صورت جمع یاگاه دسته دسته و و آن ید.کامل خود را حفظ کن یآمادگ

هستند که سست عنصر و محافظه کارند،  یشما کسان یانو از م 71دیرو یدانم

ها ت گذاشت که با آنمنّ : خداوند بر ما یندبه شما وارد شود، گو یبتیهرگاه مص

به شما رسد، تو  یو اگر نعمت و برکت 72!یمنشد یبت[آن مص]و شاهد  یمنبود

ها : کاش ما هم با آنیندشما نبوده است! و گو ینت بو مودّ  ییآشنا گاهیچه ییگو

 یاتکه حیکسان  73یم!شدیبزرگ برخوردار م یروزینعمت و پ ینو از ا یمبود

که یو کسان .در راه خدا جهاد کنند یددهند بایم یحترج یویدن یرا به زندگ یدجاو

 یگردند، به زود یروزچه کشته شوند و چه پ کهینجنگند، با علم به ایدر راه خدا م

 74داد یمبزرگ خواه یها را پاداشآن
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! یدجنگیمردان و زنان و کودکان مستضعف نم [نجات یبرا]پس چرا در راه خداوند 

ستمکاران خارج کن و از  یارما را از د !: پروردگارایندگویکه همواره م ییهاهمان

را باور دارند،  یقها که حقاآن 75ینبرگز یو سرپرست یاورما  یخودت برا یسو

در راه  ،وجودشان را گرفته ناسپاسیها که کفر و ا آنجنگند، امّیدر راه خدا م

که  ید! بدانیطانبا هواداران ش یدپس بجنگ کنند.یم یکارپ ی[قات واهلّو تع]طاغوت 

1است یفضع یطانش یرنگن
76 ها گفته شد، را که به آن یکسان یدیند یاو آ

گاه ا آن! امّیدتان را بپردازو زکات یدنمازتان را بگزار یدبرو ید،جنگ نکن یشۀاند فعالً

از  ییکه گو یدندترسیاز آنان چنان از مردم م یجمع ،جنگ داده شد انکه فرم

چرا اکنون جنگ را بر  !ارزده گفتند: پروردگاو وحشت یشتر!ب یترسند و حتّیخدا م

به  یامبر[!پ یا]! یانداختی؟ن یربه تأخ ی! چرا آن را اندک زمانی؟اما واجب کرده

که حرمت فرمان آن یبرا ویدجا یاندک است، و زندگ یادن یها بگو: ارزش زندگآن

 موجود در شکافِ  یکِبار ۀبه قدر رشت یحتّ یدخدا را نگاه دارد بهتر است. و بدان

مرگ شما را در آغوش  ید،هرجا که باش 77شود!یبه شما ستم نم ،خرما ۀهست

به  یبو خو یرچه خ! چنانیدبلند و محکم باش یهااگر چه در برج ،خواهد گرفت

 یرشاندامنگ یو شر یچه بدجانب خداوند است. و چنان از ینا یند:گویها رسد مآن

! بگو: همه از جانب خداست. چه بر یامبرپ یاز جانب توست! ا ین: ایندگویشود م

 یریهرخ یامبر[پ یا تو اامّ] 78؟!دنفهمیرا نم یسخن یچقوم آمده که ه ینسر ا

شود از جانب خود  اتیرکه دامنگ یا هر بدکه به تو رسد از جانب خداوند است، امّ

ی باره کاف ینخدا در ا یو گواه یممردم فرستاد یبرا یامبرما تو را به عنوان پ !توست

 7۹است 
 

                                         
با  یرا زندگی. زکندیم یهتوص یارهستند، بس یمهکه صفات ذم یروهایشو ن یطانبا نفس اماره، با ش یکارقرآن در پ 1

مقدس جهت  یجهاد با نفس، تالش یعنینخواهد بود. جهاد اکبر،  یزهپاک یزندگ یکوجود اوصاف زشت و مخرب، 
 خواهد نمود. یتاز آن تبع یزن یرونکه پاک شود، ب ناش است. درویها و تعلقات درونیدیانسان از پل یآزادساز
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بر ] دکن یچیکه سرپ یاطاعت کند از خدا اطاعت کرده است و کس یامبرهرکه از پ

در حضور تو  80!یماها نفرستادهآن ینگهبان یما تو را برا یرازیست[، ن یتو باک

 ها، دراز آن یروند گروهیتو م یشاز پ یا وقتامّ یم،که فرمانبردار کنندیاقرار م

چه را که باور دارند! خداوند آن ییگویچه را که تو ماز آن یرغ یشانهاینینششب

ها مکن و بر خداوند به آن ییکند. پس اعتنایثبت م یندگویم یشانهاینینششبدر

ر پس چرا در قرآن تدبّ 81ل به خدا کارساز استکه توکّ ل نما،بزرگ توکّ

در آن اختالف فراوان  یدخداوند آمده باشد، با یرغ یکنند؟! اگر قرآن از سوینم

بدون ]شنوند یرا م اکامیشکست و ن یاو  یروزیاز پ یو چون خبر 82!یافتندیم

ارجاع  یشوایانشانپ یاو  یامبرکه اگر آن را به پیزنند، درحالیهمه جا جار م [تحقیق

 یهایشهها از رشدند که آنیکه دارند، باعث م یصیتشخ قدرتِ توسط دادند،یم

آگاه شوند. و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود بدون شک جز  یقیِ خبرحق

پس در راه خداوند   83.یدکردیم یرویپ یطانشما از ش یهمگ ی،تعداد اندک

را  یمان. و اهل ایکن و بدان که تو فقط مسؤول عملکرد خودت هست یکارپ ،بزرگ

 یقتحق رانمنک یبآنکه خداوند شما را از شر و آس یدام .کن یقکار تشو ینبر ا

سخت  یاکنندههم مجازات و نافذ یکه خداوند بزرگ هم مقتدر یدحفظ کند. و بدان

برد و یم یبینص بهره و یر،شود از آن کار خ یکار خوب ۀهرکس واسط  84است!

 یز اشرافرسد، و خداوند بر هر چیش به او هم مشود، شرّ یشرّ ۀ کارهرکس واسط

بهتر از آن  یزشما ن یند،گو یّتبر شما درود و تح یگرانهرگاه د و 85کامل دارد

را  یزکه خداوند حساب همه چ ید. و بدانییدجواب بگو مثل آن را در [الاقل] یاو 

 86دارد
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که  - یامتشما را در روز ق ۀهم ید. بدون تردیستن یاهلل است که جز او معبود ینا

وجود  یراستگوتر از خداوند کس یارد خواهد آورد. آگِ یستدر وجود آن ن یشک

! مگر ید؟ادو گروه گشته یناست که در رابطه با منافقشما را چه شده  87دارد؟!

ها برداشته و را از آن یتشحما دشان،که خداوند به خاطر عملکر یددانینم

که خداوند یدر حال ید،کن ییها را راهنماآن یدخواهیم یاشان کرده است. آواژگونه

 یچه ،ردان کندساخته است؟! بدان هرکه را خداوند گمراه و سرگ یرانشانگمراه و ح

ها ها آرزو دارند تا شما هم مثل آنکه آن ید!بدان 88یافت ینخواه یشبرا یراه

 یها را به دوست! آنیدباش یمبا هم سه ی[زشت یندر ا]تا  یدو ناسپاس شو رکاف

چه در راه خداوند هجرت کنند. و چنان [توبه کرده و]که مگر آن یدانتخاب مکن

در ]و  یدکن یراس یافتیدها را هرجا آن [،شما اقدام کردندو بر ضد ]کردند  یچیسرپ

 یاوریو سرپرست و  تدوس گاهیچآنان ه یانو از م ید.بکش [صورت احساس خطر

که  ییهاا آنیاند. و بسته یمانشما، پ یمانانپکه با هم یمگر کسان 8۹ینیدبرنگز

با شما بر  ین همکارو نه توا ،که نه سر جنگ دارندیدر حال یندآیشما م یبه سو

ط ها را بر شما مسلّخواست، آنیاگر خدا م یدبدان .قوم خود را دارا هستند ضدِّ 

! پس اگر از شما منصرف شدند و قصد جنگ دادیها مبه آن گیدنکرد و توان جنیم

ها دهد به آنیصلح کردند، خداوند به شما اجازه نم یشنهادبا شما را نداشتند بلکه پ

خواهند یکه هم م ینیبیها را ماز آن یگریو جماعت د ۹0!یدتجاوز کنتعرض و 

 یها را به سوکه آن انا هر زماز دست شما در امان باشند. هم از دست قوم خود! امّ

و  ،نکردند یبا شما خوددار یریهم از درگ هاینروند! اگر ایم فتنه بخوانند با سر

 یا یافتید،ها را . هرجا آنیدندشما دست نکشو از اقدام برضد  ،صلح ندادند یشنهادپ

 ۹1!یمایدهآشکارا بخش یطها تسلّکه شما را بر آن ید؛بکش یاو  یدکن یراس
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 که ازینمگر ا .را به قتل برساند یگرید یمانفرد با ا یستمجاز ن یمانی،فرد با ا یچه

به  ی خطارا از رو یمانیفرد با ا یپس اگر کس !امر شده باشد ینخطا مرتکب ا یرو

را  ی مقتولبهاو خون .مؤمن را آزاد کندة برد [، یکآن ةبه کفار] یدبا .قتل رساند

اگر مقتول،  و بها را ببخشند.ها خونکه آنمگر آن !اش پرداخت کندبه خانواده یزن

را  یمؤمن بردة باشد که دشمن شما هستند، فقط یاز جماعت و قوم یول ،مؤمن

را  یمؤمن بردة هم ،شما هستند یمانانپاست که جزو هم یآزاد کند؛ و اگر از قوم

به  یافتن ایبرده چهو چنان ید.اش پرداخت نمابها را به خانوادهآزاد کند و هم خون

 یمحک و خداوند بزرگ آگاه یدبدان یرد؛روزه بگ یدر پ یدو ماه پ ،توبه یّتن

 جهنّم او یرا به قتل رساند جزا یمانیاهل ا ،عمد یاز رو یا اگر کسامّ و ۹2است

 یراز کند،یم ینو نفر یردگیو خدا بر او خشم م ،و در آن جاودان خواهد بود .است

! یداآورده یمانکه ایکسان یا ۹3کرده است! یّابزرگ مه یاو عذاب یخداوند برا

و به خاطر به  یدو تفحص کن یقتحق ید،شویدر راه خدا خارج م [جهاد یبرا]چون 

که به شما اظهار صلح و سالم کند  یبه کس یم،و غنا یادن یاتدست آوردن مادّ

 ید[به چنگ آور یمتیدرآورده و غن یبهانه او را از پا ین! ]تا بدیستی: مؤمن نییدمگو

د یبود ینچن ینا ه قبالًنزد خداوند است. البتّ یقیبزرگ و حق یهایمتکه غن یدبدان

بزرگ بر  خداوند که یدبدان ید!کن یقت نهاد. پس تحقخداوند بر شما منّ یول

 ۹4عملکردتان آگاه است
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هرگز با  کنندینم یکاردر راه خدا پ یعذر یچه یو ب ،که راحت طلبند یمانیاهل ا

را  ی! خداوند مجاهدانیستندن یمساو گذرندیم یشکه از جان و مال خو یمجاهدان

داده  ی[مهم] یجهاد برتر بر ترک کنندگانِ گذرند،یم یشکه از جان و مال خو

ا امّ .داده است یکن پاداش ةشان وعداست. خداوند همه را نسبت به عملکرد خوب

 ۹5داده است! یبرتر یترمجاهدان را بر ترک کنندگان جهاد با پاداش بزرگ

 یارکه خداوند بس یدرزش و رحمت! بدانهمراه با آم ی،اله یبا درجات ی[آن هم برتر]

فرشتگان   یاند وقتکه به خود ظلم کردهیو کسان ۹6آمرزنده و باگذشت است

 یهپرسند: عملکردتان چه بود؟! ]دست به توجیها ماز آن یرند،شان را بگجان

ما  [است که ینبه خاطر ا یمندار یعملکرد خوب بینیدیاگر م]: یندگویم [برداشته

 یعخدا وس ینزم یا: آیندمستضعف و ناتوان کرده بودند! و فرشتگان گو ینزم یرا رو

م جهنّ نآنا یگاهجا ید! بدون تردید؟برو یگریو به نقطه د یدنبود تا مهاجرت کن

ها استثناء از آن یفقط گروه ۹7[مجهنّ ینا]است  یاست، و چه بد سرنوشت

ندارند و  یاچاره یچه یقتاًکه حق هستند یها مردان و زنان و کودکانو آن .شوندیم

خداوند بزرگ،  یراها درگذرد زکه خداوند از آنآن یدامّ ۹8برندینم ییراه به جا

 ید،در راه خدا مهاجرت نما کسهر یدو بدون ترد ۹۹عفوکننده و آمرزنده است

که از  یشود! و کسیبرخوردار م یاریبس یهایشها و گشااز نعمت ینزم یدر رو

راه مرگش  ینمهاجرت کند و در ا یامبرشخدا و پ یخود خارج شده تا به سو ۀخان

آمرزنده و  یارخدا بس یدشک پاداش او بر خداوند بزرگ است و بدانیفرا رسد، ب

1باگذشت است!
100 اگر از  یستن یبر شما گناه ید،که مسافر هستیهنگام و

کافران دشمنان آشکار شما  یراز یدنمازتان را کوتاه کن ،کافران یبِآس یمب

 101هستند

                                         
 یبداند که او را به سو یهمه جانبه است؟! اگر روح آدم« سلوک» یک جز یاخدا و رسولش، آ یمهاجرت به سو 1

 یرد!گیواصل نگردد، آرام نم یقتشود و تا به حقیخوانند، با تمام وجود، بند تعلقات را زدوده، رهسپار میمحبوب م
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 یدبا ی،نماز را داشته باش ییجنگ، قصد برپا یداندر م یمانکه با اهل ایو هنگام

 یستندبه نماز با ،اند با توخود را در برگرفته ۀکه اسلحیدر حال یماناز اهل ا یگروه

 ،رساندند بروند از پشت یانه نماز را به پاکی، و هنگام[دهند ینگهبان یگرو گروه د]

و با تو نماز برپا کنند.  یاینداند بگزاردهنکه نماز  یگرد یاهو عدّ .مراقب شما باشند

 ، زیراو اسلحه خود را هنگام نماز با خود داشته باشند یدفاع یلوسا یۀکل یدها باآن

به  ید تاغفلت کن یتانو جنگ افزارها یکنند تا شما از وسائل دفاعیکافران آرزو م

 یمار واگر ب یاو  ،دهدیباران آزارتان م یزشآورند! و اگر ر یورشباره بر شما  یک

 یل دفاعیوسا یرسا یول ید،بگذار ینخود را زم ۀکه اسلح یستن یباک یدمجروح هست

کرده  یّاکافران مه یبرا یاخداوند عذاب خوارکننده یدبدانید. را همراه داشته باش

 - حال خداوند بزرگ را در هر ید،برد یانکه نماز را به پایو هنگام 102است!

 یّتامن احساس گاه کهو آن ید.کن یاد -به پهلو  یدهچه خواب یستاده،چه نشسته، چه ا

 یماناهل ا ینماز برا یراز ید،به جا آور [آن است یستۀآنگونه که شا] نماز را یدکرد

 یددشمن و غلبه بر او سست و ناام یبو در تعق 103است یّنمع یفۀوظ یک

چون شما در رنج و آزارند  یزها نکه آن یدبدان ینیدبیم یمشوید. و اگر رنج و آزار

ها آن یبرا یدیام ینکه چن یدر حال یددار میدشما به خداوند ا [تفاوت که ینبا ا]

 ،قرآن را به حق ینا ما 104است یمبزرگ آگاه و حک خداوندِ  یدبدان !وجود ندارد

مردم حکم  ینبه تو آموخته در ب یقینچه خداوند با چشم تا به آن یمبر تو نازل کرد

 105ی!نکن یتو از خائنان حما یکن
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آمرزنده و با گذشت  یارخدا بس یراو از خداوند بزرگ طلب آمرزش کن، ز

 یرااند مجادله مکن، زیدهورز یانتبه خود خکه یاز کسان [دفاع یبرا] و 106است

 ترسندیها از مردم مآن یرا[ز] 107را دوست ندارد یخائن گنهکار یچخداوند ه

 که خداوندیترسند، در حالیا از خدا نمامّ (.کنندیرا پنهان م شانی)زشت کار

بر زبان آوردند که  یسخنان یشانهاینینشدر آن شب یهاست! حتّ با آن همیشه

 خداوند نسبت به عملکردشان اشراف کامل !خدا نبود، بدان یموجب خشنود

 یستا کد. امّیها دفاع کرداز آن یادن یکه در زندگ ییدشما ینا آری، 108دارد

 !یرد؟شان را بر عهده گها دفاع کند و وکالتاز آن یامتبرابر خداوند و در روز ق در که

10۹ ا دارد وبه خودش ر یظلم یارا مرتکب شود و  یکه عمل زشت یکس یدبدان

خدا را آمرزنده و با گذشت  ید،از خداوند طلب آمرزش نما [شده یمانپش]سپس 

 ان رسانده است. ویمرتکب شود، به خودش ز یهرکس گناه 110یافتخواهد 

مرتکب شود و آن  یگناه یاو هرکس که خطا  111است یمآگاه و حک خداوند

 یدهرا به دوش کش یهتان و گناه آشکاربار بُ یاندازدب یگناهیرا به گردن ب

از دشمن،  یو اگر فضل و رحمت خداوند بر تو نبود، بدون شک گروه 112است

 راهرا گم یگری[کس د]ها جز خودشان که آنتو را داشتند حال آن یقصد گمراه

خداوند، قرآن و  یراز ،تو وارد کنند بر یانیز یچتوانند هیکنند! و بدان که نمینم

داده است. بدان که  یمبه تو تعل یدانستیچه را نمو آن کرده حکمت را بر تو نازل

 113بزرگ است! یارتو بس فضل و رحمت خداوند بر
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 و یکیامر به ن یکه کسوجود ندارد، مگر آن یشاناز نجواها یاریدر بس یریخ یچه

 که به خاطر یو کس ید!اقدام به اصالح امور مردم نما یاو  .کند یگرانبه د خدمت

 یمبه او خواه یپاداش بزرگ یکار را انجام دهد به زود ینا ،خداوند رضایتِ

 یامبربه مخالفت با پ یت،که بعد از آشکار شدن راه حق و هدایکس و 114داد

که  یاست، ما هم به همان راه یماناز راه اهل ا ریبرود که غ یو از راه یزدبرخ

 ینا]است  یو بد سرنوشت یمافکنیمش م! و به جهنّیمگردانیدوست دارد او را بر م

 یا هر گناهامّ .آمرزدیرا که به او شرک بورزد نم یبزرگ کس خداوندِ  115[مجهنّ

خداوند  یکه برایکس یرابخشد زیم ،تر از آن را نسبت به هرکه صالح بداندیینپا

 116افتاده است یرانیو ح یگمراه یهایراههبه ب یدقائل شود بدون ترد ییهمتا

و  یت[.خاصیروح و ب یب] یهاجز الهه یستن یزیخوانند چیخدا م یچه به جاآن

گاه که آن یطان،خداوند بر ش یننفر 117است! یرانگرکه سرکش و و یطانیش یزن

 118خواهم گرفت یارو را به عنوان سهم خودم در اختاز بندگان ت یگفت: گروه

سازم و یها را سرگرم مآن ی[واه] یکنم و با آرزوهایگمراهشان م یدو بدون ترد

 کنم،یوادارشان م یانچهارپا یهاشکافتن گوش [چون خرافی، انجام اعمال]به 

را  یطانهرکس ش یدخدا را دگرگون کنند. بدان ینشتا آفر کنممی شانیفرمانده

 یآشکار یانشک زیب یند،گاه خود برگزیهبه عنوان سرپرست و تک ،خداوند یبه جا

ا و دهد و وجودشان را مملو از تمنّیها وعده مبه آن یطانش 11۹کرده است!

نگ یرو ن یبجز فر ،هابه آن یطانش ةکه وعد یدبدان ،کندیم یواه یآرزوها

فرار از آن  یبرا یراه یچو ه م استجهنّ یگاهشانها جاآن 120!یستن

 121یابندینم
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. و خدمت است یعملکردشان خوب یوستهو پ ،دارند یمانا یقکه به حقایا کسانو امّ

و  کنیمیاست وارد م یکه نهرها در آن جار ییهاها را به بهشتآن ۀهم یبه زود

که از خداوند  یستاز جانب خداست و ک یحقّ  ةوعد ین. ایدانندجا جاوها در آنآن

اهل کتاب،  یندشماست و نه خوشا یندنه خوشا ینا 122بزرگ راستگوتر باشد؟!

 یآن هم در روز] یم،برسان یشدارد به سزا یدیرا که عملکرد زشت و پل یکه کس

که عملکرد خوب و یکسان 123!یابدینم یاوریدوست و  یچاز خدا ه یربه غ [که

 -چه مرد باشند و چه زن  -دارند  یمانا یقکه به حقایدر حال ،داشته باشند یدمف

 124ها نخواهد شدبه آن یظلم ینو کمتر .شوندیم دبه بهشت وار یدبدون ترد

خداوند شده  یموجودش تسل یاست که سراپا یکس یناز د یباترز یچه کس ینو د

کند! یم یرویپ یمابراه یکتاپرستیپاک  ییناست و از آ یکوکارکه نیاست ؟! در حال

 یدبدان 1125!یدرا به عنوان دوست خود برگز یمخدا ابراه [است که ینچن ینا]و 

و خداوند بزرگ بر  .خداوند است است از آنِ ینچه در زمها و آنچه در آسمانآن

 ةبگو: خداوند دربار .خواهندیم یزنان فتو ةاز تو، دربار 126احاطه دارد یزیهر چ

داده است، آن هم در مورد  یشود فتویکه بر شما خوانده م یقرآن ینها در اآن

 ید!ها ازدواج کنبا آن یدخواهیو م یدکنیشان را پرداخت نمکه حقوق یمیتیزنان 

با عدالت رفتار  یتیمانسفارش شده است؛ با  ،در مورد کودکان صغیر و ناتوان یزو ن

! خداوند از آن آگاه است ید،و خدمت انجام ده یچه از خوبآن یدو بدان ید.کن

127 

                                         
کس هم جز  یچکس نزد و از ه یچه ینۀرد به س خود قرار داد. چون دستِ یلرا خل یمخداوند، ابراه)ع(:  امام باقر 1

 .34ص  یع،نخواست. علل الشرا یزیخداوند، چ
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 [شود ییباعث جدا]شوهرش از او  یو دور یتوجهیآن داشت که ب یمب یو اگر زن

صلح  یرااقدام کنند ز یکدیگر ینب دو نسبت به صلح و سازش ما که هر یستن یباک

ورزند! اما شما یبخل م [مورد یندر ا]اگرچه مردم  یزهاست،چ ینبهتر سازش و

خداوند نسبت به  یراز ید،و حرمت نگاه دار .یدو گذشت داشته باش یکی کنید.ن

زنانتان  ینب یدتوانیهرگز نم یده هرچه تالش کنالبتّ 128عملکردتان آگاه است

تا همسران  ید،نکن یکیه و توانتان را معطوف ا تمام توجّامّ ید؛عدالت را برقرار کن

خداوند  ید،و حرمت نگاه دار ید! و اگر سازش کنیدرها کرده باش یفرا بالتکل رتانیگد

آن دو از هم  [نشد و یاگر سازگار]و  12۹بخشنده و باگذشت است  یاربس یزن

دهنده  یشخدا گشا یراکند، زیم یازنیب یشجدا شدند، خداوند هر دو را به فضل خو

خداوند  از آنِ ،است ینچه در زمو آن هاچه در آسمانو آن 130 است یمو حک

که  یمکرد یّتکه قبل از شما بودند وص ،کتاب اهلما هم به شما و هم به  .است

چه آن یدبدان یدکرد یشهپ یو اگر کفر و ناسپاس ید،بزرگ را نگاه دار حرمت خداوندِ

است  یشو درخور ستا یازنیو خداوند ب ،خداست است از آنِ ینها و زمدر آسمان

131 یاست از آن خداست و خداوند برا ینچه در زمها و آنچه در آسمانو آن 

 ینشما را از ب ۀمردم! اگر خدا بخواهد هم یا 132است یها کافآن هدارینگ

تواناست  یکار ینکند، و خداوند بر چنیشما م یگزینرا جا یگریبرد و مردم دیم

133 یخرواُ و هم  یویبخواهد بداند که هم پاداش دن یویهرکس پاداش دن 

 134یناستشنوا و ب ،هردو نزد خداست، و خداوند بزرگ
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 به خدا شوید اگرچه ی. گواهان راستگوید! از برپاکنندگان عدل باشیماناهل ا یا

 که یدبدان .یازنیباشند و چه ب یرباشد. چه فق یکانتانپدر و مادر و نزد یاضرر خود 

 ینفسان یپس از هواها !است یگرها سزاوارتر از هر کس داز آن یتخدا در حما

 یفرا تحر یقتو اگر حق .شد یدکه از راه حق و انصاف منحرف خواه ،یدمکن یتتبع

 135 که خداوند بر عملکردتان آگاه است یدبدان یدجست یاز آن دور یاو  یدکرد

 که بر او نازل یو قرآن یامبرش! به خداوند و پیدرا باور دار یقکه حقا یکسان یا

. و هرکس خدا و یاوریدب یماناز آن فرستاده، ا یشکه پ یکتاب ینچنو هم کرده

را انکار کند، بداند که در  یو روز حسابرس یامبرانشو پ یشهافرشتگانش و کتاب

را  ییهاآن ،خداوند شکیب  136گرفتار آمده است! یسخت یرانیِو ح یگمراه

و باز کافر شدند، و بر کفر  دآوردن یمانآوردند سپس کافر شدند، دوباره ا یمانکه ا

نخواهد  یتشانو به راه نجات هدا یدخود هر روز افزودند، نخواهد بخش یو ناسپاس

 138در انتظارشان است!  یمژده رسان به منافقان که عذاب دردناک 137 کرد!

 یاآاند، گاه خود انتخاب کردهیهدوست و تک یماناهل ا ین را به جاکه کافرا یکسان

ت و اقتدار از آن خداوند عزّ یکه تمام ید! بدانیند؟جویها منزد آن ات و اقتدار رعزّ

خدا را  یاتآ یدیدکه شنیشما نازل کرد: هنگام یو در قرآن، خدا برا 13۹است

بپردازند  یگریتا به بحث د یدمکن ینیبا آنان همنش کنند،یانکار و مسخره م یاهعدّ

که خداوند  یدد بود. و بدانیاز آنان خواه یکیشما هم  [یدها را ترک نکرداگر آن]و 

 140! افران را در جهنم گرد خواهد آوردهم منافقان و هم ک
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از جانب خداوند به  یروزیفتح و پ یمراقب شما هستند، وقت یشهکه هم یاهعدّ

به ]شوند  یروزکه اهل کفر پ ی! و هنگامیم؟: مگر ما با شما نبودیندگو یددست آور

 یمان،: مگر ما شما را به مبارزه و عدم سازش با اهل ایندگویم [طرف آنان رفته

شما حکم خواهد کرد! و  یانامت میخداوند در روز ق شکی! بکردیم؟ینم یقتشو

 ینمنافق 141ط نخواهد کرد! مسلّ یمانرا بر اهل ا یمانانایب گاهیچخدا ه

 !دهدیم یبها را فرخداست که آن ینکه ادهند، حال آن یبخواهند خدا را فریم

ند و در برابر مردم دست به ا روحیکنند کسل و بیکه به نماز اقدام میو هنگام

کفر  ینب]و دودل  یرانح 142کنندینم یاد یرا جز اندک داو خ زنند.یم یاکاریر

 یخدا بخواهد کس تیاست وق ینچن ینها. اها هستند و نه از آنیننه از ا یمانند[.و ا

ق را یکه حقایکسان یا 143یابیینم یاراه چاره یشگذارد، برا یرا در گمراه

گاه خود یهسرپرست و تک یمان،اهل ا یناسپاس را به جا . کافرانِیداباور کرده

خودتان  یهعل یآشکار یلخداوند دل یشگاه، در پرکا ینبا ا یدخواهیم یاآ .یریدمگ

دوزخ قرار دارند و  ۀمرحل ینتریینبدان که منافقان در پا 144!ید؟داشته باش

با ]که توبه کردند و یا کسانو امّ 145!یافت ینخواه شانیبرا یاوریو  یار یچه

را فقط  ینو د .و به خداوند اعتماد کردند ند.گذشته را نمود جبرانِ یک[،اعمال ن

ند، و به اشک آنان همراه و همداستان اهل ایمانیخدا خواستند، ب یخالصانه برا

اگر شکرگزار و حرمت  146بزرگ خواهد داد یرا پاداش یماناهل ا ،خداوند یزود

 یرتاناز جانب خداوند دامنگ یعذاب یچ، هیدآور یمانا یقو به حقا یدنگهدار باش

 147خداوند قدرشناس و آگاه است یراشد، ز خواهدن
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مظلوم  یصدا]که ناسزا را دوست ندارد، مگر آن و ییخداوند بلندکردن صدا به بدگو
که خداوند شنوا و آگاه  یدبه او ظلم شده است. و بدان [باشد که یایچارهب

و  ید،و چه پنهان به آن اقدام کن یدنجام دهچه کار خوب را آشکارا ا 148است
 14۹باگذشت است یدرتمق یزن دکه خداون یدبدان ید،گذشت کن یهااگر از بد یزن

خدا و  ینخواهند بیو م کنندیرا انکار م یامبرانشهستند که خدا و پ یکسان
را قبول  یو بعض یمرا قبول دار ی: ما بعضگویندیو م یاندازندتفرقه ب یامبرانشپ

خود دست و پا  یبرا [یافرار و چاره]خواهند راه یکار م ینو با ا !یمندار
خوار  یکافران ناسپاس عذاب یاند و برایقیحق کافر هاینبدان که ا 150کنند

اند آورده یمانا یامبرانشکه به خدا و پ یکسان [یدبدان] 151!یماکرده ایّکننده مه
شان را خداوند خواهد پاداش یگذارند و به زودیفرق نم یامبرانشاز پ یاحد یانم

اهل  [ر!یامبپ یا] 152گذشت استآمرزنده و با یارخداوند بزرگ بس یراداد، ز
بدان که  ی؛ها نازل کنآن یبرا [یایژهو]خواهند که از آسمان، کتاب یکتاب از تو م

خدا را  ی،موس یگفتند: اجا که داشتند. آن یخواسته را از موس ینها بزرگتر از اآن
ها شد. سپس به آن یرشان، دامنگمرگبار به خاطر ظلم یانشانمان ده! پس صاعقه
 شانیبرا یقکه حقاکردند، آن هم بعد از آن اماقد یپرستحرکت زشت گوساله

 یاو معجزه یلدل یو به موس یمها گذشت کردما از آن [بار یگرد]ا امّ !روشن شده بود
و در همان حال  یمسرشان کوه طور را نگه داشت یو باال 153یمدآشکار عطا کر

 و یدسجده کنان وارد شو« المقدس یتب»از دروازه  یمو گفت یمگرفت یمانها پاز آن
 یسخت یمان. به هر حال از آنان پیدنکن یچیاز فرمان خدا سرپ 1در روز شنبه

 154یم!گرفت
 

                                         
ها خواسته بود که در آن روز دست خداوند از آن یرابود؛ ز یلاسرائیقوم بن یبرا یند امتحانووز شنبه از جانب خدار 1

 یرهاها را در آن آبگیدرست کردند، و هنگام باال آمدن آب دریا ماه یرهاییاز آنان آبگ یبکشند. اما برخ یداز کار و ص
 کنند! یدها را صآن هانداختند تا روز بعد از شنبیبه دام م
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 کهینا یزو ن یامبران،خداوند، کشتن ناحق پ یاتانکار آ ی،شکنیمانو به خاطر پ

از درگاه خدا  یم،فهمیرا نم یامبرانو سخن پ]است  یاما در پرده یهاگفتند: قلب

 یقرا از درک حقا یشانهاخداوند به علت کفر و انکارشان قلب یدبدان .[رانده شدند

خاطر کفرشان  هم به هاینو ا 155آورندمین یمانا یعاجز نموده و جز عده اندک

ما  :گفتند [کهینهم ا]و  156زدند یمکه به مر بزرگی تانبهبود، و هم به خاطر 

که نه او را کشتند و نه به یدر حال یمخدا را کشت یامبرپ یم،پسر مر یسیع یح،مس

اختالف  یحکه در مورد مس یها مشتبه شد. و کسانبلکه امر به آن یدندکش یبصل

ندارند و جز از ظن و گمان  یماجرا آگاه یقتو به حق یدندشک و ترد رد ،کنندیم

1را نکشته اند یحمس قیناًی یدنند. بدانکینم یرویخود پ
157  بلکه خداوند او را

 یو هر اهل کتاب 158است یمحک یش باال برد. و خدا مقتدریخو یبه سو

 مرگش ازقبل  ۀند در لحظخواهد آورد هر چ یمان[ ایحمس یقتبه حق]سرانجام 

 شاهد و گواهشان خواهد بود یحمس یامت،. و در روز ق(رودیها کنار مکه پرده آنگاه)

15۹ که  ییهایبه خاطر مانع تراش یزروا داشتند و ن یهودکه  یو به خاطر ظلم

را که بر آنان حالل بود، حرام  یزهپاک یزهایاز چ یاریکردند، بسیدر راه خدا م

به سبب  یزشده بودند و ن یآن نه ازکه  یشانو به خاطر رباخوار 160 !یمکرد

ها تدارک آن ناسپاسانِ یرا برا یخوردن اموال مردم به ناحق، ما عذاب دردناک

 یزثابت قدم و استوارند و ن یاما آن دسته از آنان که در علم و آگاه 161یمایدهد

 رنددایدارند، و نماز به پا م یمانبه تو، و قبل از تو نازل شده ا چهآن که به یمؤمنان

دارند، به  یمانا یکنند، و به خدا و روز حسابرسیشان را پرداخت مو زکات اموال

 162کرد  یمبزرگ عطا خواه یها پاداشآن ۀهم

 
                                         

 یدنی.کش یباست و نه به صل ینه کشته شدن بخش. که اساساً یاتاست زنده و ح ییح اسم معنایمس 1
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یز و ن یم،کرد یبعد از او وح یامبرانگونه که به نوح و پهمان یم،کرد یما به تو وح

 یونس وو  یوبو ا یسیو فرزندانش و ع یعقوبو اسحاق و  یلو اسماع یمابراه به

را  یامبرانیو پ 163یمو به داوود زبور را عطا کرد یم،کرد یوح یمانهارون و سل

را هنوز  یامبرانیو پ یم.کرد یانب یتشان را براداستان و سرگذشت ین،از ا یشپ

  164سخن گفت ی. و بدان که خداوند با موسیمانگفته یتشان را براسرگذشت

 بر مردم ،خداوند یشگاهدر پ ادهنده بودند! تیمدهنده و بکه بشارت یامبرانیو پ

 مقتدر و خداوند [.نداشته باشند یابهانه] یامبرانها بعد از پو آن .تمام باشد حجّت

چه را که بر تو نازل کرده از دهد آنیوند شهادت مو خدا 165است  یمو حک

دهند یرا م یگواه ینا یزنازل کرده است. فرشتگان ن یشخو یعلم و آگاه یرو

ر کافِ یقها که به حقاآن ید!بدان 166است یخدا کاف یکه شهادت و گواهحال آن

گرفتار  یسخت یرانیو ح یشوند، در گمراهیشدند و مانع ورود مردم به راه خدا م

آمرزد و یکنند نمیرا که ستم م یایشهو خداوند ناسپاسان کفر پ 167اندآمده

که قرار است در آن  یممگر به راه جهنّ 168کندینم ییبه راه نجات راهنما

به حق از  یامبرمردم! پ یا 16۹کار بر خداوند آسان است ینجاودانه بمانند! و ا

 شما در آن یرکه خ یاوریدب یمانپس به او ا ت،سشما آمده ا یجانب خداوند به سو

 خداست و است از آنِ ینها و زمچه در آسمانآنید! بدان ید! و اگر انکار کناست

   170یم است آگاه و حک گ،بزر خداوند
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که  یدبدان 1.ییدو در رابطه با خدا جز حق نگو یدغلو نکن تانیناهل کتاب! در د یا

است که به مریم القاء کرده  یاخداست و کلمه یامبرفقط پ یم،پسر مر یسیع یح،مس

 ییدو نگو یاوریدب یمانا یامبرانشاز اوست! پس به خداوند و پ ی()متعال یو روح .است

که  یدشما در آن است! بدان یرکه خ ید،بس کن راکالم  ینا .سه گانه است [خداوند]

تمام  یرااست؛ زداشته باشد پاک و مبرّ یفرزند کهینو او از ا .واحد است یاهلل خدا

 یرتدب یاوست. و خداوند بزرگ برا یاست برا ینچه در زمها و آنچه در آسمانآن

خدا باشد،  ةندارد که بند ییابا یحو هرگز مس 171است یها کافآن یو کارساز

دت و پرستش خداوند ابا که از عبا یاند. و کسگونه ینا یزفرشتگان مقرب ن حتّی

ها را نزد خودش جمع آن ۀهم یر بورزد، بداند خداوند به زودداشته باشد و تکبّ

و  یراند و عملکردشان سراسر خآورده یمانکه ا یا کسانو امّ 172خواهد کرد!

ها از فضل خود بر آن بلکه .شان را خداوند عطا خواهد کردپاداش ،خدمت است

ر ورزند بدون شک عذاب که از پرستش حق ابا کنند و تکبّیکسان اخواهد افزود! و امّ

از خداوند بزرگ نخواهند  یرغ یاوریو  یار یچو ه .ها خواهد چشاندرا به آن یدردناک

شما آمده است  یاز جانب خدا برا یمحکم یلمردم! برهان و دل یا 173یافت

آوردند  یمانن که به خداوند اا آناامّ 174یمانازل کرده یآشکار نورِ  یتانبرا یراز

 یشفضل و رحمت خو کران[یب یایدر]ها را به آن یل جستند، به زودو به او توسّ

 175یدنمایشان میتو به راه درست و نجات بخش هدا کندیوارد م

 

                                         
. یندخلق خدا ینالت، بدترغُ یراشما را فاسد نکنند ز ( جوانانغلو کنندگان)الت غُکه  یدبه هوش باش )ع(:امام صادق 1

 .65ص  ی،مالأکنند. یم ییخدا یا، ادعابندگان خد یآورند و برایم یینعظمت خدار را پا
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 یاگر کس ید،گویم 1«کالله»خواهند؛ بگو خداوند در مورد یاز تو فتوا م [!یامبرپ یا]

 یراثم داشته باشد، به آن خواهر نصفِ ینداشته باشد و خواهر یو فرزند یردبم

او را به ارث  یراثبرادر م [داشته باشد یو برادر یردبم یاگر خواهر]و  .رسدیم

بمانند دو  یّتیدو خواهر از م نداشته باشد. و اگر یفرزند ،چه خواهربرد، چنانیم

 ینب یراثبرادران و خواهران باشند، م ، و اگر وارثان جمعِبرندیرا م یراثسوم م

برادر دو برابر سهم خواهر است. خداوند احکام خود را  یشود و برایم یمها تقسآن

 بر همهکه خداوند بزرگ  ید. و بدانیدنشو یرانتا گمراه و ح کندیم یانشما ب یبرا

 176!یز داناستچ

 مائده سوره

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 
چهارپا  یواناتح [گوشت]که  ید. بدانیدوفادار باش یتان! به قراردادهایماناهل ا یا

در  ،شود. و شکاریگفته م ین[بعد از ا]که  ییهامگر آن ،بر شما حالل شده است
 ،چه صالح بداندخداوند به آن . قطعاًیدرا حالل مپندار (حال احرام )در مراسم حج

را  ی! حرمت شعائر و مراسم الهیداآورده یمانکه ایکسان یا 1کندیم کمح
 یزرا، و ن 2نشان و نشان داریب یهایحرمت ماه حرام و قربان ینچنو هم ید.نشکن

 یند،آیاو م یبه دست آوردن فضل و خشنود یخدا برا ۀها که به قصد خانحرمت آن
 یاحرام درآمدید، شکار کردن برا زکه مراسم تمام شد و ایا هنگام. امّیدنگاه دار
شما را  که قبالً ینسبت به کسان یو دشمن ینهکه ک یدندارد. مراقب باش یشما مانع

در  ید! و بایدو تجاوز کن یو مسجد الحرام بازداشتند، باعث نشود که تعدّ [حج]از 
و هرگز  ید،کن یهمکار یزکاریپره ۀو رشد و توسع یستهو شا یکن یانجام کارها

مجازات  یراز ید،. و حرمت فرمان خدا را نگاه داریدحد نشوگناه و تجاوز متّ جامبر ان
 2سخت و طاقت فرساست ،خداوند

                                         
 بگردند. مادر، وارث او یاپدر  یافرزند  چنانچه به علت وجود نداشتنِ ی،برادر و خواهر متوف :کالله 1
ذبح در مراسم حج  یدار آن است که براخدا گردد و نشان ۀتقدیم خان هاست که به عنوان هدی ینشان آن قربانیب 2

 .یافتهاختصاص 
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خدا ذبح  یرچه به نام غو خون و گوشت خوک و آن ،ردارگوشت مُ ،بر شما حرام شد
با زجر کشته شده  [ا آن دسته که]یو اند که خفه شده یواناتیح ینچنشده است، هم

 که به ضرب شاخِ  یوانیبر شما حرام است ح یزاند. و نپرت شده یبلند یاز باال یاو 
درنده  یواناتح یغذا ةماند یباق هک یوانیگوشت ح یاو  ،هالک شده یگرید یوانح

بر  باز]و  ید،و آن را ذبح کن ید[و به موقع برس]که هنوز نمرده باشد است، مگر آن
 ۀکه به واسط یآن گوشت ینچنتان ذبح شده، همبُ یّتچه به نآن [شما حرام است

ار امروز کفّ 1زشت و ناپسند است! یکار ینکه ا ،شودیم یمقمار تقس یهاچوب ۀقرع
. یدبلکه از من پروا داشته باش ید،ها نترسشدند، از آن یوسشما مأ ینناسپاس از د

شدم که  یو راض .و نعمتم را بر شما تمام کردم .اندمکمال رس را به سرحدّ  ینامروز د
به  یلکه تمابدون آن ،که مجبور و ناچار است یکس یشما باشد. و برا یناسالم د

و خداوند  یست،ن یباک [و بخوردممنوع  یهاتواند از آن گوشتیم]گناه داشته باشد 
 یبرا یگرید یزهایچ :چه پرسندیو باز از تو م 3آمرزنده و باگذشت است یاربس
که  یدیص یحتّ .شما حالل است یبرا یایزهپاک یزها حالل است، بگو: هرچآن

چنان آن – یداها شکار کردن را آموختهکه به آن یو سگان شکار یپرندگان شکار
ها به که آن یدیاست. از گوشت ص یزهحالل و پاک -که خدا به شما آموخته است 

را نگاه  خداوند و حرمت فرمان ید.و نام خدا را برآن بخوان ید،آورند بخوریدست م
 ،ا امروزامّ 4کندیم یدگیرس یعاًها را سرحساب ۀکه خداوند هم ید!و بدان یددار
بر شما حالل است و  2اهل کتاب یرا بر شما حالل کردم. غذا یزهپاک یزهایچ ۀهم
 و هم زنان پاکدامنِ یمانل ااه ها حالل است. هم زنان پاکدامنِبر آن یزشما ن یغذا

حالل  ییدها را پرداخت نماهر آنکه مِیاز شما، در صورت لقب یآسمان یهااهل کتاب
که کفر به  یکس ید!! و بدانیانهمخف یریگنا و نه به صورت دوستزِ  ینه از رو ،هستند

را تباه کرده و در آخرت از  یشدهد، اعمال خو یحبرآن ترج یمانحکم خدا را به ا
 5!خواهد بود یانکارانز
 
 

                                         
خورده  یزیبحث موجود است که اگر چ یندر باب خوردن ا ی،زسانقانون شباهت و همسا یاو  «یکهومئوپات»در  1

ترس به خورنده گوشت حیوان  ینباشد، ا یدهبه شدت ترس یوانیشود. اگر ح یشود، احساس آن به وجود خورنده وارد م

. اگر کندیم یتکه خورده آن است سرا یوجود انسانبه  ییباشد، درنده خو یدهآن را در یا. اگر درندهشودیوارد م نیز

 .کندیرا به خورنده خودش القا م یپرستشده باشد، حس بت یبتان قربان یتبه ن
 .یحیانو مس یهودیانهستند چون  یکتاب آسمان یکه دارا یکسان 2
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 آرنج خود را تا یهاصورت و دست یستید،به نماز با ید! هرگاه خواستیماناهل ا یا

 بنُجُ چهآن، و چنان یرا تا برجستگ یتانو پاها یدرا مسح کن یتانو سرها ،ییدبشو

 قضای از شما از یکی یاو  یدمسافر هست یا یمارو اگر ب ید،کن یزهخود را پاک یدباش

 یافتیدن آبی و یدابا همسران خود داشته یجنس یزشآم کهینا یاو  ،حاجت آمده است

 یدبدان کنید، را مسح یتانهاو با آن صورت و دست ،یدکن یممت یزیپس بر خاک تم

گرداند و  پاکیزه خواهد شما رایبلکه م ،یاندازدب یخواهد شما را به سختیخداوند نم

 6 یدشو نائل که به مقام شاکرانآن یدضه کند؛ امّعر ینعمتش را بر شما به تمام

 ![یدآور یاد به یزن]نعمت خداوند را که به شما عطا کرده است، و  یدآور یادبه  و

! یمو اطاعت کرد یدیمشن ید:آن زمان که گفت ،از شما گرفت ییدرا که با تأ یمانیپ

ها، آگاه ینهو اسرار درون س تیّخداوند بر ن یراز ،یدپس حرمت اوامر خدا را نگاه دار

و به عدالت  ید،پا دار به خدا یخود را برا ی! همواره کارهایماناهل ا یا 7است!

باعث نشود که  دشمنان و خصومت نسبت به ینهک [یدمراقب باش]و  ید،ده یگواه

 یپرهیزکارخصلت به  این که یدعادل باش ید؛آور یو به ناحق رو یدو تجاوز کن یتعدّ

به عملکردتان آگاه  بزرگ خداوند یراز یدتر است! و حرمت خدا را نگه داریکنزد

 ،و خدمت است یخوب سراسر و آنان که عملکردشان یمانخداوند به اهل ا 8است

  ۹بزرگ داده است  یآمرزش و پاداش ةوعد
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اهل  یا 10اندماند. اهل جهنّگرفته یشما را پ یاتآ یبکه راه انکار و تکذو آنان

قصد  یآن هنگام که جماعت ،یدکن یادکه خداوند به شما عطا کرده  ی! از نعمتیمانا

شان را کوتاه کرد، پس ا خداوند دستامّ ،به شما را داشتند یط و دست درازتسلّ 

کنند! یل مفقط به خداوند بزرگ توکّ ،ایمان! اهل ید. و بدانیدحرمت خداوند را نگه دار

11 دوازده سرپرست از  انشانیاز م ،گرفت یمانپ یلئاسرایخداوند از بن یوقت

و زکات اموالتان  ید: اگر نماز به پا دارگفت گاه خداآن یم،انتخاب کرد [مختلف] یفطوا

جان و مالتان ]اگر به  ینچنو هم ید،باش اورشانی و یدمرا باور کن یامبرانو پ یدرا بده

من همواره با شما خواهم بود و گناهان شما را  دهید، خداوند قرض الحسنه [در راه

ا اگر کنم! امّیاست وارد م یکه نهرها در آن جار ییهابهشت پوشانم و شما را بهیم

کند، بدون شک راه نجات را گم کرده  یشهپ یانکار و ناسپاس ،راه ینبعد از ا یکس

را سخت  انشیهاو قلب یمکرد ینها را نفرشان آنیشکن یمانخاطر پ به و 12است

کردند و خالی می اشی حقیقیها کلمات خداوند را از معناآن یراز ،یمنمود سنگین و

، یامبر[پ یو تو ا]سپردند. یم یها گوشزد شده بود به فراموشچه را که به آنآن

 یانتاهل خ ی ]کهاندک ةبه جز عد ی،شویها آگاه مآن ۀخائنان یهمواره از کارها

 یهاانسان یرا خداوندکن، ز یها درگذر و بزرگوارانه چشم پوشپس از آن ،یستند[ن

  13 منش را دوست داردبزرگ
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 را چهاز آن یاما آنان بخش یم،گرفت یمانداشتند پ یحیتمس یعاکه ادّ یما از کسان

و  کینه در یامتها را تا روز قفراموش کردند؛ ما هم آن ،ها گفته شده بودکه به آن

 کرد خواهد آنان را از عملکردشان آگاه ،بزرگ خداوندِ ی. و به زودیمرها کرد یدشمن

14 را که  یق آسمانیاز حقا یاریشما آمده تا بس یما به سو یامبراهل کتاب! پ ای

 ید[ندار را لشکه تاب تحمّ] یگرد یاریروشن سازد. و از بس یداشما کتمان کرده

 کتابِ  یک یقی وحق نورِ یک انتیبرا ،نب خدااز جا [که یدکردیکاش درک م]درگذرد. 

 تشیرضا ی جلببرا [خالصانه]خداوند توسط آن، هرکه را 15  !روشن آمده است

جهل  یهاتاریکی و از ،کندیم یتهدا یصلح و آرامش و دوست یهااقدام کند به راه

 یدبدون ترد و کند.یرهنمون م یقتو به فرمانش به نور حق یی می بخشدرها یدادو ب

ها که آن ورزیدند کفر واقعاً 16یدنمایشان میتبخش هدابه راه درست و نجات

قدرت  یچه کس :ی پیامبر[ا]است! بگو  یمپسر مر یحادعا کردند خداوند همان مس

اهل  ۀو هم مادرش و هم یحعرض اندام در برابر خدا را دارد؟! اگر خدا بخواهد هم مس

ق هاست متعلّآن ینچه بها و آنو آسمان ینحکومت زم یراز کند،یرا هالک م ینزم

 یخداوند بزرگ بر هر کار کهنکند؛ بدایبه خداست. هرچه بخواهد خلق م

 17تواناست
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ها ! به آنییمادعا کردند که ما فرزندان و دوستان خاص خدا یحیانو مس یهودیانو 

 ینا]کند؟! یاهانتان عذاب ماست پس چرا خداوند، شما را به سبب گن ینبگو: اگر چن

خداوند  !یدکه خلق کرده است، بدان یگرانرید مثل دشَبَبلکه شما هم  ،[یستن ینچن

حکومت  یراز ،کندیصالح بداند عذاب م اآمرزد و هرکه ریهرکه را صالح بداند م

که عاقبت و سرنوشت  !یدخداست. بدان هاست از آنِآن ینب چهآن و ینها و زمآسمان

نبودند،  یامبرانیکه پ یما در دوران یامبرِ! پاهل کتاب یا 18شود!یهمه به او ختم م

 هندهدبشارت یچما ه ییدکند، تا دگر نگو یانان بیترا برا یقشما آمد تا حقا یبه سو

آمده است! و  یتانبرا یادهنده و هشداردهنده! بشارتیمنداشت یاو هشداردهنده

به قوم  یکه موسیهنگام ![یدآور یاد]و  1۹تواناست یزخداوند بزرگ بر همه چ

را که خداوند به شما عطا کرد. آن زمان که  ینعمت !یداد آوریمردم به  یخود گفت: ا

کرد و  یتانعطا ییو قدرت و فرمانروا یدشما برگز یاناز م [نجات بخش] یامبرانیپ

قوم! به  یا 20نداده بود! یانکس از جهانیچنمود که به ه تانیمتقد ییهانعمت

 ،یدو به عقب برنگرد یدمقدر کرده است وارد شو یتانکه خداوند برا یسمقدّ  ینسرزم

جواب  یا به موسامّ 21!خواهد بود انیانتباعث ز [یبه کفر و نافرمان]بازگشت  یراز

ها در شهر آن یما تا وقت]قدرتمند و ستمگر وجود دارد و  یدر آن شهر قوم :ادندد

جا بروند. ما داخل ها از آنشد. اگر آن یمهرگز به آن وارد نخواه [هستند

 یمانعقل و ا]ها نعمت آن ترسوها، که خدا به آن یانا دو نفر از مامّ 22!یمشویم

که یهنگام ید،بر آنان وارد شو هرش ةشما از درواز :عطا کرده بود گفتند [و شجاعت

 یمانو اگر به قدرت خدا ا ید،اکرده یرکه شهر را فاتحانه تسخ یدد خواهید ،یدوارد شد

  23یدل کنپس به او توکّ ،یددار



112 

 

. یمشویها در شهر هستند، هرگز به آن وارد نمکه آنیما تا زمان ی،موس یگفتند: ا

گفت:  یموس 24یماجا نشستهما همین ید[ها بجنگبا آن]و  یدبرو یتتو و خدا

 ینخواهم که بیخودم و برادرم را دارم. از تو م یارکه من فقط اخت ینیبیپروردگارا! م

 ینحال که چن]و خدا گفت:  25!یافکن اییجد ،یّتبد ن کردارِزشت قومِ ینما و ا

ان در و سرگرد یرانح یدها باچهل سال ورود آنان به شهر حرام شد. آن ،[است

آنان داستان  یو برا 26 !قوم بدکردار تأسف مخور یگاه برایچو ه !ها بگردندیابانب

ا از کردند. امّ یقربان ،ب به خداتقرّ یدو فرزند آدم را بخوان، آن زمان که برا ینراست

اش مردود شده بود گفت: بدون یکه قربانرد شد. و آن یگریشد و از د یرفتهپذ یکی

قانون  ینشده بود گفت: ا یرفتهاش پذیکه قربانتو را خواهم کشت! و آن یدترد

 ،یو اگر تو، به کشتن من اقدام کن 27یرد!بپذ ارانکیزخداست که فقط از پره

 یاناز پروردگار جهان یراقتل تو اقدام نخواهم کرد، ز یمطمئن باش که من برا

من و خودت به  از گناهِ یبارولهشوم تو با کیکار، باعث م ینو با ا 28! ترسمیم

 2۹!ستمکاران است یجزا ینو ا یمشک از اهل جهنّیو ب ،یخدا رهسپار شو یسو

کرد. و عاقبت او را کشت. و سرانجام  یبسرکشش او را به کشتن برادر ترغ فسِپس نَ

ند فرمان داد کَیرا م ینکه زم یهنگام خداوند به کالغ یندر ا 30شد یانکاراناز ز

من که  ی برتا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را دفن کند. و قاتل گفت: وا

 یزن سرانجام تا بفهمم چگونه جسد برادرم را دفن کنم! و یستمکالغ هم ن ینااندازة 

   31 شد یمانپش
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که نه قتل کرده یرا بکشد در حال یهرکس، انسان یممقرر کرد یلاسرائیرو بر بن یناز ا

مردم را کشته باشد. و  ۀکه هم ستانیمثل ا ؛است ینبه فساد در زم و نه محکوم

 یو زندگ یاتمردم را ح یکه تمام استنیمانند ا ،بخشد یاترا ح یکه انسان یکس

ا آوردند، امّ یروشن یلدال یل[اسرائیبن یبرا]ما  یامبرانپ یقتاًاست. حق یدهبخش

ها آن جزای 32کردند یشهتجاوز پ راه اسراف و یل،دال ینها با وجود ااز آن یاریبس

به راه  یفساد و تباه ینزم یکنند و گستاخانه در رویجنگ م یامبرشکه با خدا و پ

به  انشیا دست و پایو  ،گردند یختهبه دار آو یاکه کشته شوند و  است یناندازند ایم

 یاآنان در دن یبرا یراز ؛ردندگ یدتبع هکنیا یاشود و  یدهبر یکدیگر جهت خالف 

1است یّامه شانیبرا یعذاب بزرگ نیزو در آخرت  ،و ذلت یخوار
33 یمگر کسان

 یار! که خداوند بسیدپس بدان !توبه کنند یابیدها دست که شما بر آنکه قبل از آن

! حرمت اوامر خدا یددار یمانا یقکه به حقایکسان یا 34آمرزنده و باگذشت است

راه او جهاد  رو د یدشو یکو به خدا نزد یدها استفاده کنو از فرصت یدرا نگاه دار

خود  یشۀرا پ یکه راه کفر و ناسپاسآنان 35یدکه رستگار شوآن ید! امّیدکن

ها باشد و بخواهند متعلق به آن ،و همانند آن است ینچه در زمآن ۀاگر هم ،اندکرده

نخواهد شد! و عذاب  یرفتهها پذ، از آنرندخَباز یامتبا آن، خود را از عذاب روز ق

 36 ستایّمه شانیبرا یدردناک

  

                                         
لک حق موظف است تا با اند. هر سابرداشته سر یقتلذت طلب ما، به جنگ با حق یتو زشت ما، نفسان یمهصفات ذم 1

حضور به در  یدانرا منکوب کرده و از م یشمخرب نفس اماره خو یروهاین یه،مراقبه و تزک یها یوهاز ش یریبهره گ

و آن را از دستبرد به روح  یدانتفاع، منقطع نما یزنفس را از ح ینا هایییمجموعه توانا یعنی ؛هاها و قدمکند. دست

قرآن است.  یاتآ ترینیاز عرفان یاریبر خالف تصور بس یهآ ینممکن است. ا گونهینا یقتحق. وصل به یدپاک، دور نما
 !گردندیمند مدر مبارزه با نفس دارد که سالکان به موقع از آن بهره یفینکات ظر
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 ،توانند از آن خارج گردندیا هرگز نمامّ ،کنند تا از آتش عذاب خارج شوندیتالش م

دزد  مرد و زنِ دستِ، یمجازات اله یکو به عنوان  37شان پابرجاست!عذاب یراز

 است! یمکه خداوند مقتدر و حک یدو بدان 1ید.اند قطع کنکه کرده یکار رِیفرا به ک

38 ید[با خدمت و کار مف]و  ندکه کرده است، توبه ک یو هرکس بعد از ستم 

آمرزنده و با  یارخداوند بس یراز ،یردپذیاش را مبداند که خداوند توبه ید،جبران نما

خداست؛ هرکه  از آنِ ینها و زمکه حکومت آسمان یدانینم یاآ 3۹گذشت است

 یآمرزد و او بر هر کاریو هرکه را صالح بداند م کندیرا صالح بداند عذاب م

کفر و انکار مشتاقانه در شتابند تو را  یرکه در مسآنان !امبریپ یا 40تواناست

که در ی، در حالیماآورده یمانکه به زبان گفتند ا ییهانکند، چه آن یناندوهگ

تو را  یهات حرفکه با دقّ یهودیانیو چه آن دسته از  ،یستن یمانیا انشیهاقلب

هستند  یها جاسوسان گروه! بدان آنیابندتو ب یبتکذ یبرا یاکنند تا بهانهیگوش م

کنند و به یم یخال شایاصل یها سخنان را از معنااند؛ آنیامدهکه خودشان نزد تو ن

. و اگر ندادند از او یریدما دادند. بپذبه ش یمچه را که خواست: اگر آنیندگویم یکدیگر

 زاتعملکردش مجا یفررا به ک ی! اگر خداوند بخواهد کسیامبرپ ی! بدان ایدکن یدور

خواهد یاند که خداوند نمیها کسانبود. آن یدفاع از او نخواه ینکند، تو قادر به کمتر

 یعذاب یزدر آخرت نت و و مذلّ یخوار یادر دن یدگرداند. بدون ترد یزهوجودشان را پاک

 41شان خواهد شد یببزرگ نص

  

                                         
نمود. اسرار  کوتاه یبه اسرار اله یابیدست نامحرمان و ظالمان را از دست یداست که با ینا یهآ یوجوه عرفان یگراز د 1

 یناست که ا یهیخود را قدرتمند نموده است. بد یابداز آن دست  یبه بخش یو چون کس اندیمعظ یهاکائنات، ثروت
 .آیدیخدا بر م یاءمهم از اول ینبر نامحرمان و ظالمان، حرام است و ا یآگاه
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به  حرام ها مالآن !دهندیگوش م یتهات به حرفکردن تو، با دقّ یبتکذ یها براآن

ها را به آن یاآنان قضاوت کن و  یاندر م ،تو آمدند یپس اگر به سو ؛خورندیوفور م

توانند یتو نم یبی بهآس چیه یها را به خود رها کنکه اگر آنخودشان واگذار. بدان

خداوند  یراکن، ز حکم با عدالت و انصاف ی،ها قضاوت کردآن ینبرسانند، و اگر هم ب

که یخوانند، در حالمی و چگونه تو را به قضاوت فرا 42عادالن را دوست دارد

حال که نزد تو آمدند  یز چگونه،شان است و در آن حکم خداست؟! و نتورات در دست

 43یستندن یماناهل ا هاآن کهبدان !گردانند؟یبر م یرو یدندو حکم خدا را شن

 یمکه تسل یامبرانیتا پ کردیم، نازل ،و نور است یتدر آن هدا هکیتورات را در حال ما

 ی. خداشناسان و دانشمندانکنند حکم یهودیان یفرمان خدا بودند بر اساس آن برا

 یبراساس آن داور یزدادند ن یگواه یت آنانر حفظ کتاب خدا بودند و به حقّکه مأمو

اندک  ییمرا به بها یاتو آ یدباش داشته از من پروا ید،کردند. پس از مردم نترسیم

از کافران و ناسپاسان  ،خدا حکم نکند آیات هرکس که براساس ید! و بداندیمفروش

که جان در برابر جان، چشم در برابر  کردیم بر آنان مقرر [در تورات] و 44است

 یهر زخم یز، دندان در برابر دندان و نگوش گوش در برابر ینی،در برابر ب ینیچشم، ب

گناهانش  ةکفار ،گذشت کند ]بزرگوارانه[ از قصاص یرا قصاص است. اما اگر کس

  45خدا حکم نکند از ستمکاران است  یات! هرکس براساس آیدخواهد بود. بدان
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 کردیم ییدشان را تأکه توراتیدر حال یمرا فرستاد یم،پسر مر یسیها، عآن یو از پ

 ییتا راهنما ،یمبه او داد -تورات قبل از خود بود  ییدکنندةکه آن هم تأ -را  یلو انج

 یکسان یدپس با 46داردیهرکه حرمت خداوند را نگاه م یباشد برا یاو موعظه

هرکس  یدکه خدا نازل کرده حکم کنند، بدان یتیاکه به انجیل معتقدند براساس آ

تو  و قرآن را به حق بر 47!است یّتکار و بد نخدا حکم نکند زشت یاتبراساس آ

 و هم سرآمدِ  ،قبل از خود است یآسمان یهاکننده کتاب ییدهم تأ یراز ،یمنازل کرد

 یهاخداوند حکم کن. و از خواهش یاتآ ها براساسآن ینها، پس در بآن ۀهم

هر  ی! ما برایریبگ یدهاز حق را ناد یزیچ یمکن، تا مجبور شو یرویپ نشاینفسان

 یلشما را تبد ۀخواست، همیو اگر خدا م یم،اقرار داده یایوهو ش یعتکدام از شما شر

رده امتحان ک تانیمخواهد شما را در آنچه تقدیاما خدا م !کردیم یت واحدمّبه  ا

که  ید. و بدانیریدگ یشیپ یکدیگر ازنمودن  یکیکند. پس در خدمت کردن و ن

 یقتشما را به حق ۀهم یخداوند بزرگ است و به زود یبه سو ،شما ۀبازگشت هم

 یاتبراساس آ انشیانو م 48کندیتان بوده است آگاه مچه که مورد اختالفآن

تا  ،ها حذر کنمکن. و از آن یرویآنان پ ینفسان یهاخداوند حکم کن. و از خواهش

چنان !که خداوند بر تو نازل کرده منحرف کنند یاتیاز آ یمبادا تو را نسبت به بعض

از  یگردان شدند بدان که خداوند اراده کرده تا آنان را به جرم برخیچه از حق رو

 یاآ 4۹اندتیّکار و بد ناز مردم، زشت یاریکه بسشان عقوبت کند. و بدانگناهان

و باورند چه  یقینکه اهل  یمردم یخواهند؟! برایرا م یّتزمان جاهل اتِحکم و مقررّ

  50 بهتر از حکم خداست؟! یحکم
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 یایها اول! آنیدگاه خود انتخاب مکنیهرا تک یحیانو مس یهودیان! یماناهل ا یا

هاست و قطعا خداوند از آن ،گاه خود قرار دهدیهها را تک! هرکس آنید. بدانیکدیگرند

 انشیهاکه در قلب ینیبیرا م یگریا کسان دامّ 51کندینم یتقوم ستمکار را هدا

 یشیپ یکدیگربر  [دادن اهل کتاب ارگاه قریهو تک یدر دوست]است و  یماریب

است که خداوند  یدام 1!یافتدب یفاق بدما اتّ یبرا یمترسی: مگویندیو م یرندگیم

پروراندند یچه در دل ماز آن [ناسپاس]گروه  ینتا ا یاوردب یامعجزه یا یروزیبزرگ، پ

 یدتریناند که شدیهمان کسان ینانا یا: آیندگو یماناهل ا 52شوند یمانپش

ان کار ی! اعمالشان تباه شد و زیند؟خوردند که همواره با شمایها را به خدا ممقس

 ،خود برگردد ینهرکس از شما از د ید!دار نیماا یقکه به حقا یکسان یا 53شدند!

ها شان دارد و آنکه دوست یاوردرا ب یخدا جماعت ی. به زودیستن یبر خداوند باک

 اند و در برابر کفارِ متواضع یمانبرابر اهل ا در [که یجماعت]خدا را دوست بدارند!  یزن

 یچاز سرزنش هکه در راه خدا جهاد کنند و یکسان ؛یرومندسرسخت و ن ،ناسپاس

است که به هرکس صالح بداند  یاله یفضل و رحمت یننهراسند. و ا یمالمتگر

گاه یهکه دوست و تک یدبدان 54دهنده و آگاه است!یشدهد، و خداوند گشایم

دارند و در یکه نماز به پا م ییهاباشند. همانیم یمانو اهل ا یامبرشو پ خداشما، 

 یمانو اهل ا یامبرشو هرکس خدا و پ 55 2دهندیند زکات ماکه در رکوعیحال

 یمانکه ایکسان یا 56است یروزبداند که حزب خدا پ ،گاه خود کندیهرا تک

 خواه از اهل کتابِ  - گیرندیم یشما را به تمسخر و باز ینکه دی! کسانیداآورده

رمت فرمان خدا و ح یریدنگ یبه سرپرست -ار قبل از شما باشند و خواه از کفّ یِآسمان

  57ید!هست یماناگر اهل ا ید،را حفظ کن
  

                                         
ها پشت کنند در معرض خطر خواهند کرد. و اگر به آن یتها، احساس امنگاه قرار دادن آنیهبه گمانشان با تک یراز 1

 یرند.گیقرار م
 )ع( بود. که در حال رکوع انفاق کرد، امام علىآن 2
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 ،یرندگیم یآن را به تمسخر و باز ید،هرگاه بانگ نماز کن [که ستانیها اآن ۀنشان]و 

 !اهل کتاب یا بگو 58کنند!یتعقل نم یقهستند که در مورد حقا یها قومآن یراز

چه چه برما نازل شده و آنبه خدا و آن هکنی! مگر ما جز اید؟کنیما را سرزنش م یاآ

کردار و شما زشت رِیشتب یقتاً! حقیم؟مان داریا یگرید یزقبال نازل شده است، به چ

نزد خدا بدتر از  انشتیکه موقعیشما را از کسان یدخواهیم یابگو: آ 5۹یداتیّبد ن

کرده و مورد خشم خود قرار داده و از  انشنیکه خدا نفریآگاه کنم؟! کسان تاسنیا

کنند. یساخته که طاغوت و بت عبادت م ییهاها و خوکیمونم ی[در زندگ]ها آن

و  60ترند! یرانتر و حگمراه ،ها بدتر است و نسبت به راه درستآن یتموقع یآر

کفر داخل  که بایاند، در حالآورده یمانکنند که ایعا مادّ یندآیکه نزد شما میهنگام

کنند یچه پنهان م! که خداوند بزرگ به آنیدشوند! بدانیخارج م یزاند و با کفر نشده

 یخوارکه در گناه و تجاوز و حرام ینیبیاز آنان را م سیاریو ب 61تر استآگاه

چرا دانشمندان  62!چه بد و زشت است عملکردشان ،کنندیمشتاقانه شتاب م

 ینه یخواراز حرام یزآلودشان و نرا از سخنان گناهها آن ،یهودیو  یحیمس

خدا  دستِ :گفتند یهودیانو  63کنند؟! چه زشت و بد است دستاوردشان! ینم

 !که گفتند یها به خاطر سخنبر آن ینخودشان بسته باد! و نفر یهابسته است! دست

که بر تو نازل  یاتیآ ینا !بخشدیو هرگونه بخواهد م ،دستان خدا باز و گشاده است

خدا و  یاتبه سبب انکار آ] یز. ما نیدافزایها ماز آن یاریبس یانبر کفر و طغ یماکرده

. بدان که هرگاه یماافکنده یو دشمن ینهک یامتروز ق تاها آن ینب [شانعملکرد سوء

 [هستند که یها کسانآن]آتش جنگ را روشن کردند، خداوند آن را خاموش کرد. 

خداوند بزرگ، مفسدان را  ید[بدان] .کنندیتالش م ،ینزم یبر رو یو تباهفساد  یبرا

  64دوست ندارد 
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 بدون شک. و حرمت فرمان خداوند را نگاه دارند یاورند،ب یمانا اگر اهل کتاب اامّ

و  65کنیمیپر نعمت وارد م یهاها را در بهشت. و آنیمپوشانیرا م شاننگناها

ها نازل شده، عمل چه از جانب پروردگارشان بر آنو آن یلانج ها به تورات واگر آن

 یرد وگیرا فرا م یشانو آسمان سراپا یناز زم یرزق و روز ید[بدون ترد] ،کنند

از آنان  یاریرو هستند، اما بسیانهها معتدل و ماز آن یه جمعالبتّ !شوندیمند مبهره

چه را بر تو نازل شده است، به آن! یامبرپ یا 66عملکردشان زشت و منفور است 

ابالغ را  ین! ]ایابه رسالتت عمل نکرده یکار را نکن ینمردم ابالغ کن. که اگر ا

 یرا! زکندمی مردم حفظ و مطمئن باش خداوند تو را از شرِّ ،[شجاعانه به انجام برسان

اهل  یبگو: ا 67نخواهد کرد یتهدا تیّموفق خداوند بزرگ، ناسپاسان را به راهِ 

شما نازل  بر چه خداوندو آن یلکه به تورات و انجمگر آن ،یدندار یشما ارزش !کتاب

 یاریبس یانبر کفر و طغ ،یماچه بر تو نازل کرده! آنیامبرپ یو بدان ا ید!کرده عمل کن

 یمانکه ایا کسانامّ 68. پس بر حال قوم ناسپاس تأسف مخوریدافزایها ماز آن

را باور دارند  یامتکه خدا و روز ق یحیانو مس ینو صابئ یهودیاناز  یکساناند و آورده

به خود راه  یس و اندوهأترس و ی یچه یدو خدمت است نبا وبیو عملکردشان خ

 یم،آنان فرستاد یبه سو یامبرانیو پ یمگرفت یمانپ یلاسرائیاز بن یقتاًحق 6۹دهند

شان موافق نبود. ینفسان ینانش با هواهاشان آمد که سخبه سراغ یامبریا هرگاه پامّ

  70را کشتند! یاعده و یب کردندرا تکذ یاها به ناحق عدهآن
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اما  !کور و کر شدند یق[نسبت به حقا]در کار نخواهد بود. لذا  یآنان پنداشتند مجازات

را  یقها کور و کر شدند ]تا حقااز آن یاری. دوباره بسیرفتشان را پذباز خداوند توبه

کفر  یبه واد 71یناستو بدان! خداوند به عملکردشان ب ![و نه بشنوند ینندنه بب

 یحکه خود مساست. حال آن یمپسر مر یح،خداوند همان مس :ها که گفتندآن ،افتادند

که هم پروردگار من و هم پروردگار  یدرا پرستش کن یی! خدایلاسرائیبن یگفت: ا

خدا بهشت را بر او حرام  ،خداوند بزرگ شرک بورزدکه به یکس !یدشماست! بدان

نخواهند  یاوریو  یار یچستمکاران ه یدبدان !م استجهنّ گاهشیکند. و جایم

سه گانه  یاز خدا ینمسوّ ،ها که گفتند: اهللکفر افتادند آن یبه واد 72داشت

باطل  ۀیشاند ینو اگر از ا یست.همتا نیب یجز خدا یمعبود یچکه هیاست! در حال

پس چرا  73یددردناک خواهد رس یعذاب ،ناسپاس یانِکفرگو یندست برندارند به ا

طلبند؟! بدانند که خداوند یکنند و از او آمرزش نمیخداوند بزرگ توبه نم یبه سو

 یامبریپ یکجز  یستن یکس یم،پسر مر یحمس 74آمرزنده و باگذشت است  یاربس

ها هم راستگوست، و آن یاند. و مادرش پاکدامنبوده یگرید یامبرانکه قبل از او پ

و باز  یمکنیم یانب انشیها را براو نشانه یاتخوردند! بنگر چگونه آیمثل همه غذا م

 یبگو: چرا به جا یامبر[پ یا] 75گردانند!یم بر یچگونه از حق رو هابنگر! آن

که  یدندارد؟! بدان نتایبرا یانیسود و ز یچکه ه کنیدیرا پرستش م یزیخداوند چ

غلو و  نتانیاهل کتاب! به ناحق در د یبگو ا 76شنوا و آگاه است! ،خداوند بزرگ

 یرانندگمراه و ح یربازکه از د یقوم ینفسان یها. و از خواهشیدکنم ییبزرگ نما

گم کرده راه و  یزرا منحرف کردند و خود ن یاریآنان بس یراز ید،مکن یتتبع

  77!یرانندح
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اند. ین شدهپسر مریم، نفر یسیاز زبان داود و ع یلاسرائیقوم بن ! که ناسپاسانِیدبدان

 یو زشت بدی را از یکدیگرها آن زیرا 78! و تجاوزشان بود یبه سبب نافرمان ینو ا

 است عملکردشان! زشت کردند، و چه منفور وینم یدادند نهیانجام م [گستاخانه]که 

7۹ دهند، یگاه خود قرار میهتک و ار را دوستکه کفّ ینیبیاز آنان را م یاریبس و

 ،آن ۀجیکه نت ی[دستاورد]فرستند، می خود یبرا یشاپیشرا پ یدیچه دستاورد پل و

که اگر به آن حال 80جاودانند  الهیدر عذابِ ینانهاست؛ و اخشم خدا بر آن

ار را دوست و داشتند، کفّ یمانا شده چه که بر او نازلو آن یامبرخداوند بزرگ و پ

و به  81اندتیّکار و بد نآنان زشت یاری ازبس یدبدان !دادندیگاه خود قرار نمیهتک

 یمان،افراد نسبت به اهل ا ینتر دشمن و ینتوزتر ینهکرد ک یدرک خواه یدرست

 یمان،افراد نسبت به اهل ا ینتر دوست و ینو مهربان تر ،و مشرکان هستند یهود

هستند که  یافراد انشانیدر م یراز یحی هستیم،: ما مسیندگویهستند که م یکسان

 یامبرنازل شده بر پ یاتهرگاه آ 82کنندنمی رتکبّ ،عالم و زاهدند و در برابر حق

شود و یپر از اشک م شانیهاکه چشم ینیبیابند، میرا در یقترا بشنوند و حق

. پس نام ما را در فهرست یمآورد یمانا قتی: پروردگارا! به حقگویندیم

  83 یسدهندگان به حق، بنویگواه
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و مشتاق  یاوریم،ن یماناست ا یدهکه به ما رس یحق ینِ د ینو چرا به خداوند و ا

و به خاطر  84د؟!به شمار آورَ یکوکارانخداوند ما را در جمع ن هکنیبه ا یمنباش

قرار داد که نهرها در  ییهاشان را بهشتپاداش ،که گفتند، خداوند بزرگ یسخن حق

ا امّ  و 85است یکوکارانپاداش ن اینها در آن جاودانند. و . و آنتسایآن جار

ها اهل ما را انکار کردند بدون شک آن [بخشنجات] یاتو آ یدندکه کفر ورزیکسان

را که خداوند بر شما حالل کرده  یایزهپاک یزهای! چیماناهل ا یا 86اندمجهنّ

خداوند، تجاوزگران را دوست  یراز ،یدمعقول هم تجاوز مکن و از حدّ یدحرام مکن

و  ،یدکرده بخور نتایکه خداوند عطا یو حالل یزهپاک یهاو از نعمت 87ندارد!

خداوند شما را  88یدپاس بدار یداآورده یمانرا که به او ا یخداوند حرمت فرمانِ

کند، بلکه به شکستن یمؤاخذه نم یرعمدتان،و غ یهودهب یخاطر سوگندها به

إطعام  ی،گناه چنین ةارپس کفّ !مؤاخذه خواهد کرد یداکه محکم بسته ییهایمانپ

ا پوشاندن لباس ی. و یددهیکه به خانواده خود م یمعمول یاست از غذا ینده مسک

 ین. ایردروزه بگ سه روز یافتن یابنده یبنده. و اگر کس یکآزاد کردن یا ها و به آن

نی! و خداوند ایدباش انتیسوگندها . پس مراقبِیدهرگاه قسم خورد ،ارة قسم استکفّ

اهل  یا 8۹!یدکه به مقام شاکران نائل شوآن یدکند، امّیم یانرا ب شیاتآ نینچ

 ید، پلیبندو شرط یکشقرعه یهایرکتان و تو قمار و بُ (مشروب ی،! خمر )میمانا

که رستگار آن ید. امدیکن یدور یطاناست. از ش یطانش یو ناپاک و از کارها

  ۹0!یدشو
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 ندازدایب یو دشمن ینهک ،شما ینخمر و قمار ب ۀاراده کرده است به واسط یطانش یراز

 ؟!یدداریدست بر م [زشت یکارها یناز ا] یاخدا و نماز باز دارد، آ یادو شما را از 

۹1 ِو چنانیدبرحذر باش یو از نافرمان یداطاعت کن یامبرشبزرگ و پ و از خداوند .

 ،ابالغ روشن یکجز  ،ما امبرِیپ یتکه مسؤول نیدبدا ،یدکن یچیسرپ [از حکم خدا]چه 

دارند،  یستهشا یو عملکرد یمانندکه اهل ایبر کسان ۹2! یستن یگرید یزچ

شوند و  ارکیزکه پرهبه شرط آن 1،باشند خورده ی([در گذشته )م]اگر  یستن یگناه

آورند، و باز  یمانشوند و ا ارکیزداشته باشند و عمل صالح انجام دهند، باز پره یمانا

را دوست  یکوکارانو بدانند که خداوند ن !انجام دهند یکشوند و اعمال ن ارکیزپره

تان یزها با نیکه با دست و  یدیشما را به ص ی! خداوند حتّیماناهل ا یا ۹3دارد

 !هراسدیدر نهان م ی،از قدرت اله یص کند چه کس! تا مشخّکندیامتحان م یریدگیم

او  یبرا یعذاب دردناک ،کند وزش تجایخو از حدِّ  ین،پس هرکس بعد از ا

و هرکس از شما  ید،شحرام نکُرا در حال اِ یدیص یچ! هیماناهل ا یا ۹4استیّمه

است، در  یدمعادل آن ص کردنِ یاو قربان یشود جزا یدیص مرتکب کشتنِ اًعمد

است، و  یدهبه کعبه رس ،معادل یِدهند که قربان یگواه ،عادل دو شاهدِ  یدکه بایحال

 یشتا عقوبت کار خو ،روزه گرفتن معادل آن است یاو  ماندگان،آن اطعام در ةکفار یا

به گناهان ]که یاما کسگذشت،  یداچه در گذشته مرتکب شدهرا بچشد. خداوند از آن

که خداوند  یدخداوند از او انتقام خواهد گرفت، و بدان یدد، بدون تردرو آورَ [گذشته

  ۹5است یرندهبزرگ، قدرتمند و انتقام گ

                                         
 یم خَمر.تحر یهقبل از نزول آ 1
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که  یمادام یخشک یدحالل است، اما ص یانو طعام آن بر شما و کاروان یاییدر یدص

نزد او جمع  یبر شما حرام است. و حرمت فرمان خدا را که روز یدحرام هستدر اِ

و برپا بودن  یاتح یۀالحرام را ما یتب ۀخداوند، کعب ۹6یدشد نگاه دار یدخواه

احکام  ینچننینشان را! و ایدار و بنشان انیِماه حرام و قرب یزمردم قرار داده است، و ن

است  ینها و زمچه را که در آسمانآن ،بزرگ خداوندِ  یدبه خاطر آن است که بفهم

 ید! که خداوند هم مجازاتش شدیدبدان ۹7آگاه است! یزیداند و او به هر چیم

جز  یایفهوظ یامبر! که پیدو بدان ۹8باگذشت است یاراست، و هم آمرزنده و بس

چه پنهان و آن یدکنیچه آشکار مندارد، و خداوند بزرگ به آن [کالم خدا] غابال

هرچند که  ،یستن یکسان یزهبا پاک یدپل بگو :[ریامبپ یا] ۹۹آگاه است یدداریم

 حرمت خدا را نگه یشمندان،اند ی! پس ایزداعجاب تورا برانگ ،ناپاکان تعداد یادیِز

که  یدسؤال نکن یزهایی! از چیماناهل ا یا 100یدکه رستگار شوآن یدامّ ید،دار

موارد  گونهینو اگر سؤال در ا !تان کندبر شما آشکار شود ناراحت ها[آن یقتحق]اگر 

بر شما آشکار خواهد شد. خدا  تشیقحق مسلماً ید،قرآن بسپار یاترا به وقت نزول آ

شما  یشینیانِاز پ یجمع 101!نکته بگذرد! و خداوند آمرزنده و بردبار است یناز ا

خداوند  102الفت با آن برخاستند! کردند، سپس به انکار و مخ سؤالاز آن موارد 

که کافرند بر ینکرده است، اما کسان ی، حکم1و حام یلهو سائبه و وص یرهحبَدر مورد 

کنند! یتعقل نم یق،از آنان نسبت به حقا یاریبس یرابندند، زیخداوند تهمت دروغ م

103 

  

                                         
اهل معنا،  یبرخ ند.دانستیها را حرام مگوشت آن خوردنِ یخراف یبه علل یتچهار نوع شتر و گوسفند که در جاهل 1
 اند.یبرداراز سلوک قابل بهره یدانند که در مواقعیم ییهاو مرکب یروهاو اشاره به ن یکلمات را اسرار ینا
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 یایید،نازل کرده بچه خداوند و آن یامبرپ یها گفته شود به سوکه به آنیو هنگام

اگر  یحتّ !است یما کاف یبرا ،یافتیمرا که نزد پدرانمان  یزهایی: همان چیندگویم

ها باز از آن]هم نشده بودند  یتدانستند و هداینم یزیشان نادان بودند و چپدران

یتا وقت یراز ،ید! پس شما به خود بپردازیماناهل ا یا 104 ؟![کردندیم یرویپ

 یشما به سو ۀرسانند. بازگشت همینم یگمراهان به شما ضرر د،یتیهدا که در راه

 یا 105سازدیخداوند شما را نسبت به عملکردتان آگاه م یو به زود .خداست

خودتان  ینعادل از ب دو نفر شاهدِ یت،تان فرا رسد هنگام وص! چون مرگیماناهل ا

 یراز غ ،دو نفر شاهد ،یدمرگ فرا رس یبتو مص ید. و اگر در سفر بودیریدگواه بگ

تا  یدها را نگاه دارتا بعد از نماز آن ید،ها شک کردو اگر به آن ید،خودتان انتخاب کن

هر چند به  یمبفروش یزیرا به چ یقتحق یستیمبه خداوند قسم خورند که ما حاضر ن

 باشد قطعاً  نی. که اگر جز ایمکنینم تمانرا ک یباشد، و شهادت اله نمانیکانفع نزد

 یانتو هرگاه معلوم شود که آن دو شاهد خ 106بود یماز گناهکاران خواه

. و آن دو به خدا قسم خورند که شهادت یرندها را بگآن یبهتر جا اند، دو شاهدِیدهورز

در  یمکن ینو هرگاه چن یم،تر است و ما از حق تجاوز نکندرست یما از آن دو نفر قبل

و  .به حق است ینوع گواه ینتر یکنزد یوه،ش ینا 107!یمستمکاران باش ةزمر

! حرمت [رسوا گردند]ها شود و سوگند آن یگزینجا یگرانسوگند د هکنیبترسند از ا

 بدنیّت را رِکازشت خداوند قومِ یراز ید،ت گوش کنو با دقّ یدرا نگاه دار یاوامر اله

  108کند هدایت نمی
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 ی بهپرسد )در مورد دعوت شما[، چه پاسخ یم ،را جمع کند یامبرانکه خدا پیروز

 یایدهو ناد یبهر غ تو خود آگاهِ یم،دانینم یزی: ما چگویندیشما داده شد؟! م

را که به  یآر! نعمت یادگفت:  م،یپسر مر ،یسیکه خدا به عیو هنگام 10۹یهست

تو، هم در  تا کردم یاریروح القدس  ۀگاه که تو را به واسطتو و مادرت عطا کردم. آن

 یلتورات و انج و . و کتاب و حکمتییبا مردم سخن بگو یگهواره و هم در بزرگسال

و به اذن من  ساختی به شکل پرنده یال مجسمهرا به تو آموختم. و آن زمان که از گِ

 1صرَ بَ ریمامادرزاد و ب کورِ به پرنده شد، و باز به اذن من، یلو آن تبد یدیدر آن دم

آن هنگام که با  یزو ن ی بخشیدی،و مردگان را به اذن من زندگ ی،فا دادگرفته را شِ

ا آنان حفظ کردم. امّ یبِرا از آس تو . و منیآمد یلاسرائیمعجزات روشن، نزد بن ینا

و  110! آشکار است یبندچشم و جادو یکفقط  ینها گفتند که اآن ناسپاسانِ

 یمانگفتند: ا یاورید،ب یمانا یامبرمکردم که به من و پ یوح نویّارکه به حوّیهنگام

 نویّارکه حوّیو هنگام 111یم! اشده یمتسل ،و گواه باش که ما در برابر حق یمآورد

بر ما نازل  یآسمان یاتواند سفرهمی پروردگار تو یاگفتند: آ م،یپسر مر، یسیبه ع

گفتند:  112! دینیمااگر اهل ا ،یددارگفت: حرمت خدا را نگه یسیکند؟! ع

که تو به ما راست  یمبدان یزو ن یرد،آرام گ یمانهاو قلب یماز آن بخور یمخواهیم

  113! یممعجزه باش ینو گواهان ا یاگفته

                                         
 یسی.پ یماریب 1
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از آسمان نازل کن تا هم  یاپروردگارا! بر ما مائده یا،گفت: خدا ،پسر مریم ،یسیو ع

عطا  یو به ما روز .از تو باشد یاو نشانه یدیما، ع نِیآخر یما، و هم برا ینِلاوّ یبرا

! کنمیو خدا گفت: بر شما نازل م 114! یدهندگان یروز ینکه تو بهتر یراز ،کن

چنان او را عذاب کنم که  ،بورزد یو ناسپاس راز شما کف یکس ،ینا اگر بعد از اامّ

پسر  ،یسیکه خدا به عیمو هنگا 115 را عذاب نکرده باشم! یاناز جهان یاحد

! یرید؟بگ ییاز خدا، من و مادرم را به خدا یرکه غ یاتو به مردم گفته یاگفت: آ ،مریم

 نکه مستحق آ یمرا بگو یزیچ یست. سزاوار من نینقصیگفت: تو پاک و ب یسیو ع

چه در درون من ! تو از آنیتو به آن آگاه گفته باشم قطعاً یزیچ ین. اگر چنیستمن

 116 یی!هایدهناد ۀهم یکه دانا ییخبرم. تویا من از ذات تو بامّ ی،اطالع داراست 

خداوند را عبادت  هکنیا ی،اچه را که تو امر کردهها نگفتم مگر آنبه آن یزیمن چ

ها بودم مراقب آن یانو شماست! و مادام که در م نکه پروردگار م ییهمان خدا ید،کن

ها مراقب آن ،، تو خودیاجان مرا انتقال داده یاز وقت اعمال و اعتقادشان بودم، و

 تو یهابنده ی،شان کنعذاب یاگر بخواه 117 یگواه یزی. و تو بر هر چیابوده

و خدا گفت:  118! یمیهمانا تو قدرتمند و حک یامرزیها را بآن یاند! و اگر بخواه

که  ییهابهشت یرارند، زبیبهره م ی خوداز راست یاناست که راستگو یامروز، روز

هاست، و آنان جاودانه در آنجا خواهند ماند. خداوند آن یبرا تساینهرها در آن جار

 11۹بزرگ است یروزیپ ینو ا اند.یاز خدا راض یزها ناست و آن یاز آنان راض

 یخداست، و او بر هر کار هاست از آنِآن یانچه مو آن ینها و زمآسمان ییفرمانروا

  120اناست تو
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 انعام ةسور

  و با رحمت است( یندهبه نام اهلل که بخشا)

 

و نور را  هایکیو تار ید.را آفر ینها و زماست که آسمان یخداوند خاصِ یش،ستا

 یاو کس 1شوند!یو همتا قائل م یکپروردگارشان شر یا ناسپاسان براآورد. امّ یدپد

 یناز ا یمقرر داشت که آگاه یتانبرا یسپس عمر ،ل خلق کرداست که شما را از گِ

 ینها و زمآسمان یخدا 2! یدورزیم یدهمه شما ترد یننزد اوست. با ا ین،مع مانز

 3!شما را. و به دستاوردتان آگاه است داند و هم آشکارِیاوست. هم اسرار شما را م

گردان  یمگر آنکه از آن رو یامد،شان نپروردگارشان به سراغ یاتِاز آ یایهآ یچو ه

 یقتِحق یکردند. پس به زود یبتکذ مدشان آسراغ یها حق را وقتآن 4شدند

اند یدهند یاآ 5خواهد شد!  یانها نمابر آن گیرندیکه آن را به تمسخر م یاخبار

ها عطا به آن یکه قدرت ی. مردمیمبرد ینها از برا قبل از آن یمردم یارکه چه بس

 و یمها فرستادبر آن یدر پ یرحمت، پ یها. بارانیماکه به شما نداده یمبودکرده 

و  یمشان کردو گناه، هالک یاما به خاطر نافرمان یم،کرد یجار یشانپا یرنهرها در ز

کاغذ  ینوشته بر رو یاگر کتاب یحت 6! یمآورد یدپد یگریها، جماعت دبعد از آن

کنند خواهند یآن را لمس م یشانهاا آنکه با دستباز ناسپاسان ب یم،بر تو نازل کن

 یاچرا فرشته :و گفتند 7یست!آشکار ن ندیبجز جادو و چشم یزیچ ینگفت: ا

کار تمام شده بود و  یمکردینازل م یاکه اگر فرشتهبر او نازل نشده است؟! حال آن

  8 !دادیمینم یها مهلتبه آن
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ها بر آن یباز به صورت مرد یدیم،گزیبر م یامبررا به عنوان پ یااگر فرشته یو حتّ

که همچنان یمکردیها مشتبه مکار را بر آن یم[کردیم یناگر چن]و  یمفرستادیم

مسخره  یزاز تو را ن یشپ یامبرانبدان که پ۹  !کنندیمشتبه م یگرانها بر دآن

 یدکن یرس ینبگو: در زم 10شد  گیرشانتمسخر دامن ینسوء ا اما آثارِ کردند!یم

در چه بگو: آن 11چه بوده است؟!  یقکنندگان حقایبعاقبت تکذ ینیدو بب

ست که رحمت و بخشش ا ییخدا ! بگو، از آنِیست؟است از آن ک ینها و زمآسمان

 یشک یچکه ه - یامتکه همه شما را در روز ق ییرا بر خودش واجب کرده است! خدا

اند همان که به خودشان ضرر زده یجمع خواهد کرد. و کسان - تیسدر وجود آن ن

چه در شب و روز ساکن است آن 12آورندینم یمانا یقهستند که به حقا یکسان

 یبرا یگاهیهاز خدا، تک یرچگونه غ :بگو 13اوست و او شنوا و آگاه است  از آنِ

ا امّ. است ندهدهیاست، روز ینها و زمآسمان ینندهکه او آفریخود قرار دهم؟! در حال

باشم که  یکس ینلبه من امر شده است اوّ :بگو یامبر[پ یا]ندارد.  یازن یخود به روز

بگو:  14هرگز از مشرکان مباش!  [:امر شده است که]و  !محض خداوندست یمِتسل

 !است یشعذاب روز بزرگ در پ یراز ترسم،یکنم م یپروردگارم را نافرمان کهینمن از ا

15 شود مورد رحمت خداوند واقع شده،  ظرکس صرف ن هر از عذاب ،در آن روز

به تو برساند  یانیبدان اگر خداوند بخواهد ز 16 آشکار است یروزیپ یک ینو ا

 ،حالت کند را شاملِ یتواند آن را دفع کند! و اگر بخواهد نعمتیاز او نم یرکس غ یچه

حال  ینط است و در عبر بندگانش مسلّ کامالًو او  17تواناست  یاو بر هر کار

  18است  گاهو آ یمحک
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من و شماست!  یناست؟! بگو: خداوند گواه ب یچه کس یگواه ی،گواه ینتربگو: مهم

قرآن بعدها  ینرا که ا یقرآن بر من نازل شده تا هم شما و هم کسان ینکه ا یدبدان

 یانکه خدا یددهیباز شهادت م یاخداوند برحذر دارم! آ یاز نافرمان ،رسدیها مبه آن

و  یکتاست ی! بگو: او خدادهمینم یشهادت ینچن کهبا اهلل هستند؟! بگو من  یگرید

 ،یمکرد یشانعطا یکه کتاب آسمان ییهاو آن 1۹ یزارمشما ب یورزمن از شرک

 ی! و بدان کسانندشناسیچنان که فرزندان خود را مآن .شناسندیرا خوب م یامبرپ

چه  20 یستندن یمانهستند که اهل ا یرساندند همان کسان یانکه به خودشان ز

 یدکند؟! بدان یبرا تکذ یاتشآ یااست که به خدا دروغ بندد و  یاز کس مکارترکس ست

مردم را  ۀکه هم یشک روزیب 21کند! ینم یرکه او ستمکاران را عاقبت به خ

خدا  یکه همتا یی: کجا هستند شرکاییمگویبه مشرکان م یم،محشور کن

 یکه به دروغ گفتند: به خداوندجز آن یستن یزیآنان چ ۀو فتن 22! ید؟پنداشتیم

چگونه به خودشان  ینبب 23!یمکه ما از مشرکان نبود ،که پروردگار ماست سوگند

 یکسان ینانو از ا 24!شودیم یدو آن افتراها چگونه ناپد یند،گویهم دروغ م

و  یمهاشان پرده انداختما بر قلب ی،دهند ولیتو گوش م یهاهستند که به حرف

حق را  یهاها اگر تمام نشانهو آن !نکنند یقحقا متا فه یمکرد ینگوششان را سنگ

تا به مجادله بپردازند. و  یندآیتو م یکه فقط به سو کنند! بدانیباز باور نم ینندبب

ها تالش ینا 25است یشینیانپ ۀها همان افسانحرف ین: ایندگویکافران م

 یکار کس ینبا ا که یدور کنند، در حال یامبررا از پ یگرانکنند تا هم خود و هم دیم

 و 26را ندارند!  یمعن یندرک ا اند! اما شعورِ یدهنکش ینابود ۀجز خود را به ورط

باز  [به عقب]: کاش یندگویم ینی،بب در برابر آتش یها را در روز حسابرساگر آن

 یماناهل ا و از جماعتِ یمکردیپروردگارمان را انکار نم یاتبار آ ینو ا یمگشتیم

  27! یمشدیم
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 ییهاتیّدستاورد و ن لحظه شاهدِ ینها در ابلکه آن [یندگوینم]را هم راست  ینهم

که از  یزهاییباز گردند دوباره به همان چ [به قبل]اند هستند، و اگر کرده یکه مخف

 [یااکنون در دن]اما  28! دروغگو هستند اًها قطعآن :گردندیاند بر مشده یآن نه

وجود ندارد، و ما دوباره زنده  یگریز دیچ یچما، ه یاییدن یزندگ ینا : جزیندگو

خدا  ینی،اند ببیستادهکه در برابر خدا ا یها را هنگامو اگر آن 2۹ !شد یمنخواه

: یدو خدا گو !. سوگند به پروردگارمان حق استی: آریندحق نبود؟! گو ینا یا: آیدگو

که  یضرر کردند کسان اًیقتحق 30!یدبه خاطر دستاورد کفرآلودتان عذاب را بچش

بر ما  ی: وایندبرپا شود گو یامتر خداوند را انکار نمودند! آن زمان که ناگهان قیداد

چون ]آلودشان را گناه یکه دستاوردهای! آن هم در حالیماکه کرده یریبه خاطر تقص

کشند! یرا به دوش م ییفرسابد و طاقت کشند. و چه بارِیبه دوش م [گران یبار

31 یکه زندگحال آن یستسرگرم کننده ن یایزهو چ یچهجز باز یادن ینا یدبدان 

تان را به کار بهتر است. چرا عقل دارندیکه حرمت خدا را نگه م یکسان یبرا یدجاو

که اما بدان ینی،غمگ یندگویم آن چه که تو نسبت به یمدانیم 32! ید؟اندازینم

 کنند!یخدا را انکار م یهاو نشانه یاتآ ،کنند. بلکه ستمکارانیها تو را انکار نمآن

33 ها به یبمقابل تکذها در شدند، اما آن یبتکذ یزقبل از تو ن یامبرانِ بدان که پ

 یچو بدان که ه !یدما رس یاریتا موقع  یدندصبر کردند و آزار را به جان خر یباییز

 یامبراناز سرگذشت پ یدهد، و تو به قسمتینم ییرکلمات و تعهدات خدا را تغ یزیچ

ها کردن از آن یو دور [یخوریها را مآن یمانیایب صّۀغو اگر ] 34! یاآگاه شده

را در آسمان  ینردبان یاکن و  یداپ یندر زم ینقب ،یتوانیسخت است. اگر م یتبرا

دانست همه را یبدان اگر خدا صالح م !یاوریقابل باور ب یامعجزه شانیبگذار تا برا

  35 مباش! نانپس تو از نادا [ندارد یارزش یاجبار یتهدا یول]کرد یم یتهدا
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شک خداوند مردگان را یند. بأدعوت تو یرایپذشوند یجان م که با گوشِیتنها کسان

از جانب  یاو گفتند: چرا معجزه 36!بازگردانده خواهند شد یشزنده کرده و به سو

ا نازل کند. امّ یاتواند معجزهیپروردگارش بر او نازل نشده است؟! بگو: خداوند م

 یحرمتیب ینبه خاطر ا ندیاورن یمانو باز ا یایدب زهاگر معج)دانند! یها نماز آن یاریبس

 یاپرنده یچو ه ،یستن ینزم یبر رو یاجنبنده یچه 137(است! یحتم یعذاب اله

 ییهاتمّچون شما اهم یزها نکه آن مگر آن ،کندیپرواز نم [در هوا] یشهابا بال

نزد  مه! و سرانجام، هیمایانداختهرا از قلم ن یزیچ یچو ما در قرآن ه !هستند

ران و گنگان ککنند یما را انکار م یاتکه آیکسان 38!شوندیپروردگارشان جمع م

گذارد و هر یم یرانیو ح یاند! خدا هرکه را صالح بداند در گمراهیکیرها شده در تار

اگر راست  3۹کندیم یانکه را صالح بداند راه درست و نجات بخش را بر او نما

برپا شود  یامتو ق یدشما فرود آ بر یاگر عذاب اله یا: آیدبه من پاسخ ده گوئیدیم

! و اگر او یدخوانیبلکه تنها خدا را م 40!ید؟خوانیکمک م یخدا را برا یرباز غ

نجات خواهد داد، و آن  یدطلبیم یاریرفع آن  یکه برا یبخواهد، شما را از رنج

که قبل از تو  یمردمان یما برا 41کرد یدفراموش خواه یدپنداشتیکه م ییشرکا

 یبرا] یدتا شا یمو تنگنا قرار داد یها را در سختو آن ،یمفرستاد [یامبرانیپ]بودند 

ها و رنج به آن یکه سخت یاما چرا هنگام 42کنند یزار ،تکبری، ب[وصول به حق

 یطانشده و ش ینسخت و سنگ یشانهاقلب یرانکردند؟! ز یزار [به درگاه حق] یدرس

را  یو چون حقّ 43گر ساخته است جلوه زیبااعمالشان را در نظرشان بزرگ و  یزن

و همه گونه نعمت را  یشگشا یفراموش کردند، درها یمشده بود یادآورکه به آنان 

 ![ها داده شده دل ببندندبه آن چهآن و به]تا خوشحال شوند  یمباز کرد شانیبرا

 44 !یموس رهاشان کردو مأی یدو ناام یمناگهان همه را گرفت
  

                                         
اطراف خود  یهایدهاست به تک تک پد یاند. کافشده یخردورز دورانِ دانند که واردِیها نماکثر آن که:ینا ایو  1

 یافت!بزرگ خواهند  یاشک هر کدام را معجزهیبنگرند. ب
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چه  :بگو 45قوم ستمکار کنده شد! یشۀو سپاس که ر کررا شُ یانو پروردگار جهان

شما  یهاها و قلبها و چشمرا از گوش یقحقا اگر خداوند قدرت درکِ یدکنیتصور م

و  یاتچگونه آ ینتواند آن را به شما برگرداند؟! ببیکدام خدا به جز اهلل م یردبگ

 -بگو: اگر عذاب خدا  46 گردانند!یبرم یها رواما آن یم،دهیها را شرح منشانه

جز  یا! آینید؟بیچه م یاید،ب -کننده و چه به صورت آشکار  یرچه به صورت غافلگ

رساندن  یممژده دادن و ب یرا جز برا یامبرانو ما پ 47شوند؟! یستمکاران هالک م

ترس و  یچانجام دهد ه یدو مف یکآورد و عمل ن یمان. پس هرکه ایممبعوث نکرد

 یفرما را انکار کردند به ک یاتکه آ یو کسان 48به خود راه ندهد!  یو اندوه یأس

 یمگویبگو: من نم 4۹ یرد!گیها را فرا مآن یعذاب اله یدشانزشت و پل دستاوردِ

آگاهم، و  هایدهو ناد یبغ ربکه  یمگوینزد من است، و نم یاله [قدرت]که خزائن 

شود یم یکه به من وح چهآن ام! فقط ازفرشته یککه من  یمگویبه شما نم یحتّ

را  یو کسان 50 !ید؟کنی! چرا تفکر نمیکسانند؟ یناکور و ب یاکنم. بگو: آیم یرویپ

 یبه واسطه قرآن هشدار ده و بگو، برا ،یرندترسند در برابر پروردگارشان قرار گیکه م

 51حرمت خداوند نگاه دارند!  ید! شایستن یعیاور و شفی یچاز او، ه یربه غها آن

 یدارخوانند و مشتاق وصل و دیرا که هر صبح و شام پروردگارشان را م یو کسان

از حساب  یزیست و نه چوها بر عهده تاز حساب آن یزینه چ یراطرد مکن! ز ینداو

از ستمکاران  یدبدون ترد یخود طرد کن یشها را از پآنان، پس اگر آن ةتو بر عهد

   52 بود یخواه
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ما،  ینجا که گفتند: چرا خدا، از بتا آن یمامتحان کرد یگر،د یرا به برخ یما برخ و

و  53شناسد؟! یخداوند شاکران را بهتر نم یانعمت داده است؟! آ ینانبه ا

ردگارتان بر خودش رحمت تو آمدند بگو: سالم بر شما. پرو یسو یمانکه اهل ایهنگام

انجام  یغفلت و نادان یرا از رو یهرکس کار بد یدو بخشش را واجب کرده است، بدان

خداوند آمرزنده و باگذشت  شکیجبران کند، ب یکن گاه توبه کرده و با کارِ دهد آن

تا راه و رسم  یم،کنیم یانب یلها را به تفصو نشانه یاتآ ینچنینو ا 54است

 راچه آن ،به جز خداوند کهینام از ابگو: من منع شده 55! گناهکاران آشکار شود

 یرویشما را پ ینفسان یهاپرستش کنم! بگو: خواهش ید،خوانیخدا م یشما به جا

را  یتهدا گاه رنگِیچکنم گمراه خواهم شد و ه ینکه اگر چن کنم،ینم

که شما انکار  یلیآشکار دارم، همان دل یلیردگارم دلبگو: من از پرو 56!ینمبینم

! حکم فقط یستنزد من ن یدکنیم ببه آن شتا یدنرس یچه را براآن یدبدان ید!اکرده

حق از ة کنند جدا ینکند و بهتریم یانرا ب یقتاست که حق یحکم خداست. او کس

نزد من  یدکنیبه آن شتاب م یدنرس یچه را که برابگو: اگر آن 57باطل است 

 یمن و شما هم تمام شده بود! و خداوند بزرگ بر ستمکاران آگاه ینب بود، داستانِ

ها کس جز خودش بر آنیچها نزد اوست و هیدهو ناد یبغ یدهایکل 58کامل دارد

م است، گذرد عالِیم یاو در یچه در خشکاست که نسبت به آن یندارد! او کس یآگاه

در  یادانه یچه یزکه از آن آگاه است! و نافتد مگر آنیخت نماز در یبرگ یچه یحتّ

 یراتش در کتابکه مقدّمگر آن یست،ن یو خشک تر یچه یو حت یناعماق زم یکیتار

  5۹ !روشن ثبت شده باشد
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را که  چهآن کهیدر حال یردگیروح از بدنتان بر م [در خواب]اوست که شب هنگام 

چرخه  ینو ا]کند. یدوباره شما را زنده م [صبحگاه]داند، و یم یدادر روز انجام داده

اوست و شما را از  یتان به سوسپس بازگشت یرد،پذ یانتا عمرتان پا [یابدیادامه م

بر  یط است، و نگهباناناوست که بر بندگانش مسلّ 60کند!یعملکردتان آگاه م

مان باشد فرستادگان یدهرس یاناز شما به پا یشما گمارده است که چون عمر کس

وند، شان خدایقیحق سرپرستِ یتا به سو 61 یرندبگ یکوتاه یچهیجان او را ب

 [اعمال ۀدر محاسب]و او  ،از آن اوست [چون و چرا یب]حکم  !بازگردانده شوند. بدان

 یاو در یکه شما را از ظلمات خشک یستبگو: ک 62حسابگران است! ینترعیسر

بار ما را  یناگر ا :که یدخوانیو در خفا او را م یکه شما به زارینجات بخشد؟! در حال

بگو: خداست  63!یمشویمهلکه نجات دهد بدون شک شاکر و سپاسگزار م یناز ا

 [رود ویم یادتان]اما باز شما  ،دهدیها نجات میبتها و مصمهلکه ینکه شما را از ا

بجوشد  یتانبر شما بفرستد که از سراپا یبگو: او قادر است عذاب 64!یدورزیشرک م

از شما، توسط  یکشما را گروه گروه در هم افکند تا طعم تلخ جنگ را به هر  یاو 

 ار یقحقا یدتا شا یمدهیها را شرح مو نشانه یاتچگونه آ ینبچشاند! بب یگرید

ه حق است. پس ب که کامالً یکردند در حال یبو قوم تو قرآن را تکذ 65 !بفهمند

 یو زمان یگاهیجا یهر خبر یبرا 66!یستمو مدافع شما ن یلها بگو: من وکآن

 ییجوعناد و بهانه یاز رو یجمع یدیو اگر د 67!یدفهم یدخواه یاست! به زود

چه بپردازند. و اگر چنان یگرید طلببگردان تا به م یها رواند از آنما پرداخته یاتبه آ

 !ینبا آن قوم ستمکار منش ،یشد یادآورکه  یشد هنگام تایباعث فراموش یطانش

68  
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آنان  ، به گناهِ[حضور دارند یجمع ینو جهت ارشاد در چن] یزکارندکه پرهیاما کسان

حرمت فرمان خدا را نگاه  یدکنند! شا یادآوریرا  یقبازخواست نخواهند شد، پس حقا

 یرااند، رها کن زگرفته یو سرگرم یرا به باز شانینآن کسان که د 6۹دارند 

مبادا  ،کن یادآوریها قرآن به آنۀ مغرورشان ساخته است! فقط به واسط یادن یزندگ

نخواهند  یعیاور و شفی یچکه به جز خدا هیدر حال .شود یرشاندستاوردشان دامنگ

و  !نخواهد شد یرفتهدهند پذ اییههرگونه فد [از عذاب ییرها یبرا یحت]داشت! 

شده است  یرشانگکه دامن یهستند که به خاطر دستاورد کفرآلود یها کسانآن

ه بگو: چرا ب 70شده است!  یّادردآور مه یاز آب جوشان و عذاب بیشرا شانیبرا

برساند؟! چرا  نه زیانتواند به ما سود دهد و یکه نه م یمرا بخوان یزیچ ا؛خد یجا

گمراهش کرده و در  یطانکه ش یچون کسمان کرده، همیتکه خدا هداپس از آن

 یتشاست که به هدا رانیایکه او را ! حال آنیم؟از حق برگرد ،نموده یرانشح ینزم

که  یمااست! ما امر شده یتخداوند، هدا یت! بگو: تنها هدایاخوانند که نزد ما بیم

و حرمت او را  یددار یو نماز را به پا 71یمباش یانمحض پروردگار جهان یمتسل

 یو او کس 72شد  یدکه نزدش محشور خواه ی،! حرمت همان کسیدبدار پاس

 !: موجود شویدگو یزیکه به هر چ ی. و روزیدرا به حق آفر ینها و زماست که آسمان

شود حکومت خاص  یدهدم 1موجود شود! کالمش حق است. و آن روز که در صور

 73و آگاه است  یمداند و او حکیرا م یدهو ناد یدهاوست، د

  

                                         
برد، یبه کار م یباز یاربس ناییک یرتعب یک ینجااست و قرآن در ا یپورش یبه معنا «صور»و  یدندم یبه معنا« نفخ » 1

در صور  یدنبا دم ییانک یرتعب ینن با اآو قر یدند،دمیم یپوریا اعالم حرکت آن در شیتوقف کاروان  یبرا یمدر قد
 یرند.گیزنده شده، جنبش م یگر،د یدنو با دم یرد(میم یزچ هدهد )همیم یو زندگاز توقف زمان و حرکت  برخ
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؟! یایدهبرگز تان را به عنوان معبود بُ یابه پدرش آزر گفت: آ یمکه ابراهیو هنگام

شد  ینچنینا 74! ینمبیم یآشکار یتو را در گمراه هم تو و هم قومِ  یدبدون ترد

 75قین شود!یتا از اهل  یمرا نشان داد ینها و زمآسمان 1«ملکوت» یمکه به ابراه

پروردگار من است. و  ینو گفت: ا یدرا د یاستارهشب او را فرا گرفت  یکیو چون تار

 76شد گفت: من غروب کنندگان را دوست ندارم یدغروب کرد و ناپد [ستاره]چون 

که  یاما زمان !پروردگار من است ینکه طلوع کرده گفت: ا یدکه ماه را د یو هنگام

نکند  هدایتدگارم مرا به راه درست شد گفت: اگر پرور یدآن هم افول کرد و ناپد یدد

را در حال طلوع  یدکه خورشیپس هنگام 77 شک از قوم گمراهان خواهم بود!یب

آن هم  یدد یتر است! اما وقتاز همه بزرگ یرامن است، ز یخدا یگرد ینگفت: ا یدد

 یمِ تسل]من  78! یزارمب یدورزیکه م یقوم، من از شرک یکند گفت: ایغروب م

را آفرید! و من  ینها و زمکنم که آسمانیمتوجه م یکس یخود را سو یرو [،محض

کردند،  یکه قومش به او پرخاشگریو هنگام 7۹هرگز از مشرکان نخواهم بود

به ]که او مرا حال آن ید،ابرخاسته یگفت: چرا در رابطه با خداوند با من به پرخاشگر

 دهیدیخدا قرار م یکه شما همتا یییزهاکرده است؟! من از چ یتهدا [راه نجات

 یزپروردگارم همه چ یوسعت علم و آگاه !چه را پروردگارم بخواهدمگر آن .رسمتینم

که  یزهاییو چگونه از چ 80! ید؟شوینم یارهنوز هم هش یاآ .را فرا گرفته است

زشت خودتان  که شما در مورد شرکِیبترسم در حال یداخداوند قرار داده یشما همتا

کدام  ینمبب یدبگوئ ید،دانی! اگر مید؟ترسینم -هم ندارد  یاله یلدل یچکه ه -به خدا 

و آرامش  یّتامن یبودن در فضا یستگیپرستان و خداپرستان، شااز دو گروه بت یک

 81 دارند؟!

  

                                         
 مخلوقات. ۀخداوند بر هم ۀحقایق حکومت مطلق 1
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 یّت وامن یراز ،کنندیخود را به شرک و ظلم آلوده نم یماناند اآورده یمانکه ایسانک

 و این 82اندشده یتهدا ی[به راه نجات و رستگار]و آنان  ،هاستآن یآرامش برا

 یم به. هرکه را صالح بدانیمدر مقابل قومش عطا کرد یمما بود که به ابراه یلدال

 یعقوب و به او اسحاق و 83و آگاه است  یمو پروردگار تو حک یم،بریدرجات باالتر م

نجات  راه نوح را قبل از آنان به یزو ن یم،نمود یتها را هداآن ۀو هم یمرا عطا کرد

و هارون  یو یوسف و موس یوبو ا یمانداود و سل ،فرزندانش ینچنهم یم،کرد یتهدا

 یاسو ال یسیو ع یحییو  یاو زکر 84! یمدهیرا م یکوکارانپاداش ن چنینینو ا .را

 یانرا بر جهان ییونس و لوط، همگع و سَو یَ  یلو اسماع 85اند از صالحان یهمگ

و به راه  یدیمرا برگز یو برادرانشان، گروه ندانو از پدران و فرز 86 یمداد یبرتر

خداوند! هر کس از  یتاست هدا ینا 87یمکرد یتبخش هدادرست و نجات

شان تباه یکاعمال ن ۀو اگر شرک بورزند هم کندیم یتبندگانش را صالح بداند هدا

و اگر به  یم؛کرد یشاناند که کتاب و قدرت و نبوت عطایها کسانآن 88 !شودیم

کرد که  یمخواه ،از حق انتخاب یپاسدار یرا برا یگریحق کفر بورزند کسان د یاتآ

شان کرده است، پس به یتاند که خداوند هدایکسان ینانا 8۹ر نباشند! به آن کافِ

 یراخواهم. زینم یاز شما پاداش ی،رسالت اله این آنان اقتدا کن و بگو: در برابر یتهدا

  ۹0است  ی جهانیانبرا یاقرآن فقط پندنامه ینا
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 یزیچ یچگاه که گفتند: خداوند هاوست نشناختند، آن یستۀچنان که شاخدا را آن

آورد، نازل کرده است؟!  یرا که موس یکتاب ینازل نکرده است! بگو: چه کس یبر کس

 یدکرد ییبه کاغذها یلا شما آن را تبدامّیت. مردم نور بود و هدا یراکه ب یهمان کتاب

 ید!از آن را پنهان کرد یاریو بس یداز آن را آشکارا در معرض عموم قرار داد یو قسمت

و نه پدرانتان!  یددانستینه شما م داده شد که قبالً یمبه شما تعل یکه مطالبیدر حال

پر  کتابِ ینو ا ۹1 !شان سرگرم باشندبا اوهام شان کن تاگاه ترکبگو: اهلل! آن

است، تا  یشینپ مانیکننده کتب آسییدکه تأ یکتاب یم،ااست که نازل کرده یبرکت

. و یبر حذر دار [خدا یاز نافرمان]و هرکس را در اطرافش است  1شهرها ۀهم مادرِ

مراقبت  یشانمازهاآن را باور دارند و بر ن ،اندآورده یمانکه به آخرت ا یبدان کسان

: یدبگو یااست که به خدا دروغ بندد،  یستمکارتر از کس یو چه کس ۹2کنندیم

 یکس یاو  !بر او نازل نشده است اییوح یچکه ه یحال درشده است،  یبه من وح

 دیدیی! و کاش مکنمی: من همانند آنچه خدا نازل کرده است نازل میدکه بگو

قبض روح،  اند و فرشتگانِمرگ فرو رفته یدِظالمان در شدا ینکه ا یهنگام

خاطر  هکه امروز ب یاورید: جانتان را باال بیندگویاند و مرا گشوده یشانهادست

 ییجزا یداداشته یاتشکه نسبت به آ یرو تکبّ یداکه به خداوند نسبت داده ییهادروغ

گونه که روز اول خلق همان ،تنها یاکنون تنها ۹3کشد!یخوارکننده انتظارتان را م

در  ید،پشت سر گذاشت یمبود یدهچه را به شما بخش. و آنیداما آمده یبه سو یدشد

! ینیمبیانگاشتند با شما نمیم یادرسخود را که فر یهاگاهیهو تک یعانکه شفیحال

 یالخ چه را که درتمام آن یشده است، حتّ یدهربُ یدکه داشت یوندهاییاکنون تمام پ

  ۹4اند! از شما دور شده یدپنداشتیم

 

                                         
 مکرمه. ۀمک یهااز نام« یام القر» 1
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شکوفاند، و زنده را از مرده و مرده را از زنده یخداوند است که دانه و هسته را م ینا

منحرف  یقتاست، پس چگونه از حق ینچن ینشما ا آورد. خداوندِیم یرونب

و ماه را  یدآرامش و خورش یصبح است و شب را برا ةاو شکوفند ۹5!ید؟شویم

و   ۹6در و آگاه است تخداوند مق یریگاندازه ینزمان قرار داد، ا ۀمحاسب یلۀوس

قرار  یاهاها و دریابانب شما در ظلماتِ یابی راه یلۀاست که ستارگان را وس یاو کس

و  ۹7 یمکرد یانب یلفهمند به تفصیآنان که م یرا برا یمانهانشانه یقتاًداد. حق

 یو برخ پایدار را کامل و یواحد خلق کرد، بعض جانِ یکاست که شما را از  یاو کس

 یمکرد یانب یلبه تفص یشندکه ژرف اندیکسان یها را برانشانه یقتاً! حقیداررا ناپا یگرد

۹8 را  یاهانآن انواع گ یلۀنازل کرد و به وس یاست که از آسمان باران یو او کس

 یانبوه یهامتعاقب آن دانه ،یمبه وجود آورد یسرسبز یهارویاندیم، و از آن شاخه

 یدسر فرود آورده پد ییهاخوشه ،درخت نخل یهااز شکوفه یزو ن ،[کردیم یاننما]را 

خلق  یرمتشابهغ یهم و برخ یهشب یو انار، برخ یتوناز تاک و ز ییهاو باغ یم،آورد

قدرت و عظمت  یهاکه در آن نشانه یدبنگر یدنشآن و طرز رس یوة. پس به میمکرد

از جن قرار دادند  یکانیشر خدا یها برااما آن ۹۹است یماناهل ا یخداوند، برا

خدا دختران  یو دروغ برا ینادان یکه جن را خدا خلق کرده است! و از رو یدر حال

پندارند یم چهآن و از .است یبعیکه او پاک و بقائل شدند، حال آن یو پسران

داشته باشد در  یها فرزندو آسمان ینآورنده زم یدشود پدیچگونه م 100!فراتر

آگاه  یزرا خلق کرده و به همه چ یزاو همه چ یدنداشته است؟! بدان یکه همسر یحال

 101 !است
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است.  یز. خالق همه چیستجز او ن یمعبود یچاست اهلل پروردگار شما، ه ینچن ینا

مخلوقات است!  ۀاو حافظ و نگهبان هم یراز ،یدو بنده او باش یدپس او را پرستش کن

102 ها و صاحبانش که او چشم یکند در حالیاو را درک نم یزبینیچشم ت یچه

خداوند  یاز سو یروشن یلدال یقتاًحق 103است  یفو او آگاه و لط یند،بیرا م

به سود خود کار  ،به آن بنگرد یرتبص یکه از رو یشما آمده است. پس کس یبرا

عمل کرده است! و ما شما را اجبار  یشان خویبه ز، فرو بندد یدهکرده و هر کس د

ها تو آن :یندمبادا بگو یمکنیم یانرا گوناگون ب یاتآ ین،چن ینو ا 104 یمکنینم

 یاناهل دانش ب یها را براو نشانه یاتآ ینکه ما ا ! حال آنیاهآموخت یرا از کس

کن! جز او  یتشده تبع یپروردگارت به تو وح یاز سو آن چه از 105یمکنیم

ها هم خواست آنیاگر خدا م 106بگردان  ی. و از مشرکان رویستن یمعبود

و  .یمها قرار ندادو بدان که ما تو را مسؤول حفاظت از آن !توانستند شرک بورزندینم

خدا را  یرکه غ یبه معبود کسان گاهیچه  107یستیها نو کارساز آن یلتو وک

ما  !م دهنداهلل را دشنا ی،و دشمن ینادان یاز رو یزها نتا آن یدپرستند دشنام مدهیم

پروردگارشان  یسپس به سو یم،اگر کردهجلوه یباشان زرا به چشم یاعمال هر گروه

 ینتربا سخت 108! آگاهشان خواهد کرد شانباز خواهند گشت و از عملکرد

به آن  حتماً یایدب شانیبرا یاکردند که اگر معجزه یادها، خداوند را سوگند قسم

اوست. و شما از کجا  یارمعجزات به دست خدا و در اخت ۀبگو: هم !خواهند آورد یمانا

 یمانها اهل ا؟! نه، آن[آورندیم یمانا] یایدب یاکه اگر معجزه یددانیم

و ]ها قلب یزبار ن ینا یاوردندن یمانبه آن اابتدا  رگونه که دهمان 10۹!یستندن

و  یانها را در طغو آن کنیمیرا واژگونه م یشانهایدهو د ها[مراکز فهم و درک آن

  110و سرگردان بمانند!  یرانتا ح یمگذاریبه حال خود را م شانینافرمان
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را در  یزیو هر چ یندها سخن بگوو مردگان با آن یمها نازل کناگر فرشتگان را بر آن

اکثرشان  یدبدان .که خدا بخواهدآورند مگر آنینم یمانباز ا یمبرابرشان محشور کن

از جنس انسان و جن  ،صفت یطانش یدشمن یامبری،هر پ یو برا 111! نادانند

القاء کنند،  یکدیگربه  [مردم گمراهی یبرا]اساس یو ب یبندهتا سخنان فر یمقرار داد

ها را در کار را بکنند! پس آن ینتوانستند ایخواست نمیبدان که اگر خدا م

را باور  یامتتا آنان که روز ق 112به حال خود واگذار  زنندیکه م ییهاتهمت

که بخواهند  یو هر گناه ،شوند یو به آن راض ،ها گوش جان بسپارندندارند به وسوسه

که او یدر حال ،از خداوند را جستجو کنم یربه غ یداور یاآ 113! شوندمرتکب 

 یکتاب آسمان کهیکتاب مفصل و روشن را نازل کرده است؟! و کسان ینشما ا یبرا

دانند که قرآن به حق از جانب پروردگارت نازل شده یخوب م یم،اکرده یشانعطا

و  یتو در راست  پروردگارو کالمِ  114مباش!  یدکنندگاناز ترد گاهیچاست. پس ه

که او شنوا و  یراکلماتش را ندارد، ز ییرکس توان تغ یچکمال است و ه عدالت به حدِّ

بدان که از راه  ی،کن یرویاند پینزم یکه رویاگر از اکثر کسان 115آگاه است

و  .کنندینم یرویها جز از ظن و گمان خود پآن یراز کنند،یخدا گمراهت م درستِ 

بدان که پروردگارت، هم نسبت به  116یند! گویسخن نم دسحو  ینجز به تخم

 یقیحق یافتگانکامل دارد، و هم به ره یاند آگاهگمراه شده یکه از راه اله یکسان

117 که نام خداوند بر آن برده  یدبخور هچاز آن ید،دار یمانخدا ا یاتو اگر به آ

  118 !شده است
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 چهآن که خداوند! حال آنید؟خوریکه نام خدا بر آن برده شده است نم چهآن چرا از

 ید!که ناچار شومگر آن [یدو از حرام نخور] !کرده است یانرا که بر شما حرام نموده، ب

کنند. همانا یرا گمراه م یگراند ی،هوا و هوس و نادان یاز رو یاریبس یدبدان

و گناهان را  11۹ کامل دارد یکنند آگاهیم وزتجا ،ها که از حدّپروردگارت بر آن

 ،که دستاوردشان گناه استیکسان یراز یدترک کن -چه آشکار باشد و چه پنهان  -

 یزیو از چ 120اند مجازات خواهند شدمرتکب شده چهآن به خاطر یبه زود

ه ب یاطینکه ش یدگناه است! بدان ینکه نام خدا بر آن برده نشده است، که ا یدنخور

ها اطاعت و اگر از آن یزند،تا با شما به مجادله برخ دکننیالقاء م یهوادارانشان مطالب

اش آن کس که مرده بود و ما زنده یاآ 121ید!شما هم جزو مشرکان یدتردیب یدکرد

با  یابد،مردم راه خود را ب یانآن در م ۀتا به واسط یمقرار داد یشبرا یو نور 1یمکرد

 ینچن یناست؟! ا یکسانداند یگرفتار است و راه خروج را نم یکیکه در تار یکس

 سرانِ  گونه ینو ا 122 !شودیگر مجلوه یباشان زعملکرد کافران به چشم

ها که آنیدر حال 2ر بپردازندکجا به متا در آن یمدر شهرها قرار داد ،را یگناهکار

 یایهو هرگاه آ 123ندهند. شعور درکش را ندارند!  یبجز خودشان را فر یکس

خدا داده شده  یامبرانرا که به پ آن چه مگر ،یمآورینم یمانها آمد گفتند: اآن یبرا

را در کجا  رسالت خود کهینبه ا ستبگو: خداوند داناتر ا !داده شود یزبه ما ن ،است

و  یدشان عذاب شدیبکاریبه خاطر فر یناناز جانب خداوند به ا یبه زود !قرار دهد

 124!یدخواهد رس یاخوارکننده

  

                                         
 .زنده شدند یمانکه کافر بودند و به نور ا یانسک 1
 .خودشانند یواقع یانکارِعاقبت زشود اما یها داده مبه آن یبفرصت مکر و فر یادر دن 2
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کند، یشدن م یمتسل و مستعدِ یعاش را وسینهکند س یتهرکس را خدا بخواهد هدا

را محدود  یتشچنان تنگ و ظرفاش را آنینهگذارد س یو هرکس را بخواهد در گمراه

 یرا بر کسان یدیگونه خداوند، پل ینا 1خواهد به آسمان برود.یم ییکه گو یدنمایم

و  یاتپروردگار توست. ما آ راستِ راهِ ینو ا 125دهدیآورند قرار مینم یمانکه ا

 یتامن یها سراآن یبرا 126 !یمکرد یانب یرندگیکه پند میکسان یها را برانشانه

که  یکین اورشان است به خاطر دستاوردیو او  ،استیّو آرامش نزد پروردگارشان مه

 یان،جماعت جن یا ید:که خدا همه را محشور کند گو یروز 127اند داشته

 !: پروردگارایندها گوهوادار آن یها. و انسانیدردکخودتان  یروها را پاز انسان یاریبس

فرا  یمرگمان آن زمان که تو مقرر کرده بود که ینتا ا یمبردیبهره م یکدیگرما از 

! یدشماست. تا آن زمان که خدا بخواهد در آن بمان یگاهتش جا: آیدو خدا گو ید.رس

از ستمگران را  یما برخ ینچن ینو ا 128و داناست  یمبدان که پروردگار تو حک

مشغول باشند  یکدیگرآوردشان به تا به خاطر دست یمگذاریا مو یگرد یبه برخ

12۹ یامدند؟تان نیاز جنس خودتان به سو یامبرانیپ یاجماعت جن و انس! آ یا !

برحذر  یروز ینچن یدارگفتند و شما را از دیمرا بر شما م یاتآ یقکه حقا یامبرانیپ

 یادن یزندگ یدبدان دهیم!یم یان خودمان گواهیتند: اکنون ما به زداشتند؟! گفمی

 یقنسبت به حقاها آن یرادهند، زیعلیه خودشان شهادت م ،بود و حال یفتهها را فرآن

   130 کافر بودند

                                         
خواهند در آسمان پرواز کنند و کار یم ییکند که گویدسته چنان سخت و ناممکن جلوه م ینا یحق برا یرشپذ 1

 !انجام دهند یشاق
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 حال شان، دراهل شهرها را به سبب ظلم گاهیچبدان خاطر است که پروردگارت ه ینا

 یهرکس نسبت به عملکردش درجات یو برا 131کندیهالک نم یخبریغفلت و ب

 یازنیب تو و پروردگار 132 یستوجود دارد، و پروردگار تو از عملکردشان غافل ن

هرکس را  و بردیم یناست، اگر بخواهد همه شما را از ب یعوس یو صاحب رحمت

کرده است  یگرینسل د یگزینچنان که شما را جاهم. کندیشما م یگزینبخواهد جا

133 یداز آن فرار کن یدتواننمی است و شما یبه شما وعده داده شده، آمدن چهآن! 

134 کار خودم را  یزن من .یدانجام ده یدخواهیم چهآن قوم من! هر ی: ابگو

که خداوند ظالمان  بدانیدیست! ک یرکه عاقبت به خ یدفهم یدخواه یبه زود ،کنمیم

و از  یزراع محصول از یخداوند سهم یها براآن 135 کندیرا رستگار نم

 !انتهم سهم ب ینو ا خدا سهم ینشان گفتند: اخام یالقرار دادند و به خ یان،چهارپا

 یشانمال خدا بود به شرکا آن چه اامّ ،یدرسیها بود به خدا نمآن یال شرکام آن چه

، [آلودشرک یهاوسوسه] 136کنند! یم [یاو ابلهانه]! چه حکم بد یدرسیم

جلوه داد و سرانجام  [پسندیده یعمل]از مشرکان  یاریکشتن فرزندان را در نظر بس

را به شک و اشتباه انداختند،  هاآن یزن شانیند ةدربارها را به هالکت رساندند، و آن

 یسود یاجبار یتاما هدا]کردند ینم را کار ینها اخواست آنیکه اگر خدا میدر حال

  137! را به حال خود واگذار یشانهاها و تهمتپس آن .[ندارد
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 حق ما ةکس بدون اجاز یچممنوع است! ه یو کشتزارها یانها چهارپاینو گفتند: ا

 هاینو ا !ها سوار شدبر آن یداست که نبا یانیها چهارپاینا !استفاده از آن را ندارد

 [احکام ینا یدبدان]ها برد! نام خدا را بر آن [هنگام ذبح] یداست که نبا یانیچهار پا

افترایشان داده خواهد شد!  یجزا یو به زود ،بندندیاست که بر خدا م ییافترا

138  مردان ما حالل است و  یاست برا یانچهارپا ینا کمدر ش چهآن گفتند:و

 [که خداوند یدبدان]! یکندزنان ما حرام! و اگر مرده باشد، زن و مرد در آن شر یبرا

 یقتاًحق 13۹! و داناست یماو حک یرابه خاطر گفتارشان مجازاتشان خواهد کرد ز

را  چهآن و ،ندفرزندانشان را کشت یو نادان یسبک عقل یها که از روکردند آن یانز

ها گمراهند و داده بود حرام کردند و بر خدا افترا بستند. آن یها روزخداوند به آن

ها درختان آن یکه برخ یدهآفر ییهاخداوند باغ 140اند نبوده یتگاه اهل هدایچه

را  یخود استوارند و نخل و محصوالت زراع یهابر ساقه یگاهند و برخیهتک یازمندن

و انار  یتونز یهاباغ ینچندارند، هم یمتنوع یهاطعم یشانهایوهکه میدر حال یدآفر

که  یهنگام یشهایوهاز م اند.متفاوت یهم و برخ یهشب یکه برخیدر حال یدرا آفر

خداوند  یراز ،دیو اسراف مکن .بپردازید آن را حقِ ،و در روز برداشت یدبخور یدرس

برند و یکه بار م یانیهم چهارپا خدا،و  141هدردهندگان نعمت را دوست ندارد! 

 یکرده و پا تانیخداوند روز چهآن از ید. بخوریدرا آفر یگرکوچک د یواناتهم ح

  142! او دشمن آشکار شماست یراز یدمگذار یطانش یپا یجا
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 ،جفت یک جفت و از بز یکاز گوسفند  ،[یدشما آفر یبرا]را  یواناتهشت رأس از ح

ها در شکم ماده آن چه یاها را؟! ماده یاها را حرام کرده، آن یخداوند نرها یابگو: آ

! ییدبه من هم بگو [یددار یلیها دلآن یمو برتحر] ییدگویقرار گرفته؟! اگر راست م

143 یکبگو: کدام . [یدشما آفر یبرا]جفت هم از گاو  یکجفت از شتر و  یک و 

ها قرار در شکم ماده آن چه ایها را؟! ماده یاخداوند حرام کرده است، نرها  راها یناز ا

 تر ازظالم یست! کید؟ها را داد شاهد بودآن یمخداوند حکم تحر یشما وقت آیا دارد؟!

! ؟یلمردم را گمراه کند آن هم بدون دل یلهوس ینبه خداوند دروغ ببندد تا بد که آن

 بگو: در 144کندینم ییراهنما ،را به نجات یشهپکه خداوند جماعت ظلم بدانید

 یختهجز مردار و خون ر ،یابمینم یحرام یبه من وحى شده است خوردن آن چه میان

 خدا ذبح شده یرکه به گناه به نام غ یوانیح یاو  ،است یدو گوشت خوک که پل شده

 یزاز آن بخورد و خوردن را ن یلیمیو اضطرار و با ب یناچار یاز رو یو اگر کس باشد،

 یهودیانبر  و 145 باگذشت است یارنگذراند، بداند که خداوند آمرزنده و بس حد از

 و یهو از گاو و گوسفند، پ یم،را حرام کرد [ناشکافته مِبا سُ ]ناخن  یدارا یوانح هر

 به یاو  ،هاستر پشت آنکه ب یکردیم مگر آن قسمت از چرب یمها را تحرآن چربی

 که کردند بر یرا به خاطر ستم یمتحر یناست. و ا یدهها چسبها و استخوانروده

  146 ییمگویکه ما راست م ید! و بدانیمروا داشت هاآن
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 یناست، و در ع یعوس یکردند بگو: پروردگار شما صاحب رحمت یبو اگر تو را تکذ

 یبرا]مشرکان  یبه زود 147قابل رفع است! یرمجرمان غ یحال مجازات او، برا

 و یدیمورزیخواست ما و پدرانمان شرک نمی: اگر خدا میندگویم [یشخو تبرئه

 گونه دروغینهم یزها بودند نکه قبل از آنی. کسانیمکردینم یمرا هم تحر چیزی

 به پس یددار یلیمدعا دل ین. بگو: اگر بر ایدندکه عذاب ما را چش ینتا ا گفتند،می

 حدس و ینو جز به تخم یدکنیم یروی. شما فقط از ظن و گمان پیدما هم نشان ده

شما  همۀ خواستیاز آن خداست و اگر م ،کامل یلبگو: دل 148 ییدگویسخن نم

را حرام  هااین داده اند خداوند یکه گواه ی: آن شاهدانبگو 14۹کرد یم یترا هدا

ها با آن همراه شهادت دادند تو هرگز [به دروغ]ها اگر باز آن ی. حتّ یاوریدکرده، ب

و به خدا و  کردند یبما را تکذ یاتکه آیکسان ینفسان یهامده و از خواهش یگواه

 150ورزندیها به خداوند شرک مآن یرامکن، ز یتندارند تبع یمانا یروز حسابرس

 یچه کهینا کنم؛ بیان دهکه پروردگارتان بر شما حرام کر را چهآن تا یاییدبگو: ب

را از ترس  فرزندانتان و یداو قائل مشوید و به پدر و مادرتان احسان کن یبرا یکیشر

به گناهان  کهینا و، یمها هستشما و آن ةدهند یما روز یراز ،یدمکش یفقر و ندار

داشته است،  محترم داوندکه جانش را خ یکس یزمشوید و ن یکآشکار و پنهان نزد

که خداوند شما را به  است ینکات ینا !که استحقاق مرگ داشته باشدمگر آن ید،مکش

  151 یدل کنکه تعقّآن یدکند، امیم یتوص هاآن
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اصالح امور او باشد، تا  یوجه و برا ینکه به بهترمگر آن یدنشو یکنزد یمتیو به مال 

 یچما ه ید. بدانیدو وزن کن یمانهپ ،تمام عدالتِ  یبزرگ و عاقل شود. و از رو کهینا

عدالت را  ییدگویکه سخن م یو هنگام یم.ااز طاقتش مسؤول نکرده یشکس را ب

که با خدا  یمانیو همواره به پ !تان باشدکانینزد [به ضرر]اگر  یحتّ  یدکن یترعا

پند  یدکند شایم یتاوند شما را به آن وصاست که خد یزیچ ینا ید،وفا کن یدابسته

 ییهاو از راه یدکن یتراه راست من است، پس از آن تبع ینکه ا یدبدان 152 یریدبگ

 یزین چیتان کند! اکه باعث فرقه فرقه شدن شما شود و از راه حق منحرف یدنرو

 یدحرمت فرمان خدا را نگاه دار یدکند شایم یتاست که خداوند شما را به آن وص

153 تمام  [نعمت را]است  یکوکارکه ن یتا بر کس یمداد یگاه کتاب را به موسآن

و رحمت  یتو آن کتاب را هدا یمداشت یاندر آن ب یلبه تفص یزیو از هر چ یم.کن

 یقرآن یزن ینا 154 پروردگارشان را باور کنند اب یدارها روز دآن یدتا شا یمقرار داد

 ید. امیدو حرمت نگاه دار یدکن یتپس از آن تبع یم،ابا برکت است که نازل کرده

 یهود)از ما  یشپ یفۀفقط بر دو طا ،ییدتا نگو 155یریدکه مورد رحمت قرار گآن

ها ناآگاه آن یکتاب نازل شده است و ما هم نسبت به بحث و بررس یحیان(مس -

ها در تر از آنمشتاق شد قطعاًیکتاب نازل م یزما ن راگر ب ییدنگو یاو  156! یمبود

 یکتاب]خداوند بر شما آمده است؛  یاز سو یآشکار یل. اکنون دلیمبود یتراه هدا

خدا را  یاتاست که آ یتر از کسظالم یو رحمت است. پس چه کس یتهدا [که

گرداندند  یما رو یاترا که از آ یکسان یبرگرداند؟! به زود یکند و از آن رو یبتکذ

  157گردان شدند  یرو یلها بدون دلآن یراز ،کرد یمخواه یدیمجازات شد
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 یبرخ یاا پروردگارت؟! و ی! یایند؟ب یشانانتظار دارند که فرشتگان به سو ینجز ا یاآ

 یماندگر ا یدمعجزات پروردگارت رو نما یمعجزات پروردگارت؟! بدان آن روز که برخ

آورده  یمانها که اآن یبرا یندارد. حتّ یسود ،یاوردهن یمانا که قبالً یآوردن کس

بگو: شما انتظار  !نخواهد داشت یباز سود ،یستشان نهدر سابق یا کار خوببودند امّ

را فرقه فرقه  شانینها که دتو را با آن 158! یممانیما هم چشم به راه م ید،بکش

ها با خداست! و سرانجام نسبت به کار آن یست،ن یکردند و گروه گروه شدند کار

آن  برانجام دهد ده برا یهر کس کار خوب 15۹عملکردشان آگاهشان خواهد کرد 

 یند،بیآن جزا م ةمرتکب شود فقط به انداز یو هر کس کار بد و زشت گیرد،یپاداش م

کرده  یتبگو: پروردگار من، مرا به راه درست هدا 160شود یها ستم نمو به آن

از مشرکان  گاهیچخدا، و او ه یمِتسل یمِابراه یینپابرجا، به آ ینیت. آن هم به داس

و مرگ من، همه از  یعبادات من و زندگ یبگو: نماز من و تمام 161نبوده است

 یگانگی یانب یندارد. و برا یکیشر یچه 162 است. یانخدا، آن پروردگار جهان آنِ

بگو: چرا غیر از اهلل را به عنوان  163شدگانم یمتسل ام، و من سرآمدِمأمور شده

هرکس فقط  یداست. بدان یزهمه چ که او، خود پروردگارِ ی؟! در حالیمپروردگار بجو

! عاقبت کشدیرا به دوش نم یگریبار گناه د یو کس یندبیدستاورد خود را م کیفر

تان ورد اختالفم چهآن پروردگارتان است و او شما را نسبت به یتان به سوبازگشت

قرار  ینزم یرو ینانِاست که شما را جانش یاو کس 164است آگاه خواهد کرد 

آن  داد تا شما را در یبرتر رجاتیبه د یگرد یاز شما را نسبت به برخ یو برخ ،داد

و هم  یعنموده امتحان کند، بدان که پروردگارت هم مجازاتش سر تانیمتقد چه

 165استگذشت با یارآمرزنده و بس
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 اعراف ةسور
 رحمت است( و با یندهبه نام اهلل که بخشا)

 
 بلکه] یستتو ن ینۀبر س ینیبار سنگ یچه ،که بر تو نازل شده است یکتاب 1 المص

 یتذکر یزو ن ی، هشدار ده[روندیم یراههرا که ب یکسان]آن،  ۀتا به واسط [نازل شده

 یتجانب پروردگارتان بر شما نازل شده تبعچه که از از آن 2 !یماناهل ا یباشد برا

چه  ید،نکن یرویپ [یدپنداریکه م] یگرید یو معبودها یاءاز اول -او را  یرو غ یدکن

به سبب تجاوز و ]ها را یشهرها و آباد یارچه بس 3! تانیریاندک است پندپذ

روز در وقت  یاشب هنگام  یاکه عذاب ما  یدر حال یم،نابود کرد [اهلش گناهانِ

که در وقت نزول بال  یو تنها سخن 4 به سراغشان آمد یالیخیاستراحت و ب

! یمداشت یاظالمانه یکه ما زندگ ینا [بود که اعتراف کردند به ینا] یندتوانستند بگو

5 یممبعوث کرد یشانکه به سو یامبرانیها و هم از پشک ما، هم از آن بدون 

 شانیبرا یو آگاه یلدل یعملکردشان را از رو یتمامو  6 !کرد یمسؤال خواه

ها در آن سنجش اعمال و ارزش یزانو م 7 !یماما غائب نبوده یراز یم،کنیبازگو م

 یدبدون ترد ،باشد ینسنگ شایکۀ اعمال نروز فقط بر اساس حق است. و هر کس کفّ

شک از یاست بارزش یسبک و ب ،اعمالش ۀو آن که کفّ 8از رستگاران است! 

 اند!ان خود عمل کردهیما روا داشتند به ز یاتکه به آ یاند که به خاطر ستمیکسان

۹ در  یدالزم داشت یزندگ یو آن چه را برا یم،قدرت داد ،ینما شما را در زم

ما شما را  10! یتانارزش است شکرگزارو کم دکا چه انامّ یم،گذاشت یارتاناخت

همه  ید؛آدم را سجده کن یمگاه به فرشتگان گفتآن یم،نمود یو صورتگر یمخلق کرد

 11کنندگان نبود! که از سجده یس،ابل سجده کردند به جز
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! ی؟و خدا[ گفت: چرا با آن که به تو فرمان دادم، از سجده کردن به آدم امتناع کرد]

 12ل!و او را از گِ اییدهآفر [پاک]مرا از آتش  یم،من برتر و بهتر از او یراگفت: ز

ر تکبّ یجا [مقام و مرتبه]آن  یراتنزل کن، ز [اتمقام و مرتبه]گفت: از آن  [و خدا]

گفت: مرا تا  [ابلیس]13 یری!رو که تو از افراد پست و حق یرون، بیستکردن تو ن

 یهست یکسان ۀگفت: تو از جمل [خدا] 14شوند مهلت ده! یم یختهکه برانگ یروز

 یرانگفت: اکنون که مرا گمراه و ح یس[ابل]و  15! یماها مهلت دادهکه به آن

 ایم[هچنان با وسوسه]و  16 ینمنشیم یانآدم ینبر سر راه راست تو به کم ی،کرد

ها را تا تو اکثر آن برمیم یورشها از روبه رو و از پشت سر و از چپ و از راست بر آن

 رو، منفورِ یرونمقام و مرتبه ب ینگفت: از ا [اخد] 17یابی!ناسپاس و قدرنشناس ب

م را از همه شما پر کند، سوگند که جهنّ یرویکه تو را پ یانمطرود! هرکس از آدم

 یدو از هرچه خواست یددر بهشت ساکن شو مسرتآدم! تو و ه یا 18سازم! یم

در زمره  ید،کن ینکه اگر چن ید،نشو یکدرخت نزد ینفقط به ا ید،مند شوبهره

چه را در نهان دارند که آن ینبه هدف ا یطانا شامّ 1۹ !بود یدستمکاران خواه

درخت منع  ینها را وسوسه کرد و گفت: خداوند شما را از اآشکار کند، آن شانیبرا

 یو برا 20! یابیددست  یدجاو یو به زندگ یدبه دو فرشته شو یلکرد تا مبادا تبد

ها را با وسوسه، پس آن 21شما هستم!  یرخواهمن خ ،شکیها قسم خورد که بآن

 یهاو تالش کردند تا با برگ .لخت و عور شدند ،داد و با خوردن از آن درخت یبفر

شما را از آن  یارا ندا داد: آ دوگاه خداوند آن خود را بپوشانند. آن یبهشت درختانِ

 22 آشکار است؟! یدشمن یتانبرا یطاندرخت منع نکردم، و به شما نگفتم که ش
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و رحم  یامرزیو اگر ما را ن یمگفتند: پروردگارا! ما به خودمان ظلم کرد [آدم و حوا]

 ینتان از اهمه]گفت:  [خدا] 23بود!  یمخواه یدگاندیاناز ز یدبدون ترد ی،نکن

بود. قرارگاهتان  یدخواه یکدیگرپس دشمن  ینکه از ا یدرو یینپا [مقام و مرتبه

 یجا زندگگفت: در آن [خدا] 24! جاستنآ یّنمع یان تا زمانعتاست و متا ینزم

 یا 25شد!  یدجا هم خارج خواهمرد و از آن یدجا خواهو در آن ،کرد یدخواه

 یۀو ما یدتان را بپوشانآن اندام یلۀتا به وس یمفرستاد یشما لباس یفرزندان آدم! برا

و  یاتاز آ هاینبهتر است! ا یزگاریو پره یقوکه لباس تتان باشد، حال آنینتز

فرزندان  یا 26آورند  یادبه  [او را یهانعمت]که آن یدخداوند است، ام هاینشانه

طور که پدر و مادرتان را از بهشت همان یبد،شما را نفر یطانش ید[مراقب باش]آدم! 

و باعث شد تا لخت و عور شدن خود را نظاره کنند.  ،ندشان را کَکرد و لباس یرونب

! ینیدها را ببآن یدتوانیکه شما نم یجائ زا ،اش همواره مراقب شما هستندیلهاو و قب

 و 27 آورندینم یمانکه ا یمقرار داد یرا دوستان کسان یاطینما ش شکیب

کردند، یه عمل مگونین: پدران ما ایندگویشوند میم یکه مرتکب عمل زشتیهنگام

بگو: خداوند به کار زشت و فحشا  یامبر[پ یا]خدا به ما دستور داده است!  و اصالً

؟! یدندار یکه از آن آگاه یددهیرا به خداوند نسبت م یزهاییدهد. چرا چیدستور نم

28 ِکه توجه خود را در  ینمن، به عدل و داد فرمان داده است و ا بگو: پروردگار

گونه همان ید!. بدانیداو بخواه یرا خالصانه برا ینو د یده او کنمتوجّ یهر عبادتگاه

را  یجمع 2۹ !گشت یدباز خواه یش[دوباره به سو] یدکه در ابتدا شما را آفر

 د،خداون یبه جا هاینا یراز ،شدند یرانیو ح یمستحق گمراه یکرد و جمع یتهدا

   30اند!شده یتند که هداکردیسپردند و گمان م یطانش  ِیخود را به دوست
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 1یاراییدب یرتصورت و س ینفرزندان آدم! هنگام ورود به هر عبادت، خود را به بهتر یا

را  خداوند هدر یز ید،نکن یرویادهز یول یاشامیدو ب یدپروردگار بخور یهاو از نعمت

و  یزه،پاک یهایروز یچه کس یامبر:پ یبگو ا 31دهندگان نعمت را دوست ندارد! 

