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 الفاتحو  : 1سوره 
 _ بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین. ۱
 _ ستایش خدا را، پروردگار جهان. ۲
 _ بخشنده ترین، مهربان ترین. ۳
 _ صاحب روز قضاوت. ۴
 _ تنها تو را پرستش می کنیم. تنها از تو کمک می خواىیم. ۵
 _ ما را بو راه راست ىدایت فرما؛ ۶
 داده ای؛ نو آنانکو سزاوار خشم اند و نو گمراىان._ راه کسانی کو بو آنها نعمت  ۷

*************************************************************** 
 : ماده گاو جوان ) البَػَقَره ( ۲سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ ا. ل. م. ۱
 _ آن کتاب، بدون شکی در آن؛ ىدایت میکند پرىیزگاران را؛ ۲
 _ کسا نی کو بو غیب ایمان دارند و نماز را بپا میدارند و از روزی ىایی کو بو آنها می دىیم، انفاؽ میکنند. ۳
 _ و بو آنچو بر تو نازل شد و بو آنچو قبل از تو نازل شد، ایمان دارند و بو آخرت کامالً  یقین دارند. ۴
 برندگان ىستند._ این افراد از جانب پروردگارشان ىدایت شده اند؛ آنها  ۵
_ و اما کسانی کو باور ندارند، چو بو آنها ىشدار دىی، چو ندىی، برایشان یکسان است، آنها ایمان  ۶

 نمیاورند.
_ خداوند بر قلبهاشان و بر گوشهاشان مهری زده و بر چشمانشان پرده ای است. آنها بو عذابی سخت  ۷

 دچار شده اند.



 "ما بو خدا و روز آخر ایمان داریم"، در حالی کو از مؤمنان نیستند._ سپس کسانی ىستند کو می گویند،  ۸
_ آنها در صدد این ىستند کو خدا و کسانی را کو ایمان دارند، فریب دىند، در حالی کو فقط خود را  ۹

 فریب می دىند بدون آنکو دریابند.
بو خاطر دروغ ىایشان سزاوار _ در افکارشان مرضی است. در نتیجو، خدا بر مرضشان می افزاید. آنها  ۱۱

 عذابی دردناک شده اند.
 _ ىنگامی کو بو آنها گفتو شود، "مرتکب کارىای پلید نشوید،" می گویند، "ولی ما پرىیزگار ىستیم!" ۱۱
 _ در واقع، آنها افراد پلیدی ىستند، اما درک نمی کنند. ۱۲
وردند ایمان بیاورید،" می گویند، "آیا مانند آن _ ىنگامی کو بو آنها گفتو شود، "مانند مردمی کو ایمان آ ۱۳

 ابلهانی کو ایمان آوردند ایمان بیاوریم" در واقع، این آنها ىستند کو ابلهند ولی خودشان نمی دانند.
_ ىنگامی کو با مؤمنان مالقات می کنند، می گویند، "ما ایمان داریم،" اما ىنگامی کو با شیاطین خود تنها  ۱۴

 ند، "ما با شما ىستیم؛ ما فقط مسخره می کردیم."ىستند، می گوی
 _ خدا آنها را مسخره می کند و آنان را سرگردان در ستمکاری ىایشان رىا می کند. ۱۵
_ این آنها ىستند کو گمراىی را بو بهای ىدایت خریدند. چنین معاملو ای نو ىرگز موفق می شود و نو  ۱۶

 ىرگز ىدایتی می یابند.
مانند کسانی است کو آتشی روشن کنند، سپس، ىمین کو اطرافشان روشن شود، خدا نورشان _ مثال آنها  ۱۷

 را بگیرد و آنها را در تاریکی رىا کند، تا قادر بو دیدن نباشند.
 _ کر و الل و کور؛ آنها نمی توانند باز گردند. ۱۸
انگشتان خود را در گوش ىایشان فرو _ مثالی دیگر: رگباری از آسمان توأم با تاریکی و رعد و برؽ. آنها  ۱۹

 می برند تا از مرگ فرار کنند. خدا بر کافران کامالً  آگاه است.
_ رعد و برؽ نزدیک است بینایی شان را بگیرد. ىر گاه برایشان روشن شود بو جلو حرکت می کنند و  ۲۱

ی و بینایی شان را بگیرد. خدا ىنگامی کو تاریک شود، بی حرکت می ایستند. اگر خدا بخواىد، می تواند شنوای
 قادر مطلق است.

 _ ای مردم، فقط پروردگارتان را بپرستید_ یکتایی کو شما و پیشینیان شما را آفرید_ باشد کو نجات یابید. ۲۱
_ یکتایی کو زمین را برای شما قابل سکونت و آسمان را بنا کرد. او از آسمان آب فرو می فرستد، تا  ۲۲

برای بقای شما فراىم کند. شما نباید ىیچ معبودی را ىمتای خدا قرار دىید، اکنون کو می  انواع میوه ىا را
 دانید.



_ اگر بو آنچو بر بنده خود نازل کردیم شک دارید، پس یک سوره مانند این ىا فراىم کنید و شاىدان  ۲۳
 خود را علیو خدا فرا خوانید، اگر راست می گویید.

ار را بکنید_ و ىرگز ىم نمی توانید_ پس آگاه باشید از آتش دوزخی کو سوخت _ اگر نمی توانید این ک ۲۴
 آن مردم و سنگ ىاست؛ آن در انتظار کافران است.

_ بو کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، مژده بده کو باغ ىایی با نهرىای  ۲۵
ی آنجا روزی شان دىند، آنها خواىند گفت، "این ىمان چیزی روان خواىند داشت. ىنگامی کو از میوه ىا

است کو قبالً  برایمان فراىم شده بود." اینچنین بو طور تمثیلی برایشان شرح داده می شود. در آنجا ىمسرانی 
 پاک خواىند داشت و جاودان در آن خواىند بود.

گرفتو تا بزرگتر و اما کسانی کو ایمان دارند،   _ خدا از آوردن ىر گونو مثالی ابایی ندارد، از پشو ای ریز ۲۶
می دانند کو این حقیقتی است از جانب پروردگارشان. و اما کسانی کو ایمان ندارند، می گویند، "خدا از چنین 
مثلی چو منظوری داشت" او بدین وسیلو بسیاری را گمراه می کند و بسیاری را ىدایت می نماید. ولی او ىرگز  

 بو جز گناىکاران را، گمراه نمی کند
_ کو عهد خدا را بعد از پیمان بستن می شکنند و آنچو را کو خدا بو پیوستن آن فرمان داده است قطع  ۲۷

 می کنند و مرتکب کارىای پلید می شوند. این افراد از بازندگان ىستند.
دگی بخشید، سپس شما را _ چگونو می توانید بو خدا کافر شوید در حالی کو مرده بودید و او بو شما زن ۲۸

 می میراند و دوباره شما را زنده می کند، سپس بازگشت نهایی شما بو سوی اوست
_ اوست یکتایی کو برای شما ىمو چیز را در روی زمین آفرید، سپس بو آسمان پرداخت و ىفت جهان را  ۲۹

 در آن کامل کرد و او بر ىمو چیز کامالً  آگاه است.
روردگارت بو فرشتگان گفت، "من نماینده ای در زمین )خدای موقت( قرار می دىم." _ بو یاد آور کو پ ۳۱

آنها گفتند، "آیا می خواىی کسی را در آن قرار دىی کو آنجا را بو تباىی بکشاند و خون بریزد، در حالی کو ما 
گفت، "من چیزی می   مدح تو می سراییم، تو را تجلیل می کنیم و حاکمیت مطلق تو را باال نگاه می داریم" او

 دانم کو شما نمی دانید."
_ او تمام اسم ىا را بو آدم آموخت و سپس آنها را بو فرشتگان ارائو داد و گفت، "اسم این ىا را بو من  ۳۱

 بگویید، اگر راست می گویید."
مطلق، حکیم _ آنها گفتند، "تجلیل تو را، ما جز آنچو تو بو ما آموختو ای دانشی نداریم. تویی دانای  ۳۲

 ترین."



_ او گفت، "ای آدم، اسم ىای آنها را بو آنان بگو." ىنگامی کو او اسم ىای آنها را بو آنان گفت، او   ۳۳
گفت، "آیا بو شما نگفتم کو اسرار آسمان ىا و زمین را من می دانم من آنچو را آشکار کنید و آنچو را پنهان 

 نمایید می دانم."
ن گفتیم، "بو آدم سجده کنید،" آنها سجده کردند، جز شیطان؛ او امتناع کرد، او  _ ىنگامی کو بو فرشتگا ۳۴

 کافری بود بسیار متکبر.
_ ما گفتیم، "ای آدم، با ىمسرت در بهشت زندگی کن و در آنجا ىر چو دوست دارید بو فراوانی  ۳۵

 بخورید، ولی بو این درخت نزدیک نشوید، مبادا گناه کنید."
نها را فریب داد و باعث شد از آنجا اخراج شوند. گفتیم، "ىمچون دشمنان یکدیگر پایین _ اما شیطان آ ۳۶

 بروید. زمین برای مدتی محل سکونت و روزی شما خواىد بود."
_ سپس، آدم کلماتی از پروردگارش دریافت کرد، کو توسط آن، او را بخشید. اوست آمرزنده، مهربان  ۳۷

 ترین.
پایین بروید، ىمگی شما. ىر گاه ىدایت از جانب من برای شما بیاید، کسانی کو از  _ ما گفتیم، "از آنجا ۳۸

 ىدایت من پیروی کنند نو ترسی خواىند داشت و نو غمی.
_ "و اما کسانی کو ایمان ندارند و آیات ما را تکذیب می کنند، ساکنان دوزخ خواىند بود، جایی کو تا ابد  ۳۹

 می مانند."
ل، لطف من را بو یاد آورید کو بو شما عطا کردم و بو عهد خود وفا کنید، تا من ىم بو _ ای بنی اسرائی ۴۱

 عهد خود وفا کنم و بو ىیبت و حرمت من ارج نهید.
_ بو آنچو در این نازل کرده ام ایمان بیاورید، کو تأیید کننده چیزی است کو شما دارید؛ اولین کسی نباشید   ۴۱

 من را بو بهای اندک معاملو نکنید و من را در نظر داشتو باشید. کو آن را تکذیب می کند. آیات
 _ حق را با باطل در ىم نیامیزید و دانستو، حقیقت را پنهان نکنید. ۴۲
 _ نماز را بو جا آورید و انفاؽ واجب )زکات( را بدىید و با رکوع کنندگان بو رکوع روید. ۴۳
در حالی کو خود را فراموش می نمایید، با وجود آنکو کتاب  _ آیا مردم را بو پرىیزگاری تشویق می کنید ۴۴

 آسمانی را می خوانید آیا نمی فهمید
 _ از طریق صبر و نماز کمک بجویید. حقیقتاً  این کاری است دشوار، ولی نو برای فروتنان، ۴۵
 از می گردند._ کسانی کو باور دارند پروردگارشان را مالقات خواىند کرد؛ کو سرانجام بو سوی او ب ۴۶



_ ای بنی اسرائیل، لطف من را بو یاد آورید کو بو شما عطا کردم و شما را بیش از مردم دیگر مورد  ۴۷
 رحمت قرار دادم.

_ آگاه باشید از روزی کو ىیچ نفسی نمی تواند برای نفس دیگری مفید باشد، نو شفاعتی پذیرفتو خواىد  ۴۸
 بو داد کسی خواىید رسید. شد، نو غرامتی می توان پرداخت و نو کسی

_ بو یاد آورید کو شما را از فرعونیان نجات دادیم کو بو شما بدترین آزارىا را می رساندند، پسرانتان را می   ۴۹
 کشتند و دخترانتان را زنده می گذاشتند. آن از جانب پروردگارتان امتحانی سخت بود.

ا را نجات دادیم و فرعونیان را در برابر چشمانتان غرؽ  _ بو یاد آورید کو دریا را برایتان شکافتیم؛ شم ۵۱
 کردیم.

_ با وجود این، ىنگامی کو موسی را برای چهل شب احضار کردیم، شما در غیاب او بو پرستش گوسالو  ۵۱
 پرداختید و ستمکار شدید.

 _ با این حال، ما شما را بعد از آن بخشیدیم، باشد کو سپاسگزار باشید. ۵۲
 آورید کو بو موسی کتاب آسمانی و فرقان دادیم، باشد کو ىدایت شوید. _ بو یاد ۵۳
_ بو یاد آورید کو موسی بو مردمش گفت، "ای مردم من، شما با پرستش گوسالو بو نفس خود ستم کرده  ۵۴

را  اید. باید بو خالق خود توبو کنید. غرور خود را بکشید. این برای شما نزد آفریدگارتان بهتر است." او شما
 بخشید. اوست آمرزنده، مهربان ترین.

_ بو یاد آورید کو گفتید، "ای موسی، ما ایمان نمی آوریم مگر آنکو خدا را عیناً  ببینیم. "در نتیجو، ىم  ۵۵
 چنانکو نگاه می کردید، صاعقو ای بو شما اصابت کرد.

 سپاسگزار باشید._ سپس بعد از آنکو مرده بودید، شما را زنده کردیم، باشد کو  ۵۶
_ با ابرىا )در صحرای سینا( برای شما سایو گستردیم و برایتان ترنجبین و بلدرچین پایین فرستادیم: "از  ۵۷

چیزىای خوبی کو برایتان فراىم کردیم بخورید." آنها )با سرکشی خود( بو ما صدمو نزدند؛ آنها فقط بو نفس 
 خویش صدمو زدند.

گفتیم، "بو این شهر وارد شوید، جایی کو ىر قدر روزی بخواىید می یابید. فقط با _ بو یاد آورید کو   ۵۸
تواضع از دروازه وارد شوید و با مردم خوش رفتاری کنید. سپس ما گناىانتان را خواىیم بخشید و بر پاداش 

 پارسایان خواىیم افزود."



ی کو بو آنها داده شده بود، انجام _ اما ستمکاران در میان آنها دستورات دیگری را بو جای احکام ۵۹
دادند. در نتیجو، ما بر کسانی کو از حد تجاوز کردند بو خاطر ستمکاری ىایشان بالیی از آسمان فرو 

 فرستادیم.
_ بو یاد آورید کو موسی برای مردمش در جستجوی آب بود. ما بو او گفتیم، "با عصایت بو آن تختو  ۶۱

ده چشمو از آن فوران زد. اعضای ىر قبیلو، محل آب خود را می دانستند. سنگ بزن." کو در نتیجو آن دواز 
 از روزی ىای خدا بخورید و بیاشامید و در زمین بو فساد گردش نکنید.

_ بو یاد آورید کو گفتید، "ای موسی، ما دیگر تحمل یک نوع غذا را نداریم. پروردگارت را بخوان تا برای  ۶۱
ل لوبیا، خیار، سیر، عدس و پیاز تولید کند." او گفت، "آیا می خواىید چیزىای ما از محصوالت زمینی از قبی

نامرغوب را جایگزین چیزىای خوب کنید بو مصر بروید، جایی کو می توانید آنچو را کو درخواست کردید 
طر آن بیابید." آنها بو لعنت، حقارت و ذلت دچار شده اند و خود را بو خشم خدا گرفتار کردند. این بو خا

است کو آیات خدا را رد کردند و پیامبران را بو ناحق کشتند. این بو خاطر آن است کو آنها سرپیچی کردند و 
 ستمکار شدند.

_ مطمئناً ، آنان کو ایمان دارند، کسانی کو یهودی ىستند، مسیحیان و آنان کو بو دین دیگری گرویده  ۶۲
( زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش ۳بو روز آخر ایمان دارد و ) (۲( بو خدا ایمان دارد و )۱اند؛ ىر کسی کو )

می گیرد، پاداش خود را از پروردگارش دریافت خواىد کرد. آنها نو از چیزی بترسند و نو اندوىگین خواىند 
 شد.
اده ایم _ در حالی کو کوه سینا را باالی سرتان برافراشتیم با شما عهدی بستیم: "باید از آنچو کو بو شما د ۶۳

 سخت حمایت کنید و مطالب آن را بو خاطر بسپارید، باشد کو نجات یابید."
_ ولی شما پس از آن روی گرداندید، اگر بو خاطر لطف خدا و رحمت او نسبت بو شما نبود، شما بو  ۶۴

 سرنوشت بدی گرفتار شده بودید.
، دانستو اید. بو آنها گفتیم، "بو پستی _ شما درباره کسانی کو در میان شما حرمت سبت را نگاه نداشتند ۶۵

 بوزینگان درآیید."
 _ ما آنها را برای نسل خودشان و نسل ىای بعدی مثالی قرار دادیم و پند روشنگری برای پرىیزگاران. ۶۶
_ موسی بو مردمش گفت، "خدا بو شما فرمان می دىد کو ماده گاوی جوان قربانی کنید." آنها گفتند، "آیا  ۶۷

 و تمسخر گرفتی " او گفت، "خدا نکند، کو مانند نادان رفتار کنم."ما را ب



_ آنها گفتند، "پروردگارت را بخوان تا بو ما نشان دىد کدامین را." گفت، "او می گوید، آن ماده گاو نو  ۶۸
 چندان پیر است و نو چندان جوان؛ میان سال است. اکنون، بو دستوری کو بو شما داده شد عمل کنید."

_ آنها گفتند، "پروردگارت را بخوان تا رنگش را بو ما نشان دىد." گفت، "او می گوید کو آن ماده گاو زرد  ۶۹
 رنگی است، بو رنگ روشن، کو بینندگان را بو نشاط آورد."

_ گفتند، "پروردگارت را بخوان تا بو ما نشان دىد کو آن کدام است. زیرا بو نظر ما ماده گاوىا ىمو شبیو  ۷۱
 م ىستند و بو خواست خدا ما راىنمایی خواىیم شد."بو ى
_ گفت، "او می گوید ماده گاوی است کو ىرگز بو شخم زدن زمین و یا آبیاری کشتزارىا خوار نشده باشد  ۷۱

و بدون عیب باشد." آنها گفتند، "اکنون حقیقت را روشن کرده ای." آنها باالخره بعد از مدتی با اکراه و بی 
 بانی کردند.میلی آن را قر 

_ شما شخصی را کشتو بودید، سپس در میان خودتان مجادلو کردید. خدا می خواست آنچو را کو سعی   ۷۲
 کردید پنهان کنید، آشکار نماید.

_ ما گفتیم، "قسمتی از آن )گوسالو( را )بو مقتول( بزنید." در آن ىنگام بود کو خدا مقتول را زنده کرد و  ۷۳
 ما نشان داد، باشد کو بفهمید.نشانو ىای خود را بو ش

_ با وجود این، قلب ىای شما مثل سنگ سخت شد، یا حتی سخت تر. زیرا سنگ ىایی ىستند کو از  ۷۴
آنها رودخانو ىا فوران می زنند. و سنگ ىای دیگری کو شکافتو شده و نهرىا بو آرامی از آنها روان می شوند 

 بض می شوند. خدا ىرگز از اعمال شما غافل نیست.و سنگ ىای دیگری کو از ىیبت و حرمت خدا منق
_ آیا انتظار دارید کو آنها ىم مانند شما ایمان بیاورند ىنگامی کو بعضی از آنها کلمات خدا را می  ۷۵

 شنیدند و سپس بعد از آنکو خوب می فهمیدند، عمداً  آن را تحریف می کردند
گویند، "ما ایمان داریم." ولی ىنگامی کو گردىم می آیند _ و ىنگامی کو مؤمنان را مالقات می کنند، می   ۷۶

می گویند، "از اطالعاتی کو خدا بو شما داده )مؤمنان را( آگاه نکنید، تا مبادا آنها را در بحث شان درباره 
 پروردگارتان یاری کرده باشید. آیا نمی فهمید"

 و را آشکار نمایند می داند_ آیا آنها نمی دانند کو خدا آنچو را پنهان کنند و یا آنچ ۷۷
_ در میان آنها کسانی بدون کتاب ىستند کو کتاب آسمانی را جز از طریق شنیدن نمی دانند، سپس گمان  ۷۸

 می کنند کو آن را می دانند.



_ بنابراین، وای بر کسانی کو کتاب آسمانی را با دست ىای خود تحریف می کنند و بعد می گویند، "این  ۷۹
خدا نازل کرده است،" برای بو دست آوردن مادیات بی ارزش. وای بر آنها بو خاطر چنین چیزی است کو 

 تحریفاتی و وای بر آنها برای منافع نامشروع شان.
_ بعضی ىا گفتو اند، "مدت دوزخ محدود است و بیش از چند روزی در آن نخواىیم بود." بگو، "آیا  ۸۱

پیمان خود را نمی شکند_ یا در باره خدا چیزی می گویید کو نمی چنین پیمانی از خدا گرفتو اید_ خدا ىرگز 
 دانید"

_ حقیقتاً ، کسانی کو گناه می کنند و در اعمال پلید خود غرؽ می شوند ساکنان دوزخ خواىند بود؛ آنها  ۸۱
 تا ابد در آن می مانند.

یرند، ساکنان بهشت خواىند بود؛ _ و اما کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گ ۸۲
 آنها در آن جاودان می مانند.

_ ما با بنی اسرائیل عهدی بستیم: "شما جز خدا را نپرستید. بو والدین خود احترام بگذارید و  ۸۳
خویشاوندان، یتیمان و فقرا را در نظر داشتو باشید. با مردم خوش رفتاری کنید. نماز را بجا آورید و انفاؽ 

 ات( را بدىید." اما جز عده کمی از شما، بقیو روی گرداندید و بیزار شدید.واجب )زک
_ ما با شما عهدی بستیم، کو خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانو ىای خود بیرون نکنید. شما  ۸۴

 پذیرفتید و شهادت دادید.
خانو ىایشان می رانید و با گناىکاری _ با این حال، ىنوز یکدیگر را می کشید و عده ای از خودتان را از  ۸۵

و بدخواىی علیو آنها ىمدست می شوید. حتی ىنگامی کو تسلیم شدند، از آنها غرامت خواستید. بیرون راندن 
آنها از ابتدا برای شما ممنوع شده بود. آیا شما بو قسمتی از کتاب آسمانی ایمان دارید و قسمتی را باور 

یان شما چنین می کنند، چو باید باشد جز خواری در این دنیا و عذابی بسیار ندارید مجازات کسانی کو در م
 بدتر در روز قیامت خدا ىرگز از اعمال شما غافل نیست.

_ این آنها ىستند کو زندگی پست دنیا را بو بهای آخرت خریدند. در نتیجو، نو ىرگز از مجازاتشان کاستو  ۸۶
 می شود و نو می توانند یاری شوند.

_ ما بو موسی کتاب آسمانی دادیم و بعد از او رسوالن دیگری فرستادیم و بو عیسی، پسر مریم، معجزاتی  ۸۷
شگفت انگیز دادیم و بو وسیلو روح القدس از او پشتیبانی کردیم. آیا این حقیقت ندارد کو ىرگاه رسولی با 

شوید بعضی از آنها را تکذیب کردید و  آنچو کو مورد پسند شما نبود برایتان آمد، غرورتان باعث شد کو متکبر
 بعضی از آنها را کشتید.



_ عده ای می گویند، "ما تصمیم خود را گرفتو ایم!" در عوض، این لعنت خداست کو در نتیجو کفرشان  ۸۸
 آنها را از ایمان آوردن باز می دارد، جز عده کمی.

با وجود آنکو با آنچو دارند مطابقت می کند _ ىنگامی کو این کتاب آسمانی از جانب خدا برایشان آمد،  ۸۹
و آن را تأیید می نماید و نیز از قبل ىنگام صحبت با کافران ظهور آن را پیش بینی می کردند، ىنگامی کو پیش 

 بینی خودشان فرا رسید، آن را باور نکردند. کافران اینچنین بو لعنت خدا مبتال می شوند.
یزی فروختند_ این آیات خدا را از روی غیظ رد کردند کو چرا خدا در _ در واقع نفس خود را بو بد چ ۹۱

میان بندگانش موىبت خویش را بو ىرکو برگزیند ارزانی می دارد. در نتیجو، آنها گرفتار غضب پشت غضب 
 شدند. کافران بو عذابی خوار کننده دچار شده اند.

ایمان آورید،" می گویند، "ما فقط بو آنچو بر ما _ ىنگامی کو بو آنها گفتو می شود، "بو این آیات خدا  ۹۱
نازل شده است ایمان داریم." بدین جهت، آنها آیات بعدی را باور نمی کنند، با وجود آنکو حقیقتی است از 
جانب پروردگارشان و اگر چو، آنچو را کو دارند تأیید می کند! بگو، "پس چرا پیامبران خدا را کشتید، اگر از 

 "مؤمنان بودید
_ موسی با معجزاتی شگفت انگیز نزد شما آمد، با این حال شما در غیاب او گوسالو را پرستیدید و  ۹۲

 ستمکار شدید.
_ در حالی کو کوه سینا را باالی سرتان برافراشتیم، با شما عهدی بستیم، می گفتیم، "از دستوراتی کو بو  ۹۳

دىید." آنها گفتند، "ما می شنویم، ولی اطاعت نمی  شما داده ایم با قدرت تمام حمایت کنید و گوش فرا 
کنیم." بو دلیل کفرشان، قلب شان فریفتو گوسالو شد. بگو، "در واقع آنچو اعتقادتان بو شما امر می کند 

 باعث بدبختی است، البتو اگر اعتقادی داشتو باشید."
محروم ىستند، پس باید آرزوی _ بگو، "اگر سرای آخرت نزد خدا در انتظار شماست و دیگران از آن  ۹۴

 مرگ کنید، اگر راست می گویید."
_ آنها، بو دلیل آنچو با دست ىای خود پیش فرستاده اند، ىرگز آرزوی آن را نمی کنند. خدا از  ۹۵

 ستمکاران کامالً  آگاه است.
مشرکان. ىر _ در حقیقت، آنها را نسبت بو زندگی حریص ترین خواىید یافت؛ حتی بو مراتب بیشتر از  ۹۶

یک از آنها آرزو دارد کو ىزار سال عمر کند. اما این نمی تواند او را از ىیچ عذابی نجات دىد، حتی ىر قدر 
 ىم کو عمر کند. خدا بر تمام اعمالشان بیناست.



_ بگو، "ىر کس مخالف جبرئیل باشد باید بداند کو او این )قرآن( را طبق خواست خدا، بر قلب تو نازل   ۹۷
 است، کو تأیید کننده کتاب ىای آسمانی قبلی و شامل ىدایت و بشارتی است برای مؤمنان."کرده 

_ ىر کس مخالف خدا و فرشتگان او و رسوالن او و جبرئیل و میکائیل باشد، باید بداند کو خدا نیز  ۹۸
 مخالف کافران است.

 آن را تکذیب خواىند کرد._ ما آیات را بو این واضحی بر تو نازل کرده ایم و فقط ستمکاران  ۹۹
_ آیا این حقیقت ندارد کو ىر گاه عهدی می بندند و تعهد می کنند کو بو آن وفادار بمانند، بعضی از ۱۱۱

 آنها ىمیشو بو آن بی اعتنایی می کنند در حقیقت، اکثرشان ایمان ندارند.
آسمانی خودشان را ثابت و  _ اکنون کو رسولی از جانب خدا برایشان آمده است و با وجود آنکو کتاب۱۱۱

تأیید می کند، بعضی از پیروان کتاب آسمانی )یهودیان، مسیحیان و مسلمانان( بو کتاب خدا پشت می کنند و 
 چنان بی اعتنا ىستند، کو گویی ىرگز کتاب آسمانی نداشتو اند.

لیمان کافر نبود، اگر چو _ آنها آنچو را کو شیاطین در باره سلطنت سلیمان تعلیم دادند، دنبال کردند. س۱۱۲
شیاطین کافر بودند. آنها بو مردم جادوگری و آنچو را کو توسط دو فرشتو بابل، ىاروت و ماروت فرستاده شده 
بود، آموختند. این دو نفر چنین دانشی را ابراز نکردند مگر آنکو گوشزد کردند کو: "این یک امتحان است. از 

ا مردم از آن برای حیلو ىای شیطانی مانند بو ىم زدن ازدواج ىا استفاده  چنین دانشی سوء استفاده نکنید." ام
کردند. آنها ىرگز نمی توانند بر خالؼ خواست خدا بو کسی آسیبی برسانند. در واقع آنها چیزی را یاد می  
و  گیرند کو بو ضرر آنهاست، نو چیزی کو بو نفع آنهاست و آنها بو خوبی می دانند کو ىر کس طلسم و جاد

کند در آخرت سهمی نخواىد داشت. در واقع آنها نفس خود را بو بد چیزی می فروشند، اگر فقط می 
 دانستند.

_ اگر ایمان بیاورند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش بگیرند، پاداش خدا بو مراتب بهتر است، اگر ۱۱۳
 فقط می دانستند.

)چوپان ما باش(. بلکو بگویید، "انظرنا" )ناظر ما باش( و   _ ای کسانی کو ایمان دارید، نگویید، "راعنا"۱۱۴
 گوش کنید. کافران بو عذابی دردناک دچار شده اند.

_ در میان پیروان کتاب آسمانی چو کافران و چو مشرکان، دوست ندارند ببینند کو ىیچ گونو خیر و ۱۱۵
حمتش را بر ىر کو برگزیند فرو می فرستد. برکتی از جانب پروردگارتان بر شما نازل شود. اگر چو، خدا باران ر 

 خدا صاحب موىبتی است بی انتها.



_ ىرگاه ىرگونو معجزه ای را منسوخ کنیم، یا باعث فراموشی آن شویم، معجزه ای بهتر و یا حداقل مانند ۱۱۶
 آن را می آوریم. آیا شما این حقیقت را تشخیص نمی دىید کو خدا قادر مطلق است

قت را تشخیص نمی دىید کو سلطنت آسمان ىا و زمین از آن خداست؛ کو شما غیر از _ آیا این حقی۱۱۷
 خدا کسی را بو عنوان موال و سرور خود ندارید

_ آیا می خواىید از رسول خود چیزی درخواست کنید کو قبالً  از موسی درخواست شد ىر کس کفر را ۱۱۸
 ده است.بو جای ایمان برگزیند، مسلماً  از راه راست منحرؼ ش

_ اکنون کو شما ایمان آورده اید، بسیاری از پیروان کتاب آسمانی ترجیح می دىندکو دوباره بو کفر باز  ۱۱۹
گردید. این بو دلیل حسادتشان است، پس از آنکو حقیقت برایشان آشکار شده است. آنها را ببخشید و بو 

 طلق.حال خود رىا کنید، تا خدا قضاوتش را صادر کند. خداست قادر م
_ نماز را بجا آورید و انفاؽ واجب )زکات( را بدىید. ىر کار نیکی کو از پیش برای نفس خویش ۱۱۱

 بفرستید، آن را نزد خدا خواىید یافت. خدا بو آنچو می کنید بیناست.
_ برخی گفتو اند، "ىیچ کس داخل بهشت نخواىد شد جز یهودیان یا مسیحیان!" چنین است خیال ۱۱۱

 "مدرک خود را بو ما نشان دىید، اگر راست می گویید." پوچشان. بگو،
_ در واقع کسانی کو خود را مطلقاً  تنها بو خدا تسلیم می کنند ىمچنانکو زندگی پرىیزگارانو ای را در ۱۱۲

پیش می گیرند، پاداش خود را از پروردگارشان دریافت خواىند کرد؛ آنها نو ترسی دارند و نو غمی خواىند 
 داشت.
یهودیان گفتند، "مسیحیان پایو و اساسی ندارند." در حالی کو مسیحیان گفتند، "یهودیان پایو و اساسی  _۱۱۳

ندارند." با وجود آنکو، ىر دو آنها کتاب آسمانی می خوانند. چنین است سخنان کسانی کو دانشی ندارند. 
 خدا در روز قیامت، درباره اختالفاتشان قضاوت خواىد کرد.

ی پلیدتر از آنان کو مساجد خدا را، جایی کو نام او ذکر می شود، تحریم می نمایند و در _ چو کسان۱۱۴
متروک گذاشتن آن شرکت می کنند این افراد نباید بو آنجا وارد شوند مگر با ترس. آنها در این دنیا از ذلت و 

 خواری رنج خواىند برد و در آخرت بو عذابی عظیم مبتال خواىند شد.
غرب از آن خداست؛ ىر جا بروید خدا در آنجا حضور خواىد داشت. خدا در ىمو جا _ شرؽ و ۱۱۵

 حاضر است، دانای مطلق.
_ آنها گفتند، "خدا پسری دارد!" ىرگز! تجلیل او را؛ آنچو در آسمان ىا و زمین است متعلق بو اوست؛ ۱۱۶

 ىمو فرمانبردار او ىستند.



 ام ىر کاری، او فقط بو آن می گوید، "باش" و آن ىست._ آغاز کننده آسمان ىا و زمین: برای انج۱۱۷
_ کسانی کو دانشی ندارند می گویند، "اگر فقط خدا می توانست با ما صحبت کند، یا معجزه ای بر ما ۱۱۸

می آمد!" دیگران ىم پیش از آنها مانند ىمین سخنان را بر زبان آورده اند؛ طرز فکرشان شبیو ىم است. ما 
 کسانی کو بو یقین رسیده اند، آشکار می کنیم.معجزات را برای  

_ ما تو را با حقیقت فرستاده ایم بو عنوان بشارت دىنده و ىمچنین ىشدار دىنده. تو جوابگوی کسانی ۱۱۹
 نیستی کو سزاوار دوزخ می شوند.

"ىدایت  _ نو یهودیان تو را قبول خواىند کرد و نو مسیحیان، مگر آنکو از دین آنها پیروی کنی. بگو،۱۲۱
خدا ىدایت حقیقی است." اگر با وجود دانشی کو دریافت کرده ای، بو خواستو ىایشان تن دىی، ىیچ یاور و 

 پشتیبانی نخواىی یافت کو در مقابل خدا بو تو کمک کند.
_ کسانی کو کتاب آسمانی دریافت کردند و آن را آنطور کو باید بدانند می دانند، بو این ایمان خواىند ۱۲۱

 د. و اما کسانی کو ایمان ندارند بازنده ىستند.آور 
_ ای بنی اسرائیل، بو یاد آورید کو شما را مورد لطف خویش قرار دادم و بیش از ىر مردم دیگری بو ۱۲۲

 شما رحمت نمودم.
_ آگاه باشید از آن روزی کو نو نفسی بو نفس دیگر کمک خواىد کرد، نو غرامتی پذیرفتو خواىد شد و ۱۲۳

 تی مفید خواىد بود و نو بو کسی یاری خواىد شد.نو شفاع
_ بو یاد آورید کو ابراىیم با دستورات خاصی از جانب پروردگارش امتحان شد و ىمو را اجرا کرد. )خدا(  ۱۲۴

گفت، "من تو را برای مردم بو امامت بر می گزینم." او گفت، "و ىمچنین نسل ىای مرا" او گفت، "عهد من 
 شود."شامل ستمکاران نمی 

_ ما زیارتگاه )کعبو( را مرکز و محل مقدس امنی برای مردم قرار داده ایم. شما می توانید از جایگاه ۱۲۵
ابراىیم بو عنوان عبادتگاه استفاده کنید. ما بو ابراىیم و اسماعیل مأموریت دادیم کو : "خانو مرا برای زیارت  

 و رکوع می روند و سجده می کنند، خالص کنید."کنندگان، کسانی کو آنجا زندگی می کنند و کسانی کو ب
_ ابراىیم دعا کرد: "پروردگار من، اینجا را سرزمینی آرام قرار بده و برای مردمش میوه جات فراىم کن. ۱۲۶

برای کسانی کو بو خدا و روز آخر ایمان دارند فراىم کن." )خدا( گفت، "من برای کافران نیز روزی فراىم 
ه خواىم داد تا آنها موقتاً  لذت ببرند، سپس آنها را بو عذاب دوزخ و سرنوشت بسیار خواىم کرد. من اجاز 
 بدی دچار می کنم."



_ ىمان طور کو ابراىیم، ىمراه با اسماعیل پایو ىای زیارتگاه را بر پا می داشتند )دعا کردند(: "پروردگار ۱۲۷
 ما، این را از ما بپذیر. تویی شنوا، دانای مطلق.

ردگار ما، ما را از تسلیم شدگان خود قرار بده و بگذار جماعتی از نسل ىای ما تسلیم تو باشند. _ "پرو ۱۲۸
 آداب دینمان را بو ما بیاموز و توبو ما را بپذیر. تویی آمرزنده، مهربان ترین.

انی و _ "پروردگار ما، از میان آنها رسولی برانگیز تا آیات تو را برایشان بخواند، بو آنها کتاب آسم۱۲۹
 حکمت بیاموزد و آنها را خالص کند. تویی قادر متعال، حکیم ترین."

_ چو کسی دین ابراىیم را رىا می کند، جز کسی کو نفس خویش را فریب می دىد ما در این دنیا او را ۱۳۱
 برگزیده ایم و در آخرت او با پرىیزگاران خواىد بود.

 شو،" او گفت، "من بو پروردگار جهان تسلیم ىستم."_ ىنگامی کو پروردگارش بو او گفت، "تسلیم ۱۳۱
_ عالوه براین، ابراىیم و ىمچنین یعقوب، فرزندانشان را بو انجام ىمین کار تشویق کردند کو: "ای ۱۳۲

 فرزندان من، خدا دین را برای شما روشن کرده است؛ نمیرید مگر تسلیم شده."
فرزندانش گفت، "بعد از مرگ من شما چو چیزی را _ اگر در بستر مرگ یعقوب شاىد بودید؛ او بو ۱۳۳

پرستش خواىید کرد" آنها گفتند، "ما خدای تو را پرستش خواىیم کرد؛ خدای پدران تو ابراىیم، اسماعیل و 
 اسحاؽ را؛ یک خدا. ما او تسلیم ىستیم."

ای آنچو کسب  _ چنین است جامعو ای از گذشتو. آنها برای آنچو کسب کردند مسئول ىستند و شما بر ۱۳۴
 کردید مسئول ىستید. شما جوابگوی اعمال آنها نیستید.

_ آنها گفتند، "شما باید یهودی یا مسیحی باشید تا ىدایت شوید." بگو، "ما از دین ابراىیم پیروی می  ۱۳۵
 کنیم_ یکتا پرستی_ او ىرگز مشرک نبود."

نچو بر ابراىیم، اسماعیل، اسحاؽ، یعقوب و _ بگویید، "ما بو خدا و بو آنچو بر ما نازل شده بود و بو آ۱۳۶
بزرگان قبیلو نازل شده بود ایمان داریم؛ و بو آنچو بو موسی و عیسی و تمام پیامبران از جانب پروردگارشان 

 داده شده بود. ما میان ىیچ یک از آنها فرقی نمی گذاریم. ما فقط تسلیم او ىستیم."
ند، پس ىدایت شده اند. اما اگر روی گردانند، از مخالفان ىستند. _ اگر آنها ىم مانند شما ایمان بیاور ۱۳۷

 خدا شما را از شر مخالفت آنها حفظ خواىد کرد؛ او شنواست، دانای مطلق.
 _ چنین است روش خدا و روش چو کسی بهتر از روش خداست "ما فقط او را می پرستیم."۱۳۸
در حالی کو او پروردگار ما و پروردگار شماست ما مسئول _ بگو، "آیا درباره خدا با ما مجادلو می کنید، ۱۳۹

 اعمال خود ىستیم و شما مسئول اعمال خود. ما فقط بو او اخالص می ورزیم."



_ آیا می گویید کو ابراىیم، اسماعیل، اسحاؽ، یعقوب و بزرگان آن قبیلو )اسباط(، یهودی یا مسیحی ۱۴۱
چو کسی پلید تر از آن کو شهادتی را کو از خدا آموختو است،  بودند بگو، "آیا شما بهتر از خدا می دانید 

 کتمان کند خدا ىرگز از اعمال شما غافل نیست."
_ آن جامعو ای از گذشتو بود. آنها برای آنچو کسب کردند مسئول ىستند و شما برای آنچو کسب می  ۱۴۱

 کنید مسئول ىستید. شما جوابگوی اعمال آنها نیستید.
م، ابلهانی ىستند کو می گویند، "چرا آنها جهت قبلو خود را تغییر دادند" بگو، "شرؽ و _ در میان مرد۱۴۲

 غرب از آن خداست؛ ىر کس کو بخواىد، او بو راه مستقیم ىدایتش می کند."
_ ما اینچنین شما را جامعو ای بی طرؼ قرار دادیم، تا در میان مردم شاىد باشید و رسول در میان شما ۱۴۳

ما جهت اصلی قبلو شما را تغییر دادیم فقط برای آنکو کسانی کو در میان شما بی چون و چرا از شاىد باشد. 
رسول پیروی می کند از آنان کو روی بر می گردانند مشخص شوند. آن امتحانی سخت بود، اما نو برای کسانی  

بت بو مردم رئوؼ است، کو بوسیلو خدا ىدایت شده اند. خدا ىرگز پرستش شما را از بین نمی برد. خدا نس
 مهربان ترین.

_ ما دیده ایم کو تو )در جستجوی جهت درست( رو بو آسمان می کردی. اکنون قبلو ای تعیین می کنیم  ۱۴۴
کو تو را خوشنود سازد. از این پس، روی خود را بو سوی مسجد مقدس بگردان. ىر جا کو باشید، ىمو شما 

کو کتاب آسمانی قبلی را دریافت کردند، می دانند کو این حقیقتی   روی خود را بو سوی آن بگردانید. کسانی
 است از جانب پروردگارشان. خدا ىرگز از اعمال آنها غافل نیست.

_ حتی اگر ىر نوع معجزه ای را بو پیروان کتاب آسمانی نشان دىی، آنها از قبلو تو پیروی نخواىند کرد. ۱۴۵
نها حتی از قبلو یکدیگر ىم پیروی نمی کنند. اگر با وجود دانشی کو بو تو ىم نباید از قبلو آنها پیروی کنی. آ

 تو داده شده بو خواستو ىایشان تن دىی، از ستمکاران خواىی بود.
_ کسانی کو کتاب آسمانی دریافت کردند حقیقت را در این می شناسند، ىمانطور کو فرزندان خود را می ۱۴۶

 انستو حقیقت را پنهان می کنند.شناسند. با وجود این، بعضی از آنها د
 _ این حقیقتی است از جانب پروردگارت؛ ىیچ شکی بو خود راه نده.۱۴۷
_ ىر یک از شما جهتی برای پیروی انتخاب می کنید؛ شما در پرىیزگاری از یکدیگر سبقت بگیرید. ىر ۱۴۸

 جا کو باشید، خدا ىمو شما را احضار خواىد کرد. خداست قادر مطلق.
جا کو می روی، )ىنگام نماز( روی خود را بو سوی مسجد مقدس بگردان. این حقیقتی است از _ ىر ۱۴۹

 جانب پروردگارت. خدا ىرگز از ىر آنچو انجام می دىید غافل نیست.



_ ىرجا کو می روی، )ىنگام نماز( روی خود را بو سوی مسجد مقدس بگردان؛ ىر جا کو باشید، )ىنگام ۱۵۱
وی آن بگردانید. بنابراین، مردم ىیچ دلیلی برای مخالفت با شما نخواىند داشت، جز نماز( روی خود را بو س

ستمکارانی کو در میانشان ىستند. از آنها نترسید، بلکو از من بترسید. آنگاه من نعمت خود را بر شما تمام 
 خواىم کرد، باشد کو ىدایت شوید.

تان تا آیات ما را برایتان بخواند، شما را خالص کند، _ )نعمت ىایی ( مانند فرستادن رسولی از میان خود۱۵۱
 بو شما کتاب آسمانی و حکمت بیاموزد و بو شما چیزی تعلیم دىد کو ىرگز نمی دانستید.

 _ شما بو یاد من باشید، تا من ىم بو یاد شما باشم کنم و شکرگزار من باشید؛ ناسپاس نباشید.۱۵۲
ق صبر و نماز کمک بجویید. خدا با کسانی است کو صبورانو _ ای کسانی کو ایمان دارید، از طری۱۵۳

 استقامت می ورزند.
_ درباره کسانی کو در راه خدا کشتو می شوند، نگویید، "آنها مرده اند." آنها نزد پروردگارشان زنده ۱۵۴

 ىستند، ولی شما درک نمی کنید.
ان و محصوالت امتحان خواىیم کرد. بو _ ما مطمئناً ، شما را با ترس، گرسنگی، از دست دادن پول، ج۱۵۵

 صبوران بشارت بده.
 _ ىر گاه بو مصیبتی مبتال شوند، می گویند، "ما متعلق بو خدا ىستیم و بو سوی او باز می گردیم."۱۵۶
 _ این افراد سزاوار رحمت و نعمت ىایی از جانب پروردگارشان شده اند. اینان ىدایت شدگان ىستند.۱۵۷
و مروه از آداب و رسومی ىستند کو توسط خدا مقرر شده است. ىر کس حج و یا  _ تپو ىای صفا۱۵۸

عمره را بجا آورد خطایی مرتکب نمی شود کو مسافت میان آنها را طی کند. اگر کسی داوطلب کارىای 
 پرىیزکارانو بیشتری شود، پس خدا سپاسگزار است، دانای مطلق.

نکو در کتاب آسمانی برای مردم اعالم می شود، پنهان می  _ کسانی کو آیات و ىدایت ما را پس از آ۱۵۹
 کنند، بو لعنت خدا محکوم شده اند؛ آنها بو وسیلو تمام لعنت شدگان لعنت شده اند.

_ و اما کسانی کو توبو کنند، اصالح شوند و اعالم نمایند، من توبو آنها را می پذیرم. من آمرزنده ام، ۱۶۱
 مهربان ترین.

یمان ندارند و کافر می میرند، بو لعنت خدا، فرشتگان و تمام مردم )در روز قضاوت( دچار _ کسانی کو ا۱۶۱
 شده اند.

 _ آنها در آنجا تا ابد می مانند. نو ىرگز در عذابشان تخفیف داده شود و نو بو تعویق افتد.۱۶۲
 _ خدای شما یک خداست؛ جز او خدایی نیست، بخشنده ترین، مهربان ترین.۱۶۳



آفرینش آسمان ىا و زمین، در تبدیل شب و روز، در کشتی ىا کو برای منافع مردم در دریا سیر می  _ در ۱۶۴
کنند، در آبی کو خدا از آسمان فرو می فرستد تا زمین مرده را دوباره زنده کند و انواع موجودات را در آن 

ار دارد، مدرک ىایی کافی است پراکنده سازد، در کنترل وزش بادىا و در ابرىایی کو میان آسمان و زمین قر 
 برای مردمی کو می فهمند.

_ با این حال، بعضی از مردم معبودانی را ىمتراز خدا قرار می دىند و بو آنها چنان عشق می ورزند کو  ۱۶۵
گویی خدا ىستند. کسانی کو ایمان دارند خدا را از ىمو بیشتر دوست دارند. اگر ستمکاران فقط می توانستند 

گامی کو با عذاب روبرو می شوند ببینند! آنگاه می فهمیدند کو تمام قدرت ىا فقط متعلق بو خود را ىن
 خداست و عذاب خدا ىیبت انگیز است.

_ پیشوایان، پیروان خود را طرد خواىند کرد. آنها عذاب را خواىند دید و تمام وابستگی ىا در میانشان ۱۶۶
 قطع خواىد شد.

خواىند گفت، "اگر فرصت دیگری بیابیم، آنها را طرد خواىیم کرد، ىمانطور  _ کسانی کو پیروی کردند ۱۶۷
کو اکنون آنها ما را طرد کرده اند." خدا اینچنین نتایج اعمالشان را بو آنها نشان می دىد کو چیزی جز ندامت 

 نیست؛ آنها ىرگز از دوزخ خارج نخواىند شد.
ا کو خوب و حالل ىستند بخورید و از گام ىای شیطان _ ای مردم، از محصوالت زمین، تمام چیزىایی ر ۱۶۸

 پیروی نکنید؛ او سرسخت ترین دشمن شماست.
_ او فقط شما را بو کارىای پلید و نادرست امر می کند و اینکو شما درباره خدا چیزی بگویید کو نمی ۱۶۹
 دانید.
پیروی کنید،" می گویند، "ما فقط  _ ىنگامی کو بو آنها گفتو شود، "از آنچو خدا در این نازل کرده است۱۷۱

از آنچو از اعمال والدین خود یافتیم، پیروی می کنیم." اگر والدین آنها نفهمیده بودند و ىدایت نشده بودند 
 چطور
_ مثال چنین کافرانی، مانند طوطی ىایی است کو ىر صدا و آوایی را کو می شنوند، بدون آنکو بفهمند، ۱۷۱

 گ و کور؛ آنها نمی توانند بفهمند.تکرار می کنند. کر و گن
_ ای کسانی کو ایمان دارید، از چیزىای خوبی کو برایتان فراىم کردیم بخورید و شکر خدا را بجا آورید، ۱۷۲

 اگر فقط او را می پرستید.
_ او فقط خوردن حیواناتی را کو )بدون دخالت انسان( خودشان بمیرند، خون، گوشت خوک و حیواناتی  ۱۷۳

ىر کس دیگری جز خدا نذر و اىدا شوند، برایتان حرام کرده است. اگر کسی مجبور شود )از اینها  کو برای



بخورد(، بدون آنکو قصد بدی داشتو یا عمدی باشد، مرتکب گناىی نمی شود. خداست عفوکننده، مهربان 
 ترین.
نی است، پنهان می کنند، _ کسانی کو برای بو دست آوردن بهایی ناچیز، آیات خدا را کو در کتاب آسما۱۷۴

چیزی جز آتش در شکم خود فرو نمی برند. خدا در روز قیامت نو با آنها سخن خواىد گفت و نو آنها را 
 خالص خواىد کرد. آنها بو عذابی دردناک دچار شده اند.

ید _ آنها ىستند کو گمراىی را بو جای ىدایت و عذاب را بو جای بخشش انتخاب کردند. در نتیجو، با۱۷۵
 دوزخ را تحمل کنند.

_ این بو دلیل آن است کو خدا این کتاب آسمانی را کو حامل حقیقت است، نازل کرده است و آنان کو ۱۷۶
 با کتاب آسمانی مخالفت می کنند، سرسخت ترین مخالفان ىستند.

ستند کو بو _ پرىیزگاری این نیست کو روی خود را بو سوی شرؽ یا غرب بگردانید. پرىیزگاران کسانی ى۱۷۷
خدا، روز آخر، فرشتگان، کتاب آسمانی و پیامبران ایمان دارند؛ و بو خویشاوندان، یتیمان، نیازمندان، 

مسافران غریب، گدایان و برای آزاد کردن بردگان با خوشرویی پول می دىند؛ و نماز را بجا می آورند و انفاؽ 
ل خود وفا می کنند؛ و در مقابل آزار و سختی و واجب )زکات( را می دىند؛ و ىرگاه قولی می دىند بو قو 

 جنگ صبورانو استقامت می ورزند. این افراد راستگویان ىستند؛ اینان از پرىیزگارانند.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، ىنگامی کو با قتلی مواجو می شوید قانون مساوات برایتان مقرر شده ۱۷۸

رده، زن در برابر زن. اگر شخصی از جانب اقوام مقتول بخشیده است_ آزاد در برابر آزاد، برده در برابر ب
شود، باید قدردانی کرد و غرامت منصفانو ای پرداخت. این تخفیف و رحمتی است از جانب پروردگارتان. ىر  

 کس از این حد تجاوز کند بو عذابی دردناک دچار می شود.
_ مقرر شد  ۱۸۱باشد کو پرىیزگار باشید.  _ ای خردمندان، قانون مساوات برای حفظ زندگی شماست،۱۷۹

کو ىرگاه مرگ نزدیک می شود، منصفانو، وصیت نامو ای بو نفع والدین و خویشاوندان بنویسید. این وظیفو ای 
 است بر پرىیزگاران.

_ اگر کسی وصیتی را کو شنیده است تغییر دىد، گناه چنین تغییراتی برکسانی است کو آن را تغییر ۱۸۱
 ا شنواست، دانا.دادند. خد

_ اگر کسی بی عدالتی بزرگی یا تبعیضی از جانب وصیت کننده مشاىده نماید و برای بر قرار کردن ۱۸۲
 عدالت وصیت نامو را تصحیح کند، گناىی مرتکب نمی شود. خداست عفو کننده، مهربان ترین.



طور کو برای قبل از شما ىم _ ای کسانی کو ایمان دارید، روزه گرفتن برای شما مقرر شده است، ىمان۱۸۳
 مقرر شده بود، باشد کو رستگار شوید.

_ روزىای خاصی )برای روزه گرفتن مشخص شده(؛ اگر کسی بیمار یا در حال سفر باشد، می تواند بو ۱۸۴
جای آن بو ىمان تعداد از روزىای دیگر را روزه بگیرد. کسانی کو می توانند روزه بگیرند، ولی با سختی فراوان، 

ی توانند بو جای ىر روزی کو روزه را می شکنند فقیری را غذا دىند. اگر کسی )برای کارىای پرىیزگارانو م
 بیشتری ( داوطلب شود بهتر است. ولی روزه گرفتن برای شما بهترین است، اگر فقط می دانستید.

روشن و کتاب قانون  _ رمضان ماىی است کو در آن قرآن نازل شده بود، کو برای مردم ىدایت، تعالیم۱۸۵
فراىم می کند. کسانی از شما کو شاىد این ماه ىستند باید روزه بگیرند. آنان کو بیمار یا در حال سفر ىستند 

بو جای آن می توانند روزىای دیگری بو تعداد ىمان روزىا روزه بگیرند. خدا برای شما راحتی می خواىد نو 
ید و خدا را تجلیل کنید کو شما را ىدایت کرد و قدردانی خود سختی، باشد کو شما وظایف خود را انجام دى

 را ابراز نمایید.
_ ىنگامی کو بندگانم درباره من از تو می پرسند، من ىمیشو نزدیک ىستم. ىر گاه مرا بخوانند بو ۱۸۶

 دعاىایشان پاسخ می دىم. مردم باید بو من پاسخ دىند و بو من ایمان آورند تا ارشاد شوند.
ر شب ىای روزه داری روابط جنسی با زنانتان حالل شد. آنها محرم اسرار شما ىستند و شما محرم _ د۱۸۷

اسرار آنها ىستید. خدا می دانست کو شما قبالً  بو نفس خویش خیانت می کردید، او شما را آمرزیده و 
وابط جنسی داشتو باشید. بخشیده است. از این پس می توانید از طریقی کو خدا بو شما اجازه داده، با آنها ر 

می توانید بخورید و بیاشامید تا سپیده دم، ىنگامی کو خط سفید روشنایی از خط تاریک شب تشخیص داده 
شود. سپس، تا غروب آفتاب روزه بگیرید. اگر تصمیم دارید )ده روز آخر رمضان( در مسجد معتکف شوید، 

ود آنها خارج نشوید. خدا اینچنین آیاتش را برای روابط جنسی ممنوع است. این ىا قوانین خداست؛ از حد
 مردم روشن می کند، باشد کو رستگار شوند.

_ پول یکدیگر را از راه نامشروع تصاحب نکنید و بو متصدیان امور رشوه ندىید تا دیگران را از بعضی ۱۸۸
 از حقوقشان بو طور نامشروع محروم کنید، در حالی کو می دانید.

درباره مراحل ماه می پرسند! بگو، "آنها وسیلو تعیین زمان برای مردم ىستند و زمان حج را _ آنها از تو ۱۸۹
معین می نمایند." در لفافو سخن گفتن پرىیزگارانو نیست؛ پرىیزگاری پیروی کردن از احکام و روراست بودن 

 است. خدا را در نظر داشتو باشید، باشد کو موفق شوید.



ه خدا علیو کسانی بجنگید کو بو شما حملو می کنند، ولی تجاوز نکنید. خدا افراد _ شما می توانید در را۱۹۱
 متجاوز را دوست ندارد.

_ شما می توانید کسانی را کو علیو شما می جنگند، بکشید و می توانید آنها را بیرون کنید از آنجایی کو ۱۹۱
جد مقدس نجنگید، مگر آنکو در آنجا بو شما آنها شما را بیرون کردند. ظلم از قتل بدتر است. با آنها در مس

 حملو کنند. اگر بو شما حملو کردند، می توانید آنها را بکشید. این عذابی است کو حق آن کافران است.
 _ اگر آنها دست بردارند، پس خدا عفوکننده است، مهربان ترین.۱۹۲
و آزادانو خدا را پرستش کنید. اگر آنها _ شما ىمچنین می توانید با آنها بجنگید تا ستم از میان برود ۱۹۳

 دست بردارند، حملو نکنید؛ اجازه حملو فقط علیو تجاوزکاران داده شده است.
_ در طول ماه ىای مقدس، می توان ىر حملو ای را بو ىمان نسبت پاسخ داد. اگر آنها بو شما حملو  ۱۹۴

خدا را در نظر داشتو باشید و بدانید کو خدا با کنند، شما ىم می توانید با مجازاتی منصفانو تالفی کنید. 
 پرىیزگاران است.

_ در راه خدا خرج کنید؛ با دست ىای خود خویشتن را بو تباىی نکشید. انفاؽ کنید؛ خدا انفاؽ  ۱۹۵
 کنندگان را دوست دارد.

تید و موی سر _ مراسم کامل حج و عمره را برای خدا بجا آورید. اگر مانع شما شوند، باید قربانی بفرس۱۹۶
خود را نزنید تا قربانی شما بو مقصدش برسد. اگر بیمار ىستید، یا زخمی در سر دارید )کو باید موی خود را 
بزنید(، باید با روزه گرفتن، یا صدقو دادن جبران نمایید، یا بو طریق دیگری عبادت کنید. در ایام حج عادی، 

د، در عوض حیوانی را قربانی کنید. اگر استطاعت آن را اگر بین عمره و حج شرط احرام )حرمت( را بشکنی
ندارید، سو روز در ایام حج و ىفت روز ىنگامی کو بو منزل باز می گردید، روزه بگیرید_ این ده روز را کامل 

می کند_چنانچو از اىالی مسجد مقدس نباشید. خدا را در نظر داشتو باشید و بدانید کو خدا در اجرای 
 است. مجازات سختگیر

_ حج باید در ماه ىایی مخصوص انجام شود. ىر کس عازم حج است باید در ایام حج از آمیزش ۱۹۷
جنسی، بدرفتاری و مجادلو خودداری کند. ىر کار نیکی انجام دىید، خدا کامالً  از آن آگاه است. ىنگامی  

ی کو خردمند ىستید، مرا در نظر کو توشو سفر خود را آماده می کنید، بهترین توشو، پرىیزگاری است. ای کسان
 داشتو باشید.



_ اگر )از راه تجارت( در طلب روزی پروردگارتان باشید، اشتباىی مرتکب نمی شوید. ىنگامی کو از ۱۹۸
عرفات بو صف می روید، در آن مکان مقدس )مزدلفو( ذکر خدا را بگویید. او را یاد کنید کو شما را ىدایت  

 ه شده بودید.کرد؛ پیش از این، شما گمرا
_ با مردم دیگری کو بو صف می روند، بو صف بروید و از خدا طلب بخشش کنید. خداست عفوکننده، ۱۹۹

 مهربان ترین.
_ ىنگامی کو اعمالتان را بجا آوردید، پیوستو خدا را یاد کنید ىمانطور کو پدر و مادر خود را یاد می  ۲۱۱

"پروردگار ما، در این دنیا بو ما بده،" در حالی کو آنها ىیچ  کنید، یا حتی بهتر. عده ای از مردم می گویند،
 سهمی در آخرت ندارند.

_ عده دیگری می گویند "پروردگار ما، پرىیزگاری در این دنیا و پرىیزگاری در آخرت بو ما عطا کن و ما ۲۱۱
 را از عذاب دوزخ حفظ نما."

 واىند کرد. خدا دقیق ترین حسابرس است._ ىر یک از آنها سهمی را کو کسب کرده اند، دریافت خ۲۱۲
_ خدا را برای چند روزی )در منا( یاد کنید؛ ىرکس با عجلو این کار را در دو روز انجام دىد گناىی ۲۱۳

مرتکب نمی شود و اگر کسی بیشتر بماند گناىی نکرده است، تا زمانی کو پرىیزگاری را ادامو دىد. خدا را در 
 کو نزد او جمع خواىید شد.نظر داشتو باشید و بدانید  

_ ممکن است شخصی از میان مردم با سخنانش درباره این دنیا، تو را تحت تأثیر قرار دىد و حتی ۲۱۴
 ممکن است خدا را بر افکار خود شاىد بگیرد، در حالی کو او از سرسخت ترین مخالفان است.

جان را بو نابودی می کشاند. خدا فساد  _ او بو محض آنکو برود ، در زمین بو فساد می پردازد، مال و۲۱۵
 را دوست ندارد.

_ ىنگامی کو بو او گفتو می شود، "خدا را در نظر داشتو باش،" متکبرانو خشمگین می شود. در نتیجو، ۲۱۶
 سرنوشت او فقط دوزخ است؛ چو مکان بدی.

بو چنین پرستش  _ سپس، کسانی ىستند کو زندگی خود را وقف خدمت بو خدا می کنند؛ خدا نسبت ۲۱۷
 کنندگانی رئوؼ است.

_ ای کسانی کو ایمان دارید، کامالً  تسلیم شوید؛ از گام ىای شیطان پیروی نکنید، زیرا او سر سخت ۲۱۸
 ترین دشمن شماست.

_ اگر پس از آن مدرک ىای روشنی کو برایتان آمده است، دچار لغزش شوید، پس بدانید کو خداست ۲۱۹
 قادر متعال، حکیم ترین.



_ آیا آنها منتظر ىستند تا خدا خودش ىمراه با فرشتگان در ابرىای متراکم نزد آنها بیاید زمانی کو این ۲۱۱
 اتفاؽ رخ دىد، تمام کارىا بو پایان می رسد و ىمو چیز نزد خدا بازگردانده می شود.

ىایی را کو خدا بو _ از بنی اسرائیل سئوال کن کو تا چو حد معجزات شگفت انگیز~~ بو آنان کو نعمت ۲۱۱
 آنها عطا کرده نادیده می گیرند، نشان داده ایم، خدا در مجازات کردن بسیار سختگیر است.

_ زندگی این دنیا در نظر کافران زیبا جلوه داده شده است و آنها کسانی را کو ایمان دارند مسخره می  ۲۱۲
اىند بود. خدا بو ىرکو بخواىد نعمت بیشمار می کنند. اما در روز قیامت پرىیزگاران بو مراتب برتر از آنها خو 

 بخشد.
_ پیش از این، ىنگامی کو خدا پیامبران را بو عنوان بشارت دىنده و ىمچنین ىشدار دىنده فرستاد، ۲۱۳

مردم یک جامعو بودند. او با آنها کتاب آسمانی را کو حاوی حقیقت بود، نازل کرد، تا در میان مردم درباره 
اوت کند. جالب اینجاست، کسانی کو کتاب آسمانی را دریافت کردند، افرادی بودند کو با اختالفاتشان قض

وجود مدرک ىای واضح و روشنی کو بو آنها داده شده بود، ىر کتاب آسمانی جدیدی را تکذیب کردند. این 
گران در آن بو دلیل حسادت آنهاست. خدا بو خواست خود، کسانی را کو ایمان دارند بو سوی حقیقتی کو دی

 اختالؼ دارند، ىدایت می نماید. ىر کس کو بخواىد خدا او را در راه راست ىدایت می کند.
_ آیا انتظار دارید وارد بهشت شوید بدون آنکو مانند کسانی کو قبل از شما بودند، امتحان شوید آنها با ۲۱۴

ول و کسانی کو با او ایمان آوردند  سختی و مصیبت مورد امتحان قرار گرفتند و متزلزل شدند، تا اینکو رس
 گفتند، "پیروزی خدا کجاست" پیروزی خدا نزدیک است.

_ آنها از تو درباره انفاؽ می پرسند، بگو: "آنچو انفاؽ می کنید باید بو پدر و مادر، خویشاوندان، ۲۱۵
 ن آگاه است.یتیمان، تهیدستان و مسافران غریب برسد." ىر کار نیکی انجام دىید، خدا کامالً  از آ

_ ممکن است جنگیدن بر شما تحمیل شود، ىر چند کو آن را دوست نداشتو باشید. ممکن است شما ۲۱۶
چیزی را دوست نداشتو باشید کو برایتان خوب است و چیزی را دوست داشتو باشید کو برایتان بد است. خدا 

 می داند در حالی کو شما نمی دانید.
ای مقدس و جنگیدن در آن می پر سند، بگو: "جنگیدن در آن توىین بو _ آنها از تو درباره ماه ى۲۱۷

مقدسات است. ىر چند کو، باز داشتن از راه خدا و کافر شدن بو او و بو حرمت مسجد مقدس و بیرون 
راندن مردمش، از نظر خدا توىین بزرگتری بو مقدسات است. ظلم از قتل بدتر است." آنها اگر بتوانند پیوستو 

می جنگند تا شما را از دین تان منحرؼ کنند. در میان شما کسانی کو از دین خود برگردند و کافر  با شما



بمیرند، اعمالشان را ىم در این دنیا و ىم در آخرت باطل کرده اند. این افراد ساکنان دوزخ ىستند، جایی کو 
 تا ابد در آن می مانند.

خدا مهاجرت و کوشش می کنند، سزاوار رحمت خدا شده  _ کسانی کو ایمان دارند و کسانی کو در راه۲۱۸
 اند. خداست عفوکننده، مهربان ترین.

_ آنها از تو درباره مسکرات و قمار می پرسند، بگو: "گناه بزرگی در آنهاست و اندکی منفعت برای ۲۱۹
و انفاؽ کنند، بگو: مردم. ولی گناه آنها بو مراتب بیشتر از منفعت آنهاست." آنها ىمچنین از تو می پرسند چ

 "زیادی ىا را." خدا اینچنین آیاتش را برای شما روشن می کند، باشد کو بیاندیشید،
_ درباره این دنیا و آخرت. و آنها از تو درباره یتیمان می پرسند، بگو: "بهترین کاری کو می توانید ۲۲۱

موالشان را با اموال خود مخلوط می کنید، برایشان انجام دىید این است کو آنها را پرىیزگار بار آورید. اگر ا
پس مانند اعضای خانواده با آنها رفتار نمایید." خدا پرىیزکار و ستمکار را می شناسد. اگر خدا می خواست، 

 می توانست قوانین سخت تری بر شما تحمیل کند. خداست قادر متعال، حکیم ترین.
بیاورند؛ یک زن مؤمن بهتر از زن مشرک است، حتی اگر _ با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنکو ایمان ۲۲۱

مورد پسند شما باشد. و دختران خود را بو ازدواج مردان مشرک در نیاورید، مگر آنکو ایمان بیاورند. یک مرد 
مؤمن بهتر از مرد مشرک است، حتی اگر مورد پسند شما باشد. این افراد بو دوزخ دعوت می کنند، در حالی  

است خود، بو بهشت و آمرزش دعوت می کند. او آیاتش را برای مردم روشن می نماید، باشد  کو خدا بو خو 
 کو توجو کنند.

_ آنها از تو درباره عادت ماىانو می پرسند: بگو، "باید در طی عادت ماىانو از روابط جنسی با زنان ۲۲۲
ىنگامی کو آن را تمام کردند، می  خودداری کنید؛ آن مضر است؛ با آنها نزدیکی نکنید تا آن را تمام کنند.

توانید از طریقی کو خدا طرح کرده است با آنها روابط جنسی داشتو باشید. خدا توبو کنندگان و پاکیزگان را 
 دوست دارد."

_ زنان شما حامل ذریو شما ىستند. بنابراین، می توانید ىر طور کو دوست دارید از این مزیت لذت ۲۲۳
یزگاری را رعایت کنید. خدا را در نظر داشتو باشید و بدانید کو او را مالقات خواىید  ببرید، بو شرطی کو پرى

 کرد. بو مؤمنان بشارت بده.
_ نام خدا را وسیلو سوگندىای روزمره خود قرار ندىید، تا خود را زاىد و پرىیزگار جلوه دىید، یا در ۲۲۴

 میان مردم اعتباری بو دست آورید. خداست شنوا، دانا.



_ خدا شما را بو خاطر سوگندىای لفظی مسئول نمی داند؛ او شما را برای نیت ىای درونیتان مسئول ۲۲۵
 می داند. خداست عفوکننده، باگذشت.

_ کسانی کو قصد دارند زنان خود را طالؽ بدىند، باید چهار ماه صبر کنند )تا آرام شوند(؛ اگر آنها ۲۲۶
 نده، مهربان.منصرؼ شوند و آشتی کنند، پس خداست عفوکن

 _ اگر بو مرحلو طالؽ برسند، پس خداست شنوا، دانا.۲۲۷
_ زنانی کو طالؽ گرفتند )قبل از ازدواج با مرد دیگر( باید تا سو عادت ماىانو صبرکنند. برایشان حالل ۲۲۸

 نیست کو آنچو را خدا در رحم ىایشان خلق می کند پنهان کنند، اگر بو خدا و روز آخر ایمان دارند. در
صورت حاملگی اگر شوىر بخواىد دوباره با زنش ازدواج کند، خواستو او بر خواستو زن مقدم است. زنان، بو 

طور منصفانو، حق و حقوقی دارند ىمانطورکو وظایفی دارند. بنابراین، )درصورت حاملگی ( خواستو مرد 
 ارجحیت دارد. خداست قادر متعال، حکیم ترین.

ر رجوع کرد. بو زنی کو طالؽ گرفتو است باید اجازه داده شود تا در ىمان خانو _ در طالؽ می توان دوبا۲۲۹
دوستانو زندگی کند، یا دوستانو آنجا را ترک نماید. برای شوىر حالل نیست تا چیزی را کو بو او داده است، 

رود کو از  پس بگیرد. با وجود این، ىر دو ممکن است بترسند کو از قانون خدا سرپیچی کنند. اگر بیم آن
قانون خدا سرپیچی کنند، آنها اشتباىی مرتکب نمی شوند اگر زن بو خواست خودش بخواىد چیزی را پس 
بدىد. این ىا قوانین خداست؛ از حدود آنها تجاوز نکنید. کسانی کو از حدود قوانین خدا تجاوز کنند، بی 

 عدالتی می کنند.
ی مرد حالل نیست کو مجدداً  با او ازدواج کند، مگر آنکو _ اگر )برای بار سوم( او را طالؽ دىد، برا۲۳۱

او با مرد دیگری ازدواج کند، سپس، او را طالؽ دىد. در این صورت شوىر اول می تواند مجدداً  با او 
ازدواج کند، بو شرطی کو قوانین خدا را در نظر داشتو باشند. این ىا قوانین خداست؛ او آنها را برای مردمی کو 

 ند، توضیح می دىد.می دان
_ اگر زنان را طالؽ دىید، ىنگامی کو عده آنها )سو عادت ماىانو( بو پایان رسد، باید بو آنها اجازه ۲۳۱

دىید در ىمان خانو دوستانو زندگی کنند، یا بگذارید دوستانو آنجا را ترک نمایند. برای انتقام جویی، آنها را 
ىر کس این کار را بکند بو نفس خویش ستم می کند. آیات خدا را مجبور نکنید تا بر خالؼ میلشان بمانند. 

بیهوده نگیرید. نعمت ىای خدا را بر خود بو یاد آورید و اینکو او برایتان کتاب آسمانی و حکمت فرو فرستاد 
 تا شما را روشن کند. خدا را در نظر داشتو باشید و بدانید کو خدا بر ىمو چیز آگاه است.



ا طالؽ دىید، ىنگامی کو عده آنها بو پایان رسد، مانع ازدواج مجدد آنها با شوىرانشان _ اگر زنان ر ۲۳۲
نشوید، اگر دوستانو آشتی کنند. در میان شما کسانی کو بو خدا و روز آخر ایمان دارند، این را رعایت می  

 ی دانید.کنند. این برای شما پاک تر و پرىیزگارانو تر است. خدا می داند، در حالی کو شما نم
_ مادرانی کو طالؽ گرفتند باید دوسال تمام، کودکان خود را شیر بدىند، اگر پدر ىم مایل باشد. پدر ۲۳۳

باید خوراک و پوشاک مادر را منصفانو فراىم کند. بو ىیچ کس نباید خارج از تواناییش تحمیل شود. نو مادر 
زاد خود. )اگر پدر بمیرد(، وارث او باید این باید بو خاطر نوزاد خود صدمو ببیند و نو پدر بو خاطر نو 

مسئولیت ىا را بر عهده گیرد. اگر پدر و مادر نوزاد پس از مشورت الزم، متقابالً  برای جداشدن بو توافق 
برسند، اشتباىی مرتکب نمی شوند. اگر دایو استخدام کنید، تا زمانی کو حقوؽ آنها را منصفانو بپردازید، 

 باید خدا را در نظر داشتو باشید و بدانید کو خدا بر تمام اعمالتان بیناست.اشتباىی نمی کنید. 
_ کسانی کو بمیرند و زنانی باقی بگذارند، بیوه ىایشان باید چهار ماه و ده روز )قبل از ازدواج مجدد( ۲۳۴

رىیزگارانو ای را کو صبرکنند. ىنگامی کو عده خود را بو پایان رساندند، اشتباىی نمی کنید اگر بگذارید ىر کار پ
 مایل ىستند، انجام دىند. خدا از تمام اعمالتان کامالً  آگاه است.

_ اگر نامزدی خود را با زنان اعالم کنید، یا آن را پنهان نمایید، ىیچ گناىی مرتکب نمی شوید. خدا می ۲۳۵
واىید درباره امر پرىیزگارانو ای داند کو شما بو آنها فکر می کنید. با آنها مخفیانو مالقات نکنید، مگر آنکو بخ

صحبت کنید. با آنها زناشویی نکنید تا اینکو عده آنها بو پایان رسد. باید بدانید کو خدا افکار درونی شما را 
 می داند و او را در نظر داشتو باشید. بدانید کو خداست عفوکننده، باگذشت.

ن مهریو تعیین کنید، آنها را طالؽ دىید، اشتباىی _ اگر قبل از تماس با زنان، یا قبل از آنکو برایشا۲۳۶
مرتکب نمی شوید، در این صورت با غرامتی منصفانو، برایشان جبران کنید. ثروتمند بو اندازه تواناییش و 

 تهیدست بو اندازه تواناییش_ این وظیفو ای است بر پرىیزگاران.
رایشان مهریو تعیین کردید طالؽ دىید، غرامت _ اگر زنان را قبل از تماس با آنها، ولی پس از آنکو ب۲۳۷

نصف مهریو خواىد بود، مگر آنکو داوطلبانو از حق خویش بگذرند، یا کسی کو باعث طالؽ شده، بخواىد از 
مهریو بگذرد. گذشت بو پرىیزگاری نزدیک تر است. باید روابط دوستانو را میان خود حفظ کنید. خدا بر 

 اعمال شما بیناست.
 را مرتب بخوانید، بو خصوص نماز میانی را و خود را کامالً  بو خدا اختصاص دىید. _ نماز۲۳۸
_ در مواقع غیر عادی، می توانید پیاده یا سواره نماز بخوانید. ىمینکو در امان شدید، بو ذکر خدا ۲۳۹

 بپردازید، ىمانطور کو او چیزی را بو شما آموخت کو ىرگز نمی دانستید.



ند و زنانی باقی بگذارند، باید وصیت نامو ای زنانشان را تا یکسال تأمین کند، در _ کسانی کو بمیر ۲۴۱
صورتی کو در ىمان خانواده بمانند. اگر آنها بروند، شما ىیچ گناىی مرتکب نمی شوید کو آنها را آزاد بگذارید 

 ل، حکیم ترین.تا مطابق میل خود رفتار کنند، تا زمانی کو پرىیزگاری رعایت شود. خداست قادر متعا
 _ ىمچنین زنانی کو طالؽ گرفتند باید منصفانو، تأمین شوند. این وظیفو ای است بر پرىیزکاران.۲۴۱
 _ خدا اینچنین آیاتش را برای شما توضیح می دىد، باشد کو بفهمید.۲۴۲
نفر بودند_ خدا _ آیا توجو کرده ای بو کسانی کو از بیم مرگ از خانو ىایشان گریختند_ با آنکو ىزاران ۲۴۳

بو آنها گفت، "بمیرید،" سپس آنها را دوباره زنده کرد. خدا موىبت خویش را بر مردم ارزانی می دارد، ولی 
 اکثر مردم شکرگزار نیستند.

 _ در راه خدا بجنگید و بدانید کو خدا شنواست، دانا.۲۴۴
ر آن بو آنها باز گردانده شود _ چو کسانی می خواىند بو خدا وام پرىیزکاری دىند، تا چندین براب۲۴۵

 خداست کو فراىم می کند و نگاه می دارد و شما نزد او باز گردانده خواىید شد.
_ آیا بو رىبران اسرائیل بعد از موسی توجو کرده اي آنها بو پیامبر خود گفتند، "اگر پادشاىی برای رىبری ۲۴۶

منظور شما این است کو، اگر فرمان جنگ برایتان  ما تعیین کنی، در راه خدا خواىیم جنگید." او گفت، "آیا
صادر شود، نمی جنگید" آنها گفتند، "چرا در راه خدا نجنگیم، ىنگامی کو از خانو ىایمان و فرزندانمان 

محروم شده ایم" با اینحال، ىنگامی کو فرمان جنگ برایشان صادر شد، ىمگی روی گرداندند بجز عده کمی. 
 ست.خدا بر ستمکاران آگاه ا

_ پیامبرشان بو آنها گفت، "خدا طالوت را بو پادشاىی شما تعیین کرده است. "آنها گفتند، "او چگونو ۲۴۷
می تواند بر ما پادشاىی کند در حالی کو ما برای پادشاىی لیاقت بیشتری داریم؛ او حتی ثروتی ىم ندارد" او  

سمانی او را مورد رحمت قرار داده است." گفت، "خدا او را بر شما برگزیده و با دانش فراوان و قدرت ج
 خدا پادشاىی خویش را بو ىر کو بخواىد عطا می نماید. خدا است سخاوتمند، دانا.

_ پیامبرشان بو آنها گفت، "نشانو پادشاىی او این است کو صندوقچو میثاؽ بو شما بازگردانده خواىد ۲۴۸
آثاری است کو از مردم موسی و مردم ىارون باقیمانده شد، کو اطمینان خاطری است از جانب پروردگارتان و 

است. آن بوسیلو فرشتگان حمل خواىد شد. این باید برای شما نشانو قانع کننده ای باشد، اگر واقعا مؤمن 
 ىستید."

_ ىنگامی کو طالوت فرماندىی لشگر را بر عهده گرفت، گفت، "خدا شما را بو وسیلو نهری امتحان می  ۲۴۹
از آن بنوشد با من نیست_ فقط کسانی کو از آن نمی چشند با من ىستند__ مگر فقط بک  کند. ىر کس



جرعو. "آنها از آن نوشیدند، بجز عده کمی از آنها. وقتی او ىمراه با کسانی کو ایمان آوردند از آن عبور کرد،  
مالقات با خدا آگاه بودند   گفتند، "اکنون ما قدرت روبرو شدن با جالوت و سپاىیانش را نداریم." کسانی کو بو

گفتند، "چو بسا، بو اذن خدا سپاه کوچکی لشگر بزرگی را شکست داده است. خدا با کسانی است کو 
 صبورانو استقامت می ورزند."

_ ىنگامی کو با جالوت و سپاىیانش روبرو شدند، دعا کردند، "پروردگار ما، بو ما صبر و عطا فرما، ما را ۲۵۱
 از ما در مقابل مردم کافر حمایت کن."ثابت قدم بدار و 

_ آنان بو اذن خدا آنها را شکست دادند و داود جالوت را کشت. خدا بو او پادشاىی و حکمت عطا  ۲۵۱
کرد و ىمانطور کو می خواست او را تعلیم داد. اگر بو خاطر پشتیبانی خدا از بعضی مردم در مقابل دیگران 

 ا خدا باران موىبت خویش را بر مردم می باراند.نبود، در زمین ىرج و مرج می شد. ام
 _ اینها آیات خداست. ما آن را از طریق تو، بو حق تالوت می کنیم، زیرا تو یکی از رسوالن ىستی.۲۵۲
_ این رسوالن؛ ما بعضی از آنها را بیش از دیگران مورد رحمت قرار دادیم. برای مثال، خدا با یکی از ۲۵۳

ضی از آنها را بو درجات باالتری رساندیم. و ما بو عیسی، پسر مریم، معجزاتی آنها صحبت کرد و ما بع
شگفت انگیز دادیم و با روح القدس از او پشتیبانی کردیم. اگر خدا می خواست، پیروانشان بعد از آن مدرک 

پیدا   ىای روشن کو برایشان آمده بود، با یکدیگر نمی جنگیدند. در عوض، آنها در میان خودشان اختالؼ
کردند؛ بعضی از آنها ایمان آوردند و بعضی باور نکردند. اگر خدا می خواست، آنها نمی جنگیدند. ىمو چیز 

 طبق خواست خداست.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، از آنچو بو شما روزی داده ایم انفاؽ کنید، پیش از آنکو روزی بیاید کو در ۲۵۴

 ویشاوندی باشد و نو شفاعتی. کافران بی عدالتی می کنند.آن نو داد و ستدی، نو ارفاقی بو سبب خ
_ خدا: جز او خدای دیگری نیست، زنده، جاودان. ىرگز لحظو ای بی خبری یا خواب، او را فرا نمی  ۲۵۵

گیرد. ىمو چیز در آسمان ىا و ىمو چیز در زمین از آن اوست. چو کسی می تواند نزد او، شفاعت کند، مگر 
ذشتو و آینده آنها را می داند. ىیچ کس بو ىیچ دانشی دست نمی یابد مگر بو خواست طبق خواست او او گ

او. قلمرو او آسمان ىا و زمین را در بر گرفتو است و فرمانروایی بر آنها ىرگز برای او دشوار نیست. او 
 باالترین است، عظیم.

خص شده است. ىرکو شیطان را _ ىیچ اجباری نباید در دین باشد؛ اکنون راه درست از راه غلط مش۲۵۶
محکوم کند و بو خدا ایمان آورد، بو محکم ترین ریسمان چنگ زده است، کو ىرگز پاره نشود. خداست شنوا، 

 دانای مطلق.



_ خدا موالی کسانی است کو ایمان دارند؛ او آنها را از تاریکی بو روشنایی راىنمایی می کند. و اما  ۲۵۷
دانشان موالىای آنها ىستند؛ کو آنها را از روشنایی بو تاریکی راىنمایی می کنند_ کسانی کو ایمان ندارند، معبو 

 این افراد ساکنان دوزخ خواىند بود؛ آنها تا ابد در آن می مانند.
_ آیا توجو کرده ای بو آن کسی کو با ابراىیم درباره پروردگارش مجادلو می کرد، با آنکو خدا بو او ۲۵۸

ىیم گفت، "پروردگار من زندگی می بخشد و می میراند." او گفت، "من زندگی می بخشم پادشاىی داده بود ابرا
و می میرانم." ابراىیم گفت، "خدا خورشید را از مشرؽ بیرون می آورد، آیا تو می توانی آن را از مغرب بیرون 

 آوری " شخص کافر مات و مبهوت بماند. خدا ستمکاران را ىدایت نمی کند.
گیرید آن شخصی را کو از شهر متروکی می گذشت و متعجب شد کو، "خدا چگونو می تواند _ در نظر ب۲۵۹

این را پس از مرگ دوباره زنده کند "سپس خدا او را بو مدت صد سال بمیراند، پس از آن او را برانگیخت. او  
ده ام." او گفت، گفت، "چو مدت در اینجا مانده ای " او گفت، "من یک روز، یا قسمتی از روز در اینجا بو 

"نو! تو صد سال در اینجا بوده ای. با وجود این، بو غذا و نوشیدنی خود نگاه کن؛ کو فاسد نشده است. بو 
االغ خود نگاه کن_ ما اینچنین تو را عبرتی برای مردم قرار می دىیم. اکنون، توجو کن کو ما چگونو استخوان 

م." ىنگامی کو فهمید چو اتفاقی افتاده است، گفت، "حاال ىا را می سازیم، سپس آن را با گوشت می پوشانی
 می دانم کو خداست قادر مطلق."

_ ابراىیم گفت، "پروردگار من، بو من نشان بده کو چگونو مرده را زنده می کنی." او گفت، "آیا باور ۲۶۱
را بگیر، نشانو  گفت، "بلو، اما می خواىم قلب خود را اطمینان بخشم." او گفت، "چهار پرنده نداری ؟"

ىایشان را بررسی کن، تکو ای از ىر پرنده را بر سر تپو ای قرار بده، سپس آنها را بو طرؼ خود صدا کن. آنها 
 با شتاب بو سوی تو خواىند آمد. تو بدان کو خداست قادر متعال، حکیم ترین.

ت کو از آن ىفت خوشو بروید _ مثال کسانی کو پول خود را در راه خدا خرج می کنند مانند دانو ای اس۲۶۱
و در ىر خوشو صد دانو باشد. خدا این را برای ىرکو بخواىد چندین برابر می افزاید. خدا سخاوتمند است، 

 دانا.
_ کسانی کو پول خود را در راه خدا خرج می کنند، سپس بو دنبال انفاؽ خود اىانت نمی کنند و آزار ۲۶۲

روردگارشان خود دریافت خواىند کرد؛ آنها نو از چیزی می ترسند و نو نمی رسانند، پاداش خود را از جانب پ
 غمی خواىند داشت.

_ دلسوزی و کلمات محبت آمیز بهتر از صدقو ای است کو دنبال آن توىین باشد. خداست غنی، با  ۲۶۳
 گذشت.



ند کسی کو پولش را _ ای کسانی کو ایمان دارید، انفاؽ ىای خود را با مالمت و اىانت از بین نبرید، مان۲۶۴
برای خود نمایی خرج می کند، در حالی کو بو خدا و روز آخر ایمان ندارد. مثال او مانند تختو سنگی است  

کو با الیو نازکی از خاک پوشیده شده است؛ ىمینکو باران سنگینی می بارد، خاک را می شوید و سنگ را بی 
 ود. خدا مردم کافر را ىدایت نمی کند.ثمر باقی می گذارد. تمام زحمات آنها بو ىدر می ر 

_ مثال کسانی کو پول خود را با خلوص نیت، برای خوشنودی خدا می بخشند، مانند باغی است با ۲۶۵
خاکی بسیار حاصل خیر؛ ىنگامی کو باران سنگینی ببارد، دو برابر محصول می دىد. و اگر باران زیاد نباشد، 

 ا بر تمام اعمالتان بیناست.نم نم بارانی ىم کافی خواىد بود. خد
_ آیا ىیچ یک از شما مایل است کو باغی از درختان خرما و انگور با نهرىای روان و محصوالت فراوان ۲۶۶

داشتو باشد، سپس، درست ىنگامی کو پا بو سن می گذارد و زمانی کو ىنوز فرزندانش بو او وابستو ىستند، 
 اینچنین آیات را برای شما روشن می کند، باشد کو بیاندیشید. فاجعو ای رخ دىد و باغ او را بسوزاند خدا

_ ای کسانی کو ایمان دارید، باید از چیزىای خوبی کو بو دست می آورید و از آنچو از زمین برایتان ۲۶۷
فراىم کرده ایم، انفاؽ کنید. چیزىای بد را برای بخشیدن جدا نکنید، در حالی کو خودتان آن را قبول نمی  

 مگر با چشمان بستو. شما باید بدانید کو خداست غنی، قابل ستایش.کنید، 
_ شیطان بو شما وعده فقر می دىد و شما را بو کارىای پلید امر می کند، در حالی کو خدا شما را بو ۲۶۸

 موىبت و بخشش خویش وعده می دىد. خداست سخاوتمند، دانای مطلق.
ىرکس بو حکمت دست یابد، بو نعمت بزرگی نائل شده  _ او بو ىرکو برگزیند حکمت عطا می کند و۲۶۹

 است. فقط خردمندان توجو خواىند کرد.
_ ىر چو انفاؽ کنید، یا ىر نذری را ادا نمایید، خدا کامالً  از آن آگاه است. و اما ستمکاران، آنها ۲۷۱

 یاوری نخواىند داشت.
آن را مخفیانو بو تهیدستان بدىید، برای _ اگر صدقات خود را آشکار کنید، ىنوز خوب است. ولی اگر ۲۷۱

 شما بهتر است و گناىان بیشتری را از شما پاک می کند. خدا کامالً  از اعمال شما آگاه است.
_ تو مسئول ىدایت کردن ىیچ کس نیستی. فقط خداست کو ىر کس را بخواىد )ىدایت شود( ىدایت ۲۷۲

ىر انفاقی کو می کنید باید بو خاطر خدا باشد. ىر چو انفاؽ  می کند. ىر چو انفاؽ کنید بو نفع خود کرده اید. 
 کنید، بدون کوچک ترین بی عدالتی بو شما باز گردانیده خواىد شد.

_ انفاؽ باید بو بینوایانی کو در راه خدا بو مشقت گرفتار شدند و توانایی مهاجرت ندارند، داده شود. ۲۷۳
تصور کند کو آنها ثروتمند ىستند، ولی شما می توانید آنها ممکن است شخص ناآگاه بو دلیل مناعت طبعشان 



را با نشانو ىای خاصی تشخیص دىید؛ آنها ىرگز با سماجت از مردم گدایی نمی کنند. آنچو انفاؽ کنید، خدا  
 کامالً  از آن آگاه است.

دگارشان دریافت _ کسانی کو شب و روز، در نهان و آشکار انفاؽ می کنند، پاداش خود را از جانب پرور ۲۷۴
 می نمایند؛ آنها نو از چیزی خواىند ترسید و نو غمی خواىند داشت.

_ آنان کو ربا می گیرند در ردیف کسانی ىستند کو تحت نفوذ و کنترل شیطان می باشند. این بو دلیل آن ۲۷۵
اجازه می دىد و است کو آنها ادعا می کنند کو رباخواری مانند تجارت است. در حالی کو خدا تجارت را 

رباخواری را حرام می کند. بنابراین، ىرکس بو این حکم پروردگارش توجو کند و از رباخواری دست بر دارد، می 
تواند آنچو را قبالً  بو دست آورده است، نگاه دارد و قضاوتش با خداست. و اما کسانی کو در رباخواری 

 تا ابد در آن می مانند.پافشاری می کنند، گرفتار دوزخ می شوند، جایی کو 
_ خدا رباخواری را محکوم می کند و بو صدقات برکت می دىد. خدا ىیچ کافر، گناىکاری را دوست ۲۷۶
 ندارد.
_ کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند و نماز را بجا می آورند و انفاؽ ۲۷۷

ز جانب پروردگارشان دریافت می کنند؛ آنها نو از چیزی خواىند واجب )زکات( را می دىند، پاداش خود را ا
 ترسید و نو غمی خواىند داشت.

_ ای کسانی کو ایمان دارید، خدا را در نظر داشتو باشید و از ىرگونو ربا خودداری کنید، اگر از مؤمنان ۲۷۸
 ىستید.
ا داشتو باشید. اما اگر توبو کنید، _ اگر این کار را نکنید، پس از جانب خدا و رسولش انتظار جنگی ر ۲۷۹

 می توانید سرمایو خود را نگاه دارید، بدون آنکو بی عدالتی کنید یا باعث بی عدالتی شوید.
_ اگر بدىکار قادر بو پرداخت نباشد، برای فرصت بهتری صبر کنید. اگر از آن قرض بو عنوان صدقو ۲۸۱

 .بگذرید، برای شما بهتر است، اگر فقط می دانستید
_ آگاه باشید از روزی کو بو سوی خدا باز می گردید و ىر نفسی نتیجو تمام کارىایش را دریافت می  ۲۸۱

 کند، بدون کوچک ترین بی عدالتی.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، ىرگاه برای ىر مدت زمانی بو کسی وام می دىید، باید آن را بنویسید.  ۲۸۲

تعالیم خدا، ىیچ کاتبی نباید از انجام این خدمت سر باز زند. او باید کاتبی بی طرؼ باید آن را بنویسد. طبق 
ىنگامی کو بدىکار شرایط را دیکتو می کند، بنویسد. او باید خدا، پروردگارش را در نظر داشتو باشد و ىرگز 

ت او باید تقلب نکند. اگر بدىکار از نظر عقلی عاجز است، یا توانایی ندارد، یا نمی تواند دیکتو کند، سرپرس



منصفانو دیکتو کند. باید دو مرد شاىد باشند؛ اگر دو مرد نبود، بنابراین یک مرد و دو زن کو شهادت آنها 
مورد قبول ىمو باشد. بدان دلیل کو، اگر یکی از زنان تحت تأثیر قرار بگیرد و تبعیض قائل شود، دیگری بو او 

ند، گواىی دىند. از نوشتن زمان پرداخت بدىی و تذکر دىد. وظیفو شهود است کو ىرگاه فرا خوانده شو 
جزئیات، ىر چند کو طوالنی باشد، خستو نشوید. این از نظر خدا منصفانو است و شهادت بهتری را تضمین 
می کند و برای شما احتمال ىر شکی را از بین می برد. معامالت نقدی کو درجا صورت می گیرد احتیاجی بو 

نها شاىد بگیرید. بو ىیچ کاتب یا شاىدی نباید در مقابل خدماتش آزاری برسد. اگر ثبت کردن ندارد، ولی بر آ
آنها را آزار دىید، ستمگری از طرؼ شماست. خدا را در نظر داشتو باشید و خدا بو شما تعلیم خواىد داد. 

 خداست دانای مطلق.
د ضمانت نامو ای ارائو داده _ اگر در حال سفر ىستید و کاتبی نیست، برای تضمین پرداخت بدىی بای۲۸۳

شود. اگر شخصی بو این طریق مورد اعتماد قرار بگیرد، او باید ضمانت نامو را موقع سر رسید آن بازگرداند و 
خدا، پروردگارش را در نظر داشتو باشد. با کتمان کردن آنچو بر آن شاىد بودید از شهادت دادن خودداری 

 لباً  گناىکار است. خدا از تمام اعمالتان کامالً  آگاه است.نکنید. ىر کس شهادتی را کتمان کند ق
_ آنچو در آسمان ىا و زمین است از آن بو خداست. چو افکار درونی خود را آشکار کنید، یا آن را ۲۸۴

پنهان نمایید، خدا شما را مسئول آنها می داند. او ىر کو را بخواىد می بخشد و ىر کو را بخواىد تنبیو می  
 است قادر مطلق.کند. خد

_ رسول بو آنچو از جانب پروردگارش بر او نازل شد، ایمان آورده است و ىمچنین مؤمنان. آنها بو ۲۸۵
خدا، فرشتگان او، کتاب آسمانی او و رسوالن او ایمان دارند: "ما ىیچ فرقی میان رسوالن او نمی گذاریم." 

 بخش، پروردگار ما، سرنوشت نهایی بو سوی توست."آنها می گویند، ما می شنویم و اطاعت می کنیم. ما را ب
_ خدا ىرگز بو نفسی بیش از توانایی و ظرفیت او تحمیل نمی کند؛ ىر چو خوبی کسب کند بو نفع ۲۸۶

اوست و ىر چو بدی کسب کند علیو اوست. "پروردگار ما، اگر فراموش می کنیم و یا مرتکب اشتباه می شویم 
ا، ما را از اعمال و گفتار کفرآمیز علیو خود حفظ فرما، تا ىمانند کسانی کو پیش ما را محکوم نکن. پروردگار م

از ما کفر ورزیدند، نباشیم. پروردگار ما، ما را از گناه حفظ فرما قبل از آنکو برای توبو کردن دیر شود، از ما 
 "درگذر و ما را ببخش. تو موال و سرور ما ىستی. ما را بر مردم کافر پیروز گردان.

*************************************************************** 
 : عمرانیان ) ال ِعمران ( ۳سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین



 _ ا. ل. م ۱
 _ خدا: خدایی جز او نیست؛ زنده، جاودان. ۲
کتاب ىای آسمانی قبلی است و او _ او این کتاب آسمانی را بو حق بر تو نازل کرد، کو تصدیق کننده تمام   ۳

 تورات و انجیل را فرو فرستاد
_ قبل از آن، تا مردم را ىدایت کند و او کتاب قانون فرو فرستاد. کسانی کو آیات خدا را باور نمی کنند بو  ۴

 عذابی سخت دچار می شوند. خدا است قادر متعال، انتقام گیرنده.
 ن نیست._ در زمین و آسمان چیزی، از خدا پنها ۵
_ او است کو شما را بو ىر صورت کو بخواىد در رحم ىا شکل می دىد. بجز او خدای دیگری نیست؛  ۶

 قادر متعال، حکیم ترین.
_ او این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرد، شامل آیات صریح و واضحی است کو ماىیت و اصل کتاب  ۷

عنی دارند یا تمثیلی ىستند. کسانی کو بو قلب شان آسمانی را تشکیل می دىند_ ىمچنین آیاتی کو چندین م
شک راه می دىند، دنبال آیاتی خواىند بود کو چندین معنی دارند تا ابهام ایجاد کنند و معنی خاصی برداشت 

نمایند. ىیچ کس معنی حقیقی آنها را نمی داند بجز خدا و کسانی کو علم فراوان دارند. آنها می گویند، "ما بو 
 داریم_ تمام آن از جانب پروردگار ما می آید." فقط خردمندان توجو خواىند کرد. این ایمان

_ پروردگار ما، اکنون کو ما را ىدایت کرده ای نگذار قلب ىای ما متزلزل شود. باران رحمت خویش را بر  ۸
 ما فرو فرست؛ تو عطا کننده ىستی.

اجتناب ناپذیر است، جمع خواىی کرد. خدا ىرگز وعده _ "پروردگار ما، مطمئناً  تو مردم را در آن روزی کو  ۹
 خود را نمی شکند."

_ کسانی کو کافر ىستند، پول و فرزندانشان ىرگز در مقابل خدا بو آنها کمکی نخواىد کرد. آنها سوخت  ۱۱
 دوزخ خواىند بود.

خدا آنها را برای   _ آنها مانند مردم فرعون و پیشینیان شان، آیات ما را تکذیب کردند و در نتیجو، ۱۱
 گناىانشان تنبیو کرد. خدا در اجرای مجازات سختگیر است.

_ بو کسانی کو کافر ىستند بگو، "شما شکست خواىید خورد، سپس در دوزخ جمع خواىید شد؛ چو  ۱۲
 مکان بدی !"



، در _ با برخورد کردن آن دو لشگر، برای شما مثالی زده شده است_ لشگری در راه خدا می جنگیدند ۱۳
حالیکو لشگر دیگر کافر بودند. آنها با چشمان خودشان تعداد آنان را دو برابر دیدند. خدا با پیروزی خود ىر  

 کس را بخواىد حمایت می کند. این باید اطمینان خاطری باشد برای کسانی کو بصیرت دارند.
قره، اسبان تربیت شده، چارپایان _ لذت ىای دنیوی، از قبیل زنان، داشتن فرزندان، انباشتو ىای طال و ن ۱۴

و محصوالت زراعی برای مردم زیبا جلوه داده شده است. این ىا مادیات این دنیاست. جایگاىی بو مراتب 
 بهتر نزد خدا آماده است.

_ بگو، "بگذارید شما را از معاملو بسیار بهتری آگاه کنم: برای کسانی کو زندگی پرىیزگارانو ای را در  ۱۵
رند، باغهایی با نهرىای روان و ىمسرانی پاک، و لذت از نعمت ىای خدا، نزد پروردگارشان آماده پیش می گی

 است. خدا بو پرستش کنندگان خود بیناست.
_ آنها می گویند، "پروردگار ما، ما ایمان آورده ایم، پس گناىان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش دوزخ  ۱۶

 رىایی ده."
 تگو، تسلیم شده و انفاؽ کننده ىستند و در سحرگاه بو عبادت و تمرکز می پردازند._ آنها صبور، راس ۱۷
_ خدا شهادت می دىد کو جز او خدایی نیست. و ىمچنین فرشتگان و کسانی کو علم دارند. بو حق و  ۱۸

 انصاؼ، او است خدای مطلق؛ جز او خدایی نیست، قادر متعال، حکیم ترین.
خدا "تسلیم" است. جالب اینکو، کسانی کو کتاب آسمانی دریافت کرده اند افرادی  _ تنها دین مورد تایید ۱۹

ىستند کو از روی حسادت با این حقیقت مخالفت می کنند، علی رقم دانشی کو دریافت کرده اند. خدا در 
 حسابرسی چنین کسانی کو آیات خدا را تکذیب می کنند، بسیار سختگیر است.

می کنند پس بگو، "من خود را فقط بو خدا تسلیم کرده ام؛ من و کسانی کو از من _ اگر با تو جرو بحث  ۲۱
پیروی می کنند." باید بو کسانی کو کتاب آسمانی دریافت کردند و ىمچنین کسانی کو دریافت نکردند، اعالم  

اموریت تو کن، "آیا تسلیم می شوید" اگر تسلیم شوند، پس ىدایت شده اند، اما اگر روی بگردانند، تنها م
 رساندن این پیغام است. خدا بر تمام مردم بیناست.

_ کسانی کو آیات خدا را تکذیب کرده اند و پیامبران را بو ناحق کشتند و افرادی را کو در میان مردم  ۲۱
 طرفدار عدالت بودند بو قتل رساندند، بو مجازاتی دردناک وعده بده.

 رت تباه شده است و آنها ىیچ یاوری نخواىند داشت._ اعمالشان ىم در این دنیا و ىم در آخ ۲۲



_ آیا توجو کرده ای کسانی کو قسمتی از کتاب آسمانی بو آنها داده شده بود و چطور از آنها دعوت می  ۲۳
شود کو از این کتاب آسمانی خدا پیروی کنند و آن را در زندگی خود بکار ببرند، سپس بعضی از آنها با 

 ندبیزاری روی می گردان
_ این بخاطر آن است کو آنها گفتند، "آتش دوزخ بجز چند روزی ما را لمس نخواىد کرد." آنها اینچنین  ۲۴

 با دروغ ىای ساختگی شان در دین خود فریب خوردند.
_ چو حالی خواىند داشت، ىنگامی کو آنها را در آن روز اجتناب ناپذیر احضار کنیم ىر نفسی حاصل  ۲۵

 چکترین بی عدالتی دریافت خواىد کرد.عمل خود را بدون کو 
_ بگو، "خدای ما: مالک تمام سلطنت ىا. تو بو ىر کسی کو انتخاب کنی، سلطنت عطا می کنی و ىر   ۲۶

کسی را کو انتخاب کنی از سلطنت بر کنار می نمایی. ىر کس را تو انتخاب کنی عزت می بخشی و ىرکس را 
 ی ىا در دست توست. تویی قادر مطلق.تو انتخاب کنی خوار می گردانی. تمام روز 

_ "تو شب را بو روز و روز را بو شب در می آوری. تو زنده را از مرده بوجود می آوری و مرده را از زنده  ۲۷
 و بو ىر کسی کو تو انتخاب کنی، روزی بیشمار می بخشی."

از خدا دور شده است. بو  _ مؤمنان ىرگز، با کافران بو جای مؤمنان متحد نمی شوند. ىرکس چنین کند ۲۸
استثنای کسانی کو برای جلوگیری از اذیت و آزار بو این کار مجبور شوند. خدا شما را ىوشیار می کند کو فقط 

 بو ىیبت و حرمت او ارج نهید. سرنوشت نهایی بسوی خدا است.
 از آن آگاه است." او   ً _ بگو، "چو افکار درونی خود را پنهان کنید، یا آن را آشکار نمایید، خدا کامال ۲۹

 کامالً  بو ىمو چیز در آسمان ىا و زمین آگاه است. خدا است قادر مطلق.
_ آن روز خواىد آمد کو ىر نفسی تمام کارىای نیکی را کو انجام داده بود در مقابل خود خواىد یافت. و  ۳۱

داشت. خدا شما را ىوشیار می کند  اما برای اعمال پلید، آرزو خواىد کرد کو ایکاش از آن فاصلو بسیار دوری 
 کو فقط بو ىیبت و حرمت او ارج نهید. خدا نسبت بو مردم رئوؼ است.

_ اعالم کن: "اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید." خدا ىم شما را دوست خواىد داشت و   ۳۱
 گناىان شما را خواىد بخشید. خدا است عفو کننده، مهربان ترین.

 "از خدا و رسول اطاعت کنید." اگر روی بگردانند، خدا کافران را دوست ندارد. _ اعالم کن: ۳۲
 _ خدا آدم، نوح، ال ابراىیم و خانواده عمران را بر مردم )بو رسالت( برگزیده است. ۳۳
 _ آنها از یک نسل بودند. خدا شنواست، دانای مطلق. ۳۴



د را کامالً  وقف تو کرده ام، از من بپذیر. تویی _ زن عمران گفت، "پروردگار من، من )بچو( در شکم خو  ۳۵
 شنوا، دانای مطلق."

_ ىنگامی کو او را بو دنیا آورد، گفت، "پروردگار من، من دختری زاییده ام"_ خدا کامالً  آگاه بود کو او  ۳۶
و و نسل ىای او چو زاییده بود_ "مذکر مانند مؤنث نیست. من نام او را مریم نهاده ام و از تو تقاضا دارم کو ا

 را از شر شیطان رانده شده حفظ کنی."
_ پروردگارش او را بو لطف و مهر پذیرفت و تحت سرپرستی زکریا با لطف و محبت پرورش داد. ىر گاه  ۳۷

زکریا وارد محراب او می شد، رزقی نزد او می یافت، می پرسید، "مریم، تو این را از کجا آورده ای " او می  
 جانب خدا است. خدا بو ىر کسی کو انتخاب کند روزی بیشمار می بخشد."گفت، "این از 

_ در آن ىنگام بود کو زکریا از پروردگارش در خواست کرد: پروردگار من، چنین فرزند خوبی بو من عطا   ۳۸
 کن؛ تویی شنونده دعاىا."

تو را بو یحیی بشارت می  _ ىنگامی کو در محراب بو نیایش مشغول بود فرشتگان او را ندا دادند: "خدا ۳۹
 دىد؛ مؤمن بو کلمو خدا، محترم، پارسا و پیامبری پرىیزکار."

_ او گفت، "چگونو می توانم پسری داشتو باشم، با اینکو پیر شده ام و زنم نازاست" او گفت، "خدا ىر   ۴۱
 کاری کو بخواىد انجام می دىد."

و گفت، "نشانو تو این است کو سو روز با مردم سخن _ او گفت، "پروردگار من، بو من نشانو ای بده." ا ۴۱
 نخواىی گفت، مگر با اشاره. پروردگارت را مکرر یاد کن؛ و شب و روز بو عبادت و تمرکز بپرداز."

_ فرشتگان گفتند، "ای مریم، خدا تو را برگزیده و تو را خالص کرده است. او از بین تمام زنان تو را  ۴۲
 انتخاب کرده است.

 ای مریم، تسلیم پروردگارت باش و سجده کن و با رکوع روندگان بو رکوع برو."_ " ۴۳
_ این اخباری است از گذشتو کو بر تو وحی می کنیم. تو آنجا نبودی ىنگامی کو آنها قرعو کشیدند تا  ۴۴

 سرپرست مریم را انتخاب کنند. تو حضور نداشتی ىنگامی کو آنها با یکدیگر جرو بحث کردند.
شتگان گفتند،"ای مریم، خدا بو تو مژده می دىد: کلمو ای از جانب او کو نامش مسیح است، _ فر  ۴۵

 عیسی پسر مریم. او در این زندگی و در آخرت شخصی برجستو و یکی از نزدیکترین افراد بو من خواىد بود.
 ران خواىد بود."_ "او در گهواره و ىمچنین در بزرگسالی با مردم صحبت خواىد کرد و یکی از پرىیزگا ۴۶



_ او گفت،"پروردگار من، چگونو می توانم پسری داشتو باشم، با آنکو ىیچ مردی بو من دست نزده  ۴۷
است" او گفت، "خدا اینچنین ىر چو بخواىد می آفریند. برای انجام ىر کاری، فقط بو آن می گوید، "باش" و 

 آن ىست.
 بو او خواىد آموخت."_ "او کتاب آسمانی، حکمت، تورات و انجیل را  ۴۸
_ بعنوان رسولی بر بنی اسرائیل: "من با نشانو ای از جانب پروردگارتان نزد شما می آیم_ من برای شما از   ۴۹

گل شکل پرنده ای خلق می کنم، سپس در آن می دمم و آن با اجازه خدا بصورت پرنده ای زنده در می آید. 
ردانم، جزامی را شفا می دىم و مرده را زنده می کنم. من می توانم بو من با اجازه خدا بینایی را بو کور باز می گ

شما بگویم چو می خورید و در خانو ىایتان چو ذخیره می کنید. این باید برای شما اثباتی باشد، اگر مؤمن 
 ىستید.

لغو  _ من کتاب آسمانی قبلی _تورات_ را تصدیق می کنم و تحریم ىای خاصی را کو بر شما تحمیل شد ۵۱
می نمایم. من با مدرک کافی از جانب پروردگارتان نزد شما می آیم. بنابراین، خدا را در نظر داشتو باشید و از 

 من اطاعت کنید.
 _ "خدا پروردگار من و پروردگار شماست؛ فقط او را بپرستید. این است راه راست." ۵۱
نی در راه خدا پشتیبان من ىستند" حواریون  _ ىنگامی کو عیسی کفر آنها را احساس کرد، گفت، "چو کسا ۵۲

 گفتند، "ما پشتیبان خدا ىستیم؛ ما بو خدا ایمان داریم و شاىد باش کو ما از تسلیم شدگان ىستیم.
_ "پروردگار ما، ما بو آنچو فرو فرستاده ای ایمان آورده ایم و از رسول پیروی کرده ایم؛ ما را از شاىدان  ۵۳

 محسوب بدار."
 نقشو کشیدند و توطئو کردند ولی خدا ىم نقشو کشید، او بهترین تدبیر کننده است. _ آنها ۵۴
_ پس، خدا گفت، "ای عیسی، من بو زندگی تو خاتمو می دىم، تو را بسوی خود باال می برم و تو را از  ۵۵

رار می دىم. شر کافران خالص می کنم. من تا روز قیامت کسانی را کو از تو پیروی می کنند مافوؽ کافران ق
 سپس سرنوشت نهایی ىمو شما بسوی من است، آنگاه در باره اختالفانتان بین شما قضاوت خواىم کرد.

_ "و اما کسانی کو ایمان ندارند، آنها را ىم در این دنیا و ىم در آخرت بو مجازاتی دردناک دچار خواىم   ۵۶
 کرد. آنها ىیچ یاوری نخواىند داشت."

ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، او پاداش آنها را بطور کامل _ و اما کسانی کو  ۵۷
 خواىد داد. خدا افراد ظالم را دوست ندارد.

 _ این ىا آیاتی است کو بر تو تالوت می کنیم، کو حاوی پیغامی است پر از حکمت. ۵۸



اک آفرید، سپس بو او گفت، "باش" و او _ مثال عیسی، از نظر خدا، مانند آدم است؛ او وی را از خ ۵۹
 بود.
 _ این حقیقتی است از جانب پروردگار تو؛ ىیچ شکی بو خود راه مده. ۶۱
_ علی رقم دانشی کو دریافت کرده ای اگر کسی با تو جرو بحث کند، پس بگو، "بیایید تا فرزندان ما و  ۶۱

ر شویم، سپس لعنت خدا را بر دروغگویان فرزندان شما، زنان ما و زنان شما، خود ما و خود شما، حاض
 بخواىیم."

_ مسلماً ، این روایت حقیقت است. مسلماً ، خدایی غیر از خدا نیست. مسلماً  خدا است قادر متعال،  ۶۲
 حکیم ترین.

 _ اگر آنها روی بگردانند، پس خدا بر افراد پلید کامالً  آگاه است. ۶۳
بیایید تا در میان ما و شما بو یک توافق منطقی برسیم: کو جز خدا را _ بگو، "ای پیروان کتاب آسمانی،  ۶۴

پرستش نکنیم؛ کو ىرگز ىیچ گونو معبودی بجز او قرار ندىیم و نو ىیج انسانی را بعنوان موال در کنار خدا قرار 
 دىیم. "اگر روی بگردانند، بگویید، "شاىد باشید کو ما از تسلیم شدگان ىستیم."

کتاب آسمانی، چرا درباره ابراىیم جرو بحث می کنید، در حالیکو تورات و انجیل بعد از او   _ ای پیروان ۶۵
 نازل شد آیا نمی فهمید

_ شما درباره چیزىایی کو می دانستید جرو بحث کرده اید؛ چرا در باره چیزىایی کو نمی دانید جرو بحث  ۶۶
 می کنید خدا می داند، درحالیکو شما نمی دانید.

 اىیم نو یهودی بود و نو مسیحی؛ او یکتاپرستی تسلیم شده بود. او ىرگز مشرک نبود._ ابر  ۶۷
_ مردمی بیشتر از ىمو لیاقت ابراىیم را دارند کو پیرو او و این پیامبر و کسانی کو ایمان دارند ىستند.  ۶۸

 خدا موال و سرور مؤمنان است.
گمراه کنند، اما آنها فقط خودشان را گمراه می کنند، _ بعضی از پیروان کتاب آسمانی آرزو دارند شما را   ۶۹

 بدون اینکو دریابند.
_ ای پیروان کتاب آسمانی، چرا این آیات خدا را تکذیب می کنید با وجود اینکو شهادت می دىید )کو  ۷۱

 این حقیقت است(
 و پنهان می کنید_ ای پیروان کتاب آسمانی، چرا حق را با باطل درىم می آمیزید و حقیقت را دانست ۷۱
_ بعضی از پیروان کتاب آسمانی می گویند، "بو آنچو بر مؤمنان نازل شد در ابتدای روز ایمان بیاورید و  ۷۲

 در پایان روز آن را تکذیب کنید؛ شاید روزی آنها باز گردند.



ی ىدایت خدا _ "و ایمان نیاورید بجز مانند کسانی کو از دین شما پیروی می کنند." بگو، "ىدایت حقیق ۷۳
است." اگر ادعا کنند کو ىمان ىدایت را دارند، یا درباره پروردگارتان با شما جرو بحث کنند، بگو، "تمام 

موىبت ىا در دست خدا است؛ او آن را بو ىر کس کو بخواىد عطا می کند." خدا سخاوتمند است، دانای 
 مطلق.

 دىد؛ خدا صاحب موىبت بی نهایت است._ او رحمت خویش را بو ىر کس کو بخواىد اختصاص می  ۷۴
_ بو بعضی از پیروان کتاب آسمانی می توان امانت بسیاری سپرد و آنها آن را بو تو باز می گردانند. بو  ۷۵

عده دیگری در میان آنها بو قدر دیناری ىم نمی توان اعتماد کرد؛ آنها آن را بو تو باز نمی گردانند مگر اینکو 
. این بخاطر آن است کو می گویند، "لزومی ندارد کو ما با افراد بدون کتاب امین باشیم!" مرتب از آنها بخواىی

 اینچنین، آنها دانستو بو خدا دروغ می بندند.
_ حقیقتاً ، آنان کو وظایف خود را انجام می دىند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، خدا  ۷۶

 پرىیزگاران را دوست دارد.
ما کسانی کو عهد خدا و تعهدات خود را، بو بهای ناچیز معاملو کنند، در آخرت سهمی دریافت _ و ا ۷۷

نمی کنند. خدا در روز قیامت نو با آنها سخن خواىد گفت و نو بو آنها نگاه خواىد کرد و نو آنها را خالص 
 خواىد نمود. آنها بو عذابی دردناک دچار شده اند.

ند کو زبان خود را می چرخانند کو از کتاب آسمانی تقلید کنند، تا شما فکر  _ در میان آنها کسانی ىست ۷۸
کنید آن از کتاب آسمانی است، در حالیکو از کتاب آسمانی نیست و آنها ادعا می کنند کو آن از جانب خدا 

 ند.است، در صورتیکو از جانب خدا نیست. اینچنین، دروغ می گویند و دانستو، آن را بو خدا نسبت می دى
_ ىرگز بشری کو خدا او را با کتاب آسمانی و نبوت مورد رحمت قرار داده است، بو مردم نمی گوید،  ۷۹

"من را در کنار خدا بحد پرستش برسانید." بلکو، )می گوید(، "خود را مطلقاً  فقط بو پروردگارتان اختصاص 
 .دىید، "طبق کتاب آسمانی کو وعظ می کنید و درس ىایی کو می آموزید

_ و نو ىرگز بو شما امر می کند کو فرشتگان و پیامبران را بعنوان موال بحد پرستش برسانید. آیا بعد از  ۸۱
 اینکو تسلیم شدید او شما را بو کفر تشویق می کند

_ خدا از پیامبران میثاقی گرفت، می گفت، "من بو شما کتاب آسمانی و حکمت خواىم داد. بعد از آن،  ۸۱
مد کو تمام کتاب ىای آسمانی موجود را تأیید و ثابت خواىد کرد، شما باید بو او ایمان آورید رسولی خواىد آ

و او را حمایت کنید." او گفت: "آیا با این موافق ىستید و پیمان می بندید کو این میثاؽ را بو انجام برسانید 



ىم ىمراه با شما شهادت می  "آنها گفتند، "ما موافق ىستیم." او گفت، "پس شما شهادت داده اید و من
 دىم."

 _ کسانی کو این )پیش بینی قرانی ( را تکذیب کنند افراد پلیدی ىستند. ۸۲
_ آیا آنها غیر از دین خدا را می جویند، در حالیکو ىر چو در آسمان ىا و زمین است، خواستو و  ۸۳

 ناخواستو، بو او تسلیم شده اند و نزد او بازگردانده خواىند شد
بگو، "ما بو خدا و بو آنچو بر ما نازل شد و بو آنچو بر ابراىیم، اسماعیل، اسحاؽ، یعقوب و بزرگان  _ ۸۴

قبیلو نازل شد و بو آنچو بو موسی، عیسی و پیامبران از جانب پروردگارشان داده شد ایمان داریم. ما ىیچ فرقی 
 بین ىیچ یک از آنها نمی گذاریم. ما فقط بو او تسلیم ىستیم."

_ ىر کس غیر از تسلیم، دین دیگری برای خود اختیار کند، از او پذیرفتو نخواىد شد و در آخرت، با  ۸۵
 بازندگان خواىد بود.

_ چرا خدا مردمی را کو پس از ایمان آوردن کافر شدند ىدایت کند و بعد از شاىد بودن بر حقانیت  ۸۶
 خدا ستمکاران را ىدایت نمی کند. رسول و بعد از مدرک ىای محکمی کو بو آنان داده شده است

 _ این افراد بو لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم گرفتار شده اند. ۸۷
 _ آنها تا ابد در آنجا می مانند؛ نو ىرگز از عذابشان کم می شود و نو مهلتی خواىند یافت. ۸۸
 کننده، مهربان ترین._ بو استثنای کسانی کو بعد از آن توبو کنند و اصالح شوند. خدا است عفو   ۸۹
_ کسانی کو پس از ایمان آوردن کافر شوند، سپس در کفر عمیق تری فرو روند، توبو آنها پذیرفتو نخواىد  ۹۱

 شد؛ آنها گمراىان واقعی ىستند.
_ کسانی کو ایمان نیاورند و کافر بمیرند، کره زمینی پر از طال از ىیچ یک از آنها پذیرفتو نخواىد شد،  ۹۱

چنین فدیو ای امکان پذیر بود. آنها بو مجازاتی دردناک دچار شده اند؛ آنها ىیچ یاوری نخواىند حتی اگر 
 داشت.

_ شما نمی توانید بو درجو پرىیزکاری نائل شوید، مگر اینکو از اموالی کو دوست دارید انفاؽ کنید. آنچو  ۹۲
 انفاؽ کنید، خدا کامالً  از آن آگاه است.

بنی اسرائیل حالل بود، تا اینکو قوم اسرائیل قبل از نزول تورات بعضی از چیزىا را بر _ تمام غذاىا برای  ۹۳
 خودشان حرام کردند. بگو، "تورات را بیاورید و آن را بخوانید، اگر راست می گویید."

_ کسانی کو بعد از این بو دروغ چیزی را حرام کنند و آن را بو خدا نسبت دىند، حقیقتاً  ستمکار  ۹۴
 ىستند.



_ بگو، "خدا حقیقت را اعالم کرده است: باید از دین ابراىیم پیروی کنید_ یکتا پرستی. او ىرگز مشرک  ۹۵
 نبود."

_ مهم ترین عبادتگاىی کو برای مردم بنا شد ىمان است کو در بکو است؛ رىنمودی مبارک برای تمام  ۹۶
 مردم.
ىر کس بو آنجا وارد شود با امنیت حق عبور دارد.  _ در آن نشانو ىای روشنی است: جایگاه ابراىیم. ۹۷

مردم آن را بو خدا بدىکار ىستند کو اعمال حج را در این زیارتگاه بجا آورند، ىنگامی کو استطاعت آن را 
 داشتو باشند. و اما کسانی کو ایمان ندارند، خدا از ىمو بی نیاز است.

خدا را تکذیب می کنید، در حالیکو خدا شاىد اعمال  _ بگو، "ای پیروان کتاب آسمانی، چرا این آیات ۹۸
 شماست"

_ بگو، "ای پیروان کتاب آسمانی، چرا کسانی را کو می خواىند ایمان بیاورند از راه خدا باز می دارید و  ۹۹
 در پی تحریف آن ىستید، با اینکو شاىدید "خدا ىرگز از اعمال شما غافل نیست.

اگر از بعضی از کسانی کو کتاب آسمانی دریافت کردند اطاعت کنید، شما  _ ای کسانی کو ایمان دارید،۱۱۱
 را بعد از ایمان آوردن بو کافر بودن باز می گردانند.

_ چگونو می توانید کافر شوید، ىنگامی کو این آیات خدا برایتان خوانده شده و رسول او نزد شما آمده ۱۱۱
 یت خواىد شد.است ىر کس بو خدا متوسل شود بو راه راست ىدا

_ ای کسانی کو ایمان دارید، خدا را در نظر داشتو باشید آنطور کو باید او را در نظر داشت و مبادا ۱۱۲
 تسلیم نشده بمیرید.

_ باید بو ریسمان خدا متوسل شوید، ىمگی شما و فرقو فرقو نشوید. نعمت ىای خدا را بر خود بو یاد ۱۱۳
ید و او قلب ىایتان را آشتی داد. بو لطف او، با ىم برادر شدید. شما آوردید_ شما قبالً  دشمن یکدیگر بود

لبو پرتگاه آتش بودید و او شما را از آن نجات داد. خدا اینچنین آیاتش را برای شما توضیح می دىد، باشد  
 کو ىدایت شوید.

ی باشند و بدی را _ بگذارید از شما جامعو ای باشند کو بو کارىای خیر دعوت کنند، طرفدار پرىیزکار ۱۱۴
 منع نمایند. این افراد برندگان ىستند.

_ مانند کسانی نباشید کو فرقو فرقو شدند و اختالؼ ایجاد کردند، علی رقم دالیل روشنی کو بو آنها داده ۱۱۵
 شد. این افراد بو عذابی ىولناک دچار شده اند.



د، در حالیکو چهره ىای دیگر )از _ روزی خواىد آمد کو بعضی از چهره ىا )از شادی ( می درخشن۱۱۶
بدبختی ( تیره ىستند. و اما کسانی کو چهره ىایشان تیره است، از آنها سئوال خواىد شد، "آیا شما بعد از 

 ایمان آوردن کافر نشدید بنابراین، بخاطر کفر خود رنج عذاب را بچشید."
خواىند شد؛ آنها در آنجا جاودان _ و اما آنان کو چهره ىایشان می درخشد، از رحمت خدا شادمان ۱۱۷

 می مانند.
_ این ىا آیات خداست؛ ما آنها را بو حقیقت، بر تو می خوانیم. خدا ىیچ گونو سختی برای مردم نمی ۱۱۸

 خواىد.
 _ ىر چو در آسمان ىا و ىر چو در زمین است بو خدا تعلق دارد و ىمو چیز تحت کنترل خدا است.۱۱۹
ىستید کو تا کنون از میان مردم برخاستو اید: شما از پرىیزکاری طرفداری می  _ شما بهترین جامعو ای ۱۱۱

کنید و بدی را منع می نمایید و شما بو خدا ایمان دارید. اگر پیروان کتاب آسمانی ایمان می آوردند، برایشان 
 بهتر بود. بعضی از آنها ایمان دارند، اما اکثرشان ستمکار ىستند.

وانند بجز توىین بو شما ضرری برسانند. اگر با شما بجنگند، رو بر می گردانند و _ آنها، ىرگز نمی ت۱۱۱
 فرار می کنند. آنها ىرگز نمی توانند پیروز شوند.

_ ىرگاه با آنها روبرو شوید باید تحقیر شوند، مگر اینکو بو عهد خدا و ىمچنین پیمان صلحی کو با شما ۱۱۲
گرفتار شده اند و در نتیجو، بو رسوایی محکوم ىستند. این بخاطر آن بستند پایبند باشند. آنها بو غضب خدا  

است کو آیات خدا را تکذیب کردند و پیامبران را بو ناحق کشتند. این بخاطر آن است کو نافرمانی کردند و از 
 حد تجاوز نمودند.

کارند. آنها در طول _ ىمو آنها یکسان نیستند؛ در میان پیروان کتاب آسمانی، کسانی ىستند کو پرىیز ۱۱۳
 شب آیات خدا را می خوانند و سجده می کنند.

_ آنها بو خدا و روز آخر ایمان دارند، از پرىیزکاری طرفداری می کنند و بدی را منع می نمایند و در ۱۱۴
 انجام کارىای پرىیزگارانو می شتابند. این افراد پرىیزگار ىستند.

 ش نخواىد بود. خدا بو پرىیزگاران کامالً  آگاه است._ ىر عمل نیکی انجام دىند بدون پادا۱۱۵
_ کسانی کو کافر شدند، ىرگز نمی توانند با پول یا فرزندانشان در مقابل خدا کمک شوند. آنها گرفتار ۱۱۶

 دوزخ شده اند، جایی کو تا ابد می مانند.



صول مردمی کو بو نفس خویش _ مثال آنچو کو در این دنیا انجام دادند مانند باد شدیدی است کو بو مح۱۱۷
ستم کرده اند اصابت کند و آن را از بین ببرد. خدا ىرگز بو آنها ستم نکرد؛ این آنها ىستند کو بو خودشان 

 ستم کردند.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، با بیگانگانی کو ىرگز از آزار رساندن بو شما دست بر نمی دارند دوست ۱۱۸

شما را در رنج و سختی ببینند. نفرت از دىانشان می بارد و آنچو در سینو پنهان  نشوید؛ آنها حتی آرزو دارند
 می کنند بسیار بدتر است. ما اینچنین آیات را برایتان روشن می کنیم، اگر شما بفهمید.

_ این شما ىستید کو آنها را دوست دارید، در حالیکو آنها شما را دوست ندارند و شما بو ىمو این  ۱۱۹
مانی ایمان دارید. ىنگامی کو شما را مالقات می کنند می گویند، "ما ایمان داریم،" ولی ىمین کو می کتاب آس

روند، آنها از شدت خشمی کو نسبت بو شما دارند، انگشتان خود را می گزند. بگو، "در خشم خود بمیرید." 
 خدا از افکار درونی کامالً  آگاه است.

ناراحت می شوند و چون اتفاؽ بدی برایتان رخ دىد خوشحال می  _ ىنگامی کو خیری بو شما برسد۱۲۱
شوند. اگر صبورانو استقامت بورزید و بو پرىیزکاری ادامو دىید، ىرگز نقشو ىایشان صدمو ای بو شما نخواىد 

 زد. خدا از آنچو انجام می دىند کامالً  آگاه است.
امی کو برای رفتن بو جنگ جای مؤمنان را تعیین _ بیاد آور کو تو )محمد( در میان مردم خود بودی ىنگ۱۲۱

 می کردی. خدا شنواست، دانای مطلق.
_ در میان شما دو گروه نزدیک بود شکست بخورند، ولی خدا موالیشان بود. مؤمنان باید بو خدا اعتماد ۱۲۲

 داشتو باشند.
دا را در نظر داشتو باشید تا _ خدا بو شما در بدر، باوجود ضعفتان پیروزی عطا کرده است. بنابراین، خ۱۲۳

 قدردانی خود را نشان دىید.
_ تو بو مؤمنان گفتی، "آیا این کافی نیست کو پروردگارتان با فرو فرستادن سو ىزار فرشتو، شما را ۱۲۴

 حمایت می کند"
، _ حقیقتاً ، اگر صبورانو مقاومت کنید و بو پرىیزکاری ادامو دىید، سپس ناگهان بو شما حملو کنند۱۲۵

 پروردگارتان با پنج ىزار فرشتو تعلیم دیده از شما پشتیبانی خواىد کرد.
_ خدا اینچنین شما را آگاه می کند، تا بو شما مژده دىد و بو قلب ىایتان اطمینان بخشد. پیروزی فقط ۱۲۶

 از جانب خدا می آید، قادر متعال، حکیم ترین.



، یا آنها را خنثی می نماید؛ عاقبت آنها ىمیشو بازنده _ او اینچنین بعضی از کافران را نابود می کند۱۲۷
 ىستند.
_ این بو اختیار تو نیست؛ او ممکن است آنها را ببخشد یا ممکن است آنها را برای ستمکاری ىایشان ۱۲۸

 تنبیو کند.
_ ىرچو در آسمان ىا و زمین است از آن خدا است. او ىر کس را بخواىد می بخشد و ىر کس را ۱۲۹

 تنبیو می کند. خدا عفو کننده است، مهربان ترین. بخواىد
_ ای کسانی کو ایمان دارید، با گرفتن بهره روی بهره رباخواری نکنید. خدا را در نظر داشتو باشید، تا ۱۳۱

 موفق شوید.
 _ آگاه باشید از آتش دوزخی کو در انتظار کافران است.۱۳۱
 رحمت قرار گیرید._ از خدا و رسول اطاعت کنید، باشد کو مورد ۱۳۲
_ مشتاقانو بسوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی کو پهنای آن آسمان ىا و زمین را در بر دارد بشتابید؛ ۱۳۳

 آن در انتظار پرىیزگاران است،
_ کو در اوقات خوب و ىمچنین در اوقات بد انفاؽ می کنند. آنها خشم خود را فرو می برند و مردم را ۱۳۴

 کنندگان را دوست دارد.  می بخشند. خدا انفاؽ
_ اگر آنها بو گناه آلوده شوند یا بو نفس خود ستم کنند، خدا را بیاد می آورند و برای گناىانشان طلب ۱۳۵

 آمرزش می کنند_ و چو کسی جز خدا گناىان را می بخشد_ و آنها دانستو، در گناه اصرار نمی ورزند.
ان و باغ ىایی با نهرىای روان؛ آنها در آنجا جاودان می _ پاداش آنها آمرزشی است از جانب پروردگارش۱۳۶

 مانند. چو پاداش پر نعمتی برای کارکنان!
 _ سوابق گذشتو برای شما قرار داده شده است؛ در زمین سیر کنید و عاقبت کافران را ببینید.۱۳۷
 _ این اعالمی است برای مردم و ىدایت و تعالیم روشنگری است برای پرىیزگاران.۱۳۸
 _ متزلزل نشوید و غمگین نباشید، زیرا پیروزی نهایی از آن شماست، اگر مؤمن ىستید.۱۳۹
_ اگر شما سختی می کشید، دشمن ىم بو ىمان اندازه سختی می کشد. ما روزىای پیروزی و شکست را ۱۴۱

و درجو در بین مردم تغییر می دىیم. خدا اینچنین مؤمنان حقیقی را مشخص می کند و بعضی از شما را ب
 شهادت می رساند. خدا بی عدالتی را دوست ندارد.

 _ خدا اینچنین کسانی را کو ایمان دارند محکم می کند و کافران را خوار می گرداند.۱۴۱



_ آیا انتظار دارید بو بهشت وارد شوید بدون اینکو خدا کسانی را کو در میان شما کوشش می کنند ۱۴۲
 کو صبور ىستند مشخص نمایدمشخص کند و بدون اینکو کسانی را  

_ شما آرزوی مرگ می کردید، قبل از آنکو اجباراً  با آن روبرو شوید. اکنون با آن روبرو شده اید، ۱۴۳
 درست مقابل چشم ىایتان.

_ محمد بیش از رسولی مانند رسوالن قبل از او نبود. اگر او بمیرد یا کشتو شود، آیا شما بو عقب باز ۱۴۴
و روال گذشتو باز گردد، کوچکترین صدمو ای بو خدا نمی زند. خدا بو سپاسگزاران پاداش می گردید ىر کس ب

 می دىد.
_ ىیچ کس نمیرد مگر بو اجازه خدا، در زمانی کو از قبل معین شده است. ىر کس بو دنبال متاع بیهوده ۱۴۵

او را در آنجا مورد  این دنیا باشد، ما از آن بو او می دىیم و ىر کس در جستجوی پاداش آخرت باشد،
 رحمت قرار می دىیم. ما بو سپاسگزاران پاداش می دىیم.

_ چو بسیار کو ىمراه پیامبر افرادی خداپرست جنگیدند، بدون اینکو در راه خدا تحت ىیچ فشاری ۱۴۶
 متزلزل شوند مردد و دلسرد. خدا صابران را دوست دارد.

ان ما و ستمکاری ىای ما را ببخش، ما را ثابت قدم بدار و _ تنها سخنشان این بود، "پروردگار ما، گناى۱۴۷
 ما را بر کافران پیروز گردان.

_ در نتیجو، خدا پاداش این دنیا و پاداش بهتری در آخرت بو آنها عطا کرد. خدا نیکو کاران را دوست ۱۴۸
 دارد.
شما را بو روال گذشتو باز می  _ ای کسانی کو ایمان دارید، اگر از کسانی کو ایمان ندارند اطاعت کنید، ۱۴۹

 گردانند، کو عاقبت بازنده خواىید بود.
 _ فقط خدا موال و سرور شماست و او بهترین حامی است.۱۵۱
_ ما در قلب کسانی کو ایمان نیاوردند وحشت می اندازیم، زیرا آنها در کنار خدا معبودانی بی قدرت ۱۵۱

 بدی برای ستمکاران! قرار می دىند. سرنوشت آنها دوزخ است؛ چو مکان
_ خدا بو وعده خود بو شما وفا کرده است و شما با اجازه او آنها را شکست دادید. اما بعد متزلزل ۱۵۲

شدید، در بین خودتان مجادلو کردید و بعد از اینکو او )پیروزی ( چیزی کو آرزو داشتید بو شما نشان داد 
رم غنایم این دنیا شدید، در حالیکو عده دیگر حقیقتاً  نگران نافرمانی کردید. اما بعد از آن بعضی از شما سرگ

آخرت بودند. سپس او شما را از آنها منحرؼ کرد تا شما را امتحان کند. او شما را بخشید. خدا باران 
 موىبت خویش را بر مؤمنان فرو می فرستد.



توجو نکردید، حتی ىنگامی کو  _ بیاد آورید کو شما )در پی غنایم جنگی ( چنان شتافتیدکو بو ىیچ کس۱۵۳
رسول شما را از پشت سر صدا می کرد. در نتیجو، او مصیبتی را بجای مصیبت دیگر قرار داد، تا برای آنچو 
از دست داده بودید غصو نخورید، یا برای سختی ىایی کو کشیده بودید رنج نبرید. خدا از تمام اعمالتان آگاه 

 است.
شما را بو خواب آرام بخشی فرو برد کو بعضی از شما را تسکین داد.  _ پس از آن عقب نشینی، او۱۵۴

عده دیگری در میان شما خودخواىانو نگران خودشان بودند. آنها درباره خدا افکاری در سر می پروراندند کو 
 درست نبود_ ىمان افکاری کو در زمان جاىلیت در سر می پروراندند. بنابراین، آنها گفتند؛ "آیا چیزی بو

اختیار ما ىست" بگو، "ىمو چیز بو اختیار خدا است." آنها در درون خود چیزی را پنهان کردند کو بو تو 
اظهار نکردند. آنها گفتند، "اگر بو اختیار ما بود، ىیچ یک از ما در این نبرد کشتو نمی شد." بگو، "اگر شما 

بستر مرگ خود می خزیدند." خدا اینچنین در خانو ىای خود می ماندید، کسانی کو قرار بود کشتو شوند بو 
شما را امتحان می کند تا اعتقادات واقعی شما را آشکار سازد و آنچو را در قلب شماست بیازماید. خدا از 

 افکار درونی کامالً  آگاه است.
فریب _ مطمئناً ، کسانی کو در میان شما در آن روزی کو دو سپاه با ىم برخورد کردند روی گردانیدند، ۱۵۵

شیطان را خوردند. این نشانگر بعضی از اعمالی )پلید( بود کو مرتکب شده بودند. خدا آنها را بخشید. خدا 
 عفو کننده است، با گذشت.

_ ای کسانی کو ایمان دارید، مانند افرادی نباشید کو کافر شدند و درباره قوم خود کو سفر کردند یا برای ۱۵۶
ها با ما می ماندند، نمی مردند یا کشتو نمی شدند." خدا این را مایو اندوىی جنگ مجهز شدند، گفتند، "اگر آن

 در قلبشان قرار می دىد. زندگی و مرگ تحت کنترل خدا است. خدا ببر ىمو اعمالتان بیناست.
_ چو در راه خدا کشتو شوید چو بمیرید، آمرزش و رحمت از جانب خدا بسیار بهتر است از آنچو کو ۱۵۷

 د.جمع می کنن
 _ چو بمیرید و یا کشتو شوید، نزد خدا احضار خواىید شد.۱۵۸
_ از رحمت خدا بود کو تو نسبت بو آنها دلسوز شدی. اگر خشن و سنگدل بودی، آنها تو را ترک  ۱۵۹

کرده بودند. بنابراین، آنها را ببخش و برایشان آمرزش بخواه و با آنها مشورت کن. ىنگامی کو تصمیمی می  
 ود را انجام بده و بو خدا توکل کن. خدا کسانی را کو بو او اعتماد می کنند دوست دارد.گیری، نقشو خ

_ اگر خدا شما را حمایت کند، کسی نمی تواند شما را شکست دىد. و اگر او شما را ترک کند، چو  ۱۶۱
 کسی می تواند از شما پشتیبانی کند مؤمنان باید بو خدا اعتماد داشتو باشند.



مبر نمی تواند بیش از حق خود از غنائم جنگی بردارد. ىر کس بیش از حق خود سهمی بردارد _ حتی پیا۱۶۱
در روز رستاخیز باید برای آن حساب پس دىد. آن ىنگامی است کو بو ىر نفسی ىر چو کو کسب کرده است 

 پرداخت می شود، بدون کوچکترین بی عدالتی.
کسی است کو بو خشم خدا دچار می شود و سرنوشت _ آیا کسی کو در پی خشنودی خدا است مانند  ۱۶۲

 او دوزخ است، بدترین مکان
 _ آنها مسلماً  نزد خدا درجات متفاوتی دارند. خدا بر تمام اعمالشان بیناست.۱۶۳
_ خدا مؤمنان را با برگزیدن رسولی از میان خودشان مورد رحمت قرار داده است، تا آیاتش را برایشان ۱۶۴

خالص کند و کتاب آسمانی و حکمت بو آنها بیاموزد. قبل از این، آنها کامالً  گمراه شده  بخواند و آنها را
 بودند.
_ اکنون کو با یک عقب نشینی ضربو خورده اید و با اینکو خودتان دو برابر )بو دشمن خود( ضربو زدید، ۱۶۵

 شماست." خدا است قادر مطلق.شما گفتید، "چرا این اتفاؽ برای ما رخ داد" بگو، "این نتیجو کارىای خود 
_ در آن روزی کو دو سپاه با ىم برخورد کردند، مصیبتی کو بر شما وارد شد بر طبق خواست خدا و ۱۶۶

 برای مشخص کردن مؤمنان بود.
_ و برای برمال شدن منافقانی کو بو آنها گفتو شد، "بیایید در راه خدا بجنگید، یا ىمکاری کنید." آنها  ۱۶۷

می دانستیم چطور بجنگیم، بو شما می پیوستیم." آنها بو کفر نزدیکتر بودند تا بو ایمان. آنها بو  گفتند، "اگر
 زبان خود چیزی گفتند کو در قلبشان نبود. خدا آنچو را پنهان می کنند می داند.

بودند، کشتو _ آنها ىمچنانکو عقب نشستو بودند، درباره قوم خود گفتند، "اگر آنها از ما اطاعت کرده ۱۶۸
 نمی شدند." بگو، "بنابراین از مرگ خود جلوگیری کنید، اگر راست می گویید."

_ فکر نکنید کسانی کو در راه خدا کشتو شدند مرده اند؛ آنها نزد پروردگارشان زنده ىستند و از روزی ۱۶۹
 ىای او لذت می برند.

و با آنها نمردند خبرىای خوبی دارند، کو _ آنها در موىبت خدا شادمان ىستند و برای ىمرزمان خود ک۱۷۱
 آنها نو از چیزی بترسند و نو غمی خواىند داشت.

 _ آنها مژده ىا از رحمت و موىبت خدا دارند و اینکو خدا ىرگز پاداش مؤمنان را ضایع نمی کند.۱۷۱
می شوند  _ برای کسانی کو بو دعوت خدا و رسول پاسخ می دىند، علی رقم اذیت و آزاری کو متحمل۱۷۲

 و بو اعمال نیک خود ادامو می دىند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، پاداشی است عظیم.



_ ىنگامی کو مردم بو آنها می گویند، "مردم علیو شما مجهز شده اند؛ باید از آنها بترسید، "این فقط ۱۷۳
 است؛ او بهترین محافظ است."ایمانشان را محکم تر می کند و می گویند، "خدا برای ما کافی 

_ آنها سزاوار نعمات و موىبت خدا شده اند. ىرگز آسیبی بو آنها نمی رسد، زیرا آنان رضایت خدا را ۱۷۴
 بدست آورده اند. خدا صاحب موىبت بی نهایت است.

از من  _ این روش شیطان است کو بو تدریج ترس را بو یاران خود القا، کند. از آنها نترسید و در عوض۱۷۵
 بترسید، اگر مؤمن ىستید.

_ برای کسانی کو بسوی کفر می شتابند غمگین نباش. آنها ىرگز کوچکترین صدمو ای بو خدا نمی زنند. ۱۷۶
در عوض، خدا خواستو است کو آنها ىیچ سهمی در آخرت نداشتو باشند. آنها بو عذابی ىولناک دچار شده 

 اند.
انتخاب می کنند، کوچکترین صدمو ای بو خدا نمی رسانند؛ آنها بو _ کسانی کو کفر را بو جای ایمان ۱۷۷

 مجازاتی دردناک دچار شده اند.
_ مبادا کافران تصور کنند کو ما آنها را سوؽ می دىیم بو نفع آنهاست. ما فقط آنها را سوؽ می دىیم تا  ۱۷۸

 گناىکاریشان را تائید کنیم. آنها بو عذابی خوار کننده دچار شده اند.
_ خدا شما مؤمنان را ىمانطور کو ىستید رىا نمی کند، بدون اینکو بد را از خوب مشخص نماید. و خدا ۱۷۹

شما را از آینده مطلع نمی سازد، اما خدا چنین علمی را از بین رسوالنش بو ىر کسی کو انتخاب کند، عطا می 
ورید و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش نماید. بنابراین، بو خدا و رسوالن او ایمان بیآورید. اگر ایمان بیا

 بگیرید، پاداشی عظیم دریافت می کنید.
_ مبادا کسانی کو روزی ىای خدا را نگاه می دارند و ذخیره می کنند تصور کنند کو بو نفع آنهاست؛ آن ۱۸۱

رد. خدا وارث بو ضرر آنهاست. زیرا آنها در روز قیامت، اندوختو ىای خود را بو دور گردنشان حمل خواىند ک
 نهایی آسمان ىا و زمین است. خدا از تمام اعمالتان کامالً  آگاه است.

_ خدا سخنان آنها را شنیده است کو گفتند، "خدا فقیر است، در حالیکو ما غنی ىستیم." ما تمام ۱۸۱
گفت،   سخنانشان را ضبط خواىیم کرد، ىمانطور کو کشتن غیر عادالنو پیامبران را ضبط کردیم و خواىیم

 "ازعذاب دوزخ رنج ببرید.
 _ "این نتیجو اعمال خود شما است." خدا ىرگز نسبت بو مردم بی عدالتی نمی کند.۱۸۲



_ این آنها ىستند کو گفتند، "خدا با ما عهدی بستو است کو ىیچ رسولی را باور نکنیم، مگر اینکو او ۱۸۳
ل از من با مدرک ىای روشن و آنچو اکنون در یک قربانی ارائو دىد کو طعمو آتش شود." بگو، "رسوالن قب

 خواست کردید نزد شما آمده اند. پس چرا آنها را کشتید، اگر راست می گویید"
_ اگر تو را تکذیب می کنند، رسوالن قبل از تو نیز تکذیب شده اند، با وجود اینکو آنها اثبات، زبور و  ۱۸۴

 کتاب آسمانی روشنگر آوردند.
رگ را می چشد، سپس شما پاداش خود را در روز رستاخیز دریافت می کنید. ىر  _ ىر شخصی طعم م۱۸۵

کس با فاصلو بسیار کمی، دوزخ را پشت سر گذارد و بو بهشت وارد شود، بو پیروزی عظیمی نائل شده است. 
 زندگی این دنیا خواب و خیالی بیش نیست.

کسانی کو کتاب آسمانی دریافت کردند و از   _ یقیناً  شما با پول و جان خود امتحان خواىید شد و از۱۸۶
مشرکان توىین بسیار خواىید شنید. اگر صبورانو ثابت قدم باشید و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش بگیرید، 

 این قدرت ایمانتان را ثابت خواىد کرد.
مردم اعالم کنید و  _ خدا از کسانی کو کتاب آسمانی دریافت کردند پیمان گرفت کو: "شما باید آن را بو۱۸۷

ىرگز آن را پنهان نکنید." اما آنها آن را پشت سر گذاشتند و نادیده گرفتند و آن را برای بهایی ناچیز معاملو  
 کردند. چو معاملو بدی.

_ کسانی کو برای اعمالشان بو خود می بالند و می خواىند برای کاری کو واقعاً  انجام نداده اند حمد و ۱۸۸
 کر نکنند کو می توانند از مجازات رىایی یابند. آنها بو عذابی دردناک دچار شده اند.ستایش شوند، ف

 _ فرمانروایی آسمان ىا و زمین بو خدا تعلق دارد. خداست قادر مطلق.۱۸۹
 _ در خلقت آسمان ىا و زمین و گردش شب و روز، نشانو ىایی است برای خردمندان.۱۹۱
بو پهلو افتاده بو یاد خدا ىستند و بر آفرینش آسمان ىا و زمین می  _ آنها در حال ایستاده، نشستو و۱۹۱

 اندیشند: "پروردگار ما، تو ىمو این ىا را بیهوده خلق نکردی. تجلیل تو را. ما را از عذاب دوزخ نجات ده.
 _ "پروردگار ما، ىر کس را تو بو دوزخ محکوم کنی، کسانی ىستند کو تو آنها را ترک کرده ای. چنین۱۹۲

 ستمکارانی ىیچ یاوری ندارند.
_ "پروردگار ما، ما شنیده ایم کو منادی بو ایمان ندا می دىد و اعالم می کند: "بو پروردگارتان ایمان ۱۹۳

بیاورید، "و ما ایمان آورده ایم. پروردگار ما، ستمکاری ىای ما را ببخش، گناىانمان را بیامرز و بگذار بعنوان 
 مؤمنان پرىیزکار بمیریم.



_ "پروردگار ما، آن نعماتی را کو از طریق رسوالنت بو ما وعده دادی بر ما بباران و در روز قیامت ما را ۱۹۴
 ترک نکن. تو ىرگز وعده ای را نمی شکنی."

_ پروردگارشان بو آنها پاسخ داد: "من ىرگز در پاداش دادن بو کارکنان در میان شما برای ىر کاری کو ۱۹۵
کنم، چو مذکر باشید چو مؤنث_ شما با یکدیگر برابر ىستید. بنابراین، کسانی کو می کنید کوتاىی نمی  

مهاجرت می کنند و از خانو ىایشان رانده می شوند و بخاطر من مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و می 
روان وارد  جنگند و کشتو می شوند، مطمئناً  من گناىانشان را خواىم بخشید و آنها را بو باغهایی با نهرىای

 خواىم کرد." چنین است پاداش خدا. پاداش نهایی نزد خدا است.
 _ تحت تأثیر موفقیت ظاىری کافران قرار نگیر.۱۹۶
 _ آنها فقط موقتاً  لذت می برند، سپس سرانجامشان دوزخ است؛ چو سرنوشت بدی !۱۹۷
ا نهرىای روان شده اند؛ آنها جاودان _ و اما کسانی کو پروردگارشان را در نظر دارند، سزاوار باغ ىایی ب۱۹۸

در آن می مانند. چنین است مکانی کو خدا بو آنها داده است. آنچو نزد خدا است برای پرىیزگاران بو مراتب 
 بهتر است.

_ مطمئناً ، بعضی از پیروان کتاب ىای آسمانی قبلی بو خدا و آنچو بر شما نازل شد و بو آنچو بر آنها ۱۹۹
دارند. آنها بو ىیبت و حرمت خدا ارج می نهند و ىرگز آیات خدا را برای بهایی ناچیز معاملو نازل شد ایمان 

 نمی کنند. ایشان پاداش خود را از پروردگارشان دریافت خواىند کرد. خدا در حسابرسی بسیار با کفایت است.
و خدا را در نظر داشتو _ ای کسانی کو ایمان دارید، صبور باشید، استقامت بخرج دىید، متحد باشید ۲۱۱

 باشید، باشد کو موفق شوید.
*************************************************************** 

 : زنان ) الِنساء ( ۴سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

از آن زوجش را خلق   _ ای مردم، پروردگارتان را در نظر داشتو باشید؛ یکتایی کو شما را از یک تن آفرید و ۱
کرد، سپس از آن دو، مردان و زنان بسیاری را کثرت بخشید. بو خدا توجو کنید، کسی کو بو او سوگند یاد می  

 کنید و بو والدین توجو نمایید. خدا مراقب شما است.
با  _ اموال یتیمان را کو حق آنهاست بو آنها تحویل دىید. بد را جایگزین خوب نکنید و اموالشان را ۲

 مخلوط کردن با اموال خود مصرؼ ننمایید. این بی عدالتی بزرگی خواىد بود.



_ اگر دیدید بو صالح یتیمان است، می توانید با مادرانشان ازدواج کنید_ می توانید با دو، سو، یا چهار  ۳
ز قبل دارید قانع ازدواج کنید. اگر بیم آن دارید کو بو عدالت رفتار نکنید، پس باید فقط با یکی، یا آنچو ا

 باشید. ضمناً ، شما بو این ترتیب از مشکالت مالی دوری می کنید.
_ شما باید مهریو زنان را منصفانو بو آنها بدىید. اگر آنها بو میل خویش از چیزی بگذرند، پس می توانید  ۴

 آن را قبول کنید؛ آن حق شماست.
شان را کو خدا بو عنوان قیم بو شما سپرده است ندىید. از _ بو یتیمانی کو بو بلوغ فکری نرسیده اند، اموال ۵

 آن، احتیاجات و پوشاکشان را تهیو کنید و با مهربانی با آنها رفتار نمایید.
_ یتیمان را ىنگامی کو بو بلوغ جسمی برسند امتحان کنید. ىمینکو تشخیص دادید کو بو اندازه کافی بو  ۶

نها بدىید. با ولخرجی آن را بو سرعت مصرؼ نکنید، قبل از اینکو بزرگ بلوغ فکری رسیدند، اموالشان را بو آ
شوند. قیم ثروتمند نباید مزدی بگیرد، ولی قیم تهیدست می تواند مزدی منصفانو بگیرد. ىنگامی کو اموالشان 

 را بو آنها می دىید، باید شاىدانی داشتو باشید. خدا بعنوان حسابرس کافی است.
والدین و خویشاوندان باقی می گذارند سهمی می برند، زنان ىم از آنچو والدین و _ مردان از آنچو  ۷

 خویشاوندان باقی می گذارند سهمی می گیرند. ارثیو چو کم باشد و چو زیاد، )زنان باید( سهمی معین بگیرند.
آن بو آنها بدىید _ ىنگام تقسیم کردن ارثیو، اگر خویشاوندان، یتیمان و اشخاص نیازمند، حضور دارند، از  ۸

 و با آنان با مهربانی رفتار کنید.
_ کسانی کو برای فرزندان خودشان نگران ىستند، کو آگر آنها را بعد از خود باقی گذارند، باید خدا را در  ۹

 نظر داشتو باشند و منصفانو رفتار کنند.
فرو می برند و در دوزخ رنج  _ آنان کو اموال یتیمان را بو ناحق مصرؼ می کنند، آتش در شکم ىایشان ۱۱

 خواىند برد.
_ خدا بو نفع فرزندانتان وصیتی مقرر می کند؛ مذکر دو برابر مؤنث سهم می برد. اگر ورثو فقط زنان و  ۱۱

بیش از دو نفر باشند، دوسوم ارثیو را سهم می برند. اگر فقط یک دختر باقی مانده باشد، بو او یک دوم می 
ىر کدام یک ششم ارث می برند. چنانچو متوفی فرزندی باقی گذاشتو باشد. اگر رسد. پدر و مادر متوفی 

فرزندی باقی گذاشتو باشد و پدر و مادر تنها ورثو او باشند، بو مادر یک سوم می رسد. اگر او خواىران و 
است کو برادرانی داشتو باشد، در اینصورت بو مادر یک ششم می رسد. تمام این ىا بعد از انجام ىر وصیتی 

متوفی بو جا گذارده است و بعد از پرداخت تمام بدىکاری ىا. در مورد والدین و فرزندانتان، شما نمی دانید  



کدامیک از آنها برایتان واقعاُ بهتر و مفیدتر ىستند. این قانون خدا است. خدا دانای مطلق است، حکیم 
 ترین.
چنانچو فرزندی نداشتو باشند. اگر فرزندی داشتو  _ نصف آنچو زنان شما باقی گذارند بو شما می رسد، ۱۲

باشند، یک چهارم از آنچو بو جا می گذارند بو شما می رسد. تمام این ىا، بعد از انجام ىر وصیتی است کو 
باقی گذاشتو بودند و بعد از پراخت تمام بدىکاری ىا. آنها یک چهام از آنچو شما باقی می گذارید می گیرند، 

زندی نداشتو باشید. اگر فرزندی داشتو باشید، یک ىشتم ارثی کو باقی گذاشتو اید بو آنها می چنانچو شما فر 
رسد. تمام این ىا بعد از انجام ىر وصیتی تسن کو شما باقی گذاشتو بودید و بعد از پرداخت تمام بدىکاری 

کر چو مؤنث، ىر یک از آنها ىا. اگر متوفی مرد یا زن تنهایی بود و دو خواىر یا برادر باقی بگذارد، چو مذ 
یک ششم ارث می برند. اگر خواىران و برادران بیشتری باشند، پس سهم آنها بطور مساوی یک سوم ارثیو 
است. تمام این ىا، بعد از انجام ىر وصیتی است و بعد از پرداخت تمام بدىی ىا، تا بو ىیچ کس ضرری 

 است دانای مطلق، با گذشت.نرسد. این وصیتی است کو خدا مقرر کرده است. خدا 
_ این ىا قوانین خدا است. کسانی کو از خدا و رسولش اطاعت کنند، او آنها را بو باغهایی با نهرىای  ۱۳

 روان وارد خواىد کرد، کو در آنجا جاودان بمانند. این است بزرگترین پیروزی.
پا فراتر نهد، او را بو دوزخ وارد _ و اما کسی کو از خدا و رسولش اطاعت نکند و از حدود قوانین او ۱۴

 خواىد کرد، جایی کو تا ابد بماند. او بو مجازات شرم آوری دچار شده است.
_ در میان زنان شما کسانی کو مرتکب زنا می شوند، باید از بین خودتان چهار شاىد علیو آنها داشتو  ۱۵

دارید تا مرگشان فرا رسد، یا تا اینکو خدا  باشید. اگر شهادت دىند، پس چنین زنانی را در خانو ىایشان نگاه
 راه خروجی برایشان پدید آورد.

_ زوجی کو زنا می کنند باید تنبیو شوند. اگر آنها توبو کنند و خود را اصالح نمایند، آنها را بو حال خود  ۱۶
 بگذارید. خداست آمرزنده، مهربان ترین.

انی مرتکب گناه می شوند، سپس بالفاصلو بعد از آن توبو _ توبو کسانی را خدا می پذیرد کو از روی ناد ۱۷
 می کنند. خدا آنها را می بخشد. خداست دانای مطلق، حکیم ترین.

_ توبو کسانی پذیرفتو نمی شود کو تا دم مرگ گناه می کنند، سپس می گویند، "اکنون توبو می کنم. "و نو  ۱۸
 ی این افراد مجازاتی دردناک آماده کرده ایم.از کسانی پذیرفتو می شود کو کافر بمیرند. ما برا

_ ای کسانی کو ایمان دارید، برای شما حالل نیست از آنچو زنانتان باقی بگذارند، بر خالؼ میلشان بو  ۱۹
ارث ببرید. آنان را مجبور نکنید تا از چیزی کو بو آنها داده بودید چشم پوشی کنند، مگر اینکو ثابت شود 



ید با آنان خوشرفتاری کنید. اگر آنها را دوست ندارید، ممکن است چیزی را دوست مرتکب زنا شدند. با
 نداشتو باشید کو خدا خیر بسیاری در آن نهاده است.

_ اگر بخواىید بو جای ىمسر فعلی خود با زن دیگری ازدواج کنید و بو ىر یک از آنها مال فراوانی  ۲۱
 نگیرید. آیا با فریب، بدجنسی و گناه آن را پس می گیریدبخشیده بودید، چیزی را کو بو او دادید پس 

_ چگونو می توانید آن را پس بگیرید، بعد از اینکو محرم یکدیگر بودید و آنها از شما پیمانی محکم   ۲۱
 گرفتو بودند

هم _ با زنانی کو قبالً  ىمسر پدرانتان بودند ازدواج نکنید_ بو استثنای ازدواج ىای موجود کو نباید ب ۲۲
 بخورد_ زیرا آن گناىی است بزرگ و عملی است قبیح.

_ برای شما حرام است )ازدواج با( مادرانتان، دخترانتان، خواىرانتان، عمو ىایتان، خالو ىایتان، دختران  ۲۳
برادرانتان، دختران خواىرانتان، دایو ىایتان، خواىران شیری تان، مادران زنانتان و دختران زنانتان کو با آنها 

اگر عمل زناشویی انجام نشده، است شما می توانید با آن دختر ازدواج کنید. و  -عمل زناشویی انجام داده اید
نیز زنانی کو با پسران تنی شما ازدواج کرده بودند بر شما حرام شده اند. ىمچنین، با دو خواىر در یک زمان 

 فو کننده، مهربان ترین.ازدواج نکنید_ ولی ازدواج ىای موجود را بهم نزنید. خداست ع
_ و نیز زنان شوىردار بر شما حرام شده اند، مگر اینکو از دست شوىران کافرشان کو با شما در جنگ  ۲۴

ىستند فرار کنند. این ىا احکام خداست بر شما. با ىر گروه دیگری بو شما اجازه ازدواج داده شده است، بو 
القی خود را با زنا نکردن حفظ کنید. بنابراین، از میان آنها بو ىر  شرط اینکو مهریو آنها را بپردازید. اصول اخ

کدام کو عالقو دارید، باید مهریو مقرر شده آنان را بپردازید. اشتباىی مرتکب نمی شویداگر با موافقت طرفین 
 مهریو را بو ىر میزانی تنظیم کنید. خداست دانای مطلق، حکیم ترین.

