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الاعلام

OROKOK

الآيههستیم»آننگهبانخودماتحقيقبهوایمکردهنازلراقرآنماتحقيقبه
سعودآلعبدالعزیزبنسلمانملکشریفینحرمینخادمراآنمعانیترجمةوکریمقرآنچاپدستور

استنمودهصادرسعودیعربستانپادشاه

مباتماس::::::::

Harمعانيهوترجمةالشريفيناللحينهبالأمرطباعةتف

بالغزاويبالاعلانفيمميزات

العرالشعودةالملكملك

دنيتي



الشريفينالحرمينخادممنتعالىيلهوقت
شودآلعبدالعزيزمانالمللي

بيعهولايجوز

مجاگايوزع

اللغةإلىمعانيهوترجمة
الدرية

الاليالطلباتانهمع



سعودآلالعزيزعبدبنسلمانملکشریفینحرمینخادموقف
تعالىاللهرضامندیبرایخاص

نیستفروشقابل

گرددمیتوزیعمجاني

so

آنالیموترجم

دریزبانبه

فهدملكمجمعکریمقرآنخانهچاپ



الوالتمرينال
مقدمة

الشيخآلمحمدبنعبدالعزيزبنصالحالشيخ:معاليبقلم
والإرشادوالدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوزير

المجمععلىالعامالمشرف

الكريم:كتابهفيالقائلالعالمين،ربللهالحمد

بيه.وژويتلهينقدكمو...

القائل:،محمدنبيناوالمرسلين،الأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاة
|وعلمه».القرآنتعلممنخيركم

بعد:أما

عبدالعزيزبنسلمانالملكالشريفين،الحرمينخادملتوجيهاتفإنفاذا
بينوتوزيعهنشره،تيسيرعلىوالعملالله،بكتاببالعنايةالله،حفظهعود،سآل

لغاتمختلفإلىمعانيهوترجمةوتفسيره،ومغاربها،الأرضمشارقفيالمسلمين،
العالم.

بالمملكةوالإرشادوالدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوزارةمنوإيمانا

المهمةالعالملغاتجميعإلىالكريمالقرآنمعانيترجمةبأهميةالسعوديةالعربية
فيبهالمأمورللبلاغوتحقيقاالعربية،بغيرالناطقينالمسلمينعلىلفهمهتسهيلا

آية).ولوعني«بلغوا:قوله
المصحفلطباعةفهدالملكلمجمعيطيبالدريةباللغةالناطقينلإخوانناوخدمة

قامالتيالدريةاللغةإلىالترجمةهذهالكريمللقارئيقدمأنالمنورةبالمدينةالشريف

والشيخالبلوشيعبدالحقالغفورعبدد.وراجعهابدخشاني،أنورمحمدمولويبها

مطيع.اللهقريب



أننرجوالذيالعظيمالعملهذالإنجازوفقأنوتعالىسبحانهاللهونحمد

.الناسبهينفعوأنالكريم،لوجههخالصةيكون
عنقاصرةستكوندقتها-بلغتمهما-الكريمالقرآنمعانيترجمةأنلندركإننا

الترجمةتؤديهاالتيالمعانيوأنالمعجز،القرآنيالنصعليهايدلالتيالعظيمةالمعانيأداء
عملمایعترييعتريهاوأنهالكريم،اللهكتابفهمفيالمترجمعلمبلغهماحصيلةهيإنما

ونقص.خطأمنكلهالبشر
لطباعةفهدالملكمجمعيوافيأنالترجمةلهذهقارئكلمننرجوثمومن
للإفادةزيادةأونقصأوخطأمنفيهايجدهقدبهاالنبويةبالمدينةالشريفالمصحف

الله.شاءإنالقادمةالطبعاتفيالاستدراكاتمن

السميعأنتإنكمناتقبلاللهمالسبيل،واءسإلىالهاديوهوالموفق،والله

العليم.



مهبانبخشندهاللهبنام
پیشگفتار

الشيخآلمحمدبنالعزيزعبدبنصالحشیخعالیقدرجناببقلم
ارشادودعوتواوقافواسلامیشؤونوزير

کریم)قرآنترجمهو(چاپمجمععمومیسرپرست

تمامپروردگارکهاستذاتیمخصوصستایشوسپاس

است:فرمودهمجیدشکتابدرواستجهانیان

شيبهوستلورافركاظمقدو
روشنگریکتابونورماشبرایاللهطرفازتحقیقبه

ماپیامبرانبیاءاشرفبرفراوانسلامودرودواست».آمده
القرآنتعلممن«خيركماست:فرمودهکهبادمحمد
دیگرانبهوبیاموزدراقرآنکهاستکسیشما«بهترینوعلمه)»

بعد:امادهد»آموزش
شریفینحرمینخادمهایرهنموداجرایراستایدر

ویژهاهتمامواللهحفظهعودسآلعبدالعزيزبنسلمانملک
وترجمهباکریمقرآنتوزیعونشروچاپمورددرکه

وشرقدرمسلمانانبینمختلفزبانهایبهآنمعانیتفسیر

واسلامیشؤونوزارتباورمندیکناردردارد،جهانغرب

اهمیتبهسعودیعربستانکشورارشادودعوتواوقاف
بخاطرجهانمهمزبانهایتمامیبهکریمقرآنمعانیترجمة
راستایدروزبان،عربغیرمسلمانانبرایآنفهمآسانی

اند:فرمودهکهاسلامگرامیپیامبرفرمودهبخشیدنتحقق



یکحتیکنیدابلاغدیگرانبهمن«ازآية»ولوعنيبلغوا
را».آیه

مجمعبرایزبان،دریبرادرانبهخدمتراستایدرو
استمنورهمدینهدرکریمقرآنچاپمتصدیکهفهدملک

قرآنمعانیدریترجمهاینکهاستخوشیومسرتبسجای

مولویتوسطکهنمایدتقدیمزباناینخوانندگانبهراکریم
ومراجعهوشدهدرآوردهتحریررشتهبهبدخشانیانورمحمد

بلوچیعبدالحقعبدالغفورد/توسطمجمع،جانبازآنبررسی

است.گرفتهصورتمطيعاللهقريبشيخو
اینتافرمودعطاتوفیقمابهکهگزاریمشکررامتعالاللهو

خالصعملاینکهامیدواریموبرسانیماتمامبهرابزرگکار
ببرند.استفادهآنازمردموباشدتعالیاورضایبرای

دقیقچندهرکریمقرآنمعانیترجمهدانیممیهمهچنانکه
نصوصبزرگووسیعمعانیاصلیمفهومدربرگیرندهباشد،هم

دربرترجمهاینکهمعانیاماوبود،نخواهدقرآناعجازپر
واست،کریمقرآنفهمدرمترجمعلمرسائیازخلاصهدارد

خالینیستندمصونآنازبشرعمومکهاشتباهاتیونقصاز
بود.نخواهد

خواهشمندیمترجمهاینمحترمخوانندگانتمامیازلذا
زیادیوکمیقبیلازاشتباهیهرگونهمشاهدهصورتدرکه
مدینهدرفهدملکمجمعبهآنرانمودهلطفاشتباهات،غیرهو

شانملاحظاتازآیندههایچاپدرتانمودهارسالمنوره

تعالی.اللهشاءانگردد،استفاده

است.راستراهبهراهنمایگانهودهندهتوفیقاللهو



کریمقرآنمعانیترجمهدربارهمقدمه



معانیوحروفباآنراکهاستمتعالاللهکلامکریمقرآن
برایرحمتیراایشانکهمحمداشگرامیپیامبربرآن

فراخوانندهودهندهبیمورسانمژدهوگواهتافرستادهجهانیان

است.فرمودهنازلباشد،روشنچراغیواوفرمانبهاللهسوىبه

بخشنجاتپیاماینکریمقرآنازمختصریتعریفاینک

داریم.میتقدیمتانخدمترابشریت
کریمقرآنعامتعريف

آن:صفاتونامهابیانوکریمقرآنتعریفاول:

والفاظباراآنکهتعالیاللهکلامازاستعبارتقرآن
خاتمبرعربیزبانبهتدریجیبصورتوحیوسیلهبهآنمعانی

آنآوردنازجنوانسکهاستکردهنازلمحمدپیامبران
تواترباوشدهنوشتههاصحیفهدرباعظمتکتابایناند.عاجز

باشد.میعبادتآنتلاوتوشدهنقلمابه

محمداشگرامیپیامبربرکهراوحیمتعالالله

فرماید:میچنانکهاست،نامیدهقرآنفرستاده؛فرو
.[۲۳[الإنسان:تنزيلاالانعليكلاوإنا

نازلتدريجاتوبرراقرآنمايقينپیامبر!)«(ای

کردیم».
تلاوتوخواندههمیشهکهاستاینکریمقرآنگیویژه

شود.نمیترکهیچگاهوشودمی



VII

چنانکه،استنامیدهکتابراقرآنمتعالاللههمچنان
.(۱۰۵(النساء:هبالكتبإليكأنزلإناوفرماید:می

أنشاززیراکردیم».نازلتوبربحقراکتاب(این)یقینا
نشود.رهاوشودنوشتهکهاستاینکریمقرآن

دیگریصفاتواسماباراکریمقرآنتعالیاللههمچنان
«شفاء»«نور»««هدی«ذکر»«فرقان»جملهازنمودهوصفنیز

کریمقرآنعظمتبردلالتکهصفاتیغیرهو«موعظه»«حکیم»

دارد.آنرسالتوكمال

شدهگرفتههاصحیفهیعنی««صحفاز««مصحفکلمهو
اصحابراناماینواستشدهنگاشتهکریمقرآنآنرویبرکه

کتابیبردلالتواژهاینچوناندگذاشتهکریمقرآنبرکرام

است.شدهنگاشتهآنصفحاتدرکریمقرآنکهدارد
برآنراالسلامعليهجبريلکهاستالهیوحیکریمقرآن

فرماید:میمتعالاللهچنانکهآوردهرودفااکرمپیامبرقلب

يلسان*المنذرينمنلتكونقلبكعلىالأمينالروحبهتزل*العلمينربوليلواللهو

.(۱۹۵-۱۹۲[الشعراء:*مبينعربي

جهانیانپروردگارجانب(ازشدهنازل(قرآن)اینیقیناو
است.آوردهفرودراآن(جبرئیل)الامینروح۱۹۲۶ة.است
را)(آن۱۹۶وباشی.دهندگانبيمازتاتو،قلببر۱۹۳۶

کرد).»(نازلروشنعربیزبانبه

نیستپیامبرانازفردنخستینومحمدماگرامیپیامبر
سائربرویبلکهباشد،آمدهفرودویبرالسلامعليهجبريلکه

جانبازراوحیوآمدمیفرودالسلام،علیهمپیامبران،برادرانش

اینحملبرایمتعالاللهوکرد.مینازلایشانسویبهتعالیالله



VIII

فرماید:میچنانکهگزیند،برمیبخواهدراکسیهربزرگامانت

بصيرهسميعاللهإنالاينومرتلاالمكتبةمنيضطينيأنهو
.[75[الحج:

میانازوکند،میانتخابرارسولانیملائکهمیاناز«الله

بیناست».شنوایاللهيقينانیز،مردم
اینبرداشتشایستهکسیچهکهاستداناترتعالیاوو
مخلوقاتهمهچوننیست،آنشایستهکسیچهواستامانت

.استآگاهایشاناحوالازواندشدهآفریدهتعالیاوامربه

(۹۸[القصص:ويختارمايشاءيخلقووربكفرماید:میچنانکه

کس(هروآفریند،میبخواهدراآنچههرتوپروردگارو
گزیند».میبربخواهدرا

کریم:قرآننزولدوم:
رمضان۱۷دوشنبهروزدرگرامیپیامبربروحینزول

هایکوههایقلهازیکیدرکهحراغاردرمیلادی۹۱۰الس

اینباالسلامعلیهامینجبریلکهشدآغازداردقرارمکرمهمکه

بامتعلقالإنسخلق*خلقالذيبأشيربكأقرآمد:فرودوایشانبرآیات

.۵-۱(العلق:ليقرهماالإنت*بالقليعلمالذي*الأرهوتركأقرأ
.استآفریدهراجهانکهآنپروردگارت،نامبهبخوان

پروردگارتوبخواناست.آفریدهبستهخونازراانسان*
به*آموخت.قلمبارا(نوشتنکهذاتی*.استگرامیبس

آموخت».دانستنمیکهراآنچهانسان

پیامبربرکهاستکریمقرآنازآیاتینخستینآیات،اینو
خانهبهآیاتاینهمراهژاکرمرسولگردید،نازل*اکرم



خویشتنبرترسووحیهیبتازشاندلکهحالیدربرگشت
آمدهعنهااللهرضيخويلدبنتخديجةهمسرشنزدلرزید،می

گفت:عنهااللهرضيخديجهترسیدم،خویشتنبرمنفرمود:

پیوندتوزیراکرد.نخواهدخوارراتواللهشما،بهمژدهنه،هرگز

میتصدیقراسخنوداری،میقراربرپیوستهراخویشاوندی

میکمکبینوایانبهوکشی،میبدوشرادرماندگانباروکنی
وهمیاریحقهایجریاندرومیداریگرامیرامهمانوکنی

نمائی»میهمکاری
بنورقهنزدراایشانعنهااللهرضيخديجهآنازپس

گفت:برایشوبردبود،فرزانگانونظراصحابازکهنوفل

دررااواکرمپیامبروقتیبشنو،اتزادهبرادرازعمو!ای
اینگفت:ایشانبهورقهدادقرارخویشمشاهداتجریان

بررااوتعالیاللهکهاستداریرازو(محرمناموسیهمان

زندهوتنومندجوانروزآندرکاشفرستاد.السلامعلیهموسی

فرمود:ملسو هيلع هللا ىلصاکرمپیامبرکنند.میبیرونتراقومتکهآنگاهباشم،
کسیهرگزآری،گفت:ورقهکرد؟خواهندبیرونمراآنانآیا

دشمنیمورداینکهمگرنیاوردهایآوردهتوکهراآنچهمانند
خوبیبهترارسدفراروزآناگرواستگرفتهقرارعداوتو

دیداراینازپسورقهکهنگذشتدیریولیکرد.خواهمیاری

درگذشت.پیامبربا

نگردیدنازل*گرامیپیامبربريكبارهویکجاکریمقرآن
گردید،مینازلپیامبرانبریکبارهپیشینآسمانیکتابهایچنانکه

نازلسال۲۳خلالدرتدریجبهومتفرقوقسمتقسمتبلکه

یکازآیاتیگاهیوشدمینازلکاملسورهگاهیگردید،

گردید.مینازلپیامبربرسوره



ومتفرقطوربهکریمقرآنشدننازلازحکمتالبته
قلبساختناستواروبخشیدنتقویتبخاطرتدریجی

جبریلهربارآمدنفرودباچونبود،اکرمرسول
بیشایشانبازویوتقویتایشانمعنویاتالسلامعليه

هایروزاولیندرزیرایافت،میصلابتوقوتپیشاز
ایشانبودند،برخواستهایشانمخالفتبهمشرکانکهبعثت

فرماید:میمتعالالله،داشتپایداریوثباتبهمبرمنیاز

ورلفؤادبيهالبيتكذلكوجدجملةالاعليهكولگوأاينوقالو

[۳۲[الفرقان:تريلا)

نشد؟فرستادهاوبریكبارهقرآنچراگفتند:كافرانو
وپابرجاراتودلتاکردیمنازلقسمتقسمتراآناینگونه
خوانیم».میآرامآرامراآنوداریم،استوار

قسمتومتفرقطوربهکریمقرآنآمدنفروددرهمچنان
مؤمنانتاجمله:ازاستنهفتهدیگریتربیویحکمتهایقسمت

تانمایندپیادهعملمیداندرهمزمانوبیاموزندعلمتدریجبه

تاریکیازوگردیدهآسانشانبرایدینامورفهمودانستن
وکفرونادانیوجهلازوبردندمیسربهآندرقبلاکههای

آیند.بیرونعلموتوحیدوایماننوربسویشرک

کریم:قرآنتدوینسوم:
نوشتنعباراتوالفاظحفظوسائلمهمترینازیکی

معرضدردرنیایدتحریرقیددرکهسخنیواست،آن
بخاطرکریمقرآنوقتیپسگیرد،میقرارفراموشی

هاصحیفهدربایدشده،نازلقیامتروزتابشریتهدایت
شد.مینوشته



خاصاهتماموعنایتازکریمقرآننوشتنکشبدون
کراماصحابازآنعدهبهایشانبود،برخورداروکریمرسول

بنویسندراکریمقرآنتافرموددستورداشتندیادرانوشتنکه
زیدشانترینمشهورکهبرگزیدوحیکاتبانحیثبهراآنانو

است.عنهاللهرضیانصاریثابتبن
نخستایشانشدمینازلوحیاکرمپیامبربرهرگاه

فرمودمیدستوروحیکاتبانازیکیبهسپسنمودمیحفظآنرا
راآیات«اینفرمود:میوبنویسدراشدهنازلایشانبرآنچهتا

بگذارید».استذکرآندرامورچنینکهسورهفلاندر

نمودمیمشخصراسورهناماکرمپیامبرترتیباینبه

مشخصجایدرراشدهنازلآیاتتادادمیدستورکاتبانبهو
تافرمودمیکرامصحابهبهمرحلهاینازپسبنویسند.دهش

نمایند.حفظوآموختهراشدهنازلآیات

ةکریمرسولعهددرکریمقرآنهمهترتیباینبهو
شد.نوشتههارقعهدر

اکرمرسولبرراکریمقرآنیکبارسالهرالسلامعليهجبريل
نمودند،میرحلتجهانازایشانکهسالیدرونمودمیعرضو

ترتیبالبتهنمود،تقدیمایشانبرراقرآنباردوالسلامعليهجبريل

درموجودمصاحفدرامروزکهبودطوریآنهایسورهوآیات
یابد،تحققتعالیحقفرمودهاینتادارد،قرارمسلماناندسترس

(۱۷،۱۸[القيامة:کهقرانه،ایوإذاقه*انهوجمعهعليناإو
.ماستعهدهبرخواندنشوقرآنکردنجمعالبته
توکردیم،تمامجبرئیل)زبانبرراخواندنشکههنگامیپس

كن»..دنبالراخواندنش
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(1الأعلى:فتنسوفركتعالى:اوفرمودهو
فراموشراآندیگرتووخواندخواهیمتوبرراقرآن«ما
کرد».نخواهی

|ها:صحیفهدرکریمقرآنآوریجمعچهارم:
صدیقابوبکرراشدخلیفه،کریمرسولوفاتازپس
بطورهاصحیفهدرکریمقرآنتانمودصادرفرمانعنهاللهرضي

قرآنحافظانوفاتباقرآنازچیزیتاشودآوریجمعمنظم
شدهنوشتهآندرکریمقرآنکههایرقعهشدنتلفیاوکریم

نگردد.ضایعونرفتهبینازبود

بنزیدوحیکاتبرابزرگومهممأموریتاینمسؤلیت
مراجعهوبازنگریازبعدوگرفتعهدهبهعنهاللهرضیثابت

شدهنوشتهقبلاهارقعهدرآنچهباآندادنمطابقتوآیات
منزلدربود،محفوظکریمقرآنحافظانقلبدرکهآنچهوبود

جهانازویآنکهتاشدگذاشتهعنهاللهرضیصدیقابوبکر

الخطاببنعمرالمومنیناميرمنزلدرسپسنمود،رحلت
دردوم،خلیفهوفاتازبعدوشد،مینگهداریعنهاللهرضي

اللهرضيالخطاببنعمردخترحفصهملسو هيلع هللا ىلصپیامبرهمسرخانه

شد.مینگهداریعنهما
هاصحیفهبهنیازمسلمانانیافتگسترشاسلامدامنهوقتی

موردایندرونمایندتلاوتکریمقرآنآنرویازتاکردندپیدا
عفانبنعثمانراشدخلیفهومینسبهکراماصحابازبرخی
یکوقرائتیکبرمسلمانانهمهتادادندمشورتعنهاللهرضي
گروهیراشدخليفهلذانمایند.اقتداآنبهشدهجمعمصحف

نمودمکلفداشتندیادرانوشتنکهراکریمقرآنحافظاناز
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ثابتبنزیدآنهارأسدرکهبگیرندبدوشرامأموریتاینتا
عنهاللهرضیصدیقابوبکرعهددرویچونبودعنهاللهرضي

راموجودهایصحیفهایشانبود.کریمقرآنجمعدارعهدهنیز

نسخهچندینسپسدادند،ترتیبوآوریجمعصحیفهیکدر

بزرگهایشهربهونمودندبردارینسخهآنرویازرادیگر
دادهدستورمسلمانانبهوشدفرستادهآنهاینسخهاسلامی

کنند.رونوشتشدهارسالنسخهرویازکهشد

جهانکناروگوشهدرامروزکهمعروفیهایصحیفههمهو
مطابع،توسطشدهطبعچهوخطینسخهچهاست،موجود

بزرگهایشهردرکههاینسخههمانازآنهااساسواصل
شدهفرستادهعنهاللهرضيعثمانراشدخلیفهعهددراسلامی

ازاختلافیوتفاوتگونههیچواستشدهبردارینسخهبود

ندارد.وجودآنهامیاندرترتیبومتننگاه

چاپبهخاصیاعتنایواهتمامحاضرعصرتامسلمانانو
وپیشرفتهوسائلازراستاایندرودارند،کریمقرآننشرو

ازتانمایند،میاستفادهفنیابزاروتخنیکومطبعیجدید

برخوردارآیاتنوشتندردقتوکیفیتدردرجهبالاترین

راشدخليفةعهددرکهخطیطرحیهمانبامطابقالبتهباشد،

است.عثمانیرسمبهمعروفکهعنه،اللهرضيعثمان
منورهمدینهدرکریمقرآنچاپبرایفهدملکمجمع

واهتمامکهاستمراجعیبارزترینوترینبرجستهازیکی
نماید،میترسیمراکریمقرآنبهنسبتمسلمانانفائقعنایت

عربستانکشورامورمتصدیاناهتماموحرصدیگرجانبازو

ازیسزمینهوتعالیاللهكتاببهخدمتمورددرراعودیس

چاپیدیزاینبهترینباجهانمسلماناندسترسبهآنرسیدن
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ثابتکاریدرستیودقتمراعاتوعالیپوششوکیفیتو
کند.می

کریم:قرآنبندیتقسیموترتیبپنجم:
خاتمهالناسسورهباوشدهآغازفاتحهسورۂباکریمقرآن

توقیفیآنترتیبواستشدهتشکیلسوره۱۱۶ازکهیابدمی

ازکریمقرآنهایسورهبندیتقسیموترتیبیعنی،است

آننزولترتیببهوابستهواستشدهگرفته*اکرمرسول
دراستالعلقسورةشد،نازلکهسورهنخستینچوننیست.

است،سورهششمونودکریم،قرآندرآنترتيبطبقحالیکه
رویازراکریمقرآنهایسورهوآیاتترتیبکراماصحابو

دانستند.میاکرمرسولتلاوت

دوبهجزئیهرکهاستجزءسیامروزیکریمقرآن
گردیدهتقسیمقسمتچهاربهحزبهروشده،تقسیمحزب

تاگرددبرمیعلماءاجتهادبهبیشتربندیتقسیماینواست

گردد.آسانمسلمانانبرکریمقرآنخواندن

کریم:قرآنآموختنششم:
همانطورکریمقرآنتلاوتوحفظوآموختندرمسلمانان

فائقعنایتوجدیاهتمام،گردیدهنازلواکرمرسولبرکه

حافظانوقاریانراستاایندردادند،خرجبهچشمگیریو
جدیتوجهتابعينبهکریمقرآنآموزشوتعلیمدرصحابه

منتقلایشانبهدرستیباآننصوآیاتمتناینکهتانمودند
گردید.

راآنهااینکهمگرآموختند،نمیتابعینبهراآیتیهیچایشان
شاگردان،ترتیباینبهواختندسمیواقفآنفهمومعانیاز
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عهدحافظانوقاریانسپسآموختند.میهمزمانراعملوعلم
ونمودندتأسیسراکریمقرآنتلاوتوحفظمدارستابعین

انواعازاعمبودندآموختهصحابهازآنچهنمودنمراعاتبا

قرآن،کلماتوحروفشمارشمتن،تصحیحضبط،تلاوت،
مراعاتباآنادایدرستیوتجویدوآیاتوهاورهسترتیب

ترتیباینبهنمودند.اداراخویشوجیبهآنتلاوتکیفیت

بهشیوهیکباامروزتاواكرمرسولعهدازکریمقرآن

شاگردانوگرددمیتلاوتوحفظوشدهدادهتعلیمشاگردان

کهخوداستادزبانازراکریمقرآنفوقامورمراعاتبانیز

کههمچنانتازه،فصیح،عربیزبانبااندقرآنقاریانوحافظان

آموزند.میبودشدهنازلپیامبربر
بهمرتبطکهشودمیتلاوتقرائتچندینبهکریمقرآن

کریمقرآنآیاتنطقطریقهوحروفوکلماتادایکیفیت
رسولازایشانوصحابهحافظانازتابعینراروشاینواست،
اجازهآنهابهاکرمرسولوبودند،نمودهدریافتبهاکرم

بود.دادهآنراخواندن

عاصمقرائتحاضر،عصردرهاقرائتاینترینمشهورو

روایتبهنافعقرائتوسلیمان،بنحفصشاگردشروایتبه
ازالدوریروایتو،ورشبهمعروفسعیدبنعثمانشاگردش

است.نافعازقالونروایتوالبصری،عمروابو

|کریم:قرآنتفسیرهفتم:
کلامواست.آنمعانیبیانوشرحکریمقرآنتفسیرازمراد

معانیودلالتدرکوفهمازبعدمگرشودنمیمحققهدفمورد

تانمودهترغیبراکریمقرآنکنندهتلاوتمتعالاللهاینبنابرآن،
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فرماید:میچنانکهورزد،سعیآندرتدبروآیاتمعانیفهمدر
.(۲۹[ص:الألبيأولووليتذكرابيهليتواءممبرإليكأنتوكتب

نازلتوبرراآنکهبرکتوخیرپراستکتابی«(این)

وگیرند».پندخردمندانتاوبیاندیشندهایشآیهدربارهتاکردیم

است.آنفهمیدنآیت،ایندراندیشیدنوتدبرازمراد
کریمقرآنمعانیمورددرصحابهبرآنچهواکرمپیامبر
وتواناییلكننمود.میبیانوتوضیحآمدمیپیشاشکالی

قرآنآمدنفرودوزمانآندرعربیزبانبرصحابهبودنمسلط
معانیبارهدرزیادپرسشهایازراایشانخودشان،زبانبهکریم
تفسیربهمردمنیازولیبود،اختهسنیازبیکریمقرآنآیات
گردید.بیشترزمانگذشتباآیات

ازایشانشاگردانوصحابهواکرمپیامبرازآنچهو
تفسیرعلماساسوهستهشده،نقلآیاتتفسیربارهدرتابعین

ازیکیکهگردیداطلاقآنبرمأثوربهتفسیرنامونهادبنارا

وفهمچونرودمیبشمارکریمقرانفهموسایلمهمترین
برداشتکریمقرآنآیاتازاسلامصدراولنسلکهرادرکی

درجهتیکازایشانزیرامیدارد،بیانمابرایبودندنموده
وحوادثگرمیدردیگرجانبازوبودندمسلطعربیزبان
پیوست،میوقوعبهکریمقرآننزولوقتدرکهاحوالووقائع

داشتد.حضور

تفسير:اقسام(1)
متعددشانعلمیهایتوجهبهنظرتفسیرعلمایگرایش

تأليفمختلفتفاسیریتوجهات،اینبنابرو،استمتنوعو

قراربحثموردراکریمقرآنلغویجانبآنبرخیکهگردید



XVII

ونمایدمیبیانراکریمقرآنفقهیاحکامبرخیودهدمی
آننحوواخلاقیوعقلیوتاریخیجانببهدیگربرخی
تقسیمدوستهدوراتفاسیرعلماءروازیناند؛نمودهبحث

اند:اند:نمودهنموده
ازاستعبارتتفسیریشیوهاینومأثور،بهتفسیر-1ا

تفسیرمورددرتابعینوصحابهواکرمپیامبرازکهآنچه
است.شدهنقلآیات

واساسبرتفسیرنوعاینکهاجتهاد،ورأيبهتفسیر-۲
است.شدهنهادهبنادرستعلمیبناهای

آن:ضابطهوتفسیرهایشیوهبهترین(۲)
شماربهترپیشقدمتفاسیرسائربهنسبتمأثوربهتفسير

شاگردانوصحابهوملسو هيلع هللا ىلصپیامبرازتفسیرنوعاینزیرارود،می
ایندرمردمانداناترینایشانواست،شدهنقل(تابعین)شان

هستند.زمینه

نیازبیشتربیانوشرحبهکریمقرآنآیاتفهمهرگاهو
بود،نشدهاشارهآنبهچیزیمأثوربهتفاسیرلابلایدروداشت

نماید:مراعاتبایدراذیلضوابطقرآنمفسرپس

معانیمورددرمأثوربهتفسیردرچهآنبایدمفسر-1ا
مخالفوناقضکهنیاوردچیزیوگیردنظرمدراآمدهآیات
باشد.مأثوربهتفسیر

وکریم،قرآنآیاتعاممعانیبابایدمفسرتفسیر-۲
داشتهمطابقتوتوافقاستدادهتوضیحمطهرنتسراآنچه

باکهبیاوردمیانبهراتفسیرینیستجائزمفسربرایباشد،
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کریمقرآنازبرخیزیراباشد،تعارضدرآیاتعاممعانی
کریمقرآنآیاتمیانهیچگاهوکندمیتفسیررادیگرشبرخی
بیانوشرحبراینبویسنتوندارد،وجودتعارضوتناقض
کند.میتفسیرآنراوشدهذکراجمالاکهآمدهآیاتی

درآنالفاظدلالتوعربیزبانقواعدبهبایدمفسر-۳

باشد.داشتهآشناییآناستعمالهایشیوهوجملاتترکیب
قرآناستلازمپسده،شنازلعربیزبانبهکریمقرآنچون

شود.فهمیدهآنقواعدروشنیدرکریم

برگرداند،محکمآیاتبهرامتشابهآیاتبایدمفسر-4
وکندمیتفسیررادیگرشبرخیکریمقرآنازبرخیزیرا

برخیواست،واضحآنمعانیومحکمکریمقرآنآیاتبیشتر
مردمانازبرخیبرایآنمعنایشایدکهاستمتشابهآیاتاز

فهمدرواضح،ومحکمآیاتبهآنبرگردانیدنپسبماند،مبهم

میمتعالاللهکند.میکمکآنمعانیتوضیحوآیتدلالت

فرماید:

الذينأماوأمتهالكتبأهخماینمنه،الكتبعليكأنزلوالذيو

التربوينالهإلاومايغلتأويلهتأويلهوأبتاهالفتنةابعاةمنهمابهوويهريهفي

.17عمران:[آلکهالألبأولواگرااماعندنمبهاميقولوالليفي
بخشیوکرد،نازلتوبرراکتابکهاستذاتیاو

روشنوواضحآنمعانیکههستندمحکمیآیاتآناز
«متشابهات»آنازبخشیوهستند.کتاباصلآنهاواست

کسانیاماودارند)،همدیگریمعانیاحتمال(کههستند

تأويلوانگیزیفتنهبرایاستانحرافدلهایشاندرکه

جزراآنتاویلوروند،میمتشابهاتدنبالبهآن،نادرست
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ایمانآنبهگویند:میعلمدرراسخانوداند،نمیکسیالله
خردمندانجزوماستپروردگارجانبازهمهایم،آورده

پذیرند».نمیپند

آیاتتفسیردرشدهثابتعلمیحقائقازاستفاده-5
کریم،قرآنتفسیردرعلمینظریاتساختنداخلعدموکونی،

نگردد.تحمیلآنبرنداردبردرراآنکریمقرآنکهمعانیتا
کهنادرستیفاسدوتأويلاتازمفسربودنحذربر-6
وساختهدورشرعیحقائقواصلییرسازراالهیکلاممعنای

بهکاراینچهسازد،میخارجعربیزبانقواعددائرةازآنرا
وعربیزبانازبودناطلاعبیسبببهیاآیات،تحریفقصد

درفاسدتصورسبببهیاوآن،استعمالهایشیوهوهادلالت
است.منزهوپاکآنازمتعالاللهکلامکهباشد،آیاتمعانی

کریمقرآناعجازهشتم:
انسانتوانازبالاترکهگویندراوصفیاصطلاح:دراعجاز

معجزهوتدبیر.یارأییاباشدعملچهباشد،چیزیآوردندر

عليهمرسولانوانبیاءبراهینوآیاتبرکهاستپدیدهووصفی

بلکهنشدهواردکریمقرآندرلفظاینودارد،دلالتالسلام

است.آوردهآنرانحووبراهینوهانشانه

وكمالآندرکهاستتعالیاللهکلامکریمقرآن
وجودآنساختاروکلماتوآیاتدرزیباییوآن،معانی

فرماید:میمتعالاللهعاجزند،آنآوردنازبشرکهدارد،

.(1[هود:لنيويرهمنتنكتاه،أحكمتوالركب
گردیده،محکمواستوارآنآیاتکهاستکتابیاین«الر.

است».شدهبیانوتشریحآگاهوحکیمذاتسویازسپس



XX

مورددررامردمتاورزیدندسعیاسلامصدرمشرکان

نمودنجعلباوسازندمشکوککریمقرآنمنبعومصدر
آنانودورقرآنازراایشانتوجهشبهاتپخشودروغها

ایشانوفرمودنازلراآیاتیتعالیاللهاماازند.سرویگردانرا

پسدارندتوانراستیبهاگرکهکشانیدچالشومقابلهبهرا

آنراسورهیکیاوبیاورندآنراسورۂدهیابیاورند،راقرآنمانند
هستند.صادقخوددعوایدراگربیاورند،

اعترافوبودندناتوانوعاجزآنآوردنازایشانولی
بامقابلهاما،استعربیزبانبهکریمقرآنکهآنباکهنمودند

فرماید:میمتعالاللهندارد،امکانآنهمانندچیزیآوردنوآن

[۳۸[یونس:«صدقينإناللهدونمناشتطعوادوأمنلهيوروفأتواقلافتيقولونوأم

بگو:است؟دادهنسبتاللهبهدروغبهراآنپیامبرگویند:میآیا

ایندروبیاوریدراآنمانندایسورهپسگوییدمیراستاگر

.بطلبيد».کمکبهرااللهجزبهتوانیدمیکهراکسهرکار

چهبشرکهنموداعلامتامصراحتوبلندآوازباکریمقرآن
چندهرعاجزاند،کریمقرآنمانندآوردنازهمگیجن،چهوانس

فرماید:میچنانکهباشنددیگربعضیهمیاروهمکارایشانازبعضی
بعضهمولوكانيمثله،لايأتيالهايهذايمثليأواأنعلىوالإنشاجتمعتلينقلو

.۸۸[الإسراء:ظهيراالبعض

برشوندمتفقوآیندگردجنوانساگربگو:
آنرامانندتوانندنمیهرگزبیاورندراقرآناینماننداینکه

برخیمددکاروپشتیبانایشانازبرخیچندهربیاورند،

شوند».دیگر

متعالاللهکلامزیرا،باشدمیمعجزهپرکتابکریمقرآن
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خودوندارد،شباهتیهیچگونهآنبامخلوقاتسخنکهاست
آیاتوعباراتوکلماتکهاستبرهانیوالهیقدرتنشانه

واخبارازآنچهواشبلاغیوبیانیتصویرهایوفصاحتو
راحقیقتاینشده،ذکرآندرکهحقیقیوواقعیحکایات

وتشريعاتواحکامبرآنبودنمشتملهمچنانکند،میثابت

حقائقبهآنبرداشتندرووجدان،وروانبرآنتأثیرقوتوقوانین،

است.آناعجازبرواضحیدلیلیآور،شگفتودرخشانعلمی

علوممتخصصانوفلکوطبیعتدانشمندانبساچهو

است،ساختهزدهشگفتوحیرانراغیرهوپزشکیوزیستی
علومباکهکونیهاینشانهوعلمیحقائقازکریمقرآنچون

سخنعلمیودقیقعباراتباداردارتباطایشانتخصصاتو
ناخوانامتمیاندرناخوانپیامبریازآنتصورکهاستگفته

وعلمیهایپدیدههمچوازکهجهانیدرهمآنرود؛نمی
ازبرخیتاگردیدباعثامورهمیننداشتند.آگاهیاندککونی

رسیدنديقينمرحلهبهایشانزیراشوند،مسلماندانشمنداناین

کلاماستناممکنکندمیبیانقرآنراآنچهکهکردنددرکو

است.بشرومکانوکونخالقکلامبلکهباشدبشر
برآشکاردلالتکهداردوجودکریمقرآندرآیاتیبساچهو

فرماید:میچنانکهکند،میاوخلاقیتدرابتکارومتعالاللهوحدانیت
أنهبربكأولريكفالحقلهرأهيتبينأنفيسهركوفيالأفاقفيايلياسيهزءو

|03(فصلت:شهیدهوعلی
در(هم)وعالمهایکرانهدرراخودهاینشانهزودیبه

روشنایشانبرایتادادخواهیمنشانآنانبهخودشاننفس
هربرپروردگارتکهنیستکافیاینآیااست.حقآنکهشود

است؟».گواهوحاضرچیزی
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کریم:قرآنمعانیترجمةنهم:
است.دیگرزبانبهزبانیکازسخننقلازعبارتترجمه

لغوی،ترکیبزیرانیست،هادشواریازخالیترجمهعملو

کردنرعایتشایدوکشد،میتصویربهرامتناجزایازیکی

یکازمتن،کردنترجمهوقتدرترکیب،یکلغویدلالت

باشد.دشواردیگرزبانبهزبان

کندمیتعبیرراآنبشرکهلغویترکیبترجمهوقتی
العزتربکلامکهکریمقرآنآیاتترجمهپسباشد،اینگونه

متعالاللهکلامقرآنزیرابود،خواهددشوارترمراتببهاست
نازلآنمعنایولفظباعربی،زبانبهاوجانبازکهاست

معنایبهویکهتواندنمیشدهمدعیبشریهیچواستشده

استقادرویبگویدیاودارداحاطهکاملاکریمقرآنآیات

دیگرزبانبه،استآنعربیمتنکهگونهبهراقرآنالفاظکه

گرداند.میبر

علمایولیدشوار،بسکاریستکریمقرآنترجمهآنکهبا
آنبخشنجاتهایپیاموکریمقرآنکهدارندآنبرتأكيداسلام

انجاموگردد،ابلاغبایدشانخودزبانباجهانهایامتسایربه

آن.ترجمهلابلایازمگریابدنمیتحققعملاین

دیگر:هایزبانبهکریمقرآنترجمهنحوه
برگرفتهترجمهکریم،قرآنمعانیترجمهانواعازیکی-۱

آیاتالفاظدلالاتبیانبهمنحصرکهاستقرآنتفسیرازشده

باشد.می
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وشرحباهمراهکهاستآیاتتفسیریترجمهدوم-۲
کریمقرآنتفسیرازعبارتترجمهنوعاینوباشد،میهامثال

است.عربیغیرزبانبه
چندهرآنترجمانودقیق،قدرهرکریمقرآنترجمه

کریمقرآنآیاتمعانیازوباشدآشناومسلطزباندوهربر
نامید،قرآنتواننمیراویترجمههم،آنباباشد،داشتهآگاهی

دلیل:دوبهالبته

نازلعربیزبانبهکهاستتعالیاللهکلامکریمقرآناول:
استواریودقتوبلاغتوفصاحتازبلندیجایگاهدروشده

آنآیاتبندیجملهوترکیببرگردانیدنکهداردقراردرستیو

گرداند.میباطلآنرانامیدنقرآنعربی،غیرزبانبه

مترجمدرکوفهمازتعبیرواقعدرکریمقرآنترجمهدوم:
دارد،تفسیربهشباهتناحیهاینازواستکریمقرآنمعانیاز

همچنانتوانیم،نمیگفتهقرآنراکریمقرآنتفسیرچنانکهو

گفت.قرآنتواننمیرا،کریمقرآنآیاتترجمه

باشد،قبولقابلکریمقرآنمعانیترجمهاینکهبخاطرپس
کریمقرآنمعانیبیانوترجمهبارهدرعلماءکهراضوابطیباید

قرآنمعانیترجمهنبایدمترجموشود،گرفتهمدنظراندگذاشته
باگیرد،بکارشدهتحریفمعانینشربرایوسیلهوپوششرا

چوننماید،توهینمسلمانانشعائرومقدساتبهآنلابلایاز

ومستشرقانکهخوردمیچشمبهتفاسیریبرخیدرامراین

تجاوزکارانهراخویشباطلافکاراسلامبهمنسوباشخاص
وپستهایباوروعقایدایشانحالیکهدراند،آمیختهآندر

والایهایارزشکردنویرانپیدرهمیشهکهدارندمبتذلی
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دادننشانوارونهراهازخود،ناپاکاهدافبهرسیدنواسلام،

هستند.اسلامباسخاوتشریعتوفطریعقیدۂ

مدینهدرکریمقرآنچاپبرایفهدملکمجمعبنابرین
معانیمعتمدهایترجمهتاگرفتهعهدهبهرارفشاینمنوره؛

سعیوبرساند،چاپبهجهانمختلفزبانهایبهراکریمقرآن
زبانهایبهعرب،غیرمردمانبهالهیبخشنجاتپیاماینتادارد

گیرد.قرارشاندسترسدرشان،خوداصلی

علىومحمدنبيناعلىاللهوصلىالعالمين،ربوالحمدلله
يومالىباحسانتبعهممنوالتابعين،واجمعين،وصحابتهآله

الدين



لالجيريابسيالهو





۱فاتحهسورة

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

فاتحهسورۂ

استآیتهفتوشدهنازلمکهدر

مهربان.بخشندهاللهبنام*۱*

جهانیانتمامپروردگارکهاستذاتیمخصوصهاستایشوسپاستمامی۲۶
Curl

است.مهربانبسیار(و)بخشندهبسیارهم

است.(قیامت)جزاروزدار)اختیار(ومالکنوع
کمکتوازتنهاخودکارهایدروکنیممیعبادتراتوتنهاالله!ای(پس40

خواهیم.می
دار)قدمثابت(وکنهدایتراستراهبهراماکه

ای،گرفتهخشمآنهابرکهآنان(راه)نه،ایبخشیدههانعمتآنهابرکهآنانراه(۷که
گمراهان.راهنهو

بببببببببببببببببببببببببببببب





۲بقرهسوره1جزء

وبقرهسورهینا
استآیتششوهشتادوصددووشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

|است).معلوممتعالاللهبهحروفاین(مفهوممیم.لام..الفوراه
برایراهنمایینیست،آن(حقانیت)درشکیهیچگونهکهاستکتابیاینهمه

است.پرهیزگاران

روزیآنهابهآنچهازوکنندمیبرپارانمازوآورندمیایمانغیببهآنانکه(۳ه

کنند.میاتفاقالله)راهدرایمداده

فرستادهتوازپیشآنچهبهواستشدهفرستادهتوسویبهآنچهبهآنانکهوکوهو

دارند.يقينقیامتروزبهکهاندآنانوآورندمیایماناستشده

قرارپروردگارشانجانبازهدایتیبرشد)ذکرشانصفات(کهکسانهمينبهو

اند.گانیافتهنجاتورستگارایشانتنهاودارند،

ببببببببببببب





۲بقرهسوره

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخة

راآنهاچهوبترسانیراآنهاچهاست،برابربرایشانورزیدندکفرکهکسانیالبته46
هایشانگوشودلهابراللهشان)کفرسبببه(پس۷آورند.نمیایماننترسانی،

است.بزرگبسعذابآنهابرایواست،پردهآنهاهایچشمبرواست،نهادهمهر

آنهاوایم،آوردهایمانآخرتروزبهواللهبهگویدمیکههستکسیمردمازو48
دهندمیفریبرامؤمنانواللهخودگمانبه(بلکهکه۹نیستند.مؤمنهرگزواقعدر

۱۰۶هکنند.نمیدرک(لیکن)وراخودشانمگردهندنمیفریبحقیقتدرو

راآنهاشکاللهگناهانشان)سبب(بهپساست،(نفاق)بیماریهایشاندلدرچون
چونو۱۱دارند.پیشدردردناکعذابگفتندمیکهدروغیسزایبهوکرد،زیاد

کنیم.نمیکاریدیگراصلاحبجزماگویند:مکنید،فسادزمیندرشودگفتهآنهابه

کنند..نمیدرکراخود(فسادليكنوگرانند،فساديقيناآنهاکهباشیدآگاهو۱۲۶

صحابه)دیگرمردمطوریکهآوریدایماندل)(ازشودگفتهآنهابهچونوکه۱۳۶

آنهاخودکهباشیدآگاهبیاوریم؟ایماننادانانمانندهمماآیاگویند:اند،آوردهایمان

شوندروبرومؤمنانباچونو۱۶دانند.نمیراخود(نادانیلیکنواند،نادان

گویند:روند،خلوتدرخودهایشیطانباچونوایم،آوردهایمان(هم)ماگویند:می

دهیم.میقراراستهزاءموردرا(مؤمنانآنهاماکهنیستاینجزباشماییم،ماالبته
وفسقدرتاگذاردمیشانسرکشیدرراآنانونمایدمیمسخرهراآنانالله۱۵ه

عوضبهراگمراهیکهاندکسانیگروهاینو16بمانند.سرگردانوحیرانفجور)

راهیابخود)تجارتایندر(چوننکردفائدهآنهاتجارتپسخریدند،هدایت
نبودند.





۲بقرهسوره۱جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخهخ

اطرافآتشچونپسافروخت،آتشکهاستکسیحالتمانندمنافقانحالت۱۷۶

کهکردرهاهایتاریکیدرراآنهاوبرد،آنهاازراروشنیآناللهکرد،روشنراآن

وحق)،شنیدن(ازکرنداسلامدینبارهدرآنهابه۱۸توانند.نمیدیدهراچیزی
راهبهخودنفاقاز(آنهاپس؛هدایت)نوردیدن(ازکورندوحق)نطق(ازگنگند

تندیبارانبهکهاستکسانیحالتمانندآنهاحالتیا*۱۹گردند.نمیبازراست

وباشدبرقورعدوهاتاریکیآن،دروریزدمیفروآسمانازکهباشندشدهگرفتار

اللهولیگذارندمیگوشهایشاندرراخودانگشتانمرگوصاعقههاصدایترساز

برگاههروبرباید،راهایشانچشمبرقکهاستنزدیککه۲۰ودارد.احاطهکافرانبه

اللهاگروشوند،ایستادکندتاریکراشانراهچونوروند،پیشبخشدروشنیآنها
تواناست.وقادرچیزهربهاللهچونبرد،میراآنهاهایگوشوهاچشمخواستمی

بودندشماازپیشکهراکسانیوشماکهکنیدعبادتراپروردگارتانمردم!ای۲۱ه

راآسمانوفرشیبرایتانرازمینکهذاتیآنکه۲۲٫شوید.پرهیزگارتااست،آفریده
برایتاآوردبیرونراهامیوهانواعآنوسیلهباوفرستادآبآسمانازودادقرارسقفی

الله(کهمیدانیدشماحالیکهدرنکنیدمقررشریکانیاللهبرایپسباشد،روزیتان

پسدارید،شکایمکردهنازلخودبندهبرآنچهدرشمااگروکوه۲۳ندارد).شریک
راستاگرکنید،طلبرا-اللهازغیرخودمددگارانوبیارید،راآنمانندسورهیک

آنهیزمکهآتشیازپسکرد،نتوانیدهرگزونکردیدچنیناگرپسکه۲۶گویید.می
است.شدهکردهمهیاوآمادهکافرانبرایکهبترسیدهستندسنگهاومردم

بببببببببببببببببببببببببببببببب





۲بقرهسوره

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

آنهابرایکهدادندانجامنیکاعمالوآوردندایمانکهراآنانیدهمژدهو۲۵%
اینگویند:شود،دادهمیوهآنهابههرگاهاست،رواننهرهاآنزیرازکهاستهاییباغ

درآنهابرایوشود،آوردهآنهابرایآنهمانندوشد،دادهمابهترپیشکهاستهمان

ازکندنمیحیااللهالبتهکه۲۹)اند.همیشهبرایآندرآنهاواستپاکیزهزنانجنت
اندآوردهایمانکهکسانیپسآن،ازکوچکتریاباشدپشهبزند،رامثلیهراینکه

اندورزیدهکفرکهکسانیاماواست.پروردگارشانجانبازواستحقآنکهدانندمی
وکردهگمراهرابسیاریآنبا(الله)است؟،داشتهقصدیچهمثالاینازاللهگویند:می

همان۲۷کند.نمیگمراهآنبارافاسقانجزولیکندمیهدایترابسیاریآنبا

آنپیوستنبهدستوراللهراآنچهوشکنندمیآنبستنازپسرااللهعهدکهکسانی

انکارچگونهکه۲۸اند.کارانزیانایشانکنند،میفسادزمیندروکردهقطعاستداده
(وزندهپسبودیدمعدومومردهشمادرحالیکهرا؟)اللهوحدانیتو(وجودکنیدمی

بازاوبسویبازوکند،میزندهراشمابازومیراند،میراشمابازرا،شماکردایجاد
بازآفرید،برایتانداردوجودزمیندرآنچهکهاستذاتیأو۲۹شوید.میگردانیده

داناست.چیزیهربهاووساختآسمانهفتراآنوکردقصدآسمانسویبه

ببببببببببببببببببببببببب
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جانشینیزمیندرمنفرمود:فرشتگانبهپروردگارتکهوقتیشویادآورو۳۰و
وکندمیفسادآندرکهگماریمیراکسیآندرآیاگفتند:(فرشتگان)دهم،میقرار

راتوپاکیوستایشوگوییممیتسبیحتوحمدبهماکهحالیدرریزد،میراخونها

همهآدمبهاللهو*۳۱دانید.نمیشماکهدانممیراچیزیمنگفت:میداریم؟!بیان
منبهرااشیااینهاینامگفت:وکردعرضهفرشتگانبرراآنبازآموخت،رانامها

مابهآنچهجزدانیمنمیماتو،منزهیگفتند:هافرشته۳۲۶هاید.صادقاگردهیدخبر
اینهاینامازراآنهاآدم!ایفرمود:الله۳۳۶ههستی.حکیموداناتوهماناای،آموخته

شمابهآیافرمود:اللهداد،خبرآنانبرایرااشیاءهاینامآنچونوده.خبرچیزها

راآنچهوسازیدمیآشکارراآنچهودانممیرازمینوآسمانهاغیبمنکهنگفتم

(تعظيم)برایگفتیمهافرشتهبهکهراوقتیشوآوریادو۳۶ودانم؟.میکنیدمیپنهان

تکبروکردانکارکهابلیسبجزکردندسجدههمههافرشتهپسکنید،سجدهآدم

باتوآدم،ایگفتیم:و۳۰شد.الهی)حكم(منکرانکافرانجملهازوورزید،

خواهیدمیکهطورهرآنفراوانهاینعمتوازگزین،سکونتبهشتدرهمسرت
شیطانپس(۳۹*شد.خواهیدظالمانازکهنشوید،نزدیکدرختاینبهامابخورید،

از(بعدبودند،آندرکهنعمتیآنازرادوهرکردبیرونپسلغزانید،جنتازرادوهر
(البته)اید،یکدیگردشمنشما(چونشوید،پایانجنتازکهگفتیمآنهابرایاین

ازآدمباز۳۷۶مقرر.وقتتااستمندیبهرهجایوقرارگاهزمیندرشمابرای
بسیاراللهچونپذیرفت،رااوتوبه(الله)ونمود،دریافتراکلماتیپروردگارش

است.مهربانپذیرتوبه

ببببببببببببببب
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بهمنجانبازهدایتیاگرپسآیید،فرودجنتازشماهمهگفتیم(تاکیدا)(۳۸)
نهوبودخواهدآنانبرترسینهکنندپیرویمنراهنماییازکهکسانیپسآمد،شما

همینکردندتکذیبراماآیاتوورزیدندکفرکهکسانیو۳۹وشوند.میغمگین

آوریدیادبهیعقوب!فرزندانایکه۶۰باشند.میدوزخدرهمیشهوانددوزخیگروه
کنم،وفاشماپیمانبهتاکنیدوفامنپیمانبهوداشتم،ارزانیشمابرکهرامننعمت

استچیزیکنندهتصدیقوامکردهنازلمنکهآنچهبهو441بترسید.منازتنهاو

حقیربهایبهمراآیاتونباشید،آنبهکافرنخستینوبیاورید،ایماناست،شماباکه

کتمانراحقونکنیدخلطباطلباراحقوکه۶۲۶بترسید.منازتنهاونفروشید،
باوبدهیدرازکاتوکنیدپابررانمازوه43دانید.میشماکهحالیدرنکنید

فراموشراخودوکنیدمیامرنیکیبهرامردمآیاکه44بخوانید.نمازنمازگزاران
نمازوصبرازوبودهاندیشید؟.نمیآیاخوانید؟!میراکتابشماآنکهحالکنیدمی

دارنديقينآنانکه46فروتنان.برمگراستدشوارآنکهراستیبهوبجوییدیاری

که۶۷گردند.میبازاوسویبهدارندیقینوکردخواهندملاقاتراپروردگارشانکه

شمااینکهنیزوداشتمارزانیشمابرکهمرانعمتشویدآوریاديعقوب!فرزندانای

تواندنمیکسیکهبترسیدروزیازو%۶۸دادم.فضیلتعصرتان)(همجهانیانبررا

وبدلکسیازوشود،نمیپذیرفتهشفاعتکسیازودهد،انجامراکاریکسیبرای

شوند.مییارینهونشودگرفتهعوض

بببببب
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چشاندندمیکهدادیمنجاتفرعونآلازراشماکهراهنگامیشویدیادآورو449
ایندروگذاشتندمیزندهرازنانتانوکشتندمیراپسرانتانرا،سختعذابیشمابه

برایتانرادریاکهوقتیشویدیادآوروو۵۰بود.پروردگارتانجانبازبزرگآزمایش

رااینشویدیادآورو۵۱کردید.مینظرشماوکردیمغرقرافرعونآلوشگافتیم

گرفتیدمعبودراگوسالهاورفتنازبعدبازگذاشتیموعدهشبچهلموسیباچونکه

وکیه۰۳باشید.گزارشکرتاکردیمعفوراشماباز۵۲بودید.ظالمشماحالیکهدر

وه54شوید.هدایتتادادیمفرقانوآسمانیکتابراموسیکهوقتیشویدآوریاد
ظلمخودبرگوسالهپرستشباشمامن!قومایگفت:قومشبهموسیکههنگامی

خالقنزداینبکشید،راخودتانکهباینطورکنید،توبهتانخالقدرگاهبهپسکردید،
کههنگامیشویدیادآورو55است.مهربانپذیرتوبهاوهمانااست،بهتربرایتانتان

پسآورد،نخواهیمایمانتوبههرگزنبینیمآشکارارااللهتاموسی!ایگفتید:شما

مردنازبعدراشمابازکه56کردید.مینظرشماحالیکهدرگرفتفراراشماصاعقه

وکردیمبانسایهشمابرراابرو۵۷آورید.بجارااللهشكرتاکردیمزندهتان

ایم،دادهروزیشمابهکهپاکیزههاینعمتازکردیم،نازل«سلوا»و«من»برایتان
کردند.میظلمخودبرآنهابلکهنکردندظلممابروبخورید،
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بهخواستیدآنکجایهرازوشویدقریهاینواردگفتیم:چونشویدیادآورو۵۸ه
ماگناهانبگویید:وشویدواردکنانسجدهآندروازهازوبخوریدفراوانیوخوشی

پسبر۵۹داد.خواهیمبیشترپاداشنیکوکارانبهوبیامرزمراشماگناهانتابیامرز،را

شدهگفتهآنهابهآنچهازغیردیگرسخنبهراالله(فرمودهظالمانآننمودندتبدیل

نازلآسمانازعذابیکردندمیفاسقانهکارهایاینکهسبببهظالمانآنبرپسبود،

آنبهعصایتباگفتیم:ماپسخواست،آبقومشبرایموسیچونو۹۰کردیم.

دانست.میراخودآبجایقبیلههرکهشدروانچشمهدوازدهآنازپسبزن،سنگ
نکنید.تباهیوفسادزمیندرتباهکارانهمچونوالله،روزیازبنوشیدوبخورید

پروردگارتازپستوانیم،نمیکردهصبرطعامیکبرماهرگزگفتید:چونو(61)
برایپیازوعدسوسیروخیاروسبزیازرویاندمیزمینآنچهازتاکندرخواست

بهترکهکنیدمیچیزیجانشیناستترپستکهراچیزیآیاگفت:بیاورد.بیرونما
ومهرخواریواست.برایتانآنجادرخواهیدمیآنچهکهشویدواردقریهبهاست؟!

آیاتبهآنهاکهبودسببآنبهاینگردیدند.اللهخشمسزاواروشدزدهآنهابرفقر
آنهاکهبودخاطرآنبهاینکشتند،میناحقبهراپیغمبرانوورزیدند،میكفرالله

بودند.متجاوزونافرمان

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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نصرانیوصابئیویهودیکهکسانیو«مسلمانان»اندآوردهایمانآنانکهالبتهکه۹۲۶

نزداجرشاندهدانجامنیکعملوآوردایمانقیامتروزواللهبهکهکسهراندبوده

ازچونو۱۳۶شوند.میغمگیننهواستآنهابرترسینهاست،پروردگارشان

قوتبهبگیریدگفتیم)وبرداشتیمراطورکوهشمابالایوگرفتیممحکمپیمانشما

شوید.پرهیزگارتااستآندرآنچهکنیدیادوایمدادهشمابهکهراکتابیآنکوششو

شمابراومهربانیواللهفضلاگرپسشدید،رویگردانپیمانآنازبعدشماباز64*

تجاوزشنبهروزدرکهشماازراکسانیالبتهوو65%شديد.میزیانکارانازالبتهنبود،
پس866باشید.ذلیلوخوارهایبوزینهگفتیم:آنهابهماپسشناختید،خوبکردند

دادیم.قرارپرهیزگارانبرایپندیوآیندگانوحاضرانبرایعبرتیراعقوبتأن
دستورشمابهاللهالبتهگفت:قومشبهموسیکههنگامیشویدآوریادو67

گفت:موسیدهی؟میقراراستهزاءموردراماآیاگفتند:کنید،ذبحراگاویتادهدمی

کندرخواستپروردگارتازگفتند:۹۸باشم.جاهلانازاینکهازاللهبهبرممیپناه

نهوپیرنهاستگاویآنگویدمیاوگفت:است؟چگونهگاوآنکندبیانمابرایکه

۹۹آورید.بجاشود،میدادهفرمانشمابهآنچهپساست.دوآنمیانبلکهجوان

است؟چگونهآنرنگکندبیانمابرایکهکندرخواستپروردگارتازگفتند:(باز)
کند.میشادرابینندگانکهرنگزرداستگاویآنفرماید:میاوگفت:
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کهکندبیانمابرایتابخواهمابرایپروردگارتازگفتند:موسی)بهدیگربارکه۷۰۶
راهیابحتمابخواهداللهاگرماواستشدهمشتبهمابرگاوچوناست،چگونهآن

زمینکهاسترامنهکهاستگاویآنفرماید:میاللهگفت:موسی۷۱شد.خواهیم

سخناکنونگفتند:است.رنگیکوعیببیرا،کشتزارکندآبیارینهوکند،قلبهرا

و*۷۳)نکنند.راکاراینبودنزدیکوکردندذبحراآنپسکردی،بیانراحق

اختلافآنقاتل)بارهدروکشتیدرافردیوقتیکهبوداینگاوذبحبهامرسبب
کهکردیمحکمپس۷۳کردید.میپنهانآنراکهبودچیزیکنندهظاهراللهوکردید
کندمیزندهراهامردهاللهچنیناینگاو،گوشتازحصهیکبهرامقتولجسمبزنید

دلهایآن،ازپسو۷۶بفهمید.تادهدمینشانراخودقدرتهاینشانهشمابهو

آنازکههاستسنگازبعضیوسنگ).ازترسختیاسنگمانندشد،سختشما

وآید،میبیرونآنازآبوشگافدمیکهاستآنهاازبعضیوشود،میجارینهرها
نیست.غافلکنیدمیآنچهازاللهوافتد،میزیرالللهترسازکهاستآنهاازبعضی

حالیکهدرآورندایمانشمابهیهودیانکهداریدطمع(مسلمانان)شماآیاپسکه۷۵

باکنندمیتحریف،فهمیدنشازپسراآنبازشنوند.میرااللهکلامایشانازگروهی

ایمآوردهایمانگویند:شوند،روبرومؤمنانباچونو(۷۹هدانستند؟.میراحقآنکه

درمحمدبارهدربرایتاناللهراآنچهآیاگویند:روند،خلوتبههمدیگرباچونو

شمابرآنبااللهپیشگاهدرتاگذاریدمیمیاندرآنانبااستکردهآشکارتورات
فهمید؟نمیآیاآورند،حجت
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داند؟.میکنندمیآشکارراآنچهوکنندمیپنهانراآنچهاللهکهدانندنمیآیا۷۷

ودانندنمیخودآرزوهایجزرااللهکتابکههستندناخوانآنانازبعضیو۷۸

خودهایدستباراکتابکهکسانیبروایپسکه۷۹گیرند.میکارگمانازتنها
پسبفروشند،اندکیبهایبهراآنتااست،اللهجانبازاینگویند:میبازنویسندمی

بدستراهاینازآنچهازآنانبروایونوشتشانهایدستآنچهازآنهابروای

اللهازآیابگو:رسد.نمیمابهروزیچندجزدوزخآتشگفتند:و۸۰آورند.می

چیزهاییاللهبراینکهیاکردنخواهدخلافخودوعدهدرهرگزاللهکهایدگرفتهعهدی

گناهانشرااووکندبدکارکههربلی!*۸۱ندارید؟.علمآنبهکهدهیدمینسبترا

آنانکهو۸۲۶باشند.میابدتاآندرکهانددوزخیارانگروههمینپسکند،احاطه
همیشهآندرکهاندجنتاهلگروههمیندادند،انجامنیککارهایوآوردندایمان

جزبهکهگرفتیممحکمعهديعقوباولادازکهرااینشوآوریادو۸۳۶باشند.می
نیکیناتوانانویتیمانباوخویشاوندانباومادروپدرباونکنید،عبادتراچیزیالله

(باشماامابدهید،رازکوتوکنید،برپارانمازوبگویید،نیکسخنمردمباوکنید،

گردانیدید.پشتهمهشماازکمیعدهجزبستید)عهدآنکه

بببببببببببببببببببببببب
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نریزیدرایکدیگرخونکهگرفتیمپیمانشماازکهراهنگامیشویدآوریادو۸۶ه

حالیکهدرکردید،اقرارپیمان)اینبهشمابازنکنیدبیرونزمینتانسرازرایکدیگرو

ازگروهیوکشیدمیرایکدیگرکههستیدشمااینباز۸۵هگواهید.آنبرخود

یکدیگرتجاوزوگناهبهآنهاعلیهوکنیدمیبیرونهایشانخانهوسرزمینازراخودتان

کنیدمیآزادراآنانودهیدمیفدیهبیایندشماپیشاسارتبهاگروکنید.میمددرا

ایمان(تورات)کتابازبخشیبهآیااست.حرامشمابرآنهاکردنبیرونآنکهحال

جزکندچنیندنیادرکهشماازکسیبرایورزید؟میکفربخشیبهوآوریدمی

برگردانیدهعذابوشکنجهترینسختبهقیامتروزونیسترسواییوخواری

کسانیهمانگروهاین(۸۹کهنیست.غافلدهیدمیانجامآنچهازاللهوشوند،می

ویابدنمیتخفیفآنانعذابپسخریدند،آخرتعوضبهرادنیازندگیکههستند

فرستادیم،راپیغمبرانیاوپیدرودادیمکتابموسیبهالبتهو۸۷»شد.نخواهندمدد

القدسروحوسیلهبهرااوودادیمروشنیدلایلومعجزاتمریمپسرعیسیبهو
ومیلخلافبه(احکامی)شماپیشپیغمبریهرگاهآیاکردیم،تایید(جبرئیل)

گروهیوکردیدتکذیبراپیغمبران)(ازگروهیپسکردید،سرکشیآوردآرزویتان
راحق(کهاست،پردهوغلافدارایماهایدلکهگفتندو۸۸کشتید؟.را

ازشانكفرسبببهراآنهااللهبلکهنیستپردههایشاندلدرآنکهحالفهمیم؛نمی

آرند.میایمانآنهاازکمبسیارپساست،کردهدورخودرحمت

ببببببببببببببببببببببببببب
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خودباکهبودکتابیکنندهتصدیقکهآمدآنهاپیشاللهجانبازکتابیچونو۸۹

آمد،آنهاپیشوقتیپسکردند،میفتحطلبکافرانبرآنازپیشحالیکهدرداشتند

بدو۹۰باد.کافرانبراللهلعنتپسکردند،انکاربودندشناختهقبلازکهراآنچه

انکارحسدسبببهبودکردهنازلالللهراآنچهوفروختندآنبهراخودکهآنچهاست
کههرکسبرراخودفضلاللهچراگفتند:)میکهبودخاطرآنبهاینوکردند،

عذابکافرانبرایوشدندگرفتاردیگرخشمبرخشمیبهپسکند؟مینازلبخواهد
ایماناستکردهنازلاللهآنچهبهشودگفتهآنهابهچونو۹۱واست.ایرسواکننده

کفرآنغیربهوآوریم،میایماناستشدهنازلمابرآنچهبهگویند:بیاورید،
چیزیکنندهتصدیقوحق،است)کردهنازلپیغمبربرالله(چهآنآنکهحالورزند،می

مؤمناگرکشتید،میرااللهپیغمبراناینازپیشچراپسبگو:آنهاست.باکهاست

راگوسالهاوازپسبازآمد،شماپیشروشنمعجزاتباموسیالبتهوو۹۲هستید؟.
محکمپیمانشماازکهوقتیشویدآوریادو۹۳۶بودید.ظالمکهحالیدرپرستیدید،

وبگیریدمحکمایمدادهشمابهراآنچهکردیم.بلندسرتانبرراطورکوهوگرفتیم

درگوسالهمحبتشانكفرسبببهوکردیمنافرمانی(مگر)شنیدیمگفتند:بشنوید.