 ینهاحرام کرده است؟! بگو: ا یدهآفر بندگانش یبرا ،خدا داده را که یهاینتز

 .مندندآن بهره ینتراز ناب یزاست و در آخرت ن یماناهل ا یبرا یادن یزندگ یهانعمت

من فقط  بگو، پروردگارِ 32! یمدهیاهل دانش شرح م یها را برانشانه ینچن ینا

بر شما  یزبه ناحق را حرام کرده است. و ن پنهان و آشکار و گناه و تجاوزِ هاییزشت

 یزو ن .آن نازل نشده است بر یلیدل یراز یدحرام است که به خداوند بزرگ شرک ورز

که یاست پس هنگام یانیپا یتهر امّ یبرا 33! یدنده یبه او نسبت ی،بدون آگاه

فرزندان آدم!  34 یایند!جلوتر ب یکنند و نه ساعت یرتأخ یشان برسد نه ساعتاجل

پس  ،کنند یتحکا یتانمرا برا یاتو آ یایندب ،دینکه از خود شما یامبرانیهرگاه پ

به  یترس و یأس و اندوه یچه یدد نبانَ زَ یکهرکس حرمت نگاه دارد و دست به کار ن

ر بورزند، ت به آن تکبّو نسب ،ما را انکار کنند یاتکه آ یو کسان 35خود راه دهد! 

 یپس چه کس 36ند و جاودانه در آن خواهند بوداها اهل آتشبدون شک آن

ها را دروغ بپندارد؟! آن یاتشآ یااست که به خداوند افترا ببندد  یاز کس کارترستم

 یایندکه رسوالن ما بیخواهند کرد و هنگام یافتمقرر شده، در شانیرا که برا یسهم

خداوند  یکه به جا یانیپرسند: کجا هستند منجیها مرا بستانند، از آنشان تا جان

شهادت  ،خودشان یهعل بر گونهیناند! و اشده گمها همه : آنگویندی! مید؟خواندیم

 37اند!ناسپاس و دهند که کافریم

  

                                         
حق  سالک در محراب خداوند است. سالکِ یهاتینز ینبهتر ،اخالص، زینت تقوا و توکل، زینت عشق به خدا ینتِز 1

 .یردگیم یروکرده و ن یهها تغذینتز یناز ا
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چه از جنس جن و چه از جنس  -از خودتان  یشپ یهاتامّ یانبه م ید: برویدگو

کنند یم یننفر یگروارد شوند به جمع د ی! و هر گاه جمعیدو به آتش داخل شو -انس 

که به آتش وارد  یگروه ین! و آخریرندو ذلت در آن قرار گ یبا خوار یکه همگینتا ا

بودند که ما را گمراه کردند،  ها ین! اردگاراکند: پرویگروه خطاب م ینشده به اولّ

هر کدام از  ی: به خاطر دستاوردتان برایدگو [خدا و]پس عذاب آنها را دو برابر کن! 

ل به گروه آخر خطاب و گروه اوّ 38 د!یدانینم یشما عذاب دو برابر است، ول

دستاورد  خاطر به ی! پس همگیدنسبت به ما ندار یو برتر یازامت یچکند: شما هیم

کردند  یبما را تکذ یاتکه آ یکسان یبه راست 3۹ !یدرا بچش یعذاب اله ،یدتانپل

و اگر  .گشوده نخواهد شد شانیبرا یرحمت آسمان یدرها، یدندو به آن تکبر ورز

 یجزا ینچن ین! و ایدآنها هم رنگ بهشت را خواهند د ،شتر از سوراخ سوزن بگذرد

و آتش پوشش آنها خواهد بود، و  هاآنجهنم بستر  40 یمدهیرا م ینمجرم

 یفاز طاقتش تکل یشرا ب یکس 41! یمدهیستمگران را م یجزا ینچنینا

 ،و خدمت است یکه به حقایق ایمان آورده و عملکردشان خوب یهائو آن یمکنینم

 یشانهارا از دل ینهو هرگونه ک 42مانند یاند و در آن جاودانه مشک اهل بهشتیب

است  ییمخصوص خدا یشستا یند؛گو !است یجار یشانپا یراز ز ها. نهرییمزدایم

بود ما خودمان هرگز راه ینم یاله یتکه اگر هدا ،کرد یتمقام هدا ینکه ما را به ا

ندا دهند  یو به همگ .حق را آوردند ،ن پروردگارمانرسوال ! مسلماًیمبردیجا نم ینبد

  43 یدبهشت شو ینکه به خاطر عملکردتان وارث ا
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مان داده چه خداوند، به حق وعدها از آنم را خطاب کنند: مو اهل بهشت، اهل جهنّ

. پس ی: آریند! گویافتید؟را به حق در یتانخدا ةوعد یزشما ن یاآ یم،مند شدبود بهره

 44خداوند بر ستمگران باد!  ینها، ندا دهد که نفرآن ینب اییندههنگام گو یندر ا

خواهند آن را سخت و یبندند و میم [بر مردم]بخش خدا را که راه نجاتیکسان

ها آن یانو م 45 رند!فرسا جلوه دهند، بدون شک آنها به آخرت کافِطاقت

 یم، مردانمشرف به بهشت و جهنّ یهایاست و بر بلند یحجاب یان[و دوزخ یانبهشت]

سالم بر  :دهندیندا م یانها به بهشتشناسند. آنیهستند که هر کس را به چهره م

 !آرزومندند بهشتیان  به ورود آنها کهیدر حال ،داخل نشوندشت ا خود به به! امّاشم

46
: پروردگارا! ما را از یندگویافتد، میم مکه نگاهشان به اهل جهنّیو هنگام 1

مشرف بر بهشت و  یکه بر بلند یمردان ینو باز هم] 47! قوم ستمکار قرار مده

و هرچه  یدچه جمع کرددهند: آنیشناسند ندا میرا که به چهره م یکسان اند[مجهنّ

اند که شما قسم یهمان کسان ینانا یاآ 48 !به حالتان سود نداد یدیدر ورزتکبّ

 یچو ه یدشود؟! داخل بهشت شویشامل حالشان نم یهرگز رحمت اله یدخورده بود

 دخواهنیم از اهل بهشت مو اهل جهنّ 4۹! یستبر شما ن یترس و یأس و اندوه

شنوند: ی! اما پاسخ میزیدرا بر ما فرو ر یتانخداداد یهااز آب گوارا و نعمت یکه: اندک

را  شانینهم آنان که د 50آنها را بر ناسپاسان حرام کرده است!  ،خداوند بزرگ

 یزداد. پس امروز ما ن شانیبفر یادن یگرفتند و زندگیم یو سرگرم یبه باز

 یاترا فراموش کردند و آ یروز ینچن یدارد اچنان که آنههم یم،کنیشان مفراموش

  51ما را انکار نمودند! 

                                         
 (37۹7ح 667ص 5ج ترمذیعلی و عمّار و سلمان)سنن  پیامبر اسالم)ص(:بهشت به سه کس مشتاق است: 1
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که  ی، کتابیماآن را شرح داده یلکه عالمانه و به تفص یماها آوردهآن یبرا یما کتاب

از بازتاب دستاوردشان  یرغ یاآ 52است  یماناهل ا یو رحمت برا یتهدا ،سراسر

که آن روز یها آشکار شود، کسانشان بر آناعمال یقتکه حق یرا انتظار دارند؟! روز

 یاکنون شفیعان یاپروردگارمان به حق آمدند. آ یامبرانِ: پیندگویبرده بودند م یادرا از 

امکان برگشت  یاو شفاعت کنند؟! و  یانی، پا در م[رفع عذاب از ما یبرا]هستند که 

ها به ؟! آنیمانجام ده یمااز آن چه مرتکب شده یرغ یگرید یبار کارها ینهست تا ا

 53 اند!نظرشان گم شده زپنداشتند، ایکه م ینیدروغ یاناند، و منجخود ضرر زده

گاه به کرد آن خلق را در شش روز ینها و زماست که آسمان ییپروردگار شما خدا

 ،پوشاند و همواره شبیشب، روز را م یکیبر مخلوقات پرداخت، با تار ییفرمانروا

 یدبدان .و ماه و ستارگان تحت سلطه اوست یدو خورش !به دنبال روز است یصانهحر

که  یاست خداوند یدآن. پر برکت و جاو ةاوست و هم ادار از آنِ ینشکه هم آفر

و  یدکن یرع و زار، تضّ[آشکار]در برابر خداوند  54مخلوقات است!  ۀپروردگار هم

سرکش و متکبر را دوست ندارد  یهاخداوند انسان یرا! زیداو را بخوان یزدر خفا ن

55 در آن فساد و  یده،به اصالح رس [شیدر بستر رشد خو] ینو بعد از آن که زم

 ،یرحمت اله دانیدو ب یدبخوان یدخوف و ام ی! و خداوند را از رویاندازیدبه راه ن یتباه

از باران رحمتش، بادها  یشاست که پ یاو کس 56است  یکنزد یکوکارانن یبرا

 یهاینباردار را حمل کنند، و ما آنها را به سرزم یفرستد تا ابرهایرا به بشارت م

 ینها را از زمیوهها، انواع مباران آن ۀو به واسط یم،کنیخشک و مرده روانه م

  57 ید!آور یادآن که به  یدام یم!بخشیم یرا زندگ مردگان ینچن ین. ایانیمرویم
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ناپاک  ینا در سرزمامّ ید،رویبه اذن پروردگارش م یاهانیگ یزه،پاک یهایندر سرزمو 

که اهل  یجماعت یها را براو نشانه یاتآ !شودیارزش خارج نمیب یاهیگجز هرزه

قومش  یو ما نوح را به سو 58! یمدهیشرح م ینچن ینند ااشکر و سپاس

 یچشما ه یبرا یراز یدکن پرستشبزرگ را  قوم من! خداوندِ یو او گفت: ا یمفرستاد

اشراف قومش  یول 5۹نگرانم  یتانروز بزرگ برا و من از عذابِ  .یستاو ن جز ییخدا

قوم من!  ینوح گفت: ا 60! ینیمبیم یآشکار یتو را در گمراه شکیگفتند: ب

هستم!  یانپروردگار جهان یاز سو یامبریفقط پیست. در وجودم ن یگونه گمراه یچه

61 یرخواهیخ یتانپروردگارم را برسانم و برا یها یامپ کهاست  ینقصد من ا 

 یاآ 62! دانیدیدانم که شما نم یم یزهاییمن از خدا چ [که یدآگاه باش]کنم، 

از خود شما آمده تا شما را  یپروردگارتان توسط مرد یکه چرا وح یداتعجب کرده

 63! ید؟شو یکه مشمول رحمت الهآن یدگرداند؟! و ام تانپرهیزکاردهد و  یمب

 ۀو هم یم.بودند نجات داد یرا که در کشت یارانشاو و  یزکردند، و ما ن یبشپس تکذ

و  یرتبصیب یقوم هاآن یراز یمکردند غرق کرد یبما را تکذ یاتِرا که آ یکسان

گفت: یو او م یمقوم عاد، برادرشان هود را فرستاد یو به سو 64 !معرفت بودندیب

 یست،جز او ن ییخدا یچشما ه یبرا زیرا یدقوم من! خداوند بزرگ را پرستش کن یا

خرد و یاشراف ناسپاس قوم او گفتند: ما تو را ب 65؟! یدداریچرا حرمت نگاه نم

قوم من! در من  یاگفت:  66! یمپنداریم یانو تو را از دروغگو ینیمبیکم عقل م

  67! هستم یانپروردگار جهان یاز سو رییامبفقط پ یست،ن یخردیو ب یکم عقل
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 یاآ 68! ینممأ یرخواهیشما خ یرسانم، و برایپروردگارم را به شما م یهایامپ

 از خود شما آمده تا شما یمرد یقاز طر ،پروردگارتان یکه چرا وح یداتعجب کرده

 قوم ینآن هنگام که خداوند شما را جانش یدآور یاددهد؟! به  یمب [از عاقبت کار] را

 ید،آور یادخدا را به  یهاکرد! پس نعمت یهبن یقو ،یو شما را از نظر جسمان ،نوح کرد

که فقط اهلل را  یابه سراغ ما آمده یاو گفتند: آ 6۹ یدآن که رستگار شو یدام

را که به ما  یعذاب گویی،یاگر راست م! یم؟پدرانمان را رها کن یانو خدا یمبپرست

و خشم بر شما فرود  یدیپروردگارتان، پل جانبگفت: از  70! یاورب یدهیوعده م

 یدانهاده یندروغ یکه شما و پدرانتان بر معبودها ییهانام سر با من بر یاآ !آمده است

پس  ،بر وجود آنان نازل نکرده است یلیدل یچکه خداوند ه ید! بدانکنید؟یمجادله م

به را  یارانشو  وپس ا 71مانم! یشما منتظر م یپا به پا یزو من ن یدانتظار بکش

کردند  یبما را تکذ یاتکه آیکسان یشۀو ر یمنجات داد ،از خودمان یرحمت ۀواسط

قوم ثمود، برادرشان صالح را  یو به سو 72! یمنبودند قطع کرد یمانو اهل ا

شما  یبرا یراز کنید، قوم من! خداوند بزرگ را پرستش یگفت: ایو او م یمفرستاد

آمده است.  یروشن یلپروردگارتان دل یشما از سو ی. برایستجز او ن ییخدا یچه

 یبیخدا بچرد. آس ینتا در زم یداست، آزادش بگذار یهآ یکشما  یبرا یشتر اله ینا

  73شما را فرا خواهد گرفت!  یکه عذاب درد آور اله ،یدسانبه آن نر
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 ینو در زم ،قوم عاد قرار داد ینانکه خداوند شما را جانش یهنگام !یدآور یادبه 

ها ها خانهو در کوه یدخود قصرها به پا کن یخاکش برا ۀتا در پهن کرد تانمستقر

 !یاندازیدو فساد به راه ن یتباه ینو در زم یدآور یادخدا را به  یهانعمت پس .یدبتراش

74 دانیدیم یاآورده بودند گفتند: آ یمانر قومش به مستضعفان که ااشراف متکبّ و 

یم! دار یمانچه او آورده ادگارش آمده است؟ گفتند: ما به آناز جانب پرور صالح که

75 یمکنیانکار م یداآورده یمانچه را شما به آن اگفتند: آن متکبران 76 پس 

 صالح اگر یکردند و گفتند: ا یچیو از دستور پروردگارشان سرپ .را کشتند یاله شتر

 یاپس زلزله 77! یاورب دهییرا که به ما وعده م یآن عذاب ،یهست یامبرپ یک واقعاً

از  [صالحو] 78 مردند! یجا بر یش،خو یهاآنها را فرو گرفت و در خانه [مرگبار]

 تانیحتپروردگارم را به شما رساندم، نص یامقوم من! پ یبرگرداند و گفت: ا روی آنها

 که لوط به یهنگام [آر یادو] 7۹ !یدرا دوست ندار یرخواهیخ یچاما شما ه کردم،

 یانقبل از شما در م یکس یچکه ه یدشویرا مرتکب م یگفت: چرا گناه زشت قومش

 زنان با مردان یبه جا شما 80 !را مرتکب نشده است؟ یگناه ینجهان چن مردم

  81!یدتجاوزکار یشما مردم مسلماً !یدکنیم یرانشهوت
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آنان خود  یراز ،یدکن یرونها را از شهرتان بنبود که گفتند: آن ینا و جواب قومش جز

مگر همسرش  یمسرانجام لوط و خاندانش را نجات داد82  !کشندیرا از ما کنار م

گر که پس بن یم!ها فرو فرستادآن بر یو باران 83 !شهر ماند در یگرانرا که با د

را  یبعبرادرشان شُ 1نیَدمردم مَ یبه سو 84 !عاقبت گناهکاران چگونه است

 شما یکه جز او برا یدقوم من! خداوند بزرگ را پرستش کن یو او گفت: ا فرستادیم

ترازو  و یمانهه است. با پآمد یتانبرا یروشن یلپروردگارتان دل ی. از سویستن خدایی

که به اصالح  ینرا پس از ا ینو زم .یدکنم یو به مردم کم فروش یدعادالنه وزن کن

داشته  ایمان اگر ،بهتر است یارشما بس یبرا ین. که ایدنکش یدرآمده، به فساد و تباه

از راه  و یدکن یدتهد [را یمانمردم با ا]تا  ینیدننش یراه و بر سر هر 85ید! باش

و به  !دهید فرسا نشانراه خدا را سخت و طاقت [شبهات یبا القا]! و یا یدخدا باز دار

که  ید! و بنگرکرد یارشما را بس یتکه تعدادتان اندک بود و او جمعیهنگام یدآور یاد

که به خاطر  یحق به از شما یچه گروهچنان  86! عاقبت کار مفسدان چگونه بود

 یدصبر کن [یهمگ] نیاورند یمانا یچه گروهآورند و چنان یمانام اآن فرستاده شده

  87داوران است!  یناو بهتر یراما قضاوت کند، ز یانتا خداوند م

                                         
 ینا.س یعقبه در صحرا یجخل یکیبوده است در نزد یشهر یَندْمُ 1
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آورده از  یمانرا که ا یروانتتو و پ ! ما قطعاًیبشع یمتکبر قومش گفتند: ا و اشرافِ

اگر از آن کراهت  یگفت: حت! یدما برگرد یینکه به آمگر آن یمکنیم یرونشهرمان ب

که خداوند از  ینآن هم پس از ا - یمشما برگرد ییناگر به آ 88؟! یمداشته باش

! و سزاوار یمابه خداوند افترا زده [ناسپاسانهبدون شک ] -آن نجاتمان داده است 

 یکه پروردگار ماست بخواهد. آگاه ییمگر آن خدا یمکه به آن برگرد یستن

که:  کنیمیاحاطه دارد، پس بر خداوند بزرگ توکل م یزهمه چپروردگارمان بر 

! یحل دهندگانراه ینکه تو بهتر بگشا یحلما و قوم ما به حق راه یانپروردگارا! م

8۹ ِیدبدون ترد یدکن یتتبع یبکافر قومش گفتند: اگر شما از شع و اشراف 

مرگبار آنها را فرا گرفت و صبحگاهان در  یاپس زلزله ۹0بود  یدکار خواهیانز

 [مردند که چنان] کردند یبرا تکذ یبآنها که شع ۹1مردند!  یبر جا یشانهاخانه

پس  ۹2 !بودند یانکارانآنها از ز یراکردند، زینم یزندگ یارگاه در آن دیچه ییگو

پروردگارم را به شما رساندم و  یهایامقوم من، پ یاز آنان روگرداند و گفت: ا یبشع

 یچو ه ۹3وجود چگونه بر حال ناسپاسان تأسف بخورم؟!  ینتان کردم، با ایحتنص

ها ها و خسارتیمگر آن که مردمش را به سخت ،یمنفرستاد یاریرا به د یامبریپ

سپس  ۹4 !کنند یو به درگاهش تضرع و زار یایندخدا ب یتا به سو یمگرفتار کرد

خواه یادهکه مغرورانه زچنان. آنیمکرد یو تنگدست یبد یگزینرا جا یفراوانو  یکین

است؛ پس ناگهان  یدهرس یو هم توانگر یهم تنگدست یز،شدند و گفتند: به پدران ما ن

 بردند!یبه سر م یخبریبدر  که یدر حال ،یمها را در خشم و قهر خود فرو گرفتآن

۹5  
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، داشتندیآوردند و حرمت اوامر خدا را نگاه میم یماناها یو اگر اهل شهرها و آباد

 انکار [ها حق را آن]! اما یمگشودیها م را بر آن ینبرکات آسمان و زم یدرها قطعاً

 شهرها، یناهل ا یاآ ۹6 یمبه خاطر دستاوردشان مجازاتشان کرد یز. پس ما نکردند

ند؟! اخواب در که آنها یکه شبانه مجازات ما برسد در حال یدر امان خواهند بود هنگام

۹7 که مجازات ما در روز برسد  یشهرها، در امان خواهند بود هنگام ینو یا اهل ا

 یها از مکر الهآن یاآ ۹8هستند؟!  [خود یروزمرگ] یها سرگرم بازکه آن یدر حال

خود را از مکر خدا در  یر کسمغرو یانکارانکه جز زدر امان خواهند بود؟! حال آن

ارث بردند  به اشیرا از دست صاحبان قبل ینزم کهیکسان یاآ ۹۹داند!؟ یامان نم

به  آلودشان آنها را هم به سبب عملکرد گناه یم! که اگر بخواهیرند؟گیعبرت نم

نشنوند!  [را یقتیحق یصدا]تا  یمنهیهر ممُ یشانهاو بر دل یمرسانیهالکت م

100  ِیدالئل با شان یامبران. پیمکرد یانتو ب یها را برایشهرها و آباد ینا اخبار 

 ینچنینا و. نکردند باور زانکار کرده بودند با را که از قبل آن چه هاروشن آمدند اما آن

آنان را متعهد به عهد و  یشترب یراز  101نهدیهر مکافران مُ یهاخداوند بر قلب

بعد  سپس 102! یدیمد یرتاکثر آنها را زشت کار و بد س [بلکه] یافتیم،ن یمانپ

، اما آنها با انکار یمفرستاد یانشفرعون و اطراف یمان به سویاترا با آ یاز آنها، موس

و  103چگونه بود!  یبه آن ظلم کردند. پس بنگر سرانجام اهل فساد و تباه یات،آ

  104 یانمپروردگار جهان یاز سو یامبریفرعون! من پ یگفت: ا یموس
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 امشما آمده یآشکار به سو یهامن با معجزه !یمسزاوار است که جز حق از خدا نگو

 ییگویگفت: اگر راست م [رعونف] 105 را با خود ببرم! یلاسرائیبگذار بن پس

بر ]خود را  یعصا [یموس درنگیب] 106 آن را نشان ده! ی،امعجزه آمده با که

 یردستش را از ز و 107شد!  یانبزرگ نما یناگهان به صورت مار انداخت[ ینزم

فرعون  یاناطراف 108 و پرتأللؤ شد! یدناگاه در برابر انظار سف ،آورد بیرون یشردا

 یرونب یارتانخواهد شما را از دیم 10۹داناست!  یارجادوگر بس یک این گفتند:

او و برادرش را  گفتند: فعالً  [فرعون به] 110 !دهید؟یم یچه دستور پس. کند

را  ییهرجادوگر دانا و توانا تا 111را به همه شهرها بفرست  ییهاپیک دار ونگه

که جادوگران نزد فرعون آمدند یو هنگام 112 !یاورندتو ب یسو به یافتندکه 

گفت:  [فرعون] 113داشت؟  یمخواه یپاداش مهم یمشو یروزاگر ما پ :گفتند

! یموس یگفتند: ا [جادوگران]و  114بود!  یدما خواه بانِاز مقرّ یدبدون ترد ی،آر

آن چه  اگفت: شم [یموس] 115! یافکنیم؟ا ما بی یافکنیم [را یتاول تو جادوب]

باعث  یبندچشم یقافکندند به طر [خود را یجادو]که  هنگامی . ویفکنیدب یددار

 یمکرد یوح یما به موس و 116 دندآور یدپد یمیسحر عظ و ترس مردم شدند

ها آن یندروغ یبندآثار چشم [بزرگ شد که ییاژدها]ناگاه  پسیفکن! را ب یتکه عصا

و  118 یدباطل گرد یزها نشد و عملکرد آن یدارپس حق پد  117! یدرا بلع

جادوگران به سجده  [یناگاه تمام] 11۹ یدندآنها مغلوب شدند و سرافکنده گرد

  120 !افتادند
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و  یو به همان پروردگار موس 121! یمآورد یمانا یانو گفتند: به پروردگار جهان

آوردید قبل از آن که من به شما اجازه  یمانفرعون گفت: به او ا 122 !هارون

تا  یدایشیدهشهر اند ینا ةاست که شما دربار یبکارانهفر ۀمکر و نقش یک یندهم؟! ا

سوگند  123 ید!د یدخواه مراخشم  یبه زود ید،کن یرونمردمش را از آن ب

 یسپس همگ !را به جهت خالف قطع خواهم کرد یتانها و پاهاخورم که دستیم

 یصورت به سو یندر ا ،[یستن یباک]ها گفتند: آن 124! یزمآویشما را به دار م

که  یکه ما هنگام ستا ینا یاز ما براانتقام تو  125! یمگردیپروردگارمان باز م

صبر و تحمل را به  یت. پس پروردگارا! نهایمآورد یمانآن ا هپروردگارمان آمد ب یاتآ

فرعون  یانو اطراف 126! یرانشدگان درگاهت بمیمدار و ما را چون تسل یما ارزان

 یفساد و تباه ینزم یتا هرچه بخواهند رو یگذاریو قومش را م یموس یاگفتند: آ

و دخترانشان را  کشیمی! گفت: پسرانشان را میند؟را ترک گو یانتکنند و تو و خدا

به قومش گفت: از  یموس 127 یمط هستمسلّ ها کامالً! و ما بر آنگذاریمیزنده م

خداست و به هر کدام از  از آنِ  ینزم یراز یدو استقامت کن یدطلب یاریخداوند بزرگ 

 یاز آن کسان ،[یرخ]اقبت ع [که یدکند، و ]بدانیاهد آن را عطا مبندگانش که بخو

 یاییکه تو ب ینگفتند: قبل از ا 128 !دارندیرا نگاه م دااست که حرمت اوامر خ

 یدوارگفت: ام ی! موسیمباز در رنج و عذاب ی، حال که تو آمدیمشدیو آزار م تیّاذ

 ینزم یرو ینانکند و شما را جانشتان را هالک که پروردگارتان، دشمنان یدباش

 ین را دچار قحطیاما فرعون یبه راست 12۹یدکنیگاه خدا بنگرد تا چه مگرداند! آن

   130 !یرندپند بگ یدتا شا یمکمبود ثمرات کرد و
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 [یستگیو شا یاقتل]از  ینگفتند: ایم یدرسیها مبه آن یو برکت یرکه خیو هنگام

 موسی یگفتند: از شومیم یدرسیم هابه آن یو شرّ یبد کهیماست! اما هنگام خود

رسد همه از جانب خداوند یها مبه آن [یو بد یاز خوب] چهآن یداست! بدان یارانشو 

و  یهو گفتند: هر گونه آ 131کنند! یدرک نم [نکته را ینا]ها ا اکثر آناست، امّ

 132 !یمآورینم یمانکه ما به تو ابدان ی،تا ما را با آن مسحور کن یاوریب یامعجزه

و  قورباغه و ملخ و شپش و طوفان[ یچون بال یآشکار یدر پ یپ یهانشانه یزن]ما 

رانه از متکبّ باز اما یم،ها فرستاداز هم جدا بودند بر آن ییهاخون را که نشانه [باران]

که  هنگامی و 133گنهکار بودند!  یها جماعتآن یراکردند. ز یچیسرپ یاوامر اله

 ،تو دارد با که خدا یتو را به آن عهد یموس یبر آنان فرود آمد گفتند: ا یعذاب اله

 یلاسرائبنی و، یمآور یمانبه تو ا اًیقینبالها را از ما بر دارد تا  یناز پروردگارت بخواه ا

 بر هاعذاب را از آن یا هرگاه تا مدت محدودامّ 134! یمرا با تو رهسپار کن

ها و آن .یمها انتقام گرفتعاقبت از آن 135شکستند! یرا م شانیمانپ یم،داشتیم

پنداشتند و از آن غافل یما را دروغ م یهاآنان نشانه یراز یم،غرق کرد یارا در در

 یننگاه داشته بودند وارث شرق و غرب آن سرزم یفرا که ضع یو قوم 136! بودند

 داده بود به خاطر صبر و یلاسرائیکه خداوند به بن یکین ة! و وعدیمبرکت کرد پر

ساختند و یم یانچه را فرعون هر یز. و ما نیافتکمال تحقق  در حدّ استقامتشان

  137! یمکردیافراشتند نابود میبرم
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 یشانهاکه به پرستش بت یدندرا د یکه قوم ینتا ا یمگذراند یارا از در یلاسرائیو بن

گفت:  یبساز و موس ییها خداما چون آن ی! تو هم برایموس یا اند. گفتند:دلخوش

 یعاقبت کارشان نابود [ینیدبیکه م] هاینا 138 !یدهست یشما قوم نادان یقتحق

 یبرا ییخدا ،اهلل یجاه: چرا بگفت 13۹عملکردشان باطل است!  یو تمام .است

یاد ]و  140 داد یبرتر یانکه او بود که شما را بر جهان ی! در حالیم؟شما بجو

که شما را به  ییها. هم آنیمنجات داد یانکه شما را از دست فرعونیهنگام [یدآور

کشتند و دخترانتان را زنده نگاه یکردند، پسرانتان را میشکنجه م یوجه یدترینشد

 یس و ما 141 بود یامتحان بزرگ اله یکشما  یبرا ینکه ایدر حال !شتنددایم

چهل  یاله وعدة تا یمبر آن اضافه کرد یگرو ده شب د یموعده گذارد یوسشب با م

 [یستممدت که من ن یندر ا]به برادرش هارون گفت:  یشب کامل شد. و موس

و از اهل فساد  .کن یدگیوجه رس ینقومم باش، امور را به بهتر یانمن در م ینجانش

گاه آمد و خداوند با او به وعده یکه موسیو هنگام 142مکن!  یتتبع یو تباه

! ینمرا به من نشان بده تا تو را بب خوداظهار داشت: پروردگارا!  یموس ،سخن گفت

کرد و  مقاومت ا به آن کوه نگاه کن، اگر! امّینیمرا بب یتوانیگفت: هرگز نم [خدا]

که پروردگارش بر کوه ی! پس هنگامینیمرا بب یتوانیبماند تو هم م یشتوانست بر جا

که به  یشت! و هنگامگ یهوشب یزن یاز خاک نمود و موس یکرد، کوه را تل یتجل

 یناول من و کنمیتو، من به درگاهت توبه م یههوش آمد گفت: پاک و منزّ

  143م! باورکنندگان
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ها و کالم مرا یاممردم انتخاب کردم تا پ یان! من تو را از میموس یگفت: ا [و خدا]

ها لوح یو بر رو 144 !گزار باشدو شکر یرام بگو دادهپس آن چه را به ت ی،برسان

: آن یمسپس گفت یمداد یشرح یزهر چ یو برا یمنوشت یپند یاز هر موضوع او یبرا

 ینقومت را فرمان ده، تا به بهتر [براساس آن]و  .[و مراقبت کن] یربگ قدرت را با

را به شما  یرتبد س کارانِزشت یگاهجا یبه زود !عمل کنند [دستورها را ینا]وجه 

به ناحق و متکبرانه  ینزم یرا که در رو یکسان یبه زود 145نشان خواهم داد 

ر باو ینندرا بب یحق ۀچنان که هر نشانکنم، آنیمحروم م مایاتاز آ کنند یسرکش

باشد در آن وارد نشوند!  یشانپا یجلو یاگر راه رشد و تعال یکه حت جائی تا !نکنند

 ینا]و  !درنگ به آن غافل شوندیباز شود ب شانیبرا یرانیو ح یاما اگر راه گمراه

به حق ما را انکار کردند و از آن غافل شدند!  یاتها آکه آن ستاینبه خاطر ا [یفرک

146 کردند اعمالشان تباه شده است.  انکاررا  یامتما و روز ق یاتکه آ یو کسان

و قوم  147! یند؟بیجزا م یشکه هر کس مطابق دستاوردها ستایناز ا یرمگر غ

 یکه صدا یکریساختند. پ یاگوساله یورآالتشاندر غیاب او از طالجات و ز یموس

تواند با آنها حرف بزند و به یاند نمساخته آن چه ینندبیها نمآن یاداشت. آگوساله 

اند یشهستم پ یراانتخاب کردند، ز [گوساله را]ها کند؟! آن شانیتهدا ینجات اهر

148 اند و گفتند: اگر که گمراه شده یدندبردند، د یپ یقتکه به حق هنگامی و

بود!  یمزدگان خواهانیبدون شک از ز یامرزدرحم نکند و ما را ن ما بر پروردگارمان

14۹  
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قوم خود بازگشت، گفت: چه بد  یو اندوهناک به سو ینخشمگ یکه موسیو هنگام

ها را ! لوحید؟که دستور خدا برسد شتاب کردقبل از آن یاآ !بودید یمبرا ینانیجانش

پسر مادرم!  ی. برادرش گفت: ایدخود کش یانداخت و سر برادرش را گرفت و به سو

بود مرا به قتل برسانند!  یکنزد یحت ردندقوم، مرا ناتوان ک ینا [ندارم یریمن تقص]

 یو موس 150 !یو مرا جزو قوم ستمکار نپندار یخواهم دشمن شادم نکنیاز تو م

تو  یراوارد کن ز [یتانتها یب]و به رحمت  یامرزگفت: پروردگارا! من و برادرم را ب

که به  !بدانند ،کردند یاراخت یپرستکه گوسالهیکسان 151! یبخشندگان ینبرتر

ذلت و  یا،دن یها در زندگو سهم آن .یدها خواهد رسخشم پروردگارشان به آن یزود

که یو کسان 152! یمدهیافترا زنندگان را م یگونه جزاینما ا یست،خوار

بدانند که پروردگارت از  ،آوردند یمانا بعد از آن توبه کردند و اامّ ،عملکردشان بد بود

فرو  یکه خشم موسیو هنگام  153ت! آمرزنده و باگذشت اس یارپس، بس ینا

و رحمت است  یتآن سراسر هدا یهاکه نوشته ییهاها را برگرفت. لوحلوح .نشست

 ،قومش یاناز م یو موس 154 که از خداوند بزرگ پروا دارند یکسان ۀهم یبرا

کرد،  ها را گرفتارکه زلزله آنیا هنگامامّ .ما انتخاب کرد یعادگاهم یهفتاد مرد را برا

ها و هم مرا هالک هم آن ین،از ا یشپ یتوانستیم یخواستیگفت: پروردگارا! اگر م

 یزن یندانم که ای! اما می؟را هالک کن مابه جرم کم خردان،  یخواهیم یا! آیکن

 یو هرکه را بخواه کنییگمراه م یامتحان تو است و توسط آن، هرکه را بخواه

 ینو از ما بگذر که تو برتر یامرزپس ما را ب ی! تو بزرگ ما هستیبخشیم یتهدا

   155 یآمرزندگان
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! یمایافتهتو راه  یما به سو یراز ،مقرر کن یکیما ن یو هم در آخرت برا یاو هم در دن

من همه  که رحمتِرسانم حال آنیگفت: مجازاتم را به هر که صالح بدانم م [خدا] و

دارند یکه حرمت اوامر را نگاه میبه کسان [را یرحمت اله ینا]را فراگرفته است و  یزچ

! مکنیمقرر م دارند ما را باور یاتکه آیکسان ۀبه هم یزن و ،کنندیو زکات پرداخت م

156 ها در تورات آن نزد و که نامشا هم ی،مّرسول ا ینخدا، ا یامبرکه از پ یکسان

دهد و از یم فرمان یبه خوب ها راآن ،[بدانند که او]کنند، یم یرویآمده، پ یلو انج

را حرام  یهر ناپاک و ،گرداندیرا بر آنان حالل م یزهاکپ یزدارد، و هر چیها باز میبد

دارد. پس می هاست برآن با[ یکه عمر]را  یریو بار گران و غل و زنج .کندیم

او نازل شده  با که یش کنند و از نورایاریو  یتو حما ،آورند یمانکه به او ایکسان

خدا به  ادةفرست مردم! من یبگو: ا 157اند! یقیبرندگان حق اًقطع یند،نما یرویپ

 .اوست از آنِ زمین ها وآسمان ییکه فرمانروا ییشما هستم. همان خدا ۀهم یسو

 یامبرپ ینرسولش، ا و . پس خدایراندمیکند و می، زنده میستجز او ن یمعبود یچه

. یدکن شایرویو پ است. که خدا و کلماتش را باور کرده یامبریپ !یدرا باور کن یاُمّ

هستند  یاز قوم موس جمعی و 158! یدشو یتکه به راه نجات و آرامش هداآن یدام

  15۹کنند یو به عدالت حکم م کنندیم ییراهنما ،که مردم را به راه حق
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 آب از او یکه قوم موس یو هنگام .یمکرد یمتقس یفهرا به دوازده طا یلاسرائیو بن

از آن  چشمه پس دوازده !خود را به آن سنگ بزن ی: عصایمکرد یخواستند به او وح

و  یمکرد هاآن بان یهآبشخور خود رفت! و ابر را سا یشد و هر گروه به سو یجار

 !یماکرده تانروزی که اییزهپاک یزهایاز چ ید. بخورفرستادیم 1یو سلو ها منّآن یبرا

بر خود روا  که بود یبه ما ظلم نکردند بلکه ستم ،خود یها با نافرمانآن یدبدان

و از  .شوید شهر ساکن یندر ا یم:ها گفتکه به آن یو هنگام 160 داشتند!یم

و از  بیامرز! : خداوندا گناهان ما رایدو بگوئ یدبخور یدبود یلهرچه در هرجا که ما

پاداش  بر و میامرزیگناهان شما را ب یزتا ما ن .یدکنان داخل شوشهر سجده ةدرواز

چه آن از یرغ یزیستمکارانشان سخن خدا را به چ پس 161 !یافزاییمب یکوکارانن

 روا که یظلم ینگناه و ا ینا یفربه ک یزدادند، ما ن ییرها گفته شده بود تغبه آن

 آن شهر کنار ةدربارها آن از 162 یمها فرو فرستاداز آسمان بر آن یداشتند عذاب

 که یاز امر خدا کردند. همان روز یکه در روز شنبه نافرمان یبپرس! هنگام دریا

 به هادر غیر شنبه یانکه آن ماهشدند! حال آنیظاهر م [بر سطح آب] شانماهیان

 صید ها بهآن یمکرده بود یمدر آن روز را تحر یدآمدند! ]با آن که صیسراغشان نم

  163کردند!!  یها هم نافرمانو آن یمها را امتحان کردآن ینچن ینما ا .[پرداختند

  

                                         
 ی!سمانآمائده  یک ،انددانسته ینجبین و بلدرچنبه تر را غالباً ین و سلومَ 1
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ها را هالک خواهد خدا آن ،را که عاقبت [گناهکار] یها گفتند: چرا قوماز آن یو گروه

به  :! گفتندکنید؟یموعظه م ،گرفتارشان خواهد نمود یدیبه عذاب شد یاو  ،کرد

حرمت  یدکه شا ینو هم ا یمداشته باش یپروردگارتان حجت یشگاهکه در پ ینخاطر ا

فراموش  ،شده بودند یادآورکه به آن  را چهآن و چون 164 !فرمان خدا را نگاه دارند

و  یم،کردند نجات دادیم ینه یرا که از بد ی، ما گروه[انگاشتند یچو به ه]کردند 

 یمدچار کرد یه عذاب بدب ،شانرا به خاطر دستاورد زشت یشهپگناهکاران ستم

165 ینگانیبه بوز یمکردند گفت یچیشده بودند سرپ ینه چهآن پس چون از 

را  یکه پروردگارت اعالن کرد کس یهنگام [یاد آر]و  166! ویدش یلمطرود تبد

گرفتار کند!  یهمواره آنان را به عذاب سخت یامتکند که تا روز قیط مها مسلّآن بر

 یارکنندگان بسحال بر توبه ینو در ع .است یعکه مجازات پروردگارت سر !بدان

 ،یمکرد یمتقس ییهابه گروه ینها را در زمو آن 167آمرزنده و باگذشت است 

 هایها و هم به بدها و نعمتیهم به خوب-ناصالحان، و همه را  یصالحان و برخ یبرخ

و بعد  168 !باز گردند [حق و عدالتبه راه ] ید. شایمامتحان کرد -ها یبتو مص

 یامتاع پست دن [وجود ینبا ا]شان شد که وارث کتاب بودند. یگزینجا یها نسلاز آن

! چنانند یمشویم یدهبخش یبه زود [یستن یباک]: فتنددادند و گ یحرا به حق ترج

 یمانپ یا! آیرندگیباز آن را م یفتدشان بهمانند آن به دست یکه اگر بهره و متاع

 ؟ندهند یپس به خداوند بزرگ، جز حق نسبت ینها بسته نشد تا از ابا آن ی،کتاب اله

آنان که  یبرا یدجاو یکه زندگ یدبدان اند!ها گرفتهکه از کتاب خدا درس یدر حال

نکته تعقل  یناست. چرا در ا یگرد یزدارند بهتر از هر چیحرمت فرمان خدا را نگاه م

 ،دارندیو نماز به پا م .یندجویتمسک م [خدا]ها که به کتاب آن 16۹! کنید؟ینم

  170! یمکنینم یعمصلح را ضا یهاکه ما پاداش انسان! بدانند
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آن  یمبرافراشت یبانیهچون سا ،سرشان یکه ما کوه را بر باالیهنگام [!یاد آر]و 

چه را به : آنیمگفتها و به آن !کندیاالن بر سرشان سقوط م ،که گمان کردندچنان

چه را در کتاب است به خاطر و آن یدو مراقبت کن یریدبا قدرت بگ یم،اشما داده

که یهنگام[! آر یادبه ]و  171یدرا نگاه دار یآن که حرمت اوامر اله یدام ید،بسپار

: شما را بر [و خطاب کرد]فرزندانش را برگرفت  ۀهم ،آدم یبن پروردگارت، از پشتِ

و  یهست ی،! همه گفتند: آریستم؟من پروردگار شما ن یاآ گیرم،یگواه م تانفطرت

خبر یما از آن ب ییدبگو یدنتوان یامتکه تا روز ق [کار را کردم دهیم! ]اینیم یگواه

و ما بعد از  .مشرک بودند یناز ا یشکه پدران ما پ ییدنگو یو حتّ 172! یمبود

گونه ینا 173!یبه جرم اهل باطل ما را مجازات کن یخواهیو تو م یم،ها آمدآن

داستان  هاآن یو برا 174از باطل باز گردند ید، شایمدهیرا شرح م مانیاتآ

از  ا او عاقبت خود راامّ یم،مان را به او عطا کردبخشنجات یاترا بازگو که آ یشخص

شد تا باالخره از به دنبالش روان  [هم مسرورانه] یطانو ش .کرد یخال یاتآن آ

 ینهکه در س] یاتیهمان آ ۀاو را به واسط یم،خواستیو اگر م 175گمراهان گشت! 

 ،بماند یاپست دن یا او در زندگان! امّیمبردیباال م ال[کم یمقامات عال یداشت به سو

که چه به او  ،است یل او هم چون سگثَکرد. مَ یرویخود پ ینفسان یهاو از خواهش

 1!آوردیم یرونزبانش را ب ،در هر دو حالت ی،کن یشو چه به حال خود رها یحمله کن

گونه ینا !امبریپ یاست. ا ینچن یزکنند نیما را انکار م یاتکه آ یل جماعتثَو مَ

ل ثَو چه بد است مَ 176فرو روند! یشهبه اند یدکن شا یتها حکاها را بر آنداستان

هرکه  177ظلم کردند خودشان ها بهکه آن یدبدان !ما را انکار کردند یاتکه آ یقوم

 یدگذارد بدان یشده است و هر که را در گمراه یتشک هدایب ،کند یترا خدا هدا

  178کارند! یانها زکه آن

                                         
 دارد.یبر نم صدست از حر یحالت یچکه در ه یاستدن ۀچنان تشن 1
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 ییهاها قلبآن یرا! زیمایدهم آفرجهنّ یو انس را برا از افراد جنّ  یاریدر واقع ما بس

 ینند،بیرا نم یقدارند که با آن حقا یکنند، چشمانینم یقدرک حقا ،دارند که با آن

بلکه  ،هستند یانچون چهارپا یدتردیها بشنوند. آنیحق را نم یکه ندا ییهاو گوش

 خوب از آنِ  یهانام ۀهم 17۹نداغافل یقاز حقا اهکه آن یدترند! بدانگمراه

 کنند،یخوب خدا را انکار م یهاکه نامی! و کسانیدها او را بخواننام ینخداست، پس با ا

و  180 مجازات خواهند شد ،به سبب عملکردشان یکه به زود یدبه خود واگذار

کنند و هم به یم ییراهنما ،که هم به راه حق یمرا خلق کرد یها گروهآن یاناز م

مرحله به  ،ما را انکار کنند یاتکه آیکسان 181یندنمایعدالت م یاجرا ،حق

ها مهلت اکنون به آن 182! یمکنیم یلدانند، خوار و ذلیکه نم ییمرحله از جا

 از یاکه نشانه یدندنفهم یاآ 183و حساب شده است یمن قو یرتدب یراز ،دهمیم

آشکار  ةهشدار دهند یککه او فقط  ید!. بدانیستن یامبر(شان )پدر دوست جنون

چه را که خداوند خلق کرده و آن ینها و زمسمانآ یقتِبه حق یاآ 184است! 

خواهند یبعد از قرآن م ،باشد! پس به کدام سخن یکشان نزدمرگ یدنگرند؟! شاینم

 یبرا یاکننده یتهدا یچه ،گذارد یهرکس را خدا در گمراه 185!یاورند؟ب یمانا

و  یرانتا حکند یشان رها میو سرکش یانها را در طغاو نخواهد بود! و خدا آن

 یکنند. بگو: آگاهیسؤال م یامتزمان وقوع ق ةاز تو دربار 186سرگردان بمانند 

تواند زمان وقوع آن را آشکار یکس جز او نم یچاز آن فقط نزد پروردگارم است! ه

 یاست. و جز به طور ناگهان یّتسخت و پر اهم ینها و زمبر آسمان یحتّ یامتکند. ق

تو از زمان وقوع آن خبر  ییکنند! گویشان را تکرار مباز سؤال !یدآیبه سراغ شما نم

فهمند یاز آن، خاص خداوند است هر چند که اکثر مردم نم ی! بگو: آگاهیدار

187  
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چه را که خداوند بزرگ خواسته مگر آن یستم.ن یشخو یانبگو: من مالک سود و ز

و یر خودم خ یداشتم بدون شک برا یها آگاهیدهو ناد یبچه از غباشد! و اگر چنان

 یداما بدان !به من وارد شود یانیگذاشتم ضرر و زیکردم و نمیجمع م یادیز یخوب

 188 !یماناهل ا یدهنده براارتهشداردهنده و بش یکجز  یستمن یکه من کس

از جنس او قرار  یزو همسرش را ن ید،واحد آفر جانِ یکاست که شما را از  ییاو خدا

سبک برداشت. و  یحمل یختکه با او درآم ی. پس هنگامیردتا در کنارش آرام گ ،داد

شان پرورنده یشد، هر دو از خدا ینسنگ [حمل]گاه که با او گذراند! و آن یتمدّ

 یماز شکرگزاران خواه ید،بدون ترد یکن عطا یصالح [فرزند]خواستند که اگر به ما 

ها چه به آندر آن ،ها عطا کردبه آن یالحص [فرزند]که خدا یو هنگام 18۹ 1بود!

 یتر است از شرککه خداوند، بلند مرتبه یدبدان !قائل شدند یگرید یکانداده بود، شر

 یزیتوانند چیدهند که نمیم ارخدا قر یرا همتا یزهاییچ یاآ 1۹0ورزند! یکه م

 [،مصائب و مشکالتدر ]توانند یو نه م 1۹1ند؟! اخود مخلوق یو حتّ .را خلق کنند

اگر آنها را به راه  ید!بدان 1۹2باور خودشان باشند؟!  یو نه حت .کنند یاریها را آن

 ید،و چه ساکت باش یدها را بخوانکنند! چه آنینم یتاز شما تبع یدبخوان یتهدا

مثل  یبندگان ید،خوانیخدا م یرا که به جا ییهاآن 1۹3ست!ا یکسان شانیبرا

ها آن کنند[یکه آنها حاجات شما را برآورده م] ییدگویپس اگر راست م شما هستند!

دارند که با آن راه بروند،  ییها پاهاآن یاآ 1۹4به شما پاسخ دهند!  یدبا ید،را بخوان

 ییهاگوش ینند،با آن بب کهدارند  ییهاچشم یرند،را بگ یزیدارند که با آن چ یدستان

د من و برضّ  یدبخوان یداخدا قرار داده یکچه را شردارند که با آن بشنوند؟! بگو: آن

  1۹5! یدمهلتم نده یاو لحظه یدکن یرتدب

                                         
دو  ینا یختن. با درآمیدگویسخن م یرندگی(و گ یدهندگ) یکر و أنثذ یعنی ینشآفر یاصل یرویاز دو ن یهآ ینا 1
 رود.یم یشبه پ یشخو یرو خلقت در مس یدآیبه گردش در م ینشآفر ۀچرخ ی،اصل یروین
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صالحان را  یکه کتاب را نازل کرد و سرپرست ییاهلل است! همان خدا ،من یاور ید!بدان

توانند شما را ینه م یدخوانیخدا م یرا که به جا ییهاآن 1۹6دار است! عهده

 یدبخوان یتها را به راه هداو اگر آن 1۹7 !خودشان باشند اورِی یکنند و نه حتّ یاری

 یرتاز بص شانیدگانکه دیکنند در حالیم هکه فقط تو را نگا ینیبیو م !شنوندینم

فرمان ده و از نادانان  یککن و به کار ن یشهعفو و بخشش را پ 1۹8است یخال

به خداوند  ،آمد یدپد یادر تو وسوسه یطان،و اگر از جانب ش 1۹۹! ینگز یدور

که حرمت خداوند را نگاه یکسان 200او شنوا و آگاه است  یراز ،بزرگ پناه ببر

کنند و یاد میخدا را  یردآنان را فرا گ یاوسوسه یطان،از جانب ش چنانچهدارند یم

 یو برادرانشان آنها را به گمراه 201د! شویشان به حقایق روشن مناگاه چشمان

در ]که یو هنگام  202کنند! ینم یکوتاه یعمل یچکشانند و از هیو انحراف م

 اییهنزد خود آ از: چرا یندگویم یاورین شانیبرا یایهآ [شود و یرتأخ یوح

از شود! آن هم یم یکنم که بر من وحیم یرویپ یزی! بگو، من فقط از چی؟آورینم

و رحمت  یتسراسر هدا یمان،اهل ا یخداوند برا یکه وح یدجانب پروردگارم! و بدان

! یدو ساکت باش یدشود، به آن گوش کنیکه قرآن خوانده میو هنگام 203است!

 ییکه صداآنی و پروردگارت را ب 204یدگرد زرگمشمول رحمت خداوند ب یدشا

کن او را هر صبح و شام و از  یادکن! و  ادی یع و زارخودت به تضرّ در دلِ  یبلند کن

ر از عبادت او تکبّ اند،یکه در حضور خدایکسان !بدان 205غافالن مباش

   206افتندیو از عظمت او به سجده م کنندیم یحو او را تسب ،ورزندینم
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 انفال ةسور

 و با رحمت است( یندهبه نام اهلل که بخشا)

 

بگو:   پرسند یندارد م یکه صاحب مشخص یو اموال یم،غنا ةاز تو دربار یامبر[!پ یا]

 یلو اختالفات را تبد یزیدخدا بپره یاز نافرمان ،است. پس یامبرق به خدا و پآنها متعلّ

اهل  1 !کنیدرا اطاعت  یامبرشخدا و پ یمانیدو اگر اهل ا ید،کن یبه صلح و دوست

 یرهچ یشانهاخوف بر قلب [عظمت اواز ]اند که چون نام خدا برده شود یکسان یمانا

 یمانشانا یندهباعث رشد فزا ،خدا بر آنها تالوت شود یاتکه آیو هنگام .شودیم

همان  2کنندیل مهستند که بر پروردگارشان همواره توکّ یها کسانگردد! آنیم

مند بهره یزرا ن یگراند یم،کرد شانیچه روزآن و ازند داریکه نماز به پا میکسان

 یاند و نزد خداوند صاحب درجات، مغفرت و روزیقیها مؤمنان حقآن 3کنند یم

 یبه سو]ات از خانه تو را ،چنان خداوند به حقآن 4کم و کاست هستند ی ب

 5 !امر ناخشنود شدند ینا بر یماناز اهل ا یکه گروه ،فرستاد یرونجهاد[ ب یدانم

 [ترسندیچنان م]پردازند. یاز به مجادله با تو مروشن شده ب شانیبرا ،که حقآن با

به ] 6صحنه هستند!  ینگر اها نظارهبرند و آنیمرگ م یها را به سوآن ییکه گو

 یشقر یکاروان تجار )یادو گروه  یناز ا یکیآن هنگام که خدا وعده داد:  ید[آور یاد

از قدرت  یکه عار یگروه یدشماست! و شما دوست داشت نِ آنها از آ یسپاه جنگ یاو 

که خدا یحال در (داشت یآن زحمت کمتر یرچون تسخ)شما باشد  است از آنِ

را  یحرمتیکفر و ب یشۀکند و ر یتتثب یش،خواهد حق را با کلمات قدرتمند خویم

 رمانبردارد، هر چند که مج یانتا حق را پا برجا کند و باطل را از م 7 یدقطع نما

   8ود باشند امر ناخشن یناز ا
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که من شما را با هزار  یدبدان !تان کردکمک یدخواست یاریهرگاه خدا را به کمک و 

 یکار را نکرد مگر برا ینو خداوند ا ۹ !خواهم کرد یاریدر صفوف منظم  ،فرشته

وجود ندارد مگر  یروزیپ یچکه ه ید. بدانیردآرام گ یتانهاو قلب یدکه شادمان شوآن

گاه خواب آن 10است  یممقتدر و حک گ،بزر خدا باشد و خداوندِ که از جانبآن

را نازل کرد تا شما را  یشما را فرا گرفت. و از آسمان آب ی،اله تیّبه برکت امن یراحت

 یتانهارا استوار و گام یتانهارا از شما دور، قلب یطانش یدیگرداند و پل یزهپاک و پاک

 :کرد یوح رشتگانکه پروردگار تو، به ف ی، هنگام[آر یاد]و  11را با ثبات گرداند 

 یزمن ن ید،خواهند ثابت قدم داریرا در آن چه م یمانمن با شما هستم، شما اهل ا

ها و گردن یخواهم کرد. پس بر باال یرهناسپاس رعب و وحشت چ کافرانِ  یهابرقلب

با خدا و ست که ابه خاطر آن [یبتمص ینا]و  112!یدسرانگشتانشان ضربه زن

که مجازات  !بداند .کند یکه با خدا و رسولش دشمن یو کس یدندورز یرسولش دشمن

که عذاب  یدو بدان یدرا بچش ،مجازات خداوند 13! فرساستخداوند سخت و طاقت

کافران حمله ور شدند  یدیدهرگاه د !یماناهل ا یا 14 ناسپاسان است! یبرا ،دوزخ

که در امر  یو به جز کس 15 ید!جنگ پشت نکن نیداو به م [یدها نترساز آن]

و پا ]جنگ پشت کند  ۀبه دشمنان و جبه یاست، اگر کس یرسانا کمکی وتدارکات 

 یو بدسرنوشت جهنم است یگاهشبه خشم خداوند گرفتار آمده و جا [به فرار بگذارد

   16 ![جهنم ینا]است 

                                         
در  یله،و صفات رذ ینفسان یروهایبا ن یزعبور کنند. جنگ و ست یاربس یها یداناز م یدبا یشسالکان در سلوک خو 1

در « بنان»و  «وق اعناقف»توان گفت که ضربه زدن به یمنظر م ین. از ایستهمواره بوده و قابل انکار ن یمعنو یفضاها

ذهن،  یگاهجا)« عناقافوق »رسد رابطه یاست. به نظر م یمبارزات باطن یاز ترفندها یکی ی(وق ماد)ف یسلوک یفضا

رابطه در  ینوصل ا یاحساس و مهم است. با قطع  یارابطه یت()مظهر عمل، خلق و فعل« بنان»با  ی(گهبالقو یت،ریدم
 داد. ییرکارزار را تغ یتموقع توانیسلوک، م
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 ،یانداختیتو ن یانداختیم یرکه ت یبلکه خدا کشت! و هنگام یدها را شما نکشتو آن

که خداوند شنوا  یدبدان !کرده باشد یستهشا یرا امتحان یمانبلکه خدا انداخت! تا اهل ا

 یهاکه خداوند بزرگ، نقشه یدبود. بدان ینچن ینا [داستان]و  17و آگاه است

 یروزیو پ یتموفق یدبخواه یروزیو پ قیتو اگر موف 18کند یاثر میکافران را ب

بهتر است و اگر  یتانشک برایب یددست بردار [یاز نافرمان]و اگر  !نزد شما آمده است

باز شما  ،باشد یارگروه شما هر چند بس یدگشت! و بدان یمباز خواه یزما ن یدباز گرد

 1۹است یمانبا اهل ا ،خداوند بزرگ شکیکند! بینم یازنیخداوند، ب یاریرا از 

که یو در حال یداز خدا و رسولش اطاعت کن ید!دار یمانا یقکه به حقا یکسان یا

 :که گفتند یدنباش یمثل کسان 20 یدنکن یچیاز فرمان او سرپ یدشنویکالمش را م

جنبندگان نزد خداوند  ینبدتر یدبدان 21 !وندشنینم یچکه هیدر حال یدیمشن

و اگر خدا در  22کنند! ینم یشهکر و اللند و اند یقاند که نسبت به حقایکسان

کرد، هر چند اگر شنوا هم یم یشانشنوا یقشک به حقایب دیدیم یریوجودشان خ

که یهنگام !یماناهل ا 23! کنندیگردانند و اعراض میبر م رو [یقاز حقا]شوند 

و عزتتان است، اجابت  یاتح یۀخوانند که مایم یزیخدا و رسولش شما را به چ

او محشور  یو قلبش قرار دارد و همه به سو یآدم ینکه خداوند، ب یددان! بیدکن

شود! ینم شاملشما را  که فقط ستمکارانِ یااز فتنه یزیدو بپره 24آمد!  یدخواه

فرساست که مجازات خداوند سخت و طاقت !یدو بدان (سوزندیباهم م )خشک و تر

25   
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 از یمکه بچنانآن یداندک و ناتوان بود ین،سرزم ینکه در ایهنگام !یدآور یادو به 

 دا[ شما را پناه داد و به مساعدتکه مردم شما را نابود کنند. اما ]خ یدآن داشت

 ای 26! یدشکرگزار شو یدتان داد. شایروز یزهپاک یزهایکرد و از چ یاری خویش،

در  نورزید، یانتدر امانات خود خ ینچنهم ید،نکن یانتخ یامبر! به خدا و پیماناهل ا

که اموال و اوالدتان وسیلۀ امتحان  یدبدان 27! یدآگاه [کار ینا یبه زشت]که  یحال

! اگر یمانا اهل یا 28نزد خداوند است  ،حال آن که پاداش بزرگ اند!یشو آزما

کند و یرا عطا م باطل حق از یصِ تشخ او به شما قدرتِ یدحرمت خداوند را نگاه دار

 یفضل و کرم صاحبِ ،خداوند یدآمرزد! بدانیپوشاند و شما را میرا م گناهان شما

که تو را در بند  کشیدند که کافران نقشهیهنگام ![به یاد آر] و 2۹ بزرگ است

 یزکشند خدا نیم نقشه هاکنند! آن یرونب یارتاز شهر و د یابکشند و  یاکنند و 

که  یو هنگام 30 است یرکنندگانتدب ،ینکه خداوند بهترکند، و بدانیم یرتدب

مثل آن را  یمتوانیم بخواهیم اگر یدیم،: شنیندگویها خوانده شود مما بر آن یاتآ

که یهنگام ![آر یادبه ]و  31! یستن یشینیانپ یهاجز افسانه یزیچ ین! اییمبگو

از سنگ  یاست پس از آسمان باران آمده از نزد تو یاگر قرآن به راست !گفتند: خداوندا

 یانکه تو در میکه تا زمانآن حال 32 !کن بر ما وارد یعذاب دردناک یاو  ارببر ما ب

شان نخواهد کرد خداوند عذاب کنندیم آمرزش و تا آن هنگام که طلب یها هستآن

33   
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 بندندیمسجد الحرام م [مردم را به]ها راه که آنیدر حال ؟!شان نکندو چرا خدا عذاب

 حرمت که یمگر کسان ،یستسرپرست آن ن یکه سرپرست آن باشند! و کسآن بدون

 نمازشان و  34 !فهمندینکته را نم ینها ااما اکثر آن !دارندیاوامر خداوند را نگاه م

 دستاورد ز سوت زدن و دست زدن! پس به خاطرج یستن یزیچ ،خدا ۀخان کنارِ

مردم  تا] بخشندیاموال خود را م ،کافران 35 را! یعذاب اله یدبچش ،کفرآلودتان

 یانتیجه کنند، اما جز حسرتیشان را خرج ماز راه خداوند باز دارند. اموال [را

ناسپاس،  کافرانِ کهیدو سرانجام مغلوب و سرافکنده خواهند شد. بدان !نخواهند گرفت

کند، مشخص  ناپاک تا خداوند، پاک را از 36 جهنم جمع خواهند شد یبه سو

 37 یانکارندها زآن زیرا را به جهنم بفرستد. یگاه ناپاکان را جمع نموده همگآن

 یدهشان آمرزگذشته گناهان دست بردارند [خدا یاز نافرمان]به ناسپاسان بگو اگر 

رفت که بر گذشتگان  خواهد ها همانشود، و اگر به اعمال سابق بازگردند بر آنیم

 !خدا باشد یبرا ینتمام د و نماند یباق یاتا فتنه یدبجنگ هاآن با 38 رفته است!

 یناستخداوند به عملکردشان ب که دست برداشتند بدانند [خدا یاز نافرمان]پس اگر 

3۹ یشماست. و چه موال و یاور خوب موالی خداوند یدبدان ،کردند یچیاگر سرپ و-

   40 !؟ستا
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 یامبرق به خداوند و پپنجم آن متعلّ یک یدکه به دست آور یمتیهر گونه غن !یدبدان

آن را پرداخت  یدو با]و در راه ماندگان است!  ینانو مسک یتیمانو  یشاوندانو خو

 یمنازل کرد ،حق از باطل ییجدا مان در روزِکه بر بنده چهآن اگر به خداوند و [یدکن

 یدبدان !هم قرار گرفتند یروبه رو [و کفر یمانا] سپاهکه در  یهمان روز ید،دار یمانا

 ینآن هنگام که شما در سمت پائ 41تواناست  یکه خداوند بزرگ بر هر کار

تر از محل شما! یینپا [یشقر]آن، و کاروان  یها در طرف باالو آن یدبود [یابانب]

 توانستیدینم گذاشتیدیوعده م یکدیگرکه اگر با  [بر شما چنان سخت بود یتموقع]

بشود تحقق  یدرا که با آن چه آن بود که خداوند، یبرا هاینا ۀهم !یدبه آن عمل کن

 !یدباشد. بدان یلدل یزنده بماند هر دو از رو یاو  ،بخشد، تا هر کس که کشته شود

آن هنگام که در خواب، خداوند  ![اد آر]یو  42شنوا و داناست  ،که خداوند بزرگ

، [از ترس]داد یگر آنان را فراوان نشان منشان داد. و ا دکتعداد دشمنان را به تو ان

اما  کشید.ی، کارتان به اختالف م[به جهاد یمدر تصم]و  یدشدیسست و ناتوان م

هاست آگاه است ینهاو به آن چه در س یدخداوند شما را سالم نگاه داشت، و بدون ترد

43  آنان را به  [خداوند] یدرو شدها روبهبا آن [نبرد یداندر م]و در آن هنگام که

تا مغرور ]داد یکم نشان م ها،آن به چشم یزو شما را ن ،چشم شما اندک نشان داد

کارها به خداوند  ۀهم !بدانید. به انجام رساند ،یدرا که با یتا خدا کار [شوند!

و  یداستقامت کن ید،از دشمن برخورد ی! اگر به گروهیماناهل ا یا 44گرددیبرم

   45یدشو یروزآن که پ یدام ید،اد کنی یارخداوند را بس
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که ناتوان  یندازیدو اختالف به راه ن .یداطاعت کن یامبرشو از فرمان خداوند و پ

که خداوند با اهل صبر  یداستقامت کن رود! ویم ینتان از بیت و آبروو عزّ .یدشویم

خود  یاراز د یاکاریو هوس و ر یهو یکه از رو یدنباش یو همانند کسان 46است 

که خداوند بزرگ به عملکردشان  !یدبدان !دارند بازآمدند تا مردم را از راه خدا  یرونب

جلوه  یبااعمالشان را در نظرشان ز ،یطانکه ش یهنگام ![یاد آر]و  47 1احاطه دارد

شما هستم!  یمن حام یراشود ز یروزتواند بر شما پیکس نمیچداد و گفت: امروز ه

 یراز یزارمب شماخود برگشت و گفت: من از  از حرفِ ،و سپاه روبه رو شدندد یاما وقت

که مجازاتش  ییترسم خدای! همانا من از خدا مینیدبیکه شما نم ینمبیم یزیچ

هاشان که در قلب یکه منافقان و کسانیهنگام !اد آری 48فرساست! سخت و طاقت

 [دانندیکه نم یدر حال] !مغرور کرده است شانینرا د ینانا :کفر است گفتند یماریب

 4۹است  یمو خدا مقتدر و حک [است یروزپ]کند  لوکّکه بر خداوند بزرگ ت یکس

و بر صورت و  یرندگیکافران ناسپاس را م جانِ ،را که فرشتگان یهنگام ینی!اگر بب

به خاطر  ینو ا 50! ید: عذاب سوزان را بچش[گویندیم]زنند و یم شانیهاپشت

کند یاز بندگانش ظلم نم یکیچکه خداوند به هدستاورد خودتان است، حال آن

51 خدا را  یاتها آاز آن یشکه پ یو کسان یانهمانند فرعون ها،ینو روز ا لحا

 !یدشان مجازات کرد. بدانها را به سبب گناهانآن ،باشد. پس خداوندیانکار کردند، م

 52 فرساستکه مجازات خدا سخت و طاقت

  

                                         
در  یشخود در برابر مردم به لباس م کنند و با زبان نرمیم یاکسب دن یلۀرا وس ینکه د یبر کسان یوا یامبر)ص(:پ 1

من  (رحمت)به  یا: آیدفرمایدل گرگ است، خداوند متعال م یشان،هاتر است و دلیرین، گفتارشان از عسل شیندآیم
 .2۹5اعالم الدین، ص  !شوند؟یمغرور م
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که مگر آن کندیدگرگون نم ،دهدیم یرا که به قوم ییهاخداوند نعمت !یدبدان

شوند! و خداوند به عملکردتان شنوا و  [یبتنعمت به بال و مص] ییرباعث تغ ،خودشان

ها آن که قبل ازیو کسان یانها همانند حال و روز فرعوننیوضع ا 53 آگاه است

ها را به خاطر سبب همه آن بدینباشد و یآیات پروردگارشان را انکار کردند، م

 54ها ظالم بودند همه آن یرا، زیمرا غرق نمود یانو فرعون یمشان نابود کردگناهان

 یمانکافرند و ا یقاند که به حقایجنبندگان نزد خداوند کسان ینبدتر !یدبدان

را  یمانشانو هر بار پ یابسته یمانها پکه با آنیآن کسان !بدان 55!آورندینم

 ،جنگ [یدانم]پس هرگاه در  56دارند ید، حرمت فرمان خدا را نگاه نمشکننیم

 !پراکنده شوندسرشان هم  افراد پشتِ یچنان به آنان حمله کن که حتّ یافتیها را آن

ها اعالم کن، که به آن یدار یمب یگروه یانتو اگر از خ 57 یرندکه پند گآن یدام

را دوست  یانتکارانا خداوند خیرکرد! ز یرفتار خواه [دشمنان] یرمثل سا یزبا آنان ن

هرگز ما  ،اند بدانندپندارند جان به در بردهیو آن دسته از کافران که م 58ندارد 

 یدهورز یهابو اس یرون یدتوانیها تا مو در برابر آن 5۹ !را ناتوان نخواهند کرد

 یزو ن یدزده کندشمنان خدا و دشمنان خودتان را وحشت یلهوسینتا بد یدکن ایّمه

 آن چه یدشما با !شناسدیها را خوب م. اما خدا آنیدشناسیرا که شما نم نیدشمنا

که به طور  یدو مطمئن باش یدانفاق کن یاله یروین ینا یۀته یبرا یددر توان دار

 ،صلح یو اگر برا 60نخواهد رفت!  یظلم یچگردد و به شما هیکامل به شما باز م

که او شنوا و داناست  .ل نماتوکّ داوندبه صلح اقدام کن و بر خ یزقدم شدند تو ن یشپ

61   
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 ،کندیم یتخداوند تو را کفا ،[بدان که قدرت]دهند،  یبو اگر بخواهند تو را فر

 یهاو دل 62کرده است  یتخود و وجود مؤمنان، تو را تقو یاریکه با  ییخدا

است  ینرا در زم چهآن که اگریکرد در حال یمیها را نسبت به هم صمآن

ا خداوند ! امّیکن قرارها برآن یهادل ینب یمیتیصم ینچن یتوانستینم یدی،بخشیم

 63است  یماو مقتدر و حک یراها به وجود آورد زآن ینرا ب یو دوست تیمیّصم ینا

 ت[حمایت یبرا]کنند. یم یرویکه از تو پ یمانیکه خداوند و اهل ا! بدانیامبرپ یا

چه کن. چنان یبو ترغ یقرا به جهاد تشو یمان! اهل ایامبرپ یا 64است یکاف

شوند، و اگر صد  یروزتن پ یستتوانند بر دویبا استقامت از شما باشند م ،تن یستب

از  یدشمنان عار یراتن باشند بر هزار تن از اهل کفر و انکار غلبه خواهند کرد! ز

تان آگاه است. از ضعف یرابرداشت ز تانوشاکنون خداوند بار را از د 65اندفهم

 ،تن غلبه کنند یستتوانند بر دویبا استقامت باشند، م ،شما صد تن ینپس اگر از ب

که  ،یدبدان !گردند یروزتوانند بر دو هزار تن پیو اگر هزار تن باشند به اذن خدا م

رد، یبگ یرانیحق ندارد اس یامبریپ یچو ه 66کنندگان است خداوند با استقامت

 یدخواهیم یویدن یهابر دشمن فائق آمده باشد. شما بهره کامالً ینمگر آن که در زم

 یداگر تائ 67است  یممقتدر و حک ،کرده است. و خداوند ا خداوند آخرت را ارادهامّ

 68 !شدیبه شما وارد م یعذاب بزرگ یدچه گرفته بودازآن خداوند نبود، قطعاً

مند از آن بهره یدتوانیاست، م یزهد حالل و پاکیاگرفته یمترا به غن چهآن اکنون

   6۹آمرزنده و با گذشت است  یارکه خداوند بس .ید. حرمت خداوند را نگاه داریدشو
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 یریشما خ یاتها و نچه خداوند در قلببگو: چنان یداکه گرفته یرانی! به اسیامبرپ یا

 !آمرزدیکند و گناهانتان را میبه شما عطا م یداز دست داده ا چهآن بهتر از یند،بب

به تو را داشته  یانتخ تیّ و اگر ن 70آمرزنده و با گذشت است  یارخداوند بس یراز

و خداوند  .یداها مسلطاند! اکنون شما بر آنکرده یانتخ ابه خد که قبالً باشند، بدان

آوردند و هجرت کردند و با مال و  یمانکه ا یکسان !یدبدان 71است  یمآگاه و حک

جا و مکان دادند و  [را مهاجران] کهیدر راه خدا جهاد کردند، با کسان یشجان خو

ا هجرت آوردند امّ یمانکه ا ی. و کسانیکدیگرنداران یکردند، دوستان و  یتحما

که مگر آن ید،ها ندارآن یو سرپرست یدوست در قبالِ  یگونه تعهد یچه ،نکردند

کردنشان  یاریطلبند بر شما  یاریاز شما  یند [حفظ] یو اگر برا !مهاجرت کنند

دارند.  [ترک مخاصمه] یمانپکه با شما  یجز بر ضد گروه هه بواجب است. البتّ

که اهل کفر و انکار،  یدو بدان 72 یناستکه خداوند نسبت به عملکردتان ب !یدبدان

 ینبزرگ در زم یفتنه و فساد ،یدعمل نکن [یبه اوامر اله]. اگر یکدیگرند یاوران

دست به مهاجرت  خدادارند و در راه  یمانا یقکه به حقایکسان 73 !شودیم یدارپد

مؤمنان  هاینا ۀشان کردند همیاریها را پناه دادند و که آنیکسان یزو جهاد زدند و ن

-یو کسان 74است  یارزشمند یو رزق و روز یآمرزش اله شانیو برا .اندیقیحق

آوردند و اقدام به مهاجرت و جهاد کردند، با شما هستند بلکه از  یمانا ینکه بعد از ا

که خداوند  !یدسزاوارترند. بدان یکدیگربه  یشاوندانخو ،و به حکم خداوند یند!خود شما

   75آگاه است  یزیبزرگ بر هر چ
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 توبه رةسو

 

 یمانها پاست که با آن یخدا و رسولش نسبت به مشرکان یزاریاعالم ب ینا

 اامّ ید،برو یدکه خواست ینزم یتا در هر جا یدپس چهار ماه مهلت دار 1!یدابسته

 خداوند یراز ید!عاجز کن [عمال قدرتشإاز ]خدا را  یدتوانیکه شما نم یدبدان

 به ،اعالم خدا و رسولش در روز حج بزرگ است ینا 2کافران است  خوارکنندة

 کردید . پس اگر توبهیزارنداز مشرکان ب یامبرشکه خداوند و پ یدعموم مردم! بدان

 یدتواننمی که هرگز !یدبدان ،یدبرگرداند یرو [خدااز فرمان ]شما بهتر است و اگر  یبرا

دردناک  یاهل کفر را به عذاب [!یامبرپ یا]و  !یدعاجز کن [از اعمال قدرتش]خداوند را 

نسبت به  یانتیعنوان خ یچفقط آن دسته از مشرکان که تحت ه 3بشارت ده! 

 یانشان را تا پایماننکردند، پ یاریروا نداشتند و أحدى را بر ضد شما  شانیمانپ

 و 4 را دوست دارد پرهیزکار داران یشتنخو خداوند یراز ید،ش محترم شمارمدتّ

 ،یدبکش یافتیدمشرکان را هرجا  پذیرفت یانپا [مهلت داده شده]حرام  یهااهمچون 

! پس اگر توبه کردند ینیدها بنشآن ینکم به و در هر مکان یدو به بند کش یریدو بگ

 یارخداوند بس یرا. زیداشتند و زکات پرداخت نمودند آزادشان بگذارو نماز به پا د

از مشرکان از تو امان خواست، پناهش  یو اگر کس 5آمرزنده و با گذشت است

برسان!  یشامن خو یاو را به جا [کامل تیّامن در] گاهباش تا کالم خدا را بشنود، آن

   6 نادانند یها قومآن یراز



188 

 

که کنار یباشد؟! مگر با آن کسان ییمانپ یامبرشبا خدا و پچگونه مشرکان را 

 یبندندپا [یشخو یمانبر عهد و پ]ها که آن یو تا زمان .یدبست یمانمسجدالحرام پ

 7 را دوست دارد پرهیزکار دارانیشتنخداوند خو یرا! زیدعهد نگهدار باش یزشما ن

عهد  یچبه ه ،ط شوندشما مسلّکه اگر بر یدر حال !نگاه دارند یمانو چگونه حرمت پ

ا در دل انکار دارند امّینگه م یوفا نکنند! با زبان شما را راض یشاوندیخو یوندو پ

 ییها آیات خدا را به بهاآن 8اند تیّکار و بد نزشت یها قوماکثر آن یراز ،دارند

ها عملکرد آن !یداو باز داشتند. بدان [بخشنجات] راهاز  [مردم را]اندک فروختند و 

را  یمانیو عهد و پ یحرمت اله یترعا یمؤمن یچو در مورد ه ۹دارند یبد

 ،پس اگر توبه کردند و نماز به پا داشتند 10تجاوزکارند  یجماعت یراز ،کنندینم

 ایرا بر یاتآ ینچنینشما هستند. و ا ینیشک برادران دیو زکات پرداخت نمودند. ب

 تانینپا گذاشتند و د یرز ،را که بستند یمانیو اگر پ 11! یمکنیم یاناهل دانش ب

به  یراز یدبا سران کفر و انکار بجنگ یدبدون ترد ،را مورد طعن و سرزنش قرار دادند

با  یاآ 12 1!بردارند یق[از انکار حقا]که دست آن ید! امیستندوفادار ن یعهد یچه

! ید؟جنگیکردند نم یرونب ارشیرا از د یامبرخود را شکستند و پ یمانکه پ یجماعت

ها از آن یاها آغاز کردند. آبار آن یناول [برخورد خصمانه را یوةش]که  یدر حال

ما ترس از خداوند سزاوارتر است! ش یبرا ،یمانید! حال آن که اگر اهل اید؟ترسیم

13 

  

                                         
، طمع، صحر یزیم.کرده و به مقابله با آن برخ ییسران کفر را در وجود خود شناسا یداست. ما با یرم صغانسان، عالَ 1

 .در درون خود ماست یدارند. کفر و کافریباز م یدرا از توح یاند که آدممخرب ینفسان یروهاین ...جهل، غضب

ها در جنگ ینکه تمام ا یدد ی خواهیاگر به درون خود برو «.فمنکم کافر و منکم مؤمن»:  یدفرمایکه مهمچنان

درون،  یجهان پس از آباد ید.آ یروننفس اماره، سربلند ب یروهایدر جهاد با ن یدسالک با یکافتد. یموجودت اتفاق 
 .اکبراست برکت جهادِ ینا .آباد خواهد شد یدتردیب
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 !عذاب کندها را به دست شما آن [اراده کرده است تا]خداوند  یراز ید،ها بجنگبا آن

کند و باعث یم یرهها چسازد و شما را بر آنیم یشانخوار و رسوا [خداوند مسلماً]

برد. یم ینآنان را از ب یهاو خشم قلب 14گرددیم یماناهل ا یهاینهآرامش س

 یمآگاه و حک ،بزرگ خداوندِ  یراز ،یردپذیهر کس را صالح بداند م ۀخداوند توب !یدبدان

که خداوند مجاهدان بدون آن یدشویبه حال خود رها م یداگمان کرده یاآ 15است 

 یهمراز یمانو اهل ا یامبراز خدا و پ یرکه غ ییهاکند؟! همان یزمتما یگرانشما را از د

سزاوار  رامشرکان  16خداوند نسبت به عملکردتان آگاه است!  یدنداشتند؟! بدان

اعتراف  یقها به کفر و انکار حقاکه آنیکه مساجد خدا را آباد کنند در حال یستن

و در آتش دوزخ  .رودیم ینشان هم از باعمال خوب یها حتّ آن !دارند

دارند آباد  یامتبه خدا و روز ق یمانکه ایمساجد خدا را فقط کسان 17اندجاودانه

 یزیو از چ .یندنمایو زکات پرداخت م دارندیکه نماز به پا م ییهاهمان !کنندیم

آب دادن  یاآ 18شوند یافتگاناز ره یناناست ا یدام !هراسندیجز خداوند بزرگ نم

 یمانا یامتق که به خدا و روزِ یبه حجاج و آباد کردن مسجدالحرام را با دستاورد کس

خداوند  دزدو ن ین! اید؟دهیقرار م سطح یکدر  ،کندیو در راه خدا جهاد م ،دارد

-یکسان 1۹کند ینم یتکه خداوند اهل ظلم و ستم را هدا یدبدان .یستندن یمساو

مهاجرت و جهاد در راه اقدام به  ،یشدارند و با جان و مال خو یمانا یقکه به حقا

اند یقیبرندگان حق یناندرجه و مقام را نزد خدا دارند و هم ا ینباالتر ،خدا نمودند
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 دهدیبشارت م ییهاخود و به بهشت یکرانِو رحمت ب یها را به خشنودآن [خداوند]

 !یدبدان .و در آن جاودانه خواهند ماند 21است  یشگیهم شانیبرا یشهاکه نعمت

که کفر و انکار  ی! پدران و برادرانایمان اهل یا 22پاداش بزرگ نزد خداوند است 

خود  یها را الگوآن یچه کس. چنانیریدنگ خود سرمشق ،اندداده یحترج یمانرا به ا

چه پدران چنان :ها بگوبه آنیامبر[ پ یا] 23از ستمکاران است  یدتردیقرار دهد ب

 یداکه اندوخته یاموال ینچنو هم ،را یشاوندانتانو خو همسران و فرزندان و برادران و

را از خدا و  یدکه به آن عالقمند ییهاو خانه ،یددار یمآن ب یکساد از که یو تجارت

 تا خداوند فرمان یدپس منتظر باش ید،دوست دار یشترجهاد در راه حق ب و یامبرپ

کند نمی یترا هدا یرتکار و بدسکه خدا مردم زشت یدبدان !صادر کند را[ اشکوبنده]

24 همان  کرد، یاریشما را  نینحُ از جمله روز ،هاتیّاز موقع یاریخداوند در بس

 یننداشت! و زم برایتان یسود یچا هامّ یدیدبالیتعدادتان به خود م یادیکه از ز زمان

روگرداندید و فرار  [یدانم از] اش چنان بر شما تنگ شد که عاقبتاخیبا تمام فر

نازل کرد،  یمانو اهل ا یامبرپ بر را یاله یخداوند آرامش ،بعد از آن اامّ 25! دیکرد

را مجازات  یقتحق و منکرانِ ،فرستاد یدیددیکه شما آن را نم [یآسمان] یو سپاه

   26کافران  یاست جزا ینچنینو ا .کرد
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 بزرگ و خداوند یرد،پذیهر کس را صالح بداند م ۀبعد از آن، خداوند توب ![یدبدان]

سال  ینا از ند وا! مشرکان ناپاکیماناهل ا یا 27آمرزنده و با گذشت است  یاربس

 ،اگر بخواهد خداوند، یدترسی! و اگر از فقر مشوند یکبه مسجدالحرام نزد یدنبا ،به بعد

بزرگ آگاه و  خداوند یراز ،خواهد کرد یازنیب [مشرکان]شما را از  یشبه فضل خو

 ندارند و یمانا قیامت از اهل کتاب که به خدا و روز یجماعت با 28است  یمحک

 یرند،پذیحق را نم دینِ دانند ویحرام کرده، حرام نم یامبرشرا خدا و پ چهآن

عا ادّ یهودیانو  2۹ بپردازند هین زمان که با دست خود خاضعانه جزتا آ ید،بجنگ

 یسخن ینپسر خداست! ا یحمس کردند، عاادّ یحیانر پسر خداست! و مسعُزَیکردند: 

ها را بکشد که است! خدا آن یشینپ کافران همان گفتار ،یندگویکه با زبان خود م

-و هم را یشدانشمندان و راهبان خو ها،آن 30 شوند!یچگونه از حق منحرف م

که امر اند! حال آنبزرگ، معبود قرار داده خداوند یبه جا ،را یمپسر مر یحمس ینچن

و از  یستن یکه جز او معبود ییخدا ؛کنند پرستش را یکتا یشده بودند فقط خدا

   31! استبرّمُو  پاک پندارندیکه م یهر نوع شرک
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 یزی جزکه خداوند چیدر حال !شان خاموش کنندخواهند که نور خدا را با دهانیم

 کسیو ا 32ناخشنود شوند!  یقتحق هر چند منکرانِ ،خواهدینورش را نم کمالِ

 یاناد همۀ را سرآمد تا آن ،حق فرستاد ینو د یترا همراه با هدا یامبرشاست که پ

 ید! بدانایمان اهل ای 33ناخشنود شوند!  یقت[حق یناز ا]هرچند مشرکان  .کند

خورند و آنان یم را و راهبان، به ناحق اموال مردم [اهل کتاب] یاز علما یاریکه بس

را در راه  و آن اندوزند،می طال و نقره یصانه،که حریکسان !دارندیرا از راه خدا باز م

 ینکه هم یروز 34ده!  بشارت دردناک یکنند، به عذابیخداوند انفاق نم یترضا

را  شانیهاها و پهلوها و پشتم گداخته شود و با آن صورتدر آتش جهنّ ،طال و نقره

 ید! پس بچشیدااست که اندوخته چیزی همان ینایند[: ها گوبه آن]داغ کنند و 

از روز  یدر کتاب اله ،سال نزد خداوند یهاتعداد ماه 35 ید!اچه را که اندوختهآن

 ینماه است که چهار ماه آن، ماه حرام است. ا دوازده ،ینها و زمآسمان خلقتِ لِاوّ

و با تمام توان با  یدها به خودتان ظلم نکنماه یندر ا پس است. یاله یپابرجا ینِد

که خداوند  یدو بدان !جنگندیما مها با تمام توان با شکه آنچنان. همیدمشرکان بجنگ

   36 دارندیحرمت فرمانش را پاس م که است ییهابا آن
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است یزی همان چ ینو ا .در کفر است یشی، افزا[حرام یهاماه یخدر تار] یدستکار

سال  یککنند و یها( را حالل مها )ماهسال آن یکشوند، یکه کافران به آن گمراه م

و به پندارشان عدد ]که خداوند، حرام کرده برسد  ییهانصاب ماه حرام، تا به حدِّ

ها را که خداوند در آن ماه یزهاییرهگذر بتوانند چ ینتا از ا [،شود یلچهار ماه تکم

 ید!و بدان .شودیجلوه گر م یباشان در نظرشان زحرام کرده، حالل کنند! عملکرد زشت

! چه یماناهل ا یا 37نخواهد کرد!  یترا انکار کنند هدا یقکه حقا یخداوند، قوم

 یدشو آمادهدر راه خدا  یرس یشود برایبه شما گفته م یبر سرتان آمده؟! چرا وقت

 یحجاودان ترج یاترا به ح یادن یزندگ یاآ !دیایدهچسب ینبر زم ینخشک و سنگ

 38اندک است یارآخرت بس جاودانِ یهادر برابر نعمت یامتاع دن ید؟! بدانیداداده

دردناک گرفتار  یشما را به عذاب [خداوند] یداقدام نکن [به تالش در راه حق]اگر 

 یانیز یچکه عملکردتان ه ید!بدان !کندیشما م ینگزیرا جا یگریو جماعت د کند.یم

را  یامبرچه پو چنان 3۹تواناست  یو خداوند بزرگ بر هر کار .رساندیبه خدا نم

 [هاز مکّ]که کافران یدرست مثل آن زمان !کرده است یاریخداوند او را  ید،نکن یاری

تن  یکو فقط )نفر بود  ینمکه دوّیدر حال [کرد اشیاریو خدا ]کردند  یرونشب

 ینخود گفت: غمگ ینکه آن دو در غار بودند، او به همنشی. هنگام(همراه او بود

که  یو به سپاه ،بر او نازل کرد اش رایآرامش اله ،مباش خدا با ماست! و خدا هم

حال  .اثر قرار دادیب کالم کافران را پست و ینچنینکرد! و ا اشیاری دیدیدیشما نم

   40است  یمخداوند بزرگ مقتدر و حک یرا. زستکه کالم خدا برتر و پرقدرت اآن
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! پرمشغله و چه گرفتار و ید،مشغله باشبار و کمچه سبک ید،رهسپار شو [به راه خدا]

هر  از شما یبرا ینا ید،که اگر درک کن ید.و با جان و مالتان در راه خدا تالش کن

از تو  ،در دسترس بود یمو غنا یککه اگر راه، نزدبدان 41بهتر است  یگرید یزچ

 یادبه خداوند سوگند  یبه زود !فرساا راه دور است و طاقتامّ !کردندیم یرویپ

باعث  ،رفتار ینها با ا! آنیمشدیبا تو همراه م حتماً یمداشت ییکنند، اگر توانایم

دروغگو  ی[جماعت]ها داند که آنیشوند. خداوند خوب میخودشان م هالکتِ

بمانند و به جهاد ] یاجازه داد اهچه به آن یخداوند تو را عفو کند، برا 42هستند

 43مشخص شوند؟!  یتبرا یانو دروغگو یانکه راستگوآن هم قبل از آن [،نروند

شان جهاد کنند که با مال و جانآن یبرا ،دارند یمانا یامتق ها که به خدا و روزِ آن

 یاهفقط عدّ  !بدان 44آگاه است!  ینقو خداوند بر احوال متّ یرند.گیتو اجازه نم از

 یراز یرند!گیاز تو اجازه م [رفتن به جهاد یبرا]را باور ندارند  یامتکه خدا و روز ق

  45و سرگردانند یرانح ید،ترد ینو در هم .است یدمملو از شک و ترد شانیهاقلب

اما خدا از رفتن  !کردندیم یّارا مه یساز و برگ ید[بدون ترد]اگر قصد رفتن داشتند 

ها و به آن !داردیباز م [از جهاد]ها را و آن [اش را گرفته یقتوف]ها کراهت دارد. آن

که اگر هم بدان 46ید! شو ینشما هم خانه نش ینان،همراه خانه نش :شودیگفته م

 شما ینو در ب ،شما نداشتند یبرا یزیچ یشآمدند جز اضطراب و تشویم [به جهاد]

که خداوند بزرگ به  یدکردند. بدانیم یزیو فتنه انگ ،پرداختندیبه تفرقه و نفاق م

   47ن آگاه است! مااحوال ظال
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 گاهاند، تا آنتو را خراب نموده یاند، و کارهاکرده یزیانگهم فتنه ینا ها قبل ازآن

 حکم ناخشنود ینکه از ایدر حال ،شد یانحق آمد و دستور خداوند شفاف ب که

 ما را به یم[باش ینتا خانه نش]به ما اجازه ده  یند:گویها ماز آن یاهوعدّ 48بودند

دارد!  احاطه م بر ناسپاسان کامالًو جهنّ !گناه غوطه ورندها در که آن! بدانیندازم گناه

4۹ آید به تو وارد یبتیشوند. و اگر مصیها ناراحت مبه تو رسد آن یریاگر خ 

: بگو 50گردند! ی! و شادمان برمیمایشیدهرا از قبل اند یشخو ة: ما چاریندگویم

و  بزرگ . اویدما نخواهد رسبر  ،کرده است یرچه خداوند تقدبه جز آن یبتیمص یچه

از  یا غیربگو: آ 51کنند یل مفقط به خداوند توکّ یمانگاه ماست، و اهل ایهتک

! کشید؟یما انتظار م یرا برا یگرید یزچ (شهادت یا یروزی) پ یدو خوب یناز ا یکی

ما مجازات  دست به یاو  ید،دچار شو یاله به عذابِ  یاکه شما  یما ما انتظار آن دارامّ

چون و:]بگ 52 !راهیم شما چشم به یپا به پا یزما ن ید.شوید! پس شما انتظار بکش

کراهت، خداوند  یچه از رو یت ورضا یچه از رو یدهرچه انفاق کنیایید[ به جهاد ن

 یزیو چ 53اید یرتبد س و کارزشت یشما جماعت یراز یرفت،از شما نخواهد پذ

که یرا باور ندارند. در حال پیامبرش که خدا و یننشد، مگر همشان انفاق یمانع قبول

ی کنند جز به کراهت و ناخشنودینم انفاق و ی،روحیو ب یگزارند جز با کسلینماز نم

54   
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 یادن ینرا در ا یزهاخداوند آن چ یراو فرزندانشان تو را شگفت زده نکند، ز هایدارائ

شان کنده خواهد کفر و انکار، جان ه در حالِ کو بدان .شان ساخته استعذاب یۀما

بلکه فقط  یستند؛ا از شما نامّ یند،خورند که از شمایبه خدا سوگند م 55! شد

 یرزمینیز یو حتّ  یا غاری اهگاهیاگر پن 56را گرفته است  شانیترس سرا پا

 یم[تقس]ها در از آن یاهو عدّ 57شوند! یم یخزند و شتابزده مخفیبه آن م یابند،ب

گردند، یها داده شود خشنود مچه به آن. چنانگیرندیم یرادبه تو ا یم،صدقات و غنا

چه خداوند و شود اگر به آنیچه م 58! شوندیم ینو اگر داده نشود خشمگ

است  ی: خداوند بزرگ، ما را کافیندشوند؟! و بگو یعطا کرده راض هابه آن یامبرشپ

و ما فقط خواهان  ید،رمش به ما خواهند بخشاز فضل و کَ امبرشیخدا و پ یو به زود

است که  یق به فقرا و درماندگان و کارکنانمتعلّ ،که صدقات ید!بدان 5۹  یمخدائ

است که مقرر شده  یکسان یبرا ینچنهم کنند،یم یّتفعال [صدقات یآوردر جمع]

چه را که بردگان و بدهکاران، و آن ی[آزادساز] یبرا یزو ن ،شان جلب شودتمحبّ

واجب  یک ینا یدبدان .در راه مانده از مسافرانِ یریدستگ مثلخداست،  یتمورد رضا

از آنان  یاهعدّ 60است یمو خداوند نسبت به عملکردتان آگاه و حک !است یاله

را گوش  ی: او خوش باور است و حرف هر کسیندگویرسانند و میرا آزار م یامبرپ

است که به  یاست! او کس یخوب ةبه نفع شماست که او شنوند یندهد! بگو: ایم

 یکسان یاست برا یرا باور کرده است. او رحمت یماندارد و اهل ا یمانخداوند بزرگ ا

 یآزارند عذاب دردناکیخدا را م یامبرِکه پیا کسانرا باور دارند. امّ یقاز شما که حقا

   61 یّاستمه شانیبرا
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 کهیدر حال !کنندیم یادبه نام اهلل سوگند  ،و خشنود کنند یکه شما را راضینا یبرا

 62! را خشنود کنند یامبرشکه خدا و پ این استتر یستهشا ،باشند یماناگر اهل ا

  دوزخجاودانه در آتشِ یزد،برخ یامبرشخدا و پ یدانند که هرکس به دشمنینم یاآ

ترسند می منافقان و 63 بزرگ است؟! ییو رسوا یخوار یک ینخواهد بود، و ا

مسخره  حال را برمال کند. بگو: یّاتشانها نازل شود که ندر مورد آن یامبادا سوره

ها از آن اگر 64 آشکار خواهد کرد! ید،ترسیچه را که از آن مخداوند آن ید،کن

! بگو یمکنمی و مزاح ی: ما بازیندگویم گیرید[یرا به تمسخر م یقچرا حقا] یبپرس

 یاورید،بهانه ن و عذر 65 ؟!یدارا به تمسخر گرفته یامبرشو پ یاتچرا خداوند و آ

از شما  یاهعدّ تقصیر چه ازچنان ید!اآوردن، کافر و ناسپاس شده یمانشما پس از ا

و مردان  66گناهکارند!  یراز یم،کنیرا مجازات م یگرگروه د یدبدون ترد ،بگذریم

 یو از خوب دارندیوام زشتی و یهمواره مردم را به بد ؛اندهمه مثل هم ،منافق زنانِو 

 .اندخدا را فراموش کرده هایستند. آنو اهل بخشش و انفاق ن .دارندیو خدمت باز م

 67اند یرتکار و بدسزشت شک ها را فراموش کرده است! منافقان بدونآن یزخدا ن

که همواره در آن خواهند بود  دوزخی ار را به آتشمردان و زنان منافق و کفّ خداوند،

 یخداوند و عذاب ینکه نفری. در حالی استکاف شانیبرا ینوعده داده است. هم

   68 هاستآن یبرا یشگیهم
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 ین تفاوتبا ا]کردند یم یکه قبل از شما زندگ یدهست یاههمانند عدّ  [شما منافقان]

 شانها از سهمتر از شما بودند. آن پر تعداد ،داراتر، و از نظر نسل تر،یقو هاآن [که

 .هاهمان مثل درست یدامند شدهمند شدند. شما هم بهرهبهره [شده بود یرکه تقد]

 ،ها سرانجامها فرو رفتند. آنطور که آنهمان ید،فرو رفت یق[در انکار حقا]شما 

 یاآ 6۹یانکارند! شان زو همه. و هم در آخرت تباه شد یادستاوردشان هم در دن

قوم نوح و  چون ،است یدهها نرساند به آنکردهیم یزندگ که قبالًیکسان عاقبتِ خبرِ

؟! [قوم لوط] ةو رو شد یرز یو شهرها یَندو اصحاب مَ یمعاد و ثمود و قوم ابراه

که خداوند به  یدبدان !آمدند شانیروشن به سو یلیبا دال یامبرانشانکه پ ییهاهمان

 مردان و زنانِ  70!ظلم روا داشتند یشتنها خود به خوبلکه آن ،ها ظلم نکردآن

و  یو از زشت .کنندیم یکی امرهمواره مردم را به ن یکدیگرند؛ یاورو  یار یمان،اهل ا

بزرگ  اوندِ و از خد یند.نمایو زکات پرداخت م .دارندیدارند. نماز به پا میباز م یدیپل

 یدو بدان .قرار خواهند گرفت یمشمول رحمت اله هاینکنند. ایاطاعت م یامبرشو پ

را به  یماناهل ا و زنانِ مردان و خداوند بزرگ، 71است یمکه خدا مقتدر و حک

جا جاودان ها در آنو آن است، ست وعده دادهاکه نهرها در آن جاری ییهابهشت

 یتو رضا یاست و خشنود ی پاکیزهابد یهادر بهشت شانیگاهخواهند ماند. جا

   72است!  ینبزرگ هم پیروزی که ید. بدانهاستینا ۀباالتر از هم، خداوند
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 شانیرا جایگاهز ،1یرها سخت بگو بر آن یزبا کافران و منافقان به جهاد برخ یامبر!پ یا

خورند که یسوگند مبه اهلل  73! [مجهنّ ینا]است  یم است و چه بد سرنوشتجهنّ

ها پس از اسالم آوردن، اند. آنا سخن کفرآلود گفتهاند. امّنگفته [سخن کفرآلود]

ها در آن !را داشتند که به انجام آن موفق نشدند یاند! قصد کارر شدهدوباره کافِ

دهند! یها عطا کرده پس مو رسولش به آن داوندرا که خ ییهاانتقام نعمت یقت،حق

خداوند  ،گردان شوندیرو [از حق]بهتر است و اگر  شانیه توبه کنند براچپس چنان

 شانیکه براچناندردناک مجازات خواهد کرد، آن یو آخرت به عذاب یاها را در دنآن

 یمانپ دها با خداوناز آن یاهعدّ  74نخواهد بود! یاوریو  یار یچه ینزم یدر رو

 یازمندان[از آن به ن] حتماً ،ببخشد یرمش مالچه به ما از فضل و کَبستند که چنان

که خداوند از یا هنگامامّ 75یم شویخوب و صالح م یهاو آدم یمدهیصدقه م

که کرده بودند سرباز  یهدو از تعّ یدندبخل ورز ،ها عطا کردرمش به آنفضل و کَ

که گفتند  ییهادروغ یزکه با خدا کردند و ن یاوعده ُخلف و به خاطر 76زدند

خواهد  یینفاق و دورو معدنِ شانیهاکه به مالقات خدا بروند قلب یهمواره تا روز

را  شانیداند و هم نجوایرشان را مبزرگ هم سِ که خداوندِ نندداینم یاآ 77بود! 

و  78إشراف کامل دارد یایدهو ناد یبکه خداوند بر هرغ ید!بدان [؟شنودیم]

را که فقط به  ییهاو آن ،کنندیم ییجویبمطیع، ع منانِکه از صدقات مؤیکسان

و بدانند  ،کندیم ءها را استهزاآن یزخداوند ن کنند،یدارند مسخره م یدشان امدسترنج

 7۹! یّاستدردناک مه یعذاب شانیکه برا

  

                                         
فت مخرب صدو  ینسالک موظف است ا یک ،دارندیباز م یقترا از وصال به حق یفت مخربند و آدمصکفر و نفاق دو  1

شان آزاد شود. اگر هر یطرهتا از س یردها سخت بگها اقدام کند، بر آنه آنیلعکرده و به جهاد  ییشناسارا در وجودش 
 کند.یم یتاز درون تبع یرونب یراخواهد بود. ز لیمتعا ی، جهانیرونعمل کند، جهان ب گونهینا یانسان
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 شانیکه اگر هفتاد بار هم برابدان ی،و چه نکن یها طلب آمرزش کنآن یچه برا

را  یامبرشها خدا و پآن یراز ید،ها را نخواهد بخشخداوند هرگز آن یآمرزش بخواه

و   80کندینم یترا هدا یرتکار بدسجماعت زشت گاهیچانکار کردند. و خداوند ه

خدا  یامبرِکار از مخالفت با پ ینا اشدند و ب یننشخانه [به جهاد نرفتند و]ها که آن

نداشتند و  یرغبت ،شان در راه خدا جهاد کنندبا جان و مالکه ینشادمانند، و به ا

تر و ! بگو: آتش دوزخ گرمیدبه جنگ نرو ،گرم و سوزان یهوا یندر ا :گفتندیم

 یدبه خاطر دستاوردشان با یقتدر حق 81! ه اگر درک کنندتر است؛ البتّسوزان

از آنان  یگروه یه سوهرگاه خداوند تو را ب 82کنند!  یهگر یشترو ب ندکمتر بخند

را خواهند  یگرد یحضور در جهاد ة[، که از تو اجازینیها را بباز آن یاهعدّ]گرداند 

آمد و هرگز همراه من با  یدشما هرگز با من به جهاد نخواه :ها بگوخواست. به آن

 ید،تا در خانه بمان یدشد یل راضاوّ بارطور که کرد. همان یدنخواه یکارپ یدشمن یچه

از  یو چون کس 83! یدباش یننشخانه [حکم خدا]همراه با مخالفان  یزاکنون ن

را  یامبرها خدا و پآن یراز یستبر او نماز نگزار و بر سر قبرش نا گاهیچه یردبم هاآن

زده ها تو را شگفتاموال و اوالد آن [کثرت]و  84انکار کردند و فاسقانه مردند 

قرار داده است، و بدان  یاشان در دنمجازات یۀرا ما یزهاچ ینخداوند هم یراز کند،ن

نازل  یاکه سورهیو هنگام 85شان کنده خواهد شد جان یمانی،ا یکه در کفر و ب

ها خواهند آن ینِهمرفّ ید،جهاد کن یامبرشو همراه با پ یدآور یمانشود که به خدا ا

   86! یمباش یننشهم خانه ما ینان،نشخانه اگفت: اجازه بده و بگذار همراه ب
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کار  از شانها مرکز فهم و ادراکباشند خشنودند. آن یناننشکه با خانهینها از اآن

همراه  یمانی کهو اهل ا یامبرا پو امّ 87 کنندیدرک نم [را یقتیحق یچه]افتاده و 

و  هاستآنی ها براینبهتر یدکنند، و بدون تردیشان جهاد مبا مال و جان یند،او

-یجار آن که نهرها در ییهابهشت شانیخداوند برا 88یروزندها رستگار و پآن

 است یروزی بزرگهمان پ ین. و ایستجا جاودانه خواهند زکرده و در آن یّامه ستا

8۹ داده شود  اجازه هابا عذر و بهانه آمدند تا به آن ین[نش یهباد]از اعراب  یگروه

 [کنندیجهاد نم] کنند را انکار یامبرشکه خدا و پیکسانید بدان یایند[،تا به جهاد ن]

 ۹0ید! خواهد رس دردناکی جماعت مجازات ینبه کافران ا ی! به زودینندو خانه نش

خدا و  یچه براانفاق ندارند، چنان یبرا یزیو آنان که چ یماراناو بر ناتوانان و ب

بر  یراز [،جهاد نروند بهاگر یستن یهگنا]]مردم[ باشند،  یرخواهخ یامبرش،پ

و باگذشت است  یارآمرزندهکه خداوند بزرگ بس ید. و بدانیستمؤاخذه ن یکوکارانن

۹1 یزیچ یو تو گفت یزشان کنیه که نزد تو آمدند تا تجهبر آن عدّ  ینچنهم 

 یگناه ،اشکبار بود اندوه شان ازکه چشمانیتان ندارم، و برگشتند در حالیزتجه یبرا

خداوند بر  مجازات ۹2نداشتند که در راه خدا انفاق کنند  یزیچ یراز یست،ن

که با ینو از ا نیایند خواهند که به جهادیاز تو م یتوانگر یناست که در ع یکسان

ها را مهر ادراک آن و هستند خشنودند! بدان که خداوند مرکز فهم یناننشخانه

  ۹3. مندفهیرا نم یقها حقازده و آن [باطل]
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از شما  یشروع به عذرخواه ید،برگرد یشانبه سو[ از جهاد یروزمندانهپ]که یو هنگام

ما را از حال و  ،خداوند یراز یمکه شما را باور ندار یدنکن یبگو: عذرخواه کنند.یم

شک  ینند، بدونبیعملکردتان را م یامبرشخدا و پ یراروزتان خبردار کرده است. ز

! کند تانآگاه تا از عملکردتان یدگردیباز م ،نهان و آشکار آگاه از خداوندِ  یشما به سو

۹4 شانیخطا از خورند تایبه خدا سوگند م یدبازگرد یشانکه به سویهنگام 

و به خاطر دستاوردشان  یدندپل یجماعت یراز ید!کن یها دورا شما از آنامّ !دیدرگذر

و اگر  ی شوید،ها راضخورند تا از آنیشما قسم م یو برا ۹5دارند یدر دوزخ جا

 یرت راضیبدس کارِ که خداوند از جماعت زشت ید!بدان ید،شو یها راضهم از آن

از  ،است، و به جهل یدترشان شدکفر و نفاق ین،نشیهو اعراب باد ۹6نخواهد شد

و  ند آگاهخداو کهآن حال. سزاوارترند دهنازل کر یامبرشکه خداوند بر پ یاحکام

دهند می چه را که به عنوان انفاقآن یننشیهاز اعراب باد یگروه ۹7است  یمحک

! اتفاقات برسد به شما یغرامت محسوب کرده و همواره منتظرند تا حوادث ناگوار

از اعراب  یاو عّده ۹8که خدا شنوا و آگاه است یدناگوار بر خودشان باد! بدان

 یکینزد یۀما ،کنندمی چه را انفاقدارند و آن یمانا یامتبه خداوند و روز ق یننشیهباد

اند. شده یکنزد خداوند رفتار به ینها با اکه آن ید!دانند. بدانیم یامبرپ یبه خدا و دعا

 یارخداوند بس یراکند زمی داخل یکرانشها را در رحمت ببزرگ آن یخدا یو به زود

   ۹۹آمرزنده و باگذشت است 
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 [بدانند]ها رفتند آن یدر پ یکیکه به نیکسان یزگروه از مهاجران و انصار و ن یناول

 شانیبرا [خدا]و بدانند  .از او خشنودند یزها ناست و آن یها راضخداوند از آن

و  .کرده است تا در آن جاودانه بمانند یّامه ستایکه نهرها در آن جار ییهابهشت

که در اطراف  یننشیهاز اعراب باد یو گروه 100است یبزرگ یروزیِپ ینا یقتاًحق

ها را اند. تو آنسخت در نفاق یزن ینهاز اهل مد یگروه یند. حتّاشما هستند منافق

کرد و  یمدو بار مجازاتشان خواه یو به زود یمشناسیها را ما ما آنامّ ی،شناسینم

به  یگرد یو گروه  101شوندیعذاب بزرگ رهسپار م یپس از آن به سو

است که  یداند. امزشت آلوده یرا به کارها یککه اعمال ن ،شان اعتراف دارندگناهان

از اموال  102آمرزنده و با گذشت است یارخداوند بس یراز یردشان را بپذخدا توبه

 یراز ،دعا کن شانی. و برایشان کرده باشیزهو پاک یرتا تطه یربرگ یاها صدقهآن

 یاآ 103که خدا شنوا و آگاه است و بدان .آرامش است یۀها ماآن یتو برا یدعا

کند؟! یو صدقات را قبول م یردپذیبندگانش را م ۀخداست که توب یندانند ایهنوز نم

 یدعمل کن :و بگو 104و با گذشت است یرپذتوبه یارخداوند بزرگ، بس [که یدبدان]

به  یزود ! بهگر اعمال شما هستندنظاره یمانو اهل ا رشیامبکه خدا و پ یدو بدان

از عملکردتان  را شد و او شما یدنهان و آشکار، بازگردانده خواه یدانا یخدا یسو

ها را آن یاکارشان به امر خدا واگذار شده است  یگرد یو گروه 105کند یآگاه م

   106 است یمبزرگ دانا و حک. و خداوند یردپذیشان را متوبه یاکند و یمجازات م
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 ایجاد کفر و یج[ترو]و  [به مردم]رساندن  یانز یسازند برایم یکه مسجدیو کسان

 یامبرپ و دهند که از قبل با خدایقرار م یکس گاهینو آن را کم یمان،نفاق بین اهل ا

 یم،ندار یّتین یرخواهیو خ یکیخورند که جز نیقسم م ،حال یندر جنگ بوده، و با ا

 [مسجد] آن هرگز در 107دهد! یها شهادت مآن ییگوکه خداوند بر دروغ یدبدان

سزاوارتر  شده، حرمت گذاشتن به خدا بنا یۀل بر پاکه از روز اوّ یآن مسجد !پا مگذار

 یراز ،شوند پاکیزه هستند که دوست دارند یجا مردان. در آنیاست که در آن پا گذار

گذاشتن  حرمت که آن را بر اساس یکس یاآ 108ت داردرا دوس یزگانخداوند پاک

 یپرتگاه سست ۀبر لب را که اساس آن یکس یااو بنا کرده بهتر است  یبه خدا و خشنود

که خداوند جماعت  یداست؟! بدان یختنیبنا نموده که هر لحظه در آتش دوزخ فرو ر

 یۀما یوستهاند پکرده بنا چهآن ید!بدان 10۹نخواهد کرد  یترا هدا یشهظلم پ

پاره گردد! و خداوند آگاه و  یشان پارههاکه قلبهاشان خواهد بود، مگر آنقلب یدترد

تا بهشت  یدشان را خراموال ها وجان یمان،خداوند از اهل ا و 110 است یمحک

ها آن یو کشته شدند. برا ، کشتندکه در راه خدا جهاد کردندیها باشد. کسانآن یبرا

خوش  یآمده است. و چه کس قرآن و یلاز جانب خداوند در تورات و انج یحق ةوعد

 یدو بدان یدشادمان باش یداکه کرده فروشی و یدخر ینتر از خداوند است؟! پس بدقول

   111بزرگ است  یروزیپ یک ینکه ا
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 سجده روزه داران، رکوع کنندگان، یش کنندگان،توبه کنندگان، عبادت کنندگان، ستا

 ۀهم ی،بهو نگهبانان اوامر اله یو بازدارندگان از بد یکیکنندگان، امرکنندگان به ن

 ی مشرکانبرا یمانو اهل ا یامبرکه پ یستن سزاوار 112بشارت ده!  ینمؤمن ینا

که  آن شان باشند! آن هم بعد ازیکانها از نزدچند که آن هر ،طلب آمرزش کنند

 به پدرش صرفاً یبرا یمآمرزش ابراه و طلب 113! ها اهل دوزخنددانستند آن

او  از دشمن خداست او قطعاً یدکه فهمیبود که به او داده بود و هنگام یاوعده خاطر

بعد  ی راقوم هیچ خداوند 114 بود خداترس و بردبار یمابراه یراز، جست یزاریب

چه  از کند که یانبشان یکه براکند، مگر آنیشان کرد گمراه نمیتاز آن که هدا

از  زمین ها وآسمان ییو فرمانروا 115 آگاه است یزی! و خداوند بر هر چیزندبپره

 یاوری و اری ،از خداوند بزرگ یر. و شما را غیراندمیکند و میآن خداست. زنده م

که کسانی و مهاجران و انصار و یامبرپ خداوند رحمتش را شامل حالِ 116 یستن

 یاهعدّ  توجّه بود یککه نزدیکردند، نمود. در حال یرویار از او پدشو در آن لحظاتِ

 یراز پذیرفت، شان راا خداوند توبه. امّ[و از جهاد باز بمانند]ها، منحرف شود از آن

   117مهربان و با گذشت است  یارخداوند بزرگ بس
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 ش،توسع ۀبا هم ینزم [،و به جهاد نرفتند]ماندند  ینه[در مد]که  یآن سه نفر یزن و

جان  یجا که حتّتا آن [رفتن نداشتند یبرا ییکه جا]ها چنان تنگ شده بود آن بر

! در آن یستجز خود خداوند ن یپناهگاه یچکه ه یدندکالفه بود! عاقبت د شانتن در

خداوند است  ینا یراز یرفت،شان را پذو توبه .توبه داد یقها توفهنگام خداوند به آن

 ید! حرمت خدا را نگاه داریماناهل ا یا 118گذشت استو با یرپذتوبه یارکه بس

که در اطراف  ینینشیهو اعراب باد دینهاهل م 11۹ یدباش یانو همواره با راستگو

 ف کنند و جان خودشان را بر جان اوخدا تخلّ یامبرِپ که از اطاعتِ یدها هستند نباآن

 هابه آن یو گرسنگ یو خستگ یتشنگ یچخدا ه بدانند که در راه یددهند. با ترجیح

از  یبیآس یچدارند، و هیار شود بر نمکه موجب خشم کفّ یگامیچه یزرسد، و ننمی

ها نوشته آن یبرا یعمل صالح آن، پاداشِ ۀکه به واسطمگر آن ینند،بیدشمن نم

یچ و ه 120نخواهد کرد یعرا ضا یکوکارانبزرگ پاداش ن که خداوندِ یدبدان !شود

مگر آن  یمایندپیرا نم یابانیب یچکنند، و هیچه اندک و چه فراوان، انفاق نم مالی

 حال که اهل 121ر شود!به سبب عملکردشان مقرّ یپاداش اله ینها بهترکه بر آن

 دانشِ  کسبِ یبرا یتعداد ی،سفر کنند پس چرا از هر گروه یتوانند همگینم ایمان

گردند آنان را یقوم خود بر م یکه به سویهنگام وسیلهینبدکنند تا ینم 1سفر ین،د

 122کارها حذر کنند!  یناز ا کهآن یدبرحذر دارند. ام [حق ینافرمان]از 

  

                                         
 دارد. یعلیم و راهبرتوان ت ،واصل شود یقتکه به حقاست. آن یو سلوک اله یرس یکسفر  ینا 1



207 

 

 تان[یماندر ا]تا شما را  یدکن 1یکارپ یندشما یککه نزد ی! با کافرانیماناهل ا یا

ست که حرمت اوامرش را نگاه ا یکه خداوند با کسان یدو بدان یابند،م بمحکم و مصمّ

 [سوره] ینا یندگویها ماز آن یاهنازل شود عدّ یاهرگاه سوره 123دارند یم

 آوردند یمانکه ا یکسان [:ها بگو! ]به آنست؟کرده ا یادتراز شما را ز یککدام  یمانا

ا امّ 124! خشنودند ی[به فضل اله]ها افزودند و آن شانیمانر اب [موقع ]همان

است همواره  ی()نفهم یماریب (شانمراکز إدراک و فهم)هاشان که در قلبیکسان

ها آن یاآ 125خواهند رفت یاو در حال کفر از دن یدافزایشان میدیبر پل یدیپل

وجود، باز توبه  ینشوند؟! با ایم یشدو بار آزما یابار  یککه هر سال  ینندبینم

به  [منافقان] ،نازل شود یاکه سورهیهنگام 126یرند! گینم یکنند و پندینم

! ]اگرنه، از مجلس یند؟بیشما را م یکس یا: آیند[گویو م]کنند ینگاه م یکدیگر

که خداوند حال آن !شوندیمنصرف م یقت[از حق]و سپس  ید[خارج شو یامبرپ

به  127اند نافهم یها جماعتآن یرامنصرف کرده است! ز یقترا از حق یشانهاقلب

که رنج و اندوه شما  یدبدان .آمده است یتاناز جنس خودتان به سو یامبریپ یراست

مهربان  یمانشما دارد و نسبت به اهل ا یتاو سخت و گران است و اصرار به هدا یبرا

تو بگو:  [!یستن یباک]بگردانند  یرو یق[از حقا]ها اگر آن 128و با گذشت است 

ل بر او توکّ [امور ۀدر هم]است!  یمرا کاف یستن یبودمع یچخداوند بزرگ که جز او ه

  12۹است!  یمکه او پروردگار عرش عظ کنمیم

 

 یونس ةسور
 

 

                                         
 یامبر)ص(درون ما و در کنار ماست. همچنانکه پ ،ماست ، نفس طغیانگر ماست. دشمن ما یککه نزد یآن کافر 1

 (.ستین توستآتوست که در  سِفن ،دشمن تو ین)بدتر«. بین جنبیک التیک نفسک أعدى عدوّ»فرمودند: 
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 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

 یکه ما به مرد کنند،یب ممردم تعجّ یاآ 1است  یمحک کتابِ  یاتِ آ هاینالر. ا

 یزن یمانو به اهل ا .برحذر دارد ی[از بد]را  یانتا جهان یمکرد یخودشان وح جنساز

 یقت، منکران حق[وجود یناند؟! ]با اها نزد پروردگارشان بلند مرتبهبشارت دهد که آن

است ییخدا ،که پروردگار شما ید!بدان 2است!  یجادوگر واقع یکمرد  ینگفتند: ا

 [بر مخلوقات] ییبه فرمانروا سپس ید.را در شش روز آفر ینها و زمکه آسمان

 یاشفاعت کننده یچاش هاجازهیکند. و بیم یررا تدب یپرداخت. او تمام امور هست

چرا از  کنید!است اهلل، پروردگار شما، پس فقط او را عبادت  ینچن ینوجود ندارد. ا

 ةوعد یک یناوست و ا یشما به سو ۀبازگشت هم 3! یرید؟گیپند نم یقحقا ینا

گرداند یخود باز م یسپس به سو .کندیرا آغاز م ینشست که آفرحق است! او هب یِاله

و براساس عدالت بوده،  یکو عملکردشان ن ،دارند یمانا یقکه به حقایتا به کسان

به خاطر دستاورد کفرآلودشان،  ،را انکار کردند یقها که حقاآن ید!پاداش دهد. بدان

را  یداوست که خورش 4است ظارشاندردناک در انت یجوشان و عذاباز آبِ بیشرا

 ۀکرد تا شما به واسط یینتع یشبرا یو مراحل ید.و ماه را فروغ بخش ید.درخشان آفر

به حق خلق  را جز ینهاا ۀو خداوند هم ید،ها و حساب کارها را بدانسال آن، شمارِ 

 ۀچرخ یندر ا 5دهدیاهل دانش شرح م یها را براو نشانه یاتآ ینساننکرد! بد

 ییهانشانه یبه راست ،خلق کرده ینها و زمچه خداوند در آسمانو آن ز،روشب و 

   6د دارنیکه حرمت خدا را نگاه میکسان یبرا ،است
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اند و دل خوش داشته یادن یو به زندگ .ندارند یو اعتقاد یدما ام یدارکه به دیکسان

شک یب 7اند، ما غافل یهاو نشانه یاتکه از آیکسان یزاند، و نکرده یهبه آن تک

 یقکه به حقایو کسان 8شان دوزخ است!  یگاهبه خاطر دستاوردشان، جا ینانا ۀهم

همان  ۀها را به واسطخداوند آن ،است یستهشا و یکدارند و عملکردشان ن یمانا

 یرنهرها در ز ،که یپرنعمت یهابه بهشت [آن هم]کند، یم یتکه دارند هدا یمانیا

! ینقصیکه: خداوندا تو پاک و ب این است  آنها در آنجا یدعا ۹است  یجار یشانپا

اگر  10الحمدهلل رب العالمین!  یشان،دعا یاناست. و پا« سالم»و برکت ورودشان، 

 شرّ  شانیخدا برا ،طلبندیخود منفعت م یکه مردم برا یبا همان حرص و شتاب

ا م یداررا که به د یپس کسان !بود یدهشان فرا رسهمه مرگ یدتردیب ،خواستیم

بمانند  یرانح یش،خو یتا در گمراه یمگذاریا مو ندارند به خود یو اعتقاد یدام

11 یده،چه در حال به پهلو خواب -ما را  دشویبه انسان وارد م یبتیکه مصیهنگام 

 یم،ساز را از او دور یبتخواند، و چون آن مصیبه دعا م - یستادهچه نشسته و چه ا

گاه یچه یبت،رفع آن مص یبرا ییگو [کند کهیم ییرچنان تغ] گذردیزمان م یوقت

گر گونه در نظرشان جلوهینخواهان ایادهعملکرد ز !ما را به دعا نخوانده است

که  یامبرانیچون ظلم کردند و به پ ،را که قبل از شما بودند یما مردم 12شودیم

 ینچن ینا ید!. بدانیمنابود کرد یاوردندن یمانآمدند ا شانیبا دالئل روشن به سو

 یندر زم ینانیها، شما را به عنوان جانشبعد از آن 13 !یمکنیمجرمان را مجازات م

   14 !چگونه است انشما عملکردت ینیمتا بب یم،انتخاب کرد
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 و یدما ام یدارکه به دیکسان .شودیها خوانده مآن بر ،روشنگر ما یاتکه آیو هنگام

 یلشتبد یگری[د یزبه چ]ا ی یاور،ب یناز ا یربه غ یقرآن یک: یندگویندارند م اعتقادی

که به چهفقط از آن یراز ،بدهم ییرکه من خودسرانه آن را تغ یستکن! بگو: سزاوار ن

خدا کنم از عذاب روز بزرگ هراسانم  یکنم. و اگر نافرمانیم یتتبع شودیم یمن وح

 !15 :آن  از کردم ویگاه آن را بر شما عرضه نمیچه ستخوایاگر خدا م بگو

 دروغ که اهل یددانیام )مکرده یشما زندگ یاندر م یعمر .ساختمیتان نمآگاه

بر  که است یتر از کسظالم یچه کس واقعاً 16! ید؟کنیچرا تعقل نم یستم(.ن

را  ین مجرمانیخداوند چن ید!کند؟! بدان یبرا تکذ یشهاخداوند دروغ ببندد و نشانه

کنند که نه می را پرستش یزهاییبه جز خداوند، چ 17 کندیموفق و رستگار نم

 هاینا ،کنندمی بدهند و ادعا یها نفعو نه به آن، ها رسانندبه آن یبیتوانند آسیم

 یددهیخبر م یزیخدا را از چ یاخداوندند! بگو: آ یشگاهما در پ یهاو واسطه یعانشف

بزرگ! و از  نقص است خداوندِ یسراغ ندارد؟! پاک و ب ینیآسمان و زم یچکه در ه

واحد نبودند.  یک امّتیجز  ،مردم 18تر است شرک آلودشان، بلند مرتبه یپندارها

صادر نشده  قبل از طرف پروردگارت از یو اگر فرمان .اختالف افتاد شانیانگاه مآن

از جانب  یامعجزه چرا یندگویو م 1۹!رشان تمام بودکا ،شانخاطر اختالفهبود، ب

است! پس منتظر   خداوندها از آنِ یدهو ناد یبشود؟! بگو: غیپروردگارش بر او نازل نم

   20 کشم!یشما انتظار م یپا به پا یزمن ن ید.باش
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 :بگو کشند!یما نقشه م یاتآ یبرا یم،چشانیم یرا رحمت یازده یبتمردم مص یوقت

 یکه رسوالن آسمان یدکند! و بدانیم یرتر از شما تدبیعرا سر اییلهخداوند بزرگ هر ح

به  یاو در یاوست که شما را در خشک 21! یسندنویشما را م یهایبکاریما، فر

 ینانموافق، سرنش یکه بادهایهنگام .یریدگیقرار م یگاه که در کشتبرد، آنیم یشپ

که طوفان یبرد، خوشحال و مسرورند. اما هنگامیم [مقصد] یرا در آرامش به سو

کنند یو گمان م .کندیها را محاصره مها از هر سو آنو موج .رسدیکن از راه میانبن

 ینجات ده ااگر ما ر :زنند کهیم یاداخالص فر یکه کارشان تمام است. خدا را از رو

دهد یشان متکه خدا نجایهنگاما امّ 22 !بود یمشکرگزار خواه [به بعد یناز ا]

ان یشما به ز یهاستم !مردم یکنند! ایظالمانه رفتار م ینزم یدر رو ،دوباره به ناحق

تان به گاه بازگشتآن .یدبریم یادن یاز زندگ یزیناچ ةکه بهر !یدخود شماست. بدان

 یل زندگثَمَ !یدبدان 23کرد یمعملکردتان آگاه خواه زشما را ا قیناًیماست! و  یسو

 یخوردن یاهانیگ ،آن ۀتا به واسط یمکنیاست که از آسمان نازل م یچون آب ،یادن

نعمات آراسته شد و  ینبه ا ینکه زمیسبز شود. و هنگام یانمردم و چهارپا یبرا

شب  ،ما فرمان .اند[و همه کاره خودشان]اند بر آن مسلط مردم گمان کردند که کامالً

 یروزد ییکه گو یمکن بر ،و بن یخرا از ب یزرسد و چنان همه چیما روز فرایهنگام و 

ها را و نشانه یاتآ ینچنینکه ما ا !یدبدان !وجود نداشته است یزهاییچ ینهرگز چن

 من و آرامش فراأ یسرا یبه سو خداوند 24 یمدهیشرح م ،ینمتفکر یبرا

 کندیم ییبخش راهنمادرست و نجاتاه خواند و هر کس را صالح بداند به ریم

25   
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و ذلت  یکیتر از آن است، تارافزون یو حت یکیشان نپاداش ،کنندیم یکیکه نیکسان

 26مانند یها اهل بهشتند و در آن جاودانه مآن یراز !پوشاندیرا نم یشانهاچهره

اند جزا چه مرتکب شدهو گناه است همانند آن یدیکه دستاوردشان پلیکسان

 یها را از مجازات الهتواند آنینم یزچ هیچرا فرا گرفته و  یشان. ذلت سراپاینندبیم

 یکاز شب تار یاپاره یشانهاچهره ییاند که گوشده یرویهچنان س .مصون بدارد

که در روز یو هنگام 27و در آن جاودانه خواهند ماند  .ها اهل دوزخنداست. آن

خود  یدر جا یتان: شما و معبودهاییمشرکان گوبه م یمها را جمع کنآن ۀمحشر هم

: یندگویم یشانکه معبودهایدر حال یاندازیم.ب ییها جداآن ینگاه ب. آنیریدگ رقرا

 یما و شما، شهادت خداوند کاف ینب 28ید! کردیما را پرستش نم گاهیچشما ه

در آنجا هر کس  2۹ یم!گواه است که ما از پرستش شما آگاه نبود است و خدا

شان باز یقیحق یموال د،خداون یو همه به سو کند.یم یافتدستاورد اعمالش را در

شما را از  یبگو: چه کس 30شوندیم یدناپد شانیندروغ یگردند و معبودهایم

است؟!  یناییو ب ییشنوا یقیصاحب حق یرساند؟! و چه کسیم یروز ینآسمان و زم

 ینشامور آفر ی! و چه کسکشد؟یم یرونو مرده را از زنده ب زنده را از مرده یو چه کس

پس چرا حرمت نگاه  :ها بگوخواهند گفت: اهلل! به آن یکند؟! به زودیم یررا تدب

 یفقط گمراه، و بعد از مرز حق .شماست یقیاهلل پروردگار حق 31 !ید؟دارینم

کالم پروردگارت که گفته بود  ینچنینو ا 32! ید؟اکجا کرده یسو یاست! رو

   33! یوستپ یقتآورند، به حقینم یمانفاسقان ا
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اش خلق کند و باز زنده یزیهست که چ یکس یتان،معبودها ینا یاناز م یابگو: آ

گرداند. با یسپس زنده بازشان میند، آفریاهلل است که خلق را م ینگرداند؟! بگو: ا

 ،شما یمعبودها یاناز م یاآ 34! ید؟شویگردان میحال چگونه از حق رو ینا

 ییحق راهنما ی! بگو: خدا به سود؟کن ییهست که بتواند به راه حق راهنما یکس

 یا کسیاست  یتسزاوار تبع ،به راه حق را دارد یتهدا ییکه توانا یکس یاکند. آیم

ه؟! چگونه است؟! چه بر سرتان آمد یتهدا یازمندخود ن یرا ندارد و حت ییتوانا ینکه ا

که کنند. حال آنیم یرویها فقط از گمان خود پاکثر آن 35! ید؟کنیحکم م

شک خداوند بزرگ از عملکردشان یسازد. بینم یازنیو پندار، انسان را از حق ب انگم

 یراقرآن را جز به خداوند بزرگ نسبت دهند، ز ینکه ا یستسزاوار ن 36آگاه است

آنان، و بدون  ةو هم شرح دهند ست،ایناز ا یشپ یکتب آسمان ةکنندیقهم تصد

به دروغ  یامبر[پ]که  یندوگیم 37است  یانپروردگار جهان یاز سو یدیترد یچه

مثل آن  یاسوره گوییدیبگو: اگر راست م هادهد. به آنیقرآن را به خدا نسبت م

 یزیها چبلکه آن 38 یریدکمک بگ ید. به جز خدا، از هر کس هم خواستیاوریدب

که یخبرند. کسانیناب آن ب یکنند که به علم آن اشراف ندارند و از معنایم یبرا تکذ

ظالمان  عاقبتِ ،کردند. پس بنگر یبرا تکذ یاتآ ،گونه ینهم یزها بودند ننقبل از آ

. آورندینم یمانا یآورند و برخیم یمانها به آن ااز آن یبرخ 3۹چگونه بوده است 

 یبو اگر تو را تکذ 40 کامل دارد یبر احوال مفسدان آگاه ،که پروردگارتبدان

چه مسؤول اعمال خودتان. شما از آن یزو شما ن یشممن مسؤول اعمال خو :کنند بگو

ها به از آن یبرخ 41! یزارماز عملکرد شما ب یزمن ن یزارید.دهم بیمن انجام م

و نسبت  یابندیرا در نم یقکه حقا یکسان یتوانیم یااما آ دهند،یسخنان تو گوش م

   42! ی؟کن ارند، شنوکبه آن 
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 یا. آ[است یرتاز بص یکه نگاهشان خال یدر حال]نگرند یها به تو ماز آن یو برخ

 43! ی؟کن یتندارند، هدا یرتکورند و بص یقرا که نسبت به حقا یکسان یتوانیم

ظلم  یشتنند که به خواخود مردم یندارد، بلکه ایروا نم یظلم یچخداوند بر مردم ه

 ییکه گو، کنندیچنان احساس م ندکه خدا همه را محشور کیروز 44کنند! یم

 یدهرا د یکدیگرکه فقط  یاآن هم به اندازه اند،نبوده یااز روز در دن یاز ساعت یشب

 یافتندن یتنکار نمودند و هدااهلل را ا یدارکه د یکردند کسان یانز یقتاًباشند؛ حق

45 یمنشان ده وبه ت یاا در دنی یم،اها وعده دادهشان را که به آناز مجازات یاپاره 

و  .ماست یشان به سودر هر حال بازگشت همه یرانیم،تو را بم [قبل از آن] یاو 

است و چون  یامبریپ یتهر امّ یبرا 46شاهد عملکردشان است ،خداوند

 47ها نشودبه آن یظلم یچو ه .ها به عدالت حکم کندآن یندر ب یایدب یامبرشانپ

از  یربگو: غ 48! یابد؟یم قتحق یوعده کِ ینا یید،گوی: اگر راست میندگویو م

 یّنمع یانیپا یهر امت ی! برایستمن یانیسود و ز یچچه خدا بخواهد من مالک هآن

 یکنند و نه ساعتیم یرتأخ ینه ساعت ،فرا برسدها که اجل آن یشده است، هنگام

چه  یردروز شما را فرا گ یاشب  یبگو: اگر عذاب اله 4۹جلوتر خواهند آمد 

 [عذاب]که ینپس از ا یاآ 50! یست؟چ یشتاب گناهکاران برا ین! پس اید؟کنیم

 ید!ردکیچه که شتابانه طلب مآن ید! اکنون فرا رسید؟آوریم یمانواقع شده است، ا

51 عذاب جاودانه را! مگر به  یدبچش :اند گفته شودکه ظلم کرده یسپس به کسان

 ةوعد] آن یاپرسند: آیاز تو م 52! ید؟شویاز دستاوردتان مجازات م یرغ یزیچ

از  یدتوانی. به پروردگارم قسم که حق است! و شما نمیحق است؟! بگو: آر [مجازات

   53 یدکن یریآن جلوگ
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 ،خواهد همه را بدهدیاست داشته باشد، م ینزم یچه را که روتمام آن یاگر ظالمو 

خود را نهان  یمانینجات بخشد. و چون عذاب را بنگرد پش یو خود را از عذاب اله

شود و مورد ظلم واقع نشوند! یبه عدالت قضاوت م شانیانکه محال آن ،کندیم

54 ید!خداست! آگاه باش است از آنِ ینو زم هاچه در آسمانکه آن ید!آگاه باش 

کند یاوست که زنده م 55دانند یخداوند حق است. هر چند اکثرشان نم ةکه وعد

مردم! از جانب  یا 56گردیدیاو باز م یبه سو یدو بدون ترد یراندمیو م

اهل  یو برا ،تان استیدرون یدردها یآمده که شفا تانیبرا یاپروردگارتان موعظه

شادمان و  یبگو: به فضل و رحمت اله 57و رحمت است  یتسراسر هدا یمانا

که  یبه رزق یابگو: آ 58اندوزند بهتر است! یاز هرچه م ینا یراسرور باشند. زم

را  یرا حالل و برخ یبرخ [خودسرانه]که  ید،ات کردهخداوند به شما عطا کرده دقّ

خداوند بزرگ افترا  هکه بینا یا یداز خدا دار یااجازه ینچن یا! بگو: آید؟کنیحرام م

چه  یامتدر رابطه با روز ق ،بندندیکه بر خداوند دروغ میکسان 5۹! ید؟بندیم

ها ا اکثر آنامّ .کندیرمش را بر مردم عطا ماند؟! همانا خداوند فضل و کَگمان کرده

که ] یو هر عمل ی،و هرچه از قرآن بخوان ی،باش یمشغول هر کار 60ند اناسپاس

که در آن  یاآن هم از لحظه یم.که ما بر آن گواه ید!بدان ید،انجام ده [شما مردمان

ماند. و یاز پروردگارت پنهان نم یننه در آسمان و نه در زم یزچ یچ! و هیداوارد شده

 یراتش در کتابمگر آن که مقدّ ،وجود ندارد -چه کوچک و چه بزرگ  - یاهذرّ یچه

   61 !آمده استروشنگر 
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 62! دهندیبه خود راه نم یو اندوه یأسترس و  یچکه دوستان خدا ه ید،آگاه باش

در  هم 63دارند یرا نگاه م یو حرمت اوامر اله ،دارند یمانا یقکه به حقاکسانی

 ییرتغ خداوند قول و سخن !ها بشارت بادبر آن ،جاودان یو هم در زندگ یادن یزندگ

 یناندوهگ را ها، توسخنان آن 64بزرگ است  یروزیهمان پ یناست، و ا یرناپذ

آگاه  و 65 از آن خداست و او شنوا و آگاه است ،ت و اقتدارعزّ یتمام یراز ،نکند

 یبه جا کهآن کسان یدخداست. بدان است از آنِ ینها و زمهر که در آسمان ید!باش

خود  گمانِ جز از ،خوانندیم [مش خودنجات و آرا یبرا]را  یگریخدا، معبودان د

 یرا برا شب است که یکس او 66یند! گویها فقط دروغ مو آن .کنندینم یرویپ

که یکسان برای است ییهانشانه هاین. در ایدبخش یآرامش شما قرار داد و روز را روشن

 -است  ی برگزیدهگفتند: خداوند، فرزند و 67یند! شنوا یقنسبت به درک حقا

 ینها و زمچه در آسمانآن یرااست ز یازنیب یزیاو از هر چ -پاک و منزه است خدا 

 یزیمورد خداوند چ در ! چرایدندار یلیدل یچادعا ه یناست از آن اوست، و شما بر ا

خداوند بزرگ افترا  بر کهی: کسانبگو 68 !یستید؟که به آن آگاه ن ید،گوئیرا م

شان به بازگشت عاقبت اامّ ،دارند یااز دن یاو بهره 6۹ شوندیرستگار نم ،بندندیم

! یمچشانیها مبه آن شدیدی عذاب ،و ما به خاطر دستاورد کفرآلودشان .ماست یسو

70   
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من! اگر  قومِ یبازگو، آن هنگام که نوح به قومش گفت: ا هاآن ینوح را برا یماجرا

 ،شوم، سخت و گران استیم یادآورخدا را  یاتکه آیدر حال ،شما یانمن در م بودنِ

 یتانتان و تمام معبودهاتمام قدرت یزشما ن کنم.یل مکه من بر خداوند توکّ یدبدان

ید! و مرا مهلت نده ید.و بر من بشور یدنشو ررا فروگذا یزیچ یچو ه ید،را جمع کن

71  یراز ،خواستمینم یکه من از شما مزد یدبدان ید،بگردان یرو [از حق]و اگر 

باشم!  [فرمان خداوند]شدگان  یمام تا از تسلو مأمور شده .پاداش من با خداست

72 یمبودند نجات داد یا ما، او و همراهانش را که در کشتکردند امّ یبشپس تکذ .

ما را انکار کردند غرق  یاتکه آیکسان ۀو هم یم.کرد یشانعطا ینیو مقام جانش

گاه بعد آن 73چه بوده است!  یمکه بر حذرشان داشتیبنگر عاقبت کسان یم،نمود

 چه قبالً اما به آن یم،شان فرستادقوم یروشن به سو یلیرا با دال یامبرانیاز نوح پ

از درک ]قلب تجاوزکاران را  ینچن ینند. و ایاوردن یمانبار ا یگرد ،کردندیم یبتکذ

به  یبا معجزات ،و هارون را یها موسد از آنسپس بع 74 یم!کنیعاجز م یقت[حق

 یقوم یرار کردند، زتکبّ [حق یرشاز پذ]ها ا آنامّ یم،فرستاد یانشفرعون و دربار یسو

 یک ینآشکار شد گفتند: ا شانیکه حق، از جانب ما برایو هنگام 75 !مجرمند

شده جادو  یانرا که بر شما نما یگفت: چرا حق موسی و 76است!  رآشکا یجادو

تا ما را  یاآمده یاگفتند: آ 77 !شوندیکه جادوگران رستگار نم! حال آندانید؟یم

را خودتان به  ینسرزم ینا یو رهبر ی،منحرف کن یمانآباء و اجداد ینت و آئاز سنّ

   78 یمآورینم یمان! ما به شما ایرید؟عهده بگ
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که جادوگران یو هنگام 7۹ یاوریدو دانا را ب یمو فرعون گفت: تمام جادوگران فه

که یهنگام 80 یفکنید!ب یدخواهیچه را که مها گفت: آنبه آن یآمدند، موس

شک خداوند آن را یسحر و جادوست، و ب یداچه شما آوردهگفت: آن یموس ،افکندند

و  81! رساندینم یّتقموفّ بهخداوند عملکرد مفسدان را  یراباطل خواهد کرد، ز

هرچند که مجرمان را خوش  .کندیم یتاوند، حق را توسط کلمات قدرتمندش تثبخد

مگر  یاورد.ن یمانا یبه موس یکسیانش، آزار فرعون و دربار و از ترسِ 82یایدن

در  یخواه یّتو تمام یطلبیبرتر یۀکه فرعون داع ید!از فرزندان قومش. بدان یتعداد

قوم من! اگر  یگفت: ا یو موس 83 بوداو از اسراف کاران  یدتردیو ب .داشت ینزم

گفتند: بر  84 ید!ل کنپس بر او توکّ ید،احق شده یمو تسل یددار یمانبه خدا ا

و به  85ظالمان قرار مده!  ۀ. پروردگارا! ما را تحت سلطیمل کردخداوند توکّ

 یو برادرش وح یو به موس 86 بخش! رحمتت ما را از دست ناسپاسان نجات

را متمرکز و روبه  یتانهاو خانه ید.کن یادر مصر مه ییهاخانه تانقوم یکه برا یمکرد

. یدجا آورو نماز را به [.شما باشد یارتا منطقه امن گردد و در اخت] یدهم قرار ده یرو

گفت: پروردگارا! به فرعون  یو موس 87 بشارت ده! یر[را به ]عاقبت خ یماناهل ا

گانت را از راه تو ندتا ب ی،وال فراوان عطا کردمو ا ینتز یا،دن یدر زندگ یانشو دربار

شان را پروردگارا! اکنون اموال [.امتحان مردمان باشند یۀما یتا به نوع]منحرف کنند 

ها تا عذاب آن یراز [،ا ]تا از لذت حق محروم بمانندنمرا سخت  یشانهاو دل .نابود کن

   88! آورندینم یمانا یقبه حقا ینند،دردناک را نب
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 نادانان و از راه و رسم ید.شما را اجابت کردم. پس ثابت قدم باش یگفت: دعا [خدا]

که حالی در یمگذراند یااز در [به سالمت]را  یلاسرائیما بن و 8۹! یدنکن یتتبع

 شدیغرق م فرعون کهیکردند. و هنگامیمشان یبستم و آزار تعق به قصدِ یان،فرعون

آورده وجود  یمانآن ا یل بهاسرائیبه جز آن که بن ییخدا یچآوردم! ه یمانگفت: ا

 یانعص [متکبرانه]اکنون؟! تا به حال که  ۹0شدگانمیماز تسل یزندارد. و من ن

 یتا عبرت یم،کنیخارج م [از آب]امروز بدنت را  ۹1! ی؟و از تبهکاران بود یکردیم

ما  ۹2ند! اغافل ما یهااز مردم از عبرت یاریبس یراز ی،باش یندگانآ یبرا

مندشان بهره یزهای پاکیزهو از چ یمقرار داد یصدق و راست یگاهرا در جا یلاسرائیبن

که شدند! بدان یق آگاهکه از حقامگر بعد از آن ،ها اختالف به پا نکردند. اما آنیمکرد

 ۹3کرد  خواهد قضاوت ،شانها و موارد اختالفآن یانم یامتوز قر ،پروردگارت

ها که قبل از تو کتاب از آن یدی،در شک و ترد یمچه بر تو نازل کرداگر در مورد آن

است.  یدهحق از جانب پروردگارت به تو رس خواندند سؤال کن. یقیناًیرا م یآسمان

را انکار  یات خدامباش که آ ییهاو از آن ۹4! مباش یدکنندگانپس هرگز از ترد

مورد  ، درکه فرمان پروردگارتکسانی ۹5 شد! یزدگان خواهانیاز ز یراز ،کردند

 هاآن و اگر چه تمام معجزات هم بر ۹6 آورندینم یمانا ،است یافتهها تحقق آن

 ۹7[ آورندیایمان نم] ینندها تا عذاب دردناک را نبآن !آشکار شود
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 یونسمندشان کند، مگر قوم بهره یمانتا آن ا یاوردندن یماناز شهرها ا یک یچاهل ه

و تا  یمها دور کرداز آن یارا در دن یت و خوارآوردن، عذاب ذلّ یمانکه به محض ا

 ۀهم ،که اگر خدا بخواهدبدان ۹8! یمبرخوردار نمود ها[از نعمت] یّنمع یزمان

 یمانمردم به اجبار ا یخواهیتو م یاآورند! آیم یمانا یقبه حقا ینزم یرو مردمِ

مگر به اذن خداوند بزرگ! و  ،شودینم یمانا یکس وارد فضا یچه ۹۹! یاورند؟ب

اندازند مقرر کرده است! یکه عقل خود را به کار نمیرا بر کسان یدیخداوند، پل یدبدان

100 ها نشانه ینند که اهر چ .است ینها و زمدر آسمان یزهاییچه چ یدبگو: بنگر

را همانند  یروز و حال یاآ 101! یدنخواهد بخش یسود یمانانایهشدارها به ب و

 یپا به پا یزمن ن بکشید چه برگذشتگان رفته است انتظار دارند؟! بگو شما انتظارآن

 یم،دهیرا نجات م ایمان و اهل یامبرانمانو سرانجام پ 102! کشمیشما انتظار م

 یدیچه تردمردم! چنان یبگو: ا 103ی واجب است! بر ما حقّ یماننجات اهل ا یراز

پرستش  یدپرستیخدا م یرا که شما به جا یکه من، کسان یدبدان ید،من دار یندر د

ام تا از پرستم! من مأمور شدهیرد میگیرا م یتانهاکه جان یی! و فقط خداکنمینم

شرک  گاهیچو ه یاور.ب یرو بودن، محض خدا یمِلتس ینِآئ به 104 باشم یماناهل ا

 [به عبادت]خداوند،  یرا به جا یزیچ یچه 105 !نورز و جزو مشرکان مباش

اگر  !به تو وارد کنند آسیبی به تو برسانند و نه یتوانند نفعیها نه مآن یرامخوان! ز

   106 بود یاز ستمکاران خواه قطعاً یکن ینچن
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رفع آن را از  ییکس توانا یچبه تو وارد کند ه یبتیاگر خداوند بخواهد مص [کهبدان]

 ییکس توانا یچه ،اراده کند یریخ یتمگر خودش! و اگر برا ،تو نخواهد داشت

از بندگانش که  یکفضل و کرم خود را به هر  ،خداوند !از فضل او را ندارد یریجلوگ

 یا :بگو 107و با گذشت است رزندهآم یارشک او بسیدهد، و بیصالح بداند م

 یردرا از آن برگ یشخو یتپس هر که هدا ،مردم! حق از جانب پرودگارتان آمده است

ان خود عمل کرده است. و یو هر کس گمراه شود به ز یده،بخش یترا هدا یشتنخو

 یتشود تبعیم یچه به تو وحاز آن 108! یستممن مأمور به اجبار کردن شما ن

حاکمان  ینکه او بهتربدان !راه استقامت بورز، تا حکم خدا فرا رسد ینر او د .کن

 10۹است! 

 
 

 هود سورة
 (و با رحمت است یندهنام اهلل که بخشا )به

 
تا   1آگاه آمده یمیحک ،و واضح که از جانبِ ینمت یاتیاست با آ یقرآن کتاب. الر

دهنده دارم شما حکم هشدار دهنده و بشارت یکه من برا یدبدان ید!فقط او را بپرست

2 کیزهپا یزهایکه از چ ید،او توبه کن یو به سو یدتا از پروردگارتان آمرزش بطلب 

کمالش را عطا کند، و اگر  ،کمال است یستۀمندتان کند و به هر که شابهره یداتا زنده

بازگشت شما  3!اکمیمناز عذاب روز بزرگ بر شما ب یقتاًحق یدبگردان یرو یقاز حقا

گردانند تا یبرم یها روآگاه باش. آن 4تواناست  یو او بر هر کار .خداست یبه سو

 [خدا]کشند یرا بر سر م یشانهاجامه یوقت ی. اما بدان حتارندخود را پنهان د دلِ رازِ

 5 کامل دارد یآگاه ،همه یّاتاو بر اسرار و ن یرااز آشکار و نهانشان با خبر است، ز
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اش بر ]عهدة[ خداوند است! که رزق و روزیای در زمین نیست مگر آنهیچ جنبنده

. 6داند! زیرا همه در کتابی  روشن آمده استموقعیّت و جایگاهش را هم خوب می

که عرش او بر ها و زمین را در شش روز خلق کرد، در حالیاو کسی است که آسمان

تا همۀ شما را امتحان کند ]و مشخص شود[ کدامتان عملکرد بهتری دارید؟  1آب بود!