تطاعت ازدواج با زنان مؤمن آزاد را ندارند، می توانند با زنان مؤمن برده _ در میان شما کسانی کو اس ۲۵
ازدواج کنند. خدا ایمان شما را از ىمو بهتر می داند و شما تا جایی کو ایمان مطرح است با یکدیگر برابر 

د. آنها با زنا ىستید. قبل از ازدواج با آنان از سرپرست آنها اجازه بگیرید و مهریو آنان را منصفانو بپردازی
نکردن، یا معشوقو پنهانی نداشتن، باید اصول اخالقی را رعایت کنند. ىنگامی کو از طریق ازدواج آزاد شدند، 

اگر زنا کنند، تنبیو آنها نصف تنبیو زنان آزاد است. برای کسانی کو نمی توانند صبر کنند، ازدواج با برده آخرین 
 است. خداست عفو کننده، مهربان ترین.راه حل است. صبر کردن برای شما بهتر 

_ خدا می خواىد چیزىایی را برای شما توضیح دىد و از طریق مواردی کو در گذشتو بعنوان درس عبرتی  ۲۶
 ارائو شده شما را ىدایت نماید و شما را ببخشد. خداست دانای مطلق، حکیم ترین.



پی شهوات خود ىستند آرزو دارند تا شما  _ خدا می خواىد شما را ببخشد، در حالیکو کسانی کو در ۲۷
 منحرؼ شوید، انحرافی شدید.

 _ خدا می خواىد بار شما را سبک کند، زیرا انسان ضعیف آفریده شده است. ۲۸
_ ای کسانی کو ایمان دارید، اموال یکدیگر را بو ناحق نخورید_ فقط معامالتی مجاز است کو با رضایت  ۲۹

 خودتان را بکشید. خدا نسبت بو شما مهربان است. طرفین انجام شود. شما نباید
_ ىر کسی کو عمداً  و با سوء نیت مرتکب این جرم ىا شود، ما او را بو دوزخ محکوم خواىیم کرد. این   ۳۱

 کار برای خدا آسان است.
و شما را  _ اگر شما از گناىان کبیره، کو برایتان حرام شده است اجتناب کنید، ما از گناىانتان می گذریم ۳۱

 با ورودی محترمانو می پذیریم.
_ شما بو خصوصیاتی کو خدا بو ىر یک از شما عطا کرده است حسرت نخورید؛ مردان از خصوصیاتی  ۳۲

خاص بهره مند ىستند و زنان از خصوصیاتی خاص بهره ور. شما می توانید از خدا در خواست کنید تا موىبت 
 از ىمو چیز آگاه است. خویش را بر شما بباراند. خدا کامال ً 

_ ما برای ىر یک از شما، از میراثی کو والدین و خویشاوندان باقی گذاشتند سهمیو ىایی تعیین کرده ایم.  ۳۳
ىمچنین بو کسانی کو از طریق ازدواج با شما خویشاوند شدند، حق سهمیو آنان را بدىید. خدا بر ىمو چیز 

 شاىد است.
شده اند و خدا بو آنان خصوصیاتی خاص عطا کرده و آنها را نان آور قرار _ مردان مسئول زنان ساختو  ۳۴

داده است. زنان پرىیزگار با خوشرویی این نظم را می پذیرند، زیرا این فرمان خداست و در غیاب شوىرانشان 
صحبت  آبرو و حیثیت آنها را حفظ می کنند. اگر بو تجربو پی بردید کو زنان سرکشی می کنند، اول با آنها 

کنید، سپس )می توانید انگیزه ىای منفی بو کار برید مانند( از آنها در بستر دوری کنید، بعد می توانید ) 
بعنوان آخرین چاره( آنها را بزنید. اگر از شما اطاعت کنند، شما اجازه ندارید علیو آنها ستم کنید. خدا ست 

 تعالی، بلند مرتبو.
اوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن تعیین کنید؛ اگر تصمیم بو _ اگر زوجی از جدایی بترسند، د ۳۵

 آشتی بگیرند، خدا بو آنها کمک خواىد کرد تا بو یکدیگر باز گردند. خداست دانای مطلق، آگاه.
_ شما باید فقط خدا را بپرستید_ ىیچ چیزی را با او شرگت ندىید. باید والدین، خویشاوندان، یتیمان،  ۳۶

ىمسایو خویشاوند، ىمسایو بیگانو، ىمکار نزدیک، مسافر غریب و خدمتکارانتان را در نظر داشتو  فقرا،
 باشید. خدا متظاىر متکبر را دوست ندارد.



_ کسانی کو خسیس ىستند، مردم را بو خساست تشویق می کنند و آنچو را کو خدااز نعمت ىایش بو  ۳۷
 فران مجازاتی خوار کننده آماده کرده ایم.آنها عطا کرده پنهان می دارند. ما برای کا

_ آنها پول را فقط برای خودنمایی می بخشند، در حالیکو بو خدا و روز آخر ایمان ندارند. اگر ىمزاد   ۳۸
 کسی شیطان باشد، آن بدترین ىمزاد است.

نمی بخشند خدا  _ چرا بو خدا و روز آخر ایمان نمی آورند و از روزی ىایی کو خدا بو آنها داده است  ۳۹
 کامالً  از آنها آگاه است.

_ خدا بو اندازه وزن اتمی بی عدالتی نمی کند. بلکو بر عکس، او پاداش اعمال پرىیزگارانو را چندین برابر  ۴۱
 می دىد و از جانب خود اجری عظیم عطا می کند.

م و تو )رسول( در میان این _ بنابراین، ىنگامی کو روز )قضاوت( بیاید، از ىر جامعو ای شاىدی بخوانی ۴۱
 مردم بعنوان شاىد خواىی بود.

_ در آن روز، کسانی کو کافر شدند و از رسول اطاعت نکردند آرزو خواىند کرد کو ای کاش با خاک  ۴۲
 یکسان بودند؛ آنها قادر نخواىند بود ىیچ سخنی را از خدا پنهان کنند.

ماری، نماز را نخوانید تا بدانید کو چو می گویید. و نو _ ای کسانی کو ایمان دارید، در حال مستی و خ ۴۳
بعد از ارضای جنسی تا اینکو حمام کنید، مگر اینکو در راه سفر باشید؛ اگر بیمار یا در حال سفر ىستید یا 
ادرار، یا مدفوع )ىمچنین گاز معده( دست داد، یا با زنان تماس )جنسی ( داشتید و آب نیافتید، تیمم کنید 

خشک( بدین ترتیب کو دست ىایتان را بو خاک خشک تمیز بزنید، سپس با آن صورت و دست ىای )وضوی 
 خود را مسح بکشید. خداست توبو پذیر، عفو کننده.

_ آیا توجو کرده ای بو کسانی کو قسمتی از کتاب آسمانی را دریافت کردند و چگونو گمراىی را انتخاب  ۴۴
 راه شویدمی کنند و آرزو دارند کو شما ىم گم

_ خدا از ىمو بهتر می داند کو چو کسانی دشمنان شما ىستند. خدا تنها موال و سرور است. فقط خدا  ۴۵
 تنها پشتیبان است.

_ در میان کسانی کو یهودی ىستند، بعضی ىا کلمات را دور از حقیقت تحریف می کنند و می گویند، "ما  ۴۶
رای سخنان تو ناشنوا ست،" و "راعنا )چوبان ما باش(،" آنها می شنویم ولی اطاعت نمی کنیم،" و "گوش ىا ب

زبان خود را طوری می چرخانند تا دین را مسخره کنند. اگر گفتو بودند، "می شنویم و اطاعت می کنیم" و "ما 
تو را می شنویم،" و "انظرنا )مراقب ما باش(،" برایشان بهتر و پرىیزگارانو تر می بود. در عوض، آنها بخاطر  

 کفرشان بو لعنت خدا گرفتار شدند. در نتیجو، اکثرشان نمی توانند ایمان بیاورند.



_ ای کسانی کو کتاب آسمانی دریافت کردید، بو آنچو در این نازل می کنیم ایمان آورید، کو تصدیق   ۴۷
را مانند لعنت کننده چیزی است کو شما دارید، قبل از آنکو بعضی از چهره ىا را بو دور تبعید کنیم، یا آنها 

 شدگانی کو حرمت سبت را نگاه نداشتند محکوم نماییم، فرمان خدا انجام شده است.
_ خدا شرک را نمی بخشد، ولی گناىان کوچک تر را برای ىر کس کو بخواىد می بخشد. ىر کس در   ۴۸

 کنار خدا معبودانی قرار دىد، مرتکب گناىی عظیم شده است.
را باال می برند توجو کرده ای درحالیکو، خداست کو ىر کس را کو بخواىد  _ آیا بو کسانی کو خودشان ۴۹

 باال می برد، بدون کوچک ترین بی عدالتی.
 _ ببین چطور درباره خدا دروغ می سازند؛ این چو گناه کبیری است! ۵۱
و شرک و _ آیا توجو کره ای بو کسانی کو قسمتی از کتاب آسمانی را دریافت کردند و اینکو چگونو ب ۵۱

 اعتقادات غلط ایمان دارند؛ سپس می گویند، "کافران بهتر از ایمان آورندگان ىدایت شده اند!"
_ این آنها ىستند کو بو لعنت خدا دچار شدند و ىر کس را خدا محکوم کند، تو برای او فریادرسی  ۵۲

 نخواىی یافت.
 رزنی ىم بو مردم نمی دادند._ آیا آنها از سلطنت سهمی دارند اگر داشتند، بو اندازه ا ۵۳
_ آیا بو آن مردم حسادت می کنند چون خدا باران رحمتش را بر آنها فرستاده است ما بو خانواده ابراىیم   ۵۴

 کتاب آسمانی و حکمت داده ایم؛ ما بو آنها اختیاری عظیم عطا کردیم.
دوزخ، تنها مجازات بو حق این افراد  _ بعضی از آنها بو آن ایمان آوردند و بعضی از آنها از آن برگشتند؛ ۵۵

 است.
_ مطمئناً ، کسانی کو بو آیات ما ایمان ندارند، ما آنها را بو آتش دوزخ محکوم خواىیم کرد. ىر گاه  ۵۶

پوست آنها بسوزد، پوست جدیدی بو آنها خواىیم داد. بنابراین، آنها مدام زجر خواىند کشید. خدا است قادر 
 متعال، حکیم ترین.

_ و اما کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، ما آنها را بو باغ ىایی با  ۵۷
نهرىای روان وارد خواىیم کرد؛ آنها در آن جاودان می مانند. در آنجا ىمسرانی پاک خواىند داشت. ما آنان 

 را بو سایو رحمت داخل خواىیم کرد.
تا ىر چو را مردم نزد شما بو امانت سپرده اند بو آنها بازگردانید. اگر در میان _ خدا بو شما امر می کند  ۵۸

مردم قضاوت می کنید، باید منصفانو قضاوت کنید. بهترین راىنمایی در حقیقت ىمان چیزی است کو خدا بو 
 شما توصیو می کند. خدا شنواست، بینا.



و از رسول اطاعت کنید و از کسانی کو در میان شما _ ای کسانی کو ایمان دارید، از خدا اطاعت نمایید  ۵۹
اداره امور را در دست دارند. چنانچو در ىر موضوعی اختالؼ پیدا کردید، بو خدا و رسول مراجعو کنید، اگر 

 واقعاً  بو خدا و روز آخر ایمان دارند. این برایتان بهتر است و بهترین راه حل را بو شما نشان می دىد.
کرده ای بو کسانی کو ادعا می کنند کو بو آنچو بر تو نازل شد و بو آنچو قبل از تو نازل شد   _ آیا توجو ۶۱

ایمان دارند، سپس از قوانین ناحق بت ىایشان طرفداری می کنند بو آنها امر شده بود کو چنین قوانینی را قبول 
 .نکنند. در واقع، این آرزوی شیطان است کو آنان را سخت بو گمراىی بکشاند

_ ىنگامی کو بو آنها گفتو شود، "بیایید بو سوی آنچو خدا نازل کرده است و بو سوی رسول، "منافقان را  ۶۱
 می بینی کو کامالً  از تو دوری می کنند.

_ چگونو خواىد بود ىنگامی کو در نتیجو اعمال خودشان، مصیبتی بو آنها وارد شود آنها در آن موقع  ۶۲
 سوگند می خورند کو: "نیت ما خوب و پرىیزگارانو بود!" نزد تو می آیند و بو خدا

_ خدا از نیت درونی شان کامالً  آگاه است. آنها را نادیده بگیر، آنها را راىنمایی کن و بو آنان پندی  ۶۳
 نیکو بده تا شاید نفس شان نجات یابد.

د. اگر ىنگامی کو بو نفس خود _ ما ىیچ رسولی را نفرستادیم بجز اینکو بو خواست خدا از او اطاعت شو  ۶۴
ستم کردند، نزد تو آمده بودند و از خدا طلب بخشش می کردند و رسول برای آمرزش آنها دعا می کرد، آنها 

 خدا را آمرزنده و مهربان ترین می یافتند.
ت کنی، _ ىرگز، بو پروردگارت؛ آنها مؤمن نیستند مگر آنکو نزد تو بیایند تا در مورد اختالفاتشان قضاو  ۶۵

 سپس در قبول قضاوت تو ىیچ گونو تردیدی در قلبشان نیابند. آنها باید تسلیم شوند تسلیمی کامل.
_ اگر برایشان حکم کرده بودیم کو: "باید جان خود را فدا کنید،" یا "از خانو ىایتان دست بکشید،" بو  ۶۶

در شده بود،( اگر آنها بو آنچو کو بو آن عمل نمی کردند، بجز عده کمی از آنها. )حتی اگر چنین فرمانی صا
 آنها امر شده بود عمل کرده بودند، برایشان بهتر می بود و قدرت ایمانشان را ثابت می کرد.

 _ و ما پاداشی بزرگ بو آنها عطا می کردیم. ۶۷
 _ و آنها را بو راه راست ىدایت می نمودیم. ۶۸
انی ىستند کو مورد رحمت خدا قرار گرفتو اند_ _ آنان کو از خدا و رسول اطاعت می کنند، با کس ۶۹

 پیامبران، زاىدان، شهدا و پرىیزگاران. این افراد بهترین ىمراىان ىستند.
 _ چنین است رحمت از جانب خدا؛ خدا است داناترین. ۷۱
 _ ای کسانی کو ایمان دارید، گوش بزنک باشید و بطور انفرادی، یا دستو جمعی بسیج شوید. ۷۱



ناً ، در میان شما کسانی ىستند کو بو سختی قدم بر می دارند، سپس، اگر مصیبتی بر شما وارد _ مطمئ ۷۲
 آید، می گویند، "خدا من را مورد رحمت قرار داده است کو با آنها شهید نشدم."

_ اما اگر شما از جانب خدا مورد رحمت قرار بگیرید، گویی کو ىرگز دوستی بین شما و آنها وجود  ۷۳
 است و می گویند، "ای کاش من با آنها بودم، تا در چنین پیروزی بزرگی سهیم می شدم." نداشتو

_ کسانی کو حاضرند در راه خدا بجنگند، افرادی ىستند کو بخاطر آخرت از این دنیا چشم می پوشند.  ۷۴
بزرگ عطا خواىیم  ىر کس کو در راه خدا بجنگد، سپس کشتو شود، یا پیروز گردد، ما مطمئناً  بو او پاداشی 

 کرد.
_ چرا نباید در راه خدا بجنگید ىنگامی کو مردان ضعیف، زنان و کودکان التماس می کنند: "پروردگارما،  ۷۵

 ما را از این جامعو ای کو مردمش ظالمند نجات ده و خودت موال و سرور ما باش."
کو کافر ىستند در راه حکومت _ کسانی کو ایمان دارند در راه خدا می جنگند، در حالیکو کسانی   ۷۶

 ظالمانو می جنگند. بنابراین، با یاران شیطان بجنگید، قدرت شیطان ىیچ است.
_ آیا توجو کرده ای بو کسانی کو بو آنها گفتو شد، "الزم نیست بجنگید؛ کافی است کو فقط نماز را بجا  ۷۷

گ برایشان صادر شد، از مردم ىمانقدر آورید و انفاؽ واجب )زکات( را بدىید،" سپس، ىنگامی کو فرمان جن
ترسیدند کو از خدا ترسیدند، حتی بیشتر آنها گفتند: "پروردگار ما، چرا ما را بر این جنگ مجبور کردی اگر 
فقط مدتی بو ما مهلت می دادی !" بگو، "مادیات این دنیا پوچ است. درحالیکو آخرت برای پرىیزگاران بو 

 ز کوچک ترین ستمی رنج نخواىید برد."مراتب بهتر است و شما ىرگز ا
_ ىر کجا کو باشید، مرگ شما را در بر خواىد گرفت، حتی اگر در قصرىای مستحکم زندگی کنید.  ۷۸

ىرگاه اتفاؽ خوبی برایشان رخ دىد، می گویند، "این از جانب خدا است،" وچون اتفاؽ بدی برایشان پیش آید، 
از جانب خدا می آید. "چرا این مردم بیشتر چیزىا را غلط تعبیر می  تو را مقصر می دانند. بگو، "ىمو چیز 

 کنند"
_ ىر اتفاؽ خوبی کو برای تو رخ دىد از جانب خدا است و ىر اتفاؽ بدی کو برای تو پیش آید از جانب  ۷۹

 خود توست. ما تو را بو بعنوان رسول نزد مردم فرستاده ایم. و خدا بعنوان شاىد کافی است.
س از رسول اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است. و اما کسانی کو روی بگردانند، ما تو را _ ىر ک ۸۱

 بعنوان محافظ آنها نفرستادیم.



_ آنها پیمان می بندند کو اطاعت کنند، ولی ىمین کو از پیش تو می روند، بعضی از آنها نیت ىای درونی  ۸۱
نی شان را ضبط می کند. بو آنها اعتنا نکن و بو شان برخالؼ چیزی است کو می گویید. خدا نیت ىای درو 

 خدا اعتماد کن. خدا بعنوان حامی کافی است.
_ چرا قرآن را با دقت مطالعو نمی کنند اگر از جانب غیر خدا بود، در آن ضد و نقیض ىای بسیاری  ۸۲

 پیدا کرده بودند.
شوند، آن را پخش می کنند. اگر درباره  _ ىر گاه با شایعو ای کو امنیت را بو خطر می اندازد روبرو می ۸۳

آن بو رسول و مسئولین در میانشان رجوع کرده بودند، کسانی کو بو این امور آگاىی دارند آنان را مطلع می  
کردند. اگر بخاطر موىبت خدا و رحمتش نسبت بو شما نبود، بجز عده کمی، بقیو از شیطان پیروی می  

 کردید.
و فقط مسئول نفس خود ىستی و مؤمنان را بو ىمین کار تشویق نما. خدا _ در راه خدا جنگ کن؛ ت ۸۴

 نیروی کافران را خنثی خواىد کرد. خدا بو مراتب قدرتمند تر و بسیار مؤثرتر است.
_ ىر کس واسطو کار خیری شود در ثواب آن سهیم است و ىر کس واسطو کار پلیدی شود در جزای آن  ۸۵

 ترل می کند.سهیم است. خدا ىمو چیز را کن
_ ىر گاه با سالمی بو شما درود گفتند، شما با سالمی بهتر یا حداقل مانند آن پاسخ دىید. خدا ىمو چیز  ۸۶

 را بو حساب می آورد.
_ خدا: جز او خدایی نیست. او مطمئناً  شما را در روز رستاخیز_ آن روز اجتناب ناپذیر_ احضار  ۸۷

 ت تر از کالم خدا استخواىد کرد. حدیث و روایت چو کسی درس
_ چرا می بایست بخاطر منافقان )در میانتان( خودتان را بو دو گروه تقسیم کنید خدا است کو آنها را  ۸۸

بخاطر رفتارشان لعنت کرد. آیا شما می خواىید کسانی را کو خدا بو گمراىی فرستاده است ىدایت کنید ىر  
 ید راىی برای ىدایت شان بیابید.کس را خدا بو گمراىی فرستد، شما ىرگز نمی توان

_ آنها آرزو دارند کو شما ىم کافر شوید ىمانطور کو آنها کافر شده اند، تا با ىم یکسان شوید. آنها را  ۸۹
دوستان خود محسوب نکنید، مگر اینکو در راه خدا با شما بسیج شوند. اگر علیو شما برخاستند، با آنها 

نگ روبرو می شوید می توانید آنها را بکشید. آنها را بعنوان دوست، یا یاور بجنگید و ىنگامی کو با آنان در ج
 نپذیرید.

_ بو استثنای کسانی کو بو مردمی کو با آنها پیمان صلح بستو اید ملحق می شوند و کسانی کو نزد شما  ۹۱
، بو آنها اجازه می می آیند و مایل نیستند کو نو با شما و نو با اقوام خودشان بجنگند. اگر خدا می خواست



داد کو علیو شما بجنگند. بنابراین، اگر با شما کاری نداشتو باشند، از جنگیدن با شما خودداری کنند و بو شما 
 پیشنهاد صلح دىند، دراینصورت خدا ىیج بهانو ای دست شما نمی دىد کو با آنها بجنگید.

چنین با مردمشان در صلح باشند. اما ىمین  _ عده دیگری را خواىید یافت کو می خواىند با شما و ىم ۹۱
کو جنگ درگیرد، علیو شما می جنگند. تا وقتی کو این مردم شما را راحت نگذارند، بو شما پیشنهاد صلح 

ندىند و از جنگیدن با شما دست برندارند، شما می توانید ىنگامی کو با آنان روبرو می شوید با آنها بجنگید. 
 اً  اجازه می دىیم.ما علیو این افراد صریح

_ ىیج مؤمنی نباید مؤمن دیگری را بکشد، مگر اینکو تصادفی باشد. اگر کسی بر حسب تصادؼ مؤمنی  ۹۲
را بکشد، برای جبران باید برده مؤمنی را آزاد کند و غرامتی بو خانواده مقتول بپردازد، مگر اینکو آنها از چنین 

لق بو مردمی بود کو با شما در جنگ ىستند و او مؤمن بود، برای غرامتی بعنوان صدقو بگذرند. اگر مقتول متع
جبران برده مؤمنی را آزاد کنید. اگر او متعلق بو مردمی بود کو با آنها پیمان صلح بستو اید، شما عالوه بر آزاد  

و ماه پی در کردن برده مؤمن، غرامت را ىم بپردازید. اگر نمی توانید برده ای برای آزاد کردن پیدا کنید، با د
 پی روزه گرفتن آن را جبران نمایید، تا از جانب خدا آمرزیده شوید. خدا است دانا، حکیم ترین.

_ ىر کس عمداً  مؤمنی را بکشد، مجازات او دوزخ است جایی کو تا ابد می ماند، خدا از او خشمگین  ۹۳
 است و او را لعنت می کند و برایش عذابی ىولناک آماده کرده است.

_ ای کسانی کو ایمان دارید، اگر در راه خدا ضربو ای وارد می کنید، باید کامالً  مطمئن باشید. بو کسی   ۹۴
کو بو شما پیشنهاد صلح می کند، بخاطر غنایم این دنیا نگویید، "تو مؤمن نیستی. "زیرا غنایم بیشمار نزد خدا 

دا شما را مورد رحمت قرار داد. بنابراین، )قبل از است. بیاد داشتو باشید کو شما قبالً  مانند آنها بودید و خ
 ضربو زدن( باید کامالً  اطمینان حاصل کنید. خدا از تمام اعمالتان کامالً  آگاه است.

_ در میان مؤمنان، خانو نشینانی کو نقص عضوی ندارند، با کسانی کو با مال و جان خود در راه خدا  ۹۵
آنان کو با مال و جان خود تالش می کند نسبت بو خانو نشینان مقام  تالش می کنند یکسان نیستند. خدا بو

باالتری می بخشد. خدا بو ىر دو، وعده نجات می دىد، ولی خدا کوشش کنندگان را بر خانو نشینان با اجری 
 عظیم برتری می دىد.

 ربان ترین._ درجات باالتر، ىمچنین بخشش و رحمت از جانب او می آید. خدا است عفو کننده، مه ۹۶
_ کسانی کو در حال ستم کردن بو نفس خویش، زندگی شان بو وسیلو فرشتگان خاتمو می یابد، فرشتگان  ۹۷

از آنها سؤال خواىند کرد، "شما را چو می شد" آنها پاسخ خواىند داد، "ما در زمین تحت فشار بودیم." آنها 



ع نبود تا در آن مهاجرت کنید" مکان نهایی برای خواىند گفت، "آیا زمین خدا برای شما بو اندازه کافی وسی
 این افراد دوزخ است و سرنوشتی بسیار بد.

 _ بو استثنای مردان ناتوان، زنان و کودکانی کو قدرتی ندارند و راه چاره ای برای خروج نمی یابند. ۹۸
 _ باشد کو خدا آنها را مورد بخشش قرار دىد. خدا است توبو پذیر، عفو کننده. ۹۹

_ ىر کس در راه خدا مهاجرت کند در زمین نعمات و ثروت فراوان خواىد یافت. ىر کس از خانو اش ۱۱۱
دست بکشد و بو سوی خدا و رسولش مهاجرت کند، سپس مرگش فرا رسد، اجرش او نزد خدا محفوظ است. 

 خدا است عفو کننده، مهربان ترین.
بترسید کو کافران بو شما حملو کنند، اشتباىی نمی شوید _ ىنگامی کو در زمان جنگ سفر می کنید، اگر ۱۱۱

 اگر نماز خود را شکستو بخوانید. مطمئناً ، کافران دشمن سرسخت شما ىستند.
_ ىنگامی کو تو با آنها ىستی و پیش نمازشان می شوی، بگذار تا عده ای از شما بو نگهبانی بایستند؛ ۱۱۲

ىنگامی کو سجده می کنید پشت سر شما بایستند. سپس، گروه بگذار اسلحو ىایشان را بو دست بگیرند و 
دیگری کو نماز نخوانده اند جایشان را عوض کنند و با تو نماز بخوانند، در حالیکو عده دیگر اسلحو بو دست 
بو نگهبانی بایستند. آنان کو کافر شدند آرزو دارند کو شما از سالح و تجهیزات خود غافل شوید، تا یکباره بو 

ا حملو نمایند و کار را تمام کنند. اشتباىی نمی کنید، اگر بخاطر موانعی مانند باران یا جراحت، اسلحو شم
ىای خود را زمین بگذارید، بو شرطی کو پیوستو گوش بزنگ باشید. خدا برای کافران عذاب خوار کننده ای 

 آماده کرده است.
حال ایستاده، نشستو، یا دراز کشیده یاد کنید. و  _ ىنگامی کو نماز خود را انجام دادید، خدا را در۱۱۳

 چون جنگ بو پایان رسید، نماز را بو جا آورید؛ نماز برای مؤمنان در اوقات معینی مقرر شده است.
_ در تعقیب دشمن سستی نکنید. اگر شکت رنج می برید، آنها ىم رنج می برند. ىر چند کو شما از ۱۱۴

 کو آنها ىرگز انتظار ندارند. خدا است دانای مطلق، حکیم ترین.  جانب خدا چیزی را انتظار دارید
_ ما کتاب آسمانی را بو حق بر تو نازل کرده ایم، تا بر طبق آنچو کو خدا بو تو نشان داده است در ۱۱۵

 میان مردم قضاوت کنی. تو از خیانتکاران جانبداری نکن.
 ن ترین._ از خدا طلب بخشش کن. خدا است عفو کننده، مهربا۱۱۶
_ بو طرفداری از کسانی کو بو نفس خود ستم کردند جرو بحث نکن؛ خدا ىیچ خائن گناىکاری را ۱۱۷

 دوست ندارد.



_ آنها از مردم پنهان می کنند و اىمیتی نمی دىند کو از خدا پنهان کنند، اگر چو او با آنهاست، ۱۱۸
 از تمام اعمالشان کامالً  آگاه است. ىمچنان کو عقایدی در سر می پرورانند کو او دوست ندارد. خدا

_ اکنون شما بو طرفداری از آنها در این دنیا جرو بحث می کنید؛ چو کسی در روز رستاخیز بو جانبداری ۱۱۹
 از آنها با خدا جرو بحث خواىد کرد چو کسی مدافع آنها خواىد بود

خدا طلب بخشش نماید، خدا را _ ىر کس کار پلیدی انجام دىد، یا بو نفس خود ستم کند، سپس از ۱۱۱
 عفو کننده و مهربان ترین خواىد یافت.

_ ىر کس گناىی کسب کند، آن را بو ضرر نفس خود کسب می کند. خدا است دانای مطلق، حکیم ۱۱۱
 ترین.
_ ىر کس مرتکب گناىی شود، سپس آن را بو شخص بی گناىی نسبت دىد، مرتکب کفر و گناىی بزرگ ۱۱۲

 شده است.
اگر بخاطر موىبت خدا و رحمتش نسبت بو تو نبود، بعضی از آنها تو را گمراه می کردند. آنها فقط _ ۱۱۳

خودشان را گمراه می کنند و ىرگز نمی توانند کوچک ترین ضرری بو تو برسانند. خدا بر تو کتاب آسمانی و 
کو رحمت خدا بر تو بسیار حکمت نازل کرده و چیزىایی بو تو آموختو است کو ىرگز نمی دانستی. حقیقتاً   

 بوده است.
_ ىیچ خیری در جلسات خصوصی شان نیست، بجز برای کسانی کو از صدقو دادن، یا کارىای ۱۱۴

پرىیزگارانو طرفداری می کنند، یا در میان مردم صلح بر قرار می نمایند. ىر کس در پاسخ بو تعالیم خدا این کار 
 خواىیم کرد.را انجام دىد، ما بو او اجری عظیم عطا 

_ و اما کسی کو با رسول مخالفت کند، بعد از اینکو ىدایت بو او نشان داده شده است و از راىی غیر ۱۱۵
از راه مؤمنان پیروی کند، ما او را بو ىمان مسیری کو خودش انتخاب کرده است خواىیم برد و او را بو دوزخ  

 گرفتار خواىیم کرد؛ چو سرنوشت بدی !
نمی بخشد )اگر تا دم مرگ ادامو داشتو باشد( و او گناىان کوچکتر را برای ىر کس کو  _ خدا شرک را۱۱۶

بخواىد می بخشد. ىر کس در کنار خدا ىر گونو معبودی را بحد پرستش برساند سخت بو گمراىی افتاده 
 است.
ستش می  _ آنها حتی بجز خدا خدایان مؤنث را می پرستند در واقع، آنها فقط شیطانی سرکش را پر ۱۱۷
 کنند.



_ خدا او را لعنت کرده است و او گفت، "من حتماً  تعداد مشخصی از پرستش کنندگان تو را در اختیار ۱۱۸
 خواىم گرفت.

_ "من آنها را گمراه خواىم کرد، آنان را فریب خواىم داد، من بو آنها دستور می دىم تا )برای حرام  ۱۱۹
ا عالمت گذاری کنند و بو آنها فرمان خواىم داد کو خلقت کردن بعضی از گوشت ىا( گوش ىای چارپایان ر 

 خدا را تغییر دىند. "ىر کس بو جای خدا، شیطان را بو موالیی بپذیرد، عمیقاً  بو ضرر بزرگی دچار شده است.
_ او بو آنها وعده می دىد و آنان را جلب می کند؛ آنچو شیطان وعده می دىد خواب و خیالی بیش ۱۲۱

 نیست.
 ن افراد بو دوزخ گرفتار شده اند بعنوان آخرین مکانشان و ىرگز نمی توانند از آن رىایی یابند._ ای۱۲۱
_ و اما کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، ما آنها را بو باغ ىایی با ۱۲۲

وعده حقیقی خدا. سخنان چو  نهرىای روان داخل خواىیم کرد، جایی کو جاودانو زندگی کنند. چنین است 
 کسی صادفانو تر از سخنان خدا است

_ این بنا بو خواستو ىای شما، یا خواستو مردم کتاب آسمانی نیست: ىر کس کار پلیدی انجام دىد ۱۲۳
 جزای آن را می پردازد و در مقابل خدا فریادرس یا پشتیبانی نخواىد داشت.

ی را در پیش می گیرند، چو مذکر چو مؤنث، در صورتی کو ایمان _ و اما کسانی کو زندگی پرىیزگارانو ا۱۲۴
 داشتو باشند، بو بهشت وارد می شوند؛ بدون کوچک ترین بی عدالتی.

_ چو کسی در دین خود بهتر ىدایت شده است از آن کسی کو کامالً  تسلیم خدا است، زندگی ۱۲۵
پرستی خدا ابراىیم را بعنوان دوستی محبوب برگزیده پرىیزگارانو ای را می گذراند، بر طبق آیین ابراىیم: یکتا

 است.
 _ ىر چو در آسمان ىا و زمین است از آن خدا است. خدا بر ىمو چیز کنترل کامل دارد.۱۲۶
_ آنها در بابت زنان با تو مشورت می کنند: بگو، "خدا درباره آنها حقیقت را برایتان روشن می کند، ۱۲۷

برایتان بیان شد. شما باید حق دختران یتیمی را کو در موقع ازدواج، آنان را از ىمانطور کو در کتاب آسمانی 
مهریو محروم می کنید بو آنها برگردانید: از آنها سوء استفاده نکنید. ىمچنین باید حق پسران یتیم ىم حفظ 

 است."شود. با یتیمان منصفانو رفتار کنید. ىر کار نیکی انجام دىید، خدا کامالً  از آن آگاه 
_ اگر زنی از طرؼ شوىرش ناسازگاری یا دوری احساس کند، باید آن زوج درجهت حل اختالفاتشان ۱۲۸

بکوشند، زیرا آشتی کردن برایشان بهترین است. خود خواىی خصلت انسان است و اگر کار نیک انجام دىید 
 کامالً  آگاه است.و زندگی پرىیزگار انو ای در پیش بگیرید، خدا از ىر کاری کو می کنید  



_ شما ىرگز نمی توانید با بیش از یک زن منصفانو رفتار نمایید، ىر چقدر ىم کو سعی کنید. بنابراین، ۱۲۹
آنقدر تبعیض قائل نشوید تا یکی از آنها را بالتکلیف نگاه دارید)کو نو از زناشویی بهره مند باشد و نو بتواند با  

ت را اصالح کنید و بو پرىیزکاری ادامو دىید، خدا است عفو کننده، کس دیگری ازدواج کند(. اگر این وضعی
 مهربان ترین.

_ اگر آن زوج چاره ای جز جدا شدن ندارند، خدا ىر یک از آنها را از نعمات خویش برخوردار خواىد  ۱۳۱
 کرد. خدا است سخاوتمند، حکیم ترین.

و کسانی کو قبل از شما کتاب آسمانی _ ىر چو در آسمان ىا و زمین است از آن خدا است و ما ب۱۳۱
دریافت کردند سفارش کردیم و بو شما توصیو نمودیم کو بو ىیبت و حرمت خدا را ارج نهید. اگر کافر شوید، 

 پس ىر چو در آسمان ىا و زمین است متعلق بو خدا است. خدا بی نیاز است، قابل ستایش.
 و خدا تنها محافظ است. _ آنچو در آسمان ىا و زمین است از آن خدا است۱۳۲
_ ای مردم، اگر او بخواىد، می تواند شما را نابود کند و عده دیگری را بو جای شما قرار دىد. مسلماً  ۱۳۳

 خدا بو چنین کاری قادر است.
_ ىر کو در پی متاع این دنیاست باید بداند کو مادیات ىم این دنیا و ىم آخرت نزد خدا است. خدا ۱۳۴

 .شنوا است، بینا
_ ای کسانی کو ایمان دارید، ىنگامی کو شهادت می دىید، باید کامالً  منصف باشید و خدا را در نظر ۱۳۵

داشتو باشید، حتی اگر علیو خودتان، یا والدین تان، یا خویشاوندان تان باشد. متهم چو ثروتمند باشد، چو 
ی خود تبعیض قایل نشوید. اگر منحرؼ فقیر، خدا بو ىر دو رسیدگی می کند. بنابراین، بخاطر تمایالت شخص

 شوید و یا )این حکم را( نادیده بگیرید، پس خدا از تمام اعمالتان کامالً  آگاه است.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، بو خدا و رسولش و کتاب آسمانی کو از طریق رسولش نازل کرده است و  ۱۳۶

ید. ىر کس از ایمان آوردن بو خدا و فرشتگانش و  کتاب آسمانی کو قبل از آن نازل کرده است ایمان بیآور 
 کتاب ىای آسمانی او و رسوالن او روز آخر امتناع ورزد، حقیقتاً  بسیار گمراه شده است.

_ مطمئناً ، کسانی کو ایمان می آورند، سپس کافر می شوند و سپس ایمان می آورند سپس کافر می ۱۳۷
خدا نو آنها را خواىد بخشید و نو آنها را بو ىیچ راىی ىدایت شوند، سپس در کفر عمیق تری فرو می روند، 

 خواىد کرد.
 _ بو منافقان را خبر بده کو بو عذابی دردناک دچار شده اند.۱۳۸



_ آنها ىمان کسانی ىستند کو بو جای مؤمنان با کافران متحد می شوند. آیا بزرگی را نزد آنها می جویند ۱۳۹
 داست.تمام مقام ىا متعلق بو تنها خ

_ او در کتاب آسمانی بو شما دستور داده است: اگر شما می شنوید کو آیات خدا ریشخند و مسخر ۱۴۱
می شوند، با آنها ننشینید، مگر اینکو موضوع را عوض کنند. در غیر اینصورت، شما ىم مانند آنها مقصر 

 خواىید بود. خدا منافقان و کافران را در دوزخ گرد ىم خواىد آورد.
آنها شما را زیر نظر دارند و منتظر ىستند؛ اگر از جانب خدا پیروزی نصیب شما شود، )بو شما( می   _۱۴۱

گویند، "آیا ما با شما نبودیم" اما اگر پیروزی نصیب کافران شود )بو آنها( می گویند: "آیا ما طرؼ شما نبودیم 
اوت خواىد کرد. خدا ىرگز اجازه و شما را از مؤمنان حفظ نکردیم "خدا در روز قیامت در بین شما قض

 نخواىد داد کو کافران بر مؤمنان غالب شوند.
_ منافقان فکر می کنند کو خدا را فریب می دىند، ولی اوست کو آنها را سوؽ می دىد. ىنگامی کو ۱۴۲

نند و بو برای نماز بر می خیزند، با تنبلی بر می خیزند. این بخاطر آن است کو آنها فقط نزد مردم تظاىر می ک
 ندرت بو فکر خدا ىستند.

_ آنها در این میان مرددند، نو بو این گروه تعلق دارند و نو بو آن گروه. ىر کس را کو خدا گمراه کند، تو ۱۴۳
 ىرگز راىی برای ىدایتش نخواىی یافت.

کار علیو _ ای کسانی کو ایمان دارید، بو جای مؤمنان یاران کافران نشوید. آیا می خواىید مدرکی آش۱۴۴
 خودتان نزد خدا داشتو باشید

 _ منافقان بو پست ترین حفره دوزخ گرفتار خواىند شد و تو کسی را برای کمک آنها نخواىی یافت.۱۴۵
_ فقط کسانی کو توبو کنند، خود را اصالح نمایند، بو خدا متوسل شوند و دین خود را مطلقاً  بو تنها ۱۴۶

خواىند شد. خدا مؤمنان را با پاداشی بزرگ مورد رحمت قرار خواىد  خدا اختصاص دىند، از مؤمنان محسوب
 داد.

_ خدا از تنبیو کردن شما چو نفعی خواىد برد، اگر سپاسگزار می شدید و ایمان می آوردید خداست ۱۴۷
 سپاسگزار، دانای مطلق.

ود. خداست شنوا، _ خدا گفتار زشت را دوست ندارد، مگر اینکو کسی مورد بهی عدالتی بزرگی واقع ش۱۴۸
 دانا.

_ اگر پرىیزگارانو عمل کنید_ چو آشکار و چو پنهان_ یا از ستمی بگذرید، خدا است توبو پذیر، قادر ۱۴۹
 مطلق.



_ کسانی کو بو خدا و رسوالنش ایمان ندارند و می خواىند میان خدا و رسوالنش فرؽ بگذارند و می  ۱۵۱
 رد می کنیم،" و می خواىند میانو رو باشند؛گویند: "ما بو بعضی ایمان داریم و بعضی را 

 _ این افراد کافران واقعی ىستند. ما برای کافران مجازات خوار کننده ای آماده کرده ایم.۱۵۱
_ و اما کسانی کو بو خدا و رسوالنش ایمان دارند و میان آنها فرقی نمی گذارند، او پاداش آنها را ۱۵۲

 بان ترین.خواىد داد. خدا است عفو کننده، مهر 
_ مردم کتاب آسمانی بو مبارزه از تو می خواىند تا کتابی از آسمان برایشان بیاوری! آنها از موسی بیشر ۱۵۳

از این درخواست کرده اند، می گفتند، "خود خدا را بو عیناً  بو ما نشان بده، در نتیجو، بخاطر گستاخی شان 
بعد از آن ىمو معجزاتی کو دیده بودند، باز بو پرستش  صاعقو ای بو آنها اصابت کرد. عالوه بر آن، آنها 

 گوسالو پرداختند. با وجود این، ما تمام این ىا را بخشیدیم. ما معجزاتی شگرؼ از موسی حمایت کردیم.
_ و در حالیکو از آنها پیمان گرفتیم، کوه سینا را باالی سرشان برافراشتیم. و بو آنها گفتیم، "با تواضع ۱۵۴

 ه شوید." و بو آنها گفتیم، "سبت را بی حرمت نمنید." حقیقتاً ، ما از آنها عهدی محکم گرفتیم.وارد درواز 
_ )آنها بو لعنت دچار شدند( بخاطر شکستن عهدشان، تکذیب کردن آیات خدا، کشتن پیامبران بو ۱۵۵

دلیل کفرشان بر ناحق و بخاطر اینکو می گفتند، "ما تصمیم خود را گرفتو ایم!" در واقع، خداست کو بو 
 افکارشان مهر زد و برای ىمین است کو ایمان نمی آورند، جز بو ندرت.

 _ )آنها لعنت شدند( بخاطر کافر شدن و بر زبان آوردن دروغی بزرگ درباره مریم.۱۵۶
_ و برای اینکو ادعا می کنند کو مسیح، عیسی، پسر مریم، رسول خدا را کشتند. در حقیقت، آنها ىرگز ۱۵۷
نکشتند، ىرگز او را بو صلیب نکشیدند_ بلکو بو آنها وانمود شد کو چنین کردند. تمام گروه ىایی کو  او را

درباره این موضوع اختالؼ دارند در این مورد پر از شک و تردید ىستند. آنها علمی ندارند؛ آنها فقط حدس 
 می زنند. مسلماً ، آنها ىرگز او را نکشتند.

 و سوی خود باال برد؛ خداست قادر متعال، حکیم ترین._ در عوض، خدا او را ب۱۵۸
_ ىر یک از مردم کتاب آسمانی الزم بود کو قبل از مرگ او بو او ایمان آورد. در روز قیامت، او علیو ۱۵۹

 آنها شاىد خواىد بود.
م؛ _ بخاطر ستم ىایشان، ما بر یهودیان غذاىای خوبی را کو قبالً  برایشان حالل بود، حرام کردی۱۶۱

 ىمچنین برای اینکو مدام از راه خدا دور می کردند.
_ و برای ربا خواری، کو ممنوع شده بود و برای مصرؼ کردن اموال مردم بو ناحق. ما برای کافران در ۱۶۱

 میانشان مجازاتی دردناک مهیا کرده ایم.



نها بو آنچو بر تو نازل شد _ و اما کسانی کو در میانشان از دانش بسیاری برخوردار ىستند و مؤمنان، آ۱۶۲
و بو آنچو قبل از تو نازل شد ایمان دارند. آنها نماز را برپا می دارند و انفاؽ واجب )زکات( ىستند؛ آنان بو 

 خدا و روز آخر مؤمن ىستند. ما بو این افراد اجری عظیم عطا می کنیم.
از او وحی کردیم. و ما بو ابراىیم، _ ما بو تو وحی کرده ایم، ىمچنانکو کو بو نوح و پیامبران بعد ۱۶۳

اسماعیل، اسحاؽ، یعقوب، سران قبیلو، عیسی، ایوب، یونس، ىارون و سلیمان وحی کردیم. و بو داود زبور را 
 دادیم.
_ رسوالنی کو درباره آنها بو تو گفتو ایم و رسوالنی کو ىرگز درباره آنها بو تو نگفتو ایم. و خدا مستقیماً  ۱۶۴

 کرد.  با موسی صحبت
_ رسوالنی برای دادن بشارت ىا و ىمچنین داده ىشدارىا. بنابراین، مردم ىنگام روبرو شدن با خدا بعد ۱۶۵

از این ىمو رسول کو برایشان آمده است، ىیچ گونو عذر و بهانو ای نخواىند داشت، خداست قادر متعال، 
 حکیم ترین.

هادت می دىد؛ او آن را با علم خود نازل کرده است. _ اما خدا درباره آنچو کو بر تو نازل کرده است ش۱۶۶
 و فرشتگان ىم شهادت می دىند، ولی خدا بعنوان شاىد کافی است.

 _ مطمئناً ، آنان کو کافر شوند و از راه خدا باز دور کنند سخت در گمراىی افتاده اند.۱۶۷
نو بو ىیچ راىی ىدایتشان خواىد  _ کسانی کو کافر شوند و ستم کنند، خدا نو آنها را خواىد بخشید و ۱۶۸
 کرد؛
 _ جز بو راه دوزخ، جایی کو تا ابد بمانند. این کار برای خدا آسان است.۱۶۹
_ ای مردم، رسول با حقیقت از جانب پروردگارتان نزد شما آمده است. بنابراین، بخاطر خودتان ایمان ۱۷۱

متعلق بو خداست. خداست دانای مطلق، بیاورید. اگر کافر شوید، پس آنچو در آسمان ىا و زمین است 
 حکیم ترین.

_ ای مردم کتاب آسمانی، از حدود دین خود زیاده روی نکنید و درباره خدا بجز حقیقت چیزی نگویید. ۱۷۱
مسیح، عیسی، پسر مریم، رسول خدا بود و کلمو او بود، کو او بو مریم فرستاده بود و وحیی از جانب او. 

خدا و رسوالنش ایمان آورید. نگویید، "تثلیث" بخاطر خودتان از این عمل دست بردارید. بنابراین، شما باید بو 
خدا فقط خدای واحد است. تجلیل او را؛ او شکوىمند تر از آن است کو پسری داشتو باشد. ىر چو در 

 آسمان ىا و ىر چو در زمین است متعلق بو اوست. خدا بعنوان موال و سرور کافی است.



یح ىرگز از بندگی خدا ننگ می داشت و نو نزدیکترین فرشتگان. کسانی کو از پرستش او ننگ _ نو مس۱۷۲
 دارند و از شدت تکبر تسلیم نمی شوند، او ىمگی آنها را نزد خود احضار خواىد کرد.

ر  _ و اما کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، او پاداش آنها را بو طو ۱۷۳
کامل می دىد و باران موىبتش را بر آنها می باراند. و اما کسانی کو ننگ دارند و متکبر شوند، او آنها را بو 

 غذابی دردناک دچار خواىد کرد. آنها در کنار خدا نو موالیی خواىند یافت و نو نجات دىنده ای.
رای شما راىنمایی روشنگر فرو _ ای مردم، اثباتی از جانب پروردگارتان برای شما آمده است؛ ما ب۱۷۴

 فرستاده ایم.
_ کسانی کو بو خدا ایمان دارند و بو او متوسل می شوند، او آنها را بو رحمت و موىبت خویش داخل ۱۷۵

 خواىد کرد و آنان را در راىی مستقیم بو سوی خود ىدایت خواىد نمود.
وصیو می کند. اگر مردمی بمیرد و _ آنها با تو مشورت می کنند؛ بگو، "خدا درباره شخص مجرد ت۱۷۶

فرزندی باقی نگذارد و خواىری داشتو باشد، او نصف ارث را می برد. اگر خواىر اول بمیرد و فرزندی نداشتو 
باشد، ارث او بو برادرش می رسد. اگر دو خواىر باشند، آنها دو سوم ارثیو را می برند. اگر برادران و 

نث سهم می برد. "خدا اینچنین برای شما توضیح می دىد، تا مبادا گمراه خواىرانی باشند، مذکر دو برابر مؤ 
 شوید. خدا از ىمو چیز کامالً  آگاه است.

*************************************************************** 
 : ضیافت ) الماِئَده ( ۵سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
دارید، بو تعهدات خود وفا کنید. خوردن چارپایان برای شما حالل شده است، بو جز  _ ای کسانی کو ایمان ۱

آن چیزىایی کو در این بطور مشخص حرام شده اند. شما در طی حج اجازه شکار ندىید. خدا ىر چو بخواىد 
 مقرر می کند.

ىای مقدس، ىدیو کردن _ ای کسانی کو ایمان دارید، بو آداب و رسومی کو خدا قرار داده است، بو ماه  ۲
حیوانات، حلقو ىای عالمت گذاری آنها و بو مردمی کو در جستجوی رحمت و رضایت پروردگارشان بو سوی 

زیارتگاه مقدس )کعبو( پیش می روند بی حرمتی نکنید. ىنگامی کو مراسم حج را بو پایان رساندید می توانید 
شما را از رفتن بو مسجد مقدس باز داشتند شما را بو  شکار کنید. مبادا نفرتنان نسبت بو مردمی کو زمانی

ستمگری وا دارد. باید در امور پرىیزگارانو و تقوی ىمکاری کنید؛ در کارىایی کو گناه آلود و پلید است شرکت 
 نکنید. خدا را در نظر داشتو باشید. خدا در اجرای مجازات سختگیر است.



خون، گوشت خوک و حیواناتی کو جز خدا برای ىر کس و ىر  _ برای شما حیواناتی کو خودشان بمیرند، ۳
چیز دیگری اىدا شوند حرام شدند. )حیواناتی کو خودشان بمیرند شامل آنهایی کو( خفو شده باشند، بوسیلو 

چیزی ضربو بخورند، از بلندی بیافتند، شاخ خورده باشند، مورد حملو حیوانی وحشی واقع شوند_ مگر اینکو 
قبل از آنکو بمیرد نجات دىید_ و حیواناتی کو در سکوی قربانگاه قربانی شوند حرام ىستند.  حیوان خود را

ىمچنین تقسیم کردن گوشت از طریق قرعو کشی حرام است؛ این عمل بسیار زشتی است. امروز، کافران از 
من دین شما را بو حد  )ریشو کن کردن( دین شما دست کشیده اند؛ از آنها نترسید، بلکو از من بترسید. امروز، 

کمال رسانده ام، نعمت خویش را بر شما کامل کرده ام و تسلیم بودن را بو عنوان دین برای شما مقرر نموده 
ام. اگر کسی بو خاطر قحطی مجبور شود )غذای حرام بخورد(، بدون آنکو قصد گناه داشتو باشد، پس 

 خداست عفو کننده، مهربان.
نند کو چو چیز ىایی برایشان حالل است؛ بگو، "تمام چیزىای خوب برای شما _ آنها با تو مشورت می ک ۴

حالل است، از جملو آنچو کو سگ ىا و بازىای تربیت شده و برای شما می گیرند. "شما آنها را بر طبق 
کنید. تعالیم خدا تعلیم می دىید. شما می توانید از آنچو برای شما می گیرند بخورید و بر آن نام خدا را ذکر  

 باید خدا را در نظر داشتو باشید. خدا در حسابرسی دقیق ترین است.
_ امروز، برای شما تمام غذاىای خوب حالل شده است. غذای مردمی کو کتاب آسمانی دارند برای شما  ۵

تاب حالل است. ىمچنین، می توانید با زنان پاکدامن در میان مؤمنان و ىمچنین زنان پاکدامن در میان پیروان ک
آسمانی پیشین ازدواج کنید، بو شرطی کو مهریو آنها را بپردازید. شما باید نجابت خود را حفظ نمایید، زنا 

نکنید و معشوقو ىای پنهانی نگیرید. ىر کسی کو ایمان را تکذیب کند، تمام اعمالش بیهوده خواىد شد و در 
 آخرت با بازندگان خواىد بود.

( دست ىایتان را ۲( صورت خود را بشویید، )۱ىرگاه نماز می خوانید، باید: ) _ ای کسانی کو ایمان دارید، ۶
( پاىایتان را تا قوزک پا بشویید. اگر بو خاطر ارضای ۴( سر خود را مسح بکشید و )۳تا آرنج بشویید، )

ز دستگاه  جنسی تمیز نبودید، باید حمام کنید. اگر بیمار ىستید، یا در حال سفر می باشید، یا ىر چیزی کو ا
گوارش دفع شده )ادرار، مدفوع، یا باد معده(، یا با زنان )از نظر جنسی( تماس داشتید و نتوانستید آب پیدا  

کنید، وضوی خشک بگیرید )تیمم( بدین ترتیب کو دست ىای خود را بو خاک خشک تمیز بزنید، سپس 
مشگل کند؛ او می خواىد شما  صورت و دست ىای خود را مسح بکشید. خدا نمی خواىد دین را برای شما
 را پاکیزه گرداند و نعمتش را بر شما کامل نماید، تا باشد کو سپاسگزار باشید.



_ نعمت خدا را بر خود بو یاد آورید و میثاؽ او را کو با شما پیمان بست: شما گفتید، "ما می شنویم و  ۷
 از درونی ترین افکار شما آگاه است. اطاعت می کنیم. "باید خدا را در نظر داشتو باشید؛ خدا کامال ً 

_ ای کسانی کو ایمان دارید، باید کامالً  منصف باشید و ىنگامی کو شهادت می دىید، خدا را در نظر  ۸
داشتو باشید. مبادا اختالفی کو با بعضی از مردم دارید شما را بو بی عدالتی وا دارد. شما باید کامالً  منصف 

 تر است. خدا را در نظر داشتو باشید. خدا از آنچو می کنید کامالً  آگاه است. باشید، زیرا پرىیزگارانو
_ خدا بو کسانی کو ایمان می آورند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند بخشش و اجری عظیم  ۹

 وعده می دىد.
 دوزخ ىستند. _ و اما کسانی کو باور نمی کنند و آیات ما را تکذیب می نمایند، آنها ساکنان ۱۱
_ ای کسانی کو ایمان دارید، نعمت ىای خدا را بر خود بو یاد آورید؛ ىنگامی کو بعضی از مردم علیو  ۱۱

شما دست تجاوز دراز کردند، او از شما را حفظ نمود و دست آنها را کوتاه کرد. خدا را در نظر داشتو باشید؛ 
 مؤمنان باید بو خدا اعتماد کنند.

اسرائیل پیمانی گرفتو بود و ما در میانشان دوازده تن از سران قبیلو را بر گماردیم. و خدا  _ خدا از بنی  ۱۲
گفت، " تا زمانی کو نماز بو پای دارید، انفاؽ واجب )زکات( را بدىید و بو رسوالن من ایمان بیاورید و بو آنها 

ستم. سپس من گناىانتان را خواىم احترام بگذارید و ىمواره بو خدا وام پرىیزکاری قرض دىید، من با شما ى
بخشید و شما را بو باغ ىایی با نهرىای روان داخل خواىم کرد. ىر کس بعد از این ایمان نیاورد، در واقع از 

 راه راست منحرؼ شده است."
_ آن نتیجو عهد شکنی خودشان بود کو ما آنها را محکوم کردیم و باعث سخت شدن قلب ىایشان  ۱۳

، آنها معنی کلمات را از متن بیرون کشیدند و بعضی از دستوراتی را کو بو آنها داده شد، شدیم. در نتیجو
نادیده گرفتند. تو مرتب شاىد خیانت آنها خواىی بود، بجز تعداد کمی از آنها. آنان را عفو کن و بو آنها اعتنا 

 نکن. خدا نیکو کاران را دوست دارد.
مسیحی ىستیم،" پیمان گرفتیم. اما آنها بو بعضی از احکامی کو بو _ ىمچنین از کسانی کو گفتند، "ما  ۱۴

آنها داده شد اىمیتی ندادند. در نتیجو، آنها را تا روز رستاخیز بو عداوت و نفرت در میان خودشان محکوم  
 کردیم. سپس خدا آنها را بو تمام کارىایی کو انجام داده بودند آگاه خواىد کرد.

نی، رسول ما بر شما آمده است تا بسیاری از چیزىا را کو در کتاب آسمانی پنهان  _ ای مردم کتاب آسما ۱۵
کرده اید برای شما اعالن کند و بسیاری از زیاده روی ىایی را کو انجام داده اید، عفو نماید. نور ىدایت از 

 جانب خدا بر شما آمده است و یک کتاب آسمانی پر محتوا.



ر پی رضایت و خشنودی او ىستند، راىنمایی می کند. او آنها را بو راه ىای _ خدا با آن، کسانی را کو د ۱۶
صلح ىدایت می نماید، بو خواست خود از تاریکی بو روشنایی رىنمون می سازد و بو راىی مستقیم ىدایت می  

 کند.
_ کافران در حقیقت کسانی ىستند کو می گویند خدا مسیح است، پسر مریم. بگو، "چو کسی می  ۱۷

انست با خدا مخالفت کند اگر او می خواست مسیح، پسر مریم و مادرش و ىمو کس را در روی زمین نابود  تو 
کند" فرمانروایی آسمان ىا و زمین و ىر چو در میان آنهاست از آن خداست. او ىر چو بخواىد می آفریند. 

 خداست قادر مطلق.
ب او ىستیم." بگو، "پس چرا او شما را برای  _ یهودیان و مسیحیان گفتند، "ما فرزندان خدا و محبو  ۱۸

گناىانتان تنبیو می کند شما فقط انسان ىایی ىستید مانند انسان ىای دیگری کو او آفرید. "او ىر کو را 
بخواىد می بخشد و ىر کو را بخواىد تنبیو می کند. فرمانروایی آسمان ىا و زمین و ىر چو در میان آنهاست 

 هایی بو سوی اوست.از آن خداست و سرنوشت ن
_ ای مردم کتاب آسمانی، رسول ما نزد شما آمده است، تا چیزىا را برای شما توضیح دىد، بعد از مدت  ۱۹

ىا کو رسوالنی نبودند، تا مبادا بگویید، "ما ىیچ پند دىنده یا ىشدار دىنده ای دریافت نکردیم. "اینک پند 
 است قادر مطلق.دىنده و ىشدار دىنده ای برایتان آمده است. خد

_ بو یاد آورید کو موسی بو مردمش گفت، "ای مردم من، نعمت ىای خدا را بر خود بو یاد آورید: او از  ۲۱
میان شما پیامبرانی برگزید، شما را بو پادشاىی رسانید و چیزی بو شما عطا کرد کو ىرگز بو مردمان دیگر عطا 

 نکرد.
ا برایتان مقرر کرده است وارد شوید و سرکشی نکنید، تا مبادا _ "ای مردم من، بو سرزمین مقدس کو خد ۲۱

 بازنده شوید."
_ آنها گفتند، "ای موسی، در آنجا مردم نیرومندی ىستند و تا آنها از آنجا خارج نشوند، ما وارد  ۲۲

 نخواىیم شد. اگر آنها خارج شوند، ما وارد می شویم."
فقط از دروازه وارد شوید. و اگر فقط وارد شوید، مطمئناً  _ دو مرد زاىد و مورد رحمت خدا گفتند، " ۲۳

 غلبو خواىید کرد. شما باید بو خدا اعتماد کنید، اگر مؤمن ىستید."
_ آنها گفتند، "ای موسی، تا زمانی کو آنها در آنجا ىستند، ما ىرگز وارد آنجا نخواىیم شد. بنابراین،  ۲۴

 جا می نشستو ایم."برو_ تو و پروردگارت_ و بجنگید. ما ىمین 



_ او گفت، "پروردگار من، من فقط می توانم خودم و برادرم را کنترل کنم. پس، بو ما اجازه ده تا از مردم   ۲۵
 گناىکار جدا شویم."

_ او گفت، "از این بو پس، برای چهل سال برایشان حرام شد، کو در طی آن در زمین سرگردان خواىند  ۲۶
 اىکاری غمگین نباش."بود. تو برای چنین مردم گن

_ تاریخچو حقیقی دو پسر آدم را برایشان بخوان. آنها ىدیو ای ارائو کردند و از یکی از آنها پذیرفتو  ۲۷
شد، ولی از دیگری پذیرفتو نشد. او گفت، "من مطمئناً  تو را خواىم کشت." او گفت، "خدا فقط از 

 پرىیزگاران می پذیرد.
تن من دراز کنی، من دستم را برای کشتن تو دراز نمی کنم. زیرا من بو ىیبت _ "اگر تو دستت را برای کش ۲۸

 و حرمت خدا، پروردگار جهان، ارج می نهم.
_ "من می خواىم تو، بار گناه من و گناه خود را بدوش بگیری، نو من، سپس عاقبت تو با ساکنان دوزخ  ۲۹

 است. چنین است جزای ستمکاران."
 ت تا برادرش را بکشد. او را کشت و سرانجام با بازندگان شد._ غرورش او را واداش ۳۱
_ سپس خدا کالغی فرستاد کو خاک را چنگ زند، تا بو او بیاموزد کو چگونو جسد برادرش را دفن کند.  ۳۱

 اوگفت، "وای بر من؛ من بو اندازه این کالغ شعور نداشتم، تا جسد برادرم را دفن کنم." او سراپا پشیمان شد.
از اینرو، ما بر بنی اسرائیل مقرر کردیم کو ىرکس شخصی را کو مرتکب قتل یا جنایات ىولناک نشده  _ ۳۲

باشد بو قتل برساند، مانند آن است کو تمام مردم را بو قتل رسانده است. و ىر فردی کو از کشتن کسی 
و مدرک ىای روشن نزد  بگذرد، مانند آن است کو جان تمام مردم را نجات داده است. رسوالن ما با آیات

 آنها رفتند، ولی اکثرشان، بعد از این ىمو، ىنوز از حد خود تجاوز می کنند.
_ مجازات بحق کسانی کو با خدا و رسولش می جنگند و مرتکب جنایات ىولناک می شوند، این است   ۳۳

یگر قطع کنند، یا از آن کو کشتو شوند، یا آنها را بر صلیب آویزند، با دست ىا و پاىایشان را بر خالؼ یکد
سرزمین تبعید شوند. این برای خوار کردنشان در این دنیاست، سپس در آخرت از عذاب بسیار بدتری رنج می 

 برند.
_ بو استثنای کسانی کو قبل از اینکو شما بر آنها غالب شوید، توبو کنند. باید بدانید کو خداست عفو   ۳۴

 کننده، مهربان ترین.
و ایمان دارید، بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید و در جستجوی راه و وسیلو ای بو سوی _ ای کسانی ک ۳۵

 او باشید و در راه او بکوشید تا موفق شوید.



_ مسلماً ، کسانی کو باور نکردند، اگر صاحب ىمو چیز در روی زمین بودند، حتی دو برابر آن و آن را  ۳۶
ت روز رستاخیز رىایی یابند، از آنها پذیرفتو نمی شد؛ آنها بو بو عنوان غرامت تقدیم می کردند تا از مجازا

 عذابی دردناک دچار شده اند.
_ آنها می خواىند از دوزخ خارج شوند، ولی دریغا، کو ىرگز نمی توانند از آنجا خارج شوند؛ عذابشان  ۳۷

 ابدی است.
رای جرمشان و برای اینکو عبرتی _ باید دست ىای دزد را، چو مذکر باشد چو مؤنث، بو عنوان تنبیو ب ۳۸

 باشد از جانب خدا عالمت بگذارید. خداست قادر مطلق، حکیم ترین.
_ اگر کسی بعد از ارتکاب بو این جرم توبو کند و خود را اصالح نماید، خدا او را می بخشد. خداست  ۳۹

 عفو کننده، مهربان ترین.
ا و زمین است او ىر کو را بخواىد تنبیو می کند و ىر  _ آیا نمی دانی کو خدا صاحب فرمانروایی آسمان ى ۴۱

 کو را بخواىد می بخشد. خداست قادر مطلق.
_ ای رسول، غمگین مباش از آنان کو بو سوی کفر می شتابند، کسانی کو با زبانشان می گویند، "ما ایمان  ۴۱

و سخنان دروغ گوش دادند. آنها داریم،" در حالیکو در قلب شان ایمان ندارند. در میان یهودیان، بعضی ىا ب
بو مردمی گوش دادند کو ىرگز تو را مالقات نکردند و کسانی کو معنی کلمات را از متن جدا کردند، سپس  
گفتند، "اگر این بو شما داده شده است، آن را قبول کنید، اما اگر چیز دیگری بو شما داده شده است، 

کند، تو نمی توانی علیو خدا ىیچ گونو کمکی بو او بکنی. خدا   مواظب باشید. " ىر کو را خدا بخواىد منحرؼ
نمی خواىد قلب ىایشان را پاک کند. آنها بو خواری در این دنیا دچار شده اند و در آخرت، از عذابی 

 ىولناک رنج خواىند برد.
ا در میانشان _ آنها از دروغ حمایت می کنند و از درآمدىای نامشروع می خورند. اگر نزد تو بیایند ت ۴۲

قضاوت کنی، می توانی در میان آنها قضاوت کنی، یا نسبت بو آنها بی اعتنا باشی. اگر بخواىی بو آنها بی 
اعتنا باشی، آنها نمی توانند کوچکترین ضرری بو تو برسانند. اما اگر در میان آنها قضاوت می کنی، باید 

 منصفانو قضاوت کنی. خدا افراد منصف را دوست دارد.
_ چرا آنها از تو می خواىند تا در میانشان قضاوت کنی، در حالیکو آنها تورات را دارند، کو شامل قانون  ۴۳

 خداست و آنها می خواىند کو آن را نادیده بگیرند آنها مؤمن نیستند.
ام ىا _ ما تورات را نازل کرده ایم، کو حاوی نور و ىدایت است. کو بر طبق آن پیامبران یهود و نیز خاخ ۴۴

و کشیشان حکم می کردند، ىمانطور کو در کتاب خدا بو آنها دیکتو شده بود و ىمانطور کو آنها شاىد بودند. 



بنابراین، بو ىیبت و حرمت انسان ىا ارج ننهید؛ بلکو بو ىیبت و حرمت من ارج نهید. و آیات من را بو بهای 
 تند.اندک نفروشید. کسانی کو طبق آیات خدا حکم نکنند کافر ىس

_ و در آن برای آنها مقرر کردیم: جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در  ۴۵
برابر گوش، دندان در برابر دندان و در برابر ىر صدمو ای صدمو ای ىمانند آن. اگر کسی بو عنوان صدقو از 

کسانی کو طبق آیات خدا حکم نمی کنند ظالم حق خود صرؼ نظر کند، کفاره ای برای گناىان او خواىد بود.  
 ىستند.

_ بعد از آنها، ما عیسی، پسر مریم را فرستادیم، کو تورات، کتاب آسمانی قبلی را تصدیق می کرد. و بو  ۴۶
او انجیل دادیم، کو حاوی ىدایت و نور بود و کتاب ىای آسمانی پیشین، تورات را تصدیق می کرد و بر نور و 

 فزود و روشنگری بود برای پرىیزگاران.ىدایت آن می ا
_ اىل انجیل باید بر طبق آیات خدا در این حکم کنند. کسانی کو بر طبق آیات خدا حکم نمی کنند،  ۴۷

 پلید ىستند.
_ سپس ما این کتاب آسمانی را، بو حقیقت بر تو نازل کردیم، کو کتاب ىای آسمانی پیشین را تصدیق می   ۴۸

. در میان آنها بر طبق آیات خدا حکم کنی و از خواستو ىایشان اگر بر خالؼ کند و جایگزین آنهاست
حقیقتی است کو بر تو آمده است پیروی نکن. ما برای ىر یک از شما قوانینی مقرر کرده ایم و مراسم 

مختلف. اگر خدا می خواست، می توانست از شما یک جماعت بسازد. ولی او اینچنین از طریق آیاتی کو بو 
یک از شما داده است شما را امتحان می کند، باید در پرىیزگاری رقابت کنید. سرنوشت نهایی شما بو  ىر

 سوی خداست_ ىمگی شما_ سپس او شما را درباره آنچو اختالؼ داشتید آگاه خواىد کرد.
شان پیروی _ تو باید در میان آنها بر طبق آنچو کو خدا بر تو نازل کرده است حکم کنی. از خواستو ىای ۴۹

نکن و مواظب باش تا مبادا تو را از بعضی از آیات خدا منحرؼ کنند. اگر آنها روی بگردانند، پس بدان کو 
 خدا می خواىد آنها را برای بعضی از گناىانشان تنبیو کند. در واقع، بسیاری از مردم گناىکار ىستند.

ند قانون چو کسی بهتر از خداست برای کسانی  _ آیا آنها می خواىند از قانون زمان جاىلیت طرفداری کن ۵۱
 کو بو یقین رسیده اند

_ ای کسانی کو ایمان دارید، با بعضی از یهودیان و مسیحیان متحد نشوید؛ آنها یاران یکدیگر ىستند،   ۵۱
 کسانی کو در میان شما با این افراد متحد می شوند متعلق بو آنها ىستند. خدا ستمکاران را ىدایت نمی کند.



_ کسانی را کو در قلب شان شک دارند خواىی دید کو با شتاب بو آنها می پیوندند، می گویند، "ما از  ۵۲
این می ترسیم کو مبادا شکست بخوریم. "باشد کو خدا پیروزی، یا حکمی از جانب خود بیاورد، کو باعث شود 

 آنها از افکار پنهانی خود پشیمان شوند.
، "آیا این افراد ىمان مردمی ىستند کو قاطعانو بو خدا سوگند یاد کردند کو _ مؤمنان سپس خواىند گفت ۵۳

 با شما بودند" اعمالشان بو ىدر رفتو است؛ آنها از بازندگان ىستند.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، اگر از دین خود باز گردید، پس خدا مردمی را جایگزین شما خواىد کرد کو  ۵۴

و ىم آنها او را دوست دارند. آنها با مؤمنان مهربان خواىند بود، با کافران سختگیر ىم او آنها را دوست دارد 
و در راه خدا کوشش خواىند کرد بدون اینکو از ىیچ سرزنشی بترسند. چنین است رحمت خدا، او آن را بو 

 ىر کس کو بخواىد عطا می کند. خداست سخاوتمند، دانای مطلق.
سولش ىستند و مؤمنانی کو نماز را بو پای می دارند و انفاؽ واجب )زکات( _ یاران حقیقی شما خدا و ر  ۵۵

 را می دىند و بو رکوع می روند.
_ آنان کو خود را یاران خدا و رسولش و کسانی کو ایمان آوردند قرار دىند، بو گروه خدا تعلق دارند؛  ۵۶

 مسلماً ، آنها پیروز ىستند.
یان دریافت کنندگان کتاب آسمانی قبلی با کسانی کو دین شما را بو _ ای کسانی کو ایمان دارید، در م ۵۷

مسخره و ریشخند می گیرند دوستی نکنید و نو با کافران دوستی برقرار نمایید. شما باید بو ىیبت و حرمت 
 خدا ارج نهید، اگر واقعاً  از مؤمنان ىستید.

ره و ریشخند می گیرند. این برای آن است کو _ ىنگامی کو بو نماز فرا می خوانید، آنها آن را بو مسخ ۵۸
 آنها مردمی ىستند کو نمی فهمند.

_ بگو، "ای مردم کتاب آسمانی، آیا نفرت شما نسبت بو ما برای این نیست کو ما بو خدا و بو آنچو بر  ۵۹
 "ما نازل شد و بو آنچو قبل از ما نازل شد ایمان داریم و برای اینکو اکثر شما پرىیزگار نیستید

_ بگو، "بگذارید بو شما بگویم کو چو کسانی در نظر خدا بدتر ىستند: کسانی کو مورد لعنت خدا قرار   ۶۱
گرفتند پس از آنکو بو خشم او گرفتار شدند، تا اینکو او آنها را بو )پستی ( میمون ىا و خوک ىا و بت 

 پرستان در آورد. این افراد بسیار بدتر ىستند و از راه راست دورتر."
_ ىنگامی کو نزد شما می آیند، می گویند، "ما ایمان داریم،" اگر چو آنها ىنگامی کو وارد شدند پر از   ۶۱

 کفر بودند و ىنگامی کو خارج می شوند پر از کفر ىستند. خدا از آنچو پنهان می کنند کامالً  آگاه است.



ظالمانو می شوند و از درآمدىای  _ بسیاری از آنها را می بینی کو بو راحتی مرتکب اعمال پلید و ۶۲
 نامشروع می خورند. در واقع اعمال زشتی انجام می دىند.

_ اگر فقط خاخام ىا و کشیش ىا آنها را از سخنان گناه آلود و درآمدىای نامشروع باز می داشتند! در  ۶۳
 واقع اعمال زشتی مرتکب می شوند.

ن دست ىای آنهاست کو بستو است. آنها بو خاطر بر _ یهودیان حتی گفتند، "دست خدا بستو است!" ای ۶۴
زبان آوردن چنین کفری لعنت شده اند. در عوض، دست ىای او کامالً  باز است، او ىر طور کو بخواىد 

خرج می کند. یقیناً ، آنچو پروردگارت بر تو نازل کرده است باعث خواىد شد کو آنها در ستمکاری و کفر 
نتیجو، ما آنها را تا روز رستاخیز بو نفرت و عداوت در میان خودشان گرفتار   عمیق تری فرو می روند. در

کردیم. ىرگاه آتش جنگی روشن کنند، خدا آن را فرو می نشاند. آنها در زمین بو فساد مشغولند و خدا پلید  
 کاران را دوست ندارد.

را در پیش گیرند، سپس ما از   _ اگر فقط مردم کتاب آسمانی ایمان بیاورند و زندگی پرىیزگارانو ای ۶۵
 گناىانشان می گذریم و آنها را بو باغ ىای لذت بخش وارد می کنیم.

_ اگر فقط آنها از تورات و انجیل و از آنچو در این از جانب پروردگارشان برایشان نازل شده است  ۶۶
ی از آنها پرىیزگارند، ولی حمایت می کردند، باران رحمت از باالی سر و زیر پایشان برایشان می بارید. بعض

 بسیاری از آنها پلید کار ىستند.
_ ای رسول، ابالغ کن آنچو از جانب پروردگارت بر تو وحی شد_ تا این کار را انجام ندىی، پیغام او را  ۶۷

 نرسانده ای _ و خدا تو را از مردم حفظ خواىد کرد. خدا مردم کافر را ىدایت نمی کند.
اب، آسمانی، شما ىیچ پایو و اساسی ندارید مگر اینکو از تورات و انجیل و از آنچو _ بگو، "ای مردم کت ۶۸

در این از جانب پروردگارتان بر شما فرستاده شده است حمایت کنید." مطمئناً ، این آیاتی کو از جانب 
نابراین، برای پروردگارت نازل شده، باعث خواىد شد کو بسیاری از آنها در ستم و کفر عمیق تری فرو روند. ب

 مردم کافر متأسف نباش.
_ مطمئناً ، کسانی کو ایمان دارند، کسانی کو یهودی ىستند، تازه کیشان و مسیحیان؛ ىر یک از آنها کو  ۶۹

( زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، نو از ۳( بو روز آخر ایمان دارند و )۲( بو خدا ایمان دارند و )۱)
 و غمی خواىند داشت.چیزی می ترسند و ن

_ ما از بنی اسرائیل عهدی گرفتو ایم و برای آنها رسوالنی فرستادیم. ىر گاه رسولی با آنچو کو دوست  ۷۱
 نداشتند، نزدشان رفت، بعضی از آنها را تکذیب کردند و بعضی را کشتند.



س خدا آنها را بخشید، _ آنها فکر کردند کو مورد آزمایش قرار نخواىند گرفت، پس کور و کر شدند، سپ ۷۱
 ولی دوباره بسیاری از آنها کور و کر شدند. خدا بر تمام اعمالشان بیناست.

_ کافران در واقع کسانی ىستند کو می گویند خدا مسیح است، پسر مریم. مسیح خود گفت، "ای بنی  ۷۲
دی در کنار خدا قرار دىد، اسرائیل، خدا را پرستش کنید؛ پروردگار من و پروردگار شما." ىر کس ىر گونو معبو 

 خدا او را از بهشت محروم کرده است و سرنوشت او دوزخ است. ستمکاران ىیچ یاوری ندارند.
_ کافران در واقع کسانی ىستند کو می گویند خدا ثلثی از تثلیث است. ىیچ خدایی جز خدای واحد  ۷۳

یانشان کافر ىستند، بو مجازاتی دردناک نیست. اگر آنها از گفتن این سخن خودداری نکنند، کسانی کو در م
 دچار خواىند شد.

 _ آیا آنها بو خدا توبو نمی کنند و از او طلب بخشش نمی نمایند خداست عفو کننده، مهربان ترین. ۷۴
_ مسیح، پسر مریم، جز رسولی مانند رسوالن قبل از او نیست و مادرش پارسا بود. ىر دوی آنها غذا می  ۷۵

ن کو چگونو آیات را برایشان توضیح می دىیم و توجو کن کو چگونو ىنوز در انحراؼ بسر می خوردند. توجو ک
 برند!
_ بگو، "آیا در کنار خدا معبودان بی قدرتی را می پرستید کو نو می توانند بو شما ضرر برسانند و نو  ۷۶

 منفعت خداست شنوا، دانای مطلق.
ین خود بیش از حقیقت زیاده روی نکنید و از عقاید مردمی  _ بگو، "ای مردم کتاب آسمانی، از حدود د ۷۷

 کو گمراه شده اند و بسیاری از مردم را گمراه کرده اند پیروی ننمایید؛ آنها از راه راست بسیار دور ىستند."
_ در میان بنی اسرائیل کسانی کو کافر شدند، از زبان داود و عیسی، پسر مریم لعنت شدند. این برای آن  ۷۸

 کو آنها سرپیچی کردند و ستمکار شدند.  است
 _ آنها یکدیگر را از اعمال زشت باز نداشتند. در واقع اعمال زشتی انجام دادند. ۷۹
_ بسیاری از آنها را می بینی کو با کسانی کو کافر ىستند متحد می شوند. واقعاً  مایو بدبختی است آنچو  ۸۱

ست. خدا از آنها خشمگین است و در نتیجو، آنها تا ابد دست ىایشان برای نفس خویش از پیش فرستاده ا
 در عذاب خواىند بود.

_ اگر آنها بو خدا و بو پیامبر و بو آنچو بر او در این نازل شد ایمان آورده بودند، با آنها دوستی نمی   ۸۱
 کردند. اما بسیاری از آنها پلید ىستند.



خواىی یافت. و نزدیک ترین مردم در دوستی با مؤمنان  _ بدترین دشمنان مؤمنان را یهودیان و مشرکان  ۸۲
کسانی ىستند کو می گویند، "ما مسیحی ىستیم." این برای آن است کو آنها در میان خود کشیشان و راىبانی 

 دارند و آنها متکبر نیستند.
کو در آن   _ ىرگاه آنچو را کو بو رسول نازل شد می شنوند، می بینی کو چشم ىایشان بو دلیل حقیقتی ۸۳

تشخیص می دىند پر از اشگ می شود و می گویند، "پروردگار ما، ما ایمان آورده ایم، پس ما را در زمره 
 شاىدان محسوب بدار.

_ "چرا نباید بو خدا و بو حقیقتی کو بر ما آمده است ایمان بیاوریم و امیدوار باشیم کو پروردگارمان ما را  ۸۴
 ورد"در شمار مردم پرىیزگار در می آ

_ خدا برای این سخن بو آنها پاداش داده است؛ آنها را بو باغ ىایی با نهرىای روان وارد خواىد کرد.  ۸۵
 آنها در آنجا جاودان می مانند. چنین است پاداش پرىیزگاران.

 _ و اما کسانی کو ایمان نمی آورند و آیات ما را تکذیب می کنند، ساکنان دوزخ ىستند. ۸۶
کو ایمان دارید، چیزىای خوبی را کو خدا حالل کرده است حرام نکنید و از حد نگذرید؛ _ ای کسانی   ۸۷

 خدا افراد متجاوز را دوست ندارد.
_ و از چیزىای خوب و حاللی کو خدا برایتان فراىم کرده است بخورید. بو ىیبت و حرمت خدا ارج  ۸۸

 نهید، یکتایی کو بو او ایمان دارید.
سوگندىای لفظی مسئول نمی داند؛ او شما را بخاطر نیت ىای واقعی تان مسئول می  _ خدا شما را برای ۸۹

داند. اگر سوگندی را بشکنید، باید برای جبران آن بو ده نفر فقیر از ىمان غذایی بدىید کو بو خانواده خود 
ندارید، پس باید سو روز  می دىید، یا پوشاک آنها را تهیو کنید، یا برده ای را آزاد نمایید. اگر استطاعت این را

روزه بگیرید. این کفاره ای است برای شکستن سوگند ىایی کو قسم خوردید آن را نگاه دارید. باید بو 
 سوگندىای خود عمل کنید. خدا اینچنین آیاتش را برای شما توضیح می دىد، باشد کو سپاسگزار باشید.

بد بت پرستی و بازی ىای شانسی از اعمال زشت _ ای کسانی کو ایمان دارید، مسکرات و قمار و معا ۹۱
 شیطان است؛ از آنها دوری کنید، تا موفق شوید.

_ شیطان از طریق مسکرات و قمار می خواىد میان شما دشمنی و نفرت ایجاد کند و شما را از یاد خدا  ۹۱
 و نماز باز دارد. پس آیا خودداری می کنید

ل اطاعت کنید و آگاه باشید. اگر روی بگردانید، پس بدانید کو تنها _ باید از خدا اطاعت کنید و از رسو  ۹۲
 وظیفو رسول ما این است کو پیغام را بو بهترین وجو برساند.



_ کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، ىر غذایی کو بخورندگناىی نمی   ۹۳
مان داشتو باشند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش گیرند، سپس در کنند، تا جایی کو احکام را انجام دىند، ای

 تقوا و ایمان خود باقی بمانند و بو تقوا و برىیزگاری ادامو دىند. خدا پرىیزگاران را دوست دارد.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، خدا )در طی حج( شما را با شکارىایی کو در دسترس و تیررس شماست  ۹۴

د کرد. خدا اینچنین کسانی را کو در میان شما در خلوت خود او را در نظر دارند مشخص می  امتحان خواى
 کند. کسانی کو بعد از این از حد تجاوز می کنند بو مجازاتی دردناک دچار شده اند.

_ ای کسانی کو ایمان دارید، در طی زیارت حج ىیچ شکاری را نکشید. ىر کس عمداً  ىر شکاری را  ۹۵
ریمو اش بو ىمان تعداد از چارپایانی است کو او از حیوانات شکاری کشتو است. در میان شما باید بکشد، ج

دو شخص منصف قضاوت کنند. آنها باید مطمئن شوند کو ىدایا بو کعبو برسند. در غیر اینصورت، او می 
. خدا گناىان گذشتو را تواند با غذا دادن بو فقرا حبران کند، یا برای کفاره گناىش معادل آن روزه بگیرد

بخشیده است. اما اگر کسی چنین گناىی را تکرار کند، خدا انتقام آن را خواىد گرفت. خداست قادر متعال، 
 انتقام گیرنده.

_ تمام موجودات دریایی برای خوردن شما حالل است. در طی حج، این توشو سفر شما را فراىم می   ۹۶
 و حرمت خدا ارج نهید، یکتایی کو نزد او احضار خواىید شد. کند. در طول حج شکار نکنید. بو ىیبت

_ خدا، کعبو، مسجد مقدس را برای مردم حرم مطهر تعیین کرده است و ىمچنین ماه ىای مقدس، ىدایا  ۹۷
)بو مسجد مقدس( و حلقو ىای عالمت گذاری آنها بدانید کو خدا ىر چو در آسمان ىا و زمین است می داند 

 دانای مطلق.و اینکو خداست 
 _ بدانید کو خدا در اجرای مجازات دقیق است و اینکو خداست عفو کننده، مهربان ترین. ۹۸
 _ تنها وظیفو رسول رساندن پیغام است و خدا ىر چو را آشکار کنید و ىر چو را پنهان نمایید، می داند. ۹۹

تحت تاثیر قرار دىد. ای  _ اعالن کن؛ "بد و خوب یکسان نیستند، حتی اگر کثرت بدی ىا تو را۱۱۱
 خردمندان، بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید، )حتی اگر در اقلیت ىستید( باشد کو موفق شوید."

_ ای کسانی کو ایمان دارید، در مورد چیزىایی کو اگر قبل از موقع بر شما آشکار شود و شما را آزار ۱۱۱
نید، برای شما واضح خواىند شد. خدا عمداً  از آنها دىد سئوال نکنید. اگر درباره آنها در نور قرآن سئوال ک
 چشم پوشی کرده است. خداست عفو کننده، با گذشت.

 _ دیگران ىم قبل از شما ىمین سؤاالت را مطرح کرده اند، سپس بو آن کافر شدند.۱۱۲



انی کو با _ خدا نو چارپایانی را کو ترکیب ىای خاصی از نر و ماده می زایند حرام کرد و نو چارپای۱۱۳
سوگندی آزاد شدند و نو آن حیوانی کو دو نر پشت سر ىم می زاید و نو آن گاو نری کو پدر ده تا باشد. این  

 کافران ىستند کو چنین دروغ ىایی درباره خدا ساختند. اکثر آنها نمی فهمند.
د،" آنها می گویند، _ ىنگامی کو بو آنها گفتو شود، "بو آنچو خدا نازل کرده است و بو رسول رو آوری۱۱۴

"آنچو از اعمال والدین مان آموختیم برای ما کافی است. اگر والدین آنها چیزی نمی دانستند و ىدایت نشده 
 بودند چطور

_ ای کسانی کو ایمان دارید، فقط نگران گردن خود باشید. اگر دیگران گمراه شوند، تا زمانی کو شما ۱۱۵
ىدایت شده باشید، نمی توانند بو شما آسیبی برسانند. سرنوشت نهایی شما، ىمگی شما، بو سوی خداست. 

 سپس او شما را از ىر کاری کو کرده بودید آگاه خواىد کرد.
کو ایمان دارید، ىنگامی کو یکی از شما در حال مرگ است، باید دو شخص منصف در _ ای کسانی  ۱۱۶

میان شما شاىد وصیت باشند. اگر در حال سفر ىستید، پس دو نفر دیگر می توانند شاىد باشند. برای اینکو 
"ما از این شک و تردیدی برایتان نباشد بعد از خواندن نماز، بگذارید شاىدان بو خدا سوگند یاد کنند کو: 

استفاده شخصی نخواىیم کرد، حتی اگر وصیت کننده از خویشان ما باشد. و شهادت خدا را پنهان نخواىیم  
 کرد. در غیر اینصورت، گناىکار خواىیم بود."

_ اگر معلوم شود کو شاىدان تبعیض قائل شدند، پس باید از دو نفر دیگر خواستو شود تا جای آنها را ۱۱۷
را انتخاب کنید کو مورد ظلم شاىدان اول قرار گرفتند و بگذارید بو خدا سوگند یاد کنند کو:  بگیرند. دو نفری

"شهادت ما از شهادت آنها درست تر است؛ و ما تبعیض قائل نخواىیم شد. در غیر اینصورت، از ستمکاران 
 خواىیم بود."

ا شهادت درستی بدىند، بترسند از اینکو _ این زمینو مناسب تری را فراىم می کند کو آنها را تشویق کند ت۱۱۸
قسم شان مانند شاىدان قبلی پذیرفتو نشود. باید خدا را در نظر داشتو باشید و گوش فرا دىید. خدا ستمکاران 

 را ىدایت نمی کند.
_ روزی خواىد آمد کو خدا رسوالن را احضار خواىد کرد و از آنها خواىد پرسید، "پاسخ شما را چگونو ۱۱۹
 آنها خواىند گفت، "ما ىیچ دانشی نداریم. تو بر تمام اسرار دانایی." دادند"
_ خدا خواىد گفت، "ای عیسی، پسر مریم، نعمت ىای من را بر خود و بر مادرت بو یاد آور. من تو را ۱۱۱

ب با روح القدس حمایت کردم، تا بتوانی در گهواره و ىمچنین در بزرگسالی با مردم صحبت کنی. من بو تو کتا
آسمانی، حکمت، تورات و انجیل آموختم. بو یاد آور کو تو بو اجازه من از گل پیکر پرنده ای را آفریدی 



سپس در آن دمیدی و بو اجازه من، بو یک پر نده ای زنده تبدیل شد. تو بو اجازه من کور و جزامی را شفا 
بنی اسرائیل کو می خواستند با وجود  دادی و مرده را بو اجازه من زنده کردی. بو یاد آور کو من تو را از

معجزات شگرفی کو بو آنها نشان دادی، آزارت دىند حفظ کردم. کافران در میان آنها گفتند، این شعبده ای 
 است آشکار."

_ "بو یاد آور کو من بو حواریون الهام کردم: شما باید بو من و بو رسول من ایمان بیاورید. آنها گفتند، ما ۱۱۱
 ده ایم و شاىد باش کو ما تسلیم ىستیم."ایمان آور 

_ بو یاد آور کو حواریون گفتند، "ای عیسی، پسر مریم، آیا پروردگارت می تواند برای ما از آسمان ۱۱۲
 خوراک مفصلی پایین فرستد" او گفت، "بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید، اگر مؤمن ىستید."

تا قوت قلب پیدا کنیم و مطمئن شویم کو تو بو ما حقیقت  _ آنها گفتند، "ما می خواىیم از آن بخوریم،۱۱۳
 را گفتو ای. ما بر آن شاىد خواىیم بود."

_ عیسی، پسر مریم گفت، "بارالها، پروردگار ما، خوراک مفصلی از آسمان برای ما فرو فرست. بگذار ۱۱۴
اىم کن؛ تو بهترین روزی دىنده آن برای ىر یک از ما بو وفور و از جانب تو نشانو ای باشد. برای ما روزی فر 

 ىستی."
_ خدا گفت: "من آن را پایین می فرستم. ىر کسی کو در میان شما بعد از این باور نکند، او را چنان ۱۱۵

 تنبیو خواىم کرد کو ىرگز کسی را آنطور تنبیو نکردم."
ا معبودانی در کنار خدا _ خدا خواىد گفت، "ای عیسی، پسر مریم، آیا تو بو مردم گفتی، "من و مادرم ر ۱۱۶

قرار دىید" او خواىد گفت: "تجلیل تو را. من نمی توانستم چیزی را کو درست نبود بر زبان آورم. اگر من آن 
را گفتو بودم، تو از آن اطالع داشتی. تو افکار من را می دانی و من افکار تو را نمی دانم. تو تمام اسرار را 

 می دانی.
یزی را گفتم کو تو بو من امر کردی بگویم، کو: "شما باید خدا را بپرستید، پروردگار _ "من فقط بو آنها چ۱۱۷

من و پروردگار شما." من تا زمانی کو با آنها زندگی می کردم در میانشان شاىد بودم. ىنگامی کو تو بو زندگی 
 من در زمین خاتمو دادی، تو بر آنها ناظر بودی. تو شاىد ىمو چیز ىستی.

 آنان را تنبیو کنی، آنها بندگان تو ىستند. اگر آنها را ببخشی، تویی قادر متعال، حکیم ترین." _ "اگر۱۱۸
_ خدا اعالن خواىد کرد، "این روزی است کو راستگویان برای راستگویی شان نجات خواىند یافت." ۱۱۹

از آنها خشنود است و آنها  آنها سزاوار باغ ىایی با نهرىای روان شده اند. آنها در آن جاودان می مانند. خدا
 از او خشنودند. این بزرگترین پیروزی است.



 _ فرمانروایی آسمان ىا و زمین و ىر چو در آنهاست از آن خداست و اوست قادر مطلق.۱۲۱
*************************************************************** 

 : چارپایان ) االَنعام ( ۶سوره 
 نده ترین، مهربان ترینبو نام خدا، بخش

_ ستایش خدا را، کو آسمان ىا و زمین را آفرید، و تاریکی و روشنایی را بوجود آورد. با وجود این، کسانی   ۱
 کو بو پروردگارشان ایمان ندارند بو انحراؼ ادامو می دىند.

و فقط او می _ اوست کو شما را از گل آفرید، سپس طول عمر شما را از قبل معین کرد، طول عمری ک ۲
 داند. با وجود این، شما بو شک خود ادامو می دىید.

_ او تنها خدای آسمان ىا و زمین است. او نهان و آشکار شما را می داند، و از آنچو کسب می کنید  ۳
 آگاه است.

روی می  _ ىیچ فرقی نمی کند کو چو نوع مدرکی از جانب پروردگارشان برایشان بیاید، آنها با بیزاری، از آن  ۴
 گردانند.

 _ ىنگامی کو حقیقت برایشان آمد، چون آن را تکذیب کردند، بو عواقب بی توجهی خود دچار شده اند. ۵
_ آیا ندیده اند کو چو نسل ىای بسیاری را قبل از آنها نابود کرده ایم ما در زمین بیش از شما بو آنها  ۶

آنها فرستادیم، و برایشان نهرىای روان فراىم کردیم. سپس استقرار دادیم، و سخاوتمندانو، باران رحمت را بر 
 بو خاطر گناىانشان آنها را ىالک نمودیم، و نسل دیگری را جایگزین آنها کردیم.

_ حتی اگر خود کتاب را، نوشتو شده بر روی کاغذ برایشان می فرستادیم، و آن را با دست ىایشان لمس  ۷
 می گفتند، "این جز شعبده ای زیرکانو نیست."می کردند، کسانی کو باور نمی کردند 

_ آنها ىمچنین گفتند، "فقط اگر فرشتو ای می توانست ىمراه او بیاید!" اگر فرشتو ای، فرستاده بودیم،  ۸
 تمام قضیو منتفی شده بود، و دیگر مهلتی بو آنها داده نمی شد.

یم، و آنها را درست ىمانطور کو اکنون _ اگر فرشتو ای فرستاده بودیم، او را بصورت مردی می فرستاد ۹
 سردرگم اند سردرگم نگاه می داشتیم. .

_ رسوالن قبل از تو مورد تمسخر قرار گرفتو اند. کسانی کو آنها را مسخره کردند بو عواقب تمسخر  ۱۱
 خویش گرفتار شدند.

 _ بگو، "در زمین بگردید و عاقبت تکذیب کنندگان را ببینید." ۱۱



ر چو آسمان ىا و زمین است از آن کیست" بگو، "از آن خداست." او رحمت را صفت _ بگو، " ى ۱۲
خویش قرار داده است. او مطمئناً  در روز رستاخیز ىمگی شما را احضار خواىد کرد، روزی کو اجتناب ناپذیر 

 است. افرادی کو نفس خود را از دست می دىند کسانی ىستند کو باور ندارند.
 ب و روز ساکن است از آن اوست. اوست شنوا، دانا._ آنچو کو در ش ۱۳
_ بگو، "آیا غیر از خدا کسی را بو عنوان موال و سرور قبول کنم، ىنگامی کو او پدید آورنده آسمان ىا و  ۱۴

زمین است، و او طعام می دىد ولی طعام داده نمی شود" بگو، "بو من امر شده است کو با اخالص ىر چو 
 و، مشرک نباشم." تمامتر تسلیم باشم،

 _ بگو، "اگر از پروردگارم نافرمانی کنم، از مجازات آن روز عظیم می ترسم." ۱۵
_ " ىرکس در آن روز، )از عذاب( رىایی یابد، بو رحمت او نازل شده است. و این بزرگترین پیروزی  ۱۶

 است.
د. و اگر او بو تو خیری برساند، _ اگر خدا بو تو مصیبتی برساند، جز او ىیچ کس نمی تواند آن را بردار  ۱۷

 اوست قادر مطلق.
 _ او مافوؽ مخلوقات خویش است. اوست حکیم ترین، آگاه. ۱۸
_ بگو، "شهادت چو کسی باالترین است" بگو، "شهادت خدا. او میان من و شما شاىد است کو این  ۱۹

ابالغ کنم. در واقع، شما  قرآن بو من وحی شده است، تا آن را بو شما و بو ىرکس کو بو آن دست یابد
شهادت می دىید کو در کنار خدا، خدایان دیگری ىستند." بگو، "من مانند شما شهادت نمی دىم؛ فقط یک 

 خدا وجود دارد، و من شرک شما را رد می کنم.
 _ کسانی کو بو آنها کتاب آسمانی داده ایم، این را می شناسند ىمانطور کو فرزندان خود را می شناسند. ۲۱

 افرادی کو نفس خود را از دست می دىند کسانی ىستند کو ایمان ندارند.
_ چو کسی پلیدتر از آن کو درباره خدا دروغ بگوید، یا آیاتش را تکذیب کند ستمکاران ىرگز موفق نمی  ۲۱

 شوند.
معبودانی  _ در آن روز ىنگامی کو ىمو آنها را احضار کنیم، از مشرکان سئوال خواىیم کرد،" کجا ىستند  ۲۲

 کو قرار دادید"
 _ پاسخ مصیبت بارشان این خواىد بود، "بو خدا پروردگارمان، ما ىرگز مشرک نبودیم." ۲۳
 _ ببین چگونو بو خود دروغ گفتند، و چگونو معبود انی کو از خود ساختو بودند آنها را ترک کردند. ۲۴



ایشان، و کری در گو ىایشان قرار می دىیم _ بعضی از آنها بو تو گوش می دىند، ولی ما پرده بر قلب ى ۲۵
تا آنها را از فهمیدن باز داریم. بنابراین، فرؽ نمی کند کو چو نوع مدرکی ببینند، آنها نمی توانند باور کنند، پس 

 ىنگامی کو می آیند با تو جر و بحث کنند، کافران می گویند، "اینها افسانو ىای قدیمی است."
این )قرآن( باز می دارند، ىمانطور کو خودشان از آن دوری می کنند، و بدین ترتیب، _ آنها دیگران را از  ۲۶

 فقط خود را نابود می کنند بدون آنکو دریابند.
_ اگر فقط می توانستی فقط آنها را ىنگامی کو با آتش دوزخ روبرو می شوند ببینی ! در آن موقع خواىند   ۲۷

م باز گردیم، و ىرگز آیات پروردگارمان را تکذیب نکنیم، و بو گفت،" وای بر ما. آه، ایکاش می توانستی
 مؤمنان می پیوندیم.

_ در حقیقت، )این را بو خاطر این می گویند کو( اسرارشان فاش شده است. اگر آنها بازگردند، دقیقاً   ۲۸
 ىمان جرم ىا را مرتکب خواىند شد. آنها دروغگو ىستند.

 ، "ما فقط در این دنیا زندگی می کنیم؛ ما برانگیختو نخواىیم شد."_ ) آنها ناخودآگاه( می گویند ۲۹
_ اگر فقط می توانستی آنها را ىنگامی کو در مقابل پروردگارشان می ایستند ببینی ! او خواىد گفت، "آیا  ۳۱

بو عذاب این حقیقت ندارد" آنها می گویند، "بلو، بو پروردگارمان سوگند." او می گوید، "شما بو خاطر کفرتان 
 دچار شده اید."

_ بازندگان در واقع کسانی ىستند کو بو دیدار خدا ایمان ندارند، تا آن ساعت ناگهانی برایشان بیاید،  ۳۱
سپس می گویند، "ما سخت پشیمانیم کو عمر خود را در این دنیا تلف کردیم." آنها بار گناىانشان را بر دوش 

 خود حمل خواىند کرد؛ چو بار شومی !
_ زندگی این دنیا جز یک خیال واىی و بیهوده نیست، در حالی کو سرای آخرت برای پرىیزگاران بو  ۳۲

 مراتب بهتر است. آیا نمی فهمید!
_ ما می دانیم کو از سخنانشان غمگین می شوی. بدان کو این تو نیستی کو آنها تکذیب می کنند؛ این  ۳۳

 کنند.آیات خداست کو ستمکاران بو آن اعتنا نمی  
_ رسوالن قبل از تو نیز تکذیب شده اند، و در مقابل تکذیب، صبورانو مقاومت کردند. آنها مورد اذیت  ۳۴

و آزار قرار گرفتند تا پیروزی ما برایشان فرا رسید. چنین است روش خدا کو ىرگز تغییر نخواىد کرد. تاریخچو 
 رسوالن من اینچنین برای تو نمونو ای قرار داده شده است.



_ اگر تکذیب آنها بر تو گران باشد، بدان کو حتی اگر تونلی از این سر تا آن سرزمین می زدی، یا نردبانی  ۳۵
در آسمان بر پا می کردی، و معجزه ای برایشان می آوردی )باز ىم ایمان نمی آوردند(. اگر خدا می خواست، 

 نادانان رفتار نکن.می توانست اجماعاً  آنها را ىدایت کند. بنابراین، تو مانند 
_ تنها افرادی کو جواب می دىند کسانی ىستند کو گوش می دىند. خدا مردگان را بر می انگیزد؛ آنها  ۳۶

 سرانجام بو سوی او مراجعت می کنند.
_ آنها گفتند، "اگر فقط نشانو خاصی از جانب پروردگارش بر او نازل می شد!" بگو، "خدا قادر است  ۳۷

 د، ولی اکثرشان نمی دانند."نشانو ای نازل کن
_ تمام موجودات روی زمین، و تمام پرندگانی کو با بال پرواز می کنند، جوامعی ىستند مانند شما. ما ىیچ  ۳۸

 چیزی را در این کتاب فرو گذار نکردیم. ىمو این موجودات، نزد پروردگارشان احضار خواىند شد.
د، در تاریکی مطلق، کر و گنگ ىستند. ىر کو را خدا _ کسانی کو اثبات ىای ما را تکذیب می کنن ۳۹

 بخواىد بو گمراىی می فرستد، و ىرکو را او بخواىد، در راه مستقیم ىدایت می نماید.
_ بگو، "اگر عذاب خدا بر شما می آمد یا آن ساعت فرا می رسید چو می کردید: آیا غیراز خدا را صدا  ۴۱

 می کردید، اگر راست می گوئید"
قیقت این است کو: فقط از او در خواست می کنید، و اگر او بخواىد، بو دعایتان پاسخ می دىد، و _ ح ۴۱

 شما معبودان او خود را فراموش می کنید.
_ ما برای جوامع قبل از تو )رسوالنی ( فرستاده ایم و آنها را با مصیبت و سختی امتحان کردیم، شاید  ۴۲

 درخواست کنند.
کو مورد امتحان قرارمی گرفتند درخواست می کردند! در عوض، قلب ىایشان سخت   _ اگر فقط ىنگامی ۴۳

 شد، و شیطان اعمالشان آنها را در نظرشان زیبا جلوه داد.
_ ىنگامی کو اینچنین، پیغامی را کو بو آنها داده شده نادیده می گیرند، ما درىای ىمو چیز را بو روی آنها  ۴۴

کو از آنچو بو آنها داده شد لذت می برند، بو طور ناگهانی آنها را تنبیو می  می گشاییم. سپس، درست ىنگامی  
 کنیم؛ آنها کامالً  متحیر و مبهوت می شوند.

 _ ستمکاران اینچنین نابود شدند. ستایش خدا را، پروردگار جهان. ۴۵
ی کردید؛ کدام خدا، _ بگو، "اگر خدا شنوایی و بنیایی شما را می گرفت، و بر افکارتان مهر می زد چو م ۴۶

غیر از خدا، می تواند اینها را بو شما باز گرداند" ببین چگونو آیات را توضیح می دىیم، و ببین کو چگونو بو 
 بیراىو می روند!



_ بگو، "اگر عذاب خدا ناگهانی، یا بعد از اخطار بر شما می آمد چو می کردید، آیا این ستمکاران  ۴۷
 شوند" نیستند کو بو ىالکت دچار می

_ ما رسوالن را جز بو عنوان مژده دىنده و ىمچنین ىشدار دىنده نمی فرستیم. کسانی کو باور کنند و  ۴۸
 خود را اصالح نمایند نو از چیزی بترسند، و نو غمی خواىند داشت.

 _ و اما کسانی کو آیات ما را تکذیب می کنند، بو خاطر فساد کاری شان بو عذاب گرفتار می شوند. ۴۹
_ بگو، "من بو شما نمی گویم کو صاحب گنج ىای خدا ىستم. من نو آینده را می دانم. و نو بو شما می   ۵۱

گویم کو فرشتو ام. من فقط از آنچو بر من وحی شده پیروی می کنم." بگو، "آیا کور با بینا یکسان است آیا 
 نمی اندیشید"

حرمت احضار شدن نزد پروردگارشان ارج می  _ و با این )قرآن( برای کسانی وعظ کن کو بو ىیبت و ۵۱
باشد کو رستگار  -نهند_ آنها در کنار او نو کسی را بو عنوان موال و سرور دارند، و نو شفاعت کننده ای

 شوند.
_ و کسانی را کو روز و شب از پروردگارشان درخواست می کنند، و خود را فقط وقف او می نمایند طرد  ۵۲

آنها ىستی، و نو آنها مسئول حساب تو ىستند. اگر آنها را طرد کنی، از  نکن. نو تو مسئول حساب
 ستمکاران خواىی بود.

_ ما اینچنین مردم را بوسیلو یکدیگر امتحان می کنیم، تا )بو مسخره( بگویند، "آیا در میان ما این افراد  ۵۳
 ىستند کو مورد رحمت خدا قرار گرفتند" آیا خدا بر شکرگزاران آگاه نیست

_ ىر گاه کسانی کو بو آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، باید بگوئی، "سالم علیکم )صلح بر شما(.  ۵۴
پروردگار شما رحمت را صفت خویش قرار داده است. بنابراین، ىرکس درمیان شما از روی نادانی ستم کند، و 

 بعد از آن توبو نماید و اصالح شود، پس او بخشنده است، مهربان ترین."
 _ ما اینچنین آیات را توضیح می دىیم، و راه ىای مجرمان را مشخص می کنیم. ۵۵
_ بگو، "من از پرستش آنچو شما بو جز خدا نمی پرستید منع شده ام." بگو، "من از عقاید شما پیروی  ۵۶

 نخواىم کرد. وگرنو بو گمراىی خواىم رفت، و ىدایت نخواىم شد."
رم مدرک قاطعی در دست دارم، و شما آن را تکذیب کرده اید. اختیار _ بگو، "من از جانب پروردگا ۵۷

عذابی کو برای آن با من مبارزه می کنید بو دست من نیست. قضاوت فقط بو خدا تعلق دارد. او حقیقت را 
 بیان می کند و او بهترین قاضی است."



، تمام قضیو مدت ىا پیش خاتمو یافتو _ بگو، "اگر عذابی کو از من بو مبارزه می طلبید در اختیار من بود ۵۸
 بود. خدا از ىمو بهتر می داند کو چو کسانی ستمکارند."

_ کلید ىای تمام اسرار نزد اوست؛ جز او ىیچ کس آنها را نمی داند. او ىرچو در خشکی و دریاست  ۵۹
زی چو تر و چو می داند. ىیچ برگی بدون آگاىی او نیافتد. ىیچ دانو ای در عمق خاک نباشد. و ىیچ چی

 خشک نیست، کو در پرونده ای آشکار ضبط نشده باشد.
_ اوست کو شما را در طی شب می میراند، و حتی از کوچکترین حرکت شما در طی روز آگاه است. او  ۶۱

ىر روز صبح شما را بر می انگیزد، تا زمانی کو عمرتان بو پایان رسد، سپس بازگشت نهایی شما بو سوی 
 را از آنچو کرده بودید آگاه خواىد کرد. اوست. او شما

_ او مافوؽ مخلوقات خویش است، و برای محافظت شما نگهبانانی تعیین می کند. ىنگامی کو وقت  ۶۱
 مشخص مرگ ىر یک از شما فرا رسد، رسوالن ما بی درنگ او را می میرانند.

شوند، مسلماً ، او قاضی نهایی  _ سپس ىمگی بو سوی خدا، موال و سرور حقیقی خود باز گردانده می ۶۲
 است؛ او دقیق ترین حسابرس است.

_ بگو، "چو کسی می تواند شما را از تاریکی خشکی یا دریا نجات دىد" شما او را با صدای بلند و  ۶۳
 مخفیانو می خوانید: "اگر او این بار ما را نجات دىد، ما برای ىمیشو سپاسگزار خواىیم بود."

ن بار و ىمچنین دفعات دیگر شما را نجات می دىد، سپس، شما ىنوز در کنار او _ بگو، "خدا ای ۶۴
 معبودانی قرار می دىید." ."

_ بگو او مسلماً  قادر است کو از باالی سر، یا از زیر پاىایتان برای شما عذاب فرو ریزد. یا می تواند  ۶۵
را بچشید. ببین چگونو آیات را توضیح می شما را بو گروه ىایی تقسیم کند تا طعم جور جور و ستم یکدیگر 

 دىیم، بلکو آنها بفهمند."
 _ مردم تو این را تکذیب کرده اند، اگر چو کو حقیقت است. بگو، "من نگهدار شما نیستم." ۶۶
 _ ىر پیش بینی در این بو وقوع خواىد پیوست، و شما مطمئناً  خواىید فهمید. ۶۷
را مسخره می کنند، از آنها دوری کن تا بو موضوع دیگری بپردازند. _ اگر کسانی را دیدی کو آیات ما  ۶۸

 اگر شیطان باعث شود کو فراموش کنی، پس، بو محض اینکو بو یاد آوردی، با چنین مردم پلیدی ننشین.
_ پرىیزگاران مسئول سخنان آن مردم نیستند، ولی ممکن است تذکر بو آنها کمک کند؛ شاید نجات  ۶۹

 یابند.



کسانی کو دین خود را بیهوده می گیرند، و آن را یک وظیفو اجتماعی تلقی می کنند، و کامالً    _ بو ۷۱
مجذوب زندگی این دنیا شده اند اعتنا نکن. با این )قران( بو آنها تذکر بده، تا مبادا نفسی گرفتار نتایج اعمال 

ان موال و سرور دارد، و نو شفاعت  پلیدی کو کسب کرده است، شود. آن )نفس( نو کسی را غیر از خدا بو عنو 
کننده ای. اگر ىم می توانست ىر گونو غرامتی بپردازد، پذیرفتو نمی شد. آنها از نتایج کارىای پلیدی کو  

کسب می کنند رنج می برند؛ آنها بو خاطر کفرشان سزاوار نوشیدنی ىای دوزخی، و مجازاتی دردناک شده 
 اند.
ىیچ قدرتی بر نفع و ضرر ما ندارند درخواست کنیم، و بعد از اینکو خدا ما _ بگو، "آیا جز خدا از آنچو  ۷۱

را ىدایت کرده است روی پاشنو پای خود بو عقب باز گردیم در این صورت، بو کسانی ملحق می شدیم کو 
تحت نفوذ شیاطین ىستند، و کامالً  سردرگم اند، در حالی کو دوستانشان سعی می کنند آنها را نجات دىند  
کو "با ما در راه راست بمانید." بگو، "ىدایت خدا ىدایت درست است. بو ما امر شده است تا بو پروردگار 

 جهان تسلیم باشیم.
_ "و نماز بو پا داریم، و بو ىیبت و حرمت او ارج نهیم_ او یکتایی است کو )برای حسابرسی ( نزد او  ۷۲

 احضار خواىید شد."
را، بو حق آفرید. ىرگاه بگوید، "باش،" آن ىست. کالم او حقیقت مطلق  _ اوست کو آسمان ىا و زمین ۷۳

است. در روزی کو صور دمیده شود، تمام فرمانروایی از آن اوست. دانای نهان و آشکار، اوست حکیم ترین، 
 آگاه.
کني من _ بو یاد آور کو ابراىیم بو پدرش آزر گفت، "چطور می توانی مجسمو ىا را بو عنوان خدا پرستش   ۷۴

 می بینم کو تو و مردمت بسیار گمراه شده اید."
 _ ما بو ابراىیم شگفتی ىای آسمان ىا و زمین را نشان دادیم، و بو رحمت خویش او را بو یقین رسانیدیم: ۷۵
_ ىنگامی کو شب فرا رسید، او سیاره درخشانی را دید. گفت، "شاید این پروردگار من باشد." ىنگامی کو  ۷۶

 ، گفت، )خدایانی را( کو ناپدید شوند دوست ندارم."ناپدید شد
_ ىنگامی کو طلوع ماه را دید، گفت، "شاید این پروردگار من است!" و چون ناپدید شد، گفت، "اگر  ۷۷

 پروردگارم من را ىدایت نکند، از گمراىان خواىم بود."
د. این از ىمو بزرگتر است." _ ىنگامی کو طلوع خورشید را دید، گفت، "این باید پروردگار من باش ۷۸

 ىنگامی کو غروب کرد، گفت، "ای مردم من، من شرک شما را رسماً  محکوم می کنم.



_ "من خود را مطلقاً  وقف آن یکتایی نموده ام کو آسمان ىا و زمین را بو وجود آورد؛ من ىرگز مشرک  ۷۹
 نخواىم بود.

باره خدا با من جر و بحث می کنید، بعد از اینکو او _ مردمش با او جر و بحث کردند. او گفت، "آیا در  ۸۱
من را ىدایت کرده است من از معبودانی کو شما قرار می دىید ىیچ ترسی ندارم. ىیچ اتفاقی برای من نمی 

 افتد، مگر اینکو پروردگارم آن را بخواىد. دانش پروردگار من بر ىمو چیز احاطو دارد. آیا توجو نمی کنید
ز معبودان شما بترسم این شما ىستید کو باید بترسید، زیرا بو جای خدا معبودانی را کو ىیچ _ "چرا من ا ۸۱

 قدرتی برای کمک کردن بو شما ندارند می پرستید. کدام گروه بیشتر سزاوار امنیت است، اگر می دانید"
نیت کامل شده اند، و _ کسانی کو ایمان دارند و ایمان خود را بو بت پرستی آلوده نمی کنند، سزاوار ام ۸۲

 حقیقتاً  ىدایت شده ىستند.
_ چنین بود استدالل ما، کو با آن ابراىیم را در مقابل مردمش حمایت کردیم. ما مقام ىر کو را بخواىیم  ۸۳

 باالتر می بریم. پروردگار تو حکیم ترین است، دانای مطلق.
ت نمودیم. بو ىمانطور، قبل از آن نوح را _ و بو او اسحاؽ و یعقوب را عطا کردیم، و ىر دو را ىدای ۸۴

ىدایت کردیم، و از نسل او داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و ىارون را )ىدایت کردیم(. ما اینچنین بو 
 پرىیزگاران پاداش می دىیم.

 _ ىمچنین، زکریا، یحیی، عیسی و الیاس؛ ىمو از پرىیزگاران بودند. ۸۵
 لوط؛ ما ىر یک از آنها را بر تمام مردم برتری دادیم. _ و اسماعیل، الیسع، یونس و ۸۶
_ از میان اجدادشان، نواده ىایشان، و براداران و خواىرانشان، بسیاری را برگزیدیم، و آنها را در راه  ۸۷

 مستقیم ىدایت کردیم.
اگر ىر   _ چنین است ىدایت خدا، کو با آن ىر کو را از میان بندگانش انتخاب کند ىدایت می نماید. ۸۸

 کدام از آنها بو بت پرستی برگشتو بودند، تمام اعمالشان باطل شده بود.
_ آنها افرادی بودند کو بو آنها کتاب آسمانی، حکمت، و پیامبری داده ایم. اگر این مردم ایمان نیاورند،  ۸۹

 عده دیگری را جانشین آنها خواىیم کرد، و آن مردم جدید کافر نخواىند بود.
فراد کسانی ىستند کو توسط خدا ىدایت شدند؛ تو باید در راه آنها ىدایت شوی. بگو، "من از _ این ا ۹۱

 شما ىیچ مزدی نمی خواىم. بلکو این پیغامی است برای تمام مردم."
_ ىرگز قدر خدا را آنطور کو می بایست قدر بدانند، ندانستند. بنابراین، گفتند، "خدا چیزی را بر ىیچ  ۹۱

می کند." بگو، "پس چو کسی کتاب آسمانی را کو موسی، با نور و ىدایت برای مردم آورد نازل  انسانی نازل ن



کرد شما آن را روی کاغذ آورید تا آن را اعالن کنید، در حالی کو بسیاری از آن را پنهان می کنید. بو شما 
ست کو آن را نازل کرد(،" چیزی آموختو شد کو ىرگز نمی دانستید_ شما و والدین شما. بگو، "خدا )یکتایی ا

 پس آنها را در بی توجهی شان، سرگرم رىا کرد.
_ این ىم یک کتاب آسمانی مبارک است کو ما نازل کرده ایم، تصدیق کننده کتب آسمانی پیشین، کو بو  ۹۲

مهمترین جامعو و تمام کسانی کو در اطراؼ آن ىستند ىشدار دىی. آنان کو بو آخرت ایمان دارند بو این 
 کتاب آسمانی( ایمان خواىند آورد، و نماز را بو جا خواىند آورد.)

_ چو کسی پلید تر از آن کو از خود دروغ بسازد و آن را بو خدا نسبت دىد، یا بگوید، "بو من وحی  ۹۳
الهی شده است، "در حالی کو چنین وحیی بو او نشده بود، یا بگوید، "من می توانم مانند آیات خدا را 

گر فقط می توانستی ستمکاران را ىنگام مرگ ببینی ! فرشتگان دست ىای خود را بو سوی آنها دراز بنویسم" ا 
می کنند، و می گویند، "نفس خود را رىا کنید، امروز، بو عذاب شرم آوری دچار شده اید برای اینکو درباره 

 ذیرد.خدا غیر از حقیقت سخن می گفتید، و متکبر تر از آن بودید کو آیات او را بپ
_ "شما تک تک نزد ما باز گشتو اید، درست ىمانطور کو اولین بار شما را آفریدیم، و آنچو را برایتان  ۹۴

فراىم کرده بودیم پشت سر نهادید. شفاعت کنندگانی را کو بو حد پرستش می رساندید و ادعا می کردید کو بو 
ا قطع شده است؛ معبودانی کو قرار می دادید، شما کمک خواىند کرد با شما نمی بینیم. تمام روابط میان شم

 شما را ترک کرده اند."
_ خداست کو باعث می شود دانو ىا و ىستو ىا شکافتو شوند و جوانو زنند. او زنده را از مرده بو وجود  ۹۵

 می آورد، و مرده را از زنده. چنین است خدا؛ چطور می توانستید منحرؼ شوید!
باعث پدیدار شده صحبگاه می شود. او شب را آرام کرد، و خورشید و ماه را _ ىنگام سپیده دم، او  ۹۶

 وسیلو ای برای محاسبو قرار داد. چنین است طراحی آن قادر متعال، دانای مطلق.
_ و اوست کو ستارگان را برای راىنمایی شما در تاریکی، در خشکی و دریا قرار داد. ما اینچنین آیات را  ۹۷

 دانند روشن می کنیم. برای مردمی کو می
_ او شما را از یک تن آغاز کرد، و راه و ىمچنین سرنوشت نهایی شما را تصمیم گرفت. ما اینچنین  ۹۸

 آیات را برای مردمی کو می فهمند روشن می کنیم.
_ اوست کو آب را از آسمان فرو می فرستد، تا ما با آن انواع گیاىان را تولید کنیم. ما از مواد سبز،  ۹۹

بسیاری از دانو ىای مرکب، نخل ىای خرما با خوشو ىای آویختو، و باغ ىای انگور، زیتون و انار تولید می  



کنیم؛ ثمراتی کو مشابو ىستند، و لیکن شبیو ىم نیستند. بو میوه ىایشان توجو کنید کو چگونو رشد می کنند و 
 رند.بو ثمر می رسند. اینها نشانو ىایی است برای مردمی کو ایمان دا

_ با وجود این، آنها از میان جن ىا شریکانی در کنار خدا قرار می دىند، در حالی کو اوست کو آنها را ۱۱۱
آفرید. آنها حتی پسران و دخترانی بو او نسبت می دىند، بدون ىیچ دانشی. تجلیل او را. او باالترین است، 

 بسیار برتر از ادعای آنها.
ن. چطور می تواند پسری داشتو باشد، در صورتی کو ىرگز چفتی نداشتو _ بنیانگذار آسمان ىا و زمی۱۱۱

 است او ىمو چیز را آفرید، و او از ىمو چیز کامالً  آگاه است.
_ چنین است خدا، پروردگار شما، جز او خدایی نیست، خالق ىمو چیز. فقط او را بپرستید. او ىمو ۱۱۲

 چیز را تحت کنترل دارد.
 واند او را در بر گیرد، ولی او بر تمام بینش ىا احاطو دارد. او دلسوز است، آگاه._ ىیچ بینشی نمی ت۱۱۳
_ پند روشنگری از جانب پروردگارتان برای شما آمده است. و اما کسانی کو می توانند ببینند، بو نفع ۱۱۴

 خودشان است، و کسانی کو کور می شوند، بو ضرر خود شان. من محافظ شما نیستم.
نچنین آیات را توضیح می دىیم، تا ثابت کنیم کو تو دانشی دریافت کرده ای، و آنها را برای _ ما ای۱۱۵

 مردمی کو می دانند روشن کنیم.
_ از آنچو کو از جانب پروردگارت بر تو وحی شده است، پیروی کن، خدایی جز او نیست، و بو ۱۱۶

 مشرکان اعتنا نکن.
پرستش نمی کردند. ما تو را بو عنوان محافظ آنها تعیین  _ اگر خدا می خواست، آنها معبودان را۱۱۷

 نکردیم، و تو وکیل مدافع آنها نیستی.
_ معبودانی را کو در کنار خدا قرار می دىند، نفرین نکنید، تا مبادا آنها از روی نادانی، کفر بگویند و ۱۱۸

یم. سرانجام، آنها نزد پروردگارشان خدا را نفرین کنند. ما اعمال ىر گروىی را در نظرشان زیبا جلوه داده ا
 مراجعت می کنند، سپس او آنها را از تمام اعمالی کو انجام داده بودند، آگاه می سازد.

_ آنها قاطعانو، بو خدا سوگند می خورند، کو اگر معجزه ای برایشان می آمد، مطمئناً  ایمان می آوردند. ۱۱۹
د بدانید، کو اگر معجزه ای ىم برایشان می آمد، آنها بو بی بگو، "معجزات فقط از جانب خدا می آید." بای

 ایمانی ادامو می دادند.
_ ما فکر و قلب شان را کنترل می کنیم. بنابراین، چون خودشان تصمیم گرفتند کو ایمان نیاورند، ما آنها ۱۱۱

 را در ستمکاریشان، سرگردان رىا می کنیم.



ی کردیم؛ حتی اگر مردگان با آنها صحبت می کردند؛ حتی اگر _ حتی اگر فرشتگان را برایشان نازل م۱۱۱
ىر معجزه ای را در برابر آنان حاضر می کردیم؛ آنها نمی توانند ایمان بیاورند، مگر آنکو خدا بخواىد. در 

 واقع، اکثرشان نادان ىستند.
بو یکدیگر الهام کنند،  _ ما اجازه داده ایم کو دشمنان ىر پیامبری_ شیاطین انس و جن_ با کلمات زیبا۱۱۲

تا فریب دىند. اگر پروردگارت می خواست، آنها چنین کاری نمی کردند. بو آنها و دروغ ىای ساختگی شان 
 اعتنا نکن.

_ این برای آن است کو بگذاریم کسانی کو بو آخرت ایمان ندارند بو چنین دروغ ىای ساختگی گوش ۱۱۳
 اعتقادات واقعی خود را برمال سازند.دىند، و آنها را بپذیرند، و بدین ترتیب 

_ آیا غیر از خدا، منبع دیگری را بو عنوان قانون، مرجع قرار دىم، در حالی کو او این کتاب را با تمام ۱۱۴
جزئیاتی مفصل برای شما نازل کرده است کسانی کو کتاب آسمانی دریافت کردند، تشخیص می دىند کو این از 

 نازل شده است. ىیچ شکی بو خود راه نده.جانب پروردگارت، با حقیقت 
_ کالم پروردگارت، در صداقت و عدالت، کامل است. ىیچ چیز نباید کلمات او را لغو کند. اوست ۱۱۵

 شنوا، دانای مطلق.
_ اگر از اکثر مردم روی زمین اطاعت کنی، تو را از راه خدا منحرؼ خواىند کرد. آنها فقط از حدس و  ۱۱۶

 ند، آنها فقط حدس می زنند.گمان پیروی می کن
_ پروردگارت بر کسانی کو از راىش خارج شده اند، کامالً  آگاه است، و او بو خوبی می داند کو چو  ۱۱۷

 کسانی ىدایت شده ىستند.
 _ از آنچو نام خدا بر آن ذکر شده است، بخورید، اگر واقعاً  بو آیات او ایمان دارید.۱۱۸
ا بر آن برده شده است، بخورید او آنچو را کو برای شما حرام است، با _ چرا نباید از آنچو نام خد۱۱۹

جزئیات کامل شرح داده است، مگر اینکو مجبور شوید. در واقع، بسیاری از مردم، بدون ىیچ دانشی، با 
 عقاید شخصی خود، دیگران را گمراه می کنند. پروردگارت بر ستمکاران کامالً  آگاه است.

ار و نهان بپرىیزید. کسانی کو گناه کسب می کنند، مطمئناً  برای ستمکاری ىایشان جزا _ از گناىان آشک۱۲۱
 داده خواىند شد.

_ از آنچو نام خدا بر آن برده نشده است، نخورید، زیرا پلید است. شیاطین بو یاران خود الهام می کنند ۱۲۱
 ید بود.تا با شما مجادلو کنند؛ اگر از آنها اطاعت کنید، از مشرکان خواى



_ آیا کسی کو مرده بود و ما بو او حیات بخشیدیم، و برایش نوری فراىم کردیم تا بتواند در میان مردم ۱۲۲
حرکت کند، با کسی کو در تاریکی مطلق است و ىرگز نمی تواند از آن خارج شود، برابر است اعمال کافران 

 اینچنین در نظرشان زیبا حلوه داده شده است.
می دىیم کو در ىر جامعو ای، رىبران مجرم حیلو کنند و نقشو بکشند. ولی آنها فقط بر علیو  _ ما اجازه۱۲۳

 نفس خویش حیلو می کنند و نقشو می کشند، بدون آنکو دریابند.
_ ىنگامی کو مدرکی محکم برای آنها بیاید می گویند، "ما ایمان نخواىیم آورد، مگر آنکو آنچو بو ۱۲۴

ست، بو ما ىم داده شود!" خدا دقیقاً  می داند کو چو کسی برای رساندن پیغامش رسوالن خدا داده شده ا
صالحیت بیشتری دارد. چنین مجرمانی نزد خدا از خواری رنج خواىند برد، و در نتیجو حیلو شیطانی خود بو 

 مجازات شدیدی گرفتار خواىند شد.
تسلیم شدن می گشاید. و ىرکسی را کو _ ىر کسی را کو خدا بخواىد ىدایت کند، سینو اش را برای ۱۲۵

بخواىد گمراه کند، سینو اش را در تنگنا و فشار می گذارد، مانند کسی کو بو سوی آسمان باال می رود. خدا، 
 اینچنین کسانی را کو ایمان نمی آورند نفرین می کند.

 ی کنند توضیح، داده ایم._ این است راه مستقیم بو سوی پروردگارت. ما آیات را برای مردمی کو توجو م۱۲۶
_ آنها نزد پروردگارشان سزاوار سرای صلح شده اند؛ او بو عنوان پاداش اعمالشان، موال و سرور ۱۲۷

 آنهاست.
_ آن روز خواىد آمد کو او ىمو آنها را احضار کند )و بگوید(: "ای جن ىا، شما بسیاری از انسان ىا را ۱۲۸

نی آنها خواىند گفت، "پروردگار ما، ما از ىمنشینی با یکدیگر لذت در اختیار گرفتو اید." ىمزادىای انسا
بردیم، تا طول عمری را کو تو برای ما معین کرده بودی، بو ىدر دادیم." او خواىد گفت، "سرنوشت شما دوزخ 

 است." آنها بو خواست خدا، تا ابد در آنجا بسر می برند. پروردگار تو حکیم است، دانای مطلق.
 ینچنین پلیدکاران را ىمزاد یکدیگر قرار می دىیم، تا تنبیهی باشد برای ستمکاری ىایشان._ ما ا۱۲۹
_ ای جن ىا و انسان ىا، آیا از میان خودتان رسوالنی دریافت نکردید، کسانی کو آیات من را برایتان ۱۳۱

خود شهادت می دىیم."  خواندند، و بو شما درباره مالقات این روز ىشدار دادند آنها خواىند گفت، "ما علیو
 آنها کامالً  سرگرم زندگی دنیوی شدند، و علیو خودشان شهادت خواىند داد کو کافر بودند.

_ این برای آن است کو نشان داده شود، پروردگارت تو ىرگز جامعو ای را با بی عدالتی ىالک نمی کند، ۱۳۱
 ىنگامی کو مردم آن آگاه نیستند.



خود بو درجاتی نائل خواىد شد. پروردگارت ىرگز از ىر کاری کو انجام دىند _ ىر کس نسبت بو اعمال ۱۳۲
 غافل نیست.

_ پروردگارت تو غنی است؛ صاحب ىمو رحمت ىا. اگر او بخواىد، می تواند شما را بر دارد و ىر کو ۱۳۳
 را بخواىد جایگزین شما کند، درست ىمانطوری کو شما را از نسل مردم دیگر بو وجود آورد.

 _ آنچو بو شما وعده داده شده است، بو وقوع خواىد پیوست، و شما ىرگز نمی توانید از آن بگریزید.۱۳۴
_ بگو، "ای مردم من، شما تمام سعی خود را بکنید، و من ىم ىمینطور. شما مطمئناً  خواىید فهمید کو ۱۳۵

 د.سرانجام، چو کسانی پیروز ىستند. مسلماً ، ستمکاران ىرگز موفق نخواىند ش
_ آنها حتی از روزی ىای خدا از محصوالت و چارپایان سهمی را کنار می گذارند، می گویند، "این سهم ۱۳۶

متعلق بو خداست،" بو ادعای آنها، "و این سهم متعلق بو معبودان ماست." اگر چو، آنچو برای معبودانشان  
نار می گذاشتند، ىمواره برای کنار گذاشتند، ىرگز بو خدا نرسید، در حالی کو سهمی کو برای خدا ک

 معبودانشان استفاده می شد. واقعاً  قضاوتشان بد است.
_ اینچنین، بت پرستان با معبودانشان فریب خوردند، بو حدی کو حتی فرزندان خود را می کشند. در ۱۳۷

یده می نمایند. اگر جقیقت، معبودانشان آنها را بو درد بزرگی مبتال می کنند و دین آنها را برایشان مبهم و پیچ
 خدا می خواست، چنین نمی کردند. بو آنها و دروغ ىای ساختگی شان اعتناء نکن

_ آنها گفتند، "اینها چارپایان و محصوالتی ىستند کو حرام شده اند؛ ىیچ کس نباید از آنها بخورد غیر ۱۳۸
ر بعضی از چارپایان را حرام  از کسی کو ما اجازه دىیم،"ادعای آنها چنین بود. آنها ىمچنین سوار شدن ب

کردند. حتی چارپایانی را کو می خوردند، ىرگز نام خدا را ىنگام قربانی کردن ذکر نمی کردند. چنین است 
 بدعت ىایی کو بو او نسبت دادند. او مطمئناً  آنها را برای نوآوری ىایشان بو کیفر خواىد رساند.

ارپایان است بو مردان ما اختصاص دارد، و برای زنان ما _ آنها ىمچنین گفتند، "آنچو در شکم این چ۱۳۹
حرام است." اما اگر آن مرده بو دنیا می آمد، بو زنانشان خود اجازه می دادند کو از آن سهمی داشتو باشند. 

 او مسلماً  آنها را برای بدعت ىایشان بو کیفر خواىد رساند. اوست حکیم ترین، دانای مطلق.
قع کسانی ىستند کو فرزندان خود را از روی حماقت و عدم دانش کشتند، و چیزىایی _ بازندگان در وا۱۴۱

را کو خدا برایشان فراىم کرده است، حرام کردند و از بدعت ىایی کو بو خدا نسبت داده شده بود، پیروی  
 کردند. آنها گمراه شده اند؛ آنها ىدایت نیافتو اند.



_ اوست کو باغ ىایی با داربست و بدون داربست بنا کرد، و نخل ىای خرما، و محصوالتی با طعم ىای ۱۴۱
مختلف، و زیتون و انار_ ثمراتی کو مشابو ىستند، و لیکن شبیو ىم نیستند. از ثمرىایشان بخورید، و زکات 

 را دوست ندارد. مقرره را در روز برداشت بدىید، و چیزی اسراؼ نکنید. او اسراؼ کنندگان
_ بعضی از چارپایان وسیلو حمل و نقل شما را فراىم می کنند، ىمینطور وسایل خوابیدن. از روزی ىای ۱۴۲

 خدا بخورید، و از گام ىای شیطان پیروی نکنید؛ او سرسخت ترین دشمن شماست.
و نر را حرام کرده است، _ ىشت نوع از چارپایان: درباره دو نوع گوسفند، و دو نوع بز، بگو، "آیا او د۱۴۳

 یا دو ماده را، یا محتوای رحم دو ماده را آنچو را می دانید بو من بگویید، اگر راست می گویید."
_ درباره دو نوع شتر، و دو نوع گاو، بگو، "آیا او دو نر را حرام کرده است، یا دو ماده را، یا محتوای ۱۴۴

کو خدا اینها را برای شما حرام کرد چو کسی پلیدتر از آنان کو رحم دو ماده را آیا شما شاىد بودید ىنگامی  
چنین دروغ ىایی بسازند و آنها را بو خدا نسبت دىند آنها اینچنین بدون دانش مردم را گمراه می کنند. خدا 

 چنین مردم پلیدی را ىدایت نمی کند.
کو خوردن آن برای کسی حرام   _ بگو، "در وحی ىایی کو بو داده شده است، ىیچ غذایی را نمی یابم۱۴۵

( گوشت حیواناتی  ۴( گوشت خوک، زیرا آلوده است، و )۳( خون جاری، )۲( مردار، )۱شده باشد غیر از: )
کو از روی کفر بو غیر از خدا اىدا شده اند." اگرکسی مجبور شود )از اینها بخورد(، بو شرطی کو ار روی 

 است، مهربان ترین.قصد یا غرص نباشد، پس پروردگارت عفو کننده 
_ ما برای کسانی کو یهودی ىستند حیواناتی را کو سم آنها جدا نیست حرام کردیم؛ و از گاو و گوسفند ۱۴۶

چربی آن را حرام کردیم، جز آنچو کو در پشت خود دارند، یا در اندرون آنهاست، یا بو استخوان آمیختو 
 ستگو ىستیم.است. آن مجازاتی بود برای ستمکاری ىایشان، و ما را

_ اگر تو را باور نکنند، پس بگو، "پروردگار شما صاحب رحمت بی نهایت است، ولی مجازات او برای ۱۴۷
 مردم گناىکار اجتناب ناپذیر است."

_ بت پرستان می گویند، "اگر خدا می خواست، نو ما مشرک می شدیم ، نو والدین ما، و نو چیزی را ۱۴۸
نی کو قبل از آنها بودند، ایمان نیاوردند، تا اینکو بو مجازات ما دچار شدند. حرام می کردیم." اینچنین کسا

بگو، "آیا ىیچ دانش ثابت شده ای دارید کو بتوانید بو ما نشان دىید شما از چیزی جز حدس و گمان پیروی 
 نمی کنید؛ شما فقط حدس می زنید."

 د، می تواند ىمگی شما را ىدایت کند."_ بگو، "محکم ترین استدالل از آن خداست؛ اگر او بخواى۱۴۹



_ بگو، "شاىدان خود را بیاورید کو شهادت دىند، خدا این یا آن را حرام کرده است. "اگر آنها شهادت ۱۵۱
دىند، تو با آنها شهادت نده. و از عقاید کسانی کو آیات ما را تکذیب می کنند، و کسانی کو بو آخرت ایمان 

 ردگارشان دور شده اند پیروی نکن.ندارند، و کسانی کو از پرو 
_ بگو، "بیایید تا بو شما بگویم کو چو چیزىایی را واقعاً  پروردگارتان برای شما حرام کرده است: در کنار ۱۵۱

او معبودانی قرار ندىید. بو پدر و مادر خود احترام بگذارید. از بیم فقر فرزندان خود را نکشید_ ما روزی شما 
کنیم. مرتکب گناىان بزرگ، چو آشکار و چ ه پنهان نشوید. کسی را بکشید_ خدا زندگی   و آنها را فراىم می

 را مقدس قرار داده است_ مگر برای اجرای عدالت. اینها احکام اوست برای شما، باشد کو بفهمید."
عاملو _ بو مال یتیمان دست نزنید، مگر با حسن نیست کامل، تا آنها بو سن بلوغ برسند. ىنگامی کو م۱۵۲

می کنید، منصفانو وزن و اندازه کامل را بدىید. ما بو ىیچ نفسی بیش از تواناییش تحمیل نمی کنیم. ىنگام 
شهادت دادن باید کامالً  عادل باشید، حتی علیو خویشاوندانتان. بو عهد خود با خدا وفا کنید. اینها احکام 

 اوست برشما، باشد کو توجو کنید.
راىی مستقیم. از آن پیروی کنید و از ىیچ راه دیگری پیروی نکنید، تا مبادا شما را _ این راه من است_ ۱۵۳

 از راه او منحرؼ سازند. اینها احکام اوست بر شما، باشد کو نجات یابید.
_ و ما موسی کتاب آسمانی دادیم، کامل با بهترین احکام، و ىمو چیز را با جزییات بیان کردیم، و ۱۵۴

 ، باشد کو بو مالقات پروردگارشان ایمان بیاورند.ىدایت و رحمتی بود
_ این ىم کتاب آسمانی مبارکی است کو ما نازل کرده ایم؛ باید از آن پیروی کنید و زندگی پرىیزگارانو ای ۱۵۵

 را در پیش گیرید، باشد کو مورد رحمت قرار بگیرید.
قبل از ما فرستاده شد، و ما از تعالیم  _ اکنون دیگر نمی توانید بگویید، "کتاب آسمانی برای دو گروه۱۵۶

 آنها بی اطالع بودیم."
_ و نو می توانید بگویید، "اگر فقط یک کتاب آسمانی برای ما فرستاده می شد، ما بهتر از آنها ىدایت ۱۵۷

می شدیم." اکنون یک کتاب آسمانی ثابت شده از جانب پروردگارتان برای شما آمده است، کو ىدایت و 
. اکنون، چو کسی پلیدتر از آن کو این اثباتی را کو از جانب خداست تکذیب کند، و بو آنها بی رحمتی است

اعتنایی نماید کسانی کو بو مدرک ىای ما بی اعتنایی کنند، ما آنها را برای بی توجهی شان بو بدترین عذاب  
 گرفتار خواىیم کرد.

یا پروردگارت، یا عیناً  نشانی از پروردگارت ظاىر  _ آیا آنها منتظر ىستند تا فرشتگان نزدشان بیایند،۱۵۸
شود. روزی کو چنین اتفاقی رخ دىد، دیگر ىیچ نفسی از ایمان آوردن بهره ای نخواىد برد، اگر قبالً  ایمان 



نیاورده باشد، و با گذارندن زندگی پرىیزکارانو ثمره ایمان را کسب نکرده باشد. بگو، "منتظر باشید؛ ما ىم 
 "منتظریم.

_ کسانی کو خود را بو فرقو ىای مختلف تقسیم می کنند، با تو نیستند. قضاوت آنها با خداست، سپس ۱۵۹
 او آنها را از تمام اعمالی کو انجام دادند، آگاه خواىد کرد.

_ ىر کس کار پرىیزکارانو انجام دىد، ده برابر پاداش می گیرد، و ىر کس گناىی مرتکب شود، فقط برای ۱۶۱
 ی مجازات می شود. ىیچ کس از کوچکترین بی عدالتی رنج نمی برد.ىمان یک

_ بگو، "پروردگار من، مرا بو راه مستقیم ىدایت کرده است_ دین کامل ابراىیم، یکتاپرستی. او ىرگز ۱۶۱
 مشرک نبود."

_ بگو، "نماز من، اعمال عبادی من، زندگی و مرگ من، ىمو مطلقاً  بو تنها خدا اختصاص دارد، ۱۶۲
 روردگار جهان.پ

_ "او شریکی ندارد. این چیزی است کو بو من امر شده تا بو آن ایمان آورم، و من اولین کسی ىستم کو ۱۶۳
 تسلیم می شوم."

_ بگو، "آیا غیر از خدا پروردگار دیگری بجویم، در حالی کو اوست پروردگار ىمو چیز ىر نفسی فقط از ۱۶۴
کس دیگری را بردوش نمی کشد. سرانجام، شما بو سوی پروردگار اعمال خود نفع می برد، و ىیچ کس بار  

 خود مراجعت می کنید، سپس او درباره اختالفاتتان شما را آگاه می سازد.
_ اوست یکتایی کو شما را وارث زمین قرار داد، و درجو بعضی از شما را بر بعضی دیگر باال برد، تا ۱۶۵

است، امتحان کند. مطمئناً ، پروردگار تو در اجرای مجازات با   شما را نسبت بو تا طبق آنچو بو شما داده
 کفایت است، و اوست عفو کننده، مهربان ترین.

*************************************************************** 
 : برزخ )ااَلَعراؼ( ۷سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ ا. ل. م. ص * ۱
کتاب آسمانی بر تو نازل شده است_ درباره آن شکی بو دل راه نده_ تا با آن ىشدار دىی و تا _ این   ۲

 تذکری باشد برای مؤمنان.
_ ىمگی شما باید از آنچو از جانب پروردگارتان نازل شده است پیروی کنید؛ از ىیچ معبود دیگری جز او  ۳

 پیروی نکنید. شما بو ندرت توجو می کنید.



جماعتی کو ما آنها را ىالک کردیم؛ آنها بو عذاب ما دچار شدند، در حالیکو خواب بودند، یا   _ چو بسیار ۴
 کامالً بیدار.

 _ ىنگامیکو عذاب ما برایشان آمد سخن شان این بود، "حقیقتاً، ما ستمکار بوده ایم." ۵
 ن نیز سئوال خواىیم کرد._ ما مسلماً از کسانی کو پیغام را دریافت کردند سئوال خواىیم کرد و از رسوال ۶
 _ ما مقتدرانو آنها را آگاه خواىیم کرد، زیرا ما ىرگز غایب نبودیم. ۷
 _ در آن روز، ترازوىا منصفانو برقرار خواىند شد. کسانی کو وزنشان سنگین باشد برنده خواىند بود. ۸
یی غیر منصفانو بو آیات ما، _ و اما آنان کو وزنشان سبک است، کسانی خواىند بود کو در نتیجو بی اعتنا ۹

 نفس خویش را باختند.
_ ما شما را در زمین مستقر کردیم و برایتان وسیلو معاش را در آن فراىم نمودیم. شما بو ندرت  ۱۱

 سپاسگزار ىستید.
_ ما شما را خلق کردیم، سپس بو شما شکل دادیم، پس از آن بو فرشتگان گفتیم، "در مقابل آدم سجده   ۱۱

 نها سجده کردند، بجز ابلیس )شیطان(؛ او با سجده کنندگان نبود.کنید." آ
_ او گفت، "چو چیز تو را از سجده کردن باز داشت ىنگامیکو بو تو فرمان دادم" او گفت، "من از او  ۱۲

 بهتر ىستم؛ تو من را از آتش خلق کردی و او را از گل آفریدی.
زیرا تو نمی توانی در اینجا متکبر باشیی. خارج شو؛ تو خوار _ او گفت، "بنابراین،تو باید پایین بروی،  ۱۳

 شده ای."
 _ او گفت، "تا روز رستاخیز بو من مهلت بده." ۱۴
 _ او گفت، "بو تو مهلت داده شد." ۱۵
 _ او گفت، "از آنجایی کو تو خواستی گمراه شوم، من در راه راست تو در کمین آنها خواىم نشست. ۱۶
نها و از پشت شرشان و سمت راست و چپ آنها نزدشان خواىم آمد و تو اکثرشان را _ "من از جلوی آ ۱۷

 ناسپاس خواىی یافت."
_ او گفت، "از آنجا خارج شو، تحقیر شده و شکست خورده. در میان آنهاکسانی کو از تو پیروی کنند،  ۱۸

 من دوزخ را از ىمگی شما پر خواىم کرد.
هشت سکونت کن و در آنجا ىرچو مایل ىستید بخورید، ولی بو این _ "و تو ای آدم، با ىمسرت در ب ۱۹

 یک درخت نزدیک نشوید، تا مبادا مرتکب گناه شوید."



_ شیطان آنها را وسوسو کرد، تا بدن ىایشان را کو بر آنها پنهان بود نمایان کند. او گفت، "پروردگارتان  ۲۱
از فرشتو شدن و دست یا فتن بو حیات جاودان باز  شما را از این درخت فقط برای این منع کرد تا شما را

 دارد."
 _ او برای آنها سوگند خورد، "من بو شما نصیحت خوبی می کنم ." ۲۱
_ او اینچنین با دروغ ىا آنها را فریب داد. بو محض اینکو از آن درخت چشیدند، بدن ىایشان برایشان  ۲۲

برگ ىای بپوشانند. پروردگارشان آنها را ندا داد: "آیا من شما را نمایان شد و آنها سعی کردند تا خودشان را با 
 از آن درخت منع نکردم و بو شما ىشدار ندادم کو شیطان سرسخت ترین دشمن شماست"

_ آنها گفتند، "پروردگار ما، ما بو نفس خود ستم کرده ایم و اگر تو ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی، ما از  ۲۳
 ود."بازندگان خواىیم ب

_ او گفت، "بعنوان دشمنان یکدیگر پایین بروید. روی زمین برای مدتی محل سکونت و رزؽ شما خواىد  ۲۴
 بود."
 _ او گفت، "شما در آن زندگی خواىید کرد، در آن خواىید مرد و از آن بیرون آورده خواىید شد." ۲۵
بدن ىایتان را بپوشانید، ىمین طور برای _ ای فرزندان آدم، ما برای شما لباس ىایی فراىم کرده ایم کو  ۲۶

 تجمل. اما بهترین لباس، لباس پرىیزگاری است. این ىا بعضی از نشانو ىای خداست، تا باشد کو توجو کنند.
_ ای فرزندان آدم، نگذارید شیطان شما را فریب دىد ىمانطور کو باعث اخراج والدین شما از بهشت و  ۲۷

د تا بدن ىایشان را نمایان کند. او و طایقو اش شما را می بینند، درحالیکو کو باعث در آوردن لباس ىایشان ش
 شما آنها را نمی بینید. ما شیاطین را ىمزاد کسانی قرار می دىیم کو ایمان ندارند.

_ آنها گناىی بزرگ مرتکب می شوند سپس می گویند، "ما والدین خود را دیدیم کو چنین می کردند و خدا  ۲۸
انجام آن فرمان داده است." بگو، "خدا ىرگز امر بو گناه نمی کند. آیا درباره خدا چیزی می گویید کو  ما را بو

 نمی دانید"
_ بگو، "پروردگار من از عدالت طرفداری می کند و بو اینکو در ىر محل عبادتی فقط وقف او باشید.  ۲۹

طور کو در آغاز شما را آفرید، شما نهایتاً بو شما باید عبادت خود را مطلقاً بو تنها او اختصاص دىید. ىمان
 سوی او باز خواىید گشت."

_ بعضی را او ىدایت کرد، درحالیکو دیگران بو گمراىی کشیده شدند. آنها شیاطین را بو جای خدا  ۳۱
 سروران خویش قرار داده اند، با این حال باور می کنند کو ىدایت شده اند.



و بو مسجد می روید باید تمیز باشید و لباس مرتب بپوشید. و بو حد اعتدال _ ای فرزندان آدم، ىنگامیک ۳۱
 بخورید و بیاشامید؛ مطمئناً، او افراد پرخور را دوست ندارد.

_ بگو، "چو کسی چیزىای خوب و روزی ىای نیکو را کو خدا برای مخلوقاتش آفریده حرام کرد" بگو،  ۳۲
سانی است کو ایمان دارند. عالوه بر این، روزی ىای خوب در روز "چنین روزی ىایی در این دنیا برای لذت ک

 رستاخیز مخصوص آنها خواىد بود." ما اینچنین آیات را برای مردمی کو می دانند توضیح می دىیم.
_ بگو، "پروردگار من فقط کارىای پلید را حرام می کند، چو آشکار باشند و چو پنهان و گناىان و تعرض  ۳۳

 دادن معبودان بدون قدرت در کنار خدا و اینکو درباره خدا چیزی بگویید کو نمی دانید."ناحق و قرار 
_ برای ىر جماعتی، طول عمری از قبل معین شده است. ىنگامیکو موعدشان بو پایان رسد، یک ساعت  ۳۴

 نمی توانند آن را بو عقب یا جلو بیاندازند.
نی برایتان بیایند و آیات من را برای شما بخوانند، کسانی کو _ ای فرزندان آدم، ىرگاه از میان شما رسوال ۳۵

 توجو کنند و زندگی پرىیزکارانو ای را بگذرانند، نو ترسی خواىند داشت و نو غمی.
_ و اما کسانی کو آیات ما را تکذیب می کنند و متکبر تر از آن ىستند کو از آن پیروی کنند، دچار دوزخ  ۳۶

 د در آن می مانند.شده اند، جایی کو تا اب
_ چو کسی پلیدتر از آنان کو درباره خدا دروغ بسازند، یا آیات او را تکذیب کنند اینان بر طبق کتاب  ۳۷

آسمانی، سهم خود را دریافت خواىند کرد، سپس، ىنگامیکو رسوالن ما برای پایان دادن بو زندگیشان می آیند 
خدا می خواندید" خواىند گفت، "آنها ما را ترک کرده اند." و می گویند، "کجا ىستند معبودایی کو در کنار 

 آنها علیو خودشان شهادت خواىند داد کو کافر بودند.
_ او خواىد گفت، "ىمراه با جوامع قبلی از جن ىا و انسان ىا وارد دوزخ شوید." ىر گاه گروىی وارد  ۳۸

رد شوند، گروه جدید درباره گروه قبلی شوند گروه قبل از خود را لعنت خواىند کرد. ىنگامیکو ىمگی وا
خواىند گفت، "پروردگارا اینان ىمان کسانی ىستند کو ما را گمراه کردند. عذاب دوزخ را برایشان دو برابر  

 کن." او خواىد گفت، "ىر کدام دو برابر می گیرند، ولی شما نمی دانید."
ما بر ما برتری داشتید، عذاب را بو خاطر  _ گروه قبلی بو گروه جدید خواىند گفت، "از آنجایی کو ش ۳۹

 گناىان خودتان بچشید."
_ مطمئناً، کسانی کو آیات ما را تکذیب می کنند و متکبرتر از آن ىستند کو از آنها پیروی کنند، دروازه  ۴۱

اخ ىای آسمان ىرگز بو روی آنها باز نخواىد شد و نو ىرگز بو بهشت وارد خواىند شد، مگر اینکو شتر از سور 
 سوزن رد شود. اینچنین مجرمان را مجازات می کنیم.



 _ مکان آنها دوزخ است؛ باالی سرشان حصارىا خواىد بود. ما اینچنین ستمکاران را مجازات می کنیم. ۴۱
_ و اما کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را می گذرانند_ ما ىرگز نفسی را بیش از تواناییش  ۴۲

 کنیم_ اینان ساکنان بهشت خواىند بود. آنها در آن جاودان بمانند.تکلیف نمی  
_ ما تمام حسادت ىا را از قلب ىایشان بر می داریم. رودخانو ىا زیر پایشان جاری خواىد بود و آنها  ۴۳

خواىند گفت، "ستایش خدا را کو ما را ىدایت کرد. امکان نداشت ىدایت می شدیم، اگر خدا ما را ىدایت 
رد. رسوالن پروردگار ما واقعاً حقیقت را آوردند." آنها ندا خواىند شد: "این بهشت شماست. کو شما نمی ک

 در عوض اعمالتان آن را بو ارث برده اید."
_ ساکنان بهشت، ساکنان دوزخ را ندا خواىند داد: "ما وعده پروردگارمان را حقیقی یافتو ایم؛ آیا شما ىم  ۴۴

قی یافتو اید" آنها خواىند گفت، "بلو." اعالن کننده ای در میانشان اعالم خواىد کرد: وعده پروردگارتان را حقی
 "لعنت خدا بر ستمکاران وارد آمده است؛

 _ "کو از راه خدا باز می دارند و سعی می کنند آن را کج کنند و بو آخرت کافر ىستند." ۴۵
مردمی است کو ىر طرؼ را از قیافو ىایشان _ حجابی آنها را جدا می کند، درحالیکو برزخ در اشغال  ۴۶

تشخیص می دىند. آنها ساکنان بهشت را ندا خواىند داد: "صلح بر شما." آنها بو واسطو آرزوىای پوچ وارد 
 )بهشت( نشدند.

_ ىنگامیکو چشمانشان را بو سوی ساکنان دوزخ گردانند، خواىند گفت، "پروردگار ما، ما را با این مردم  ۴۷
 ار نده."ستمکار قر 

_ ساکنان برزخ بو مردمی کو از قیافو ىایشان می شناسند ندا خواىند داد و گویند، "تعداد زیاد شما بو  ۴۸
 ىیچ وجو برای شما فایده نداشت و نو تکبر شما.

_ "آیا آنها ىمان مردمی نیستند کو شما سوگند خوردید کو ىرگز مورد رحمت خدا قرار نخواىند گرفت"  ۴۹
 برزخ گفتو خواىد شد،( "وارد بهشت شوید؛ نو از چیزی بترسید و نو غمی خواىید داشت.")بو مردم 

_ ساکنان دوزخ، ساکنان بهشت را ندا خواىند داد: "بگذارید مقداری از آب شما، یا مقداری از روزی  ۵۱
برای کافران حرام  ىایی کو خدا برای شما فراىم کرده بو طرؼ ما فرو ریزد." آنها خواىند گفت، "خدا آنها را 

 کرده است."
_ کسانیکو دین خود را جدی نمی گیرند و کامالً مشغول زندگی این دنیا شده اند، ما آنها را در آن روز  ۵۱

 فراموش می کنیم، زیرا آنها آن روز را فراموش کردند و بو خاطر اینکو آنها آیات ما را تکذیب کردند.



کو با جزئیات کامل است، با علم، ىدایت و رحمت برای مردمی کو   _ ما بو آنها کتاب آسمانی داده ایم ۵۲
 باور دارند.

_ آیا آنها منتظر ىستند تا ىمو )پیش بینی ىا( بو وقوع بپیوندد روزی کو چنین واقعو ای پیش آید، کسانی   ۵۳
شفاعت کننده گانی کو قبالً آن را نادیده گرفتند خواىند گفت، "رسوالن پروردگار ما حقیقت را آورده اند. آیا 

ىستند کو از ما شفاعت کنند آیا ممکن است ما را باز گردانی، تا رفتارمان را تغییر دىیم و از آنچو کردیم بهتر 
 عمل کنیم" آنها نفس خود را از دست داده اند و سخنان ساختگی شان باعث لعنت آنها شد.

شش روز آفرید، سپس تمام اختیارات را بو  _ پروردگار شما خدای یکتاست، کو آسمان ىا و زمین را در ۵۴
عهده گرفت. شب، روز را دربر می گیرد، ىمانطور کو مدام آن را دنبال می کند و خورشید، ماه و ستارگان 
متعهد شدند تا برطبق فرمان او خدمت کنند. ىمو خلقت و ىمو دستورات مطلقاً تحت کنترل اوست. بلند 

 .مرتبو ترین خداست، پروردگار جهان
 _ پروردگارتان را در جمع و در خلوت پرستش کنید؛ او متجاوزان را دوست ندارد. ۵۵
_ زمین را پس از آنکو اصالح شده است، بو فساد نکشید و او را از روی عشق و احترام و از روی امید  ۵۶

 پرستش کنید. یقیناً، رحمت خدا، در دسترس پرىیزکاران است.
خوب، بو عنوان رحمتی از دستهایش می فرستد. ىنگامیکو بادىا ابرىای سنگین _ اوست کو باد را با مژده  ۵۷

را جمع کنند، ما آنها را بو سرزمین ىای مرده می رانیم و از آنها آب فرو می فرستیم تا با آن انواع میوه ىا را 
 بو عمل آوریم. ما اینچنین مردگان را بر می انگیزیم، باشد کو توجو کنید.

بو راحتی گیاىانش را با اجازه پروردگارش بو عمل می آورد، در حالی کو زمین بد بندرت  _ زمین خوب ۵۸
 محصول مفیدی بو عمل می آورد. ما اینچنین آیات را برای مردمی کو سپاسگزار ىستند، توضیح می دىیم.

دیگری در  _ ما نوح را بر مردمش فرستادیم، می گفت، "ای مردم من، خدا را عبادت کنید؛ شما خدای  ۵۹
 کنار او ندارید. من برای شما از عذاب روزی ىولناک می ترسم."

 _ پیشوایان در بین مردمش گفتند، "ما می بینیم کو تو در گمراىی عمیقی ىستی." ۶۱
 _ او گفت، "ای مردم من، من گمراه نیستم؛ من رسولی ىستم از جانب پروردگار جهان. ۶۱
می رسانم و شما را پند می دىم و از جانب خدا چیزی می دانم کو شما  _ "من پیغام پروردگارم را بو شما ۶۲

 نمی دانید.
_ "آیا این برای شما خیلی عجیب است کو پیغامی از جانب پروردگارتان بوسیلو مردی مانند خودتان برای  ۶۳

 قرار گیرید"شما بیاید، تا ىشدارتان دىد و شما را بو پرىیزکاری راىنمایی کند، تا باشد کو مورد رحمت 



_ آنها او را تکذیب کردند. در نتیجو، ما او و کسانی را کو با او در کشتی بودند نجات دادیم و کسانی   ۶۴
 کو آیات ما را تکذیب کردند غرؽ کردیم؛ آنها کور بودند.

در  _ بر عاد برادرشان ىود را فرستادیم. او گفت، "ای مردم من، خدا را عبادت کنید؛ شما خدای دیگری  ۶۵
 کنار او ندارید. پس آیا پرىیزکاری می کنید"

_ در میان قومش پیشوایانی کو ایمان نیاوردند گفتند، "ما می بینیم کو تو ابلهانو رفتار می کنی و فکر می   ۶۶
 کنیم کو تو دروغگو ىستی."

 جهان._ او گفت، "ای مردم من، ىیچگونو حماقتی در من نیست؛ من رسولی ىستم از جانب پروردگار  ۶۷
 _ "من پیغام ىای پروردگارم را بو شما می رسانم و شما را صادقانو پند می دىم. ۶۸
_ "آیا برای شما خیلی عجیب است کو پیغامی از جانب پروردگارتان بوسیلو مردی مانند خودتان برای شما  ۶۹

د و تعدادتان را چندین برابر  بیاید، تا ىشدارتان دىد بو یاد آورید کو او بعد از قوم نوح شما را وارث قرار دا
 کرد. رحمت ىای خدا را بو یاد آورید، تا باشد کو موفق شوید.

_ آنها گفتند،"آیا آمدی تا ما را وادار کنی فقط خدا را عبادت کنیم و آنچو والدین مان قبالً عبادت می   ۷۱
 بیاوری، اگر راست می گویی."کردند ترک کنیم ما از تو می خواىیم آن عذابی کو ما را بو آن تهدید می کنی 

_ او گفت، "شما بو لعنت و خشم پروردگارتان دچار شده اید. آیا بو دفاع آنچو از پیش خود ساختو اید  ۷۱
با من مجادلو می کنید_ شما و والدین شما_ کو ىرگز خدا اجازه نداده بود بنابراین، منتظر باشید من ىم با 

 شما منتظر خواىم بود.
و و کسانی را کو با او بودند، با رحمت خود نجات دادیم و کسانی را کو آیات ما را تکذیب  _ سپس ما ا ۷۲

 کردند و از ایمان آوردن خودداری کردند ىالک کردیم.
_ بر ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. او گفت، "ای مردم من، خدا را عبادت کنید؛ شما خدای دیگری  ۷۳

نب پروردگارتان بو شما داده شده است: این شتر )ماده( متعلق بو خداست، تا در کنار او ندارید. مدرک از جا
برایتان نشانو ای باشد. بگذارید از زمین خدا بخورد و ىیچ آزاری بو او نرسانید، تا مبادا بو عذابی دردناک 

 دچار شوید.
رد، در دشت ىای آن قصرىا _ "بو یاد آورید کو او بعد از عاد شما را وارث قرار داد و در زمین مستقر ک ۷۴

بنا می کنید و از کوه ىای آن خانو ىا می تراشید. باید نعمت ىای خدا را بو یاد آورید و در زمین بو فساد 
 نگردید."