مؤمناگرکندمیامرچیزیبدبهراشماایمانتانبگو:بود.گرفتهجایدلهایشان
هستید.
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شراکتبدونباشدشمابرایخالصاللهنزددر(جنت)آخرتداراگربگو:94

بهکه(تاهستیدصادقخوددعوایدراگرکنیدآرزورامرگپسادیان،اهلدیگر

بدستکهگناهیآنسبببهنکنندآرزورامرگهرگزو۹۵)برسید).زودجنت

ترینحریصرا(یهود)آنهاوفر96داناست.ظالمانحالبهاللهواند،کردهتقدیمخود
دوستآنانازیکهرمشرکین،ازترحریصحتییافت،خواهیدنیازندگیبرمردم

عذابازرااوشوددادهویبهعمریچنیناگراینکهباکند،عمرسالهزارکهدارد

جبرئیلدشمنکههرکسبگو:۹۷بیناست.کنندمیآنچهبهاللهودهدنمینجات

کنندهتأییدحالیکهدراست،کردهنازلتوقلببراللهأذنبهراقرآناوهماناباشد،

کنید۹۸۶است.بشارتوهدایتمؤمنانبرایواستآنانپیشدرکهاستکتابهایی

اللهالبتهپسباشدمیکاییلوجبرئیلوپیغمبرانوهافرشتهواللهدشمنکههرکس
وکردیم،نازلتوبرراحقبیانگروروشنهایآیتالبتهو«۹۹)است.کافراندشمن

بستندمحکمعهدهرگاهچراکه۱۰۰(نافرمانان).فاسقانمگرکندنمیانکارآیاتآناز

آرند.نمیایمانایشانبیشتربلکهشکستند؟وانداختهدوربهراآنآنهاازگروهی(باز)

باکهبودچیزیکنندهتصديقکهآمدآنهانزداللهجانبازپیغمبریچونو۱۰۱

(ازگویاانداختندسرشانپشترا(قرآن)اللهکتابکتاب،اهلازگروهیداشتند،خود

نمیدانند.هیچآن
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وخواندند،میسلیمانفرمانرواییروزگازدرشیاطینآنچهازکردندپیرویو۱۰۲
مردمبهکهورزیدندکفرشیاطینبلکهنیاموخت)جادووسحر(ونورزید،کفرسلیمان

شدهنازلبابلدرماروتوهاروتفرشته،دوآنبرآنچهاز(نیزوآموختندمیجادو
ماگفتند:میآنکهمگرآموختندنمیچیزیراکسیهیچدواینوکردند.میپیرویبود

آنباکهآموختندمیچیزیآنانازمردمومشو.کافرپسهستیم،شماآزمایشوسیله

اذنبهمگررساندندنمیزیانیکسیبهآنانوافگندندمیجداییهمسرشومردبین

بهورساند.نمیسودیآنهابهورساندمیزیانآنهابهکهآموختندمیراچیزیوالله
آنچهبودبدچهوندارد،بهرهآخرتدرباشدآنخریدارهرکسکهدانستندمیخوبی

پرهیزگاریوآوردندمیایمانآنهااگرو۱۰۳۶میدانستند.اگرخریدندجانبه
کو۱۰۶دانستند.میراایناگربود،بهتربرایشانهستاللهنزدکهثوابیيقيناکردندمی

نکنیدخطابکن)رعایترا(ما«اعتا»لفظبهراپیغمبراید،آوردهایمانکهکسانیای

چونرااو(گفتهبشنویدوکن)نظررا(ما«انظرنا»خود)خطاب(دربگوییدبلکه)،

بر۱۰۵است.دردناکعذابکفاربرایواستکفرپیغمبرمقابلدرآمیزتوهینکلمه

شمابرپروردگارتانجانبازخیریکهندارنددوستمشرکینوکتاباهلکافران
اللهودهدمیاختصاصخویشرحمتبهبخواهدکهراکسیهراللهوشود،نازل

است.بزرگفضلدارای
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آنازبهترگردانیمفراموشتوحافظه(ازراآنیاکنیمنسخکهراایآیههرو106)
دانینمیآیاکه۱۰۷است؟.قادرچیزهربراللهکهدانینمیآیاآوریم،میراآنمانندیا

کارسازهیچاوجزشمابرایواستاللهاززمینوآسمانهاپادشاهیکهمخاطب)(ای

موسیازاوازپیشکهخواهیدمیراهمانپیغمبرتانازآیاکه۱۰۸نیست.مددگاریو
گمراهراستراهازکهراستیبهگرداندایمانجانشینراکفرکسیهروشد؟خواسته

دوستدارنددلدرکهحسدیخاطربهکتاباهلازبسیاریکه۱۰۹است.شده
گردید،روشنبرایشانحقاینکهازپسشویدکافرآوردنتانایمانازپسشماکهدارند

چیزیهربراللهالبتهبیاورد.راخودفرماناللهتاکنیدپوشیچشموگذشتپس
وبدهیدرازکوتوکنیدبرپارانمازکوشیده)خوداصلاح(درو«۱۱۰تواناست.

یافت.خواهیداللهنزدراآنفرستید،میپیشخودتانبرایخیروخوبیازشماآنچه

واردکسیهرگزنصارا)و(یهودگفتند:و۱۱۱بیناست.کنیدمیآنچهبهاللهچون
خوددلیلبگوآنهاست،آرزویاینباشد،نصرانییایهودیآنکهمگرشودنمیبهشت

بهرویمخلصانهکهکسهربلی!۱۱۲کههستید.صادقخوددعوایدراگربیاوریدرا

پروردگارشنزداوپاداشپسباشد،نیکوکارحالیکهدرگردد)اواوامرمنقاد(وکندالله

گردند.میاندوهگیننهوآنهاستبرترسینهواست،
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۲بقرهسوره

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

وباشد)اعتمادقابل(کهنیستندحق)(ازچیزیبرنصاراکهگفتندهاویهودیه۱۱۳

حالیکهدرباشد)اعتمادقابل(کهنیستندحق)(ازچیزیبریهودیهاکهگفتندنصارا
است)اللهكتابخلافدوهرعقید؛کهدانندمیوکنندمیتلاوترااللهکتابدوهر

حكماللهپسگفتند،راآنهاسخنماننددانندنمیراآسمانی(کتابآنانکههمچنین

کردند.میاختلافآندرکهچیزیبارهدرقیامتروزدرایشانمیاندرکردخواهد

ویرانیدروشودبردهاوناماللهمساجددرنگذاردکسیکهازترظالمکیستو۱۱۹

ترساناینکهمگرمسجدهادرشوندداخلکهنبودلایقراگروههمانبکوشد؟آن

عذابآخرتدرواسترسوائیدنیادرآنهابرای((پسالهی)،عقوبت(ازباشند

برایزیراشودنمیبنداللهعبادتمساجد،کردنبند(باو۱۱۰»دارند.پیشدربزرگ

عبادت(برایکنیدرویکهطرفهربهپسمغرب،جانبومشرقجانباستالله
اللهگفتند:و۱۱۹داناست.وگشادهفضلدارایاللههماناالله؛رویهمانجاستالله)

زمینوآسمانهادرآنچهبلکهاست.منزهوپاکاواست،برگزیدهخودبرایفرزندی

زمینوآسمانهاآورندهوجودبه۱۱۷۶هستند.اوفرمانبردارهمهواوست،ازاست

گوید:میآنبهکند،فیصلهراچیزیایجادچونواستنمونههیچبدونوعدماز

یاگویدنمیسخنمابااللهچراگفتند:دانند،نمیکهآنانوه۱۱۸۶شود.میپس،«باش

راآنهاسخنمانندبودندآنهاازپیشکهکسانیفرستد؟نمیمابرایروشنیمعجزه

ایمساختهروشنقومیبرایراآیاتکهراستیبهاست.همدیگرشبیهدلهایشانگفتند،
دربارهوفرستادیم،دهندهبیمودهندهمژدهحقبهراتومايقينا۱۱۹دارند.یقینکه

شد.نخواهدپرسیدهتوازدوزخیان

بببببببببببببببببببببببب





۲بقرهسوره1جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

کنی.پیرویدینشانازاینکهتاشدنخواهندراضیتوازهرگزنصاراویهودوکه۱۲۰و
پیرویآرزوهایشانوخواهشاتازاگرواست.حقیقیهدایتاللههدایتالبتهبگو:
اللهجانبازیاوریومددگارهیچاست،آمدهتوبهآگاهیوعلماینکهازپسکنی

حقکهطوریراآنایمدادهکتابآنهابهکهکسانی۱۲۱بود.نخواهدبرایت

ورزدکفرآنبهکسهروآورندمیایمانآنبهایشانکنند،میتلاوتاستخواندنش
شمابهکهمرانعمتکنیدیاديعقوب!فرزندانایو۱۲۲اند.زیانکارانآنانپس

(نیز)و(۱۲۳)دادم.برتریتان)(همعصرجهانیانبرراشمااینکهوداشتمارزانی

وشودنمیپذیرفتهآنازبدلیورسدنمیکسیدادبهکسیکهروزیازبترسید

راابراهیمچونو۱۲۶شد.خواهندیاریآنهانهورساند،نمیسودیاوبهشفاعت

راتوفرمود:اللهداد.انجامکاملطوربهراآنوکردامتحانکلماتیباپروردگارش

عهدفرمود:کن)مقررپیشوایان(نیزمندودمانازوگفت:دهم،میقرارمردمپیشوای
اجتماعمحلراکعبهخانهکهوقتیشویدآوریادبازو۱۲۵رسد.نمیظالمانبهمن

بهوبگیرید.نمازجایابراهیممقامازگفتیمودادیمقرارشانبرایامنیجایومردم

ركوعومعتکفانوکنندگانطوافبرایمراخانهتاکردیمسفارشاسماعیلوابراهیم

گفت:ابراهیموقتیشویدآوریادو۱۲۹کهگردانید.پاکیزهکنندگانسجدهوکنندگان

روزواللهبهکهکسآنهراهلشازوبگردانامنشهررا(مکه)اینجاپروردگارم!ای

رااوورزدکفرکهکسهروفرمود:اللهببخش.روزیاوبههامیوهازآوردایمانآخرت
جایبدوسازممیناچارآتشعذاببهرااوبازگردانم،میمندبهرهاندکیمدت

دوزخاستبازگشت

بببببببببببببمبہبہابہ
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راکعبهخانههایپایهواساساسماعيلوابراهیمکهوقتیشوید)آوریاد(و۱۲۷
وشنواتوچونکن،قبولماازراکعبه(بنایما!پروردگارایگفتند:وکردمیبلند

ملتیمافرزندانازبگردان،خودفرمانبردارراماما،پروردگارای۱۲۸کهدانایی.
چونکن،قبولراماتوبهوده،نشانراماعبادتطرزمابهوآورپدیدفرمانبردار

مناولادمیاندرما!پروردگارایه۱۲۹مهربان.بسیار(و)توبهکنندهقبولتویی
کتابآنهابهوکندتلاوتآنهابرراآیاتکهبفرستشانخودجنسازپیغمبری

بسیارتوییيقيناسازد،پاکراآنهاوبیاموزدراآندانشو(علمحکمتوآسمانی

راخودآنکهبجزابراهیمدینازگرداندرویکهکیستو۱۳۰کهحکمت.باوغالب

ازنیزآخرتدراويقيناودنیا،درراابراهیمبرگزیدیمالبتهونشناسد،ودانستهخوار
فرمانکهکردحکمپروردگارشکهراوقتیآوریاد(بهکه۱۳۱وبود.خواهدنیکان
وکه۱۳۲۶جهانیان.پروردگاربرایشدمبردارفرمانگفت:ابراهیمشو،(اوامرم)بردار

برایتانرادیناللهفرزندان!ایکهکردندوصیتآنبهراپسرانشانيعقوبوابراهیم

وقتیبودیدحاضرشماآیاکه۱۳۳۶باشید.مسلماناینکهمگرنمیریدپساستبرگزیده
عبادتراچیزچهمنازبعدکهگفتخودپسرانبهوقتیرسید؟فرايعقوبمرگکه
پرستیممیرااسحاقواسماعیلوابراهیمپدرانتمعبودورا،معبودتگفتند:کنید؟می
گذشتنددرکهبودندامتیآنهاکه۱۳۶اوهستیم.اوفرمانبردارماواستیگانهمعبودیکه

مسؤولشماواستخودتانسودبهشما،اعمالواستخودشانسودبهاعمالشانو
بود.نخواهیدآنهااعمال
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دینبلکهبگو:شوید،هدایتتاباشیدنصرانییایهودیگفتند:کتاب)اهلوکه۱۳۵
مشركانازوبودیکتاپرستورویگردانباطلادیانازکهکنممیانتخاب(راابراهیم

آنچهبهوما،بهشدهنازلآنچهبهواللهبهآوردیمایمانماکهبگویدشماکهفر۱۳۶نبود.

ایمانويعقوب،نوادگانبهويعقوب،واسحقواسماعیلوابراهیمبهشدهنازل

جانبازپیغمبرانآنچهبهوشده،دادهعیسیوموسیبهکهآنچهبهآوردیم

فرقآنانازیکهیچمیانآوردن)ایماندرواند،کردهدریافتپروردگارشان

(اهلآورندایماناگرپس۱۳۷۶.بسومنقاديمتعالیاوبهتنهاماوگذاریمنمی

اعراضاگرواند،شدهیابراهیقیناپسپیغمبر)(اصحابشماايمانمثلکتاب)

شر(ازراتواللهپسدارند،قرارستیزومخالفتدرآنهاکهنیستاینجزپسنمودند

آمیزیرنگاستاینبگویید(وکه۱۳۸۶داناست.شنوایاللهوکندمیکفایتآنها

ماو؟فطرت)(دینرنگباعتبارزیباتراللهازکیستورنگهاست)،برترین(کهالهی

مابااللهبارهدرآیابگو!کتاب)اهلبهپیغمبر(ای۱۳۹۶کنیم.میعبادترااوتنها

سودبهمااعمالواست،همشماربومارباوکهحالیکهدرکنید؟میمجادله
بارا(اوورزیممیاخلاصتعالیاوبرایماوشماست،سودبهشمااعمالوماست
واسماعیلوابراهیمکهگوییدمیکتاباهل(شماآیاو۱۶۰)پرستیم).میاخلاص

داناترشماآیابگو:بودند؟نصرانییایهودی(همه)اونبیرگانویعقوبواسحق
استاونزداللهجانبازکهراشهادتیکهکسیازترظالمکیستو؟اللهیاهستید

کهبودندامتیآنهابه۱۱کنید.میشماچیزیکهازنیستغافلاللهوکند؟،کتمان
شماواستخودتانسودبهشمااعمالوآنهاستخودسودبهآنهااعمالگذشتند،

شوید.نمیبازخواستآنهااعمالدرباره
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برکهقبلهازرامسلمانانگردانیدبازچیزیچهبگویندخردبیمردمانکهزوداکه۱۶۲۶

(ومغربومشرقجانباستاللهبرایتنهابگو:(المقدسبیتاز(یعنیبودند؟آن
چنیناینو۱۹۳۶کند.میهدایتراستراهبهبخواهدکهراکسیهرجوانب)،همه

باشدگواه(نیز)پیغمبرومردمانبرباشیدگواهشماتاگردانیدیمرومیانهامتراشما

بدانیماینکهمگر(المقدس(بیتبودیآنبرتوکهراقبلهنگردانیدیملازمماوشما،بر
وگردد،میبرعقببهکسیچهوکندمیپیرویپیغمبرازکسیچهدادنش)تغییربا

راآناناللهکهکسانیبرمگراستدشواربسیاررسول)(پیرویخصلتآنچهاگر
بهنسبتاللههماناگرداند،نمیضایعراتان)نماز(یعنیایمانتاناللهونموده،هدایت

طرفبهتراشدنمتوجهبینیممیماالبته۱۶۶ةاست.مهربانومشفق(مسلمان)مردم

بگردانپسشوی،راضیآنازتوکهقبلهسویبهتراگردانیممتوجهحتماپسآسمان،
کهجاهرهم(مسلمانانشماو(کعبه)الحرام،مسجدطرفبهنماز)(درراخودروی

کهراآنانالبتهو(کعبه)آنطرفبهراخودهایروینماز)(دربگردانیدپسباشید

آنچهازاللهوشان،ربطرفازاستحققبله)(تحویلآنکهدانندمیشدهدادهکتاب
آنها(مطلوبهمعجزاتوآیاتتمامیکتاباهلبهواگر۱۶۵نیست.غافلکنندمی

نهوکنی،میپیرویآنهاقبلهازتونهوکنند،نمیپیرویتوقبلهازهمبازبیاوریرا
ازپسآنهاخواهشاتاز((بالفرضتواگرورا،یکدیگرقبلهکنندمیمتابعتآنها

خواهیظالمانجملهازصورتآندرالبتهکنی،پیرویرسید،توبهکهعلمیوآگاهی

ببببببببببببببببببببببببب
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فرزندانشانچنانکهشناسندمیرا(محمد)اوایم،دادهایشانبهراکتابکهآنانی4126
دانند.میکهحالیدرکنندمیپنهانراحقآنانازگروهیهماناوشناسند،میرا

کنندگانشکازپسباشد،میپروردگارتسویازتنهاقبلهتحویل(درحق۱۶۷

پسآورد،میرویآنسویبهکهاستقبلهوجهتیکهربرایو۱۶۸مباش.

نماید،میجمعیکجاراشماهمهاللهباشیدکهجاییهروکنید،شتابخیرکارهایدر

بیرونکهنقطه)وشهرهراز(وجاهراز۱۹۹۵است.قادرچیزهربهاللههمانا

(قبلهالبتهوبگردان،الحراممسجدطرفبهراخودروینماز،هنگام(بهپسشوی،

نیست.غافلکنیدمیشماکهآنچهازاللهوتو،گارپروردجانبازاستحقآن)بودن
سویبهراخودرویبگردانپسسفر)(درشویبیرونتوکهجایهرازو۱۵۰

راخودهایرویبگردانیدپسمردم)(ایباشیدشماکهجایهردروالحرام،مسجد
اندکردهظلمآنانکهمگرشما،براعتراضیمردمبراینباشدتاکعبه)(یعنیآنسویبه

خوشیبراییکیقبله(تحویلبترسیدمنازونترسیدآنهاازپسکتاب)(اهلآنهااز

شوید.راهیابتاوشما،برراخودنعمتکنمتمامتااینکهبرایدیگروبودپیغمبر
خودجنسازپیغمبریتان)هدایت(برایشمامیاندرفرستادیمکههمانطوره۱۵۱

اخلاقوعقائدازراشماسازدمیپاکوراماآیاتشمابرکندمیتلاوتکهشما

تعليمشمابهدانستیدنمیکهراآنچهوآموزدمیراحکمتوکتابشمابهوفاسد)

واجر(بهکنمیادراشمامنتاعبادت)،(بهکنیدیادمراشماپس۱۵۲۶دهد.می

کهکسانیای۱۰۳۶مکنید.کفرانمراهای(نعمتوآوریدبجارامراشکروثواب)،

کهجویید؛مددنمازوصبروسیلهبهخود)مصائبومشکلات(دراید،آوردهایمان

استصابرانبااللهنصرتورحمت
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الله)نزد(درآنانبلکهنخوانید.مردهشوندمیکشتهاللهراهدرکهراکسانیو154
شماصبر(وقته۱۵۰دانید،نمیرابرزخیزندگی(آنشماولیاند،زنده

ومالینقصانوگرسنگیوترسازچیزیبهراشماالبتهاست.آیندههایمصیبت

مصائب).اینبرابردرراکنندگانصبربدهمژدهوآزماییم،میهامیوهنقصانوجانی
اوحکمبهوایماللهازمايقيناگویند:مصیبتیآنهابهبرسدچونکهراآنانی۱۵۹

شاملاللهرحمتودرودگروهاین۱۵۷گردیم.میبازاوسویبهماوایمآمده

صبرجای(کهمروهوصفايقينا«۱۰۸شدگان.هدایتاندایشانواستحالشان

یااللهبیتحجکند)ارادهکههرکسپساند،اللهدینهاینشانهازیکیاست)هاجر

هرکسیودو،هراینمیاندرکند(سعی)طوافکهاوبرگناهینیستپسرا،عمرهیه

۱۰۹)داناست.واو(نیکیقدركنندهاللهیقیناپسدهد،انجامنیککاریداوطلبانه)
کهآنازبعدکنند،میپنهانایمفرستادهماکهراهدایتیوروشن،دلایلکهکسانیالبته

قرارکنندگانلعنتواللهلعنتموردگروهآنایم،نمودهبیانمردمبرایکتابدرراآن
دلائلواند،کردهاصلاحراخود(عملواند،کردهتوبهآنانکهمگر4160گیرند.می

توبه،کنندۂقبولاممنوکنم،میقبولراآنهاتوبهپساند،داشتهبیانراماهدایتو

اللهلعنتمردند،کفرحالدروورزیدندکفرآنانکهالبتهکه۱۹۱مهربان.نهایتبی(و)

نهمانند،میباقیهمیشهلعنتآندرکه۱۹۲۶باد.برایشانمردمتماموفرشتگانو

شوند).بیرونعذاباز(کهشودمیدادهمهلتیآنانبهنهوگرددمیتخفیفآنهاعذاب

بخشندهندارد،وجوداوجزحقیبهمعبوداست،یگانهمعبودیشمامعبودو۱۹۳۶
است.مهربان

ببببب
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دروزمین،وآسمانهاکردنایجاددرکهاستایناللهوحدانیت(دليلالبتهکه۱۹۶
کهآنچهدروروند،میبحردرمردمنفعبهکههایکشتیدروروز،وشباختلاف

انواعوکندزندهآنباخشکیدنشازبعدرازمینتاآب،ازآسمانازاستکردهنازل

مسخرکهابریدروبادها،آوردندرحرکتدردروسازد،منتشرآندرراجانوران
وحدانیتوقدرت(براستواضح)دلائل(وهانشانهزمین،وآسمانبیندرشدهکرده

کسانیمردمازو۱۹۰گیرند).کارعقلاز(وبفهمندکهمردمیبرایتعالیاو
ماننددارندمیدوستراآنهاوگیرندمیشریکهاییاللهازغیرکههستند

(ازاستشدیدتراللهبهشانمحبتاندآوردهایمانآنانکه(اما)والله،داشتندوست

ببینندراعذابظالماناگروخود)،کردهمقررشریکهایبامشرکینمحبت

سختاللهکهیابندمیدرهمرااینواست،اللهدستبهقوتهمهکهیابندمیدر

خودپیرواناز(کفر)پیشوایانکنند،مشاهدهراعذابوقتیکه۱۹۹)است.دهندهعذاب

بهدیگرباراگرگویند:پیروانو(۱۹۷۶)شود.گسستهمیانشانپیوندوجویندبیزاری

ماازاکنونطوریکهجوییم،بیزاریخودرؤسایوآقایانازتاشویم،برگرداندهدنیا
حسرتموجبکهراشاناعمالآنهابهدهدمینشاناللهچنینایناند،شدهبیزار

مردم،ایکه۱۹۸۶شد.نخواهندبیروندوزخازپیشوایان)و(پیروانآنهاوباشدایشان
مکنید؛پیرویشیطانهایگامازوبخورید،استپاکیزهوحلالزمیندرکهآنچهاز

بهراشماشیطانکهنیستاینجزکه۱۹۹۶است.آشکاردشمنشمابرایاوهمانا
کهراآنچهاینکهبهدهدمی(فرمانودهد،میفرمانحیاییبیبهوبدکارهای

دهید.نسبتاللهبهدانیدنمیراآنبدعاقبت
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نازلاللهکهرا)(دینیآنکنیدپیرویکهشودگفتهمشرکین)(بههنگامیو۱۷۰

آنبرراخودپدرانکهآنچهازکنیممیپیرویبلکهگویند:جوابدراست،کرده
وفهمیدندنمیراچیزیپدرانشانچهاگررا)خودپدرانکنندمیپیروی(آیاایم،یافته
نشنودکنندصدایشوقتیکهاستحیوانیمانندکفارمثال۱۷۱ةونبودند؟.یابراه

را)گمراهیو(حقپساند،کورانوگنگانوکرانکافران)(گویاراآوازوفریادمگر

شمابهکهپاکیزهچیزهایازبخوریداید،آوردهایمانکهکسانیایو۱۷۲دانند.نمی

اینجز۱۷۳۶کنید.میعبادترااوتنهااگرآورید،بجارااللهشكروایم،دادهروزی

وراخوکوخونومردهخودپرندهو(حیوانشمابراستکردهحراماللهکهنیست
چیزها)اینخوردن(بهشودمجبورکههرپسشده،بردهاوبرغیراللهنامکهراآنچه

بدوننیست،گناهیویبرپسباشد،تجاوزکارومندعلاقهآنخوردنبهآنکهبدون

(آسمانی)کتابازاللهراآنچهکهکسانیهماناکه۱۷۶است.مهربانآمرزندهاللهشک

جزشکمهایشاندرفروشند،می(دنیا)حقیربهایبهراآنوکنندمیپنهانکرده،نازل

پاکیزهراآنهاوگویدنمیسخنآنهاباقیامتروزدراللهوبرندنمیفروراچیزیآتش

کههستندکسانیهمانآنها۱۷۵است.دردناکعذابآنهابرایوگرداندنمی

برابردرچقدرپسخریدند،آمرزشعوضبهراعذابوهدایتعوضبهراگمراهی
حقبهراكتاباللهکهاستآنسبببهعقوبتاینفر۱۷۹دارند!.تحملوصبرآتش

دارند.قرارعمیقستیزهدرکردنداختلافکتابدرکهکسانیواستکردهنازل
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مغربطرفبهیاومشرقطرفبهراخودرویکهنیستاین(تنها)نیکی۱۷۷
اللههایکتابوفرشتگانوقیامتروزواللهبهکهاستکسینیکوکارلیکنبگردانید،

بهآنداشتندوستوجودباالله)راه(دررا(خود)مالوآورد،ایمانپیغمبرانو

قرض(یاهابردهنمودنآزاددروگداها،ومسافرانومسکینانویتیمانوخویشاوندان
عهدچونخودعهدبهکنندگانوفاوبدهد،رازکوتوکندبرپارانمازودهد،داران)

اندکسانیگروهاینجهاد،وقتدروسختیوتنگدستیوقتدرکنندگانصبروکنند،
ای(۱۷۸)پرهیزگارانند.گروههمینوگفتندراستخود)ایماندعوایدرکه

آزاداست،شدهمقررشمابرقصاصشدگان،کشتهمورددراید!آوردهایمانکهکسانی

جانبازکههرکسیپسزن،مقابلدرزنوبرده،مقابلدربردهوآزاد،مقابلدر
اوبهرادیهنیکیبهوکندپیرویخوبیبهشد،بخشودهچیزیاوبرایبرادرش

ازبعدهرکسپسشماست،برایپروردگارتانجانبازرحمتیوتخفیفاینبپردازد.
وو۱۷۹است.دردناکعذاباوبرایپسکرد،تجاوزخونبها)گرفتناز(پساین

قتلازوشویدپرهیزگارتاخردمندان،ایاستزندگانیقصاصاجرایدرشمابرای
شماازیکیمرگهرگاهکهاستشدهفرضشمابرکه۱۸۰ورزید).اجتنابیکدیگر

وصیتشایستهطوربهخویشاوندانومادروپدربرایبگذارد،باقیمالیاگررسیدفرا

ازپسرا(وصیت)آنهرکسپسف۱۸۱است.پرهیزگارانبرحقیاینوکند،
اللهيقيناهند.میتغییرراآنکهاستکسانیبرتنهاگناهشپسداد،تغییرشنیدنش

داناست.شنوای
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وتبدیلرا(وصیتکنندهوصیتظلمیاخطاازترسبخاطرکسیکهپس۱۸۲۶
اللهگمانبینیست،گناهیویبرپسکندبرقرارآنهامیاندرراصلحتاکند)اصلاح

شدهفرضشمابرروزهاید،آوردهایمانکهکسانیایکه۱۸۳۶است.مهربانآمرزنده
که۱۸۶شوید.پرهیزگارتابودند،شماازپیشآنانکهبربودشدهفرضطوریکهاست
دریامریضشماازکسیهرپساست)،فرضشما(برمعدودروزهایدرروزه

طاقتآنانکهبرواست،لازمروزه)(قضایدیگرروزهایشمردناوبرپسباشدسفر

بهکسهرپسمسکین،یکخوراکاندازهبهاستلازمفديهندارند،راگرفتنروزه
بهترشمابرایداشتنروزهواست،بهتراوبرایآنپسبکندنیککارخودخوشی

شدهنازلقرآنآندرکهاستماهیرمضانماه۱۸۵را).آن(ثواببدانیداگراست
است.فرقانوهدایتآشکارهاینشانهمتضمنواستمردمهدایتگرکهکتابیاست،

کهکسهروبگیرد،روزهراآنباشد،مقيموحاضررمضانماهدرشماازکسهرپس

آسانیشمابرایاللهبگیرد،روزهرادیگرروزهایازتعدادیپسباشد،مسافریابیمار

بهرااللهوکنیدکاملراروزهاشمارتاخواهد،نمیدشواریشمابرایوخواهدمی
باشید.گزارشکرکهباشدوکنید،یادبزرگیبهاستکردههدایتراشماآنکهسبب

آنهابهمنبگوایشان(بهپسکنند،سوالتوازمندربارهبندگانمچونو۱۸۹۶

فرمان(نیز)آنهابایدپسکنم،میقبولبخواندمراهرگاهرادعاکنندهدعایوامنزدیک
کامیاب(ویابندراهتاباشندداشتهیقینمن(وحدانیت)بهبایدوکننده،قبولمرا

شوند).

ببببببببببببببببببببببببب





۲بقرهسوره۲جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

هستیدآنهالباسشماشد،حلالشمابرایروزهشبدرزنانتانباهمبستریکه۱۸۷۶

توبهپسکردید،میخیانتخودحقدرشماکهدانستمیاللههستند،شمالباسآنهاو

اللهکهراآنچهوکنیدهمبستریآنهابااکنونپسگذشت.درشماازوپذیرفتراشما

سیاهرشتهازسفیدرشتهتابیاشامیدوبخوریدونمایید،طلبنمودهمقرربرایتان
اعتکافبهمساجددرحالیکهدروکنید،کاملشبتاراروزهبازشود،روشنبرایتان

ایننشوید.نزدیکآنبهپساست،اللهحدودایننکنید.مقاربتزنانباایدنشسته

هایمالو۱۸۸۶شوند.پرهیزگارتاکندمیبیانمردمبرایراخودآیاتاللهچنین

ازبخشیتانکنیدتقدیمحکامبهراآنونخوریدناحقبهمیانتاندررایکدیگرتان

اوضاعدربارهبه۱۸۹۶دانید.می(هم)شماحالیکهدربخورید،گناهبهرامردماموال

اوقاتشناختنبرایها)هلال«اوضاعبگو:پرسند،میتوازماههایهلال(مختلف
مانندکهنیستایننیکیواست،حجوقت)معرفتبرای(خصوصاواست،مردم

نیکینیکی،لیکنوشویدمنازلواردهاخانهپشتازاحرام)حالتدرجاهلیتعهد

(وبترسیداللهازوشوید،آنواردهاخانهدروازهازوکند،پیشهتقویکهاستکسی

بااللهراهدروه۱۹۰شوید.کامیابتاندهیدانجاماللهفرمودهعکسبرراکارها

راکنندگانتجاوزاللهکهچرانکنید،تجاوزوبجنگیدجنگند،میشماباکهکسانی
|دارد.نمیدوست
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کهجایهمانازراآنهاوبکشید،بیابیدکهجاییهردررا(مشرکانآنانو۱۹۱
باواست،بدترقتلازشرک)و(کفرفتنهوکنید،بیرونبودندکردهبیرونراشما

(درشمابااگرپسبجنگند،شماباایشانآنکهتانجنگیدالحراممسجدنزددرمشرکان

(ازاگرپس۱۹۲۶کافران.سزایاستاینچننبکشید،راآنهاپسکردندجنگآنجا)

آمرزندهبسیاراللهچونکند)میقبولراآنهاتوبه(اللهبرداشتنددستجنگ)وشرک

همهدینونماندباقیشرکو(کفرفتنهتابجنگیدآنهاباوکه۱۹۳۶است.مهربان(و)

دستخودشرکوکفرازاگرپسکنند)،عبادترااللهتنهامردموباشداللهبرای

(وظالمانبرمگرتجاوزنیسترواکهچراباشیدنداشتهکاریآنها(بابرداشتند

در)(جنگمقابلدرحرامماهدر(جنگو۱۹۶برداشتند).دستخودظلمازایشان

پسشود،میگرفتهقصاصمقدساتحرمتیبیازچونکهاست،(جائز)حرامماه
کنیدتجاوزاوبهاستکردهتجاوزشمابهکهآنچهمانندبهکردتجاوزشمابرهرکس

انفاقاللهراهدرو۱۹۵است.پرهیزگارانباالله(مدد)کهبدانیدوبترسید،اللهازو
اللهزیراکنید،نیکیومیندازید،هلاکتدربخل)وسیلهبهدستهایتانباراخودوکنید

وبرسانید،اتمامبهاللهبرایراعمرهوحجو۱۹۹۶دارد.میدوستراکنندگاننیکی

تانتراشیدراسرهایتانوکنیدذبحاست،میسرقربانیازآنچههرشدید،بازداشتهاگر
سردرآزارییاباشدبیمارشماازکسهروبرسد،خودجایگاهبهقربانیکهوقتی

یاصدقهیاروزهقبیلازبدهد،ایفدیهکهاوستبربتراشدراخودسروباشد،داشته

برکندحجقصدعمرهازپسهرکسپسیافتید،آسایشوامنیتچونوقربانی،

حجدرروزسهنیافتقربانیکهکسیوکندقربانیاستمیسرآنچههرکهاوست
ایناست.کاملیروزدهاینبگیرید،روزهبرگشتیدکهوقتیروزهفتوبگیرد،روزه

مکهساکن(یعنینباشد.مسجدالحراماهلاوخانوادهکهاستکسیبرایتمتع)حج
دارد.سختعقوبتاللهکهبدانیدوبترسیداللهازونباشد).
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حجادایماههاآندرهرکهپساست،معینومعلومماههایحجادایبرای۱۹۷

ایامدرجدالوجنگوگناهوجماعاوبرایکهبداندپسگرداندفرضخودبررا

راأناللهنیککارهایازکنیدمیچههرواندحجمنافیهااین(زیرانیستجائزحج
ازواستپرهیزگاریتوشهبهترینوگیرید،توشهخود)باحجسفر(دروداند،می

ازحج)ایامدرکهنیستگناهیشمابرکه۱۹۸۶خرد.صاحبانایبترسیدمن(عذاب)

بازگشتیدعرفاتازچونپسکنید)،(تجارتکنیدطلبرزقوفضلخودپروردگار
کردههدایتراشماچنانکهکنیدیادرااوکنید،یاد(مزدلفه)الحراممشعرنزدراالله

مردمکهجاهمانازباز۱۹۹بودید.گمراهانجملهازآنازپیشکههرچنداست،

آمرزندهبسیاراللهکهچرابخواهیدآمرزشاللهازوشویدروانهنیزشماشوند،میروانه
کنیدیادرااللهپسکردیداداراتانحجمناسکچونپس۲۰۰واست.مهربان(و)

کههستکسیمردمانازپسآن،ازبیشتربلکهکنید،مییادراتانپدرانکههمانطور

هیچاوبرایآخرتدروبدهنیکیونعمتدنیاایندرمابهما!پروردگارایگوید:می

پروردگارایگوید:میکههستکسی(حاجیان)مردمانازو(۲۰۱نیست.سهمی

ازراماوبده،خوبیوخیرنیزآخرتدروبدهخوبیوخیرمابهدنیاایندرما
اللهوبرند،میبهرهوحصهاندکردهکهآنچهازگروهاین۲۰۲نگهدار.دوزخعذاب

است.خودبندگان(اعمالگیرندهحسابزود
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عجلههرکسیپسکنید،یادمنی)درشده(شمردهمعینروزهایدررااللهو۲۰۳۶ه
روز(تاکندتاخیرکسیکهونیست،گناهیاوبردهدانجامروزدودررا)اعمال(وکند

الله)ذكرآوردنجا(بهایناست،زیادثوابرااوبلکهنیستاوبرگناهیپسسوم)

جمعاودرباربهکهبدانیدوبترسیداللهازوکند،اختیارتقواکهاستکسیبرای

راتودنیازندگانیبهراجعاوسخنانکههستکسیمردمانازو۲۰۶شد.خواهید
خورد)،می(قسمگیردمیگواهدارددلدرکهآنچهبررااللهواندازد،میتعجبدر

(ازچونو۲۰۵است.گران)خصومت(ودشمنانترینسرسختاوحالیکهدر

مردمهاینسلوزراعتوکند،برپافسادزمیندرتاکوشدمیگرددبازپیغمبر)مجلس
گفتهاوبهچونو۲۰۹ندارد.دوسترافسادکارانوفساداللهوسازد،بادبررا

وادارش(دیگر)گناهبهوورزدمیتکبروغرور،بترساللهازکهنصیحت)(بطورشود

مردمانازو۲۰۷هاست.بدجاییدوزخالبتهواست،کافیاوبرایدوزخپسکندمی

(همچنین)بهواللهفروشد،میاللهرضایحصولبرایراخودجانکههستکسی

درکاملبطوراید،آوردهایمانکهکسانیایکه۲۰۸است.مشفقبسیارخودبندگان
پیرویشیطانهایگامازوبدهید)،ادامهآناحکامهمهتطبيق(درشویدداخلاسلام
دلائلاینکهازبعداگرپسکه۲۰۰۶است.آشکاردشمنشمابرایاوگمانبینکنید،

همه(براستغالباللهکهبدانیدپسبلغزید،آمد،شمابهحق)بیانگروواضح

کهدارندانتظار(کفار)آیا۲۱۰۰مجرمان).عذابتأخیر(دراستحکیمومخلوقات

شودفیصلهمردممعاملهوبیایدنزدشانبهسفیدابرازبانهاییسایهدرفرشتگان،باالله
اللهبارگاهبهبشریقضایایومعاملاتامورتمامو؟گیرد)صورتقضاوت(و

شود.میگردانیدهباز
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کهکسهرودادیم.آنهابهروشنهاینشانهبسیارچهکهبپرساسرائیلبنیاز۲۱۱
سختاللهالبتهپسکند،بدلكفران)(به-آمداوپیشآنکهازپس-رااللهنعمت

مسخرهرامؤمنانواست،شدهآراستهکافرانبرایدنیازندگانیکه۲۱۲۶دارد.عقوبت
بدونبخواهدکهراکسیاللهوبرترند،آنهاازقیامتروزدرپرهیزگارانوکنند.می

مژدهپیغمبراناللهپسبودند،واحدامتآغاز)(درمردم(۲۱۳)دهد.میروزیحساب
درمردممیاندرتاکردنازلحق)(بهراکتابآنهاباوفرستاد،رادهندهبیمودهنده

کهکسانیجزنورزیدنداختلافآندروکنند،حکمحقبهکردنداختلافآنچه
ازآنهاوبودظاهردلائلآمدنازبعدشان)اختلافاین(وشد.دادهآنهابه(کتاب)

دررامؤمنانخودفرمانبهاللهپسورزیدند،اختلافخودمیاندرحسدوستمروی

راستراهبهبخواهد،کهراهرکساللهوکرد،هدایتحقبهکردنداختلافمردمآنچه

درمیشوید؟!جنتواردآسانیبهکهکنیدمیگمانآیاکه۲۱۶وکند.میهدایت

دچارآنهااست.نیامدهشماسربربودآمدهگذشتگانسربرکهآنچههنوزحالیکه

وشانپیغمبرکهحتیشدند،مضطربومتزلزلچنانوشدند،مشقتهاوهاسختی

آگاهشد)(گفتهآمد؟خواهدکیاللهمددپسگفتند:میبودندآوردهایماناوباآنانکه

انفاقچیزیچهپرسندمیتواز(مسلمانان۲۱۵است.نزدیکاللهمددکهباشید

پسحلال)،مال(ازکنیدمیانفاقکهرامالیهربگو:؟بدهندکسیچهبه(وکنند
نیکیهروکنید،انفاقماندگانراهدروفقیران،ویتیمانوخویشاوندانووالدینبرای

داناست.آنبهاللهیقیناپسدهیدانجام
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واستمشکلوناخوشایندشمابرایآنوشدفرضشمابر(جهاد)جنگ۲۱۹
چیزیبساوباشدمیشماخیربهحالیکهدرپسندیدنمیراچیزیاوقات)بسالیکن

شماورا)شمازیانو(نفعمیدانداللهواست،شماضرربهولیداریددوسترا

(گناه)آندرجنگبگوپرسند،میحرامماهدرجنگبارهدرراتو*۲۱۷دانید.نمی

کردنبیرونوالحرام،مسجدازکردنمنعوالله،راهازکردنمنع(لیکن)واستبزرگ

کردنشکنجهو(شرکفتنهواست،بزرگتر(گناه)اللهنزدآن،ازالحراممسجداهل

اگرتاجنگندمیشماباکارپیوستهواست،بدتروبزرگترحرام)ماهدرمسلمانان
حالتدروبازگرددخوددینازشماازکههروبازگردانند،تاندینازراشمابتوانند

اصحابگروهآنوشود،میتباهوضائعآخرتدرودنیادراواعمالپسبمیردکفر

آنانکهوآوردندایمانآنانکهالبته۲۱۸۶هبود.خواهندهمیشهجاآندروانددوزخ
رااللهرحمتامیدگروهآنکردند،جهاداللهراهدروکردندهجرتایمان)ازبعد

راآنهاخودمغفرتورحمتاز(واستمهربان(و)آمرزندهبسیاراللهودارند،

گناهدوهردربگو:پرسند،میقماروشرابدربارهتواز«۲۱۹سازد).نمیمحروم

است.بیشترنفعشانازگناهشانودارند،هم(دنیوی)منافعیمردمبرایواست،بزرگ

کنید،انفاقراتانضرورتازاضافهبگو:کنند؟انفاقراخودمالکدامپرسندمیتوازو
کنید.تفکرتاکندمیبیانشمابرایراآیاتاللهچنیناین
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(تفکرآخرتودنیادر(تاکندمیبیانشمابرایراهانشانهاللهچنیناینبه۲۲۰و
استبهترآنها(اموالنمودناصلاحبگوپرسند،میيتيمهااموالدربارهتوازوکنید)

نیست؛حرجیخودمالباراآنهامالسازیدخلطاگروآنها)،برایوشمابرای

شماخواستمیاللهاگرومیداند،مصلحازرامفسداللهواند؛شمابرادرانآنهاچون
بانکنیدنکاحو۲۲۰است.باحکمت(و)غالباللهیقیناوانداخت،میمشقتدررا

مشرککهآزادیزنازاستبهترمؤمنکنیزالبتهوآورند،ایمانآنکهتامشرکزنان

رامسلمانزنانواندازد،تعجبدرراشمامشرکزنجمال)و(حسناگرچهباشد،

مردازاستبهترمؤمنغلامالبتهآورند،ایمانآنکهتاندهید،مشرکمرداننکاحبه

مردانو(زنانآنهااندازد؛تعجبدرراشماجمالشو(مالاگرچهمشرکآزاد

سویبهرابندگانخودفرمانبهاللهودهند،میدعوتدوزخطرفبهرامردممشرک

تاکندمیبیانمردمبرایراخوداحکام)وآیاتودهد،میدعوتآمرزشوبهشت

درواست،زیانورنجآنبگو:پرسند،میحیضدربارهتوازو۲۲۲۶شوند.یادآور

پاکآنکهتامکنیدبستریهمآنهاباوجویید،دوریزنانبامقاربتازحیضحالت

است،دادهدستورراشمااللهکهآنجاازکنید،مقاربتآنانباشدندپاکوقتیپسشوند،

اند،شمازارکشتشمازنان۲۲۰دارد.دوستراپاکیزگانوکنندگانتوبهاللهچون

وبفرستید،پیش(توشه)خودبرایوآیید،درخودکشتزاربهبخواهیدکهگونههرپس
بهپیغمبر،(ایبدهمژدهوشد،خواهیدروبرواوباشماکهبدانیدوبترسید،اللهاز

بهندهیدقرارخودهایقسممعرضدررااللهنامو۲۲۶را.مؤمنانروز)آننجات

سهاینبهالله(چونکنیداجتنابمردمبیندراصلاحوتقواونیکیازاینکهغرض

اللهوکنید)میاستعمالچگونهکارهااینازمنعبرایرااونامپساستکردهامرکار
است.داناوشنوا
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راشمابلکهکند،نمیمؤاخذهتانبیهودهقصدیغيرقسمهایبهراشماالله۲۲۵%

بردبار(و)آمرزندهبسیاراللهوکند،میبازخواستاستکردهقصددلهایتانآنچهبه

(ایلاء)نکنندجنسیآمیزشخودزنانباخورندمیقسمکهکسانیبرایکه۲۲۹است.
عفو(موردکنندرجوعشده)یادقسم(ازاگرپساست،(مهلت)وانتظارماهچهار

طلاقارادهاگرو۲۲۱۶هاست.مهربان(و)آمرزندهالللههيقينبهزیراگیرندمیقرار

وگفتندچهزبانبهاینکه(براستداناشنوایاللهیقیناپسنکردند)رجوع(یعنیکنند
بار(سهحیضسهمدتبهبایدشدهدادهطلاقزنانو۲۲۸۶داشتند).چهدلدر

کهنیستجایزآنانبهدارندایمانآخرتروزواللهبهاگربکشند،انتظارماهانه)عادت

دروغبهحملصورتدر(یعنیبپوشاننداستآفریدهشانهایرحمدراللهآنچه
خودنکاحبهآنهاگردانیدنبازدرشوهرانشانو؛است)گذشتهمنعدتکهنگویند

مثلدارندحقیمردانبرزنانودارند،اصلاحقصداگرسزاوارترند،عدت)وقتدر

برمردانلیکن(ونماینداداشایستهبطريقةبایدکهدارندزنانبرمردانکهحقیآن

امکانآنازبعد(کهطلاقف۲۲۹است.باحکمتغالبواللهدارند،برتریدرجهزنان

رهانیکیبهیااست،خوبیبهیا(زن)داشتننگاهآنازپساست،دوباراست)رجوع

دادهزنانبهکه(مهری)مالیآنازچیزیکهنیستحلالشمابرایواست،کردن

توانندنمیبرپارااللهاحكاماینکهازبترسندشوهر)وزناینکهمگربگیرید،بودید

رااللهاحکامشوهر)وزناینکهازترسیدیداگرپسنكاح)،داشتنباقیصورتدر

خلاصیبرایخودشوهر(بهدهدفديهزنکهنیستآنهابرگناهیپسدارندنمیبرپا

مخالفت(باکهکسهرونکنید،تجاوزآنازپساست،اللهحدودایناو)،نکاحاز

اگرو۲۳۰اند.ظالمانگروههمانپسکند،تجاوزاللهحدودازالهی)فرمان

ازدواجدیگرشوهریبااینکهمگرنیستحلالاوبرایپسداد،طلاقراآنسوم)بار

یکدیگربهدوبارهکهنیستآنهابرگناهیداد،طلاقرااودوم)شوهراگرپسکند،

اینکرد.خواهندرعایتراالهیحدودکهباشندمطمئنکهصورتیدرالبتهگردند،باز

کند.میبیاندانندمیکهقومیبرایراآناستاللهحدود
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بهراآنهایاپسشدند،نزدیکخودعدهپایانبهودادیدطلاقرازنانچونوکه۲۳۱

آنانهرگزوکنیدرهاشرعی)(طريقةخوبيبهیاودارید،نگاهشرعی)(طريقهخوبی
گذریحدازوظلمآنها)حقدرتانکنیدنگاهخودنزدآنهابهرسانیدنضرربرایرا

راالله(احکام)آیاتواست،کردهظلمخویشتنبهيقيناپسکندچنینهرکهوکنید،

است،کردهانعامشمابراللهکهرانعمتیکنیدیادوندهید،قرارتمسخرواستهزاءمورد

است.کردهنازلشمابرپیغمبر)(سنتحکمتوکتابازاللهکهراآنچهکنید)(یادو

چیزهربهاللهکهبدانیدوبترسیداللهازودهدمیپند(کتاب)آنوسیلهبهراشماالله
ازراآنهارسیدند،خودعدهپایانبهودادیدطلاقرازنانچونو۲۳۲داناست.

توافقپسندیدهطرزبهمیانشاندرچنانچه-کنندازدواجخود(قبلی)شوهرانبااینکه
روزواللهبهکهشماازهرکسکهاستچیزیهمانایننکنید،منع-گردیدبرقرار

اللهواست،بهتروپاکتربرایتانآنشود.میدادهپندآنبهباشد،داشتهایمانآخرت

ایندهند،شیرکاملسالدوتاراخوداولادمادرانواک۲۳۳بادانید.نمیشماوداندمی

اولادکهکسیبروکند،تمامراخوارگیشیرمدتبخواهدکهاستکسیبرایحکم
است،لازمپسندیدهومشروعطريقةبهآنهالباسوشیرده،زنانانفاق(پدر)شدهداده

سبببهنبایدمادریهیچواو،توانقدربهمگرشودنمیساختهمکلفکسهیچ
فرزندوارثبروشود،ضررمندفرزندشسبببهپدریهیچنهوبیند،ضررفرزندش
جدایییکدیگرمشورهورضابهمادروپدراگرپساست،لازم(نفقه)چیزیچنین

خوداولادبرایکهبخواهیداگرونیست،آنهابرگناهیپسبخواهندشیرازراطفل

بطوراید،کردهمقررکهراآنچهاینکهشرطبهنیست؛شمابرگناهیپسبگیرید،ایدایه
بیناست.کنیدمیکهآنچهبهاللهکهبدانیدوبترسیداللهازوکنید،پرداختشایسته
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تازنان)آن(بایدگذارندمیبجارازنانیوکنندمیوفاتکهشماازکسانیو۲۳۶
پایانبهراخود(عدت)مهلتچونپسبکشند،انتظارروزدهوماهچهارمدت

انجامخوددربارهشایستهطوربهآنانکهآنچهدرنیستگناهیشمابرپسرساندند

کهنیستگناهیشمابرو(۲۳۵است.آگاهکنیدمیشماکهآنچهبهاللهودهند،
اللهنمایید،پنهاندلهایتاندریاوکنید،خواستگاریزنانازکنایهیاتعریضطوربه

آنکهجزبهندهید(نکاح)پنهانیوعدهآنهابهمگرکنید،مییادراآنهاشماکهمیداند
بدانیدوبرسدپایانبهعدتمیعادآنکهتانکنیدنکاحعقدقصدوگوییدنیکسخنی

اللهکهبدانیدوبترسید،اوازپسداند،میاستشماهایدلدرکهراآنچهاللهکه

آنهابااینکهازقبلرازناناگرنیستگناهیبرشما۲۳۹است.بردبار(و)آمرزنده

(زنانآناندهید،طلاقباشید،نکردهتعیینمهریآنهابراییاباشیدنکردههمبستری
وخودشاندازهبهثروتمندسازید،مندبهرهنوعیبهپسندیده،طوربهرامطلقه)

ذمهبرشایستهاست)کاریاینوسازندمندبهرهرا(ایشانخودشاندازهبهتنگدست

دادیدطلاقباشیدکردههمبستریآنهابااینکهازپیشرازناناگرو۲۳۷۶نیکوکاران.

مقررآنچهنیمپرداخت)شماذمه(برپساید.کردهمقررآنهابرایمهریحالیکهدر

دستدرنکاحعقدکهکسییاببخشندشما)بهراآناینکهمگراست،لازمایدکرده

دررااحسانواست،ترنزدیکتقوابهکنید)(عفوببخشیداگروببخشد،را)(آناوست

بیناست.کنیدمیآنچهبهاللهگمانبینکنید،فراموشخودمیان
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عصر)،(نمازمیانهنمازخصوصا)(وکنیدپایبندی)ومحافظتنمازهاادایبرکه۲۳۸
نماز)ایستادنازجهادمیداندراگرپسکه۲۳۹بایستید.اللهبرای(فروتنانهمنقادو

وقتیپسکنید،ادارانمازسوارهیاپیادهبلکه)نکنیدترکرانمازهم(بازترسیدید
دانستیدنمیخودکهآموختچیزهاییشمابهکه(همانطورکنیدیادرااللهشديد،ایمن

جایبررازنانیخود)وفاتازبعدوکنندمیوفاتکهشماازکسانیوکه۲۶۰
یکسالتاراآنهاشوهر)(وارثانکهکنندوصیتخودهمسرانبرای(باید)گذارندمی

اگرونکنند،بیرونخانهازراآنهاوببرندنفعتابگذارندشان)شوهرخانهدر

دهندمیانجامخوددربارهشایستهطوربهآنهاآنچهدرپسرفتند،بیرونخودشان

شدهدادهطلاقزنانبرایو۲۶۱است.حکمتباغالباللهونیست،شمابرگناهی

به۲۲پرهیزگار.مردانبراستحقیاینسکنیونفقه(یعنیاستشایستههدیه
داستاننشنیدیآیا4بفهمید.تاکندمیبیانشمابرایراآياتشاللهچنیناین

پسبودند؟نفرهزارهاحالیکهدربرآمدندخودهایخانهازمرگترسازکهراآنان

واحسانمردمبراللهکهواقعاکرد،زندهراآنهابازمردند)،(وبمیریدگفت:آنهابهالله
اللهراهدرو۲۵آورند.نمیجابهراالله(احسانشكرمردماکثرلیکنودارد،کرم

کیستکه۲۶۵داناست.وشنوااللهکهبدانیدونترسیدمرگازوکنید(جهادبجنگید
برابرچندیناوبرایآنرا(الله)وکند)انفاقاوراه(دربدهدنیکوقرضاللهبهآنکه

گردید.میبازاوبارگاهبهوآوردمیگشایشوتنگیبندگان)رزق(دراللهوکند؟
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بهوقتینیافتی،خبربودندموسیازبعدکهاسرائیلبنیاشراف(داستان)ازآیا(۲۶۹
بجنگیم،اللهراهدراو)فرمانزیر(درتاکنمقررپادشاهیمابرایکهگفتندخودپیغمبر

ماگفتند:نکنید؟جنگشمابازگرددفرضجنگشمابراستممکنگفت:پیغمبرشان

راندهبیرونمافرزندانوسرزمینازحالیکهدرنکنیم؟جنگاللهراهدرکهشدهچهرا

بهاللهوکردند،اعراضاندکیعدهجزشد،لازمآنهابرجنگوقتی(لیکن)شدیم؟

راطالوتاللهالبتهکهگفتآنهابهشانپیغمبروکه۲۶۶داناست.ظالماناحوال)

اوبهنسبتماکهحالیدرباشدماپادشاهاوچگونهگفتند:است،فرستادهشماپادشاه

هماناگفت:(پیغمبرشاناست؟نشدهدادهفراوانمالاوبهوهستیمفرمانرواییسزاوار

ملکاللهواستبخشیدهبرتریشمابردانشوجسمدروبرگزیدهشمابررااوالله
و*۲۶۸داناست.گشایشگراللهودهد،میبخواهدکسیهربهراخودسلطنت

(عهد)صندوقآنکهاستایناوپادشاهیعلامتالبتهکهگفتآنهابرایپیغمبرشان

آندروباشد،میپروردگارتانجانبازآرامشوسکونآندرکهبیاید،شماپیش

حالیکهدراند،گذاشتهجایبرآلهارونوموسیآلکهاستآنچهماندهباقیصندوق)

برایاستطالوت)(حقانیتدلیلایندريقيناکنند،میحملراصندوقآنهافرشته

هستید.مؤمناگرشما
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خمسخرش..رخرخراسمخخخخخخ
البتهگفت:شدجداخودمنطقهومردمازخودلشکرباطالوتوقتیپسکه۲۶۹

منازاوپسبنوشدآنازکسهرپسکند،میآزمایشنهر(آب)وسيلهبهراشماالله
کفیکاندازهبهکسیکهجزبهاست،منازاوپسنچشدآنازکسهرونیست،

طالوتکهوقتیپسنوشیدند،آنازشانکمیتعدادجزهمهپسبنوشد،گرفتهدست

امروزگفتند:بودند)نوشیدهآبکهکسانیکردند،عبورنهرازاوهمراهانمؤمنانو

ملاقاترااللهکهداشتندیقینکهکسانیونداریم،رااولشکروجالوتباجنگطاقت

بااللهوگرددمیغالباللهاذنبهزیادگروهبرکمگروهبساچهگفتند:کرد،خواهند

شدند،روبرواولشکروجالوتبااو)همراهانو(طالوتوقتی۲۵۰است.صابران

برراماوبدارقدمثابتراماوفروریزشکیباییوصبرمابرما!پروردگارایگفتند:

ودادند،شکستاللهاذنبهرااولشکروجالوتپس(۲۵۱*گردان.پیروزکافرقوم

آنچهازاوبهوداد،پیغمبریوبادشاهیراداوداللهوکشت،راجالوتداود

دفعدیگربعضیبوسیلهرامردمازبعضیاللهاگروآموخت؛چیزهاییمیخواست

همهبربسیاراحسانولطفاللهلیکنوشد،میپر)فساداز(وتباهزمینیقیناکرد،نمی

وکنیممیتلاوتتوبرراآنکهاستالله(کتاب)آیاتآیات،این۲۵۲؛دارد.عالم

هستی.پیغمبرانجملهازتویقینا
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ازایم،دادهفضیلتدیگربعضیبرراآنهابعضیکههستندپیغمبرانیاینهاکه۲۵۳۶
کردهبلندراایشانازبرخیمراتبوگفت،سخناوبااللهکههستکسیآنها

وسيلهبهرااوودادیم،حق)بیانگروواضحمعجزاتمریمپسرعیسیبهواست،

بعدبودندآنهاازبعدآنانکهخواستمیاللهاگرودادیمتقویت(جبرئیل)القدسروح

کردنداختلافلیکنوکردندنمیجنگیکدیگرباآمد،آنهابهروشندلائلاینکهاز
کهبودکسیآنهاازوآورد،ایمانکهبودکسیآنهاازپسگردید.قتالسببآنکه

جنگیکدیگرباخواستمیاللهاگرکهشودمیگفته(تأكيدوکرد،اختیارراکفر
اید،آوردهایمانکهکسانیایکه۲۵۶دهد.میانجامبخواهدآنچهاللهليكنوکردند،نمی

نهآندرکهبیایدروزیاینکهازپیشکنیدانفاقایمدادهروزیشمابهکهآنچهاز

اند.حقیقیظالمانهمانکافرانوسفارشی،نهودوستینهواستفروشیوخرید

زندههمیشه(کهنداردوجوداوازغیربرحقمعبودیهیچاستذاتیآناللهکه۲۵۵
خوابنهوآیدمیپینکینهرااواوست)،دستدرکائناتتمام(تدبیراستپایدارو

استزمیندرچههروآسمانهادرهرچهباشد)نمیغافللحظهیککائناتازیعنی
پیشکهراآنچهاو،اجازهبهمگرکندشفاعتاونزدکهکیستاوست،ازخاص

وحاضراحوالاز(یعنیداندمیاستآنهاسرپشتکهراآنچهواستآنهاروی

اوکهمقداریآنمگریابند،نمیآگاهیاوعلمازمردمواستباخبرانسانهاآینده

و(آسمانهاآنهانگهداریواست،گرفتهفرارازمینوآسمانهااوکرسیبخواهد.

دینکردن(قبولدر۲۰۶است.بزرگتروعالیتراووسازد،نمیخستهرااوزمین)

پساست،شدهجداگمراهیازهدایتکهراستیبه(چون)نیستاجباریاسلام)
محکمیدستاویزبهکهراستیبهبیاورد،ایماناللهبهوورزد،كفرطاغوتبهکهکسهر

مردم).افعالواقوال(بهداناستشنوایاللهونیست،شدنیقطعکهاستزدهچنگ
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معاصیتاریکهایازراآنهاآردمیبیرونکهاستمؤمنانکارسازالله(البته)که۲۵۷
بیرونکهاستسرکششیطانآنهاکارسازورزیدندکفرآنانکهواطاعت،نوربه

آندرواندآتشیارانگروهاینکفر،تاریکهایسویبهفطرتنورازراایشانآردمی
باوبودبخشیدهپادشاهیاوبهاللهکهکسی(حال)ازآیاکه۲۰۸بود.خواهندهمیشه

منپروردگارگفت:ابراهیموقتی؟داریخبرکردمجادلهپروردگارشمورددرابراهیم

را(کسیکنممیزنده(هم)منگفت:کافر)(آنمیراند.میوکندمیزندهکهآنست

اللهگفت:ابراهیمکنم)،میقتلبخواهمرا(کسیمیرانممیوگذارممیزندهبخواهم
ازراآفتابتوهستی)راستگو(اگرپسآردمیمشرقجانبازروز)(هرراآفتاب

کند.نمیهدایتراظالمقوماللهوشد.حیرانبود،ورزیدهکفرکهآنپسبیار؟مغرب

حالیکهدرکردگذرقريهکنارازکهباندیششخصآنداستاندریا(و)۲۰۹
چطورشدن)پوسیده(ومردنازبعدراقریهایناهلاللهگفت:بود،افتیدهآنهایسقف

ایندرگفت:وکرد،زندهرااوبازمیراند،سالصدرااواللهپسکرد؟خواهدزنده
درسالصدبلکهگفت:اللهروز.ازبخشییاروزیکگفت:گذرانیدی؟چقدرحالت)

واست،نکردهتغیرحالتاکهخودنوشیدنیوخوراکبهکننظرپسبودی،حالاین

نشانهراتوکهخواستیم(ورا)؟آنکنیممیزندهچگونه(کهخودخربهکننظر
آنچطورکهخود)(خراستخوانهایبهکننظروبگردانیممردمبرایخودقدرت

شخصآنبهالله(قدرتوقتیپسپوشانیم؟میگوشتباراآنبازدهیممیپیوندرا

تواناست.چیزیهربراللهکهدانممیگفت:شدروشن
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چطورکهدهنشانمنبهپروردگارم!ایگفت:ابراهیمکهراوقتیآوریادبهو۲۹۰
ودارم،ایمانبلیگفت:ابراهیمنداری؟ایمانآیاگفت:الله؟کنیمیزندهراهامرده
نزدراآنهابازبگیرراپرندهچهارپسگفت:اللهشود،مطمئندلمکهخواهممیلیکن
پسبخوان،راآنهابازبگذار،کوهیبرراآنهاازقطعههربازکنقطعهقطعهخود

۲۶۱است.باحکمتغالباللهکهبدانوآیند،میتونزدبهدویدهکهبینیمی

هفتبرویاندکهایستدانهمانندکنندمیانفاقاللهراهدررامالهایشانکهکسانیمثال

برابرچندینبخواهد،کهکسیبرایاللهوباشد،دانهصدآنخوشههردروراخوشه

راهدرراخودهایمالآنانکهبه۲۹۲است.دانا(و)کشادهفضلدارایاللهودهدمی
رسانندمیاذیتنهوگذارندنمیمنتکردن)(انفاقازبعدبازکنند،میانفاقالله

گردند.میغمگیننهوآنهاستبرترسینهواست،پروردگارشاننزدپاداششان
آنپیدرکهصدقهازآنها)اشتباهاتازگذشتومحتاجان)(بهنیکسخنکوه۲۶۹۳

زودیبهکهاستبردبار(و)مستغنیخود)مخلوق(ازاللهواست،بهترباشدآزار
منتباراخودهایصدقهاید،آوردهایمانکهکسانیای۲۶۶؛کند).نمیمؤاخذه

نماییخودوتظاهربرایراخودمالکهکسیمانندنکنید،بربادرسانیآزاروگذاشتن
آنمثالپسندارد،ایمانآخرتروزواللهبهحالیکهدرکندمیانفاقمردمبرابردر

بارانپساست،(نشستهخاکآنبالایبرکهاستصافیسنگمانندمنافق)شخص

نیزریاکارمردمانگذاشت،جایشبرصافوسختراسنگآنپسبارید،آنبرشدید

اللهوبرند،نمی(ثوابی)سودیهیچاند)کردهانفاقرا(آنچهاندآوردهبدستآنچهاز
کند.نمیهدایتراکافرقوم

ببببببببببببببببببببببب





۲بقرهسوره3جزء
خسرهمسربهحتیبودوهمباوشدمخخخخخخخخخ

کهباوریویقینخاطربهواللهخشنودیبرایراخودهایمالکهآنانمثالو۲۹۵

آنبرتندبارانودارد،قرارایتپهدرکهاستباغیمانندکنند،میانفاقدارنددلدر

كم)باران(یاشبنمپسنباردآنبرتندباراناگرودهد،چنددرراخودمیوهپسببارد،

۲۰۶بیناست.دهیدمیانجامکهاعمالیبهاللهودهد)،میوهکهاستکافیاوبههم

باشدداشتهانگوروخرمادرختانازباغیکهخواهد(میدارددوستشماازکسیآیا

وباشد،برایشمیوههرقسمازباغآندروباشدروانجویهاآنهایدرختزیردرو

درکهگرمیبادناگهانپسدارد،ناتوانوضعیفاولادورسیدهپیریبهکهحالیدر

بیانتانبرایراخودآیاتاللهچنیناینبسوزد،وبرسد(باغ)آنبهاستآتشآن

ای۲۶۶سوزاند).میراهانیکیباغریاآتش(زیراکنیدفکرکهباشدتاکندمی

زمینازماکهآنچهازواید،کردهکسبکهپاکیزهمالهایازاید،آوردهایمانکهکسانی
کهحالیدرنکنید،قصدناپاکچیزهایدادنبهوکنید،انفاقایمآوردهبیرونبرایتان

اللهکهبدانیدوکنید،پوشیچشمآنبدیازآنکهمگرگیرید،نمیراناپاکچیزآنشما

(ازدهدمیتنگدستیوفقروعدۂراشماشیطان۲۹۸۶است.ستودهونیازبی

وعدهشمابهالله(لیکن)ودهد،میدستورحیائیبیبهراشماوترساند)،میدستیتنگ

داناوفراوانفضل(دارایگشایشگراللهوهدمیخودجانبازبخششوآمرزش
کهکسهروبخشد،میبخواهدکهکسیبهراعمل)با(علمحکمت۲۹۹است.