ایمانان شک بی]ای پیامبر[! اگر بگویی، همۀ شما بعد از مرگ زنده خواهید شد، بی

شان را به و اگر چند وقتی عذاب 7 گویند: این جز جادویی آشکار نخواهد بود!می

-که ]عذابزول عذاب[ شده است؟! بدان روزیتأخیر بیاندازیم گویند: چه چیز مانع ]ن

چه را که به تمسخر شک آنتوانند آن را از خود دفع کنند و بیشان[ برسد نمی

و اگر رحمتی را به انسان  بچشانیم، و سپس  8 شان خواهد کرد!گیرند، محاصرهمی

 و اگر پس از گذشت دوران ۹شوددرنگ مأیوس و ناسپاس میاز او بگیریم. بی

درنگ بانگ می زند که دوران سختی و ناگواری سختی، نعمتی را به او عطا کنیم، بی

که اهل صبرند و عملکردشان مگر کسانی 10فروشدتمام شد! و شادمانه فخر می

-سراسر خوبی و خدمت است اینان برخوردار از آمرزش الهی و پاداشی بزرگ

ایم، کنار بگذاری و دلتنگ کرده چیزهایی را که به تو وحی مبادا بعضی از11ندا

ای با او نیامده؟! گویند: چرا به او گنجی داده نشده و چرا فرشتهکه میباشی از این

 12بزرگ کارساز همه چیز است زیرا تو یک هشداردهنده بیش نیستی و خداوندِ

  

                                         
است که اراده  عرش مظهر قدرت و فرمانروایی، و آب مظهر حیات و زندگی است. بدینسان مفهوم آیه شریفه این 1

 اش بر ایجاد حیات و زندگی قرار گرفته بود.فرمانروائی
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اگر  دهد. بگو: شمایرا به دروغ به خداوند نسبت م یاتآ ین: او ایندگویکه مآن یا

! به جز خدا از هر یاوریدب یندروغ یهاسوره ینده سوره مثل هم ییدگویراست م

و اگر نتوانستند کمکتان کنند  13! یریدکمک بگ یدتوانیهم که م یگریکس د

اکنون  یا! آیستجز او ن یمعبود یچنازل شده و ه یبا علم اله یاتآ ینا یدپس بدان

آن هستند  یهاینتو ز یادن یواستار زندگکه خ یکسان 14! ید؟شویحق م یمتسل

ها اما آن 15 یمدهیها مکم و کاست به آنیب یادن یندستاورد اعمالشان را در هم

نخواهند داشت، و تمام تالششان بر باد رفته و دستاوردشان  یبیدر آخرت جز آتش نص

دارد و زبانش  یروشن یلکه از جانب پروردگارش دل یامبریپ یاآ 16شودیم لباط

 ییداو را تأ یناز ا یشپ یزن یموس یزآمو رحمت گرتیکتاب هدا یو حتّ ،بدان گواه است

 یمانا یامبرطلبان به پحق یدبدان .[!ندارد برابر است؟ یلیدل یچکه ه یبا کس]کرده، 

 !گاهش آتش دوزخ استوعده ،را انکار کند اوآورند، و هر کس از احزاب مختلف یم

از جانب پروردگارت  مطلقاً یرانداشته باش، ز یدیتو در حق بودن قرآن ترد ینبنابرا

است که  یظالم تر از کس یو چه کس 17 !کنندیهر چند اکثر مردم باور نم ،است

 انها را به پروردگارشان عرضه خواهند کرد و شاهدآن شکیبندد؟! بیبر خدا دروغ م

که  یدبستند! آگاه باش یبودند که به پروردگارشان دروغ م هاینخواهند گفت: هم ا

بخش خدا را که راه نجات ییهاهمان 18خداوند شامل حال ظالمان است  یننفر

به  ینانکه ا یددهند، بدانیفرسا جلوه مبندند و آن را سخت و طاقتیبر مردمان م

  1۹! آخرت کافرند
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 شانی برایاوریبزرگ، دوست و  از خداوندِ یرو غ .ندارند ینزم یدر رو یها راه فرارآن

! ینندتوانند بشنوند و نه ببینه م [را یقحقا]ها شود. آنیشان مضاعف مو عذاب یست.ن

20 که  ینیدروغ معبودان و تمام .اندان خود عمل کردهیاند که به زیها کسانو آن

از ]تر زدهانیآخرت ز در آنها! اًمسلم 21شود! ینظارشان گم ماپنداشتند، از یم

 یعملکردشان سراسر خوب . وآوردند یمانا یقکه به حقا هاآن 22 خواهند بود یا[دن

اند اهل بهشت یداند، بدون تردفروتن ع وضو در برابر پروردگارشان خا .و خدمت است

 یناچون تفاوت ناب ایمان[یو ب یمانبا ا] گروه دو مَثَل 23مانندیو در آن جاودان م

 ؟!یریدگی! پس چرا پند نماند؟یدو مساو ینا واقعاً و شنواست! آیا یناو ناشنوا، با آدم ب

24 یکشما  یو او گفت: من برا یمش فرستاداقوم یما نوح را به سو و 

 ،که من از عذاب روز دردناک یدجز خدا را بنده نباش 25آشکارم!  ةهشداردهند

مثل  یگفتند: ما فقط تو را بشر یشۀ  قومشکفرپ اشرافِ  26 نگرانم! یتانبرا

کند!  یتکه از تو تبع ینیمبیرا نم یگریکس د ،اراذل یو جز جمع ینیم،بیخودمان م

تان همه ین! بنابرایمکنیدر تو نسبت به خودمان مشاهده نم یبرتر یچکه ه ینا یگرو د

 یلقوم من، اگر من از جانب پروردگارم دل ای گفت: 27! یمپنداریرا دروغگو م

چگونه  ید،آن عاجز یدنداده باشد که شما از د یو او مرا رحمت ،داشته باشم یروشن

  28! ید؟که از آن کراهت دار یحق اجبار کنم در حال یرشتوانم شما را به پذیم



225 

 

 پاداشِ  یرازخواهم یاز شما نم یدهم مالیکه انجام م یقوم من! من به خاطر رسالت یا

 یراز رانم،یرا از خود نم یمانکه اهل ا ید!خداوند بزرگ است. بدان ةمن فقط بر عهد

 یا 2۹! ینمبیم یها پروردگارشان را مالقات خواهند کرد. اما شما را قوم نادانآن

مرا در مقابل  یچه کس [!یم؟جواب خدا را چه بگو] رانمها را از خود بقوم من! اگر آن

 یهاینهگنج یمگوینم 30! ید؟کنیکند؟! چرا فکر نمیم یماریداوند مجازات خ

که  یمگویو نم دانم.یها را میدهو ناد یبکنم که غیعا نمو ادّ .من است یشپ یاله

حقارت  ةدیکه شما به د یرا به کسان یرشخداوند خ یمگویفرشته هستم، و نم یک

و اگر  .تر استهاست آگاهوجود آن چه درعطا نکند، خداوند بزرگ به آن یدنگریم

و بحث  نوح! با ما جر یگفتند: ا  31!از ستمکاران خواهم بود شکیکنم ب ینچن

 دهییم هرا که به ما وعد یآن عذاب یانیراستگو و! اگر جزیهم حرف زد یاد. زیکرد

 یچکه هیگفت: خدا اگر بخواهد آن عذاب را بر شما خواهد آورد در حال 32! یاورب

من  یحتکنم، نص یحتاگر بخواهم شما را نص 33داشت  یدنخواه یزیراه گر

در  [به سبب عملکردتان]که خدا بخواهد  یآن هم وقت ،نخواهد داشت یتانبرا یسود

 34یدگردیاو باز م یپروردگار شماست و به سو [که او یداما بدان] ید!بمان یگمراه

دهد. بگو: اگر من یسخنان را به دروغ به خداوند نسبت م ینا یامبرکه پ یند:گویو م

که  یدا بدانگناهش بر گردن من است، امّ ،خود ساخته باشم یشسخنان را از پ ینا

 یشد: از قوم تو به جز تعداد یو به نوح وح 35! یزارمتان بمن از عملکرد زشت

کردشان تأسف مخور! . پس از عملوردنخواهد آ یمانا یگریاند کس دآورده یمانکه ا

36 اهل ظلم را مکن ما بساز و شفاعتِ ینظر ما و طبق وح یرز ،را یاله یکشت. 

   37هستند!  یها غرق شدنکه آن
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از اشراف قومش بر او  یاهر گاه که عدهّ ،ساخت یرا م یکه کشتو هم چنان

امروز ما را به گونه که همان :دادیکردند. و نوح پاسخ میاش ممسخره گذشتندیم

کرد که  یددرک خواه یزود و به 38! کرد یمتمسخرتان خواه گیرید،یتمسخر م

چگونه مجازات جاودان بر او چیره  و .شودیعذاب خوارکننده بر چه کسى نازل م

 یم:گرفت، گفت یدنجوش 1و تنور یدکه فرمان ما فرا رسیو هنگام 3۹خواهد گشت! 

ها آن ته به جزات را، البّخانواده یزکن و ن ی[کشت]را سوار  یجفت از هر موجود یک

که تعدادشان را با آن یماناهل ا ینچنهم !داده شده است هالکتشان قبالً ةکه وعد

 [مزِ]ر. بسم اهلل، یدسوار شو یو گفت: بر کشت 40[ سوار کن یر کشت]باندک است 

در ] 41ه و با گذشت است آمرزند ،پروردگار من یدبدان 2!حرکتش و توقفش است

گذراند نوح فرزندش یچون کوه م ییهاموج یانها را از م، آنی[که کشتیهمان حال

انکار کنندگان  زپسرم همراه ما سوار شو و ا یگرفتار بود ندا داد: ا یارا که در گوشه

برم، شک ندارم که یپناه م یبه کوه یگفت: به زود [فرزند] 42نباش!  یقتحق

تواند ینم یمحافظ یچمحافظت خواهد کرد! نوح گفت: امروز ه یالبس یناز امرا 

ها آن ینب ،هنگام موج ینخدا رحم کند! و در ا که خودِمگر آن ،عذاب خدا را دفع کند

خود  ! آبِ ینزم یو امر شد که ا 43 شدگان گشتغرق ۀاز جمل [پسر]حائل شد و 

و  ید،رس یانو کار به پا ،فرو شد ینآب در زم! یستآسمان از بارش با یر، و ارا فرو بَ

و  44بر ستمکاران باد!  ینو ندا آمد که نفر ،فرو نشست «یجود»بر کوه  یکشت

 ةوعد کهیمن است در حال ةنوح پروردگارش را ندا داد که پروردگارا! پسرم از خانواد

 45! یکنندگانحکم ینتو حق است و تو بهتر

  

                                         
 یدهفرا رس یکه بدانند موقع سوار شدن بر کشتآن یبود برا یپزند عالمتیان منکه در آن  یآب از تنور یدنوشج 1

 یرد.گیم یدناز سلوک در وجود سالک جوش فیدر مواقتنور  ینا یاز منظری باطن .تاس
 یسّراست.ذکر م ینبا ا قفحرکت و تو یعنیاست.  یآن کشت« توقف»و « حرکت»رمز « بسم اهلل»رسد که یبه نظر م 2
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است، و از من « غیر صالح عملِ»او  یست،تو ن ةنوح، او از خانواد ی)خدا( گفت: ا

 یکه از نادانان نباش کنمیم یحت! و تو را نصیندار یمخواه که بدان آگاه یزیچ

46 بخواهم که به  یزیچه از تو چچنان ،برمینوح گفت: پروردگارا! به تو پناه م

از  یدبدون ترد یبر من رحم نکن و یامرزیندارم! و اگر مرا ن یآن آگاه یقتحق

که بر تو و  یو برکت ینوح به سالمت یکه ا :گفته شد 47زدگان خواهم بود انیز

بدان،  ی!فرود آ یاز کشت یم،اند عطا کردهأکه با تو ییهاتامّ یو بر تمام ،همراهانت

به سبب ]سپس  یم،سازیمندشان مها بهرههستند که از نعمت ییهاتامّ

است  یبیاز اخبار غ هاینا 48 یدما را خواهند چش دناکعذاب در [،نعملکردشا

ها را آن ین،از ا یشکه نه تو و نه قوم تو پیدر حال کنیم،یم یکه به تو وح

است که  یخیر از آن کسان ،که عاقبتِ .کن یشهپس صبر و استقامت پ ید،دانستینم

عاد، برادرشان هود را  [قوم] یو به سو 4۹! دارندیرا نگاه م یحرمت اوامر اله

 ییخدا یچشما ه یبرا یراز یدقوم من! خداوند بزرگ را بپرست یگفت: ا یم،فرستاد

 یقوم من! برا یا 50! یستیدن یشب یهر چند که شما افترا زنندگان یست،جز او ن

است  یکس ةپاداش من فقط به عهد یراخواهم، زیاز شما نم یدمُز یچانجام رسالتم ه

من! از پروردگارتان طلب آمرزش  قوم یا 51! ید؟کنیل نم! چرا تعقّیدآفر که مرا

و بر  یزد،را بر شما فرو ر [رحمت]تا از آسمان باران  یدتوبه کن یشآنگاه به سو ید،کن

گفتند:  52ید! برنگردان یرو [از حق] ،و چون گنهکاران یافزاید،و توان شما ب یرون

 ترک ،را به خاطر سخن تو 1یانمانما خدا ینبنابرا یاوردی،ن یاما معجزه یهود! برا یا

   53!یمآورینم یمانو به تو ا یمکنینم

                                         
 اند.یانخدا ینبدتر ی،پول و قدرت و شهوت و خودپرست یانخدا 1
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اند! هود گفت: من به رسانده یبتو آس [عقل]ما به  یاناز خدا یکه بعض یمما معتقد

از  54! یزارمب یانتانکه از خدا یدشاهد باش یزشما ن .دهمیوجود اهلل شهادت م

 یراز 55ید! مرا مهلت نده یاو لحظه یدنقشه بکش یمو برا یرید.کمک بگ یانتانخدا

 یاجنبنده یچپروردگار من و شماست. ه هام، همو کل کردهمن بر خداوند بزرگ توکّ

که پروردگار من بر راه  یدکه سرنوشتش به دست خداست! بدانمگر آن ،وجود ندارد

چه را که من آن یدبدان ید،بگردان یرو [حق]چه از چنان 56راست و درست است

شما خواهد  ینرا جانش یگرد یو پروردگارم جماعت ،رسالت داشتم به شما ابالغ کردم

مراقب و حافظ همه  ،پروردگار من یراز ید،رسانیبه او نم یضرر ینو شما کمتر رد،ک

ا را که همراه ب یهود و کسانید، ما رس [عذاب]و چون موقع فرمان  57! است یزچ

ها را از عذاب سخت و طاقت و آن یم،مان نجات داداو ایمان آورده بودند به رحمت

را انکار نمودند و از  وردگارشانپر یاتآ ،قوم عاد بود که ینو ا 58یمفرسا رهاند

 بودند! یتوزینهو گوش به فرمان هر ستمگر ک ،کردند یچیسرپ یامبرانشپ [فرمان]

5۹ همان قوم عاد  ینگفته شود ا یامتاست. و روز ق یننفر یا،شان از دنیبنص

 ناسپاسِ  قومِ یندور باد عاد، ا [از رحمت خدا]است که پروردگارشان را انکار کردند! 

قوم  یو او گفت: ا یم[فرستاد]برادرشان صالح را  ،قوم ثمود یو به سو 60هود! 

اوست که شما را  .یستجز او ن ییشما خدا یبرا یراز ید،من! خداوند بزرگ را بپرست

و به  یداز خدا آمرزش بخواه، پس ید!و خواست تا آن را آباد گردان ،خلق کرد یناز زم

اجابت  [شما را یدعاها]و  ستا یکپروردگار من نزد یراز ید،او توبه کن یسو

چرا ما را از  ی،ما بود یدِام یۀما یناز ا یشصالح! تو پ یگفتند: ا  61کندیم

که ما را  یزینسبت به چ !! بدانی؟کنیم ینه یدندپرستیپدرانمان مچه پرستش آن

  62یم! مشکوک کنییبه آن دعوت م
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داشته باشم و رحمتش  یروشن یلقوم من! اگر من از جانب پروردگارم دل یگفت: ا

مرا از عذاب  یکنم، چه کس یچیاز فرمان او سرپ [حال ینبا ا]و  ،شامل حالم باشد

 یا 63 بر من نخواهد افزود! یان،شما جز ز ۀخواست یدد؟! بدانبخشینجات م یاله

 ]آزادش[ پس .است [امتحان ]یک نۀشما نشا یو برا ،است یشترى اله ینقوم من! ا

شما  یدرنگ عذاب الهیکه ب یدبه آن نرسان یبیخدا بچرد و آس ینتا در زم یدبگذار

 یتانهاو صالح گفت: فقط سه روز در خانه .آنها آن را کشتند اامّ 64یرد! گیرا فرا م

وعده دروغ  ینو ا [خواهد آمد یگاه عذاب الهآن] !بود یدمند خواهبهره ی[از زندگ]

را که با او بودند  یمانیاهل ا و چون فرمان عذاب ما صادر شد، صالح و 65! یستن

پروردگارت توانا و قدرتمند است  یراز یمآن روز نجات داد یمان از خواررحمت یاز رو

66 مردند!  یبرجا یشانهاو آنها در خانه .فرا گرفت 1یایحهو اهل ظلم را ص67 

 ثمود،که قوم  یددر آنجا ساکن نبودند! آگاه باش گاهیچه ییچنان که گوآن

 ،رسوالن ما 68دور باد!  [از رحمت خدا]پروردگارشان را انکار کردند. قوم ثمود 

نگذشت که  یزیو چ .سالم گفت یزن یممژده آوردند و سالم کردند. ابراه یمابراه یبرا

 [غذا]آنها دست به آن  یدکه دیاما هنگام 6۹آورد  [آنان یبرا] یانبر یاگوساله

نترس، ما رسوالن  :به او گفتند ید!به او دست داد و از آنها ترس یبرند احساس بدینم

 یستادهکه زنش ایو در حال 70یم رویقوم لوط م یکه به سو یمهست یاله [عذاب]

  71و پس از اسحاق به یعقوب یمبشارت داد 2د اسحاق! پس او را به تولّ یدبود، خند

  

                                         
 مرگبار و گوشخراش یاصاعقه ین،سهمگ ییصدا 1
 )ع( همسر ابراهیم ةخنده است، عطف به خند یبه معنا عبری زبان در اسحاق 2



230 

 

 یزشوهرم ن ین. و ایر هستمپ یکه زنیم در حالبر من! چگونه فرزند آورَ یگفت: وا

از کار خدا تعجب  یاگفتند: آ 72 است! یبیعج یزچ واقعاً ینسالخورده است. ا

که بدان ،نازل شده است یتب ینکه رحمت و برکات او بر شما اهل ای؟! در حالکنییم

زایل شد و بشارت  یماز ابراه سو چون تر 73است  یدو قابل تمج یستودن ،خداوند

بردبار،  یم؛ابراه 74را گرفت شروع به مجادله با ما در مورد قوم لوط کرد  ی[اله]

به  یدیام]سخن مگو  ینچنین! ایمابراه یا 75گوش به فرمان خداست دلسوز و 

ها آن یو به زود .فرمان عذاب پروردگارت صادر شده است یراز یست[،نجات آن قوم ن

که رسوالن ما نزد لوط آمدند از یهنگام 76یرد! گیفرا م نیدفع نشد یرا عذاب

قوم لوط به  77است!  یسختشد و گفت: امروز روز  یشانآمدنشان ناراحت و پر

کردند. لوط یم یستناشا یکارها یاماال یمکه از قد ییهاهمان .سرعت نزد او آمدند

تر و پاک شما، [ازدواج با] یدختران منند و برا هاینقوم من ا یها گفت: ابه آن

 یانجوانمرد در م یک یا! آیدو مرا نزد مهمانانم خجل نکن یدترند! از خدا بترسمناسب

 یم.به دختران تو ندار یلیم یچه ی،دانیگفتند: تو خود خوب م 78! یست؟شما ن

گاه یهتک یا یکاش در مقابل شما قدرت یگفت: ا 7۹!یمخواهی که چه م دانییو م

لوط! ما رسوالن پروردگار تو  یرسوالن گفتند: ا 80 محکم داشتم! یبانیو پشت

ات را بردار شب خانواده یمه! پس در نیافتها هرگز به تو دست نخواهند آن یم،هست

ماند که یکس از شما به پشت سرش نگاه نکند! فقط همسرت م یچشو و ه یو راه

ها صبح زود آن [عذاب]زمان  .شوندیها مخواهد شد که آن ییدچار همان بال یزاو ن

  81! یست؟ن یکصبح نزد یااست. آ
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 یل،از سنگ سج یو باران یمو رو کرد ریرا ز یارشاند یدکه فرمان ما رسیو هنگام

نشان شده که از جانب پروردگارت آمدند!  ییهاسنگ 82 یمها باراندبر آن یوستهپ

 یَندشهر مَ یو به سو 83! یستنددور ن یظالم یچها از هسنگ ینکه ابدان

قوم من! خداوند بزرگ را  یگفت: ایکه میدر حال یم[فرستاد]را  یببرادرشان شع

 یو ترازو دستکار یمانهو در پ یست،ن ییشما جز او خدا یبرا یراز ید،پرستش کن

که  یو بر شما از روز .شما هستم یرخواهمن خ ید[.کرده باش یفروشتا کم] یدنکن

 ید.و ترازو عادالنه عمل کن یمانهقوم من! با پ یا 84! یمناکمتان کند بعذاب احاطه

و فساد به  یتباه ینو در زم ید،تا حقش را ادا نکن یدمگذار یبع ممرد یکاال یو رو

از ]شما بهتر  یگذاشته برا یباق یتانکه خداوند برا یاله یۀسرما 85یاندازید! راه ن

که من نگاهبان شما  یدو بدان ید!داشته باش یماناگر ا ،است یگر[د یزهر چ

که پدرانمان  یانیتو را مأمور کرده تا خدا ،عباداتت یاآ یبشع یا :گفتند 86!یستمن

؟! یمدر اموالمان تصرف نکن یمخواهیکه مچنانآن یا! و یم؟ترک کن یدندپرستیم

 یید:قوم من! به من بگو یگفت: ا 87 !یمشناسیکه تو را بردبار و خردمند محال آن

دهد یم یکون یروز که او مرا رزق وروشن داشته باشم و با آن یلیاگر از پروردگارم دل

که  یستن ینا یکنم برایم یشما را نه اگر ؟![توانم با امر او مخالفت کنمیم ونهچگ]

و توفیق  .توانم ندارم مگر اصالح شما، آن هم در حدّ یقصد یچمند شوم! هخودم بهره

  88آورم یاو م یسو یو رو کنمیل مبر او توکّ .من فقط با خداست
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نکند که  یو مخالفت با من، شما را وادار به کار یدشمن یدقوم من! مراقب باش یا

از شما فاصله  یادقوم صالح و قوم لوط که ز یاقوم هود و  یادچار سرنوشت قوم نوح 

که  ید.او باز گرد یگاه به سوآن یداز پروردگارتان آمرزش بطلب 8۹ید! ندارد بشو

از  یاری! بسیبشع یگفتند: ا ۹0ت است بّمحبا گذشت و با  یارپروردگار من بس

و اگر  ینیمبیناتوان م ،! ما تو را در مقابل خودیمفهمینم ییگویکه م یزهاییچ

! یشوینم یروزگاه بر ما پیچکه هبدان یم.کردیدرنگ تو را سنگسار میات نبود بیلهقب

۹1 خدا  یاتر است؟! آیقو بزرگ، نزد شما از خداوندِ امیلهقب یاقوم من، آ یگفت: ا

که پروردگار من بر عملکردتان احاطه  ید!!  بدانید؟پشت سر انداخت یراحت ینرا به هم

. به کنمیکار خود م یز. من نیدبکن یدتوانیکه م یقوم! هر کار یا ۹2 کامل دارد!

 یو چه کس یردگیرا عذاب خوارکننده فرا م یچه کس یدفهم یدخواه یزود

و  ۹3مهراه شما چشم ب یز پا به پایمن ن یددروغگوست! پس انتظار بکش

به  ،آورده بودند یمانکه با او ایو کسان یبشع ید،ما رس [عذاب]که فرمان یهنگام

ها در و آن .فرا گرفت یایحهو اهل ظلم و ستم را ص یم.از خودمان نجات داد یرحمت

اند! اهل نبوده یارگاه در آن دیچه ییچنان که گو ۹4مردند  یبرجا یشانهاخانه

و  ۹5رحمت دور بود  ینکه قوم ثمود از اچناندور باد! آن [از رحمت خدا]ن دیَمَ

که از  یانیفرعون و دربار یبه سو ۹6یمروشن فرستاد یلمان و دلیاترا با آ یموس

ندانه و رشد دهنده خردم ،فرمان فرعون هکحال آن .کردندیفرمان فرعون اطاعت م

   ۹7نبود!
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! و کندیها را وارد آتش مو آن ،قومش حرکت کرده یشاپیشپ یامتفرعون در روز ق

 ،و هم در آخرت یاو هم در دن ۹8شوند! یاست که وارد م یچه بد آبشخور ،شتآ

از اخبار  ینا ۹۹! ها داده شده استبه آن یاست چه بد متاع شانیدر پ یننفر

هنوز پا  یبرخ [که اییشهره] یمکنینقل م یتشان را برااست که داستان ییشهرها

بلکه  یمها ظلم نکردکه ما به آن !بدان 100اندگشته یرانو یو برخ، برجا هستند

 یانیخدا ،که عذاب پروردگارت آمدیو هنگام !ظلم روا داشتند یشتنبر خو ،ها خودآن

ها بر آن یانجز ز یزیشان را نداشتند و چنجات ییپنداشتند توانایاهلل م یکه به جا

 ظلم بخواهد شهر یاست، وقت ینچناین تو پروردگار ذةمؤاخ و 101یافزودند! ن

که در آن  ید!بدان 102و دردناک است!  یدرا مجازات کند، مجازاتش شد یایشهپ

جمع  که همه در آن یترسد. همان روزیم یامتهر که از عذاب ق یاست برا یعبرت

تا  مگر یم.اندازینم یرو ما آن روز را به تأخ 103مشهود است و کامالً .شوندیم

 !زندیخدا حرف نم ةکس بدون اجاز یچه یایدکه چون ب یروز 104! ینمع یزمان

بختان ا نگونامّ 105اند! نگون بخت یمردم، سعادتمند و برخ یکه برخیدر حال

 106 دلخراش است یادهایزار و فر یهاها نالهآن یو برا .آتش است یگاهشانجا

 یراز !چه پروردگارت بخواهدآن جز .برجاست در آن جاودانند پا ینها و زمو تا آسمان

 بهشت یگاهشاناما سعادتمندان جا 107 کندپروردگارت هرچه بخواهد همان 

پروردگارت چه جا جاودانند جز آنپا برجاست در آن ینها و زمو تا آسمان است

  108است  یدارپا ییعطا ینبخواهد! و ا
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 چه را کهجز آن یزیها چآن .فرو مرو یدپرستند در شک و تردیم هاینچه که ااز آن

 داد یمکم و کاست خواهیها را بسهم آن یزپرستند. ما نینم یدندپرستیم پدرانشان

10۹ و قول پروردگارت یرا در اختالف شد. و اگر تقدامّ یمکتاب داد یبه موس 

 110! در شک و تردیدند ،آن یّتها در حقانآن یراز !شک، کارشان تمام بودیب نبود،

ها با خبر از عملکرد آن یراز دهد،یم عملکردشان را کامالً  یکه پروردگارت، جزابدان

که  یاستقامت کن، هم تو و هم کسان یاگونه که امر شدهپس همان 111! است

خداوند  یراز ید.نکن یچیسرپ ی[از اوامر اله]اند. و خدا داشته یسو یرو همراه تو

که آتش شما را فرا  ید،نکن یهو به ظالمان تک 112 یناستنسبت به عملکردتان ب

 یاریشما را  یو کس ید داشتنخواه یدوست یچاز خداوند ه یرغ ید!خواهد گرفت! بدان

 یزو ن ،آن یو هم در انتها ی روزهم در ابتدا ،داریپاو نماز را به 113نخواهد کرد 

 یاست برا یپند ینبرد. ایم ینها را از بیبد ها،یکه خوباز شب! بدان یدر ساعات

 یعرا ضا یکوکارانخداوند پاداش ن یرااستقامت کن ز 114! یرندگیکه پند مآنان

 یاندک ةجز عدبه  ،از شما بودند قبل که یمردمان یانپس چرا در م 115کند ینم

کنند؟!  ینه ینبودند تا مردم را از فساد و تباه یخردمندان یم.ها را نجات دادکه آن

 116 رفتند و گنهکار شدند یویدن یهاتبه دنبال لذّ  ،که ظلم کردند یکسان یدبدان

  117کند یبه ستم نابود نم ،مصلح اند مردمش را که یشهر یچه ،و پروردگار تو
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که کرد، حال آنیت واحد مامّ یکمردم را  ۀهم ،خواستیپروردگارت مچه چنان

 یرا که خدا رحم کند و برا یکس ،مگر 118همواره گوناگون خواهند بود 

قرار گرفته که:  ینپروردگارت بر ا ۀکه کلماز رحمت، خلقشان کند! بدان یبرخوردار

از اخبار ی، داستان ره 11۹پر خواهم کرد!  [ناسپاس یانِآدم]و  یانم را از جنّجهنّ

تا در راهت ثابت ) یمکه قلب تو را آرام گردان استینا یبرا یم،خوانیبر تو م یامبرانپ

به  120است یماناهل ا یبرا ،رحق و پند و تذکّ ها،داستان ینو در ا ی(.قدم شو

کار خود  یزما ن ید،بکن توانیدیکه م یندارند بگو: هر کار یمانا یقکه به حقایکسان

منتظر  یزما ن ید.باش [دستاوردتان]شما چشم به راه  121!یمکنیرا م

امور  یخداست و تمام از آنِ ینها و زمآسمان یهایدهو ناد یبو غ 122!یمانمیم

ل نما. بدان که پروردگارت از توکّ براو و .گردد. پس او را عبادت کنیبه او باز م

 123! یستنعملکردتان غافل 

 یوسف سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

ا نازل یو گو یحفص یما قرآن 1است!  یقحقا ةکنند یانب کتابِ  یاتآ ینهاالر، ا

 کنیم،یم یتو وح که بر یقرآن ۀما به واسط 2 یدل کنکه تعقّآن یدام یم.اکرده

ها از آن ین،از ا یشکه پ یی[هاداستان] یمنمائیم یتحکا یتها را براداستان ینبهتر

ازده یدر خواب  ،پدر یبه پدرش گفت: ا یوسف،که یهنگام !آر یاد 3یاخبر بودهیب

  4 کنند!یکه مرا سجده م یدمو ماه را د یدستاره و خورش
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! یدنقشه خواهند کش یتخود را به برادرانت مگو که برا یایرؤ !پدر گفت: پسر کوچکم

تو را  ین پروردگارت،چن یناو  5آشکار است  یانسان دشمن یبرا یطانکه شو بدان

چنان که بر پدران هم و نعمتش را .دهدیآموزش م ،خواب یرِاست و به تو تعب یدهبرگز

 ،عرضه خواهد داشت یبه تمام یزن یعقوبو اسحاق تمام کرد، بر تو و خاندان  یمتو، ابراه

که یکسان یو برادرانش، برا یوسفو در داستان  6است  یمپروردگارت آگاه و حک یراز

 :ندتگف [برادران]آن هنگام که  [!یاد آر] 7است  ییهااز آنند، عبرت یخواستار آگاه

! یرومندتریمکه ما نیترند در حال( نزد پدرمان از ما محبوبیامینیوسف و برادرش )بن

دور  ینیاو را به سرزم یا ید،یوسف را بکش 8 آشکار است یپدرمان در اشتباه قطعاً

صالح  یقوم [و یدتوبه کن]تا پدرتان فقط به شما توجه کند. بعد از آن  یددست بفرست

او  ید،کن یکار یدخواهیاگر م یدف را نکشیوسها گفت: آن یاناز م یکس ۹!یدباش

و او را با خود ]رد شود  یرهگذر کاروان یناز ا یدشایندازید. ب یرا در عمق چاه

که یدر حال ی،کنیبه ما اعتماد نم یوسفگفتند: پدر جان! چرا در مورد  10![ببرند

 یخوب بخورد و باز یفردا او را با ما رهسپار کن تا غذا 11یم؟! او هست یرخواهما خ

از من  یوسفپدر گفت: هرگاه  12! بود یمما مراقب او خواه [مطمئن باش] .کند

گرگ  ید،که شما از او غافل شویترسم زمانی! مشومیو نگران م ینشود، غمگیدور م

 ینمثل ما بخورد؟! اگر چن یرومندیگرگ او را با بودن افراد ن :گفتند 13او را بخورد! 

  14یم! ریانکاز [مسؤول و]ما  ۀشود هم
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به او  یاندازند،گرفتند که او را در عمق چاه ب یمکه او را با خود بردند و تصمیهنگام

که االن حال آن .کرد یبا خبرشان خواه، کارشان یناز دستاورد ا یم،کرد یوح

 یگفتند: ا 16پدرشان باز آمدند  یشکنان پیهشب هنگام، گر 15فهمند! ینم

 یلمانرا تنها کنار وسا یوسفم و یمشغول بود ی[اسب سوار] ۀما به مسابق !پدر

تو  ییم،گویکه راست مینابا وجود  یم[دانیهر چند م] .و گرگ او را خورد یم،گذاشت

آوردند.  ،آغشته بود یندروغ یاش را که به خونجامهو  17! کنییحرف ما را باور نم

اکنون فقط  !را در نظرتان جلوه داده است [وحشتناک] یکار، تانفسِنَپدر گفت: 

از  یدفقط با ید،چه که گفتدر مورد آن 1است راه من است. یباییکه در اوج ز یصبر

تا آب از ]خود را فرستادند  یاو سقّ .آمد یکاروان 18خواست  یاریخداوند بزرگ 

پسر بچه است!  یک ینکه دلو را به چاه انداخت گفت: مژده، که ایهنگام یاورد[.چاه ب

از عملکردشان آگاه  داوندکه خحال آن.کردند  یمخف ییگاه او را چون کاالآن

مورد توجه  یراز ،نبود فروختند یشن، که چند درهم بارزا یمتیاو را به ق 1۹بود!

 ینجاستو به همسرش گفت: تا در ا یدمصر او را خر یاز اهال یکس 20شان نبود

 ین! و اینیمبرگز یاو را به فرزند یاسودمند باشد و  مانیبرا یدمحترمش بدار شا

 خداوندِ  یرازیم، خواب آموخت یرو به او تعب یم.مقام داد زمین یرا رو یوسف ینچن

 یکه جوانیو هنگام 21 دانند!یهر چند اکثر مردم نم .بر کارش مسلط است ،بزرگ

را  یکوکارانپاداش ن ینچن ینکه ا ید!. بدانیمشد، علم و حکمت به او عطا کرد یدرش

  22!یمدهیم

  

                                         
 .همراه شده است یباییاست با صفت ز یو خوب یرعاقبت آن خ که قطعاً یصبر 1
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کرد. درها را بست و گفت:  ییکامجو یااز او تمنّ ،اش بوددر خانه یوسفکه  یو آن زن

او  یرا! ز[کنم یانتمصر خ یزاگر به عز]برم به خداوند یگفت: پناه م یوسفبشتاب! 

را  [تجاوزکار]ستمکاران  ،داشته است. خداوند یگرام مرا پرورش داده و مقام مرا

پروردگارش را  1برهان یوسف،و اگر  رد،اما زن قصد او ک 23کند! یرستگار نم

و فحشا را از او دور  یتا بد یمکرد ینچن ین. و ما اکردیقصد زن م یزاو ن ید.دینم

و زن  یدند،و هر دو به طرف در دو 24مخلص ماست از بندگانِ یوسف یراز یم،ساز

. زن یدندهنگام شوهر زن را کنار در د ینسر پاره کرد. در ا را از پشتِ یوسف یراهنپ

 دردناک است؟! که قصد بد به ناموس تو دارد جز زندان و عذابِ یکس یجزا یا: آفتگ

25 زن  ةاز خانواد یو شاهد !خواندفرا ییگفت: او مرا به اصرار به کامجو یوسف

از  یوسفو  گوید،یاز جلو پاره شده باشد زن راست م یوسف یراهناگر پ، ابراز داشت

 یدگویه شده باشد، زن دروغ مپار رساز پشت یراهنشو اگر پ 26است!  یاندروغگو

از پشت  یوسف یراهنپ یدکه شوهر دیو هنگام 27! است یاناز راستگو یوسفو 

خطرناک  یارشما زنان بس یلۀو ح .شما زنان است یلۀاز ح ینپاره شده است گفت: ا

از گناهت آمرزش بخواه  !زن یا و تو .مطلب صرف نظر کن ینیوسف! از ا 28است!

قصد  ،مصر یزکه همسر عز :زنان شهر گفتند 2۹ !یابوده انتو از خطاکار یراز

تا اعماق قلبش نفوذ  ،به او یاقو عشق و اشت .از غالم خود را کرده است ییکامجو

  30 ینیمبیم یآشکار یزن را در گمراه ینکرده است. ما ا

  

                                         
 ا درخشش هشدار دهنده!یاز نور  یاست. کالبد یتاست که قابل رؤ یل شهودیدل یکاز منظر اهل معنا، برهان،  1
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را به سراغ آنان  یکه از فکر و نظر زنان آگاه شد، کس یهنگام [مصر یزهمسر عز]

و به دست  .فراهم کرد هایییها پشتآن [راحت نشستن] ی. و برایایند[تا ب]فرستاد 

که چشم زنان به  یگفت: خارج شو! هنگام یوسف[به ]گاه داد. آن ییچاقو ،هر کدام

و گفتند: پناه بر  یدندبر یپرت حواسدستان خود را از  [مبهوت او شدند و]او افتاد 

 [مصر یزهمسر عز] 31بزرگوار است!  یافقط فرشته ینا یست!ن بشر ینخدا، ا

! من درخواست یدکردیمرا نسبت به او سرزنش م [عشق]همانست که  ینگفت: ا

بدهم و او  یکه اگر دستوریا او خود را نگه داشت، در حالاز او کردم امّ ییکامجو

یوسف گفت:  32است!  یلخوار و ذل یدتردیو ب .شد خواهد یانجام ندهد زندان

مرا بدان  ،است که یزیتر از چیدوست داشتن یاربس ،من یپروردگارا، زندان رفتن برا

 .شودیم یلها ماآن یقلبم به سو یزنان را از من دور نکن ینا یلۀخوانند. و اگر حیم

 پروردگارش ،پس 33! خواهم بود یقتدور از حقن صورت چون نادانا ینکه در ا

 34او شنوا و داناست  یرازنان را از او دور ساخت زیلۀ و ح .را اجابت کرداو  یدعا

او را  یتگرفتند تا مدّ یمتصم یدند،را د یوسف یمان[و ا یپاک] یهاا چون نشانهامّ

ها گفت: من از آن یکیبا او در زندان بودند.  یزن یگردو جوان د 35 1کنند یزندان

سرم  یام رویدهگفت: من در خواب د یگریو دم! گیریکه شراب م یدمدر خواب د

پس  یمدانیم یکوکارما تو را ن یوسف، یا !خورندیدارم که پرندگان از آن م یتکه نان

 یاورندشما را ب یغذا یرةکه جاز آن یشگفت: پ 36خوابمان آگاهمان کن یراز تعب

 ید!کرده است! بدانخوابتان، آگاهتان خواهم کرد همچنان که خداوند مرا آگاه  یراز تعب

 یقها به حقاآن یراز ،امترک کرده ،را باور ندارند یامتکه خدا و روز ق یقوم ینمن آئ

    37 کافرند

                                         
 !تبرئه گردند یکنند تا حاکمان در انظار عمومیرا محکوم م یگناه یاست. ب یمیقد یوهش یک ینا 1
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یزی چ یست،کنم، سزاوار ما نیم یرویپ یعقوبو اسحاق و  یمابراه ،پدرانم ینمن از آئ

 مردم ۀما و هم یبرا یازیامت ینو چن یم!خداوند بزرگ قرار ده یو همتا یکشر را

ی زندان دوستانِ یا 38اند! هر چند اکثر مردم قدر ناشناس .است یفضل اله یک

 3۹ ط است؟!مسلّ یزکه بر همه چ یخداوند واحد یامتعدد بهتر است  یانخدا من،

ی که خود و پدرانتان نامگذار ییهامگر نام ید.پرستیرا نم یزیکه شما چ بدانید!

ی اله یتو حجّ یلکه دلینآن هم بدون ا (.تان استمتوهّ ةکه زاد یانیخدا) یداکرده

 او از یرغ یزیو او دستور داده است تا چ یست.حکم جز حکم خدا ن !باشد داشته

 یا 40!یستندپا برجاست، هر چند که اکثر مردم بدان آگاه ن یند ینا ید،نپرست

 (.شودمی دوباره آزاد)شراب اربابش خواهد شد  یساق ،از شما یکیمن!  یار زندانیدو 

چه از ! آنسر او خواهند خورد [غز]مو پرندگان از  ،شودیم یختهبه دار آو یگریو د

 یکس آن به یوسفو  41 مقدر شده است ینچن [جوابش] یدمن سؤال کرده بود

شد تا  یطان باعثش یکن! ول یاددانست آزاد خواهد شد گفت: مرا نزد اربابت  یکه م

زندان ماند  یگر درچند سال د یوسفکردن به اربابش را فراموش کند، لذا  یادآوری

42 خورند، یرا م فربه که هفت گاو الغر، هفت گاو یدمپادشاه گفت: من در خواب د

من! اگر از  ی درباریعلما یخشک! ا ۀو هفت خوش یدمسبز د ۀهفت خوش یزو ن

  43 !؟یدکن یرمرا تعب خواب ایدمطلع ،خواب یرِتعب یقتحق
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ها آگاه  خواب گونهینا یرآشفته است. و ما از تعب یهاخواب [جزو هاینا]گفتند: 

گفت: من  یکه آزاد شده بود بعد از مکث ی[دو زندان]از آن  یکیا امّ 44یستیم ن

 45! یدبفرست یوسف[ ی،آن مرد زندان یبه سو]کنم. مرا یآن آگاه م یرشما را از تعب

هفت گاو الغر، هفت گاو فربه  :کن یرما تعب یخواب را برا ینمرد راستگو! ا ییوسف، ا

مردم  یخشک! تا من به سو ۀسبز و هفت خوش ۀهفت خوش یدند یزخورند و نیرا م

گفت: هفت سال با تالش  یوسف 46آگاه شوند  یرتعب ینکه از اآن یدباز گردم، ام

همه را با  - یدخوریکه م یجز اندک - کنیدیو هرچه درو م یدزراعت کن یاربس

در راه است و در آن  یپس از آن، هفت سال قحط یراز 47 یدانبار کن یشهاشهخو

را که  یمگر قسمت ید،مصرف به مردم بده یبرا یداکرده یرهچه را ذخهفت سال آن

مردم خواهد آمد که بر  یسپس بعد از آن سال 48 یددارینگه م [به عنوان بذر]

پادشاه  4۹یرند! گیرا م ها[انهها و دیوهم] ةها آب و عصارباران فراوان ببارد و آن

 یبه او گفت: به سو یوسفبه سراغش آمد،  یککه پیهنگام ید!گفت: او را نزد من آور

چه  یدندکه دست خود را بر ،داستان آن زنان یقتو از او بپرس حق ،اربابت برگرد

پادشاه زنان را احضار ] 50! ها آگاه استآن یلۀبود؟! هر چند پروردگارم نسبت به ح

چه بود؟!  یدخود خواند یرا به سو یوسفآن روز که  یماجرا یقتگفت: حق [کرد و

 یقتمصر گفت: االن حق یز! و همسر عزیافتیمدر او ن یبیع یچگفتند: پناه بر خدا. ما ه

از  یوسفبه خود فراخواندم و  ییکامجو یه او را برامن بودم ک ینآشکار شد. ا

 دربفهمد که من  [عتراف کردم تا یوسف]ا ینچن ینو ا 51است!  یانراستگو

 ینخائن ۀکه خداوند نقش یدبدان (.او را گناهکار نخواندم)نکردم  یانتبه او خ یابشغ

  52کند! یرا موفق نم
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 یو زشت یبه بد [همواره انسان را]اره نفس امّ یراز، کنمیمن نفس خود را تبرئه نم

پروردگارم آمرزنده و با گذشت  یراز !که پروردگارم رحم کندمگر آن .کندیوسوسه م

خاص خود کنم!  ینتا او را همنش یدرا نزد من آور یوسف ،و پادشاه گفت 53 است

تو صاحب  گفت: از امروز ید[را د یتشعقل و درا]که با او سخن گفت و هنگامی و

 ینسرزم ینا یهاینهیوسف گفت: مرا بر گنج 54 بود! یما خواه ینمقام و ام

صاحب  ین،را در زم یوسف ینچنینو ا 55 هستم! یآگاه من نگهبانِ یراز ،بگمار

ما رحمت خود را به هر کس  یدبدان .تا هر جا که خواهد مستقر شود یم.مقام کرد

که و حال آن 56 !یمکنینم یعرا ضا یکوکارانن و پاداشکنیم. یعطا م یمصالح بدان

دارند بهتر یدارند و حرمت خدا را نگاه م یمانا یقکه به حقاآنان یبرا ،پاداش آخرت

ها آن یوسفکه ی. در حالیدندو به حضورش رس .آمدند یوسفو برادران  57است 

 ۀزاد و توش یوسف،که یو هنگام 58 را نشناختند یوسفها آن یول .را شناخت

چگونه  ینید. ببییدتان نزد من آیپدر با برادر کوچکِ  یگرکرد گفت: بار د یّاها را مهآن

 یاوریدو اگر او را نزد من ن 5۹!یزبانانمم ینکنم و بهتریه پر مرا از غلّ یتانهایمانهپ

 یدمن نخواه یکنزد و از دوستانِ .داشت یدنزد من نخواه [هاز غلّ] یسهم یچه یگرد

مطمئن  یم،کن یتا او را راض]کرد  یمگفتند: ما با پدرش صحبت خواه 60 !بود

را که بابت  یگاه به مردان خود گفت: اجناسآن 61!کرد یمکار را خواه ینا [باش

رسند آن را یشان مکه به خانواده یتا هنگام یدبارشان بگذار اند دره دادهغلّ  یدخر

پدرشان  یکه به سویهنگام 62و برگردند یاید[ن بیادشاو کرامت ما ] ینندبب

که مگر آن یم.امنع شده یمه داشته باشاز غلّ یکه سهمینما از ا! بازگشتند گفتند: پدر

   63بود!  یممطمئن باش ما مراقب او خواه ی،کن یبرادرمان را با ما راه
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 ینانبه شما اطم [یوسف]گونه که نسبت به برادرتان کنم آن ینانبه شما اطم یاگفت: آ

و  64است!  ینو ارحم الراحم ینمحافظ ینکردم؟! به هر حال خداوند بهتر

ه داده بودند به که در مقابل غلّ یاجناس یدندد ،را باز کردند یشانکه کاالهایهنگام

ماست که  یۀسرما ین،؟ ایمخواهیچه م یگرها بازگردانده شده است. گفتند: پدر! دآن

 ییخانواده مواد غذا یما برا [پس برادرمان را با ما بفرست]د! انبه ما پس داده

آورد، و  یمخواه یشترو از غله سهم ب یم.کنیمحافظت م یزو از برادرمان ن یم.آوریم

با من  هکمگر آن .فرستمیپدر گفت: هرگز او را با شما نم 65است!  یکار آسان ینا

مگر  .آورد یدکه او را نزد من باز خواه ین[بر ا یمبن] یندیدب یعهد محکم اله یک

گواه  گوییمیچه ماو عهد بستند گفت: خداوند بر آن ! چون بایدکه همه گرفتار شوآن

بلکه از  ید،دروازه وارد نشو یکاز  !فرزندان من یگاه گفت: او آن 66است 

شما اراده  یرا که خدا برا یاتوانم حادثهنمی یدبدان 1ید!مختلف وارد گرد یهادروازه

 ۀبلکه هم کنمیل مکرده از شما دفع کنم! حکم فقط حکم خداست. بر او توکّ

که پدرشان  یقیکه از همان طریو هنگام 67! کنند لبر او توکّ یدکنندگان بالتوکّ

کرده بود دور  یرها تقدکه خداوند بر آن یاوجود واقعه ینبا ا ،گفته بود وارد شدند

او  یرا. زیدبه اجابت رس [راه یناز ا]عقوب در دل داشت یکه  ینشد، و فقط حاجت

! ندااطالعیهر چند که اکثر مردم از آن ب یمبود که ما به او آموخته بود یصاحب علم

68 داد و گفت:  یاو برادرش را کنار خود جا یدند،رس یوسفکه به حضور یهنگام

 6۹ !مشو ینغمگ ینانمن برادر تو هستم و از عملکرد ا

  

                                         
. پس هر یافتخواهد  ید،چه را که بارود، آن یشخو یچه هر کس بر فطرت الهخود، چنان یژةدارد و یهر کس راه 1

است که رو  یهرکس راه یبرا) «.یهاهو مولّ ۀو لکل وجه» «کل یعمل على شاکلته»زیرا  !هدنگام  یشکس بر راه خو
 .(کندیآن م یسو
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، برادرش گذاشت. سپس در بارِ  ،پادشاه را را بست. جامِ  یشانکه بارهایپس هنگام

ها جلو آمدند و گفتند: مگر چه آن 70 !یدشما دزد یان،کاروان یزد: ا یادفر کسی

 یاوردهرکس آن را ب یم.اگفتند: جام پادشاه را گم کرده 71! ید؟ارا گم کرده یزچ

 :گفتند 72 بود! [ خواهمپاداش] ینگرفت، و من ضامن ا ه خواهدغلّ شتر، بار یک

 یم.ایامدهن ینسرزم ینبه ا یفساد و تباه یکه ما برا یددانیشما خوب م قسم به خدا

 74! یست؟شما چ یجزا یدگفتند: اگر دروغ گفته باش 73! یستیمو دزد ن

ما  !کار خواهد بود ینا یجزا [مستحق]خودش  ،شود یداهر کس پ بارِ  در،  گفتند:

ها آن یبرادرش، بارها یوسف قبل از بارِ 75 یمدهیم یفررا ک ستمکاران گونهینا

 یاد یوسفنقشه را ما به  ینآورد. و ا یرونگاه جام را از بار برادرش برا گشت، آن

 ،پادشاه، برادرش را نگاه دارد ینات و قوانتوانست طبق مقررّیاو هرگز نم یراز یم،داد

و همواره  یمبریباال م یمکه ما درجات هر کس را بخواه یدبدان !خدا بخواهد کهر آنمگ

 برادرش ،کرده ی( دزدیامینگفتند: اگر او )بن 76هست!  یداناتر یی،هر دانا فراز بر

 داشت. را در دل پنهان [سخن ینا]کرده است! یوسف جواب  یدزد قبالً  یزن )یوسف(

 ید،کنیم یفچه توصو خداوند بزرگ از آن .تان بدتر استو ابراز نکرد. گفت: شما وضع

از ما  یکی. ی دارداو سالخورده یراو پدر پ !مصر یزعز یگفتند: ا 77تر است! آگاه

  78! ینیمبیم یکوکاریتو را انسان ن یرااو نگه دار. ز یرا به جا
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 را در بارش به جز آن کس که جام -را  یگریکه کس دینگفت: پناه بر خدا، از ا

 مأیوس که از او یهنگام 7۹یم! صورت از ستمکاران باش ینکه در ا یریم،بگ  یافتیم

 یادتان : مگربزرگترشان گفت [برادر]. یاندیشندب یارفتند تا چاره یابه گوشه ،شدند

هم در مورد  قبالً کهگرفته است؟! حال آن یمحکم یاله دِرفته که پدرتان از شما تعهّ

مگر پدرم اجازه  ،رومیرون نمیب ینسرزم ین. من هرگز از ایداکرده ینصافایب یوسف

 80 است یشاناندچاره بهترین خداوند یراکند. ز یمن داور ةخداوند دربار یادهد، 

چه ا ما جز به آنکرد، امّ یتو دزد فرزند !رپد ی: اییدو بگو یدپدرتان برگرد یبه سو و

که در  یاز اهل شهر 81 یمندار یآگاه یباز غ یراز یم،شهادت نداد یمدانستیم

که ما راست  [دانست یخواه] یم، بپرس.که همراهش بود یو کاروان یمآن بود

در نظرتان جلوه داده است.  ینچن را گفت: نفس شما ماجرا [پدر] 82! یمگوئیم

او آگاه و  یراز ،ها را به من برساندآن ند، همگیخداو ید. شایدمبا یباییبه ز یصبر

! و چشمانش از یوسفگفت: وا أسفا بر  . وبرگرداند یها روو از آن 83است  یمحک

گفتند: به خدا قسم،  84خورد یرا فرو م خود که خشمیدر حال .شد یداندوه سف

گفت:  85! یهالک گرد یاو  یبه مرز مرگ رس ی، تاکنیم یاد یوسفتو آن قدر از 

دانم که یم یزهاو از خدا چ یم.گویخداوند بزرگ م به خود را ۀمن فقط غم و غص

  86 !یدخبریشما از آن ب
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 ی ناامیدو از رحمت اله .یدو یوسف و برادرش را جست وجو کن ید،فرزندان من! برو یا

که به هنگامی پس 87شوند! یمأیوس م یفقط کافران از رحمت اله یراز ید،نشو

و  یم،اافتاده مضیقه مصر! ما و خاندان ما به یزعز یگفتند: ا یدند،رس یوسفحضور 

 یراز ،بر ما صدقه کن و بده یمانهرپسهم ما را پُ یم،اآورده ید[خر یبرا] یاندک یۀسرما

 ینادان یکه از رو یا فهمیدیدگفت: آ 88دهد یدهندگان را مصدقه خداوند پاداشِ

 یوسفم! گفت: من یوسفی؟ تو واقعاً یا: آگفتند 8۹ !ید؟و برادرش چه کرد یوسفبا 

هر کس حرمت خدا را  یراز کرد، خداوند به ما نعمت عطا !هم برادر من است ینو ا

را  یکوکارانپاداش ن بزرگ، خداوندِ  یقیناً، کند یشهو صبر و استقامت پ ،نگاه دارد

داده  ینسبت به ما برتر را : به خدا قسم که خداوند توگفتند ۹0 کند!ینم یعضا

. یستبر شما ن سرزنشی گفت: امروز ۹1! یمکه خطاکار یمکنیاقرار م است، و

مرا با خود  یراهنپ این ۹2است  یناو أرحم الراحم یراز ،آمرزدیخداوند شما را م

نزد من  ،خانواده ۀ اهلگاه با همآن .شود یناتا ب یاندازیدو بر صورت پدرم ب ید،ببر

 یوانهد یید: اگر نگوگفت درآن سو()پدرشان  ،که کاروان جدا شد یهنگام ۹3یاییدب

تو هنوز در اشتباه  قسم،گفتند: به خدا  ۹4کنمیرا احساس م یوسف یام، بوشده

   ۹5ی! کنیم یرات سگذاشته
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و  .را بر صورت او انداخت یراهن[پ]آن  ،دهنده او را مالقات کردکه بشارتیاما هنگام

دانم که یاز خدا م یزهاما نگفته بودم من چبه ش یانور چشمانش برگشت و گفت: آ

آمرزش  مانیبه خاطر گناهانمان برا !پدر یگفتند: ا ۹6ندارید! یشما از آن آگاه

شما آمرزش خواهم  یاز پروردگارم برا دیگفت: به زو ۹7 یمما خطاکار یراز ،بخواه

 یدند،رس یوسفچون به حضور  ۹8آمرزنده و با گذشت است  یاراو بس یراز ،خواست

اهلل در شاءکه إن ید.داخل مصر شو یو گفت: همگ یدپدر و مادرش را در آغوش کش

او به سجده  ی برایپدر و مادرش را بر تخت نشاند و همگ ۹۹ !بود یدخواه یّتامن

ق آن را محقّ یدم. خداوندبود که د یخواب یرتعب ینا !پدر یگفت: ا یوسفو  .افتادند

و شما را از آن  کرد، که مرا از زندان خارجیهنگام .روا داشت یکیو به من ن .ساخت

 یقتاًحق .بود انداخته من و برادرانم فساد ینب یطان،که شبعد از آن .نزد من آورد یابانب

 یماو آگاه و حک یراپروردگارم نسبت به هرچه اراده کند صاحب لطف است، ز

 یرو تو مرا تعب ی.به من عطا کرد ییاز فرمانروا یبیتو نص !پروردگارا 100است

 ی.گاهیهو آخرت دوست و تک یاتو در دن ینی.ها و زمآسمان ینندةتو آفر ی.خواب آموخت

از  هایامبر[! اینپ یا] 101و به صالحان ملحق کن!  .نیرابم یممرا در حال تسل

هم  دگر هاآن یکه وقت. حال آنیمکنیم یکه بر تو وح ،هاست یدهو ناد یباخبار غ

 یمانا مردم اکثر 102ی! ها نبودتو نزد آن. کردندیم یشیاندآمده بودند و چاره

  103ی! باش یصآوردنشان حر یمانهر چند تو به ا ،آورندینم
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 104است!  یانجهان ۀهم یبرا یادآوری یکقرآن  یراز ی،خواهیها مزد نمتو از آن

ها که آنیدر حال ،وجود دارد ینها و زمکه در آسمان ییهاو نشانه یاتآ یارو چه بس

 یراآورند، زینم یمانها به خدا ااکثر آن 105کنندینم یهو توجّ ،گذرندیاز آن م

به  یاله یرگهمه عذابِ  فلگیرانه،اگر به صورت غا [پندارندیم] یاآ 106مشرکند 

 ینبگو: ا 107 در امان خواهند بود؟! ،برسد یزساعت رستاخ یا یاید،ها بسراغ آن

راه من  .خوانمیخدا م یمردم را به سو ،کامل یرتبا بص [راه یناز ا]و  .راه من است

 ینه است خدا، و من از مشرکو پاک و منزّ .کند یتکه از من تبع یو راه هر کس

از مردم  یمگر مردان یم.نفرستاد [را به رسالت یکس]ما قبل از تو  108یستم ن

 ،نکردند یاحتو س یرس ین،در زم یمانان[ا یب] یا. آیمکردیم یوحها که به آن ،شهرها

 یبرا ید،جاو یکه زندگ ید!ببرند؟! بدان یها بودند پکه قبل از آنیتا به عاقبت کسان

چون  10۹! ید؟کنیل نمدارند بهتر است، چرا تعقّیرا نگاه م یکه حرمت الهیکسان

که به ] یاهعدّ یحتّ یدندو فهم .شدند یوسمأ [آوردن مخالفان یماناز ا] یامبرانپ

هر  یراما به سراغشان آمد، ز یاریاند، ها دروغ گفتهبه آن [آورده بودند یمانظاهر ا

و مجازات و عذاب ما نسبت به جماعت گناهکار،  یم.دهینجات م یمکه را صالح بدان

دمندان خر یبرا ،هاآن یهادر ماجراها و داستان یقتاًحق 110است یدفع نشدن

 یو مطابق کتب آسمان یبلکه وح .نبود یندروغ یهاداستان هاینعبرت است. ا

و  یتهدا یمان سراسراهل ا یدر آن آمده و برا یزیاست، و شرح هر چ یشینیانپ

   111رحمت است
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 سوره رعد

 و با رحمت است( یندهبه نام اهلل که بخشا)

 

. که به حق از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است ،است یکتاب یاتآ هاینالمر، ا

که ها را آن چناناست که آسمان ییخدا، اهلل 1هر چند اکثر مردم باور ندارند! 

و ماه  یدو خورش. پرداخت ییسپس به فرمانروا .بنا کرد یستون یچبدون ه ینید،بیم

و  .کندیم یرور را تدبتمام ام .در مدار خودشان به حرکت واداشت یّن،مع یرا تا زمان

او  2ید! کن یداپ یقینپروردگارتان  یداربه د یدشا ،دهدیها را شرح مو نشانه یاتآ

 یایوهو از هر م .کرد یجادها و رودها او در آن کوه .را وسعت داد یناست که زم یکس

 ییهانشانه هاینا ۀو در هم !پوشاندیآورد. و شب را به روز م یدپد ،به صورت جفت

کنار هم  یمختلف یهاینقطعه زم ین،در زم 3! رندکه اهل تفکّ یقوم یاست برا

 یشه،ر یکبا دو تنه در  ییهاو کشتزارها و نخل رانگو یهاباغ ینهم چن 1!وجود دارد

ا از نظر شوند، امّیم یرابآب س یکاز  یوجود دارد که همگ یشه،ر یکتنه با  یک یاو 

 ییهاخردمندان نشانه یبرا هاین! در تمام ایمداد یبرتر یگرد یرا بر برخ یبرخ یوه،م

حرف آنهاست که  یبعج ی،ب کنتعجّ یزی[از چ یخواهیم] گرا 24!است

اند که یها کسان! آنیمشویچگونه باز زنده م یمبه خاک شد یلما تبد اگر یند:گومی

اهل  ید،تردیو ب .برگردن دارند یرهاغل و زنج یجهدر نت .اندپروردگارشان را انکار کرده

   5 مانندیاند و در آن جاودانه مدوزخ

                                         
که خدا چشمشان را باز کرده  یجز آن کسان یدآیوجود دارد که به چشم هرکس نم ییهاینقطعه زم ی،از منظر باطن 1

 ییهاینسرزم ینموعود یا ارض مقدس از چن ینمنظر، سرزم یناز ا .نموده است یشها را مشمول رحمت خوو آن

 .ستا
استوارند،  یشخو یبر پا یدارند و برخ (داربست)ز به حفاظت یان یاند. برخمتنوع یاهانشان چون گها و اوصافانسان 2

 یلکل را تشک یکوجود، در کنار هم و با هم  ینبا توجه به استعدادشان مختلف است. با ا یزو محصوالتشان ن یوهام
 .دهندیم
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 را یبا شتاب از تو عذاب اله ،آورند یرو یو آمرزش اله یک،که به کار نقبل از آن

بوده ست! بدان که  یاقابل مالحظه یهاعبرت، هاکه قبل از آنیدر حال خواستارند!

و هم  .کنند آمرزنده استیکه م یجود ظلمبا و ،پروردگارت، هم نسبت به مردم

چرا از جانب  یند:گویورزند میکه کفر میکسان 6دارد! یدیمجازات شد

هر  یو برا ی.اهشداردهنده یکشود؟! تو فقط یبر او نازل نم یاپروردگارش معجزه

حمل  یاچه را که هر مادهخداوند بزرگ آن 7مجزاست یاکنندهیتهدا یقوم

 ،کنندیم یدارند و آنچه نگهداریها نگه نمچه رحماز آن ینچنداند. همیکند میم

ها و یدهد یدانا 8است  یّناو به مقدار مع در قانونِ یزیهر چ. آگاه است

و چه بر  ید،را کتمان کن یو چه سخن ۹است یهاست و او بزرگ و متعالیدهناد

در شب  یانهبه طور مخف یکس است اگر ینچناست. هم یکساناو  یبرا ید،زبان آر

که ، دارد یبه دستور خداوند فرشتگان یهرانسان 10ا در روز روشن!یحرکت کند و 

که ید! کنند. بدانیمحافظت م ی[حتم یرغ]از روبه رو و پشت سر، او را از حوادث 

 و !دهند ییرخود را تغ ،که آن قوممگر آن ،دهدینم ییررا تغ یقوم یچخداوند وضع ه

به جز خودش  یاوریدفع کننده و  یچه ،برساند یبه گروه یبیخداوند بخواهد آساگر 

 یه، گاهخوف و تنبّ یبرا یاوست که برق آسمان را گاه 11! وجود نخواهد داشت

 12آوردیبارور را به وجود م ابرهایو  .دهدیبه شما نشان م [به باران] یدامّ یبرا

 یند[.گو یحتسب]از خوف او  یزفرشتگان ن ید،گویو حمد او را م یحآسمان، تسب رعدِ 

هنوز در  ،همه ینفرستد تا هرکس را صالح بداند بدان گرفتار کند، با ایها را مصاعقه

  13انتها دارد! یب یکه او قدرتکنند، حال آنیوجود خدا مجادله م
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 یی[خدارا به  یگرید یزهایچ]خداوند،  یکه به جایاوست و کسان یدعوت به حق، برا

خود  یهادست اند که کفِ یهمان کسان ینان،کنند! ایاجابتشان نم !بدانند .خوانندیم

جز  یزیکافران چ یو دعا !ا هرگز نتوانندامّ .شان برسانندتا به دهان ،را از آب پر کرده

 ،چه بخواهد چه نخواهد ،است ینو زم اههر کس در آسمان 14! یستن یگمراه

به سجده ]در هر صبح و شام  یشان،هایهسا یدر حال سجدة اهلل است! حتّ

بگو: اهلل. بگو: چرا به جز او  یست؟ک ینها و زمبگو: پروردگار آسمان 15[1رودیم

! یستند؟خود ن یبرا یانسود و ز ینقادر به تأم یکه حت یدایدهرا برگز ییهاگاهیهتک

خدا  یکه برا یکانیشر یا! و یکسانند؟ظلمات و نور  یابرابرند؟!  یناو ناب یناب یابگو: آ

ها مشتبه بر آن ینشآفر یقتِچون مخلوقات او دارند؟! حق تیمخلوقا ید،اقائل شده

و خداوند  16ط است! و مسلّ  یگانهو او  .است یزیخالق هر چ ،شده است. بگو: اهلل

 ینا یو رو .شود یجار شان،یتبه قدر ظرف ودهاها و رهتا از درّ ،فرستاد یاز آسمان آب

که  یابمواد مذّ یرو [کوره زرگران و آهنگران]که در است، چنان یها کفیالبس

خداوند  .مثل آن وجود دارد یکف ،کنند یّهته یگرد یلوسا یاآالت یورخواهند از آن زیم

چه آنفقط  ،ها بروند و محو شوندکف یزند، وقتیحق و باطل مثال م یگونه براینا

زند! یل ممَثَگونه  ینخدا ا یمردم است! آر ةماند مورد استفادیم یباق ینزم در

17 یکوییپاداش ن ،اندیرفتهپذ [را به حق]که دعوت پروردگارشان یکسان یبرا 

و همانند آن را داشته باشند  ینزم یهااند، اگر تمام ثروتیرفتهکه نپذیو کسان .است

حساب  یست[!ن یرامکان پذ]در امان باشند،  یاله ازاتجو بخواهند آن را بدهند تا از م

 ینا]است  یگاهیم است و چه بد جاشان جهنّیگاهو جا .ها باز شده استآن یبرا یبد

 18 [جهنم

  

                                         
 !اند، چه بخواهند چه نخواهندنی مطیعیهمه از منظر تکو یم!و غافل یمکنیم یرسیز خسجده  یفضا یکما همواره در  1
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که  یبا کس. پروردگارت نازل شده، حق است یچه از سوداند آنیکه م یکس یاآ

 1۹! کنندیبرابر است؟! تنها خردمندان درک م .کور است یقتحق یننسبت به ا

را  یمانشانعنوان پ یچو تحت ه .کنندیوفا م، که به عهد الهییهمان کسان

آن کرده است، محترم  یوندچه را خداوند امر به پکه آنیکسان 20شکنندینم

حساب و  یو از بد .خوف دارند ،پروردگارشان و از قهرِ .کنندیم یتشمرده و رعا

در برابر ] روردگارشانپ یترضا جلبِ  که به خاطریکسان 21 یمناکنددستاوردشان ب

چه در  یمشان کردیچه روزو از آن .دارندیو نماز به پا م. کنندیصبر م ها[،یسخت

را از  هایکردن، بد یکیبا ن [کنند تایتالش م]و  .کنندیانفاق م نهان و چه در آشکار

ها و هر کس از آن 22هاست آن از آنِ ،جاودان یزندگ ،ون شکبد .ببرند ینب

به  ،داشته باشند یدخوب و مف یکه عملکرد شان،انپدران و همسران و فرزند

 یندآیبه استقبالشان م یاز هر در یزو فرشتگان ن .شوندیجاودان داخل م یهابهشت

23 یدکه از خود نشان داد یبه خاطر آن همه صبر و استقامت ،سالم بر شما !

 یمرا پس از تحک یاله که عهدِیکسان 24 یخوب جاودان یزندگ ینا ،مبارک است

آن کرده، قطع  یترا که خداوند امر به رعا یوندهاییو پ .شکنندیم تاخانه[،گس]آن 

ها باد! بر آن یننفر ید،بدون ترد .اندازندیبه راه م یفساد و تباه ینو در زم .کنندیم

هر کس را صالح بداند  یاهلل است که روز ین،ا 25یّاستمه شانیبرا یبد یگاهجا

 یبه زندگ [مردم]. یردگیتنگ م وبر ا [هر کس را صالح بداند]و  ،بخشدیوسعت م

 یکجز  یزیجاودان، چ یدر برابر زندگ یادن یزندگ ،کهحال آن .شادمانند یوی،دن

: یندگویم [،کنندیرا انکار م یقو حقا]ند که کافریو کسان 26یستاندک ن ةبهر

شود؟! بگو: خداوند هر که را صالح یبر او نازل نم یاچرا از جانب پروردگارش معجزه

 کندیم یتهدا ،آورندیاو م یسو یرا که رو یگذارد و کسانیم مراهیبداند در گ

27 ید!. بدانگیردیخدا آرام م یادبا  یشانهاقلب ،اندآورده یمانا یقها که به حقاآن 

  28 یرد!گیخدا آرام م یادها فقط با که قلب
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و خدمت است، خوشا  یو عملکردشان سراسر خوب ،دارند یمانا یقکه به حقایکسان

 یم،فرستاد یتامّ یما تو را به سو 2۹! شانیکو گوارا باد سرنوشت ن .به حالشان

 ی،ها بخوانبر آن یمکرد یچه را بر تو وحبودند. تا آن یگرید یهاتمّا ،هانکه قبل از آ

 یچ: او پروردگار من است و جز او هبگوبخشنده کافر شوند!  یها به خداچند آن هر

 [قرار بود]اگر  30من به درگاه اوست!  ۀبوکنم و تیل مبر او توکّ یست،ن یمعبود

پاره پاره کند و مردگان  [،خوداز عظمت ]را  ینها را به جنبش وادارد و زمکوه ی،قرآن

 یمانا اهل ایامور به دست خداست! آ ۀهم[. قرآن نبود ینا]جز را به سخن وا دارد 

 یوستهکرد؟! پیم یتهدا [به اجبار]مردم را  ۀهم ،خواستیدانند که اگر خدا مینم

وارد  یمصائب سخت ،به خاطر عملکردشان ،کنندیرا انکار م یقها که حقابه آن

روند ادامه  ینو ا]! یدآیفرود م شانیهاخانه یکیبه نزد [،مصائب ینا]ا ید، و شویم

خود تخلف  ةگاه از وعدیچه ،! و خداونددفرا رس یاله ةکه وعدیتا زمان [،دارد

 یقتحق شدند. به منکرانِیتمسخر م یز،قبل از تو ن یامبرانِکه پبدان 31کندینم

 یاآ 32ها را گرفتم، و چه سخت بود مجازات من! آن یبان[گر]سپس  .مهلت دادم

 [؟!است یندروغ یانچون خدا] یند.بیو اعمال همه را م .ط استلّبر همه مس ،کهیکس

 یدخواهیم ید. شایدها را نام ببراند. بگو: آنخداوند قائل شده یبرا ایانیها همتآن

محتوا یسخنان ب یاداند؟! و یکه نم یدبا خبر کن یندر زم یزهاییخداوند را از وجود چ

گر شده است! راه جلوه یباشان زیبکارانهفر یها! نه! در نظر اهل کفر، نقشهیند؟گویم

 ،بگذارد یهرکس را خدا در گمراه یدشده است! بدان تهها بسبر آن ی[بخش الهنجات]

 .گرفتار عذاب خواهند بود یا،دن یدر زندگ 33او وجود ندارد  یبرا ییراهنما یچه

 ،ها در برابر مجازات خداوندآن یتر است! و براسخت یاربس ،که عذاب آخرتحال آن

  34 وجود ندارد یمحافظ یچه
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که به حرمت گزاران خداوند وعده داده شده است نهرها  یدر آن بهشت یل،به تمث

 یسرنوشت کسان یناست. و ا یشگیدرختانش هم یهایهها و سایوهم ست.ایجار

! آتش است یقت،ا سرنوشت منکران حقحرمت خداوند را نگاه داشتند. امّ ،است که

35 ا امّ .تو نازل شده شادمانند چه براز آنیم. ابه آنها داده یکه کتاب آسمانیکسان

ام تا خدا را بنده کنند! بگو: من مأمور شدهیاز آن را انکار م یبعض ،هاگروه یبرخ

 یبازگشت همه به سو یرابخوانم، ز [مردم را]او  یو به سو .ه او شرک نورزمو ب .باشم

. یمنازل کرد یاروان و گو یبه زبان یمانه،حک یاتیبر تو آ ینچن ینو ا 36! اوست

 یقتکه از حقهم بعد از آن آن ی،کن یرویها پآن ینفسان یهاچه از خواهشچنان

داشت  ینخواه یاور و نگهبانی یچه ،خداوندکه در برابر مجازات ، بدانیاآگاه شده

37 ارقر یها همسران و فرزندانآن یو برا یم،را قبل از تو فرستاد یامبرانیما پ 

! یاوردب یاخداوند معجزه ةتوانست بدون اجازینم یامبریپ یچکه هحال آنیم. داد

 38 [ش در آن مشخص شده استیانکه پا]است  یکتاب ی،هر زمان یکه برابدان

و  یدارپا [هرچه را صالح بداند]و  .کندیمحو و نابود م ،چه را صالح بداند خداوند هر

از ] یچه قسمت 3۹ کتابها[ نزد اوست ۀسرآمد هم]الکتاب  و امّ !گرداندیاستوار م

 یا یم،به تو نشان ده یاتت[در زمان ح] یماها وعده دادهکه به آن [را ییها مجازات

 ةبرعهد ،و حساب ی.که تو فقط مأمور ابالغ هستبدان یرانیم،ا بمتو ر [آن قبل از]

! یم؟کنیرا از هر طرف کم م ینزم [عمر] یوستهکه ما پ ینندبینم یاآ 40ماست!

از حکم او را ندارد و  یریجلوگ ییکس توانا یچراند، هیاست که حکم م اوندخد ینا

 یها کسانقبل از آن 41کند یم یدگیها رسبه حساب یعاًاست که سر یاو کس

امور  ۀهم ةکنند یرکه خداوند تدبحال آن یدند،کشیم یبکارانهفر یبودند که نقشه ها

 ،خواهند دانست یقتحق رانِمنک یو به زود .است. از دستاورد هر کس باخبر است

  42 !؟یستجاودانه از آن ک یکه زندگ
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که علم  یبگو: خدا و کسان یستی!ن یامبر: تو پیندگویکافرند، م یقکه به حقایو کسان

 43! یسترسالت من کاف یّتدادن به حقان یگواه یبه قرآن دارند برا

 
 ابراهيم سورة

 (و با رحمت است یندهنام اهلل که بخشا )به
 
 ،جهل و ظلم یها یکیمردم را از تار [،آن ۀتا به واسط] یمبر تو نازل کرد یکتابر، ال

که قدرتمند ییبه راه خدا ،! به اذن پروردگارشانیو آرامش رهنمون باش یآگاه به نورِ 

ها چه در آسمان که هرییخدا [به راه یتهدا] 1 ی[.کن یتهدا]است  یو ستودن

که در انتظارشان  یی،فرسابر کافران از عذاب طاقت یاوست. پس وا است از آنِ زمینو 

 ییهاهمان]اند. داده یحترج ید،جاو یندگرا به ز یادن یکه زندگ ییهاهمان 2است! 

و آن را سخت و  ،بندندیبخش خدا را بر مردم مراه نجات [مختلف یهایلهکه با ح

در اعماق  هاینکه ا ید!بدان [.باشند لطتا بر مردم مس]دهند یفرسا جلوه مطاقت

به  یم[،کردکه ]امر مگر آن یم،نفرستاد یرا بر قوم یامبریپ یچما ه 3اند یگمراه

 ،که خداوند یدبدان .کند یینها تبآن یبرا [را یقحقا]تا  ید،همان قوم سخن بگو زبانِ

کند! یم یتو هر کس را صالح بداند هدا ،گذاردیم یهرکس را صالح بداند در گمراه

! یموس یکه: ا یمفرستاد یشخو یاترا با آ یما موس 4است یمو او قدرتمند و حک

و آرامش رهنمون باش، و به آنان  یجهل و ظلم به نور آگاه یهایکیقوم خود را از تار

 نشانه ،هر کس که صبور و شکور است یها برادر آن یراشو، ز یادآورخدا را  یروزها

  5است!  ییهاها و عبرت
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را که خدا به شما عطا کرده  ییهانعمت یدآور یادبه قومش گفت:  یکه موسیو هنگام

 ینکه به بدتر ییهانجات داد. همان یانما را از دست فرعونآن هنگام که ش .است

و دخترانتان را زنده نگاه  یدندبریپسرانتان را سر م ،کردندیشما را شکنجه م یوجه

و  6 از جانب خداوند وجود داشت! یبزرگ نامتحا ها،ینا ۀو در هم !داشتندیم

به جا  [ها رانعمت]آن هنگام را که پروردگارتان اعالم کرد: اگر شکر  ید[!آور ]یاد

که  ید!بدان ید،نعمت کن ا اگر کفرانِ امّ .دهمیم یشها را افزاآن یدبدون ترد یدآور

 ین،شما و اهل زم ۀمردم اگر هم یگفت: ا یموس 7مجازات من سخت است! 

و  یازنیکه خداوند بزرگ، ب یدبدان ، بازیید[را انکار نما یقو حقا] یدکفران نعمت کن

که قبل از شما بودند چون  یآیا اخبار سرگذشت کسان 8است! یشدر خور ستا

است؟! از  یدهها آمدند، به شما نرسکه بعد از آنیقوم نوح و عاد و ثمود، و کسان

روشن به  یلیبا دال یامبرانشان. پیستجز خدا آگاه ن یکس ،هاآن یماجرا یقتِحق

دهانشان بردند و  یرا به سو یشانهادست (،انکار یاز رو)ها ا آنامّ .نزدشان آمدند

و ما  ییدگویکه م یزهاییو به چ یم،کنیانکار م یدارا که شما آورده یگفتند: ما رسالت

توان در یگفتند: آخر مگر م یامبرانشانپ ۹ !یمسخت مشکوک ید،خوانیرا بدان م

 ؟!(وجود دارد یشک اصالً)شک کرد؟!  یدهرا آفر ینها و زمآسمان که ییوجود خدا

شما  :گفتند !دهد یگرد یخواند تا از گناهانتان درگذرد، و به شما مهلتیخدا شما را م

 یدندپرستیچه پدرانمان مما را از آن یدخواهیفقط م .مثل ما یدهست یبشر یامبران،پ

  10یاورید! ب مانیبرا یروشن یلدل ها[حرف ینا یبه جا]! یدباز دار
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 ،خداوند ید!ا بدان. امّیممثل شما هست یبشر یزما ن .گفتند: درست است یامبرانشانپ

 یستیمو ما سزاوار ن کندینعمت رسالت عطا م ،بر هر کدام از بندگانش که صالح بداند

بر خداوند  یمان،که اهل ا ید! بدانیاوریمب یتانبدون اذن خدا برا یلیکه معجزه و دل

که او ما را به یدر حال یمل نکنتوکّ داوندو چگونه بر خ 11کنند! یل مبزرگ توکّ

 یشهصبر و استقامت پ ،کرده است! پس نسبت به آزار شما یتهدا یرهایمانمس

که یو کسان 12 کنندیل مبزرگ توکّ بر خداوندِ  ،کنندگانلتوکّ یراز کنیم،یم

 یمکنیم یرونمان بینشما را از سرزم :گفتند یامبرانشانپبه  ،را انکار کردند یقحقا

 ینحال که چن]کرد  یوح یامبران! پس خدا بر پیدما را قبول کن ینآئ کهمگر آن

 ینها در زمآن یو شما را به جا 13 کنیمیظالمان را هالک م یدبدون ترد [،است

پروا داشته  ،است که از مقام رفیع من یکس از آنِ ،یّتموفق ینو ا ییم.نمایمستقر م

 یروزیفتح و پ اضایتق [از خداوند یماناهل ا] 14م بهراسد! تو از مجازا .باشد

 ،و به دنبال او دوزخ است 15 !نابود گشت یکشهر ظالم گردن ینسان،و بد ،کردند

حمت که به ز [نچنان بد و متعفّ یآب] 16 !شود یرابمتعفن س یجا از آبتا در آن

! مرگ از هر سو بر یدآشامیخودش بود هرگز نم یلنوشد، و اگر به میجرعه جرعه م

سخت  یهاعذاب یرازیرد، میهرگز نم کند[یرا م مرگش یکه آرزوبا آن]و  تازد،یاو م

چون  ،که پروردگارشان را انکار کردند یل اعمال کسانثَمَ 17 1یندآیبه سراغش م

ا هکه آن یدر حال ،دزَوبر آن بِ یدیباد شد ی،روز طوفان یکاست که در  یخاکستر

 18ی! است اعماق گمراه یندستاوردشان را ندارند! و ا ینگهدار ییتوانا

 

                                         
اش، یشود و حقایق آن آشکار گردد و چرک و نکبت و آلودگ یدهپست، برکش یهاو خواهش ینفسان لذایذ از پرده اگر 1

بوده  یصحر یشآنچه برا از یامور روشن شود، آدم یقتطمع به آن خواهد کرد؟! چون حق یباز کس یابر مال شود، آ
 !مستتر است هایمانها و آرزودر خواسته ،خواهد شد! عذاب ما یماناست پش
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و اگر بخواهد  .را به حق خلق کرده است ینها و زمکه خداوند آسمان ینیبینم یاآ

 یکار برا ینو ا 1۹! یاوردب یدیو مخلوقات جد ،شما را نابود کند ۀتواند همیم

ناتوانان به  ،خداوند حاضر شوند یشگاههمه در پ یوقت 20 یستخدا دشوار ن

 یدمف] مانیبرا یدتوانیم اکنون یاآ یم.شما بود یروپ یا[،در دن]: ما یندمستکبران گو

 یت: اگر خدا ما را هدایندگو [مستکبران]! ید؟کم کن یاز عذاب اله یزیچ [و یدباش

قرار  یتوضع یکما در  ۀهم ،ا اکنونامّ یم؛کردیم یتشما را هدا یزما ن ،کرده بود

که یو هنگام 21! یمندار یراه خالص یچه یم،کن یابتیو چه ب یم. چه صبر کنیمدار

 !به حق داد و آن را عمل کرد یا: خداوند به شما وعدهیدگو یطانشود ش مامکار ت

از  یرغ ،نداشتم یبر شما تسلط یادنبه شما وعده دادم و عمل نکردم! من در  یزمن ن

دعوت مرا  یزشما ن [.خواندمیم یواه یزهایو به چ]کردم یکه شما را دعوت مآن

! حال، یدخودتان را مالمت کن لکهب ید.! پس اکنون مرا سرزنش نکنیدکردیاجابت م

مرا  ،که من از آن زمان که یدبخش من! بدانشما نجات نهو  یمبخش شمانه من نجات

و ظالمان گرفتار عذاب  یستن ی! راهیزارمب کردیدیرا پرستش م یمهاو وسوسه

و  یو عملکردشان سراسر خوب ،دارند یمانا یقها که به حقاا آنامّو  22دردناکند! 

جا به و در آن .است یوارد شوند که نهرها در آن جار ییهابه بهشت .خدمت است

یند! گویخوشامد م یکدیگربه  ،که با سالمیحالمانند. در یفرمان خدا جاودانه م

23 یقت،که سخن پاک و با حقل زد؟! بدانثَکه خدا چگونه مَ یمتوجه نشد یاآ 

سر  ایشهمحکم گشته و شاخه ین[،در زم]اش یشهاست که ر اییزهمثل درخت پاک

  24است  یدهبه آسمان کش
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 ینشاند! و خداوند برایرا به ثمر م یشها یوهدر هر زمان م ،درخت به اذن خدا ینا

ل ثَو مَ 25آورند  یادب اند[را که فراموش کرده یقیحقا] یدزند، شایها ممردم مثل

کنده خواهد  یناز زم [عاقبت]است که  یدپل یاهیچون هرزه گ ،زشت و ناحق سخنِ

را به خاطر سخنان  یمانا لاه ،و خداوند 26نخواهد داشت  یشد و ثبات و قرار

و ظالمان  داردیثابت قدم م ،و هم در آخرت یادن یو استوارشان، هم در زندگ ینمت

 کندیکه خداوند هرچه را صالح بداند، بدان عمل م یدگذارد. بدانیم یرا در گمراه

27 یو قومشان را به نابود ،خداوند را کفران کردند یهاکه نعمت یکسان یاآ 

 یشوند و چه بد قرارگاهیها به جهنم وارد مآن 28!ی؟نکرد هدهکشاندند. مشا

قائل شدند تا مردم را  یکانیخداوند شر یکه برا یبه کسان 2۹جهنم![  ینا]است 

! که به یدلذت ببر [یایتاناکنون از دن]منحرف کنند، بگو:  یبخش الهاز راه نجات

بگو:  یمانندا هلبه بندگان من که ا 30 !شودیتان به آتش ختم مسرنوشت یزود

 یدوست یوندپ یچنباشد و ه یدر آن داد و ستد یگربرسد که د یاز آن که روز یشپ

در نهان و آشکار انفاق کنند  یمکرد شانیروز چهآن و از ،نماز به پا دارند یاید،به کار ن

31 فرستاد تا به  یو از آسمان باران یدرا آفر ینها و زماست که آسمان ییاهلل، خدا

سلطه شما  یرها را زیشما شوند، و کشت یها را به ثمر نشاند تا روزمیوهآن  یلۀوس

شما را بر رودها مسلط  ینچنو هم ید،رو یشبه پ یاهاقرار داد تا به اذن خدا در در

اند در خدمت شما قرار داد یشخو و ماه را که همواره در مدارِ یدو خورش 32کرد 

  33است  هگذاشت یارتانشب و روز را در اختهم چنان که 
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او  یهانعمت یداگر بخواه ید!گذاشت. بدان یارتانخداوند در اخت یدو هرچه را خواست

ظالم و  [نسبت به حق]انسان  یقتاً. حقیریدآمار آن را بگ یدتوانیهرگز نم یدرا بشمار

شهر را محل  ین! اپروردگارا: گفت یمکه ابراهیهنگام [!یاد آر]و  34ناسپاس است! 

 ،تانبپروردگارا! آن  35و من و فرزندانم را از پرستش بتان دور کن!  .امن قرار بده

از من است و هر  ،کرد یتاند. پس هر کس از من تبعاز مردم را گمراه کرده یاریبس

پروردگارا!  36! ینمود، پروردگارا تو آمرزنده و با گذشت یچیکس از دعوت من سرپ

س مقدّ ۀکنار خان یآب و علف یخشک و ب ینسرزم ینرا در چن فرزندانم یمن برخ

مردم را چنان کن که همواره در تب  یهاتا نماز به پا دارند. پس قلب ،تو ساکن کردم

به مقام شاکران نائل شوند  یدده، شا شانیروز یباشند. و از هر نعمت یدارشانو تاب د

37 یز،چ یچه یرا. زیآگاه یمسازیم شکارو آ یمکنیو از هرچه نهان مپروردگارا! ت 

را که در  ییخدا یشستا 38 یستن یو نه در آسمان بر خداوند مخف یننه در زم

پروردگار من دعاها  یقتاًو اسحاق را به من عطا کرد. حق یلاسماع ی،سن سالخوردگ

نماز قرار ده و  ةپروردگارا! من و فرزندانم را بر پا کنند  3۹شنود یرا خوب م

 یمانپروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و تمام اهل ا 40یر ما را بپذ ایدع [خودت]

 و مپندار که خداوند از عملکردِّ  41 یامرزشود، بیآغاز م یکه حسابرس یدر روز ،را

مانند، یها مات و مبهوت مه چشمک یها را تا آن روزظالمان غافل است! خدا آن

  42 !مهلت داده است
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 .رو به آسمان است یشانبرافراشته و سرها یشانهاگردن [بدر آن روز عذاب، از تعجّ]

 یو خال یختهاز خوف فرو ر یشانهاکه قلبیدر حال .زنندیاز ترس پلک نم یو حتّ

هشدار  یدآیشان مکه عذاب به سراغ یو مردم را نسبت به روز 43گشته است 

تا  ،را به ما مهلت ده یکوتاه ّدت: پروردگارا! میندکه ظالمان گو یده. همان روز

شما  یاآ [:شودیها گفته مما به آن]ا. یمکن یرویرا پ یامبرانتو پ یریمدعوتت را بپذ

شما  یاآ] 44؟! یستن یتانبرا یزوال و نابود گاهیچه ید،خوردیکه قسم م یدنبود

که به خود ظلم روا داشتند یکسان یهادر همان منازل و کاخ [که درست یدنبود

 یهالثَو مَ یددانستیم یبه خوب یمچه را بر سرشان آوردکه آنیدر حال ید،ساکن شد

 ،که خداوندیدر حال یدند،کش یبکارانهفر یها نقشه هاآن 45! یم؟زد یتانبرا یادیز

و مپندار  46 !آمدیدر م یشان کوه از پایلهآگاه بود. هر چند از ح یشانهااز نقشه

قدرتمند و  ،خواهد کرد! خداوند خّلفداده ت یامبرانشکه به پ یاکه خداوند از وعده

 یلتبد یگرید یزها به چو آسمان ینزم ینو در آن روز که ا 47است  یرندهانتقام گ

در آن روز مجرمان  48ار حاضر خواهند بود قهّ یگانۀ یشگاهها در پآن ۀشوند، هم

-بد  ةاز ماد یشان(کالبدها)شان لباس 4۹ یدد یخواه یربا غل و زنج ،را کنار هم

تا خداوند هر کس  50را آتش پوشانده است  یشانهااست و صورت هسوزند یبو

ند کیم یدگیها رسخدا به سرعت به حساب یدرا نسبت به دستاوردش جزا دهد. بدان

51 و  !انذار شوند ی[نسبت به مجازات اله]تا  ،مردم یاست برا یابالغ ]قرآن[ ینا

  52 یرندپند بگ یزاست و خردمندان ن یگانه یبدانند که او خدا
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 حجر ةسور

 و با رحمت است( یندهبه نام اهلل که بخشا)

 

دستاورد  کهیهنگام] 1است!  یقحقا ةکنند یانکتاب و قرآن ب یاتِآ هاینالر، ا

شده  [حق] یمکاش تسل یچه بسا کافران آرزو کنند، ا [اعمال هر کس داده شود

 یغرق باشند و آرزوها یویدن یهاتکن تا بخورند و در لذّ یشانرها 2! بودند

و ما اهل  3!یدرا خواهند فهم یقحقا یبه زود .شان سازدسرگرم ی[فتنیادست ن]

مشخص  یکارشان در کتاب یان[پا]مگر آن که  یم،را هالک نکرد یاریشهر و د یچه

ند و نه یشده نه زودتر آ یینتع شانیکه برا یاز أجل یجماعت یچه 4شده بود 

 شکی! بدهکه قرآن بر تو نازل ش یکس یگفتند: ا یقت[منکران حق] 5یرکنندتأخ

ما  7!ی؟دهیچرا فرشتگان را به ما نشان نم ییگویاگر راست م 6!یایوانهتو د

داده  یها مهلتبه آن یگرد یایندب یا وقت. امّیمفرستیفرشتگان را جز به حق نم

 ۹کنیم! یحفاظتش م یزو خود ن یمکه قرآن را نازل کرد ییمما ینا 8! شودینم

 یچکه هو بدان 10 یماقوام گذشته فرستاد یاز تو به سو یشما رسوالن خود را پ

قرآن را  ینچنینما ا 11که او را تمسخر کردند مگر آن یامدها ننزد آن یامبریپ

و  راه ینآورند، و اینم یمانو به آن ا 12یمکنیم یدر اعماق وجود مجرمان جار

آسمان را به  ی[درها]از  یاگر در یحتّ  13بوده است  یزن یشینرسم اقوام پ

اند، کرده یبندرا چشم ما یند:گویباز م  14 و از آن عروج کنند، یمشان باز کنیرو

   15!یماما جادو شده ۀبلکه هم
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گر جلوه یباز ینندگان،ها را در نظر بو آن یمرا در آسمان قرار داد یما مجموعه ستارگان

که جز آن و 17یم حفظ نمود یمطرود یطانها را از هر شو آن 16یم ساخت

 یهاصورت شهاب ینا استراق سمع کند، که در [را یآسمان یقخواسته باشد حقا]

را ندارند دور خواهند  لیاقتشکه  یزیها را از چو آن]کنند! یم یبروشن او را تعق

و  یقو به طور دق یمها را در آن برافراشتو کوه یمرا وسعت داد ینو زم 18 [کرد!

را که  یشما و کسان یشتو مع یو روز 1۹یاندیم در آن رو یزیاز هر چ یدهسنج

وجود ندارد  یزیچ یچو ه 20 یمدر آن قرار داد یستید،ها نآن ةدهندیشما روز

اجل و ...(  ی،روز ها،یرات، توانائاز مقدّ یا)مجموعه ماستمگر آن که خزائن آن نزد 

 یرا که باعث بارور ییو ما بادها 21 کنیمینازل م یّنمع ةو ما آن را فقط به انداز

تا شما را به  یمنازل کرد یو از آسمان آب یم،شوند فرستادیو ابرها و ... م انیاهگ

 22ید! آن را ندار نگهداریحفظ و  ییکه شما توانای. در حالیمکن یرابآن س ۀواسط

نکته را هم  ینو ا 23! یمو ما وارث هست یرانیممیو م یمکنیکه زنده م ییمما این

 24یم[ و از دستاورد همه آگاه] یماگوشزد کرده یندگانبه گذشتگان و هم به آ

و آگاه است  یماو حک یراها را محشور خواهد کرد، زآن [دوباره]که پروردگارت  !بدان

25 ِریدیمل خشک و لجن بد بو آفو ما انسان را از گ !26 یناز ا یشجن را پ و 

وردگارت به فرشتگان که پرمیهنگا !اد آریو  27 یماز آتش گرم و سوزان خلق کرد

 ینشآفر چون و 28! یافرینمل خشک و لجن بد بو باز گِ یخواهم بشریگفت: م

همه او را سجده  [به فرشتگان گفتم:] یدماو را تمام کردم و از روح خود در او دم

رد از کبا إکه  یسمگر ابل 30فرشتگان سجده کردند  ۀهم 2۹ ید!کن

  31 کنندگان باشدسجده
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 :گفت  32! ی؟سجده نکرد [آدم را] یگرانچرا تو همراه د یس،ابل یگفت: ا ا[و خد]
 33 !یایدهلجن بدبو آفر ل خشک ورا سجده کنم که او را از گِ یخواهم بشرینم
و  34ی! ارانده شده [از درگاه ما]رو که  یرونمقام و مرتبت ب ینگفت: از ا [خدا]

 [خدا] 36 مهلتم ده! یامتگفت: پروردگارا تا روز ق 35! بر تو باد ینتا ابد نفر
گفت:  38که وقتش معلوم است  یه تا روزالبتّ 37 یافتگانیگفت: تو از مهلت 

در نظرشان  [را هایزشت] ینزم یدر رو ،1یداد یبکه مرا فر ینپروردگارا به خاطر ا
 ییکه رها یمگر آن بندگان 3۹ ها را گمراه سازم.آن ۀگر کنم و همجلوه یباز

2اند!یافته
40 [خدا] رسد یاست که به من م یراست و درست راه ینگفت: ا41 

 یتکه از تو تبع یگمراه برکسانِ  مگر ی!ندار یاسلطه یچندگان من هب تو بر
 یمجهنّ 43م خواهد بود! صورت وعده گاه همه شان جهنّ ینکه در ا 42کنند

 [اامّ] 44مشخص است یهادروازه یهر گروه یو براکه هفت دروازه دارد 
بهشت در کنار چشمه سارها  یهادر باغ دارندکه حرمت اوامر خدا را نگاه یکسان

! ها شویدبهشت ینداخل ا یّتدر کمال سالمت و امن [:ندیها گوبه آن] 45هستند 
46 ّیکدیگرندهمه برادر  یراز ییم،زدا یم یشانقات باطل را از دل هاو هر گونه تعل .

ها سراغ آن یو افسردگ یهرگز خستگ 47 ینندنشیهم م یها روبه روو بر تخت
 !بندگانم را آگاه کن تا بدانند 48 کنندینم یبا بیرونشانبهشت ز ینا و از یدآینم

است  یمن، مجازات دردناک ازاتکه مجهمچنان 4۹باگذشتم  یارمن آمرزنده و بس
50  وارد شدند آگاه کن  یمکه بر ابراه یرا از مهمانانو مردم51 

                                         
غرور و  ۀسخن گفتن نشان گونهینا -! الف ید؟گویبا خداوند سخن م گونهاین یسدر کار بوده است که ابل یبیمگر فر 1

 یطلب عفو و بخشش، گستاخ یهمواره به جا برمتک یرااز قرآن به آن اشاره کرده است، ز یاتیاست که آ یسلبتکبر ا
پس او که  یازماید،خواهد فرشتگان را بیم یدستور یننچ دورپنداشته است که خداوند با ص یسابل یدشا-کند! بیم

 ینامتحان قبول شده و از ا ینتا به زعم خود در ا کندیم یچیامر سرپ ینداند فقط خداوند الیق سجده است، از ایم

 حقیقی که دستور خداوند کامالً شودیکه متوجه م یاما هنگام !خود دست و پا کند یبرا یو پاداش اله یازامت رهگذر

حکم فقط  یرابرداشت خود را خورده است، ز یبهم باشد فر ینو اگر چن ! خورده است یبکند فریاست احساس م
است از بند  یو وابستگ زورها از تعلق و آر شود، مطاع است. آنکهیاز جانب خدا صادر م یامر یوقت !حکم خداست

 .، رسته استیطانش
 یناند، ایافته ییها رها یشدگ یکه از شر ذهن مخبط و شرط ی. کساننندگاشده مخلصین، همان آزادگان و خالص 2

 یتسلط یچه یکسان ینر چنب یطاناست و ش یکلید فهم قرآن است. شروع رستگار ،عدم تعلق ینا یخالص ینا ی،آزاد
 ندارد.
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گفت: ما از شما  یمبه نزدش آمدند و سالم کردند ابراه [رسوالن]که یهنگام

آگاه بشارت  یتا تو را به تولد پسر یماگفتند: از ما نترس، ما آمده 52! ترسیمیم

و  یرکه من پ یدر حال یدبشارت ده ی[به فرزند]تا مرا  یداآمده :گفت 53 یمده

بشارت را به  ینگفتند: ا 54!هید؟دیبشارت را م ینا یام؟! بر چه اساسسالخورده

 یدکس از رحمت پروردگارش ناام یچگفت: ه 55نباش!  یدان. از ناامیمدهیحق م

! ید؟ارسوالن به چه کار آمده یگفت: او  56مراهان باشد! گکه از شود مگر آنینم

57 یماعذاب قوم مجرمان آمده ید: ما براگفتن! 58 که  ،لوط ةبه جز خانواد

ر مقرّ یرااز همسرش، ز یره به غکه البتّ 5۹ یمده اتها را نجآن ۀهم یمفموظّ

لوط  ةو چون رسوالن نزد خانواد 60! در شهر باشد بازماندگانِ هاو از جمل یماکرده

1ید!اناشناخته یلوط گفت: شما قوم 61آمدند 
 62 چه را که مردم گفتند: آن

ییم گویو راست م یماو ما با حق بر تو وارد آمده 63! یماآورده کردندیدر آن شک م

64 یدو نبا .آنها حرکت کن یببر و تو در پ یرونات را بشب خانواده یمهپس ن 

ید! به هر جا که فرمانتان دادند حرکت کن !کس از شما پشت سرش را نگاه کند یچه

65 کنده خواهد شد!  هاینا ۀهم یشۀکه تا صبح ر یم،ماجرا را گفت یقتو به او حق

66 لوط[ آمدند ۀخان یبه سو]شادمان  ر،و اهل شه 67 هاینلوط گفت: ا و 

! یدکنام مو سرافکنده یدو از خدا بترس 68یزید!رممرا  یمهمانان من هستند، آبرو

6۹ ؟!یمنکرده بود ینه یانمگر تو را از ارتباط با جهان :گفتند 70 

  

                                         
ها را آن یامبرانپ یچنان که ممکن است حتبرند، آنیبسر م یاشناسنقدرتمند است که در  یخداوند را رسوالن 1

آن  ییتوانا یاله یروهاین ینرسانند، ایفقط امر خدا را به انجام م یکوتاه یچه یقدرتمندند و ب یاربس یشانا !نشناسند

 یشترب یآگاه یبرا !هستند یاز جمله رسوالن قدرتمندند که جهان« سالم» وهاییر. نیرندبگ یرا دارند که کالبد انسان
 .از مترجم، رجوع شود «یروح ربان»به کتاب 



266 

 

ها با آن] یدانجام ده یحیکار صح یدخواهیلوط گفت: دختران من حاضرند اگر م

یرانند! شان حیها در مستبه جان تو قسم، که آن یامبر[!پ یا] 71[!یدازدواج کن

72 شان را فرا گرفتهمه [مرگبار] یایحهص ،چون صبح طلوع کرد73  

 ۀو در هم 74 یدیمها باربر آن یلاز سنگ سجّ یو باران یمو رو کرد یررا ز یارشاند

 یاکنون بر سر راه ،آن شهر یهایرانهو 75! است یارانهوش یبرا ییهاعبرت هاینا

 1«کهیأ» اباصح 77است  یماناهل ا یبرا یو در آن عبرت 76 !به جا مانده است

قوم لوط  های[یرانهو]و اکنون  یم.ها انتقام گرفتاز آن 78! ظالم بودند یقوم اًقطع

 یامبرانپ ()قوم ثمود« حجر»و اصحاب  7۹آشکار است!  یو اصحاب أیکه بر سر راه

 یها از آن روا آنامّ یمها دادبخشمان را به آننجات یاتما آ 80کردند  یبرا تکذ

ا مّا 82 !باشند یّتتا در امن یدنداز کوه تراش ییهاو رفتند خانه 81برگرداندند 

وانست نتو دستاوردشان  83همه شان را فرا گرفت  [مرگبار] یایحهصبحگاهان، ص

هاست آن یانچه را مو آن ینها و زمکه ما آسمان ید!و بدان 84شان دهد نجات

 یباییاست! پس از همه، به ز یمدنآ قیامتکه  یدو بدان یمفقط براساس حق خلق کرد

 ةما به تو سور 86اقی آگاه است بدان که پروردگارت خلّ 85درگذر! زرگوارانهو ب

از اهل  یکه به برخ یبه متاع ،و هرگز چشمت 87 یماداده یحمد و قرآن بزرگ

احترام را قائل شو!  یتنها یماناهل ا یها را مخور و براآن ۀو غص .نباشد یماداده یادن

88 روشنگرم  ةو بگو: من هشداردهند8۹ [عذاب  یقتحق انما بر منکر

 ۹0 !؟یمعذاب فرستاد [قرآن]کنندگان یهکه بر تجزچنانهم یم[فرستیم

  

                                         
 .ر درخت و سرسبز بودندپ ینیکه صاحب سرزم یب،قوم شع 1
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چه چه به سودشان بود برداشتند و آنو آن]کردند  یمکه قرآن را تقس ییهمان ها
ها آن ۀو به پروردگارت قسم که هم ۹1 [کردندشان بود ترک نفس یمخالف هوا

 به خاطر عملکردشان خواهد بود [بازخواست ینو ا] ۹2کرد  یمرا بازخواست خواه
۹3 بگردان  ی، روشن و قاطع بگو و از مشرکان رویاچه را که بدان مأمور شدهو آن
۹4 یمکنیم یتکفا ،کنندیرا تمسخر م یقها که حقاما تو را در برابر آن ۹5 

آگاه خواهند شد!  یقتاز حق یبه زود ،شوندیقائل م یگرید یکه با اهلل، خدایکسان
۹6 ات به درد آمده است ینهس یندگویچه مکه تو از آن یمدانیما م۹7  پس

پروردگارت را  [آن قدر] ۹8کنندگان باش کن و از سجده یشپروردگارت را ستا
2یردتو را فرا گ 1ینقیعبادت کن تا 

۹۹  
 

 نحل سورة
 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 
پاک و  ید!صادر شده است. بدان عجله مکن یقت[عذاب منکران حق یبرا] یفرمان اله

فرشتگان را  ،خدا 1ورزند برتر و واالتر یکه م یه است خدا، و نسبت به شرکمنزّ
 دکنیبر هر کدام از بندگانش که صالح بداند نازل م ،که با امر اوست یهمراه با روح

! ید. پس فقط از من پروا داشته باشیستن ییخدا یچتا هشدار دهند که: جز من ه
2 تر خدا بلند مرتبه ید!را به حق خلق کرده است. بدان ینها و زمکه آسمانیکس

وجود آورد و  به یاکه انسان را از نطفه ییخدا 3ورزند! یاست که م یاز شرک
که  یدشما آفر یرا برا 3(یان)چهارپا انعام 4! دشمن آشکار شده است یکاکنون او 

 یو تعداد یگرندمنافع د یدارا ینچنهم ،شماست یبرا یبخشیاتح یها گرمادر آن
 یندشما ینتشکوه و ز یۀما [انعام] ینو ا 5قابل خوردن است  تانیبرا یزها ناز آن
  6! یدفرستیم یرونگاه که به بو آن یدگردانیاستراحتگاهشان برمگاه که به آن

                                         
 .بماند یباق یقینکه همان  یدماند. اما بهتر دجا به مرگ ترجمه کرده ینیقین را در ابسیاری   1
از اسالم  یمانا)ع( :  امام صادق، 157. نهج البالغه خطبه یدآیبدست م ییاست که هدف نها ینقیبا  ی)ع( :امام عل 2

 یت: نها )ع( امام على ؛ 52، ص 2ج  ی،وجود ندارد. کاف یقین از تر یابکم یزیبرتر است و چ یماناز ا یقینبرتر است و 

 .5488غررالحکم . «ییرها»اخالص  یتاخالص است و نها یقین،
 اند.اهل معنا، انعام را کالبدها دانسته 3
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شما  [اگر نبودند]که یدر حال ،برند یم یگرد یاریشما را به د ینسنگ یها بارهاآن

که پروردگارتان مهربان و  یدبدان ید!کار را بکن ینا یدتوانستیجز با مشقت فراوان نم

 یۀو ما یدها شوتا سوار آن یداالغ ها را آفرها و استرها و اسب 7باگذشت است! 

بر خداست  8ید! خبریکه شما از آن ب یندآفریم یزهاییچ یزتان باشند، و نینتز

 یانحراف ی[راه]ها، راه یانکه در م یدکند. بدان یانبخش را نماکه راه درست و نجات

و او  ۹کرد یم یتهدا [به اجبار ]دانست همه شما رایاست! و اگر خدا صالح م

 یدشو یرابس یاهانبر شما نازل کرد تا هم شما و هم گ یاست که از آسمان آب یکس

 یتونز یهاآب، کشتزارها و باغ ینا ۀو به واسط 10 انیدرا بچر یانچهارپا یدو بتوان

 ییهار نشانهاهل تفکّ یبرا هایندر ا ید. بدانیاندرویرا م یگرد یوةو نخل و انگور و هر م

و ماه و ستارگان را در خدمت شما قرار داد،  یدو شب و روز و خورش 11ت! اس

خردمندان  یبرا یزها نیندر ا اند!که به فرمان او به خدمت شما درآمدهحال آن

 یهارنگ یکه دارا یدآفر ییهایدهپد تانیبرا یزن یندر زم 12است  ییهانشانه

 یاو کس 13یرند! که پند پذ یقوم یاست برا یروشن ۀنشان یزن یناند. در امختلف

و از آن  ید،مند شوبهره یان[آبز] ةتاز را رام کرد تا شما از گوشتِ یااست که در

که  ینیبیو م یارایید،را به آن ب یشتنو خو ید،( استخراج کنیدچون مروار) یورآالتیز

 یانتهایکرم ب تا شما از فضل و [روندیم یشو پ]شکافند یرا م یاهاها دریکشت

  14! یدشکرگزار شو یدشا ی بطلبید،خداوند روز
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با حرکت  ینتوازن برقرار شود و زم]کرد تا  یجادا یاستوار و محکم یهاکوه ینو در زم

به مقصد  یدآورد تا بتوان یدپد ییهارودها و راه ینچن، شما را نلرزاند. همیش[خو

 1!شوند ییستارگان، مردم راهنماۀ کرد و به واسط یجادا یو عالمات 15ید برس

16 برابر است؟! پس  یندآفریکه نم یبا کس فریندآیکند و میکه خلق م یکس یاآ

هرگز  یدخدا را بشمار یهانعمت [تک تک یدبخواه]اگر  17! یرید؟گیچرا پند نم

خداوند بزرگ از  18! و خدا آمرزنده و با رحمت است یریدآمار آن را بگ یدتوانینم

 ایکه به جیکسان 1۹ آگاه است! یددهیآشکارا انجام م یاو  ید،کنیچه پنهان مآن

 یزیتوانند چیها نمخوانند، بدانند آنیم [نجات و آرامش خود یبرا]را  یگرانخدا، د

دانند یو نم یستندکه زنده ن یمردگان 20 ند!اخود مخلوق یرارا به وجود آورند، ز

 ید!است. بدان یکتا یشما، خدا یخدا 21! وقت دوباره زنده خواهند شد که چه

سبب  ینو به هم ،است یقمنکر حقا یشانهاکه آخرت را باور ندارند قلب یکسان

آشکارا  یاکنند و یچه پنهان مخداوند به آن قطعاً 22کنند! یمستکبرانه عمل م

به  یوقت 23ران را دوست ندارد! که او مستکب یدو بدان .دهند آگاه استیانجام م

! یشینپ یها: همان افسانهیندها گفته شود پروردگار شما چه نازل کرده است؟ گوآن

24 یلدل یرا که ب ینادانان هم بار گناهان خود، و هم بار گناهِ یامت،ها در روز قآن 

را  ییفرسابد و طاقت . و چه بارِیداند به طور کامل به دوش خواهند کشگمراه کرده

 یدند.کش یبکارانهفر یهابودند که نقشه یها کسانقبل از آن 25! کشندیبه دوش م

که ییرا بر سرشان خراب نمود، و از جا فو سق ،شان را از اساس برکندیانا خدا بنامّ

  26ها فرود آمدبر آن یکجاست، عذاب اله یدندفهمینم

                                         
 یتمهم اقتدیکنجوم السماء بأ یاصحاب»فرمودند: یامبر)ص( دانند، پیخدا م یاءاز اول یهستارگان را کنا یناهل معنا، ا 1

 ید.(اشده یتهدا ید؛اران من چون ستارگان آسمانند به هر کدام که اقتدا کن)ی «یتماهد
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 یکانی: کجا هستند شریدگویسازد و میم یشانرسوا یامت،سپس خداوند در روز ق

! صاحبان علم ید؟کردیم یدشمن یگرانها با دو به خاطر آن ید.من قائل بود یکه برا

فرشتگان  یوقت 27است!  یقتمنکران حق یو بدبخت یی: امروزه روز رسوایندگو

فرود  یمسر تسل [از ترس] گیرند،یاند مرا که به خود ظلم روا داشته یجان کسان

عملکردتان آگاه  [تک تک]خداوند از  ی! آریمنکرد ی: ما کار بدیندگویآورند و میم

بود، و چه  یدکه جاودانه در آن خواه یدم داخل شوجهنّ یهااز دروازه 28است! 

حرمت خدا را نگاه  یاکه در دن ییهاو از آن 2۹متکبران!  یاست برا یگاهیبد جا

 ید!بدان .و برکت یر: خیندپروردگارتان بر شما چه نازل کرد؟! گو: دپرسنیداشتند م

 یدجاو یکه زندگحال آن ینند،بیپاداش خوب م یادن ینکنند در هم یکه خوبیکسان

 یخوب یگاهکه حرمت خدا را نگاه دارند جا یکسان یگاهجا ید!بدان .از آن هم بهتر است

است  یآن نهرها جار یرز زکه اشوند یداخل م یجاودان ییهابه بهشت 30 !است

 پاداش حرمتگزارانِ ینچنین. خداوند ایّاستمه شانیجا هرچه بخواهند براو در آن

 یرند،گیشان را مفرشتگان جان یکه وقت ییهاهم آن 31دهدیرا م یاله یمحر

سالم بر شما، به خاطر عملکردتان وارد بهشت  کنند:میپاک و آرامند. پس خطابشان 

 یاجز آمدن فرشتگان مرگ، و  یزیدر انتظار چ یقت[حق کرانمن] یاآ 32! یدشو

که حال آن !بودند ینچن ینا یکسان یزها ناند؟! بدانند قبل از آنیفرمان عذاب اله

 ،سرانجام 33 ستم کردند! یشتنها خود به خونکرد، بلکه آن یها ظلمخداوند به آن

 یگرفتند سراپایم مسخربه ت یچه را که روزو آن یدها رساعمالشان به آن دستاورد بدِ

  34وجودشان را فرا گرفت! 
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توانست یم]خواست ی: اگر خدا میندگو یدندشرک ورز [شانیدر زندگ]که یکسان و

کار  ینصورت نه ما ا ین؟! در ایمرا پرستش نکن یگرید یزاز او چ یرغ [کند که یکار

 یکسان ید!بدان یم.کردیرا حرام نم یزیاو چ ةبدون اجاز ینه پدرانمان! حتّ  یمکردیرا م

ابالغ روشن  یکجز  یایفهوظ یامبرانپ یااند! آگونه عمل کردهینهم یزها نقبل از آن

تا خداوند بزرگ را پرستش  یمرا فرستاد یامبریپ ی،هر جماعت یما برا 35دارند؟! 

شان حال شاملِ یاله یتها هدااز آن یبرخ بپرهیزند، تو از طاغوت و هر نوع ب .کنند

 یدکن یرس ینزم رو د یدبرو .گشت یرشاندامنگ یرانیو ح یگمراه یگرد یا برخشد، امّ

! هر قدر هم یامبر[پ یا] 36! چگونه بوده است یقتسرنوشت منکران حق ینیدتا بب

و ]گذاشته  یرا که در گمراه یبدان خداوند کس ی،باش یصها حرآن یتهدا یبرا

نخواهند  یاوری یچها هو آن .نخواهد کرد یتهدا [را ندارد یقتدر حق یرس یستگیشا

را که مرده  یقسم خوردند که خداوند کس خداها با تمام وجود به و آن 37داشت 

حقى است که بر عهده اوست هر چند که  ةوعد ینا یدکند! بدانیاست دوباره زنده نم

را که شما بر سرش اختالف  یقتیخداوند حقو  38اکثر مردم از درکش عاجزند 

! ها هستندبفهمند که دروغگو آن یقتآشکار خواهد کرد تا منکران حق یدکنیم

3۹ درنگ یموجود شو ب گوئیم:یفقط م یردق گتعلّ یزیما به چ ةاراد یوقت دانیدو ب

اند آن هم بعد از هجرت کرده یاله یرس یککه در یکسان 40 !شودیموجود م

هر چند  کنیم،یعطا م یکین یگاهها جابه آن یادن یندر هم اند،که مظلوم واقع شدهآن

همان  41! درکش کنند ننداگر بتوا ،بزرگ تر است [به مراتب]که پاداش آخرت 

صبر و استقامت نموده و بر پروردگارشان  ها[یدر مقابل مصائب و سخت]که یکسان

  42 یندنمایل متوکّ
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. کردیمیم یها وحکه به آن یمگر مردان یم.را به رسالت نفرستاد یز تو کسا یشما پ

آن هم با  43 یدسؤال کن یاز اهل فهم و آگاه ید،دانینم [را یقتحق ینا]اگر 

 یچه را که براتا آن یمبر تو نازل کرد یقرآن یز. و نیآسمان یهاروشن و کتاب یلیدال

که یکسان یاآ 44کنند!  یشهکه اندآن یدام ی،کن یانب شانیمردم نازل شده برا

د رَ ها را فرو بَآن ینزم ،که به فرمان خدا یناز ا کشند،یو گناه آلوده م یدپل یهانقشه

 ییاز جا یعذاب اله یوقت [،خواهند کرد یّتاحساس امن یاو ]در امان خواهند بود؟! 

شان، در رفت و آمد روزمره یاو  45! ؟[از کجاست]که ندانند  یایدسراغ شان ب

 یجاً تدر [کند و یرحم یاو ] 46 ها از دفع آن عاجز باشند!شان کند و آنزدهیبتمص

پروردگار شما  یراز یاورند[،ب یمانا یقبه حقا یدشا]با حوادث تلخ گرفتارشان کند 

 یدهکه خداوند بزرگ آفر ییهایدهبه پد یاآ 47مهربان و با گذشت است  یاربس

هاشان از چپ و راست حرکت کرده و خاضعانه یهسا یکه چگونه حتّ  نگرندینم است

 ینها و زمچه در آسمانآن [ها بلکهیهنه تنها سا] 48کنند! یخدا را سجده م

فرشتگان در  یکه حتّ یدخداست! بدان ةکه باشد در حال سجد یااز هر جنبنده ،است

 ،ط استها مسلّآن برکه  یاز خداوند یرا[ز] 4۹کنند! یر نمو تکبّ .اندحال سجده

در  یاهلل گفت: دوگانگ 50دهند! یها امر شده انجام مچه را به آنهراسند و آنیم

من  یفر[ک]و تنها از  یرید[پند بگ]. یکتاست یاو خدا ید!. بدانیدپرستش را کنار بگذار

پرستش دائم  یحتّق به اوست. است متعلّ ینها و زمچه در آسمانآن 51! یدبترس

که شما را فرا گرفته از  یهر نعمت 52! ید؟هراسیخدا، م غیراز آن اوست. چرا از 

و  53 یدکنیم یاو زار یشگاهبر شما وارد شود به پ یبتیخداست. و هر گاه مص

از شما دوباره به پروردگارشان  یرا از شما دور کند. باز گروه یبتکه آن مصیهنگام

  54 ورزند!یشرک م



273 

 

! به یدت ببرکنند، باشد. اکنون لذّ یناسپاس یماها دادهچه که به آنتا نسبت به آن

ی برا یمکرد شانیچه روزنها از آآن 55 یافت یددر خواه [را یقتحق] یزود

گذارند. به خداوند سوگند که نسبت یم یسهم ()مثل بتان یو خراف یواه چیزهای

 یخداوند دختران یبرا [ىحتّ ] 56شد!  یدبازخواست خواهتان ینبه اعتقادات دروغ

 یدارند برا یلچه را بدان تماکه آنه است! حال آنزّشوند! او پاک و منیقائل م

داده شود  یدختر [دتولّ] ةها مژداز آن یکیکه به یو هنگام 57! خودشان است

 ةمژد ینخاطر چنهو ب 58! گرددیم ینشده خشمگ یاهصورتش س ی[از ناراحت]

 [؛رودیو به فکر فرو م]کند یخود را از انظار عموم پنهان م [از فرط خجالت]، شومي

 یکه بد حکم یدآگاه باش ؟ا زنده به گورش سازدینگاه دارد و  یدختر را با خوار ینا یاآ

 ،ندارند و صفت برتر یماناست که به آخرت ا یکسان از آنِ بدصفت  5۹ کنند!یم

مردم را  [بخواهد]و اگر خداوند  60است یماو قدرتمند و حک یراز ،خداست از آنِ

ا امّ !نخواهد ماند یباق ینزم یدر رو یاجنبنده یچشان مجازات کند هبه خاطر ظلم

شان فرا اجل یگاه وقتآن .ها مهلت دهدبه آن یّنمع یتتا مدّ  [اراده کرده است]خدا 

را که  یزهاییها چآن 61 یایندجلوتر ب یعتکنند و نه سا یرتأخ یرسد، نه ساعت

که تمام  ید:گویبه دروغ م یشانهاو زبان .خواهندیخدا م یبرا ،پسندندیخود نم

 یسوب یشگامانهاست! بلکه آنان پآن یبشک آتش نصیهاست. بق به آنها متعلّیخوب

 یشینپ یهاتامّ یبه سو یامبرانیتو پ از یشو به خدا قسم که ما پ 62! نداآتش

ار و ی یزو امروز ن .جلوه گر کرد یباعملکردشان را در نظرشان ز یطانا شامّ یم،فرستاد

قرآن را بر  ینو ما ا 63دردناک است! یعذاب شانیکه برا ،است یطاناورشان شی

 و. یکن یانب شانیکنند برایچه را در آن اختالف مکه آنمگر آن یم،تو نازل نکرد

  64دارد  یمانا یقکه به حقاهر آن یباشد برا یو رحمت یتهدا یزن
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 یاترده و فسرده را حزمین مُ ،آن ۀو به واسط دنازل کر یو خداوند از آسمان آب

در  یحتّ 65! آنان که گوش شنوا دارند یاست برا یعبرت یندر ا یدبدان ید!بخش

شان که در شکم یخالص یرما شما را از ش .است ییهاشما عبرت یبرا یانوجود چهارپا

نوشندگان  یکه گوارا یری. شکنیمیم یرابس یدآیم یرونو خون ب ینسرگ یاناز م

 یزهپاک یهایو هم روز یریدگینخل و انگور هم مسکرات م یها یوهو از م 66 است

و پروردگارت به  67خردمندان است  یبرا یعبرت یزنکته ن ین. در ایدکنیم یّهته

 یاربلند، اخت یها و درختان و بناهاخود را از کوه یهاکرد که خانه یزنبور عسل وح

و فرمانبردار در  ،مند شوبهره اییوهل هر ماز گُ یم[به او گفت]گاه نو آ 68کن 

 یهازنبورها، شراب ینکن! از شکم هم یرس ،که پروردگارت مقدر نموده ییهاهمان راه

 ینکته عبرت ینکه در ا ید!مردمان است. بدان یکه در آن شفا یدآیم یرونب یرنگارنگ

و خداست که شما را خلق کرد و سپس  6۹رند! آنان که اهل تفکّ یاست برا

چه را دانسته، فراموش ، که آندهد تا آن حدّیاز شما را عمر دراز م ی. برخیراندمیم

 یگرد یرخاز شما را بر ب یبرخ خداوند روزیِ 70کند! و خداوند آگاه و تواناست! 

دهند یخود نم یردستاناست به ز یادترشان زیپس چرا آنان که روز .داده است یبرتر

 یاسربلند باشند(؟! آ یامتحان اله ینو در ا)از رزق برابر شوند  یبرخوردار درتا همه 

از جنس خودتان،  یخداوند بزرگ، همسران 71کنند؟! یرا انکار م ینعمت اله

 یهااز نعمت یزآورد. و ن یدتا از همسرانتان، فرزندان و فرزندزادگان پد یدآفر یتانبرا

را انکار  یاله یهاآورند و نعمتیم یمانبه باطل ا ازوجود ب ینتان داد. با ایروز یزهپاک

  72کنند؟! یم
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 یرزق یچه یعطا ییپرستند که توانایرا م یزهاییخداوند، چ یها به جاکه آن یدبدان

 یزهمه چ]! خدا یدخدا مثال نزن یبرا 73ندارند  شانیبرا ین،ها و زمانرا از آسم

 یا بردة: آیزندل مثَا[ خداوند مَ]امّ 74! یدکه ناآگاه یدشمائ ینداند و ایم [را خوب

یکو که به او رزق ن یمانیرا ندارد با انسان با ا یکار ییو توانا یارکه اخت یمملوک

 مخصوص یشکند، برابر هستند؟! ستایفاق منو همواره در نهان و آشکار ا یماداده

زند، دو مرد یو باز خداوند مثل م 75کنند! یاست! نه، اکثر آنها درک نم خداوند

 سرپرست خود ارِبو همواره سر .را ندارد یکار ییها الل است و توانااز آن یکیرا که 

 با آن کس که یشخص ینچن یا. آیردگینم یدیو هر جا او را بفرستد نتیجۀ مف است.

یکسان دارد، یدهد و همواره در راه راست قدم بر میرا به عدل و داد فرمان م مردم

 روز یدنفرا رس یدخداست. بدان از آنِ ینها و زمآسمان یدةو ناد غیب 76 ؟!است

ی ر هر کارو خداوند ب !چشم برهم زدن، بلکه کمتر از آن است یک ةبه انداز قیامت

یچ که هیآورد در حال یرونمادرانتان ب یهاخداوند شما را از شکم 77 تواناست

. ید آوردرا پد یتانهاو قلب یناییو ب ییشنوا یق[درک حقا یبرا]. و یددانستینم چیز

 نظر آسمان شده در جوّ یربه پرندگان تسخ یاآ 78 !یدآن که شکرگزار باش یدام

 برای است یپند یزنکته ن یندارد. در ایها را نگه نمجز خدا، آن یزیافکنند؟! چینم

  7۹دارند!  یمانا یقآنان که به حقا
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 یانو از پوست چهارپا .شما را محل سکونت و آرامش قرار داده است یهاخداوند خانه

آن را  یدبتوان یاقامت، به راحت یاتا به هنگام سفر و  ،قرار داد ییهایمهخ یتانبرا

به عنوان  یدازنده یتا وقت یانچهارپا ینا یومو از پشم و کرک و  ید،جا کنهجاب

که  یزهاییشما از چ یخداوند برا 80 یدمند شوبهره یزندگ یلو وسا یحتاجما

 ییهاو لباس .کرد یجادغارها ا تان،یها براآورد. و در کوه یدپد 1ییهایهسا یدهآفر

 یهاپوشش یزو ن .که شما را از گرما محفوظ بدارد ،آورد یدپد تانیبرا یی()کالبدها

 ین. ایدمحافظت نما [سخت یهایتوضع یاو ]ت که شما را به هنگام شدّ یگرید

! یدحق شو یمتسل [و یدبه خود آئ]که آن یدام .کند ینعمتش را بر شما تمام م چنین

81 [پ یا!]تو فقط  یفۀوظ یست[!ن یباک]گردان شدند  یرو یقت[از حق]اگر  یامبر

کنند! یگاه انکارشان مشناسند آنیخدا را م یهاو نعمت 82 ابالغ روشن است یک

به منکران  یریم،برگ یگواه ی،که از هر جماعتیو روز 83ها کافرند اکثر آن یقتاًحق

که ظالمان،  یوقت 84نگردد یرفتهسخن داده نشود و عذرشان پذ ةاجاز یقتحق

شود و یشامل حالشان نم یوفع یچه ینند،دستاوردشان بب خاطر را به یعذاب اله

خدا  یرا که برا یکانیکه مشرکان، شریهنگام 85!یستدر کار ن شانیبرا یمهلت

تو  یهستند که به جا ییهاهمان هاین: پروردگارا! ایندگو ینند،بیاند مقائل شده

 یندر چن 86! یددهند: شماها دروغگو هستی. و آنان پاسخ شان میمخواندیم

و  یست[ن یرفّم یراز] کنندیشدن م یمخداوند اظهار تسل یشگاهشان در پهمه یروز

 87از نظرشان محو شود!  بافتندیها که مآن دروغ

  

                                         
گاه که آن ینعمت بزرگ است. از منظر باطن یک یداند همچنان که نور خورشنعمت بزرگ یکانسان  یها برایهسا 1

 !خداست یۀآن مظهر سا بد،بتا ینور خدا بر مظهر
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به خاطر  .بندندیرا بر مردم م یبخش الهو راه نجات ،رندکافِ [به حقایق]که یکسان

که از هر یروز 88! افزود یمشان خواهبر عذاب یعذاب یزشانانگدستاورد مفسده

 هاینا ۀتو را به عنوان شاهد بر هم یم،خودشان انتخاب کن یاناز م یگواه ی،تمّاُ

 یمتسل یکرده است، و برا یانرا ب یزچ مهکه ه یمبر تو نازل کرد یما قرآن یاوریم.ب

خداوند به عدل و احسان و بخشش  8۹و رحمت و بشارت است  یتشدگان، هدا

 ینه یگرانو فحشا و تجاوز به حقوق د یدیکند، و از پلیامر م یشاوندانبه خو

 یبا خدا عهد یوقت ۹0 یریدآن که پند گ یدام کند،ی. او شما را موعظه میدنمایم

 ایر. زیدمشکن یداکرده یدرا که تأک ییو سوگندها ید،وفادار باش یاله دِبه عه ید،بست

و خدا نسبت به عملکردتان آگاه است  ید،اکرده یتانهاشما خداوند را ضامن قسم

۹1  را محکم  یسمانشکه رکه پس از آن یدنباش 1ی[،سبک مغز]همانند آن زن

گونه عمل  ینشما ا] !سازدیو رشته رشته م کندیباز م [دوباره آن را]است  یدهتاب

 یکدیگر یبفر یلۀوس ید،اکرده یادرا که محکم  ییسوگندها یلهوس ینتا بد ید[نکن

است  یگریاز گروه د یشترتعدادشان ب یّتی،بهانه که جمع ین! آن هم به ایدقرار ده

شما  یلهوس ینخداوند بد .نشود!( یتانهاکثرت و قدرت دشمن باعث شکستن قسم)

سازد یروشن م ،تان استچه را مورد اختالفآن یامتق وزو در ر کند.یرا امتحان م

۹2  اراده ]ا کرد، امّیت واحد مامّ یکبه  یلشما را تبد ۀخواست همیاگر خدا مو

 یتبگذارد و هر کس را صالح بداند هدا یهر که را صالح بداند در گمراه [کرده است

گرفت!  خواهیدکه نسبت به عملکردتان مورد مؤاخذه قرار  یدکند، و شما مطمئن باش

۹3  

                                         
تا  یو. «ه دختر عمرو بن سعدرَیَط»است به نام  یحماقت، زن یهااز نمونه یکی یعرب جاهل یهادر ضرب المثل 1

 کرد!یبار شروع به رشتن م یگرشود و دگ یگاه آن چه را رشته بود از هم مپرداخت. آنیم یسیپشم ر بهاز روز  یپاس
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بعد از آن که استوار  یتانهاکه قدم ید،قرار نده یکدیگر یبفر یلهرا وس نیتاسوگندها

راه  یراز ید،چش یدرا خواه یدیو پل یبد ةمز یجهو در نت .لغزدیدوباره م ،شده است

 یمانو پ ۹4!یّاستمه یتانبزرگ برا یرو عذاب ینو از ا ید.ارا بر مردم بسته یاله

شما  یچه نزد خداست براآن ید[!دانستیم ]کاش ید.اندک نفروش ییرا به بها یاله

چه ا آنامّ .است ینابودشدن ،چه نزد شماستآن ۹5 است. یگرد یزبهتر از هر چ

بهتر و  کنندیرا که صبر م یپاداش کسان و برقرار است. قطعاً یدجاو ،نزد خداست

چه  -انجام دهد  یکیکه کار ن یمانیا هر با ۹6داد یماز عملکردشان خواه یشترب

 یها پاداشآن ۀ،کرد و به هم یمبه او عطا خواه یایزهپاک یزندگ -مرد باشد و چه زن 

که قرآن  یهنگام  ۹7 !داد یماز عملکردشان خواه یشتربهتر و ب ،به مراتب

بر  یطانش یراز ۹8رانده شده به خدا پناه ببر  یطانش یهااز وسوسه یخوانیم

 ۹۹یستط نمسلّ کنندیل مکه به پروردگارشان توکّیسانو ک یمان،وجود اهل ا

ورزند یاو شرک م ۀو به واسط ،است که دوستش دارند یط او فقط بر کسانتسلّ 

100 نکته به خدا  ینا یدبدان] یمجابه جا کن یگرد یاهیرا با آ یایهکه آیو هنگام

: تو یندگویا آنها مامّ .آگاه تر است کندیچه نازل مخداوند به آن یراز [،ارتباط دارد

بگو: قرآن را روح  101خبرند!یب یقتها از حقآن اکثرکه  یدبدان ی.بافیدروغ م

را ثابت و  یماناهل ا یهاتا قدم ،القدس از جانب پروردگارت به حق نازل کرده است

  102و بشارت باشد  یتهدا یۀشدگان، مایمتسل یاستوار کند، و همواره برا
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که قرآن  ی! زبان کسدهدیم یمتعل یبشر یامبر،قرآن را به پ یندگویکه م یمدانیما م

 روشن است! ی، عرب[قرآن] ینکه زبان ایدر حال .است یدهند عجمیرا به او نسبت م

103 و  یقتبه راه حق]ها را خدا آن ،آورندینم یمانخدا ا یاتکه به آیکسان

خواهند  یگرفتار عذاب دردناک ردشان[به خاطر دستاو]کند. و ینم یتهدا [آرامش

 یدندارند. بدان یمانا یاله یاتبه آ ،زنندیکه به دروغ افترا میتنها کسان 104بود 

 آورده یمانکه اکه به خدا کافر شود بعد از آنیکس 105ها دروغگو هستند! آن

 کهیدر حال .که به زور وادار شدند تا اظهار کفر کنند ییهاآن ی. به استثنااست

 و کفر یدل را به رو ةکه درواز ییهابلکه همان -به خداست  یمانمملو از ا شانقلب

کارشان  یجۀنت یو عذاب بزرگ ،خواهند بود یاند، گرفتار خشم الهگشوده یقتحق انکارِ

 ید ترجیحجاو یرا به زندگ ایدن یفان یست که زندگابه خاطر آن ینو ا 106است! 

 یترا انکار کنند به راه نجات هدا یقکه حقایبزرگ، کسان که خداوندِ یددادند. بدان

 گناه به خاطر عملکرد]هستند که خداوند بزرگ  یها کسانآن 107!نخواهد کرد

ها در عاجز کرده و آن یق[،از درک حقا]را  یشانهاها و گوشها و چشمقلب [،آلودشان

 و 10۹انکارانند! یز ۀاز جمل یزدر آخرت ن و قطعاً 108! برندیغفلت به سر م

و  کردند. و جهاد .بعد از آن خالصانه هجرت کردند یخورده بودند ول یبکه فریکسان

 پروردگارت اند،کارها که کرده ینا ۀبدون شک بعد از هم یدند،صبر و استقامت ورز

  110 !یافتند باگذشت خواه یاررا آمرزنده و بس



280 

 

ا پردازد. امّیبه مجادله م یش،دفاع از عملکرد خو یهر کس برا یامت[ق]در آن روز 

ها ستم و به آن .کم و کاست داده خواهد شدیدستاورد هر کس ب یکه جزا یدبدان

و  ،ردبُیبه سر م یّتدر امن زند که کامالًیرا مثال م یخداوند شهر 111شودینم

به کفران  ،آن ا اهلِامّ .شدمی یرفراوان از هر جا به آن شهر سراز یرزق و روز

 یها لباس گرسنگبر آن ،به خاطر عملکردشان یزپرداختند. و خداوند ن یاله یهانعمت

1و ترس پوشاند
112 به  یی[راهنما یبرا] یامبریخودشان، پ یاناز م یبه راست

وجودشان را فرا  یسبب عذاب سراپا ینکردند، بد یبا او را تکذآمد، امّ یشانسو

که خداوند  اییزهحالل و پاک یهایاز روز 113بدون شک ظالم بودند  یراز ،گرفت

را به جا  یشهاشکر نعمت کنیدی. و اگر او را عبادت میدمند شوکرده بهره تانیبنص

 یرغ چه را به نامکه خداوند، مردار و خون و گوشت خوک و آن یدبدان 114ید! آور

و با  اچارین یاز رو یچه کسخدا ذبح شده است بر شما حرام کرده است. چنان

 یراز یست[،بر او ن یگناه]نگذراند  از آن مصرف کند و خوردن را از حدّ یلیمیب

 یفکه زبانتان توص ییهابا دروغ 115آمرزنده و با گذشت است  یارخداوند بزرگ بس

 ید!دروغ را به خداوند نسبت ده ینحالل است و آن حرام، تا ا ینا یدنگوئ کندیم

 یا[،دن یندر ا] 116! بندند رستگار نخواهند شدمیکه بر خدا دروغ یکسان یدبدان

چه آن 117خواهند شد  یار عذاب دردناکتا عاقبت گرفامّ ،برندیم یااندک بهره

 یمها ظلم نکرد. ما به آنیمم نمودحرا یهودیانبر  یم،کرد یتتو حکا یبرا یشتررا که پ

  118ستم روا داشتند!  یشتنها، خود به خوبلکه آن

 
 

                                         
 یزن یگرید یهکند. در آین، نوعش را مشخص مآالیه است که مضاف یفلط یاش، کالبدیااستعاره یلباس در معنا 1

اند در و برکت یراز آنها خ یدارد. برخ یاربس یروان و فرا یروان یکالبدها یسخن گفته است. آدم «یوتقلباس ال»از 
 است، آزاد شود. یکه مانع وصال او به حق تعال هنیتاز هر کالبد و هر ذ یدروح با !دردسر ساز یگرد یبرخ
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ا بعد از آن توبه کردند و دست به امّ ،داشتند یجهالت عملکرد بد یکه از رویکسان

گونه عمل کنند، پروردگارت را آمرزنده ینکه اینبعد از ا یدزدند، بدون ترد یککار ن

پرست!  یگانهفرمان خدا و  یعِبود مط یتامّ یم،ابراه 11۹یافتو با گذشت خواهند 

و به  ید.و خداوند او را برگز .بود یاله هایسپاسگزار نعمت 120و از مشرکان نبود 

چنان که در آخرت هم .داد یکبه او پاداش ن یاو در دن 121کرد  یتراه راست هدا

پاک و  یینکه از آ یمکرد یسپس به تو وح 122صالحان است  ۀاز جمل یزن

1او هرگز از مشرکان نبود یراز ،کن یتتبع یمابراه یکتاپرستی
123 [ص یمتحر]ید 

مجازات بود که در آن هم اختالف کردند! بدان که  یک یهودیان یدر روز شنبه برا

قضاوت خواهد  کنندیچه اختالف مبر سر آن یامت،ها در روز قآن یانپروردگارت م

بخش پروردگارت همواره مردم را به راه نجات یکن ۀبا حکمت و موعظ 124کرد 

 ینسبت به کس ،که پروردگارتوگو کن. بدانگفت یوهش ینو با مخالفان با بهتر .بخوان

لع مطّ کامالً یافتگانیتکه او از هداچنانهم !تر استکه از راهش منحرف شده آگاه

باشد که بر شما  یتناسب با آن تعدّم ید،مجازات کن یدخواهیاگر م 125است 

 ینصابران بهتر یبرا یباییبدون شک شک ید،به خرج ده یباییا اگر شکاند. امّکرده

از جانب خداست،  یقیتوف ،تو یباییکه شکانو بد .کن یباییتو شک 126 یزهاستچ

  127 !بینآنان خود را در تنگنا م یها و از توطئه .مشو ینو از عملکردشان غمگ

دارند و همواره عملکرد یاست که حرمت فرمان او را نگاه م یخداوند با کسان یراز

 128دارند  یکین

  

                                         
 از هر یخال ،یقیحق ینِب یگانهپرست و  یگانهآورده است.  یدل کنده و تنها به حق رو یزکه از همه چآن یعني نیفح 1

 .انحراف
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 إسراء ةسور

 و با رحمت است( یندهبه نام اهلل که بخشا)

 

را از مسجدالحرام تا  یامبر(پ) خود  ةشبه بند یککه  ییه است خداپاک و منزّ

و  یاتآ یتا برخ یماطرافش را با برکت گرداندکه ییداد! همان جا یرس یمسجداالقص

کتاب  یو به موس 1 یناستاو شنوا و ب . قطعاًیمخود را به او نشان ده یهانشانه

 یهساز و تکرکا [که یمو گفت]. یمقرار داد یلاسرائیبن یتهدا یۀو آن را ما یم.کرد اعط

 [نجات یکشت ]در که با نوحیکسان فرزندانِ  یا 2! کنیدجز من انتخاب م یگاه

 یلاسرائیو در آن کتاب به بن 3بود  یشاکرة که او بند ید! بدانیمتان کردحمل

 یبزرگ ییجوکرد و سلطه یدخواه یفساد و تباه ینکه شما دو بار در زم یم،اعالم کرد

 از بندگانِ یگروه یافت،وعده تحقق  ینکه نخستیهنگام 4شد  یدرا مرتکب خواه

کردن  یداپ یتا برا یمط کردبر شما مسلّ ،بودند دقدرتمن یرا که جنگاوران یشخو

سپس شما را  5شد  یوعده عمل ینوجو کنند! و اها را جستخانه یمجرمان حتّ

 یادو نفراتتان را ز یممودیاریتان ن ،اموال و فرزندان ۀو به واسط یمط کردها مسلّبر آن

 یبد تکبو اگر مر ید،ابه خود کرده یقتحق در یدکن یکیاگر ن یدبدان 6 یمکرد

را بر سرتان  یکسان]م فرا رسد دوّ ةاگر وعد یدبدان ید!باز به خود روا داشته ا ید،شو

به  [از وحشت]شود، و  یاننما یتانهاآثار غم و اندوه در چهره [فرستاد که یمخواه

ها هرچه را آن یدبدان! یدکه بار اول پناه بردچنانهم ،برد یدپناه خواه یمسجد االقص

  7! سازندینابود م یرندخود بگ ۀسلط یربه ز
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از مجازات ] یزما ن یدباز گرد [از انحراف]اگر  !پروردگارتان بر شما رحم کند یدشا

 یراست به 8! یمام را زندان کافران قرار دادهکه جهنّ یدو بدان یم،گردیباز م [شما

 یمانکند. و به اهل ایم یتها هداراه ینتر و قابل اعتماد ینقرآن انسان را به بهتر ینا

که از پاداش  دهدیبشارت م -دهند یانجام م یدو مف یککه اعمال ن ییهاهمان -

عذاب  ،ندارند یمانآنان که به آخرت ا یو برا ۹مند خواهند شد بهره یبزرگ

 یرخ یرا به جا رّیش یش،دعا ۀگاه انسان به واسط 10! یمایدهتدارک د یدردناک

شب و روز را دو نشانه  11زده بوده است انسان همواره شتاب یقتاًکند! حقیطلب م

 روزِ  ۀنشان یم،کنیشب را محو م ۀنشان یپس وقت یم،قرار داد [خدا یهاشانهاز ن]

ها و و شمار سال ید،تا فضل پروردگارتان را بطلب کنیم،یم یگزینشروشنگر را جا

 ةپروند 12 یماشرح کرده یلرا به تفص یزیهر چ یقتاًحق ید.را بفهمحساب کارتان 

رو به  یامت،را در روز ق یو کتاب یم،را چون طوق بر گردنش انداخت یاعمال هر انسان

 یاعمالت را، که امروز توخود برا ۀبخوان نام 13! تا در آن بنگرد یمباز کن یشرو

 یتهدا ینا ،شود یتبه راه حق هدا هر کس 14! یهست یت کافعملکرد یحسابرس

و  .ان خود عمل کرده استیبه ز ،کند یشهپ یبه نفع خود اوست. و هر کس گمراه

 یبرا]را  یامبریتا پ یز! و ما نیدرا به دوش نخواهد کش یگریگناه د کس بارِ یچه

 15 یمکنیمجازات نم [دستاوردشان یفربه ک]را  یقوم یچه یم،نفرست یی[راهنما

هان آن شهر را امر به ابتدا مرفّ یم،را نابود کن یاریاهل شهر و د یمکه بخواهیهنگام

درنگ یشود، ب مامها تت بر آنو مخالفت کنند و حجّ یو چون نافرمان یمکن یکار

به خاطر عملکرد ]را بعد از نوح  یمردم یارو چه بس 16! کوبیمیجا را در هم مآن

قدر که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه و  ین! بدان همیمنابود کرد [شانزشت

  17 است یکاف [،قضاوت کردن یبرا] یناستب
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آن کس  و به هر یماست، آن اندازه که بخواه یزودگذر ماد یهر کس خواهان زندگ

است که  یکارش دوزخ ا بداند که عاقبتِ. امّیمدهیبه سرعت به او م یم،که اراده کن

ا امّ 18 است ی[از درگاه اله]او مذموم و رانده شده  رای! زیمایدهتدارک د یشبرا

 یو تمام تالش خود را برا ند،یدجاو یدارند و خواهان زندگ یمانا یقکه به حقایکسان

 یستشان بدون پاداش نو تالش یدارند، بدانند که سعیبه آن مصروف م یدنرس

1۹ را  ید(جاو یکنندگان زندگطلب)ها و هم آن یا(کنندگان دنطلب) هاینو هم ا

منع  یپروردگارت از کس یبدان که لطف و عطا یم،دهیپروردگارت بهره م یاز عطا

نوع  خاطر به] یگرد یرا بر برخ یچگونه برخ یا[در دن] ینبب 20! تنشده اس

و واالتر است!  یشترهم ب ینآخرت از ا یازات، درجات و امتیماداده یبرتر [عملکردشان

21 یشویو خوار م یدهکه نکوه ،را قائل مشو یگرید یه با اهلل، خداگا یچه !