_ پیشوایان متکبر در میان قومش بو مردم معمولی کو ایمان آورده بودند گفتند، "شما از کجا می دانید کو  ۷۵
 رستاده شده است" آنها گفتند، "آن پیغامی کو او آورد، ما را مؤمن کرده است."صالح از جانب پروردگارش ف

 _ متکبران گفتند، "ما بو آنچو شما ایمان آوردید ایمان نداریم." ۷۶
_ سپس، شتر را بو وضع فجیعی کشتند و از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند و گفتند، "ای صالح، آن  ۷۷

 تهدید می کنی بیاور، اگر واقعاً رسول ىستی.عذابی کو ما را بو آن 
 _ در نتیجو، زلزلو آنها را ىالک کرد، آنها را مرده در خانو ىایشان باقی گذارد. ۷۸
_ او از آنها روی گرداند، می گفت، "ای مردم من، من پیغام پروردگارم را بو شما رسانده ام و شما را پند  ۷۹

 را دوست ندارید."داده ام، اما شما ىیچ پند دىنده ای 
_ لوط بو مردمش گفت، "شما چنان عمل زشتی انجام می دىید؛ کو ىیچ کس قبالً در دنیا انجام نداده  ۸۱

 است!
 _ "شما بو جای زنان با مردان رابطو جنسی دارید، واقعاً، شما مردمی متجاوز ىستید." ۸۱
. آنها مردمی ىستند کو می خواىند پاک _ مردمش اینطور پاسخ دادند، "آنها را از شهرتان بیرون کنید ۸۲

 باشند."
 _ در نتیجو، ما او و خانواده اش را نجات دادیم، بجز ىمسرش؛ او با لعنت شدگان بود. ۸۳
 _ ما بارانی خاص بر آنها باریدیم؛ توجو کن بو عاقبت گناىکاران. ۸۴
را عبادت کنید؛ شما خدای _ بر مدین، برادرشان شعیب را فرستادیم. او گفت، "ای مردم من، خدا  ۸۵

دیگری در کنار او ندارید. مدرک از جانب پروردگارتان برای شما آمده است. ىر گاه معاملو می کنید باید وزن 
و اندازه را کامل بدىید. در حق مردم تقلب نکنید. زمین را پس از آنکو اصالح شده است، بو فساد نکشید. 

 د.این برای شما بهتر است، اگر مؤمن ىستی
_ "خوداری کنید از اینکو سد ىر راىی شوید و بخواىید کسانی را کو ایمان دارند از راه خدا باز دارید و  ۸۶

آن را کج نکنید. بیاد داشتو باشید کو شما قبالً عده کمی بودید و او تعدادتان را چندین برابر کرد. عاقبت 
 تبهکاران را بو یاد آورید.

بو آنچو کو بو من فرستاده شد ایمان آورده اید و بعضی ایمان نیاورده اید، _ "اکنون کو بعضی از شما  ۸۷
 منتظر باشید تا خدا قضاوتش را در بین ما اجرا کند؛ اوست بهترین قاضی."

_ پیشوایان متکبر در میان قومش گفتند، "ای شعیب، ما تو را از شهرمان بیرون خواىیم کرد، ىمراه با   ۸۸
 وردند، مگر اینکو بو دین ما باز گردید." او گفت، "آیا می خواىید ما را مجبور کنیدکسانی کو با تو ایمان آ



_ "اگر بو دین شما باز گردیم، علیو خدا کفر ورزیده ایم بعد از اینکو خدا ما را از آن نجات داده است.  ۸۹
گارمان ىمو چیز را چگونو می توانیم بر خالؼ خواست خدا، پروردگارمان بو آن باز گردیم وسعت علم پرورد 

دربر می گیرد. ما بو خدا توکل کردیم. پروردگارا، ما را بر قوم مان پیروزی قاطعانو عطا فرما. تویی بهترین حمایت  
 کننده."

 _ پیشوایان کافر درمیان قومش گفتند، "اگر از شعیب پیروی کنید، بازنده خواىید بود." ۹۱
 ایشان مرده باقی گذارد._ زلزلو آنها را ىالکت کرد و در خانو ى ۹۱
_ کسانی کو شعیب را تکذیب کردند نابود شدند، انگار کو ىرگز وجود نداشتند. آنان کو شعیب را تکذیب   ۹۲

 کردند بازنده بودند.
_ او از آنها روی گرداند، می گفت، "ای مردم من، من پیغام ىای پروردگارم را بو شما رسانده ام و شما را  ۹۳

 طور می توانم برای مردم کافر غمگین باشم"نصحیت کرده ام. چ
_ ىر گاه برای ىر جماعتی پیامبری فرستادیم، مردم اش را بو بدبختی و سختی دچار کردیم، تا شاید  ۹۴

 التماس کنند.
_ سپس صلح و موفقیت را جایگزین آن سختی ىا کردیم. اما افسوس، آنها با بی توجو ایی روی گرداندند  ۹۵

ن ما بودند کو آن سختی ىا را قبل از موفقیت تجربو کردند." در نتیجو، ما آنها را ناگهان تنبیو  و گفتند، "والدی
 کردیم ىنگامیکو کو اصالً انتظارش را نداشتند.

_ اگر مردم آن جوامع ایمان آورده بودند و بو پرىیزکاری باز می گشتند، ما از آسمان و زمین برایشان  ۹۶
 چون تصمیم گرفتند ایمان نیاورند، ما آنها را برای آنچو کسب کردند تنبیو کردیم.رحمت ىا می باراندیم. اما 

_ آیا مردم جوامع حاضر تضمین کردند کو در شب ىنگامیکو خواب ىستند عذاب ما برایشان نخواىد  ۹۷
 آمد
ان نخواىد _ آیا مردم جوامع امروز تضمین کردند کو در روز ىنگامیکو سرگرم بازی ىستند عذاب ما برایش ۹۸
 آمد
 _ آیا نقشو ىای خدا را سرسری گرفتو اند ىیچ کس نقشو ىای خدا را سرسری نمی گیرد جز بازندگان. ۹۹

_ آیا کسانی کو بعد از نسلهای گذشتو زمین را بو ارث بردند، ىرگز بو این فکر افتاده اند کو، اگر ۱۱۱
 بر قلبهایشان مهر زنیم، تا کر شوندبخواىیم، می توانیم آنها را برای گناىانشان تنبیو کنیم و 

_ ما تاریخ آن جوامع را برای تو حکایت می کنیم: رسوالنشان با مدرک ىای روشن نزدشان رفتند، ولی ۱۱۱
 آنها بو آنچو قبالً تکذیب کرده بودند، ایمان نیاوردند. خدا اینچنین بر قلب کافران مهر می زند.



 یافتیم؛ ما اکثرشان را ستمکار یافتیم._ ما اکثرشان را در عهدشان وفادار ن۱۱۲
_ بعد )از آن رسوالن،( ما موسی را با نشانو ىای خود نزد فرعون و قومش فرستادیم، ولی آنها ستم  ۱۱۳

 کردند. بنگر عاقبت کار ستمکاران را.
 _ موسی گفت، "ای فرعون، من رسولی ىستم از جانب پروردگار جهان.۱۱۴
حقیقت درباره خدا نگویم. من با نشانو ای از جانب پروردگارتان نزد شما می _ "وظیفو من است کو جز ۱۱۵

 آیم؛ بگذار بنی اسرائیل بروند."
 _ او گفت، "اگر نشانو ای داری، پس آن را ارائو بده، اگر راست می گویی."۱۱۶
 _ او چوب دستی خود را انداخت و آن بو ماری ىولناک تبدیل شد.۱۱۷
 ون آورد و آن در نظر بینندگان سفید بود._ او دست خود را بیر ۱۱۸
 _ پیشوایان در میان قوم فرعون گفتند، "این بیش از شعبده بازی زیرک نیست.۱۱۹
 _ "او می خواىد شما را از سرزمین تان بیرون کند؛ شما چو پیشنهاد می کنید"۱۱۱
 ید._ آنها گفتند، "بو او و برادرش مهلت دىید و بو ىر شهری جارچیانی بفرست۱۱۱
 _ "بگذارید تا ىر شعبده باز باتجربو ای را احضار کنند."۱۱۲
 _ شعبده بازان نزد فرعون آمدند و گفتند، "آیا اگر ما برنده شویم مزدی دریافت خواىیم کرد"۱۱۳
 _ او گفت، "بلو البتو؛ شما حتی از نزدیکان بو من خواىید شد."۱۱۴
 ما می اندازیم." _ آنها گفتند، "ای مؤسی، یا تو بیانداز، یا۱۱۵
_ او گفت، "شما بیاندازید." ىنگامیکو آنها انداختند، چشمان مردم را گول زدند، آنها را ترساندند و ۱۱۶

 شعبده ای بزرگ ارائو دادند.
_ سپس، ما بو مؤسی وحی کردیم، "چوب دستی خود را بیانداز،" کو در نتیجو آن آنچو را کو آنها جعل  ۱۱۷

 کرده بودند، بلعید.
 _ سپس، حقیقت غالب شد، و آنچو کردند باطل گشت.۱۱۸
 _ آنها درجا مغلوب شدند؛ و خوار گشتند.۱۱۹
 _ شعبده بازان بو سجده افتادند.۱۲۱
 _ آنها گفتند، "ما بو پروردگار جهان ایمان می آوریم.۱۲۱
 _ "پروردگار مؤسی و ىارون."۱۲۲



ید این باید توطئو ای باشد کو شما در شهر طرح  _ فرعون گفت، "آیا بدون اجازه من بو او ایمان آورد۱۲۳
 کرده اید، تا مردمش را بیرون کنید. مطمئناً خواىید فهمید.

_ "من دست ىا و پاىایتان را خالؼ یکدیگر قطع خواىم کرد، سپس ىمگی شما را بو صلیب خواىم  ۱۲۴
 کشید."

 _ آنها گفتند، "آن وقت ما بو سوی پروردگارمان باز خواىیم کشت.۱۲۵
_ "تو ما را آزار می دىی فقط برای اینکو وقتی مدرک ىای پروردگارمان بر ما آمد بو آن ایمان آوردیم." ۱۲۶

 "پروردگارا، ما را ثابت قدم گردان و بگذار تسلیم شده بمیریم."
_ پیشوایان در میان قوم فرعون گفتند، "آیا بو مؤسی و مردمش اجازه می دىی کو زمین را بو تباىی ۱۲۷
انند و تو و خدایان تو را ترک کنند او گفت، "ما پسرانشان را خواىیم کشت و دخترانشان را زنده می  بکش

 گذاریم. ما از آنها بسیار قدرتمندتر ىستیم."
_ مؤسی بو مردم خود گفت، "از خدا یاری بجویید و صبورانو ثابت قدم باشید. زمین متعلق بو خداست و ۱۲۸

 نش کو انتخاب کند عطا می کند. پیروزی نهایی از آن پرىیزکاران است."او آن را بو ىر یک از بندگا
_ آنها گفتند، "قبل از آنکو نزد ما بیایی و بعد از اینکو آمدی ما مورد اذیت و آزار بودیم." او گفت، ۱۲۹

کو شما   "پروردگارتان دشمنان شما را نابود خواىد کرد و شما را در زمین قرار خواىد داد، سپس او خواىد دید
 چگونو رفتار می کنید."

 _ سپس قوم فرعون را بو خشک سالی و کمبود محصوالت دچار کردیم، باشد کو توجو کنند.۱۳۱
_ ىر گاه فال نیکی برایشان آمد گفتند، "ما لیاقت آن را داشتو ایم." اما ىر گاه بو سختی مبتال شدند، ۱۳۱

آنها فقط از توسط خدا تصمیم گیری می شود، ولی مؤسی و ىمراىانش را مقصر دانستند. در واقع فال 
 اکثرشان نمی دانند.

_ آنها گفتند، "فرؽ نمی کند چو نوع نشانو ای بو ما نشان دىی تا ما را با شعبده خود بفریبی، ما ایمان ۱۳۲
 نخواىیم آورد."

کار. ولی آنها در _ در نتیجو، ما بر آنها سیل، ملخ، شپش، قورباغو و خون فرستادیم_ نشانو ىایی آش۱۳۳
 تکبر خود باقی ماندند. آنها مردمی پلید بودند.

_ ىر گاه بو بالیی گرفتار شدند، گفتند، "ای مؤسی، بو پروردگارت التماس کن_ تو بو او نزدیک ىستی. ۱۳۴
 اگر این بال را بر طرؼ کنی، ما با تو ایمان خواىیم آورد و بنی اسرائیل را با تو خواىیم فرستاد."

 با وجود این، ىنگامیکو بال را برای مدتی برداشتیم، آنها پیمان خود را شکستند._ ۱۳۵



_ در نتیجو، ما برای اعمالشان از آنها انتقام گرفتیم و آنها را در دریا غرؽ کردیم. این بو خاطر آن است  ۱۳۶
 کو نشانو ىای ما را تکذیب کردند و نسبت بو آنها کامالً بی توجو بودند.

زه دادیم تا مردم ستم دیده وارث آن سرزمین شوند، شرؽ و غرب، و ما آن را برکت دادیم. _ ما اجا۱۳۷
احکام مبارک پروردگارت اینچنین برای بنی اسراییل انجام گرفت، تا پاداش استقامت شان باشد و کارىای 

 فرعون و قومش و ىر چو را بدست آوردند، نابود کردیم.
گذارندیم. ىنگامیکو آنها از کنار مردمی کو بو عبادت مجسمو ىا مشغول _ ما بنی اسراییل را از دریا  ۱۳۸

بودند، گذشتند، آنها گفتند، "ای موسی، برای ما خدایی مانند خدانانی کو آنها دارند بساز." او گفت، "واقعاً 
 شما مردمی جاىل ىستید.

 ن مصیبت بار است._ "این مردم مرتکب کفر می شوند، زیرا آنچو کو انجام می دىند برایشا۱۳۹
_ "آیا خدای دیگری جز خدا برایتان بجویم، در حالیکو او شما را بیش از ىر کس دیگری در دنیا مورد ۱۴۱

 رحمت قرار داده است"
_ بو یاد آورید شما را از دست قوم فرعون نجات دادیم، کسانی کو بدترین آزار را بو شما می رساندند، ۱۴۱

انتان را زنده می گذاشتند. آن برای شما امتحانی سخت بود از جانب پسرانتان را می کشتند و دختر 
 پروردگارتان.

_ ما موسی را برای سی شب احضار کردیم و با افزودن ده آن را کامل نمودیم. بدین ترتیب، حضور او ۱۴۲
رىیزکاری با پروردگارش چهل شب بو طول انجامید. موسی بو برادرش ىارون گفت، "با مردم من ىمینجا بمان، پ

 خود را حفظ کن و از راىهای تبهکاران پیروی نکن."
_ ىنگامیکو موسی بو میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او صحبت کرد، او گفت، "پروردگار من، بگذار ۱۴۳

نگاه کنم و تو را ببینم." او گفت، "تو نمی توانی من را ببینی. بو آن کوه نگاه کن؛ اگر آن بر جای خود باقی 
، آن وقت تو می توانی من را ببینی." سپس، پروردگارش خود را بر کوه ظاىر کرد، و این باعث متالشی ماند

شدن آن شد. موسی بیهوش افتاد. ىنگامیکو بهوش آمد، گفت، "تجلیل برای توست. من بو درگاه تو توبو می  
 کنم و من متقاعدترین مؤمن ىستم.

ردم تو را برگزیده ام با پیغام ىایم و با صحبت کردن با تو. _ او گفت، "ای موسی، من از بین تمام م۱۴۴
 بنابراین، آنچو را کو بو تو داده ام بگیر و سپاسگزار باش."



_ ما برای او روی لوحو ىا ىرگونو موعظو و جزییات ىر چیزی را نوشتم، "تو باید با قدرت ىرچو تمامتر ۱۴۵
کن تا از آنها پیروی کنند_ اینها بهترین تعالیمات ىستند. من از این تعلیمات پیروی کنی و مردم خود را تشویق  

 سرنوشت افراد سنمکار را بو شما نشان خواىم داد.
_ من کسانی را کو در زمین بو ناحق تکبر می ورزند از آیات خود دور خواىم کرد. در نتیجو، ىرگونو ۱۴۶

نند، آن را راه خود قرار نخواىند داد، اما ىرگاه مدرکی ببینند ایمان نخواىند آورد. و ىر گاه راه ىدایت را ببی
راه گمراىی را ببینند، آن را راه خود قرار خواىند داد. این نتیجو آنست کو آنها اثبات ما را تکذیب می کنند و  

 کامالً بو آنها بی اعتناء ىستند.
ست. آیا آنها فقط _ کسانی کو آیات ما و مالقات آخرت را تکذیب می کنند، اعمالشان خنثی شده ا۱۴۷

 برای آنچو انجام دادند مجازات نشدند
_ قوم موسی در غیاب او، از جواىراتشان مجسمو گوسالو ای ساختند، کامل با صدای گوسالو. آیا ۱۴۸

ندیدند کو آن نمی توانست با آنها صحبت کند، یا آنها را بو ىیچ راىی ىدایت نماید آنها آن را پرستش کردند 
 ر شدند.و اینچنین ستمکا

_ باالخره، ىنگامیکو از عمل خود پشیمان شدند و متوجو شدند کو گمراه شده بودند، گفتند، "اگر ۱۴۹
 پروردگارمان ما با رحمت خود نیامرزد و ما را عفو نکند، ما بازنده خواىیم بود.

من  _ ىنگامیکو موسی نزد مردمش باز گشت خشمگین و مایوس، گفت، "شما چو کار زشتی در غیاب۱۵۱
انجام داده اید! آیا نمی توانستید برای دستورات پروردگارتان صبر کنید" او لوحو ىا را بو زمین انداخت و سر 

برادرش را گرفت و بو طرؼ خود کشید. )ىارون( گفت، "ای پسر مادرم، مردم از ضعف من سوء استفاده  
 من را با مردم ستمکار بشمار نیاور."کردند و نزدیک بود من را بکشند. نگذار دشمنان من خوشحال شوند و 

_ )موسی( گفت، "پروردگارمن، من و برادرم را ببخش و ما را بو رحمت خویش بپذیر. از ىمو مهربانان تو ۱۵۱
 مهربان ترین ىستی."

_ مسلماً، کسانی کو آن گوسالو را بت کردند، بو خشم پروردگارشان و خواری در این دنیا دچار شده اند. ۱۵۲
 نین بدعت گذاران را مجازات می کنیم.ما اینچ
_ و برای کسانی کو مرتکب گناه شدند و بعد از آن توبو کردند و ایمان آوردند، پروردگارت_ بعد از ۱۵۳

 این_ عفو کننده است، مهربان ترین.
_ ىنگامیکو خشم موسی فرو نشست، لوحو ىا را برداشت، کو شامل ىدایت و رحمتی است برای  ۱۵۴

 ىیبت و حرمت پروردگار خود ارج می نهند. کسانی کو بو



_ سپس موسی از بین مردم خود ىفتاد مرد را انتخاب کرد، تا بو میعادگاه ما حضور یابند. ىنگامیکو زلزلو ۱۵۵
آنها را تکان داد، گفت، "پروردگار من، اگر می خواستی می توانستی ىمگی آنها را با من ىالک کنی. آیا ما را 

دانی کو در میان ما ىستند ىالک می کني این باید امتحانی باشد کو تو برای ما مقرر کرده برای اعمال بی خر 
ای. با آن، ىرکس را بخواىی لعنت می کنی و ىرکس را بخواىی ىدایت می نمایی. تویی موال و سرور ما، پس 

 ما را ببخش و رحمت خویش را بر ما ببار؛ تو بهترین عفو کننده ىستی.
ا در این دنیا و در آخرت پرىیزکاری مقرر بدار. ما بو درگاه تو توبو کرده ایم." او گفت، _ "و برای م۱۵۶

"عذاب من بو ىر کس کو بخواىم می رسد. اما رحمت من ىمو چیز را دربر می گیرد. اگر چو، من آن را بو  
( ۳واجب( بدىند، )( زکات )صدقو ۲( زندگی پرىیزکارانو ای را بگذرانند، )۱کسانی اختصاص خواىم داد کو )

 بو آیات ما ایمان آورند و
( از رسول پیروی کنند، پیامبری کو از پیروان کتاب آسمانی نبود )محمد(، کسی کو آنها نام او را ۴_ ")۱۵۷

در تورات و انجیل خودشان می یابند. او آنها را بو پرىیزکاری تشویق می کند، از پلیدی باز می دارد، ىمو 
و چیزىای بد را حرام می کند و بار اعمال شاؽ و قید و بندىایی را کو بر آنها تحمیل  غذاىای خوب را حالل

شده بود بر می دارد. کسانی کو بو او ایمان آورند، بو او احترام بگذارند، او را حمایت کنند و از نوری کو با او 
 آمد پیروی کنند، افراد موفقی ىستند."

تم برا ىمو شما. فرمانروایی آسمان ىا و زمین از آن اوست. جز او _ بگو، "ای مردم، من رسول خدا ىس۱۵۸
خدای نیست. او زندگی و مرگ را کنترل می کند." بنابراین، باید بو خدا و رسولش ایمان آورید، پیامبری کو از 

 ید.پیروان کتاب آسمانی نبود، کسی کو بو خدا و کلماتش ایمان دارد. از او پیروی کنید، باشد کو ىدایت شو 
_ در میان پیروان موسی کسانی ىستند کو بر طبق حقیقت ىدایت می کنند، حقیقتی کو آنها را پرىیزکار ۱۵۹

 می کند.
_ ما آنها را بو دوازده جماعت قبیلو ای تقسیم کردیم و ىنگامیکو مردمش از او آب خواستند ما بو ۱۶۱

تیجو آن دوازده چشمو از آن جار شد. موسی وحی کردیم: "با چوب دستی خود بو آن سنگ بزن،" کو در ن
بنابراین، ىر جماعتی )محل( آب خود را شناخت. و ما با ابرىا برایشان سایو افکندیم و برای آنها ترنجبین و 
بلدرچین فرو فرستادیم: "از چیزىای خوبی کو برایتان فراىم کردیم بخورید." آنها بو ما ستم نکردند؛ بلکو آنها 

 ردند.بو نفس خودشان ستم ک



_ بو یاد آور کو بو آنها گفتو شد، "بو این شهر بروید تا زندگی کنید و در آنجا ىر چو مایلید بخورید، با ۱۶۱
مردم خوش رفتاری کنید و از دروازه با تواضع وارد شوید. سپس ما ستم ىایتان را خواىیم بخشید. ما پاداش 

 پرىیزکاران را چندین برابر خواىیم کرد."
میان آنها افراد پلید احکام دیگری را جایگزین احکامی کو بو آنها داده شد قرار دادند. در _ اما در ۱۶۲

 نتیجو، از آسمان بر آنها لعنت فرستادیم، بو خاطر ستمکاریشان.
_ بو آنها یاد آوری کن آن جماعت کنار دریا را کو بو سبت بی حرمتی کردند. ىنگامیکو سبت را بجا می ۱۶۳

فراوان بسویشان می آمد و ىنگامیکو سبت را بجا نمی آوردند، ماىی ىا نمی آمدند. ما  آوردند، ماىی ىای
 اینچنین آنها را در نتیجو ستمکاریشان، گرفتار کردیم.

_ بو یاد آور کو گروىی از آنها گفتند، "چرا مردمی را موعظو می کنید کو حتماً خدا آنها را نابود خواىد  ۱۶۴
ىد نبود" آنها پاسخ دادند، "از پروردگارتان معذرت بخواىید،" باشد کو نجات کرد و یا بو شدت تنبیو خوا

 یابند.
_ ىنگامیکو بو آنچو کو بو آنها تذکر داده شده بود بی اعتنایی کردند، ما کسانی کو پلیدی را منع کردند، ۱۶۵

 نجات دادیم و خطاکاران را بو خاطر تبهکاریشان بو عذابی سخت گرفتار کردیم.
 نگامیکو بو مبارزه با احکام ادامو دادند، بو آنها گفتیم، "بوزینگانی پست باشید."_ ى۱۶۶
_ عالوه بر آن، پروردگارت مقرر کرده کو علیو شان مردمی را بر برانگیزد کو تا روز رستاخیز آنها را بو ۱۶۷

نده است، مهربان شدت آزار دىند. پروردگارت در اجرای مجازات با کفایت ترین است و او مطمئناً عفو کن
 ترین.
_ ما آنها را در میان جوامع بسیاری در سراسر زمین پراکنده کردیم. بعضی از آنها پرىیزکار بودند و ۱۶۸

 بعضی کمتر از پرىیزکار بودند، ما آنها را با موفقیت و سختی امتحان کردیم، تا شاید باز گردند.
د کو وارث کتاب آسمانی شدند. اما آنها در عوض، _ بعد از آنها، او نسل ىای جدیدی را جایگزین کر ۱۶۹

زندگی این دنیا را انتخاب کردند، می گفتند، "ما بخشیده خواىیم شد." ولی سپس بو انتخاب مادیات این دنیا 
ادامو دادند. آیا عهد نکردند کو از کتاب آسمانی پیروی کنند و درباره خدا جز حقیقت نگویند آیا کتاب 

نکردند مسلماً، سرای آخرت برای کسانی کو پرىیزکار باقی می مانند بسیار بهتر است. آیا آسمانی را مطالعو 
 نمی فهمید

_ کسانی کو از کتاب آسمانی پیروی کنند و نماز را بجا آورند، ما ىرگز پاداش پارسایان را ضایع نمی  ۱۷۱
 کنیم.



دند کو می خواىد روی سرشان بریزد: _ ما کوه را ىمچون چتری باالی سرشان برافراشتیم و آنها فکر کر ۱۷۱
"شما باید از آنچو بو شما داده ایم بو شدت پیروی کنید و محتوای آن را بو خاطر بسپارید، باشد کو نجات 

 یابید."
_ بو یاد آور کو پروردگارت تمام نسل ىای آدم را احضار کرد و آنها را بر خودشان شاىد گرفت: "آیا ۱۷۲

ىمو گفتند، "بلو. ما شهادت می دىیم." بنابراین، شما در روز رستاخیز نمی توانید من پروردگار شما نیستم" 
 بگویید، "ما از این اطالع نداشتیم."

_ و نو می توانید بگویید، "این والدین ما بودند کو بت پرستی کردند و ما فقط رد پایشان را دنبال کردیم. ۱۷۳
 تند تنبیو خواىی کرد"آیا ما را بو خاطر آنچو کو دیگران از خود ساخ

 _ ما اینچنین آیات را توضیح می دىیم، تا مردم بتوانند آمرزیده شوند.۱۷۴
_ برایشان اخبار کسی را بخوان کو اثبات ما بو او داده شده بود ولی تصمیم گرفت آنها را نادیده بگیرد. ۱۷۵

 در نتیجو، شیطان او را دنبال کرد، تا آنکو او گمراه شد.
خواستیم، می توانستیم او را با آن بلند مرتبو گردانیم، ولی او اصرار داشت بو زمین بچسبد و _ اگر می ۱۷۶

از عقاید شخصی خود پیروی کند. بنابراین، او مانند سگ است؛ چو نوازشش کنی چو سرزنش، لهو لهو می زند 
 کن، تا بلکو تفکر کنند.. چنین است مثال مردمی کو اثبات ما را تکذیب می کنند. این حکایت ىا را تعریف  

 _ واقعاً بد است مثل مردمی کو اثبات ما را تکذیب می کنند ؛ آنها فقط بو نفس خودشان ستم می کنند.۱۷۷
_ ىر کس را خدا ىدایت کند، او حقیقتاً ىدایت شده است و ىر کس را بو گمراىی محکوم کند، اینان ۱۷۸

 از بازندگانند.
ا را بو دوزخ محکوم کرده ایم. آنها فکری دارند کو با آن نمی فهمند، _ بسیاری از جن ىا و انسان ى۱۷۹

چشمی کو با آن نمی بینند و گوشی کو با آن نمی شنوند. آنها مانند حیوانات ىستند؛ نو، آنها بسیار بدترند_ 
 آنها بو کلی غافل ىستند.

کو اسم ىای او را تغییر می دىند _ زیباترین اسم ىا از آن خداست؛ با آنها او را بخوانید و بو کسانی  ۱۸۱
 اعتناء نکنید. آنها بو جزای گناىانشان خواىند رسید.

_ در میان مخلوقات ما، کسانی ىستند کو با حقیقت ىدایت می کنند و حقیقت آنها را پرىیزکار می  ۱۸۱
 کند.
 ىرگز بفهمند. _ و اما کسانی کو آیات ما را تکذیب می کنند، ما آنها را سوؽ می دىیم بدون اینکو۱۸۲
 _ من حتی آنها را تشویق خواىم کرد؛ نقشو من شکست ناپذیر است.۱۸۳



_ چرا درباره دوست شان )رسول( نمی اندیشند او دیوانو نیست. او فقط ىشدار دىنده ای است ۱۸۴
 آشکار.

آیا ىرگز فکر  _ آیا آنها بو سلطو آسمان ىا و زمین نگاه نکرده اند و ىمو چیزىایی کو خدا آفریده است ۱۸۵
 کرده اند کو ممکن است پایان عمرشان نزدیک باشد بو کدام حدیث غیر از این ایمان دارند

_ ىر کس را خدا بو گمراىی محکوم کند، ىیچ راىی برای ىیچ کس نیست کو او را ىدایت کند. او آنها ۱۸۶
 را در گناىانشان کورکورانو باقی می گذارد.

نیا )ساعت( و موقع فرا رسیدن آن سؤال می کنند. بگو، "علم آن نزد پروردگار _ آنها از تو درباره آخر د۱۸۷
من است. فقط او زمان آن را آشکار می کند. آن سنگین است، در آسمان ىا و زمین. بر شما نخواىد آمد 

" اما مگر ناگهانی." آنها از تو سئوال می کنند انگار تو آن را تحت کنترل داری. بگو، "علم آن نزد خداست،
 اکثر مردم نمی دانند.

_ بگو، "من ىیچ قدرتی بر نفع و ضرر خود ندارم. فقط آنچو خدا بخواىد برای من پیش می آید. اگر ۱۸۸
از آینده خبر داشتم، بو ثروت خود افزوده بودم و ىیچ آسیبی بو من نرسیده بود. من ىشدار دىنده ای بیش 

 ان دارند."نیستم و حامل خبرىای خوب برای کسانی کو ایم
_ او شما را از یک تن )آدم( آفرید. از پی آن، او بو ىر مردی ىمسری می دىد کو با او آرامش یابد. ۱۸۹

سپس او )زن( باری سبک حمل می کند کو خود بو سختی متوجو می شود. ىمانطور کو بار سنگین تر می شود، 
 بو ما بدىی، ما سپاسگزار خواىیم بود." آنها از خدا، پروردگارشان درخواست می کنند: "اگر فرزند خوبی

_ اما ىنگامیکو او فرزند خوبی بو آنها می دىد، آنها ىدیو او را بو بتی تبدیل می کنند کو رقیب او می ۱۹۱
 شود. خداست باال مرتبو، بسیار باالتر از ىر شراکتی.

چیز خلق نمی کنند و _ آیا این حقیقت ندارد کو آنها در حال پرستش معبودىایی ىستند کو ىیچ ۱۹۱
 خودشان خلق شده اند

 _ معبودىایی کو نو می توانند آنها را کمک کنند و نو حتی بو خودشان کمک کنند۱۹۲
_ ىنگامیکو آنها را بو ىدایت دعوت می کنید، از شما پیروی نمی کنند. بنابراین، برایشان یکسان است، ۱۹۳

 .چو آنها را دعوت کنید، و چو سکوت اختیار نمایید
_ معبودىایی کو در کنار خدا صدا می کنید مخلوقاتی ىستند مانند شما. بروید و آنها را صدا کنید؛ ۱۹۴

 بگذارید بو شما پاسخ دىند، اگر راست می گویید.



_ آیا آنها پاىایی دارند کو با آن راه بروند آیا آنها دست ىایی دارند کو با آن از خود دفاع کنند آیا آنها ۱۹۵
ارند کو با آن ببینند آیا آنها گوش ىایی دارند کو با آن بشنوند بگو، "معبودىای خود را صدا کنید چشم ىایی د

 و از آنها بخواىید تا بدون درنگ من را شکست دىند.
_ "خدا تنها موال و سرور من است؛ یکتایی کو این کتاب آسمانی را نازل کرد. او حافظ پرىیزکاران ۱۹۶
 است.
ایی کو شما در کنار او قرار می دىید، نو می توانند بو شما کمک کنند و نو می توانند بو _ "و اما معبودى۱۹۷

 خودشان کمک کنند."
_ ىنگامیکو آنها را بو ىدایت دعوت می کنی، نمی شنوند. و می بینی کو آنها بو تو نگاه می کنند، اما ۱۹۸

 نمی بینند.
 نادانان اعتناء نکن._ عفو پیشو کن، بو شکیبایی فرمان ده و بو ۱۹۹
 _ ىنگامیکو شیطان تو را وسوسو کند، ىرگونو وسوسو ای، بو خدا پناه ببر؛ اوست شنوا، دانای مطلق.۲۱۱
_ کسانی کو پرىیزکارند، ىرگاه شیطان با ایده ای بو آنها نزدیک می شود، بو یاد می آورند و بدین وسیلو ۲۱۱

 بینا می شوند.
 ا فریب می دىند تا گمراه شوند._ ىم نشین شان مدام آنها ر ۲۱۲
_ اگر معجزه ای را کو آنها درخواست می کنند نیاوری، می گویند، "چرا آن را درخواست نکنیم" بگو، ۲۱۳

"من فقط از آنچو کو از جانب پروردگارم بو من وحی شده پیروی می کنم." اینها پند روشن کننده ای است از 
 برای مردمی کو ایمان دارند. جانب پروردگارتا و ىدایت و رحمتی است

_ ىنگامیکو قرآن خوانده می شود، باید بو آن گوش کنید و توجو نمایید، باشد کو مورد رحمت قرار  ۲۱۴
 گیرید.
 _ روز و شب پروردگارت را در درون خود، در جمع، در خلوت و بو آرامی بیاد آور؛ غافل نباش.۲۱۵
پرستش او تکبر نمی ورزند؛ آنها او را تجلیل می کنند و در  _ کسانی کو نزد پروردگارت ىستند ىرگز از۲۱۶

 مقابل او سجده می نمایند.
*************************************************************** 

 : غنایم جنگی )االَنفال( ۸سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

  



کنند. بگو، "غنایم جنگی بو خدا و رسول تعلق دارد." باید خدا   _ آنها درباره غنایم جنگی با تو مشورت می ۱
را در نظر داشتو باشید، یکدیگر را بو پرىیزکاری تشویق کنید و از خدا و رسولش اطاعت نمایید، اگر مؤمن 

 ىستید.
_ مؤمنان حقیقی کسانی ىستند کو ىنگامیکو اسم خدا برده می شود قلب ىایشان بو لرزه می افتد و  ۲

 امیکو آیاتش برایشان خوانده می شود، ایمانشان قوی تر می شود و آنها بو پروردگارشان اعتماد دارند.ىنگ
 _ آنها نماز را بجا می آورند و از روزی ىایی کو بو آنها دادیم، انفاؽ می کنند. ۳
نین از بخشش _ چنین ىستند مؤمنان حقیقی. آنها نزد پروردگارشان بو درجات باالیی دست می یابند و ىمچ ۴

 و روزی فراوان.
_ ىنگامیکو پروردگارت خواست تا برای اجرای نقشو خاصی خانو خود را ترک کنی، بعضی از مؤمنان بعنوان  ۵

 مؤمنانی کو اکراه داشتند افشا شدند.
_ آنها بر خالؼ حقیقت با تو بحث می کنند، حتی بعد از اینکو ىمو چیز برایشان توضیح داده شد. آنها  ۶

 ی رفتار کردند کو گویی بو طرؼ مرگ حتمی رانده می شدند،طور 
_ بیاد آورید کو خدا بو شما وعده پیروزی بر گروه خاصی را داد، ولی شما ىنوز می خواستید با گروه ضعیف  ۷

 تر روبرو شوید. این نقشو خدا بود کو با کلماتش حقیقت را برقرار سازد و کافران را شکست دىد.
 کرده است کو حقیقت پیروز شود و باطل از بین برود، علیرغم خواستو پلیدان.  _ زیرا او مقرر ۸
_ ىنگامیکو از پروردگارتان درخواست کمک کردید، او اینچنین بو شما جواب داد: "من با ىزار فرشتو پی  ۹

 در پی از شما حمایت می کنم."
فقط از جانب خدا می آید. خداست  _ خدا این مژده را بو شما داد تا بو شما قوت قلب دىد. پیروزی ۱۱

 قادر متعال، حکیم ترین.
_ او باعث شد خواب آرام بخشی شما را فرا گیرد و شما را تسکین دىد و او از آسمان آب فرو فرستاد  ۱۱

تا با آن شما را تمیز کند. او شما را از لعنت شیطان حفظ کرد، بو قلب ىایتان اطمینان بخشید و گام ىایتان را 
 ر گردانید.استوا
_ بیاد آور پروردگارت بو فرشتگان وحی کرد: "من با شما ىستم؛ بنابراین، از کسانیکو ایمان آوردند  ۱۲

حمایت کنید. من در دل کسانیکو کافرشدند وحشت خواىم انداخت. شما می توانید بو باالی گردن شان ضربو 
 "بزنید و حتی می توانید بو ىر یک از انگشتانشان ضربو بزنید.



_ این سزای بو حق کسانی است کو با خدا و رسول او می جنگند. برای کسانیکو علیو خدا و رسولش می  ۱۳
 جنگند، عذاب خدا شدید است.

 _ این برای تنبیو کردن کافران است؛ آنها بو عذاب دوزخ گرفتار شده اند. ۱۴
اند روبرو شدید، رو بر نگردانید و  _ ای کسانیکو ایمان دارید، اگر با کافرانی کو علیو شما بسیج شده ۱۵

 فرار نکنید.
_ ىر کس در آن روز باز گردد، مگر برای اجرای نقشو جنگی، یا ملحق شدن بو گروه خویش، بو خشم  ۱۶

 خدا دچار شده است و مکانش دوزخ است؛ چو سرنوشت بدی!
تاب کردی، این تو نبودی کو _ این شما نبودید کو آنها را کشتید؛ خداست کو آنها را کشت. ىنگامیک پر  ۱۷

پرتاب کردی؛ خداست کو پرتاب کرد. اما او از اینچنین بو مؤمنان شانس می دىد تا امتیاز بسیاری کسب کنند. 
 خداست شنوا، دانای مطلق.

 _ ضمناً، خدا اینچنین نقشو کافران را خنثی می کند. ۱۸
ا رسید؛ آن متعلق بو مؤمنان بود. اگر شما )از _ شما )ای کافران( در جستجوی پیروزی بودید و پیروزی فر  ۱۹

تجاوز( دست بردارید بو صالح خودتان است، اما اگر بو آن باز گردید، ما ىم باز خواىیم گشت. سپاىیان شما 
 ىر چقدر ىم کو زیاد باشد، ىرگز کمکی بو شما نخواىند کرد. زیرا خدا طرفدار مؤمنان است.

خدا و رسولش اطاعت کنید و بو او بی اعتنایی نکنید در حالیکو می  _ ای کسانیکو ایمان دارید، از ۲۱
 شنوید.

 _ مانند کسانی نباشید کو می گویند، "ما می شنویم،" در حالیکو نمی شنوند. ۲۱
 _ بدترین مخلوقات از نظر خدا کرىا و گنگ ىا ىستند کو نمی فهمند. ۲۲
را شنوا کرده بود. حتی اگر آنان را شنوا می کرد، باز _ اگر خدا کوچکترین خوبی در آنان می یافت، آنها  ۲۳

 ىم با بیزاری روی بر می گرداندند.
_ ای کسانیکو ایمان دارید، بو خدا و رسول پاسخ دىید ىنگامی کو او شما را بو چیزی دعوت می کند کو  ۲۴

اینکو نزد او احضار  بو شما زندگی می بخشد. شما باید بدانید کو خدا از قلب شما بو شما نزدیکتر است و
 خواىید شد.

_ آگاه باشید از عذابی کو ممکن است منحصر بو ستمکاران در میان شما نباشد. باید بدایند کو مجازات  ۲۵
 خدا شدید است.



_ بیاد آورید کو شما قبالً عده کمی بودید و ستمدیده، می ترسیدید کو مبادا مردم شما را بگیرند و او  ۲۶
شما عطا نمود، با پیروزیش شما را حمایت کرد و برایتان روزی ىای خوب فراىم نمود، تا باشد  پناىگاه امنی بو 

 کو سپاسگذار باشید.
_ ای کسانیکو ایمان دارید، بو خدا و رسول خیانت نکنید و بو کسانیکو بو شما اعتماد دارند خیانت  ۲۷

 نکنید، اکنون کو می دانید.
 یک امتحان است و اینکو خدا صاحب پاداشی است عظیم. _ بدانید کو پول و فرزندان شما ۲۸
_ ای کسانیکو ایمان دارید، اگر بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید، او شما را در روشنایی قرار می دىد،   ۲۹

 گناىانتان را پاک می کند و شما را می بخشد. خدا دارای موىبت بی پایان است.
تا تو را خنثی نمایند، یا تو را بکشند یا تو را بیرون کنند. اگر  _ کافران نقشو می کشند و حیلو می کنند ۳۱

 چو، آنها نقشو می کشند و حیلو می کنند، اما خدا نیز چنین می کند. خدا بهترین تدبیر کننده است.
_ ىنگامیکو آیات ما برایشان خوانده می شود، می گویند، "ما شنیده ایم. اگر می خواستیم، می توانستیم  ۳۱

 چیزىا را بگوییم. این ىا افسانو ىای قدیمی بیش نیست!" ىمان
_ آنها ىمچنین گفتند، "خدای ما، اگر واقعاً این حقیقت از جانب توست، پس از آسمان بر ما سنگ  ۳۲

 بباران، یا عذابی دردناک بر ما فرو ریز."
خدا آنها را تنبیو نمی کند تا  _ اگر چو، خدا آنها را تنبیو نمی کند تا زمانی کو تو در میان آنها ىستی؛ ۳۳

 زمانی کو طلب بخشش می کنند.
_ آیا آنها سزاوار عذاب خدا نشدند کو دیگران را از مسجد مقدس باز داشتند، با وجود اینکو متولی آن  ۳۴

 نیستند متولیان حقیقی آن پرىیزکاران ىستند، اما اکثر آنها نمی دانند.
یزی جز مسخره بازی و وسیلو ای برای راندن مردم )با ازدىام کردن( _ نماز آنها در زیارتگاه )کعبو( چ ۳۵

 نبود. بنابراین، بخاطر کفرتان طعم عذاب را بچشید.
_ کسانی کو کافر ىستند، پولشان را برای دور کردن دیگران از راه خدا خرج می کنند. آنها آن را خرج  ۳۶

اىد شد. نهایتاً، آنها شکست خواىند خورد و تمام  خواىند کرد، سپس آن برایشان مایو اندوه و پشیمانی خو 
 کافران بو دوزخ احضار خواىند شد.

_ خدا بد را از خوب جدا خواىد کرد، سپس بدىا را روی ىم انباشتو می کند، ىمو در یک توده، سپس  ۳۷
 آن را بو دوزخ می اندازد. چنین ىستند بازندگان.



بردارند، تمام گذشتو آنها بخشیده خواىد شد. اما اگر باز  _ بو کسانیکو کافر شدند بگو: "اگر دست  ۳۸
 گردند، بو ىمان سرنوشتی دچار خواىند شد کو ىم کیشانشان در گذشتو دچار شدند.

_ با آنها بجنگید تا ستمگری را دور سازید و اعمال دین خود را کو فقط بو خدا اختصاص دارد انجام  ۳۹
 ، پس خدا کامالً بر ىمو اعمالشان بیناست.دىید. اگر آنها از تجاوز دست بردارند

 _ اگر روی بگردانند، پس بدانید کو خدا موال و سرور شماست؛ بهترین موال و سرور، بهترین پشتیبان. ۴۱
_ باید بدانید کو اگر شما در جنگ غنایمی بدست آوردید، یک پنجم آن برای خدا و رسول است تا بو  ۴۱

و مسافران غریب داده شود. شما این کار را انجام خواىید داد اگر بو خدا و خویشاوندان، یتیمان، تهیدستان 
بو آنچو بر بنده خود در آن روز تصمیم گیری نازل کردیم ایمان دارید، روزی کو دو سپاه با ىم مواجو شدند. 

 خداست قادر مطلق.
ر بودند. سپس کاروان آنها می _ بیاد آورید کو شما در این سوی دره بودید، در حالیکو آنها در سوی دیگ ۴۲

بایست بو زمین پایین تری حرکت می کرد. اگر شما می خواستید چنین نقشو ای بکشید، نمی توانستید آن را 
اجراه کنید. اما خدا می خواست کاری را کو از قبل مقدر شده بود بو انجام برساند، کو بوسیلو آن کسانی کو 

الک شدند و کسانی کو قرار بود نجات یابند بو دلیل واضحی نجات قرار بود ىالک شوند بو دلیل واضحی ى
 یافتند. خداست شنوا، دانای مطلق.

_ خدا تعداد آنها را در خواب تو )ای محمد( کمتر نشان داد. اگر تعداد آنها را زیاد نشان داده بود،  ۴۳
یت را حفظ کرد. او بو درونی شما شکست می خوردید و در میان خود اختالؼ ایجاد می کردید. اما خدا موقع

 ترین افکار داناست.
_ و ىنگامیکو زمان آن فرا رسید و شما با آنها روبرو شدید، او تعداد آنان را در چشم شما کم نشان داد  ۴۴

و تعداد شما را ىم در چشمان آنها کم وانمود کرد. زیرا خدا می خواست نقشو خاصی را بو اجرا در آورد. 
 لو خدا انجام می گیرد.ىمو تصمیمات بوسی

_ ای کسانیکو ایمان دارید، ىرگاه با لشگری روبرو می شوید باید مقاومت کنید و مکرراً خدا را ذکر کنید،  ۴۵
 تا باشد کو موفق شوید.

_ از خدا و رسولش اطاعت کنید و در میان خودتان اختالؼ نکنید، تا مبادا شکست بخورید و نیروی  ۴۶
 . باید صبورانو استقامت کنید. خدا با کسانی است کو صبورانو مقاومت می کنند.خود را پراکنده سازید

_ مانند کسانی نباشید کو با بی میلی و فقط برای تظاىر، خانو ىای خود را ترک نمودند و در واقع  ۴۷
 دیگران را از پیروی از راه خدا دلسرد کردند. خدا کامالً او ىمو اعمالشان آگاه است.



اعمالشان را در نظرشان زیبا جلوه داد و گفت، "شما امروز از ىیچ مردمی شکست نمی  _ شیطان ۴۸
خورید،" و "من ىمراه با شما خواىم جنگید." ولی بو محض اینکو دو سپاه با ىم روبرو شدند، او روی پاشنو 

ینید. من از خدا پایش چرخید و فرار کرد، می گفت، "من شما را طرد می کنم. من چیزی می بینم کو شما نمی ب
 می ترسم. عذاب خدا ىولناک است."

_ منافقان و کسانیکو در قلبشان شک داشتند گفتند، "این مردم فریب دین شان را خورده اند. "حال  ۴۹
 آنکو، اگر کسی بو خدا توکل کند، پس خداست قادر متعال، حکیم ترین.

آنها را می میرانند ببینی! آنان بو صورت و _ اگر فقط می توانستی کافران را ىنگامی کو فرشتگان  ۵۱
 نشیمنگاه آنها خواىند زد: "عذاب دوزخ را بچشید.

_ "این نتیچو اعمالی است کو شما با دست ىای خود پیش فرستاده اید. خدا ىرگز نسبت بو مخلوقاتش  ۵۱
 بی عدالتی نمی کند."

آنها ایمان نداشتند بو آن دچار شدند. آنها _ این ىمان سرنوشتی است کو مردم فرعون و کسانیکو قبل از  ۵۲
 آیات خدا را تکذیب کردند و خدا آنها را بخاطر گناىانشان تنبیو کرد. خدا قدرتمند است و مجازاتش شدید.

_ خدا نعمتی را کو بو ىر مردمی عطا کرده است تغییر نمی دىد مگر اینکو خودشان تصمیم بگیرند کو  ۵۳
 نای مطلق.عوض شوند. خداست شنوا و دا

_ چنین بود وضیعت مردم فرعون و کسانی کو قبل از آنها بودند. آنها ابتدا نشانو ىای پروردگارشان را  ۵۴
تکذیب کردند. در نتیجو، ما آنها را بخاطر گناىانشان نابود کردیم. ما مردم فرعون را غرؽ کردیم؛ ستمکاران 

 ىمیشو مجازات شدند.
 کسانی ىستند کو کافر شدند؛ آنها نمی توانند ایمان بیاورند.  _ بدترین مخلوقات از نظر خدا ۵۵
 _ شما با آنها بو توافق می رسید، اما آنها ىر بار پیمان خود را می شکنند؛ آنها پرىیزکار نیستند. ۵۶
_ بنابراین، اگر در جنگ با آنها روبرو شدید، آنها را درس عبرتی قرار دىید برای کسانیکو بعد از آنها می  ۵۷

 آیند، تا باشد کو توجو کنند.
_ ىر گاه گروىی از مردم بو شما خیانت کنند، بو ىمان گونو علیو آنها بسیج شوید. خدا خیانتکاران را  ۵۸

 دوست ندارد.
_ نگذارید کسانیکو کافر ىستند فکر کنند کو می توانند از آن رىایی یابند؛ آنها ىرگز نمی توانند فرار   ۵۹

 کنند.



مام نیرو و تمام تجهیزاتی کو می توانید فراىم کنید، آماده باشید، تا بتوانید دشمنان خدا، _ باید با ت ۶۱
دشمنان خودتان و ىمچنین کسانی را کو نمی شناسید بترسانید؛ خدا آنها را می شناسد. ىر چو در راه خدا 

 خرج کنید، سخاوتمندانو، بدون کوچکترین بی عدالتی بو شما پرداختو خواىد شد.
 _ اگر بو صلح متوسل شوند، تو ىم صلح کن و بو خدا اعتماد داشتو باش. اوست شنوا، دانای مطلق. ۶۱
_ اگر بخواىند تو را فریب دىند، پس خدا برای تو کافی خواىد بود. او با حمایت خویش و با مؤمنان تو  ۶۲

 را یاری خواىد کرد.
پول ىای روی زمین را خرج کرده بودی، نمی _ او قلب ىای )مؤمنان( را آشتی داده است. اگر ىمو  ۶۳

 توانستی قلب ىایشان را با ىم آشتی دىی. اما خدا آنها را آشتی داد. اوست قادر متعال، حکیم ترین.
 _ تو ای پیامبر، خدا و مؤمنانی کو از تو پیروی کرده اند برای تو کافی است. ۶۴
گر بیست نفر از شما ثابت قدم باشند، می توانند _ تو ای پیامبر، مؤمنان را بو جنگیدن تشویق کن. ا  ۶۵

دویست نفر را شکست دىند و صد نفر از شما می توانند بر ىزار نفر از کسانیکو کافر شدند غلبو کنند. این 
 بخاطر آن است کو آنها مردمی ىستند کو نمی فهمند.

را برای شما آسان تر کرد، زیرا _ اکنون )کو عده زیادی از افراد جدید بو شما ملحق شده اند( خدا آن  ۶۶
او می داند کو شما مانند گذشتو قوی نیستید. از این پس، صد نفر مؤمن ثابت قدم می توانند دویست نفر را 
شکست دىند و ىزار نفر از شما می توانند بخواست خدا بر دو ىزار نفر غلبو کنند. خدا با کسانی است کو 

 صبورانو استقامت می ورزند.
پیامبری نباید اسیر بگیرد، مگر اینکو خودش در جنگ شرکت کرده باشد. شما مردم در پی  _ ىیچ ۶۷

 مادیات این دنیا ىستید، در حالیکو خدا آخرت را توصیو می کند. خداست قادر متعال، حکیم ترین.
چار شده _ اگر بخاطر حکم از قبل تعیین شده خدا نبود، شما بخاطر آنچو برداشتید، بو عذابی ىولناک د ۶۸

 بودید.
_ بنابراین، از غنایمی کو بو دست آورده اید، آنچو کو حالل و خوب است بخورید و خدا را در نظر  ۶۹

 داشتو باشید. خداست عفو کننده، مهربان ترین.
_ تو ای پیامبر، بو زندانیان جنگ کو در دست شما ىستند بگو، "اگر خدا کوچک ترین خوبی در قلب  ۷۱

شما بهتر از آنچو از دست داده اید داده بود. و شما را بخشیده بود. خداست عفو کننده،  شما می یافت، بو
 مهربان ترین.



_ و اگر بخواىند بو تو خیانت کنند، آنها قبل از آن بو خدا خیانت کرده اند. بو ىمین دلیل است کو او  ۷۱
 آنها را بازنده کرد. خداست دانای مطلق، حکیم ترین.

سانیکو ایمان آوردند و مهاجرت کردند و با پول و جانشان در راه خدا کوشش نمودند و _ مسلماً، ک ۷۲
ىمچنین کسانیکو کو از آنها پذیرایی کردند و بو آنان پناه دادند و از آنها حمایت کردند، یاران یکدیگرىستند. 

ها مدیون نیستید، تا اینکو و اما کسانیکو ایمان دارند، ولی با شما مهاجرت نمی کنند، شما ىیچ حمایتی بو آن
مهاجرت کنند. ىر چند کو، اگر آنها بو کمک شما احتیاج دارند، شما باید بعنوان برادران دینی بو آنها کمک  

 کنید، بجز علیو مردمی کو شما با آنها پیمان صلح امضاء کرده اید. خدا بر تمام اعمالتان بیناست.
د. اگر بو این احکام عمل نکنید، در روی زمین ىرج و مرج _ کسانیکو کافر شدند یاران یکدیگر ىستن ۷۳

 خواىد بود و فسادی وحشتناک.
_ کسانیکو ایمان آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا کوشش نمودند و ىمچنین کسانیکو از آنها  ۷۴

نها سزاوار بخشش پذیرایی کردند و بو آنان پناه دادند و از آنها حمایت کردند، اینان مؤمنان حقیقی ىستند. آ
 و پاداشی سخاوتمندانو شده اند.

_ کسانیکو بعداً ایمان آوردند و مهاجرت کردند و ىمراه شما کوشش نمودند، با شما ىستند. کسانیکو با  ۷۵
یکدیگر خویشاوند ىستند، برطبق دستورات خدا باید اولین کسانی باشند کو از یکدیگر حمایت کنند. خدا از 

 اه است.ىمو چیز کامالً آگ
*************************************************************** 

 : اتمام حجت )بَػَرَاَءه( ۹سوره 
  

 _ در اینجا از جانب خدا و رسولش بو مشرکانی کو با شما پیمان می بندند اتمام حجت شده است. ۱
نمی توانید از خدا بگریزید و اینکو خدا کافران _ بنابراین، تا چهار ماه در زمین آزادانو بگردید و بدانید کو  ۲

 را خوار می کند.
_ از جانب خدا و رسولش بو تمام مردم در روز بزرگ حج اعالمیو ای صادر شده است، کو خدا مشرکان را  ۳

، طرد کرده است و ىمین طور رسول او. بنابراین، اگر توبو کنید، برایتان بهتر خواىد بود. اما اگر رو بگردانید
 پس بدانید کو ىرگز نمی توانید از خدا بگریزید. بو کسانیکو کافر شدند عذابی دردناک وعده بده.

_ اگر مشرکان با شما پیمان صلح امضاء کنند و آن را لغو نکنند و با دیگران علیو شما ىمدست نشوند،  ۴
 . خدا پرىیزکاران را دوست دارد.شما باید بو پیمانی کو با آنها بستو اید وفادار بمانید، تا مدت آن سر آید



_ ىنگامیکو ماه ىای مقدس گذشت، )و آنها حاضر بو صلح نباشند( ىر گاه با مشرکان مواجو شدید می  ۵
توانید آنها را بکشید، تنبیو کنید و در مقابل ىر حرکت شان مقاومت نمایید. اگر آنها توبو کنند و نماز را بجا 

 دىند، بگذارید بروند. خداست عفو کننده، مهربان ترین.آورند و انفاؽ واجب )زکات( را ب
_ اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، باید بو او پناه دىی، تا بتواند کالم خدا را بشنود، سپس او را بو  ۶

 مکان امن خود بفرست. این بخاطر آن است کو آنها مردمی ىستند کو نمی دانند.
دا و رسولش درخواست پیمان کنند بو استثنای کسانیکو در مسجد مقدس _ چگونو مشرکان می توانند از خ ۷

با شما پیمان صلح امضاء کرده اند. اگر آنها چنین پیمانی را محترم بدارند و بو آن وفا کنند، شما ىم باید بو 
 آن وفادار باشید. خدا پرىیزکاران را دوست دارد.

الیکو ىرگز حق خویشاوندی بین شما و خویش را رعایت _ چگونو می توانند )درخواست پیمان کنند( در ح ۸
نکردند و بو ىیچ عهدی وفادار نبودند، حتی اگر امکان پیروزی داشتند. آنها زباناً شما را تسکین دادند، در 

 حالیکو در قلب شان مخالف بودند و اکثرشان پلید ىستند.
، مردم را از راه او باز داشتند. واقعاً چو عمل _ آنها آیات خدا را بو بهای اندک معاملو کردند. در نتیجو ۹

 زشتی انجام دادند!
_ آنها ىرگز حق خویشاوندی را درباره ىیچ مؤمنی رعایت نمی کنند، و نو بو عهدشان وفادار ىستند؛ اینان  ۱۱

 تجاوزگران واقعی ىستند.
نوقت برادران دینی شما ىستند. _ اگر توبو کنند و نماز را بجا آورند و انفاؽ واجب )زکات( را بدىند، آ ۱۱

 ما اینچنین آیات را برای مردمی کو می دانند توضیح می دىیم.
_ اگر بعد از آنکو سوگند خوردند کو بو عهد خود وفا کنند، سوگند خود را بشکنند و بو دین شما حملو   ۱۲

مقید باشید_ باشد کو باز کنند، می توانید با رىبران کفر بجنگید_ دیگر الزم نیست بو پیمان خود با آنها 
 ایستند.

_ آیا با مردمی کو پیمان خود را شکستند نمی جنگید، آنها سعی کردند رسول را بیرون کنند و آنها بودند   ۱۳
 کو اول جنگ را شروع کردند آیا از آنها می ترسید خداست کو باید از او بترسید، اگر مؤمن ىستید.

را بو دست شما تنبیو و خوار خواىد کرد و شما را بر آنها پیروز خواىد _ با آنها بجنگید، زیرا خدا آنها  ۱۴
 نمود و سینو مؤمنان را خواىد کرد.

_ او ىمچنین خشم را از قلب مؤمنان بر خواىد داشت. خدا ىر کس را بخواىد می آمرزد. خداست  ۱۵
 دانای مطلق، حکیم ترین.



، بدون اینکو خدا مشخص کند کسانی را کو در میان _ آیا گمان کردید کو بو حال خود رىا خواىید شد ۱۶
شما کوشش می کنند و ىرگز با دشمنان خدا، یا دشمنان رسول و یا دشمنان مؤمنان ىمدست نمی شوند خدا 

 از آنچو می کنید کامالً آگاه است.
نند. اینان _ مشرکان نباید در مساجد خدا مکرراً رفت و آمد کنند، در حالیکو بو کفرشان اعتراؼ می ک ۱۷

 اعمالشان را باطل رده اند و تا ابد در دوزخ خواىند ماند.
_ تنها مردمی کو می توانند در مساجد خدا مکرراً رفت و آمد کنند، کسانی ىستند کو بو خدا و روز آخر  ۱۸

ان یقیناً، ایمان دارند و نماز را بجا می آورند و انفاؽ واجب )زکات( را می دىند و نمی ترسند مگر از خدا. این
 در زمره ىدایت یافتگان خواىند بود.

_ آیا گمان کرده اید کو آب دادن بو زوار و مواظبت از مسجد مقدس جایگزین ایمان داشتن بو خدا و  ۱۹
 روز آخر و کوشش در راه خداست آنها از نظر خدا یکسان نیستند. خدا مردم پلید را ىدایت نمی کند.

هاجرت می کنند و با پول و جان خود در راه خدا کوشش می کنند، مقامشان _ کسانیکو ایمان دارند و م ۲۱
 از نظر خدا مقامی بو مراتب باالتر است. اینان برندگان ىستند.

_ پروردگارشان بو آنها مژده می دىد: رحمت و رضایت از جانب او و باغ ىایی کو در آن از شادی بی  ۲۱
 پایان لذت ببرند.

 بمانند. پاداش عظیم نزد خداست._ در آن جاودان  ۲۲
_ ای کسانیکو ایمان دارید، حتی با والدین و خواىرن و برادران خود متحد نشوید، اگر آنها کفر را بر  ۲۳

 ایمان ترجیح می دىند. در میان شما کسانیکو با آنها متحد شوند ستمکار ىستند.
ادران تان، ىمسران تان، خانواده تان، پولی کو  _ اعالن کن: "اگر والدین تان، فرزندانتان، خواىران و بر  ۲۴

کسب کرده اید، تجارتی کو نگرانش ىستید و خانو ىایی کو بو آن دل بستو اید، برای شما از خدا و رسولش و  
کوشش در راه او عزیزتر است، پس فقط منتظر باشید تا خدا قضاوتش را اجرا کند." خدا مردم پلید را ىدایت 

 نمی کند.
در بسیاری از مواقع بو شما پیروزی عطا کرده است. اما شما در روز حنین، بخاطر تعداد زیادتان _ خدا  ۲۵

بسیار مغرور شدید. در نتیجو، آن ىیچ گونو کمکی بو شما نکرد و زمین پهناور چنان در اطراؼ شما تنک شد،  
 کو پشت کردید و گریختید.

رو فرستاد. و او سربازان نامریی فرو فرستاد؛ او _ سپس خدا بر رسول خویش و بر مؤمنان خوشنودی ف ۲۶
 اینچنین کسانی را کو کافر شدند تنبیو کرد. این است جزای کافران.



 _ نهایتاً، خدا ىرکس را بخواىد می آمرزد. خداست عفو کننده، مهربان ترین. ۲۷
پس از امسال بو مسجد  _ ای کسانیکو ایمان دارید، مشرکان نجس ىستند؛ نباید بو آنها اجازه داده شود ۲۸

مقدس نزدیک شوند. اگر از کم شدن درآمد می ترسید، خدا بو خواست خود روزی ىایش را بر شما می باراند. 
 خداست دانای مطلق، حکیم ترین.

_ علیو کسانیکو نو بو خدا ایمان دارند، نو بو روز آخر، نو آنچو را کو خدا و رسولش حرام کرده اند حرام  ۲۹
نو از دین حقیقی پیروی می کنند_ در بین کسانیکو کتاب آسمانی دریافت کردند_ باید متقابالً می کنند و 

 بجنگید، تا مالیات مقرر شده را بپردازند، چو بخواىند چو نخواىند.
_ یهودیان گفتند، "عزرا پسر خداست،" درحالیکو مسیحیان گفتند، "عیسی پسر خداست!" این ىا   ۳۱

ان آوردند. اینچنین کفرشا نظیر کفر کسانی است کو در گذشتو کافر شدند. خدا آنان را کفرىایی است کو بر زب
 محکوم می کند. آنان مسلماً منحرؼ شده اند.

_ آنها بو جای خدا، رىبران مذىبی و علمای خود را ارباب قرار داده اند. عده ای دیگر مسیح، پسر  ۳۱
ها امر شده بود کو فقط یک خدا را پرستش کنند. غیر از او خدای مریم را بعنوان پروردگار پرستیدند. بو ىمو آن

 نیست. تجلیل او را، بسیار بالتر از آنکو شریکی داشتو باشد.
_ آنها می خواىند نور خدا را با دىانشان خاموش کنند، اما خدا اصرار دارد تا نورش را کامل کند بر  ۳۲

 خالؼ میل کافران.
ایت و دین حق فرستاد و آن را بر تمام ادیان مسلط خواىد کرد، برخالؼ _ اوست کو رسولش را با ىد ۳۳

 میل مشرکان.
_ ای کسانیکو ایمان دارید، بسیاری از پیشوایان دینی و واعظان، پول مردم را از راه نامشروع می گیرند و  ۳۴

خرج نمی کنند، بو عذابی از راه خدا باز می دارند. بو کسانیکو طال و نقره جمع می کنند و آن را در راه خدا 
 دردناک وعده بده.

_ آن روز خواىد آمد کو طال و نقره ىایشان در آتش دوزخ گداختو خواىد شد، سپس برای سوزانیدن  ۳۵
پیشانی، پهلو و پشت ىایشان استفاده خواىد شد: "این است آنچو برای خود می اندوختید، پس طعم اندوختو 

 ىای خود را بچشید."
ه ىا، از نظر خدا دوازده است. قانون خدا از روزی کو آسمان ىا و زمین را آفرید این بوده _ حساب ما ۳۶

است. چهارتای آنها مقدس است. این دینی است کامل؛ در طی ماه ىای مقدس )با جنگیدن( بو نفس خود 



ىای مقدس( ستم نکنید. اگر چو، می توانید با تمام قوا علیو مشرکان اعالن جنگ کنید )حتی در طی ماه 
 ىنگامیکو آنها علیو شما اعالن جنگ کنند، و بدانید کو خدا با پرىیزکاران است.

_ تغییردادن ماه ىای مقدس نشانو کفر بی اندازه است؛ آن بو گمراىی کسانیکو کافر شده اند می افزاید.  ۳۷
ی را کو خدا مقدس کرده آنها ماه ىای مقدس را با ماه ىای معمولی عوض می کنند، درحالیکو تعداد ماه ىای

حفظ می کنند. آنها اینچنین از آنچو خدا مقدس قرار داده است سرپیچی می کنند. اعمال پلیدشان در 
 نظرشان زیبا جلوه داده شده است. خدا مردم کافر را ىدایت نمی کند.

چرا محکم بو  _ ای کسانیکو ایمان دارید، ىنگامیکو بو شما گفتو می شود، "در راه خدا بسیج شوید،" ۳۸
زمین می چسبید آیا زندگی این دنیا را بو جای آخرت انتخاب کرده اید مادیات این دنیا در مقایسو با آخرت، 

 ىیچ است.
_ تا موقعی کو بسیج نشوید، او شما را بو عذابی دردناک گرفتار خواىد کرد و مردم دیگری را جانشین  ۳۹

 وچکترین آسیبی بو او برسانید. خداست قادر متلق.شما قرار خواىد داد؛ شما ىرگز نمی توانیدک
_ اگر او )رسول( را حمایت نکنید، خدا قبالً او را حمایت کرده است. بنابراین، ىنگامیکو کافران او را  ۴۱

دنبال کردند و او یکی از دو نفر در غار بود، بو دوست خود گفت، "نگران نباش؛ خدا با ما است." سپس 
بر او فر فرستاد و با سربازان نامریی از او حمایت کرد. او کلمو کافران را پست قرار داد.  خدا آرامش و امنیت 

 کلمو خدا بلند مرتبو ترین است. خداست قادر متعال، حکیم ترین.
_ شما فوراً بسیج شوید، سبک یا سنگین و با پول و جان خود در راه خدا کوشش کنید. این برای شما  ۴۱

 ی دانستید.بهتر است. اگر فقط م
_ اگر منفعتی فوری و سفری کوتاه در کار بود، بو دنبال تو می آمدند. اما کوشش کردن برایشان زیادی  ۴۲

سنگین است. آنها بو خدا سوگند خواىند خورد: "اگر ما می توانستیم، با شما بسیج می شدیم." آنها اینچنین 
 و ىستند.بو خود شان صدمو می زنند و خدا می داند کو آنها دروغگ

_ خدا تو را بخشیده است: چرا بو آنها اجازه دادی )کو عقب بمانند(، قبل از آنکو بتوانی راستگویان را  ۴۳
 از دروغگویان تشخیص دىی

_ کسانیکو واقعاً بو خدا و روز آخر ایمان دارند از تو اجازه نمی خواىند تا این فرصت جهاد را با پول و  ۴۴
 از پرىیزکاران کامالً آگاه است. جانشان از دست بدىند. خدا

_ تنها مردمی کو می خواىند معاؼ شوند، کسانی ىستند کو واقعاً بو خدا و روز آخر ایمان ندارند. قلب  ۴۵
 ىایشان پر از شک است و شک آنها باعث تزلزل آنها می شود.



اما خدا ىمکاری آنها را _ اگر آنها واقعاً می خواستند بسیج شوند، برای آن کامالً آماده می شدند.  ۴۶
دوست نداشت، از اینرو آنها را دلسرد کرد؛ بو آنها گفتو شد، "ىمراه با کسانیکو عقب می مانند عقب 

 بمانید."
_ اگر با شما بسیج می شدند، اختشاش ایجاد می کردند و باعث اختالؼ و جدایی بین شما می شدند.  ۴۷

 ید. خدا از ستمکاران کامالً آگاه است.بعضی از شما آماده بودند کو بو آنها گوش کن
_ آنها در گذشتو می خواستند تا بین شما اختشاش ایجاد کنند و مطالب را برای شما مبهم کنند. ىر چند   ۴۸

 کو حقیقت سرانجام پیروز می شود و نقشو خدا بر خالؼ میل آنها بو اجرا در می آید.
بده )تا عقب بمانم(؛ چنین سختی را بر من تحمیل نکن." _ بعضی از آنها خواىند گفت، "بو من اجازه  ۴۹

 در واقع، آنها دچار چنین مشقت دشواری شده اند؛ دوزخ کافران را احاطو کرده است.
_ اگر اتفاؽ خوبی برای تو بیافتد، ناراحت می شوند و اگر مصیبتی بو تو برسد، در حالیکو با خوشهالی  ۵۱

 بو تو گفتیم،". روی می گردانند، می گویند، "ما کو
_ بگو، "ىیچ اتفاقی برای ما نمی افتد، مگر آنچو خدا برای ما مقرر باشد. اوست موال و سرور ما.  ۵۱

 مؤمنان باید بو خدا اعتماد کنند."
_ بگو، "شما فقط می توانید یکی از دو چیز خوب را برای ما انتظار داشتو باشید )پیروزی یا شهادت(،  ۵۲

شما محکومیت و عذاب از جانب خدا انظار داریم، یا بو دست ما شما را مجازات نماید. در حالیکو ما برای 
 بنابراین، منتظر باشید و ما ىم ىمراه با شما منتظر خواىیم بود."

 _ بگو، "چو با میل چو با بی میلی انفاؽ کنید. از شما پذیرفتو نخواىد شد، زیرا شما مردمی پلید ىستید." ۵۳
عث شد انفاؽ آنها پذیرفتو نشود این است کو آنها بو خدا و رسولش کافر شدند و ىرگاه _ آنچو کو با ۵۴

 نماز را بجا می آوردند، با تنبلی بجا می آوردند و ىرگاه انفاؽ می کرند، با اکراه می دادند.
ی دىد و _ تحت تأثیر پول یا فرزندانشان قرار نگیر. خدا این ىا را مایو عذابشان در این دنیا قرار م ۵۵

 )ىنگامیکو بمیرند( نفس شان کافر از دنیا می رود.
_ آنها بو خدا سوگند می خورند کو با شما ىستند، در حالیکو با شما نیستند؛ آنها مردمی ىستند کو تفرقو  ۵۶

 می اندازند.
 _ اگر می توانستند پناىگاه، یا غار، یا مخفیگاىی پیدا کنند، با شتاب بو آنجا می رفتند. ۵۷
_ بعضی از آنها در تقسیم صدقات از تو انتقاد می کنند؛ اگر از آن بو آنها داده شود، راضی می شوند،  ۵۸

 اما اگر از آن بو آنها داده نشود، اعتراض می کنند.



_ آنها می بایست بو آنچو خدا و رسولش بو آنها داده اند راضی می بودند. آنها باید می گفتند، "خدا  ۵۹
. خدا از نعمت ىای خود برای ما فراىم خواىد کرد و ىمچنین رسول او. ما فقط خدا را برای ما کافی است

 می جوییم."
_ صدقات بو فقرا، نیازمندان، کارمندانی کو آنها را جمع می کنند، کسانی کو تازه بو دین گرویده اند، برای  ۶۱

ده و در راه خدا و بو مسافران غریب آزاد کردن بردگان، بو کسانیکو مخارج غیر منتظره ای بو آنها تحمیل ش
 تعلق می گیرید. چنین است فرمان خدا. خداست دانای مطلق، حکیم ترین.

_ بعضی از آنها پیامبر را می آزارند با گفتن اینکو، "او سراپا گوش است!" بگو، "این برای شما بهتر است   ۶۱
اعتماد می کند. او رحمتی است برای کسانی   کو او بو شما گوش می دىد. او بو خدا ایمان دارد و بو مؤمنان

 کو در میان شما ایمان دارند." کسانیکو رسول خدا را آزار دىند بو عذابی دردناک گرفتار شده اند.
_ آنها برای شما بو خدا سوگند یاد می کنند، تا شما را خشنود سازند، ىنگامیکو خشنود کردن خدا و  ۶۲

 اً مؤمن ىستند.رسول ارزش بیشبری دارد، اگر واقع
_ آیا نمی دانستند کو ىر کس با خدا و رسول او مخالفت کند تا ابد بو آتش دوزخ گرفتار شده است این  ۶۳

 بدترین ذلت است.
_ منافقان نگران ىستند کو مبادا سوره ای نازل شود تا آنچو را در قلب ىایشان مخفی است را افشا کند.  ۶۴

 قیقاً آنچو را از آن می ترسید برمال خواىد کرد."بگو، "بروید و مسخره کنید. خدا د
_ اگر از آنها سئؤل کنی، می گویند، "ما فقط مسخره و شوخی می کردیم. بگو، "آیا ىیچ متوجو ىستید   ۶۵

 کو دارید خدا و آیات و رسول او را مسخره می کنید "
گر بعضی از شما را ببخشیم، بقیو _ عذر خواىی نکنید. شما بعد از آنکو ایمان آوردید کافر شده اید. ا  ۶۶

 شما را بو سبب جرمشان تنبیو خواىیم کرد.
_ مردان منافق و زنان منافق بو یکدیگر تعلق دارند_ آنها از کارىای پلید طرفداری می کنند و پرىیزکاری  ۶۷

راموش کرد. را منع می نمایند و آنها خسیس ىستند. آنها خدا را فراموش کردند، بنابراین او ىم آنها را ف
 منافقان واقعاً پلید ىستند.

_ خدا بو مردان منافق و زنان منافق و ىمچنین بو کافران آتش دوزخ را وعده می دىد، جایی کو تا ابد  ۶۸
 نمانند. آن برایشان کافی است. خدا آنها را محکم کرده است؛ آنها بو عذاب ابدی گرفتار شده اند.

دتر از شما بودند و پول و فرزند بیشتری داشتند. آنها با مادیات خود _ بعضی از پیشینیان شما نیرومن ۶۹
سرگرم شدند. ىمانطور شما با مادیات خود سرگرم شده اید، درست مانند کسانیکو قبل از شما سرگرم بوده 



د اند. شما کامالً بی توجو شده اید، درست ىمانطور کو آنها بی توجو بودند. چنین ىستند مردمی کو اعمال خو 
 را در این دنیا و در آخرت باطل می کنند؛ آنها بازندگان ىستند.

_ آیا آنها از نسل ىای قبلی چیزی نیاموختو اند؛ مردم نوح، عاد، ثمود، مردم ابراىیم، ساکنان مدین و  ۷۱
نها تبهکاران )سدوم و غماره( رسوالن شان با مدرک ىای روشن نزد آنها رفتند. خدا ىرگز بو آنها ستم نکرد؛ آ

 خودشان ىستند کو بو نفس خود ستم کردند.
_ مردان و زنان مؤمن یاران یکدیگر ىستند. آنها از پرىیزکاری طرفداری می کنند و کارىای پلید را منع می  ۷۱

نمایند، آنها نماز را بجا می آورند و انفاؽ واجب )زکات( را می دىند و از خدا و رسولش اطاعت می کنند. 
 ویش را بر اینان می باراند. خداست قادر متعال، حکیم ترین.خدا باران رحمت خ

_ خدا بو مردان مؤمن و زنان مؤمن باغهایی با نهرىای روان را وعده می دىد، جایی کو در آن جاودان  ۷۲
بمانند و قصرىایی باشکوه در باغهای عدن. و رحمت و رضایت خدا حتی بزرگتر است. این بزرگترین پیروزی 

 است.
و ای پیامبر، علیو کافران و منافقان کوشش کن و با آنها سختگیر باش. سرنوشت آنها دوزخ است؛ چو _ ت ۷۳

 مکان بدی!
_ آنان بو خدا سوگند می خورند کو ىرگز آن را نگفتند، اگر چو آنها کلمو کفر را برزبان آورده اند؛ آنها  ۷۴

اقع آنها آنچو را کو ىرگز نداشتند از دست دادند. بعد از آنکو از تسلیم شدگان شدند بو کفر گرویده اند. در و 
آنها سرکش شده اند با وجود اینکو خدا و رسولش باران موىبت و نعمتش را بر آنها فرستاده است. اگر توبو  

کنند، آن برایشان بهترین خواىد بود. اما اگر روی گردانند، خدا در این دنیا و در آخرت آنها را بو عذابی 
 واىد کرد. آنها ىیچ کس را در روی زمین نخواىند یافت کو موال و سرور آنها باشد.دردناک دچار خ

_ بعضی از آنها حتی قول دادند: "اگر خدا باران موىبت خود را بر ما می فرستاد، ما از انفاؽ کنندگان  ۷۵
 می بودیم و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گرفتیم."

 نعمتش را بر آنها فرستاد، آنها خسیس شدند و با بیزاری روی گرداندند._ اما ىنگامیکو او باران  ۷۶
_ در نتیجو، او قلب ىایشان را تا روزی کو با او مالقات کنند بو نفاؽ مبتال کرد. این بخاطر آن است کو  ۷۷

 آنها بو وعدىهایشان با خدا وفا نکردند و بخاطر دروغ ىایشان.
ا اسرار و دسیسو ىایشان را می داند و اینکو خدا دانای تمام اسرار _ آیا آنها درک نمی کنند کو خد ۷۸

 است



_ کسانیکو از مؤمنان سخاوتمند انتقاد می کنند بخاطر زیاد انفاؽ کردن و مؤمنان فقیر را بخاطر کم انفاؽ   ۷۹
 کردن مسخره می کنند، خدا از آنها بیزار است. آنها بو مجازاتی دردناک دچار شده اند.

برای آنها طلب بخشش کنی، چو طلب بخشش نکنی_ حتی اگر ىفتاد مرتبو برایشان طلب بخشش  _ چو  ۸۱
کنی_ خدا آنها را نخواىد بخشید. این بخاطر آن است کو آنها بو خدا و رسولش ایمان نمی آورند. خدا مردم 

 پلید را ىدایت نمی کند.
ودند و از کوشش کردن با پول و جان خود _ خانو نشینان از اینکو از رسول خدا عقب ماندند خوشحال ب ۸۱

در راه خدا نفرت داشتند. آنها گفتند، "بگذار در این گرما بسیج نشویم!" بگو، "آتش دوزخ بسیار داغ تر 
 است،" اگر آنها می توانستند فقط درک کنند.

 _ بگذار کمی بخندند و بسیار گریو کنند. این جزای گناىانی است کو کسب کرده اند. ۸۲
_ اگر خدا تو را در موقعیتی قرار دىد کو آنها از تو اجازه بخواىند تا با تو بسیج شوند، باید بگویی،  ۸۳

"شما دیگر ىرگز شما با من بسیج نخواىید شد و ىرگز ىمراه من علیو ىیچ دشمن نخواىید جنگید. زیرا از 
 خانو نشینان بمانید." اول انتخاب کرده اید کو با خانو نشینان باشید. بنابراین، شما باید با

_ ىنگامیکو ىر کدام از آنها بمیرد، نو مراسم دعای میت را برای او برگزار کن و نو برسر قبرش بایست.  ۸۴
 آنها بو خدا و رسولش کافر شده اند و در حال ستمکاری مردند.

نیا قرار می دىد و نفس _ تحت تأثیر مال یا فرزندانشان قرار نگیر؛ خدا این ىا را مایو عذابشان در این د ۸۵
 شان کافر از این دنیا می رود.

_ ىنگامیکو سوره ای نازل شود، کو بیان کند: "بو خدا ایمان آورید و ىمراه با رسول او کشش کنید،"  ۸۶
 حتی قدرتمندان در میانشان می گویند، "بگذار عقب بمانیم!"

بر قلب ىایشان مهر زده شد و بنابراین، آنها نمی _ آنها می خواىند کو با خانو نشینان باشند. در نتیجو،  ۸۷
 توانند درک کنند.

_ و اما رسول و کسانیکو با او ایمان آوردند، مشتاقانو با پول و جان خود کوشش می کنند. ایشان سزاوار  ۸۸
 ىمو چیزىای خوب شده اند؛ اینان برندگانند.

ت، جایی کو در آن جاودان بمانند. این بزرگترین _ خدا برایشان باغهایی با نهرىای روان فراىم کرده اس ۸۹
 پیروزی است.



_ عرب ىا عذر و بهانو آوردند و نزد تو آمدند تا اجازه بگیرند عقب بمانند، این نشان دىنده آن است   ۹۱
کو آنها خدا و رسولش را تکذیب می کنند_ آنها عقب می مانند. حقیقاً، کسانی کو در میان آنان کافر ىستند 

 ازاتی دردناک دچار شده اند.بو مج
_ کسانیکو ضعیف ىستند یا مریض یا چیزی ندارند کو عرضو کنند، تا زمانی کو وقف خدا و رسولش باشند  ۹۱

 تقصیری ندارند. پرىیزکاران در میان آنها نباید سرزنش شوند. خداست عفو کننده، مهربان ترین.
و آرزو دارند با گروه تو باشند، اما تو بو آنها می  _ ىمچنین معاؼ کسانی ىستند کو نزد تو می آیند  ۹۲

گویی، "من چیزی ندارم کو شما را بر آن حمل کنم." سپس آنان با چشمانی پر از اشک باز می گردند، واقعاً 
 غمگین از اینکو نتوانستند شرکت کنند.

ندارند. آنها خواستو  _ تقصر کسانی ىستند ه از تو اجازه می خواىند عقب بمانند، اگر چو عذر موجهی ۹۳
اند کو با خانو نشینان باشند. در نتیجو، خدا بر قلب ىایشان آنان مهر زده است و بدین ترتیب، آنها بو ىیچ 

 علمی دست نمی یابند.
_ ىنگامیکو )از جنگ( نزد آنان باز گردید از شما عذر خواىی می کنند. بگو، "عذر خواىی نکنید؛ ما  ۹۴

داریم. خدا درباره شما ما را آگاه کرده است." خدا اعمال شما را خواىد دید و دیگر بو شما اطمینان ن
ىمچنین رسول، سپس بو سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده خواىید شد، آنگاه او شما را از آنچو کرده 

 بودید آگاه خواىد کرد.
آنها را نادیده بگیرید. شما آنها را _ ىنگامیکو نزدشان بازگردید، برای شما بو خدا قسم خواىند خورد، تا  ۹۵

 نادیده بگیرید. آنها نجس ىستند و سرنوشت شان دوزخ است، بو عنوان جزای گناىانی کو کسب کرده اند.
_ برای شما قسم می خورند، تا شما آنها را ببخشید. حتی اگر شما آنها را ببخشید، خدا چنین مردم  ۹۶

 ستمکار را نمی بخشد.
فر و نفاؽ بدترن ىستند و بو احتمال زیاد احکامی را کو خدا بر رسولش نازل کرده نادیده _ عرب ىا در ک ۹۷

 می گیرند. خداست دانای مطلق، حکیم ترین.
_ بعضی از عرب ىا انفاؽ خود را )در راه خدا( ضرر محسوب می دارند و حتی از پیش منتظر ىستند تا  ۹۸

 بدترین مصیبت گرفتار خواىند شد. خداست شنوا، دانای مطلق.بر شما مصیبتی بیاید. این آنها ىستند کو بو 
_ بعضی دیگر از عرب ىا بو خدا و روز آخر ایمان دارند و انفاؽ خود را وسیلو ای برای نزدیک شدن بو  ۹۹

خدا محصوب می دارند و وسیلو ای برای حمایت از رسول. در واقع، آنها را نزدیک تر خواىد کرد؛ خدا آنها 
 ت خود داخل خواىد کرد. خداست عفو کننده، مهربان ترین.را بو رحم



_ و اما نخستین پیشروانی کو مهاجرت کردند )مهاجرین( و حمایت کنندگانی کو بو آنها پناه دادند ۱۱۱
)انصار( و کسانیکو در پرىیزکاری از آنها پیروی کردند، خدا از آنها راضی است و آنها از او راضی ىستند. او 

اغ ىایی با نهرىای روان آماده کرده است، جایی کو در آن جاودان بمانند. این بزرگترین پیروزی برای آنها ب
 است.
_ در بین اعراب اطراؼ شما منافقانی ىستند. ىمچنین، در بین ساکنان شهر، کسانی ىستند کو بو ۱۱۱

مجازات آنها را دو برابر ریاکاری عادت کرده اند. تو آنها را نمی شناسی، ولی ما آنها را می شناسیم. ما 
 خواىیم کرد، سپس آنها بو عذابی ىولناک دچار خواىند شد.

_ کسان دیگری ىستند کو بو گناىان خود اعتراؼ کرده اند؛ آنها اعمال نیک را با اعمال بد مخلوط  ۱۱۲
 کرده اند. خدا آنها را می آمرزد، زیرا خداست عفو کننده، مهربان ترین.

صدقو ای بگیر تا آنها را خالص و منزه کنی. و آنها را تشویق کن، زیرا تشویق تو بو آنان _ از پول آنها ۱۱۳
 اطمینان می بخشد. خداست شنوا، دانای مطلق.

_ آیا درک نمی کنند کو خدا توبو پرستش کنندگان خود را می پذیرد و صدقات را می گیرد و اینکو ۱۱۴
 خداست آمرزنده، مهربان ترین

ال پرىیزکارانو انجام دىید؛ خدا عمال شما را خواىد دید و ىمچنین رسول او و مؤمنان. _ بگو، "اعم۱۱۵
سرانجام، بو سوی دانای تمام اسرار و آشکار بازگردانده خواىید شد، سپس او شما را از آنچو کرده بودید 

 آگاه خواىد کرد."
د یا شاید آنها را بیامرزد. خداست _ دیگران در انتظار تصمیم خدا ىستند؛ شاید او آنها را تنبیو کن۱۱۶

 دانای مطلق، حکیم ترین.
_ کسانیکو ىستند کو از مسجد برای بت پرستی سوء استفاده می کنند، مؤمنان را فرقو فرقو می کنند و ۱۱۷

برای مخالفان خدا و رسولش راحتی فراىم می نمایند. آنها قاطعانو سوگند می خورند: "نیت ما خیر است!" 
 می دىد کو آنها دروغگو ىستند.خدا شهادت 

_ تو ىرگز نباید در چنین مسجدی عبادت کنی. مسجدی کو از روز اول بر پایو پرىیزکاری بنا شود، در ۱۱۸
آنجا عبادت کردن برای تو شایستو تر است. در آن، مردمی ىستند کو دوست دارند خالص باشند. خدا  

 کسانیکو خود را خالص می کنند دوست دارد.



یا کسی کو بنایش را بر اساس احترام و عشق بو خدا و در پی رضایت او برپا کند بهتر است، یا کسی  _ آ۱۱۹
کو بنایش را بر لبو سخره ای در حال ریزش برپا کند کو با خود او بیافتد در آتش دوزخ خدا مردم ستمکار را 

 ىدایت نمی کند.
ر قلب شان باقی می گذارد. تا اینکو قلب ىایشان _ چنین بنایی کو آنها برپا داشتو اند منبعی از شک د۱۱۱

 باز ایستد. خداست دانای مطلق، حکیم ترین.
_ خدا از مؤمنان جان و پولشان را در عوض بهشت خریده است. بنابراین، آنها در راه خدا می جنگند، ۱۱۱

چو کسی بهتر از  آماده اند بکشند و کشتو شوند. چنین است وعده حقیقی او در تورات، انجیل و قرآن_ و
 خدا بو وعده اش وفا می کند شما باید از چنین ماملو ای خوشحال باشید. این بزرگترین پیروزی است.

_ آنان توبو کنندگان، پرستش کنندگان، ستایش کنندگان، تعمق کنندگان، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، ۱۱۲
 ن خدا ىستند. بو چنین مؤمنان خبر خوش بده.طرفداران پرىیزکاری و نهی کنندگان بدی و نگهداران قوانی

_ پیامبر و کسانیکو ایمان دارند نباید برای مشرکان طلب بخشش کنند، حتی اگر آنها از نزدیک ترین ۱۱۳
 خویشاوندانشان باشند، بو محض اینکو متوجو شوند کو سرانجام آنها دوزخ است.

این بود کو بو او قول داده بود کو این کار را بکند. _ تنها دلیلی کو ابراىیم برای پدرش طلب بخشش کرد ۱۱۴
ولی بو محض اینکو متوجو شد او دشمن خداست، او را طرد کرد. ابراىیم بیش از اندازه مهربان و با گذشت 

 بود.
_ خدا ىیچ مردمی را بعد از آنکو ىدایت کرده بود، بو گمراىی نمی فرستد، بدون اینکو اول برای آنها ۱۱۵

 و چو چیزی در انتظار آنهاست. خدا از ىمو چیز کامالً آگاه است.روشن کند ک
_ فرمانروایی آسمان ىا و زمین از آن خداست. او زندگی و مرگ را کنترل می کند. شما در کنار خدا ۱۱۶

 ىیچ موال و سروری ندارید.
د و بو آنها پناه دادند _ خدا آمرزیده است پیامبر و مهاجران و حمایت کنندگانی کو از آنها پذیرایی کردن۱۱۷

)انصار(، کسانی کو در دوران سختی از او پیروی کردند. آن موقعی بود کو قلب ىای بعضی از آنها تقریباً 
 متزلزل شد. اما او آنها را آمرزیده است، زیرا او نسبت بو آنها دلسوز است، مهربان ترین.

زمین پهناور چنان برایشان تنگ شد، کو تقریباً _ ىمچنین آن سو نفری کو عقب ماندند )آمرزیده شدند(. ۱۱۸
ىمو امیدشان را از دست دادند. باالخره، آنها متوجو شدند کو جز خدا ىیچ راه گریزی نبود. سپس او آنها را 

 آمرزید، باشد کو توبو کنند. خداست آمرزنده، مهربان ترین.
 در میان راستگویان باشید. _ ای کسانیکو ایمان دارید، بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید و۱۱۹



_ نو ساکنان شهر و نو اعراب اطراؼ آنها می باید جویار عقب ماندن از رسول خدا باشند )ىنگامیکو او ۱۲۱
برای جنگ بسیج می شود(. آنها نباید بجای حمایت از او، بو کارىای خود ارجعیت دىند. این بو خاطر آن 

شی یا گرسنگی در راه خدا یا ىیچ قدمی بر نمی دارند کو باعث است کو آنها ىیچ رنج تشنگی یا ىر گونو تال
خشمگین شدن کافران شود، یا ىیچ سختی بر دشمن وارد نمی آورند بدون اینکو بو حساب آنان بعنوان 

 امتیازی نوشتو شود. خدا ىرگز از پاداش دادن بو کسانی کو اعمال پرىیزکارانو انجام می دىند کوتاىی نمی کند.
و آنها متحمل خرجی می شوند، چو کوچک، چو بزرگ و نو از وادی بگذرند، بدون اینکو بو _ و ن۱۲۱

 حساب آنان بعنوان امتیازی نوشتو شود. خدا مطمئناً بخاطر اعمالشان پاداش آنها را سخاوتمندانو خواىد داد.
روه باید آماده _ ىنگامیکو مؤمنان بسیج می شوند، نباید ىمگی آنها بسیج شوند. عده کمی از ىر گ۱۲۲

شوند تا وقت خود را صرؼ مطالعو دین کنند. بنابراین، ىنگامیکو آنها باز می گردند می توانند معلومات خود را 
 بو مردمشان انتقال دىند تا باشد کو از نظر دینی با اطالع باشند.

د بدانند کو شما _ ای کسانیکو ایمان دارید، با کافرانی کو بو شما حملو می کنند بجنگید_ بگذاری۱۲۳
 سختگیر ىستید_ و بدانید کو خدا با پرىیزکاران است.

_ ىنگامیکو سوره ای نازل می شد، بعضی از آنها می گفتند، "آیا این سوره ایمان ىیچ یک از شما را ۱۲۴
ل محکم کرد" حقیقتاً، ایمان کسانی را کو ایمان داشتند، محکم کرد و آنها از ىر آیو ای کو نازل شود خوشحا

 می شوند.
 _ و اما کسانیکو در قلب شان شک داشتند، در واقع آن ناپاکی بر ناپاکی آنها افزود و آنها کافر مردند.۱۲۵
_ آیا آنها نمی بینند کو ىر سال یک یا دو بار از نتیجو امتحانات رنج می برند با اینحال، مدام در توبو  ۱۲۶

 کردن غفلت می کنند و بی اعتناء ىستند.
اه سوره ای نازل می شد، بعضی از آنها بو یکدیگر نگاه می کردند انگار کو بگویند: "آیا کسی _ ىرگ۱۲۷

شما را می بیند" سپس می رفتند. خدا قلب ىایشان را منحرؼ کرده است، زیرا آنها مردمی ىستند کو درک 
 نمی کنند.

ست; و اصرار بر ىدایت شما _بو یقین، رسولی از خود شما بسویتان آمد كو رنجهای شما بر او سخت ا121
   دارد; و نسبت بو مؤمنان، رئوؼ و مهربان است!

كند; ىیچ معبودی جز  خداوند مرا كفایت می»_اگر آنها )از حق( روی بگردانند، )نگران مباش!( بگو: 121
 «او نیست; بر او توكل كردم; و او صاحب عرش بزرگ است!

*************************************************************** 



 : یونس )یُوَنس( ۱۱سوره: 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

 _ ا. ل. ر * این )حروؼ( اثبات این کتاب حکیم استهستند. ۱
)وحی شد کو _ آیا برای مردم خیلی عجیب است کو بو مردی مانند خودشان وحی کردیمکنیم بو او  ۲

بگوید(، "کو بو مردم ىشدار بده و بو آنانکو ایمان دارند مژده بده کو نزد پروردگارشان بو مقامی برجستو دست 
 یافتو اند" کافران گفتند، "این شعبده بازی جادوگری زیرک است زیرک!"

تمام اختیارت تام  _ تنها پروردگار شما خداست؛ یکتایی کو آسمان ىا و زمین را در شش روز آفرید، سپس ۳
را بعهده گرفت. او ىمو چیز را کنترل می کند. ىیچ شفاعت کننده ای یعی وجود ندارد، مگر اینکو با خواست 

 او مطابقت کندداشتو باشد. چنین است خدا پروردگار شما. باید او را بعبادتپرستید. آیا توجو نمی کنید
حقیقی خداست. او آفرینش را آغاز می کند، سپس  _ باز گشت نهایی ىمگی شما بسوی اوست. این وعده ۴

آن را تکرار می نماید، تا بو آنانکو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند منصفانو پاداش 
دىد. و اما کسانیکو ایمان ندارند، بخاطر کفرشان سزاوار نوشیدنی ىای جهنمی و مجازاتی دردناک می 

 ر کفرشان.شوندخواىد بود بخاط
_ اوست کو خورشید را درخشان قرار داد و ماه را تاباننورانی و او مراحل آن را برای آن منازلی طرح کرد تا  ۵

شما محاسبو و شمارش سال ىا را یاد بگیرید. خدا ىمو این ىا را اینهمو چیز را نیافریده است، مگربجز برای 
 دانند توضیحشرح می دىد.منظوریدلیل خاصی. او آیات را برای مردمی کو می 

_ مسلماً، در تبدیل شب و روز و آنچو خدا در آسمان ىا و زمین آفریده است، اثباتی است برای مردمی   ۶
 کو پرىیزکار ىستند.

_ کسانیکو انتظار مالقات دیداربا ما را ندارند و سرگرمشیفتو این زندگی این دنیادنیوی شده اند، و با آن  ۷
 واىند بو اثبات ما توجو کنند؛،خشنود ىستند و نمی خ

 _ اینانآنها، در نتیجو اعمالشان بو دوزخ، جایگاه ابدی شان گرفتار شده اند. ۸
_ و اما کسانیکو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند، پروردگارشان آنها را بخاطر پاکی  ۹

 ت رودخانها زیر پایشان جاری خواىد بود.ایمانشان ىدایت می کند. در باغهایبوستانهای پر نعم
_ در آنجا نیایش آنها این است: "خدای ما، تجلیل تو را،" در آنجا درود آنان "صلح،" است و نیایش  ۱۱

 نهایی آنها این است: "ستایش خدا را، پروردگار جهان."



تاد، از مدت ىا پیش _ اگر خدا برای مردم عذاب را بو ىمان سرعتی کو آنان روزی می طلبند می فرس ۱۱
نابود شده بودند. ولی با وجود این، کسانی کو بو مالقات ما ایمان ندارند، آنها را در ستمکاریشان سرگردان 

 باقی می گذاریم.
_ ىنگامیکو مصیبتی بو انسانآنان برسد، او دراز کشیدىبو پهلو خفتو، یا نشستو، یا ایستاده بو ما التماس  ۱۲

مصیبت را از او برداریم، او چنان بو راه خود ادامو می دىد کو گویی ىرگز برای رىایی از می کند. اما ىمین کو 
 مصیبت بو ما التماس نکرده بود! اعمال ستمکاران اینچنین در نظرشان زیبا جلوه می کند.

 _ چو بسیار نسلهایی پیش از شما چون ستمکار شدند بو ىالکت رساندیمچو بسیار نسل ىایی کو قبل از ۱۳
شما، ىنگامیکو ستم کردند، ىالک کرده ایم. رسوالنشان با اثبات ىای روشن نزدشان رفتند، اما آنها از ایمان 

 آوردن خودداری کردند. ما اینچنین جزاکیفری گناىکاران را می دىیم.
 _ سپسآنگاه، بعدپس از آنها شما را وارث زمین قرار دادیم، تا ببینیم شما چو خواىید کرد. ۱۴
ىنگامیکو آیات ما برای آنها خواندىبازگو می شود، کسانیکو انتظار مالقات ما را ندارند، می گویند، _  ۱۵

"قرآنی غیر از این بیاور، یا آن را تغییر بده!" بگو، "من ىرگز نمی توانم از جانب خودم آن را تغییر دىم. من 
رم سرپیجینافرمانی کنم، از مجازات روزی فقط از آنچو کو بر من وحی شده پیروی می کنم. اگر من از پروردگا

 ىیبت انگیز می ترسم."
_ بگو، "اگر خدا خواستو بودمی خواست، من آن را برای شما نخوانده بودمبازگو نمی کردم و شما چیز  ۱۶

درباره آن نمی دانستید. من عمری قبل از این عمری در میان شما زندگی کرده ام )و شما من را بعنوان شخصی 
 و راستگو شناختو اید(. آیا نمی فهمید"عاقل 

_ کیست پلیدتر از آن کس کو درباره خدا از خود دروغ بسازد و آن را بو خدا نسبت دىد، یا آیاتش را  ۱۷
 تکذیب کندنپذیرد. مسلماً، ستمکارانمتخلفین ىرگز موفق نمی شوند.

کو قدرتی بر نفع و ضرر آنها ندارند و _ آنها در کنار خدا معبودىاییکسانی را می پرستندعبادت می کنند   ۱۸
می گویند، "اینان شفیعان ما نزد خدا ىستند!" بگو، "آیا خدا را از چیزی با خبر می کنید کو او در آسمان ىا یا 

 زمین نمی داند" تجلیل او را. او بلند مرتبو ترین است؛ بسیار بالتر از اینکو بو شریکی نیاز داشتو باشد.
ت واحد بودند، سپس اختالؼ پیدا کردند. اگر بخاطر کلمهکالمی از قبل تعیین شده _ مردم یک جمعی ۱۹

پروردگارت نبود، نبود کو قبالً از جانب پروردگارت تعیین شده بود، فوراً در باره اختالفاتشان قضاوت می 
 شدند.حکم صادر می شد.



نشد" بگو، "آینده متعلق بو خداست؛ _ آنها می گویند، "چرا معجزه ای از جانب پروردگارش بر او نازل  ۲۱
 پس منتظر باشید و من ىم با شما منتظر ىستم.

_ ىرگاه ما رحمتی بو مردم عطا می کنیم بعد از اینکو دچار سختی شده بودند، فوراً علیو آیات ما نقشو  ۲۱
 بط می کنند."می کشند! بگو، "نقشهحیلو خدا بسیار مؤثرتر است. زیرا رسوالن ما تمام نقشو ىای شما را ض

_ اوست کو شما را در سراسر خشکی و دریا بو حرکت می دىدآورد. شما در کشتی ىا سوار می شوید و  ۲۲
آنها بو آرامی در نسیمی دلپذیر حرکت می کنند. سپس، در حالی کو در آن شادمان ىستند، بادی سخت می 

کو آنها بو خدا التماس می کنند و مخلصانو وزد، و امواج از ىر طرؼ آنها را احاطو می کند. این موقعی است  
دعاىای خود را فقط بهبا اخالص کامل او اختصاص می دىند: "اگر تو فقط این بار ما را نجات دىی، تا ابداز 

 این بو بعد ىمیشو سپاسگزار خواىیم بود."
نمایند. با حق  _ اما ىمینکهآن آنها را نجات می دىد، در زمین ستم می کنند و با حقیقت مخالفت می ۲۳

ای مردم، ستم شما فقط علیو نفس خودتان است. شما سرگرمشیفتو زندگی مادی این دنیا شده اید، سپس باز  
 گشت نهایی شما بسوی ماست، آنگاه ما شما را از تمام اعمالی کو انجام داده بودید آگاه می کنیم.

فرو می فرستیم تا با آن انواع گیاىان را از  _ مثال زندگی این دنیا مانند این است: ما آب را از آسمان ۲۴
زمین برویانیم و برای مردم و حیوانات غذا فراىم کنیم. سپس، درست ىنگامیکو زمین کامالً اراستو شده است 

و مردم آن فکر می کنند کو آن را تحت کنترل دارند، قضاوت ما در شب یا روز فرا می رسد، آن را کامالً 
ی می گذارد، چنانکو گویی روز قبل چیزی وجود نداشتو است. ما اینچنین آیات را خشک و بدون محصول باق

 برای مردمی کو تفکر می کنند توضیح می دىیم.
 _ خدا بو سرای صلح دعوت می کند و ىدایت می کند ىر کس کو بخواىد بو راه مستقیم )ىدایت شود(. ۲۵
ىرگز چهرىایشان ىیچ گونو محرومیت یا شرمندگی را  _ برای پرىیزکاران، پاداش چندین برابر خواىد بود. ۲۶

 تجربو نخواىد کرد. آینان ساکنین بهشت ىستند؛ آنها در آنجا جاودان می مانند.
_ و اما کسانیکو مرتکب گناه شدند، جزای آنها معادل گناىانشان است. سرنوشت آنها ذلت است و جز  ۲۷

ی چهرىایشان با پاره ىای تاریک شب پوشانده شده است. خدا ىیچ کس نمی تواند از آنها محافظت کند. گوی
 آنها ساکنان دوزخ خواىند بود؛ آنها در آنجا تا ابد می مانند.

_ در روزی کو ىمگی آنها را احضار می کنیم، بو کسانیکو بت ىا را پرستیدند خواىیم گفت، "ما شما را  ۲۸
یکدیگر رو برو خواىیم کرد و معبودىایشان بو آنها  ىمراه با معبودىایتان احضار کرده ایم." ما آنها را با

 خواىند گفت، "از این کو ما را معبود خود قرار دادید ىیچ اطالعی نداشتیم."



 _ خدا بعنوان شاىد بین ما و شما کافی است، کو ما از اینکو شما ما را می پرستیدید کامالً بی خبر بودیم. ۲۹
کو کرده بود بررسی خواىد کرد. آنها بو سوی خدا، موال و سرور   _ آن وقتی است کو ىر نفسی آنچو را ۳۱

 حقیقی خود باز گردانده خواىند شد، و معبودىای را کو از خود ساختو بودند، آنها را طرد خواىند کرد.
_ بگو، "چو کسی از آسمان و زمین برای شما روزی فراىم می کند چو کسی شنوایی و بینایی را کنترل می   ۳۱

کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بوجود می آورد چو کسی ىمو چیز را تحت کنترل دارد" آنها کند چو  
 خواىند گفت، "خدا" بگو، "پس چرا احکام را بجا نمی آورید"

_ چنین است خدا، پروردگار حقیقی شما. چیست بعد از حقیقت جز دروغ چگونو توانستید تمام این ىا  ۳۲
 را نادیده بگیرید

 _ تصمیم پروردگارت با کسانیکو تباىی را انتخاب می کنند، چنین می کند: "آنها نمی توانند ایمان آورند." ۳۳
_ بگو، "آیا ىیچ یک از معبودىایتان می تواند خلقت را آغاز کند، سپس آن را تکرار نماید" بگو، "خدا  ۳۴

 خلقت را آغاز می کند، سپس آن را تکرار می نماید."
آیا ىیچ یک از معبودىایتان می تواند بو سوی حقیقت ىدایت می کند" بگو، "خدا بو سوی _ بگو، " ۳۵

حقیقت ىدایت می کند. آیا کسی کو بو سوی حقیقت ىدایت می کند بیشتر ارزش پیروی کردن را دارد، یا  
 کسی کو ىدایت نمی کند و خودش محتاج ىدایت است چطور می توانید چنین قضاوتی کنید"

شان از چیزی جز حدسیات پیروی نمی کنند و حدس و گمان جایگزین حقیقت نمی شود. خدا از _ اکثر  ۳۶
 آنچو می کنند کامالً آگاه است.

_ این قرآن غیر ممکن بود بوسیلو غیر از خدا تألیف شود. آن تمام پیغام ىای قبلی را تصدیق می کند و   ۳۷
 است، زیرا کو از جانب پروردگار جهان می آید.کتاب آسمانی مفصلی عرضو می دارد. آن اشتباه ناپذیر 

_ اگر بگویند، "او آن را از خود ساختو،" بگو، "پس یک سوره مانند این ىا بسازید و غیر از خدا، ىر   ۳۸
 کس را می خواىید دعوت کنید، اگر راست می گویید،"

ند و قبل از اینکو آن را بفهمند.  _ در واقع، این ار تکذیب کرده اند بدون اینکو آن را مطالعو و بررسی کن ۳۹
 کسانیکو قبل از آنها بودند ىم بو ىمین ترتیب کافر شدند. بنابراین، بو عاقبت ستمکاران توجو کن.

_ بعضی از آنها )بو این کتاب آسمانی( ایمان می آورند، در حالیکو دیگران آن را باور ندارند. پروردگارت  ۴۱
 از گناىکاران کامالً آگاه است.

_ اگر تو را تکذیب کنند، پس بگو، "اعمال من برای خودم واعمال شما برای خودتان. شما از اعمال من  ۴۱
 بی تقصیرید و من از اعمال شما بی تقصیرم."



_ بعضی از آنها بو تو گوش می دىند، اما آیا تو می توانی کر را شنوا کنی، با وجود اینکو نمی توانند  ۴۲
 بفهمند

بو تو نگاه می کنند، اما آیا تو می توانی کور را ىدایت کنی، با وجود اینکو نمی توانند  _ بعضی از آنها ۴۳
 ببینند
 _ خدا ىرگز بو مردم ضلم نمی کند؛ این مردم ىستند کو بو نفس خود ظلم می کنند. ۴۴
این  _ در روزی کو او ىمگی آنها را احضار می کند، آنها احساس خواىند کرد کو یک ساعت از روز در ۴۵

دنیا بودند، کو در طی آن مالقات کردند. بازندگان حقیقتاً کسانی ىستند کو بو مالقات با خدا ایمان نیاوردند؛ 
 و گمراىی را انتخاب کردند.

_ چو قسمتی )از عذابی( را کو بو آنها وعده می دىیم بو تو نشان دىیم، یا بو زندگی تو قبل از آن خاتمو  ۴۶
 ا بو سوی ماست. خدا بر آنچو می کنند شاىد است.دىیم، بازگشت نهایی آنه

_ برای ىر جامعو ای، رسولی. بعد از اینکو رسولشان بیایید، آنها منصفانو می شوند، بدون کوچکترین بی  ۴۷
 عدالتی.

 _ آنها بو حالت مبارزه می گویند: "چو موقع این پیش بینی فرا خواىد رسید، اگر راست می گویید" ۴۸
ىیچ قدرتی بر نفع و ضرر خودم ندارم؛ فقط آنچو خدا بخواىد انجام می شود." ىر جامعو  _ بگو، "من ۴۹

ای مدت عمر معینی دارد. ىنگامیکو موعدشان بو پایان رسد، آنها نمی توانند آن را یک ساعت بو عقب یا 
 جلو بیاندازند.

 در عجلو دارند_ بگو، "چو عذاب او در شب بو شما برسد چو در روز، چرا ستمکاران آنق ۵۱
_ "اگر آن اتفاؽ بیافتد، آیا آن وقت ایمان خواىید آورد چرا آن موقع ایمان بیاورید شما قبالً برای آمدن  ۵۱

 آن مبارزه می کردید"
_ بو ستمکاران گفتو خواىد شد، "عذاب ابدی را بچشید. آیا دقیقاً برای آنچو کسب کرده اید مجازات  ۵۲

 نمی شوید"
ارزه می طلبند تا پیش بینی کنی: "آیا واقعاً این چیزی است کو اتفاؽ خواىد افتاد" بگو، "بلو _ تو را بو مب ۵۳

 مسلماً، قسم بو پروردگارم، این حقیقت است و شما ىرگز نمی توانید بگریزید."
_ اگر ىر نفس تبهکاری مالک ىمو چیز در زمین می بود، حاضر بود آن را فوراً بو عنوان فدیو بدىد.  ۵۴
گامیکو آنها عذات را ببینند، اضهار پشیمانی خواىند کرد. آنها منصفانو قضاوت خواىند شد، بدون  ىن

 کوچکترین بی عدالتی.



_ مطلقاً، آنچو در آسمان ىا و زمین است متعلق بو خداست. مسلماً، وعده خدا حقیقت است، اما  ۵۵
 اکثرشان نمی دانند.

 ما بو سوی او باز گردانده خواىید شد._ او زندگی و مرگ را کنترل می کند و ش ۵۶
_ ای مردم، برای شما در این ىدایتی روشن از جانب پروردگارتان آمده است و شفا برای ىر چو کو قلب  ۵۷

 ىایتان را آزرده می کند و راىنما و رحمتی برای مؤمنان.
و بتوانند جمع کنند بسیار _ بگو، "با موىبت خدا و رحمت او آنها شاد خواىند شد." این از ىر ثروتی ک ۵۸

 بهتر است.
_ بگو، "آیا توجو کردید کو چگونو خدا انواع روزی ىا را برای شما پایین می فرستد، سپس شما بعضی از  ۵۹

آنها را حرام می کنید و بعضی را حالل" بگو، "آیا خدا بو شما اجازه چنین کاری را داد یا اینکو، شما از خود 
 بو خدا نسبت می دىید"دروغ می سازید و آن را 

_ آیا آنان کو درباره خدا دروغ می سازند، ىرگز بو این فکر افتاده اند کو در روز رستاخیز باید با او روبرو  ۶۱
 شوند مطمعناً، خدا موىبتش را بر مردم می باراند، اما اکثرشان سپاسگزار نیستند.

ن نمی خوانید و یا ىیچ کاری را نمی کنید، بدون _ شما در ىیچ موقعیتی قرار نمی گرید و یا چیزی از قرآ ۶۱
اینکو ىنگام انجام آن ما شاىد باشیم. حتی اندازه وزن یک اتم از کنترل پروردگارت خارج نیست چو در 

آسمان ىا باشد و چو در زمین. و ىیچ چیز کوچکتر از اتم یا بزرگتر از آن نیست کو در پرونده ای شگرؼ 
 ضبط نشده باشد.

 اً، یاران خدا نو از چیزی بترسند و نو غمی نخواىند داشت._ مسلم ۶۲
 _ آنها کسانی ىستند کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را می گذرانند. ۶۳
_ برای آنها لذت و خوشبختی در این دنیاست و ىمچنین در آخرت. این قانون تغییر ناپذیر خداست.  ۶۴

 این بزرگترین پیروزی است.
 نانشان غمگین نشو. ىمو قدرت ىا متعلق بو خداست. اوست شنوا، دانای مطلق._ از سخ ۶۵
_ مسلماً، ىمو کس در آسمان ىا و ىمو کس در زمین، متعلق بو خداست. کسانیکو در کنار خدا  ۶۶

معبودىای قرار می دىند در واقع از ىیچ پیروی می کنند. آنها فقط فکر می کنند کو از چیزی پیروی می کنند. 
 ها فقط حدس می زنند.آن

_ اوست کو شب را برای استراحت شما قرار داد و روز را روشن ساخت. این ىا اثباتی است برای مردمی   ۶۷
 کو می شنوند.



_ آنها گفتند، "خدا پسری دارد!" تجلیل او را. او غنی ترین است. ىر چو در آسمان ىا و ىر چو در  ۶۸
ی برای اثبات چنین کفری ندارید. آیا درباره خدا چیزی می گویید  زمین است متعلق بو اوست. شما ىیچ مدرک

 کو نمی دانید
 _ اعالم کن: "کسانیکو درباره خدا دروغ می سازند ىرگز موفق نخواىند شد." ۶۹
_ آنها سهم موقت خود را در ىمین دنیا می گیرند، سپس بازگشت نهایی آنها بو سوی ماست، در آن  ۷۱

 آنها را بو عذابی سخت گرفتار می کنیم. ىنگام ما بخاطر کفرشان
_ تاریخچو نوح را برایشان بخوان. او بو مردمش گفت، ای مردم من، اگر مقام من و تذکراتی کو درباره  ۷۱

آیات خدا بو شما می دىم برایتان خیلی سنگین است، پس من بو خدا اعتماد می کنم. شما با رىبران خود 
 م نهایی را بگیرید، سپس بدون تأخیر من را مطلع کنید.جمع شوید و در بین خودتان تصمی

_ "اگر رو گردانید، پس من از شما ىیچ مزدی نخواستو ام. مزد من از جانب خدا می آید. بو من امر  ۷۲
 شده است تا از تسلیم شدگان باشم."

شدند نجات دادیم؛ _ آنها او را تکذیب کردند و در نتیجو، ما او و کسانی را کو در کشتی بو او ملحق  ۷۳
ما آنها را وارث قرار دادیم. و کسانی را کو آیات ما را تکذیب کردند غرؽ کردیم. عاقبت را توجو کن؛ بو آنها 

 ىشدار داده شده بود.
_ سپس، ما بعد از او رسوالنی بر مردمانشان فرستادیم و آنها مدرک ىای روشن بو آنها نشان دادند. اما  ۷۴

چیزی کو قبالً تکذیب کرده بودند ایمان بیاورند. ما اینجنین بر قلب ىای ستمکاران مهر آنها نمی بایست بو 
 می زنیم.

_ سپس، بعد از آنها موسی و ىارون را با مدرک ىایمان بو سوی فرعون و گروىش فرستادیم. اما آنها  ۷۵
 متکبر شدند؛ و مردمی ستمکار بودند.

 آمد، گفتند، "بو وضوح این شعبده است!"_ ىنگامیکو حقیقت از جانب ما بر آنها  ۷۶
_ موسی گفت، "آیا ىنگامیکو حقیقت بر شما می آید، اینچنین آن را توجیو می کنید آیا این شعبده است  ۷۷

 شعبده بازان چگونو می توانند پیروز شوند"
برای خودتان  _ آنها گفتند، "آیا آمدید تا ما را از آنچو والدین مان انجام می دادند منحرؼ کنید و ۷۸

 مقامات برجستو کسب نمایید ما ىرگز بو عنوان مؤمنان بو شما نخواىیم پیوست."
 _ فرعون گفت، "ىمو شعبدبازان باتجربو را نزد من بیاورید." ۷۹
 _ ىنگامیکو شعبده بازان آمدند، موسی بو آنها گفت، "بیاندازید آنچو را کو می خواىید عرضو کنید." ۸۱



اختند، موسی گفت، "آنچو را کو عرضو کرده اید شعبده بازی است و خدا آن را باطل _ ىنگامیکو اند ۸۱
 خواىد کرد. خدا اعمال ستمکاران را حمایت نمی کند."

 _ خدا حقیقت را با کلماتش برقرار می کند، بر خالؼ میل مجرمان. ۸۲
تبداد فرعون و بزرگانش می _ ىیچ کس با موسی ایمان نیاورد جز عده کمی از مردمش، در حالیکو از اس ۸۳

 ترسیدند. مطمئناً فرعون در زمین بسیار متکبر بود و یک مستبد واقعی.
_ موسی گفت، "ای مردم من، اگر شما واقعاً بو خدا ایمان آورده اید، پس بو او اعتماد کنید، اگر واقعاً از  ۸۴

 تسلیم شدگان ىستید."
 روردگارا، ما را از اذیت و آزار این مردم ستمگر نجات بده._ آنها گفتند، "ما بو خدا اعتماد داریم. پ ۸۵
 _ ما را بو رحمت خود، از دست این مردم کافر خالص گردان." ۸۶
_ ما بو موسی و برادرش وحی کردیم: "در حال حاضر خانو ىایتان را در مصر نگاه دارید. خانو ىایتان را  ۸۷

 مو دىید. بو مؤمنان مژده بده."بو کنیسو تبدیل کنید و بو برپا داشتن نماز ادا
_ موسی گفت، "پروردگارا، تو در این دنیا بو فرعون و بزرگانش تجمالت و ثروت داده ای. پروردگارا، آنها  ۸۸

فقط از آن استفاده می کنند تا دیگران را از راه تو منحرؼ کنند. پروردگارا، ثروت شان را نابود کن و قلب 
 ز ایمان آورند باز دارد، تا اینکو عذاب دردناک را ببینند."ىایشان را سخت، تا آنها را ا

_ او گفت، "دعای شما مستجاب شده است )ای موسی و ىارون(، بنابراین صبور باشید و از راه ىای   ۸۹
 کسانیکو نمی دانند پیروی نکنید."

ا را دنبال کردند. _ ما بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم. فرعون و سپاىیانش با تهاجم وعصیان آنه ۹۱
ىنگامیکو غرؽ شدن بر او مسلم شد، گفت، "من ایمان دارم کو خدایی نیست بجز آن یکتایی کو بنی اسراییل 

 بو او ایمان آورده اند؛ من از تسلیم شدگانم."
 _ "خیلی دیر است! زیرا تو از قبل طغیان کرده ای و تصمیم گرفتی کو ستمکار باشی. ۹۱
تو را حفظ خواىیم کرد، تا تو را برای نسل ىای آینده درس عبرت قرار دىیم." متاسفانو _ "امروز، ما بدن  ۹۲

 بسیاری از مردم بو نشانو ىای ما کامالً بی توجو ىستند.
_ ما بو بنی اسرائیل مقامی محترم عطا کرده ایم و آنها را با روزی ىای خوب مورد رحمت قرار دادیم. با  ۹۳

م بو آنها رسید اختالؼ کردند. پروردگارت در روز رستاخیز درباره اختالفاتشان این ىمو، ىنگامیکو این عل
 قضاوت خواىد کرد.



_ اگر درباره آنچو از جانب پروردگارت بر تو نازل شد شک داری، پس، از کسانیکو کتاب ىای آسمانی  ۹۴
 تو با شک کنندگان نباش. قبلی را خواندند سئوال کن. یقیناً، حقیقت از جانب پروردگارت بر تو آمده است.

 _ و بو کسانیکو آیات خدا را تکذیب کردند ملحق نشو، تا مبادا از بازندگان شوی. ۹۵
 _ مطمئناً، کسانیکو بو حکم پروردگارت محکم شدند، نمی توانند ایمان آورند. ۹۶
ورند(، تا اینکو عذاب _ ىیچ فرقی نمی کند کو تو چو نوع مدرکی بو آنها نشان دىی، )نمی توانند ایمان بیا ۹۷

 دردناک را ببینند.
_ ىر جامعو ای کو ایمان دارد، مطمئناً بخاطر ایمان داشتن پاداش خواىد گرقت. برای مثال، مردم یونس:  ۹۸

ىنگامیکو ایمان آوردند، ما آنها را از عذاب خوار کننده ای کو در این دنیا از آن رنج می بردند نجات دادیم و 
 کردیم.  آنها را سعادتمند

_ اگر پروردگارت می خواست، تمام مردم روی زمین ایمان آورده بودند. آیا تو می خواىی مردم را مجبور   ۹۹
 کنی کو مؤمن شوند

_ ىیچ نفس نمی تواند ایمان آورد مگر اینکو با خواست خدا مطابقت کند. زیرا او کسانی را کو نمی ۱۱۱
 خواىند بفهمند لعنت می کند.

تمام نشانو ىایی کو در آسمان ىا و زمین است نگاه کنید." تمام مدرک ىا و تمام ىشدار ىا _ بگو، "بو ۱۱۱
 ىرگز نمی تواند بو مردمی کو تصمیم کفر گرفتو اند کمک کند.

_ آیا می توانند انتظاری جز سرنوشت ىم مسلک ىایشان در گذشتو داشتو باشند بگو، "فقط منتظر ۱۱۲
 ستم."باشید و من ىم با شما منتظر ى

_ ما نهایتاً رسوالنمان و کسانی را کو ایمان دارند نجات می دىیم. این قانون تغییر ناپذیر ماست کو ۱۱۳
 مؤمنان را نجات دىیم.

_ بگو، "ای مردم، اگر درباره دین من شک دارید، من آنچو را شما در کنار خدا می پرستید، نمی پرستم. ۱۱۴
 زندگی شما را خاتمو خواىد داد. بو من امر شده است کو مؤمن باشم."من فقط خدا را می پرستم؛ یکتایی کو 

 _ بو من امر شده بود: "خود را وقف دین یکتاپرستی کن؛ بت پرستی نکن.۱۱۵
_ "تو نباید در کنار خدا چیزی را کو ىیچ قدرتی بر نفع و ضرر تو ندارد بپرستی. اگر چنین کنی، ستمکار ۱۱۶

 خواىی بود.



را در سختی قرار دىد، جز او ىیچ کس نمی تواند آن را برطرؼ کند. و ىنگامیکو تو را  _ اگر خدا تو۱۱۷
مورد رحمت قرار دىد، ىیچ قدرتی نمی تواند از موىبت او جلوگیری کند. او آن را بو ىر کس از بندگانش کو 

 انتخاب کند عطا می کند. اوست عفو کننده، مهربان ترین.
قت در این از جانب پروردگارتان بر شما آمده است. ىر کس ىدایت شود _ اعالم کن: "ای مردم، حقی۱۱۸

 بو نفع خود ىدایت شده است. و ىر کس گمراه شود بو ضرر خود گمراه شده است. من محافظ شما نیستم.
_ از آنچو بر تو وحی شده پیروی کن و صبور باش تا خدا قضاوتش را صادر کند؛ او بهترین قاضی ۱۱۹
 است.

*************************************************************** 
 : ىود )ُىود( ۱۱سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
_ ا. ل. ر * این کتاب آسمانی است کو آیات آن تکمیل، سپس واضح شده است. این از جانب حکیم  ۱

 ترین می آید، آگاه ترین.
ز خدا را نپرستید. من برای شما بعنوان ىشدار دىنده و ىمچنین مژده دىنده ای از _ اعالم می کند: "غیر ا ۲

 جانب او می آیم.
_ "از پروردگارتان طلب بخشش نمایید، سپس بو او توبو کنید. سپس، او تا زمانی تعیین شده شما را  ۳

را دارند عطا می کند. سخاوتمندانو مورد رحمت قرار می دىد و موىبت خویش را بر کسانی کو شایستگی آن 
 اگر شما روی گردانید، پس من برای شما از عذاب روزی ىولناک می ترسم."

 _ بازگشت نهایی شما بسوی خداست و اوست قادر مطلق. ۴
_ حقیقتاً، آنها افکار درونی خود را پنهان می کنند، چنانکو گویی کو او را از دانستن آن باز می دارند. در  ۵

آنها خود را با لباس ىایشان می پوشانند، او نهان و آشکارشان را می داند. او بو درونی ترین واقع، ىنگامی کو 
 افکار دانا است.

_ ىیچ موجودی در زمین نیست کو روزی اش از جانب خدا تضمین نشده باشد. و او مسیر و سرنوشت  ۶
 نهایی آن را می داند. ىمو در پرونده ای شگرؼ ثبت شده است.

تا  -و قلمرو )زمینی( او کامالً با آب پوشیده شده بود -و آسمانها و زمین را در شش روز آفرید_ اوست ک ۷
شما را بیازماید و در بین شما کسانی را کو پرىیزگارانو عمل می کنند مشخص نماید. با اینحال ىنگامی کو می  



گویند، "این بطور واضح گویی، "شما پس از مرگ برانگیختو خواىید شد،" کسانی کو ایمان ندارند می  
 جادوست."

زیرا برای اینکو ما آن را برای جماعت خاصی  -_ و اگر ما عذابی را کو دچارش شده اند بو تاخیر اندازی ۸
می گویند، "چو چیز او را باز می دارد" در واقع زمانی کو آن بر آنها بیاید، ىیچ چیز نمی تواند  -نگاه داشتیم

 ان بو خودشان باز خواىد گشت تا گرفتارشان کند.آن را متوقف سازد و تمسخرش
_ ىرگاه انسان را با رحمت خود مورد عنایت قرار دىیم، سپس آن را برداریم، او مأیوس و ناسپاس می  ۹

 شود.
_ ىر گاه او را پس از مصیبتی کو گرفتارش شده بود، مورد عنایت قرار دىیم، می گوید، "ىمو بالىا از من  ۱۱

 او بو ىیجان می آید و مغرور می شود.دور شده است؛" 
_ و اما کسانی کو صبورانو استقامت می ورزند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، سزاوار  ۱۱

 آمرزش و پاداشی سخاوتمندانو ىستند.
_ ممکن است بخواىی بعضی چیزىا را کو بو تو نازل شده نادیده بگیری و ممکن است از آن آزرده  ۱۲

شوی. ىمچنین، آنها ممکن است بگویند، "چرا گنجی، یا فرشتو ای بر او فرستاده نمی شود" تو فقط ىشدار 
 دىنده ای؛ ىمو چیز تحت کنترل خداست.

_ اگر بگویند، "او )قرآن را( جعل کرده است،" بو آنها بگو، "پس ده سوره، جعلی مانند این ىا تهیو کنید  ۱۳
 ی توانید دعوت نمایید، اگر راست می گویید."و غیر از خدا، ىر کس را کو م

_ اگر بو دعوت شما نتوانند پاسخ دىند، پس بدانید کو این با علم خدا نازل شده است و اینکو خدایی  ۱۴
 جز او نیست. پس آیا تسلیم خواىید شد

مین دنیا _ کسانی کو در پی زندگی دنیوی و مادیات بی ارزش آن ىستند، ما پاداش اعمالشان را در ى ۱۵
 بدون کم و کسر خواىیم داد.

_ این آنها ىستند کو سهم خود را در آخرت از دست دادند و در نتیجو، دوزخ سرنوشت آنهاست. تمام  ۱۶
 اعمالشان بیهوده است؛ ىر عملی کو انجام داده اند، باطل شده است.

و شده ایمان می آورند، مدرکی  _ و اما کسانی ىستند کو بو مدرک محکمی کو از جانب پروردگارشان ارائ ۱۷
کو بوسیلو شاىدی از جانب او گزارش داده شد و قبل از آن ىم در کتاب موسی رحمتی بود و بعنوان سابقو 

مالک قرار داده شده است. و اما کسانی کو در بین گروه ىای مختلف ایمان نمی آورند، دوزخ در انتظار 
 از جانب پروردگار تو، اما اکثر مردم ایمان ندارند. آنهاست. ىیچ شکی نداشتو باش؛ این حقیقت است



_ کیست پلیدتر از آن کسانی کو درباره خدا دروغ می سازند آنها نزد پروردگارشان حاضر می شوند و  ۱۸
شاىدان خواىند گفت، "این افراد ىستند کو درباره پروردگارشان دروغ گفتند. ستمکاران بو محکومیت خدا  

 گرفتار شده اند."
 _ آنها از راه خدا جلوگیری می کنند و در پی آنند کو آن را کج کنند و بو آخرت کافر ىستند. ۱۹
_ این افراد ىرگز فرار نخواىند کرد و در مقابل خدا ىیچ موال و سروری برای کمک نخواىند یافت عذاب  ۲۱

 کوتاىی کرده اند.برایشان دو برابر خواىد بود. آنها در شنیدن کوتاىی کرده اند و آنها در دیدن  
_ این افراد ىستند کو نفس خود را می بازند و معبودانی کو از خود ساختو بودند، آنها را طرد خواىند   ۲۱

 کرد.
 _ شکی نیست کو آنها در آخرت بدترین بازندگان خواىند بود. ۲۲
را وقف پروردگارشان  _ و اما کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند و خود ۲۳

 می کنند، ساکنان بهشت ىستند؛ آنها در آنجا ىمیشو می مانند.
_ مثال این دو گروه مانند کور و کر است، در مقایسو با بینا و شنوا. آیا آنها یکسان ىستند آیا توجو نمی   ۲۴
 کنید
 شکار نزد شما می آیم."_ ما نوح را بر مردمش فرستادیم، کو می گفت، "من بعنوان ىشدار دىنده ای آ ۲۵
 _ "غیر از خدا را پرستش نکنید. من برای شما از عذاب روزی دردناک می ترسم." ۲۶
_ پیشوایانی کو در میان مردمش ایمان نیاوردند گفتند، "ما می بینیم کو تو جز بشری مانند ما نیستی و می  ۲۷

ر میان ما ىستند. ما می بینیم کو شما ىیچ برتری بینیم کو اولین افرادی کو از تو پیروی می کنند بدترین کسان د
 بر ما ندارید. در واقع، ما فکر می کنیم کو شما دروغگو ىستید."

_ او گفت، "ای مردم من، اگر از جانب پروردگارم مدرکی محکم داشتو باشم، چطور اگر او رحمتش را بر  ۲۸
ببینید آیا ما می خواىیم شما را مجبور کنیم کو بو آن من عطا کرده باشد چطور، اگر چو شما نمی توانید آن را 

 ایمان بیاورید
_ "ای مردم من، من از شما ىیچ پولی نمی خواىم؛ مزد من فقط از جانب خدا می آید. من کسانی را کو  ۲۹

ایمان آوردند طرد نمی کنم؛ آنها پروردگارشان را مالقات خواىند کرد )و فقط اوست کو درباره آنها قضاوت 
 خواىد نمود(. من می بینم کو شما مردمی نادان ىستید.

_ "ای مردم من، اگر آنها را طرد کنم، چو کسی می تواند در مقابل خدا از من حمایت کند آیا توجو نمی   ۳۱
 کنید



_ "من ادعا نمی کنم گو گنج ىای خدا نزد من است، من نو آینده را می دانم و نو ادعا می کنم کو فرشتو  ۳۱
و نو بو کسانی کو در نظر شما حقیر ىستند می گویم کو خدا آنها را مورد رحمت قرار نخواىد داد. ىستم. 

 خدا بهتر می داند کو درونی ترین افکارشان چیست. )اگر چنین می کردم،( از ستمکار می بودم."
ده ای. ما بو _ آنها گفتند، "ای نوح، تو با ما جر و بحث کرده ای و ىمینطور بو بحث خود ادامو دا ۳۲

 مبارزه از تو می خواىیم تا آن سرنوشت بدی را کو ما را از آن می ترسانی بیاوری، اگر راست می گویی."
 _ او گفت، "خداست کو اگر بخواىد، آن را بر شما می آورد، سپس شما راه گریزی ندارید. ۳۳
ه شوید، نصیحت من فایده ای _ "حتی اگر من شما را نصیحت کردم، اگر خواست خدا باشد کو شما گمرا۳۴

 بو حال شما نخواىد داشت، اوست پروردگار شما و شما بو سوی او باز خواىید گشت."
_ اگر آنها بگویند، "او این داستان را از خود ساختو است،" پس بگو، "اگر من آن را از خود ساختو ام،  ۳۵

 وید مبرا ىستم."پس جرمش بر گردن من است و من از ىر گناىی کو شما مرتکب می ش
_ بو نوح وحی شد: "از مردم تو دیگر کسی ایمان نمی آورد، غیر از کسانی کو قبالً ایمان آوردند. از  ۳۶

 اعمالشان غمگین نباش.
_ "کشتی را زیر نظر ما و با وحی بساز و از طرؼ کسانی کو ستم کرده اند از من درخواست نکن؛ آنها  ۳۷

 قرار است غرؽ شوند."
الیکو او کشتی را می ساخت، ىر گاه عده ای از مردمش از کنار او می گذشتند بو او می _ در ح ۳۸

 خندیدند. او گفت، "شما ممکن است بو ما بخندید، اما ما بو شما می خندیم ىمانطور کو شما می خندید.
مجازات ابدی دچار _ "شما مطمئناً خواىید فهمید کو چو کسی از عذابی خوار کننده رنج خواىد برد و بو  ۳۹

 خواىد شد."
_ ىنگامی کو قضاوت ما فرا رسید و ىوا منقلب شد، گفتیم، "یک جفت از ىر نوع بر آن حمل کن،  ۴۱

ىمراه با خانواده خود، بجز کسانی کو محکوم شدند. کسانی را کو ایمان آورده اند با خود حمل کن،" و فقط 
 عده کمی با او ایمان آوردند.

یایید سوار شوید. حرکت کردن و لنگر انداختن آن بو نام خدا باشد. پروردگار من عفو کننده _ او گفت، "ب ۴۱
 است، مهربان ترین."

_ ىمانطور کو در میان موج ىایی چون تپو با آنها حرکت می کرد، نوح پسرش را کو جدا شده بود صدا   ۴۲
 کرد: "ای پسر من، بیا با ما سوار شو؛ با کافران نباش."



گفت، "من بر فراز تپو ای پناه خواىم برد، تا من را از آب محافظت کند. "او گفت، "امروز ىیچ   _ او ۴۳
چیزی نمی تواند ىیچ کسی را از قضاوت خدا در امان بدارد؛ فقط کسانی کو سزاوار رحمت او ىستند )نجات 

 د.خواىند یافت(. امواج آنها را از ىم جدا کرد و او در بین کسانی بود کو غرؽ شدن
_ اعالم شد: "ای زمین، آب خود را فرو ببر،" و "ای آسمان، باز ایست." سپس آب فرو نشست؛  ۴۴

قضاوت انجام شد. سرانجام کشتی روی تپو ىای جودی قرار گرفت. سپس اعالم شد: "ستمکاران بو ىالکت 
 رسیده اند."

خانواده من است و قول تو  _ نوح از پروردگار خود التماس کرد: "پروردگار من، پسر من عضوی از ۴۵
 حقیقت است. تو حکیم ترین حکیمان ىستی."

_ او گفت، "ای نوح، او از خانواده تو نیست. این پرىیزگارانو نیست کو تو از من چیزی بخواىی کو نمی  ۴۶
 دانی. من تو را پند می دىم، مبادا مانند نادانان باشی."

برم از اینکو بار دیگر چیزی از تو بخواىم کو نمی دانم. اگر من _ او گفت، "پروردگارا، من بو تو پناه می  ۴۷
 را نبخشی و بو من رحم نکنی، من با بازندگان خواىم بود."

_ اعالم شد: "ای نوح، پیاده شو، با صلح و برکات بر تو و بر ملت ىایی کو از نسل ىمراىان تو خواىند  ۴۸
ما بو آنها برای مدتی نعمت خواىیم داد، سپس آنها را بو  بود. و اما ملت ىایی دیگری کو از نسل تو ىستند،

 عذابی دردناک گرفتار خواىیم کرد.
نو تو و نو  -_ این از اخبار گذشتو است کو ما بو تو وحی می کنیم. تو درباره آنها ىیچ علمی نداشتی ۴۹

 مردم تو. بنابراین، صبر داشتو باش. پیروزی نهایی متعلق بو پرىیزگاران است.
_ بو سوی عاد، برادرشان ىود را فرستادیم. او گفت، "ای مردم من، خدا را پرستش کنید؛ شما خدای  ۵۱

 دیگری جز او ندارید. شما این ىا را از خود می سازید.
_ "ای مردم من، "من از شما ىیچ مزدی نمی خواىم. مزد من فقط از جانب آن یکتایی می آید کو من را  ۵۱

 میدپدید آورد. آیا نمی فه
_ "ای مردم من، "از پروردگارتان طلب بخشش نمایید، سپس بو او توبو کنید. سپس او برای شما از  ۵۲

 آسمان روزی می باراند و بر قدرت شما می افزاید. بو ستمکاری باز نگردید."
ترک  _ آنها گفتند، "ای ىود، تو بو ما ىیچ مدرکی نشان ندادی و ما بخاطر حرؼ ىای تو خدایان خود را ۵۳

 نمی کنیم. ما ىرگز با تو مؤمن نخواىیم شد.



_ "ما ایمان داریم کو بعضی از خدایان ما تو را نفرین کرده اند." او گفت، "من در مقابل خدا شهادت می  ۵۴
 -دىم و شما ىم شهادت می دىید، کو من طرد می کنم معبودانی را کو شما قرار داده اید

 نهایی خود را بدون درنگ بو من بگویید. _ در کنار او. بنابراین، تصمیم ۵۵
_ "من بو خدا اعتماد می کنم، پروردگار من و پروردگار شما. ىیچ موجودی نیست کو تحت کنترل او  ۵۶

 نباشد. پروردگار من در راه راست است.
ردم _ اگر رو بگردانید، من آنچو را کو برای آن فرستاده شدم بو شما ابالغ کرده ام. پروردگار من م ۵۷

دیگری را جایگزین شما خواىد کرد؛ شما نمی توانید کوچکترین ضرری بو او برسانید. پروردگار من ىمو چیز را 
 تحت کنترل دارد.

_ ىنگامیکو قضاوت ما فرارسید، ما ىود و کسانی را کو با او ایمان آوردند، بو رحمت خود نجات دادیم.  ۵۸
 ما آنها را از عذابی ىولناک رىانیدیم.

آنها آیات پروردگارشان را نادیده گرفتند، از رسوالن او سرپیچی کردند و از راه ىر  -_ چنین بود عاد ۵۹
 ستمگر سرسختی پیروی نمودند.

_ در نتیجو، آنها در این دنیا و در روز رستاخیز بو محکومیت دچار شدند. حقیقتاً، عاد پروردگارشان را  ۶۱
 نابود شده اند.تکذیب کردند. حقیقتاً، عاد، مردم ىود 

_ بسوی ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. او گفت، "ای مردم من، خدا را پرستش کنید؛ شما در کنار او  ۶۱
خدای دیگری ندارید. او شما را از زمین پدید آورد، سپس در آن جای داد. از او طلب بخشش نمایید، سپس 

 ت کننده."بو او توبو کنید. پروردگار من ىمیشو نزدیک است، اجاب
_ آنها گفتند، "ای صالح، تو قبل از این در میان ما محبوب بودی. آیا ما را از پرستش آنچو والدین ما  ۶۲

 می پرستند منع می کني ما درباره ىر چو کو بو ما گفتو ای سخت مشکوک ىستیم.
مت او قرار گرفتو _ او گفت، "ای مردم من، اگر من از جانب پروردگارم مدرکی محکم داشتو و مورد رح ۶۳

باشم چطور چو کسی در مقابل خدا از من پشتیبانی می کرد، اگر من از او سرپیچی می کردم شما فقط می 
 توانید بو ضرر من اضافو کنید.

_ "ای مردم من، این شتر خدا مدرکی است برای شما. بگذارید در زمین خدا بخورد و آسیبی بو آن  ۶۴
 عذاب شوید." نرسانید، تا مبادا بزودی دچار

_ آنها آن را ذبح کردند. سپس او گفت، "فقط سو روز دیگر بو زندگی شما باقی است. این پیش بینی  ۶۵
 غیر قابل اجتناب است."



_ ىنگامی کو قضاوت ما فرا رسید، ما صالح و کسانی را کو با او ایمان آوردند بو رحمت خود از خواری  ۶۶
 قدرتمند است، قادر متعال.آن روز نجات دادیم. پروردگار تو 

 _ کسانی کو ستمکار شدند، با مصیبت ىالک شدند، کو آنها را در خانو ىایشان مرده باقی گذاشت. ۶۷
_ گویی کو ىرگز در آنجا زندگی نکرده بودند. در واقع، ثمود پروردگارشان را تکذیب کرده اند. ثمود بو  ۶۸

 ىالکت خود گرفتار شده اند.
الن ما با خبرىای خوش نزد ابراىیم رفتند، گفتند، "صلح." او گفت، "صلح، "و بزودی  _ ىنگامیکو رسو  ۶۹

 گوسالو کباب شده ای آورد.
_ ىنگامیکو دید آنها بو آن دست نزدند، او مشکوک شد و از آنان ترسید. آنها گفتند، "نترس، ما بو  ۷۱

 سوی مردم لوط فرستاده شده ایم."
 میکو ما مژده اسحاؽ و بعد از اسحاؽ، یقوب را دادیم، او خندید._ زن او ایستاده بود و ىنگا ۷۱
_ او گفت، "وای بر من، چطور می توانم در این سن فرزندی داشتو باشم و این ىم شوىر من است، یک  ۷۲

 پیرمرد این واقعاً عجیب است!"
بو شما عطا کرده  _ آنها گفتند، "آیا فکر می کنی این برای خدا عجیب است خدا رحمت و برکاتش را ۷۳

 است، ای ساکنان زیارتگاه. اوست قابل ستایش، قابل تمجید."
_ ىنگامی کو ترس ابراىیم فرو نشست و بو او مژده داده شد، او بو طرفداری از مردم لوط با ما بو جر و  ۷۴

 بحث پرداخت.
 _ در واقع، ابراىیم دلسوز بود، بسیار مهربان و مطیع. ۷۵
این کار خوداری کن. قضاوت پروردگارت صادر شده است، آنها بو عذابی اجتناب  _ "ای ابراىیم، از ۷۶

 ناپذیر دچار شده اند.
_ ىنگامی کو رسوالن ما بو سوی لوط رفتند، با آنها بد رفتاری شد و او از حضور آنان شرمنده شد. او   ۷۷

 گفت، "این روز سختی است."
ه آلود خود خو گرفتو بودند. او گفت، "ای مردم من، برای _ مردمش با شتاب آمدند؛ آنها با اعمال گنا ۷۸

شما پاکیزه تر خواىد بود کو در عوض دختران من را بگیرید. بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید؛ من را با 
 میهمانانم خجل نکنید. آیا ىیچ مرد با منطقی در بین شما نیست

ان تو نداریم؛ تو دقیقاً می دانی کو ما چو می _ آنها گفتند، "تو خوب می دانی کو ما نیازی بو دختر  ۷۹
 خواىیم."



 _ او گفت، "ای کاش من بو اندازه کافی قوی بودم، یا یاوری نیرومند داشتم!" ۸۱
_ )فرشتگان( گفتند، "ای لوط، ما رسوالن پروردگار تو ىستیم و این مردم نمی توانند بو تو دست بزنید.  ۸۱

ترک کن و نگذار ىیچ یک از شما پشت سرش را نگاه کند، بجز زنت؛ او  در طی شب با خانواده ات اینجا را
 ىمراه کسانی کو محکوم شدند محکم شده است. موعد آنها صبح است. آیا صبح نزدیک نیست

_ ىنگامیکو قضاوت ما فرا رسید، ما آنجا را زیرورو کردیم و سنگ ىای سخت ویران کننده بر آن  ۸۲
 باراندیم.

 یی بوسیلو پروردگارت تعیین شده بود تا بو ستمکاران اصابت کند._ چنین سنگ ىا ۸۳
_ بو مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. اوگفت، "ای مردم من، خدا را بپرستید. خدای دیگری در کنار  ۸۴

او ندارید. ىنگامیکو اندازه می گیرید، یا وزن می کنید تقلب نکنید. می بینیم کو شما مرفع ىستید و می ترسم 
 از آن روزی کو عذاب شما را احاطو کند.

_ "ای مردم من، شما باید اندازه کامل و وزن کامل را منصفانو بدىید. حق مردم را نخورید و در زمین  ۸۵
 فساد نکنید.

_ "ىر چو خدا برای شما فراىم می کند ىر چقدر ىم کو کم باشد، برای شما بسیار بهتر است، اگر واقعاً  ۸۶
 محافظ شما نیستم." مؤمن ىستید. من

_ آنها گفتند، "ای شعیب، آیا دین تو بو تو امر می کند کو ما باید دین والدین خود را ترک کنیم، یا ىر  ۸۷
 طوری کو تصمیم بگیریم کاسبی نکنیم مطمئناً تو در دلسوزی و حکمت مشهوری."

باشم چطور؛ اگر او رحمت  _ او گفت، "ای مردم من، اگر من از جانب پروردگارم مدرکی محکم داشتو ۸۸
بسیاری بر من عطا کرده باشد چطور من نمی خواىم مرتکب عملی شوم کو شما را از آن منع می کنم. من فقط 
می خواىم تا جاییکو می توانم اشتباىات را اصالح کنم. ىدایت من کامالً بو خدا بستگی دارد؛ من بو او توکل  

 .کرده ام. من کامالً بو او تسلیم شده ام
_ "و ای مردم من، نگذارید مخالفت شما با من باعث شود بو ىمان مصیبت ىایی کو بو مردم نوح، یا  ۸۹

 مردم ىود، یا مردم صالح وارد آمد گرفتار شوید؛ و مردم لوط از شما چندان دور نیست.
 است، با محبت."_ "از پروردگارتان طلب بخشش نمایید. سپس بو او توبو کنید. پروردگار من مهربان ترین  ۹۱
_ آنها گفتند، "ای شعیب، ما بسیاری از چیزىایی را کو بو ما می گویی نمی فهمیم و می بینیم کو تو در  ۹۱

 میان ما قدرتی نداری. اگر بخاطر قبیلو تو نبود، تو را سنگسار کرده بودیم. تو برای ما ىیچ ارزشی نداری."



ر از خدا احترام دارد بو ىمین دلیل بو او توجو نکرده اید _ او گفت، "ای مردم من، آیا قبیلو من بیشت ۹۲
 پروردگار من ىر کاری کو می کنید کامالً آگاه است.

_ "ای مردم من، ىر کاری کو می خواىید بکنید و من ىم، چنین خواىم کرد. شما مسلماً خواىید فهمید   ۹۳
خواىید فهمید کو چو کسی دروغگوست. فقط کو کدامیک از ما بو عذابی خوار کننده دچار خواىد شد؛ شما 
 در انتظار بنشینید و من ىم با شما در انتظار خواىم نشست."

_ ىنگامیکو قضاوت ما فرا رسید، شعیب و کسانی را کو با او ایمان آوردند بو رحمت خود نجات دادیم.  ۹۴
 باقی گذاشت.و اما ستمکاران بو مصیبتی گرفتار شدند کو آنها را مرده در خانو ىایشان 

_ چنان بود کو گویی ىرگز وجود نداشتند. اینچنین، مدین نابود شد، درست ىمانگونو کو ثمود قبل از آن  ۹۵
 نابود شد.

 _ ما موسی را با نشانو ىایمان و اختیاراتی آشکار فرستادیم. ۹۶
 رعون حکیمانو نبود._ نزد فرعون و درباریانش. اما آنها از دستورات فرعون پیروی کردند و دستورات ف ۹۷
 _ او در روز رستاخیز، مردم خود را مستقیماً بو دوزخ راىنمایی خواىد کرد؛ چو مکان بدی برای زندگی. ۹۸
 _ آنها در این دنیا و ىم در روز رستاخیز بو محکومیت دچار شده اند؛ چو راه بدی برای پیروی! ۹۹

می کنیم. بعضی ىنوز بر قرار ىستند و بعضی ناپدید  _ این از اخبار جوامع گذشتو است کو برای تو بازگو۱۱۱
 شده اند.

_ ما ىرگز بو آنها ستم نکردیم؛ آنها بو نفس خودشان ستم کردند. ىنگامیکو قضاوت پروردگارت فرا ۱۱۱
رسید، خدایانشان کو در کنار خدا می خواندند، نتوانستند کوچکترین کمکی بو آنها بکنند. در واقع، آنها فقط 

 خود را تضمین کرده اند.نابودی 
_ چنین بود مجازاتی کو توسط پروردگارت اجرا شد ىنگامی کو جامعو ىا ستمکار شدند. حقیقتاً، ۱۱۲

 مجازات او دردناک است، ویران کننده.
_ این باید درس عبرتی باشد برای کسانی کو از عذاب آخرت می ترسند. آن روزی است کو تمام مردم ۱۱۳

 روزی کو مشهود باشد. -احضار خواىند شد
 _ ما زمان معینی را برای انجام آن در نظر گرفتو ایم.۱۱۴
_ روزی کو آن فرا رسد، ىیچ نفسی کلمو ای اداء نخواىد کرد، جز بر طبق خواستو او. بعضی ىا ۱۱۵

 بدبخت خواىند بود و بعضی ىا خوشبخت خواىند بود.
 ود، جاییکو در آن آه و نالو سر کنند._ و اما کسانیکو بدبخت ىستند، در دوزخ خواىند ب۱۱۶



_ آنها در آنجا تا ابد می مانند، تا زمانی کو آسمانها و زمین، بو خواست پروردگارت باقی است، ۱۱۷
 پروردگارت آنچو بخواىد انجام می دىد.

کو _ و اما کسانیکو خوشبخت ىستند، در بهشت خواىند بود. آنها در آنجا جاودان می مانند، تا زمانی  ۱۱۸
 پاداشی جاودانو. -آسمانها و زمین، بو خواست پروردگارت باقی است

_ در مورد آنچو این مردم پرستش می کنند ىیچ شکی نداشتو باش؛ آنها دقیقاً آنچو را کو والدین شان ۱۱۹
 می پرستند پرستش می کنند. ما سهم آنها را کامل خواىیم داد، بدون کم و کسر.

نی را داده ایم، اما در آن اختالؼ شد و اگر بخاطر کلمو ای کو توسط _ ما بو موسی کتاب آسما۱۱۱
پروردگارت از قبل تعیین شده بود، نبود، فوراً قضاوت شده بودند. آنها کامالً درباره این شک دارند و مظنون 

 ىستند.
امالً آگاه _ مطمئناً پروردگارت سزای اعمال ىر کس را خواىد داد. او از ىر چو کو انجام می دىند ک۱۱۱
 است.
_ بنابراین، ىمراه با کسانی کو با تو توبو کردند، راىی را ادامو بده کو بو تو امر شده کو پیروی کنی و از ۱۱۲

 حد خارج نشوید. او از ىر چو کو انجام می دىید آگاه است.
ىیچ یاوری کو _ بطرؼ کسانی کو از حد خارج شده اند گرایش پیدا نکنید، تا مبادا دچار دوزخ شوید و ۱۱۳

 در مقابل خدا بو شما کمک کند نیابید، سپس بازنده شوید.
_ در دو انتهای روز و در طی شب دعای ارتباطی) نماز( را بجا آور. اعمال پرىیزگارانو کارىای پلید را ۱۱۴

 پاک می کند. این تذکری است برای آنانکو توجو می کنند.
 زگاران را از پاداش محروم نمی کند._ صبورانو ثابت قدم باش، زیرا خدا پرىی۱۱۵
_ اگر فقط عده ای از نسل ىای گذشتو بو اندازه کافی فهم داشتند تا از پلیدی منع کنند! فقط تعداد  ۱۱۶

کمی از آنها سزاوار نجات ما شدند. و اما ستمکاران با تجمالت دنیوی خود سرگرم شدند؛ آنها گناىکار 
 بودند.
 ، جامعو ای را کو مردمش پرىیزگارند نابود نمی کند._ پروردگارت ىرگز بو ناحق۱۱۷
_ اگر پروردگارت می خواست، ىمو مردم یک جماعت )مؤمن( می شدند. اما آنها ىمیشو )با حقیقت( ۱۱۸

 اختالؼ خواىند داشت.



_ فقط کسانی کو از رحمت پروردگارت برخوردار شدند )با حقیقت اختالؼ نخواىند داشت(. بو این ۱۱۹
کو او آنها را خلق کرد. قضاوت پروردگارت از قبل صادر شده است: "من دوزخ را از جن ىا و دلیل است  

 انسان ىا پر خواىم کرد، ىمو با ىم."
_ ما بو اندازه کافی تاریخچو رسوالن را برای تو بازگو می کنیم تا قلب تو را محکم کنیم. حقیقت برای تو ۱۲۱

 برای مؤمنان.در این آمده است، ىمینطور پند و تذکری 
 _ بو کسانی کو ایمان ندارند بگو، "ىر کاری کو می توانید بکنید، ما ىم ىمینطور.۱۲۱
 _ "سپس منتظر باشید؛ ما ىم منتظر خواىیم بود."۱۲۲
_ آینده آسمانها و زمین متعلق بو خداست و تمام امور تحت کنترل اوست. او را بپرست و بو او اعتماد  ۱۲۳

 ز ىر چو کو می کنید غافل نیست.کن. پروردگارت ىرگز ا
*************************************************************** 

 : یوسف )یُوُسف( ۱۲سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

 _ ا. ل. ر این )حروؼ( اثبات این کتاب آسمانی شگرؼ است. ۱
 کو بفهمید.  _ ما آن را قرآنی عربی نازل کرده ایم، تا باشد ۲
_ ما از طریق آیات این قرآن، دقیق ترین تاریخ را برای تو بازگو می کنیم. قبل از این، تو کامالً بی اطالع  ۳

 بودی.
_ بیاد آور کو یوسف بو پدرش گفت، "ای پدر من، من یازده سیاره و خورشید و ماه را دیدم؛ من دیدم کو  ۴

 آنها جلوی من سجده می کردند."
، "ای پسر من، درباره خوابت بو برادرانت چیزی نگو، تا مبادا علیو تو نقشو بکشند و حلیو کنند. _ او گفت ۵

 مطمئناً، شیطان بدترین دشمن انسان است.
_ "پروردگارت اینچنین تو را مورد لطف قرار داده و بو تو از طریق خوابت مژده داده است. او نعمت ىای  ۶

کامل کرده است، ىمانطور کو قبل از آن برای اجداد تو، ابراىیم و اسحاؽ خود را بر تو و بر خاندان یعقوب  
 چنین کرد. پروردگار تو دانای مطلق است، حکیم ترین.

 _ در داستان یوسف و برادارنش درس ىایی است برای جویندگان. ۷
حقیقتاً، پدر ما  _ آنها گفتند، "یوسف و برادرش بیشتر مورد عالقو پدرمان ىستند و ما در اکثریت ىستیم. ۸

 بسیار گمراه است.



_ "بیایید یوسف را بکشیم، یا او را دور کنیم، تا شاید پدرتان قدری بو شما توجو کند. پس از آن، می توانید  ۹
 مردمی پرىیزکار باشید."

، اگر _ یکی از آنها گفت، "یوسف را نکشید؛ بیایید او را در تو چاه بیاندازیم. شاید کاروانی او را بگیرد ۱۱
 چنین تصمیم گرفتو اید."

_ آنها گفتند، "ای پدرما، چرا در مورد یوسف بو ما اطمینان نمی کني ما از او خوب مواظبت خواىیم   ۱۱
 کرد.
 _ "فردا او را با ما بفرست تا بدود و بازی کند. ما از او محافظت خواىیم کرد." ۱۲
را با خود ببرید، سپس از او غافل شوید و گرگ او  _ او گفت، "من از این نگران ىستم کو مبادا شما او ۱۳

 را ببلعد."
_ آنها گفتند، حقیقتاً، اگر با وجود عده زیاد ما در اطراؼ او، گرگ او را ببلعد، پس ما واقعاً بازنده  ۱۴

 ىستیم."
کردیم: "روزی، _ ىنگامیکو با او رفتند و ىمگی تصمیم گرفتند تا او را بو تو چاه بیاندازند، ما بو او وحی   ۱۵

 تو تمام این ىا را برایشان تعریف خواىی کرد، در حالیکو آنها فکرش را ىم نمی کنند."
 _ آنها شبانگاه گریو کنان نزد پدرشان باز گشتند. ۱۶
_ آنها گفتند، "ای پدرما، ما رفتیم کو با ىم مسابقو دىیم یوسف را نزد وسایل خود گذاشتیم و گرگ او را  ۱۷

 گز ما را باور نخواىی کرد، حتی اگر ما حقیقت را گفتو باشیم."بلعید. تو ىر 
_ آنها پیراىن او را بو خون دروغی آغشتو کردند. او گفت، حقیقتاً شما با یکدیگر دسیسو کرده اید تا  ۱۸

مرتکب حلیو خاصی شوید. تنها کاری کو می توانم بکنم این است کو بو آرامی صبر پیشو کنم. باشد کو خدا در 
 ابل دسیسو شما بو من کمک کند.مق

_ کاروانی از آنجا گذشت و بزودی سقای خود را فرستادند. او سطل خود را پایین فرستاد، سپس گفت،  ۱۹
"چو شانسی! پسری اینجا است!" آنها او را بعنوان کاال ىمراه خود بردند و خدا کامالً از آنچو کردند آگاه 

 بود.
 فروختند_ بو چند درىم_ زیرا بو او احتیاجی نداشتند. _ آنها او را بو قیمت ارزانی ۲۱
_ کسی کو در مصر او را خرید بو زنش گفت، "از او خوب مراقبت کن. شاید او بتواند بو ما کمک کند،  ۲۱

یا شاید بتوانیم او را بو فرزندی قبول کنیم." ما اینچنین یوسف را در زمین مستقر کردیم و بو او تعبیر خواب 
 فرمان خدا ىمیشو انجام می شود، اما اکثر مردم نمی دانند.آموختیم. 



_ ىنگامی کو او بو سن بلوغ فکری رسید، بو او حکمت و دانش عطا کردیم. کردیم. ما اینچنین بو  ۲۲
 پرىیزکاران پاداش می دىیم.

ست و گفت، "من  _ در خانو ای کو او زندگی می کرد، خانم خانو سعی کرد تا او را اغوا کند. او درىا را ب ۲۳
کامالً در اختیار تو ىستم." او گفت، "باشد کو خدا من را حفظ کند. او پروردگار من است، کسی کو بو من 

 منزل خوبی داد." ستمکاران ىرگز موفق نمی شوند."
_ آن زن تقریباً خود را در اختیار او قرار داد، اگر بخاطر اثباتی کو )یوسف( از جانب پروردگارش دید،  ۲۴

بود چیزی نمانده بود کو او ىم در اختیار او قرار گیرد. ما اینچنین پیلیدی و گناه را از او دور کردیم، زیرا او ن
 یکی از بندگان مخلص ما بود.

_ ىر دوی آنها بطرؼ در سبقت گرفتند و در طی این جریان، آن زن لباس او را از پشت پاره کرد. آنها  ۲۵
ن زن گفت، "تنبیو کسی کو قصد تجاوز بو زنت را داشت چیست، بجز زندان، شوىر او را جلوی در یافتند. آ

 یا مجازاتی دردناک"
_ او)یوسف( گفت، "او بود کو سعی کرد من را اغوا کند." شاىدی از خانواده زن پیشنهاد کرد: "اگر لباس  ۲۶

 او از جلو پاره شده است، پس زن راست می گوید و او دروغگو است.
 باس او از پشت پاره شده باشد، پس زن دروغ گفتو است و او راست می گوید."_ "و اگر ل ۲۷
_ ىنگامی کو شوىرش دید کو لباس او از پشت پاره شده بود، گفت، "این حیلو یک زن است. واقعاً،  ۲۸

 حیلو شما زیرکانو است.
ود طلب بخشش کنی. تو _ "یوسف، این پیش آمد را نادیده بگیر. و اما تو )زن من(، باید برای گناه خ ۲۹

 مرتکب اشتباه شده ای."
_ بعضی از زنان شهر بو سخن چینی پراختند: "زن فرماندار سعی می کند خدمتکارش را اغوا کند. او  ۳۱

 سخت عاشق اوست. ما می بینیم کو او گمراه شده است."
حتی آماده نمود و بو ىر _ ىنگامی کو سخن چینی ىایشان را شنید، آنها را دعوت کرد و برایشان جای را ۳۱

یک از آنها کاردی داد. سپس بو او)یوسف( گفت، "وارد اطاؽ آنها شو." ىنگامی کو آنها او را دیدند، چنان 
او را تحسین کردند، کو دست ىای خود را بریدند. آنها گفتند، "تسبیح خدای را، این یک بشر نیست؛ یک 

 فرشتو محترم است."