مگرگیردنمیپندواست،شدهدادهبسیارخیراوبهيقيناشوددادهاوبهحکمت
خردمندان.

ببببببببببببببببببببب





۲بقرهسوره3جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
پسکنیدلازمخودبرکهرانذرییاوکنیدانفاقاللهراهدرکهرامالیهروکه۲۷۰و

هایصدقهاگرو۲۷۱نیست.گاریمددهیچظالمانبرایوداندمیراآناللهیقینا

بهوداریدپوشیدهراآندادناگرواست،خوبپسبدهیدآشکاراوعلناراخود
راشماگناهانبعضکردن)انفاقسبب(بهاللهواست،ترخوبتانبرایبدهیدفقیران

برآنهاهدایتمحمد!)(ای(۲۷۲است.باخبرکنیدمیآنچهبهاللهوکند،میمحو

بهکنیدانفاقهرچهوکند،میهدایتبخواهدکهراکسیهراللهبلکهنیست،توذمه

خوبیچیزهروالله،رضایطلببرایمگرکنیدنمیانفاق(چون)استخودتانفائده
شود)میدادهشمابهآن(ثوابشودمیبازگرداندهشمابهکاملطوربهکنیدانفاقکه

بازماندهاللهراهدرکهاستهایفقیربرایها)(صدقه«۲۷۳شود.نمیظلمیشمابهو
شانپاکیسبببهوندارند،رارزق)حصولبرایزمیندرکردنسفرقدرت(لذا)اند

سیمایشانازراآنهاپندارد،میمندثروتراآنهانادانشخصگدائی،وسوالاز

انفاقحلال)(مالخوبیازآنچههروخواهندنمیمردمازچیزیاصرارباشناسی،می
پوشیدهروز،وشبراخودهایمالکهآنانکه۲۷۶است.آگاهآنبهاللهيقيناپسکنید

برواست،پروردگارشاننزددرشانثوابپسکنند،میانفاقالله)راه(درآشکاراو

شوند.میغمگیننهواستترسینهقیامت)روزدرآنها

بببببب





۲بقرهسوره3جزء

سنسرشتخواننده
کهکسیمانندمگرخیزندبرنمیشانهایقبرازخورندمیراسودمالآنانکه۲۷۵

کهآنستسبببه(عذاب)ایناست،کردهدیوانگیدچاررااوتماسسبببهشیطان

حلالراسود)غیر(بهبيعاللهحالیکهدراستسودمانندفروشو(خریدبیعگفتند:
پروردگارشطرفازنصیحتیکهکسیپساست،کردهحرامراسودواستدادهقرار

ازاستآوردهدستبهگذشتهدرآنچهپسکرد،اجتنابسودخوریازبازآمد،اوبه
ایشانپسگشت،بازخوریسودبهکسهرواست،اللهبااومعاملهوباشدمیاوخود

بردمیبینازراسودمالالله۲۱۶باشند.میجاودانهوهمیشهآندروانددوزخیان

هراللهودهد،مینمووافزایششود)میدادهصدقهآنازکهحلال(مالراصدقاتو

نیکاعمالوآوردند،ایمانکهآنانيقينابه۲۷۷ندارد.دوستراگنهگارناسپاس

پروردگارشاننزدآنهاثوابدادند،رازکوتوکردند،برپارانمازودادند،انجام

ای۸/۲۱شوند.میغمگیننهونیستقیامت)(درآنهابرترسیهیچواست،

ترکراسود(معاملات)ماندهباقیوبترسیداللهعذابازاید،آوردهایمانکهکسانی

نکردید)ترکراسود(معاملهنکردیدچنیناگرپس۲۷۹هستید.مؤمناگرکنید

پسکردیدتوبهخواری)سودازاگرواو،رسولواللهطرفازجنگیبهشویدآگاه

ظلمشمابرنهوکنیدظلمکسیبهشمانهاست،خودتانازتاناموالسرمایه(اصل)

مهلتآسانی،رسیدنفراتاپسبوددستتنگشمادارقرضاگرو۲۸۰شود.می

میاگراستبهترشمابرایکنیدمعافرا(قرضدارتانببخشیداگروشود،میداده

بازشویدمیگردانیدهبازالهیبارگاهبهروزآندرکهبترسیدروزیازو۲۸۱دانید.

آنهابروکرد،خواهددریافتکاملبودکردهکسبکهآنچه(جزای)شخصهر
شود.نمیظلمیهیچگونه

سپهباب.میببببببببببببب





۲بقرهسوره3جزء

ششمخخخخخخخخخخخخخخخ

مقررمیعادتادینمعاملهیکدیگرباهرگاهاید،آوردهایمانکهکسانیای*۲۸۲
شمامیاندرانصافباوعادلنویسندهبایدوبنویسید،راآنپسکردیدمعلوم

پسورزد،بااستآموختهاوبهاللهکهطوریآن،نوشتنازنبایدنویسندهوبنویسد،

ازوکند،املاءوبنویسدبایداست(دین)حقاوذمهبهکهکسیوبنویسید،باید

اوذمهبرکهکسیاگرپسنکند،کمرا(مردم)دینازچیزیوبترسد،پروردگارش

بهاوولیبایدپسکند،املاتوانستنمییاناتوانیاضعیفیاعقلبیاست(دین)حق

مردیکپسنبودندمرددواگروبگیرید،گواهمردانتانازشاهددووکند،املاءعدل

کردفراموش(زن)دوآنازیکیاگرتا(بگیرید)،پسندیدمیکهشاهدانیاززندرو

ابانبایدشوندطلبدادنگواهیبرایگواهانوقتیوکند.یادآوریاوبهدیگری

خستهبنویسیدآنمقررمدتتابسیاریاباشدکم(خواهرادیناینکهازوورزند،

گواهیداشتنمحکمسببهمواست،نزدیکترعدالتبهاللهنزد(نوشتن)ایننشوید،

کهباشدنقدیمعاملهکهاینمگرنکنید،شکدین)مقدار(درآنکهبرایهمواست،
نکنید،نوشتهکهایندرنیستگناهیشمابرپسکنید،میدستبهدستخودمیاندر

ضررمندگواهونویسندهنبایدوبگیرید،گواهکردیدفروشوخریدقصدوقتیو

اللهفرمانازيقيناپسرسانیدید)ضررایشانازیکی(بهکردیدچنیناگروشوند،
را)تان(دینشمابهاللهوبترسیداللهازورسد)،میشمابهآنضرروزدیدسرباز

است.داناچیزیهربهاللهوآموزد،می





۲بقرهسوره3جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
طوربه(قرضدار)ازراچیزیپسنیافتید،اینویسندهوبودیدسفردراگرو۲۸۳۶ه

پسبگیرید)گرواوازنخواستید(ودانستیدامینراتانیکدیگراگرپسبگیرید،گرو
وبترسد،خودپروردگارازبایدوکند،اداراامانتشبایدشدهدادهقرارامینکهکسی

بهاللهواست،گناهکاردلشيقيناکندپنهانراآنکهکسهرونکنید،پنهانراشهادت

اللهازخاصاستزمیندروآسمانهادرآنچههر*۲۸۶است.داناکنیدمیآنچه
آندربارهاللهالبتهبپوشانیدیاکنیداظهاراستشماهایدلدرکهراآنچهاگرواست.

هرکسیوآمرزدمیبخواهدکهراکسیهرپسحساب)از(بعدکند،میمحاسبهشمابا
کهآنچهبهپیغمبر۲۸۵است.قادرچیزیهربراللهودهد،میعذاببخواهدکهرا

فرشتگانواللهبههمگیمؤمنان،وآورد،ایمانشدنازلپروردگارشطرفازاوبه

درآوردن)ایماندرکهگفتندوآوردندایمانویپیغمبرانبهوویهایکتاببهووی

(قبولکردیماطاعتوشندیمگفتند:وآوریم،نمیفرقاوپیغامبرانازیکهیچمیان

سویبهبازگشتوخواهیم!میآمرزشتوازماما!پروردگارایرا)،اللهاحکامکردیم

مکلفراکسیهیچالله۲۸۹ةداریم.ایماننیزآخرتروزبه(یعنیاستتو

نفعبهدادهانجامخیر)(ازهرچه(انسان)او،توانوطاقتقدربهمگرسازدنمی

اگرما!پروردگارایاست،خودشضرربهدادهانجامشر)(ازهرچهواستخودش

بارماذمهبرما!پروردگارایومکن،مواخذهرامارفتیمخطابهیاکردیمفراموش

اینهادی،بودندماازپیشکهآنانبرراگران(بارآنچنانکهمگذارراگران
مغفرتراماوگذردرماازومگذارمابرنداریمراتوانشوتابآنچهما!پروردگار

کافرقومبرراماپسما،کارسازومولیتوئیکه)(زیراکننازلرارحمتتبرماوکن

گردان.پیروز
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عمرانآلسورة
استآیتصددووشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

معبودیهیچکهاستذاتیأنالله*۲.(استمعلوماللهبهحروفاین(معنایالم.او

بهرا(قرآن)کتاب(الله)۳۶است.کائناتتمامیمدبروزندههمیشهنیست،اوجزحقبر
میبودهآنازپیشکهآنچهکنندهتصدیقوواقعیاحکامدارایکهکردنازلتوبرحق

اینومردم،هدایتبرایکتاب،اینازپیشبهویکرد.نازلراانجیلوتوراتوباشد،

آیاتبهکهآنانيقيناکرد،نازلهدایت)براینیزاستباطلوحقکنندهفرقکهراکتاب

است.گیرندهانتقام(و)غالباللهودارند،پیشدرختسعذابآنهاورزیدند،كفرالله

ذاتیآن(الله)6ماند.نمیپوشیدهاللهازآسماندروزمیندرچیزیگمانبیکهوه

هیچبخشد،میصورتبخواهدکهطوریهرتان)(مادرانرحمهایدرراشماکهاست

استذاتیآن(الله)که۷است.باحکمتغالباو)(ونداردوجوداوجزبهبرحقمعبودی

روشنوواضحآنمفهومکهاستمحکمآیاتیآنبعضیکهکردنازلتوبرراقرآنکه
آنازبعضیوشود)میفهمیدهآنروشنیدرآیاتدیگرکهاستقرآناصلآنهاواست،

دارند)،همدیگریمعانیاحتمالواستمخفیومشتبهآنمفهومکههستندمتشابهات»

متشابهآیاتازنادرستتاویلوانگیزیفتنهبرایاستکجیدلهایشاندرکهکسانیاما

درراسخعلمایوداند.نمیکسیاللهجزبهرامتشابهمفهومحالیکهدرکنند،میپیروی
پروردگارمانزدازمتشابه)و(محکمقرآنهمه(چونآوردیمایمانآنبهگویند:میعلم

راسخ(علمای۸خرد.وعقلصاحبانمگرقرآن)تعلیمات(ازگیردنمیپندو،است

وکجراماهایدلکردیهدایتراماازینکهبعدما!پروردگارایکهگویندمیعلمدر

۹کنندهای.بخششبسیارتوچونببخش،رحمتیمابهخودطرفازومکنمنحرف

خواهییکجانیست،شکیآنبودنحقدرکهروزیدررامردمتويقيناما!پروردگارای

کند.نمیمخالفتخودوعدهدراللهگمانبیکرد،

بببببببببببببببببببببببب
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خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

نجاتاللهعذابازهرگزراآنهااولادشانومالهااندشدهکافرکهآنانگمانبی۱۰

آل(رفتار)شیوهمانند۱۱اند.دوزخافروز)(آتشهیزمآنان(بلکهدادنخواهد
بهراآنهااللهپسنمودند،تکذیبراماآیاتبودندایشانازپیشکهآنانوفرعون

عنقریبکهبگوکفاربه۱۲۹است.دهندهعذابسختاللهوگرفت،گناهانشانسبب

دوزخوشدخواهیدحشردوزخطرفبهآخرت)دروشدخواهیدمغلوبدنیا)در

شکست(دراستنشانهشمابرایيقينایهودیان)(ای۱۳.استجایگاهیبد

اللهراهدرگروهیکبدر)،(روزگروهدوشدنروبرودرمسلمانانغلبهومشرکین

چشمهایبارامسلمانانوبودندزیادعدددروبودندکافردیگرگروهوجنگیدمی

(قوتکندمیتأییدبخواهدکهراکسیهرخودکمکبهاللهودیدند.میدوچندخود

(14بصیرت.صاحبانبرایاستعبرتیكفار)شکستایندريقينابخشد)،می

فراوانهایمالوپسرانوزنانقبیلازمرغوب)(چیزهایشهواتمحبتمردمبرای
استشدهآراستهکشتزارها،وچارپایانودارنشاناسپهایونقرهوطلا(نوع)از

اللهنزدبهنیکبازگشتوسرانجامواست،دنیازندگانیوسائل(همه)آن(لیکن)
خبر(آندهم؟خبراستدنیامتاعازبهترکهچیزیبهراشماآیابگو:(۱۰باشد.می
زیرازکهاستباغهایپروردگارشاننزداندکردهپیشهتقواکهآنانبرایکهاستاین

پاکیزهزنانوباشند،میهمیشه(باغها)آندرآنهااست،جاریجویهاآنهایدرخت

بیناست.خودبندگانبهاللهودارند،رااللهرضامندیو
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راماگناهانپسآوردیم،ایمانمايقيناما!پروردگارایگویند!میکهاندکسانی۴۱۹
کنندگانصبرها)ختیسدرکهانداینهاکه۱۷دار.نگاهدوزخعذابازراماوبیامرز
واندکنندگانمداومتها)نیکیوطاعت(بهوصادقانندخود)افعالواقوال(درواند
اللهه۱۸اند.طلبانآمرزشالله)(ازحرگاهانسدرواندکنندگانانفاق(اللهرام(در

تعالیاوجزحقبرمعبودیهیچاینکهبرتشریعی)وتکوینیدلائلوسیله(بهدادگواهی
کهحالیدرتعالی)اوتوحيد(برعلمصاحبانوهافرشتهاند)دادهگواهی(نیزونیست

تعالیاوجزبرحقمعبودیهیچ((پساستانصافوعدلبهمخلوقات)امور(مدبرالله
واست،اسلاماللهنزد(معتبر)دینگمانبیکه۱۹است.باحکمت(و)غالبنیست،

وآگاهیاینکهازبعدمگرنکردنداختلافنصارا)و(یهوداندشدهدادهکتابکهآنان

وسرکشیسبببهمگرنکردنداختلافوآمدآنهابهاسلام)بودنحق(بهعلم

انکارآنرا(وبورزدكفراللهآياتبهکسهروداشت،وجودشانمیاندرکهحسدی

(دربارهتوبا(کفار)اگرپسکه۲۰است.گیرندهحسابزوداللهکه(بداندپس،کند
برایراخودکندمیپیرویمنازکههرکسیومنبگوپسکردند،مجادلهحق)دین

(مشرکینناخوانانازونصارا)و(یهودکتاباهلازوایم،ساختهتسلیمومنقادالله

اید؟)کردهقبولرااودینوکتاب(یعنیاید؟شدهمنقاداللهبهماشباکهبپرسعرب)

تنهاپسشدندرویگرداناگرواند،شدهراهیابالبتهشدند،تسلیمومنقاداگرپس

آیاتبهکهآنانالبتهکه۲۱است.بینابندگانبهاللهواست،توذمهبر(تبلیغ)رسانیدن
وعدلبهکهرامردمازکسانیوکشند،میناحقبهراپیغمبرانوورزندمیکفرالله

گروهاین۲۲بده.مژدهدردناکیعذاببهراآنهاپسکشندمیکنند،میامرانصاف
هیچآنهابرایواست،گردیدهضائعونابودآخرتودنیادرشاناعمالکهاندآنانی

نیست.مددگاری
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سویبهکهندیدیاندشدهدادهماوی)س(کتابعلمازحصهکهراآنانآیا۲۳۶
کهحالیدرآنهاازگروهیبازکند،قضاوتآنهامیانتاوندشمیفراخواندهاللهكتاب

گفتندکهاستخاطراینبهشانروگردانیسببکه۲۶گرداند.میرواندکناناعراض

آناندینشاندرشانافتراهایواندک،روزیچندمگررسیدنخواهدمابهدوزخآتش
جمعروزیدرراآنهاکهوقتیبودخواهدچگونهآنهاحالپسکه۲۵داد.فریبرا

استکردهآنچه(جزای)شخصهربهونیست،آنآمدندرشکیهیچکهکنیم
ومتصرفتوپروردگار!ایبگو:۲۹شود.نمیظلمآنهابروشود،دادهکاملا

ومیدهی،بخواهیکهکسیهربهرابادشاهیهستی،(جهان)بادشاهیصاحب

عزتبخواهیتوکهراکسیوکنی،میسلببخواهیکهکسیهرازرابادشاهی

است،تودستبهتنهاهانیکیتمامیکنی،میذلیلبخواهیتوکهراکسیودهی،می
استاینتوقدرتعلاماتاز(یکی«۲۷)داری.کاملقدرتچیزهربرتوگمانبی

مردهازرازندهوکنی،میداخلبشدرراروزوکنی،میداخلروزدررابشکه

مارشبیبخواهیکهراکسیهروآوری،میبیرونزندهازرامردهوکنی،میبیرون
وبگیرند،دوستیبهمؤمنانجایبهراکافرانمؤمناننبایدکه۲۸میدهی.روزی

خوداینکهمگر،نیستایمرتبههیچدراللهعهدمقابلدرپسکندچنیناینکسهر

وترساند،میخودجلالو(عظمتازراشمااللهودارید،نگاهآنهاضررازرا

دارید،تانهایسینهدرکهآنچهاگربگو:۲۹است.اوطرفبهشمابازگشت

درکهآنچهالله(بلکه)وداندمیراآناللهصورت)هردو(درکنیداظهاریابپوشانید
قدرتهرچیزبهاللهخود)علم(مانندوداند،میاستزمیندرکهآنچهوآسمانها

دارد.کامل
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(دریابدمیحاضراست،دادهانجامبدیونیکیازآنچههرهرشخصکهروزی۳۰و

دادهانجامبدیازآنچهواوبیندرکاشایکهکندمیآرزو(ودارددوستروزآن

خود(عذاب)ازراشمااللهودید)نمیراخودهایبدی(کهبودمیدورمسافهاست

رااللهشمااگربگو:«۳۱.استمهربانومشفقخودبندگانبهاللهوترساند،می
راماشگناهانوبدارد،دوستراماشالهتاکنیدپیرویمنازپسداریددوست

اگرپسکنید،اطاعتاورسولواللهازبگو:که۳۲۶است.مهربانآمرزندهواللهبیامرزد،

کافراناللهواندشدهکافرکه(بدانندپسشدند،رویگرداناو)رسولواللهاطاعتاز

(برایراعمرانآلوابراهيمآلونوحوآدماللهگمانبی۳۳هندارد.دوسترا

یکازهمگیحالیکه(در۳۶داد).برتریعالماهلدیگربر(وبرگزیدپیغامبری)
یاد(به۳۵است.داناوشنوااللهواست،دیگربعضیازآنهابعضیکهاندنسل

استمنشکمدرکهراآنچهالبتهپروردگارم،ایگفت:عمرانزنچونکهآور
پس،باشدآزاددنیا)کارهایازتاکردملازمخود(برکردمنذرتورضایبهخاص

ربایگفت:زائیدراآنچونپس.۳۶دانائی.وشنواتوگمانبیکن،قبولمناز
وگفت)حسرتطوربه(وبودداناتربودزادهاوآنچهبراللهوام،زادهدخترمنمن!

شرازرااواولادواوونهادمناممریمراآنمنوباشدنمی(کمزور)زنمانندمرد
نیکقبولرا(مریم)پروردگارشپس۳۷۹سپارم.میتوپناهدرشدهراندهشیطان

زکریاهرگاهساخت،اوسرپرسترازکریاوکرد)،(بزرگرویانیدنیکرااووکرد

رزقاینمریم!ایگفت:زکریایافت،میخوردنی(مریم)اونزدشدمیعبادتگاهداخل

کهراکسیاللهگمانبیآید:میاللهجانبازرزقاینگفت:مریمآید؟میکجاازتوبه

.(تکلیفوزحمت(بدوندهدمیروزیحساببدونبخواهد
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برایپروردگارم!ایگفت:(و)خوانددعابهراخودپروردگارزکریاآنجادرو۳۸في

اوحالیکهدر«(۳۹)دعائی.شنوندهتوگمانبیببخش؛پاکیزهنسلخودنزدازمن
بنام)پسری(بهراتواللهکهزدندصدارااوهافرشتهخواندمینمازعبادتگاهدرزکریا)

دوروپیشوا،وسرورو،است(عیسی)اللهکلمهکنندهتصدیقکهدهد،میمژدهیحیی

مراچطورپروردگارم!ایگفت:زکریاکه۶۰.استصالحانازپیغمبریوگناهان،از

همگفت:(الله)است،نازایزنموام.رسیدهپیریعمربهحالیکهدربود؟خواهدپسر

پروردگارم!ایگفت:(زکریا)و41میدهد.انجامبخواهدکهچیزیالله،استچنان

اینتونشانهگفت:اللهبدانم)راحملگرفتنقرارآناز(کهکنتعیناینشانهمنبرای

پروردگارشکر)خاطر(بهواشاره،بهمگرنگویی،سخنمردمباروزسهتاکهاست

کههنگامیآور)یاد(بهو۲بگو،تسبیحرااوشاموصبحوکنیادبسیارراخود

اتپاکیزهوخود)عبادت(برایاستبرگزیدهراتواللهالبتهمریم!ایگفتند:هافرشته

راپروردگارتمریم!ایکه۶۳است.دادهبرتریعالمزناندیگربرراتووگردانیده
(باکنرکوعکنندگانرکوعباوکنجدهسوکن،عبادتواطاعتتواضعوباعاجزی

کهاستغیبیخبرهایاززکریا)ومریمداستان(اینکودنوعبخوان).نمازخواناننماز

راخویشهایقلمکهوقتینبودیحاضرآنهانزدتووکنیم،میوحیتوبهراآن

نبودیآنهانزدتووگیرد،عهدهبهرامریمسرپرستیوکفالتکدامشانتاانداختندمی

آوریادبه،۵کردند.میکشمکشومناقشهیکدیگربامریم)پرورشمورددروقتی
پسرعیسینامشکهخودکلمهبهراتواللهالبتهمریم!ایگفتند:هافرشتهکهوقتیشو)

الهی)(دربارمقربانجملهازومقام،والاآخرتودنیادرکهدهد،میمژدهاستمریم

Cmi
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سالیبزرگوقتدروگهوارهدرمردمباکهاستاینپسرآنعجائباز(وکه26

پروردگارم!ایگفت:مریمکه47.استصالحانجملهازوگوید،میخنس(نیز)

است؟نرسیدهمنبهانسانیهیچدستحالیکهدرشوم؟میفرزندصاحبچطور

(زیراآردمیبوجودبخواهدکهراچیزیهرالله،استهمچنینگفت:(جبرئیل)

پسشوموجودگوید:میکندفیصلهراچیزیآفریدنچونکهاستایناللهنتس
وحکمتوکتابالله)کهاستاینپسرآناوصاف(دیگرکهو48شود.میموجودفورا

اسرائیلبنیسویبهپیغمبرحیث)(بهرااوو۶۹آموزد.میاوبهراانجیلوتورات
ماشپیشپروردگارتانطرفازایمعجزهبامنالبتهبگوید)مردمبهتافرستدمی

دربازسازم،میشمابرایپرندهشکلمانندگلازمنکهاستاینمعجزه(آنام،آمده

برصمرضبهمبتلاشخصوزادمادرکوروود،شمیپرندهاللهامربهکهدهممیآن
چیزیازراماشوکنم،میزندهاللهامربهرامردهوکنم،میعلاجاللهامربهرا(پیس

کنیدمیذخیرهآینده)برایخودهایخانهدرکهچیزیازوخوریدمی(روزانه)که

اگراستشمابرایمن)نبوت(دلیلاینشانهها)(معجزهدرینيقينادهم،میخبر

آمدهمنازپیشکهباشمتوراتکنندهتصدیقتاام(آمدهو۵۰وهستید.کنندهیقین

حرامشمابرتوراتدرکهچیزهایبعضیگردانمحلالشمابرایتاام(آمدهوبود،

مراوبترسیداللهازپسآوردم،پروردگارتاننزدازدلیلیونشانهماشبهو،است
شمامعبودو)(متصرفومنمعبودو)(متصرفاللهگمانبی۵۱کنید.اطاعت
بپرستید).رامادرمومنکه(نهاستراستراههمینکهکنیدعبادترااوپساست،

بهدعوت(درمنیاورکیستگفت:کردکفراحساسآنهاازعیسیوقتیبازکه۵۲۶
هستیمالله(دین)یاورانماگفتند:(حواریون)عیسیمخلصاصحابالله؟(دین)سوی

مسلمانیم.ماکهباشگواه(لذا)ایم،آوردهایماناللهبه(که)
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پیغمبراینازوآوردیمایمانایکردهنازلتوکهآنچهبهماما!پرودگارایکه۵۳۶

برایها(یهودیو۵4بنویس.حق)(راهگواهانهمراهراماپسکردیم،متابعت
اللهوکردجوییچارهعیسی)نجاتبرای(هماللهوکردندچارهوحیلهعیسی)کشتن
ایگفت:اللهکهوقتیرا)عیسینجاتحيلهیادآور(به55است.جویانچارهبهترین

راتووبرم،میبالاخودویسبهفعلا)(ليكنمیرانممیراتوآیندهدرالبته!عیسی

اندشدهکافرکهآنانبرکردندمتابعتتوازکهراآنانوکنم،میپاککافرانرشاز

بهماشبازگشتبازبود)،(خواهدقیامتروزتافوقیت)این(وگردانم،میبالاتر

خواهمفیصلهکردیدمیاختلافهمباکهچیزیدرشمامیان(درباز،أستمنطرف

خواهمسختعذابآخرتودنیادرراآنهاورزیدندکفرکهکسانیپس(56)کرد.
کهآناناماو۵۷باشند).داشتهامیدیآنانبهکهندارندمددگاریویارهیچوداد،

اللهودهد،میکاملبطورراآنهاثواباللهپسکردندنیککارهایوآوردندایمان

ازاین)کهکنیممیتلاوتتوبررا(قرآن)کلاماینکه۵۸)ندارد.دوستراظالمان
(درعیسیمثاليقينا۵۹ةاست.حکیمانههاینصیحتازسرشاروربانیآیاتجمله

فرمود:اوبهبازآفریدخاکازرااوکهاستآدممثالماننداللهنزدپدر)بدونآفریدن
پروردگارنزدازعیسی)بودنرسولو(بندهحق(سخن)این60شد.پس،باش

ایندرکسهرپس61مباش.کنندگانشکجملهازمخاطب)ای(توپستوست

بگوپسپرداختمجادلهبهتوبااسترسیدهتوبهقطعیدلیلوعلمآنکهازپسباره

ماشوراخودزنانماوراخوداولادماشورا،خوداولادمابیاییدکهرامخالفین

دستپسشویدحاضرخودهمشماوشویمحاضرخودماوکنیمطلبراتانزنان

دهیم.میقراردروغگویانبررااللهلعنتوکنیممیدرازاللهسویبهعاجزیودعا
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اللهازغیربرحقمعبودیهیچوعیسی)،(دربارهراستقصهاستهمينيقينا(٦۲ه
توحید،(ازگرداندندرویاگرپس۱۳۶است.باحکمتوغالباللهگمانبی،نیست

کتاباهلایبگو:64.استدانامفسدانحالبهاللهگمانبیچون)مکنپرواه
ازغیرکهاستاینسخن(آناستمشترکشماومابینکهسخنیسویبهبیایید

بجزرادیگربعضمابعضونسازیم،اوشریکراچیزیونکنیم،عبادتراکسیالله

شدندرویگرداندعوت)(ازیناگرپسندهد،قرارتحلیلوتحریم(مالکربالله،

ایو65.(بسوایماللهحكم(منقادمسلمانیمماکهباشیدگواهکتاب)اهل(ایپس

نشدهنازلانجیلوتوراتحالیکهدرکنید؟میمجادلهابراهيمدربارهچراکتاباهل

کههستیدگروهیهمانشماباشید،آگاهوو66فهمید؟.نمیآیاابراهیم،ازبعدمگر

علمآنبهکهچیزیدربارهچراپسکردیدمجادلهداشتیدعلمآنبهکهچیزیدرباره

این(حقیقت۹۷دانید.نمیماشوداندمیرا(هرچیزاللهوکنید؟میمجادلهندارید

اللهفرمانتسلیمومتنفرشرکازليكنونصرانی،نهوبودیهودینهابراهیمکهاست

ابراهیمبهتوحید)راه(درمردمانتریننزدیکيقينا«۹۸۶نبود.مشرکانجملهازوبود،
وآوردندایماناوبهکهآنانوپیغمبراین(نیز)وکردند،پیرویاوازکهبودندکسانی

راشماکهداشتندآرزوکتاباهلازگروهی۹۹است.مؤمنانمددگاروکارسازالله

فهمند.نمی(لیکن)وراخودمگرسازندنمیگمراهحقیقتدروسازند،گمراه

ماشحالیکهدر؟کنیدمی(انکارورزیدمیكفراللهآياتبهچراکتاب!اهلای۷۰۶ه

آن)بودنحقبهدلدروبینیدمیخودتانکتبدررامحمدنبوتهاینشانه

میدهید.گواهی
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کتمان(آگاهانه)راحقوپوشانید؟میباطلبهراحقچراکتاب،اهلای۷۱۶
بهگفتند:خود)پیروان(بهکتاباهلازگروهیو«۷۲میدانید.حالیکهدرکنید؟می

ورزیدکفرآنبهروزآخردروآوریدایمانروزاولدرشدهنازلمؤمنانبرآنچه

۷۳۶برگردند.خوددینازدیده)راشماحالاینایدشتابرگردید)،خودایماناز

هدایتيقينابگو:نیاورید،ایمانکندپیرویماشدینازکهکسیبهجزگویند)میو

آنچهمثلکهکسیبهنیاوریدایمانگویند:مینیز(واستاللههدایتهمان(صحیح)
مجادلهپروردگارتاننزددرشمابابتواندکسیاینکهیاشود،دادهشده،دادهماشبه

بخواهدکهکسیبهراآن،استاللهبدسترحمتوفضلپیغمبر)،(ایبگو:کند،
بهبخواهدکهراکسیاللهو*۷۶.استدانا(و)کشادهفضلدارایاللهودهد،می

اهلازو۷۵ه.استبزرگفضلدارایاللهوگرداند،میمخصوصخودرحمت

برتوبهراآنبسپاریاوبهبسیارمالامانتبطوراگرکههستکسانیکتاب

بتودوبارهآنرابسپاری،امانتاوبهرادیناریکاگرکهکسانیهستوگرداند،می

آنسبببه(خیانت)اینباشی،ایستادهسرشبالایهمیشهاینکهمگرگرداند،برنمی

دردهند،مینسبتدروغاللهبرونیستیم،مسئولسوادانبیبرابردرماگفتند:کهاست
باشدپرهیزگاروکندوفاخودعهدبههرکسبلی،۷۰کهدانند.میخودآنانحالیکه

دارددوستراپرهیزگاراناللهگمانبیواستمحبوباللهنزداوبس

فروشندمیدنیاحقیربهایبهراسوگندهایشانواللهپیمانوعهدکهآنانيقينا۷۷ه
روزدروگوید،نمیخنسآنهابااللهوندارند،سهمیهیچآخرتدرگروهاین

آنهابرایوسازد،نمیپاککفر)ازراآنهاوکند،نمینظرآنهاطرفبهقیامت

است.دردناکعذاب
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کتابخواندنوقتدرراخودهایزبانکههستکتاباهلازگروهیالبتهو۷۸و

ونیست،توراتازآنحالیکهکنید،حسابکتابازراآنماشتاپیچانندمی(تورات)

دروغاللهبرو،نیستاللهجانبازحقیقتدرو،استاللهجانبازآنگویند:می

وکتاباوبهاللهکهنیستمناسببشریهیچبرایکه۷۹دانند.میحالیکهدربندندمی
ليكنوشوید،منبندگانگذاشتهرااللهبگویدمردمبهبازبدهدپیغامبریوحکم
۸۰باشید.اللهبندگانخوانیدمیوآموزیدمیآنچهسبببهبگویدکهاستمناسب

دهید،قرارخودمعبودانومتصرفراپیغامبرانوهافرشتهکهدهدنمیفرمانشمابهو

شدید؟!۔مسلمانشمااینکهازپسدهددستورکفربهراشماکهاست(معقولآیا

شمابههرگاهکهگرفتمحکمعهدپیغمبرانازاللهکهراوقتیشویادآوروفر۸۱ه

حتماآید،شمانزداستشماباآنچهکنندهتصدیقکهپیغمبریبازدادمحکمتوکتاب

مرامحکمعهدوعهد)این(بهکردیداقرارفرمود:آیاکنید،مددرااووآریدایماناوبه
یکدیگر)(برباشیدگواهپسفرمود:(الله)کردیم،اقرارگفتند:کردید؟قبولآنبارهدر

اسلام)دین(ازآنازپسهرکسپس۸۲۶باشم.میگواهانجملهازشماباهممنو

درخواهند؟میرااللهدینازغیردینیآیا*۸۳۶اند.فاسقانایشانپسگرداندروی

بهواند،اوتسلیمومنقاداجباریاخوشیبهاستزمینوآسمانهادرچههرحالیکه

شوند.میبازگردانیدهاوسوی
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بهوما،برآنچهبهواللهبهبلکه)خواهیمنمیرااللهدینازغیردینی(مابگو:*۸۶
آنچهوشده،نازلیعقوبهاینبیرهویعقوبواسحاقواسماعیلوابراهیمبرآنچه

بینآوردیم،ایمانشده،دادهپروردگارشانطرفازپیغمبراندیگروعیسیوموسیبه
وهستیماللهمنقادوتسلیمماوگذاریم،نمیفرقآوردنایمان(درآنهاازیکهیچ

دروودشنمیپذیرفتهاوازهرگزکند،اختیاراسلامازغیردینیهرکهو۸۵،بس

بعدکهکندهدایتراقومیاللهچگونه*۸۹بود.خواهدکارانزبانجملهازآخرت

ازبعدواستحقبرپیغمبرکهدادندگواهیاینکهازبعدوشدندکافرایمانشاناز
مقصودمنزل(بهکندنمیهدایتراظالمقوماللهوآمد،آنهابهروشندلائلاینکه)

همهوهافرشتهواللهلعنتکهاستاینسزایشانگروهاینکه۸۷رساند).نمی

آنهاازعذابپساندهمیشه(لعنت)آندرحالیکه(در۸۸است.آنهابرمردمان

آنانبهوشوند)،بیرونعذاباز(کهنشدهدادهمهلتآنهابهوشد،نخواهدتخفیف

اصلاحراخودعملوکردند،توبهآنازبعدکهآنانمگرکه۸۹۵شود.نمیکردهنگاه
است.مهربانآمرزندهاللهگمانبیشوند)بخشیدهآنهاکهاست(امیدپسکردند،

توبههرگزافزودند،خودکفربربازشدند،کافرشانایمانازبعدآنانکهالبته۹۰

دروشدندکافرکهآنانالبتهو۹۱۱اند.گمراهانگروه،اینوشود،نمیقبولآنها
ازهرگزبپردازد،فديهعنوانبهراآنوکنندطلاازپررازمیناگرمردند،کفرحالت

گاریمددهیچواست،دردناکعذاببرایشانوشود،نمیقبولآنهاازکسیهیچ
باشند).داشتهامیدآنهابه(کهندارند
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داریدمیدوستکهمالیازتاتوانیدنمیکردهحاصلرانیکی(مرتبه)هرگزکه۹۲

آناجر(واستباخبرکنیدمیانفاقاو)راهدرآنچهازاللهوکنید،انفاقالله)راهدر

آنچهجزبهبود،حلالاسرائیلبنیبرایهاخوردنیتمام۹۳میدهد).ماشبهرا
وبیاریدراتوراتبگو:بود،دادهقرارممنوعخودبرتوراتدنشنازلازپیشيعقوب

پسکه۹۶است).بودهحرامتوراتدرهااینکههستیدراستگواگربخوانید؛راآن

اللهبگو:۹۵اند.ظالمانایشانپسببندد،افترااللهبر(تفصيل)،اینازبعدکسهر
بیزارشرکازومایلحقبهوپرستیگانهکهابراهیمدینازپس،استگفتهراست

که(عبادتگاهیخانهاولینگمانبیکه۹۹کنید.پیروینبود،مشرکانجملهازوبود،

هدایتسببوبرکتمحلدارد،قرارمکهدرکهایستخانهدشنهادهبنامردمانبرای

(کهاستواضحهایعلامتآن)پیشوگردوخانهآندر۹۷است.عالميانبرای

هرکهکهایندیگرواستاللهبيتاعماروقت(درابراهیمایستادنجایآنازیکی

کهمردمانیبرراکعبهخانهحجاللهواست،اماندرشود،داخلآن)حدود(وآندر
لحاظازجاآنبهرسیدن(تواناستگردانیدهواجبدارندراآنجابهرفتنتوانایی

اللهاحکامدیگرو(حجبورزدکفرکسهروباشندداشتهراراهوسائلوجانیومالی

تمامازکشبدونتعالیاوزیرانیستتعالیاوبرنقصانیوضررکند،انکاررا

(احکامورزیدمیكفراللهآیاتبهچراکتاب!اهلایبگو:(۹۸)است.نیازبیجهانیان

۹۹است.عالم)(وگواهکنیدمیآنچهبهاللهحالیکهدر؟کنیدمیانکاررااللهواضح

(دیناللهراهازآوردمیایمانکهراکسیچرانصارا)و(يهودکتاب!اهلایبگو:

گواهخود)کاراینبرشماوکنید،میمعرفیغلطوکجآنرا(و)کنید،میمنعاسلام)
ازاگراید!آوردهایمانکهکسانیایکه۱۰۰نیست.غافلکنیدمیآنچهازاللهوهستید،

گردانند.میبازكفر(حالت)بهتانایمانازبعدراشماکنید،اطاعتکتاباهلگروهی

ببببببببببببببببببببببببب
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بر(قرآن)اللهآياتحالیکهدرکنیدمیقبولرا(کفرورزیدمیکفرچطوروکه۱۰۱

شمامیاندرپیغمبر)(سنتاورسولوشوید)،میداده(تعليمشودمیتلاوتشما

است.شدههدایتراستراهبهیقیناپسبگیرد،محکمرااللهدینکسهرواست،

ازترسیدنسزاوارکهطورآنبترسیداللهازاید!آوردهایمانکسانیکهایکه۱۰۲۶
پابنداسلاماحکامبهمرگحدسرتا(وباشیدمسلمانآنکهمگربمیریدنبایدو،اوست

وبگیرید)محکمآنرا(وبزنیدچنگالله(دین)ریسمانبهیکجاوهمهه۱۰۳باشید).
یکدیگردشمنکهوقتیکنیدیادبود،کردهانعامشمابراللهکهرانعمتیونشویدمتفرق
برادرهم(بااللهنعمتبهوکردایجادمحبتوالفتماشدلهایمیاناللهپسبودید،

بخشید،نجاتآنازراشمااللهپسبودید،دوزخازگودالیکنارهبرحالیکهدرگشتید،

شماازبایدو۱۰۶کهشوید.یابراهتاکندمیبیانماشبهراخودآیاتاللهچنیناین

درست)(ونیککارهایبهرامردمودهند،دعوتنیکیبهرامردمکهباشندگروهی
اند.کامیابجماعتاینوکنند،منعشرع)خلاف(وبدکارهایازودهنددستور

بعدکردنداختلافوشدندپراکندهکهمشویدکسانیمانندمسلمانانماش)و۱۰۵که

ه۱۰۶است.بزرگعذابشانبرایگروهاینوآمد،آنهابهواضحدلائلاینکهاز

هایچهرهوشودمیدرخشانوسفیدهاچهرهبعضیکهاستروزیدر)عذاب(آن
میگفته(برایشاناستگردیدهسیاههایشانچهرهکهکسانیپسشود،میسیاهدیگر)

کفراینکهسبببهپسشدید؟کافر(روشندلائلآمدن(وتانایمانازپسآیاشود)
درخشانوسفیدهایشانچهرهکهکسانیاماو۱۰۷بچشید.راعذابورزیدیدمی

درهمیشهبرایآنانوهستند(جنت)اللهجانبازرحمتیدرآنهاپساست،گردیده

برراآنواند،حقیقتوحقبرمشتملکهاستاللهآیاتاین(۱۰۸کهباشند.میآنجا
خواهد.نمیعالممردمانبرایراظلمیهیچگونهاللهوکنیممیتلاوتپیغمبر)(ایتو
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زمیندرچههروآسمانهادرچههرحالیکهدربخواهدراظلمچگونهوکه۱۰۹۶
اللهطرفبهبشر)معاملاتامورتمامیواست،اللهازتنهامخلوقات)(ازاست

آفریدهمردم(نفعبرایکههستیدامتیبهترینماشکه۱۱۰شود.میگردانیدهباز

وکنید،میمنع(وناجائز)بدکارهایازوکنید،میامرنیککارهایبهرامردمایدشده

بهتر)(وخیربرایشانآوردندمیایمانما)ش(مثلکتاباهلاگرودارید،ایماناللهبه

اهل(كفار*۱۱۱اند.فاسقبیشترشانواند،مؤمنآنهاازکمیتعداد(لیکن)بود

بهکنندجنگشمابااگرو(اندک)آزارجزبهتوانندنمیرسانیدهشمابهضرریکتاب)

کهجاییهرو۱۱۲۶شوند.نمیمددبازیابند)می(هزیمتگردانندمیپشتشما

پناهدریااللهپناهدراینکهمگراست،شدهزدهحقارتوخواریمهرآنهابرباشند

ازغضبیبهوکنندطلبمددقومیازیاوکنند،قبولرااسلام(دینباشندمردم

(همه)ایناست،شدهزدهآنهابرتنگدستیوفقرمهرواند،نمودهرجوعاللهجانب

کردند،میقتلناحقبهراپیغمبرانوورزیدند،میكفراللهآياتبهکهبودآنببسبه

مینافرمانیالهی)دستوراتازکهبودآنببسبهپیغمبران)برتجاوزو(کفراین
نیستندبرابرهمباکتاب(اهلهمهآنانکه۱۱۳کردند.میحدتجاوزازونمودند

وباشند،میایستادهقدمثابتالله)عبادتبرایکههستگروهیکتاباهلازبلکه

که114اند).مشغولتهجد(درکنند،میتلاوترااللهآياتکنانسجدہبشاوقاتدر

ازودهند،میدستورنیککارهایبهرا(مردمودارند،ایمانآخرتروزواللهبه

گروهاینوکنند،میشتابخیرکارهایدروکنند،میمنعرع)شخلاف(وبدکارهای

انجامخیرکارونیکیازآنچههرو۱۱۵اند.صالحمردمانجملهازکتاب)اهل

داناست.پرهیزگارانبهاللهورفت،نخواهدهدربههرگزپسدهند
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دفعآنهاازرااللهعذابازچیزیاولادشانومالورزیدندکفرکهآنانالبتهکه۱۱۹
کفارآنچهمثال۱۱۷باشند.میهمیشهآندروانددوزخیارانایشانوکرد،نخواهد

برکهاستختسسرمایآندرکهاستبادیمثالکنند،میانفاقدنیازندگانیدر

آنهابراللهوکند،نابودآنراپسبرسد،اندکردهظلمخودبرکهقومیزراعتوکشت
ایه۱۱۸کنند.میظلمخویشهایجانبهآنها(خودلیکنو،استنکردهظلم

دیگر(مردمنگیریدرازمحرممسلمانان)غیر(ازخودغیرازاید!آوردهایمانکهکسانی

کوتاهیشما)میاندرانداختنفسادوضررهیچگونهرساندنازایشانکهرا

ازدشمنیچونشوید،گرفتارمشقتورنجهربهشماکهدارنددوستوکنند،نمی

دارندمیپوشیدهشانهایسینهدرکهدشمنی(ازآنچهواست،شدهظاهرایشاندهان

باندیشید.دارید)خردو(عقلاگرکردیمبیانماشبرایراآیاتالبته،استبزرگتر

شماآنهاودارید،دوستراآنهاکههستیدمردمیشمامسلمانان(ایخبردار۱۱۹

شماباوقتهرودارید،ایمانالهیهایکتابتمامیبهشما(چونندارنددوسترا

غضبوقهرشدتازبروندخلوتدرچونوایم،آوردهایمانگویند:میوندشروبرو

دارید،کهغضبیوقهر(سبب)بهبگو:گزند،میدندانباخودراانگشتانشما،بر

برسدراحتیوخوبیشمابهاگرکه۱۲۰توداناست.هاینهسرازبهاللهگمانبیبمیرید،

اگروشوند،میخوشحالآنازبرسدشمابهناراحتیوبدیاگروشوندمیغمگین

رسانیدهماشبهضرریهیچآنهاحیلهوفریبکنید،پیشهپرهیزگاریوکنیدصبر

وقتیآوریادبهو۱۲۱دارد.احاطهکنندمیآنچهبهاللهگمانبی(چونتواند،نمی

بهسنگرها(دررامؤمنانجایوشدیبیروناتخانوادهمیانازصبحگاهانکهرا
است.داناوشنوااللهوکردی،مشخصمشرکین)باجهادقصد
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آنهاکهبودشانکارسازاللهوکنند،سستیخواستندشماازگروهیدوچونکه۱۲۲۶
درراشمااللهالبته۱۲۳۶؛کنند.توکلاللهبربایدمؤمنانوداشت)نگاهسستیازرا

بترسیداللهازپسبودید،حقیروکمدشمن)نظر(درحالیکهدرداد،نصرتبدرجنگ

نیستکافیشمابرایآیاگفتی:میمؤمنانبهوقتیکه۱۲۵آرید.جابهرا(اوکرشتا

کند؟.کمکراشماآسمان،ازشدهآوردهفرودفرشتههزارسهوسیلهبهپروردگارتانکه

بهخود)خروشوجوش(باکفاروشویدپرهیزگاروکنیدصبراگربلی،*۱۲۵
اللهو۱۲۹کرد.خواهدمددنشاندار،فرشتههزارپنجباراشمااللهبیایند،ماشمقابله

(وشودمطمئنآنباتاندلهایتاونگردانید،شمابرایبشارتیجزرا(نصرت)آن

اینکه(وحکمتباغالباللهجانبازمگرنیستتان)برایپیروزیونصرتگرنه)

وسيله(بهتاکرد)مددراشما(الله۱۲۷نیست).موقوفهافرشتهآمدنبهاللهنصرت

(ازخوردهشکستوناکاموسازد،مغلوبوسرنگونیانابودراکافرانازطائفهما)ش

آنهاتوبهیا(الله)نیست،توبدستکاریهیچ(اختیار)۹۱۲۸)گردند.بازجنگمیدان

توبه(قبوله۱۲۹۹اند.ظالمآنانکهچرادهد،میعذابراآنهایاوکند،میقبولرا

از(تنها)استزمیندرچههروآسمانهادرچههرزیرااستاللهدستبهعذابیا
دهد،میعذاببخواهد،کهراکسهروکند،میعفوبخواهد،کهراکسهراست،الله

چندینرا(ربا)سوداید!آوردهایمانکهکسانیایو۱۳۰واست.مهربانآمرزندهاللهو

برایکهآتشیازو۱۳۱۶گردید.رستگاروکامیابتابترسید،اللهازومخورید،برابر

رحمتموردتاکنیداطاعتاورسولواللهازو۱۳۲۶بترسید.استدهشآمادهکفار

گیرید.قرارالهی

بببببببهباباب
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کهجنتیوپروردگارتانجانبازمغفرتسویبهتوبه)وسیله(بهبشتابیدوه۱۳۳

کی۱۳۶واست.شدهآمادهپرهیزگارانبرای(و)است،زمینوآسمانهابرابر))آنپهنای

وکنند،میانفاقالله)راه(درتنگدستیوثروتمندیحالدرراشانمالهایکهآنان

(اینچنین)اللهوگذرند،میمردماشتباهاتازوبرندمیفروراخودغضب
راگناهی)(وزشتعملیچونکهآنانو۱۳۵)دارد.دوستراکنندگانخوبی

گناهان(محو)برایپسکنندمییادراالله(فورا)کنند،ظلمخویشبریاوندشمرتکب

گناهانتواندمیاللهجزبهکسیچهکهدانندمیوخواهند،میآمرزشالله)(ازخود

درورزند،نمیمداومت)(واصراراندکردهبد)کردار(ازآنچهبهوبیامرزد؟رامردم

طرفازآمرزشیایشانجزگروهاینکه۱۳۶دانند.میراآنبدانجامحالیکه

باشدمیاستجارینهرهاآنهایقصرودرختانزیردرکهباغهایوپروردگارشان،

ونیکثوابچهکنندگانعملثوابوباشند،میهمیشهقصرها)و(باغهاآندرو

عذابومؤمناننصرتبه(راجعالهیهایسنتشماازپیشکه۱۳۷است.خوب

چطورکنندگانتکذیبسرانجامکهببینیدوکنیدسفرزمیندرپساستگذشتهکفار)

برایاستواقعی)حقائقکنندهبیانونتهاس(همانبیانگر(قرآن)اینکه۱۳۸۶بود.

سستمسلمانان)ای(شماوه۱۳۹۶است.پرهیزگارانبرایپندیوهدایتومردم،

جنگ(دراگرکه۱۶۰باشید.مؤمناگربرترید،وغالبکهزیرامشويد؟غمگینو

رسیدهشمامانندنیزکافرقومبهچونمشوید)(پریشانرسیدآسیبشمابهاحد)

تاوکنیم)آزمایشراآنها(تاگردانیممیمردمبیندرراروزگارحوادثاینواست،
دوستراظالماناللهوبگیرد،شهیدانیشماازوسازد،مشخصرا(حقیقی)مؤمنانالله

ندارد.

بببببشبابيامنیتتب
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وسازد)متمایزمنافقانازراایشانوگرداندخالصوپاکرامؤمناناللهتاو141ه

حالیکهدرروید؟میجنتبهکهداریدگمانآیا۱۶۲کند.نابودومحوراکافرانتا

والبته*۱۹۳۶است.نکردهمشخصومعلومراماشصابرانومجاهدان(تاهنوز)الله

(منظرآنپسشوید،روبروآنباآنکهازپیشکردیدمیرا(شهادت)موتآرزوی

پیغمبریمگر()محمدنیستو*144کردید.مینگاهحالیکهدردیدید،راموت)

وطبعی)موت(بهکندوفاتاگرآیاپساست،گذشته(دیگر)پیغمبراناوازپیشکه

برگرددعقببههرکسوشوید؟)می(مرتدگردیدمیبازعقببهپسشود،کشتهیا

گزارانشکراللهکهاستزودوتواند،نمیرسانیدهضرریاللهبههرگزپسشود)(مرتد

(الله)ومیردنمیاللهحكمبهجزهیچکسنیست)(ممکنو(140دهد.ثوابرا
بخواهدرادنیاثوابهرکهو،استنمودهمعینونوشتهرا(هرکسمرگ(وقتاجل

ثوابزوداومیدهیم،اوبهآنرابخواهدراآخرتثوابهرکهودهیم،میاوبهآنرا

مردمانآنهاهمراهکهاندگذشتهپیغمبرانیبساچهو146کهدهیم.میراشاگران

آنهابهاللهراهدرآنچهببسبهپسکردند،(جهاد)قتالکفار)بابسیاریکتاپرست

خمتسلیمسر(ونگشتندذلیلدشمنمقابلدرونشدند،ناتوانوسسترسید،

جزآنهاوگفتار14۷دارد.دوستراکنندگانصبراللهوکردند)صبربلکهنکردند

وکنمعافرامااسرافوبیامرز،راماگناهانما!پروردگارایگفتند:میکهنبوداین

گردان.پیروزکافرقومبرراماوگردان،ثابتدشمن)باجهاددرراماهایقدم

ایشانبهرارحمت)و(مغفرتآخرتنیکثوابو(فتح)دنياثواباللهپسکه۱۶۸۶
دارد.دوسترانیکوکاراناللهوبخشید
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راشماکنید،اطاعتشدندکافرکسانیکهازاگراید!آوردهایمانکهکسانیایکه۱۹۹۶
گشت.خواهیدباززیانکاریوخسارتبهپسسازند)می(مرتدگردانندمیبازعقببه

بهتریناللهواست،شمامددگاروکارسازاللهبلکهندارید،کارسازیهیچشماکه۱۵۰

ترسکافراندلهایدرزودیبهکه۱۵۱)کنید).اطاعترااوتنها(لذااستمددگاران

هیچکهنمودندمقررشریکاللهباراچیزهاییاینکهسبببهانداخت،خواهیمراماش

ستمگرانجایگاهواست،دوزخآنهاجایگاهواست،نکردهنازلآن(صحت)بردلیلی

جنگدرشماپیروزیبرمبنیراخودوعدهاللهالبتهو%۱۰۲۶است.جایگاهیبدچه

دروشدیدسستکهآنتاکشتیدمیاللهحكمبهراکفارکهوقتیگرداند،محققاحد)

آنکهباکردید،نافرمانیپیغمبر)دستور(ازوکردید،نزاعغنایم)تقسیمو(جنگمسأله

ازکسیورا)غنیمتو(نصرتراآنداشتیدمیدوستکهدادنشانراچیزیشمابه

ازراشمااللهبازخواست،میراآخرتشماازکسیازوخواست،میرادنیاشما
راما)ش(خطایاللهالبتهوبیازماید،راشماتاساختمنصرفآنهاکردنتعقیب
یادبهکه۱۵۳دارد.مهربانی)(وبخششومنتمؤمنانبراللهگمانبیکرد،معاف

توجهکسیبهورفتیدمیبالاکوه)برفراروقتدراحدجنگدرکههنگامیآورید
سبب(بهاللهپسکرد،میفریادسرپشتازراپیغمبرشماحالیکه)درکردید،نمی

تاوبدانید،راخودکوتاهی(تانمودمجازاتوافزودتانغمهایبرغمیتان)نافرمانی

برشکست)وزخموآسیبازآنچهبروغنیمت)(مالایددادهدستازکهچیزیبر

استآگاهکنیدمیآنچهبهاللهونشوید،غمگینرسید؛شما

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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کهآوردفرودماشآرامشبرایراپینکیخواباندوه،وغم(آن)ازبعدبازکه۱۵۶
گماناللهدربارهوبودندخودفکردرتنهادیگرگروهوفراگرفت،راماشازگروهی
اختیاری((جنگامرایندرماآیاگفتند:میوکردندمیجاهلیتگمانمانندناحق،

راچیزیخودهایدلدراست،اللهدستبهاختیاروکارهمهالبتهبگو:داریم؟
داشتیماختیارچیزیکارایندراگرگویند:میکنند،نمیاظهارتوبهآنراکهپوشانندمی

کشتهکهآنانالبتهبودیدمی(هم)تانهایخانهدراگربگو:نمیشدیم،کشتهاینجادر
تاوشدندمیبیرونخودقتلجایورزمگاهبهاستشدهنوشتهشانمورددرشدن

وپاکبودتانهایدلدرکهآنچهتاوبیازماید،بودتانهایینهسدرکهراآنچهالله

شمامیانازکهآنانيقيناکه۱۵۵داناست.استهاینهسدرآنچهبهاللهوکند،خالص

اینجزکردند(فرارگردانیدندپشتکفار)ومسلمانانگروهدودنشروبروروزدر

آنهااللهالبتهلغزانید.بودند،کردهکهگناهانیبعضیببسبهراآنهاشیطانکهنیست

اید،آوردهایمانکهکسانیایکه۱۵۹.استبردبارآمرزندهاللهگمانبیکرد،عفورا
جهادبراییا(تجارت)سفربهانشبرادرانوقتیشدندکافرکهمشویدکسانیمانند

(چنینشدند،میکشتهنهومردندمینهبودند،خانهدرمانزدآنهااگرگفتند:رفتند،
حالیکهدرگرداند،شانهایدلدرافسوسوحسرتسببراخنسایناللهتاگفتند)

کنیدمیآنچهبهاللهو(استاللهدستبهمرگوزندگیمیراندمیوکندمیزندهالله

ازاللهرحمتوآمرزشالبتهبمیرید،یاویدشکشتهاللهراهدراگر۱۵۷.بیناست

است.بهترکنند،میجمعخودزندگیدرآنچه

ببببببببببببببببببببببب
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سویبهصورت)دوهردرالبتهشوید،کشتهیاوطبیعی)مرگبهبمیریداگر۱۵۸
مقابلدرکهاستاللهرحمتسبببهپس۱۵۹شد.خواهیدجمعوگرداندهبازالله

تواطرافاز(مسلمانانحتمابودی،دلسختوخویدرشتاگروکردی،نرمیآنها

الله)حقبارهدرآنهابرایوکنعفوخود)حقمورددرراآنهاپسدند،شمیدور

پسگرفتیتصمیمکاری)(برچونپسکن،مشورتآنانباکارهادروبخواهمغفرت

راماشاللهاگر۱۹۰۶دارد.دوستراکنندگانتوکلاللهگمانبیکن؛توکلاللهبر

ترکوخوارراشمااگروشد،نخواهدغالبشمابرهیچکسپسکند،مددویاری

که۱۹۱۶کنند.توکلاللهبربایدمؤمنانوکند؟مددراماشاوازبعدکهکیستکند،

مالدرهرکه(زیرا)کندخیانتغنیمتمالدرکهنیستشایستهپیغمبریهیچبرایو
جزایکسهربهبازشود،میحاضرخودخیانتباقیامتروزدرکند،خیانتغنیمت

کسیآیاکه۱۹۲٫شود.نمیظلمآنهابروشود،میدادهکاملبطوراست،کردهآنچه

استبازگشتهاللهخشموقهربهکهاستکسیمانندکند،میپیرویاللهرضایازکه

که۱۹۳۶است.بازگشتجایبهدوزخواست؟دوزخاوجایواستشدهگرفتارو

کنند،میآنچهبهاللهودارند،اللهنزدمختلفیمقامومراتبالله)رضای(پیروانآنها

آنهامیاندرکهوقتآننمود،احسانمؤمنانبراللهکهراستیبهکه164بیناست.
(ازراآنهاوکند،لاوتتآنهابررااللهآياتتافرستادخودشانجنسازپیغمبری

را(سنت)حکمتو(قرآن)کتاب(احکام)ایشانبهوسازدپاکباطل)اعمالوعقائد
کهوقتیآیاکه،۱۹۵۶بودند.واقعآشکاراگمراهیدرآنازپیشهرچنددهد،تعلیم

(بهراآندوچندبدر)جنگدرشماحالیکهدررسید،شمابهاحد)جنگ(درمصیبتی

از(مصیبت)آنبگو:آمد؟کجاازمصیبتاینگفتید:(باز)بودید،رسانیدهتان)دشمن
است..قادرهرچیزبراللهیقیناهستید)،تانخودآن(وسبباستخودتانطرف

ببببببببببببببببببببببه
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رسید،شمابهاحد)(جنگگروهدوشدنروبروروزدرمصائب)ازچههروه166

سازد.مشخصرامؤمنانتاودهداجرآنبرابردرراشماتابوداللهحكمبهپس

بیایدشد:گفتهآنهابهکهمنافقانیسازد،مشخصوآشکاررامنافقاناللهتاو۱۹۷۶

دانستیممیاگرگفتند:جواب(درکنید،دفعخودازرادشمنیابجنگیداللهراهدر

کفربهروز،آندر(منافقان)آنانکردیم،میپیرویشماازحتمااستواقعیجنگیاین
نیست،هایشاندلدرکهگویندمیراسخنیخویشدهانباایمان،بهتابودندترنزدیک

خودبرادرانبهکهآنان۱۹۸۶است.داناترپوشانندمیخوددلهایدرآنچهبهاللهو

جنگبه(وکردندمیاطاعتماازاگرنشستند،ها)خانهدر(خودشانوگفتند:

ازرامرگپسهستید،صادقخودگفتهدراگربگو:شدند،نمیکشتهحالا)رفتندنمی

بلکهنکنید،گمانمردهانددهشکشتهاللهراهدرکهراآنانیو۱۹۹۵کنید.دورخود

شوندمیداده(ونعمتهاروزیپروردگارشاننزد(و)اند،زندهبرزخ)جهاندر

بهواند،خوشحال،استدادهآنهابهخودکرموفضلازاللهکهآنچهبهآنان۱۷۰و

(بهدهندمیمژدهاند،نشدهیکجاآنهابههنوز(لیکن)وآیندمیآنانازبعدکهکسانی

واللههاینعمتبه۱۷۱شوند.میغمگیننهونیستآنهابرخوفیهیچکهاین

ضائعرامؤمنانثواباللهاینکهبهوکنند،میخوشیابراز(ودهندمیمژدهاوفضل

زخمهااینکهازبعدکردند؛اجابتراپیغمبرواللهامراند)آنانی)آنها«۱۷۲کند.نمی
ثوابنمودند،پیشهتقویوکردندنیکیکهایشانازکسانیبرایبود،رسیدهآنهابه

شماقتالبرای(کفارمردمیقیناگفتند:ایشانبهمردمکهآنانی۱۷۳۶.استبزرگبس

وکرد،زیادراآنهاایمانسخن)(اینپسبترسید،آنهاازپسکردهاند،جمعسپاه)

است.کارسازبهتریناوواست،بساللهراماگفتند:
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جویایونرسیدآنهابهزیانیهیچوبازگشتنداللهفضلونعمتباآنانپسکه۱۷۶
(خبرآنکهنیستاینجزکه۱۷۵.استبزرگفضلدارایاللهوبودند،اللهرضای

آنهاازپسترساند،می(کفار)خوددوستانازرامسلمانانکهاستشیطاندهنده)
کفرنصرتوقبولدرکهآنانکه۱۷۹هستید.مؤمناگربترسید،منازومترسید،

رساندهاللهبهضرریهیچآنها(چوننسازد،غمگینوپریشانراتوکنند،میشتاب

آنهابرایبلکهندهدقرارآنهابرایهمیسهیچآخرتدرخواهدمیاللهتوانند،نمی

بههرگزنمودند،اختیارایمانعوضبهراکفرکهآنانيقيناکه۱۷۷۶است.بزرگعذاب
کافرانو۱۷۸باشد.دردناکعذاببرایشانبلکهتوانند،نمیرساندهضرریالله

نیستاینجزبلکهاست،شانخیربهآنهابهمادادنمهلتکهنکنندگمانهرگز

آنهابرایوفزایند،باخویشگناهبهخود)اختیاربهتامیدهممهلتراآنهاماکه
آنبررامؤمناناللهکهنیستچنینکه۱۷۹است.رسواکننده)(وآمیزاهانتعذاب

(مؤمن)پاکازراکافر)و(منافقناپاککهآنتابگذارد،هستیدآنبرماشکهحالی

آگاه(حواسوعقلازپوشیدهچیزهایازراشمااللهکهنیستچنینوسازدجدا
بخواهدراهرکهپیغمبرانشازغیبی)امورازبعضیساختنآگاه(برایاللهلیکنوسازد،

بدارید)،محکمراخود(ایمانبیاوریدایماناوپیغمبرانبهواللهبهپسکند،میانتخاب

کهو۱۸۰داد.خواهدبزرگثوابشمابرایپسکنید،پرهیزگاریوبیاوریدایماناگرو

آنکهنبرندگمانکنند،میبخل(و)استدادهآنهابهخودفضلازاللهکهکسانیو

استزود(چونآنهاست،ضرربهبخل)(آنبلکه،استآنهافائده)(وخیربهبخل

میراثوشد،خواهدآنهاگردنطوققیامتروزدرورزیدند،میبخلآنبهچهآنکه
است.خبردارکنید،میآنچههربهاللهواست،اللهازتنهازمینوهاآسمان
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هستیمغنىماو،استمحتاجاللهیقیناگفتند:کهراکسانیخنساللهالبتهکه۱۸۱
نیزراپیغمبرانکشتنناحقبهقضیهونویسیم،میاندگفتهراآنچهزودیبهشنید،

عذاباینبه۱۸۲)بچشید.راسوزانعذابگفت:خواهیمایشان(بهونویسیم)،می

نسبتالله(گرنه)وفرستادیدپیشخوددستبهکهاستاعمالیآنسبببهسوزان

مابااللهالبتهگفتند:دروغبهکهاندآنانیها)اینکه۱۸۳.نیستظالمخودبندگانبه

کهبیاوردمابرایایقربانیکهآنتانیاوریمایمانپیغمبریهیچبهکهاستبستهعهد

آنباراآشکارمعجزهایکهبودندپیغمبرانیمنازپیشالبتهبگو:بسوزاند،راآنآتش

پسکه۱۸۶هستید.راستگواگرکشتید،راآنهاچراپسآوردند،برایتانگفتیدکهچه

هامعجزهتو،ازقبلپیغمبرچندینکهبدانومكن(پرواپسکردندتکذیبراتواگر
نفسیهرکه۱۸۵شدند.تکذیب(لیکن)بودند،آوردهروشنکتابوهاصحیفهو

شمابهکاملبطورقیامتروزدراعمالتانجزایالبتهو،استمرگچشنده(جاندار)

شدهکامیابیقیناشد،کردهبهشتواردوکردهدوردوزخازکسهرپسشود،میداده
به۱۸۶است).بندهفریبونفع(سببغرورمتاعمگرنیستدنیازندگانیواست،

کتابشماازپیشکهآنانیازحتماوشوید،میآزمودهجانهایتانومالهادرحتما
طعن)وآمیز(تمسخرکنندهاذیتسخنانمشرکینازونصاری)و(یهودانددهشداده

کردید،اختیارتقویوصبرها)اذیتوامتحانایندراگرولیشنید،خواهیدبسیار

گرداند.میمحکمواستوارراتصمیمکهاستچیزهایازخصلت)اینیقیناپس
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گرفتمحکمپیمانبودشدهدادهکتابکهآنانیازاللهکهراوقتیکنيادوه۱۸۷
پسنپوشانید،راآندستوراتو(احکاموکنید،بیانمردمبرایراکتاببایدحتماکه

(وکمعوضومتاعباآنراوپوشانیدند)راآنوانداختندخودرسپشتراعهدآنها

بهکهآنانیمورددرمبرگمانکه۱۸۸)خریدند.آنچهاستبدپسفروختند،حقیر)
وشوند،ستایشاندنکردهکهآنچهبردارنددوستوشوندمیخرسندخویشکرده

دارند.پیشدردردناکیعذابآنها(بلکهیابندمینجاتعذابازآنهاکهمبرگمان

است.تواناچیزیهربراللهواست،اللهازتنهازمینوآسمانهابادشاهیکه۱۸۹

پیدر(پیاختلافدرو(خاصهیئت(بهزمینوآسمانهاآفریدندريقيناکه۱۹۰
است.خردصاحبانبرایاللهوحدانیتوقدرت(بهواضحدلائلروز،وشبآمدن

آرامیدهپهلوبرونشسته،وایستاده،حالت(بهرااللهکهاندآنانی(خردمندان«۱۹۱
خوددعایدر(وکنندمیتفکرزمینوآسمانهاآفریدناز)(حکمتدروکنند،مییاد

(ازتوپاکیای،آفریدهنهفائدهبیراموجوداتوعالماینما!پرودگارایگویند:می

ما!پروردگارای«۱۹۲۶دار.نگاهدوزخعذابازراماپسنیست)توشأنلایقآنچه
هیچظالمانبرایوای،کردهرسوایشيقيناپسآوریدردوزخدرتوکهراکسییقینا

يقيناما!پروردگارایو۱۹۳۶دهد).نجاترسوائیاینازراآنها(تانیستمددگاری

بهکهگوید:)می(ودهد،میدعوتایمانسویبهرا(مردمدهندهدعوتکهشنیدیمما

بیامرز،راماگناهانما!پروردگارایپسآوردیم،ایمانماپسآرید،ایمانپروردگارتان

آنچهما!پروردگارایو۱۹۶بمیران.نیکانباراماوکن،دورراماهایبدیماازو
ایکردهوعدمابهآخرت)درجنتودنیا،درنصرت(ازخودپیغمبرانزبانبرکهرا

خلافیوعدہتويقيناکه)داریمایمانمازیرامکنرسواقیامتروزدرراماوکن،عطا

کنینمی
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هیچعملمنکهطوراین(بهکردقبولراآنهادعایپروردگارشانپسکو۱۹۵

یکدیگرجنسازشماکنم،نمیضائعزن،خواهوباشدمردخواهرا؛ماشایکنندهعمل

است)هجرتاعمالآنازیکیوندارند،فرقزنومردعمل،وایماندرکههستید
الله)(راهمنراهدروشدندراندهبیرونشانهایخانهازوکردندهجرتکهآنانپس

میمحوراشانگناهانحتماشدند،کشتهوکردندجنگكفار)(باودیدندهااذیت
،استجارینهرهاآنقصرهایودرختانزیردرکههایباغدرراآنهاحتماوکنیم

.استاللهنزدخوبونیکوثوابوود،شمیدادهاللهجانبازثواباینکنیم،داخل

وروزهچندمتاع)(این۱۹۷۶نفریبد.راتوشهرهادرکافرانگذاروگشتکو۱۹۹

آرامگاهیبدچهکافران)(برایدوزخو،استدوزخشانجایگاهباز،استناچیز

برایترسیدندخودپروردگارازوکردندپیشه(تقویکهآنانیلیكنکه۱۹۸۶است.