22 و به پدر  ید،را جز او پرستش نکن یزیچ یچو پروردگارت حکم کرده است تا ه

آنان را  ندنزد تو باش یریپشان در سن ِهر کدام هچو چنان ید،کن یکیو مادرتان ن

با آنان سخن  یوهش ینو همواره به بهتر .آنان بلند مکن یرا بر رو یتو صدا یازار.م

 یو برا .قائل شو شانیاحترام را برا یتو تواضع، نها یمهربان یاز رو 23 یبگو

ها را آن ادند،پرورش د یگونه که مرا در کودکها دعا کن و بگو: پروردگارا! همانآن

هر چه در وجودتان است از پروردگارتان، به آن 24!کن یشخو مشمول رحمتِ 

جبران اعمال گذشته  یو برا] یدباش یصالح یهاتر است! هرگاه انسانآگاه یگرکس د

 یزو ن یشاوندحق خو 25آمرزد یکنندگان را مکه خداوند توبه یدبدان ید[،اقدام کن

إسرافکاران  یراز 26مکن  یا هرگز اسراف کارامّ .و در راه مانده را ادا کن ینمسک

ناسپاس  یارنسبت به پروردگارش بس یطان،که ش یدداناند و بیاطینبرادران ش

   27بود
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که یدر حال ی،گرداند یها رواز آن [و یبه مستمندان کمک کن ینتوانست]و هرگاه 

! وجه سخن بگو ینها به بهترالاقل با آن ی،ت پروردگارت را دارحمخودت انتظار ر

28  ی[. نده یزیچ یبه کس تا]مکن  یربه گردنت زنج [تخِس  یاز رو]دستت را

زده و حسرت خورده و مالمت ی.از کف بده یچنان رفتار مکن که هرچه را دار یزو ن

هر کس را که صالح بداند  یکه پروردگارت رزق و روزبدان 2۹! ینیبنش یاگوشه

بندگانش آگاه و  امیتم یتِ . او به موقعیردگیبر او سخت م یاو  .بخشدیوسعت م

که هم  ییمما ینا یراز ید،فقر، فرزندان خود را نکش از ترسِ گاهیچه 30 یناستب

و  31! است یبزرگ یخطا ،کشتن فرزندان یم.دهیم یها و هم به شما روزبه آن

 32! باشدیم یبد راه ،است یکه گناه بزرگعالوه بر آن یراز ید،نشو یکنا نزدبه زِ

حق و  ین. مگر بر اساس موازیدشرا محترم داشته، نکُ  نشکه خدا جا یکس ین،چنهم

. یماخونش قدرت انتقام داده یاءکه مظلومانه کشته شود به اولیکس یدعدالت! و بدان

است!  یتمورد حما یزاو ن یراز ،آن بگذرانند ۀعادالن انتقام را از حدِّ  یدها نباا آنامّ

33 که به بلوغ و رشد  مانیتا ز ید،نشو یکوجه به مال یتیم نزد ینجز به بهتر

قرار خواهد گرفت  یدگیمورد رسیمان عهد و پ یراز ید،برسد. به عهد وفادار باش یعقل

34 یقدرست و دق یآن را با ترازو کنید،یم یمانهرا وزن و پ یزیکه چیو هنگام 

 یزن یریعاقبت به خ ،برکت است و با یکشما ن یکه براعالوه بر آن یراز ید،انجام ده

 و سماجتِ  یپافشار یندار یکه از آن علم و آگاه یزیبا چ بطهو در را 35دارد 

مورد مؤاخذه قرار  یقاًگوش و چشم و دل دق دستاوردِ  یراجاهالنه مکن، ز

 یتوانیکار نه م ینبا ا یرابا غرور و تفاخر راه مرو، ز ینزم یو و رو 36گیردیم

ناپسند نزد  یکارها ینتمام ا 37 ی!ها برسکوه یو نه به بلند یرا بشکاف ینزم

  38است  یندپروردگارت ناخوشا
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را با اهلل  ییخدا یچکرده است. ه یاست که پروردگارت به تو وح ییاز حکمت ها ینا

چگونه  ینا] 3۹ شوییزده و مطرود مو مالمت ی.افتیم مقائل مشو که در جهنّ

از فرشتگان  یخودش دختران شما قرار داده و یخداوند پسران را برا یاآ [است یسخن

 یقما حقا 40ید! کنیم یجار انبر زب یگران و زشت سخنِ یقتاًاست؟! حق یدهبرگز

را  یقتحق . هر چند که منکرانِیرندتا مردم پند بگ یماقرآن آورده ینرا در ا یگوناگون

 چهچنان ؛کنندیعا مبگو: اگر همانطور که ادّ 41یدافزاینم یگرید یزجز نفرت چ

 یداپ یبه عرش اله یراه یدبودند، تا به حال بایم یگرید یانبا خداوند بزرگ، خدا

است که  یزیو به مراتب برتر و واالتر از چ .نقص است یاو پاک و ب 42کردند! یم

مشغول  ،هاستو هرچه در آن ینهفت گانه و زم یهاآسمان یتمام 43پندارند یم

و  یحوجود ندارد مگر آن که در حال تسب یزیچ یچو ه !خداوند بزرگ است یحتسب

که او بردبار  یدبدان نید!کیرا درک نم یسو تقد یحتسب ینا شما اخداست. امّ یشستا

که آخرت را  ییهاتو و آن ینما ب ی،خوانیکه قرآن م یهنگام 44و آمرزنده است 

 یقتِ تا حق کشیمیپرده م یشانهابر دل 45 یمکشیم یمضخ یهاباور ندارند پرده

که پروردگارت یتا هنگام یمکنیم ینرا چنان سنگ یشانهاو گوش .آن را درک نکنند

ما خوب  46به تو پشت کنند و از تو دور شوند  یکنیم یاد یگیگانبه  ،را در قرآن

در  یادهند! و یگوش م یخوان یرا که تو م یاتیآ یّت،ها به چه نکه آن یمدانیم

مرد جادو شده را  یک: شما یندگوی! آن ظالمان مگویندیچه م یکدیگرشان با ینجوا

 ید! بدون ترددکننیالمثل درست متو ضرب یچگونه برا ینبب  47یدکنیم یرویپ

 یشود وقتیو گفتند: مگر م 48نخواهند داشت  ییو راه به جا .اندها گمراه شدهآن

 یدجد ینشیدوباره با آفر یمخاک شد یو مشت یدهپوس یهابه استخوان یلما تبد

  4۹! یم؟گرد یختهبرانگ
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که در نظر شما از آن سخت  یهر مخلوق یاو  50چه آهن  یدبگو: چه سنگ باش

ها خواهند گفت: چه که آنبدان [!بود یمباز ما قادر به زنده کردن شما خواه]تر است 

 ،ل بارکه اوّ یبگو: همان کس گرداند؟!یبرم [لمانبعد از مرگ به حال اوّ]ما را  یکس

 گویند:یکنند و میدر برابر تو کج م عجّب،ت یرا از رو یشانسرها هاآن !شما را آفرید

 یکه وقتیهمان روز 51باشد!  یکنزد یدوعده چه زمان خواهد بود؟! بگو: شا ینا

جز  یدکنیکه گمان میدر حال ید.کنیاجابت م یانگو یششما را فرا بخوانند، ستا

وجه سخن  ینبه بهتر یکدیگر[که با ]به بندگانم بگو  52ید! انگذرانده یزمان اندک

 ینماب یدرصدد فساد و تباه [زشت و ناپسند یهاکالم ۀبه واسط] یطانش یراز ویند،بگ

پروردگارتان  53! است یدشمن واقع یکانسان  یبرا یطانکه ش یدهاست. بدانآن

شما را مشمول رحمتش  ،تر است. اگر صالح بداندبه حال شما آگاه یگری،از هر کس د

 یلکه ما تو را به عنوان وکو بدان .کندیو اگر صالح بداند عذابتان م .دهدیقرار م

 ینا زمیها و پروردگارت به هر کس که در آسمان 54! یماها نفرستادهمدافع آن

و به داود  یمداد یبرتر یگرد یبت به برخرا نس یامبراناز پ یتر است. ما برخاست آگاه

ها ! آنیدبخوان ید،پنداریخداوند م یرا که به جا یبگو: کسان 55 یدیمزبور را بخش

تان یدر زندگ ی[مثبت] ییرتوانند تغیتوانند بالها را از شما دور کنند و نه مینه م

را  یایلهخودشان وس ،کنندمیل ها توسّرا که به آن یکسان 56 یند!نما یجادا

 یدوارند.ام یند! و به رحمت الهیب جوآن به پروردگارشان تقرّ ۀتا به واسط یندجویم

 یست،ن یارید یچه 57عذاب پروردگارت ترسناک است!  یراز یمناک،و از عذابش ب

به عذاب  [سبب عملکردشان یا ]بهو  یم،نابودش کن یامتکه قبل از وقوع قمگر آن

  58نوشته شده است  یدر کتاب اله هاینا ۀو هم یمن سازگرفتارشا یدشد
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 یبها را تکذآن یشینیانپ ،بود که ینشد فقط ا ارسال معجزات ما چه مانعِآن

ها با ا آنامّ یم،را به عنوان معجزه به قوم ثمود داد یکه ماده شترکردند. چنانیم

ت هشدار و اتمام حجّ یکه ما معجزات را جز برا یدستم روا داشتند. بدان ،آن [کشتن]

 !مردم احاطه کامل دارد. بدان رکه پروردگارت ب یم:به تو گفتو  5۹! یمفرستینم

 یکه در قرآن ذکر شده فقط برا 1«یاملعونه»و درخت  یمرا که به تو نشان داد یخواب

خود  یو گستاخ یانا جز بر طغ، امّیمدهیها هشدار مما به آن !امتحان مردمان است

 ید!: آدم را سجده کنیمکه به فرشتگان گفتیهنگام[! و یاد آر] 60 یند!افزاینم

ل را که از گِ یکه گفت: چرا کس یس،سجده کردند مگر ابل [به حکم اطاعت] ههم

 یرا به من برتر یموجود یناو ادامه داد: چرا چن 61سجده کنم؟!  اییدهآفر

خود  یارفرزندانش را در اخت ۀهم ی،جز اندک ی،مهلتم ده تیام؟! اگر تا روز قیداد

م کند جهنّ یتتبع توتو و هر کس که از  یگفت: برو که جزا [خدا] 62! یریمگیم

 یبا صدا یتوانیرا که م یانآدم ینهر کدام از ا 63 !تمام است یاست، که مجازات

وارد شو، و در اموال و ها نظامت بر آن یادهخود وسوسه کن، با سواره نظام و پ

 یزیچ یطانش یهاکه وعده یدا بدانها وعده بده! امّو به آن ی،فرزندانشان شرکت جو

حق  یمکه تسل یکسان]من  بدان که تو بر بندگانِ مّاو ا 64! یستن یبجز فر

 65 کندیم یتها را کفاتو آن پروردگارِ یتحما یرا! زیندار یطتسلّ یچه اند[،شده

خود  یروز]برد تا شما یم یشبه پ یادر ۀرا بر پهن یکه کشت ،ردگار شماستپرو ینا

  66ست که او نسبت به شما مهربان ا یدبدان ید،جو کنورمش جستاز فضل و کَ [را

 

 

                                         
هستند شامل شود،  یقاهل انکار حقا یشهامجموعه یرها و زرا که با تمام شاخه یهر گروه و جماعت یر،تعب ینا یدشا 1

از  یبخش یستحق ن یمکه تسلآن هر یری،است. به تعب یزمردم عبرت انگ یدارند که برا یقیمصاد یروزگار و در هر
 .ملعونه است ةشجر ینا
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تان محو جز خدا از نظر یبخشهر نجات ،شود یرتاندامنگ ییبال یاکه در دریهنگام

 یدوباره از او رو ،رساند یدهد و شما را به خشککه خدا نجاتتان یشود، و هنگامیم

که شما را  یناز ا یاآ 67است!  یانسان موجود ناسپاس ی! به راستیدشویگردان م

ط و خاک بر سرتان مسلّ یگپر ر یطوفان یا! دانید؟یم یمندر ساحل فرو برد، خود را ا

بار  کهیناز ا یددانیم یمنخود را ا یاو  68! یابید؟ن یپناه یچکه هیکند در حال

و به خاطر دستاورد  ،کند یاو دچار طوفان کوبنده ،بازگرداند یاشما را به در یگرد

 یابیدن ،کند مؤاخذهکار  ینا یکه ما را برا یکه کسیتان کند؟! در حالکفرآلودتان غرق

6۹ ّها را حمل آن یو هم در خشک یاو هم در در یم.داشت یآدم را گرام یا بنام

ط تسلّ یشاز مخلوقات خو یاریو بر بس یم.شان دادیروز یزهپاک یهاو از نعمت یم.دکر

شان فرا را با رهبران یکه هر جماعتیروز ید[!آور یادبه ] 70 یدیمبخش یو برتر

ها دستاوردشان آن ،هرکس به دست راستش داده شود اعمال ۀ. در آن روز نامیمبخوان

و هر کس در  71ها نخواهد شدبه آن یظلم ینکه کمتر یخوانند در حالیرا م

تر است و گمراه یناناب یزکور بوده است. در آخرت ن یق[نسبت به درک حقا] یادن

72 راآن  یرتا غ ،منحرفت کنند یمکرده بود یکه به تو وح یقیبود از حقا یکنزد 

در راه ]اگر تو را و  73ها با تو دوست شوند! ! تا در آن صورت آنیبه ما نسبت ده

] که اگر  74 یها مایل شوبه آن یبود کم یکنزد یمکردیثابت قدم نم [حق

و هم در آخرت  یا، تو را هم در دنی[دادیو به باطل رغبت نشان م یکردیم ینچن

 یاوری یچه، از مجازات ما ییرها یکه برایدر حال یمکردیدو برابر مجازات م

  75! یافتیینم
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 چند ات سازند، هرهبرکنند و آوار ینسرزم ین، تو را از ا[منکران حق]بود  یکنزد

 یامبرانیت ما در مورد پسنّ 76ماندند! یم یباق یت کمخودشان هم بعد از تو مدّ

 یافت یت ما نخواهدر سنّ ییریکه تغبدان .است ینچن یماکه قبل از تو فرستاده

دار و ینماز را به پا ،شب یمۀل آفتاب تا ناز زوا 77! (همان شود یمچه بخواهآن)

 78 1کارآمد است ! ی،قرآن صبحگاه [تالوت] یراز ،غفلت مکن یصبحگاه از قرآنِ

که آن یدام .توست یبرا یازیامت ،عبادت یند بپرداز که ااز شب را به تهجّ یاپاره

در هر ]پروردگارا! مرا  :و بگو 7۹برساند  یشستا درخورِ یپروردگارت تو را به مقام

و همواره از  .و صادقانه و سرافراز خارج ساز .و صداقت داخل کن یبه راست یی[ماجرا

 .بگو: حق آمد و باطل رفت 80 بده! رارمن ق یکننده برایاری یتحجّ ،خودت یسو

شفا و  یمان،ا اهلِ یبرا یراز یم،و قرآن را نازل کرد 81است!  یکه باطل رفتنبدان

که به انسان یهنگام 82 ید!افزایهر چند ظالمان را جز خسارت نم .رحمت است

به  ییشود، و چون بالیگرداند و مغرورانه دور میبرم یرو [از حق] یمدهینعمت م

و  .کندیعمل م یشخو یوةبگو: هرکس براساس ش 83! گرددیم یوساو رسد مأ

 یتعملکردش به راه حق و هدا یککدام ،ددانیپروردگارتان است که بهتر م ینا

کنند، بگو: روح نشأت گرفته از امر یروح سؤال م ةاز تو دربار  84تر است! یکنزد

که بدان 85اند! نداده یشب یاندک ی،و به شما از علم و آگاه .پروردگار من است

صورت  ینو در ا یریم،گیباز پس م یماکرده یچه را به تو وح، تمام آنیماگر بخواه

   86 !یافت یدر برابر ما نخواه یاوری یچتو ه

                                         
 .شودیدر آن قران تالوت م یراست زا یحصح یزنماز صبح ن یرتعب 1
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 است یادز یارفضل و کرم او بر تو بس یراز ی،مگر مشمول رحمت پروردگارت شو

87 با ]و  یاورندقرآن را ب ینجمع شوند تا مثل ا یانها و جنبگو: اگر تمام انسان

و ما در  88کنند، امکان ندارد که بتوانند!  یبانیرا پشت یکدیگر یز[تمام قدرت ن

 یکار یمردم جز ناسپاس یشترا بامّ یم،آورد یمثال یقتیمردم از هر حق یقرآن برا ینا

 [،خشک و سوزان] ینکه از زممگر آن یمآورینم یمانو گفتند: به تو ا 8۹نکردند 

و  یگور داشته باشاز درختان نخل و ان یباغ یا ۹0ی! کن یجار یاچشمه مانیبرا

که ادعا چنانآن پاره پاره آسمان را یا ۹1! یکن یدرختانش نهرها جار یاناز م

 یاخانه یا ۹2! یخدا و فرشتگان را نزد ما حاضر کن یاو  ی،بر سرمان ببار یکنیم

! و ما آسمان رفتنت را باور روی آسمان باال یبه سو یا ی،طال داشته باش یهااز خشت

ه است ! بگو پاک و منزّ بخوانیم تا آن را یاوریب مانیبرا یکه کتابمگر آن یم.نکن

 ۹3هستم؟!  یگرید یزخدا چ ةفرستاد شرِب یکاز  یرمگر من غ یاپروردگار من. آ

 ینها شد اآن یرشکه مانع پذ یزیقرآن به سراغ مردم آمد تنها چ یتکه هدایهنگام

بر  یبگو: اگر حتّ ۹4گرداند؟!  یامبررا پ یبشر ،شود خداوندیبود که گفتند: مگر م

 یارفتند باز ما فرشتهیراحت راه م یالکردند و با خیم یزندگ شتگانفر ین،زم یرو

من و شما،  ینبگو: ب ۹5! یمفرستادیم آسمان از یامبری،از جنس خودشان را به پ

  ۹6یناست بندگانش آگاه و ب یّتِاو به وضع یرااست! ز یخداوند کاف یگواه
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 یو هر کس را در گمراه .است ینراست یافتۀ یتکند او هدا یتهر کس را خداوند هدا

بر  یامتها را در روز ق! و آنیافت یاو نخواه یاز خدا برا یرغ یاوری یچه ،بگذارد

که کور و گنگ و کرند و یحالدر کنیم.یشان محشور م ی(واقع) یهاصورت

بر آن  یگرد یاشعله ،ندیآن فرو نش ۀکه هرگاه زبان ،است یمجهنّ یگاهشانجا

 :ما را انکار کردند و گفتند [به حق] یاتست که آابه خاطر آن ینو ا ۹7یافزائیمب

تازه  یم دوباره به خلقتیو خاک شد یدهپوس یهابه استخوان یلتبد یچگونه ما وقت

را خلق  ینها و زماست که آسمان یخداوند کس ینندبینم یاآ ۹8آمد؟!  یمدرخواه

قرار داده که در آن  یّنیعمر مع شانی! و برایافریند؟ها را بآن لو قادر است مث .کرده

 :بگو ۹۹کنند ینم یجز انکار و ناسپاس یکه ظالمان کار ید؟! بدانیستن یدیترد

به  زییباز از ترس فقر، چ یدپروردگارم بود رحمتِ یهاینهاگر شما مالک تمام گنج

 یامبر[!پ یا] 100است!  یلتنگ نظر و بخ یانسان موجود یراز دادید،ینم یکس

نزدشان  یگاه که موسآن -بپرس  یلاسرائیاز بن - یمه معجزه آشکار دادنُ یبه موس

 یو موس 101 یاتو جادو شده کنمیگمان م یموس یآمد و فرعون به او گفت: ا

 نفرستاده است. و ینها و زممعجزات را جز پروردگار آسمان ینا دانییگفت: خوب م

ها را از آن و فرعون قصد کرد تا آن 102! ینمبمیتو را نابود شده  !فرعون یا

 یمکه با او بودند را غرق کردیا ما، هم او و هم تمام کسانامّ .ندکن کُ یشهر ینسرزم

103 و چون روز  ید،ساکن شو ینسرزم ین: در ایمگفت یلاسرائیو پس از او به بن

  104یم تان را با هم محشور گردانشود همه یامتق
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مگر  یمو به حق نازل شده است. بدان که ما تو را نفرستاد یمقرآن را به حق نازل کرد

تا  یمنمود یهآ یهو قرآن را آ 105! یدهنده و هشداردهنده باشکه بشارتآن یبرا

آن را  بگو: چه 106! یماقرآن را به کمال نازل کرده یدبدان. یبر مردم بخوان یبا تأن

ها قرآن برآن یاند وقتیعلم و آگاه یدارا ین،از ا یشپ هها کآن ید،و چه نکن یدباور کن

نقص یپاک و ب گویند:یو م 107کنندیخوانده شود به خاک افتاده و سجده م

افتند و یبه خاک م 108است  یافتنیاش تحقق وعده اًو قطع .است پروردگار ما

بگو:  10۹شود یشان میفروتن یادباعث ازد یندهند و ایسر م [عاشقانه] یهاهیگر

ها از آن نام ینبهتر [که یدبدان] یدچه رحمان، هرچه که بخوان یدرا اهلل بخوان اوچه 

دو،  ینا یانرا بلند کن و نه آهسته گردان، بلکه م یتو هنگام نماز نه صدا !اوست

 یاست که نه فرزند ییمخصوص خدا یشبگو ستا 110 ینمعتدل را برگز یراه

 یاربه خاطر ضعف و ذلت اخت یاوری هدارد و ن یهست ةادار یبرا یکیو نه شر یدهبرگز

 111بزرگ شمار یارکرده است! همواره او را بس

 

 کهف سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

در  یانحراف یچخود قرآن را نازل کرد و ه ةاست که بر بند ییمخصوص خدا یشستا

 یدآن نسبت به مجازات شد ۀمحکم و پابرجا، تا مردم را به واسط یکتاب 1آن ننهاد 

 -است  یدو مف یککه عملکردشان ن یهمان کسان ،را یمانو اهل ا .هشدار دهد یاله

که جاودانه  ]بهشتی[ 2در انتظارشان است  یباو ز یکن یدهد که پاداش شارتب

کرده،  یاراخت یخداوند فرزند یند:گویکه میبه کسان یزو ن 3در آن خواهند ماند

  4 هشدار دهد



2۹4 

 

شود. و یاز دهانشان خارج م یسخن گران یقتاًنه پدرانشان. حق ،دارند یها آگاهه آنن

 [زشت]از غم و اندوه به خاطر دستاورد  ییگو 5 یند!گوینم یزیها جز دروغ چآن

ما هرچه  6! آورندینم یمان! که چرا به قرآن ایخود را هالک کن یخواهیم ،شان

قرار  یشتا مردم را مورد آزما اشتیمآن گذ ینتز یبرا یم،اقرار داده ینزم یرا رو

 یزسرانجام ن و 7دارد  یها عملکرد بهتراز آن یکص شود کدام و مشخّ یم.ده

که  کنییگمان م یاآ 8کرد  یمخواه یلتبد یاهیگیب را به خاکِ ینزم یرو

گاه که آن آن [!یاد آر] ۹اند؟! ما بوده یبعج یهااز نشانه یماصحاب کهف و رق

عطا  یخودت رحمت یجوانمردان به غار پناه بردند و گفتند: پروردگارا! ما را از سو

در آن غار  ما 10ما بگذار  یپا یشپ ینجات راهمشکل  یناز ا ییرها یکن و برا

تا مشخص شود  یمکرد یدارشانگاه بآن 11 یمها به خواب فرو بردها را سالآن

ها و ما سرگذشت آن 12زده است  ینت خوابشان را بهتر تخمها مدّاز آن یککدام

 یمانرشان ابودند که به پروردگا یها جوانمردان: آنیمکنیم یترا به حق بر تو حکا

ها را آن یهاما دل 13! یمکرد یتشانهدا یشاز پ یشرو ب ینو از هم داشتند،

همان  ،. آن هنگام که برخاستند و گفتند: پروردگار مایمو باثبات کرد یکپارچه

 یرا برا یگریخداوند، کس د یو ما هرگز به جا .است ینها و زمپروردگار آسمان

قوم  ینا 14! یماگفته اساسیب یسخن یمکن ینکه اگر چن یم،خوانینجات خود نم

اثبات معبودان  یبرا]اند، چرا کرده یاربه جز پروردگار بزرگ اخت یانیما که خدا

که بر خدا دروغ  یاز کس ترظالم یاآ یآورند؟! به راستینم یروشن یلدل یش[خو

  15بندد وجود دارد؟! یم
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و فقط خدا را  یداکرده یریگشان کنارهقوم ناسپاس و معبودان ینحال که از ا

 که پروردگارتان شما را مشمول رحمتِ  یدو مطمئن باش ید،به غار پناه ببر ید،پرستیم

غار  یت!  موقعیامبرپ یا] 16گذارد یم یتانپا یشپ یو راه نجات .کندیم یشخو

غار قرار داشت و هنگام  سمت راستِ در ،به هنگام طلوع یدنور خورش [بود که ینچن

داخل آن قرار  ۀدر محوط [غار بلکه ۀنه در دهان] یزها ندر سمت چپ آن. و آن ،غروب

 یتکند او هدا یتخداست، بدان که خداوند هر که را هدا یاتهمه از آ هاینا !داشتند

 خواهیاو ن یبرا ییاور و راهنمایهرگز  ،بگذارد یو هر که را در گمراه .است یواقع ةشد

حال آن که همه  یدارند،همه ب یپنداشتیم [چنان بود که شانیتموقع] 17! یافت

 یزشان ن! و سگیمگردانیراست و چپ بر م ها را به سمتِى ما آندر خواب بودند! حتّ

شان . اگر به سراغ[دادیم ینگهبان یو گوئ] !دو دستش را دراز کرده بود ،غار ۀدر دهان

تا با  یمکرد یدارشانکه بیو هنگام 18! یگذاشتیاز ترس پا به فرار م یرفتیم

! ید؟ایدهت خوابچه مدّ ید[کنیفکر م]ها گفت: از آن یکی ،گفت وگو کنند یکدیگر

 یدایدهکه خواب یت زمانهم کمتر! گفتند: پروردگارتان به مدّ یدشا ،روز یک :گفتند

 یدبفرست شهرتان به پول ینو با ا یدانتخاب کنخودتان  یانرا از  م یکیتر است. آگاه

مراقب رفتار خود باشد تا  یدو با یاورد،تان را بکرده و رزق یّهغذا را ته ینتریزهتا پاک

 یا یابند،شما را ب [آن قوم ناسپاس]اگر  یراز 1۹یابد! ن یبه وجود شما آگاه یکس

صورت  ینگردانند. که در ایخودشان برم ینشما را به آئ یاسنگسارتان خواهند کرد و 

  20! یدد یدرا نخواه تگاریرس یهرگز رو
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حق است و  یاله ةتا بفهمند وعد یم،آنان آگاه کرد یّتمردم را از موقع سانینو بد

ها به مجادله امر آن یقتحق ةمردم دربار ی! وقتیستن یامتروز ق در وجودِ یشک یچه

 یگرتا محو شوند و د] یمبساز ییآنان بنا ی[قبرها] یگفتند: بر رو یاهعدّ ،پرداختند

که  یاها عدّها چه کند. امّداند با آنیبهتر م انپروردگارش یراز [ها نباشداز آن یسخن

 یقحقا یبرخ] 21 1گیریم!یرا عبادتگاه م جایناز امرشان مطلع بودند، گفتند: ما ا

ها سه آن گویند:یم یاهعدّ [کنند!یدشان مجادله مگاه بر سر تعداو آن ینندبیرا نم

بودند و  تنپنج  یند:گویم یاهها بود. عدّشان سگ آنینتن بودند و چهارم

 گویند:یم یو برخ .است یلدل یسخنان ب هاینا ۀها بود. همشان سگ آنینششم

من از تعداد  پروردگارِ :بگو یامبر[پ یا! ]شان سگ آنان بودینهفت تن بودند و هشتم

 ینبنابرا !داندینم یزیچ یکس ی،امر جز تعداد اندک یقتِتر است. و از حقها آگاهآن

و هرگز مگو  22 !نپرس یزیچ یزن یو از کس .مگو نسخ یل،آنان جز با دل ةدربار

: اگر خدا بخواهد! و هرگاه یی[بگو]مگر آن که  23! خواهم کرد ینکه فردا چن

 بهتر و روشن یپروردگارم به راه یدوارمکن و بگو: ام یادپروردگارت را  ی،فراموش کرد

بر  یزن یگرد ه سالِو نُ یدندسال در آن غار خواب یصدها سآن 24! کند یتمتر هدا

و  یبغ یراتر است، زت خوابشان آگاهبگو: خداوند از مدّ 25ت افزودند آن مدّ

ها آن یو شنواست! برا یناچه ب ی. به راستاوست از آنِ ینها و زمآسمان یهایدهناد

 یکرا در حکمش شر یو بدان خداوند احد یست.ن یگاهیهتک یچاز خداوند ه یربه غ

 یزچ یچشده، تالوت کن! ه وحیپروردگارت به تو  چه را از قرآنِآن 26کندینم

  27یافت یجز او نخواه یو هرگز پناهگاه .دهدینم ییرکلمات او را تغ
  

                                         
ها قبور آن یاسالم است. اگر بر رو یخالف مش یشخص پرست .است، توجه به خداست یقتچه که مهم است حقآن 1

از  یبترت ینو به ا یدبساز یینفلسفه و آ یدکرد و مجبور یدخواه یردر آن چهارچوب، در آن اطاق گ یدعبادتگاه بساز

نکته  یراز ینید!شبنها به بحث درباره تعداد آن یستن زمال ینکته را گرفت و آزاد شد. حت یدباد افتاد یاصل دور خواه

 یماننکته ا ینبه ا یداو در زنده کردن و زنده نگاه داشتن است، با ییاست. توانا یامتق یجادخدا در ا ییبر سر توانا
 داشت!
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 ،خوانندیکه هر صبح و شام پروردگارشان را میکسان یپا به پا یزتو ن یامبر[!پ یا]

طلبند. هرگز چشمان خود را به خاطر یرا م 1ها وجه اهللآن یراصبر و استقامت بورز، ز

 یادمانکه قلب و ادراکش را از  یو از کس یر.ها برنگاز آن یا،دن یزندگ یهاینتز یدند

 ی[شخص ینچن یراز]کند، اطاعت مکن، یم یرویش پانفس یو از هوا یم،اغافل کرده

پروردگارتان  یحق است و از سو ینا :بگو 28افراط گراست!  یشکارها ۀدر هم

 ید!کند. بدانیو هر کس بخواهد انکار م .آوردیم یمانهر کس بخواهد ا .آمده است

 یرد.گیرا فرا م یشانسرا پا یشهاکه شعله یماکرده یّامه یستمگران آتش یکه ما برا

 یاکه چون فلز گداخته ،ها داده خواهد شدبه آن یآب ،ا کنندتمنّ یکه به زاریو هنگام

که یکسان 2۹یگاهی!است و چه بد جا یچه شراب بد 2کند. یانرا بر یشانهاصورت

 که ما پاداشِ  !بدانند ،و خدمت است یدارند و عملکردشان سراسر خوب یمانا یقبه حقا

 یرکه نهرها در ز یّاستمه ییهاها بهشتآن یبرا  30یمکنینم یعرا ضا یکوکارانن

 ییهاشوند و لباسیآراسته م ینزر یکه به دستبندهایدر حال .است یجار شانیپا

چه پاداش  .زنندیم یهها تکو بر تخت 3.پوشندیم یمنازک و ضخ سبز رنگِ  یرِاز حر

 یکیرا بزن که به  یها مثال آن دو مردآن یبرا 31 یکویی!ن یگاهو چه جا یخوب

و  یمها را نخل قرار داده بودآن باغ یرامونکه پیدر حال یم،ها دو باغ انگور داداز آن

 یاندادند و ما میم ی[به فراوان]خود را  یوةآن دو باغ، م 32شان را کشتزار ینماب

باغ در حال گفتگو رو به دوستش کرد و  بِصاح 33 یمکرد یجار یآن دو، نهر

 34 ترم!رگفت: من از نظر مال و نفرات از تو ب

  

                                         
 «.نحن وجه اهلل» :فرمود یثیدر حد )ع( همچنانکه امام صادق اند.کامل، دانسته حق در وجود انسانِ یجلتوجه اهلل را  1

 فصل امامت ی،اصول کاف
 ی!ورناست نه  یارن ،شانشوند. وجهیم یهها متناسب با وجودشان، تغذحق را ندارد. آن یتجل یاقتوجه ظالمان، ل 2
 اند.دانسته یبهشت یفلط یاز کالبدها یهرا کنا یرحر یهالباس 3
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خود وارد شد و گفت: گمان  یبایبه خود ستم کرده، به باغ پر برکت و ز مردِ ینو ا

 یامتیچنان که گمان نکنم قهم 35! باشد یرفتن یناز ب گاهیچه یباغ یننکنم چن

خواهم  ینبهتر از ا یگاهیجا یعنیدر کار باشد! تازه اگر هم مرا نزد پروردگارم ببرند 

که تو را از  ییخدا یااو اظهار کرد: آ بهگفت وگو  ینو دوستش در ح 36داشت؟! 

انکار  ،کامل کرده است یبه مرد یلو عاقبت تبد یدهخاک و سپس از نطفه آفر

 یکو أحدى را شر .اهلل پروردگار من است ،که کنمیا من اعتراف مامّ 37؟!کنییم

و  .ماشاء اهلل گوییینم ی،شویکه وارد باغت میچرا هنگام 38دانمیپروردگارم نم

که من از نظر مال و فرزندان از تو  ینیبی! اگر میست؟جز از جانب خدا ن نیرویی یچه

 یزیمن، چ پروردگارم به یدشا 3۹ [هستم یمبه حکمت خدا تسل]کمترم 

نازل  ییآن باغ بال خدا از آسمان بر یدشا [غافل مشو] .ارزشمندتر از باغ تو عطا کند

به اعماق  ،آن آبِ  یدشا یا 40 مایدبدل ن یاهو لغزند یاهگیب ینکند و آن را به زم

آن نابود شد  یهایوهتمام م 41 !یابیبه آن دست یفرو رود و تو هرگز نتوان ینزم

دستانش را بهم  [ت حسرتاز شدّ ]باغ کرده بود  یکه برا یگرانینهو او به خاطر هز

 یکرا شر ی: کاش هرگز کسیدگویشده م یرانو ی! حال که آن باغ به کلّ یدمالیم

او وجود نداشت،  یاری یاز خدا، برا یرغ یگروه یچه 42پنداشتم! یپروردگارم نم

و قدرت از آن  یتجا آشکار شد که وال ینا 43آمد ینمبر یکار یزاز خود او ن

 یبرا 44نزد اوست  یزها نعاقبت ینها و بهترپاداش ینخداوند حق است. و بهتر

 ۀو به واسط یزیمریم رواست که از آسمان ف یچون آب یادن یزندگ ،ها مثال بزن کهآن

 یدبدان !پراکندیرا م هاشوند و باد آنیو سپس خشک م یندرویم ینزم یاهانآن گ

  45تواناست  یخداست که بر هرکار ینا
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نزد  ،ماندگار یدِ مف آثارِ  یدا بدانامّ .هستند یادن یزندگ یهاینتمال و فرزندان، ز

1ترندبخشید پروردگارت بهتر و ام
46 ینزم یم،ها را به حرکت درآورکه کوه یروز 

 یممحشور خواه ی[حسابرس یبرا]ها را انسان ۀبدون شک هم ینی!بیرا بارز و آشکار م

ها در برابر پروردگارت به صف آن 47 یمکنیها را رها نمتن از آن یک یو حتّ .کرد

در  ،ما آمدید یبه سو یم.که شما را خلق کرد یبار ینل. اکنون مثل اوّیرندگیقرار م

 48! آورد یمنخواه یگاهوعده ینگاه شما را به چنیچه یدکردیور مکه تصّ یحال

چه که مجرمان را از آن ،حال ینو در ا .گذارندیها ماعمالشان را در دست آن ۀو نام

 یوا ی: ایندگویکه می. در حالیدد یزده خواهشان است ترسان و وحشتدر دست

محاسبه فراموش  یرا برا یکار کوچک و بزرگ یچاست! ه یاعمال ۀعجب نام ینبر ما، ا

که پروردگارت یدر حالینند. بیرا آشکارا م انست که عملکردشجا یننکرده است! و ا

آدم را  یم:که به فرشتگان گفتیهنگام !آر و یاد 4۹ظلم نخواهد کرد  یبه احد

و از فرمان  .بود یانکه از جن یس! پس همه سجده کردند مگر ابلیدسجده کن

من، دوست  یو فرزندانش را به جا یسابل [حال ینبا ا] یاآ !کرد یچیپروردگارش سرپ

که  یدو بدان !ها دشمنان شما هستند! حال آن که آنید؟دهیخود قرار م گاهیهو تک

ها ا هنگام خلقت آسمانامّ 50اند! خداوند قرار داده یرا به جا یزیظالمان، بد چ

هنگام به  یو حتّ یم.و فرزندانش را حاضر و ناظر بر کار قرار نداد یسابل ین،و زم

 یزن یگرانمطلع نباشند و د ینشآفر ارتا از اسر] یمکار را نکرد ینخودشان ا ینشِآفر

 یاریما از گمراهان  یراز یم[،اگرفته یاریها به ما تهمت نزنند که از آن

صدا  شدیدیمن قائل م یرا که برا یکانی: آن شریدکه خدا گویروز 51!یریمگینم

آن دو گروه  یانم یراز ،دهندینم یجواب یچه ،بخوانندها را ا هرچه آن! امّیدبزن

انگارند یم ینند،که مجرمان آتش دوزخ را بب یو هنگام 52! یماداده قرارگاه هالکت

  53! یابندیاز آن نم یزیراه گر یچاند و ه در آن قرار گرفته

                                         
که خالصانه است،  یببرد. محبت ینتواند آن را از بیاست که گذشت زمان نم یشگیصالحات، آن محبت هم یاتباق 1

 .جاودانه است
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از  یشحال انسان ب ین. با ایمارا آورده یمردم هرگونه مثل درکِ  یبرا ،قرآن ینما در ا

 ،به سراغ مردم آمد یتکه هدایهنگام 54 !پردازدیبه بحث و جدل م یزهر چ

ها آوردن و آمرزش خواستن آنان از خدا نشد، مگر گرفتار بودن آن یمانمانع ا یزیچ

 55! دیکه مقرر است به سراغشان آ بیبودن عذا دور یاو  یشینیانپ یهادر سنت

که یدر حال یم.دهنده و هشدار دهنده فرستادبه عنوان بشارترا فقط  یامبرانما پ

حق  یش[به گمان خو]اندازند تا یمجادله به راه م ،باطل ۀبه واسط یقتحق منکرانِ

ستمکارتر از  یاآ 56 یرند!ما را به تمسخر گ یو هشدارها یاتببرند و آ ینرا از ب

وجود دارد؟!  ،گرداندیبرم یگاه از آن روشده و آن یادآوریخدا  یاتکه به آ سیک

ها و گناه بر قلب ینا یفربه ک یزاند و ما ندستاورد خود را فراموش کرده یکسان ینچن

 ینرا سنگ یشانهاو گوش ،نکنند یقحقا تا درکِ یماها پرده افکندهمراکز إدراک آن

 ی،بخوان یتهدا یها را به سوچه آنسان چنانینبد [.را نشنوند یقتا حقا] یمکرد

تو آمرزنده و صاحب رحمت است. اگر  پروردگارِ 57شوند!ینم یتهرگز هدا

وجودشان  یعذاب سراپا درنگیب ،خواست به خاطر دستاوردشان گرفتارشان کندیم

راه  یچشده است که با اتمام آن ه یینتع یها زمانآن یا براگرفت. امّیرا در بر م

 ظلم آلودِ  است که به خاطر دستاوردِ ییشهرها هاینا 58داشت  خواهندن یزیگر

! یمکرده بود یینرا تع یها زمانآن ینابود یکه برای. در حالیماکرده یراناهل شان، و

5۹ [ آر یادو!] دارم یخود گفت: دست از تالش بر نم یاربه دست یکه موسیهنگام

اگر  یحتّ  هم[دیکار را انجام م اینو ]برسم،  یادو در ینا یکه به محل تالقینتا ا

از  یدند،رس یادو در یتالق ۀکه به نقطیو هنگام 60تمام عمر در راه باشم! 

 یاراه خود را در در یزن یغفلت کردند و ماه [غذا همراه داشتند یکه برا]شان یماه

1گرفت و رفت! یشپ
61  

  

                                         
همان  ،حال ینو در ع !گرددیبه اصل خود بر م یزبسپرد. آن چ یکه انسان غفلت کند و به دست فراموش یزاز هر چ 1

 !باشد یگرد یزهایتواند باردار چی، میتنقطه و همان موقع
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سفر  ینکه از ا یاور،را ب یمانگفت: غذا یارشبه دست ی[موس]جا گذشتند از آن یوقت

گفت: آن لحظه را که کنار آن صخره به  یارشدست 62 یماسخت خسته شده

 ینغفلت کردم و ا یکه من از ماه استاین یقت! حقی؟دار یادبه  یماستراحت پرداخت

 یزیانگبه طرز شگفت یزن اهیبود که باعث شد من آن را از خاطر ببرم و م یطانش

 ییگفت: آن نقطه همان جا یموس 63گرفت و رفت!  یشپ یاراه خود را در در

ت کردند و دقّ یشانپا یجا یردرنگ به مسی! بیمبود یشاست که ما در جست وجو

که او را مشمول  یافتنداز بندگان خاص ما را  یاجا بندهدر آن 64برگشتند! 

به او گفت:  یموس 65یم مندش کرده بودبهره یرحمت خود ساخته و از علم اله

 یماند مرا تعلکه تو را آموخته یبخشهمراه تو باشم تا از دانش نجات یدهیماجازه  یاآ

 یتوانیچگونه م و 67ی! گفت: تو طاقت و صبر با من بودن را ندار 66 !ی؟ده

گفت:  یموس 68!ی؟صبر و حوصله کن یدانیرا نم یقتشکه حق یزینسبت به چ

 !نخواهم کرد یچیمطمئن باش از دستور تو سرپ یافت، یاهلل مرا صبور خواهشاءان

6۹ تا آن  یاز من بپرس یزیچ یدنبا یاییبه دنبال من ب یخواهیگفت: پس اگر م

که  ینپس به راه افتادند تا ا 70!یمبگو ایتآن را بر یقتِحق [به موقع]که خودم 

را سوراخ  یکشت یاگفت: آ ی[موس]را سوراخ کرد.  یشدند، آن مرد کشت یسوار کشت

گفت:  71ی!انجام داد یکار خطرناک ! قطعاًیی؟تا مسافرانش را غرق نما یکرد

معذرت ]گفت:  یموس 72! ی؟نگفتم که تو طاقت صبر با من بودن را ندار

! یررا فراموش کردم، مرا مؤاخذه مکن و بر من سخت مگ خوداگر عهد  [خواهمیم

73 درنگ نوجوان را کشت. ی. آن مرد بیدندسر یدوباره رهسپار شدند تا به نوجوان

 مرتکب نشده بود؟! قطعاً  یکه قتل یدر حال یرا گرفت یگناهیگفت: چرا جان ب یموس

  74 یامرتکب شده یکار زشت
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چه گفت: چنان یموس 75! ی؟با من بودن را ندار ت صبرِ قگفت: نگفتم که تو طا
من حجت تمام  یمکن! که برا یبا من همراه یگراز تو بپرسم د یبه بعد سؤال یناز ا

 ییکه به روستا یندوباره رهسپار شدند تا ا 76 بود یو تو معذور خواه .است
کردند.  یآنان از مهمان کردنشان خوددار یجا طعام خواستند، ولآن ی. از اهالیدندرس

گفت:  یآن شد. موس یردرنگ مشغول تعمیو مرد ب یدندد یامخروبه یوارجا ددر آن
من  ییگفت: اکنون زمان جدا 77!یگرفتیم یاز اهال یکار مزد ینا یالاقل در ازا

آگاه خواهم  یصبر بر آن نداشت آن چه توانِ یقتِاست! من تو را از حق یدهو تو رس
به دنبال رزق  یابود که با آن در در یایچارهق به مردم بمتعلّ یآن کشت اامّ 78کرد
 هایکشت یآن سوتر پادشاه یراز ،وارد کردم یبیرفتند. من در آن عیم یشخو یو روز

و  7۹یرد[ شان نگرا از دست یکار باعث شدم کشت ینمن با ا]. کردیرا غصب م
 یانها را به کفر و طغاو آن هک یمداشت ما نخواست یمانینوجوان، پدر و مادر با ا اامّ

تر از او بهتر و مهربان یرشان فرزندکار خواستم تا پروردگا ینو با ا 80وادارد 
 یبرا یآن گنج یرق به دو نوجوان بود که زمتعلّ یوارا دو امّ 181!کند یشانعطا

اراده  [رحمت یاز رو]پروردگارت  ،بود یآنان وجود داشت، چون پدرشان مرد صالح
 ینا. و من یاورندب یرونشان را بگنج یدند،رس یکه به رشد عقلنگامیها هکرد تا آن

لش تحمّ ییکه تو توانا یزهاییآن چ یقتِبود حق ینکارها را خودسرانه انجام ندادم. و ا
2ی!را نداشت

82 [پ یا!]یزکنند، بگو: از او نیسؤال م ینذوالقرن ةاز تو دربار یامبر 
 83خواهم آورد یانبه م یذکر

  

                                         
است که به اذن خدا زمان  یارتمام ع یمأمور اله یکشک یاس، بیسه ماجرا چه حضرت خضر باشد چه ال ینعامل ا 1

 یول یاستبا آن که در دن نیعرفا یریبه تعب !جا حاضر است یکو  یکسان یشبرا یندهو گذشته و حال و آ یدهردرا درنوّ

و به اذن خدا دست به اقدام  یندبیدر زمان حال م راحتیرا به  یندهاست که آ ینهم یبرا !کندیم یدر آخرت زندگ

قصاص قبل  یمزمان هست یرما که اس یاست که فقط به اذن خداست. و برا یاله ییقدرت نما یک ینشک ایزند، بیم
ما  به یدرس را به روشن ینن ملجم ابنسبت به ا ی)ع(نشده است چنان که امام عل یزوجه تجو یچاز وقوع جرم به ه

 .را اتخاذ نمود یهرو ینهم بیلنسبت به قا یزن یلاست. هاب هداد
خود را کنار بگذارد.  یاتذهن یدباشد، با یسلوک همراه خوب ینخواهد در ایم یاست که اگر موس یننکته آموزنده ا 2

گر شاهدهم یکعالم،  ینسالک در ا یست،با ذهن سابق، جور ن یزچ یچاست و ه یگرد یفیتیعالم، ک ینرا سلوک در ایز
 .بارز است یانکته ینجادر ا یر،به پ یمتسل یافتد.به ورطۀ قضاوت ب یدکه نبا یگراست، مشاهده
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را در  یزیو راه استفاده از هر چ یمعطا کرد ییروافرمان ینزم یما به او در رو
تا به محل غروب  85استفاده کرد  ،امکان یناز ا یزاو ن 184!یمگذاشت یارشاخت

 یینآلود پاو گل یرهت یادر آب چشمه یدکه انگار خورش ییجاهمان ید؛رس یدخورش
! ینذوالقرن ای: یمکردند. به او گفتمی یکه زندگ یافترا  یجا مردمدر آن !رودیم
 86!ی؟کن یشانعطا یکوییکه پاداش ن ینا ای یها را مجازات کنآن یخواهیم

 یها را به سوگاه آنآن یم،کنیاند مجازات مرا که ظلم کرده یگفت: کسان
که به یا کسانامّ 87شان کند! عذاب تیبه سخ یزتا او ن یمفرستیپروردگارشان م

 یها پاداش خوبآن یاست، برا یستهو شا یکو عملکردشان ن نددار یمانا یقحقا
 یاز سبب یگرسپس بار د 88! داد یمبه آنان خواه یآسان یو دستورها یّاست،مه

 یدد ید،رس یدبار به محل طلوع خورش ینا 8۹داشت بهره گرفت یارکه در اخت
 ارقر یارشانرا در اخت یپوشش یچکند که جز نور آن هیطلوع م یبر قوم یدخورش
 ۹1یمداشت یآگاه ینذوالقرن هاییبود و ما از تمام توانائ ینچن ۹0! یمانداده

جا گروه و در آن ید،دو کوه رس یانبار به م ینا ۹2دوباره با امکاناتش رهسپار شد
 :گفتند ۹3 یدند!فهمیرا نم یسخن یچکه ه یدرا د یاز دو گروه قبل یرغ یگرید
 یاآ اند،گرفته یشپ یراه فساد و تباه ینزم یدر رو 2ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج یا

 یجادها اما و آن یانم یتا سدّ  یریمتو در نظر بگ یبرا یاینهممکن است ما هز
بهتر  یگرید یزمن قرار داده از هر چ یارکه خدا در اخت یگفت: آن قدرت ۹4!ی؟کن

 ۹5کنم! یجادا یها سدّشما و آن ینتا ب ید،کن یاری یروییاست! پس مرا با ن
آن دو کوه را پر کرد گفت:  ین. و چون با آن قطعات بیاوریدب یمرا برا ینقطعات آهن

 یاوریدرا ب یاتا گداخته گردد، سپس گفت: مس ذوب شده میدبد [آتش سوزان]آن  بر
توانستند از آن باال روند و ینه م [شد که ینحو سدّ ینو بد] ۹6! یزمآن بر یتا رو

  ۹7کنند یجادا ینه در آن نقب
  

                                         
را  یفیتاو از اشیاء باالترین ک یکاربرد ةبرخوردار باشد، استفاد ءبه اذن خدا، از علم االسما یاگر کس ی،از منظر باطن 1

 خواهد داشت.
به راه انداخته  یلیشوند. س یکاست که در هر دوره چون تحر یاز جماعت جهال یهمأجوج ، کنا شاید مراد از یأجوج و 2

 یاست و مأجوج ، مظهر قوا یو وهم ذهنیافکار  ی،نفسان یمنظر یأجوج، مظهر قوا ینا زا !شوندیم یرانیو باعث و
 ی.و ماد یجسم
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پروردگارم فرا  ةکه وعدیپس هنگام .از جانب پروردگار من است یرحمت ینگفت: ا
در  ۹8 پروردگار من حق است! ةکه وعد ید. بدانیدرسد آن را در هم خواهد کوب

تا چون موج در هم بلولند، و چون در صور  یمگذاریها را چنان وا مآن یامت،روز ق
م را آشکارا بر کافران عرضه جهنّ هگاو آن ۹۹ آورد یمهمه را گرد خواه ،شود یدهدم

 یقو درک حقا]پرده بود  یشانهاکه بر چشم ییهاهمان 100کرد یمخواه
را  یقتیحق یچه یدنشن ییکه توانا ییهاهمان !من غافل بودند یادو از  [کردندینم

 یمرا به جا توانند بندگانیم کنندیر متصوّ یقت،حق منکرانِ یاآ 101نداشتند! 
گاه م را به عنوان منزلجهنّ یقت،حق منکرانِ یقرار دهند؟! ما برا گاهیهمن، معبود و تک

عملکردها آگاه سازم؟  ینشما را از بدتر یدخواهیم یابگو: آ 102!یمایدهتدارک د
103 که یدر حال .شد یچبه ه یلتبد یا،دن یشان در زندگتالش ۀکه همیکسان

 یاتآ ههستند ک یآنان کسان 104 اند!داشته یکیعملکرد ن کردندیتصور م
 [،جرم ینو به خاطر ا]او را انکار کردند  یدارد یزبخش پروردگارشان و ننجات

 105! یستیمقائل ن یارزش شانیبرا یامتدر روز ق یزو ما ن .دستاوردشان تباه شد
م است! ما، جهنّ یامبرانو پ یاتتمسخر کردن آ یزو ن یقت،آنان به خاطر انکار حق یفرک
106 یهاباغ ،اندیدهپسند یعملکرد یو دارا نددار یمانا یقکه به حقایکسان 

جا را رک آنتَ یو هرگز هوا .جا جاوداننددر آن 107فردوس منزلگاهشان است 
تا کلمات پروردگارم  ،ب شوندمرکّ یاهابگو: اگر تمام در 108پرورانند یمندر سر 

قبل از  یرندپذیم یانپا یاهادر یسند،را بنو (ها و مخلوقات اویدهها و پدنعمت یتمام)
 یمرا کمک آن قرار ده یاهااگر همانند در یحتّ یرد!پذ یانکلمات پروردگارم پا هکآن
 یبگو: من هم بشر یامبرپ یا 10۹[: توانند کلمات خدا را احصاء  کنندیباز نم]

که ابالغ ]شود یم یبه من وح [ که ستاینکه هست ا یازیتنها امت]مثل شما هستم 
پروردگارش  یداربه د تقادیو اع یداست. پس هر کس ام یگانه یشما خدا یخدا [کنم

کس را در پرستش پروردگارش  یچو ه .داشته باشد یدو مف یکن یعملکرد یددارد با
   110 نکند! یکشر
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 سورة مریم

 و با رحمت است( یندهبه نام اهلل که بخشا)

 

 آن 2 !یاستاش زکرپروردگار تو نسبت به بنده یزآمرحمت ادِی ینا 1کهیعص 

یری[ از فرط پ]گفت: پروردگارا  و 3 هنگام که پروردگارش را در نهان ندا داد

 [تمدّ ینا در تمام اامّ] .گشته است یدسرم سپ یسست شده و مو یمهااستخوان

 یندةمن بعد از خودم، نسبت به آ 4 !شدمیتو از اجابت محروم نم یهرگز در دعا

 یفرزند یشخو یپس لطف نما و از سو .که همسرم نازا استبستگانم نگرانم. حال آن

خواهم یاز تو م !! پروردگاراشدتا وارث من و آل یعقوب با 5به من عطا کن  ینجانش

د ما تو را به تولّ یا،زکر یا 6 یهخود قرار د یترا مورد رضا [و عملکردش]که او 

 7! یماننهاده یگرکه قبل از او بر کس د ینام دهیم.یبشارت م یحییبه نام  یفرزند

که همسرم نازاست و یداشته باشم در حال یفرزند توانمیچگونه م !گفت: پروردگارا

که  :گفته است ینچن ینگفت: پروردگارت ا 8ام؟! و فرتوت گشته یرپ نیزمن 

! یدمو من تو را آفر ینبود یزیچ بدان که خودت قبالً .بر من آسان است یکار ینچن

۹ تا ]قرار بده  یامن نشانه یبرا [،امر یندر ارتباط با ا] !گفت: پروردگارا یازکر

 سالمتِ  ینکه در ع این استتو  ۀخدا گفت: نشان [!و مطمئن شوم یردقلبم آرام گ

گاه از محراب عبادت به آن 10یی! کس سخن نگویچزبانت، سه شبانه روز با ه

 یحها افکند که هر صبح و شام خداوند بزرگ را تسبآن و بر دلِ .قومش روان شد یسو

  11کنند! 
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 یهرچند که ما به او در کودک !کن[ یو نگهدار] یرکتاب را با قدرت بگ ین! ایحیی یا

و  یمو از جانب خودمان او را مورد لطف قرار داد 12! یمعطا کرد ییحکمت و دانا

و به پدر و مادرش  13 داشتیاو حرمت خدا را نگاه م یراز یم،اش گرداندیزهپاک

 ،د شدکه متولّ یپس سالم بر او روز 14نبود  یو اهل ظلم و نافرمان کرد،یم یکین

 ،کتاب یندر ا 15 !شودیم یختهکه دوباره زنده برانگ یو روز یرد،میکه م یو روز

طلوع آفتاب آمد  یۀاش فاصله گرفت و به ناحگاه که از خانوادهآن !کن یاد یماز مر

16 یکخود را به صورت  گاه ما روحِ! آنیدها کشخود و آن یانم یاسپس پرده 

 یگفت: اگر انسان خداترس و خداشناس یممر 17 یماو فرستاد یبه سو 1مامت انسانِ

 ةگفت: من فرستاد 18برم!یرحمان پناه م یبدان که من از تو به خدا ی،هست

دار چگونه بچه :مریم گفت 1۹ !به تو عطا کنم یایزهپروردگارت هستم تا فرزند پاک

گفت:  20ام؟!نبوده نیزبا من تماس نداشته، و بدکاره  یمرد یچکه هیشوم در حال

فرزند را معجزه و  ینبر من آسان است. ما ا کار ینگفته که ا ینچن ینتو ا پروردگارِ

 یفرمان قطع یک ینو ا دهیم.یقرار م یانجهان ۀهم یاز جانب خودمان برا یرحمت

درد  22دوردست رفت  یسپس باردار شد و با فرزندش به مکان 21 !است

: کاش قبل از گفتیکه میدر حال یردپناه بگ خلین باعث شد تا کنار درختِ یمانزا

آمد که  یاو ندائ یپا یرناگاه از ز 23گشتم! یها محو ممرده بودم و از خاطره ینا

 ۀتن 24نهاده است!  یتپا یردر ز یامباش که پروردگارت چشمه ینگفت: غمگیم

 25 !یزدتو فرو ر تازه بر یینخل را تکان بده تا خرما

  

                                         
 .ی یابدتجل تواند به صورت انسان،یکه روح م یافتتوان دریم یهآ یناز ا 1
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خداوند  یبگو: من برا، یدیرا د یو چشمت را روشن دار و اگر بشر یاشامبخور و ب

گاه طفلش را در آن 26!یمسخن نگو یام که امروز با انساننذر کرده یارحمان روزه

بد و  یار، تو مرتکب کار بسیممری ها گفتند: اقومش آمد. آن یآغوش گرفته به سو

که یدر حال یم[کنیب مکار تو تعجّ ینخواهر هارون! ]از ا یا 27ی!اشده یبیعج

تا از او ]به طفل اشاره کرد  یممر 28 بود و نه مادرت بدکاره! یو مرد بده پدر تن

 2۹ ؟یمکه در گهواره است سخن بگوئ یها گفتند: چگونه با طفلا آنامّ [بپرسند

 یدهگردان یامبرمو پ .هستم که به من کتاب عطا کرده ییخدا ةگفت: من بند [طفل]

نماز  ۀام به اقامو تا زنده یده،برکت گردان یۀو مرا در هر کجا که باشم ما 30است

کرده که نسبت به مادرم  یهمرا توص یزو ن 31نموده است  یهو پرداخت زکات توص

پس  32داشته باشم، و مرا چون ظالمان و سنگدالن نخواسته است یکرفتار ن

 یختهکه دوباره زنده برانگ یو روز یرممیکه م ید شدم و روزکه متولّ  یسالم بر روز

 یدکه به آن شک و ترد ۀ حقی، همان کلمیمابن مر یسیع ستاینا 33شوم! یم

است  یبعینکرده است! پاک و ب یاراخت یفرزند یچخداوند ه یدبدان 34! داشتند

 35شود یدرنگ موجود میب .موجود شو گوید:یکند فقط م یکار ةخدا! چون اراد

راه راست  ینکه ا ید،پس فقط او را پرستش کن .اهلل پروردگار من و پروردگار شماست

به حال منکران  یاختالف کردند. پس وا یکدیگربا  هاها گروامّ 36 !و درست است

اند در آن روز شده یناچه شنوا و ب 37! یامتروز بزرگ ق یدارد ۀ، در لحظیقتحق

  38 آشکارند! یاما امروز ظالمان در گمراه یند!آی که دوباره نزد ما م
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ها هنوز آن یردپذ یانگاه که کار پاهشدار ده! آن یزآمها را نسبت به آن روز حسرتآن

و هر که به آن  ینما وارث زم یدبدون ترد 3۹برند! یبه سر م یمانیایدر غفلت و ب

کتاب از  یندر ا 40ما بازگردانده خواهند شد ی. و همه به سویمباشیهست م

 یکه به پدرش گفت: ایهنگام 41 بود گوراست یامبریکن، همو که پ یاد یمابراه

کند، یاز تو برطرف نم یازین یچو ه یندبیو نه م شنودیرا که نه م یزیپدر! چرا چ

خبر یمن شده است که تو از آن ب یبنص یپدرم! علم یا 42! کنی؟یپرستش م

کنم  یتکن تا تو را به راه درست و نجات بخش هدا یروی! پس مرا پیبینصیو ب

43 رحمان نافرمان  ینسبت به خدا یطانش یراز ،را پرستش مکن یطانپدرم! ش یا

 یو گرفتار عذاب یدباش یطانکه شما دوستدار ش ینپدرم! از ا یا 44بوده است 

اگر از  ی؟!اشده یزارمن ب یاناز خدا یاآ یم!ابراه یگفت: ا 45نگرانم  ید،شو یاله

از من دور  یطوالن دّتیم یبرا فعالً .کنمیسنگسارت م قطعاً یکار دست برندار ینا

تو از پروردگارم آمرزش خواهم  یبرا [!پدر]گفت: سالم بر تو  یمابراه 46! شو

خدا  یچه به جامن از شما و از آن 47دارد  یاو به من لطف و مهربان یراخواست، ز

خداوند بدون جواب نماند!  یشگاهدر پ یمدعا یدوارمام .کنمیم یدور یدپرستیم

48  کرد، به او اسحاق و  یدور یدندپرستیخدا م یچه به جانها و آچون از آنو

-ها را مشمول رحمتو آن 4۹! یمرساند یامبریو همه را به پ یمرا عطا کرد یعقوب

 یکتاب از موس یندر ا 50 یمآفاق کرد ةها را شهرآن یکن و نامِ یممان قرار داد

  51بود  یامبرپ یامخلص و فرستاده یاکن! که بنده یاد
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 یتا اسرار یمکرد یکرا خطاب نموده و به خود نزد یو از سمت راست کوه طور، موس

بود در  یامبرمان، هارون را که او هم پرحمت یو از رو 52! یمبگذار یانبا او در م

 یکن! که او مشهور به وفادار یاد یلکتاب از اسماع یندر ا 53 یمقرار داد یارشاخت

نماز و پرداخت  ۀبود که اهلش را همواره به اقام یکس 54 بود یامبرپ یاو فرستاده

کتاب از  یندر ا 55پروردگارش بود یتشک او مورد رضایکرد، و بیزکات امر م

سبب او را  ینو بد 56 راستگو بود یاربس یامبریپ یزاو ن یراکن! ز یاد یسادر

 یشهستند که خداوند نعمت خو یها کسانآن ۀهم 57 یمعطا کرد یعرف یگاهیجا

که با نوح  یکسان ۀو فرزندان آدم و هم یامبرانکرده است، همان پ الشانح را شامل

 یترا که هدا یگریو هر کس د یلو اسرائ یمو فرزندان ابراه یم،کرد یسوار کشت

همان ] !ها تالوت شودرحمان بر آن یخدا یاتتا آ یمو انتخابشان کرد یمکرد

 [عاشقانه] یۀو گر ندبه سجده افتاد یدند[رحمان را شن یخدا یاتکه چون آیکسان

شان شدند که نماز را متروک ینها جانشبعد از آن یا کسانامّ 58 سر دادند!

! یدرا خواهند د یگمراه یاجز یرفتند، به زود یشگذاشتند و به دنبال شهوات خو

5۹ یمانبزرگ ا یتوبه کنند و به خدا [زشت خود ۀاز گذشت]که یمگر کسان 

 یچو ه ،ها به بهشت وارد خواهند شدآن تردیدزنند. بدون  یکو دست به کار ن یاورندب

رحمان  یکه خدا یجاودان یهاآن هم به بهشت 60ها نخواهد رفتبر آن یستم

او  ةا بدانند که وعدامّ ،اندیدهبه بندگانش وعده داده است. هر چند آن را ند

کالم لغو  یچه یّت،جا جز سخن از صلح و سالم و امندر آن 61است  یافتنیتحقق

 62شان هر صبح و شام آماده است یو رزق و روز .شنوندینم یگرید یهودةو ب

دارند یاز ماست که حرمت اوامر خدا را نگاه م ینق به بندگامتعلّ ی،بهشت ینچنینا

63 ما و  یرو یشچه پ. آنییمآیو ما فرشتگان، جز به امر پروردگارت فرود نم

را  یزیکه پروردگارت چخداست! بدان است از آنِ یانم یندر ا یما و حتّ پشت سرِ 

  64 کندیفراموش نم
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 ،پس فقط او را بپرست .باشدیهاست مآن یانچه مو آن ینها و زماو پروردگار آسمان

او  یبرا یهمطراز همنامِ یحتّ یاپرستش صبر و استقامت داشته باش! آ ینو بر ا

 خواهم ردم دوباره زندهمُ یوقت یا: آیدگویوجود انسان م ینبا ا 65! ی؟شناسیم

؟! یمنبود و ما او را خلق کرد یزیچ آورد که قبالًینم یادانسان به  یاآ 66شد؟! 

67 ها را در و آن یم،جمع کن یاطینبا ش یشان را روزقسم به پروردگارت که همه

از  یشرا که ب یهر گروه، کسان یانگاه از مآن 68 یمم به زانو درآوراطراف جهنّ

که  ییمما ینو ا 6۹! کنیمیجدا م اندکرده یرحمان سرکش یهمه نسبت به خدا

شما وارد دوزخ  ۀهم 70! یمشناسیها به آتش دوزخ را خوب مآن ینرترسزاوا

گاه آن 71پروردگارت است!  یاز سو یو قطع یامر حتم یک ینو ا .شد یدخواه

به زانو در  و ظالمانِ .داد یمکه حرمت اوامر خدا را نگاه داشتند نجات خواهیکسان

ها روشنگر ما بر آن یاتکه آیو هنگام 72کرد  یمخواه رهادر دوزخ  ،آمده را

 (شما یاما )از دو گروه  یک: کدام یندگو یمانبه اهل ا یقتحق خوانده شود، منکرانِ

 یشپ یاقوام یارچه بس 73 است؟! یباترتر و زشان گرمشان بهتر و محفلیگاهجا

 74نظرتر! که هم ثروتمندتر بودند و هم خوش میدر حال یم،ها نابود کرداز آن

 دهدیاست مهلت م یکه در گمراه یرحمان به کس یها بگو: خدابه آن یامبر[!پ یا]

! آن وقت یامتدر روز ق یاو  یادن یندر هم یا! یابدرا در یعذاب اله ةگاه که وعدتا آن

 یا کسانامّ 75تر است؟! بدتر و لشکرش ناتوان یگاهشجا یچه کس یدخواهند فهم

 یراز ید،افزایشان میتاند خداوند بر هداشدهیت هدا ،که به راه حق و نجات

چه پاداشش  ،است یگرد یزنزد پروردگارت بهتر از هر چ یکخوب و ن یدستاوردها

  76و هم ماندگارتر است  یشترب
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 یادیما را انکار کرد و گفت: به من مال و فرزندان ز یاتآن کس را که آ یدیند یاآ
رحمان  یاز خدا یمانیعهد و پ یاخبر دارد و  یبآیا از غ 77عطا خواهد شد! 

و همواره در  یسیمنویم یدگویچه را ماما آن یست!ن ینچن ینا 78گرفته است؟! 
از او  ،آن دل بسته است هرا که ب یزهاییو چ 7۹ یمسازیعذاب گرفتارش م

 یاراخت به غیر اهلل یانیها خداآن یراز 80! یایدتک و تنها نزد ما ب تا یریمگیم
 ی! به زودیستن ینچن ینا 81 !شان باشندتعزّ یۀما خود[ تا به گمان]اند کرده

ها قد علم با آن یّتشان را انکار خواهند کرد و به ضدّعبادات ها[آن یندروغ یانخدا]
 یمفرستاد یقتمنکران حق یرا به سو یاطینکه ما ش ینیبینم یاآ 82 خواهند نمود

تک ها عجله مکن، ما تکپس در مورد آن 83وسوسه کنند  شدیداًها را تا آن
 یرا به سو یگزاران اوامر الهکه حرمتیدر آن روز 84 یم!نظر دار اعمالشان را مدِّ

 یمده سوقم جهنّ یلب به سو و مجرمان را تشنه 85 یمرحمان، گرد آور یخدا
86 یاز خدا یکه عهد یمگر کس ،کس مقام شفاعت کردن نداردیچدر آن روز ه 

 !کرده است یاراخت یرحمان فرزند یمشرکان گفتند: خدا 87رحمان گرفته است 
88 ید!اگفته یاچه مطلب زشت و زننده 8۹ [چنان زشت] ّیکنزد یکه حت 

 ۹0یزد!فرو ر هاوهو ک ،شکافته گردد ینو زم ،شود یها از آن متالشاست آسمان
که یدر حال ۹1 !است یفرزند یرحمان دارا یند که خداشد یعها مدّآن یراز

که در یکسان ۀهم ۹2کند  یاراخت یکه فرزند یستسزاوار خداوند رحمان ن
ها را شمارش تک آنتک ۹3رحمانند  یهستند بندگان خدا ینها و زمآسمان

او باز  یمت به سویاها در روز قآن یهمگ ۹4داندیکرده است و تعدادشان را م
  ۹5با خود ندارند و تک و تنها هستند!  یزچ یچکه هیخواهند گشت در حال
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 یخدا ،و خدمت است یدارند و عملکردشان سراسر خوب یمانا یقکه به حقایکسان

 یم،وان کردرما قرآن را بر زبان تو آسان و  ۹6همه گرداند  ها را محبوبِرحمان آن

دشمنان  و به یدارند بشارت دهیحرمت خدا را نگاه مکه یآن، به کسان ۀتا به واسط

 یزیچ یا. آیمها نابود کردکه قبل از آن یمردمان یارندچه بس ۹7 یلجوج هشدارده

 ۹8! ی؟شنویها ماز آن ییصدا ینا کمتری! ی؟کنیها احساس ماز آن

 

 طه سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

قرآن فقط  2! یافتیکه تو به زحمت ب یمنازل نکرد ینا یما قرآن را برا 1 طه

 یکه نازل شده از سو یکتاب 3یمناکندب [شاناز عاقبت]ها که آن یاست برا یپند

ط رحمان بر عرش مسلّ یکه خدا !بدان 4بلند است  یهاو آسمان ینخالق زم

 یانو م ینها و زمچه در آسمانآن 5( دارد ییفرمانروا مخلوقاتشبر تمام )است 

بلند سخن  یچه به صدا 6هاست از آن اوستخاک یرچه در زآن یهاست، و حتّآن

تر از آن آگاه است! یمخف یاسرار نهان و حتّ که او بربدان ی[،کن یو چه مخف] ییبگو

7 اوست  آنِ  از یکن یهانام یو تمام یستجز او ن ییخدا یچاهلل است که ه8 

و به  یدد یآن هنگام که آتش ۹است؟!  یدهبه تو رس یخبر سرگذشت موس ایآ

و  یاورم،ب یتانبرا ینمبیکه م یاز آتش یاتا شعله یداش گفت: شما منتظر بمانخانواده

ندا آمد که:  یدکه به آتش رسیهنگام 10برم!  ییراه به جا ،نور آن ۀبه واسط یا

مقدس  ینتو در سرزم یرارا در آور، ز یتهاکفشمنم پروردگار تو!  11!یموس یا

 12ی! هست 1«یطو»

 

                                         
 .30 صص آیۀگفته شده است. ق یزن المبارکه ةالبقعآن و نور خداست، به  یکه مملو از برکات معنو یمقدس ینسرزم 1
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  1!شود گوش فرا دهیم یچه بر تو وحام، پس به آنیدهبرگز یامبری[به پ]من تو را 

13 فقط مرا پرستش کنیستن ییخدا یچو جز من ه .من اهلل هستم یبه راست !. 

خواهم یا من ماست. امّ یآمدن یامتکه روز ق !بدان 14دار!  یمن نماز به پا یادِ و به 

مراقب  15 !یندتا هر کس نسبت به دستاوردش جزا بب ،نگاه دارم یزمان آن را مخف

تو را  ،کنندیم یرویخود پ ینفسان یندارند و از هوا یمانا یامتکه به قیکسان! باش

در دست ! یموس یا 16شد!  یغافل نکنند که هالک خواه یم[روز عظ]از آن 

 ۀکنم و به واسطیم یهمن است، به آن تک یعصا ینگفت: ا 17! یست؟راستت چ

 یگرد یکاربردها یمه براالبتّ ریزم،یبرگ م ،درختان یهاگوسفندانم از شاخه یآن برا

بر ]آن را  یموس 1۹ یاندازب ین[بر زم]آن را  ی،موس یگفت: ا 18هم دارد 

و  یرشگفت: حاال بگ 20 یدخزیشد که م یارمبه  یلانداخت، ناگاه تبد ین[زم

 خود فروبر یباندستت را در گر 21 یمگردانیلش باز منترس! ما آن را به صورت اوّ

ما  22 یگر!د ةمعجز یکهم  ین. ایدآ یرونو درخشنده ب یدسف یبیع یچهیتا ب

فرعون  یبه سو 23 یمکن یانتو نما و معجزات بزرگ خود را بر یاتآ یمخواهیم

! گفت: پروردگارا  یموس 24کرده است.  یانطغ [از مرز حق]که او  .حرکت کن

را سهل و آسان گردان  یتمو مأمور 25( را باال ببر امیتظرف)ام را گشاده کن ینهس

26 ( یمو گره از زبانم بگشا )تا واضح سخن بگو27 را درک  یاممپ سانینتا بد

کار  ینا یبرا]برادرم هارون  2۹ ینمن برگز یاز خاندانم برا یاوری 28کنند 

که به  یتیو او را در مأمور 31پشتم را به او محکم گردان  30 [مناسب است

 یادت یارو بس 33 یمکن تسبیح یارتا تو را بس 32گردان  یکشر یامن داده

! یموس ای: گفت ]خدا[ 35! یناییکه تو به تمام امور ما ب یمدانیم 34 یمنمائ

مان قرار تو را مشمول رحمت یگربار د یکما  36اجابت شد  یتهاتمام خواسته

   37.یماداده

                                         
 )ع(امام صادق یقتاًحق !گرددیباز م یامبریرود اما با مقام پیاز آتش م یابه دنبال پاره یاست! موس یفیلط تۀکن 1

 یرا موسیباش! ز یدوارام یابسته یدکه به آن ام یزهاییاز چ یشب یندار یدکه ام یزهایینسبت به چ :خوب فرمود که
 .3/374 نورالثقلین یرشعله آتش رفت اما با مقام نبوت و رسالت بازگشت تفس یکبه دنبال 
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فرزندت را درون  یم:گفت 38 یمکرد یچه را الزم بود وحگاه که به مادرت آنآن
و دشمن  .او را به ساحل برساند یادر [امواج]رها کن تا  یاو آن را در در ر،بگذا یصندوق

از خودم را بر تو افکندم  یتمن محبّ [که یموس یبدان ا]! یردمن و او، صندوق را بگ
در برابر  سانینو بد [کنند یتو نگهدار زا یبی،و بدون آس یها شو]تا محبوب آن

اطالع از وضع تو به  یبرا]و آن هنگام که خواهرت  3۹! یابیپرورش یدگانمد
را به شما نشان دهم که  یایهدا یدخواهیها گفت: مرفت به آن [کاخ فرعون کیینزد
تو را  سانیندار شود؟! و بدعهده یطفل را به خوب ینا [از یدادن و نگهدار یرش]

 یگربار د )یکنباشد،  ینتا چشمانش روشن شود و غمگ یم،دوباره به مادرت بازگرداند
! یمو ما تو را از غم و اندوه نجات داد یشتکُ را  یگاه که کسآن یم(بر تو لطف کرد یزن

. یمکرد یشو ما تو را بارها آزما یکرد یزندگ« نیَمَد»مردم  یانهم در م یانیسال
بدان  40 !یم[]تا رسالتت ده یموس یا ی،اهآمد ینجار به اقد در زمان مُ یزاکنون ن

 یبه سو]معجزات من حال تو و برادرت با  41ام! خودم ساخته یکه تو را برا
او از مرز ]فرعون که  یسو یدبرو 42 ید!نکن یمن کوتاه یادو در  ید،برو [فرعون

و  یردپند بگ یدشا یید،سخن بگو یمتبا او به مال 43 !کرده است یانطغ [حق
ما ستم  که بر یمترسیم اگفتند: پروردگارا! م [و هارون یموس] 44 !خداترس شود

همه  یم،! من با شمایدگفت: مترس 45کند!  یانطغ یش[از پ یشب]ا یروا دارد و 
: ما ییدو به او بگو یدفرعون برو یشما به سو 46شنوم! یو م ینمبیرا م یزچ
را با ما رهسپار کن و مورد آزارشان قرار  یلاسرائی، قوم بنیمپروردگارت هست یامبرانپ

 یتکه تابع هدا یپس سالم بر کس. یمااز جانب پروردگارت آورده یامده. ما معجزه
است  یشامل کس یعذاب اله ؛شده است یبه ما وح [که ییدبه او بگو] 47 !است

! پروردگار یموس یفرعون گفت: ا 48بگرداند  یرا انکار کند و از آن رو یقتکه حق
چه آن یمخلوق هر است که به یگفت: پروردگار ما کس یموس 4۹! یست؟شما ک
گفت: پس  50رهنمونش شد  یهست یرِسپس در مس ،شت عطا کرددا یازرا که ن

  51اند چه؟! یستهزیم یناز ا یشها که پآن
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 یزیشود و نه چینزد خداست. پروردگار من نه گمراه م یاز آنان در کتاب یگفت: آگاه
 .قرار داد یشآسا شما محلِّ یرا برا یناست که زم یاو کس 52! کندیرا فراموش م

را  یاهانآن انواع گ یلۀفرستاد تا به وس یو از آسمان آب .آورد یددر آن پد ییهاو راه
 ینتان را در ایانِو چهارپا یدبخور ها[نعمت یناز ا] 53 یمو پرورش داد یاندیمرو

خردمندان است  یبرا ییهانشانه هاینا ۀکه در هم یدو بدان یدزارها به چرا برسبزه
54 زنده از  یگرو بار د یمگردانیبازم ینو به زم یمخلق کرد ینما شما را از زم
و معجزات خود  یاتآ یتمام ،ما به فرعون یقتاًحق 55آورد!  یمخواه یرونجا بآن

! یموس یگفت: ا 56برگرداند!  یرو یقتاما او انکار کرد و از حق یم،را نشان داد
حال ما  57! ی؟کن یرونب یتجادو یلۀمان به وسینتا ما را از سرزم یاتو آمده یاآ
کن.  یّنو مقابله مع یدارد ةوعد یرا برا ی. زمانیمآوریتو م یمثل جادو ییجادو یزن

 یطو با شرا یّنمکان مع یکو نه تو، آن هم در  کنیمف که نه ما از آن تخلّ یزمان
که یهمان زمان ید،هنگام باال آمدن خورش ید،ما روز ع ةگفت: وعد 58! یمساو
در موعد ]گر خود را جمع کرد و یلهح ارانِیفرعون رفت و تمام  5۹ند اجمع مردم

برشما! بر خداوند بزرگ  یها کرد و گفت: وارو به آن یموس 60باز آمد  [ررّقم
است که  یکس یدناام یدکند. بدانیهالک م یشما را به عذاب ۀکه هم یددروغ نبند

را به  ییشور و مشورت پرداختند و رازهاها به پس آن 61دروغ و افترا ببندد! 
جادوگرند و  یددو بدون ترد ینگفتند: ا یکدیگربه  62انتقال دادند یکدیگر

تان را یعال یینکنند و آ یرونتان بینشما را از سرزم یشانجادو یلۀخواهند به وسیم
 صفِ  یکو در  یدو قدرت خود را به کار بر یرتمام تدب ،پس 63! ببرند یناز ب

  64است!  یروز. هر که امروز کارش برتر باشد پیزیدآن دو برخ ۀمنسجم به مقابل
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گفت:  یموس 65؟! یافکنیمما ب یا یافکنیرا م یتل تو جادواوّ یموس یگفتند: ا

انداختند بر اثر سحرشان چنان یرا م یشانها و عصاهاکه طنابی. هنگامیاندازیدشما ب

 ید،صحنه را د ینچون ا یموس 66کنند! یحرکت م ین[زم یرو]که  یدبه نظر رس

که تو  [شک نداشته باش] نترس.: یمبه او گفت 67 یافتدر دلش راه  یفیترس خف

اند تا هرچه را که ساخته یاندازب یچه در دست راستت داراکنون آن 68! یبرتر

و  یروزاست! بدان که جادوگر هرجا برود پ یبندها جادو و چشمکار آن یراببلعد. ز

جادوگران به  یتمام [کار را کرد ینا یکه موس یهنگام] 6۹شود یرستگار نم

فرعون  70! یمآورد یمانا ی: به پروردگار هارون و موسندسجده افتادند و گفت

استاد او بزرگ و  ! قطعاًید؟آورد یمانکه من به شما اجازه دهم به او اآن گفت: قبل از

را به جهت  یتانشک دست و پایآموخته است! ب یشماست، و او به شما جادوگر

تا  یخت،نخل به دار خواهم آو یهاتان را بر تنهو همه ،خالف هم قطع خواهم کرد

گفتند: قسم به  71و ماندگارتر است!  یدتراز ما مجازاتش شد یککدام  یدبفهم

 یم.دهینم یحاست ترج یدهکه به ما رس یل روشن، تو را بر دالئیدهکه ما را آفر ییخدا

 یادن ینفقط در هم یبکن یبتوان یاگر کار یراخواهد بکن! زیکه دلت م یهر کار

 ییهایو جادوگر یمانتا از خطاها یماآورده یمانا روردگارمانما به پ 72خواهد بود 

هر  73خدا بهتر و ماندگارتر است  یرادر گذرد، ز یماکه به اجبار تو مرتکب شده

او خواهد  یبم نصبدون شک جهنّ ،به عنوان مجرم حاضر شود یشگاه خداوندکه در پ

 (در نوسان است یمرگ و زندگ یندائمأ ب)شود یو نه زنده م یردمیبود که در آن نه م

74 داشته  یککه عملکرد ن یدر حال ،در محضر او حاضر شود یمانو هر کس با ا

 یماندگار یهاو در بهشت 75است یعال یدرجات و مقام یدارا یدبدون ترد .اشدب

است که خود را  یپاداش کس ینو ا .است جاودان خواهند بود یکه نهرها در آن جار

  76گرداند  یزهپاک یدی[]از هر پل



317 

 

 یراه خشک شانیخارج کن و برا [از مصر]که بندگان مرا شبانه  یمکرد یوح یبه موس

 .ترس به دل راه مده یابندبه شما دست  یانکه فرعون ینو از ا .کن یاننما یارا در در

و  .ها پرداختآن یببه تعق یانشفرعون با لشکر 77نداشته باش!  یمیب یچو ه

که فرعون قوم خود  یدبدان 78 رفتها را فرا گآن یادر ینسهمگ یهاعاقبت موج

ما شما را از دست  ی! به راستیلاسرائیبن یا 7۹! یترا گمراه کرد نه هدا

و بر شما  یموعده گذاشت 1و با شما در طرف راست کوه طور یمدشمنانتان نجات داد

 یتانکه روز اییزهپاک یزهایاز چ 80 یمعطا کرد 2لوىسَو  نّچون مَ یهانعمت

که یو کس ید.که خشم من به شما خواهد رس ید.نعمت نکن انا کفرامّ یدبخور یمکرد

که توبه  یکه من نسبت به کس یدبدان 81دچار خشم من شود سقوط خواهد کرد! 

 82ام آمرزنده یاربس ید،داشته باشد و به راه آ یو عملکرد خوب یاوردب یمانکند و ا

! یافتی؟ب وجل [به کوه طور یدندر رس]باعث شد که از قوم خود  یز! چه چیموس یا

83 با تمام هوش و ]ها هستند که پشت سر منند و من آن ینگفت: ا یموس

ما قوم تو  84! یشتافتم تا خشنود شو ی،تو که پروردگارم هست یبه سو [حواسم

ها را گمراه کرده است! آن ی[ابا گوساله] ی. سامریمکرد یشرا پشت سر تو آزما

85 یبازگشت و گفت: ا ودقوم خ یو اندوهناک به سو ینخمشگ یموس درنگیب 

 ییت زمان جداخوب به شما نداده است؟! مگر مدّ ةقوم من، مگر پروردگارتان وعد

غضب و خشم خدا شما را فرا  یدخواهیاز حد شده است؟! مگر م یشمن از شما ب

ف تو تخلّ  ةاز وعد یار،اخت یگفتند: ما از رو 86! ید؟من تخلف کرد ةکه از وعد یردگ

را که  یو طالجات یورآالتز ینبهتر است ا دیمید ی،رمسا یهاا با وسوسهامّ یم،نکرد

 87 یمذوب کن یدر آتش یمهمراه دار یاناز فرعون

 

 

                                         
 یبهطم ارواح را جانب عالَ« و جانب أیمن»اند. دانسته ،حق، گشوده شده یمکه به تسل یاینهطور را س ی،اهل معن 1

 اند.یکه سرشار از آگاه دانندیم
 ی.مائده آسمان یکاند. دانسته ینو بلدرچ ینترنجب اًرا غالب یمن و سلو 2
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گوساله داشت  یچون صدا ییساخت که صدا یاگوساله یکرِ، پ[اد مذاب آناز موّ]و او 
 [عهد خود را با خدا یسامر]است! بدان که  یموس یشما و خدا یخدا ینو گفتند: ا

به  یپاسخ یچه ی[سامر ینزر ۀگوسال]که  یدنددینم یاآ 88 فراموش کرده بود
هارون  یقتاًو حق 8۹! رد؟ندا شانیبرا یانیسود و ز یچدهد و هیسخنانشان نم

 یشگوساله مورد آزما ینا یلۀقوم من، شما به وس یها گفته بود که: ابه آن یناز ا یشپ
راه نجات  یاگر در پ .رحمان است یکه پروردگار شما خدا ید!بدان ید.اقرار گرفته یاله

ها آن یول ۹0! یدو دستور مرا اطاعت کن یید،نما یرویاز من پ ید،و آرامش هست
ادامه  یپرستچنان به گوسالهما هم ،به نزد ما برگردد یکه موسیزمان اگفتند: ت

 ۹2ها گمراه شدند آن یدید یهارون، چرا وقت یگفت: ا یموس ۹1 یمدهیم
مادرم،  پسرِ یا ۹3 ی؟کرد یچیتو هم از فرمان من سرپ یاآ یامدی؟ل من نبه دنبا

 یلاسرائیبن ینتو ب یی:بگو ییآیم یوقت یدمسرم را رها کن! من ترس یو مو یشر
 یگفت: و تو ا یموس و ۹4 !یانداده یّتیمن اهمّ یهایهو به توص یتفرقه انداخت

ها که آن یدمد یزیگفت: من چ یسامر ۹5! ی؟بود که کرد یچه کار ین! ایسامر
کار را  ینرا گرفتم و در آن انداختم! نفس من ا1از آثار رسول ی! من قسمتیدنددینم

باشد که  ینهم یاتو از دن یبگفت: برو که نص یموس ۹6 در نظرم آراسته ساخت
و  (مفرط! ییتنها یک) !مشو یکو نزد یر: با من تماس مگییبگو یگران[به د]فقط 
کرد. اکنون  یتو خواهد بود که هرگز از آن تخلف نتوان ی[عذاب اله] یبرا یّنمع یزمان

و  یمسوزانیبنگر! بنگر چگونه آن را م کردییساز خود که عبادتش مدست یبه خدا
 یچکه ه اییشما، اهلل است، خد یکه خدا یدبدان ۹7 یمافکنیم یاذراتش را به در

را در بر گرفته است  یزاش همه چیکه علم و آگاه یی. خدایستجز او ن یمعبود
۹8 

  

                                         
 یخاک است در آن هنگام که برا یبر رو یلاسب جبرئ یپا یر جااثاند، منظور از آثار رسول، گفته یناز مفسر یاعده 1

گوساله  ۀرار بود مجسمقکه  دیاز آن خاک را برگرفت و در موا یو مشت یدآن اثر را د یشکافتن دریا آمده بود، سامر

 یماتاز تعل یاز مفسران معتقدند که منظور از آثار رسول، قسمت یگرد یو تعداد !شود یزانگتا اعجاب یخترا بسازد ر
 .شدیدر آتش افکنده م یداست که از نظر سامری و نفس او با یموس



31۹ 

 

شک قرآن یو ب کنیم.یم یانتو ب یرا برا یشینپ یهایتحکا ینچنینما ا یامبر!پ یا
بگرداند تا روز  یهر کس از قرآن رو ۹۹ یمارا از جانب خودمان به تو عطا کرده

که جاودانه در آن خواهد یدر حال 100 یدرا به دوش خواهد کش یبار گناه یامتق
که در  یو روز 101کشند! یبه دوش م یامترا در روز ق یکه بد بار یدماند. بدان
شان کبود گشته چشمان [ت ضعفاز شدّ]که یشود مجرمان را در حال یدهصور دم

از ده  یششما ب یی: گویندگویم یکدیگربه  یبه آهستگ 102 یمآوریگرد م ،است
روشن  یوقت یژهبه و یم.ترآگاه یند،گویچه مما به آن 103 !یدانبوده [در برزخ]روز 

از تو  104! یداروز درنگ نکرده یکاز  یشدارد: شما بیم ظهارها اآن ینترینب
 105دهد یکرده و بر باد م یها را متالشبگو: خداوند آن، پرسندیها مکوه ةدربار

 یچکه در آن ه یبه طور 106کندیرها م یاهگیو ب یربا یکدسترا  ینسپس زم
 یویرپ یاله ةکنندآن روز که همه از دعوت 107 یدد ینخواه یو بلند یپست
 ییپا یجز صدا یو از کس .رحمان خفه شده است یاز عظمت خدا شانیصدا ،کنند

نخواهد بود مگر آن  یدمف یشفاعت کس ،در آن روز 108 ید!شن ینخواه یزیچ
خدا باشد!  یتش مورد رضااو نظر و رأی ،رحمان به او اجازه داده باشد یکه خدا

10۹ داند. یاند، مچه را که پشت سر گذاشتهدارند و آن یرو یشچه را پخدا، آن
در  ،ها در آن روزچهره ۀهم 110او احاطه ندارد  یکس به علم و آگاه یچا هامّ

از ظلم و ستم  یکه با بار یو کسان .خاضع و خاشع است ینده،زنده و پا یبرابر خدا
سراسر  یکه عملکرد یمانیا اهل اامّ 111 کارندیانو ز یوسشک مأیاند بآمده

! شود یمالکه حقش پا ینترسد و نه از ایم تمدارد نه از ظلم و س یدهو پسند یکن
112 در آن انواع هشدارها و  یم،را به زبان روشن بر تو نازل کرد یقرآن ینچن ینو ا

یرند تازه بگ یپند یاحرمت خداوند را نگاه دارند و  یانآدم یدشا یم،کرد یانرا ب
113   
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 برتر است. و نسبت به یگرید یزاز هر چ ،به حق است ییبدان، اهلل که فرمانروا
تو  بر یآن به تمام یمگر آن که وح .قرآن عجله مکن [از یریگ یجهو نت ]خواندن

و همواره بگو: پروردگارا، علم و  یابی[گونه که هست دررا آن یقو حقا]عرضه شود!
ا او فراموش امّ یم.بست یمانپ یزما با آدم ن ینقبل از ا 114کن!  یادمرا ز یآگاه

آدم  یمکه به فرشتگان گفت هنگامدر آن  115! یافتیمن یکرد و ما او را فرد راسخ
: یمگفت 116سرباز زد!  ،که از فرمان یسهمه سجده کردند مگر ابل ید،را سجده کن

دشمن تو و همسر توست، مراقب باش تا شما را از بهشت امن و  یسابل ینآدم! ا یا
 یکه هست یبهشت ینتو در ا 117! افتاد ینکند که به زحمت خواه یرونتان براحت

 نیدر ا 118شد!  یخواه لباسیو ب یانو نه عر یدد یخواه گینه گرسن گاهیچه
ا امّ 11۹ !رساندینه حرارت آفتاب آزارت م ید،آیبه سراغت م یبهشت نه تشنگ

و  یتو را به درخت جاودانگ یخواهیم یاآدم! آ یاو را وسوسه کرد و گفت: ا یطانش
 سانینبد 120کنم؟!  ییرود، راهنماینم یناز ب گاهیچکه ه یو قدرت ییفرمانروا

و  یخت[شان فرو ریدرنگ پوشش بهشتیب و]آدم و حوا از آن درخت خوردند 
خود  یبرا یدرختان بهشت یهاگاه تالش کردند تا از برگشد. آن یانشان نماعورت
پروردگارش را کرد و از بهشت او محروم  یکه آدم نافرمان یدبدان .دهند یبترت یپوشش
و به راه  فت،یراش را پذو توبه ،توجه قرار داد ردسرانجام خداوند او را مو 121شد! 

مقام  یناز بهشت و ا ی]خدا[ گفت: همگ 122کرد  یتشبخش هدادرست و نجات
من به سراغتان  یتا هرگاه هداامّ !بود یدخواه یکدیگرکه دشمن  ید،رو یینو مرتبت پا

شود و نه به زحمت ینه گمراه م یامر یچکند بداند که در ه یتآمد هر که از آن تبع
 ییفرساسخت و طاقت یزندگ ،بگرداند یمن رو یادو هر که از  123افتد یم

 ینااو را ناب [است یقتکه همه جا مملو از حق] یامتو در روز ق .خواهد شد یبشنص
محشور  یناچرا مرا ناب !: پروردگارایدگو یشخص ینچن 124! کرد یممحشور خواه

  125 بودم؟! یناب یاکه در دن یدر حال یکرد
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ها را فراموش و تو آن یدبه تو رس یاما، در دن یقو حقا یاتطور که آ همان :ید]خدا[ گو
 یجزا ین،چن ینا 126 1ی!شویتو فراموش م یزامروز ن ی[انگاشت یچو به ه] یکرد
که عذاب  یدداد. بدان یمپروردگارش را باور نکند، خواه یاتو آ ،که اسراف کند یکس

 ینانکه قبل از ا ییهاهمه انسان این یاآ 127و ماندگارتر است!  یدترآخرت شد
 یۀکنند، مایم یروند و زندگیها راه مآن یهادر خانه ینانو اکنون ا یم،نابود کرد

خردمندان  یبرا ییهانکات، نشانه یندر ا یشود؟! به راستیشان نمیتعبرت و هدا
داده، وجود نداشت هم اکنون و  که پروردگارت قبالً یاگر قول مهلت 128 !است

زنند صبر داشته یکه م ییهابر حرف 12۹بود  یشان حتمتمجازا یادن یندر هم
کن. و  یشستا یو قبل از غروبش به پاک یدباش! و پروردگارت را قبل از طلوع خورش

 یشو آور تا خشنود یخداوند را به جا یحاز روز، تسب یاز شب و ساعات یدر ساعات یزن
 یم،ردکمند و پر نعمت بهره خوش یزندگ یکرا از  یاگر کسان 130 یابیامش و آر

و ما به  یاستدن ةچند روز یهاشکوفه یزهاچ ینا یراز !تو چشم خود را به آن ندوز
 ،پروردگارت ی! بدان که رزق و روزیمدهیقرار م یشها را مورد آزماآن یله،وس ینهم

نماز امر کن،  ۀخود را به اقام ةخانواد 131است!  یگرد یزتر از هر چیبهتر و ماندن
 یم،خواهیاز تو نم ییروز یچبدان که ما ه .بر انجام آن صبر و استقامت بورز خودو 
است که حرمت  یکسان از آنِ یرخ و بدان که عاقبتِ یم.دهیتو را م یخود ما روز یراز

 یپروردگارش برا یاز سو یاگفتند: چرا معجزهو  132دارند یاوامر خدا را نگاه م
 یشینپ یکه در کتب آسمان [اقوام گذشته ذشتو سرگ]دالئل روشن  یاآورد؟! آیما نم

 کردیمیها را قبل از نزول قرآن، نابود ماگر ما آن 133است؟!  یدهها نرسآمده به آن
از  یفرستادیما م یبه سو یامبریپروردگارا! اگر پ گفتند:یم یامت[روز ق]

 134! یمشدیو رسوا نم یلذل ینچن ینو امروز ا ی،کردیم یتتو تبع هاییراهنمائ
 یدفهم یدخواه یبه زود ید.منتظر بمان یزشما ن یم،بریما در انتظار به سر م ۀ: همبگو

    135است! یافته یتهدا یدر راه خداست و چه کس یچه کس

                                         
 یباق یناجا به همان صورت، ناب ین. پس در اآیدیبه کارت نم بین یقتکه چشم حق گویدیرا م ینا یاعملکردت در دن 1

 !بمان
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 ياءسورة انب

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

 1 یرانند!ح یشچنان در غفلت خوها هما آنامّ ،شده یکمردم نزد یروز حسابرس

شان یروزمرگ یها در حال بازپروردگارشان آمد، آن یکه از سو یدیو پند جد یههر آ

و ] ارزش استیب یزهایسرگرم چ یشانهاقلب 2! [پشت سر انداختند]و  یدندشن

 گویند:یو م کنندیظالمان در گوش هم نجوا م ینو ا [.کنندیخود ظلم م بهجاهالنه 

باز به  ینید،بیمثل شماست؟! با آن که م یهم بشر یامبرکه پ ستایناز ا یرمگر غ

با خبر  یندر آسمان و زم یگفت: پروردگار من از هر سخن 3!ید؟رویطرف جادو م

 یست[خدا ن یوح یدگویم هچه کآن]ها گفتند: آن 4او شنوا و داناست یراز 1،است

دهد، بلکه او یاست که به خدا نسبت م یآشفته است، بلکه دروغ یهابلکه خواب

 یشینپ یامبرانمثل معجزات پ یاما معجزه یبرا ید[گویاگر راست م]شاعر است 

 یم.کردنابود  یاوردند،ن یمانا یقکه به حقا یشهر ی[اهال]ها قبل از آن 5 یاورد!ب

مگر  یم،قبل از تو نفرستاد یامبریپ یچو ما ه 6کنند؟! یم باوررا  یقحقا هاینا یاآ

 7! یدبپرس یقتاز اهل حق یددانی. اگر نمکردیمیم یها وحکه به آن یمردان

 ینهم چن!]نداشته باشند یازکه به غذا ن یمنداد ییهارا بدن یامبرانما پ [که یدبدان]

سرانجام  8 (!هستند امثل شم یها هم بشرآن)! یمرا جاودانه نکردها آن یا[در دن

را که  یگرها و هرکس دو آن یم،وفا کرد یمداده بود یامبرانکه به پ ییهاهم به وعده

که عمر و امکانات خود یو کسان یدیم.نجات بخش ها[یبتاز بال و مص] یمصالح دانست

که ذکر شما  یمشما نازل کرد یبرا یکتاب ۹ یمدادند هالک کردیو مردم را هدر م

 10 !ید؟کنیل نمست پس چرا در آن تعقّاآن در (شما یتو راز موفق)
  

                                         
 .بندمیبه خدا نم یاست و دروغ یوح ینع یمگویچه مآن 1
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 یگریاقوام د شانیو به جا یم،شان نابود کردکه به خاطر ظلم ییهایآباد یارچه بس
پا  یارشاناست از د یکه احساس کردند عذاب ما آمدن یها هنگامآن 11! یمنشاند

 یدتان! شاپر زرق و برق یبه همان زندگ ید! برگردیدفرار نکن 12به فرار گذاشتند! 
بر ما  یوا یگفتند: ا 13بخواهند!  یزیشما چ زو ا یایندب یتانهابه در خانه [فقرا]

که  ینشان بود تا ازبان ۀکالم لقلق ینهم یوستهو پ 14یم! کرد یکه ظالمانه زندگ
ما آسمان و  یدبدان 15یم درو شده و خاموش ساخت []چون کشترازشان را ما همه

 یاگر به دنبال سرگرم 16 !یمخلق نکرد یباز یهاست براآن ینچه را بو آن ینزم
به  یازو ن]! یمخلق کن اییچهکه خودمان باز یمآن را داشت ییتوانا یمبودیم بازیچهو 
 17[ نبود یرهو غ یتو معجزات و هدا یامبرانو گذشت و ارسال پ همه صبر ینا

تا  یمحق را بر باطل بکوب یم[اکه به شما داده یاریبا توجه به اخت] یمابلکه اراده کرده
بر شما به  یاست. پس وا یباطل رفتن [که یدد یدگاه خواهآن] ،کند یآن را متالش
از  ،است ینمها و زهر که در آسمان 18 یدکنیم [از خدا]که  ییهایفخاطر توص

 1۹شود یورزد و نه خسته میر منه از عبادتش تکبّ ،اوست و هر که نزد اوست آنِ
 یانیها خداآن یاآ 20کنند ینم یو سست یندگویخداوند را م یحشبانه روز تسب

! یند؟را منتشر نما یشانهایدهو پد [توانند خلق کنندیکه م]اند کرده اختیار ینیزم
21 در به وجود ] -ی و چه آسمان ینیچه از نوع زم - یگرد یاناگر خدا یدبدان

و آسمان را فرا  ینزم یشک فساد و تباهیبودند، بیم یکبا اهلل شر [آوردن آفرینش
 22است! مبرّ کنندیکه م یاز وصف ،که پروردگار عرش است ییخدا .گرفتیم
نسبت به عملکردشان  یگرانا دامّ .تواند خدا را مورد بازخواست قرار دهدیکس نم یچه

را  یگرید یانها به جز خداوند بزرگ، خداآن یاآ 23 !بازخواست خواهند شد
است که با  یسخن کسان ین! ایاوریدبگو دالئلتان را ب [است یناگر چن]اند؟ یدهبرگز

ها حق را که اکثر آن یدبدان اند!از من بوده یشکه پ تاس یمن هستند و سخن کسان
  24! یزانندناسند و از آن گرشینم
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مگر آن که به او وحی کردیم که: هیچ  ،ما هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم
عا کردند خدای و ادّ 25معبودی جز من نیست پس فقط مرا پرستش کنید! 

اختیار کرده رحمان، فرزندی )چون عیسی مسیح و عُزیر و یا از جنس فرشتگان( 
ها فقط بندگان گرامی و محترم خدا آن .استاست! خداوند سبحان از این اوهام مبرّ

گیرند و همواره به دستور او عمل از خدا پیشی نمی ،در سخن گفتن 26هستند! 
ها شفاعت کسی را شان با خبر است و آنخدا از آینده و گذشته27 .کنندمی

شک بی 28ناکند و همواره از هیبت او بیم .کنندبدون رضایت و اجازه خدا نمی
و ما این  .م استها بگوید به جز او، من هم خدا هستم، جزایش جهنّهر کس از آن

دانند که روزی حقیقت نمی آیا منکرانِ 2۹دهیم! چنین کیفر ظالمان را می
ها ما آن و .ها و زمین بسته بود )نعمت و برکت حیات نازل نشده بود(نادرهای آسم

هر چیزی را حیات و  ،را گشودیم ]تا حیات و زندگی جریان پیدا کند[ و از آب
های و در زمین کوه 30کنند؟! زندگی بخشیدیم؟! آیا باز هم حقایق را باور نمی

 ها وو در آن دره .ها باشندناثبات وآرامش انس ۀثابت و پابرجایی قراردادیم تا مای
و آسمان را چون سقف  [31تر به مقصد رسند تا راحتهایی ایجاد کردیم راه

ها از آیات ا باز آنامّ .]تا آدمیان در امنیت زندگی کنند[1محفوظی به وجود آوردیم
او کسی  32! آن روی گردانند ]و حاضر به درک حقیقت و ایمان به آن نیستند[

خویش  ارِخورشید و ماه را خلق کرده است و هرکدام در مد ،روز ،است که شب
ما هیچ بشری را زندگی جاودان ندادیم. آیا]تو که پیامبر  تو قبل از 33شناورند! 

چشد. مرگ را میة هر کس مز !بدانید 34ها جاودانه باشند؟!آن و ،هستی[ بمیری
گاه با کنیم، و]آنو ما شما را، هم به امور شرو هم به امور خیر امتحان می

 35خواهید گشت!  دستاوردتان[ به سوی ما باز
 
 

                                         
 یدارد. و از وجه یمضر و کشنده مصون م ینفوذ اشعه ها یزو ن یرا از برخورد اجرام آسمان ینجو آسمان، زم 1

است.  یآدم یوجود یها یهال یحفظ تمام یپوشش ها برا ینتر یاز قو یتوان گفت، وجود کالبد روحان یم یباطن
 همان آسمان است. یوصف، کالبد روح ینبا ا



325 

 

گویند:[ آیا این همان کسی گیرند ]و میکافران چون تو را ببینند به تمسخرت می

گوید؟! حال آن که خودشان یاد خدای رحمان است که درباره خدایان شما سخن می

مکنید به  آفریده شده است! عجله کارانسان، عجول و شتاب 36کنند!را انکار می

-گویند: اگر راست میمی 37هایم را برایتان نمایان خواهم کرد! زودی نشانه

هیچ حقیقت بی گاه که منکرانِآن 38ق می یابد؟! این وعده کی تحقّ ،گویید

 3۹یاوری نتوانند آتش الهی را از پشت و روی خود دفع کنند، خواهند فهمید! 

که نه در حالی .]بلکه این مجازات الهی[ به طور ناگهانی گرفتارشان خواهد کرد

که پیامبران بدان 40شود ها داده میتوانند آن را دفع کنند و نه مهلتی به آنمی

گرفتند چه را به باد تمسخر میا سرانجام، آنکردند، امّقبل از تو را نیز تمسخر می

روزی خدای : کیست که بتواند شما را از مجازات شبانهبگو 41دامن گیرشان شد! 

 42ها از یاد پروردگارشان روی گردانند! رحمان محفوظ بدارد؟! با این وجود، آن

دارند! ]بدانید شان میشاید به جز ما، خدایان دیگری دارند که از عذاب الهی مصون

از  !]چه رسد به دیگران[ توانایی مراقبت از خود را ندارند ،که آن خدایان دروغین[

های ها و پدرانشان را ]از نعمتما این 43جانب ما نیز پناهی نخواهند داشت

کنند که ما مند کردیم و عمر طوالنی دادیم. با این وجود آیا درک نمیزندگی[ بهره

 44اند؟! طها بر امور مسلّکنیم! آیا آنعمر زمین را از جهات مختلف کم می
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 هایشان کرها گوشا آندهم. امّبگو: من فقط به واسطۀ وحی به شما هشدار می

ای از عذاب پروردگارت را درک مهاگر شِ 45هراسند! است و از این هشدارها نمی

ترازوهای  46آورند: ای وای بر ما که ظالمانه زندگی کردیم!فریاد برمی ،کنند

کس ظلمی روا نرود. اگر عملکردی به کنیم تا به هیچعدالت را روز قیامت برپا می

که ما برای حساب  !ت محاسبه خواهیم کرد، بدانیدقدر دانۀ خردل باشد، آن را به دقّ

ما به موسی و هارون کتابی عطا کردیم که هم مالک  47کشیدن، کافی هستیم! 

ها که حرمت خداوند هم روشنی و پند است برای آنو  ،تمایز حق از باطل است

-که در نهان نسبت به پروردگارشان بیمهمان کسانی 48دارند بزرگ را نگاه می

این قرآن با برکت است  4۹هراسند ناکند و از قیامت ]و محاسبه عملکردها( می

این نیز به  پیش از 50کنید؟! و ما آن را نازل کردیم، آیا شما آن را انکار می

ت او دقیقا عطا کردیم، و به موقعیّ آگاهی ]مورد نیازش[ را ابراهیم نیروی رشد و

هایی که به و هنگامی که به پدر و قومش گفت: این مجسمه 51آگاه بودیم 

جواب دادند: ]از وقتی چشم باز کردیم[  52اید چیستند؟!ها دل بستهپرستش آن

ابراهیم گفت: هم شما و هم  53پرستیدند! را می هاایم که آنپدرانمان را دیده

مان ی برایگفتند: آیا نکتۀ حقّ 54اید! پدرانتان در یک گمراهی آشکار بوده

ام[ ۀ حقی آوردهتابراهیم گفت: ]آری، نک 55ای؟! ای یا ما را به بازی گرفتهآورده

زمین را آفریده  ها وناکه پروردگار شما همان پروردگاری است که آسم !بدانید

ای به اهلل سوگند، چون بروید، نقشه 56دهمو من بر این ادعا، گواهی می .است

 57هایتان خواهم کشید! برای نابودی بت
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شان را ُخرد کرد تا به سراغ آن ترینها به جز بزرگبت ۀهم ،سرانجام ]ابراهیم[

های ما کرده است؟! هرکه باشد گفتند: چه کسی چنین کاری با بت 58بروند!

چنین  ،گویندایم جوانی که به او ابراهیم میجواب دادند: شنیده 5۹ظالم است!

اش گفتند: او را نزد انظار عمومی بیاورید تا مردم هم شاهد محاکمه 60کرده است

ای؟! کار را با خدایان ما کرده گاه گفتند: ای ابراهیم! آیا تو اینآن 61باشند 

62 ها این کار را کرده باشد، ]او حاضر است ترین بتابراهیم گفت: بلکه بزرگ

گاه به آن63 ها جوابتان را بدهند!ه اگر بتتوانید از او سوال کنید، البتّو[ می

ن گاه وجداآن 64درونشان رجوع کردند و با خود گفتند: حقاً که شماها ظالمید!

-ها حرف نمیدانی که این بتشان را زیر پا گذاشتند و گفتند: تو خوب می

پرستید که نه ابراهیم گفت: پس چرا به جای خداوند، چیزهایی را می 65زنند!

وای از انحراف شما و از معبودهای  66توانند به شما سود برسانند و نه زیان؟!می

گفتند: اگر اهل   67کنید؟!ل نمیتعقّپرستید! چرا دروغینی که به جای اهلل می

و  68تا با این کار خدایانتان را یاری کرده باشید!  ،عمل هستید او را بسوزانید

خواستند در مورد او  6۹گفتیم ای آتش! برای ابراهیم سرد و مایۀ سالمت باش!

و  70ها کردیم! ها را دچار بدترین خسارتنیرنگ دیگری بیاندیشند، که ما آن

ها را به سرزمینی که برای جهانیان پربرکت ما ابراهیم و لوط را نجات دادیم و آن

 .و به ابراهیم، اسحاق و متعاقب آن یعقوب را عطا کردیم71 ایم، بردیم! قرار داده

 72های صالح و نیکوکار قرار دادیم ناها را انسو همۀ آن
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کردند. کارهای ما، مردم را هدایت می یانی قرار دادیم که تحت امرِها را پیشواو آن

ها ما شک همۀ آنو بی. ها وحی کردیمزکات را به آن خوب و اقامه نماز وپرداختِ 

را از شهری که اهلش  و به لوط حکمت و علم عطا کردیم و او 73را بنده بودند!

ها مردمی بدکاره و زشت سیرت آنشدند نجات دادیم، زیرا مرتکب کارهای زشت می

و او را به بیکران رحمت خود داخل کردیم، زیرا در زمرة صالحان بود  74بودند

75 ها ]به درگاه ما[ دعا کرد، و ما نیز دعای او که پیش از این !و نوح را یاد کن

بر  و او را 76اش را از اندوهی بزرگ نجات دادیم را اجابت کردیم و او و خانواده

که آن قوم  !کردند پیروز کردیم. بدانیدمردمی که آیات به حق ما را تکذیب می

و داود و  77شان را غرق کردیم! عملکرد بدی داشتند ]و به همین دلیل[، همه

آن هنگام که در مورد گوسفندان آن قوم که به هنگام چرای  !سلیمان را یاد کن

ها وری کردند و ما نیز شاهد قضاوت آنشبانه، کشتزاری را خراب کرده بودند، دا

کم درست را به سلیمان تفهیم کردیم، و این چنین این ما بودیم که حُ 78بودیم 

ها و پرندگان را در اختیار داود ها حکمت و دانش عطا کردیم. کوهبه همۀ آن

 گفتند! و ما بر همۀ این کارهاچنان که با هم تسبیح خداوند بزرگ میگذاشتیم ]آن

تا هنگام جنگ  ،و به او یاد دادیم که چگونه برایتان زره بسازد 7۹توانا بودیم! 

تندباد  80آورید؟!ها را به جا میان بدارد. آیا شکر این نعمتتبپوشید و محفوظ

ایم را در اختیار سلیمان قرار دادیم تا به فرمان او در سرزمینی که با برکتش کرده

 81همه چیز آگاهیم!بوزد، و این ماییم که از 
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ی گروهی از شیاطین را ]در اختیارش گذاشتیم[ تا برایش در دریاها غواصی و حتّ
و عامل دستورات دیگرش باشند. و در تمام این موارد ما مراقب شیاطین  ،کنند

گاه که پروردگارش را دعا کرد آن !و ایوب را یاد کن 82بودیم که سرکشی نکنند
و گفت: پروردگارا! بالیی دامنگیرم شده در حالی که تو ارحم الراحمین هستی! 

83 اش را به او دعای او را اجابت کردیم و بالها را از او دور نمودیم و خانواده
ا بازگرداندیم و همانند آن ]چه را از دست داده بود[ به او عطا کردیم! و این کاره

که  !بدان  84کنندگان همواره پند بگیرند! رحمتی از سوی ما بود تا عبادت
ها و آن 85اندشان اهل صبر و استقامت بوده، همه1اسماعیل و ادریس و ذوالکفل

شان عملکردی نیک و صالح را در حوزة رحمت خویش داخل کردیم، زیرا همه
که خشمگینانه ]از میان قوم گامیهن !ونس( را یاد کنی) 2و ذوالنون 86داشتند 

گاه که در شکم نهنگی گیریم. ]آنخود[ برفت و گمان کرد که ما بر او سخت نمی
جایش دادیم[ از اعماق تاریکی فریاد برآورد که: ای خدای پاک و منزه! هیچ معبودی 

ما نیز  87ام! کنم که از جماعت ظالمان بودهمن اعتراف می و ،تو نیست جز
چنین غم و اندوه رها ساختیم. بدانید که ما این از را اجابت کردیم و او رادعایش 

که پروردگارش را ندا زکریا را یاد کن، هنگامی و 88دهیماهل ایمان را نجات می
داد: پروردگارا! مرا تک و تنها مپسند ]و وارثی به من عطا کن[ هر چند که تو خود 

و را نیز اجابت کردیم و فرزندی به نام یحیی پس دعای ا 8۹از هر وارثی بهتری! 
ها همواره به او بخشیدیم و برای این کار همسر ]نازای[ او را بارور کردیم، زیرا آن

کردند و همیشه به درگاه ما از روی بیم رسانی شتاب میو خدمت در کارهای خیر
۹0 کردند و در برابر ما خاشع و فروتن بودند!و امید دعا می

                                         
انجام داده و همواره  یشکه در طول زندگ یکیبوده است، و به پاس اعمال ن یاله یامبرانکه از پ استینمشهور ا 1

 یشکه از پاداش وفادار یکس) یواف ةصاحب بهر یعنیراه خدا بوده و به او ذوالکفل  مردم درو خادم  یوفادار به عهداله

 . یندگویم (که انجام داده بهره مند است یبه خاطر خدمات و اعمال صالح
 بزرگ. ذوالنون: صاحب نهنگ. یماه یانون: نهنگ  2
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 و ما نیز از روحِ  .که دامان خود را ]از بی عفتی[ پاک نگاه داشت !ریم را یاد کنو م

ش عیسی را معجزة بزرگی برای جهانیان و هم او و هم فرزند .خودمان در او دمیدیم

ت شمایند که امتی واحدند. و ها که به آن اشاره کردیم امّاین ۹1قرار دادیم!

 ،ا جماعتیامّ ۹2که من پروردگار شما هستم پس فقط مرا پرستش کنید!  !بدانید

-که همه !بدانید .فرقه کردند[ت واحد را فرقهکارشان را به تفرقه کشاندند ]و این امّ

 ،هر با ایمانی که عملکرد نیکی داشته باشد ۹3تان به سوی ما باز خواهید گشت 

 ۹4نویسیم!کم و کاست همه را میبیرا ما یپاداش تالشش ضایع نخواهد شد، ز

مگر آن  ۹5گردند! ها باز نمیاهل دیاری که نابودشان کردیم حرام است و آن بر

چون  ۹6ها از هر ارتفاعی سرازیر گردند!و آن .بر یأجوج و مأجوج باز شود ،که راه

وعدة حق، نزدیک گردد در آن هنگام چشمان منکران حقیقت مات و مبهوت 

و  ،بردیمگویند: ای وای بر ما که در غفلت به سر میدر حالی که می .د ماندخواهن

پرستید آن چیزهایی که به جای خدا می شما و ۹7کردیم! ظالمانه زندگی می

به  ،ها واقعاً خدایان بودنداگر آن ۹8اید، پس در آن وارد شوید! مهای جهنّهیزم

 ۹۹اند[ و جاودانه در جهنم خواهند بود!شدند! ]اما همه دروغینم وارد نمیجهنّ

های ناا انسامّ 100شنوند ا هیچ جوابی نمیامّ ،کشندم فریاد میها در جهنّآن

میان به دورند شان از این جهنّهمه ،ایمها وعدة نیک دادهای که به آنشایسته

101 
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]زیرا در جایگاه امنی قرار دارند[ و هرچه  ،شنوندها صدای آتش دوزخ را نمیآن

ها را بزرگ ]روز قیامت[ آن تِوحش 102استشان مهیّبخواهند جاودانه برای

گویند:[ این همان روند ]و میکند، بلکه فرشتگان به استقبالشان میغمگین نمی

روزی که آسمان را چون طوماری  103اند! روز خوبی است که به شما وعده داده

گونه که در ابتدا همه چیز را شروع کردیم دوباره آن را و همان ،در هم بپیچیم

بازگردانیم! تحقق این وعده بر عهدة ماست و یقیناً این کار را انجام خواهیم داد! 

104 ام قبل از تورات مقرر کردیم که وارث زمین، بندگان شایسته ،ما در زبور

  106روشنی برای مردم خداپرست است!  در این نکته ابالغ 105خواهند بود

بگو فقط به من  107ما تو را فقط برای رحمت جهانیان فرستادیم  !ای پیامبر

  108شوید؟! آیا تسلیم او می .شود که خدای شما، خدای یگانه استوحی می

و اگر ]از حقیقت[ روی گرداندند بگو:] شاهد باشید که[ همۀ شما را آگاهی یکسان 

به راستی  10۹دانم وعدة عذاب الهی شما دور است یا نزدیک! دادم، و من نمی

کنید! چه کتمان میگویید آگاه است و هم به آنخدا، هم به آن چه آشکارا می

110 ن شده برای شی الهی و مهلتی معیّدانم، شاید این ماجرا آزمایو نمی

حکم نما! و پروردگار بخشایندة ما به  ،به حق !گفت: پروردگارا 111شماست! 

 112 !جویندپندارند باز همه از او یاری میچه میرغم آن

 

 

 حج ةسور
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 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

بزرگی است!  ۀواقع ،روز قیامت ۀلزلحرمت پروردگارتان را نگاه دارید که ز !ای مردم

1بینید که طفل شیرخوارش را از یاد ای را میروزی که هر مادِر شیردهنده

و مردم را  .اندازدجنین خود را از عظمت آن روز می ،ایی هر حاملهحتّ و .بردمی

ا در حقیقت مست نیستند، امّ .خودندحیران و از خود بی ،بینی که چون مستانمی

گروهی از مردم هستند که بدون علم و آگاهی در مورد  2الهی شدید است! عذاب

او  بر 3کنندو از هر شیطان سرکشی پیروی می ،نمایندخداوند مجادله می

 ،او نیز گمراهش گرداند ،)شیطان( چنین نوشته شده که هر کس او را دوست بدارد

مورد زنده شدن دوباره،  ای مردم! اگر در 4اش کند!و به عذاب آتش راهنمائی

در شک و تردیدید ]توجه داشته باشید که[ در ابتدا ما شما را از خاک آفریدیم؛ و 

گاه نطفه کردیم سپس لخته خونی ُشدید و بعد پاره گوشتی به صورت تمام و آن

چه ها آنناتمام! ]این کارها را کردیم تا قدر خود را[ بر شما آشکار کنیم. و در رحم

سپس شما را چون کودکی بیرون  .کنیمن حفظ میتی معیّبدانیم تا مدّرا صالح 

میرند و برخی دیگر به آوریم تا به رشد و تکامل خویش برسید. برخی از شما میمی

که از فرط پیری هرچه را خوانده و تا جایی .رده خواهند شدسن سالخوردگی بُ

 ،بینیگیاه میو مرده و بیی زمین را در ابتدا خشک دانسته است فراموش کند! حتّ

و متعاقب  .گیردجان می ،که باران را بر آن نازل کنیم به حرکت درآمدها هنگامیامّ

 5رویاندآن انواع گیاهان زیبا و شاداب را می
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کند و بر ها به این دلیل است که او حق است. اوست که مرده را زنده میهمۀ این

قطعاً روز قیامت آمدنی است. هیچ شکی در آن نیست و   6تواناست هر کاری

در میان مردم کسانی  7انگیزد!یقیناً خدا، کسانی را که در گورند، زنده برمی

به مجادله  ،روشنی هستند که همواره بدون علم و آگاهی و بدون راهنمایی و کتابِ

-راه نجات از خواهند مردم رار و گردنکشی میبا تکبّ 8پردازنددر مورد خدا می

و در روز قیامت نیز  .شوندشک در همین دنیا رسوا میبخش الهی منحرف کنند. بی

 :]و اگر کسی اعتراضی کند خواهیم گفت[ ۹چشانیم! ها میعذاب سوزان را به آن

برخی 10کند! و خداوند بزرگ به بندگانش ظلم نمی .این دستاورد خودت است

ها وقت خیری به آن ها هرگونه آدماین 1پرستند.را از روی حرف می مردم فقط خدا

گیرشان شود هرگاه بالیی دامن و ،کنندرسد نسبت به او آرامش و اطمینان پیدا می

بینند، گردانند. این چنین کسان، هم در دنیا و هم در آخرت زیان میاز او روی برمی

چیزهایی را برای نجات و آرامش  ،ابه جای خد 11آشکار است! زیانی که کامالً

گمراهی  شان ندارد. بدانید که این اعماقِخوانند که هیچ سود و زیانی برایخود می

خوانند که ضررشان ی گاهی کسانی را ]برای نجات خویش[ میحتّ 12است 

-گاه و همنشینی انتخاب کردهشک چه بد تکیهشان است! بیاز نفع ترنزدیک

د بزرگ، کسانی را که به حقایق ایمان دارند و دارای عملکردی خداون 13اند!

خداوند  کنند، و قطعاًست وارد میاهایی که نهرها در آن جاریاند، به بهشتپسندیده

هرکس گمان کند خداوند هرگز پیامبرش را  14دهد!آن چه بخواهد انجام می

خود را برای خفه شدن با طنابی از  ،]بهتر است[ کنداری نمییدر دنیا و آخرت 

 15اش را فرو نشاند!تواند کینهسقف آویزان کند تا ببیند آیا این حیله می

                                         
حرف  ی! از حرف و محتوایبرون آ یشو اسم خو یتپرستش خدا، از علم و عمل و معرفت و صفت و نفسان یبرا 1

تا فقط او را  آی خدا یو تنها سو انداز افکن و معنا را از پس عبارت .... همه را فرو یش! عبارت را پشت خوآیبه در 
 ینی؟بب
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چنین قرآن را با آیاتی روشنگر نازل کردیم. بدانید خداوند بزرگ هر که را و این

ایمان آوردند و نیز یهودیان که به حقایق کسانی 16کندصالح بداند هدایت می

که خداوند در روز قیامت ]در  ،و مشرکان بدانند 1وصابئین و مسیحیان و مجوسان

ها[ داوری خواهد کرد! قطعاً خداوند بر هر امری شاهد و گواه مورد عملکرد آن

چنین و هم، و هر کس در زمین است ،هانابینی هر کس در آسمآیا نمی 17است

ها و گیاهان و حیوانات و بسیاری از مردم، در حال ستارگان و کوه خورشید و ماه و

ند؟! و بسیاری نیز گرفتار عذابند! بدان هر کس را خدا اسجده برای خداوند بزرگ

 ،گذارد، و خداوند هر کاری را صالح بدانددیگر هیچ کس احترامش نمی ،خوار کند

ایمانان( در مورد وجود این دو گروه )اهل ایمان و بی 18دهدانجام می

که به حقایق ایمان کسانی !پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند. بدانید

اند، و آبی سوزان از باالی سرشان هایی از جنس آتش دوختهشان لباسبرای ،ندارند

هایشان کند هم پوستآب سوزانی که هم درونشان را ذوب می 1۹ریزند!فرو می

هرگاه بخواهند از این عذاب  21ط استها مسلّای آهنین بر آنرزهو گُ 20 2را

 :گویند[ها میگردانند ]و به آنها را به آن باز میآن ،و این غم و اندوه خارج شوند

که به حقایق ایمان دارند و دارای عملکردی ا کسانیامّ 22بچشید عذاب سوزان را!

 ،ست واردشان کندانهرها در آن جاریهایی که اند، خداوند به بهشتنیک و شایسته

شان از که لباسدر حالی .جا با دستبندهایی از طال و مروارید آراسته شوندو در آن

 23 3حریر نرم و زیباست

                                         
 یان.زرتشت 1
جنس آتش است. ها از آن ی(کالبدها)ها که گفته شد لباسچنان یرااست. ز یشانمتناسب با کالبدها یتوضع ینا 2

مشهود  یحالت نار ینا یزن یاشدن اوصاف ناپسند است. در دن یلزا یبرا یرروند تطه ینبهتر ینا است. ظاهراً یارن

 رود.یبه کار م یراست و در روند تطه
 است. یفلط یمقام، اشاره به کالبدها یندر ا یراهل معنا، لباس حر ظراز من 3
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اند، هدایت به راه ها هدایت شدهترین سخنان و راهها به بهترین و پاکیزهزیرا آن

و مردم را از راه خدا و  ،ر شدندکه به حقایق کافِکسانی 24ستودنی! وندِاخد

مسجدالحرام ]محل ! دارند]گرفتار عذاب دردناک خواهند شد[مسجدالحرام باز می

ها که از ها که مقیم هستند و چه آنچه آن -امن الهی است[ که برای همۀ مردم 

مند گردند( و هر کس جا بهرهتوانند از آنیکسان است )همه می -آیند بیرون می

بخواهد در این سرزمین با انحراف از حقیقت، دست به ظلم و ستم زند، عذاب 

خانۀ خدا را  که به ابراهیم محلِهنگامی !و یاد آر 25چشانیم! دردناکی به او می

-ام را برای طوافانهو خ .هیچ چیز را شریک من قرار مده :نشان دادیم ]وگفتم که[

و  26کنندگان پاکیزه گردان! کنندگان و سجدهاران و رکوعکنندگان و نمازگز

های دور به از راه ،و یا سوار بر شترهای نحیف ،مردم را به حج فرا بخوان تا پیاده

1ند!یسوی تو بیا
27 و در  .ببینند ،ها در نظر گرفتیمتا منافعی را که برای آن

ها خدا را یاد کنند! از آن ،نموده هاآن ن، به خاطر چهارپایانی که روزیِ روزهای معیّ

ها را از خود بزدایند سپس آلودگی 28مند کنیدبخورید و فقرای بینوا را نیز بهره

حج چنین است!  2۹طواف کنند ،خانۀ شریف و بر گردِ .و نذرهایشان را ادا کنند

شک این کار نزد پروردگارش هر کس که حریم اوامر خداوند را محترم شمارد بی

مگر  .ها بر شما حالل گشته استکه دام !بدانید .از هر چیز دیگری[ بهتر است]

تان اجتناب ها، چون بُچه ]دستورش[ برای شما بیان خواهد شد. و از کلیۀ پلیدیآن

 30زور و ناحق نیز بپرهیزید.  و از سخنِ  ،کنید

 

                                         
«. قلب المومن عرش الرحمن»است.  نخدا در آفاق، همان است که در مکه مکرمه است. اما در انفس، قلب موم ۀخان 1

را  یشگنجا ینمومنم ا ةقلب بند یمرا ندارند ول یشو آسمانم گنجا ینآمده است و زم یقدس یثیدر حد ینچنهم
 .24 -انفال«. ستا ائلقلبش ح و یآدم ینکه خدا، ب یدبدان»: یدگویم یزدارد. قرآن ن
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ورزند، زیرا که هیچ نوع شرکی به او نمی ،همواره یکتاپرستانی برای خدا باشید

همانند کسی است که از آسمان سقوط کرده  ،که به خداوند بزرگ شرک بورزدکسی

در بین راه پرندگان او را بربایند! یا طوفانی او را به محلی دوردست پرتاب 

1کند!
31 که این کار  !بدانید ،آری، هر کس شعائر الهی را بزرگ و محترم شمارد

در چهارپایان تا زمان  32 خانه کرده است! ،که در دل ،انۀ وجود تقوایی استنش

گاه که قرار است قربانی شوند[ محل ا آنایم ]امّن، منافعی برای شما قرار دادهمعیّ

ای قرار دادیم تا بر تی شیوهبرای هر امّ و 33ها همان خانۀ شریف خداست!آن

خدای  ،که خدای شما !بدانید .نام خدا را ببرندها کردیم آن چهارپایانی که روزیِ

ها که در برابر اوامر الهی به آن ]ای پیامبر![و فقط سراپا تسلیم او باشید.  .یکتاست

هایشان که وقتی نام اهلل به میان آید قلبهمان کسانی 34متواضعند بشارت ده 

بر و استقامت ها صگردد، و در مقابل مصیبت]از عظمت الهی[ مملو از خوف می

مند شان کردیم دیگران را نیز بهرهچه روزیو از آن ،دارندو نماز به پا می ،نمایندمی

ها ایم، در آنرا برای شما جزو شعائر الهی قرار داده 2شتران گوشتی 35کنند!می

ها اند نام خدا را بر آنبرای شما خیر و برکت است. ]هنگام ذبح[ وقتی هنوز ایستاده

ها بخورید، و هم شان به زمین رسید ]و جان دادند[ از آنبخوانید و چون پهلوی

چنین آن خویش را اطعام کنید. این فقرای قانع و هم فقرای معترض به قسمتِ

ها نه گوشت آن 36ها را در اختیار شما گذاشتیم تا شاید شکرگزار شویدنعمت

به خدا  ،ما و حرمت نگاه داشتن شماا تقوای شها؛ امّرسد و نه خون آنبه خدا می

هایی ها را در اختیار شما گذاشت تا به شکرانۀ راهنمائیرسد! این چنین آن نعمتمی

نیکوکاران را ]به  !که به شما ارزانی کرد، خداوند را به بزرگی یاد کنید. ]ای پیامبر[

ان خداوند مدافع کسانی است که به حقایق ایم 37پاداشی بزرگ[ بشارت ده

 38اند. بدانید که خداوند بزرگ، هیچ خائن ناسپاسی را دوست ندارد آورده

                                         
 است. . همواره مضطرب و در معرض خطریدآ یفرود نم یشدر محل امن و با آسا گاهیچه یکس ینچن ینا 1
 .یبردارقابل بهره یکالبدها 2
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ها تحمیل شده[ اجازة مقابله اند ]و جنگ بر آنکه مورد ظلم قرار گرفتهبه کسانی

که از کسانی 3۹ها تواناست و خداوند بر نصرت آن .با دشمن داده شده است

گفتند که: پروردگار ما اهلل آیا غیر از این می ،اندبه ناحق رانده شدهشان سرزمین

بدون شک  ،کردای دیگر منکوب نمیهای را به وسیلۀ عدّهاست؟! و اگر خداوند عدّ 

یهود و مسیحیان و بسیاری از مساجدی که نام اهلل در آن  ها و معابدِیرها و صومعهدِ

هرکس خدا را ]دراجرای اوامرش[ یاری کند،  !شد. بدانیدویران می ،شودبرده می

همان   40خداوند نیز او را یاری خواهد کرد! قطعاً خداوند مقتدر و پیروز است 

و زکات پرداخت  ،دارندشان کنیم نماز به پا میطکه چون بر زمین مسلّکسانی

 !. بدانیدنمایندکاری نهی میو مردم را به نیکی امر کرده، و از بدی و زشت ،کنندمی

ت[ تو را تکذیب انیّاگر ]حقّ !]ای پیامبر[ 41کارها با خداست!  ۀعاقب و نتیجۀ هم

شان را تکذیب ها، قوم نوح و عاد و ثمود نیز پیامبرانبدان که قبل از آن ،کنندمی

 43گونه عمل کردندچنین قوم ابراهیم و قوم لوط نیز اینهم 42اند کرده

حقیقت  چنین بودند و موسی هم تکذیب شد! من به منکرانِنیز  (1)مردم مَدیَن

ر کن[ مجازات من چگونه شان را گرفتم. ]تصوّگاه به موقع گریبانمهلت دادم، آن

ای که شان نابود کردیم به گونهچه شهرهایی را به خاطر رفتار ظالمانه 44بود! 

-بلند گچکاری شدهقصرهای  شان وهای پر آبو چاه ،هایشان فرو ریختسقف خانه

هایی کنند تا دارای قلبیر نمیسِ ،چرا مردم در زمین 45صاحب ماند!شان بی

هایی شوند تا ]ندای حقیقت[ شوند که با آن حقایق را درک کنند، و یا صاحب گوش

-ا قلبها در ظاهر کور نیستند، امّکه چشمرا بشنوند، زیرا در غیر این صورت با آن

 46گردند!تپد نسبت به درک حقایق نابینا میمی هاهایی که در سینه

                                         
 .یامبرپ یبقوم شع .1



338 

 

از تو شتابانه عذاب الهی را خواستارند! بدانند که خداوند بزرگ هرگز از وعدة خود 

-همانند هزار سال شماست که می ،کند. یک روز در نزد پروردگارتتخلف نمی

ا مهلت هو چه شهرهایی که اهلش ظالمانه رفتار کردند و من به آن  47شمرند!

  48و سرانجام کارشان با من بود!  .شان را گرفتمدادم! سپس به موقع گریبان

 !بدانید 4۹بگو: ای مردم، من برای شما یک هشداردهندة آشکارم  [!]ای پیامبر

مغفرت  ،که به حقایق ایمان آورده و عملکردی سراسر نیک و پسندیده دارندکسانی

که برای رد و تخریب آیات و و کسانی 50ت! اسشان مهیّو رزق با ارزشی برای

ما هیچ فرستاده و  51اندمکنند بدون شک اهل جهنّهای حق، تالش مینشانه

کرد بتواند ]از قدرت کلمات و که آرزو میمگر آن ،پیامبری را قبل از تو نفرستادیم

القائاتی آیات الهی بهره بگیرد[ و شیطان ]برای جلوگیری از این امر[ در آرزویش 

برد و آیات القائات شیطان را از بین می ،ا خداوندامّ .افکند ]تا به این هدف نرسد[می

هدف  52آگاه و حکیم است! ،که خداوند بزرگبخشید. بدانخود را استحکام می

اند و یا قلب و آن بود که القائات شیطان مایۀ آزمایش کسانی گردد که یا سنگدل

گرفتار  ،بیمار و ناتوان است. بدون شک ظالمان ،حقایق[ شان ]نسبت به درکفهم

 .ها که دانش عطایشان شده بفهمند که قرآن حق استتا آن 53نداعداوتی بزرگ

هایشان تسلیم حق گاه به آن ایمان بیاورند. قلبو از جانب پروردگارت آمده، آن

که به حقایق ایمان  کسانی را ،خداوند بزرگ !بدانید .شود ]و به مقام آرامش برسند[

 هنوز که هنوز است منکرانِ  54کندبیاورند به راه راست و درست هدایت می

حقیقت در مورد قرآن در شک و تردیدند مگر این که روز قیامت به طور ناگهانی 

آید گرفتارشان کند! که در آن دیگر کاری از کسی برنمیفرا برسد، و یا عذاب روزی

 55  
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شان قضاوت خواهد کرد و سرانجام و میان .خداست  ِاز آن ،مطلق در آن روز حکومتِ

-اند در بهشتو عملکردی نیک و شایسته داشته ،که به حقایق ایمان آوردندکسانی

که کفر ورزیدند و آیات ]نجات و کسانی 56های پر نعمت جای خواهند گرفت

چنین هم 57به عذابی خوارکننده گرفتار آیند  ،کار کردندبخش[ ما را ان

شان سپس کشته شدند و یا مردند، خداوند همه ،که در راه خدا هجرت کردندکسانی

دهد. قطعاً خداوند بزرگ بهترین روزی دهندگان را به رزقی نیکو روزی می

یت و کند که باعث رضاها را به مکانی وارد میشک خدا آنو بی 58است

و آن کس که  5۹آگاه و بردبار است ،که خداوند !خشنودیشان خواهد بود. بدانید

به ناحق مجازات شده است اگر به همان اندازه تالفی کند و سپس بر او ]چیره شوند 

اش خواهد کرد. و خداوند بزرگ عفوکننده و[ ستم کنند، بدون شک خداوند یاری

ت که خداوند شب و روز را از دل یکدیگر این بدان سبب اس 60و آمرزنده است

(1)آورد! به راستی خداوند شنوا و بیناست!بیرون می
61  و نیز بدان سبب است

-بخش[ میچه را ]که نجاتو به جای او آن .که بفهمید خداوند بزرگ حق است

بینید خداوند از آیا نمی 62خوانید باطل است! و خداوند بلندمرتبه و بزرگ است

سنج و که خداوند بزرگ، نکتهکند، تا زمین سبز گردد؟! بدانآسمان باران نازل می

که اوست، حال آن چه در زمین است از آنِها و آنناچه در آسمو آن .آگاه است

  64نیاز و ستودنی استخداوند بی

                                         
 یستنور ن یشهچشد. چنان که همیو شکست را م یروزیطعم پ یهر کس یست،منوال ن یکبه  یشهوضع هم .1

، یمباش یمخداوند حک یمتسل یطیکه در هر شرا استیناست. مهم ا ینشقانون آفر ین. ایدآیشب م یکیهم تار یگاه
 است!ینا یواقع یروزیپ
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در اختیار شما گذاشته  ،دچه در زمین وجود دارآن ،بینی خداوند بزرگآیا نمی

رود به امر اوست! او ]با قدرت و که در دریا به پیش می (1)ییااست؟! حتی کشتی

بر زمین سقوط نکند!  -به جز به فرمانش  -آسمان را نگاه داشته که  ،قوانین خود[

(2)حقیقتاً خداوند نسبت به مردم، رئوف و مهربان است
65  او کسی است که به

]با همۀ این  .کندمیراند و دوباره زنده میتان را میسپس همه ،خشیدشما زندگی ب

 ،تی راه و رسمی قرار دادیمبرای هر امّ  66کند!انسان ناسپاسی می ،احوال[ باز

ا تو کنند، پس در این امر نباید با تو به نزاع برخیزند! امّکه به واسطۀ آن عبادت می

زیرا تو همواره بر هدایت راست وراستین  ،مردم را به سوی پروردگارت دعوت کن

تو به مجادله برخاستند بگو: خداوند نسبت به عملکردتان  و اگر با 67قرارداری 

خداوند بزرگ میان شما در مسائل مورد  68تر است!]از هر کس دیگری[ آگاه

دانی که خداوند بزرگ و آیا نمی 6۹در روز قیامت قضاوت خواهد کرد  ،اختالفتان

ها در کتابی ]نوشته شده[ همۀ این. از هرچه در آسمان و زمین است باخبر است

ها به جای خداوند، چیزهایی آن 70است، و این کار برای خدا بسیار آسان است 

آگاه نیستند. حقیقتاً ظالمان  آن نیز پرستیدند که هیچ دلیل آسمانی ندارد و بررا می

های انکار شود نشانهها خوانده میما بر آن گروقتی آیات روشن 71یاوری ندارند!

ها که خواهند بر آنشوند که میبینی! چنان خشمگین میرا در چهره کافران می

 از به چیزی بدتر خواهید شما راشوند! بگو: آیا می ورخوانند حملهآیات خدا را می

ت وعده داده است. حقیق آتشی است که خداوند به منکرانِ، آن از آگاه کنم! بدتر آن

 72و چه سرنوشت بدی خواهد بود!

                                         
دانند که سالک را در بحر ملکوت نفس، انتقال داده تا برکت و یم یکالبد یا یلهاز اهل معنا، فلک را وس یبرخ .1

 را به دست آورد. یفضل اله

به سر  یاله یهماهنگ یکدر  یددو همواره با یناند. ادانسته یاتو أرض با عالم جسمان یاترا عالم روحانسماء . 2
 .خود ادامه دهد یاتح ندبه رو یهست یانبرند تا جر
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فرا دهید. کسانی را که به جای  ای مردم! برای شما مثالی زده شده، به آن گوش

-ی اگر همهخوانید، هرگز توانایی خلق یک مگس را هم ندارند حتّ اهلل به خدایی می

ها برباید اگر مگسی چیزی از آن ![شان جمع شوند ]و دست به دست هم دهند

(1)توانند از او پس بگیرند، هم طالب و هم مطلوب هردو ناتوانند!نمی
73  ِقدر 

 قدرتمند و پیروز ،اند. خداوندچنان که باید، نشناختهخداوند بزرگ را آن منزلتِ

 !خداوند هم از فرشتگان و هم از آدمیان پیامبرانی برگزیده است. بدانید 74است

شک و بی .خبر است شان باو از آینده و گذشته 75که خداوند شنوا و بیناست

-ای همۀ کسانی که به حقایق ایمان آورده 76گرددتمامی امور به خداوند باز می

و همواره اعمال  ،و پروردگارتان را عبادت نمایید ،و به سجده روید ،اید! رکوع کنید

گونه که آن ،و در ]راه[ خداوند 77ار شوید!که رستگخیر انجام دهید، امید آن

 ،که در دین زیرا او شما را انتخاب کرده است! بدانید ،جهاد نمایید ،شایسته است

ت و سختی برایتان قرار نداده، زیرا همان آیین پدرتان ابراهیم است. او هیچ مشقّ

ر گواه و الگوی چه آن زمان و چه در این زمان! تا پیامب ،همۀ شما را مسلمان نامیده

پس نماز به پای دارید و زکات  .مردم ۀو شما نیز گواه و الگوی هم ،شما باشد

گاه شماست، و خدا چه و به خدا توسل جویید، که او دوست و تکیه ،پرداخت کنید

  78 دوست و یاور خوبی است!

 

 مؤمنونسورة 

 

 

 

                                         
 شان!یناند و هم معبودان دروغیفشان ضعکنندگانهم عبادت .1
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 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

گزارند که متواضعانه نماز میهمان کسانی 1ند!ایمان رستگاربدون شک اهل 

2 گویی بدورندو از بیهوده3 کنندکه زکات پرداخت میکسانی4  و دامان

 (1)که با همسرانشان و یا کنیزانشانمگر آن 5نمایندخود را از آلودگی حفظ می

و اگر کسی جز  6ندگیرهمبستر شوند، که در این صورت مورد مالمت قرار نمی

اهل ایمان کسانی  7تردید تجاوزگر است!از این طریق، دنبال راه دیگری برود بی

اند، ها سپرده شده و هم به عهدی که بستههستند؛ که هم نسبت به اماناتی که به آن

دهند، ها اهمّیّت میها که به عبادتهم آن 8نمایندوفادارند. و آن را رعایت می

 10اندها وارثان ]حقیقی میراث الهی[این ۹دارندزنده نگاه می و آن را

به راستی انسان را  11اندبرند و در آن جاودانهکه بهشت برین را ارث میکسانی

ای در یک جای مطمئن سپس او را به صورت نطفه 12از عصارة گِل آفریدیم

گاه از نطفه، لختۀ خونی آفریدیم، و آن لخته خون را به آن 13)رحم( قراردادیم

پاره گوشتی بدل کردیم، سپس اسکلتش را ساختیم، و بر آن گوشت رویاندیم، و 

سرانجام او را به شکل جدیدی درآوردیم. حقیقتاً بزرگ است خدایی که بهترین 

تان همهو بعد ]از همه این کارهای شگفت[ باالخره  14کنندگان است! خلق

و در روز قیامت دوباره زنده خواهید شد ]تا دستاورد اعمالتان  15خواهید مرد!

و هرگز از مخلوقات  (2)به راستی ما بر فراز شما هفت راه قرار دادیم 16را[ ببینید

 17غافل نیستیم 

                                         
باشند شرایط خاصی دارد که در کتب فقهی مفصل یدار مها را عهده. همبستر شدن با کنیزانی که سرپرستی آن1

باشد. در معنایی باطنی، این در این باره آمده است. شرایطی که در بسیاری از جهات همان شرایط همسران می

ساز به دهند. ذکر و انثی دو نیروی هستیهمسران به مثابۀ نیروهای مکملی هستند که سالک را در سلوک یاری می

 روند.شمار می
 باقی بماند!« راه»اند اما بهتر دیده شد همان . برخی به هفت آسمان تعبیر کرده2
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ی[ در زمین نگه داشتیم، از آسمان آبی به اندازه نازل کردیم، و آن را ]در مخازن

هایی از درختان و به واسطۀ آن آب، باغ 18که بر نابود کردن آن توانائیم! حال آن

های بسیاری است. و شما از آن نخل و انگور برایتان ایجاد کردیم، که در آن میوه

و از آن  (2)دهدروید که روغنی میمی (1)و درختی در طور سینا 1۹خورید می

در وجود چهارپایان نیز برای شما  20گردد!]روغن[ طعامی قابل خوردن تهیّه می

ها کنیم. از گوشت آنشان است شما را سیراب میچه در بطنعبرتی است. از آن

و هم بر  21شوید مند میخورید و از منافع دیگری که برای شما دارند بهرهمی

ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و  22شوید یها سوار مها و هم بر کشتیآن

ها گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که جز او هیچ خدایی ]و فریادرسی[ به آن

اشراِف کافر  23کنید؟! برای شما نیست، چرا ]از عاقبت عملکردتان( پروا نمی

هد خواها میقومش گفتند: این نوح کسی نیست جز بشری مثل شما، با این حرف

-خواست ]پیامبری بفرستد[ حتماً فرشتگانی را میبر شما مسلّط شود! اگر خدا می

نوح فقط یک  24ایم!مان نشنیدهفرستاد، تا به حال چنین چیزی حتی از نیاکان

زده است! چند صباحی به او مهلت دهید ]شاید خوب شود و یا بمیرد[ مردِ جن

25 کنند یاریم کن! ذیب مینوح گفت: پروردگارا! حال که مرا تک26  سرانجام

گیری از وحی ما، کشتی الهی را بسازد و به او وحی کردیم تا زیر نظر ما و با بهره

به او گفتیم: از هر  (3)که دستور ما صادر شد، و آب از تنور جوشیدن گرفتهنگامی

ه به جز ات سوار کشتی کن ]تا نجات یابند[. البتّحیوانی یک جفت به همراه خانواده

ایم! و دیگر در مورد این ظالمان با من سخن شان را دادهکه قبالً وعدة هالککسانی

 27 مگو که همه غرق شدنی هستند!

                                         
 جا رفت.. کوهی که موسی برای عبادت به آن1
 اند. در آیه نور آمده است که چراغ الهی به تمثیل از روغن زیتون روشن است!. بسیاری آن را درخت زیتون دانسته2
رسیده که بدانند موقع سوار شدن بر کشتی فراپزند عالمت بود برای آنن مین نا. جوشیدن آب از تنوری که در آ3

 د.افتموقفی به موقف دیگر اتفاق می است. و از منظر باطنی جوششی است که در سینه سالک هنگام گذر از
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الحمدهلل  که با تو هستند، بر کشتی سوار شدید. بگو:که تو و همۀ کسانیو هنگامی

و بگو: پروردگارا! مرا در جایی امن و  28!که ما را از دست قومِ ظالمان نجات داد

هایی ها، عبرتقطعاً در همۀ این 2۹با برکت فرودآر، زیرا تو بهترین راهبرانی 

ها مردمی دیگر گاه بعد از آنآن 30ایماست و ما فقط مورد آزمایش بوده

ها نیز پیامبری فرستادیم تا بگوید: خدا را بپرستید و به سوی آن 31بیافریدیم

و فریادرسی[ جز او برای شما نیست! چرا ]از عاقبت علمکردتان[ ]که هیچ خدایی 

کردند، و هایی که حقایق را انکار میهمان –و اشراف قومش  32کنید؟!پروا نمی

 -داده بودیم شان نمودند، و در این دنیا عیش و نعمتدیدار آخرت را تکذیب می

خورید، او هم گفتند: این مرد چیزی نیست مگر بشری مثل شما! هرچه شما می

اگر بشری مثل خودتان را  33آشامد!آشامید، او نیز میخورد. و هرچه میمی

دهد وقتی مردید و آیا به شما وعده می 34اید!تردید زیان کردهاطاعت کنید، بی

-شدید، دوباره شما را ]زنده از قبر[ بیرون میتبدیل به مشتی خاک و استخوان 

زندگی دنیا  36دهند بعید است، بعید!هایی که به شما میوعده 35آورند؟!

ای بینید غیر از این چیز دیگری نیست[. عدّهچیزی نیست، مگر همین که ]می

یم مان دوباره زنده نخواهآییم! مسلماً هیچ کدامای به دنیا میمیریم و عدّهمی

بندد و ما او را باور این شخص مردی است که بر خدا دروغ می 37شد!

]خدا[  3۹ گفت: پروردگارا! حال که مرا تکذیب کردند یاریم کن! 38نداریم

سرانجام  40 گفت: به زودی از اندیشه و عملکردشان پشیمان خواهند شد!

را چون گیاهی خشکیده شان ها را فرا گرفت و همهای مرگبار و به حق، آنصیحه

ها باز بعد از آن 41پیشه دور باد! -نمودیم. ]رحمت الهی[ از جماعت ظلم

 42مردمانی دیگر آفریدیم 
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ای اجل خود سبقت گیرد، و نه لحظه ]وقتی زمان مرگ فرا رسد[، هیچ امّتی، نه بر

فرستادیم، امّا هر گاه پیامبری به  درپیسپس پیامبرانمان را پی 43تأخیر کند 

ها را یکی پس از دیگری به دیار سوی امّتی آمد، تکذیبش کردند. و ما نیز این امّت

ها جاری کنیم! ]از شان را بر سرزبانهالکت فرستادیم، تا فقط داستان ماجرای

سپس موسی و  44کنند!رحمت الهی[ دور باد، قومی که حقایق را باور نمی

آن هم به سوی فرعون  45هارون را با معجزات و دالئل روشن فرستادیم برادرش

 46پنداشتند!و درباریانش که همه نسبت به حق متکبّر بودند، و خود را برتر می

شان همگی بندة خواهید به دو بشری که مثل ما هستند و قوم و قبیلهگفتند: آیا می

سی و هارون را تکذیب کردند و در نتیجه سرانجام مو 47ما بودند، ایمان بیاورید؟!

که ]به راه که ما به موسی کتاب دادیم، امید آندر حالی 48همگی هالک شدند

ای قرار دادیم و وجود عیسی و مادرش را آیه و معجزه 4۹نجات[ هدایت شوند

ای پیامبران! از  50ها را در قلمرو بلندِ امنی گذاشتیم که آبی جاری داشت!آن

های پاکیزة خداوند بخورید، و اعمال نیک و شایسته انجام دهید. و بدانید! که متنع

]در حقیقت[ این دین شما، دین واحد است و من  51من از عملکرد شما آگاهم!

امّا سرانجام، دین  52پروردگار شما هستم، پس فقط از من پروا داشته باشید! 

 53چه دارد دلخوش گشته است!ه آنای بفرقه کردند، و هر فرقهخود را فرقه

شان فرا رسد و یا شان رها کن ]تا یا مرگها را چندی در جهل و گمراهیپس آن

ها پندارند آن مال و فرزندانی که به آنآیا می 54دچار عذاب الهی گردند[. 

ها خیر و برکت برسانیم؟! واقعاً کنیم به آنست، که تالش میابرای این 55دادیم

ها که از خوف پروردگارشان بدانید! آن 56 کنند!ها حقایق را درک نمینآ

و   58بخش پروردگارشان ایمان دارند،ها که به آیات نجاتو آن 57بیمناکند

 5۹ ورزندکه به پروردگارشان شرک نمیکسانی
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باز از این که به سوی  با وجود این،کنند. و ها را پرداخت میها که پرداختنیو آن

ها ]کسانی و همۀ این 60هایشان در هراس است!پروردگارشان رهسپارند قلب

 61 گیرند!کنند و از دیگران پیشی میها شتاب میهستند که[ در انجام نیکی

ایم، زیرا نزد ما کتابی است که براساس کس را بیش از طاقتش تکلیف نکردهما هیچ

 62ها ستم نخواهد رفتکند[، و قطعاً بر آنگوید ]و تقدیر میمی حق سخن

خبری است. غیر از این کارها، عملکرد های مخالفان از نتیجۀ اعمالشان در بیدل

 63شوند! ]و ما از آن آگاهیم[ دیگری نیز دارند، که پیوسته مرتکب می

شان استغاثه کرده، ناله سر گاه همهها را دچار عذاب کنیم آنکه مرفّهین آنهنگامی

ناله و فریاد نکنید که امروز از سوی ما هیچ کمکی به شما نخواهد  64دهندمی

شد، امّا شما از آن، بخش[ من برشما خوانده میدر دنیا آیات ]نجات 65رسید!

ورزیدید و نسبت به آن تکبّر می 66گشتید!گرداندید و به عقب باز میروی برمی

ها در این آیات تدبّر چرا آن 67پرداختید! هایتان به بدگوئی میینینشدر شب

شان نرسیده است؟! ها رسیده که به نیاکانکنند؟! شاید مطالبی انحصاری به آننمی

68 کنند؟! و شاید هم پیامبرشان را نشناخته انکار می6۹ و شاید هم می-

ها رسانده، امّا اکثرشان از حق کراهت ه آنگویند: او دیوانه است؟! نه! قطعاً او حق را ب

ها برود تاکنون سراپای های آناگر قرار بود که حق از پی هوس 70دارند!