کو شما من را بخاطر عاشق شدنش مالمت کردید. در واقع، من سعی کردم    _ او گفت، "این کسی است ۳۲
کو او را فریب دىم و او نپذیرفت. اگر آنچو را کو من بو او فرمان می دىم انجام ندىد، مطمئناً او بو زندان 

 خواىد رفت و خوار خواىد شد."
وم. اگر تو حیلو آنان را از من دور _ او گفت، "پروردگار من، زندان بهتر از آن است کو تسلیم آنها ش ۳۳

 نکنی، شاید بو آنها تمایل پیدا کنم و مانند نادانان رفتار نمایم."
 _ پروردگارش دعای او را مستجاب کرد و حلیو آنها را از او دور ساخت. اوست شنوا، دانای مطلق. ۳۴
 ا زندانی کنند._ بعد آنها تصمیم گرفتند، کو علیرغم مدرک ىای روشن، برای مدتی او ر  ۳۵
_ دو مرد جوان با او در زندان بودند. یکی از آنها گفت، "من )در خواب( دیدم کو داشتم شراب درست  ۳۶

می کردم،" و دیگری گفت، "من خودم را دیدم کو روی سرم نان حمل می کردم، کو پرندگان از آن می خوردند؛ 
 تو پرىیزگار ىستی."ما را از تعبیر این خواب ىا آگاه کن. ما می بینیم کو 

_ او گفت، "اگر غذایی برایتان فراىم شود، من می توانم قبل از آنکو آن را دریافت کنید، شما را از آن  ۳۷
مطلع کنم. این قسمتی از علمی است کو بوسیلو پروردگارم بو من عطا شده است. من دین مردمی را کو بو خدا 

 ستند ترک کرده ام.ایمان ندارند و نسبت بو آخرت واقعاً کافر ى
_ "و من در عوض، از دین اجداد خود، ابراىیم، اسحاؽ و یعقوب پیروی کردم. ما ىرگز معبودانی در کنار  ۳۸

 خدا قرار نمی دىیم. چنین است نعمت خدا بر ما و بر مردم، اما اکثر مردم سپاسگزار نیستند.
 فقط خدا، واحد، بلند مرتبو_ "ای ىم سلولی ىای من، آیا خدایان متعدد بهتر است، یا  ۳۹
_ "شما در کنار او چیزی نمی پرستید جز آنچو کو از خود ساختو اید، شما و والدین شما. خدا ىرگز  ۴۱

چنین معبودانی را اجازه نداده است. ىمو حاکمیت از آن خداست و او حکم کرده است کو جز او را نپرستید. 
 .این دین کامل است، اما اکثر مردم نمی دانند

_ "ای ىم سلولی ىای من، یکی از شما ساقی شراب اربابش خواىد شود، در حالیکو دیگری بو صلیب   ۴۱
کشیده خواىد شد_ پرندگان از سر او خواىند خورد. این سرانجام موضوعی است کو در مورد آن سئول کرده 

 اید.
اربابت بیاد آور." اینچینین، شیطان _ سپس او بو کسی کو بنا بود کو نجات پیدا کند گفت، "من را نزد  ۴۲

 باعث شد کو او پروردگارش را فراموش کند و در نتیجو، چند سالی بیشتر در زندان بماند.
_ پادشاه گفت، "من دیدم کو ىفت گاو فربو بوسیلو ىفت گاو الغر بلعیده شدند و ىفت خوشو )گندم(  ۴۳

 خوابم من را نصیحت کنید، اگر تعبیر خواب می دانید."سبز و بقیو خشکیده بودند. ای درباریان من، درباره 



 _ آنها گفتند، "خواب ىای بی معنی. ما درباره تعبیر خواب علمی نداریم." ۴۴
_ آن کسی کو )از زندان( نجات یافتو بود، حال کو بالخره بخاطر آورد، گفت، "من می توانم تعبیر آن را  ۴۵

 ستید."بو شما بگویم، پس من را )نزد یوسف( بفر 
_ "یوسف دوست من، ما را درباره ىفت گاو فربو کو بوسیلو ىفت گاو الغر بلعیده شدند و ىفت خوشو  ۴۶

 سبز و بقیو کو خشکیده بودند، آگاه کن. من می خواىم با قدری اطالعات نزد مردم باز گردم."
را می رسید، دانو ىا را _ او گفت، "آنچو در طول ىفت سال آینده کشت می کنید، ىنگامیکو زمان درو ف ۴۷

 در خوشو ىاشان باقی بگذارید، بجز آنچو کو می خورید.
 _ "پس از آن، ىفت سال، خشک سالی خواىد آمد، کو بیشتر آنچو ذخیره کردید مصرؼ خواىد شد. ۴۸
_ "بعد از آن، سالی خواىد آمد کو درجب آسایش مردم خواىد شد و آنها بار دیگر محصول برداشت  ۴۹

 رد."خواىند ک
_ پادشاه گفت، "او را نزد من بیاورید." ىنگامیکو رسول نزد او آمد، او گفت، "نزد اربابت بازگرد و از او  ۵۱

 بخواه تا درباره زنانی کو دست ىای خود را بریدند تحقیق کند. پروردگار من از حیلو ىایشان کامالً آگاه است."
ان کو سعی کردید یوسف را اغوا کنید، چو می دانید" آنها  _ )پادشاه بو زنان( گفت، "شما درباره این جری ۵۱

گفتند، "پناه بر خدا؛ ما ندیدیم کو او عمل بدی مرتکب شود." زن فرماندار گفت، "اکنون حقیقت پیروز شده 
 است. من بودم کو سعی کردم او را اغوا کنم و او راستگو بود.

یابش بو او خیانت نکردم، زیرا خدا حیلو خیانتکاران را _ "من امیدوارم کو او متوجو شود کو من ىرگز در غ ۵۲
 مورد رحمت قرار نمی دىد.

_ "من ادعای نمی کنم کو بی گناه ىستم. خود شخص بو بدی گرایش دارد، بجز کسانی کو از رحمت  ۵۳
 پروردگارم برخوردار شده ا ند. پروردگار من عفو کننده است، مهربان ترین."

ا نزد من بیاورید، تا او را استخدام کنم کو برای من کار کند." ىنگامیکو با او _ پادشاه گفت، "او ر  ۵۴
 صحبت کرد، گفت، "امروز، تو نزد ما مقام برجستو ای داری."

 _ او گفت، "من را خزانو دار کن، زیرا من در این زمینو تجربو و علم دارم." ۵۵
ر کو می خواست حکمرانی کند. ما باران رحمت _ ما اینچنین یوسف را در زمین مستقر کردیم، تا ىرطو  ۵۶

 خویش را بر ىرکس کو بخواىیم می فرستیم و ما ىرگز پاداش پرىیزکاران را ضایع نمی کنیم.
_ عالوه بر آن، پاداش آخرت حتی بهتر است برای کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را در  ۵۷

 پیش می گیرند.



 د؛ ىنگامیکو وارد شدند، او آنها را شناخت، در حالیکو آنها او را نشناختند._ برادران یوسف آمدن ۵۸
_ بعد از آنکو او آذوغو ىایشان را آماده کرد، گفت، "دفعو بعد، برادر ناتنی خود را با خودتان بیاورید.  ۵۹

 آیا نمی بینید کو من سهم شما را کامل می دىم با شما سخاوتمندانو رفتار می کنم
ر او را نزد من نیاورید، ىیچ سهمی از من دریافت نخواىید کرد؛ شما حتی نزدیک ىم نخواىید _ "اگ ۶۱

 شد."
 _ آنها گفتند، "ما با پدرش درباره او مذاکره خواىیم کرد. ما حتماً اینکار را خواىیم کرد." ۶۱
دانید. ىنگامیکو نزد _ سپس او بو دستیاران خود دستور داد: "کاالىای آنها را در خورجین ىایشان برگر  ۶۲

 خانواده شان بازگردند و آن را پیدا کنند، شاید زودتر باز گردند."
_ ىنگامیکو آنها نزد پدرشان بازگشتند، گفتند، "ای پدر، ما دیگر نمی توانیم ىیچ آذوقو ای دریافت کنیم،  ۶۳

 مگر اینکو برادرمان را با ما بفرستی. ما از او خوب مواظبت خواىیم کرد."
_ او گفت، "آیا بو شما اعتماد کنم و او را بو شما بسپارم، ىمانطور کو قبالً برادرش را بو شما سپردم خدا  ۶۴

 بهترین محافظ است و او مهربان ترین مهربان ىا است."
_ ىنگامیکو خورجین ىای خود را باز کردند، دیدند کو کاالىایشان بو آنها پس داده شده است. آنها   ۶۵

ر ما، بیش از این چو می خواىیم این کاالىای ماست کو بو ما پس داده شده است، ما اینچنین گفتند، "ای پد
می توانیم برای خانواده خود آذوقو تهیو کنیم، از برادرمان محافظت کنیم و یک بار شتر بیشتر دریافت نمایم. 

 این یقیناً معاملو پر منفعتی است."
فرستاد، تا اینکو در مقابل خدا با من پیمانی محکم ببندید کو او را _ او گفت، "من او را با شما نخواىم  ۶۶

نزد من باز می گردانید مگر اینکو، کامالً بر شما غالب شوند." ىنگامیکو بو او قاطعانو قول دادند، او گفت، 
 "خدا بر آنچو می گوییم گواه است."

ی مختلف وارد شوید. اگر چو، من نمی _ و او گفت، "ای پسران من، از یک در وارد نشوید؛ از در ىا ۶۷
توانم شما را از چیزی کو خدا از پیش مقدر کرده حفظ کنم. ىمو قضاوت ىا از آن خداست. من بو او اعتماد 

 می کنم و تمام توکل کنندگان باید بو او توکل کنند."
شدند. اگر چو این نمی _ ىنگامیکو )نزد یوسف( رفتند، بو ىمان شیوه ای کو پدرشان یاد داده بود وارد  ۶۸

توانست چیزی را کو خدا مقرر کرده بود تغییر دىد، یعقوب دلیل خاصی داشت کو از آنها چنین درخواستی  
 کرد. زیرا او از دانش خاصی کو ما بو او آموختیم برخوردار بود، ولی اکثر مردم نمی دانند.



خود برد و گفت، "من برادر تو ىستم؛ از  _ ىنگامیکو بو مکان یوسف وارد شدند، او برادرش را نزدیک  ۶۹
 کارىایشان غمگین نشو."

_ ىنگامیکو آذوقو ىایشان را آماده کرد، جام نوشیدنی را در خورجین برادرش گذاشت، سپس اعالن کننده  ۷۱
 ای اعالم کرد: "صاحبان این کاروان دزد ىستند."

 کردید"_ ىمانطور کو آنها بو طرؼ شان می آمدند، گفتند، "چو گم   ۷۱
_ آنها گفتند، "ما جام پادشاه را گم کردیم. ىر کس آن را بازگرداند یک بار شتر اضافو دریافت خواىد   ۷۲

 کرد؛ من شخصاً این را تضمین می کنم."
_ آنها گفتند، "بو خدا، شما بخوبی می دانید کو ما اینجا نیامدیم تا مرتکب عمل پلیدی شویم و نو ما دزد  ۷۳

 ىستیم."
 ها گفتند، "مجازات دزد چیست، اگر دروغ گفتو باشید"_ آن ۷۴
_ آنها گفتند، "اگر آن در خورجین او پیدا شود، مجازات این است کو آن دزد متعلق بو شماست. ما  ۷۵

 اینچنین گناىکار را تنبیو می کنیم."
آن را از بار برادرش _ سپس او شروع کرد بو بازرسی بارىای آنها، قبل از آنکو بو بار برادرش برسد و او  ۷۶

بیرون آورد. ما اینچنین آن نقشو را برای یوسف کامل کردیم؛ او نمی توانست برادر خود را نگاه دارد اگر قانون 
پادشاه را بکار می برد. اما آن بخواست خدا بود. ما ىر کس را کو انتخاب کنیم بو درجات باالتری می رسانیم. 

 مافوؽ ىر عالمی، عالم تری ىست.
_ آنها گفتند، "اگر او دزدی کرد، برادرش ىم در گذشتو دزدی کرد." یوسف احساس خود را در درون  ۷۷

خود مخفی نگاه داشت و بو آنها بروز نداد. او )با خود( گفت، "شما واقعاً بد ىستید. خدا کامالً از تهمت 
 ىای شما آگاه است."

سالخورده است؛ آیا یکی از ما را بجای او نگاه می _ آنها گفتند، "تو ای عالیمقام، او پدری دارد کو  ۷۸
 داري ما می بینیم کو تو مردی مهربان ىستی."

_ او گفت، "پناه بر خدا اگر ما شخص دیگری را بو جای کسی بگیریم کو کاالىایمان را نزد او یافتیم. در  ۷۹
 اینصورت، ما عادل نخواىیم بود.

مأیوس شدند، با ىم مشورت کردند. مسن ترین آنها گفت، "آیا _ ىنگامیکو از تغییر دادن تصمیم او  ۸۱
متوجو ىستید کو پدرتان در مقابل خدا از شما قول محکمی گرفتو است شما در گذشتو یوسف را گم کردید. 



من این محل را ترک نمی کنم تا اینکو پدرم اجازه دىد، یا اینکو خدا درباره من قضاوت کند؛ او بهترین قاضی 
 است.

_ "نزد پدرتان بازگردید و بو او بگویید..."ای پدر ما، پسرت مرتکب دزدی شده است. ما از این بابت  ۸۱
 مطمئن ىستیم، زیرا این چیزی است کو ما شاىد بودیم. این اتفاؽ غیر منتظره ای بود.

. ما حقیقت را _ "تو می توانی از جماعتی کو ما در آنجا بودیم و از کاروانی کو با ما بازگشت سئوال کنی ۸۲
 می گوییم."

_ او گفت، "حقیقتاً شما دسیسو کرده اید با حیلو خاصی را اجرا کنید. تنها چاره من این است کو بو  ۸۳
 آرامی صبر پیشو کنم. باشد کو خدا ىمو آنها را بو من بازگرداند. اوست دانای مطلق، حکیم ترین.

دارم." از غصو زیاد چشمان او سفید شده بود؛ او  _ او از آنها روی گرداند، می گفت، "من غم یوسف ۸۴
 واقعاً غمگین بود.

 _ آنها گفتند، "بو خدا، تو آنقدر برای یوسف غصو خواىی خورد تا اینکو مریض شوی، یا بمیری." ۸۵
_ او گفت، "من فقط از وضع دشوار و اندوه خویش بو خدا شکایت می کنم، زیرا من از جانب خدا  ۸۶

 و شما نمی دانید.چیزی می دانم ک
_ "ای پسران من، بروید یوسف و برادرش را بیاورید و ىرگز از موىبت خدا ناامید نشوید. ىیچ کس از  ۸۷

 موىبت خدا ناامید نمی شود بجز مردم کافر."
_ ىنگامیکو وارد اقامتگاه )یوسف( شدند، گفتند، "ای بزرگ زاده، ما ىمراه با خانواده مان سختی زیادی   ۸۸

ایم و کاالىای نامرغوبی آورده ایم. اما امیدواریم کو بو ما پیمانو کامل بدىی و بو ما انفاؽ کنی. خدا بو کشیده 
 انفاؽ کنندگان پاداش می دىد."

 _ او گفت، "آیا بیاد می آورید با یوسف و برادرش چو کردید، ىنگامیکو نادان بودید" ۸۹
"من یوسف ىستم و این برادر من است. خدا بو ما نعمت _ آنها گفتند، "تو باید یوسف باشی." او گفت،  ۹۱

داده است. این بخاطر آن است کو اگر کسی زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش بگیرد و صبورانو مقاومت کند، 
 خدا ىرگز از دادن پاداش بو پرىیزکاران کوتاىی نمی کند."

 داده است. ما قطعاً خطا کردیم."_ آنها گفتند، "بو خدا، حقیقتاً خدا تو را بر ما ترجیح  ۹۱
_ او گفت، "امروز، سرزنشی بر شما نیست. باشد کو خدا شما را ببخشد. او مهربان ترین مهربان ىا  ۹۲

 است.



_ "پیراىن من را بگیرید؛ ىنگامیکو آن را روی صورت پدرم بیاندازید، بینابی او باز خواىد گشت. تمام  ۹۳
 باز گردید." خانواده خود را بیاورید و نزد من

_ حتی قبل از آنکو کاروان برسد، پدرشان گفت، "من می توانم بوی یوسف را احساس کنم. آیا کسی من  ۹۴
 را راىنمایی می کند"

 _ آنها گفتند، "بو خدا، تو ىنوز در سردرگمی دیرینو خود بسر می بری." ۹۵
انداخت، کو بدین ترتیب بینایی او بازگشت. _ ىنگامیکو مژده دىنده رسید، )پیراىن را( روی صورت او  ۹۶

 او گفت، "آیا من بو شما نگفتم کو از جانب خدا چیزی می دانستم کو شما نمی دانستید"
 _ آنها گفتند، "ای پدرما، برای بخشش ما دعا کن؛ ما واقعاً خطاکار بودیم." ۹۷
 د؛ اوست عفو کننده، مهربان ترین."_ او گفت، "من از پروردگارم در خواست خواىم کرد تا شما را ببخش ۹۸
_ ىنگامیکو بو اقامتگاه یوسف وارد شدند، او پدر و مادرش را در آغوش کشید و گفت، "بو مصر خوش  ۹۹

 آمدید. بو خواست خدا شما در اینجا در امان خواىید بود."
من، این تعبیر _ او والدین خود را بر تخت نشاند. آنها جلوی او سجده کردند. او گفت، "ای پدر ۱۱۱

خواب قدیمی من است. پروردگارم آن را بو حقیقت درآورده است. او من را مورد لطف قرار داده است، من را 
از زندان رىایی داد و شما را از صحرا بو اینجا آورد، بعد از آنکو شیطان بین من و برادرانم جدایی انداختو 

 محبت است. اوست دانا، حکیم ترین."بود. پروردگارم نسبت بو ىر کس کو بخواىد سرشار 
_ "پروردگارا، تو بو من پادشاىی داده ای و بو من تعبیر خواب آموختی. پدید آورنده آسمان ىا و زمین؛ ۱۱۱

 تو موال وسرور من در این دنیا و در آخرت ىستی. بگذار تسلیم شده بمیرم و من را با پرىیزکاران بشمار آور."
ذشتو کو ما بر تو وحی می کنیم. تو حضور نداشتی ىنگامیکو آنها با ىم دسیسو  _ این اخباری است از گ۱۱۲

 کردند و دستو جمعی تصمیم گرفتند )تا یوسف را در چاه بیاندازند(.
 _ اکثر مردم، ىر کاری بکنی، ایمان نخواىند آورد.۱۱۳
 دىی._ تو از آنها پولی نمی خواىی؛ تو فقط این تذکر را بو تمام مردم تحویل می ۱۱۴
_ مدرک ىای بسیاری در آسمان ىا و زمین بو آنها داده شده است، اما آنها، بدون توجو از کنار آن می  ۱۱۵

 گذرند.
 _ اکثر کسانیکو بو خدا ایمان دارند، ایمانشان توأم با شرک و بت پرستی است.۱۱۶
ىد کرد، یا آن ساعت _ آیا ضمانت کرده اند کو عذابی فراگیرنده از جانب خدا بو آنها اصابت نخوا۱۱۷

 ناگهان بر آنها نخواىد آمد، ىنگامیکو اصالً انتظارش را ندارند



_ بگو، "این راه من است: من بر اساس اثباتی روشن بسوی خدا دعوت می کنم و کسانی کو از من ۱۱۸
 پیروی می کنند، ىمین کار را می کنند. تسبیح برای خدا است. من مشرک نیستم."

نفرستادیم بجز مردانی کو بو آنها وحی کردیم، آنها از بین مردم جوامع مختلف انتخاب  _ ما قبل از تو۱۱۹
شده بودند. آیا در زمین سیر نکردند و عاقبت کسانی را کو قبل از آنها بودند ندیدند سرای آخرت برای  

 کسانیکو زندگی پرىیزکارانو ای را می گذرانند بو مراتب بهتر است. پس آیا می فهمید
درست ىنگامیکو رسوالن مأیوس می شوند و فکر می کنند کو تکذیب شده اند، پیروزی ما برایشان می  _۱۱۱

آید. سپس ما ىرکس را کو انتخاب کنیم نجات می دىیم، در حالیکو مجازات ما بر مردم مجرم اجتناب ناپذیر 
 است.
نیست؛ این )قرآن( تمام   _ در تاریخچو آنها، برای خردمندان درس عبرتی است. این حدیث ساختگی۱۱۱

کتاب ىای آسمانی قبلی را تصدیق می کند و ىمو چیز را مفصل توضیح می دىد و راىنما و رحمتی است 
 برای کسانی کو ایمان دارند.

*************************************************************** 
 : رعد )الرعد( ۱۳سوره 

 ترین بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان
_ ا. ل. م. ر * این )حروؼ( اثبات این کتاب آسمانی است. آنچو از جانب پروردگارت بر تو نازل شد  ۱

 حقیقت است، اما اکثر مردم ایمان ندارند.
_ خداست کو آسمان ىا را بدون ستون ىایی برافراشت کو بتوانید ببینید، سپس تمام اختیارات را بو عهده   ۲

را قرار داد، ىر کدام تا زمانی معین )در مدار خود( گردش می کنند. او ىمو چیز را گرفت. او خورشید و ماه 
 تحت کنترل دارد و آیات را توضیح می دىد، باشد کو درباره مالقات با پروردگارتان یقین حاصل کنید.

او آنها را  _ اوست کو زمین را بنا کرد و روی آن کوه ىا و رودىا قرار داد. و از انواع میوه ىای مختلف ۳
جفت قرار داد_ نر و ماده. شب روز را در بر می گیرد. این ىا مدرک ىایی است محکم برای مردمی کو فکر 

 می کنند.
_ در زمین، قطعاتی مجاور ىستند کو باغ ىای انگور، محصوالت، نخل ىای خرما تولید می کنند_ یک پایو  ۴

، ما بعضی از آنها را بر بعضی دیگر در خوردن برتری و دو پایو. اگر چو آنها با یک آب آبیاری شده اند
 دادیم. این ىا مدرک ىایی است محکم. برای مردمی کو می فهمند.



_ اگر قرار است تعجب کنی، تعجب واقعی گفتو آنهاست: "آیا بعد از آنکو بو خاک تبدیل شدیم، دوباره از  ۵
کافر شده اند. اینان ىستند کسانی کو بو دور گردن نو خلق می شویم" اینان ىستند کسانی کو بو پروردگارشان  

ىایشان زنجیرىا نهاده شده است. اینان ىستند کسانی کو گرفتار دوزخ شده اند، جایی کو برای ىمیشو در آن 
 ماندگارند.

_ بو مبارزه از تو می خواىند کو عذاب بر آنان بیآوری، بو جای اینکو پرىیزکار شوند! مثال ىای کافی از   ۶
شتگان برایشان آورده شده است. مسلما، پروردگارت نسبت بو مردم، سرشار از بخشش است با وجود ستم  گذ

 کاری ىایشان و نیز پروردگار تو در مجازات سخت گیر است.
_ کسانیکو باور نکردند گویند، "اگر فقط معجزه ای از جانب پروردگارش بر او پایین می آمد )ما آن وقت  ۷

 . "تو فقط ىشدار دىنده ای_ ىر جامعو ای معلمی ىدایت کننده دریافت می کند.ایمان می آوردیم(
_ خدا می داند کو بار ىر مؤنثی چیست و از ىر رحمی چو خارج میشود و چو باری در بر می گیرد. ىر   ۸

 کاری کو او می کند دقیقاً حساب شده است.
 _ دانای تمام اسرار و آشکار؛ واال مرتبو، متعال. ۹

یکسان است اگر افکارتان را پنهان دارید، یا آنها را آشکار کنید، یا در ظلمت تاریکی شب مخفی _  ۱۱
 شوید، یا در روز روشن عمل کنید.

_ )فرشتکان( برای ماندن با ىر یک از شما نوبت عوض می کنند آنها در جلو و پشت سر شما ىستند.  ۱۱
افظت می کنند. بنابراین، خدا وضعیت ىیچ مردمی را تغییر آنها با شما می مانند و طبق فرمان خدا از شما مح

نمی دىد مگر آنکو خودشان تصمیم بگیرند عوض شوند. اگر خدا ىرگونو سختی برای مردمی سختی بخواىد، 
 ىیچ قدرتی نمی تواند آن را متوقف کند. زیرا آنها ىیچ کس را جز او بو عنوان موال و سرور ندارند.

ان را چون منبعی از بیم و امید بو شما نشان می دىد و او ابرىای پر بار را پدید می _ اوست کو برؽ آسم ۱۲
 آورد.
_ رعد شکوه او را ستایش می کند و نیز فرشتگان از ىیبت و حرمت او چنین کنند. او صاعقو ىا را می  ۱۳

گر چو قدرت او ىیبت فرستد کو طبق خواست او اصابت می کند. با اینهمو، آنان درباره خدا بحث می کنند، ا 
 انگیز است.

_ طلب جستن از او تنها درخواست مجاز است، در حالیکو معبودانی کو غیر از او درخواست می کنند،  ۱۴
ىرگز نمی توانند جواب دىند. بنابراین، آنها مانند کسانی ىستند کو دست ىای خود را بو طرؼ آب دراز می  

 ی کافران بیهوده است.کنند، اما چیزی بو دىانشان نمی رسد. دعا



_ ىمو در آسمانها و زمین خواستو یا ناخواستو در مقابل خدا سجده می کنند و ىمچنین سایو ىای آنها  ۱۵
 در صبح و قبل از غروب.

_ بگو، "چو کسی پروردگار آسمانها و زمین است" بگو، "خدا " بگو، "پس چرا غیر از او موالیی قرار می  ۱۶
تند حتی بو خودشان نفع یا ضرری برسانند" بگو، "آیا کور مانند بینا است آیا تاریکی دىید کو آنها قادر نیس

مانند روشنایی است" آیا در کنار خدا معبودانی یافتو اند کو مخلوقاتی نظیر او آفریدند تا جایی کو نتوان دو 
 خلقت را از ىم تشخیص داد بگو، "خدا خالق ىمو چیز است و اوست واحد، واال مرتبو.

_ او آب را از آسمان فرو می فرستد، تا دره ىا لبریز شوند، آنگاه تالتم آب کف فراوانی بوجود می  ۱۷
آورد. ىمانطوری کو، از آتش برای خالص کردن فلزات جهت ساختن جواىرات خود یا وسایل دیگر استفاده 

می کند و اما کف، بو ىدر می  می کنند، کف بوجود می آید. خدا این چنین حق و باطل را با مثال زدن مقایسو
رود در حالی کو آنچو بو نفع مردم است در سطح زمین باقی می ماند. خدا اینچنین با مثال زدن مقایسو می  

 کند.
_ کسانی کو بو دعوت پروردگار خود پاسخ دىند سزاوار پاداشی ىای نیکو ىستند و اما کسانیکو بو  ۱۸

حتی دو برابر آن حاضر بودند فوراً آن را  -ز در روی زمین بودنددعوت او پاسخ ندادند، اگر مالک ىمو چی
فدیو دىند. آنها بو سخت ترین حسابرسی گرفتار شده اند و جایگاه نهایی شان دوزخ است؛ چو سرنوشت 

 شومی.
_ آیا کسی کو تشخیص می دىد آنچو از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حقیقت است با کسی کو کور  ۱۹

 است فقط خردمنان توجو خواىند کرد. است یکسان
 _ آنان کسانی ىستند کو بو پیمان خود با خدا وفا می کنند و عهد شکنی نمی کنند. ۲۱
_ کسانی کو بو آنچو خدا بو پیوستن آن فرمان داده می پیوندند بو ىیبت و حرمت پروردگار خود ارج می  ۲۱

 نهند، و از سختی حسابرسی بیمناک اند.
جستجوی پروردگار خود صبورانو استقامت می ورزند، نماز )دعاىای ارتباطی( را بجا می آورند،  _ آنان در ۲۲

از روزی ىای ما کو بو آنها دادیم در نهان و آشکار انفاؽ می کنند و بدی را با خوبی جواب می دىند. اینان 
 سزاوار بهترین مکان اند.

ىیزکاران در میان والدین شان، ىمسرانشان و _ آنان وارد باغ ىای عدن می شوند، ىمراه با پر  ۲۳
 فرزندانشان. فرشتگان از ىر دری بو ایشان وارد می شوند.

 _ "صلح بر شما، زیرا شما صبورانو استقامت ورزیدید. چو سرنوشت لذت بخشی." ۲۴



مان داده _ و اما کسانی کو عهد خدا را پس از پیمان بستن می شکنند و آنچو را کو خدا بو پیوستن آن فر  ۲۵
قطح می کنند و مرتکب کارىای پلید می شوند، بو لعنت دچار شده اند؛ آنها بو بدترین سرنوشت گرفتار شده 

 اند.
_ خداست کو روزی ىر کس را بخواىد افزایش می دىد، یا متوقف می کند، آنها سرگرم این زندگی شده  ۲۶

 اند و این زندگی در مقایسو با آخرت، ىیچ است.
کو باور ندارند می گویند، "اگر فقط معجزه ای از جانب پروردگار او برایش پایین می آمد )ما   _ کسانی ۲۷

ایمان می آوریم(." بگو، "خدا ىر کس را بخواىد گمراه می کند و فقط کسانی را بو سوی خود ىدایت می کند  
 کو اطاعت می کنند."

شاد می گردد. محققاُ، با یاد خدا قلب ىا بو  _ آنان کسانی ىستند کو قلب ىایشان با یاد کردن از خدا ۲۸
 وجد می آیند.

_ کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را بگدرانند سزاوار خوشبختی و سرنوشتی لذت بخش  ۲۹
 شده اند.

_ )ای رشاد( ما تو را برای این جامعو فرستاده ایم، درست ىمانطور کو برای جامعو ىای دیگر درگذشتو  ۳۱
فرستادیم. آنچو را بر تو وحی می کنیم برایشان بخوان، زیرا آنان بو بخشنده ترین کافر شده اند بگو، "او 

 پروردگار من است. غیر از او خدایی نیست. من فقط بو او اعتماد می کنم؛ سرنوشت نهایی من بسوی اوست.
کو می کرد، یا مرده را بو سخن در می _ حتی اگر قرآن کوه ىا را بو حرکت در می آورد، یا زمین را تکو ت ۳۱

آورد )آنها ایمان نخواىند آورد(. ىمو چیز تحت کنترل خداست. آیا وقت آن نرسیده است کو مؤمنان دست 
بردارند و متوجو شوند کو اگر خدا می خواست، می توانست تمام مردم را ىدایت کند کافران در نتیجو کارىای 

می شوند، یا اینکو مصیبت ىا نزدیک آنان اصابت می کند، تا اینکو وعده خودشان، مدام بو مصیبت ىا دچار 
 خدا تحقق یابد. خدا ىرگز سرنوشت از قبل تعیین شده را تغییر نخواىد داد.

_ رسوالن قبل از تو مورد تمسخر واقع شده اند؛ من بو کافران اجازه دادم کو ادامو دىند، سپس آنها را  ۳۲
 ود مجازات من!تنبیو می کردم. چو سخت ب

_ آیا برای یکتایی کو ىر نفسی را تحت کنترل دارد با اینهمو، آنها معبودانی را ىمو از خدا باال قرار می  ۳۳
دىند. بگو، "آنان را نام ببرید. آیا شما در روی زمین او را از چیزی آگاه می کنید کو او نمی داند یا اینکو 

یرنگ کسانی کو باور ندارند در نظرشان زیبا جلوه داده شده. آنها مطالبی پوچ از خود ساختو اید" مسلماُ، ن



اینچنین از راه راست منحرؼ شدند. ىر کس را خدا بو گمراىی فرستد ىرگز نمی تواند معلمی ىدایت کننده 
 بیابد.
ا _ آنان در این زندگی گرفتار عذاب شده اند و مجازات آخرت بسیار بدتر است. ىیچ چیز نمی تواند آنه ۳۴

 را در مقابل خدا محافظت کند.
_ مثال بهشت، کو بو پرىیزکاران وعده داده شده، نهرىای روان است، با روزی ىای بی پایان و سایو  ۳۵

 خنک. چنین است سرنوشت کسانیکو پرىیزکاراند، در حالیکو سرنوشت کافران دوزخ است.
شده است خوشحال می شوند؛ عده ای _ کسانیکو کتاب آسمانی دریافت کردند از آنچو بر تو نازل  ۳۶

دیگر قسمت ىایی از آن را تکذیب می کنند. بگو، "بو من فقط امر شده کو خدا را پرستش کنم و ىرگز 
 معبودی را با او شریک قرار ندىم. من بسوی او دعوت می کنم و سرنوشت نهایی من بسوی اوست.

و خواستو ىایشان رضایت دىی، بعد از این دانشی کو بر _ ما این قوانین را بو عربی نازل کردیم و اگر تو ب ۳۷
 تو آمده، ىیچ یاور و محافظی در مقابل خدا نخواىی داشت.

_ ما قبل از تو )ای شاد( رسوالنی فرستاده ایم و برایشان ىمسران و فرزندانی قرار دادیم. ىیچ رسولی  ۳۸
 ص کو از قبل تعیین شده است.نمی تواند بدون اجازه خدا معجزه ای ارائو دىد، در زمانی خا

 _ خدا ىرچو را بخواىد پاک می کند و درست می کند. نسخو اصلی نزد اوست. ۳۹
_ چو بو تو نشان دىیم آنچو را کو بو آنها وعده می دىیم و چو قبل از آن بو زندگی تو خاتمو دىیم،  ۴۱

 یدگی خواىیم کرد.ماموریت تو فقط رساندن )پیغام( است. این ما ىستیم کو بو حسابشان رس
_ آیا نمی بینند کو در روی زمین ىر روز آنها را بو پایان نزدیکتر می کند و این خداست کو طول عمرشان  ۴۱

 را کو غیر قابل تغییر است معین می نماید او دقیق ترین حسابرس است.
ىر کس چو می کند.   _ دیگران قبل از آنها توطئو کردند، ولی توطئو نهایی از آن خداست. او می داند ۴۲

 کافران خواىند دید کو چو کسانی برندگان نهایی ىستند.
_ کسانیکو کافر شدند خواىند گفت، "تو رسول نیستی!" بگو، "خدا بین من و شما و آنانکو بو علم   ۴۳

 کتاب آسمانی پی برده اند بعنوان شاىد کافی است."
*************************************************************** 

 ابراىیم )ابَراِىیم( ۱۴سوره : 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

  



_ ا. ل . ر * کتابی آسمانی کو ما بر تو نازل کرده ایم، تا مردم را از تاریکی بیرون آورده و بو سوی نور  ۱
 راىنمایی کنی_ بخواست پروردگارشان_ بو راه آن قادر متعال، قابل ستایش.

)راه( خدا، یکتایی کو صاحب ىر چو در آسمان ىا و ىر چو در زمین است. وای بر کافران؛ آنها بو  _ ۲
 عذابی ىولناک گرفتار شده اند.

_ آنها کسانی ىستند کو زندگی این دنیا را بر آخرت مقدم می شمارند، از راه خدا باز می دارند و در پی  ۳
 د.انحراؼ آن ىستند؛ آنها بسیار گمراه شده ان

_ ما ىیچ رسولی را جز بو زبان مردمش برای پند دادن نفرستادیم، تا چیزىا را برایشان روشن کند. سپس  ۴
خدا ىر کس را بخواىد گمراه می کند و ىر کس را بخواىد ىدایت می نماید. او قادر متعال است، حکیم 

 ترین.
"مردم خود را از تاریکی بیرون آور و بو سوی نور _ بنابراین، ما موسی را با معجزاتمان فرستادیم می گفتیم:  ۵

راىنمایی کن و روزىای خدا را بو آنها یاد آوری نما." اینها درس عبرتی است برای ىر شخص صبور و 
 سپاسگزار.

_ بیاد آور کو موسی بو مردمش گفت، "نعمت ىای خدا را بر خود بو بیاد آورید. او شما را از فرعونیان کو  ۶
حو شما را زجر می دادند نجات داد، پسرانتان را بطرز فجیحی می کشتند و دخترانتان را زنده می  بو بدترین ن

 گذاشتند. آن انتخاب سختی بود از جانب پروردگارتان."
_ پروردگارتان مقرر کرده است: "ىر چو بیشتر از من تشکر کنید، بیشتر بو شما می دىم." اما اگر ناسپاس  ۷

 دید است.شوید، پس مجازات من ش
 _ موسی گفت، "اگر شما ىمراه با تمام مردم روی زمین کافر شوید، خدا بی نیاز است، قابل ستایش." ۸
_ آیا درباره کسانی کو قبل از شما بودند نشنیده اید_ مردم نوح، عاد، ثمود و دیگران کو بعد از آنها آمدند  ۹

نزد شان رفتند، اما آنها با اىانت با آنان رفتار   و فقط خدا از آنها آگاىی دارد رسوالنشان با دالیل روشن
کردند و گفتند، "ما بو آنچو شما با آن فرستاده شدید ایمان نداریم. ما راجع بو پیقام شما مشکوک ىستیم؛ پر 

 از شک."
_ رسوالنشان گفتند، "آیا شما راجع بو خدا شک دارید؛ آغاز کننده آسمانها و زمین او فقط شما را  ۱۱

ی کند تا گناىانتان را ببخشد و بو شما فرصت دیگری دىد تا خود را نجات دىید." آنها گفتند، "شما دعوت م
جز بشری مانند ما نیستید، کو می خواىید ما را از آنچو والدین مان باز دارید. بو ما مجوز معتبری نشان 

 دىید."



اما خدا از بین بندگانش ىر کس را کو _ رسوالنشان بو آنها گفتند، "ما جز بشری مانند شما نیستیم،  ۱۱
انتخاب کند نعمت عطا می کند. ما بدون اجازه خدا امکان نداشت بتوانیم ىیچ گونو مجوزی بو شما نشان 

 دىیم. مؤمنان باید بو خدا اعتماد کنند.
ت و آزار _ "چرا بو خدا اعتماد نکنیم، ىنگامی کو او ما را بو راىمان ىدایت کرده است ما در مقابل اذی ۱۲

 شما صبورانو مقاومت خواىیم کرد. ىمو توکل کنندگان باید بو خدا توکل کنند."
_ کسانی کو کافر بودند بو رسوالنشان گفتند، "ما شما را از سرزمین مان بیرون خواىیم کرد، مگر اینکو بو  ۱۳

 ود خواىیم کرد."دین ما باز گردید." پروردگارشان بو آنها وحی کرد: "ما مسلماً ستمکاران را ناب
_ "و ما می گذاریم شما بعد از آنها در سرزمین شان سکونت کنید. این )پاداش( کسانی است کو بو مقام  ۱۴

 من ارج می نهند و وعده من را محترم می شمارند."
 _ آنها مبارزه ای پدید آوردند و در نتیجو، ىر مستبد سرکشی فنا شد. ۱۵
 ی کو آب متعفن خواىد نوشید._ دوزخ در انتظار او است، جای ۱۶
_ او آن را فرو خواىد داد، اگر چو تحمل آن را ندارد در حالیکو مرگ از ىر سو بو طرؼ او می آید، اما  ۱۷

 ىرگز او نخواىد مرد. عذابی ىولناک در انتظار او است.
بادی شدید روزی _ مثال کسانی کو بو پروردگارشان ایمان نیاوردند: اعمالشان مانند خاکستری است در  ۱۸

 طوفانی. آنها از آنچو کسب می کنند چیزی بو دست نمی آورند؛ چنین است عمیق ترین گمراىی.
_ آیا درک نمی کنی کو خدا آسمان ىا و زمین را برای منظور خاصی آفریده است اگر او بخواىد، می  ۱۹

 تواند شما را بردارد و خلقت جدیدی را جایگزین شما کند.
 خدا چندان دشوار نیست. _ این برای ۲۱
_ ىنگامی کو ىمگی آنها در پیشگاه خدا بایستند، پیروان بو پیشوایان خواىند گفت. "ما قبالً پیرو شما  ۲۱

بودیم. آیا می توانید فقط قدری از عذاب خدا را از ما بردارید" آنها خواىند گفت، "اگر خدا ما را ىدایت  
. اکنون خیلی دیر شده است، چو غمگین باشیم چو صبر پیشو کنیم، کرده بود، ما ىم شما را ىدایت می کردیم

 ىیچ راه گریزی نداریم."
_ و شیطان بعد از اینکو قضاوت صادر شود، خواىد گفت، "خدا بو شما وعده داده است وعده حقیقی  ۲۲

فقط شما را و من بو شما وعده دادم، اما من بو وعده خود وفا نکردم. من ىیچ قدرتی بر شما نداشتم؛ من 
دعوت کردم و شما دعوت من را پذیرفتید. بنابراین، من را سرزنش نکنید، فقط خودتان را سرزنش کنید. نو 



شکایت من می تواند بو شما کمک کند و نو شکایت شما می تواند بو من کمک کند. من باور نکرده ام کو 
 شده اند." شما من را شریک قرار دادید. ستمکاران بو مجازاتی دردناک دچار

_ و اما کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را می گذرانند، بو باغهایی با نهرىای روان وارد  ۲۳
 خواىند شد. آنها بو خواست پروردگار شان، برای ىمیشو در آنجا می مانند. درودشان در آنجا "صلح" است.

رخت خوبی زده است کو ریشو اش ثابت و استوار و _ آیا نمی بینی کو خدا مثال کلمو خوب را مانند د ۲۴
 شاخو ىایش سر بو آسمان کشیده است

_ در ىر فصلی محصول خود را بو بار می آورد، ىمانطوری کو بوسیلو پروردگارش طراحی شده است.  ۲۵
 خدا اینچنین برای مردم مثال می زند، تا باشد کو توجو کنند.

است کو از سطح خاک جدا شده است؛ ریشو ای ندارد کو آن را بر  _ و مثال کلمو بد مانند درخت بدی ۲۶
 جا نگاه دارد.

_ خدا کسانی را کو ایمان دارند با گفتار اثبات شده، در این دنیا و در آخرت و خدا محکم و استوار می  ۲۷
 دارد. و خدا ستمکاران را بو گمراىی می فرستد. ىمو چیز بخواست خداست.

و کسانی کو پاسخ شان در مقابل نعمت ىای خدا، کفر بود و بدین ترتیب خانواده خود _ آیا توجو کردی ب ۲۸
 را بو مصیبت دچار کردند

 _ دوزخ سرنوشت آنهاست، جاییکو در آن می سوزند؛ چو عاقبت بدی! ۲۹
_ آنها برای خدا رقیب ىایی قرار می دىند و دیگران را از راه او منحرؼ می کنند. بگو، "برای مدتی  ۳۱

 خوش باشید؛ سرنوشت نهایی شما دوزخ است."
_ بو بندگان من کو ایمان آوردند توصیو کن کو دعای ىا ارتباطی )نماز( را بو جا آورند و از روزی ىایی کو  ۳۱

بو آنها دادیم، در پنهان و آشکار انفاؽ کنند، قبل از آنکو روزی بیاید کو نو معاملو ای انجام شود و نو ارفاقی 
 خویشاوندی.بخاطر 

_ خداست کو آسمان ىا و زمین را خلق کرد و او از آسمان آب فرو می فرستد تا ىمو نوع میوه ای برای  ۳۲
تغذیو شما فراىم کند. او کشتی ىا را بو امر خویش روی دریا در خدمت شما قرار داده است. او ىمچنین 

 رودخانو ىا را در خدمت شما قرار داده است.
ماه را قرار دعده است تا در خدمت بو شما باشند. او شب و روز را در خدمت شما  _ او خورشید و ۳۱

 قرار داده است.



_ و او ىمو چیزىایی را کو از او درخواست می کنید بو شما می دىد. اگر نعمت ىای خدا را بشمارید،  ۳۴
 ىرگز نمی توانید. حقیقتاً، انسان ستمکار است، ناسپاس.

ىیم گفت، "پروردگار من، اینجا را سرزمینی آرام قرار بده و من و فرزندان من را از _ بیاد آور کو ابرا ۳۵
 پرستش بت ىا محفوظ بدار.

_ "پروردگار من، آنها بسیاری از مردم را گمراه کرده اند. و اما کسانی کو از من پیروی کنند با من ىستند.  ۳۶
 ربان ترین.و کسانی کو از من سرپیچی کنند، تو عفو کننده ىستی، مه

_ "پروردگار ما، من برخی از خانواده ام را در این وادی بدون گیاه نزد خانو مقدس تو ساکن کرده ام.  ۳۷
پروردگار ما، آنها بجا آورندگان دعای ىا ارتباطی )نماز( ىستند پس بگذار مردم گروه گروه بو آنها بپیوندند و 

 ار باشند.ىمو نوع میوه برایشان فراىم کن، باشد کو سپاسگز 
_ "پروردگار ما، آنچو را کو ما پنهان کنیم و آنچو را کو اظهار نماییم تو می دانی_ ىیچ چیز از خدا پنهان  ۳۸

 نیست، نو در زمین، نو در آسمان ىا.
_ ستایش خدا را کو علیرغم پیری من، اسماعیل و اسحاؽ را بو من عطا کرد. پروردگار من دعاىا را اجابت  ۳۹

 می کند.
 _ "پروردگار من، من و ىمچنین فرزندان من را از نماز گزاران دائمی )دعاىای ارتباطی( قرار بده. ۴۱
 _ "پروردگار ما، من و والدین من و مؤمنان را در آن روزی کو بو حساب ىا رسیدگی می شود بیامرز." ۴۱
می دىد تا روزی کو  _ ىرگز فکر نکن کو خدا از اعمال ستمکاران غافل است. او فقط بو آنها مهلت ۴۲

 چشم ىا از وحشت خیره شوند.
_ در حالیکو )از قبرىا( ىجوم می آورند، صورتشان باال را نگاه خواىد کرد، چشم ىایشان حتی مژه  ۴۳

 نخواىد زد و افکارشان وحشت زده خواىد بود.
ن شدند خواىند  _ باید مردم را از آن روزی ىشدار دىی کو برایشان عذاب بیاید. کسانی کو ستمکارا ۴۴

گفت، پروردگار ما، بو ما یک فرصت دیگر بده. آنگاه ما بو دعوت تو پاسخ خواىیم داد و از رسوالن پیروی 
 خواىیم کرد." آیا شما قبالً قسم نخوردیدکو برای ىمیشو جاودان خواىید ماند

ا بطور وضوح دیده اید  _ شما در منازل کسانی زندگی کردید کو قبل از شما بو نفس خود ستم کردند و شم ۴۵
 کو ما با آنها چو کردیم. ما مثل ىای زیادی برای شما زده ایم.

_ آنها با نقشو ىایشان حلیو کردند و خدا از حیلو ىایشان کامالً آگاه است. حقیقتاً حیلو ىایشان کافی  ۴۶
 بود کو کوه ىا را نابود کند.



 مل نکند. خداست، قادر متعال صاحب انتقام._ فکر نکن کو ىرگز خدا بو وعده خود با رسوالنش ع ۴۷
_ آن روز خواىد آمد کو زمین جدیدی جایگزین این زمین شود و ىمچنین آسمان ىا و ىمو بو پیشگاه  ۴۸

 خدا آورده شوند، آن واحد، بلندمرتبو.
 _ و در آن روز مجرمان را خواىی دید کو بو زنجیر کشیده شدند. ۴۹
 ساختو خواىد شد و آتش صورت ىایشان را در بر خواىد گرفت._ لباس ىایشان از قیر  ۵۱
 _ زیرا خدا بو ىر نفسی برای آنچو کسب کرده جزا خواىد داد؛ خدا با کفایت ترین حسابرس است. ۵۱
_ این اعالمیو ای است برای مردم، تا بدین وسیلو ىشدار داده شوند و تا بدانند کو او تنها خدای واحد  ۵۲

 ندان کو توجو کنند.است و برای خردم
*************************************************************** 

 : وادی حجر )الِحجِر( ۱۵سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

  
 _ ا. ل. ر. * این )حروؼ( اثبات این کتاب آسمانی است؛ قرآنی عمیق. ۱
 خواىند کرد کو از تسلیم شدگان می بودند._ مسلماً، کسانی کو کافر شدند آرزو  ۲
 _ بگذار بخورند، لذت ببرند و در خوش خیالی کور باقی بمانند؛ آنها خواىند فهمید. ۳
 _ ما ىرگز جامعو ای را ىالک نکردیم، مگر بر طبق زمان خاصی کو از قبل معین شده است. ۴
 أخیر داشتو باشد._ پایان ىر جامعو ای ىرگز نو می تواند جلو بیافتد و نو ت ۵
 _ آنها گفتند، "ای کسی کو این تذکر را دریافت کردی، تو دیوانو ىستی. ۶
 _ "چرا فرشتگان را پایین نمی آوری، اگر راست می گویي" ۷
_ ما فرشتگان را پایین نمی فرستیم، مگر برای کارىای خاصی. در غیر اینصورت، بو ىیچکس مهلت داده  ۸

 نمی شد.
 کر را نازل کرده ایم و مسلماً، ما آن را حفظ خواىیم کرد._ مسلماً ما تذ  ۹

 _ ما پیش از تو برای جوامع گذشتو )رسوالنی( فرستاده ایم. ۱۱
 _ ىر وقت رسولی نزدشان رفت، آنها او را مسخره کردند. ۱۱
 _ ما اینچنین افکار گناىکاران را کنترل می کنیم. ۱۲
 مان بیاورند. این روشی است کو از نسل ىای گذشتو بوده است._ در نتیجو، آنها نمی توانند بو او ای ۱۳



 _ حتی اگر برای آنها دروازه ای بو سوی آسمان باز می کردیم کو از آن باال بروند؛ ۱۴
 _ آنها خواىند گفت، "چشمان ما فریب خورده است. ما جادو شده ایم." ۱۵
 ندگان تزئین نمودیم._ ما در آسمان کهکشان ىا قرار دادیم و آن را برای بین ۱۶
 _ و ما آن را از ىر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم. ۱۷
 _ اگر ىر کدام از آنها در اطراؼ، پنهانی بو گوش بایستد، شهابی نیرومند او را تعقیب خواىد کرد. ۱۸
را کامالً _ و اما زمین، ما آن را بنا کردیم و روی آن استحکامات )کوىها( قرار دادیم و در آن ىمو چیز  ۱۹

 متناسب رویاندیم.
 _ ما آن را برای شما قابل سکونت قرار دادیم و برای مخلوقاتی کو شما روزی آنها را نمی دىید. ۲۱
 _ ىیچ چیزی نیست کو ما بی نهایت ار آن نداشتو باشیم. ولی ما آن را بو مقدار دقیقی پایین می فرستیم. ۲۱
فرستیم و باعث می شویم کو آب از آسمان برای آشامیدن شما _ و ما بادىا را برای گرده افشانی می  ۲۲

 فرود آید. در غیر اینصورت، شما نمی توانستید آن را گوارا نگاه دارید.
 _ این ما ىستیم کو زندگی و مرگ را کنترل می کنیم و ما وارثان نهایی ىستیم. ۲۳
د و ما کامالً می دانیم چو کسانی بو عقب _ و ما کامالً می دانیم چو کسانی در میان شما پیشرفت می کنن ۲۴

 بازمی گردند.
 _ پروردگارت مطمئناً آنها را احضار خواىد کرد. اوست حکیم ترین، دانای مطلق. ۲۵
 _ ما انسان را از گل سالخورده، مانند گل کوزه گری، آفریدیم. ۲۶
 _ و قبل از آن، جن ىا را از آتش فروزان خلق کردیم. ۲۷
 بو فرشتگان گفت، "من بشری از گل سالخورده خلق می کنم، مانند گل کوزه گری."_ پروردگارت  ۲۸
 _ "ىنگامی کو او را کامل کنم و از روح خویش در او بدمم، باید در مقابل او بو سجده بیافتید." ۲۹
 _ فرشتگان بو سجده افتادند؛ ىمو آنها، ۳۱
 دگان باشد._ بجز ابلیس )شیطان(. او امتناء کرد کو با سجده کنن ۳۱
 _ او گفت، "ای ابلیس )شیطان(، چرا تو با سجده کنندگان نیستي" ۳۲
 _ گفت، "در مقابل بشری کو او را از گل سالخورده، مانند گل کوزه گری آفریدی سجده نمی کنم." ۳۳
 _ او گفت، "بنابراین، تو باید اخراج شوی، تو تبعید شده ای. ۳۴
 من دچار شده ای."_ "تو تا روز قضاوت بو محکومیت  ۳۵
 _ اوگفت، "پروردگار من، تا روزی کو آنها برانگیختو می شوند بو من مهلت بده." ۳۶



 _ او گفت، "بو تو مهلت داده شد. ۳۷
 _ "تا آن روز و زمان معین." ۳۸
م _ او گفت، "پروردگار من، اکنون کو تو خواستو ای من گمراه شوم من مطمئناً آنها را در زمین بدام خواى ۳۹

 انداخت؛ ىمگی آنها را گمراه خواىم کرد.
 _ "بجز کسانی کو در میان پرستش کنندگانت مطلقاً خود را بو تنها تو اختصاص دادند." ۴۱
 _ او گفت، "این قانونی است غیر قابل نقض. ۴۱
 ._ "تو بر بندگان من ىیچ قدرتی نداری. قدرت تو محدود بو گمراىانی است کو از تو پیروی می کنند ۴۲
 _ "و دوزخ در انتظار ىمگی آنهاست. ۴۳
 _ "آن ىفت دروازه خواىد داشت. ىر دروازه سهم معینی از آنها را دریافت خواىد کرد." ۴۴
 _ و اما پرىیزگاران، از باغ ىا و چشمو سارىا لذت خواىند برد. ۴۵
 _ با صلح و امنیت در آن وارد شوید. ۴۶
بر می داریم. مانند یک خانواده، آنها بر مبلمان ىایی کنار ىم  _ ما ىمو حسادت ىا را از قلب ىایشان ۴۷

 خواىند بود..
 _ آنها ىرگز احساس خستگی نخواىند کرد؛ ىرگز از آنجا بیرون نخواىند شد. ۴۸
 _ بو بندگان من را اطالع بده کو من عفو کننده ىستم، مهربان ترین. ۴۹
 _ و اینکو مجازات من، دردناک ترین عذاب است. ۵۱
 _ آنها را درباه مهمانان ابراىیم مطلع ساز. ۵۱
_ ىنگامی کو آنها وارد بو اقامتگاه او شدند، گفتند، "صلح" او گفت، "ما نسبت بو شما مضطرب  ۵۲

 ىستیم."
 _ آنها گفتند، "مضطرب نباشید. ما مژده ایی برای تو داریم: پسری دانا." ۵۳
ی بو من بدىید، در حالیکو من خیلی پیر ىستم "آیا ىنوز _ او گفت، "شما چطور می توانید چنین مژده ا۵۴

 این خبر خوش را بو من می دىید"
 _ آنها گفتند، "مژده ای کو بو تو می دىیم حقیقت دارد؛ ناامید نباش." ۵۵
 _ او گفت، "ىیچ کس از رحمت پروردگارش مأیوس نمی شود، مگر گمراىان." ۵۶
 والن"_ او گفت، "ماموریت شما چیست، ای رس ۵۷
 _ آنها گفتند، "ما بسوی مردم گناىکار فرستاده شدیم. ۵۸



 _ "و اما خانواده لوط، ما ىمگی آنها را نجات خواىیم داد. ۵۹
 _ "بجز ىمسرش؛ سرنوشت او مقرر شده کو با محکوم شدگان باشد." ۶۱
 _ رسوالن بو شهر لوط رفتند. ۶۱
 _ او گفت، "شما مردمی ناشناس ىستید." ۶۲
 گفتند، "ما آنچو را کو درباره اش شک داشتو اند، برای تو می آوریم.  _ آنها ۶۳
 _ "ما حقیقت را برای تو می آوریم؛ ما راستگو ىستیم. ۶۴
_ "در طی شب خانواده ات را ببر. پشت سرشان باش و اطمینان حاصل کن کو ىیچ یک از شما پشت  ۶۵

 قیم بروید."سرشان را نگاه نکنید. ىمانطور کو دستور داده شده، مست
 _ ما این حکم را بو او ابالغ کردیم: آن مردم صبح ىالک می شوند. ۶۶
 _ اىالی شهر شادی کنان آمدند. ۶۷
 _ او گفت، "ایشان میهمانان من ىستند؛ من را خجالت زده نکنید. ۶۸
 _ "از خدا بترسید و من را شرمنده نسازید." ۶۹
 دیگران منع نکردیم"_ آنها گفتند، "آیا ما تو را از تماس با  ۷۱
 _ او گفت، "این دختران من ىستند، اگر خیالی دارید." ۷۱
 _ اما افسوس، آنها چنان در شهوت خود غرؽ شده بودند کو نمی دیدند. ۷۲
 _ در نتیجو، ىنگام صبح مصیبت بو آنها اصابت کرد. ۷۳
 م._ ما آنجا را زیرو رو کردیم و سنگهای ویران کننده بر آنها فرو ریختی ۷۴
 _ این درس عبرتی است برای صاحبان خرد. ۷۵
 _ ىمیشو روش چنین خواىد بود. ۷۶
 _ این نشانو ای است برای مؤمنان. ۷۷
 _ مردمان چوب ىم از ستمکاران بودند. ۷۸
 _ در نتیجو، ما از آنها انتقام گرفتیم، درباره ىر دو جامعو شواىد مستندی وجود دارد. ۷۹
 کافر شدند._ مردم حجر بو رسوالن   ۸۱
 _ ما آیات خود را بو آنها دادیم، اما آنها بو آن بی اعتنایی کردند. ۸۱
 _ آنها در کوه ىا منازلی امن می تراشیدند. ۸۲
 _ ىنگام صبح مصیبت بو آنها اصابت کرد. ۸۳



 _ آنچو جمع کردند بو آنهاکمکی نکرد. ۸۴
م، مگر برای منظور خاصی. آخر دنیا خواىد _ ما آسمان ىا و زمین و ىر چو را بین آنهاست خلق نکردی ۸۵

 آمد، پس با مالیمت از آنها دوری کن.
 _ پروردگار تو خالق است، دانای مطلق. ۸۶
 _ ما ىفت جفت و قرآن عظیم را بو تو داده ایم. ۸۷
 _ بو آنچو بر)رسوالن( دیگر عطا کردیم حسادت نکن و )از کافران( غمگین نشو و با مؤمنان فروتن باش. ۸۸
 _ و اعالم کن: "من ىشدار دىنده ای روشنگرم." ۸۹
 _ ما بو حساب کسانی کو تفرقو می اندازند خواىیم رسید. ۹۱
 _ آنها فقط قسمتی از قرآن را قبول دارند. ۹۱
 _ بو پروردگارت قسم، ما از ىمگی آنها سئوال خواىیم کرد، ۹۲
 _ درباره ىر کاری کو انجام داده اند. ۹۳
 ستوراتی را کو بو تو داده شده است اجرا کن و بو مشرکان اعتنا نکن._ بنابراین، د ۹۴
 _ ما تو را از شر مسخره کنندگان حفظ خواىیم کرد، ۹۵
 _ ىمان کسانی کو در کنار خدا خدای دیگری قرار می دىند. آنها مطمئناً خواىند فهمید. ۹۶
 شوی._ ما بخوبی می دانیم کو ممکن است تو از سخنانشان ناراحت  ۹۷
 _ با صوت، مدح پروردگارت را بخوان و با سجده کنندگان باش. ۹۸
 _ و پروردگارت را پرستش کن، تا بو یقین برسی. ۹۹

*************************************************************** 
 : زنبور )النحل( ۱۶سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
  

قبل صادر شده است )و ىمو چیز قبالً نوشتو شده(، پس در آن عجلو نکنید. تجلیل او را؛ _ فرمان خدا از  ۱
 بلند مرتبو ترین، بسیار برتر از معبودایی کو قرار می دىند.

_ او فرشتگان را با وحی کو حامل فرمان ىای او ىستند و بو ىر یک از بندگانش کو برگزیند می فرستد:  ۲
 خدای دیگری در کنار من نیست؛ شما باید بو ىیبت و حرمت من ارج نهید.""شما باید موعظو کنید کو 

 _ او آسمان ىا و زمین را برای منظور خاصی آفرید. او بسیار باالتر از معبودانی است کو قرار می دىند. ۳



 _ او انسان را از قطره ای کوچک آفرید، سپس او بو دشمنی سرسخت تبدیل می شود. ۴
را برای شما آفرید تا وسیلو گرمای شما را تأمین کنند و بسیاری از ىواید دیگر و ىمچنین  _ و او چارپایان ۵

 بعنوان غذا.
 _ آنها ىمچنین موقع فراغت شما و ىنگامیکو مسافرت می کنید، وسیلو راحتی شما را فراىم می آورند. ۶
ت نمی توانستید بو آن برسید. _ و آنها بارىایتان را بو سرزمین ىایی حمل می کنند کو شما جز با مشق ۷

 مطمئناً، پروردگار شما رئوؼ است، مهربان ترین.
_ و اسبان، قاطران و خران را برای سواری و تجمل شما )آفرید(. عالوه بر آن، او چیزىایی خلق می کند   ۸

 کو شما نمی دانید.
ست، می توانست ىمو شما را _ خدا راه ىا را اشاره می کند، از جملو راه ىای اشتباه. اگر او می خوا ۹

 ىدایت کند.
 _ او از آسمان آب را برای آشامیدن شما فرو می فرستد و با آن درختان را برای منفعت شما می رویاند. ۱۱
_ با آن، برایتان محصوالت، زیتون، نخل ىای خرما، انگور و انواع میوه ىا را می رویاند. این اثباتی است  ۱۱

 کر می کنند.)کافی( برای کسانیکو تف
_ و او شب و روز و ىمین طور خورشید و ماه را در خدمت شما قرار می دىد. ىمچنین، ستارگان بو امر  ۱۲

 او مقرر شدند. این ىا مدرک ىایی است )کافی( برای مردمی کو می فهمند.
ای مردمی کو _ و برای شما در زمین چیزىایی بو رنگ ىای گوناگون )آفرید(. این اثباتی است )کافی( بر  ۱۳

 توجو می کنند.
_ و او دریا را در خدمت شما در آورد؛ شما از گوشت لذیذ آن می خورید و جواىراتی کو بو خود می  ۱۴

آویزید از آن استخراج می کنید. و کشتی ىا را می بینید کو در آن برای منافع تجاری شما در حرکتند، در 
 و سپاسگزار باشید.حالیکو در جستجوی نعمت ىای او ىستید، باشد ک

_ و او استحکامات )کوه ىا(، در زمین قرار داد، تا مبادا با شما بغلتد، ىمین طور رودخانو ىا و جاده  ۱۵
 ىا، تا باشد کو ىدایت شوید.

 _ و عالمت ىای زمینی و نیز ستارگان را؛ تا برای جهت یابی استفاده شوند. ۱۶
 کو خلق نمی کند آیا اکنون توجو می کنید_ آیا کسی کو خلق می کند مانند کسی است   ۱۷
_ اگر نعمت ىای خدا را بشمارید، امکان ندارد بتوانید از عهده آن بر آیید. خداست عفو کننده، مهربان  ۱۸

 ترین.



 _ و خدا می داند آنچو را پنهان می کنید و آنچو را آشکار می سازید. ۱۹
دىند، چیزی را خلق نمی کنند؛ آنها خودشان خلق شده  _ و اما معبودانی کو آنها در کنار خدا قرار می ۲۱

 بودند.
 _ آنها مرده اند، زنده نیستند و ىیچ نمی دانند چگونو یا چو موقع برانگیختو خواىند شد. ۲۱
_ خدای شما یک خداست. و اما کسانی کو بو آخرت ایمان ندارند، قلب شان انکار می کند و آنان  ۲۲

 متکبر ىستند.
خدا می داند آنچو را پنهان می کنند و آنچو را آشکار می سازند. او کسانی را کو متکبر ىستند  _ مسلماً، ۲۳

 دوست ندارند.
_ ىنگامی کو از آنها سؤال می شود، "درباره این آیات پروردگارتان چو فکر می کنید،" می گویند، "افسانو  ۲۴

 ىایی از گذشتو."
ود خواىند بود، ىمو آنها، بعالوه گناىان تمام کسانی را کو با _ آنها در روز رستاخیز مسئول گناىان خ ۲۵

 جهالت خود گمراه کردند. چو بار شومی.
_ دیگران ىم در گذشتو مانند آنها حلیو کرده اند و در نتیجو، خدا بنای آنها را از پایو ویران کرد کو  ۲۶

 کو ىیچ انتظار نداشتند.باعث شد سقف روی سرشان خراب شود. عذاب بو آنها اصابت کرد ىنگامی  
_ سپس، در روز رستاخیز، او آنها را خوار می کند و می پرسد، "کجا ىستند شریکانی کو در کنار من  ۲۷

قرار دادید و بخاطر آنها با من مخالفت می کردید" کسانی کو با علم مورد رحمت قرار گرفتند، خواىند گفت، 
 "امروز ننگ و بدبختی نصیب کافران شده است."

_ فرشتگان جان آنها را در حال ستم کردن بو نفس خویش می گیرند. آن ىنگامی است کو آنها سرانجام  ۲۸
تسلیم می شوند و می گویند، "ما ىیچ کار بدی انجام ندادیم." بلو، البتو. خدا از آنچو کرده اید کامالً آگاه 

 است.
میشو می مانید. چو سرنوشت بدی برای _ بنابراین، وارد دروازه ىای دوزخ شوید، جایی کو برای ى ۲۹

 متکبران.
_ و اما پرىیزگاران، ىنگامی کو از آنها سئوال می شود، "درباره این آیات پروردگارتان چو فکر می کنید،"  ۳۱

می گویند، "خوب." برای کسانی کو زندگی پرىیزکارانو ای در پیش می گیرند، خوشبختی و سرای آخرت حتی 
 جایگاه لذت بخشی برای پرىیزکاران.بسیار بهتر است. چو 



_ باغ ىای عدن برایشان در نظر گرفتو شده است، کو در آن رودخانو ىا جاری است. آنها در آنجا ىر  ۳۱
 چو آرزو کنند خواىند داشت. خدا اینچنین پرىیزکاران را پاداش می دىد.

د، "صلح بر شما باد. )اکنون( بو _ فرشتگان بو زندگی آنها حین پرىیزگاری خاتمو می دىند و می گوین ۳۲
 پاداش اعمالتان وارد بهشت شوید."

_ آیا آنها منتظر ىستند تا فرشتگان نزدشان بیایند، یا اینکو قضاوت پروردگارت فرا رسد کسانیکو قبل از  ۳۳
ستم   آنها بودند ىمین کارىا را کردند. خدا نیست کو بو آنها ستم کرد؛ این خود آنها ىستند کو بو نفس خود

 کردند.
_ آنها بو نتایج اعمال پلیدشان دچار شده اند و درست ىمان چیزىایی کو مسخره کردند بو خودشان  ۳۴

 بازگشت تا گرفتارشان کند.
_ مشرکان می گویند، "اگر خدا می خواست، نو ما و نو والدین ما ىیچ معبودی را بجز او پرستش نمی   ۳۵

حرام نمی کردیم." کسانی کو قبل از آنها بودند ىمین کارىا را کرده  کردیم. و بجز حرام ىای او چیزی را ىم
 اند. آیا رسوالن می توانند بجز تحویل کامل پیغام کار دیگری انجام دىند

_ ما برای ىر جامعو ای رسولی فرستاده ایم، کو بگوید، "خدا را بپرستید و از شرک دوری کنید." در  ۳۶
دند، در حالیکو بقیو بو گمراىی محکوم شدند. در زمین بگردید و عاقبت نتیجو، بعضی بوسیلو خدا ىدایت ش

 تکذیب کنندگان را مالحظو کنید.
_ تو ىر چقدر برای ىدایت آنها کوشش کنی، خدا کسانی را کو بو گمراىی محکوم کرده است، ىدایت  ۳۷

 نمی کند. بنابراین، ىیچ کس نمی تواند بو آنها کمک کند.
سم می خورند: "خدا مردگان را برنمی انگیزد." مسلماً، چنین است وعده معتبر او، اما _ آنها بو خدا ق ۳۸

 اکثر مردم نمی دانند.
_ او سپس آنچو را کو درباره اش مشاجره کرده بودند بو ىمو نشان خواىد داد و اجازه می دىد تا کسانی   ۳۹

 کو کافر شدند بدانند کو دروغگو بودند.
 ی، فقط بو آن می گوییم، "باش" و آن ىست._ برای انجام ىر کار  ۴۱
_ کسانی کو بخاطر خدا مهاجرت کردند، بدلیل اینکو دائماً اذیت می شدند، ما مطمئناً در این دنیا  ۴۱

 برایشان سخاوتمندانو جبران خواىیم کرد و پاداش آخرت حتی بزرگتر است، اگر فقط می دانستند.
 استقامت می ورزند و بو پروردگارشان اعتماد دارند. _ این بخاطر آن است کو آنها صبورانو ۴۲



_ ما قبل از تو نفرستادیم، مگر مردانی کو بو آنها وحی کردیم. از کسانی کو کتاب آسمانی می دانند سؤال   ۴۳
 کنید، اگر نمی دانید.

فرستادیم، تا بو مردم _ ما برای آنها مدرک ىا و کتاب آسمانی فراىم کردیم. و این پیغام را بر تو فرو  ۴۴
 آنچو را کو برایشان فرستاده شده است اعالم کند، شاید کو آنها تفکر کنند.

_ آیا کسانی کو حیلو ىای پلید بکار می برند تضمین کردند کو زمین بو امر خدا آنها را فرو نخواىد برد،  ۴۵
 یا عذاب برایشان نخواىد آمد ىنگامی کو ىیچ انتظارش را ندارند

 ن ممکن است ىنگامی کو خواب ىستند بو آنها اصابت کند؛ آنها ىرگز نمی توانند فرار کنند._ آ ۴۶
_ یا ممکن است ىنگامی کو ىراسان در انتظارش ىستند بو آنها اصابت کند. پروردگارتان رئوؼ است،  ۴۷

 مهربان ترین.
ن با میل و تسلیم کامل بو خدا، آنها _ آیا آنها تمام چیزىایی را کو خدا آفریده است ندیده اند سایو ىایشا ۴۸

 را از راست و چپ احاطو می کند.
_ ىمو چیز در آسمان ىا و ىمو چیز در روی زمین بو خدا سجده می کنند_ تمام موجودات_ و ىمچنین  ۴۹

 فرشتگان؛ بدون کوچکترین تکبری.
بو ىر فرمانی کو بو آنها داده  _ آنها بو ىیبت و حرمت پروردگارشان کو باالتر از آنهاست ارج می نهند و ۵۱

 شود عمل می کنند.
 _ خدا اعالم کرده است: "دو خدا را نپرستید؛ فقط یک خداست. تنها بو ىیبت و حرمت من ارج نهید." ۵۱
_ آنچو در آسمان ىا و زمین است متعلق بو اوست و بنابراین، دین باید فقط بو او اختصاص داده شود.  ۵۲

 ی کنیدآیا جز خدا را پرستش م
_ ىر نعمتی کو لذت می برید از جانب خداست. با اینحال، ىر گاه بو ىر مصیبتی دچار شوید فوراً بو او  ۵۳

 شکایت می کنید.
 _ ولی ىمینکو او شما را از مصیبت رىایی می دىد، بعضی از شما بو پرستش معبودان باز می گردید. ۵۴
 . بروید و موقتاً لذت ببرید؛ مطمئناً خواىید فهمید._ بگذار بو آنچو بو آنها داده ایم کافر شوند ۵۵
_ آنها از روی جهالت از روزی ىایی کو بو آنها عطا می کنیم سهمی برای معبودانی کو قرار می دىند کنار  ۵۶

 می گذارند. بو خدا، شما برای آئینی کو از خود ساختید مسئول خواىید بود.
ی کنند، تجلیل او را، در حالی کو برای خودشان ىر چو دوست _ آنها حتی برای خدا دخترانی تعیین م ۵۷

 دارند ترجیح می دىند.



 _ ىنگامی کو یکی از آنها نوزادش دختر شود، صورتش از غم و اندوه تیره می شود. ۵۸
_ خجالت زده، او خود را از مردم پنهان می کند، بخاطر خبر بدی کو بو او داده شده است! او حتی بو  ۵۹

 می افتد: آیا نوزاد را با اکراه نگاىدارد، یا او را زنده بگور کند. حقیقتاً قضاوتشان نکبت بار است.این فکر 
_ کسانی کو بو آخرت ایمان ندارند، بدترین مثال ىا ىستند، در حالیکو باشکوه ترین مثال ىا از آن  ۶۱

 خداست. اوست قادر متعال، حکیم ترین.
_ اگر خدا مردم را برای ستم ىایشان تنبیو می کرد، او تمام موجودات روی زمین را نابود کرده بود. اما او  ۶۱

تا زمان خاصی کو از قبل تعیین شده بو آنها مهلت می دىد. بو محض اینکو مهلتشان تمام شود، آنها نو می 
 توانند یک ساعت از آن را عقب بیاندازند، نو آن را جلو.

آنها آنچو را کو بر خود نمی پسندند بو خدا نسبت می دىند، سپس با زبان خودشان دروغ می گویند کو _  ۶۲
 پرىیزکار ىستند! بدون شک، آنها گرفتار دوزخ شده اند زیرا سرکشی کرده اند.

با _ بو خدا، ما بسوی جوامع قبل از تو )رسوالنی( فرستاده ایم، اما شیطان اعمالشان را در نظرشان زی ۶۳
 جلوه داد. در نتیجو، اکنون او موالی آنهاست و آنها بو عذابی دردناک گرفتار شده اند.

_ ما این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرده ایم، تا ىر چو را کو اختالؼ دارند برایشان روشن کند و ىدایت  ۶۴
 و رحمتی باشد برای مردمی کو ایمان دارند.

فرستد تا زمین را پس از اینکو مرده بود، زنده کند. این باید اثباتی باشد _ خدا از آسمان آب را فرو می  ۶۵
 )کافی( برای مردمی کو می شنوند.

_ و در چارپایان درسی است برای شما: ما از شکمشان برایتان نوشیدنی فراىم می کنیم. از بین غذای  ۶۶
 ىضم شده و خون، شیر خالص بدست می آورید، گوارا برای نوشندگان.

_ و از میوه ىای نخل ىای خرما و انگور مسکرات تولید می کنید، ىمچنین روزی ىای خوب. این باید  ۶۷
 اثباتی باشد )کافی( برای مردمی کو می فهمند.

 _ و پروردگارت بو زنبور وحی کرد: در کوه ىا و درختان خانو بساز و برای شما در )کندوىا( می سازند. ۶۸
خور و طرح پروردگارت را دقیقاً دنبال کن. از شکمشان نوشیدنی بو رنگ ىای  _ سپس از ىمو میوه ىا ب ۶۹

گوناگون بیرون می آید، کو در آن برای مردم شفاست. این باید اثباتی باشد )کافی( برای مردمی کو می 
 اندیشند.



ىد تا سن _ خدا شما را آفرید، سپس او بو زندگی شما خاتمو می دىد. او بو بعضی از شما اجازه می د ۷۱
پیری زندگی کنند، فقط برای اینکو بفهمند علمی کو می توانند کسب کنند محدود است. خداست دانای 

 مطلق، قادر مطلق.
_ خدا برای بعضی از شما بیشتر از دیگران روزی فراىم کرده است. کسانی کو بو آنها روزی فراوان داده  ۷۱

بو اندازه ای نمی دىند کو آنها را شریک خود کنند. آیا آنها شده است ىرگز دارایی خود را بو زیردستان خود 
 از نعمت ىای خدا می گذرند

_ و خدا برای شما از بین خودتان ىمسرانی قرار داد و از ىمسرانتان برای شما فرزندان و نوادگان بوجود  ۷۲
 نعمت ىای خدا ناسپاس باشندآورد و برایتان روزی ىای خوب فراىم کرد. آیا باید بو باطل ایمان بیاورند و بو 

_ با این حال آنها در کنار خدا چیزی را پرستش می کنند کو نو در آسمان ىا و نو در زمین روزی ىایی  ۷۳
 برایشان دارد و نو می تواند چیزی برایشان فراىم کند.

 _ بنابراین، برای خدا مثال نزنید؛ خدا می داند در حالیکو شما نمی دانید. ۷۴
رده ای را مثال می زند کو مالک دارد و ىیچ قدرتی ندارد، در مقایسو با کسی کو ما بو او روزی _ خدا ب ۷۵

ىای خوب عطا کردیم، کو از آن در نهان و آشکار انفاؽ می کند. آیا آنها یکسان ىستند ستایش خدا را، 
 اکثرشان نمی دانند.

انجام ىیچ کاری نیست و کامالً بو ارباب _ و خدا دو مرد را مثال می زند: یکی گنگ است و قادر بو  ۷۶
خود وابستو است_ بو ىر راىی او را بکشاند، او نمی تواند ىیچ چیز خوبی تولید کند. آیا او برابر است با  

 کسی کو بو عدالت حکم می کند و بو راه راست ىدایت شده است
)آن ساعت( بو اندازه یک چشم بهم _ آینده آسمانها و زمین متعلق بو خداست. از نظر او، تا آخر دنیا  ۷۷

 زدن فاصلو دارد، یا حتی نزدیک تر. خداست قادر مطلق.
_ خدا شما را از شکم مادرتان کو چیزی نمی دانستید بیرون آورد و او بو شما شنوایی، بینایی و عقل داد،  ۷۸

 باشد کو سپاسگزار باشید.
جو آسمان پرواز کنند ىیچکس جز خدا آنها را در ىوا _ آیا نمی بینند کو پرندگان قرار داده شدند تا در  ۷۹

 نگاه نمی دارد. این باید اثباتی باشد )کافی( برای مردمی کو ایمان دارند.
_ و خدا خانو ىایی ثابت برای زندگی کردن شما فراىم کرد. و از پوست چارپایان خانو ىایی قابل حمل و  ۸۱

کو اقامت می کنید از آنها استفاده کنید. و از پشم، پوست و موی نقل برایتان فراىم نمود تا بتوانید ىنگامی  
 آنها، برای مدتی اثاثیو و تجمالت می سازید.



_ و خدا از طریق چیزی ىایی کو آفرید برای شما سایو ىایی قرار داد و در کوه ىا پناىگاه ىایی تهیو کرد  ۸۱
ند و لباس ىایی کو در جنگ ىا شما را حفاظت و برایتان لباس ىایی فراىم نمود کو شما را از گرما حفظ ک

 نماید. او اینچنین نعمت ىایش را بر شما کامل می کند، تا باشد کو تسلیم شوید.
 _ اگر آنها باز ىم روی گردانند، پس تنها ماموریت تو این است کو )پیغام را( بطور واضح تحویل دىی. ۸۲
 د، سپس آن را انکار می کنند؛ اکثر آنها کافر ىستند._ آنها نعمت ىای خدا را کامالً تشخیص می دىن ۸۳
_ آن روز خواىد آمد ىنگامی کو از ىر جامعو ای شاىدی برانگیزیم، سپس بو کسانی کو کافر شدند نو  ۸۴

 اجازه )صحبت( داده می شود و نو عذرشان پذیرفتو خواىد شد.
واىد بود؛ نو آن برایشان تغییر می یابد و _ بو محض اینکو ستمکاران عذاب را ببینند، دیگر خیلی دیر خ ۸۵

 نو مهلتی بو آنها داده خواىد شد.
_ و وقتی کسانی کو شریک قائل شدند معبودان خود را ببینند، خواىند گفت، "پروردگار ما، این معبودانی  ۸۶

"شما دروغگو ىستند کو ما در کنار تو قرار داده بودیم. معبودان سپس با آنها روبرو می شوند و می گویند، 
 ىستید."

_ آنها در آن روز کامالً بو خدا تسلیم خواىند شد و معبودانی کو از خود ساختو بودند، آنها را طرد  ۸۷
 خواىند کرد.

_ کسانی کو ایمان ندارند و از راه خدا دور می شوند، ما عذاب بیشتری بر عذابشان می افزاییم، بخاطر  ۸۸
 ستمکاری ىایشان.

ىد آمد کو از ىر جامعو ای شاىدی از میانشان برمی انگیزم و تو را بعنوان شاىد این مردم _ آن روز خوا ۸۹
می آوریم. ما این کتاب را بر تو نازل کرده ایم تا ىمو چیز را توضیح دىد و ىدایت و رحمت و مژده ای باشد 

 برای تسلیم شدگان.
کند. و پلیدی، زشتی و ستمگری را نهی   _ خدا از عدل، انفاؽ و رسیدگی بو خویشاوندان طرفداری می ۹۱

 می نماید. او شما را روشن می کند، تا باشد کو توجو کنید.
_ ىر گاه با خدا عهدی می بندید، باید بو عهد خود وفا کنید. شما نباید پیمان ىا را بشکنید پس از اینکو  ۹۱

خود قرار داده اید. خدا آنچو را  )بو خدا( سوگند خوردید کو بو آن عمل می کنید، زیرا شما خدا را ضامن
 انجام می دىید می داند.

_ مانند آن زن بافنده نباشید کو بافتو محکم خود را می شکافد و آن را بو تارىایی از الیاؼ نازک در می  ۹۲
آورد. این است مثال شما اگر از سوگندىا برای بهره برداری از یکدیگر سوء استفاده کنید. چو یک گروه بزرگتر 



از گروه دیگر باشد، خدا اینچنین شما را امتحان می کند. او مطمئناً در روز رستاخیز ىر چو را کو در آن 
 اختالؼ داشتید بو شما نشان خواىد داد.

_ اگر خدا می خواست، می توانست شما را یک جماعت قرار دىد. اما او ىر کس کو گمراىی را  ۹۳
را کو خواستار ىدایت باشد، ىدایت می نماید. "مطمئناً از شما  انتخاب کند بو گمراىی می فرستد و ىر کس

 برای ىر کاری کو کرده اید سئوال خواىد شد.
_ از سوگندىا در میان خود سوء استفاده نکنید، تا مبادا بعد از اینکو ثابت قدم شدید بو عقب باز گردید،  ۹۴

راه خدا )با بودن مثالی بد(؛ شما بو عذابی  سپس، بو بدبختی گرفتار شوید. چنین است نتیجو باز داشتن از
 ىولناک دچار می شوید.

_ سوگند ىای خود را نزد خدا بو بهای اندک نفروشید. آنچو نزد خداست بمراتب برای شما بهتراست،  ۹۵
 اگر فقط می دانستید.

ناً، ما بو کسانی  _ آنچو نزد شما است پایان می پذیرد، اما آنچو نزد خداست برای ىمیشو می ماند. مطمئ ۹۶
 کو صبورانو استقامت می ورزند پاداش خواىیم داد؛ ما بو آنها بخاطر اعمال پرىیزکارانو شان پاداش می دىیم.

_ ىر کس اعمال پرىیزکارانو انجام دىد، مذکر یا مؤنث، در حالیکو ایمان داشتو باشد، ما مطمئناً زندگی  ۹۷
داد و )در روز قضاوت( بخاطر اعمال پرىیزگارانو شان مطمئناً پاداش سعادتمندانو ای در این دنیا بو او خواىیم 

 آنها را کامل خواىیم پرداخت.
 _ ىنگامیکو قرآن می خوانید، از شر شیطان رانده شده بو خدا پناه ببرید. ۹۸
 _ او بر کسانی کو ایمان دارند و بو پروردگارشان توکل می کنند ىیچ قدرتی ندارد. ۹۹

محدود بو کسانی است کو او را سرور خود انتخاب می کنند؛ کسانی کو او را بعنوان خدای _ قدرت او ۱۱۱
 خود انتخاب می نمایند.

_ ىر گاه آیو ای را جانشین آیو دیگری می کنیم و خدا از آنچو نازل می کند کامالً آگاه است، آنها می  ۱۱۱
 ند.گویند، "این را از خود ساختو ای!" حقیقتاً اکثرشان نمی دان

_ بگو، "آن را روح القدس از جانب پروردگارت بو حقیقت پائین آورد، تا بو کسانی کو ایمان دارند ۱۱۲
 اطمینان بخشد و راىنما و بشارتی باشد برای تسلیم شدگان."

_ ما کامالً آگاه ىستیم کو آنها می گویند، "بشری بو او یاد می دىد!" منبع زبانی کو بو آن اشاره می کنند ۱۱۳
 یر عربی است و این زبان عربی کاملی است.غ



_ مطمئناً، کسانی کو بو آیات خدا ایمان ندارند، خدا آنها را ىدایت نمی کند. آنها بو عذابی دردناک ۱۱۴
 دچار شده اند.

_ تنها کسانی کو آیین دروغین می سازند، کسانی ىستند کو بو آیات خدا ایمان ندارند؛ آنها دروغگویان ۱۱۵
 ند.واقعی ىست

_ کسانی کو بو خدا کافر شوند بعد از اینکو ایمان آورده بودند و کامالً بو کفر راضی شوند، بو خشم خدا ۱۱۶
دچار شده اند. تنها کسانی کو عذرشان موجو است، کسانی ىستند کو مجبور بو ادای کفر شده اند، در حالیکو 

 قلب شان پر از ایمان است.
زندگی این دنیا را بو آخرت ترجیح داده اند و خدا چنین مردم کافری را _ این بخاطر آن است کو آنها ۱۱۷

 ىدایت نمی کند.
_ آنها کسانی ىستند کو خدا قلب و شنوایی و بینایی شان را بستو است. در نیتجو، آنها در غفلت بسر ۱۱۸

 می برند.
 _ بدون شک، آنها در آخرت از بازندگان خواىند بود.۱۱۹
بخاطر اذیت و آزار مهاجرت می کنند، سپس بو کوشش ادامو می دىند و صبورانو _ و اما کسانی کو ۱۱۱

 مقاومت می کنند، پروردگارت بخاطر تمام این ىا، عفو کننده است، مهربان ترین.
_ آن روز خواىد آمد ىنگامی کو ىر نفسی وکیل مدافع خود خواىد بود و بو ىر نفسی برای ىر کاری کو ۱۱۱

 کامل پرداخت خواىد شد، بدون کوچکترین بی عدالتی.  انجام داده بود بطور
_ خدا جامعو ای را مثال می زند کو در امنیت و رفاه بسر می بردند، با روزی ىایی کو از ىر طرؼ بو ۱۱۲

آنجا می آمد. اما سپس، نسبت بو نعمات خدا ناسپاس شدند. در نتیجو، خدا باعث شد کو آنها طعم سختی  
 چشند. چنین است جزای اعمالی کو انجام دادند.گرسنگی و نا امنی را ب

_ رسولی از میانشان نزدشان رفتو بود، اما آنها او را تکذیب کردند. در نتیجو، بخاطر ستمکاریشان ۱۱۳
 عذاب بو آنها اصابت کرد.

_ بنابراین، از روزی ىای خدا آنچو کو حالل و خوب است بخورید و از نعمات خدا سپاسگزار باشید، ۱۱۴
 واقعاً فقط او را می پرستید. اگر

_ او فقط حیوانات مرده، خون، گوشت خوک و غذایی را کو برای غیر از خدا اىدا شده است برای شما ۱۱۵
حرام می کند. اگر کسی )بخوردن این ىا( مجبور شود، بدون اینکو با قصد یا غرض بدی باشد، پس خداست 

 عفو کننده، مهربان ترین.



دروغ نگویید: "این حالل است و این حرام،" تا دروغ بسازید و آن را بو خدا نسبت  _ با زبان خود بو۱۱۶
 دىید. مطمئناً، کسانی کو دروغ می سازند و آن را بو خدا نسبت می دىند ىرگز موفق نخواىند شد.

 _ آنها برای مدت کوتاىی لذت می برند، سپس بو عذابی دردناک گرفتار می شوند.۱۱۷
، چیزىایی را حرام کردیم کو قبالً برای تو نقل کردیم. این ما نبودیم کو بو آنها ستم کردیم؛ _ برای یهودیان۱۱۸

 آنها ىستند کو بو نفس خود ستم کردند.
_ با این حال، راجع بو کسانی کو از روی نادانی گناه می کنند سپس بعد از آن توبو کنند و اصالح شوند، ۱۱۹

 ه است، مهربان ترین.پروردگارت پس از این عمل، عفو کنند
_ ابراىیم حقیقتاً در تسلیم بودن بو خدا پیشتازی نمونو بود، یکتاپرستی کو ىرگز معبودان را پرستش ۱۲۱
 نکرد.
_ چون او سپاسگزار نعمت ىای پروردگارش بود، او وی را انتخاب کرد و او را بو راه مستقیم ىدایت ۱۲۱
 نمود.
 طا کردیم و در آخرت او با پرىیزگاران خواىد بود._ ما در این دنیا بو او خوشبختی ع۱۲۲
 _ سپس ما بو تو )محمد( وحی کردیم کو از دین ابراىیم پیروی کن، یکتاپرستی؛ او ىرگز مشرک نبود.۱۲۳
_ سبت فقط بر کسانی مقرر شده بود کو در آن اختالؼ کردند )یهودیای و مسیحیان(. پروردگارت ۱۲۴

 بخاطر اختالفاتشان در میانشان قضاوت خواىد کرد. یکتایی است کو در روز رستاخیز
_ تو با حکمت و پندىای محبت آمیز بو راه پروردگارت دعوت کن و بو بهترین وجو ممکن با آنها بحث  ۱۲۵

کن. پروردگارت کامالً می داند چو کسی از راه او گمراه شده است و او از ىمو بهتر می داند چو کسانی 
 ىدایت شده اند.

اگر تنبیو می کنید، منصفانو تنبیو کنید. اما اگر بجای انتقام صبر پیشو کنید، برای صبوران بهتر _ و ۱۲۶
 خواىد بود.

_ صبر پیشو کن_ و صبر تو فقط با کمک خدا بدست می آید. برای آنها غمگین نباش و از حیلو ۱۲۷
 ىایشان ناراحت نشو.

 در پیش می گیرند و کسانی کو نیکوکار ىستند._ خدا با کسانی است کو زندگی پرىیزگارانو ای را ۱۲۸
*************************************************************** 

 : فرزندان اسرائیل ِ)بَنِي ِاسرئیل( ۱۷سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین



  
از مسجد مقدس )مکو( بو _ باالترین تجلیل از آن یکتایی است کو در طی شب بنده خود )محمد( را  ۱

دورترین محل سجده احضار کرد محلی کو اطراؼ آن را برکت داده ایم، تا بعضی از نشانو ىای خود را بو او 
 نشان دىیم. اوست شنوا، بینا.

_ ىمانند آن، ما بو موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را راىنمایی برای بنی اسرائیل قرار دادیم کو: "در کنار  ۲
 عبودی را بعنوان موال و سرور قرار ندىید."من ىیچ م

 _ آنها نوادگان کسانی ىستند کو ما با نوح حمل کردیم؛ او یک بنده سپاسگزار بود. ۳
_ ما در کتاب آسمانی بو بنی اسرائیل خطاب کردیم: "شما در زمین دو بار مرتکب عمل بسیار پلیدی  ۴

 تکبر می رسید. خواىید شد. سرنوشت شما این است کو بو منتها درجو
_ "ىنگامیکو اولین بار فرا رسد، ما از بندگان خود کسانی را علیو شما خواىیم فرستاد کو پرقدرت و نیرومند  ۵

 ىستند و آنها بو خانو ىای شما حملو خواىند کرد. این یک پیش بینی است کو باید انجام گیرد.
ا غلبو کنید و برایتان فرزندان و ثروت فراوانی فراىم _ "پس از آن، ما نوبت را بو شما خواىیم داد کو بر آنه ۶

 خواىیم کرد: ما شما را مسلط خواىیم کرد.
_ "اگر پرىیزکارانو عمل کنید، بو نفع خود پرىیزکاری می کنید، اما اگر عمل پلیدی انجام دىید بو ضرر خود  ۷

کست خواىند داد و وارد مسجد عمل می کنید. بنابراین، ىنگامی کو دومین بار فرا رسد، آنها شما را ش
خواىند شد، درست ىمانطورکو بار اول وارد شدند. آنها تمام چیزىایی را کو بدست آورده بودید، از بین 

 خواىند برد."
_ پروردگارتان باران رحمت خویش را بر شما می فرستد. اما اگر شما بو ستمکاری بازگردید، ما با عذاب  ۸

 کافران جهنم را مکان دائمی قرار داده ایم.تالفی خواىیم کرد. ما برای  
_ این قرآن بو بهترین راه ىدایت می کند و بو مؤمنانی کو زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند مژده  ۹

 می دىد، کو آنها سزاوار پاداشی بزرگ شده اند.
 ه کرده ایم._ و اما کسانی کو بو آخرت ایمان ندارند، ما برایشان عذابی دردناک آماد ۱۱
_ انسان اغلب برای چیزی دعا می کند کو بو ضرر اوست، در حالیکو فکر می کند کو برای چیز خوبی  ۱۱

 دعا می کند. انسان عجول است.



_ ما شب و روز را دو نشانو قرار دادیم. ما شب را تاریک ساختیم و روز را روشن، تا در آن در  ۱۲
ضمناً برای شما یک سیستم زمانی و وسیلو ای برای محاسبو برقرار می  جستجوی روزی پروردگارتان باشید. این 

 کند. ما اینچنین ىمو چیز را با جزئیات توضیح می دىیم.
_ ما سرنوشت ىر انسانی را ضبط کرده ایم؛ آن بو گردنش وصل شده است. در روز رستاخیز ما پرونده  ۱۳

 ای را کو در دسترس است بو دست او خواىیم داد.
 پرونده خود را بخوان. امروز تو برای رسیدگی بو حساب خود کافی ىستی._  ۱۴
_ ىر کس ىدایت شود، بو نفع خود ىدایت شده است و ىر کس بو گمراىی رود بو ضرر خود گمراه می  ۱۵

شود. ىیچ گناىکاری بار گناىان دیگری را بر دوش نخواىد کشید. ما ىرگز تنبیو نمی کنیم بدون اینکو اول 
 بفرستیم.رسولی 

_ اگر بخواىیم ىر جامعو ای را از بین ببریم، می گذاریم تا رىبران آنجا بی اندازه فساد کنند. بو محض  ۱۶
 اینکو سزاوار عذاب شوند، ما آن را کامالً نابود می کنیم.

دقیق _ ما بسیاری از نسل ىا را بعد از نوح نابود کرده ایم. پروردگارت در رسیدگی بو گناىان بندگانش  ۱۷
 ترین است؛ او کامالً آگاه است، بینا.

_ ىر کس این زندگی زود گذر را انتخاب کند و بو آن ارجحیت دىد، ما فوراً ىر چو کو تصمیم بگیریم بو  ۱۸
 او خواىیم داد، سپس او را بو جهنم محکوم می کنیم، جایی کو تا ابد رنج بکشد، محقر و شکست خورده.

ا انتخاب نمایند و بو آن ارجحیت دىند و پرىیزگارانو عمل کنند، در حالیکو _ و اما کسانی کو آخرت ر  ۱۹
 ایمان داشتو باشند، از کوشش آنها قدردانی خواىد شد.

_ ما برای ىر کدام از آنها فراىم می کنیم؛ ما نعمت ىای پروردگارت را بو آن گروه و این گروه عطا می   ۲۱
 یر است.کنیم. نعمت ىای پروردگارت تو پایان ناپذ

_ توجو کن کو چگونو )در این دنیا( بعضی از مردم را بر بعضی دیگر ترجیح دادیم. این تفاوت ىا در  ۲۱
 آخرت بو مراتب بیشتر و بسیار مهم تر است.

 _ ىیچ خدای دیگری در کنار خدا قرار نده، تا مبادا عاقبت حقیر و ذلیل شوی. ۲۲
و، کسی را پرستش نکن و بو والدین خود احترام بگذار. تا زمانی  _ پروردگارت مقرر کرده است کو غیر از ا ۲۳

کو یکی یا ىر دوی آنها زنده ىستند، ىرگز بو آنها "اؼ" نگو )کوچکترین حرکت ناراحت کننده( و بر سر آنها 
 داد نزن؛ با آنها با محبت رفتار کن.



رد رحمت قرار ده، زیرا آنها من را از _ و با آنها مهربان و متواضع باش و بگو، "پروردگارا، آنها را مو  ۲۴
 طفولیت بزرگ کرده اند."

_ پروردگار شما از درونی ترین افکارتان کامالً آگاه است. اگر پرىیزکار باقی بمانید، او نسبت بو کسانی   ۲۵
 کو توبو می کنند عفو کننده است.

را بده، اما افراط نکن و زیادی _ حق تعیین شده خویشاوندان، نیازمندان، تهیدستان و مسافران غریب  ۲۶
 ولخرج نباش.

 _ کسانی کو افراط می کنند برادران شیطان ىستند و شیطان بو پروردگار خود ناسپاس است. ۲۷
_ حتی اگر باید از آنها روی گردانی در حالی کو در طلب رحمت پروردگارت ىستی، باید بو بهترین وجو  ۲۸

 ممکن با آنها رفتار کنی.
روی حساست دست و دل تنگ باش و نو از روی حماقت دست و دل باز، تا مبادا عاقبت _ نو از  ۲۹

 سرزنش شوی و تأسف بخوری.
 _ زیرا پروردگارت روزی ىر کس را بخواىد زیاد و یا کم می کند. او کامالً بر مخلوقاتش آگاه است، بینا. ۳۱
ن برای شما روزی فراىم می کنیم. کشتن _ فرزندان خود را از ترس فقر نکشید. ما برای آنها و ىمچنی ۳۱

 آنها یک خطای بزرگی است.
 _ مرتکب عمل زنا نشوید؛ آن گناىی است بزرگ و رفتاری است زشت. ۳۲
_ کسی را نکشید_ زیرا خدا زندگی را مقدس قرار داده است_ مگر در اجرای عدالت. اگر کسی بو  ۳۳

کو عدالت را اجرا کند. بنابراین، او نباید در مورد قتل در   ناحق کشتو شود، پس ما بو وارث او اختیار می دىیم
 انتقام گرفتن از حد تجاوز کند، بو او کمک خواىد شد.

_ بو مال یتیمان دست نزنید مگر برای منفعت خودشان، تا بو سن بلوغ فکری برسند. بو عهد خود وفا   ۳۴
 کنید، زیرا عهد بستن مسئولیتی است بزرگ.

 می کنید، اندازه کامل را بدىید و منصفانو وزن کنید. این بهتر و پرىیزکارانو تر است. _ ىرگاه معاملو ۳۵
_ ىیچ اطالعاتی را نپذیر، مگر اینکو خودت بو صحت آن واقف شوی. من بو تو شنوایی، بینایی و عقل  ۳۶

 داده ام و تو مسئول ىستی کو از آنها استفاده کنی.
تو نو می توانی سرتاسر زمین را در بر گیری و نو می توانی بو بلندی کوه  _ در روی زمین با تکبر راه نرو_ ۳۷

 ىا باشی.
 _ تمام رفتارىای بد توسط پروردگارت محکوم شده است. ۳۸



_ این قسمتی است از آن حکمتی کو پروردگارت بو تو وحی کرده است. خدای دیگری در کنار خدا قرار  ۳۹
 رزنش شده و شکست خورده.نده، تا مبادا عاقبت بو جهنم روی، س

_ آیا پروردگار شما پسران را بو شما داده است در حالیکو فرشتگان را بعنوان دختر بو خود اختصاص می  ۴۱
 دىد چطور توانستید چنین کفری بر زبان بیاورید

می  _ ما )ىمو نوع مثالی( در این قرآن ذکر کرده ایم، باشد کو توجو کنند. اما آن فقط بو نفرت آنها ۴۱
 افزاید.

_ بگو، "اگر خداىای دیگری در کنار او بودند، ىمانطور کو ادعا می کنند، آنها سعی کرده بودند کو  ۴۲
 صاحب عرش را براندازند."

 _ تجلیل او را، او بیش از اندازه بلندمرتبو است. بسیار باالتر از گفتو ىایشان. ۴۳
یل می کنند. ىیچ چیز نیست کو او را تجلیل نکند، _ ىفت جهان، زمین و ىر کس در آنهاست او را تجل ۴۴

 ولی شما تجلیل کردن آنها را نمی فهمید. اوست با گذشت، عفو کننده.
 _ ىنگامی کو قرآن می خوانی، ما بین تو و کسانی کو بو آخرت ایمان ندارند حایلی نامری قرار می دىیم. ۴۵
ایشان، تا نگذاریم آن را بفهمند. و ىنگامی کو در _ ما بر افکارشان پوشش می گذاریم و کری بر گوش ى ۴۶

 مورد پروردگارت موعظو می کنی و فقط از قرآن استفاده کنی، آنها با بیزاری فرار می کنند.
_ ما کامالً از آنچو می شنوند آگاه ىستیم، ىنگامی کو بو تو گوش می دىند و ىنگامی کو پنهانی توطئو  ۴۷

 ما از یک مرد دیوانو پیروی می کنید."می کنند_ کافران می گویند، "ش
 _ توجو کن کو چگونو تو را توصیف می کنند و چگونو این باعث می شود کو آنها از راه منحرؼ شوند. ۴۸
 _ آنها گفتند، "بعد از آنکو ما استخوان و تکو پاره شدیم، دوباره، از نو برانگیختو می شویم !" ۴۹
 ن در آیید._ بگو، "حتی اگر بصورت سنگ یا آى ۵۱
_ "حتی اگر بو ىر نوع خلقت دیگری تبدیل شوید کو تصور کنید غیر ممکن است." آنها سپس، خواىند   ۵۱

گفت، "چو کسی ما را باز خواىد گرداند" بگو، "یکتایی کو اول بار شما را آفرید." آنگاه، آنها سرشان را تکان 
 ن است نزدیک تر از آن باشد کو فکر می کنید."می دىند و می گویند، "آن چو موقع خواىد بود" بگو، "ممک

_ آن روزی کو او شما را احضار کند، با ستایش بو او پاسخ خواىید داد و آنگاه متوجو خواىید شد کو  ۵۲
 جز مدتی کوتاه در این دنیا نبوده اید.

عی می کند کو بین _ بو بندگان من بگو با یکدیگر بو بهترین وجو ممکن رفتار کنند، زیرا شیطان ىمیشو س ۵۳
 آنها جدایی بیاندازد. مطمئناً، شیطان سرسخت ترین دشمن انسان است.



_ پروردگارتان شما را از ىمو بهتر می شناسد. او بر طبق علم خود، ممکن است شما را مورد رحمت قرار  ۵۴
 دىد یا شما را بو کیفر برساند. ما تو را نفرستادیم کو مدافع آنها باشی.

ارت بو ىمو کس در آسمانها و زمین آگاه ترین است. بر طبق این علم، ما بعضی از پیامبران را _ پروردگ ۵۵
 بر بعضی دیگر ترجیح دادیم. برای مثال، بو داود زبور دادیم.

_ بگو، "از ىر معبودی کو در کنار او قرار داده اید درخواست کنید، "آنها ىیچ قدرتی ندارند کو مصیبتی  ۵۶
 رند و نو می توانند از آن جلوگیری کنند.را از شما بردا

_ حتی معبودانی کو از آنها در خواست می کنند، خودشان در جستجوی راه و وسیلو ای ىستند بسوی  ۵۷
پروردگارشان. آنها برای رحمت او دست بو دعا بر می دارند و از عذاب او می ترسند. مطمئناً عذاب 

 پروردگارت وحشتناک است.
نیست کو ما آن را قبل از روز رستاخیز نابود نکنیم، یا آنها را بو عذابی سخت گرفتار _ جامعو ای  ۵۸

 نسازیم. این از قبل در کتاب نوشتو شده است.
_ آنچو ما را از فرستادن معجزات باز داشت آن بود کو نسل ىای گذشتو آن را تکذیب کرده اند. برای  ۵۹

زه ای( شگرؼ، اما آنها علیو آن ستم کردند. ما معجزات را فقط مثال، ما بو ثمود شتر را نشان دادیم، )معج
 برای این فرستادیم تا بتدریج در آنها ىیبت و حرمت را بیافزائیم.

_ ما تو را آگاه کردیم کو پروردگارت مردم را کامالً تحت کنترل دارد و ما آن رؤیایی را کو بو تو نشان  ۶۱
درختی را کو در قرآن لعنت شده است. ما اثبات ىای محکم بو آنها  دادیم امتحانی برای مردم قرار دادیم و

 نشان دادیم تا بتدریج ىیبت و حرمت را بو آنها بفهمانیم، اما این فقط بر سرکشی آنها افزود.
_ ىنگامی کو بو فرشتگان گفتیم، "در مقابل آدم سجده کنید،" آنها سجده کردند، بجز شیطان. او گفت،  ۶۱

 جده کنم کو تو از گل آفریدي""آیا بو کسی س
_ او گفت، "چون تو او را بو من محترم شمرده ای، اگر تا روز رستاخیز بو من مهلت دىی، من تمام  ۶۲

 نوادگان او را در اختیار خواىم گرفت، بجز عده کمی."
 ی منصفانو._ او گفت، "پس برو؛ تو و کسانی کو از تو پیروی کنند، سرانجام در دوزخ خواىید بود؛ جزای ۶۳
_ "تو می توانی با صدای خود آنها را فریب دىی و تمام نیروىا و مردان خود را علیو آنها مجهز نمایی و  ۶۴

در مال و فرزندانشان شریک شوی و بو آنها وعده دىی. آنچو شیطان وعده می دىد جز یک خیال واىی 
 نیست.

 پروردگارت بعنوان مدافع کافی است._ "و اما بر بندگان من، تو ىیچ قدرتی نداری."  ۶۵



_ پروردگار شما است کو باعث می شود کشتی ىا در اقیانوس شناور باشند، تا شما بتوانید در جستجوی  ۶۶
 نعمت ىای او باشید. او نسبت بو شما مهربان ترین است.

مخلصانو بو تنها او التماس _ اگر شما در وسط دریا گرفتار شوید، معبودان خود را فراموش می نمایید و  ۶۷
می کنید. اما ىمین کو او شما را بو ساحل نجات می رساند، شما روی می گردانید. حقیقتاً، کو انسان ناسپاس 

 است.
_ آیا ضمانت کرده اید کو او موجب نخواىد شد کو زمین در ساحل شما را ببلعد یا کو او طوفانی بر شما  ۶۸

 فظی نخواىید یافتنخواىد فرستاد، آنگاه، ىیچ محا
_ آیا ضمانت کرده اید کو او بار دیگر شما را بو دریا باز نخواىد گرداند، سپس طوفانی بر شما بفرستد کو  ۶۹

 شما را بخاطر کفرتان غرؽ کند ىنگامی کو این اتفاؽ بیافتد، فرصت دیگری بو شما نخواىیم داد.
خشکی و دریا وسیلو نقلیو فراىم کردیم. ما برایشان  _ ما فرزندان آدم را گرامی داشتو ایم و برایشان در ۷۱

 روزی ىای خوب تهیو نمودیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری دادیم.
_ آن روز خواىد آمد کو ما ىمو مردم را، ىمراه با پرونده ىایشان احضار خواىیم کرد. و اما بو کسانی کو  ۷۱

 خود را خواىند خواند و از کوچکترین بی عدالتی رنج نخواىد برد.پرونده پرىیزگاری داده شود، پرونده 
 _ و اما کسانی کو در این دنیا کور ىستتد، در آخرت کور خواىند بود؛ حتی بسیار بدتر. ۷۲
_ آنها نزدیک بود تو را از آنچو بر تو وحی کرده ایم منحرؼ کنند. آنها می خواستند کو تو چیزىای  ۷۳

 تا تو را دوست خود بدانند. دیگری از خود بسازی،
 _ اگر بخاطر این نبود کو تو را تقویت کردیم، نزدیک بود کمی بسوی آنها گرایش پیدا کنی. ۷۴
_ اگر چنین کرده بودی، ما مجازات تو را، در این دنیا و پس از مرگ دو برابر می کردیم و تو در برابر ما  ۷۵

 ىیچ کس را برای کمک خود نمی یافتی.
ا نزدیک بود تو را از آن سرزمین تبعید کنند کو از دست تو خالص شوند، تا بتوانند بمجرد اینکو _ آنه ۷۶

 رفتی باز گردند.
_ با تمام رسوالنی کو قبل از تو فرستادیم روش ىمیشو چنین بوده است و تو خواىی دید کو روش ما ىرگز  ۷۷

 تغییر نمی کند.
در ظهر بطرؼ غروب آفتاب پایین می آید نماز را بجا آور. _ ىنگامی کو خورشید از باالترین نقطو  ۷۸

 ىمچنین ىنگام سحر بو )خواندن( قرآن بپرداز. )خواندن( قرآن در سحرگاه مشاىده می شود.
 _ در طی شب، برای ثواب بیشتر عبادت کن، تا پروردگارت تو را بو مقامی محترم برساند. ۷۹



محترمانو بپذیر و من را با خروجی محترمانو خارج نما و از جانب _ و بگو، "پروردگارا، من را با ورودی  ۸۱
 خود من را با قدرت حمایت کن.

 _ اعالم کن، "حقیقت پیروز شده و باطل از بین رفتو است؛ باطل حتماً از بین خواىد رفت." ۸۱
سمتکاران  _ ما در قرآن برای مؤمنان شفا و رحمت فرو می فرستم. در ىمان زمان، آن فقط بر شرارت ۸۲

 می افزاید.
_ ىنگامی کو بو انسان نعمتی عطا کنیم، او سرگرم و بی توجو می شود. اما ىین کو بو مصیبتی گرفتار  ۸۳

 شود، مأیوس می شود.
_ بگو، "ىر کس بر طبق عقیده خود عمل می کند و پروردگار شما بهتر می داند کو چو کسانی بو راه  ۸۴

 راست ىدایت یافتو اند."
نها درباره وحی از تو سئوال می کنند. بگو، "وحی از جانب پروردگارم می آید. علمی کو بو شما داده _ آ ۸۵

 شده بسیار جزئی است."
_ اگر بخواىیم، می توانیم آنچو را بر تو وحی کردیم پس بگیریم، آنگاه در برابر ما ىیچ محافظی نخواىی  ۸۶

 یافت.
 یست. نعمت ىای او بر تو بسیار بوده است._ این بجز رحمتی از جانب پروردگارت ن ۸۷
_ بگو، "اگر ىمو انسان ىا و ىمو جن ىا با یکدیگر متحد می شدند تا قرآنی مانند این ارائو دىند، ىرگز  ۸۸

 نمی توانستند چیزی مانند این بیاورند، حتی اگر ىر چقدر ىم بو یکدیگر کمک می کردند.
 مثالی زده ایم، اما اکثر مردم اصرار بو کفر دارند._ ما در این قرآن برای مردم ىمو نوع  ۸۹
 _ آنها گفتند، "ما بو تو ایمان نخواىیم آورد مگر اینکو تو باعث شوی از زمین چشمو ای فوران زند. ۹۱
 _ "یا اینکو صاحب باغی باشی از نخل ىای خرما و انگور با رودخانو ىای جاری در میان آن. ۹۱
ادعا کردی، باعث شوی تا از آسمان قطعاتی بر ما فرو ریزد. یا اینکو خدا و _ "یا اینکو ىمانطور کو  ۹۲

 فرشتگان را جلوی چشم ما حاضر کنی.
_ "یا مگر اینکو قصری مجلل داشتو باشی، یا اینکو بو آسمان باال روی. حتی اگر باال روی، ما باور  ۹۳

بگو، "تجلیل پروردگارم را. آیا من بیشتر از انسان  نخواىیم کرد مگر انیکو کتابی بیاوری کو ما بتوانیم بخوانیم."
 رسولی ىستم"

_ چیزی کو مانع ایمان آوردن مردم شد ىنگامی کو ىدایت برایشان آمد، گفتارشان است، "آیا خدا بشری  ۹۴
 را بعنوان رسول فرستاده"



بعنوان رسول فرستاده _ بگو "اگر فرشتگان در زمین سکونت داشتند، ما از آسمان برایشان فرشتو ای  ۹۵
 بودیم."

 _ بگو، "خدا بعنوان شاىد میان من و شما کافی است. او کامالً بر پرستش کنندگانش آگاه است، بینا." ۹۶
_ ىر کس را خدا ىدایت کند حقیقتاً ىدایت یافتو است. و ىر کس را بو گمراىی فرستد، تو ىرگز برای  ۹۷

فت. ما آنها را اجباراً در روز رستاخیز احضار خواىیم کرد؛ کور، الل آنها موال و سروری در کنار او نخواىی یا
 و کر. مقصد آنها دوزخ است؛ ىر گاه خنک شود، آتش آنها را اضافو خواىیم کرد.

_ چنین است مجازات بحق آنها، بخاطر اینکو آیات ما را تکذیب کردند. آنها گفتند، "پس از اینکو ما  ۹۸
 آیا بصورت خلقتی جدید برانگیختو می شویم" استخوان و تکو پاره شویم،

_ آیا آنها نمی توانستند ببینند کو خدایی کو آسمانها و زمین را آفرید، قادر است ىمان ىا را خلق کند او  ۹۹
 برایشان طول عمری مقرر کرده است کو غیر قابل تغییر است با اینحال، کافران در کفر خود اصرار می ورزند.

"اگر شما صاحب گنجینو ىای رحمت پروردگارم می بودید، از ترس اینکو تمام شود، آن را _ اعالم کن، ۱۱۱
 دریغ می داشتید. انسان خسیس است."

_ ما موسی را با نو معجزه شگرؼ پشتیبانی کردیم_ از بنی اسرائیل سئوال کن. ىنگامی کو او نزد آنها ۱۱۱
 موسی، جادو شده ای."رفت، فرعون بو او گفت، "من فکر می کنم کو تو، 

_ او گفت، "تو بخوبی می دانی کو ىیچکس نمی تواند این ىا را آشکار کند بجز پروردگار آسمانها و ۱۱۲
 زمین. من فکر می کنم کو تو، فرعون محکوم بو فنا شده ای."

کسانی کو از او   _ ىنگامی کو آنها را دنبال می کرد تا آنها را از آن سرزمین بیرون کند، ما او را ىمراه با۱۱۳
 طرفداری کردند غرؽ کردیم، ىمگی آنها را.

_ و پس از آن بو بنی اسرائیل گفتیم، "بروید در این سرزمین زندگی کنید. ىنگامی کو پیش بینی نهایی فرا ۱۱۴
 رسد، ما ىمگی شما را در یک گروه احضار خواىیم کرد."

ن آمد. ما تو را جز بعنوان مژده دىنده و ىمینطور _ ما آن را حقیقتاً نازل کردیم و آن با حقیقت پایی۱۱۵
 ىشدار دىنده نفرستادیم.

_ قرآنی کو بتدریج نازل کرده ایم، تا اینکو تو در مدت طوالنی آن را برای مردم بخوانی، اگر چو ما تمام ۱۱۶
 آن را یکمرتبو نازل کردیم.

ورید." کسانی کو بو علم کتاب ىای آسمانی _ اعالم کن، "چو بو آن ایمان بیاورید و چو بو آن ایمان نیا۱۱۷
 قبلی دست یافتو اند، ىنگامی کو برایشان خوانده می شود، بو چانو خود می افتند، سجده می کنند.



 _ آنها می گویند، "تجلیل پروردگارمان را. این پیش بینی پروردگارمان را بو انجام می رساند."۱۱۸
جده می کنند و اشک می ریزند. زیرا این بر ىیبت و احترام آنها _ آنها بر چانو ىای خود می افتند، س۱۱۹

 می افزاید.
_ بگو، "او را خدا بخوانید، یا او را بخشنده ترین بخوانید؛ با ىر نامی بخوانیدش، بهترین نام ىا از آن ۱۱۱

 اوست." نماز خود را نو بسیار بلند بخوان و نو در دل؛ با صدای متعادل بخوان.
کن: "ستایش خدا را، کو نو ىرگز پسری دارد و نو در سلطنت خود شریکی و نو از روی   _ و اعالم۱۱۱

 ضعف بو یاوری نیازمند است." و مدام او را تکبیر بگو.
*************************************************************** 

 : غار )الَکهف( ۱۸سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

  
 _ ستایش خدا را کو بر بنده خود این کتاب آسمانی را نازل کرد و آن را بدون نقص قرار داد. ۱
_ )کتابی( کامل تا از عذاب سخت او ىشدار بدىد و بو مؤمنان کو زندگی پرىیزکارانو ای را می گدارنند  ۲

 مژده دىد کو پاداشی سخاوتمندانو کسب کرده اند.
 د._ جایی کو در آن جاودان بمانن ۳
 _ و ىشدار دىد بو کسانی کو گفتند، "خدا پسری دارد!" ۴
ىیچ اطالعی ندارند و والدین شان ىم ىیچ اطالعی نداشتند. چو کفری از دىانشان  -_ آنها در این باره ۵

 بیرون می آید! آنچو بر زبان می آورند دروغی است بزرگ.
ور نکردن آن سرزنش کنی؛ تو ممکن است _ تو ممکن است خود را بخاطر پاسخ شان بو این حدیث و با ۶

 غمگین شوی.
_ ما ىمو چیز را در زمین زینت داده ایم، تا آنها را امتحاب کنیم و بدین ترتیب از بین آنان کسانی را کو  ۷

 پرىیزگارانو عمل می کنند مشخص نماییم.
 دون محصول خواىیم گذارد._ ما قطعاً، ىمو چیز را در آن از بین خواىیم برد و آن را کاماًل: خشک و ب ۸
_ پس فکر می کنی کو چرا درباره مردم غار و اعداد مربوط بو آنها بو تو می گوییم آنها از نشانو ىای  ۹

 شگفت انگیز ما ىستند.



_ ىنگامی کو جوانان بو غار پناه بردند، گفتند، "پروردگار ما، ما را مورد رحمت خویش قرار ده و با ىدایت  ۱۱
 ما برکت بده." خود بو کارىای

 _ سپس در غار برای چند سالی کو از قبل معین شده بود بر گوش ىایشان مهر نهادیم. ۱۱
_ سپس، آن ىا را برانگیختیم تا ببینیم کدام یک از آن دو گروه می تواند مدت اقامتشان را در آنجا  ۱۲

 حساب کند.
نان ىا جوانانی بودند کو بو پروردگارشان _ ما تاریخچو آنان را بو حقیقت برای تو حکایت می کنیم. آ ۱۳

 ایمان آوردند و ما بر ىدایت شان افزودیم.
_ ما قلب ىایشان را محکم کردیم ىنگامی کو بپا خواستند و اعالم کردند: "تنها پروردگار ما، پروردگار  ۱۴

نصورت، سخت  آسمان ىا و زمین است. ما ىرگز در کنار او ىیچ خدای دیگری را نمی پرستیم، در غیر ای
 گمراه شده ایم.

_ "این مردم ما ىستند کو خدایانی در کنار او قرار می دىند. اگر آنها فقط می توانستند برای این حمایت  ۱۵
 از اعتقادشان مدرکی ارائو دىند! چو کسی پلیدتر از آن کو دروغ بسازد و آن ىا را بو خدا نسبت دىد

غیر خدا می پرستند کناره بگیرید، پس بیایید بو آن غار پناه  _ "چون می خواىید از آن ىا و از آنچو ۱۶
 ببریم. باشد کو پروردگارتان شما را مورد رحمت خویش قرار دىد و شما را بو آن تصمیم درست راىنمایی کند."

_ می توانستی خورشید را ببینی کو از سمت راست غار آن ىا طلوع می کرد و ىنگام غروب از سمت  ۱۷
ا می تابید، ىمانطور کو در آن حفره خوابیده بودند. این یکی از نشانو ىای مهم خداست. ىر  چپ بر آن ى

کس را خدا ىدایت کند ىدایت شده واقعی است و ىر کس را او بو گمراىی فرستد، تو ىرگز برای او معلم 
 ىدایت کننده ای نخواىی یافت.

واقعاً خواب بودند. زمانی کو ما آنها را بو پهلوی _ تو فکر می کردی کو آن ىا بیدار ىستند، در حالیکو  ۱۸
راست و پهلوی چپ بر می گرداندیم، در میانشان سگ آنها ىم دست ىایش را دراز کرده بود. اگر بو آنها 

 نگاه می کردی وحشت زده از آنان می گریختی.
ا بوده اید" جواب دادند، _ ىنگامی کو آن ىا را برانگیختیم، از یکدیگر سئوال کردند: "چو مدت در اینج ۱۹

"ما یک روز یا قسمتی از روز در اینجا بوده ایم." پروردگارتان بهتر می داند کو ما چو مدت در اینجا ماندیم، 
پس بیایید یکی از ما را با این پول بو شهر بفرستیم. بگذارید تا او تمیزترین غذا را بیآورد و مقداری برای ما 

 و توجو کسی را جلب نکند. بخرد. بگذارید مخفیانو برود



_ "اگر آنها شما را بیابند، شما را سنگسار خواىند کرد، یا وادارتان می کنند بو دین شان باز گردید، در  ۲۱
 آن وقت ىرگز نمی توانید موفق شوید."

_ ما باعث شدیم آنها کشف شوند، تا بو ىمو بفهمانیم کو وعده خدا حقیقت است و تا ىر شکی را  ۲۱
آخر دنیا از بین ببریم. سپس مردم در بین خودشان درباره آنها اختالؼ کردند. بعضی ىا گفتند، "بیاییم  درباره

دور آنها ساختمانی بسازیم." پروردگارشان نسبت بو آنها دانا ترین است. کسانی کو غالب شدند گفتند، "ما 
 دور آنها محلی برای عبادت بنا خواىیم کرد."

. "آنها سو نفر بودند؛ سگ شان چهارمین بود،" در حالیکو عده دیگری می گویند، _ بعضی ىا می گویند ۲۲
"پنچ نفر، ششمین آنها سگ شان بود،" در حالیکو حدس می زدند. بعضی ىا گفتند، "ىفت نفر" و ىشتمین 

تند. سگ شان بود. بگو، "پروردگار من بو تعداد آنها داناترین است." فقط عده کمی تعداد دقیق را می دانس
 بنابراین، با آنها بحث نکن؛ فقط با آنها موافقت کن. الزم نیست با کسی در این باره مشورت کنی.

 _ نباید بگویی کو در آینده ىیچ کاری انجام خواىی داد، ۲۳
_ بدون اینکو بگویی، "انشاء اهلل." اگر فراموش کردی اینکار بکنی، باید فوراً پروردگارت را بیاد آوری و  ۲۴

 بگویی، "باشد کو پروردگارم من را ىدایت کند تا دفعو بعد بهتر عمل کنم."
 _ آنها در غار خود سیصد سال ماندند، بعالوه نو. ۲۵
_ بگو، "خدا داناترین است کو آنها چو مدت در آنجا ماندند." او تمام اسرار را در آسمان ىا و زمین می  ۲۶

و لطف او می توانید بشنوید. در کنار او کسی بعنوان موال و سرور داند. شما بو لطف او می توانید ببینید؛ ب
 نیست و او ىرگز اجازه نمی دىد کو شریکی در سلطنت او سهیم باشد.

_ باید آنچو از کتاب پروردگارت بر تو وحی شده بخوانی، ىیچ چیز نباید کلمات او را لغو کند و نباید در   ۲۷
 ی.کنار آن ىیچ مرجع و منبع دیگری بیاب

_ باید خود را مجبور کنی تا با کسانی باشی کو روز و شب پروردگار خود را پرستش می کنند و فقط او را  ۲۸
می جویند. در پی مادیات پوچ این دنیا از آنها چشم بر نگردان و از کسی کو قلبش را از پیغام خود غافل  

 د بو چو چیز ارجعیت دىد.کردیم اطاعت نکن؛ کسی کو در پی خواستو ىای خویش است و نمی دان
_ اعالم کن: "این حقیقتی است از جانب پروردگارتان،" سپس بگذار ىرکس کو بخواىد ایمان آورد و ىر   ۲۹

کس کو بخواىد کافر شود. ما برای ستمکاران آتشی آماده کرده ایم کو کامالً آنها را در بر خواىد گرفت. ىر  
ده خواىد شد کو مانند اسیدی غلیظ صورت را می سوزاند. چو گاه فریاد کمک برآورند، مایعی بو آنها دا

 آشامیدنی بدی! چو سرنوشت شومی!



_ و اما کسانی کو ایمان می آورند و زندگی پرىیزکارانو ای را می گذرانند، ما ىرگز پاداش اعمال پرىیزکاران  ۳۱
 را ضایع نمی کنیم.

نو ىا جاری است. آنها در آنجا با دستبندىای زرین _ آنها شایستو باغهای عدن شده اند کو در آن رودخا ۳۱
آراستو خواىند شد و لباس ىایی از ابریشم و مخمل سبز خواىند پوشید و بر مبلمان ىای راحت استراحت 

 خواىند کرد. چو پاداش نیکویی؛ چو مکان نیکویی!
اطراؼ آن دخت ىای خرما بود _ برای آنها آن دو مرد را مثال بزن: ما بو یکی از آنها دو باغ انگور کو  ۳۲

 دادیم و محصوالت دیگری در بین آنها قرار دادیم.
_ ىر دو باغ محصوالت خود را بو موقع و بو مقدار فراوان بو عمل می آوردند، زیرا ما رودخانو ای در  ۳۳

 میان آنها جاری کردیم.
ار موفق تر ىستم و مردم بو _ روزی، پس از برداشت محصول مغرورانو بو دوستش گفت: "من از تو بسی ۳۴

 من بیشتر احترام می گذارند."
_ ىنگامی کو وارد باغ خود شد، با این گفتو بو نفس خود ستم کرد، "من فکر نمی کنم کو این ىرگز تمام  ۳۵

 شود.
_ "عالوه بر آن، من فکر می کنم فقط ىمین است؛ من فکر نمی کنم کو آن ساعت )آخرت( ىرگز فرا  ۳۶

ر بو نزد پروردگارم باز گردم، من بهتر از این را در آنجا خواىم داشت )آنقدر باىوش ىستم کو رسد. حتی اگ
 بهتر از این( را در آنجا خواىم داشت."

_ دوستش ىمچنان کو با او بحث می کرد گفت، "آیا بو آن یکتایی کو تو را از خاک آفرید کافر شده ای،  ۳۷
 ت مردی کامل در آوردسپس از قطره ای کوچک و بعد تو را بصور 

 _ "و اما در مورد من، خدا پروردگار من است و من ىرگز خدای دیگری بجز پروردگارم قرار نخواىم داد. ۳۸
_ "ىنگامی کو وارد باغ خود شدی می بایست می گفتی، "این چیزی است کو خدا بو من داده )ماشاء  ۳۹

 ." شاید ببینی کو من کمتر از تو پول و فرزند دارم.اهلل(. ىیچ کس جز خدا قدرتی ندارد )القوه اال باهلل(
_ "شاید کو پروردگارم بهتر از باغ تو بو من عطا کند. شاید او طوفان شدیدی از آسمان بفرستد تا باغ تو  ۴۱

 را از بین ببرد و آن را کامالً خشک و بدون محصول باقی گذارد.
 نباشد."_ "یا، آب آن عمیقاً فرو رود تا قابل دسترس تو  ۴۱



_ حقیقتاً، محصوالتش از بین رفت و سرانجام بو غم و غصو مبتال شد، اکنون کو ملکش خشک و بدون  ۴۲
محصول شده بود، از آنچو کو بیهوده در آن خرج کرده بود تأسف می خورد. او باالخره گفت، "ای کاش ىرگز 

 ملک خود را بعنوان خدا در کنار پروردگارم قرار نمی دادم."
یچ نیرویی در روی زمین نمی توانست او را در مقابل خدا کمک کند و برای او امکان نداشت کو ىیچ  _ ى ۴۳

 کمکی دریافت نماید.
_ این بخاطر آن است کو تنها والیت بر حق خداست؛ او بهترین پاداش را فراىم می کند و بهترین  ۴۴

 سرنوشت نزد اوست.
کو مانند آبی است کو از آسمان فرو می فرستیم تا از زمین    _ برای آنها زندگی این دنیا را مثال بزن ۴۵

 گیاىانی برویانیم، سپس آنها بو کاىی مبدل می شوند کو با باد از بین می روند. خدا بر تمام کارىا قادر است.
_ پول و فرزندان لذت ىای این دنیا است، اما اعمال پرىیزگارانو پاداشی جاودانو از جانب پروردگارت در  ۴۶

 بر دارد و امیدی بسیار بهتر.
_ آن روز خواىد آمد کو کوه ىا را از بین ببریم و زمین را خشک و بدون محصول خواىی دید. ما ىمو  ۴۷

 آنها را احضار خواىیم کرد، احدی از آنها جا نمی ماند.
د، _ آنها در پیشگاه پروردگارت در یک صف حاضر خواىند شد. شما تک تک نزد ما باز آمده ای ۴۸

درست ىمانطور کو در آغاز شما را آفریدیم. یقیناً، این ىمان چیزی است کو ادعا می کردید ىرگز اتفاؽ 
 نخواىد افتاد.

_ نامو اعمال نشان داده خواىد شد و گناىکاران را خواىی دید کو از محتوای آن بیمناک ىستند. آنها  ۴۹
بزرگ را بو حساب آورده و ىیچ چیز را جا خواىند گفت، "وای برما. چگونو این کتاب چیز کوچک یا 

نیانداختو است" آنها آنچو کو انجام داده بودند را در مقابل خود خواىند یافت. پروردگارت ىرگز بو کسی ظلم 
 نمی کند.

_ ما بو فرشتگان گفتیم، "بو آدم سجده کنید." آنها سجده کردند، بو جز شیطان. او بو جن تبدیل شد،  ۵۱
فرمان پروردگارش سرپیچی کرد. آیا شما او و نسل ىای او را بعنوان پروردگارنی بو جای من انتخاب زیرا او از 

 خواىید کرد، با اینکو آنها دشمنان شما ىستند چو مبادلو بدی
_ من ىرگز بو آنها اجازه ندادم کو شاىد خلقت آسمان ىا و زمین باشند و نو خلقت خودشان. و نو ىرگز  ۵۱

 کو ستمکاران در قلمرو من کار کنند.اجازه می دىم  



_ آن روز خواىد آمد کو او بگوید، "بخوانید شریکان من را، کو ادعا کردید خدایانی در کنار من بودند ؛ "  ۵۲
آنها آنان را صدا خواىند کرد، ولی آنان پاسخی بو آنها نخواىند داد. مانعی غیر قابل عبور آنها را از یکدیگر 

 جدا خواىد کرد.
_ مجرمان دوزخ را خواىند دید و متوجو خواىند شد کو در آن خواىند افتاد. آنها از آنجا راه فراری  ۵۳

 نخواىند داشت.
 _ ما ىمو گونو مثالی در این قرآن آورده ایم، ولی انسان بیش از تمام محلوقات جر و بحث می کند. ۵۴
روردگارشان باز نداشت، ىنگامی کو ىدایت _ و ىیچ چیز مردم را از ایمان آوردن و بو طلب آمرزش از پ ۵۵

بر آنها آمد، جز اینکو آنها ىمان )نوع معجزاتی( را خواستند ببینند کو نسل ىای گذشتو دیدند. و یا بو مبارزه 
 خواستند کو عذاب را زودتر ببینند.

کنند بو باطل   _ ما رسوالن را فقط بعنوان مژده دىنده و ىشدار دىنده می فرستیم. کسانی کو باور نمی ۵۶
 جرو بحث می کنند تا حقیقت را مغلوب کنند و آنها اثبات و ىشدارىای من را بیهوده می گیرند.

_ چو کسانی پلیدتر از آنهایی ىستند کو اثبات پروردگارشان بو آنان یادآوری شود، سپس بی آنکو بفهمند  ۵۷
شان پرده می نهیم و کری بر گوش ىایشان تا آنها چو می کنند، آنها را نادیده بگیرند. در نتیجو، ما بر قلب ىای

را از فهم آن )قرآن( باز دارد. بنابراین، ىر کاری بکنی کو آنها ىدایت شوند، آنها ىرگز نمی توانند ىدایت 
 یابند.
_ با این حال، پروردگارت عفو کننده است، پر از رحمت. اگر از آنها برای کارىایشان باز خواست می   ۵۸

ىمان جا آنها را نابود می کرد. در عوض او بو آنها تا موعدی کو از قبل تعیین شده است، مهلت  کرد، فوراً 
 می دىد: سپس ىرگز نمی توانند فرار کنند.

_ چو بسیار جامعو ای کو آنها را بخاطر ستم ىایشان نابود کردیم، ما زمانی خاص برای ىالکت آنها در  ۵۹
 نظر گرفتیم.

گفت، "من تا وقتی کو بو آن محلی کو دو رودخانو بهم می پیوندند نرسم   _ موسی بو خدمتکارش ۶۱
 استراحت نخواىم کرد، ىر چقدر ىم کو طول بکشد."

_ ىنگامی کو بو جای کو آنها بو ىم می پیوستند رسیدند، ماىی خود را فراموش کردند و آن، بو طور  ۶۱
 مرموزی راه خود را بو رودخانو بازیافت.

کو از آن محل گذشتند، او بو خدمتکارش خود گفت، "بیا ناىار بخوریم. این سفر بو کلی ما _ پس از این ۶۲
 را خستو کرده است."



_ او گفت، "بو یاد می آوری ىنگامی کو ما در کنار آن سنگ نشستیم شیطان باعث شد آن را فراموش   ۶۳
 کنم و آن بو طور عجیبی، راه خود را بو رودخانو باز یافت."

 سی( گفت، "این ىمان محلی بود کو دنبالش می گشتیم." آنها بو دنبال ردپایشان بازگشتند._ )مو  ۶۴
_ آنها یکی از بندگان ما را یافتند کسی کو او را مورد رحمت قرار دادیم و از علم خودمان بو او عطا   ۶۵

 کردیم.
و ىدایتی کو بو تو عطا شده است  _ موسی بو او گفت، "آیا من می توانم بو دنبال تو بیایم تا شاید از علم ۶۶

 قدری بو من بیاموزي"
 _ او گفت، " تو تحمل بودن با من را نداری. ۶۷
 _ "چگونو می توانی چیزی را کو نمی فهمی تحمل کني" ۶۸
_ او گفت، "بخواست خدا )انشاء اهلل( من را صبور خواىی یافت. ىر دستوری بو من بدىی از آن  ۶۹

 سرپیچی نخواىم کرد."
_ اوگفت، "اگر بو دنبال من بیایی، پس نباید درباره چیزی از من سئوال کنی، مگر اینکو من بخواىم در  ۷۱

 مورد آن بو تو بگویم."
_ پس براه افتادند. ىنگامیکو کو سوارکشتی شدند، او آن را سوراخ کرد. او گفت. "آیا آن را سوراخ   ۷۱

 ه ای."کردی تا مردمش را غرؽ کني تو مرتکب عمل زشتی شد
 _ او گفت، "آیا نگفتیم کو تو تحمل بودن با من را نداري" ۷۲
 _ او گفت، "معذرت می خواىم من را بخاطر فراموشی ام تنبیو نکن؛ با من زیاد سخت گیر نباش." ۷۳
_ پس بو راه افتادند. ىنگامی کو با پسر جوانی روبرو شدند، او پسر را کشت. او گفت، "چرا چنین نفس  ۷۴

 ی را کشتی کو نفس دیگری را نکشتم بود تو کار بسیار زشتی مرتکب شده ای."بی گناى
 _ او گفت، "آیا من بو تو نگفتم کو تحمل بودن با من را نداري" ۷۵
_ او گفت. "اگر در مورد ىر چیز دیگری از تو سئوال کنم، دیگر من را با خود نگو ندار. تو بو اندازه   ۷۶

 ."کافی از من عذر خواىی دیده ای
_ پس بو راه افتادند. ىنگامی کو بو اجتماعی خاصی رسیدند، از مردم غذا خواستند، ولی آنها از پذیرایی  ۷۷

شان امتناع ورزیدند. بو زودی، آنها دیواری را یافتند کو در حال خراب شدن بود و او آن را تعمیر کرد. او  
 گفت، "تو می توانستی برای آن مزدی در خواست کنی! "



او گفت، "اکنون باید از ىم جدا شویم. ولی من برای تو آنچو کو تحملش را نداشتی توضیح خواىم _  ۷۸
 داد.
_ "و اما درباره آن کشتی، آن متعلق بو ماىی گیران فقیری بود و من خواستم آن را معیوب کنم. پادشاىی  ۷۹

 بو دنبال آنها می آمد، تمام کشتی ىا را با زور مصادره می کرد.
و اما درباره آن پسر، پدر و مادرش مؤمنان خوبی بودند و ما دیدیم کو او با سرکشی و کفرش آنها را _ " ۸۱

 بو ستوه می آورد.
 _ "ما خواستیم کو پروردگارت پسر دیگر را جایگزین او کند؛ کسی کو در پرىیزگاری و مهربانی بهتر باشد. ۸۱
یتیم در شهر تعلق داشت. در زیر آن، گنجی بود کو متعلق _ "و اما درباره آن دیوار، آن متعلق بو دو پسر  ۸۲

بو آنها بود. چون پدرشان مردی پرىیزکار بود، پروردگارت می خواست آنها بزرگ شوند و قدرت کامل یابند، 
سپس گنج خود را استخراج کنند. چنین است رحمت پروردگارت. من ىیچ کدام از آنها را با تصمیم خود انجام 

 ست توضیح چیزىایی کو نمی توانستی تحمل کنی.ندادم. این ا
_ آنها درباره ذوالقرنین از تو می پرسند. بگو، "من قسمتی از تاریخچو او را برای شما تعریف خواىم   ۸۳

 کرد."
 _ ما در روی زمین اختیاراتی بو او عطا کردیم و ىمو گونو وسایل را برای او فراىم کردیم. ۸۴
 پیش گرفت. _ سپس، او یک راه را در ۸۵
_ ىنگامیکو بو باختر دور رسید. خورشید را یافت کو بر اقیانوس پهناوری غروب می کرد و در آنجا مردمی  ۸۶

را یافت. ما گفتیم، "ای ذوالقرنین، تو می توانی ىر طور کو بخواىی حکمرانی کنی؛ یا تنبیو کنی، یا با آنها 
 مهربان باشی."

ما آنها را تنبیو خواىیم کرد؛ سپس، ىنگامی کو بسوی پروردگارشان  _ او گفت، "کسانی کو ستم کنند، ۸۷
 بازگردند، او آنها را بو عذاب بیشتری دچار خواىد کرد.

_ "و کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را بگذارنند، پاداشی خوب دریافت می کنند؛ ما با  ۸۸
 آنها با مهربانی رفتار خواىیم کرد."

 راه دیگری در پیش گرفت._ سپس  ۸۹
_ ىنگامی کو بو خاور دور رسید، خورشید را یافت کو بر مردمی طلوع می کرد کو چیزی نداشتند کو خود  ۹۱

 را از آن محافظت کنند.
 _ طبیعتاً، ما از آنچو او یافت کامالً آگاه بودیم. ۹۱



 _ سپس راه دیگری را در پیش گرفت. ۹۲
 صخره رسید، مردمی را یافت کو زبانشان آنها بو سختی قابل فهم بود. _ ىنگامی کو بو وادی بین دو ۹۳
_ آنها گفتند، "ای ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج مفسدان زمین ىستند. آیا می توانیم بو تو مزدی بدىیم تا  ۹۴

 در میان ما و آنها مانعی ایجاد کني"
با من ىمکاری کنید، سدی بین شما و آنها _ او گفت، "پروردگارم نعمت ىای زیاد بو من داده است. اگر  ۹۵

 خواىم ساخت.
_ "قعطاتی از آىن برایم بیاورید." ىنگامی کو فاصلو بین دو صخره را پر کرد، گفت، "بدمید." وقتی   ۹۶

 گذاختو شد، گفت، "بو من کمک کنید تا روی آن قیر بریزم."
 ن را سوراخ کنند._ بنابراین، آنها نو می توانستند از آن باال بروند و یا آ ۹۷
_ او گفت، "این رحمتی است از جانب پروردگار من. ىنگامی کو پیش بینی پروردگارم فرا رسد، او باعث  ۹۸

 ریزش شد خواىد شد. پیش بینی پروردگارم حقیقت است."
 _ در آن زمان، می گذاریم تا بو یکدیگر حملو کنند، سپس شیپور دمیده خواىد شد و ما ىمو آنها را با ۹۹

 ىم احضار خواىیم کرد.
 _ در آن روز، ما دوزخ را بو کافران عرضو خواىیم کرد.۱۱۱
 _ آنها کسانی ىستند کو چشمانشان برای دیدن پیغام من بو کلی بستو بود و نو می توانستند بشنوند.۱۱۱
ر کنار من، می _ آیا کسانی کو باور نمی کنند فکر می کنند کو با قرار دادن بندگان من بعنوان خدایانی د۱۱۲

 توانند رىایی یابند ما دوزخ را آماده کرده ایم کو منزلگاه ابدی کافران باشد.
 _ بگو، "آیا بو شما بگویم بدترین بازندگان چو کسانی ىستند۱۱۳
_ "آنها کسانی ىستند کو اعمالشان در این دنیا کامالً در گمراىی است، اما فکر می کنند کو خوب عمل ۱۱۴

 می کنند."
_ چنین ىستند کسانی کو بو آیات پروردگارشان و مالقات با او ایمان ندارند. بنابراین، اعمالشان بیهوده ۱۱۵

 است؛ آنها در روز رستاخیز، آنها ىیچ وزنی ندارند.
 _ سزای بو حق شان دوزخ است، بخاطر کفرشان و بخاطر مسخره کردن آیات من و رسوالن من.۱۱۶
دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند، آنها سزاوار جایگاىی در  _ و اما کسانی کو ایمان۱۱۷

 بهشت لذت بخش شده اند..
 _ جاودان در آن زندگی می کنند؛ آنها ىرگز نمی خواىند آن را با چیز دیگری عوض کنند.۱۱۸



از آنکو کلمات  _ بگو، "اگر اقیانوس برای کلمات پروردگارم جوىر بود، اقیانوس تمام می شد، قبل۱۱۹
 پروردگارم تمام شود، حتی اگر مقدار جوىر را دو برابر کنیم."

_ بگو، "من جز بشری مانند شما نیستم، بو من وحی شده کو خدای شما یک خدا است. کسانی کو بو ۱۱۱
وردگار مالقات پروردگارشان امیدوار ىستند باید پرىیزگارانو عمل کنند و ىرگز ىیچ خدای دیگری را در کنار پر 

 خود پرستش نکنند."
*************************************************************** 

 : مریم )َمرَیم( ۱۹سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

  
 _ ک. ه. ی. ع. ص * ۱
 _ حکایتی از رحمت پروردگارت بر بنده اش زکریا. ۲
 فیانو._ او پروردگارش را ندا داد، ندایی مخ ۳
_ او گفت، "پروردگار من، استخوان ىای بدنم پوک شده اند و موی ىای سرم خاکستری است. پروردگارم،  ۴

 ىنگامی کو از تو درخواست می کنم ىرگز مأیوس نمی شوم.
 _ "من نگران وابستگان بعد از خود ىستم و زنم نازا شده است. از جانب خود وارثی بو من عطا فرما. ۵
 تا او وارث من و وارث خاندان یعقوب باشد و او را، ای پروردگار من، بپذیر."_ "بگذار  ۶
 _ "ای زکریا" ما بو تو مژده می دىیم؛ پسری کو نامش یحیی باشد. ما ىرگز کسی را قبالً مانند او نیافریدیم." ۷
 _ او گفت، "پروردگار من، آیا با وجود نازایی زنم و سن زیادم پسری خواىم داشت" ۸
اوگفت، "پروردگارت چنین گفت: "انجام این کار برای من اسان است. من تو را قبل از آن آفریدم و تو  _ ۹

 چیزی نبودی."
_ او گفت، "پروردگار من، نشانو ای بو من بده." گفت، "نشانو تو این است کو تا سو شب پیاپی با مردم  ۱۱

 سخن نخواىی گفت."
 رفت و بو آنها اشاره کرد: "روز و شب )خدا را( عبادت کنید."_ او از محراب بو نزد خانواده خود  ۱۱
 _ "ای یحیی، از کتاب آسمانی شدیداً حمایت کن." ما بو او حکمت عطا کردیم، حتی در سن جوانی او. ۱۲
 _ و از جانب خود بو او مهربانی و پاکی )بخشیدیم( زیرا او پرىیزکار بود. ۱۳
 ىرگز سرکش و ستمگر نبود._ او بو والدینش احترام گذاشت و  ۱۴



 _ صلح بر او روزی کو بدنیا آمد، روزی کو بمیرد و روزی کو دوباره بو زندگی برانگیختو شود. ۱۵
 _ در کتاب آسمانی بو مریم اشاره کن. او از خانواده اش بو سمت شرؽ کناره گرفت.۱۶
و فرستادیم. او بو شکل بشری نزد او _ در حالیکو حایلی او را از آنها جدا می کرد، ما روح خود را نزد ا ۱۷

 رفت.
 _ او گفت، "پناه می برم بو بخشنده ترین، باشد کو پرىیزکار باشی." ۱۸
 _ گفت، "من رسول پروردگار تو ىستم، تا بو تو پسری پاک ببخشم." ۱۹
ن ىرگز _ او گفت، "من چگونو می توانم پسری داشتو باشم، ىنگامی کو با ىیچ مردی تماس نداشتو ام؛ م ۲۱

 بی عفت نبوده ام."
_ او گفت، "پروردگارت چنین گفت، "این برای من آسان است. ما او را نشانو ای برای مردم قرار خواىیم  ۲۱

 داد و رحمتی از جانب ما. این موضوع از قبل مقدر شده است."
 _ ىنگامی کو او را حاملو شد، بو مکان دور دستی کناره گرفت. ۲۲
کنار تنو نخل خرمایی انجام گرفت. او گفت، ")من خیلی خجالت زده ام(؛ ای کاش   _ وضع حمل او در ۲۳

 قبل از این واقعو مرده بودم و بکلی فراموش شده بودم."
 _ )کودک( او را از زیرش ندا داد، می گفت، "غمگین نباش. پروردگارت برای تو نهری مهیا کرده است. ۲۴
 ىی، خرماىای رسیده برای تو خواىد ریخت."_ "اگر تنو این درخت خرما را تکان د ۲۵
_ "بخور و بیاشام و خوشحال باش. ىر گاه کسی را دیدی، بگو "من نذر کرده ام کو سکوت کنم؛ من  ۲۶

 امروز با ىیچکس صحبت نمی کنم."
 _ او را در بغل گرفت و نزد خانواده اش آمد. آنها گفتند، "ای مریم، تو مرتکب کاری شده ای کو کامالً  ۲۷

 غیر منتظره است.
 _ "ای نواده ىارون، نو پدر تو مرد بدی بود و نو مادر تو بی عفت بود." ۲۸
 _ او بو وی اشاره کرد. آنها گفتند، "چگونو می توانیم با نوزادی کو در گهواره است صحبت کنیم" ۲۹
من را بو پیامبری _ )نوزاد زبان گشود و( گفت، "من بنده خدا ىستم. او بو من کتاب آسمانی داده و  ۳۱

 منصوب کرده است.
_ "ىر کجا بروم، او من را مورد رحمت قرار داد و بو من سفارش کرد تا وقتی کو زنده ىستم نمازىا )دعای  ۳۱

 ارتباطی( را بخوانم و زکات ) صدقو واجب( را بدىم.
 _ "باید بو مادرم احترام بگذارم؛ او من را نافرمان سرکش نکرد. ۳۲



 ر من باد روزی کو بدنیا آمدم، روزی کو بمیرم و روزی کو دوباره برانگیختو شوم."_ "و صلح ب ۳۳
 _ این بود عیسی، پسر مریم و این است حقیقت این موضوع کو ىنوز درباره اش شک دارند. ۳۴
_ این درخور خدا نیست کو پسری داشتو باشد، تجلیل او را. برای انجام ىر چیزی او فقط بو آن می   ۳۵

 "باش" و آن ىست.گوید، 
_ او ىمچنین اعالن داشت، "خدا پروردگار من و پروردگار شما است؛ فقط او را پرستش کنید. این است  ۳۶

 راه راست."
_ گروه ىای مختلف )درباره ىویت عیسی( در بین خودشان اختالؼ پیدا کردند. بنابراین، وای بر کسانی   ۳۷

 کو کافر شدند از مشاىده آن روز ىولناک.
_ صبر کن تا آنها را بشنوی و آنها را ببینی ىنگامی کو می آیند تا با ما روبرو شوند. ستمکاران در آن روز  ۳۸

 بکلی گم شده اند.
_ بو آنها درباره روز پشیمانی ىشدار بده، ىنگامیکو قضاوت انجام شود. آنها بو کلی غافل ىستند؛ آنها  ۳۹

 باور نمی کنند.
 زمین و ىمو کس در آن می شویم؛ ىمگی بسوی ما باز خواىند گشت. _ این ما ىستیم کو وارث ۴۱
 _ در کتاب آسمانی از ابراىیم نام ببر؛ او یک پارسا بود، یک پیامبر. ۴۱
_ او بو پدرش گفت، "ای پدر من، چرا چیزی را پرستش می کنی کو نو می تواند بشنود و نو ببیند و نو می  ۴۲

 دتواند بو ىیچ طریقی بو تو کمک کن
_ "ای پدر من، من دانش خاصی دریافت کرده ام کو تو دریافت نکردی. از من پیروی کن و من تو را بو  ۴۳

 راه مستقیم ىدایت خواىم کرد.
 _ "ای پدر من، شیطان را پرستش نکن. شیطان علیو بخشنده ترین شورش کرده است. ۴۴
عذاب دچار شوی، سپس با شیطان متهد _ "ای پدر من، می ترسم کو مبادا از سوی بخشنده ترین بو  ۴۵

 شوی."
_ او گفت، "آیا خدایان من را رىا کرده ای، ای ابراىیم اگر دست برنداری، تو را سنگسار خواىم کرد.  ۴۶

 من را تنها بگذار."
_ او گفت، "صلح بر تو. من از پروردگارم درخواست خواىم کرد تا تو را ببخشد او نسبت بو من بسیار  ۴۷

 وده است."مهربان ب



_ "من شما و خدایانی را کو در کنار خدا می پرستید ترک خواىم کرد. من فقط پروردگارم را پرستش  ۴۸
 خواىم کرد. با صدا کردن فقط پروردگارم، اشتباه نخواىم کرد."

_ چون او آنها و خدایانی کو در کنار خدا پرستش می کردند ترک کرد، ما بو او اسحاؽ و یعقوب را عطا   ۴۹
 کردیم و ىر یک از آنها را بو پیامبری رسانیدیم.

 _ ما رحمت خود را بر آنها باراندیم و در تاریخ بو آنها مقامی محترم عطا کردیم. ۵۱
 _ در کتاب آسمانی بو موسی اشاره کن. او مخلص بود و رسولی پیامبر بود. ۵۱
 آوردیم، تا با او گفتگو کنیم._ ما او را از سمت راست کوه سینا ندا دادیم. ما او را نزدیک  ۵۲
 _ و ما بو رحمت خویش، برادرش ىارون را بو عنوان پیامبری بو او عطا کردیم. ۵۳
 _ و در کتاب آسمانی بو اسماعیل اشاره کن. ىنگامی کو وعده می داد صادؽ بود و او رسولی پیامبر بود. ۵۴
انفاؽ واجب )زکات( سفارش کند؛ او مورد  _ او عادت داشت کو خانواده اش را بو خواندن نماز و دادن ۵۵

 قبول پروردگارش واقع شده بود.
 _ و در کناب آسمانی بو ادریس اشاره کن. او یک وارستو بود، یک پیامبر. ۵۶
 _ ما او را در مقامی محترم باال بردیم. ۵۷
ان آدم و نوادگان کسانی  _ اینان عده ای از پیامبران ىستند کو خدا بو آنها نعمت داد. آنها از بین نوادگ ۵۸

کو آنها را با نوح انتقال دادیم و نوادگان ابراىیم و اسراییل و از بین کسانی کو ما آنها را ىدایت کردیم و 
برگزیدیم انتخاب شده بودند. ىنگامیکو آیات بخشنده ترین برایشان خوانده می شود، گریو کنان بو سجده می 

 افتند.
یی را جایگزین کرد کو نماز را ضایع کردند و بو دنبال ىوس ىای خود رقتند. _ بعد از آنها، او نسل ىا ۵۹

 آنها از نتایج آن رنج خواىند برد.
_ فقط کسانی کو توبو کنند، ایمان آورند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش گیرند وارد بهشت خواىند  ۶۱

 شد، بدون کوچکترین بی عدالتی.
آنها است، ىمانطور کو بخشنده ترین آن را بو کسانی وعده داده کو حتی در  _ باغهاىای عدن در انتظار ۶۱

 خلوت او را پرستش می کنند. مسلمًآ وعده او باید انجام گیرد.
_ آنها در آنجا ىیچ سخن یاوه ای نخواىند شنید؛ فقط صلح. آنها روزیشان را در آنجا روز و شب  ۶۲

 دریافت می کنند.
 آن را بو پرىیزکارانی کو در میان بندگان ما ىستند عطا می کنیم._ چنین است بهشت؛ ما  ۶۳



_ ما پایین نمی آییم مگر بو امر پروردگارت. گذشتو ما، آینده ما و ىر چو مابین آنها است متعلق بو  ۶۴
 اوست. پروردگار تو ىرگز فراموشکار نیست.

را پرستش کن و در پرستش او صبورانو _ پروردگار آسمان ىا و زمین و ىر چو در میان آنها است؛ او  ۶۵
 استقامت کن. آیا کسی را می شناسی کو با او برابر باشد

 _ انسان سئوال می کند، "آیا پس از مرگ، دوباره زنده می شوم" ۶۶
 _ آیا انسان فراموش کرد کو ما او را قبالً خلق کردیم و او چیزی نبود ۶۷
را ىمراه با شیاطین احضار خواىیم کرد و آنها را با ذلت در _ بو پروردگارت سوگند، ما مسلماً آنها  ۶۸

 اطراؼ دوزخ جمع خواىیم کرد.
 _ سپس از ىر گروىی سرسخت ترین مخالف بخشنده ترین را جدا خواىیم کرد. ۶۹
 _ ما کامالً می دانیم چو کسانی سزاوارند ىستند تا در آن بسوزند. ۷۱
 تصمیم اجتناب ناپذیر پروردگار تو است. _ ىر یک از شما باید آن را ببیند؛ این ۷۱
 _ سپس ما پرىیزکاران را نجات می دىیم و ستمکاران را خوار شده در آن رىا می کنیم. ۷۲
_ ىنگامی کو آیات ما بطور واضح برایشان خوانده می شود، کسانی کو باور نمی کنند بو کسانی کو باور  ۷۳

 است کدام یک از ما در اکثریت است"می کنند می گویند، "کدام یک از ما موفق تر 
 _ چو بسیار نسل ىایی کو قبل از آنها نابود کردیم؛ آنها قدرتمندتر و موفق تر بودند. ۷۴
_ بگو، "کسانی کو گمراىی را انتخاب می کنند، بخشنده ترین آنها را سوؽ خواىد داد، تا اینکو آنچو را  ۷۵

آن ساعت را. آن وقتی است کو آنها متوجو می شوند کو چو  یا عذاب، یا  -بو آنها وعده داده شده ببینند
 کسی واقعاً در بدترین موقعیت است و از نظر قدرت ضعیف تر."

_ خدا بر ىدایت کسانی کو ىدایت را انتخاب می کنند می افزاید. زیرا اعمال نیک از جانب پروردگارت  ۷۶
 پاداشی جاودانو دارد و نتایج بسیار بهتری ببار می آورد.

_ آیا توجو کرده ای بو کسی کو آیات ما را تکذیب کرد، سپس گفت، "بو من مال و فرزند داده خواىد  ۷۷
 شد !"

 _ آیا او آینده را دیده است آیا از بخشنده ترین، چنین قولی گرفتو است ۷۸
 ىیم._ مسلماً، آنچو را بر زبان می آورد ضبط خواىیم کرد، سپس عذاب او را ىمواره افزایش می د ۷۹
 _ سپس ما وارث ىمو اموال او می شویم و او تک و تنها نزد ما باز می گردد. ۸۱
 _ آنها خدایان دیگری در کنار خدا پرستش می کنند تا شاید بو آنها کمک کنند. ۸۱



 _ برعکس؛ آنان شرک آنها را تکذیب خواىند کرد و دشمن شان خواىند شد. ۸۲
 بر کافران می فرستیم تا آنها را بهم بریزند_ آیا نمی بینی چگونو شیاطین را  ۸۳
 _ عجلو نکن؛ ما داریم برای آنها تدارکاتی فراىم می کنیم. ۸۴
 _ آن روز خواىد آمد کو ما پرىیزکاران را در مقابل بخشنده ترین در یک گروه احضار خواىیم کرد. ۸۵
 اشد._ و ما گناىنکاران را بو دوزخ خواىیم راند، تا مسکن ابدی آنها ب ۸۶
 _ ىیچ کس قدرت شفاعت نخواىد داشت، بجز کسانی کو با قوانین بخشنده ترین مطابقت داشتو باشند. ۸۷
 _ آنها گفتند، "بخشنده ترین، پسری زاده است!" ۸۸
 _ شما کفر بسیار بزرگی بر زبان آورده اید. ۸۹
نزدیک است کوه ىا _ نزدیک است آسمان ىا در ىم فرو ریزند، نزدیک است زمین شکافتو شود و  ۹۱

 متالشی شوند.
 _ زیرا آنها ادعا می کنند کو بخشنده ترین پسری دارد. ۹۱
 _ این درخور بخشنده ترین نیست کو پسری داشتو باشد. ۹۲
 _ ىمو کس در آسمان ىا و زمین بنده بخشنده ترین است. ۹۳
 _ او آنان را احاطو کرده است و یکایک آنها را شمرده است. ۹۴
 آنها در روز رستاخیز تک و تنها نزد او خواىند آمد. _ ىمگی ۹۵
_ مطمئناً کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، بخشنده ترین باران عشق و  ۹۶

 محبت را بر آنها خواىد فرستاد.
دىی و با آن بو مخالفان ىشدار _ ما اینچنین این )قرآن( را بر زبان تو روشن کردیم، تا بو پرىیزکاران مژده  ۹۷

 دىی.
_ چو بسیار نسل ىایی کو قبل از آنها ىالک کردیم؛ آیا می توانی ىیچ کدام از آنها را مشاىده کني یا  ۹۸

 ىیچ صدایی از آنها بشنوي
*************************************************************** 
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 _ ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا باعث مشقت تو شود. ۲
 _ فقط تذکری برای پارسایان. ۳
 _ تنزیلی از جانب خالق زمین و آسمان ىای بلند. ۴
 _ بخشنده ترین؛ او تمام اختیارات را بو عهده گرفتو است. ۵
 زمین و ىرچو مابین آنها، و ىر چو زیر زمین است._ از آن اوست ىر چو در آسمان ىا و  ۶
 _ چو عقاید خود را بیان )چو نکنی(، او آن راز را می داند و حتی آنچو کو پنهان تر است. ۷
 _ خدا: خدای دیگری در کنار او نیست. زیباترین نام ىا متعلق بو اوست. ۸
 _ آیا بو سرگذشت موسی توجو کرده اي ۹

بو خانواده اش گفت، "اینجا بمانید من آتشی دیده ام. شاید بتوانم پاره ای از آن را _ آنگاه آتشی دید،  ۱۱
 برای شما بیاورم، یا ىدایتی در کنار آتش بیابم."