این)(واند،همیشهآندروباشد،میجارینهرهاآنزیرازکهاستهاییباغآنها
است.بهترچیزیهر(ازنیکوکارانبرایاست،اللهنزدآنچهوالله،نزدازاستمهمانی

اللهبهکههستندکسانیکتاباهلازيقيناونیستند)دوزخیکتاباهل(همه۱۹۹۶

برابردرحالیکهدراست؛شدهنازلآنهاخودبرآنچهبهوشدهنازلشمابرآنچهبهو

عوض(دنيا)حقیرمتاعبرابردررااللهاحکاموآیاتدارند،ایماناند،متواضعالله

زوداللهگمانبیدارند،راخوداجرپروردگارشاننزدکهاستگروهاینکنند،نمی

در(وکنید،پیشهصبراید،آوردهایمانکهکسانیایکه۲۰۰و.استگیرندهحساب

جنگیوسایلجهادانتظاردرباشیدآمادهجهادبرایوورزیدپایداریدشمن)مقابل
شویدکامیابکهتابترسیداللهازوکنیدمهیاراخود
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«نساء»سوره
استآیتششوهفتاديکصدووشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
ازراشماکه(پروردگاری)آنبترسید،تان)متصرفو(مالکپروردگارتانازمردم!ایکهرا

دوآناز(باز)وآفرید،(آدم)شخصهماناز(نیز)را(حوا)اوهمسروآفرید،شخصیک

نامبهکهبترسیداللهازوساخت،منتشرزمین)رویدررابسیاریزنومردحوا)،وآدم

شدنتلف(ورحمیصلهقطعازهمچنینکنید،می(درخواستسوالیکدیگرازاو

و۲هست.نگهبانشماگفتار)وکرداربراللهگمانبیبترسید؟خویشاوندانحقوق

پاکیزه(مال)باراناپاک(مال)وبسپارید،آنهابلوغاز(بعدخودشانبهرایتیمانمالهای

(کار)اینچوننخورید،کرده)(یکجاخودمالهایبارا(یتیمانآنانمالهایونکنیدتبدیل

توانیدنمیکردهعدلیتیمدخترانحقدراینکهازترسیدیداگرو۳۶است.بزرگگناه
رازنچهاریازن،یاسهزن،دواست؛پسندتانموردکهزنانیدیگرازصورتاین(درپس

یاکنیدنکاحرازنیک(فقط)پستوانیدنمیکردهعدلکهترسیدیداگرپسکنید،نکاح

وعیالمندشدن(باکهاستآنبهنزدیکترایناید،شدهمالککهکنیزیبهکنیداکتفا
ایشانبهرضایت،وخوشیبهرازنانمهرهایورکنکنید.ظلمزنان)حقدرشدن،فقیر

راآنپسبگذارند،کرده)(معافرامهرازچیزیشمابرایدلخلوصازاگرپسبدهید،

وبقاسببراآناللهکهمسپاریدراتاناموالنادانانبهوبودهبخورید.گواراوخوش

نیکسخنآنهاباوبدهید،راشانپوشاکوخوراکمال،آنازواست،گردانیدهزندگیتان

نکاحعمربهکهوقتیتانه؟)یااندشدهبالغ(کهکنیدامتحانرایتیمانو86وبگویید.پسندیدهو

بسپارید،رامالهایشانآنهابهپسکردیداحساسراتدبیروعقلآنهادراگرپسبرسند،بلوغ)

تصرفراخودمال(وشوندبزرگاینکهترس(ازمخوریدشتابواسرافبهرا(مالها)آنو
وکند،پاکیوپرهیزگارییتیم)مالخوردنازبایدپسبود،(ثروتنمد)توانمندهرکسوکنند

مالهایخواستیدوقتیپسبخورد،بایدضرورتقدربهیتیممالازبودتنگدستوفقیرکهکسی

است.کافی(بندگان)محاسبهبراللهوبگیرید،گواهآنهابرپسبسپارید،آنهابهراشان
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ودارند،سهمگذارندمیمیراثبهخویشاوندانومادروپدرکهآنچهازمردانو
سهمآندارند،سهمگذارندمیمیراثبهخویشاوندانومادروپدرکهآنچهاززنان

است.گردیدهمقررمعینحصه(هریک(برایباشدزیادیاباشدکممتروکه)اموالاز

میراثتقسیمدرناتوانانویتیمانونیستند)وارث(کهخویشاوندانچونو۸ه

سخنآنهاباوبدهید،بخششطوربه(مالآنازچیزیآنهابهپسشوند،حاضر
بروبگذارندبجاخودازضعیفاولاداگرکهآنانیو۹۶بگویید.شایستهونیک

ازوصیت)(دربایدپسبترسند،اللهازبایدنشوند)ضائع(کهدارندترسآنها(آینده)
نباشد).حقوعدلبامخالفکهبگوینددرستومحکمسخنبایدوبترسندالله

اینجزخورند،میظلمبهرا((ضعیفيتيمان(چنين)مالهایکهآنانیيقيناکه۱۰و
ورشعلهآتشدرکهاستزودوخورند،میراآتشخودهایشکمدرکهنیست
تاناولاددربارهراشمااللهلذا)استضروریاولادرعایت(چون۱۱شوند.داخل

وقتدرونگذارید.فقیرراآنهاونکردهبادبرراخودداراییکهکندمیسفارش

دوازاضافهوباشندزنوارثاناگرپساست،دخترسهمدومانندپسربرایتقسیم
اگرورسد،میسهمحصهدوترکه)،حصهسهجمله(ازآنهابرایپسباشند،نفر

ششمیکمیت،مادروپدرازهریکبرایواوست،ازکهترنصفپسباشد،یکی

اومادروپدرونباشدفرزندیمیتازاگروباشد،فرزندیمیتازاگراستترکه

میتازاگرواستپدرازباقی(واستسومیکمادربرایپسگردند،اووارث

ازبعدمیراث)تقسیمالبتهبرد،میراترکهششمیکاومادرپسباشد،ماندهبرادرانی

میت(اگراستدینادایازبعدیااستکردهوصیتآنبهمیتکهاستوصیتیتنفيذ

ترسودمناتانبرایآنهاازیکیکدامپسرانتانوپدرانکهدانیدنمیشماوباشددیندار

حکیموداناورثه)احوال(بهاللهیقینااست؛شدهمقرراللهطرفازاحکام)ایناست،
Curl
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اند،گذاشتهبجاخوداززنهایتانکهاستترکهازنصف(مردان)شمابرایو۱۲

ترکهازچهارمیکشماسهمباشند،داشتهاولاداگرولیباشند،نداشتهاولادآنهااگر

(اگردینادایازبعدیاکنندمیوصیتآنبهزنانکهوصیتیتنفيذازبعدالبتهاست،

استشماتركهازچهارمیکزنانسهمکرد)وفاتشوهراگر(اماوباشند)،دیندار

تركههشتمیکشمازنانسهمباشید،داشتهفرزندیاگراماباشید،نداشتهفرزندیاگر

ادایازبعدیاکنیدمیوصیتآنبهشماکهوصیتیتنفيذازبعد(لیکن)استشما

(یعنیباشدکلالهشودبردهارثاوازکهزنییامردیاگروباشیددیندار(اگردین
آنانازهریکبرایپسباشد،داشتهخواهروبرادراووباشد)نداشتهفرزندووالدین

سومیکدرشانهمهباشندیکیازبیشبرادر)و(خواهراگرپسرسد،میششمیک

که)شرطی(بهدین،ادایازبعدیاوصیتتنفيذازبعدالبتهاند،شريکمساویانه
است،اللهجانبازسفارشیحکم)(ایننرساند،ضرروارثبهکننده)(وصیتوصیت

واست،اللهمقرراتوحدودشدبیان(چهآن۱۳۶است.بردبار(و)دانااللهو

ازکهکندمیداخلباغهایدررااواللهکند،پیرویواطاعتاورسولواللهازکسهر

اینوباشند،میآندرهمیشهبرایآناناست،جارینهرهاآنقصرهایودرختانزیر

الهیحدودازوکندرااورسولواللهنافرمانیهرکسوو14بزرگ.کامیابیاست

عذاباوبرایوماند،میآندرهمیشهکهکندمیداخلآتشیدررااواللهکندتجاوز
استآمیز)(اهانترسواکننده
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مردچهارآنهابرپسشوند،می(زنا)فاحشهمرتکبکهشمازنانازآنانیو۱۰و
بدکار(بردادندگواهیاگرپسکنید،طلبگواہراعادل)مسلمانان(ازخودتاناز

قبضراآنهاروحالموتملککهآنتاکنیدمحبوسهاخانهدرراآنهاپسآنها)

کهشماازکسدوآنو16*کند.مقرردیگریراهیو(قانونآنهابرایاللهیاکند،

کردندتوبهاگرپسدهید،آزارحاكم)(بوسيلهراآنهاپسمرد)وزن(ازکنندمیزنا

بردارید؛دستشانآزارسانیازپسراخود(عملکردنداصلاحوفاحشه)عملاز
توبهقبول(وعدہ)کهنیستاینجزکه۱۷است.مهربانبسیار(و)پذیرتوبهاللهزیرا

کهاستآنانیبرایتنها(این)است)گردانیدهواجبخودبرمتعال(اللهاستاللهذمهبر

گروهاینپس(خویشگناه(ازکنندمیتوبهزودیبهبازوکنند،میکاربدنادانیبه
(وعدة)و۱۸است.باحکمتدانایاللهوکند،میقبولراشانتوبهاللهکهاست

برسدآنهاازیکیمرگکهوقتیتاکنندمیگناهکهنیستکسانیبرایتوبهقبول

نمی(قبولمیرندمیکفرحالتدرکهآنانیتوبهنیزوکردم،توبهاکنونالبتهگوید:می

ایمانکهکسانیای۱۹ةایم.کردهآمادهدردناکعذابگروهدواینبرایگردد)،
ارثبهآنهارضامندی(بدونجبرةرازنانکهنیستحلالشمابرایاید،آورده

کهرامالیازبخشیتامکنید،منعدیگر)مردی(بانکاحازرا(بیوه)زناننیزوببرید،

آشکارزشتعملمرتکبآنکهمگربگیریدپسبودید،دادهمهر)طور(بهآنهابه
نداریددوستراآنهااگرپسکنید،زندگانیپسندیدهونیکطريقهبهزنانباوشوند،
برکتوخیرآندرالله(لیکن)ونداریدخوشراچیزیبسا؛چهزیراکنیدصبر

استگذاشتهبسیاری
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زن(یعنیدهیدقرار(قدیم)همسرجایبهرا(جدید)همسرخواستیداگرو۲۰ه
آنازپسباشید،دادهمهر)طور(بهبسیارمالآنهاازیکیبهودهیدطلاقراقدیم

چطورو۲۱گیرید؟.میپسآشکارتجاوزوستمبهراآنآیانگیرید،چیزی(مال)

عورتبرهریک(وایدکردهجنسی)آمیزشیکدیگرباکهآنحالگیریدمیراآن
نکاح)عقد(درمحکمعهدشمااززنانحالیکهدراستکردهپیدااطلاعدیگری

مگربودند،کردهنکاحآنهاباتانپدرانکهنکنیدازدواجزنانیباو(۲۲هاند.گرفته
وحیائیبیکار،اینگمانبیاست،دادهرخآیت)ایننزولاز(قبلگذشتهدرآنچه
واستشدهحرامتانمادرانشمابرکه۲۳۶است.بدراهومنفوروناشایستعمل

وخواهردخترانوبرادردخترانوهایتانخالهوهایتانعمهوتانخواهرانوتاندختران

وتانرضاعیخواهرانوانددادهشیرراشماکهشمامادرانآناست)شدهحرام

زنانآنبطنازاند؛یافتهپرورششماکناردرکهتانزناندخترانوهایتان،زنمادران
گناهیشمابرپساید،نشدههمبسترآنهابااگرپساید،شدههمبسترآنهاباکهتان

پشتازکهشماپسرانزناناست)شده(حراموآنها)،دخترانکردننکاح(درنیست

جمعخودنکاحدرراخواهردوکهایناستشده(حراموباشند،تانخود(نسل)
استمهربان(و)آمرزندهاللهگمانبیاست،گذشتهآنچهمگرکنید،

بببببببببببب
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اید،شدهآنهامالککهکنیزهایمگراستشدهحرامشمابرشوهردارزنانو۲۶ه
حلالمحرماتاینغیرشمابرایواست،شدهلازمشمابرکهاستالهیفریضهاین

قصدبهنهپاکی،قصدبهکنیدنکاحطلبخویشمالهایبهکهشرطی(بهاست

پسجنسیآمیزش(بوسيلهایدگرفتهنفعزنانازآنچهپسزنا،ورانیشهوت

باآنچهدرشمابروبدهید،استشدهمقررالله)جانبازآنچهمطابقرامهرهایشان

دانایاللهيقينا(چون)نیست،گناهیاید،نمودهتوافقمقررمهرازبعدیکدیگر
باآنوسیلهبهکهباشدنداشتهمالیقدرتشماازکههرو۲۰۶است.باحکمت

نکاحایدشدهآنهامالککهمسلمانیکنیزهایبابایدپسکند،نکاحآزادمسلمانزنان
فرزندانتان(همهیكدیگریدجنسازشماهمهاست،ترعالمشماایمانبهاللهوکند،

بهرامهرهایشانوکنیدنکاحآنهااهلاجازهبهرامسلمانکنیزانپسهستید)آدم

نهونباشندزانیوباشندپاکدامنکهشرطی(بهبدهیدآنانبهنیکومعروفوجه

شدند(زنا)فاحشهمرتكباگرشدند،شوهرداروقتیپسباشند،گیرندهپنهانیدوست

ایناست)،لازمآن(اجرایاستآزادزنانبرکه(حدی)عقوبتیازنیمیآنهابرپس
کردنصبروبترسد،گناهدرشدنواقعازکهاستشماازکسیبرایکنیزکان)نکاح

الله*۲۹)است.مهربانآمرزندهاللهواست،بهتربرایتانکنیزها)نکاحبهنسبت

آنانی(نیک)هایطریقهبهراشماوکند،بیانراتاندین(قواعدشمابرایخواهدمی
واللهکند،قبولکهراشماتوبهخواهدمیوکند،راهنماییبودندشماازپیشکه

استباحکمتدانای
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کهکسانیوگرداند)،بازخودرحمتسویبهوببخشدشماراخواهدمیاللهو*۲۷
شویدمتمایلبزرگکجیبهراست)راه(ازشماخواهندمیکنند،میپیرویشهواتاز

تکلیفباراحکام)کردنآسان(باکهخواهدمیاللهبه۲۸گوید).ترککاملاراحق(و

ایمانکهکسانیای۲۹است.شدهآفریدهضعیفانسان(زیرا)کندسبکراشما

راهازکهاینمگرمخورید،ناحقبهخودتانبیندررایکدیگرهایمالاید،آورده
همیشهشمابهاللهگمانبینکشید،راخودوباشد،یکدیگررضامندیبهتجارت

آتشدررااوزودیبهپسکند،چنینظلموتجاوزباهرکهوه۳۰است.مهربان
ازکهبزرگیگناهانازاگر۳۱۶است.آساناللهبرکاراینوکنیم،میداخلسوزان

سازیم،می(محودورشماازراتانکوچکگناهان((پسکنیدپرهیزشوید،میمنعآن

فضیلتسبباللهکهراآنچهو(۳۲*کنیم.میداخلکرامتوعزتجایدرراشماو
کسبخودآنچهازمردانبراینکنید،تمنياستدادهقراردیگربعضیبرشمابعضی

جای(بهواست،سهمیاندکردهکسبخودآنچهاززنانبرایواست،سهمیاندکرده

و۳۳است.عالمچیزیهربهاللهيقينابخواهید،اللهفضلازموردبیآرزوهای
ازکهچیزیدراید،بستهپیمانایشانباکهآنانیوخویشانووالدینازهریکبرای

بدهید،ارث)ازراآنهاسهمپسایم،دادهقرارحقداروورثهگذارند،میبجاخود
استگواهچیزهربراللهزیرا

VYبیمههمهبهبببببببم
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بعضیاللهکهجهتآنازاند)حاکمواداره(صاحبدارندولایتزنانبرمردان۳۶و

محکم)،ارادهوبدنیقدرتنگاه(ازاستدادهبرتری(زنان)دیگربعضیبررا(مردان)

شوهرانفرمانبردارکار،نیکوزنانپسکنند،میانفاقزنان)(برخودمالهایازاینکهو

بهکنند،میمحافظتآنهاغیابدرراخودشوهراناسراروحقوقوباشند،میخود

نافرمانیازکهزنانیوکند.میمحافظتشوهرهاوسیلهبهراآنهااللهاینکهسبب

ازخوابگاهدرنشد)مؤثراگر(ثانية:وکنید،نصیحتراآنها(اولا)؛پسترسیدمیآنها

ازاگرپسبزنید،راآنهاپسنکرد)فایدهجداییوپنداگر(ثالثا:وکنید،دوریآنها
اللهگمانبیمجویید؛آنهابرستموظلمبرایایبهانهبازکردند،اطاعتشما

وزنمیاناختلافازامور)اولیایشمااگرو۳۵کهواست.بزرگبسیار(و)بلندمرتبه

از(داور)کاریصلاحوشوهرخانوادهاز(داور)کاریصلاحپسترسیدید،شوهر

و(زندوآنمیاناللهبخواهندرااصلاحکاران)(صلاحاگربفرستید،زنخانواده

رااللهو۳۶۶است.باخبردانایاللهگمانبیکند؛میپیداالفت(وموافقتشوهر)
باوکنید،احسانونیکیمادروپدرباوسازید،شریکراچیزیاوباوکنیدعبادت

باوبیگانههمسایهباوخویشاوندهمسایهباوناداران،ویتیمانوخویشاوندان

ومتكبرکهراکسیاللهگمانبیکنیزان؛باومسافرانباونشستهپهلودرهمنشین

راآنانیندارد)دوستالله(همچنان۳۷۶ندارد.دوستباشد،(فروش(فخرخودستا

بهخودفضلازاللهراآنچهوکنند،میامربخلبه(هم)رامردموورزندمیبخلکه

ایم.نمودهمهیاکنندهخوارعذابکافرانبرایوپوشانند،میاست،دادهآنها

ببببببببببببببببببببببببببببب
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حقیقت)دروکنندمیانفاقمردمبهنمایشبرایراخودهایمالکهآنانیو۳۸۶

کهکسهرواستآنهاهمدمشیطانواقع(درندارندایمانآخرتروزبهواللهبه
روزبهواللهبهاگرو۳۹دراست.همنشینیبدچهویپسباشد،اوهمنشینشیطان

انفاقاست،دادهروزیآنهابهاللهآنچهاز(اخلاص(بهوآوردند،میایمانآخرت
بهاللهالبته،داناست.آنها(احوال)بهاللهوداشت؟آنهابرزیانیچهکردند؛می

کند،میچندانشدو(الله)باشد،نیکی(ذره)آناگروکند،نمیظلمکسی(برذرةوزن

باشد؛چگونهمردمحالپس:4میدهد.بزرگثوابرا)آن(صاحبخودنزدازو

گواهمسلمان)(امتآنانبرمحمد)ای(نیزراتووبیاوریم،گواهیامتیهرازوقتی

آرزواندکردهنافرمانیپیغمبرازواندورزیدهکفرکهآنانیروز،آندر۲۰۶بیاوریم.

هیچتوانندنمیوروند)فروزمین(درگرددهموارآنهابرزمینکاشایکهکنندمی

نشهومستیحالدراید،آوردهایمانکهکسانیبرای43کنند.پنهاناللهازراسخنی

نمازبهجنابتحالدروگویید،میچهبدانیدکهوقتیتامشويد،نزدیکنمازبه

(ازنمایدعبوراینکهمگرنشوید)داخلمسجددرجنابتحال(درمشویدنزدیک

ازشماازیکییاباشید،مسافریاوباشید،بیماراگروکنیدغسلکهآنتامسجد)

برکنیدتیممپسنیافتیدآبوباشیدکردهبستریهمزنانبایاآمد،حاجتقضای
اللهگمانبیرا،خودهایدستوهارویآنبهکنیدمسحپسپاک،(خاک)زمین

اندشدهدادهکتاب(علم)ازبهرهکهآنانیسویبهآیاکهاینبراست.آمرزنده(و)کنندهعفو

(هم)شماکهخواهندمیوخرندمیهدایت)بدلدرراگمراهیکه(یهود)ندیدی
کنیدگمراحقراه

نسبةپهیېبهمباپهببببببببب
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ودوستاللهکهاستکافیواست،داناترشمادشمنانبهاللهمؤمنان)(ایو5عه

یهودیهاازگروهیکه46باشد.شمامددگاراللهکهاستکافیوباشدشماکارساز

استهزاء)طور(بهودهند،میتغیروکنندمیتحریفآنجاهایازراکلماتکهاند

و)پیغمبر(ایبشنووکردیم،نافرمانیولیمحمد)ایترا(سخنشنیدیمگویند:می

میخودزبانهایدرراسخنوکن،مراعاتراماحالگویند:)میوبگیر،ناشنیده

بهوبشنوتووکردیم،اطاعتوشنیدیمگفتند:میاگروزنند،طعنهدیندرتاپیچانند،
سبببهراآنهااللهلیکنوبود،تردرستوبودخیرآنهابرایالبتهكن،نظرما

ای47اندک.مگرآرندنمیایمانپساست،کردهمحرومخودرحمتازشانكفر

آورید،ایماناست،شماباکهکتابیآنکنندهتصدیقوایمکردهنازلآنچهبهکتاب!اهل

عقبشکلبهراآنهااینکهازپیشوسازیممسخومحوراهاچهرهاینکهازپیش

سازیم،دورخودرحمتازراهاچهرهآناصحابیابرگردانیم،سر)پشت(مانند
(وشدنیاللهارادهوامروکردیم،دورخودرحمتازراشنبهروزصاحبانکهطوری

وشود،دادهقرارشریکچیزیاوباکهرااینبخشدنمیاللهالبتهکه۶۸است.یقینی)
اللهبارا(چیزیکهکسهروبخشد،میبخواهدکسیبرایرا،(شرک)آنازغیر

سویبهآیا49است.بستهافترارابزرگیگناهاللهبهحقیقتدرپسگرداند،شریک

بهوسازد،میپاکبخواهدراهرکهاللهبلکهندیدی؟شمارند،میپاکراخودکهآنانی

اللهبرچطورببین۵۰هنشوند.کردهظلمخرما)هستهوسطدر(رشتهفتیلیقدر

کهراآنانیآیا*51باشد.آشکارگناهاینکهاستکافیوبندند؟میافتراودروغ

(قوتهایطاغوتوبتبهکهندیدیاند،شدهداده(الله)كتابعلمازایبهره

تریابراهمؤمنانبهنسبتگروهاینگویند:میکفاربهراجعودارند،ایمان(سرکش

ببببببببببببببببببمبي
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لعنتاللهکهراکسیواست،کردهلعنتراآنهااللهکهاندکسانیگروهاینکه۵۲۶
سهمی(یهودیان)آنهابرایآیاکه۵۳یافت.نخواهیمددگاریهیچاوبرایپسکند،

هستهشگافبرابررا(چیزیمردمبهصورت،آندرکهاست؟حکومتوبادشاهیدر

اینکهبخاطر(مسلمان)مردمانبهنسبتیهودیان)اینکهیا۵۶داد.نخواهندخرما

ابراهیماولادبهمايقيناورزند؟میحسداست،داده(کتاب)خودفضلازآنهابهالله

ازبرخیپس۵۵دادیم.رابزرگبادشاهیوحکمتوکتاباسرائیل)بنیشما

بلکه)نیاوردند(ایمانایشانازبرخیوآوردند،ایمان(محمد)اوبه(یهودیان)آنها
البته56است.کافیآنهابرایدوزخورشعلهآتشوشدند،مردمآوردنایمانمانع

قدرهرآورد،خواهیمدردوزخآتشدرراآنهاحتماورزیدند؛كفرماآیاتبهکهآنانی
هایپوستعوضبهدیگریهایپوستشود،پختهوبسوزدشان(بدن)هایپوست
است.باحکمتغالباللهگمانبیبچشند؛راعذابتادهیم،میقرارشان(اولی)

درزودیبهراآنهاالبتهدادند،انجامنیککارهایوآوردندایمانکهآنانیو۵۷۶%

میآندرهمیشهبرایآنانکنیم،میداخلاست،جارینهرهاآنهازیردرکههایباغ

آریم.درمیدوامدارسایهدرراآنهاواستپاکیزهزنانآنجادرآنهابرایباشند،

بسپاریدآن)(اصحابآناهلبهراهاامانتکهدهدمیدستورشمابهاللهالبته۰۸

شمااللهگمانبیکنید،حکمانصافوعدلبهپسکردید،فیصلهمردممیانهرگاهو
وشنواشما)هایفیصله(بهاللهيقينادهد؛مینصیحتوپنداستنیکآنچهبهرا

امرتانصاحبانازوپیغمبرواللهازاید،آوردهایمانکهکسانیای۵۹بیناست.

وسنت)(قرآناورسولواللهبهراآنپسکردیداختلافچیزیدراگروکنید،اطاعت

ازواستبهتردنیا)درشما(برایایندارید،ایمانآخرتروزواللهبهاگربرگردانید،

استنیکوتر(آخرت)عاقبتنگاه

ببببببببببببببببببببببببب





4نساءسوره5جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخ

کتابیبهوشدهنازلتوبرکهکتابیبهکنندمیادعاکهآنانیسویبهندیدیآیافور۹۰
پیشراخودقضایایفيصلهخواهندمیواندآوردهایمانشدهنازلتوازپیشکه

(حکمبورزندكفرطاغوتبهکهشدهدادهدستورآنهابهحالیکهدرببرند؟طاغوت
کند.دچارحق)(ازدورگمراهیبهراآنهاخواهدمیشیطانونکند)قبولراطاغوت

به(بیایید)واست،کردهنازلاللهآنچهطرفبهبیاییدشودگفتهآنهابهچونو61

وقتیچگونهپسکه۹۲گردانند.میرویسختتوازبینیمیرامنافقانرسول،طرف

(بخاطربازبرسد،آنهابهمصیبتیاند،دادهانجامخوددستهایباآنچهسبببه

نزدداوریازما(هدفکهخورندمیقسماللهبهوآیندمیتونزدآنازرهایی
کهاندآنانیگروهاینکه۱۳۶نبود.گیر)درطرفدو(بینموافقتونیکیجزطاغوت)

ووعظراآنهاوگذردرآنهاانتقام)ازپسداند،میدارند(پنهان)دلدرآنچهالله

باشد.شانحالمناسبوبنشیند،آنهاهایدلبهکهبگوسخنیآنهابهودهاندرز

آنهااگروشود،اطاعتاللهحكمبهاینکهمگرنفرستادیمراپیغمبریهیچماو64

پیغمبروخواستندمیمغفرتاللهازوآمدند،میتونزدکردندظلمخویشجانبهوقتی

یافتند.میمهربانبسیار(و)پذیرتوبهرااللهالبتهکرد،میمغفرتطلبآنهابرایهم

آنتاشوندنمی(واقعی)مؤمنآنهاکهقسمپروردگارتبهنیست،چنیناین65
دلتنگیهیچگونهخوددلدربازکنند،مقررداورومحکمراتوشاناختلافحلدرکه

گردند.تسلیمکاملاتو)فیصلةبرابردرونیابند،توقضاوت)(وحکمبهراجع

ببببببببببببببببببببببببببب
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هایخانهازیابکشیدراخودکهدادیممیدستور(منافقین)آنهابهمااگروفر96
بهآنهااگروآوردند،نمیبجارا(الله)امراینآنهاازکمعددمگرروید،بیرونخود

قدمیثابتدروبودمیبهتربرایشانالبتهکردند،میعملشوندمیدادهپندآنچه
ثوابخودنزدازآنهابهصورتآندرالبتهو%۹۷۸بود.میترمحکمایمانبرآنها

کسهرو64کردیم.میهدایتراستراهبهراآنهاالبتهو**دادیم.میبزرگ

خواهندهمراهآنانیباقیامت)روزدرگروهاینپسکند؛اطاعترسولواللهازکه
نیکان،وشهیدانوصادقانوپیغمبرانماننداست،بخشیدههانعمتآنهابهاللهکهبود
(ازاللهواست،اللهنزدازمرتبهومقاماین۷۰اند.خوبیرفقایچهگروهاینو

اید،آوردهایمانکهکسانیبرای۷۱بااست.کافیخودبندگاناحوالبهدانائی)نگاه

(برایپسبگیرید،دشمن)بارویاروییبرایراتانآمادگیوباشیدبیداروهوشیار

(درکههستکسانیشماازالبتهو۷۲شوید.بیرونیکجاهمهیادستهدستهجهاد)

آن(دربرسدشمابهمصیبتیاگرپسکند،میتأخیروسستیجهاد)برایشدنبیرون
وقت(درآنهاباکهکردارزانی(خودرانعمتواحسانمنبراللهگوید:میوقت)

میمنافق)اینالبتهبرسد،اللهطرفازنعمتیشمابهاگرو۷۳نبودم.حاضر(جنگ

(مسلمانان)ایشانباکاشاینبود،دوستیهیچاووشمابیندرگویاچنانکهگوید:

میآخرتبهرادنیازندگیکهآنانیپس74میشدم.فائزبزرگکامیابیبهتابودم
دشمن)(بریاکشتهپسبجنگد،اللهراهدرهرکهوبجنگند،اللهراهدربایدفروشند،

دادخواهیماوبهبزرگثوابیزودیبهپسشود،غالب

بمبسپیببببببببببببببببیپ
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اعم)(کهجنگید؟نمیضعیفاننجاتراهدرواللهراهدرکهراشماشدهچهو«۷۵
ایقریهاینازراماما!پروردگارایگویند:میکهآنانیاند،کودکانوزنانومرداناز

ازمابرایوکن،مقررسازیکارخودجانبازمابرایوکن،بیروناندظالمآناهلکه
کهآنانیوجنگندمیاللهراهدراندمؤمنکهآنانی(۷۹کهکن.مقررمددگاریخودنزد
بجنگید،شیطاندوستانبامؤمنان)(ایپسجنگند،می(شیطان)طاغوتراهدراندکافر

شدگفتهایشانبهکهراآنانیندیدیآیا*۷۷۶است.ضعیفشیطانحیلهچونکه

آنهابرچونپسبدهید،زکاتوداریدبرپارانمازوبردارید،جنگازدست(فعلا)
ازشانترسمانندترسند؛می(کفار)مردمازآنها،ازگروهیناگهانشدفرضجنگ

فرض(حالاراجنگمابرچراما!پروردگارایگفتند:وآن،ازترسختبلکهالله،
واست،کمدنیامندیبهرهکهبگو:نکردی؟تأخیرکوتاهمدتیتاراجنگچراکردی؟

رشتهاندازهبهشمابرواست.بهترکند،پیشهتقواکهکسیبرایآخرتکامیابی)ولی

میتانسراغبهمرگباشیدجائیهردر۷۸)شد.نخواهدظلمهمخرماخستهپشت

پیروزیوخوبی(منافقان)آنهابهاگروباشید،مستحکمهایقلعهدرچهاگرآید
گویند:میبرسدآنهابهبدییوخسارهاگرواست،اللهطرفازاینگویند:میبرسد

راگروهایناستشدهچهپساست،اللهطرفازهمهکهبگو:است،توطرفازاین

ازچههرانسان)(ایکه۷۹فهمند.نمیدرکوفهمموقعدرراسخنیهیچکه
پسبرسد،تومصیبتوبدیازچههرواست،الله(فضل)ازبرسدبتوفائدهوخوبی

پیغامراتوماچوننیستی)آنهابدیونیکیمسؤلتوپیغمبر،(ایوتوست،نفساز

استکافیموردایندراللهگواهیوایم،فرستادهمردمبهخودرسالترسان
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واست،کردهاطاعترااللهحقیقتدرکند،اطاعترا(الله)رسولهرکسو۸۰ه

نگهبانآنانبرراتوماچونمکن)(پرواکند،سرکشیالله)رسولپیروی(ازهرکس
واطاعتماکارگویند:میتو)روزانهمجلسدر(منافقانو«۸۱ونفرستادیم.گناه)از

جلسهدرآنانازگروهیروند،بیرونتونزدازچونپس(لیکن)است،فرمانبرداری

آنچهواللهکنند)میاندیشیچارهو(تدبیرکنندمیعملتوسخنانخلافبرشبانههای

اللهبروکناعراضآنهاانتقام)ازپسنویسد،میگذردمی(شان)شبانهجلساتدر

ومفهومدرآیا۸۲؟باشد.پشتیبانوکارسازاللهکهاستکافی(چونکن،توکل

درالبتهبوداللهغيرطرفازقرآناگرحالیکهدروکنند؟نمیتدبروفکرقرآنمعانی

درباره(شایعه)خبریهرگاهو۸۳۶یافتند.میبسیاریاختلافاتآنمعانی)واحکام

شایعاتآناگروکنند،مینشرراآن(فور)برسدمنافقان)به(مسلمانانخوفیاامن

کهآنانیالبتهگرداندندبرمی(رأی)امرصاحبانبهیاپیغمبربهنمودن)پخشاز(قبلرا
اللهفضلاگرویافتند،میراخبرآنحقیقت)و(نتیجهانداستنباطودرکوفهماهل

۸۶کردید.میراشیطانپیرویشما؛ازاندکیجزالبتهنبود،شمابراورحمتو

جهاد)(بهرامؤمنانونیستمکلفآنبرکسیخودتجزکه،بجنگاللهراهدرپس
وتر،قویاللهوکند،جلوگیریکافرانگزند)(وسختیازاللهکهاستامیدکن،تشویق

سهمیآنازبکند،نیکی((سفارششفاعتهرکسکه۸۵است.دردناکتر(نیز)سزایش

چیزیهربراللهوبرد،میسهمیآنازبکند،(ناجائز)بدشفاعتهرکسوبرد.می
یاآن،ازبهترکلماتباپسشود،تقدیمسلامیشمابرچونو۸۹۶است.قادر

است.حسابگرچیزهربراللهگمانبیدهید،جوابآن،همانند

بببببببب
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کهقیامتروزدرالبتهنیست،اوجز(برحق)معبودیهیچکهاستذاتیالله۸۷
کیست.سخندراللهازترصادقوکند.میجمعراشمانیست،آندرشکیهیچ
راآنهااللهحالیکهدراید؟شدهگروهدومنافقیندربارهکهشدهچهراشماپس۸۸۶

گمراهاللهکهراکسیخواهیدمیآیااست،ساختهسرنگونکردهاند،آنچهسزایبه
گمراهرااواللهکهکسیبرایهیچگاهآنکهوحالکنید؟یادشدههدایتاستساخته

نیزشماکهدارنددوستآنانو۸۹)یافت.نخواهیهدایتسویبهراهیساخته

پسشوید،برابرکفر)(درآنهاوشماتااند،شدهکافرخودشانکهطوریشویدکافر
اگرپسکنند،هجرتاللهراهدرآورده)ایمانکهآنتانگیرید،دوستیهیچآنهااز

اسارتبهراآنهایافتید،راآنهاهرجاییپسنمودند،اعراضهجرت)وایماناز

آنانیمگر۹۰مگیرید.خودمددگارودوسترا(کسیآنهاازوبکشید،وبگیرید

کهآنانییا(نکشید)،دارند(رابطهپیونداست،پیمانآنهاوشمابینکهقومیباکه

خود،قومباجنگیدنازیاشما،باجنگیدنازشانهایسینهحالیکهدربیایندشمانزد

باحتمابازساخت،میمسلطشمابرراآنهاخواستمیاللهاگرواست،آمدهتنگبه

ونجنگیدندشماباوجستنددوریشماباجنگازآنهااگرپسجنگیدند،میشما
ندادهقرارراآنهاعليه)(قتالراهیشمابرایاللهپسکردند،صلحپیشنهادشمابا

ازهمخواهندمیکهیافتخواهیدرامشرکین)(ازدیگریگروهعنقریب%۹۱)است.

عليه(قتالفتنهبههرگاهوخود.قوم(ضرر)ازهموباشندامندرشماضرر
سهممسلمانانعلیهجنگ(درشوندمیسرنگونآندرشوند،گردانیدهبازمسلمانان

نکردندصلحپیشنهادشمابهونکردندگیریکنارهشماباجنگازاگرپسگیرند)،می
بگیریداسارتبهیافتیدراآنهاکهجاییهردرپسنگرفتند،دستشماباجنگیدنازو

جواز(برظاهردلیلآنهاعليهشمابرایماکهاستگروهیاینوبکشید،راآنهاو
ایم.دادهقرارایشانقتل

بببببببببببببببببببببه
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اینکهمگربکشد،رادیگریمؤمنکهنیست(جائز)شایستهمؤمنیهیچبرایو۹۲۶
(لازم)اوبرپسبکشد،خطابهرامؤمنیکهکسهروباشد)،قصدغير(بهخطابه

اولیایاینکهمگربسپارد،دیتمقتولورثهبهوکند،آزادرامؤمنیبردهکهاست

(خودشليكن(وباشدشمادشمنگروهازمقتولاگرپسکنند،(معافصدقهمقتول)

اگروکند،آزادرامسلمانبردهیککهاستلازم(قاتلاوبرپساست،مسلمان

ویخانوادهبهبایدپساست،عهدیآنهاوشمامیانکهباشدقومیاز(مقتول)
(لازم)اوبرپسنیافت،بردهواگرکند،آزادرامؤمنیبردهوشودسپردهدیت(مقتول)

از(قاتل)توبه(قبولیت)بخاطرکفاره)(اینبگیرد،پیدرپیروزهماهدوکهاست

قصدرامؤمنیکههرکسو،۳است.باحکمتدانایاللهوباشد،میاللهجانب
درهمیشهکهاست،دوزخاوسزایپسبکشد،باشد)قتلموجبکهسببیهیچبدون

اوبرایوکند،میلعنترااواللهوگیرد،میقراراللهغضبموردوباشدمیآن
دروقتیاید،آوردهایمانکهکسانیایواست.کردهآمادهرابزرگیبسعذاب

مسلمانازراکافر(تاکنیدتحقیقدرستیبهپسکردید،سفرجهاد)(برایاللهراه
مؤمنتونگویدکرد،تقدیمرااسلام(كلمة)شمابهکهکسیبهودهیدتشخیص

(مالدنیازندگانیمتاعمؤمن)،(کشتنآنوسیلهبهتارواستتوقتل(ونیستی

(اسلام)آنازپیشنیزشمااست،بسیارهایغنيمتاللهنزدوآرید،بدستراغنیمت)
تحقیقدرستیبهپسشدید)،مسلمانکهکرداحسانشمابراللهپسبودید،همانطور

است.آگاهکنیدمیآنچهبهاللهگمانبیکنید،جوو(پرس

۔سیهااسبباهمبااستانسانهمهبهلامبهکند.میهمبهراامیرسیدنامبهمحمدیمحمدمس،ب،
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بااللهراهدرکهمجاهدانیباجهاد)،ازنشسته(ومعذورغیرنشینخانهمؤمنانکه۹۵

خودجانهایومالباکهراآنانیاللهبلکه)نیستند،برابرجنگند،میخودجانومال

راایشانهمهاللهواستدادهفضیلتجهاد)(ازنشستگانبردرجهکنندمیجهاد

برتریبزرگبسثواببهنشستگانبررامجاهدانالله(لیکن)واست،دادهنیکوعده

رارحمتومغفرتو(الله)،اوطرفازبزرگبسمراتبی(نیز)و(۹۹)است.داده

کهآنانالبتهکه۹۷است.مهربانبسیار(و)آمرزندهبسیاراللهودهد)،میایشانبه

جانهایبههجرت)ترکسبببهکهحالیدرکنندمیقبضراشانارواحهافرشته

بودید؟حالچهدرشماگویند:میآنهابهارواحکنندگانقبضکردند،ظلمخویش
نبودوسيعاللهزمینآیاگویند:ها)(فرشتهبودیم،ضعیفزمیندرماگفتند:جوابدر

سربدچه(دوزخ)واست،دوزخشانمسكنگروهاینپسکنید؟،هجرتآندرتا
چارههیچکهکودکانوزنانومردانازواقعی،مستضعفانمگر۹۸است.انجامی

استامیدگروهاینپس۹۹یابند.نمیهجرت)برایراهیهیچوندارندوسيله)و

است.آمرزنده(و)کنندهعفوهمیشهاللهودهد،قرارعفوموردآنهااللهکه

(درکشادگیوزیادهایاقامتگاهزمیندرکند،هجرتاللهراهدرکسهرو۱۰۰و

بیروناورسولواللهطرفبههجرتقصدبهخودخانهازهرکهویافت،خواهدرزق

آمرزندهاللهواست،شدهثابتاللهذمهبراوثوابکهیقیناپسرسد،فرامرگشبازشود،

رانمازکهنیستگناهیشمابرپسکردید،سفرزمیندرچونو۱۰۱»است.مهربان
راشماکافرانکهترسیدیداگربخوانید)ركعتدورارکعتیچهار(نمازهایکنیدکوتاه

اند.آشکاروعلنیدشمنشمابرایکفارچوناندازند،میبلا)در(وفتنهدر
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برایوبودی(مؤمنان)آنهامیاندر(خوفحالتدرمحمد،ایتوچونو۱۰۲

بایدوبایستند،نماز)(درتوهمرایآنهاازگروهیبایدپسداشتی،برپانمازآنها
رکعت(یککردندسجدهگروهاینچونپسبگیرند،نیزراخودسلاحگروهدوهر
وگیرندقراردشمنمقابلدرشماسرپشتدربایددیگرگروهآنپسکردند)،ادارا

بایدوبخوانند،نمازتوباوبیایدبایداند،نخواندهنمازتاهنوز)کهدیگرگروهآنباید

شماکهدارندآرزوکافرانچونبگیرند،راخودسلاحوآمادگیواحتیاطنیزآنها

سبببهاگروکنند،حملهشمابریکبارهپسشوید،غافلخود،سامانوسلاحهااز

نماز)(درراخودسلاحکهنیستگناهیشمابرپسبودید،زحمتبهبیمارییاباران

عذابکافرانبرایاللهیقیناباشید،خودجانهوشیارليكنوبگذاریدزمینبر

نمازاز(بعدرااللهپسکردید،ادارانمازوقتی۱۰۳۱است.کردهآمادهایرسواکننده
شدید،آراموخاطرآسودهچونوکنیدیادخودپهلوهایبرونشستهوایستادههم

درمؤمنانبرنماززیراکنید،ادا(اوقاتشدروجنگازقبلطريقه(بهرانمازپس

(کافر)قومتعقیبوطلبدرجهاد)وقت(درو104است.شدهفرضمعیناوقات

کههمانطورنیز(کفار)آنانپسجنگ)(دربینیدمیرنجودردشمااگرنکنید،سستی

داریدامیداللهازرا(ثوابیشما(لیکن)وبینندمیرنجودردبینید،میرنجودردشما

بهرا(قرآن)کتاباینماالبتهو۱۰است.باحکمتدانایاللهوندارند،امیدآنهاکه
توبهاللهآنچهبوسیلهتااست)،واقعیوحقاحکامدارایکهکردیمنازلتوبرحق

وجدالحق)اصحابباایشان(بخاطرخائنانبرایوکنی،قضاوتمردممیانآموخته،

مکن.خصومت

میامبهمستبههيامببببببب
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طرفازو۰۶است.مهربانآمرزندهاللهچونکهبخواه؛آمرزشاللهازو۱۰۶
وخائنکهراکسیاللهزیرامکن؛(دفاع)جدالکنندمیخیانتخویشتنبهکهآنانی

پوشانندمیمردمازراخودزشت(اعمالایشان*۱۰۸۶دارد.نمیدوستباشد،گنهگار

کهوقتیآنهاست؛بااوحالیکهدرپوشانندمیاللهازچگونهپوشانند،نمیاللهازو
اللهوپسندد،نمیاللهکهسخنهایازآنچهکنندمیریزیطرحخود)میان(درشبدر

ازکههستیدگروهیآنشماآگاه!۱۰۹مدارد.احاطهخود)علم(باکنندمیآنچهبه

پیشگاهبهقیامتروزدرکهکیستپسکردید،میدفاعدنیازندگیدرکارانخیانت

باشد؟وکیلقیامت)روزدرآنهاازدفاعبرایکهکیستیاکند؟دفاعآنهاازالله

ازبازکند،ظلمخودبریادهد،انجامدیگرانحق(دررابدیکارکسهرو۱۱۰۶

یابد.میمهربانآمرزندهرااللهچون)شدخواهدقبولاوتوبهبخواهدمغفرتالله

شدهمرتکبخویشضرربهرا(گناه)آنتنهادهد،انجامگناهیهرکسو۱۱۱

(ازشودمرتکبگناهییاخطاکسهروکت۱۱۲۶است.باحکمتدانایاللهواست،
آشکارگناهوبهتانالبتهباندازد،گناهیبیگردنبهرا(گناه)آنبازخطا)یاقصدروی

ازگروهیالبتهنبود،توبراللهمهربانیوفضلاگرو۱۹۳۶است.کشیدهدوشبررا

راخودجزاماکنند،گمراهحق)فیصله(ازراتوکهداشتندقصدیهود)(منافقینآنها

براللهکهاستاینالله(فضلوتوانندنمیرساندهضرریهیچتوبهوکنندنمیگمراه
فضلوآموخت،توبهدانستینمیتوکهراچیزیوکردنازلراحکمتوکتابتو

است.بزرگبسیارتوبرالله

بببببببببببببببببببببببببب
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جزبهنیستایفایدهوخیرآنهاسریهایمشورهوسخنانازبسیاریدرکه۱۱۶

هرکسوکند،حکممردمانبیندرصلحیا،نیککاریاصدقه،بهکهکسی(سخن)

بزرگبسثوابرااوزودیبهپسکند،نیک)اعمالچنیناللهرضایکسببرای

مخالفتبهبازشد،ظاهربرایشهدایتاینکهازبعدهرکسو۱۱۵داد.خواهیم

همانبهرااوکرد؛پیرویرا)اسلامدین(غیررامؤمنانغیرراهوپرداختاللهرسول
بد(دوزخ)وکنیم،میداخلدوزخبهرااووسپاریم،میآوردهرویکهجهتی

وبخشد،نمیشوددادهقرارشریکاوبااینکهازاللهالبته۱۱۹ةاست.سرانجامی

کندمقررشریکاللهباکههروبخشد،میبخواهدکهکسیبرایراشرکازترپایین

خود)حاجاترفعدر(مشرکها۱۱۷است.شدهگمراهحقازدورگمراهیبهيقينا

دروشوند،مییادمؤنثهاینام(بهخوانندمیاندمؤنثکهرامعبودانیاللهازغیر

دورخودرحمتازرا(شیطان)اوالله۱۱۸ةخوانند.میراسرکششیطانحقیقت

خود(تابعگیرممیمعینیمقداروحصهتوبندگانازحتمامنگفت:وقتیاست؛کرده

بهوسازممیگمراهراآدم(اولادآنانحتماوگفت:)شیطانکه۱۱۹سازم).می

هایگوشکهدهممیدستورراآنهاحتماوسازم،میشانمشغول(خام)آرزوهای
بهحتماوباطل)معبودانوبتانبرایآنهاساختنمشخص(برایببرندراچارپایان

جزبهراشیطانکههرودهند.تغیررااللهآفرینشوفطرتکهدهممیدستورآنها

وعدهآنهابهشیطان*۱۲۰آشکار.زیانیکردہزیانبیگمانبگیرد،خوددوستالله

دیگروعدهفریب،جزشیطانوکندمیغرقآرزوهادرراایشانودهدمیخامهای

راهآنازواست،دوزخشانسرانجامشیطان)پیرو)گروهاینکه۱۲۱دهد.نمیآنهابه

نیابند.گریز
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درراآنهازودیبهانددادهانجامنیککارهایواندآوردهایمانکهآنانیو۱۲۲۶
جاودانند،همیشهآندرکنیم،میواردباشدمیجارینهرهاآنهازیرازکهباغهای

اللهازسخندرکسیچهواست،راستاللهوعدهو)استدادهوعدهاللهرااین

کتاباهلآرزوهایوشماآرزوهایوفقبرالله)(وعدهکه۱۲۳۶است؟راستگوتر

اللهازغیرخودبرایوشود،میدادهسزاآنبرابردرکندبدیکسهربلکهنیست،

مردخواهکند،نیککارهایکهکسهرو۱۲۶یابید.نمیمددگاریوکارسازهیچ

شگافاندازهبهوشوندمیجنتداخلایشانپسباشند،مؤمنحالیکهدرزن،یاباشد

آنازدیناعتباربهترخوبکیستو۱۲۵کهگیرند.نمیقرارظلمموردخرماخسته

پیرویابراهیمملتازوباشدنیکوکاروگرداند،منقاداللهبرایراخودرویکهکس

۱۲۹گرفت.خوددوستراابراهیماللهوداشت،نفرتباطلادیانازحالیکهدرکند
علمنگاه(ازچیزهربراللهواست.اللهازاست،زمیندرچههروآسمانهادرهرچهو

دربارهشمابهاللهبگو:طلبند،میفتوازناندربارهتوازو۱۲۷۶هدارد.احاطهقدرت)و

سوره)ایناول(درقرآندرشمابرآنچهمورد)دردهدمی(فتواودهدمیفتوازنان

بهمهر)ومیراثازراآنهامقررحقکهشدهنازلیتیمزناندربارهکهشودمیتلاوت

کودکاندربارهراشماودارید.رغبتأنهانکاحبهحالعیندرودهید،نمیایشان

وعدلبهيتيمانحقدراینکهودهدمیفتوانخوریدراآنهامیراث(کهضعیف

بهاللهگمانبیشود)نمی(ضائعدهیدانجامنیککارازچههروکنید،رفتارانصاف

داناست.آن

بببببببببببببببببببببببببببببببببب
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گناهیدوآنبرپسداشت،بیمخودشوهرنفرتیامیلیبیاززنیاگرو۱۲۸و

درآشتیوصلحوصلح،انواع)ازنوعیبهآورندصلحخویشمیاندرکهنیست

کنیدخوبیزنان)(بااگرودارد،وجودنفسهردربخل(طبعا)واستبهترهرکاری

آگاهکنیدمیآنچهبهاللهیقینااست)شماخیربهاینکنید،پرهیزآنهاتلفیحق(ازو
آنها)میانعدالتبرچهاگرکنید،عدلزنانبیندرتوانیدنمیهرگزو۱۲۹)است.
(کهبگذاریدآویزانراآنهاآنکهتانکنیدتمایلکاملاطرفیکبهپسباشید،حریص

پرهیزگاریوکنیدصلحتان)زنانبااگروکنیداداراحقشنهودهیدطلاقرااونه

و(زندوآناگرو۱۳۰کهواست.مهربانآمرزندهاللهگمانبیشماست)؛نفع(بهکنید

نیازبیخودگشادهرحمتازراهریکاللهپسشوند،جدایکدیگرازشوهر)
درهرچهوآسمانهادرچههرو۱۳۱است.باحکمتگشایشگراللهوگرداند،می

نیزراشماودادیم،کتابشماازپیشکهراآنانیتاکیدبهواست،اللهازاست،زمین

درهرچهيقينازیرانیست،زیانیهیچالله(بهشویدکافراگروبترسید،اللهازکه
کمال)صفاتدارای(ونیازبیاللهوباشد،میاللهازاستزمیندرچههروآسمانها

واست،اللهبرایاست،زمیندرچههروآسمانهادرهرچهو۱۳۲۶است.ستوده

۱۳۳باشد.زمینوآسمانهاادارهوتدبیر(درمخلوقاتکارسازاللهکهاستکافی
رادیگرمردمانوسازد)،می(هلاکبردمیبینازراشمابخواهداللهاگرمردمای

رادنیاثوابهرکسو۱۳۶۶است.قادرکاراینبراللهوکند)،می(ایجادآوردمی

بیناست.شنوایاللهواست،اللهنزدآخرتودنیاثوابکهبداندپسبخواهد؛

بببببببببببببببببببببببببببببب
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گواهیاللهبرایوباشیدعدلکنندهپابرهمیشهاید،آوردهایمانکهکسانیایکه۱۳۵
اگروباشد،تانخویشاوندانیاوالدین،یاخودتان،ضرربهگواهی)(آنچهاگردهید،

پساست،تراولیآنهابهنسبتاللهپسباشند،دستتنگیادارمالدعوا)جانبیک

(دراگروکنید،رفتارانصافبهونکنید(تجاوزتامکنیدپیروینفسهوایاز
اعراضحق)بهدادنگواهی(ازیاندهید)گواهیدرست(وبپیچانیدزباندادن)گواهی

ایمانکهکسانیایو۱۳۶۶است.خبردارکنیدمیآنچهبهاللهکه(بدانیدپسنمائید،

کهکتابیبهواست،کردهنازلپیغمبرشبرکهکتابیبهواورسولواللهبهاید،آورده
هایکتابواوهایفرشتهواللهبهکههروآورید.جازمومحکمایمانکرده،نازلپیشتر

گمراهحقازدورگمراهیبهیقیناپسورزد،کفرآخرتروزبهواوپیغمبرانواو
بازآوردند،ایمانبازشدند،کافربازآوردندایمانکهآنانیالبتهکه۱۳۷۶است.شده

راهبهراآنهاوبخشد،نمیهرگزراآنهااللهافزودند؛خودکفربربازشدند،کافر
آنهابرایکهدهمژدهرامنافقان۱۳۸۶اند).منافقکه(چونکندنمیهدایتحق)

قرارخوددوستمؤمنانجایبهراکفارکهکسانیکه۱۳۹۶است.دردناکعذاب
و۱۵۰است.اللهازعزتهمهگمانبیجویند؟میآناننزدراعزتآیادهند،می

اللهآیاتکهشنیدیدچونکهاستکردهنازلرا)حکم(اینقرآندرشمابراللهالبته

نکنید)شرکتشانمجالس(درمنشینیدآنانباپسگیردمیقرارتمسخروکفرمورد
خواهیدآنهامثلاستهزا)وکفر(درهمشماگرنهوکنند،شروعدیگرسخنبهکهآنتا

کند.میجمعیکجادوزخدرراکفارومنافقینهمهاللهالبتهبود؛

بببببببمنبهبنببببببببببببب
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شمابهاللهطرفازاگرپسکشند،میشمابرراحوادثاتآمدنانتظارکهآنانیرا14ه
نصيبپیروزی)وغلبهازسهمیواگرنبودیم؟شماباماآیاگویند:میبرسدفتحی

شماآیاوبودیم،نکردهاحاطهشمابرشما)محافظة(برایماآیاگویند:میباشد،کفار

منافقان)ومؤمنان(شماتانمیانقیامتروزدراللهپسنکردیم؟منعمؤمنانضررازرا

است.ندادهقرارغلبهراهمؤمنان(ضرر)برکافران،برایاللههرگزوکرد،خواهدفیصله
تدبیر(بااللهحالیکهدرکنند،مینیرنگاللهباخودگمان(بهمنافقینالبته1439ه

برمیکسالتبابرخیزند؛نمازسویبه(منافقان)چونوزند،مینیزنگآنهابهخود
یادرااللهودهند،مینشانراخودصلاحونیکینموده(تظاهرمردمبهخیزند،

طرفبهنهاند،مترددوحیرانکفروایمانمیاندر«۱۹۳۶کم.بسیارمگرکنندنمی

هرگزپسکندگمراهاللهکهراهرکسو(کفار)آنانطرفبهنهواند(مؤمنان)اینها

راکافراناید،آوردهایمانکهکسانیای:144ویافت.نخواهیاوبرای(هدایت)راهی

اللهپیشگاهدرخواهیدمیگرفته)دوسترا(کفارآیامؤمنان،جایبهنگیریددوست

واند،دوزخزیرینطبقهدرمنافقینيقينا*۱۶۵دهید؟.قرارخودعليهواضحدلیلی
توبهکهآنانیمگرکم146*یافت.نخواهیمددگاریهیچآنهابرایمخاطب)ای

خود(عبادت)دینوزدند،چنگاللهدینبهوکردنداصلاحراخودعملوکردند

زودواند،آوردهایمانکهاندکسانیهمرایگروهاینپسکردند،خالصاللهبرایرا

آورید،ایمانوکنیدرا)(اللهشکراگر۱۹۷۶دهد.بزرگثوابمؤمنانبهاللهکهاست

نیکی(ازداناستوها(نیکیقدرداناللهوکند؟میچهشما(دادن)عذاببهالله

|باشد).میآگاهبندگان

ببببببببببهببببببببببببببب
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کهکسیازمگرندارددوسترا(فحشو(دشنامبدزبانیبهکشیدنفریاداللهکه۱۶۸
راآنیاکنید،ظاهررانیکیاگرکه۱۶۹داناست.شنوایاللهواست،شدهظلماوبر

است.قادرکنندهعفواللهیقیناپسکنید)،(عفوبگذریدکسیبدیازیابپوشانید،

(درکهخواهندمیوورزندمیکفرپیغمبرانشواللهبهکهآنانیالبتهکه۱۵۰و

پیغمبران)ازبعضیبهگویند:میوآورند،جداییپیغمبرانشواللهبينآوردن)ایمان
ایمان)و(کفردوآنبیندرخواهندمیوکنیم،میانکاررادیگربعضیوداریم،ایمان

برایواند(واقعی)کافرانحقبهگروهاین۱۹۱بگیرند.خودبرایرادیگریراه

ایماناوپیغمبرانواللهبهکهآنانیو۱۵۲۶کهایم.کردهآمادهرسواکنندهعذابکافران

کهاستزودگروهاینگذارند،نمیفرقآنهاازیکیبینآوردن)ایماندرواندآورده

میتوازکتاباهل۱۵۳است.مهربانآمرزندهاللهودهد،راشانثواب)واجرالله

چونمرنج)تو(ليکنکنی،نازلآنهابرایآسمانازکتابییکجا(ویکبارهکهخواهند

پسبده،نشانآشکارامابهرااللهگفتند:وکردند،طلبرااینازبزرگترموسیاز

معبودراگوسالهبازشدند).هلاک(وظلمشانسبببهگرفتراآنهاسختآوازی

(جرمآنپسآمد،آنهابرایواضحهایمعجزهکهآنازبعداین(ودادند،قرارخود

طورکوهو154دادیم.آشکاروواضححجتموسیبهوکردیممعافهمراآنها
ازکنانسجدهگفتم:آنهابهوبرداشتیم،سرشانبالایایشان،ازگرفتنعهدبرایرا

نکنید)شکاررا(ماهینکنید،تجاوزشنبهروزدرگفتیم:آنهابهوشوید،داخلدروازه

گرفتیم.محکمپیمانآنهاازو

ببببببببببببببببببببببببببببببببب
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وناحقبهپیغمبرانکشتنواللهآیاتبهکفرشانوشکنیعهدسبببهپسکه۱۰۵
کردیم)عذابراآنانمافهمیم؛نمیما(لذااستپردهماهایدلبرکهسخناینگفتن

اندکیمگرآرندنمیايمانواستنهادهمهردلهایشانبركفرشان،سبببهاللهبلکه

بستندمریمبربزرگیبهتانکهآنهاسخنانوآنهاکفرسبببهو۱۵۹)ایشان).از

قرارماعذابولعنت(موردخاطریبهو۱۵۷هگرفتند).قرارماغضبمورد

حالیکهدرکشتیم،بوداللهرسولکهرامریمپسرعیسیمسیح؛ماگفتند:کهگرفتند

(وشدمشتبهآنانبرکاربلکهکشیدند،داربهرااونهونکشتندرا(عیسی)اوآنان

تاالبتهکردنداختلاف(عیسی)اوبارهدرکهآنانییقیناکشتند)،راعیسیمشابهکسی

گمان،ازپیرویجزندارنداو)قتلبه(راجعيقينیعلمودلیلهیچوشکاند،درهنوز
باحکمتغالباللهوبرد،بالاخودنزدبهرااواللهبلکهکه۱۰۸نکشتند.رااویقینبهو

(نبوت)بهمرگشازقبلکهاینمگرنیست،کتاباهلازفردیوهیچه۱۵۹است.