هاست فساد و تباهی فراگرفته بود! ما فقط ها و زمین و هرکه را در آنآسمان

م تو شاید ه 71ها از این پند و اندرز هم روی گردانند!ایم. امّا آناندرزشان داده

دانی که[ مزد پروردگارت بهتر]از هر مزد دیگری[ طلبی؟! ]امّا میها مزدی میاز آن

ها را در همۀ امور به راه یقیناً تو آن 72دهندگان است است. و او بهترین روزی

آورند که به آخرت ایمان نمیراستی کسانی به 73کنیراست و درست دعوت می

 74اندحراف یافتهاز راه درست و نجات بخش ان
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گیرشان شده ها رحم کنیم و مصیبتی را که دامن]برخی چنان لجوجند[، اگر به آن

مانند برطرف کنیم، باز سرسختانه در کفر و طغیان، سرگشته و حیران باقی می

75 ها را گرفتار عذاب الهی کردیم، زیرا هیچ تواضع و فروتنی نسبت به ما آن

وقتی دروازة  76کنند پروردگارشان ندارند، و به درگاهش تضرّع و زاری نمی

او  77 گردند!ها بگشایم، دیگر از همه جا نا امید میعذاب سخت را بر روی آن

د آورد! امّا چه اندک و کم ارزش کسی است که برایتان شنوایی، بینایی و دل پدی

او کسی است که شما را در زمین آفرید ]با این وجود[،  78است شکرگزاریتان! 

میراند. حتّی کند و میاو کسی است که زنده می 7۹به سویش جمع خواهید شد 

ها هم، همان نه! آن  80کنید؟!گردشِ شب و روز به خاطر اوست. چرا تعقل نمی

که گفتند: آیا هنگامی 81گفتند! گویند، که پیشینیانشان میرا[ می]اباطیلی 

 82مُردیم و تبدیل به مشتی خاک و استخوان شدیم دوباره زنده خواهیم شد؟! 

-ها فقط افسانهاند. این حرفهایی دادهپیش از این نیز به ما و پدرانمان چنین وعده

وجودات روی آن، متعلّق به بگو: پس این زمین و م 83های پیشینیان است

به زودی خواهند گفت:  84 دانید ]بگوئید![کیست ]از کجا آمده است[؟! اگر می

بگو: چه کسی پروردگار  85گیرید؟!از آنِ خداست! بگو: آیا اکنون پند نمی

به زودی خواهند گفت:  86گانه و پروردگارِ عرضِ عظیم است؟! های هفتآسمان

بگو: ملکوت و تقدیرات  87دارید ؟! بگو: چرا حرمت نگاه نمی (1)از آنِ خداست!

دهد، امّا هر موجودی به دست کیست؟! و چه کسی است که به دیگران پناه می

به زودی خواهند گفت:  88دانید ]بگویید[خود به پناه کسی نیاز ندارد؟! اگر می

 8۹اید؟ از آنِ خداست! بگو: به کدامین سو جادو شده

                                         
به های پرسیده شده، نیست. گویی مشرکان دست )از آن خداست( جواب صحیح و مناسبی برای سؤال« هللِّ. »1

 زنند تا حقیقت مطلب را لوث کنند.استهزاء می
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خداوند،  ۹0کنند ها به دروغ انکارش میایم. امّا آنها کردهما حق را تقدیم آن نه!

هیچ فرزندی اختیار نکرده. و هیچ خدایی با او همکاری ندارد! اگر چنین بود هر 

جویی رفت. و بعضی بر بعضی دیگر سلطهخدایی با مخلوقات خویش به سویی می

او خدای دانایِ  ۹1کنند! توصیف میکردند. منزّه است خدا از آن چه که می

تر است کنند برتر و بلندمرتبههاست و از هرچه شریکش قلمداد میها و دیدهنادیده

۹2 ای بر من بنمایی! ها وعده دادهبگو: پروردگارا! اگر عذابی را که به آن۹3 

ها وعده ا به آنچه رما اگر بخواهیم آن ۹4پروردگارا! مرا از آن قوم ظالم قرار مده!

تو بدی را با نیکی از میان بردار. ما  ۹5توانیم! ایم، به تو نشان دهیم میداده

-و بگو: پروردگارا! از وسوسه ۹6تریمکنند، آگاهچه وصف میخودمان نسبت به آن

که شان[ بلکه هنگامیهای]نه تنها از وسوسه ۹7برم های شیاطین به تو پناه می

ها که یکی از آنهنگامی ۹8برم!اضر شوند، باز به تو پناه میخودشان هم ح

که این بار امید آن ۹۹بمیرد، گوید: پروردگارا! مرا ]دوباره به دنیا[ بازگردان! 

ای را که ترک گفته بودم، انجام دهم! ]به او گفته شود[: اعمال خوب و شایسته

ش نیست[. و پشت سرشان گوید ]و مورد پذیرهرگز! این سخنی است که او می

که در صور دمیده شود، هنگامی 100که برانگیخته شوند برزخی است. تا روزی

ها وجود نخواهد داشت، و از حال یکدیگر دیگر در آن روز هیچ خویشاوندی بین آن

شک از پس هر کس میزان عملکرد خوبش سنگین باشد، بی 101نپرسند!

ارزش است؛ یزان عملکردشان، سبک و بیها که مو آن 102رستگاران است

ها در جهّنم جاودانه خواهند بود اند. آنکسانی هستند که به خود زیان رسانده

103 که مأیوس و ناخشنودند!سوزاند. در حالیهایشان را میآتش، چهره104 
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-شان میهم تکذیبشد، و شما بخش من بر شما خوانده نمیآیا آیات نجات

ما غلبه کرده بود. و ]اعتراف  گویند: پروردگارا! شقاوت و بدبختی بر 105کردید؟!

پروردگارا! ما را از این آتش خارج کن، اگر  106ایم کنیم[ همۀ ما گمراه بودهمی

 107]یک بار دیگر به کفر و باطل[ برگردیم، قطعاً ستمکار خواهیم بود!

ر دستاوردتان[ به اعماق دوزخ روید و با من حرف مزنید! ]خدا[گوید: ]به خاط

108 گفتند: که در دنیا گروهی از بندگان من میآید[! هنگامی]یادتان می

آور. که تو بهترین ایم، پس از ما درگذر. و رحمپروردگارا! ما به حقایق ایمان آورده

ها پرداختن به آن کردید وها را مسخره میامّا شما آن 10۹رحم کنندگانی! 

ولی امروز  110خندیدند!ها میباعث شد تا یاد مرا فراموش کنید، و همواره به آن

خندیدید(، به پاس صبر و استقامتی که ]در راه خدا[ ها می]کسانی را که به آن

]خدا[ گوید:  111ند!ها پیروز و رستگاردهم. و قطعاً آنشان میداشتند، پاداش

گویند: یک روز و یا کمتر! از  112اید؟! وی زمین زندگی کردهچند سال در ر

]خدا[ گوید: جز اندکی  113کسانی که هوش و حواس شمردن دارند سوال فرما

اید که ما شما را آیا پنداشته 114اید، البتّه اگر بتوانید درک کنید! در دنیا نبوده

بلندمرتبه   115گردید؟! میگاه به سوی ما باز نایم، و هیچبیهوده خلق کرده

است خدایی که فرمانروایی حق است. هیچ معبودی جز او نیست و پروردگار عرش 

هر کس با اهلل، خدایی دیگر را بخواند نسبت به ادّعایش هیچ  116کریم است!

برهانی ندارد. و حساب ]اعتقاد و عملکردش[، نزد پروردگارش موجود است! و خدا 

و بگو: پروردگارا! مرا بیامرز و بر من رحم کن  117کند نمی کافران را رستگار

 118کنندگانیکه تو بهترین رحم

 سورة نور
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 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

این سوره ای است که ما آن را نازل کردیم، و فرض نمودیم، و در آن آیات روشنگری 

مرد و زن زناکار را به هر یک صد  1که پند بگیرید!را فرو فرستادیم. امید آن

تازیانه بزنید. و در دین خدا، نسبت به آن دو، محبّت کاذب شما را فرا نگیرد، اگر به 

خدا و روز قیامت ایمان دارید! حتّی گروهی از اهل ایمان، شاهد این مجازات 

را جز  کند. و زن زناکارمرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرکه ازدواج نمی 2باشند

آورد. و همۀ این موارد برای اهل ایمان مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود درنمی

کنند، سپس برای اثبات که زنان پاکدامن را به ِزنا متّهم میکسانی 3حرام است 

آورند، هشتاد تازیانه بزنید، و دیگر هرگز ادّعای خود چهار شاهد عادل نمی

 4اند!ها زشت کردار و بد سیرتذیرید، زیرا آنشهادتشان را در هیچ موردی نپ

که بعد از آن، توبه کنند و به صالح آیند )و جبران نمایند(، زیرا خداوند مگر کسانی

کنند، که همسران خود را به زِنا متّهم میو کسانی 5آمرزنده و با گذشت است 

د چهار مرتبه به نام ها بایو غیر از خودشان هیچ شاهد دیگری ندارند، هر یک از آن

و بار پنجم بگوید: نفرین خدا بر او  6 (1)اهلل، شهادت دهد که از راستگویان است!

و اگر زن چهار مرتبه به نام اهلل شهادت دهد که  7باد، اگر از دروغگویان باشد! 

و برای بار پنجم بگوید:  8شود مرد از دروغگویان است، حدّ از او برداشته می

اید[ اگر ]تا به حال فکر کرده ۹بر او باد، اگر مرد از راستگویان باشد!  غضب خدا

که خداوند توبه پذیر و شد؟! حال آنبود چه میفضل و رحمت خدا بر شما نمی

 10حکیم است!

                                         
شود. اگر زن بخواهد از خود رفع اتهام کند طبق قوانین فقهی و نیز به .  انجام چنین کاری در فقه، لعان گفته می1

 دهد که مرد دروغگوست ... کار که به این جا رسید چهار حکم بر این زوجتعداد شهادات مرد، به نام اهلل شهادت می

شوند و رجوعی برای همیشه نسبت به یکدیگر حرام می -2شوند بدون صیغۀ طالق از هم جدا می -1شود: مترتب می

اگر فرزندی در این ماجرا به وجود  -4شود حد قذف )برای مرد( و حد زنا )برای زن( برداشته می -3در کار نیست 

 گردد.اوند واگذار میها به خدآمده نسبتش به مرد منتفی است. در نهایت کار آن
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که تهمت بزرگ را مرتکب شدند، گروهی از شما بودند. ]ای کسانی که تهمت کسانی

د، بلکه خیری برای شما است )خدا حقایق را روشن اید[! آن را شر مپنداریخورده

که عامل بیند، و آنها که این گناه را مرتکب شده، جزا میکند(. هر کدام از آنمی

که چرا هنگامی 11اصلی این بُهتان بزرگ است، گرفتار عذاب بزرگی خواهد شد! 

برخورد نکردند،  بینانهمردان و زنانِ اهل ایمان، این تهمت بزرگ را شنیدند، خوش

و چرا چهار شاهد عادل  12و گفتند: که این فقط یک تهمت آشکار است؟! 

ها ]برای اثبات ادّعای خود[ نیاوردند؟! بدانید اگر شاهدان عادل را نیاورند، همۀ آن

بدانید! اگر فضل و رحمت الهی، در دنیا و آخرت  13نزد خدا دروغگو هستند! 

شدید! بستید، گرفتار عذابی بزرگ میفر اتهاماتی که میشامل حالتان نبود، به کی

14 آوردید، چه را به زبان میکردید آنپردازی میگاه که دهان به دهان شایعهآن

پنداشتید. در اهمّیّتی میهیچ آگاهیِ از آن نداشتید، و آن را کارِ کوچک و بی

چرا هنگامی که تهمت را شنیدید  15که نزد خداوند، بسیار بزرگ است! حالی

نگفتید: شایستۀ ما نیست که این گونه تکلّم کنیم! پروردگارا! پاک و منزّهى، و این 

چه اهل ایمانید، کند، چنانخداوند شما را موعظه می 16یک تهمت بزرگ است! 

خداوند آیات روشنگرش را برای شما بیان  17هرگز گِرد چنین کاری نگردید

که دوست دارند دربارة اهل ایمان، کسانی 18زیرا او آگاه و حکیم است کند، می

اتّهامات زشت، شایع شود. هم در دنیا و هم در آخرت، گرفتار عذاب دردناکند. 

اگر فضل  1۹که شما آگاه نیستیدخداوند نسبت به همه چیز آگاه است. در حالی

که خداوند، مهربان و با نشد؟! حال آو رحمت الهی شامل حالتان نبود، چه می

 20گذشت است
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پا جای پای شیطان مگذارید! هر کس  ،ایدای همۀ کسانی که به حقایق ایمان آورده

کند. اگر کاری و منکر میکه شیطان فقط امر به زشت !بداند ،از راه او تبعیت کند

ما هرگز روی پاکیزگی و طهارت هیچ کدام از ش ،فضل و رحمت الهی بر شما نبود

و خدا شنوا و آگاه است  ،گرداندا خدا هر کس را صالح بداند پاکیزه میدید! امّرا نمی

21 ها که دارای مال و وسعت رزق و روزی هستند نباید قسم بخورند که به آن

دهیم. بلکه باید ببخشند و راه خدا، چیزی نمی خویشاوندان و مساکین و مهاجرانِ

که  !شت نمایند! مگر دوست ندارید خدا نیز از گناهان شما در گذرد؟! بدانیدگذ

خبر پاکدامن و مؤمنه و بی که زنانِکسانی 22آمرزنده و با گذشت است  ،خداوند

و عذابی  .اندزنند، هم در دنیا و هم در آخرت گرفتار نفریننا میاز گناه را تهمت زِ

 ،هاآن برضدِّ ،ها و پاهایشانکه زبان و دستروزی 23است! شان مهیّبزرگ برای

در آن روز خداوند کیفر دستاوردشان   24دهندنسبت به عملکردشان شهادت می

زنان  25آشکار است  و خواهند فهمید که خداوند، حقِّ  .را به تمامی خواهد داد

برای  ،. زنان پاکندابرای زنان ناپاک ،و مردان ناپاک .ندابرای مردان ناپاک ،ناپاک

شان ها از اتهاماتی که دربارهند. آنابرای زنان پاک ،و مردان پاک .ندامردان پاک

ای  26هاست. برای آن ،ری هستند. و آمرزش الهی و رزق ارزشمندگویند بَمی

که اجازه مگر آن ،ای وارد مشویدهای خودتان به خانهاهل ایمان! به غیر از خانه

امید  .اهل آن خانه سالم کنید! این کار برای شما خیر و برکت است و بر .بگیرید

 27آن که پند بگیرید 
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که تا زمانی .هرگز وارد نشوید ،و اگر کسی در آن خانه نبود ]و کسی را نیافتید[

برگردید! پس برگردید. این کار  :ای به شما گفتنداجازه داده شود. و اگر اهل خانه

که خداوند به عملکردتان آگاه است  !برای ]حفظ شرف[ شما بهتر است. بدانید

28 ّکه متاعی در آن  ،های غیرمسکونیا گناهی بر شما نیست اگر به خانهام

خدا از آن  ،و یا کتمانش کنید ،هرچه را آشکار انجام دهید !دارید وارد شوید. بدانید

-بد و وسوسه که چشمان خود را از نگاهِ :به مردان اهل ایمان بگو  2۹آگاه است 

و پاکدامنی خود را حفظ کنند، زیرا این کار برای ]حفظ شرف[شان  .انگیز فرو گیرند

و به زنان اهل  30که خداوند از عملکردشان با خبر است  !بهتر است. و بدانند

و پاکدامنی  ،انگیز فرو گیرندان خود را از نگاه بد و وسوسهکه چشم :ایمان نیز بگو

های خود را جز آن مقدار که ]قهراً[ پیداست آشکار و زیبائی .خود را حفظ نمایند

های خود را آشکار نکنند، و دنبالۀ دستمال سرِ خود را بر گریبان بیاندازند، و زینت

یا  ،یا پسرانشان ،شوهرانشان رانِا پدی ،یا پدرانشان ،مگر برای شوهرانشان .نکنند

و یا  ،خواهرانشان برادرانشان و یا پسرانِ یا پسرانِ ،یا برادرانشان ،شوهرانشان پسرانِ

که تمایلی به جنس زن  ،و یا خدمتگزارانشان ،یا بندگانشان ،شانکیشزنان هم

اید چنان چنین زنان نبخبرند! همجنسی زنان بی تِو یا کودکانی که از وضعیّ .ندارند

اند دانسته شود. ای هایی که مخفی کردهها و زیبائیپای بر زمین بکوبند که زینت

  31که رستگار شویدامید آن .بزرگ توبه کنید اهل ایمان! همگی به سوی خداوندِ
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همسر چنین غالمان و کنیزان شایسته و درستکار خود را مردان و زنان مجرد، و هم

زیرا خداوند  ،سازدها را غنی میخداوند از فضل خویش آن ،دهید، و اگر فقیر باشند

ت و که توانایی ازدواج ندارند، عفّا کسانیامّ 32گشایش دهنده و آگاه است 

ها را غنی سازد. و که خداوند بزرگ از فضل خویش آنتا این ،پاکدامنی پیشه کنند

و  ها خیری یافتیددر آن اگر ،شان هستندب آزادیها که طالاز بردگان شما، آن

شان موافقت نمایید و از اموالی که خدا در توانند خود را اداره کنند با درخواستمی

ها چیزی بدهید. و کنیزانتان را به خاطر مال دنیا به اختیار شما گذاشته به آن

ها را وادار به این نخواهند پاک بمانند. و هر کس آاگر می ،خودفروشی وادار مکنید

اند، بخشنده و با گذشت است کار کند خداوند نسبت به آن زنان که مجبور شده

33 ای برای هایی از گذشتگان شما و موعظهحقیقتاً ما آیاتی روشنگر و داستان

ها و زمین است. مَثَل آسمان نورِ ،اهلل 34ایم گزاران حریم الهی، نازل کردهحرمت

که در آن چراغی است که درون حبابی قرار گرفته  ،دانی استچراغ او چون نورِ

ای پرنور است. این چراغ به همانند ستاره ،است، حبابی که از فرط درخشندگی

شود! واسطۀ روغن درخت با برکت زیتونی که نه شرقی است و نه غربی، روشن می

به آن نرسد. هرچند آتشی  ،دهنده استروغنی چنان شفاف که گویی خود روشنی

هر که را صالح بداند هدایت  ،که خداوند به واسطۀ این نور !نور غرق در نور! بدانید

و خداوند بر هر چیزی آگاه  .آوردها می[ مردم مَثَلو برای ]آگاهیِ .کندمی

(1)است
35 هایی است که خداوند اجازه فرموده تا تکریمش آن نور در خانه

ها تسبیح خداوند جا یاد کنند. و هر صبح و شام در آن مکانو نام او را در آن (2)کنند

 36را بگویند 
 

                                         
 وجود را در یۀبه ال یهکه ال یدر انسان کامل است. نور ینور اله یتجل یانب یفه،شر یهآ ینرسد که ایبه نظر م 1

 .آگاه یزیبخش است و بر هر چ یاتسازد. حینوردد و منور میم
« قرار دارد بشو قل یآدم ینکه خدا ب یدبدان»خداوند فرمود:  یرااند زدانسته یماناهل ا یهاینهها را سخانه ینا 2
 انفال( 24)
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ها را از یاد خدا و اقامه نماز و پرداخت مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آن

ها و دیدگان در آن دگرگون شود که قلبکند، و همواره از روزیزکات غافل نمی

تر از عملکردشان عطا فرماید، بلکه و افزونتا خداوند بزرگ، بهتر  37بیمناکند!

هیچ حسابی خداوند هرکه را صالح بداند بی !رمش بر آن بیافزاید. بدانیداز فضل و کَ

عملکردشان چون سرابی  ،اندو کسانی که به حقایق کافر شده 38دهدروزی می

 ،رسدمی که به آنا هنگامیکند امّدر بیابان است. تشنه آن را آبی زالل تصور می

دهد! و او هم جزایش را به تمام می .بیند جز خدایی که در برابرش استچیزی نمی

ا عملکردشان ی 3۹نماید!ها را پرداخت میکه خداوند سریعاً حساب !بدانید

و بر  .های پی در پی آن را پوشانده استهای اعماق دریاست که موجهمانند تاریکی

که اگر کسی بخواهد دست به طوری .ای تاریک استهای متعدد ابرهالیه ،فراز آن

بیند! ]آری[ کسی که خدا نوری برای او قرار هرگز آن را نمی ،خود را خارج کند

ها و بینی هرکه در آسمانآیا نمی 40 (1)نداده هیچ نوری برایش وجود ندارد!

 ؟گویندمیی پرندگان در حال پرواز، تسبیح خداوند بزرگ را و حتّ ،زمین وجود دارد

همه نسبت به نماز و تسبیح او آشنا هستند و خداوند از عملکردشان آگاه 

 حضور ،همه آن خداست، و سرنوشتِ از ها و زمینفرمانروایی آسمان 41است!

دهد و بینی که خداوند ابرهایی را به آرامی حرکت میآیا نمی 42به نزد اوست 

بینی که از گاه باران را میدهد، آنتشکیل میای ابر متراکم رساند و تودهبه هم می

های سر به فلک کشیده در آن، تگرگی بارد و نیز از آسمان و کوهمیان آن می

حال  .و از هر کس صالح بداند باز دارد ،هر کس صالح بداند ببارد فرستد تا برمی

 43دیدش را از بین ببرد! برقش نزدیک است قدرتِ که روشنیِآن

 

                                         
برند. یجهل به سر م یهایکیپس در تار .او مشغولند یربه غ یراکسان، از جمال حضرت حق، محجوبند، ز ینا .1
 ، سراب است.یستن یدیاند، امچه کردهاند. لذا به آنیدهوجود ناب نرس ۀبه مرتب ینانا
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نظران است آورد. و در این عبرتی برای صاحبشب و روز را به گردش در میخداوند 

44 ها بر ای را از آب آفرید. و اکنون بعضی از آناین خداست که هر جنبنده

روند، و برخی بر چهارپا! خزند، و بعضی روی دو پای خود راه میشکم خود می

حقیقتاً ما  45تواناست  کند، زیرا بر هر کاریخداوند آن چه بخواهد خلق می

ایم و خداوند بزرگ هرکه را صالح بداند به راه راست و آیاتی روشنگر نازل کرده

گویند: ما به خدا و پیامبرش ایمان آورده و مطیع می 46کنددرست هدایت می

کنند. بدانید! که ها به حقیقت پشت میایم! امّا بعد از این اقرار، گروهی از آنشده

-و اگر به سوی خدا و پیامبرش دعوت شوند تا میان 47اهل ایمان نیستند!ها آن

و اگر  48گردانندبینی که[ روی برمیها ]را میشان داوری کند، گروهی از آن

آیا  4۹شوند! ها شود[، سراپا تسلیم او میها باشد ]داوری به نفع آنحق با آن

که همواره ماریِ ]نفهمی[ است؟! یا اینشان( بیهایشان )مراکز فهم و ادراکدر قلب

ها ظلمی ترسند ]مبادا به آندر شک و تردیدند؟! و شاید از خدا و پیامبرش می

ها را به سوی امّا جواب اهل ایمان وقتی آن 50کند[ ؟! بدانید، خودِ اینان ظالمند!

یدیم گویند: شنست که میاشان حکم کند اینخدا و پیامبرش دعوت کنند تا میان

هرکس، خدا و پیامبرش را اطاعت  51شک اینان رستگارند!و اطاعت کردیم! بی

شک اینان پیروز و کند، و خداترس باشد و حرمت اوامر او را نگاه دارد، بی

ها دستور خورند اگر به آنهای سخت و بزرگی به خدا میقسم 52رستگارند

م شوند[ بگو: الزم نیست قسم دهی، خانه و کاشانه را ترک کنند ]و سراپا تسلی

  53 بخورید! طاعتی خالصانه داشته باشید! زیرا خداوند از عملکردتان آگاه است!
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چه از حقیقت روی برگردانید بدانید! که بگو: از خدا و پیامبر اطاعت کنید. چنان

پیامبر مسؤول اعمال خویش است. و شما نیز مسؤول اعمال خودتان هستید؟ اگر 

یابید، و بدانید! که وظیفۀ ا اطاعت کنید ]به راه نجات و آرامش[ هدایت میاو ر

خداوند به کسانی از شما که به حقایق  54پیامبر فقط ابالغ روشن و شفّاف است

ها را در روی زمین ایمان آورده و عملکردی شایسته دارند وعده داده است که آن

ها جانشین کرده دیگر را قبل از آن که کسانچنانجانشین دیگران خواهد کرد. هم

دهد. و ترس ها پسندیده است پابرجا قرار میبود! و خدا دین و آیینی را که برای آن

شان را به امنّیّت و آرامش بدل خواهد کرد. تا فقط مرا بپرستند و چیزی و وحشت

را شریک من قرار ندهند! و اگر کسی بعد از آن به حقایق کافر شود، بدون شک 

و نماز را به جا آورید. و زکات را پرداخت نمائید.  55زشت کردار و بدسیرت است!

مپندار که کافران  56و از پیامبر اطاعت کنید. امید آنکه مشمول رحمت شوید

شان آتش است، و چه بد سرنوشتی ها جایگاهزمین خواهند داشت! آن راه گریزی در

شما و نیز آنان که هنوز به بلوغ  ای اهل ایمان! خدمتگزاران 57است آتش!

: یکی پیش از نماز (1)اند، در سه نوبت ]برای وارد شدن[ بر شما اجازه بگیرندنرسیده

آورید، و که لباس بیرون از خانه را از تن بیرون میصبح، دیگری در نیمروز هنگامی

ت. های خصوصی شماسسوم، بعد از نماز عشاء، امّا غیر از این سه وقت، که وقت

ها نیست ]اگر بدون اجازه بر شما وارد شوند[. نسبت به یکدیگر باکی بر شما و آن

توجه داشته باشید، خدمت یکدیگر کنید، بدانید! که خداوند آیاتش را این چنین 

 58کند و خدا آگاه و حکیم استبرای شما بیان می

                                         
تواند نمی« غیر»دانند. در معنایی باطنی، اهل خانه به اتاق خصوصی زن و شوهر می. این آیه را بیانگر آداب ورود 1

 اذن واصل به حریم وارد شود!بی
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 ،اجازه بگیرندکه اطفال شما به سن بلوغ رسیدند ]برای ورود بر شما[ هنگامی و

گرفتند! این چنین خداوند آیاتش را قبل از ایشان اجازه می همان طور که کسانِ

و زنان پیر و از کار  5۹کند، بدانید که خدا آگاه و حکیم استبرای شما بیان می

شان را ها گناهی نیست اگر حجاببر آن ،شان نیستای که امیدی به ازدواجافتاده

شان بهتر ا اگر خود را بپوشانند برایآرایی نکنند، امّکه جلوهبردارند به شرط آن 

. بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست 60است! بدانید که خدا شنوا و آگاه است

هایتان و یا خانۀ پدرانتان یا خانۀ مادرانتان یا و نیز بر شما گناهی نیست اگر از خانه

هایتان یا خانۀ خانۀ عموهایتان یا خانۀ عمهخانۀ برادرانتان یا خانۀ خواهرانتان یا 

ای که کلید آن نزد شماست و یا خانۀ هایتان یا خانههایتان یا خانۀ خالهدائی

تک. پس هنگامی که دوستانتان، چیزی بخورید، چه همه با هم بخورید و چه تک

پاکیزه تی با برکت و ای داخل شوید به یکدیگر سالم کنید. این تحیّخواستید به خانه

کند، امید آن که از سوی خداست. این چنین خداوند آیاتش را برای شما بیان می

  61ل نمایید!تعقّ
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ری اهل ایمان کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند. و چون در کا

نند. و گروهی با پیامبر شرکت نمایند، نباید بدون اجازة او محل خدمت را ترک ک

ا و پیامبرش ایمان طلبند، همان کسانی هستند که به خدجازه میکه از تو اکسانی

خصت شان از تو رای از کارهای شخصیدارند. ای پیامبر! اگر برای انجام پاره

شان از خداوند ها که صالح میدانی رخصت ده و برایبخواهند، به هر کدام از آن

ر را ا کردن پیامبند 62آمرزش طلب کن، زیرا خداوند آمرزنده و با گذشت است

د! در میان خودتان، هم چون ندا کردن بعضی از شما از بعضی دیگر تصور نکنی

ی فرار شوند تا یکی پس از دیگرهایی که پشت سر دیگران پنهان میخداوند از آن

کنند، باید از این که از دستور پیامبر تخّلف میکنند به خوبی آگاه است. کسانی

اشید! که بآگاه  63ی و یا عذاب دردناکی گرفتارشان کند!ابترسند که مبادا فتنه

داند؛ و آن روز ها و زمین است از آن خداست. موقعیّت شما را میهرچه در آسمان

د، و شان خواهد کرشک از عملکردشان آگاهگردند، بیکه همه به سوی او باز می

  64خداوند بزرگ بر هر کاری آگاه است

 

 سورة فرقان

 اهلل که بخشاینده و با رحمت است( )به نام

 

ای اش نازل کرد، تا هشداردهندهرا بر بنده (1)با برکت و بزرگ است، کسی که فرقان

ها و زمین از آن که فرمانروایی آسمانهمان کسی 1برای همۀ جهانیان باشد

گاه فرزندی اختیار نکرده. و شریکی برای خود در امر ادارة آفرینش اوست، و هیچ

ها گیری نمود )آنرنگزیده است. خدایی که همه چیز را خلق کرد و به دقّت اندازهب

 2را به اندازه و ظرفیت مناسب آفریده است(!

                                         
 . جداکننده حق از باطل: قرآن.1
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اند که توانایی خلق هیچ چیزی را ها به جای خدا، معبودان دیگری برگزیده]امّا[ آن

و زیان خود باشند.  توانند مالِک سوداند، و نمیشان مخلوقکه همهندارند. در حالی

که نسبت به و کسانی 3حتّی مالِک هیچ مرگ و زندگی و رستاخیزی نیستند!

های حقایق کافرند، گفتند: این قرآن فقط دروغی است که او بافته است. و گروه

گویند، ظلم چه میاند! به راستی آندیگری، در به وجود آوردن قرآن او را یاری داده

ها های پیشینیان است که او از روی آند: این همان افسانهگفتن 4و دروغ است

بگو: قرآن را کسی  5شود!کند، و هر صبح و شام به او دیکته میرونویسی می

داند و حقیقتاً آمرزنده و با گذشت ها و زمین را مینازل کرده که اسرار آسمان

رود؟! بازار راه میخورد و در و گفتند: این چه پیامبری است که غذا می 6است!

چرا ]از  7شود تا با هم هشدارهای الهی را برسانند؟!ای بر او نازل نمیچرا فرشته

مند شود؟! و افتد؟! و چرا باغی ندارد تا از آن بهرهآسمان[ گنجی برایش فرو نمی

ببین برای تو  8کنید!ظالمان گفتند: شما فقط یک مرِد جادو شده را پیروی می

اند و توانایی یافتن راه ها گمراه شدهشک آنسازند! بیها میها و داستانلچگونه مَثَ

ها با برکت و بزرگوار است خدایی که اگر بخواهد، بهتر از این ۹درست را ندارند

هایی که نهرها در آن جاری باشد و قصرهای مجلّلی برایت دهد! بهشترا به تو می

اند! و ما برای هر کس که قیامت را ا انکار کردهها قیامت رنه! این 10ایجاد کند

  11ایمانکار کند، آتشِ سوزانی مهیّا کرده
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آورش را خواهند که از دور، آتش دوزخ را ببینند، جوش و خروش هراسهنگامی

ای از آن گرفتار شوند به فریاد، مرگ بسته در گوشهکه کَتهنگامی 12شنید

بار بلکه بارها مرگ خویش را طلب روز نه فقط یکام 13خویش را خواستار شوند

گزاران بگو: آیا این وضعیّت بهتر است یا بهشت جاودانی که به حرمت 14کنید!

شک پاداشِ اعمال و سرنوشت حریم الهی وعده داده شده است؟! بهشتی که بی

جا هرچه بخواهند مهیّاست. و این همواره در آن 15ها خواهد بود!نهایی آن

ها و که خدا، هم آنروزی 16ایست که انجام آن بر عهدة پروردگارت استوعده

ها گوید: آیا شما این بندگان مرا شان را محشور کند، به آنهم معبودهای دروغین

: پاک و گویند 17از راه حق گمراه کردید؟! یا خودشان راه حق را گم کردند؟!

ها گاهی برگزینیم! تو خود، آنمنزّهی تو. سزاوار ما نیست که جز تو، دوست و تکیه

که از یاد تو غافل چنانهای دنیوی برخوردار کردی. آنشان را از نعمتو نیاکان

]خدا گوید[ : دیدید که این معبودهای  18شدند و در نتیجه هالک گشتند!

توانید عذاب الهی را از خود دور دند. اکنون نه میدروغین، ادّعایتان را تکذیب کر

توانید یاوری بیابید! بدانید! هر کس از شما ظالمانه زندگی کند، عذاب کنید و نه می

که هیچ پیامبری را قبل از تو نفرستادیم مگر آن 1۹چشانیم!بزرگی به او می

که شما را مایۀ آزمایش  رفتند! بدانیدخوردند، و در بازارها راه میها هم غذا میآن

که پروردگارت توانایی صبر بر آن دارید؟! بدان ایم. آیایکدیگر قرار داده

 20بیناست
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-ها بر ما نازل نمیکه امید و ایمانی به دیدار ما ندارند، گویند: چرا فرشتهو کسانی

ند و گستاخی ابینیم؟! حقیقتاً خود را بزرگ پنداشتهشوند؟! چرا پروردگارمان را نمی

روزی که فرشتگان را ببینند، آن روز برای مجرمان قطعاً  21اند!را از حد گذرانده

نظر درنگ خواهند گفت: به ما امان دهید و از ما صرفخوشایند نخواهد بود! و بی

اند چون چه را که انجام دادهرویم و آنبه سراغ عملکردهایشان می 22کنید

در آن روز، مَقر و جایگاه اهل بهشت، از همه بهتر  23یم!پراکنغباری در هوا می

شود و فرشتگان نازل ها با ابرها شکافته میروزی که آسمان 24و نیکوتر است

حکومت و فرمانروایی در آن روز، حقیقتاً از آنِ خدای رحمان است.  25گردند

ظالمان از که روزی 26چنین روزی قطعاً بر کافران، سخت و طاقت فرساست!

فرط پشیمانی، دستان خود را به دندان گزند و گویند: کاش با پیامبر راه نجات را 

گاه ای وای بر من، کاش فالنی را به عنوان دوست و تکیه 27گرفتیم!پیش می

به راستی مرا از یاد خدا غافل کرد. آن هم بعد از آن  28کردم!خود انتخاب نمی

که حق به سراغم آمده بود! حقیقتاً شیطان همواره خوارکننده انسان بوده 

اند که قرآن را متروک و مهجور و پیامبر گوید: پروردگارا، این قومِ من 2۹است!

ایم. قرار دادهو این چنین برای هر پیامبری دشمنی از گناهکاران  30اند!گذاشته

کافران گویند:  31امّا بدان که برای هدایت و یاریِ تو، پروردگارت کافی است!

ست که قلب تو را به اچرا این قرآن به یکباره بر او نازل نشده است؟! به خاطر این

واسطۀ آن، همواره محکم و با ثبات گردانیم. و به همین سبب آن را به آرامی و به 

  32نده ایمترتیب بر تو خوا
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آورند[ مگر سازند ]و هیچ سخنی در رّد تو نمیها هیچ مَثَلی را برای تو نمیو آن
که بر کسانی 33ترین سخن و بهترین بیان بیاوریمشان را با قاطعکه پاسخآن

ها بدترین جایگاه شک آنشوند، بیشان به سوی جهنّم محشور میهای واقعیچهره
ما به موسی کتاب دادیم، و برادرش هارون را به  34ترنده گمراهرا دارند، و از هم

ها گفتیم: به سوی قومی که آیات ما و به آن 35 عنوان مساعد همراهش کردیم.
کنندگان حق را به سختی را تکذیب کردند رهسپار شوید. و سرانجام همۀ تکذیب

شان که پیامبران را تکذیب کردند، غرقو قوم نوح را هنگامی 36هالک کردیم!
ها عبرتی برای مردم به وجود آوریم. بدانید! که برای ظالمان، عذاب کردیم تا از آن

و مردمان  (1)چنین قوم عاد و ثمود و اصحاب َرسّهم 37ایم!دردناکی تدارک دیده
ها شان مَثَلابتدا[ برای همه] 38ها بودند هالک کردیمدیگری را که میان آن

شان را نیست و نابود آوردیم ]تا حقایق را بدانند. چون سودی نکرد[ همه
که باران بدی بر آن باریده بود گذشتند، آیا  (2)ها از کنار شهریآن 3۹کردیم!

ها به روز قیامت امید و اعتقادی عذاب الهی را ندیدند؟! ]چرا دیدند[، آن
گویند: این گیرند و میبینند به تمسخرت میکه تو را میمیهنگا 40ندارند!

اگر ما نسبت به پرستش  41همان کسی است که خدا پیامبرش گردانیده؟!
که عذاب الهی را خدایانمان استقامت نورزیم، او ما را گمراه خواهد کرد! هنگامی

نفسش را  آیا کسی که هوای 42تر است!ببینند، خواهند فهمید چه کسی گمراه
  43توانی از او دفاع کنی؟! ای؟! آیا تو میخدای خود قرار داده، دیده

 
 
 
 
 

                                         
(، و نیز زنانشان دارای انحراف 180البالغه، خطبۀکشتند )نهج. قومی کافر و ظالم بودند که پیامبرانشان را می1

 (.4/1۹د، )نورالثقلینگرایی بودنهمجنس
 . شهر قوم لوط.2
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ها چون کنند؟! آنشنوند و درک میها حقایق را میکنی اکثر آنآیا گمان می

بینی که خداوند ]توسط آیا نمی  44ها نیز گمراه ترند!چهارپایانند، بلکه از آن

توانست خواست میکند(. اگر میکِشد )کوتاه و بلند مینور[ چگونه سایه را می

ما  45همواره آن را ساکن و یک اندازه کند، امّا آفتاب را دلیل آن قرار دادیم

او کسی است که شب را چون  46کنیم!آهسته آن سایه را جمع میآهسته

زمان کار و تان گرداند و روز را پوششی برای شما قرار داد. و خواب را مایۀ آرامش

رسان اوست که قبل از نزول رحمت خود، بادها را چون پیک مژده  47فعالیّت

های تا به واسطۀ آن، سرزمین 48فرستد تا از آسمان، آبی پاکیزه نازل کنیممی

ایم سیراب مرده را حیات بخشیم. و چهارپایان و بسیاری از مردم را که آفریده

ها بیان کردیم تا های گوناگون برای آنرا به صورتگونه آیات ما این 4۹نماییم

اگر  50کنند!تفکّر کنند و پند بگیرند. اما اکثر مردم جز ناسپاسی کاری نمی

از منکرانِ  51فرستادیمدانستیم برای هر بادی، پیامبر هشداردهنده میصالح می

 52آغاز کن!شان حقیقت اطاعت مکن. بلکه به وسیلۀ قرآن، جهاد بزرگی را علیه

اوست که دو دریایی را کنار هم قرار داده که یکی آبش شیرین و گوارا و دیگری 

 (1)ها مانع و حائلی گذاشته تا مخلوط نشوند.که مابین آنشور و تلخ است. در حالی

53  او کسی است که انسان را از آب آفرید و برای او َنسَب و سبب قرار داد ]تا

به جای خداوند،  54. بدان! که پروردگار تو تواناست!باعث ازدیادشان شود[

زنند. ها میرسانند و نه آسیبی به آنها میپرستند که نه نفعی به آنچیزهایی را می

 55بدانید! که اهل کفر همواره در مقابل پروردگارشان، پشتیبان یکدیگرند!

                                         
اند و دیگری را عالم روحانیات. نفس آدمی نیز حائل . اهل معنی، مراد از دو دریا را، یکی عالَم محسوسات دانسته1

 است و حکم رابط را دارد.
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بگو: من به  56یمادهنده و هشداردهنده فرستادهما فقط تو را به عنوان مژده

کنم تا هر خواهم. و این کار را برای آن میخاطر انجام رسالتم از شما مزدی نمی

میرد ای که هرگز نمیبه زنده 57کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش بیابد!

توکّل کن، و برای ستایش او تسبیح گوی. همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه 

هاست در شش روز ها و زمین و آن چه را در میان آنکسی که آسمان 58است!

آفرید، سپس به عرش پرداخت! این خدای رحمان است، پس از او بپرس تا آگاه 

ها گفته شود: خدای رحمان را سجده کنید، گویند: که به آنهنگامی 5۹شوی!

سجده کنیم؟!  دهیخدای رحمان دیگر کیست؟! چرا باید کسی را که تو دستور می

که در با برکت و بزرگ است کسی 60شودشان افزوده میو بدینسان بر نفرت

 61های روشن و ماه تابانی بیافریدها چراغهایی قرار داد و در میان آنآسمان، برج

خواهند، پند ها که میاو کسی است که شب و روز را از پی یکدیگر قرار داد تا آن

(1)شند!بگیرند و شکرگزار با
62  بندگانِ خدای رحمان کسانی هستند که با

ها را مورد خطاب قرار دهند که نادانان، آنروند، و هنگامیفروتنی روی زمین راه می

که شب را به یادِ پروردگارشان، در سجده و کسانی 63گویند!جز سالم چیزی نمی

خ را از ما دور فرما، زیرا گویند: پروردگارا! عذاب دوزکه میو کسانی 64و قیامند!

به راستی جهنّم، بد مکان و قرارگاهی  65عذاب آن سنگین و پیوسته است

کنند روی نمیزنند، زیادهکه چون دست به انفاق و بخشش میو کسانی 66است!

 67کننددهند و همواره بین این دو امر، متعادل رفتار میو کم نیز نمی

 
 

                                         
 . شب و روز، فرصتی است برای آگاهی و شکرگزاری سَکَن و فعل!1
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یک دیگری قائل نیستند، و کسی را که خدا جانش را که برای خدا شرو کسانی

کنند، که هر کس کشند. مگر براساس قوانین حق، و ِزنا نمیمحترم دانسته، نمی

عذاب چنین کسی در روز قیامت مضاعف  68بیندچنین کند جزایش را می

مگر کسی که توبه کند و  6۹جا خواهد ماندشود و با خواری، جاودانه در آنمی

شک اینان به حقایق ایمان بیاورد، و عملکردی شایسته و مفید داشته باشد، بی

کند، زیرا خداوند ها تبدیل میشان را به نیکیکسانی هستند که خداوند گناهان

کسی که توبه کند، و دست به کار نیک زند بداند!  70آمرزنده و با گذشت است

-که به دروغ شهادت نمیو کسانی 71پذیرداش را میتوبهکه خدا به شایستگی 

گذرند، بزرگوارانه از آن گذر که از کنار کار بیهوده و ناپسندی میدهند، و هنگامی

ها خوانده شود، کر و کور که چون آیات پروردگارشان بر آنو کسانی 72کنندمی

دگارا! وجود همسران و گویند: پرورکه میو کسانی 73 (1)افتند!روی آن نمی

 74فرزندانمان را مایۀ روشنی چشم ما قرار ده، و ما را پیشوای پرهیزگاران کن!

های بهشت همۀ اینان کسانی هستند که به خاطر صبر و استقامتی که کردند، غرفه

و  75را پاداش خواهند گرفت. و در بهشت با درود و سالم رو به رو خواهند شد

بگو:  76خواهند ماند. چه جایگاه و مکان خوبی است! ]بهشت[ جاجاودانه در آن

اگر دعای شما نباشد، پروردگار من برای شما ارزش قائل نیست، زیرا آیاتش را 

 77گیرتان خواهد شد!به زودی ]عواقب این تکذیب[ دامن تکذیب کردید. و

 

 سورة شعراء

                                         
شود که ها کر و کور بود! از کلمۀ کر و کور معلوم میکه نسبت به آنتدبر کرد نه این. آیات را باید فهمید و در آن 1

 اند و هم شنیدنی. یعنی وجودی زنده دارند!آیات خدا هم دیدنی
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 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 
گویی از شدّت اندوه به  2کنندة حقایق است ها آیاتِ کتابِ بیاناین 1طسم 

اگر ما  3خواهی جانت را از دست بدهی! آورند، میها ایمان نمیکه آنخاطر این
هایشان در مقابل ها نازل کنیم، تا گردنای از آسمان بر آنتوانیم معجزهبخواهیم، می

شان جدیدی از جانب خدای رحمان برایبدان! هیچ ذکر  4آن خاضع گردد! 
ها حقایق را تکذیب کردند. و به آن 5کنند! که از آن اعراض میآید. مگر آننمی

ها خواهد رسید )جزای گرفتند، به آنزودی اخبار حقایقی که به تمسخر می
بینند! بر روی زمین چه گیاهان متنوع و آیا نمی 6دستاوردشان را خواهند دید(

هایی از حقیقت است. امّا اکثرشان ها نشانهدر همۀ آن 7ایم؟! ی رویاندهمفید
و  ۹بدان! که پروردگارت قدرتمند و با گذشت است 8حقایق را باور ندارند!

که پروردگارت به موسی ندا داد: که به سوی قوم ستمگر حرکت ]یاد آر[! هنگامی
 11رمت خدا را نگاه دارند؟! خواهند حبه سوی قوم فرعون! آیا نمی 10کن!

شود ام تنگ میسینه 12ترسم که مرا تکذیب کنندموسی گفت: پروردگارا! می
باشد. هارون را نیز )ظرفیتم برای انجام چنین رسالتی زیاد نیست( و زبانم گویا نمی

ها جرمی دارم )در مورد قتل یکی از از دید آن 13رسالت ده ]تا با من بیاید[ 
ترسم مرا به قتل دانند( و میها پیش اتفاق افتاده مرا مجرم مییان که سالفرعون

شود[ ! با معجزات من به سوی ]خدا[ گفت: هرگز! ]این چنین نمی 14رسانند 
به  15شنویمها بروید. و بدانید! که ما با شما هستیم. و همۀ سخنان را میآن

امبری از سوی پروردگار جهانیانیم سوی فرعون بروید. و به او بگویید: که ما پی
16 اسرائیل را با ما رهسپار کن! و بنی17  فرعون[ گفت: آیا ما تو را[

که طفلی بیش نبودی، پرورش ندادیم و چند سالی از عمرت را نزد ما زندگی هنگامی
بایست انجام دهی[، انجام دادی )و و سرانجام آن کارت را ]که نمی 18نکردی؟!
   1۹از ما را کشتی( قطعاً تو از کافرانی! یک نفر 
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 20خبر بودم که غافل و بیموسی گفت: آری، من این کار را کردم. امّا در حالی
که از ]مجازات[ شما ترسیدم، از نزد شما فرار کردم. امّا خداوند، بر من و هنگامی

و  21حکمت و دانشی عطا کرد ]تا حقایق را بینم[ و مرا از پیامبران قرار داد 
که گذاری؟! در حالیمنّت این نعمت )پرورش دادن من در کودکی را( بر سر من می

 22]و من نتوانستم در خانۀ خودم پرورش یابم[  ایاسرائیل را برده ساختهتو بنی
موسی گفت: اگر اهل   23فرعون گفت: این پروردگار جهانیان، دیگر کیست؟! 

 24باشد چه میان آن هاست، میها و زمین و آنیقین باشید او پروردگار آسمان
وردگار گفت: پر 25گاه فرعون رو به اطرافیانش کرد و گفت: آیا نشنیدید؟!  آن

فرعون گفت: پیامبری را که برای ]نجات[ شما  26شما و پروردگار نیاکان شما! 
تان را به کار برید، خواهید موسی گفت: اگر عقل 27 1اند دیوانه استفرستاده

فرعون  28باشدهاست میچه میان آنفهمید که او پروردگار مشرق و مغرب و آن
موسی  2۹ر کنی تو را زندانی خواهم کرد! گفت: اگر خدایی غیر از من اختیا

فرعون گفت: اگر راست  30ای روشنگر برایت بیاورم؟! گفت: حتّی اگر معجزه
گاه موسی عصایش را ]بر زمین[ افکند. و آن 31گویی آن را بیاور ]تا ببینم[ می
و دستش را ]در گریبان خود فرو برد و  32درنگ مار بزرگی نمایان شد بی
فرعون به  33گامی[ که بیرون آورد در برابر بینندگان سفید و روشن بود هن

خواهد شما می 34بزرگان پیرامونش گفت: این مرد یک جادوگر بسیار دانا است 
 35کنید؟ ای تدبیر میتان به واسطۀ جادویش بیرون کند! چه چارهرا از سرزمین

تا هر  36ه شهرهای مختلف بفرست هایی بگفتند: او و برادرش را نگهدار و پیک
1یابند[ نزد تو آورندجادوگر دانایی را ]که می

37  سرانجام، جادوگران در روز
اید؟! تان جمع شدهو به مردم گفته شد: آیا همه 38گاه جمع شدند معیّن در وعده

3۹ 

                                         
گاه خردی انسان است و آنجادو، واقعیت دارد اما حقیقت ندارد. حقیقت، خداست. جادو مربوط به بخش بی 1

بسته باشد. مجذوب شدن و تعلق یافتن به چیزی، زمینه را برای می به کسی یا چیزی دلشود که آدتاثیرگذار می

آرزویی باعث رفع آن است. از آنجا که جادو مربوط به طبقات خواهشی و بیکند. بیتاثیرگذاری جادو، مهیا می

و از ورطۀ جادو بگذرد. آنکه به  گیری از هنر مراقبه، ذهن آلوده را متوقف کردهتواند با بهرهزیرذهنی است، آدمی می

خرد حقیقی نائل آمده است از جادو مصون است. زیرا او مافوق طبقات ذهنی است. چنین کسی در یگانه مأوا گزیده 
 است.
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که جادوگران و هنگامی 40ها تبعیت کنیم! تا اگر جادوگران پیروز شدند از آن

آمدند، به فرعون گفتند: آیا اگر ما ]بر موسی[ پیروز شویم، پاداش قابل توجّهی 

شک همۀ شما از مقربان ]درگاه من[ فرعون گفت: آری، بی 41خواهیم داشت؟! 

خواهید بیاندازید، بیاندازید! چه را که میها گفت: آنموسی به آن 42خواهید بود 

43 ها و عصاهای خود را ]بر زمین[ افکندند و گفتند: به جادوگران طناب گاهآن

سپس موسی عصای خود را بر زمین افکند  44عزّت فرعون قسم که ما پیروزیم! 

در این هنگام جادوگران  45ها را بلعید! های دروغین آنبندیو ناگاه تمام چشم

 47انیان ایمان آوردیم گفتند: اکنون به پرودگار جه 46به سجده افتادند

که به شما اجازه فرعون گفت: قبل از آن 48همان پروردگار موسی و هارون!

شک موسی استاد شماست، هم اوست که جادوگری را به بدهم ایمان آوردید؟! بی

شما آموخته! به زودی خواهید فهمید ]که قدرت از آن کیست[. دست و پایتان را 

گفتند: باکی  4۹آویزم! نم. و همگی شما را به دار میکبه خالف یکدیگر قطع می

ما شدیداً امیدواریم  50گردیم نیست، ]در عوض[ به سوی پروردگارمان باز می

که پروردگارمان، گناهانمان را مورد آمرزش قرار دهد. بدانکه ما نخستین کسانی 

انم را ]از مصر[ و به موسی وحی کردیم شبانه، بندگ 51هستیم که ایمان آوردیم! 

و فرعون مأمورانی برای جمع  52کنند ها شما را تعقیب میخارج کن. قطعاً آن

 54اندها گروهی اندکو گفت: این 53کردن سپاه به شهرهای مختلف فرستاد

سرانجام  56ایمکه همۀ ما آماده مبارزهدر حالی 55اند مان شدهو باعث خشم

ها و قصرهای و از گنج 57 سارها خارج کردیم!ها و چشمهما فرعونیان را از باغ

ها اسرائیل را وارث آناین چنین کردیم و بنی 58مجلّل ]دور ساختیم[

 60ها را تعقیب کردندفرعونیان هنگام طلوع آفتاب آن 5۹ساختیم
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 61 که دو گروه همدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: ما گرفتار شدیم!هنگامی

موسی گفت: هرگز چنین نیست، پروردگارم با من است، و راهنمائیم خواهد کرد! 

62  پس به موسی وحی کردیم که عصایت را به آبِ دریا بزن، تا دریا شکافته

شود. ]وقتی که موسی این کار را کرد و راه باز شد[، هر بخشی ]از آب[ چون کوهی 

گاه موسی و آن  64نزدیک کردیمآن گروه دیگر را نیز به آب  63بزرگ بود!

در  66و دیگران را غرق کردیم 65تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم 

که بدان 67این ماجرا عبرتی است، زیرا اکثرشان به حقیقت ایمان نیاوردند 

شان بخوان سرگذشت ابراهیم را برای 68پروردگار تو قدرتمند و با گذشت است!

6۹ پرستید؟! که به پدرش و قومش گفت: چه میامیهنگ70 هایی گفتند: بت

ها را به دعا آیا وقتی آن 71شان هستیم پرستیم که همواره مشغول عبادترا می

توانند سود یا زبانی به شما برساند؟! یا می 72شنوند؟! خوانید صدایتان را میمی

73 ها تبعیت کردند ]ما نیز از آنونه عمل میگگفتند: نیاکانمان را یافتیم که این

 76شما و نیاکانتان؟!  75پرستید! فهمید که چه میآیا می 74کنیم[ می

ها دشمنان منند، مگر پروردگار جهانیان ]که دوست من ابراهیم گفت: همۀ آن

که همان 78کندبدانید! همان خدایی که مرا خلق کرده هدایتم می 77است[

دهد که بیمار شوم، شفایم میو هنگامی 7۹کند دهد و سیرابم میمرا طعام می

80 کند میراند و دوباره زنده میهمان که مرا می81 که به او همان کسی

پروردگارا! به من حکمت عطا  82امید دارم تا از گناهانم در روز قیامت در گذرد! 

   83ما کن، و مرا به صالحین ملحق ن
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1های آینده زبان صدق قرار دهبرای من در میان امّت
84  و مرا از وارثان بهشِت

و در آن روز که  86و پدرم را بیامرز، زیرا از گمراهان بود  85پر نعمت کن 
خورد و روزی که نه مال به درد می 87شوند، مرا رسوا مکن همه برانگیخته می

ست که کسی با قلب سلیم اخورد[ اینکه به درد می ]تنها چیزی 88نه فرزند 
و در آن روز بهشت، برای  8۹)سراپا تسلیم حق( به سوی خداوند بزرگ بیاید

و جهّنم برای گمراهان آشکار  ۹0شود گزاران حریم الهی نزدیک میحرمت
شود: پس خدایانی که به جای اهلل پرستش ها گفته میو به آن ۹1گردد می
توانند شما را یاری کنند؟! یا حتّی خودشان یاری آیا می ۹2کردید کجایند؟! می
سرانجام، هم معبودان دروغین و هم عابدان گمراهشان به جهنّم  ۹3شوند؟! می

 ۹5سرنوشتی دارند[  و همۀ لشکریان ابلیس ]نیز چنین ۹4شوند؟! سرازیر می
به خداوند بزرگ سوگند،  ۹6گویند: کنند، و میکه با یکدیگر نزاع میدر حالی

گاه که شما را )معبودان دروغین را( آن ۹7که ما در یک گمراهی واقعی بودیم 
ما را فقط مجرمان گمراه کردند  ۹8پنداشتیم با پروردگار جهانیان یکسان می

۹۹ شفیعی و پناهی نداریم  و اکنون هیچ100  و هیچ دوستِ صمیمیِ در
اگر یک بار دیگر برگردیم، قطعًا از اهل ایمان خواهیم  101کنارمان نیست 

ها عبرتی است، زیرا اکثرشان ایمان نیاوردند بدانید! که در تمام این 102بود!
103  به راستی پروردگارت قدرتمند و با گذشت است104  پیامبران  قوم نوح

ها گفت: چرا حرمت که برادرشان نوح به آنهنگامی 105را تکذیب کردند 
 107من برای شما یک پیامبر امین هستم 106دارید؟! خداوند را نگاه نمی

من از شما به خاطر  108حرمت اوامر خداوند را نگاه دارید و از من اطاعت کنید! 
زیرا مزد و پاداش من فقط بر عهدة پروردگار خواهم، انجام رسالتم هیچ مزدی نمی

حرمت اوامر خداوند را نگاه دارید و از من اطاعت کنید  10۹جهانیان است 
110 کنند؟! که اراذل از تو پیروی میگفتند: به تو ایمان بیاوریم در حالی
111  

  

                                         
 تا دیگران به راستی و درستی از من یاد کنند. 1
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ها حساب کار آن 112ها احاطه ندارد گفت: دانش و آگاهی من بر عملکرد آن

گاه اهل ایمانی و من هیچ 113فقط بر عهدة پروردگارم است. البتّه اگر بفهمید! 

و من کسی  114کنم! گویید[ از خودم طرد نمیها را اراذل میرا ]که شما آن

ها[ گفتند: ای نوح! اگر ]از این حرف 115نیستم جز یک هشداردهندة واقعی 

نوح گفت: پروردگارا! قوم من،  116شوی نگسار میدست برنداری بدون شک س

ای بگشا، و من و اهل ها راه چارهپس بین من و آن 117مرا تکذیب کردند 

سرانجام ما، نوح و هر  118بخش!ها نجاتایمانی را که با من هستند از دست آن

بقیه  و 11۹کس را که با او در آن کشتی مملو ]از موجودات[ بود نجات دادیم 

به راستی در این ماجرا عبرتی است، زیرا اکثرشان ایمان  120را غرق کردیم 

قوم عاد  122که پروردگارت قدرتمند و با گذشت است بدان 121نیاوردند 

ها گفت: چرا که برادرشان هود به آنهنگامی 123پیامبران را تکذیب کردند 

ن برای شما پیامبری امین هستم م 124دارید؟! حرمت خداوند را نگاه نمی

125 پس حرمت اوامر خداوند را نگاه دارید. و از من اطاعت کنید126  من از

خواهم، زیرا مزد و پاداش من فقط بر عهدة شما به خاطر انجام رسالتم مزدی نمی

سازید؟! هایی میچرا بر روی هر بلندی، بیهوده برج 127پروردگار جهانیان است! 

128 پندارید در آن جاودانه خواهید بود! هایی چنان محکم که میبرج12۹ 

حرمت  130کنید! که قصد مجازات کسی را دارید، ظالمانه مجازات میو هنگامی

بترسید از خدایی که شما را  131اوامر الهی را نگاه دارید و از من تبعیت کنید 

یاریتان رسانده است به  132ست! دانید، یاریتان رسانده اچه که خود میبه آن

من برای شما از  134سارها ها و چشمهباغ 133انواع چهارپایان و فرزندان 

]غافالنه[ گفتند: چه ما را موعظه کنی و چه  135عذابِ روزِ بزرگ بیمناکم! 

  136نکنی برای ما یکسان است! 
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 138شویم! عذاب نمی و ما هرگز 137هاست!ها، همان شیوة قدیمیاین حرف

شان را هالک کردیم. بدانید! که در این سرانجام هود را تکذیب کردند. و ما نیز همه

که بدان 13۹ای است، زیرا اکثرشان به حقایق ایمان نیاوردند ماجرا نشانه

قوم ثمود پیامبران را تکذیب  140پروردگارت، قدرتمند و با گذشت است! 

ها گفت: چرا حرمت خداوند را نگاه که برادرشان صالح به آنهنگامی 141کردند

پس حرمت  143من برای شما یک پیامبر امین هستم  142دارید؟! نمی

من از شما به خاطر انجام  144اوامر الهی را نگاه دارید. و از من اطاعت کنید 

خواهم، زیرا مزد و پاداش من فقط به عهدة پروردگار جهانیان رسالتم مزدی نمی

های عطا شده در امنیّت مطلق، پندارید شما را با این نعمتآیا می 145است! 

در این کشتزارها و  147سارها! ها و چشمهدر این باغ 146کنند؟! رها می

هایی ها، خانهو شما از کوه 148هایش شیرین و رسیده است ها که میوهنخل

حرمت اوامر الهی را نگاه دارید.  14۹کنید گذرانی میتراشید و در آن خوشمی

همان  151گرایان اطاعت مکنید و از فرمان افراط 150و از من اطاعت کنید! 

 152خدمت نیستند کنند و اهل اصالح و که در زمین فساد و تباهی میکسانی

تو هم فقط بشری مثل ما هستی!  153ای! گفتند: ]ای صالح[ تو فقط جادو شده

صالح گفت: این  154ای برای ما بیاور! گویی ]که پیامبری[، معجزهاگر راست می

چنان که شما در روزهای معیّن سهم آبی دارید شتری است که سهم آبی دارد. هم

155گیرد نید که عذاب روز بزرگ سراپایتان را فرا میبه آن آسیبی نرسا156 

ها را پس عذاب الهی آن 157سرانجام شتر را کشتند، سپس پشیمان شدند 

گرفتار کرد، بدانید! که در این ماجرا عبرتی است، زیرا اکثرشان به حقایق ایمان 

  15۹که پروردگارت قدرتمند و با گذشت است! بدان 158نیاوردند!
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ها که برادرشان لوط به آنهنگامی 160قوم لوط، پیامبران را تکذیب کردند 

من برای شما پیامبری امین  161دارید؟! گفت: چرا حرمت خداوند را نگاه نمی

  163پس حرمت اوامر الهی را نگاه دارید و از من تبعیت کنید  162هستم 

خواهم، زیرا مزد و پاداش من بر و من به خاطر انجام رسالتم از شما مزدی نمی

آمیزید؟! چرا از میان جهانیان، شما با نران می 164عهدة پروردگار جهانیان است 

165 کنید؟! نه! شما و همسرانی را که پروردگارتان برای شما آفریده، رها می

ها را بس نکنی از ی لوط[ اگر این حرفگفتند: ]ا 166قومی منحرف هستید 

 168لوط گفت: من دشمنِ عملکرد شما هستم!  167شوی! شهر تبعید می

 16۹بخش! دهند نجاتها انجام میچه اینام را از آنپروردگارا! من و خانواده

ها ماند مگر پیرزنی که در میان آن 170اش را نجات دادیم سرانجام او و خانواده

171  بدینسان دیگران را هالک کردیم172 ها باریدیم. و بارانی ]از بال[ بر آن

در این ماجرا عبرتی است، زیرا  173و چه باران بدی بود باران انذارشدگان! 

که پروردگارت، قدرتمند و با بدان 174اکثرشان به حقایق ایمان نیاوردند! 

که هنگامی 176تکذیب کردند  اصحاب أیکه پیامبران را 175گذشت است! 

من برای شما  177دارید؟! ها گفت: چرا حرمت خداوند را نگاه نمیشعیب به آن

پس حرمت اوامر الهی را نگاه دارید، و از من اطاعت  178پیامبری امین هستم

خواهم، زیرا مزد و پاداش و من برای انجام رسالتم از شما مزدی نمی 17۹کنید 

حقّ پیمانه را ادا کنید و دیگران  180عهدة پروردگار جهانیان است!  من فقط بر

و حق  182با ترازوی درست و دقیق وزن کنید  181را به خسارت نیاندازید

  183مردم را کم ندهید و در زمین، فساد و تباهی به راه میاندازید
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گفتند:  184حرمت اوامر خدایی که شما و اقوام پیشین را آفریده، نگاه دارید! 

تو هم یک بشر مثل ما هستی، هر چند  185اند! ]ای شعیب[ تو را جادو کرده 

ای از گویی ]که پیامبری[، پارهاگر راست می 186پندازیم! تو را یک دروغگو می

تر یب گفت: پروردگارم به عملکردِ شما آگاهشع 187آسمان را بر سر ما بیانداز! 

ها را فرا گرفت. سرانجام او را تکذیب کردند و عذاب آن روزِ ابری آن 188است! 

ها در این ماجرا عبرتی است، زیرا اکثر آن 18۹حقیقتاً آن، عذابِ روز بزرگ بود! 

گذشت است که پروردگارت قدرتمند و با بدان 1۹0به حقایق ایمان نیاوردند 

1۹1  و این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است1۹2 1روح االمین 

آن هم بر قلب تو، تا ]مردم را نسبت به دستاوردشان[  1۹3آن را نازل کرده است 

های آن نشانه 1۹5آن را به زبان واضح و روشن نازل کرد 1۹4هشدار دهی 

آیا همین نشانه کافی نیست که  1۹6 در کتب آسمانی گذشتگان موجود است

گویان نازل اگر آن را بر یکی از مبهم 1۹7اسرائیل از آن با خبرند؟! علمای بنی

 1۹۹آوردند خواند، قطعاً ایمان نمیشان میو او، آن را برای 1۹8کردیم می

ایمان ها به آن آن 200دهیم های مجرمان نفوذ میما این چنین قرآن را در قلب

آن عذاب،  201که عذاب دردناک را با چشم خود ببینند! آورند مگر زمانینمی

گویند: و می 202خبرند! که کامالً غافل و بیآید در حالیشان میناگهان به سراغ

آیا باز نسبت به عذاب ما عجله  203آیا به ما مهلتی خواهند داد؟! 

2کنند؟!می
204 ها برخوردارشان ها در زندگی دنیا از نعمتدیدی که سال

ها وعده داده شده بود گرفتارشان چه ]از عذاب الهی[ به آنو آن 205کردیم

 206کرد؟! 

  

                                         
 جبرائیل 1
گویی از خدا بخواه تا عذاب د: اگر راست میگفتنکردند و میاین آیه جواب کسانی است که پیامبران را مسخره می 2

 ما زودتر بیاید!
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ما اهل هیچ  207ها که در دنیا داشتند، این جا به کارشان نیامدو آن نعمت
شان[ فرستادیم ای ]برایدهندهکه قبل از آن هشداردیاری را هالک نکردیم، مگر آن

208 گاه ظالم نیستیم! تا حقایق را یادآور شوند و ما هیچ20۹  این قرآن را
ها شایسته این کار نیستند و قدرتش را هم ندارند آن 210اندشیاطین نازل نکرده

211 اند شیاطین از شنیدن وحی ]و اسرار آسمانی[ محروم شده212  پس
 213گردی! ی دیگری را با اهلل مخوان، که مستحق عذاب میگاه خداهیچ

و برای اهل ایمانی که از تو تبعیت  214خویشاوندان نزدیکت را هشدار ده 
و اگر از فرمان تو سرپیچی کردند بگو:  215کنند نهایت احترام را قائل شو! می

ذشت، توکّل کن و بر خداوند قدرتمند و با گ 216من از عملکرد شما بیزارم! 
217 بیند ایستی، تو را میکه هرگاه به عبادت می همان خدایی218  و

به راستی او شنوا و  21۹کند[! کنندگان ]نظاره میحرکت تو را میان سجده
شوند؟! آیا شما را آگاه کنم که شیاطین بر چه کسانی نازل می 220داناست 

221 شوند گویند، نازل میکارانی که بسیار دروغ میشیاطین بر گناه222 
گویند کنند و اکثرشان دروغاند به پیروان خود القاء میچه را که شنیدهشیاطین آن

223  این آیات شعر نیستند و پیامبر نیز شاعر نیست[ زیرا شعرا را گمراهان[
1کنندتبعیت می

224 در هر وادی حیران و سرگردانند؟!  بینی که شعراآیا نمی
225 کنند! گویند که به آن عمل نمیو چیزهایی می226 که به مگر کسانی

هایی که حقایق ایمان بیاورند و عملکردی نیک و شایسته داشته باشند؛ هم آن
خیزند. و کنند، و چون مورد ظلم واقع شوند، به مقابله برمیبسیار یاد خدا می

م کردند، به زودی خواهند فهمید که بازگشتشان به کدامین مکان که ظلکسانی
  227است! 

 سورة نمل

                                         
شد که تحت تصرف جنّی قرار گرفته و آن جنّ، است که اشعار را در عصر عرب جاهلی، شاعر به کسی گفته می 1

مکرراً  داشته و خود« مِسحَل»کند. مثالً گفته شده که االعشى االکبر، از شاعران جاهلی، جنّی به نام به او القاء می
اند که وقتی جنّی کسی را های اوست. این چنین اعتقاد داشتهسراید، گفتهکند که آنچه میدر اشعارش اعتراف می

کرد که بلندگوی او در نشست و او را ناگزیر میاش میزد و با دو زانو روی سینهدید، او را بر زمین میمستعد می
 جهان بیرون باشد!
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 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

و برای اهل ایمان  1ها آیات قرآن و کتابِ بیان کنندة حقایق است! طس، این

دارند، و زکات که نماز به پا میهمان کسانی 2سراسر، هدایت و بشارت است 

که آخرت را باور ندارند، کسانی 3نمایند، و به وجود آخرت یقین دارندپرداخت می

که ]همواره در زندگی[ کنیم، به طوریگر میاعمالشان را در نظرشان زیبا جلوه

ها کسانی هستند که عذاب سختی برای آن 4حیران و سرگردان بمانند!

به راستی قرآن از  5کارترین مردم خواهند بود هاست، و در آخرت نیز زیانآن

که موسی به ]یاد آر[! هنگامی 6شود جانب خدای حکیم و دانا به تو القاء می

یتان بینم ]شما بمانید[ تا خبری از آن براخانوادة خود گفت: من آتشی را از دور می

که هنگامی  7تان حاضر نمایم! بیاورم و یا شعلۀ آتشی از آن را برای گرم شدن

که درون آتش است، موسی به آتش رسید، ندایی شنید که گفت: با برکت است آن

ای  8که پروردگار جهانیان است منزّه است خدایی 1و آن که در کنار آن است!

و عصایت را بیانداز!  ۹و حکیم است  که قدرتمندموسی! به راستی منم خدایی

جنبد! موسی به عقب ]چون این کار را کرد[ دید، عصایش چون ماری به سرعت می

بازگشت و ]از ترس[ حتّی پشت سرش را نگاه نکرد! ای موسی نترس! پیامبران 

مگر کسی که ظلم کرده باشد. امّا   10ترسند! که نزد من هستند نمیهنگامی

به نیکی تبدیل کند ]خواهد فهمید که[ من آمرزنده و با گذشتم چون بدی را 

11 هیچ عیبی، سفید و درخشنده خارج ات داخل کن تا بیدستت را در گریبان

ها به سوی فرعون و قومش ای است که با آنگانهگردد. این یکی دیگر از معجزات نه

که معجزات روشنگر میهنگا 12اند! ها قومی زشت کردار و بدسیرتروی. آنمی

 13ها رسید گفتند: این یک جادوی واقعی است! ما به آن

  

                                         
 از نور خدا و موسی که کنارش ایستاده، باشد. ایشاید منظور، جلوه 1
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جویی که در دل، به حقانیّت آیات و معجزات یقین داشتند، از روی ظلم و برتریبا آن

ما به داود و سلیمان  14انکارشان کردند! پس بنگر عاقبتِ مفسدان چگونه بود! 

های سپاس خدای را که ما را بر بسیاری از بنده دانش عطا کردیم و هر دو گفتند:

سلیمان، وارث داود شد. و رو به مردم کرد و  15اش برتری داده است!مؤمن

اند، و از هر چیزی به ما گفت: ای مردم! طرز سخن گفتن پرندگان را به ما آموخته

و همۀ لشکریان سلیمان از  16عطا شده است. و این یک فضیلت آشکار است

 17که به صفوفی به نظم بودند ن و انس گرفته تا پرندگان گرد آمدند در حالیج

هایتان ای گفت: ای مورچگان! به خانهکه به وادی مورچگان رسیدند. مورچهتا این

 18خبری شما را زیر پا له کنند! بروید مبادا سلیمان و لشکریانش در بی

]سلیمان[ از لحن مورچه، لبخندی زد و گفت: پروردگارا! به من توفیق ده تا 

عملکرد نیک  ای، شاکر باشم وهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشتهنعمت

ای داشته باشم که تو را خشنود کند. و مرا به برکت رحمت خود در زمرة و شایسته

ن پرندگان گشت و گفت: چرا هدهد را گاه میاآن 1۹بندگان صالحت قرار ده 

]به خاطر غیبتش[ او را مجازات سختی  20بینم، شاید او غایب است؟!نمی

1که دلیل روشنی داشته باشد!کنم. مگر آنخواهم کرد و یا ذبحش می
21  چندی

نگذشت که هدهد آمد و گفت: به چیزی آگاهی یافتم که تو از آن خبر نداری! از 

  22ام یت یک خبر موثق آوردهسرزمین سبا برا

  

                                         
 بخشد!دهد و به او فرصت دفاع مینکتۀ ارزشمند این که حتی پیامبرِ خدا در غیاب متهم حکم قطعی نمی 1
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کند. و از هر نعمتی برخوردار است. روایی میجا فرمانمن زنی را یافتم که بر اهل آن

دیدم که او و مردمش به جای خدا، خورشید  23و یک تخت سلطنتی بزرگ دارد

کند. و از گر میکنند. شیطان نیز اعمالشان را در نظرشان زیبا جلوهرا سجده می

ها هدایت یابند گذارد آنبندد، و نمیها میبخش الهی را بر آنین طریق، راه نجاتا

24 ها و زمین را کنند؟! همان خدایی که نهان آسمانچرا اهلل را سجده نمی

این  25سازید آگاه است! کنید و یا عیان میچه پنهان میکند! و از آنآشکار می

 26یست، هم او که پروردگارِ عرش بزرگ است اهلل است که هیچ معبودی جز او ن

کنیم تا ببینیم راست گفتی یا از جماعت سلیمان گفت: با دقّت بررسی می

ها گاه از آنها بیانداز. آناین نامۀ مرا ]بگیر و[ ببر و به سوی آن 27گویانی!دروغ

ی زن گفت: ا 28دهند! روی برگردان و ]منتظر بمان[، ببین چه جوابی می

نامه از سلیمان است. با  2۹بزرگان! نامۀ مهمّی به سوی من ارسال شده است!

و بر من برتری نجویید، و در  30نام خداوند رحمن و رحیم ]آغاز شده است[!

زن گفت: ای بزرگان!  31که سراپا تسلیم حق هستید به نزد من آیید! حالی

گاه بدون دانید که هیچنظرتان را در مورد امری که برایم پیش آمده بگویید. می

گفتند: ما قدرتمند و  32ام! حضور شما کار مهمّی را خودسرانه انجام نداده

جنگاورانی بزرگ هستیم امّا فرمان به دست تو است، پس دقّت کن که چه دستور 

پادشاهان هرگاه وارد شهری شوند آن را به فساد و تباهی  زن گفت: 33دهی! می

گونه کنند، همواره عملکردشان اینجا را خوار و ذلیل میکشند. و بزرگانِ آنمی

مانم[ تا ببینم فرستم ]و منتظر میها میبهایی نزد آنمن هدیۀ گران 34است! 

  35آورند ها چه جوابی میپیک
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خواهید مرا با مال دنیا یمان رسید، سلیمان گفت: آیا میکه پیک نزد سلهنگامی

چه به شما عطا کرده بهتر چه خداوند به من عطا کرده از آنیاری کنید؟! بدانید آن

اکنون به  36شوید! و بیشتر است. و این شمایید، که به هدایایتان دل خوش می

ها خواهیم آمد که ی آنها بازگرد ]و اعالم کن[ که ما با لشکریانی به سوسوی آن

ها را از آن سرزمین، خوار و ذلیل شک آنتابِ مقابله با آن را نداشته باشند، و بی

تواند سلیمان گفت: ای بزرگان، کدام یک از شما می 37بیرون خواهیم کرد! 

 38ها تسلیم من شوند، تخت سلطنت آن زن را برایم بیاورد؟! که آنقبل از آن

که از جایت بلند آورم قبل از آنان گفت: من آن تخت را برایت میعفریتی از جنی

کسی که از کتاب  3۹شوی، زیرا من نسبت به این کار قدرتمند و قابل اعتمادم! 

که پلک بر آورم، پیش از آنای داشت گفت: من آن را برایت میالهی، علم و بهره

ای از فضل : این نمونهکه سلیمان آن را نزد خود دید گفتهم زنی! و هنگامی

پروردگار من است تا مرا بدان بیازماید. که آیا شکرگزار خواهم بود یا ناسپاس! هر 

کس شکرگزاری کند به نفع خود کرده است. و هرکس هم ناسپاسی کند ]بداند 

]سلیمان[ گفت: کاری کنید که تخت  40نیاز و کریم است!که[ خداوند بی

را از صورت اوّلش خارج کنید( تا ببینم آن زن، تخت  سلطنت او ناشناخته شود )آن

 41شود! هاست که ]به حقیقت[ هدایت نمیرا باز خواهد شناخت یا از آن

که زن آمد به او گفته شد: آیا این چنین است تخت سلطنت تو؟! زن گفت: هنگامی

حق گویا همان تخت است! ما پیش از این ]از حقایق[ آگاه شده بودیم. و تسلیم 

پرستید چه به غیر از خدا میبدینسان او را از پرستش هر آن 42ایم!شده

به زن گفته شد: به بارگاه قصر وارد  43بازداشت، زیرا آن زن از قوم کافِران بود 

که وارد شد پنداشت که کف آن استخری از آب است. دامنش را از شو. هنگامی

نیست[ بلکه قصری از جنس بلور و صاف هایش باال زد. سلیمان گفت: ]این آب ساق

است! زن گفت: پروردگارا! من به خود ستم کردم! و اکنون همراه با سلیمان سراپا 

 44شوم که پروردگار جهانیان است تسلیم خدایی می
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ها ما به سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم که : خدا را بپرستید. امّا آن

صالح گفت: ای قوم من! چرا  45دو گروه شدند و به جدال با یکدیگر پرداختند! 

کنید؟! چرا از خداوند که به نیکی روی آورید، به بدی کردن عجله میپیش از آن

گفتند: ما تو و  46شامل حالتان شود؟!  خواهید تا رحمت اوبزرگ آمرزش نمی

دانیم! صالح گفت: همۀ مقدراتتان به دست همراهان تو را بدشگون و بدیُمن می

و در  47اید! کنید[ شما قومی فریب خوردهخداست! ]این توجیه است که می

زدند، و اهل شهرشان ُنه گروهک بود که در آن سرزمین دست به فساد و تباهی می

گفتند: همگی به خدا قسم خورید ]و هم پیمان  48و خدمت نبودند  اصالح

گاه به خون خواهانش بگوئیم: ما از این شویم[ که به او و اهلش شبیخون بزنیم. آن

کارانه کشیدند، ما ای فریبها نقشهآن 4۹قتل عام خبر نداریم و از راستگویانیم! 

بنگر که نتیجۀ  50درکش را نداشتند! که شعور ای تدبیر کردیم در حالینیز چاره

های آن خانه 51شان را زیر و رو کردیم! ها و قومشان چه شد! ما همگی آننقشه

سَکنه گشته است. به آن هاست که اکنون به خاطر ظلمی که کردند خالی و بی

که به حقایق ایمان آورده و کسانی 52راستی در آن برای مردمِ دانا عبرتی است! 

و لوط را به  53داشتند همه را نجات دادیم بودند و حرمت اوامر الهی را نگاه می

که به قوم خود گفت: چرا آگاهانه اعمال زشت مرتکب یاد آور! آن هنگام

روید؟! حقیقتاً چرا از روی شهوت به جای زنان، به سراغ مردان می 54شوید؟!می

  55شما قوم نادانی هستید! 
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یرون که گفتند: خانواده لوط را از شهرتان بنبود جز آن یزیلوط چجواب قوم  و

سرانجام لوط و اهلش را  56!هستند یها خواهان طهارت و پاکآن یراز کنید،

 از بازماندگان در شهر باشد یم.کرده بود یرکه تقد ،به جز همسرش یمنجات داد

57 ها هشدار داده شده که قبال به آن ی! و باران کسانیدیمبار یها بارانو بر آن

و سالم بر  .مخصوص خداوند است یشبگو: ستا 58بود!  یبود، چه باران بد

 یکیشر) 5۹ند؟! ندایاو م یکچه شرآن یااهلل بهتر است  یااش! آیدهبندگان برگز

 یکرده و از آسمان برا لقرا خ ینها و زمکه آسمان یکس یا (ند بهتر استاکه قائل

 یی! شما را توانایم؟انیبرو یدنیو د یباز یهاآن باغ ۀفرستاده تا به واسط یآب شما

ها با اهلل است؟! نه! آن یگرید یخدا یاوجود[ آ ینبا ا] یستاز آن ن یدرخت یاندنرو

را  ینکه زم یکس یا [ند بهتر استاکه قائل یکیشر] 60منحرف هستند!  یقوم

کرده و  یجادا یمختلف یهادر آن رودها و کوه کهاست؟! آن اختهس یثبات با یگاهجا

 [وجود ینمخلوط نشود، با ا یرینتا آب شور با ش]قرار داده  یمانع یادو در آبِ یانم

ند اکه قائل یکیشر] 61 اند!با اهلل است؟! نه! اکثرشان ناآگاه یگرید یخدا یاآ

و بال  کند،یاجابتش م نداو را بخوا ی،گرفتار که چون انسانِ یآن کس یا [بهتر است

 [وجود ینقرار داده است؟! ]با ا ینزم ینانکه شما را جانشگرداند؟! آنیرا از او دور م

 یکیشر] 62! یریدگیارزش پند م با اهلل است؟! چه اندک و کم یگرید یباز خدا

تان ییراهنما یاو در یخشک یهایکیکه در تار یکس یا [ند بهتر استاکه قائل

 یاآ ین[فرستد؟! ]با وجود ایرحمتش بادها را به مژده م زولاز ن یشو پ کندیم

قائل  یشکه برا یکیبا اهلل است؟! بلندمرتبه است اهلل، از هر شر یگرید یخدا

 63شوند! یم
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سپس همه را باز  ،را آغاز کرده ینشکه آفرآن یا [بهتر است  نداکه قائل ]شریکی

 یاآ ین[با وجود ا]! دهد؟یم یروز یناز آسمان و زم و که شما راا! همگرداند؟یم

 64! یاوریدتان را بدالئل یید،گویبا اهلل است؟! بگو: اگر راست م یگرید یخدا

 !مگر خداوند بزرگ یست.آگاه ن مینها و زها و اسرار آسمانیدهکس از ناد یچبگو: ه

 ةمگر دربار 65دوباره زنده مبعوث خواهند شد! یدانند چه زمانینم یها حتّآن

بلکه  یدند.ها در مورد آن در شک و ترداند؟! نه! آنیدهکامل رس یآخرت به آگاه

رند گفتند: چگونه کافِ یقکه به حقاآنان 66هستند!  یناآن ناب یقنسبت به حقا

خارج  [زنده از قبرها]دوباره  یمخاک شد یبه مشت یلتبد نمانما و پدرا یوقت

ها حرف ینا ،هم به ما و پدرانمان داده بودند ها قبالًوعده یناز ا 67! گردیم؟یم

 ینیدو بب ید،کن یرس ینبگو: در زم 68! یستن یشینیانپ یهاجز افسانه یزیچ

 ینها اندوهگآن [و عملکرد یشهاند]از  6۹عاقبت مجرمان چگونه بوده است! 

: اگر یندگویم 70 ینخود را در تنگنا مب کشندیکه م ییهاو از نقشه مباش.

 یدبگو: شا 71 !یافت؟عذاب چه زمان تحقق خواهد  ةوعد ینا یید،گویراست م

  72 !شما باشد یکنزد ید،کنیکه عجوالنه آن را طلب م یاز آن عذاب یاپاره

اکثرشان ا گستراند، امّیمردم م ۀکه پروردگارت فضل و کرم خود را بر همبدان

 یچه را مردم در دل مخفپروردگار تو آن یبه راست 73! یستندسپاسگزار ن

در آسمان  یایدهناد یچه 74!داندیدهند، میچه را آشکارا انجام مو آن ،اندکرده

 روشن نگاشته شده است! یدر کتاب یراتش[تقد]که مگر آن .وجود ندارد ینو زم

75 اندمورد اختالف قرار داده یلاسرائیرا که بن یموارد یاری ازقرآن بس ینا، 

  76کند یم یانب
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ها آن یانپروردگار تو م 77و رحمت است  یتسراسر هدا یمان،اهل ا یبرا قرآن

پس بر  78او قدرتمند و آگاه است یراز ،قضاوت خواهد کرد یشبه حکم خو

تو  کهبدان 7۹ !یروشن قرار دار یحقّ یقۀتو بر طر یراز ،ل نماخداوند بزرگ توکّ

 یرانرا به گوش کَ یتصدا یتوانیطور که نم ! همانیرا شنوا کن توانی مردگانینم

 یقرا که نسبت به حقا یکسان یتوانینمو  80اند! برگردانده یتو رو از که یبرسان

را نسبت به  یکسان یتوانی! فقط میبرگردان یتشان به راه هدایاز گمراه ،کوراند

 81نداخداوند بزرگ یمو سراپا تسل ،دارند یمانما ا یاتکه به آ یشنوا کن یقحقا

تا با  یمکنیخارج م ینآنان از زم یرا برا یاجنبنده ،فرا رسد یامتکه قیو هنگام

که از هر یروز 82! آوردندینم ینقیما  یاتمردم به آ ینکه: ا یدمردم سخن بگو

 اند!مشخص ییهادر صف یم،کردند محشور کن یبما را تکذ یاتکه آ یگروه یتامّ

83 که از : چرا ناآگاهانه و بدون آنیدکه به محشر برسند. ]خدا[ گویتا زمان

بود که مرتکب  یچه کار ین! اید؟کرد یبآن را تکذ ید،من با خبر باش یاتآ یقحقا

ها واقع بر آن یکه داشتند مجازات اله یبه خاطر دستاورد ظلم آلود 84! ید؟شد

 یکه شب را برا یدندند یاآ 85 گفتن ندارند یبرا یکه حرفیدر حال .شودیم

 یمانا اهل یبرا هاینا ۀ! در همیدیم؟بخش یو روز را روشن یمشان قرار دادآرامش

 ینشود هر کس که در آسمان و زم یدهکه در صور دمیروز 86! است ییهاعبرت

 یبه سو یت و خوارشان با ذلّکه خدا بخواهد! همهشود مگر آنیزده ماست وحشت

که به حال آن .اندجامد و ثابت یپنداریو م ینیبیها را مو کوه 87او روانند 

را متقن و  یزگونه است که همه چینخدا ا ینشآفر .نداسرعت ابر و باد در حرکت

 88و از عملکردتان آگاه است!که ا یداست! بدان یدهحساب شده آفر
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ها در آن روز و آن گیردیبهتر از آن را پاداش م ،داشته باشد یکیکس عملکرد ن هر

 ةبا چهر ،داشته باشد یو هر کس عملکرد بد 8۹در امانند  یاز هر ترس و وحشت

! ینید؟بیاز دستاوردتان عذاب م یرمگر شما به غ !شودیبه آتش افکنده م [اشیواقع]

۹0 که حرمتش  یشهر یم،نما عبادتشهر را  ینام که پروردگار امن مأمور شده

ام که از و مأمور شده .خداست از آنِ یزهمه چ یداست. بدان یدهرا واجب گردان

 یتهدا [به راه خدا]و قرآن را تالوت کنم. پس هر کس  ۹1شدگان باشم! یمتسل

 یککرد، بگو: من فقط  یشهپ یبه نفع اوست و هر کس گمراه یتهدا ینا ،شد

را به شما  یاتشآ یو به زود .ش مخصوص خداستیبگو: ستا ۹2ام! هشداردهنده

که پروردگارت از عملکردتان غافل ! و بدانیدها را بشناستا آن ،نشان خواهد داد

 ۹3! یستن

 قصص سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

 یمان،به خاطر اهل ا 2است یقکننده حقایانب کتابِ یاتآ هاینا 1 طسم

 ینفرعون در زم 3 یمخوانیو فرعون را به حق بر تو م یسرگذشت موس

را مستضعف نگاه  یکه گروهیبه طور ،کرد و مردم را فرقه فرقه نمود ییجویبرتر

او از  شکیداشت! بیو زنانشان را زنده نگاه م یدبریداشت، پسرانشان را سر م

 یشواها را پو آن یم.که بر مستضعفان نعمت ده یماا اراده کردهامّ 4! کاران بودتبه

 5یم! قرار ده ینزم یو وارثان رو
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و  1و به فرعون و هامان یمقدرت ده ینزم یرو به مستضعفان در و

 یو به مادر موس 6 یم!نشان ده یدندترسیرا که از آن م یشان،عذابیلشکرها

و  یفکن.ب یااو را در در یمناکی،ده و اگر بر جانش ب یررا ش موسی که یمکرد یوح

 دهیمیقرار م یامبرانشو از پ یم.گردانی! ما او را به تو باز مین مباشو غمگ .نترس

7 فرعون  یراشان باشد! زتا دشمن و غم جانکاه یافتندفرعون، او را  ةگاه خانوادآن

 یدهمسر فرعون گفت: او را مکش 8!کاران بودنداز خطا یشانوهامان و لشکرها

او را به عنوان  یا ،سودمند باشد مانیبرا یدچشم من و توست، شا یۀ روشنیما یراز

 ۹ کردندیدرک نم [پشت پرده را یقحقا]ها که آن ید!! بدانبرگزینیم فرزندمان

تا از مومنان  یمکردینم یقو یمانشد! و اگر قلب او را به ا یته یو قلب مادر موس

گفت: برو و طفل را  یو به خواهر موس 10بود آن راز را فاش کند!  یکباشد، نزد

 یانفرعون یستگرنیکه خواهر از دور به او مینظر داشته باش! هنگام یرز

کرده  یمتحر یرا بر موس یردهیهر زن ش یرش ین،از ا یشما پ 11یدند فهمینم

 یاگفت: آ یانگاه خواهرش به فرعونآن [.بخورد مادر خودش یرتا فقط از ش] یمبود

کنند و  ینگهدار یتانکنم که طفل را برا یمعرف یاشما را به خانواده یدخواهیم

 یتا روشن یمرا به مادرش برگرداند یموس ینسانبد 12 او باشند؟! یرخواهخ

خدا حق است، هر چند که  ةکه بفهمد وعد یننشود و ا ینچشمش باشد و غمگ

 13دانند! یاکثر آنان نم

  

                                         
 .یکاریببا نفوذ و قدرتمند فرعون بود. نماد فر یرهامان وز 1
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 ینچناین . مایمبه او حکمت و دانش عطا کرد ،بالغ و کامل شد یانسان یچون موس و

که اهل شهر در غفلت و یهنگام یو موس 14! دهیمیرا م یکوکارانپاداش ن

 یکی .اندکه به جدال پرداخته یدبودند به آن وارد شد، ناگهان دو مرد را د یخبریب

بود از او کمک  یموس یروهنگام آن که پ یناز دشمنانش. در ا یگریو د یروانشاز پ

 ی[موس]کرد.  ینرا نقش بر زم یگرطرف د یبا مشت [دخالت کرد و] یخواست، موس

 ةکننددشمن گمراه یکانسان  یاو برا یبود، به راست یطانکار از عمل ش ینگفت: ا

! یامرزگفت: پروردگارا! من به خود ظلم کردم پس مرا ب ی[موس] 15! است یواقع

گفت: پروردگارا! به برکت  16 آمرزنده و با گذشت است یراز ید،خدا او را بخش

 یگرروز د 17مجرمان نخواهم شد! یبانهرگز پشت یکه به من عطا کرد ینعمت

او را به  یروزکه دیهمان کس ید، دگشتیده و محتاط در شهر مزوحشت یکه موس

تو  یبه او گفت: به راست یخواهد. موسیکمک م یبود دوباره از موس یدهکمک طلب

را که دشمن هر  یآن مرد خواست کهیپس هنگام 18! یهست یگمراه واقع یک

 همان یخواهیم یا! آیموس یکند، آن مرد گفت: ا یهتنب یها بود به سختدو آن

 ینسرزم یندر ا یخواهیتو م ی؟!مرا هم بکش یتنفر را کش یک یروزطور که د

دوردست  ۀاز نقط یهنگام مرد یندر ا 1۹! ی؟و از مصلحان نباش یستمکار باش

کشتن تو به مشورت  ی! بزرگان شهر برایموس یشهر شتابان آمد و گفت: ا

زده و نگران از وحشت 20یرخواه توأم! خارج شو که من خ [از شهر]اند. نشسته

 21! نجات ده ستمکاران خارج شد و گفت: پروردگارا! مرا از دستشهر 
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پروردگارم مرا به راه درست  یدوارمکرد گفت: ام یَندشهر مَ  یسو یکه روهنگامی

از  یگروه یدرس ینبه چاه آب شهر مد یوقت 22کند!  ییبخش راهنماو نجات

که  یدو در کنارشان دو زن را د دهندیخود را آب م یانکه چهارپا یدمردم را د

آن دو زن گفتند: ما  یست؟ها گفت: کار شما چ. به آنیشندمشغول گوسفندان خو

گوسفندان خود را  یها همگکه چوپان یم[و منتظر] یمدهیگوسفندان را آب نم

1است! یرکب یخما ش بازگردانند! بدان که پدرِ 
23 ها را آب گوسفندان آن یموس

به آن  یکن یبمکه نص یریرفت و گفت: پروردگارا! هر خ یایهسا یرداد سپس به ز

راه  یاشرم و ح یتکه در نهایدر حال زناز آن دو  یکیناگهان  24محتاجم! 

به ]خواند تا مزد آب دادن یآمد و گفت: پدرم تو را م یموس یرفت به سویم

خود  ۀقص ،به سراغ پدر آمد یکه موسی. هنگامیدرا به تو پرداخت نما [گوسفندان

 !یایافتهکه تو از دست ستمکاران نجات  .او باز گفت. پدر گفت: نترس یرا برا

25 ینبهتر یکن ینکه اگر چن .پدر او را استخدام کن یدو زن گفت: ا ناز آ یکی 

دو  یناز ا یکیخواهم یپدر گفت: م 26! یارا استخدام کرده ینو ام یمرد قو

ت هشت سال در استخدام که به مدّ. به شرط آنیاورمبه ازدواج تو در بدختر خود را 

خواهم یمن نم 2بود. هداز جانب تو خوا یخدمت ی،و اگر به ده سال رساند ی.من باش

 27یافت!  یشاءاهلل مرا از صالحان خواهات بگذارم و انبر عهده ییفرساکار طاقت

ت دو مدّ یناز ا یکمن و تو، پس هر  یناست ب یقرارداد ین، ا[باشد]گفت:  یموس

چه بر من نخواهد بود، و خدا بر آن یو ستم [امام را انجام دادهیفهوظ]کنم  یرا سپر

 28است  یلوک ییمگویم
  

                                         
و راهبرد  یتترب ییکه توانا یمعنا، به صاحب روح بزرگ ةاما در حوز یندمسن را گو یرمرددر لغت ظاهر، پ یرکب یخش 1

 .یندگویم یزشود. به او قطب نیسالکان را دارد اطالق م
 یزاست که البته باالتر از آن ن یاند اما نزد اهل معنا، هشت مرحله عروجحجج، را در لغت هشت سال دانسته یثمان 2

دوره  یکگونه ین. ایدفلک هشتم رس یعنیذر کرد و بر فراز آن از افالک سبعه گ یدوجود دارد. در سلوک با یمراحل
 از مترجم، رجوع شود. «یهفت عمق آگاه» یزو ن «یکلمات باران»به کتاب  یشتراطالعات ب یشود برایکامل م
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اش رهسپار شد. از با خانواده .ت را به اتمام رساندآن مدّ  یکه موسیهنگام پس

 یمن آتش ید،درنگ کن یالحظهاش گفت: . به خانوادهیدرا د یکوه طور آتش یسو

 یاز آتش را برا یاشعله یاو  یاورمب یتاناز آن برا یخبر یدشا [روم تایم] یدم،د

 سمت از ید،که نزد آتش رسمیهنگا 2۹ و نزدتان آورم! یرمگرم شدنتان برگ

اهلل  منم !یموس یآمد که: ا ییس، از آن درخت، ندادّقم ینآن سرزم یراست واد

 ماری مثل یدکار را کرد د ینا ی! وقتیاندازرا ب عصایت 30 یانپروردگار جهان

 .و نترس بیا جلو ی،موس یبازگشت و از وحشت به عقب نگاه نکرد! ا یموس !جنبدیم

 یبعیو درخشنده و ب یدببر تا سف یباندست خود را در گر 31! یتو در امان

دو  ینا !بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شودات ینهخارج شود! دست خود را بر س

 یها جماعتآن یراز ،فرعون و اشراف اوست یروشن از جانب پروردگارت به سو یلدل

ام از آنان را کشته یکی: پروردگارا! من فتگ یموس 32اند! یرتکار و بد سزشت

برادرم هارون نسبت به من زبان  33ترسم مرا بکشندیخاطر م ینو به هم

 یرااور من باشد، زیکننده و یقاو را همراه من رهسپار کن تا تصد ،دارد یتریحفص

برادرت  ۀگفت: بازوان تو را به واسط [خدا] 34کنند!  یبترسم که مرا تکذیم

ما بر شما  یات. و به برکت آیمدهیم یو به شما قدرت و برتر یم.کنیم یرومندن

  35! یروزیدشما پ یروانکه شما و پ یدنخواهند شد، بدان یرهچ
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 ین چیزیو معجزات روشن ما را نزدشان آورد، گفتند: ا یاتآ یکه موسیهنگام پس

 یم!ایدهنشن یاکانمانرا تا به حال از ن یزیچ ینو ما چن یستن یندروغ ییجز جادو

36 و به  ،را از نزدش آورده یتکه هدایمن، به آن کس گفت: پروردگارِ یو موس

او ظالمان را رستگار  یدتر است. بدانشان است، آگاهیسرا یکن عاقبتِکه یکسان

 یبرا یگرید ، خدایاز خودم یر! غیاندربار یفرعون گفت: ا 37 !نخواهد کرد

بلند  یو برج یافروز،ب های خامکوره را بر خشت هامان! آتشِ یشناسم. ایشما نم

! هر چند که او را از یابماطالع  یموس یاز خدا [از آن باال روم و]بساز تا  یمبرا

رانه و به ناحق در متکبّ یانشسرانجام فرعون و لشکر 38پندارم! یم یانگودروغ

پس  3۹! گردندیکردند و گمان بردند که هرگز به نزد ما باز نم یسرکش ینزم

 40. بنگر عاقبت ظالمان چگونه بود! یمانداخت یاو به در فتیمرا گر یانشاو و لشکر

 !کنندیآتش دعوت م یکه مردم را به سو یمقرار داد یشوایانیها را از آن دسته پآن و

 ی[در پ یپ] یننفر یزن یادن یندر ا 41نخواهند شد  یریا یامتو در روز ق

که بعد از آن 42خواهند بود!  یاناز زشت رو یامتق . و در روزِیمشان کردیبنص

 یرتمردم، بص یتا برا یمکتاب داد یبه موس کردیم. هالکا ر یشینپ مردم روزگاران

  43! یرندکه پند بگآن امید و رحمت باشد. یتو هدا
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 و نه ی]طور[ بود یتو نه در جانب غرب یم،داد یامبریفرمان پ یکه به موس گاهآن

داشتند، حال  یکه طول عمر دراز یمآورد یدرا پد ییهاما نسل 44حاضران!  از

ما  ینا ا! امّیها بخوانما را بر آن یاتکه آ ینبود یَندمردم شهر مَ یانِکه تو در مآن

که ما یهنگام یتو در کنار کوه طور نبود 45 یمفرستادیم یامبرانیکه پ یمبود

را که قبل  یتا مردم .پروردگارت است یاز سو یرحمت ین! بدان ایمرا ندا داد یموس

و اگر به خاطر  46! یرندپند بگ یدشا. یهشدار ده ،نداشتند یااز تو هشداردهنده

 یرا به سو یامبری: پروردگارا! اگر پیندآنان را گرفتار کند گو یبتیدستاوردشان مص

پس  47! شدیمیو مؤمن م یمکردیم یرویتو پ یاتاز آ یفرستادیما م

داده شده به  یچه به موسها آمد گفتند: چرا آنآن یاز نزد ما برا قکه حیهنگام

داده شد کفر  یکه به موس یزهاییبه همان چ یناز ا یشپ یاطا نشده است؟! آاو ع

تا ]اند و هارون هر دو جادوگرند، دست به دست داده یکه موس: ! و گفتندیدند؟نورز

بگو: اگر راست  48! یمرها کافِآن ی؟! و گفتند: ما به هر دو[کنند یکار یبفر

 یتهدا 1دو کتاب ینکه مردم را بهتر از ا یاوریداز جانب خدا ب یپس کتاب یید،گویم

ها بدان که آن ،چه جواب تو را ندهندچنان 4۹اش کنم! یرویپ یزتا من ن .کند

 یاست که ب یتر از کسگمراه یو چه کس .کنندیم یتخود تبع ینفسان یاز هواها

خداوند  ید کهکند؟! بدان یروینفسش پ یبخواهد از هوا اییکه از خدا راهنمآن

 50! نخواهد کرد یتظالمان را هدا

  

                                         
 دانست. یرم صغو عالَ یرعالم کب یعنیو کتاب انسان  یتوان آن را کتاب هستیم یگرد یتورات و قرآن. و از منظر 1
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 51! یابندرا در یقحقا یدتا شا یمو مرتبط کرد یمداد یوندرا پ یاتها آآن برای

 آورندیم یمانبه قرآن ا یمعطا کرد یها کتاب آسمانبه آن ین،از ا یشکه پیکسان

52 حق است  یبه راست یم: آن را باور کردیندها خوانده شود گوبر آن یاتآ یوقت

 ینانا 53 !یمحق شده بود یماز آن تسل یشو از جانب پروردگارمان است، و ما پ

را با  یبد یناناند دو بار پاداش خواهند گرفت. اکه کرده یبه پاس صبر و استقامت

و چون  54کنند یانفاق م یم،ن کردشایچه روزو از آن ،برندیم یناز ب یکین

: ما مسؤول اعمال گویندیگردانند و میبرم یبشنوند از آن رو اییهودهسخن لغو و ب

! ما در ()به سالمت یدمسؤول اعمال خودتان! سالمت باش یزو شما ن یمهست یشخو

که هر کس را تو دوست  یستطور ن ین! ایامبرپ یا 55! یستیمجاهالن ن یپ

 یتخداست که هر که را صالح بداند هدا ینبلکه ا ی!کن یتهدا نیتوایم یداشته باش

 56تر استآگاه یافتگان یتاز هدا یگری[نسبت به هر کس د]و او  کند،یم

ما  یاکنند؟ آیمان برمینما را از سرزم یشۀر یمکن یرویتو پ یین: اگر از آیندگویم

 یرآن سراز یبه سو اتکه همه نوع ثمریی! جایم؟قرار نداد یامن رمِ ها را در حَآن

و چه بسا  57دانند! یهر چند اکثرشان نم .از جانب ماست یرزق ینشود؟! ایم

 ین. و ایمشان بودند، و ما نابودشان کردمرفه یکه سرمست از زندگ ییاهل شهرها

ها ها ساکن نگشت و ما وارث آندر آن یکس ی،ت اندکاست که جزمدّ  یشانهاخانه

که قبل از آن مگر آن .کندیرا نابود نم هاپروردگار تو هرگز شهر 58! یمبود

ها بخواند! و بخش ما را بر آننجات یاتِتا آ ،را در مرکز آن مبعوث کند یامبریپ

مگر آن که مردمش ظالم و ستمکار بودند!  یم.را نابود نکرد یشهر یچکه ما هبدان

5۹  
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چه نزد که آنیآن است در حال یهاینتو ز یامتاع دن ،چه به شما داده شده استآن

 60 !کنید؟یل نمچرا تعقّ .بهتر و ماندگاتر است یگری[د یزاز هر چ]خداوند است 

که از یبا کس ،رسدیهم به آن م و قطعاً یماداده یکون ةرا که به او وعد یکس یاآ

جواب دادن  یهم برا یامتدر روز ق یدو تازه با یممندش کردبهره یویدن یهانعمت

 یکانیشر یند: کجایدها را ندا دهد، گوکه آن یروز 61 !حاضر شود، همانند است؟

ق شده، ها محقّحکم عذاب بر آن کهیکسان 62! ید؟پنداشتیمن م یکه برا

. ما چون خود گمراه یمبودند که ما گمراهشان کرد یکسان هاین: پروردگارا! ایندگو

. ییمآیتو م یو به سو ییمجویم یزاریب ها! اکنون از آنیمگمراهشان کرد یم،بود

را  یکانتانها گفته شود: اکنون شربه آن 63 !کردندیها هرگز ما را عبادت نمآن

را که  یدهند. و عذاب الهیها نمبه آن یجواب یچه ،خوانندید، و چون میبخوان

ها را آنکه  یروز  64! بودند یافتگانیتکاش از هدا یکنند که ایآرزو م ینندبب

 یامبرانبه پ یچه جواب [خواندندیکه شما را به حق میهنگام]: یدندا دهد، گو

توانند از ینم یحتّ شود.یم یدهها پوشروز خبرها بر آن یندر ا 65! ید؟داد

و عملکرد  یاورد،ب یمانا یقکه توبه کند و به حقا یا کسامّ 66سوال کنند!  یکدیگر

چه بخواهد آن پروردگار تو  67است که از رستگاران شود یدام .داشته باشد یکن

ه است خداوند ندارند. منزّ یاراخت یچها هکه آن یدر حال یند.گزیکند و برمیخلق م

و پروردگار تو  68شوندیقائل م یشاست که برا یکانیاز شر هبزرگ و بلندمرتب

 6۹!داندیسازند، میآشکار مچه را و آن ،کنندیپنهان م یشانهاچه را در دلآن

و  یاچه در دن ،مخصوص اوست یشستا یست،جز او ن یمعبود یچاو اهلل است و ه

  70 گردیدیاو باز م یچه در آخرت! و حکومت از آن اوست و همه به سو
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، کند یطوالن یامترا بر شما تا روز ق یکاگر خداوند، شب تار ید: به من خبر دهبگو

 71 !ید؟شنویرا نم یقتواند به شما نور برساند؟! چرا حقایاهلل مخدا به جز  کدام

کدام  ،کند یطوالن یامتاگر خداوند روز را بر شما تا روز ق ید،بگو: به من خبر ده

 یق! چرا حقایابید؟کند تا در آن آرامش  یشب را به شما ارزان تواندیخدا به جز اهلل م

 یجادشما ا یاست که شب و روز را برا یاله رحمتاز  ینو ا 72! ینید؟بیرا نم

 یرزق و فضل اله یوجودر جست یگریو در د ید،آرامش داشته باش یکیتا در  ،کرد

ها را ندا دهد، که آنیروز 73! یدشو یاله یهاکه شکرگزار نعمت ید. شایدرو

 یگواه یتکه از هر ملّیروز 74! ید؟پنداشتیم یمکه برا ییشرکا یند: کجایدگو

دانند که خدا یآنان م یاورید،ب ید[که زد ییبر افتراها]تان را دالئل ییمو بگو یریمبرگ

قارون  75م خواهد شد گ یدشانبستند، از دیحق است! و تمام آن افتراها که م

 حمل که یمداد ییهاها ستم کرد. ما به او گنجبود که بر آن یاز قوم موس یمرد

 یاد آر!به  !فرسا بودسخت و طاقت یه،نبُیز مردان قوا یگروه یبرا یدهایشکل

 زیرا مکن! یهمه مغرورانه خوشحال ینقارون[ ا یا]که قومش به او گفتند: یروز

چه در آن [قارون یا] 76را دوست ندارد!  ین[چن ینا]کنندگان یخداوند شاد

فراموش  یارا در دن یش! و قسمت خویآخرت را بجو یخداوند به تو عطا کرده سرا

کرده است، و راه  یکیگونه که خدا به تو نکن همان یکیو ن (مکن )شکرگزار باش

  77را دوست ندارد! کارانخداوند تبه یراز ،مکن یشهپ یندر زم یفساد و تباه
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 یادانش و علم خود من است! آ ام دستاوردِ چه به دست آوردهگفت: آن ]قارون[

که  یرا قبل از او هالک کرده است؟! کسان ارییداند که خداوند مردمان بسینم

 [که عذاب فرا رسدیهنگام] ید!اند؟! بدانقدرتمندتر از او، و ثروتمندتر از او بوده

قارون  78نخواهد بود[ !  یا مهلتیرز]شان سوال نکنند گناهان ةمجرمان را دربار

 یادن یقومش آمد و آنان که عاشق زندگ یانخود به م یهاینتآراسته به تمام ز

 ةاو بهر ی! به راستیمداشتیم یزاند ما نچه را به قارون دادهبودند گفتند: کاش آن

 !بر شما یعطا شده بود گفتند: وا یها آگاهکه به آنیا کسانامّ 7۹دارد! یمیعظ

ته باشند و عملکرد خوب داش یاورند،ب یمانا یقکه به حقایکسان یبرا الهیپاداش 

 80صابران خواهد بود  یپاداش فقط برا ینبهتر است! و ا یگری[د یزاز هر چ]

در برابر  یگروه یچکه هیدر حال یم،فرو برد یناش را در زمسرانجام قارون و خانه

 یاریرا  یشتنتوانست خوینم یزو او خود ن .او را نداشت یاری ییتوانا یمجازات اله

بر ما!  یاو باشند، گفتند: وا یبه جا کردندیآرزو م یروزکه دیو کسان 81کند! 

. یردگیبر او تنگ م یادهد و یهر کس را بخواهد فراوان م یِخداوند است که روز ینا

که  یبرد! وایفرو م یزاکنون ما را ن ،فراوان داده بود [چون قارون]اگر خدا به ما 

آخرت  یبای[پر آرامش و ز] یسرا ینا 82 !شوندیهرگز رستگار نم ،حق نکرانِم

 یدنکنند ]بدان یو تباه ییجو یر و برترتکبّ ینکه در زم یماقرار داده یکسان یرا برا

 83 !دارندیاست که حرمت خداوند را نگاه م یکسان یبرا یرخ عاقبتِ[! که

مرتکب  یو هرکس کار بد یند،بیآن پاداش م انجام دهد بهتر از یکیهرکس کار ن

  84شوند! یعملکردشان مجازات م ةبدکاران به انداز ید!بدان ،شود
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 1.گرداندیات برمیاصل یگاهتو را به جا .که قرآن را بر تو ابالغ کرده استیکس همان

 یدر گمراه یاست و چه کس یتدر راه هدا یداند چه کسیبگو: پروردگار من بهتر م

به تو  یکتاب ینچن ینداشت یداگر رحمت پروردگارت نبود تو هرگز ام 85! یواقع

مراقب ] 86مکن! یبانیپشت فرانو هرگز از کا [پس شکرگزار باش]القا شود. 

منحرف نکنند. همواره  یاله یاتکه قرآن بر تو نازل شده، تو را از آپس از آن [!باش

 گاهیچو ه 87و هرگز از مشرکان مباش!  .پروردگارت بخوان یمردم را به سو

 ینابود شدن یز. همه چیستجز او ن یمعبود یچه یراا با اهلل مخوان، زر یگرید یخدا

اوست و  . حکومت از آنِ[اوست یتموجب رضا]او دارد  یچه رو سونمگر آ .است

 88ید گردیاو باز م یهمه به سو

 عنکبوت سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

شوند و امتحان یرها م یم،آورد یمانا یند:که بگو یناند هممردم پنداشته یاآ 1الم

وند معلوم تا خدا یمها را امتحان کردقبل از آن یهاما نسل 2!دهند؟یپس نم

 آنان که یاآ 3دروغگو بودند!  یصداقت داشتند و چه کسان یکند چه کسان

ند؟! چه شو یرهتوانند بر قدرت ما چیاند که مپنداشته ،است یدبد و پل نعملکردشا

 یاله یدارد ةدارد بداند وعد یدخداوند ام یدارهر کس به د 4کنند! یم یبد داور

فع نتالش کند به  [در راه حق]هرکس  5و او شنوا و آگاه است! .است یآمدن

 6ست! ا یازنیب یانخداوند از همه جهان یراخود عمل کرده است، ز
  

                                         
 یروزمندانهاست که البته پ« دمعا»از  یدانند. بازگشت به اصل، نوعیبه مکه م یامبررا اشاره به بازگشت پ یهآ ینا 1

 شود.یم یتلق یزسلوک ن یانپا یریاست. به تعب
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داشته باشند، ما گناهان  یستهو شا یکن یآورند و عملکرد یمانا یقکه به حقاکسانی

و به  7یمکنیم یشانبهتر از عملکردشان عطا یو پاداش یمکنیآنان را محو م

آن  و اگر .داشته باشد یکین که نسبت به پدر و مادرش رفتار یمانسان سفارش کرد

ها اطاعت مکن! از آن ی،من ساز ریکش یستیرا که بدان آگاه ن یزیدو بکوشند تا چ

من است. و سرانجام شما را نسبت به عملکردتان آگاه  یشما به سو ۀبازگشت هم

خوب و  یعملکرد یو دارا ،آورند یمانا یقرا که به حقا یو کسان 8خواهم کرد 

: ما به خداوند یندگویاز مردم م یگروه  ۹یاوریمصالحان ب ةباشند در زمر یستهشا

دشمنان را چون  ۀفتن ینند،بب یکه در راه خدا، آزاریهنگاما ! امّیماآورده یمانا

از  یروزیکه پیو هنگام [شودیم یخال یمانو قلبشان از ا]پندارند یم یعذاب اله

! یمبا شما بود یزما ن یند:گویم [.فتنه و آزار تمام شود]پروردگارت فرا رسد و  یسو

 خداوند قطعاً  10!یست؟تر نگاهاست آ یانجهان یهاچه در دلخداوند به آن یاآ

: یندگو یمانکافران به اهل ا 11!و منافق کدام است یست،ک یمانداند اهل ایم

ها که آن ید!بدان !ما ةگناهتان بر عهد [داشت یگناه یائید، ]اگربه راه ما ب

بلکه بار  12یند!گویو دروغ م یرندگیرا به گردن نم یگناه کس ینترکوچک

تر کرده و به دوش ینبر بار گناهان خودشان افزوده و آن را سنگ یگرید ینسنگ

خواهند  بازخواست بافتندیکه م ییهانسبت به دروغ یامتدر روز ق ! مسلماًکشندیم

 یانو او نهصد و پنجاه سال در م یمقومش فرستاد یما نوح را به سو 13شد 

 14بودند ظالم  یمردم یراها را فرا گرفت، زآن کرد. سرانجام طوفان یها زندگآن
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 یبرا یرا عبرت یو آن کشت یدیم.بودند نجات بخش یرا که در کشت ینوح و کسان و

که به قومش گفت: خدا را یرا هنگام یمابراه [!آر ]یادو  15یم!قرار داد یانجهان

شما بهتر از  یکار برا ینا یدکه اگر درک کن ید.و حرمتش نگاه دار یدپرستش کن

 یهاو دروغ کنیدیرا عبادت م نتاخدا، بُ یا شما به جاامّ 16است!  یگرد یزهر چ

دادن  ییتوانا ید،پرستیم یکتا یخدا یرا که به جا ییهاآن ید!بدان ید.سازیبزرگ م

و او را عبادت  ید.را از خداوند بزرگ طلب کن یرا به شما ندارند. رزق و روز یرزق

اگر  17 !یدگردیاو باز م یتان به سوهمه یراز ید،و شکر او را به جا آور یید.نما

و بر  اند!کرده یبتکذ یزقبل از شما ن یهاتکه ملّ یدبدان ید،کن یبتکذ ]حق را[

که خدا  ینندبیها نمآن یاآ 18 یست!ابالغ روشن ن یکجز  یایامبر وظیفهپ

 یکار برا یناگرداند؟! یخود باز م یکند سپس به سویرا آغاز م ینشچگونه آفر

که خدا چگونه مخلوقات  یدو بنگر یدکن یرس ینبگو: در زم 1۹خدا آسان است 

 یهر کار رکه خداوند ب یدبدان ید!نمایم یجادسپس آخرت را ا یند،آفریرا م

و هر کس را صالح  کند.یخدا هر کس را صالح بداند مجازات م 20تواناست

! شویدیاو دگرگون م یبه سو یکه همگ ید. بدانیدنمایبداند مشمول رحمت م

21 یننه در آسمان و نه در زم یزید،از خداوند بگر یدامکان ندارد که شما بتوان !

 یدارو د یاله یاتکه آیکسان 22داشت  یدنخواه یاوریو  یار یچو جز خداوند ه

 دردناک یعذاب شانی! و برایوسندشان از رحمت من مأخدا را انکار نمودند همه

  23 یّاستمه
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! بیاندازید در آتش یا ید،که گفتند: او را بکشنبود جز آن یزیچ یمجواب قوم ابراه امّا

 یمانا ی اهلماجرا برا یندر ا یسرانجام خداوند او را از آتش نجات داد. به راست

 یداکرده اختیار را یتانخداوند، بُ یگفت: شما به جا ابراهیم 24است!  ییهاعبرت

 یامتروز ق در اباشند! امّ یت و دوستمودّ یۀشما ما یانم یا،دن یزندگ ینتا در ا

آتش دوزخ  ۀ شماهم یگاهنمود! و جا یدخواه ینکرد و نفر یدرا انکار خواه یکدیگر

و گفت: من  یمان آوردا یمبه ابراه لوط 25 داشت! یدنخواه یاوری یچاست و ه

 یم،ما به ابراه 26 است یمپروردگارم هستم! او قدرتمند و حک یبه سو یمهاجر

 یعترا به ود کتاب و یامبریو در دودمان او پ یمرا عطا نمود یعقوباسحاق و 

 27 است صالحان از یزو در آخرت ن یم،عطا کرد یاو پاداشش را در دن یم.گذاشت

انجام  یزشت اعمال به قوم خود گفت: شما [و یم،فرستاد یامبریو لوط ]را به پ

چرا  28است!  نشده کس از مردم جهان مرتکب یچکه قبل از شما ه یددهیم

و در محافل خود  کنیدمی را قطع [نسل یبقا]و راه  یدرویشما به سراغ مردان م

 ینبود که گفتند: عذاب اله ین! جواب قومش جز اید؟شویزشت مرتکب م یکارها

قوم  ین! مرا بر اپروردگارا لوط گفت: 2۹! یی؟گویاگر راست م یاورب مانیرا برا

  30فرما! یاریفاسد و تبهکار 
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ین مژده آوردند، گفتند: ما نابودکنندگان اهل ا یمابراه یبرا ،که رسوالن ماهنگامی

یامبر[ پ]گفت: در آنجا لوط  یم[ابراه] 31 اند!آن ظالم یاهال یراز یم،هست شهر

 اش را نجاتدر شهرند. او و خانواده یچه کسان یمدانیگفتند: ما بهتر م هست!

 کهیهنگام و 32! ماندیمگر همسرش که با بازماندگان در شهر م .داد خواهیم

 و در کارشان بماند. .شد ینها اندوهگآن یدنلوط آمدند، از د یما به سو رسوالن

 ه بهالبتّ یم،هستات دهندگان تو و خانوادهمباش! ما نجات ینو غمگ ،: نترسگفتند

 ما به خاطر اعمال زشت 33همسرت که در شهر با بازماندگان خواهد ماند  جز

 از آن شهر، ما 34کرد  یمبر سرشان عذاب نازل خواه ،شهر، از آسمان ینا اهالی

 یَندشهر مَ یبه سو و 35یم آشکارا بر جا گذاشت یخردمندان عبرت برای

و به روز  ید،قوم من! خدا را عبادت کن یاو گفت: او  یم،را فرستاد شعیب برادرشان

سرانجام  36یاندازید! به راه ن یفساد و تباه ینو در زم ید،داشته باش یامت امیدق

ردند! مُ یبر جا یشانهاو در خانه .ها را گرفتار کردآن یاکردند و زلزله یباو را تکذ

37 شما آشکار  یبرا یشانهاخانه [آثار] یم،هالک کرد یزما قوم عاد و ثمود را ن

[ بخش خدانجات]و از راه  .گر نمودلوهج یبااعمالشان را در نظرشان ز یطانش !است

 38بودند!  یرتصاحب بص یکه مردم یدر حال بازداشت.
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 نزدشان روشن یبا دالئل یموس یراز یم[،هالک کرد یزن]قارون و فرعون و هامان را  و

 یزنمودند و عاقبت ن ییجویو برتر یدند.ر ورزتکبّ ینزم یها در روا آنامّ .آمد

شان گرفتار همه را به سبب گناهان 3۹! یزندبگر ینتوانستند از مجازات اله

 مرگبار فرو گرفت، اییحهرا ص یو بعض یم،طوفان شن فرستاد یبر بعض یم،کرد

ها ظلم د به آنکه خداون ید!بدان یم،را غرق کرد یو برخ یمفرو برد ینرا در زم برخی

 کهیل کسانثَمَ 40! ستم کردند یشتنآنان بودند که به خو ینبلکه ا ،نکرد

 لثَمَ ینند،گزیگاه و دوست خود برمیهخداوند، تک یرا به جا یگرید یزهایچ

ها، خانه ینترستسُ  یدکرده است! بدان یاراخت [ست]سُ  یاست که سرپناه عنکبوت

 داندیخداوند بزرگ م 41! کردندینکته را درک م ینعنکبوت است! کاش ا ۀخان

 یمخوانند. او قدرتمند و حکیم ییخودش به خدا یرا سوا یزهاییها چه چکه آن

 ،که جز اهل دانشآنحال  یم،زنیمردم م یاست که برا ییهاثَلمَ هاینا 42است

حق خلق  به را ینها و زمخداوند آسمان 43کندیآن را درک نم یگریکس د

بر  چه را که از کتاب،آن 44است  عبرت یمان،اهل ا یخود برا ینکرده است و ا

دارد. یباز م هاینماز از فحشا و زشت یرادار! ز یو نماز به پا .شده تالوت کن یتو وح

است، و خداوند نسبت به رفتارتان  یگری[د یزهر چ]تر از خدا بزرگ یادکه و بدان

  45آگاه است 
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ها که ظلم و از آن یمگر کسان ید.وجه مجادله کن یکوترینفقط به ن ،اهل کتاب با

 نازل : ما به هرچه بر ما نازل شده و هرچه بر شماییدبگو [اهبه آن]ستم کرده باشند. 

او  یماست و ما سراپا تسل یکیما و شما  ی. خدایمدار یمانا ،گشته است

 یکه کتاب آسمانی. پس کسانیمقرآن را بر تو نازل کرد ینچن ینو ا 46یم!هست

 یمانبه قرآن ا یزن 1گروه یناز ا یبرخ. آورندیم یمانبه قرآن ا یم،کرد یشانعطا

! ر باشدکافِ یق[به حقا]که  ینا گرکند میما را انکار نم یاتآ یکسید! بدان .آورندیم

47 ی.او به دست خود آن را ننوشته یارا نخوانده یکتاب یچتو قبل از قرآن ه 

2کنند! یدمبادا اهل باطل شک و ترد
48 است که  یروشنگر یاتبلکه قرآن، آ

ما را انکار  یاتآ یاز ظالمان کس یرو غ .اهل دانش است یهاینهس یگاهشجا

شود؟! یاز جانب پروردگارش بر او نازل نم یو گفتند: چرا معجزات 4۹ !کندینم

 50آشکارم!  یازات نزد خداوند است و من فقط هشداردهندهو معج یاتبگو: آ

 یکاف شانیها خوانده شود براتا بر آن یمقدر که کتاب بر تو نازل کرد ینهم یاآ

بگو: خدا به  51سراسر رحمت و پند است یماناهل ا یکتاب برا ین! در ایست؟ن

 ینها و زمآن چه را در آسمان [که یی]خدا است، یمن و شما کاف ینعنوان گواه ب

 یدندکه باطل را باور کردند و به خدا کفر ورزیکسان ید!داند. آگاه باشیاست م

  52اندکرده یانز شکیب

  

                                         
 کانرمش 1
 است! یشینیانپ یهااز کتاب یبردارقرآن نسخه یندتا اهل باطل نگو 2
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مجازاتشان آمده بود! و  ،اگر آن مهلت مقرر نبود !خواهندیتو عجوالنه عذاب را م از

از تو  53گرفتیدر بر مشان را که خبردار شوند همهآنیب یبه صورت ناگهان

  54! ران احاطه داردم بر کافِکه جهنّحال آن !خواهندیعجوالنه عذاب را م

: به خاطر عملکردتان عذاب را ید]خدا[ گو یردشان را فرا گیکه عذاب سراپایروز

من  ین! زمیداآورده یمانا یقکه به حقایکسان یبندگان من، ا یا 55! یدبچش

 ید.هر کس طعم مرگ را خواهد چش 56!یدپس فقط مرا عبادت کن 1.است یعوس

و  ،آوردند یمانا یقکه به حقایکسان 57شد!  یدمن بازگردانده خواه یو به سو

-یها نهرها جارآن یرکه از ز یبهشت یهادر غرفه ند،دار یستهو شا یکون یعملکرد

است  یو در آن جاودان خواهند ماند. و چه پاداش خوب یم.دهیم یشانجا ست،ا

که صبر و استقامت کردند و بر پروردگارشان یهمان کسان 58اهل عمل! یبرا

به دست آوردن رزق خود  ییِکه توانا یجنبندگان یارو چه بس 5۹ل نمودند توکّ

 60آگاه استاو شنوا و  یرادهد! زیها و شما را مآن یا خداوند روزامّ ند،را ندار

و ماه  یدو خورش ،را خلق کرد ینها و زمآسمان یچه کس یها بپرسچه از آنچنان

شوند؟! یخواهند گفت: اهلل! پس چگونه از راه حق منحرف م شکیرا رام نمود، ب

61 بر  یاو  ،دهدیم فراوان ،هر کدام از بندگانش را که صالح بداند یِخداوند روز

ها چه از آنچنان 62 آگاه است یزیکه خداوند بر هر چ ید!. بدانیردگیاو تنگ م

را پس از  ینآن زم یلۀکند تا به وسیرا از آسمان نازل م یآب یچه کس یبپرس

مخصوص خداوند  یشخواهند گفت: اهلل! بگو: ستا شکیبخشد؟! ب یاتمردنش ح

  63کنند!یهر چند اکثرشان درک نم .است

  

                                         
است به  یعخدا وس ین، زمیدتان را حفظ کنیو آرامش اله یمانا یدتوانیمختلف نم یبر اثر فشارها یااگر در نقطه 1

 یید!است هجرت نما یسرکه م یگرید یجا
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 یآخرت سرا یکه سرا ید!بدان یست،ن یو سرگرم یبازجز  یزیچ یادن یزندگ این

 یکه سوار بر کشتیهنگام 64یدند!فهمینکته را م یناست. کاش ا یقیحق یزندگ

 یم،نجاتشان داد [از طوفان]که یا هنگامامّ .خوانندیتمام م خدا را با اخالصِ  ،هستند

را که به  هایینعمت تا 65کنندیم یورزشروع به شرک یم،رساند یو به خشک

 یمند باشند، به زودت ببرند و بهرهاکنون لذّ [بگذار]کفران کنند.  یماها عطا کردهآن

و  یم،اکرده یجادرا ا یرم امندانند که ما حَینم یاآ 66!یدرا خواهند فهم یقحقا

 یهاو نعمت .کنندیچرا باطل را باور م 1!یندربایکه در اطراف آن مردم را محال آن

است که بر خدا دروغ  یستمکارتر از کس یچه کس 67!نمایند؟یکفران م را یاله

روشن شده  یشکه حق براآن هم پس از آن ،کندیم یبرا تکذ یا حقبندد؟! و یم

 یآنان که برا 68! یست؟م ندر جهنّ یقتحق کافران و منکرانِ یگاهجا یااست؟! آ

. یمکنیم یتمان هدابخشنجات یهارا به راهها شک آنیب ،ما خالصانه تالش کنند

 6۹است!  یکوکارانخداوند با ن یدبدان

 الروم سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

 یرو یکینزد ینِ در سرزم [شکست ینا ]و 2 شکست خوردند 2یانروم 1الم 

 یددر ظرف چند سال! بدان 3خواهند شد یروزپ یها بعد از آن به زودداد! اما آن

! و در آن یروزی[شکست و پ] ینتمام کارها به دست خداست چه قبل چه بعد از ا

خداوند هر که را صالح  ی،اله یاریبه  4خوشحال خواهند شد  یماناهل ا ،روز

  5 و او قدرتمند و با رحمت است ،کرد اهدخو یاریبداند 

                                         
 یشربا ینا !محض یمبه خدا! و تسل یمانبخش است ایمنیچه ا ی!است مگر حرم امن اله نیماهمه جا در خطر نا 1

ربوده  اش،یاصل یفطر یراز مس یاوردب یمانکند. آنکه به باطل ایرا القاء م یمعنو ینگرش ی،باشد چه انفس یچه آفاق

 !شده است
رسد. اما پس از ی، مغلوب به نظر میتکه ابتدا در أرض جسمان تاس یمعنو یرویمظهر ن ،روم ی،از منظر اهل معن 2

در  یژهروم، به و ینومع یتگردد. نماد مظهریم یمانروح اهل ا یو باعث شادمان یابدیبر آن ارض، تسلط م یادوره
 از عرفا، مشهود است. یاریدر آثار بس اند،یکه نماد صورت و صورت گر ینیانتقابل با چ
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اکثر مردم  یکند، ولیف نمتخلّ یشخو ةعدو خداوند هرگز از و .است یاله ةوعد این

و از آخرت غافل  کنندیرا درک م یادن یاز زندگ یها فقط ظاهرآن 6 دانند!ینم

چه و آن ینها و زماند که خداوند، آسمانها با خود فکر نکردهآن یاآ 7خبرند یو ب

که  ید[بدان]! یّنمع ی! آن هم تا زمانت؟هاست جز به حق خلق نکرده اسآن یانرا م

تا  کنندینم یرس یندر زم یاآ 8! پروردگارشان کافرند یداراز مردم به د یاریبس

ها اند چگونه بوده است؟! آنکرده یها زندگکه قبل از آنیعاقبت کسان ینندب

 نداآباد نموده ینانچه که ااز آن یشو ب ،را دگرگون کردند ینبودند و زم یرومندترن

که  یدآمدند! بدان یشانروشن به سو یلهم با دال یامبرانشانپ و !عمران ساختند

ستم روا  یشتنها بودند که به خوآن خودِ  ین،بلکه ا .ها ظلم نکردخداوند به آن

 یاتآ یراداشتند، ز یبود که عملکرد بد یسوء، سرانجام کسان عاقبتِ  ۹داشتند!

را آغاز  ینشخداوند آفر 10!ندها را به استهزاء گرفتو آن ،کردند یبخدا را تکذ

 یداو باز خواه یبه سو ی. سپس همگیزدانگیها را زنده برمو دوباره آن کندیم

 یچه 12مجرمان در غم و اندوه فرو روند  ،برپا شود یامتکه قیروز 11گشت 

و سرانجام  یست،کارساز ن شانیبرا یعشان به عنوان شفینکدام از معبودان دروغ

 ،برپا شود یامتکه قیروز 13 شوند!یر مکافِ ین،دروغ یهاگاهیهتک یننسبت به ا

 یو عملکرد ،آوردند یمانکه ایا کسانامّ 14شوند یجدا م یکدیگردر آن روز از 

 15 از بهشت شادمان و مسرورند یدر باغ ،داشتند یستهو شا یکن
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کردند، همه در  یبآخرت را تکذ یدارما و د یاتو آ یدندکه کفر ورزیاما کسان و

 یاگاه که به شب و آن یید.نما یحسبتخداوند را  16گردندیحاضر م یعذاب اله

چه هنگام  .اوست از آنِ ینها و زمدر آسمان یشستا 17! ییدآیبه صبح در م

از مرده و مرده را از  ااو زنده ر 18 1ییدآیکه به ظهر در م یو چه هنگام عصر

 یامتدر روز ق ینچن ینبخشد، و ایم یاتمرده را ح ینکند، و زمیزنده خارج م

که شما را از خاک خلق کرده  ستاینا یشهااز نشانه 1۹ یدشویآورده م یرونب

 یکه برا ستاینا یشهااز نشانه 20 یدپراکنده گشت ینو در زم ید.دو بشر شُ

شما  یانو م یرید،تا در کنارشان آرام گ ید،فریااز جنس خودتان ب یشما همسران

 21است!  ییهار نشانهاهل تفکّ یبرا هاینت و رحمت برقرار کرد. در تمام امودّ

شماست، در  یهاتفاوت زبان و رنگ یزو ن ینها و زمآسمان ینشآفر یشهااز نشانه

 یدنخواب یش،هااز نشانه 22است!  ییهااهل دانش نشانه یبرا یزن هاینا ۀهم

 ۀ! در همیدکنیطلب م یکه از فضل او روزیهنگام یزن شما در شب و روز است و

 یشهاو از نشانه 23است!  ییهاکه گوش شنوا دارند نشانهیکسان یبرا هاینا

آمدن  یبرا]است  یدام یۀکه هم ما دهد،یکه برق آسمان را به شما نشان م ستاینا

خدا از  [!مرگبار ایهبه خاطر صاعقه]و هم باعث ترس و وحشت شماست  [باران

 یزها نینمرده را زنده گرداند. در ا ینآن زم ۀتا به واسط کندینازل م یآسمان آب

 24یی است! هانشانه خردمندان یبرا

  

                                         
 یآگاه یکند. برایم یاناذکار را ب ینا یتزمان و موقع یات،آ ینهلل، دو ذکر قدرتمند است، که اسبحان اهلل و الحمد 1
 از مترجم رجوع شود. «مدرسه نامتعارف»ر، به کتاب ذکدو  یناز ا یشترب
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 به فرمان او پا بر جا هستند. سرانجام ینکه آسمان و زمستاینا یشهااز نشانه و

 25یدشویتان از قبرها خارج مفرا بخواند همه یناز زم یامتشما را در روز ق وقتی

 26یند! و فرمانبردار او یعاوست، همه مط است از آنِ ینها و زمهر که در آسمان

او  یکار برا ینگرداند و ایها را باز مسپس آن ید،است که مخلوقات را آفر یاو کس

مند اوست، و او قدرت از آنِ ینها و زمدر آسمان ینصفت برتر ید!تر است، بدانآسان

 یتانهازند. مگر مملوکیاز خودتان م یتانبرا ثَلیخداوند مَ 27 است! یمو حک

تان و بهره یبباشند که نصیم یکشر ردیمکه به شما عطا ک ییهاها و رزقدر نعمت

ها هم از آن یدهست یمناکآزادتان ب یچنان که از شرکاباشد؟! تا هم یبا هم مساو

 قطعاً 28 یمدهیخردمندان شرح م یرا برا یاتآ ینچن ین! ما اید؟باش یمناکب

 کنند! پسیم یرویشان پینفسان یاز هواها یبدون آگاه ،کنندیکه ظلم میکسان

! حال ید؟نما یتگذاشته، هدا یتواند آن کس را که خدا در گمراهیم یکس چه

شدن در برابر  یمو تسل یکتاپرستیبه  2۹ نخواهند داشت یاوری یچها هکه آنآن

و  .است یدهها را بر آن آفراست که خداوند انسان یاله یفطرت ین! ایاورب یحق رو

خبرند! یپا برجاست هر چند اکثر مردم از آن ب یند یننگردد. ا یلخدا تبد ینشآفر

30 و از مشرکان  ید،و نماز به جا آورید، و حرمتش نگه دار ید،او بازگرد یبه سو

 یهارا فرقه فرقه کردند و خود به دسته شانینکه د یدها نباشآناز  31 ید!نباش

 کرده خوش چه نزدشان است دلبه آن یهر گروه ید!شدند. بدان یممختلف تقس

 32اند! 
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او باز  یخوانند و به سویرا م یشانخدا ی،رسد به زار یبیها آسکه به انسانهنگامی

 بینییاز آنان را م یچشاند گروهیها مرحمت خود را به آن ،خدا یو وقت .گردندیم

 یها ارزانکه به آن ییهانعمت [بگذار] 33ورزند! یکه باز به پروردگارشان شرک م

 یدرا خواه یقحقا ی! به زودیدمند باشو بهره ریدت بباکنون لذّ  !کفران کنند یمداشت

! ]و ید؟شان سخن بگوکه از شرک یمانازل کرده یلیها دلآن یبرا یاآ 34! یدفهم

به آن  یم،را به مردم بچشان یکه رحمتیهنگام 35 ؟![کند یهعملکردشان را توج

ها برسد، به آن یبتیکه به خاطر دستاوردشان مصیا هنگامشوند امّیشادمان م

هر که را صالح بداند  یِخداوند روز ینندبینم یاآ 36شوند!یم یدهمه ناام هانناگ

 یماناهل ا یبرا ییهانکته نشانه یندر ا ی. به راستیردگیتنگ م یادهد و یاوان مفر

کار  ینکه او در راه ماندگان را ادا کن، بدان ینانو مسک یکاننزد حقِّ  37است! 

 یبه راست !بهتر است یگریاز هر کار د لبندطیخدا را م یتکه رضایکسان یبرا

تا اموال مردم  یدپردازیچه را به عنوان ربا مآن 38هستند که رستگارند هاینا

چه را به عنوان زکات به ا آنامّ یابد!ینم یشکه نزد خداوند افزا ید!شود، بدان یادترز

پاداش مضاعف  یدارا یکسان ینچن یید،نمایخداوند پرداخت م یتخاطر رضا

گاه آن .داد تانیسپس روز یداست که شما را آفر یخدا کس 3۹بود  واهندخ

 یداخداوند قائل شده یکه برا یکانیشر یاکند. آیو دوباره زنده م یراندمیشما را م

 یکانیتر از شرکارها را دارند؟! منزه است او، و بلندمرتبه یناز ا یزیانجام چ ییتوانا

شده است  یاننما یاو در خشکی که در هیفساد و تبا 40شوندیاست که قائل م

را به  یشاناز عملکردها یبعض جزای خواهدیخداوند م !عملکرد مردم است ییجهنت

 41 برگردند! [به راه حق] یدها بچشاند شاآن
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 گذشتگان که اکثرشان مشرک بودند، چه عاقبتِ ینیدو بب ید،کن یرس ین: در زمبگو

 یکه روزآن هم قبل از آن .بدار یدارپا یند یخود را سو یرو 42است؟!  بوده

کس توان دفعش را در برابر خداوند نداشته باشد! مردم در آن  یچفرا برسد که ه

شان انیکفرشان به ز ،ر شدندکافِ یقکه به حقایکسان 43شوند  ییهاروز گروه

 یّامه یکون یپاداش خویش یبرا ،داشتند یستهو شا یککه عملکرد نیاست و کسان

و  یستهآوردند و عملکرد شا یمانا یقرا که به حقا یتا خدا کسان 44اندنموده

 را دوست ندارد یقتحق او منکرانِ یراز ،پاداش دهد مشرداشتند از فضل و کَ یکن

45 فرستد تا از رحمتش به یرسان را مهمژد یکه بادهاستاینا یشهااز نشانه

طلب  یو شما از فضل او روز .ها به فرمانش حرکت کنندیشما بچشاند، و کشت

 یرا به سو یامبرانیما قبل از تو پ 46ید [ شویشهانعمت]سپاسگزار  یدشا ید،کن

شان آوردند. سرانجام از مجرمان شانیها دالئل آشکار را براو آن یم.شان فرستادومق

ما  ةاست که بر عهد یحق یمانکردن اهل ا یاریحال آن که  یم،انتقام گرفت

تا ابرها را به حرکت در آورد، سپس فرستد یخداست که بادها را م ینا 47است

 ینیبیباران را م سانینآنطور که بخواهد در آسمان بگسترانند و متراکم کند. بد

که آن را به هر کس از بندگانش که یزند، و هنگامیم یرونها بآن یکه از البه ال

 یناز ا یشکه پحال آن  48گردند!میها هم شادمان رساند آنیم، صالح بداند

 ینبنگر که چگونه زم یبه آثار رحمت اله 14۹!بودند یوسشان مأنزول، همه

 یمردگان است و او بر هر کار ةکنندزنده ییخدا ینچن !بخشدیم یمرده را زندگ

  50! تواناست

                                         
 یاست. سالکان ی. آب و روح دو مفهوم بلند در حوزه علوم باطندانندیو از ابر رحمت م یژهآب را و یناهل معنا، ا 1

 یناند. چنآماده یردگیکه به اذن خدا صورت م یروحان یهابارش ینچن ینکته با خبرند، همواره برا ینکه از ا
 بخش است.بخش، و آرامشآگاهیبخش یاتکند، حیرک مکه روح سالک آن را د ییهابارش
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از  ینندشان را زرد و پژمرده ببکه بر اثر آن مزارع یمبفرست [مخرب را] یما باد اگر

چنان هم ی،ردگان را شنوا کنمُ توانییتو نم 51آورند!یم یآن پس به کفر رو

 یزو ن 52! یاند برسانبرگردانده یکه رو یکران سخنت را به گوشِ  یتوانیکه نم

 ی!برگردان یتبه راه هدا یاز گمراه دکورن یقرا که نسبت به حقا یکسان توانیینم

 یمدارند و سراپا تسل مانیما ا یاتکه به آ یسخن خود را به کسان یتوانیتو تنها م

 ،خلق کرد یفخداست که ابتدا شما را ناتوان و ضع ینا 53یحق هستند برسان

کرد.  یرتانو پ یفضع یرومندیکرد، دوباره پس از ن یرومندتانن یسپس بعد از ناتوان

که یهنگام 54کند و او آگاه و قدرتمند است یچه بخواهد خلق مخدا آن دانید!ب

 اند!درنگ نکرده [در گور] یکه جز ساعت خورندیبرپا شود مجرمان قسم م یامتق

 یمانها دانش و اکه به آنیو کسان 55!شوندیاز حق منحرف م یزگونه ن ینهم

اما شما  ید،ات درنگ کردهیامخدا تا روز ق : شما طبق کتابِیندگویداده شده م

که یکسان یخواهروز معذرت ینا در 56است! یامتو امروز روز ق یدکردیدرک نم

 یندر ا یبه راست 57شود ینم یرفتهشان پذو توبه .نبخشد یاند سودظلم کرده

 یاوری،ب شانیبرا یایهچه آ. چنانیمرا آورد یمردم هر مثل روشن شدنِ یقرآن برا

 یکسان یهاخداوند قلب سانینبد 58گویید! یم یاوهشما فقط  یند:کافران گو

حق  یاله ةصبر و استقامت کن، وعد 5۹ !زندیهر ممُاند بهرهیب یرا که از آگاه

 60! یندثبات نمایاند تو را ببهرهیب یقینها که از است. مبادا آن
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 لقمان سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

و رحمت  یتهدا یکوکارانن یکه برا 2است یمکتاب حک یاتآ هاینا 1الم 

و به وجود  یندنمایو زکات پرداخت م ،دارندیهم آنان که نماز به پا م 3است 

 شکیو ب ،شان قرار دارندیاله یتهدا یانها در جرآن 4 !دارند ینقیآخرت 

اند تا به اساسیارزش و بیسخنان ب یداراز مردم خر یبرخ 5شان رستگارند همه

 یاله یاتو آ .گمراه کنند یبخش الهاز راه نجات ینادان یرا از رو یگرانآن د ۀواسط

که یهنگام 6خوارکننده است!  یها عذابآن یبرا ید!بدان یرند،را به استهزاء بگ

 یکه گوئچنان رداند،گیبرم یرانه روخوانده شود متکبّ یشخص ینما بر چن یاتآ

 یرا به عذاب یکس ینچناست.  ینسنگ یشهااست و گوش یدهآن را نشن الًاص

و  یکن یآورده و عملکرد یمانا یقکه به حقایکسان یبرا 7دردناک بشارت ده!

که در آن جاودان خواهند بود.  8یّاستمه یپرنعمت یهابهشت ،دارند یستهشا

ها که آسمان ییخدا ۹است حکیمحق است و او قدرتمند و  یالهة که وعد یدبدان

آورد تا  یدپد ییهاکوه ینو در زم .بنا کرد یستون یچهیب ینید،بیرا همانطور که م

 ینرا در زم یاو هرگونه جنبنده (.برقرار گردد ینباعث لرزش شما نشود )توازن زم

را  یدیمف یاهآن هرگونه گ یلۀو به وس یمفرستاد یپراکند. و از آسمان آب

خدا  یرها که غآن یدخداست، پس به من نشان ده ینشآفر ینا 10یماندیرو

به سر  یواقع یگمراه یکظالمان در  یقتاًاند! حقیدهآفر یزهستند چه چ

 11برند!یم
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هر کس  یراز ،: شکر خدا را به جا آوریم[و گفت] یمبه لقمان حکمت عطا کرد ما
 ،کند یکه کفران و ناسپاسیو کس .به نفع خود عمل کرده است ،کند یشکرگزار

که پسرش را یو لقمان در حال 12است یشدرخور ستا و یازنیبداند که خدا ب
 یشرک ظلم بزرگ یراقائل مشو، ز یکخداوند شر یپسرم! برا یگفت: ا دادیپند م
که او را باردار  یمادر یم؛و به انسان در مورد پدر و مادرش سفارش کرد 13 است

باز  یرشتر گشته، هم او که پس از دو سال از شیفو ضع یفشده و هر روز ضع
من و پدر و مادرش باشد.  که سپاسگزارِ یم[به او سفارش کرد ی،آر]گرفته است. 