 _ ىنگامی کو بو آن رسید، ندا داده شد، "ای موسی، ۱۱
 _ "من پروردگار ىستم؛ سندل ىای خود را در آور. تو در وادی مقدس طوی ىستی." ۱۲
 "من تو را برگزیده ام، پس بو آنچو وحی می شود گوش کن._  ۱۳
_ "من خدا ىستم؛ در کنار من خدای دیگری نیست. باید فقط من را بپرستی و نماز را بجا آور تا من را  ۱۴

 یاد کنی.
_ "ساعت )آخر دنیا( مطمئناً  می آید؛ من آن را تقریباً  مخفی نگاه خواىم داشت. زیرا ىر نفسی باید  ۱۵
 ای اعمالش را پس بدىد.جز 

 -_ "بوسیلو کسانی کو بو آن ایمان ندارند از آن منحرؼ نشو_ کسانی کو از عقاید خود پیروی می کنند ۱۶
 مبادا کو شکست بخوری.

 _ "آین چیست در دست راست تو، موسي" ۱۷
و از آن برای  _ او گفت، "این چوب دستی من است. بو آن تکیو می دىم، با آن گوسفندانم را می چرانم ۱۸

 مقاصد دیگری ىم استفاده می کنم."
 _ او گفت، "آن را بیانداز، موسی." ۱۹
 _ او آن را انداخت، در نتیجو بو ماری متحرک تبدیل شد. ۲۱
 _ او گفت، "آن را بردار؛ نترس. ما آن را بو حالت اولش باز خواىیم گرداند. ۲۱
 و بدون لک بیرون خواىد آمد، نشانو ای دیگر._ "و دستت را زیر بغل خود نگو دار، آن سفید  ۲۲



 _ "ما اینچنین بعضی از نشانو ىای بزرگ خود را بو تو نشان می دىیم. ۲۳
 _ "نزد فرعون برو زیرا او ستمکار شده است." ۲۴
 _ او گفت، "پروردگار من، اعصابم را آرام کن. ۲۵
 _ "و این کار را برایم آسان گردان. ۲۶
 م بگشای._ "و گره از زبان ۲۷
 _ "تا آنها بتوانند سخنم را بفهمند. ۲۸
 _ "و برایم دستیاری از خانواده ام تعیین نما. ۲۹
 _ "برادرم ىارون را. ۳۱
 _ "من را با او تقویت کن. ۳۱
 _ "بگذار او در این کار شریک من باشد. ۳۲
 _ "تا باشد کو مدام تو را تجلیل کنیم. ۳۳
 _ "و مدام ذکر تو گوییم. ۳۴
 "تو بر ما بینا ىستی." _ ۳۵
 _ او گفت، "درخواست تو برآورده شد، ای موسی. ۳۶
 _ "ما بار دیگر تو را مورد لطف قرار داده ایم. ۳۷
 _ "ىنگامی کو بو مادرت وحی کردیم آنچو را کو وحی کردیم. ۳۸
بو ساحل خواىد _ "گفتیم: "او را در جعبو ای بگذار، سپس او را بو رودخانو بیافکن. رودخانو او را  ۳۹

انداخت، تا بوسیلو یکی از دشمنان من و دشمنان او گرفتو شود. من باران محبت خود را بر تو باراندم و زیر 
 نظر خودم ساختو شدی.

_ "خواىرت نزد آنها رفت و گفت، "من می توانم دایو ای بو شما معرفی کنم کو می تواند بخوبی از او  ۴۱
و را بو مادرت بازگرداندیم، تا باشد کو او خوشحال شود و دیگر نگران نباشد. مواظبت کند." ما بدین ترتیب ت

و آنگاه کو تو شخصی را کشتی، ما تو را از عواقب غم انگیز آن نجات دادیم، حقیقتاً  ما تو را بطور کامل 
 امتحان کردیم. تو سال ىا با مردم مدین ماندی و اکنون طبق نقشو ای دقیق باز گشتو ای.

 "من تو را درست برای خودم ساختو ام._  ۴۱
 _ "با برادرت برو، با نشانو ىای من حمایت شدید و از یاد من غافل نشوید. ۴۲
 _ "نزد فرعون بروید زیرا او ستمکار شده است. ۴۳



 _ "با او بو خوبی صحبت کنید؛ شاید او توجو کند، یا پارسا شود." ۴۴
 ترسیم تا مبادا بو ما حملو کند، یا ستمگری نماید."_ آنهاگفتند، "پروردگار ما، ما می  ۴۵
 _ او گفت، "نترسید، زیرا من با شما خواىم بود، گوش می دىم و نظارت می کنم." ۴۶
_ "نزد او بروید و بگویید، "ما دو رسول ىستیم از جانب پروردگار تو. بگذار بنی اسرائیل بروند. باید از  ۴۷

ا از جانب پروردگارت نشانو ای آورده ایم و صلح برای کسانی است کو بو اذیت و آزار آنها دست برداری. م
 ىدایت توجو می کنند.

 _ "بر ما وحی شده است کو کسانی کو کافر شوند و روی گردانند حتماً  بو عذاب دچار خواىند شد." ۴۸
 _ او گفت، "چو کسی پروردگار شماست، ای موسی." ۴۹
 تایی است کو بو ىمو چیز موجودیت و ىدایت آن را عطا کرد."_ او گفت، "پروردگار ما آن یک ۵۱
 _ او گفت، "پس نسل ىای گذشتو چطور" ۵۱
_ او گفت، "علم آن در پرونده ای نزد پروردگار من است. پروردگار من ىرگز نو اشتباه می کند و نو  ۵۲

 فراموش می نماید."
داد و در آن برایتان جاده ىایی ایجاد کرد. و او  _ اوست یکتایی کو زمین را برای شما قابل سکونت قرار ۵۳

 از آسمان آب فرو می فرستد کو ما با آن انواع گیاىان متفاوت بعمل می آوریم.
 _ بخورید و چارپان خود را پرورش دىید. اینها مدرک ىایی است کافی برای خردمندان. ۵۴
 یم و از آن یکبار دیگر شما را بیرون می آوریم._ ما از آن شما را خلق کردیم، بو آن شما را باز می گردان ۵۵
 _ ما ىمو مدرک ىای خود را بو او نشان دادیم، اما او باور نکرد و تکذیب کرد. ۵۶
 _ او گفت، "آیا بو اینجا آمدی تا با شعبده بازی خود ما را از سرزمین مان بیرون کنی، ای موسي ۵۷
شان خواىیم داد. بنابراین، زمانی تعیین کن کو نو ما و نو تو آن _ "ما مطمئناً  شعبده ای مشابو آن بو تو ن ۵۸

 را نقض کنیم؛ در یک مکانی بی طرؼ."
 _ او گفت، "موعد مقرر شده شما باید روز جشن باشد. بیایید ىمگی قبل از ظهر مالقات کنیم." ۵۹
 _ فرعون نیروىای خود را احضار کرد و آمد. ۶۱
شما. آیا دروغ می سازید کو با خدا بجنگید و بدین ترتیب بو عذاب او  _ موسی بو آنها گفت، "وای بر ۶۱

 دچار شوید چنین دروغگویانی مطمئناً  شکست خواىند خورد.
 _ آنها ضمن اینکو محرمانو مشورت می کردند، در بین خودشان مجادلو کردند. ۶۲



با شعبده بازی خود شما را از سرزمین _ آنها گفتند، "این دو نفر شعبده بازانی بیش نیستند کو می خواىند  ۶۳
 تان بیرون کنند و روش ایده ال زندگی شما را از بین ببرند.

_ "بیایید در یک حیلو توافق کنیم و در یک صف متحد با آنها روبرو شویم. برنده امروز برتری خواىد  ۶۴
 داشت.

 _ آنها گفتند، "ای موسی، یا تو بیانداز، یا ما اول می اندازیم." ۶۵
_ او گفت، "شما بیاندازید." کو در نتیجو آن بخاطر شعبده بازی شان بو نظر او رسید کو طناب ىا و  ۶۶

 چوب ىایشان حرکت می کردند.
 _ موسی ترسی بخود راه داد. ۶۷
 _ گفتیم، "نترس. تو چیره خواىی شد. ۶۸
اختند خواىد بلعید. آنچو کو _ آنچو در دست راستت نگو داشتی بیانداز و آن ىر چو را کو آنها دروغ س ۶۹

 آنها ساختند بیش از حیلو یک شعبده باز نیست. کار شعبده باز بو جایی نخواىد رسید."
 _ شعبده بازان بو سجده افتادند، می گفتند، "ما بو پروردگار ىارون و موسی ایمان آوردیم." ۷۱
س شما باشد؛ آن کسی کو بو شما شعبده _ او گفت، "آیا بدون اجازه من بو او ایمان آوردید او باید ریئ ۷۱

بازی آموخت. من مطمئناً  دست ىا و پاىا یتان را خالؼ یکدیگر قطح خواىم کرد. من شما را بر تنو ىای 
درخت خرما بو صلیب خواىم کشید. شما خواىید فهمید کو کدامیک از ما می تواند بدترین عذاب را وارد کند 

 "و چو کسی پایدارتر از دیگری است.
_ آنها گفتند، "ما تو را بر مدرک ىای روشنی کو بر ما آمد و بر یکتایی کو ما را آفرید ترجیح نخواىیم  ۷۲

داد. بنابراین، ىر حکمی کو می خواىی صادر کنی، صادر کن. تو می توانی فقط در این زندگی پایین حاکمیت  
 کنی.
و از گناىان ما آن شعبده ای کو تو ما را بدان _ "ما بو پروردگار خود ایمان آورده ایم، تا باشد کو ا ۷۳

 واداشتی در گذرد. خدا بسیار بهتر و پاینده تر است."
_ ىر کس گنهکار نزد پروردگارش گناىکار بیاید، بو دوزخ گرفتار خواىد شد، جایی کو ىرگز نو می میرد و  ۷۴

 نو زنده می ماند.
یزکارانو پیشو کرده بودند نزد او بیایند، بو درجات باال _ و اما کسانی کو بعنوان مؤمنانی کو زندگی پرى ۷۵

 دست می یابند.



_ باغ ىایی عدنی کو در زیر آن رودخانو ىا جاری است، مکان جادوانی آنها خواىد بود. چنین است  ۷۶
 پاداش کسانی کو خودشان را خالص می کنند.

نها راه خشکی در میان دریا باز کن. نگران _ ما بو موسی وحی کردیم: بندگان من را بیرون ببر و برای آ ۷۷
 نباش و از دستگیر شدن نترس."

_ فرعون با لشگریان خود آنها را دنبال کرد، اما دریا آنها را فرو برد، ىمانطور کو قرار بود غوطو ور  ۷۸
 شوند.

 _ اینچنین، فرعون مردم خود را گمراه کرد؛ او آنها را ىدایت نکرد. ۷۹
یل، ما شما را از دشمنتان رىانیدیم، شما را در سمت راست کوه سینا احضار کردیم و _ ای بنی اسرائ ۸۱

 برای شما شیر خشت و بلدرچین پایین فرستادیم.
_ از چیزىای خوب کو برایتان فراىم کردیم بخورید و از حد نگذرید، مبادا بو خشم من دچار شوید. ىر   ۸۱

 کس بو خشم من دچار شود شکست خورده است.
_ من مطمئناً  کسانی را کو توبو می کنند، ایمان می آورند، زندگی پرىیزگارانو ای در پیش می گیرند و در  ۸۲

 ىدایت ثابت قدم می مانند می بخشم.
 _ "چرا با شتاب از مردم خود دور شدی، ای موسي" ۸۳
شد کو تو خشنود _ او گفت، "آنها پشت من نزدیک ىستند. من بو سوی شما شتافتم پروردگار من تا با ۸۴

 شوی."
 _ او گفت، "ما مردم تو را بعد از رفتن تو امتحان کردیم، اما سامری آنها را گمراه کرد." ۸۵
_ موسی خشمگین و مایوس نزد مردمش بازگشت و می گفت، "ای مردم من، آیا پروردگارتان بو شما  ۸۶

تید بو خشم پروردگارتان دچار شوید برای وعده نداد، وعده ای خوب آیا نمی توانستید صبر کنید آیا می خواس
 این است کو پیمان خود را با من شکستید

_ آنها گفتند، "ما عمداً  پیمان خود را با تو نشکستیم. ولی ما باری از جواىرات حمل می کردیم و  ۸۷
 تصمیم گرفتیم بارىای خود را در این بیاندازیم. این پیشنهاد سامری بود.

جسمو گوسالو ای ساخت، کامل با صدای گوسالو. آنها گفتند، "این خدای شما و خدای _ او برای آنها م ۸۸
 موسی است." بنابراین، او فراموش کرد.

 _ آیا نمی توانستند ببینند کو آن نو پاسخی بو آنها می داد و نو قدرتی بر نفع و ضرر آنها داشت ۸۹



شما امتحانی است. تنها پروردگار شما بخشنده ترین  _ و ىارون بو آنها گفتو بود، "ای مردم من، این برای ۹۱
 است، بنابراین از من پیروی کنید و از دستورات من اطاعت نمایید."

 _ آنها گفتند، "ما بو پرستش آن ادامو خواىیم داد، تا اینکو تا موسی باز گردد." ۹۱
 چو چیزی مانع شد کو،_ )موسی( گفت، "ای ىارون، ىنگامی کو دیدی آنها بو گمراىی می روند،  ۹۲
 _ "از دستورات من پیروی کني آیا علیو من شورش کرده اي" ۹۳
_ او گفت، "ای پسر مادرم؛ من را بو سر و ریشم نکش. من از این ترسیدم کو مبادا بگویی، "بین بنی  ۹۴

 اسراییل جدایی افکندی و از دستورات من اطاعت نکردی."
 امري"_ او گفت، "تو را چو می شود، ای س ۹۵
_ او گفت، "من چیزی دیدم کو آنها نتوانستند ببینند. من مشتی )خاک( از محلی کو رسول ایستاده بود  ۹۶

برداشتم و از آن استفاده کردم )تا با گوسالو طالیی مخلوط کنم(. این است آنچو فکرم بو من الهام کرد کو 
 انجام دىم."

یک ىم نشو. تو موعد مقرر شده ای )برای قضاوت _ او گفت، "پس برو و در طول زندگیت، حتی نزد ۹۷
نهایی خود( داری کو ىرگز نمی توانی رىایی یابی. نگاه کن بو خدای خود کو پرستش می کردی؛ ما آن را می 

 سوزانیم و بو دریا می اندازیم، تا برای ىمیشو پایین بماند."
نیست. علم او ىمو چیز را در بر گرفتو _ تنها خدای شما خداست؛ یکتایی کو در کنار او خدایی دیگری  ۹۸

 است.
_ ما اینچنین بعضی از اخبار نسل ىای گذشتو را برای تو حکایت می کنیم. ما از جانب خود پیغامی بو تو  ۹۹

 فرستاده ایم.
 _ کسانی کو بو آن بی اعتنایی کنند، در روز رستاخیز بار سنگینی )از گناىان( بر دوش خواىند کشید.۱۱۱
 بد در آن می مانند؛ عجب بار بدی در روز قیامت!_ تا ا۱۱۱
 _ آن ىمان روزی است کو شیپور دمیده می شود و ما مجرمان را در آن روز کبود احضار می کنیم.۱۱۲
 _ آنها در بین خودشان زمزه کنان خواىند گفت، "شما بیشتر از ده روز )در زندگی اول( نمانده اید!"۱۱۳
 گاه ىستیم. دقیق ترین آنها خواىد گفت، "شما بیشر از یک روز نمانده اید."_ ما کامال از سخنانشان آ۱۱۴
 _ از تو درباره کوه ىا سؤال می کنند. بگو، "پروردگارم آنها را از بین خواىد برد."۱۱۵
 _ او آنها را مانند زمینی ىموار، بی ثمر باقی خواىد گذاشت.۱۱۶
 اىی دید._ حتی کوچکترین تپو و یا حفره ای در آن نخو ۱۱۷



_ در آن روز ىمو بدون کوچکترین انحرافی بو دنبال منادی خواىند رفت. تمام صداىا در حضور ۱۱۸
 بخشنده ترین خاموش خواىد شد؛ چیزی جز زمزمو نخواىی شنید.

_ در آن روز شفاعت فایده ای نخواىد داشت، بجز برای کسانی کو بوسیلو بخشنده ترین اجازه داده ۱۱۹
 رشان با خواست او مطابقت دارد.شده اند و گفتا

 _ او گذشتو و آینده آنها را می داند، در حالی کو ىیچ کس بر علم او احاطو ندارد.۱۱۱
_ تمام چهره ىا تسلیم آن زنده و پاینده خواىند شد و کسانی کو بار ستمکاریشان را بر دوش می کشند، ۱۱۱

 شکست خواىند خورد.
ارانو انجام دادند، در ضمن اینکو ایمان داشتند، از ىیچ بی عدالتی یا _ و اما کسانی کو اعمال پرىیزگ۱۱۲

 بدبختی ترسی نخواىند داشت.
_ ما اینچنین آن را نازل کردیم، قرآنی عربی و در آن ىمو پیش بینی ىا را بیان نمودیم، باشد کو نجات ۱۱۳

 یابند یا باعث شود توجو کنند.
اه حقیقی. در گفتن قرآن عجلو نکن، قبل از اینکو بو تو وحی شود _ بلند مرتبو ترین خداست، تنها پادش۱۱۴

 و بگو، "پروردگار من، دانش من را زیاد کن."
 _ ما آدم را در گذشتو امتحان کردیم، اما او فراموش کرد و ما او را بی اراده یافتیم.۱۱۵
ده کردند بجز شیطان؛ او _ بو یاد آور کو بو فرشتگان گفتیم، "در مقابل آدم سجده کنید." آنها سج۱۱۶

 نپذیرفت.
_ سپس ما گفتیم، "ای آدم، این دشمن تو و ىمسر تو است. نگذارید او شما را از بهشت بیرون براند، ۱۱۷

 تا مبادا بو بدبختی بیافتید.
 _ "تو تضمین شده ای کو ىرگز در آنجا نو گرسنو بمانی و نو بدون پوشش.۱۱۸
 و نو از گرما رنج خواىی برد." _ "در آنجا نو تشنگی خواىی کشید۱۱۹
_ اما شیطان او را وسوسو کرد، می گفت، "ای آدم، بگذار درخت جاودان ماندن و سلطنت دائمی را بو ۱۲۱

 تو نشان دىم."
_ آنها از آن خوردند، در نتیجو آن بدن ىایشان برایشان نمایان شد و سعی کردند با برگ ىای بهشت ۱۲۱

 ین از پروردگار خود نافرمانی کرد و پایین آمد.خود را بپوشانند. آدم اینچن
 _ بعداً ، پروردگارش او را برگزید، توبو اش را پذیرفت و او را ىدایت کرد.۱۲۲



_ او گفت، "از آنچا پایین بروید، ىمگی شما. شما دشمنان یکدیگر ىستید. ىر گاه از جانب من ۱۲۳
بو گمراىی نخواىد رفت و دچار ىیچ بدبختی نخواىد  ىدایتی برایتان بیاید، ىر کس از ىدایت من پیروی کند

 شد.
_ "و اما کسی کو بو پیغام من بی اعتنایی کند، زندگی بدی خواىد داشت و در روز رستاخیز او را کور بر ۱۲۴

 می انگیزیم."
 _ او خواىد گفت، "پروردگار من، چرا من را کور احضار کردی، در حالی کو قبالً  بینا بودم"۱۲۵
و خواىد گفت، "بخاطر اینکو وقتی آیات ما برای تو آمد، آنها را فراموش کردی، اکنون تو فراموش _ ا۱۲۶

 شده ای."
_ ما اینچنین کسانی کو از حد می گذرند و آیات پروردگارشان را نمی پذیرند کیفر می دىیم. مجازات ۱۲۷

 آخرت بسیار بدتر است و دائمی است.
ست کو ما چندین نسل پیشین را نابود کرده ایم آنها اکنون در خانو ىای  _ آیا ىرگز بو فکرشان رسیده ا۱۲۸

 کسانی کو قبل از آنها بودند راه می روند. این ىا نشانو ىایی است برای خردمندان.
 _ اگر بخاطر نقشو از قبل تعیین شده پروردگارت نبود، آنها فوراً  قضاوت شده بودند.۱۲۹
ن صبور باش و قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب بو ستایش و _ بنابراین، در برابر سخنانشا۱۳۱

تجلیل پروردگارت بپرداز و در طی شب و ىمچنین در دو انتهای روز او را تسبیح بگوی تا باشد کو خوشحال 
 باشی.
را _ و بو آنچو مردم دیگر عطا کردیم طمع نورز. این ىا تجمالت موقتی این دنیاست کو با آن ما آنها ۱۳۱

 امتحان می کنیم. آنچو پروردگارت برای تو فراىم می کند بسیار بهتر و جاودانو است.
_ باید بو خانواده خود سفارش کنی تا نماز را بجا آورند و صبورانو در انجام آن ثابت قدم باشند. ما از ۱۳۲

 رىیزگاران است.تو روزی نمی خواىیم؛ ما ىستیم کو بو تو روزی می دىیم. پیروزی نهایی متعلق بو پ
_ آنها گفتند، "اگر او فقط می توانست معجزه ای از جانب پروردگارش بو ما نشان دىد~~!" آیا آنها بو ۱۳۳

 اندازه کافی با پیغام ىای قبل معجزه دریافت نکردند
ده _ اگر آنها را قبل از این ىالک کرده بودیم، می گفتند، "پروردگار ما، اگر تو برای ما رسولی فرستا۱۳۴

 بودی، ما از آیات تو پیروی کرده بودیم و از این شرمندگی و ذلت اجتناب می کردیم."
_ بگو، "ىمو ما منتظر ىستیم، پس منتظر باشید؛ شما مطمئناً  خواىید فهمید کو چو کسانی در راه ۱۳۵

 درست ىستند و چو کسانی حقیقتاً  ىدایت شده اند."



*************************************************************** 
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 _ حسابرسی مردم بو سرعت نزدیک می شود، ولی آنها غافل ىستند، بیزار. ۱
می _ ىنگامی کو از جانب پروردگارشان مدرکی برایشان می آید کو جدید است، با بی توجهی بو آن گوش  ۲

 دىند.
_ افکارشان متوجو نیست. و ستمکاران در خفا مشورت می کنند: "آیا او بشری مانند شما نیست آیا  ۳

 شعبده ای را کو بو شما نشان داده قبول می کنید"
 _ او گفت، "پروردگار من ىمو افکار ىا را در آسمان و زمین می داند. اوست شنوا، دانای مطلق." ۴
ىذیان، "او آن را از خود ساختو" و "او یک شاعر است. بگذارید مانند رسوالن قبل بو _ آنها حتی گفتند، " ۵

 ما معجزه ای نشان دىد."
 _ ما ىرگز در گذشتو، جامعو مؤمنی را ىالک نکردیم. آیا این مردم مؤمن ىستند ۶
سمانی می دانند _ ما قبل از تو نفرستادیم مگر مردانی را کو بو آنها وحی کردیم. از کسانی کو کتاب آ ۷

 سئوال کنید، اگر نمی دانید.
 _ ما بو آنها نو بدنی دادیم کو غذا نخورند و نو عمر جاودان نداشتند. ۸
_ ما بو وعده خود با آنها وفا کردیم؛ ما آنها را ىمراه با کسانی کو می خواستیم، نجات دادیم و ستمکاران  ۹

 را ىالک کردیم.
 آسمانی نازل کرده ایم کو برایتان حاوی پیغامی است. آیا نمی فهمید_ ما برای تو شما کتابی  ۱۱
 _ ما جاممعو ىای بسیاری را بخاطر ستمگریشان نابود کردیم و مردم دیگری را جایگزین آنها نمودیم. ۱۱
 _ ىنگامی کو مجازات ما فرا رسید، آنها پا بو فرار گذاشتند. ۱۲
 خود باز گردید، زیرا شما باید حساب پس دىید._ فرار نکنید و بسوی تجمالت و قصرىای  ۱۳
 _ آنها گفتند، "وای بر ما. ما واقعاً  ستمکار بودیم." ۱۴
 _ این گفتارشان ادامو داشت، تا اینکو آنها را کامالً  از بین بردیم. ۱۵
 _ ما آسمانها و زمین و آنچو را مابین آنهاست برای سرگرمی نیافریدیم. ۱۶



حتیاج داشتیم، می توانستیم بدون ىیچ یک از این ىا آن را بوجود آوریم، اگر می _ اگر بو سرگرمی ا ۱۷
 خواستیم چنین کنیم.

_ در عوض نقشو ما این است کو از حقیقت در مقابل باطل حمایت کنیم تا آن را شکست دىیم. وای  ۱۸
 بر شما برای سخنانی کو بر زبان می آورید.

ت متعلق بو اوست و کسانی کو نزد او ىستند ىرگز از پرستش او _ ىر کس کو در آسمانها و زمین اس ۱۹
 تکبر نمی ورزند و ىرگز متزلزل نمی شوند.

 _ آنها شب و روز تجلیل می کنند، بدون اینکو ىرگز خستو شوند. ۲۱
 _ آیا آنها در زمین خدایانی را یافتو اند کو می توانند خلق کنند ۲۱
خدایان دیگری در کنار خدا وجود داشت، ىرج و مرج شده بود. تجلیل _ اگر در آنها )آسمانها و زمین(  ۲۲

 خدا را؛ پروردگار با اختیارات مطلق. او باالتر از ادعاىایشان است.
_ او درباره ىر کاری کو می کند ىرگز مورد سؤال قرار نمی گیرد، در حالیکو ىمو مورد سئوال قرار می   ۲۳

 گیرند.
یگری یافتو اند بگو، "اثبات خود را بو من نشان دىید. این پیغامی است بو _ آیا در کنار او خدایان د ۲۴

نسل من، کو تمام پیغام ىای قبلی را در بر می گیرد. "حقیقتاً ، اکثر آنها حقیقت را تشخیص نمی دىند؛ بو این 
 دلیل است کو آنها اینقدر خصومت می ورزند.

 این وحی: "غیر از من خدایی نیست؛ تنها من را بپرستید."_ ما قبل از تو ىیچ رسولی نفرستادیم مگر با  ۲۵
_ با این حال، آنها گفتند، "بخشنده ترین پسری دارد! "تجلیل او را. ىمو )رسوالن( بندگان محترم )او(  ۲۶

 ىستند.
 _ آنها ىرگز از جانب خود سخنی نمی گویند و فقط از دستورات او پیروی می کنند. ۲۷
آنها را می داند. آنها شفاعت نمی کنند، مگر برای کسانی کو قبالً  مورد قبول او  _ او آینده و گذشتو ۲۸

 واقع شده باشند و آنها نگران گردن خودشان ىستند.
_ اگر ىر کدام از آنها ادعا کند کو خدایی در کنار اوست، او را بو دوزخ محکوم می کنیم؛ ما اینچنین  ۲۹

 ستمکاران را بو کیفر می رسانیم.
آیا کافران درک نمی کنند کو آسمان و زمین یک توده جامد بود کو ما آن را منفجر کردیم تا بوجود آیند  _ ۳۱

 و ما از آب ىمو موجودات زنده را بوجود آوردیم . آیا ایمان می آورند



یم، _ و در روی زمین استحکامات قرار دادیم تا مبادا با آنها بغلتد و در آن جاده ىای مستقیم قرار داد ۳۱
 تا باشد کو راىنمایی شوند.

_ و آسمان را یک سقف محافظ قرار دادیم. با اینحال، آنها از تمام نشانو ىایی کو در آن است کامالً   ۳۲
 غافلند.

 _ و اوست کو شب و روز، خورشید و ماه را آفرید؛ ىر یک در مدار خود در گردش ىستند. ۳۳
 اودان مقرر نکردیم؛ اگر تو بمیری آیا آنها عمر جاودان دارند_ ما ىرگز قبل از تو برای ىیچ کس عمر ج ۳۴
_ ىر نفسی طعم مرگ را خواىد چشید، بعد از اینکو شما را با مصیبت و موفقیت امتحان کنیم، سپس  ۳۵

 نهایتاً  بو سوی ما باز می گردید.
این کسی است کو خدایان شما _ ىر گاه کسانی کو ایمان ندارند تو را ببینند، تو را مسخره می کنند: "آیا  ۳۶

 را بو مبارزه می طلبد" در عین حال، آنها کامالً  بو پیغام بخشنده ترین بی توجو باقی می مانند.
 _ انسان طبیعتاَ عجول است. من حتماً  نشانو ىایم را بو شما نشان خواىم داد؛ آنقدر عجلو نکنید. ۳۷
 راست می گویي"_ بمبارزه می گویند: "آن )عذاب( کجاست، اگر  ۳۸
_ اگر فقط کسانی کو ایمان ندارند می توانستند خود را مجسم نمایند ىنگامی کو سعی می کنند آتش را  ۳۹

 از صورت و پشت خود دور سازند! در آن موقع ىیچ کس کمکشان نخواىد کرد.
نو می توانند از آن _ در حقیقت، آن ناگهانی برایشان خواىد آمد و آنها کامالً  مبهوت خواىند شد. آنها  ۴۱

 دوری کنند و نو می توانند مهلتی بیابند.
_ رسوالن قبل از تو مورد تمسخر قرار گرفتو اند و در نتیجو، کسانی کو آنها را مسخره کردند بخاطر  ۴۱

 تمسخرشان بو عذاب دچار شدند.
ظت کند "حقیقتاً ، _ بگو، "چو کسی می تواند شما را در طی شب یا در طی روز از بخشنده ترین محاف ۴۲

 آنها کامالً  از پیغام پروردگارشان غافل ىستند.
_ آیا خدایانی دارند کو می توانند آنها را از ما محافظت کنند آنها حتی نمی توانند بخودشان کمک کنند.  ۴۳

 نو می توانند ىمراه یکدیگر باشند ىنگامی کو احضار می شوند تا با ما روبرو شوند.
یری برای این مردم و اجدادشان روزی فراىم کرده ایم. آیا نمی بینند کو ىر روز در زمین آنها _ ما تا سن پ ۴۴

 را بو انتها نزدیکتر می کند آیا می توانند این جریان را معکوس کنند
_ بگو، "من بر طبق وحی الهی بو شما ىشدار می دىم. "اگر چو، کر نمی تواند ندا را بشنود، ىنگامی کو  ۴۵

 ىشدار داده می شود. بو آنها



 _ ىنگامی کو نمونو ای از عذاب پروردگارت بو آنها برسد، فوراً  می گویند، "حقیقتاً  ما پلید بودیم." ۴۶
_ ما در روز قیامت ترازوىای عدالت را برقرار خواىیم کرد. ىیچ نفسی از کوچکترین بی عدالتی رنج  ۴۷

 خواىد آمد. ما دقیق ترین حسابرس ىستیم. نخواىد برد. حتی بو اندازه دانو خردلی بو حساب
 _ ما بو موسی و ىارون کتاب قانون دادیم، راىنما و تذکری برای پرىیزکاران. ۴۸
_ کسانی کو حتی در تنهایی و خلوت خود بو ىیبت و حرمت پروردگارشان ارج می نهند و نگران آن  ۴۹

 ساعت ىستند.
 کردیم. آیا شما آن را انکار می کنید_ این ىم تذکری است مبارک کو ما نازل   ۵۱
 _ قبل از آن، ما بو ابراىیم ىدایت و درک عطا کردیم، زیرا ما کامالً  از او آگاه بودیم. ۵۱
 _ او بو پدر و مردمش گفت، "این مجسمو ىا چیست کو خود را وقف آنها می کنید" ۵۲
 _ آنها گفتند، "ما والدین خود را بو پرستش آنها یافتیم." ۵۳
 _ او گفت، "حقیقتاً  کو شما و والدینتان بکلی گمراه شده اید." ۵۴
 _ آنها گفتند، "آیا بو ما حقیقت را می گویی، یا ما را بو بازی می گیري" ۵۵
_ او گفت، "تنها پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمین است کو آنها را آفرید. این گواىی است کو من  ۵۶

 بو آن شهادت می دىم."
 _ "من بو خدا قسم می خورم، کو بمجرد اینکو بروید، برای مجسمهای شما نقشو ای دارم." ۵۷
 _ او آنها را خرد کرد، بجز بزرگترین را، تا بلکو بو آن رجوع کنند. ۵۸
 _ آنها گفتند، "ىر کسی کو این کار را با خدایان ما کرد، واقعاً  ستمکار است." ۵۹
 آنها را تهدید کرد؛ نام او ابراىیم است."_ آنها گفتند، "شنیدیم جوانی  ۶۱
 _ آنها گفتند، "او را جلوی چشم ىمو مردم حاضر کنید، تا باشد کو شهادت دىند." ۶۱
 _ آنها گفتند، "آیا تو چنین کاری با خدایان ما کردی، ای ابراىیم" ۶۲
، اگر می توانند حرؼ _ او گفت، "آن یکی کو بزرگ است این کار را کرد. بروید از آنها سئوال کنید ۶۳

 بزنند."
 _ آنها بو خود آمدند و با خود گفتند، "حقیقتاً ، شما ىستید کو ستمکار بوده اید." ۶۴
 _ با وجود این، آنها بو عقاید گذشتو خود باز گشتند: "تو خوب می دانی کو اینها نمی توانند حرؼ بزنند." ۶۵
 ستید کو ىیچ قدرتی بر نفع و ضرر شما ندارند_ او گفت، "پس آیا در کنار خدا چیزی را می پر  ۶۶
 _ شما با پرستش معبودانی در کنار خدا بو شرمندگی دچار شده ایدأ آیا نمی فهمید" ۶۷



 _ آنها گفتند، "او را بسوزانید و از خدایان خود حمایت کنید، اگر تصمیم بو انجام چنین کاری دارید." ۶۸
 سرد و بی خطر باش."_ ما گفتیم، "ای آتش، برای ابراىیم  ۶۹
 _ این چنین، آنها علیو او حلیو کردند، ولی ما آنها را بازنده کردیم! ۷۱
 _ ما او و لوط را نجات دادیم، بو سرزمینی کو ما برای تمام مردم برکت دادیم. ۷۱
 _ و ما اسحاؽ و یعقوب را بعنوان ىدیو ای بو او عطا نمودیم. و ىر دوی آنها را پرىیزکار کردیم. ۷۲
_ ما آنها را امام قرار دادیم کو بر طبق احکام ما ىدایت کردند و بو آنها آموختیم کو چگونو پرىیزگارانو  ۷۳

عمل کنند و چگونو نماز بجا آورند و انفاؽ واجب )زکات( را بدىند. از نظر ما آنها پرستش کنندگان مخلص 
 بودند.

را از جامعو ای کو اعمال زشت انجام می دادند  _ و اما لوط، ما بو او حکمت و علم عطا کردیم و او ۷۴
 نجات دادیم؛ آنها مردمی ستمکار و پلید بودند.

 _ ما او را بو رحمت خویش پذیرفتیم، زیرا او پرىیزکار بود. ۷۵
_ و قبل از آن، نوح ندا داد و ما بو او پاسخ دادیم. ما او و خانواده اش را از مصیبتی بزرگ نجات  ۷۶

 دادیم.
او را در مقابل مردمی کو آیات ما را تکذیب کردند، حمایت کردیم. آنها مردمی پلید بودند، بنابراین  _ ما ۷۷

 ما ىمگی آنها را غرؽ کردیم.
_ و داود و سلیمان، ىنگامی کو آنها درباره شخصی کو محصولش بوسیلو گوسفندان شخص دیگری از  ۷۸

 بین رفتو بود حکم کردند، ما شاىد قضاوتشان بودیم.
_ ما بو سلیمان درک صحیح عطا کردیم، یا اینکو ما حکمت و علم را بو ىر دوی آنها عطا نمدیمأ ما کوه  ۷۹

 ىا و ىمچنین پرندگان را در تجلیل )خدا( در خدمت داود قرار دادیم. این کاری است کو ما انجام دادیم.
 پس آیا شکرگزار ىستید_ و ما صنعت زره سازی را جهت حفاظت شما در جنگ بو او آموختیم.  ۸۱
_ برای سلیمان، ما باد و طوفان را در اختیار او قرار دادیم. او بو ىر سرزمینی کو می خواست، می  ۸۱

 توانست آن را بفرستد و ما آن سرزمین را برای او برکت دادیم. ما از ىمو چیز کامالً  آگاه ىستیم.
کردند )تا محصوالت دریایی استخراج کنند یا ىر کار _ و از شیاطین کسانی بودند کو برای او غواصی می   ۸۲

 دیگری کو او فرمان می داد انجام دىند. ما آنها را در خدمت او در آوردیم.
_ و ایوب از پروردگارش درخواست کرد: "من بو مصیبت گرفتار شده ام و تو از ىمو مهربان ىا مهربان تر  ۸۳

 ىستی."



از او برداشتیم و خانواده اش را بو او بازگرداندیم، حتی دو برابر. آن  _ ما بو او پاسخ دادیم، مصیبت را ۸۴
 رحمتی بود از جانب ما و تذکری برای پرستش کنندگان.

 _ و ىمچنین اسماعیل، ادریس، ذوالکفل؛ ىمو آنها ثابت قدم بودند، صبور. ۸۵
 _ ما آنان را بو رحمت خویش پذیرفتیم، زیرا آنها پرىیزکار بودند. ۸۶
و ذوالنون )یونس، "کسی کو در اسم او "ن" است"(، مأموریت خود را با اعتراض رىا کرد و فکر می   _ ۸۷

کرد ما نمی توانیم او را کنترل کنیم او سرانجام در ظلمات )شکم ماىی بزرگی( شروع بو التماس کرد: "غیر از 
 تو خدایی نیست. تجلیل تو را. من مرتکب گناه بزرگی شده ام."

 او پاسخ دادیم و او را از آن بحران نجات رىانیدیم؛ ما اینچنین مؤمنان را نجات می دىیم. _ ما بو ۸۸
_ و زکریا از پروردگارش را درخواست کرد: "پروردگارا، من را بدون وارث نگذار، اگرچو تو بهترین وارث  ۸۹

 ىستی."
او درمان نمودیم. این بخاطر آن بود   _ ما بو او پاسخ دادیم و یحیی را بو او عطا کردیم؛ ما زنش را برای ۹۱

کو آنها عادت داشتند کو در اعمال پرىیزکارانو بشتابند و در موقع خوشی و ىمچنین ترس از ما در خواست 
 می کردند. از نظر ما آنها پارسا بودند.

او و پسرش _ و اما درباره کسی کو بکارت خود را حفظ کرد، ما از روح خود در او دمیدیم و اینچنین، ما  ۹۱
 را نشانو ای برای تمام دنیا قرار دادیم.

 _ جماعت شما یک جماعت واحد است و تنها من پروردگار شما ىستم؛ تنها من را پرستش کنید. ۹۲
_ با اینحال، آنها خود را بو مذاىب مخالف ىم تقسیم کردند. ىمگی آنان ) برای قضاوت ( نزد ما باز  ۹۳

 خواىند گشت.
ره کسانی کو پرىیزکارانو عمل می کنند، در حالی کو ایمان دارند، اعمالشان ىدر نخواىد _ و اما دربا ۹۴

 رفت؛ ما آن را ضبط می کنیم.
 _ بازگشت ىر جامعو ای کو نابود کرده بودیم، ممنوع شده است. ۹۵
از ىر _ نو تا زمانی کو یأجوج و مأجوج دوباره ظاىر شوند، کو در آن ىنگام باز خواىند گشت_ آنها  ۹۶

 طرؼ خواىند آمد.
_ آن ىنگامی است کو پیش بینی غیر قابل اجتناب بوقوع خواىد پیوست. و چشم کافران از وحشت خیره  ۹۷

 خواىد شد: "وای بر ما؛ ما غافل شده ایم. حقیقتاً ، ما ستمکار بوده ایم."



ین سرنوشت اجتناب ناپذیر _ شما و معبودانی کو در کنار خدا پرستش می کنید دوزخ جهنم خواىید بود؛ ا ۹۸
 شماست.

 _ اگر آنها خدایان می بودند، عاقبت شان دوزخ نمی بود؛ تمام ساکنان آن تا ابد در آن می مانند. ۹۹
 _ آنها در آنجا آه و نالو خواىند کرد و بو ىیچ اخباری دسترسی نخواىند داشت.۱۱۱
 ز آن محفوظ خواىند بود._ و اما کسانی کو لیافت پاداش ىای نیکوی ما را دارند، ا۱۱۱
_ آنها صدای ىیس ىیس نخواىند شنید. آنها برای ىمیشو از مکانی لذت خواىند برد کو می توانند در ۱۱۲

 آن ىر چو کو مایل باشند بدست آورند.
_ وحشت بزرگ آنها را نگران نخواىد کرد و فرشتگان آنان را با مدت خواىند پذیرفت: "این روز ۱۱۳

 وعده داده شده است." شماست، کو بو شما
_ در آن روز، آسمان را خواىیم بست، مانند بستن یک کتاب. ىمانطور کو اولین خلقت را آغاز کردیم، ۱۱۴

 ما آن را تکرار خواىیم کرد. این وعده ماست؛ ما مسلماً  آن را انجام خواىیم داد.
تش کنندگان پرىیزکار من وارث _ ما در زبور و ىمچنین در کتب آسمانی دیگر مقرر کرده ایم کو پرس۱۱۵

 زمین می شوند.
 _ این اعالمیو ای است برای مردمی کو پرستش می کنند.۱۱۶
 _ ما تو را از رحمت خود، برای تمام دنیا فرستاده ایم.۱۱۷
 _ اعالم کن، "بو من وحی الهی شده است کو خدای شما خدای واحد است. پس آیا تسلیم می شوید"۱۱۸
ند، پس بگو، "من بو اندازه کافی بو شما ىشدار داده ام و ىیچ نمی دانم )عذاب( بر _ اگر روی گردان۱۱۹

 شما دیر یا زود خواىد رسید.
 _ "او از سخنان آشکار شما بخوبی آگاه است و از آنچو پنهان می کنید کامالً  آگاىی دارد.۱۱۱
 ی است موقت."_ "تا آنجا کو من می دانم، "این دنیا امتحانی است برای شما و لذت۱۱۱
_ بگو، "پروردگار من، قضاوت تو عدالت مطلق است. پروردگار ما بخشنده ترین است؛ در مقابل ادعای ۱۱۲

 شما، فقط از او کمک خواستو می شود."
*************************************************************** 

 : حج )الحج( ۲۲سوره 
 ترین بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان

  



 _ ای مردم، بو ىیبت و حرمت پروردگارتان ارج نهید، زیرا زلزلو آن ساعت چیز ىولناکی است. ۱
_ روزی کو شاىد آن باشید، حتی مادر شیرده از کودک خود دست خواىد کشید و زن حاملو سقط جنین  ۲

الیکو مست نیستند. این خواىد کرد. مردم را خواىی دید کو تلو تلو می خورند، گویی کو مست ىستند، در ح
 بخاطر آن است کو عذاب خدا بسیار شدید است.

_ در بین مردم، کسانی ىستند کو درباره خدا بدون ىیچ علمی جر و بحث می کنند و از ىر شیطان  ۳
 سرکشی پیروی می نمایند.

خ راىنمایی _ چنین مقرر شده کو ىر کس با او متحد شود، او گمراىش خواىد کرد و او را بو عذاب دوز  ۴
 خواىد نمود.

_ ای مردم، اگر درباره برانگیختو شدن کوچکترین شکی دارید، )بیاد آورید کو( ما شما را از خاک آفریدیم  ۵
و بعد از آن از قطره ای کوچک، کو آن بو )نطفو( معلقی تبدیل شود، سپس بو جنین مبدل گردد کو بو آن جان 

چیزىا را برایتان واضح می کنیم. ما برای دوره ای معین شده آنچو را   داده شود، یا بی جان بماند. ما اینچنین
کو بخواىیم در رحم ىا قرار می دىیم. سپس شما را بصورت طفلی بیرون می آوریم، بعد از آن شما بو بلوغ 
فکری می رسید. در حالیکو بعضی از شما در جوانی میمرند، بعضی دیگر تا بدترین سنین زندگی می کنند، 

برای اینکو بفهمند کو بیش از حد خاصی نمی توان کسب علم نمود. ىمچنین، زمین مرده را نگاه کن،  فقط
 سپس بمحض اینکو بر آن آب فرو فرستیم زنده می شود و انواع گیاىان زیبا را می رویاند.

قادر مطلق  _ این ثابت می کند کو خدا حقیقت است و اینکو او مرده را دوباره زنده می کند و اینکو او ۶
 است.

_ و اینکو آن ساعت در حال آمدن است، ىیچ شکی در آن نیست و اینکو خدا کسانی را کو در قبرىا  ۷
 ىستند بر می انگیزد.

_ در میان مردم کسی ىست کو درباره خدا بدون علم و بدون ىدایت و بدون کتاب آسمانی روشنگر جر و  ۸
 بحث می کند.

تا مردم را از راه خدا منحرؼ سازد. او اینچنین در این دنیا بو حقارت دچار می _ او متکبرانو سعی می کند  ۹
 شود و در روز قیامت ما او را بو عذاب سوزان محکوم می کنیم.

_ این چیزی است کو دست ىای تو برای تو از پیش فرستداه است. خدا ىرگز بو مردم بی عدالتی نمی   ۱۱
 کند.



رطی خدا را پرستش می کند. اگر چیزىا بو میل او پیش رود، او راضی _ در بین مردم کسی ىست کو ش ۱۱
است. اما اگر بو بدبختی گرفتار شود، قیافو می گیرد. بنابراین، او دنیا و آخرت، ىر دو را، از دست می دىد. 

 اینچنین است باخت واقعی.
ضرر او ندارند؛ چنین است  _ او در کنار خدا معبودانی را بحد پرستش می رساند کو قدرتی بر نفع و  ۱۲

 گمراىی واقعی.
_ او چیزی را پرستش می کند کو بو او بیشتر ضرر می رساند تا منفعت. چو موالی بدی! چو ىمنشین ۱۳

 بدی!
_ خدا کسانی را کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را می گذارنند بو باغ ىایی با نهرىای روان داخل  ۱۴

 ق خواست خداست.می کند. ىمو چیز بر طب
_ اگر کسی فکر می کند کو خدا نمی تواند او را در این دنیا و در آخرت حمایت کند، بگذار تا کامالً  بو  ۱۵

)خالق خود در( آسمان رو آورد و )اتکای خود را از دیگران( قطع کند. او آنوقت خواىد دید کو این نقشو ىر 
 چو را کو باعث نگرانی اوست بر طرؼ می سازد.

 _ اینچنین آیات روشنی در این نازل کرده ایم، سپس خدا ىر کس را کو بخواىد ىدایت می نماید. ۱۶
_ کسانی کو ایمان دارند، کسانی کو یهودی ىستند، تازه کیشان، مسیحیان، زرتشتیان و مشرکان، خداست   ۱۷

 کو در روز قیامت در میان آنها قضاوت خواىد کرد. خدا بر ىمو چیز شاىد است.
_ آیا درک نمی کنید کو ىمو در آسمانها و زمین و خورشید و ماه و ستارگان و کوىها و درختان و  ۱۸

حیوانات و بسیاری از مردم، بو خدا سجده می کنند و بسیاری دیگر از مردم محکوم بو فنا ىستند. ىر کس را 
 ت خداست.خدا خجالت زده کند، ىیچ کس او را گرامی نخواىد داشت. ىمو چیز بر طبق خواس

_ در اینجا دو گروه درباره پروردگارشان جدال می کنند. و اما کسانی کو کافر ىستند، لباسی خواىند  ۱۹
 داشت کو برایشان از آتش دوختو شده است. مایعات جهنمی برسرشان ریختو خواىد شد.

 _ آن باعث خواىد شد کو ىم درونشان ذوب شود و ىم پوستشان. ۲۱
 یی آىنین محبوس خواىند بود._ آنها در دیگ ىا ۲۱
_ ىر گاه سعی کنند از چنین فالکتی رىایی یابند، مجبور خواىند شد کو بو آن برگرند: "عذاب سوزان را  ۲۲

 بچشید."



_ خدا کسانی را کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را می گذارنند بو باغ ىایی با نهرىای روان داخل  ۲۳
ا با دستبندىای طال و مروارید آراستو خواىند شد و لباس ىایشان در آنجا ابریشم خواىد کرد. آنها در آنج

 خواىد بود.
 _ آنها با کلمات خوب ىدایت شده اند؛ آنها بو راه آن ستوده ترین ىدایت یافتو اند. ۲۴
کو ما برای _ مطمئناً ، کسانی کو ایمان ندارند و دیگران را از راه خدا باز می دارند و از مسجد مقدسی   ۲۵

تمام مردم مقرر کردیم چو اىل آنجا باشند و چو برای زیارت بیایند_ و می خواىند آن را بو آلودگی و فساد 
 بکشانند، ما آنها را بو مجازانی دردناک گرفتار خواىیم کرد.

رار نده و _ ما ابراىیم را برگزیدیم تا زیارتگاه را بنا کند: "ىیچ خدایی را در کنار من بو حد پرستش ق ۲۶
زیارتگاه من را برای زیارت کنندگان و کسانی کو در نزدیکی آن زندگی می کنند و رکوع روندگان و سجده  

 کنندگان خالص کن."
_ "اعالم کن کو مردم باید حج را بجا آورند. آنها پیاده یا سوار بر مرکب ىای فرسوده و گوناگون )وسایل  ۲۷

 ترین نقاط خواىند آمد."نقلیو( نزد تو می آیند. آنها از دور 
_ آنها می توانند بو دنبال منافع بازرگانی باشند و باید در طی روزىای معینی نام خدا را یاد کنند کو  ۲۸

 چارپایان را برایشان فراىم نمود. "از آن بخورید و درماندگان و تهیدستان را غذا دىید."
شان را ادا نمایند و آن زیارتگاه باستانی را زیارت  _ آنها باید تمام وظایف خود را انجام دىند، نذرىای ۲۹

 کنند.
_ کسانی کو بو آیین ىایی کو خدا مقرر کرده احترام می گذارند نزد پروردگارشان سزاوار پاداش خوبی شده  ۳۱

اند. تمام چارپایان برای تغذیو شما حالل ىستند، بجز آن ىایی کو بخصوص برایتان حرام شده است. از عمل 
 بود پرستی دوری کنید و از شهادت دروغ اجتناب نمایید.زشت مع

_ شما باید مطلقاً  خود را بو تنها خدا اختصاص دىید. ىر کس در کنار خدا معبودی قرار دىد مانند   ۳۱
 کسی است کو از آسمان بیافتد و سپس بوسیلو الشخورىا روده شود، یا بوسیلو باد در دره عمیقی پرتاب شود.

کسانی کو بو آیین ىایی کو خدا مقرر کرده احترام می گذارند پرىیزگاری قلبشان را نشان می   _ حقیقتاً ، ۳۲
 دىند.

_ )چارپایان( برای مدتی منافع بسیاری برایتان فراىم می کنند، قبل از اینکو بو زیارتگاه باستانی اىدا  ۳۳
 شوند.



نام خدا را یاد کنند بخاطر چارپایانی کو  _ ما برای ىر جماعتی آیین ىایی مقرر کرده ایم تا بوسیلو آن ۳۴
برایشان فراىیم کردیم. خدای شما یکی است و ىمان خداست؛ ىمو شما باید بو او تسلیم شوید. بو 

 فرمانبرداران مژده بده.
_ آنها کسانی ىستند کو با بردن نام خدا قلبشان بو تپش می افتد و ىنگام مصیبت صبورانو مقاومت می   ۳۵

 نماز را بجا می آورند و از روزی ىایی کو بو آنها داده ایم، انفاؽ می کنند.کنند، آنها 
_ ىدیو کردن حیوانات از جملو آیین ىایی است کو بوسیلو خدا بو نفع خودتان مقرر شده است. ىنگامی   ۳۶

د، از آنها کو آنها در صف ایستاه اند، نام خدا را بر آنها ذکر کنید. ىنگامی کو برای قربانی کردن ىدیو شدن
بخورید و فقیران و نیازمندان را غذا دىید. بو این دلیل است کو ما آنها را برای شما رام کردیم، باشد کو 

 قدردانی خود را نشان دىید.
_ نو گوشت و نو خون آنها بو خدا می رسد. آنچو بو او می رسد پرىیزگاری شماست. او آنها را برایتان  ۳۷

سپاسگزاری خود را با تجلیل خدا بخاطر اینکو شما را ىدایت کرد، نشان دىید. بو  رام کرده است، تا باشد کو
 انفاؽ کنندگان مژده بده.

 _ خدا از کسانی کو ایمان دارند دفاع می کند. خدا ىیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد. ۳۸
بو آنها بی عدالتی شده است و _ بو کسانی کو مورد اذیت و آزار قرار می گیرند اجازه داده می شود زیرا  ۳۹

 خدا مسلماً  قادر است آنها را حمایت کند.
_ آنها را از خانو ىای خود بو ناحق بیرون کرده بودند فقط بو این دلیل کو می گفتند، "پروردگار ما  ۴۱

 خداست." اگر بخاطر حمایت خدا از بعضی مردم در مقابل دیگران نبود، صومعو ىا، کلیساىا، کنیسو ىا و
مساجد_ مکان ىایی کو نام خدا مکرراً  یاد می شود_ ویران شده بود. مسلماً ، خدا از کسانی کو از او 

 پشتیبانی می کنند، حمایت می کند. خداست قدرتمند، قادر متعال.
_ آنها کسانی ىستند کو اگر آنان را در زمین بعنوان حکمران_ قرار می دادیم، نماز را بر پا می داشتند و  ۴۱

نفاؽ واجب )زکات( را بر قرار می کردند و از پرىیزگاری طرفداری می نمودند و پلیدی را منع می کردند. ا
 خداست حاکم نهایی.

 _ اگر تو را تکذیب کنند، مردم نوح، عاد و ثمود ىم قبل از آنها ایمان نیاوردند. ۴۲
 _ ىمچنین مردم ابراىیم و مردم لوط. ۴۳
تکذیب شد. من ىمو آن مردم را سوؽ دادم، سپس آنها را برای حسابرسی  _ و ساکنان مدین. موسی ىم ۴۴

 فراخواندم؛ کیفر من چو )ویران کننده( بود!



_ چو بسیار جوامعی کو ما آنها را بخاطر پلیدیشان نابود کردیم. آنها عاقبت بو خرابو، چاه ىای راکد و  ۴۵
 قصرىای بزرگ و خالی منجر شدند.

کردند، تا فکر خود را برای فهمیدن بکار ببرند و از گوش خود برای شنیدن استفاده  _ آیا در زمین سیر ن ۴۶
 کنند حقیقتاً ، کوری واقعی کوری چشم ىا نیست، بلکو کوری قلب ىاست کو درون سینو ىاست.

_ آنها بو مبارزه از تو می خواىند تا عذاب را بیاوری و خدا ىرگز در اجرای پیش بینی خود کوتاىی نمی   ۴۷
 کند. یک روز پروردگارت مانند ىزار سال شماست.

_ چو بسیار جوامعی کو در گذشتو مرتکب پلیدی شدند و من برای مدتی آنان را سوؽ دادم، سپس آنها را  ۴۸
 تنبیو کردم. سرنوشت نهایی بسوی من است.

 _ بگو، "ای مردم، من بعنوان ىشدار دىنده ایی آشکار نزد شما فرستاده شده ام." ۴۹
_ کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را می گذرانند سزاوار بخشش و پاداش سخاوتمندانو ای  ۵۱

 شده اند.
 _ و اما کسانی کو سعی می کنند تا با آیات ما مبارزه کنند، دچار دوزخ می شوند. ۵۱
ستو ىای او دخالت نکند. _ ما قبل از تو نو رسولی فرستادیم و نو پیامبری، بدون اینکو شیطان در خوا ۵۲

سپس خدا آنچو را شیطان انجام داده خنثی می نماید. خدا آیاتش را کامل می کند. خداست دانای مطلق، 
 حکیم ترین.

_ او اینچنین حیلو شیطان را بعنوان آزمایشی قرار می دىد برای کسانی کو در قلب شان شک دارند و   ۵۳
 پلید باید با مخالفان بمانند. کسانی کو دل ىایشان سخت شده است. افراد

_ کسانی کو بو آنها دانش عطا شده است حقیقت را از جانب پروردگارت تشخیص خواىند داد، سپس بو  ۵۴
آن ایمان خواىند آورد و قلب شان فوراً  آن را خواىد پذیرفت. مطمئناً ، خدا مؤمنان را بو راه راست ىدایت 

 می نماید.
ندارند بو شک و تردید ادامو خواىند داد تا اینکو آن ساعت ناگهانی برایشان  _ و اما کسانی کو ایمان ۵۵

 برسد و یا عذاب روزی ىولناک برایشان بیاید.
_ در آن روز تمام فرمانراویی از آن خداست و او در میان آنان قضاوت خواىد کرد. و اما کسانی کو  ۵۶

 یرند سزاوار باغ ىای لذت بخش شده اند.ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گ
 _ در حالی کو کسانی کو ایمان نیاوردند و آیات ما را تکذیب کردند بو عذاب شرم آوری دچار شده اید. ۵۷



_ کسانی کو بخاطر خدا مهاجرت کنند، سپس کشتو شوند، یا بمیرند، خدا مطمئناً  بو آنها روزی ىای  ۵۸
 بهترین روزی دىنده است. خوب عطا خواىد کرد. مسلماً  خدا

_ بدون شک او آنها را بو مدخلی داخل خواىد کرد کو آنها را خوشنود سازد. خداست دانای مطلق، با   ۵۹
 گذشت.

_ چنین مقرر شده است کو اگر کسی بو ىمان اندازه ای کو بو او ظلم شده، منصفانو، انتقام بگیرد، سپس  ۶۱
، خدا مطمئناً  از او حمایت خواىد کرد. خداست توبو پذیر، عفو  بخاطر این، مورد اذیت و آزار واقع شود

 کننده.
 _ این یک واقعیت است کو خدا شب را بو روز در می آورد و روز را بو شب و اینکو خداست شنوا، بینا. ۶۱
_ این یک واقعیت است کو خدا حقیقت است، در حالیکو قرار دادن ىر معبودی در کنار او دروغ  ۶۲

 شود و اینکو خداست باالترین، مافوؽ. محسوب می
 _ آیا نمی بینی کو خدا از آسمان آب فرو می فرستد تا زمین را سر سبز کند خدا با شکوه است، آگاه. ۶۳
_ ىمو چیز در آسمان ىا و ىمو چیز در زمین متعلق بو اوست. مسلماً ، خدا غنی است، قابل باالترین  ۶۴

 ستایش ىا.
خدا ىمو چیز را در زمین در خدمت شما قرار داده است کشتی ىا بو امر او در _ آیا نمی بینی کو  ۶۵

اقیانوس حرکت می کنند. او از سقوط اجسام آسمانی بر زمین جلوگیری می کند، مگر بر طبق فرمان او. خدا 
 نسبت بو مردم بسیار رئوؼ است، مهربان ترین.

ا بمیراند و بعد شما را دوباره زنده می کند. _ اوست یکتایی کو بو شما زندگی بخشید، سپس شما ر  ۶۶
 براستی کو انسان ناسپاس است.

_ ما برای ىر جماعتی آیین ىایی مقرر کرده ایم کو باید اجرا نمایند. بنابراین، آنها نباید با تو مخالفت   ۶۷
 کنند. تو بو دعوت کردن ىمو بو سوی پروردگارت ادامو بده. بدون شک، تو در راه راست ىستی.

 _ اگر با تو جر و بحث کنند، پس بگو، "خدا از ىر کاری کو می کنید کامالً  آگاه است." ۶۸
 _ خدا در روز قیامت میان شما درباره تمام اختالفاتتان قضاوت خواىد کرد. ۶۹
_ آیا درک نمی کنی کو خدا ىمو چیز را در آسمان ىا و ىمو چیز را در زمین می داند تمام این ىا در  ۷۱
 ده ایی ضبط شده است. این کار برای خدا آسان است.پرون
_ با این حال آنها در کنار خدا معبودانی را بو حد پرستش می رسانند کو او بو آنان ىیچ قدرتی نداده  ۷۱

 است و آنها راجع بو آنان چیزی نمی دانند. ستمکاران ىیچ یاوری ندارند.



خوانده می شود، پلیدی را در چهره کسانی کو ایمان ندارند _ ىنگامی کو آیات ما بطور واضح برایشان  ۷۲
تشخیص می دىی. نزدیک است آنها بو کسانی کو آیات ما را برایشان می خوانند حملو کنند. بگو "آیا شما را 

 بو چیزی خیلی بدتر آگاه کنم خدا دوزخ را بو کسانی کو ایمان ندارند وعده داده است؛ چو سرنوشت بدی."
دم، در اینجا ضرب المثلی است کو شما باید با دقت بو آن فکر کنید: معبودانی کو شما در کنار _ ای مر  ۷۳

خدا قرار می دىید ىرگز نمی توانند مگسی خلق کنند، حتی اگر ىمو آنها برای چنین کاری ىمدست شوند. از 
؛ دنبال کنند و دنبال شونده این گذشتو، اگر آن مگس چیزی از آنان برباید، آنها نمی توانند آن را پس بگیرند

 ىر دو ناتوانند.
 _ آنها ارزش خدا را آنطور کو باید قدردانی شود نمی دانند. خدا قدرتمندترین است، قادر متعال. ۷۴
 _ خدا از میان فرشتگان و ىمچنین از میان مردم رسوالنی انتخاب می کند. خداست شنوا، بینا. ۷۵
 اند. کنترل نهایی تمام امور از آن خداست._ او گذشتو وآینده آنها را می د ۷۶
_ ای کسانی کو ایمان دارید، بو رکوع روید، سجده کنید، پروردگارتان را بپرستید و اعمال پرىیزگارانو انجام  ۷۷

 دىید، تا باشد کو موفق شوید.
در اجرای  _ در راه خدا چنان کوشش کنید کو باید در راىش کوشش کرد. او شما را انتخاب کرده است و ۷۸

اعمال دین تان ىیچ سختی برایتان قرار نداده است_ دین پدرتان ابراىیم. اوست کو در اصل شما را "تسلیم 
شده" نامید. پس، رسول باید در میان شما شاىدی باشد و شما در میان مردم شاىد باشید. بنابراین، نماز را 

جویید؛ او موالی شماست، بهترین موال و بهترین  بجا آورید و انفاؽ واجب )زکات( را بدىید و بو خدا توسل
 پشتیبان.

*************************************************************** 
 : مؤمنان )المؤمنون( ۲۳سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
  

 _ حقیقتاً  کو مومنان موفق ىستند؛ ۱
 خاشع و متواضع اند._ آنها کسانی ىستند کو در حین نماز  ۲
 _ و از سخنان بیهوده اجتناب می کنند. ۳
 _ و انفاؽ واجب )زکات( خود را می دىند. ۴
 _ و نجابت خود را حفظ می نمایند. ۵



_ آنها فقط با ىمسران خود، یا کسانی کو رسماً  بو آنها تعلق دارند، رابطو جنسی دارند؛ آنها مورد سرزنش  ۶
 قرار نمی گیرند.

 ی کو از این حدود تجاوز کنند از ستمکارانند._ کسان ۷
 _ ىنگامی کو امانتی بو آنها سپرده شود و نیز بو ىر توافقی کو برسند، قابل اعتماد ىستند. ۸
 _ آنها دعای ارتباطی)نماز( خود را بطور منظم بجا می آورند. ۹

 _ چنین ىستند وارثان. ۱۱
 و در آن جاودان می مانند._ آنها بهشت را بو ارث خواىند برد، جایی ک ۱۱
 _ ما انسان را از نوعی گل مخصوص آفریدیم. ۱۲
_ بعد از آن، او را از قطره ای کوچک بوجود آوردیم، کو در داخل محفظو ای کامالً  محفوظ قرار گرفتو  ۱۳

 است.
وسعو دادیم، _ سپس ما آن قطره را بو )نطفو( معلق تبدیل کردیم و بعد )نطفو( معلق را بو تکو )جنین( ت ۱۴

سپس از تکو )جنین( استخوان ىا را آفریدیم، آنگاه استخوان ىا را با گوشت پوشاندیم. ما اینچنین مخلوقی 
 جدید بوجود می آوریم. خجستو ترین خداست، بهترین خالق.

 _ سپس بعد از آن میمیرید. ۱۵
 _ آنگاه، در روز قیامت برانگیختو خواىید شد. ۱۶
 فت جهان را بو طبقات آفریدیم و ما ىرگز از ىیچ موجودی در آنها غافل نیستیم._ ما باالی سرتان ى ۱۷
_ ما از آسمان، آب را بو مقدار دقیق فرو فرستادیم، سپس آن را در زمین ذخیره می کنیم. مسلماً ، ما  ۱۸

 می توانیم بگذاریم کو آن از دست برود.
گو، انواع و اقسام میوه ىا و غذاىای گوناگون تولید _ با آن، برای شما باغ ىایی از نخل ىای خرما، ان ۱۹

 می کنیم.
 _ ىمچنین، درخت بومی سینا کو برای مصرؼ کنندگان روغن و چاشنی تولید می کند. ۲۱
_ و در چارپایان برای شما درس عبرتی است. ما اجازه می دىیم تا از شکم آنها )شیر( بنوشید و از آنها  ۲۱

 برید و بعضی از آنها را برای غذا استفاده می کنید.استفاده ىای دیگری ىم می 
 _ شما بر روی آنها و برکشتی ىا، سوار می شوید. ۲۲
_ ما نوح را نزد مردمش فرستادیم، کو می گفت، "ای مردم من خدا را پرستش کنید. خدای دیگری در کنار  ۲۳

 او ندارید. آیا نمی خواىید پرىیزگار باشید"



پیشوایانی کو باور نکردند گفتند، "این جز بشری مانند شما نیست، کو می خواىد در _ در میان مردمش  ۲۴
بین شما مقامی کسب کند. اگر خدا می خواست، می توانست فرشتگان را پایین بفرستید. ما ىرگز چنین چیزی 

 از اجدادمان نشنیدیم.
 اعتنایی کنید."_ "او فقط مردی است کو دیوانو شده است. فقط برای مدتی بو او بی  ۲۵
 _ او گفت، "پروردگار من، بو من پیروزی عطا کن، زیرا آنها من را باور نکردند." ۲۶
_ سپس ما بو او وحی کردیم: "آن کشتی را زیر نظر ما و بر طبق وحی ما بساز. ىنگامی کو فرمان ما برسد  ۲۷

و خانواده ات را، بجز کسانی کو  و ىوا منقلب شود، در آن از ىر نوع )حیوانات اىلی خود( جفتی قرار بده
 محکوم بو فنا ىستند. با من بو طرفداری از کسانی کو ستم کردند سخن نگو؛ آنها غرؽ خواىند شد.

_ بمحض اینکو تو، ىمراه با کسانی کو با تو ىستند، در کشتی قرار گرفتید، بگویید، "ستایش خدا را کو ما  ۲۸
 را از آن مردم پلید نجات داد."

 بگو، "پروردگار من، بگذار در محل پر برکتی پیاده شوم؛ تو بهترین نجات دىنده ىستی." _ "و ۲۹
 _ این ىا باید برایتان مدرک ىای کافی باشند. ما مسلماً  شما را امتحان خواىیم کرد. ۳۱
 _ پس از آن، ما نسل دیگری بعد از آنها قرار دادیم. ۳۱
دیم، کو می گفت، "خدا را پرستش کنید. خدای دیگری در کنار او _ ما از میان آنها رسولی برایشان فرستا ۳۲

 ندارید آیا نمی خواىید پرىیزگار باشید"
اگر چو در این دنیا  -_ در میان مردمش رىبرانی کو ایمان نیاوردند و ىدؼ آخرت را تکذیب کردند ۳۳

یست. او از آنچو شما می خورید گفتند، "این جز بشری مانند شما ن  -برایشان سخاوتمندانو روزی فراىم کردیم
 می خورد و مانند شما می آشامد.

 _ "اگر شما از بشری مانند خودتان اطاعت کنید، در اینصورت واقعاً  بازنده ىستید. ۳۴
_ "آیا او بو شما وعده می دىد کو پس از اینکو مردید و بو خاک و استخوان تبدیل شدید، دوباره بیرون  ۳۵

 خواىید آمد
 ممکن است، واقعاً  آنچو بو شما وعده داده شده غیر ممکن است._ غیر  ۳۶
 _ "ما فقط در این دنیا زندگی می کنیم_ ما زندگی می کنیم و میمیریم_ و ىرگز برانگیختو نخواىیم شد. ۳۷
_ "او فقط مردی است کو دروغ ساختو و آنها را بو خدا نسبت داده است. ما ىرگز بو او ایمان نخواىیم  ۳۸

 "آورد.
 _ او گفت، "پروردگار من، بو من پیروزی عطا کن، زیرا آنها من را باور نکرده اند." ۳۹



 _ او گفت، "آنها بو زودی پشیمان خواىند شد." ۴۱
_ عذاب منصفانو بو آنها اصابت کرد و بدین ترتیب، ما آنها را بو خرابو ىا تبدیل کردیم. مردم پلید بو  ۴۱

 ىالکت رسیدند.
 ما نسل دیگری بعد از آنها قرار دادیم. _ پس از آن، ۴۲
 _ ىیچ جامعو ای نمی تواند سرنوشت از پیش تعیین شده خود را بو جلو یا بو عقب بیاندازد. ۴۳
_ سپس ما رسوالن خود را پی در پی فرستادیم. ىر وقت رسولی نزد جامعو خود رفت، بو او ایمان  ۴۴

گری نابود کردیم و از آنها تاریخ ساختیم. مردمی کو ایمان نیاوردند. در نتیجو، ما آنها را یکی پس از دی
 نیاوردند بو ىالکت رسیده اند.

 _ سپس ما موسی و برادرش ىارون را با آیات و خود و مدرکی شگرؼ فرستادیم. ۴۵
 _ نزد فرعون و دربایانش، اما آنها متکبر شدند. آنها مردمی ظالم بودند. ۴۶
 ن دو مردی ایمان بیاوریم کو قوم آنان بردگان ما ىستند"_ آنان گفتند، "آیا ما بو آ ۴۷
 _ آنها ىر دو را تکذیب کردند و در نتیجو، نابود شدند. ۴۸
 _ ما بو موسی کتاب آسمانی دادیم، باشد کو ىدایت شوند. ۴۹
آنها پناه _ ما پسر مریم و مادر او را نشانو ای قرار دادیم و در جای بلند مسطحی، با غذا و نوشیدنی بو  ۵۱

 دادیم.
_ شما ای رسوالن، از روزی ىای خوب بخورید و پرىیزگارانو عمل کنید. من از ىر کاری کو می کنید  ۵۱

 بخوبی آگاه ىستم.
 _ چنین است جماعت شما_ یک جماعت_ و من پروردگار شما ىستم؛ بو ىیبت و حرمت من ارج نهید. ۵۲
 م کردند؛ ىر فرقو بو آنچو کو دارد دلخوش کرده است._ ولی آنها خود را بو فرقو ىای مخالف تقسی ۵۳
 _ بنابراین، فقط برای مدتی آنها را در سردرگمی خود باقی بگذار. ۵۴
 _ آیا فکر می کنند، کو چون بو آنها پول و فرزند دادیم، ۵۵
 _ باید برایشان نعمت بباریم حقیقتاً  کو ىیچ نمی دانند. ۵۶
 و حرمت پروردگارشان آگاه ىستند، _ مطمئناً  کسانی کو از ىیبت ۵۷
 _ و بو آیات پروردگار خود ایمان دارند. ۵۸
 _ و ىرگز ىیچ معبودی در کنار پروردگارشان قرار نمی دىند، ۵۹



_ ىمانطور کو صدقو ىای خود را می دىند دل ىایشان پر از عشق و احترام است. زیرا تشخیص می  ۶۱
 شد،دىند کو نزد پروردگارشان احضار خواىند 

 _ آنان در کار خیر پیشقدم اند؛ آنان در این کارىا رقابت می کنند. ۶۱
_ ما ىرگز بو ىیچ نفسی بیش از تواناییش تحمیل نمی کنیم. و ما پرونده ای داریم کو حقیقت را بیان می   ۶۲

 کند. ىیچ کس از بی عدالتی رنج نخواىد برد.
انجام می دىند کو با این مطابقت ندارد؛ اعمال آنها  _ چون فکرشان از این )قرآن( غافل است، کارىایی ۶۳

 پلید است.
 سپس، ىنگامی کو رىبرانشان را با عذاب مجازات کردیم، شکایت می کنند. ۶۴
 _ اکنون شکایت نکنید؛ شما تمام کمک ىای ما را رد کرده اید. ۶۵
 _ مدرک ىای من بو شما ارائو شده است، اما شما رو برگرداندید. ۶۶
 ما متکبرتر از آن بودید کو آنها را بپذیرید و مسلماً  آنها را نادیده گرفتید._ ش ۶۷
_ چرا آنها درباره این کتاب آسمانی نمی اندیشند آیا درک نمی کنند کو آنها چیزی دریافت کرده اند کو  ۶۸

 ىرگز اجدادشان بو آن دست نیافتند
 ل است کو بو او اعتناء نمی کنند_ آیا آنها رسولشان را تشخیص نداده اند بو این دلی ۶۹
_ آیا تصمیم گرفتو اند کو او دیوانو است براستی کو، او حقیقت را برایشان آورده است ولی اکثر آنها از  ۷۱

 حقیقت متنفرند.
_ در واقع، اگر حقیقت با خواستو ىایشان مطابفت می کرد، در آسمان ىا و زمین ىرج و مرج می شد؛  ۷۱

فساد کشیده می شد. ما مدرکشان را بو آنها داده ایم، اما آنها نسبت بو مدرک خود بی و ىمو چیز آنها بو 
 اعتناء ىستند.

 _ آیا از آنها مزدی می خواىي مزد پروردگار تو بسیار بهتر است. او بهترین روزی دىنده است. ۷۲
 _ بدون شک، تو آنها را بو راىی مستقیم دعوت می کنی. ۷۳
 ایمان ندارند مطمئناً  از راه راست منحرؼ خواىند شد. _ کسانی کو بو آخرت ۷۴
_ حتی ىنگامی کو ما باران رحمت بر آنها باراندیم و مشکالتشان را برطرؼ کردیم، در سرکشی عمیق  ۷۵

 تری فرو رفتند و کورکورانو بو اشتباىات خود ادامو دادند.
 پروردگارشان رو نیاوردند کو در خواست کنند._ حتی ىنگامی کو آنها را بو عذاب گرفتار کردیم، ىرگز بو  ۷۶
 _ بعد از آن، ىنگامی کو ما آنها را با عذاب مجازات کردیم کو سزاوار آن بودند، متعجب شدند. ۷۷



 _ او یکتایی است کو بو شما شنوایی، بینایی و فکر عطا کرد. شما بندرت شکر گذار ىستید. ۷۸
 مستقر کرد و شما در نزد او احضار خواىید شد._ او یکتایی است کو شما را در زمین  ۷۹
_ او یکتایی کو زندگی و مرگ را تحت کنترل دارد و اوست کو شب و روز را بو نوبت می گرداند. آیا نمی  ۸۱

 فهمید
 _ آنها آنچو کو اجدادشان گفتند، تکرار کردند. ۸۱
 دوباره برانگیختو خواىیم شد_ آنها گفتند، "پس از اینکو بمیریم و خاک و استخوان شویم، آیا  ۸۲
_ چنین وعده ىایی در گذشتو بو ما و والدین ما داده شده بود. این ىا چیزی جز افسانو ىای قدیمی  ۸۳

 نیست.
 _ بگو، "زمین و ىر کس کو در آن است، متعلق بو کیست، اگر می دانید" ۸۴
 ید"_ آنها خواىند گفت، "متعلق بو خداست" بگو. "پس چرا توجو نمی کن ۸۵
 _ بگو، "چو کسی پروردگار ىفت جهان است؛ پروردگار عرش عظیم" ۸۶
 _ آنها خواىند گفت، "خدا." بگو، "پس چرا پرىیزگار نمی شوید" ۸۷
_ بگو، "فرمانروایی ىمو چیز در دست کیست و او تنها کسی است کو می تواند کمک کند، اما بو کمک  ۸۸

 احتیاجی ندارد، اگر می دانید."
 خواىند گفت، "خدا." بگو، "پس کجا اشتباه کردید" _ آنها ۸۹
 _ ما حقیقت را بو آنها داده ایم، در حالیکو آنها دروغگو ىستند. ۹۱
_ خدا نو ىرگز پسری داشتو و نو ىرگز خدای دیگری در کنار او بوده است. در غیر اینصورت ىر خدایی  ۹۱

رانی با یکدیگر رقابت می کردند. تجلیل خدا را؛ کو با مخلوقات خود اعالم استقالل می کرد و آنها برای حکم
 بسیار باالتر از ادعاىایشان است.

 _ دانای تمام نهان و آشکار؛ اوست بلند مرتبو، بسیار باالتر از اینکو شریکی داشتو باشد. ۹۲
 _ بگو، "پروردگار من، چو )عذابی را( کو آنها بدان دچار شده اند بو من نشان دىی )یا ندىی(، ۹۳
 _ پروردگار من، نگذار تا من یکی از مردم ستمکار باشم. ۹۴
 _ برای ما کار آسانی است تا )عذابی را( کو برایشان اختصاص دادیم، بو تو نشان دىیم. ۹۵
 _ بنابراین، کارىای پلیدشان را با خوبی جواب بده؛ ما از ادعاىایشان کامالً  آگاه ىستیم. ۹۶
 وسوسو ىای شیاطین بو تو پناه می برم. _ بگو، "پروردگار من، من از ۹۷
 _ "و بو تو پناه می برم، پروردگار من، تا مبادا آنها بو من نزدیک شوند." ۹۸



 _ ىنگامی کو مرگ یکی از آنها فرا رسد، می گوید، "پروردگار من، من را باز گردان. ۹۹
" حقیقت ندارد. این ادعای دروغی _ "کو بعد از آن در آنچو باقی گذاشتم، پرىیزگارانو عمل خواىم کرد.۱۱۱

 است کو او می سازد. حایلی نفس او را تا روز رستاخیز از این دنیا جدا خواىد کرد.
_ ىنگامی کو شیپور دمیده شود، در آن روز نو نسبتی بین شان وجود خواىد داشت و نو برای یکدیگر ۱۱۱

 اىمیتی قائل خواىند بود.
 است، از برندگان خواىند بود. _ و اما کسانی کو وزنشان سنگین۱۱۲
 _ آنان کو وزنشان سبک است کسانی ىستند کو نفس خود را باختند؛ آنها تا ابد در دوزخ می مانند.۱۱۳
 _ آتش، چهره ىایشان را در بر خواىد گرفت و آنها با بدبختی در آن بس می برند.۱۱۴
 تکذیب می کردید _ آیا آیات من برای شما خوانده نمی شد و شما مرتب آنها را۱۱۵
 _ آنها خواىند گفت، "پروردگار ما، پلیدی ما بر ما غلبو کرد و ما مردمی گمراه بودیم.۱۱۶
_ "پروردگار ما، ما را از اینجا خارج کن، اگر دوباره )بو روش قدیمی خود( باز گردیم، پس واقعاً  پلید ۱۱۷

 ىستیم."
 د و با من صحبت نکنید."_ او خواىد گفت، "با ذلت و خواری در آن بسر بری۱۱۸
_ "عده ای از بندگان من مدام می گفتند، پروردگار ما، ما ایمان آورده ایم، پس ما را ببخش و بر ما ۱۱۹

 رحمت ببار. از ىمو مهربان ىا تو مهربان ترینی.
و _ "اما شما آنها را دست می انداختید و مسخره می کردید، تا جایی کو من را فراموش کردید. شما ب۱۱۱

 آنها می خندیدید.
 _ "من امروز پاراش آنها را بخاطر صبر و استقامتشان، با پیروز کردن آنها، داده ام."۱۱۱
 _ او گفت، "چو مدت در زمین بوده اید چند سال"۱۱۲
 _ آنها گفتند، "یک روز یا قسمتی از روز بوده ایم. از کسانی کو شمردند سئوال کن."۱۱۳
 بجز مدت کوتاىی نماندید، اگر فقط می دانستید." _ او گفت، "در واقع، شما۱۱۴
 _ "آیا فکر کردید کو ما شما را بیهوده آفریدیم؛ و شما نزد ما باز گردانده نمی شوید"۱۱۵
_ خداست بلند مرتبو ترین، فرمانروای حقیقی. ىیچ خدای دیگری در کنار او نیست؛ پروردگار بسیار ۱۱۶

 ارجمند، صاحب تمام اختیارات.
ر کس در کنار خدا خدای دیگری را بدون ىیچ مدرکی بحد پرستش برساند، حسابش با پروردگارش _ ى۱۱۷

 خواىد بود. کافران ىرگز موفق نمی شوند.



 _ بگو، "پروردگار من، بر ما بخشش و رحمت ببار. از ىمو مهربان ىا تو مهربان ترینی."۱۱۸
*************************************************************** 

 : نور )النور( ۲۴سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

  
_ سوره ای کو نازل کرده ایم و بو عنوان قانون قرار داده ایم. ما در آن آیاتی واضح فرو فرستاده ایم، تا  ۱

 بلکو توجو کنید.
دلسوزی در انجام قانون خدا کوتاىی _ زن زناکار و مرد زناکار را ىر کدام صد ضربو شالؽ بزنید. از روی  ۲

 نکنید، اگر واقعاً  بو خدا و روز آخر ایمان دارید. و بگذارید تا گروىی از مؤمنان شاىد تنبیو آنها باشند.
_ مرد زناکار سرانجام با زن زناکار یا مشرک ازدواج خواىد کرد و زن زناکار سرانجام با مرد زناکار یا مشرک  ۳

 ین برای مؤمنان حرام شده است.ازدواج خواىد کرد. ا
_ کسانی کو بو زنان شوىردار تهمت زناکاری می زنند، سپس نمی توانند چهار شاىد بیاورند، آنها را ىشتاد  ۴

 ضربو شالؽ بزنید و ىیچ شهادتی را از آنها نپذیرید؛ آنها پلید ىستند.
 ست، مهربان ترین._ اگر پس از آن توبو کنند و اصالح شوند، آنگاه خدا عفو کننده ا ۵
_ و اما کسانی کو بو ىمسران خود تهمت می زنند بدون ىیچ شهودی، ممکن است کو شهادتشان را  ۶

 بپذیرید، مشروط بو اینکو مرد چهار بار بو خدا سوگند یاد کند کو راست می گوید.
 _ پنجمین سوگندش این باشد کو اگر دروغ گفتو، بو لعنت خدا گرفتار شود. ۷
 گناه شناختو شود اگر چهار بار بو خدا سوگند یاد کند کو مرد دروغ می گوید.  _ زن بی ۸
 _ پنجمین سوگندش، او را بو غضب خدا گرفتار خواىد کرد اگر کو مرد راست گفتو باشد. ۹

 _ این موىبت و رحمت خداست بر شما. خدا آمرزنده است، حکیم ترین. ۱۱
. فکر نکنید کو آن برای شما بد بود؛ در عوض، آن برای _ گروىی در میان شما دروغی بزرگ ساختند ۱۱

شما خوب بود. ضمناً ، ىر یک از آنها سهم خود را از آن گناه کسب کرده است. و اما کسی کو کل ماجرا را 
 شروع کرد، بو عذابی ىولناک گرفتار شده است.

بهتری درباره خودشان می داشتند _ ىنگامی کو آن را شنیدید، مردان مؤمن و زنان مؤمن می بایست افکار  ۱۲
 و باید می گفتند، "بو وضوع این یک دروغ بزرگ است."



_ فقط در صورتی کو چهار شاىد می آوردند )می توانستید آنها را باور کنید(. اگر نتوانند شاىد بیاورند،  ۱۳
 پس آنها از نظر خدا دروغگو ىستند.

ن دنیا و در آخرت نبود، بخاطر این ماجرا بو عذابی _ اگر بخاطر موىبت خدا و رحمت بر شما در ای ۱۴
 بزرگ گرفتار شده بودید.

_ شما با زبان خود آن را ساختید و بقیو شما بدون ىیچ مدرکی با دىان خود آن را تکرار کردید، فکر   ۱۵
 کردید ساده بود، در حالیکو از نظر خدا بسیار زننده بود.

گفتید، "ما این را تکرار نخواىیم کرد. تجلیل تورا. این بهتان بسیار   _ ىنگامی کو آن را شنیدید، باید می ۱۶
 بزرگی است."

 _ خدا بو شما اخطار می دىد تا ىرگز این کار را تکرار نکنید، اگر مؤمن ىستید. ۱۷
 _ خدا اینچنین آیات را برای شما توضیح می دىد. خدا دانای مطلق است، حکیم. ۱۸
ینند فساد در بین مؤمنان رواج یابد، در این دنیا و آخرت بو مجازاتی درناک _ کسانی کو دوست دارند بب ۱۹

 دچار شده اند. خدا می داند، در حالیکو شما نمی دانید.
_ خدا باران موىبت و رحمت خویش را بر شما می فرستد. خدا نسبت بو مؤمنان بسیار رئوؼ است،  ۲۱

 مهربان ترین.
قدم ىای شیطان پیروی نکنید. ىر کس از قدم ىای شیطان پیروی کند،  _ ای کسانی کو ایمان دارید، از ۲۱

باید بداند کو او از فساد و پلیدی طرفداری می کند. اگر بخاطر موىبت خدا و رحمتش بر شما نبود، ىیچ یک 
 از شما پاک نمی شدید. اما خدا ىر کس را بخواىد پاک می کند. خدا شنواست، دانا.

شما با سرمایو و ثروت مورد رحمت قرار گرفتو اند بو خویشاوندان خود، تهیدستان و  _ کسانی کو در میان  ۲۲
کسانی کو بخاطر خدا مهاجرت کرده اند انفاؽ کنند. باید با آنها با محبت و بردباری رفتار کنند؛ آیا دوست 

 ندارید کو از عفو و بخشش خدا برخوردار شوید خداست عفو کننده، مهربان ترین.
ناً ، کسانی کو بو دروغ، بو زنان شوىردار مؤمن و صالح تهمت می زنند در این دنیا و در آخرت _ مطمئ ۲۳

 بو لعنت گرفتار شده اند؛ آنها بو عذابی ىولناک دچار شده اند.
 _ روزی خواىد آمد کو زبان خودشان، دستها و پاىایشان بو آنچو کرده بودند شهادت خواىند داد. ۲۴
 جزای کامل اعمالشان را خواىد داد و آنها خواىند فهمید کو خدا حقیقت است._ در آن روز، خدا  ۲۵



_ زنان بد برای مردان بد و مردان بد برای زنان بد و زنان خوب برای مردان خوب و مردان خوب برای  ۲۶
و زنان خوب. دستو دوم از چنین تهمت ىایی مبرا ىستند. آنها بو عفو و پاداش سخاوتمندانو ای دست یافت

 اند.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، بو خانو ىای غیر از خانو خود بدون اجازه گرفتن از ساکنان آنها و بدون  ۲۷

 سالم کردن بو آنها داخل نشوید. این برای شما بهتر است، باشد کو توجو کنید.
گفتو شود، "باز    _ اگر در آن ىا کسی را نیافتید، داخل نشوید تا اینکو اجازه ی بگیرید. اگر بو شما ۲۸

 گردید،" باید باز گردید. این برای شما پاک تر است. خدا بر ىمو اعمالتان کامالً  آگاه است.
_ شما اشتباىی مرتکب نمی شوید کو بو خانو ىای غیر مسکونی وارد شوید جایی کو در آن چیزی است   ۲۹

 پنهان دارید می داند.کو متعلق بو شما است. خدا ىر چو را آشکار می کنید و ىر چو را 
_ بو مردان مؤمن بگو بر چشمان خود غلبو کنند )و بو زنان خیره نشوند( و نجابت خود را حفظ نمایند.  ۳۱

 این برایشان پاک تر است. خدا از ىر چو می کنند کامالً  آگاه است.
ها نباید ىیچ قسمت _ و بو زنان مؤمن بگو بر چشمان خود غلبو کنند و نجابت خود را حفظ نمایند. آن ۳۱

از اندام خود را آشکار کنند، بجز آنچو الزم است. باید سینو ىای خود را بپوشانند و در حضور کسانی غیر از 
شوىرانشان، پدارانشان، پدر شوىرانشان، پسرانشان، پسران شوىرانشان، برادرانشان، پسران برادرشان، پسران 

ارگران مرد کو تمایل جنسی ندارند، یا بچو ىایی کو بو بلوغ جنسی خواىرشان، زنان دیگر و خدمتکاران مرد یا ک
نرسیده اند اصول لباس پوشیدن را رعایت کنند. آنها ىنگام راه رفتن طوری قدم بر ندارند تا جزئیات خاصی از 

 وید.بدنشان را تکان دىند و نمایان کنند. ىمو شما باید بو خدا توبو کنید، ای مؤمنان، تا باشد کو پیروز ش
_ کسانی را کو درمیان شما مجرد ىستند بو ازدواج تشویق کنید. آنها می توانند با پرىیزگاران، از بین  ۳۲

مردان و زنان خدمتکارانتان ازدواج کنند اگر فقیر ىستند. خدا از موىبت خویش آنها را غنی خواىد ساخت. 
 خدا سخاوتمند است، دانا.

ند باید اصول اخالقی را حفظ کنند تا اینکو خدا از موىبت خویش _ کسانی کو استطاعت ازدواج ندار  ۳۳
برای آنها فراىم سازد. در بین خدمتکاران شما کسانی کو مایل ىستند آزاد شوند تا ازدواج کنند، باید خواستو 

و آنها را برآورده کنید، بو محض اینکو بو صداقت شان پی بردید. و از پولی کو خدا بو شما عطا کرده است ب
آنها بدىید. دختران خود را کو مایل ىستند عفیف بمانند، بخاطر مادیات این دنیا بو فحشا مجبور نکنید. اگر  

 کسی آنها را مجبور کند، چون خدا می بیند کو آنها مجبور شده اند، عفو کننده است، مهربان ترین.



سل ىای گذشتو و راىنمایی روشنگر _ ما آیاتی روشن کننده برای شما نازل کرده ایم و مثال ىایی از ن ۳۴
 برای پرىیزکاران.

_ خدا نور آسمان ىا و زمین است. مثال نور او ىمچون آینو مقعری است در پشت چراغی کو در داخل  ۳۵
ظرؼ شیشو ای قرار دارد. آن طرؼ شیشو ای مانند ستاره مروارید شکل درخشانی است. سوخت آن از 

کند فراىم می شود، کو نو شرقی است و نو غربی. روغن آن تقریباً  خود بو درخت پر برکتی کو روغن تولید می  
خود می درخشد؛ نیاز بو آتش ندارد تا آن را روشن کند. نور روی نور. خدا ىر کس را بخواىد )ىدایت شود( 

 بو نور خود ىدایت می کند. خدا اینچنین برای مردم مثال می زند. خدا کامالً  بر ىمو چیز آگاه است.
_ در خانو ىایی کو توسط خدا بلند مرتبو شده اند )ىدایت خدا پیدا می شود(، زیرا در آنجا نام او ذکر  ۳۶

 می شود، روز و شب در آنجا او را تجلیل می کنند_
_ مردمی کو کسب و تجارت ىرگز آنها را از یاد خدا غافل نمی کند؛ آنها نماز را بجا می آورند و انفاؽ  ۳۷

 ا می دىند و از آن روزی کو افکار و چشم ىا وحشت زده خواىد بود آگاه ىستند.واجب )زکات( ر 
_ خدا مسلماً  پاداش اعمال نیک شان را خواىد داد و باران موىبت خویش را بر آنها خواىد فرستاد.  ۳۸

 خدا بو ىر کس کو بخواىد روزی بی حساب می دىد.
سرابی است در صحرا. شخص تشنو فکر می کند کو آن  _ و اما کسانی کو کافر ىستند، اعمالشان مانند ۳۹

آب است. اما وقتی بو آن می رسد، می فهمد کو ىیچ چیی نیست و بجای آن خدا را آنجا می یابد، تا جزای  
 کامل اعمالش را بدىد. خدا دقیق ترین حسابرس است.

واج روی امواج، بعالوه مو _ مثال دیگر، بودن در تاریکی مطلق است در وسط اقیانوسی خروشان، با ام ۴۱
غلیظ. تاریکی روی تاریکی_ اگر او بو دست خودش نگاه می کرد، بسختی می توانست آن را ببیند. ىر کس را 

 خدا از نور محروم کند، ىیچ نوری نخواىد داشت.
_ آیا درک نمی کنی کو ىر کسی کو در آسمان ىا و زمین است خدا را تجلیل می کند، حتی پرندگان  ۴۱
گامی کو بو صف پرواز می کنند ىر یک دعا و تسبیح خود را می دانند. خدا از ىمو اعمالشان کامالً  آگاه ىن

 است.
 _ فرمانروایی آسمان ىا و زمین متعلق بو خداست و سرنوشت نهایی بو سوی خداست. ۴۲
آنها را روی ىم _ آیا درک نمی کنی کو خدا ابرىا را می راند، سپس آنها را باىم جمع می کند، سپس  ۴۳

انباشتو می کند، سپس می بینی کو از آنها باران بیرون می آید او از آسمان کولو ىای برؼ را فرو می فرستد تا 



ىر کس را بخواىد بپوشاند، در حالیکو آن را از ىر کس بخواىد دور نگاه می دارد. درخشش برؼ تقریباً  
 چشم ىا را کور می کند.

 ت کنترل دارد. این باید درس عبرتی باشد برای کسانی کو چشم دارند._ خدا شب و روز را تح ۴۴
_ و خدا ىمو موجودات زنده را از آب آفرید. بعضی از آنها بو روی شکم خود می خزند، بعضی بو روی  ۴۵

 دو پا راه می روند و بعضی با چهار پا راه می روند. خدا ىر چو بخواىد می آفریند. خدا قادر مطلق است.
ما آیاتی روشن کننده برای شما فرو فرستاده ایم. سپس ىر کس کو بخواىد، خدا او را بو راه مستقیم  _ ۴۶

 ىدایت می کند.
_ آنها می گویند، "ما بو خدا و رسول ایمان داریم و اطاعت می کنیم، "ولی سپس بعضی از آنها بعداً  بو  ۴۷

 عقب باز می کردند. اینان مؤمن نیستند.
آنها بو سوی خدا و رسولش دعوت می شوند تا در میان شان قضاوت کنند، بعضی از آنها  _ ىنگامی کو ۴۸

 ناراحت می شوند.
 _ اما اگر قضاوت بو نفع آنها باشد، آنها فوراً  آن را می پذیرند! ۴۹
_ آیا در قلب ىایشان مرض است آیا شک دارند آیا می ترسند کو خدا و رسولش با آنها غیر منصفانو  ۵۱
 ر کنند در واقع، این آنها ىستند کو عادل نیستند.رفتا
_ تنها سخن مؤمنان، ىنگامی کو بو سوی خدا و رسولش دعوت می شوند کو در کارىایشان قضاوت کند،  ۵۱

 این است کو می گویند، "ما می شنویم و اطاعت می کنیم." اینان برندگان ىستند.
بو ىیبت و حرمت خدا ارج می نهند و او را در نظر _ کسانی کو از خدا و رسولش اطاعت می کنند و  ۵۲

 دارند، اینان پیروز ىستند.
_ آنها قاطعانو بو خدا قسم می خورند، کو اگر تو بو آنها فرمان می دادی کو بسیج شوند، بسیج می  ۵۳

 شدند. بگو، "قسم نخورید. اطاعت کردن یک وظیفو است. خدا کامالً  از ىمو اعمال شما آگاه است.
_ بگو، "از خدا اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید." اگر خود داری کنند، پس او مسئول تعهدات  ۵۴

خویش است و شما مسئول تعهدات خود ىستید. اگر شما از او اطاعت کنید، ىدایت خواىید شد. تنها 
 وظیفو رسول تحویل )پیام( است.

پرىیزگارانو ای را در پیش بگیرند وعده می دىد کو  _ خدا بو کسانی کو در بین شما ایمان بیاورند و زندگی ۵۵
در روی زمین بو آنها سطلنت خواىد داد، ىمانطور کو برای کسانی کو قبل از آنها بودند انجام داد و برای آنها 

دینی را کو برایشان برگزیده است برقرار خواىد کرد و برای آنها صلح و امنیت را جانشین ترس خواىد داد. 



ا بخاطر آن است کو آنها فقط من را پرستش می کنند، آنها ىرگز ىیچ معبودی در کنار من قرار نمی ىمو این ى
 دىند. کسانی کو پس از این کافر شوند واقعاً  پلید ىستند.

_ نماز را بجا بیاورید و انفاؽ واجب )زکات( را بدىید و از رسول اطاعت کنید، تا باشد کو بو رحمت  ۵۶
 دست یابید.

فکر نکنید کسانی کو کافر ىستند ىرگز رىایی خواىند یافت. مکان نهایی آنها دوزخ است؛ چو _  ۵۷
 سرنوشت بدی.

_ ای کسانی کو ایمان دارید، خدمتکاران شما و فرزندانی کو ىنوز بو سن بلوغ جنسی نرسیده اند باید  ۵۸
قبل از نماز سحر، در ظهر  -جام شود)قبل از ورود بو اطاؽ شما( اجازه بگیرند. این عمل در سو موقع باید ان

ىنگامی کو لباس ىای خود را برای استراحت عوض می کنید و بعد از نماز عشا. این سو نوبت، اوقات 
خصوصی شماست. در اوقات دیگر، شما یا آنها اشتباىی مرتکب نمی شوید تا دور ىم جمع شوید. خدا، 

 نای مطلق، حکیم ترین.اینچنین آیات را برای شما روشن می کند. خداست دا
_ ىنگامی کو بچو ىا بو بلوغ جنسی برسند، باید )قبل از ورود( اجازه بگیرند، ىمانند کسانی کو قبل از  ۵۹

آنها بو بلوغ رسیدند، )قبل از ورود( اجازه گرفتو اند. خدا اینچنین آیاتش را برای شما روشن می کند. خداست 
 دانای مطلق، حکیم ترین.

ی کو انتظار ازدواج کردن ندارند اشتباىی مرتکب نمی شوند کو اصول لباس پوشیدن را کمتر _ زنان مسن ۶۱
رعایت کنند، بو شرط اینکو قسمت زیادی از اندام خود را نشان ندىند. حفظ اعتدال در لباس پوشیدن 

 برایشان بهتر است. خدا شنواست، دانا.
معلول تقصیری نیست، ىمانطور کو بر شما  _ بر کور تقصیری نیست، بر چالؽ تقصیری نیست، بر ۶۱

تقصیری نیست کو در خانو ىای خود، یا در خانو ىای پدران خود، یا در خانو ىای مادران خود، یا در خانو 
ىای برادران خود، یا در خانو ىای خواىران خود، یا در خانو ىای عموىای خود، یا در خانو ىای عمو ىای 

ی خود یا در خانو ىای خالو ىای خود، یا در خانو ىایی کو متعلق بو شماست و  خود، یا در خانو ىای دایی ىا
کلیدش را در اختیار دارید، یا در خانو ىای دوستان خود، چیزی بخورید. شما مرتکب ىیچ خطایی نمی شوید  

ی از جانب کو با ىم غذا بخورید یا جداگانو. ىرگاه بو ىر خانو ای وارد می شوید، بو یکدیگر سالم کنید سالم
 خدا کو مبارک و نیکوست. خدا اینچنین آیات را برای شما توضیح می دىد، تا باشد کو بفهمید.

_ مؤمنان واقعی کسانی ىستند کو بو خدا و رسولش ایمان دارند و ىنگامی کو با او در جلسو ای ىستند،  ۶۲
د کو بو خدا و رسولش ایمان دارند. بدون اجازه او را ترک نمی کنند. آنان کو اجازه می خواىند کسانی ىستن



اگر آنها از تو اجازه بخواىند تا بو بعضی از کارىایشان رسیدگی کنند، می توانی بو ىر کس کو بخواىی اجازه 
 دىی و از خدا برایشان طلب بخشش کن. خداست عفو کننده، مهربان ترین.

نید. خدا از کسانی کو در میان شما با _ بو درخواست ىای رسول مانند در خواست ىای یکدیگر رفتار نک ۶۳
کسانی کو از   -آوردن بهانو ىای سست پنهانی جلسو را ترک می کنند، کامالً  آگاه است . بگذار بدانند

 ممکن است مصیبتی یا مجازاتی سخت بو آنها اصابت کند. -دستورات او سرپیچی می کنند
خداست. در ىر موقعیتی کو باشید او کامالً  بو آن  _ مسلماً ، ىر چو در آسمان ىا و زمین است متعلق بو۶۴

آگاه است. روزی کو نزد او باز گردانده شوید، او آنها را از تمام اعمالی کو انجام داده بودند آگاه خواىد کرد. 
 خدا کامالً  بر ىمو چیز آگاه است.

*************************************************************** 
 : کتاب قانون )الفرقان( ۲۵سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
  

_ مبارک ترین آن یکتایی است کو کتاب قانون را بر بنده اش نازل کرد، تا او بتواند بعنوان یک ىشدار  ۱
 دىنده ای بر ىمو دنیا باشد.

نو پسری داشت و نو شرکایی در _ یکتایی کو ىمو فرمانروایی آسمان ىا و زمین متعلق بو اوست. او ىرگز  ۲
 سلطنت. او ىمو چیز را بو مقداری دقیق آفرید؛ او ىمو چیز را بطور دقیق طرح ریزی کرد.

آنها خودشان خلق شده  -_ با اینهمو، آنها خدایانی در کنار او قرار می دىند کو ىیچ چیزی خلق نمی کنند ۳
نفعتی برسانند و نو قدرتی دارند کو بتوانند زندگی، یا و ىیچ قدرتی ندارند کو حتی بو خودشان ضرر یا م -اند

 مرگ، یا رستاخیز را کنترل کنند.
_ کسانی کو کافر شدند گفتند، "این دروغی است کو او با کمک بعضی از مردم ساختو است." آنها دروغ و   ۴

 کفر بزرگی بر زبان آورده اند.
و او نوشتو است؛ آنها روز و شب بو او دیکتو شده _ آنها ىمچنین گفتند، "افسانو ىای پیشینیان است ک ۵

 بود."
_ بگو، "این از جانب یکتایی نازل شده است کو راز آسمان ىا و زمین را می داند. او عفو کننده است،  ۶

 مهربان ترین."



ین می _ و آنها گفتند، چگونو این رسول غذا می خورد و در بازارىا راه می رود اگر فقط فرشتو ای با او پای ۷
 آمد، تا بو عنوان پند دىنده ای با او خدمت کند~~!"

_ یا، "اگر فقط بو او گنجی داده می شد!" یا، اگر فقط صاحب باغی بود کو از آن بخورد~~! متجاوزان  ۸
 ىمچنین گفتند، "شما از مرد جادو شده ای پیروی می کنید."

این باعث گمراىی شان شد تا ىرگز راه بازگشت _ ببین چطور آنها تو را بو ىر اسمی خواندند و چگونو  ۹
 خود را نیابند.

_ مبارک ترین آن یکتایی است کو اگر بخواىد، می تواند بسیار بهتر از در خواست ىای آنها بو تو عطا   ۱۱
 باغهایی با نهرىای روان و قصرىای فراوان. -کند
د و ما برای کسانی کو بو آن ساعت ایمان _ در حقیقت، آنها آن ساعت )روز رستاخیز( را باور نکرده ان ۱۱

 ندارند دوزخی شعلو ور آماده کرده ایم.
 _ ىنگامی کو آن آنها را از دور ببیند، آنها جوش و خروش آن را خواىند شنید. ۱۲
_ و ىنگامی کو آنها ىمگی زنجیر شده از میان راه باریکی بو داخل آن انداختو می شوند، آنها ندامت  ۱۳

 ر خواىند کرد.خود را اظها
_ شما در آن روز، یک بار ابراز پشیمانی نخواىید کرد؛ بلکو دفعات بسیاری از پشیمانی رنج خواىید  ۱۴
 برد.
_ بگو، "آیا این بهتر است یا بهشت جاودانی کو بو پرىیزگاران وعده داده شده است این پاداش کامالً   ۱۵

 حق آنها است؛ سرنوشتی کو لیافتش را دارند."
 آنها برای ىمیشو، ىر چو کو آرزو کنند بدست می آورند. این است وعده غیر قابل تغییر پروردگار تو. _ ۱۶
_ در آن روزی کو او آنها را، ىمراه با معبودانی کو در کنار خدا قرار داده بودند احضار کند، خواىد   ۱۷

 اه شدند"گفت، "آیا شما این بندگان من را گمراه کرده اید، یا اینکو خودشان گمر 
_ آنها خواىند گفت، "تجلیل تو را، درست نبود کو ما در کنار تو ىیچ موالیی قرار دىیم. اما تو اجازه  ۱۸

دادی کو آنها، ىمراه والدین شان لذت ببرند. در نتیجو، پیغام را نادیده گرفتند و بدین ترتیب مردمی پلید 
 شدند."

ر شده اند و در نتیجو، شما نو می توانید آنها را از عذابی کو بو _ آنها بو پیغامی کو بو آنها داده اید کاف ۱۹
آن دچار شده اند محافظت کنید و نو می توانید ىیچ گونو کمکی بو آنها بکنید. ىر کس در میان شما مرتکب  

 کار پلیدی شود او را بو عذابی شدید گرفتار خواىیم کرد.



نخورد و در بازارىا راه نرود. اینچنین، شما را بوسیلو _ ما قبل از تو ىیچ رسولی نفرستادیم کو غذا  ۲۱
 یکدیگر امتحان می کنیم؛ آیا صبورانو مقاومت خواىید کرد پروردگار تو بیناست.

_ کسانی کو انتظار مالقات با ما را ندارند گفتند، "اگر فقط فرشتگان می توانستند برای ما پایین بیایند، یا  ۲۱
ببینیم )آن وقت باور می کردیم(!" حقیقتاً ، آنها بسیار متکبر شده اند و کفر بزرگی  می توانستیم پروردگارمان را

 ساختو اند.
_ آن روزی کو فرشتگان را ببینند، برای مجرمان خبر خوبی نخواىد بود؛ آنها خواىند گفت،"اکنون بو  ۲۲

 حبسی گرفتار شده ایم کو راه بازگشت ندارد."
 جام داده اند نگاه خواىیم کرد و آنها را باطل و بی اعتبار خواىیم نمود._ ما بو تمام کارىایی کو ان ۲۳
 _ ساکنان بهشت در آن روز، بو مراتب بهتر ىستند؛ آنها خبرىای بهتری را خواىند شنید. ۲۴
 _ آسمان بو توده ىایی از ابر متالشی خواىد شد و فرشتگان بسیاری فرود خواىند آمد. ۲۵
 مانروایی متعلق بو بخشنده ترین خواىد بود. برای کافران، روزی سختی خواىد بود._ در آن روز، تمام فر  ۲۶
_ آن روز خواىد آمد کو ستمکار )از نگرانی( دست ىایش را بو دندان می گزد و می گوید، "افسوس، ای   ۲۷

 کاش ىمراه رسول از آن راه پیروی کرده بودم."
 ت خود نمی گرفتم."_ "افسوس، وای بر من، ای کاش آن شخص را دوس ۲۸
_ او پس از آنکو پیغام بو من رسید، من را از آن دور کرده است. "حقیقتاً  کو شیطان انسان ىای قربانی  ۲۹

 شده اش را مأیوس می کند."
 _ رسول گفت، "پروردگار من، مردم من این قرآن را ترک کرده اند." ۳۱
منانی قرار می دىیم. پروردگارت بعنوان راىنما و سرور  _ ما ىمچنین از بین گناىکاران علیو ىر پیامبری دش ۳۱

 کافی است.
_ کسانی کو کافر شدند گفتند، "چرا قرآن یکباره بو او نازل نشد" ما آن را بو تدریج بر تو رىا ساختو ایم  ۳۲

 تا آن را در حافظو ات قرار دىیم. ما آن را بو ترتیبی خاص خوانده ایم.
 اورند، ما برای تو حقیقت و درکی بهتر فراىم می کنیم._ آنها ىر گونو دلیلی بی ۳۳
_ کسانی کو با زور بو دوزخ احضار می شوند در بدترین موقعیت ىستند؛ آنها از راه راست دورترین فاصلو  ۳۴

 را دارند.
 _ ما بو موسی کتاب آسمانی داده ایم و برادرش ىارون را دستیار او قرار دادیم. ۳۵



دوی شما بو سوی مردمی بروید کو آیات ما را تکذیب کردند،" و بعد از آن، تکذیب  _ ما گفتیم، "ىر  ۳۶
 کنندگان را بکلی نابود کردیم.

_ بو ىمین ترتیب، ىنگامی کو مردم نوح بو رسوالن ایمان نیاوردند، آنان را غرؽ کردیم و آنها را نشانو ای  ۳۷
 آماده کرده ایم. برای مردم قرار دادیم. ما برای ستمکاران عذابی دردناک

 _ ىمچنین عاد، ثمود، ساکنان الرس و نسل ىای بسیاری در میانشان. ۳۸
 _ ما برای ىر یک از این گروه ىا مثال ىای کافی آوردیم، قبل از آنکو آنها را نابود کنیم. ۳۹
ندیدند حقیقت این _ آنها از جمعیتی کو بارانی شوم برایشان باریده شد گذر کرده اند )سدوم(. آیا آن را  ۴۱

 است کو آنها ىرگز بو برانگیختو شدن ایمان نداشتند.
_ ىر گاه تو را دیدند، ىمیشو تو را مسخره کردند: "آیا این کسی است کو از جانب خدا بو رسالت  ۴۱

 انتخاب شده است
د. "ىنگامی کو _ نزدیک بود کو او ما را از خدایانمان منحرؼ سازد، اگر صبر و استقامت ما با آنها نبو  ۴۲

 عذاب را ببینند، مسلماً  خواىند فهمید کو چو کسانی گمراىان واقعی ىستند.
 _ آیا دیده ای کسی کو غرورش خدای اوست آیا طرفدار او خواىی بود ۴۳
_ آیا فکر می کنی کو اکثر آنها می شنوند، یا می فهمند آنها درست مانند حیوانات ىستند؛ نو، آنها  ۴۴

 بسیار بدترند.
_ آیا ندیده ای کو چگونو پروردگارت سایو را طراحی کرد اگر او می خواست، می توانست آن را ثابت  ۴۵

 قرار دىد، سپس ما خورشید را بر طبق آن طراحی می کردیم.
 _ اما ما آن را طوری طرح کردیم تا بو آرامی حرکت کند. ۴۶
بخوابید و استراحت کنید. و او روز را یک  _ اوست کو شب را طرح کرد تا پوششی باشد و برای شما تا ۴۷

 برانگیختو شدن قرار داد.
 _ اوست کو از رحمتش بادىای نوید بخش را می فرستد و ما از آسمان آب خالص فرو می فرستیم. ۴۸
_ با آن، سرزمین ىای مرده را دوباره زنده می کنیم و برای مخلوقات خود نوشیدنی فراىم می کنیم_  ۴۹

 وانات و انسان ىا.بسیاری از حی
_ ما آن را بو مقداری دقیق در بین آنها تقسیم کرده ایم، تا باشد کو توجو کنند. ولی اکثر مردم در کفر  ۵۱

 پافشاری می کنند.
 _ اگر می خواستیم، می توانستیم بو ىر جماعتی ىشدار دىنده ای بفرستیم. ۵۱



 ها کوشش کن، کوشش بزرگ._ بنابراین، از کافران اطاعت نکن و با این علیو آن ۵۲
_ اوست کو دو دریا را بهم می پیوندد؛ یکی تازه و گوارا است، در حالیکو دیگری شور و غیر قابل  ۵۳

 نوشیدن است. و او آنها را با حایلی محکم و غیر قابل نفوذ )تبخیر( از ىم جدا کرد.
ی باعث تولید مثل او شد. _ اوست کو از آب انسان را آفرید، سپس از طریق ازدواج و جفت گیر  ۵۴

 پروردگارت قادر مطلق است.
_ با اینحال، آنها در کنار خدا معبودانی قرار می دىند کو نو می توانند بو آنها منفعتی برسانند و نو  ۵۵

 ضرری. حقیقتاً  کو کافر دشمن پروردگارش است.
 ایم. _ ما تو را )رشاد( بعنوان بشارت دىنده و نیز ىشدار دىنده فرستاده ۵۶
_ بگو، "من از شما ىیچ پولی نمی خواىم. من فقط می خواىم بو شما کمک کنم تا راه راست را بو سوی  ۵۷

 پروردگارتان پیدا کنید، اگر این چیزی است کو انتخاب می کنید.
و او را ستایش کن و او را تجلیل   -_ بو آن یکتایی اعتماد کن کو زنده است یکتایی کو ىرگز نمی میرد ۵۸

 ن. او کامالً  از گناىان مخلوقاتش آگاه است.ک
_ اوست کو آسمان ىا و زمین و ىر چو را در بین آنهاست در شش روز آفرید، سپس تمام اختیارات را بر  ۵۹

 عهده گرفت. بخشنده ترین؛ درباره او از کسانی کو علم دارند سئوال کنید.
ترین سجده کنید،" می گویند، "بخشنده ترین چیست _ ىنگامی کو بو آنها گفتو شود. "در مقابل بخشنده  ۶۱

 آیا ما در مقابل آنچو تو طرفداری می کنی سجده کنیم" بنابراین، آن فقط بر مخالفت شان می افزاید.
_ مبارک ترین آن یکتایی است کو مجموعو ستارگان را در آسمان قرار داد و در آن چراغ و ماىی تابان   ۶۱

 گذاشت.
روز را طوری طراحی کرد تا بو نوبت ظاىر شوند: اثباتی کافی برای کسانی کو می  _ اوست کو شب و ۶۲

 خواىند توجو کنند، یا سپاسگزار باشند.
_ پرستش کنندگان بخشنده ترین کسانی ىستند کو در زمین با مالیمت رفتار می کنند و ىنگامی کو شخص  ۶۳

 .نادانی با آنها صبحت می کند، فقط اظهار صلح می نمایند
 _ در خلوت شب آنها بو عبادت پروردگار خود می پردازند و سجده می کنند. ۶۴
 _ و می گویند، "پروردگار ما، ما را از عذاب دوزخ رىایی ده؛ عذاب آن ىولناک است. ۶۵
 _ "آن بدترین مکان است؛ بدترین سرنوشت. " ۶۶
 د؛ آنها بو حد اعتدال انفاؽ می کنند._ ىنگامی کو انفاؽ می کنند، نو اسراؼ می کنند و نو خسیس ىستن ۶۷



زیرا خدا  -_ آنها ىرگز در کنار خدا از ىیچ خدای دیگری درخواست نمی کنند و نو کسی را می کشند ۶۸
زندگی را مقدس قرار داده است مگر برای اجرای عدالت. و نو مرتکب زنا می شوند کسانی کو مرتکب این  

 گناىان شوند پرداخت خواىند کرد.
 برای آنها در روز رستاخیز مجازات دو برابر است و درآنجا در ذلت و خواری بسر می برند._  ۶۹
_ بو استثنای کسانی کو توبو کنند، ایمان آورند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش گیرند. خدا گناىانشان  ۷۱

 را بو ثواب تبدیل می کند. خدا عفو کننده است، مهربان ترین.
 وبو کنند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش گیرند، خدا آنها را می آمرزد؛ آمرزشی کامل._ کسانی کو ت ۷۱
 _ آنها شهادت دروغ نمی دىند. ىنگامی کو با سخنان بیهوده مواجو می شوند، از آن دوری می کنند. ۷۲
 ار نمی کنند._ ىر گاه آیات پروردگارشان بو آنها یادآوری می شود، ىرگز مانند کرىا و کورىا رفت ۷۳
_ و می گویند، "پروردگار ما، بگذار تا ىمسران و فرزندان ما مایو شادمانی ما باشند و ما را در صف اول  ۷۴

 پرىیزگاران قرار بده."
_ اینان ىستند کو بخاطر صبرشان از بهشت برخوردار می شوند؛ در آنجا، با خوش آمدی سرور آمیز و  ۷۵

 صلح استقبال شوند.
 در آنجا جاودان باشند؛ چو سرنوشت زیبایی؛ چو مکان زیبایی._ آنان  ۷۶
_ بگو، "شما فقط از طریق پرستش تان نزد پروردگار من ارزش پیدا می کنید. اما اگر ایمان نیاورید، بو  ۷۷

 نتایج اجتناب ناپذیر آن گرفتار می شوید.
*************************************************************** 

 شاعران )الشعراء( ۲۶سوره : 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

  
 _ ط. س. م * ۱
 _ این )حروؼ( اثبات این کتاب آسمانی روشنگر را تشکیل می دىند. ۲
 _ شاید خود را مقصر بدانی کو چرا آنها مؤمن نیستند. ۳
 ىایشان را اجباراً  خم کند._ اگر بخواىیم، می توانیم از آسمان نشانو ای بفرستیم کو گردن  ۴
_ ىر گاه تذکر دىنده ای از جانب بخشنده ترین برایشان بیاید، کو جدید است، با بیزاری روی برمی   ۵

 گردانند.



 _ چون آنها تکذیب کردند، بو عواقب بی اعتنایی خود دچار شده اند. ۶
 ر آن رویا نده ایم_ آیا آنها زمین را ندیده اند، و این کو چندین نوع گیاىان زیبا د ۷
 _ این باید برای آنها اثبات کافی باشد، اما اکثرشان مؤمن نیستند. ۸
 _ مسلماً ، پروردگار تو قادر متعال است، مهربان ترین. ۹

 _ بیاد آور کو پروردگارت موسی را ندا داد: "نزد مردم ستمکار برو. ۱۱
 _ "مردم فرعون؛ شاید خود را اصالح کنند." ۱۱
 ت، "پروردگار من، من از این می ترسم کو من را باور نکنند._ او گف ۱۲
 _ "ممکن است خونسردی خود را از دست بدىم. زبان من می گیرد؛ برادرم ىارون را با من بفرست. ۱۳
 _ "ضمناً ، آنها مرا یک فراری محسوب می کنند؛ من از این می ترسم کو من را بکشند." ۱۴
 کشت(. با مدرک ىای من بروید. ما با شما ىستیم و گوش خواىیم داد.  _ گفت، "نو، )تو را نخواىند ۱۵
 _ "بو نزد فرعون بروید و بگویید، "ما رسوالنی ىستیم از جانب پروردگار جهان. ۱۶
 _ "بگذار بنی اسراییل بروند." ۱۷
 _ او گفت، "آیا ما از کودکی تو را بزرگ نکردیم و تو سال ىای زیادی با ما نگذراندي ۱۸
 _ "سپس آن جرم را مرتکب شدی، و تو ناسپاس بودی." ۱۹
 _ او گفت، "حقیقتاً ، من این کار را وقتی کردم کو گمراه بودم. ۲۱
_ "سپس فرار کردم، ىنگامی کو از شما ترسیدم و پروردگارم بو من حکمت عطا کرد و من را یکی از  ۲۱

 رسوالن قرار داد.
 ردی ، در حالیکو بنی اسرائیل را بو بردگی کشیده ای!"_ "تو بو خود می بالی کو بو من لطف ک ۲۲
 _ فرعون گفت، "پروردگار جهان چیست" ۲۳
 _ او گفت، "پروردگار آسمان ىا و زمین و آنچو ما بین آنهاست. باید در این مورد یقین داشتو باشی." ۲۴
 _ او بو اطرافیان خود گفت، "آیا این را شنیدید" ۲۵
 شما و پروردگار اجداد شما."_ او گفت، "پروردگار  ۲۶
 _ او گفت، "رسولتان کو بر شما فرستاده شده دیوانو است." ۲۷
 _ او گفت، "پروردگار شرؽ و غرب و ىر چو مابین آنهاست، اگر بفهمید." ۲۸
 _ او گفت، "اگر خدایی بجز من بپذیری، تو را بو زندان خواىم انداخت." ۲۹
 بو تو نشان دىم، چطور "_ او گفت، "اگر چیزی شگفت انگیز  ۳۱



 _ او گفت، "پس آن را ارائو بده، اگر راست می گویی." ۳۱
 _ سپس او چوب دستی را انداخت، کو بو ماری شگفت انگیز تبدیل شد. ۳۲
 _ و او دستش را بیرون آورد، آن برای مشاىده کنندگان سفید بود. ۳۳
 ربو ای است._ او بو بزرگان اطراؼ خود گفت، "این شعبده باز با تج ۳۴
 _ "او می خواىد با شعبده بازی خود، شما را از سرزمین تان بیرون کند. شما چو بیشنهاد می کنید" ۳۵
 _ آنها گفتند، "بو او و برادرش مهلت بده و بو ىر شهری جارچی ىا را بفرستید. ۳۶
 _ "تا ىر شعبده باز با تجربو ای را احضار کنند." ۳۷
 تعین شده، و در روز مقرر جمع شدند._ شعبده بازان در زمان  ۳۸
 _ بو مردم گفتو شد: "یکایک شما بیایید؛ بگذارید ىمگی اینجا جمع شویم. ۳۹
 _ "شاید از شعبده بازان پیروی کنیم، اگر برنده شوند." ۴۱
 _ ىنگامی کو شعبده بازان آمدند، بو فرعون گفتند، "آیا مزدی بو ما داده می شود، اگر برنده شویم " ۴۱
 _ او گفت، "بلو البتو؛ حتی از نزدیکان بو من خواىید بود." ۴۲
 _ موسی بو آنها گفت "بیاندازید آن چو را کو می خواىید بیاندازید." ۴۳
 _ آنها طناب ىا و چو ب ىای خود را انداختند، و گفتند، بو عزت فرعون، ما برنده خواىیم شد." ۴۴
 و را جعل کرده بودند بلعید._ موسی چو ب دستی خود را انداخت، کو آنچ ۴۵
 _ شعبده بازان بو سجده افتادند. ۴۶
 _ آنها گفتند، "ما بو پروردگار جهان ایمان داریم. ۴۷
 _ "پروردگار موسی و ىارون." ۴۸
_ او گفت، "آیا قبل از اینکو من بو شما اجازه دىم با او ایمان آوردید او باید معلم شما باشد، کو بو شما  ۴۹

آموخت. شما مطمئناً  خواىید فهمید. من دست ىا و پاىایتان را یک در میان قطع خواىم کرد. شعبده بازی 
 من ىمگی شما را بو صلیب خواىم کشید."

 _ آنها گفتند، "این تصمیم ما را عوض نخواىد کرد؛ ما بو سوی پروردگار خود باز خواىیم گشت. ۵۱
 ببخشد، خصوصاً  کو ما از اولین مؤمنان ىستیم."_ "ما امیدواریم کو پروردگارمان گناىان ما را  ۵۱
 _ ما بو موسی وحی کردیم: "با بندگان من سفر کن؛ شما تعقیب خواىید شد." ۵۲
 _ فرعون جارچیان را بو شهرىا فرستاد. ۵۳
 _ )کو اعالم کنند،( "این یک گروه کوچک است. ۵۴



 _ آنها اکنون علیو ما بو مخالفت بر خاستو اند. ۵۵
 "بگذارید ىمگی نسبت بو آنها آگاه باشیم."_  ۵۶
 _ در نتیجو، ما آنها را از باغ ىا و چشمو سارىا محروم کردیم. ۵۷
 _ و گنج ىا و مقامی محترم. ۵۸
 _ سپس آن را میراثی برای بنی اسرائیل قرار دادیم. ۵۹
 _ آنها آنان را بو طرؼ شرؽ تعقیب کردند. ۶۱
 را دیدند، مردم موسی گفتند، "ما را خواىند گرفت." _ ىنگامی کو ىر دو گروه یکدیگر ۶۱
 _ او گفت، "امکان ندارد. پروردگارم با من است؛ او من را راىنمایی خواىد کرد." ۶۲
_ سپس بو موسی وحی کردیم: "با چوب دستی خود را بو دریا بزن، "کو در نتیجو آن دریا بو دو قسمت  ۶۳

 بود. شکافتو شد. ىر قسمت مانند تپو ای عظیم
 _ سپس ما ىمگی آنها را بو آن سو رساندیم. ۶۴
 _ ما اینچنین موسی و تمام کسانی را کو ىمراه او بودند نجات دادیم. ۶۵
 _ و بقیو را غرؽ کردیم. ۶۶
 _ این باید مدرکی کافی باشد، اما اکثر مردم مؤمن نیستند. ۶۷
 _ یقیناً ، پروردگار تو قادر متعال است، مهربان ترین. ۶۸
 _ تاریخ ابراىیم را برای آنها حکایت کن. ۶۹
 _ او بو پدر و مردمش گفت، "این جیست کو شما پرستش می کنید" ۷۱
 _ آنها گفتند، "ما مجسمو ىا را می پرستیم؛ ما کامالً  خود را وقف آنها کرده ایم." ۷۱
 _ او گفت، "آیا وقتی از آنها درخواست می کنید آنها می توانند بشنوند ۷۲
 "آیا آنها می توانند بو شما منفعت، یا ضرر برسانند" _ ۷۳
 _ آنها گفتند، "نو؛ اما ما دیدیم کو والدین مان چنین می کردند." ۷۴
 _ او گفت، "آیا این بت ىایی را کو پرستش می کنید می بینید. ۷۵
 _ "شما و اجداد شما. ۷۶
 ر جهان کرده ام._ " من مخالف آنها ىستم، زیرا من فقط خود را وقف پروردگا ۷۷
 _ "یکتایی کو من را آفرید، و من را ىدایت کرد. ۷۸
 _ "یکتایی کو بو من غذا و آب می دىد. ۷۹



 _ "و وقتی مریض شوم، او من را شفا می دىد. ۸۱
 _ "یکتایی کو من را می میراند، سپس من را دو باره زنده می کند. ۸۱
 من را ببخشد._ "یکتایی کو امیدوارم در روز قضاوت گناىان  ۸۲
 _ "پروردگار من، بو من حکمت عطا فرما و من را در شمار پرىیزگاران قرار ده. ۸۳
 _ "بگذار مثالی را کو برای نسل ىای آینده باقی می گذارم مثالی خوب باشد. ۸۴
 _ "من را یکی از وارثان بهشت لذت بخش قرار ده. ۸۵
 _ " و پدرم را ببخش، چون او گمراه شده است. ۸۶
 _ "و در روز رستاخیز من را ترک نکن." ۸۷
 _ این، آن روزی است کو نو پول و نو فرزندان، می توانند کمک کنند. ۸۸
 _ فقط کسانی کو از صمیم قلب نزد خدا بیایند )نجات خواىند یافت(. ۸۹
 _ بهشت بو پرىیزگاران تقدیم خواىد شد. ۹۱
 _ دوزخ برای گمراىان ایجاد خواىد شد. ۹۱
 نها سئوال خواىد شد، "کجا ىستند معبودانی کو پرستش کرده بودید._ از آ ۹۲
 _ "در کنار خدا آیا اکنون می توانند بو شما کمک کنند آیا می توانند بو خودشان کمک کنند" ۹۳
 _ آنها در آن انداختو خواىند شد، ىمراه با تمام گمراىان. ۹۴
 _ و تمام سربازان شیطان. ۹۵
 با یکدیگر دعوا می کنند خواىند گفت، _ در آنجا در حالیکو ۹۶
 _ "بو خدا، ما واقعاً  گمراه بودیم. ۹۷
 _ "چگونو توانستیم شما را ىم تراز پروردگار عالم قرار دىیم ۹۸
 _ "کسانی کو ما را گمراه کردند پلید بودند. ۹۹

 _ "حاال نو شفاعت کننده ای داریم.۱۱۱
 _ "و نو یک دوست نزدیک.۱۱۱
 می توانستیم فرصت دیگری داشتو باشیم، آن موقع ایمان می آوردیم" _ اگر ما فقط۱۱۲
 _ این باید درس عبرتی باشد. اما اکثر مردم مؤمن نیستند.۱۱۳
 _ پروردگار تو قادر متعال است، مهربان ترین.۱۱۴
 _ مردم نوح رسوالن را باور نکردند.۱۱۵



 ر شوید_ برادرشان نوح بو آنها گفت، "آیا نمی خواىید پرىیزگا۱۱۶
 _ "من برای شما رسولی امین ىستم. ۱۱۷
 _ "باید بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید و از من اطاعت کنید.۱۱۸
 _ "من ىیچ مزدی از شما نمی خواىم، مزد من از جانب پروردگار عالم می آید.۱۱۹
 _ "باید بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید و از من اطاعت کنید.۱۱۱
چگونو می توانیم با تو ایمان بیاوریم، ىنگامی کو بدترین افراد بین ما از تو پیروی کرده _ آنها گفتند، "ما ۱۱۱

 اند"
 _ او گفت، "من از کجا بدانم کو آنها چو کردند۱۱۲
 _ "قضاوت آنها فقط با پروردگار من است، اگر می توانستید درک کنید.۱۱۳
 _ "من ىرگز مؤمنان را رد نخواىم کرد.۱۱۴
 شدار دىنده ای آشکار کنند، نیستم."_ "من بجز ى۱۱۵
 _ آنها گفتند، "ای نوح، اگر دست بر نداری، سنگسار خواىی شد."۱۱۶
 _ او گفت، "پروردگار من، مردم من، من را تکذیب کرده اند.۱۱۷
 _ "من را در مقابل آنها پیروز گردان و من و مؤمنان ىمراه من را رىایی ده."۱۱۸
 قایقی پر از بار نجات دادیم. _ ما او و ىمراىانش را در۱۱۹
 _ سپس بقیو را غرؽ کردیم.۱۲۱
 _ این باید درس عبرتی باشد، اما اکثر مردم مؤمن نیستند.۱۲۱
 _ یقیناً ، پروردگار تو قادر متعال است، مهربان ترین.۱۲۲
 _ عاد رسوالن را باور نکردند.۱۲۳
 شوید _ برادرشان ىود بو آنها گفت، "آیا نمی خواىید پرىیزگار۱۲۴
 _ "من برای شما رسولی امین ىستم.۱۲۵
 _ "باید بو حرمت و ىیبت خدا ارج نهید و از من اطاعت کنید.۱۲۶
 _ "من ىیچ مزدی از شما نمی خواىم؛ مزد من از جانب پروردگار عالم می آید.۱۲۷
 _ "شما بر سر ىر تپو ای بو خاطر ىیچ و پوچ قصری بنا می کنید.۱۲۸
 ید کو انگار تا ابد زنده می مانید._ "بناىایی می ساز  ۱۲۹
 _ "و وقتی ضربو می زنید، بی رحمانو می زنید.۱۳۱



 _ "بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید و از من اطاعت کنید.۱۳۱
 _ "بو ىیبت و حرمت آن یکتایی ارج نهید کو برای شما تمام چیزىایی را کو می دانید فراىم کرد.۱۳۲
 و فرزندان را فراىم کرد. _ "او برای شما چارپایان اىلی۱۳۳
 _ "و باغها و چشمو ىا.۱۳۴
 _ "من برای شما از مجازات روزی ىیبت انگیز می ترسم."۱۳۵
 _ آنها گفتند، "فرؽ نمی کند کو تو موعظو کنی، یا موعظو نکنی.۱۳۶
 _ "آن بالىا فقط برای اجداد ما بود.۱۳۷
 _ "ىیچ عذابی بر ما نخواىد آمد."۱۳۸
اینچنین تکذیب کردند، و در نتیجو، ما آنها را نابود کردیم. این باید درس عبرتی باشد، اما اکثر _ آنها  ۱۳۹

 مردم مؤمن نیستند.
 _ یقیناً ، پروردگار تو قادر متعال است، مهربان ترین.۱۴۱
 _ ثمود رسوالن را باور نکردند.۱۴۱
 ید_ برادرشان صالح بو آنها گفت، "آیا نمی خواىید پرىیزگار شو ۱۴۲
 _ "من برای شما رسولی امین ىستم.۱۴۳
 _ "بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید و از من اطاعت کنید.۱۴۴
 _ "من ىیچ مزدی از شما نمی خواىم؛ مزد من از جانب پروردگار عالم می آید.۱۴۵
 _ "آیا فکر می کنید کو تا ابد بو اینصورت در امان خواىید بود۱۴۶
 لذت می برید. _ "شما از باغ ىا و چشمو ىا۱۴۷
 _ و از محصوالت و درختان خرما با میوه ىای خوش طعم.۱۴۸
 _ "شما از کوه ىا قصرىایی با مجلل می تراشید.۱۴۹
 _ "بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید، و از من اطاعت کنید.۱۵۱
 _ "از ستمکاران اطاعت نکنید.۱۵۱
 _ "کو فساد می کنند، نو کارىای نیک."۱۵۲
 "تو جادو شده ای._ آنها گفتند، ۱۵۳
 _ "تو بجز بشری مانند ما نیستی. معجزه ای بیاور، اگر راست می گویی."۱۵۴



_ او گفت، "این شتری است کو فقط در روزی کو برای او معین شده آب خواىد آشامید؛ روزی کو با ۱۵۵
 روزىای معین شده شما فرؽ دارد.

 روزی سهمناک دچار شوید."_ "ىیچ آسیبی بو او نرسانید، تا مبادا بو مجازات ۱۵۶
 _ آنها او را بو وضع فجیعی کشتند و اینچنین دچار اندوه شدند.۱۵۷
 _ عذاب آنها را در بر گرفت. این باید درس عبرتی باشد، اما اکثر مردم مؤمن نیستند.۱۵۸
 _ یقیناً ، پروردگار تو قادر متعال است، مهربان ترین.۱۵۹
 ند._ مردم لوط رسوالن را باور نکرد۱۶۱
 _ برادرشان لوط بو آنها گفت، "آیا نمی خواىید پرىیزگار شوید۱۶۱
 _ "من برای شما رسولی امین ىستم.۱۶۲
 _ "بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید، و از من اطاعت کنید.۱۶۳
 _ "من ىیچ مزدی از شما نمی خواىم؛ مزد من از جانب پروردگار عالم می آید."۱۶۴
 شما با جنس مذکر روابط جنسی دارید _ "آیا از بین تمام مردم،۱۶۵
 _ " و زنانی را کو پروردگارتان برای شما آفریده رىا می کنید! واقعاً ، شما مردمی ستمکار ىستید."۱۶۶
 _ آنها گفتند، " ای لوط، اگر دست بر نداری، تو را تبعید خواىیم کرد. "۱۶۷
 _ او گفت، " من اعمال شما را رقت آور می دانم. "۱۶۸
 " پروردگارم، من و خانواده ام را از اعمال آنها نجات ده. "_ ۱۶۹
 _ ما او و تمام خانواده اش را نجات دادیم.۱۷۱
 _ اما نو آن بیرزن را؛ او محکوم شده، بود.۱۷۱
 _ سپس بقیو را نابود کردیم.۱۷۲
 داده شده بود!_ ما بارانی شوم بر آنها باراندیم؛ عجب باران بدی برای کسانی کو بو آنها ىشدار ۱۷۳
 _ این باید درس عبرتی باشد، اما اکثر مردم مؤمن نیستند.۱۷۴
 _ یقیناً ، پروردگار تو قادر متعال است، مهربان ترین.۱۷۵
 _ مردم چوب رسوالن را باور نکردند.۱۷۶
 _ شعیب بو آنها گفت، " آیا نمی خواىید پرىیزگار شوید۱۷۷
 _ " من برای شما رسولی امین ىستم.۱۷۸
 _ " بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید، و از من اطاعت کنید.۱۷۹



 _ " من از شما ىیچ مزدی نمی خواىم؛ مزد من از جانب پروردگار عالم می آید.۱۸۱
 _ " ىنگام معاملو، اندازه کامل را بدىید؛ تقلب نکنید.۱۸۱
 _ " با ترازوی درست وزن کنید.۱۸۲
 نگردید. _ " حق مردم را نخورید و در زمین بو فساد۱۸۳
 _ " بو ىیبت و حرمت آن یکتایی ارج نهید کو شما و نسل ىای گذشتو را آفرید. "۱۸۴
 _ آنها گفتند، " تو جادو شده ای.۱۸۵
 _ " تو بجز بشری مانند ما نیستی. در واقع، ما گمان می کنیم کو تو دروغگو ىستی.۱۸۶
 می گویی. "_ " بگذار توده ىایی از آسمان بر ما فرو ریزد، اگر راست ۱۸۷
 _ او گفت، " پروردگار من یکتایی است کو بر ىر چو می کنید آگاه است.۱۸۸
_ آنها او را باور نکردند و، در نتیجو، بو مجازات روز سایو بان دچار شدند. آن عذاب روزی ىیبت ۱۸۹

 انگیز بود.
 _ این باید درس عبرتی باشد، اما اکثر مردم مؤمن نیستند.۱۹۱
 پروردگار تو قادر متعال است، مهربان ترین._ یقیناً ، ۱۹۱
 _ این تنزیلی است از جانب پروردگار جهان.۱۹۲
 _ روح امین )جبرییل( با آن پایین آمد.۱۹۳
 _ تا آن را در قلب تو نازل کند، تا تو یکی از ىشدار دىندگان باشی.۱۹۴
 _ بو زبان عربی کامل.۱۹۵
 ._ در کتب نسل ىای بیشین بیشگویی شده است۱۹۶
 _ آیا این نشانو برایشان کافی نیست کو آن برای محققین بین بنی اسرائیل شناختو شده بود۱۹۷
 _ اگر ما این را برای مردمی کو عربی نمی دانند نازل می کردیم.۱۹۸
 _ و از او می خواستیم کو آن را )بو عربی( بخواند، آنها امکان نداشت بتوانند بو آن ایمان آورند.۱۹۹
 نچنین آن را دردل گناىکاران )مانند یک زبان بیگانو( قرار می دىیم._ ما ای۲۱۱
 _ بنابراین آنها نمی توانند بو آن ایمان بیاورند؛ نو تا وقتی کو عذاب دردناک را ببینند.۲۱۱
 _ آن ناگهانی بر آنها خواىد آمد، ىنگامی کو اصالً  انتظارش را ندارند.۲۱۲
 وانیم مهلتی بیابیم "_ آنگاه خواىند گفت، " آیا می ت۲۱۳
 _ آیا آنها مجازات ما را بو مبازره تطلبیدند۲۱۴



 _ ىمانطور کو می بینی، ما بو آنها اجازه دادیم سالها لذت ببرند.۲۱۵
 _ سپس عذاب برایشان آمد، درست ىمانطور کو وعده داده شده بود.۲۱۶
 _ منابع وسیع آنها کوچکترین کمکی بو آنها نکرد.۲۱۷
 جامعو ای را بدون فرستادن ىشدار دىندگان نابود نمی کنیم._ ما ىرگز ۲۱۸
 _ بنابراین، این تذکری است، زیرا ما ىرگز ظالم نیستیم.۲۱۹
 _ شیاطین ىرگز نمی توانند این را نازل کنند.۲۱۱
 _ آنها نو می خواىند و نو می توانند.۲۱۱
 _ زیرا آنها از شنیدن محروم ىستند.۲۱۲
 دیگری را در کنار خدا قرار نده، تا، مبادا بو مجازات دچار شوی. _ بنایراین، ىیچ خدای۲۱۳
 _ بو مردمی کو بو تو نزدیک ترین ىستند موعظو کن.۲۱۴
 _ و پر وبال خود را برای مؤمنانی کو از تو پیروی می کنند پایین آور.۲۱۵
 _ اگر آنها از تو نافرمانی کنند، پس بگو، "من اعمال شما را طرد می کنم."۲۱۶
 _ و اعتماد کن بو آن قادر متعال، مهربان ترین.۲۱۷
 _ کو تو را می بیند کو شبانگاه در حین عبادت بو تفکر و تمرکز می پردازی.۲۱۸
 _ و سجده ىای مکرر تو را.۲۱۹
 _ اوست شنوا، دانای مطلق.۲۲۱
 _ آیا می خواىید شما را آگاه کنم کو شیاطین بر چو کسانی فرود می آیند۲۲۱
 بر ىر گناىکاری کو از خود دروغ ببافد، فرود می آیند. _ آنها۲۲۲
 _ آنها وانمود می کنند کو گوش می دىند، اما اکثرشان دروغگو ىستند.۲۲۳
 _ و اما شاعران، فقط گمراىان از آنها پیروی می کنند.۲۲۴
 _ مگر نمی بینی کو وقاداریشان بنا بو موقعیت، عوض می شود۲۲۵
 گویند کو انجام نمی دىند  _ و اینکو آنها چیزی می۲۲۶
_ بو استثنای کسانی کو ایمان می آورند، زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، مکرراً  ذکر خدا را ۲۲۷

 می گویند و از حق خود دفاع می کنند. مطمئناً ، ستمکاران خواىند دید کو سرنوشت نهایی شان چیست.
*************************************************************** 

 النمل )النمل( ۲۷سوره : 



 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
  

 _ ط. س این )حروؼ( اثبات قرآن را تشکیل می دىند؛ یک کتاب آسمانی عمیق. ۱
 _ راىنما و مژده ای برای مؤمنان. ۲
 و نسبت بو آخرت کامالً  یقین دارند._ کسانی کو نماز را بر پا می دارند و انفاؽ واجب )زکات( می دىند  ۳
_ کسانی کو بو آخرت ایمان ندارند، ما اعمالشان را در نظرشان زیبا جلوه می دىیم. اینچنین، آنها کورکورانو  ۴

 ادامو می دىند.
 _ اینان ىستند کو بو بدترین مجازات دچار می شوند و در آخرت، بدترین بازندگان خواىند بود. ۵
 تو قرآن را از حکیم ترین دریافت می کنی، دانای مطلق._ مطمئناً ،  ۶
_ بیاد آور کو موسی بو خانواده اش گفت، "من آتشی می بینم؛ بگذارید تا از آن خبری برایتان بیاورم، یا  ۷

 مشعلی کو گرم شوید."
کند و    _ ىنگامی کو بو آن رسید، بو او ندا داده شد: "مبارک است یکتایی کو از میان آتش )صحبت می ۸

 کسان اطراؼ آن. "تجلیل برای خدا، پروردگار جهان.
 _ "ای موسی، این من ىستم، خدا، قادر متعال، حکیم ترین. ۹

_ "چوب دستی خود را بیانداز. "ىنگامی کو دید آن مانند اژدىایی حرکت می کند، روی گرداند و   ۱۱
 گریخت. "ای موسی، نترس. رسوالن من نباید بترسند.

سانی کو مرتکب گناه شوند، سپس بعد از گناه کردن راه پرىیزگاری در پیش گیرند؛ من عفو کننده _ "بجز ک ۱۱
 ىستم، مهربان ترین.

_ "دستت را در جیب خود بگذار؛ آن سفید و بدون لکو بیرون خواىد آمد. اینها جزء نو معجزه ای است  ۱۲
 بو فرعون و مردم او، زیرا آنها مردمی پلید ىستند.

امی کو معجزات واضح و شگرؼ ما بو آنها ارائو داده شد، گفتند، "بدیهی است کو این شعبده _ ىنگ ۱۳
 است."

_ آنان از روی تکبرشان آن ىا را تکذیب کردند و کامالً  در راه ىای غلط خود متقاعد شده بودند. بنگر  ۱۴
 بو عاقبت کار پلید کاران.

ها گفتند، "ستایش خدا را کو بو ما بیشتر از بسیاری از _ ما بو داود و سلیمان دانش عطا کردیم و آن ۱۵
 بندگان مؤمن خود نعمت عطا کرد."



_ سلیمان وارث داود بود. او گفت، "ای مردم، بو ما فهم زبان پرندگان عطا شده و ىمو نوع چیزىا بر ما  ۱۶
 ارزانی شده است. براستی کو این رحمتی است واقعی."

ی مطیع از جن ىا و انسان ىا مجهز شده بودند، ىمچنین پرندگان؛ ىمو در _ در خدمت سلیمان سربازان ۱۷
 اختیار او.

_ ىنگامی کو آنها بو وادی مورچگان رسیدند، مورچو ای گفت، "شما ای مورچو ىا، بو خانو ىای خود  ۱۸
 بروید، تا مبادا بوسیلو سلیمان و سپاىیان او لو شوید، بدون آنکو متوجو باشند."

ند زد و بو گفتو آن )مورچو مؤنث( خندید و گفت، "پروردگار من، من را راىنمایی کن تا برای _ او لبخ ۱۹
نعمت ىایی کو بر من و والدین من عطا کرده ای شکرگذار باشم، و اعمال پرىیزگارانو ای انجام دىم کو مورد 

 رضایت تو باشد. من را بو رحمت خود در جوار بندگان پرىیزگار خود قرار ده."
 _ او پرندگان را بازرسی کرد و متوجو شد: "چرا ىدىد را نمی بینم چرا او غایب است ۲۱
 _ "من او را بو شدت تنبیو یا قربانی خواىم کرد، مگر آنکو عذر موجهی بیاورد." ۲۱
_ او زیاد منتظر نماند. )ىدىد( گفت، "من خبرىایی دارم کو تو نداری. من از سبا برای تو اطالعات  ۲۲

 رده ام.مهمی آو 
_ "زنی را یافتم کو بر آنها حکمرانی می کند، کسی کو از ىر نعمتی برخوردار است، و صاحب قصری  ۲۳

 است عظیم.
_ "من دیدم کو او و مردمش بو جای خدا، در مقابل خورشید سجده می کنند. شیطان اعمالشان را در  ۲۴

 در نتیجو، آنها ىدایت نیافتو اند." نظرشان زیبا جلوه داده است و آنها را از راه دور کرده است؛
_ آنها می بایست در مقابل خدا سجده می کردند، یکتایی کو تمام اسرار آسمان ىا و زمین را آشکار می   ۲۵

 کند و یکتایی کو ىر چو را پنهان کنید و ىر چو آشکار سازید می داند.
 ._ خدا: خدای دیگری در کنار او نیست؛ پروردگار با سلطنت عظیم ۲۶
 _ )سلیمان( گفت، "ما خواىیم دید اگر راست گفتی، یا اگر دروغگو ىستی. ۲۷
 _ "این نامو را از طرؼ بو آنها بده و بعد منتظر جواب آنها باش." ۲۸
 _ او گفت، "ای مشاوران من، من نامو ای محترم دریافت کرده ام. ۲۹
 ، مهربان ترین است."_ "آن از جانب سلیمان است و آن، "بو نام خدا، بخشنده ترین ۳۱
 _ "اعالم می کند: "متکبر نباشید؛ بو عنوان تسلیم شدگان نزد من بیایید." ۳۱



_ او گفت، "ای مشاوران من، در این مورد بو من نظر بدىید. من بدون توصیو شما ىیچ تصمیمی نمی   ۳۲
 گیرم."

نهایی در دست توست. تو _ آنها گفتند، "ما صاحب قدرت، ىستیم، مهارت جنگیدن داریم و حکم  ۳۳
 تصمیم بگیر کو چو باید کرد."

_ او گفت، "پادشاىان بو ىر سرزمینی حملو کنند آن را بو تباىی می کشانند و مردم عالیمقام آنجا را بو  ۳۴
 ذلت می نشانند. این چیزی است کو معموالً  انجام می دىند.

 کو رسوالن با چو چیزی باز می گردند."  _ "من ىدیو ای برایشان می فرستم؛ بگذارید تا ببینیم ۳۵
_ ىنگامی کو ىدىد نزد سلیمان بازگشت )اخبار را بو او گفت( و او )بو مردم سبا( جواب داد: "آیا شما  ۳۶

بو من پول می دىید آنچو خدا بو من داده بسیار بهتر است از آنچو او بو شما داده است. شما ىستید کو با 
 ید."چنین ىدایایی خوشحال می شو 

_ )او بو ىدىد گفت،( "بو نزد آنها باز گرد )و بگذار بدانند کو( ما با نیروىایی بو سوی آنها خواىیم آمد   ۳۷
 کو آنها نمی توانند تصور کنند. ما آنها را با خواری و خفت بیرون خواىیم کرد."

د، قبل از اینکو آنها بو _ او گفت، "ای بزرگان، کدام یک از شما می توانید کاخ او را برای من بیاوری ۳۸
 عنوان تسلیم شدگان بو اینجا برسند"

_ یک عفریت از جن ىا گفت، "من می توانم قبل از اینکو تو بایستی، آن را نزد تو بیاورم. من قدرت   ۳۹
 کافی برای انجام این کار را دارم."

را نزد تو بیاورم. "ىنگامی  _ آن کسی کو از کتاب علم داشت گفت، "من می توانم تا چشم بر ىم زنی آن  ۴۱
کو او آن را جلوی خود مستقردید گفت، "این رحمتی است از جانب پروردگار من، کو با آن من را امتحان می  

کند، تا نشان دىد کو من سپاسگزار ىستم یا ناسپاس. ىر کسی کو سپاسگزار باشد بو نفع خود سپاسگزار 
 و او نیازی ندارد، محترم ترین."است و اگر کسی ناسپاس شود، پس پروردگار من ب

_ او گفت، "قصر او را برایش تغییر شکل دىید. تا ببینیم کو آیا او ىدایت خواىد شد، یا بو گمراىی  ۴۱
 ادامو خواىد داد."

_ ىنگامی کو وارد شد، از او پرسیده شد، "آیا قصر تو بو این شباىت دارد" او گفت، "بو نظر می آید کو  ۴۲
 )سلیمان گفت،( "ما از قبل می دانستیم کو او چو خواىد کرد و ما قبالً  تسلیم شده بودیم." این ىمان است."

 _ او با پرستش معبودان بو جای خدا منحرؼ شده بود؛ او متعلق بو مردم کافر بود. ۴۳



ش _ بو او گفتو شد، "وارد قصر شو. "ىنگامی کو داخل آن را دید، فکر کرد کو استخر آبی است، )لباس ۴۴
را باال زد،( و ساؽ پاىایش را نمایان ساخت. او)سلیمان( گفت، "داخل این اکنون با کریستال فرش شده 
است. "او گفت، "پروردگار من، من بو نفس خود ستم کرده ام. اینک، با سلیمان بو خدا تسلیم می شوم، 

 پروردگار جهان."
"باید خدا را بپرستید." اما آنها بو دو دستو  _ ما بو ثمود برادرشان صالح را فرستاده ایم، می گفت، ۴۵

 مخالف در آمدند.
_ او گفت، "ای مردم من، چرا بو جای نیکوکاری بو کارىای پلید می شتابید اگر فقط از خدا طلب  ۴۶

 بخشش کنید، ممکن است کو از رحمت برخوردار شوید."
رای خود بدشکون می دانیم. "او گفت، _ آنها گفتند، "ما تو و کسانی را کو بو تو ملحق شده اند، ب ۴۷

 "شکون شما کامالً  در کنترل خدا است. واقعاً  کو، شما مردمی منحرؼ ىستید."
 _ در شهر نو گانگسترتبهکار بودند و ىرگز کار خیری انجام نمی دادند. ۴۸
و اش بگوییم، "ما _ آنها گفتند، "بیایید بو خدا سوگند یاد کنیم کو او و مردمش را بکشیم، سپس بو قبیل ۴۹

 درباره مرگ آنها چیزی نمی دانیم. ما راستگو ىستیم."
_ آنها نقشو کشیدند و توطئو کردند، ولی ما ىم نقشو کشیدیم و توطئو کردیم، در حالیکو آنها درک  ۵۱

 نکردند.
 _ بنگر بو عاقبت نقشو ىایشان؛ ما آنها و تمام مردمشان را نابود کردیم. ۵۱
ىایشان کو بو خاطر ستمگری ىایشان بو کلی ویران شده است. این باید درس عبرتی  _ این است خانو ۵۲

 باشد برای مردمی کو می دانند.
 _ ما کسانی را کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند نجات می دىیم. ۵۳
عملی زشت شوید در حالیکو می _ لوط بو مردم خود گفت، "چطور می توانید در مالء عام مرتکب چنین  ۵۴
 بینید
 _ "شما با شهوت با مردان بو جای زنان، روابط جنسی دارید. واقعاً  کو مردمی نادان ىستید." ۵۵
_ تنها پاسخ مردم او این بود کو می گفتند، "خانواده لوط را از شهرتان بیرون کنید؛ آنها مردمی ىستند کو  ۵۶

 می خواىند پاک باشند."
 یجو، ما او و خانواده اش را نجات دادیم، بجز زنش؛ ما او را با فناشدگان بشمار آوردیم._ در نت ۵۷
 _ ما بارانی مخصوص بر آنها باراندیم. بارانی شوم برای مردمی کو بو آنها ىشدار داده شده بود. ۵۸



کو بعضی از مردم   _ بگو، "ستایش خدا را و صلح بر بندگان برگزیده او. آیا خدا بهتر است، یا معبودانی ۵۹
 قرار می دىند"

_ کیست آن کو آسمان ىا و زمین را آفرید کیست آن کو از آسمان آب برایتان می فرستد، کو با آن ما  ۶۱
باغهایی سرشار از زیبایی تولید می کنیم_ شما ىرگز نمی توانید درختان آن را بسازید آیا خدای دیگری با خدا 

 ىستند کو منحرؼ شده اند.ىست واقعاً  کو آنها مردمی 
_ کیست آن کو زمین را قابل سکونت قرار داد، موجب جاری شدن رودخانو ىا در آن شد، کوىها را در  ۶۱

 آن قرار داد و حایلی بین دو آب خلق کرد آیا خدای دیگری با خدا ىست واقعاً  کو، اکثر آنها نمی دانند.
و او را می خوانند نجات می دىد، بدبختی را بر طرؼ می  _ کیست آن کو افرادی را کو ناامید شده اند ۶۲

 سازد و شما را وارث زمین می کند آیا خدای دیگری با خدا ىست شما بو ندرت توجو می کنید.
_ کیست آن کو شما را در تاریکی خشکی و دریا ىدایت می کند کیست آن کو بادىا را با مژده می  ۶۳

دیگری با خدا ىست بلند مرتبو ترین خداست، باالتر از آنکو شریکی  فرستد، نشانی از رحمت او آیا خدای
 داشتو باشد.

_ کیست آن کو آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را تکرار می نماید کیست آن کو از آسمان و زمین  ۶۴
 برای شما روزی فراىم می کند آیا خدای دیگری با خدا ىست بگو، "مدرک خود را بو من نشان دىید، اگر

 راست می گویید."
_ بگو، "ىیچ کس در آسمان ىا و زمین بجز خدا آینده را نمی داند. آنها حتی درک نمی کنند کو چگونو  ۶۵

 یا چو موقع برانگیختو خواىند شد."
_ در حقیقت، علم آنها در مورد آخرت مبهم است. در حقیقت، آنها درباره آن شک دارند. در حقیقت،  ۶۶

 الً  بی توجو ىستند.آنها نسبت بو آن کام
_ کسانی کو ایمان نیاوردند گفتند، "آیا بعد از اینکو ما و ىمچنین والدین ما بو خاک تبدیل شدیم، دوباره  ۶۷

 بیرون خواىیم آمد
 _ "چنین وعده ای در گذشتو بو ما داده شده است. این ىا چیزی جز افسانو ىای قدیمی نیست." ۶۸
 قبت گناىکاران را ببینید."_ بگو، "در زمین بگردید و عا ۶۹
 _ برای آنها اندوىگین نباش و از نیرنگ آنها آزرده نشو. ۷۱
 _ آنها می گویند، "چو موقع آن وعده فرا خواىد رسید، اگر راست می گویید" ۷۱
 _ بگو، "شما از ىم اکنون قسمتی از عذابی را کو بو مبارزه طلب می کنید چشیده اید." ۷۲



 ت بو مردم سرشار از موىبت است، اما اکثر آنها سپاسگزار نیستند._ پروردگار تو نسب ۷۳
 _ پروردگار تو کامالً  می داند آنچو کو در سینو ىایشان پنهان می کنند و آنچو آشکار می سازند. ۷۴
 _ چیزی در آسمان ىا و زمین وجود ندارد کو )از خدا( پنهان باشد؛ ىمو چیز در پرونده ای است آشکار. ۷۵
 ین قرآن بسیاری از موضوعات را برای بنی اسراییل حل می کند؛ مسائلی کو آنها ىنوز اختالؼ دارند._ ا ۷۶
 _ و مطمئناً ، ىدایت و رحمتی است برای مؤمنان. ۷۷
_ پروردگار تو یکتایی است کو در میان آنها بر طبق احکام خود قضاوت می کند. اوست قادر متعال  ۷۸

 دانای متطلق
 بو خدا اعتماد کن؛ تو از حقیقتی آشکار پیروی می کنی. _ بنابراین، ۷۹
 _ تو نمی توانی مرده و کر را شنوا کنی، اگر آنها رو گردانند. ۸۱
_ و نو می توانی کور را از گمراىی ىدایت کنی. تنها کسانی کو تو را خواىند شنید افرادی ىستند کو بو  ۸۱

 م شده باشند.آیات ما ایمان دارند و تصمیم می گیرند کو تسلی
_ در زمان مناسب، ما موجودی برایشان تولید خواىیم کرد کو از مواد زمینی ساختو شده است و اعالن  ۸۲

 می کند کو مردم درباره آیات ما یقین ندارند.
_ آن روز خواىد آمد کو ما از ىر جماعتی بعضی از کسانی را کو بو اثبات ما ایمان نیاوردند، بو اجبار،  ۸۳

 کنیم.احضار  
_ ىنگامی کو وارد شوند، او خواىد گفت، "شما آیات من را، قبل از آنکو درباره آنها دانشی پیدا کنید  ۸۴

 تکذیب کرده اید. آیا این کار را نکردید"
 _ آنها بو خاطر شرارت شان بو کیفر خواىند رسید؛ آنها چیزی نخواىند گفت. ۸۵
ستراحت آنها پدید آوردیم و روز را روشن این ىا باید مدرک _ آیا آنها ندیده اند کو ما شب را برای ا ۸۶

 ىایی کافی باشد برای مردمی کو ایمان دارند.
_ در آن روز کو شیپور دمیده نواختو شود، ىمو کسانی کو در آسمان ىا و زمین ىستند ىراسناک خواىند  ۸۷

 خواىند آمد.شد، بجزکسانی کو خدا برگزیده است. ىمو آنها بو اجبار، نزد او 
_ ىنگامی کو بو کوىها نگاه می کنی، فکر می کنی کو آنها بر جای خود ایستاده اند. اما آنها مانند ابرىا  ۸۸

 حرکت می کنند. چنین است ساختو خدا، کو ىمو چیز را تکمیل کرد. او کامالً  از تمام اعمالتان آگاه است.
د پاداش ىای بسیار بهتری دریافت خواىند کرد و از _ کسانی کو اعمال خوب )در پرونده خود( بیاورن ۸۹

 وحشت آن روز کامالً  در امان خواىند بود.



_ و اما کسانی کو کارىای پلید بیاورند، بو اجبار در دوزخ خواىند بود. آیا برای اعمالتان مجازات نمی  ۹۱
 شوید
عبادتگاىی امن قرار داد_ و او  _ بو من فقط امر شده کو پروردگار این شهر را پرستش کنم_ او آن را ۹۱

 صاحب ىمو چیز است. بو من امر شده تا تسلیم شده باشم.
_ و قرآن را بخوانم. ىر کسی ىدایت شود بو نفع خود ىدایت شده است و اگر آنها بو گمراىی روند،  ۹۲

 پس بگو، "من فقط یک ىشدار دىنده ىستم."
شما نشان خواىد داد، تا اینکو آنها را تشخیص دىید.  _ و بگو، "ستایش خدا را؛ او اثبات خود را بو ۹۳

 پروردگار تو ىرگز از آنچو می کنی غافل نیست."
*************************************************************** 

 تاریخ )القصص( ۲۸سوره : 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

  
 _ ط. س. م. * ۱
 این کتاب عمیق را تشکیل می دىند. _ این )حروؼ( اثبات ۲
_ در اینجا ما قسمتی از تاریخچو موسی و فرعون را بو حقیقت بر تو می خوانیم، برای منفعت مردمی کو  ۳

 ایمان دارند.
_ فرعون در زمین ستمکار شد و علیو عده ای از مردم تبعیض قائل شد. گروىی از آنها را کو ضعیف بودند  ۴

 ن را می کشت، در حالیکو دخترانشان را زنده می گذاشت. او واقعاً  گناىکار بود.زجر می داد، پسرانشا
_ ما می خواستیم بو کسانی کو در زمین مورد ستم قرار گرفتو بودند پاداش دىیم و آنها را بو رىبری برسانیم  ۵

 و وارث قرار دىیم.
شان طعم بالیی را کو بر دیگران وارد _ و آنها را در زمین مستقر سازیم و بو فرعون، ىامان و سپاىیان ۶

 آوردند، بچشانیم.
_ ما بو مادر موسی وحی کردیم: "بو او شیر بده و ىر گاه جان او را در خطر دیدی، بدون ترس یا اندوىی  ۷

 او را بو رودخانو بیانداز. ما او را بو تو باز خواىیم گرداند و او را یکی از رسوالن قرار خواىیم داد."
اده فرعون او را گرفتند، تا فقط او را بو رىبری مخالفان در آوریم و مایو اندوه آنها قرار دىیم. این _ خانو  ۸

 بخاطر آن است کو فرعون، ىامان و سپاىیانشان ستمکار بودند.