پسکه۱۹۰بود.خواهدگواهآنهابرقیامتروز(عیسی)اووآورد،میایمانعیسی

بازاللهراهازرامردمکهآنسبببهوشدندآنمرتکبیهودیانکهظلمیسبببه
بهو۱۹۱کردیم.حرامبود،حلالایشانبرقبلاکهراایپاکیزهچیزهایداشتند،می

مالشانخوردنوبودند،شدهمنعآنخوردنازحالیکهدرآنها،سودخوردنسبب
عذابایشانکافرانبرایوکردیمحرامآنانبرراپاکیزه(چیزهایناحق،بهرامردم

مؤمنان،ویهودیانازاندراسخعلمدرکهآنانیمگر۱۹۲۶ایم.کردهآمادهرادردناک

نمازگانبرپاکنندهمخصوصادارند.ایماناست،شدهنازلتوازقبلآنچهوتوبرآنچه

زودیبهراگروهاینآخرت،روزبهواللهبهآورندگانایمانوزکاتکنندگاناداو

دهیم.میبزرگثواب

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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بعدکهپیغمبرانیونوعبهکهطوریفرستادیموحیتوبهماالبتهمحمد)(ای«۱۹۳۶
بهویعقوب،واسحاقواسماعیلوابراهیمبه(همچنینفرستادیم،وحیبودند،اواز

وکردیم.وحیسلیمان،وهارونویونسوایوبوعیسیبهواسحاقنبیرگانسوی

توبر(داستان)اینازپیشراآنهاقصهکهپیغمبرانیبهو%164دادیم.زبورداودبه

وحینیزایمنکردهبیانتوبرراآنهاقصهکهپیغمبرانیبهوکردیم،وحیکردیم،بیان
پیغمبرانی۱۹۵۶.خاصسخنیگفت؛سخنوحی)وسیله(بهموسیبااللهوکردیم.

درمردمبرایپیغمبرانآمدنازبعدتابودند،دهندهبیمودهندهمژدهکهفرستادیم)را

(گرچهکه۱۹۹۶است.باحکمتغالباللهونباشد،ایبهانه(یعنیدلیلیاللهبرابر

برآنچهبودن)حق(بهاللهلیکنکنند)نمیقبولراقرآنشانهایجوییبابهانهکافران

ملائکهوکرده،نازلتوبرخودعلمبهراآن(چونمیدهد،گواهیکرده،نازلتو

البتهکه۱۹۷۶است.کافیتو)(برایاللهگواهیومیدهندگواهیآن)بودن(حقبه(نیز)
گمراهیبهشدندگمراهیقینانمودند،منعاللهراهازرادیگرانوورزیدندکفرکهآنانی
کهنیستآنبراللهکردند،ظلموشدندکافرکهآنانیآئینههرو۱۹۸۶حق).(ازدور

ابدتاآندرکهدوزخ،راهجزبه۱۹۹کند.شانهدایتراهیبهوببخشدراآنها

ازپیغمبریقینامردم!ایکه۱۷۰واست.آساناللهبر(عذاب)اینوبمانند،همیشهبرای

بهکهآوریدایمانآن)بهپساست،آمدهشماپیشحق(دین)باپروردگارتانسوی

ازاستزمیندروآسمانهادرچههرکهبدانید(پسورزیدکفراگروشماست،خير
است.حکیمدانایاللهواست،الله

بببببببببببببببببببببببببببببببببب
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(وحقسخنمگرنگوییداللهدربارهونکنیدغلوخوددیندرکتاباهلایو۱۷۱
(ازشده(پیداواللهرسولمریم،پسرعیسیمسیح؛کهنیستاینجزأو)،شأنمناسب
واللهبهپسالله،جانبازاستروحیوکردالقامريمبهکه«کن»(کلمهاوستکلمه

آییدبازتثلیث)عقیده(ازاست؛سهکائنات)(معبودنگوید:وآوریدایمانویپیغمبران
منزهوپاک،بسوهستاللهفقطبرحقمعبودکهنیستاینجزشماست،خیربهکه

ازتنهااست،زمیندرچههروآسمانهادرچههرباشد،داشتهفرزندیاینکهازاست

عیسیبودنبندهاز(چراو۱۷۲است.کافیعالمتدبیروکارسازیبرایاللهواوست،

نهونورزیده،تكبر)(واباباشداللهبندهاینکهازهرگزمسیححالیکهدرکنید؟میانکار

أبااللهبندگیازهرکسوورزند.میابااوبندگیازالهی)(درگاهمقربهایفرشته

جمعخویشدرباربهیکجارا(مردم)همهاللهزودیبهپسبورزد،تكبروباشدداشته

وآوردهایمانکهآنانیپس۱۷۳۶داد).خواهدرامتکبرانسزای(وکردخواهد

فضلازراآنهاودهد،میکاملوتمامراآنهاثواباند،دادهانجامنیککارهای
بهپسنمودند،تکبروورزیدهابااللهعبادتازکهآنانیاماوداد،خواهدبیشترخود

نمیمددگاریودوستهیچخودبرایاللهازغیروکندمیگرفتارشاندردناکعذاب

واستآمده(قاطع)برهانیپروردگارتانطرفازشمابهیقینامردم!ایکه۱۷۶یابند.

ازحقکنندهظاهرکه(کتابیتابناکنوریشماسویبهماکهاستاینبرهان(آن
او(دین)بهوآوردندایماناللهبهکهکسانیپس(۱۷۵)کردیم.نازلاست)باطل
داخلخودجانبازفضلیورحمتجواردرراآنهاکهاستزودپسزدند،چنگ

کند.هدایتراستراهبهخود؛سویبهراآنهاوکند،

بببببببببببببببببببببةبهبببببببن
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فتواچنینشمابهکلالهدربارهاللهبگو:کلاله)(دربارهطلبندمیفتواتوازو۱۷۹
داشتهخواهریاووپدر)نه(وباشدنداشتهفرزندیوکندوفاتمردیاگرکهدهدمی

اگربردمیمیراث(خواهر)اوازبرادرآنورسد،میخواهربهترکهنصفپسباشد،

صورت(درخواهراناگروپدر)،نه(وباشدنداشتهفرزنداوباشد)کلالهخواهر

خودازبرادرآنچهازترکه،سومدوآنانبرایپسباشند،تندوبرادر)بودنکلاله
مرد،هربرایپسباشند،خواهروبرادرکلاله)(ورثۂآناناگرورسد،میگذاشته

نشوید،گمراهتاکندمیبیانرا)(احکامشمابرایاللهرسد،میزندوسهممانندسهمی

داناست.چیزیهربهاللهو

«مائده»سوره

استآیتبیستویکصدوشده،نازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
کنید،وفامردم)والله(باخودپیمانهایوعهدبهاید،آوردهایمانکهکسانیایو۱و

(درشمابرآنحرمتآنچهمگرشده،حلالشمابرایپایانچهارگوشت)خوردن

هرچهاللهگمانبینشمارید،حلالاحرامحالتدرراشکاروشود.میتلاوتآینده)

(علاماتشعایرحرمتاید،آوردهایمانکهکسانیای۲هکند.میحکمبخواهدکه

دارقلادههایقربانیورجب)ومحرموذوالحجه(ذوالقعدهحرامهایماهواللهدین

(بهنشماریدحلالطلبند؛میرضایتوفضلشانپروردگارازکهاللهبیتعازمانو

وکنید.شکارتوانیدمیپسآمدیدبیروناحرامازچونونکنید)،حرمتیبیآن

ازکهوانداردآنبرکردندمنعالحراممسجدازراشماکهاینعلتبهقومیعداوت

وگناهبررایکدیگرونماییدهمکارییکدیگرباتقواونیکیبروکنید،تجاوزحد

است.دهندهعذابسختاللهچونبترسید،اللهازونکنید،همکاریتجاوز

انتبببببببببببببببببببببببببتتمنيتتتتتتت
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نامآنچهوخوکگوشتوخونو(مردار)مردهخودحیوانشمابروعده)(طبق43

(سنگو(چوبضرببهوشدهخفهوشدهیادآنبرکردن)ذبحوقت(دراللهغير
مگرباشند،خوردهدرندگانآنچهومرده)وشدهزدهشاخبهوافتادهبلندیازومرده
ذبحبتانبرایآنچه(همچنان)وباشید.کرده(شرعی)ذبحویابید)(زندهکهراآنچه

اینهااست.شدهحرامشمابر(همه)کنیدقسمتتعیینفالتیرهایباآنکهواندشده

آنهاازپساند،شدهناامیدشمادینساختن)(مغلوبازکفارامروزاست،فسقهمه

راخودنعمتوکردم،کاملشمابهراتاندینامروزبترسید.الله)(ازمنازونترسید،

بیکسهرپسپسندیدم،دینعنوان)بهشمابرایرااسلامونمودم،تمامشمابر
پسگردد،محرمات)خوردنبهمجبورگرسنگیحالدرباشدگناهبهمتمایلآنکه

آنهابرایچیزیچهکهپرسندمیتوازکهاست.مهربانآمرزندهاللهکهبداند
ازآنچه(نیز)واست،شدهحلالشمابرایپاکیزهچیزهایهمهبگو:است؟شدهحلال

ازوپرورانیدمیشکاربرایرا(آنهاحالیکهدر((شکاریکنندهپارهحیواناتشکار

نگاهشمابرایآنچهازپسآموزیدمی(سگان)آنهابهاست،آموختهشمابهاللهآنچه

بترسید،اللهازوکنید،یادآنبرارسالوقتدررااللهنامليكن)(وبخوریداند،داشته

شدهحلالپاکیزهچیزهایشمابرایامروزکهچهاست.گیرندهحسابزوداللهگمانبی

استحلالآنهابه(نیز)شماطعامواست،حلالشمابرایکتاباهلطعامواست،

کتابآنانبهشماازپیشکهکسانیازپاکدامنزناننیزومؤمنات،ازپاکدامنزنانو

پاکدامنحالیکهدربدهیدراآنهامهرکه)شرطی(بهاستحلالشمابرایشدهداده
کفرایمان)ارکانیا(خودایمانبههرکهوگیرنده،پنهانیدوستنهوزناکارنهباشید

است.زیانکاران(جملة)ازآخرتدراووشده،تباهاوعملالبتهورزد؛
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چوناید،آوردهایمانکهکسانیایپساستنمازوطهارتايمانعلاماتازکهرا
خودسرهایوبشوییدآرنجتاراتانهایدستورویپسایستادید،نماز(قصد)به

پاکراخودپسباشیدجنباگروبشوید،شتالنگتاراتانپاهایوکنید،مسحرا

حاجتقضایمکانازشماازکسییاباشید،مسافریامریضاگروکنید)،(غسلکنید

قصدپسنیابیدغسل)یاوضو(برایآبیوباشیدکرده((آمیزشتماسزنانبایابیاید،

اللهکنید،مسحراتانهایدستورویخاکآنبهپسکنید،(تیممپاکخاک
وسازد،پاکراشماکهخواهدمیلیکنوگرداند،لازمرامشقتیشمابرخواهدنمی

کهرانعمتیکنیدیادوکه۷آرید.جابهرااوشکرتاکند،تمامشمابرراخودنعمت

گفتید:کهوقتآناست،بستهمحکمشماباکهراپیمانیواستکردهانعامشمابرالله
که۸است.آگاهدلهاستدرآنچهبهاللهزیرابترسید،اللهازوکردیم،اطاعتوشدیم

عدلبهوبرخیزیدعهدتان)(طبقاللهحق)احقاقبرایاید،آوردهایمانکهکسانیای

عدلبلکهنکندوادارعدالتیبیبهراشماقومیباعداوتودهیدگواهیانصافو
آنچهبهاللهگمانبیبترسید؛اللهازواست،نزدیکترتقویبه(انصافوعدلکهکنید

اند،دادهانجامنیککارهایوآوردندایمانکهآنانیبهالله۹است.آگاهکنیدمی

داشت.خواهندبزرگپاداشیوآمرزشکهاستکردهوعده

ببببببببببب





همائدهسوره6جزء

اند.دوزخیانگروههمانپنداشتند،دروغراماآیاتوورزیدندکفرکهآنانیو۱۰و
یادآورنمودارزانیشمابراللهکهرانعمتیآناید،آوردهایمانکهکسانیایو۱۱

درازتجاوزدستشماطرفبهکهکردندقصددشمنانازگروهیکهوقتآنشوید،

اللهازوکرد،کوتاهشماازراآنهاهایدستاللهپسبرسانند)قتلبهراپیغمبر(وکنند

يعقوب)(اولاداسرائیلبنیازاللهالبتهو۱۲۶کنند.توکلاللهبربایدمؤمنانوبترسید،

اللهوفرستادیم.وکرده(انتخابسرپرستدوازدهآنهامیانازوگرفتمحکمپیمان

پیغمبرانبهوبدهیدزکاتوکنیدبرپارانمازاگرام؛شمابامنیقینافرمود:آنان)به
انفاقاوراه(دردهیدنیکقرضاللهبهوکنید،یاریومددراایشانوآریدایمانمن

نهرهاآنهازیرازکهباغهایدرراشماوکنممیمحوراگناهانتانشماازالبته،کنید

بهشود،کافرشماازکسهروعده)،وعهداینازپسکنم.میوارداست،جاری
شکنیپیمانخاطربهرا(یهودپس۱۳۶است.گشتهمنحرفراستراهازکهراستی

گردانیدیم.سختراهایشاندلساختیم)دورخودرحمتازوکردیملعنتشان

شدهدادهپندآنبهکهراآنچهازبخشیودادند،میتغیرآنمحلازرااللهسخنان
اندکیمگرشوی،میآگاهایشاناز(تازه)خیانتبرتوهمیشهوکردند،فراموشبودند

بگردان،رویشان)لغزشهای(ازوگذردرآنهاازپسکنند.نمیخیانت(کهآنهااز
دارد.دوسترانیکوکاراناللهیقینا

بببببببببببببببببببببببببب
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يهود)مانندنیز(آنانپسگرفتیم.پیمانهستیم،نصاراماگفتندکهآنانیازکه۱۶و
ودشمنی(نیز)ماپسکردند،فراموشبودندشدهدادهپندآنبهکهراآنچهازبخشی

کردند؛میآنچهبهراآنهازودیبهاللهودادیم،قرارقیامتروزتاشانمیاندرراکینه

بسیاریتاآمدشمانزدمافرستادهگمانبیکتاب!اهلایو415ساخت.خواهدآگاه

ازوکندبیانشمابرایایدکردهپنهانکهراانجیل)و(توراتکتابازچیزهایاز

است.آمدهشمابرایآشکارکتابونوراللهطرفازالبتهگذرد،درشماهایکوتاهی

سویبهکنند،میپیرویاورضایازکهراکسانی(کتاب)آنوسيلهبهاللهکه۱۹۶
روشنیبه(کفر)هایتاریکیازراآنهاخودحکمبهوکند،میهدایتسلامتیهایراه

اللهگفتند:کهآنانآئینههرکه۱۷کند.میهدایتراستراهبهوکند،میبیرون(اسلام)
مریمپسرمسیحکهبخواهداللهاگربگو:شدند.کافریقینااستمریمپسرمسیحهمان

تواندمیکسیچهپسرساند؟هلاکتبهیکجارازمینرویمردمانهمهومادرشو

اللهازآنهاستبیندرچههروزمینوآسمانهاسلطنتودارد؟بازکار)اینازراالله
تواناست.چیزیهربراللهوآفریند.میبخواهد،چههراست،

بببببببببببببببببببببببببب
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راپسرپدرکهطوری(واوییمدوستانواللهپسرانماکهگفتند:نصاراویهودوکوه۱۸۶
بهدنیا)درراشما(الله)چراپسبگو:دهد)نمیعذابنیزرامااللهدهدنمیعذاب
آفریدهکهکسانیجملهازهستیدبشریهمشمابلکهدهد،میعذابتانگناهانسبب

میدهد.عذاببخواهد،کهراکسیهروکندمیمغفرتبخواهدکهراکسیهراست،

همهبازگشتواست،اللهازتنهاآنهاست،میاندرآنچهوزمینوآسمانهابادشاهیو
شمابرایکهاستآمدهشمانزدماپیغمبرالبتهکتاب!اهلایکه۱۹اوست.سویبه

ودهندهمژدههیچکهنگوییدتاپیغامبراندورانانقطاعازبعدرا)ما(احکامکندمیبیان
براللهوآمد،شمانزددهندهبیمودهندهمژدهيقيناپسنیامد،مانزدایدهندهبیم

قومایگفت:خودقومبهموسیکهرازمانیشوآوریادو%۲۰وتواناست.چیزیهر

راشماوداد؛قرارپیغمبرانیشمامیاندروقتیکنید،یادخودبررااللهنعمتمن،

بود.ندادهجهانمردمانازکسیهیچبهکهدادچیزیشمابهوگردانید،بادشاهانی

شمابرایاللهکهشویدداخلمقدسسرزمیندرمن،قومایگفت:موسی(و«۲۱

اعراضمافرمانازوبرنگردیدخودپشتبرواست،کردهلازمراآنبهشدنداخل
دریقیناموسی!ایگفتند:جوابدراسرائیل(بنیکه۲۲شوید.میزیانکارکهنکنید
نروند،بیرونآنجاازآنهاتاشویمنمیآنداخلماوهستند،آورزورقومسرزمینآن
کهآنانیازتندو(۲۳هشویم.میداخلحتماماشدند،بیرونآنجاازاگرپس

هجوم(وآییددرآنهابردروازهراهازگفتند:بود،دادهنعمتآنانبراللهوترسیدندمی
شرطاینبه(ليکنشدخواهیدغالبحتماپسشدیدداخلآنازاگرپسبیاورید)،

هستید.مؤمناگرکنید،توکلاللهبرکه

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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تاشویمنمیداخلآندرابدتاماموسی!ایگفتند:جوابدراسرائیل(بنی۲۶

میاینجادرمابجنگید،وبرویدپروردگارتوتوپسهستند،آنجادرآنانکهوقتی
رابرادرموخودماختیارجزمنيقيناپروردگارم!ایگفت:(موسی)۲۵نشینیم.

وجدایکدیگراز(تاباندازجدایینافرمان،قوماینبیندرومابیندرپسندارم،
چهلتاسرزمینآنپسگفت:فرموده)قبولراموسی(دعایاللهکه۲۹)شویم).متمایز

بگردندزمیندرسرگردانوحیرانشان)نافرمانیسبببه(واستحرامآنهابرسال

۲۷*مشو.اندوهگیننافرمانوفاسققومبرموسی)ای(توپسنرسند)جاییبهو

دوداستانآنهابرمحمد)اىلهذاداردقدیمیتاریخاللهمقابلدرمردماننافرمانیو

قربانیالهیدربار(بهدوآنازیکیهرکهوقتیکن،تلاوتراستیبهراآدمپسر

نشد.پذیرفته(قابیل)دیگریازوشدپذیرفته(هابیل)دوآنیکیازپسکردند،پیش
میپرهیزگارانازتنهااللهگفت:(هابیل)کشم،میراتوحتماهابیل)به(قابیلگفت:

توسویبهرادستممنبکشی،مراتاکنیدرازمنسویبهدستاگر۲۸پذیرد.
چونکه۲۹ترسم.میجهانیانپروردگارالله،ازمن(چونبکشمراتوتاکنمنمیدراز

درپسببری،الله)دربار(بهراخودت(سابقهگناهومن(قتل)گناهکهخواهممیمن

اونفسپس۳۰است.ظالمانسزای(دوزخ)اینوباشی،دوزخیانجملهازنتیجه

شد.زیانکارانجملهازوکشترااوپسنمود،آساننظرشدررابرادرشکشتن
کهدهدنشان(قابیل)اوبهتاکاویدمیرازمینکهفرستادرازاغیاللهپس«۳۱

ازعاجزمآیامن!بروایای(قابیل)گفت:بپوشاند،زمین)(دررابرادرشمردهچگونه

شدگانپشیمانازپسبپوشانم؟زمین)دررابرادرمجسدوباشمزاغاینماننداینکه
گردید.

ببببببببببببببببببببببببببببب
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راکسیکسهرکهکردیمحکماسرائیلبنیبرکهبودناحق(قتلجهتاینبه۳۲۶
کهاستچنانپسبکشد،باشد،کردهفسادزمیندریاباشدکشتهراکسیاینکهبدون

پسگردد)انسانحیات(سبببداردزندهراکسیهرکسوباشد،کشتهرامردمهمه

برایواضحدلائلماپیغمبرانگمانبیاست.داشتهزندهرامردمهمهکهاستچنان

حدازناحق)قتل(بازمیندرآنهاازبسیاریهمبازآوردند،اسرائیل)(بنیآنان

میجنگبهاورسولواللهباکهآنانیسزایکهنیستاینجز۳۳هکنند.میتجاوز

بینفس(اگرشوندکشتهکهاستاینورزند،میسعیفسادبرایزمیندروخیزند

دستیاباشندکردهغارتوقتل(اگرشوندآویختهداربهیاباشندکردهقتلراگناه

(وطن)زمینازیاباشندکردهغارتفقط(اگرشودبریدهمخالفجانبازپایشانو

برایشانهمآخرتدرودنیاستدرآنهابرایرسواییوذلت(سزا)اینشوند.تبعید

قادرآنهاگرفتنبراینکهازپیشکهآنانیمگر۳۶بود.خواهدبزرگعذاب

کهکسانیایو۳۰است.مهربانآمرزندهاللهکهبدانیدپسباشند،کردهتوبهشوید،

بهراشماکهنیکی(هرکنیدوسیلهطلباوسویبهوبترسیداللهازاید،آوردهایمان
آنانیيقينا%36شوید.کامیابتاکنیدجهاداوراهدروکند)،مینزدیکالهیبارگاه

آنمثلوباشد،آنهاازاستزمینرویدرآنچهتمام((بالفرضاگرورزیدند،کفرکه

هرگزدهند،فديهالله)درباربهراآنقیامتروزعذابعوضبهتاباشند،داشتهنیزرا

است.دردناکعذابآنهابرایوشود،نمیپذیرفتهآنهااز

بببببببببببببببببببببببببببببببيمه
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شدنیبیرونآنازحالیکهدرشوندبیروندوزخازخواهندمیکفار)آخرت(در۳۷%

دستهایدزد؛زنودزدمردو۳۸است.پایداروهمیشهعذابآنهابرایونیستند

انگیز)عبرتسرزنش(اینببرید،اندکردهآنچهسزایبهآن)ثبوتاز(بعدراشان

ازپسکسهرپس۳۹است.باحکمت(و)غالباللهواست،اللهطرفازعذابی

اللهیقیناپسکند،درستواصلاحراخود(عمل)وکند،توبهخویشگناهوظلم

ای(توایندانستهآیاکه۵۰است.مهربانآمرزندهاللهچونکند،میقبولرااوتوبه

عذاببخواهدراکههر(لذا)است؟اللهاززمینوآسمانهاپادشاهیکهمخاطب)
پیغمبر!آی41است.قادرچیزیهربراللهوبخشا..میبخواهدراکههرودهد،می

گفتند:زبانبهکهآنانیاز(چهنسازند،اندوهگینراتوکنندمیشتابکفردرکهآنانی

بهآنان(باشند)یهودازچهواست،نیاوردهایماندلهایشانولیآوردیم،ایمانماکه

اند،نیامدهتونزدبههنوزکهدیگرقومسخنانبهدهند،میگوشدروغهایسخن

ودهندمیتغییرآنمحلازآندرکازبعدرا(توراتراکلماتودهندمیگوش
(قبولبگیریدشد،دادهشمابهشدهتحریفحکمایناگرخود)پیروان(بهگویند:می

اللهکسهروباشید)،(محتاطکنیددوریپسنشددادهشمابهآناگروکنید)،
هدایتکهنداریاختیاریاوبرایاللهبرابردرهرگزباشد،خواستهرااوگمراهی

پاکراشانهایدلاستنخواستهاللهکهاندکسانییهود)و(منافقینگروهاینشود)،

سختعذاب(نیز)آخرتدرآنهابرایواست،رسوائیدنیادرآنهابرایسازد،
بود.خواهد
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نزدفيصله(برایاگرپساند،خواررشوهبسیارودروغسخنشنوای(آنها)43
(وگردانیرویاگروبگردان،رویآنهاازیاکنفيصلهآنهابیندرپسآیندتو

بهپسکردی؛فیصلهاگروتوانند،نمیرساندهضرریتوبههرگزپسنکردی)فیصله

و۶۳۶هدارد.میدوستراکنندگانعدلاللهگمانبیکن،فیصلهانصافوعدل

درواستایشاننزدتوراتحالیکهدرکنندمیمقررداورراتوچگونهيهودیان)ليكن

تورات(بهنیستندمؤمنایشانوگردانند؟میرویبازگاهآناست،اللهحكمآن

(برایاستنوروهدایتآندرکهکردیمنازلراتوراتماالبتهکه44خود).
کردند.میحکمهایهودیبرایآنطبقبربودنداللهحكممنقادکهپیغمبرانیبشریت).

گواهیآنبربودندماموراللهكتابحفظبهکهدانشمندانیوربانیعلمایهمچنین

ومفروشیداندکوحقیربهایبهمراآیاتوبترسیدمنازمترسید،مردمازپسدادند.

که45است.کافرگروهآنپسنکند،حكماستکردهنازلاللهکهآیاتیمطابقکههر

وچشمبرابردرچشمونفسبرابردرنفسکهکردیممقررشانبرای(تورات)آندرو
قصاصنیززخمهاودندانبرابردردندانوگوشبرابردرگوشوبینیبرابردربینی

آنچهبهکههروبودخواهدایکفارهگناهشبرایگذرد،درقصاصازکههرواست

است.ستمکارگروهاینپسنکند،حکماستکردهنازل(قصاصوحدود(درالله

بببببببببببببببببببببببه
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کنندهتصدیقکهفرستادیمرامریمپسرعیسیپیشین)(پیغمبرانآنانپیازو46
بود،هدایتونورآندرکهدادیمراانجیلعیسیبهو(تورات)،بوداوازپیشآنچه

برایپندوهدایتواست،توراتکهبودآنازپیشآنچهکنندهتصدیقحالیکهدر

وحکماستکردهنازلاللهآنچهمطابقانجيلمعتقدانبایدو47است.پرهیزگاران

گروههمانپسنکند،فیصلهاستکردهنازلاللهآنچهمطابقکههروکنند،فیصله

برحاکموکنندهتصدیقکردیم،نازلتوبرراستیبهراکتاباینو%۶۸)اند.فاسقان

بیندراستکردهنازلاللهآنچهمطابقپساست،بودهآنازپیشکهاستکتابهایی

است،رسیدهتوبهحقازآنچهجای(بهآنان(نفسانی)خواهشاتازوکن،حکمآنان

اللهاگروکردیم،مقررروشیوشریعتشماازگروهیهربرایالبتهمکن،پیروی
گردانید،میتوحيد)(پیروامتیکرا)نصارویهود(مسلمانان،راشماهمهخواستمی

نیککارهایدرپسبیازماید،استدادهبشماآنچهدرراشماتانکرد)چنینولیکن

اختلافآندرآنچهبهراشماتااست،اللهبسویشماهمهبازگشتبگیرید،سبقت

آنهابیندرکهاینبرایکردیمنازلتوبرراقرآن(و۶۹سازد.آگاهکردید؛می
مکن،پیرویآنها(نفسانی)خواهشاتازوکنی،حکماستکردهنازلاللهآنچهمطابق

منحرفاستکردهنازلتوبراللهآنچهبعضیازراتومبادااینکهازباشمحتاطو

ازبعضیسزایبهراآنهاخواهدمیاللهکهبدانپسگرداندند،رویاگربازسازند،

جاهلیتحکمآنانآیا۵۰اند.فاسقمردمازبسیاریويقينادهد،عذابگناهانشان

ازحکمیچههستندیقیناهلکهمردمیآنبرایخواهند؟میراجاهل)های(ملت

است؟بهتراللهحكم
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هرگزآنها(زیرانگیریددوسترانصاریویهوداید،آوردهایمانکهکسانیایو۵۱ه
شماازکسهرودیگراند.بعضیدوستانآنهاازبعضیبلکهشوند،نمیشمادوست

کند.نمیهدایتراظالمقوماللهگمانبیآنهاست،ازهماويقيناکنددوستیآنهابا

آنهادوستیدرکهبینیمیاست(نفاق)بیماریشانهایدلدرکهآنانیپس۵۲
طرف(ازمصیبتیاینکهازترسیممیبهانه)طور(بهگویند:میکنند؛میشتاب(کفار)

نزدازدیگریامرییاوبیاردرا(مبین)فتحاللهکهاستامیدپسبرسد،بماآنها)
میمؤمنانو«۵۳گردند.پیشمانپوشانیدند،میخودهایدلدرآنچهازپسخود،

اند،شماباکهخوردندمیاللهنامبهمحکمهایقسمکهبودند(منافقان)اینهاآیاگویند:

هرکساید،آوردهایمانکهکسانیایکه۵۵گشتند.کارزیانپسشد،بربادشاناعمال

بهراقومیاللهزودیبهپسرسد)نمیدینبه(ضرریبازگرددخوددینازشمااز
مؤمنانبادارند،میدوسترااونیزایشانوداردمیدوستراایشانکهآوردمیمیان

ملامت،ازوکنند،میجهاداللهراهدراند،شدیدوسختکفارباومتواضع

کسیهربهآنراکهاستاللهفضلمذکور)صفاتاینترسند،نمیکنندهملامت

اللهتنهاشمادوستکهنیستاینجزکه۵۵داناست.گشایشگراللهودهد،میبخواهد

حالیکهدردهند؛میرازکاتوکنندمیبرپارانمازکهاستمؤمنانیآنواورسولو

واورسولواللهکهکسهرو56عاجزاند).ومتواضعاللهبرابر(دراندرکوعدر

کهیقیناو)استواقعیمؤمنانجملهاز(اوپسدهد،قرارخوددوسترامؤمنان

راشمادینکهراآنانیاید،آوردهایمانکهکسانیای(لذا)۵۷هاند.غالباللهحزب

کتابنصارا)و(یهودآنهابهشماازپیشکهآنانیازچهاند،گرفتهبازیواستهزابه

هستید.مؤمناگربترسید،اللهازونگیریددوستکافران،(دیگر)ازچهوشدهداده
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اینگیرند،میبازیومسخرهبهراآنبخوانید،را(مردمنمازطرفبههرگاهو۵۸۶

بگو:چهطر۵۹اند).(نادانکنندنمیتعقلکهاندمردمیآنهاکهاستآنسبببه(استهزا)

پیشآنچهومابرآنچهواللهبهماکهگیریدمیعيبمابراینبخاطرآیاکتاب!اهلای
بگو:که۲۰فاسقید.شمابیشترکهآنستبخاطراینوآوردیم؟ایمانشده،نازلمااز

آنسازم؟آگاهاللهنزددرجزااعتباربهدار)عیب(شخصآنازبدتربهراشماآیا

وبوزینگانراآنهاازبرخیوگرفتهخشماوبرواستکردهلعنترااواللهکهکسی

ازوبدترمرتبهنظرازکهاندگروهایناست،گردانیدهپرستانطاغوت(نیز)وخوکان
آوردیمایمانگویند:میآیند،شمانزد(منافقان)هرگاهوکه61اند.ترگمراهراستراه

پوشانندمیآنچهبهاللهواند،رفتهبیرونکفرباوآمدهدرکفربا)تو(نزدآنکهحالو

وحرامخوردنوتجاوزوگناهدرکهبینیمیراآنهاازبسیاریو%۹۲۶است.داناتر

خداپرستانچرا۹۳۶کنند.میآنچهاستبدالبتهکنند،میشتابشان،خواریرشوت
استبدالبتهدارند؟،نمیبازشانحرامخواریوگفتندروغازراآنهادانشمندان،و

خودشانهایدستاست،بستهاللهدستگفتند:یهودیهاو64کردند.میآنچه
طوریهراستگشادهاللهدستدوبلکهشدند.لعنتگفتار،آنسزایبهوباد.بسته

وطغیاناست،شدهنازلپروردگارتجانبازتوبرآنچهوکند،میانفاقبخواهدکه
هرگاهافگندیم،شانمیاندرراکینهودشمنیقیامتروزتاوکندمیبیشترراكفرشان

کوشند،میفسادبهزمینرویدرآنانوساختخاموششاللهافروختندراجنگآتش
ندارد.دوسترامفسداناللهو
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هایشانبدیآنهاازماالبتهکردندمیپیشهتقویوآوردهایمانکتاباهلاگرو(15)

آنهااگرو«16»آوردیم.میدربهشتپرنعمتباغهایدرراآنهاوکردیممیمحورا
کردندمیبرپاشدهنازلآنهابر(قرآن)پروردگارشانطرفازآنچهوانجیلوتورات

زمینوآسمانهای(نعمتشانپاهایزیرازوشانسربالایازالبتهکردندمی(نافذ

بدکنندمیآنچهآنهاازبسیاریوهستند،رومیانهآنهاازگروهیخوردند،میرا

اگربرسان،مردمبهاستشدهنازلتوبرپروردگارتازآنچهپیغمبر!ای۹۷است.

اللهالبتهکند،میحفظمردم(شر)ازراتواللهای،نرساندهرااوپیغامنکردیچنین

نیستیدایدرجههیچدرشماکتاباهلایبگو:۹کند.نمیهدایتراکافرمردم
برپااستشدهنازلشمابرپروردگارتانجانبازآنچهوانجیلوتوراتکهآنتا

وطغیانبراستشدهنازلتوبرپروردگارتجانبازآنچهالبتهوکنید)(نافذدارید

اندآوردهایمانکهآنانیالبته(19)مشو.غمگینکافرقومبرپسافزاید،میشانكفر

ایمانقیامتروزواللهبههااینازکسهرنصارا،ودینان)(بیصابئانویهودیانو

شود.نمیغمگینونیستاوبربیمیآخرت)(درکندشایستهکاروباشدداشته

(اما)فرستادیم،پیغمبرانیآنهاسویبهوگرفتیمپیماناسرائیلبنیازماالبته۷۰؛

تکذیبراپیغمبران)ازگروهینبود،دلخواهشانکهآوردمیپیامیپیغمبریهرگاه

کشتند.میراگروهیوکردندمی
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(ازلذابود،نخواهدبرایشانامتحانیوعذابهیچکهکردندگمان(یهودیان)و۷۱و
بازبپذیرفتراشانتوبهاللهبازشدند،کرحقایق)شنیدن(ازو)کورحقایقدیدن

کهآنانیالبته(۷۲هبیناست.کنندمیآنچهبهاللهوشدندکروکورآنهاازبسیاری

گفتهخودمسیححالیکه)(درشدندکافریقینااست،مریمپسرمسیحهمانالله،گفتند:

بههركسيقيناشماست؛ربومنربکهکنیدعبادترااللهاسرائیل!بنیایکهبود
برایواست.دوزخاوجایگاهوکردهحراماوبرراجنتاللهالبتهآردشریکالله

گانهسهمعبودهایسومالله،گفتند:کهآنانیالبتهکه۷۳)نیست.گاریمددهیچظالمان
ویکتا،وبرحقمعبودیکجزنیستبرحقمعبودهیچآنکهحالشدند.کافراست،

خواهددردناکعذابآنهاکافرانبهالبتهنیامدند،باز(شرک)گویندمیآنچهازاگر

آمرزشویازوکنندنمیتوبهاللهدرباربهواندپایدارشرک(برآیاکه۷۶رسید.
مگرنیستمریمپسرمسیح۷۵است.مهربانبخشندهاللهحالیکهدرخواهند؟نمی

تصدیق(وصادقزناومادرواست،گذشتهپیغمبرانینیزاوازپیشکهپیغمبری

خورد)،نمیطعاماللهآنکهحالخوردندمیطعامپسر)و(مادرهردووبود،کننده

حق)راهازچگونهبنگربازکنیم،میبیانراتوحید)(دلائلآیاتماچگونهبنگر

هیچمالککهپرستیدمیراچیزیاللهازغیرآیابگو:(۷۹)شوند؟.میگردانیدهباز
عبادترااوتنها(پسداناستشنوایاللهیقیناونیست؟،شمابراینفعیهیچوضرر

مکنیدتجاوزحدازدلیل)بی(وناحقبهخوددیندرکتاب!اهلایبگو:که۷۷کنید).

گمراهرامردمازبسیاریوشدندگمراهاینازپیشکهرامردمانیخواهشاتو
مکنید.پیرویشدند،منحرفراستراهازهمخودوکردند
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گرفتند.قرارلعنتموردمریم،پسرعیسیوداودزبانبراسرائیلبنیکافران۷۸

(چون)۷۹گذشتند.میحدازوکردندمینافرمانیکهبودآنسبببه(لعنت)این

آنچهاستبدچهالبتهکردند.نمیمنعکردند،میکهبدیکارهایازرایکدیگرآنان

بدچهالبتهکنند،میدوستیکافرانباکهبینیمیراایشانازبسیاریکه۸۰کردند.می

آنهاازاللهاینکهسبببهاست،فرستادهپیشآنهابرایهایشاننفسآنچهاست

پیغمبرواللهبهآنهااگرو«۸۱اند.همیشهبرایعذابدرآنهاواستشدهناراض

وگرفتند،نمیدوسترا(کفار)آنانآوردند،میایمانشده،نازلاوسویبهآنچهبهو

رامشرکانویهودیانالبته(۸۲هاند.نافرمان)(وفاسقآنهاازبسیاریليكن
آنانیمسلمانانبهنسبتمردممهربانترینالبتهویابی،میمسلماناندشمنترینسخت

استاینسبببهمسلمانانبانصاریمحبتاینایم.نصاریماگفتند:کهیابیمیرا
(نصاری)آنانکهاستآنسبببه(نیز)وهستندنشینانیگوشهوکشیشانآنانازکه

نصاری)منصفانو(دانشمندانچونو۸۳هحق).سخنپذیرفتن(ازورزندنمیتکبر

اشکازپرچشمانشانکهبینیمیبشنوند،شدهنازل((محمد،پیغمبربرکهراآنچه
آوردهایمانماما!پروردگارایگویند:می(و)اند،شناختهحقازآنچهسبببهشودمی

.بنویس(محمدصدق(برگواهانزمرهدرراماپسایم؛
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آوریم؟نهایمانآمده،مابهحقازآنچهواللهبهکهشدهچهراماگویند:)میو۸۵هو
پس۸۵کند.داخلويکجاصالحقومباراماما،پروردگارکهداریمطمعحالیکهدر
باشد،میجارینهرهاآنزیرازکهدادپاداشباغهایآنهابهاللهگفتند،آنچهسبببه

وشدندکافرکهآنانیو۸۶هنیکوکاران.پاداشاستاینومانند.میهمیشهآندر

اید،آوردهایمانکهکسانیای۸۷هاند.دوزخاهلایشانشمردند،دروغراماآیات
تجاوزحدازونکنید،حرامخود)(براستکردهحلالشمابراللهکهراپاکیزهچیزهای

وحلالروزیاللهآنچهازوکه۸۸دارد.نمیدوستراتجاوزکاراناللهگمانبینکنید؛
دارید،ایماناوبهشماکهپروردگاریالله،ازوبخورید.است،دادهشمابهپاکیزه

بهلیکنوکندنمیبازخواستلغوتانسوگندهایسبببهراشماالله۸۹بترسید.
اطعامآنکفارهوکندمیمواخذهخورید،میقصدبهکهسوگندهاییشکستنسبب،

بهلباسدادنیاخورانیدمیخویشخانوادهبهکهمتوسطیغذایازاستمسکینده

لازمروزهروزسهاوبرپسنیافتراموارداینکههروغلام،یککردنآزادیاآنها

وشکستید).آنرا(وخوردیدقسمکههرگاهاست،تانهایقسمکفارهایناست،

کهباشدکند،میبیانشمابرایراخودآیاتاینچنیناللهدارید.نگاهراتانقسمهای
قماروشرابکهنیستاینجزاید،آوردهایمانکهکسانیایکه۹۰شوید.گزارشکر

تاکنیدپرهیزآنازپساند،شیطانکارازوپلیدهمهبینی)(فالقرعهتیرهایوبتانو
شوید.رستگار
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ودشمنیشمامیانقماروشرابوسیلهبهخواهدمیشیطانکهنیستاینجزکهفر۹۱

بازآیامفاسد)همهاینباپسدارد،بازنمازواللهیادازراشماوکند،ایجادکینه

(ازوکنید،اطاعترارسولواللهوباشید)حذربرشیطاناطاعت(از۹۲آیید؟.می

کهبدانیدشدید،رویگردان(رسولواللهاطاعت(ازاگرپسکنید،حذرایشان)نافرمانی

وآوردهایمانکهآنانیبر۹۳۶است.الهیروشنپیامرسانیدنماپیغمبروظیفه
اند،خوردهتحریم)ازپیشآنچهمورددرگناهیاند،دادهانجامشایستهونیککارهای

پیشهتقوابازدهند،انجامنیککارهایوبیاورندایمانوکنندپیشهتقواهرگاهنیست؛

دارد.دوسترانیکوکاراناللهونمایند.نیکیوکنندپیشهتقوابازبیاورند،ایمانوکنند

میتاندستهایباکهشکاریبهراشمااللهالبتهاید،آوردهایمانکهکسانیای۹۶

میاوازنهاندرکسیچهکهکندمعلومتاآزماید.میکنید،میشکارنیزهبایاگیرید

ای۹۰دارد.پیشدردردناکیعذاببگذرد،حدازپساینازکسهروترسد.

بهراشکارکههرومکشیدراشکارباشیداحرامدرگاههراید،آوردهایمانکهکسانی

آنکهشرطبهاستکشتهآنچهماننداستحیوانیکردنقربانیاوجزایبکشدقصد
مساكينبهآنجبرانبراییارساند،کعبهبهراقربانیودهندگواهیآنبهعادلدو

گذشتهدرآنچهازاللهبچشد.راخودکارسزایتابگیرد،روزهآنبرابریادهد،طعام

گیرد،میانتقاماوازاللهگردد،بازاشتباهآنبهکه(لیکن)هراست،کردهعفوایدکرده

است.گیرندهانتقامغالباللهچون
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وشمابرای(توشه)ایبهرهکهشدهحلالشمابرایآن،خوردنودریاشکار96

حرامشمابرهستیداحرامدرکهوقتیتا(خشکه)صحراییشکارواست.مسافران

کعبه،الله۹۷شوید.میحشراونزدبهکهپروردگاریبترسید،اللهازواست.شده

بقای)(سببقواموسیلهقلادهباقربانیوقلادهبیقربانیوحرامماه(با)راالحرامبیت

بهاووداند.میاست،زمینوآسمانهادرکهراچههراللهکهبدانیدتاگردانید،مردم

که)بدانیدنیزرااینواستسختاللهعقوبتکهبدانید%۹۸۶است.داناچیزیهر

راآنچهوپیغام.رسانیدنمگرنیستپیغمبرذمه)بر۹۹است.مهربانآمرزندهالله

(حرام)پلیدمردم)(ایبگو:(۱۰۰داند.میاللهداریدمیپنهانیاکنیدمیآشکارکه
ایپساندازد،تعجببهراتوناپاکانفراوانیاگرچهنیست،برابر(حلال)پاکیزهو

کهکسانیایو۱۰۱گردید.کامیابورستگارکهباشدبترسید،اللهازخردصاحبان

راشماشود،آشکارشمابرایآنهاحقیقتاگرکهچیزهایازاید،آوردهايمان

تانبرایکنید،سوالآنازقرآننزولوقتدراگرونکنید.سوالسازد،میاندوهگین

بردبارآمرزندهاللهواست.کردهعفوچیزها،آنازاللهحالیکه)دروشود،میروشن

آنبهبازکردندسؤالچیزهاآنازبودندشماازپیشکهمردمیالبتهکه۱۰۲است.

میبریدهگوششبتانخاطربهکهشتری(مادهبحيرهبارهدرالله%۱۰۳۶شدند.کافر

کهشتری(مادهسائبهوشد)نمیسوارآنبرکسیوشدنمیدوشیدهشیرشوشد

پیکهشتری(مادهوصیلهوگرفتنمیقراراستفادهموردوشدمیگذاشتهبتانبرای
نری(شترحاموشد)میگذاشتهآزادبتانخاطربهباززائیدمیمادهاولاددوپیدر

حکمیشد)میگذاشتهآزادبتانخاطربهبازشدمیاستعمالگیریجفتبرایکه

خرد(بیکنندنمیتعقلآنهااکثروبندندمیدروغاللهبرکافرانلیکنواستنکرده
اند).

بببببببببببببببببببببببببببب
VYE





5مائدهسوره۷جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

میبیایید،پیغمبرسویبهوکردهنازلاللهآنچهبهکهشودگفتهآنهابهچونو۱۰۶که
اگرچهاست،بسراماایمیافتهآنبرراخودپدرانکهرواجیورسمآنگویند:

کسانیایو۱۰۵اند.نبودهشدههدایتحق)بهودانستندنمیراچیزیپدرانشان

شوید،هدایتشمااگرپردازید.خود(اصلاح)بههمهاز(پیشاید،آوردهایمانکه
واست،اللهسویبهشماهمهبازگشترسانند.نمیضرریشمابهاندگمراهکهآنانی
آوردهایمانکهکسانیایو۱۰۹سازد.میآگاهکردید،میدنیا)درآنچهبهراشما

گواهیبهخودتانمیانازراعادلتندووصیت؛هنگامبهرسدفرامرگتانوقتیاید،
رسید،فراتانبرایمرگمصیبتوبودیدسفردرکههرگاهخودتان،غیرازیابگیرید،

اللهبهتادارید،نگاهرادوآننمازازبعدتاپسافتادیدشکدردوآنبارهدراگر

سودبهچهاگرکنیم،نمیعوضقیمتیهیچبهراشهادتاینکهبخورندسوگند
ازصورتآندرچونکنیم،نمیکتمانراالهیشهادتهرگزوباشدماخویشاوندان

گناهمرتکبگواهدوآنکهشدمعلوماگرپسکه۱۰۷بود.خواهیمگناهکاران

بگیرندراایشانجایباشنددوآنازتراولیکهدیگرشاهددوپساند،شده(خیانت)

حدازماواست،تردرستدوآنشهادتازماشهادتکهبخورندقسماللهبهپس

این۱۰۸بود.خواهیمظالمانازماصورتآن(درکنیمچنیناگرایم،نکردهتجاوز
سوگندازپسیاکنند،اداآندرستطریقهبهراگواهیاینکهبراستترنزدیکروش

بشنویدرااو(فرمانوبترسیداللهازوبترسند.سوگندهایشانشدنردازخوردن،
کند.نمیهدایترانافرمانوفاسققوماللهچون
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دادهجوابچهشمادعوتبهبگوید:پسکند،جمعراپیغمبراناللهکهروزیکه۱۰۹
تویی.پوشیدهچیزهایدانایگمانبینیست،علمیهیچراماگویند:جوابدرشد؟

کن،یادمادرتبروخویشبرمرانعمتگوید:مریمپسرعیسیبهاللهوقتي۱۱۰

میانسالیدروگهوارهدرمردمباکردم.تائید(جبرئیل)القدسروحبهراتوکهوقتی
وقتیوآموختم.انجیلوتوراتوحکمتوکتابتوبهکهوقتیوگفتی.میسخن

حکمبهپسدمیدی،میآندربازساختی،میپرندهشکلمانندگلازمنحكمبهکه
کهوقتیومیدادی.شفامنحكمبهراپیسومادرزادکوروشد.میایپرندهمن

رااسرائیلبنیضررچونوکردی،میبیرونگوراززندهمنحكمبهرامردگان
اسرائیل)(بنیشانکافرانپسکردیم.منعتوازآوردی،هامعجزهبرایشانکهوقتی

(اصحابحواریانبهچونو(۱۱۱)نیست.آشکارسحرىجزچیزیاینگفتند:
گفتند:بیاورید،ایمان(عیسی)منپیامبربهومنبهکهفرستادیموحیعیسی)مخلص

وقتیشوآوریادکه۱۱۲۶هستیم.مسلمان(وتسلیمماکهباشگواهوآوردیم،ایمان
توپروردگارآیامریم!پسرعیسیایگفتند:عیسی)مخلص(همراهانحواریونکه

مؤمناگرگفت:عیسیآرد؟فرودآسمانازطعام)ازپرخوانیمابرکهتواندمی

(آرامماهایدلوبخوریم،آنازکهخواهیممیگفتند:«۱۱۳۶بترسید.اللهازهستید،
باشیم.گواهانازآننزولبروای،گفتهراستمابهکهبدانیموشودمطمئنوگیرد

بببببببببببببببببببببببببه
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(پرخوانیآسمانازما!پروردگارایگفت:خوددعای(درمریمپسرعیسیکه۱۱۶

(نبوتدلیلی(تا)وما.آخرواولبرایباشد؛مابرایعیدیتافرمانازلمابرطعام)از
الله*۱۱۵دهندگان.روزیبهترینتوئیکهدهروزیراماوباشدتوجانبازمن

شودکافرآنازبعدشماازهرکسولیهستم،شمابر(خوان)آنکنندهنازلمنفرمود:
عذابچنینراعالماهلازکسهیچکهدهممیعذابیرااوپسکند)،ناشکری

بهتوآیامریم!پسرعیسیایگوید:اللهکهراوقتیشو)(یادآورو۱۱۹کهباشم.نداده
پاکیبهراتوگفت:عیسیگیرید؟اللهازغیرمعبود)(دورامادرمومنکهگفتیمردم

ایناگرنیست،منلایقکهبگویمراآنچهنیستمنسزاوارالله)،(ایکنممییاد

واستمندلدرراآنچهمیدانیای،دانستهراآنتویقیناپسباشم،گفتهراسخن
آنچهجز۱۱۷۶پوشیده.رازهایدانایتوئیتنهاچونتوست،نفسدرآنچهدانمنمی

شماستومنپروردگارکهرااللهکهامنگفتهآنهابرایبودی،دادهفرمانآنبهمراتو

وفاتمراوقتیپسبودم،گواهآنهابربودم،آنهامیاندروقتیتاوکنید،عبادت
گواهچیزهربرتوئیوای،بودهنگهبانآنهابرخودتتوبردی)خودسوی(بهدادی

آنهااگروتواندبندگانآنهاپسدهی،عذابراآنهااگر(حالا۱۱۸نگهبان.(و)
کهروزیستامروزفرمود:الله(۱۱۹)باحکمت.غالبتویییقیناپسبیامرزی،را

نهرهاآنهازیرازکهاستهاییباغآنهابرایرساند،مینفعشانراستیراراستان

شدند،راضیاللهازآنهاوشدراضیآنهاازاللهابد،تااندآندرهمیشهاست،جاری

برایآنهاستدرچههروزمینوآسمانهافرمانروایی۱۲۰وبزرگ.کامیابیاستاین
تواناست.چیزهمهبراوواست،الله

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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انعامانعامسورهسوره
استآيتپنجوشصتويكصدوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

رازمینوهاآسمانکهاستاللهمخصوصها)خوبی(همهستایشوثناهمهو۱و

(مخلوقخودپروردگاربهکافرانهمبازاماداد.قرارراروشنیوهاتاریکیوآفرید
(برایبازآفرید،گلازراشماکهاستذاتی(الله)أو«۲گیرند.میهمتاوبرابررا

اونزدقیامت)روزدرشماکردنزنده(برایمعيناجلىوکرد،مقرراجلیتان)مرگ

معبودکهاستذاتی(الله)اوو۳هکنید.میشکاوقدرت)(درشماهمبازاست.

(چیزهای)وراشماپوشیدهرازهایاو(چوناست.زمیندروآسمانهادر(حقیقی)
ازآیتیهیچونوعداند.میآوریدمیبدستراهرچهوداندمیراشماآشکارای

ازایمان)وتصدیقعوضبهاینکهمگرآید،نمیبرایشان(کفار)پروردگارشانآیات
بهپسشمردند،دروغآنراآمدآنهابهحقسخنوقتی(لذا)وہاند.رویگردانآن

ندیدندآیا(6رسید.خواهدآنهابهکردندمیتمسخرآنبهکهچیزهاییخبرزودی،

دادهقوتزمیندرکهمردمیایم؟کردههلاکرامردمی(بسیار)چهآنهاازپیشکه

پیدر(پیبسیاربارانهایآسمانازآنهابروایمندادهشمابهکهقوتیآنچنانبودیم،

بهراهاآنپسساختیم.جاریشانکاخهایو(باغهازیرازرانهرهاوفرستادیم

توبراگرو۷آفریدیم.رادیگرمردمیآنهاازپسوکردیمهلاکگناهانشانسبب

(بازهم)کردند؛میلمسخودهایدستباراآنکهکردیممینازلکاغذبرنوشتهکتابی
چراگفتند:(کافران)وکوه۸نیست.آشکارجادوییجز(کتاب)اینگفتند:میکافران

نازلراایفرشتهاگرحالیکهدرونشد؟نازلپیغمبر)تاییدبرایاوبرایفرشته

آنانبهمهلتیهیچوشدندمی(وهلاکرسیدمیانجامبه(آنها)کارالبتهکردیم،می
شد.نمیداده

ببببببببببببببببببببببببببب
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مردیصورتبهرااوالبتهدادیم،میقرارفرشتهرا(پیغمبر)اواگرو49
بودند.(مشتبه)آندرقبلاکهکردیممیاشتباهیدچارراآنهاالبتهوآوردیم،میدر

راکنندگانمسخرهپسشدند،استهزابودند،همتوازپیشکهپیغمبرانیالبته۱۰
بازبگردیدزمیندربگو:که۱۱کرد.احاطهگرفتند،میمسخرهبهکهعذابیسزای

(ازآنچهبگو:%۱۲شد؟.چهکنندگانتکذیبسرنوشتوانجامسرکهببینید

بگو:؟کیستتصرفدر(وکیستبرایاستزمیندروهاآسماندرکهمخلوقاتی

کهکسی(برایاستکردهلازمخودبررارحمتاست،الله)تصرفدر(واللهازهمه

خواهدجمعنیستشکیآندرکهقیامتروزدرراشماهمهباشد)رحمتمستحق

اوستبرایتنهاوه۱۳آرند.نمیایماناندکردهکارخودزیانبهکهآنانی(اما)کرد.
رااللهازغیرآیابگو:که۱۶داناست.شنوایاووگرفته.قرارروزوشبدرهرچه

همهاوواست.زمینوآسمانهاآفرینندهاوتنهاحالیکهدردهم؟قرارخودکارساز

نیازیروزیبهتعالیاو(ودهدنمیروزیاوبهکسیودهد،میروزیرامخلوقات)

منبه(نیزواوست،تسلیمومنقادکهباشمکسیاولینکهشدهامرمنبهبگو:ندارد)

کنم،نافرمانیراپروردگارممناگربگو:(۱۵).مباشمشركانازهرگزکهشدهگفته
شودگرداندهدورکسیهرازعذابروزآندرر۱۹ترسم.میبزرگروزیعذاباز

بهاللهاگر۱۷۶؛است.آشکاریکامیابیاینواست،شدهواقعاللهرحمتمورديقينا

خیریتوبهاگرونیست،آنکنندهبرطرفخودشجزکسهیچبرساند،محنتیتو
داشتهقرارخودبندگانبالایکهاوستو۱۸تواناست.چیزیهربراوپسبرساند،

آگاه.(و)حکیماوستواست،مسلطوغالبآنهابرو

ببببببببب
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شماومنمیاناللهبگو:است؟اعتمادتر)قابلوبزرگترکسیچهگواهیبگو:و۱۹۶
هروراشماتاشده،وحىمنبهقرآناینکهاستایندیگر(گواهیواست.گواه

اللهباکهدهیدمیگواهیشماآیادهم،بیمبرسدالهی)پیام(ایناوبهکهراکس
معبودیاوکهنیستاینجزبگو:نمیدهم،گواهیمنبگو:است؟دیگریمعبودهای

به(آسمانی)کتابکهآنانی%۲۰بیزارم.سازیدمیشریکاوباآنچهازویکتا،است

خودبهکهآنانی(البتهشناسند.میخودفرزندانمانندرا(پیغمبر)اوایم،دادهایشان
یابندد؟دروغاللهبرآنکهازترظالموكيست۲۱آورند.نمیایمانرساندند،زیان

همهکهروزیو۲۲شوند.نمیرستگارظالمانيقيناکند؟،تکذیبرااوآیاتاینکه

آوردهشرککهکسانیبهبازراآنهاکنندگانعبادتو(معبودهاکنیمجمعراآنها

اند؟.کجاکردید؛میگماناللهشریکراآنهاکهشماهایشریکگوییم:میبودند
پروردگارایالله،بهقسمگویند:میکهنیستاینجزشان)(جوابآنانفتنهبازکه۲۳)

کهمعبودهایازآنچهوبستنددروغخودبرچگونهببین،که۲۶نبودیم.مشرکماما،

(مشرکان)آنهاازوکه۲۵گشت.گمآنهاازکردند،میافتراودادهقرارشریکاللهبا

ایمدادهقرارهاپردهآنهاهایدلدرما(لیکن)ومیدهندگوشتوبهکههستندکسانی
ببیننداگرونشنوند)،(تاایمگذاشتهراسنگینیآنهاهایگوشدرونفهمندراآنتا

وکنندمیمجادلهتوباآیندتونزدکهوقتیتاآورند،نمیایمانهم)(بازرامعجزههر

آنازرامردمآنهاو۲۶هپیشینیان.هایافسانهمگرنیست(قرآن)اینگویند:می

خودمگرکنندنمیهلاکوشوند،میدوراوازنیزخودوکنندمیمنعمحمدیاقرآن
دوزخکنارهبروقتیکهراآنانمخاطب)ایتواگروکه۲۷دانند.نمیولیرا،

آیاتبازودنیا)(بهشویمگردانیدهبازکاشایگویند:میببینی،شوند،بازداشته
شویم.مؤمنانازونکنیم،تکذیبراخودپروردگار

ببببببببببببببببببببببببببب
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اگرواست،شدهظاهرآنهابرپوشانیدند،میاینازپیشکهراچیزیبلکهنه،که۲۸و

بودند،شدهمنعآنازآنچهسویبهحتمادنیا)(بهشوندهمبازگردانیده((بالفرض
(منکرانگفتند:و۲۹۰شان).سخناین(دردروغگویندآنهایقیناوگردند،برمی

برانگیختهوزنده(دوبارهماونیست،مادنیایاینزندگیهمینجزحیاتیکهآخرت

پروردگارشانحضوربهوقتیمخاطب)ای(توببینیاگروو۳۰شد.نخواهیم
نیست؟حقکتاب)وحسابو«رستاخيزاینآیاگوید:پروردگار((پسشوند،بازداشته

دنیا)درآنکهسبببهپس(الله)گوید:پروردگارما.بهقسماست،راستبلیگویند:
دروغرااللهملاقاتکهآنانیيقينا«۳۱۶بچشید.راعذاباینورزیدید،میکفر

((پسبیایدآنهابرناگهانیقیامتکهآنتاشدند.کارزیانقیامت)(روزپنداشتند،

حالیکه)درکردیم،کوتاهیقیامتبهایماندربارهاینکهبرما،برافسوسایگویند:

آنچهاستبدچهشوید!آگاهدارند،میبرهایشانپشتبرراخود(گناهانبارهایآنها
برایآخرتخانهالبتهونیست.مشغولیوبازیجزدنیازندگانیو۳۲۶بردارند.می

البته.۳۳ندارید)؟.(عقلاندیشیدنمیآیااست.بهترکنند،میپرهیزگاریکهآنانی

راتوآنهاحقیقت(درپسکند،میاندوهگینراتوگویندمیآنهاآنچهکهدانیممی

پیغمبرانیالبتهو۳۶برکنند.میانکاررااللهآياتظالماناینليكنوکنند،نمیتکذیب
صبردیدند،کههایاذیتبروشدندتکذیبآنچهبرولیشدند،تکذیبنیزتوازپیش

دهندهتغیرهیچاللههایسخنمصداق)برایورسید.آنهابهمامددکهآنتاکردند.
اگروو35است.آمدهتوبه(پیشین)پیغمبرانخبرازکتابایندرالبتهونیست،

زمینزیردرراهیبتوانیاگرپسشود،تمامگرانتوبرایمان)ازآنهااعراض
آنهابهمعجزهآسمان)یازمینازتابجویی،آسماندر(نردبانیایزینهیابجویی،

راهمهالبتهخواستمیاللهاگرومشو)اندوهگینپستوانی،نمیچنین(ولیبیاوری

.مباشنادانانازالله)حکمت(بهپسکرد،می(وهدایتجمعراستراهبه

بببببببببببببببببببببببببببب
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شنوند.میراحقسخنکهپذیرندمیراتودعوتآنانیتنهاکهنیستاینجزبه۳۶
۳۷۶شوند.میگردانیدهبازاوسویبهبازکند،میزندهقیامت(روزرامردگاناللهو

پروردگارشطرفازآنهاخواستبهمعجزهچراگفتند:(اعتراضطوربه(مشرکینو
ليكنوکند.نازلمعجزهاینکهبراستقادراللهیقینابگو:نشد؟نازل(پیغمبر)اوبر

هیچو۳۸هدانند.نمیرافرمایشیمعجزهنکردننازلاز(حکمتآنهابیشتر

آنهااینکهمگرپرد،میخودبالدوباکهایپرندههیچونیست،زمیندرایجنبنده

کنند).نمیتجاوزخودآفرینشهدفازکههستندشمامانندگوناگونیامتهای(نیز)

سویبههمگیبازنکردیم،کوتاهیچیزیهیچبیاناز(قرآن)کتابدرماو

تکذیبراماروشن)دلائلوآیاتکهآنانیو۳۹شوند.میمحشورپروردگارشان
های(تاریکیاندهاتاریکیدرهمیشهواندگنگواندکرحقیقت)(درآنهانمودند،

راهبهبخواهدراکسیهروکند،میگمراهبخواهد،راکسیهراللهجهل).وکفر

بهقیامتیاآید،شمابهاللهعذاباگرسازید،آگاهمرابگو:که۶۰دهد.میقرارراست
تان)گمانایندراگرخوانیدمیرااللهجزکسیهموقتآن(درآیابرسدشما

(الله)اگرپسخوانید،میرااللهفقطوقت)آندربلکهنه،که41هستید؟صادق

شریکاوباکهراآنچهوکند،میدفعشماازکنید،میدعاآندفعبرایراآنچهبخواهد
کههایامتسویبهماالبتهو4۲۰کنید.میفراموشوقتآندراید،کردهمقرر

بهراآنهاپسنمودند)تکذیبراایشان(لیکنفرستادیمپیغمبرانیبودند،توازپیش

(ونمایندزاریوتضرعتاکردیم،دچارآبدان)(درهامصیبتواموال)(درهاسختی

نکردندزاریآمد،ایشانبهماعذابوسختیکهوقتیچراپسکه۶۳شوند).منقاد

آنچهشیطانوشد.سختهایشاندلکهاستاین(حقیقتليكنونشدند؟)منقادو

کهراآنچهوقتیپسکه4عساخت.مزینشاننظردرکردند،میرازشت)اعمالاز
تاگشودیم،آنهابرراچیزهرهایدروازهکردند،فراموشبودند،شدهدادهپندآنبه

یکبارهپسگرفتیم،راآنهاناگهانشدند؛خورسندبودندشدهدادهکهآنچهبهچون
شدند.ناامید
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کهاستاللهمخصوصستایشتمامیوشد.کنریشهظالمقومبنیانلذاکه45
چشمهایوراتانشنوائیاللهاگرسازید،آگاهمرابگو:که46است.جهانیانپروردگار

راآنهاکهاللهجزبهمعبودیکیستزند،مهرتاندلهایبروبگیردراتان(بینائیتان
کنیم؟میبیانمختلفهایشیوهبهراخودآیاتچطورکهببینبرگرداند؟شمابه

اللهعذاباگرسازید،آگاهمرابگو:کهو47کنند.میاعراضآیات)اینازآنهابازهم
وظالمقومجزآیاوکرد؟توانیدمیچهشما(پسبیاید،شمابرآشکارایاناگهانی

مگرفرستیمنمیراپیغمبرانماو۶۸هشود؟میهلاکدیگر)(کسیستمگار

هیچپسکرد،اصلاحراخوداعمالوآوردایمانهرکسلذادهنده،بیمودهندهمژده

کهآنانیو۶۹شوند.میغمگیننهوبودنخواهدآخرت)روز(درآنهابرترسی

میکردند،میکهفاسقانهاعمالسبببه(ما)عذابآنهابهپنداشتند،دورغراماآیات

گویممینهواست،مننزداللههایخزانهکهگویمنمیشمابهمنبگو:و۵۰رسد.