اگر آن پدر و مادر تالش کنند تا و  14من است  یبازگشت همه به سو ید!بدان
ها ا با آنشان مکن. امّاطاعت ی،من قرار ده یکشر یستیرا که بدان آگاه ن یزیچ

من دارند  یکه رو سویو همواره از راه کسان .معاشرت کن یکو ن یستهبه نحو شا
و سرانجام از عملکردتان آگاهتان  .من است یشما به سو ۀنما. بازگشت هم یرویپ

 یا یادانه خردل درون صخره یک ةبه انداز یپسرم! اگر عمل یا 15خواهم کرد!
 یفلطکه خداوند آورد. بدانیباشد، خداوند آن را به حساب م ینها و زمدر آسمان

 یو از بد .امرکن یکیدار و همواره به ن یپسرم! نماز را به پا یا 16و آگاه است! 
کارها مهم و  ینا یراز ش،ها صبر و استقامت داشته بایبتو در برابر مص .نما ینه

مغرروانه  ینزم یو در رو .مگردان یر از مردم روبه تکبّ گاهیچه 17 است یاساس
خود  یدر مش 18 را دوست ندارد! یر مغرورمتکبّ چیخداوند ه یراراه مرو، ز

ست! خران ا یصداها، صدا 1ینترکه ناشناخته ،را بلند مکن تیمتعادل باش، صدا
1۹ 
 

                                         
چه متناسب با خود را داراست. چنان یآهنگ ی،مفهوم یدارا آن را دارد که محمل معنا باشد. هر صوتِ یتصوت، قابل 1

 یگرگردد. نکته دیناشناخته م یریدگرگونه خواهد شد. و به تعب یزاش خارج شود، معنا نیقیآهنگ از تناسب حق ینا

خدا  یگو یحرا تسب یزکه همه چ یایدهعد یاتبا آ یمترجمه کن ترین()زشت « اقبح»را به « انکر» ینجااگر در ا ینکها
است. از نکره است! نکته  ینترهمان ناشناخته« نکر» یاصل یمعنا ینکه. نکته سوم ایماکرده یجادا یداند، ناسازگاریم

ها و وال یصداها یبر رو یادینهفته است تاکنون دانشمندان ز یقیقاح است که در کالم خداوند حتماً ینچهارم ا

ارائه  یخدوم و رام پژوهش یواناتح ینا یصدا یرو یام که کسیدهاند اما تاکنون نشنپژوهش کرده یرهو غ هایندلف

)ع(، شروع رسالتشان با  یاءاز انب یبرخ یدارد و حتی ایژهو یمعان یدر حوزه عرفان «حمار»داده باشد. نکته پنجم
 !شده است یانب یمرکب ینسوارشدن بر چن یرتعب
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 یاراست در اخت ینچه را در زمها و آنچه را در آسمانکه خداوند آن ینیدبینم آیا

کرده  نتایعطا یرا چه آشکار و چه پنهان به تمام شیهاشما گذاشته، و نعمت

در مورد  یو کتاب روشن یتهدا یچهیو ب یمردم بدون علم و آگاه یا برخاست؟! امّ

چه خداوند نازل گفته شود از آن هاو اگر به آن 20! یندنمایخداوند مجادله م

 ی. حتّیمکنیم یرویپ یمایافتهچه نزد پدرانمان : نه! ما از آنیدگو یدکن یرویکرده پ

که تمام وجود خود را یکس 21ها را به عذاب آتش دعوت کند؟!آن یطاناگر ش

محکم چنگ  یایرهبه دستگ یقتاًباشد، حق یکوکارکه نیخداوند کند در حال یمتسل

هرکس به  22شود! یکارها به خدا ختم م ۀ! که عاقبت همیدبدان ست،زده ا

ماست.  یان به سوشتو نشود! بازگشت همه ینیکفرش باعث غمگ ،ر شدکافِ یقحقا

 ینهچه درون س! بدان که خداوند به آنیمسازیو سرانجام از عملکردشان آگاهشان م

 کنیمیمند مهرهب یادن یهاها را از نعمتآن یاکنون اندک 23هاست آگاه است 

ها سوال چه از آنچنان 24یمسازیوادار م یل عذاب سختها را به تحمّسپس آن

: اهلل! بگو: یندگو شکیرا خلق کرده است؟! ب ینها و زمآسمان یچه کس یکن

چه در آن 25!کنندیمخصوص خداوند است، هرچند اکثرشان درک نم یشستا

 26است یشو درخور ستا یازنیاست از آن خداست. و خداوند ب ینها و زمآسمان

از  یگرد یایو هفت در ،ب گرددمرکّ یاقلم شوند و در ینزم چه تمام درختانِچنان

 یم! بدان که خداوند قدرتمند و حکیردگینم یانپا یاله 1باز کلمات ،ینداش آیپ

همانند زنده کردن  ،شما ۀهم ةشما و زنده کردن دوبار ۀهم ینشآفر 27است

 28 یناستشنوا و ب خداوند یبه راست !س استفْنَ یک

  

                                         
 یست!شمارش ن ییو ما را توانا شمارندیب یاله یهامخلوقات و نعمت 1
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 و ماه را یدآورد، و خورشیدر م یکدیگرکه خداوند شب و روز را از دل  ینیبینم آیا

 یدهند؟! به راستیبه حرکت خود ادامه م ینیّو هرکدام تا سرآمد مع ر ساخته.سخّمُ

آن است که خداوند حق  یلدل هاینا 2۹خداوند نسبت به عملکردتان آگاه است 

خداوند بلند مرتبه و بزرگ  یخوانند باطل! به راستیاو م یچه به جااست. و آن

کند تا یحرکت م یادر رنعمت خدا د ۀبه واسط یکه کشت ینیبینم یاآ 30است

ردبار هر بُ یبرا هاینا ۀخود را به شما نشان دهد؟! در هم یهااز نشانه یاپاره

چون ابرها  ،یمعظ یهاکه موجیهنگام 31!است نهفته ییهانشانه یسپاسگزار

 ]به ها راکه آنیخوانند. و هنگامیخداوند را با اخالص تمام م یرد،ها را فرا گآن

 !مانندمی به عهد خود وفادار یبرخ []فقط یمو نجات ده یمبرسان یبه خشک [سالمت

 32کنند! می شکن و ناسپاس انکاریمانپ یهاما را فقط انسان یات! که آیدبدان

 یپدر یچه کهیاز روز یدو بترس ید،! حرمت اوامر پروردگارتان را نگاه دارای مردم

 یاله ة! وعدنشود پدر مجازات یبه جا یزن یفرزند یچو ه یند،فرزند جزا نب یبه جا

شما را در  یطانندهد و ش یبشما را فر یادن ی. زندگید[پس مراقب باش]حق است 

خداست. باران را او  یامت نزداز زمان وقوع ق یآگاه 33! برابر خدا، مغرور نسازد

داند که فردا چه به دست نمی کس یچدارد. ه یآگاهها کند. او از درون رحمینازل م

! فقط خداوند آگاه و میردیم ینسرزم ینداند که در کدامیکس نمیچو ه !آوردیم

 34با خبر است 

 

 

 

 

 

 

 

 سجده سورة
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 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به
 
 یاناز جانب پروردگار جهان یست،ن یدیکتاب که در آن ترد ینشدن ا نازل 1الم

بافته است؟! نه، قرآن حق است و  یامبراست که پ ی: دروغیندگویم یاآ 2است 

اند نداشته یاهشداردهنده یچرا که قبل از تو ه یاز جانب پروردگارت آمده تا مردم

اهلل  3! شوند یتهدا نجات[به راه ] یدشا ی،هشدار ده [نسبت به دستاوردشان]

هاست را در شش روز خلق کرد. آن یانچه مو آن ینها و زمه آسماناست ک یکس

 ید،ندار یعیشف یچگاه و هیهتک یچاز او ه یر! که به غیدسپس به عرش پرداخت. بدان

 یررا تدب -ینها تا زماز آسمان - ینشامر آفر 4!گیرید؟یهنوز هم پند نم یاآ

! کندیاو عروج م یبه مقدار هزار سال شماست به سو هکیسپس در روز کندیم

5 با رحمت است  نهان و آشکار است، او قدرتمندِ یدانا او6 است که  یکس

ل آغاز انسان را از گِ شِینو آفر .وجه ممکن خلق کرد ینرا به بهتر یزیهر چ

 [قامت]بعد  8! مقدار قرار دادیب یآب ةنسل او را در عصار یسپس بقا 7نمود

. یدو دل آفر شمشما گوش و چ یو برا یداو را موزون کرد و از روح خود در او دم

 یمشو یدکه در خاک ناپد یهنگام یاو گفتند: آ ۹ چه اندک است! تانیشکرگزار

 10رند! پروردگارشان کافِ یدارها به د! نه آنیافت؟ یمخواه یدجد ینشیدوباره آفر

 یو سرانجام به سو یراندمیشما را م ،ور شده استکه بر شما مأم ۀ مرگبگو: فرشت

 11ید شویم بازگردانده پروردگارتان
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 [:یندگویو م]که سرافکنده نزد پروردگارشان هستند  ینی،مجرمان را بب اگر

اکنون ما را بازگردان تا عملکرد خوب و  یدیم،و شن یدیمد [را یقحقا ]ما پروردگارا!

صالح  اگر 12! یافتیمرا در یزهمه چ یقین. ما به یمباش یسته داشتهشا

م را من که گفتم: جهنّ ةا وعدامّ یم،کردیم یشرا عطا یهر کس یتهدا یمدانستیم

 یداربه خاطر فراموش کردن د 13حق است! کنمیر مو مردم پُ نَیاناز همه ج

خاطر  به! یمکنیشما را فراموش م یزرا، امروز ما ن یعذاب اله یدبچش ی،روز ینچن

دارند که  یمانما ا یاتبه آ یفقط کسان 14عذاب جاودان را! یدعملکردتان بچش

پروردگارشان را  یش،افتند و به حکم ستایشوند، به سجده میم یادآوربه آن  یوقت

خواب  یها در دل شب، از بسترهاآن 15ورزند!یر نمو تکبّ گویند.یم یحتسب

خوانند. یپروردگارشان را م [و طمع ]به رحمتش ی[الهقهر ]و از خوف  ،یزندخیبرم

 یچه 16سازندیمند مبهره یزرا ن یگراند یمکرد نشایچه روزو همواره از آن

چشم است، نهفته شده!  یروشن یۀکه ما یها، چه پاداش مهمآن یداند برایکس نم

 ،دارد یمانا یقتکه به حق یکس یاآ 17!پاداش عملکردشان است ین،به واقع ا

 یمانکه ایا کسانامّ 18!یستندن یاست؟! هرگز مساو ردارهمانند انسان زشت ک

در بهشت  یگاهیدارند به پاس عملکردشان جا یدهو پسند یکن یآورده و عملکرد

شان یگاهاند جامرتکب شده یدکه اعمال زشت و پلیا کسانامّ 1۹خواهند داشت 

به  وشوند یج شوند دوباره به آن بازگردانده مآتش است. هرگاه بخواهند از آن خار

 20!کردیدیانکارش م یرا که روز یعذاب آتش یدشود: بچشیها گفته مآن
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 از انحراف باز یدشا یم،چشانیها مرا به آن یویتر، عذاب دناز عذاب بزرگ قبل

پروردگارش متذکر شود  یاتاست که به آ یتر از کسظالم یچه کس 21! گردند

و ما به  22گیریمی! ما از مجرمان انتقام میدبگرداند؟! بدان یگاه از آن روآن

 یۀد مباش! و او را مایدر ترد یدارشد در موردِ [پس]. یمعطا کرد ی کتابموس

که به فرمان  یدیمبرگز یشوایانیها پآن یاناز م 23 یمقرار داد یلاسرائیبن یتهدا

ما  یاتبود که به آ ینیقیو  یباییبه پاس شک ینکردند. و ایم یتما مردم را هدا

چه که مورد ها، در آنآن یانم یامتپروردگار تو در روز ق اًقطع 24داشتند 

 یناز ا یشرا که پ یادیز یهانسل یاآ 25شان بوده، قضاوت خواهد کرد اختالف

شان نشده یتهدا یۀروند، مایراه م نشایهادر خانه ینانو اکنون ا یمهالک کرد

 ینندبینم یاآ 26است چرا گوش شنوا ندارند؟! ییهانکته عبرت یناست؟! در ا

 یانیمبرو یشتتا از آن کِ کنیمیم یجار یرخشک و با ایهینزم یکه ما آب را به سو

و  27!ینند؟بیرا نم یقحقا ینشان از آن بخورند! چرا ایانها و چهارپاکه آن

بگو: در  28رسد؟!یفرا م یاله یروزیچه وقت پ ییدگوی: اگر راست میندگویم

 ادهها مهلت دبه آن یرانخواهد داشت، ز یآوردن کافران ثمر یمانا یروزی،روز پ

 30 1!منتظرند یزها نبگردان و منتظر باش، آن یها رواز آن 2۹!شودینم

  

                                         
 ها منتظر عذاب!باش و آن یتو منتظر رحمت اله 1



418 

 

 احزاب سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

! حرمت خدا را نگاه دار و از کافران و منافقان اطاعت مکن! بدان که یامبرپ یا

 شودیم یچه از نزد پروردگارت به تو وحاز آن 1است یمخداوند آگاه و حک

 یراز ،ل کنبه خدا توکّ 2کن، که خداوند از عملکردتان باخبر است یتتبع

کس  یچه یخداوند برا 3 یست[ن یازن یگرید یزو به چ]است  فیاو کا یکارساز

قرار  1«هارظِ»اش قرار نداده است. خداوند همسرانتان را که مورد دو قلب، درون

را فرزندان شما  نتایهافرزند خوانده ینچنهم !مادرانتان قرار نداده است دهیدیم

. خداوند، حق را ییدگویود مسخن شماست که به دهان خ ینقرار نداده است! ا

ها را به نام آن 4کندیم یت. و اوست که مردم را به راه درست هداگویدیم

تر است. و نزد خداوند عادالنه ینکه ا ید[ها نسبت دهو به آن] یدپدرانشان بخوان

و دوستان شما خواهند بود. اگر  ینیبرادران د ،یدشناسیچه پدرانشان را نمچنان

 اگر تعمداً  ی. ولیستن یبر شما گناه یداکرده ییموارد خطا یندر ا ین،از ا یشپ

 5با گذشت است  ة! که خدا آمرزندیدبدان [بود یدمورد بازخواست خواه] یدبگوئ

 مادرانِ  یامبر،و همسران پ .از خودشان سزاوارتر است یماننسبت به اهل ا یامبرپ

سزاوارتر از مومنان  یکدیگربه  یبسَنَ 2یشاوندانمومنان هستند. و در کتاب خدا خو

 یکیاز دوستانتان ن یکینسبت به  یدکه بخواهباشند. مگر آنیم یگرو مهاجران د

 6 حکم در کتاب خدا نوشته شده است ینکه ا ید،کن

  

                                         
فرض  یشچون مادر خو همسر خود را «یمّاُکظهر  یٌانت عل»بود که به موجب آن مرد با گفتن  یجاهل یسنت ظِهار 1

گشت. اسالم نه تنها یزن مطلقه را داشته باشد بر او حرام م یک یکه آزاد ینهمسر بدون ا یجهکرد، که در نتیم

 !قرار داد نیز یهآن مجازات و تنب یرا قبول نکرد بلکه برا یجاهل یوةش ینا
 که سزاوارتر از مومنان و مهاجران هستند. یدفرمایم ینهم یدانند. برایم یرا ارحام روح یشاوندیخو یناهل معنا ا 2
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ی و موس یم، از تو و از نوح و ابراهیمگرفت یمانپ یامبرانکه از پیاد آر[! هنگامی ]به

تا خدا  7!یمگرفت یمحکم یمانها پآنۀ از هم یدن! بدایمابن مر یسیع و

 یق[به سبب دروغ و کتمان حقا]کافران  یشان بپرسد، و برارا از صداقت یانراستگو

را که خدا  ییهانعمت یدآور یاد! به یماناهل ا یا 8کند ایّرا مه یعذاب دردناک

و ما باد  ،شما آمدند ویبه س یانیبه شما عطا کرده است، آن هنگام که لشکر

![ یمشان دادو شکست] یمها فرستادبر آن یدیددیکه نم یرا با سپاه یمرگبار

که از ی! هنگامید[آور یادبه ] ۹ یناست! که خداوند نسبت به عملکردتان بیدبدان

ها از وحشت مبهوت بود و شهرتان برشما تاختند! همان زمان که چشم یینباال و پا

جا اهل در آن 10 !یدبه خدا برد یبد یهاو شما گمان! دبو یدهها به لب رسجان

همان هنگام که منافقان  11 یدند!لرز یوجه یدترینامتحان شدند و به شد ،یمانا

به ما  یامبرشکفر و نفاق بود گفتند: خدا و پ یماریب انشیهاکه در دل یو کسان

 هااز آن یکه گروهی! هنگامید[آور یادو به ] 12اند! نداده یبجز فر یاوعده

 ی! حتّ یدبرگرد تانیها. به خانهیستشما ن یجا ،جا ین! اینهاهل مد یگفتند: ا

ما بدون  یهاخانه یگفتند: به راستیخواستند و میاجازه م یامبرها از پاز آن یاهعدّ

فرار  [از جهاد]خواستند یها فقط مکه بدون حفاظ نبود، آنیحفاظ است! در حال

 یشنهادو پ کردندیرا محاصره م شانیهااگر دشمنان از هر سو خانهو  13کنند 

درنگ روا  یو جز اندک کردندیها قبول مبرگردند، آن یندادند که از دیم

بسته بودند که به دشمن پشت نکنند.  یمانبا خدا پ ها قبالًآن 14داشتند ینم

 15! بازخواست خواهد کردها را آن ۀاند همکه با او بسته یمانیخدا از پ شکیب
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 یت اندکجز مدّ  یزیدکشته شدن بگر یااگر از مرگ  !ندارد یشما سود ی: فرار برابگو

 نتایبرا یچه خداوند قصد بدبگو: چنان 16بود یدمند نخواهبهره یادن یاز زندگ

 یرغ اًمانع اوست؟! مسلم یکند، چه کس تانیعطا یبخواهد رحمت یاو  ،داشته باشد

از شما،  یداند چه کسانیخوب م خدا 17 یافتنخواهند  یاوریو  یار یچاز خدا ه

را که به برادرانشان  یشناسد کسانیخوب م یزدارند. و نیمردم را از جهاد باز م

ها آن 18یند آیبه جهاد نم ی! و جز اندکید()به جهاد نرو یائید: نزد ما بیندگویم

که لحظات وحشت و اضطراب فرا یهنگام !ورزندیمبرشما بخل  یزینسبت به هر چ

در حدقه  ترس[ از]که  ینگرند، آن هم با چشمانیها به تو مکه آن ینیبیم ،رسد

که هنگامی شده باشد! و یهوشکه از خوف مرگ، ب یگردد، درست مثل کسیم

شما را  یزشانت یهابا زبان یم،رود از حرص غنایم ینوحشت و اضطراب از ب

 کندیخدا عملکردشان را باطل م یناند، بنابرایاوردهن یمانا یقبه حقا ینانآزارند. ایم

اند. پندارند هنوز لشکر احزاب نرفتهیها مآن 1۹کار بر خداوند آسان است  ینو ا

 یهاعراب باد یانکه در م کنندیها آرزو مآن ،یایندب دوبارهاحزاب  یروهایچه نچنان

! و اگر هم در یرندو فقط از وضع شما خبر بگ (بگذارند یابانباشند )سر به ب یننش

 یالگو یکشما  یرسول اهلل برا 20 کردندینم یکارپ یجز اندک ،شما بودند یانم

دل بسته  یامتروز ق و که به خدا یهر کس یشما بلکه برا یخوب است، نه تنها برا

احزاب را  یمان لشکریاناکه اهل ا هنگامیمّا 21کند! میاد ی یادو خداوند را ز

وعده دادند، و  ما به یامبرشاست که خداوند و پ یزیهمان چ ینگفتند: ا دند،ید

 یافزایدشان نیمو تسل یمانا ماجرا جز بر ینراست گفتند. و ا یامبرشهم خدا و هم پ

22 
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 یادّهع .یستادندبا خدا صادقانه ا شانیمانهستند که بر سر پ یمردان یماناهل ا از

 یفرار راه و هرگز دنبال]در انتظارند  یگرید ةخود را به آخر بردند. و عد یمانپ

  23نکردند!  یلتبد یگرید یزو آن را به چ [شان نگشتندیماننسبت به عهد و پ

شان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد تا خداوند صادقان را به پاس صداقت

آمرزنده و با گذشت است  یارخداوند بس یراز ،یردشان را بپذتوبه یا ،یدمجازات نما

24 ِاز کار خود نگرفتند.  یایجهنت یچها هزد و آن قبتوز را عینهک خداوند کافران

است  یرخداوند قدرتمند و شکست ناپذ یراز ،کرد یازنیب یکاررا از پ یمانو خدا اهل ا

25 ّیهاکردند از قلعهمییت از اهل کتاب را که مشرکان را حما یاهو خدا، عد 

 ی. تا سرانجام شما برخانداخت وحشت انشیهاو در دل ،یدکش یینشان پامستحکم

ها و و خانه ینزم [خدا]و  26ید! کرد یررا اس یگرد یو برخ دیها را کشتاز آن

شما گذشت!  یاردر اخت یدرا که در آن پا نگذاشته بود ینیسرزم یها و حتّاموال آن

! به همسرانت بگو: اگر خواستار یامبرپ یا 27کارها توانا بود  ینا ۀمو خداوند بر ه

 نتایرها یبه شما بدهم و به خوب یایههد یائیدب ،یدآن هست یهاینتو ز یادن یزندگ

 ی! که خداوند برایدبدان ید،و آخرت هست یامبرو اگر خواهان خداوند و پ 28کنم!

چه ! چنانیامبرهمسران پ یا 2۹است!  یدهتدارک د یپاداش بزرگ یکوکارزنان ن

عذابش دو برابر خواهد بود، و  ،هر کدام از شما مرتکب گناه آشکار و فاحش گردد

  30کار بر خداوند آسان است  ینا
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یسته و شا یکن یو عملکرد ،باشد یامبرشا هر کس از شما فرمانبردار خدا و پامّ و

 را تدارک یارزش او رزق پر یکرد و برا یمدو بار به او پاداش عطا خواه ،باشد داشته

 اگر یستید،ن یاز زنان معمول یکی! شما چون یامبرهمسران پ ای 31یم ادیده

شان قلب کهیمبادا کسان یید،به ناز سخن بگو یدنبا یدداریرا نگاه م یاوامر اله حرمت

 یستهاش و بلکه همواره خوب یافتند،است در طمع ب یمارب یطانیش یهااز وسوسه

مردم  میان در ،یشینپ تیّ . و چون جاهلیدبمان تانیهادر خانه 32 !ییدسخن بگو

 پیامبرش و از خدا و ،ییدو زکات پرداخت نما ،یددار یو نماز به پا یدظاهر نشو

کند  یت دوررا از شما اهل ب یو آلودگ یدیخواهد پلیخداوند م یرا. زیداطاعت کن

 یز درآمو نکات حکمت یاله یاتچه از آاز آن و 33یدنما یرشما را تطه و کامالً

 34سنج و آگاه است!که خداوند نکته ید،کن یادشود یشما تالوت م یهاخانه

 مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان مؤمن، مردان و زنان فرمانبردار، یبرا خدا

 و زنان با صداقت، مردان و زنان اهل صبر، مردان و زنان متواضع، مردان و مردان

 دار، مردان و زنان با عفت و پاکدامن، و مرداندهنده، مردان و زنان روزهصدقه زنان

 35است!  یدهتدارک د یمغفرت و پاداش بزرگ ی،زنان اهل ذکر اله و
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 دهندیم یدستور به کار یامبرو پ خدا یوقت ،یستسزاوار ن یمانیمرد و زن با ا هیچ

 یامبرشهر کس در مقابل خدا و پ یرانشان دهند، ز «یخودمختار»خودشان  از

که ی! هنگام[آر یادبه ] 36آشکار افتاده است  یشک در گمراهیکند ب ینافرمان

: همسرت یگفت ینعمت داده بود یزبه آن کس که خدا به او نعمت داده بود و تو ن

که  کردییم یرا مخف چیزیکه در دل خود یو از خدا بترس! در حال را نگاه دار

که خدا، سزاوارتر است که یدر حال یدیترسی خدا آشکارش نمود. و تو از مردم م

تو در  یاو را به همسر ،همسرش را طالق داد ،یدکه زی! پس هنگامیاز او بترس

پس از  نشایهارخواندهدر مورد ازدواج با همسران پس یمانتا مشکل اهل ا یمآورد

 یامبربر پ 37است!  یشود. بدان که فرمان خدا شدن طرفبر یرندآن که طالق گ

یکسان یبرا یت الهسنّ ین. ایستن یچه خدا بر او مقرر کرده است جرمدر مورد آن

و حساب  یق! که اوامر خداوند دقیدوجود داشت. بدان یزاند نبوده یناز ا یشکه پ

خدا  زرسانند و فقط ایرا به مردم م یاله یهایامکه پیکسان 38!شده است

بس که خداوند حسابگر اعمال  ینهم ترسند،یاز خدا نم یرغ یو از احد ،ترسندیم

. او رسول خدا و یستاز مردان شما ن کدامیچپدر ه ،دمحمّ 3۹هاست! آن یکن

! یماناهل ا یا 40آگاه است یزیاست. و خداوند به هر چ یامبرانپ« خاتم»

 42یدگوئ یحرا تسب وهر صبح و شام او  41 یدکن یاد یارخداوند بزرگ را بس

تا  کنند،یم ینچن ینا یزفرستد، فرشتگان او نیاست که بر شما درود م یاو کس

! که یدکنند، بدان یتهدا یقتو حق یجهل و گناه، به نور آگاه یهایکیشما را از تار

 43با رحمت است! یمانخداوند نسبت به اهل ا
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پاداش پر  [ساننیبد]است و « سالم»کنند  یدارکه خدا را د یروز ،هاآن تتحیّ

 ،! ما تو را، هم به عنوان شاهدیامبرپ یا 44ساخته است  ایّها مهآن یبرا یارزش

به فرمان خداوند،  45 یمادهنده، و هشداردهنده فرستادهو هم به عنوان بشارت

اهل   46یمقرار داد شنگررو یچراغ یزخدا، و ن یمردم به سو ةتو را دعوت کنند

و از  47بزرگ است یخدا پاداش یها از سوآن یبرا یراز ،رسانرا مژده یمانا

نداشته باش و بر خدا  ییها اعتناآن تیّکافران و منافقان اطاعت مکن و به آزار و اذ

! اگر یماناهل ا یا 48است!  یاز تو کاف« دفاع» یخداوند برا یرال کن، زتوکّ

داشته  یزشکه با آنان آماز آن یشپ یدو خواست یدآورد درزنان مومن را به عقد خود 

حسابش را نگاه  یدکه بخواه یستن یاهدّها عِ شما را بر آن ید،ده نقشاید طالباش

 یا 4۹ !یدرها ساز یوجه رینیکوتها را به نآن یستهشا یایه. پس با هدیددار

ین چنهم یمبر تو حالل نمود یاها را پرداخت کردههر آنرا که مِ ی! ما زنانیامبرپ

 دختران عموها و دختران یزخداوند به تو عطا کرده، و ن یم،که به عنوان غنا آنان

 زن هر یزاند، و نکه با تو هجرت کرده یتهاو دختران خاله هایها و دختران دائعمه

ی بخواهد او را به همسر یامبرکه پ یدر صورت .ببخشد یامبرکه خود را به پ مومنه

ها در آن یبرا یچه حکم دانیمیما م یرا! زیگرتوست نه مومنان د یژةفقط و بگیرد،

 یتو مشکل یبه خاطر آن است که برا ین. امیاکرده زانشانیمورد همسرانشان و کن

  50زنده و با رحمت است!که خداوند آمر. بدانیایدن یشپ
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و هر کدام  یاندازیب یربه تاخ یتوانیم ،یهر کدام از همسرانت را که بخواه ]موعد[

 یراز آنان را که موعدشان را به تاخ یکی ی. هرگاه بخواهینزد خود آور یرا که بخواه

 یروشن یبرا یحکم اله ین. ایستن یبر تو گناه ی،ده ینزد خود جا یاانداخته

 دهییها قرار مآن یهمگ یارچه در اختنشوند. و به آن ینچشم آنان است. و غمگ

! که یدگذرد آگاه است. بدانیشما م یهاچه در دلباشند. خداوند از آن یراض یدبا

و  یستبر تو حالل ن یزن یچزنان، دگر ه ینبعد از ا 51خدا آگاه و بردبار است 

و زنان  یها را طالق دهآن) یکن یلتبد یگریهمسرانت را به زنان د یتوانینم

ها مورد پسند تو واقع شود، مگر سن آنحُهر چند  ی(عقد کن شانیجا به یگرید

است!  یزبدان که[! خداوند مراقب همه چ]. یدتو در آ یکه تحت سرپرست یزیکن

52 که شما را به خوردن مگر آن ،یدداخل مشو یامبرپ یها! به خانهیماناهل ا یا

زودتر از ) ینیدننش ذاکه در انتظار آمدن غآن دعوت کرده باشند، مشروط بر یطعام

 تانیکه غذایو هنگام ید،داخل شو یدکه دعوت شدیا هنگام(، امّیاییدموعد مقرر ن

را  یامبرپ ،یکار ینچنین! اینیدو به حرف و سخن منش ،یدپراکنده شو یدرا خورد

 یان[ب]ا خداوند در مورد امّ .(یدبرو گویدی)نم کندیم یادهد، چون از شما حیآزار م

 یامبراز همسران پ یه[به عنوان عار] یاز وسائل زندگ یزیحق شرم ندارد. و اگر چ

را  یامبرزنان پ یهاشما و دل یهاکار دل ینا یداز پشت پرده بخواه یدخدا خواست

هرگز بعد از او همسرانش را به  یزو ن یازاریدخدا را ب یامبرپ یددارد. نبایتر میزهپاک

! اگر یدبدان 53بزرگ است!  اوند،کارها نزد خد ینکه ا یاورید،خود در ن یهمسر

کامل  یآگاه یزخداوند از همه چ یدپنهانش دار یاو  یدرا آشکارا انجام ده یزیچ

  54دارد! 
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اگر نزد پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و  ،یستن یگناه یامبرهمسران پ بر

بدون  یشخو و زنان مسلمان و خدمتگزارانِ شانیهاو خواهرزاده شانیهابرادرزاده

 گواه است! یزخداوند بر همه چ یراز ید،را نگاه دار یحجاب باشند. حرمت اوامر اله

55 بر  یزشما ن یماناهل ا یفرستند، ایدرود م یامبرخداوند و فرشتگانش بر پ

یکسان 56ید! او باش یمو همواره تسل یدکن یستهشا یو سالم یداو درود بفرست

کرده  ینو آخرت نفر یاها را در دنخداوند آن 1سانندریرا آزار م یامبرشکه خدا و پ

که مردان و زنان یکسان 57 !است یدهتدارک د یاعذاب خوارکننده انشیو برا

رسانند بار تهمت و گناه یاند، آزار مکه انجام نداده یرا به خاطر کار یماناهل ا

! به همسرانت و دخترانت و به زنان یامبرپ ای 58کشند یرا به دوش م یآشکار

که  ستانیا یکار برا ینرا بر خود فرو افکنند، ا شانیهابگو: که پوشش یماناهل ا

تا مورد آزار قرار  (دامن هستندو پاک یمانشناخته شوند )مشخص شود که اهل ا

 است!بدانند که خدا همواره آمرزنده و باگذشت  اند[کرده ییو اگر قبال خطا] یرندنگ

5۹ است.  یطانی(ش یهاوسوسه) یماریب نشایهاکه در قلبیاگر منافقان و کسان

 یکنند، از کارهایمنتشر م مدینه اساس دریدروغ و ب یعاتها که شاآن ینچنهم

با تو در شهر  یکه جز اندک کنیممی طها مسلّ خود دست برندارند، تو را چنان بر آن

ردند و به گ یردستگ یدشوند با یافتهشدگانند، هرجا  ینها نفرینا 60 !نباشند

 یبوده است. و برا یزن یشیناست که در اقوام پ یت الهسنّ ینا 61قتل رسند! 

 62 تیاف ینخواه یدگرگون یچه یت الهسنّ

  

                                         
 شود.یم یاست، که موجب خشم اله پاسیو ناس یقشدن حقا آزار رساندن به خدا، همان منکر 1
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از آن فقط نزد خداوند  یپرسند، بگو: آگاهیم یامتزمان وقوع ق ةاز تو دربار مردم

خداوند کافران را  63 !باشد یکنزد یامتکه روز ق یدشا یو تو چه دان .است

در آن جاودانه خواهند  64نموده است  ایّآتش دوزخ را مه شانیکرده و برا یننفر

را  شانیهاکه صورتیروز 65کنند ینم یداپ یاوریو  یار یچکه هیماند در حال

! یمرا اطاعت کرده بود یامبرکاش ما هم خدا و پ ی: ایندگو ،در آتش دگرگون کنند

66 ها ما و آن یم: پروردگارا! ما سروران و بزرگان خودمان را اطاعت کردیندو گو

 ینبرابر عذاب رسان و نفرها دو پروردگارا! به آن 67را از راه حق گمراه کردند

! مثل یداآورده یمانا یقکه به حقایکسان یا 68را شامل حالشان گردان! یبزرگ

چه که به او نسبت ! خداوند از آنیدرا آزار رساندند، بدان یکه موس ی نباشیدکسان

! حرمت اوامر یماناهل ا یا 6۹ساخت و نزد خدا آبرومند بود شیبرّام دادندیم

شما را  یخداوند کارها 70!ییدبگو ینو همواره سخن مت ید،را نگاه دار یاله

 یامبرش! که هر کس از خداوند و پدیگذرد، بدانیم گناهانتان و از کندیاصالح م

را بر  یامانت اله ینما ا 71 !است یافتهدست  یروزی بزرگیاطاعت کند به پ

ل آن سر باز زدند و از قبول ها از تحمّا آنامّ یم،ها عرضه کردو کوه ینها و زمآسمان

تا   72او ستمکار و نادان بود! یراز ،ا انسان آن را به دوش گرفت. امّیدندآن ترس

مردان  ۀو توب ،یدمردان و زنان مشرک را مجازات نما و خداوند مردان و زنان منافق

  73خداوند آمرزنده و باگذشت است  زیرا ،یردرا بپذ یمانو زنان اهل ا
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 سبأ سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

از آن اوست،  ،است ینها و زمچه در آسماناست که آن یمخصوص خداوند یشستا

فرو  ینچه در زمآن 1و آگاه است  یماز آن اوست و او حک یزدر آخرت ن یشستا

چه به و آن ،یدآیچه از آسمان فرود مو آن ،یدآیم یرونچه از آن برود و آنیم

که یو کسان 2و او با گذشت و آمرزنده است !داندیرود، همه را میم االآسمان ب

به  ی! بگو: آریستما در کار ن یبرا یامتیر شدند گفتند: روز قکافِ یقبه حقا

شما را در بر خواهد گرفت!  یامت،که ق ،هاست سوگندیدهپروردگارم که آگاه از ناد

ها و تر از آن، در آسمانزرگتر از آن و چه بچه کوچک ی،اهکه به قدر ذرّ یدبدان

تا پاداش  3روشن نوشته شده است یو همه در کتاب یستن یاز خدا مخف ینزم

داشتند عطا کند،  یکیو ن یستهآوردند و عملکرد شا یمانا یقرا که به حقا یکسان

 یب[تخر]در  یکه سعیو کسان 4پرارزش است یها مغفرت و رزقآن یبرا یراز

 یشک برای. بیزندقدرت ما بگر ةتوانند از حوزیکردند م مانما داشتند و گ یاتآ

 ،ها دانش عطا شده استکه به آنیکسان 5بد و دردناک خواهد بود!  یعذاب ینانا

پروردگارت به تو نازل شده، حق است و به راه  یچه از سودانند آنیم یبه خوب

شدند  رکافِ یقکه به حقایکسان 6کندیم ییراهنما یقدرتمند و ستودن یخدا

که اجساد یکند هنگامیعا مکه ادّ یمرا به شما نشان ده یمرد یدخواهیم یاگفتند: آ

 7شد؟!  یدتان زنده خواهشود دوباره همه یشما متالش
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را  که آخرتیاست؟! نه! بلکه کسان یوانهد یابندد؟! یبر خدا دروغ م یامبر(او )پ آیا

به آسمان و  یاآ 8اند! گرفتار آمده یسخت یند و درگمراهادر عذاب ،باور ندارند

 یتا عظمت هست]کنند ینگاه نم ،و پشت سرشان قرار دارد شانیروکه روبه ینیزم

از  یاپاره یاو  یمبریفرو م ینها را در زمآن یم! اگر ما بخواهیابند[؟را در ینشو آفر

توبه کار خواهد  ةهر بند یبرا یعبرت ین. و در ایمآوریآسمان را بر سرشان فرود م

 ها وکوه ی: ایم[و گفت] یمرا به داود عطا کرد یلتیما از فضل خودمان فض ۹بود 

او  یبرا راآهن  ین! هم چنیید[مرا بگو یحو تسب] یدبا داود هم آواز شو !پرندگان یا

 ]همه کن! و یتها را رعاکامل بساز و اندازه یهازره [که یمو گفت] 10 یمنرم کرد

هستم!  ینا. که من نسبت به عملکردتان بیدداشته باش یستهعملکرد خوب و شا [تان

11 یک ةکه در هر صبحگاه به انداز یباد یم،قرار داد یمانسل یارباد را در اخت 

ماهه  یکمسافت  یک ةدازبه ان یزدر شبانگاه ن ینچنکرد و همیم یماه مسافت ط

از  یکه گروهیدر حال یمکرد یاو جار یرا برا [مذاب]مس  ۀ. چشمیمودپیراه م

 یچیها از فرمان ما سرپاز آن یکردند، و اگر کسیکار م یشبه اذن خداوند برا یانجن

 یمانها هرچه سلآن 12 یمچشاندیاو را عذاب آتش سوزان م ،کردیم

چون حوض و  ییها و کاسه هامعبدها و مجسمه ساختند،یم یشخواست برایم

 یکار یاله یهاشکر نعمت ید براوخاندان دا یا گفتیم[بزرگ و ثابت! ]و  یهایگد

 یچه یمچون جانش را گرفت 13از بندگان من شاکرند!  یکه تعداد اندک ید،کن

 !خوردیرا م شیکه عصا ینزم ةکس، مردم را از مرگش آگاه نکرد مگر جنبند

 عمطل هایدهو ناد یب. اگر از غیافتنددر یانافتاد، جن ینبر زم یمان[سل]که  یهنگام

  14ماندند!یبودند هرگز در عذاب خوارکننده نم
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از راست و چپ  یوه[بزرگ و پر م]وجود داشت. دو باغ  یبأ عبرتقوم سَ مسکنِ در

 ید!او باش و شکرگزارِ  یدورپروردگارتان بخ یِ: از روزیم[احاطه شان کرده بود. گفت]

از ]ها ا آنامّ 15 !ید[؟خواهیچه م یگرد]آمرزنده  یخدا یکو  یزهشهر پاک یک

و  یباز]و دو باغ  یم.فرستاد هارا بر آن رانگیرو یلس یزگردان شدند، ما ن یرو [خدا

و  گز ةشور یهاو درختچه ،تلخ یهایوهبا م [ارزشیب]شان را به دو باغ  یوه[پر م

را به خاطر دستاورد  یفرک ینو ا 16! یمکرد یلدرخت سدر تبد یاندک

 ینچن ینها را به اکنندگان نعمتفرانجز کُ یا. آیمشان کردیبکفرآلودشان نص

 ،یمکه با برکت کرده بود ییهاینها و سرزمآن یانو م 17! یم؟رسانیم یمجازات

! یمرا به طور متناسب مقرر داشتها آن یانو سفر م یمقرار داد یآشکار یهایآباد

  18 1!ییدتردد نما هایآباد ینا یانشب و روز در م یدتوانیکامل م تِیّدر امن

سان به خود ین! بدیاندازما فاصله ب یهامنزلگاه ینها گفتند: پروردگارا! بآن یول

شان را یتو جمع یمقرار داد یگراند یبرا یها را درس عبرتآن یزظلم کردند، و ما ن

نیبد 1۹هاست! عبرت یشکرگزار هر صبورِ یماجرا برا ین. و در ایمکرد یمتالش

ها به کرد. و آن یلتبد یقینبه  شانیهاخود را در دل ۀگمان و وسوس ،یسسان ابل

بر  یس! ابل[که یدبدان] 20کردند یرویاو پ زا یهمگ یمان،از اهل ا یجز اندک

 ییهااز آن ،که آخرت را باور دارندیکسان یمخواستیطه نداشت. فقط ما مها سلّآن

مراقب و حافظ همه  ،که پروردگار تو. بدانیممشخص نمائ نددیکه در شک و ترد

! یدبخوان ید،پنداشتیخدا م یرا که به جا ییمعبودها ۀبگو: هم 21است!  یزچ

آوردن آسمان  . و در به وجودیستندن ینها و زمدر آسمان یاهذرّ مالک ِ یها حتّآن

انتخاب نکرده  یبانیها مساعد و پشتآن یاناز م یزشرکت نداشته اند، و خدا ن ینو زم

 22است 
  

                                         
فقط  یریس ین! چنیندبینم یکه با برکت است و هر کس ییهاینشوند، و سرزمیم یدهکه آشکارند و د ییهایآباد 1

 یناز زم یقیو چون حجاب برافتد، حقا ینیمبیکه م یستن ینفقط ا ینمنظر، زم ینبه لطف خدا ممکن است! از ا
 !آشکار خواهد شد
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 کارساز نخواهد ،ها که خود اذن داده استنزد خداوند به جز به آن یشفاعت هیچ

: پروردگارتان چه یندگو یعان[برود به ]شف انشیهاکه اضطراب از دلی. هنگامبود

. کنیم(یرا که خدا بخواهد شفاعت م ی: سخن حق گفت: )فقط کسانیندگفت؟! گو

 یروز ینشما را از آسمان و زم یبگو: چه کس 23و او بلندمرتبه و بزرگ است

 !آشکار یدر گمراه یا یماتیهدا یقۀبر طر یاما و شما  ینک! بگو: اهلل. ادهد؟یم

24 چنان که اگر هم]کنند یشما را مؤاخذه نم ،یممرتکب شده باش یاگر ما جرم

 !یمشویما در برابر عملکرد شما بازخواست نم ،ید[مرتکب شده باش یشما جرم

25 یما داور یانسپس به حق م ،آوردیما را گرد م ۀبگو: پروردگارمان، هم 

م نشان یداو قائل شد یرا که برا ییرکابگو: شُ 26 ستآگاه ا یاو داور یراکند، زیم

ما  27است یمقدرتمند و حک ی. بلکه او خدا[نداشته است یکیشر]! هرگز یدده

دهنده و مردم جهان، بشارت یتمام یکه برامگر آن ،یمنفرستاد یامبری[به پ]تو را 

: اگر یندگویو م 28کنند! یهر چند اکثر مردم درک نم 1.یهشداردهنده باش

شما  ةبگو: وعد 2۹رسد؟! یفرا م یک یامت[ق] ةوعد ینا ،ییدگویراست م

 یو نه ساعت ،کرد یدخواه یراز آن تاخ ینه ساعت ،[فرا رسد یوقت]ست که یروز

 ین: ما هرگز به اینداند گور گشتهکافِ یقکه به حقایکسان 30آمد!  یدجلوتر خواه

آن روز را که  ببینی! اگر یمآورینم یماناز آن ا یشپ یآسمان یهاقرآن و به کتاب

ها ! هر کدام از آنکنی[یعجب م]تاند شده «بازداشت»ظالمان نزد پروردگارشان  ینا

 کنند ویاندازد. مستضعفان رو به مستکبران میم یگریگناهش را به گردن د

 31یم!بود یمانما از اهل ا ید: اگر شما نبودیندگومی

  

                                         
 .یستو ناشا یدپل یعملکردها یو هشدار برا یستهخوب و شا یعملکردها یبشارت برا 1
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که شما را به راه حق بعد از آن یا: آیندمستکبران رو به مستضعفان کنند و گو و

و  32!ید! نه! شما خود گناهکاریم؟شما را گرفته بود یدعوت کردند ما جلو

که آن هنگام ید،کردیم یکار یبروز فر: شما شبانهیندمستضعفان به مستکبران گو

یا هنگام! امّیمقائل گرد یکانیشر یشبرا و یمتا به خدا کافر شو یدکردیبه ما امر م

را بر گردن  یرغل و زنج یزو ما ن شوند.یم یماندر دل پش ،ینندرا بب یعذاب الهکه 

 یچما ه 33!ینند؟بیجزا م یدشاناز دستاورد پل یربه غ یا. آیماندازیکافران م

: ما تندجا گفآن یهاکه نازپروردهمگر آن ،یمنفرستاد یاریرا به د یاهشداردهنده

و ادامه دادند: ما  34! یمکافر یدکه به خاطر آن فرستاده شد ییهایامنسبت به پ

بگو:  35!شودیشامل حالمان نم یمجازات یچو ه یمدار یاریاموال و فرزندان بس

بر او تنگ  یادهد. و یفراوان م یپروردگار من است که به هر که بخواهد روز ینا

یچ ه ،لتان و نه فرزندانتاننه اموا 36کنند! یا اکثر مردم درک نم. امّیردگیم

 یو عملکرد ،یاورندب یمانا یقکه به حقاشود. مگر آنانیتان به ما نمتقرب یۀکدام ما

دو  یها به پاس عملکردشان پاداششک آنیداشته باشند. پس ب یستهو شا یدمف

 دکامل به سر خواهن تیّ در امن ی[بهشت] یهاها در غرفهبرابر خواهند داشت. و آن

شان گرفتار عذاب همه ،کنندیما تالش م یاتآ یبو تخر آنان که در ردّ 37برد 

پروردگارمن هر کدام از بندگانش را که صالح  یبگو: به راست 38 !خواهند بود

او  ید! هرچه را انفاق کنیدبدان یرد.گیم تنگ او بر یاو  ،دهدیفراوان م یِبداند روز

  3۹دهندگان است!روزیین او بهتر یراعوضش را خواهد داد، ز
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ها بودند که شما ینا یا: آیدگوید به فرشتگان مها را گرد آورَآن ۀکه خدا هم روزی

نه  یتو، تو سرپرست ما هست ی: پاک و منزهیندگو 40 کردند؟!یرا عبادت م

 یامروز، روز 41داشتند!  یمانها او به آن ،کردندیرا عبادت م نایّجن ینانا ها.آن

ی. و به کسانیدبرسان یکدیگربه  زیانیسود و  یچه یدتوانیتان نممکدا یچاست که ه

عذاب آتش را  یدکرد یبکه تکذ یقیگفت: به خاطر حقا یمخواه ،که ظلم کردند

ها خوانده شود بخش ما بر آنروشنگر و نجات یاتکه آیو هنگام 42! یدبچش

باز دارد! و گفتند:  یدندپرستیرا از آن چه پدرانتان مخواهد شما یمرد م ین: ایندگو

! و اهل کفر یستن یگری[د یزچ]بافته شده،  بزرگِ دروغِ یکجز  یزی[ چن]قرآ ینا

از  یشپ 43آشکار است!  یجادو یکفقط  ینگفتند: ا یدندکه حق را دیهنگام

تا با استناد به آن، ]که آن را بخوانند  یماها ندادهرا به آن یکتاب آسمان یچما ه ین،ا

 نشایرا برا یاردهندههشدا یچقبل از تو ه ینچن، هم[کنند یبقرآن را تکذ

 یبتکذ [را یامبرانپ] یزکردند نیم یها، زندگاز آن یشکه پیکسان 44یمنفرستاد

حال  ینبا ا اند.یدههم نرس یماها دادهچه که به آننم آهُدَ یکبه  هاینا اکردند. امّ

ها چگونه بود؟! مجازات من نسبت به آن [تصور کن]کنند! یم یبمرا تکذ یامبرانِپ

45 یاکه دو نفر دو نفر و  ینو آن ا کنمیموعظه م یزچ یکرا به  مابگو: من ش 

دوست  ینا یدتا بفهم یندیشیدو سپس ب ،یدکن یامق یاله یقدرک حقا یتک تک برا

هشداردهنده از نزول  یکشما فقط  یاو برا !ندارد یونگونه جنیچ( هیامبرپ)شما 

 یارزان امکه از شما خواسته یمزد و پاداش بگو: هر 46ست! ا یاله یدعذاب شد

گواه  یزی! که او بر هر چیدخداوند است. و بدان ةمزد من تنها بر عهد !خودتان باد

 [خود یامبرانر دل پ]بحق  پروردگار من است که سخنِ ینبگو: ا 47است

 48هاست یدهناد ۀهم یافکند. او دانایم
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 آن! ةو نه بازگردانند ،باشد یزیتواند آغازگر چینه م ،: حق آمده است و باطلبگو

4۹  :یتنجات هدا ام. و اگر به راهِبه ضرر خود گمراه شده ،اگر گمراه شدمبگو 

 یاراو شنوا و بس یراز ،کندیاست که پروردگارم به من نازل م یبه خاطر وح ،ابمی

 ،بلند است یادشانفر [از فرط عذاب]آن لحظه را که  ینیاگر بب 50است  یکنزد

 انشیکه برا] یکینزد ها را از مکانِ[! آنیکنیندارند ]تعجب م یچ گریزگاهیو ه

ا چگونه . امّیمآورد یمانا یامبر[به پ]: حال یندگو 51!یرندگیمنیست[  قابل تصور

او را انکار کرده  ها قبالًآن 52! یابند؟ یدور به او دسترس یتوانند از مسافتیم

ها و آن یاناکنون م 53زدند!یم یبعج یهابه او تهمت یبانهبودند و دورادور غا

 ید!رفتار گرد یناز ا یشپ شانگونه با امثالینافتاده است. هم ییجدا نشایآن آرزوها

  54ید بودند در شک و ترد یق[نسبت به حقا]شان یرا همهز

 

 فاطر سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

یی همان خدا] ؛است ینها و زمآسمان ینندهاست که آفر ییمخصوص خدا یشستا

گانه و دوگانه و سه یهاقرار داده که صاحب بال یفرشتگان را رسوالن که[

 ینشمختلف هستند(. هرچه بخواهد در آفر یهایتوانائ اند )دارایچهارگانه

مردم  یرا که خداوند برا یرحمت 1تواناست! یو خداوند بر هرکار ،یدافزایم

 یریرا که خداوند جلوگ یزیکند. و چ یریتواند از آن جلوگینم یکس ،یدبگشا

 یمحک دِرتمنکه او قد یدتواند آن را به مردم برساند. بدانیاز او نم یرغ یکس د،ینما

به جز خدا  یخالق یاآ ید!آور یادنعمت خدا بر خودتان را به  ،مردم یا 2است! 

. پس چرا یستجز او ن یمعبود یچدهد؟! ه یروز ینهست تا شما را از آسمان و زم

 3! ید؟شویحق منحرف م یراز مس
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 یبتکذ یزقبل از تو را ن یامبرانکه پکنند، بدانیم یب! اگر تو را تکذیامبر[پ ]ای
ة مردم! وعد یا 4!گرددیکارها به خدا باز م ۀهم ،که سرانجاماند. بدانکرده

شما را نسبت  یطانو ش یبدشما را نفر یادن یزندگ یدحق است. مراقب باش خداوند
دشمن شماست، شما هم  یطانش یبه راست 5به خداوند بزرگ مغرور نکند! 

 یانکند تا از دوزخ یا دعوت مر انشیروکه او همواره پ ید. بدانیددشمن او باش
و  ست،ایّان مهشیبرا یکافر شدند، عذاب سخت یقکه به حقایکسان 6 !باشند
ها آن یدارند، برا یستهو شا یکن یآوردند و عملکرد یمانا یقکه به حقایکسان

گر جلوه یباآن که عملکرد زشتش در نظرش ز یاآ 7بزرگ است یمغفرت و پاداش
است که  یهمانند کس] داندیم یستهو شا یکن یکه آن را عملچنان شود آنیم

گذارد. و هر که یم یدر گمراه ،بداند ح؟! خداوند هر کس را صال[عمل صالح دارد
ت جان خودت را به خاطر شدّ  ین. بنابراکندیم یتبه راه نجات هدا ،را صالح بداند
خداوند  یراتباه مکن! ز [آورندینم یمانا یقکه چرا به حقا یناز ا]تأسف بر آنان 

تا ابرها را  ،فرستدیاست که بادها را م یاهلل کس 8نسبت به عملکردشان داناست
تا  ،یمبریمرده م یهاینها را بارور کرده و به سرزمآن یزبه حرکت درآورند. و ما ن

و هر  ۹است ینچن یزن یامت. زنده شدن در روز قیممرده را زنده گردان ینزم
خداست. سخنان  ت و اقتدار از آنِعزّ یبداند که تمام ،ت استعزّ کس خواهانِ

 یها را به اوج الهعملکرد خوب است که آن ینروند و ایاو باال م یبه سو یزهپاک
عذاب  شانیشوند برایها میدست به کار زشت یبکارانهکه فر ییهارساند. و آنیم

خداست  ینا 10 است! ینابودشدن ینانا یکاریبکه فر. حال آناستیّمه یسخت
قرار داد.  یکدیگرگاه شما را همسران و سپس از نطفه، آن یدکه شما را از خاک آفر

کند مگر به علم خدا! و یود و وضع حمل نمشیباردار نم یاهماد یچکه ه یدبدان
که مگر آن ،شودیکس از عمرش کم نم یچو ه ،کندینم یعمر طوالن یانسان یچه

است!  خداوند آسان یامور برا ینکه ا یدنوشته شده باشد. بدان ی[علم اله]ب در کتا
11 
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شور و تلخ!  یگریو گواراست و د یرینش یآب یدارا یکی،باشند، ینم یکسان یادر دو

. و خود یدکنیآالت استخراج م ینتها ز. و از آنیدخوریگوشت تازه م ،ا از هر دوامّ

و ]شکافند یکه امواج را م ینیبیم یاها را در دری. کشتسازیدیها آراسته مرا با آن

 ید. شایدوجو کنجست یرا از فضل و کرم اله خود یتا شما روز ،[روندیم یشبه پ

در  یکدیگرخداوند شب و روز را از دل  12! یدشو ی[اله یهانعمت ]شکرگزار

به حرکت خود  نییّتا سرآمد مع یکرکرده، هرو ماه را مسخّ یدآورد. و خورشیم

را که به  یاوست و کسان اهلل پروردگار شماست. حکومت از آنِ یآر دهد،یادامه م

 13 !یستندخرما ن ۀهست یکپوست نازک  مالکِ  یحتّ یدخوانیم اوندخد یجا

اجابت  ییتوانا یدندشنیشنوند. و اگر هم میشما را نم یدعا ،یدها را بخوانهرچه آن

عالوه ] !کنندیشما را انکار م یورزها شرکآن خودِ  ،یامتنداشتند. و در روز ق شما را

! آگاه سازند یق[از حقا]تو را  ا،دان یتوانند مثل خدایها هرگز نم[ آنهاینا ۀبر هم

14 است  یو ستودن نیازیکه خدا بحال آن ید،خدائ یازمندشما ن ۀمردم! هم ای

15 یافریندب یدیببرد و خلق جد ینشما را از ب ۀهم تواندیاگر اراده کند م !

16 یستبر خداوند سخت ن یکار ینو چن 17 را  یگریکس بار گناه د یچه

به  اهانشنحمل گ یرا برا یبار، کسگران ی. و اگر مجرمیدبه دوش نخواهد کش

 یباشد! تو فقط کسان نشیشاوندانخواهد کرد. اگر چه از خو یاریطلبد، او را  یاری

که یهمان کسان .نسبت به پروردگارشان هراسانند ،که در نهان دهیمی را هشدار

 یشگرداند به نفع خو یزهها پاکیرا از آلودگ خود هرکس ید. بداندارندیم پای نماز به

 18ست! خدا یهمه به سو است، و سرانجامِ کرده کار
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 باشندینم یکسانو نور  یکیتار [کههم چنان] 1۹یستندن یکسان یناو ب نابینا
20 یستندن یکسان یزداغ و سوزان ن و بادِ یهسا21 با زندگان  یزمردگان ن

تواند سخن خود را به گوش هر کس که بخواهد یبدان! خداوند م !باشندینم یکسان
 ،برندیدر قبرها به سر م هها کسخن خود را به آن توانییکه تو نمبرساند. حال آن

 یکبه عنوان  ،ما تو را به حق 23یاتو فقط هشداردهنده 122یبرسان
بدون  یتملّ یچچنان که ه. همیماهشداردهنده فرستاده دهنده وبشارت

کنند، بدان که یم یبتو را تکذ یّت[حقان]و اگر  24هشداردهنده نبوده است 
ها با دالئل روشن و با نوشته نانشایامبراند. پکرده یز تکذیبقبل از تو را ن یامبرانپ

را انکار  یقکه حقایسرانجام کسان 25!شان آمده بودندبه سراغ روشنگر یو کتاب
 ینیبینم یاآ 26!مجازات من چگونه بود [تصور کن]فرو گرفتم  ی[به عذاب]کردند 

 یهاها را در رنگیوهآن انواع م ۀو ما به واسط کندینازل م یخداوند از آسمان آب
 یدمختلف چون سف یهابا رنگ ییهاراه ،هادر کوه ینچن! همیانیم؟رویگوناگون م
 ،یانو جنبندگان و چهارپا یانآدم یحتّ 27!یماکرده یجادا یاهس یاهِو قرمز و س

بندگان خدا فقط اهل دانش  یاناست! از م ینچن ینا یدارند. آر یمختلف یهارنگ
که یکسان 28 و با گذشت است! مندقدرت ،دکه خداون یدهراسند! بدانیاز او م

 یمکرد نشایچه روزو از آن دارندیم یکنند و نماز به پایرا تالوت م یکتاب اله
هستند  یبه تجارت یدوارکنند، امیمند مچه پنهان و چه آشکار بهره یزرا ن یگراند

دهد. بلکه از یکم و کاست میشان را بو خدا پاداش 2۹کندینم یانکه هرگز ز
 30او آمرزنده و قدرشناس است  یرا. زیدافزایخود بر آن م کرمفضل و 

 
  

                                         
 !کنندی، درک نماستینا یقتکه حق ییها بگواند، هرچه به آنقبرستان یهاچون مرده یبرخ 1
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 یکتب آسمان ةکنند یقحق است. تصد یماکرده یکتاب به تو وح ینچه از اآن

 31 یناست!بندگانش آگاه و ب یکه خداوند نسبت به تماماست. بدان یشینپ

 یا جمع. امّیمداد یراثاز بندگان منتخب خود به م یکتاب را به گروه ینا ،سرانجام

 و یردر خ یگرد یو جمع ،درو بودنیانهم یها به خود ستم کردند، جمعآن یاناز م

 32همان فضل بزرگ است ینگرفتند. ا یشیپ یگرانبه اذن خدا از د ،خدمت

از طال و  ییجا با دستبندهاشوند و در آنیجاودان داخل م یهاها به بهشتآن

 یی: سپاس خدایندو گو 33است یرشان از حرگردند. و لباس یآراسته م یدمروار

ست آمرزنده و قدرشناس ا یارپروردگار ما بس یراکرد، ز یلما غم و اندوه را زا از که

34 یتا نه رنج ،داد یجاودان جا ییفضلش ما را در سرا یکه از رو ییخدا همان 

کافر شدند  یقکه به حقایو کسان 35یدر ما غلبه نماب یگتبه ما رسد و نه خس

 یفیو نه تخف یرندشود تا بمیشان صادر مها آتش دوزخ است. نه فرمان مرگآن یبرا

 !کنیمیرا مجازات م یاهر کفران کننده ینچن ینما ا !شودیدر مجازاتشان داده م

36 یرونجا ب ینکه پروردگارا ما را از ا ،کشندیم یادم مرتب فرها در جهنّآن 

 یاآ یم!انجام ده یم،انجام داده بود چه قبالًاز آن یرغ ،یکیو ن یستهاعمال شا یاورتاب

! ضمن آنیرد؟که اهل پند است پند گ یتا کس یمعمر نداد ی[به اندازه کاف]شما را 

تاوردتان عذاب دس یداکنون بچش !بود دههشداردهنده هم آم یامبری[پ]که شما را 

ها آسمان یهایدهو ناد یبغ یخداوند، دانا 37ندارند! یاوری یچرا که ظالمان ه

  38هاست آگاه است ینهچه درون ساست و او بر آن ینو زم
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 ر شود،کافِ یق! هر کس به حقایدقرار داد. بدان یندر زم ینانیکه شما را جانش اوست

کسان، کفرشان نزد پروردگارشان جز بر  ینچن ینبه ضرر خودش است. و ا کفرش

ها را و خسارت آن یانچنان که کفرشان فقط زهم ید،افزاینم یخشم و غضب اله

! ینید؟بینم یدخوانیخدا م یرا که به جا یکانیشر یابگو: آ 3۹دهد! یم یشافزا

 ینشدر آفر یااند؟! خلق کرده ینزم یدر رو یزیها چه چآن یدبه من نشان ده

که به آن، در  یمافرستاده یها کتابما بر آن یااند؟! آداشته یها چه مشارکتآسمان

 کارانهیبو فر یندروغ یهاوعده یکدیگرموارد استناد کنند؟! نه! ظالمان فقط به  ینا

را نگاه داشته تا زوال  ینها و زمخداوند بزرگ، آسمان یبه راست 40دهندیم

ها را نگه تواند آنیاز خودش نم یرغ یاحد یچرسند ه . و اگر به زوال خودیابندن

خورند یم یسخت یهاقسم ،به خدا 41که او بردبار و آمرزنده است! یددارد. بدان

بهتر و  یگرد یهاتامّ ۀاز هم ،یایدب یاهشداردهنده یامبرها پآن یکه اگر برا

شان آمد جز بر سراغشان به ههشداردهند یامبرکه پیو هنگام گردند!یتر میمتعال

 یهایرنگن ین وهمه به خاطر استکبارشان در زم هاینا 42شان افزوده نشد!نفرت

در انتظار  ! آیارسدیبد فقط به اهل خودش م یهایرنگکه ن یدبدشان بود. بدان

ت ها مورد عذاب واقع شدند(! در سنّآن)اند؟! نشسته یشینیاناز سنت پ یرغ یزیچ

در  یاآ 43!ییریو نه تغ یافت یخواه یلینه تبد (و مقررات خداوند ین)قوان یاله

کردند چگونه یم یها زندگکه قبل از آنیعاقبت کسان ینندکنند تا ببینم یرس ینزم

وجود  ینها و زمدر آسمان یزچ یچبودند! ه یرومندترن اینانها از بوده است؟! آن

او آگاه و قدرتمند  یراز ،(یزددست خدا بگرتا بتواند از )ندارد که خدا را ناتوان کند 

  44.است
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بر  یاجنبنده یچخداوند بخواهد مردم را به خاطر دستاوردشان مجازات کند ه اگر

ه است، مهلت داد ینمع ینخواهد ماند! اما خداوند مردم را تا مدت یباق ینزم یرو

 یدبدان یند[،بیدستاوردش را م یهرکس جزا]ها فرا رسد که اجل آن یهنگام

 45یناست! خداوند نسبت به بندگانش ب

 

 یس سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 
راست  یو بر راه 3 یهست یامبرانکه تو از پ 2یمقسم به قرآن حک 1یس

با رحمت  آن قدرتمندِ  ینازل شده از سو [قرآن ینا] 4ی[اقرار گرفته یو اله]
که پدرانشان هشدار  یهشدار ده [نسبت به دستاوردشان]را  یمردم تا 5 است

1نداآنان غافل یراند زداده نشد
6 است،  یافتهاکثرشان تحقق  ةدربار یفرمان اله

2آورند.ینم یمانا یلدل ینبه هم
7 که  یمانداخت ییهاها غلآن یهاا در گردنم

 8 !سر فرود آورند تسلیمتوانند به یچنان که نمادامه دارد، آن نشایهاتا چانه
 انشیهاچشم یو هم در پشت سرشان! و بر رو یمایدهکش یواریها دهم در جلو آن

ها را از چه آن ینبنابرا ۹ 3ینندرا نب یقتی[حق یچتا ]ه یماانداخته یاپرده یزن
آورند! ینم یمانا یقاست و به حقا یکسانهردو  ی،ا نترسانی یعاقبت کارشان بترسان

10 و همواره در نهان از  کنندیم یترا که از قرآن تبع یکسان توانییتو فقط م
و پاداش  یمغفرت اله یکسان ین! پس به چنیترسند، هشدار دهیرحمان م یخدا

 یو تمام یمکنیما مردگان را زنده م یبه راست 11را بشارت ده یبا ارزش
محاسبه  4بینرا در امام م یزیهر چ یدان! بدیسیمنویعملکردها و دستاوردشان را م

  12یم اکرده

                                         
 رفتند.یم یقخواندند و نه خود به دنبال درک حقایها را مه آنن یرااند، زبهره بودهیب یاز تمام کتب آسمان هاآن 1
از کار افتاده و  - یطبق سنت اله -فهم و درکشان  یها و قواقلب ی،شان در زندگها به علت دستاورد ظالمانهآن 2

 کنند.ینم یقدرک حقا
 را ندارند. یمعان یناند که استحقاق اشان ثابت کردهیبا نوع زندگ یراحرام شده، ز هاآنبر  یقفهم و درک حقا 3
 یاآ !موجود زنده است یبرا یصفت« امام»خطاب کرده است، و  «ینامام مب»که قرآن را  استینمهم ا یاربس ۀنکت 4

 «حکیم»قرآن صفت یبرا یزسوره ن یندوم هم یۀو قدرت است؟! در آ یاتح یکتاب، زنده و دارا ینکه ا استیناز ا یرغ
 یم!طرف هست« کننده ییراهنما ةزند»موجود  یکمنظر ما با  یناز ا !موجود زنده است یزصفتن یمآورده است. حک
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آن   13شان آمدندبه سراغ یامبرانرا مثال بزن که پ یایهها، اصحاب قرآن برای

 !کردند یبها هر دو را تکذآن یم،ها فرستادرا بر آن یامبرانهنگام که دو تن از پ

شما  یما به سو ۀو گفتند: هم یمکرد یتم، آن دو را تقوسوّ یامبرپ ۀپس به واسط

 یچرحمان ه ی! و خدایستیدما ن مثل یگفتند: شما جز بشر 14یمافرستاده شده

گفتند: پروردگارمان آگاه است که  15ییدگوینفرستاده و شما فقط دروغ م یزچ

یم ندار یقجز ابالغ روشن حقا یایفهما وظ و 16یماشما فرستاده شده یما به سو

17 [از سخنانتان]اگر  یم،پنداریمن و بدشگون میُها گفتند: ما شما را بد آن 

خواهد  یو از ما به شما عذاب سخت یمکنیشما را سنگسار م ۀهم یددست برندار

نه،  یندیشید!شما از خود شماست! اگر خوب ب یگفتند: شوم یامبرانپ 18ید! رس

دست شهر  ورد ۀنقط از یمرد 1۹!یدهست یاله یهاشما هدردهندگان نعمت

 یتتبع یاز کسان 20 !یدکن یترا تبع یامبرانمن! پ قومِ یشتابان آمد و گفت: ا

 ییآخر چرا خدا 21اند یافته یتخواهند و هداینم یمزد یچکه از شما ه یدکن

چرا به  22نپرستم؟! گردیدیاو باز م یبه سو یز همهو سرانجام ن یدهکه مرا آفر

به  یبیرحمان بخواهد آس یکه اگر خدانکنم، حال آ یاراخت یگرد یاناو، خدا یجا

به حال من نخواهد داشت و آنان باعث  یها سودکدام از آن یچمن برساند شفاعت ه

خواهم  یواقع یشک در گمراهیکنم ب ینو اگر چن 23! نجات من نخواهند شد

 25 ید!گوش دهام، پس حرف مرا آورده یمانا من به پروردگارتان اامّ 24بود

را درک  یقگفت: کاش قوم من حقا [مرد] 1به او گفته شد وارد بهشت شو!

و با ارزش  یگرام یهاانسان ةزمر در و یدکه خداوند مرا آمرز ینا 26!کردندیم

 27 قرار داده است

                                         
: یدگویمقدمه میب ،برد، به صرف دفاع از حقیکه به عنوان ناشناس از او نام م یفرد یکبه  یفی!عجب نکته لط 1

 !هم حضور دارند یامبرانکه پ یوارد بهشت شو! در حال
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 یمنفرستاد یقتاًحق یم،را از آسمان بر سر قومش نفرستاد یلشکر یچما بعد از او ه و

فقط  28! را نداشتند( یآسمان یانارزش عذاب شدن توسط لشکر ها)آن

 یغدر یا 2۹ !شان خشک و خاموش شدندمرگبار بود. و ناگاه همه ای«یحهص»

 30 آمد، فقط او را به تمسخر گرفتند! انشیکه به سو یامبریبندگان! هر پ یناز ا

باز  انشیبه سو یگرو د یم،ها هالک کردرا قبل از آن یمردمان یارچه بس یدندند یاآ

 ینزم 32گردندیحاضر م ماهمه جمع خواهند شد و نزد  31گردند؟! ینم

 یانیمرویاز آن م ییهاو دانه کنیمیاست، ما آن را زنده م یاها نشانهآن یبرا ،مرده

سارها و چشمه یمآورد یدنخل و انگور پد یهاباغ ینو در زم 33تا از آن بخورند!

 یچکه دست آنان هحال آن ،آن بخورند یهایوهتا از م 34 یمنمود یجاردر آن 

 35کنند؟! ینم یهمه چرا شکرگزار ینبا ا !نداشته است آندر ساختن  یدخالت

و چه از جنس  یاندرویم ینچه زم. چه از آندیها را آفرزوج ۀکه همه است آنمنزّ

 یبرا یزشب ن 36درکش را ندارند! ییها تواناکه آن یزهاییخودشان، و چه از چ

فرو  یکیو همه در تار یمکشیاست، آن هنگام که نور روز را از آن برم یامردم نشانه

 یخدا رِیتقد ینروان است، و ا یشخو یگاهجا یآفتاب به سو 37روند! یم

 ۀکه چون شاخ یمر کردرا مقدّ  ییهاهالل یزماه ن یبرا 38!قدرتمند و آگاه است

که نه  اند[منظم شده چنان همه] 3۹شکل خرما شود یو منحن یدهو خشکزرد 

 یشاز پ یدر مدارها همه .یردگ یشیبه ماه برسد و نه شب بر روز پ یدبا یدخورش

 40 خود شناورند ةشد یینتع
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 یرا در کشت شانیاکانکه ما ن تسانیا ،مردم وجود دارد یکه برا یگرید نشانۀ
مثل آن  یزهاییچ انشیو برا 41یمسوار کرد [موجودات مختلفاز ]مملو 

 ،کردیمیشان را غرق مهمه یمخواستیکه اگر م 42!که بر آن سوار شوند یدیمآفر
 43 !دکردن ینم یداعنوان راه نجات پ یچو تحت ه ،نداشتند یادرسیفر یچو ه

یو هنگام 44 !یگرد یفرصت یک. و دوباره یایدب نشایاریکه رحمت ما به مگر آن
 ۀو عادالن یقدق یشماست )حسابرس یرو یشچه در پکه به مردم گفته شود: از آن

مشمول رحمت  یدشا ید،بترس ()عملکرد بدتان یداو آن چه پشت سر گذاشته ی(اله
پروردگارشان به سراغشان  یاتاز آ یایهآ یچه 45[کنندینم یهتوجّید ]شو یاله
ها گفته شود از که به آنیو هنگام 46برگرداندند! یآن روکه از مگر آن ،یامدن

 یمان! اهل کفر به اهل ایدمند کنبهره یزرا ن یگرانشما کرده د یِچه خداوند روزآن
توانست یخواست میکه اگر خدا میدر حال یمرا اطعام کن یکسان ید: چرا بایندگو

 47!یستید؟ن یواقع یشما جز در گمراه یدرا اطعام کند؟! بدان هاآن ،خود
 48رسد! یم یک یامت[ق] ةوعد ینا ،ییدگوی: اگر راست میندگویم ینچنهم
روزمره هاییریاند تا هنگام درگی[آسمان]مرگبار  یحۀص یکها فقط در انتظار آن

و نه  ،کنند تیصیّتوانند ویکه نه میبه طور 4۹یرد! ها را فرا گشان، به ناگاه آن
ناگاه از قبرها  ،شود یدهکه در صور دم یو هنگام 50! بازگردند یشخو ةبه خانواد

ما،  بر یوا ی: ایندگو 51شوند!یپروردگارشان رهسپار م یو به سو یزندخیبرم
رحمان است. و  ة خداوندهمان وعد ین! ایخت؟مان برانگما را از خوابگاه یچه کس

شان همه یجهدر نت !نبود یزیچ یایحهص یکجز  52راست گفتند! یامبرانپ
رود، ینم یظلم یچکس ه یچامروز بر ه 53یدندجمع شدند و نزد ما حاضر گرد

  54!شویدیفقط مطابق دستاوردتان مجازات م
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ها و آن 55مشغولند یبهشت یهااز نعمت یمنداهل بهشت به بهره امروز

و  اییوههر نوع م 56اندزده یهراحت تک ییهابر تخت ییهایههمسرانشان در سا

از جانب  یاوعده ،تیّسالم و امن ینا 57استیّمه شانیهرچه اراده کنند برا

! یدگناهکاران و مجرمان، امروز کنار رو یشما ا 58پروردگار با رحمت است

5۹ او  یراز ید،را عبادت نکن یطاننبستم که ش یمانبا شما پ یاآ یان!آدم یا

راه راست و  ینا ید،که فقط مرا عبادت کننیو ا 60شماست؟!  یدشمن واقع

 ی[از راه امن اله]از شما را  یادیز ةعد یطانش 61بخش است؟! درست و نجات

 یمهمان جهنّ ینا 62! ید؟گرفتنمیتان را به کار در آن موقع عقل یاگمراه کرد، آ

لودتان در آن امروز به خاطر دستاورد کفرآ 63ید!ااست که بدان وعده داده شده

تا  ،یمبندیرا م شانیهاامروز زبان 64 یدو به آتش آن بسوز یدداخل شو

ها چه شهادت دهند که دستاورد آن انشی. و پاهایندبا ما سخن بگو انشیهادست

! پس چگونه یریمها را بگنور چشمان آن یمتوانیم میاگر بخواه 65بوده است! 

اگر  66! ینند؟بیرا نم ییکه جا یروند وقت یشخواهند توانست با شتاب به پ

خشک و منجمد  یامه)چون مجسّ  کنیمیمسخ م نشایها را در سر جاآن یمبخواه

! ددانیب 67رندبه عقب گذا یجلو بروند و نه قدم ینه بتوانند قدم تا سازیم(یم

)مثل دوران  یمگردانیاش باز مهیّلاوّ یدوباره به ناتوان ،یمده درازهر که را عمر 

کنند؟! ینم یشهموارد اند ینچرا در ا (بردینم یشاز پ یکار ییکه به تنها یکودک

68 [شعر ن یات،آ ینا]شعر  ، اصالً یماشعر آموزش نداده یامبرو ما به پ یستند

روشنگر  یق و قرآنیحقا یادآوریفقط  ،کتاب ین! ایستچون او ن یسزاوار کس

را هشدار دهد. و حق بر منکران  ی[فهم یدارا] ةدآن هر زن ۀتا به واسط 6۹است

 70آن ثابت گردد. 
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ها . و آنیمها خلق کردآن یبرا یانیچهارپا ،یشکه ما با دستان خو ینندبینم آیا

شوند یها را سوار ماز آن ی. برخیمشان کردها را رامو آن 71اند! شان شدهمالک

 یدنیچون آشام ،یمنافع شانیها، براآن ۀو در هم 72خورند! یم یگرد یو از برخ

خدا،  جای همه به ینبا ا 73!؟شوندینم یاله یهاهاست. چرا شکرگزار نعمت

حال  74 !کنند انشیاری [در مشکالت یدشا]تا  کنندیم یاراخت یگرید یانخدا

در  یاهها هستند که همواره چون سپآن ،ینرا ندارند. و ا انشیریا ییکه تواناآن

. ما ین نسازدتو را غمگ انشیسخنان و ادعاها 75اند! شان قرار گرفتهخدمت

 76یم! دانیم یدهند. همه را به خوبیو آشکارا انجام م ،کنندیچه را نهان مآن

 یکبه  یل. و اکنون او تبدیمخلق کرد یاکه ما او را از نطفه یندبیانسان نم یاآ

خود را  ینشکه آفریدر حال ،[انسان نادان ینا] 77دشمن آشکار شده است؟!

 یرا چه کس یدهپوس یهااستخوان ین: ایدگویو م یزندل مثَما مَ یبرا ،فراموش کرده

 !ل بار خلقشان کردهکه اوّیکند همان کسیبگو: آن را زنده م 78کند؟!یزنده م

شما  یبرا یآتش ،سبز که از درختِیهمان کس 7۹آگاه است تیو او بر هر خلق

 ینها و زمکه آسمان یکس یاآ 80یدافروزیآن آتش م یلۀقرار داده. و شما به وس

دوباره خلق کند؟!  یدهرا که آفر یزهاییآن را ندارد تا مثل چ ییتوانا ،را خلق کرده

اش اراده ی! که وقتدیبدان 81 داناست یاینندهاو آفر یرا! ز تواند[ یم اًقطع] ی،آر

 82! شودیدرنگ موجود می: موجود شو، بیدگویبه آن م ،واقع شود یزیبر چ

 یبه دست توانا یزمطلق هر چ ییکه حکومت و فرمانروا ییه است خداپس منزّ

 83ت! گش یداو باز خواه یتان به سوهمه شکیاوست، و ب
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 صافات سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

سوگند به  1 ندیگوش به فرمان خدا ،که در صفوف منظم یسوگند به فرشتگان

کنندگان و قسم به تالوت 2کنندیها را دور میدیو پل هایکه بد یفرشتگان

چه و آن ینها و زمپروردگار آسمان 4! یکتاستشما  یخدا یقتاًکه حق 3قرآن

را  یادن ما آسمانِ یبه راست 5هاست. . او پروردگار مشرقشدبایهاست مآن یانم

در امان  یثیخب یطانو آن را از گزند هر ش 6یدیمبخش ینتبا وجود ستارگان ز

 یقصد ینو اگر چن]اسرار عالم باال را ندارند  یدنشن ییها تواناآن 7یمداشت

 یقال هاآن یرادورگردند، ز یقتا از حقا 8رانند! یها را عقب ماز هر سو آن ،[کنند

صورت  ینکه استراق سمع کنند. که در ا یاطینیمگر ش ۹هستند یدائم یعذاب

بپرس  یقتحق از منکرانِ 10 گیرند!یقرار م یبسوزان و نافذ تحت تعق یبا شهاب

ل گِ یکها را فقط از ! ما آنی؟کل هست ینشآفر یا ،تر استها سختآن ینشآفر یاآ

ها آن یول شوی،یم فتدر شگ یقتو از عظمت حقا 11 یم!ایدهچسبنده آفر

 13 یرندگیپند نم ،ر داده شودها تذکّکه به آنیو هنگام 12! کنندیتمسخر م

 یکجز  یزیچ ینا یندو گو 14 کنندیمسخره م ینندبب یاگاه که معجزهو آن

خاک و استخوان  یبه مشت یلو تبد یمردمُ یوقت یاآ 15! یستآشکار ن یجادو

 ینهم یزپدرانمان ن یاآ 16شد؟!  یخته خواهیمبرانگ ،دوباره زنده یم،شد

 یلکه خوار و ذلیدر حال ید،شویم یختههمه زنده برانگ ی،بگو: آر 17طور؟!

و  1۹ !خواهند شد یختهبلند برانگ یحۀص یککه با  یدخواهند د 18! یدهست

حق ] ییهمان روز جدا ینا 20 است! یامتهمان روز ق ینما! ا بر یوا یا :یندگو

ظالمان و  21ید! کردیم یبکه شما همواره آن را تکذ ،است [از باطل

همان  22 یدهمه را جمع کن ،کردندیچه را که پرستش مهمسرانشان و آن

! یدکن ییم راهنماها را به راه جهنّآن ۀهم یدند،پرستیخدا م یرا که به جا یزهاییچ

23 بازخواست شوند!  [از عملکردشان] یدبا یدشان،نگه دار و24 
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شان امروز مجبور به ها همهننه! آ 25ید؟کنینم یاریرا  یکدیگراکنون  چرا

به رهبران ] 27کنندیرا مؤاخذه م یکدیگرها امروز آن 26هستند یمتسل

و ]د یشدیبر ما وارد م یرخواهیکه از در خ ید: شما بودیندگو [شانکنندهگمراه

ها جواب دهند: نه! شما آن 28[ شده است یدهکش جاین اکنون کارمان به ا

بلکه  یم،بر شما نداشت یاسلطه یچما ه 2۹!یاوردیدن یمانا یقخودتان به حقا

بر ما محقق گشته. و  یاله [عذاب]کم امروز حُ 30!یدسرکش بود یخودتان قوم

خودمان  یراز ،یمما شما را گمراه کرد ی،آر 31! یدچش یمشک همه آن را خواهیب

 33اند! مشترک یشان در عذاب الهدر آن روز همه 32! یمبود همراگ یزن

 یها هرگاه در زندگبه آن یراز 34کنیمیگونه عمل مین! ما با مجرمان ایدبدان

 35کردندیبرخورد م رانهبّمتک یست،اهلل ن به جز یمعبود یچشد هیگفته م یادن

نه! او  36!ییم؟را ترک گو انانمی، خدایوانهشاعر د یکگفتند: ما به خاطر یو م

، یق[به خاطر انکار حقا]و شما  37اند راست گفته یامبرانحق را آورده است. و پ

که فقط به خاطر عملکرد بدتان  یدبدان 38! یدچش یدعذاب دردناک را خواه

 40یافت[که نجات خواهند ]خدا  ةمگر بندگان آزادشد 3۹! شویدیمجازات م

ها و آن !پرارزش یهایوهچون م 41است یصمشخّ یها رزق و روزآن یبرا یراز

هم  یرو به رو ییهابر تخت 43پرنعمت یهادر بهشت 42اندیمحترم و گرام

شان به گردش در یاناز شراب طهور و گوارا م ییهاو جام 44اندداده یهتک

 46گواراست  یارنوشندگانش بس یو درخشان که برا یدسف یشراب 45یدآیم

و در  47 شودمی شانیو نه موجب مست ،کندیم یلشان را زاکه نه عقل یشراب

 48 ورزندینم عشق است که جز به شوهرانشان چشمی یباهمسران ز کنارشان

هستند که از دسترس هر کس  ییهاچون تخم مرغ یدی[]در لطافت و سف ینانا

از  یکی 50 کنندیکرده و سؤال م یگرد یرو به برخ یبرخ 4۹اند! بودهدور 

 51داشتم  ینینشهم یا[در دن]: من یدها گوآن
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 یلو تبد یمردمُ یوقت یاآ 52!کنی؟یم یقرا تصد یقحقا ینتو ا یا: آگفتیم که

گفت:  یکی 53!کنند؟یدوباره ما را مجازات م ،یمخاک و استخوان شد یبه مشت

او را در  ،لع شدندکه از وضعش مطّیهنگام 54!یرید؟بگ یاز او خبر یدتوانیم یاآ

بود که  یکنزد ،قسم: به خدا یدگو [به او یآن بهشت]و  55!یدندم دوسط جهنّ

پروردگارم نبود، من  یتاگر لطف و عنا 56! یبه هالکت بکشان [چون خودت]مرا 

ما  یا: آید[گویبه دوستانش م یبهشت] 57!حاضر بودم [مدر جهنّ]اکنون  یزن

 ؟!یمشویمجازات نم یعنی یم،ردل که مُاوّ ۀبه جز همان دفع 58؟!یریممینم یگرد

5۹ (یداشما در بهشت جاودانه)بزرگ است  یروزیهمان پ ینا یدبدان !60 

 ی[بهشت هایدهئما] ینا یاآ 61عمل کنند!  یدکنندگان باعمل ین،مثل ا یبرا

عذاب ظالمان  یدرخت را برا ینما ا 62 1قوم؟!درخت زَ یابهتر است 

آن  یهاشکوفه  64یدرویم ماست که از اعماق جهنّ یو درخت 63یمایدهآفر

را از  نشایهاخورند و شکمیاز آن م انیمجهنّ 65است  یاطینش یسرها انندم

 67خورندیم ینآب سوزان و متعفّ ،آن یرو ،گاهآن 66 سازندیر مآن پُ

ها آن یراز 68(یستدر کار ن یم است )خروججهنّ یشان همواره به سوبازگشت

شان شتابان به دنبال ،ینو با وجود ا 6۹یافتندگمراه  یا[در دن]پدران خود را 

 یامبرانپ ،ما 71 گمراه بودند یشینیاناکثر پ یزها نقبل از آن 70!رفتندیم

اخطارشدگان چه  کارِ پس بنگر عاقبتِ 72 یمها فرستادبر آن یادههشداردهن

2همه مجازات شدند[]خدا  ةجز بندگان آزادشد 73!شد
 74  نوح ما را دعا

او و خاندانش  و 75 !یمهست یاکنندهو چه خوب اجابت یم[ما اجابتش کرد]کرد 

 76یمرا از آن اندوه بزرگ رهاند

  

                                         
طول  یو آرزوها ینفسان یهادر خواهش یشهکه ر یاز درخت تعلقات است. درخت یهرسد که زقوم، کنایبه نظر م 1

 .و حماقت یعقلیتلخ و دردسرساز است. درخت ب یشهایوهاست که م یهمان درخت ینو دراز دارد. ا
آزاد شود و فقط رو به ذات  تعلّقیو هر  یتذهن که از هر ی. انسانخالص شده و رها گشته است یص، به معناخلَمُ 2

 .یستجز خدا ن یکس یطرةتحت س یکس ینشود. چنیم یدهص نامخلَداشته باشد، مُ یحق تعال
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 یهامّتاو را در ا یکو نام ن 77یمگذاشت یزنده باق ینفرزندانش را بر زم ننسابدی

 ینچن ینما ا 7۹ یانجهان ۀهم یاندر م ،سالم بر نوح 78یمنهاد یباق ،بعد

 81ماست  یماننوح از بندگان با ا یراز 80 دهیمیرا پاداش م یکوکارانن

 83 است یمنوح، ابراه یرواناز پ یکی 82 یمرا غرق کرد یگرانسرانجام د

و به پدرش و قوم خود گفت:  84نزد خدا آمد ،یمسراسر تسل یگاه که با قلبآن

 یانخدا ینا یخداوند به سو یچرا به جا 85!کنید؟یرا پرستش م یزچه چ

گاه آن 87 !ید؟دار یاناز پروردگار جهان یمگر چه تصور 86!ید؟رویم یندروغ

 یعموم جشن)با شما به  یمارمو گفت من ب 88به ستارگان انداخت  ینگاه

 یانهمخف یمابراه  ۹0رفتند  ،به او پشت کرده یزپس جماعت ن 8۹یم( آینم

! ید؟زنیچرا حرف نم ۹1! خورید؟ینم یزیها گفت: چخانه شد و به بتوارد بت

۹2 ردها فرود آوآن یکربر پ ،محکم با دست یاسپس ضربه۹3  مردم به سرعت

 [تانبا دست]را که  یزهاییگفت: چرا چ یمابراه ۹4 او رو آوردند یبه سو

خدا  ،سازیدیچه را که مکه هم شما و هم آنحال آن ۹5!ید؟پرستیم یدتراشیم

از  یما او را در جهنّجو از آن یداو بساز یبرا یگفتند: برج بلند ۹6است  یدهآفر

 غلوبها را ما ما آنامّ یدند،را کش یمابراه ینابود ۀها نقشآن ۹7! یاندازیدآتش ب

دارم که او مرا باز  یقینروم، یپروردگارم م یگفت: من به سو یمابراه ۹8یمکرد

 یایستهگفت: پروردگارا! به من فرزند صالح و شا یمابراه ۹۹خواهد کرد!  یتهدا

که با یهنگام 101 یمبردبار بشارت داد یاو را به فرزند یزما ن 100عطا کن

به فرزندش گفت: پسرم، من  ید، رس[خدا یفقط برا]تالش  یعِفرزندش به مقام رف

 یکن! پسر گفت: ا یان. فکر کن و نظرت را بکنمیکه تو را ذبح م یدمدر خواب د

  102!یافت یاهلل مرا صبور خواهشاءچه به تو امرشده عمل کن، انپدر! به هر آن
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 خواباند یشانیفرزند را به پ یمامرخدا شدند و ابراه یمکه هر دو سراپا تسلهنگامی

103 یمابراه یکه ا یمرا ندا داد یمما ابراه!104  نسبت به خوابت صادقانه

همان  ینا یبه راست 105یمدهیرا پاداش م یکوکارانن گونهین! ما ایرفتار کرد

 ی، ذبح بزرگ و ارزشمند[فرزندش یو به جا] 106 !آشکار و بزرگ بود یشآزما

 108یمنهاد یباق ،بعد یهاتاو را در امّ یکو نام ن 107 یمقرار داد یهرا فد

 یراز 110 دهیمیرا م یکوکارانپاداش ن ینچن ینما ا 10۹ یمسالم بر ابراه

از صالحان  یامبریکه پ ،د اسحاقاو را به تولّ و  111ماست  یماناو از بندگان با ا

از  یکه برخی. درحالیمگرداند رکتو او و اسحاق را با ب 112یم بود مژده داد

و ما به  113نمودندیبه خود آشکارا ستم م یو برخ ،بودند یکوکارشان ندودمان

 ،بزرگ شان را از اندوهِو آن دو و قوم 114یمو هارون نعمت عطا کرد یموس

 یو به آن دو، کتاب آسمان 116شدند یروزتا پ یمکرد انشیاری 115یمرهاند

و  118 یمنمود یتهدا یمو هر دو را به صراط مستق 117 یمداد یروشنگر

و  یسالم بر موس  11۹یمنهاد یبعد باق یهاتشان را در امّیکنام ن

ها از آن زیرا 121 یمدهیرا م یکوکارانپاداش ن ینچن ینما ا 120هارون

به مردم  123است یامبراناز پ یزن یاسال 122ما هستند  یمانبندگان با ا

را « علبَ»بت  یاآ 124! ید؟داریخود گفت: چرا حرمت خداوند را نگاه نم

اهلل پروردگار شما و  125گذارد؟!یرا وا م ینأحسن الخالق یو خدا یدپرستیم

 126شماست یاکانپروردگار ن
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مگر  127حاضر شدند!  [ها ]همه در عذابآن ،ردند و عاقبتک یبرا تکذ الیاس

 یانرا در م یاسال یکنام ن 128اند[که در نعمت و برکت]خدا  ةشد بندگان آزاد

پاداش  ینچنینما ا 130یاسین سالم بر إل  12۹ یمگذارد یبعد باق یهاتامّ

از  یزلوط ن 132ماست! یماناو از بندگان با ا یراز 131یم دهیرا م یکوکارانن

که  یرزنیمگر پ 134یمخاندانش را نجات داد ۀاو و هم 133 است یامبرانپ

شما همواره  136یمسرانجام همه را نابود کرد 135از بازماندگان در شهر بود

 1لشبانگاهان، پس چرا تعقّ ینچنو هم 137! یدکنیها عبور مصبحگاهان بر آن

که به قصد فرار، یهنگام 13۹است  یامبراناز پ یزن یونس 138! کنید؟ینم

ت تا به علّ]قرعه انداختند  140نشست [از مسافر]و مملو  نگینس یبه کشت

و مغلوب  [افتاد یونسپس قرعه به نام  یاندازند،را به آب ب یکی یبودن کشت ینسنگ

که خود را یدر حال یدبزرگ او را بلع یماه [انداختند و یااو را به در] 141شد

در  یامتتا روز ق 143 کنندگان نبودیحو اگر او از تسب 142کرد یمالمت م

 ینِ و او را در سرزم .یدیم[بخش ی]سرانجام او را رهائ 144ماندیم یباق یشکم ماه

 یرتا ز] یاندیمرو ییکدو ۀاو بوت یبرا 145بود  یمارکه بی. در حالیمافکند یریبا

 ،صد هزار نفره یجماعت یو او را به سو 146 یرد[پهن آن آرام گ یهابرگ یۀسا

تا  ،مختلف یهااز نعمت یزما ن وآوردند  یمانها اآن 147 یمفرستاد یشتربلکه ب

پروردگار  دختران از آنِ یاها بپرس: آاز آن 148یمبرخوردارشان کرد نیّمع یتمدّ

و  یمافرشتگان را مؤنث خلق کرده ایآ 14۹هاست؟! آن و پسران از آنِ ،توست

یند: گویتهمت بزرگ م ینها با ا! که آنیدآگاه باش 150ها هم شاهد بودند؟! آن

151 یند! گویکه دروغ محال آن ،آورده یخداوند فرزند152 دختران را  یاآ

  153داده؟!  یحبر پسران ترج

                                         
وارد شود، از مخاطرات و  «یخردورز»حوزه « سبحان»صباح و شام با ذکر  یرخط یتاگر سالک حق، در دو موقع 1

قضاوت! خرد، یب ةناب است. مشاهد ةد مشاهدرَ نور است. خِ ،خرد یست،د، فکر نرَخِگذر خواهد کرد!  ینانمخاطرنش
 ممکن است. تقضاویتمام، با مشاهده ب یدناتصال به کل است و خود، کل است. د
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 155! یرید؟گیچرا پند نم 154! ید؟کنیرا چه شده است. چگونه حکم م شما

تان کتاب گوییدیاگر راست م 156 ید؟دار یروشن یلدل ن[تایعاهاادّ یبرا] یدشا

نسبت  یانخدا و جنّ یانها مآن 157یاوریدب ید[کنیکه به آن استناد م]را 

 یشبازخواست به سو یبرا ،دانند کهیم انیکه جنّاند، حال آنقائل شده یشاوندیخو

مگر بندگان  15۹ یند!گویچه مه است خدا از آنمنزّ 158احضار خواهند شد!

چه شما و آن 160[آورندیها بر زبان نمیفتوص یناز ا گاهیچکه ه]خدا  ةآزاد شد

یمگر کسان 162 یدده یبرا فر یکس یدتوانینم 161 کنید!یکه پرستش م

 یمقام مشخص ا: هر کدام از میند[فرشتگان گو] 163! شوندیم وارد مکه به جهنّ

ما  ۀهم 165یمایستادهبه صف ا [اطاعت از خدا یبرا] یما همگ و 164دارد 

از  یکیچه چنان 167 یند:مشرکان همواره گو  166یم خداوند یگویحتسب

خدا  ةما از بندگان آزاد شد ۀشک همبی 168 نزد ما بود یشینیانپ یِ ب آسمانتُکُ

 یجۀنت] ی! به زودیدندبه آن کفر ورز [ا قرآن که نزدشان آمدامّ] 16۹! یمبود

مرسل  بندگانِ یبرا ،و فرمان ما از قبل هوعد 170 !یدخواهند فهم [کفرشان را

 یاری [شاندر انجام رسالت]شان که همهنیو آن ا  171م شده است ما مسلّ

 بگردان! یرو یتاز مشرکان تا مدّ 173روزند یما پ یانلشکر یراز 172شوند یم

174 یدها هم خواهند دکه چه خواهند شد، آن ینبب !175 نسبت به  یاآ

 نشایهاخانه به ساحتِ ،یکه عذاب الهیهنگام 176 مجازات ما عجله دارند؟!

 یتها تا مدّ از آن 177خواهند داشت اخطارشدگان!  یچه صبح بد ،یدفرود آ

 پروردگارِ 17۹ید! خواهند د اها هم عاقبتشان ربنگر! آن 178بگردان!  یرو

 ۀو سالم بر هم 180ه است! منزّ کنندیکه م یت، از هر وصفتو، آن با عزّ

است!  یاناست که پروردگار همه جهان ییمخصوص خدا یشو ستا 181یامبرانپ

182 

 

 ص ةسور
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 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

! و اختالفند یطلبکه کافران همواره گرفتار قدرت 1پند آموز ص، قسم به قرآنِ

2 یادکه فر ی. در حالیمها هالک کردرا قبل از آن یاریچه مردمان بس 

 یامبرب کردند که پها تعجّ آن 3نداشتند  یزگاهیو گر کشیدندیم

 یامبر[پ] ینشان آمده! و کافران گفتند: ابه سراغ خودشان از جنس یاهشداردهنده

 یخدا یان،همه خدا ینا ی( به جایامبرپ)او  یاو آ 4! دروغگوست یجادوگر

ها رفتند و به بزرگان آن 5است!  یبیعج یزچ واقعاً ینقرار داده است؟! ا یواحد

است که اراده شده  یزیچ ین. ایدبچسب تانیانو محکم به خدا یدمردم گفتند: برو

فقط  ینا یم،ایدهنشن یان،گراینواپس ییناز آ یرا حتّ یدیتوح ینا چنامّ 6ست! ا

ها ما فقط بر او نازل شده است؟! نه! آن ۀهم ینچرا قرآن از ب 7دروغ است!  یک

 ینهم خزا یدشا 8اند! یدهنه، هنوز عذاب مرا نچش یدند!من در شک و ترد یاز وح

 یکه آن قدر گستاخ] تسهاات نزد آنرحمت پروردگار قدرتمند و بخشنده

ق هاست متعلّآن یانچه مو آن ینها و زمآسمان ییفرمانروا یدشا یا ۹! کنند[یم

 یرند[را بگ یو جلو وح]به آسمان بروند  یبا نردبان [است یناگر چن]است؟!  یشانبه ا

 !10 اند! شکست خورده از احزاب یها فقط لشکرنیا11 قوم ا هقبل از آن

قوم  ینچنهم 12کردند  یبتکذ [را یامبرانپ] ،نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت

 یبمرا تکذ یامبرانِ که پ]بودند  ییهاهم گروه هاینا «اَیکه»ثمود و قوم لوط و مردم 

گرفتار  یزکردند، و سرانجام ن یبرا تکذ یامبرانپ تیّحقان هانیا ۀهم 13 [کردند

 یایحهص یکنبودند جز  یزیمنتظر چ یقتدر حق هاینا 14 شدند یعذاب اله

به ]ها آن 15گذارد ینم یباق یکس یبرا یکه راه بازگشت یایحهمرگبار، ص

 یامت،تر، آن هم قبل از روز قیعفتند: پروردگارا: عذاب ما را هرچه سرگیم [استهزاء

 16بفرست! 
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صاحب قدرت و  ،مان داودبنده یاورصبر داشته باش! به خاطر ب یندگویچه مآن بر
شامگاه و  تا هر یماو گذاشت یارها را در اختما کوه 17توبه کار بود ،یامبریپ

 یمگذاشت یارشدر اخت یزو پرندگان را ن 18یند خدا را بگو یحصبحگاه توأمان تسب
 1۹گشتند!یاو باز م یبه سو اهنیکه همه ابدان یند[خدا گو یحتا با هم تسب]

عادالنه عطا  یو به او حکمت و مقام داور یمرا مستحکم کرد شیفرمانروائ
داود[ باال رفتند به تو ]محراب  یوارکه از دیهنگام یانآن شاک خبر یاآ 20یمکرد
 ید!ها ترسد از آنوکه دایداود وارد شدند به طوربر  هاآن 21ت؟! اس یدهرس

ظلم کرده است. اکنون  یگریاز ما بر د یکیکه  یمهست ینترس، ما دوشاک»گفتند: 
و ما را به راه راست  ،قضاوت کن و خالف انصاف و عدالت مگو ،ما به حق ینب

دارد. و من فقط  یشبرادر من است که نود و نه م [مرد] ینا 22 کن! ییراهنما
و سخن  یانو در ب ی.به من واگذار کن یدرا هم با یکی ین: ایدگویدارم. م یشم یک

که به آن یتو، برا یشداود گفت: او با مطالبه م 23تر است!یمن قو از یزن گفتن
 یزاز دوستان ن یاریبه تو ستم نموده است. بس خود اضافه کند، قطعاً یهایشم

دارند و عملکردشان  یمانا یقکه به حقا. مگر آنانکنندیم یکدیگرستمنسبت به 
که  یداست! داود فهم دکتعدادشان انگونه افراد یناست، هرچند ا یستهو شا یکن

ماجرا را سؤال  ،یزن یگرکه از طرف دقبل از آن) یم،اآزموده [ماجرا ینبا ا]ما او را 
کند، قضاوت عجوالنه کرد( از پروردگارش طلب آمرزش کرد و به سجده افتاد و توبه 

است.  ریب درگاه ماست و عاقبت به خاو مقرّ یراز یدیم،ما او را آمرز 24 1نمود
25 مردم به حق  ینپس ب یم،اقرار داده ینزم یبر رو ینیرا جانش وت ما !دودا یا

! گردییمنحرف م یبخش الهمکن، که از راه نجات یتنفس تبع یحکم کن، و از هوا
عذاب  ی،که از راه خدا منحرف شوند، به سبب فراموش کردن روز حسابرسیو کسان
 26! خواهند شد یسخت

  

                                         
است.  هیپا. مهم است یاربس یک، ینبرتر، اما ا یزدرصد چ یکاست و  یوانیت، انسان نود و نه درصد حیاز منظر 1

کند یمظهور  جذب کرده به وحدت برساند. آنگاه است که صد، یو سازندگ یکیرا به ن یگرآن نود و نه د یدبا یک ینا

تو مهم  یت! تمامیایدهبازنده جنگ ی،کن یجادا ییجدا گربه وحدت است. ا یلشود. سلوک، نیقاف، فتح م« ق»و 
 !یابخود را در یتاست. تمام
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 گمانِ  ین. ایماهاست به باطل خلق نکردهآن یانچه را مو آن ینها و زمآسمان ما
 دوزخ![]از آتش  یمانانایبر ب یندارند. پس وا یمانا یقاست که به حقا یکسان
27 و  یکآوردند و عملکرد ن یمانا یقرا که به حقا ییهاآن یدکنیتصور م یاآ
 یمگزاران حرحرمت یا! و یمدهیهمانند قرار م ینزم یرو دارند، با تبهکارانِ یستهشا
 که بر ،است پربرکت یکتاب ینا 28!یم؟داریم یکسانرا با مفسدان گنهکار  یاله

 2۹ یرندو اهل خرد از آن پند بگ در کننتدبّ یاتدر آ [مردم]تا  یماتو نازل کرده
خدا  یبود همواره رو به سو یخوب ة. چه بندیمرا به داود عطا کرد یمانما سل
را بر او عرضه  ییکه هنگام عصر، اسبان تندرو! آن زمان[آر یادبه ] 30داشت

پروردگارم غافل  یادبه اسبان، مرا از  یاقو اشت گفت: حبّ یمانسل 31داشتند 
سپس گفت: آن  132!پنهان شدند گانشیداسبان از د نسبب آ ینکرد! و بد

ما  33یدها دست کشها و گردن آنساق گاه برآن ید،دانبازگر یماسبان را برا
گاه او به ! آنیمبر تختش افکند یجسد [او را چون]و  یمکرد یشرا آزما یمانسل

به من عطا  یو حکومت یامرزگفت: پروردگارا مرا ب 34درگاه خداوند توبه نمود 
ما باد را  35! یابخشنده یارتو بس یرابعد از من نباشد، ز یاحد خورکن که در 

و هر جا که او بخواهد  یابد یانجر یتا به دستورش به نرم ،یماو قرار داد یاردر اخت
 یگروه یحت 37یماو گذاشت یاررا در اخت یاطیناز ش یا و غواصبنّ هر 36بوزد 

 38 یمبودند فرمانبردارش کرد یرکه در غل و زنجیرا در حال یاطین[از ش] یگرد
از او امساک  یاببخش، و  یکس خواست ماست، بر هر یعطا ین: ایم[و به او گفت]

 40یرب بود و عاقبت بخاو نزد ما مقرّ یراز 3۹نخواهد بود یتو حساب کن! بر
به من رنج و عذاب  یطانکه پروردگارش را ندا داد که شکن! آن هنگام یادرا  یوبا

از آب  یاچشمه ینبزن! ا نیخود را بر زم پای: یم[به او گفت] 41رسانده است! 
 42است!  یدنشستشو و نوش یخنک برا

  

                                         
 اند!ها مسخر او شدهیدههمه پد یراخاص خداوند باشد، ز یدتوجه فقط با یمانچون سل یانسان یبرا 1
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چه را از دست داده بود به او عطا و همانند آن یماش را به او برگرداندخانواده و
به او ] 43خردمندان! یبرا یما باشد و هم پند یاز سو یتا هم رحمت یم،کرد
بزن و قسم خود را  [همسرتبه ]و  یررا برگ یاهگ ۀاز شاخ یا: دسته[میگفت

 آوردیبه خدا م یرو یاربود و بس ی. چه بنده خوبیافتیمما او را بردبار  یراز1مشکن،
44 بودند،  یرترا که قدرتمند و صاحب بص یعقوبو اسحاق و  یمبندگان ما ابراه
 نبود جز یزیو آن چ یموجه خالص کرد ینترها را به خالصما آن 45کن!  یاد
کن!  یاد 47هستند  یکانو ن یدگانها نزد ما جزو برگزآن یراز 46آخرت!  یاد

پند است  یک ینا 48اند مردان یکاز ن یرا که همگ لکِفْلو ذوا یَسَعو ال یلاسماع
 یهابهشت یدرها 4۹است  یریعاقبت بخ یاله یمداران حرحرمت نگاه یو برا

اند زده یهتک یبهشت یهاتخت یو بر رو 50ها همواره باز استآن یجاودان بر رو
هم  یها حوراندر کنار آن 51است  یارشانگوارا در اخت یدنیو نوش یوهو هر م

 یزیهمان چ ینا 52و وفاست!  تبّحشان سرشار از مکه نگاه ،سن و سال است
ماست که هرگز تمام  یِروز ینا یقتاًحق 53 یدااست که به آن وعده داده شده

محل بازگشت  ینبدتر ی[از اوامر اله] یانگرانطغ یا براو امّ 54یست! ن یشدن
است  یشوند. و چه بد بستریاست که در آن وارد م یمو آن جهنّ 55است 

56 از  یدکه با( که در کالبد است یااق است )چرک و خونابهَغسّو  یمحم ینو ا
 ینا 58بچشند  یدهمانند آن را با یهامجازات هانیاز ا یرو غ 57آن بچشند!

شوند، خوش آمدشان مباد یبا شما در آتش دوزخ وارد م ی(گروه )رهبران گمراه
: خوش آمد یندگو [شانبه رهبران گمراه]ها آن 5۹افتند!یبه آتش م یکه همگ

چه بد  ید،ما فراهم کرد یشما برا ،یقت]عذاب[ را در حق ینمباد شما را، که ا
: پروردگارا! هر کس کار ما را به یندو باز گو  60[! مجهنّ ینا]است یقرارگاه

 61! کن یادترجا رسانده عذابش را از آتش ز ینا
 

                                         
شود و به او یظاهر م یوببر همسر ا یبه شکل آدم یطانش یبود روز یمارب یبه سخت یوبکه ا یاند، هنگامگفته 1

ام! همسر ا شفا دادهاعتراف کند که من او ر یافتشفا  یدهم، به شرط آن که وقتی: من همسر تو را شفا میدگویم

. اما یرفتشرط را پذ ظاهراً یابد،شفا  یماریتر از بسریعخواست هرچه یشوهرش در رنج بود و م یماریکه از ب یوبا
او را  یابدشفا  یماریاز ب یگذاشت او سخت براشفت و قسم خورد که وقت یاندر م یوبکه موضوع را با ا یهنگام

خداوند فرمود که  ید،رنج و زحمت کش یاروفادار بود و بس یوبکه همسر ا ینفوق به علت ا یۀکند. به موجب آ یهتنب

کار را بکند تا قسمش را نشکند! اما وجه  ینحکم نوازش را دارد ا یقتگندم که در حق یهااز ساقه یابا دسته یوبا

در امور  یخاص درمان یوهش یکه به را اشار یمفهوم باطن ینبلکه ا یست!ن یاشاره به زن یهآنکه، در ظاهر آ یگرد
 .یرندگیم یانرژ یاهاناست که از شاخ و برگ گ یعمل یمباحث یاند. در عرفان عملدانسته یباطن
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 62 ؟!ینیمبینم [مدرجهنّ] یمپنداشتیرا که جزو اشرار م ی: چرا افرادیندگو یزن و

 63 !ینند؟بینم ها راها آنیدهاکنون د یا کردیم،یمسخره م [جهتیب]ها را آن یاآ

 ،امبگو: من فقط هشدار دهنده 64است! یانجهنم یوگوهاگفت اتیّواقع اهنیا

 ینها و زمپروردگار آسمان 65داردجز خداوند واحد قهار وجود ن ییخدا یچو ه

 ینبگو: ا 66آمرزنده است  یارهاست، پروردگار قدرتمند و بسآن یانچه مو آن

 68! یدگرداندیبر م یکه شما همواره از آن رو 67همان خبر بزرگ است 

 یآگاه کردندیخلقت آدم[ مخاصمه م ةفرشتگان دربار]که آن هنگام ،من از عالم باال

 یاکه من هشداردهنده تسانیشود ایم یوح منکه به  یزیتنها چ 6۹ نداشتم!

از  یبشرخواهم یکه پروردگارت به فرشتگان گفت: میهنگام 70آشکار هستم

 یدم،در او دم یشخو از روحِ یدم،گاه که آن را نظام بخشپس آن 71یافرینمل بگِ

 73فرشتگان به سجده افتادند ۀ هم 72!یداش کنگفتم[: اکنون همه سجده]

 یز! چه چیسابل یگفت: ا [خدا] 74ر کرد و از کافران بود! که تکبّ یسمگر ابل

 یا یر کردتکبّ یا! آی؟ام سجده نکننم خلق کردهرا که با دستا یباعث شد تا موجود

 یایدهگفت: من بهتر از او هستم، مرا از آتش آفر یسابل  175!ی؟داشت یمقام بلند

! یکه تو مطرود وش یرونمقام ب ینجا و ا ینگفت: از ا [خدا] 76ل! و او را از گِ

77 ن من بر تو باد! ینفر یامتکه تا روز قبدان78 یگفت: مرا تا روز یسابل

گفت: تو از مهلت داده  [خدا] 7۹ده مهلت ،شوندیم یختهها برانگکه انسان

 لشیانامه خامان ینکه با ا] یسابل 81 ین!تا روز و زمان مع یول 80 یشدگان

 82! را گمراه خواهم کرد یانآدم ۀتت سوگند که همگفت: به عزّ  [راحت شد

 83ندأتو یافته ییرهاها که از بندگان آن مگر
 

                                         
 یدانند که خلقتینم ی،اند که از فرط عشق و توجه به ذات حق تعالدانسته یا( را فرشتگان بلند مرتبهینعالون )عال 1

 .یستن یو کس یزشان به چتوجه ی،جز به ذات حق تعال یناناست. اشده  یدهآفر یشکل گرفته و آدم
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م را از تو و از تمام کسانیهنّکه ج 84گویم ]خدا[گفت: قسم به حق و حق می
از شما به خاطر  من: بگو[ امبریپ ی]ا 85ر خواهم کرد!پُ ،ه از تو پیروی کنندک

این]قرآن[ فقط  86فین نیستم!کلّخواهم. من از متمزدی نمی رسالتمانجام 
ی درخواهید دّتو خبر]حقانیّت[ آن را بعد از م87ای برای جهانیان استپندنامه
  88یافت!

 زُمَر ةسور

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 
ما این کتاب را 1 نازل شده از جانب خداوند قدرتمند و حکیم است ،این کتاب

و دین را خالص و تمام برای او  ،را بپرستیبه حق بر تو نازل کردیم تا خداوند 
از آنِ خداست، و کسانی که به جای او  (1)آگاه باشید که دین خالص، 2بخواهی!

کنند که[ ما این چیزها را فقط به خاطر گزینند ]ادعا میهای دیگری بر میگاهتکیه
قضاوت شان کنند، میانچه اختالف میپرستیم! خداوند در آنب به خدا میتقرّ

خواهد کرد، زیرا او کسی را که دروغگو و ناسپاس است به راه نجات و آرامش هدایت 
از میان مخلوقاتش  ،خواست فرزندی برای خود برگیرداگر خدا می3 کندنمی
قهار  ه است. او خدای واحدِا او پاک و منزّگزید. امّخواست برمیچه را که میآن

کند و روز به حق آفرید. شب را بر روز چیره میها و زمین را او آسمان4 است!
ن ]در مدارهای یّتا هر کدام تا زمان مع ،را بر شب! و خورشید و ماه را رام خود کرده

از پیش تعیین شده خود[ جریان داشته باشند. بدانید که او قدرتمند و بسیار با 
 5 گذشت است!

 

                                         

مشهور « اهلل یند»خداست و در قرآن به  ینخالص، که همان د یند یکیدر جهان ظاهر، دو گونه است.  یند .1
على  الناس» به او فرمودند: یامبر)ص(چه پشان درآمده اند. چنانملوک ینناخالص مردمان که به د یند یگر،است. د

مان یاتاند. ما در روند حگرفته یارمردمان را در اخت یو ذهن یجسم یتملوک آن کسانند که مالک«. ملوکهم یند

خالص است که  یند ینا یراز«. اهلل أفواجا یند یف یدخلون». یمو به آن وارد شو یابیمخالص را در ینکه د یمافظمو

از هر تعلق و ] یشرک است. عاریرو ناب و ب ینده است و از اکنن ص. خالص، خالیدزدایرهاننده است و رنج را م
 است. یارتمام ع ةآزاد یک ینی،د ینصاحب چن یت[ذهن
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گاه هشت جفت از انعام آن .آورد شما را از یک تن آفرید. سپس از او جفتش را پدید
های مادرانتان طوری به وجود آورد که به وجود آورد. شما را در شکم (1)برایتان

 (2)های سه گانه!گرفتید! آن هم درون تاریکیآفرینش جدیدی می ،مرحله به مرحله
اوست و هیچ آن ِ ،چنین است خداوندی که پروردگار شماست، فرمانروایی مطلقاین

اگر 6 کنند؟!چگونه از حقایق منحرفتان می ،معبودی جز او نیست. با وجود این
ا نیاز است! امّشما بی ۀهای الهی[ کنید بدانید! که خداوند از همکفران ]نعمت

ها باشید آن را برازنده داند. و اگر شکرگزار نعمتناسپاسی را برازنده بندگان نمی
کشد، و گناه کس دیگری را به دوش نمی بارِ  کس داند. بدانید! که هیچشما می

تان سازد، تان همه به سوی پروردگارتان است تا از عملکردتان آگاهسرانجام بازگشت
که بال و مصیبتی به انسان یهنگام 7هاست، آگاه استچه درون سینهزیرا او از آن

گاه چون ماید، آننو به درگاهش انابه و زاری می ،کندرسد پروردگارش را دعا میمی
 ،ها را که قبالً کردهخدا نعمتی را از جانب خود به او عطا کند. آن دعاها و زاری

کند و ی خود نعمتی را هم که به او داده شده فراموش میکند ]حتّ فراموش می
شود )قدرت الهی را به شود[! دوباره برای خدا همتایانی قائل میبرایش عادی می

بخش الهی منحرف سازد. بگو: اکنون هد( تا مردم را از راه نجاتداین و آن نسبت می
م خواهی مند شو! که به زودی اهل جهنّت ببر و بهرهچند صباحی از کفر خویش لذّ

تمام ساعات شب را به عبادت پرداخته یا  ،آیا کسی که به عشق خداوند8 بود!
اک است، و ]در عین در قیام بوده یا در سجده، و از مجازات روز حسابرسی بیمن

ها بویی تحال سراپای وجودش[ امیدوار به رحمت الهی است ]با کسی که از این لذّ
ها که دانند با آنها که حقایق را می]ای پیامبر[ بگو : آیا آن نبرده یکسان است[؟!

بگو: ای  ۹گیرند!خبرند یکسانند؟! فقط خردمندان از این نکات پند میاز آن بی
! حرمت پروردگارتان را نگاه دارید و بدانید هرکس در دیبندگان من که اهل ایمان

پاداش نیکی خواهد داشت. زمین خدا وسیع است )هجرت  ، این دنیا نیکی کند
هایی جدید، یک لطف بسیار ها و فرصتبرای نیل به آرامش و برخورداری از نعمت

  10 ها داده خواهد شد!حساب به آنیبزرگ خداوند است( و پاداش صابران، ب

                                         
 اند. را در برگرفته یوجود آدم یهالیهاند که به طور الدانسته یمتنوع یاهل ذوق و معنا، انعام را کالبدها .1

سه ضلع است که مثلث است.  یشکل دارا یناند. اولدانسته یریشکل پذ یبرا یتیسه گانه را موقع یهایکیتار .2

سه بعد  ینکه ا یدبا اًقهر یا،ظهور در دن یبعد هستند و برا سه یاند داراما آمده یکتار یایکه به دن یتمام موجودان
 .یرندرا بپذ
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و دین را برای او خالص  .تا فقط خدا را بپرستم ،امبگو: من مأمور شده
(1)گردانم

11 (2)ام سرآمد تسلیم شدگان باشم!امر شده و نیز
12  بگو: من از

-بگو: خدا را می13 ممناکیب ،روز بزرگ نافرمانی پروردگارم به خاطر مجازاتِ 

شما هرچه را خواستید 14 کنمم را فقط برای او خالص و ناب مینیدپرستم و 
شان در روز به جای او بپرستید! بگو: زیانکاران کسانی هستند که به خود و خانواده

 15 رسانند! آگاه باشید که این یک زیان و خسران واقعی استقیامت زیان می
شان! و یش است و هم از زیر پاهاچنین افراد، هم از باالی سرشان طبقاتی از آتاین

دهد. پس ای بندگان من! این سرنوشتی است که خداوند بندگانش را از آن بیم می
که از پرستش هرنوع بت و یکسان 16حرمت اوامر نجات بخش مرا نگاه دارید

ها بشارت باد! تو آورند، بر آنو به خداوند بزرگ روی می ،کنندطاغوت اجتناب می
ها و که انواع سخنیهمان کسان 17م را به پاداشی بزرگ بشارت ده!نیز بندگان
چنین گزینند. اینشان را بر میها بهترینکنند. و از میان آنها را گوش میراه حل

آیا  18 و حقیقتاً جزو خردمندان هستند .اندکسانی مشمول هدایت الهی شده
توانی از آتش دوزخ نجات یکسی را که حکم عذاب برای او صادر شده است تو م

بناهای زیبایی  ،که حرمت اوامر پروردگارشان را نگاه داشتندیا کسانامّ 1۹دهی؟!
آن نهرها جاری است.  رِیهایی بر روی هم است و زهاست که دارای غرفهبرای آن
-آیا نمی20 کند! ف نمیاش تخلّگاه از وعدهالهی است، و خداوند هیچ ةاین وعد

سارها در زمین جاری کند تا چون چشمهخداوند از آسمان آبی نازل می بینی که
رویاند، سپس های گوناگون میمحصوالت مختلفی با رنگ ،آن ۀگاه به واسطشود، آن

گرداند. بدانید در تمام کند و تبدیل به هیزم خرد شده میها را زرد و خشک میآن
 21 هایی است! این نکات برای خردمندان عبرت

 

 

                                         
 رهاننده شود! خالص: رهاننده، خالص کننده . ین،تا د یمبزدا یناز د یهرگونه شرک و ناخالص .1

 خداوند بزرگ باشد! یموجودم تسل یسراپا .2
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در برابر حق گشوده ]و  ناش را برای اسالم )تسلیم شدآیا کسی که خدا سینه

که از این ش را باال برده[ و همواره در مسیر پر نور الهی است. ]با کسانیتیظرف

 یهادالنی که یاد خدا در دلسخت معانی بویی نبرده همانند است[؟! پس وای بر

خدا بهترین  22برندگمراهی واقعی به سر میشک اینان در ایشان جایی ندارد! بی

سخن را نازل کرده است، کتابی که آیاتش ]از نظر عمق و زیبایی[ همانند یکدیگرند 

که نسبت به خدا خاشعند یاند، کتابی که با شنیدن آن لرزه بر اندام کسانر شدهو مکرّ

گیرد. زیبا میشان با یاد خدا آرامشی یهاافتد، سپس سراسر وجودشان و قلبمی

سازد. این همان هدایت الهی است که خدا هرکه را صالح بداند به آن رهنمون می

ای برایش وجود نخواهد و بدانید هرکه را در گمراهی بگذارد هیچ هدایت کننده

رو با عذاب الهی روبه ،]واقعی[ خود ةکه در روز قیامت با چهریآیا کس23 داشت!

گاه به و آتش هیچ ،بردت کامل به سر مییّکه در امنّکسی است  ندشود ]همانمی

دستاوردتان  ۀ! به ظالمان گفته شود: بچشید نتیجدیبدان !؟آید[ش نمیغسرا

ها بودند نیز آیات ما را تکذیب کردند، و سرانجام کسان دیگری که قبل از آن24را!

خداوند به 25 کردند به سراغشان آمد!عذاب الهی از جایی که فکرش را هم نمی

ت را چشاند، هر چند عذاب آخرت به مراتب مزة خواری و ذلّ ،ها در زندگی دنیاآن

ما برای مردم در این قرآن 26  کردند!بزرگتر است! کاش این نکات را درک می

آن هم در قرآنی فصیح 27 نوع حکایت و مَثَلی آوردیم تا شاید پند بگیرند! از هر

که مردم حرمت اوامر الهی حرافی در آن راه ندارد. امید آنو روشن که هیچ کژی و ان

 زند: آیا فردی که مملوک شریکانی است وخداوند مثالی می28 را نگاه دارند!

با کسی که تنها تسلیم یک نفر  ،کنندت او مشاجره مییّمالک ةدربار ،ها پیوستهنآ

ها هر چند اکثر آن .است مساوی هستند؟! ستایش مخصوص خداوند بزرگ است

سپس  30ها خواهند مرد!میری و هم آنهم تو می2۹ کنند!درک نمی

 31 تان[ در روز قیامت نزد خداوند به مخاصمه خواهید پرداخت]همگی
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چه کسی ستمکارتر از شخصی است که بر خدا دروغ بندد و هنگامی که راستی به 

ا کسی ام32 ّجایگاه کافران نیست؟!م سراغش بیاید آن را تکذیب کند؟! آیا جهنّ

گزاران حریم ها حرمتآن ۀکه صدق و راستی را بیاورد و آن که تصدیقش کند، هم

چنین است و اینیّها مههرچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آن33 اندالهی

سان خداوند از بدترین اعمالی که مرتکب نیبد 34است پاداش نیکوکاران!

آیا خداوند برای  35دهدو به بهترین عملکردشان پاداش می ،گذرداند میشده

که ترسانند! بدانکه کافران، تو را از غیر خدا میاش کافی نیست؟! حال آنبنده

 36ای نخواهد داشت!هیچ هدایت کننده ،خداوند هر کس را در گمراهی بگذارد

وجود نخواهد داشت! آیا  ای برایشهیچ گمراه کننده ،و هر کس را خدا هدایت کند

ها بپرسی چه کسی چه از آنچنان 37خداوند، قدرتمند و صاحب انتقام نیست؟!

ی که به یهانیا ها و زمین را آفریده، خواهند گفت: اهلل! بگو پس در موردِآسمان

کنید؟! اگر خداوند قصد رساندن آسیبی به من را خوانید چه تصور میجای خدا می

توانند این آسیب را برطرف نمایند؟! یا اگر یا این خدایان دروغین میآ ،داشته باشد

توانند از رحمت ها میآیا آن ،خداوند قصد رساندن رحمتی را به من داشته باشد

ل ای بر او توکّ ل کنندهالهی جلوگیری کنند؟! بگو: خداوند مرا کافی است! و هر توکّ

-نید بکنید، من نیز کار خودم را میتوابگو: ای قوم من! هرکاری می 38کندمی

شود، و بر چه کسی عذاب خوارکننده وارد می 3۹کنم! به زودی خواهید فهمید

  40  سازد!متعاقب آن عذاب جاودان گرفتارش می
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ایم. پس هر کس هدایت ما این قرآن را برای هدایت مردم، به حق بر تو نازل کرده

کرده است، و هر که گمراه شد به زیان خود خویش را بر گرفت به نفع خود کار 

خداوند روح مردم را هنگام  41ها نیستی!گمراه شده است. و تو وکیل مدافع آن

چه گیرد. چنانشان را در خواب میروح ،اندکه زنده ییهاگیرد. و آنشان میمرگ

که موقع دارد، و دیگران را ]ها را نگه میروح آن ،شان صادر شده باشدفرمان مرگ

ن و تقدیر شده! بدانید که یّتی معگرداند، آن هم تا مدّشان فرا نرسیده[ بر میمرگ

آیا به غیر از خدا شفیعانی  42هایی است!در این نکات برای اهل تفکر نشانه

ها مالک چیزی نباشند و عقل و درکی هم نداشته اند؟! بگو: اگر چه آنانتخاب کرده

ها و زمین نیز خداست! فرمانروایی آسمان شفاعت از آنِ بگو: تمامی 43باشند؟!

که خداوند یهنگام 44از آنِ اوست، و سرانجام همه به سوی او باز خواهید گشت!

های کسانی را که به آخرت ایمان ندارند تنفر فرا قلب ،شودبه یگانگی یاد می

-ها شادمان میآن ،که به جای خدا از کسان دیگر یاد شودیگیرد، ولی هنگاممی

ها و زمین هستی، تو دانای نهان و بگو: خداوندا! تو آفریننده آسمان 45گردند!

چه چه تمامی آنچنان46 آشکاری، و تو در مورد اختالف میان بندگانت، داوری!

ی همانند آن نیز به آن اضافه شود، ق به ظالمان باشد و حتّمتعلّ ،در زمین است

که از ها خود را از مجازات روز قیامت معاف کنند! حال آننیا ۀحاضرند با دادن هم

شان هم نخواهد که در مخیله شودشان آشکار مییسوی خدا چیزهایی برا

 47 گنجید!
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چه را که روزی به شود و آنها آشکار میهای دستاوردشان بر آنها و پلیدیدیب

که بال و مصیبتی به یامهنگ 48شان خواهد کرد!گرفتند محاصرهتمسخر می

که نعمتی را از جانب خود به او عطا یخواند، و هنگامانسان رسد به دعا ما را می

کنیم گوید: این نعمت، دستاورد علم و دانش خود من است! نه، این یک امتحانی می

این همان چیزهایی است که  4۹کنند!بیش نیست، هرچند اکثرشان درک نمی

شان هیچ سودی به حال چه به دست آوردندا آنگفتند، امّپیشینیان نیز می

ها رسید. و ظالمانِ این گروه های دستاوردشان به آنبدی ،و سرانجام 50نکرد

ها خواهد رسید، و هرگز نخواهند توانست نیز به زودی آثار پلید عملکردشان به آن

به هرکه صالح بداند دانند که خداوند آیا نمی 51از دست انتقام الهی بگریزند!

-گیرد. در این نکته برای اهل ایمان عبرتدهد و یا بر او تنگ میروزی فراوان می

اید ]و بگو: ای بندگان من که بر خویش اسراف روا داشته 52هایی است

تمامی  ،عملکردتان بد بوده است![ از رحمت الهی ناامید مشوید! خداوند بزرگ

به سوی پروردگارتان  53آمرزنده و با گذشت استبخشد، زیرا او گناهان را می

و دیگر  ،تان بیایدکه عذاب به سراغقبل از آن ،برگردید و ]سراپا[ تسلیم او شوید

همواره از بهترین دستورهایی که از جانب  54هیچ یاوری نداشته باشید!

گهانی شما که عذاب به طور ناتان نازل شده پیروی کنید. قبل از آنیپروردگارتان برا

]این پندها برای آن است[ که  55که کامالً بی خبر هستید!یدر حال .را فرا گیرد

های الهی کوتاهی مبادا کسی در روز قیامت بگوید: افسوس بر من که در فرمان

 56 کردم و از تمسخرکنندگان بودم!
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-ماً از نگاهکرد حتو یا این که بگوید: اگر خداوند مرا ]به راه نجات[ هدایت می

و یا این که چون عذاب را ببیند بگوید: اگر  57شدم!دارندگان حرمت الهی می

آری، آیات  58یک بار دیگر به دنیا باز گردم حتماً از نیکوکاران خواهم شد!

ر ورزیدی و از ها را تکذیب کردی و تکبّا تو آنامّ ،بخش من، به سراغت آمدنجات

کسانی را که بر خداوند دروغ بستند سیاه ة در روز قیامت، چهر 5۹کافران بودی!

و خداوند کسانی را که حرمت  60ران نیست؟!م جایگاه متکبّبینی؟ آیا جهنّمی

ها هیچ آسیبی بخشد، و به آنهای او را نگاه داشتند با رستگاری رهایی میفرمان

است و او وکیل هر خالق همه چیز  ،اهلل 61رسد. و غمگین نخواهند شدنمی

ها و زمین از آن اوست. بدانید که منکران و کلیدهای آسمان 62چیزی است!

دهید که بگو: ای نادانان! آیا به من دستور می 63شان زیانکارند!آیات الهی همه

هم به تو و هم به پیامبران پیش از تو وحی شده است.  64غیر خدا را بپرستم؟!

پاداش رود )بیتمامی اعمالتان از بین می ،زرگ شرک ورزیدب چه به خداوندِ چنان

بلکه تو باید خداوند  65ماند( که در این صورت قطعاً از زیانکاران خواهید بود!می

که شایسته  گونهخدا را آن 66های او باشیبزرگ را عبادت کنی و شکرگزار نعمت

ها ید قدرت اوست. و آسمان که در روز قیامت تمام زمین دراست نشناختند! حال آن

شک از شریکانی که برایش ه است او، و بینیز به دست او در هم پیچد. پاک و منزّ

 67 تر!شوند بلند مرتبهقائل می
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مگر آن ها و زمین هستند بمیرندکه در آسمانیو تمام کسان ،در صور دمیده شود

ناگهان همه برخیزند و منتظر  ،ها که خدا بخواهد! سپس دوباره در صور دمیده شود

-شود! نامه]در آن روز[ زمین به نور پروردگارش روشن می 68حسابرسی شوند!

و میان مردم به حق  .آورندو پیامبران و گواهان را می ،نهندهای اعمال را پیش می

و جزای دستاورد  6۹که به کسی هیچ ظلمی نخواهد شدشود، حال آنقضاوت می

کاست داده شود، زیرا خدا نسبت به عملکردشان از هر کس دیگری  کم وهرکس بی

م گروه به سوی جهنّکه به حقایق کافر شدند، گروهیگاه کسانآن 70تر است!آگاه

جا م باز شود. و نگهبانان آنرسند درهای جهنّجا میکه به آنیو هنگام .برده شوند

بخش پروردگارتان یامدند تا آیات نجاتتان نیها گویند: آیا پیامبران شما به سوبه آن

ا و شما را از دیدار چنین روزی هشدار دهند؟! گویند: آری! امّ ،را بر شما بخوانند

ها گفته شود: از درهای به آن 71فرمان مجازات کافران تحقق یافته است! ،دیگر

جایگاه م داخل شوید که در آن جاودان خواهید بود، و چه بد جایگاهی است جهنّ

گروه گروه به  ،که حرمت پروردگارشان را نگاه داشتندیا کسانامّ 72متکبران!

 .رسند درهای بهشت گشوده شودجا میسوی بهشت سوق داده شوند، وقتی به آن

تان باد! به آن داخل شوید که یجا گویند: سالم بر شما. بهشت گوارو نگهبانان آن

ای به ما داد ص خدایی است که هر وعدهو گویند: ستایش مخصو 73دیدانیجاو

راست بود! زمین را میراث ما قرار داد، در بهشت هر جایش که بخواهیم منزلگاه 

 74 دهیم! این چه پاداش خوبی است برای اهل عمل!خود را قرار می
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اند و در حال تسبیح و ستایش بینی که دور تا دور عرش حلقه زدهو فرشتگان را می

گردد، ]و سرانجام این ها نیز به حق داوری میان هستند. میان آنپروردگارش

حقیقت[ گفته خواهد شد: ستایش فقط سزاوار خداوندی است که پروردگار جهانیان 

 75است!

 سوره غافر

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

همان خدایی  2این کتاب نازل شده از جانب خداوند قدرتمندِ آگاه است 1حم

م رَپذیر است، دارای عقوبت سخت است، صاحب کَکه بخشاینده گناهان است، توبه

و نعمت است، هیچ معبودی جز او نیست و سرنوشت همه به سوی او ختم 

که به یکند مگر کسانت آیات الهی مجادله نمییّهیچ کس در حقان 3شود!می

شان[ ینان در شهرها ]و قدرت نمائاند! مراقب باش جوالن دادن آحقایق کافر شده

حقایق  ،ها قوم نوح و اقوام دیگری که بعداً آمدندقبل از آن 4باعث فریب تو نشود!

را تکذیب کردند. و هر امّتی توطئه چید تا پیامبرشان را بگیرند ]و منزوی کنند[ و 

شان ر عذابا من گرفتاباطل به مجادله برخاستند تا حق را از بین ببرند، امّ ۀبه وسیل

یچنین فرمان عذاب الهی بر کسانو این 5کردم. تصور کن عذاب من چگونه بود

که یکسان 6ها اهل آتش شدند!تحقق یافت و همه آن ،که به حقایق کافر شدند

که گرداگرد آن تسبیح و ستایش پروردگارشان را یو کسان ،اندحامالن عرش الهی

-کنند ]و میکه اهل ایمانند استغفار مییای کسانکنند و به او ایمان دارند، برمی

کنندگان و ای، توبهگویند[: پروردگارا! تو که رحمت و علمت را در همه جا گسترده

م شان را از عذاب جهنّهمه اند ببخش وکسانی را که به راه نجات بخش تو آمده

  7 حفظ فرما!
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 ،ای داخل کن. ]نه تنها آنها[وعده دادههای جاودانی که ها را به بهشتپروردگارا! آن

بلکه هر نیکوکاری از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان را نیز داخل کن، زیرا تو 

ها حفظ نما، زیرا هر کسی را که ها را از ارتکاب بدیو آن 8قدرتمند و حکیمی!

این همان  ای، وها حفظ نمایی حقیقتاً مشمول رحمتش قرار دادهدر آن روز از بدی

هایی که نسبت به حقایق کافر شدند، ندا دهند که به آن ۹پیروزی بزرگ است!

تر است، دشمنی خداوند نسبت به شما از دشمنی خودتان نسبت به خودتان بزرگ

گویند:  10ا کفر ورزیدید!زیرا ]در دنیا[ به ایمان آوردن به حقایق دعوت شدند امّ

اکنون به گناهانمان  (1)ای.و بار میراندی و دو بار زنده کردهپروردگارا! تا به حال ما را د

این عذاب به خاطر آن است  11 مان هست؟!یاعتراف داریم. آیا راه خروجی برا

کردید، و شد  شما این حقیقت را انکار میکه وقتی خداوند به یکتایی خوانده می

کردید. اکنون حکم، حکم شدند شما آن را باور میاگر برای خداوند شریک قائل می

-که آیات و نشانهیهمان کس  12خداست، خدایی که بلند مرتبه و بزرگ است

فرستد. با این دهد و برای شما از آسمان رزق و روزی میهای بحقش را نشانتان می

پس ]تا  13که روی سوی خدا آوردیمگر آن کس ،گیرندهمه هیچ کدام پند نمی

 بخوانید و دین خود را برای او خالص و ناب کنید، هر فرصت هست[ فقط خدا را

دهد، او درجات ]صالحان[ را ترفیع می 14چند منکران حقیقت خشنود نباشند!

او صاحب عرش و فرمانروایی مطلق است، اوست که آن روح را به امر خویش بر هر 

مالقات الهی افکند تا ]مردم را نسبت[ به روز می ،کدام از بندگانش که صالح بداند

ها بر خداوند شوند و هیچ چیز آنآنان آشکار می ۀروزی که هم 15هشدار دهد!

شود[: امروز حکومت از آِن کیست؟! از آنِ خدای یکتای ماند]گفته میپوشیده نمی

 16قهار!

 

                                         
 !یقشان به حقاپس از روشن شدن چشم یاءاح یک ی،در زندگ یاءاح یک .1
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بیند، امروز هیچ ظلمی وجود نخواهد امروز هر کس نسبت به دستاوردش جزا می

نسبت به آن  17کند!ها رسیدگی میعاً به تمامی حسابداشت. و خداوند سری

ها به ت اندوه و اضطراب قلبکه از شدّ یها را هشدار ده! همان روزروز نزدیک، آن

رسد! در این هنگام ظالمان نه دوست صمیمی خواهند داشت و نه گلوگاه می

را  های خیانت پیشهاو نه تنها چشم 18شفیعی که شفاعتش پذیرفته گردد!

خداوند به حق قضاوت  1۹هاست آگاه است!چه درون سینهشناسد بلکه از آنمی

خوانید هیچ قضاوت ندانند ]و نتوانند[، ا آن کسان که به جای خدا میکند، امّمی

کنند آیا در زمین سیر نمی 20بیند!شنود و هم میزیرا این خداست که هم می

کردند چگونه بوده است؟! آنها زندگی میآنکه قبل از یتا ببینند سرنوشت کسان

بیشتر از  ،ها نیرومندتر از اینان بودند، حتی آثاری که در زمین به جای گذاشتند

که یشان همه را گرفتار عذاب کرد به طورا خداوند به خاطر گناهاناینان بود. امّ

ب به خاطر این عذا 21ها نبودهیچ کس در برابر این مجازات الهی نگهدارنده آن

ها حقایق را انکار ا آنامّ .آن بود که پیامبرانشان با دالئل روشن به سراغشان آمدند

ها را فرو گرفت، زیرا او قدرتمند و عقوبتش سخت و آن ۀکردند. و خدا نیز هم

به سوی  23ما موسی را با آیات و دلیل آشکار فرستادیم 22فرساستطاقت

ها در جواب گفتند: موسی جادوگری آن افرعون و هامان و قارون، امّ 

شان آمد گفتند: پسران که از جانب ما حق به سراغیهنگام 24دروغگوست!

بدانید  شان را زنده نگاه دارید!نکشید و زنااند بُکسانی را که به موسی ایمان آورده

 25 نقشه و فریب کافران جز در گمراهی نیست!
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شم تا او خدایش را به یاری بطلبد! من از این کُ را بُ و فرعون گفت: بگذارید موسی

که در این نیو یا ا ،ترسم که موسی دین شما را به چیز دیگری تبدیل کندمی

ری موسی گفت: من از دست هر متکبّ 26فساد و تباهی به راه بیاندازد! ،سرزمین

و مرد   27م!بربه پروردگار خودم و شما پناه می ،که به روز قیامت ایمان ندارد

خواهید مردی مؤمنی از خاندان فرعون که ایمانش را پنهان داشته بود گفت: آیا می

که از جانب پروردگارتان یگوید: پروردگار من اهلل است؟! در حالکشید که فقط میرا بُ

دروغش به زبان  ،دالئل روشن نیز آورده است؟! بدانید که اگر او دروغ گفته باشد

هایی که وعده ای از عذابچه راست بگوید، شما دچار پارهنانخودش است، و چ

کار دروغگویی را هدایت داده است خواهید شد! ]بدانید که[ خداوند هیچ گزاف

ای قوم من! امروز حکومت از آِن شماست و شما فرمانروای این  28کند!نمی

چه کسی ما  ،ا بگویید ببینم[ اگر خشم و غضب خداوند بیایدسرزمین هستید. ]امّ

گویم، آید به شما میچه را به نظرم میکند؟! فرعون گفت: آنرا در برابر آن یاری می

 2۹ت راهنمایی خواهم کرد!یّقو]مطمئن باشید[ شما را فقط به راه پیروزی و موفّ

اقوام منقرض شده آمد،  چه بر سرِ ترسم مثل آنآن مرد مؤمن گفت: ای قوم من، می

ها همانند قوم نوح و عاد و ثمود و اقوامی که بعد از آن 30یاید!بر سر شما نیز ب

ای قوم من! از آن 31 خواهد!که خداوند بر بندگانش ظلم نمیآمدند! حال آن

گردانید آن روز که روی می 32م!مناکیکه یکدیگر را به فریادرسی بخوانید بیروز

برابر عذاب خداوند حفاظت نخواهد کس شما را در که هیچیکنید در حالو فرار می

کرد! بدانید هر کس را خداوند در گمراهی گذارد دیگر هیچ راهنمایی نخواهد 

 33 داشت!
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ا پیوسته در مورد حقایقی قبالً نیز یوسف با دالئل روشنی به سوی شما آمده بود امّ

ا کردید که که یوسف مُرد و ادعنیتا ا ،آمد در شک و تردید بودیدکه به سراغتان می

چنین هر ینفرستند؛ بدانید! که خداوند ادیگر هرگز خداوند پیامبری بعد از او نمی

که بدون دلیل یکسان 34کننده و هدردهنده نعمتی را در گمراهی می گذاردشک

نزد خداوند و نزد اهل ایمان، گناه بزرگی را مرتکب  ،کننددر آیات الهی مجادله می

عاجز  ،اری را از درک حقیقتجبّ رِهر متکبّ ن چنین قلبِشوند! و خداوند ایمی

فرعون گفت: ای هامان! برج بلندی برایم بساز. شاید به نیرویی دست  35کند!می

ها! تا از خدای موسی اطالع حاصل کنم، هر چند گمان نیروی آسمان 36یابم

گر شد. اعمال بد فرعون در نظرش زیبا جلوه ،سانکنم موسی دروغگو باشد! بدینمی

و او را از پذیرش راه حق منحرف کرد. ]بدانید که[! توطئه فرعون جز به نابودی 

آن مرد مؤمن گفت: ای قوم من! از من تبعیت کنید تا شما را به  37انجامد!نمی

تاعی ای قوم من! زندگی این دنیا فقط م 38راهنمایی کنم تیقّرشد و موفّ راهِ

]بدانید[!  3۹که آخرت سرای زندگی پایدار استاندک و چند روزه است، حال آن

ا هر مرد یا زن با بیند، امّهمان جزا می ةهر کس کار بدی مرتکب شود فقط به انداز

شک وارد بهشت خواهد شد، و در آنای انجام دهد بیایمانی که کار خوب و شایسته

  40 شودمیحساب رزق و روزی نثارش جا بی
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ا شما مرا به آتش امّ ،خوانمای قوم من! چگونه است که من شما را به راه نجات می

کنید تا به خداوند بزرگ کفر بورزم و چیزی مرا دعوت می 41خوانید؟! فرا می

که من شما را به سوی خدای ش سازم، حال آنارا که از آن آگاهی ندارم شریک

 ،خوانیدچه که مرا بدان میمسلماً آن 42کنم!میقدرتمند و بخشاینده دعوت 

تی در دنیا و آخرت ندارد. بدانید که بازگشت ما فقط به سوی خداست. یّهیچ حاکم

چه را که به به زودی آن 43و قطعاً هدر دهندگان نعمات الهی در آتش دوزخند!

زیرا  ،گذارموا میگویم به یاد خواهید آورد! من کار خود را به خداوند بزرگ شما می

های او را از نقشه ،سان خداوندنیبد 44خداوند نسبت به بندگانش بیناست

 و فرعونیان را عذاب سختی فرا گرفت ،پلیدی که برایش کشیده بودند حفظ نمود

45 که قیامت برپا یگیرند. و روزها هر صبح و شام در معرض آتش قرار میآن

که در آتش یهنگام 46به عذاب سختی درآورید! شود ندا دهند که فرعونیان را

 ،ضعفا به مستکبران گویند: ما در دنیا پیرو شما بودیم ،کننددوزخ با هم مجادله می

 توانید اندکی از این آتشی را که نصیب ما شده است برطرف نمایید؟!آیا امروز می

 47 و این خداوند ایم! مستکبران گویند: ]چگونه[؟! همه ما در آن واقع شده

 48 آید[است که میان بندگانش قضاوت کرده است ]و کاری از ما بر نمی

جا گویند: از پروردگارتان بخواهید که در آتش دوزخ هستند به نگهبانان آنکسانی

 4۹ الاقل یک روز از عذاب ما بکاهد!
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نیامدند؟! گویند: آری! تان یتان با دالئل روشن به سوها جواب دهند: آیا پیامبرانآن

  50 نتیجه و پوچ است!ا دعای کافران بیجواب دهند: پس خودتان دعا کنید! امّ

که گواهان بر یما پیامبرانمان و اهل ایمان را، هم در زندگی دنیا و هم در روز

شان یکه عذرخواهی ظالمان هیچ سودی برایروز 51کنیم!خیزند یاری میمی

ما به موسی هدایت  52ها نفرین است و سرای بد!یب آننخواهد داشت. و نص

کتابی که سراسر  53اسرائیل را وارثان کتاب الهی قرار دادیمعطا کردیم. و بنی

خداوند  ةپس صبر کن، قطعاً وعد 54هدایت است و برای خردمندان پندآموز

ردگارت حق است! و از گناهت استغفار کن. و هر صبح و شام تسبیح و ستایش پرو

ت آیات الهی مجادله که بدون هیچ دلیل آسمانی در حقانیّیکسان 55را بگوی!

ا هرگز به بزرگی شان جز عقدة رسیدن به بزرگی نیست. امّیهادر سینه ،کنندمی

ها آفرینش آسمان 56نخواهند رسید! پس به خدا پناه ببر که او شنوا و بیناست

بدانید  57کنند!ا اکثر مردم درک نمی. امّتر استو زمین از آفرینش مردم عظیم

که اهل ایمان و عمل صالح با شخص گناهکار نابینا با بینا برابر نیست، هم چنان

 58 پذیرید!یکسان نیست! چه اندک پند می
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روز قیامت آمدنی است. و هیچ شکی در وجود آن نیست. هر چند اکثر مردم باور 

و پروردگارتان گفت: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم بدانید کسانی  5۹کنند!نمی

 60م خواهند شد!ورزند به زودی خوار و ذلیل وارد جهنّر میکه از عبادت من تکبّ

و روز را روشنایی  ،آرامش و آسایش قرار داد ۀاین خداست که شب را برای شما مای

ا اکثر مردم را ارزانی کرده است، امّبخشید. خداوند بر همۀ مردم فضل و کرم خویش 

چنین است خدایی که پروردگار این 61های الهی نیستند!شکرگزار نعمت

شماست. خالق همه چیز است و هیچ معبودی جز او نیست. پس چگونه شما را از 

از حقایق  ،کنندکه آیات الهی را انکار مییکسان 62کنند؟!تان میحق منحرف

این خداست که زمین را قرارگاه امن شما قرار داد و آسمان  63ند!اروی برگردانده

تان های پاکیزه روزیو از نعمت ،را بر افراشت و به بهترین وجه شما را صورتگری کرد

داد! این چنین است خدایی که پروردگار شماست. با برکت است خدایی که پروردگار 

جز او نیست. فقط او را بخوانید آن زنده است که هیچ معبودی  64جهانیان است

و دین خود را برای او خالص و ناب کنید. که ستایش فقط مخصوص خداوندی است 

ام آن کسانی را که شما به جای بگو: من نهی شده 65که پروردگار جهانیان است!

که از جانب پروردگارم برایم دالئل روشنی آمده خوانید بپرستم، حال آنخدا می

 66ام تا سرا پا تسلیم پروردگار جهانیان باشم!مأمور شدهاست. و من 
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او کسی است که شما را از خاک آفرید سپس از نطفه، سپس از علقه )لخته خون(، 

و سرانجام شما را چون طفلی ]از شکم مادرانتان[ خارج نمود تا به مرحلۀ رشد و 

ش از رسیدن به این شوید. و گروهی از شما پیقوت رسیدید. بعد از آن پیر می

سان هر کس از شما عمر مقدرش را خواهد کرد. امید آن که نیمیرند. بدمرحله می

میراند. کند. و میاو کسی است که زنده می 67ل کنید!]نسبت به این نکات[ تعقّ

 68شود!درنگ موجود میگوید: موجود شو و بیو اگر اراده بر کاری کند فقط می

کنند چگونه از راه های الهی مجادله میکه در آیات و نشانه ییهابینی آنآیا نمی

که کتاب آسمانی و آیاتی را که به یهمان کسان 6۹شوند؟!حقیقت منحرف می

ها به زودی حقایق را خواهند کنند، همۀ آنایم تکذیب میپیامبرانمان نازل کرده

ها را با زنجیرها آن و ،ها را به گردنشان اندازندگاه که غلآن 70دانست!

گاه آن 72ابتدا در آب سوزان و سپس در آتش گداخته گردند  71بکشانند!

همان  73شدید؟!ند شریکانی که برای خدا قائل مییها گفته شود: کجابه آن

ها از کردید؟! گویند: آنخدایان ]دروغینی[ که به جای خداوند بزرگ پرستش می

کردیم! ند، گویی اصالً قبل از این چیزی را پرستش نمیاجلوی چشممان ناپدید شده

این به خاطر آن است  74 گذارد!این چنین خداوند، کافران را در گمراهی می

از  75ر غرق بودید!کردید و در ناز و تکبّ که به ناحق در زمین خوشحالی می

چه جایگاه  رانم داخل شوید و در آن جاودانه بمانید. و جایگاه متکبّدرهای جهنّ

ای از عذابی پس صبر کن. قطعاً وعدة خداوند حق است. چه پاره 76بدی است!

ایم در زمان حیاتت به تو نشان دهیم. و چه قبل از آن تو ها وعده دادهرا که به آن

 77گردندشان به سوی ما باز میرا از دنیا ببریم، به هر حال همه
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ها را برایت حکایت رسالت فرستادیم، سرگذشت برخی از آنقبل از تو پیامبرانی را به 

که سزاوار هیچ ایم. بدانکردیم. و ماجرای برخی دیگرشان را برایت حکایت نکرده

ای بیاورد مگر به اذن خدا! بنابراین چون فرمان که آیه یا معجزه ،پیامبری نیست

زیان خواهند  گردد و در چنین جایی اهل باطلخدا فرا رسد به حق قضاوت می

این خداست که چهارپایان را برای شما آفرید تا بر بعضی سوار شوید و  78دید!

تا به واسطۀ  ،ها برای شما منافعی استدر وجود آن 7۹از گوشت بعضی بخورید!

ها و هم بر که هم بر آنها به حاجاتی که در دل خود دارید برسید! حال آنآن

دهد. ش را به شما نشان مییهاخداوند آیات و نشانه 80شوید!ها سوار میکشتی

کنند  تا ببینند آیا در زمین سیر نمی  81کنید؟!پس کدامین آیاتش را انکار می

ها هم کردند چگونه بوده است؟! آنها زندگی میکه قبل از آنیعاقبت کسان

بیشتر بوده نیرومندتر از اینان بودند. و هم آثاری که در زمین به جای گذاشتند 

چون پیامبرانشان با دالئل روشن  82شان نشد!ا دستاوردشان باعث نجاتاست. امّ

شان آمدند، به دانش و علم خودشان دلخوش بودند ]و رسالت پیامبران را به سراغ

شان کردند محاصرهکه حقایقی را که تمسخر مینیکردند[ تا امسخره می

د گفتند: به خدای یکتا ایمان آوردیم و و چون مجازات ما را دیدن 83نمود!

ا حال که عذاب ما امّ 84کنیم!پنداشتیم انکار میچیزهایی را که شریک خدا می

ت و قانون شان سودی نخواهد داشت، این سنّرا دیدند این ایمان آوردن به حال

الهی است که ]از قبل نیز[ در مورد بندگانش جاری بوده است. و بی شک در چنین 

  85یی کافران زیان بینندجا
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 لتسوره فُصّ

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

کتابی   2این قرآن نازل شده از جانب خدای بخشاینده و با رحمت است 1حم

]قرآنی که[ بشارت  3که آیاتش مشروح است، قرآنی فصیح که برای مردم داناست

ها گردانند، پس آنمردم از آن روی بر می ا اکثردهنده و هشدار دهنده است، امّ

چه ما های ما در حجاب است و از آنگفتند: قلب 4شنوند!هیچ حقیقتی را نمی

شنویم(، بین های ما سنگین است )حقیقت را نمیم[، گوشیخوانی ]غافلرا بدان می

ن، کنیم( پس تو کار خودت را بکای ضخیم است )یکدیگر را درک نمیما و تو پرده

بگو: من فقط بشری مثل شما هستم، ]با  5شویم!ما نیز مشغول کار خویش می

شود که خدای شما خدای یکتاست! پس با تمام این تفاوت که[ به من وحی می

 6وجودتان روی سوی او کنید و از او آمرزش طلبید. و وای به حال مشرکان!

که کسانی 7نمایندار میکنند و آخرت را انککه زکات پرداخت نمییهمان کسان

ها پاداشی برای آن ،به حقایق ایمان آورند و عملکردی نیک و شایسته داشته باشند

بگو: چرا نسبت به کسی که زمین را در دو روز آفریده کافر  8استیّجاودانه مه

او کسی  ۹دهید! او پروردگار جهانیان است!شوید؟! و برای او همتایانی قرار میمی

هایی استوار قرار داد. و زمین را با برکت کرد. و رزق و است که بر روی زمین کوه

تا هر نیازمندی نیازش را بر  ،روزی موجود در آن را در چهار روز مساوی مقدر نمود

(1)طرف نماید!
10 گاه که دودی بیش نبود. آنیسپس به آسمان پرداخت در حال

من[ آیید چه بخواهید چه نخواهید! و آن دو گفتند:  به آسمان و زمین گفت: ]سوی

 11سراپا فرمانبردار آمدیم!