_ زن فرعون گفت، "این می تواند مایو شادی من و تو باشد. او را نکش، زیرا ممکن است او برای ما مفید  ۹
 ا شاید او را بو عنوان پسرمان بو فرزندی قبول کنیم. "آنها حتی فکرش را ىم نمی کردند.باشد، ی

_ فکر مادر موسی داشت چنان مضطرب می شد کو نزدیک بود ىویت او را فاش کند. اما ما بو او قوت  ۱۱
 قلب دادیم، تا او را مومن کنیم.

 از دور مراقب او بود، بطوری کو آنها نفهمیدند. _ او بو خواىر او گفت، "رد پای او را دنبال کن. "او ۱۱
_ ما او را از پذیرفتن شیر ىر دایو ای منع کردیم. سپس )خواىر او( گفت، "من می توانم خانواده ای را  ۱۲

 بو شما نشان دىم کو می توانند او را برای شما بزرگ کنند و از او بخوبی مراقبت نمایند.
مادرش باز گرداندیم، تا او را خوشحال کنیم، نگرانی ىایشان را بر طرؼ سازیم _ بدین ترتیب، ما او را بو  ۱۳

 و تا بگذاریم او بداند کو وعده خدا حقیقت است. اگر چو، اکثر آنها نمی دانند.
_ ىنگامی کو او بو بلوغ فکری رسید و نیرومند شد، ما بو او حکمت و علم عطا کردیم. ما اینچنین بو  ۱۴

 ش می دىیم.پرىیزکاران پادا
_ روزی غیر منتظره وارد شهر شد، بدون اینکو مردم او را بشناسند. دو مرد را در حال دعوا دید؛ یکی از  ۱۵

مردم خودش)عبری( بود و دیگری از دشمنانش )مصری( بود. کسی کو از مردم خودش بود علیو دشمنش از او  
"این کار شیطان است؛ او یک دشمن واقعی کمک خواست. موسی مشتی بو او زد و او را کشت. او گفت، 

 است و گمراه کننده ای آشکار."
_ او گفت، "ای پروردگار من، من بو نفس خود ستم کرده ام. خواىش می کنم من را ببخش، "و او وی را  ۱۶

 بخشید. اوست عفو کننده، مهربان ترین.
کردی ، من ىرگز پشتیبان گناىکاران _ او گفت، "ای پروردگار من، در عوض نعمت ىایی کو بو من عطا   ۱۷

 نخواىم بود."
_ صبح، او در شهر بود، ترسان و مراقب. شخصی کو روز قبل از او تقاضای کمک کرده بود، دوباره از  ۱۸

 او کمک خواست. موسی بو او گفت، "تو واقعاً  مایو دردسری."
فت،؛ ای موسی، آیا می خواىی من را _ قبل از اینکو او بخواىد با دشمن مشترکشان برخورد کند، او گ ۱۹

بکشی، ىمانند مردی کو دیروز کشتي ظاىراً ، تو می خواىی در زمین ستمگری کنی؛ تو نمی خواىی پرىیزکار 
 باشی."

_ مردی از قسمت دیگر شهر دوان دوان آمد، می گفت، "ای موسی، مردم دارند نقشو می کشند تا تو را  ۲۱
 من بو تو نصیحت خوبی می کنم."بکشند. بهتر است فوراَ بروی. 



_ او از شهر گریخت، ترسان و مراقب. او گفت، "ای پروردگار من، من را از دست مردم ستمکار نجات  ۲۱
 بده."
 _ او در راه سفر بو مدین، گفت، "باشد کو پروردگارم من را بو راه راست ىدایت نماید." ۲۲
مردم را در حال آب کشیدن یافت، و متوجو شد کو دو _ ىنگامی کو بو آب مدین رسید، عده زیادی از  ۲۳

زن درگوشو ای منتظر ىستند. او گفت، "شما چو چیزی الزم دارید "آنها گفتند، "ما نمی توانیم آب بکشیم، تا 
 اینکو جمعیت متفرؽ شوند و پدر ما مردی سالخورده است."

"ای پروردگار من، ىر رزقی کو برای من  _ او برای آنها آب کشید، سپس در زیر سایو ای رفت، می گفت، ۲۴
 بفرستی، بو آن شدیداً  احتیاج دارم."

_ مدتی نگذشت کو یکی از آن دو زن، با کمرویی نزدیک او آمد و گفت، "پدرم از تو دعوت می کند تا  ۲۵
یش تعریف  مزد آبی را کو برای ما کشیدی بو تو بپردازد." ىنگامی کو او را مالقات کرد و داستان خود را برا

 کرد، او گفت، "ترسی نداشتو باش، تو از دست مردم ستمکار نجات پیدا کرده ای."
_ یکی از آن دو زن گفت، "ای پدر من، او را استخدام کن. او بهترین کسی است کو استخدام کنی، زیرا  ۲۶

 او قوی و درستکار است."
دو دخترانم ازدواج کنی، در عوض آن برای  _ او گفت، "من می خواىم بو تو پیشنهاد کنم تا با یکی از ۲۷

من بمدت ىشت حج کار کن؛ اگر آن را بو ده برسانی، بو میل تو خواىد بود. من نمی خواىم در این مورد بو 
 تو سخت بگیرم. تو من را بو خواست خدا پرىیزگار خواىی یافت."

را بو پایان برسانم، بر خالؼ میل تو  _ او گفت، "این توافقی است بین من و تو. ىر کدام از این دو مدت ۲۸
 نخواىد بود. خدا بر آنچو ما گفتیم وکیل است."

_ ىنگامی کو وظیفو خود را بو انجام رسانده بود، با خانواده اش )بطرؼ مصر( مسافرت کرد. او در دامنو   ۲۹
د بتوانم برای شما کوه سینا آتشی دید. او بو خانواده اش گفت، "ىمین جا بمانید. من آتشی دیده ام. شای

 خبری بیاورم، یا پاره ای از آتش کو شما را گرم کند."
_ ىنگامی کو بو آن رسید، از کناره سمت راست وادی، در آن مکان مبارک کو بوتو شعلو ور قرار داشت،  ۳۱

 ندا داده شد: "ای موسی، این من ىستم. خدا؛ پروردگار جهان."
می کو آن را مانند دیوی در حرکت دید، برگشت و فرار کرد. "ای _ چوب دستی خود را بیانداز. "ىنگا ۳۱

 موسی، برگرد؛ نترس. تو کامالً  در امان ىستی.



_ "دستت را در جیب خود بگذار؛ سفید و بدون لکو بیرون خواىد آمد. آرام بگیر و ترس خود را فرو  ۳۲
رباریانش نشان داده شود؛ آنها مردمی  نشان. این ىا دو مدرکی است از جانب پروردگار تو، تا بو فرعون و د

 گناىکار بوده اند."
 _ او گفت، "پروردگار من، من یکی از آنها را کشتم و می ترسم مبادا آنها من را بکشند. ۳۳
_ "ضمناً ، برادرم ىارون بیش از من فصاحت بیان دارد. او را بعنوان کمک با من بفرست تا من را تصدیق  ۳۴

 رسم کو مباد آنها من را باور نکنند."و تقویت کند. من می ت
_ او گفت، "ما تو را توسط برادرت تقویت خواىیم کرد و بو ىر دوی شما اختیارات آشکاری خواىیم  ۳۵

داد. بنابراین، آنها قادر نخواىند بود کو بو ىیچ یک از شما آسیب برسانند. با معجزات ما، شما دو نفر، 
 ی کنند، پیروز خواىید شد."ىمراه با کسانی کو از شما پیروی م

_ ىنگامی کو موسی با مدرک ىای واضح و شگرؼ ما نزد آنها رفت، گفتند، "این شعبده ای است  ۳۶
 ساختگی. ما ىرگز از اجداد پیشین خود اینها را نشنیده ایم."

نهایتاً  _ موسی گفت، "پروردگار من بهتر می داند کو چو کسی ىدایت را از جانب او آورد و چو کسانی  ۳۷
 پیروز خواىند شد. مطمئناً ، ستمکاران ىرگز موفق نمی شوند."

_ فرعون گفت، "شما، ای بزرگان دربار، من جز خودم خدایی برای شما نمی شناسم. بنابراین، ای ىامان،  ۳۸
 خشت ىا را در آتش بپز تا برجی بنا کنی، تا شاید نگاىی بو خدای موسی بیاندازم. من مطمئن ىستم کو او

 دروغگو است."
_ اینچنین، بدون ىیچ حقی او و سپاىیانش بو تکبر در روی زمین ادامو دادند و فکر کردند نزد ما باز   ۳۹

 گردانده نخواىند شد.
_ در نتیجو، ما او و سپاىیانش را بو دریا انداختیم، تا آنها را مجازات کنیم. بنگر عاقبت کار ستمکاران  ۴۱
 را.

ىایی قرار دادیم کو مردم خود را بو دوزخ راىنمایی کردند. عالوه بر این، آنها در روز _ ما آنها را امام  ۴۱
 رستاخیز ىیچ کمکی نخواىند داشت.

 _ آنها در این دنیا بو محکومیت دچار شدند و در روز رستاخیز از منفور شدگان خواىند بود. ۴۲
تو را نابود کردیم و پس از آنکو آنها را _ ما بو موسی کتاب آسمانی دادیم_ پس از آنکو نسل ىای گذش ۴۳

 درس عبرتی قرار دادیم_ تا برای مردم بصیرت و ىدایت و رحمت فراىم کنیم، تا باشد کو توجو کنند.
 _ تو در دامنو کوه غربی حضور نداشتی، ىنگامی کو آن دستور را بو موسی صادر کردیم؛ تو شاىد نبودی. ۴۴



رار دادیم و بو مرور زمان، )منحرؼ شدند(. و نو تو در میان مردم مدین _ ولی ما نسل ىای بسیاری را ق ۴۵
 بودی، کو آیات ما را برایشان بخوانی. اما ما رسوالن را فرستادیم.

_ و نو تو در دامنو کوه سینا بودی ىنگامی کو ما )موسی را( ندا دادیم. اما این رحمتی است از جانب  ۴۶
ی را کو قبل از تو ىشدار دىنده ای دریافت نکردند ىشدار دىی، باشد کو پروردگار تو، )بر مردم،( تا مردم

 توجو کنند.
_ بنابراین، ىنگامی کو در نتیجو اعمال خودشان مصیبتی بو آنها برسد، دیگر نمی توانند بگویند، "ای  ۴۷

 می شدیم."پروردگار ما، اگر رسولی برای ما فرستاده بودی، ما از آیات تو پیروی کرده بودیم و مؤمن 
_ اکنون کو حقیقت ازجانب ما برایشان آمده است، گفتند، "اگر فقط آنچو بو موسی داده شد بو ما ىم  ۴۸

داده می شد!" آیا آنها بو آنچو در گذشتو بو موسی داده شد کافر نشدند آنها گفتند، "ىر دو )کتاب آسمانی(  
 نین گفتند، "ما ىر دوی آنها را باور نداریم."کارىایی است شعبده بازی کو از روی ىم کپی شده اند." ىمچ

_ بگو، "پس کتابی آسمانی از جانب خدا با ىدایتی بهتر از این دو فراىم کنید، تا من بتوانم از آن پیروی   ۴۹
 کنم، اگر راست می گویید."

و کسی گمراه _ اگر آنها بو تو جوابی ندادند، پس بدان کو آنها فقط از عقاید خودشان پیروی می کنند. چ ۵۱
تر از کسانی است کو از عقاید خودشان پیروی کنند بدون ىیچ ىدایتی از جانب خدا خدا چنین مردم پلیدی را 

 ىدایت نمی کند.
 _ ما پیغام را بو آنها تحویل داده ایم، شاید کو توجو کنند. ۵۱
 این ایمان خواىند آورد._ کسانی کو ما آنها را با کتابهای آسمانی قبلی مورد رحمت قرار دادیم بو  ۵۲
_ ىنگامی کو برای آنها خوانده می شود، خواىند گفت، "ما بو آن ایمان داریم. این حقیقت است از  ۵۳

 جانب پروردگار ما. حتی قبل از اینکو آن را بشنویم، ما از تسلیم شدگان بودیم."
کردند. آنها جواب کارىای پلید را با  _ ما پاداش آنها را دو برابر می کنیم، زیرا آنها صبورانو استقامت   ۵۴

 کارىای خوب می دىند و از روزی ىایی کو بو آنها دادیم، انفاؽ می کنند.
_ وقتی با سخنان بیهوده مواجو می شوند، بو آن اعتناء نمی کنند و می گویند، "ما مسئول اعمال خود  ۵۵

 د افراد نادانان رفتار کنیم."ىستیم و شما مسئول اعمال خود. صلح بر شما. ما نمی خواىیم مانن
_ تو نمی توانی کسانی را کو دوست داری ىدایت کنی. تنها خداست کو بر طبق خواست خود و بر طبق  ۵۶

 علم خود کسانی کو شایستکی ىدایت را دارند، ىدایت می نماید.



. "آیا ما برای آنها _ آنها گفتند، "اگر از ىدایت تو پیروی کنیم، مورد اذیت و آزار قرار خواىیم گرفت ۵۷
حرم مقدس قرار ندادیم، کو در آن انواع میوه ىا بعنوان روزی از جانب ما، عرضو می شود حقیقتاً  کو اکثر آنها 

 نمی دانند.
_ بسیاری از جامعو ىا را بخاطر ناشکری نسبت بو زندگی شان نابود کردیم. در نتیجو، این است خانو  ۵۸

جز خرابو ىای غیر مسکونی بر جا نمانده است، مگر تعداد کمی ما وارث  ىایشان، کو بعد از آنها، چیزی
 بودیم.

_ زیرا پروردگار تو ىرگز ىیچ جامعو ای را نابود نمی کند بدون اینکو رسولی در میانشان بفرستد، تا آیات  ۵۹
 باشند. ما را برایشان بخواند. ما ىرگز ىیچ جامعو ای را نابود نمی کنیم، مگر این کو مردمش پلید

_ ىر چو بو شما داده شده است فقط مادیات این دنیاست و متاعی بیهوده. آنچو نزد خداست بسیار  ۶۱
 بهتر است و جاودانو. آیا نمی فهمید

_ آیا آن کسی کو بو او وعده دادیم وعده خوبی کو مطمئناً  فرا خواىد رسید، برابر است با کسی کو برای  ۶۱
 را فراىم کنیم، سپس در روز رستاخیز برای ابد از سرنوشت بدی رنج ببرداو مادیات موقت این زندگی 

_ آن روز خواىد آمد کو او آنها را ندا میدىد و می گوید، کجا ىستند آن معبودانی کو در کنار من قرار  ۶۲
 داده بودید"

کو ما    _ کسانی کو با آن قضاوت محکوم شدند خواىند گفت، ای پروردگار ما، این افراد ىستند ۶۳
گمراىشان کردیم؛ ما آنها را گمراه کردیم فقط بخاطر اینکو خودمان گمراه بودیم. ما اکنون خود را کامالً  وقف 

 تو می کنیم. آنها در واقع ما را پرستش نمی کردند."
آنها _ گفتو خواىد شد، "معبودان خود را بخوانید )تا بو شما کمک کنند(. "آنها را صدا خواىند کرد، ولی  ۶۴

 جوابی نخواىند داد. آنها از عذاب رنج خواىند برد و آرزو خواىند کرد کو ای کاش ىدایت شده بودند!
 _ در آن روز، او از ىمو سئوال خواىد کرد، "چگونو بو رسوالن پاسخ دادید" ۶۵
 ._ در آن روز، آنها بقدری از حقایق حیرت زده خواىند شد، کو قادر بو سخن گفتن نخواىند بود ۶۶
_ و اما کسانی کو توبو می کنند، ایمان می آورند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، سرانجام با  ۶۷

 برندگان خواىند بود.
_ پروردگار تو یکتایی است کو ىر چو بخواىد می آفریند و انتخاب می کند؛ ىیچ کس دیگری انتخاب  ۶۸

 او بسیار برتر از آن است کو بر شرکایی نیاز داشتو باشد.نمی کند. تجلیل خدا را، بلند مرتبو ترین. 



_ پروردگار تو بو افکار درونی کو در سنیو ىایشان پنهان است آگاه است، ىمچنین بو آنچو کو آشکار می   ۶۹
 کنند.

_ او خدای یکتاست؛ خدای دیگری در کنار او نیست. تمام ستایش ىا در این زندگی اول و در آخرت  ۷۱
 اوست. تمام قضاوت ىا از آن اوست و شما بو سوی او بازگردانده خواىید شد.متعلق بو 

_ بگو، "چو می کردید اگر خدا شب را تا روز رستاخیز ابدی می کرد کدام غذا، غیر از خدا، می تواند  ۷۱
 برای شما روشنایی فراىم کند آیا نمی شنوید"

یز ابدی می کرد کدام خدا، غیر از خدا، می تواند _ بگو، "چو می کردید اگر خدا روز را تا روز رستاخ ۷۲
 شبی را برای استراحت شما فراىم کند آیا نمی بینید"

_ این از رحمت اوست کو شب و روز را برای شما آفرید تا )در طی شب( استراحت کنید، و سپس )در  ۷۳
 طی روز( بو دنبال روزی ىای او باشید، تا باشد کو سپاسگزار باشید.

روز خواىد آمد کو او از آنها سئوال کند، "کجا ىستند معبودانی کو از خود ساختو بودید تا _ آن  ۷۴
 ىمردیف من قرار دادید "

_ ما از ىر جامعو ای شاىدی انتخاب خواىیم کرد، سپس گوئیم، "مدرک خود را ارائو دىید. "سپس آنها  ۷۵
معبودانی کو از خود ساختو بودند، آنها را  متوجو خواىند شد کو تمام حقیقت متعلق بو خداست، در حالیکو

 ترک خواىند کرد.
_ قارون )کسی کو از برده ىای کار می کشید( یکی از مردم موسی بود کو بو آنها خیانت و ظلم کرد. ما  ۷۶

بو او مقدار زیادی گنج دادیم کو کلیدىای آن حتی برای قوی ترین افراد بسیار سنگین بود. مردمش بو او  
 آنقدر متکبر نباش خدا کسانی کو متکبر ىستند را دوست ندارد."گفتند، "

_ "از روزی ىایی کو خدا بو تو عطا کرده است برای بدست آوردن سرای آخرت استفاده کن، بدون اینکو  ۷۷
سهم خود در این دنیا فراموش کنی. انفاؽ کن، ىمانطوری کو خدا نسبت بو تو انفاؽ کرده است. در زمین بو 

 مو نده. خدا افراد فاسد را دوست ندارد."فساد ادا
_ او گفت، "من تمام اینها را بخاطر زرنگی خودم بو دست آوردم. "آیا او درک نکرد کو خدا قبل از او  ۷۸

نسل ىایی را کو قوی تر از او بودند و تعدادشان ىم بیشتر بود نابود کرده بود از ستمکاران )ىالک شده( 
 درباره جرمشان سئوال نشد.

_ روزی، او با زرؽ و برؽ بسیاری بو میان مردمش آمد. کسانی کو زندگی این دنیا را ترجیح می دادند   ۷۹
 گفتند، "اه، ایکاش ما آنچو را کو قارون بدست آورده است داشتیم. واقعاً  کو او خیلی خوشبخت است."



ر شما، پاداش خدا برای کسانی کو _ و اما کسانی کو با علم مورد رحمت قرار گرفتو بودند، گفتند، "وای ب ۸۱
ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند بو مراتب بهتر است. "ىیچ کس بو این مرحلو نمی 

 رسد. مگر کسی کو صبر پیشو کند.
_ سپس ما باعث شدیم تا زمین او و قصرش را ببلعد. ىیچ سپاىی نمی توانست در مقابل خدا بو او   ۸۱

 ؛ سرنوشت او نبود کو پیروز شود.کمک کند
_ کسانی کو روز قبل بو او حسرت می بردند گفتند، "حاال می فهمیم کو فقط خداست کو بو ىر کدام از  ۸۲

بندگانش کو انتخاب کند روزی می دىد، و یا از دادن آن خودداری می کند. اگر بخاطر موىبت خدا نسبت بو 
 ین ما را ىم ببلعد. حاال می فهمیم کو کافران ىرگز موفق نمی شوند."ما نبود، او می توانست باعث شود کو زم

_ ما سرای آخرت را بو کسانی اختصاص می دىیم کو در زمین بدنبال برتری و فساد نیستند. پیروزی  ۸۳
 نهایی متعلق بو پرىیزگاران است.

د. و اما کسانی مرتکب گناه _ ىر کس اعمال پرىیزگارانو انجام دىد، پاداش بسیار بهتری دریافت می کن ۸۴
 می شوند، مجازات گناىانشان دقیقاً  بو اندازه اعمالشان است.

_ مطمئناً ، آن یکتایی کو قرآن را بر تو مقرر کرد، تو را بو وعده گاه از قبل تعیین شده ای احضار خواىد   ۸۵
 ه شده اند کامالً  آگاه است.کرد. بگو، "پروردگار من بو کسانی کو پیرو ىدایت ىستند و بو کسانی کو گمرا

_ تو ىرگز انتظار نداشتی کو این کتاب آسمانی سر راىت قرار بگیرد؛ اما این رحمتی است از جانب  ۸۶
 پروردگار تو. بنابراین، از کافران طرفداری نکن.

_ و پس از اینکو آیات خدا بر تو آمده است، از آن منحرؼ نشو و دیگران را بو سوی پروردگارت  ۸۷
 عوت کن. و ىرگز بو دام شرک گرفتار نشو.د

_ ىیچ خدایی را در کنار خدا پرستش نکن. جز او خدایی نیست. ىمو چیز از بین می رود جز حضور او.   ۸۸
 کل فرمانروایی متعلق بو اوست و شما بو سوی او باز گردانده خواىید شد.

*************************************************************** 
 عنکبوت )العنکبوت( ۲۹سوره : 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
  

 _ ا. ل. م. ۱



_ آیا مردم فکر می کنند کو با گفتن "ایمان داریم،" بو حال خود رىا خواىند شد، بدون اینکو مورد آزمایش  ۲
 قرار بگیرند

_ قبل از آنها دیگران را ىم مورد آزمایش قرار دادیم، زیرا خدا باید کسانی را کو راست می گویند جدا  ۳
 سازد، و باید درغگویان را افشا نماید.

_ آیا کسانی کو مرتکب گناه می شوند فکر می کنند می توانند ما را فریب دىند واقعاً  قضاوتشان غلط  ۴
 است.

خدا امیدوار باشد، )باید بداند کو( این چنین دیداری با خدا یقیناً  فرا خواىد رسید. _ ىر کس بو مالقات با  ۵
 اوست شنوا، دانای مطلق.

 _ کسانی کو جهد و کوشش می کنند، بو نفع خود کوشش می کنند. خدا از ىمو بی نیاز است. ۶
مسلماً  گناىانشان را پاک خواىیم   _ کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را در پیش می گیرند، ما ۷

 کرد و برای اعمال پرىیزگارانو آنها پاداش سخاوتمندانو ای خواىیم داد.
_ ما بو انسان سفارش کردیم تا بو پدر و مادرش احترام بگذارد. اما اگر آنها بخواىند تو را مجبور کنند تا  ۸

نهایی شما بو سوی من است، سپس من شما را معبودی در کنار من قرار دىی، از آنها اطاعت نکن. بازگشت 
 از آنچو کرده بودید آگاه خواىم کرد.

_ کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را می گذارنند، ما مسلماً  آنها را با پرىیزگاران قرار خواىیم  ۹
 داد.
ا ىمین کو بخاطر خدا رنجی _ در بین مردم کسانی ىستند کو می گویند، "ما بو خدا ایمان داریم، "ام ۱۱

ببینند، آزار مردم را با مجازات خدا یکی می شمارند. اما اگر از جانب پروردگارت رحمتی بو تو برسد، می  
 گویند، "ما با شما بودیم." آیا خدا کامالً  از افکار درونی مردم آگاه نیست

 سلماً  منافقان را افشا خواىد نمود._ خدا مسلماً  کسانی را کو ایمان دارند مشخص خواىد کرد و او م ۱۱
_ کسانی کو ایمان نیاوردند بو کسانی کو ایمان آوردند گفتند، "اگر از راه ما پیروی کنید، ما مساول گناىان  ۱۲

 شما خواىیم بود." حقیقت ندارد؛ آنها نمی توانند ىیچ گناىی از دوش آنها بردارند. آنها دروغگو ىستند.
ار گناىان خویش را بر دوش خواىند کشید، بعالوه بار گناىان مردمی کو مسئول آنها _ در حقیقت، آنها ب ۱۳

 بودند، مسلماً ، آنها در روز رستاخیز برای ادعاىای دروغشان مورد سئوال قرار خواىند گرفت.
ر _ ما نوح را نزد مردمش فرستادیم و او ىزار سال، منهای پنجاه با آنها ماند. در نتیجو، آنها بخاط ۱۴

 ستمکاری ىایشان گرفتار سیل شدند.



_ ما او و کسانی را کو در قایق ىمراه او بودند نجات دادیم و آنرا درس عبرتی برای تمام مردم قرار  ۱۵
 دادیم.

_ ابراىیم بو مردم خود گفت، "خدا را پرستش کنید و بو ىیبت و حرمت او ارج نهید. این برای شما بهتر  ۱۶
 د.است، اگر فقط می دانستی

_ "آنچو بجای خدا می پرستید، معبودان بدون قدرتی ىستند؛ شما از خود دروغ ساختو اید. معبودانی کو  ۱۷
در کنار خدا می پرستید، ىیچ گونو، رزؽ و روزی برای شما ندارند. بنابراین، فقط از خدا طلب روزی کنید. 

 بو سوی اوست.فقط او را بپرستید و از او سپاسگزار باشید؛ بازگشت نهایی شما 
 _ اگر کافر شوید، نسل ىای قبل از شما ىم کافر شده اند. تنها ماموریت رسول تحویل )پیغام( است. ۱۸
_ آیا ندیده اند کو خدا چگونو آفرینش را آغاز می کند، سپس آنرا تکرار می نماید این کار برای خدا  ۱۹

 اسان است.
دا کنید. "زیرا خدا در آخرت، اینچنین خلقت را آغاز _ بگو، "در زمین بگردید و منشاء حیات را پی ۲۱

 خواىد کرد. خدا قادر مطلق است.
_ او ىر کس را بخواىد بو مجازات محکوم می کند و بو ىر کس کو بخواىد باران رحمتش را می باراند.  ۲۱

 سرانجام بو سوی او باز گردانده خواىیم شد.
یق بگریزید، چو در زمین چو در آسمان و شما در کنار خدا _ ىیچ کدام از شما نمی توانید از این حقا ۲۲

 ىیچ کس را بعنوان موال و سرور ندارید.
_ کسانی کو بو آیات خدا و بو مالقات با او ایمان ندارند، از رحمت من مأیوس شده اند. آنها بو عذابی  ۲۳

 دردناک دچار شده اند.
کشید، یا او را بسوزانید. " اما خدا او را از آتش نجات _ تنها پاسخ مردمش این بود کو گفتند، "او را ب ۲۴

 داد. این باید درس عبرتی باشد برای مردمی کو ایمان دارند.
_ او گفت، "شما بخاطر فشارىای اجتماعی در کنار خدا معبودان بدون قدرتی را می پرستید، فقط برای  ۲۵

کنید. ولی بعداً ، در روز رستاخیز، یکدیگر را طرد   اینکو در زندگی این دنیا رابطو دوستی را بین خودتان حفظ
خواىید کرد و یکدیگر را لعنت خواىید نمود سرنوشت شما دوزخ است، جایی کو نمی توانید بو یکدیگر کمک  

 کنید."
_ لوط با او ایمان آورد و گفت، "من بو سوی پروردگارم مهاجرت می کنم. اوست قادر متعال، حکیم  ۲۶

 ترین."



اسحاؽ و یعقوب را بو او عطا کردیم، ما پیامبری و کتاب ىای آسمانی را برای نسل او اختصاص _ ما  ۲۷
 دادیم، ما پاداش الزم را در این دنیا بو او ارزانی داشتیم، و او در آخرت مطمئناً  با پرىیزگاران خواىد بود.

قبل از شما در دنیا چنین  _ لوط بو مردم خود گفت، "شما مرتکب چنان عمل زشتی شدید، کو ىیچ کس  ۲۸
 کاری را انجام نداده است.

_ "شما با مردان رابطو جنسی دارید، راىزنی می کنید و ىر گونو فسادی را بو جامعو خود راه می دىید.  ۲۹
 "تنها پاسخ مردم او این بود کو گفتند، "عذاب خدا را بر ما بیاور، اگر راست می گویی."

 ن را بر این مردم ستمکار پیروز گردان."_ او گفت، "پروردگار من، م ۳۱
_ ىنگامی کو رسوالن ما با مژده )درباره تولد اسحاؽ( نزد ابراىیم رفتند، آنها ىمچنین گفتند، "ما در سر  ۳۱

 راه خود مردم آن شهر )سدوم( را ىالک می کنیم، زیرا مردمانش ستمکار بوده اند."
. "آنها گفتند، "ما کامالً  از ىر کسی کو در آنجا زندگی می  _ او گفت، "اما لوط در آنجا زندگی می کند ۳۲

 کند آگاه ىستیم. البتو ما او و خانواده اش را نجات خواىیم داد، بجز زنش؛ او محکوم شده است."
_ ىنگامی کو رسوالن ما بو محل لوط رسیدند، مورد بدرفتاری قرار گرفتند و او از حضور آنها شرمنده  ۳۳

تند، "ىیچ نترس و نگران نباش. ما تو و خانواده ات را نجات خواىیم داد، بجز زنت؛ او شد. اما آنها گف
 محکوم شده است.

 _ "ما بر مردم این شهر، بخاطر پلیدکاریشان از آسمان بال می فرستیم." ۳۴
 _ ما از خرابو ىا آنها اثاری بو جا گذاشتیم، تا درس عبرتی باشد برای مردمی کو می فهمند. ۳۵
"بو مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. او گفت، "ای مردم من، خدا را پرستش کنید و در جستجوی  _ ۳۶

 روز آخر باشید و در زمین بو فساد گردش نکنید."
_ آنها بو او ایمان نیاوردند و در نتیجو، زمین لرزه آنها را ىالک کرد؛ آنها صبح در خانو ىایشان مرده  ۳۷

 بودند.
اد و ثمود )ىالک شدند(. این از طریق خرابو ىایشان بو شما نشان داده شده است. _ مشابو آن، ع ۳۸

شیطان اعمالشان را در نظرشان زیبا جلوه داده بود و آنها را از راه منحرؼ کرده بود، اگر چو آنها چشم 
 داشتند.

بو ظلم و استبداد در  _ ىمچینن قارون فرعون و ىامان؛ موسی با نشانو ىای روشن نزد آنها رفت. اما آنها ۳۹
 زمین ادامو دادند. در نتیجو، نتوانستند )از عذاب( بگریزند.



_ تمام آن کافران در نتیجو گناىانشان محکوم شدند. بعضی از آنها را توسط بادىای شدید نابود کردیم،  ۴۱
ین خدا نیست کو بو بعضی با زلزلو ىالک شدند، بعضی را در زمین فرو بردیم و بعضی از آنها را غرؽ کردیم. ا

 آنها ستم کرد؛ بلکو خود آنها ىستند کو بو نفس خویش ستم کردند.
_ مثال کسانی کو در کنار خدا سروران دیگری را بو موالیی می پذیرند ىمانند عنکبوت ماده است و خانو  ۴۱

 او؛ سست ترین خانو ىا خانو عنکوبت است، اگر آنها فقط می دانستند.
ی داند کو آنچو آنها در کنار او می خوانند درحقیقت ىیچ است. اوست قادر متعال، _ خدا کامالً  م ۴۲

 حکیم ترین.
 _ ما این مثال ىا را برای مردم می زنیم و ىیچ کس قدر آن ىا را نمی داند جز خردمندان. ۴۳
 _ خدا آسمان ىا و زمین را بو حق آفرید. این برای مؤمنان اثباتی است کافی. ۴۴
آنچو از کتاب آسمانی بر تو وحی شد و نماز را بجا آور، زیرا دعاىای ارتباطی کارىای پلید و _ بخوان  ۴۵

 زشت را نهی می کند. اما یاد کردن خدا )در نماز( مهمترین ىدؼ است. خدا از ىر چو می کنید آگاه است.
حث نکنید_ مگر _ با اىل کتاب آسمانی )کلیمان، مسیحیان و مسلمانان( جز بو بهترین وجو ممکن ب ۴۶

اینکو ستم کنند_ و بگویید، "ما بو آنچو بر ما نازل شده و بو آنچو بر شما نازل شده است ایمان داریم و 
 خدای ما و خدای شما ىمان یکی است؛ ما بو او تسلیم ىستیم."

ت دادیم بو _ ما این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرده ایم و کسانی کو آنها را با کتاب آسمانی قبلی نعم ۴۷
این ایمان خواىند آورد. ىمچنین، بعضی از مردم تو بو این ایمان خواىند آورد. حقیقتاً ، کسانی کو بو آیات ما 

 بی اعتنایی می کنند، کافران واقعی ىستند.
_ تو نو کتاب ىای آسمانی قبلی را خواندی و نو آنها را با دست خود نوشتی. اگر چنین بود، تکذیب   ۴۸

 لیلی برای شک کردن داشتند.کنندگان د
_ در حقیقت، این آیات در سینو کسانی کو علم دارند روشن است. فقط ستمکاران بو آیات ما بی اعتناء  ۴۹

 ىستند.
_ آنها گفتند، "اگر فقط از جانب پروردگارش معجزاتی برای او پایین می آمد! "بگو، "تمام معجزه ات  ۵۱

 ىشدار دىنده ای آشکار نیستم." فقط از جانب خدا می آید، من بیش از
_ آیا این معجزه کافی نیست کو ما این کتاب را بر تو نازل کردیم، کو برای آنها خوانده می شود حقیقتاً   ۵۱

 این رحمت و تذکری است برای مردمی کو ایمان دارند.



است می داند. _ بگو، "خدا بعنوان شاىد بین من و شما کافی است. او ىر چو در آسمانها و زمین  ۵۲
 مطمئناً ، کسانی کو بو باطل ایمان دارند و بو خدا ایمان ندارند بازندگان واقعی ىستند."

_ آنها بو مبارزه از تو می خواىند تا عذاب را بیاوری! اگر بخاطر زمان از قبل تعیین شده نبود، فوراً   ۵۳
 مد، زمانی کو انتظارش را ندارند.عذاب برایشان آمده بود. مسلماً ، آن برایشان یک مرتبو خواىد آ

 _ آنها بو مبارزه از تو می خواىند تا عذاب را بیاوری! دوزخ از ىم اکنون کافران را احاطو کرده است. ۵۴
_ آن روز خواىد آمد کو عذاب، از باالی سرشان و از زیر پایشان آنها را در بر خواىد گرفت؛ او خواىد   ۵۵

 ید."گفت، "نتیجو کارىای خود را بچش
 _ ای بندگان من کو ایمان آوردید، زمین من پهناور است، پس من را پرستش کنید. ۵۶
 _ ىر نفسی طعم مرگ را خواىد چشید، سپس نزد ما نهایتاً  باز گردانده خواىید شد. ۵۷
ت قرار _ کسانی کو ایمان آوردید و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند، ما مطمئناً  آنها را در بهش ۵۸

 خواىیم داد، با قصرىا و نهرىای روان. آنها جاودانو در آنجا بمانند. چو پاداش زیبایی برای عمل کنندگان.
 _ آنها کسانی ىستند کو صبورانو مقاومت می کنند و بو پروردگارشان اعتماد دارند. ۵۹
مچنین برای شما. او شنوا _ چو بسا موجودی کو روزیش را حمل نمی کند، خدا برای او فراىم می کند، ى ۶۱

 است، دانای مطلق.
_ اگر از آنها سئوال کنی، "چو کسی آسمان ىا و زمین را آفرید و خورشید و ماه را در خدمت شما قرار ۶۱

 داد،" خواىند گفت، "خدا." پس چرا جدا شدند
ند. خدا از _ خداست کو روزی ىر یک از مخلوقاتش را کو بخواىد افزایش می دىد و یا متوقف می ک ۶۲

 تمام چیزىا کامالً  آگاه است.
_ اگر از آنها سئوال کنی، "چو کسی از آسمان آب فرو می فرستد، تا زمین مرده را دوباره زنده کند،"  ۶۳

 خواىند گفت، "خدا." بگو، "ستایش خدا را." اکثر آنها نمی فهمند.
حالیکو سرای آخرت، زندگی اصلی است، _ زندگی این دنیا جز بطالت و صحنو نمایشی بیش نیست، در  ۶۴

 اگر آنها فقط می دانستند.
_ ىنگامی کو سوار کشتی می شوند، از خدا درخواست می کنند، دعاىای خود را بو او اختصاص می  ۶۵

 دىند. اما ىمین کو او آنها را بو ساحل نجات می رساند، بو بت پرستی باز می گردند.
 ایم کافر شوند و بگذار موقتاً  لذت ببرند؛ مطمئناً  خواىند فهمید. _ بگذار بو آنچو بو آنها داده ۶۶



_ آیا ندیده اند کو ما حرم مقدس را جایی امن قرار دادیم، در حالیکو مردم اطرؼ آن پیوستو در خطر  ۶۷
 ىستند آیا ىنوز بو باطل ایمان دارند و نعمت ىای خدا را تکذیب می کنند

کو از خود دروغ بسازد و آن را بو خدا نسبت دىد، یا ىنگامی کو حقیقت _ چو کسی پلیدتر از آن کسی   ۶۸
 بو او برسد آن را نپذیرد آیا دوزخ مجازات بو حق کافران نیست

_ و اما کسانی کو در راه ما کوشش می کنند، ما مطمئناً  آنها را بو راه ىای خودمان ىدایت خواىیم کرد.  ۶۹
 یقیناً  خدا با پارسایان است.

*************************************************************** 
 رومیان )الروم( ۳۱سوره : 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ ا. ل. م. * ۱
 _ مسلماً ، رومیان شکست خواىند خورد. ۲
 خواىند شد._ در نزدیک ترین سرزمین. پس از اینکو شکست خوردند، دوباره بر می خیزند و پیروز  ۳
_ در چندین سال. چنین است تصمیم خدا، ىم در اولین پیش بینی، و ىم در دومین. در آن روز، مؤمنان  ۴

 شادمان می شوند.
 _ در پیروزی خدا. او بو ىر کس بخواىد پیروزی عطا می کند. اوست قادر متعال، مهربان ترین. ۵
 نمی شکند_ اما اکثر مردم نمی دانند._ چنین است وعده خدا_ و خدا ىرگز در وعده خود را  ۶
_ آنها فقط بو چیزىای این دنیا کو برایشان قابل دیدن است اىمیت می دىند، در حالیکو بکلی از آخرت  ۷

 غافل ىستند.
_ چرا بو خود نمی اندیشند خدا آسمان ىا و زمین و آن چو را مابین آنهاست، جز برای ىدفی مشخص و  ۸

 چو، اکثر مردم بو مالقات با پروردگارشان ایمان ندارند. مدتی معین نیافرید. اگر
_ آیا در زمین گردش نکرده اند و عاقبت کسانی را کو قبل از آنها بودند، ندیدند آنها در زمین قدرتمندتر،  ۹

ا مرفو تر و سازنده تر بودند. رسوالنشان با نشانو ىای روشن نزدشان رفتند. در نتیجو، این خدا نبود کو بو آنه
 ستم کرد، این خود آنها ىستند کو بو نفس خویش ستم کردند.

_ عاقبت کسانی کو بد کردند، می بایست بدی باشد. این برای آن است کو آنها آیات خدا را تکذیب   ۱۱
 کردند و آن را مسخره نمودند.



ز گردانده خواىید _ خداست کو آفرینش را آغاز می کند و آن را تکرار می نماید. نهایتاً  بو سوی او با ۱۱
 شد.
 _ در آن روز ىنگامی کو آن ساعت فرا رسد، گناىکاران حیرت زده خواىند شد. ۱۲
_ معبودان آنها قدرتی نخواىند داشت کو برایشان شفاعت کنند؛ بر عکس، آنها معبودان خود را طرد  ۱۳

 خواىند کرد.
 د._ در آن روزی کو آن ساعت فرا رسد، آنها از ىم جدا خواىند ش ۱۴
_ و اما کسانی کو ایمان می آورند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند، در حال شادی در بهشت  ۱۵

 خواىند بود.
_ و اما کسانی کو ایمان می آورند و آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب می کنند، برای ىمیشو در عذاب  ۱۶

 خواىند بود.
کو استراحت می کنید و در صبح ىنگامی کو بر می خیزید تسبیح  _ بنابراین، خدا را در شب، ىنگامی   ۱۷

 گویید.
 _ تمام ستایش ىا در آسمان ىا و زمین از آن اوست، در سراسر شب، و ىمچنین در وسط روزتان. ۱۸
_ او زنده را از مرده بوجود می آورد و مرده را از زنده و او زمین را پس از اینکو مرده بود، زنده می کند؛  ۱۹

 شما ىم بو ىمین ترتیب برانگیختو می شوید.
_ در میان مدرک ىای او این است کو شما را از خاک آفرید، سپس شما بو انسان ىایی تبدیل شدید کو  ۲۱

 تولید مثل می کنید.
_ در میان مدرک ىای اوست کو برای شما از بین خودتان ىمسرانی آفرید، تا اینکو با یکدیگر آرامش و  ۲۱

تو باشید و او در قلب ىای شما نسبت بو ىمسرانتان عشق و محبت جای داد. در این، اثباتی رضایت داش
 است کافی برای مردمی کو فکر می کنند.

_ در میان مدرک ىای او آفرینش آسمان ىا و زمین است و مختلف بودن زبان ىا و رنگ ىای شما. در  ۲۲
 این ىا، نشانو ىایی است برای خردمندان.

میان مدرک ىای او خوابیدن شما در طی شب و یا طی روز است و کار کردن شما در جستجوی _ در  ۲۳
 روزی ىای او. در این اثباتی است کافی برای مردمی کو می توانند بشنوند.



_ در میان مدرک ىای او این است کو بو شما رعد و برؽ را بعنوان منبع ترس و ىمچنین امید نشان می  ۲۴
را از آسمان فرو می فرستد تا زمین مرده را دوباره زنده کند. در این ىا، اثباتی است کافی دىد، سپس او آب 

 برای مردمی کو می فهمند.
_ در میان مدرک ىای اوست کو آسمان و زمین بو امر او برپاست. سرانجام، ىنگامی کو او شما را بو  ۲۵

 آمد. یک ندا، از داخل زمین فراخواند، شما فوراً  بیرون خواىید
 _ از آن اوست ىر کس کو در آسمان ىا و زمین است؛ ىمو در خدمت او ىستند. ۲۶
_ و اوست یکتایی کو آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را تکرار می نماید؛ این حتی برای او اسان تر  ۲۷

 .است. عالی ترین مثال ىا در آسمان ىا و زمین متعلق بو اوست و اوست قادر متعال، حکیم ترین
_ او در اینجا برای شما از بین خودتان مثالی می زند: آیا شما ىرگز خدمتکاران یا زیر دستان خود را  ۲۸

آنقدر باال می برید تا رقیب شما شوند و تا جایی کو شما بو آنها ىمان مقداری را بدىید کو بو شما پرداخت می 
 دىیم.شود ما اینچنین آیات را برای مردمی کو می فهمند توضیح می 

_ حقیقتاً ، ستمکاران بدون ىیچ علمی از عقاید خود پیروی کرده اند. پس چو کسی می تواند کسانی کو  ۲۹
 بواسطو خدا گمراه شده اند را ىدایت کند ىیچ کس ىرگز نمی تواند بو آنها کمک کند.

یعی کو خدا در نهاد _ بنابراین، باید خود را بو دین یکتاپرستی مطلق اختصاص دىی. چنین است غریزه طب ۳۱
 مردم قرار داد. چنین خلقت خدا ىرگز تغییر نخواىد کرد. این دینی است کامل، ولی اکثر مردم نمی دانند.

_ باید بو او تسلیم شوید، بو ىیبت و حرمت او ارج نهید، نماز را بو جا آورید و_ ىر کاری می کنید_  ۳۱
 ىرگز بو دام شرک و بت پرستی نیافتید.

دام شرک و بت پرستی نیافتید،( مانند کسانی کو دین خود را بو فرقو ىای مختلف تقسیم می کنند؛ _ )بو  ۳۲
 ىر گروىی بو آنچو دارد خشنود است.

_ ىنگامی کو مردم بو بدبختی دچار می شوند، بو پروردگارشان روی می آورند و کامالً  خودشان را وقف  ۳۳
حمت را بر آنها می فرستد، بعضی از آنها بو شرک و بت پرستی باز او می کنند. اما سپس، ىمین کو او باران ر 

 می گردند.
 _ بگذار بو آنچو بو آنها داده ایم ناسپاس باشند. موقتاً  لذت ببرید؛ مطمئناً  خواىید فهمید. ۳۴
 _ آیا ما بو آنها اجازه داده ایم کو صحت بت پرستی آنها را تصدیق می کند ۳۵
مورد رحمت قرار می دىیم، از آن شاد می شوند. اما ىر گاه در نتیجو اعمال  _ ىنگامی کو مردم را ۳۶

 خودشان، بو بدبختی گرفتار شوند، افسرده می شوند.



_ آیا آنها نمی فهمند کو خدا روزی ىر کس را کو بخواىد زیاد، یا کم می کند این ىا باید درس عبرتی  ۳۷
 باشد برای مردمی کو ایمان دارند.

ین، شما باید حق خویشاوندان و ىمچنین تهیدستان و مسافران غریب را )از صدقات( بدىید. این _ بنابرا ۳۸
 برای کسانی کو صادقانو در جستجوی رضایت خدا ىستند بهتر است؛ آنها برندگان ىستند.

اگر در  _ ربایی کو گرفتو می شود تا بو ثروت بعضی از مردم بیافزاید، نزد خدا ىیچ چیزی نمی افزاید. اما ۳۹
 طلب رضایت خدا، انفاؽ کنید، اینان ىستند کو پاداش خود را چندین برابر دریافت می کنند.

_ خدا یکتایی است کو شما را آفرید. اوست کو بو شما روزی می دىد. اوست کو شما را می میراند.  ۴۱
ن کارىا را انجام دىند تجلیل اوست کو شما را بر می انگیزد. آیا ىیچ یک از معبودان شما می توانند یکی از ای

 او را. او بسیار برتر است از اینکو شریکایی داشتو باشد.
_ بال و مصیبت در خشکی و دریا رواج یافتو است، بخاطر آنچو کو مردم مرتکب شده اند. او اینچنین  ۴۱

 گردند.می گذارد تا آنها نتایج بعضی از کارىای خود را بچشند، باشد کو )بو کارىای درست( باز  
 _ بگو، "در زمین بگردید و بو عاقبت کسانی کو قبل از شما بودند توجو کنید." اکثر آنها مشرک بودند. ۴۲
_ بنابراین، باید خود را کامالً  وقف این دین کامل کنی، قبل از آنکو روزی بیاید کو خدا آن را مسلم کرده  ۴۳

 است. در آن روز، آنها حیرت زده خواىند شد.
کس کو کافر شود، بو ضرر نفس خویش کافر می شود، در حالیکو کسانی کو زندگی پرىیزکارانو ای را _ ىر   ۴۴

 در پیش می گیرند، برای تقویت و پرورش نفس خویش چنین می کنند.
_ زیرا او از نعمت ىایش بو کسانی کو ایمان می آوردند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند  ۴۵

 پاداش خواىد داد. او کافران را دوست ندارد.سخاوتمندانو 
_ در میان مدرک ىای او این است کو او بادىای نوید بخش را می فرستد، تا باران رحمتش را بر شما  ۴۶

فرود بفرستد و تا اجازه دىد کو کشتی ىا طبق فرمان او در دریا حرکت کنند و برای شما کو )از طریق بازرگانی( 
 باشید، تا باشد کو سپاسگزار باشید.در طلب نعمت ىای او 

_ ما قبل از تو رسوالنی با نشانو ىایی شگرؼ نزد مردم شان فرستاده ایم. پس از آن، کسانی را کو ستم   ۴۷
 کردند تنبیو کردیم. این وظیفو ما است کو بو مؤمنان پیروزی عطا کنیم.

ند. تا در سراسر آسمان بخواست او _ خداست کو بادىا را می فرستد، کو ابرىا را بو حرکت در آور  ۴۸
پراکنده شوند. سپس او ابرىا را روی ىم انباشتو می کند، سپس می بینید کو از آن باران می بارد. ىنگامی کو 

 آن بر ىریک از بندگانش کو او انتخاب کند ببارد، شادمان می شوند.



 _ قبل از اینکو آن بر آنها ببارد، آنها مأیوس شده بودند. ۴۹
از رحمت مداوم خدا سپاسگزاری کنید و اینکو او چگونو زمینی را کو مرده بود دوباره زنده می کند. او  _ ۵۱

 مسلماً  بو ىمین ترتیب مرده را بر انگیختو خواىد کرد. او قادر مطلق است.
 _ اگر در عوض، طوفانی زرد شنی بر آنها فرستاده بودیم، بو کفر ادامو می دادند. ۵۱
 وانی مرده و یا کر را شنوا کنی، ىنگامی کو روی برگردانند._ تو نمی ت ۵۲
_ و نو می توانی کور را کو در گمراىی خود فرو رفتو ىدایت کنی. فقط کسانی تو را می شنوند کو بو آیات  ۵۳

 ما ایمان دارند و تصمیم می گیرند کو تسلیم شوند.
عف بو شما قدرت عطا کرد، سپس بعد از _ خدا یکتایی است کو شما را ضعیف آفرید، سپس بعد از ض ۵۴

 قدرت، ضعف و موی سپید را جایگزین نمود. او ىر چو بخواىد می آفریند. اوست دانای مطلق، قادر متطلق.
_ در آن روز ىنگامی کو آن ساعت فرا رسد، مجرمان قسم خواىند خورد کو )در این دینا( فقط یک  ۵۵

 ردند.ساعت بودند. آنها تا این حد اشتباه می ک
_ کسانی کو با دانش و ایمان مورد رحمت قرار گرفتند خواىند گفت، "شما بو امر خدا تا روز رستاخیز  ۵۶

 بوده اید. اکنون، این روز رستاخیز است، اما شما آن را تشخیص ندادید."
 ._ بنابراین، عذر خواىی در آن روز، برای ستمکاران نفعی نخواىد داشت و نو بخشیده خواىند شد ۵۷
_ ما اینچنین در این قرآن ىرگونو مثالی برای مردم آورده ایم. با این حال، فرقی نمی کند کو چو نوع  ۵۸

 مدرکی بو کافران ارائو دىید، آنها می گویند، "شما تحریف کننده ىستید."
 _ خدا اینچنین بر قلب کسانی کو نمی دانند مهر می زند. ۵۹
زیرا وعده خدا حقیقت است_ و از کسانی کو بو یقین نرسیده اند خوؼ _ بنابراین، صبورانو مقاومت کن_  ۶۱

 نداشتو باش.
*************************************************************** 

 : لقمان )لقمان( ۳۱سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

  
 _ ا. ل. م. * ۱
 تشکیل می دىند._ این )حروؼ( اثبات این کتاب حکیم را  ۲
 _ راىنما و رحمتی برای پرىیزکاران. ۳



 _ کسانی کو نماز را بجا می آورند، انفاؽ واجب )زکات( می دىند و بو آخرت، کامالً  یقین دارند. ۴
 _ آنها از ىدایت پروردگارشان پیروی می کنند و آنان برندگان ىستند. ۵
پیروی می کنند و بدین ترتیب بدون ىیچ دانش دیگران _ در بین مردم کسانی ىستند کو از حدیث بی اساس  ۶

 را از راه خدا منحرؼ می سازند و آن را بیهوده می گیرند. این افراد بو عذاب شرم آوری دچار شده اند.
_ و ىرگاه آیات ما برای یکی از آنها خوانده می شود، چنین با تکبر روی بر می گرداند کو گویی ىرگز آنها  ۷

 ، گویی کو گوشهایش کر است. او را بو عذابی دردناک وعده بده.را نشنیده است
_ مطمئناً ، کسانی کو ایمان می آورند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند سزاوار باغ ىایی ىستند  ۸

 با خوشحالی کمال.
 رین._ آنها در آنجا جاودان می مانند. این وعده حقیقی خداست. اوست قادر متعال، حکیم ت ۹

_ او آسمان ىا را بدون ستون ىایی آفرید کو شما می توانید ببینید. او در زمین )با کوىها( تعادل برقرار   ۱۱
کرد تا مبادا با شما تعادل خود را از دست دىند و در روی آن ىمو نوع موجودات را پراکنده ساخت. ما از 

 .آسمان آب فرو می فرستیم تا ىمو نوع گیاىان زیبا برویانیم
_ چنین است آفرینش خدا؛ بو من نشان دىید معبودانی کو در کنار خدا قرار می دىید چو خلق کرده اند.  ۱۱

 واقعاً ، ستمکاران بسیار گمراه ىستند.
_ ما بو لقمان حکمت عطا کردیم: "تو باید از خدا سپاسگزار باشی. "ىر کس سپاسگزار باشد بو نقع  ۱۲

 کو نا شکری کنند، خدا بی نیاز است، قابل ستایش.  خود سپاسگزار است. و اما کسانی
_ بیاد آور کو لقمان در حالیکو بو پسرش نصیحت می کرد بو او گفت، "ای پسر من، ىیچ معبودی در   ۱۳

 کنار خدا قرار نده؛ شرک بی عدالتی بسیار بزرگی است."
را باردار شد و بار سنگین و سنگین _ ما بو انسان سفارش کردیم تا بو والدینش احترام بگذارد. مادرش او  ۱۴

تر شد. تا دوسال )مراقبت فراوان( طول می کشد کو از شیر گرفتو شود. باید از من سپاسگزار باشی و ىمچنین 
 از پدر و مادر خود. سرنوشت نهایی بو سوی من است.

اطاعت نکن. ولی در این _ اگر آنها تو را مجبور کنند تا ىر گونو معبودی در کنار من قرار دىی، از آنها  ۱۵
دنیا با خوشرفتاری با آنها ادامو بده. فقط از راه کسانی پیروی کن کو بو من تسلیم شده اند. نهایتاً ، ىمگی 

 شما بو سوی من مراجعت می کنید، سپس من شما را از آنچو کرده اید آگاه خواىم کرد.
خردل، در دل سنگی نهفتو باشد، چو در _ "ای پسر من، بدان کو حتی اگر چیزی بو کوچکی یک دانو  ۱۶

 آسمان ىا چو در زمین، خدا آن را بیرون خواىد آورد. خداست واال مرتبو، آگاه.



_ "ای پسر من، نماز را بجا آور. طرفدار پرىیزکاری باش و پلیدی را منع کن و در برابر سختی ىا صبور  ۱۷
 باش. این ىا از برجستو ترین صفات است.

 با مردم رفتار نکن و در زمین مغرورانو نگرد. خدا متکبران متظاىر را دوست ندارد._ "با تکبر  ۱۸
 _ "با تواضع راه برو و صدایت را پایین آور_ زشت ترین صدا صدای خر است." ۱۹
_ آیا نمی بینید کو خدا ىمو چیز را در آسمان ىا و زمین در خدمت شما قرار داده و باران نعمت ىایش  ۲۱

ارانده است_ آشکار و پنهان با اینهمو، بعضی از مردم درباره خدا بحث می کنند، بدون علم، بدون را بر شما ب
 ىدایت و بدون کتاب آسمانی روشنگر.

_ ىنگامی کو بو آنها گفتو شود، "از این آیات خدا پیروی کنید،" می گویند، "نو، ما فقط از آنچو والدین  ۲۱
 اگر شیطان آنها را بو عذاب دوزخ سوؽ دىد، چطورمان انجام می دىند پیروی می کنیم." 

_ کسانی کو کامالً  بو خدا تسلیم شوند، در حالیکو زندگی پرىیزکارانو ای در پیش گیرند، بو محکمترین  ۲۲
 ریسمان چنگ زده اند. زیرا خدا ىمو چیز را کامالً  تحت کنترل دارد.

حت نباش. بازگشت نهایی آنها بسوی ماست، سپس ما _ و اما کسانی کو ایمان نیاورند، از کفرشان نارا ۲۳
 آنها را از آنچو کرده بودند مطلع خواىیم کرد. خدا از افکار درونی کامالً  آگاه است.

 _ ما اجازه می دىیم کو آنها موقتاً  لذت ببرند، سپس آنها را بو مجازاتی سخت محکوم می کنیم. ۲۴
آسمان ىا و زمین را خلق کرد، "آنها خواىند گفت، "خدا." بگو، _ اگر از آنها سئوال کنی، "چو کسی  ۲۵

 "ستایش خدا را." با اینهمو، اکثر آنها نمی دانند.
 _ آنچو در آسمان ىا و زمین است متعلق بو خداست. خدا غنی ترین است، ستوده ترین. ۲۶
س دیگر ىم بو آن اضافو _ اگر ىمو درختان روی زمین قلم می شدند و اقیانوس ىا جوىر و ىفت اقیانو  ۲۷

 می شد، کلمات خدا تمام نمی شد. خداست قادر متعال، حکیم ترین.
 _ خلقت و بر انگیختن ىمگی شما مانند ىمان یک نفر است. خدا شنوا است، بینا. ۲۸
_ آیا درک نمی کنی کو خدا شب را بو روز در می آورد و روز را بو شب و خورشید و ماه را در خدمت  ۲۹

قرار داده است، تا ىر کدام برای مدتی معین در مدار خود در گردش کنند و اینکو خدا از تمام اعمال شما 
 شما کامالً  آگاه است.

_ این ثابت می کند کو خدا حقیقت است، در حالیکو ىر معبودی کو در کنار او قرار می دىند دروغ  ۳۱
 است خداست باالترین، بزرگ ترین.



کشتی ىا، در دریا در گردش ىستند، تا روزی ىای خدا را حمل کنند و بعضی از مدرک   _ آیا نمی بینی کو ۳۱
ىای او را بو شما نشان دىند حقیقتاً  این ىا باید مدرک ىای کافی باشد برای ىر کسی کو صبور و سپاسگزار 

 است.
ىای خود را فقط بو او _ ىنگامی کو امواج خروشان آنها را احاطو کند، خدا را می خوانند و مخلصانو دعا ۳۲

اختصاص می دىند اما بو محض اینکو او آنها را بو ساحل نجات می رساند، بعضی از آنها بر می گردند. ىیچ  
 کس از آیات ما بر نمی گردد بجز کسانی کو خیانتکار ناسپاس باشند.

ری می تواند بو فرزند _ ای مردم، بو ىیبت و حرمت پروردگار خویش ارج نهید و از روزی بترسید کو نو پد ۳۳
خویش کمک کند و نو فرزندی می تواند پدرش را یاری دىد. مسلماً ، وعده خدا حقیقت است. بنابراین، شیفتو 

 زندگی این دنیا نشوید؛ با موىومات از خدا دور نباشید.
رحم ىا  _ علم آن ساعت )پایان دنیا( در نزد خداست. اوست کو باران را فرو می فرستد و او محتویات ۳۴

را می داند. ىیچ نفسی نمی داند کو فردا چو اتفاقی برایش خواىد افتاد و ىیچ کس نمی داند در کدام سرزمین 
 خواىد مرد. خداست دانای مطلق، آگاه.

*************************************************************** 
 : سجده )السجده( ۳۲سوره 

 هربان ترینبو نام خدا، بخشنده ترین، م
  

 _ ا. ل. م. * ۱
 _ این کتاب، بدون ىیچ شکی، تنزیلی است از جانب پروردگار جهان. ۲
_ آنها گفتند، "او آن را جعل کرده است." مسلماً ، این حقیقت است از جانب پروردگار تو، تا بو مردمی  ۳

 د.ىشدار دىی کو ىرگز قبل از تو ىشدار دىنده ای نداشتند، باشد کو ىدایت شون
_ خداست کو آسمان ىا و زمین و آنچو را مابین آنهاست در شش روز بیافرید، سپس تمام اختیارات را بر  ۴

 عهده گرفت. شما در کنار او نو موالیی دارید و نو شفاعت کننده ای. آیا توجو نمی کنید
 ىزار سال شما. _ تمام امور از آسمان تا زمین تحت کنترل اوست. بو سوی او، آن روز برابر است با ۵
 _ دانای تمام اسرار و آشکار؛ قادر متعال، مهربان ترین. ۶
 _ اوست یکتایی کو ىر چو را آفرید کامل کرد و خلقت انسان را از گل آغاز نمود. ۷
 _ سپس از طریق مایع پست خاصی بو تکثیر او ادامو داد. ۸



شنوایی، بینایی و عقل داد؛ شما بو ندرت  _ او بو وی شکل داد و از روح خود در او دمید. و او بو شما ۹
 سپاسگزار ىستید.

_ آنها تعجب می کنند، "پس از اینکو در زمین ناپدید شویم، آیا دوباره خلق می شویم "بنابراین، آنها بو  ۱۱
 مالقات با پروردگار خود، ایمان ندارند.

شما بو سوی پروردگارتان باز  _ بگو، "شما بوسیلو فرشتو ای کو مأمور شماست خواىید مرد، سپس  ۱۱
 گردانده خواىید شد."

_ اگر فقط می توانستی مجرمان را ىنگامی کو نزد پروردگارشان سرافکنده می شوند ببینی: "پروردگار ما،  ۱۲
 اکنون ما دیده ایم و شنیده ایم. ما را باز گردان و ما پرىیزکار خواىیم بود. اکنون ما بو یقین رسیده ایم."

ما می خواستیم، می توانستیم بو ىر نفسی ىدایتش را عطا کنیم، اما از قبل تعیین شده کو من دوزخ _ اگر  ۱۳
 را از جن ىا و انسان ىا پر خواىم کرد، ىمگی با ىم.

_ نتیجو فراموش کردن این روز را بچشید؛ اکنون ما شما را فراموش می کنیم. شما در عوض کارىای  ۱۴
 ده اید.خودتان بو عذاب ابدی دچار ش

_ تنها مردمی کو حقیقتاً  بو آیات ما ایمان دارند کسانی ىستند کو با شنیدن آنها بو سجده می افتند. آنها  ۱۵
 پروردگارشان را بدون ىیچ تکبری، تسبیح می گویند و ستایش می کنند.

امید پرستش کنند  _ پهلوىایشان مشتاقانو بستر خود را ترک می کنند، تا پروردگار خویش را از روی بیم و ۱۶
 و از روزی ىایی کو بو آنها داده ایم، انفاؽ می کنند.

_ شما نمی دانید چو شادی و خوشحالی بزرگی بو عنوان پاداش اعمال )پرىیزکارانو( شما در انتظارتان  ۱۷
 است.

 _ آیا کسی کو مؤمن است با کسی کو گناىکار است یکسان است آنها یکسان نیستند. ۱۸
کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند، سزاوار بهشت جاودان شده _ و اما   ۱۹

 اند. چنین است جایگاه آنها، در عوض اعمالشان.
_ و اما گناىکاران، سرنوشت شان دوزخ است. ىرگاه سعی کنند از آن خارج شوند، بو زور باز گردانده  ۲۱

 "بچشید عذاب دوزخی را کو باور نمی کردید." خواىند شد. بو آنها گفتو می شود،
_ ما می گذاریم تا آنها عذاب کوچکتر )این دنیا( را بچشند، قبل از آنکو بو عذاب بزرگتر )آخرت( گرفتار  ۲۱

 شوند، باشد کو )بو خود بیایند و( اصالح شوند.



شود، سپس در بی اعتنایی  _ چو کسی پلیدتر از آن کسی است کو این آیات پروردگارش بو او یاد آوری  ۲۲
 کردن بو آنها پافشاری کند ما مسلماً  مجرمان را تنبیو خواىیم کرد.

_ ما بو موسی کتاب آسمانی داده ایم_ درباره مالقات با او ىیچ شکی بو خود راه نده_ و ما آن را  ۲۳
 ىدایتی برای بنی اسرائیل قرار دادیم.

کو طبق دستورات ما ىدایت کردند، زیرا آنها صبورانو استقامت   _ ما از میانشان امام ىایی تعیین کردیم ۲۴
 ورزیدند و درباره آیات ما بو یقین رسیدند.

 _ پروردگار تو یکتایی است کو در روز رستاخیز، در مورد ىر چو کو اختالؼ کردند قضاوت خواىد کرد. ۲۵
ابود کرده ایم اکنون آنها در خانو ىای _ آیا ىرگز بو فکرشان رسیده است کو چندین نسل را قبل از آنها ن ۲۶

 نیاکانشان زندگی می کنند و راه می روند. این باید اثباتی کافی باشد. آیا آنها نمی شنوند
_ آیا نمی فهمید کو ما آب را بو سرزمین ىای بایر می رانیم و با آن محصوالتی تولید می کنیم کو چارپایان  ۲۷

 خورند آیا آنها نمی بینند آنها و نیز خود آنها از آن غذا می
 _ آنها بو مبارزه می گویند: "آن پیروزی کجاست، اگر راست می گویید" ۲۸
_ بگو، "آن روز کو چنین پیروزی بیاید، ایمان آوردن کسانی کو قبالً  ایمان نیاوردند نو سودی خواىد  ۲۹

 داشت و نو مهلت دیگری بو آنها داده خواىد شد."
 ا اعتناء نکن و منتظر باش، آنها ىم منتظر ىستند._ بنابراین، بو آنه ۳۱

*************************************************************** 
 : گروه ىا )االحزاب( ۳۳سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، و مهربان ترین
  

خداست دانای مطلق،  _ ای پیامبر، بو ىیبت و حرمت خدا ارج بنهید و از کافران و منافقان اطاعت نکن. ۱
 حکیم ترین.

_ از آنچو کو از جانب پروردگارت بر تو وحی شده است پیروی کن. خدا از تمام اعمال شما کامالً  آگاه  ۲
 است.

 _ بو خدا توکل کن. خدا بعنوان حامی کافی است. ۳



از آنها دوری می   _ خدا در سینو ىیچ مردی دو قلب قرار نداد. و نو زنان شما را کو )طبق رسومات خود( ۴
کنید بو مادران شما تبدیل کرد. و نو فرزند خواندگان شما را بو فرزندان اصلی شما تبدیل نمود. این ىا ىمو 

 حرؼ ىایی است کو از خود ساختو اید. خدا حقیقت را بیان می کند و بو راه )راست( ىدایت می نماید.
نسب آنها را با والدین )اصلی( خود حفظ کنند. این در _ برای فرزند خواندگان خود اسم ىایی بگذارید کو  ۵

نزد خدا منضفانو تر است. اگر والدین شان را نمی شناسید، پس، با آنها بعنوان برادران دینی تان، مانند 
عضوی از خانواده خود رفتار کنید. اگر در این مورد اشتباىی بکنید، گناىی مرتکب نشده اید، شما برای نیت 

 د مسئول ىستید. خداست عفو کننده، مهربان ترین.ىای قلبی خو 
_ پیامبر بو مؤمنان نزدیکتر است تا آنها بو یکدیگر و زنان او مانند مادران آنها ىستند. خویشاوندان باید بر  ۶

طبق کتاب آسمانی خدا از یکدیگر مواظبت کنند. بنابراین، مؤمنان باید بو خویشاوندان خود کو نزد آنها 
نند رسیدگی نمایند، در صورتی کو اول بو خانواده خود رسیدگی کرده باشند. این ىا احکام این  مهاجرت می ک

 کتاب آسمانی است.
_ بیاد آور کو ما از پیامبران میثاؽ گرفتیم، ىمین طور از تو )ای محمد( نوح، ابراىیم، موسی و عیسی پسر  ۷

 مریم. ما از آنها پیمانی محکم گرفتیم.
و مطمئناً  از راستگویان درباره راستگویی شان سئوال خواىد کرد و برای کافران )بو این _ بعد از آن، ا ۸

 حقیقت قرآنی( عذابی دردناک آماده کرده است.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، نعمت خدا را بر خود بیاد آورید؛ ىنگامی کو سربازان بو شما حملو کردند، ما  ۹

 نها فرو فرستادیم. خدا بر ىمو اعمال شما بیناست.بادی شدید و سربازانی نامرئی بر آ
_ ىنگامی کو آنها از باال و از پایین بو سوی شما آمدند، چشم ىای شما وحشت زده بود، دل ىایتان  ۱۱

 بیقرار شد و درباره خدا افکار ناپسندی بو خود راه دادید.
 ن خوردند._ آن زمانی بود کو مؤمنان واقعاً  امتحان شدند؛ آنها سخت تکا ۱۱
_ منافقان و کسانی کو در دل شک داشتند گفتند، "آنچو خدا و رسولش بو ما وعده دادند جز یک خیال  ۱۲

 باطل نبود!"
_ عده ای از آنها گفتند، "ای اىالی یثرب، شما نمی توانید بو پیروزی دست یابید؛ برگردید. "عده ای  ۱۳

ىای ما در معرض خطر است،" در حالیکو در معرض خطر نبود. دیگر برای پیامبر عذر و بهانو آوردند: "خانو 
 آنها فقط می خواستند فرار کنند.



_ اگر دشمن حملو می کرد و از آنها می خواست کو بو آنها ملحق شوند، بدون درنگ بو دشمن ملحق  ۱۴
 می شدند.

کرد؛ عهد بستن با خدا _ آنها قبالً  با خدا عهد بستو بودند کو باز نخواىند گشت و فرار نخواىند   ۱۵
 مسئولیت بزرگی در بر دارد.

_ بگو، "اگر شما فرار کنید، ىرگز نمی توانید از مرگ یا کشتو شدن فرار کنید. ىر اتفاقی ىم کو رخ دىد.  ۱۶
 شما فقط مدتی بیشتر زندگی می کنید."

تاری، یا ىر رحمتی _ بگو، "چو کسی در مقابل خدا شما را حفظ خواىد کرد اگر او برای شما ىر گرف ۱۷
 بخواىد" آنها ىرگز نمی توانند در کنار خدا، موال و سرور دیگری بیابند.

_ خدا کامالً  از کسانی کو در میان شما سهل انگاری می کنند آگاه است و کسانی کو بو ىمراىان خود  ۱۸
 می گویند، بگذار عقب بمانیم. "آنها بندرت برای دفاع مجهز می شوند.

، ىنگامی کو با شما معاملو می کنند خسیس ىستند. اگر چیزی جامعو را تهدید کند، چنان ترس _ ىمچنین ۱۹
را در چرخش چشمانشان می بینی، کو گویی مرگ از ىم اکنون بو سراغشان آمده است. و چون بحران فرو 

د. اینان مؤمن نیستند نشیند، با لحنی تند بو شما زخم زبان می زنند. آنها با ثروتی کو دارند بسیار خسیس ىستن
 و در نتیجو، خدا اعمالشان را باطل کرده است. این کار برای خدا آسان است.

_ آنها فکر کردند کو ممکن است گروه ىا باز گردند. در اینصورت، آنها آرزو می کردند کو ای کاش در  ۲۱
شما بودند اگر گروه ىا بو شما حملو  بیابان گم شده بودند، از دور اخبار شما را می گرفتند. و زمانی کو آنها با

 می کردند، آنها بندرت از شما حمایت می کردند.
_ رسول خدا مثال خوبی است برای آن عده از شما کو در جستجوی خدا و روز آخر ىستند و مدام بو  ۲۱

 خدا فکر می کنند.
ىمان چیزی است کو خدا و  _ ىنگامی کو مؤمنان واقعی گروه ىا را )آماده حملو دیدند(، گفتند، "این ۲۲

رسولش بو ما وعده داده اند و خدا و رسولش راستگو ىستند." این )موقعیت خطرناک( فقط ایمان آنها را 
 قوی تر کرد و بر تسلیم بودنشان افزود.

_ در بین مؤمنان افرادی ىستند کو بو پیمان خود با خدا وفا می کنند. بعضی از آنها مردند، در حالیکو  ۲۳
 آماده ىستند، آنها ىرگز متزلزل نمی شوند. بقیو
_ خدا مطمئناً  پاداش راستگویان را بخاطر راستگویی شان خواىد داد، و منافقان را اگر بخواىد تنبیو  ۲۴

 خواىد کرد، یا آنها را مورد بخشش قرار می دىد. خداست عفو کننده، مهربان ترین.



دست خالی باز گشتند. خدا اینچنین مؤمنان را از جنگیدن  _ خدا کافران را با خشم شان دورکرد و آنها ۲۵
 رىایی داد. خداست قدرتمند، قادر متعال.

_ ىمچنین او یارانشان را از میان مردمی کو کتاب آسمانی داشتند از جایگاه امن خود پایین آورد و در  ۲۶
 ید.دل ىایشان وحشت انداخت. بعضی از آنها را کشتید و بعضی را بو اسارت گرفت

_ او شما را وارث سرزمین آنها کرد، خانو ىایشان، پولشان و زمین ىایی کو شما ىرگز در آن قدم  ۲۷
 نگذاشتو بودید. خدا ىمو چیز را کامالً  تحت کنترل دارد.

_ ای پیامبر، بو زنان خود بگو، "اگر در جستجوی زندگی این دنیا و ظواىر آن ىستید، پس بیایید تا برای  ۲۸
 ن کنم و بگذارم دوستانو بروید.شما جبرا

_ "اما اگر در جستجوی خدا و رسول او و سرای آخرت ىستید، پس خدا برای پرىیزکاران در بین شما  ۲۹
 پاداشی بزرگ آماده کرده است."

_ ای زنان پیامبر، اگر ىر کدام از شما گناه بزرگی مرتکب شود، مجازات او دو برابر خواىد بود. این کار  ۳۱
 دا آسان است.برای خ

_ ىر کدام از شما کو از خدا و رسولش اطاعت کند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش گیرد، بو آن زن  ۳۱
 دو برابر پاداش خواىیم داد و برایش روزی سخاوتمندانو آماده کرده ایم.

بزرگتری بر عهده  _ ای زنان پیامبر، اگر پرىیزکار باشید شما مانند زنان دیگر نیستید. )شما مسئولیت ۳۲
دارید.( بنابراین، با نرمی و لطافت صحبت نکنید، تا مبادا کسانی کو در قلبشان مرض است تصور غلط بکنند؛ 

 باید فقط پرىیزکارانو صحبت کنید.
_ در خانو ىای خود بمانید و در معاشرت با مردم زیاده روی نکنید، ىمانطورکو قبالً  در دوران جاىلیت  ۳۳

دید. نماز را بجا آورید و انفاؽ واجب )زکات( را بدىید و از خدا و رسولش اطاعت کنید. خدا می انجام می دا
خواىد تمام ناپاکی ىا را از شما بردارد، ای کسانی کو در اطراؼ زیارتگاه مقدس زندگی می کنید و شما را  

 کامالً  خالص گرداند.
و حکمتی را کو در آن نهفتو است بخاطر بسپارید.  _ آنچو از آیات خدا در خانو ىایتان خوانده می شود ۳۴

 خدا بلند مرتبو است، آگاه.
_ مردان تسلیم شده، زنان تسلیم شده، مردان مؤمن، زنان مؤمن، مردان فرمانبردار، زنان فرمانبردار، مردان  ۳۵

نده، زنان صدقو راستگو، زنان راستگو، مردان صبور، زنان صبور، مردان محترم، زنان محترم، مردان صدقو دى



دىنده، مردان روزه دار، زنان روزه دار، مردان پاکدامن، زنان پاکدامن و مردانی کو غالباً  بو ذکر خدا مشغولند 
 و زنان ذکر کننده؛ خدا برای آنها آمرزش و پاداشی عظیم مهیا کرده است.

بو آن فرمان راىی جز اطاعت _ ىیچ مرد مؤمن یا زن مؤمن، اگر خدا و رسولش فرمانی صادر کنند، راجع  ۳۶
 ندارد. ىر کس از خدا و رسولش نافرمانی کند سخت گمراه شده است.

_ بیاد آور کو بو کسی کو خدا بو او نعمت داده بود و تو بو او نعمت دادی گفتی، "زنت را نگهدار و بو  ۳۷
خواست اعالم کند.  ىیبت و حرمت خدا ارج نهید،" و تو چیزی را در درون خود پنهان کردی کو خدا می

بنابراین، تو از مردم ترسیدی، در حالیکو می بایست فقط از خدا می ترسیدی. ىنگامی کو ىمو چیز کامالً  بین 
زید و زنش تمام شد، ما تو را بو ازدواج او در آوردیم، تا اینکو سابقو ای باشد کو یک مرد می تواند با زن 

 خدا باید اجرا شود.مطلقو پسر خوانده اش ازدواج کند. احکام 
_ پیامبر خطایی مرتکب نمی شود اگر ىر کاری کو خدا حالل کرده انجام دىد. چنین است سیستم خدا  ۳۸

 از زمان نسل ىای اولیو. فرمان خدا وضیفو ای است مقدس.
  _ کسانی کو پیام ىای خدا را تحویل می دىند و فقط بو ىیبت و حرمت او ارج می نهند، ىرگز نباید از ۳۹

 کسی بجز خدا بترسند. خدا دقیق ترین حسابرس است.
_ محمد پدر ىیچ یک از مردان شما نبود. او رسول خدا بود و آخرین پیامبر. خدا از ىمو چیز کامالً   ۴۱

 آگاه است.
 _ ای کسانی کو ایمان دارید، خدا را مکرر یاد کنید. ۴۱
 _ روز و شب بو تسبیح او را بگویید. ۴۲
ی کو ىمراه با فرشتگانش، بو شما کمک می کند، تا شما را از تاریکی بو نور راىنمایی کند. _ اوست یکتای ۴۳

 او نسبت بو مؤمنان مهربان ترین است.
_ درود آنها در آن روزی کو او را مالقات کند، "صلح،" است و او برای آنها پاداشی سخاوتمندانو آماده   ۴۴

 کرده است.
 ان شاىد، مژده دىنده و نیز ىشدار دىنده فرستاده ایم._ ای پیامبر، ما تو را بعنو  ۴۵
 _ کو بر طبق خواست او، مانند نوری ىدایت کننده بو سوی خدا دعوت می کنی. ۴۶
 _ بو مؤمنان مژده بده، کو از جانب خدا سزاوار نعمت بزرگی شده اند. ۴۷
بو خدا توکل کن؛ خدا بعنوان حامی  _ از کافران و منافقان اطاعت نکن، توىین ىایشان را نادیده بگیر و  ۴۸

 کافی است.



_ ای کسانی کو ایمان دارید، اگر با زنان مؤمن ازدواج کردید، سپس قبل از روابط جنسی طالقشان دادید،  ۴۹
آنها عده تعهدی بو شما ندارند کو صبر کنند )قبل از ازدواج با مرد دیگر(. شما باید برای آنها منصفانو جبران  

 بگذارید دوستانو بروند.کنید و 
_ ای پیامبر، ما برای تو حالل کردیم زنانت را کو مهریو شان را داده ای، یا آنچو کو از قبل داری، کو خدا  ۵۱

بو تو عطا کرد. ىمچنین دختران عموىایت، دختر عمو ىایت، دختر دای ىایت، دختر خالو ىایت کو با تو 
ىستند. ىمچنین، اگر زن مؤمنی_ با گذشتن از مهریو_ بخواىد  مهاجرت کرده اند برای ازدواج با تو حالل

ىمسر پیامبر شود اگر پیامبر بخواىد می تواند با آن زن بدون مهریو ازدواج کند. اگر چو، ندادن مهریو فقط 
  شامل پیامبر می شود و نو مؤمنان دیگر. ما قبالً  حق آنها را نسبت بو ىمسرانشان یا آنچو از قبل دارند مقرر

 کرده ایم. این بخاطر آن است کو تو را از ىر شرمندگی حفظ کند. خداست عفو کننده، مهربان ترین.
_ تو می توانی با مالیمت از ىر کدام از آنها دوری کنی و می توانی ىر کدام از آنها را بو خود نزدیکتر   ۵۱

ی نمی شوی. در اینصورت، آنها کنی. اگر با ىر کدام از آنها کو دوری کرده بودی آشتی کنی، مرتکب خطای
خشنود خواىند شد و غمی نخواىند داشت و بو آنچو منصفانو بو ىمگی آنها می دىی راضی خواىند بود. 

 خدا می داند کو در قلب ىایتان چو می گذرد. خداست دانای مطلق، با گذشت.
با تو حالل نیست و تو نمی  _ غیر از این عده کو برای تو توضیح داده شد، ىیچ زن دیگری برای ازدواج ۵۲

توانی )از گروىی کو حرام شدند( زن جدیدی را جایگزین آنها کنی، ىر چقدر ىم کو زیبایی شان را تحسین کنی. 
 تو باید با ىمان کسانی کو برایت حالل شده اند راضی باشی. خدا مراقب ىمو چیز است.

نشوید مگر آنکو برای خوردن غذا بو شما اجازه  _ ای کسانی کو ایمان دارید، بو خانو ىای پیامبر وارد ۵۳
داده شود و نباید بو ىر ترتیبی خود را اینچنین دعوت کنید. اگر دعوت شدید، می توانید وارد شوید. ىنگامی  
کو غذا خوردید، بروید؛ او را با صحبت ىای طوالنی مشغول نکنید. اینکار قبالً  پیامبر را آزار می داد و او 

د کو بو شما بگوید. اما خدا از حقیقت شرم ندارد. اگر الزم شد چیزی از زنان او بخواىید، از خجالت می کشی
پشت حایلی از آنها سئوال کنید. این قلب ىای شما و قلب ىای آنها را خالص تر می کند. باعث ناراحتی 

 زرگ خواىد بود.رسول خدا نشوید. بعد از او با زنانش ازدواج نکنید، زیرا این از نظر خدا گناىی ب
 _ ىر چیزی را چو آشکار کنید و چو آن را پنهان دارید، خدا از ىمو چیز کامالً  آگاه است. ۵۴
_ زنان می توانند در حضور پدرانشان، پسرانشان، برادرانشان، برادر زاده ىایشان، خواىر زاده ىایشان،  ۵۵

را( کمتر رعایت کنند. آنها باید بو ىیبت و زنان دیگر و خدمتکاران )مؤنث( خود، )اصول لباس پوشیدن خود 
 حرمت خدا ارج نهند. خدا بر ىمو چیز شاىد است.



_ خدا و فرشتگانش پیامبر را کمک و پشتیبانی می کنند. ای کسانی کو ایمان دارید، بو او کمک کنید و  ۵۶
 اشت.از او پشتیبانی نمایید و بو او احترام بگذارید، آنطور کو باید بو او احترام گذ

_ مطمئناً ، کسانی کو با خدا و رسولش مخالفت کنند، خدا آنها را در این دنیا و در آخرت بو لعنت   ۵۷
 گرفتار می کند؛ او برایشان عذابی شرم آور مهیا کرده است.

_ کسانی کو مردان مؤمن و زنان مؤمن را کو ىیچ گناىی نکردند اذیت و آزاز دىند، نو تنها دروغ گفتو اند،  ۵۸
 لکو گناىی بزرگ مرتکب شده اند.ب

_ ای پیامبر، بو ىمسران خود، دختران خود و ىمسران مؤمنان بگو کو لباس ىای خود را بلند کنند. بدین  ۵۹
ترتیب، آنها )بعنوان زنان پرىیزگار( شناختو خواىند شد و مورد اىانت قرار نخواىند گرفت. خداست عفو  

 کننده، مهربان ترین.
و منافقان و کسانی کو در قلب ىایشان مرض است و دروغگویان شرور شهر )از آزار تو( _ تا زمانی ک ۶۱

دست بر ندارند، مطمئناً  تو را بر آنها مسلط خواىیم کرد، سپس آنها مجبور خواىند شد تا در مدتی کوتاه 
 آنجا را ترک کنند.

بر ندارند،( ممکن است گرفتو و   _ آنها ىر کجا کو بروند بو لعنت دچار شده اند؛ )اگر از حملو دست ۶۱
 کشتو شوند.

 _ این سیستم ىمیشگی خداست و تو خواىی فهمید کو روش خدا تغییر ناپذیر است. ۶۲
_ مردم درباره ساعت )آخر دنیا( از تو سئوال می کنند. بگو، "علم آن فقط نزد خداست. فقط بدانید کو  ۶۳

 آن ساعت ممکن است نزدیک باشد."
 را لعنت کرده و دوزخ را برایشان آماده نموده است. _ خدا کافران ۶۴
 _ آنها تا ابد در آن می مانند. آنها موال و پشتیبانی نخواىند یافت. ۶۵
_ در روزی کو بو دوزخ انداختو شوند، خواىند گفت، "آه، ای کاش از خدا اطاعت می کردیم و از رسول  ۶۶

 فرمان می بردیم."
"پروردگار ما، ما از سادات و رىبرانمان اطاعت کرده ایم، اما آنها ما را   _ آنها ىمچنین خواىند گفت، ۶۷

 گمراه کردند.
 _ "پروردگار ما، بو آنها دو برابر عذاب بده و آنها را لعنت کن، لعنتی بزرگ. ۶۸
برا  _ ای کسانی کو ایمان دارید، مانند کسانی نباشید کو موسی را آزردند، سپس خدا او را از آنچو گفتند م ۶۹

 کرد. او در نظر خدا محترم بود.



 _ ای کسانی کو ایمان آورده اید، بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید و فقط سخنان درست بزبان بیاورید. ۷۱
_ سپس او کارىای شما را اصالح خواىد کرد و گناىانتان را خواىد بخشید. کسانی کو از خدا و رسولش  ۷۱

 روزی بزرگ.اطاعت کنند بو پیروزی شده اند یک پی
_ ما بار مسئولیت )آزادی انتخاب( را بو آسمان ىا و زمین و کوه ىا عرضو کرده ایم، اما آنها بار این  ۷۲

 مسئولیت را نپذیرفتند و از آن ترسیدند. ولی انسان آن را پذیرفت؛ او ستمکار بود و نادان.
زنان مشرک را تنبیو خواىد کرد. خدا _ زیرا خدا مسلماً  مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرک و  ۷۳

 مردان مؤمن و زنان مؤمن را می آمرزد. خداست عفو کننده، مهربان ترین.
*************************************************************** 

 سبا )سَبا( ۳۴سوره : 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

  
چو در آسمان ىا و زمین است از آن اوست؛ در آخرت نیز تمام ستایش _ ستایش خدا را_ یکتایی کو ىر  ۱

 ىا مخصوص اوست. اوست حکیم ترین، آگاه.
_ او بو آنچو داخل زمین می شود و آنچو از آن بیرون می آید و آنچو از آسمان پایین می آید و آنچو در  ۲

 آن سعود می کند داناست. اوست مهربان ترین، عفو کننده.
کو ایمان ندارند گفتند، "آن ساعت ىرگز فرا نخواىد رسید!" بگو، "بدون شک_ بو پروردگارم   _ کسانی ۳

قسم_ مسلماً  بر شما خواىد آمد. او دانای آینده است. حتی ذره ای بو اندازه وزن اتم، چو در آسمان ىا 
نهان است(. ىمو چیز در باشد، چو در زمین، از او پنهان نیست. حتی نو کوچکتر از آن و نو بزرگتر از آن )پ

 پرونده ای شگرؼ موجود است.
_ یقیناً ، او بو کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند پاداش خواىد داد. اینان  ۴

 سزاوار عفو و روزی سخاوتمندانو ای شده اند.
 ار کننده دردناکی دچار شده اند._ و اما کسانی کو مدام با آیات ما مبارزه می کنند، بو عذاب خو  ۵
_ برای کسانی کو با دانش مورد رحمت قرار گرفتند، واضح است کو این آیاتی کو از جانب پروردگارت بر تو  ۶

 فرستاده شده حقیقت است و بو راه آن قادر متعال و قابل باالترین ستایش ىا ىدایت می کند.
ردی را بو شما نشان دىیم کو می گوید پس از اینکو تکو تکو _ کسانی کو ایمان ندارند گفتند، "بگذارید م ۷

 شدید دوباره خلق خواىید شد.



_ "یا او درباره خدا دروغ ساختو است، یا دیوانو است." حقیقتاً ، کسانی کو بو آخرت ایمان ندارند بو  ۸
 بدترین مجازات دچار شده اند؛ آنها سخت در گمراىی ىستند.

مین آنچو را کو در جلوی آنها و در پشت آنهاست ندیده اند اگر می خواستیم، می _ آیا در آسمان ىا و ز  ۹
توانستیم باعث شویم کو زمین آنها را ببلعد، یا پاره ىایی از آسمان بر آنها بیافتد. این مدرک باید برای ىر بنده 

 فرمانبرداری کافی باشد.
ا و ىمینطور شما، ای پرندگان با او تسلیم _ ما از جانب خود بو داود رحمت عطا کردیم: "ای کوه ى ۱۱

 شوید. "ما آىن را برای او نرم کردیم.
_ "تو می توانی زره ىایی بسازی کو کامالً  اندازه باشند و پرىیزکارانو عمل کنید. ىر کاری کو انجام دىید،  ۱۱

 من بو آن بینا ىستم."
باشد، یک ماه در حال آمدن و یک ماه در حال _ ما باد را در خدمت سلیمان در آوردیم تا بو فرمان او  ۱۲

رفتن. و ما باعث شدیم تا چشمو ای از نفت خام برای او فوران زند. ىمچنین، جن ىا بو اجازه پروردگارش، 
برای او کار می کردند. ىر گاه یکی از آنها کو از دستورات ما سر پیچی می کرد، او را بو عذابی سخت گرفتار 

 می کردیم.
برای او ىر چو می خواست می ساختند_ طاقچو ىا، مجسمو ىا، استخرىای عمیق و دیگ ىای  _ آنها ۱۳

سنگین آشپزی. ای خانواده داود، )پرىیزگارانو( عمل کنید تا سپاسگزاری خود را نشان دىید. فقط عده کمی از 
 بندگان من شکرگزار ىستند.

نفهمیدند کو او مرده بود. این تا زمانی بود کو یکی _ ىنگامی کو زمان مرگ او فرا رسید، آنها بو ىیچ وجو  ۱۴
از جانواران سعی کرد چوب دستی او را بخورد و او افتاد، آن وقت جن ىا فهمیدند کو او مرده بود. بدین 

ترتیب آنها متوجو شدند کو اگر واقعاً  از غیب خبر داشتند، بالفاصلو بعد از مرگ او، از سخت کارکردن دست  
 کشیده بودند.

_ زمانی بود کو سرزمین سبا شگفت انگیز بود، با دو باغ در سمت راست و چپ. از روزی ىای  ۱۵
 پروردگارتان بخورید و از او تشکر کنید_ سرزمینی خوب و پروردگاری عفو کننده.

 _ آنها روی گرداندند و در نتیجو، ما سیل مصیبت باری بر آنها فرستادیم و دو باغ شان را بو دو باغ با ۱۶
 میوه ىای بدمزه، گیاىان خاردار و محصولی نامرقوب و کم مبدل کردیم.

 _ ما اینچنین آنها را بخاطر کفرشان بو کیفر رساندیم. آیا ما فقط کافران را مجازات نمی کنیم ۱۷



_ ما میان آنها و جوامعی کو مورد رحمت ما بودند، آبادی ىایی قرار دادیم و سفر کردن بین آنها را امن   ۱۸
 کردیم: "روز و شب در نهایت امنیت در آنجا سفر کنید."

_ اما آنها )ناشکری کردند و( بمبارزه گفتند: "پروردگار ما، برای ما اىمیتی ندارد اگر مسافت سفر ما را  ۱۹
طوالنی کنی )بدون ىیچ توقف گاىی(. "آنها اینچنین بو نفس خود ستم کردند. در نتیجو، ما آنها را در تاریخ 

دادیم و آنها را بصورت جوامعی کوچک در سراسر زمین پراکنده کردیم. این باید درس عبرتی باشد برای  قرار 
 کسانی کو صبور ىستند، شکر گزار.

 _ شیطان آنها را آماده انجام خواستو ىایش یافت. آنها از او پیروی کردند، بجز چند تن از مؤمنان. ۲۱
ما اینچنین کسانی را کو بو آخرت ایمان دارند از کسانی کو بو آن _ او ىرگز قدرتی بر آنها نداشت. اما  ۲۱

 شک دارند مشخص می کنیم. پروردگار تو ىمو چیز را کامالً  تحت کنترل دارد.
_ بگو، "از معبودانی کو در کنار خدا قرار داده اید درخواست کنید. آنها صاحب ذره اتمی در آسمان ىا  ۲۲

 راکتی در آن دارند و نو او بو آنها اجازه می دىد تا دستیاران او باشند."یا در زمین نیستند. آنها نو ش
_ شفاعت بو درگاه او بیهوده خواىد بود، مگر اینکو با خواست او مطابقت کند. سرانجام ىنگامی کو  ۲۳

رین، آرامش خاطر یافتند و سئوال کند، "پروردگار شما چو گفت،" آنها خواىند گفت، "حقیقت را." اوست باالت
 بزرگترین.

_ بگو، "چو کسی از آسمان ىا و زمین برای شما روزی فراىم می کند" بگو، "خدا،" و "یا ما و یا شما  ۲۴
 ىدایت شده ایم، یا عمیقاً  در گمراىی افتاده ایم."

 _ بگو، "نو شما مسئول جرم ىای ما ىستید و نو ما مسئول اعمال شما ىستیم." ۲۵
مو ما را با ىم نزد خود احضار خواىد کرد، سپس بین ما عادالنو قضاوت خواىد _ بگو، "پروردگار ما ى ۲۶

 نمود. اوست قاضی واقعی، دانای مطلق."
_ بگو، "معبودانی کو بعنوان شرکای او قرار داده اید را بو من نشان دىید!" بگو، "نو؛ اوست خدای یکتا،  ۲۷

 قادر متعال حکیم ترین."
ىمو مردم فرستاده ایم، بعنوان مژده دىنده و ىمچنین ىشدار دىنده. ولی اکثر  _ )ای رشاد( ما تو را بر ۲۸

 مردم نمی دانند.
 _ آنها بو مبارزه می گویند، "این وعده چو موقع فرا خواىد رسید، اگر راست می گویید" ۲۹
 بیاندازید." _ بگو، "شما زمانی معین دارید، در روزی معین، کو نمی توانید یک ساعت آن را عقب یا جلو ۳۱



_ کسانی کو ایمان ندارند گفتند، "ما نو بو این قرآن ایمان خواىیم آورد و نو بو کتاب ىای آسمانی قبلی."  ۳۱
اگر می توانستی فقط این ستمکاران را ىنگامی در پیشگاه پروردگارشان می ایستند مجسم کنی! آنها مدام با 

خود خواىند گفت، "اگر بخاطر شما نبود، ما مؤمن شده  یکدیگر مجادلو خواىند کرد. پیروان بو پیشوایان
 بودیم."

_ پیشوایان بو کسانی کو از آنها پیروی می کردند خواىند گفت، "آیا ما ىستیم کو شما را بعد از آن کو  ۳۲
 ىدایت برایتان آمد منحرؼ کردیم نو؛ این شما ىستید کو گناکار بودید."

گفت، "این شما بودید کو شب و روز حیلو کردید، سپس بو ما دستور   _ پیروان بو پیشوایان خود خواىند ۳۳
دادید کو نسبت بو خدا ناسپاس باشیم و معبودان را ىم تراز او قرار دىیم. "آنها وقتی عذاب را ببینند پشیمان 

لشان خواىند شد، زیرا ما دور گردن کسانی کو کافر شدند زنجیرىایی قرار خواىیم داد. آیا آنها بخاطر اعما
 عادالنو مجازات نشدند

_ ىر بار ىشدار دىنده ای برای جامعو ای فرستادیم، پیشوایان آن جامعو گفتند، "ما پیغامی را کو با تو  ۳۴
 فرستاده شده است، تکذیب می کنیم."

 _ آنها ىمچنین گفتند، "ما قدرتمندتر ىستیم، با پول بیشتر و فرزندان بیشتر و تنبیو نخواىیم شد." ۳۵
_ بگو، "پروردگار من یکتایی است کو ىمو روزی ىا را تحت کنترل دارد؛ او بو ىر کس کو بخواىد روزی  ۳۶

 عطا می کند، یا آن را کاىش می دىد ولی اکثر مردم نمی دانند."
_ این پول و فرزندان شما نیست کو شما را بو ما نزدیکتر می کند. فقط کسانی کو ایمان دارند و زندگی  ۳۷

انو ای را در پیش می گیرند پاداش اعمالشان را چندین برابر دریافت خواىند نمود. آنها در سرای پرىیزکار 
 بهشت در صلح کامل زندگی خواىند کرد.

 _ و اما کسانی کو مدام با آیات ما مبارزه می کنند، در عذاب بسر خواىند برد. ۳۸
کنترل دارد؛ او روزی ىر یک از بندگانش را  _ بگو، "پروردگار من یکتایی است کو ىمو روزی ىا را تحت   ۳۹

کو انتخاب کند افزایش می دىد یا آن را کم می کند. ىر چو )در راه خدا( خرج کنید، او پاداش آن را بو شما 
 خواىد داد، اوست بهترین روزی دىنده."

شما را می _ در آن روز کو او ىمو آنها را احضار کند، بو فرشتگان خواىد گفت، "آیا این مردم  ۴۱
 پرستیدند"

_ آنها جواب خواىند داد، "تسبیح تو را. تو موال و سرور ما ىستی، نو آنها. در عوض، آنها جن ىا را  ۴۱
 پرستش می کردند؛ اکثرشان از آن بات مؤمن بودند."



_ در آن روز، شما ىیچ قدرتی بر نفع و ضرر یکدیگر ندارید و ما بو ستمکاران خواىیم گفت، "بچشید  ۴۲
 عذاب دوزخی را کو قبالً  تکذیب می کردید."

_ ىنگامی کو اثبات ما بطور واضح برایشان خوانده شد، آنها گفتند، "این فقط مردی است کو می خواىد  ۴۳
شما را از راىی کو والدین تان عبادت می کنند منحرؼ سازد." آنها ىمچنین گفتند، "این ىا دروغ ىای 

نکردند درباره حقیقتی کو بر آنها آمد گفتند، "این بو وضوح یک شعبده ساختگی است." ىمچنین کو باور 
 است."

_ ما بو آنها کتاب ىای دیگری برای مطالعو ندادیم و قبل از تو ىشدار دىنده دیگری برای آنها  ۴۴
 نفرستادیم.

داده ایم، ندیدند، چو _ پیشینیان آنها باور نکردند و با اینکو آنها یک دىم )معجزه ای( را کو بو این نسل  ۴۵
 سخت بود مجازات من ىنگامی کو رسوالن من را باور نکردند!

_ بگو، "من از شما یک چیز می خواىم: جفت جفت یا تک تک، خود را وقف خدا کنید، سپس  ۴۶
بیاندیشید. دوست شما )رشاد( دیوانو نیست. او برای شما ىشدار دىنده ای است آشکار، درست قبل از 

 شدید." وقوع عذابی
_ بگو، "من از شما مزدی نمی خواىم؛ شما می توانید آن را برای خود نگاه دارید. مزد من فقط از  ۴۷

 جانب خدا می آید. او بر ىمو چیز شاىد است."
 _ بگو، "پروردگار من باعث می شود کو حقیقت پیروز شود. او دانای تمام اسرار است." ۴۸
 یکو دروغ نو می تواند چیزی را آغاز کند و نو آن را تکرار نماید."_ بگو، "حقیقت آمده است؛ در حال ۴۹
_ بگو، "اگر من گمراه شوم، در اثر کوتاىی خودم گمراه می شوم. و اگر ىدایت شدم، بخاطر الهام  ۵۱

 پروردگار من است. او شنواست، نزدیک."
رسد ببینی؛ در آن موقع نمی _ اگر می توانستی فقط آنها را ىنگامی کو آن وحشت عظیم بو آنها می  ۵۱

 توانند بگریزند و آنها را بو زور خواىند برد.
 _ آنها سپس خواىند گفت، "اکنون ما بو آن ایمان می آوریم. "اما خیلی دیر خواىد بود. ۵۲
 _ آنها از قبل، آن را تکذیب کرده اند؛ آنان تصمیم گرفتو اند بجای آن از حدس و گمان پیروی کنند." ۵۳
نتیجو، از ىر چو کو آرزویش را داشتند محروم شدند. این ىمان سرنوشتی است کو نسل ىای مانند  _ در ۵۴

 آنها در گذشتو دچارش شدند. آنها شک و تردید زیادی بو خود راه دادند.
*************************************************************** 



 پدید آورنده )فاطر( ۳۵سوره : 
 ، بخشنده ترین، مهربان ترینبو نام خدا

  
_ ستایش خدا را، آغاز کننده آسمان ىا و زمین و تعیین کننده فرشتگان بو رسالت با بال ىا_ دو، سو و  ۱

 چهار )بال(. او ىر طور کو بخواىد خلقت را افزایش می دىد. خدا قادر مطلق است.
ی تواند آن را متوقف سازد و اگر او آن را _ ىر گاه خدا در رحمت را بروی مردم بگشاید، ىیچ نیرویی نم ۲

 دریغ دارد، ىیچ نیرویی جز او نمی تواند آن را بفرستد. اوست قادر متعال، حکیم ترین.
_ ای مردم، نعمت ىای خدا را بر خود بیاد آورید. آیا غیر از خدا خالق دیگری ىست کو برای شما از  ۳

 در کنار او نیست. چگونو توانستید منحرؼ شویدآسمان و زمین روزی فراىم کند ىیچ خدای دیگری 
 _ اگر تو را باور نمی کنند، رسوالن قبل از تو نیز تکذیب شده اند. ىمو چیز تحت کنترل خدا است. ۴
_ ای مردم، وعده خدا حقیقت است؛ بنابراین، با این زندگی پوچ فریب نخورید. با خیال باطل از خدا  ۵

 منحرؼ نشوید.
شماست، پس با او مثل یک دشمن رفتار کنید. او فقط گروه خود را دعوت می کند تا از _ شیطان دشمن  ۶

 ساکنان دوزخ باشند.
_ کسانی کو کافر شوند بو عذابی سخت دچار شده اند و کسانی کو ایمان می آورند و زندگی پرىیزکارانو ای  ۷

 را در پیش می گیرند سزاوار بخشش و پاداشی بزرگ می باشند.
و کن بو آن کسی کو عمل بدش چنین در نظرش جلوه داده شده، کو فکر می کند آن پرىیزکارانو _ توج ۸

است. اینچنین خدا ىر کس کو بخواىد )گمراه شود( را گمراه می کند و ىر کس کو بخواىد )ىدایت شود( را 
 است. ىدایت می نماید. بنابراین، برای آنها غصو نخور. خدا از تمام اعمالشان کامالً  آگاه

_ خداست کو بادىا را می فرستد تا ابرىا را بو حرکت در آورند، سپس ما آنها را بو سوی سرزمین ىای لم  ۹
 یزرع می رانیم و این سرزمین ىای مرده را دوباره زنده می کنیم. اینچنین است برانگیختو شده.

کلمات خوب بو سوی   _ ىر کس در جستجوی عزت است باید بداند کو ىمو عزت ىا از آن خداست. ۱۱
او باال می رود و اعمال پرىیزکارانو را بلند می کند. و اما آنان کو با نیرنگ بو کارىای پلید دست می زنند، بو 

 عذابی شدید دچار می شوند؛ حیلو چنین مردمی سرانجام شکست می خورد.



د کو شما از طریق _ خدا شما را از خاک، سپس از قطره ای کوچک آفرید، آنگاه او باعث می شو  ۱۱
ىمسرانتان تولید مثل کنید. ىیچ مؤنثی باردار نمی شود و نو می زاید، بدون علم او. ىیچ کس عمر طوالنی 

 نکند و عمر ىیچ کس کوتاه نشود، مگر بر طبق پرونده ای موجود. این برای خدا آسان است.
دیگری شور و غیر قابل نوشیدن _ آن دو دریا یکسان نیستند؛ یکی شیرین و گوار است، در حالیکو  ۱۲

است. شما از ىر دوی آنها گوشت لذیذ می خورید و جواىراتی برای پوشیدن استخراج می کنید. و کشتی ىا 
 را می بینی کو در جستجوی روزی ىای او در سراسر آن حرکت می کنند، تا باشد کو سپاسگزار باشید.

. او خورشید و ماه را قرار داده است تا برای مدتی معین _ او شب را بو روز و روز را بو شب در می آورد ۱۳
در حرکت باشند. چنین است خدا پروردگار شما؛ تمام پادشاىی از آن اوست. معبودانی کو در کنار او قرار می 

 دىید صاحب پوست ىستو ای ىم نیستند.
ند بو شما پاسخ دىند. در روز _ اگر آنها را بخوانید، شما را نمی شنوند. حتی اگر ىم بشنوند، نمی توان ۱۴

 رستاخیز، آنها شما را طرد خواىند کرد. ىیچ کس نمی تواند مانند آن آگاه ترین تو را آگاه کند.
_ ای مردم، این شما ىستید کو بو خدا محتاجید، در حالیکو خدا بو ىیچ کس احتیاج ندارد. قابل  ۱۵

 ستایش.
 ن بردارد و خلقت جدیدی را جایگزین نماید._ اگر او بخواىد، می تواند شما را از میا ۱۶
 _ این برای خدا چندان دشوار نیست. ۱۷
_ ىیچ نفسی نمی تواند بار گناه ىان نفس دیگری را بر دوش بگیرد. اگر نفسی کو بار گناىانش سنگین  ۱۸

متی از است از کس دیگری درخواست کند کو قسمتی از بارش را بردارد، ىیچ نفس دیگری نمی تواند ىیچ قس
آن را بر دارد، حتی اگر آنها خویشاوند باشند. تنها مردمی کو بو ىشدارىای تو توجو می کنند کسانی ىستند کو 
حتی در خلوت خود بو ىیبت و حرمت پروردگارشان ارج می نهند و نماز را بجا می آورند. ىر کس نفس خود 

 داست.را خالص کند، بو نفع خود کرده است. سرنوشت نهایی بو سوی خ
 _ کور و بینا یکسان نیستند. ۱۹
 _ و نو تاریکی و روشنایی. ۲۱
 _ و نو خنکی سایو و و حرارت خورشید. ۲۱
_ و نو زنده و مرده؛ خدا ىر کس را بخواىد شنوا می کند تو نمی توانی کسانی را کو در قبر ىستند شنوا   ۲۲

 کنی.
 _ تو ىشدار دىنده ای بیش نیستی. ۲۳



حقیقت فرستاده ایم، مژده دىنده و ىمین طور ىشدار دىنده. ىر جامعو ای باید ىشدار _ ما تو را با  ۲۴
 دىنده ای دریافت کند.

_ اگر آنها تو را باور نکنند، کسانی کو قبل از آنها بودند ىم باور نکردند. رسوالنشان با مدرک ىای  ۲۵
 روشن و زبور و کتاب ىای آسمانی روشنگر نزدشان رفتند.

 من کسانی را کو کافر شدند تنبیو کردم؛ چو سهمناک بود عذاب من!_ سپس،  ۲۶
_ آیا درک نمی کنی کو خدا از آسمان آب فرو می فرستد، کو با آن ما میوه ىایی با رنگ ىای مختلف  ۲۷

تولید می کنیم حتی کوه ىا ىم رنگ ىای مختلف دارند؛ قلو ىا سفید ىستند، یا قرمز یا بو زنگ ىای دیگر. و  
 ىا سیاه ىستند.کالغ 

_ ىمچنین، مردم، حیوانات و چارپایان بو رنگ ىای گوناگون ىستند. بو این دلیل است کو مردمی کو  ۲۸
 واقعاً  بو ىیبت و حرمت خدا ارج می نهند، کسانی ىستند کو علم دارند. خداست قادر متعال، عفو کننده.

ا بجا می آورند و از روزی ىایی کو بو آنها داده _ مطمئناً ، کسانی کو کتاب خدا را می خوانند و نماز ر  ۲۹
 ایم_ نهان و آشکار_ انفاؽ می کنند، در جایی سرمایو گذاری کرده اند کو ىرگز ضرر نمی کند.

_ او پاداش آنها را سخاوتمندانو خواىد داد و نعمت ىایش را بر آنان چندین برابر خواىد کرد. اوست  ۳۱
 عفو کننده، سپاسگزار.

در این کتاب آسمانی بر تو وحی کردیم حقیقت است، تکمیل کننده تمام کتب آسمانی قبلی  _ آنچو ۳۱
 است. خدا کامالً  از بندگانش آگاه است، بینا.

_ ما کتاب آسمانی را از نسلی بو نسل دیگر منتقل کردیم و اجازه دادیم تا بندگان برگزیده مان آن را  ۳۲
فس خود ستم کردند، عده ای فقط گاىی اوقات از آن پیروی نمودند، دریافت کنند. سپس، بعضی از آنها بو ن

 در حالیکو دیگران بر طبق خواست خدا در انجام اعمال پرىیزکارانو مشتاؽ بودند؛ این بزرگترین پیروزی است.
_ آنها وارد باغ ىای عدن می شوند، جایی کو با دستبندىای طال و مروارید آراستو خواىند شد و لباس  ۳۳

 ىایشان از ابریشم خواىد بود.
_ آنها خواىند گفت، "ستایش خدا را کو ىمو نگرانی ىای ما را بر طرؼ کرد. پروردگار ما عفو کننده  ۳۴

 است، سپاسگزار.
_ "او از مؤىبتش، ما را بو سرای لذت بخش ابدی وارد کرده است. در اینجا ىرگز کسل و خستو نمی  ۳۵

 شویم."



یمان ندارند، بو آتش دوزخ دچار شده اند، جایی کو ىرگز نو با مرگ زندگی شان خاتمو _ و اما کسانی کو ا ۳۶
 می یابد و نو از عذابشان کاستو شود. ما اینچنین ناسپاسان را کیفر می دىیم.

_ آنها در آنجا فریاد خواىند زد، "پروردگار ما، اگر ما را از اینجا خارج کنی، بجای کارىایی کو قبالً   ۳۷
می دادیم، پرىیزکارانو عمل خواىیم کرد." آیا ما بو شما یک عمر فرصت ندادیم، با تذکرات مکرر برای   انجام

کسانی کو توجو می کردند آیا شما ىشدار دىنده دریافت نکردید بنابراین، )نتایج آن را( بچشید. ستمکاران 
 ىیچ یاوری نخواىند داشت.

 او بو ىمو افکار درونی داناست. _ خدا بو آینده آسمان ىا و زمین داناست. ۳۸
_ اوست کو شما را وارث زمین کرد. سپس، ىر کس کفر را برگزیند بو ضرر خود چنین کرده است. کفر   ۳۹

 کافران فقط نفرت پروردگارشان را نسبت بو آنها می افزاید. کفر کافران، آنها را در زیان بیشتری فرو می برد.
ر خدا قرار داده اید در نظر بگیرید؛ بو من نشان دىید کو آنها در زمین چو _ بگو، "معبودانی را کو در کنا ۴۱

آفریده اند." آیا در آسمان ىا شراکتی دارند آیا کتابی بو آنها داده ایم کو در آن شکی نیست حقیقتاً ، آنچو 
 ستمکاران بو یکدیگر وعده می دىند خیالی بیش نیست.

و می دارد، تا مبادا ناپدید شوند. اگر ىر کس دیگری آنان را _ خداست کو آسمان ىا و زمین را نگه ۴۱
 نگهدارد، یقیناً  ناپدید خواىند شد. او باگذشت است، عفو کننده.

_ آنها محکم بو خدا قسم می خورند کو اگر ىشدار دىنده ای نزدشان رفتو بود، بهتر از ىر جماعت  ۴۲
ده ای برایشان آمد، این فقط آنها را در بیزاری عمیق دیگری ىدایت می شدند! اگر چو، اکنون کو ىشدار دىن

 تری فرو برد.
_ آنها در زمین متکبر شدند و نقشو ىای پلید کشیدند و نقشو ىای پلید فقط بو کسانی کو آن حیلو ىا را  ۴۳

ا  بکار می برند باز می گردد. پس آیا چیز دیگری انتظار دارند بجز سرنوشت کسانی کو قبالً  ىمین کارىا ر 
 کردند تو خواىی فهمید کو سیستم خدا ىرگز تغییر نمی کند؛ تو خواىی فهمید کو سیستم خدا ثابت است.

_ آیا در زمین گردش نکرده اند و عاقبت کسانی را کو قبل از آنها بودند ندیدند آنها حتی قوی تر از آنان  ۴۴
نهان بماند. اوست دانای مطلق، قادر بودند. ىیچ چیز نمی تواند چو در آسمان ىا و چو در زمین از خدا پ

 مطلق.
_ اگر خدا مردم را برای گناىانشان تنبیو می کرد، او ىیچ موجودی را در روی زمین باقی نمی گذاشت. اما  ۴۵

 او برای مدتی معین بو آنها مهلت می دىد. ىنگامی کو مدت شان سر آید، پس خدا بر بندگانش بیناست.
*************************************************************** 



 : یاسین )یس( ۳۶سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

  
 _ ی. س. ۱
 _ و قرآن کو پر از حکمت است. ۲
 _ مطمئناً ، تو )رشاد( یکی از رسوالن ىستی. ۳
 _ در راه مستقیم. ۴
 قادر متعال، مهربان ترین._ این تنزیلی است از جانب آن  ۵
_ تا بو مردمی ىشدار دىی کو بو والدین شان ىرگز ىشدار داده نشده بود و بنابراین، آنها بی اطالع  ۶

 ىستند.
 _ از قبل تعیین شده است کو اکثرشان ایمان نمی آورند. ۷
آنها در کفرشان قفل می _ زیرا ما دور گردن ىای آنها، تا زیر چانو ىایشان زنجیر می بندیم. )در نتیجو،  ۸

 شوند.
_ و ما حایلی در جلوی آنها و حایلی در پشت آنها قرار می دىیم و بدین ترتیب بر آنها پرده می افکنیم؛  ۹

 آنها نمی توانند ببینند.
 _ چو بو آنها ىشدار دىی چو ندىی فرقی نمی کند، آنها نمی توانند ایمان آورند. ۱۱
ىند کرد کو از این پیغام پیروی می کنند و بو ىیبت و حرمت آن بخشنده _ فقط کسانی بو تو توجو خوا ۱۱

ترین ارج می نهند. حتی ىنگامی کو در خلوت خود تنها ىستند. آنها را بو بخشش و پاداشی سخاوتمندانو 
 مژده بده.

نین اثراتی را  _ ما مسلماً  مرده را دوباره زنده خواىیم کرد و تمام کارىایشان را در طی این زندگی و ىمچ ۱۲
 کو بعد از مرگشان ادامو دارد ضبط کرده ایم. ىمو چیز را در پرونده ای شگرؼ حساب کرده ایم.

 _ برای آنها، مردم جامعو ای را مثال بزن کو بر آنها رسوالنی فرستاده شد. ۱۳
با سومی پشتیبانی  _ ىنگامی کو دو نفر )رسول( را برایشان فرستادیم، آنها را باور نکردند. سپس آنان را  ۱۴

 کردیم. آنها گفتند، "ما رسوالن )خدا( ىستیم بر شما."
 _ آنها گفتند، "شما جز بشری مانند ما نیستید، بخشنده ترین، چیزی نازل نکرد. شما دروغگو ىستید." ۱۵
 _ آنها گفتند، "پروردگار ما می داند کو ما بر شما فرستاده شده ایم. ۱۶



 غام است."_ "ماموریت ما تحویل پی ۱۷
_ آنها گفتند، "ما شما را بد یمن محسوب می کنیم. اگر دست برندارید، مطمئناً  شما را سنگسار خواىیم   ۱۸

 کرد، یا بو عذابی دردناک دچار خواىیم نمود."
_ آنها گفتند، "حاال کو بو شما تذکر داده شده، یمن شما بستگی بو پاسخ شما دارد. حقیقتاً ، شما مردمی  ۱۹

 ر ىستید."ستمکا
 _ مردی از آن سوی شهر آمد و می گفت، "ای مردم من، از رسوالن پیروی کنید. ۲۱
 _ "پیروی کنید از کسانی را کو از شما ىیچ مزدی نمی خواىند، و ىدایت شده اند. ۲۱
 _ "چرا آن یکتایی را پرستش نکنم کو من را بوجود آورد و بازگشت نهایی شما بو سوی اوست ۲۲
اید در کنار او خدایانی قرار دىم اگر آن بخشنده ترین، برای من آسیبی بخواىد، نو شفاعت آنها  _ "آیا ب ۲۳

 کوچکترین کمکی بو من خواىد کرد و نو می توانند من را نجات دىند.
 _ "در آن صورت، من کامالً  گمراه می بودم. ۲۴
 ش دىید."_ "من بو پروردگار شما ایمان آورده ام؛ خواىش می کنم بو من گو  ۲۵
 _ )ىنگام مرگش( بو او گفتو شد، "بو بهشت وارد شو. "او گفت، "آه، ای کاش مردم من می دانستند. ۲۶
 _ "کو پروردگارم من را بخشیده است و من را گرامی داشتو است." ۲۷
 بفرستیم._ ما بعد از او بر مردمش سربازانی از آسمان پایین نفرستادیم؛ ما احتیاجی نداشتیم کو آنها را  ۲۸
 _ فقط یک بانگ الزم بود، کو در اثر آن آنها بی حرکت ماندند. ۲۹
_ چقدر تأسف انگیز است وضعیت مردم! ىر بار رسولی نزدشان رفت، آنها ىمیشو او را بو تمسخر   ۳۱

 گرفتند.
 گردند_ آیا ندیدند کو چندین نسل را قبل از آنها نابود کردیم و چگونو آنها ىرگز نزدشان باز نمی   ۳۱
 _ یکایک آنها نزد ما احضار خواىند شد. ۳۲
_ یک نشانو برای آنها زمین مرده است: ما آن را دوباره زنده می کنیم و از آن دانو و حبوبات برای  ۳۳

 خوراکشان تولید می نماییم.
و ىا _ ما نخلستان ىایی از درخت خرما و باغ ىای انگور در آن می رویانیم، و باعث می شویم تا چشم ۳۴

 از آن فوران زنند.
_ این برای آن است کو برایشان میوه فراىم کنیم و تا بگذاریم آنچو را کو نیاز دارند با دست ىای خود  ۳۵

 تولید کنند. آیا سپاسگزار می شوند



_ تجلیل آن یکتا را کو انواع گیاىان را از زمین آفرید و ىمچنین خودشان را و مخلوقات دیگری کو آنها  ۳۶
 نمی دانند.حتی 
_ شب برای آنها نشانو دیگری است: ما روشنایی روز را از آن بر می داریم، کو در نتیجو آن، آنها در  ۳۷

 تاریکی ىستند.
 _ خورشید در مکانی معین غروب می کند، طبق طرح قادر متعال، دانای مطلق. ۳۸
 غالؼ خمیده کهنو ای در آید._ ماه را طوری طرح کردیم کو در مراحل مختلف ظاىر شود، تا مانند  ۳۹
_ خورشید ىرگز بو ماه نمی رسد_ شب و روز ىرگز تغییر نمی کنند_ ىر یک از آنها در مدار خود در   ۴۱

 گردش ىستند.
 _ نشانو دیگر برایشان این است کو ما اجداد آنها را در آن کشتی پر حمل کردیم. ۴۱
 ار شوند._ سپس مانند آن را برایشان آفریدیم تا در آن سو  ۴۲
_ اگر می خواستیم، می توانستیم آنها را غرؽ کنیم، تا نو فریادشان شنیده می شد و نو می توانستند نجات  ۴۳

 یابند.
 _ در عوض، ما باران رحمت را بر آنها می فرستیم و می گذاریم تا برای مدتی لذت ببرند. ۴۴
خود درس عبرت بگیرید، تا در آینده خود  _ با اینحال، ىنگامی کو بو آنها گفتو می شود، "از گذشتو ۴۵

 پرىیزگارانو عمل کنید، تا باشد کو مورد رحمت قرار گیرید."
_ فرقی نمی کند کو چو نوع مدرکی از جانب پروردگارشان بو آنها داده شود، آنها مدام بو آن بی اعتنایی  ۴۶

 می کنند.
شما داده انفاؽ کنید، "کسانی کو ایمان ندارند بو   _ وقتی بو آنها گفتو می شود، "از روزی ىایی کو خدا بو ۴۷

کسانی کو ایمان دارند می گویند، "چرا باید بو کسانی کو اگر خدا می خواست می توانست غذا دىد، ما غذا 
 بدىیم شما واقعاً  بسیار گمراه ىستید."

 اگر راست می گویید"_ آنها ىمچنین بو حالت مبارزه می گویند، "آن وعده چو موقع فرا خواىد رسید  ۴۸
_ در حالیکو مشغول مجادلو ىستند، تنها چیزی کو می بینند یک ضربو ناگهانی است کو آنها را دربر  ۴۹

 خواىد گرفت.
 _ آنها حتی فرصت وصیت کردن نخواىند داشت و نو قادر خواىند بود تا نزد مردمشان باز گردند. ۵۱
 ز گور بر می خیزند و نزد پروردگارشان خواىند رفت._ شیپور دمیده خواىد شد، کو در نتیجو آن ا ۵۱



_ آنها خواىند گفت، "وای بر ما. چو کسی ما را از مرگ برانگیخت این ىمان چیزی است کو آن  ۵۲
 بخشنده ترین وعده داده است. رسوالن راست می گفتند."

 _ تنها یک بانگ الزم خواىد بود، کو در نتیجو آن، نزد ما احضار می شوند. ۵۳
_ در آن روز، بو ىیچ نفسی کمترین ستمی نخواىد شد. و بو شما برای آنچو کردید دقیقاً  پرداخت  ۵۴

 خواىد شد.
 _ ساکنان بهشت، در آن روز بو شادمانی مشغول خواىند بود. ۵۵
 _ آنها در سایو زیبایی با ىمسرانشان زندگی می کنند، از مبلمان ىای راحت لذت می برند. ۵۶
 آنجا میوه ىا خواىند داشت؛ آنها ىر چو کو آرزو کنند خواىند داشت. _ آنها در ۵۷
 _ درودىای صلح آمیز از جانب مهربان ترین پروردگار. ۵۸
 _ و اما شما، ای گناىکاران، کنار گذاشتو خواىید شد. ۵۹
ترین دشمن _ ای فرزندان آدم، آیا من با شما عهد نبستم، کو نباید شیطان را بپرستید کو او سر سخت  ۶۱

 شماست
 _ و اینکو شما باید فقط من را بپرستید این است راه راست. ۶۱
 _ او عده کثیری از شما را گمراه کرده است. آیا عقل نداشتید ۶۲
 _ این ىمان دوزخی است کو بو شما وعده داده شده بود. ۶۳
 _ امروز در نتیجو کفرتان در آن خواىید سوخت. ۶۴
 دىانشان مهر خواىیم زد؛ دست ىا و پاىایشان بر آنچو کرده بودند شهادت خواىند داد._ در آن روز بر  ۶۵
_ اگر بخواىیم، می توانیم بر چشمانشان پرده نهیم و در نتیجو، آن راه را کو در جستجویش ىستند،  ۶۶

 نخواىند دید.
نند بو جلو حرکت کنند و نو بو _ اگر بخواىیم می توانیم آنها را درجا خشک کنیم؛ تا بدین ترتیب، نو بتوا ۶۷

 عقب باز گردند.
 _ ىر کسی را کو اجازه دىیم تا عمر طوالنی کند، ما او را بو ناتوانی باز می گردانیم. آیا نمی فهمند ۶۸
_ آنچو ما بو او )رسول( آموختیم شعر نبود و او )شاعر( نیست. بلکو این اثباتی است محکم و قرآنی  ۶۹

 شگرؼ.
 را کو زنده ىستند پند دىد و کافران را رسوا نماید._ تا کسانی  ۷۱
 _ آیا ندیده اند کو ما با دست ىای خودمان برایشان چارپایانی را کو صاحب آن ىستند آفریدیم ۷۱



 _ و آنها را برایشان رام کردیم؛ بر بعضی سوار می شوند و بعضی را می خورند. ۷۲
 چنین نوشیدنی ىا. آیا سپاسگزار نمی شوند_ از آنها استفاده ىای دیگری می برند و ىم ۷۳
 _ آنها در کنار خدا خدایان دیگری قرار می دىند، تا شاید آنان بتوانند کمکشان کنند! ۷۴
_ برعکس، آنها نمی توانند یاری شان دىند؛ و نهایتاً  مانند سربازانی سرسپرده در خدمت آنها خواىند  ۷۵
 بود.
 گین مباش. ما از آنچو پنهان و آنچو آشکار می کنند کامالً  آگاه ىستیم._ بنابراین، از سخنانشان اندوى ۷۶
_ آیا انسان نمی بیند کو ما او را از قطره ای کوچک خلق کردیم، سپس او بو دشمنی سرسخت مبدل می  ۷۷
 شود
ی _ او ما را مورد سئوال قرار می دىد_ در حالیکو خلقت اولیو خویش را فراموش می کند_ "چو کسی م ۷۸

 تواند استخوان ىای پوسیده شده را دوباره برانگیزد"
_ بگو، "آن یکتایی کو نخستین بار آنها را پدید آورد دوباره آنها را بر می انگیزد. او بر ىر مخلوقی   ۷۹

 کامالً  آگاه است."
 ._ اوست کو برای شما، از درختان سبز، مواد سوخت می آفریند تا برای روشنایی آن را بسوزانید ۸۱
_ آیا یکتایی کو آسمان ىا و زمین را خلق کرد قادر نیست مانند آنها را دوباره بیافریند بلو البتو؛ اوست  ۸۱

 آفریدگار، دانای مطلق.
 _ برای انجام ىر امر، کافی است کو بو آن بگوید، "باش" و آن ىست. ۸۲
 ست و نزد او مراجعت خواىید کرد._ بنابراین، تجلیل آن یکتایی را کو فرمانروایی ىمو چیز در دست او  ۸۳

*************************************************************** 
 : تنظیم کنندگان )الصافات( ۳۷سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ تنظیم کنندگان در صف ىا. ۱
 _ سرزنش کنندگان، کسانی کو باید سرزنش شوند. ۲
 پیغام ىا. _ تالوت کنندگان ۳
 _ خدای شما فقط یکی است. ۴
 _ پروردگار آسمانها و زمین و ىر چو در بین آنهاست و پروردگار شرؽ ىا. ۵
 _ ما پایین ترین آسمان را با سیارات زینتی مزین کرده ایم. ۶



 _ ما آن را از شر ىر شیطان پلیدی حفظ نمودیم. ۷
 بکنند؛ آنها از ىر طرؼ بمباران می شوند._ آنها نمی توانند جاسوسی جامعو باال را  ۸
 _ آنها محکوم شده اند؛ آنها بو عذاب ابدی دچار شده اند. ۹

_ اگر ىر کدام از آنها جرأت کند کو بو محدوده خارجی دست یابد، با سالح پرتابی سهمگینی ضربو می  ۱۱
 خورد.

دیگر" ما آنها را از گل خیس  _ از آنها سئوال کن، "آیا خلقت آنها مشگل تر است، یا مخلوقات ۱۱
 آفریدیم.

 _ در حالی کو تو در ىیبت و شگفتی، آنها مسخره می کنند. ۱۲
 _ ىنگامی کو بو آنها تذکر داده شود، توجو نمی کنند. ۱۳
 _ ىنگامی کو مدرک را می بینند، آن را بو تمسخر می گیرند. ۱۴
 _ آنها می گویند، "این شعبده ای است واضح! ۱۵
 د از اینکو بمیریم و بو خاک و استخوان تبدیل شویم، آیا دوباره برانگیختو می شویم_ "بع ۱۶
 _ "حتی اجداد دیرینو ما" ۱۷
 _ بگو، "بلو، شما بو اجبار احضار خواىید شد." ۱۸
 _ فقط یک اشاره الزم است کو در نتیجو آن )بر می خیزند( نگاه می کنند. ۱۹
 این روز قضاوت است."_ آنها خواىند گفت، "وای بر ما؛  ۲۱
 _ این است روز تصمیم گیری کو شما قبالً  بو آن ایمان نداشتید. ۲۱
 _ احضار کنید ستمکاران و ىمسرانشان را و معبودانی کو می پرستیدند ۲۲
 _ در کنار خدا و آنها را بو راه دوزخ راىنمایی کنید. ۲۳
 _ آنها را متوقف کنید و از آنها بپرسید: ۲۴
 و یکدیگر کمک نمی کنید"_ "چرا ب ۲۵
 _ آنها در آن روز، کامالً  تسلیم خواىند بود. ۲۶
 _ آنها نزد یکدیگر خواىند آمد و یکدیگر را مورد سئوال و سرزنش قرار خواىند داد. ۲۷
 _ آنها )بو پیشوایان خود( خواىند گفت، "شما قبالً  از سمت راست بر ما می آمدید." ۲۸
 ، "این شما ىستید کو ایمان نداشتید._ آنها پاسخ خواىند داد ۲۹
 _ "ما ىرگز قدرتی بر شما نداشتیم؛ این شما ىستید کو ستمکار بودید. ۳۱



 _ "ما عادالنو مورد قضاوت پروردگارمان قرار گرفتیم؛ اکنون باید عذاب بکشیم. ۳۱
 _ "ما شما را منحرؼ کردیم، فقط بخاطر اینکو گمراه بودیم." ۳۲
 آنها در عذاب آن روز با یکدیگر سهیم خواىند بود. _ بنابراین، ىمگی ۳۳
 _ اینچنین ما جزای گناىکاران را می دىیم. ۳۴
 _ ىنگامی کو بو آنها گفتو شد، "ال الو اال اهلل ]خدای دیگری در کنار خدا نیست[،" آنها متکبر شدند . ۳۵
 _ آنها گفتند، "آیا خدایان خود را بخاطر شاعری دیوانو ترک کنیم" ۳۶
 _ در واقع، او حقیقت را آورده و رسوالن را تصدیق کرده است. ۳۷
 _ مسلماً ، شما طعم دردناک ترین عذاب را خواىید چشید. ۳۸
 _ شما فقط برای آنچو کرده اید مجازات می شوید. ۳۹
 _ فقط بندگان خدا کو مطلقاً  خود را بو تنها او اختصاص می دىند )نجات خواىند یافت(. ۴۱
 سزاوار روزی ىایی شده اند کو برایشان اختصاص داده شده است.آنها  - ۴۱
 _ انواع و اقسام میوه ىا. آنها گرامی خواىند بود. ۴۲
 _ در باغ ىای لذت بخش. ۴۳
 _ روی مبلمان ىا نزدیک یکدیگر. ۴۴
 _ آنها با جام ىایی از نوشابو ىای خالص پذیرایی خواىند شد. ۴۵
 نوشندگان._ شفاؼ و گوارا برای  ۴۶
 _ نو ىرگز آلوده و نو ىرگز نمام شدنی. ۴۷
 _ با آنها ىمنشینان فوؽ العاده ای خواىند بود. ۴۸
 _ محافظت شده مانند تخم مرغ ىای شکننده. ۴۹
 _ آنها نزدیک یکدیگر خواىند آمد و با یکدیگر گفتگو خواىند کرد. ۵۱
 _ یکی از آنها خواىد گفت، "من قبالً  دوستی داشتم. ۵۱
 آیا تو ىمو اینها را باور داري  _ "کو مسخره می کرد: ۵۲
 بعد از اینکو بمیریم و بو خاک و استخوان تبدیل شویم، آیا برای حسابرسی فرا خوانده می شویم "  _ " ۵۳
 _ او خواىد گفت، "فقط نگاه کن!" ۵۴
 _ ىنگامی کو نگاه کند، دوستش را در قعر دوزخ خواىد دید. ۵۵
 می رود( می گوید، "بو خدا، نزدیک بود تو من را نابود کنی._ او )نزدش  ۵۶



 _ "اگر بخاطر رحمت پروردگارم نبود، من ىم اکنون با تو بودم. ۵۷
 _ ")آیا ىنوز باور داری( کو ما می میریم، ۵۸
 _ "فقط مرگ اول و ىرگز مجازات نمی شویم" ۵۹
 _ چنین است بزرگترین پیروزی. ۶۱
 کارگری باید برای آن کار کند.  _ این چیزی است کو ىر ۶۱
 _ آیا این سرنوشت بهتری است، یا آن درخت تلخ ۶۲
 _ ما آن را تنبیهی برای ستمکاران قرار دادیم. ۶۳
 _ آن درختی است کو در قعر دوزخ می روید. ۶۴
 _ گل ىایش مانند سرىای شیطان است. ۶۵
 _ آنها آنقدر از آن خواىند خورد تا شکم ىایشان پر شود. ۶۶
 _ سپس روی آن نوشابو جهنمی خواىند نوشید. ۶۷
 _ سپس بو دوزخ باز خواىند گشت. ۶۸
 _ آنها والدین شان را در گمراىی یافتند. ۶۹
 _ و کورکورانو ردپایشان را دنبال کردند. ۷۱
 _ اکثر نسل ىای گذشتو ىم بو ىمین طریق گمراه شده اند. ۷۱
 ایم._ ما ىشدار دىندگانی نزدشان فرستاده  ۷۲
 _ بنگر عواقب کسانی را کو بو آنها ىشدار داده شده است. ۷۳
 _ فقط بندگان خدا کو مطلقاً  خود را بو تنها او اختصاص می دىند )نجات می یابند(. ۷۴
 _ بدین گونو، نوح ما را صدا کرد و ما بهترین پاسخ دىنده بودیم. ۷۵
 ادیم._ ما او و خانواده اش را از آن مصیبت بزرگ نجات د ۷۶
 _ ما ىمراىان او را از نجات یافتگان قرار دادیم. ۷۷
 _ و ما تاریخچو او را برای نسل ىای بعدی حفظ کردیم. ۷۸
 _ در میان مردمان، صلح بر نوح باد. ۷۹
 _ ما اینچنین بو پرىیزکاران پاداش می دىیم. ۸۱
 _ او یکی از بندگان مؤمن ما است. ۸۱
 _ ما بقیو را غرؽ کردیم. ۸۲



 _ در میان پیروان او ابراىیم بود. ۸۳
 _ او با تمام قلب بو سوی پروردگارش آمد. ۸۴
 _ او بو پدر و مردمش گفت، "این ىا چیست کو شما می پرستید ۸۵
 _ "آیا این خدایان ساختگی را بو جای خدا، می طلبید ۸۶
 _ " شما درباره پروردگار جهان چو فکر می کنید " ۸۷
 گان نگاه کرد._ او بو دقت بو ستار  ۸۸
 _ سپس دست برداشت و گفت، "من از این خستو شدم!" ۸۹
 _ آنها از او روی گرداندند. ۹۱
 _ سپس او رو بو طرؼ بت ىایشان کرد، و گفت، "آیا میل دارید غذا بخورید ۹۱
 _ "چرا حرؼ نمی زنید" ۹۲
 _ آنگاه او آنها را درىم شکست. ۹۳
 ._ آنها با خشم فراوان نزد او رفتند ۹۴
 _ او گفت، "شما چطور می توانید چیزىایی را کو می تراشید بپرستید ۹۵
 _ "ىنگامی کو خدا شما و آنچو می سازید را خلق کرده است!" ۹۶
 _ آنها گفتند، "بیایید آتش عظیمی بر پا کنیم و او را در آن بیاندازیم." ۹۷
 _ آنها علیو او نقشو کشیدند، ولی ما آنان را بازنده کردیم. ۹۸
 _ او گفت، "من بسوی پروردگارم می روم؛ او من را ىدایت خواىد کرد." ۹۹

 _ "پروردگارمن، بو من فرزندان پرىیزکار عطا کن."۱۱۱
 _ ما بو او مژده فرزند خوبی دادیم.۱۱۱
_ ىنگامی کو بو اندازه کافی بزرگ شد تا با او کار کند، گفت، "پسرم، من در خواب می بینم کو دارم تو ۱۱۲

قربانی می کنم. تو چو فکر می کني" او گفت، "ای پدر من، کاری را کو بو تو امر شده انجام بده . تو من را را 
 بخواست خدا صبور خواىی یافت."

 _ آنها ىر دو تسلیم شدند، و او پیشانی وی را بر زمین نهاد )تا او را قربانی کند(.۱۱۳
 _ ما او را ندا دادیم: "ای ابراىیم.۱۱۴
 آن خواب را باور کرده ای. "ما اینچنین پرىیزکاران را پاداش می دىیم. _ "تو۱۱۵
 _ در واقع آن امتحان سختی بود.۱۱۶



 _ ما با جایگزین کردن حیوانی برای قربانی ) اسماییل را( رىا کردیم.۱۱۷
 _ و تاریخچو او را برای نسل ىای بعدی نگاه داشتیم.۱۱۸
 _ صلح بر ابراىیم باد.۱۱۹
 چنین پرىیزکاران را پاداش می دىیم._ ما این۱۱۱
 _ او یکی از بندگان مؤمن ما است.۱۱۱
 _ سپس درباره تولد اسحاؽ بو او مژده دادیم، تا یکی از پیامبران پرىیزکار باشد.۱۱۲
_ ما او و اسحاؽ را مورد رحمت قرار دادیم. در میان نوادگانشان، بعضی پرىیزکارند و بعضی ستمکاران ۱۱۳

 پلیدی ىستند.
 _ ما ىمچنین موسی و ىارون را مورد رحمت قرار دادیم.۱۱۴
 _ ما آنها و مردمشان را از آن مصیبت بزرگ نجات دادیم.۱۱۵
 _ ما آنها را حمایت کردیم، تا اینکو پیروز شدند.۱۱۶
 _ ما بو ىر دوی آنها کتاب آسمانی شگرفی دادیم.۱۱۷
 _ ما آنها را بو راه راست ىدایت نمودیم.۱۱۸
 تاریخچو آنها را برای نسل ىای بعدی حفظ کردیم. _ ما۱۱۹
 _ صلح بر موسی و ىارون.۱۲۱
 _ ما اینچنین پرىیزکاران را پاداش می دىیم.۱۲۱
 _ ىر دوی آنها در میان بندگان پرىیزکار ما بودند.۱۲۲
 _ الیاس یکی از رسوالن بود.۱۲۳
 ام دىید_ او بو مردمش گفت، "آیا مایل نیستید کار پرىیزگارانو انج۱۲۴
 _ "آیا بو جای خالق بلند مرتبو مجسمو ای را می پرستید۱۲۵
 _ "خدا؛ پروردگار شما و پروردگار اجداد شما!"۱۲۶
 _ آنها او را باور نکردند. در نتیجو، می بایست برای حسابرسی فرا خوانده می شدند.۱۲۷
 )نجات می یابند (._ فقط بندگان خدا کو مطلقاً  خود را بو تنها او اختصاص می دىند ۱۲۸
 _ ما تاریخچو او را برای نسل ىای بعدی نگاه داشتیم.۱۲۹
 _ صلح بر الیاس و بر تمام کسانی کو مانند الیاس ىستند.۱۳۱
 _ ما اینچنین پرىیزکاران را پاداش می دىیم.۱۳۱



 _ او یکی از بندگان مؤمن ما بود.۱۳۲
 _ لوط یکی از رسوالن بود.۱۳۳
 واده اش را نجات دادیم._ ما او و تمام خان۱۳۴
 _ فقط آن پیرزن محکوم بو فنا بود.۱۳۵
 _ ما بقیو آنها را نابود کردیم.۱۳۶
 _ شما ىنوز ىنگام روز از خرابو ىایشان می گذرید.۱۳۷
 _ و در شب. آیا می فهمید۱۳۸
 _ یونس یکی از رسوالن بود.۱۳۹
 _ او بو کشتی پر از باری گریخت.۱۴۱
 چنین، بو جمع بازندگان پیوست._ او سرکشی کرد و این۱۴۱
 _ در نتیجو، ماىی او را بلعید، و او بود کو باید سرزنش می شد.۱۴۲
 _ اگر بخاطر پناه بردن بو تعمق و عبادت )خدا( نبود،۱۴۳
 _ تا روز رستاخیز در شکمش می ماند.۱۴۴
 _ ما باعث شدیم تا او با خستگی فراوان بو بیابان پرتاب شود.۱۴۵
 او درختی از میوه خوردنی رویاندیم._ ما برای ۱۴۶
 _ سپس او را نزد یکصد ىزار نفر، یا بیشتر فرستادیم.۱۴۷
 _ آنها ایمان آوردند و ما اجازه دادیم از این زندگی لذت ببرند.۱۴۸
 _ از آنها سئوال کن آیا پروردگات صاحب دختران است در حالی کو آنها صاحب پسران ىستند!۱۴۹
 را مؤنث آفریدیم آیا آنها شاىد آن بودند_ آیا ما فرشتگان ۱۵۱
 _ در حقیقت، کفر بزرگی بر زبان می آورند وقتی کو می گویند_۱۵۱
 _ "خدا پسری دارد." حقیقتاً ، آنها دروغگو ىستند.۱۵۲
 _ آیا او دختران را بر پسران برگزید۱۵۳
 _ این چگونو منطقی است۱۵۴
 _ چرا توجو نمی کنید۱۵۵
 دارید_ آیا ىیچ مدرکی ۱۵۶
 _ کتاب خود را بو ما نشان دىید، اگر راست می گویید.۱۵۷



_ آنها حتی بین او و جن ىا رابطو خاصی قائل شدند، جن ىا خودشان می دانند کو از زیر دستان ۱۵۸
 ىستند.
 _ تجلیل خدا را؛ بسیار باالتر از ادعاىایشان۱۵۹
 می دىند )نجات می یابند(. _ فقط بندگان خدا کو مطلقاً  خود را بو تنها او اختصاص۱۶۱
 _ در حقیقت، شما و آنچو می پرستید.۱۶۱
 _ نمی توانند چیزی بو او تحمیل کنند.۱۶۲
 _ فقط شما در دوزخ خواىید سوخت.۱۶۳
 _ ىر یک از ما شغل بخصوصی داریم.۱۶۴
 _ ما تنظیم کنندگان ىستیم.۱۶۵
 ایم._ ما )پروردگارمان را ( آنطور کو می بایست، تجلیل کرده ۱۶۶
 _ آنها می گفتند،۱۶۷
 _ "اگر از دستورات صحیحی از والدین مان دریافت کرده بودیم،۱۶۸
 _ "از پرستش کنندگان می بودیم، مخلص تنها خدا."۱۶۹
 _ اما آنها کافر شدند و آنها مطمئناً  خواىند فهمید.۱۷۱
 _ تصمیم ما از قبل برای بندگان ما رسوالن مقرر شده است.۱۷۱
 طمئناً پیروز ىستند._ آنها م۱۷۲
 _ سربازان ما برندگانند.۱۷۳
 _ بنابراین برای مدتی بو آنها اعتناء نکن.۱۷۴
 _ آنها را بنگر؛ آنها ىم خواىند نگریست.۱۷۵
 _ آیا آنها عذاب ما را بو مبارزه می طلبند۱۷۶
 داده شدند. _ روزی کو بو آنها اصابت کند، روز مصیبت باری خواىد بود؛ آنها بو حد کافی ىشدار۱۷۷
 _ برای مدتی بو آنها اعتناء نکن.۱۷۸
 _ آنها را بنگر؛ آنها ىم خواىند نگریست.۱۷۹
 _ تجلیل از آن پروردگارت را، پروردگار بزرگ؛ بسیار باالتر از ادعاىایشان.۱۸۱
 _ صلح بر رسوالن.۱۸۱
 _ ستایش خدا را، پروردگار جهان.۱۸۲
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 _ ص، و قرآنی کو دارای اثبات است. ۱
 _ کسانی کو باور نمی کنند در تکبر و مخالفت عمیقی فرو رفتو اند. ۲
 نابود کردیم. آنها برای کمک، بیهوده فریاد زدند. _ چو بسیار نسل ىایی را کو قبل از آنها ۳
_ آنها از این تعجب کردند کو از بین خودشان ىشدار دىنده ای برایشان می آمد و کافران گفتند، "یک  ۴

 شعبده باز؛ یک دروغگو."
 _ "آیا او خدایان را بو یک خدا مبدل کرد این خیلی عجیب است." ۵
ید و در پرستش خدایان خود صبورانو ثابت قدم باشید. این چیزی است کو _ پیشوایان اعالن کردند، "برو  ۶

 مطلوب است.
 _ "ما ىرگز این را از دین پدران مان نشنیدیم، این دروغ است. ۷
_ "چرا آن مدرک بو جای اینکو بو ما داده شود بو او داده شد "حقیقتاً ، آنها بو مدرک من شک دارند.  ۸

 من را نچشیده اند. حقیقتاً ، آنها ىنوز عذاب
 _ آیا آنها مالک گنجینو ىای رحمت پروردگارت ىستند، آن قادر متعال، عطا کننده. ۹

_ آیا آنها صاحب سلطنت آسمان ىا و زمین و ىر چو بین آنهاست ىستند بگذار خودشان را یاری  ۱۱
 دىند.

نها با یکدیگر ىمدست شوند_ _ لذا، ىر چقدر نیرو کو بتوانند جمع کنند_ حتی اگر تمام گروه ىای آ ۱۱
 مغلوب خواىند شد.

 _ کافران قبل از آنها مردم نوح، عاد و فرعون قدرتمند بودند. ۱۲
 _ ىمچنین، ثمود، مردم لوط، ساکنان چوب )اىل مدین(؛ آنها مخالف بودند. ۱۳
 _ ىیچ یک از آنها رسوالن را باور نکردند و در نتیجو، عذاب من اجتناب ناپذیر بود. ۱۴
 _ این مردم می توانند انتظار یک بانگ را داشتو باشند، کو از آن ىرگز بهبود نمی یابند. ۱۵
_ آنها بو حالت مبارزه گفتند: "پروردگار ما، چرا قبل از روز حسابرسی، در مجازات کردن ما عجلو نمی   ۱۶

 کنی."



 ان؛ او فرمانبردار بود._ در مقابل سخنانشان صبور باش و بنده ما داود را بیاد آور، آن کارد ۱۷
 _ ما کوه ىا را در خدمت او در آوردیم، کو شب و روز با او بو تسبیح مشغول بودند. ۱۸
 _ پرندگان نیز در خدمت او بودند؛ ىمو فرمانبردار او بودند. ۱۹
 _ ما پادشاىی او را قدرت دادیم، و بو او حکمت و منطق صحیح عطا کردیم ۲۱
 زاع می کردند و مخفیانو بو محراب او وارد شدند را شنیده اي_ آیا خبر مردانی کو ن ۲۱
_ ىنگامی کو وارد اتاؽ او شدند، او از جا پرید. آنها گفتند، "نترس. ما با ىم دعوا داریم و می خواىیم  ۲۲

 تو منصفانو قضاوت کنی. بو ما ستم نکن و ما را بو راه راست راىنمایی کن.
سفند دارد، در حالیکو من یک گوسفند دارم. او می خواىد گوسفند من را با  _ "این برادر من نود و نو گو  ۲۳

 گوسفندان خودش مخلوط کند و مدام من را تحت فشار می گذارد."
_ او گفت، "او با تو بی انصافی می کند کو می خواىد گوسفند تو را با گوسفندان خود مخلوط کند. اکثر  ۲۴

وند، با یکدیگر غیر منصفانو رفتار می کنند، بجز کسانی کو ایمان مردمی کو در اموال یکدیگر شریک می ش
دارند و پرىیزگارانو عمل می کنند و اینان عده بسیار کمی ىستند. "پس از آن داود فکر کرد کو آیا قضاوت 
درستی کرده است. او فکر کرد کو ما او را امتحان می کردیم. سپس از پروردگارش طلب بخشش نمود، بو 

 ت و توبو کرد.رکوع رف
 _ ما در این مورد او را بخشیدیم. ما بو او نزد خود مقامی محترم و جایگاىی زیبا عطا کردیم. ۲۵
_ ای داود، ما تو را در زمین خلیقو ای قرار داده ایم. بنابراین در میان مردم منصفانو قضاوت کن و از  ۲۶

رگرداند. مطمئناً ، کسانی کو از راه خدا منحرؼ عقاید شخصی خود پیروی نکن، تا مبادا تو را از راه خدا ب
 شوند بخاطر فراموش کردن روز حسابرسی بو مجازاتی سخت دچار می شوند.

_ ما آسمان و زمین و ىر چو بین آنهاست را بیهوده خلق نکردیم. چنین است افکار کسانی کو کافر  ۲۷
 وزخ رنج خواىند برد.ىستند. بنابراین، وای بر کسانی کو ایمان ندارند. آنها در د

_ آیا با کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزگارانو ای را می گذارنند باید ىمانطور رفتار کنیم کو با کسانی   ۲۸
 کو در زمین مرتکب کارىای پلید می شوند آیا با پرىیزکاران و گناىکاران باید یکسان رفتار کنیم

تا شاید آنها در آیات آن بیاندیشند. کسانی کو  -ازل کردیم_ این کتاب آسمانی مقدسی است کو بر تو ن ۲۹
 صاحب ىوش و زکاوت ىستند توجو خواىند کرد.

 _ ما بو داود سلیمان را عطا کردیم؛ بنده ای خوب و فرمانبردار. ۳۱
 _ روزی او با اسبان زیبا سرکرم شد، تا اینکو شب فرا رسید. ۳۱



تر از عبادت پروردگارم لذت بردم، تا اینکو خورشید ناپدید _ سپس او گفت، "من از چیزىای مادی بیش ۳۲
 شد.
 _ "آنها را بیاورید. "او )برای وداع( بو ساؽ پا و گردن آنها را نوازش کرد. ۳۳
_ ما اینچنین سلیمان را امتحان کردیم؛ ما بو او مال و ثروت فراوانی عطا نمودیم، اما او صبورانو تسلیم  ۳۴
 شد.
ردگار من، من را ببخش و بو من سلطنتی عطا کن کو ىرگز کسی بو آن دست نیافتو است. _ او گفت، "پرو  ۳۵

 تویی عطا کننده."
_ ما )دعای او را مستجاب کردیم و( باد را در اختیار او قرار دادیم، کو ىر جا او می خواست باران می  ۳۶

 بارید.
 _ و شیاطین، بنایی و غواصی می کردند. ۳۷
 خدمت او گزارده شدند._ دیگران در  ۳۸
 _ "این است روزی ما برای تو؛ تو می توانی بدون حد، سخاوتمندانو ببخشی، یا دریغ کنی." ۳۹
 _ او نزد ما سزاوار مقامی محترم و جایگاىی فوؽ العاده شده است. ۴۱
گرفتار کرده _ بیاد آور بنده ما ایوب را: او پروردگار خود را صدا کرد، "شیطان من را بو سختی و درد   ۴۱

 است."
 _ "پای خود را بو زمین بزن. چشمو ای بو تو شفا و نوشیدنی خواىد داد." ۴۲
 _ ما خانواده اش را بو او باز گرداندیم؛ و دو برابر آن. چنین است رحمت ما؛ تذکری برای خردمندان. ۴۳
عمل کنی. "ما او را صبور یافتیم. _ "اکنون باید، در زمین سفر کنی و پیغام را ابالغ نمایی، تا بو قول خود  ۴۴

 چو بنده خوبی! او تسلیم شده بود.
 _ ىمچنین بندگان ما ابراىیم، اسحاؽ و یعقوب را بیاد آور. آنها با تدبیر بودند و بصیرت داشتند. ۴۵
 _ ما بو آنها نعمت بزرگی عطا کردیم: آگاىی بو آخرت. ۴۶
 زکارترین افراد بودند._ آنها انتخاب شده بودند، زیرا آنها از پرىی ۴۷
 _ بیاد آور اسماعیل، الیسع و ذوالکفل را؛ در میان پرىیزکارترین افراد. ۴۸
 _ این یک یاد آوری است: پرىیزکاران سزاوار سرنوشتی فوؽ العاده شده اند. ۴۹
 _ باغ ىای عدن دروازه ىایشان را بو روی آنها باز خواىند کرد. ۵۱
 بو آنها انواع میوه ىا و نوشیدنی ىا داده خواىد شد._ در آنجا در حال استراحت،  ۵۱



 _ آنها ىمسران بی نظیر خواىند داشت. ۵۲
 _ این چیزی است کو در روز حسابرسی سزاوار آن شده اید. ۵۳
 _ روزی ىای ما پایان ناپذیر است. ۵۴
 _ و اما ستمکاران، آنها بو سرنوشتی شوم دچار شده اند. ۵۵
 ر آن می سوزند؛ چو مکان بدی!_ دوزخ جایی است کو د ۵۶
 _ آنچو در آنجا می چشند نوشابو ىای جهنمی و غذای تلخ خواىد بود. ۵۷
 _ و چیزىای بسیاری از این قبیل. ۵۸
_ " این گروىی است کو با شما بو دوزخ انداختو می شوند. ")ساکنان دوزخ( بو آنها خوش آمد نخواىند   ۵۹

 شده اند.گفت. آنها سزاور سوختن در آتش دوزخ 
_ تازه واردان ىم جواب خواىند داد، "برای شما ىم خوش آمدی نیست . این شما بودید کو جلو تر از  ۶۱

 ما بودید و ما را گمراه کردید. بنابراین، از این عاقبت شوم رنج ببرید."
ند؛ عذاب آتش _ آنها ىمچنین خواىند گفت، "پروردگار ما، این افرادی ىستند کو ما را بو این راه کشاند ۶۱

 دوزخ را برایشان دو برابر کن."
 _ آنها خواىند گفت، "چگونو مردمی را کو پلید می شمردیم )در دوزخ( نمی بینیم ۶۲
 _ "ما آنها را مسخره می کردیم؛ ما چشمان خود را از آنها بر می گرداندیم." ۶۳
 عوا خواىند کرد._ این واقعیتی است کو از قبل تعیین شده: مردم دوزخ با یکدیگر د ۶۴
 _ بگو، "من بو شما ىشدار می دىم؛ خدای دیگری در کنار خدا نیست، یکتا، ما فوؽ. ۶۵
 _ "پروردگار آسمان ىا و زمین و ىر چو در بین آنهاست؛ قادر متعال، عفو کننده." ۶۶
 _ بگو، "در اینجا خبری است بسیار فوؽ العاده. ۶۷
 کردید._ "کو شما کامالً  آن را فراموش   ۶۸
 _ "من قبالً  در مورد دعوایی کو در جامعو باال رخ داد، ىیچ دانشی نداشتم." ۶۹
 _ "بو من وحی شده کو تنها مأموریت من این است کو بو شما ىشدار دىم." ۷۱
 _ پروردگارت تو بو فرشتگان گفت، "من بشری از گل خلق می کنم. ۷۱
 در او بدمم، در مقابل او سجده کنید."_ "ىنگامی کو او را طراح کنم و از روح خود  ۷۲
 _ فرشتگان سجده کردند، ىمو آنها، ۷۳
 _ بجز شیطان؛ او امتناع ورزید و بسیار متکبر بود، ناسپاس. ۷۴



_ او گفت، "ای شیطان، چو چیز تو را از سجده کردن در مقابل چیزی کو من با دست ىایم خلق کردم  ۷۵
 آیا شورش کرده اي" باز داشت آیا بیش از حد متکبر شده اي

 _ او گفت، "من از او بهتر ىستم؛ تو من را از آتش خلق کردی، و او را از گل آفریدی." ۷۶
 _ او گفت، "بنابراین، تو باید تبعید شوی، تو اخراج خواىی شد. ۷۷
 _ "تو تا روز قضاوت بو محکومیت من دچار شده ای." ۷۸
 بو من مهلت بده."_ او گفت، "پروردگار من، تا روز رستاخیز  ۷۹
 _ او گفت، "تو مهلت یافتو ای. ۸۱
 _ "تا آن روز معین شده." ۸۱
 _ او گفت، "سوگند بو عزت تو، کو من ىمگی آنها را گمراه خواىم کرد. ۸۲
 _ "بجز پرستش کنندگان تو کو مطلقاً  فقط مخلص تو ىستند." ۸۳
 می گویم. _ او گفت، "این حقیقت است و حقیقت تنها چیزی است کو من ۸۴
 _ "من دوزخ را با تو و تمام کسانی کو از تو پیروی می کنند پر خواىم کرد." ۸۵
 _ بگو، "من از شما ىیچ مزدی نمی خواىم و من شیاد نیستم. ۸۶
 _ "این تذکری است برای جهان. ۸۷
 _ "و شما، مسلماً ، پس از مدتی خواىید فهمید." ۸۸
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 _ این تنزیلی است از کتاب آسمانی، از جانب خدا، قادر متعال، حکیم. ۱
_ ما این کتاب آسمانی را بو حقیقت بر تو نازل کردیم؛ خدا را پرستش کن، دین خود را فقط بو او  ۲

 اختصاص بده.
_ دین مطلقاً  باید بو تنها خدا اختصاص داده شود. کسانی کو در کنار او معبودانی قرار می دىند می   ۳

گویند، "ما آنها را معبود خود قرار دادیم فقط برای اینکو ما را بو خدا نیز نزدیکتر کنند؛ زیرا آنها در موقعیت 
قضات خواىد کرد. خدا چنین دروغگویان، کافر را ىدایت نمی   و مقام بهتری ىستند!" خدا درباره اختالفاتشان

 کند.



_ اگر خدا می خواست پسری داشتو باشد، می توانست ىر کسی را بخواىد از بین مخلوقاتش انتخاب کند.  ۴
 تجلیل او را؛ او خداست، یکتا، بلند مرتبو.

ا بو شب می گرداند. او خورشید و ماه را _ او آسمان ىا و زمین را بو حق آفرید. او شب را بو روز و روز ر  ۵
 مقرر کرد، ىر کدام برای مدتی محدود در گردش ىستند. مسلماً ، اوست قادر متعال، عفو کننده.

_ او شما را از یک تن خلق کرد، سپس از او زوجش را آفرید. او برای شما ىشت نوع چارپایان پایین  ۶
لق می کند، خلقت بعد از خلقت در سو مرحلو تاریک سو ماىو. فرستاد. او شما را در شکم ىای مادرانتان خ

چنین است خدا پروردگار شما. ىمو فرمانروایی متعلق بو اوست. خدایی در کنار او نیست. چگونو توانستید 
 منحرؼ شوید

. _ اگر کافر شوید، خدا بو کسی احتیاج ندارد. اما او دوست ندارد ببیند کو بندگانش تصمیم غلط بگیرند ۷
اگر تصمیم بگیرید کو سپاسگزار باشید، او برای شما خشنود است. ىیچ نفسی بار گناىان نفس دیگری را بر 

دوش نمی گیرد. سرانجام، بازگشت شما بو سوی پروردگارتان است، سپس او شما را از آنچو کرده بودید مطلع 
 خواىد کرد. او از درونی ترین افکار شما کامالً  آگاه است.

امی کو انسان دچار سختی می شود، بو پروردگارش التماس می کند، مخلصانو خود را بو او اختصاص _ ىنگ ۸
می دىد. ولی ىمین کو او وی را مورد رحمت قرار می دىد، او درخواست قبلی خود را فراموش می کند، 

وقتاً  از کفر خود معبودانی را ىمردیف خدا قرار می دىد و دیگران را از راه او منحرؼ می سازد. بگو، "م
 لذت ببرید؛ شما بو آتش دوزخ دچار شده اید."