راآنچهمگرکنمنمیپیرویمنام.فرشتهمنکهگویمنمیشمابهومیدانم،راغیبکه

تفکرآیابرابرند؟کافر)و(مسلماننابیناوبیناآیابگو:شود،میوحیمنبهکه
پروردگاردرباربهشدنمحشورازکهبترسانراآنانیقرآنوسیلهبهو۵۱هکنید؟نمی
نیست.ایکنندهشفاعتوکارسازهیچاللهازغیرآنهابرای(چونترسند،میخود

وصبحراخودپروردگارکهآنانیو۵۲کنند.پرهیزگاریایشانتاراآنها(بترسان

آنهاحسابازچیزیمران.خودازطلبند،میرااوخشنودیحالیکهدرخوانند،میشام

ازپسبرانی،خودازراآنهااگرنیست.آنهابرتوحسابازچیزیونیستتوبر
بود.خواهیظالمان
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(مستضعفان)دیگربعضیبهرا(مستکبرانراآنهاازبعضیماگونهاینو۵۳ه
آنهابرمامیانازاللهکهأندمردمی)(همانهااینآیابگویند:(مستکبرانتاآزمودیم،

آنانیچونوکه54نیست؟.داناگزارانشکراحوالبهاللهآيا(بلی!)است؟نهادهمنت

تانپروردگاراینکهوشمابرسلامبگو:پسبیایند،تونزددارند،ایمانماآیاتبهکه

کارنادانیبهشماازکسهرکهطوراینبهاست.گردانیدهلازمرارحمتخودبر

اللهيقيناکهبداندپسکند،اصلاحراخود(عملوکندتوبهآنازبعدبازکند،بدی

کنیممیبیانروشنیوتفصيلباراخودآیاتطوراینوکه55است.مهربانآمرزنده

کسانیآنکهاینازشدمنهیمنبگو:۵۹گردد.آشکارمجرمانراهتاوبفهمند)تا
شماخواهشاتوهواازمنبگو:کنم.عبادتکنید,میعبادتاللهجزبهشماکهرا

البتهبگو:که۵۷نباشم.یافتگانراهازوباشم،شدهگمراهصورتآندرکنم،نمیپیروی
راآنشماحالیکهدردارم،قرارآشکاریبرهانوحجتبرخودپروردگارطرفازمن

مننزددرطلبید،میمنازشتاببهراالهیعذابازآنچهواید،نمودهتکذیب

حقسخنکنندهبیاناوالله.بدستمگرنیسترحمت)یاعذاب(نزولحکمنیست.

میشتاباینباکهراآنچهاگربگو:۵۸است.کنندگانفیصلهبهتریناوواست،

احوال)(بهاللهزیراشد،میفیصلهشماومنمیانکارالبتهبود.میمننزدطلبید،

غیبازکسیاوجزاوست.نزدتنهاغیبکلیدهایکه۵۹است.داناترستمگاران

درختیازبرگیهیچداند.میدریاستوخشکیدرکهراچههرندارد.آگاهی

ترىهیچوزمینتاریکیهایدرایدانههیچواست.آگاهآنازاللهآنکهمگرافتدنمی
|است.درجمبينکتابدرآن)(تفصیلاینکهمگرنیستخشکیو
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کسبروزدرراچههرومیراندمیشبدرراشماکهاستذاتی(الله)اوو60

معینمدتکهوقتیآنتاسازد،میزندهبامداددرراشمابازداند،میایدکرده
کردهدنیا)درآنچهازراشمابازاوست.نزدبهشمابازگشتبازرسد.پایانبهعمرتان

واست،غالبآنهابروداشتهقرارخودبندگانبالایاللهو61کند.میآگاهاید

مافرستادگانرسد،فراشماازیکیمرگچونتافرستد،مینگهبانانیشمابرای
الله،سوىبهباز۶۹۲۶نکنند.کوتاهیهیچماحکمدروبگیرندرااوجانها)(فرشته

ترینسریعاوواوستحکمحکم،کهبدانشوند.گردانیدهبازخویشحقیقیمولای

دهد؟نجاتدریاوبیابانهایتاریکیازراشماکهکیستبگوکه۱۳۶است.حسابگران
دهد،نجاتراماتاریکیاینازاگرکهخوانیدمینهاندروزاریبهرااوحالیکهدر

هراز(بلکه)هاتاریکیاینازراشمااللهبگو:64وبود.خواهیمگزارانشکرازحتما

بگو:65ورزید؟.میشرکشکر)جای(بهشماهمبازدهد.مینجاتدیگر،مصیبتی
راشمایابفرستد،برشماعذابیپاهایتانزیرازیاسرتانبالایازکهاستآنبرقادراو

بهراشماازبعضیعذابودشمنیوکنددرگیرباهممختلفهایگروهصورتبه

کنیم،میبیانگوناگونهایشیوهباچگونهراآیاتکهبنگربچشاند.دیگربعضی
وحقسخنحالیکهدرپنداشتند،دروغرا(قرآن)اینتوقومو466بفهمند.کهباشد

که۹۷نیستم.شماعذاب)وآوردن(ایمانوكيلودارعهدهمنبگو:است،راست
زودیبهوشما)برعذابآمدنفرودجملهازاست،مقرروقتخبریهربرای

گووگفتتمسخررویازماآیاتدرکهببینیچونو(۹۸)دانست.خواهید

بهراتوشیطاناگروبپردازند.دیگریسخنبهتابگردانرویآنهاازپسکنند،می

منشین.ستمکارهمردمآنباآمدنیادازبعدپسانداخت،فراموشی
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راآنانبایدليكنوشد.نخواهندبازخواست(کافران)آنهاگناهبهپرهیزگارانو«۹۹
بهراخویشدینکهراکسانیآنبگذارو۷۰شوند.پرهیزگارشایدتادهندپند

بهکهدهپندشانقرآنبهواست.دادهفریبشاندنیازندگانیواندگرفتهلهووبازی

ومددگارهیچاللهجزحالیکهدرماندخواهندمحبوسجهنمدرخویشاعمالسزای

آنانشد.نخواهدپذیرفتهدهندفدیهگونههرخویشنجاتبرایاگروندارندشفیعی
شرابیبرایشاناندشدهکافرآنکهسزایبهومحبوسندجهنمدراندکردهآنچهسبببه

بخوانیمراکسیاللهازغیرآیا:بگو۷۱کهبربود.خواهددردناکعذابیوجوشانآباز

هدایترامااللهآنکهازپسآیاورساند؟میزیاننهورساندمیسودمابهنهکه

رهایشزمینرویبرحیرانوساختهگمراهششیطانکهکسآنماننداست،کرده
دهندمیدعوتشهدایتسویبهکهدارد(دلسوز)یارانیاوگردیم؟بازدینازکرده،

شدهحكممابهواستواقعیهدایتباشد،اللهسویازکههدایتیبگو:بیا.مانزدکه

که)شدهحكممابه(نیزو۷۲۷باشیم.تسلیمومنقادجهانیانپروردگاربرابردرکه

شوید.میحشردربارشبهکهذاتیآناوستوبترسید،اللهازوکنیدبرپارانماز

محكم)تدبیرو(باعدلحقبهرازمینوآسمانهاکهاستکسی(الله)اوو۷۳
حقاوسخنشود؛میموجوددرنگبیپسشو،موجودبگوید:کهروزیوآفرید،
چیزهایهمهدانایاوست،ازتنهاپادشاهیشود؛دمیدهصوردرکهروزیواست،

هرچیزی).(ازآگاه(و)باحکمتذاتاوستواست،آشکاروغائب
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قرارخودمعبودراهابتآیاگفت:آزرخودپدربهابراهیمچونشویادآورو(۷۶
بهگونهاینو«۷۵بینم.میآشکارگمراهیدرراقومتوتومنیقینامیدهی؟

جملهازو(بفهمدتادادیمنشانرازمینوآسمانهاعظیمپادشاهیابراهیم

گفت:دید،راایستارهاوشد،تاریکشبویبرچونپس(۷۹هباشد.کنندگانیقین

گفت:کرد،غروبچونپساست؟منپروردگاراینآیاتعجب:طوربه

(آيا)گفت:دید،کنانطلوعراماهچونباز۷۷ندارم.دوستراشوندگانغائب

مراپروردگارماگرگفت:کردغروب(نیز)ماهچونپسمن؟پروردگاراستاین

دید،کردهطلوعراآفتابچونبازکه۷۸شوم.میگمراهمردمانازالبتهنکندهدایت

(هم)آفتابچونپساست،بزرگتراین(چونکهاست؟منپروردگاراین(آيا)گفت:

بیزارم.سازیدمیشریکالله)(باآنچهازمنالبتهمن،قومایگفت:کرد،غروب
رازمینوآسمانهاکهامگردانیدهکسیسویبهراخودرویمنگمانبی4۷۹

مشرکانازومتنفرم،شرکازمنحالیکهدراست،آوردهوجودبهعدم(ازاستآفریده
(وحدانیت)دربارهمنباآیا(ابراهیم)گفت:کردند.مجادلهاوباقومشوو480نیستم.

شریکاوباآنچهازمنواست،کردههدایتمرااوحالیکهدرکنید؟میمجادلهالله

علموبخواهد.چیزیمن(دربارهپروردگارمکهاینمگرندارم،بیمیمیسازید
گیرید؟نمیپندوشویدنمییادآورآیاپساست،یافتهاحاطهچیزیهربهمنپروردگار

شماحالیکهدربترسم،ایدساخته(الله)شریککهچیزیآنازچگونهو۸۱
دلبهبیمیوپرستیدمیاستنکردهنازلآنهابارهدردلیلیهیچاللهکهراچیزهایی

اگرترند،احقایمنیبهگروهدواینازیککدامکه(بگوییددهید؟نمیراه

دانید؟می
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اندگروهایناند،نکردهآلودهشرکبهراشانایمانواندآوردهایمانکهآنانی۸۲۶ه
حجتقطعیدلیلنوعاینوه۸۳۶اند.یابراهگروهاینواندامندرعذابازکه

بالادرجاتبهبخواهیمراهرکهدادیم،قومشبرابردرابراهیمبهراآنکهماست

واسحاق(ابراهیم)اوبهماو*۸۶داناست.(و)حکیمتوپروردگاریقینابریم،می

آنهاازپیش(هم)رانوحونمودیم،هدایتراآنهایکیهروبخشیدیم.رايعقوب

وموسیويوسفوایوبوسلیمانوداود(ابراهیم)اونسلازوبودیم،کردههدایت
زکریاو۸۵میدهیم،پاداشرانیکوکاراناینگونهماوکردیمهدایتنیزراهارون

و۸۹ههربودند.صالحانازهمهونمودیمهدایتنیزراالیاسووعیسییحییو

فضیلتجهانیانبرراهمهونمودیم)،هدایت(نیزرالوطويونسويسعواسماعيل

و)کردیمهدایترا(بعضیبرادرانشانوفرزندانشانوپدرانشانازو۸۷۶دادیم.

کههرالله،هدایتاستاین۸۸کردیم.هدایتراستراهبهوبرگزیدیمراکسانی

البتهورزندشرک((بالفرضاگروکند.میهدایتآنبهبخواهدکهرابندگانشاز

فرمانوکتابآنهابهکهاندکسانیاینها۸۹گردید.مینابودانددادهانجامآنچه
مباش(غمگینورزندكفرآنانبه(مشرک)قومایناگردادیم،نبوتودرستفيصله

کسانیآنان%۹۰کنند.نمیانکارراآنکهایمگماردهآنبررادیگریقومما)چون

اقتداآنهاهدایتبهمحمد)ای(توپسکرد،هدایتحق)راهبهراآنهااللهکهاند

مردمبرایاندرزیجزکتاباینطلبم،نمیآنبرشماازمردیهیچمنبگو:وکن.

|نیست.جهان
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هیچبراللهگفتند:چوننشناختند.اوست،لایقکهچنانآنراالله(مشركان)و۹۱)
آورد،مردمهدایتونوربرایموسیکهراکتابیبگو:است،نکردهنازلچیزیانسانی

آشکارراآنازبخشینوشتید،هاورقبرراآن(لیکن)بود؟کردهنازلاوبرکسیچه

اینازکهشدآموختهچیزهایشمابهودارید.میپنهانراآناکثرولیسازیدمی

منبرراآنکهاستاللهآنبگو:دانستند،میپدرانتاننهودانستیدمیشمانهپیش

باشند.ورغوطهخودگوییباطلوانکاردرتابگذارراایشانبازاستکردهنازل

کهاستکتابیکنندهتصديقایم،کردهنازلکهمبارک؛کتابیاستاین(بگوو۹۲۶

رااطرافشمردمو(مکه)القرىاممردمآنوسيلهبهتااست.شدهنازلآنازپیش

برایشانودارند.ایماننیزآنبهآورند،میایمانقیامتروزبهکهآنانیوبترسانی.
یابست،دروغاللهبرکهآنازترظالمکیستو۹۳دارند.محافظتخویشنمازهای

(کیستواست،نشدهوحیاوبرچیزیحالیکهدراست؟شدهوحیمنبهگفت:
اگروکنم!مینازلاست،کردهنازلاللهکهآنچهمانندنیزمنگفت:کهآنازترظالم
فرشتگانواند،گرفتارنزعهایسختیدرظالمانآنکهوقتیمخاطب)ای(توببینی

بیرونراخودجانهایکهگویند)میواندگشودهآنها)طرف(بهراخودهایدست
استآنسبببهسزااینوشوید،میدادهعذابخوارکنندهعذابیبهشماامروزکنید،

کردید.میسرکشیوتكبراوآیاتازوگفتیدمیسخنناحقبهاللهبارهدرکه

اید،آمدهتنهاوتکمانزدنیزاکنونآفریدیم،راشماآغازدرکهطورهمانالبتهکه94
ازیکهیچوایدگذاشتهسرپشتدنیا)(دربودیمدادهشمابهکهراچههرحالیکهدر

البتهبینیم.نمیشمابااند،اللهشریکانشما)سرنوشت(درپنداشتیدمیکهراشفیعانتان

میخودنفعبهکهشریکانیازآنچهوشدهبریدههمازآنهاوشمامیانروابط

است.گشتهگمشماازپنداشتید،

TA
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بیرونمردهازرازندهاست،خستهودانه(رویاننده)شگافندهاللهگمانبی۹۵ه
پسشما،معبود(الله)استآناست،زندهازمردهکننده)(ایجادآورندهبیرونوآوردمی

واستصبحروشنیشگافندهالله)(همانو96شوید؟.میگردانیدهحقازچگونه

استایناوقات.کردنحساببرایراماهوخورشیدودادقرارآرامشبرایراشب
آفرید،راهاستارهشمابرایکهاستذاتیآناللهو۹۷۶کهدانا.قدرتمندپروردگارتقدیر

آیاتماواقعاشوید.یابراهبحر،هایتاریکیوخشکیهایتاریکیدرآنوسیلهبهتا

شماکهاستذاتیآناللهو۹۸۶هایم.کردهبیانتفصیلبهدانند،میکهآنانیبرایرا

قبر)(دراستگاهامانتودنیا)(دراستقرارگاهشمابرایپسآفرید،نفسیکازرا
اللهو۹۹ایم.کردهبیانتفصیلبهفهمند،میکهقومیبرایرا(توحید)آیاتواقعا

بیرونراگیاهگونههرآبآنوسیلهبهپسآورد،فروآبیآسمانازکهاستذاتیآن
همبههایدانهسبزجوانهآنازکهآوردیمبیرونراسبزیجوانهگیاه،آنازوآوردیم،

وزمین،بهنزدیکاستهاییخوشهخرمادرختانشگوفهازوآوردیم،بیرونراپیوسته

بهمشابهرااناروزیتونوانگورهایدرختازهایباغآب)آنبه(رویانیدیمنیز

کنید،نگاهشودظاهرآنثمرچوندرخت،آنمیوهبههمدیگر،بهمشابهغیروهمدیگر
مردمیبرای(نباتات)هاایندريقيناکنید).(نگاهبرسدوقتیآن،شدنپختهبه(نیز)و

كافران(ليكنو۱۰۰است).اللهقدرتبردلیل(کههاستنشانهآورندمیایمانکه

(الله)حالیکهدرکردند،مقررجنازشریکهایاللهبابلکهنکردندیقینآیاتآنبه

دادند،قرارخودنادانیرویازدخترانیوپسراناللهبرایواست.آفریده(نیز)راآنان
۱۰۱۶کنند.میوصفتعالی)اوحقدرآنچهازاستبرتروپاکحالیکهدر

اوبرایچطورای)نمونههیچبدونمحضعدمازاستزمینوآسمانهاکنندهایجاد

واست.آفریدهراچیزهمهاوونبودههمسریاوبرایکهصورتیدرباشد؟فرزندی
داناست.چیزیهربهاو
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6انعامسوره۷جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

کهاوجزبهبرحقمعبودیهیچنیستشما،متصرفومالکالله،استاینکه۱۰۲
نگهبانووکیلچیزهربراووکنید،عبادترااوتنهاپساست،چیزهمهآفریننده

میدرراهاچشماووتوانندنمیدیده(ودریافتهرااو(ذات)چشمها۱۰۳۶است.

پروردگارنزدازروشنیوبصیرتدلايلالبتهکه۱۰۶است.آگاه(و)مهرباناوویابد،
سودبهپسبنگرد،را)(حقبصیرتدیدۂبههرکسپساست،آمدهشمابرایتان

محافظشمابرمنبگو:اوست.خودضرربهپسماند،نابیناکسهرواوست،خود

بیانمختلفهایاسلوببهراخودوحدانیت(دلائلآیاتگونهاینو۱۰۵کهنیستم.
تاوای،خواندهدرسکسیازراقرآن(اینتوبگویند:مباداوبفهمند)،(تاکنیممی

ازکهراآنچهکنپیرویکه۱۰۹کنیم.بیاندانند،میکهقومیبرایرا(دین)آناینکه

مشرکانازونیست.اوجزبهبرحقمعبودیهیچشده،وحیتوبهپروردگارتطرف
آنهابرراتووآوردند.نمیشرکآنهاخواستمیاللهاگرو۹۱۰۷۶بگردان.روی

باشد).شدهتفویضتوبهآنهامعامله(کهنیستیآنهاوکیلتووایم،نگردانیدهمحافظ

آنهاکهچراندهید.دشنامخوانندمیرااللهغيرکهراآنانیمسلمانان)(ایو۱۰۸ة

آنهاعملامتیهربرایگونهاینداد،خواهنددشنامرااللهجهالتودشمنیرویاز

(الله)اوپساست،پروردگارشانسویبهآنهابازگشتبازایم.دادهزینتدنیا)دررا

سختبا(مشرکین)واو۱۰۹ساخت.خواهدآگاهکردند،میآنچه(حقیقت)ازراآنها

آنبهحتمابیایدآنهابهایمعجزهاگرکهخوردند،قسماللهبهشانهایقسمترین

دانیدمیچهشماوباشد،میاللهاختياردرفقطها(معجزهآیاتبگوآورند،میایمان

راآنهادیدگانوهادلو۱۱۰هرآورند.نمیایمانآن)(بهبازبیایدهممعجزهاگرکه
درتاگذاریممیراآنهاونیاوردند،ایمانآنبهباراولینکهطوریگردانیم،برمی

بمانند.حیرانوسرگردانشانسرکشی

بببببببببببببببببببببببببب
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گفتندمیسخنایشانباهامردهوکردیممینازلآنهابرراهافرشتهمااگرو۱۱۱که
اللهاینکهمگرآوردند،نمیایمانهمبازکردیم،میجمعآناننزدیکجاراچیزیهرو

برایماهمچنینو۱۱۲۶جاهلند.بیشترشانليكنوبیاورند).ایماناجبار(بابخواهد

بعضیبهآنهاازبعضیکهدادیم.قرارجنوانسهایشیطانازدشمنیپیغمبریهر

پروردگارتاگروکنند،میالقامردم)دادنفریببرایرامزیندروغهایدیگر

و۱۱۳۶کهبگذار.دروغشانوافتراباراایشانپسکردند،نمیراکاراینخواستمی
ایمانآخرتروزبهکهآنانیدلهایتارسانندمییکدیگربهرافریبندههایسخن

شوند)،خوشآنبه(وبپسندندراآنتاوشود،مایلها)(سخنآنسویبهآورند،نمی

(باآیا(بگو:)که۱۱۶اند.آنآوردنبدستپیدرکهراهایبدیآنآورندبدستتاو

کهاوستحالیکهدرکنم؟طلبرااللهازغیردیگریداورروشن)دلايلهمهاین

آنانیواست.کردهنازلشماسویبهتفصیلبهرا(قرآن)کتابساختن)حکمبرای

بهپروردگارتجانباز(قرآن)کتاباینکهدانندمیایم،دادهکتابآنهابهقبلاکه

پروردگارتکلاموو۱۱۰کهمباش.کنندگانشکازهیچگاهپساست.شدهنازلحق
ونیست.اوکلماتبرایایدهندهتغییرهیچاست،کمالحدبهعدالتوراستیدر

اللهراهازراتوکنی،اطاعتزمینرویافراداکثرازاگرو۱۱۹دانا.شنوایاوست

نمیسخندروغبهجزوکنند،نمیپیرویگمانازجزاینها)(چونکنندمیگمراه

است.ترآگاهشوندمیگمراهاوراهازکهکسانیبهتوپروردگاريقيناکه۱۱۷گویند.

پروردگارتان)هدایت(مطابقپس(۱۱۸)است.ترآگاه(نیز)یافتگانهدایتبهو
دارید.ایماناللهآياتبهاگرشده،یادآنبراللهنامکهذبحیازبخورید

بببببببببببببببببببببببببببب
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درخورید؟نمیاستشدهبردهآنبراللهنامآنچهازکهشدهچهراشماو۱۱۹
آنچهمگراست،کردهبیانتفصیلبهاستشدهحرامشمابرکهراچیزهاییاللهحالیکه

وجهلرویازرادیگرانمردمازبسیاریالبتهوگردید.ناچارآن)خوردنبهکه
تجاوزحدازکهآنانیبهپروردگارتیقیناکنند.میگمراهخود،خواهشاتبانادانی،

مرتکبکهآنانیالبتهکنید؛ترکراپنهانوآشکارگناهو۱۲۰کهداناترست.کنندمی

از۱۲۱دید.خواهنداند،شدهمرتکبکهرااعمالیسزایزودیبهشوند،میگناه

نافرمانیوفسقآن)خوردنچونمخوریداستنشدهیادآنبراللهنامکهذبحی
ازاگرکنند،مجادلهشماباتاکنندمیالقاخوددوستانبهشیاطینگمانبیاست،

وجهل(باکهکسآنآیا*۱۲۲۶شوید.میمشرکهمشمايقيناکنید،اطاعتایشان

(ایمانی)نوریاوبرایوساختیمزندهخودهدایتبارااوماپسبود،مردهشرک
تاریکیبهکهاستکسیمانندبیابد،راخودراهمردممیاندرآنوسيلهبهتابخشیدیم

نظرشاندرکافران،اعمالاینچنینداند؟نمیراآنازشدنبیرونراهواستگرفتار

بزرگانرامجرمان(دهی)قریههردرچنیناینماو۱۲۳بود.شدهدادهجلوهمزین

خودشانضرربهجزاماکنند.فساد(وحيلهدهات،آندرتادادیمقرارشان

شد،نازلآنهابرایآیههرگاهکه۱۲۶فهمند.نمی(لیکن)وکنندنمیسازیحیله

دادهنیزمابهشدهدادهاللهپیغمبرانبهآنچهکهآنتاآوریمنمیایمانماهرگزگفتند:

مجرمانیبهزودیبهدهد.قرارکجادرراخودرسالتکهاستداناترالله(بگو:)شود.
ازشدیدعذابیوخواریکردند،میکهنیرنگیومكرآنسزایکردند،میگناهکه
رسید.خواهداللهنزد

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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گشاید.میاسلامپذیرشبرایرااوسینهکند،هدایتبخواهدراکههراللهپسکه۱۲۵

کهگویاکند،میتنگاسلام)پذیرفتن(ازرااوسینهپسکند،گمراهبخواهدراکههرو

قرارراپلیدیآورند،نمیایمانکهآنهاییبهاللهگونهاینرود،میبالاآسمانبه
قومیبرایرا(خود)آیاتماالبتهپروردگارت،راستراهاستاینو*۱۲۹دهد.می

پروردگارشان،نزددرآنهابرای(۱۲۷)ایم.کردهبیانتفصیلبهگیرند،میعبرتکه

کهکارهاییسبببهاستشانکارسازودوستاوواست.آرامشوسلامتیخانه

گروهایبگوید:)وکندجمعیکجاراآنهاهمهاللهکهروزیو۱۲۸کردند.می

ما!پروردگارایگویند:انسانهاازآنهادوستانوگرفتید.زیادیپیروانانسانهاازجن!
بودی،کردهمقررمابرایکهمیعادیبهوکرد،استفادهدیگربعضیازمابعضی

هستید،آندرهمیشهشماستجایگاهدوزخآتشگوید:شان)جوابدر(اللهرسیدیم،

اینو۱۲۹کهداناست.وباحکمتتوپروردگارگمانبیبخواهد،اللهراچیزیمگر
«۱۳۰کنیم.میمسلطکردند،میآنچهسبببهدیگربعضیبرراظالمانبعضیچنین

مرااحکاموآیاتکهنیامدندشمابرایپیغمبرانیشمامیانازآیاانس!وجنگروهای
خودبرگویند:ترسانیدند؟میتانروزاینملاقاتازراشماوکردند،میبیانشمابر

کافرکهدادندگواهیخودبروبود،دادهفریبراآنهادنیازندگانیوکردیم.اعتراف
بودند.
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کنندههلاکتوپروردگارهرگزکهاستآنسبببهپیغمبرانفرستادناینکه۱۳۱۶
باشند.خبربیوغافلالله)احکام(ازآناهلحالیکهدرنیست،ظلمرویازهاقریه

کنند،میآنچهازتوپروردگارواست،مراتبیکردارشانمطابقیکهربرایوه۱۳۲۶

شمابخواهداگراست.رحمتصاحبونیازبیتوپروردگارو۱۳۳نیست.خبربی

همانکند،میجایگزینبخواهدراکسیهرشماازبعدوکندمی(هلاکبردمیرا

يقيناکه۱۳۶ساخت)،آنهاجایگرین(وآفریددیگرقومنسلازراشماکهطوری
*۱۳۰سازید.ناتوانرا)(اللهتوانیدنمیشماواست.آمدنیشویدمیدادهوعدهآنچه

وجایگاهاساس(برهممنکهکنید،عملخویشمنزلتوجایگاهبهمن،قومایبگو:

ازآخرتسرایسرانجامکهدانستخواهیدزودیبهپسکنم،میعملخودمنزلت

وهاکشتازاللهبرایو۱۳۹شوند.نمیکامیابظالمانيقينابود.خواهدکه

گمان(بهواست)اللهازهمهحالیکهدرکردندمقررنصیبیاستآفریدهکهپایانیچار
پسماست.بتانبرایقسمتاینواستاللهبرایقسمتاینکهگفتند:خود)باطل

رسید.میبتانشانبهبوداللهسهمآنچههرولیرسید؛نمیاللهبهبودبتانشانسهمآنچه
مشرکان،ازبسیاریبرایچنیناینو۱۳۷۶کهکنند.میداوریوقضاوتبدچه

بررادینشانوکنندهلاکشانتادادند،جلوهزیبارافرزندانشانکشتنشانشیاطین

دروغهاییباراآنانپسکردند.نمیچنینآنهاخواستمیاللهاگروگردانند،مشتبهآنان

بگذار.بافندمیکه
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است،ممنوع(های)کشتزاروچهارپایاناینهاگفتند:خود)فاسدگمان(بهوه۱۳۸
شدنسوارکهاستپایانیچهاروبخورد،آنازنبایدخواهیممیماکهکسیجزکه

ذکرآنبررااللهنامذبحوقتکه(داشتندپایانیچهارواست.شدهحرامآنهاپشتبر)
بهراایشانزودیبهالله)(ودادند،نسبتدروغبهاللهبررا)احکام(اینکردند.نمی

اینشکمدرآنچههرگفتند:و۱۳۹داد.خواهدسزاکردند،میافتراآنچهخاطر

باشدمرداراگرواست،حرامماهایزنبرایوحلالمامردانبرایاستپایانچهار

آنهاگفتاراینسبببهاللهباشند،میشریکآندرمردوزنباشد)آمدهدنیابهمرده
کهکسانیشدمندخسارهالبته۱۶۰ةوداناست.(و)حكيماوچونداد.خواهدسزارا

بستندروغبابوددادهروزیایشانبهاللهکهراچیزیوکشتند،نادانیبهراخوداولاد

(الله)و141نبودند.یافتههدایتوشدند،گمراهکهراستیبهکردند،حراماللهبر

برخیواستهاپایهبرشدهبرداشتهآندرختانبرخیکهآفرید،باغهاییکهاوست
وگوناگون،طعمهایباکشتزار،وخرمادرختواست،هاپایهبرشدهبرداشتهغیرهم

چونندارند.مشابهتلذت)ومزه(درویکدیگر،بهمشابهشکل)(درانار،وزیتون

(عشرراآنحقودرروزدروبخورید.آنهاازپسشودپختهآنمیوهودهندمیوه

و۱۶۲ندارد.دوسترااسرافکاراناللهکهچونمکنیداسرافوبپردازید.نیزراآن

ساختهفرشآنمویوپشمازکهبعضیوبرندمیبارکهپایانیچهار(آفرید)،نیز

بهاللهچههرازشوندمیذبحوخوابانیدهزمیندرفرشمانندکهحیوانییا(وشودمی

دشمناوچونمکنید،پیرویشیطانهایقدمازوبخوریداستدادهروزیشما
شماستآشکار
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بز،ازومادهونرگوسفند،ازجفت،هشتاست)کردهحلالشمابرای(الله«۱۶۳
شکمدرراآنچهیارا؟مادهدوآنیااستکردهحرامرانردوآنآیا،بگو:ماده.ونر

هستید.صادقتان)دعوایدراگردهیدخبرمنبهدانشويقينیعلمبااست؟هاماده

حرامرانردوآنآیابگو:ماده،ونرگاوازومادهونرشترازآفرید)(اللهو(144
بودیدحاضرشماآیااست؟هامادهشکمدرکهراآنچهبارامادهدوآنیااستکرده

کندافترااللهبرکهکسیازترظالمکیستپسکرد؟امرکاراینبهراشمااللهکهوقتی

بگو:که۱۶۵کند.نمیهدایتراظالمقومالللهیقیناسازد؟گمراهرامردمعلمبدونتا

جزیابم،نمیباشد،حرامآنخوردنکهراچیزیاستشدهوحىمنبرآنچهمیاندر
وقتدرکهحیوانییااند،ناپاکاینهاهمهکهخوکگوشتیاریختهخونیامردار
محرمات)اینخوردنبهناچارهرکسپسباشد.شدهبردهآنبراللهغيرنامذبح)

(و)آمرزندهپروردگارتکهبداندپسبگذرد،حدازوکندسرکشیآنکهبیگردد

گوسفند،وگاوازوکردیمحرامرادارناخنحیوانهریهودبرو146هاست.مهربان
هارودهبریادو،آنپشتبرکهچربیآنمگرکردیمحرامآنهابررا،دوآنچربی

شانسرکشیسزایبه(تحریم)اینباشد.چسپیدهاستخوانهابهکهچربی(آنیاباشد،
ایم.صادقمايقيناوبوددین)از
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پروردگارچونمشوید)خورسند(شمابگو:پسکنند،تکذیبراتواگرپس1479
ازاوعذابورنه)کندنمیتعجیلشماعذابدرلذااستگشادهرحمتدارایشما

اگرگفت:خواهندخودبودنحقبر(درمشرکانکه۱۶۸شود.نمیردمجرمانگروه
کردیم،میحرامراچیزیخودبرنهوآوردیمنمیشرکماپدرانوماخواستمیالله

عذابکهآنتاکردندتکذیبرا(پیغامبرانهمچنیننیزبودندایشانازپیشکهآنانی

راآنتاتان)دعویاین(برهستقطعی)(دلیلیعلمیشمانزدآیابگو:چشیدند.راما

نیستید.بیشدروغگویانیوکنید،میپیرویگمانازشما(بلکهکنید؟آشکارمابرای
راشماهمهخواستمیاگراست،اللهبرایخاصرساومحکمدلیلبگو:که۱۶۹

اینهااللهکهاینبهدهندگواهیکهراخودشاهدانبگو:۱۰۰کرد.میهدایتیکجا

(یعنیمدهگواهیآنهاتوباپسدادندگواهیاگرپسبیاورید؟استکردهحرامرا

واند،کردهتکذیبراماآیاتکهآنانیخواهشاتازومكن)قبولراآنهاگواهی
قرارهمتاخودپروردگارباآنهاومکن،پیرویندارندایمانقیامتروزبهکهراآنانی

برایتاناست،کردهحرامشمابرپروردگارتانکهراآنچهتابیاییدبگو:و151دهند.می
وفقربیمازوکنیدنیکیمادروپدربهودهیدقرارشریکاللهبهاینکهکنمتلاوت

زشتکارهایبهودهیممیروزیایشانوشمابهمامکشیدراخوداولادتنگدستی
رااوکشتناللهکهراکسیومشوید.نزدیکپوشیدهچهوباشدظاهرچهحیایی)(بی

آن(ترک)بهراشماکهاستچیزهاییاینمکشید.حقبهمگراستکردهحرام
دریابید.وکنیددرکتاکند،میسفارش
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سنبهاینکهتامشروع)(ونیکطريقهبهمگرمشویدنزدیکيتيممالبهو۱۵۲۶که
کنید،مراعاتانصافوعدلبهراترازووپیمانهوبرسد.بلوغ)و(جوانیرشد

پسگفتیدسخنهرگاهواو.توانوطاقتقدربهمگرسازیمنمیمکلفراهیچکس
شماخویشاوندگوید)میسخناودربارهکه(کسیچهاگروکنید،مراعات(راانصاف
کردهسفارشآنبهراشما(الله)کهاستاموریهااینکنید،وفااللهعهدبهوباشد.

کنیدپیرویآنازپسمن،راستراهاستاین(بگو)و۱۵۰۳۶کهگیرید.عبرتتااست،
استاینسازد.میپراکندهمستقیمراهازراشماکهمکنید،پیرویدیگرراههایازو

موسیبهبازو154شوید.پرهیزگارتاکند،میسفارشآنبهراشما(الله)آنچه

کنندهتفصیلوکنیم،تماماستکردهنیکیکهکسیبررانعمتتادادیم(تورات)کتاب
اسرائیل)(بنیکهامیداینبهباشد.مردمبرایرحمتوراهنمایینیزوباشدچیزیهر

بابرکتکهاستکتابینیز(قرآناینو۱۵۵بیاورند.ایمانپروردگارشانملاقاتبه

(الله)رحمتمستحقتاکنید.پیشهتقویوکنید،پیرویراآنپسایم،کردهنازلراآن

درواست،شدهنازلماازپیشگروهیدوبرتنهاکتابکهنگوییدتا۱۵۹گردید.

کتابهممابراگرکهنگوییدتایا۱۵۷ایم.بودهغافلآنهاآموختنازماحالیکه

جانبازهمشمابرشکبدونبودیم.میتریافتهراهآنانازبهترشد،مینازل
کسآنازترظالمکیستپساست.آمدهرحمتوهدایتوروشندلیلپروردگارتان

ماآیاتازکهراکسانیزودیبهبگرداند؟رویآنازوکندتکذیبرااللهآياتکه

داد.خواهیمسزاسختعذابیبهاعراضشاناینسبببهگردانند،میروی
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یابیایندآنهاپیشفرشتگانکهکشندمیانتظارکنندگاناعراضاینآیا۱۵۸۶

ازبعضیکهروزیبیاید؟!پروردگارتهاینشانهازبعضییابیایدپروردگارت
بودنمومنوقتدریاونیاوردهایمانپیشازکهکسیبیاید،پروردگارتهاینشانه

باهممابکشیدانتظاربگو:رساند.نمیسودیاوبهایمانشباشد،ندادهانجامنیکیکار

توشدند،گروهگروهوکردندپراگندهراخوددینکهآنانیيقيناو۱۵۹منتظریم.شما

اللهباآنهاکارکهنیستاینجزءنیستی)،آنانمسؤل(تونیستیآنانازوجههیچبه

نیکیکارکسهر۱۹۰ساخت.خواهدآگاهکردند،میآنچهبهراآنهااللهبازاست.

آنمانندتنهادهدانجامبدیکارکههرواست،پاداشاوبهبرابردهپسدهدانجام
بهمراپروردگارمیقینابگو:که۱۹۱۶شد.نخواهدظلمهرگزآنهابهودید،خواهدسزا

ادیانازکهاستابراهیمدیناستوار،وراستدینآنواست،کردههدایتراستراه

زندگیومنعبادتومننمازیقینابگو:۱۹۲۶نبود.مشرکانازوبودمتنفرباطل

اوبرایشریکیهیچو۱۹۳۶است.جهانیانپروردگارالله؛برایهمهمن،مرگومن

اللهجزآیابگو:که164مسلمانم.نخستینمنوام،شدهأمر(توحید)اینبهونیست،

واست.چیزیهر(متصرفو(مالکپروردگاراودرحالیکهبجویم؟دیگرپروردگار

خودشبرایفقط(عذابشدهدنمیانجامخودزبانبهجزرابدعملکسهیچ

سویبهشماهمهبازگشتبازدارد.نمیبررادیگرکسیگناهبارکسیهیچواست)،

*فر۱۹۵سازد.میآگاهکردید،میاختلافآندرآنچهبهراشمااوواست،پروردگارتان

واست،دادهقرارزمیندردیگر)(اقوامجانشینانراشماکهاستذاتیآن(الله)اوو

کهها)نعمت(ازآنچهدرراشماتابرد،بالاترمراتبدردیگربعضیبرراشمابعضی
آمرزندهاوشکبدونواست.سزادهندهزودتوپروردگاریقینابیازماید.استداده

است.مهربان
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اعرافسوره
استآیتششوصددووشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

سویبهکهاستکتابیاینکه۲۶است.معلوماللهبهحروفاینمعنای.المص۱۶ة

باشد،تنگیمشرکان)تكذیب(بخاطرآنخاطربهاتسینهدرنبایدپسشدهنازلتو

پندیمؤمنانبرای(تا)ودهی،بیمرا)(مردمآنوسیلهبهتاشد)نازلتوبرکتاباین

غیروکنید.پیرویشده،نازلشمابرپروردگارتانسویازراآنچه((پس۳باشد.
پندسبب(بهو(عگیرید.میپنداندکچهمکنید،پیرویدیگردوستاناز(الله)اواز

یاشب،درماعذابپسکردیم،هلاکرامردمشکههایقریهبسیارچهنپذیرفتن)

جزسخنشانآمدآنهابهماعذابچونپسوہآمد.آنانسویبهروزنیمخوابدر

آنهاسویبهپیغمبرانکهکسانیازحتماپسکه6بودیم.ظالمماگفتند:کهنبوداین
(ازالبتهو۷هپرسید.خواهیمنیزپیغمبرانازحتماوپرسید،خواهیمشدهفرستاده

شان)احوال(ازماچونکرد،خواهیمبیانبرایشانآگاهیوعلمبااند)کردهچههر
(اعمالکفهکهکسهرلذااست.حق(اعمال)وزنروز،آندرو۸نبودیم.غایب

کفهکهکسهرو۹۶اند.کامیابگروهآنپسباشدسنگینأوشدةوزن(نیک
مندخسارهراخودکهاندآنانیگروهآنپسباشد،سبکاوشدةوزن(نیکاعمال

زمیندرراشماماالبتهو۱۰کردند.میظلمماآیاتبهآنکهسبببهاند،کرده

چه(اما)گذاشتیم.را(تانمعیشتوسائلآندرشمابرایودادیم،اسقراروجایگاه

خاک)،ازراشما(پدرآفریدیمراشماالبتهو«۱۱کنید.میادارا(اللهگزاریشکرکم
کردیم)(امرگفتیم:هافرشتهبهبازشمارا)،اوتبعبهورا(آدمدادیمصورتراشماباز

کنندگانسجدهازکهابلیسمگرکردندسجدهها)(فرشتههمهپسکنید،سجدهآدمبرای

نبود.
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بهراتووقتیبازداشت،کردنسجدهازراتوچیزچه(ابلیسبه(اللهفرمود:که۱۲

رااووآفریدیآتشازمرا(چونبهترمآدمازمنزیراگفت:ابلیسکردم؟امرسجده
تکبرآندرکهرسدچهراتوشو،پایین(آسمان)آنازپسفرمود:(الله)که۱۳۶گل.از

تامراالله!)ای(ابلیسگفت:که14شدگانی.خوارازتویقیناشو،بیرونپسورزی،
ازتویقینافرمود:(الله)۱۵ده.مهلتشوندمیبرانگیختهمردمکهروزی

نمودی،گمراهمرااینکهسبببهپسالله!)ای(ابلیسگفت:(۱۹)گانی.شددادهمهلت
باز۱۷۶نشینم.میتوراستراهسردرآدم)(اولادآنهاساختنگمراه(برایهممن

طرفازوآنها،سرپشتازوآنها،رویپیشازآنهاساختنگمراهبرای
کو۱۸۶یافت.نخواهیگزارشکرراآنهااکثروآیم.میشانچپطرفازوشان،راست

پیرویتوازآنهاازکسیهرالبتهکهرو،بیرونشدهراندهونکوهیدهآنازفرمود:(الله)

آدم!ای(گفتیم:)و۱۹کهکنم.میپرتو)پیروانو(توشماهمهازرادوزخحتماکند،

بهولیبخورید،خواهیدمیکهجاهرازپسگزینید،سکونتجنتدرهمسرتوتو

هردودلدرشیطانپس۲۰شوید.میظالمانازکهمشویدنزدیکدرختاین

دیدن)ازکهراشانشرمگاهازآنچههردوبرایوسوسه)نتیجه(درتاانداختوسوسه

ازراشماپروردگارتانخود)وسوسهدر(شیطانگفت:وگرداند.آشکاربود،مستور

فرشتهدوآن)خوردنسبب(بهمبادااینکهمگراست،نکردهمنعدرختاینخوردن

برایمنکهخوردقسمدوآنبرایو(۲۱)شوید.جنتدائمیباشندگانازیاگردید،
چونپسکرد.پایینشان)مرتبه(ازفریببارادوآنپسکه۲۲۹خیرخواهانم.ازشما
بهنمودندشروعوشد،آشکارآنهابرایشانعورتهایچشیدند،درختآنازدوآن

آنازراشماآیاداد:نداپروردگارشانوخود.جسمبرجنتدرختانبرگچسپانیدن

شماست؟آشکاردشمنشیطانگمانبیکهبودمنگفتهوبودمنکردهمنعدرخت
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ما!پروردگارایگفتند:وکردندعرضنمودهاعترافخودغفلتبهحواو(آدم۲۳۶

کارانزبانازالبتهنکنی،رحممابهونیامرزیرامااگروکردیم،ظلمخودبرما
درشمابرایویکدیگرید،دشمنشماکهشویدپایینفرمود:(الله)۲۶ھشویم.می

الله)(باز۲۵معین.مدتیتااستمندیبهرهواست،مسکن)(وقرارگاهزمین

قیامت)روزدرآنازومیرید،میآندروکنید،میزندگی(زمین)آندرفرمود:

کهآوردیمفرودرالباسیشمابرایماالبتهآدم!اولادای۲۹شوید.میبرانگیخته

وپرهیزگاریلباس(لیکن)واست.زینتشمابرایوپوشاند،میراشماعورتهای

است.آدم)اولاداکرام(براللههاینشانهازایناست.بهترهمهازاینصالح)عمل

در(ونفریبدراشماشیطانزنهارآدم!اولادچای۲۷۶شوند.یادآوررااو(نعمتتا
راشانلباسکرد،بیرونجنتازراشمامادروپدرکهطوریاندازد)نهگمراهیوفتنه

ازاشقبیلهوشيطانالبتهکند.نمایانایشانبهراشرمگاهشانتاکشیدبیرونتنشاناز

دادیمقرارکسانیدوستانراشيطانهاماالبتهبینند.میراشمابینیدنمیراآنهاکهجایی

پدرانماگویند:میکنند،حیائی(بیزشتیکارچون(لذاکه۲۸آورند.نمیایمانکه

امرزشتکاربهاللههرگزبگو:است،کردهامرآنبهرامااللهوایم،یافتهآنبرراخود

پروردگارم(بلکهبگو:و۲۹میدهید؟نسبتاللهبهدانیدنمیکهراآنچهآیاکند،نمی
نمازهر(درمسجدیهردرراتانهایچهرهاینکهواست،کردهامرانصافوعدلبه

خالصاوبرایراخوددینحالیکهدرکنید،اطاعترااووکنید،راستقبله)سویبه

اوسویبهکردهزندهدوم(بارآفریدابتدادرراشماچنانکهاید.گردانیده
است.شدهثابتآنهابرگمراهیگروهیوکرد،هدایتراگروهی۳۰هرگردید.میبر

گمانهمبازواند.گردانیدهخوددوستوکارسازاللهبجایراشیاطینآنهاچون

دارند.قرارراستراهبرکهکنندمی

ببببببببببببببببببببببببب
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نمازی)هر(وقتمسجدیهردرراخود(لباسراخودزینتآدم!اولادای۳۱
گذری)حد(واسراف(نوشوخوردولباسدرولیبنوشیدوبخوریدوبگیرید،
رااللهزینتکسیچهبگو:و۳۲۶ندارد.دوستراکنندگاناسرافالله(چون)مکنید.

(وسایلآنبگو:است؟کردهحرامراپاکچیزهایوآورده،بیرونبندگانشبرایکه

ازخالصهمقیامتروزواست.مؤمنانبرایدنیازندگانیدرپاکچیزهایوزینت

اینجزبگو:که۳۳۶کنیم.میبیاندانند.میکهقومیبرایراآیاتاینچنیناست.مؤمنان

ازباشدآشکارآنچهاست،کردهحرامراها)حیائی(بیفواحشپروردگارمکهنیست
(درراناحقبهسرکشیوتجاوزوگناهاست)کرده(حراموباشد.پنهانآنچهوآن،

حقانیتبرکهکنیدمقررشریکاللهباراچیزیکهایناست.کرده(حرامومردم)،حق

آن(بطلانکهراچیزیکهایناستکرده(حرامواست.نکردهنازلدلیلیهیچآن
چونپساست،(مقرر)اجلیامتیهربرایو34دهید.نسبتاللهبهدانید،نمیرا

برایاگرآدم!اولادآی(۳۵)شود.میپیشنهوشود،میپسساعتینهآیداجلشان

پسبخوانند،شمابرمرا)احکاموآیاتکهبیایندشماخودجنسازپیغامبرانشما

هیچقیامت)روزدرآنهابرپسکند،اصلاحراخوداعمالوبترسداللهازهرکس

راماآیاتکهآنانی(اما)و۳۹شوند.میغمگینآنهانهوبودنخواهدترسی

اند.همیشهآندروانددوزخاهلگروهاینورزند،تكبرآنها(قبول)ازوکنندتکذیب
اینبشمارد؟دروغرااوآیاتیاببندددروغاللهبرکهآنازترظالمکیستپس«۳۷۶

خواهدشده،نوشتهآنانبرشاناعمال(نامہکتابدرآنچهازشانحصهآنهابهگروه،
گویند:کنند،قبضشانارواحکهبیایندمافرستادگانآنهانزدچونکهوقتیتارسید

جواب)دردهند؟نجاتمرگازراشما(تاکردید؟میعبادتاللهازغیرآنچهکجاست

بودند.کافرآنهاکهدهندگواهیخودعليهوشدند،گممانظرازآنهاگویند:

Toz
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اندگذشتهشماازپیشکهانسانهاوهاجنازأمتهاییهمراهبهفرمود:(الله)۳۸

تاکند،میلعنتراخودمانندهمشوددوزخداخلگروهیهرگاهشوید،دوزخداخل

گویند:میخود(زعمایپیشینیانبهپیروانآنگاهبیابند،رایکدیگرآندرهمهاینکه

فرماید:میاللهبده.آتشعذابازدوچندآنانبهپسکردند،گمراهرامااینهاپروردگارا!

آنهاازپیشینگروهو«۳۹۶دانید.نمیشماليكناستچنداندوعذابیکهربرای

ما)(مانندراآتشعذابلذانیست،فضلیهیچمابرراشماپسگویند:پسینگروهبه
ازوشمردنددروغراماآیاتکهآنانیالبتهکه40کردید.میآنچهسبببهبچشید

گشودهآسمانهایدروازهشانارواح)واعمالبرایهرگزنمودند،تكبرآنکردنقبول

اینوآید،درسوزنسوراخدرشترکهآنتاشوندنمیداخلجنتبهوشود،نمی

است،دوزخآتشازفرشهای(مجرمان)آنهابرایمادهیم.میسزارامجرمانچنین

سزاراظالمانچنیناینماودوزخ)آتشازها(لحافهاپوششهمشانبالایازو
خود)طاقتقدر(بهکردندنیککارهایوآوردندایمانکهآنانیو۶۲دهیم.می

آندر(کهاندجنتاهلگروهآن.طاقتشقدربهمگرسازیمنمیمکلفراکسهیچ
(مؤمنان)شانهایسینهازراایکینههرگونهجنت)(درو43باشند.میهمیشه

سپاسگویند:واستجاریشان(قصرهایزیردرنهرهاحاليكهدرکنیم،میدور
هرگزکرد،نمیهدایترامااگروکردهدایتراهاینبهراماکهراستپروردگاری

دادهنداراایشانوآمدند.حقبهماپروردگارپیغمبرانالبتهیافتیم.نمیراخویشراه
بردهمیراثبهکردید،میکههاییکارپاداشبهآنراکهاستجنتیهماناینکهشود

بااسباباب
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بود،دادهوعدهمابهماپروردگارراآنچهماکهدهندندارادوزخیانجنتیانوه44
راستبوددادهوعدهشمابهپروردگارتانکهراآنچههمشماآیاپسیافتیم،راست

ظالمانبراللهلعنتکهدهدمیآوازآنهامیاندردهندهآوازپسآری!گویند:یافتید؟

کجیآنبرایوکردندمیمنع(توحید)اللهراهازرامردمکهآنانی(هم)و45باد.

و(جنتدوآنبیندروکنه46بودند.منکرهمآخرتروزازآنهاوخواستند،می

اهلوجنتاهلازهریککههستندمردمانیاعرافبرواست.ایپردهدوزخ)

باد،شمابرسلامکهدهندمینداراجنتاهلوشناسند،میآنانسیمایازرادزوخ)

کی۶۷دارند.راآنشدن)(داخلامیدامااند،نشدهجنتواردخودشانهنوزحالیکهدر

ایگویند:شود،گردانیدهدوزخیانسویبه(اعراف(اصحابشانچشمانچونو

أعرافاهلوکه۶۸مده.قراردوزخ)(درظالممردمانهمرایراماما!پروردگار
جمعیتگویند:شناسند.میشانعلاماتبهراآنهاکهدهندآوازرا(دوزخی)مردانی

که۶۹نبخشید.ایفایدهراشماکردید.میکهوسرکشی)تكبرهمهآنوتاناتفاقو
هیچشاملرا(کفاراللههرگزکهخوردیدمیقسمکهبودند،(جنتیان)هااینآیا

هیچشوید،داخلجنتدرشود)میگفتهایشانبهحالیکهدردهد،نمیقراررحمتی

مینداراجنتیاندوزخیانو%۵۰شوید.میاندوهگیننهونیست،شمابرترسی

(دربریزید.مابراست،دادهروزیشمابهاللهکهچیزیازیاآبازایجرعهکهدهند

دینکهآنانیوو۵۱است.ساختهحرامکافرانبررادوهرآناللهیقیناگویند:جواب)

فراموشراآنانامروزپسدادفریبراآنهادنیازندگیوگرفتندلهووبازیبهراخود

راماآیاتوبودندکردهفراموشدنیا)درراروزاینملاقاتآنهاچنانکهکنیم،می
کردند.میانکار
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بیانعلمرویازوتفصیلبهراآنمضمونکهآوردیمکتابیآنهابهالبتهو۵۲۶%

انتظاردرجزآنانآیاو۵۳است.مؤمنانبرایرحمتوهدایتحالیکهدرکردیم،
بیایدآنانجامونتیجهکهروزیاند)؟کتابآننتیجهوانجامانتظار(درآنندتأويل

گویند:میبودند،کردهفراموشدنیا)درآنازپیشرانتیجهکهآنانیشود)ظاهر
راآنهاسخنانانماليكن(وبودندآوردهراحق(دین)ماپروردگارپیغمبرانهمانا

واسطهمابرایوکنندشفاعتراماکههستکنندگانیشفاعتآیاپسنپذیرفتیم)

آرزوی(اینکردیممیآنچهغيرکنیمعملبازدنیا)(بهشویمگردانیدهپسیاوشوند)؟

افترادنیا)درآنچهآنهاازشدگموکردند،زیانمندراخودزیراندارد،فایدهشان

آفریدروزششدررازمینوآسمانهاکهاستاللهشماپروردگاريقيناکه۵۶کردند.می
وطلبدمیشتاببهراروزوپوشاندمیروزبهراشبگرفت،قرارعرشبرسپس

فرمانرواییوآفرینشکهباشید!آگاههستند.مسخراوفرماندرستارگانوماهوآفتاب

پروردگاراو)(چونالله،استبرکتباوبزرگنهایتوبزرگواراست.اللهبرایتنها
ازاللهالبتهبخوانید.وپنهانعاجزیبهراپرودگارتان((پس55است.جهانیان

56بخوانند).رادیگریگذاشتهرااوکه(کسیندارد.دوستراکنندگانتجاوزحد

چونبخوایند،امیدوبیمبارا(الله)اوومکنیدفسادآناصلاحازبعدزمیندرو

رابادهاکهاستذاتیهمان(الله)اوو۵۷است.قریبنیکوکارانبهاللهرحمت

راگرانابرچونکهآنتافرستد،میباراناز(پیشخودرحمتپیشاپیشدهندهمژده
آبآنوسیله(بهبازکنیم،میروان(خشک)مردهزمینسویبهراآن((پسبردارد،

نموده)زندهراهامردهگونهاینکنیم،میبیرونمیوهقسمهرازآنازبازبارانیم،میرا
گیرید.پندشماتااستاینبرایقیاس(اینکنیم.میبیرون

بببببببببببببببببببببببببببببب
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ناپاککهزمینیآنوروید،میپروردگارشحکمبهگیاهشپاک(زمین)شهروکه۵۸

برایراخود(قدرت)آیاتگونهاینروید.نمیاندکوفایدهبیجزگیاهشاست
قومشسویبهرانوحالبتهو۵۹کنیم.میبیانکنندمیگزاریشکرکهمردمی

برایکهکنیدعبادتراالله(فقط)من!قومایخود)دعوتدرگفت:پسفرستادیم،

بزرگوسختروزعذابازشمابرمنيقينانیست،اوازغیربرحقمعبودیهیچشما
بینیم.میآشکارگمراهیدرراتومايقيناگفتند:نوحقومرؤسایو60ترسم.می

ليكنونیست،گمراهیهیچگونهمندرمن!قومایگفت:جوابدر(نوحو۹۱

راپروردگارمهایپیامشمابهکه۹۲۶هستم.عالمیانپروردگارجانبازرسانپیغاممن

راچیزهاییاللهجانبازودهم)،میاندرزو(پندکنممینصیحتراشماورسانممی

سویازپندیشمابهاینکهازکردیدتعجبآیا463دانید.نمیشماکهمیدانم

(ازشماتاوبترساند.الله)عذابازراشماتاآمد؟خودتانازمردیبرپروردگارتان

رااواما(64)گیرید.قرارالهی)رحمتموردکهباشدوکنیدپرهیزگاریشرک)

نجاتبودند،کشتیدروآورده(ایماناوباکهراکسانیواوپسکردند.تکذیب

(ونابیناقومآنها(چونکردیم.غرقشمردند،دروغراماآیاتکهراآنانیودادیم،

منقومایگفت:فرستادیم.راهودبرادرشانعادقومسویبهوو۹۵بودند.گمراه)

کنید؟نمیپرهیزگاریآیا،نیستاوغیربرحقمعبودیشمابرایکهبپرستیدرااللهفقط
ازراتووبینیم،میبیخردیدرراتومايقيناگفتند:اوقومکافرسردارانکه11

هیچمندرمن!قومایگفت:شانجوابدر(هودکه۹۷پنداریم.میدروغگویان
جهانیانم.پروردگارجانبازپیغمبریمنبلکهنیست،بیخردی

بببببببببببببببببببببببببب
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ام.امینخواهیخیرشمابرایمنورسانم،میشمابهراپروردگارمهایپیام۹۸۶
وسیلهبهپروردگارتانجانبازپندیشمابهکهکنیدمیتعجباینازشماآیاکه69

کهرازمانآنآوریدیادبهوبترساند؟الله)عذابازراشماتاآمد،خودتانازمردی

بهرااللهنعمتهایپسافزود.تواناییتانجسمبهوساخت.نوحقومجانشینراشما

اللهتنهاتاایآمدهمانزدآیاگفتند:جوابدر(قوم۷۰شوید.رستگارتاآورید،یاد

مابهراآنچهپسکنیم؟ترککردند،میعبادتماپدرانکهراآنچهوکنیمعبادترا

(هود)«۷۱گویانی.راستازتواگربیاورمابرترسانی)میآنازرامادهیمیوعده
وشماکهنامهاییبارهدرآیااست.شدهحتمیشمابرپروردگارتانعذابگفت:

بردلیلیهیچاللهحالیکه)(درکنید؟میمجادلهمنبااید؛نهادهبتها)آن(برپدرانتان
ازشماباهممنباشید،الهی)(عذابانتظارپساست،نکردهنازلآنهاحقانیت)

خودجانبازرحمتیبهرااو(مؤمنهمراهانوهودپس(۷۲)کنندگانم.انتظار

کردیم.کنریشهنبودند،مؤمنوپنداشتنددروغراماآیاتکهآنانیودادیم،نجات
اللهفقطمن،قومایگفت:فرستادیم)راصالحبرادرشانثمودقومسویبهو۷۳ه

پروردگارتانطرفازهمانانیست.اللهجزبرحقمعبودیشمابرایکنید،عبادترا

استمعجزهشمابرایاللهجانب)(ازشترمادهایناست،آمدهشمابرایآشکارمعجزه
بهوبچرد،اللهزمیندربگذاریدپساست)،آفریدهسنگازراآنعادتخلافکه

گرفت.خواهددردناکعذابراشماکهنرسانیدآزاریهیچآن

بببببببببببببببببببببببببببببببببب
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وگردانید،(آنان)جانشینعادقومازپسراشماکهراوقتآنآوریدیادبهو*۷۶
میقصرهاآنهموارقسمتهایبرکهدادمناسب)وخوبجایگاهراشمازمیندر

دروکنیدیادرااللهنعمتهایپستراشیدید.میهاخانهساختنبرایراکوهاوساختید

بودندآوردهایمانکهمستضعفانیبهصالحقوممتکبررؤسای۷۵مکنید.فسادزمین

است؟شدهفرستادهپروردگارشطرفازصالحکهکنیدمی(یقیندانیدمیآیاگفتند:
ایماناست،شدهفرستادهاوبهآنچهبهماشکبدون(بلی)گفتند:(مستضعفمؤمنان

اید،آوردهایمانآنبهشماآنچهبهمايقيناگفتند:صالح)(قوممتکبرین۷۹داریم.

ونمودندسرکشیپروردگارشانفرمانازوکشتندراشترمادهپس«۷۷کافریم.
هستی.پیغمبرانازاگربیاور،دهیمیوعدهمابهکهرا(عذاب)آنصالح!ایگفتند:

صبح(مرده)افتادهزانوبهشانهایخانهدرپسگرفت،شدیدزلزلهراآنهاپسکه۷۸
وگذاشت)شانحالبهمردهرا(آنهاگرداندرویآنهااز(صالح)پس«۷۹کردند.
شماولیدادم،اندرزوپندراشماورساندمشمابهراپروردگارمپیاممنالبتهگفت:

پیغمبرحیثبه(رالوطو۸۰ندارید.دوستراخواهان(خیرکنندگاننصیحت
کهدهید،میانجامراحیائی)(بیزشتکارآنآیاگفت:خودقومبهوقتیفرستادیم)

بهشماالبته۸۱هاست؟نکردهرا)قبيحکار(آنشماازپیشعالممردمازکسهیچ

تجاوزکار)(واسرافکارمردمشمابلکهکنید،می(وشهوترانی)آمیزشمردانبازنانجای
هستید.
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و(لوطراآنهاگفتند:تمسخر)رویازکهنبوداینجزلوطقومجوابو«۸۲۶
میراپاکدامنیکههستندمردمیهااینزیراکنید،بیرونخودقریهازرااوپیروان

جزبهرا،اشخانوادهولوطماپس۸۳۶هجویند).میبیزاریماکارازوخواهند

بارانقومآنبرماو۸۶؟دادیم.نجاتبود،عذابدرماندگانباقیازکهاوهمسر
شد؟چهکارانجنایتسرانجامکهشنونده)(ایبنگرپسباراندیم،ها)سنگ(ازعجیبی

(پسفرستادیمپیغمبر)حیث(بهراشعیببرادرشانمدیناهلسویبهو۸۵ه
ازغیربرحقمعبودیشمابرایکهکنیدعبادترااللهتنهامن،قومایگفت:شعیب)

ترازووپیمانهپساست،آمدهشمابهواضحدليلپروردگارتاننزدازهمانانیست.او

فسادآناصلاحازبعدزمیندرونکنید،کمرامردماموالوحقوقوکنید،اداکاملرا

هرسربرو86هستید.مؤمناگراست،بهتر)(وخيرشمابه(هدایات)ایننکنید،

منعرا)(مردماللهراهازوبترسانید،آوردهاندایماناللهبهکهراکسانیتامنشینیدراهی

پسبودیدکمشماکهوقتیراالله(نعمتآوریدیادبهوخواهید،میکجراآنوکنید،
اگر۸۷».استبودهچگونهفسادکنندگانسرانجامکهبنگریدوکرد.زیادراشما

آوردهایمانام،شدهفرستادهآن(تبلیغ)بهاللهجانبازمنکهآنچهبهشماازگروهی

اووکندفيصلهمامیاناللهتاکنیدصبرپساند،نیاوردهایمانهنوزدیگریگروهواند
است.کنندگانفیصلهبهترین
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آوردهايمانتوبهکهراآنانیوتوشعیب،ایگفتند:شعيبقوممتکبررؤسایکه۸۸۶
کراهتآنازچهاگرگفت:گردید.بازمادینبهآنکهیارانیممیبیرونخودقریهازاند

داد،نجاتآنازرامااللهاینکهازبعدگردیمبازشمادینبهاگرکه۸۹باشیم؟داشته
پروردگاراینکهمگرگردیمبازآنبهکهنیستشایستهمابرایایم.بستهافترااللهبرهمانا

ایایم.نمودهتوکلاللهبراست،کردهاحاطهراچیزهمهماپروردگارعلمبخواهد،ما
۹۰)کنندگان.فیصلهبهترینتوئیوکنفیصلهحقبهماقومومامیانما!پروردگار

صورت)آن(درکنیدپیرویشعیبازاگرگفتند:بودند،کافرکهقومشرؤسایو

هایخانهدرپسگرفت،سختزلزلهراآنهاپسکهطر۹۱کرد.خواهیدزیانسخت
شمردنددروغگویراشعيبکهآنانی%۹۲۶کردند.صبحافتیدهزانوبهو(مردهخود

راشعيبکهآنانیبودند،نکردهسکونتقریهآندرهرگزگویاکهشدند(طوری

رویآنهانزدازشعیبپس۹۳۶بودند.کارانزیانهمانشمردند،دروغگوی

شمابهراپروردگارمهایپیاممنالبتهمن!قومای(افسوسطور(بهگفت:وگرداند

قومشدن)(هلاکتبرچگونهپسکردم،خیرخواهی(ونصیحتشمابرایورساندم،

آناهلاینکهمگرنفرستادیمراپیغمبریشهری،هیچدرو«۹۶وشوم.غمگینکافر

الله)(بهکهباشدتاکردیمگرفتارضررهاوهاسختیبهشاننافرمانیاز(بعدراشهر

عددشانکهآنتادادیم،قراررانیکیبدیجایبهبازو۹۵کنند.تضرعوزاری

دچار)(گاهوسختیدچار(گاه)همماپدرانگفتند:وشده)غافل(بازشدافزون

آمیزکفرسخنخاطربهراآنهاپساست)،زمانهشیوهاین(وشدندآسانیوخوشی
بودند.خبربیعذاب)آمدن(ازآنهاحالیکهدرکردیم،هلاکناگهانشان)

يحبهاباببابېتيبي
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پرهیزگاروآوردندمیایمانشد)فرستادهپیغمبرآنهابه(کهشهرهااهلاگرو۹۹ه
(بهلیکنوگشودیم،میرازمینوآسمانازبرکات(دروازه)آنهابرالبتهشدند،می

عذاب)(بهکردندمیآنچهسبببهراآنهاپسکردند.تکذیبآوردن)ایمانجای

درشب،هنگامماعذاباینکهازاندشدهاماندرهاقریهاهلآیاکه۹۷کردیم.گرفتار

ازاندشدهاماندرهاقریهاهلآیا۹۸برسد؟آنهابهاند،رفتهخواببهحالیکه

برسد؟آنهابهاند،مشغولتفریحوبازیبهحالیکهدرچاشت،وقتدرماعذاباینکه

قوممگرشودنمیایمناللهتدبيراززیرااند؟شدهایمنالله((تدبيرمكرازآیاکه۹۹۶
برند،میارثبهآنساکنان(هلاکت)ازبعدرازمینکهآنانیبرایآیا۱۰۰کهزیانکار.