 

                                         
از چهار فصل سال است که هرکدام برکات خودش را داراست.  یهچهار روز و با چهار دوره کنا ینکه اسد میبه نظر  .1

 داناتر است. و خدا
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و کار هر آسمان را به آن وحی  ،ها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفریدپس آن

آفرینشِ  هایی آراست و محفوظش داشت. این تقدیرِدنیا را به چراغ کرد. و آسمانِ

چه از حقایق روی برگرداندند بگو: ]شاهد نانچ 12خدای قدرتمند و آگاه است

 ای چون صاعقه مرگبار قوم عاد و ثمود هشدار دادم!باشید[ که شما را از صاعقه

13 شان از پیش و از پس به سراغشان آمدند ]و گفتند[: امبرانیکه پآن هنگام

خواست، ها گفتند: اگر پروردگار ما میجز خداوند بزرگ چیزی را نپرستید! و آن

اید انکار کرد! و ما رسالتی را که به آن مبعوث شدهفرشتگان را نازل می

رانه در روی زمین سرکشی کردند و ا قوم عاد به ناحق و متکبّو امّ 14کنیممی

ها را دانستند خدایی که آنتر است؟! آیا نمیمغرورانه گفتند: چه کسی از ما قوی

-بخش ما را انکار میها همواره آیات نجاتتر است؟! آنها قویخلق کرد از آن

آور سختی را، هم در روزهای نحس و پرغبار ]بر سرانجام تندباد رعب 15کردند

هر چند که  ،ها بچشانیمای را در دنیا به آنسرشان[ فرستادیم تا عذاب خوارکننده

ثمود، ا قوم امّ و 16شان برنخیزد!یتراست و کسی به یارآخرت خوارکننده عذاب

بیشتر از هدایت  ،ها کور بودن نسبت به حقیقت راولی آن .ها را راهنمایی کردیمآن

داشتند! سرانجام نیز به خاطر دستاوردشان صاعقۀ عذاب خوارکننده دوست می

و ما کسانی را که به حقایق ایمان آوردند و حرمت اوامر الهی  17گرفتارشان کرد

خدا را  دشمنانِ ۀ]بترسید از[ روزی که هم 18داشتند نجات دادیمرا نگاه می

که وقتی به آتش یتا جای 1۹ها را در صفوفی به آتش برانندجمع کنند و آن

ها به خاطر عملکردشان شان علیه آنیهاها و پوستها و چشمرسند گوشمی

  20دهندشهادت می
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 گویند: چرا علیه ما شهادت دادید؟! جواب دهند: خداوند ما (1)شانها به پوستو آن

ل دارد! هم او که اوّرا به سخن واداشت، همان خدایی که هر چیز را به سخن وا می

شما اگر اعمال بدتان را ]در  21گردیدبار شما را خلق کرد و به سویش باز می

ها و یدید روزی گوشترسبه خاطر این نبود که می ،داشتیددنیا[ مخفی نگاه می

های شما علیه شما شهادت دهند، بلکه به خاطر این بود که گمان ها و پوستچشم

باطلی  و این گمانِ  22داندکردید خداوند، بسیاری از عملکردهای شما را نمیمی

تان کرد. و همه پنداشتید! و همین نیز هالکبود که نسبت به پروردگارتان می

تابی نمایند[ در هر حال آتش ها چه صبر کنند ]چه بینآ 23زیانکار شدید!

 24مشمول عفو نخواهند شد ،چه درخواست عفو کنندجایگاهشان است! و چنان

نشینانی قرار دادیم که از پیش و از پس، آثار اعمال و ]در دنیا[ برای آنان هم

ها الهی بر آن که فرمان عذابنیتا ا ،دادنداعتقادشان را به نظرشان زیبا جلوه می

ها بودند، ها نیز چون اقوام گناهکاری از جن و انس که قبل از آنمحقّق شد و آن

اهل کفر گفتند: به این  25شان زیانکار بودند!گرفتار ]عذاب[ شدند، زیرا همه

ط تا همیشه مسلّ  ،گویی به راه بیاندازیدقرآن اصالً گوش ندهید و در آن، لغو و بیهوده

ها را به بدترین و آن ،ما به کافران عذاب سختی خواهیم چشاند 26باشید!و پیروز 

شک این آتش جزای دشمنان بی 27کنیماند مجازات میاعمالی که انجام داده

شود، و این کیفر به خاطر آن است شان سرای جاودانه محسوب مییخداست و برا

ویند: پروردگارا! جن و انسی که بخش[ ما را انکار کردند و کافران گکه آیات ]نجات

ها را زیر پا گذاریم تا ]در این عذاب[ باعث گمراهی ما شدند نشانمان ده که آن

 2۹تر از همه روند!پایین

 

 

                                         
 اند.ها(، اهل معنا آنها را از جمله کالبدها دانستهجلود )پوست 1
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که گفتند: اهلل پروردگار ماست، و بر این باور استقامت ورزیدند، فرشتگان یکسان

اندوهی به خود راه ندهید. و ها نازل شوند که: هیچ خوف و یأس و رحمت بر آن

دوستان  ،ما همه  30اند!تان دادهبشارت باد شما را به همان بهشتی که وعده

تان یشما در دنیا و آخرت هستیم و در بهشت هرچه بخواهید و هرچه طلب کنید برا

 32این مائدة پرنعمتی از جانب خدای آمرزنده و با رحمت است 31است!یّمه

 ،خواندو سخن چه کسی بهتر از سخن آن کس است که انسان را به سوی خدا می

گوید: به راستی من از تسلیم که میو همواره عملکرد خوب و شایسته دارد؟! حال آن

خوبی با بدی یکسان نیست. بدی را با خوبی دفع کن تا  33شدگان خدایم

اما به این مقام و مرتبه  34دشمنان پرکینۀ تو به دوستان صمیمی تبدیل شوند

 35گردد جز کسانی که اهل صبرند و بهره از ایمانی بزرگ دارند!کسی نائل نمی

زیرا او  ،ربَای شدی به خداوند بزرگ پناه بِچه از سوی شیطان دچار وسوسهچنان

های او هستند. شب و روز و خورشید و ماه آیات و نشانه 36شنوا و آگاه است!

ها را آفریده است. اگر ه، را سجده نکنید. خدایی را سجده کنید، که آنخورشید و ما

رانه سرپیچی ها ]از عبادت خدا[ متکبّاگر آن 37خواهید که او را عبادت کنید!می

که همواره در حضور پروردگارت هستند شب و روز او را تسبیح یکردند، بدان کسان

  38شوند!گاه خسته و ملول نمیکنند و هیچمی
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گاه که های خداست. آنیکی دیگر از نشانه ،بینیهمین که زمین را رام و خاشع می

رویاند. آن خدایی که زمین و ]گیاهان را[ می ،گیردکنیم جان میباران بر او نازل می

 3۹مردگان را نیز زنده خواهد کرد! زیرا او بر هر کاری تواناست ،کندرا زنده می

از ما پوشیده نیستند. آیا کسی که در آتش  ،کنندما را انکار میکه آیات یکسان

آید؟! هر کاری ت مییّیا آن که در روز قیامت در کمال امنّ ،افتد بهتر استمی

ها که وقتی آن 40خواستید انجام دهید که او نسبت به عملکردتان بیناست!

کفرشان را خواهند دید[ زیرا  ۀشان آمد، به آن کفر ورزیدند ]نتیجقرآن به سراغ

هیچ باطلی از هیچ سو، به آن راه ندارد، زیرا نازل  41قرآن کتاب عزیزی است!

هایی به تو همان نسبت 42شده از جانب خدای حکیم و در خور ستایش است

هم صاحب مغفرت  ،که پروردگارتاند! بداندهند که به پیامبران قبل از تو دادهرا می

چه قرآن را به زبان گنگ و نامفهوم چنان 43عقوبتی دردناک استو هم صاحب 

گفتند: چرا آیاتش مشروح و روشن نیست؟! یک کتاب گنگ و دادیم میقرار می

که به آن ایمان دارند هدایت ینامفهوم از زبان پیامبری فصیح؟! بگو:قرآن برای کسان

-سنگین است و چشم شان نسبت به شنیدن حقایقیهاو شفاست. بی ایمانان گوش

ها را همواره از جایی دور ندا شان نسبت به دیدن حقایق کور است، گویی آنیها

ا در آن اختالف کردند. و ما به موسی کتاب آسمانی عطا کردیم، امّ 44دهند!می

ها همواره در شک و و اگر قول گذشتۀ خداوند نبود کارشان تمام بود! بدانید که آن

ای داشته باشد به نفع خودش عملکرد خوب و شایسته هرکس 45تردیدند!

بدان که پروردگارت ان خودش! یخواهد بود، و هرکس عملکرد بدی داشته باشد به ز

  46ظالم نیست نشنسبت به بندگا
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ای از گردد. بدانید که هیچ میوهقیامت تنها به خدا باز می وقوعِ آگاهی از زمانِ

شود و وضع حمل نمیکند مگر هیچ مادری حامله نمی زند واش بیرون نمیشکوفه

پنداشتید که مشرکان را ندا دهد که شریکانی که برای من مییروز (1) به علم خدا!

کنیم که ما هیچ شاهدی برای ادعای خود کجایند؟! جواب گویند: اعالم می

ند از خواندآن چیزهایی را که از قبل ]برای نجات و آرامش خود[ می 47نداریم!

 48 نظرشان ناپدید شده است، و اکنون دریافتند که هیچ راه گریزی ندارند!

و مصیبتی به او  ا هرگاه شرشود. امّانسان هرگز از تقاضای خیر و برکت خسته نمی

رحمت خویش را بعد از  ةچه مزو چنان 4۹گرددرسد مأیوس و ناامید می

کند این از لیاقت و شایستگی خود میمصیبتی که به او رسیده، نثارش کنیم، ادعا 

کنم قیامتی در کار باشد! اگر هم ]راست باشد و[ روزی به من است! و گمان نمی

سوی پروردگارم برگردم، پاداش خوبی نزد او خواهم داشت! به زودی کافران را 

ها خواهیم و عذاب سختی به آن ،نسبت به عملکردشان با خبر خواهیم کرد

گرداند کنیم روی بر میانسان را مشمول رحمت و نعمتی می هرگاه 50چشاند

شود، و هرگاه شرو مصیبتی به او رسد شروع به دعاهای عریض و از حقیقت دور می

چه این قرآنی که شما بدان بگو: به من بگویید ببینم چنان 51کند!و طویل می

که با آن مخالفت  چه کسی گمراه تر از کسی است ،اید از جانب خدا باشدکافر شده

مان را، چه در بیرون و چه در یهابه زودی آیات و نشانه 52نموده است؟!

شان روشن شود که او حق است. آیا یها نشان خواهیم داد تا برادورنشان، به آن

آگاه  53شان کافی نیست؟!یهمین که پروردگارت در همه جا حاضر است برا

اند، آگاه باش که او بر هر چیزی پروردگارشان در شکها در مورد دیدار باش که آن

 54احاطه دارد!

 

                                         
او حرکت  یعلم ینطبق قوان یایدهاست، و هر پد یجار یزاو در همه جا و همه چ یعلم ینخداوند و قوان یآگاه .1

 .کندمی
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 شوری ةسور

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

خداوند حکیم و قدرتمند این چنین بر تو و بر پیامبران قبل از  2عسق 1حم

مرتبه  ها و زمین است از آنِ اوست و او بلندچه در آسمانآن 3کند!تو وحی می

ها ]به خاطر انکار حقایق[ از فرازشان نزدیک است که آسمان 4و بزرگ است

که فرشتگان پیوسته تسبیح و ستایش پروردگارشان را به متالشی شوند! حال آن

کنند! بدانید که خداوند و برای ساکنان زمین طلب مغفرت می ،آورندجای می

های دیگری بر گاهخداوند تکیهکه به جای یکسان 5آمرزنده و با گذشت است

 6ها نیستیکند! و تو وکیل آنگزینند، خداوند تمامی عملکردشان را ثبت میمی

تمام کسانی را  و (1)القرىو این قرآنی فصیح و گویا را بر تو وحی کردیم تا اهل ام

که یها را از روزکه در اطراف آن هستند ]نسبت به دستاوردشان[ هشداردهی و آن

ه خالئق جمع خواهند شد و هیچ شکی در وجود آن نیست بیم دهی! همان هم

خواست همه اگر خدا می 7ای در آتش دوزخ!های در بهشتند و عدّ هکه عدّیروز

کند ا هرکه را صالح بداند مشمول رحمتش میداد. امّت واحدی قرار میشما را امّ

هایی به جز گاهآیا تکیه 8که ظالمان هیچ یار و یاوری نخواهند داشتحال آن

بخشد گاه است، اوست که مرده را زندگی میاند؟! اهلل ولیّ و تکیهخداوند اختیار کرده

در هرچه که اختالف کنید حکم آن نزد  ۹و اوست که بر هر کاری تواناست

-کنم و روی سوی او میل میخداوند است. این اهلل پروردگار من است، بر او توکّ

 10آورم

 

                                         
اصل است، چه عرش  یزمؤمن ن که خدا خانه داشته باشد، اصل است و قلب ییمادر همه شهرها، مکه مکرمه جا .1

 رحمان است.
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تان آفریده یها و زمین است، او همسرانی از جنس خودتان برااو آفریننده آسمان

-و بر شمار و تعدادتان می (1)هایی از انعام پدید آورده استاست، هم چنین جفت

کلیدهای آسمان  11افزاید بدانید چیزی چون مثل او نیست و او شنوا و بیناست!

دهد یا بر او تنگ و زمین در دست اوست، هر که را صالح بداند روزی فراوان می

خداوند همان دینی را که به  12گیرد، زیرا او نسبت به همه چیز آگاه است!می

چه به تو وحی کردیم و به ابراهیم نوح سفارش کرده بود برای شما تشریع کرد. و آن

ست که: دین را به پا دارید )به آن عمل انیا ،نمودیمو موسی و عیسی سفارش 

یقیفرقه نشوید )در آن تفرقه ایجاد نکنید( بدانید پذیرفتن حقاکنید( و در آن فرقه

شان سخت و سنگین است! و بدانید که یبرا ،کنیدکه مشرکان را به آن دعوت می

زیند و هر که روی گخداوند هر که را صالح بداند ]برای انجام رسالت خود[ بر می

که آگاهی فرقه نشدند مگر بعد از آنها فرقهو آن 13نمایدسوی او کند هدایت می

جویی به خاطر سرکشی از حق بود! و اگر قول و به سراغشان آمده بود، و این تفرقه

شد! ها داوری مینی باشند، در میان آنیّت معمهلت پروردگارت نبود که تا مدّ 

دربارة آن  ،اندها به میراث بردهکه کتاب الهی را بعد از آنیکسان [یسان حتّنی]بد

بدین سبب تو ]مردم را به پذیرش حق[ دعوت کن  14اند!به شک و تردید افتاده

های ای! و هرگز از خواهشگونه که مأمور شدهو در این راه استقامت بورز همان

خدا نازل کرده ایمان دارم و دستور ها پیروی مکن و بگو: به هر کتابی که نفسانی آن

دارم میان شما عادالنه رفتار کنم. اهلل پروردگار ما و شماست، پس اعمال ما برای 

ما، اعمال شما نیز برای خودتان! هیچ خصومت شخصی میان ما نیست. بدانید که 

 15شود ها به سوی او ختم میخداوند همه ما را جمع خواهد کرد و سرنوشت

                                         
 اند.انعام را کالبدها دانسته یقبال گفته شد که اهل معناء در وجه 1
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کنند، آن هم بعد از آن که دعوت او را اجابت در مورد خدا مجادله می کهیکسان

اساس است! غضب الهی شامل حالشان شده شان نزد خدا باطل و بیاند، حجتکرده

این خداست که کتاب را براساس حق و  16است!یّشان عذاب سختی مهیو برا

ها که به آن 17شد!میزان نازل کرده است. و تو چه دانی شاید قیامت نزدیک با

اند پیوسته ها که ایمان آوردها آنکنند! امّقیامت ایمان ندارند در مورد آن شتاب می

که در وجود قیامت دانند که حق است. بدانید آنانبا هراس مراقب آن هستند و می

خداوند نسبت به بندگانش مهربان  18در گمراهی عمیقی گرفتارند! ،در تردیدند

هرکس  1۹دهد و او قدرتمند و پیروز استه را بخواهد روزی میاست، هر ک

دهیم[ و هر افزاییم ]و برکت میکشت و زراعت آخرت را بخواهد بر محصولش می

ا دیگر در آخرت کنیم، امّکس فقط کشت این دنیا را بخواهد از آن به او عطا می

شان دین یذن خدا برااها معبودانی دارند که بیآیا آن 20نصیبی نخواهد داشت!

اند؟! بدانید اگر قول فضل و کرم الهی نبود کارشان تمام بود! و و آیینی ترتیب داده

بینی که از ظالمان را می  21شک برای ظالمان عذابی دردناک استبی

ا که از هم اکنون در کیفر دستاوردشان گرفتارند؛ امّند. حال آنمناکیدستاوردشان ب

های حقایق ایمان دارند و عملکردشان نیک و شایسته است در باغکه به یکسان

است، و این همان فضل و یّبهشتند، و هرچه بخواهند در محضر پروردگارشان مه

  22کرم بزرگ است!
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که ایمان یدهد. همان کسانست آن چیزی که خداوند به بندگانش مژده میااین

گو: من به خاطر انجام رسالتم از شما آورده و عملکردی نیک و شایسته دارند. ب

نیکی انجام  بدانید! هرکس کارِ(1)جز دوست داشتن خویشاوندان! ،خواهممزدی نمی

یا  23زیرا خداوند آمرزنده و قدرشناس است ،افزاییمنیک آن می به پاداشِ ،دهد

ند که ]اگر چنین بود[ خداویبندد در حالگویند: که پیامبر بر خداوند دروغ میمی

کرد و حق را با زد! و خدا باطل را محو میهر میچه بخواهد مُقلب تو را چنان

آگاهی کامل  ،گذردها میچه در سینهساخت، زیرا او به آنکلماتش استوار می

گذرد، ها در میپذیرد و از بدیاو کسی است که توبۀ بندگانش را می 24دارد

خداوند دعای اهل ایمان و عمل  25ت!بدانید که خداوند از عملکردتان آگاه اس

افزاید، حال آنها مینماید. و از فضل و کرم خویش بر پاداش آنصالح را اجابت می

در  ،اگر خدا روزیِ بندگانش را بیافزاید 26که کافران در عذاب سختی گرفتارند!

اندازه نازل چه را بخواهد به اندازند. برای همین آنزمین فساد و تباهی به راه می

او کسی است که باران را  27کند. زیرا او به احوال بندگانش آگاه و بیناست!می

زیرا او  ،سازدکند؛ و رحمتش را منتشر میاند نازل میبعد از آن که مأیوس شده

های ها و زمین و جنبندهآفرینش آسمان 28 ستایش است! درخورِ ،سرپرستی

های اوست. و او هرگاه بخواهد قادر بر است از نشانهها پراکنده مختلفی که در آن

هر مصیبتی که به شما وارد شود به خاطر دستاورد  2۹هاستآوری آنجمع

توانید در شما هرگز نمی 30گذرد!خودتان است هر چند که از بسیاری در می

ی روی زمین از قدرت الهی فرار کنید و غیر از خداوند برای شما هیچ یار و یاور

 31وجود ندارد

                                         
که در  یکسان یری،است. به تعبین)ع( و فاطمه و حسن و حس یاز مفسران، عل یبنا به قول جمع یشاوندانخو .1

 .شوندمیمحسوب  یشاوندبرند، خویبه سر م یطبقه روح یک
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اگر بخواهد  32ها روانند!هایی است که چون کوه در آبهای او کشتیاز نشانه

نیا ۀها بر روی آب از حرکت باز بمانند! در همتا کشتی ،داردباد را از حرکت باز می

ها را به اگر بخواهد، کشتی 33هایی است!صبور و شکرگزاری نشانه ها برای هر

گذشت  ،ا در عین حال از بسیارینماید، امّش غرق مینانیسرنشخاطر دستاورد 

بفهمند که  ،کنندهای ما مجادله میکه در آیات و نشانهیتا کسان 34کند!می

آن چیزی که به شما عطا شده متاع اندک زندگی دنیاست،  35هیچ پناهی ندارند

کنند بهتر ل میشان توکّچه نزد خداوند است برای اهل ایمانی که بر پروردگارا آنامّ

 ،کنندها اجتناب میکه از گناهان بزرگ و زشتییهمان کسان  36و پایدارتر است

هم آنانی که دعوت  37کنند!شوند عفو میکه خشمگین مییو هنگام

شان با مشورت یکدیگر یو کارها ،دارندو نماز به پا می ،پروردگارشان را اجابت کرده

 38سازندمند میایم دیگران را بهرهشان کردهچه روزیآن شود. ازحل و فصل می

بدانید! که  3۹یابند!شک غلبه میبی ،ها رودکه وقتی ستمی بر آنیهمان کسان

 ،ا اگر کسی عفو کند و اقدام به اصالح نمایدهمانند آن بدی است. امّ ،جزای بدی

(1)دوست ندارد پاداشش بر عهده خداوند است. بدانید! خداوند ظالمان را
40  بر

بلکه ایراد بر  41کسی که پس از مظلوم واقع شدنش، غلبه نماید ایرادی نیست

نمایند. کنند و به ناحق در روی زمین سرکشی میکسانی است که به مردم ظلم می

که صبر کند و عفو نماید، کار یا کسامّ 42ها گرفتار عذابی دردناکند!بدانید آن

 ،هر کس را خداوند در گمراهی گذارد 43ارزش و بزرگ است پراو، از کارهای 

هیچ یاوری غیر از خدا نخواهد داشت. و خواهی دید وقتی ظالمان، عذاب الهی را 

 44گویند: آیا راهی برای بازگشت و جبران کردن وجود دارد؟!مشاهده کنند می

                                         
« وَجزاء سیئة سیئة مثلها»که مجاز شمرده شده است لکن بهترین راه نیست و این نکته با استناد به معنای قصاص با آن .1

و »است. « بهترین»ن تبعیت از آ. یادمان باشد که شیوه قرکندميمشهود است. لذا قرآن، راه عفو و جبران نمودن را پیشنهاد 
)همواره از بهترین آنچه که از سوی پروردگارتان نازل شده، پیروی نمایید( بهترین سخن،  «.اتبعوا أحسن ما أنزل الیکم من ربکم

 بهترین رفتار، بهترین بخشش ...
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ت و لّذکه از فرط یگیرند. در حالبینی که در معرض آتش قرار میها را میو آن

کنند! و اهل ایمان گویند: زیانکاران حقارت خاشعند و زیرچشمی به آن نگاه می

که ظالمان  اند! بدانیدکسانی هستند که در روز قیامت به خود و اهلشان زیان رسانده

گاهی یهها به جز خدا هیچ دوست و تکآن 45برند!در عذابی جاودانی به سر می

راه نجاتی  هیچ ،شان کند. بدانید! خداوند هر کس را در گمراهی گذاردیندارند تا یار

یاید بکه روزی قبل از آن ،دعوت پروردگارتان را اجابت کنید 46نخواهد داشت

د داشت که از جانب خدا بازگشتی نداشته باشید! در آن روز دیگر نه پناهی خواهی

ها گهبان آنه تو را به عنوان نبدان ک ،چه روی برگرداندندچنان 47و نه مدافعی!

ودمان که به انسان از رحمت خیتو فقط ابالغ است! هنگام ۀایم! وظیفنفرستاده

صیبتی بر او وارد که به خاطر دستاوردش میشود. و هنگامخوشحال می ،بچشانیم

خداست،  ها و زمین از آنفرمانروایی آسمان 48انسان بسیار ناسپاس است! ،آید

که صالح  بخشد و به هربه هر که صالح بداند دختر می ،کندد خلق میهرچه بخواه

صالح  دهد و هم دختر. و هر که راو یا هم پسر می 4۹کندبداند پسر عطا می

انی نیست هیچ انس سزاوارِ 50امور تواناست ۀگرداند، و او بر همبداند عقیم می

اذن خدا،  ز ورای حجاب و یا بهمگر از طریق وحی یا ا ،که خداوند با او سخن بگوید

و حکیم  زیرا او بلند مرتبه ،نمایدچه را که بخواهد وحی میرسولی آن ۀبه واسط

 51است
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-که تو پیش از این نمیحال آن (1)و این چنین روحی را از امر خود بر تو افکندیم

و ایمان کدام است! ولی ما آن را نوری قرار دادیم تا به  ،دانستی که کتاب چیست

راهنمایی کنیم. بدان که تو  ،آن هر کس از بندگانمان را که صالح بدانیم ۀواسط

چه در راه خدایی که آن  52کنیمردم را به سوی راه راست و درست هدایت می

-به خدا باز می امور ۀچه در زمین است از آنِ اوست، بدان که همها و آنآسمان

 53گردد

 

 زخرف ةسور

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

ما این قرآن را فصیح و گویا  2بیان کنندة حقایق قسم به این کتابِ  1حم

شک بلند ، نزد ماست و بی(2)الکتابو آن در ام 3ل کنیدقرار دادیم تا در آن تعقّ

به خاطر  ،که آیا این قرآن پندآموز را از شما دریغ کنیم 4مرتبه و حکیم است

چه بسیارند پیامبرانی که برای  5که مردمی هدردهنده نعمات الهی هستید؟!آن

شان رفت فقط او را تمسخر هر پیامبری که به سراغ 6پیشینیان فرستادیم

نیو بد .یمسرانجام کسانی را که نیرومندتر از اینان بودند هالک کرد 7کردند!

ها و ها بپرسی چه کسی آسمانچه از آنچنان 8سان ماجرای پیشینیان گذشت

 ۹ها را خدای قدرتمند و آگاه آفریده است!آن ۀشک گویند: همزمین را آفرید؟ بی

هایی ایجاد کرد، امید آنهمان خدایی که زمین را بستر شما قرار داد و در آن راه

  10که راه یابید!

 

                                         
روح عطا  ینو معرفت است. آنکه به او ا یاست، سرشار از نور آگاه یگرد یفیتاز مرتبت و ک یروح نوران ینا .1

 یافتدر یاز کسان یدخدا را، با یاتآ یمشده است. لذا مفاه یتو هدا یافتهمعرفت  یمان،، نسبت به کتاب و اشودمی

 .اندشدهبرخوردار  یروح یننمود که از چن

 ی.اله ظها، کتاب مرجع، لوح محفوالکتاب: مادر کتابام .2
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آن سرزمین مرده را  ۀنازل کرد تا به واسط ،که از آسمان آبی به اندازهیکس همان

که یکس 11زنده گردانیم! همین گونه نیز ]زنده از قبرها[ خارج خواهید شد!

ها لک و انعام ساخت تا بر آنفٌهایی از ها را بیافرید و برای شما مرکبهمۀ جفت

(1)سوار شوید
12 اد یهای پروردگارتان را گرفتید نعمت ها قرارچون بر پشت آن

کنید. و بگویید: منزّه است خدایی که این ]نعمات[ را در اختیار ما گذاشت، حال 

و ما به سوی پروردگارمان  13که ما توانایی خلق چنین چیزهایی را نداشتیم!آن

ها برای خداوند از میان بندگانش فرزندی قائل شدند! به آن 14گردیمباز می

آیا ]خداوند[ از میان مخلوقاتش  15راستی انسان یک ناسپاس واقعی است

و  16دختران را برای خود اختیار کرده و پسران را برای شما برگزیده است؟!

دهد مژده دهند ]از د همان چیزی را که به خدا نسبت میها تولّچون به یکی از آن

که در یآیا کس 17یردگخجالت[ رویش سیاه شده و وجودش را خشم فرا می

پرورش یافته و هنگام جنگ و جدال ناپیداست ]از آنِ خداست[؟!  ،زینت و آرایش

18 اند؟! دختران پنداشته ،ها فرشتگان را که بندگان خدای رحمان هستندآن

شود و در مورد آن بازخواست اند؟! گواهی آنان نوشته میها بودهآیا شاهد خلق آن

-ها را پرستش نمیخواست ما آنگفتند: اگر خدای رحمان می 1۹خواهند شد!

شاید هم کتابی پیش  20گویندها ناآگاهند و سخنی جز به دروغ نمیکردیم. آن

گونه نیست! آناین 21اند؟!ک شدهها به آن متمسّ ایم و آنشان آوردهیاز این برا

-ها راهنمایی میآثار آن ایم و ازگویند: ما پدرانمان را بر آیینی یافتهها می

 22گیریم!

 

 

                                         
عنا اند که سالک را در سلوکش در عوالم میلهدو وس یان(،( و انعام )چهارپایکشت)دانند که فلک یاهل معنا م .1

را حضرت  رّیب یو راهنما)ع( را حضرت خضر یبحر ی. راهنمارّیب یگریو د یبحر یکی. یندنمایمساعدت م

رو دو کلمه در  یندهند. از ایم یاری( 14 یه)آ «قلبونننا لما إلى ربّو انّ»سالکان را تا  ینساناند. بددانسته یاس)ع(ال
 آشنا گردد. یگریترجمه نشدند تا قرآن خوان با وجه د ینجاا
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ر ای را قبل از تو به سرزمینی نفرستادیم مگسان، ما هیچ پیامبر هشداردهندهبدین

ها ایم و فقط به آثار آنشان گفتند: ما پدرانمان را بر آیینی یافتهیهاکه نازپروردهآن

چه تر از آن]پیامبر[ گفت: آیا اگر من آیین بهتر و هدایت بخش 23کنیم!اقتدا می

کنید؟![ گفتند: ما نسبت به اید بیاورم ]باز هم حقایق را انکار مینزد پدرانتان یافته

ها انتقام گرفتیم. بنگر عاقبت پس ما نیز از آن 24اید کافریم!آن چه شما آورده

که ابراهیم به پدر و قومش ید آر[! هنگامو ]به یا 25کنندگان چگونه بود!تکذیب

فقط آن خدایی را که مرا آفریده  26پرستید بیزارم!گفت: من از آن چه شما می

سان نیبد 27و نیز مرا ]به راه نجات[ هدایت خواهد کرداپرستم[. و هماست ]می

اشت، در أعقاب و فرزندان خود به جا گذ ،جاودان ۀابراهیم کلمۀ توحید را یک کلم

های ها و پدرانشان را از نعمتنیلکن، ا 28تا همواره به سوی خدا بازگردند

و  2۹به سراغشان آمد ،روشنگر گاه حق و پیامبرِمند کردم تا آنزندگی بهره

ها آشکار شد گفتند: این سحر و جادوست و ما آن را انکار که حق بر آنیهنگام

ه و )مکّ ،هیاز این دو قر یمرد بر بزرگو گفتند: چرا این قرآن  30کنیم!می

ها تقسیم کننده رحمت پروردگارت آیا مگر آن 31طائف( نازل نشده است؟!

کنیم. و ها تقسیم میهستند؟! ما معیشت و رحمت الهی را در زندگی دنیا بین آن

تا برخی، برخی دیگر را به  ،بخشیمبعضی را بر بعضی دیگر ]به درجاتی[ برتری می

-چه جمع میکه رحمت پروردگارت از آنگیرند ]و کارها پیش برود[. بدانخدمت 

ما  ،شدندت واحد ]گمراه[ نمیاگر مردم تبدیل به یک امّ 32کنند بهتر است!

هایی قرار سقفی از نقره و پلکان ،که به خدای رحمان کافرندیهای کسانبرای خانه

 33دادیم تا از آن باال روند!می
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 34دادیم که بر آن تکیه کنند!هایی قرار میشان درها و تختیهاخانهو برای 

ها متاع ناچیز زندگی ا تمام اینکردیم. امّشان مییچنین انواع زیورآالت را عطاهم

 ؛خاص کسانی است که ،دنیاست، حال آن که حیات جاودان در محضر پروردگارت

 ،د خدای رحمان روی بگرداندهر کس از یا 35دارند!حرمت خداوند را نگاه می

و آن شیاطین، آن 36فرستیم که همواره قرینش باشدشیطانی را به سویش می

 اند!پندارند هدایت شدهکه مییدر حال ،دارندبخش الهی باز میها را از راه نجات

37  تا آن هنگام که نزد ما بیاید و گوید: کاش بین من و تو فاصله مشرق تا

ها امروز این حرف 38مغرب وجود داشت! حقیقتاً چه بد همنشینی هستی!

 3۹ تان در عذاب شریک یکدیگرید!اید و همهزیرا ظلم کرده ،تان سودی نداردیبرا

یا نابینایان و کسانی را که در  توانی سخنت را به گوش ناشنوایان برسانی،آیا تو می

ها هرگاه تو را از میان آن 40برند هدایت نمایی؟!گمراهی آشکاری به سر می

ایم ها وعده دادهو یا اگر عذابی را که به آن 41گیریمها انتقام میببَریم قطعاً از آن

را به تو چه آن 42ها قادریم!ت[ به تو نشان دهیم، باز ما بر آنت]در زمان حیا

پند تو  ۀقرآن مای 43وحی شده است محکم بگیر. که تو بر راه راست و درستی!

از پیامبرانی که قبل  44و قوم تو است. و به زودی همگی بازخواست خواهید شد

ایم بپرس: آیا ما به جز خدای رحمان، خدایان دیگری را برای پرستش از تو فرستاده

مان به سوی فرعون و اشراف قومش ا موسی را با آیاتم 45آنان قرار داده بودیم؟!

و هنگامی که آیات  46م!انیفرستادیم، و ]موسی[ گفت: من پیامبر پروردگار جهان

 47شان آورد به ناگاه همه از آن به خنده افتادند!یما را برا
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ها آن یتر بود، حتّها نشان دادیم از معجزه دیگر بزرگای که به آنهر آیه و معجزه

]هنگامی که گرفتار بال  48را گرفتار بال کردیم شاید ]از انحراف[ باز گردند!

شدند[ گفتند: ای جادوگر! بنابر عهدی که خدا با تو دارد پروردگارت را به خاطر ما 

ا چون بال را از آنامّ 4۹دعا کن ]تا بالها رفع شود[، و قطعاً ما هدایت یافتگانیم!

فرعون قوم خود را ندا داد و گفت: آیا  50خود را شکستند! ها برداشتیم پیمان

 51بینید؟!این سرزمین مصر و نهرهای جاری در آن از آنِ من نیست؟! مگر نمی

  52داند؟!ی درست حرف زدن را نمیآیا من بهترم با این مرد خوار و ذلیل که حتّ

-همراه او نیامده چرا دستبندهایی از طال بر دستانش نیست؟! و یا فرشتگانی

ها فرعون چون قوم خود را کم ارزش کرد از او اطاعت کردند! زیرا آن 53اند؟!

چون ]با نپذیرفتن حق[ ما را از خود ناامید  54اندکار و بدسیرتقومی زشت

ها را جزو و آن 55شان را غرق نمودیمها انتقام گرفتیم و همهاز آن(1)ساختند

چون ماجرای عیسی پسر مریم  56آیندگان قرار دادیم! هایعبرت لین درسِاوّ

و گفتند: آیا خدایان  57 (2)قوم تو شادمانه سر و صدا به راه انداختند ،گفته شد

ها ما بهتر است یا او )عیسی(؟! و این سخن را جز برای جدال با تو نگفتند، زیرا آن

و او  ،ش کرده بودیمیعطاای بود که نعمت او فقط بنده 58مردمی ستیزه جویند

بدانید اگر بخواهیم، فرشتگانی را به جای  5۹اسرائیل قرار دادیمرا الگوی بنی

 60آوریم تا جانشین شما باشند!شما در زمین پدید می

                                         
جمع از بشر، انتظار آنان را برآورده  ینداشتند که ا یگریانتظار د اندکه مأمور به امر بوده یفرشتگان ینجادر ا ییگو.1

 اند.نکرده

شادمان شدند و گفتند: اند کردهاو را به عنوان خدا فرض  یح،مس یرواناز پ یاعده یدندکه شن یمشرکان هنگام .2
 !ما که از او بهتر هستند یانطور باشد خدا یناگر ا
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فرا رسیدن رستاخیز است. هرگز در آن تردید نکنید. و از من  ۀاو )مسیح( نشان

و شیطان شما را ]از راه  61ست!تبعیت کنید که راه راست و درست همین ا

 62که او برای شما یک دشمن واقعی است! ،نجات و آرامش الهی[ باز ندارد

ام تا که عیسی با دالیل روشنی آمد، گفت: من برای شما حکمت آوردهیهنگام

پس حرمت اوامر  ،کنید بیان نمایمهایی را که در آن اختالف میای از آن چیزیپاره

اهلل پروردگار من و شماست، پس  63و از من اطاعت کنید!  ،ه داریدالهی را نگا

ها در بین خود اختالف ا گروهامّ 64او را بپرستید که این راه راست و درست است!

آیا جز این انتظار  65کردند! پس وای به حال ظالمان از عذاب آن روز دردناک!

در آن روز  66فهمند!که نمییلشان آید در حادارند که قیامت ناگهان به سراغ

دوستان، دشمنان یکدیگر خواهند  ۀکه حرمت خدا را نگاه داشتند، همیبه جز کسان

ای بندگان من! امروز هیچ ترسی بر شما نیست و هیچ اندوهی در شما  67بود!

-همان بندگانی که به آیات ما ایمان دارند و سراپا تسلیم حق 68راه ندارد!

-ها و جامظرف 70شما و همسرانتان شادمانه به بهشت داخل شوید! 6۹اند!

چه که دل بخواهد و چشم گردانند و در بهشت آنها میآن ین را در اطرافِهای زرّ

این همان  71موجود است. و شما در آن جاودانه خواهید بود ،ت ببرداز آن لذّ 

جا برای آن در 72دیدتان به ارث بربهشتی است که شما به پاس عملکرد خوب

 73شویدمند میهای فراوانی است که از آن بهرهشما میوه
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یابد و سراپا شان تخفیف نمیعذاب 74م جاودانندجهنّ ا مجرمان در عذابِ امّ

ها خود به خویشتن ظلم بلکه آن ،ها ظلم نکردیم]بدانید[! ما به آن 75مأیوسند

شد! کُ م! کاش پروردگار تو ما را بِفریاد زنند: ای مالک جهنّجا در آن 76روا داشتند

آید[! حق را ]یادتان می 77و جواب دهد: ]نه[! شما در این جا ماندنی هستید!

ها بر ]بدانید[! که آن 78ا اکثر شما از حق کراهت داشتید!امّ ،تان آوردیمیبرا

-ها میآن 7۹م بودیم!حق محک ةاندیشۀ باطل خود پای فشردند. ما نیز بر اراد

ها نزد آن ،ما که رسوالنِشنویم؛ حال آنما اسرار و نجواهاشان را نمی ،پنداشتند

لین داشت من اوّبگو: اگر خدای رحمان فرزندی می 80نوشتندهمه چیز را می

ها و زمین. ا منزّه است پروردگار آسمانامّ 81شدم!کسی بودم که مطیع او می

شان کن تا در یاکنون رها  82زنند!هایی که میعرش، از تهمتهمان پروردگار 

ها وعده داده شده افکار باطل خویش فرو روند و سرگرم باشند، تا روزی را که به آن

او کسی است که در آسمان، خدا و در زمین نیز خداست.  83مالقات نمایند!

با برکت و بزرگ است خدایی که فرمانروایی  84اوست خدای حکیم و دانا!

قیامت  هاست از آنِ اوست! آگاهی از زمان وقوعِها و زمین و آن چه میان آنآسمان

که ]مشرکین[ به جای یکسان 85گردیدشما به سوی او باز می ۀنزد اوست. و هم

و که از روی علم یمگر کسان ،خوانند، قادر به شفاعت کسی نیستندخداوند می

(1)آگاهی به حق شهادت داده باشند!
86 ها سؤال کنی چه کسی چه از آنچنان

شک خواهند گفت: اهلل! پس چگونه است که از حق منحرف ها را آفریده است؟! بیآن

ها مردمی ]چگونه[ از دعای پیامبر که گفته است: پروردگارا! این 87شوند؟!می

ها در گذر تو از آن 88شوند[؟!غافل میآورند، ]که به حقایق ایمان نمی هستند

 8۹ و فقط بگو: سالم! به زودی حقایق را خواهند فهمید!

 

                                         
و  یندارد ، گواه یبه حق قضاوت کند ارزش یا یبه حق گواه یبه صورت اتفاق یبدون علم و آگاه یاگر کس یحت .1

 .باشد یمنبعث از علم و آگاه یدحتما با ققضاوت به ح
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 دخان ةسور

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

که ما آن را در شبی مبارک  2بیان کنندة حقایق قسم به این کتابِ  1حم

اساس  کاری بر آن شب هر در 3نازل کردیم. و ما هشداردهندگان حقیقی بودیم

ها اینۀ هم 5کار ماست و ما فرستنده بودیم! 4گرددحکمت تنظیم می

اوست پروردگار  6زیرا او شنوا و آگاه است ،رحمتی از جانب پروردگار توست

هیچ  7هاست، اگر یقین داشته باشید!ها و زمین و آن چه میان آنآسمان

میراند. پروردگار شما و پروردگار نیاکان ند و میکمعبودی جز او نیست، زنده می

روزی  پس منتظرِ ۹ند!ایخود سرگرم باز ها هنوز در شکِنه! آن 8شماست

و مردم را فرا بگیرد! این همان  10دود آشکاری ظاهر نماید! ،باش که آسمان

-پروردگارا! عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می 11عذاب دردناک است

آشکارا به  ،که پیامبریدر حال ،شوندچگونه و از کجا متذکر می 12آوریم!

ای دیوانه افتهیسپس از او روی برگرداندند و گفتند تعلیم  13آمد؟! شانغسرا

ا بار دیگر شما ]به شیوه پیشین[ امّ ،کنیمما اندکی از عذاب را برطرف می 14است

انتقام خواهیم  ،ها را گرفتار کنیممندانه آندر آن روز که قدرت 15گردید!باز می

که پیامبری گرامی یها قوم فرعون را امتحان کردیم در حالقبل از آن 16گرفت

تان یزیرا من برا ،بندگان خدا را به من تحویل دهید ]وگفت[: 17شان آمدبه سراغ

 18پیامبری امین هستم! 
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تان یزیرا من دلیل روشنگری برا ،مکنیدر و برتری جویی و نسبت به خداوند تکبّ

بدانید که من به پروردگار خود  ،و اگر مرا ]محکوم به[ سنگسار کنید 1۹ام!آورده

-از من کناره ،آوریدچه به رسالت من ایمان نمیو چنان 20ام!و شما پناه برده

(1)گیری کنید!
21 ها قومی سرانجام پروردگارش را دعا کرد که این

 23تان کنند!ها تعقیب]پس گفتیم[: شبانه بندگانم را ببر تا آن 22ند!امجرم

 24شدنی هستندها لشکری غرقپشت سر بگذار که آن ،دریا را در آرامش کامل

کشتزارها و  25سارهایی از خود به جای گذاشتند!ها و چشمهها چه باغآن

نیبد 27شادمانی بودند!هایی که در آن ]غرق[ در و نعمت 26قصرهای زیبا

نه آسمان و نه زمین  28ها را میراث مردم دیگر قرار دادیم!آن نعمت ۀسان هم

-ما بنی 2۹ها داده نشد!ها گریه نکردند! و هیچ مهلتی به آنهیچ کدام بر آن

از ]دست[ فرعون، زیرا او برتری جوی  30اسرائیل را از عذاب خوارکننده رهاندیم

و بر مردم جهان برتری  ،ها را آگاهانه برگزیدیمما آن 31بود کارو اسراف

ها امتحانی که در همۀ آنها دادیم. حال آنها را به آنو آیات و نشانه 32دادیم!

ل است، و ما فقط همان مرگ اوّ ،مرگ ما 34گویند:ها میاین 33آشکار بود!

 پدرانمان را ]به دنیا[ بیاورید! گوییداگر راست می 35دوباره زنده نخواهیم شد!

36 شان ها بودند؟! ما همهو کسانی که پیش از آن (2)عها بهترند یا قوم تُب آیا آن

چه را ها و زمین و آنما آسمان 37زیرا مردمی مجرم بودند ،را هالک کردیم

هر  ،ها را جز به حق نیافریدیمما آن 38هاست به بازیچه خلق نکردیم!میان آن

  3۹کنند!چند اکثر مردم درک نمی

                                         
 است با عذاب شما! یظلم به من و رسالت من ، مساو یراز یاورند،ب یمانبگذار مردم ا 1
قدرت و  یگفتند و دارایتبابعه( م)ع ب وجود داشتند که به آنها تُ یدر جنوب عربستان پادشاهان یمن یندر سرزم 2
 فراوان بودند. یروین
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که هیچ دوستی برای یروز 40هاستآن ۀروز جدایی ]حق از باطل[ میعادگاه هم

که مشمول یمگر کس 41ها یاری نشوند!آن و هیچ کدامِ ،دوست خود نفعی ندارد

به راستی درخت  42رحمت الهی گردد، زیرا او قدرتمند و با رحمت است

-غلیان می ،هاهمانند فلز مذاب در شکم 44غذای گناهکاران است 43زقوم

این مجرم گناهکار را بگیرید و به میان  46غلیانی چون آب سوزان 45زند

چش که تو بِ 48گاه بر سر او عذاب سوزان بریزیدآن 47آتش پرتاب کنید

ابی است این همان عذ 4۹پنداشتی[ قدرتمند و محترم هستی!]همانی که می

ا حرمت نگاهداران حریم الهی در امّ 50کردید!که پیوسته در وجود آن تردید می

هایی از حریر ها لباسآن 52سارهاها و چشمهو در باغ 51جای امنی هستند

یان بهشتی حالِ 53نشینندروی یکدیگر میپوشیده و روبه ،حریر ضخیم ،نازک

ای که که هر میوه 54دهیمن بهشتی تزویج میها را با حوراچنین است و آناین

هیچ ة جا مزدر آن 55ت کاملندیّها در امنّبخواهند در اختیارشان است و آن

ها را آن ،مگر همان مرگ اول ]که در دنیا چشیدند[ و خداوند ،چشندمرگی را نمی

توست. ها فضل و رحمتی از جانب پروردگار نیا 56نمایدم حفظ میاز عذاب جهنّ

ما بیان رسالت را بر زبان تو آسان کردیم،  57و این همان پیروزی بزرگ است

ها نیز پس تو منتظر باش آن 58که حقایق را بفهمند و پند بگیرندامید آن

 5۹منتظرند! 

 

 

 

 جاثيه ةسور
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 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

در  2این کتاب نازل شده از سوی خداوند قدرتمند و حکیم است 1حم

ر آفرینش و هم چنین د 3هایی برای اهل ایمان وجود داردها و زمین نشانهآسمان

قین وجود هایی برای اهل یاند نشانهشما و جنبندگانی که در سراسر زمین پراکنده

زل کرده ه خدا از آسمان ناو نیز در اختالف شب و روز و آن نعمتی را ک 4دارد

یی برای هاتا به واسطۀ آن زمین مرده را حیات بخشد. و نیز در وزش بادها، نشانه

به حق  های خداست که بر توآیات و نشانه ،ها همهاین 5خردمندان وجود دارد

خواهند ایمان کنیم. پس بعد از خدا و آیاتش به کدام سخن میتالوت می

که برایش  که پیوسته آیاتی را 7برهر دروغگوی گناهکار! پس وای 6بیاورند؟!

! گویی اصالً آیات را ر اصرار بر مخالفت داردا از روی تکبّامّ ،شنودشود میتالوت می

ضی هرگاه به بع 8نشنیده است! این چنین کسی را به عذاب دردناک بشارت ده

ها عذابی ! برای آننید[گیرند، ]بدااز آیات ما آگاهی یابند آن را به تمسخر می

ردشان م است. و دستاوردشان هیچ به دها جهنّآن و پشت سرِ ۹خوارکننده است

ها به آن گاه برگزیدند هیچ نفعینخورد و کسانی را که به جای خدا به عنوان تکیه

ه کیاین قرآن هدایت است و کسان 10ها عذابی بزرگ استنرساند و برای آن

این  11عذابی سخت و دردناک دارند ،کنندرا انکار میآیات پروردگارشان 

و  ،ابندیها به فرمان او جریان خداست که دریا را در اختیار شما گذاشت تا کشتی

عمات نکه شکرگزار رمش ]روزی خود را[ جست و جو کنید، امید آنشما از فضل و کَ

وی خود همه را از سچه در زمین است ها و آنچه در آسمانو آن 12الهی گردید

ر وجود فکّتهایی برای اهل ها نشانهدر اختیار شما گذاشت. بدانید که در تمام این

 13دارد!
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امید و اعتقادی ندارند درگذرند  1،هایی که به روزهای الهیبه اهل ایمان بگو: از آن

کس عملکرد  هر 14خدا، آن مردم را نسبت به دستاوردشان جزا دهد تا خودِ 

و مفیدی داشته باشد به سود خود اوست، و هر کس عملکرد بدی داشته باشد خوب 

ما به   15گردیدشما به سوی پروردگارتان باز می ۀان اوست. سرانجام همیبه ز

-های پاکیزه روزیو از نعمت ،وت عطا کردیماسرائیل کتاب آسمانی و قدرت و نبّبنی

و دالئل روشنی از امر خدا  16بر جهانیان برتری بخشیدیم را هاو آن .شان دادیم

مگر آگاهانه و از روی ظلم و  ،ها در آن اختالف نکردندشان کردیم. و آنیرا عطا

اختالف شان داوری  ها در موردِآن انیم ،قیامت که پروردگارت در روزِستم! بدان

دیم، پس از آن تبعیت کن گاه تو را بر راه و آیین حقی قرار داآن 17خواهد کرد

ها هیچ نفعی برای تو در برابر آن 18و از هوای نفسانی ناآگاهان پیروی منما!

خداوند بزرگ نخواهند داشت! ]بدان که[ ظالمان پشتیبان یکدیگرند و خداوند، 

 این قرآن مایۀ بصیرتِ  1۹گاه حرمت نگاهداران حریم الهی استسرپرست و تکیه

که یآیا کسان 20هل یقین سراسر هدایت و رحمت استمردم است و برای ا

ها را چون اهل ایمان و عمل صالح قلمداد پندارند ما آنعملکرد بدی دارند، می

شان یکسان است؟! حقیقتاً چه بد حکم کنیم؟! مگر نوع زندگی و مرگمی

ها و زمین را به حق آفرید تا به هرکس نسبت به آسمان ،خداوند 21کنند!می

 22به هیچ کس ظلم نخواهد شد کهدستاوردش جزا داده شود، حال آن

 

 

                                         
 است. یامتحتى قو  ی،اله یهاوعده ی،نزول نعمت اله ی: روزهایاله یروزها 1
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ای؟! خدا آگاهانه آیا آن کس که هوای نفس خویش را خدای خود قرار داده، دیده

گمراهش کرد و ]قوای ادراک او چون[ گوش و قلب وی را از درک حقایق عاجز 

پس چه کسی به غیر از  ای افکند ]تا درک حقایق نتواند[نمود! و بر دیدگانش پرده

و گفتند: زندگی ما فقط  23گیرید؟!تواند او را هدایت کند؟! چرا پند نمیخدا می

آییم! و این روزگار ای به دنیا میهمیریم و عدّای میههمین زندگی دنیاست. عدّ 

ها از حقایق آگاهی ندارند. و فقط گمان برد! آناست که ما را از بین می

شان جز حجت ،شودها تالوت میکه آیات روشنگرمان بر آنیگامهن 24کنندمی

 25پدرانمان را به دنیا برگردانید! ،گوییدگویند: اگر راست میاین نیست که می

میراند. و سرانجام همۀ شما را سپس می ،کندبگو: این خداست که شما را زنده می

چند اکثر مردم درک  در روز قیامت جمع خواهد کرد. در آن هیچ شکی نیست هر

خداست و آن روز که قیامت برپا  ها و زمین از آنِفرمانروایی آسمان 26کنندنمی

تی به زانو در آمده خواهی دید که هر امّ 27اهل باطل زیان خواهند دید! ،شود

تی را برای ]رؤیت( نامۀ اعمالش فرا بخوانند! امروز به خاطر عملکردتان است! هر امّ

گوید! علیه شما سخن می ،ست کتاب ما، که به حقااین 28دید! جزا خواهید

که به حقایق ایمان دارند یا کسانامّ 2۹ایم!]آری[ ما تمامی عملکردتان را نوشته

ها را در رحمت خویش وارد و عملکردشان خوب و شایسته است پروردگارشان آن

که نسبت به حقایق کافر یا کسانو امّ 30کند! این همان پیروزی واقعی استمی

شد؟! و شما هم بخش ما بر شما خوانده نمیها گویند[: آیا آیات نجاتشدند ]به آن

وعدة خدا  ،شدکه گفته مییو هنگام 31کردید و مردمی مجرم شدید؟!ر میتکبّ

دانیم قیامت گفتید: ما نمیحق است و در وجود قیامت شکی نیست، شما می

 32ایم!ریم و به یقین نرسیدهچیست! جز گمانی نمی ب
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ها آشکار شده و حقایقی را که به تمسخر های عملکردشان بر آن]اکنون[ بدی

گفته شود: امروز ما شما را فراموش  33شان نموده است!گرفتند محاصرهمی

کنیم. همانطور که شما دیدار چنین روزی را فراموش کردید. جایگاه شما آتش می

این به آن خاطر است که آیات الهی را به  34وری نخواهید داشتاست. و هیچ یا

تان داد! پس امروز از آتش خارج بیو زندگی ]چند روزة[ دنیا فر ،گرفتیدتمسخر می

ستایش مخصوص خداوندی  35شوید و هیچ عذری از شما پذیرفته نیست!نمی

جهانیان ۀ همها و پروردگار زمین است. پروردگار است که پروردگار آسمان

زیرا او قدرتمند  ،ها و زمین برازندة اوستبزرگواری و عظمت در آسمان 36است

  37و حکیم است

 احقاف ةسور

 و با رحمت است( یندهبه نام اهلل که بخشا)

 

ما  2نازل شده است یمکتاب از جانب خداوند قدرتمند و حک ینا 1حم

 یآن هم برا یم،جز به حق خلق نکرد هاستآن یانچه را مو آن ینها و زمآسمان

 3!گردانندیم یاز هشدارها رو ،کافرند یقکه به حقایکسان ید! بداننیّمع یتمدّ

در  ینمتا بب یدنشانم ده یدخوانیم ییاهلل به خدا یرا که به جا یزهایی: آن چبگو

به  اند؟! اگرها داشتهآسمان ینشدر آفر یچه مشارکت یااند و چه خلق کرده ینزم

! اگر یاوریدهمه را ب یدکنیاستناد م یشینیانپ یبه آثار علم یاقبل از قرآن، و  یکتاب

 یزهایخدا، چ یجاه است که ب یتر از کسهگمرا یچه کس 4یید!گویراست م

ها را بخوانند جوابشان را هم آن یامتخواند که اگر تا قیرا به دعا م یگرید

  5!خبرند یها باز خواندن آن یرادهند! زینم
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( دشمنانشان ینها )معبودان دروغشوند، همانی مردم محشور م ۀکه همهنگامی

بر کافران  ما روشنگر یاتکه آیهنگام 6!کنندمیهستند و عبادتشان را انکار

 یا 7نامند!یآشکار م یرا که به سراغشان آمده، جادو یقتیها حقتالوت شود، آن

بافته است، بگو: اگر من آن را به دروغ  یامبر[پ]است که  یقرآن دروغ ین: اگویندیم

 ییاو از کارها یید!از خشم خدا را از من دفع نما ی[اهذرّ] یدتوانیبافته باشم شما نم

 ی! که گواهیدتر است. بدانآگاه یگریاز هر کس د یدشویم تکبکه نسبت به آن مر

بگو: من بدعت  8شت استاست. و او آمرزنده و با گذ یمن و شما کاف ینخدا ب

دانم که بر من و شما چه خواهد رفت! من یو نم 1،یستمگذشته ن یامبرانگذار پ

 ارهشد یکجز  یزیو من چ کنم،یم یتشود تبعیم یوح یمچه به سوفقط از آن

اگر قرآن از جانب خدا باشد در  یدکنیبگو: چه تصور م ۹!یستمآشکار ن ةدهند

 ت[یّحقان]به  یلاسرائیاز بن یکیکه ! حال آنید؟ایدهورزکه شما به آن کفر یحال

که خداوند  ید. بدانیدورز یر ما شما تکبّامّ 2،آورده است یمانآن شهادت داده و ا

گفتند: اگر  یماناهل کفر به اهل ا 10کند!ینم یتظالمان را به راه نجات هدا

! و یرندگ یشینسبت به ما در آن پ گر،ید مردمِ یمگذاشتینم ،بود یریخ [در قرآن]

 11است  یمیقد یکه قرآن دروغ کنندیعا مادّ ،اندیافتهآن راه ن تیّچون به حقان

 !آن ةکنندیقاست تصد یکتاب ینراهنما و رحمت بود. ا یکتاب موس ،قبل از قرآن

یکسان 12را مژده رساند یکوکارانتا ظالمان را هشدار دهد و ن صیحف یبه زبان

ترس و  یچکردند، ه یداریپا یمانا ینسپس بر ا ،پروردگار ما اهلل است :گفتند که

ها اهل بهشتند و به پاس عملکرد آن یراز 13به خود راه ندهند! یو اندوه یأس

 14شان جاودانه در آن خواهند ماند!خوب
  

                                         
 اند!رسالت را داشته ینهم یزن یگرد یامبرانپ یست،ن ییدجد یزچ یگانه یو پرستش خدا یددعوت به توح 1
بود که با شجاعت در  ینهدر مد یهوداز بزرگان  یکیاند. او شخص را عبداهلل بن سالم دانسته ینا ینمفسر یبرخ 2

 یاسالم اعتراف نمود و اقرار کرد که القاب حاشر و عاقب که در تورات آمده است برا یامبرپ یتبه حقان یهودمعابد 
 رسول اسالم است.
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 که با زحمت یکند. مادر یکیتا نسبت به پدر و مادرش ن یمانسان را سفارش کرد ما

که دوران او را وضع حمل نمود. حال آن یو با دشوار ،ل کردرا تحمّ یحاملگ دوران

 یرومندیت و نماه بود. تا آن وقت که به قوّ یس ،یرو باز گرفتنش از ش یباردار

که  ییهاکر نعمتشُ ده تا یقساله شد و گفت: پروردگارا! به من توف چهل و ،یدرس

که باعث  یایستهو شا یک. و اعمال نیاورمبه جا ب یابه من و پدر و مادرم عطا کرده

تو  یمن به سو یراردان، زگتوست انجام دهم، و فرزندان مرا صالح  یخشنود

 ینکه ما بهتر دهستن یکسان هانیا 15ام!تو شده یمام و تسلبازگشته

اهل ة ها در زمر. آنگذریمیشان مو از گناهان یمکنیرا قبول م انشیعملکردها

که  یکس و 16ها داده شده استاست که به آن یراست ةهمان وعد ینبهشتند. ا

که از گور  دهیدیشما به من وعده م یابرشما! آ 1اُف یدبه پدر و مادرش بگو

 ینو با ا [اند؟!و برنخاسته]اند مرده یاریکه قبل از من مردم بسیدر حال یزمخیبرم

 یراز ،یاورب یمانا یقتبر تو! به حق ی! واید؟کنیشما از درگاه خدا استغاثه م وجود

 17یستن یشینیانپ ۀجز افسان یزهاچ یندهد: ا جواباو  خدا حق است! و ةوعد

از جن و انس، بر  یشینهمراه با اقوام پ یهستند که فرمان عذاب اله یها کسانآن

هر گروه  18اندبوده یانکارز یجماعتها آن ۀهم یرااست. ز یافتهها تحقق آن

 نسانیاست، بد ی[متفاوت]درجات  یبه خاطر عملکردشان دارا یگرینسبت به د

 1۹کس ظلم نخواهد شدیچو به ه دهدیکم و کاست میپاداش همه را ب وندخدا

: از لذائذ و یند[ها گوبه آن] یرندگیش قرار متکه اهل کفر در معرض آیروز

رانه دستاورد متکبّ یفرا امروز به کامّ ید،مند شدبهره یادن یدر زندگ یزهپاک یهانعمت

عذاب  ید،که مرتکب شد یبه جرم گناهان یزو ن ین،زم یتان در روو ناحق

 20شماست! از آنِ یاخوارکننده
 
 

                                         
 شود.یگفته م یناست که در مقام توه یرآمیزکلمه تحق یکف اُ 1
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هشدار داد،  1«حقافاَ» ینگاه که قوم خود را در سرزمکن، آن یاداز برادر قوم عاد  و

 ید!قبل و بعد از او آمده بودند که: جز خداوند را نپرست یاریبس یامبرانکه پحال آن

تا ما را از  یاآمده یاگفتند: آ 21!یمناکممن بر شما از عذاب روز بزرگ ب یراز

! یاورب دهییرا که به ما وعده م چهآن ییگویم ست! اگر رای؟منحرف کن یانمانخدا

22 اند(دیفقط نزد خداست )موقع عذاب شما را او م یعلم و آگاهگفت:  یو 

 ینادان را به شما برسانم، اما شما را قومِ یاله یهایامام تا پمور شدهأمن فقط م

گسترده از جانب  یچون ابر [آن عذاب] یدندکه دیهنگام 23ینم! بیم

 یهمان عذاب ینباران زاست! نه! ا یابر ینگفتند: ا [مسرورانه] یدآیشان میرهایآبگ

 یباد]  24دردناک! یباد است و در آن عذاب یدید؟طلبیاست که به شتاب آن را م

 [بر سرشان آمد که ییبال]کند! یو زبر م یررا ز یزبه فرمان پروردگارش همه چ [که

مجرمان را جزا  چنینین! ما اینیبینم یشانهاخانه های[یرانهو]جز  یزیاکنون چ

! به یمکه به شما نداده بود یمداده بود یلتمنزّها چنان مقام و به آن 25یمدهیم

دستاورد گوش و  اامّ یمداده بود (مرکز ادراک)و قلب  یناییو ب ییها قدرت شنواآن

کردند، یبخش ما را انکار منجات یاترا آیها به دردشان نخورد! زآن یهاچشم و قلب

ما اهل تمام   26!شان نموداصرهمح کردندیرا که مسخره م یقیحقا و سرانجام

مان را به انحاء یاتکه آیدر حال یمرا که در اطراف شما بودند نابود کرد ییهایآباد

 یپس چرا کسان 27از انحراف[ بازگردند!] یدشا یم،کرد یانب [یشانبرا]مختلف 

 یاریها را بودند آن یدهتقرب به خدا، برگز ۀخدا، آن هم به بهان یجا هرا که ب

 ییهاها و تهمتدروغ هاینشدند! ا یدشان ناپدها از جلو چشمآن ۀهم بلکهنکردند؟! 

   28بافتند! یبود که م

                                         
در سلوک سالکان  یتوان آن را موقفیم یگرد یریاند. به تعبدر جنوب عربستان دانسته یگستانر ینیآن را سرزم 1

 نست موقف کثرت!دا
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تا قرآن را گوش  یمتو روانه کرد یرا به سو یاناز جن یکه گروهی! هنگام[آر یاد ]به

 کهی. و هنگامیدگفتند: ساکت! گوش کن یکدیگربه  یافتندحضور  یها وقتدهند. آن

هشدار  یققوم خود بازگشتند قوم خود را نسبت به حقا یبه سو .شد تمام

نازل شده  یکه بعد از موس یدیمرا شن یکتاب یات[آ]قوم ما  یگفتند: ا 2۹!دادند

 یکتاب به سو یناست! ا یشینیانپ یکتب آسمان ةکنند یقکه تصدیدر حال ،است

قوم ما! دعوت  یا  30. و همواره بر راه راست و درست استکندیم ییهنماحق را

گناهان شما را  ۀهم وند[خدا]که  یاورید،ب یمانو به او ا ،یدرا اجابت کن یاله ةکنند

 یاله ةو هر کس دعوت کنند 31دهد!یآمرزد و از عذاب دردناک پناهتان میم

ندارد.  یگاه و پناه یهتک یچاز خدا ه یرغ. و یستدر امان ن یندر زم ،را اجابت نکند

ها و که خداوند آسمان ینندبینم یاآ 32اند!یواقع یدر گمراه یکسان ینو چن

ها ناتوان نگشته است، او قادر است که مردگان آن ینشرا خلق کرد و از آفر ینزم

که کافران در معرض  یروز 33تواناست یاو بر هر کار یراز ،بخشد یرا زندگ

: به پروردگارمان یند! گویستحق ن ینا یا: آ[شودیها گفته مبه آن] یرندتش قرار گآ

پس صبر  34یدبه خاطر دستاورد کفرآلودتان عذاب را بچش ینک! ایسوگند آر

ها عجله آن [صبر کردند. و در مورد ]عاقبت« اولوالعزم» یامبرانگونه که پکن! همان

 [خواهند پنداشت] ینندبب ،ها وعده داده شدهچه را که به آنکه آنیهنگام !مکن

 یابالغ و هشدار همگان یک یناند. انبوده یادر دن یشتررا، ب یک روزاز  یکه ساعت

  35!شوند؟یهالک م یرتبد س کارانزشت به جز یاآ !است

 

 

 

 دمحمّ سورة
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 و با رحمت است( ینده)به نام اهلل که بخشا

 
بازداشتند، خداوند  یبخش الهکافر شدند و مردم را از راه نجات یقکه به حقایکسان

 یکن یآورده و عملکرد یمانا یقکه به حقایا کسانامّ 1کندیاعمالشان را باطل م
 یمانکه از جانب پروردگارشان بر محمد نازل شده ا یحق دارند، و به قرآنِ یستهو شا

 ینو ا 2کندیرا اصالح م شانیکارهاپوشاند و یشان را مدارند، خداوند گناهان
که  یاز حق یماناهل ا یول .کنندیم یتست که اهل کفر از باطل تبعابه خاطر آن

 ی[زندگ یقحقا] ینچن ین. خداوند ایندنمایم یرویاز جانب پروردگارشان است پ
جنگ با کافران روبرو  یدانکه در میماهنگ 3کندیم یفتوص انشیمردم را برا

. یدرا محکم ببند یران. اسیدها را در هم بکوبتا آن ،یدرا بزن نشایهاگردن یدشد
 یهشان فدیدر قبال آزاد یا[. و یدت گذاشته ]آزادشان کنها منّبر آن یاسپس 

ها خواست خودش از آنی! اگر خدا مید. بدانیردپذ یانگاه که جنگ پا. تا آنیریدبگ
مورد امتحان  یگرد یبرخ ۀاز شما را به واسط یبرخا اراده کرده تا گرفت، امّ یم قامانت

خداوند هرگز عملکردشان را نابود  ،اندکه در راه خدا کشته شدهیقرار دهد! کسان
و به  5 یدنمایرا اصالح م نشایخواهد کرد و کارها نتشایهدا 4کندینم

! اگر خدا یماناهل ا یا 6کندیوصف کرده واردشان م انشیبرا که قبالً یبهشت
 7داردیرا استوار م تانیهاخواهد کرد و گام یاریشما را  یزخدا ن 1یدکن یاریرا 

ست ابه خاطر آن ینو ا 8خدا اعمالشان را نابود کرد! یرابر اهل کفر باد، ز ینابود
خدا اعمالشان را از  یزها از آن چه خدا نازل کرده کراهت داشتند، سرانجام نکه آن
که قبل از آنیعاقبت کسان ینندتا بب کنندینم یرس ینمردم در زم یاآ ۹برد بین

 یزها را هالک کرد! اهل کفر نچگونه بوده است؟! خداوند آن کردندیم یها زندگ
گاه اهل  یهخداوند دوست و تک ینچنینا 10!آن چنان خواهند داشت یعاقبت

 11!ندارند یگاهیهتک یچکه کافران هاست، حال آن یمانا
  

                                         
 هور بخشد.ظحق را چه در کالم و چه در رفتارش،  یدسالک با یکحق است.  یدنکردن خدا، ظهور بخش یاری 1
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داشته  یستهو شا یدمف یو عملکرد ،آورند یمانا یقرا که به حقا یکسان خداوند

که به ی. و کسانیدنمایاست وارد م یکه نهرها در آن جار ییهابه بهشت ،باشند

 یان. و هم چون چهارپایرندگیبهره م یااز متاع زودگذر دن ،اندکافر گشته یقحقا

 ییشهرها یارچه بس 12بود اهدخو ناهشایگخورند! و سرانجام آتش دوزخ جایم

ها را هالک آن ۀکردند قدرتمندتر بودند و ما هم رونتیجا بتو، که از آن که از شهر

از جانب پروردگارش  یروشن یلکه دل یکس یاآ 13نداشتند! یاوری یچو ه یمکرد

و از  ،شودیگر مجلوه یبابدش در نظرش ز است که عملکردِ  یهمانند کس ،دارد

که به نگاه دارندگان حرمت  یوصف بهشت 14کند؟!می یرویپ ینفسان یهواها

از  ییاز آب زالل، نهرها یینهرها ؛گونه استینوعده داده شده است ا یاله یمحر

 [از همه بهتر]ها موجود است و یوهم یها در بهشت از تمامآن ی! و برایعسل مصفّ

جاودانه  کههستند  ییهاهمانند آن یکسان ینچن یااز جانب پروردگارشان! آ یمغفرت

ها را پاره پاره که امعاء آن ،شوندیسوزنده خورانده م ند و آبِادر آتش

گاه که از نزد دهند و آنیاز آنان به سخنان تو گوش فرا م یگروه 15!کند؟یم

حاال  ینهم [مرد ینا]: یندگویبه اهل دانش م [تمسخر یرو ]از روندیم یرونتو ب

عاجز  یقحقا را از درکِ یشانهاهستند که خداوند قلب یها کسانآن گفت؟یچه م

 یتکه هدایو کسان 16کنندیم یتشان تبعینفسان یاز هواها یراز ،نموده است

 عطارا ا یازشانمورد ن یو تقوا یدافزایم نتشایبرهدا یشاز پ یشب ،اندیافته

که برپا شود؟! حال آن یامتانتظار دارند که ناگاه ق ینها جز اآن یاآ 17کند!یم

پند دادنشان  یگرد ،یردها را در بر بگآن یآن آمده است؛ وقت یهااز هم اکنون نشانه

از گناه خود  یست،جز خدا ن یمعبود یچکه هبدان 18!چه سود خواهد داشت؟

ت و هم محل استغفار کن. که خدا هم محل حرک یمانو گناه مردان و زنان اهل ا

  1۹!داندیقرارگاه شما را م



50۹ 

 

ی محکم ةکه سوریشود؟! پس هنگامینازل نم یاهر: چرا سویندگویم یمانا و اهل

 یماریِ شان بکه در قلبیکسان ةچهر ،شودیدر آن سخن از جنگ آمده نازل م که

پس نگرند. یمرگ، به تو م ۀدر آستان که از ترس، چون انسانِ ینیبیم ،است ]کفر[

 ،که اگر اطاعت کنندحال آن 20!سزاوارتر است انشیبرا یهمان مرگ و نابود

اگر  ،به جنگ گرفته شود یمبهتر است! و چون تصم شانیبرا یندبگو یکوو سخن ن

و از  یدکرد یچیسرپ اگر  21بهتر خواهد بود! نشایبا خدا صادق باشند باز برا

و  یدکشیم یرا به فساد و تباه ینکه زم یستن ینجز ا یدبرگرداند یحق رو

هستند که خدا  یها کسانآن 22!ید؟نمائیرا قطع م یشاوندیخو یوندهایپ

و درک ]را کور نموده است  انشیهاو چشم را کر شانیهاکرده و گوش انشنینفر

قفل  شانیهابر قلب ایدکنند؟! شیچرا در قرآن تدبر نم 23کنند[ینم یقحقا

گردند آن هم بعد از یزشت و کفرآلود خود برم ۀکه به گذشتیکسان 24هاست!

را در  یدشاناعمال پل یطانشده است، بدانند که ش یینتب نشایبرا یتکه هداآن

 ینا 25است! یفتهدور و دراز فر یها را با آرزوهاگر کرده و آنجلوه یبانظرشان ز

کراهت داشتند گفتند: در  یاله یاتها به آن گروه که از آست که آنابه خاطر آن

شان را خداوند اسرار همه یدبدان !کرد یماز کارها از شما اطاعت خواه یبعض

شان را مرگ، جان]که فرشتگان یخواهند داشت زمان یچه حال 26!داندیم

ست که از آنابه خاطر آن ینا 27زنند! یم انشیهابر صورت و پشت یرند[گیم

 !خدا کراهت داشتند یکردند و از خشنودیم یرویآورد پیرا به خشم م داچه که خ

که در قلب ییهاآن یاآ 28اثر ساختیعملکردشان را نابود و ب [خداوند]سرانجام 

که در ]را  انشیهاهیناست پنداشتند که خدا هرگز ک [کفر و نفاق] یماریب نشایها

 2۹ آشکار نخواهد کرد؟! اند[دل نهان کرده
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 هر ی!بشناس نشایهاها را از چهرهتا آن یمدهیها را به تو نشان مآن یمبخواه اگر

عملکرد شما مطلع  ی! خداوند از تمامیشناسیها را مشان آنچند که از لحن سخن

مجاهدان و صابران  ییمتا مشخص نما ،کنیمیشما را امتحان م ۀما هم 30است

 یقکه به حقایکسان 31 یازماییمتان را بیثهستند! تا اخبار و حد یشما چه کسان

 انشیبرا یتکه راه هدادارند و با آنیباز م یبخش الهکافرند و مردم را از راه نجات

 یرسانند، و به زودیبه خدا نم سیبیآ یچه ورزند،یمخالفت م یامبربا پ ،آشکار شده

 یامبرو پ ! از خدایماناهل ا یا 32سازدیاثر میخداوند اعمالشان را نابود و ب

یکسان 33!یدارزش نکنیو اعمالتان را با دست خودتان باطل و ب یداطاعت کن

و سرانجام با  ،بازداشتند یبخش الهکافر شدند و مردم را از راه نجات یقکه به حقا

 یدنکن یدر راه حق سست 34آمرزد یها را نمرفتند، خداوند هرگز آن یااز دن کفر

خداوند  یراز یدکه شما برتر! حال آنیددعوت نکن [ت بار]ذلّبه صلح  [دشمنان را]تا 

 یچهفقط باز یادن یکه زندگ یدبدان 35کاهدیو از اعمال شما هرگز نم ،با شماست

پروردگارتان را نگاه  تو حرم یاوریدب یمانا یقچه به حقااست. چنان یو سرگرم

 36خواهد!یپاداش شما را عطا خواهد کرد و خدا اموال شما را نم یزخدا ن ،یددار

! یدورزیهرچند که اگر اموال شما را طلب کند، و با اصرار هم طلب کند، شما بخل م

شما  یدآگاه باش 37کندیشما را آشکار م یهاینهبخل و ک ینچنینخداوند ا

از شما  یاها عدّامّ ید،اشدهانفاق در راه خدا دعوت  یبرا که یدهست یهمان جماعت

خداوند  یراز ،است یدههرکه بخل بورزد به ضرر خود، بخل ورز یدورزند؛ بدانیبخل م

 یدکن یچیچه از حق سرپ! و چناندیاکه محتاج یدشما هست یناست و ا یازنیب

 38 1بود! دآورد که مثل شما نخواهنیشما م یرا به جا یگریخداوند مردم د
  

                                         
! حضرت یستند؟کند، کیما م یگزینها را جاخداوند آن یم،برتاب یکه اگر ما رو یکسان ین: ایدندپرس یامبر)ص(از پ 1

مرد و هموطنان او . سوگند به آن که جانم در دست اوست  ینفرمود: ا زد یم یکه سر بر شانه سلمان فارس یدر حال
 250ص  18ج  یزان،. المیابندیدست م ناز فارس به آ یباشد، مردان یزانآو یّابه ثر یماناگر ا
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 فتح سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

ات را یندهتا خداوند گناهان گذشته و آ 1یدیمآشکار بخش یروزیتو را پ ما

 و 2یدنما تتیو به راه راست و درست هدا ،و نعمتش را بر تو تمام کند 1یامرزدب

 یهااو آرامش را بر دل 3ید!نما یاری یرناپذشکست یروزیپ یکخداوند تو را به 

آسمان و  یانلشکر ید. بدانیفزایندب نانشایمبر ا یمانا یوستهفرستاد تا پ یماناهل ا

 یمانمردان و زنان اهل ا تا 4است یمهمه از آن خداست و خدا آگاه و حک ینزم

وارد کند و جاودانه در آن بمانند و  تساریکه نهرها در آن جا ییهارا به بهشت

بزرگ است  یروزینزد خداوند پ یزیچ ینکه چن یدشان را بپوشاند. بدانگناهان

5  یدرا که بر خدا بدگمانند مجازات نما یکه مردان و زنان منافق و مشرکنیاو .

شان ینها خشم گرفته و نفرو خداوند بر آن .هستند یدیو پل یبد ةها در محاصرآن

 ینا] است یاست. و چه سرنوشت بد یدهتدارک د انشیم را براو جهنّ ندکیم

است  یمخداست و او قدرتمند و حک از آنِ ینها و زمآسمان یانلشکر 6[جهنم

7 یمدهنده و هشداردهنده فرستادشاهد، مژده یامبریما تو را به عنوان پ 8 

و او  ید،اش داریو گرام یدکن یاریشو  یاورید،ب یمانا یامبرشتا همه به خداوند و پ

 ۹ییدگو یحرا هر صبح و شام تسب

  

                                         
دند. زیناروا م یهاکردند و نسبتیدادند، او را متهم به دروغ و افترا مینسبت م یامبررا به پ یادیمشرکان گناهان ز 1
 !ها باشدآن یبرا یزاستهزاء آم یتواند جوابیم یهآ ینا
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اند. دست خدا کرده یعتدر واقع با خدا ب ،دهندیبه تو م یعتکه دست بکسانی

ان خود رفتار کرده یکه عهدش را بشکند به ز یدست آنان است، پس کس یباال

بزرگ  یاو را پاداش یکه با خدا بسته وفادار بماند به زود یاست، و هرکس به عهد

ه با تو مکّ یبه سو تکه در حرک] ینینشیهاعراب باد یبه زود 10یدعطا نما

 [از خداوند]ما  یپس برا یم!خواهند گفت: ما گرفتار اموال و خانواده شد یامدند[ن

. بگو: یستن انشیهاآورند که در دلیرا بر زبان م یزیکه چآمرزش بخواه! حال آن

 یشامل حالتان کند چه کس ینفع یابه شما برساند و  یبیاگر خداوند بخواهد آس

 که خداوند از عملکردتان آگاه است! یدمانع آن شود؟! بدان خدا،واند در برابر تیم

11 یبه سو یمانو اهل ا یامبرهرگز پ یگرکه د یدکردینه! شما گمان م 

شما  یراز ید،و گمان بد زد یددل خوش بود ین! و به اگردندیبرنم نشایهاخانواده

بداند  یاوردن یمانا یامبرشهرکس به خدا و پ 12ید!هست ینابودشدن یجماعت

 ینها و زمآسمان ییفرمانروا 13یم!ایدهسوزان تدارک د یکافران آتش یکه ما برا

آمرزد و هر که را صالح بداند مجازات یم ،از آن خداست. هر کس را صالح بداند

 یمغنا گرفتن یچون برا 14که خداوند آمرزنده و با گذشت است! ید. بدانکندیم

که ! بدانیائیمبه دنبال شما ب یزما ن ذاریدخواهند گفت: بگ ینفمتخلّ ،یدرهسپار شو

کنند! بگو: شما هرگز به دنبال ما  یلتبد یگرید یزخواهند فرمان خدا را به چیم

 بر فرمان داده است! سپس خواهند گفت: شما ینآمد! خداوند از قبل چن یدنخواه

  15 کنند!یدرک نم یها جز اندکنه، آن ید؟کنیم یحسود ما

  



513 

 

با  ید،شویدعوت م یرومندن یشما به جنگ با قوم یف بگو: به زوداعراب متخلّ  به

خداوند  ،یدفرمان اطاعت کن ینچه از اخدا گردند. چنان یمتا تسل یدکن یکارها پآن

 یچیهم سرپ چه قبالًچنان یدکن یچیبه شما خواهد داد. و اگر سرپ یکیپاداش ن

و  ینابر ناب 16!تان خواهد نمودتمجازا یشک خداوند به عذاب دردناکیب ید،کرد

 یامبرش! هرکس از خدا و پیدبدان [اگر به جهاد نروند] یستن یگناه یمارلنگ و ب

. یدنمایست داخل مایکه نهرها در آن جار ییهاخداوند او را به بهشت ،اطاعت کند

مجازات  یاند او را به عذاب دردناکبرگرد یرو [از فرمان حق]و هر کس 

 ،کردند یعتبا تو ب 1آن درخت یرآن هنگام که ز یمان،اهل ا ازخداوند  17کند!یم

خداوند آرامش  ینهم یگذرد! برایچه م یشانهادانست در دلیم یرااست ز یراض

 یمغنا 18 شان داد!پاداش یکینزد یروزیها نازل کرد و به پآن یهارا بر دل

خداوند  1۹است  یمرا به دست خواهند آورد و خداوند قدرتمند و حک یاریبس

 یکی ینا یآورد، ول یدرا به دست خواه یاریبس یمبه شما وعده داده است که غنا

 یبرا یاتا نشانه ،مردم را از شما کوتاه نمود آزارِ  را زودتر به شما عطا کرد. و دستِ 

 یهایروزیو پ 20یدنما یتو درست هدا تباشد و شما را به راه راس یماناهل ا

خداوند  یراز ،احاطه دارد ا خداوند بر آن کامالًامّ ،دیبر آن ندار ییکه شما توانا یگرید

شک یخاستند بیچه اهل کفر به جنگ با شما برمچنان 21! تواناست یبر هر کار

 یاوریو  یار یچه یز، و عاقبت ن[گذاشتندیپا به فرار م] کردندیبه جنگ پشت م

بوده است و تو در  یجار یزاست که از قبل ن یت الهسنّ ینا 22! یافتندینم

 23!یافت ینخواه یو دگرگون یلتبد یت الهسنّ

  

                                         
 یعتبه ب یعت،ب یننمودند. ا یعتب یامبر)ص(در آنجا با پ یمانقرار داشت و از اهل ا یبیهکه در منطقه حد یدرخت 1

 رضوان معروف است.
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 یروزتانه پها را از شما کوتاه کرد. و چون در دل مکّاست که دست آزار آن یکس او

آن 24یناست!خدا به عملکردتان ب یراز !ها بازداشتاز آن یزکرد دست شما را ن

و شما را از ورود به مسجدالحرام باز  ،یدندکفر ورز یقبودند که به حقا یها کسان

اگر مردان  [هنگام فتح]و  1برسد. شاهربانگشما به ق یهایو نگذاشتند قربان ،داشتند

تاخت و تازتان  یردر ز -یدشناسیها را نمکه شما آن - یانم یندر ا یمانیو زنان با ا

ار باز خدا دست شما را از کفّ ید،شدیو نادانسته مرتکب گناه نم ،رفتندینم یناز ب

اگر  یدبدان کند،یم یشداشت! خداوند هرکس را که بخواهد مشمول رحمت خوینم

 یکافران را به عذاب دردناک شکیاز هم جدا بودند ب [در مکه]و اهل کفر  یماناهل ا

 تیّب جاهلچون تعصّ یبگاه که کافران، دل به تعصّآن 25!کردیمیمجازات م

ها را ملزم به را نازل کرد! و آن یآرامش اله ،یمانو اهل ا یامبرسپردند، خداوند بر پ

، استحقاق و یگرها نسبت به هرکس دا آنیرز ،نمود یاله یمنگاه داشتن حرمت حر

چه خداوند آن  26آگاه است یزیکه خداوند به هر چآن را داشتند. بدان تیّاهل

اهلل در شاءشما إن ۀهم یقیناًم خواب نشان داد راست گفت، در عالَ یامبرشرا به پ

و  یدهخود را تراش یکه سرهایشد در حال یدوارد مسجدالحرام خواه تیّکمال امن

 یزهایی. خداوند چیدندار یخوف یزچ یچو از ه یداخود را کوتاه کرده یهانناخ

قرار داده  یکینزد یروزیشما پ یاز آن برا یرو غ ید،خبریکه شما از آن ب داندیم

حق فرستاده تا سرآمد  ینِ و د یترا با هدا یامبرشاست که پ یاو کس 27!است

   28است یکاف اوندنکته شهادت خد ینا یگرداند. و برا یگرد یاناد ۀهم

                                         
را  یمهاز اوصاف ذم یاگر صفت یبه آن برسد و در حوزه معنو یددارد که با یمحل مخصوص یدر مراسم حج، قربان 1

که  یدکن یرا قربان یکفرآلود نفسان یها. خصلتیدکن یخداوند قربان یشگاهآن را به نام خدا و در پ ید،کنیم یقربان
 شود.ینزول برکت باز م یجا در وجودتان برا ،گونهینا
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ر، سرسخت و نسبت اکه با او هستند نسبت به کفّیو کسان ،رسول خداست محمد

که اهل رکوع و سجودند و همواره  ینیبیها را مبا عطوفت و مهربانند. آن یکدیگربه 

است که در  یها اثر سجودآن ۀکنند. نشانیخداوند را جست و جو م یفضل و رضا

چون  ،یلدر انج انشفی! و توصهشان در تورات آمداست. وصف یاننما انشیهاچهره

 یو بر پا ،آن پرداخته تا محکم شود یتاش را برآورد و به تقواست که جوانه یاهیگ

 یدبدان !سازد یندارد! و کافران را خشمگ وا یو کشاورزان را به شگفت یستدخود با

و  یکن یو عملکرد د،یاورنب یمانا یقرا که به حقا یها کسانآن یانخداوند از م

 2۹! وعده داده است یبزرگبه مغفرت و پاداش  ،باشند شتهدا یستهشا

 

 حجرات سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

که  ید! و حرمت خدا را نگه داریریدنگ یشیپ یامبرشاز خداوند و پ یماناهل ا یا

بلندتر  یامبرپ یخود را از صدا یصدا یماناهل ا یا 1خداوند شنوا و آگاه است

 دبلن یبا او با صدا یدیگویبلند سخن م یبا صدا یکدیگر. و آن چنان که با یدمکن

  2!یدگردد و شما خبر نداریارزش میباطل و ب ،. که عملکرد شماییدسخن نگو

هستند که  یهمان کسان ،آورندیم یینپا یامبرخود را در محضر پ یکه صدایکسان

 یبرا یدها را خالص کرده است! بدانآن یهاحرمت نگه داشتن، قلب ۀخدا به واسط

ها صدا جرهحُ که تو را از پشتِیکسان 3بزرگ است یها مغفرت و پاداشآن

 4!یستندرد نزنند اکثرشان اهل خِیم
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بهتر است، و خدا  نشایبرا یها بروآن یها صبر کنند تا تو خود به سوآن چهچنان

شما آورد  یبرا یخبر ی! اگر فاسقیماناهل ا یا 5آمرزنده و با گذشت است

 سرانجام و ،یدبرسان یبناآگاهانه به مردم آس [خبر ینبر اثر ا]تا مبادا  یدکن یقتحق

. یان شماستخدا م یامبرکه پ بدانید 6!یدشو یمانپش یدکه کرد یبه خاطر کار

 یافتاد! ول یدت خواهکند به رنج و مشقّ یرویاز امور از شما پ یاریچه در بسچنان

و کفر و  ،شما آراسته است یرا محبوب شما کرده و آن را در قلب ها یمانخداوند ا

است به راه رشد  ینچن ینشما کرده است، هر که ا یهادل را منفورِ یانگناه و عص

خداوند  یراخداست، ز از جانبِ یو نعمت لفض ینا 7است یافتهو عظمت دست 

پرداختند  یکدیگردال با به ج یمانچه دو گروه از اهل اچنان 8است یمآگاه و حک

 ،ستم کرده است یگریها بر داز آن یکیو اگر  یید،برقرار نما یها صلح و آشتآن ینب

بازگشت،  [فرمان حق ]به به فرمان خدا باز گردد و اگر هکنیتا ا یدبا ستمکار بجنگ

خداوند عادالن  یراز ،ید. همواره با عدالت رفتار کنیدها صلح برقرار کنآن ینعادالنه ب

برادرانتان صلح و  ینپس ب یکدیگرند،مؤمنان، برادران  یدو بدان ۹را دوست دارد

که مشمول رحمت آن یدام ید،را نگاه دار یو حرمت اوامر اله ،یدسازش برقرار کن

 یدرا مسخره کنند. شا یگرگروه د ی،! مبادا گروهیماناهل ا یا 10!یدشو یاله

 یدشا ،را مسخره کنند یگریاز زنان، زنان د یاشند، مبادا گروهب ینانها بهتر از اآن

را با  یگرو همد ،یدنکن ییجویبع یکدیگرگاه از یچباشند! ه ینانآن زنان بهتر از ا

آوردن، زشت  یماناز ا بعدآن هم  ی،و ناپاک یدیپل یقتاً. حقیدالقاب زشت صدا نزن

هر کس به درگاه خداوند توبه نکند بدون شک ظالم  یدو زننده است! بدان

  11!است
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گناه  هااز گمان یبعض یراز ید،اجتناب کن تانیهااز گمان یاری! از بسیماناهل ا ای
از شما  یکس یا. آیدنکن یبتغ یگر. و از همددیتجسس نکن یکدیگر[در امور ]است! 

پس  ید!تان از آن کراهت دارخود را بخورد؟! همه ةدوست دارد که گوشت برادر مرد
 12 و با گذشت است! یرپذخداوند توبه انیدو بد یدرا نگاه دار یحرمت اوامر اله

 یلگاه شما را گروه ها و قبا. آنیدیممؤنث آفر یکمذکر و  یکمردم! ما شما را از  یا
شما نزد خداوند،  ینتریگرام ید[بدان] یدرا بشناس یکدیگرتا  یمقرار داد یمختلف
خبر  با وآگاه  یزخداوند از همه چ یاست! براست یاله یمشما به حر ینگزارترحرمت
 ،یدایاوردهن یمان! بگو: شما! ایمآورد یمانگفتند: ما ا یننشیهاعراب باد 13است

شما وارد  یهابه قلب یمانهنوز ا یراز ،یم[اشده یمتسل] یم: اسالم آوردیدبلکه بگوئ
 یزیاز پاداش عملکرد شما چ ،یدرا اطاعت کن یامبرشچه خدا و پچنان !نشده است

 یماناهل ا ید،بدان 14خداوند آمرزنده و با گذشت است یراکم نخواهد شد، ز
نداشته باشند،  یشکّ یگرداشته باشند و د یمانهستند که به خدا و رسولش ا یکسان

خود  یماندر ا ینانشک ایاه خدا جهاد کنند. بدر ر یشخو یهاو با اموال و جان
 اوند! خدید؟آگاه کن نتایدار ینخداوند را از د یدخواهیم یابگو: آ 15نداصادق

 آگاه است! یزی! بلکه خداوند به هر چداندیاست م ینها و زمچه را در آسمانآن
16 ّت تان بر من منّاسالماند، بگو: به خاطر گذارند که اسالم آوردهیت مبر تو من

ت بر شما منّ یمان،به راه ا نتاتیخاطر هداهب یدخداست که با ینبلکه ا ید،مگذار
داند، یرا م ینها و زمآسمان یهایدهو ناد یبخداوند غ 17! یداگذارد، اگر صادق

 18 ت!یناسخداوند نسبت به عملکردتان ب شکیو ب
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 ق ةسور

 و با رحمت است( یندهبه نام اهلل که بخشا)

 

 یاناز م یاهشداردهنده یامبرِپ هکنیها از اکه آن 1 یدق، سوگند به قرآن مج

! است یبیعج یزچ ین: ایندشان آمده در شگفتند! و اهل کفر گوخودشان به سراغ

2 یبازگشت ینچنینا ؟[شد یمدگرباره زنده خواه] یمو خاک شد یمردمُ یوقت یاآ 

نزد ما  یرا! زیمدانیکاهد میها مآن از بدنِ ینچه را زمما آنا امّ 3!است یدبع

که حق به یها هنگامآن 4! در آن محفوظ است یزاست که همه چ یکتاب

خود  پریشان خاطر در امورِ ینو به هم ،کردند یبشان آمد آن را تکذسراغ

و  یمبنا کردنگرند که چگونه آن را یسرشان نم یبه آسمان باال یاآ 5!درنیّمتح

 ینزم 6!یستدر آن ن یخلل و شکاف یچکه هحال آن یم،داد تشینبا ستارگان ز

و  یدمف یاهاز هر نوع گ ،آن ۀو بر پهن یمکرد یجادا ییهاو در آن کوه یمرا گستراند

خدا  یسو یباشد که رو یابنده و عبرت هر یرتبص یۀتا ما 7یانیدیمرو یباییز

 یهاها و دانهها باغآن ۀتا به واسط ،یمنازل کرد یبرکت و از آسمان آب با 8دارد

 یِ تا روز 10انبوه و فراوان یهایوهبلند با م یهانخل ۹یانیمدرو شده را برو

از ]. خروج شما یمبخش یاتمرده را ح یهاینسرزم ،آن ۀبندگان باشد. و به واسط

 ،، و ثمود1حاب رسّ قوم نوح و اص یزها نقبل از آن 11است ینچن ینا [قبرها

 یزو ن 13قوم عاد و فرعون و برادران لوط 12 را انکار کردند امبرانشانیپ

 کردند و مستحق مجازاتِ  یبرا تکذ یامبرانشان پهمه 3عب و قوم تُ 2یکهاصحاب ا

! یمااول عاجز و ناتوان شده ینشِخاطر آفرهب کنند[یتصور م] یاآ 14من شدند

 15یدند! در شک و ترد یدجد ینشِها از آفرنه! آن

                                         
 را در چاه افکندند. یامبرشانو پ یستندزیم یمامهبودند که در  یجماعت 1
 بودند. یامبرپ یبشع قومِ أیکه،صحاب ا 2
 قدرتمد داشتند. یبودند که پادشاهان یمناز مردم  یگروه 3
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ما از رگ  یراز ،میاش آگاهینفسان یهااز وسوسه و کامالً یماانسان را خلق کرده ما
موجود در  ۀ! آن دو فرشت[که یدداشته باش یادبه ] 16یمتریکگردنش به او نزد

را  یکالم یچانسان ه 17یندنمایاو را ضبط م یچپ و راست انسان، عملکردها
 [انسان یا] 18نظر دارد! یرز ااو ر ،آماده یکه در کنارش مراقبمگر آن ،یدگوینم
است که همواره از آن  یزیهمان چ ین. و ایدبه حق فرا رس ،رات مرگکَسَ
 است یمجازات اله یهاوعده شود و آن روز، روزِ یدهدر صور دم 1۹!یختیگریم
20 گواه  یکدهنده و سوق یککه با او یدر حال ید،محشر آ یبه سو یو هر انسان

. و یها در غفلت بودصحنه یناز وجود ا تو: [به او گفته شود] 21همراه است! 
: یداو گو ینقر ۀفرشت 22! یاشده یزبینو ت یمما امروز پرده را از چشم تو کنار زد

لجوج : تمام کافران ید[خدا گو] 23ام! اعمال اوست که من آماده کرده ۀنام ینا
و  ندکرد یشهپ ،بودند و تجاوز یرخ که مانعِیهمان کسان 24! یدم افکنرا به جهنّ

که با خداوند، همان  25ردند!بیبه سر م یددر ترد یق[همواره در مورد حقا]
او  ینقر ۀفرشت 26 !یدفکنادر یپس او را به عذاب سخت !قائل شد یگرید یخدا
 یاو در اعماق گمراه وادار نکردم! خودِ یو سرکش یان: پروردگارا من او را به طغیدگو
ها با شما مجازات ةدربار یناز ا بل. قید: نزد من مجادله نکنید]خدا[ گو 27بود

 یزکه به بندگانم نکند، حال آنینم یداپ ییرسخن من تغ 28! سخن گفته بودم
 پر یا: آگوییمیم مرا که به جهنّ ی! روزید[آور یادبه ] 2۹دارمیظلم روا نم

 یمگزاران حربهشت به حرمت 30! و جواب دهد: مگر باز هم هست؟!ی؟شداه
است که به  یزیهمان چ ینا 31نخواهد داشت یاشود و فاصلهیم یکنزد یاله

خدا بازگشته  یهرکه به سو یبرا [شما بلکه ینه تنها برا]شما وعده داده شده است، 
و  یدترسیرحمان در نهان م یکه از خداآن 32 بوده است! یاله یمو حافظ حر

: به سالمت وارد بهشت گویند[ هانآ ]به 33!است آورده کاربهتو یبه درگاهش دل
 شانیچه بخواهند در بهشت براآن 34همان روز جاودان است!  ینا ید،شو
 35 1است! یشترکه نزد ما بحال آن استیّمه

  

                                         
 تصور است. یرقابلآنچه نزد ماست غ 1
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ومندتر یرن ینانکه از ایدر حال ،یمها هالک کردرا قبل از آن یاریمردمان بس چه

در   36وجود دارد؟! یمگر راه فرار یاشدند! آ یاریبس یهاینو فاتح سرزم بودند

که یکسان یبرا ینچنعبرت است هم ،یمسل یهادل صاحبانِ یبرا اهنیا ۀهم

ما  37اند! بوده اهصحنهۀ هم شاهدِ ییچنان که گوآن شنوندیرا م یقحقا

ته خس یچ. و هیمهاست را در شش روز خلق کردآن یانچه مو آن ینآسمانها و زم

وع : صبر داشته باش. و قبل از طلدینگویچه مپس بر آن 38یمو ملول نشد

 یاارهو هم پ 3۹یپروردگارت را بگو یشو ستا یحآفتاب و قبل از غروب آن، تسب

 ینادمبه آن روز که  40سجده! هراو باش. و هم بعد از  یگو یحاز شب را تسب

 یحۀص که همه، یروز 41![و منتظر باش]گوش فرا ده  ،ندا دهد یکنزد یاز مکان

زنده  ما 42است! [از قبرها]شنوند. آن روز، روز خروج یرا به حق م یزرستاخ

 ینه زمک یوزر 43شودیها به ما ختم مسرنوشت ۀو هم یرانیممیو م کنیمیم

است. و  همان حشر ینردند، اگخارج  [از قبرها] عتتا به سر ،ها شکافته شودبر آن

. تو مأمور به یمترآگاه گویندیچه مو ما نسبت به آن 44آسان است! یاربر ما بس

ترسند پند یم یرا که از مجازات اله یقرآن، کسان یلۀ! پس به وسیستیها ناجبار آن

 45 ده! و اندرز

 یاتذار سورة

 است( رحمت با و یشگرنام اهلل که بخشا )به

 

1پراکنندیات مکه ذرّ ییسوگند به بادها
1 زاو باران ینسنگ یسوگند به ابرها 

2 یندآیبه حرکت در م یکه به آسان ییهایسوگند به کشت3  سوگند به

شده، درست چه به شما وعده داده آن 4کنندیم یمکه کارها را تقس یفرشتگان

 6یوست و روز جزا پاداش به وقوع خواهد پ 5است!

  

                                         
 !اعمال ما ی آثارِو حت یمختلف و دانه اله یو بذرها یاهانگرد و غبار، گرده گ ،چون ابر یشدنیزِ پراکندهچ هر 1
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که  هر 8دیکه شما در اعتقادات مختلف 7روشنش یهابه آسمان با راه سوگند

 10 !یانمرگ بر دروغ گو ۹از قبول حق سر باز زند از حق منحرف شده است

چه زمان  یامتق پرسند: روزِیم 11اندو غفلت فرو رفته یکه در نادان ییهاهمان

 ینا ا،مجازاتتان ر یدبچش 13ها را در آتش عذاب کنند!که آنیروز 12است؟!

در  یاله یمگزاران حرحرمت 14کردید!یاست که بدان شتاب م یزیهمان چ

 یافتچه را که پروردگارشان داده است درآن 15سارها هستندها و چشمهباغ

از شب را  یاندکو  16اندبوده یکوکارن ،ینقبل از اها آن یرااند، زکرده

 یبرا شانو در اموال 18اندو سحرها در حال استغفار بوده 17یدندخوابیم

اهل  یبرا ییهانشانه یندر زم 1۹[که ادا کرده بودند]بود  یسائل و محروم حق

رزق شما و آن 21!ینید؟بینم یادر درونتان! آ ینچنهم 20وجود دارد یقین

پس قسم به پروردگار  22در آسمان است ،چه به شما وعده داده شده است

ق حقّمُ یز)آن ن یدگوئیچنان که سخن ممطلب حق است آن ینکه ا ینآسمان و زم

یهنگام 24است؟ یدهبه تو رس یمابراه یگرام مهمانانِ یتحکا یاآ 23است( 

1اند؟!ناشناخته یگفت: سالم، قوم یماهسالم. ابر که بر او وارد شدند گفتند:
25 

 26آورد یفربه ۀگوسال یان[گوشت بر]خود رفت و  ةبه طرف خانواد یگاه پنهانآن

به دلش  یها ترساز آن 27!ید؟خور میها گذاشت و گفت چرا نآن یکآن را نزد

هنگام  یندر ا 28دانا بشارت دادند ید فرزندافتاد! گفتند: نترس! و او را به تولّ 

نازا  یرزنیخود زد گفت: من پ یِ بر رو [باز تعجّ]که یهمسرش جلو آمد و در حال

 یماو حک یراگفته است، ز چنین گفتند: پروردگار تو یمبه همسر ابراه 2۹هستم!

  30ه است و آگا

                                         
از مترجم  «یروح ربان»اند به کتاب یاله یروهایکه از رسوالن و ن« سالم»با قوم قدرتمند  یشترب ییآشنا یبرا 1

 ید.رجوع کن
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قوم  یگفتند: ما به سو 31! یست؟شما چ یترسوالن مأمور یگفت: ا ]ابراهیم[

 33!یزیمها فرو رکلوخ بر آن یهاتا پاره 32یمامجرمان فرستاده شده

کاران و گزافه یهدردهندگان نعمات اله دارد! و خاصِّ یکه نشان اله ییهاکلوخ

شهر  آنچند در  هر 35یمرا از شهر خارج کرد یماناهل ا ،سرانجام 34 است!

که از عذاب دردناک یکسان یآن شهر را برا و 36یافتیم!ن یمانبا ا ةخانواد یکجز 

است،  یعبرت یموس یدر ماجرا ینچنهم 37!یمرها کرد یچون عبرت ،ترسندیم

با تمام توان او  38یمفرعون فرستاد یبه سو روشنگر یلیکه او را با دلآن هنگام

سرانجام ما  3۹ !یوانهد یاجادوگر است و  یا یاز حق اعراض کرد و گفت: موس

 40!که قابل نکوهش بودحال آن یم،انداخت یاو در در یمرا گرفت نشیااو و لشکر یزن

ا زمرگ  ها بادِ بر آن کهآن هنگام [است یعبرت یزن]قوم عاد  یو در ماجرا

 یدهپوس یآن را چون استخوان یدکه وز یزیچ که بر هر یباد 41یمفرستاد

 ،ها گفته شداست. آن هنگام که به آن رتیعب یزقوم ثمود ن یدر ماجرا 42کرد!

ها از فرمان پروردگارشان سر باز آن 43یدت ببرلذّ ی[از زندگ] یتا چند فعالً

چنان ] 44مرگ بار گرفتارشان کرد ۀشان صاعقچشمان یزدند. و سرانجام جلو

قوم نوح  ینهمچن 45! بطلبند یاری یو از کس یستندنتوانستند با یحتّ [بود که

 یرتکار و بد سزشت یجماعت یراز یم،هالک کرد ودندها برا که قبل از آن

و  47!یمبخشیو آن را وسعت م یمما آسمان را با قدرت برافراشت 46بودند

 یزیو از هر چ 48!یمو چه خوب گسترش داد یم،و گسترده ساخت یعرا وس ینزم

خدا  یپس به سو 4۹گردد! ر شماپند و تذکّ یۀما یدشا ،یدیمجفت آفر یک

همراه با  50آشکارم ةهشداردهند یکشما  ی! من از جانب خدا برایزیدبگر

شما  ی. من از جانب او برایدرا قائل نشو یگرید یخداوند بزرگ، خدا

 51آشکارم! یاهشداردهنده
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 کهگر آنم ،بودند فرستاده نشد ینانکه قبل از ا ییهابر آن یامبریپ یچه نسانبدی

 ی[وابج ینچن] ینرا به ا یکدیگر یاآ 52یوانه! د یاجادوگر است و  یاگفتند: 

 یراز ،ردانبگ یها روپس از آن 53یانگرند! طغ یها مردماند؟! نه! آنکرده تیّوص

ود سرا  یمانو تذکر، اهل ا دپند و تذکر ده، که پن 54شد یتو سرزنش نخواه

من   56! ام باشندکه بندهآن یو انس را خلق نکردم مگر برا جن 55رساندیم

خداست  ینا یراز 57ندارم یزخواهم و انتظار اطعام خود را نینم یها روزاز آن

ان را از ظالم  58که قدرتمند و استوار است ییخدا دهد،یهمه را م یکه روز

 نماز  یزیداشتند! پس با شتاب چ انشانیارکه  یبیاست مثل نص یبینص ،عذاب

 60ست! ها وعده داده شده اکه به آن یبر کافران از روز یپس وا 5۹نخواهند!

 

 طور سورة

 و با رحمت است( ینده) به نام اهلل که بخشا

 

قسم به  و 3گسترده، ۀدر صفح 2و کتاب نوشته شده 1قسم به کوه طور

1المعمور یتب
4 سقف برافراشته ینقسم به ا5 اجپر و موّ یایو قسم به در6 

وجود  یادفع کننده یچدر برابر آن ه 7! است یکه مجازات پروردگارت واقع شدن

یند ها به حرکت درآو کوه ۹هر سو به جنبش افتند زکه آسمان ایروز 8ندارد 

10 یقکنندگان حقایببر تکذ یدر آن روز، وا پس! 11 سرگرم  ها کههمان

: د[گفته شو] 13م کشندجهنّ یها را به سوو آن روز که آن 12دشنیاوهام خو

 14!یدکردی م یباست که آن را تکذ یهمان آتش ینا
  

                                         
آسمان و چه  یناند. به هر حال چه در االمعمور را قلب مؤمن گفته یتب یکعبه. برخ یدر آسمان محاذ ه ایخان 1

 !خداست قلب، خانه در آسمانِ



524 

 

چه صبر  یید،ش در آتبه آ 15!ید؟ندار یرتشما چشم بص یاجادوست  ینا آیا

است، شما فقط به خاطر عملکردتان مجازات  یکسان یتانبرا یدو چه صبر نکن یدکن

ها ها و نعمتکه حرمت خدا را نگه داشتند در بهشتیکسان 16!یدشویم

ها آن انچه پروردگارشان عطا کرده خوشحالند و پروردگارشاز آن و 17نداغرق

 یجۀنت ین! انتایگوارا یاشامیدو ب یدبخور 18یدنمایم حفظ مرا از عذاب جهنّ

 یهشده تک یدهکنار هم چ یهاتخت یها بر روآن 1۹!تان است]خوب[ دعملکر

 یمانا یقها که به حقاآن 20یماکرده یجوزها ترا به آن یاند. و حوران بهشتداده

ها ملحق به آن [در بهشت]آوردند  یمانع آنان ابَرا که به تَ یآوردند و فرزندان

! هر کس در گرو اعمال ید. بدانکاهیمینم یزیها چو از پاداش اعمال آن کنیمیم

که دلخواهشان  ییهاها و گوشتیوهها را از انواع مآن یوستهپ 21! است یشخو

دهند که در آن نه یم ییهاجام یکدیگرهمواره به  22سازیمیمند ماست بهره

گردند، در یها مبه خدمت، دور آن ینوجوانان 23است و نه گناه! ییگویهودهب

کرده و پرسش  یکدیگررو به  24!ندادر صدف یدکه مثل مرواریحال

 26!یممان ترسان بودخانواده یانما در م ،ین: قبل از ایندگو 25نندکیم

 یشما پ 27ت نهاد و ما را از عذاب کشنده حفظ نمودسرانجام خداوند بر ما منّ

 ها پند و تذکرو به آن 28 و او با احسان و با گذشت است یمخواندیاو را م یناز ا

ادعا  یدشا 2۹!یوانهو نه د یهست 1پروردگارت، نه کاهن تو به لطف نعمتِ  یراده، ز

 یدبگو: منتظر بمان 30؟یمکشیکه او شاعر است و ما انتظار مرگش را م کنندیم

 31!مانمیبا شما منتظر م یزمن ن
  

                                         
 یاز برخ یقطر ینقرار دارد. و از ا یکارگان یرحت تصرف جن و موجودات غت یکه به نوع یندرا گو یکاهن شخص 1

به  یگمشده، طبابت، و حت یافتنخواب،  یرتعب ینی،طالع ب یشگویی،برخوردار است. کار کاهن به پ ینهان یروهایاز ن

به  یشخص ینقدرت چن یزاناز کاهن برخوردار بود و م یایلهشد. هر منطقه و قبیمربوط م یزپادشاهان ن ینتده

« حلوان»کردند یم یافترا که کاهنان در یداشت . دستمزد یبستگ یکارگان یرارتباطش با موجودات غ یزانم
 گفتند.یم
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 32یانگرند؟طغ یمردم هکنیا یا ،کشاندیاوهام م ینها را به اآن شانیاهایرؤ آیا
اگر  33یستندن یمانها اهل ادهد! آنی: قرآن را به خدا نسبت میندگویها مآن

خود به خود  ،یچها از هآن یاآ 34یاورند!همانند آن ب یسخن گویندیراست م
را خلق  ینو زم اههم آسمان یدشا 35اند؟!خودشان خالق هکنیا یاآمدند،  یدپد

به خزائن پروردگارت دست  یاآ 36ندارند یقین یقها به حقااند؟! نه! آنکرده
که به آسمان باال ]دارند  ینردبان یاآ 37اند؟!ط شدهمسلّ یزیبر چ یااند؟ و یافته

 یلدل ،دارد ییعاادّ ینچن یشنوند؟! اگر کسیرا م یو اسرار اله یو وح [روندیم
 یاآ 3۹شما پسران؟! یدختران است و برا داخ یبرا یاآ 38یاورد!روشنش را ب

هم  یدشا 40است؟ ینها سنگآن یکه پرداختش برا یطلبیم یها مزدتو از آن
ا اند؟! امّیده تو کش یبرا یاهم نقشه یدشا 41!یسند؟نویو م دانندیم یبغ علمِ 
ه است خدا از از اهلل دارند؟! منزّ یرغ آیا خدایی 42اند!حیلت کافران دچار خودِ

 یاپاره یندبباگر  یحتّ  [اند کهچنان غرق در باطل] 43دانند!یم یکشهرچه شر
ها را رها کن تا روز مرگپس آن 44متراکم بود! ی: ابرگویندیم د،یفتاز آسمان ب
به دردشان نخواهد خورد  یچه نشایهاکه مکرها و نقشهیروز 45ینندشان را بب

عذاب، عذاب  یناز ا یرظالمان غ یبرا 46!نشوند یاری [کس هیچ ۀبه واسط]و 
در برابر حکم پروردگارت صبور   47دانند!یاست هرچند اکثرشان نم یگرید

 یشو ستا یحتسب یزیخی! هرگاه برمیما هست نظر تحت که تو کامالً  ،باش
 یدکه ستارگان ناپدیهنگام یزاز شب و ن یاپارهدر  48ی آرپروردگارت را به جا

  4۹یگو یحرا تسب یخدا شوندیم
 
 

 نجم سورة
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 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 
( نه گمراه شده و نه )ص(ار شما )محمدی 1شد  یدقسم به آن ستاره که ناپد

است  یوح ینا 3یدگوینفس سخن نم یهوا یو از رو 2 منحرف گشته است!
 5داده است یماو را تعل ،که قدرتمند است کسآن 4شودیکه به او نازل م

قرار  [آسمان]او در افق بلند  6دارد  یزبر همه چ طهکس که تواناست و سلّهمان
طول دو  ةبه انداز [اش]تا فاصله 8تر شدیکو نزد یکسپس نزد 7 داشت
 یوح کرد،یم یوح یدچه را بااش آنپس خداوند به بنده ۹کمتر شد! یاکمان 
با  یندبیچه مدر آن یاآ 11ش ندانست ادروغ یدچه را که ددل، آن 10کرد!

نزد سدرة  13است! یدهد یگرآن را بار د 12؟! یدکنیاو مجادله م
سدرة  یزیهنگام چ یندر ا 15ست اکنار آن 2که جنۀ المأوى 114یالمنته
هم فراتر  یشخو و از حدِّ  ،چشم او منحرف نگشت 16را پوشانده بود  یالمنته
 18یدپروردگارش را د بزرگِ یهاو نشانه یاتاز آ یاپاره یبه راست 17نرفت!

 یاآ 20را؟! یگرو منات، بت سوم د 1۹! ید؟ایدهرا د یالت و عزّ یهابت یاآ
 22ناعادالنه است! یمیتقس ینا 21سهم شما پسر است و سهم او دختر؟!

و خداوند هرگز  ،یداها گذاشتهاست که شما و پدرانتان بر آن ییهافقط نام هاینا
 یرویشان پینفسان یها فقط از گمان خود و هوابر آن نازل نکرده است. آن یلیدل
 23از جانب پروردگارشان به سراغشان آمده است! یتکه هداآن حالکنند. یم
 هر دو از آنِ  یاآخرت و دن 24است؟ یّامه یشهرچه انسان آرزو کند برا یاآ

 یچشان هها وجود دارند که شفاعتدر آسمان یفرشتگان یارچه بس 25خداست!
که صالح بداند و یکس یکه خدا اجازه دهد، آن هم برامگر بعد از آن ،ندارد یسود
  26!باشد یراض

                                         
 شود.یم یبه آن منته یقاند که همه حقادانسته یرا، مقام یسدرة المنته 1
 خاص یبهشت 2
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در  27!کنندیزنانه م یگذارندارند فرشتگان را نام یمانکه به آخرت اینکسا

کنند یم یرویها فقط از گمان خود پندارند، آن یکه نسبت به آن علم و آگاهیحال

ما  یادکه از یاز کس 28کند!ینم یازنیرا از شناخت حق ب یو گمان و پندار، کس

 یادن یجز زندگ یزیخواستار چ کسی ینچن یرابرگردانده است اعراض کن، ز یرو

پروردگارت به آن که از  یاست! به راست ینشان همدانش یجۀنت 2۹یست! ن

آن 30تر استآگاه یگراز هر کس د یافته، یتآن که هدا یزراهش گمراه شده و ن

خاطر هتا بدکاران را ب ،خداست است از آنِ ینچه در زمها و آنچه در آسمان

 31ید!پاداش عطا نما شانیکیرا به پاس ن یکوکاراندهد و ن یفرعملکردشان ک

بدانند! که  ،کنندیاجتناب م یرهاز صغ یربه غ هایو زشت یرهکه از گناهان کبیکسان

 ینو او نسبت به شما از آن هنگام که شما را از زم .است یعمغفرت پروردگارت وس

تر آگاه ید،در شکم مادرانتان بود ییهاینخلق کرد و آن هنگام که به صورت جن

دارند یرا نگاه م یاله یمرا که حرمت حر یکسان اخد یراز ،یدگناه ندانیاست. خود را ب

 33!ی؟ایدهگردان شد د یرو [از حق]آن کس را که  یاآ 32شناسد!یخوب م

 یاآ 35!یند؟بیدارد و م یباو علم غ یاآ 34ید؟رزیو بخل م ،یدبخشیاندک م

 یدکه حق توح یماز ابراه یاو  36خبر است؟! یاست ب یب موستُچه در کُاز آن

را بر دوش  یگریبار گناه د کسهیچ !یدبدان 37؟! [است برخ یب]را ادا کرد 

تالشش به  3۹یستدستاورد انسان جز تالش و کوشش او ن 38کشدینم

تمام  یبه او پاداش سرانجام 40(رسدیم یجهبه نت)خواهد شد  یدهد یزود

خنداند یو اوست که م 42شودیراه همه به پروردگار تو ختم م یانپا 41دهند

 44کندیو زنده م یراندمیاوست که م 43یاند!گریو م
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 یختهکه ر یاهم از نطفه و آن 45است یدهنر و ماده را آفر یهاکه جفت اوست

 یازنیخداست که براه  47 یگرعالم د یجادخداوند است ا ةبه عهد 46شود!یم

اوست که  14۹یعرشِ ةاوست پروردگار ستار 48بخشدیم یهکند و سرمایم

 51نگذاشت یرا باق یو از قوم ثمود کس 50را نابود ساخت یشینعاد، آن قوم پ

و  52تر بودندکه ستمکارتر و سرکش [هالک کرد]ها قوم نوح را از آن یشو پ

 54!یها را پوشاند و چه پوشاندنو آن 53و رو کرد یرقوم لوط را ز یشهرها

از  یاهشداردهنده ینا 55!کنی؟یپروردگارت شک م یهانعمت ینپس به کدام

 دجز خداون یکس 57شده است یکنزد یامتق 56است! یهشداردهندگان قبل

 یهو گر یدخندیو م 5۹!ید؟کنیب مسخن تعجّ یناز ا یاآ 58!آشکارش نکند

 یدپس خداوند بزرگ را سجده کن 61ید! اغافل یقشما از حقا 60!کنید؟ینم

 62یدو او را بپرست

 قمر سورة

 (و با رحمت است یشگرنام اهلل که بخشا )به

 

 یوراز آن  ینندبب یایهچه آچنان 1! شد و ماه از هم شکافت یکنزد یامتق

 یبرا تکذ [یقحقا]ها آن 2مستمر است! یجادو ین: اگویندیگردانند و میبرم

  3 !است یرا قرارگاه یهر کار! نمودند یرویشان پینفسان یو از هواها ،کردند

مام! اما حکمت ت یک 4آمد تا از گناه بازشان دارد یاخبار اهآن یبرا یبه راست

 یزچها را به آن یاله ةکنندکه دعوت یتا آن روز 5یدهشدارها سودشان نبخش

 6بگردان! یها روبخواند، از آن یدشوار

 

 

                                         
 .یدندپرستیرا م آن یتدر فلک کلب اکبر. در جاهل یاست نوران یاستاره 1
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پراکنده از  یهااند آن هنگام که چون ملخفرو انداخته یخود را از خوار دیدگانِ

و  کشندیگردن م یاله ةکننددعوت یبه سو [از ترس] 7یند! آیم یرونقبرها ب

 [را ننشایامبراپ]ها از آن یشقوم نوح پ 8است! ی: امروز، روز سختیندکافران گو

اش یاست. و منزو یوانه: او دندکردند و گفت یبما را تکذ ةبند یکردند. آر یبتکذ

ها انتقام نوح پروردگارش را دعا کرد و گفت: من مغلوب شدم. از آن ۹کردند!

 11یدبار یوستهفراوان و پ یو آب یمآسمان را گشود یسرانجام درها 10یر!بگ

و او را بر  12ر جمع شودمقدّ ةتا آب به انداز یمجوشاند ها راچشمه یزن یناز زم

نظر ما  یرز [که یایکشت] 13!یمبود سوار کرد یخو م هکه از تخت ی[کشت]آن 

ما  14کفر واقع شده است!  است که مورد آزارِ یپاداش کس ینکرد. ایحرکت م

هست که پند  یکس یا. آیمگذاشت یمردم باق یبرا یماجرا را چون عبرت ینا

پند  یما قرآن را برا 16!عذاب و انذار من چگونه بود ید[کن ]تصور 15!یرد؟گ

قوم عاد،  17!یرد؟هست که پند گ یکس یا. آیمو تذکر سهل و آسان نمود

 18عذاب و انذار من چگونه بود؟! ید[تصور کن]کردند،  یبتکذ [را یامبرشانپ]

 1۹یمها فرستادنحس و شوم به طور مستمر بر آن یرا در روز ییزامرگ ما بادِ

 ید[تصور کن] 20کندیکنده شده، برم یشهاز ر مردم را چون نخلِ [که ادیب]

سهل و آسان  ،رپند و تذکّ یما قرآن را برا 21بود! چگونه عذاب و انذار من

 یبرا تکذ یاله یقوم ثمود هشدارها 22!یرد؟هست که پند گ یکس یا. آیمنمود

 یوانهگمراه و د یمکن یرویمثل خودمان پ یو گفتند: اگر از بشر 23کردند!

 ییشود؟! او دروغگویمرد نازل م ینفقط بر ا یما، وح ۀهم یاناز م یاآ 24یم!باش

دروغگو و خودخواه است!  یچه کس یدفردا خواهند فهم 25است! خودخواه

26 و  یرنظر بگ یرها را زپس آن یم،اها فرستادهامتحان آن یما آن شتر را برا

  27صبر کن!

  



530 

 

ها( روز آن یکروز شتر،  یکشود ) یمها تقسآن ینب یدموجود با ها بگو، آبِ به آن و

 خود را ندا دادند یاراناز  یکیها آن 28حاضر شود! یشسهم خو در روزِ یکو هر

عذاب  ید[تصور کن] 2۹به سراغ شتر رفت و آن را کشت یزو او ن (کردند )توطئه

 یو همگ ،یمها فرستادرا بر آن [مرگبار] یایحهما ص 30و انذار من چگونه بود؟!

پند و تذکر، سهل و  یما قرآن را برا 31شدند! یزر یزخشک، ر یهاچون علف

را  یاله یهشدارها طقوم لو 32!یرد؟هست که پند گ یکس یا. آیمآسان نمود

. یمآورد فرستادیها را به حرکت در میگکه ر یباد هاما بر آن 33کردند یبتکذ

نجات ] 34 یم[را هالک کرد یهبق] یمجز خاندان لوط که سحرگاهان نجاتشان داد

 دهیمیانسان شکرگزار را پاداش م ینچن یناز جانب ما بود. ا ینعمت [خاندان لوط

35 ر بر مخالفت و شک ها اصراا آنما هشدار داده بود، امّ اتها را از مجازلوط آن

ها آن یارها از لوط خواستند که مهمانانش را در اختآن 36به هشدارها داشتند

 37 عذاب و انذار مرا! ید! پس بچشیمشان را کور کردچشمان یزما ن !بگذارد

عذاب و انذار  یدپس بچش 38به سراغ شان آمد  یدارپا یصبحگاهان عذاب

هست که  یکس یاآ یمپند و تذکر، سهل و آسان نمود یقرآن را برا ام 3۹مرا!

ما را  یاتها تمام آآن 41آمد یانهشدارها به سراغ فرعون 40!یرد؟پند گ

  42یمو مجازات کرد یمتوانا گرفت یدرتها را چون مقآن یزکردند و ما ن یبتکذ

ب تُشما در کُ یبرا یانامههم امان یدهستند؟! شا هانیکافران شما بهتر از ا یاآ

به  44!یروزیمقدرتمند و پ ی: ما جماعتیندگویهم م یدشا 43!است یآسمان

آنان  یعادگاهم یامتنه! ق 45!گذارندیشان شکست خورده پا به فرار مجمع یزود

مجرمان در  یبه راست 46تر استتر و تلخینسنگ یامتشک عذاب قیاست. و ب

شوند یم یدهکه بر صورت در آتش کشیآن روز 47ند!اآتش یهاو شعله یگمراه

را به اندازه خلق  یزیما هر چ یددانب 48! م راآتش جهنّ ید[: بچشیندبه آنان گو]

 4۹یم! اکرده
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را که  یما کسان 50چشم بر هم زدن! یکفرمان است همچون  یکما  فرمان
 هست پند یکس یاآ یم،کردند( هالک کردیرا انکار م یقحقا)چون شما بودند 

رکار ه  52ها ثبت شده است! اند در کتابکه داشته یهر عملکرد 51!یرد؟گ
ر ددارند  هکه حرمت خداوند را نگایکسان 53نوشته شده است یکوچک و بزرگ

م نزد و ارزشمند، آن ه ینراست یگاهیدر جا 54نهرها هستند! [کنار]ها و باغ
  55مقتدر!  ییفرمانروا

 رحمن سورة

 با رحمت است( یشگر ونام اهلل که بخشا )به
 

1داد یمقرآن را تعل 1رحمان یخدا
2 انسان را خلق کرد3  به او سخن

هم ستاره و  5خود در حرکتند یقآفتاب و ماه در مدار دق 4!گفتن آموخت
2کنندیاش مهم درخت سجده

6 [رحمان یخدا یدبدان]  آسمان را برافراشت و
3را وضع کرد یزانم

7 یدان نکنیطغ یزانتا از م8 و  یدعادالنه وزن کن
ها و یوهکه در آن م 10یدمردم آفر یرا برا ینو زم ۹ید!نکن یفروشکم

 یاهانند و گکه شکل کاهَ ییهادانه 11فراوان است یهابا شکوفه ییهانخل
 13!ید؟کنیپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینپس کدام 12یگرد یخوشبو

رنگارنگ  یهاو جن را از شعله 14آفریدچون سفال  یدهخشک گِلانسان را از 
4یدآتش آفر

15 ید؟کنیپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینپس کدام !16 
5او پروردگار دو مشرق و دو مغرب است

17 پروردگارتان  یهانعمت ینپس کدام
  18!ید؟کنیرا انکار م

                                         
افراد به قرآن است. هرکه حرمت خدا را نگه دارد، خدا معلمش  ینداناتر یاموزدرحمان ب یکه قرآن را از خداآن 1

شود و گاه  یم یانخدا، نما یاتاز آ یگرد یمعان یگرشود، وجوه د ینو چون ا« اهلل یعلمکم اتقو اهلل و و» خواهد بود. 

 یم یکس یبنص یفلطا ینا پنهان نموده اند! و یاست ، گنج بکه ظاهرش اشاره به عذا یاتیآ یاندر م ید،د یخواه

 خداوند است. یمخود را کنار گذاشته و سراپا تسل یاتشود که برداشت ها و ذهن
آسمان است.  یرو سو یشهاکه شاخه ینیزم یاست. درخت نماد ینزم یکه نورش رو سو یآسمان یستاره، نماد 2
 اه گرفته شود.یکه نجم، گ یستن ی. الزامکنندیرا سجده م رحمان یو آسمان، خدا یندو نماد زم ینا
 مالک هاست. یناز ا یکیو زمالک سنجش است ، و ترا یبه معنا یزانم 3
 اند.را به گروه جن و انسان دانسته یهخطاب آ 4
 سوساتتولد و مرگ. عالم مح یگریاست و د یعیرب طبغمشرق و م ینهم یکیمراد از دو مشرق و دو مغرب،  یدشا 5

 .و عالم معنا
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است  یحائل شانانیم 1۹مختلف را کنار هم قرار داد تا به هم برسند یایدر دو

 !کنید؟یپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینپس کدام 20!یامیزندتا در هم ن

21  شودیو مرجان خارج م یدمروار یا[دو در]از آن22 ینپس کدام 

 یادر در یکه چون کوه ییهایکشت 23!ید؟کنیپروردگارتان را انکار م یهانعمت

! ید؟کنیپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینپس کدام 24اوست روانند از آنِ

25 است یاست فان ینزم یهر که بر رو26 ِصاحب  و فقط وجه پروردگار

پروردگارتان را انکار  یهانعمت ینپس کدام 27ماندیم یات باقیو گرام اللج

از او تقاضا دارند، و او هر  اندنیها و زمکه در آسمانیکسان ۀهم 28!نید؟کیم

پروردگارتان را انکار  یهانعمت ینپس کدام 2۹است یروز در کار

 یمبه حساب شما خواه یدو گروه جن و انس به زود یا 30!ید؟کنیم

 یا 32!کنید؟یپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینپس کدام 31رسید

هرگز  ی! ولیدبگذر ینها و زمآسمان یاز مرزها یدتوانیجماعت انس و جن اگر م

پروردگارتان  یهانعمت ینپس کدام 33ی[اله] یرویمگر با ن ،بود یدقادر نخواه

که فرستد، حال آنیدود میبا دود و ب ییهابر شما شعله 34!ید؟کنیرا انکار م

پروردگارتان را انکار  یهانعمت ینپس کدام 35!یریدبگ یاری یاز کس یدتوانینم

گاه که آسمان شکافته شود و چون روغن سرخ شده گلگون آن 36ید؟!کنیم

در  38!ید؟کنیپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینپس کدام 37!گرددیم

 3۹نخواهند داشت[ یمهلت یچرا هیز] پرسندینم یجن و انس یچه آن روز از گناهِ

مجرمان از عالمت  40!ید؟کنیپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینپس کدام

شان مواخذه نوشت و اقدامات یشانیپ شوند و بر اساسِیشناخته م شانیهاچهره

 41!گردندیم
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 یمهمان جهنّ ینا 42! ید؟کنیپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینکدام پس
آن و آب جوشان در رفت  یانهمواره م 43! کردندیم بشیاست که مجرمان تکذ

پس  45! کنید؟یپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینپس کدام 44و آمدند! 
ن یپس کدام 46هر کس از مقام پروردگارش خوف داشته باشد دو بهشت دارد 

متنوع  ر از درختانپُ [آن دو بهشت] 47!ید؟کنیپروردگارتان را انکار م یهانعمت
در آن  4۹! ید؟کنیپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینپس کدام  48است

پروردگارتان را  یهانعمت ینپس کدام 50است  یدو بهشت دو چشمه جار
پس  52دو قسم است!  یایوهاز هر م [دو بهشت]در آن  51!ید؟کنیانکار م
که  ییها بر بسترهاآن 53 !کنید؟یپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینکدام

آن دو بهشت در  یدةرس یهایوهاند، و مداده یهاست تک یشمیابر ۀآسترش از پارچ
 55ید؟کنیپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینپس کدام 54 دسترس است

ها به آن یناز ا یشپ یجنّ  ونس اِ یچو وفادار هست که ه یباز یجا همسراندر آن
پروردگارتان را انکار  یهانعمت ینپس کدام 56دست نزده است

 یهانعمت ینپس کدام 58 نداو مرجان یاقوتآن زنان مثل  57!ید؟کنیم
 60 است؟! یکیبه جز ن یکین یجزا یاآ 5۹!کنید؟یپروردگارتان را انکار م

از دو بهشت، دو  یرغ 61! ید؟کنیپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینکدام پس
پروردگارتان را انکار  یهانعمت ینپس کدام 62هست  یزن یگربهشت د

 یهانعمت ینپس کدام 64سبز و خرم هستند  الًهردو کام 63! کنید؟یم
 66جوشان است  ۀدر آن دو، دو چشم 65! ید؟کنیپروردگارتان را انکار م

در آن دو بهشت،  67! ید؟کنیپروردگارتان را انکار م یهانعمت دامینپس ک
پروردگارتان را انکار  یهانعمت ینپس کدام 68هست و نخل و انار یوهم
 6۹ !ید؟کنیم
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 یهانعمت ینپس کدام 70و خوش خلق است یباز یجا همسرانآن در

 72 1ها مستورندیمهکه در خ یانیحور 71 !ید؟کنیپروردگارتان را انکار م

 یچه یانقبل از بهشت 73!کنید؟یپروردگارتان را انکار م یهانعمت ینپس کدام

پروردگارتان  یهانعمت ینپس کدام 74 ها دست نزده استبه آن یجن و انس

و  یناند که با بهترداده یهتک ییهایبر پشت یانبهشت 75 !ید؟کنیرا انکار م

 یهانعمت ینکدام پس 76سبز رنگ پوشانده شده است  یپارچه ها یباترینز

با برکت است نام پروردگار صاحب جالل و  77!کنید؟یپروردگارتان را انکار م

 78! اتیگرام

 واقعه سورة

 و با رحمت است( یشگرنام اهلل که بخشا )به

 

 یوهگر 2یست،ن یدروغ یچکه در وقوع آن ه 1واقع شود، یامتکه قیهنگام

ها و کوه 4بلرزد یبه سخت ینکه زمیهنگام 3!را باال برد یرا خوار کند و گروه

ما سه شهنگام  یندر ا 6پراکنده گردند یغبار [چون]و  5شود یدهدر هم کوب

بد  یگروه 8ی!خوشبخت و چه گروه خوشبخت یگروه 7د:بو یدگروه خواه

 ییشو خدمت کردن از همه پ یکه در خوب یگروهو  ۹ی!بخت و چه گروه بدبخت

روه گ 12دارند یپرنعمت جا یهادر بهشت 11بانندها مقرّآن 10اندگرفته

بهم  ییهابر تخت 14از متأخران یو اندک 13هستند یشیناز مردم پ یریکث

 16یکدیگرند یبه رو زده و رو یهکه بر آن تکیدر حال 15یوستهپ
  

                                         
 ینو در حجابند. از ا یدهاند که از چشم نامحرمان پوشرا، اسرار و مکنونات علوم دانسته یحوران بهشت ی،اهل معن 1

 لذت بخش است. یارکه وصل به آن بس یقیاهلش بکر خواهند بود. حقا یهمواره برا یقحقا ینمنظر، ا
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ها و ها و کوزهو با قدح 17 گردندیها مدور آن یوستهپ ی،جاودان نوجوانانی

و  یرندنه سردرد گ دنشیکه با نوش یشراب 18بهشت  یجار یاز نهرها ییهاجام

و گوشت  20کنندیکه خود انتخاب م ییهایوهو انواع م 1۹شوند یهوشنه ب

 رواریدکه مثل م 22چشم  یباو حوران ز 21که بخواهند  یاهر پرنده یذلذ

و  یهودهحرف ب یچو ه 24پاداش عملکردشان است  ینا 23انددر صدف

 26 شود: سالم، سالمیگفته م کهنیبه جز ا 25 شنوندیجا نمدر آن یگناه

خارند  یب درختان سدرِ یرها زآن 27!یو چه گروه خوشبخت ،ا گروه خوشبختامّ

28 برندیبه سر م 1درخت پر برگ طلح یۀسا یرز2۹ مداوم یۀسا یک 30 

شده است نه دست زدن  یدهنه چ 32فراوان  یهایوهو م 31آبشار  ردر کنا

 ینشیو آن همسران را ما آفر 34ارجمند یو همسران 33به آن ممنوع است 

ت و با محبّ یهمسران 36! یدیمگردان یزهها را دوشآنو  35 یمایدهبخش یننو

که  38 گروه خوشبخت است یهمه برا هانیا 37و سالند وفادار که هم سنّ

و گروه بدبخت، چه  40از متأخران یجمع 3۹هستند  ینشیاز مردم پ یجمع

از دود  یایهدر سا 42کشنده و آب سوزانند یدر بادها 41!یگروه بدبخت

ها قبل آن یراز 44 یدکه نه خنک است و نه مف یایهسا 43قرار دارند  یظغل

و بر ارتکاب گناهان بزرگ اصرار  45اند!بوده یادر ناز و نعمت دن یناز ا

خاک و استخوان  یو مشت یمردکه مُیهنگام یاگفتند: آیو م 46یدندورزیم

 ینچن ینا]ما  یاکانن یا 47! یم؟شویم یختهدوباره زنده برانگ یم،شد

روز  یعادگاهدر م همه 4۹ینگرفته تا آخر ینلبگو: همه از اوّ 48؟![شوندیم

 50 جمع خواهند شد یّنمع
  

                                         
 دانند.یآن را درخت موز م یو خوشرنگ که برخگ و خوشبو رپر ب یدرخت 1



536 

 

 یداز درخت زقوم خواه 51!یقحقا ةکنندیبگمراهان تکذ یشما ا سپس

آن آب سوزان  یو رو 53کرد یدخود را از آن پر خواه یهاو شکم 52خورد

ها از آن یراییپذ ینا 55! یدنوش یدمثل شتر تشنه خواه 54 یدنوش یدخواه

 یاآ 57ید؟کنینم یقچرا تصد یم،ما شما را خلق کرد 56است  یامتدر روز ق

ا ما ی یدایدهشما آن را آفر یاآ 58! ؟دیآگاه یزیدریکه در رحم م یییاز من

 60یستیمو هرگز از آن عاجز ن یمار کردهما بر شما مرگ را مقدّ  5۹؟!یماریدهآف

که از  یمبخش ینشآفر ییو شما را در جا یاوریمرا ب یگرد یشما مردم یکه به جا

! یرید؟گیپس چرا پند نم ،دیآگاه یننخست ینششما از آفر و 61ید! آن خبر ندار

62 ید؟ ایدهد کنیدیشت مرا که کِ  یزیچ یاآ63 ما  یا یاندیدشما آن را رو

تا در شگفت  ،کنیمیم یلآن را به خار و خاشاک تبد یماگر بخواه 64! یاندیم؟رو

 یاآ 67!یممحروم یزبلکه از همه چ 66یم: ما ورشکستگانیندگو 65 یدبمان

ا ما نازل ی یدشما آن را از ابر نازل کرد یاآ 68!ینید؟بینم نوشیدیرا که م یآب

. پس چرا شکرگزار یمآن را تلخ گردان یمتوانستیم یمخواستیاگر م 6۹ !یم؟اکرده

درختش را شما  یاآ 71!ینید؟بینم ید،افروزیرا که م یآتش یاآ 70 یستید؟ن

 یو هم متاع یادآوری یۀما آن را هم ما 72؟!یماآورده یدما پد یا یداآورده یدپد

 74ی! گو یحپس به نام پروردگار بزرگت تسب 73! یمامسافران قرار داده یبرا

  76 بزرگ است! یسوگند ینا یدکه اگر بفهم 75ستارگان  یتسوگند به موقع
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جز  78!دارد یمحفوظ جا یکه در کتاب 77است یمکر یقرآن ینا حقیقتاً

1یرندپاکان به آن تماس نگ
7۹ است یاننازل شده از جانب پروردگار جهان80 

که به شما  ییهایروز کرشُ یو به جا 81!ید؟پنداریکالم را کوچک م ینا یاآ

که جان به گلو یپس چرا زمان 82!ید؟کنیم یبداده شده آن را تکذ

ما از شما به او  84ید!کنیآن حال شما فقط نظاره م رد 83رسدیم

را انکار  یامتق یاگر جزا 85یدندار یرتچشم بص یول یمتریکنزد

اگر انسان از  یدبدان 87ید!بازش گردان گوئیدیا اگر راست مامّ 86ید،کنیم

ا اگر از امّ 8۹او آرامش و برکت و بهشت پرنعمت است یبرا 88بان باشدمقرّ

و  ۹1گروه خوشبخت سالم است یاز سو اپس تو ر ۹0گروه خوشبخت بود

و  ۹3آب سوزان است! یراییپذ یۀما ۹2کنندگان همراه بودیبا اگر از تکذامّ

پس به نام  ۹5است ینقیهمان حق و  ینا ۹4م!سرنوشتش ورود به جهنّ

 ۹6!یگو یحپروردگار بزرگت تسب

 یدحد سورة

 و با رحمت است( ینده)به نام اهلل که بخشا

 

 یمکحخداوند است. و او قدرتمند و  یِگویحاست تسب ینها و زمدر آسمان چهنآ

و او  یراندمیکند و میاز آن اوست، زنده م ینها و زمآسمان ییفرمانروا 1است!

آگاه  یزیاو اول و آخر و ظاهر و باطن است و او به هر چ 2تواناست یبر هر کار

 3 است

 
 

  

                                         
 یشفاف و به دور از شرط یذهن یزاد است. و داراآ یش،خو یهایتها و ذهنکه پاک است از برداشتآن 1

 کند.ین تماس حاصل مآقر یمبا مفاه یروح ینهاست. چنیشدگ
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 ییرا در شش روز خلق کرد، سپس به فرمانروا ینها و زماست که آسمان یکس او
چه از آن خارج  رود و هریفرو م ین! هرچه در زمیدبر مخلوقات پرداخت. بدان

رود همه را یآن باال م یچه به سو و هر ،شودیچه از آسمان نازل م و هر ،شودیم
نسبت به عملکردتان  داوندو خ 1!یدداند. او با شماست، هرکجا که باشیم یبه خوب

 گرددیامور به او باز م ۀاوست، و هم از آنِ ینها و زمآسمان ییفرمانروا 4یناستب
5  گذرد آگاه یها مینهچه در سآورد و او بر آنیدر م یکدیگرشب و روز را از دل
 یندهو نما ینچه شما را جانشو از آن یاورید،ب یمانا یامبرشبه خدا و پ 6ستا

اند و انفاق کردند آورده یماناز شما که ا ی! کسانید. بدانیدداده انفاق کن اردر آن قر
! ید؟آورینم یماناز چه روست که شما به خدا ا 7 بزرگ است یپاداش نشایبرا

و  یاورید،ب یمانتا به پروردگارتان ا کندیهمواره شما را دعوت م یامبرکه پحال آن
 یاتاش آندهب است که بر یاو کس 8! گرفته است یماناز شما پ یدایماناگر اهل ا

نور رهنمون کند،  یها خارج و به سویکیتا شما را از تار ،کندیروشنگر را نازل م
از چه روست که شما در  ۹ خداوند نسبت به شما مهربان و با رحمت است یراز

و ]خداست  از آنِ ینها و زمآسمان یراثکه م! حال آنید؟کنیراه خدا انفاق نم
سپس  ،انفاق کردند یروزیکه قبل از پی! کسانیدبدان [.بردیبا خود نم یزیچ یکس

ها بلند آن یستند،برابر ن [کنندیم انفاق یروزیکه بعد از پیبا کسان]جهاد کردند 
چند  انفاق کردند و به جهاد رفتند! هر یروزیکه بعد از پ هستند یتر از کسانمرتبه

که خداوند نسبت به  یدبدان !داده است یکووعده ن اهنیا یخداوند به هردو
چندانش کند  و بدهد تا دویککه به خدا وام ن یستک 10عملکردتان آگاه است 

 11 او باشد پاداش ارزشمند از آنِو 
  

                                         
غافل  یکبا اوست،  یکه حق تعال ینباشد در حال ی! هر کس با حق تعالیم؟ما هم با خدا هست یاخدا با ما هست، آ 1

 !بت خود را بشکند یدمحض است با یقتبت است و اگر خواستار وصل به حق یکاست، 
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ها و آن یشاپیشکه نور وجودشان پ یدد یرا خواه یمانمردان و زنان اهل ا ،روزی

است که  ییهاشان بهشتدر آن روز بشارت کند!یشان حرکت مدر سمت راست

بزرگ  یروزیهمان پ ینبود. ا یداست و جاودانه در آن خواه ینهرها در آن جار

 یفکنیدبر ما ب ی: نظریندگو یمانبه اهل ا ،که مردان و زنان منافقیروز 12است

جا، نور التماس و از آن تانیایبه دن ید! گفته شود، برگردیریماز نور شما برگ یتا فروغ

 یروناست و ب یدرون آن رحمت اله .دارد یکه در کشندیها مآن ینب یواری! دیدکن

1آن عذاب و رنج!
13 ی! ولی: آریند! گویم؟ما با شما نبود یادهند: آها را ندا آن 

در  یق[همواره در مورد حقا]و  یدو به انتظار نشست ،یدشما خود را در هالکت افکند

و  یدکه فرمان خدا رسنی. تا ایفتشما را فر یواه یآرزوها ید،بود یدشک و ترد

 یچه [مجازاتل از دَ بَ]امروز  14شما را در برابر خداوند مغرور کرد ،یطانش

دوست  ،است. آتش تشآ نگاهتایجا یست،ن یرشاز شما و اهل کفر قابل پذ یایهفد

که اهل  یدهوقت آن نرس یاآ 15!است یو چه بد سرنوشت .شماست ینو همنش

 یدکه نازل شده، خاشع کنند؟! نبا یخدا و آن حقّ یاد یرا برا انشیهاقلب یمانا

ها آن یرا! زیمکرد نشایعطا یکتاب آسمان یناز ا یشباشند که پ یهمانند کسان

 16ها فاسق شدنداز آن یاریسخت شد و بس شانیهادل ،گذشت یچون زمان

 یاتما آ یبخشد! به راستیم یو زندگ یاتمرده را ح ینکه خداوند زم یدبدان

خداوند به مردان  17!یدکه تعقل کنآن یدام یم،کرد یانب نتایبخش را برانجات

پاداش دوچندان  دهند،یالحسنه مکه به خدا قرض ییهادهنده، آنصدقه و زنانِ

 18استیّمه شانیبرا یپاداش پرارزش [عالوه بر آن] کند،یعطا م

 

                                         
چه آرامش و رحمت است و چنان یتمحبوب داشته باشد در نها یسو یاست اگر رو یکپارچهکه واحد و روح با آن 1

 رنج و عذاب است. یفیتدر ککثرت و عالم محسوسات مشغول بدارد،  یسو یرو
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 یز نزدند. و شهدا ناها اصل صداقتاند، آنآورده یمانا رانشیامبکه به خدا و پینکسا

که کفر یا کسان! و امّاندشیو صاحب پاداش و نور خو .باشندیپروردگارشان م

 1۹اند! مشان اهل جهنّکردند همه یبنجات بخش ما را تکذ یاتو آ یدندورز

شما  ینتفاخر ب یۀو ما یپرستاست. تجمل یو سرگرم یباز یادن ی! که زندگدیبدان

محصول شود و  است که باعثِ یدر مال و اوالد است! مثل باران یطلبو افزون

زرد  ینیبیطور که مو آن ،درآورد سپس خشک شود یکشاورزانش را به شگفت

ا یاست  یدمجازات شد یاکه در آخرت  یدبه خاشاک شود! بدان یلگاه تبدگردد، آن

 یبرا 20!یستن یبجز متاع فر یزیچ یادن یخداوند! و زندگ یمغفرت و خشنود

 و آسمان یآن به وسعت پهنا یکه پهنا تیبه مغفرت پروردگارتان و بهش یدنرس

 است که به خدا و یکسان یها براین. که ایرندبگ یشیپ یکدیگراز  ،است ینزم

است که بر هر کس صالح بداند  یفضل و کرم اله یناند. اآورده یمانا اننشپیامبرا

و  یندر زم یبتیمص یچه 21است یخداوند صاحب فضل بزرگ یراز ،کندیعطا م

 یبت[آن مص] یافرینیمرا ب ینکه زماز آن یشمگر پ یددر مال و جانتان نخواهد رس

تا  22سهل و آسان است اوندکار بر خد ین! که ایدبدان. ثبت شده است یدر کتاب

که  یزیو نسبت به چ ،یدتان رفته تأسف نخورکه از دست یزینسبت به چ گاهیچه

را دوست ندارد  یر مغرورمتکبّ یچخداوند ه یرا! زیدتان آمده خوشحال نگردبه دست

23 کنند، یورزند و هم مردم را وادار به بخل میکه هم خودشان بخل میکسان

و درخور  یازنیگرداند، بداند که خداوند بیبرم یرو [از فرمان حق]هر کس  یزو ن

 24است!  یشستا
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تا  یمنازل کرد 1یزانها کتاب و مو با آن یم،روشن فرستاد یلرا با دال نمانیامبراپ ما

نهفته است و  یدیشد یرویآهن را که در آن ن یز. و نیندعادالنه رفتار نما ،مردم

به  یچه کسان یدتا خداوند مشخص نما یممردم دارد، فرو فرستاد یبرا یمنافع

است  یروزکه خداوند قدرتمند و پ ید! بداننندکیم یاریرا  شنیامبرااو و پ یده،ناد

25 یم،ت و کتاب عطا کردو به فرزندانشان مقام نبوّ یمرا فرستاد یمما نوح و ابراه 

ها گاه بعد از آنآن 26! گنهکار شدند یاریو بس یافتند یتها هدااز آن یاهعدّ

 یلو به او انج یم،ها روانه کردآن یرا در پ یمابن مر یسیو ع یمرا فرستاد انمانیامبرپ

. یمکردند رأفت و رحمت قرار داد یتکه از او تبعیکسان یهاو در دل ،یمعطا نمود

 هر یم،ها مقرر نکرده بودما بر آن ،خود ابداع کردند یشها از پکه آن یتیا رهبانامّ

 یستگی[به شا]ا حقش را کردند. امّیوجو مخدا را جست یچند که در آن خشنود

آورده بودند پاداش  یمانا یقها که به حقااز آن نیکه، کسانیا یجهادا نکردند. نت

! حرمت خداوند را یماناهل ا یا 27ها گنهکار آمدند! از آن یاریو بس یم.داد

دو بار پاداش  نشیکراتا شما را از رحمت ب ،یاوریدب یمانا یامبرش. و به پدارید نگاه

که خدا  یامرزد! و شما را بیدآن راه برو ۀقرار دهد تا به واسط ینور نتابرای دهد، و

به فضل  یابیتا اهل کتاب بفهمند قادر به دست 28آمرزنده و با گذشت است 

فضل و کرم به دست خداست و به هر کس صالح بداند عطا  زیرا ،یستندن یاله

 2۹ست! بزرگ ا یصاحب فضل خداوند که یدبدان کند،یم
  

                                         
 سنجش است. یلهوس یترازو که نوع یزمالک سنجش، قانون عادالنه، و ن 1
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 مجادله سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

را که در مورد همسرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند  یسخنان زنخداوند 

خدا شنوا و  یراز ،است یدهشما را شن یگووت. خداوند گفیدشن کردیم یتشکا

بدانند که زنانشان  کنند،یم 1هاراز شما که همسران خود را ظِ یکسان 1یناست!ب

ها آن شکیب اند!یدها را زائهستند که آن ه یمادرانشان کسان ؛یستندن نامادرانش

 2!که خداوند عفو کننده و آمرزنده استحال آن یند.گویم یسخن دروغ و زشت

شده و  یماناند پشچه گفتهکنند سپس نسبت به آنیهار مکه زنانشان را ظِیکسان

است که شما  یزیچ ینآزاد کنند. ا یابنده یدبا یجنس یزشگردند، قبل از آمیبرم

اگر  3! ! که خداوند نسبت به عملکردتان آگاه استیدبدان .یدشویبه آن موعظه م

و  یردروزه بگ یدر پ یدو ماه پ یدبا یجنس یزشقبل از آم ،یافتن ی[ا]بنده یکس

ست که به ابه خاطر آن ینرا اطعام کند. ا ینشصت مسک یردتواند روزه بگیاگر نم

 یکسان یاست و برا یهمه حدود اله هاین! که اید. بدانیاوریدب یمانا یامبرشخدا و پ

 یامبرشکه با خدا و پیکسان 4 دردناک است! یرا انکار کنند عذاب یقکه حقا

خوار و  انشانیشینیشوند که پیم یلکنند چنان خوار و ذلیم یمخالفت و دشمن

 ،یقتمنکران حق یبرا ید. بدانیمنازل کرد یروشن یاتما آ یراستهشدند! ب یلذل

از  یزدشان را زنده برانگکه خداوند همه یروز 5خوار کننده است! یعذاب

شان را محاسبه کرده است. یزکه همه چیکند، در حالیعملکردشان باخبرشان م

 شاهد است یزیخداوند بر هر چ یراز  !ها فراموش کرده باشندهرچند که خود آن

6 
  

                                         
 (.418ص ) 14 یهحزاب آأ ةسور« ظهار» یدر مورد معنا 1
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است آگاه است؟!  ینچه در زمها و آنچه در آسمانکه خداوند از آن یدانینم آیا

 ینمگر آن که چهارم ،یستن یاسه نفره ی()سخن در گوش ینجوا یچکه ه یدبدان

ها خدا آن ینمگر آن که ششم ،یستن یاپنج نفره ینجوا یچها خدا باشد! و هآن

 هرجا ،تعداد و باالتر از آن هم که باشد، خدا همراه آنان است ینتر از ایینباشد! و پا

خداوند  یراز کند،یاز عملکردشان باخبرشان م یامتسرانجام در روز ق !باشند که

اند شده یکردن نه یرا که از نجوا یکسان یاآ 7داناست  یزینسبت به هر چ

ارتکاب گناه  یو برا ،دندگریاند باز مشده یکه از آن نه یها به کار! آنینی؟بینم

 یندآیکه نزد تو میکنند! و هنگامیم یبا هم نجوا یامبراز پ یو تجاوز و نافرمان

که با خود گونه به تو سالم نکرده است! حال آنکه خداوند آن کنندیچنان سالم م

م ! جهنّکند؟یعذاب نم گوییمیچه که م: پس چرا خدا ما را به خاطر آنیندگویم

 ینا]است  یشوند و چه بد سرنوشتیها بس است! در آن داخل مآن یبرا

به خاطر ارتکاب گناه و  ،کنیدیم ینجوا یکدیگرمان! اگر با یاهل ا یا 8م[!جهنّ

و  یکین ۀتوسع یبرا نتاینجوا یدبلکه با ید،نکن ینجوا یامبرپ یتجاوز و نافرمان

 یداو محشور خواه یکه به سو ییخدا ید،باشد. حرمت خداوند را نگاه دار یزگاریپره

 یانیز یچه هرچندرا محزون کند.  یماناست تا اهل ا یطانکار ش ی،نجوا ۹شد! 