_ آیا بهتر نیست کو یکی از کسانی باشید کو در شب بو عبادت می پردازند، سجده می کنند و بیدار می  ۹
مانند، از آخرت آگاىند و در جستجوی رحمت پروردگارشان ىستند بگو، "آیا کسانی کو می دانند با کسانی  

 انند یکسانند" فقط خردمندان توجو خواىند کرد.کو نمی د
_ بگو، "ای بندگان من کو ایمان آوردید، بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید." برای کسانی کو در این دنیا  ۱۱

پرىیزکارانو عمل کردند، پاداشی است خوب. زمین خدا پهناور است و آنانکو صبورانو مقاومت می کنند پاداش 
 بی اندازه دریافت خواىند کرد. سخاوتمندانو خود را

 _ بگو، "بو من فرمان داده شده کو خدا را پرستش کنم، دین را مطلقاً  بو تنها او اختصاص دىم. ۱۱
 _ "و بو من امر شد کو بو منتها درجو تسلیم باشم." ۱۲
 _ بگو، "اگر از پروردگارم اطاعت نکنم، از مجازات روزی بزرگ می ترسم." ۱۳
 تنها یکتایی است کو من می پرستم، دین خود را مطلقاً  بو تنها او اختصاص می دىم. _ بگو، "خدا ۱۴



_ "بنابراین، ىر چو می خواىید در کنار او پرستش کنید." بگو، "بازندگان واقعی کسانی ىستند کو نفس  ۱۵
 ست.خود و خانواده خود را در روز رستاخیز از دست می دىند." مسلماً  این ىمان باخت واقعی ا

_ آنها از باالی سر و از زیر پای شان پاره ىایی از آتش خواىند داشت. خدا اینچنین بندگانش را ىوشیار  ۱۶
 می کند: ای بندگان من، بو ىیبت و حرمت من ارج نهید.

_ و اما کسانی کو از پرستش تمام معبودان دست بردارند و خود را کامالً  بو تنها خدا اختصاص دىند  ۱۷
 شبختی را دارند. بو بندگان من مژده بده.لیاقت خو 

_ آنها کسانی ىستند کو تمام کلمات را می سنجند، سپس از بهترین پیروی می کنند. اینان کسانی ىستند   ۱۸
 کو خدا ىدایت کرده است؛ اینان خردمندانند.

در دوزخ ىستند _ راجع بو کسانی کو سزاوار عذاب اند، آیا تو می توانی کسانی را کو از ىمین حاال  ۱۹
 نجات دىي

_ و اما کسانی کو بو ىیبت و حرمت پروردگارشان ارج می نهند، قصرىا بر فراز قصرىا برایشان ساختو  ۲۱
 شده است، نهرىای روان. این وعده خداست و خدا ىرگز قول خود را نمی شکند.

ىای زیرزمینی جای می  _ آیا نمی بینی کو خدا آب را از آسمان فرو می فرستد، سپس آن را در چاه ۲۱
دىد، آنگاه با آن گیاىانی با رنگ ىای گوناگون تولید می کند، سپس رشد می کنند تا اینکو زرد شوند، سپس 

 او آن ىا را بو کاه تبدیل می کند این باید تذکری باشد برای خردمندان.
پروردگارش پیروی خواىد کرد. _ اگر خدا قلب کسی را برای تسلیم شدن راضی کند، او از نوری از جانب  ۲۲

 بنابراین، وای بر کسانی کو دل ىایشان علیو پیغام خدا سخت شده است؛ آنها در گمراىی عمیقی فرو رفتو اند.
_ خدا بهترین حدیث را در این نازل کرده است؛ کتابی بدون ضد و نقیض و ىر دو راه را )بو بهشت و  ۲۳

یبت و حرمت پروردگارشان ارج می نهند از آن منقبض می دوزخ( مشخص می کند. پوست کسانی کو بو ى
شود، سپس پوست و قلب شان برای پیغام خدا نرم می شود. چنین است ىدایت خدا؛ او آن را بو ىرکس 

 بخواىد عطا می کند. و اما کسانی را کو خدا بو گمراىی فرستد، ىیچ چیز نمی تواند آنها را ىدایت کند.
ز نجات دادن چهره کسی از مجازات سهمناک روز رستاخیز بو ستمکاران گفتو _ چو چیزی بهتر است ا ۲۴

 خواىد شد، "نتیجو آنچو را کو کسب کردید، بچشید."
_ قبل از آنها دیگران ىم باور نکردند و در نتیجو، بو عذابی دچار شدند، از آنجایی کو ىرگز انتظارش را  ۲۵

 نداشتند.



واری محکوم کرده است و عذاب آخرت بسیار بدتر خواىد بود، اگر فقط _ خدا آنها را در این دنیا بو خ ۲۶
 می دانستند.

 _ ما در این قرآن برای مردم ىر گونو مثالی زده ایم. باشد کو توجو کنند. ۲۷
 _ قرآنی عربی، بدون ىیچ ابهام، باشد کو پرىیزکار شوند. ۲۸
و اختالؼ دارند )حدیث(، در مقایسو با مردی  _ خدا مردی را مثال می زند کو شرکایی سر و کار دارد ک ۲۹

کو فقط با یک منبع بدون ضد و نقیض )قرآن( سرو کار دارد. آیا آنها یکسان ىستند ستایش خدا را؛ اکثر 
 آنها نمی دانند.

 _ تو )محمد( مطمئناً  خواىی مرد، درست ىمانطور کو آنها خواىند مرد. ۳۱
 شما، مردم با یکدیگر دعوا خواىید کرد. _ در روز رستاخیز، نزد پروردگارتان، ۳۱
_ کیست پلیدتر از کسی کو دروغ ىایی را بو خدا نسبت دىد، در حالیکو بو حقیقتی کو بر او آمده ایمان  ۳۲

 نیاورد آیا دوزخ کیفر بو حق کافران نیست
 _ و اما کسانی کو حقیقت را رواج می دىند و بو آن ایمان دارند، پرىیزگار ىستند. ۳۳
 _ آنها ىر چو را آرزو کنند نزد پروردگارشان خواىند داشت. چنین است پاداش پرىیزکاران. ۳۴
 _ خدا اعمال گناه آلودشان را پاک می کند و برای اعمال نیکشان بو آنها سخاوتمندانو پاداش می دىد. ۳۵
دادند می ترسانند. ىر  _ آیا خدا برای بنده اش کافی نیست آنها تو را از معبودانی کو در کنار او قرار  ۳۶

کس را خدا بو گمراىی بفرستد، ىیچ چیز نمی تواند او را ىدایت کند. آیا خدا قادر متعال، صاحب انتقام 
 نیست

_ اگر از آنها سئوال کنی، "چو کسی آسمان ىا و زمین را آفرید "آنها خواىند گفت، "خدا" بگو، "پس  ۳۸
اگر خدا ىر مصیبتی برای من بخواىد، آیا آنها می توانند چنین  چرا شما معبودانی در کنار خدا قرار می دىید

مصیبتی را برطرؼ کنند و اگر او رحمتی برای من بخواىد، آیا آنها می توانند چنین رحمتی را باز دارند" بگو، 
 "خدا برای من کافی است." توکل کنندگان باید بو او اعتماد کنند.

را بکنید و من نیز سعی خود را خواىم کرد؛ شما مطمئناً  خواىید  _ بگو، "ای مردم من، تمام سعی خود ۳۹
 فهمید.

 _ ")شما خواىید فهمید( چو کسی بو تنبیو شرم آوری دچار شده است و سزاوار عذاب ابدی است. ۴۱
_ ما کتاب آسمانی را برای مردم از طریق تو، بو حق نازل کرده ایم. پس ىر کس ىدایت شود بو نفع خود  ۴۱

 شده و ىر کس گمراه شود بو ضرر خود گمراه می شود. تو حامی آنها نیستی. ىدایت



_ خدا نفس ىا را ىنگامی کو عمرشان بو پایان می رسد و ىمچنین ىنگام خواب می میراند. اینچنین او  ۴۲
بو  بعضی را در طی خوابشان می برد، در حالیکو دیگران اجازه دارند تا پایان عمرشان کو از قبل تعیین شده

 زندگی ادامو دىند. این باید درس عبرتی باشد برای مردمی کو تفکر می کنند.
_ آیا شفاعت کنندگانی ساختو اند کو بین آنها و خدا واسطو شوند بگو، "اگر آنها ىیچ قدرتی، یا فهمی  ۴۳

 نداشتو باشند چطور"
ین متعلق بو اوست، سپس بو _ بگو، "ىمو شفاعت ىا از آن خداست." ىمو فرمانروایی آسمان ىا و زم ۴۴

 سوی او مراجعت خواىید کرد.
_ ىنگامی کو فقط نام خدا برده شود، قلب کسانی کو بو آخرت ایمان ندارند با بیزاری می گیرد. اما  ۴۵

 ىنگامی کو نام دیگران در کنار او برده شود، راضی می شوند.
، ای دانای تمام نهان و آشکار، تو تنها یکتایی _ اعالم کن: "بارالها، ای پدید آورنده آسمان ىا و زمین ۴۶

 ىستی کو بین بندگانت درباره اختالفاتشان قضاوت می کنی."
_ اگر کسانی کو ستم کردند، صاحب ىمو چیز در زمین بودند، حتی دو برابر آن، حاضر بودند برای  ۴۷

چیزی بو آنها نشان داده  دوری از عذاب سهمناک روز رستاخیر براحتی از آن چشم بپوشند. بوسیلو خدا
 خواىد شد کو ىرگز انتظارش را نداشتند.

_ اعمال گناه الودی کو کسب کرده بودند بو آنها نشان داده خواىد شد و درست ىمان چیزىایی کو  ۴۸
 مسخره می کردند بو آنها باز خواىد گشت تا گرفتارشان کند.

، اما ىمین کو نعمتی بو او عطا کنیم، می گوید، "من _ اگر مصیبتی بو انسان برسد، بو ما التماس می کند ۴۹
 این را باىوش و زکاوت خودم بدست آوردم!" در واقع، این فقط امتحانی است، ولی اکثر آنها نمی دانند.

_ کسانی کو قبل از آنها بودند ىم ىمین چیزىا را بر زبان آورده اند و آنچو کسب کردند کوچکترین   ۵۱
 کمکی بو آنها نکرد.

_ آنها از نتایج اعمال پلید خود رنج بردند. مشابو آن، ستمکاران در بین نسل حاضر ىم از نتایج اعمال  ۵۱
 پلید خود رنج خواىند برد؛ آنها نمی توانند بگریزند.

_ آیا توجو نمی کنند خداست کو روزی ىر کسی را کو انتخاب کند زیاد می کند و یا نگاه می دارد این ىا  ۵۲
 است برای مردمی کو ایمان دارند.درس عبرتی 

_ اعالم کن: "ای بندگان من کو از حد خارج شده اید، ىرگز از رحمت خدا مأیوس نشوید. زیرا خدا تمام   ۵۳
 گناىان را می بخشد. اوست عفو کننده، مهربان ترین.



ذاب شما را در بر  _ شما باید از پروردگارتان اطاعت کنید و کامالً  بو او تسلیم شوید، قبل از آنکو ع ۵۴
 گیرد؛ آنگاه ىیچ کمکی بو شما نمی شود.

_ و از بهترین راه کو توسط پروردگارتان برای شما مشخص شده است، پیروی کنید، قبل از آنکو عذاب  ۵۵
 بطور ناگهانی شما را در بر گیرد ىنگامی کو اصالً  انتظارش را ندارید.

اینکو بو دستورات خدا اعتنا نکردم، من مسلماً  یکی از _ تا مبادا نفسی بگوید، "چقدر متأسفم از  ۵۶
 مسخره کنندگان بودم."

 _ یا بگوید، "اگر خدا من را ىدایت کرده بود، من با پرىیزکاران می بودم." ۵۷
_ یا ىنگامی کو عذاب را ببیند، بگوید، "اگر مهلت دیگری بو من داده شود، پرىیزکارانو عمل خواىم   ۵۸

 کرد."
ر واقع )تو بو اندازه کافی مهلت داشتی(. اثبات من برای تو آمد، ولی تو آنها را تکذیب کردی، _ بلو د ۵۹

 تکبر ورزیدی و کافر شدی.
_ در روز رستاخیز چهره کسانی را کو درباره خدا دروغ گفتند پوشیده از بدبختی خواىی دید. آیا دوزخ  ۶۱

 مجازات بو حق متکبران نیست
پرىیزگار بمانند نجات خواىد داد؛ او بو آنها پاداش می دىد. ىیچ آسیبی بو آنها  _ و خدا کسانی را کو ۶۱

 نخواىد رسید و ىیچ اندوىی نخواىند داشت.
 _ خدا خالق ىمو چیز است و ىمو چیز را تحت کنترل کامل دارد. ۶۲
می کنند، بازندگان _ تمام تصمیم ىا در آسمان ىا و زمین متعلق بو اوست و کسانی کو آیات خدا را باور ن ۶۳

 واقعی ىستند.
 _ بگو، "آیا بو من توصیو می کنید کو غیر خدا را بپرستم، ای نادانان" ۶۴
_ بو تو و بو کسانی کو قبل از تو بودند وحی شده است کو اگر ىر گاه بو شرک آلوده شوی، تمام  ۶۵

 اعمالت باطل خواىد شد و با بازندگان خواىی بود.
 دا را پرستش کن و سپاسگزار باش._ بنابراین، فقط خ ۶۶
_ آنها ىرگز نمی توانند عظمت خدا را درک کنند. در روز رستاخیز تمامی زمین در مشت اوست. در  ۶۷

حقیقت )ىفت( جهان در دست راست او جای گرفتو است. تجلیل او را؛ او بسیار باالتر از آن است کو بو 
 شریکایی نیاز داشتو باشد.



ىد شد، کو بوسیلو آن ىمو در آسمان ىا و زمین بیهوش می شوند، بو غیر از کسانیکو _ صور دمیده خوا ۶۸
 خدا بخواىد. سپس یکبار دیگر دمیده خواىد شد، کو بوسیلو آن ىمگی نگاه کنان، بر می خیزند.

_ سپس زمین با نور پروردگارش روشن خواىد شد. آن پرونده اعالم می شود و پیامبران و شاىدان جلو  ۶۹
 رده خواىند شد. سپس ىر کسی منصفانو قضاوت خواىد شد، بدون کوچکترین بی عدالتی.آو 

_ بو ىر نفسی برای آنچو انجام داده پرداخت خواىد شد، زیرا او بو ىر عملی کو انجام داده اند کامالً   ۷۱
 آگاه است.

آن برسند و دروازه ىای آن  _ کسانی کو باور نکردند، گروه گروه بو دوزخ رانده می شوند. ىنگامی کو بو ۷۱
باز شود، نگهبانان آنجا خواىند گفت، "آیا در بین خودتان رسوالنی برای شما نیامد، کو آیات پروردگارتان را 

برایتان بخوانند و درباره مالقات این روز بو شما ىشدار دىند "آنها جواب خواىند داد، بلو البتو. اما کلمو 
 زده شده بود.""عذاب" از قبل بر کافران مهر 

_ گفتو خواىد شد، "داخل دروازه ىای دوزخ وارد شوید، جایی کو تا ابد بمانید." چو سرنوشت بدی برای  ۷۲
 متکبران.

_ کسانی کو بو ىیبت و حرمت پروردگارشان ارج نهادند گروه گروه بو بهشت راىنمایی خواىند شد.  ۷۳
نگهبانان آنجا خواىند گفت، "صلح بر شما؛ شما برنده ىنگامی کو بو آن برسند و دروازه ىای آن باز شود، 

 شده اید. بنابراین، در اینجا جاودان بمانید."
_ آنها خواىند گفت، "ستایش خدا را، کو بو وعده ای کو بو ما داده بود عمل کرد و ما را وارث زمین قرار  ۷۴

 ی عمل کنندگان!داد، تا از بهشت ىر طور کو بخواىیم لذت ببریم." چو پاداش خوبی برا
_ فرشتگان را خواىی دید کو اطراؼ عرش شناورند و در حال تجلیل و ستایش پروردگارشان ىستند. بعد  ۷۵

 از اینکو قضاوت منصفانو برای ىمو صادر شود، اعالم خواىد شد: "ستایش خدا را، پروردگار جهان."
*************************************************************** 

 : عفو کننده )غافر( ۴۱سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

 _ ح. م. * ۱
 _ این تنزیل کتاب آسمانی از جانب خداست. قادر متعال، دانای مطلق. ۲
مجازات و صاحب ىمو قدرت ىا. خدای دیگری در  _ عفو کننده گناىان، پذیرنده توبو، سختگیر در اجرای  ۳

 کنار او نیست. سرنوشت نهایی بو سوی اوست.



_ ىیچ کس علیو آیات خدا جر و بحث نمی کند، بجز کسانی کو کافر ىستند. تحت تاثیر موفقیت ظاىری  ۴
 آنها قرار نگیر.

نها. ىر جامعو ای رسول خود را _ کافران قبل از آنها مردم نوح بودند و بسیاری مخالفان دیگر بعد از آ ۵
اذیت کرد و آزار داد تا او را خنثی کند. و آنها با سخنان باطل جرو بحث کردند، تا حقیقت را مغلوب کنند. 

 در نتیجو، من آنها را تنبیو کردم؛ چو سهمناک بود عذاب من!
و آنها ساکنان دوزخ _ اینچنین، قضاوت پروردگارت از قبل بر کسانی کو کافر شدند مهر شده است، ک ۶

 ىستند.
_ کسانی کو بو عرش خدمت می کنند و تمام کسانی کو در اطراؼ آن ىستند، بو تجلیل و ستایش  ۷

پروردگارشان مشغولند و بو او ایمان دارند. و برای کسانی کو ایمان دارند طلب بخشش می نمایند: "پروردگار 
فو کن کسانی را کو توبو می کنند و از راه تو پیروی می ما، رحمت و علم تو ىمو چیز را در برگرفتو است. ع

 نمایند و آنها را از عذاب دوزخ رىایی ده.
_ "پروردگار ما و آنها را بو باغ ىای عدن کو بو آنها و بو پرىیزگاران در میان والدین شان، ىمسرانشان و  ۸

 فرزندانشان وعده دادی وارد کن. تویی قادر متعال، حکیم ترین.
و آنها را از ارتکاب بو گناه محفوظ بدار، ىر کس کو تو او را از گناه حفظ کنی، در آن روز، از رحمت _ " ۹

 تو برخوردار شده است. این بزرگترین پیروزی است.
_ بو کسانی کو ایمان ندارند، گفتو خواىد شد، "نفرت خدا نسبت بو شما حتی بدتر از نفرت شما نسبت  ۱۱

 ا بو ایمان دعوت شدید، ولی تصمیم بو کفر گرفتید."بو خودتان است. زیرا شم
_ آنها خواىند گفت، "پروردگار ما، تو ما را دوبار بو مرگ در آورده ای و تو بو ما دو زندگی دادی؛  ۱۱

 اکنون ما بو گناىان خود اعتراؼ کرده ایم. آیا راه خروجی ىست"
ی می شد، شما ایمان نیاوردید، ولی ىنگامی کو _ این بخاطر آن است کو ىنگامی کو از تنها خدا طرفدار  ۱۲

دیگران در کنار او ذکر شدند، ایمان آوردید. بنابراین قضاوت خدا صادر شده است؛ او باالترین است، 
 بزرگوار.

_ او یکتایی است کو مدام مدرک ىای خود را بو شما نشان می دىد، و از آسمان برایتان روزی فرو می  ۱۳
 و کامالً  تسلیم ىستند توجو خواىند کرد.فرستد. فقط کسانی ک

_ بنابراین، شما باید پرستش خود را مطلقاً  بو تنها خدا اختصاص دىید، حتی اگر کافران آن را دوست  ۱۴
 ندارند.



_ صاحب باالترین درجات و حاکم کل قلمرو. او، وحی حامل دستوراتش را بو ىر کس از بین بندگانش کو  ۱۵
 تا آنها را درباره روز احضار شدن ىشدار دىد. انتخاب کند می فرستد

_ آن روزی است کو ىمو کامالً  برمال خواىند شد؛ ىیچ یک از آنها چیزی را از خدا پنهان نخواىد کرد.   ۱۶
 کل فرمانروایی در آن روز متعلق بو کیست متعلق بو خدا است. واحد، مافوؽ.

سزا داده خواىد شد. ىیچ گونو بی عدالتی در آن روز  _ در آن روز، ىر نفسی برای آنچو کسب کرده بود ۱۷
 نخواىد بود. خدا در حسابرسی دقیق ترین است.

_ درباره آن روز قطعی بو آنها ىشدار بده، ىنگامیکو قلب ىا ىراسان گشتو و بسیاری پشیمان خواىند  ۱۸
 ود.بود. ستمکاران نو دوستی خواىند داشت و نو شفاعت کننده ای کو از او اطاعت ش

 _ او از آنچو کو چشم ىا نمی توانند ببیند و آنچو در افکار پنهان است کامالً  آگاه است. ۱۹
_ خدا منصفانو قضاوت می کند، در حالیکو معبودانی کو در کنار او می خوانند نمی توانند ىیچ قضاوتی  ۲۱

 بکنند. خدا یکتایی است شنوا، بینا.
عاقبت کسانی را کو قبل از آنها بودند ندیدند آنها قبل از ایشان قوی _ آیا آنها در زمین سیر نکردند و  ۲۱

تر و در زمین سازنده تر بودند. اما خدا آنها را بخاطر گناىانشان تنبیو کرد و ىیچ چیز نتوانست آنها را در 
 مقابل خدا محافظت کند.

ولی آنها باور نکردند. در _ این بخاطر آن است کو رسوالنشان با مدرک ىای روشن نزد آنها رفتند،  ۲۲
 نتیجو، خدا آنها را تنبیو کرد. او قدرتمند است و در اجرای مجازات سخت گیر.

 _ ما موسی را با نشانو یمان و اختیاراتی آشکار فرستادیم. ۲۳
 _ نزد فرعون، ىامان و قارون. اما آنها گفتند، "یک شعبده باز؛ یک دروغگوست." ۲۴
را از جانب ما بو آنها نشان داد، گفتند، "پسران کسانی را کو با او ایمان  _ و ىنگامی کو او حقیقت ۲۵

 آوردند بکشید و دخترانشان را زنده بگذارید. اینچنین، نیرنگ کافران ىمیشو پلید است.
_ فرعون گفت، "بگذارید موسی را بکشم و بگذارید او بو پروردگارش التماس کند. من نگرانم کو مبادا او  ۲۶

 را بو فساد کشد، یا پلیدی را در زمین پراکنده سازد." دین شما
_ موسی گفت، "من از ىر متکبری کو بو روز حسابرسی ایمان ندارد، بو پروردگارم و پروردگار شما پناه می  ۲۷

 برم."
_ در بین فرعونیان مرد مؤمنی کو ایمان خود را پنهان می کرد، گفت، "چگونو می توانید مردی را بکشید  ۲۸
ط برای اینکو می گوید، پروردگار من خداست و از جانب پروردگارتان مدرک ىایی روشن بو شما نشان داده فق



است اگر او دروغگوست، کو مشکل خود اوست و اگر راستگوست، شما از وعده ىای او بهره مند می 
 شوید. مسلماً ، خدا ىیچ دروغگوی ستمکاری را ىدایت نمی کند.

روز سلطنت و برتری از آن شماست. اما چو کسی ما را در مقابل قضاوت خدا، کمک _ "ای مردم من، ام ۲۹
خواىد کرد، اگر بر ما بیاید" فرعون گفت، "شما باید فقط از آنچو من مصلحت می بینم، پیروی کنید؛ من شما 

 را فقط بو راه راست ارشاد خواىم کرد."
ترسم کو شما بو ىمان سرنوشت مخالفان   _ آن کسی کو ایمان داشت گفت، "ای مردم من، من می ۳۱

 گذشتو دچار شوید.
_ "مخالفان نوح، عاد، ثمود و کسان دیگری کو بعد از آنها آمدند. خدا ىیچ بی عدالتی برای مردم نمی  ۳۱

 خواىد.
 _ "ای مردم من، من از آن روز احضار شدن برای شما می ترسم. ۳۲
برگردانید و فرار کنید. اما در آن موقع ىیچ چیز شما را از خدا _ "آن روزی است کو آرزو می کنید روی  ۳۳

 محافظت نخواىد کرد. ىر کس را خدا بو گمراىی فرستد، ىیچ چیز نمی تواند او را ىدایت کند."
_ قبل از آن ىم یوسف با آیاتی روشن نزد شما آمده بود، اما شما بو شک خود نسبت بو پیغام او ادامو  ۳۴

امی کو او مرد شما گفتید، "خدا بعد از او رسول دیگری نخواىد فرستاد. )او آخرین رسول دادید. سپس، ىنگ
 بود(!" خدا اینچنین ستمکاران مردد را بو گمراىی می فرستد.

_ آنها بدون ىیچ پایو و اساسی، علیو آیات خدا جر و بحث می کنند. این خصوصیاتی است کو خدا و   ۳۵
 سیار بیزار ىستند. خدا اینچنین قلب ىر متکبر ستمکاری را می بندد.کسانی کو ایمان دارند از آن ب

 _ فرعون گفت، "ای ىامان، برج بلندی برایم بساز، کو شاید بو جایی دست یابم و بو چیزی پی ببرم. ۳۶
_ "من می خواىم بو آسمان برسم و نگاىی بو خدای موسی بیاندازم. من باور دارم کو او دروغگوست."  ۳۷

لید فرعون اینچنین در نظرش زیبا جلوه داده شد و بدین ترتیب او از پیروی کردن از راه )راست( اعمال پ
 منحرؼ شد. واقعاً  کو نیرنگ فرعون پلید بود.

_ آن کسی کو ایمان داشت گفت، "ای مردم من، از من پیروی کنید و من شما را بو راه راست ارشاد  ۳۸
 خواىم کرد.

 ندگی اول خیالی موقتی است، در حالیکو آخرت سرایی است جاودانو."_ "ای مردم من، این ز  ۳۹



_ ىر کس مرتکب گناىی شود فقط برای ىمان مجازات می شود و ىر کس کو کارىای پرىیزگارانو انجام  ۴۱
می دىد چو مرد باشد و چو زن_ اگر ایمان داشتو باشد، وارد بهشت خواىد شد جایی کو بدون محدودیت 

 فت می کند.روزی ىایی دریا
_ "ای مردم من، ىنگامی کو من شما را بو سوی نجات دعوت می کنم، شما من را بو سوی آتش دوزخ  ۴۱

 دعوت می کنید.
_ "شما من را دعوت می کنید کو بو خدا ناسپاس باشیم و در کنار او معبودانی کو نمی شناسم قرار دىم.  ۴۲

 دعوت می کنم.من شما را بو سوی آن قادر متعال و عفو کننده 
_ "شکی نیست کو آنچو شما من را بو انجام آن دعوت می کنید، نو در این دینا پایو و اساسی دارد و نو  ۴۳

در آخرت، کو بازگشت نهایی ما بو سوی خداست و کسانی کو از حد تجاوز می کنند بو آتش دوزخ دچار شده 
 اند.
اد خواىید آورد. من قضاوت این موضوع را بو خدا _ "آنچو را کو ىم اکنون بو شما می گویم روزی بی ۴۴

 واگذار می کنم؛ خدا بو ىمو مردم بیناست."
_ سپس خدا او را از حلیو ىای پلیدشان حفظ کرد، در حالیکو مردم فرعون بو بدترین عذاب دچار شده  ۴۵
 اند.
ون را بو بدترین عذاب _ دوزخ روز و شب بو آنها نشان داده خواىد شد و در روز رستاخیز: "مردم فرع ۴۶

 داخل کنید."
_ ىمچنان کو در دوزخ مشغول جر و بحث ىستند، پیروان بو پیشوایان خود خواىند گفت، "ما پیروان  ۴۷

 شما بودیم، آیا می توانید ما را از قسمتی از این دوزخ رىایی دىید."
 مردم قضاوت کرده است."_ پیشوایان خواىند گفت، "ما ىمگی در این با ىم ىستیم. خدا در میان  ۴۸
_ کسانی کو در آتش دوزخ ىستند بو نگهبانان دوزخ خواىند گفت، "از پروردگارتان بخواىید، حتی برای  ۴۹

 یک روز از عذاب ما بکاىد."
_ آنها خواىند گفت، "آیا برای شما رسوالنتان فرستاده نشدند، کسانی کو بو شما پیغام ىای واضح تحویل  ۵۱

خواىند داد، "بلو دریافت کردیم." آنها خواىند گفت، "پس )ىر چو می خواىید( التماس   دادن" آنها جواب
 کنید؛ التماس کافران ىمیشو بیهوده است."

_ مسلماً ، ما بو رسوالنمان و کسانی کو ایمان دارند، ىم در این دنیا و ىم در آن روزی کو شاىدان  ۵۱
 احضار شوند، پیروزی عطا خواىیم کرد.



آن روز، عذر خواىی کافران فایده ای نخواىد داشت. آنها بو لعنت دچار شده اند؛ آنها بو بدترین _ در  ۵۲
 سرنوشت دچار شده اند.

 _ ما بو موسی ىدایت عطا کرده ایم و بنی اسراییل را وارث کتاب آسمانی نمودیم. ۵۳
 _ )تاریخ آنها( درس عبرت و تذکری است، برای خردمندان. ۵۴
صبور باش، زیرا وعده خدا حقیقت است و برای گناىان خود طلب بخشش نما و پروردگارت  _ بنابراین، ۵۵

 را شب و روز تجلیل و ستایش کن.
_ مطمئناً ، کسانی کو بدون مدرک علیو آیات خدا جر و بحث می کنند، تکبر درون سینو خویش را برمال  ۵۶

 خدا پناه ببر؛ او شنواست، بینا. می سازند و حتی خودشان از آن آگاه نیستند. بنابراین، بو
 _ خلقت آسمان ىا و زمین حتی از خلقت انسان ىم شگفت انگیزتر است، ولی اکثر مردم نمی دانند. ۵۷
_ کور و بینا یکسان نیست. و نو کسانی کو ایمان دارند و اعمال پرىیزگارانو انجام می دىند با گناىکاران  ۵۸

 کنید.یکسان ىستند. شما بو ندرت توجو می  
_ مسلماً ، ساعت )روز قضاوت( در حال آمدن است، ىیچ شکی در آن نیست، اما اکثر مردم باور نمی   ۵۹

 کنند.
_ پروردگارتان می گوید، "از من درخواست کنید و من بو شما پاسخ خواىم داد. مطمئناً ، کسانی کو آنقدر  ۶۱

 ىند شد."متکبر ىستند کو من را پرستش کند، اجباراً  وارد جهنم خوا
_ خدا یکتایی است کو شب را طرح کرد تا شما بتوانید در آن استراحت کنید و روز را روشن قرار داد.  ۶۱

 خدا نعمت ىای بسیاری بو مردم عطا می کند، ولی اکثر مردم قدر نمی دانند.
منحرؼ _ چنین است خدا پروردگار شما، خالق ىمو چیز. خدایی بو جز او نیست، چگونو می توانید  ۶۲

 شوید
 _ کسانی منحرؼ می شوند کو بو آیات خدا اعتنا نمی کنند. ۶۳
_ خداست کو زمین را برای شما قابل سکونت قرار داد و آسمان را ىمچون بنای مستحکمی بیافراشت،  ۶۴

او شما را طرح کرد و بو نحو احسن طراحی نمود. اوست کو برای شما روزی ىای خوب فراىم می کند. چنین 
 دا پروردگار شما: بلند مرتبو ترین خداست، پروردگار جهان.است خ

_ او زنده است؛ خدایی جز او نیست. فقط او را پرستش کنید و دین خود را مطلقاً  بو تنها او اختصاص  ۶۵
 دىید. ستایش خدا را، پروردگار جهان.



ام، ىنگامی کو آیات روشن از _ بگو، "من از پرستش معبودانی کو شما در کنار خدا می پرستید، منع شده  ۶۶
 جانب پروردگارم بر من آمد. بو من دستور داده شد کو تسلیم پروردگار جهان باشم."

_ اوست کو شما را از خاک آفرید و بعد از آن از قطره ای کوچک، سپس از جنین معلق، پس او شما را  ۶۷
لوغ برسید، سپس پیر می شوید_ بعضی بصورت طفلی بیرون می آورد، سپس بو شما اجازه می دىد تا بو سن ب

 از شما زودتر می میرید. شما بو سنی کو از قبل تعیین شده می رسید تا باشد کو بفهمید.
_ او تنها کسی است کو زندگی و مرگ را کنترل می کند. برای انجام ىر چیزی، فقط بو آن می گوید،  ۶۸

 "باش" و آن ىست.
 خدا جر و بحث می کنند توجو کرده ای و اینکو چگونو منحرؼ شده اند_ آیا بو کسانی کو علیو اثبات  ۶۹
_ آنها کسانی ىستند کو بو کتاب آسمانی و پیغام ىایی کو توسط رسوالنمان فرستاده ایم ایمان نیاورده اند.  ۷۱

 بنابراین، مطمئناً  خواىند فهمید.
 آن زنجیرىا کشیده خواىند شد._ دور گردن ىایشان حلقو ىای زنجیر داری خواىد بود کو توسط  ۷۱
 _ در شعلو ىای سرکش، سپس در آتش خواىند سوخت. ۷۲
 _ از آنها سئوال خواىد شد، "کجا ىستند معبودانی کو بو پرستش آنها مشغول بودید، ۷۳
_ "در کنار خدا" آنها خواىند گفت، "آنها ما را ترک کرده اند. در حقیقت، ىنگامی کو آنها را می  ۷۴

 چیزی را برستش نمی کردیم." اینچنین خدا کافران را بو گمراىی می فرستد. پرستیدیم،
 _ این بخاطر آن است کو شما، قبالً  در زمین، با عقاید غلط خوشحال بودید و آنها را رواج می دادید. ۷۵
 _ داخل دروازه ىای جهنم شوید، جایی کو تا ابد بمانید. چو سرنوشت بدی برای متکبران. ۷۶
باید صبور باشی، زیرا وعده خدا حقیقت است. چو قسمتی )از عذاب( را کو بو آنها وعده داده ایم  _ تو ۷۷

 بو تو نشان دىیم، چو قبل از آن بو زندگی تو خاتمو دىیم، آنها بو سوی ما مراجعت خواىند کرد.
عضی نام نبردیم. ىیچ _ ما قبل از تو رسوالنی فرستاده ایم_ بعضی از آنها را برای تو نام بردیم و از ب ۷۸

رسولی نمی تواند، بدون اجازه خدا معجزه ای ارائو دىد. ىنگامی کو قضاوت خدا صادر شود، حقیقت غالب 
 می شود و دوروغگویان رسوا و خوار می شوند.

 _ خداست کو چارپایان را برای شما آفرید؛ بر بعضی سوار می شوید و از بعضی می خورید. ۷۹
آن فواید دیگری برایتان دارند کو بسیاری از احتیاجات شما را برآورده می کنند. بر روی _ آنها عالوه بر  ۸۱

 آنها و ىمچنین کشتی ىا سوار می شوید.



_ او اینچنین مدرک ىای خود را بو شما نشان می دىد. پس کدامیک از مدرکو ىای خدا را می توانید  ۸۱
 انکار کنید

تا بو عاقبت کار کسانی کو قبل از آنها بودند توجو کنند آنها ىم  _ آیا آنها در زمین سیر نکرده اند ۸۲
تعدادشان بیشتر بود و ىم قدرتشان و در زمین صاحب آوازه ای بزرگتر بودند؛ اما موفقیت ىایی کو بو آن 

 دست یافتند کوچکترین کمکی بو آنها نکرد.
ها با دانشی کو بو ارث برده بودند _ ىنگامی کو رسوالنشان با مدرک ىای روشن نزد آنها رفتند، آن ۸۳

 دلخوش بودند و درست ىمان چیزىایی کو مسخره می کردند، باعث سقوط آنها شد.
_ بعد از آن، ىنگامی کو عذاب ما را دیدند گفتند، "اکنون ما بو تنها خدا ایمان می آوریم و اکنون بو بت  ۸۴

 پرستی کو آن عادت داشتیم کافریم.
ا را دیدند، در آن موقع ایمانشان نتوانست کوچکترین کمکی بو آنها بکند. اینچنین _ ىنگامیکو عذاب م ۸۵

 است روش خدا کو برای مخلوقاتش مقرر شده است؛ کافران ىمیشو فنا می شوند.
*************************************************************** 

 : جزئیات کامل )فصلت( ۴۱سوره 
 ترین، مهربان ترین بو نام خدا، بخشنده

 _ ح. م. ۱
 _ تنزیلی از جانب بخشنده ترین، مهربان ترین. ۲
 _ کتابی آسمانی کو آیات آن با جزئیات کامل فراىم شده است، در قرآن عربی، برای مردمی کو می دانند. ۳
 شنوند._ یک مژده دىنده و ىمچنین ىشدار دىنده است. اگر چو اکثر آنها روی می گردانند؛ آنها نمی  ۴
_ آنها گفتند، "ما تصمیم خود را گرفتیم و گوش ىای ما پیغام تو را نمی شنوند و پرده ای ما را از تو جدا  ۵

 می کند. تو ىر کاری کو می خواىی انجام بده و ما ىم ىمینطور."
بو _ بگو، "من جز بشری مانند شما نیستم، کو بو من وحی شده کو خدای شما یک خداست. باید خود را  ۶

 او اختصاص دىید و از او طلب بخشش نمایید. وای بر مشرکان.
 _ "کسانی کو انفاؽ واجب )زکات( نمی دىند و درباره آخرت، ایمان ندارند." ۷
 _ و اما کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را می گذرانند، پاداش بسزایی دریافت می کنند. ۸
ور ندارید کو زمین را در دو روز آفرید و شما معبودانی را ىمتراز او قرار می _ بگو، "شما آن یکتایی را با ۹

 دىید، با وجود اینکو او پروردگار جهان است."



_ او در آن استحکامات )کوه ىا( قرار داد، آن را حاصلخیز نمود و روزی ىای آن را در چهار روز  ۱۱
 نماید.حساب کرد، تا احتیاجات تمام ساکنان آن را تأمین 

_ سپس او بو آسمان پرداخت، ىنگامیکو ىنوز بصورت گاز بود و بو آن و زمین گفت، "بوجود بیایید  ۱۱
 خواستو یا ناخواستو." آنها گفتند، "ما با خواستو می آییم."

_ اینچنین، او ىفت جهان را در دو روز تکمیل کرد و برای ىر جهان قوانینی مقرر نمود. و ما پایین ترین  ۱۲
ان را با چراغهایی تزئین کردیم و در اطراؼ آن نگهبانانی قرار دادیم. اینچنین است طراحی آن قادر متعال، جه

 دانای مطلق.
_ اگر آنها رو برگردانند، پس بگو، "من شما را بو مصیبتی ىشدار می دىم مانند مصیبتی کو عاد و ثمود  ۱۳

 را ىالک کرد."
نطورکو قبل از آنها و بعد از آنها رفتند، می گفتند، "بجز خدا کسی را _ رسوالنشان نزد آنها رفتند، ىما ۱۴

نپرستید آنها گفتند، "اگر پروردگار ما می خواست، فرشتگان را فرستاده بود. ما بو آنچو کو می گویی کافر 
 ىستیم."

از ما _ و اما عاد، آنها در روی زمین متکبر شدند، با حقیقت مخالفت کردند و گفتند، "چو کسی  ۱۵
 قدرتمندتر است" آیا نفهمیدند خدا کو آنها را آفرید قدرتمندتر از آنهاست آنها بو آیات ما ناسپاس بودند.

_ در نتیجو، برای چند روز شومی، بر آنها باد شدیدی فرستادیم. ما اینچنین آنها را در این دنیا بو عذابی  ۱۶
 ار کننده تر است؛ آنها ىرگز نمی توانند پیروز شوند.خوار کننده گرفتار کردیم و مجازات آخرت بو مراتب خو 

_ و اما ثمود، ما راه ىدایت را برای آنها ىموار کردیم، ولی آنها کوری را بر ىدایت ترجیح دادند. در  ۱۷
 نتیجو، بخاطر آنچو کسب کردند عذاب مصیبت بار و شرم آوری آنها را ىالک کرد.

 د و زندگی پرىیزکارانو ای را می گذرانند نجات می دىیم._ ما ىمیشو کسانی را کو ایمان دارن ۱۸
 _ روزی خواىد آمد کو دشمنان خدا بو اجبار، در آتش دوزخ جمع خواىند شد. ۱۹
_ زمانی کو بو آنجا برسند، گوش و چشم و پوست خودشان بو تمام اعمالی کو انجام دادند شهادت  ۲۱

 خواىند داد.
ت، "چرا علیو ما شهادت دادید" آنها جواب خواىند داد، "خدا ما را بو _ آنها بو پوست خود خواىند گف ۲۱

سخن آورد؛ اوست کو ىمو چیز را بو سخن در می آورد. اوست کو نخستین بار شما را آفرید و اکنون نزد او 
 باز گشتو اید."



کنید. در واقع، _ ىیچ راىی وجود ندارد کو شما بتوانید چیزی را از گوش و چشم و پوست خودتان پنهان   ۲۲
 شما فکر می کردید کو خدا از بیشتر کارىای شما آگاىی ندارد.

 _ این گونو افکار درباره پروردگارتان باعث سقوط شما خواىد شد و سپس بازنده خواىید شد. ۲۳
_ اگر آنها بو ىمین راىی کو ىستند ادامو دىند، سرنوشت شان دوزخ خواىد بود و اگر عذر و بهانو  ۲۴

 د، عذرشان پذیرفتو نخواىد شد.بیاورن
_ ما برای آنها ىمزادانی تعیین کردیم کو تمام اعمالشان را در نظرشان زیبا جلوه دىد. بنابراین آنها بو  ۲۵

ىمان سرنوشتی دچار می شوند کو جوامع قبلی از جن ىا و انسان ىا دچار شدند، کو آنها ىم از بازندگان 
 بودند.

 فتند، "بو این قرآن گوش ندىید و آن را تحریف کنید، باشد کو پیروز شوید."_ کسانی کو کافر شدند گ ۲۶
_ ما مسلماً  این کافران را بو عذابی شدید مبتالً  خواىیم کرد. ما مسلماً  سزای اعمال پلیدشان را خواىیم  ۲۷
 داد.
بود؛ سزایی بو حق _ چنین است مجازاتی کو در انتظار دشمنان خداست. دوزخ مکان ابدی آنها خواىد  ۲۸

 برای دوری کردن از آیات ما.
_ کسانی کو کافر شدند خواىند گفت، "پروردگار ما، بو ما نشان بده کسانی کو در میان دو نوع_ جن ىا  ۲۹

 و انسان ىا_ ما را گمراه کردند، تا آنها را زیر پایمان لگدمال کنیم و آنها را پست ترین قرار دىیم."
ی کنند: "پروردگار ما خداست،" سپس زندگی پرىیزکارانو ای را می گذرانند، فرشتگان _ کسانیکو اعالم م ۳۱

بر آنها فرود می آیند: "شما ىیچ ترس و غمی نخواىید داشت. شادمان باشید از این خبر خوش کو بهشت 
 برای شما رزرو شده است.

کنید خواىید داشت؛ ىر چو   _ "در این زندگی و در آخرت ما یاران شما ىستیم. در آن ىر چو آرزو ۳۱
 بخواىید متعلق بو شما خواىد بود.

 _ ")چنین است( مکان نهای شما، از جانب عفو کننده، مهربان ترین." ۳۲
_ گفتار چو کسی می تواند بهتر باشد از آن کسی کو بو سوی خدا دعوت می نماید، اعمال پرىیزکارانو  ۳۳

 شدگان ىستم" انجام می دىد و می گوید، "من یکی از تسلیم
_ پاسخ خوب و پاسخ بد یکسان نیست. تو باید بو بهترین وجو پاسخ دىی. بنابراین، کسی کو قبالً   ۳۴

 دشمن تو بود شاید بهترین دوست تو شود.



_ ىیچکس نمی تواند بو این مرحلو برسد بجز کسانی کو صبورانو استقامت می ورزند. ىیچ کس نمی تواند  ۳۵
 گر کسانی کو واقعاً  سعادتمند ىستند.بو این مرحلو برسد م

 _ ىرگاه شیطان تو را بو زمزمو ای وسوسو کند، بو خدا پناه ببر. اوست شنوا، دانای مطلق. ۳۶
_ از مدرک ىای او شب و روز و خورشید و ماه است. در مقابل خورشید و ماه سجده نکنید؛ در مقابل  ۳۷

 واقعاً  تنها او را پرستش می کنید.خدا بو سجده بیافتید کو آنها را آفرید، اگر 
_ اگر آنها در انجام این کار بسیار متکبر باشند، پس کسانی کو نزد پروردگارت ىستند شب و روز بو  ۳۸

 تجلیل او مشغولند، بدون اینکو ىرگز خستو شوند.
حیات بو  _ از مدرک ىای اوست کو زمین را راکد می بینی، سپس، ىمینکو آب را بر آن می فرستیم با ۳۹

جنب و جوش می افتد. مطمئناً  یکتایی کو آن را زنده کرد می تواند مرده را دوباره زنده کند. اوست قادر 
 مطلق.

_ مطمئناً ، کسانی کو آیات ما را تحریف می کنند از ما پنهان نیستند. آیا کسی کو در دوزخ انداختو می  ۴۱
ن است ىر کاری کو می خواىید بکنید؛ او بر ىمو اعمالتان شود بهتر است، یا کسی کو در روز رستاخیز در اما

 بیناست.
_ کسانی کو اثبات قرآن را ىنگامی کو بو آنها رسید تکذیب کرده اند، ىمچنین کتاب محترمی را ىم  ۴۱

 تکذیب کرده اند.
رین، قابل _ ىیچ باطلی در گذشتو یا در آینده نمی تواند در آن وارد شود؛ تنزیلی است از جانب حکیم ت ۴۲

 ستایش.
_ آنچو بو تو گفتو شد، دقیقاً  ىمان چیزی است کو بو رسوالن قبلی گفتو شد. پروردگارت صاحب  ۴۳

 بخشش است و ىمچنین صاحب عذابی دردناک.
_ اگر آن را قرآنی غیر عربی قرار می دادیم می گفتند، "چرا بو آن زبان نازل شد" چو بو عربی باشد و چو  ۴۴

، "برای کسانی کو ایمان دارند، ىدایت و شفا است. و کسانی کو ایمان ندارند، نسبت بو آن  غیر عربی، بگو
 کر و کور خواىند بود، گویی کو آنها را از راه بسیار دوری صدا کنند."

_ ما بو موسی کتاب آسمانی داده ایم و در آن ىم اختالؼ شد. اگر بخاطر تصمیم از قبل تعیین شده  ۴۵
 بالفاصلو قضاوت شده بودند. حقیقتاً  آنها بسیار شکاک ىستند. پروردگارت نبود،

_ ىر کس اعمال پرىیزکارانو انجام دىد، بو نفع خود عمل می کند و ىر کس اعمال پلید انجام دىد بو  ۴۶
 ضرر خود عمل می کند. پروردگارت ىرگز نسبت بو مردم بی عدالتی نمی کند.



_ علم آن ساعت )آخر دنیا( نزد اوست. "ىیچ میوه ای از پوستو خود بیرون نمی آید و ىیچ مؤنثی بدون  ۴۷
علم او، باردار نمی شود یا بدنیا نمی آورد. روزی خواىد آمد کو او از آنها سئوال کند: "کجا ىستند معبودانی  

اعالم می کنیم کو ىیچ یک از ما بو آن  کو شما در کنار من قرار می دادید" آنها خواىند گفت، "ما بو تو
 شهادت نمی دىیم."

_ معبودانی کو بحد پرستش رسانده بودند آنها را طرد خواىند کرد و آنها خواىند فهمید کو راه گریزی  ۴۸
 نخواىد بود.

_ انسان ىرگز از درخواست کردن برای چیزىای خوب خستو نمی شود. ىنگامی کو مصیبتی بو او برسد،  ۴۹
 رده و مأیوس می شود.افس
_ و ىرگاه بعد از مصیبتی کو بو او رسیده او را مورد رحمت قرار دىیم، می گوید، "این متعلق بو من  ۵۱

است. من ایمان ندارم کو ىرگز آن ساعت فرا رسد. حتی اگر بسوی پروردگارم بازگردانده شوم، چیزىای بهتری 
تمام اعمالشان آگاه خواىیم کرد و آنها را بو عذابی سخت   نزد او خواىم یافت." مسلماً ، ما کافران را از

 گرفتار خواىیم نمود.
_ ىنگامی کو نعمتی بو انسان عطا کنیم، او رو می گرداند و دورتر و دورتر می شود و ىنگامی کو ىر گونو  ۵۱

 آسیبی بو او برسد، با صدای بلند التماس می کند.
انب خدا باشد، سپس شما تصمیم بو تکذیب آن بگیرید چطور چو  _ اعالم کن: "اگر این حقیقتاً  از ج ۵۲

 کسی گمراه تر از آن کسانی کو تصمیم بو مخالفت با این می گیرند"
_ ما اثبات خود را در افق ىا و در وجود خودشان بو آنها نشان خواىیم داد، تا اینکو دریابند کو این  ۵۳

 چیز کافی نیست حقیقت است. آیا پروردگارت بعنوان شاىد بر ىمو
 _ حقیقتاً ، آنها بو مالقات با پروردگارشان شک دارند. او از ىمو چیز کامالً  آگاه است. ۵۴

*************************************************************** 
 : مشورت )الشوری( ۴۲سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
  

 _ ح. م. ۱
 _ ع. س. ؽ. ۲
 وحی کننده بو تو و کسانی کو قبل از تو بودند خداست، آن قادر متعال، حکیم ترین. _ ۳



 _ آنچو در آسمان ىا و زمین است از آن اوست، او بلندمرتبو ترین است، بزرگوار. ۴
_ آسمانهای باالی سرشان نزدیک است کو از ىیبت و حرمت او متالشی شوند و فرشتگان پروردگارشان را  ۵

لیل می کنند و برای اىالی زمین طلب بخشش می نمایند. مطمئناً  خدا عفو کننده است، مهربان ستایش و تج
 ترین.

_ کسانی کو در کنار او موالیان دیگری قرار می دىند، خداست کو بر اعمالشان رسیدگی می کند؛ تو وکیل  ۶
 آنها نیستی.

رکزی و ىمو اطرافیان آن را ىشدار دىی و تا _ ما اینچنین قرآنی عربی را بر تو وحی می کنیم تا جامعو م ۷
درباره آن روز احضار شدنی کو اجتناب ناپذیر است اخطار دىی. بعضی بو بهشت خواىند رفت و بعضی بو 

 دوزخ.
_ اگر خدا می خواست، می توانست ىمو را یک جمعیت واحد قرار دىد. ولی او ىر کس را بخواىد بو  ۸

 تمکاران، آنها ىیچ موال و یاوری ندارند.رحمت خود داخل می کند. و اما س
_ آیا در کنار او موالیان دیگری را یافتند تنها موال و سرور خداست. اوست کو مرده را بر می انگیزد و  ۹

 اوست قادر مطلق.
_ اگر با ىر قسمتی از این پیغام اختالؼ داشتو باشید، قضاوت این کار با خداست. چنین است خدا  ۱۱

 من بو او اعتماد می کنم و بو او تسلیم ىستم. پروردگار من.
_ پدید آورنده آسمانها و زمین. او از بین خودتان برای شما ىمسرانی آفرید_ و ىمچنین برای حیوانات.  ۱۱

 او بدین ترتیب وسیلو ازدیاد شما را فراىم می کند. ىیچ چیزی نیست کو با او برابری کند. اوست شنوا، و بینا.
لق آسمانها و زمین از آن اوست. اوست کو روزی ىر کس را کو بخواىد افزایش می دىد، یا _ کنترل مط ۱۲

 از آن می کاىد. او از ىمو چیز کامالً  آگاه است.
_ او ىمان دینی را برای شما مقرر کرد کو برای نوح مقرر کرد و آنچو ما بر تو وحی کردیم، و آنچو برای  ۱۳

یم: "شما باید از ىمین یک دین پیروی کنید و آن را، فرقو فرقو نکنید. ابراىیم، موسی و عیسی مقرر نمود
"مشرکان از آنچو آنها را بو انجام آن دعوت می کنی بسیار بیزار خواىند بود. خدا ىر کس را بخواىد مورد 

 بخشش خویش قرار می دىد؛ او فقط کسانی را کامالً  تسلیم ىستند بو سوی خود ىدایت می کند.
اینجاست، کو آنها بعد از آنکو آن علم بر آنها آمده بود، از روی حسادت و تنفر بین خودشان  _ جالب ۱۴

فرقو فرقو شدند. اگر بخاطر تصمیم از قبل تعیین شده پروردگارت کو تا مدتی بو آنها مهلت دىد، نبود، فوراً  
 از شک ىستند.قضاوت شده بودند. حقیقتاً ، نسل ىای بعدی کو وارث کتاب آسمانی شدند، پر 



_ این چیزی است کو تو باید پند دىی، و در انجام آنچو بو تو امر شده ثابت قدم باش. و از خواستو  ۱۵
ىای آنها پیروی نکن. و اعالم کن: "من بو تمام کتابهای آسمانی کو خدا نازل کرده ایمان دارم. "بو من امر 

ما و پروردگار شماست. ما مسئول اعمال خودمان شده کو در بین شما منصفانو قضاوت کنم. خدا پروردگار 
ىستیم و شما مسئول اعمال خودتان ىستید. بین ما و شما ىیچ بحثی نیست. خدا ىمگی ما را جمع خواىد  

 کرد؛ سرنوشت نهایی بسوی اوست."
طل _ کسانی کو درباره خدا بعد از دریافت پیغام او جرو بحث می کنند، بحث آنها نزد پروردگارشان با ۱۶

 است. آنها بو محکومیت دچارند و سزاوار مجازاتی سخت شده اند.
_ خداست یکتایی کو کتاب آسمانی را نازل کرد، تا حقیقت و قانون را تحویل دىد. تنها چیزی کو باید  ۱۷

 بدانی، آن ساعت )روز قضاوت( شاید خیلی نزدیک باشد.
طلبند. و اما کسانی کو ایمان دارند، درباره آن  _ کسانی کو بو آن ایمان ندارند آن را بو مبارزه می ۱۸

نگرانند، و می دانند کو آن حقیقت دارد. مسلماً ، کسانی کو آن ساعت را تکذیب می کنند سخت در گمراىی 
 ىستند.

_ خدا از تمام مخلوقاتش کامالً  آگاه است ؛ او بو ىر کس کو بخواىد روزی می دىد. او قدرتمند است،  ۱۹
 قادر متعال.

_ ىر کس در جستجوی پاداش ىای آخرت باشد، ما آن پاداش ىا را برای او چندین برابر می کنیم. و ىر   ۲۱
کس در جستجوی مادیات این دنیا باشد، ما از آن بو او می دىیم، سپس او در آخرت ىیچ سهمی دریافت 

 نمی کند.
می کنند کو ىرگز از جانب خدا تأیید _ آنها از معبودانی پیروی می کنند کو برایشان احکام مذىبی وضع  ۲۱

نشده است. اگر بخاطر تصمیم از قبل تعیین شده نبود، آنها فوراً  قضاوت شده بودند. حقیقتاً ، ستمکاران بو 
 مجازات دردناکی دچار شده اند.

_ ستمکاران را خواىی دید کو برای ىر عملی کو مرتکب شده بودند نگرانند؛ ىمو چیز بو خودشان باز  ۲۲
خواىد گشت و آنها را گرفتار خواىد کرد. و اما کسانی کو ایمان آوردند و زندگی پرىیزکارانو ای را دنبال  

کردند، در باغهای بهشت خواىند بود. آنها ىر چو آرزو کنند از پروردگارشان دریافت خواىند کرد. این رحمت 
 بزرگی است.

مان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای دنبال می کنند. _ این مژده ای است از جانب خدا بر بندگانش کو ای ۲۳
بگو، "من از ىیچ شما مزدی نمی خواىم. من از ىر یک از شما می خواىم کو بو خویشاوندان خودتان 



رسیدگی کنید. "ىر کسی کو یک عمل پرىیزکارانو انجام دىد، ما پاداش آن را برایش چندین برابر می کنیم. خدا 
 زار.عفو کننده است، سپاسگ

_ آیا می گویند، "او )ارشاد( درباره خدا دروغ جعل کرده است! " اگر خدا می خواست، می توانست بر  ۲۴
فکر تو مهر بزند. ولی خدا باطل را پاک می کند و حقیقت را با کلماتش اثبات می نماید. او از درونی ترین 

 افکار شما کامالً  آگاه است.
ش را می پذیرد و گناىانشان را می بخشد. او بر ىر چو کو انجام می دىید  _ اوست یکتایی کو توبو بندگان ۲۵

 کامالً  آگاه است.
_ کسانی بو او پاسخ می دىند کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند. او باران  ۲۶

 رحمتش را بر آنها خواىد فرستاد. و اما کافران بو مجازات سختی دچار شده اند.
_ اگر خدا روزی بندگانش را زیاد می کرد، آنها در روی زمین از حد خود تجاوز می کردند. بو این دلیل  ۲۷

 است کو او آن را بو میزان دقیقی برای ىر کس کو بخواىد می فرستد. او کامالً  از بندگانش آگاه و بیناست.
رستد و رحمت خود را پخش می کند. _ اوست کو باران را بعد از اینکو مأیوس شده بودند پایین می ف ۲۸

 اوست تنها سرور، قابل باالترین ستایش ىا.
_ در میان مدرک ىای او آفرینش آسمانها و زمین است و مخلوقاتی کو در آنها پراکنده می کند. او قادر  ۲۹

 است کو ىر وقت بخواىد، ىمگی آنها را احضار نماید.
یجو کارىای خود شماست، و او بسیاری )از گناىانتان( را نادیده _ ىر پیش آمد بدی کو برایتان رخ دىد نت ۳۱

 می گیرد.
 _ شما ىرگز نمی توانید فرار کنید، و در کنار خدا ىیچ کس را بعنوان موال و سرور ندارید. ۳۱
 _ در میان مدرک ىای او کشتی ىا ىستند کو در دریا با بادبان ىایی مانند پرچم حرکت می کنند. ۳۲
می خواست، می توانست بادىا را راکد نماید و آنها را بی حرکت بر روی آب رىا کند. این ىا  _ اگر او ۳۳

 مدرک ىایی است برای کسانی کو ثابت قدم ىستند، سپاسگزار.
_ او می تواند آنها را در نتیجو اعمال خودشان ىالک کند. ولی در عوض، او بسیاری )از گناىانشان( را  ۳۴

 نادیده می گیرد.
 کسانی کو علیو مدرک ىای ما جرو بحث می کنند خواىند فهمید کو ىیچ بایو و اساسی ندارند.  _ ۳۵
_ آنچو بو شما داده شده چیزی جز مادیات موقت این دنیا نیست. آنچو متعلق بو خداست بو مراتب  ۳۶

 بهتر و جاودانی است، برای آنانکو ایمان دارند و بو پروردگارشان اعتماد می کنند. .



 _ آنها از گناىان بزرگ و کارىای زشت دوری می کنند، و ىنگامی کو خشمگین می شوند می بخشند. ۳۷
_ آنها از طریق دعای ىای ارتباطی )نماز( بو پروردگار خود پاسخ می دىند. و مسائل آنها پس از مشورت  ۳۸

 اؽ می دىتد.الزم در بین خودشان تصمیم گیری می شود، و از روزی ىایی کو بو آنها دادیم انف
 _ ىر گاه مورد بی عدالتی بزرگی قرار می گیرند، برای حق خود می ایستند. ۳۹
_ اگر چو جزای ىر بی عدالتی، مجازاتی معادل آن می باشد، کسانی کو گذشت می کنند و پرىیزکار باقی  ۴۱

 می مانند از خدا پاداش می گیرند. او بی افراد ظالم را دوست ندارد.
کسانی کو وقتی مورد بی عدالتی قرار می گیرند، برای حق خود می ایستند، مرتکب اشتباىی _ مسلماً ،   ۴۱

 نمی شوند.
_ کسانی مرتکب اشتباه می شوند کو با مردم عادالنو رفتار نمی کنند و بدون انگیزه بو پرخاشگری متوسل  ۴۲

 می شوند. این افراد بو عذابی دردناک دچار شده اند.
 و بخشش قدرت واقعی شخصیت را نشان می دىد. _ صبر پیشو کردن ۴۳
_ ىر کس را خدا بو گمراىی فرستد ىرگز ىیچ موالی دیگری نخواىد یافت و چنین ستمکارانی را خواىی  ۴۴

 دید، کو وقتی عذاب را می بینند، می گویند، "آیا می توانیم فرصت دیگری داشتو باشیم"
با آن روبرو خواىند شد و با اینکو نگاه می کنند، سعی می   _ آنها را خواىی دید کو سرافکنده و ذلیل، ۴۵

کنند نگاه نکنند. آنانکو ایمان داشتند اعالم خواىند کرد: "بازندگان واقعی کسانی ىستند کو نفس خود و 
 خانواده خود را در روز رستاخیز از دست دادند. ستمکاران سزاوار عذاب ابدی شده اند."

دا بو آنها کمک نخواىد کرد. ىر کس را خدا بو گمراىی فرستد ىرگز نمی تواند _ ىیچ یاوری در برابر خ ۴۶
 ىدایت شود.

_ شما باید بو پروردگارتان پاسخ دىید قبل از اینکو روزی بیاید کو خدا آن را غیر قابل اجتناب قرار داده  ۴۷
 است. در آن روز نو پناىی برای شما خواىد بود و نو طرفداری.

و بر گردانند، ما تو را برای مراقبت آنها نفرستادیم. ماموریت تو تحویل دادن پیغام است. ىر  _ اگر آنها ر  ۴۸
گاه انسان ىا را غرؽ رحمت کنیم، افتخار می کنند، و ىرگاه در نتیجو کارىای خودشان، بو مصیبتی گرفتار 

 شوند، انسان ىا کافر می شوند.
ست. او ىر چو بخواىد می آفریند، بو ىر کس بخواىد دختر _ فرمانروایی آسمان ىا و زمین متعلق بو خدا ۴۹

 عطا می کند و بو ىرکس بخواىد پسر عطا می نماید.



_ یا، او مذکر ىا و مؤنث ىا را بو ازدواج یکدیگر در آورد، سپس ىر کس را بخواىد عقیم کند. خداست  ۵۱
 دانای مطلق، قادر مطلق.

قرار کند مگر از طریق وحی، یا از پشت پرده ای، یا با فرستادن _ ىیچ بشری نمی تواند با خدا ارتباط بر  ۵۱
 رسولی کو از طریق او ىر چو بخواىد وحی کند. او باالترین است، حکیم ترین.

_ اینچنین، ما آیاتی را بر تو وحی کردیم، کو دستورات ما را اعالم می دارد. تو درباره کتاب آسمانی، یا  ۵۲
عین حال، ما این را نوری قرار دادیم تا از بین بندگان خود، ىر کس را انتخاب  ایمان چیزی نمی دانستی. در 

 کنیم ىدایت نماید. مطمئناً ، تو بو راه مستقیم ىدایت می کنی.
_ راه خدایی کو ىر چو در آسمان ىا و ىر چو در زمین است متعلق بو اوست. مسلماً  تمام امور تحت   ۵۳

 کنترل خداست.
*************************************************************** 

 : زیور آالت )الزخرؼ( ۴۳سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

 _ ح. م. ۱
 _ و کتاب آسمانی روشنگر. ۲
 _ ما آن را قرآن عربی قرار دادیم، تا باشد کو بفهمید. ۳
 محترم و پر از حکمت. _ آن در نسخو اصلی نزد ما محفوظ است، ۴
 _ آیا این واقعیت را نادیده بگیریم کو شما از حد تجاوز کرده اید ۵
 _ ما پیامبران بسیاری را بو سوی نسل ىای گذشتو فرستاده ایم. ۶
 _ ىر بار پیامبری نزد آنها رفت، آنها او را مسخره کردند. ۷
از ایشان بودند. ما اینچنین جوامع گذشتو را  _ در نتیجو، ما مردمی را ىالک کردیم کو حتی قدرتمند تر ۸

 مثالی می زنیم.
_ اگر از آنها سئوالی کنی، "چو کسی آسمان ىا و زمین را آفرید،" خواىند گفت، "قادر متعال، آن دانای  ۹

 مطلق آنها را خلق کرده است."
ان بوجود آورد، باشد کو _ اوست کو زمین را برای شما قابل سکونت قرار داد و در آن جاده ىایی برایت ۱۱

 راه درست را دنبال کنید.



_ اوست کو از آسمان بو اندازه دقیق آب فرو می فرستد، تا بوسیلو آن زمین ىای مرده را دوباره زنده   ۱۱
 کند. ىمانند آن، شما برانگیختو خواىید شد.

برایتان خلق کرد تا سوار _ اوست کو ىمو نوع را جفت )نر و ماده( آفرید و کشتی ىا و چارپایان اىلی  ۱۲
 شوید.

_ در حالی کو بر روی آنها استراحت می کنید، برای چنین نعمتی از پروردگارتان سپاسگزار باشید و  ۱۳
 بگویید، "تجلیل از آن یکتایی است کو این را برای ما رام کرد. ما خودمان نمی توانستیم آنها را کنترل کنیم.

 رمان باز می گردیم."_ "ما سرانجام بو سوی پروردگا ۱۴
 _ آنها حتی مخلوقات خودش را جزأی از او قرار دادند! براستی کو، انسان بسیار ناسپاس است. ۱۵
_ آیا او از بین مخلوقاتش دختران را برای خودش انتخاب کرده است، در حالی کو شما را با پسران مورد  ۱۶

 رحمت قرار می دىد
تر( داده می شود، ىمانطور کو خودشان برای بخشنده ترین مطالبو می  _ ىر گاه بو یکی از آنها خبر )دخ ۱۷

 کنند چهره اش را از بدبختی و خشم تیره می شود!
 _ )آنها می گویند،( "چو فایده دارد فرزندی برای زیبای پرورش یابد و نتواند در جنگ کمک کند" ۱۸
ند، مؤنث می باشند! آیا شاىد خلقت آنها _ آنها ادعا کردند کو فرشتگان، کو بندگان بخشنده ترین ىست ۱۹

 بوده اند ادعای آنها ضبط شده است و از آنها سؤال خواىد شد.
_ آنها حتی گفتند، "اگر بخشنده ترین می خواست، ما آنها را پرستش نمی کردیم." آنها برای چنین  ۲۱

 ادعایی ىیچ پایو و اساسی ندارند؛ آنها فقط حدس می زنند.
 این کتابی بو آنها داده ایم و آنها از آن پیروی می کنند _ آیا قبل از ۲۱
_ حقیقت این است کو: آنها گفتند، "ما والدین خود را پیرو روش ىای خاصی یافتیم و ما رد پای آنها را  ۲۲

 دنبال می کنیم."
ند، "ما _ مدام، ىنگامی کو ىشدار دىنده ای برای ىر جامعو ای فرستادیم، پیشوایان آن جامعو می گفت ۲۳

 والدین خود را پیرو روش ىای خاصی یافتیم و ما ردپای آنها را ادامو خواىیم داد."
_ )رسول( می گفت، "اگر من از آنچو کو از والدین خود بو ارث بردید، من برای شما ىدایت بهتری  ۲۴

 آورده باشم چطور "آنها می گفتند، ما بو پیغامی کو تو آوردی کافر ىستیم."
 یجو، ما سزای آنها را دادیم. بو عاقبت تکذیب کنندگان را توجو کن._ در نت ۲۵
 _ ابراىیم بو پدرش و مردم خود گفت، "من آنچو شما پرستش می کنید را طرد می کنم. ۲۶



 _ "فقط آن یکتایی کو من را بوجود آورد می تواند من را ىدایت کند." ۲۷
 برای نسل ىای بعدی، شاید نفس خود را نجات دىند. _ این مثال )ابراىیم( برای ىمیشو درس عبرتی شد ۲۸
_ حقیقتاً ، من بو اندازه کافی بو این مردم و نیاکانشان فرصت داده ام، سپس حقیقت بر آنها آمد رسولی  ۲۹

 روشن کننده.
 _ ىنگامی کو حقیقت بر آنها آمد، گفتند، "این شعبده است و ما بو آن کافر ىستیم. ۳۱
گر فقط این قرآن از طریق مرد دیگری از دو جامعو )مکو یا یثرب( فرو فرستاده شده بود  _ آنها گفتند، "ا  ۳۱

 کو شخص برجستو ای بود!"
_ آیا آنها ىستند کو رحمت پروردگارت را تعیین می کنند ما سهم آنها را در این دنیا تعیین کرده ایم و  ۳۲

و یکدیگر خدمت کنند. رحمت از جانب پروردگارت مقام بعضی از آنها را باالتر از دیگران قرار دادیم، تا ب
 بسیار بهتر از مادیاتی است کو آنها جمع می کنند.

_ اگر بخاطر این نبود کو تمام مردم ممکن بود بو یک جماعت )کافر( تبدیل شوند، بو تمام کسانی کو بو  ۳۳
 کو بتوانند از آن باال روند.بخشنده ترین کافر ىستند قصرىایی با سفق ىای نقره داده بودیم و پلو ىایی  

 _ و قصرىای آنها دروازه ىای چشمگیر و مبلمان ىای مجلل می داشت. ۳۴
_ ىمچنین زیور آیات بسیار. تمام این ىا مادیات موقت این زندگی بی ارزش ىستند. آخرت_ نزد  ۳۵

 پروردگارت بو مراتب برای پرىیزگاران بهتر است.
 نادیده بگیرد، ما برای او شیطانی تعیین می کنیم تا ىمزاد دائمی او باشد. _ ىر کس پیغام بخشنده ترین را ۳۶
 _ و چنین ىمزادانی آنها را از راه منحرؼ خواىند کرد، با اینحال بو آنها وانمود کنند کو ىدایت شده اند. ۳۷
بودی چو ىمزاد  _ ىنگامی کو او نزد ما بیاید خواىد گفت، "آه ای کاش تو بو اندازه دو مشرؽ از من دور ۳۸

 بدی!.
_ در آن روز برای شما چون ستمکارید، تسلی نخواىد بود، زیرا کو ىر دوی شما در عذاب سهیم خواىید ۳۹
 بود.
 _ آیا تو می توانی کر را شنوا کنی؛ آیا می توانی کور را بینا کنی، یا کسانی کو عمیقاً  در گمراىی ىستند ۴۱
 و نگذاریم، مطمئناً  سزای آنها را خواىیم داد._ چو بگذاریم قبل از آن بمیری، چ ۴۱
 _ یا، ممکن است بو تو نشان دىیم )عذابی( کو بو آنها وعده دادیم. ما آنها را کامالً  کنترل می کنیم. ۴۲
 _ آنچو را کو بر تو وحی شد با صبر و تحمل موعظو کن؛ تو در راه راست ىستی. ۴۳
 از ىمگی شما سئوال خواىد شد. _ این پیغامی است برای تو و مردم تو؛ ۴۴



_ درباره رسوالنی را کو قبل از تو فرستادیم بررسی کن: "آیا ما ىرگز_ در کنار بخشنده ترین_ خدایان  ۴۵
 دیگری قرار دادیم تا پرستش شوند"

_ برای مثال، ما موسی را با مدرک ىای خود بو سوی فرعون و درباریانش فرستادیم، اعالم می کرد: "من  ۴۶
 ولی ىستم از جانب پروردگار جهان."رس

 _ ىنگامی کو مدرک ىای ما را بو آنها نشان داد، بو آن خندیدند. ۴۷
_ ىر نشانو ای کو بو آنها نشان دادیم بزرگتر از نشانهای قبلی بود. ما آنها را بو بال گرفتار کردیم، شاید  ۴۸

 آنها توبو کنند.
ا از پروردگارت درخواست کن )بال را بردارد( چون تو با او عهد _ آنها گفتند، "ای شعبده باز، از طرؼ م ۴۹

 و پیمانی داری؛ سپس ما ىدایت خواىیم شد."
 _ اما ىمینکو بال را برادشتیم، آنها، برگشتند. ۵۱
_ فرعون بو مردمش اعالم کرد، "ای مردم من،" آیا پادشاىی مصر از آن من نیست و این رودخانو ىای  ۵۱

 ندارد آیا نمی بینیدجاری بو من تعلق 
 _ "کدامیک بهتر است؛ من یا آن شخصی کو پست است و بو سختی می تواند صحبت ند ۵۲
 _ "چرا او صاحب گنج ىای طال نیست؛ چرا فرشتگان ىمراه او نیستند" ۵۳
 _ او اینچنین مردم خود را فریب داد و آنها از او اطاعت کردند؛ آنها مردم پلیدی بودند. ۵۴
 ی کو در مخالفت با ما پافشاری کردند، آنها را تنبیو کردیم و ىمگی را غرؽ نمودیم._ ىنگام ۵۵
 _ ما آنها را سابقو ای قرار دادیم و مثالی برای دیگران. ۵۶
 _ ىنگامی کو پسر مریم مثال زده شد، مردم تو آن را نادیده گرفتند. ۵۷
، یا او را بپرستیم "آنها این را گفتند کو فقط با _ آنها گفتند، "آیا خدایان خود را پرستش کنیم بهتر است ۵۸

 تو جر و بحث کنند. حقیقتاً ، آنها مردمی ىستند کو بو مخالفان پیوستو اند.
 _ او جز بنده ای نبود کو ما مورد عنایت قرار دادیم و او را بعنوان مثالی برای بنی اسرائیل فرستادیم. ۵۹
 را فرشتگان قرار دىیم کو ساکن زمین باشید و تولید مثل کنید._ اگر می خواستیم، می توانستیم شما  ۶۱
_ او عالمتی است برای دانستن آخر دنیا، تا شما دیگر درباره آن ىیچ شکی نداشتو باشید. شما باید از  ۶۱

 من پیروی کنید؛ این است راه راست.
 _ نگذاریید کو شیطان مانع شما شود؛ او سرسخت ترین دشمن شماست. ۶۲



ىنگامیکو عیسی با مدرک ىایی رفت، گفت، "من برای شما حکمت می آورم و بعضی از مسائلی را کو _  ۶۳
 در آن اختالؼ دارید روشن می کنیم. شما باید بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید و از من اطاعت کنید.

 _ "خدا پروردگار من و پروردگار شماست، فقط او را بپرستید. این است راه راست." ۶۴
_ مخالفان در بین خودشان اختالؼ پیدا کردند. وای بر کسانی کو ستم می کنند از مجازات روزی  ۶۵

 دردناک.
_ آیا منتظر ىستند کو آن ساعت )روز قضاوت( یکمرتبو برایشان بیاید ىنگامی کو اصالً  انتظارش را  ۶۶

 ندارند
 یزکاران._ در آن روز دوستان نزدیک دشمنان یکدیگر خواىند شد، بجز پرى ۶۷
 _ ای بندگان من، شما در آن روز نو ترسی خواىید داشت و نو غمی. ۶۸
 _ آنها کسانی ىستند کو بو آیات ما ایمان آوردند و تسلیم بودند. ۶۹
 _ ىمراه با ىمسرانتان، وارد بهشت شوید و شادمان باشید. ۷۱
واىد و چشم آرزو کند را خواىند _ بو آنها سنیی ىا و جام ىای طالیی تقدیم خواىد شد و آنچو دل بخ ۷۱

 یافت. شما برای ىمیشو در آن زندگی می کنید.
 _ چنین است بهشتی کو در عوض اعمالتان، بو ارث می برید. ۷۲
 _ در آنجا ىمو نوع میوه ای خواىید داشت، کو از آن می خورید. ۷۳
 _ مطمئناً  گناىکاران برای ىمیشو در عذاب جهنم باقی خواىند ماند. ۷۴
 _ ىرگز در عذاب آنها تخفیفی داده نخواىد شد؛ آنها در آنجا حبس خواىند بود. ۷۵
 _ این ما نیستیم کو بو آنها ستم کردیم؛ این آنها ىستند کو بو نفس خودشان ستم کردند. ۷۶
بد _ آنها التماس خواىند کرد: "ای مالک، بگذار پروردگارت ما را از بین ببرد. "او خواىد گفت، "شما تا ا ۷۷

 می مانید.
 _ "ما حقیقت را بو شما داده ایم، ولی بیشتر شما از حقیقت متنفرید." ۷۸
 _ آیا آنها نقشو ای کشیده ان ما ىم نقشو می کشیم. ۷۹
_ آیا فکر می کنند کو ما اسرار و توطئو ىایشان را نمی شنویم بلو البتو؛ رسوالن ما با آنها ىستند، ضبط  ۸۱

 می کنند.
 "اگر آن بخشنده ترین، پسری داشت، من ىنوز اولین پرستش کننده بودم." _ اعالم کن: ۸۱



_ تجلیل او را؛ او پروردگار آسمان ىا و زمین است، پروردگار با عرش عظیم، بسیار برتر از آنچو وصف  ۸۲
 می کنند.

 ات کنند._ بگذار در اشتباه خود سرگردان و سرگرم باشند تا روز خود را کو در انتظارشان است مالق ۸۳
 _ او تنها یکتایی است کو خدای آسمان ىا و خدای زمین است. او حکیم ترین است، دانای مطلق. ۸۴
_ بلند مرتبو ترین یکتایی است کو مالک سلطنت آسمان ىا و زمین است و ىر چو مابین آنهاست._ علم  ۸۵

 آن ساعت )آخر دنیا( نزد اوست و بو سوی او باز گردانده خواىید شد.
_ ىیچ یک از کسانی کو در کنار او بحد پرستش می رسانند قدرت شفاعت کردن ندارند، مگر اینکو  ۸۶

 شفاعت آنها مطابق حقیقت باشد و آنها کامالً  می دانند.
 _ اگر از آنها سئوال می کردی چو کسی آنها را آفرید، می گفتند "خدا." پس چرا منحرؼ شدند ۸۷
 گار من، این مردم ایمان ندارند."_ اعالم خواىد شد: "ای پرورد  ۸۸
 _ آنها را نادیده بگیر و بگو، "صلح؛ "آنها مطمئناً  خواىند فهمید. ۸۹

*************************************************************** 
 : دود )الدخان( ۴۴سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ ح. م. ۱
 روشنگر._ و این کتاب آسمانی  ۲
 _ ما آن را در شبی مبارک فرو فرستاده ایم؛ زیرا ما ىستیم کو ىشدار می دىیم. ۳
 _ در آن )کتاب آسمانی(، ىر امری در مورد حکمت روشن شده است. ۴
 _ این حکم ما از قبل تعیین شده کو ما رسوالنی می فرستیم. ۵
 مطق._ این رحمتی است از جانب پروردگارتان. اوست شنوا، دانای  ۶
 _ پروردگار آسمان ىا و زمین و ىر چو ما بین آنهاست. اگر فقط می توانستید یقین داشتو باشید! ۷
_ ىیچ خدای دیگری در کنار او نیست. او زندگی و مرگ را کنترل می کند؛ پروردگار شما و پروردگار  ۸

 اجداد شما.
 _ حقیقتاً ، آنها شک دارند و بی توجو ىستند. ۹

 بنابراین، مواظب آن روزی باش کو آسمان دودی آشکار بیاورد._  ۱۱
 _ آن مردم را احاطو خواىد کرد؛ این مجازاتی است دردناک. ۱۱



 _ "پروردگار ما، این عذاب را از ما بردار؛ ما مؤمن ىستیم." ۱۲
 _ آنها وقتی بیاد می آورند، کو خیلی دیر است! رسولی روشنگر نزدشان آمده بود. ۱۳
 ما آنها از او روی برگرداندند و گفتند، "بسیار تحصیلکرده ولی دیوانو!"_ ا ۱۴
 _ ما آن عذاب را برای مدتی بر می داریم؛ شما بزودی باز می گردید. ۱۵
 _ روزی کو آن ضربو مهلک را وارد آوریم، انتقام خواىیم گرفت. ۱۶
 م نزدشان رفت._ ما قبل از آنها مردم فرعون را امتحان کرده ایم؛ رسولی محتر  ۱۷
 _ اعالم می کرد: "ای بندگان خدا، بو من گوش دىید. من برای شما رسولی امین ىستم." ۱۸
 _ و، "علیو خدا ستم نکنید. من برای شما مدرک ىای محکم می آورم. ۱۹
 _ "من بو پروردگار خود و بو پروردگار شما پناه می برم، اگر با من مخالفت کنید. ۲۱
 خواىید ایمان بیاورید، پس فقط من را تنها بگذارید."_ "اگر نمی  ۲۱
 _ پس از آن، پروردگار خود را خواند: "این افراد، مردم ستمکاری ىستند." ۲۲
 _ )خدا گفت،( با بندگان من شبانو مسافرت کنید؛ شما را تعقیب خواىند کرد." ۲۳
 ."_ "بو سرعت از دریا عبور بگذرید؛ سپاىیان آنها غرؽ خواىند شد ۲۴
 _ اینچنین، آنها باغ ىا و چشمو ىای بسیاری را پشت سر گذاشتند. ۲۵
 _ محصوالت و یک زندگی مجلل. ۲۶
 _ نعمت ىایی کو از آن لذت بردند. ۲۷
 _ ما باعث شدیم تا ىمو این ىا را مردم دیگری بو ارث ببرند. ۲۸
 شد._ نو آسمان بو حال آنها گریست و نو زمین، و بو آنها مهلتی داده ن ۲۹
 _ در این میان، ما فرزندان اسراییل را از آن اذیت و آزار تحقیر آمیز نجات دادیم. ۳۱
 _ از فرعون؛ او یک مستبد ستمگر بود. ۳۱
 _ ما آگاىانو، آنها را از بین تمام مردم انتخاب کردیم. ۳۲
 _ ما مدرک ىای بسیاری بو آنها نشان دادیم، کو در امتحان بزرگی در بر داشت. ۳۳
 _ نسل ىای حاضر می گویند، ۳۴
 _ "ما فقط یک بار می میمریم؛ ما ىرگز برانگیختو نخواىیم شد! ۳۵
 _ "پدران ما را باز گردانید، اگر راست می گویید." ۳۶



_ آیا آنها از مردم تبع و کسانی کو قبل از آنان بودند بهتر ىستند ما آنها را بو دلیل جرم ىایشان نابود   ۳۷
 کردیم.

 سمان ىا و زمین و ىر چو را بین آنهاست برای سرگرمی نیافریدیم._ ما آ ۳۸
 _ ما آنها را برای منظور خاصی آفریدیم، ولی اکثر شان نمی دانند. ۳۹
 _ روز تصمیم گیری در انتظار ىمو آنهاست. ۴۱
_ آن ىمان روزی است کو ىیچ دوستی بو ىیچ طریقی، نمی تواند بو دوست خود کمک کند؛ ىیچ کس  ۴۱
 ی تواند یاری شود.نم

 _ فقط کسانی کو از رحمت خدا برخوردار شوند. اوست قادر متعال، مهربان ترین. ۴۲
 _ مطمئناً ، آن درخت تلخ_ ۴۳
 _ برای گناىکاران غذا فراىم خواىد کرد. ۴۴
 _ مانند مایع قلیایی، کو در شکم ىا خواىد جوشید. ۴۵
 _ مانند نوشابو ىای جوشان جهنمی. ۴۶
 را بگیرید و در وسط دوزخ بیاندازید._ او  ۴۷
 _ سپس عذاب شعلو ور را بر سرش بریزید. ۴۸
 _ "این را بچش؛ تو بسیار قدرتمند بودی، بسیار محترم." ۴۹
 _ این ىمان چیزی است کو قبالً  درباره اش شک داشتید. ۵۱
 _ پرىیزکاران در موقعیت امنی خواىند بود. ۵۱
 ىا و چشمو سارىا._ در حال لذت بردن از باغ  ۵۲
 _ با پوشیدن لباس ىایی از مخمل و ساتن در بردارند؛ نزدیک بو یکدیگر. ۵۳
 _ بو آنها ىمسران فوؽ العاده ای عطا می کنیم. ۵۴
 _ آنها در صلح کامل، از انواع و اقسام میوه ىا لذت می برند. ۵۵
ا را از مجازات دوزخ نجات داده _ آنها پس از مرگ اول_ در آنجا طعم مرگ را نمی چشند_ و او آنه ۵۶

 است.
 _ چنین است رحمت از جانب پروردگارت، چنین است پیروزی بزرگ. ۵۷
 _ ما اینچنین آن را بو زبان تو واضع کرده ایم، تا باشد کو توجو کنند. ۵۸
 _ بنابراین، منتظر باش؛ آنها ىم باید منتظر بمانند. ۵۹



*************************************************************** 
 : زانو زدن )الجاثَیو( ۴۵سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ ح. م. ۱
 _ تنزیل این کتاب آسمانی از جانب خداست، قادر متعال، حکیم ترین. ۲
 _ آسمان ىا و زمین پر از مدرک ىایی است برای مؤمنان. ۳
 م حیوانات، اثباتی است برای مردمی کو یقین دارند._ ىمچنین در خلقت شما و در خلقت تما ۴
_ ىمچنین، در تبدیل شب و روز، و روزی ىایی کو خدا از آسمان پایین می فرستد تا زمین ىای مرده را  ۵

 دوباره زنده کند و کنترل گردش بادىا؛ تمام این ىا مدرک ىایی است برای مردمی کو می فهمند.
حقیقت بر تو می خوانیم. بو کدام حدیث بو غیر از خدا و آیاتش ایمان _ این ىا آیات خداست کو بو  ۶

 دارند
 _ وای بر ىر جعل کننده، گناىکار. ۷
_ کسی کو آیات خدا را کو بر او خوانده می شود، می شنود، سپس متکبرانو در راه خود پافشاری می کند،   ۸

 ده بده.گویی کو ىرگز آنها را نشنیده است. بو او مجازات دردناکی وع
_ ىر گاه از آیات ما چیزی یاد بگیرد، آن را مسخره می کند. این افراد بو مجازات شرم آوری دچار شده  ۹

 اند.
_ جهنم در انتظار آنهاست. نو آنچو کسب کردند و نو معبودانی کو در کنار خدا قرار داده بودند بو آنها   ۱۱

 اند.کمک خواىند کرد. آنها بو عذابی ىولناک دچار شده 
_ این یک راىنمایی است، و کسانی کو بو این آیات پروردگارشان ایمان نیاورند بو محکومیت و مجازاتی  ۱۱

 دردناک دچار شده اند.
_ خداست کو دریا را در خدمت شما در آورد، تا کشتی ىا بتوانند بر طبق قوانین او در آن حرکت کنند.  ۱۲

 ا باشد کو سپاسگزار باشید.شما اینچنین در جستجوی روزی او ىستید، ت
_ او ىمو چیز را در آسمان ىا و زمین در خدمت شما قرار داد؛ ىمو از جانب اوست. این ىا اثباتی  ۱۳

 است برای مردمی کو فکر می کنند.
_ بو کسانی کو ایمان آوردند بگو کسانی کو انتظار روزىای خدا را ندارند ببخشند. او کامالً  بو ىر کس  ۱۴

 و کسب کرده است پرداخت خواىد کرد.برای آنچ



_ ىر کس پرىیزکارانو عمل کند بو نفع خود عمل می کند و ىر کس کارىای پلید انجام دىد بو ضرر خود  ۱۵
 عمل می کند. شما نزد پروردگارتان باز گرانده خواىید شد.

ىای خوب فراىیم کردیم؛ _ ما بو بنی اسراییل کتاب آسمانی، حکمت و پیامبری داده ایم و برایشان روزی  ۱۶
 ما برای آنها بیش از ىر مردمی نعمت ارزانی داشتیم.

_ ما در اینجا احکامی واضح بو آنها داده ایم. جالب اینجاست، کو آنها در این ىیچ اختالفی نداشتند تا  ۱۷
ز درباره ىر چو اینکو آن علم بر آنها رسید. این بخاطر حسادت آنهاست. مطمئناً ، پروردگار تو در روز رستاخی

 اختالؼ داشتو اند قضاوت خواىد کرد.
_ سپس تو را قرار دادیم تا قوانین صحیح را بنا کنی؛ از این پیروی کن، و از خواستو ىای کسانی کو نمی  ۱۸

 دانند پیروی نکن.
، در _ آنها ىرگز نمی توانند در مقابل خدا بو تو کمک کنند. این ستمکاران ىستند کو یاران یکدیگرند ۱۹

 حالی کو خدا موالی متقیان است.
 _ این برای مردم بیانی روشنگر است و ىدایت و رحمت برای آنانکو یقین دارند. ۲۱
_ آیا کسانی کو اعمال پلید انجام می دىند انتظار دارند کو با آنها ىمان رفتاری را داشتو باشیم کو با   ۲۱

در پیش می گیرند آیا زندگی و مرگ آنها می تواند یکسان  کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را
 باشد حقیقتاً  کو قضاوتشان اشتباه است.

_ خدا آسمان ىا و زمین را برای منظور خاصی آفرید، تا ىر سزای ىر نفسی را برای آنچو کسب کرده  ۲۲
 بدىد، بدون کوچکترین بی عدالتی.

غرور اوست در نتیجو، خدا علیرغم علمش، او را بو گمراىی _ آیا توجو کرده ای بو آن کسی کو خدایش  ۲۳
می فرستد، بو شنوایی و فکر او مهر می زند و بر چشمانش پرده ای می افکند. پس چو کسی می تواند او را 

 ىدایت کند، بعد از چنین تصمیمی از طرؼ خدا آیا توجو نمی کنید
یم؛ ما زندگی می کنیم و می میریم و فقط مرور زمان _ آنها گفتند، " ما فقط در این دنیا زندگی می کن ۲۴

 باعث مرگ ما می شود! "آنها درباره این ىیچ علم قاطعی ندارند؛ آنها فقط حدس می زنند.
_ ىنگامی کو آیات ما بطور واضح برایشان خوانده شود، تنها جر و بحث شان این است کو می گویند،  ۲۵

 می گویید.""اجداد ما را باز گردانید، اگر راست 
_ بگو، "خدا بو شما زندگی عطا کرده است، سپس شما را می میراند، آنگاه در آن روز رستاخیزی کو  ۲۶

 اجتناب ناپذیر است، شما را احضار خواىد کرد. ولی اکثر مردم نمی دانند."



مانی است  _ تمام فرمانروایی آسمان ىا و زمین از آن خداست. روزی کو آن ساعت )قضاوت( فرا رسد، ز  ۲۷
 کو تحریف کنندگان می بازند.

_ خواىی دید کو ىر جامعو ای در حال زانو زدن است. ىر جامعو ای فرا خوانده می شود تا ناظر پرونده  ۲۸
 خود باشد. امروز، سزای ىر کاری را کو انجام داده اید می گیرید.

کاری را کو انجام داده اید ضبط کرده   _ این پرونده ماست؛ کو حقیقت را درباره شما بیان می کند. ما ىر ۲۹
 ایم.
_ و اما کسانی کو ایمان دارند و پرىیزکارانو عمل می کنند، پروردگارشان آنها را بو رحمت خویش می پذیرد  ۳۱

 این پیروزی بزرگی است.
 _ و اما کسانی کو ایمان نمی ندارند: "آیا آیات من برای شما خوانده نشد، ولی شما متکبر شدید و ۳۱

 مردمی گناىکار بودید"
_ ىنگامی کو اعالم می شود وعده خدا حقیقت دارد و آن ساعت )قضاوت( اجتناب ناپذیر است، شما   ۳۲

 گفتید، "ما نمی دانیم آن ساعت چیست! ما درباره آن فقط حدس می زنیم؛ ما مطمئناً  نیستیم."
ایی کو مسخره کردند بو خودشان باز _ کارىای پلیدشان برایشان آشکار خواىد شد و درست ىمان چیزى ۳۳

 خواىد گشت و گرفتارشان خواىد کرد.
_ اعالم خواىد شد: "امروز شما را فراموش می کنیم، ىمانطور کو شما مالقات این روز را فراموش کردید.  ۳۴

 اقامتگاه شما آتش دوزخ است، و ىیچ یاوری نخواىید داشت.
را بیهوده گرفتید و با زندگی اول سرگرم شدید. "در نتیجو، آنها _ "این بخاطر آن است کو شما آیات خدا  ۳۵

 نو ىرگز از آنجا خارج می شوند و نو عذرشان پذیرفتو خواىد شد.
 _ ىمو ستایش ىا از آن خداست؛ پروردگار آسمان ىا، پروردگار زمین، پروردگار جهان. ۳۶
 متعال، حکیم ترین. _ کبریائی آسمان ىا و زمین ىمو متعلق بو اوست. اوست قادر ۳۷

*************************************************************** 
 : تپو ىای شنی )االحقاؼ( ۴۶سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ ح. م. ۱
 _ تنزیل این کتاب آسمانی از جانب خداست، قادر متعال، حکیم ترین. ۲



را بین آنهاست نیافریدیم مگر برای منظوری خاص و مدتی محدود. کسانی  _ ما آسمان ىا و زمین و ىرچو  ۳
 کو ایمان ندارند کامالً  از ىشدارىایی کو بو آنها داده می شود غافل ىستند.

_ بگو، "معبودانی کو در کنار خدا قرار داده اید در نظر بگیرید. بو من نشان دىید کو آنها در روی زمین  ۴
ا صاحب قسمتی از آسمانها ىستند بو من کتاب آسمانی دیگری قبل از این نشان دىید چو خلق کردند. آیا آنه

 و یا ىر علم ثابت شده ای کو شرک شما را حمایت کند، اگر راست می گویید."
_ کیست گمراه تر از آنان کو در کنار خدا معبودانی را بحد پرستش می رسانند کو تا روز قیامت ىرگز نمی  ۵

 پاسخ دىند و کامالً  از پرستش آنها بی خبر ىستند توانند بو آنها
_ و ىنگامی کو مردم )در روز قضاوت( احضار شوند، معبودانشان دشمنانشان خواىند شد و شرک آنها را  ۶

 علناً  محکوم خواىند کرد.
ر آنها آمد  _ ىر گاه آیات ما، کامالً  واضح، براشان خوانده شد، کسانی کو کافر شدند، درباره حقیقتی کو ب ۷

 گفتند، "این بو وضوح یک شعبده است!"
_ ىنگامی کو می گویند، "او این را از خود ساختو، "بگو، "اگر من این را از خود ساختو باشم، پس شما  ۸

نمی توانید در مقابل خدا از من حفاظت کنید. او از تمام حیلو ىا یتان کامالً  آگاه است. او بعنوان شاىد بین 
 فی است. اوست آمرزنده عفو کننده، مهربان ترین.من و شما کا

_ بگو، "من ىیچ فرقی با رسوالن دیگر ندارم. من ىیچ نمی دانم کو چو اتفاقی برای من یا برای شما خواىد  ۹
 افتاد. من فقط از آنچو بر من وحی شده است پیروی می کنم. من بیش از ىشدار دىنده ای آشکار نیستم.

جانب خدا باشد و شما آن را باور نکردید چطور شاىدی از بنی اسراییل شاىد پدیده  _ بگو، "اگر آن از ۱۱
ای مشابو آن بوده و او ایمان آورده است، در حالی کو شما متکبر شده اید. مطمئناً ، خدا مردم پلید را 

 ىدایت نمی کند.
وبی بود، آنها زودتر از ما آن را _ کسانی کو کافر شدند درباره آنان کو ایمان آوردند گفتند، "اگر چیز خ ۱۱

 قبول نمی کردند. "آنها بخاطر اینکو خودشان بو آن ىدایت نشدند گفتند، "این دروغی است قدیمی!"
_ قبل از این، کتاب موسی حاوی ىدایت و رحمت بود. این ىم یک کتاب آسمانی است بو زبان عربی کو  ۱۲

 دند ىشدار بدىد و بو پرىیزکاران مژده دىد.تائید می کند، تا بو کسانی کو از حد تجاوز کر 
_ مطمئناً ، کسانی کو می گویند، "پروردگار ما خداست، "سپس زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند،  ۱۳

 نو ترسی خواىند داشت و نو غمی.
 _ آنها سزاوار بهشت شده اند، جایی کو جاودان بمانند؛ پاداشی برای اعمالشان. ۱۴



و انسان فرمان دادیم تا بو والدین خود احترام بگذارد، مادرش با مشقت او را حمل کرد، بو سختی _ ما ب ۱۵
او را بدنیا آورد و بو مدت سی ماه صمیمانو از او مراقبت نمود. ىنگامی کو او بو بلوغ فکری برسد و چهل 

را کو بر من و بر والدین من عطا   سالو شود، باید بگوید، "پروردگار من، من را راىنمایی کن تا شکر نعمت ىایی
کرده ای بجا آورم و کارىای پرىیزگارانو ای انجام دىم کو مورد پسند توست، بگذار فرزندانم نیز پرىیزکار 

 باشند. من بو درگاه تو توبو کرده ام؛ من یک تسلیم شده ىستم."
ن چشم پوشی می کنیم. آنها سزاوار _ از اینهاست کو ما اعمال پرىیزکارانو را می پذیریم، و از گناىانشا ۱۶

 بهشت شده اند. این ىمان وعده حقیقی است کو بو آنها قول داده شد.
_ سپس شخصی است کو بو والدین خود می گوید: "وای بر شما؛ آیا بو من می گویید کو )پس از مرگ(  ۱۷

والدین گریو کنان از خدا کمک دوباره زنده می شوم پس چرا کسانی کو قبل از ما مردند ىرگز باز نمی گردند" 
می خواىند و می گویند. "وای بر تو؛ خواىش می کنیم ایمان بیاور! وعده خدا حقیقت است." او خواىد  

 گفت، "افسانو ىایی از گذشتو!"
_ چنین ىستند کسانی کو در میان ىر نسلی از جن ىا و انسان ىا، بعنوان کافر مهر زده شدند؛ آنها از  ۱۸

 بازندگانند.
_ ىمو آنها مطابق اعمالشان بو درجاتی دست می یابند کو لیاقت داشتو اند. او جواب اعمالشان را بدون   ۱۹

 کوچکترین بی عدالتی خواىد داد.
_ آن روز خواىد آمد کو کسانی کو کافر شدند بو آتش دوزخ معرفی خواىند شد: "شما در طی زندگی  ۲۱

اده شده بود از دست دادید، و بو آن دلخوش بودید، در نتیجو، دنیوی خود فرصت ىایی خوبی را کو بو شما د
امروز شما بعنوان مجازات، بخاطر اینکو در روی زمین بدون ىیچ پایو و اساسی متکبر شدید و بخاطر اعمال 

 پلیدتان، بو عذاب شرم آوری دچار می شوید."
ىشدارىای بیشماری نیز قبل از او و  -داد_ بیاد آور کو برادر عاد مردم خود را در تپو ىای شنی ىشدار  ۲۱

 بعد از او داده شده بود: "بو پرستش غیر خدا نپردازید. من برای شما از عذاب روزی عظیم می ترسم."
_ آنها گفتند، "آیا تو آمده ای تا ما را از خدایان مان برگرداني ما تو را بو مبارزه می طلبیم تا آن )عذابی(   ۲۲

 وری، اگر راست می گویی."کو تهدید می کنی بیا
_ او گفت، "علم این نزد خداست؛ من فقط چیزی را بو شما تحویل می دىم کو برای رساندن آن فرستاده  ۲۳

 شدم. با اینکو، می بینم شما مردمی نادان ىستید."



سیار _ ىنگامی کو دیدند طوفان بطرفشان می آید، گفتند، "این طوفان برای ما بارانی خواىد آورد کو ب ۲۴
مورد احتیاج بود. "در عوض، این ىمان چیزی است کو شما بو مبارزه )از ىود( خواستید؛ بادی سهمگین کو در 

 آن عذابی دردناک است.
_ آن ىمو چیز را طبق فرمان پروردگار خود نابود کرد. تا صبح، چیزی جز خانو ىایشان بر جا نماند. ما  ۲۵

 سانیم.اینچنین مردم گناىکار را بو کیفر می ر 
_ ما آنها را در زمین مسقر کرده ایم، ىمانطوری کو کو شما را مستقر کردیم و بو آنها شنوایی، بینایی و  ۲۶

عقل دادیم. ولی شنوایی، بنیایی و عقل آنها ىیچ کمکی بو آنها نکرد. این بخاطر آنست کو آنها تصمیم گرفتند  
ا و اخطارىایی کو مسخره کردند باعث نابودی شان شده کو آیات خدا را نادیده بگیرند. اینچنین، پیش بینی ى

 است.
_ ما جوامع بسیاری را در اطراؼ شما ىالک کرده ایم، پس از اینکو مدرک ىا را توضیح داده بودیم، تا  ۲۷

 بلکو آنها توبو کنند.
در عوض، آنها را  _ پس چرا معبودانی کو قرار دادند تا آنها را بو خدا نزدیکتر کنند بو آنها کمکی نکردند ۲۸

طرد کردند. چنین بود خدایان دروغینی کو آنها بحد پرستش رساندند؛ چنین بود آیین تازه ای کو از خود ساختو 
 بودند.

_ بیاد آور کو ما عده ای از جن ىا را بو سوی تو فرستادیم، تا قرآن را بشنوند. ىنگامی کو بو آنجا  ۲۹
 پایان رسید، با شتاب نزد مردمشان رفتند، تا ىشدار دىند. رسیدند، گفتند، "گوش کنید." ىمینکو بو

_ آنها گفتند، "ای مردم ما، ما از کتابی شنیدیم کو بعد از موسی نازل شده، و کتاب ىای آسمانی گذشتو  ۳۱
 را تائید می نماید. آن بو حقیقت ىدایت می کند؛ بو راه راست.

او ایمان بیاورید، سپس او گناىانتان را می بخشد و شما _ "ای مردم ما، بو دعوت خدا پاسخ دىید و بو  ۳۱
 را از عذابی دردناک نجات می دىد."

_ کسانی کو بو دعوت خدا پاسخ ندىند نمی توانند فرار کنند و غیر از او موالیی نخواىند داشت؛ آنها  ۳۲
 بسیار گمراه شده اند.

را بدون ىیچ زحمتی آفرید، قادر است مرده را  _ آیا آنها درک نمی کنند کو خدایی کو آسمان ىا و زمین ۳۳
 دوباره زنده کند بلو البتو؛ او قادر مطلق است.

_ آن روز کو کافران بو آتش دوزخ معرفی شوند، از آنها سئوال خواىد شد، "آیا این حقیقت نیست" آنها  ۳۴
 طر کفرتان عذاب بکشید."جواب خواىند داد، "بلو البتو، قسم بو پروردگار مان. "او خواىد گفت، "پس بخا



_ بنابراین، صبور باش مانند رسوالن قبل از تو کو قدرت داشتند و بو صبر پناه بردند. عجلو نداشتو باش تا  ۳۵
عذابی را کو حتماً  برایشان خواىد آمد ببینی. روزی کو آن را ببینند، بو نظر خواىد رسید کو فقط یکساعت از 

 و است: آیا ستمکاران نیستند کو پی در پی بو ىالکت می رسندروز دوام آوردند. این یک اعالمی
*************************************************************** 

 : محمد )ص( ۴۷سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

 طل می کند._ کسانی کو ایمان ندارند و دیگران را از راه خدا باز می دارند، او اعمالشان را با ۱
_ کسانی کو ایمان دارند و اعمال پرىیزکارانو انجام می دىند و بو آنچو بر محمد نازل شد ایمان دارند_ کو  ۲

 حقیقتی است از جانب پروردگارشان_ او گناىانشان را می بخشد، و بو آنها رضایت خاطر عنایت می کند.
پیروی می کنند. در حالیکو کسانی کو ایمان دارند  _ این بخاطر آن است کو آنان کو ایمان ندارند از دروغ ۳

 از حقیقت پروردگارشان پیروی می کنند. خدا اینچنین آنها را برای مردم مثال می زند.
_ اگر )در جنگ( با کافران مواجو شدید، می توانید بو گردن ىایشان ضربو بزنید. اگر آنها را بو اسارت   ۴

د و یا بو غرامت بگیرد تا زمانی کو جنگ بو پایان رسد. اگر خدا می خواست، گرفتید می توانید آنها را آزاد کنی
می توانست بدون جنگ، بو شما پیروزی عطا کند. ولی او اینچنین شما را با یکدیگر امتحان می کند. و اما  

 کسانی کو در راه خدا گشتو می شوند، او ىرگز فداکاری آنها را بو ىدر نخواىد داد.
 ا ىدایت خواىد کرد و بو آنها رضایت خاطر ارزانی خواىد داشت._ او آنها ر  ۵
 _ او آنها را وارد بهشتی خواىد کرد، کو برایشان توصیف کرده است. ۶
_ ای کسانی کو ایمان دارید، اگر خدا را حمایت کنید، او شما را حمایت خواىد کرد و شما را ثابت قدم  ۷

 خواىد داشت.
 دچار بدبختی می شوند؛ او باعث می شود کو اعمالشان کامالً  بیهوده شود._ کسانی کو ایمان ندارند  ۸
_ این برای آن است کو آنها از آنچو خدا نازل کرد نفرت داشتند و در نتیجو، او اعمالشان را باطل می   ۹

 کند.
الشان را از بین _ آیا در روی زمین سیر نمی کنند تا عاقبت کسانی را کو قبل از آنها بودند ببینند خدا اعم ۱۱

 برد؛ تمام کافران از ىمان سرنوشت رنج خواىند برد.
 _ این برای آن است کو خدا موالی کسانی است کو ایمان دارند، در حالیکو کافران موال ندارند. ۱۱



_ خدا کسانی را کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند بو باغهایی وارد می کند با  ۱۲
هرىای روان. و اما کسانی کو کافر ىستند، مانند حیوانات زندگی می کنند و می خورند، سپس سرانجامشان ن

 آتش دوزخ است.
_ چو بسیار جوامعی کو از جامعو ای کو تو را از شهر خود بیرون کردند؛ ىنگامی کو آنها را ىالک کردیم،  ۱۳

 ىیچ کس نتوانست بو آنها کمک کند.
بوسیلو پروزدگارشان در روشنایی قرار می گیرند مانند کسانی ىستند کو اعمال پلید در  _ آیا کسانی کو ۱۴

 نظرشان زیبا جلوه می کند و از عقاید شخصی خود پیروی می کنند
_ مثال بهشتی کو بو پرىیزکاران وعده داده شده این است: دارای رودخانو ىایی کو آب آن آلوده نیست و  ۱۵

و رودخانو ىایی از عسل خالص.  -گوارا برای نوشندگان  -ازه و رودخانو ىایی از شرابرودخانو ىایی از شیر ت
آنها در آنجا از ىمو نوع میوه برخوردار ىستند و آمرزشی از جانب پروردگارشان. )آیا آنها بهترند( یا کسانی کو 

 می کندتا ابد در آتش دوزخ می مانند و آب ىای جهنمی می نوشند کو روده ىایشان را پاره 
_ بعضی از آنها بو تو گوش می دىند، سپس بو مجرئ اینکو بیرون می روند از کسانی کو در روشنایی قرار   ۱۶

گرفتند می پرسند: "او چو گفت "خدا اینچنین بر قلب ىایشان مهر می زند و در نتیجو، آنها فقط از عقاید 
 خود پیروی می کنند.

بر ىدایت آنها می افزاید و پرىیزکاری شان را بو آنان عطا می   _ و اما کسانی کو ىدایت شده اند، او ۱۷
 کند.
_ آیا آنها منتظر ىستند کو آن ساعت ناگهانی بو آنها برسد تمام نشانو ىای آن آمده است. موقعی کو آن  ۱۸

 ساعت بر آنها بیاید، چگونو می توانند از پیغامشان بهره مند شوند
دیگری در کنار خدا نیست، "و برای گناىانت و گناىان تمام مردان و  _ تو باید بدانی کو: "ىیچ خدای ۱۹

 زنان مؤمن طلب آمزرش کن. خدا از تصمیمات و سرنوشت نهایی شما کامالً  آگاه است.
_ کسانی کو ایمان آوردند گفتند: "چو موقع سوره جدیدی نازل خواىد شد "ولی ىنگامی کو سوره صریحی  ۲۱

جنگیدن ذکر شده بود، می دیدی کو کسانی کو در قلب شان شک راه دادند طوری  نازل می شد، کو در آن از
 بو تو نگاه می کردند، کو گویی مرگشان فرا رسیده است. آنها اینچنین رسوا شدند.

_ اطاعت و گفتار پرىیزکارانو از آنان انتظار می رفت. اگر ىنگامی کو بسیج اعالم شد، فقط بو خدا  ۲۱
 دند، برایشان بهتر می بود.اعتماد نشان می دا



_ آیا گذشتو از این فصد شما اینست کو بو مجرد اینکو بیرون بروید مرتکب کارىای پلید شوید و با  ۲۲
 خویشاوندان خود بدرفتاری کنید

 _ آنها ىستند کو بو لعنت خدا دچار شدند، کو او بوسیلو آن آنها را کر و کور گرده است. ۲۳
 مطالعو نمی کنند آیا بر افکارشان قفل زدند _ چرا قرآن را با دقت ۲۴
_ مطمئناً ، کسانی کو بعد از اینکو ىدایت برایشان آشکار شده است بو عقب باز گردند، شیطان آنها را   ۲۵

 گول زده و آنها را سوؽ داده است.
ا در بعضی از _ این بخاطر آن است کو آنها بو کسانی کو از آنچو خدا نازل کرده نفرت داشتند گفتند، "م ۲۶

 موارد از شما اطاعت خواىیم کرد. "خدا از توطئو ىای مخفیانو آنها کامالً  آگاه است.
_ برای آنها چگونو خواىد بود ىنگامی کو فرشتگان آنها را بو مرگ در می آورند آنها بو صورت و نشیمن   ۲۷

 گاىشان خواىند زد.
خدا بود پیروی کردند و از چیزىایی کو باعث  _ این برای آن است کو آنها از آنچو کو مورد خشم ۲۸

 خشنودی او بود متنفر بودند، در نتیجو، او اعمالشان را باطل کرده است.
_ آیا کسانی کو در قلب ىایشان شک راه می دىند فکر می کنند کو خدا افکار پلیدشان را بر مال  ۲۹

 نخواىد کرد
شا کنیم، تا بتوانی فقط با نگاه کردن بو آنها آنان را تشخیص _ اگر بخواىیم، می توانیم آنها را برای تو اف ۳۱

دىی. اگر چو تو می توانی آنها را از طرز صحبت کردنشان تشخیص دىی. خدا بر ىمو اعمالتان کامالً  آگاه 
 است.

_ ما مسلماً  شما را آزمایش خواىیم کرد، تا مشخص کنیم چو کسانی در میان شما کوشش می کنند و  ۳۱
 و استقامت می ورزند. ما باید صفات واقعی شما را بر مال سازیم.صبوران

_ کسانی کو ایمان ندارند و از راه خدا دور می کنند و بعد از اینکو ىدایت برایشان آشکار شده است با  ۳۲
رسول مخالفت می ورزند، ىرگز کوچکترین ضرری بو خدا نمی رسانند، در عوض، او اعمالشان را باطل می  

 کند.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، باید از خدا اطاعت کنید و از رسول اطاعت نمایید. در غیر اینصورت، تمام  ۳۳

 اعمالتان بیهوده خواىد بود.
 _ کسانی کو باور ندارند و از راه خدا باز می دارند، سپس کافر بمیرند، خدا ىرگز آنها را نخواىد بخشید. ۳۴



برای رسیدن بو صلح تسلیم نشوید، زیرا پیروزی شما تضمین شده است و _ بنابراین، متزلزل نباشید و  ۳۵
 خدا با شماست. او ىرگز کوشش ىای شما را بو ىدر نخواىد داد.

_ زندگی این دنیا چیزی جز صحنو نمایش و بطالت نیست. اما اگر ایمان بیاورید و زندگی پرىیزکارانو ای  ۳۶
 د داد، بدون اینکو از شما پولی بخواىد.را در بیش بگیرید، او بو شما پاداش خواى

_ اگر او از شما پولی می خواست، بو حدی کو شما را بو سختی می انداخت، ممکن بود شما خسیس  ۳۷
 می شدید و پلیدی نهفتو شما بر مال می شد.

_ از شما دعوت شده کو در راه خدا خرج کنید، ولی بعضی ازشما خسیس می شوید. افراد خسیس برای  ۳۸
نفس خویش خسیس ىستند. خدا غنی است، در حالیکو شما فقیر ىستید. اگر شما روی بگردانید، او مردم 

 دیگری را جایگزین شما خواىد کرد، و آنها مانند شما نخواىند بود.
*************************************************************** 

 : پیروزی )الفتح( ۴۸سوره 
 نده ترین، مهربان ترینبو نام خدا، بخش

 _ ما بر تو )ای رسول( پیروزی بزرگی عطا کرده ایم. ۱
_ کو بوسیلو آن خدا گناىان گذشتو و ىمچنین گناىان آینده تو را می بخشد و نعمت ىایش را بر تو کامل  ۲

 می کند و تو را بو راىی راست ىدایت می نماید.
 حمایتی تزلزل ناپذیر._ عالوه بر آن، خدا تو را حمایت خواىد کرد،  ۳
_ اوست کو در قلب مؤمنان رضایت خاطر می بخشد تا ایمان بیشتری بر ایمانشان بیافزاید. تمام قوای  ۴

 آسمانها و زمین متعلق بو خداست. خداست دانای مطلق، حکیم ترین.
کو در آن جاودان   _ او مسلماً  مردان و زنان مؤمن را بو باغهایی با نهرىای روان داخل خواىد کرد، جایی ۵

 می مانند. او گناىانشان را پاک خواىد کرد. و این از نظر خدا، یک پیروزی بزرگی است.
_ و او مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را بو کیفر خواىد رساند، زیرا آنها درباره خدا افکار  ۶

شد. زیرا خدا از آنها خشمگین است، آنها  پلیدی در سر پرورانده اند. پلیدیشان آنها دامنگیر خودشان خواىد
 را محکوم می کند، و جهنم را برایشان آماده کرده است. چو سرنوشت شومی!

 _ ىمو نیروىا در آسمانها و زمین متعلق بو خداست. خداست قادر متعال، حکیم ترین. ۷
 _ ما تو را بعنوان شاىد فرستاده ایم، مژده دىنده و ىشدار دىنده. ۸



ما مردم بو خدا و رسولش ایمان بیاورید، و بو ىیبت و حرمت او ارج نهید و او را در نظر داشتو _ تا ش ۹
 باشید، و روز و شب او را تجلیل کنید.

_ مطمئناً ، کسانی کو با تو بیعت کنند، با خدا بیعت می کنند. خدا عهدشان را تصویب می کند؛ او  ۱۱
انی کو چنین عهدی را بشکنند، بو ضرر خود عهد شکنی می  دستش را باالی دست ىایشان قرار می ىد. کس

 کنند. و اما کسانی کو بو عهد خود با خدا وفا می کنند، او بو آنها پاداشی بزرگ عطا خواىد کرد.
_ عرب ىای خانو نشین کو عقب ماندند خواىند گفت، "ما با پول و خانواده خود سرگرم شده ایم، پس  ۱۱

نها بو زبانشان چیزی می گویند کو در قلبشان نیست، بگو، "چو کسی می تواند برای ما طلب بخشش کن! "آ
در برابر خدا از شما حمایت کند، اگر او ىر مصیبتی، یا ىر نعمتی برای شما بخواىد "خدا از ىر کاری کو می  

 کنید کامالً  آگاه است.
د و ىرگز نزد خانواده ىایشان باز _ شما در درون خود باور داشتید کو رسول و مؤمنان مغلوب خواىند ش ۱۲

نخواىندگشت، و این در قلب شما راه پیدا کرده بود. شما افکار پلیدی بو خود راه دادید و مردم پلیدی 
 شدید.

 _ ىر کس نپذیرد کو بو خدا و رسولش ایمان آورد، ما برای کافران آتش دوزخ را آماده کرده ایم. ۱۳
آن خداست. او ىر کس را بخواىد می بخشد و ىر کس را بخواىد تنبیو  _ فرمانروایی آسمانها و زمین از ۱۴

 می کند. خدا عفو کننده است، رحیم ترین.
_ خانو نشینانی کو عقب ماندند، درست ىنگامی کو شما می خواىید غنایم جنگی را جمع آور ی کنید  ۱۵

نها اینچنین آرزو دارند کلمات خدا را خواىند گفت، "بگذارید ما دنبال شما بیاییم تا در این شریک باشیم! "آ
تغییر دىند. بگو، "شما ما را دنبال نخواىید کرد. این تصمیم خداست. آنها آن وقت خواىند گفت "شما 

 حتماً  )از اینکو در جنگ نبودیم( بو ما حسادت می کنید. "حقیقتاً ، آنها بندرت چیزی فهمیدند.
د بگو، "از شما دعوت خواىد شد کو با مردمی نیرومند روبرو _ بو عرب ىای خانو نشینی کو عقب ماندن ۱۶

شوید و با آنها بجنگید، تا آنها تسلیم شوند. اگر اطاعت کنید، خدا پاداشی سخاوتمندانو بو شما خواىد داد. 
اما اگر دوباره روی بگردانید، ىمانطور کو در گذشتو کردید، او شما را با مجازاتی دردناک بو کیفر خواىد 

 ند."رسا
_ کور نباید سرزنش شود، بر معلول مالمتی نیست و بیمار مورد سرزنش واقع نمی شود. کسانی کو از خدا  ۱۷

و رسولش اطاعت کنند، او آنها را بو باغهایی با نهرىای روان داخل خواىد کرد. و اما کسانی کو روی 
 بگردانند، آنها را با مجازاتی دردناک بو کیفر خواىد رساند.



خدا از مؤمنانی کو در زیر آن درخت با تو بیعت کردند خشنود است. او می دانست کو در قلبشان چو _  ۱۸
 بود و در نتیجو، بو آنها رضایت خاطر عطا کرد و با یک پیروزی فوری پاداش آنها را داد.

 _ عالوه بر آن، آنها غنایم بسیاری بو دست آوردند. خداست قادر متعال، حکیم ترین. ۱۹
خدا بو شما قول داده است کو غنایم بسیاری بو دست خواىید آورد. او اینچنین، در ىمین دنیا ىم بو _  ۲۱

شما منفعت ىایی رسانید و دست مردم را از تعدی علیو شما کوتاه کرده است، و این را نشانو ای برای مؤمنان 
 قرار داده است. او اینچنین شما را بو راىی راست ىدایت می کند.

اما آن گروىی کو شما امکان نداشت آنها را شکست دىید، خدا حساب آنها را رسید؛ خداست  _ و ۲۱
 قادر مطلق.

_ اگر کافران ىمواره با شما می جنگیدند، عقب نشینی می کردند و می گریختند. آنها ىیچ موال و سروری  ۲۲
 ندارند؛ آنها یاوری ندارند.

 روش خدا را غیر قابل تغییر خواىی یافت._ چنین است روش خدا در طول تاریخ و تو  ۲۳
_ اوست کو دست آنها را از تعدی علیو شما و دست شما را از تعدی علیو آنها در وادی مکو کوتاه کرد.  ۲۴

 خدا بو ىر کاری کو می کنید کامالً  بنیاست.
ىدایای شما بو _ آنها ىستند کو کافر شدند و شما را از مسجد مقدس باز داشتند و حتی نگذاشتند کو  ۲۵

مقصدشان برسد. مردان و زنان مؤمنی )در اردوگاه دشمن( بودند کو شما نمی شناختید و نزدیک بود ندانستو 
بو آنها صدمو بزنید. اینچنین خدا ىر کس را بخواىد بو رحمت خود می پذیرد. اگر آنها پافشاری کنند، او  

 ک بو کیفر خواىد رساند.کسانی را کو در میانشان کافر ىستند با مجازاتی دردنا 
_ در حالی کو کسانی کو ایمان نیاوردند خشمگین بودند و قلب یشان مملو از غرور زمان جاىلیت بود،  ۲۶

خدا رسولش و مؤمنان را با رضایت آرامش بخشی مورد رحمت قرار داد و آنها را راىنمایی کرد کو از کلمو 
 امالً  لیاقت آن را دارند. خدا از ىمو چیز کامالً  آگاه است.پرىیزگاری پیروی کنند. این چیزی است کو آنها ک

_ خدا رویای حقیقی رسولش را واقعیت داده است: شما بو خواست خدا در امنیت کامل داخل مسجد  ۲۷
مقدس خواىید شد و در آنجا )ضمن انجام مراسم حج( موی سرتان را خواىید زد، یا آن را کوتاه خواىید کرد. 

نخواىید داشت. از آنجایی کو او چیزی می دانست کو شما نمی دانستید، او این را با یک  شما ىیچ ترسی
 پیروزی سریع ىمراه کرد."

_ اوست کو رسولش را با ىدایت و دین حقیقت فرستاد، تا آن را بر ىمو ادیان دیگر غلب گرداند. خدا  ۲۸
 بعنوان شاىد کافی است.



او ىستند در مقابل کافران خشن و سخت گیرند، اما در بین _ محمد_ رسول خدا_ و کسانی کو با  ۲۹
خودشان مهربان و دلسوزند. آنها را می بینی کو بو رکوع می روند و سجده می کنند، بطوریکو در طلب رحمت 

و رضایت خدا ىستند. عالیم آنها در چهره ىایشان است، بخاطر سجده کردن. این مانند ىمان مثالی است  
. مثال آنها در انجیل مانند گیاىانی است کو بلندتر و تنومندتر رشد می کنند و کشاورزان را کو در تورات است

خشنود می سازند. او اینچنین کافران را خشمگین می کند. خدا بو کسانی کو در میانشان ایمان دارند و زندگی 
 پرىیزکارانو ای را می گذرانند عفو و پاداشی بزرگ وعده می دىد.

*************************************************************** 
 : دیوارىا )الحجرات( ۴۹سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
_ ای کسانی کو ایمان دارید، عقیده خود را بر خدا و رسولش مقدم ندارید. بو ىیبت و حرمت خدا ارج  ۱

 نهید. خدا شنواست، دانای مطلق.
ایمان دارید، صدای خود را از صدای پیامبر باال تر نبرید، و بر سر او داد نزنید، طوری کو  _ ای کسانی کو ۲

 بر سر یکدیگر داد می زنید، تا مبادا اعمالتان باطل شود ىنگامی کو درک نمی کنید.
رای _ مطمئناً ، آنان کو صدای خود را نزد رسول خدا پایین می آورند کسانی ىستند کو خدا قلب شان را ب ۳

 پرىیزکار شدن آماده کرده است. آنها سزاوار بخشش و پاداشی بزرگ شده اند.
 _ و اما کسانی کو از پشت دیوارىا تو را صدا می کنند، اکثرشان نمی فهمند. ۴
_ اگر آنها صبر می کردند تا تو نزد آنها بیرون می آمدی، برایشان بهتر می بود. خدا عفو کننده است،  ۵

 مهربان ترین.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، اگر شخص شروری ىر خبری برای شما آورد، شما اول باید تحقیق کنید، تا  ۶

مبادا از روی نادانی، با بعضی از مردم با بی عدالتی رفتار کنید، سپس از آنچو انجام داده اید متأسف و 
 پشیمان شوید.

در بسیاری از چیزىا بو شما گوش داده بود، _ و بدانید کو رسول خدا در میان شما آمده است. اگر او  ۷
شما چیزىا را برای خودتان مشگل کرده بودید. اما خدا عشق بو ایمان را در شما ایجاد کرد و آن را در قلب 

 شما بیاراست و شما را از کفر، شرارت و نافرمانی متنفر ساخت. اینان ىدایت شده گان ىستند.
 او. خداست دانای مطلق، حکیم ترین. _ چنین است موىبت خدا و نعمت ىای ۸



_ اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر جنگیدند، شما آنها را آشتی دىید. اگر گروىی علیو گروه دیگر تعدی   ۹
کند، با گروه متجاوز بجنگید تا آنها بو فرمان خدا تسلیم شوند. زمانی کو تسلیم شدند، آن دو گروه را منصفانو 

 را بر قرار کنید؛ خدا عاشق کسانی است کو عادل ىستند.آشتی دىید. شما عدالت 
_ مؤمنان اعضای یک خانواده ىستند؛ باید در بین خانواده خود صلح بر قرار کنید و بو ىیبت و حرمت  ۱۱

 خدا را ارج نهید، باشد کو بو رحمت بر خوردار شوید.
مسخره کنند، برای اینکو شاید آنها بهتر  _ ای کسانی کو ایمان آورده اید، ىیچ مردمی نباید مردم دیگر را ۱۱

از آنان باشند. و ىیچ زنی نباید زنان دیگر را مسخره کند، برای اینکو شاید آنها بهتر از آنان باشند. و نباید 
یکدیگر را دست بیاندازید، یا اسم ىای یکدیگر را مسخره کنید. حقیقتاً  بازگشت بو شرارت بعد از رسیدن بو 

 ست. ىر کس پس از این توبو نکند، اینان ستمکاران ىستند.ایمان، پلیدی ا
_ ای کسانی کو ایمان دارید، از ىر گونو سوء ظنی اجتناب کنید، کو حتی کوچکترین سوء ظن گناه است.  ۱۲

جاسوسی یکدیگر را نکنید، پشت سر یکدیگر بدگویی نکنید؛ این بو زشتی خوردن گوشت مرده برادرتان است، 
 این کار نفرت دارید. خدا را در نظر داشتو باشید. خدا آمرزنده است، مهربان ترین. شما مسلماً  از

_ ای مردم، ما شما را از ىمان مذکر و مؤنث خلق کردیم، و شما را ملت ىا و قبایل مشخصی قرار  ۱۳
ت دانای دادیم، با باشد کو، یکدیگر را تشخیص دىید. بهترین شما در نزد خدا، پرىیزکارترین شماست. خداس

 مطلق، آگاه.
_ عرب ىا گفتند، "ما مؤمن ىستیم )ایمان آورندگان(. "بگو، "شما ایمان نیاورده اید؛ چیزی کو باید  ۱۴

 بگویید این است، "ما مسلمان ىستیم )تسلیم شده گان(، "تا اینکو ایمان در قلبتان قرار بگیرد.
را بو ىدر نخواىد داد. خدا عفو کننده است، اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید، او ىیچ یک از اعمالتان 

 مهربان ترین.
_ مؤمنان )ایمان آورندگان( کسانی ىستند کو بو خدا و رسولش ایمان دارند، سپس بو مرحلو ای می رسند   ۱۵

 کو ىیچ گونو شکی ندارند، و با پول و جان خود در راه خدا کوشش می کنند. اینان راستگویان ىستند.
خدا را از دین خود آگاه می سازید خدا می داند آنچو کو در آسمان ىا و زمین است. _ بگو، "آیا  ۱۶

 خداست دانای مطلق.
_ آنها طوری رفتار می نمایند کو انگار با پذیرفتن اسالم بو تو لطف می کنند! بگو، "شما با قبول کردن  ۱۷

شما بو ایمان بو شما لطف بزرگی می   اسالم ىیچ لطفی بو من نمی کنید. خداست آن یکتایی کو با ىدایت کردن
 کند، اگر مخالص ىستید."



 _ خدا تمام اسرار آسمانها و زمین را می داند؛ خدا بر ىر کاری کو می کنید بیناست. ۱۸
*************************************************************** 

 : ؽ )ؽ( ۵۱سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

 _ ؽ. و قرآن مجید. ۱
_ آنها از این تعجب کردند کو ىشدار دىنده ای از بین خودشان برایشان آمد! کافران گفتند، "این واقعاً   ۲

 عجیب است.
 _ "بعد از این کو بمیریم و بصورت خاک در آییم؛ این غیر ممکن است." ۳
 ، ما پرونده ای دقیق داریم._ ما کامالً  از ىر یک از آنها کو جذب زمین می شوند آگاه ىستیم ۴
 _ ىنگامی کو حقیقت بر آنها آمد آن را رد کردند؛ آنها کامالً  سردرکم ىستند. ۵
 _ آیا آنها بو آسمان باالی سر خود نگاه نکرده اند، کو چگونو آن را بدون ىیچ نقصی، بنا کردیم و آراستیم ۶
 ختیم و ىمو نوع گیاىان زیبا را در آن رویاندیم._ و ما زمین را آفریدیم و در آن کوه ىا را پراکنده سا ۷
 _ این یک ىدایتی است روشنگر و تذکری برای ىر پرستش کننده پارسا. ۸
 _ و ما از آسمان آب پر برکتی فرو فرستادیم، تا با آن باغ ىا را برویانیم. و غالتی کو درو می شوند. ۹

 _ نخل ىای بلند خرما، با خوشو ىای میوه. ۱۱
روزی ىا برای مردم . و ما با آن زمین ىای مرده را دوباره زنده می کنیم؛ شما ىم اینچنین برانگیختو می _  ۱۱

 شوید.
 _ قبل از آنها مردم نوح، ساکنان رس و ثمود ایمان نیاوردند. ۱۲
 _ و عاد، فرعون و برادران لوط. ۱۳
و در نتیجو، عذاب من بر آنها فرود  _ و ساکنان چوب، و مردم تبع ىمو آنها رسوالن را باور نکردند ۱۴

 آمد.
_ آیا خلقت اول برای ما زحمت زیادی داشت آیا بو ىمین دلیل است کو آنها بو برانگیختو شدن شک  ۱۵

 دارند
_ ما انسان را آفریدیم و ما می دانیم کو او با خود چو زمزمو ىایی می کند. ما از رگ گردنش بو او نزدیک  ۱۶

 تر ىستیم.
 فرشتو( ظبط کننده، در راست و چپ، مدام در حال ضبط کردن ىستند._ دو ) ۱۷



 _ او کالمی بر زبان نمی آورد بدون حضور شاىدی ىشیار. ۱۸
_ سرانجام، اعمال اجتناب ناپذیر مرگ فرا میرسد؛ این چیزی است کو تو سعی می کردی از آن دوری   ۱۹

 کنی.
 ت._ شیپور دمیده می شود؛ این ىمان روز موعود اس ۲۱
 _ ىر نفسی با محافظی و شاىدی می آید. ۲۱
_ تو قبالً  از این غافل بودی. ما اکنون پرده از جلوی تو بر می داریم؛ امروز، دید تو )بو قدرت( پوالد  ۲۲

 است.
 _ آن ىمزاد گفت، "این است گواىی محکم من." ۲۳
 _ ىر کافر خودسری را بو جهنم بیاندازید. ۲۴
 تجاوزکار، پر از شک._ منع کننده انفاؽ،  ۲۵
 _ او خدای دیگری در کنار خدا قرار داد. او را در عذابی شدید بیاندازید. ۲۶
 _ ىمزادش گفت، "پروردگار ما، من او را گمراه نکردم؛ او بسیار گمراه بود." ۲۷
 _ او گفت "نزد من دعوا نکنید؛ من بو اندازه کافی بو شما ىشدار داده ام. ۲۸
 ز نمی تواند تغییر کند. من ىرگز در حق مردم بی عدالتی نمی کنم."_ "اکنون ىیچ چی ۲۹
_ این ىمان روزی است کو از دوزخ می پرسیم، "آیا باندازه کافی داري" آن خواىد گفت، "بو من بیشتر  ۳۱

 بده."
 _ بهشت بی درنگ بو پرىیزگاران عرضو خواىد شد. ۳۱
 ه داده شده بود._ این چیزی است کو بو ىر توبو کننده صبور وعد ۳۲
 _ آنها در خلوت خود، بو ىیبت و حرمت آن بخشنده ترین ارج نهادند و از صمیم قلب آمدند. ۳۳
 _ با صلح در آن وارد شوید؛ این ىمان روز جاودان است. ۳۴
 _ در آنجا ىر چو آرزو کنند دریافت می کنند و ما حتی بیشتر داریم. ۳۵
آنها را کو نیرومندتر بودند نابود کردیم. آنها زمین را گشتند؛ آیا راه  _ ما بسیاری از نسل ىایی قبل از  ۳۶

 گریزی یافتند
 _ این باید درس عبرتی باشد برای ىر کسی کو صاحب فهم است، یا قادر است بشنود و شهادت دىد. ۳۷
احساس _ ما آسمانها و زمین، و ىر چو را در بین آنهاست در شش روز آفریده ایم، و ىیچ خستگی  ۳۸

 نکردیم.



_ بنابراین، در مقابل سخنانشان صبور باش و پروردگار خود را قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب  ۳۹
 ستایش و تجلیل کن.

 _ در طی شب و پس از سجده کردن در نام او بو تعمق و عبادت بپرداز. ۴۱
 _ برای آن روزی آماده باش کو منادی از جایی نزدیک ندا دىد. ۴۱
 _ ىنگامی کو آنها فریاد اجتناب ناپذیر را بشنوند؛ این ىمان روزی است کو شما بیرون می آیید. ۴۲
 _ این ما ىستیم کو مرگ و زندگی را کنترل می کنیم؛ سرانجام نهایی بسوی ماست. ۴۳
ن برای ما _ آن روز خواىد آمد کو زمین بو سرعت شکافتو شود تا آنها را بیرون آورد. اینچنین احضار کرد ۴۴

 آسان است.
_ ما از ىر چو کو بر زبان می آورند کامالً  آگاه ىستیم، در حالیکو تو ىیچ قدرتی بر آنها نداری.  ۴۵

 بنابراین، با این قرآن، بو کسانی کو ىشدارىای من را محترم می شمارند تذکر بده.
*************************************************************** 

 : حرکت دىندگان باد )الذاریَات( ۵۱وره س
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

 _ بادىای وزنده. ۱
 _ حامل باران. ۲
 _ آورنده روزی ىا. ۳
 _ آنها را ىمانطور کو دستور داده شده پخش می کنند. ۴
 _ آنچو بو شما وعده داده شده مطمئناً  فرا خواىد رسید. ۵
 ناپذیر است._ روز قضاوت اجتناب  ۶
 _ علی رقم خلقت بدون نقص آسمان. ۷
 _ شما بو مخالفت با حقیقت ادامو می دىید. ۸
 _ کسانی از آن منحرؼ می شوند کو منحرؼ ىستند. ۹

 _ دروغ پردازان ۱۱
 _ آنها در سردرگمی شان، کامالً  بی توجو ىستند. ۱۱
 _ آنها روز قضاوت را مورد سئوال قرار می دىند. ۱۲
 روزی کو بو آتش عرضو شوند._ آن  ۱۳



 _ طعم عذاب را بچشید؛ این چیزی است کو شما قبالً  بو مبارزه می طلبیدید. ۱۴
 _ پرىیزکاران سزاوار باغ ىا و چشمو سارىا شده اند. ۱۵
 _ آنها پاداش ىای پروردگار خود دریافت می کنند، زیرا آنها قبالً  پارسا بودند. ۱۶
 خوابیدند. _ آنها بندرت تمام شب را ۱۷
 _ در سحرگاه برای آمرزش دعا می کنند. ۱۸
 _ مقداری از پولشان برای گدایان و محتاجان کنار گذاشتو می شد. ۱۹
 _ زمین برای کسانی کو یقین دارند پر از نشانو است. ۲۱
 _ و در وجود خودتان؛ آیا می توانید ببینید ۲۱
 مان است._ روزی شما و آنچو بو شما وعده داده شده در آس ۲۲
 _ قسم بو پروردگار آسمان و زمین، این بو ىمانقدر حقیقت دارد کو شما قوه تکلم دارید. ۲۳
 _ آیا بو تاریخچو میهمانان محترم ابراىیم توجو کرده اي ۲۴
 _ آنها او را مالقات کردند، گفتند، "صلح. "او گفت، "صلح بر شما، غریبو ىا!" ۲۵
 گوسالو فربهی آماده کنند._ او از خانواده اش خواست تا   ۲۶
 _ ىنگامی کو آن را بو آنها تعارؼ کرد، اظهار داشت، "شما نمی خورید" ۲۷
 _ او از آنها ترسید. آنها گفتند، "نترس،" و او را بو پسری دانا مژده دادند. ۲۸
 _ زن او متحیر شد. با توجو بو چین و چروک صورتش گفت: "من یک پیرزن نازا ىستم." ۲۹
 ا گفتند، "چنین گفت پروردگارت. او حکیم ترین است، دانای مطلق."_ آنه ۳۱
 _ او گفت، "ای رسوالن، شما برای انجام چو کاری آمده اید" ۳۱
 _ آنها گفتند، "ما بو سوی مردمی مجرم فرستاده شده ایم. ۳۲
 _ "ما بر آنها سنگ ىایی از گل رس می بارانیم. ۳۳
 ران عالمت گذارده شده است."_ "کو توسط پروردگارت برای ستمکا ۳۴
 _ سپس ما ىمو مؤمنان را نجات دادیم. ۳۵
 _ ما در آنجا بجز یک خانو از تسلیم شدگان نیافتیم. ۳۶
 _ و آن را برای کسانی کو از آن مجازات دردناک می ترسند، درس عبرتی قرار دادیم. ۳۷
 فرعون فرستادیم._ در موسی )درس عبرتی است(. ما او را با مدرک ىای واضح نزد  ۳۸
 _ اما او متکبرانو، روی گرداند و گفت، "شعبده باز، یا دیوانو ." ۳۹



 _ در نتیجو، ما او و سپاىیانش را تنبیو کردیم. ما آنها را بو دریا انداختیم و اوست کو سرزنش می شود. ۴۱
 _ در عاد )درس عبرتی است(. ما بر آنها بادی مصیبت بار فرستادیم. ۴۱
 چو کو اصابت کرد، بکلی از بین رفت. _ بو ىر ۴۲
 _ در ثمود )درس عبرتی است(. بو آنها گفتو شد، "موقتاً  لذت ببرید." ۴۳
_ آنها علیو فرمان پروردگارشان طغیان کردند. در نتیجو، ىمانطور کو نگاه می کردند صاعقو بو آنها  ۴۴

 اصابت کرد.
 آنها شد. _ آنها نو ىرگز توانستند برخیرند و بو کمکی بو ۴۵
 _ و قبل از آن مردم نوح ؛ مردمی ستمکار بودند. ۴۶
 _ ما آسمان را با دست ىای خود بنا کردیم و بو توسعو آن ادامو خواىیم داد. ۴۷
 _ و ما زمین را قابل سکونت قرار دادیم؛ طرحی کامل. ۴۸
 _ ما از ىر چیز یک جفت )نر و ماده( آفریدیم، تا باشد کو توجو کنید. ۴۹
 باید بو سوی خدا بگریزید. من بعنوان ىشدار دىنده ای آشکار از جانب او نزد شما فرستاده شدم. _ ۵۱
_ خدای دیگری در کنار خدا قرار ندىید. من بعنوان ىشدار دىنده ای آشکار از جانب او نزد شما  ۵۱

 فرستاده شده ام.
 شعبده باز" یا "دیوانو."_ ىر گاه برای نسل ىای قبلی رسولی رفت، آنها ىر بار گفتند، " ۵۲
 _ آیا آنها با ىم توافق کرده بودند حقیقتاً ، آنها ستمکار ىستند. ۵۳
 _ بو آنها اعتناء نکن؛ تو سرزنش نمی شوی. ۵۴
 _ و یاد آوری کن، زیرا تذکر برای مؤمنان مفید است. ۵۵
 _ من جن ىا و انسان ىا را نیافریدم مگر اینکو فقط من را پرستش کنند. ۵۶
 _ من نو نیازی بو روزی آنها دارم و نو احتیاج دارم کو آنها بو من غذا دىند. ۵۷
 _ خدا روزی دىنده است، صاحب ىمو قدرت ىا، مافوؽ. ۵۸
_ ستمکاران بو ىمان سرنوشتی دچار شده اند کو پیشینیان ىمانندشان شدند؛ آنها نباید بو مبارزه می  ۵۹

 طلبیدند.
 روزی کافر شدند کو در انتظارشان است._ وای بر آنان کو بو آن  ۶۱

*************************************************************** 
 : کوه سینا )الطور( ۵۲سوره 



 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ کوه سینا. ۱
 _ آن کتاب آسمانی ثبت شده. ۲
 _ منتشر شده در کتاب ىا. ۳
 آمد. _ آن زیارتگاه پر رفت و ۴
 _ آن سقف مرتفع. ۵
 _ آن دریای مشتعل. ۶
 _ کیفر پروردگار تو غیر قابل اجتناب است. ۷
 _ ىیچ نیرویی در جهان نمی تواند آن را متوقف سازد. ۸
 _ آن روز خواىد آمد کو آسمان غرش شدیدی خواىد کرد. ۹

 _ کوه ىا از بین خواىند رفت. ۱۱
 _ در آن روز وای بر کافران_ ۱۱
 انی کو در سردرگمی شان، بی توجو ىستند._ کس ۱۲
 _ آنها اجباراً ، بو جهنم رانده خواىند شد. ۱۳
 _ این ىمان آتشی است کو قبالً  باور نداشتید ۱۴
 _ آیا این شعبده است، یا اینکو شما نمی بینید ۱۵
. این جزای _ رنج سوختن را بچشید. چو صبور باشید و چو صبور نباشید، برایتان یکسان خواىد بود ۱۶

 منصفانو کارىایی است کو انجام دادید.
 _ پرىیزگاران لیاقت باغ ىا و شادی را دارند. ۱۷
_ آنها از آنچو پروردگارشان برای آنها اختصاص داده لذت می برند؛ پروردگارشان آنها را از مجازات  ۱۸

 دوزخ رىایی داده است.
 امید._ در جواب اعمالتان، با خوشحالی بخورید و بیاش ۱۹
 _ آنها بر مبلمان ىای مجلل استراحت می کنند و ما برایشان ىمسرانی زیبا در نظر می گیریم. ۲۱
_ ما برای کسانی کو ایمان آوردند و فرزاندنشان ىم در ایمان از آنها پیروی کردند، فرزندانشان را بو آنها  ۲۱

کو کردند کوتاىی نمی کنیم. بو ىر شخصی   ملحق خواىیم کرد. ما ىرگز از پاداش دادن بو آنها برای ىر کاری
 برای آنچو کو انجام داده پرداخت می شود.



 _ ما از میوه ىا و گوشت ىایی کو دوست دارند برایشان فراىم خواىیم کرد. ۲۲
 _ آنها از نوشیدنی ىایی کو بو ىیچ وجو آلوده نیست و ىرگز نوشیدن آن گناه نیست، لذت خواىند برد. ۲۳
 نی مانند مرواریدىای محافظت شده در خدمت آنها خواىند بود._ خدمتکارا ۲۴
 _ آنها یکدیگر را مالقات خواىند کرد و از خاطرات شان با یکدیگر سخن خواىند گفت. ۲۵
 _ آنها خواىند گفت، "ما قبالً  در بین مردم خود مهربان و فروتن بودیم. ۲۶
 ز عذاب سختی ىا مصون نگاه داشتو است._ "خدا ما را مورد لطف قرار داده است، و ما را ا ۲۷
 _ "ما ىمیشو از او درخواست می کردیم؛ اوست با محبت ترین، مهربان ترین." ۲۸
 _ بو مردم تذکر بده. با نعمتی کو پروردگارت شامل تو کرده، تو نو غیبگو ىستی و نو دیوانو. ۲۹
 باشیم تا او بمیرد."_ ممکن است کو بگویند، "او یک شاعر است؛ بیایید منتظر  ۳۱
 _ بگو، "منتظر باشید؛ من ىم با شما منتظر خواىم بود." ۳۱
 _ آیا خواب ىایشان آنها را بو چنین رفتاری وادار می کند، یا اینکو آنها طبیعتاً  ستمکار ىستند ۳۲
 _ آیا می گویند، "او ىمو آن را از خود ساختو است" در عوض، آنها فقط ایمان ندارند. ۳۳
 بگذار حدیثی مانند این ارائو دىند، اگر راست می گویند._  ۳۴
 _ آیا آنها از ىیچ خلق شدند آیا آنها خالق ىستند ۳۵
 _ آیا آنها آسمان ىا و زمین را آفریدند حقیقتاً ، آنها یقین ندارند. ۳۶
 _ آیا صاحب گنج ىای پروردگار تو ىستند آیا کنترل در دست آنهاست ۳۷
باال می روند کو آنها را قادر بو شنیدن می کند پس بگذار شنوندگان آنها مدرک خود را _ آیا از نردبانی  ۳۸

 نشان دىند.
 _ آیا او صاحب دختران است در حالیکو شما صاحب پسران ىستید ۳۹
 _ آیا از آنها مزدی می خواىی، کو پرداختش برایشان مشگل است ۴۱
 ده اند_ آیا آنها آینده را می دانند و آن را ضبط کر  ۴۱
 _ آیا آنها نقشو می کشند و حیلو می کنند حیلو کافران بو خودشان بر می گردد. ۴۲
 _ آیا خدای دیگری بجز خدا دارند تجلیل خدا را، بسیار باالتر از اینکو شریکانی داشتو باشد. ۴۳
 "_ ىنگامی کو ببینند پاره ىایی از آسمان پایین می افتد، خواىند گفت، "ابرىای متراکم. ۴۴
 _ بو آنها اعتناء نکن تا اینکو روزی را کو ضربو می خورند ببینند. ۴۵
 _ در آن روز، نو حیلو ىایشان آنها را محافظت خواىد کرد و نو یاری خواىند شد. ۴۶



 _ کسانی کو ستم می کنند در اینجا عذاب می کشند، ولی اکثرشان نمی دانند. ۴۷
امت کن_ تو زیر نظر ما ىستی_ و ىنگام برخاستن پروردگارت را _ تو در فرمان پروردگارت صبورانو استق ۴۸

 تجلیل و ستایش کن.
 _ ىمچنین در خالل شب و در سحرگاه کو ستارگان ناپیدید می شوند او را تجلیل نما. ۴۹

*************************************************************** 
 : ستارگان )النجم( ۵۳سوره 

 بخشنده ترین، مهربان ترینبو نام خدا، 
 _ ىمانطور کو ستارگان پایین می افتادند. ۱
 _ دوست شما )محمد( نو گمراه بود و نو فریب خورده بود. ۲
 _ و نو از روی خواستو شخصی سخن می گفت. ۳
 _ آن وحی الهی بود. ۴
 _ دیکتو شده توسط آن بسیار مقتدر قدرتمندترین. ۵
 بلندترین ارتفاع خود._ صاحب تمام اختیارات. از  ۶
 _ در باالترین افق. ۷
 _ او با پایین آمدن نزدیک تر شد. ۸
 _ نزدیک، تا حد امکان. ۹

 _ سپس بر بنده اش وحی کرد آنچو را کو باید وحی می شد. ۱۱
 _ چیزی کو آن ذىن دید ىرگز زاییده تخیل نبود. ۱۱
 _ آیا شما بو آنچو او دید شک دارید ۱۲
 افق پایین تری دید._ او وی را در  ۱۳
 _ در نقطو نهایی. ۱۴
 _ جایی کو بهشت جاودان قرار دارد. ۱۵
 _ ىمو جا غرؽ در ابهت بود. ۱۶
 _ نو چشم بر ىم زده شد و نو نابینا شد. ۱۷
 _ او نشانو ىای بزرگی از پروردگار خود دید. ۱۸
 _ مقایسو کنید این را با معبودان مؤنث الت و عزا . ۱۹



 سومی._ و منات،  ۲۱
 _ آیا شما صاحب پسران ىستید، در حالیکو اینها دختران او ىستند ۲۱
 _ چو تقسیم بندی ناپسندی. ۲۲
_ اینها فقط اسم ىایی است کو شما و پدرانتان از خود ساختو اید. خدا ىرگز چنین کفری را اجازه نداده  ۲۳

در حالیکو برایشان ىدایت حقیقی است. آنها از حدس و گمان و خواستو ىای شخصی خود پیروی می کنند، 
 از جانب پروردگارشان در این آمده است.

 _ چو چیزی است کو انسان آرزویش را دارد ۲۴
 _ آخرت و این دنیا ىر دو متعلق بو خداست. ۲۵
_ حتی فرشتگان ىم در آسمان اجازه شفاعت ندارند. تنها کسانی از جانب خدا مجاز ىستند کو بر طبق  ۲۶

 وافقت او عمل نمایند.خواست او و م
 _ کسانی کو بو آخرت ایمان ندارند بو فرشتگان نام ىای مؤنث داده اند. ۲۷
 _ آنها در این باره ىیچ علمی نداشتند؛ آنها فقط حدس می زدند. حدسیات جایگزین حقیقت نمی شود. ۲۸
 شدند اعتناء نکن._ بو کسانی کو از پیغام ما روی بر می گردانند و با این زندگی دنیوی مشغول  ۲۹
_ این منتهای دانش آنهاست. پروردگارت بو کسانی کو از راه او منحرؼ شده اند بخوبی آگاه است و از  ۳۱

 آنان کو ىدایت یافتو اند کامالً  آگاىی دارد.
_ ىر چو در آسمان ىا و ىر چو در زمین است متعلق بو خداست. او کسانی را کو مرتکب اعمال پلید  ۳۱

 خاطر کارىایشان مجازات خواىد کرد و بو پرىیزگاران بخاطر پرىیزکاریشان پاداش خواىد داد.می شوند ب
_ آنها بجز خطاىای کوچک، از گناىان بزرگ و ستمکاری دوری می کنند. بخشش پروردگار تو بی اندازه  ۳۲

بصورت جنین در شکم است. او بر شما کامالً  بوده است از وقتی کو شما را از زمین آغاز کرد و ىنگامی کو 
 مادرانتان بودید. بنابراین، خودتان را باال نبرید؛ او از پرىیزگاران کامالً  آگاه است.

 _ آیا بو آن کسی کو روی برگردانید توجو کرده اي ۳۳
 _ او بندرت انفاؽ می کرد و آن ىم بسیار کم. ۳۴
 _ آیا او آینده را می دانست آیا می توانست آن را ببیند ۳۵
 آیا از تعلیمات کتاب آسمانی موسی مطلع نشده بود _ ۳۶
 _ و ابراىیم کو اجرا کرد. ۳۷
 _ ىیچ نفسی گناىان نفس دیگری را بر دوش نمی کشد. ۳۸



 _ ىر انسانی برای اعمال خودش مسئول است. ۳۹
 _ و کارىای ىر کسی نشان داده خواىد شد. ۴۱
 ه خواىد شد._ سپس برای چنین اعمالی، بو آنها جزای کامل داد ۴۱
 _ سرنوشت نهایی بسوی پروردگار تو است. ۴۲
 _ اوست کو شما را می خنداند و یا می گریاند. ۴۳
 _ اوست کو مرگ و زندگی را کنترل می کند. ۴۴
 _ اوست کو دو نوع، مذکر و مؤنث را آفرید_ ۴۵
 _ از قطره کوچک منی. ۴۶
 _ او عامل خلقت مجدد خواىد بود. ۴۷
 را ثروتمند و یا فقیر می کند. _ اوست کو شما ۴۸
 _ اوست پروردگار کهکشان ىا. ۴۹
 _ اوست کو عاد باستانی را نابود کرد. ۵۱
 _ و ثمود را از بین برد. ۵۱
 _ ىیچنین قبل از آن مردم نوح را؛ آنها ستمکاران شروری بودند. ۵۲
 _ جوامع پلید )سدوم و گومارا( پست ترین بودند. ۵۳
 بو کلی از میان برداشتو شدند._ در نتیجو، آنها  ۵۴
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارت را می توانی انکار کني ۵۵
 _ این ىشداری است ىمانند ىشدار ىای قدیم. ۵۶
 _ آن )واقعو( اجتناب ناپذیر حتمی است. ۵۷
 _ ىیچ کس جز خدا نمی تواند از آن رىایی دىد. ۵۸
 دىید_ آیا این موضوع را مورد سئوال قرار می  ۵۹
 _ آیا می خندید، بجای اینکو گریو کنید ۶۱
 _ آیا در راه خود پافشاری می کنید ۶۱
 _ خدا را سجده کنید و پرستش نمایید. ۶۲

*************************************************************** 
 : ماه )القمر( ۵۴سوره 



 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 دیک تر شده و ماه تکو شده است._ آن ساعت نز  ۱
 _ سپس آنها معجزه ای دیدند؛ اما روی گرداندند و گفتند، "شعبدای قدیمی." ۲
 _ آنها ایمان نیاوردند، از عقاید خود پیروی کردند و بو رسم و رسوم قدیمی خود پایبند بودند. ۳
 د._ بو اندازه کافی بو آنها ىشدار داده شده است تا آنها را آگاه ساز  ۴
 _ حکمتی عظیم؛ اما تمام ىشدار ىا بیهوده بوده اند. ۵
 _ آنها را نادیده بگیر؛ آن روز خواىد آمد کو منادی مصیبت ىولناکی را اعالم خواىد کرد. ۶
 _ آنها با چشمان تحقیر شده، ىمانند ملخ ىای پراکنده از قبرىا بیرون می آیند. ۷
 ران خواىند گفت، "این روز سختی است."_ در حالی کو بو منادی پاسخ می دىند، کاف ۸
_ قبل از آنها مردم نوح ایمان نیاوردند. آنها بنده ما را تکذیب کردند و گفتند، دیوانو!" و او مورد آزار قرار   ۹

 گرفت.
 _ او از پروردگارش در خواست کرد، "بو من ظلم شده است، بو من پیروزی عطا کن." ۱۱
 ا گشودیم، و آب فرو ریختیم._ سپس ما دروزاه ىای آسمان ر  ۱۱
_ و ما باعث شدیم کو چشمو ىا از زمین بخوشند، آب ىا بهم پیوستند تا تصمیم از قبل تعیین شده را بو  ۱۲

 اجرا در آورند.
 _ او را روی قایقی کو از انوار و طناب ساختو شده بود حمل کردیم. ۱۳
 تکذیب شده بود._ آن تحت نظر ما روان شد؛ پاداشی برای شخصی کو  ۱۴
 _ ما آن را بعنوان درس عبرتی قرار دادیم. آیا کسی از شما می خواىد یاد بگیرد ۱۵
 _ چو ىولناک بود مجازات من پس از ىشدارىا! ۱۶
 _ ما قرآن را برای یادگیری آسان کردیم. آیا کسی از شما می خواىد یاد بگیرد ۱۷
 د مجازات من پس از ىشدارىا._ عاد ایمان نیاورد، در نتیجو، چو ىولناک بو  ۱۸
 _ ما برایشان طوفان شدیدی فرستادیم، در روزی کو مدام مصیبت بود. ۱۹
 _ چنان مردم را بو اطراؼ پرت می کرد کو گویی تنو ىای پوسیده نخل خرما بودند. ۲۱
 _ چو ىولناک بود مجازات من پس از ىشدارىا! ۲۱
 ا کسی از شما می خواىد یاد بگیرد_ ما قرآن را برای یادگیری آسان کردیم. آی ۲۲
 _ ثمود ىشدار ىا را تکذیب کردند. ۲۳



_ آنها گفتند، "آیا از کسی بین خودمان پیروی کنیم؛ از یک بشر در اینصورت ما گمراه خواىیم شد، و  ۲۴
 عاقبت بو دوزخ خواىیم رفت.