(ورساندیم؟میگناهانشانسزایبهراآنهابخواهیممااگرکهنگردیدهدایتسبب

هلاکداستان(کهراقریهاینکه۱۰۱نشنوند.دیگرتازدیم؟میمهردلهایشانبرنیز
آنهانزدالبتهوکنیم،میبیانتوبرراآنهااخبارازبعضیشد)ذکرشانشدن

اینکهسبببهنشدند،آمادهآوردنایمانبهپسبود،أمدهواضحدلائلباپیغمبرانشان
زند.میمهرکافراندلهایبراللهطوراینکردند،تکذیبپیشازراپیغمبران

و)عهدشکنراآنهابیشتريقيناونیافتیم،عهدبهوفایآنهابیشتردرو۱۰۲

آیاتباهمراهپیشینپیغمبرانآنازبعدراموسیباز۱۰۳۶یافتیم.نافرمان

آیاتمقابلبهآنانامافرستادیم،اوقومرؤسایوفرعونسویبهخودهایمعجزه

دعوتدرگفت:موسی۱۰۵شد؟چطورمفسدانانجامکهبنگرپسکردند.ظلمما

ام.عالميانپروردگارسویازایفرستادهمنيقينافرعون!ایخود)

ببببببببببببببيت
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طرفازمنالبتهنگویم.واقعیوراستسخنجزاللهدربارهکهاستسزاوارکه۱۰۵

(آزادرااسرائیلبنیپسام،آوردهروشندلیل(ومعجزهشمابرایپروردگارتان

ای،آوردهخودباایمعجزهاگرگفت:(فرعون)فر106)بفرست.منهمراینموده)

راخودعصایموسیمعجزه)طور(بهپس۱۰۷راستگویانی.ازاگربیاور،راآن

گریبان)(ازراخوددستوه۱۰۸۶شد.ظاهراژدهائیصورتبهناگهانپسانداخت،
فرعونقومسران۱۰۹درخشید.بینندگانبرایاودستناگهانپسآورد،بیرون

ه۱۱۰است.داناگریجادوشخصاینیقیناگفتند:معجزه)دوایندیدنازبعد

مشاورانکه۱۱۱دهید؟میمشورهچهپسکند،بیرونسرزمینتانازراشماخواهدمی
هاشهربهراکسی(ودار،نگاهوبدهمهلترابرادرشو(موسی)اوگفتند:فرعون)

بیاورند.تونزدراداناوماهرگرجادوهرتا۹۱۱۲۶کند.جمعرامردمهمهتابفرست

مابرایآیاشویمغالبمااگرگفتند:(و)آمدندفرعوننزدجادوگرانو(۱۱۳)
مقربانازشمايقينابلکهبلی،گفت:(فرعون)که۱۱۶هست؟انعامی)و(جائزهپاداشی

تویاموسی!ایگفتند:گران)جادومقابلهآغازدرکه۱۱۵بود.خواهیدمن)دربار

گفت:(موسی)۱۱۹اندازیم.میراخود(سحرمایابانداز،مقابلهبرایراعصایت

رامردمهایچشمانداختند،راخودهایریسمانو(عصاهاوقتیپسباندازید،(شما)

عیندر(و«۱۱۷کردند.پیشرابزرگیجادویوترساندند،راآنهاوکردند،جادو

پسانداخت)(چونباندازراخودعصایکهفرستادیموحیموسیبهحال

موسی)(معجزةحقپس۱۱۸برد.میفروراشاندروغینجادوهایناگهان

درپسکه۱۱۹شد.باطلکردند،میجادوگرانآنچهوشد)(روشنرسیدثبوتبه

ذلیلوخواروفرعون)،اتباعوجادوگرانخوردند(شکستشدندمغلوبآنجا

افتیدند.وشدندوادارسجدهبهگرانجادوکه۱۲۰وبرگشتند.

بببببببببببببببببببببببببببببب
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وموسیپروردگار۱۲۲۶آوردیم.ایمانعالمیانپروردگاربهگفتند:(و)۱۲۱ه
کرده)عتابرا(جادوگرانفرعون۱۲۳دهند).میدعوتاوعبادتبه(کههارون

کهاستایحیلهاینآوردید؟ایماناوبهدهماجازهشمابهمنآنکهازپیشآیاگفت:
خواهیدزودیبهپسکنید.بیرونآنازراآناهلتاایدسنجیدهشهراینبارهدرشما

ازراشماهایپایودستهاالبته*۱۲۶ماند؟).میکسیچهشهرایندرکهدانست

مؤمن)(جادوگرانطر۱۲۵)کشم.میداربهراشماهمهبازبرید،خواهممخالفجانب

گیرینمیانتقامماازتوو۱۲۹گردیم.میبازماپروردگارطرفبهماالبتهگفتند:
برما!پروردگارایایم،آوردهایمانآنبهماوآمدماپروردگارآیاتچوناینکهمگر

موسیآیاکهگفتند:فرعونقومسرانو۹۱۲۷)بمیران.مسلمانراماوریزفروصبرما

(فرعون)کنند؟رهارامعبودانتوتووکنند،فسادزمیندرتاگذاریمیراقومشو

راآنهازنانوکنیممیقتلراشانمردانوپسرانزودیبهگذارم)میکجاگفت:

ازگفت:خودقومبهموسی(۱۲۸)هستیم.مسلطآنهابرماچونگذاریم،میزنده

بندگانازکههراست،اللهاززمین(چونکنید،مقاومتوصبروبخواهیدکمکالله

۱۲۹است.پرهیزگاراناز((نیکانجاموگرداند،میآنوارثبخواهد،کهراخود

مانزدآنکهازبعد(هم)وبیاییمانزدآنکهازپیشگفتند:موسی)بهاسرائیل(بنی
دشمنپروردگارتانکهاستامیدگفت:موسیکرد؟)بایدچهپسشدیم،اذیتآمدی

عملچگونهکهببیندوسازدآنانجانشین(مصر)زمیندرراشماوکندنابودراشما

پندتاکردیمگرفتارهامیوهکمبودوسالیقحطبارافرعونیانماوه۱۳۰کنید؟می

برگردند).اللهسویبهشاید(وگیرند.
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سزاوارگفتند:میدادمیدستآنهابهنیکییوقتیپسنگرفتند)عبرت(ليكنو۱۳۱
آگاهگرفتند.میبدفالیهمراهانشوموسیبهرسید،میآنهابهبدییچونوماست

دانند.نمیبیشترینشانلیکناست،اللهنزدآنهابدبختیو(خوشبختیبدفالیکهباشید

باراماتابیاوریمابرایدلایلو(هامعجزهازچههرموسی!(ایگفتندو۱۳۲۶

وملخ(هجوم)وطوفانآنهابرماپسکه۱۳۳۶آوریم.نمیایمانتوبهکنی،جادوآن

فرستادیم.جدا،جداعلامات)(وآیاتبصورترا(روان)خونوهاکوربقهوشپش

شد،واقعآنهابرعذابکههرگاهوکه۱۳۶۶بودند.مجرمقوموورزیدندتكبربازاما

پروردگارتبهمابرایدارد،تونزداللهکهعهدیآنباتوسلباموسی!ایگفتند:

ایمانتوبهحتماکنیدورماازراعذاباگربردارد)ماازراعذاباین(کهکندعا

تاچونپسکه۱۳۰فرستیم.میتوهمراهرااسرائیلبنیحتماتو)گفته(بهوآوریم،می

خودپیمانناگهاننمودیم،دورآنهاازراعذاببودند،گذاشتهقرارکهمعینوقتآن

بهنمودیمغرقدریادرراآنهاپسگرفتیمانتقامآنهاازلذاو۱۳۶)شکستند.میرا
بودند.غافلالله)قهرو(عقوبتآنهاازوشمردند،دروغراماآیاتکهاینسبب

آندرکهسرزمینیمغاربومشارقدررااسرائیل(بنیمستضعفقومآنو۱۳۷که

(وعدهنیکسخنوگردانیدیم.سلطنتوخزانهوارثشام)زمین(سرنهادیمبرکت

بهبودند،ورزیدهصبراینکهسبببهبوددادهاسرائیلبنیبهتوپروردگارکه(نیک

راباغهاازآنچهوساختندمیقومشوفرعونکهراآنچهویافت).(تحققرسیدکمال

کردیم.نابودبودند،افراشتههاپایهبرکه

بببببببببببببببببببب
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بهکهآمدندقومیبرراهدراینکهتاگذراندیم،بحرازرااسرائیلبنیو۱۳۸و
هممابرایموسی!ایاسرائیل)(بنیگفتند:بودند،مشغولخویشهایبتعبادت
ونادانقومشمایقیناگفت:هست،معبودانیراآنانکهطورهمانکنمفررمعبودی

شدههلاکونابوددارند،قرارآندرمردماینکهآنچهچونکه۱۳۹هستید.جاهل

معبودیاللهازغیرآیاگفت:(موسی)(۱۶۰)است.باطلکنندمیکهعملیواست،
است.دادهفضیلتتان)(زمانجهانیانبرراشمااوحالیکهدربخواهم؟شمابرای

راشماکهدادیمنجاتفرعونپیروانازراشماکهراهنگامیشویدیادآورو۱۶۱

وگذاشتند،میزندهراتانزنانوکردندمیقتلراتانپسرانکردند؛میعذابسخت

باشبسیو۱۶۲کهبود.بزرگآزمایشپروردگارتانطرفازشمابرایایندر

پروردگارشمقرروقتتاکردیم،تکمیلدیگرشبدهباراآنوگذاشتیموعدهموسی
درگفت:هارونبرادرشبهموسیطور)کوهبهرفتنوقتدروشد.کاملشبچهل

مفسدانراهازوبکوش(شان)اصلاحدروباشمن(نائب)جانشینمنقوممیان

سخناوباپروردگارشوآمدماگاهوعدهبهموسیچونو«۱۶۳مکن.پیروی

(الله)ببینم.راتوتادهنشانمنبهراخودتپروردگارم!ایگفت:(موسی)گفت،

دراگرکن،نگاهکوهبهبلکهنداری).مرادیدن(تواندیدتواننمیهرگزمرافرمود:

کوهآنکرد،تجلیکوهبهپروردگارشوقتیدید.خواهیمراهمتوماندبرقرارجایش

تراستپاکیگفت:آمد،هوشبهوقتیبازافتید،زمینبهبیهوشموسیوشدریزریز

هستم.مؤمناناولینمنوکردمتوبهتودرباربهالله)،ای

بببببببببببببه
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(کتاب)کلاموهاپیام(رسانیدن)بهراتومنالبتهموسی،ایفرمود:(الله)144هاز
وبگیرکتابووحیازامدادهتوبهمنکهراچیزیپسام،برگزیدهمردمبرخویش

چیزیهراز(موسی)اوبرایتوراتهایلوحهدرو۱۶۵کهباش.شکرگزاراناز

موسیبرایباشد،موسوی)شرع(درهرچیزیتفصيلویادآوری،وعبرتتانوشتیم
بدهدستورقومتبهوبگیر،قویعزموقدرتباراآنگفتیم:)موسی(بهپسنوشتیم،

سرزمینزودیبهاست)،رحمتوهدایتسبب(کهکننداختیارراآننیکوترینتا

زمیندرناحقبهکهراکسانیزودیبه146داد.خواهمنشانشمابهراگناهکاران
نمیایمانببینندراآیتیهراگروسازم،میرویگردانخویشآیاتازکنند،میتکبر
ببینندراگمراهیراهاگرودهندنمیقرارخودراهآنراببینندراهدایتراهاگروآورند

بودند.غافلآنازوشمردنددروغراماآیاتآنهازیرادهند.میقرارخودراهآنرا
بربادشاناعمالشمردند،دروغراآخرتروزملاقاتوماآیاتکهآنانیو(۱۶۷

موسیقومو۱۶۸شوند؟!میدادهسزاکردند،میکهکارهاییبرابردرجزآیاشد،

(ساختندداشتگاوآوازکهایگوسالهخودزیوراتازطور)کوهبهاو(رفتناوازبعد

آنانوگویدنمیسخنآنانبا(گوساله)پیکرآنکهدیدندنمیآیاگرفتند.عبادتبهو

بودند.ظالمکهواقعاودادند؟قرارمعبودراآنهمبازکند؟نمیرهنماییراهیبهرا

دیدندوشدندپشیمانکارآنازکردسقوطشاننظرازگوسالهارزشچونو۱۶۹نفر

زیانازالبتهنیامرزد،راماونکندرحممابهماپروردگاراگرگفتند:اند،شدهگمراهکه
بود.خواهیمکاران

بببببببببببببابام
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پرستیگوساله(وبازگشتخودقومطرفبهطور)کوهازموسیچونو۱۰۰و
آیابودید،برایمجانشینانیبدمنازپسگفت:افسوسوخشمحالتدردیدراآنها
سروانداختراتوراتهایلوحهوکردید؟عجلهپروردگارتانامر(مخالفت)در

قوماینمادرم!پسرایگفت:(هارون)کشید.خودسویبهراآنوگرفتراشپردار

بهرادشمنانپسبکشند،مرابودنزدیک(بلکهنمودند،تحقیرموشمردندناتوانمرا

نشست)فروموسیخشم(وقتی151مده.قرارظالمقومبامراومگردانشادمن
وكن،داخلخودرحمتسایهدرراماوببخش،رابرادرمومنپروردگارم!ایگفت:

قهریدادندقرارخودمعبودراگوسالهکهآنانیيقيناکه۱۵۲)مهربانانی.ترینمهربانتو

اینورسید.خواهدراآناندنیازندگیدرخواریوپروردگارشان،جانبازبزرگ
پس(باز)دادندانجامبدکارهایکهآنانیو۱۹۳۶دهیم.میسزاراافتراکنندگانچنین

(و)آمرزندهتوپروردگاريقيناالله)وحدانیت(بهآوردندایمان(و)کردندتوبهآناز

وگرفت،راتوراتهایلوحهنشست،فروموسیخشمچونو۱۰۶است.مهربان

بیمشانپروردگارازایشانکهآنانیبرایبودرحمتوراهنمائیآنهاینوشتهدر

چونکرد.انتخابراتنهفتادخودقوممیانازماگاهوعدهبرایموسیکه۱۵۵دارند.

اینازپیشمراوآنهاخواستیمیاگرپروردگارم،ایگفت:گرفت،فروراآنهازلزله
هلاکرامااند،دادهانجاممابیخردانکهاعمالیخاطربهآیاکردی.میهلاک

گمراهآنبهبخواهیکهراکسهرنیست،توآزمایشجزعقوبت)اینوکنی؟می

وبیامرزراماپسما،مددگارتوئیکنی.میهدایتبخواهیکهراکسهروکنیمی
آمرزندگانی.بهترینتوکهکنرحممابر

بببببببببببببببببببببببببببب
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ماالبته،(بنویسنیکینیزآخرتدروبنویسنیکیدنیاایندرمابرایو۱۵۶که
ورسانممیبخواهمکهکسیبهراخودعذابفرمود:(الله)نمودیم.رجوعتوسویبه

کهدارممیمقررکسانیبرایراآنواست،گرفتهبردرراچیزیهرمنرحمت

کسانیو۱۵۷کهآورند.میایمانماآیاتبهودهندمیرازکاتوکنندمیگاریپرهیز
درخودنزدرااوسیرتو(اوصافکهپیغمبریکنند،میپیرویناخوانپیغمبرازکه

بازبدکارهایازوکندمیامرنیککارهایبهراآنانیابند،مینوشتهانجیلوتورات

حرامآنانبرراپلیدچیزهایوکندمیحلالبرایشانراپاکیزههایچیزدارد،می
دوربودآنانبرکهراهاییزنجیرهوبندوداردمیبرآنهاازراگرانبارونماید.می

وکردندمددرااوونمودندتعظیمرااووآوردندایماناوبهکهکسانیپسکند،می

رستگارگروهاینکردند،پیرویاستشدهفرستادهفروویهمراهکهنوریاز

سویبهاللهفرستادهمن(جهان)،مردمأیبگو:پیغمبر!)(ای۱۰۸اند.کامیاب)(و

هیچواوست.ازخاصزمینوآسمانهاسلطنتکهپروردگاریآنهستم،شماهمه

او،عالیقدررسولواللهبهپسمیراند.میوکندمیزندهنیست،اوجزبرحقمعبودی

تاکنید،پیرویاوازوبیاوریدایماندارد،ایماناوسخنهایواللهبهواستناخوانکه

راهنمائیحقبهرادیگرانکههستندجماعتیموسیقومازو۱۰۹شوید.هدایت
کنند.میعادلانهفيصلهآنبهوکنند،می
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هرکهکردیمتقسیمقبیله)و(طائفهسبطدوازدهبهرااسرائیل(بنیراآنهاو۱۹۰

باکهخواستند،آباوازقومشکهوقتیفرستادیموحیموسیبهوبودند،امتییک
هرکهشدجاریچشمهدوازدهسنگآنازعصا)زدنازپسبزن،سنگبهعصایت

بانسایهآنهابالایبرراسفیدابرودانست،راخودگیریآبونوشیآبجایگروه
کردیمنازلراها)پرندهاز(غذاییسلواوآسمانی)(شیرنیمنآنهابروساختیم،

بهآنهاوبخورید،ایمدادهروزیشمابهکهایپاکیزهچیزهایازگفتیم)آنانبهو

کردند.میظلمخودشانبربلکهنکردند،ظلممابرالله)امرمخالفتسبب

کنیدسکونت(المقدس(بیتشهرایندرکهشدگفتهآنانبهوقتیکنیادو«۱۹۱

کنانسجدهوبیامرز.راماگناهانبگویید:وبخورید.بخواهیدکهجاییهرازآندرو

اجررانیکوکارانزودیبه(بلکهبیامرزیمراگناهانتانتاشوید،داخلشهردروازهاز

الله(فرمودهبودشدهگفتهآنهابهکهسخنیآنهاظالمانپس۱۹۲۶دهیم.میبیشتر
آسمانازعذابیکردند،میظلماینکهسزایبهپسنمودند،تبدیلدیگریسخنبهرا

بود،دریاکناردرکهایقریهدرباره(یهود)آنانازبپرسو۱۹۳۶فرستادیم.آنهابر
آبرویبهشنبهروزدرهاماهیکههنگامیکردند،میتجاوزشنبهروزدرکهوقتی

سبببهراآناناینگونهآمدند،نمیسویشانبهشنبهغیرروزهایوشدند،میظاهر
آزمودیم.میکردند،میکهفسقی
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کهدهیدمیپندراقومیچراگفتند:يهود)(صالحانایشانازجماعتیچونو۱۹۶

پیشتاگفتند:داد؟خواهدسختعذابراآنهایاکرد،خواهدهلاکشانالله،

کهراپندیچونپسکه۱۹۵۶شوند.پرهیزگارآنهاشایدوباشیممعذورپروردگارتان
ودادیمنجاتکردندمیمنعبدیازکهراآنانیکردند،فراموشبودشدهدادهآنهابه

ازوقتیپسکه۱۹۹کردیم.گرفتارسختعذاببهشاننافرمانیسبببهراظالمان

خوارحقیرهایبوزینهگفتیم:آنهابهکردند،سرکشیبودندشدهمنعآنازکهچیزی
آنانبرراکسیکهکرداعلامتوپروردگارکهراوقتیشوآوریادو۱۹۷)شوید.

سزازودتوپروردگاریقینابچشاند.سختعذابآنهابهقیامتروزتاکهبفرستد
بهزمینرویدرراهایهودیو۱۹۸۶است.مهربانوآمرزندهنیزودهدمی

ازبعضواند،صالحانآنهاازبرخیکهنمودیممتفرقمختلفگروههایصورت

رجوعاللهدرباربهتاآزمودیمهابدیوهاخوبیبهراآنهاواند،آنهاازکمترآنها

متاعکهگردیدندکتابآنوارثوآمدندبدجانشینانآنهاازبعدکه۱۹۹۴نمایند.

مانندمتاعیاگروشویم.میآمرزیدهزودیبهگویند:میوگیرندمیراپستدنیوی
درکهنشدگرفتهپیمانآنهااز(تورات)کتابدرآیاگیرندمیراآنهمبازبیابندآن

وبودند.خواندهبودآمدهکتابآندرآنچهآنکهحالحق،سخنمگرنگوینداللهباره

(پسآیااست،بهترمراتب(بهکنندمیپیشهگاریپرهیزکهکسانیبرایآخرتسرای

کنندمیتمسک(قرآن)کتاببهکهآنانیو۱۷۰کنید؟نمی(درکتعقلبیان)ایناز

ضائعراگراناصلاحثوابماکهبدانندوانداجر(مستحقاندداشتهبرپارانمازو

کنیمنمی

بببببببببببببببببببببب
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کهپنداشتندودادیمقرارسایبانیچونسرشانبرراکوهکهوقتیآوریادبهو۱۷۱کهفر

دادهشمابهکهراکتابیگفتیم)ایشانبهوقتآن(درافتاد،خواهدسرشانبراکنون،

پرهیزگارتاکنید،یاداستآمدهآندرکهراچههروبگیریدنیرومندیوعزمباایم

رافرزندانشانآدمفرزندانپشتازتوپروردگارکهوقتیآوریادبهو۱۷۲شوید.

گفتند:نیستم؟شماپروردگارمنآیاکهگرفتگواهخودشانبرراآنانوآورد،بیرون

۱۷۳۶بودیم.غافلتوربوبیتاینازمانگویید:قیامتروزتامیدهیم.گواهیبلی!

بهما(کهآنهاازبعدبودیممانسلیوبودندمشرکاینازپیشماپدرانکهنگوییدیا

کنی؟میهلاکرامااست،کردهباطلاهلکهکاریسبببهآیارفتیم.آنهاتقلید

فطرتبهکفر(ازوبفهمند)(تاکنیممیبیانتفصیلبهراآیاتگونهاینماو۱۷۶ة
بهراخودآیات(علم)کهبخوانراکسآنخبرآنانبرایو۱۷۵گردند.بازپاک

کردتعقیبرااوشیطانورفت،بیرونآنبهکردنعمل(ازآنازپسبودیم،دادهاو

اومقامخواستیممیمااگرو(۱۷۹)شد.گمراهانجملهازاووشد)،غالباوبرو

هوسوهویازوشدمتمایلزمینبهاوولیبردیم،میبالاآیاتآنبهعلمسبببهرا

اززبانکنیمجبوررفتنبهرااواگراست،سگماننداوحالتپسکرد.پیرویخود
استاینآورد.میبیروندهاناززبانبازکنیرهاراآناگروآورد،میبیروندهان

کنحکایتراکنندگانتکذیبداستانپسشمردند.دروغراماآیاتکهقومیحالت

دروغراماآیاتکهمردمیمثلاستبدکه۱۷۷آیند).بازتکذیبازونمایندتفکرتا

راهاوکندهدایتکهراهرکسالله(۱۷۸)کردند.میظلمخودبه(لكن)وشمردند

زیانکارانند.ایشانگمانبیپسسازدگمراهکهراکسهرواست،یاب

بببببببببب
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اینآنهاعلامتکهآفریدیمراانسانهاوهاجنازبسیاریدوزخبرایالبته۱۷۹؛

آنبهکهاستچشمهاییوفهمندنمیرا(حقآنبهکهاستدلهاییراایشاناست:
پایانند،چهارماننداینهاشنوندنمیراحقسخنآنبهکهاستگوشهاییوبینندنمی

نیکوترینوزیباتریندارایاللهتنهاو۱۸۰غافلانند.ایشانآنها.ازترگمراهبلکه
کجاللههاینامدرکهراآنانیبگذاریدوبخوانید،هانامآنبهرااوپساست،هانام

خواهندکردند،میکهراآنچهسزایزودیبهکنند،میتحریفراآنوکنندمیروی

جماعتیایمآفریدهماکهآنانیازبلکهایمآفریدهنهدوزخبرایرا(همه۱۸۱دید.

وکه۱۸۲۶کنند.میحکمعادلانهآنبهوکنند،میراهنماییحقبهرامردمکههستند

خواهیمگرفتارندانند،کهجاییازراآنهاتدریجبهشمردنددروغراماآیاتکهآنانی

است.متینواستوارمنتدبیرچونمیدهم،مهلتراآنهااکنون(اما«۱۸۳کرد.

بیماوونیست.دیوانگیهیچگونهشانهمنشیندرکهنکردندفکرآیا(۱۸۶
اللهکهدیگریچیزهایوزمینوآسمانهاملکوتدرآیاکه۱۸۵است.آشکارایدهنده

آنها)عذابمهلت(یامرگشانکهشایدونکردند؟نظر(عقلمندانه)استآفریده

کهراکسهرکه۱۸۶کنند؟میباورسخنکدامبهآن(انکار)ازپسوباشد.نزدیک

حیرانشانکشیسردرراآنهاونیست،ایکنندههدایتهیچاوبرایپسکندگمراهالله
جزبگو:دهد؟میرخوقتچهکهپرسندمیقیامتدربارهتواز۱۸۷۶گذارد.می
ظاهرراوقتشتواندنمیاوجزکسیاست،منپروردگارنزدآنعلمکهنیستاین

به(قیامت)آیدنمیاست،دشواروسختزمینوآسمانها(اهل)برواقعه)(اینکند.
هستی،آگاهآنازتوگویاپرسند،میقیامتدربارهتوازبازناگهانیمگرتانسراغ

دانند.نمیمردمبیشترلیکنواست،اللهنزدآنعلمکهنیستاینجزبگو:

IVE
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ضرری(دفعونفع(جلبمالکمنبلکهچه)قیامتوقت(دانستنبگو:۱۸۸
دانستممیراغيبمناگروبخواهد،من(دربارهاللهکهراچیزیمگرنیستمخودبرای

نیستممن(بلکه)رسیدنمیمنبهضرریهیچوافزودم،میخودنفعبهزیادیمنافع
استذاتیآناللهکه۱۸۹)آورند.میایمانکهقومیبرایدهندهمژدهوترسانندهمگر

یابد.آرامشاوبهتاآفرید(نیز)رازنشاوتنازوآفرید،شخصیکازراشماکه

باربهزن(آنشدهمبسترخودزنبامردچونشد)آغازتناسلوتولد(نظامپس

نزدیکولادتبهوشدسنگینویبارکهوقتیپسشد)(حاملشدباردارسبک
مابهاگرکهخواستندخودپروردگارازوکردنددعا(هردو)شوهروزنپسشد)

وقتیپس۱۹۰شد.خواهیمشکرگزارانازحتمامادهی،سالمی)ونیکفرزند
اللهبرایبود،نمودهعطاایشانبهکهآنچهدرآنانداد،نیکفرزنددوآنبه(الله)

آیاکه۱۹۱کنند.میمقررشریکویباآنچهازاستبرتراللهپسدادند،قرارشریکانی

نیزشانخودحالیکهدرآفرینند.نمیچیزیکهدهندمیقراراللهشریکراچیزی

کنندیاریشانتوانندنمیمعبودها)(آنو۱۹۲۶اند).محتاجآفرینندهبه(واندمخلوق

هدایتبهرامعبودهاآناگرو۱۹۳۶کنند.یاریتوانندمینههمراخودشانحتیو

بخوانیدحق)(بهراآنهاکهاستبرابرشمابر((پسنکنند.متابعتشماازکنیدطلب
بندگانیخوانید،میعبادت)(بهاللهجزبهکهراآنانیالبتهکه۱۹۶۶باشید.خاموشیا

(خویشدعوای(دراگرکنند،اجابتراشمادعایتابخوانیدراآنهااند.شمامانند
دارندپاهاییآیاندارند)مشابهتیهیچشماباتانمعبودهای(بلکه«۱۹۵۶راستگویید.

دارندهاییچشمآیادهند؟انجامراکاریآنباکهدارنددستهایییابروند؟راهآنباکه

بازبخوانید،رااللهشريكانبگو:بشنوند؟آنباکهدارندگوشهایییاببینند؟آنباکه
ندهید.مهلتمرابازوکنیدجوییچارهوسازیحيلهمندرباره

بببببببهبببببببببب
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اوواست.کردهنازلراکتابکهپروردگاریاست،اللهمنکارسازویارهمانا۱۹۹
میخود)مدد(برایاللهجایبهکهراآنانیو۱۹۷۶کهکند.مییاریراصالحان

راآناناگرو۱۹۸۶کنند.مییاریراخودنهوکنندیاریراشماتوانندنمیخوانید،

درنگرندمیتوسویبهکهبینیمیراآنانوشنوند،نمیبخوانیدهدایت(راه)سویبه
رعایترادعوتادبمشرکین،ادبیبیوجود(با۱۹۹بینند.نمیراچیزیحالیکه

ازاگرو۲۰۰۶کن.اعراضجاهلانازودهفرماننیکیبهوکنپیشهراعفوو)کن
داناست.شنواىاوهمانابجوی،پناهاللهبهپسرسد،توبهایوسوسهشیطانجانب

رااللهبرسد،آنهابهایوسوسهشیطانازچونکنندمیپرهیزگاریکهکسانیکهو۲۰۱

برادرانشانو۲۰۲است).شیطانیوسوسهآنکهگردندمیبیناآنگاهکنند،مییاد

کوتاهیبازکنند،میمددشانگمراهیدررا(مشرکین)آنهاگمراه)صفتانشیطان

انتخابایمعجزهتوچراگویند:نیاوری،برایشانایمعجزهچونکه۲۰۳۶کنند.نمی

اینوشود.میوحیمنبهپروردگارمازکههستمچیزیپیرومنبگو:نکردی؟
مردمیبرایاسترحمتوهدایتوپروردگارتان.جانبازاستبصيرتهایی(قرآن)

خاموشودهیدگوشآنبهشود،میخواندهقرآنهرگاهو۲۰۶آورند.میایمانکه
بهخوددلدرراپروردگارتو۲۰۵شود.رحمشمابرکهباشدبشنوید)(تاباشید

ازوکنیادشامگاهوصباحوقتدرکنی،بلندراآوازتآنکهبی،ترسوعاجزی

تكبراوعبادتازهستندپروردگارتنزدکهآنانی(زیرا)۲۰69.مباشغافلان

کنند.میسجدهاوبرایوکنندمییادپاکیبهرااووورزند،نمی

بببببببببببببببببببببببببب
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|انفالسورهرد

استآیتپنجوهفتادوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

واللهبهمتعلقغنیمتهایمالبگو:پرسند.میغنیمتهایمالدربارهتوازاو

رسولواللهوبیاوریدصفاوصلحخویشمیاندروبترسیداللهازپساست،پیغمبر

اندآنانیکاملمؤمنانکهنیستاینجزکه۲۰هستید.مؤمنشمااگرکنیداطاعترااو

براللهآیاتچونوگردد،هراسانشاندلهایشود،یادآنها)(نزداللهنامهرگاهکه

آنانی(۳)کنند.میتوکلپروردگارشانبروگرددافزونشانایمانشود،تلاوتآنها
این4کنند.میانفاقایمدادهروزیآنهابهآنچهازوکنندمیبرپارانمازکه

آمرزشوپروردگارشان،نزداستدرجاتیآنهابرایاند.کاملمؤمنانواقعدرجماعت

درکرد،بیرونحقبهاتخانهازراتوپروردگارتکههمچنانکهاست.نیکورزقو
شدند).راضی(بازداشتندکراهتسختشدن)بیرونازمسلمانانازگروهیحالیکه

مجادلهشد،واضحآن)بودن(حقاینکهازبعدحق؛بارهدرتوبامؤمنان)(آن46

و«۷نگرند.میآنبهایشانوشدندمیدادهسوقمرگسویبهگویاکردند،می

مسلح)(گروهکهکردمیوعدهراطائفهدوازیکیشمابهاللهکهراوقتیشویدیادآور

اللهحالیکهدرباشد.شمابرایسلاحبیطائفهکهخواستیدمیشماوباشد،شمابرای

وکندثابتخودهایفرمانسخنانبهرامسلمانانغلبهو(دینحقکهخواستمی

سازد،نابودرا(کفر)باطلوکندثابتراحق(دین)تا۸۶کند.کنریشهراکافران

باشند.نداشتهخوشمجرماناگرچه
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کردقبولراشمادعایپسخواستید،یاریپروردگارتانازکهوقتیشویدیادآورکه
آنو۱۰کنم.میمدددارند،قراریکدیگرسرپشتکهفرشتههزارباراشمامنکه

ونداد.قرارشودمطمئنآنبهدلهایتاناینکهوبشارتبرایجزاللهراآسمانی)مدد

آورید)یادبه(و۱۱۶؛است.حکیمغالباوچونالله،جانبازمگرنیستنصرت

ازشماآرامشوامنیتباعثتاساخت،مسلطشمابرراخفیفخوابکهراوقتی

پلیدیوبگرداندپاکراشماآنباتافرستادشمابرآبیآسمانازوبگردد،اللهجانب

هایقدمآنوسیلهبهوبگرداند،ثابتراشمادلهایوسازد،دورشماازراشیطان

وحیهافرشتهبهتوپروردگارکهراوقتیآورید)یادبه(وه۱۲۹سازد.ثابتراشما
دلهایدرزودیبهکنید).(مددداریدقدمثابترامؤمنانپسام،شمابامنکهکرد

کنید.قطعراانگشتانشانوبزنیدگردنهابالایبرپساندازم،میراخوفکافران

کردند،مخالفتاورسولواللهازآنهاکهاستسبباینبهالهیحمایتاینکه۱۳۶
است.سختاللهعقوبتکهبداندیقیناپسکند،مخالفتاورسولواللهباکهکسهرو

(درکافرانبرایکهبدانید(ورا،آنبچشیدپسدنیوی)(عذاباستاینو%14

(لشکر)باهرگاهاید،آوردهایمانکهکسانیای۱۵کهاست.(آمادهدوزخآخرت)
درکهکسهرو(16نکنید).فرار(ونگردانیدپشتآنهابهپسشدید،روبروکفار

جنگبرایگیریگوشه(قصدشکهکسیمگرگرداند،پشتکفار)(بهروزآن

گرفتاراللهغضببهآن)غیردرباشد،مجاهدین)از(دیگرگروهبهیارییا(مجدد)
(دوزخ)!.استبازگشتبدجایچهواست،دوزخجایگاهشوشود،می

ببببببببببببببببببببببببببببب
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خود)نیروی(باشماحقیقت)درکهبدانیدهافرشتهوسیلهبهاللهمدداز(بعد۱۷۶

درحقیقت)(ورسانید.قتلبهخودغیبیهایمدد(باراآنهااللهبلکهنکشتید،راآنان

ازرامؤمنانتاکرد)چنین(اللهافگند،اللهبلکهافگندی،نهآنهابرراریگ(مشتتو
داناوشنوااللهزیرااستغنیمتونصرت(کهبیازمایدنیکآزمایشبهخودطرف

كافرانحيلهکنندهسستالله،که)(بدانیدو،(نیك(آزمایشاستاینکهو۱۸است.

پیروزیوفتحاینکپسطلبید،میرامسلمانانپیروزیاگرمشرکان!)(ای۱۹است.
کفر(بهاگرواست،بهترشمابهآییدبازمسلمانان)باجنگ(ازاگروآمد،شماسویبه

جماعتکهبدانیدوگردیممیبازمسلماناننصرتبههمماگردیدبازتان)عنادو

بااللهوکنند،دفعشماازراچیزیتوانندنمیهرگزباشد،زیادآنهاعددهرچندتان

واللهاید،آوردهایمانکهکسانیایاست)ایناللهنصرت(شرط۲۰واست.مؤمنان

رااللهامرحالیکهدرنکنید،اعراضاللهرسولاطاعتازوکنید،اطاعترااورسول
(سخنشندیمگفتند:کهمشویدآنانیمانندو۲۱شنوید.میرسول)اطاعتبارهدر

(جانورانروندگانبدترینزیرا۲۲»شنیدند.نمیآنهاحقیقتدرولیرا)رسول

اللهاگرو۲۳۶کنند.نمیدرکراحقکهاندگنگانیوکراناللهنزدزمین)رویدر

شنوایشانومیدادتوفیقحقسخنشنیدن(بهراآنهادانست،میخیریآناندر

رویهمبازالبتهساخت،میشنواتوفيق)عدمصورت(درراآناناگروساخت،می

اید،آوردهایمانکهکسانیایو۲۶بودند.میکناناعراضحالیکهدرگردانیدند،می
((پسباشدتانابدیزندگیکهدهنددعوتچیزیبهراشماپیامبرشواللهچون

شود.میحایلقلبش(ارادة)وشخصمیاناللهکهبدانیدوکنیداجابترادعوتشان
ظالمانبهتنهاکهبترسیدایفتنهازوکه۲۵شوید.میکردهجمعاودرباربههمهو

است.دهندهعقوبتسختاللهکهبدانیدوفرسد،نمیتان
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ترسیدیدمی(و)بودیدمستضعفوکمزمیندرشماکهراوقتیشویدیادآورو(۲۹
کمکبهراشماومدینه(دردادجایشمابهاللهپسکنند،اختطافراشمامردمکه

گزاریشکرتاداد،روزیشمابهپاکیزهچیزهایازوبخشید)،(نصرتکردتاییدخود

درنهونکنید،خیانترسولواللهبهاید،آوردهایمانکهکسانیایو۲۷۶کنید.

و۲۸۶دانید.میراخیانت(سزایشماحالیکهدرکنید،خیانتخویشهایامانت
ثواباللهنزدالبتهواست،شمابرایآزمایشی(سبب)فرزندانتانومالهاکهبدانید

فرققوتشمابهبترسید،اللهازاگراید،آوردهایمانکهکسانیای«۲۹است.بزرگ

راشماگناهانوکندمیمحوراشمابدیهایودهد،میباطلوحقمیانکننده
بزرگفضلصاحباللهچون)دهد،میثوابواجرخودفضلازراشماوآمرزدمی

نقشه(وسنجیحیلهتومورددر(مکه)کافرانکهزمانیشویادآورو۳۰است.

وکنند،بیرونمکه(ازراتویابکشند،راتویاکنند،زندانیراتوتاکردند،میکشی

اللهوکردمیتدبیرتو)نجات(برایهماللهوسنجیدندمیحیلهتومورددرآنها
شنیدیم،گویند:شود،تلاوتآنهابرماآیاتچونو۳۱واست.کنندگانتدبیربهترین

هایافسانهمگرنیستچیزیاینگوییم،می(قرآن)آنمانندهممابخواهیماگرو
ازحق(دین)ایناگرپروردگارا!گفتند:کهزمانیشوآوریادو۳۲هپیشین.مردمان

بیار.دردناکعذابیمابراییاوبباران،مابرسنگهاییآسمانازپساست،تونزد

آنهامیاندرتوکهوقتیتاچوننیستعذابرسیدنوقتاین(لیكنو۳۳۶
اللهازحالیکهدرنیستآنهادهندهعذاباللهونیست،آنهادهندهعذاباللههستی،

خواهند.میمغفرت

بببببببببببببببببببببببببب
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ازرا(مؤمنانکهآنحالنکند،عذابراآنهااللهکهاستمانعی)چهو۳۶

نیستآنمتولیانونیستند،الحراممسجدمتولیانآنهاوکنند،میمنعالحراممسجد
آنهانمازو(۳۵هدانند.نمیراحقیقت(اینآنهابیشترلیکنوپرهیزگاران،مگر

خواندننمازجایبه(یعنیزدنکفوکشیدنصفیرمگرنبودکعبهنزددر(مشرکین)
تانکفرسزایبهراعذابکهشدگفتهآنها(بهپسکردند)،میتمسخریچنین

راهازمردمنمودنمنعبرایراخودهایمالورزیدندکفرکهآنانیالبتهکه۳۹بچشید.

شانانفاقآن(عاقبت)بازکنند،انفاقراآنکهاستزودپسکنند،میانفاقاللهدينو
بهورزیدندکفرکهآنانیوگردند.میمغلوببازوشد،خواهدبرایشانحسرتسبب

پلیداناللهتااست)اینبرایکارنمودنحشر(این(۳۷)شوند.میحشردوزخسوی

دهد،قراردیگربعضبرراپلیدانبعضیوسازدجدا(مؤمنان)پاکانازرا(کافران
جماعتاینبیندازد،دوزخدررا(همه)آنبازسازد،تودهرا(پلیدان)همهآنپس

استگذشتهآنچهشان)کفر(ازآیندبازاگربگو:کافرانبه«۳۸۶زیانکارانند.همان
طريقةپسمسلمانان)،عداوتوکفر(بهگردندبازاگروشود،میآمرزیدهآنهابرای

آنهاباپسبازگشتندتانعداوتبه(اگرو(۳۹)است.گذشتهپیشینکفارباالله

(ازآمدندبازاگرپسباشد.اللهبرایهمهدین،ونماند،باقی(شرک)فتنهتابجنگید

پسایمان،(ازگشتاندندرویاگرو40وبیناست.کنند،میآنچهبهاللهيقيناكفر)،
بهترینوکارسازبهتریناللهوشماست،کارسازاللهکهبدانیدبلکهمشوید.اندوهگین

بجنگید).مشرکانباپساستمددگار

ببببببببببببببببببب
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اللهازآنحصهپنجمپسگرفتید،غنیمتبهکافران)(ازراآنچههرکهبدانیدو41
ماندگان)راهدرمسافرانومسکینانویتیمانو(پیغمبر)خویشاوندانوپیغمبرو

ایمانکردیمنازلباطلوحقجداییروزدرخودبندهبرآنچهبهواللهبهاگراست،
چیزیهربراللهوشدند.روبروبدر)روزدرکافرو(مؤمنگروهدوآنکهروزیدارید؛

آنانوبودید،نزدیکترجانبدرشماکهوقتیشویدیادآورکه۶۲است.قادر

کناردرشماازترپائیندرشام)از(آیندهقافلهوبودنددورترجانبدردشمنانتان)

جنگحکمناگهانوکردیدمی((جنگوعدهیکدیگربااگروداشت.قرارساحل)

جنگدستورشمابه(ناگهانیلیکنوکردید،میمخالفتوعدهدرالبتهشد.نمیصادر

واضحدليلبهکهکسیتابرساند،انجامبهبود،دادنیانجامکهراکاریالهتاشدداده

وبماند.زندهبود،ماندنیزندهواضحدليلبهکهکسیوشود.هلاکبود،شدنیهلاک

درراآنها(عدد)اللهکهوقتیاستیادآوریقابلکه۶۳داناست.شنوایاللهیقینا

شدیدمیسستالبتهداد،مینشانبسیارتوبهراآنهااگروداد،نشانکمتوبهخوابت

دربزدلی)واختلافازرا(شمااللهليكنوکردید،مینزاعمشرکین)با(جنگکاردرو

روبروهمباکهوقتیچونوکه44است.آگاههاسینهرازازاللهچونداشت.امان

کمآنهاچشمدر(نیز)راشماوداد،مینشانکمشماچشمدرراآنهااللهشديد،
بهکارهاتماموبرساندانجامبهاسلام)،(غلبہبودشدنیکهراکاریاللهتادادمینشان

جماعتباچوناید،آوردهایمانکهکسانیای۶۵شود.میگردانیدهبازاللهسوى
بهتاکنیدیادبسیاررااللهوباشیدقدمثابتپسشديد،روبروجنگ)وقتدرکفار

شوید.رستگارویابیددستالهیپاداشونصرت

بببببببببببب
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یکدیگرباوکنیداطاعترااورسولوالله(جنگاثنایدراینکهدیگروکنه46

(بلکه)رود.میبینازشماهیبتقوتوشویدمیبزدلوسستکهنکنیداختلاف

بهکهنباشیدکسانیمانندو*47*است.کنندگانصبرباالله(نصرت)چونکهکنیدصبر

حالیکه)دروآمدندبیرونخویشدیارازمردم(بهخودنماییبرایوغروروتکبر
دارد.احاطهکنندمیکهکاریهربهاللهوداشتند.میبازاللهراهازرادیگران

مردمازکسهیچامروزگفت:ودادزینتآنهابهرااعمالشانشیطانچونو۶۸

پس(لیکن)شمام.(مددگار)دهندهپناهمنيقيناونیستکنندهغلبهشمابر(مسلمان)
خودهایپاشنهبرشیطانشدند،روبروهمبامسلمانو(کافرگروهدوهرچون

بینید،نمیشماکهبینممیراچیزیمنچونبیزارم،شماازمنالبتهگفت:وبازگشت

راشاناعمال(شیطان۶۹است.دهندهعذابسختاللهوترسم.میاللهازمنيقينا

گفتند:میبود،(شک)بیماریهایشاندلدرکهآنانیومنافقینکهوقتیآن)دادزینت

نکنیدپرواآنهاهایگفتهبه(ليکنواست.فریفتهشاندینرامسلمانانجماعتاین

است.باحکمت(و)غالباللهچونکافیست)،رااو(اللهکندتوکلاللهبرکسهرزیرا

کافرانروحهافرشتهکهوقتیکردی)میتعجبمخاطب،ای(تومیدیدیاگرو۵۰و
گفتند:)میوزدندمیهایشانپشتوهارویبرحالیکهدرکردند،میقبضبدر)دررا

کهاستکرداریآنسبببهسوزان)(عذاباین۵۱بچشید.راسوزانعذاب

مانندکه۵۲نیست.ستمگرخودبندگانبراللهاینکهواست،کردهپیششماهایدست

كفراللهآياتبهکهبودندآنهاازپیشکهآنانی(عادت)وفرعونیانعادت

سخت(و)توانااللهزیراکرد،گرفتارگناهانشانسبببهراآنهااللهپسورزیدند،می
است.دهندهعذاب

بببببببببببببببببببببببببب
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قومیبرکهنیستنعمتیکنندهتبدیلاللهکهبودسبباینبهسخت)(عذابآنکه۵۳
راشکر(ارادۂکنندتبدیلدارندارادهدلدرکهراآنچهآنانکهآنمگرباشدبخشیده

داناشنوایاللهونافرمانی،)بهرااطاعتارادهوکفر،بهراایمانارادهوناشکری،به

کهآنانی(عادت)وفرعونیانعادتمانندکهشودمیگفتهتاکیدبه(باز549است.

بهراآنهاپسشمردند،دروغراخودپروردگار(دلائل)آیاتکهبودندآنهاازپیش

ظالمآنهاهمهکه(چوننمودیمغرقرافرعونیانوکردیمهلاکگناهانشانسبب

کفرکهاندکسانیاللهنزدزمین)روی(جانورانروندگانبدترینيقيناو55بودند.

خودعهدبازگرفتیعهدآنهاازکهکسانیهمان«۵۹»آرند.نمیایمانپسورزیدند،

آنهااگرپس۵۷ترسند.نمی(خویشعهدشکنیو(اللهازوشکنندمیبارهردررا

هستند،آنانپشتیبانکهراکسانیآنها،(قتل)سبببهپسبیابی،جنگمیداندررا
(عهدشکنی)خیانتبیمقومیازاگروه۵۸۶گیرند.عبرتتابترسان)؛(وسازمتفرق

برابرآنهاو(شمابیندازبرابرطوربهو)علناراعهدشانآنهاطرفبهپسداری

کفارو*۵۹ندارد.دوستراکارانخیانتاللهزیرااست،شکستهعهدکهبدانید

آنهاچوناند)،بردهسلامتبهجانواندکردهسبقتالهی)عذاب(ازکهنبرندگمان

درچههركفاربامقابلهبرایمسلمانان!)(ایو%60توانند.نمیکردهعاجزرا)الله

آنباتاشده،مهیااسپهایاز(خصوصا)وسازیدآمادهقوت،انواعازداریدتوان

را(مشرکین)آنهاازغیردیگردشمنان(نیز)وبترسانید.راخودتاندشمنواللهدشمن

(برایاللهراهدرکهچیزیهروشناسد،میراآنهاالله(و)شناسیدنمیراآنهاشماکه

ظلمشمابهوشد،خواهددادهکاملاشمابهآناجرکنید،میانفاقجهاد)آمادگی
کنمیلآنبهنیزتوپس،شدندآمادهومائلصلحبهکفاراگروو61)شود.نمی

داناست.شنوایاللهچونکن،توکلاللهبر(لیکن)وشو)،آماده

ببببببببببببببببببببببببببببب
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اللهزیرامكن)،(پروادهندفریبراتوصلح)بهانهبهکهبخواهندکفاراگرو۹۲۶
هموه63داد.قوتمؤمنانوخودکمکبهراتوکهبود(الله)هماناست.بسراتو

رویاموالهمهاگرکرد،ایجادمحبتوالفت(مسلمانان)دلهایشانبیندرکهاوست

اللهليكنوکنی،برقرارالفتآنهادلهایبیندرتوانستینمیکردیمیانفاقرازمین

اللهپیغمبر!آی64واست.باحکمتغالباويقيناانداخت،الفتآنهامیاندر

جهادو(کفارقتالبررامؤمنانپیغمبر!ای۹۵است.کافیراتوتو؛پیرومؤمنانو

غالب(کفار)تنصددوبرباشد،صابرنفربیستشماازاگرکن،ترغیبالله)راهدر
کفارزیراشوند.میغالبکافران،ازتنهزاربرباشد،نفرصدشماازاگروآیند،می

(بهشمادرکهدانستچوننمود،تخفیفشمابراللهاکنون(66)نادان.اند،قومی

کافرصددوبرباشدصابرنفرصدشماازاگرپساست،ضعفدشمن)کثرتعلت

الله.اذنبهآیند،میغالبهزاردوبر(پس)باشدنفرهزارشماازاگروآیند،میغالب

که(نبوده)ونیستسزاوارپیغمبریهیچبرایکه۹۷است.صابرانباالله(نصرت)و
متاعشمادشمنشکستوسیله(بهکند،قتلزمیندرتاباشداسیرهاییرااو

غالباللهوخواهد،میراآخرتثوابشما(برایاللهوخواهیدمیرادنیا(عارضی)

مقابلدرشمابهالبتهنبود،اللهشده)نوشتهپیشینحکماگر۹۸۶است.حکمتبا
بهآنچهازو)رافدیهبگذاریدپس۹۹رسید.میبزرگعذابگرفتید،کهایفدیه

(و)آمرزگاربسیاراللههمانابترسید،اللهازوبخورید،پاکیزهوحلالاید،گرفتهغنیمت

است.مهربان

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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نیکیشمادلهایدراللهاگربگو:اندشمادستزیردرکهاسیرانیبهپیغمبر!ای۷۰ه

راشماودهد،میشدهگرفتهشماازکهایفدیهآنازبهترشمابهالبتهکندمعلومرا

خیانتتوبابخواهنداگرو*۷۱است.مهربان(و)آمرزگاربسیاراللهوآمرزدمی
تواللهپسبودند،کردهخیانتاللهبهنیزاینازپیشالبتهکهمکن(تعجبپسکنند،

يقينا«۷۲)است.حکیمدانایاللهوگردانید،مسلطآنهابرگرفتنانتقامخاطربهرا

کردند،جهاداللهراهدرخودجانهایومالهاباوکردندهجرتوآوردندایمانکهآنانی

خیرخواهودوستانجماعتاینکردند،مددودادندجایرا)مهاجرینکهآنانیو

آنهادوستیازراشمااند،نکردههجرت(لیکن)وآوردندایمانکهآنانیواند.یکدیگر

غیرمسلمانانهمیناگرومدینه).بهمکه(ازکنندهجرتکهآنتانیست،سهمیهیچ

مگرآنها،کردنمددشماستبرپسکنند،طلبمددشماازدینکارهایدرمهاجر)
کنیدمیچهآنبهاللهواست،پیمانوعهدآنهاوشمامیانکهقومیعلیهاینکه

دستوراینشمااگر(و)اند،یکدیگردوستانورزیدند،کفرکهآنانیو۷۳۶بیناست.

خواهدبرپابزرگیفسادوفتنهزمیندرنکنید)رابطهقطعکفارباونکنیدعملیرا

واند،کردهجهاداللهراهدرواندکردههجرتواندآوردهایمانکهآنانیو۷۶وشد.

مؤمنانحقیقتدرجماعتهمینکردند.مددورا)(مهاجریندادندجایکهآنان

ایمانکهآنانیو۷۵هاست.مندانهعزتروزیوآمرزشبرایشان(کهاندکامل
اینپسکردند،جهادشماهمرایوکردندهجرتوآیت)ایننزولازبعدآوردند

(دراندنزدیکتربعضیبهآنهابعضیقرابت،صاحبانواند،شماجملهازنیزجماعت

داناست.چیزیهربهاللهيقيناالله.كتابدرمؤمنان)سایرنسبتمیراثاستحقاق

ببببببببببببببببببب
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بینینیانبینینیاینچنینیینینیب

استآیتنهوبیستویکصدوشدهنازلمدینهدر

آنهاباکهمشرکانیآنبهنسبتاورسولواللهطرفازاستبیزاریابراز(این)کهرا

(ازماهچهارتامسلمانان)(حدودزمیندرپسبگو:)ایشان(به۲۶اید.کردهعهد

عقوبتازتوانیدنمیکردهعاجزرااللهشماکهبدانیدوبگردیدمحرم)ماهآخرتاشوال

رسولواللهطرفازاستاعلانو۳۶است.کافرانرسواکنندهاللهاینکهومجرمان)،

استبیزارمشرکینازاللهاینکهبهفرضی)(حجاكبرحجروزدرجهانمردمبرایاو

شمابرایآنپسشرک)(ازکنیدتوبهاگرپساست)،بیزارآنهاازنیزاورسولو

رااللهشماکهبدانیدپسبمانید)،باقیشرکبر(وبگردانیدرویاگرواست،خیر

مشرکانیآنمگر4بده.مژدهدردناکعذاببهراکافرانوتوانید،نمیکردهعاجز

((نقضکمشمابهنسبتراچیزیخود)(تعهداتآنازبازوایدبستهعهدآنهاباکه

شانمقررمدتپایانتاراآنانعهدپسنکردند،مددشماعلیهراکسهیچونکردند،
مهلت(یعنیحرامهایماهچونپسوہدارد.دوسترامتقیاناللهچونکنید.تمام

(اسیر)راآنهاوبکشید،یافتیدجاییهردررامشرکانآنپسرسد،پایانبهمشرکان)

هردرآنهامنعبرایوکنیدمنعحرم)حدوددرشدنداخلازراآنهاوبگیرید
بدهند،زکاتوکنندبرپارانمازوکنندتوبهشرک)(ازاگرپسبنشنید،گاهیکمین

چوننکنید).منعحرمحدودومسجدالحرامازراآنها(وکنید،بازآنهابرراراهپس

خواست،(پناه)أمانتوازمشرکانازیکیاگرو46است.مهربان(و)آمرزگارالله
(فرماناینبرسان،امنشجایدررااوبازبشنود،رااللهکلامتادهامانرااوپس

بدانند).رامادینازچیزی(تااندنادانقومآنهاکهآنستسبببهدادنامان

بتبنتبنتبنتبنتبنيتهالتياحتياجاتمنمنتمنيت
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عهدیاورسولواللهنزدمشرکینبرایچگونهآنهاخودعهدشکنیاز(بعد47

باکهوقتیتاپسبودید،بستهعهدالحراممسجدکنارآنهاباکهآنانیجزبهبماند؟
بیباشید.وفادارآنانباتانعهدهبهنیزشماباشند،وفادارشان)پیمانوعهدبرشما

درباشند)داشتهپیمانیوعهدچگونهکه۸۶دارد.دوستراپرهیزگاراناللهگمان
کنند.نمیمراعاتراعهدوقرابتحقشمادربارهشوند،غالبشمابراگرحالیکه

میاباآنهاهایدلشما)دوستیازوسازند،میراضیشانزبانباراشمابلکه

بهایبهرااللهآيات۹اند.عهدشکن)و(نافرمانفاسقآنهابیشترینوورزد،

کردند)اعراضآنازنیزشانخودوداشتندبازاوراهازرامردموفروختندناچیزی
رعایتراعهدوقرابتحقمؤمنیهیچدرباره«۱۰کنند.میآنچهاستبدیقیناو

نمازوشرک)(ازکردندتوبهاگرپس«۱۱اند.تجاوزکارانجماعتاینوکنند،نمی

راخودآیاتماهستند،دیندرشمابرادرانآنهاپسدادند،رازکاتوداشتندبرپارا

قسمهای(مشرکین)اگرولیکه۱۲۶کنیم.میبیانتفصیلبهدانند،میکهمردمیبرای

زدند،طعنهاسلام)(دینتاندینبهوشکستند،شما)(باخویشعهدازبعدراخود

عهدشکنی(ازتانیست،اعتبارقابلآنهاهایقسمکهچرابجگنید،کفرپیشوایانباپس

بهوشکستند،راخودهایقسمکهقومیباجنگیدنمیچراکه۱۳۶بردارند.دستخود

باربرایراعهدشکنیو(جنگآنهاوکردند،عزمنیز)مدینه(ازپیغمبرکردنبیرون

بترسید،اوازکهاستآنبهسزاوارتراللهپسترسید؟میآنهاازآیانمودند؟آغازاول
هستید.مؤمناگر

بببببببببببببببببببببببببببب
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ودهد،میعذابشمادستبهراآنهااللهبجنگیدعهدشکن)(کفارآنانباکه۱۹د

میشفارامؤمنانهایسینهوگرداند،میپیروزآنهابرراشماوسازد،میرسوایشان
بخواهدکهراهرکستوبهاللهوبرد.میرامؤمناندلهایخشمو۱۰بخشد.

امتحان)(بدونکهایدکردهگمانآیا۱۹است.باحکمتدانایاللهوپذیرد،می

اند،کردهجهادکهراشماازآنانی((اخلاصاللههنوزتاحالیکهدرشوید،میگذاشته

مسلمانانواورسولواللهازغیرکهراکسانی(نیز)واست.نکرده(ظاهر)معلوم

باخبرکنیدمیشماآنچهبهاللهواست).نکرده(معلوماندنگرفته(همراز)پنهانیدوست

کفربرحالیکهدرکنند،آبادرااللهمساجدکهنیستروامشرکانبرای۱۷)است.

دوزخدرآنهاوشدهبربادهایشاننیکیکهاندکسانیگروهایندهند.میگواهیخود

آخرتروزواللهبهکهکنندمیآبادکسانیتنهارااللهمساجد۱۸۶اند.همیشهبرای

ترسند.نمیکسیازاللهجزبهودهندزکاتوکنندبرپارانمازوداشتهایمان(قیامت)

تنهامشركان)شماآیا۱۹باشند.یافتگانراهازجماعتاینکهاستامیدپس

اللهبهکهایددادهقرارکسیعملمانندراالحراممسجدآبادنمودنوحاجیاندادنآب
برابراللهنزدعملدوایناست؟کردهجهاداللهراهدروآوردهایمانآخرتروزو

هجرتوآوردهایمانکهآنانی(بلکه۲۰کند.نمیهدایتراظالمقوماللهونیستند

دارند،والاترمقاماللهنزداند،کردهجهادشانجانهایومالهابااللهراهدرواندکرده

اند.رستگارانجماعتاینو

بببببببببببببببببببببببببببببب
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درکهباغهایبهوخشنودیوخودطرفازرحمتیبهراآنهاپروردگارشانکه۲۱
يقيناابد،تاباغهاآندراندهمیشهکه۲۲۶دهد.میمژدهدارند،دائمیهاینعمتآنها

پدراناگراید!آوردهایمانکهکسانیای(۲۳)است.عظیمثوابنیکان)(برایاللهنزد

کسیهرونگیرید،دوستیبهراآنهاپسدادند،ترجیحایمانبرراکفرشمابرادرانو
اند.ظالمانهمانآنانپسکند،دوستیخود)کافربرادرانوپدران(باآنانباشماازکه

وخویشاوندانتان،وزنهایتانوتانبرادرانوپسرانتانوتانپدراناگربگو:۲۶

وترسیدمیآنبازاری)بی(ورواجیبیازکهتجارتیوایدکردهکسبکههایمال

محبوباللهراهدرجهادازواورسولواللهازشمانزدپسندید،میآنراکههایعمارت

رافاسقمردماللهوبیاورد.را(عقوبتشحکمشاللهکهآنتاکنیدانتظارپساست،تر

در(خصوصا)وکردمددبسیاریمواضعدرراشمااللهالبته%۲۵کند.نمیهدایت

آن(لیکن)بودساختهفریفتهراشماتانتعدادبسیاریکهوقتیحنين،((جنگروز
تنگشمابرآنفراخیوجودبازمینبلکهنکرددفعشماازراچیزیتعدادبسیاری
اللهبازو۲۹نهادید.فراربهپابودید،گردانیدهدشمنبهپشتحالیکهدربازگردید،
رالشکرهایآسمان)ازوکردنازلمؤمنانورسولشبرراخوداطمیانوآرامش

کافران.سزایاستاینوداد.عذابراکافرانودیدیدنمیشماکهفرستاد
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(و)آمرزگاراللهوکندمیقبولبخواهدکهراکسهرتوبهاین،اربعداللهبازکه۲۷۶
پلیداند،مشرکهاکهنیستاینجزاید!آوردهایمانکهکسانیایو۲۸است.مهربان

سبب(بهفقرازاگروشان،سالاینازبعدشوندنزدیکمسجدالحرامبهنبایدپس

اگرسازد،میغنیخودفضلازراشمازودیبهاللهپسبترسید،مشرکان)آمدننا

کتاب)اهل(ازآنانیبامسلمانان!)(ای۲۹است.باحکمتدانایاللهچونبخواهد.