ل بر خداوند توکّ یماناهل ا ید. پس همواره بایمگر به اذن اله ،رساندیها نمبه آن

 یگراند برای شودی! هرگاه به شما در مجالس گفته میماناهل ا یا 10یندنما

چون گفته  ! وشما را باز کند یکار یهاگره یزتا خدا ن ید. جا باز کنیدباز کن یجا

 ی! خداوند مؤمنان شما و اهل دانش را به درجاتیزیدبرخ یزید،برخ یشود همگ

 11خبر است که خدا نسبت به عملکردتان با یددهد. بدانیم یعترف

  



544 

 

 ،یدتان صدقه دهیاز نجوا یشپ یدکن ینجوا یامبربا پ ید! هرگاه خواستیماناهل ا ای

 یافتیدن یزیچ [صدقه دادن یبرا]تر است! و اگر یزهشما بهتر و پاک یکار برا ینکه ا

 یدیدترس یاآ 12خداوند آمرزنده و با گذشت است یراز ،ید[طلب کن یآمرزش اله]

! حال که صدقه ید؟صدقات را پرداخت نکرد انتیاز نجوا یشکه پ ید[دچار فقر شو]

. و زکات پرداخت یددار ینماز به پا ،است یرفتهتان را پذتوبه یزو خداوند ن یدانداده

خبر  که خداوند نسبت به عملکردتان با یید،اطاعت نما یامبرش. و از خدا و پیدکن

 یبودند دوست یکه مورد غضب اله یرا که با قوم یکسان یدیند یاآ 13!است

خورند، یها به دروغ قسم مآن !و نه از شما هستند ندیکه نه از آنها ی! در حالند؟کرد

 یها عذاب سختآن یخداوند برا 14!واقفند [خود به دروغ بودنش]حال آن که 

 ،اندرا سپر کرده نشایهاقسم  15 دارند یها عملکرد بدآن یراز ،نموده است ایّمه

خوارکننده  یعذابها آن یدارند، پس برایباز م یبخش الهو مردم را از راه نجات

آن یراز یاید،به کارشان ن یچه یاموال و اوالدشان در برابر مجازات اله 16است!

شان را که خداوند همهیروز 17 ند و در آن جاودانه خواهند بوداها اهل آتش

خدا هم قسم  یخوردند برایقسم م یاشما در دن یکه براهم چنان یزدزنده برانگ

شان دروغگو که همه یدآگاه باش !خواهد بود یدرند مفپندایخورند! و میم

ها را از خاطرشان برده است. آن یاد خداها سلطه دارد و بر آن یطانش 18هستند

که یکسان 1۹!کارندیانشان زهمه یطانکه حزب ش ید! آگاه باشنندیطاحزب ش

 ینتریلذل ةشان در زمرهمه ،ورزند یمخالفت و دشمن یامبرشبا خدا و پ

خدا مقتدر  یرا! زیروزیمپ قطعاً یامبرانمخداوند مقرر کرده که: من و پ 20افرادند

  21است یروزمندو پ
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 و از آن طرف[ با]داشته باشد  یمانا یامتکه به خدا و روز ق یابییرا نم قومی

 چه پدران و فرزندان و برادران و افراد اگر !کنند یدوست یامبرشخدا و پ دشمنان

 اهنآ رقم زده است! و یمانرا با ا یماناهل ا یهاخداوند قلب یراز !شان باشندقبیله

که نهرها در آن  ییهاها را به بهشتو آن !کرده است ییداز جانب خود تأ یرا با روح

 .است یها راضخدا از آن یراتا جاودانه در آن بمانند، ز ،کندیاست داخل م یجار

که حزب خدا  یدند، آگاه باشایها حزب خداشک آنی. بدانیاز خدا راض یزها نآن

  22شان رستگارند! همه

 حشر سورة

 و بارحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

! که او یدبدان .خداوند است یگو یحاست تسب ینچه در زمها و آنچه در آسمانآن

بار کافران اهل کتاب را از  یناست که نخست یو او کس 1است یمقدرتمند و حک

ها باشند! خود آن یرفتن یرونب کردندیکه گمان نمیدر حال ،کرد یرونب یارشاند

 یها در برابر مجازات الهقادر به حفاظت آن انشیکردند که حصارهایهم تصور م

شان آمد و در کردند به سراغیکه فکرش را نم ییجا است! سرانجام خداوند از آن

خود را به دست خود و به دست  یهاچنان که خانهوحشت افکند. آن انشیهادل

اگر خداوند  و 2یرت! اهل بص یا یریدپس عبرت بگ !کردندیخراب م یماناهل ا

 کرد،یگرفتار عذاب م یاشان را در دنهمه ،ها مقرر نکرده بودترک وطن را بر آن

 3!استیّمه شانیکه در آخرت عذاب آتش براحال آن
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 یدبدان یدند،ورز یمخالفت و دشمن یامبرشها با خدا و پبه خاطر آن بود که آن این

هر  4!کندیم یدیخدا مجازات شد ،یدنما یهر کس با خداوند مخالفت و دشمن

همه به فرمان خدا بود، تا  یدجا گذاشت بر آن را پا یاو  یددیرا که بر یدرخت نخل

1یدبدکاران را خوار نما
5 یامبرش به پ [ها گرفت وآن ستاز د]خداوند چه را آن

 خداست که ینبلکه ا !دستاورد تاخت و تاز اسبان و شتران شما نبود بازگرداند،

  6ستتوانا یخدا بر هر کار یراز کند،یط مرا بر هر که بخواهد مسلّ نشپیامبرا

خدا،  داد از آنِ  یامبرشگرفت و به پ هایآباد ینرا که خداوند از ا ییهایمتآن غن

و  یااغن یانو در راه ماندگان است تا م ینان،مسک یتیمان، یشاوندان،خو یامبر،پ

 یریدبگ یدهد با خرسندیبر به شما میامچه پآن !شما دست به دست نشود توانگرانِ

که خدا  ،یدو حرمت اوامر خداوند را نگاه دار د،یکن یدور کندیتان میچه نهو از آن

همان ]است،  ینمهاجر یفقرا از آنِ  یمغنا ینا یزن 7است! دیمجازاتش شد

خدا را  یو خشنود یها فضل الهاند. آنرانده شده یارشانکه از مال و د ی[کسان

ها اهل آن ۀرسانند. همیم یاریرا  یامبرشنند و خدا و پکیجو م و جست

خود  یاراست که قبل از آمدن مهاجران در د یکسان [از آنِ یزن]و  8نداصداقت

و  ،اند دوست دارندپناه آورده انشیرا که به سو یو مهاجران ،داشتند یمانو ا ،بودند

 یگرانها دا آنیرز ،ورزندیها داده شده است حسادت نمچه به آندر دل نسبت به آن

هرکس از بخل  یدباشند. بدان یازمندچند که خود ن هر دهندیم یحرا بر خود ترج

 ۹شک رستگار است !یدر امان باشد ب یشخو
  

                                         
 یرا ببرند تا هم مکان برا ۀاطراف قلع یهااز نخل یداشت دستور داد تعداد یرنض یبا بن یامبر)ص(که پ یادر غزوه 1

و همواره از قطع  یامبریپ یکها اعتراض کردند تو که . بعد آنیایندب یرونها بشود و هم دشمنان از قلعه یعنبرد وس
 هاست.در جواب آن یهآ ین؟! ایکار شد ینچرا مرتکب ا یکنیم یدرختان نه
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: پروردگارا! ما و برادرانمان را که زودتر از ما یندگویها آمدند مکه بعد از آنکسانی

قرار  یماننسبت به اهل ا یو عداوت ینهک یچه ما یهاو در دل یامرزاند، بآورده یمانا

 یارانکه به  یدیمنافقان را ند یاآ 10یمده، پروردگارا! تو رئوف و با گذشت

با شما خارج  یزکنند ما ن یرون: اگر شما را بگویندیکافرشان از اهل کتاب م

چه با شما بجنگند و چنان !کرد یمکس اطاعت نخواه یچاز ه یه شما! و علیمشویم

 11یند! گویها دروغ مکه آن دهدیم ی! خداوند گواهییمنمایاری میشما را 

 ،ها جنگ شودو اگر با آن ،روندینم یرونها ببا آن ینانشوند ا اخراج هاه آنچچنان

کنند، یشان کنند به جنگ پشت کرده و فرار میاریاگر هم  کرد، نخواهند شانیاری

 یشب انشیهاوحشت از شما در دل 12نخواهند داشت! یاوریار و ی یجهو در نت

ها آن 13نافهمند  یها جماعتکه آنست ابه خاطر آن یناز ترس از خداست، و ا

 یرهایواها و پشت دمگر در قلعه ،با شما کارزار نخواهند کرد یبه صورت جمع

 ینیبیحد مها را متّآن [در نگاه اول] یرند،درگ یکدیگربا  یداًها خود شدمحکم! آن

 14دندرَ خِیب یست که قوماخاطر آنهب ینپراکنده است، و ا شانیهاا قلبامّ

ها آن یو برا یدندعملکردشان را چش یفرها کهستند که قبل از آن یهمانند کسان

به ]گفت:  انساناست که به  یطانها چون شکار آن 15عذاب دردناک است

از خداوند، پروردگار  یراز یزارمگفت: من از تو ب شد کافر شو، و چون کافر یق[حقا

 16سم! تریم یان،جهان
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ی است جزا ی چنینبمانند! آر جاودانه آن شد که هر دو در آتش نشاعاقبت

 که بنگرد ید. و هرکس باید! حرمت خداوند را نگه داریماناهل ا یا 17!ظالمان

 خداوند که ،یدچه فرستاده است. و حرمت خداوند را نگاه دار یشاز پ شیفردا یبرا

و خدا  کردند را فراموشکه خدا  یداز آن گروه نباش 18به عملکردتان آگاه است 

 اه اهلگچهی 1۹! نداها فاسقآن یراز !گرفتار کرد ،یخود فراموش ،ها را بهآن یزن

 ینا اگر 20!یروزنداهل بهشت رستگار و پ یرا! زیستندآتش با اهل بهشت برابر ن

که از  یافتیمی آن را از خوف خداوند چنان خاشع کردیمینازل م یقرآن را بر کوه

کنند!  یشهاند کهآنید ام یم،زنیمردم م یها را برامثال ینا !شده است یهم متالش

21 و آشکار است، او  نهان آگاه یست،جز او ن یمعبود یچاست که ه ییاو خدا

 یست،جز او ن یمعبود یچاست که ه ییاو خدا 22و با رحمت است  یندهبخشا

است، با  یزکننده است، مراقب است، عز یمنفرمانرواست، پاک است، سالم است، ا

او  23 پندارند!یم یشکه برا یکیجبروت است، بزرگوار است، و منزه است از شر

 یکن یهانام ۀتواناست، هم یصورتگر است، دمعَ زا ینندةاهلل است، خالق است، آفر

اوست و او قدرتمند  یگو یحاست تسب زمین چه در آسمان ها واوست، و آن از آنِ

 24ت! اس یمو حک

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ممتحنه ةسور
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 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

! یدمکن یار! دشمنان من و دشمنان خودتان را به عنوان دوست اختیماناهل ا یا

چه به حق ها نسبت به آنکه آنیدر حال ،کنیدیم یها اظهار دوستشما به آن

 تانتان به اهلل که پروردگاریمانو شما را به خاطر ا یامبرها پآمده، کافرند! آن تانیبرا

 یرونمن ب یتجهاد در راه من و رضا یاکنون اگر برا !اخراج کردند یارتاناز د ،است

 یا یدکنیچه در نهان ممن به آن یراز ید،ت نکنها اظهار مودّدر نهان با آن یداآمده

 ،شود یکار یناز شما مرتکب چن یچه کسترم! چنانآگاه  یدسازیآشکارش م

 ،ط شوندچه بر شما مسلّچنان 1 استرا گم کرده  یراه درست و رستگار شکیب

 ،یندگشایآزار شما م یکنند! و دست و زبانشان را برایبا شما چون دشمنان رفتار م

و فرزندانتان  یشاوندیخو یهانسبت 2یدکافر شو یزدوست دارند که شما ن یراز

 ییتان جدایان]خدا[ م یراز !شما نخواهد داشت یبرا ینفع یچه یامتدر روز ق

در  یخوب یشما الگو یبرا 3یناست خداوند نسبت به عملکردتان ب وافکند، یم

که با او بودند وجود دارد. آن هنگام که به قومشان گفتند: یو کسان یمابراه یِزندگ

شما  [اعتقادات باطل]به  یزاریم،ب یدپرستیخدا م یجا چه بهما از شما و از آن

 یکتاکه به خداوند افتاده، مگر آن یو دشمن ینهما و شما ک ین! اکنون تا ابد بیمکافر

تو طلب مغفرت  یکه به پدرش گفت: من برا یم! به جز آن سخن ابراهیاوریدب یمانا

ل ندارم! پروردگارا! بر تو توکّتو  یرا برا یزیچ یارکه در برابر خدا اختکنم با آنیم

پروردگارا!  4گرددیها به تو ختم مسرانجام یراز یمآوریتو م یسو یو رو یمکنیم

پروردگار ما! که تو قدرتمند و  یا یامرزامتحان کافران قرار مده! و ما را ب یۀرا ما ما

 5یمی حک
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هر آن کس که به خدا و روز  یشما هستند، برا یبرا یخوب یها الگوآن یراست به
به خود ضرر ]بگرداند  یرو یق[از حقا]! هر کس دینگرد. بدانیم یدوارانهام یامتق

 یانکه خداوند مآن یدام 6است یشو درخور ستا یازنیخدا ب یراز ،[زده است
تواناست. و خدا آمرزنده  خداوند یرابرقرار کند، ز یت و دوستشما و دشمنانتان مودّ

کردن و عادالنه رفتار کردن نسبت به  یکیخداوند شما را از ن 7مت استرح و با
کند، ینم یاند نهننموده یرونب یارتاناند و از دیدهنجنگ ینکه با شما در دیکسان

کردن با  یبلکه خداوند شما را از دوست 8خداوند عادالن را دوست دارد یراز
که در یکسان یزکردند، و ن یرونب یارتانو از د یدندجنگ ینشما در د باکه یکسان

شک یکند ب یها دوستکند! هر کس با آنیم یکردند، نه یراندنتان همدست یرونب
اند به که مهاجرت کرده ی! اگر زنان مومنیماناهل ا یا ۹کاران است از ستم

تر آن زنان آگاه یمانبه ا بت. هرچند خداوند نسیدها را امتحان کنآمدند، آن نتایسو
اهل کفر  یها را به سوآن ،اندیمانبا ا یزنان یدیدفهم یچه به راستاست. پس چنان

ها حالل آن یبرا یزو کافران ن یستندکافران حالل ن یها براآن یراز ید،بازنگردان
اند، پرداخت کرده ینهزنان هز ینا یبرا [باشند! هرچه را همسران ]کافرشانینم
هرشان را پرداخت که مِیدر صورت یدها ازدواج کناگر با آن یستن یاه. و گنییدنما
ها مطالبه از آن یدارا که پرداخت کرده یو مهر یدخود را نگه ندار ة. زنان کافرییدنما
از شما مطالبه  اند[ها جدا شده را که از آن یزنان]هر گونه که کافران، مِهمان ید.کن
که خداوند آگاه و  یدکند. بدانیشما حکم م یانحکم اهلل است که م ینکنند. ایم

 یکارکفار رفتند، و شما در پ یاز زنان شما به سو یو اگر بعض 10!است یمحک
 یزاناند به مکه زنانشان رفته یبه مردان یداکه به دست آورده یمیاز غنا یدشد یروزپ

. ریدنگاه دا ید،دار یمانبه او ارا که  یی! و حرمت خدایدکه پرداختند بده یمهر
11 
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 کهبه شرط آن یند،نما یعتتو آمدند تا ب یبه سو یمان! اگر زنان اهل ایامبرپ ای

نا مرتکب نکنند، زِ یدزد [از اموال شوهرشان] .خدا قرار ندهند یکرا شر یزیچ یچه

و  1یاورند،خود ن یدست و پا یشِپ ییشان را نکشند، تهمت و افترااننشوند، و فرزند

ها از خداوند طلب آمرزش کن، آن یکن و برا یعتها بتو را نکنند، با آن ینافرمان

که خدا بر آن ی! با مردمیماناهل ا یا 12خداوند آمرزنده و با گذشت است یراز

 یگونه که کافراناند. همانیوسها از آخرت مأآن یراز ،یدنکن یها غضب کرده دوست

 13! اندیوسکه اهل گورند مأ
 

 صف سورة

 و با رحمت است( ینده)به نام اهلل که بخشا

 

او  یدخداوند است! بدان یگو یحاست تسب ینچه در زمها و آنچه در آسمانآن

مل عکه به آن  ییدگویرا م یزی! چرا چیماناهل ا یا 1است یمقدرتمند و حک

و به آن  دییرا بگو یزیاست که چ یگناه بزرگ ،نزد خداوند ینا 2!کنید؟ینم

اند یننآه یکه چون سدّ یرا که در راه او در صفوف یخداوند کسان 3!یدعمل نکن

 یا به قومش گفت: یکه موسیهنگام ![آر یادبه ] 4جنگند دوست دارد یو م

دا بر شما خ یامبرمن پ دانیدیکه خوب میدر حال یددهیقوم من چرا مرا آزار م

م محرو حقرا از  نشایهادل یزخدا ن ،حق منحرف شدند که ازیهستم! پس هنگام

 5 کندینم یترا هدا یرتکاران بد سخداوند زشت یراز ،کرد
  

                                         
 به دروغ به آنها نسبت ندهند. یسترا که متعلق به شوهرانشان ن یفرزندان 1
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خدا بر شما  یامبر! من پیلاسرائیبن یگفت: ا یمابن مر یسیکه عیآر[! هنگام ]یاد و

بشارت  یامبریو شما را به پ ،کنمیم ییداز من آمده تأ یشرا که پ یهستم. تورات

روشنگر  یلبا دال یامبرنام او احمد است! و چون آن پ ید،آیکه بعد از من م ،دهمیم

است که بر  یتر از کسظالم یچه کس 6 !ستآشکار ا ییجادو ینآمد گفتند: ا

! کنندیدعوت م [در برابر حق]شدن  یمکه او را به تسلیبندد؟! در حالیخدا دروغ م

خواهند نور خدا را با یها مآن 7کندینم یتظالمان را هدا! خداوند [که یدبدان]

است، هر  یشنور خو ةکه خداوند، کامل کنندحال آن !خاموش کنند انشیهادهان

خود را با  یامبراست که پ یاو کس 8!کافران از آن کراهت داشته باشند چند

کان کراهت باشد، هر چند مشر یرهچ یند یحق فرستاد تا بر تمام ینو د یتهدا

 [سودمند] یشما را به تجارت یدخواهیم یا! آیماناهل ا یا ۹داشته باشند!

خداوند و  هب 10کنم که شما را از عذاب دردناک نجات بخشد؟! ییراهنما

 یدکه اگر بفهم یید،و در راه خدا با مال و جانتان جهاد نما یاورید،ب یمانا یامبرشپ

آمرزد یخداوند گناهانتان را م  11بهتر است! یگری[د یزاز هر چ]شما  یبرا هاینا

و مملو از ] یزهپاک ییاهاست در خانه یکه نهرها در آن جار ییهاو شما را به بهشت

بزرگ  یروزیپ ینکه ا ید! بدانیجاودان یهاآن هم در بهشت د،کنیوارد م [آرامش

 یروزیاست و پ یاله ینصرت داریدیکه دوستش م یگریو نعمت د 12است

هم چنان که  یدخدا باش یاران! یماناهل ا یا 13را مژده ده! یماناهل ا !یکنزد

 ریونحوا یند؟!من در راه خدا یاوران یگفت: چه کسان یونبه حوار یمابن مر یسیع

 یگرد یآوردند و گروه یمانا یلاسرائیاز بن ی. سرانجام گروهییمخدا یارانگفتند: ما 

تا  یمکرد یاریشان ضد دشمنان آوردند بر یمانرا که ا یکسان یزن. ما یدندکفر ورز

 14 شدند یروزپ
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 جمعه سورة

 و با رحمت است( ندهینام اهلل که بخشا به)

 

همان  ؛خداوند است یگویحاست تسب ینچه در زمها و آنچه در آسمانآن

درس ناخوانده،  مردمِ یاناست که در م یاو کس 1!یمحک قدرتمندِ  کِپا یفرمانروا

شان گرداند یزهرا تالوت کند و پاک تشیاها آتا بر آن یختاز خودشان برانگ یامبریپ

 یواقع یدر گمراه یناز ا یششان دهد، هر چند پیمو کتاب و حکمت تعل

! خداوند یدبدان اند!یوستهها نپکه هنوز به آن یگرانیبر د ینچنهم 2اندبوده

است که به هر کس صالح بداند عطا  یفضل اله ینا 3است یمقدرتمند و حک

ها که تورات به آنیل کسانثَمَ 4است ی! خداوند صاحب فضل بزرگیدبدان کند،یم

است که بارش کتاب است! چه بد  یمثل خر ،کنندیا به آن عمل نمامّ ،عطا شده

که خداوند ظالمان را به  یداند! بدانکرده یبرا تکذ یاله یاتکه آ یل قومثَاست مَ

شما  [فقط]که  یدپنداری! اگر م یهودیان یبگو: ا 5کند!ینم یتراه نجات هدا

تا زودتر به ] یدمرگ را آرزو کن ییدگوی! اگر راست میگرنه مردم د ییددوستان خدا

که به خاطر دستاوردشان هرگز مرگ را آرزو حال آن !6[وصال خود برسد

که شما همواره  یمرگ ینبگو: ا 7بر احوال ظالمان آگاه است  کنند! و خداوندینم

نهان و آشکار  یدانا یگاه به سوشما را مالقات خواهد کرد! آن یزندگریاز آن م

  8یدنما تا شما را از عملکردتان با خبر یدشویبازگردانده م
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خدا  یاد یبه سو یدروز جمعه فرا خوانده شد نمازِ یکه برای! هنگامیماناهل ا ای

! شما بهتر است یبرا ینا یدکه اگر بدان ،یدو فروش را رها کن یدو خر ،یدشتاب کن

۹ از  [را یرزق اله]و  یدپراکنده شو ینگرفت در زم یانکه نماز پا یو هنگام

 !یدآن که رستگار شو یدام ید،کن یادخدا را  یار. و بسییدفضل خداوند طلب نما

10 ّروند؛ و تو یآن م یمشاهده کنند به سو یسرگرم یاها چون تجارت ا آنام

 یچهنزد خداوند است بهتر از باز هسازند! بگو: آن چیرها م یایستادهچنان که ارا هم

 11.دهندگان است یروز ینکه خداوند بهتر یدو تجارت است! بدان

 

 منافقون سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

 ی!خدا هست یامبرکه تو پ یمدهی: شهادت میندگو یند،منافقان نزد تو آکه یهنگام

دهد که منافقان دروغ یا خداوند شهادت م! امّیهست یامبرشکه تو پ داندیخدا م

 باز یاند و مردم را از راه نجات بخش الهرا سپر کرده انشیهاها قسمآن 1!یندگو

ها بدان خاطر است که آن ینا 2!است یدها عملکردشان، بد و پلدارند، آنیم

عاجز شد!  یقاز درک حقا انشیهاقلب یجهآوردند و سپس کافر شدند، در نت یمانا

 ینیبیها را منکه آیهنگام 3کنندیرا درک نم یقتیحق یچها هو آن

و تو، به  یندچه سخن بگودارد! و چنانیتو را به تعجب وا م انشیهایکله

 یواراند که به دیخشک یهاها چوبکه آن یدد یخواه یدهشان گوش فرا سخنان

ها دشمنان تو هستند پس از آن !پندارندیخود م یهرا عل یادیهر فر اند!داده یهتک

  4!شوندیها حذر کن! خدا بکشدشان! که چگونه از حق منحرف مآن
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کند،  طلب آمرزش نتایبرا یامبرتا پ یاییدها گفته شود: بکه به آنیهنگامو 

 یها از حق روکه آن بینییدهند! میتکان م [غرور یاز رو]را  شانسرهای

 هر دو ی،و چه نکن یها استغفار کنآن یچه برا 5کنند!یر مگردانند و تکبّیبرم

 بزرگ، فاسقان را به راه خداوندِ  یراز ،آمرزدیها را نماست! خداوند هرگز آن یکسان

یان : به اطرافیندگویهستند که م یهمان کسان هاآن 6کند!ینم یتهدا نجات

 که خزائنحال آن !پراکنده شوند [او یراموناز پ]که نیتا ا یدنده یزیچ ،خدا رِپیامب

 : اگر بهیندگومی 7کنندیا منافقان درک نمخداست، امّ از آنِ ینو زم هاآسمان

 که تمامکنند. حال آنیم یرونجا برا از آن یالنت، ذلصاحبان عزّ یمبازگرد مدینه

 ی اهلا 8 فهمند!یا منافقان نماست، امّ یمانو اهل ا یامبرشاز آن خدا و پ عزّت

 غافل خدا یادپرداختن به اموال و فرزندانتان شما را از  [که یدمراقب باش]! یمانا

چه آن از ۹است!  یانکارانشک از زیگونه رفتار کند بینکه ا یکس یرانکند، ز

از شما فرا رسد!  یکی قبل از آن که مرگِ ،یدمند کنرا بهره یگراند یمکرد تانیروز

تا صدقه دهم و  یانداختی،ن یربه تأخ یکه خواهد گفت: پروردگارا چرا مرگ مرا کم

 را خداوند هرگز مرگ او ،رسدفرا یکس که اجلِیهنگام 10باشم! یکوکاراناز ن

 11 ! خداوند به عملکرتان آگاه استیداندازد، بدانینم یربه تأخ

 
 
 
 
 
 
 

 تغابن سورة
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 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 
از  ییخداوند است! فرمانروا یگویحاست تسب ینچه در زمها و آنچه در آسمانآن
است که شما  یاو کس 1تواناست یاوست و او برهرکار از آنِ یشاوست، ستا آنِ

که خداوند  یدبدان 1از شماست. یزچنان که کافر از شماست و مؤمن نرا خلق کرد، آن
و به  ،را به حق خلق کرد ینها و زمآسمان 2!یناستبه عملکردتان ب سبتن
 3 اوست یتان به سوهمه نمود و سرانجامِ یگرشما را صورت یوجه یباترینز

 یاو  داریدینهان مچه م است. از آناست عالِ ینها و زمچه در آسماننسبت به آن
 4گذرد داناستیها مینهچه در سو خداوند به آن ،آگاه است ییدنمایآشکارش م

است؟!  یدهکافر شدند به شما نرس یق[به حقا] یناز ا یشکه پیسرگذشت کسان یاآ
 ینا 5دردناک است یها عذابآن یو برا یدندرا چش انشیها دستاورد بد کارهاآن

ها گفتند: ا آنشان آمدند امّبا دالئل روشن به سراغ نانشایامبربدان خاطر است که پ
برگرداندند،  یو از حق رو یدندکند؟! پس کفر ورز یتخواهد ما را هدایم یبشر یاآ

کافران  6است یشاو توانگر و در خور ستا یراز ،است یازنیکه خداوند بحال آن
 ۀبه پروردگارم قسم هم یبگو: آر !زنده نخواهند شد رهباود اند که هرگزپنداشته

 ینو ا یافت! یدو از عملکردتان اطالع خواه ،شد یدخواه یختهشما دوباره زنده برانگ
که نازل  ینور ینو ا یامبرشپس به خدا و پ 7کار بر خدا سهل و آسان است

 یروز 8است!که خداوند از عملکردتان با خبر  یدو بدان یاورید،ب یمانا یماکرده
خواهد  2یآن روز، روز مغبون شدگ یدجمع نما «یروز گردآور» یکه همه شما را برا

داشته باشد خدا  یستهو شا یکو عملکرد ن یاوردب یمانکه به خدا ا یبود! پس کس
 یدنمایاست وارد م یکه نهرها در آن جار ییهاو او را به بهشت گذردیاز گناهانش م

 ۹!بزرگ است یروزیهمان پ ینبماند. و اجا تا جاودانه در آن
 
 
 

                                         
 یشکفر را در وجود خو کند. سرانِ یرونب ینهکفر را از س ینا یدماست. درون ماست و سالک بادر خود ِ یمانکفر و ا 1

 کند و با مجاهده و مراقبه از شرشان خالص شود. ییشناسا
 مغبون و متضرر شده است. یشود چه کسیکه معلوم م یروز 2
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 ،کردند یببخش ما را تکذنجات یاتو آ ،کافر شدند یق[نسبت به حقا]که یکسان و

 10است!  یند و در آن جاودانه خواهند ماند، و چه بد سرنوشتاها اهل آتشآن

 به خدا یرسد! پس اگر کسینم یجز به فرمان خدا به کس یبتیمص یچکه ه بدانید

 که خداوند بر یدکند. بدانیم یتبه راه نجات و آرامش[ هدا]قلب او را  یاوردب ایمان

 یچه روو چنان ید،کن یامبر اطاعتاز خداوند و پ 11آگاه است! چیزی هر

ابالغ روشن  یکما جز  یامبرِپ یفۀکه وظ یدبدان ید[اخود ضرر زده ید ]بهبرگردان

ل بر خداوند توکّ یمانو اهل ا یستن یو معبودخداست که جز ا این 12یست!ن

از  یند،از همسران و فرزندانتان دشمنان شما ی! بعضیماناهل ا ای 13کنندیم

 ید،و گناهشان را بپوشان یدو گذشت کن یدچه عفو کنه چنانالبتّ کنید! ها حذرآن

اموال و فرزندان شما  یدبدان 14آمرزنده و با رحمت است! یزن خداوند که یدبدان

تا  15!که پاداش بزرگ نزد خداوند استشما هستند، حال آن یشآزما یلۀوس

 ید،و از حق اطاعت کن یدو به حق گوش ده ید،حرمت خداوند را نگاه دار یدتوانیم

در امان  یشهر کس از بخل خو یدبدان ید!به سود خودتان انفاق کن خدا و در راه

 ،یدالحسنه دهچه به خداوند قرضچنان 16ران است!از رستگا شکبی ،بماند

خداوند قدرشناس و بردبار  یراز ،آمرزدیدو چندان خواهد کرد، و شما را م یتانبرا

 18است  یماو آگاه از نهان و آشکار است، او قدرتمند و حک 17است

 

 

 

 

 

 

 طالق ةسور
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 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

که از عادت یهنگام ،یدهمسرانتان را طالق ده یدهرگاه خواست [بگو]! یامبرپ یا

و حرمت اوامر  یده را داشته باشگاه حساب عدّآن ید،پاک هستند طالق ده یانهماه

، همسرانتان را از [ههنگام عدّ]! نه شما یدکه پروردگارتان است نگاه دار ییخدا

 یکه کار زشت آشکارروند، مگر آن یرونها خود بنه آن یدکن یرونب انشیهاخانه

تجاوز کند به خودش  یاست و هر کس از حدود اله یها حدود الهینا !مرتکب شوند

 1! صادر کند یفرمان ،ینخداوند بعد از ا یدشا دانی،یظلم کرده است. تو نم

 یکوترینبه ن یا و ،یدنگهدار وبیها را به خآن یاشان به سر آمد، تکه مدّیهنگام

! یریدعادل از خودتان برگ دو تن شاهدِ  [کار ینا یبرا]. و یدها جدا شواز آن یوجه

 یآن، کس ۀاست که به واسط یزیچ ینا یید،خدا برپا نما یو همواره شهادت را برا

! هرکس حرمت خدا یدشود، بدانی دارد موعظه م یمانا یامتکه به خدا و به روز ق

که فکرش را هم  ییو او را از جا 2!کندیم فراهم یشبرا یاو راه نجات اردرا نگاه د

است! خداوند  یکاف یشل کند او برادهد! هر کس بر خداوند توکّیم یکند روزینم

ر مقرّ یااندازه یزهر چ ی! که خداوند برایدبدان .رساندیرا به انجام م یشفرمان خو

ها شک آن ی(قاعدگ)اگر در وضع  دانشده یائسهاز شما که  یزنان 3کرده است

اند یدهند یکه تا به حال قاعدگ ییهاآن ینچنها سه ماه است، همآن ةعدّ  ید،کرد

که وضع حمل کنند. و هر  ستانیزنان باردار ا ةو عدّ [.شان سه ماه استهعدّ یز]ن

امر  ینا 4!سازدیرا نگاه دارد خداوند کار را بر او آسان م یکس حرمت اوامر اله

که حرمت خداوند را نگاه ی! کسیدبدان کند!یشما نازل م خداست که آن را بر

 5دهدیبزرگ م یپوشاند و او را پاداشیدارد، گناهانش را میم
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و به  1یدسکونت ده یشخو ییها را در حد تواناآن ید،اکرده یارجا سکونت اخت هر
ها را آن ۀنفقچه باردار باشند چنان ید!تا تحت فشارشان بگذار ،یدها آزار مرسانآن

دهند مزد آن را  یرش [فرزند شما را]. و اگر یندتا وضع حمل نما ،یدپرداخت کن
 ،یدیدو اگر به توافق نرس ید،توافق داشته باش یکدیگربا  یکون ی. و به وجهیدبپرداز
دارد  یهر که امکانات خوب مال 6یرددادن طفل را به عهده بگ یرش یگریزن د

چه خداوند به او داده انفاق که تنگدست است از آن یو کس ید،فاق نماناز آن ا یدبا
. کندیم یفکه به او داده، تکل ییتوانا ة! خداوند هر کس را به اندازدیکند. بدان
 ییاهل شهرها یارندچه بس 7قرار خواهد داد یآسان ی،بزرگ بعد از سخت خداوند

 یدیمها کشاز آن یساب سختسر باز زدند و ما ح انشیامبرکه از اوامر پروردگار و پ
 و عاقبتِ  یدندپس دستاورد اعمالشان را چش 8!یممجازاتشان کرد یو به عذاب بد

کرده است. پس حرمت  ایّمه ختیها عذاب سآن یخداوند برا ۹ان بود!یکارشان ز
خداوند  یقتاً! حقیداآورده یمانا یقکه به حقا یخردمندان یا ید،خداوند را نگاه دار

تان یبه سو یامبریپ 10پند و تذکر شماست نازل کرده است! یۀرا که ما یزیچ
 یقرا که به حقا یتا کسان ،کندیرا بر شما تالوت م یروشن اله یاتفرستاده که آ

نور و  یخارج و به سو هایکیاز تار ،دارند یستهو شا یکعملکرد ن وآورده  یمانا
 یستهو شا یکد و عملکرد نآورَ یمانا ! هر کس به خدایدرهنمون گردد. بدان ییروشنا

تا  ،کندیاست وارد م یکه نهرها در آن جار ییهاداشته باشد، خدا او را به بهشت
 11نموده است ایّمه برایشرا  یارزشمند یِخدا روز یراجا بماند، زجاودانه در آن

خلق کرده است! فرمان او  ین،ها از زمخداست که هفت آسمان و همانند آن ینا
تواناست و علم او  یکه خداوند بر هر کار یداست تا بدان یها جارآن یانم یوستهپ

   12احاطه دارد! یزیبر هر چ

                                         
 کنند.یم یخود را در خانه همسرانشان سپر ةکه عدّ یستادر مورد زنان مطلقه 1
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 یمتحر سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

 یترا که خداوند بر تو حالل کرده به خاطر جلب رضا یزی! چرا چیامبرپ ای

 1که خداوند آمرزنده و با رحمت است! بدانی؟کنیهمسرانت بر خود حرام م

و  ،شماست یخداوند موال یراکرده است، ز یانرا ب تانیهاخداوند راه گشودن قسم

گذاشت  یاندر م یراز شاناز زن یکیبا  یامبرکه پیهنگام 2است یماو آگاه و حک

از آن را  یقسمت یزن یامبررا آگاه نمود. و پ یامبرو آن زن، راز را فاش کرد، خداوند پ

همسرش  ،که زن را آگاه کردنکرد. پس آن هنگام یانرا ب یبه زن گفت و قسمت

دانا و آگاه با خبرم  یگفت: خدا یامبرخبر را به تو رسانده؟! پ ینا یگفت: چه کس

از حق  تانیهادل یرا[ز]بهتر است!  تانیبرا یدتوبه کن [دو زن] مااگر ش 3!کرد

 ی! که خدا موالیدبدان یدهمدست شو یامبرآزار پ یمنحرف گشته است، و اگر برا

 یدشا 4یند!او یبانو فرشتگان پشت یستهشا و مؤمنانِ یلجبرئ ،اوست. و بعد از آن

 یکند! همسران عطابهتر از شما به او  یخداوند همسران ،اگر او شما را طالق دهد

اهل  یا 5باشند خواه باکره! یوهبه کار، عابد، خواه بمسلمان، مؤمن، فرمانبردار، تو

 یانتآن از مردم و از سنگ است ص یزمکه ه یتان را از آتش! خود و خانوادهیمانا

و  ،یرندداده شده که خشن و سختگ یآن به فرشتگان یتکه مسؤول ی! آتشیدکن

که بر آن مأمور  دهندیرا انجام م یکار یوستهکنند و پمیخدا ن یهرگز نافرمان

شما  یراز ید،مکن یامروز عذرخواه ید!کافر یقکه به حقایکسان یا 6اند!شده

 7!یدکشیمجازات عملکردتان را م
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که پروردگارتان آن ید! امیقیحق ۀتوب یک ید،خداوند توبه کن یبه سو یماناهل ا ای

است وارد  یکه نهرها در آن جار ییهاو شما را به بهشت ،از گناهانتان درگذرد

کند، یآوردند خوار نم یمانرا که با او ا یو کسان یامبرکه خدا، پی. همان روزیدنما

: یندگویشان در حرکت است و موجودشان از جلو و سمت راست که نورِحال آن

 یا 8یی!توانا یتو بر هر کار یراز یامرز،پروردگارا! نور ما را کامل کن و ما را ب

ها آن یگاهجا یراز یر،ها سخت بگو بر آن یز! با کفار و منافقان به جهاد برخیامبرپ

اهل کفر، همسر  یبرا خداوند ۹![مجهنّ ینا]است  یم است و چه بد سرنوشتجهنّ

دو بنده از بندگان  سرپرستی که تحتیزند، در حالینوح و همسر لوط را مثال م

ها در برابر خدا از دست آن یو کار یدند!ورز یانتبه آن دو خ یول ،ما بودند یستهشا

یآن هم با کسان ید،گفته شد: هر دو وارد آتش شو [به آن دو زن]ساخته نبود. و 

 ،زندیهمسر فرعون را مثال م یمان،اهل ا یو خداوند برا 10شوند!یکه وارد م

ا کن، و مرا نزد خودت در بهشت بن یامن خانه ی: پروردگارا! براتکه گفآن هنگام

 یزو ن 11از دست فرعون و عملکردش نجات بخش، و مرا از دست ظالمان برهان!

 ،خود را حفظ کرد و سرانجام یکه پاکدامن یزند، کسیدختر عمران را مثال م یممر

را  شپروردگار ایهکلمات و کتاب یم. مریدیماز روح خودمان در آن دم یزما ن

 12بود یاو از فرمانبرداران اله یراکرد، ز یقتصد
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 ملک سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

 یمطلق به دست اوست و او بر هر کار ییکه فرمانروایبا برکت است کس

و  یازمایدشما را ب ۀو مرگ را خلق کرد تا هم یکه زندگیهمان کس 1تواناست!

 زنده استرکه او قدرتمند و آم یدبدان !دارد یمشخص کند کدامتان علمکرد بهتر

2 یخدا ینشِچنان که در آفرخلق کرد، آن یکدیگرکه هفت آسمان را بر یکس 

 3ینی؟! بیم یخلل یابنگر! آ یگر! پس بار دینیبینم ینظمیو ب یبع یچرحمان ه

باز  یتات دوباره به سوا سرانجام نگاه خسته و درماندهبنگر! امّ یگرسپس بار د

را با  یادن ما آسمانِ 4! [است یافتهن ینظمیخلل و ب یچه یراز] ،گرددیم

 انشیکه براحال آن یم،قرار داد یاطیندفع ش یلۀو آن را وس ،یمداد ینتز ییهاچراغ

 ،که به پروردگارشان کافر شدندیکسان یو برا 5یم ایدهآتش سوزان را تدارک د

م افکنده که در جهنّیهنگام  6![مجهنّ ینا]است  یو چه بد سرنوشت م است.جهنّ

 یکنزد 7جوشد!یم یوستهکه پیدر حال .بشنوند را یزشانگرعب یصدا ،شوند

در آن افکنده شوند نگهبانان  یکه گروهیو هنگام !است که از خشم پاره پاره شود

: یندگو 8 !یامد؟تان نبه سراغ یاهشداردهنده یامبر[پ] یا: آیندها گوم به آنجهنّ

: خدا یمگفت و یمکرد یبا او را تکذامّ ،مان آمدهشداردهنده به سراغ یامبر[پ] یآر

: اگر یندو گو  ۹!یدهست یبزرگ ینازل نکرده است و شما در گمراه یزچ یچه

اکنون اهل آتش  یمانداختیمان را به کار مو عقل یدیمشنیرا م یقحقا

اهل  بر یناعتراف کردند. پس نفرشان و سرانجام به گناهان 10!یمنبود

مغفرت و  شانرایب ،که در نهان از پروردگارشان خوف دارندیکسان 11آتش!

 12بزرگ است یپاداش
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او به  یراز ،کند[ینم یتفاوت] یدو چه آشکارش ساز یدسخنان خود را پنهان کن چه

را به وجود آورده،  ینشکه آفر یکس یاآ 13گذرد آگاه است!یها مینهآن چه در س

را رام شما  یناست که زم یاو کس 14خبر است! ! او نکته سنج و بایست؟آگاه ن

که  یدو بدان یدبخور خداو از رزق  یدآن رهسپار شو یکرده است. پس در فراخنا

که حاکم آسمان آن چگونه از مجازاتِ 15خداست! یتان به سوبازگشت همه

تان را در آن فرو یو همگ ،را به لرزه درآورد ینه زمکه ناگا ،یدانشسته یمناست ا

از  یکه ناگاه تندباد ،یدانشسته یمنچگونه از مجازات حاکم آسمان ا یا 16برد؟!

دادن من چگونه  یمکه ب یدفهم یدخواه زودیبرشما فرستد؟! به  یزهسنگر

مجازات  ید[تصورکن]کردند  یبرا تکذ یقحقا یکسان یزها نو قبل از آن 17!است

خود را  یهاسرشان، گاه بال یرا که باال یپرندگان یاآ 18من چگونه بود!

در ]ها را آن یرحمان کس یاند؟! جز خدایدهکنند ندیو گاه جمع م یندگشایم

که سپاه  یآن کسان یاآ 1۹یناستب یزید! و او بر هر چدارینگه نم [آسمان

کافران گرفتار  یدکنند؟! بدان یاریان رحم یخدا یشما را به جا توانندیم یندشما

اش یدهد از ارسال روزیشما را م یکه رزق و روز ییاگر خدا 20!دنیبفر

و فرار از  یها در سرکش؟! نه! آن[کندیم ینشما را تأم یچه کس]کند  یریجلوگ

 یتکند به هدایحرکت م یزخ ینهکه س یکس یاآ 21کنند!یلجاجت م ،حق

بگو: او  22آن که راست قامت بر راه راست و درست است؟! یاتر است یکنزد

و چه اندک  !گوش و چشم و دل نهاد تانیاست که شما را به وجود آورد و برا یکس

 یدآفر یندر زم ااست که شما ر یبگو: او کس 23!نتایارزش است شکرگزارو کم

 ینا ییدگوی: اگر راست میندگویم  24ید!گردیاو محشور م یو عاقبت به سو

 یکاز آن نزد خداوندست و من فقط  یبگو: آگاه 25!یابد؟یتحقق م یوعده ک

 26آشکارم! ةهشداردهند
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 گرددیم یهرکشان زشت و صورت ،ینندبب یکاز نزد [را یاله ةآن وعد]که هنگامی
گو: ب 27ید!خواندیاست که آن را فرا م یزیهمان چ ینها گفته شود: او به آن

شمول که منیا یاو  ،اگر خداوند مرا و همراهان مرا هالک کند یدبه من خبر ده
و: او بگ 28رهاند؟! یاهل کفر را از عذاب دردناک م یرحمت قرار دهد، چه کس

 یدخواه یبه زود کنیم،یل مو بر او توکّ یمدار یمانرحمان است و ما به او ا یخدا
 اگر یدبگو: به من خبر ده 2۹وده است!ب یواقع یدر گمراه یچه کس یدفهم
 30 به شما آب روان خواهد داد؟! یتان به عمق فرو رود چه کسآب

 

 قلم سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

1یسندنویچه که مآن [قسم به]نون، قسم به قلم و 
1  به برکت  یامبر[پ ]ایکه تو

تو  یراز 3است یدارپا یتو پاداش یو برا 2!یستین یوانهنعمت پروردگارت د

که کدام 5دنینبیم یزها نو آن ینیبیتو م یبه زود 4!یبزرگوارانه دار یاخالق

داند که چه یم یگرپروردگارت بهتر از هر کس د 6ید!هست یوانهاز شما د یک

پس از  7است یافته یتهدا یاز راهش گمراه شده و چه کس یکس

ها نرمش دوست دارند تا نسبت به آن 8اطاعت مکن! ،یقکنندگان حقایبتکذ

که  یایهفروما یچاز ه ۹نسبت به تو نرمش نشان دهند یزها نتا آن ،ینشان ده

 ینجو و سخن چ یبع یارکه بسهمان 10اطاعت مکن! ،خوردیقسم م یاربس

خشن و  توزِ کینه آن 12ر!گنهکا آن متجاوزِ یر،خ همان مانعِ  11است!

 ما بر یاتکه چون آهمان 14هرچند که صاحب مال و فرزند باشد 13بدنام!

بر دماغش داغ ننگ  یبه زود 15!است یشینیانپ ۀ: افسانیدشود گویاو تالوت م

 16یمگذار

                                         
کشاند. یدانند. قلم، عقل فعال است که آنان را به عالم وجود مینون را علم خداوند به همه موجودات م ی،اهل معن 1

 یدر کتاب هست یاو کلمه یمنظر هر کدام از ما، حرف ین. از ایندرا گو یافتههور ظهمه آنچه که  «یسطرونو ما »
 .یمباشیکه کتاب خداست، م



565 

 

، آن هنگامیمگونه که صاحبان آن باغ را امتحان کردنهما ،یمها را امتحان کردآن ما
« شاءاهللان»که نیبدون ا 17!یدها را خواهند چیوهصبحگاه م که قسم خوردند

که در خواب یدر حال ،شان را احاطه کردباغ ،بزرگ ییپس بال 18!یندبگو
را صدا  یگرصبحگاهان همد 20شد! یرهو آن باغ سرسبز چون شب ت 1۹بودند
مزارع خود حرکت  یبه سو ینیدمحصوالت را بچ یدخواهیاگر م 21زدند
 23گفتند:یکه آهسته با هم سخن م یها رهسپار شدند در حالآن 22یدکن

 یمها صبحگاهان تصمآن 24!یایدتان نبه سراغ یرفق یک یامروز حتّ یدمراقب باش
 یدندکه باغ را دیهنگام 25!کنند یریداشتند که با قدرت از مستمندان جلوگ

 27!یمامحروم شده یزنه! ما از همه چ 26!یماآمدهراه را اشتباه  یاگفتند: گو
 یشو ستا یحبه شما نگفتم چرا خدا را تسب یاگفت: آ شاننیعاقل تر

 یاظالمانه یما زندگ شکیه است پروردگار ما، بگفتند: پاک و منزّ 28!ید؟کنینم
 30پرداختند یگرکدیها رو به هم کردند و به مالمت سپس آن 2۹یمداشت

پروردگارمان بهتر از آن را  یدواریمام 31.یمابوده یانگربر ما که طغ یگفتند: وا
! و یاست مجازات اله چنیناین 32یمااکنون به او دل بسته یرابه ما عطا کند، ز

 یاله یمگزاران حرحرمت 33تر خواهد بود. اگر درک کنندمجازات آخرت بزرگ
شدگان به حق را یمتسل یاآ 34دارند یپرنعمت یهانزد پروردگارشان، بهشت

شما را چه شده است؟! چگونه حکم  35!دانیم؟یهمانند مجرمان م
 یدچه بخواه و هر 37؟!گیریدیکه از آن درس م یددار یکتاب یاآ 36!کنید؟یم

با ما  یامتتا روز ق یمحکم یمانهم عهد و پ یدشا 38شود؟!یم یافتدر آن 
 ینچن ینها بپرس )اگر ااز آن 3۹!حق شماست کنیدیم یاررچه را اختو ه ید،دار

 [است بگو یندارند! ]اگر چن یهم معبودان یدشا 40شان ضامن آنند؟!است( کدام
ساق  [از وحشت]که  یاز آن روز 41یند!گویاگر راست م یاورندشان را بمعبودان

ا قادر به آن نخواهند سجود کنند، امّشود تا یها دعوت مبرهنه گردد، از آن انشیپا
 42!بود
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وجودشان را فرا گرفته است،  یسراپا یت و خوارافتاده و ذلّ یربه ز انشانچشم

که سالم و تندرست بودند به سجود فرا خوانده یها را در حالآن یزن یناز ا یشپ

ها را واگذار! ما آنکنند یم یبسخن را تکذ ینها که ااکنون مرا با آن 43!بودند

ها مهلت اکنون به آن 44!بریمیعذاب م یبه سو یجاًفهمند تدریکه نم ییاز جا

به خاطر ]ها از آن یاآ 45و حساب شده است! ینمن، مت یرتدب یراز ،دهمیم

که ینا یا 46است؟! ینها سنگآن یکه پرداختش برا یایدهطلب یمزد [رسالتت

در برابر حکم پروردگارت صبر داشته باش و  47!یسند؟نویدارند و م یبعلم غ

اگر برکت  48اندوه خدا را خواند! رپُ یدل با( مباش که یونس) یمثل صاحب ماه

آب و یب یبه صحرا ی[از شکم ماه]نکوهش شده  قطعاً ،پروردگارش نبود نعمتِ 

 ةو در زمر ،ا سرانجام پروردگارش او را انتخاب کردامّ 4۹!شدیافکنده م یعلف

بود با چشم  یکنزد یدندکه قرآن را شنیاهل کفر هنگام 50صالحان قرارش داد

عا هالکت اندازند؛ و ادّ ۀبه ورط [از قرآن منحرف کرده و]ن تو را اشید[ پل تیّو ن]

 یانجهان یبرا یکه قرآن فقط پند و تذکرحال آن 51است! یوانهکنند که او د

 52است!

 حاقه سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

که  یو تو چه دان 2کدام است؟! یق شدنحقّمُ روزِ 1شود! یق محقّآن روز مُ

کوبنده را انکار  ۀآن حادث ،عاد قوم ثمود و 3!یست؟چ یافتنیروز تحقق

به  ،ا قوم عادو امّ 5شان هالک شدندیبه خاطر نافرمان ،ا قوم ثمودامّ 4!کردند

بار را هفت شب و هشت تندباد مرگ ینا 6نابود گشتند رمرگ با یتندباد یلۀوس

 ۀکه چون تن دیدییآن قوم را م ط کرد تا عاقبتِروز به طور مستمر بر آنان مسلّ 

ها را از آن یکس یاآ 7اند!و مرده ،افتاده یندرختان نخل به زم یِتوخال یدةپوس

 8مانده باشد؟! یکه باق ینیبیم
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شده ]قوم لوط[ همه  یرانو یاهل شهرها یزکه قبل از او بودند و نیو کسان فرعون

ها را آن یزکردند، خدا ن یپروردگارشان را نافرمان یامبرها پآن ۹!گناهکار آمدند

ما شما را سوار بر  ،کرد یانکه آب طغیهنگام 10نمود یسخت عذابِ گرفتارِ

 ،یم[دانیهر چند که م]م یقرار داد یشما عبرت یو آن را برا 11یمکرد یکشت

بار در صور  یککه یهنگام 12خواهند کرد. یشنوا آن را نگهدار یهاگوش

 14باره در هم بکوبند! یکو به  ،ها را از جا برکنندو کوه ینزم 13شود یدهدم

در آن روز آسمان شکافته شده، سست گشته،  15واقع شود یامتآن روز که ق

که عرش یدر حال ،یرندگیم رآن قرا یهافرشتگان برکناره 16یزد!ریفرو م

در آن روز همه به  17کنندیسرشان حمل م یپروردگارت را هشت فرشته، باال

نمانده  یشما مخف یاز کارها یکار یچکه هیدر حال ،یدشویخدا عرضه م یشگاهپ

 ی[از خوشحال]اعمالش به دست راستش داده شود  ۀکه نام یا کسو امّ 18است

به  یداشتم که روز یقینمن  1۹!یدو بخوان بگیرید مرا اعمال مۀزند: نایم یادفر

در  21بردیبه سر م یندیخوشا یزندگ یکاو در  20رسم!یاعمالم م پاداشِ

و  یدبخور 23در دسترس است یشهایوهکه م 22ارزش و پر یعال یبهشت

 ۀکه نام یاما کس 24!تانیتان گوارا. به پاس عملکرد خوب گذشتهیاشامیدب

و  25!اعمالم را نداده بودند ۀ: کاش نامگویداعمالش به دست چپش داده شود 

و دگر ]کاش فقط همان مرگ بود  26یست!دانستم که حساب اعمالم چینم

 2۹!قدرت من از کف رفته است 28ن نرساند!به م یاموالم نفع 27[یچه

او را  31!یداش کنم روانهبه جهنّ 30!یدکش یرشو به زنج یریدش: بگیند[گو]

او به خداوند بزرگ  یراز 32!کشیدبِکه طولش هفتاد ذراع است  یرهاییبا زنج

امروز در  34کردینم یبترغ ینرا به اطعام مساک یو کس 33نداشت یمانا

 35وجود ندارد!  یمیدوست صم یچاو ه یجا براینا
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که فقط گناهکاران از  ییغذا 36باشد.ینم ن[ایمجهنّ]جز چرک و خون  غذایش

 ینید!بیچه که نمو آن 38ینیدبیچه که مپس قسم به آن 37خورندیآن م

3۹ است یگرام یامبریپ سخنِ  ینو ا40 چه یستن یشاعر یچو سخن ه !

! چه اندک است یستن یکاهن یچسخن ه یزو ن 41!نتانیمااست ا اندک

اگر  43است یاننازل شده از جانب پروردگار جهان ،[قرآن] 42تان!یریپندپذ

او را با قدرت  44دادیاز سخنان را به دروغ به ما نسبت م یبعض یامبرپ

از شما  یاحد 46!یمکردیسپس رگ قلبش را پاره م 45یمگرفتیم

 دارندیکه حرمت خداوند را نگاه میکسان یقرآن برا 47توانست مانع شود!ینم

! کنندیم یبتکذ [از شما ]قرآن را یکسان یمدانیم یما به خوب 48پند است

4۹ حسرت اهل کفر است! یۀقرآن ما50  است یقینقرآن حق و!51  پس

 52ی!گو یحبه نام پروردگار بزرگت تسب

 

 معارج سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

اهل کفر  یکه براحال آن 1است! یکرد که واقع شدن یدرخواست عذاب یکس

 جایگاهی که صاحب یآن هم در برابر خداوند 2تواند آن را دفع کندینم یکس

پنجاه تش که مدّیکنند در روزیاو عروج م یفرشتگان و روح به سو 3بلند است!

ها آن روز را دور آن 5کن یشهپ یباز بریپس ص 4!هزار سال است

که آسمان چون فلز گداخته  یروز 7ینیم!بیم یکو ما آن را نزد 6دانند!یم

 تشدوساز حال  یمیدوست صم یچو ه ۹زده گردند ها چون پشمِو کوه 8شود

 10!نپرسد
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! عذاب آن روز چنان خواهد بود که ینندبیرا در برابر هم م یکدیگرکه آن حال

 همسرش و برادرش را 11خود کند! یگناهکار دوست دارد فرزندان خود را فدا

12 کردندیم یتاش که همواره از او حمایلهو قب!13 ّینتمام مردم زم یو حت 

! آن شعله یستن ینچن ینهرگز ا 14تا خود را نجات دهد! [فدا کند]را 

آن شعله هر کس را که به  16!کندیکه پوست سر را م یاشعله 15ستایّمه

را  یکسان یزو ن 17!زندیصدا م [برگردانده است یو از حق رو]خدا پشت کرده 

 یدهطاقت آفرو کم یصانسان حر یقتاًحق 18اند!جمع کرده و اندوخته هاثروتکه 

به  یریو هرگاه خ 20کندیم یقراریبه او رسد ب یهرگاه شرّ 1۹شده است

که بر نمازشان یهمان کسان 22مگر نمازگزاران 21شود!یم یلبخ ،او عطا شود

 یبرا 24است  یشان حق معلومکه در اموالیهمان کسان 23مداومت دارند

همان  26را باور دارند  یامتکه روز قیهمان کسان 25و محرومان یازمندانن

خود را از عذاب  یراز 27کندیمناپروردگارشان بکه از مجازات یکسان

شان مراقبت یکه از پاکدامنیهمان کسان 28دانندیپروردگارشان در امان نم

 خواهندصورت مالمت ن ینکه در ا ان،زانشیکن یامگر با همسرانشان  2۹نمایندیم

ا و که امانت هیکسان 31!تجاوزکارند یندرا بجو ینکه جز او آنان 30شد

را به حق  انشیهاکه همواره شهادتیکسان 32کنندیم یترا رعا یشانهایمانپ

شان در همه 34هستند انشیکه مراقب نمازهایهمان کسان 33کنندیادا م

! یند؟آیاز چه روست که کافران به شتاب نزد تو م 35باشندیم یبهشت، گرام

36 !از طرف راست و چپ، آن هم گروه گروه37 یکاند که هر طمع کرده یاآ 

ها را نشود! ما آن ینچن ینهرگز ا 38ها را هم وارد بهشت پر نعمت کنند!از آن

ها، ها و مغربسوگند به پروردگار مشرق 3۹یدیم!دانند آفریچه خودشان ماز آن

  40نائیمما توا
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 41شد یمو ما هرگز عاجز نخواه یم،ها بدهبهتر از آن یها را به مردمآن یجا که

که روز یکن تا در اوهام خود فرو روند و سرگرم باشند تا زمان شانیاکنون رها

که با شتاب از  یهمان روز 42ینند!ها وعده داده شده ببرا که به آن یمالقات

 نشایهاچشم 43!داننابشت نشایهابت یبه سو ییشوند! گویقبرها خارج م

است که  یهمان روز ینا ،است هرا فرا گرفت نشایت سرا پاو ذلّ .وحشت زده است

  44ها وعده داده شده بود!به آن

 

 

 نوح سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

که عذاب دردناک ها را قبل از آنتا آن ،یمقومش فرستاد یما نوح را به سو

 یامبریشما پ یقوم! من برا یگفت: ا 1هشدار دهد! ،گرفتارشان کند

و از من اطاعت  یدو حرمت او را نگاه دار یدخدا را بپرست 2هشداردهنده و آشکارم

 یراز ،مهلت دهد نیّمع یتو شما را تا مدّ ،یامرزدگناهانتان را ب یزتا خدا ن 3یدکن

 4!یددر کارش نخواهد بود، اگر درک کن یریتأخ یایدب یکه اجل الهیهنگام

ا امّ 5دعوت کردم [حق یبه سو]گفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز 

ها را آنها را فرا خواندم تا تو هرگاه من آن 6یفزود!دعوت من جز بر فرارشان ن

و در  کشیدند فرو کردند و جامه بر سر انشیهارا در گوش نشایهاانگشت ی،ببخش

آشکارا ]به  را هامن آن باز 7رفتار نمودند!رانه و متکبّ یدندمخالفت اصرار ورز

تو فرا  یها را به سوو باز هم به آشکار و هم در نهان آن 8دعوت کردم ید[توح

 یار آمرزندهکه او بس ،یدو گفتم: از پروردگارتان طلب مغفرت کن ۹خواندم

 10است
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تان وال و فرزندانو شما را با ام 11فرستد!یباران م یدر پ یشما از آسمان پ بر

شما را چه شده است که  12است! یدهها و نهرها آفرباغ نتایدهد و برایمدد م

تان را مرحله حال آن که همه 13!یستید؟خداوند، شکوه و عظمت قائل ن یبرا

چگونه هفت آسمان را بر  که ینیدبینم یاآ 14!است یدهبخش ینشبه مرحله آفر

شان را چراغ یدها و خورشآسمان یروشن یۀماه را ما 15خلق کرده است؟! یکدیگر

 17یاند!رو یناز زم یاهیخداست که شما را چون گ ینا 16قرار داده است

 18ید!نمایزنده از قبرها( خارج م]گرداند و یبرم ینسپس شما را دوباره به زم

 یعوس یهاتا از راه 1۹قرار داد نتایپا یربه ز یرا چون فرش ینخداست که زم ینا

اند و از کرده یها نسبت به من نافرماننوح گفت: پروردگارا! آن 20یدآن عبور کن

ها ینو ا 21است! یفزودهانش نیکردند که مال و فرزندش جز به ز یرویپ یکس

 زو ا یدرا رها مکن ننتایاگفتند: خداو  22اندمرتکب شده یبزرگ یکاریبفر

را  یاریها بسآن  23!یدسر دست برندارنَ  و یَعوقو  یَغوث و عسُوا و وَدّ یهابت

به خاطر  یهمگ نسانیبد 24یفزا!م یگمراه کردند. پس ظالمان را جز گمراه

 یاوری یچو جز خداوند بزرگ ه ،و در آتش وارد شدند ،شان غرق شدندگناهان

 26مگذار! یزنده باق ینرا در زم یکافر یچنوح گفت: پروردگارا! ه 25!یافتندن

. و جز فرزندان فاجر کنندیبندگانت را از راه حق گمراه م ،یبگذار یها را باقاگر آن

که  یمانیپروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و اهل ا 27نخواهند آورد یاو کافر به دن

و ظالمان را جز هالکت  یامرز،مردان و زنان مؤمن را ب یعجم یزبه خانه من آمدند، و ن

  28!یفزام
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 جن سورة

 و با رحمت است( ینده)به نام اهلل که بخشا

 

و اعتراف کردند: ما  یدندقرآن را شن یاناز جن یشده که گروه یبگو: به من وح

کند! ما به آن یم یتکه به راه رشد و تکامل هدا 1یمایدهرا شن یقرآن شگفت

که بلندمرتبه نیو ا 2یم!دانیپروردگارمان نم یکرا شر یو احد ،یمآورد یمانا

  3کرده است یاراخت یدارد و نه فرزند یاست مقام پروردگار ما، نه همسر

 ،یمپنداشتیکه محال آن 4گفتندیدر مورد خدا سخنان ناروا م ،ما یهانسف

از  یکه مردانیدر حال 5!ندیگویهرگز در مورد خدا دروغ نم نّیانو ج یانآدم

 یگمراه افزایشها سبب و آن ،بردندیاز جنس جن پناه م یجنس انسان به مردان

 ینا ید،کردیکردند که شما گمان می گونه گمان مها همانآن 6!شدندیشان م

وجو آسمان را جست ۀکه ما همحال آن 7!یزدانگیرا زنده برنم یکه خداوند احد

ما  8!یافتیم یر[چون ت] ییهاو شهاب یرومندجا را پر از نگهبانان نو آن م،یکرد

ا اکنون هر که امّ یم،نشستیاسرار عالم باال[ ممکن بود م] یدنکه شن ییدر جاها

 یدیمما نفهمو  ۹!یابدیخود م ینرا در کم یر[چون ت] یبخواهد گوش دهد شهاب

که پروردگارشان اراده کرده به راه  ینا یا ،اراده شده است رّیش یناهل زم یبرا یاآ

 !صالح یرما، هم افراد صالح است و هم افراد غ یاندر م 10!شان کندیتهدا ،رشد

 ینخداوند را در زم توانیمیکه نم یمدار یقینما  11!یمهست یمختلف یهاما گروه

را  یزآمیتکه سخنان هدایما هنگام 12!یزیماو بگر [دست]و از  یمعاجز کن

نه از نقصان  یاوردب یمانپس هر کس به پروردگارش ا یم،آورد یمانبه آن ا یدیمنش

  13ترسد و نه از ظلم! یم [پاداشش]
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بدون شک  ،خدا شود یمکس تسل ظالم، پس هر یو برخ ییمخدا یماز ما تسل برخی

 15م خواهند بودجهنّ یزما ظالمان هامّ 14خود را در راه رشد آزاد کرده است!

 یرابس یها را با آب فراوانما آن ،صبر و استقامت بورزند یمانو اگر در راه ا

 یپروردگارش رو دِیا! پس هر کس از یمها را امتحان کنتا آن 16یمکنیم

 که مساجد از آنِ یدو بدان 17سازدیگرفتار م یاو را به عذاب سخت ،بگرداند

به  یامبر(پ)خدا  ةچون بند 18!یدرا مخوان یگریخداست، همراه با خدا کس د

ت ازدحام او به شدّ  یرامونپ یخواند، گروهیخاست و او را میعبادت برم

 شیکخوانم و أحدى را شریبگو: من فقط پروردگارم را م 1۹کردند!یم

اگر ]بگو:  21!میستشما ن یبرا یتیا هدای یانبگو: من مالک ز 20!سازمینم

جز  یدهد و پناهگاهیکس مرا در برابر مجازات خداوند پناه نم یچه [کنم ینافرمان

رساالت اوست،  دنو رسان ،است یاله یاممن ابالغ پ یفۀتنها وظ 22!یابمیاو نم

م از آن اوست و جاودانه در آتش جهنّ ،یدنما یامبرشخدا و پ یپس هر کس نافرمان

ها وعده چه را به آنتا آن یابد[یکفار ادامه م ]مخالفت 23جا خواهد ماند!آن

تر یفباورش ضع یکه چه کس ید. در آن هنگام خواهند فهمینندداده شده است بب

چه به شما وعده داده شده آن یاآ یدانمبگو: من نم 24کمتر است شیروهایو ن

 یدانا 25 است!ر داشته آن مقرّ یبرا یپروردگارم فرصت یا ،است یکاست نزد

 یامبرانیمگر از پ 26کندیمطلع نم یبشکس را از اسرار غ یچاوست و ه یبغ

 27ها گمارده است،از جلو و پشت سر آن یاست. و او مراقبان یدهها را برگزکه آن

چه هر چند او به آن اند!رسالت پروردگارشان را رسانده یامبران،پ ندتا مشخص ک

  28شمارش کرده است! یقاًرا دق یزیو هر چ ،احاطه دارد هاست آگاهانهنزد آن

  



574 

 

 لمّمزّ سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

شب را به عبادت بگذران و کمتر  یشترب 1!یایچیدهتو که جامه به خود پ ای

 ،بر آن اضافه کن یا 3کم کن ،یمهاز ن یا اندکیاز شب را،  یمیا نی 2بخواب!

 را القاء ینیسنگ به تو کالمِ یرا! ز[آماده باش] 4بخوان! یتت و دراو قرآن را با دقّ

تر ینراست آثار پا برجاتر و گفتارِ یدارا ،برخاستن در شب یقتاًحق 5کرد خواهم

بزرگت را  پروردگارِ  نامِ 7داشت یخواه یاریبس یکارها ،در روز یراز 6است

آن پروردگار مشرق و مغرب  8!یوندو فقط به او بپ [دل از همه بر کن]کن،  یاد

و بر آن ۹و کارساز خود کن یلپس فقط او را وک یست،ن یمعبود یچکه جز او ه

 10!ینگز یاز آنان دور یباز یصبر داشته باش. و با هجرت ،یندگویچه م

شان ده مهلت ینازپرورده و صاحب نعمت را به من واگذار! و کم کنندگانِیبتکذ

 م نزد ماست!و آتش جهنّ یرهازنج یراز 11[شان را نشان دهندیتماه یشترتا ب]

12 دردناک! یو عذاب یرگلوگ یبا غذاها 13 ت ها به شدّ و کوه ینکه زم یروز

شما  یما به سو 14شوند یلنرم تبد یگاز ر ییهاها به تپهکوه یند،به لرزه درآ

 یامبریپ یزفرعون ن یباشد، چنان که به سو تا گواه شما یمفرستاد یامبریپ

 یسخت او را گرفتار عذابِ  یزمخالفت کرد و ما ن یامبرفرعون با پ 15یمفرستاد

 یرکودکان را پ یکه حتّ ،یسخت چگونه در آن روزِ یداگر منکر حق شو 16یمکرد

 یاله ةکه آسمان شکافته شود و وعد یروز 17بود؟! یددر امان خواه ،گرداندیم

به دنبال سعادت ]که یکسان یبرا .ر استپند و تذکّ هاینا [تمام] 18یابدق تحقّ

 1۹!جویندیپروردگارشان م یبه سو ی، راه[و آرامش
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دو سوم از شب،  یکنزد ،اندکه با تو همراه شده یداند که تو و گروهیم پروردگارت

شب و روز  ةخداست که انداز ین. ایزیدخیبرم [به عبادت]ثلث آن را  یاآن و  یمن یا

 یددر نخواه سر یقمحاسبات دق ینداند که شما هرگز از ایکند و میم نیّرا مع

 ید؛است از قرآن بخوان رسّ یم نتایکه برا مقدار! پس هر یرفتآورد. خدا توبه شما را پذ

 کسبِ  یبرا یخواهند شد! و چه کسان یماراز شما ب یداند چه کسانیخدا خوب م

شوند، پس یدر راه خدا به جنگ روانه م یبه سفر خواهند رفت! و چه کسان یروز

و زکات  ،یددار ی! و نماز به پایداست از قرآن بخوان ریسّم نتایهر مقدار که برا

 یبرا یشاپیشپ یریهر خ ید. و بدانیدالحسنه دهو به خدا قرض ییدنما پرداخت

از  یافت؟ یدپاداش نزد خدا خواه ینتروجه و بزرگ ینآن را به بهتر یدخود بفرست

 20خداوند آمرزنده و با گذشت است یراز ،یدخداوند بزرگ طلب مغفرت کن

 

 مدثر سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 
و  2هشدار ده [را یانجهان]و  یزبرخ 1!یایدهتو که جامه بر خود کش یا

 هایو از ناپاک 4کن یرات را تطهو جامه 3کن یاد یپروردگارت را به بزرگ
و در راه پروردگارت  6و فزون طلب مباش ،ت مگذارگاه منّ یچه 5هجرت نما
 یآن روز، روز سخت 8شود یدهصور دم درکه یهنگام یراز 7صبور باش!

 یدمآفر شیکه تنها یو مرا با کس 10و بر کافران آسان نخواهد بود ۹است
که همواره در  یو فرزندان 12دادم یارکه به او مال بسیهمان کس 11!واگذار

 14فراهم ساختم یو یرا از هر نظر برا یزندگ یلوساو  13خدمت او بودند
او دشمن  یراو هرگز! ز 15کنم یادترتا نعمت ها را ز کردیچنان که طمع مآن
سپس ]باال رود  یا[دن تیّموفقّ یه هاتا از قلّ]کنم  یاو را مجبور م 16ماست یاتآ

و طرح  کندیفکر م [مخالفت با حق یبرا]او  17 کشانم[! یم یرشبه ز
  18ریزدیم
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و باز مرگ بر او که چگونه نقشه  1۹کشدیبر او که چگونه نقشه م مرگ
و شتابانه  یدگاه چهره در هم کشآن 21افکند! یسپس نگاه 20!کشدیم

و گفت:  23یدر ورزو تکبّ  ،پشت کرد یقت[حق ]به بعد 22دست به کار شد
جز  یزیچ ینا 24!یستن یگرید یزکه به او آموخته اند چ ییقرآن جز جادو ینا

ر ق سَکه  یتو چه دان و 26ر خواهم کردق سَاو را وارد  25!یستسخن انسان ن
 ةسوزانند 28!کندیم شیگذارد و نه رها یم یرا باق یزینه چ 27!یست؟چ

م را ماموران جهنّ 30آن نظارت دارند بر [فرشته] 1و نوزده 2۹پوست است
امتحان اهل کفر  یها جز براو تعداد آن یم،فقط از فرشتگان ]عذاب[ قرار داد

نه اهل کتاب  . تایابد یشافزا یماناهل ا نِیماو ا ،کنند یقین، تا اهل کتاب 2یست!ن
ز یبه خود راه ندهند. و ن یدشک و ترد [قرآن تیّکدام ]در حقانّ یچه یمانو نه اهل ا

 یان: خداوند از بینداست نگو ی(گمراه) یماریِب نشایکه در دل هایتا کافران و کسان
که را صالح بداند  خداوند هر ینچنینا ،یاراده کرده است؟! آر یزچه چ یمثل ینچن

او  . جزیکندم یتگذارد و هر که را صالح بداند به راه نجات هدا یم یدر گمراه
نکات جز پند و  ینا یانب یدداند. بدان میپروردگارت را ن یانکس شمار لشکر یچه

 ،قسم به شب و 32قسم به ماه !است یننه چن 31!یستمردم ن یبرا یاندرز
 یامتکه ق 34که ظاهر گرددیقسم به صبح، هنگام و 33که محو شودیهنگام
هر کس از شما که  یبرا 36بشر هشدار است یبرا 35است! یبزرگ ۀواقع

 خویش و هر کس در گرو عملکرد 37!بماندعقب  یابفرستد و  یکی[ن] یشاپیشپ
 یکدیگرها در بهشت از آن 3۹اند یقیکه خوشبخت حق یمگر گروه 38است

 42م کشاند؟! را به جهنّ یز شماکه چه چ 41از حال مجرمان! 40پرسندیم
را اطعام  ینیمسک یچه و 43!یمکه از نمازگزاران نبودبه خاطر آن جواب دهند:

را  قیامتو روز  45!یمرفت یو با اهل باطل در اوهام خود فرو م 44کردیمینم
ز با یقتمان به حقو چشمان] یدکه مرگمان فرا رسنیتا ا 46 یمنمود یانکار م

  47[شد
  

                                         
خود را  یژگیشوند، و هر کدام کشش و و ینوزده م مجموعا  را که  یبرج سماو و دوازده کوکب، هفت یاهل معن 1

 یندگینفوذ و نما یدارا یدر وجود آدم یروهان ینمقام مأمورند. هر کدام از ا یندانند که بر ا یم یروهاییدارند، همان ن

جذاب  یساز مغناط ید. سالکان حق بایدنما یخدا، ممکن نم ذنشده جز به ا یدهشبکه درهم تن یناز ا یزهستند. گر
است.  یرمحض، امکان پذ یمو تسل یخواهش یمهم با ترک تعلقات و ب ین. ایندآنان رها شوند تا به وحدت نائل آ

خروج از  یم،کند. نوزده حرف بسم اهلل الرحمن الرح یم یارا مه یخالص ینا یم،بسم اهلل الرحمن الرح یمانهقرائت فه

سلوک،  ینسلوک تمام است. انسان در ا یک یمکند. عمل به بسم اهلل الرحمن الرح یم یسره را مسلطه آن نوزد

 .بخشنده و مهربان است یش،بخشنده و با رحمت است. چون خدا
 نکته، جواب آن هاست. ینعذاب ما کم است! اشاره به ا یتعداد برا ینکافران به استهزاء گفتند ا 2
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ست ها را چه شده اآن 48ندارد انشیبرا ینفع یچکنندگان هشفاعت شفاعتِ

 یدهرم یها گورخرانآن ییگو 4۹گردانند؟! یم یپندها رو ینکه از ا

ا انتظار هاز آن یکنه! هر 51کنند!یفرار م []درنده یریکه از ش 50!هستند

از  هاآن یراهرگز! ز 52از جانب خدا به او داده شود. یمخصوص یفۀدارد صح

رز ]قرآن[ پند و اند ینکه ا یدبدان یست،ن ینچن ینا 53!ترسندینم آخرت

 یپند نم یوکس 55یردکه بخواهد از آن پند گ یهر کس یو برا 54است

دارند  که حرمتش نگاه ستانیا ۀستیکه خداوند صالح بداند! او شامگر آن ،یردگ

 56بندگان است آمرزشِ  یستۀاو شا [چنان کههم]

 

 يامتق سورة

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 
 2 [است یآمدن یامتکه ق]گرفس سرزنشو قسم به نَ 1یامتنه! قسم به روز ق

 یحتّ ما ی،آر 3!یمکنیرا جمع نم شیهاپندارد هرگز استخوانیانسان م یاآ
اراده بر  یز[ن یندهدر آ]نه! انسان  4یمدوباره سرانگشتانش را موزون بساز ،یمقادر

یهنگام 6!چه وقت است یامتپرسد روز قیکه محال آن 5!دارد هانجام گنا
و ماه در  یدکه خورشیا هنگامامّ 8!شود یکماه تار 7بماند! یرهها خچشم که
 10کجاست؟! یززند: راه گریم یادانسان فر ،و در آن روز ۹!یندنقطه گرد آ یک

قرارگاه همه در آن روز، تنها  11وجود ندارد یو پناهگاه یزراه گر یچو هرگز ه
از  یاو  ،فرستاده یشاپیشچه پدر آن روز انسان از آن 12نزد پروردگارت است!

 یرتبص یش،بر نفس خو یو هر انسان 13شودیگذاشته با خبر م یخود باق
که به  یقرآنخواندن  یزبانت را برا 15.یاوردهرچند که عذر و بهانه ب 14دارد

1شود شتابانه حرکت مده! یم یتو وح
16 ةگرد آوردن و خواندن آن به عهد یراز 

و شرح  یانب 18کن! یرویپ اندن،تو هم از آن خو یمهرگاه ما خواند 17ماست!
 1۹ماست!  ةبه عهد یزآن ن

                                         
 یامبر)ص(آرام شدن پ یرا برا یجمله معترضه است. بحث را قطع نموده و نکات یک ییگو 1۹ یۀآ یانتا پا یهآ یناز ا 1

 پردازد. یآنگاه دوباره به بحث مورد نظر م ید،نما یگوشزد م
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و آخرت را رها  20یدزودگذر را دوست دار یایدن ینبلکه شما ا یست؛ن چنین

و نگاهشان  22و شادمانند  یباهستند که ز ییهادر آن روز چهره 21یداکرده

درهم و  ،هستند که در آن روز ییهاو چهره 23!پروردگارشان است یبه سو

 25شکند!یشان را ماست که پشت یدارند مجازات یقین یراز 24اندینغمگ

 ینهست که ا یکس یاو گفته شود: آ 26که جان به گلو رسد یهنگام یآر

 یدهفرا رس یااو از دن ییکه روز جدا کندیم یقین 27را نجات دهد؟! [محتضر]

 یاست که همه به سو یروز ،آن روز 2۹!یچدپیساق پاها به هم م 28است!

 یول 31و نماز نخواند! یاوردن یماناو صادقانه ا 30شوندمی هپروردگارت روان

 ،رفتیاهلش م یگاه به سوو هر 32برگرداند! یکرد و از آن رو یبتکذ [حق را]

 34[ناسپاس ةبند یا]،تو بر یبر تو، وا یپس وا 33داشت!یرانه قدم بر ممتکبّ

 لپندارد به حایانسان م یاآ 35[ناسپاس ةبند یا]تو بر یبر تو، وا یباز هم وا

شد  یختهکه در رحم ر یاز من یااز نطفه یرانسان غ یاآ 36خود رها شده است؟!

قامتش را  یششد و آنگاه خدا یخون ۀسپس لخت 37بود؟ یگرید یزچ

 یستقادر ن یکس ینچن یاآ 3۹یدو از او زوج مذکر و مؤنث آفر 38!برافراشت

  40!مردگان را زنده کند؟

 سوره انسان

 و با رحمت است( یندهبه نام اهلل که بخشا)

 

ما انسان  1 نبود! یقابل ذکر یزان گذشت و او چبر انس یطوالن یزمان یبه راست

 ینایشگاه شنوا و بو آن یم،و مورد امتحانش قرار داد یدیمآفر یرا از نطفۀ مختلط

خواه شاکر باشد خواه  یم،کرد ییانسان را به راه نجات راهنما اًیقتحق 2 !یمنمود

 4یمایدهو غل ها و آتش سوزان تدارک د یرهاکافران زنج یو ما برا 3ناسپاس

 5استشده یختهآم یخوشکه )طعم آن با عطرِ یدخواهند نوش یاز جام یکانا نامّ
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ها آن 6کنند شیجا بخواهند جار که هر ینوشندم یااز چشمه ،خاص خدا نِبندگا

لذا از  7سندتریکه عذابش گسترده است م یو از روز ،وفادارند انشیبه نذرها

: یند[گویو م] 8دهندیم یرو اس یتیمو  یناست به مسک یندشانکه خوشا یطعام

 ۹یمر ندارمزد و تشکّ رو از شما انتظاکنیم میاطعام  1ما شما را به خاطر وجه اهلل

ها آن یزخداوند ن 10!یمهراسان یامت،ق ما از پروردگارمان در آن روز تلخ و سختِ

مالقات  ،و شادمانند طراوت که بایها را در حالکند. و آنیم یانترا از شر آن روز ص

که داشتند بهشت  یشان را به پاس صبر و استقامت! خدا پاداشیدبدان 11یدنما یم

داده اند! نه حرارت آفتاب  یهتک ییهاجا به تختدر آن 12داده است آزادی قرارو 

 یوهدرختان بهشت بر سرشان افتاده و م یها یهسا 13ییو نه سرما ندینب یم

 ییاز نقره و قدح ها هاییظرف هارد آنگ هب 14شان استدر دسترس کامالً شیها

مناسب آماده  ةها را به اندازاز نقره که آن ییجام ها 15!گردانندیاز جنس بلور م

 یلشوند که طعم شراب آن با زنجبیم یرابس ییهاجا از جامدر آن 16اندکرده

 بر 18است یلکه نامش سلسب یبهشت یااز چشمه یزو ن 17شده است یختهآم

 یپنداریم ینیها را ببگردند که هر گاه آنیبه خدمت م یجاودان یرد آنان نوجوانانگِ

بزرگ لک جا را پر از نعمت و مُآن ،یکه نگاه کنیهنگام 1۹!اندپراکنده یدمروار

 یمضخ یباییبا د یزنازک سبز است و ن یراز حر یلباس یانبر اندام بهشت 20ینیبیم

شان یرابطهور س راباند و پروردگارشان از شاز نقره آراسته شده ییو با دستبندها

قرار  یتالش شما مورد قدردان شکیپاداش شماست، ب ینا 21کندیم

پس در انجام حکم پروردگارت  23!یمادهما قرآن را بر تو نازل کر 22گیردمی

و نام پروردگارت را هر  24ها را اطاعت مکناز آن یگناهکار یچصبور باش و ه

 25 !کن یادصبح و شام 

 

                                         
چه در . چنانینداو یازمندبه حق، ن یلن یبرا یانکه آدم ینور خدا در ولى اوست. همان انسان کامل یوجه اهلل، تجل 1

 .فصل امامت یرجوع شود به اصول کاف«. نحن وجه اهلل»اذعان داشته اند که:  )ع(  آمده است که امامان یثاحاد یبرخ
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 26 !یگو یحاز شب، او را تسب یطوالن یاز شب، خدا را سجده کن و زمان یاپاره
ا کرده و را ره یامتق را دوست دارند و آن روز سختِ یازودگذر دن یزندگ ینانا اامّ

را محکم  انشنیام یوندهای! و ما پیما یدهها را آفرما آن27 پشت سر انداخته اند
 یک ینا 28 !یاوریمهمانندشان ب یقوم ،هاآن یبه جا یمو اگر بخواه یم،اکرده

پروردگارش انتخاب  یبه سو یتواند راه یکس بخواهد ماندرز است، پس هر
اوند ! خدید. بدانیدخواهینم یگرید یزچه خدا خواسته چشما به جز آن 2۹کند

، حال کندمیوارد  نشیکراهرکس را صالح بداند به رحمت ب 30است یمآگاه و حک
 31 کرده است! ایّمه یدردناک ابظالمان عذ یکه براآن
 

 مرسالت سوره
 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 
و قسم به  1شوند یفرستاده م یدر پ یکه پ ی،قسم به فرشتگان حامالن خوب

 1گسترانندیکه م یقسم به فرشتگان 2ی کنندکه چون تندباد حرکت م یفرشتگان

3 کنندیکه جدا م یو قسم به فرشتگان 4 که ذکر را القاء  یقسم به فرشتگان

چه به شما که آن 6هشدار یچه برا ،اتمام حجت باشد یچه برا 5کنندمی

 8فروغ گردند یآن هنگام که ستارگان ب 7!ق خواهد شدوعده داده شده محقّ

منگاو آن ه 10ها از جا کنده شودکه کوهو آن هنگام ۹و آسمان شکافته گردد

 یربه تأخ یزکار تا چه رو ینا 11گردد نیّمع یامبرانپ [شهادت دادن] که زمانِ

در   14!کدام است یکه روز داور یتو چه دان 13یتا روز داور 12افتد؟! یم

را هالک  یشینیانما، پ یاآ 15!یقکنندگان حقا یببه حال تکذ یآن روز وا

گونه  ینا مجرمانبا  17!یمفرستیها مرا هم به دنبال آن یهپس بق 16!یم؟نکرد

 1۹! یقکنندگان حقا یببر تکذ یپس در آن روز وا  18کنیمیرفتار م
 
 

                                         
 !آثار اعمال ما یو حت یاهانچون ابر و باد و گرده گ نی،منتشر شد یزچ هر 1
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مطمئن  یو آن را در قرارگاه 20!یم؟مقدار خلق نکردیپست و ب یما شما را از آب آیا
پس  یم،کار را داشت ینا ییما توانا 22 !نیّمع یآن هم تا زمان 21یم؟!نگذاشت

 یاآ 24یقکنندگان حقا یببر تکذ یپس در آن روز وا 23!یمهست یخوب یتوانا
 ینما در زم 26چه زنده و چه مرده! 25!یم؟مردم نساخت یگاهرا جا ینزم

 یپس در آن روز وا 27یمکرد نتاابیرگوارا س یو از آب یمآورد یدبلند پد یکوهها
که انکارش  یزیچ یبه سو یدرهسپار شو 28 !یقحقا کنندگانِ یببر تکذ

1آن دود سه شعبه! یبه سو یدرهسپار شو 2۹کردید!یم
30  که نه پناهتان

کند که مانند  یم بپرتا ییجرقه ها 31آتش! یشعله هاة است و نه دفع کنند
 یببر تکذ یپس در آن روز وا 33زرد رنگ اند و چون شترانِ 32!قصر است

و  35! یستنداست که قادر به سخن گفتن ن یامروز، روز 34یقکنندگان حقا
 یببر تکذ یدر آن روز وا پس 36شود یداده نم یها اجازه عذرخواهبه آن

را گرد  یشینیانشما و پ ۀاست. و ما هم یداور همان روزِ ینا 37یقکنندگان حقا
پس در آن  3۹! یدکن شیاجرا یدآ یبه نظرتان م ینجات ۀنقش اگر 38یمآورده ا
 رِ یدر ز یاله یمگاهداران حرا حرمت نامّ 40!یقحقا کنندگانِ یببر تکذ یروز وا

و  42که دلخواه شان است ییها یوهبا م 41ها کنار چشمه سارها هستند یهسا
 یکوکارانن ینچنینما ا 43 باد! نتایبه خاطر عملکردتان، گوارا یاشامیدو ب یدبخور

 45 !یقکنندگان حقا یببر تکذ یپس در آن روز وا 44 دهیمیرا پاداش م
 یدر آن روز وا 46!دیکه شما مجرم یدت ببرو لذّ یدبخور یاندکیا[ دندر ]اکنون 
بر عظمت ]: دینها گوبه آن یکه وقت ییهاهمان 47!یقحقا کنندگان یببر تکذ

کنندگان  یببر تکذ یپس در آن روز وا 48!کنندیو رکوع نم یدرکوع کن [خدا
 50!یاورند؟ب یمانخواهند ا یسخن م ینبعد از قرآن پس به کدام 4۹ !یقحقا
 
 

 سورة نبا

                                         
سه  یمثلث است که دارا ی،شکل هندس یناست. اول یریاز شکل پذ یهرسد که اشاره به سه شعبه، کنایبه نظر م 1

اند، در  یویو لذات دن ینفسان یواحد ندارند و دلخوش به هواها یکه رو سو ییمنظر، جان ها ینضلع است. از ا
 برند.یبه سر م ویشخ یجهنم یفیتدر ک ین،ماه و در زم سپهر یرز یسه بعد یکالبدها
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 و با رحمت است( یندهبه نام اهلل که بخشا)

 

که در موردش  یهمان خبر 2از آن خبر بزرگ! 1!کنند؟یاز چه سوال م

باز هم  4یدرا خواهند فهم یقتحق ی! به زودیستن ینچن 3! اختالف دارند

تان را بستر آرامش ینما زم یاآ 5!یدرا خواهند فهم یقتحق ی! به زودیستن ینچن

ما شما را جفت  7!یم[؟در آن فرو نکرد] یخها را چون مو کوه 6!یم؟نساخت

و شب را پوشش شما  ۹یمآرامش قرار داد یۀما تانیو خواب را برا 8یدیمآفر

سرتان  یو باال 11یمقرار داد یشتزمان طلب مع نتایو روز را برا 10!یمکرد

از  و 13 یمفروغ گذاشت پر یو در آن چراغ 12یماستوار بنا کرد [آسمان]هفت 

 یزو ن 15 یانیمرا برو یاهتا دانه و گ 14 یمفرستاد یاپیپ انیباران زا بار یابرها

 17!شماست یعادگاهم ی،که روز داور یدبدان 16یمآور یدپر درخت را پد یباغ ها

 18آمد! یدشما گروه گروه خواه ۀو هم ،شود یم یدهکه در صور دمیهمان روز

به حرکت  یها چون سرابکه کوهیو روز 1۹!باز شود ییکه آسمان چون درهایروز

 یبرا یکه محل بازگشت 21است ینم در کمجهنّ یقتاًو حق 20افتند

 چیزجا نه در آن 23 دراز خواهند ماند ییجا زمانهادر آن 22 !گران استیانطغ

از چرک و  یعیسوزان و ما یجا فقط آبدر آن 24ییچشند نه آب گوارایم یخنک

ها به روز آن یراز 26 مجازات برابر عملکردشان است! ینا 25نوشندیخون م

 یببه حق ما را لجوجانه تکذ یاتو آ 27نداشتند یو اعتقاد یدام یحسابرس

پس  2۹ !یماکرده محاسبه یرا در کتاب یزیکه ما هر چیدر حال 28کردند

 30 !یمکنیبه شما اضافه نم یگرید یزاز عذاب چ یرکه غ یدبچش

 

 

 
بزرگ  یروزیو پ یرستگار شانیبرا ،که حرمت خداوند را نگاه داشتندینکسا
 است ینکه وجودشان دلنش یو دختران نورس 32هاها و تاکستانباغ 31است
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33 یپدریو پ یزبرل یهاو جام34 شنوند و نه یم یایهودهجا نه حرف بدر آن
و اهم 36است حساب شده از جانب پروردگارت ییپاداش، عطا ینا 35یدروغ

 یکه ب یرحمان یهاست. همان خداآن یانچه مو آن ینکه پروردگار آسمانها و زم
که روح و  یروز 37ندارد [و شفاعت کردن]سخن گفتن  یارای یاش کساجازه

رحمن به  یکه خدامگر آن یند،گوینم یچو ه گیرندیبه صف قرار م یفرشتگان همگ
 38 گویدیراست و صواب م سخنفقط  ،ید[که بگویو هنگام]او اجازه داده باشد، 

 3۹ یند!پروردگارش برگز یبه سو یآن روز حق است. پس هر کس بخواهد راه
که هر کس به دستاوردش  یروز یمهشدار داد یکیما شما را نسبت به وقوع عذاب نزد

 40: کاش خاک بودم!گویدینگرد. و کافر م یم
 

 نازعات سوره
 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 
و  1کشندیبر م [ت از بدن شانمجرمان را به شدّ  یهاجان]که یقسم به فرشتگان
 2یرندگیو مدارا بر م یبه آرام  [را یماناهل ا یهاجان]که  یقسم به فرشتگان
و  3کنندیبه سرعت حرکت م [انجام فرمان خداوند یبرا]که  یقسم به فرشتگان

 5امور را بر عهده دارند یرکه تدب یقسم به فرشتگان 4یرندگیم بقتس یکدیگراز 
 ۀحادث و به دنبال آن 6 لرزاندیرا م یزرعب آور همه چ یدر آن روز که زلزله ها

 نشایهاو نگاه 8 در آن روز در اضطراب خواهند بود ییهادل 7آیدمی یگرید
آن هم  10گشت؟! یممجدد باز خواه ،یما به زندگ یا: آیندگویم ۹فرو افتاده 

در  یامتی: اگر قیندگویم 11یم؟!اشده یدهپوس یبه استخوان ها یلکه تبدیهنگام
 یحۀص یکبازگشت تنها با  ینا 12 داشت! یمخواه یبارنیاکار باشد بازگشت ز

 یاآ 14بزرگ خواهند بود! یناگاه همه در صحرا 13 شود! یبزرگ انجام م
 یآن هنگام که پروردگارش او را در واد 15است؟!  یدهبه تو رس یموس یماجرا

 16ندا داد یومقدس طُ
و به او  17فرعون رهسپار شو. که او از مرز حق پا فراتر گذاشته است! یبه سو که

باشم  یتپروردگارت راهنما یو به سو 18!ی؟گرد یزهخواهد پاک یدلت م یابگو: آ
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ا فرعون امّ 20معجزه بزرگ را نشانش داد یگاه موسو آن 1۹!یابیتا خشوع 

 شو به کوش ،پشت کرد یقتو به حق 21یدورز یانو عص ،کرد یبتکذ

و گفت: منم آن پروردگار  23پس افرادش را جمع کرد و ندا داد  22برخاست

 25 و آخرت گرفتار نمود یاخداوند او را به عذاب دن یزسرانجام ن 24بزرگ شما!

 یاآ 26 است یخاشع است عبرت [نسبت به خداوند]که یکس یماجرا برا یندر ا

ش اسقف 27که خدا بنا کرده است؟! یآسمان ینا یات تر اسشما سخت ینشآفر

و روزش را روشن  یکش را تاراشب 28را برافراشت و آن را منظم نمود

را  شیهاو از آن، آب و چراگاه 30را بعد از آن گسترش داد ینو زم 2۹ساخت

شما و  یریگبهره یآن هم برا 32و کوه ها را استوار نمود 31آورد یرونب

 نو در آن روز انسا 34که حادثه بزرگ واقع شودیهنگام 33انتانیچهارپا

آشکار  یاینندههر ب یم، خود را براو جهنّ 35!خواهد آورد یادرا به  شیعملکردها

 یادن یو زندگ 37که از مرز حق پا فراتر نهاده یگاه کسآن  36خواهد ساخت

که از مقام یا کسو امّ 3۹ م خواهد بود!جهنّ اهشیگجا 38را انتخاب نموده

بهشت  40نموده یارزش نهیب یرا از هواها یشفس خوو نَ یدهپروردگارش ترس

دانستن  42پرسند یم یامتزمان وقوع ق ةاز تو دربار 41خواهد بود! شاهیگجا

تو فقط  44پروردگار توست! یآن به سو یتنها 43!ید؟آن زمان به چه کار تو آ

چون در آن روز،  45!یاکه از وقوع آن هراسان هستند، هشداردهندهیکسان یبرا

 46 اند!نبوده یصبحگاه یاجز شامگاه  یا[در دن]پندارند که  یم ینندرا بب یامتق

 

 

 

 

 عبس سورة
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 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

تو  2گاه که آن کور به سراغش آمد! و آن 1بگرداند یو رو یدچهره در هم کش

 4پند سودش رساند ینو ا یردپند بگ یدو شا 3کند! یشهپ یاو پاک یدشا یچه دان

در  6 یآوریم یتو به او رو 5داند یم یازن یب یت[از هدا]که خود را ا آنامّ

که یا کسامّ 7!تو نخواهد بودة بر عهد یتیمسؤول ،که اگر هم پاک نگرددیحال

 یشو یم غافل تو از او ۹که ترسان است یدر حال 8یدآیتو م یشتابان به سو

 یاقرآن پندنامه ینا یرامکن! ز ینچن ینهرگز ا 10ی[پرداز یم یگریو به د]

ثبت  یپر ارزش یهایفهدر صح 12!یردهر که بخواهد پند بگ یو برا 11است

و  یگرام 15است یرانیبه دست سف 14!یزهبلندمرتبه و پاک 13است

از چه  رامگر خدا او  17مرگ بر انسان، که چقدر ناسپاس است! 16یکوکارن

و سپس مقدراتش را عطا  یداو را آفر یااز نطفه 18خلق کرده است؟! یزچ

و در قبرش  میراندیسپس او را م 20او آسان نمود یراه را برا ،گاهو آن 1۹کرد

نه، هنوز   22کندیاش مگاه که بخواهد، او را دوباره زندهسرانجام، آن 21کرد!

به طعامش  یدپس انسان با 23!چه را به او دستور داده به انجام نرسانده استآن

 یرا به خوب ینو زم 25!یختیمر از آسمان فرو یما باران فراوان 24!بنگرد

هم  28 یهم تاک و هم سبز 27یاندیمو در آن دانه ها رو 26یمشکافت

آن هم  31و هم چراگاه یوههم م 30انبوه یو باغ ها 2۹و هم نخل یتونز

 33 یدبرآ یامتق یزرعب انگ بانگِ چون 32ننتایاشما و چهارپا مندیبهره یبرا

و از مادرش و  34یزدگریاز برادرش م یحتّ یخواهد بود که هر کس یروز

در آن روز هر کس مشغول وضع و  36و از همسرش و فرزندانش!  35پدرش

خنده رو  38در آن روز درخشان و شاداب اند ییهاچهره 37است! یشحال خو

 40غبارآلودنددر آن روز  ییهاو چهره 3۹و شادمانند 
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  42 ند!و گنهکاران یقهمان منکران حقا ینانا 41پوشانده است یکیها را تارآنو 
 

 یرتکو سورة
 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 
فروغ یگاه که ستارگان بو آن 1[و خاموش گردد] یچددر هم پ یدگاه که خورشآن

 یزهایچ]و شتران آبستن رها گردند  3یندها به حرکت درآو کوه 2شوند
گاه که آن 5 نقطه جمع گردند یکگاه که وحوش در آن 4[ارزشمند رها شوند

1شود ینکه انسان با همسان خود قر گاهآن  6یرنداها آتش گیدر
 7  در آن

 اند؟!گناه کشته شده ینبه کدام 8هنگام از دختران زنده به گور شده سوال شود

۹ اعمال گشوده شود یکه نامه هایهنگام10 آسمان باز شود ةو پرد11  و
فهمد یهرکس م 13 شود یکو بهشت نزد 12م شعله ور گرددگاه که جهنّآن

همان  15گردندیکه باز م یقسم به ستارگان 14! تحاضر کرده اس یزکه چه چ
 17که پشت کندیهنگام ،و قسم به شب 16!شوندیم یدروند و ناپدیکه م ییها

قرآن کالم  ینکه ا 18 و قسم به صبح آن هنگام که نفس زنان طلوع کند
است و در جوار پروردگار صاحب  یرومندن 1۹است یل()جبرائ یگرام یافرستاده

د هم یبدان 21است ینجا مورد اطاعت و امدر آن 20!عرش، مقام واال دارد
 یدهرا در افق روشن د یلاو جبرائ 22!یستن یوانهد یامبر(صحبت شما )پ

قرآن  ینا 24 !یستن یلبخ یب،رساندن از غ یو او نسبت به آگاه 23است
قرآن فقط  26 !ید؟رویسو م ینپس به کدام25!یستمطرود ن یطانسخن ش
راه  بر واهدهر کدام از شما که بخ یهم براآن 27یان!جهان یاست برا یاپندنامه

که خداوند،  یدخواهیرا م یزیشما همان چ یدبدان 28راست و درست گام بردارد
 2۹ کند!میاراده  یانآن پروردگار جهان

 
 
 

                                         
 خوبان با خوبان و بدان با بدان. 1
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 سوره انفطار

 
 و با رحمت است( یندهبه نام اهلل که بخشا)

 

 یدگاه که ستارگان پراکنده شده و ناپدو آن 1گاه که آسمان از هم شکافته شودآن

گاه که و آن 3یوندندبه هم بپ [متالطم شده] یاهاگاه که تمام درو آن 2گردند

و هم  داند.یم ،فرستاده یشکه از پچه را آن رهرکس ه 4ردندگو رو  یرقبرها ز

 تیرا نسبت به پروردگار گرام تو یزانسان! چه چ یا 5!چه را که هنوز انجام ندادهآن

ات سامان داد موزون ،که تو را خلق کرد ییهمان خدا 6مغرور کرده است؟!

 یستن ینچن ینا 8تو را سرشت! دانستیکه صالح میو در هر صورت 7ساخت

بر شما  یکه نگهبانان یدبدان ۹ کنید!یرا انکار م یامتبلکه شما ق ید؛اشتهکه پندا

خوب و بد را  یکه عملکردها]بزرگوار  یانیسندگنو 10!یماگمارده

غرق در  یکان،ن شکیب 12عملکردتان آگاهند! یو از تمام 11یسند[نویم

و ] 15شوند میوارد آن  یامتدر روز ق 14م و بدکاران در جهنّ  13نعمتند

که روز  یو تو چه دان 16 !شوندینم یباز آن غا گاهیچو ه [در آن حاضرند یشههم

است  یروز 18!یست؟چ یامتکه روز ق یتو چه دان واقعاً 17!یست؟چ یامتق

امور در آن روز  ۀهم یراز یست،از دستش ساخته ن یکار یگرید یکس برا یچکه ه

 1۹خداوند بزرگ است یاردر اخت

 ينففّمط سوره

 و با رحمت است( یندهنام اهلل که بخشا )به

 

شان یوا  گیرند،می یمانهخود پ یاز مردم برا یکه وقت ییهاهم آن 1 !بر کم فرو

ـــتانند یآن را پر و کامل م ، کنندمیوزن  یا یمانهمردم پ یکه برایو هنگام 2س

 4خواهند شد؟! یختهکه برانگ کنندینمها گمان آن یاآ 3گذارند!یکم م
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ایستند؟! که مردم در برابر پروردگار جهانیان مییهمان روز 5در آن روز بزرگ؟!

6 شته اند[! بیاین ست ]که پندا سجّ ۀشک نامچنین نی ین اعمال مجرمان در 

ست سجّ 7ا ست؟!و تو چه دانی که  ست  8ین چی شده ا شته   ۹کتابی نو

ـــان 10کنندگان حقایق!پس در آن روز وای به حال تکذیب که روز یهمان کس

بدانید که فقط تجاوزکاران گناهکار، قیامت را انکار  11قیامت را انکار کردند!

ها خوانده شـود گویند: این چون آیات ما بر آن [کهیهمان کسـان] 12!کنندمی

سانه پیشین ست! همان اف بلکه دستاورد پلیدشان ! هرگز چنین نیست 13یان ا

 14[کنندو حقایق را درک نمی]شان نشسته است قلبة چون زنگاری بر دیوار

ست  شته]این چنین نی شان محجوبند ! آن[اندکه پندا از ]ها در آن روز از پروردگار

سپس   16شوندمیم وارد سرانجام به جهنّ 15[دیدن جمال حق محرومند

ــت که انکارش میبه آن ــود: این همان چیزی اس چنین   17!کردیدها گفته ش

ـــت! نام ـــتیّاعمال نیکان در علّ ۀنیس ین کدام یّو تو چه دانی که علّ 18ین اس

که فقط مقربان درگاه الهی در آن  20کتابی نوشـته شـده اسـت 1۹اسـت؟!

ند!می ندبی 21نگر کان غرق در نعمت ـــک نی یه زده و ختبرت  22ش ها تک

شادابیِیهاو در چهره 23نگرندمی   24بینی!برخورداری از نعمت را می شان 

هر درهای آن شراب از مشک مُ  25شوندمیاز شرابی خالص و دربسته سیراب 

شی  سیدن به آن بر یکدیگر پی شتاقان برای ر ست، و م طعم آن  26گیرندمیا

چشـــمه ای که فقط مقربان درگاه الهی از آن  27شـــراب از تســـنیم اســـت 

و هر گاه از  2۹!خندیدندگناهکاران به اهل ایمان می [در دنیا] 28نوشندمی

ــتندها میکنار آن ــم و ابرو مســخره ،گذش ــان با حرکت چش و  30کردند!میش

سوی خانواده خود مییهنگام شدندکه به  سپار می  شادمان ره و  31!رفتند، 

حال آن 32ها همه گمراهند!دیدند می گفتند: اینکه اهل ایمان را مییهنگام

 33ها مأمور به مراقبت از اعمال اهل ایمان نبودند!که آن
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کافران میامّ به  مان  هل ای ندا امروز ا ند خت 34خ یه داده و و بر ت هایی تک

 36آیا کافران پاداش عملکردشان را گرفتند؟! 35نگرندمی

 

 سوره انشقاق

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

شوآن شکافته  سمان از هم  ست حقاً  1،دگاه که آ گوش به فرمان پروردگارش ا

شد! ست این چنین با سزاوار ا سترده و آن 2هم  صاف و گ گاه که زمین کامالً 

شود چه را کهو آن 3شود ست بیرون بریزد و خالی  گوش به   4در درونش ا

ای انسان، تو  5فرمان پروردگارش است، حقاً هم سزاوار است این چنین باشد!

ـــوی پروردگارت می ـــک نیز او را مالقات خواهی روی، بیبا رنج و تالش به س ش

از او حساب  7که نامه اعمالش به دست راستش داده شودیا کسو امّ 6کرد!

ا و امّ ۹گردد!اش برمیو شـادمان به سـوی خانواده 8آسـانی خواهند کشـید

خواهد گفت: وای بر من،   10اعمالش از پشت سر به او داده شود ۀکه نامیکس

ـــدم! ـــوزد 11که نابود ش ـــانش  12و به آتش می س زیرا او در دنیا نزد کس

ـــادمانه ]در ـــر می به[ هگنا ش ـــت و م 13برد!س ـــت که هرگز بازگش ی پنداش

سبت به عملکردش بینا بود!امّ  14کند!نمی سم به   15ا پروردگارش ن پس ق

1شـفق
16 پوشـاندو قسـم به شـب که همه چیز را می17  و قسـم به ماه آن

که همواره از آفرینشــی به آفرینش دیگر   18هنگام که ]هاللش[ کامل شــود

ـــوید! منتقل می ـــت که به حقایق ایمان ها پس آن 1۹ش ـــده اس را چه ش

 21کنند؟!شود سجده نمیشان خوانده مییو چون قرآن برا 20آورند؟!نمی

چه در دل دارند و خداوند از آن 22کنندنه! اهل کفر ]آیات الهی را[ تکذیب می

  24 ها را به عذابی دردناک مژده رسان!پس آن 23به خوبی آگاه است 

                                         
 .شودمیست که در شب ناپدید شفق، آخرین روشنایی روز ا 1
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نیک و شایسته دارند  ،اند و عملکردی سراسرکه به حقایق ایمان آوردهیمگر کسان
 25زیرا برای اینان پاداشی جاودانه است!

 
 سوره بروج

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(
 

سمان که برج سم به آ سیار دارد 1هایق سم به روز موعود 1ب سم به  2و ق و ق
های ، )صـــاحبان گودال2که اصـــحاب اُخدود  3چه بدان گواهی دهندگواه و آن

شدند! شین( هالک  شعلهگودال 4آت شین و  که کنار آن هنگام 5ور!های آت
 آوردند گواه بودند!چه بر سر اهل ایمان میو بر آن 6ها[ نشسته بودند ]گودال

7 که به خداوند قدرتمند و ســـتودنی ز آناهل ایمان هیچ گناهی نداشـــتند ج
ها و زمین از آن اوست و که فرمانروایی آسمانیهمان خدای 8ایمان آورده بودند

که مردان و زنان اهل ایمان را شــکنجه یتمام کســان ۹بر هرچیز گواه اســت!
و برای  10استیّشان مهیم و عذاب آتش براکردند و توبه ننمودند، عذاب جهنّ

هایی که به حقایق ایمان آوردند و عملکردی نیک و شایسته داشتند، بهشتیکسان
بدان که  11است که نهرها در آن جاری است. و این همان پیروزی بزرگ است!

ست! سنگین ا سخت و  ست که نخست خلق  12مجازات پروردگارت  او کسی ا
صـــاحب  14ت اســـتاو آمرزنده و با محبّ 13گرداندگاه باز میکند و آنمی

ــت ــاندچه اراده کند به انجام میآن 15عرش ارجمند و بزرگ اس آیا  16رس
آری، کسانی  18سپاهیان فرعون و ثمود! 17ای؟!ماجرای سپاهیان را شنیده

که خداوند از هر سو حال آن 1۹اند همواره در انکار آنند!که به حقایق کافر شده
ــــامجیــد  ن، قرآنِآری، ای 20هــا احــاطــه دارد!بر آن در لوحی  21تس

 22محفوظ!
 
 

                                         
شک فضای های فلکی آسمان، هرچه باشد بیاند و هم به معنای صورتها را هم به معنای ستارگان گرفتهبرج .1

تطورات عظیم و نیروهای  انگیز است، معادالت پیچیده و تودرتو، مدارهای منظم، حاالت وباالی سر ما بسیار شگفت

 !امل آن عاجز بوده است! مشابه همین عظمت، درون انسان نیز نهاده شده استشگرف که بشر همواره از درک ک

هایی واس بود. آنها گودالزیستند و پادشاه شان ذونُ که در شمال یمن میشود میخدود به جماعتی گفته اصحاب اُ .2

ها بردارند در این گودالو مسیحیانی را که حاضر نبودند دست از دین خود کردند میکندند و آن را از آتش پر می
 !انداختندمی
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 سوره طارق

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

چه و تو چه دانی آن 1که شــبانه در آید!« طارق»قســم به آســمان و قســم به 

که  3هاست!همان ستارة درخشان و نافذ در تاریکی 2شبانه درآید چیست؟!

انســـان باید ببیند که از چه چیز خلق شـــده  4هرکس مراقب و نگهبانی دارد!

ها خارج آبی که از پشت و سینه 6از یک آب جهنده خلق شده است 5است!

ـــودمی ندنش   7ش بازگردا ]آن خدایی که این چنین خلقش کرده[، هم او بر 

انســان هیچ نیرو و  برای ۹گردد!در روزی که اســرار آشــکار می 8تواناســت!

و قسم به زمین پُر شکاف  11قسم به آسمان پر باران 10یاوری وجود ندارد!

ست[ ست 12]که رویاننده ا سخنی ا  13جداکنندة حق از باطل  ،که قرآن 

ست! شوخی نی شهآن 14هزل و  شندهای فریبکارانه میها همواره نق و  15ک

ـــه می ـــان نقش ـــم!من نیز در برابرش پس کافران را مهلت ده، اندکی  16کش

 17شان ده!مهلت

 سورة اعلی

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

به ندمرت گار بل یاد کن!نام پرورد پاکی  به  ید و  1ات را  که آفر خدایی  مان  ه

ـــاخت! ـــپس هدایت  2]آفریده را[ موزون س همان خدایی که تقدیر کرد و س

شــان ســپس خشــک و ســیاه 4ها را رویاند!اگاههمان خدایی که چر 3نمود!

چه مگرآن 6خوانیم، تا فراموش نکنی!مان را بر تو میتیاآبه زودی  5گرداند!

ــت ــکار، آگاه اس ــان  7را خدا بخواهد، زیرا او بر نهان و آش ما کارها را بر تو آس

به  ۹رســـاند، پس ]جهانیان را[ پند ده!اگر پند دادنت ســـود می 8کنیممی

  10گیردکه خداترس است پند میزودی آن
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به آتش   11کندترین مردم از آن دوری میبختولی نگون ـــی که  همان کس

شود )همواره بین مرگ یمیرد و نه زنده منه در آن می  12شودبزرگی وارد می

ـــو زندگی د 1زند(!ت و پا میس
13 ـــتگار هرکس ]از آلودگی ـــد رس ها[ پاک ش

ـــما، مّا 15همان که نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد  14گردید ا ش

یا را برگزیده یدزندگی چند روزه دن نه در آخرت حال آن 16ا که حیات جاودا

  18این نکات در کتب آسمانی پیشینیان آمده است 17بهتر و پایدارتر است

 1۹کتب ابراهیم و موسی

 سورة غاشيه

 بخشاینده و با رحمت است()به نام اهلل که 

 
 2انددههایی در آن روز سرافکنچهره  1آیا داستان قیامت به تو رسیده است؟!

به آتش  3ای عایدشــان نشــده اســت[کار کردند و خســته شــدند ]ولی نتیجه
شوند سیراب 4سوزان وارد  سوزان  شمۀ  ز غذایی به ج 5شان کننداز آن چ

شـــان را رفع کند و نه گرســـنگیشـــان مینه چاق غذایی که 6خار تلخ ندارند
ید!می ما با طراوتچهره 7ن ندهایی در آن روز  ـــعی 8ا ـــاز تالش و س ان ش

ضی شتی عالی جای دارند! ۹اندرا سخن بیهود 10در به ای هکه در آن هیچ 
 های بلندجا تختدر آن 12ها جاری اســتجا چشــمهدر آن 11شــنوندنمی

 15نظمهایی مرتب و مو پشتی 14هایی آماده در کنارو قدح 13قرار دارد
ده نگرند که چگونه خلق شــآیا به آفرینش شــتر نمی 16هایی گســترده!و فرش
شته گشته است؟!  17است؟! به  و 18و به آفرینش آسمان که چگونه برافرا

ـــتوار گردیدهآفرینش کوه ینش آفر و به 1۹اند؟!ها که چگونه در جای خود اس
و تپس ]جهانیان را[ تذکر ده، زیرا  20زمین که چگونه گســترده شــده اســت؟!

ـــلّزیرا تو بر آن 21ای!ر دهندهفقط تذکّ ـــتی که مجبور به ها مس یمان اط نیس
  22شان کنی!آوردن

                                         
نه برخوردار از یک زندگی کامل و جاوید است و نه به کل هیچ و نابود است. چیزی شبیه دنیایی که در آن به سر  .1

بریم، دارای امری نسبی است هم مرگ و هم زندگی بر آن سیطره دارند. نه این است و نه آن، هم این است و هم می
 ال هیچ!آن و در عین ح



5۹3 

 

چنین کسی را خداوند به اشّد  23که به حقایق پشت کند و انکار نماید!مگر آن
و سرانجام  25شان به سوی ماست!زیرا بازگشت همه 24رساند!مجازات می

 26حساب عملکردشان بر عهده ما خواهد بود!
 

 سورة فجر

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 
 3قسم به زوج و فرد و 2گانه های دهو قسم به شب 1قسم به سپیده دم

ــب، هنگام ــم به ش ــمقَ آیا در این 4رودکه مییو قس ــم مهمی برای س ها، قس
با  6ای که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟!آیا ندیده 5خردمندان نیســـت؟!

هایی که همانندش در شهرهای دیگر همان 7ها داشت؟!های ارم که ستونکاخ
و فرعونی  ۹بریدند؟!های عظیم در آن وادی میو قوم ثمود که سنگ  8نبود

همان جماعتی که در آن سرزمین پا فراتر از  10گر؟!که قدرتمند بود و شکنجه
و  12انداختندو همواره در آن فســـاد و تباهی به راه می 11حق گذاشـــتند

ـــرانجام پروردگار تو تازیان ـــان فرود آورد! ۀس ـــرش بدان! که  13عذاب را بر س
ــت ــان هرگاه پروردگارش برای امّ 14پرودرگار تو همواره در کمین اس ا این انس

نه[ می ـــد، ]مغرورا ند و نعمتش بخش حان، او را اکرام ک گارم مرا امت ید: پرورد گو
که برای امتحان، رزق را بر او تنگ گیرد یا هنگامامّ و 15گرامی داشــته اســت!

ست!می ست ]که میاین 16گوید: پروردگارم مرا خوار کرده ا پندارید[ چنین نی
که  جه قرار نمیبل مان را مورد تو ما یتی ـــ ید!ش عام  17ده کدیگر را بر اط و ی

 1۹خورید!و میراث را جمع کرده حریصانه می  18کنیدمساکین ترغیب نمی
ست دارید شقانه دو شتهاین 20و مال و ثروت را عا ست ]که پندا اید[ چنین نی

شود!یهنگام شدیدترین وجهی کوبیده  سد، و پرو 21که زمین به  ردگارت فرا ر
  22و فرشتگان صف در صف حاضر شوند
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ا پند در آن گیرد! امّا ســازند، آن هنگام، انســان پند مییّم را در آن روز مهو جهنّ

ـــود؟! مان او را چه س ندگی چیزی را  23ز کاش برای این ز ید:  ـــان[ گو ]انس

ـــاپیش می ـــتادم!پیش بدانید! که در آن روز هیچ کس چون او عذاب  24فرس

پس تو ای جانِ به  26کشــد!و هیچ کس همانند او به بند نمی 25کند!نمی

سیده! ستی و  27آرامش ر ضی ه سوی پروردگارت بازگرد، که هم تو از او را به 

و به بهشت  2۹در زمرة بندگان خاص من داخل شو! 28هم او از تو خشنود!

 30من، درآی!

 سورة بلد

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

و قسم به پدر و  2همین شهری که تو در آن ساکنی! 1نه! قسم به این شهر

پندارد کسی بر او توانایی آیا می 4ایم!که انسان را در رنج آفریده 3فرزندانش

ـــی او را ندیده آیا می 6گوید: مال زیادی تباه کردم!می 5ندارد؟! پندارد کس

ـــت؟! ـــم به او ندادیم 7اس ش پدید یک زبان و دو لب برایو  8آیا ما دو چش

ولی او از آن گذرگاه  10و او را به خیر و شرّش راهنمایی نکردیم! ۹نیاوردیم

آزاد کردن  12و تو چه دانی که گذرگاه مهم کدام است؟! 11مهم عبور نکرد!

به ویژه یتیمی که  14عام کردن در روزهای قحطی است!یا اط 13بنده است!

تا از کسانی باشد  16یا مسکینی به خاک افتاده است!  15خویشاوند است!

مان آورده قایق ای به ح فارش که  ـــ ـــایش س ـــبر و بخش به ص کدیگر را  ند، و ی ا

 18اند!ها خوشبختان حقیقیآن 17اند!کرده
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اســت  ها آتشــیبر آن 1۹اند!دند، گروه بدبختکه به آیات ما کافر شــیکســانو 
  20فراگیر

 سورة شمس
 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 
شید و نور فراگیرش سم به خور سم به ماه که بعد از آن در آید،  1ق  و 2و ق

ـــن می ـــم به روز که زمین را روش ـــب که زمین را  و 3کندقس ـــم به ش قس
و قسم به زمین  5و قسم به آسمان و کسی که آن را برافراشت 4پوشاندمی

ــتراند ــی که آن را بگس ــاخته و  6و کس ــم به نَفْس و آن کس که او را س و قس
شــک هر کس نفس بی 8و شــرّ و خیرش را به او الهام کرد 7پرداخته کرد

ید! گار گرد ـــت پاک کرد، رس 1خود را 
۹ ید و  و هر کس نفس خود را آلود، نوم

شد! شی انکار کردند 10محروم  سرک گاه آن 11قوم ثمود حقایق را از روی 
شـــان گفت: شـــتر الهی را به پیامبر الهی 12ها برخاســـت!ترین آنکه شـــقی

ـــخورش واگذارید! ـــتندا آنامّ 13آبش ـــتر را کش و  ،ها او را تکذیب کردند و ش
ها را گرفتار عذاب سرانجام نیز پروردگارشان به خاطر گناهی که مرتکب شدند آن

شان بیم و خدا هرگز از عاقبت 14شان را با خاک یکسان کرد!و سرزمین ،نمود
 15ندارد!

 سورة ليل
 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 
ه آشکار کگاه قسم به روز آن و 1پوشاندگاه که ]همه چیز را[ میقسم به شب آن

ش شما که سعی و تال 3و قسم به کسی که نر و ماده را آفرید 2شودمی
و  5داردبخشد و حرمت خدا را نگاه میکه مییا کسو امّ 4متفاوت است!

ا کسی که و امّ 7کنیم!کارها را بر او آسان می 6نمایدبهترین را تصدیق می
   ۹و بهترین کار را انکار نماید 8ی کندطلببخل ورزد و فزون

                                         
کیه همین است. انسان با زها، رهایی یابد. باید پاک شد، تشرطی شدگی ها، عادات و. باید ذهن از تمامی وابستگی1

توانی گاه میذهن، رستگاری است. آن ۀبه ورای آن رود. آزاد شدن از سلط توانددیش، میان توقف ذهن، این نفس کژ

باشی، نه در گذشته و آینده موهوم. ب( نگاهت « حال»همواره در بگیری که  یاداز ذهن خالص شوی که، الف(
 خواهش شوی و آرزوهای دور و دراز را به دور اندازی.قضاوت باشد ج( بیبی
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ش فرا رسد اموالش به او سودی یو چون نابود 10کنیم!کارها را بر او دشوار می
ـــاند! هد رس هد 11نخوا یت بر ع ـــت ةهدا یا و آخرت نیز از آنِ 12ماس  دن

سبت به آتشی که زبانه می 13ماست  14دهم!کشد هشدار میمن شما را ن
یهمان کسان 15ترین ]مردم[ در آن وارد نمی شوند]آتشی که[ به جز بدبخت

که یآن آتش، از کســان 16که حقایق را تکذیب کردند و از آن روی برگرداندند 
که مال خود را یهمان کسان 17دارند، دور استبسیار حرمت خداوند را نگاه می

ـــند و به دنبال پاکیمی ه هیچ کس بر او حقی ندارد تا کحال آن 18اندبخش
ند! فاق[ جبرانش ک با این ان هد ] یت  1۹بخوا هدفش جلب رضـــا ها  که تن بل

و به همین خاطر به زودی خشـــنود خواهد  20اش اســـتپروردگار بلند مرتبه
 21شد!
 

 سوره ضحی

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

 ،که پروردگارت 2بخشآرامش و قسم به شب آرام و 1قسم به آفتاب فراگیر

شک آخرت برای تو از دنیا بی 3نه تو را رها کرده و نه بر تو خشم گرفته است!

آیا  5به زودی پروردگارت به تو نعمتی عطا کند تا خشنود شوی! 4بهتر است

ات مائیآیا تو را گم گشته نیافت و راهن 6تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟!

گاه دل یتیم پس هیچ 8نیازت ساخت؟!مند نیافت و بیآیا تو را عائله 7کرد؟!

های پروردگارت و همواره از نعمت 10و نیازمند را از خود مران ۹را میازار

 11سخن بگو!

 

 سورة شرح

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

ات و بار سنگین 1ت را باال نبردیم[؟!تیآیا ما سینۀ تو را گشاده نکردیم ]و ظرف

 2را برنداشتیم؟!



5۹7 

 

 4دیم؟!آفاق نکر ةآیا تو را شهر 3کرد!همان باری که بر پشتت سنگینی می
نی وجود حقیقتاً از پی هر سختی، آسا 5سختی، آسانی وجود دارد که با هربدان
و با  7 ی بپرداز!که از کاری فارغ شدی به کار نیک دیگریپس هنگام 6دارد!

 8اشتیاق به سوی پروردگار روی آور
 سورة تين

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(
سم به انجیر و زیتون سم به کوه طور با برکت  1ق سم به ای 2و ق شهر و ق ن 

ترین نسـپس او را به پایی 4که انسـان را در بهترین صـورت آفریدیم! 3أمن
یاورند و عمگر آن 5وجود بازگرداندیم ۀمرحل ملکردی ها که به حقایق ایمان ب

 ست!شان پاداشی جاودانه ایخوب و شایسته داشته باشند، که در این صورت برا

6 دارد؟!با این همه چه چیز تو را به انکار قیامت وا می7  آیا خداوند بزرگ
 8بهترین حکم کنندگان نیست؟!

 سورة علق
 م اهلل که بخشاینده و با رحمت است()به نا

1بخوان به نام پروردگارت! ]همان پرودگاری[ که ]همه را[ خلق کرده است
1 همان

بخوان ! که پروردگارت از همه بزرگوارتر  2که آدمی را از لخته خونی آفرید!
چه را که و به انسان آن 4همان خدایی که نوشتن با قلم را آموخت 3است
-نیاز میزیرا خود را بی 6حقیقتاً انسان طغیانگر است 5دانست تعلیم داد!نمی

کس آیا دیدی آن 8که بازگشت همه به سوی پروردگار توستحال آن 7پندارد!
به من خبر دهید  10گزارد؟!ای را که داشت نماز میهبند ۹کردرا که نهی می

ا به پرهیزگاری فرمان دهد ]آیا مستحق و ی 11این بنده بر راه هدایت باشد اگر
 12کردن است؟![ نهی

                                         
معرفت است،  ۀکه نشانانستن اسم پروردگار، عالوه بر آنپروردگارت را بخوان! د« اسم»فرماید: دقت کنید! می .1

های باطنی و عرفانی، تالش بر آن است که کنندگی عظیم است. در بسیاری از نحلهدارای قدرت و خاصیت دگرگون

است که اسماء خداوند، بسیار و اسماء حسنی را نود  سالک، اسم رب خود را یافته و با آن مأنوس شود. الزم به ذکر

های ی دریافت اسم رب، شیوه. براکندمیاند. از این منظر، هرکس از هر اسمی آمده به همان رجوع و نه اسم دانسته

من عرف »فرمود: )ص(گوناگونی مذکور است اما بهترین آن، معرفت یافتن به نفس خویش است. همچنان که پیامبر
 «.هنفسه فقد عرف ربّ
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 13داند؟!گر حقیقت را انکار کند، و از آن روی بگرطغیان گویی اگر انسانِچه می

یست که چنین ناین 14بیند؟!داند که خدا ]همه عملکردهای[ او را میآیا نمی

م ه جهنّبسرنوشتش را گرفته ]و پندارد؟ اگر از رفتار خویش دست برندارد رشتۀ می

-یمسپس هرکه را  16گوی گنهکار را!رشتۀ تقدیرِ هردروغ 15کشیم[می

 18خوانیم!میم را فراما نیز ماموران جهنّ 17خواهد به فریادرسی صدا زند!

به او  وپندارد[ او را هرگز اطاعت مکن و خدای را سجده نمای چنان نیست ]که می

  1۹نزدیک شو!

 سورة قدر

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 2و تو چه دانی که شب قدر چیست؟! 1ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم

ه فرمان در آن شب فرشتگان و روح ب 3قدر[ بهتر است!شب قدر از هزار ماه ]بی

تا ب[ ]آن شــ 4شــوند!ش نازل مییپروردگارشــان برای انجام تمامی دســتورها

 5!طلوع صبح مملو از صلح و سالم است

 سورة بينه

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

که مگر آن ،دارندنمی اند[: از آیین خود دست براهل کتاب و مشرکان ]گفته کافرانِ

های پاکی را پیامبری از جانب خدا که کتاب 1شان دلیل روشن بیایدیبرا

ا اهل کتاب، تفرقه و اختالف امّ 3های ارزشمند باشد!و در آن نوشته 2بخواند

1شان آمده بود!که دلیل روشن به سراغمگر بعد ازآن ،به پا نکردند
4 که حال آن

شان را برای که خداوند را عبادت کنند و دینبه آنان دستوری داده نشده بود جز آن

ه پا دارند و زکات پرداخت کنند! و این و شرک نورزند و نماز ب ،او خالص نمایند

 5چنین دینی دین ارزشمند است!

                                         
د او در دین خود متزلزل نشود نبنها از جای خود بج. کسی که دینش را از طریق کتاب خداوند بشناسد. اگر کوه1

 .103، ص 23بحاراالنوار، ج  )ع(ای را بپذیرد، ندانسته هم از آن خارج شود. امام صادقندانسته عقیدهو کسی که 
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اند، و در آن جاودانه خواهند ماهل کتاب و مشرکان در آتش جهنّ بدون شک کافرانِ

مان آورده و یکه به حقایق ایو کسان 6اند!ها بدترین موجوداتبود، زیرا آن

شان نزد پاداش 7اندبهترین موجوداتشان عملکردی خوب و شایسته دارند، همه

ها در آنهای جاویدی است که نهرها درآن جاری است و آنپروردگارشان بهشت

ها نیز از او خشنودند. این ]پاداش[ ها راضی است، آناند! خداوند از آنجا جاودانه

 8 برای کسی است که نسبت به پروردگارش فروتن باشد!

 

 سورة زلزله

  که بخشاینده و با رحمت است()به نام اهلل

و بارهای سنگین خود را  1گاه که زمین به شدیدترین وجهی به لرزه درآیدآن

در آن  3و در آن حال انسان گوید: زمین را چه شده است؟! 2بیرون بریزد

در  5زیرا پروردگارت به او وحی کرده است! 4روز زمین اخبارش را بازگو کند

شوند تا عملکردشان را به های مختلف ]از گورها[ خارج میر گروهآن روز مردم د

ای نیکی کرده باشد آن را پس هر کس به قدر ذره 6ها نشان دهند!آن

  8بیند!ای بدی کرده باشد آن را میو هر کس به قدر ذره 7بیند!می

 

 سوره عادیات

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

ــم به  ــم به نیروهایی که برانگیزانند 1نیروهای زنده و نَفَس زنندهقس آتش  ةقس

گاه که غبار تیرة نفس را آن 3قسم به نیروهای واصل به نور صبح 2اندشوق

  5آورندو آن را به تمامی به مهار خویش در می 4پَراکَنندمی
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عنی مخودش بر این و  6های پروردگارش ناسپاس است!که انسان در برابر نعمت

ه در چگاه که آنداند آنآیا نمی 8 زیرا او عاشق مال است! 7گواه است

شک بی 10هاست برمال شود،چه در سینهو آن ۹گورهاست زنده گردد

 11از همه چیزشان با خبر است؟! روز آن پروردگارشان در

 

 سوره قارعه

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

1آن کوبندة ویرانگر
1 !چیست کوبندة ویرانگر؟2  و تو چه دانی که کوبندة

]روزی  4اند!ها پراکندهروزی است که مردم چون پروانه 3ویرانگر کدام است؟!

ا آن کس که کفه امّ 5اند!چون پشمِ زده شده ،ها از هم گسیختهاست که[ کوه

ر یک زندگی پسندیده به سر د 6ش ]از عملکرد خوب[ سنگین استیترازو

و  8ش ]از عملکرد خوب[ سبک استیترازو ۀا آن کس که کفو امّ 7برد!می

آتشی  10و تو چه دانی که هاویه چیست؟!  ۹است!« هاویه»جایگاهش 

 11سوزنده است!

 سورة تکاثر

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

ه سراغ جا که بتا آن 1شما را سرگرم ساخت ]و از حقایق دور کرد[ ،فزون طلبی

ه زودی باید، این چنین نیست که پنداشته 2شماری کردید[قبرها رفتید ]و مرده

ی اید، به زودچنین نیست که پنداشتهباز این 3حقیقت را خواهید فهمید!

ه لبتّا 5 ن داشتید!چنین نیست! کاش علم الیقی 4 حقیقت را خواهید فهمید!

پس ]همه س 7گاه به چشم یقین آن را خواهید دید!آن 6م را خواهید دیدجهنّ

 8 هایی که از آن برخوردار بودید بازخواست خواهید شد!شما[ در مورد نعمت

                                         
 .قارعه کنایه است از روز قیامت کوبنده 1
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 سوره عصر

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

قایق که به حیمگر کسان2 است!ان یشک انسان در حال زبی 1قسم به زمان

صبر  ایمان بیاورند و عملکردی نیک و مفید داشته باشند و یکدیگر را به حق و

 3سفارش نمایند!

 سوره هُمزه

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

 وکه مالی جمع کرد همان 1جوی مسخره کننده!زبان عیبوای بر هر هرزه

نین نیست چاین 3کند!اش میاشت که آن مال جاودانهو پند 2شمارش نمود

و تو چه دانی حطمه  4اندازند« حُطَمه»]که پنداشته است[! او را در 

ط ها مسلّاش بر قلبکه شعله 6آتش برافروخته الهی است 5چیست؟!

 های کشیده ودر ستون 8خود گرفته است ةها را در محاصرو آن 7است

 ۹ طوالنی!

 سورة فيل

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

شان را تباه آیا نقشه 1آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟!

ها را ]پرندگانی که[ آن 3گروه فرستاد!ها پرندگانی را گروهبر سر آن 2نکرد؟!

خورده کاهِ نیم ها را چونو ]سرانجام خدا[ آن 4زدندمی 1«سجّیل»های با سنگ

 5 نمود!

                                         
سنگ1 سته که در آن  ستحاله چیزی . آن را کلوخی دان ست که باعث ا شد و آن کنایه از نیرویی از بین برنده ا ریزه با

 .شودمیبه چیز دیگر 
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 سورة قریش

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 2یشان در سفرهای زمستانی و تابستانالفت 1برای ایجاد الفت میان قریش

را از  هابه همان خدایی که آن 3پس باید پروردگار این خانه را عبادت کنند!

 4شان داشتگرسنگی رهانید و از خوف و وحشت در امان

 سورة ماعون

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

ست که یتیم را با قهر او همان کسی ا 1کرد دیدی؟!که قیامت را انکار میآیا آن

ـــاکین ترغیب نمی 2رانداز خود می پس  3 نماید!و دیگران را بر اطعام مس

مازگزاران قهمان 4وای بر ن به حقی ـــبت  که نس هل  تِهایی  ـــ ـــان س مازش ن

ـــان 5انگارند! دگی منع های زنو دیگران را از نعمت 6که ریاکارندیهمان کس

 7نمایند!می

 سورة کوثر

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

به تو  طا کردیم 1«کوثر»ما  ماز 1را ع گارت ن بانی پس برای پرورد گزار و قر

 3ریشه است!عقبه و بیکه بی ،در واقع این دشمن توست 2کن!

 

 

 

                                         
ها، برای اهل حقیقت همه و همانند این)ص( خیر کثیر و فراوان، حق، نهری در بهشت، وجود مقدس حضرت زهرا .1

 !ندارند با هم قابل جمعند و تعارضی 
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 سورة کافرون

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

ـــما عبادت میآن  1بگو: ای اهل کفر!  2کنم.عبادت نمی ،کنیدچه را که ش

ة ندپس من پرست 3عبادت نخواهید کرد! ،کنمچه را من عبادت میشما نیز آن

ــتش می ــما پرس ــتم!، کنیدچیزی که ش ــتند  4نیس ــما نیز پرس چه که آنة ش

 6پس دین شما برای شما، و دین من برای من! 5 نیستید!، پرستممی

 سورة نصر

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

سدیهنگام صرت و پیروزی الهی فرا ر سته و مردم را  1که ن سته ببینی د ه کد

از او  و پس به ســتایش، پروردگارت را تســبیح گوی  2شــوندخدا می وارد دینِ

 3طلب مغفرت نما، زیرا او بسیار توبه پذیر است!

 

 سوره مسد

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

هب!بی تان ابی ل ـــ باد دس ـــودی  1 برکت  به حالش س تاوردش  ـــ مال و دس

ـــید ـــعله 2نبخش ـــرش یدر حال 3ای در خواهد آمد!به آتش پر ش که همس

1و در گردنش ریسمانی گرفتارکننده است! 4بیار معرکه استآتش
5 

 

 

                                         
د، هر بندی که به هم بافته و تابیده شود را گویند. بسیاری از این بندها باعث گرفتاری انسان در حوزه نفس سم 1

ذراع می کشند. یک سالک باید زنجیرهای  70جای دیگر نیز می فرماید که آن ها را با زنجیرهای اماره است. در 
 تعلقات و هواهای نفسانی را بگسلد.
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 سورة اخالص

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

ـــت! 1بگو: او خداوند یکتاس
1 یازمند اویندخداوند بی نه  2نیازی که همه ن

 4و هرگز احدی همتای او نیست 3زاییده است و نه زاده شده

 

 فلق سورة

 )به نام اهلل که بخشاینده و با رحمت است(

 

 ظلمت شرِّو از  2مخلوقاتش از شرِّ 1سپیده دم برم به پروردگارِبگو: پناه می

ـــرّ آن 3چون درآید! 2دمندهای جادو میها که در گرهو از ش
4  ـــرّ هر و از ش

 5 ورزد!حسودی که حسد می

 

 سورة ناس

 بخشاینده و با رحمت است()به نام اهلل که 

 

از  3مخدای مرد  2فرمانروای مردم 1برم به پروردگار مردمبگو: پناه می

سوسه وهای مردم که در سینههمان 4گریزد!گری که از نام خدا میشرّ وسوسه

 6ان باشد چه از مردمان!یچه از جنّ 5کندبه پا می

 

                                         
رهاند. این سوره ارزش میسوره اخالص، خالص کننده است. رهاننده است و آدمی را از ذهنیات و توهمات بی .1

اند، شفاست. باید نسبت ها گرفتار آمدههنیات مختلف و شرطی شدگیهای تارعنکبوتی ذبرای کسانی که در شبکه

 .شودمیتصور بود. هر تصور و ذهنیتی اشتباه است و به شرک منجر به ذات حق تعالی، بی
 نمایند.و کار دیگران را به زعم خود مختل میکنند میها که سحر و جادو آن .2
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

ـــم » به برکت نعمت چه میبه قلم و آننون، قس یامبر(!  ند، که تو ]ای پ ـــ نویس

 القرآن الکریم «. پروردگارت دیوانه نیستی، و برای تو پاداشی پایدار است

ست ارائه دهد و  ست ترجمه ای که قدر اول تراجم قرآن کریم ا سته ا مترجم توان

دازید و ای دارید گوشــۀ چشــمی به آن بینشــما اگر آرزوی داشــتن چنین ترجمه

سیاق دیگر  سر گل و ریحان خواهید ماند. این ترجمه از  سرا بدانید که در این باغ 

سرازیر می شه  ست که از قلل رفیع اندی ست. زالل و روانی ا شود و هفت و هفتاد ا

با آهنگی موزون و روان در میة کوه و در باطن را  ماق دل ظاهر و  نوردد و در اع

ــان در باغ بمی ــیند. گویی انس ــیر مینش ــت س کند و در عالم ملکوت به پرواز هش

ست، ترجمه بار امانت را به دوش می شد. این نکته را نیز ناگفته نگذارم درآمده ا ک

توانند از این شـــجره طیبه بری گیرند هزاران نکته در مورد مســـعود آنان که نمی

حث اش خواهند گفت ولی باور کنید سالمت و روانی ترجمه مورد بریاعی و ترجمه

 همواره در ردیف مقدس تراجم قرآن دارای امتیازی درخور تمجید و ستایش است.

ــعود ر ــد و یخدا کند قدر مس ــد و خداوندش، او باش ــی نداند تا او باش اعی را کس

 ماند. محبوبش تا گرفتار تفریط و انتقاد این و آن نگردد و از محبوب باز

 خدایش چنین بدارد
 )دکتر( علی مدّرسی
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 اهلل الرحمن الرحیمبسم 

 

سانی مبین  -که قرآن کریم با علم به این غیر قابل نقل به زبانی دیگر  -آن هم با ل

اعی با یای که نویسنده فاضل و مبتکر و خوش قریحه آقای مسعود راست، ترجمه

ستفاده از ذوق خدادادی و با  شقی عرفانی و با ا توفیقات الهی و با الهام گرفتن از ع

ها تالش در راه که حاصـــل ســـال-م اکتســـابی در زبان و ادبیات عربی اتکا به عل

روان و ساده و  به خاطر زبانِ اًست. موفق به ارائه آن شده است، مسلماآموختن آن

 اً مخصوص -تعبیرها و معادل های قابل فهم و درک آن، مورد توجه هر فارسی زبان 

انی و ســادگی اســت که در طبقه جوان قرار خواهد گرفت، و برای رعایت همین رو

بسیاری موارد در عین رعایت دقت و امانت در نقل مطالب، از رعایت فصاحت کلمه 

شده. در عین  شته  صاحت مقدم دا ست. یعنی بالغت بر ف شده ا صرف نظر  با کالم 

خالی از  ،رفت این ترجمه همچون هر ابتکاری جدیدطور که انتظار میحال همان

ت. که مترجم محترم با پشــتکاری تحســین آمیز که نقص و اشــکال نبوده و نیســ

ــالح و تغییر  ــت، به حک و اص ــالت خویش اس ــی از ایمان قوی او به ادای رس ناش

ــت که نتیجه آن ارائه دادن اثری  ــت زده اس ــیاری از عبارات و تعبیرات آن دس بس

 چه پیش از این بوده ...تر از آنتر و شیواتر و دقیقت بسیار رواناس

 اهلل تعالیشاءادامه خواهد یافت انو این راه 

 اهللاجره عند
 هجری شمسی 1383فروردین ماه  -تهران 

 )دکتر( سعید نجفی اسداللهی
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 باسمه تعالی
 پروردگارا 

شوم با نوح، کنم با آدم، طوفان زده میل، هبوط میشوم از گِبا قرآن تو، خلق می
یابم گذارم با موسی، جانی تازه میمیآموزم از ابراهیم، دریا را پشت سر توحید می

 با مسیح، تا تسلیم بودن را به تجربه آورم با محمد صلوات اهلل علیهم اجمعین
 پروردگارا 

یبغونها عوجا لیصدوا »قرآن تو روشن است روشن تر از آفتاب! پس کور باد اصحاب 
 م را ازدهند تا مردهایی که آیاتت را سـخت و پیچیده جلوه میهمان« عن سـبیله
 دارند.  بخش تو بازراه نجات
 پروردگارا 

کتاب تو، کتاب صــلح و ســالم اســت. کتاب کشــتار نیســت. چه تو خود گفتی که 
صلح خیرُ» ست، با کینه و « ال ست(. پس جهاد ما، با نفس اماره ما صلح بهترین ا (

 حسد و طمعی است که در وجود ماست. ما را در این جهاد موفق بدار. 
 پروردگارا 

خیر و شــر در وجود «. فمنکم کافر و منکم مؤمن»کفر و ایمان در خود ماســت. 
فرعون و هامان و قارون، اوصاف ناپسند ماست. «. فألهمها فجورها و تقواها»ماست، 
ـــت.همچنان کتاب تو،  که قدرت طلبی و فریبکاری و ثروت اندوزی، بیماری ماس

  . موفق بدار این سلوک هیجان انگیز کتاب سلوک است. ما را در
 پروردگارا 

شت های خویش شویم.  مدد نما تا از بردا مان را شویم. ذهنیات« مخلص»خالص 
صوّ ستان تو آئیم. ای م شه های نقش، ربه دور بیندازیم و پاک و پاکیزه به آ ها و نق

 ما را کنار زن، و آن نقشی که بر فطرت خداخواه ما زده ای به ظهور رسان.
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 پروردگارا
ت ق و ذهنیّزادی، مشــی تو، آزادی اســت. کارت آزادســازی انســان، از هر تعلّتو آ

ست. ما را آزاد کن، آزاد از تعلّ شفتگی های درون، آزاد  ،قات، آزاد از زمانا آزاد از آ
ــت ــاوتاز برداش ــواک»ها، آزاد از بند واژه ها و آزاد از ها، ذهنیات و قض زیرا « ماس

 هیچ خدایی جز تو نیست.  حقیقتاً
 پروردگارا 

عصـر  ۀدر هنگام ،کمترین را بدین کار گماشـتی ةهزاران سـپاس تو را که این بند
ـــی روان و امروزی برگردانماتیاطالعات و ارتباطات، آ ت را به این منّ .ت را به فارس
 ارم. زجان می پذیرم و شکرگ

 پروردگارا 
ستادم یاری ستاد بی ریا، آن عالِام داد یاریا ق خلّتَمُ»ا عمل، آن م باش ده. همان ا
 آن فهیم و نکته سنج دکتر سعید نجفی اسداللهی. « بأخالق اهلل
 پروردگارا 

شان مگذار. همان هایی که از حمایت و یدوستان خوبی دارم تنهایم نگذاشتند تنها
 راهنمایی دریغ نکردند تا این ترجمه به بار نشیند. 

 پروردگارا 
مایۀ نجات اســت پس این ترجمه را که در نیمه دانم دعای اهل قرب به اذن تو می

سم  1424شعبان  صبر، تج سطوره  هجری قمری آغاز نمودم تقدیم می کنم به ا
 «حضرت بقیۀ اهلل األعظم»اندیشه عدالت، آبروی تاریخ آدمیان 

گارا  ظه نزدیکتر پرورد ـــی هر لح بازی روز حســـابرس ما هنوز در  ـــود و  می ش
ای من چیزی نیســت جز همان دعای موســی مان ســرگردانیم. پس دعگیروزمره

 کنار چاه آب شهرِ مَدیَن:
 رَبِّ اِنی لِما أنزَلتَ إلى  مِن خَیر فَقیرٌ 

 )پروردگارا هر خیری که نصیبم کنی من به آن محتاجم(

 اعییمسعود ر

 

 