 _ "آیا بجای ما، پیغام بو او فرستاده شد او یک دروغگوی بی پرواست." ۲۵
 _ آنها فردا خواىند فهمید کو چو کسی دروغگوی بی پرواست. ۲۶
 _ ما آن شتر را بعنوان امتحانی برایشان می فرستیم. ناظر آنها باش و صبر کن. ۲۷
_ آنها را مطلع کن کو آب باید در میانشان تقسیم شود؛ )بو آن شتر ماده( باید اجازه داده شود تا در  ۲۸

 بنوشد. روزی کو برایش تعیین شده آب
 _ اما آنها دوست خود را متقاعد کردند تا )شتر را( بکشد و او راضی شد. ۲۹
 _ در نتیجو، چو ىولناک بود مجازات من! بو آنها ىشدار داده شده است. ۳۱
 _ ما با یک ضربو، آنها را بو صورت کاه درو شده در آوردیم. ۳۱
 شما می خواىد یاد بگیرد _ ما قرآن را برای یادگیری آسان کردیم، آیا کسی از ۳۲
 _ مردم لوط ىشدارىا را رد کردند. ۳۳
 _ ما بارانی از سنگ بر آنها فرو ریختیم. فقط خانواده لوط در سحرگاه نجات یافتند. ۳۴
 _ ما او و خانواده اش را مورد رحمت قرار دادیم؛ ما اینچنین بو سپاسگزاران پاداش می دىیم. ۳۵
 دارشان داد، ولی آنها ىشدارىا را بو مسخره گرفتند._ او درباره مجازات ما ىش ۳۶
_ آنها با او درباره میهمانانش مذاکره کردند؛ ما آنها را کور کردیم. عذاب من را بچشید؛ بو شما ىشدار  ۳۷

 داده شده است.
 _ صبح زود، روز بعد، عذاب ویران کننده ای بر آنها اصابت کرد. ۳۸
 شدار داده شده است._ عذاب من را بچشید؛ بو شما ى ۳۹
 _ ما قرآن را برای یادگیری آسان کردیم؛ آیا کسی از شما می خواىد یاد بگیرد ۴۱
 _ بو مردم فرعون ىشدار داده شد. ۴۱
_ آنها تمام نشانو ىای ما را تکذیب کردند. در نتیجو، ما جزای آنها را دادیم ىمانطور کو یک قادر  ۴۲

 دىد.متعال، قادر مطلق می بایست جزا 
 _ آیا کافران شما بهتر از آن کافران ىستند آیا شما توسط کتاب آسمانی تبرئو شده اید ۴۳
 _ شاید فکر می کنند، "از برندگان خواىیم بود." ۴۴
 _ ىمو آنها شکست خواىند خورد؛ آنها بر می گردند و فرار می کنند. ۴۵



 دناک تر است._ آن ساعت در انتظار آنهاست و آن ساعت بسیار بدتر و در  ۴۶
 _ مسلماً  گناىکاران در گمراىی ىستند و عاقبت آنها دوزخ خواىد بود. ۴۷
 _ آنها بو زور، بو آتش دوزخ کشیده خواىند شد. عذاب را بکشید. ۴۸
 _ ىر چو خلق کردیم دقیقاً  اندازه گیری شده است. ۴۹
 _ دستورات ما در یک چشم بهم زدن انجام می شوند. ۵۱
 شما را نابود کردیم. آیا کسی از شما می خواىد یاد بگیرد_ ما امثال  ۵۱
 _ ىر چو کردند در کتاب ىای آسمانی ثبت شده است. ۵۲
 _ ىمو چیز، کوچک یا بزرگ، نوشتو شده است. ۵۳
 _ مطمئناً ، پرىیزکاران سزاوار باغ ىا و رودخانو ىا شده اند. ۵۴
 _ در مقامی محترم، نزد پادشاه مقتدر، قادر مطلق ۵۵

*************************************************************** 
 : بخشنده ترین )الرحمن( ۵۵سوره 
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 _ آن بخشنده ترین. ۱
 _ معلم قرآن. ۲
 _ خالق انسان. ۳
 _ او بو آنها قوه تشخیص آموخت. ۴
 _ خورشید و ماه دقیق محاسبو شدند. ۵
 تارگان و درختان سجده می کنند._ س ۶
 _ او آسمان را بنا کرد و قانون را بر قرار نمود. ۷
 _ از قانون سر پیچی نکنید. ۸
 _ عدالت را بر پا دارید؛ قانون را زیر پا نگذارید. ۹

 _ او زمین را برای تمام مخلوقات آفرید. ۱۱
 _ در آن میوه ىاست و نخل ىای خرما با میوه ىای آویختو. ۱۱
 _ ىمچنین غالت و ادویو جات. ۱۲
 _ )ای انسان ىا و جن ىا( کدامیک ازشگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۱۳



 _ او انسان را از گل کهنو ای مانند گل کوزه گری آفرید. ۱۴
 _ و جن ىا را از آتش شعلو ور خلق کرد. ۱۵
 روردگارتان را می توانید انکار کنید_ )ای آنسان ىا و جن ىا( کدامیک از شگفتی ىای پ ۱۶
 _ پروردگار دو شرؽ و دو غرب. ۱۷
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۱۸
 _ او دو دریا را در جایی کو بهم می رسند از ىم جدا می کند. ۱۹
 کند.  _ حایلی بین آنها قرار داده شده، تا از تجاوز بو حدود یکدیگر جلوگیری ۲۱
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۲۱
 _ شما از ىر دوی آنها مروارید و مرجان می گیرید. ۲۲
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۲۳
 _ او بو شما کشتی ىایی داد کو مانند پرچم ىا در دریا سیر کنند. ۲۴
 شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید _ کدامیک از ۲۵
 _ ىمو کس در روی زمین فنا می شود. ۲۶
 _ فقط حضور پروردگارت باقی می ماند. صاحب جالل و عزت. ۲۷
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۲۸
 ر روز در کنترل کامل است._ ىمو کس در آسمانها و زمین از او درخواست می کنند. او ى ۲۹
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۳۱
 _ ما شما را برای حسابرسی فرا خواىیم خواند، ای انسان ىا و جن ىا. ۳۱
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۳۲
انید بو محدوده خارجی آسمان ىا و زمین رخنو کنید، پس _ شما ای جن ىا و ای انسان ىا، اگر می تو  ۳۳

 بروید و رخنو کنید. شما بدون اجازه نمی توانید نفوذ کنید.
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۳۴
 _ شما با سالح ىای پرتابی از آتش و فلز بمباران می شوید، و نمی توانید پیروز شوید. ۳۵
 کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید_  ۳۶
 _ ىنگامی کو آسمان از ىم پاشیده شود و مانند رنگ، سرخ رنگ شود. ۳۷
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۳۸



 _ در آن روز، از ىیچ انسان و ىیچ جنی، درباره گناىانشان سئوال نخواىد شد. ۳۹
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۴۱
_ )این بخاطر آنست کو( گناىکاران از چهره ىایشان شناختو خواىند شد؛ آنها را بو موی پیشانی و پا  ۴۱

 خواىند برد.
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۴۲
 ناىکار قبالً  انکار می کرد._ این ىمان جهنمی است کو گ ۴۳
 _ آنها بین آن و کوره آتش طاقت فرسا دور میزنند. ۴۴
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۴۵
_ دو باغ برای کسانی کو بو ىیبت و حرمت جالل پروردگارشان ارج می نهند )یکی برای جنیان و یکی  ۴۶

 برای آدمیان(.
 از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید _ کدامیک ۴۷
 _ پر از روزی ىا. ۴۸
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۴۹
 _ در آنها دو چشمو، روان است. ۵۱
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۵۱
 نوع ._ در آنها از ىر میوه ای ، دو  ۵۲
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۵۳
 _ در حالی کو روی مبلمان ىایی کو باساتن آراستو شده استراحت می کنند میوه ىا در دسترس ىستند ۵۴
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۵۵
 ت ىای زیبایشان نرسیده است._ ىرگز دست ىیچ انسان یا جنی بو جف ۵۶
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۵۷
 _ آنها شبیو گوىر و مرجان ىستند. ۵۸
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۵۹
 _ آیا پاداش نیکی چیزی جز نیکی است ۶۱
 پروردگارتان را می توانید انکار کنید_ کدامیک از شگفتی ىای  ۶۱
 _ زیر آنها دو باغ است )یکی برای جنیان و یکی برای آدمیان(. ۶۲



 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توایند انکار کنید ۶۳
 _ در کنار یکدیگر. ۶۴
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۶۵
 ه ىایی کو با پمپ استخراج می شود._ در آنها، چا ۶۶
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۶۷
 _ در آنها میوه ىا، نخل ىای خرما و انار موجود است. ۶۸
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۶۹
 _ در آنها جفت ىای زیبایی ىستند. ۷۱
 ز شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید_ کدامیک ا ۷۱
 _ در خیمو ىا نگاىداری شده. ۷۲
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۷۳
 _ ىرگز دست انسان و یا جنی، بو آنها نرسیده است. ۷۴
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۷۵
 نها روی فرش ىای سبز، در محیطی زیبا استراحت می کنند._ آ ۷۶
 _ کدامیک از شگفتی ىای پروردگارتان را می توانید انکار کنید ۷۷
 _ بلند مرتبو ترین است نام پروردگار تو، صاحب جالل و عزت. ۷۸

*************************************************************** 
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 _ ىنگامی کو آن واقعو اجتناب ناپذیر فرا رسد. ۱
 _ ىیچ چیز نمی تواند از وقوع آن جلوگیری کند. ۲
 _ عده ای را پایین، و عده ای را باال خواىد برد. ۳
 _ زمین بو سختی تکان خواىد خورد. ۴
 _ کوه ىا از بین خواىند رفت. ۵
 _ گویی کو ىرگز وجود نداشتند. ۶
 _ شما بو سو نوع تقسیم خواىید شد. ۷



 _ کسانی کو لیاقت شادی را دارند سعادتمند خواىند بود. ۸
 _ کسانی سزاوار بدبختی شدند بدبخت خواىند بود. ۹

 _ سپس کسانی ىستند کو برگزیده برگزیدگانند. ۱۱
 خواىند بود._ آنها کسانی ىستند کو نزدیکترین )بو خدا(  ۱۱
 _ در باغ ىای لذت بخش. ۱۲
 _ عده زیادی از نسل ىای اول. ۱۳
 _ عده کمی از نسل ىای بعدی. ۱۴
 _ بر مبلمان ىای مجلل. ۱۵
 _ از ىمو چیز لذت می برند، آنها با ىم ىمسایو خواىند بود. ۱۶
 _ پیشخدمت ىای دائمی از آنها پذیرایی خواىند کرد. ۱۷
 و نوشابو ىای خالص._ با جام ىا، تنگ ىا  ۱۸
 _ آنها ىرگز تمام نمی شوند، و برایشان خستو کننده نیست. ۱۹
 _ میوه ىایی با انتخاب خودشان. ۲۱
 _ گوشت پرندگان دلخواىشان. ۲۱
 _ جفت ىای زیبا. ۲۲
 _ ىمانند مروارید ىای محافظت شده. ۲۳
 _ پاداش ىایی برای اعمالشان. ۲۴
 معنی می شنوند و نو سخنان گناه آلود. _ آنها ىرگز در آنجا نو حرؼ بی ۲۵
 _ تنها سخن: "صلح، صلح." ۲۶
 _ کسانی کو در سمت راست ىستند، در سمت راست خواىند بود. ۲۷
 _ در باغ ىای میوه پربار. ۲۸
 _ میوه ىای معطر. ۲۹
 _ سایو گسترده. ۳۱
 _ آب فراوان. ۳۱
 _ میوه ىای بسیار. ۳۲
 ممنوع نمی شود._ ىرگز پایان نمی یابد؛ ىرگز  ۳۳



 _ مبلمان ىای مجلل. ۳۴
 _ ما برای آنها جفت ىایی می آفرینیم. ۳۵
 _ کو ىرگز قبالُ دست نخورده اند. ۳۶
 _ کامالً  بو ىم می آیند. ۳۷
 _ برای آنانکو در سمت راست ىستند. ۳۸
 _ عده زیادی از نسل ىای اولیو. ۳۹
 _ عده زیادی از نسل ىای بعدی. ۴۱
 سمت چپ ىستند، در سمت چپ خواىند بود._ کسانیکو در  ۴۱
 _ در بدبختی و آتش شعلو ور. ۴۲
 _ حتی سایو آنها ىم داغ است. ۴۳
 _ نو ىرگز خنک و نو ىرگز قابل تحمل. ۴۴
 _ آنها قبالُ ثروتمند بودند. ۴۵
 _ آنها در آن کفر بزرگ پافشاری کردند. ۴۶
 استخوان شویم، بر انگیختو می شویم_ آنها گفتند، "آیا بعد از اینکو بمیریم و خاک و  ۴۷
 _ " آیا این شامل پدران ما ىم می شود" ۴۸
 _ بگو، "نسل ىای اولیو و نسل ىای بعدی. ۴۹
 _ "در روزی کو از قبل تعیین شده است، برای مالقات احضار خواىند شد. ۵۱
 _ "سپس شما، ای کافران گمراه. ۵۱
 _ "از درختان تلخ خواىید خورد. ۵۲
 خود را از آن پر می کنید. _ "شکم ۵۳
 _ "سپس روی آن نوشیدنی ىای جهنمی می نوشید. ۵۴
 _ "و بعد نوشابو ىایی از شن اضافو می کنید." ۵۵
 _ چنین است سهم آنها در روز قضاوت. ۵۶
 _ ما شما را خلق کرده ایم، اگر شما می توانستید فقط باور کنید! ۵۷
 توجو کرده اید _ آیا بو آن آب منی کو تولید می کنید ۵۸
 _ آیا شما آن را خلق کردید، یا ما خلق کردیم ۵۹



 -_ ما مرگ را برای شما از قبل تعیین کرده ایم. ىیچ چیز نمی تواند ما را متوقف سازد ۶۱
 _ از جایگزین کردن نسل ىای جدید بجای شما و بر قرار کردن آنچو کو شما نمی دانید. ۶۱
 انید. آیا بیاد نمی آورید_ شما درباره اولین خلقت می د ۶۲
 _ آیا بو محصوالتی کو درو می کنید توجو کرده اید ۶۳
 _ آیا شما آنها رویاندیم، یا ما رویاندیم ۶۴
 _ اگر بخواىیم، می توانیم آن را بو کاه تبدیل کنیم. آنوقت ماتم خواىید گرفت: ۶۵
 _ "ما از دست دادیم." ۶۶
 _ "ما محروم شدیم." ۶۷
 کو می نوشید توجو کرده اید  _ آیا بو آبی ۶۸
 _ آیا شما آن را از ابرىا فرو فرستادید، یا ما فرستادیم ۶۹
 _ اگر بخواىیم، می توانیم آن را شور کنیم. شما باید سپاسگزار باشید. ۷۱
 _ آیا بو آتشی کو روشن می کنید توجو کرده اید ۷۱
 _ آیا شما درخت آن را پدید آوردید، یا ما پدید آوردیم ۷۲
 _ ما آن را تذکری قرار دادیم و ابزار قابل استفاده ای برای مصرؼ کنندگان. ۷۳
 _ تو باید نام پروردگارت را تجلیل کنی، آن بزگوار. ۷۴
 _ من قسم می خورم بو طرز قرار گرفتن ستارگان. ۷۵
 _ این سوگندی است، اگر شما فقط می دانستید، کو چقدر عظیم است. ۷۶
 محترم ._ این قرآنی است  ۷۷
 _ در کتابی محفوظ شده. ۷۸
 _ ىیچ کس نمی تواند بو معنای آن پی ببرد و بجز آنان کو خلوص نیت دارند. ۷۹
 _ تنزیلی از جانب پروردگار جهان. ۸۱
 _ آیا بو این روایت بی اعتنایی می کنید ۸۱
 _ آیا کافر بودن را حرقو خویش قرار داده اید ۸۲
 و آن )نفس( بو گلویتان برسد_ _ ىنگامی کو آن زمان فرارسد ۸۳
 _ آنوقت بو اطراؼ نگاه خواىید کرد. ۸۴
 _ ما از شما بو آن نزدیک تر ىستیم ولی شما نمی بینید. ۸۵



 _ اگر این حقیقت داشتو باشد کو شما ىیچ حسابی پس نمی دىید_ ۸۶
 _ پس چرا )نفس خود را( باز نمی گردانید، اگر راست می گویید ۸۷
 از کسانی است کو بو من نزدیک است_ _ اگر او یکی ۸۸
 _ پس شادی، گلها و باغ ىای لذت بخش. ۸۹
 _ و اگر او یکی از افراد سمت راست است_ ۹۱
 _ صلح نصیب کسانی است کو در سمت راست ىستند. ۹۱
 _ اما اگر او یکی از کافران است، آن گمراىان_ ۹۲
 _ پس مکانی از آتش شعلو ور_ ۹۳
 ._ و سوختن در دوزخ ۹۴
 _ این حقیقت مطلق است. ۹۵
 _ تو باید نام پروردگارت را تجلیل کنی، آن بزرگوار. ۹۶

*************************************************************** 
 : آىن )الحدید( ۵۷سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 است. اوست قادر متعال، حکیم ترین._ ىر چو در آسمان ىا و زمین است بو تجلیل خدا مشغول  ۱
 _ سلطنت آسمان ىا و زمین متعلق بو اوست. او زندگی و مرگ را کنترل می کند. اوست قادر متطلق. ۲
 _ اوست اول و آخر. اوست ظاىر و باطن. او بر ىمو چیز کامالً  آگاه است. ۳
ام اختیارات را بعهده گرفت. ىر _ او یکتایی است کو آسمان ىا و زمین را در شش روز آفرید. سپس تم ۴

چیزی کو داخل زمین می شود و ىر چو از آن بیرون می آید و آنچو از آسمان پایین بیاید و ىر چو بطرؼ آن 
 سعود کند، او می داند. ىر کجا کو باشید او با شماست. خدا بو ىر کاری می کنید بیناست.

 تحت کنترل خداست._ سلطنت آسمان ىا و زمین از آن اوست. تمام امور  ۵
 _ او شب را بو روز در می آورد و روز را بو شب. او از درونی ترین افکار کامالً  آگاه است. ۶
_ بو خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچو بو شما عطا کرده است انفاؽ کنید. در میان شما آنان کو ایمان  ۷

 ند.دارند و انفاؽ می کنند سزاوار پاداش ىای بزرگی شده ا
_ چرا نباید بو خدا ایمان بیاورید ىنگامی کو رسول از شما دعوت می کند کو بو پروردگار تان ایمان بیاورید  ۸

 او از شما تعهد گرفتو است، اگر مؤمن ىستید.



_ اوست کو بر بنده اش آیاتی واضح نازل می کند، تا شما را از تاریکی بو روشنایی ىدایت نماید. خدا  ۹
 ئوؼ و است، مهربان ترین.نسبت بو شما ر 

_ چرا در راه خدا خرج نمی کنید، ىنگامیکو تمام ثروت ىای آسمان ىا و زمین از آن خداست. در بین  ۱۱
شما آنان کو قبل از پیروزی خرج می کنند و کوشش می نمایند از بقیو مشخص شدند. آنها نسبت بو کسانی کو 

بمراتب بو درجات باالتری می رسند. برای ىر کدام، خدا  بعد از پیروزی خرج می کنند و کوشش می نمایند،
 وعده رستگاری می دىد. خدا از تمام کارىایتان آگاه است.

_ چو کسی مایل است بو خدا قرض دىد، قرض پرىیزکاری، تا آن را برایش چندین برابر افرایش دىد، و  ۱۱
 پاداش سخاوتمندانو ای کسب کند.

کو مردان و زنان مؤمن را می بینی کو نورشان پیشاپیش و سمت راستشان   _ آن روز خواىد آمد ىنگامی ۱۲
خواىد درخشید. خبر خوشی برای شماست، کو در آن روز، باغهایی با نهرىای روان خواىید داشت. شما در 

 آنجا جاودان خواىید ماند. این پیروزی بزرگی است.
آوردند خواىند گفت، "خواىش می کنیم بو ما اجازه  _ در آن روز، مردان و زنان منافق بو کسانی کو ایمان ۱۳

دىید کو تا قدری از نور شما را جذب کنیم. "گفتو خواىد شد، "بو عقب باز گردید و نور بجویید." حایلی بین 
 آنها قرار خواىد گرفت، کو دروازه آن، رحمت را در داخل از عذاب در خارج جدا خواىد کرد.

، "آیا ما با شما نبودیم "آنها جواب خواىند داد، بلو، اما شما نفس ىای خود _ آنها را صدا خواىند داد ۱۴
را فریب دادید، مردد بودید، شک کردید، و با خوش خیالی گمراه شدید، تا اینکو قضاوت خدا فرا رسید. شما 

 با خواب و خیال از خدا منحرؼ شدید.
سانی کو کافر شدند پذیرفتو می شود. مکان شما آتش _ "بنابراین، امروز ىیچ فدیو ای نو از شما و نو از ک ۱۵

 است؛ آن موالی شماست و مکان بسیار بدی."
_ آیا وقت آن نرسیده است تا کسانی کو ایمان آوردند قلبشان را برای پیغام خدا و حقیقتی کو در این  ۱۶

قلبشان بو مرور زمان سخت  نازل شده است باز کنند آنها نباید مانند پیروان کتابهای آسمانی قبلی باشند کو
 شد و در نتیجو، بسیاری از آنها ستمکار شدند.

_ بدانید کو خدا زمین را بعد از اینکو مرده بود، دوباره زنده می کند. ما اینچنین آیات را برای شما توضیح  ۱۷
 می دىیم باشد کو بفهمید.

ه اند، وامی نیکو. آنها پاداش خود را _ مطمئناً ، مردان و زنانی کو صدقو می دىند، بو خدا وام داد ۱۸
 چندین برابر دریافت خواىند کرد؛ آنها سزاوار پاداش سخاوتمندانو ای شده اند.



_ کسانی کو بو خدا و رسوالنش ایمان آوردند مقدسین و شهدا ىستند. پاداش و نورشان در نزد  ۱۹
 رد کردند، بو دوزخ گرفتار شده اند. پروردگارشان محفوظ است. و اما کسانی کو کافر شدند و آیات ما را

_ بدانید کو این زندگی دنیوی جز بازی و صحنو نمایشی بیش نیست و فخر فروختن بین خودتان و  ۲۱
اندوختن مال و فرزندان آن مانند باران فراوانی است کو گیاىان را تولید می کند و کافران را خشنود می سازد. 

رؼ در می آیند و بو وسیلو باد پراکنده می شوند. در آخرت یا ولی سپس گیاىان بصورت گاىی بی مص
مجازات شدید است، یا بخشش و رضایت از جانب خدا. زندگی این دنیا بیش از یک خیال باطل موقت 

 نیست.
_ بنابراین، بو سوی بخشش از جانب پروردگاتان سبقت بگیرید و بهشتی کو پهنای آن آسمان و زمین را  ۲۱

. آن در انتظار کسانی است کو بو خدا و رسوالنش ایمان آوردند. چنین است موىبت خدا کو بو در بر می گیرد
 ىر کس بخواىد عطا می کند. خدا صاحب موىبت بی پایان است.

_ ىر چو در روی زمین، یا برای شما اتفاؽ می افتد، قبالً  ضبط شده است حتی قبل از آفرینش. انجام  ۲۲
 ست.این کار برای خدا آسان ا

_ بنابراین، برای آنچو از دست می دىید غمگین نشوید و از آنچو او بو شما عطا کرده است مغرور  ۲۳
 نباشید. خدا افراد خود پسند و مغرور را دوست ندارد.

_ آنها خسیس ىستند و بو مردم سفارش می کنند تا خیسس باشند. اگر کسی روی برگرداند، پس  ۲۴
 خداست ثروتمند، قابل ستایش.

_ ما رسوالن خود را فرستادیم و با مدرک ىای روشن آنها را پشتیبانی کردیم، و برایشان کتاب آسمانی و  ۲۵
قانون نازل کردیم، تا مردم عدالت را بر قرار کنند. و آىن را پایین فرستادیم، کو در آن استحکام، و منافع 

را کو از روی اعتقاد، از او و رسوالنش بسیاری برای مردم است. تمام اینها بخاطر آنست کو خدا کسانی 
 پشتیبانی می کنند مشخص نماید. خداست قدرتمند، قادر متعال.

_ ما نوح و ابراىیم را فرستادیم و بو فرزندانشان پیامبری و کتاب آسمانی عطا کردیم. بعضی از آنها  ۲۶
 ىدایت شده بودند، در حالی کو بسیاری از آنها پلید بودند.

آنها، ما رسوالن خود را فرستادیم. ما عیسی پسر مریم را فرستادیم و انجیل را بو او دادیم و در _ بعد از  ۲۷
قلب پیروانش او مهر و محبت قرار دادیم. اما آنها تارک دنیا شدن را از خود ساختند. چیزی کو ما ىرگز 

د تأئید خدا را انجام دىند. ولی برایشان مقرر نکردیم. تنها چیزی کو از آنها خواستیم، این بود کو احکام مور 



آنها آنطور کو باید، آن پیغام را رعایت نکردند. در نتیجو، ما در میان آنها بو کسانی کو ایمان آوردند 
 پاداششان را دادیم، در حالی کو بسیاری از آنها پلید بودند.

ایمان بیاورید. سپس او از _ ای کسانی کو ایمان دارید، بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید و بو رسول او  ۲۸
رحمتش بو شما دو برابر پاداش می دىد و بو شما نور عطا می کند تا شما را ىدایت نماید و شما ببخشد. خدا 

 عفو کننده است، مهربان ترین.
_ بنابراین، پیروان کتاب آسمانی قبلی باید بدانند کو رحمت و موىبت خدا را بو خود انحصار نداده اند و  ۲۹

تمام رحمت دست خداست. او آن را بو ىر کس کو بخواىد عطا می کند. خدا صاحب موىبت بی پایان  اینکو
 است.

*************************************************************** 
 : مناظره )المجادلو( ۵۸سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
شوىرش و اینکو بو خدا شکایت می کرد شنیده است. خدا تمام گفت  _ خدا مجادلو آن زن را با تو درباره ۱

 و گوی شما دو نفر را شنید. خدا شنوا است، بینا.
_ در میان شما کسانی کو از زن ىای خود بعنوان مادرانشان دوری می کنند)با اعالم کردن اینکو روابط  ۲

نیستند. مادران آنها زنانی ىستند کو آنها را بدنیا جنسی با آنها حرام است( بخوبی می دانند کو آنها مادرانشان 
 آوردند. حقیقتاً ، آنها مرتکب کفر و دروغ شده اند. خدا بخشنده است، عفو کننده.

_ کسانی کو بو این ترتیب از زنان خود دوری می نمایند، و پس از آن آشتی می کنند، باید قبل از اینکو  ۳
وان کفاره برده ای را آزاد کنند. این برای تعلیم دادن بو شماست. خدا از دوباره روابط جنسی داشتو باشند، بعن

 ىمو کارىایتان آگاه است.
_ اگر نمی توانید برده ای برای آزاد کردن پیدا کنید، باید قبل از اینکو دوباره روابط جنسی را شروع کنید،  ۴

باید شصت فقیر را غذا بدىید. باید بو خدا دو ماه پشت سرىم روزه بگیرید. اگر نمی توانید روزه بگیرید، پس 
 و رسول او ایمان بیاورید. این ىا قوانین خداست. کافران بو عذابی دردناک دچار شده اند.

_ مطمئناً ، کسانی کو با خدا و رسولش می جنگند شکست خورده اند، ىمانطور کو پیشینیان ىمانند آنها  ۵
رستاده ایم، و تکذیب کنندگان بو مجازات شرم آوری دچار شکست خوردند. ما مدرک ىای روشنی پایین ف

 شده اند.



_ آن روز خواىد آمد کو خدا ىمگی آنها را بر می انگیزد، سپس آنها را از آنچو کرده بودند مطلع خواىد   ۶
کرد. خدا ىمو چیز را ضبط کرده است، در حالی کو آنها آن را فراموش کرده اند. خدا بر ىمو چیز شاىد 

 است.
_ آیا درک نمی کنی کو خدا آنچو در آسمان ىا و آنچو را در زمین است می داند ىیچ سو نفری نمی توانند  ۷

مخفیانو توطئو کنند بدون اینکو او چهارمین آنها باشد. و نو ىیچ پنچ نفری بدون اینکو او ششمین باشد، و نو  
آنهاست. سپس، در روز رستاخیز، او آنها را از کمتر از آن و نو بیشتر، بدون اینکو او در ىر جا کو باشند با 

 آنچو کرده بودند مطلع خواىد کرد. خدا از ىمو چیز بخوبی آگاه است.
_ آیا توجو کرده ای بو کسانی کو از توطئو کردن مخفیانو منع شده بودند، با اینحال در توطئو کردن اصرار  ۸

ند و از رسول نافرمانی کنند. ىنگامی کو نزد تو می می ورزند آنها توطئو می کنند تا مرتکب گناه و ستم شو 
آیند، با درودی تو را محبت می گویندکو درودی نیست کو خدا مقرر کرده است. و در دل می گویند، "خدا ما 

را برای گفتارمان تنبیو نخواىد کرد." تنها سزای آنها جهنم است. جایی کو در آن می سوزند؛ چو سرنوشت 
 بدی.

کو ایمان دارید، اگر باید مخفیانو مشورت کنید، در جهت ارتکاب گناه، ستمگری و نافرمانی   _ ای کسانی ۹
از رسول مشورت نکنید شما در جهت پرىیزکاری و تقوا یکدیگر مشورت کنید. بو ىیبت و حرمت خدا ارج 

 نهید، کسی کو نزد او احضار خواىید شد.
طریق می خواىد بو کسانی کو ایمان آوردند صدمو بزند. اگر _ توطئو مخفیانو ایده شیطان است، کو از این  ۱۱

 چو، او نمی تواند برخالؼ خواست خدا بو آنها آسیبی برساند. مؤمنان باید بو خدا اعتماد کنند.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، اگر بو شما گفتو شود، "لطفاً  جا باز کنید،" شما برای یکدیگر جا باز کنید   ۱۱

نگاه خدا برای شما جا باز خواىد کرد. اگر از شما خواستو شود کو بلند شوید و بروید، برخیزید کو بنشینند. آ
و بروید. در میان شما کسانی کو ایمان دارند و آنان کو دانش کسب می کنند، خدا آنها را بو درجات باالتری 

 می رساند. خدا از تمام کارىایتان کامالً  آگاه است.
مان دارید، ىنگامی کو می خواىید با رسول مشورت کنید، قبل از مشورت )بو فقرا( _ ای کسانی کو ای ۱۲

صدقو بدىید. این برای شما بهتر و خالص تر است. اگر استطاعت آن را ندارید، پس خدا عفو کننده است، 
 مهربان ترین.



پذیرد. شما نماز را بجا  _ اگر قبل از مشورت صدقو ندادید و بعد از آن توبو کردید، خدا توبو شما را می ۱۳
بیاورید، و انفاؽ واجب )زکات( را بدىید و از خدا و رسولش اطاعت کنید. خدا از آنچو می کنید کامالً  آگاه 

 است.
_ آیا توجو کرده ای بو کسانی کو با مردمی دوست شدند کو خدا از آنها خشمگین است آنها نو بو شما  ۱۴

 اً  قسم دروغ می خورند!تعلق دارند و نو بو آنها. آنها عمد
 _ خدا برایشان عذاب شدیدی آماده کرده است. حقیقتاً  چو بد است آنچو انجام می دادند. ۱۵
_ آنها از قسم ىایشان برای دور کردن از راه خدا استفاده می کردند. در نتیجو آنها بو مجازات شرم  ۱۶

 آوری دچار شده اند.
را در مقابل خدا کمک خواىد کرد. آنها بو آتش دوزخ گرفتار شده اند،  _ نو پولشان و نو فرزندانشان آنها ۱۷

 جایی کو تا ابد در آن می مانند.
_ آن روز خواىد آمد کو خدا ىمو آنها را بر می انگیزد. سپس آنها برای او سوگند خواىند خورد،  ۱۸

با آنهاست! حقیقتاً ، آنها  ىمانطور کو اکنون برای شما سوگند می خورند، و فکر می کنند کو واقعاً  حق
 دروغگویان واقعی ىستند.

_ شیطان بر آنها تسلط یافتو و باعث شده تا آنها پیغام خدا را نادیده بگیرند. این افراد از گروه شیطان  ۱۹
 ىستند. مسلماً ، گروه شیطان بازنده است.

 ا خواىند بود._ مطمئناً  کسانی کو با خدا و رسولش مخالفت می کنند با پست ترین ى ۲۱
 _ خدا مقرر کرده است: "من و رسوالنم مسلماً  برنده خواىیم شد." خداست قدرتمند قادر متعال. ۲۱
_ تو ىرگز نخواىی دید مردمی کو بو خدا و روز آخر ایمان دارند با کسانی کو با خدا و رسولش مخالفت  ۲۲

واىران و برادران و یا قبیلو آنها باشند. او در می کنند دوست شوند، حتی اگر آنها والدین، یا فرزندان، یا خ
قلب چنین کسانی ایمان قرار می دىد و از جانب خویش آنها را با وحی پشتیبانی می نماید. و آنان را در باغ 

ىایی با نهرىای روان راخل می کند جایی کو در آن جاودان بمانند. خدا از آنها راضی است و آنها از او راضی 
 افراد از گروه خدا ىستند. مسلماً  گروه خدا برنده است.ىستند. این 

*************************************************************** 
 : خروج )الحشر( ۵۹سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 ترین. _ ىر چو در آسمان ىا و زمین است بو تجلیل خدا مشغول است و اوست قادر متعال، حکیم ۱



_ اوست کو از بین مردمی کو کتاب آسمانی داشتند، کسانی را کو کافر شدند بطور دستو جمعی از خانو  ۲
ىایشان بیرون کرد. شما ىرگز تصور نمی کردین کو آنها خارج شوند و آنها فکر می کردند کو تجهیزاتشان آنها 

آنها آمد کو اصالً  انتظارش را نداشتند و در را در مقابل خدا محافظت خواىد کرد. اما بعد خدا از جایی بر 
قلبشان وحشت انداخت. بنابراین، آنها با میل خود خانو ىایشان را ترک کردند، عالوه بر اینکو تحت فشار 

 مؤمنان ىم بودند. ای کسانی کو بینش دارید، شما از این درس عبرت بگیرید.
را در ىمین دنیا بو کیفر می رساند )حتی بدتر از آنکو آنها _ اگر خدا آنها را مجبور بو رفتن نمی کرد، آنها  ۳

 را مجبور کند کو بروند(. در آخرت او آنها را بو عذاب دوزخ محکوم خواىد کرد.
_ این بخاطر آنست کو آنها با خدا و رسولش مخالفت کردند. و کسانی کو با خدا و رسول او مخالفت   ۴

 ن است.کنند، خدا در اجرای مجازات سختگیر تری
_ چو شما درختی را قطع کنید و چو آن را روی تنو اش باقی گذارید، بر طبق خواست خداست. او مطمئناً   ۵

 پلیدکاران را خوار خواىد کرد.
_ آنچو خدا بو رسولش برگرداند نتیجو تالش ىای جنگی شما نبود، چو سوار بر اسب ىا جنگیدید و چو  ۶

 و ىر کس کو بخواىد می فرستد. خداست قادر مطلق.پیاده. خدا است کو رسوالنش را علی
_ آنچو خدا از جامعو ىای )شکت خورده( بو رسول برگرداند باید )بعنوان صدقو( بو خدا و رسولش داده  ۷

شود. آن را بو خویشاوندان، یتیمان، تهیدستان و مسافران غریب بده. بدین ترتیب، در آن تنها منحصر بو 
خواىد بود. شما می توانید غنایمی را کو رسول بو شما داده نگاه دارید، اما از آنچو او قدرتمندان در بین شما ن

 شما را از آن منع کرده بر ندارید. بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید. خدا در اجرای مجازات سختگیر است.
و از اموال خود محروم  _ بو نیازمندانی )بدىید( کو مهاجرت کردند. آنها از خانو ىایشان بیرون رانده شدند  ۸

گشتند، زیرا در طلب موىبت و خشنودی خدا بودند و بخاطر اینکو از خدا و رسولش پشتیبانی کردند. آنها 
 راستگویانند.

_ و اما کسانی کو برای آنها خانو و پناىگاه فراىم کردند و قبل از آنها مؤمن بودند، کسانی را کو نزد آنها  ۹
و برای کمک بو آنها کوچکترین تردیدی در قلبشان راه نمی دىند. در واقع،  مهاجرت می کنند دوست دارند

مشتاقانو آنها را بر خود مقدم می شمارند، حتی ىنگامی کو خودشان بو آنچو می بخشند احتیاج دارند. 
 حقیقتاً ، کسانی کو بر حالت ذاتی خود غلبو می کنند موفق ىستند.

د می گویند، "پروردگار ما، ما و برادران ما را کو در ایمان از ما جلوتر _ کسانی کو بعد از آنها مؤمن شدن ۱۱
 بودند ببخش و کینو کسانی را کو ایمان آوردند در قلب ما قرار بده. پروردگار ما، تو رئوفی، مهربان ترین."



در میان  _ آیا توجو کردی بو کسانی کو بو مرض ریا کاری متبال ىستند و چگونو بو ىمنشینان کافر خود ۱۱
مردمی کو کتاب آسمانی داشتند گفتند، " اگر شما را بیرون کنند، ما ىم با شما خواىیم آمد و ىرگز از کسی کو 
مخالف شماست اطاعت نخواىیم کرد. اگر کسی با شما بجنگد، ما بو طرفداری از شما خواىیم جنگید." خدا 

 شهادت می دىد کو آنها دروغگو ىستند.
آنها را بیرون کرده بودند، ىمراه آنها نمی رفتند و اگر کسی با آنها می جنگید از آنها _ در واقع، اگر  ۱۲

پشتیبانی نمی کردند. حتی اگر از آنها پشتیبانی می کردند بر می گشتند و فرار می کردند. آنها ىرگز نمی 
 توانستند برنده شوند.

از ترسی است کو از خدا دارند. این بخاطر _ در واقع، وحشتی کو شما در قلب آنها می اندارید بیشتر  ۱۳
 آنست کو آنها مردمی ىستند کو درک نمی کنند.

_ آنها برای جنگیدن با شما جمع نمی شوند مگر اینکو در سنگرىای محکم یا پشت دیوارىا باشند.  ۱۴
تاً  قلب نیروی آنها در بین خودشان قوی بو نظر می آید. فکر می کنی کو آنها متحدند در حالی کو حقیق

 ىایشان از ىم جداست. این بخاطر آنست کو آنها مردمی ىستند کو نمی فهمند.
_ سرنوشت آنها مانند سرنوشت امثال آنهاست کو قبل از آنها بودند. آنها از نتایج تصمیمات خود رنج   ۱۵

 کشیدند. آنها بو عذابی دردناک گرفتار شده اند.
ان می گوید، "باور نکن، "سپس بو محض اینکو او کافر می شود، _ آنها مانند شیطان ىستند: او بو انس ۱۶

 می گوید، "من تو را طرد می کنم. من از خدا می ترسم، پروردگار جهان."
_ سرنوشت ىر دوی آنها آتش دوزخ است، جایی کو تا ابد در آن می مانند. این کیفری است برای  ۱۷

 ستمکاران.
بت و حرمت خدا ارج نهید و بگذارید ىر نفسی آنچو را کو برای _ ای کسانی کو ایمان دارید، بو ىی ۱۸

فردای خود فرستاده است، مورد بررسی قرار دىد. بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید؛ خدا از آنچو می کنید  
 کامالً  آگاه است.

اموش کنند. _ مانند کسانی نباشید کو خدا را فراموش کردند، در نتیجو او باعث شد کو آنها خودشان را فر  ۱۹
 اینان ستمکاران ىستند.

 _ ساکنان آتش دوزخ با ساکنان بهشت یکسان نیستند؛ ساکنان بهشت برندگان ىستند. ۲۱
_ اگر ما این قرآن را بر کوه نازل می کردیم، می دیدی کو از ىیبت و حرمت خدا بو لرزه در می آمد و  ۲۱

 باشد کو تفکر کنند. خرد می شد. ما این مثال ىا را برای مردم می زنیم، تا



_ اوست خدای یکتا؛ خدای دیگری در کنار او نیست. دانای نهان و آشکار. اوست بخشنده ترین،  ۲۲
 مهربان ترین.

_ اوست خدای یکتا؛ خدای دیگری در کنار او در کنار او نیست. پادشاه، مقدس ترین، صلح، مؤمن  ۲۳
ین. تجلیل خدای را؛ بسیار باالتر از اینکو شریکانی داشتو ترین، مافوؽ، قادر متعال، قدرتمندترین. برجستو تر 

 باشد.
_ اوست خدای یکتا؛ خلق، آغاز کننده، طراح. زیباترین اسم ىا متعلق بو اوست. ىر چو در آسمان ىا و  ۲۴

 زمین است بو تجلیل او مشغول است. اوست قادر متعال، حکیم ترین.
*************************************************************** 

 : آزمایش )الممَتحنو( ۶۱سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

_ ای کسانی کو ایمان دارید، با دشمنان من و دشمنان خود دوستی نکنید و بو آنها عشق و عالقو نورزید،  ۱
آمده است کافر شده اند. آنها رسول و شما را آزار می دىند، فقط بخاطر  زیرا آنها بو حقیقتی کو بر شما

اینکو شما بو خدا، پروردگار تان ایمان دارید. اگر در طلب رحمت ىای من بسیج می شوید تا در راه من  
کوشش کنید، چطور می توانید پنهانی آنها را دوست داشتو باشید من از آنچو پنهان و آنچو آشکار می کنید  

 کامالً  آگاه ىستم. کسانی کو در میان شما چنین کاری می کنند حقیقتاً  از راه راست منحرؼ شده اند.
_ ىر گاه با شما روبرو می شوند، مانند دشمن با شما رفتار می کنند و بادست و زبانشان شما را آزار می  ۲

 دىند. آنها می خواىند کو شما کافر شوید.
ىرگز نمی توانند بو شما کمک کنند. در روز قیامت، او در میان شما قضاوت _ خویشاوندان و پول شما  ۳

 خواىد کرد. خدا بو ىر کاری کو می کنید بیناست.
_ ابراىیم و ىمراىانش برای شما مثال خوبی بوده اند. آنها بو مرمشان گفتند، "ما شما و بت ىایی را کو  ۴

لناً  محکوم می کنیم و از ما بجز تنفر و عداوت چیزی بجای خدا می پرستید طرد می نماییم. ما شما را ع
نخواىید دید تا اینکو بو تنها خدا ایمان بیاورید." لکن، اشتباىی از ابراىیم سر زد ىنگامی کو بو پدرش گفت، 

"من برای تو طلب بخشش خواىم کرد، ولی محافظت تو در مقابل خدا ندارم." پروردگار ما، ما بو تو توکل می  
 تسلیم تو ىستیم؛ سرنوشت نهایی بسوی توست.کنیم و 

_ "پروردگار ما، نگذار مورد جور و ستم کافران قرار بگیریم و ما را ببخش تویی قادر متعال، بسیار حکیم  ۵
 ترین."



_ آنها برای کسانی کو در جستجوی خدا و روز آخر ىستند مثال خوبی بوده اند. و اما کسانی کو رو بر می   ۶
 ىیچ نیازی بو )آنها( ندارد، او برای ستایش سزاوارترین است.گردانند، خدا 

_ باشد کو خدا ممکن است دشمنی بین شما و آنها را بو دوستی و حبت تبدیل کند. خدا قادر مطلق  ۷
 است. خداست عفو کننده، مهربان ترین.

خانو ىایتان بیرون نمی  _ خدا شما را از دوستی با کسانی کو بخاطر دین با شما نمی جنگند و شما را از  ۸
کنند منع نمی کند. شما می توانید با آنها دوست باشید و با آنها منصفانو رفتار کنید خدا افراد منصف را 

 دوست دارد.
_ خدا فقط شما را از دوستی با کسانی منع می کند کو بخاطر دین با شما می جنگند، و شما را از خانو  ۹

اندن شما با یکدیگر ىمدست می شوند. با آنها دوستی نکنید. کسانی کو با ىایتان بیرون می کنند، و برای ر 
 آنها دوست می شوند از ستمکاران ىستند.

_ ای کسانی کو ایمان دارید، ىنگامی کو زنان مؤمن، )دشمن را ترک نمایند و( از شما تقاضای پناىندگی   ۱۱
ها آگاه است. زمانی کو متوجو شدید کو آنها مؤمن کنند، باید آنها را امتحان کنید. خدا کامالً  از ایمان آن

ىستند، نباید آنها را بو کافران باز گردانید. نو ازدواج شان با آنها دیگر قانونی است و نو کافران اجازه دارند کو 
 با آنها ازدواج کنند. مهریو ای را کو کافران پرداخت کرده اند پس بدىید. شما اشتباىی مرتکب نمی شوید کو با
آنها ازدواج کنند، بو شرطی کو مهریو آنها را بدىید. زنان کافر را )اگر مایل باشند بو دشمن ملحق شوند نگاه 

ندارید. می توانید مهریو ای را کو پرداخت کرده بودید از آنها بخواىید و آنها می توانند آنچو را پرداخت کردند 
 د. خداست دانای مطلق، حکیم ترین.بخواىند. این حکم خداست؛ او در میان شما حکم می کن

_ اگر ىر یک از زنان شما بو اردوگاه دشمن ملحق شوند و شما مجبور بو جنگ شوید، دشمن را مجبور   ۱۱
کنید تا برای مردانی کو زنانشان را از دست دادند جبران کنند، بو این طریق کو آنچو برای زنانشان خرج کردند 

 حرمت خدا ارج نهید، یکتایی کو بو او ایمان دارید. را بو آنها بپردازند. بو ىیبت و
_ ای پیامبر، ىنگامی کو زنان مؤمن، )کافران را ترک کردند و از تو تقاضای پناىندگی کنند اگر با تو عهد   ۱۲

کنند کو ىیچ معبودی در کنار خدا قرار ندىند و نو دزدی کنند و نو مرتکب زنا شوند و نو فرزندان خود را 
و دروغی از خود بسازند و نو از دستورات پرىیزکارانو تو نافرمانی کنند عهد آنها را بپذیر و از خدا بکشند و ن

 برایشان طلب بخشش کن، خدا عفو کننده است، مهربان ترین.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، با مردمی کو خدا از آنها خشمگین است و با نومیدی در کفر فرو رفتند  ۱۳

 ای آنها امیدی نیست ىمچنانکو برای کافرانی کو اکنون در قبرىا ىستند امیدی نیست.دوستی نکنید؛ بر 



*************************************************************** 
 : الصف )الصف( ۶۱سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 اوست قادر متعال، حکیم ترین. _ ىر چو در آسمان ىا و زمین است بو تجلیل خدا مشغول است. ۱
 _ ای کسانی کو ایمان دارید، چرا چیزی می گویید کو خود عمل نمی کنید ۲
 _ زشت ترین کار از نظر خدا این است کو چیزی بگویید کو خود انجام ندىید. ۳
 _ خدا کسانی را کو در راه او می جنگند و مانند آجر ىای یک دیوار، در یک صف متحد ىستند دوست ۴

 دارد.
_ بیاد آور کو موسی بو مردمش گفت، "ای مردم من، چرا من را آزار می دىید، در حالیکو می دانید من بر  ۵

شما رسول خدا ىستم "ىنگامی کو بو انحراؼ رفتند، خدا قلبشان را منحرؼ کرد. زیرا خدا مردم پلید را 
 ىدایت نمی کند.

اسرائیل، من بر شما رسول خدا ىستم، تورات را تصدیق  _ بیاد آور کو عیسی، پسر مریم، گفت، "ای بنی ۶
می کنم و از رسولی مژده می دىم کو بعد از من خواىد آمد کو نامش حتی ستوده تر )احمد( خواىد بود." 

 سپس، ىنگامی کو او بو آنها اثبات روشن نشان داد، گفتند، "این شعبده ای است شگرؼ."
ه خدا دروغ بسازد، و بو اسالم دعوت شده باشد خدا مردم پلید را _ کیست پلیدتر از آن کسی کو دربار  ۷

 ىدایت نمی کند.
_ آنها آرزو دارند کو نور خدا را با دىانشان خود خاموش کنند. اما خدا، اصرار دارد تا بر خالؼ میل   ۸

 کافران، نورش را بر حد اعلی برساند.
ت و بر خالؼ میل مشرکان، آن را بر ىمو ادیان _ او رسول خود را با ىدایت و دین حقیقی فرستاده اس ۹

 مسلط خواىد کرد.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، بگذارید شما را از معاملو ای آگاه کنم کو شما را از عذاب دردناک نجات  ۱۱

 خواىد داد.
ا بهترین _ بو خدا و رسولش او ایمان بیاورید و با پول و جان خود در راه خدا کوشش کنید. این برای شم ۱۱

 معاملو است، اگر فقط می دانستید.
_ در عوض، او گناىانتان را می بخشد و شما را بو باغهایی با نهرىای روان داخل می کند، با قصرىای  ۱۲

 زیبا در باغ ىای عدن. این بزرگترین پیروزی است.



از طرؼ خدا و پیروزی _ عالوه بر آن، شما چیزی را بدست می آورید کو حقیقتاً  دوست دارید: حمایت  ۱۳
 تضمین شده. بو مؤمنان مژده بده.

_ ای کسانی کو ایمان دارید، حمایت کنندگان خدا باشید، مانند حواریون عیسی، پسر مریم. ىنگامی کو  ۱۴
او بو آنها گفت، "چو کسانی بسوی خدا از من حمایت می کنند، "آنها گفتند، "ما حمایت کنندگان خدا 

از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروه دیگر کافر شدند. ما کسانی را کو ایمان آوردند ىستیم." سپس، گروىی 
 علیو دشمنانشان کمک کردیم، تا اینکو برنده شدند.

*************************************************************** 
 : جمعو )اَلجمعو( ۶۲سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
ىر چو در آسمان ىا و ىر چو در زمین است بو تجلیل خدا مشغول است؛ پادشاه، مقدس ترین، قادر _  ۱

 متعال، بسیار حکیم ترین.
_ اوست کو بر کسانی کو کتاب آسمانی نداشتند رسولی از بین خودشان فرستاد تا آیاتش را برایشان  ۲

یاموزد. قبل از این، آنها بو کلی گمراه شده بخواند، آنها را خالص کند و بو آنها کتاب آسمانی و حکمت ب
 بودند.

 _ و بو بسیاری نسل ىای بعد از آنها. اوست قادر متعال، حکیم ترین. ۳
 _ چنین است موىبت خدا کو بو ىر کس بخواىد عطا می کند. خدا صاحب موىبت بی انتهاست. ۴
نکردند، مانند خری است کو آثار ادبی  _ مثال کسانی کو بو آنها تورات داده شده بود، سپس از آن پیروی ۵

بزرگی را حمل کند. واقعاً  بد است مثال مردمی کو آیات خدا را رد کردند. خدا مردم ستمکار را ىدایت نمی  
 کند.

_ بگو، "ای کسانی کو یهودی ىستید، اکر دعا می کنید کو شما برگزیده خدا ىستید و بر مردم دیگر برتری  ۶
 مرگ کنید اگر راست می گویید!" دارید، پس باید آرزوی

_ آنها بخاطر اعمالی کو مرتکب شده اند ىرگز آرزوی آن را نخواىند کرد. خدا از ستمکاران کامالً  آگاه  ۷
 است.

_ بگو، "مرگی کو شما سعی می کنید از آن فرار کنید، دیر یا زود بو سراغ شما خواىد آمد. سپس بسوی  ۸
انده خواىید شد، آنگاه او شما را از ىمو کارىایی کو انجام داده بودید مطلع آن دانای نهان و آشکار باز گرد

 خواىد کرد."



_ ای کسانی کو ایمان دارید، ىنگامی کو نماز جماعت )نماز جمعو( در روز جمعو اعالم می شود، باید برای  ۹
 ت، اگر فقط می دانستید.ذکر خدا بشتابید و ىر گونو کسب و کاری را کنار بگذارید. این برای شما بهتر اس

_ زمانی کو نماز بو پایان رسید، م توانید در جستجوی نعمت ىای خدا در زمین پرکنده شوید و مدام خدا  ۱۱
 را بیاد آورید، تا موفق شوید.

_ ىنگامی کو بعضی از آنها با معاملو تجارتی، یا با تفریج و سرگرمی مواجو می شوند، بسوی آن می  ۱۱
ایستاده رىا می کنند! بگو، " آنچو نزد خداست بسیار بهتر از سرگرمی یا تجارت است. خدا  شتابند و تو را

 بهترین روزی دىنده است."
*************************************************************** 

 : منافقان )المنافقون( ۶۳سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

منافقان نزد تو می آیند می گویند، "ما شهادت می دىیم کو تو رسول خدا ىستی." خدا می _ ىنگامی کو  ۱
 داند کو تو رسولش ىستی، و خدا شهادت می دىد کو منافقان دروغگو ىستند.

_ آنها زیر پوشش ایمان ظاىری خود، مردم را از راه خدا دور می کنند، حقیقتاً  چو بد است کاری کو انجام  ۲
 می دىند.

_ این بخاطر آن است کو آنها ایمان آوردند، سپس کافر شدند. بنابراین، فکرشان بستو شده است؛ آنها  ۳
 نمی فهمند.

_ ىنگامی کو آنها را ببینی، ممکن است تحت تأثیر ظاىرشان قرار بگیری. و وقتی صحبت می کنند، ممکن  ۴
ه ىستند. آنها ىر ندایی را علیو خود می است بو فصاحت کالم آنها گوش دىی. آنها مانند چوب ىای ایستاد

پندارند. اینان دشمنان واقعی ىستند؛ از آنان بر حذر باشید. خدا آنها را محکوم می کند؛ آنها منحرؼ شده 
 اند.

_ ىنگامی کو بو آنها گفتو می شود، "بیایید تا رسول خدا برایتان طلب بخشش کند، "با تمسخر سر خود را  ۵
 بینی کو آنها دیگران را دور می کنند و متکبرانو رفتار می نمایند. بر می گردانند و می

_ چو برای آنها طلب بخشش کنی، چو طلب بخشش نکنی، برایشان یکسان است؛ خدا آنها را نخواىد  ۶
 بخشید. زیرا خدا مردم ستمکار را ىدایت نمی کند.

رسول خدا پیروی کردند ندىید، شاید کو آنها _ آنها کسانی ىستند کو می گویند، "ىیچ پولی بو کسانی کو از  ۷
 او را ترک کنند! "اگر چو، خدا صاحب گنج ىای آسمان ىا و زمین است ولی منافقان درک نمی کنند.



_ آنها می گویند، "اگر ما بو آن شهر باز کردیم، قدرتمندان در آنجا ناتوانان را بیرون خواىند کرد )و ما  ۸
بایدبدانند کو( ىمو عزت ىا بو خدا و رسولش و مؤمنان تعلق دارد. اگر چو، کو قربانی خواىیم شد(." )آنها 

 منافقان نمی دانند.
_ ای کسانی کو ایمان دارید، با پول و فرزندانتان از یاد خدا غافل نشوید. کسانی کو چنین کنند از بازندگان  ۹

 ىستند.
کو مرگتان فرا رسد، سپس بگویید، پروردگار من، _ از روزی ىایی کو بو شما دادیم انفاؽ کنید قبل از این ۱۱

 اگر این را فقط برای مدت کوتاىی بو تأخیر بیندازی! آن وقت صدقو می دادم و بو پرىیزگاران می پیوستم!"
 _ خدا ىرگز اجل ىیچ نفسی را بو تأخیر نمی اندازد. خدا بر ىر کاری کو می کنید کامالً  آگاه است. ۱۱

*************************************************************** 
 : سرزنش دوجانبو )التغاُبن( ۶۴سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
_ ىر چو در آسمان ىا و ىر چو در زمین است خدا را تجلیل می کنند. ىمو سلطنت ىا بو او تعلق دارد و  ۱

 ىمو ستایش ىا از آن اوست و اوست قادر مطلق.
او یکتایی است کو شما را آفرید، سپس در میان شما عده ای کافر ىستند و عده ای مؤمن. خدا بو آنچو  _ ۲

 می کنید کامالً  بیناست.
_ او بو دلیل خاصی آسمان ىا و زمین را آفرید، شما را طراحی کرد و طرح شما را بو کمال رسانید، سپس  ۳

 سرنوشت نهایی بسوی اوست.
ر آسمان ىا و زمین می داند و او آنچو را کو پنهان و آنچو را کو آشکار کنید می داند. _ او ىمو چیز را د ۴

 خدا کامالً  بو افکار درونی آگاه است.
_ آیا توجو کردیده اید بو کسانی کو در گذشتو کافر شدند، سپس از نتایج تصمیم خود رنج بردند آنها بو  ۵

 مجازاتی دردناک دچار شدند.
نست کو رسوالنشان آنها با مدرک ىای روشن نزدشان رفتند، ولی آنها گفتند، "آیا از انسان _ این بخاطر آ ۶

ىایی مانند خودمان پیروی کنیم" آنها کافر شدند و روی گرداندند. خدا بو آنها احتیاجی ندارد؛ خدا بی نیاز 
 است، قابل ستایش.

شد! بلو البتو، قسم بو پروردگارم، شما  _ کسانی کو کافر شدند ادعا می کنند کو برانگیختو نخواىند ۷
 برانگیختو خواىید شد و برای ىر کاری کو کرده اید مسئول خواىید بود. این کار برای خدا آسان است.



_ بنابراین، بو خدا و رسولش و بو نوری کو در این نازل کرده ایم ایمان بیاورید. خدا از ىمو اعمالتان کامالً   ۸
 آگاه است.

فرا خواىد رسید کو او شما را بو روز احضار شدن فرا خواند. آن است روز سرزنش دوجانبو. ىر   _ آن روز ۹
کس بو خدا ایمان بیاورد و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش گیرد، او گناىانش را پاک می کند و او را وارد 

 رگترین پیروزی است.باغهایی با نهرىای روان خواىد کرد. آنها در آنجا جاودان می مانند. این بز 
_ و اما کسانی کو ایمان نمی آورند و آیات ما را تکذیب می کنند، آنها ساکنان آتش دوزخ ىستند؛ آنها  ۱۱

 تا ابد در آنجا می مانند، چو سرنوشت بدی!
_ ىیچ اتفاقی برای شما نمی افتد مگر بو خواست خدا. ىر کس کو بو خدا ایمان بیاورد، او قلبش را  ۱۱

 واىد کرد. خدا کامالً  بر ىمو چیز آگاه است.ىدایت خ
_ از خدا اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید. اگر شما رو برگردانید، پس مأموریت رسول ما رساندن  ۱۲

 پیغام است.
 _ خدا: خدای دیگری جز او نیست. مؤمنان باید بو خدا اعتماد کنند. ۱۳
ان شما می توانند دشمنان شما باشند؛ بر حذر باشید. اگر  _ ای کسانی کو ایمان دارید، ىمسران و فرزند ۱۴

 گذشت کنید، فراموش کنید، و ببخشید، پس خدا عفو کننده است، مهربان ترین.
 _ پول و فرزندان شما امتحانی ىستند و خدا صاحب پاداشی عظیم است. ۱۵
دىید و اطاعت کنید و )صدقو( _ بنابراین، تا می توانید بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید و گوش فرا  ۱۶

 بدىید کو بو نفع خود شماست کسانی کو از خساست خود در امان بمانند، موفق ىستند.
_ اگر بو خدا قرض دىید قرض پرىیزکاری، او پاداش شما را چندین برابر می دىد و شما را می بخشد.  ۱۷

 خدا سپاسگزار است، با گذشت.
 تعال، حکیم ترین._ دانای اسرار و آشکار ؛ قادر م ۱۸

*************************************************************** 
 : طالؽ )الطالؽ( ۶۵سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
_ ای پیامبر، ىنگامی کو شما مردم زنان را طالؽ می دىید، باید اطمینان پیدا کنید کو عده طالؽ تمام شده  ۱

عده را دقیقاً  حساب کنید. بو ىیبت و حرمت خدا پروردگارتان ارج نهید. آنها را از خانو باشد. مدت این 
ىایشان بیرون نرانید و زندگی را برایشان چنان سخت نکنید، کو خودشان مجبور شوند بروند، مگر اینکو ثابت 



یچی کند علیو خویش بی شده باشد کو آنها زنا کرده اند. این ىا قوانین خداست. ىر کس از قوانین خدا سرپ
 عدالتی می کند. تو ىرگز نمی دانی؛ شاید خدا بخواىد خیری از این پدید آورد.

_ زمانی کو عده بو پایان برسد، شما می توانید منصفانو با آنها آشتی کنید، یا منصفانو از ىم جدا شوید.  ۲
این برای روشن شدن کسانی است کو باید دو شاىد عادل داشتو باشید کو در مقابل خدا شاىد طالؽ باشند. 

بو خدا و روز آخر ایمان دارند. ىر کس بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهد، او برایش راه خروجی برایش بوجود 
 خواىد آورد.

_ و از جایی برای او روزی می فرستد کو ىرگز انتظارش را ندارد. ىر کس بو خدا اعتماد کند، او برایش   ۳
 ا انجام شده است. خدا سرنوشت ىر چیزی را مقرر کرده است.کافی است. فرمان ىای خد

_ و اما برای زنانی کو بو یائسکی رسیده اند، اگر شکی دارید، عده آنها باید سو ماه باشد. و اما کسانی کو  ۴
عادت ماىانو نمی شوند و بفهمند کو حاملو ىستند، عده آنها تا موقعی است کو وضع حمل کنند. ىر کس بو 

 حرمت خدا ارج نهد، او ىمو چیز را برایش آسان می کند. ىیبت و
_ این فرمان خداست کو بر شما نازل می کند. ىر کس بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهد، او گناىانش را  ۵

 پاک می کند و پاداش او را سخاوتمندانو می دىد.
شما زندگی می کردند، زندگی را _ شما باید بو آنها اجازه دىید تا در ىمان خانو ای زندگی کنند کو با  ۶

برایشان چنان سخت نکنید کو خودشان بخواىند بروند. اگر حاملو ىستند، خرج شان را تا موقعی کو وضع 
حمل کنند بدىید. اگر بو نوزاد شیر بدىند، باید مزد این خدمت را بو آنها بپردازید. باید روابط دوستانو را بین 

 یدید، می توانید زن دیگری را برای شیر دادن بچو استخدام کنید.خود حفظ کنید. اگر بو توافق نرس
_ شوىر ثروتمند باید بو نسبت ثروت خود خرجی او را تأمین کند و تهیدست بو نسبت توانایی کو خدا بو او  ۷

داده خرجی دىد. خدا بو ىیچ نفسی بیش از آنچو کو بو او داده تکلیف نمی کند. خدا پس از سختی راحتی 
 خواىد کرد. فراىم

_ بسیاری از جامعو ىا علیو فرمان ىای پروردگار خود و رسوالن او سرکشی کردند در نتیجو ما شدیداً  بو  ۸
 حساب آنها رسیدگی کردیم و با مجازاتی ىولناک آنها را بو کیفر رساندیم.

 _ آنها از نتایج تصمیمات خود را رنج بردند؛ زیانی آشکار. ۹
ایشان آماده کرده است. بنابراین، بو ىیبت و حرمت خدا ارج نهید، ای کسانی کو _ خدا عذاب سختی بر  ۱۱

 صاحب ىوش و زکاوت ىستید و ایمان آوردید. خدا پیغامی برای شما فرو فرستاده است_



_ رسولی کو بطور واضح، آیات خدا را برای شما می خواند، تا کسانی را کو ایمان دارند و کارىای  ۱۱
ام می دىند از تاریکی بو روشنایی ىدایت کند. کسانی کو بو خدا ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو پرىیزکارانو انج

ای را می گذارنند، او آنها را بو باغهایی با نهرىای روان داخل خواىد کرد؛ آنها در آن جاودان می مانند. خدا 
 پاداش سخاوتمندانو ای بو آنها خواىد داد.

ىمان تعداد، زمین خلق کرد. فرمان ىا در میان آنها برقرار است. این برای آن  _ خدا ىفت جهان و بو ۱۲
 است کو شما بدانید خدا قادر مطلق است و اینکو خدا از ىمو چیز کامالً  آگاه است.

*************************************************************** 
 : تحریم )التحریم( ۶۶سوره 

 ده ترین، مهربان ترینبو نام خدا، بخشن
_ ای پیامبر، چرا چیزی را کو خدا برای تو حالل کرده است حرام می کنی، فقط بخاطر اینکو زنان خود را  ۱

 خشنود سازي خدا عفو کننده است، مهربان.
_ خدا قوانین برای سوگندىای شما مقرر کرده است. خدا موالی شماست و اوست دانای مطلق، حکیم  ۲

 ترین .
یامبر در مورد مطلب بخصوصی بو بعضی از زنانش اطمینان کرده بود، سپس یکی از آنها آن را پخش  _ پ ۳

کرد و خدا او را از آن آگاه ساخت. سپس او قسمتی از آن موضوع را بو زنش گفت و قسمتی را نادیده  
انای مطلق، و آگاه گرفت. آن زن از او پرسید، "چو کسی این را بو تو خبر داد" او گفت، "من از جانب آن د

 ترین مطلع شدم."
_ اگر ىر دوی شما بو درگاه خدا توبو کنید، پس قلب تان گوش کرده است. اما اگر شما علیو او ىمدست  ۴

 شوید، پس خدا و نیز جبرئیل و مؤمنان پرىیزکار یاران او ىستند. ىمچنین، فرشتگان یاری کنندگان او ىستند.
روردگارش زنان دیگری را جایگزین شما خواىد کرد؛ کو بهتر از شما ىستند؛ _ اگر او شما را طالؽ دىد، پ ۵

تسلیم شده )مسلمان(، با ایمان )مؤمن(، فرمانبردار، توبو کننده، پرستش کننده، پارسا، چو قبالً  ازدواج کردند، 
 و یا باکره باشند.

سوخت آن مردم و سنگهاست  _ ای کسانی کو ایمان دارید، خود و خانواده خود را از آتش دوزخی کو ۶
حفظ کنید. نگهبانان آن فرشتگان سختگیر و نیرومندی ىستند کو ىرگز از خدا نافرمانی نمی کنند؛ و آنچو را  

 کو بو آنها فرمان داده شود اجرا می نمایند.



ده _ ای کسانی کو کافر شدید، امروز عذرخواىی نکنید. شما فقط برای اعمالی کو انجام دادید مجازات ش ۷
 اید.

_ ای کسانی کو ایمان آوردید، بو درگاه خدا توبو کنید توبو ای قاطعانو. سپس پروردگارتان گناىانتان را می  ۸
بخشد و شما را بو باغهایی با نهرىای روان داخل می کند. در آن روز، خدا پیامبر و کسانی را کو با او ایمان 

ا و در سمت راست شان می تابد. آنها خواىند گفت، آوردند نا امید نخواىد کرد. نورشان در جلوی آنه
 "پروردگار ما، نور ما را برایمان کامل کن و ما را ببخش؛ تویی قادر مطلق."

_ ای پیامبر، علیو کافران و منافقان مبارزه کن و با آنها سختگیر باش. مکان آنها جهنم است و چو عاقبت  ۹
 بدی.
وح و زن لوط را مثال می زند. آنها با دو نفر از بندگان پرىیزکار ما _ خدا از کسانی کو کافر شدند زن ن ۱۱

ازدواج کرده بودند، ولی بو آنها خیانت کردند و، در نتیجو، آنها نتوانستند بو ىیچ وجو در مقابل خدا کمک  
 کنند. بو ىردوی آنها گفتو شد، "داخل آتش دوزخ شوید با کسانی کو سزاوار آن شدند."

کسانی کو ایمان آوردند زن فرعون را مثال می زند. او گفت، "پروردگار من، در بهشت خانو _ و خدا از   ۱۱
 ای نزد خودت برای من بساز و من را از دست فرعون و کارىایش نجات بده؛ من را از مردم ستمکار برىان."

ر او دمیدیم. او _ ىمچنین مریم، از خاندان عمران. کو نجابت خود را حفظ کرد، سپس ما از روح خود د ۱۲
 بو کلمات پروردگارش و کتاب ىای آسمانی اش ایمان آورد؛ او فرمانبردار بود.
*************************************************************** 

 : پادشاىی )الملک( ۶۷سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

 سلطنت در دست اوست و اوست قادر مطلق._ بلند مرتبو ترین آن یکتایی است کو تمام  ۱
_ یکتایی کو مرگ و زندگی را بو این دلیل آفرید تا در میان شما کسانی کو بهتر عمل می کنند را مشخص  ۲

 نماید. اوست قادر متعال، و عفو کننده.
_ او ىفت جهان را در طبقات مختلف آفرید. ىیچ خللی در خلقت آن بخشنده ترین نمی بینی. خوب  ۳

 نگاه کن؛ آیا نقصی می بیني
 _ دوباره و دوباره نگاه کن؛ چشمان تو مهبوت و متحیر شده بر می گردد. ۴
_ ما پایین ترین جهان را با چراغ ىایی تزئین کردیم و مرزىای آن را با سالح ىای پرتابی علیو شیاطین  ۵

 محافظت نمودیم؛ ما برای آنها عذابی در دوزخ آماده کردیم.



 جهنم برای کسانی کو بو پروردگارشان کافر شدند. چو سرنوشت شومی!_ عذاب  ۶
 _ ىنگامیکو در آن انداختو شوند، آنها صدای غضبناک آن را کو از خشم بو جوش آمده می شنوند. ۷
_ نزدیک است کو از خشم منفجر شود. ىرگاه گروىی در آن انداختو شوند، نگهبانان آن از آنها می  ۸

 شما ىشدار دىنده ای نیامد"پرسند، "آیا برای 
_ آنها پاسخ می دىند، "بلو البتو؛ برای ما ىشدار دىنده ای آمد، اما ما باور نکردیم و گفتیم، "خدا چیزی  ۹

 نازل نکرد. شما کامالً  گمراه ىستید."
 _ آنها ىمچنین می گویند، "اگر می شنیدیم یا می فهمیدیم، در میان ساکنان دوزخ نبودیم!" ۱۱
 ینچنین، بو گناىان خود اعتراؼ کردند. وای بر ساکنان دوزخ._ ا ۱۱
_ و اما کسانی کو بو ىیبت و حرمت پروردگارشان ارج می نهند، ىنگامی کو در خلوت خود تنها ىستند،  ۱۲

 آنها بو بخشش و پاداشی بزرگ نائل شده اند.
 از درونی ترین افکار کامالً  آگاه است._ چو سخنان خود را پنهان نگاه دارید، یا آنها را آشکار کنید، او  ۱۳
 _ آیا او نباید بداند کو چو آفریده است او با شکوه است، آگاه ترین. ۱۴
_ اوست یکتایی کو زمین را در خدمت شما قرار داد. ىر گوشو آن را سیر کنید و از روزی ىای او  ۱۵

 بخورید. احضار نهایی بسوی اوست.
یکتایی کو در آسمان است بو زمین ضربو نخواىد زد و باعث غلتیدن آن  _ آیا تضمین کرده اید کو آن ۱۶

 نخواىد شد
_ آیا تضمین کرده اید کو آن یکتایی کو در آسمان است طوفان شدیدی برای شما نخواىد فرستاد آیا آن  ۱۷

 موقع قدر ىشدارىای من را خواىید دانست
 جازات من!_ دیگران قبل از آنها کافر شدند؛ چو ىولناک بود م ۱۸
_ آیا آنها پرندگان را باالی سرشان ندیده اند کو در ستون ىا صف بستند و بال ىای خود را می گشایند  ۱۹

 آن بخشنده ترین است کو آنها را در ىوا نگاه می دارد. او بر ىمو چیز بیناست.
کمک کنند حقیقتاً ،    _ کجا ىستند آن سربازانی کو بتوانند در مقابل آن بخشنده ترین بتوانند بو شما ۲۱

 کافران فریب خوردند.
_ کیست کو بو شما روزی دىد، اگر او روزی ىایش را نگاه دارد براستی کو، آنها عمیقاً  در بیزاری و  ۲۱

 ستمگری فرو رفتو اند.



_ آیا کسی کو با سر خمیده راه می رود بهتر ىدایت شده، یا کسی کو مستقیم در راه راست قدم بر می  ۲۲
 دارد
_ بگو، "اوست یکتایی کو شما را در آغاز پدید آورد، و بو شما شنوایی، بینایی و عقل عطا کرد. شما بو  ۲۳

 ندرت قدر می دانید."
 _ بگو، "اوست یکتایی کو شما را در زمین قرار داد و شما در نزد او احضار خواىید شد." ۲۴
 خواىد رسید، اگر راست می گویي" _ آنها بو مبازره می طلبند: "آن پیش بینی چو موقع فرا ۲۵
 _ بگو، "علم آن با خداست؛ من بیش از ىشدار دىنده ای آشکار نیستم". ۲۶
_ ىنگامی کو آن واقعو را ببینند، چهره کسانی کو کافر شدند در بدبختی فرو خواىد رفت و اعالم خواىد  ۲۷

 شد: "این است آنچو شما قبالً  مسخره می کردید."
دا تصمیم بگیرد من و ىمراىانم را نابود کند، یا ما را مورد رحمت خویش قرار دىد، چو  _ بگو، "چو خ ۲۸

 کسی آنجاست کو کافران را از عذابی دردناک محافظت کند"
_ بگو ، "او بخشنده ترین است؛ ما بو او ایمان داریم و بو او اعتماد می کنیم. مطمئناً  شما خواىید  ۲۹

 در گمراىی است." فهمید کو واقعاً  چو کسی سخت
 _ بگو، "اگر آب شما تو نشین می شد، چو کسی برای شما آب خالص فراىم خواىد کرد" ۳۱

*************************************************************** 
 : قلم ) القلم ( ۶۸سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 نویسند._ نون، قلم و آنچو )مردم( می  ۱
 _ تو از جانب پروردگارت از نعمت بزرگی برخوردار شده ای؛ تو دیوانو نیستی. ۲
 _ تو پاداشی دریافت کرده ای کو بخوبی سزاوار آن ىستی. ۳
 _ بو تو خصوصیت اخالقی نیکویی عطا شده است. ۴
 _ تو خواىی دید و آنها ىم خواىند دید. ۵
 _ کو کدامیک از شما محکوم شده اید. ۶
_ پروردگارت بو کسانی کو از راه او منحرؼ شدند بخوبی آگاه است، و از کسانی کو ىدایت یافتند کامالً   ۷

 آگاىی دارد.
 _ از تکذیب کنندگان اطاعت نکن. ۸



 _ آنها آرزو دارند کو تو سازش کنی، تا آنها ىم بتوانند سازش کنند. ۹
 _ از ىر سوگند یاد کننده فرومایو ای اطاعت نکن. ۱۱
 _ تهمت زننده، غیبت کننده. ۱۱
 _ منع کننده انفاؽ، ستمکار، گناىکار. ۱۲
 _ ناسپاس و حریص. ۱۳
 _ با وجودیکو بو اندازه کافی پول و فرزند داشت. ۱۴
 _ ىنگامی کو آیات ما بر او خوانده می شود، می گوید، " افسانو ىای قدیمی!" ۱۵
 _ ما بر چهره اش عالمت خواىیم گذاشت. ۱۶
آنها را امتحان کرده ایم ىمانطور کو صاحبان آن را امتحان کردیم، کسانی کو قسم خوردند کو آن  _ ما ۱۷

 محصول را صبح درو خواىند کرد.
 _ آنها کامالً  مطمئن بودند. ۱۸
 _ درحالیکو آنها خواب بودند )طوفانی( گذران از جانب پروردگارت از آنجا گذشت. ۱۹
 ._ و تا صبح، آن بایر شده بود ۲۱
 _ آنها صبح یکدیگر را صدا کردند. ۲۱
 _ "بیایید تا محصول را درو کنیم." ۲۲
 _ در طی راىشان، محرمانو بو ىم می گفتند. ۲۳
 _ کو از این بو بعد، ىیچ یک از آنها فقیر نخواىد بود. ۲۴
 _ آنها از برداشت محصول خود کامالً  مطمئن بودند. ۲۵
 گفتند، "ما چقدر در اشتباه بودیم!_ اما ىنگامی کو آن را دیدند،   ۲۶
 _ "اکنون، ىیچ چیزی نداریم!" ۲۷
 _ در میان آنها آن کس کو پرىیزکار بود گفت، اگر شما فقط )خدا را ( تجلیل کرده بودید!" ۲۸
 _ آنها گفتند، "تجلیل پروردگارمان را. ما ستم کرده ایم." ۲۹
 _ آنها بو سرزنش یکدیگر پرداختند. ۳۱
 تند، "وای بر ما. ما گناه کردیم._ آنها گف ۳۱
 _ "باشد کو پروردگارمان بهتر از این بو ما عطا کند. ما بو پروردگار خود توبو می کنیم." ۳۲
 _ چنین بود مجازات. اما عذاب آخرت بسیار بدتر است، اگر آنها فقط می دانستند. ۳۳



 ند._ پرىیزکاران نزد پروردگارشان سزاوار باغ ىای لذت بخش شده ا ۳۴
 _ آیا با تسلیم شدگان مانند مجرمان رفتار کنیم ۳۵
 _ این چگونو منطقی است کو شما دارید ۳۶
 _ آیا کتاب دیگری دارید تا از آن پیروی کنید ۳۷
 _ آیا در آن، ىر چو کو می خواىید می یابید ۳۸
 ما عطا شود_ یا، از جانب ما کامالً  مطمئن ىستید کو در روز قیامت ىر چو آرزو کنید بو ش ۳۹
 _ از آنها سئوال کن، "چو کسی این را برای شما تضمین می کند" ۴۱
 _ آیا معبودانی دارند بگذار تا بت ىایشان بو آنها کمک کنند، اگر راست می گویند. ۴۱
 _ آن روز خواىد آمد کو آنها بر مال شوند، و واجب شود کو سجده کنند، اما آنها قادر نخواىند بود. ۴۲
چشمان خجالت زده شان، حقارت آنها را در بر خواىد گرفت. آنها بو سجده کردن دعوت شدند _ با  ۴۳

 ىنگامی کو کامل و قادر بودند.
_ بنابراین، بو من واگذار کن کسانی کو این حدیث را تکذیب می کنند؛ ما آنها را سوؽ می دىیم از جایی   ۴۴

 کو ىرگز فکرش را نمی کنند.
 بو آنها میدان خواىم داد؛ نقشو من محکم است. _ من بو اندازه کافی ۴۵
 _ آیا از آنها پول در خواست کردی، کو پرداخت آن برایشان مشگل است ۴۶
 _ آیا آنها آینده را می دانند آیا آن را ضبط کرده اند ۴۷
  _ در اجرای احکام پروردگارت صبورانو استقامت کن. مانند کسی نباش )یونس( کو از درون ماىی صدا ۴۸

 کرد.
 _ اگر بخاطر موىبت پروزدگارش نبود، او بعنوان یک گناىکار بو صحرا پرتاب شده بود. ۴۹
 _ اما پروردگارش او را مورد عنایت قرار داد و او را پرىیزکار گردانید. ۵۱
_ کسانی کو کافر شدند ىنگامی کو پیغام را می شنوند تمسخر را در چشمانشان نشان می دىند و می   ۵۱

 "او دیوانو است!"گویند، 
 _ این در حقیقت پیغامی است برای دنیا. ۵۲

*************************************************************** 
 : انکار ناپذیر ) اَلحاقو ( ۶۹سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین



 _ آن )واقعو( انکار ناپذیر. ۱
 _ چو )واقعو( انکار ناپذیری! ۲
 حقیقتاً  کو آن غیر قابل انکار است._  ۳
 _ ثمود و عاد آن تکان دىنده را باور نکردند. ۴
 _ اما ثمود، با آن )زلزلو( ویران کننده ىالک شدند. ۵
 _ و اما عاد، با طوفان شدید مقاومی بو ىالکت رسیدند. ۶
مانند تنو پوسیده نخل _ او آن را ىفت شب و ىشت روز بو شدت بر آنها فرستاد. مردم را می دیدی کو  ۷

 ىای خرما بو ىر طرؼ پرتاب می شدند.
 _ آیا می توانی ىیچ اثری از آنها بیابي ۸
 _ فرعون و کسانی کو قبل از او بودند و گناىکاران )سدوم( پلید بودند. ۹

 کیفر رساند._ آنها از رسول پروردگارشان نافرمانی کردند. در نتیجو، او آنها را با مجازاتی ویران کننده بو   ۱۱
 _ آن سیل ویران کننده بود، پس ما شما را بر )کشتی( شناوری حمل کردیم. ۱۱
 _ ما آن را برای شما درس عبرتی قرار دادیم، تا باشد کو ىر گوش شنوایی آن را بفهمد. ۱۲
 _ ىنگامی کو آن شیپور یکبار دمیده شود. ۱۳
 خرد. _ زمین و کوه ىا برداشتو و خرد خواىند شد؛ کامال ً  ۱۴
 _ آن روزی است کو آن واقعو اجتناب ناپذیر بو وقوع خواىد پیوست. ۱۵
 _ آسمان شکافتو و از ىم گسیختو خواىد شد. ۱۶
 _ فرشتگان در ىر طرؼ خواىند بود و سپس قلمرو پروردگارت ىشت )جهان( را در بر خواىد گرفت. ۱۷
 شما محفی نمی ماند._ در آن روز، شما بر مال خواىید شد، ىیچ چیزی درباره  ۱۸
 _ و اما کسی کو پرونده خود ا با دست راستش دریافت کند، خواىد گفت، "بیایید نامو اعمالم را بخوانید. ۱۹
 _ "من ایمان داشتم کو حساب پس خواىم داد." ۲۱
 _ او سزاوار زندگی سعادتمندانو ای شده است. ۲۱
 _ در بهشتی بلند مرتبو. ۲۲
 است. _ میوه ىایش در دسترس ۲۳
 _ با خوشحالی بخورید و بیاشامید در عوض اعمالتان در ایام گذشتو. ۲۴



_ و اما کسی کو پرونده اش بو دست چپ داده شود، خواىد گفت، "آه، ایکاش ىر گز نامو اعمال خود  ۲۵
 را دریافت نمی کردم.

 _ "ایکاش ىرگزحساب خود را نمی دانستم. ۲۶
 _ "ایکاش مرگ من ابدی بود. ۲۷
 "پول من نمی تواند بو من کمک کند._  ۲۸
 _ "تمام قدرتم از بین رفتو است." ۲۹
 _ او را بگیرید و زنجیرش کنید. ۳۱
 _ او را در دوزخ بسوزانید. ۳۱
 _ با زنجیری کو طولش ىفتاد ذرع است، او را ببندید. ۳۲
 _ زیرا او بو خدا ایمان نداشت، آن عظیم ترین. ۳۳
 ستان طرفداری نکرد._ و از طعام دادن بو تهید ۳۴
 _ در نتیجو، او در اینجا ىیچ دوستی ندارد. ۳۵
 _ و نو ىیچ غذایی، بجز انواع تلخ. ۳۶
 _ غذا برای گناىکاران. ۳۷
 _ سوگند می خورم بو آنچو می بینید. ۳۸
 _ و بو آنچو نمی بینید. ۳۹
 _ این سخن رسولی است محترم. ۴۱
 ی کنید._ نو سخن یک شاعر؛ شما بو ندرت باور م ۴۱
 _ و نو سخن یک پیشگوست؛ شما بو ندرت توجو می کنید. ۴۲
 _ تنزیلی از جانب پروردگار جهان. ۴۳
 _ اگر او از ىر تعلیمات دیگری سخن گفتو بود. ۴۴
 _ ما او را تنبیو کرده بودیم. ۴۵
 _ ما آیات را بر او متوقف کرده بودیم. ۴۶
 کند._ ىیچ یک از شما نمی توانست بو او کمک   ۴۷
 _ این یک تذکری است برای پرىیزکاران. ۴۸
 _ ما می دانیم؛ بعضی از تکذیب کنندگان ىستید. ۴۹



 _ برای کافران چیزی جز تأسف نیست. ۵۱
 _ این حقیقت مطلق است. ۵۱
 _ بنابراین، نام پروردگارت را تجلیل کن، آن عظیم ترین. ۵۲

*************************************************************** 
 : عرش باال )الَمعارِج( ۷۱سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ سئوال کننده ای ممکن است در مورد آن عذاب اجتناب ناپذیر سئوال کند. ۱
 _ برای کافران، ىیچ کس نمی تواند آن را متوقف سازد. ۲
 _ از جانب خدا؛ صاحب عرش اعلی. ۳
 رشات خود، در روزی کو معادل پنجاه ىزار سال است بسوی او باال می روند._ فرشتگان، با گزا ۴
 _ بنابراین، بو صبری نیکو پناه ببر. ۵
 _ زیرا آنها آن را بسیار دور می بینند. ۶
 _ در حالی کو ما آن را خیلی نزدیک می بینیم. ۷
 _ آن روز خواىد آمد کو آسمان مانند سنگ ىای گداختو خواىد شد. ۸
 کوه ىا مانند پشم زده شده خواىند بود._  ۹

 _ ىیچ دوستی بو فکر دوست نزدیک خود نخواىد بود. ۱۱
_ ىنگامی کو آنها را ببینند، گناىکار آرزو خواىد کرد کو کاش می توانست فرزندانش را بعنوان فدیو بدىد،   ۱۱

 کو تا از عذاب آن روز رىایی یابد.
 _ ىمچنین ىمسر و برادرش. ۱۲
 تمام قبیلو اش کو او را بزرگ کردند._ حتی  ۱۳
 _ حتی تمام مردم روی زمین، اگر باىث نجات او می شد. ۱۴
 _ نو؛ آن شعلو ور است. ۱۵
 _ مشتاؽ بو سوزاندن. ۱۶
 _ کسانی را صدا می کند کو روی گرداندند. ۱۷
 _ کسانی کو احتکار کردند و شمردند. ۱۸
 _ حقیقتاً ، انسان نگران است. ۱۹



 مصیبتی بو او برسد، مأیوس می شود._ اگر  ۲۱
 _ اگر با ثروت مورد لطف قرار گیرد، خسیس می شود. ۲۱
 _ بجز پرستش کنندگان. ۲۲
 _ کسانی کو ىمیشو نماز خود را بجا می آورند. ۲۳
 _ قسمتی از پولشان کنار گذاشتو می شود. ۲۴
 _ برای تهیدستان و نیازمندان. ۲۵
 ارند._ آنها بو روز قضاوت ایمان د ۲۶
 _ آنها مجازات پروردگارشان را محترم می شمارند. ۲۷
 _ مجازات پروردگارشان سرسری گرفتو نمی شود. ۲۸
 _ آنها نجابت خود را حفظ می کنند. ۲۹
 -_ آنها فقط با ىمسران، یا آنچو قانوناً  بو آنها تعلق دارد )رابطو دارند( ۳۱
 _ ىر کس از این حدود تجاوز کند گناىکار است. ۳۱
 _ و مؤمنان بو قول خود وفا می کنند؛ آنها مورد اعتماد ىستند. ۳۲
 _ شهادت آنها حقیقت است. ۳۳
 _ آنها مدام نماز خود را بو موقع می خوانند. ۳۴
 _ آنها در بهشت سزاوار مقام محترمی شده اند. ۳۵
 _ چو چیز کافران را از ملحق شدن بو تو باز می دارد ۳۶
 و چپ، فرار می کنند._ آنها بو راست، و ب ۳۷
 _ چگونو می توانند انتظار داشتو باشند کو بو بهشت لذت بخش وارد شوند ۳۸
 _ ىرگز؛ ما آنها را خلق کردیم، و آنها می دانند از چو چیز. ۳۹
 _ من قاطعانو بو پروردگار شرؽ ىا و غرب ىا سوگند می خورم؛ ما قادر ىستیم_ ۴۱
 کنیم؛ ما ىرگز مغلوب نمی شویم.  _ کو مردم بهتری را جایگزین شما ۴۱
 _ بنابراین، بگذار سردرگم باشند و بازی کنند، تا آن روزی را مالقات کنند کو در انتظار آنهاست. ۴۲
_ این ىمان روزی است کو آنها با شتاب از قبرىا بیرون می آیند، مانند گلو ای کو )برای قربانی( بطرؼ  ۴۳

 قربانگاه رانده می شوند.



چشمانی بزیر انداختو، شرم سراپای وجودشان را فرا خواىد گرفت. این ىمان روزی است کو در _ با  ۴۴
 انتظار آنهاست.

*************************************************************** 
 : نوح ۷۱سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 را ىشدار بده قبل از اینکو بو عذابی دردناک گرفتار شوند."_ ما نوح را بر مردمش فرستادیم: "مردم خود  ۱
 _ او گفت، "ای مردم من، من برای شما ىشدار دىنده ای آشکار ىستم. ۲
 _ "تا شما را ىوشیار کنم کو باید خدا را بپرستید، بو ىیبت و حرمت او ارج نهید و از من اطاعت کنید. ۳
تا مدتی معین بو شما مهلت خواىد داد. مسلماً ، وعده خدا _ "سپس او گناىانتان را خواىد بخشید و  ۴

 ىرگز بو تأخیر نمی افتد، موقعی کو زمان آن فرا رسد، اگر شما فقط می دانستید."
 _ او گفت، "پروردگارمن، من مردم خود را شب و روز دعوت کرده ام. ۵
 _ "اما دعوت من فقط بو بیزاری آنها افزود. ۶
عوت کردم کو مورد آمرزش تو قرار گیرند، انگشتان خود را در گوش ىایشان نهادند، _ "ىر گاه آنها را د ۷

 جامعو ىایشان را بر سر کشیدند، پافشاری کردند و متکبر شدند.
 _ "سپس آنها را بطور عمومی دعوت کردم. ۸
 _ "سپس با صدای بلند بو آنها اعالن نمودم و خصوصی با آنها صحبت کردم. ۹

 از پروردگارتان طلب بخشش کنید، او عفو کننده است._ "من گفتم،  ۱۱
 _ "او سپس سخاوتمندانو برایتان باران خواىد فرستاد. ۱۱
 _ "و پول و فرزندان، و باغ ىای میوه و نهرىا برای شما فراىم خواىد کرد. ۱۲
 _ چرا برای ارج نهادن بو ىیبت و حرمت خدا کوشش نمی کنید ۱۳
 را در مراحل مختلف آفرید._ او یکتایی است کو شما  ۱۴
 _ آیا درک نمی کنید کو خدا ىفت جهان را در طبقات مختلف آفرید ۱۵
 _ او ماه را در آن طرح کرد تا نوری باشد و خورشید را بعنوان چراغی قرار داد. ۱۶
 _ و خدا شما را مانند گیاىان از زمین رویاند. ۱۷
 ئناً  شما را بیرون خواىد آورد._ سپس شما را بو آن باز می گرداند، و او مطم ۱۸
 _ خدا زمین را برای شما قابل سکونت قرار داد. ۱۹



 _ تا باشد کو در آن جاده ىا بسازید. ۲۱
_ نوح گفت، "پروردگار من، آنها از من اطاعت نکردند و از کسانی پیروی کردند کو وقتی با پول و فرزند  ۲۱

 مورد رحمت قرار گرفتند، حتی فاسد تر شدند.
 _ "آنها نقشو ىای بسیار بدی کشیدند. ۲۲
 _ "آنها گفتند، خدایان خود را ترک نکنید. از ود، سواع، یغوث، یعوؽ و نسر دست نکشید. ۲۳
 _ "آنها عده بسیاری را گمراه کردند. بنابراین، بگذار ستمکاران در گمراىی عمیق تری فرو روند. " ۲۴
تش دوزخ فرستاده شدند. آنها ىیچ یاوری نیافتند تا آنها را در _ آنها بخاطر گناىانشان غرؽ شدند و بو آ ۲۵

 مقابل خدا محافظت کند.
 _ نوح ىمچنین گفت، "پروردگار من، ىیچ کافری را در روی زمین باقی نگذار. ۲۶
_ "زیرا اگر آنها را بگذاری، آنها فقط بندگانت را گمراه خواىند کرد و جز کافرانی ستمکار بو دنیا  ۲۷

 آورد. نخواىند
_ "پروردگار من، من و والدینم و ىر کسی کو بعنوان مؤمن بو خانو من وارد می شود و تمام مردان و زنان  ۲۸

 با ایمان را بیامرز. اما بو کافران چیزی نده بجز ىالکت.
*************************************************************** 

 : جنیان )الِجن( ۷۲سوره 
 دا، بخشنده ترین، مهربان ترینبو نام خ

 _ بگو، "بو من وحی شد کو گروىی از جن ىا گوش دادند، سپس گفتند، ما قرآنی شگفت انگیز شنیده ایم. ۱
_ "آن بو پرىیزکاری ىدایت می کند و ما بو آن ایمان آورده ایم؛ ما ىرگز ىیچ گونو معبودی در کنار  ۲

 پروردگارمان قرار نخواىیم داد.
 پروردگار ما آن بلند مرتبو ترین است. او ىرگز نو جفتی داشتو و نو پسری. _ "تنها ۳
 _ "در میان ما ابلهان ىستند کو درباره خدا چنین سخنان بیهوده ایی را بر زبان می آوردند. ۴
 _ "ما فکر می کردیم کو ىرگز نو انسان ىا و نو جن ىا، بتوانند درباره خدا دروغ بگویند. ۵
قبالً  از طریق جن ىا قدرت می جستند، ولی آنها فقط بو بدبختی بسیاری گرفتارشان می  _ "انسان ىا  ۶

 کردند.
 _ "آنها ىمانطور کو بو شما فکر می کردند، کو خدا )رسول( دیگری را نخواىد فرستاد. ۷
 یافتیم._ "ما بو محدوده آسمان رسیدیم و آن را پر از نگهبانان قوی و سالح ىای پرتابی پر قدرتی  ۸



 _ "ما آنجا می نشستیم تا جاسوسی کنیم. ىر کس کو گوش دىد با سالح پرتابی نیرومندی دنبال می شود. ۹
_ "ما ىیچ اطالعی نداریم اگر قرار است برای ساکنان زمین اتفاؽ بدی رخ دىد، یا اینکو پروردگارشان  ۱۱

 بخواىد آنها را بیامرزد.
 کمتر از پرىیزکار ىستیم؛ ما از راه ىای مختلفی پیروی می کنیم.  _ "بعضی از ما پرىیزکاریم و بعضی ۱۱
_ "ما کامالً  می دانستیم کو ىرگز نمی توانیم در روی زمین از خدا بگریزیم؛ ما ىرگز نمی توانیم بگریزیم و  ۱۲

 فرار کنیم.
مان بیاورد ىرگز _ "ىنگامی کو ما ىدایت را شنیدیم، بو آن ایمان آوردیم. ىر کس بو پروردگار خود ای ۱۳

 ترسی از بی عدالتی و بدبختی نخواىد داشت.
_ "در میان ما تسلیم شدگان ىستند و در میان ما سازش کاران ىستند" و اما کسانی کو تسلیم شدند، آنها  ۱۴

 در راه راست ىستند.
 _ و اما آنان کو سازشکارند، سوخت جهنم خواىند بود. ۱۵
 بمانند، ما آنها را با آب فراوان مورد رحمت قرار خواىیم داد._ اگر آنها در راه راست باقی  ۱۶
_ ما مطمئناً  ىمگی آنها را امتحان خواىیم کرد. و اما کسی کو بو پیغام پروردگار خود بی اعتنایی کند، او  ۱۷

 وی را بو غذابی دائمی راىنمایی خواىد کرد.
 سی را صدا نکنید._ مکان ىای پرستش متعلق بو خداست؛ در کنار خدا ىیچ ک ۱۸
 _ ىر گاه بنده خدا فقط از او طرفداری کرد، تقریباً  ىمو آنها علیو او با ىم ىمدست شدند. ۱۹
 _ بگو، "من فقط پروردگارم را می پرستم؛ من ىرگز ىیچ گونو معبودی در کنار او قرار نمی دىم." ۲۱
 و شما را ارشاد کنم."_ بگو، "من ىیچ قدرتی ندارم تا بو شما ضرر برسانم و یا اینک ۲۱
 _ بگو، "ىیچ کس نمی تواند در مقابل خدا من را حفظ کند، و من جز او پناه دیگری نمی یابم. ۲۲
_ "من اعالمیو ىا و پیغام ىای خدا را ابالغ می کنم." کسانی کو از خدا و رسولش نافرمانی کنند بو آتش  ۲۳

 دوزخ گرفتار می شوند، جایی کو تا ابد می مانند.
_ بو محض اینکو چیزی را کو در انتظارشان است ببینند، خواىند فهمید کو چو کسی واقعاً  از نظر قدرت  ۲۴

 ضعیف تر است و از نظر تعداد کمتر.
_ بگو، "من نمی دانم آنچو بو شما وعده داده شده است بزودی رخ خواىد داد، یا اینکو پروردگارم آن را  ۲۵

 ت."برای مدتی بو تأخیر خواىد انداخ
 _ او دانای آینده است؛ او آینده را برای کسی آشکار نمی کند. ۲۶



 _ فقط بو رسولی کو او انتخاب کند، اخباری خاص از گذشتو و آینده آشکار می کند. ۲۷
_ این بخاطر آن است کو ثابت شود آنها پیغام ىای پروردگارشان را تحویل داده اند. او کامالً  از آنچو  ۲۸

 ه است. و او ىمو چیز را با اعداد شمرده است.آنها دارند آگا
*************************************************************** 

 : جامو بو خود پیچیده )المزمل( ۷۳سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

 _ ای کو خود را بو جامو پیچیده. ۱
 بندرت._ در طی شب بو تعمق و عبادت بپرداز، مگر  ۲
 _ نیمی از آن، یا قدری کمتر. ۳
 _ یا قدری بیشتر. و قرآن را صفحو بو صفحو از اول تا آخر بخوان. ۴
 _ ما پیغام سنگینی بو تو خواىیم داد. ۵
 _ تمرگز و عبادت در شب مؤثرتر و پرىیزکارانو تر است. ۶
 _ در طی روز، تو برای کارىای دیگر وقت زیادی داری. ۷
 ارت را ذکر کن، تا بو او نزدیک تر و نزدیک تر شوی._ نام پروردگ ۸
 _ پروردگار شرؽ و غرب، جز او خدای دیگری نیست. تو او را، بو عنوان حامی خود انتخاب کن. ۹

 _ و در مقابل سخنانشان استقامت داشتو باش و با خو ش رفتاری آنها را نادیده بگیر. ۱۱
کسانی کو سخاوتمندانو مورد رحمت قرار گرفتو اند؛ فقط کمی   _ و تکذیب کنندگان را بو من واگذار کن، ۱۱

 بو آنها مهلت بده.
 _ ما مجازات ىای سختی داریم و دوزخ. ۱۲
 _ غذایی کو بو سختی می توان از گلو فرو برد و عذابی دردناک. ۱۳
تبدیل خواىند _ آن روز خواىد آمد کو زمین و کوه ىا خواىند لرزید و کوه ىا بو توده ای ىای بی وزن  ۱۴
 شد.
 _ ما رسولی نزد شما فرستاده ایم، ىمانطور کو نزد فرعون رسولی فرستادیم. ۱۵
 _ فرعون از رسول نافرمانی کرد و، در نتیجو، ما او را بو شدت تنبیو کردیم. ۱۶
 ی یابید_ اگر شما ایمان نیاورید، چگونو می توانید از روز وحشتناکی کو موی کودکان را سپید می کند رىای ۱۷
 _ آسمان بخاطر آن خرد خواىد شد. وعده او حقیقت دارد. ۱۸



 _ این یک تذکری است؛ بگذار ىر کس می خواىد، راه پروردگارش را انتخاب کند. ۱۹
_ پروردگارت می داند کو تو در طی دوسوم شب، یا نیمی از آن، یا یک سوم آن بو تعمق و عبادت می  ۲۱

ی کو با تو ایمان آوردند. خدا شب و روز را طرح کرده است و او می داند  پردازی و ىمچنین بعضی از کسان
کو شما نمی توانید ىمیشو این کار را انجام دىید. او شما را بخشیده است. در عوض، ىر چقدر کو می توانید 

وزی قرآن را بخوانید. او می داند کو بعضی از شما ممکن است بیمار باشند، عده ای ممکن است بو دنبال ر 
ىای خدا سفر کنند و عده دیگر در راه خدا سعی و کوشش نمایند. ىر چقدر کو می توانید از آن بخوانید، و 

نماز را بو جا آورید، انفاؽ واجب )زکات( را بدىید و بو خدا وام پرىیزکاری قرض دىید. ىر عمل خیری کو 
اداش سخاوتمندانو ای خواىید یافت. و از برای نفس خود از پیش بفرستید، آن را نزد خدا بسیار بهتر و با پ

 خدا طلب بخشش کنید. خدا عفو کننده است، مهربان ترین.
*************************************************************** 

 : راز نهفتو )اَلمَدِثر( ۷۴سوره 
 بو نام خدا بخشنده ترین، مهربان ترین

 _ ای راز نهفتو. ۱
 ىشدار بده._ بیرون بیا و  ۲
 _ پروردگارت را تمجید کن. ۳
 _ جامو خود را پاک کن. ۴
 _ رىا کن آنچو اشتباه است. ۵
 _ بو آنچو داری راضی باش. ۶
 _ صبورانو ذکر پروردگارت را بگو. ۷
 _ سپس، ىنگامی کو شیپور دمیده شود. ۸
 _ آن روز سختی خواىد بود. ۹

 _ برای کافران آسان نخواىد بود. ۱۱
 من واگذار کن آن کسی کو من او را تک آفریدم._ بو  ۱۱
 _ من پول فراوانی برایش فراىم کردم. ۱۲
 _ و فرزندانی کو بنگرد. ۱۳
 _ من ىمو چیز را برای او آسان کردم. ۱۴



 _ با اینحال، او برای بیشتر طمع دارد. ۱۵
 _ او با سماجت این اثبات ىا را رد کرد. ۱۶
 خواىم کرد._ من تنبیو او را اضافو  ۱۷
 _ زیرا او اندیشید، سپس تصمیم گرفت. ۱۸
 _ چو تصمیم نکبت باری گرفت. ۱۹
 _ واقعاً  کو تصمیم نکبت باری گرفت. ۲۱
 _ او نگاه کرد. ۲۱
 _ اخم کرد و نالید. ۲۲
 _ سپس با تکبر روی گردانید. ۲۳
 _ او گفت، "این جز شعبده ای زیرکانو نیست! ۲۴
 ست."_ "این ساختو دست بشر ا ۲۵
 _ من او را بو غذاب محکوم خواىم کرد. ۲۶
 _ چو عذابی! ۲۷
 _ کامل و جامع. ۲۸
 _ آشکار برای ىمو مردم. ۲۹
 _ کو در سرتاسر آن نوزده است. ۳۱
 _ ما فرشتگان را بو نگهبانان دوزخ قرار دادیم، و ما عدد آنها را تعیین کردیم ۳۱
 _ قاطعانو، بو ماه )سوگند می خورم(. ۳۲
 بو شبی کو می گذرد. _ و ۳۳
 _ و بو صبحی کو می درخشد. ۳۴
 _ این یکی از معجزات عظیم است. ۳۵
 _ ىشداری بو نسل بشر. ۳۶
 _ برای سکانی کو در میان شما می خواىند پیشرفت کنند و یا بو عقب باز گردند. ۳۷
 _ ىر نفسی بو دام گناىان خود گرفتار است. ۳۸
 تند._ بجز کسانی کو در طرؼ راست ىس ۳۹
 _ ىنگامی کو در بهشت ىستند، سئوال خواىند کرد. ۴۱



 _ درباره گناىکاران . ۴۱
 _ "چو چیز شما را بو این عذاب گرفتار کرد" ۴۲
 _ آنها خواىند گفت، ما نماز را بجا نیاوردیم. ۴۳
 _ "ما بو فقرا غذا ندادیم. ۴۴
 _ "ما با سردرگمان سرگردان بودیم. ۴۵
 یمان نداشتیم._ "ما بو روز قضاوت ا ۴۶
 _ "تا اینکو اکنون بو یقین رسیدیم." ۴۷
 _ شفاعت شفاعت کنندگان ىرگز بو آنها کمک نخواىد کرد. ۴۸
 _ چرا آنها اینقدر از این تذکر دىنده بیزارند ۴۹
 _ مانند گورخرىا می دوند. ۵۱
 _ کو از شیر فرار کنند! ۵۱
 آسمانی دریافت کند_ آیا ىر یک از آنها می خواىد شخضاً  کتاب  ۵۲
 _ در حقیقت، آنها از آخرت نمی ترسند. ۵۳
 _ حقیقتاً ، این یک تذکری است. ۵۴
 _ برای مسانی کو می خواىند توجو کنند. ۵۵
 _ آنها نمی توانند بر خالؼ خواست خدا توجو کنند. او منبع پرىیزکاری است؛ او منبع بخشش است. ۵۶

*************************************************************** 
 : قیامت )القَیامو( ۷۵سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ من سوگند می خورم بو روز قیامت. ۱
 _ و سوگند می خورم بو نفس مالمت شده. ۲
 نخواىیم ساخت _ آیا انسان فکر می کند کو ما استخوان ىای او را دوباره ۳
 _ بلو مطمئناً  ؛ ما قادر ىستیم تا سر انگشتان او را دوباره بسازیم. ۴
 _ ولی انسان مایل است فقط چیزی را باور کند کو در مقابل خود می بیند. ۵
 _ او بو روز قیامت شک دارد! ۶
 _ ىنگامی کو آن بینایی تیزبین شود. ۷



 _ و ماه خسوؼ کند. ۸
 ا یکدیگر تصادم کنند._ و خورشید و ماه ب ۹

 _ در آن روز انسان خواىد گفت، "راه فرار کجاست" ۱۱
 _ قطعاً ، ىیچ راه فراری نیست. ۱۱
 _ در آن روز، سرنوشت نهایی، بسوی پروردگار توست. ۱۲
_ در آن روز، انسان مطلع خواىد شد کو چو اعمالی باعث پیشرفتش بود و چو اعمالی باعث عقب  ۱۳

 ماندگی اش شد.
 _ انسان قاضی خود خواىد بود. ۱۴
 _ ىیچ عذری پذیرفتو نخواىد شد. ۱۵
 _ آن را بو عجلو بر زبان نیاور. ۱۶
 _ این ما ىستیم کو آن را بصورت قرآن جمع آوری خواىیم کرد. ۱۷
 _ ىنگامی کو آن را بخوانیم، تو از چنین قرآنی پیروی کن. ۱۸
 داد._ سپس این ما ىستیم کو آن را توضیح خواىیم  ۱۹
 _ حقیقتاً ، شما بو این زندگی زودگذر عشق می ورزید. ۲۱
 _ در حالی کو آخرت را نادیده می گیرید. ۲۱
 _ بعضی از چهره ىا، در آن روز خوشحال خواىند بود. ۲۲
 _ بو پروردگارشان نگاه می کنند. ۲۳
 _ چهره ىای دیگر، در آن روز بدبخت خواىند بود. ۲۴
 _ در انتظار بدترین. ۲۵
 _ حقیقتاً ، ىنگامی کو )نفس( بو گلو برسد. ۲۶
 _ و بو آن فرمان داده شود: "رىا کن!" ۲۷
 _ او می داند کو آن پایان کار است. ۲۸
 _ ىر ساؽ پا بی حرکت در کنار ساؽ پای دیگر قرار خواىد گرفت. ۲۹
 _ در آن روز، احضار نزد پروردگار توست. ۳۱
 نماز را بجا می آورد. _ زیرا او نو صدقو نمی داد، و نو ۳۱
 _ اما او ایمان نیاورد و روی گرداند. ۳۲



 _ با خانواده اش، متکبرانو رفتار می کرد. ۳۳
 _ تو سزاوار این شده ای. ۳۴
 _ حقیقتاً  کو سزاوار این شده ای. ۳۵
 _ آیا انسان فکر می کند کو بو نیستی خواىد رفت ۳۶
 _ آیا او قطره ای از منی دفع شده نبود ۳۷
 _ سپس او از آن نطفو ای آفرید. ۳۸
 _ او آن را بصورت مذکر و مؤنث در آورد! ۳۹
 _ پس آیا او قادر نیست کو مرده را دوباره زنده کند ۴۱

*************************************************************** 
 : انسان )االنسان( ۷۶سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 آیا این حقیقت ندارد کو زمانی، انسان چیزی نبود کو ذکر شود_  ۱
_ ما انسان را از مایعی آمیختو از ىر دو والدین آفریدیم، تا او را امتحان کنیم. از اینرو، او را شنوا و بینا   ۲

 کردیم.
 _ ما دو راه را بو او نشان دادیم، پس، او یا سپاسگزار است، یا ناسپاس. ۳
 ران غل ىا و زنجیرىا و دوزخی شعلو ور آماده کردیم._ ما برای کاف ۴
 _ و اما نیکو کاران، آنها از جام ىایی با طعم شهد خواىند نوشید. ۵
 _ چشمو ای کو برای بندگان خدا در نظر گرفتو شده است؛ ىر موقع کو آنها بخواىند فوران خواىد زد. ۶
 را نگاه می دارند کو بی نهایت سخت است._ آنها بو پیمان ىای خود وفا می کنند و حرمت روزی  ۷
 _ آنها غذای مورد عالقو خود را بو فقرا، یتیمان و اسرا می بخشد. ۸
 _ "ما بخاطر خدا بو شما غذا می دىیم؛ ما از شما نو انتظار پاداش داریم و نو تشکر. ۹

 _ "ما از پروردگار در روزی کو پر از بدبختی و مکافات است می ترسیم." ۱۱
 در نتیجو، خدا آنها را از بدی ىای آن روز حفظ می کند و آنها با لذت و رضایت پاداش می دىد. _ ۱۱
 _ او پاداش آنها را بخاطر استقامتشان با بهشت و ابریشم می دىد. ۱۲
_ در آنجا بر مبلمان ىای مجلل استراحت می کنند. آنها نو از گرمای خورشید رنج می برند و نو از  ۱۳

 سرما.



 در آنجا سایو آنها را می پوشاند و میوه ىا در دسترس قرار می گیرند._  ۱۴
 _ از آنها با نوشابو ىایی در ظرؼ ىای نقره ای و جام ىای شفاؼ پذیرایی می شود. ۱۵
 _ جام ىایی شفاؼ، با اینکو از نقره ساختو شده است؛ آنها بو حق سزاوار تمام این ىا شدند. ۱۶
 خوش طعم لذت می برند._ آنها از نوشیدنی ىای  ۱۷
 _ از چشمو ای کو در آنجا بو "سلسبیل" معروؼ است. ۱۸
_ خدمتکاران جاودانی از آنها پذیرایی خواىند کرد. ىنگامی کو آنها را می بینی، مانند مرواریدىای پراکنده  ۱۹

 خواىند بود.
 _ بو ىر کجا کو بنگری، شادی و قلمرویی فوؽ العاده خواىی دید. ۲۱
آنها لباس ىایی از مخمل سبز، ساتن و زیوراالت نقره خواىد بود. پروردگارشان برای آنها نوشابو _ بر  ۲۱

 ىایی خالص فراىم خواىد کرد.
 _ این پاداشی است کو در انتظار شماست، زیرا از کوشش ىای شما قدردانی شده است. ۲۲
 _ ما این قرآن را بر تو نازل کرده ایم؛ وحی مخصوص از جانب ما. ۲۳
 _ تو با استقامت دستورات پروردگارت را اجرا نما و از ىیچ کافر گناىکاری در بین آنها اطاعت نکن. ۲۴
 _ و روز و شب نام پروردگارت را ذکر کن. ۲۵
 _ در طی شب، در مقابل او سجده کن، و در بسیاری از شب ىای بلند او را تجلیل کن. ۲۶
ىستند، در حالیکو روز سختی را کو درست جلوی آنهاست_ _ این مردم سرگرم این زندگی زود گذر  ۲۷

 نادیده می گیرند.
 _ ما آنها را آفریدیم و آنها را مستقر کردیم و ىر موقع بخواىیم، می توانیم دیگران را جایگزین آنها کنیم. ۲۸
 _ این تذکری است: ىر کس بخواىد راه پروردگارش را انتخاب می کند. ۲۹
 بخواىید بر طبق خواست خداست. خداست دانای مطلق، حکیم._ ىر چو شما  ۳۱
_ او ىر کس را بخواىد بو رحمت خویش داخل می کند. و اما برای ستمکاران، عذاب دردناکی آماده   ۳۱

 کرده است.
*************************************************************** 

 : فرستاده شدگان )المرسالت( ۷۷سوره 
 م خدا، بخشنده ترین، مهربان ترینبو نا

 _ )فرشتگان( پی در پی فرستاده شدند. ۱



 _ تا باد را بو حرکت در آورند. ۲
 _ ابرىا را در ىم آمیزند. ۳
 _ روزی ىا را تقسیم کنند. ۴
 _ پیغام ىا را تحویل دىند. ۵
 _ بشارت ىا، ىمچنین ىشدارىا. ۶
 _ آنچو وعده داده شده فرا خواىد رسید. ۷
 پس، ىنگامی کو ستارگان خاموش شوند._  ۸
 _ آسمان گشوده شود. ۹

 _ کوه ىا منفجر شوند. ۱۱
 _ رسوالن احضار شوند. ۱۱
 _ آن روز موعد است. ۱۲
 _ روز تصمیم گیری. ۱۳
 _ چو روز تصمیم گیری! ۱۴
 _ در آن روز، و ای بر تکذیب کنندگان. ۱۵
 _ آیا ما نسل ىای پیشین را ىالک نکردیم ۱۶
 پس عده دیگری را پیرو آنها نمودیم_ س ۱۷
 _ این کاری است کو با مجرمان می کنیم. ۱۸
 _ در آن روز، وای بر تکذیب کنندگان. ۱۹
 _ آیا ما شما را از مایعی پست نیافریدیم ۲۱
 _ سپس آن را در مخزنی محفوظ قرار دادیم. ۲۱
 _ برای مدتی معین. ۲۲
 بهترین طراحان ىستیم._ ما آن را دقیقاً  اندازه گرفتیم. ما  ۲۳
 _ در آن روز، وای بر تکذیب کنندگان. ۲۴
 _ آیا ما زمین را مکانی قرار ندادیم ۲۵
 _ برای زنده ىا و مرده ىا ۲۶
 _ ما بر روی آن کوه ىای بلند قرار دادیم و آب گوارا برای نوشیدن شما فراىم کردیم. ۲۷



 _ در آن روز، وای بر تکذیب کنندگان. ۲۸
 بو سوی آنچو کو قبالً  بو آن ایمان نیاوردید._ بروید  ۲۹
 _ بروید بو سوی سایو ای از سو غلظت مختلف. ۳۱
 _ با اینحال، آن نو خنکی فراىم می کند، و نو از گرما محافظت می نماید. ۳۱
 _ جرقو ىایی بو بزرگی کاخ ىا پرتاب می کند. ۳۲
 _ بو زردی رنگ شتران. ۳۳
 کنندگان.  _ در آن روز، وای بر تکذیب ۳۴
 _ آن روزی است کو آنها صحبت نمی کنند. ۳۵
 _ و نو اجازه عذر خواىی بو آنها داده می شود. ۳۶
 _ در آن روز، وای بر تکذیب کنندگان. ۳۷
 _ این روز تصمیم گیری است. ما شما و نسل ىای قبلی را احضار کرده ایم. ۳۸
 _ اگر حیلو ىایی دارید بروید و حیلو کنید. ۳۹
 آن روز، وای بر تکذیب کنندگان. _ در ۴۱
 _ پرىیزکاران از سایو و چشمو سارىا لذت خواىند برد. ۴۱
 _ و میوه ىایی کو آرزو کنند. ۴۲
 _ با خوشحالی بخورید و بیاشامید در عوض اعمالتان. ۴۳
 _ ما اینچنین نیکوکاران را پاداش می دىیم. ۴۴
 _ در آن روز، وای بر تکذیب کنندگان. ۴۵
 موقتاً  بخورید و لذت ببرید؛ شما گناىکار ىستید._  ۴۶
 _ در آن روز، وای بر تکذیب کنندگان. ۴۷
 _ ىنگامی کو بو آنها گفتو شود، "بو رکوع بروید، "بو رکوع نمی روند. ۴۸
 _ در آن روز، وای بر تکذیب کنندگان. ۴۹
 _ آنها از کدام حدیث، غیر از این، پیروی می کنند ۵۱

*************************************************************** 
 : رویداد )النَبا( ۷۸سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین



 _ آنها چو چیزی را مورد سئوال قرار می دىند ۱
 _ آن رویداد بزرگ. ۲
 _ کو آنها در آن اختالؼ دارند. ۳
 _ آنها یقیناً  خواىند فهمید. ۴
 ا خواىند فهمید._ مطمئناً ، آنه ۵
 _ آیا ما زمین را قابل سکونت نساختیم ۶
 _ و کوه ىا را استحکامات ۷
 _ ما شما را )برای یکدیگر( جفت خلق کردیم. ۸
 _ ما خواب را آفریدیم تا شما بتوانید استراحت کنید. ۹

 _ ما شب را پوششی قرار دادیم. ۱۱
 _ و روز را در جستجوی روزی . ۱۱
 شما ىفت جهان را بنا کردیم._ ما بر فراز  ۱۲
 _ ما چراغی درخشان آفریدیم. ۱۳
 _ ما از ابرىا آب باران فرو می فرستیم. ۱۴
 _ تا با آن دانو ىا و گیاىان تولید شوند. ۱۵
 _ و انواع باغ ىای میوه. ۱۶
 _ روز تصمیم گیری تعیین شده است. ۱۷
 _ روزی کو شیپور دمیده شود و شما فوج فوج بیایید. ۱۸
 _ آسمان ىمچون دروازه ىایی گشوده خواىد شد. ۱۹
 _ کوه ىا برداشتو خواىند شد، گویی کو سرابی بیش نبودند. ۲۱
 _ جهنم اجتناب ناپذیر است. ۲۱
 _ برای ستمکاران؛ مکانشان خواىد بود. ۲۲
 _ آنها قرن ىا در آن باقی می مانند. ۲۳
 یدنی._ آنها نو ىرگز طعم خنکی را می چشند و نو طعم نوش ۲۴
 _ فقط آتشی سوزان و غذایی تلخ. ۲۵
 _ کیفری بو حق. ۲۶



 _ آنها ىرگز انتظار نداشتند حساب پس دىند. ۲۷
 _ و نشانو ىای ما را بو کلی تکذیب کردند. ۲۸
 _ ما ىمو چیز را در پرونده ای شمردیم. ۲۹
 _ نتایج آن را بچشید، ما فقط بر عذاب شما می افزاییم. ۳۱
 زاوار پاداش شده اند._ پرىیزکاران س ۳۱
 _ باغ ىای میوه و انگور. ۳۲
 _ ىمسرانی فوؽ العاده. ۳۳
 _ نوشابو ىای گوارا. ۳۴
 _ آنها در آنجا ىرگز سخن بیهوده یا دروغ نخواىند شنید. ۳۵
 _ پاداشی از جانب پروردگارت. پاداشی سخاوتمندانو. ۳۶
خشنده ترین. ىیچ کس نمی تواند تصمیمات او _ پروردگار آسمان ىا و زمین و آنچو در بین آنهاست. ب ۳۷

 را لغو کند.
_ آن روز خواىد آمد کو روح و فرشتگان در یک صف خواىند ایستاد. ىیچ کس سخن نخواىد گفت  ۳۸

 بجز کسانی ه بخشنده ترین اجازه دىد و آنها فقط آنچو صحیح است بر زبان خواىند آورد.
 بخواىد بگذار بو پروردگارش پناه ببرد._ چنین است روز اجتناب ناپذیر. ىر کس  ۳۹
_ ما بو اندازه کافی درباره عذابی حتمی بو شما ىشدار داده ایم. آن روزی است کو ىر کس آنچو را کو با  ۴۱

 دست ىای خود پیش فرستاده بررسی خواىد کرد، و کافر خواىد گفت، "ایکاش خاک بودم
*************************************************************** 

 : ربایندگان نفس )النازعات( ۷۹سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین. مهربان ترین

 _ )فرشتگانی کو( بزور )نفس کافران را( می ربایند. ۱
 _ و کسانی کو )نفس مومنان را( در حال شادی و مالیمت می گیرند. ۲
 انکو ىمو جا در گردش ىستند._ و آن ۳
 _ مشتاقانو از یکدیگر سبقت می گیرند_ ۴
 _ تا دستورات مختلف را اجرا کنند. ۵
 _ آن روز کو آن زلزلو بو لرزه در آید. ۶



 _ بو دنبال دومین دمیدن بانگ. ۷
 _ برخی از افکار ىراسان خواىد بود. ۸
 _ چشم ىایشان از شرم پوشیده خواىد شد. ۹

 خواىند گفت، "ما دوباره از قبر آفریده شده ایم!_ آنها  ۱۱
 _ "چگونو پس از اینکو استخوان ىایمان پوسیده شده بود این اتفاؽ رخ داد" ۱۱
 _ آنها گفتو بودند، "این غیر ممکن است کو دوباره تکرار شود." ۱۲
 _ فقط یک اشاره الزم است. ۱۳
 _ کو در نتیجو آن بر می خیزند. ۱۴
 و موسی را می داني_ آیا تاریخچ ۱۵
 _ پروردگارش او را در وادی مقدس طوا فرا خواند. ۱۶
 _ نزد فرعون برو؛ او ستم کرده است." ۱۷
 _ بو او بگو، " آیا نمی خواىی خود را اصالح کني ۱۸
 _ "بگذار تو را بسوی پروردگارت ىدایت کنم، تا شاید از حرمت گذاران شوی." ۱۹
 شان داد._ آن معجزه بزرگ را بو او ن ۲۱
 _ ولی او ایمان نیاورد و سرکشی کرد. ۲۱
 _ سپس بو سرعت رو می گرداند. ۲۲
 _ او احضار کرد و اعالم نمود. ۲۳
 _ او گفت، "من پروردگار شما ىستم؛ باالترین." ۲۴
 _ در نیتجو، خدا او را بو عذاب آخرت گرفتار کرد، ىمچنین در زندگی اول. ۲۵
 حرمت گذاران._ این درس عبرتی است برای  ۲۶
 _ آیا خلقت شما مشگل تر از آسمان است او آن را بنا کرد. ۲۷
 _ او توده ىای آن را برافراشت و آن را تکمیل نمود. ۲۸
 _ او شب آن را تاریک کرد و صبح آن را روشن. ۲۹
 _ او زمین را تخم مرغی شکل ساخت. ۳۱
 _ از آن، آب و سبزه را پدید آورد. ۳۱
 بر قرار نمود._ او کوه ىا را  ۳۲



 _ تمام این ىا برای آن است تا وسیلو زیست شما و حیوانات شما را فراىم کند. ۳۳
 _ سپس، ىنگامی کو آن بانگ عظیم فرا رسد. ۳۴
 _ آن روزی است کو انسان تمام اعمال خود را بو یاد خواىد آورد. ۳۵
 _ دوزخ بوجود خواىد آمد. ۳۶
 _ و اما آن کسی کو ستم کرد. ۳۷
 کسی کو سرگرم این دنیا بود._  ۳۸
 _ مکان او دوزخ خواىد بود. ۳۹
 _ و اما آن کسی بو عظمت و قدرت پروردگارش ارج نهاد و از ىوس ىای گناه آمیز خودداری کرد. ۴۱
 _ بهشت جایگاه او خواىد بود. ۴۱
 _ آنها از تو درباره آن ساعت می پرسند و اینکو چو موقع اتفاؽ خواىد افتاد! ۴۲
 )محمد( این تو نیستی کو قرار است وقت آن را اعالم کنی._  ۴۳
 _ پروردگارت تو سرنوشت آن را تصمیم می گیرد. ۴۴
 _ مأموریت تو اینست، کو بو کسانی کو انتظار آن را دارند ىشدار دىی. ۴۵
 _ روزی کو آن را ببینند، احساس خواىند کرد کو فقط شبی و یا نیمی از روز را گذراندند. ۴۶

*************************************************************** 
 : ابروان درىم کشید )عَبس( ۸۱سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ او )محمد( اخم کرد و روی گرداند. ۱
 _ ىنگامی کو آن مرد نابینا نزدش آمد. ۲
 _ تو چو می داني شاید او خود را خالص کند. ۳
 یا اینکو توجو کند، و از پیغام بهره مند شود._  ۴
 _ و اما آن مرد ثروتمند. ۵
 _ تو توجو خود را بو او دادی. ۶
 _ با اینکو تو نمی توانستی نجات او را تضمین کنی. ۷
 _ آن کسی کو مشتاقانو نزد تو آمد. ۸
 _ و واقعاً  حرمت گذار است. ۹



 _ تو بو او اعتنا نکردی. ۱۱
 این تذکری است. _ حقیقتاً ، ۱۱
 _ ىر کس کو بخواىد توجو خواىد کرد. ۱۲
 _ در کتاب ىای آسمانی محترم. ۱۳
 _ بلندمرتبو و خالص. ۱۴
 _ )نوشتو شده( بو دست رسوالن ۱۵
 _ کو محترم و پرىیزکار ىستند. ۱۶
 _ وای بر انسان؛ او بسیار ناسپاس است! ۱۷
 _ او از چو چیز وی را خلق کرد ۱۸
 ی کوچک، او وی را می آفریند و طراحی می کند._ از قطره ا ۱۹
 _ سپس او راه را بو او نشان می دىد. ۲۱
 _ و بعد او را می میراند و بو قبر روانو می کند. ۲۱
 _ او ىرگاه بخواىد وی را بر می انگیزد. ۲۲
 _ باید از احکام او پیروی کند. ۲۳
 _ بگذار انسان غذای خود را در نظر بگیرد! ۲۴
 آب را سخاوتمندانو فرو می ریزیم._ ما  ۲۵
 _ سپس خاک را می شکافیم. ۲۶
 _ ما در آن دانو ىا را می رویانیم. ۲۷
 _ انگورىا و علفزارىا. ۲۸
 _ زیتون ىا و نخل ىا. ۲۹
 _ انواع باغ ىای میوه. ۳۱
 _ میوه جات و سبزیجات. ۳۱
 _ تا تأمین زیست شما و حیوانات شما باشد. ۳۲
 کو دمیدن بانگ فرا رسد._ سپس، ىنگامی   ۳۳
 _ این ىمان روزی است کو ىر کسی از برادرش می گریزد. ۳۴
 _ از پدر و مادرش. ۳۵



 _ از ىمسر و فرزندانش. ۳۶
 _ در آن روز، ىر یک از آنها، نگران سرنوشت خویش است. ۳۷
 _ بعضی از چهره ىا در آن روز خوشحال خواىند بود. ۳۸
 _ شاد و خندان. ۳۹
 ی دیگر در آن روز، پوشیده از بدبختی خواىند بود._ چهره ىا ۴۱
 _ سرتپت پشیمان. ۴۱
 _ این افراد کافران پلید ىستند. ۴۲

*************************************************************** 
 : غلتان )التکویر( ۸۱سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ ىنگامی کو خورشید بغلتد. ۱
 _ ستارگان بو یکدیگر برخورد کنند. ۲
 _ کوه ىا برداشتو شوند. ۳
 _ تولید مثل متوقف شود. ۴
 _ حیوانات احضار شوند. ۵
 _ اقیانوس ىا مشتعل شوند. ۶
 _ نفس ىا بو بدن ىایشان دوباره باز گردند. ۷
 _ از دختری کو زنده بو گور شد سئوال می شود: ۸
 _ برای چو جرمی کشتو شده بود ۹

 _ پرونده ىا باز می شوند. ۱۱
 _ آسمان برداشتو می شود. ۱۱
 _ دوزخ افروختو می شود. ۱۲
 _ بهشت عرضو می شود. ۱۳
 _ ىر نفسی از آنچو با خود آورده است آگاه می شود. ۱۴
 _ من قاطعانو سوگند می خورم بو کهکشان ىا. ۱۵
 _ کو دقیقاً  در مدار خود در گردش ىستند. ۱۶



 و فرا می رسد._ قسم بو شبی ک ۱۷
 _ و صبحی کو می دمد. ۱۸
 _ این سخن رسولی است محترم. ۱۹
 _ تأئید شده بوسیلو صاحب عرش، کامالً  حمایت شده. ۲۱
 _ باید از او اطاعت کرد و بو او اطمینان داشت. ۲۱
 _ دوست شما ) رشاد( دیوانو نیست. ۲۲
 _ او وی را در افق باال دید. ۲۳
 شما پنهان نمی کند._ او ىیچ خبری را از  ۲۴
 _ این گفتو شیطان رانده شده نیست. ۲۵
 _ پس از این، بو کجا خواىید رفت ۲۶
 _ این پیغامی است برای ىمو مردم. ۲۷
 _ برای کسانی کو آرزو دارند بو راه مستقیم بروند. ۲۸
 _ ىر چو بخواىید بر طبق خواست خداست، پروردگار جهان. ۲۹

*************************************************************** 
 : خرد شدن )االنفطار( ۸۲سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ ىنگامی کو آسمان خرد شود. ۱
 _ سیارات پراکنده شوند. ۲
 _ اقیانوس ىا منفجر شوند. ۳
 _ قبرىا باز شوند. ۴
 و چو چیز باعث پیشرفت و چو چیز باعث عقب ماندگیش شد._ ىر نفسی خواىد فهمید ک ۵
 _ ای انسان، چو چیز تو را از پروردگارت، گرامی ترین منحرؼ ساخت ۶
 _ یکتایی کو تو را آفرید، تو را طرح کرد و تو را تکمیل نمود. ۷
 _ با ىر طرحی کو او انتخاب کرد آن را ساخت. ۸
 _ حقیقتاً  شما دین را باور ندارید. ۹

 _ غافل از این حقیقت کو در اطراؼ شما محافظان )نامرئی( وجود دارند. ۱۱



 _ آنها ضبط کنندگان صادقی ىستند. ۱۱
 _ آنها تمام کارىای شما راضبط می کنند. ۱۲
 _ مطمئناً ، پارسایان سزاوار لذت و شادی شده اند. ۱۳
 _ در حالی کو پلیدکاران سزاوار دوزخ شده اند. ۱۴
 اوت گرفتار آن خواىند شد._ در روز قض ۱۵
 _ آنها ىرگز آن را ترک نمی کنند. ۱۶
 _ روز قضاوت ىیبت انگیز است. ۱۷
 _ چو روزی است؛ روز قضاوت! ۱۸
_ آن روزی است کو ىیچ نفسی نمی تواند بو نفس دیگری کمک کند، و تمام تصمیمات، در آن روز،  ۱۹

 متعلق بو خدا خواىد بود.
*************************************************************** 

 : متقلبین )المطففین( ۸۳سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

 _ وای بر متقلبان. ۱
 _ کسانی کو وقتی از مردم دریافت می کنند، مقدار کامل را می طلبند. ۲
 ندازه گیری یا وزن تقلب می کنند._ ولی در موقع پرداخت کردن بو آنها در ا ۳
 _ آیا آنها نمی دانند کو برانگیختو خواىند شد ۴
 _ در روزی بسیار عظیم ۵
 _ آن ىمان روزی است کو تمام مردم در مقابل پروردگار جهان خواىند ایستاد. ۶
 _ حقیقتاً ، کتاب گناىکاران در سجین است. ۷
 _ آیا می دانی کو سجین چیست ۸
 است کو با اعداد بنا شده._ کتابی  ۹

 _ در آن روز، وای بر تکذیب کنندگان. ۱۱
 _ آنها بو روز قضاوت ایمان ندارند. ۱۱
 _ ىیچ کس آن را تکذیب نمی کند جز آن ستمکار، گناىکار. ۱۲
 _ ىنگامی کو آیات ما برای او خوانده می شود، می گوید، "افسانو ىای قدیمی!" ۱۳



 با گناىانشان پوشیده شده است._ حقیقتاً ، قلب ىایشان  ۱۴
 _ حقیقتاً ، در آن روز، آنها از پروردگارشان خود جدا خواىند شد. ۱۵
 _ سپس بو دوزخ انداختو خواىند شد. ۱۶
 _ بو آنها گفتو خواىد شد، "این ىمان چیزی است کو قبالً  انکار می کردید." ۱۷
 _ حقیقتاً ، کتاب پرىیزکاران در علیین خواىد بود. ۱۸
 _ آیا می دانی علیین چیست ۱۹
 _ کتابی است کو با اعداد بنا شده. ۲۱
 _ تا بوسیلو کسانی کو بو من نزدیک ىستند مشاىده شود. ۲۱
 _ پرىیزکاران سزاوار لذت و شادی شده اند. ۲۲
 _ آنها روی مبلمان ىای مجلل تماشا می کنند. ۲۳
 _ شما لذت شادی را در چهره ىایشان تشخیص می دىید. ۲۴
 _ نوشیدنی ىایشان طعم مطبوع شهد را خواىد داشت. ۲۵
 _ عطر آن ىمانند مشک است. این چیزی است کو رقابت کنندگان باید برای آن تالش کنند. ۲۶
 _ آن با طعم ىای مخصوص مخلوط خواىد شد. ۲۷
 _ از چشمو ای کو آنانکو بو من نزدیک ىستند در نظر گرفتو شده است. ۲۸
 ً  بو کسانی کو ایمان داشتند می خندیدند._ گناىکاران قبال ۲۹
 _ و ىنگامی کو از کنار آنها می گذشتند، آنها را مسخره می کردند. ۳۱
 _ ىنگامی کو با مردم خود جمع می شدند مضحکو می کردند. ۳۱
 _ ىر گاه آنها را می دیدند، می گفتند، " این مردم بسیار گمراه ىستند! ۳۲
 وان محافظان )نامرئی( ندارند."_ " آنها چنین چیزی بعن ۳۳
 _ امروز، کسانی کو ایمان آوردند بو کافران می خندند. ۳۴
 _ بر مبل ىای مجلل تماشا می کنند. ۳۵
 _ بدون شک، کافران برای آنچو کردند مجازات می شوند. ۳۶

*************************************************************** 
 الَنشقاؽ(: گسیختن )اَ  ۸۴سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین



 _ آن زمان فرا خواىد رسید کو آسمان گسیختو شود. ۱
 _ بو پروردگارش تسلیم می شود و خاتمو می یابد. ۲
 _ زمین مسطح خواىد شد. ۳
 _ و در عین انفجار، محتویاتش را بیرون خواىد ریخت. ۴
 می یابد._ بو پروردگارش تسلیم میشود و خاتمو  ۵
 _ ای انسان ىا، شما بدون برگشت، عازم مالقات با پروردگارتان ىستید. ۶
 _ کسیکو پرونده خود را در دست راستش دریافت کند، ۷
 _ حسابرسی او آسان خواىد بود. ۸
 _ او با خوشحالی نزد مردمش باز خواىد گشت. ۹

 _ و اما کسی کو پرونده خود را از پشت سرش دریافت کند، ۱۱
 _ پشیمانی او را فرا خواىد گرفت. ۱۱
 _ و در دوزخ خواىد سوخت. ۱۲
 _ او در میان مردمش متکبرانو رفتار می کرد. ۱۳
 _ او فکر می کرد کو ىرگز بو حسابش رسیدگی نخواىد شد. ۱۴
 _ بلو البتو، پروردگارش بر او بینا بود. ۱۵
 _ من قاطعانو سوگند می خورم بو سرخی مشفق. ۱۶
 بی کو می گسترد._ و بو ش ۱۷
 _ و بو ماه و مراحل ىالل آن. ۱۸
 _ شما از مرحلو ای بو مرحلو دیگر حرکت می کنید. ۱۹
 _ چرا آنها ایمان نمی آورند ۲۱
 _ و ىنگامی کو قرآن برایشان خوانده می شود، سجده نمی کنند. ۲۱
 _ این بخاطر آنست کو کسانی کو باور ندارند )قرآن را( تکذیب می کنند. ۲۲
 _ خدا کامالً  از افکار درونی آنها آگاه است. ۲۳
 _ بو آنها عذاب دردناکی را وعده بده. ۲۴
_ و اما کسانی کو ایمان آوردند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش گرفتند، پاداشی دریافت می کنند کو بو  ۲۵

 خوبی شایستگی آن را دارند.



*************************************************************** 
 : کهکشان ىا )اَلُبروج( ۸۵سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ آسمان و کهکشان ىایش. ۱
 _ آن روز موعود. ۲
 _ شاىد و مشهود. ۳
 _ وای بر مردم دره. ۴
 _ آنها آتشی فروزان افروختند. ۵
 _ سپس دور آن نشستند. ۶
 کنند._ تا سوختن مؤمنان را تماشا   ۷
 _ از آنها متنفر بودند فقط بخاطر اینکو آنها بو خدا ایمان داشتند، آن قادر مطلق، قابل ستایش. ۸
 _ پادشاىی آسمان ىا و زمین از آن اوست. و خدا بر ىمو چیز شاىد است. ۹

نم گرفتار _ مطمئناً ، کسانی کو مردان و زنان مؤمن را آزار می دىند و بعد توبو نمی کنند، بو مجازات جه ۱۱
 شده اند: آنها بو عذاب سوختن محکوم شده اند.

_ مطمئناً ، کسانی کو ایمان آوردند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش گرفتند، سزاوار باغ ىایی با نهرىای  ۱۱
 روان شده اند. این بزرگترین پیروزی است.

 _ حقیقتاً ، ضربو پروردگارت شدید است. ۱۲
 کو پدید می آورد و تکرار می کند._ او یکتایی است   ۱۳
 _ و او عفو کننده است، با محبت ترین. ۱۴
 _ صاحب عرش با شکوه. ۱۵
 _ آنچو را بخواىد انجام می دىد. ۱۶
 _ آیا بو تاریخچو آن سپاىیان توجو کرده اي ۱۷
 _ فرعون و ثمود ۱۸
 _ کسانی کو کافر ىستند بو مرض تکذیب مبتال شدند. ۱۹
 از آنها آگاه است. _ خدا کامال ً  ۲۱
 _ حقیقتاً ، این قرآنی است با شکوه. ۲۱



 _ در لوحو اصلی، محفوظ. ۲۲
*************************************************************** 

 : ستاره درخشان )اَلطارؽ( ۸۶سوره 
 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین

 _ قسم بو آسمان و بو الطارؽ. ۱
 می دانی الطارؽ چیست_ آیا  ۲
 _ آن ستاره درخشان. ۳
 _ مسلماً ، از ىر کسی بخوبی محافظت شده است. ۴
 _ بگذار انسان در خلقت خویش بیاندیشد. ۵
 _ او از مایعی دفع شده آفریده شد. ۶
 _ از میان ستون فقرات و روده ىا. ۷
 _ او مسلماً  قادر است وی را بر انگیزد. ۸
 سرار آشکار شوند._ آن روزی کو تمام ا ۹

 _ او نو قدرتی خواىد داشت و نو یاوری. ۱۱
 _ قسم بو آسمان کو )آب را( باز می گرداند. ۱۱
 _ قسم بو زمین کو )برای رشد گیاىان( شکافتو می شود. ۱۲
 _ این سخنانی است جدی. ۱۳
 _ نباید سبک گرفتو شود. ۱۴
 _ آنها نقشو می کشند و حیلو می کنند. ۱۵
 ىم چنین می کنم._ ولی من  ۱۶
 _ فقط بو کافران مهلت بده، مهلتی کوتاه. ۱۷

*************************************************************** 
 : بلند مرتبو ترین )االعلی( ۸۷سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین ، مهربان ترین
 _ نام پروردگارت را تجلیل کن، بلند مرتبو ترین. ۱
 یند و شکل می دىد._ او می آفر  ۲



 _ او طرح می کند و ىدایت می نماید. ۳
 _ او سبزه زار بوجود می آورد. ۴
 _ سپس آن را بو کاىی سبک تبدیل می کند. ۵
 _ ما بر تو تالوت خواىیم کرد؛ فراموش نکن. ۶
 _ ىمو چیز بر طبق خواست خداست ؛ او آنچو را آشکار است و آنچو را پنهان است می داند. ۷
 ما تو را بو آسان ترین راه ىدایت خواىیم کرد._  ۸
 _ بنابراین، تو تذکر بده؛ شاید تذکر مفید واقع شود. ۹

 _ حرمت گذار توجو خواىد کرد. ۱۱
 _ ستمکار از آن دوری خواىد نمود. ۱۱
 _ در نتیجو، او بو آتش عظیم دوزخ مبتال خواىد شد. ۱۲
 ند._ جایی کو نو ىرگز میمیرد و نو زنده می ما ۱۳
 _ موفق حقیقتاً  کسی است کو نفس خود را تزکیو می کند. ۱۴
 _ با بیاد آوردن نام پروردگارش و بجا آوردن نماز. ۱۵
 _ حقیقتاً ، شما با این زندگی اول سرگرم ىستید. ۱۶
 _ اگر چو آخرت بسیار بهتر است و جاودانی. ۱۷
 _ این در تعالیم پیشین ثبت شده است. ۱۸
 ىیم و موسی._ تعالیم ابرا ۱۹

*************************************************************** 
 : در برگیرنده )الغاشَیو( ۸۸سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ آیا از آن در برگیرنده آگاه ىستي ۱
 _ چهره ىایی در آن روز شرمنده خواىند بود. ۲
 _ خستو و از پا در آمده. ۳
 در آتش شعلو ور دوزخ رنج می برند._  ۴
 _ ار چشمو ای جوشان می نوشند. ۵
 _ آنها غذایی بجز از انواع بی فایده نخواىند داشت. ۶



 _ نو ىرگز غذاییت دارد و نو رفع گرسنگی می کند. ۷
 _ چهره ىای دیگر در آن روز پر از شادی خواىند بود. ۸
 _ خشنود از کارىایشان. ۹

 مرتبو. _ در بهشتی بلند ۱۱
 _ در آنجا، ىیچ سخن بیهوده ای شنیده نمی شود. ۱۱
 _ در آنجا، چشمو ای روان است. ۱۲
 _ در آنجا، مبلمان ىای مجلل است. ۱۳
 _ و نوشابو ىا در دسترس . ۱۴
 _ و تنگ ىا بو ردیف. ۱۵
 _ و فرش ىا سراسر گسترده. ۱۶
 _ چرا بو شتران و چگونگی آفرینش آنها نمی اندیشند ۱۷
 و آسمان و اینکو چگونو برافراشتو شد. _ ۱۸
 _ و کوه ىا و اینکو چگونو ایجاد شد. ۱۹
 _ و زمین و اینکو چگونو بنا شد. ۲۱
 _ تو تذکر بده، زیرا مأموریت تو تحویل این تذکر است. ۲۱
 _ تو ىیچ قدرتی بر آنها نداری. ۲۲
 _ و اما کسانیکو روی بگردانند و کافر شوند. ۲۳
 ا بو عذابی عظیم دچار خواىد کرد._ خدا آنها ر  ۲۴
 _ سرنوشت نهایی آنها بسوی ما است. ۲۵
 _ سپس ما آنها را برای حسابرسی فرا خواىیم خواند. ۲۶

*************************************************************** 
 : سپیده دم )اَلَفجر( ۸۹سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 بو سپیده دم. _ قسم ۱
 _ و بو ده شب. * ۲
 _ قسم بو زوج و بو فرد. * ۳



 _ قسم بو شبی کو می گذرد. ۴
 _ سوگندی عمیق، برای کسی کو صاحب خرد است. ۵
 _ آیا توجو کرده ای کو پروردگارت با عاد چو کرد ۶
 _ ارم؛ شهری با بناىای بلند. ۷
 _ کو نظیرش در ىیچ جا نبود. ۸
 در وادی شان سنگ ىا را تراشیدند._ ىمچنین ثمود، کو  ۹

 _ و فرعون کو صاحب قدرت بود. ۱۱
 _ ىمو آنها در زمین سرکشی کردند. ۱۱
 _ آنها در ىمو جا فساد را رواج دادند. ۱۲
 _ در نتیجو، پروردگارت بر سرشان عذابی کوبنده فرو ریخت. ۱۳
 _ پروردگارت ىمیشو مراقب است. ۱۴
ادی از جانب پروردگارش امتحان شود، می گوید، "پروردگارم نسبت بو من _ ىر گاه انسان با نعمت و ش ۱۵

 سخاوتمند است."
 _ اما اگر او را از طریق کاىش روزی او را امتحان کند، می گوید، "پروردگارمن را تحقیر می کند!" ۱۶
 _ اشتباه است! این شما ىستید کو با بی توجهی بو یتیم، خود را بو آن مبتالً  کردید. ۱۷
 _ و طرفداری نکردن در صدقو دادن بو تهیدستان. ۱۸
 _ و با خوردن ارثیو یتیمان ناتوان. ۱۹
 _ و عالقو بیش از اندازه بو پول. ۲۱
 _ حقیقتاً ، ىنگامی کو زمین خرد شود، کامالً  خرد. ۲۱
 _ و پروردگارت ىمراه فرشتگان صف در صف بیاید. ۲۲
در آن روز، انسان بیاد خواىد آورد_ اما چو بیاد آوردنی_ بسیار _ در آن روز جهنم ایجاد خواىد شد.  ۲۳

 دیر خواىد بود.
 _ او خواىد گفت، آه، ایکاش خود را برای زندگی )ابدی( آماده می کردم." ۲۴
 _ در آن روز، ىیچ عذابی بدتر از عذاب او نیست. ۲۵
 _ و ىیچ زندانی مؤثرتر از زندان او نیست. ۲۶
 نع._ و تو، ای نفس قا ۲۷



 _ بسوی پروردگارت باز گرد، ىم راضی و ىم مورد رضایت. ۲۸
 _ بو زمره خدمتگذاران من خوش آمدی. ۲۹
 _ خوش آمدی بو بهشت من. ۳۱

*************************************************************** 
 : شهر )اَلبَلد( ۹۱سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 عانو بو این شهر سوگند می خورم._ من قاط ۱
 _ شهری کو تو در آن زندگی می کنی. ۲
 _ زاییده و زاییده شده. ۳
 _ ما انسان را آفریدیم تا )برای نجات خود( سخت بکوشد. * ۴
 _ آیا او فکر می کند کو ىرگز کسی او را برای حسابرسی فرا نمی خواند ۵
 کردم!"_ او بو خود می بالد، "من پول بسیاری خرج   ۶
 _ آیا فکر می کند کو ىیچکس او را نمی بیند ۷
 _ آیا ما بو او دو چشم ندادیم ۸
 _ یک زبان و دو لب ۹

 _ آیا ما ىر دو راه را بو او نشان ندادیم ۱۱
 _ او می بایست راه دشوار را انتخاب کند. ۱۱
 _ کدام راه دشوار است ۱۲
 _ آزاد کردن بردگان. ۱۳
 سختی._ غذا دادن، ىنگام  ۱۴
 _ بو یتیمانی کو خویشاوند ىستند. ۱۵
 _ یا بو تهیدستی کو محتاج است. ۱۶
 _ و از کسانی باشد کو ایمان دارد و یکدیگر را بو استقامت و مهربان بودن تشویق کند. ۱۷
 _ این افراد سزاوار خوشبختی شده اند. ۱۸
 ده اند._ و اما کسانی کو آیات ما را باور نکردند، بو بدبختی دچار ش ۱۹
 _ آنها در آتش دوزخ محبوس خواىند شد. ۲۱



*************************************************************** 
 : خورشید )اَلَشمس( ۹۱سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ قسم بو خورشید و درخشش آن. ۱
 _ ماه کو آن را دنبال می کند. ۲
 کند._ روز کو آشکار می   ۳
 _ شب کو می پوشاند. ۴
 _ آسمان و او کو آن را بنا کرد. ۵
 _ زمین و او کو آن را نگاه می دارد. ۶
 _ نفس و او کو آن را آفرید. ۷
 _ سپس بو آن نشان داد کو چو چیز بد و چو چیز خوب است. ۸
 _ موفق کسی است کو آن را نجات دىد. ۹

 _ بازنده کسی است کو از آن غافل شود. ۱۱
 _ کفر ثمود باعث شد تا آنها ستم کنند. ۱۱
 _ آنها از بدترین ىا در بین شان پیروی کردند. ۱۲
 _ رسول خدا بو آنها گفت، " این شتر خداست؛ بگذارید بیاشامد." ۱۳
_ آنها بو او ایمان نیاورند و آن )شتر ماده( را کشتند. سپس پروردگارشان آنها را بخاطر گناىانشان  ۱۴

 آنها را ىالک کرد. مجازات نمود و
 _ با اینحال، کسانی کو بعد از آنها آمد ند بی توجو باقی می مانند. ۱۵

*************************************************************** 
 : شب )اَلَلیل( ۹۲سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ قسم بو شب کو می پوشاند. ۱
 آشکار می کند._ بو روز چنانکو  ۲
 _ و او کو مذکر و مونث را آفرید. ۳
 _ کارىای شما متفاوت است. ۴



 _ و اما کسی کو انفاؽ می کند و پرىیزکار باقی می ماند. ۵
 _ و از کتاب آسمانی پیروی می نماید. ۶
 _ ما او را بو سوی خوشبختی راىنمایی خواىیم کرد. ۷
 است. _ اما کسی کو خسیس است گر چو کو ثروتمند ۸
 _ و بو کتاب آسمانی ایمان ندارد. ۹

 _ ما او را بو سوی بدبختی سوؽ خواىیم داد. ۱۱
 _ پول او نمی تواند بو او کمک کند، ىنگامی کو سقوط می کند. ۱۱
 _ ما ىدایت را فراىم می کنیم. ۱۲
 _ ما آخرت و ىمچنین این زندگی را تحت کنترل داریم. ۱۳
 وزخ بو شما ىشدار داده ام._ من درباره آتش شعلو ور د ۱۴
 _ ىیچ کس در آن نمی سوزد مگر گناىکار. ۱۵
 _ کسی کو کافر می شود و روی می گرداند. ۱۶
 _ اجتناب کننده آن، پرىیزکار خواىد بود. ۱۷
 _ کسی کو از پول خود انفاؽ می کند. ۱۸
 _ در عوض ىیچ چیزی نمی خواىد. ۱۹
 بلند مرتبو ترین._ فقط در خواىان پروردگار خویش است،  ۲۱
 _ او مسلماً  نجات خواىد یافت. ۲۱

*************************************************************** 
 : پیش از ظهر )اَلَضحی( ۹۳سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ قسم بو پیش از ظهر. ۱
 _ قسم بو شب چنانکو فرو می افتد. ۲
 ىرگز تو را ترک نمود و نو فراموش کرد._ پروردگارت نو  ۳
 _ آخرت برای تو بو مراتب بهتر از این )زندگی( اول است. ۴
 _ و پروردگارت بو اندازه کافی بو تو خواىد داد؛ تو خشنود خواىی شد. ۵
 _ آیا او تو را یتیم نیافت و بو تو مسکن داد ۶



 _ او تو را گمراه یافت و تو را ىدایت نمود. ۷
 و را فقیر یافت و تو را ثروتمند کرد._ او ت ۸
 _ بنابراین، یتیم را ترک نکن. ۹

 _ و از گدا خرده نگیر. ۱۱
 _ اعالم کن نعمتی را کو پروردگارت بر تو عطا کرده است. ۱۱

*************************************************************** 
 : خونسردی )اَلَشَرح( ۹۴سوره 

 نده ترین، مهربان ترینبو نام خدا، بخش
 _ آیا تو را خونسرد نکردیم ۱
 _ و ما بار )گناىان( تو را بر داشتیم. ۲
 _ کو بر پشت تو سنگینی می کرد. ۳
 _ ما تو را بو مقامی محترم رسانیدیم. ۴
 _ با ىر رنجی حاصلی است. ۵
 _ حقیقتاً  بی رنج گنج میسر نمی شود. ۶
 کوشش کنی._ در ىر زمانی کو ممکن است باید   ۷
 _ فقط در طلب پروردگارت. ۸

*************************************************************** 
 : انجیر )الِتین( ۹۵سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ قسم بو انجیر و زیتون. ۱
 _ کوه سینا. ۲
 _ و بو این شهر پر عزت )مکو(. * ۳
 ترین طرحی آفریدیم._ ما انسان را بو به ۴
 _ سپس او را بو پست ترین پست ىا مبدل ساختیم. ۵
_ بو غیر از آنانکو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را در پیش می گیرند؛ آنها پاداشی را کو بخوبی  ۶

 شایستو آنهاست دریافت می کنند.



 _ چرا ىنوز ایمان را تکذیب می کنید ۷
 حکیمان نیست_ آیا خدا حکیم ترین  ۸

*************************************************************** 
 : نطفو معلق )الَعلق( ۹۶سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ بخوان، بو نام پروردگارت، کو خلق کرد. * ۱
 _ او انسان را از نطفو معلق آفرید. ۲
 رین._ بخوان، و پروردگارت، بلندمرتبو ت ۳
 _ بوسیلو قلم می آموزد. ۴
 _ او چیزی را بو انسان می آموزد کو ىرگز نمی دانست. ۵
 _ حقیقتاً ، انسان از حد تجاوز می کند. ۶
 _ ىنگامی کو ثروتمند می شود. ۷
 _ سرنوشت نهایی بو سوی پروردگار توست. ۸
 _ آیا دیده ای آن کسی کو منع می کند. ۹

 _ دیگران را از نیایش. ۱۱
 _ آیا برای او بهتر نیست کو از ىدایت پیروی کند ۱۱
 _ یا از پرىیزکاری حمایت نماید ۱۲
 _ اگر او ایمان نیاورد و روی بگرداند. ۱۳
 _ آیا درک نمی کند کو خدا او را می بیند ۱۴
 _ حقیقتاً ، اگر دست برندارد، او را بو موی جلوی سر خواىیم گرفت. ۱۵
 گناىکار است._ موی جلوی سری کو کافر و   ۱۶
 _ بگذار یاران خود را بخواند. ۱۷
 _ ما نگهبانان دوزخ را خواىیم خواند. ۱۸
 _ نباید از او اطاعت کنی؛ سجده کن و نزدیک تر شو. ۱۹

*************************************************************** 
 : سرنوشت )اَلَقدر( ۹۷سوره 



 ن ترینبو نام خدا، بخشنده ترین، مهربا
 _ ما آن را در شب قدر نازل کردیم. ۱
 _ چو شگفت انگیز است شب قدر. ۲
 _ شب قدر بهتر از ىزار ماه است. ۳
 _ فرشتگان و روح در آن شب بو اجازه پروردگارشان فرود می آیند، تا ىر فرمانی را اجرا کنند. ۴
 _ صلح و آرامش تا شروع سپیده دم برقرار است. ۵

*************************************************************** 
 : مدرک )الَبینو( ۹۸سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
_ کسانی کو د رمیان اىل کتاب کافر شدند و نیز بت پرستان، علی رغم مدرکی کو بو آنها داده شده، در راه  ۱

 خود پافشاری می کنند.
 م مقدسی برای آنها می خواند._ رسولی از جانب خدا تعالی ۲
 _ کو در آن درس ىای با ارزشی است. ۳
 _ در واقع، کسانی کو کتاب آسمانی دریافت کردند اختالؼ نکردند تا اینکو مدرک بو آنها داده شد. ۴
_ تنها چیزی کو از آنها خواستو شده بود این بود کو خدا را بپرستند، دین خود را مطلقاً  بو تنها او  ۵

 اختصاص دىیند، نماز را بجا آورند، و انفاؽ واجب )زکات( را بدىند. این چنین است دین کامل.
_ کسانی کو در میان اىل کتاب ایمان نیاوردند و مشرکان، برای ابد بو آتش جهنم دچار شده اند. آنها  ۶

 بدترین مخلوقات ىستند.
 ر گذراندند بهترین مخلوقات ىستند._ کسانی کو ایمان آوردند و زندگی پرىیزکارانو ای را د ۷
_ پاداش آنها نزد پروردگارشان باغ ىای عدن است با نهرىای روان جایی کو جاودان می مانند. خدا از آنها  ۸

خوشنود است و آنها از او خوشنود ىستند. چنین است پاداش کسانی کو بو ىیبت و حرمت پروردگار خود ارج 
 می نهند.

*************************************************************** 
 : زلزلو )اَلَزلَزلو( ۹۹سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ ىنگامی کو زمین بو شدت بلرزد. ۱



 _ و زمین محتویات خود را بیرون بریزد. ۲
 _ انسان متحیر خواىد شد "چو اتفاقی می افتد" ۳
 خواىد گفت. _ در آن روز، آن اخبار خود را ۴
 _ کو پروردگارت بو آن فرمان داده است. ۵
 _ در آن روز، مردم از ىر سو بیرون خواىند آمد، تا اعمالشان نشان داده شود. ۶
 _ ىر کس بو اندازه ذره اتمی کارنیک کند آن را خواىد دید. ۷
 _ و ىر کس بو اندازه ذره اتمی کار پلید کند آن را خواىد دید. ۸

*************************************************************** 
 : تاخت و تاز کنندگان)العادیَات( ۱۱۱سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ قسم بو تاخت و تاز کنندگان تندرو. ۱
 _ جرقو زنان. ۲
 _ کو در صبحگاىان )بو دشمن( حملو می کنند. ۳
 _ در آنجا وحشت می اندازند. ۴
 در قلب قلمروشان رخنو می کنند. _ ۵
 _ انسان نسبت بو پروردگار خویش ناسپاس است. ۶
 _ او بو این واقعیت شهادت می دىد. ۷
 _ او بیش از اندازه بو مادیات عالقمند است. ۸
 _ آیا درک نمی کند کو آن روز خواىد آمد ىنگامی کو قبرىا باز شوند ۹

 _ و تمام اسرار آشکار گردند. ۱۱
 ر آن روز، خواىند فهمید، کو پروردگارشان کامالً  از آنها آگاه بوده است._ د ۱۱

*************************************************************** 
 : تکان دىنده )اَلقارََعو( ۱۱۱سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ آن تکان دىنده. ۱
 _ عجب تکان دىنده ای! ۲



 ىیچ می دانی کو تکان دىنده چیست_ آیا  ۳
 _ آن ىمان روزی است کو مردم مانند انبوىی از پروانو ىا بیرون می آیند. ۴
 _ کوه ىا مانند پشم زده شده خواىند بود. ۵
 _ و اما کسی کو وزن ىایش سنگین است. ۶
 _ او زندگی )جاودان( خوشی را خواىد گذارند. ۷
 است._ و اما کسی کو وزن ىایش سبک  ۸
 _ سرنوشت او پست است. ۹

 _ آیا می دانی کو آن چیست ۱۱
 _ آتش شعلو ور دوزخ. ۱۱

*************************************************************** 
 : احتکار )الَتکاثر( ۱۱۲سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ شما بو جمع آوری مال سرگرم ىستید. ۱
 اینکو بو قبر ىا بروید._ تا  ۲
 _ حقیقتاً  شما خواىید فهمید. ۳
 _ بدون شک خواىید فهمید. ۴
 _ اگر فقط می توانستید بطور یقین دریابید. ۵
 _ دوزخ را مجسم می کردید. ۶
 _ آنگاه آن را با چشم یقین می دیدید. ۷
 سئوال خواىد شد._ سپس در آن روز، درباره نعمت ىایی کو از آن لذت برده بودید، از شما  ۸

*************************************************************** 
 : بعد از ظهر )الَعصر( ۱۱۳سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ قسم بو بعد از ظهر. ۱
 _ انسان بکلی سردرگم است. ۲



ر پیش می گیرند، و یکدیگر را بو پیروی از _ بو جز کسانی کو ایمان دارند و زندگی پرىیزکارانو ای را د ۳
 حقیقت تشویق می نمایند و بو صبر و بردباری ترغیب می کنند.

*************************************************************** 
 : غیبت کننده )الهمزه( ۱۱۴سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 مت زن._ وای بر ىر غیبت کننده، ته ۱
 _ او پول جمع می کند و آن را می شمارد. ۲
 _ چنان کو گویی پولش او را جاودانو خواىد کرد. ۳
 _ ىرگز؛ او بو درون ویران کننده پرتاب خواىد شد. ۴
 _ آیا می دانی ویران کننده چیست ۵
 _ آتش سوزان دوزخ خدا. ۶
 _ آنها را از درون بو بیرون بسوزاند. ۷
 محبوس خواىند بود._ آنها در آنجا  ۸
 _ در صف ىای طویل. ۹

*************************************************************** 
 : فیل )اَلفیل( ۱۱۵سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ آیا توجو کرده ای کو پروردگارت با مردم فیل چو کرد ۱
 خودشان باز گردد_ آیا او باعث نشد کو حلیو ىایشان بو  ۲
 _ او انبوىی از پرندگان را بر سر آنها فرو فرستاد. ۳
 _ کو با سنگ ىای سخت آنها را سنگباران کردند. ۴
 _ او آنها را بصورت کاه جویده شده در آورد. ۵

*************************************************************** 
 : قریش )قبیلو قریش( ۱۱۶سوره 
 خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین بو نام

 _ قریش می بایست این را گرامی بدارد. ۱



 _ ىمانطوری کو آنها کاروان ىای زمستانی و تابستانی را گرامی می دارند. ۲
 _ آنها باید پروردگار این زیارتگاه را پرستش کنند. ۳
 برای آنها امنیت فراىم کرد. _ زیرا او یکتایی است کو پس ازگرسنگی آنها را طعام داد و پس از ترس ۴

*************************************************************** 
 : انفاؽ )الماعون( ۱۱۷سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ آیا می دانی چو کسی واقعاً  ایمان را تکذیب می کند ۱
 _ آن کسی است کو با یتیمان بدرفتاری می نماید. ۲
 _ و از طعام دادن بو تهیدستان طرفداری نمی کند. ۳
 _ و وای بر کسانی کو نماز می خوانند_ ۴
 _ کسانی کو بو نماز خود کامالً  بی توجو ىستند. ۵
 _ آنها فقط تظاىر می کنند. ۶
 _ و آنها صدقو را منع می نمایند. ۷

*************************************************************** 
 : نعمات فراوان )الکوثر( ۱۱۸سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ ما نعمت ىای فراوانی بو تو عطا کرده ایم. ۱
 _ بنابراین، بو درگاه پروردگارت بو نماز بپرداز و انفاؽ کن. ۲
 نده خواىند بود._ مخالفان تو باز  ۳

*************************************************************** 
 : کافران )الکافرون( ۱۱۹سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ بگو: "ای کافران. ۱
 _ "من آنچو شما می پرستید، نمی پرستم. ۲
 _ "و نو شما آنچو را من می پرستم می پرستید. ۳
 و نو من ىرگز آنچو شما می پرستید خواىم پرستید._ " ۴



 _ "و نو شما ىرگز آنچو من می پرستم را خواىید پرستید. ۵
 _ "دین شما برای خودتان، و دین من برای خودم." ۶

*************************************************************** 
 : پیروزی )النصر( ۱۱۱سوره 

 ترین، مهربان ترینبو نام خدا، بخشنده 
  

 _ ىنگامی کو پیروزی و فتح ازجانب خدا فرا رسد. ۱
 _ تو مردم را خواىی دید کو فوج فوج بو دین خدا می گروند. ۲
 _ بو تجلیل و ستایش پروردگارت بپرداز و از او طلب بخشش کن. او آمرزنده است. ۳

*************************************************************** 
 : خارىا )الَمَسد( ۱۱۱سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ بریده باد دو دست ابولهب، بریده شدنی. ۱
 _ پول او و آنچو بو دست آورده ىرگز او را کفایت نخواىد کرد. ۲
 گرفتار شده است._ او بو آتش شعلو ور دوزخ   ۳
 _ ىمچنین زن او، کو آزار و اذیت را رىبری کرد. ۴
 _ او با ریسمانی از خار بو دور گردنش )برانگیختو( خواىد شد. ۵

*************************************************************** 
 : خالص مطلق )االخالص( ۱۱۲سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ اعالم کن: "اوست واحد و تنها خدا. ۱
 _ "خدای بی نیاز. ۲
 _ "نو ىرگز زاییده شده و نو میزاید. ۳
 _ "احدی ىمتای او نیست." ۴

*************************************************************** 
 : بامداد )الفلق( ۱۱۳سوره 



 بو نام خدا، بخشنده ترین مهربان ترین
 اه می برم بو پروردگار بامداد._ بگو: "پن ۱
 _ "از شر مخلوقاتش. ۲
 _ "از شر تاریکی چون فرا رسد. ۳
 _ "از شر آشوب گران. ۴
 _ "از شر حسادت حسودان." ۵

*************************************************************** 
 : مردم )الناس( ۱۱۴سوره 

 بو نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین
 _ بگو: "پناه می برم بو پروردگار مردم. ۱
 _ "پادشاه مردم. ۲
 _ "خدای مردم. ۳
 _ "از شر وسوسو ىای مخفیانو. ۴
 _ "کسی کو در سینو مردم وسوسو می کند. ۵
 _ "خواه از جنیان باشند، خواه از مردم." ۶

**************************************************************************** 
 :توضیحات

بعد از تشکر از زحمات کسانی کو قران را ترجمو کرده و میکنند باید این نکتو را فراموش نکرد کو ىر       
نجا بوجود میآید این است کو مترجمی، برداشت خود را از کلمات و آیات، ترجمو آن میداند. مشکلی کو در ای

قران کالم الهی و نامحدود میباشد و فهم انسانها محدود. بنابراین نمیتوان گفت کو ترجمو کامال ىمان کالم و 
 مفهومی است کو خداوند در نظر داشتو. "معنی قرآن ز قرآن پُرس و بس".

اشد و از روی ترجمو انگلیسی دکتر ترجمو فوؽ توسط "مسجد توسان" در ایالت آریزونای آمریکا میب      
 رشید خلیفو انجام شده.

 )توبو( حذؼ گشتو بود کو توسط این حقیر اظافو شد. 1در انتهای سوره  121و  121ترجمو دو آیو       
 کلمو "صالت" ترجمو شده بود بو "دعاىای ارطباتی" کو بو کلمو "نماز" تغییر داده شد.      

 DrKord@gmail.com حسین کرد
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