حراماورسولواللهکهراچیزیوآورند،نمیایمانآخرتروزواللهبهکهبجنگید

کهاندکسانیازآنکهحالکنند،نمیاطاعتحقدینازودانندنمیحراماند،دادهقرار
یا)آورندایمانکهآنتاآنها)بابجنگیدپساست،شدهدادهآسمانیکتابآنهابه

اینشاننیاوردنایماندلایل(از۳۰بدهند.حقارتكمالباخوددستبهراجزیه
مریم)بن(عیسیمسیحگفتند:نصاراواست.اللهپسرزیرگفتند:یهودیهاکهاست
آنانیسخنبهدارد)وجوددهانهایشاندر(کهآنهاسخناستایناست.اللهپسر

چگونه((پسکندهلاکراآنهااللهدارد.مشابهتبودندورزیدهکفرپیشازکه

که)بوداینشانگمراهی(سبب۳۱شوند؟میگردانیدهبازواضح)دلایلوجودبا
مسیحوگردانیدند،خودمعبودهایاللهجایبهراخود(پیران)نشینانگوشهوعلماء

معبودکهاینمگربودندنشدهامرآنکهحالدادند.قرارخودمعبود(نیز)رامریمپسر

آنچهازاواستپاکونیست.اوازغیربرحقمعبودیهیچکهکنندعبادترایگانه
سازند.میشریکاوبا

بببببببببببببببببببببببببب
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حقیقت)ازدورسخنهای(بادهانهایشانباراتوحید)(چراغاللهنورخواهندمیکه۳۲۶
دوستکافرانچهاگرکند،کاملرانورشاینکهمگرورزدمیابااللهوکنندخاموش
دینوهدایت(اصول)باراخودپیغمبرکهذاتیستهمان(الله)او۳۳باشند.نداشته

نداشتهخوشمشرکانچهاگرسازد،غالبعالمادیانتمامیبرراآنتافرستاد،حق
و(یهود)علمایازبسیاریالبتهاید،آوردهایمانکهکسانیای۳۶هباشند.
اللهدین(وراهازرامردموخورند،میناحقبهرامردمهایمال(نصارا)نشینانگوشه

انفاقاللهراهدرراآنوکنندمیذخیرهرادنیا)(مالنقرهوطلاکهآنانیوکنند.میمنع

(طلاهاگنجینهآنکهروزی۳۵»بده.مژدهدردناکعذاببهراآنهاپسکنند،نمی

آنهاهایپشتوپهلووپیشانیآنوسیلهبهپسشود،گداختهدوزخآتشدرنقره)و
آنچهپسبودید،کردهذخیرهخودبرایآنچهاستاینکهشودگفتهوشودکردهداغ

کهروزیازکتابشدراللهنزدماههاشماريقينا(۳۹)بچشید.کردید،میذخیرهرا
(قابلحرامماهچهارآنجملهازاست،ماهدوازدهاست،آفریدهرازمینوآسمانها

ماه(چهارآنهادرپساست،همیندرستوراستدیناست.بزرگداشت)واحترام

همهآنهاکهقسمیبجنگید،مشرکانباومکنید.ظلمخویشبهجنگ)وسیلهبهحرام؛
است.پرهیزگارانبااللهکهبدانیدوجنگند،میباشمایکدیگر)همکاریبه
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کفردرفزونیآن،کردنجابیوحرامماهاینمودنتأخیرکهنیستاینجز۳۷
سالیکرا،آندرجنگکهچونشوند،میساختهگمراهآنسبببهکافرانکهاست

اللهکهماههایشمارهتادهند،میقرارحرامراآندیگرسالیکوشمارند،میحلال

اللهکهراچیزینتیجهدرپسسازند،موافقاستدادهقرارحرامآندرراجنگ

مزينآنهابرایبدشاناعمالحقیقت)درگردانند.حلالخودبراست،گردانیدهحرام

اید،آوردهایمانکهکسانیای۳۸۶هکند.نمیهدایتراکافرقوماللهواست.شده

شدهگرانشوید،بیروناللهراهدرشودمیگفتهشمابهچونکهاستشدهچهراشما

اید؟شدهراضیدنیازندگیبهآخرتجایبهآیا؟کنیدمی(تنبلیکنیدمیمیلزمینبه
(درنشویدبیروناگرکه۳۹نیست.بیشاندکیآخرت،برابردردنیازندگیمتاعپس
اوبهوآورد،میرادیگریقومشماجایبهودهد،میدردناکعذابراشماالله)راه

را(پیغمبر)اواگر440است.قادرهرچیزبراللهوتوانید،نمیرساندهضرریهیچ

(ازکافرانرااوکهوقتیآنکرد،یاریاللهرااوچوننیستپروایی(هیچنکنیدیاری
(بلکه)بودندغاردرهردوکهوقتیبود،تندوآندوماوحالیکهدرکردندبیرونمکه

ماست،بااللهچونمشو،غمگینگفت:میصدیق)(ابوبکرخودصحبتهمبهکهوقتی

راآنهاکهلشکریبهرااووکردنازلپیغمبربرراخوداطمینانوآرامشاللهپس
غالباللهواست،بلنداللهكلمةوگردانيدپستراکافرانکلمهوکرد،کمکندیدید

است.باحکمت(و)
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ونشاط)،بیو(بانشاطتانگرانیوسبکیحالتدرجهاد)(برایشویدبیرونو441

بدانید.اگراست،خیرشمابرایاینکنید،جهاداللهراهدرخودجانهایومالهابا
مسافتولیکردند،میپیرویتوازحتمابود،آسانسفریونزدیکمنفعتیاگرکه۶۲۶

شماباتوانستیممیاگرکهخورندمیسوگنداللهبهاست.دشوارآنانبرایراهطولانی
که۶۳اند.دروغگوآنهاکهداندمیاللهوکنندمیهلاکراخودشدیم،میبیرون
معلومتوبرراستگویانآنکهازپیشچرا(لیکن)است.کردهمعافراتواللهچهاگر

آنانیبه44دادی؟جهاداز(نشستاجازهآنهابهبشناسی،رادروغگویانوگردند
ازکنند،جهادخودجانهایومالهابااینکهدربارهدارند،ایمانآخرتروزواللهبهکه

ازآنانیتنهاکه45داناست.پرهیزگاران(همچوناحوالبهاللهوطلبند.نمیاجازهتو

ایمانآخرتروزواللهبهدل)زیرازکهنروندجهادبهتاخواهندمیاجازهتو
بوده)مبتلاخودشکدرآنهالذااست،شدهپرشکازشانهایدلوندارند،

داشتندجهاد(برایشدنبیرونارادۂراستیبه(منافقان)آنهااگرو46اند.سرگردان

(بهراآنهاشدنرواناللهلیکنوکردند،میآمادهراجنگوسایلوسامانآنبرایالبته

آنها)به(گویاوگردانیدمنصرف(باشما)حرکتازراآنانپسنداشتخوشجهاد)

آنها(اللهو47اطفال).و(ضعیفاننشستگانباتان)هایخانه(دربنشینیدشد:گفته
فسادجزچیزیآمدندمیبیرونشماباآناناگرکهکردمنعشمابارفتنبیرونازرا

میانگیزیفسادبهشمامیاندرسرعتباالبتهوافزودند،نمیشمابهاختلاف)و
هستندکسانیشمامیاندرحالیکهدرکردند،میجوییفتنهشماحقدروپرداختند

داناست.ظالماناحوالبهاللهوشنوند.میراآنهاسخنکه
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نیز)تبوکغزوۂ(دررافتنهاینازپیشالبتهکهاستاینشانطلبیفساد(دلیل448
(غلبهحقکهآنتاکردند،هااندیشیچارهونیرنگهاتوضدبروبودندکردهطلب

نداشتند.خوشراآن(منافقین)حالیکهدرشد،آشکارالله(دین)امروآمدمسلمانان)

تخلف(بهدهاجازهمراپیغمبر)(بهگوید:میکههستکسی(منافقین)آنهاازو49
دوزخیقیناواندافتیدهفتنهدراکنونهمینکهباشآگاهمینداز،فتنهدرمراوجهاد)از

توبهاگرورنجاند،میراآنهابرسدخیریتوبهاگرکه۵۰واست.کافرانکنندهاحاطه
شادمانتو)نزدازوگرفتیمراخوداحتياطپیشازماالبتهگویند:میبرسد،مصیبتی

اواست،نوشتهمابرایاللهآنچهمگررسدنمیمابههرگزبگو:و451گردند.میبر

ازیکیجزمادربارهآیابگو:که۵۲۰کنند.توکلاللهبهمؤمنانکهبایدوماست،کارساز
کشیممیانتظارشمابارهدرماورا)؟شهادتیاپیروزی)داریدانتظارراخوبیدواین

شماباهمماوبکشیدانتظارپسبرساند.عذابیشمابهمادستانباخودنزدازاللهکه

کنیدانفاقجهاد)درراتان(مالخوشیباچه(منافقان)شمابگو:که۵۳۶انتظاریم.در

فاسققومشمازیراشود،نمیپذیرفتهشماازهرگزصورتهردو(درکراهت،بهیا

بهدل)دراینکهجزنشدشانانفاقهایشدنپذیرفتهمانعچیزهیچو۵۶هبودید.
کنندنمیانفاقوکسالتحالدرمگرآیندنمینمازبهواند،شدهکافراورسولوالله

کراهت.بامگرراخودمال

پنبہیہ
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بهراآنهاخواهدمیاللهچوناندازد،نهتعجبدرراتوآنهااولادومالهاپسوہ
کهآیدبیرونحالیدرجانشانودهد،عذابدنیازندگیدراولاد)و(مالاینهاوسیله

ازآنکهحالواند،(مسلمانان)شماازآنهاکهخورندمیقسماللهبهکه56باشند.کافر

اگر۵۷هکنند).میتقیه(وترسندمیکههستندقومیآنهاليكنونیستند،شما
آورندمیرویآنطرفبهسرعتباالبتهرا،سوراخییاغارهایی،یابیابند،پناهگاهی

برصدقات(تقسیم)درباره(منافقین)آنهاازبعضیو۵۸شوند).مخفیشماازتا

ازاگروشوند،میراضیشود،دادهآنازآنهابهاگرپسگیرند،میایرادوعیبتو

کهآنچهبهآنهااگرو«۵۹شوند.میخشمگین(وناراضناگهاننشوند،دادهآن

بهاست،بسرامااللهگفتند:میوشدند،میراضیانددادهآنهابهاورسولوالله

راغبیمومشتاقاللهسوىبهماالبتهدهند،میمابهاورسولوفضلشازاللهزودی

(ودارانوظیفهوهامسکینوفقیرانبرایتنهاهاصدقه60*بود).بهترشانبرایاین

دادهرغبتاسلامطرفبههایشاندلکهآنانیبرایوصدقاتآوریجمعکارکنان

برایومجاهدان)اللهراهدرودیندارانوغلامی)(ازبردگانآزادیراهدروشودمی

دانااللهواست.اللهطرفازایفریضهدارد،اختصاسسفر)در(بازماندگانمسافران

گویند:میودهندمیآزارراپیغمبرکهاندکسانیمنافقانازو«۹۱است.باحکمتو

درمیشمااز(زیراشماستبرایخیریگوشبگو:است.باور)(خوشگوشسراپااو

ازآنانیبرایوکندمیتصدیقرامؤمنان(سخن)وداردایماناللهبهچونکه)وگذرد،

عذابآزارند،میرااللهرسولکهآنانیواست.رحمتیاند،آوردهایمانکهشما
دارند.پیشدردردناک

ببببببببببببببب
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آنکهحالکنند،راضیراشماتاخورندمیقسماللهبهشمانزددرمنافقان)(آن(۹۲۶

(منافقان)آیا۹۳۶هستند.مؤمناگرکنند،شانراضیکهسزاوارترنداورسولوالله

استدوزخآتشاوبرایگمانبیکندمخالفتاورسولواللهباکسهرکهندانستند

ترساظهار(بامنافقان14است.بزرگرسواییاینوماند،میآندرهمیشهکه

دلهایشاندرآنچهازکهشودنازلآناندربارهایسورهکهترسندمیآنازآمیز)تمسخر

آشکارترسید،میآنازکهراآنچهاللهيقيناکنید،مسخرهبگو:سازد،آگاهاست
دهید؟)میقرارتمسخرموردرامسلمانانچرابپرسیآنهاازاگروو15کهسازد.می

رسولشواوآیاتواللهبهآیابگو:کردیم،میبازیوشوخیماگویند:میالبته

تانایماناظهار)ازبعدشماچوننکنید،پیشعذر(اکنون)66*کردید؟میتمسخر

(توبهآنکهسبببهرادیگرگروهیکنیم،عفوراشماازگروهیاگراید،شدهکافر

ونفاق(درمنافقزنانومردانو۹۷میدهیم.عذاببودند،گناهکارونکردند

راخودهایدستوکنندمینهینیکیازوامرگناهبه(کهیکدیگراندماننددینیبی

راآنهانیزاللهپسکردند،فراموشرااللهبندند.میالله)راهدرکردنانفاقاز

۹۸اند.نافرمانوفاسقمنافقانکهواقعاکرد،(محرومفراموشخودرحمتاز

همیشهآندرکهاستدادهوعدهرادوزخکافران،ومنافقزنانومردانبرایاللهالذا)

واست،نمودهدورخودرحمتازراآنهااللهاست.کافیبرایشان(دوزخ)هماناند،

است.همیشگیعذابآنهابرای
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وترقویشماازکهحالیدربودندشماازپیشکهآنانینفاق)و(کفرمانندکه69
وبردند،نفعروز)(چندخویشحصهازپسبودند،بیشتراولاددارایوثروتمندتر

خودحصهازبودندشماازپیشکهآنانیکهقسمیبردید،نفعخودحصهازهمشما

فروسابق)(مردمانطوریکهرفتیدفروماتكذيبودنیالذتهای(درشماوبردند،نفع

۷۰زیانکارانند.گروهاینوشد،بربادآخرتودنیادرشاناعمالگروهاینرفتند،

(یعنی)است؟نیامدهبودندایشانازپیشکهآنانیخبرمنافقینو(مشرکینآنهابهآیا

زبروزیرهایقریهومدینباشندگانوابراهيمقوموثمودقوموعادقومونوحقوم
بهوورزیدندكفر(ليكنآوردندبرایشانروشنوواضحدلائلپیغمبرانشانکهشده

خودبرآنهاولیبود،نکردهظلمآنهابههرگزاللهپسآمد)عذابایشانبرآنسبب

کنندمیامرنیکیبه(که)یکدیگرنددوستانمؤمنزنانومردان۷۱۶کردند.میظلم

اورسولواللهوپردازند،میرازکاتوکنندمیبرپارانمازوکنند،میمنعبدیازو

داد،خواهدقرارخویشرحمتموردبزودیراآنهااللهگروه؛اینکنند،میاطاعترا

وعدهراباغهایمؤمنزنانومردانبهالله۷۲ياست.باحکمت(و)غالباللهچون

اند،همیشهآندراست،جارینهرهایآنهای)قصرودرختانزیرازکهاستکرده
ازاللهخشنودیواست)،کرده(وعدهدائمیهایبهشتدرپاکیزهقصرهای(نیز)و

|بزرگ.کامیابیاستاینحقیقتدراست.تربزرگچیزهمه
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دنیاعذاب(اینکنشدتآنهابروکنجهادمنافقینوکفارباپیغمبر!ای۷۳۶ه
۷۶(دوزخ).استجایگاهیبدچهواست،دوزخجایگاهشانآخرت)درواست

سخنشکبدونحالیکهدراند،نگفتهکفر)سخنکهخورندمیقسماللهبهمنافقان)

نمودندراکاریانجامعزمواندگشتهکافراسلامشاناظهار)ازپسوگفتند،راکفر

راآناناللهکهآنسبببهمگرنپرداختنداعتراضبهوتوانند،نمیکردهحاصلآنراکه
بهتربرایشانکنندتوبهنفاق)(ازاگرپس.پیغمبرشوساختتوانگرخودفضلاز

وکندمیمبتلادردناکعذابیبهراآنانآخرتودنیادراللهبگردانندرویاگرواست،

(منافقین)آنانازو۷۵داشت.نخواهندمددکاریوکارسازهیچزمینرویدرآنان
حتمادهد،ثروت)و(مالمابهخودفضلازاگرکهکردندعهداللهباکههستندکسانی

آنهابهخودفضلاز(الله)چونپسکه۷۹شد.خواهیمنیکانازودهیممیصدقه

شانعهدشکنیعقبدرپسکه۷۷برگشتند.کناناعراضوورزيدندبخلآنبهداد،

کنند،ملاقاتاوباکهروزیتاگذاشتباقیهایشاندلدررانفاقالله)آن،سزایبهو

اینکهسبببهوکردندخلافیوعدہبودندکردهوعدهاوباکهچیزیدراینکهسبببه

راآنهاپنهانیسخنهایوپوشیدهرازهایاللهکهندانستندآیا۷۸کهگفتند.میدروغ

صدقاتدرداوطلبمؤمنانازکهکسانی۷۹غیبهاست.دانایاللهاینکهوداند،می
راهدرانفاقبرایچیزیشانتواناندازهبهجزکهمردمانیازوکنند،میعیبجویی

تمسخرموردراایشاناللهکنند،میمسخرهراآنانوکنندمیعیبجویییابند،نمیالله)

دارند.دردناکعذابآنهاودهدمیقرار
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(برابرنخواهیآمرزشچهبخواهیآمرزشآنهابرایچهپیغمبر)،ای(لذا۸۰نفر

اینآمرزد،نمیراآنهاهرگزاللهبخواهيمغفرتآنهابرایبارهفتاداگرچوناست،

فاسقمردماللهوورزیدندكفررسولشواللهبهآنهاکهاستآنسبببه(نیامرزیدن

نشستنبهتبوک)(غزوۂجهادازکنندگانتخلفکه۸۱کند.نمیهدایتراکافر)(و
مالهاباکهنداشتندخوشوشدند،شادماناللهرسولخلافبرهایشانخانهدرخود

بیرونجهاد)(بهگرمادرخود)پیروان(بهگفتند:وکنند،جهاداللهراهدرجانهایشانو
بایدپس(۸۲)دانستند.میاگراستسوزانتروگرمتربسیارجهنمآتشبگو:مشويد،

اگرپس۸۳باکردند.میکهاستکارهاییجزایاینکنند،گریهبسیاروبخندندکم

برایتوازایشانپسگرداندبازمنافقینازطائفهسویبهتبوک)غزوۂ(ازراتوالله

شد،نخواهیدبیرونجهادبرایمنباهرگزبگو:خواستند،اجازهجهادبهشدنبیرون
راضینشستنبهباراولشماچونجنگید،نخواهیددشمنیهیچبامنهمراههرگزو

کهآنهاازیکیهیچبرهرگزو۸۶هبنشینید.نشینانخانهباهماکنونپسشدید

واللهبهایشانچوننیست،آنهاازیکیهیچقبربرومخوانجنازه)نمازبمیرد،

آناناولادواموالو%۸۵مردند.ایمانیبی(وفسقحالدروشدندکافراورسول

درآنوسیلهبهراآنهاکهخواهدمیاللهچوناندازد،نهتعجبدرمخاطب)،(ایراتو

شودنازلایسورهچونوکه86رود.بیرونکفرحالدرجانشانودهد،عذابدنیا

اجازهتوازایشانثروتمندانکنید،جهادپیغمبرشهمراهوآوریدایماناللهبهکه

باشیمنشینانخانهباتابگذارگویند:میوخواهندمی
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بروباشند،کنندگانتخلفهمرایکهشدندراضیبلکه)نرفتندجهاد(به۸۷

کهمؤمنانیوپیغمبرليكن%۸۸)فهمند.نمیآنهاپساست،شدهنهادهمهردلهایشان
است،هانعمتهمهبرایشاناینهاوکردند،جهادخودجانهایومالهابااند،ویهمرای

نهرهاآنهازیرازکهاستکردهآمادهباغهاییبرایشاناللهکه۸۹اند.کامیاباینهاو

عذرخواهانوکه۹۰براست.بزرگپیروزیهمانایناند،همیشهآندررود،می

بهکهآنانیوجهاد).ازتخلف(بهشوددادهاجازهبرایشانتاآمدندتو(نزدنشینبادیه

عذاباعرابکافرانبهکهاستزودنشستند.خانهدرگفتند،دروغاورسولوالله

گناهیبیمارانبرونیستگناهیضعیفانبرجهاد)ازنشستن(در۹۱۶برسد.دردناک
شرطیبهنیست،گناهیجهاد)(درکنندانفاقتایابندنمیچیزیکهآنانیبرونیست

و(عتابراهیهیچگانکنندنیکیبر(چون)کنند.خواهیخیراورسولواللهبرایکه
کسانیبرنیستگناهیهمچنینو«۹۲۶است.مهربانآمرزندهاللهونیست.عقاب)

راشماکهیابمنمیچیزیگفتی:کنی،سوارمرکبیبرراآنانتاآمدندتوپیشچونکه
بوداشکازپراندوهشدتازچشمانشانحالیکهدربرگشتندایشانوکنم،سوارآنبر
کسانیبرمؤاخذهراهالبتهکه۱۳۶کنند.جهادانفاقکهیابندنمیچیزیچراکهآناز

بااینکهبهشدندراضیوهستند.ثروتمنددرحالیکهخواهندمیاجازهتوازکهاست

دانند.نمیآنهاپساست،نهادهمهردلهایشانبراللهوباشند،نشینانخانه
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خواهیعذرشمانزد(منافقین)آنهاسویبهتبوک)غزوه(ازگردیدبازچونکه۹۶
راماالله(چونکنیمنمیباورراشماسخنهرگزکهنکنیدخواهیعذربگو:کنند.می

بازدید،خواهندراشماعملپیغمبرشواللهواستدادهخبرشماهایسخناز
آنچهبهراشماوشویدمیگردانیدهبازاستآگاهآشکاروپنهانازکهذاتیسویبه

قسماللهبهشمابرایبرگردیدآنانسویبهچونو۹۵سازد.میآگاهدادیدمیانجام

آنهاچونبگردانید،رویآنهاازپسکنید،نظرصرفآنان(جرم)ازتاخوردخواهند
شمابرای(منافقین)۹۶است.دوزخجایگاهشانکردند،میآنچهسزایبهوپلیدند

ازاللهشویدراضیآنانازهمشمااگرپسشوید،راضیآنهاازتامیخورندقسم

نفاقوکفردر(صحرانشینان)اعراب(منافقان)%۹۷۶شود.نمیراضینافرمانقوم
ندانند،کرده،نازلخودپیغمبربراللهکهراشریعتیاینکهبهسزاوارتراندواند،ترسخت

راآنچهکههستندکسانی(صحرانشیناناعرابازو۹۸است.حکیم(و)دانااللهو

کنند،میانتظارراناگواروبدآمدپیششمابرایوشمارند،میتاوانکنندمیانفاق
اعرابازو(۹۹)داناست.شنوایاللهوبود،خواهدآنهاخودبربدپیشامدآنکهحال

راهدرکهراآنچهودارندایمانآخرتروزواللهبهکههستندکسانیصحرانشینان

آگاهنیز).(رااللهپیغمبردعاهایودهندمیقراراللهنزدتقربسببکنند،میانفاقالله

راآنهااللهزودیبهاست.اللهنزدتقربمایهبرایشانمال)(انفاقآنگمانبیباشید!
است.مهربانآمرزگاراللهچونکند.میداخل(جنت)خودرحمتجواردر
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آنانیوانصارومهاجرینازنصرت)وهجرت(درنخستینکنندگانسبقتو۱۰۰و

آنهاواستشدهراضیآنهاازاللهاند،کردهپیروی(صحابه)آنهاازنیکوکاریباکه
جارینهرهاآنزیرازکهاستکردهآمادهباغهاییآنهابرایواند،شدهراضیاواز

از(بعضیو۱۰۱بزرگ.پیروزیهماناستاینجاودانند،آندرهمیشهاست،

نفاقبرکهاندمنافقمدینهاهلازبعضیوهستندشمااطرافدرکهصحرانشینان

میراآنهاما(بلکهشناسی،نمیراآنهاپیغمبر)(ایتوواند،نمودهپیدامهارت

عذابطرفبهبازداد،خواهیمعذابمرتبهدودنیادرراآنهازودیبهشناسیم،

گناهانبهکهانددیگرانیو(۱۰۲کهشوند.میگردانیدهآخرت)درسخت(وبزرگ

اند،نمودهخلطاستبدکهدیگرعملبارانیکعمل(چوناندنمودهاعترافخود

(ای۱۰۳۶است.مهربانوآمرزندهاللهچونبپذیرد،راآنهاتوبهاللهکهاستامید

برایوسازی،پاکآنباراآنهاتابگیرصدقه(مسلمانان)آنهاهایمالازپیغمبر!)

آیا*۱۰۶داناست.شنوایاللهواست،آنهاآرامشسببتودعایزیراکن،دعاآنها
وکند،میقبولراصدقهوزكاتوپذیرد،میبندگانشازراتوبهاللهتنهاکهاندنداسته

اللهزودیبهپسکنید((نیکعملبگو:و۱۰۵است؟مهربان(و)پذیرتوبهالله
سویبهوبینند،میراشمااعمالمؤمنانوپیغمبرشهمچنینوبیند،میراشمااعمال

آگاهکردیدمیآنچهبهراشمابازشد،خواهیدبازگردانیدهآشکاروپنهاندانای
عذابراآنهایااند،شدهواگذاراللهامربهکههستنددیگرانیو۱۰۶کوهسازد.می

است.باحکمتدانایاللهوکند،میقبولراشانتوبهیاودهدمی
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بیناندازیتفرقهوکفراشاعه)وایجادورساندنزیانمنظوربهکهآنانیو۱۰۷که

پیغمبرشواللهبااینازپیشکهکسانیبرایکمینگاهیتاساختندمسجدمؤمنان

گواهیاللهاماایم،نداشتهمنظورینیکیجزکهخورندمیقسموباشد،بودندجنگیده
البتهمگزار)،نمازونیستآندرهرگز(۱۰۸)هستند.دروغگوآنهاکهدهدمی

آندرکهاستسزاوارترشدهگذاریبنیانتقوااساسبراولروزازکهمسجدی
اللهودارندپاکیزهراخوددارنددوستکهاندمردانیآنجادربگزاری)،نماز(وبایستی

خشنودیواللهتقوایبرراخودبنیادکهکسیآیاکه۱۰۹دارد.میدوستراپاکیزگان
بهنزدیکوادیکنارةبرراخود(کار)بنیادکهکسییاباشدمیبهتراستنهادهبنیاناو

هدایتراظالمقوماللهوافتد؟میجهنمآتشدرآنباواستکردهگذاریبنیانسقوط

دلهایشاندراند،کردهبنانفاق)اساسبرکهعمارتیآنهمیشهکه۱۱۰کند.نمی

دانایاللهکه)(واقعاشود،پارهپارههایشاندلکهآنمگراست،پریشانیوشکسبب
آنکهعوضبهرااموالشانوجانهایشانمؤمنانازاللهگمانبیکه۱۱۱است.حکیم

ورا)(کفارکشندمیپسجنگند،میاللهراهدراست.خریدهباشدآنانبرایبهشت
مقرر)(الله،اوبرقرآنوانجیلوتوراتدرکهاستایوعدهاینشوند،میکشته
ایمانکهکسانی(ایپساست؟!ترکنندهوفاخودوعدهبهاللهازکسیچهواست،
است.بزرگپیروزیهماناینوباشیدخوشایدکردهکهایمعاملهبهاید)آورده
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اند،گویانحمداند،کنندگانعبادتاند،کنندگانتوبهفداکار)(مؤمنانآنان۱۱۲۶که
بدیازواند،امرکنندگاننیکیبهاند،کنندگانسجدهورکوعالله)راه(دراندکنندگانسفر

بده.مژدهنیک)انجاماینبهرامؤمنانواند،اللهحدودکنندگاننگاهواند،کنندگانمنع

کهچندهربخواهندآمرزشمشرکانبرایکهنیستروارامؤمنانوپیغمبر۱۱۳

اند.دوزخاهلآنانکهشدروشنبرایشانآنکهازپسباشند،خویشاوند

دادهاوبهکهایوعدهسبببهمگرنبودپدرشبرایابراهیمآمرزشطلبو۱۱۶
بیزاریابرازاوازاستاللهدشمنویکهشدروشناوبرایکههنگامیولیبود،

هرگزاللهوه۱۱۵بود.مهربانوبردبارودعابهدستبسیارابراهیمگمانبینمود،

ازبایدراآنچهکهزمانیتاسازدنمیگمراهاستکردههدایتشانآنکهازپسراقومی

الله(قدرت۱۱۹داناست.چیزیهربهاللهچوننماید.روشنبرایشانبپرهیزندآن

اللهبرایزمینوآسمانهابادشاهیيقيناو)دارداحاطهکائناتهمهبهاوعلممانندنیز

مددگاریوکارسازهیچاللهجزشمابرایومیراند،میوبخشدمیزندگیاست،

و)شدمتوجهرحمت(بهانصارومهاجرینوپیغمبربراللهگمانبیکه۱۱۷۶نیست.
آنکهازبعدکردند،پیرویاوازتبوک)(غزوۂسختیهنگامدرکهآنانیببخشود،

اوکهچراپذیرفت.راآنانتوبهبازشود،منحرفآنانازگروهیدلهایبودنزدیک
است.مهربان(و)مشفقآنانبهنسبت
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همهبازمینآنکهتابودندماندهبازکهپذیرفتراکسسهآنتوبه(الله)وطر۱۱۸که

هیچکهکردنديقينوآمد،تنگآنانبرجانهایشانوشدتنگآنانبراشفراخی
توفیقتوبهبهراآنها(ودرگذشتآنانازبازنیست،اوسویبهجزاللهازپناهگاهی

کهکسانیایکه۱۱۹است.مهربان(و)پذیرتوبهبسیاراللهگمانبینمایند.توبهتاداد
کهآنانیومدینهاهلبرایکه۱۲۰وباشید.صادقانباوبترسیداللهازاید،آوردهایمان

مانند،پساللهرسولهمراهیازکهنیستسزاوارنشینانبادیهازهستندآنهااطرافدر

خاطریبهماندنپس(اینباشند،داشتهتردوستپیغمبرجانازراخودجانهایو
ورسد،نمیآنانبهاللهراهدرگرسنگیورنجوتشنگیهیچکهنیستسزاوارشان

حاصلدشمنازچیزیهیچوآوردخشمبهراکافرانکهدارندنمیبرگامیهیچ

اجراللهزیراشود،مینوشتهشانبراینیکیعملثوابآنسبببهاینکهمگرکنند،نمی

ازوکنندنمیزیادچهواندکچهاتفاقی،هیچو۱۲۱۶کند.نمیضائعرانیکوکاران

دراللهتاشود،مینوشتهصالح)(عملبرایشاناینکهمگرکنندنمیعبورسرزمینیهیچ
کهنیستشایستهو۱۲۲دهد.پاداشآنانبهکردندمیکهاعمالینیکوترینعوض

گروهییکایشانازقبیلههرازچراپسشوند،بیرونعلمطلب(برایهمگیمؤمنان
گردند،بازآنهاسویبهوقتیرا،خودقومتاوشونددانشمنددیندرتاشودنمیبیرون

بترسند.اللهعذابازوگیرندپند)آنهاکهشایدبترسانند.

بببببببببببببببببببببببببببببب





۹توبهسورۂ۱۱جزء

مرزاند)هم(ومتصلشماباکهکفاریبااید،آوردهایمانکهکسانیایکه۱۲۳
کهبدانیدوکنندمحسوس(وبیابندراقوتوسختیشمادرکهبایدوبجنگید،

آنهامیانازپسشودنازلایسورهچونو۱۲۶است.پرهیزگارانبااللهنصرت

اینراشماازیککدامایمانگوید:میاستهزا)طوربهکههستکسیمنافقان)

واستافزودهآنهاایمانبرالبتهاندآوردهایمانکهآنانیاما(بگو:)افزود؟(سوره)
و(شکمرضدلهایشاندرکهآنانیاماو۱۲۵شوند.میشادمانوخوشآنها

کفرحالتدرسرانجاموافزودشانسابقپلیدیبرپلیدییسوره)(آناست،نفاق)
میآزمودهباردویایکسال،هردرآنهاکهبینندنمی(منافقان)آیا۱۲۹میرند.می

هرگاهو۱۲۷گیرند.نمیعبرتوپندوکنندنمیتوبههمباز(ولی)شوند؟

یکدیگرازواستهزاء،روی(ازکنندمینظریکدیگربهمنافقانشودنازلایسوره
مجلس(ازبازبیند؟میراشما(مجلسایندرمؤمنان(ازکسیآیاکهپرسندمی

آنهازیرااست،گردانیدهبازحق)قبولازراایشاندلهایاللهگردند.برمیپیغمبر)

است.آمدهخودتانازپیغمبریشمابرایالبتهکه۱۲۸۶فهمند.نمیکههستندقومی

بهنسبتواستحریصشمابهاست،دشواراوبربرسدشمابهکهمصیبتیورنج
بگو:محمد)ایتو(ازگردانندرویاگرپس۱۲۹است.مهربان(و)مشفقمؤمنان

مالکاووام،کردهتوکلویبراو،جزنیستبرحقمعبودیهیچاست،بسمراالله
است.بزرگعرش

بببببببببببببببببببببببببب
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سرهایيونسسورة

استآیتنهويكصدوشدهنازلمکهدر
مهربانبخشندهاللهبنام

حکمتازپرکتابهمانآیاتایناست،معلوماللهبهحروفاینمفهوم(الر)و%1
وحیخودشانازمردیسویبهکهاستآورتعجب(کفار)مردمبرایآیا۲هاست.

بهبدهمژدهاندآوردهایمانکهراآنانیوبترسان؟الله)عذابازرامردمکهفرستادیم

شخصاینهماناگفتند:کافران(لیکن)دارند،پروردگارشاننزدعالیمقامآنهااینکه
کهاستاللهشماپروردگارالبتهکهبوداینشخصآن(پیام۳۶است.آشکارگرجادو

براوست)جلالوشکوهشایسته(طوریکهبازآفريد،روزششدررازمینوآسمانها

نیستایکنندهشفاعتهیچکند.میادارهوتدبیررا(کائنات)کار(و)شد.مستقرعرش

عبرتآیاکنید،عبادترااوپسشما،پروردگاراللهاستایناو،اجازهازبعدمگر

اوچوناست،اللهراستوعدهایناوست،سویبهشماهمهبازگشتکه4گیرید.نمی

وآوردهایمانکهراکسانیتاگرداندمیبازراآنبازکند،میآغازرامخلوقاتآفریدن

اندورزیدهکفرکهکسانیاماودهد،پاداشانصافوعدلبهانددادهانجامنیککارهای

کفرآنکهسبببهدارند،پیشدردردناکعذابیودارندسوزانوداغآبازنوشیدنی

برایوگردانیدهتابانراماهودرخشانراآفتابکهاستذاتی(الله)اوکهو5ورزیدند.می

بدانید.راماه)و(روزحسابوسالهاشمارهتااستنمودهمقرر(مسیرهایی)منازلیماه

(وتفصيلبهدانندمیکهآنانیبرایراآیاتاللهاست.نیافریدهحقبهجزراآنالله
دراللهآنچهوروزوشبآمدو(رفتاختلافدرالبتهوکند.میبیانروشنی

مردمیبرایاستتعالیاوتوحيد(برواضحدلائلىاست،آفریدهزمیندروهاآسمان

کنند.میپرهیزگاریکه

ببببببببببببببببببببببببببب
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خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
آنبهوشدهاندراضیدنیازندگیبهوندارندامیدراماملاقاتکهآنانیيقينا۷ه
دوزخشانجایگاهگروهاین۸هاند.غافلماآیاتازکهآنانینیزواند،شدهمطمئن

انجامنیککارهایواندآوردهایمانکهآنانیالبتهوکردند.میآنچهسبببهاست،

جنتنعمتونازپرباغهایبهراآنهاشان،ایمانسبببهپروردگارشاناند،داده

جنتدرآنهادعای(ابتدای۱۰است.روانآنزیردرهاجویکهکندمیهدایت

است،علیکم)سلامآنجادرآنهاملاقاتکلمهوراست،توپاکیالله!ایکهاستاین

۱۱است.جهانیانپروردگارمخصوصسپاسوشکرکهاستایندعایشانپایانو

رسانید،میشتاببهآنهابهراشرطلبند،میراخیرمردمکهشتابیهمانبهاللهاگرو

کنیممیرهاندارند،امیدماملاقاتبهکهراکسانیامارسید،میزودیبهاجلشانحتما

برسدرنجیانسانبهچونو۱۲۶شوند.سرگردانخودنافرمانیوسرکشیدرتا

رنجهرگاهپسخواند،میکمکبهراماباشدایستادهیانشستهیاپهلوبه(خواه)

رنجیکردندوربهراماگویاکهرودمیخودراهبهچنانکنیمدوراوازرامصیبتو

انجامآنچهکاراناسرافبرایطورایناست،نخواندهکمکبهبود،رسیدهاوبهکه
کردیمهلاکراشماازپیشمردمانالبتهوک۱۳۶است.شدهدادهزینتدادند،می

آمادههرگزولیآمدند،آناننزدروشنمعجزهایباپیغمبرانشانکردند،ظلموقتی

بعدراشماباز۱۶دهیم.میسزارامجرمقومطوراینبیاورند،ایمانکهنبودند

کنید.میعملچگونهببینیمتاگردانیدیمجانشینزمیندرآنهااز

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

ندارند،امیدماملاقاتبهکهکسانیشودخواندهآنهابرماروشنآیاتچونور۱۵که

پیشازکهنرسدمرابگو:کن،عوضراآنیابیاور،اینازغیردیگرقرآنیگویند:می
اگرمنکنم.میپیرویآنازشودمیوحیمنبهکهآنچهمگردهم،تغییرراآنخود

اللهاگربگو:که16ترسم.میبزرگروزیعذابازکنمراپروردگارمنافرمانی
کرد،نمیآگاهآنبهراشماهماوخودوکردم،نمیتلاوتشمابرراآنخواستمی

کیستپس۱۷۶فهمید؟نمیآیاام،کردهسپریشمامیاندرراعمریاینازپیشالبته

رستگارمجرمانيقينابشمارد،دروغرااوآیاتیاببندد،دروغاللهبرکهآنازترظالم

رسانندمیزیانینهآنانبهکهپرستندمیراچیزهاییاللهازغیراینهاو۱۸۶کهشوند.نمی
بگو:هستند.اللهنزدماکنندگانشفاعتاینهاگویند:میورسانند،میآنانبهنفعینهو

حقیقتاینها(اگردهید؟میخبرداند،نمیزمینوآسمانهادرکهآنچهبهرااللهآیا
شریکویباآنچهازاستبرتروپاکاوبودند)میحتمااللهعلمدرداشتندمی
اختلافپسحق)دین(پیروواحدامتمگرنبودندجهانمردمو(۱۹)سازند.می

فیصلهالبتهنبود،استشدهصادرتوپروردگارطرفازسابقاکهسخنیاگروکردند،

آندرکهچیزیدرمسلماناننجاتوكفارنمودنهلاک(باآنهامیاندرکردمی

نشدهنازلاوبرپروردگارشسویازایمعجزهچراگویند:میو۲۰۶دارند.اختلاف

است،اللهمخصوصغیبعلمکهنیستاینجزبگو:خواهیم)؟میما(چنانکهاست

کنندگانم.انتظارازشماباهممنکهبکشیدانتظارپس

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
آنانبهرحمتیاسترسیدهمردمبهکهسختیومصیبتازپسچونو۲۱ه

سریعتر(مجازات)مكردراللهبگو:کنند،میحیلهومکرماآیاتدرناگهانبچشانیم،

آن(الله)اوو۲۲نویسند.میراشماهایحیلهومکرمافرستادگانگمانبیاست.

بادونشینید،هاکشتیدرآنکهتاگرداندمیدریاوخشکیدرراشماکهذاتیست

بهسختبادیناگهانوشوند،شادموافقبادآنباسوارانوبردپیشراآنانخوش

(آناندشدهگرفتارکهکننديقينآنانوآید،سویشانبهموجسوهرازورسدآنان

فریادبهاند،کردهخالصوپاکبرایشراعبادتودینحالیکهدررااللهوقت)

خواهیمشکرکنندگانازالبتهدهینجاتحالاینازرامااگرگویند:میوخوانندمی

سرکشیناحقبهزمیندرآنهاناگهانیدهد،نجاتراآنهاهرگاهپسو۲۳۶بود.

ضرربرتنهاشماسرکشیکهنیستاینازغیرمردم!ایروند)میبیراههبهوکنندمی

باز،کنیدمیاستفادهآنازکهدنیاستزندگانیبهرهروز)چند(تااست،خودتان

۲۶کرد.خواهیمآگاهکردیدمیآنچهبهراشماپساست،مانزدبهتانبازگشت

آنباوآوردیمفرودآسمانازکهاستآبیماننددنیازندگانیمثلکهنیستاینجز

درخشانیزمینوآمیختدرهمخورندمیآنازچهارپایانوانسانهاکهزمینگیاهان

برکهکردندگمانآنساکنانوگردیدزینتوزیبدارایوآورد،میدستبهراخود

کشتچونراآنوآمدروزیاشبدرمافرمانناگهاندارند.توانآنازاستفاده

مردمیبرایراآیاتچنینایناست.نداشتهوجوددیروزگوییگردانیدیم،شدهدرو

بهآیات)اینوسیلهبهرا(شمااللهو*۲۵کنیم.میبیانتفصیلبهاندیشندمیکه
هدایتراستراهبهبخواهدراکسیهرودهد.میدعوت(جنت)سلامتیسرایسوی

کنند.می

بببببببببببببببببببببببب
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خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

(جنت)نیکوییاند،کردهنیککارهایکهآنانیبرایسلامتیسرایهای(نعمت۲۹۶
(گناه)ذلتیوسیاهیراشانهایچهرهواست.الله)دیدارآنبرافزودهواست
کهآنانیو۲۷بود.خواهندهمیشهآندرکهاندجنتاهلاینهاپوشاند،نمی

وذلتغبارآنهابرواست،آنمانندبدیسزایکه(بداننداندشدههابدیمرتکب

که)شوندمیمعلوم(طوریندارند،ایدهندهپناههیچاللهبرابردرنشیند،رسوائی

دوزخیاننداینهااست،شدهپوشانیدهتاریکشبازهایقطعهبهشانهایچهرهگویی

کنیم،جمعرامردمهمهکهراروزیشویدیادآوروکه۲۸باشند.میهمیشهآندرکه
خودجایدرساختیدمیشریکاللهباکهمعبودانیوشماگوییم:میمشرکانبهباز

پرستیدیدنمیراماشماگویند:میشرکایشانوآوریممیجداییمیانشاندربازبایستید.

شماومابیندرگواهعنوانبهاللهپس۲۹کردید).میپرستشراشیاطینبلکه

کهراآنچهکسهرآنجادر۳۰بودیم.خبربیشماعبادتازماالبتهاست،کافی

اللهدرباربهوخود)ضرربهیافرستادهخودنفعبهآیا(کهآزمایدمیبودفرستادهقبلا
ازکردند،میافترااللهبهآنچهوشوندگردانیدهبازاستآنهاحقیقیمعبودوکارسازکه

روزیشمابهزمینوآسمانازکهکیستمشرکان(بهبگو:۳۱۶شد.خواهدگمآنها

بیرونمردهازرازندهکهکیستواست؟چشمهاوگوشمالککهکیستیامیدهد؟

تدبیررا(عالم)امورکهکیستوآورد؟میبیرونزندهازرامردهکهکیستوآورد،می

آیابگو:پس«الله»،گفت:خواهندجواب)(درکند؟میتنفيذآندرراخودحکمو

حقازبعدپسشما،حقیقیپروردگارالله،استاینپس۳۲۶ترسید؟!.نمیالله)از

سخنگونهاینبه۳۳شوید؟میگردانیدهبازچگونهپسنیست،گمراهیجز

آرندنمیایمانآنهاکهپیوست)حقیقتبهواستشدهثابتفاسقانبرپروردگارت

ندارند).راهدایتاهلیتو
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خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

برگرداند؟راآنبازکندآغازراآفرینشکههستکسیشماشریکانازآیابگو:که۳۶
گردانیدهبازچگونهپسگرداند.میبرراآنبازکندمیآغازراآفرینشاللهتنهابگو:

دینسویبهرامردمکههستکسیشماهایشریکازآیابگو:که۳۵۶شوید؟!می
کسآنآیاکند.میراهنماییحقدینسویبهرا(مردماللهبگو:کند؟راهنماییحق

راهخودشکهکسییاشودپیرویکهاستسزاوارترکندمیهدایتحقسویبهکه

(نادرست)حکمچگونهاست؟شدهچهراشماپسگردد؟راهنماییاینکهمگریابدنمی

گمان،آنکهحالکنند،نمیپیرویگمانازجز(مشركان)شانبیشترو۳۹۵کنید؟می

چنانو۳۷۶هاست.آگاهکنندمیآنچهبهاللهالبتهکند.نمینیازبیحقازراانسان
هایکتابآنکنندهتصديقليكنشود،ساختهاللهغيرسویازقرآناینکهنیست

هیچآندرکهاستکتابدهندهتفصيلواند،شدهنازلآنازپیشکهاستآسمانی

آنگویند:میمکه)(کفارآیاکه۳۸است.جهانیانپروردگارسویازونیستشکی

کمکبرایوبیاوریدآنمانندایسورهپسبگو:است؟ساختهدروغبهرا(قرآن)

راستگوتاندعوای(دراگرکنید،طلبالله،ازغیرتوانید،میکهراکسیهرخود

آنعلمبهکهکردندتکذیبراچیزیبلکهنیستبشرساخته(قرآن۳۹هستید.

آنانازپیشکهکسانیگونهایناست،نیامدهآنانبهتأویلشهنوزونداشتندآگاهی

درمردموه40شد؟!.چگونهظالمانسرانجامکهبنگرپسکردند،تکذیببودند،
آنهاازبعضیوآورند،میایمانآنبهکهاستبعضیایشانازاند)گروهدوقرآنمورد

راتواگرو41است.داناترمفسدانحالبهتوپروردگاروآورند،نمیایمانآنبه

(مناست،شماخودبهشماعملواست،خودمبهمنعملبگو:پسکردندتکذیب
کنممیمنآنچهازشماهستیدخودتانعملجوابگویشماوخودعملجوابگوی

کسانیکنندگان(تکذیبآنانازوه۲۶بیزارم.کنیدمیشماآنچهازهممنوبیزارید

چهاگربشنوانی؟راکرانتوانیمیتوآیادهند،میگوشتوبهظاهر)بهکههستند
باشند.نداشتهنیزخردوعقل
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نبینندچهاگرراکورانتوآیانگرد،میتوبهکههستکسیآنهاازو۶۳۶
مردمبلکهکند،نمیظلممردمبهوجههیچبهاللهيقيناکه44توانی؟میکردهراهنمایی

جمعرامردممحشر)میداندرکهروزیدروکوه45کنند.میظلمخویشتنبه
آندراند،نماندهروزازساعتیقدربهگویاکهشدخواهدمعلوم(چنانکندمی

کهآنانیالبتهنتوانند).رساندهنفعییکدیگربهليكن(وشوند،میآشناباهموقت)
نبودند.یافتهراهوشدندزیانکارکردند،تکذیبمحشر)روز(دررااللهدیدار

راتویادهیم،نشانتوبهایمدادهوعدهآنهابهکهراآنچهازبعضیاگرو46

گواهکنندمیآنچهبراللهبازماست،سویبهشانبازگشتصورتدوهر(دربمیرانیم

وعدلبهبیاید،پیامبرشانوقتیپسباشد،میپیغمبریامتیهربرایو47است.
(مشرکان)و۶۸شود.نمیآنهابهظلمیهیچوشود،میفیصلهمیانشاندرانصاف

چه(منبگو:که۹۶گویید.میراستاگراست؟وقتچهوعدهاینگویند:می
اللهکهراچیزیمگرندارم،اختیاردرنفعیوزیانخودبرایمنزیرا)دانم؟می

نهوشودتأخیرساعتنهبرسد،اجلشانچونپساست،اجلیامتیهربرایبخواهد،

روزیاشباوعذاباگردهید؛خبرمراپیغمبر)(ایبگو:۵۰۶هافتد.پیشساعتی

خواهند؟میزودیبهراعذابچیزچهبخاطر(کافران)مجرمانپسبیاید،شمابه

آیاآورید؟میایمانآنبهیابدتحققعذاب)(آنکهوقتیآیابازشود)گفته(لذا۵۱

(درباز۵۲طلبیدید؟!میزودیبهراآنرسیدنحالیکهدرآورید)میایماناکنون

کردیدمیکسبآنچهبهجزآیابچشید،راابدیعذابشودگفتهظالمانبهقیامت)روز
راستابدی)عذاب(وعدهآنکهپرسندمیتوازوکه۵۳۶شوید.میدادهسزادنیا)در

فرستادنازرا(اللهشماواست،حقالبتهآنکهپروردگارمبهقسموآری،بگو:است؟
نیستید.عاجزکنندهعذاب)آن
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استزمیندرآنچهتماماست،کردهظالمکهکسیهربرای((بالفرضاگرو۵۶ه
پنهانیببینندرااللهعذابچونوپرداخت.میخودنجاتبرایراآنحتمابود،می

ظلمآنهابروگردد،میفیصلهانصافوعدلبهآنانمیاندروکنندمیندامتاظهار

باشیدآگاهاست.اللهازاستزمینوآسمانهادرکهآنچهباشیدآگاهکهو55شود.نمی

بخشدمیزندگی(الله)او%۵۹دانند.نمیآنهااکثرولیاستحقاللهوعدهکه

شمابرایيقينا(جهان)؛مردمای۵۷هشوید.میگردانیدهبازاوسویبهومیراندمیو

هدایتوهاستسینهدرآنچهبرایشفاییواستآمدهپندیپروردگارتانطرفاز

اللهرحمتوفضلبهبگو:۵۸۶اند.آوردهایمانکهکسانیبرایاسترحمتیو

جمعدنیا)متاعومال(ازهرچهازاینوشوند.شادمانآنبهبایدمسلمانانکهاست
نازلبرایتاناللهکهروزییازآنچهدهیدخبرمنبهبگو:چه۵۹است.بهترکنندمی

بهاللهآیااید؟دادهقرارحلالراآنبعضیوحرامراآنبعضی(چرا)پساست،کرده
دروغاللهبرکهآنانیو۶۰هبندید؟!میدروغاللهبریااست؟دادهاجازهشما
فضلدارایمردمبهنسبتالللهیقینادارند؟گمانچهقیامتروزباره(دربندندمی

انسان)ای(توباشینمیوو61%نیستند.شکرگزاربیشترشانلیکناست،مهربانیو

مگرکنیدنمیکاریهیچوراقرآنازایآیههیچکنینمیتلاوتوحالتیهیچدر
زمیندرایذرهاندازهبهوکنید.میشروعکارآنبهوقتیگواهيمشمابرمااینکه

مگرآنازبزرگترنهوآنازکوچکترنهوماند،نمیپنهانپروردگارتازآسمانو

است.شدهنوشتهروشنکتابیدراینکه

ببببببببببببببببب
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هیچدهند)میانجامنیکاعمالکهمردمانی)اللهدوستانبرالبتهکهباشیدآگاهکه۶۲۶
الله)دوستان(این۹۳شوند.نمیغمگینآنهاقیامت)روزدرونیستترسی
آنهابرای*64اند.کردهپیشهتقویوترسندمیاللهازواندآوردهایمانکهاندکسانی

هماناینیابد،نمیگونیدگرهیچاللهسخناناست،بشارتآخرتودنیازندگانیدر
استاللهازکاملاعزتزیرانکند،غمگینتراآنهاسخنو65است.بزرگپیروزی

ازاست،زمیندرکههروآسمانهادرکههرکهباشیدآگاه66داناست.شنوایاوو

گمانازجزخوانندمی((خویشکمکبهراشریکانیاللهازغیرکهکسانیواست.الله

شبکهذاتیآناوست۹۷نیست.دروغوتخمینجزکارشانوکنند،نمیپیروی

روشنشمادیدنبرایراروزوگیریدآرامآندرتااستآفریدهشمابرایرا

است.واضحدلائلرا)الله(کلامشنوندمیکهمردمانیبرایامرایندريقيناگردانید،

بایدعبادترااللهفرزند(پساستگرفتهفرزندخودبرایاللهگفتند:(مشركان)که۹۸

زمینوآسمانهادرچههراست.نیازبیمخلوقی)هر(ازاوواستمنزهوپاکاوکرد)

دهیدمینسبتراچیزیاللهبهآیاندارید،ادعااینبردلیلیهیچاست،اللهازاست

شد.نخواهندکامیاببندندمیدروغاللهبرکهآنانییقینابگو:(۹۹)؟!.دانیدنمیکه
بازماست.سویبهآنهابازگشتبازدنیا،دراستمتاعیروز)چند(بلکه۷۰و

چشانیم.میآنهابهورزیدندمیکهکفریسبببهراسختعذاب
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اگرمن!قوم«ایگفت:خودقومبهکهوقتیبخوان،آنانبرایرانوحقصةو۷۱ه

اللهبرپسگذرد،میسختشمابراللهآياتبهدادنمپندوشمابیندرمنماندن

شمابرکارتانباز،خویششریکانهمرایبگیریدقاطعتصمیمشمالذاام.کردهتوکل
مراونکنیددریغدهید،انجاممنحقدرخواهیدمیکهراآنچهبازنباشد.پوشیده

ونیستزیانیمن(بهگردانیدرویمن)دعوتقبول(ازاگرپس(۷۲)ندهید.مهلت
دادهفرمانوالله،برمگرنیستمنمزدام.نخواستهمزدیهیچشماازمنکهبدانید

واوبازکردند،تکذیبرااوپس*۷۳باشم.(فرمانبرداران)مسلمانانازکهامشده

جانشینانراگان)یافته(نجاتآنهاودادیمنجاتبودندکشتیدراوباکهراآنانی
سرانجامکهببینپسکردیم،غرقکردندتکذیبراماآیاتکهراآنانیوگردانیدیم،

شاناقوامسویبهراپیغمبرانینوحازپسباز۷۶شد؟چهشدگاندادهبیم
آنچهبهکهنبودندآنآمادههرگزایشاناماآوردند،واضحدلائلآنهابهپسفرستادیم،

مهرتجاوزکاراندلهایبرماطوراینبیاورند.ایمانبودند،نمودهتكذیبقبلاکه
سرانوفرعونسویبهخودآیاتباراوهارونموسىآنهاازپسباز۷۰کهنهیم.می

ازحقچونپسکه۷۹بودند.مجرمقومونمودندتكبرآنهاولیفرستادیم،اوقوم

جواب)(درموسیکه۷۷است.آشکارجادویاینیقیناگفتند:آمد،بسویشانماجانب
حالاست؟جادواینآیااست؟جادو(اینگویید:میآمد،شمابهحقوقتیآیاگفت:

ایآمدهماپیشآیاگفتند:(۷۸)شوند.نمیکامیابحق)دینمقابل(درگرانجادوآنکه

درخواهیدمیوبارداری؟ایمیافتهآنبرراخودنیاکانوپدرانکهچیزهاییازراماتا
ایمانتندوشمابهماوباشد؟نفردوشمابرایریاستوبزرگیسرزمیناین

آوریم.نمی
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چونو*۸۰بیاورید.مننزدراماهر)(وداناگرجادوهرگفت:فرعونو۷۹ه

(دربافگنید،خواهیدمیراآنچهگفت:آنهابهموسیآمدند،مقابله)(برایجادوگران

موسیانداختند،راخودهایریسمانو(عصاهاچونپس۸۱بیندازید.میدان)

خواهدباطلزودیبهراآناللهیقیناجادوست،همهایدآوردهشماکهراآنچهگفت:
بهراحقاللهو۸۲کند.نمیسودمند)ودرسترامفسدانکاراللهچونکرد،

موسیبهکسهیچپس۸۳هنپسندند.مجرمانچندهرکند،میثابتخودهایسخن

قومسرانوفرعونازترسباهم(آناسرائیلبنیاز(اندک)جوانانیمگرنیاوردایمان
طغيانزمیندرفرعونچونبرگردانند).دینازواندازندفتنهدرراآنانمباداکهاو

ایماناللهبهاگرمن!قومایگفت:موسیوو84بود.تجاوزکارانزمرهازوبودکرده

برگفتند:پس۸۵ههستید.(فرمانبردارمسلماناگرکنیدتوکلویبرپسایدآورده

بهراماو۸۶مگردان.ظالمقومبرایفتنهراماما!پروردگارایکردیم،توکلالله

وحی(هارون)برادرشوموسیسویبهو%۸۷ده.نجاتکافرقومازخودرحمت

(وقبلهبهروراهایتانخانهودهیدترتیبمصردرهاییخانهخودقومبرایکهکردیم
وه۸۸)بده.مژدهرامؤمنانوکنیدپابررانمازودهید،قرارنماز)برگزاریمحل

دربسیارمالهایوزینتاوقوماشرافوفرعونبهيقيناما!پروردگارایموسی:گفت

ما!پروردگارایسازند؟گمراهتوراهازرامردمتاپروردگارما!ای.دادهدنیازندگانی

دردناکعذابتانیارند،ایمانکهکنسختراشانهایدلوکننابودراشانهایمال
بینند.را
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استقامتراستراه(بهپسشد،قبولشماهردویدعایالبتهگفت:(الله)۸۹
پسدادیم،عبوردریاازرااسرائیلبنیو۹۰درنکنید.پیروینادانانراهازوکنید،
فرعونغرقابکهآنتاکردند،تعقیبراآنهاسرکشیوستمراهازاولشکروفرعون

ایماناوبهاسرائیلبنیکهآنجزمعبودیهیچکهکردميقينگفت:وکرداحاطهرا

دراکنون؟شدگفتهاو(بهو۹۱مسلمانانم.ازاکنونهممنونیست.اند،آورده

باراتوامروزپس(۹۲)بودی؟مفسدانجملهازوکردینافرمانیاینازپیشحالیکه
نشانهآیندمیتوازپسکهکسانیبرایتادهیممینجاتجانت)بی(جسدجسدت

البتهوکه۹۳اند.غافلما(قدرت)هاینشانهازمردمازبسیاریيقيناوباشی،عبرت)
روزیآنهابههاپاکیزهازودادیمجایایستودهوخوبجایگاهدررااسرائیلبنی

قیامتروزپروردگارتیقینارسید.آنانبهدانشکهآنتانورزیدنداختلافودادیم.

پس۹۶کرد.خواهدفیصلهآنهامیاندرکردند،میاختلافآندرکهچیزیدرباره

ازپسهستی،تردیدوشکدرایم،کردهنازلتوبرکهچیزیدرباره((بالفرضاگر
توبرایحقپروردگارتسویازالبته.بپرسخواندندمیکتابتوازپیشکهآنانی

شمردنددروغرااللهآياتکهآنانیازوکهور۹۵.مباشکنندگانشکازپس،است.آمده
ثابتآنهابرپروردگارتحکمکهآنانیيقينا496شوی.میزیانکارانازکه،مباش

اینشانهگونههراگروکه۹۷آورند.نمیایمانروند)،میدنیاازکفربر(کهاستشده

بینند.رادردناکعذابکهوقتیتاآورندنمیایمان(بازهمبیاید،آنهابه
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قوممگربرساندنفعیآنانبهایمانشانکهنیاوردندایمانشهریهیچمردمو۹۸
ونمودیمبرطرفآنانازدنیازندگیدررارسواگرعذابآوردندایمانچونکهیونس

درهرکهالبتهخواستمیتوپروردگاراگرو۹۹ساختیم.مندبهرهمدتیتاراآنان

رامردمتوآیاپسنخواست)رااینالله(لیکنآوردندمیایمانهمهاست،زمینروی

بیاوردایمانتواندنمیکسهیچو۱۰۰بیاورند؟ایمان(همه)تاسازیمیمجبور
کهبنگریدبگو:که۱۰۱»دهد.میقرارپلیدیفهمندنمیکهآنانیبروالله،اذنبهمگر

ایمانکهگروهیبهدادنهابیموآیاتامااست؟زمینوآسمانهادرچیزیچه

انتظارراپیشینیانروزهایمانندجزآیاپسکه۱۰۲بخشد.نمیسودآورندنمی
خودپیغامبرانباز۱۰۳منتظرانم.ازشمابانیزمنبکشید،انتظارپسبگو:کشند؟می

نجاترامؤمنانکهگردانیدیملازمخودبرگونهایندهیم،مینجاترامؤمنانو

امیدمن(ازهستیدتردیدوشکدردینبهراجعاگرمردم!ایبگو:(۱۰۶)دهیم.می

رااللهبلکهپرستید،میاللهازغیربهشماکهپرستمنمیراکسانیمنزیرانکنیدچیزی
و۱۰۵باشم.مؤمنانازکهشدهدادهدستورمنبهومیراند.میراشماکهپرستممی

وشرکهرگونهازخالیکهآوررویدینیسویبهاینکهشده)دادهدستورمنبه

اینکهشده)دادهدستورمن(بهو%106مباش.مشرکانازهرگزاینکهواست.انحراف

اگررساند،نمیتوبهزیانیوسودهیچکهمخوانراچیزی(وکسیاللهازغیربه

شد.خواهیطالمانازيقيناصورتآندرکنیچنین
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اوخودجزآنبرایایکنندهدورهیچپسبرساندضرریتوبهاللهاگرو(۱۰۷)
هربهراآننیست،ایردکنندههیچرااوفضلپسبخواهدتوبهخیریاگرونیست
ایبگو:*۱۰۸۶است.مهربان(و)آمرزندهاوورساندمیبخواهدکهبندگانشازکس

نفعبهیافت،هدایتهرکسپساست،آمدهشمابرایپروردگارتاننزدازحقمردم!
وشود،میگمراهخودشزبانبهپسشودگمراهکسهرواست،یافتههدایتخود

شود،میوحیتوبرکهآنچهازمحمد)(ایو۱۰۹نیستم.نگهبانووکیلشمابرمن

وکندفيصلهتو)مخالفانوتومیان(دراللهکهآنتاباششکیباوصابروکن.پیروی
است.کنندگانفیصلهبهتریناو

هودسورة

استآیتسهوبیستویکصدوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

استوارآنآیاتکهاستکتابی(قرآناینداند.)،میاللهراحروفاین(معنایالرواه
اینکهبرای۲۶است.شدهبیانتفصیلبهآگاهحکیمجانبازبازگردیده،محکمو

دهندهمژدهوترسانندهشمابرایاوجانبازمنچونرا،اللهمگرنپرستیدراچیزی

تاکنید،توبهاودرباربهبازبخواهید،آمرزشپروردگارتانازاینکهبرایو(3)هستم.
وعقیده(درفضلصاحبهربهتاوسازدمندبهرهنیکوطرزبهمعینمدتتاراشما

برمنپسبگردانید،رویتوبه)واللهعبادتازاگروبدهد.رااوفضلپاداشعمل)،
براوواستاللهسوىبهشمابازگشت(چونفرعهترسم.میبزرگروزعذابازشما

خودتاپیچندمیراخودهایسینه(مشرکانآنهاکهباشآگاهوہتواناست.هرچیزی

آنچهاللهپوشانند،میهایشانجامهباراخودآنهاکهوقتی،باشآگاهکنند،پنهاناللهازرا
هاسینهرازبهاوکهچراداند.میسازند،میآشکارراآنچهوکنندمیپنهانکهرا

داناست.
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استاللهعهدهبرآنروزیاینکهمگرنیستزمیندر(جانداریایروندههیچکه
(لوحروشنوبیانگرکتابدرهمهداند،میراآنبازگشتمحلواستقرارمحلو

ششدررازمینوآسمانهاکهذاتیستهمان(الله)اوو۷۶است.ثبتالمحفوظ)

کدامکهبیازمایدراشماتاآفریدراشما(وبودآببراوعرشحالیکهدرآفرید،روز
اینگویند:میکافرانشوید،میزندهمرگازپسشمابگوییاگرونیکوکارترید.تان

بهشدهشمردهمدتتاآنهاازراعذاباگرو۸نیست.آشکارجادویجزسخن

عذاب)آن(آمدنمانعچیزچهگویند:میتمسخر)طوربهالبتهاندازیم،تأخیر

راچیزیونیستبازگشتنیآنهاازبرسدآنهابهعذابکهروزی!باشآگاهشود؟می

انسانبهخودجانبازاگرو499گیرد.میدربرراآنانکردند،میاستهزاءآنبهکه
و۱۰گردد.میناسپاسوناامیدبسیالبتهبگیریمویازراآنبازبچشانیم،رحمتی

ازهاسختیوبدیهاگوید:میبچشانیم،نعمتیاسترسیدهاوبهکهرنجیازبعداگر

ونمودندصبرکهآنانیمگرکه۱۱است.فروشفخر(و)شادماناويقيناشد.دورمن

مباداکه۱۲است.بزرگپاداشوآمرزششانبرایاینهادادند،انجامنیککارهای

گنجیچراگویند:میاینکهازوکنیرهاشودمیوحیسویتبهکهراآنچهازبعضی
ودلتنگکند)تصدیقرااورسالت(تانیامداوباایفرشتهچرایانشدنازلاوبر

نگاهبانومراقبچیزهمهبراللهوهستیدهندهبیمتنهاتوآنکهحالشوی،ناراحت
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پسبگو:است؟پیغمبرافترایوساختهخودقرآناینگویند:می(مشرکین)یا«۱۳۶
کهراهرکساللهازغیروبیاوریدراآنمانند(دروغین)شدهساختهسورهدهشما

اجابتراشماسخناگرپس14هستید.راستگواگرکنید،طلبیاریبهتوانیدمی

معبودیهیچکه(بدانیدواستشدهنازلاللهعلمبهقرآنکهبدانیدپسنکردند،

زندگانیکهکسانی۱۵شوید؟می(فرمانبردار)مسلمانآیاپسنیست،اوجزبرحق

ودهیم،میآنهابهکاملدنیاهمیندررااعمالشانثمرهبخواهند،راآنزینتودنیا

جز(جزایی)آخرتدرکهاندکسانیایشان(لیکن)16شد.نخواهددادهکمآنهابه
باطلکارهایشانواسترفتههدروضایعاندکردهدنیادرآنچهونیستبرایشانآتش

ازگواهیوداردخودپروردگارجانبازواضحدليلکهکسیآیا۱۷۶است.گردیده

بودهرحمتوپیشواموسیکتاب(هم)،قرآنازپیشوباشد،آندنبالبهاللهسوى
پیغمبرکه(حقایقیآنبهایشاندارد)؟!قرارگمراهیدرکهاستکسی(ماننداست

آتشپسورزد،کفرآنبهگروههاواحزاباینازهرکسوآورند،میایمانآورده)

واستحق(قرآن)آنگمانبیمباش،تردیدوشکدرآندربارهپساوست.وعدگاه

کیستو۱۸۶آورند.نمیایمانمردمبسیارولیاست،آمدهپروردگارتسویاز

وشوند،میعرضهپروردگارشانبرایشانببندد،دروغاللهبرکهکسآنازترظالم
باشید!آگاهبستند،دروغشانپروردگاربرکهاندکسانیهماناینهاگویند:میگواهان

آن،برایوکنند،میمنعاللهراهازرامردمکهآنانیکه۱۹است.ظالمانبراللهلعنت

منکرند.همآخرتازآنهاوخواهندمیراکجی

YYY





۱۱هودسورة۱۲جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
اللهازغیربهآنانوکنندعاجزوناتوانزمیندررا)اللهتوانندنمیایشان۲۰۶

آنان)(وشدخواهدچنداندوآنهابرایعذابآخرت)(درندارند،مددگاریوکارساز

خودبهکهاندآنانیگروهاین*۲۱*دیدند.نمیراحقونداشتندراحقشنیدنتوان

گردید.ناپدیدوگمآنهاازبستند،میدروغالله)(برآنچهواندزدهزیانوخساره

وآوردندایمانکهآنانیالبتهکه۲۳۶زیانکارترند.آخرتدرآنهاشکبدون(۲۲۶

اندجنتاهلآنهانمودند،فروتنیوتواضعپروردگارشانبرایوکردندنیککارهای

آیاشنواست،وبیناوکر،وکورمانندگروهدواینمثلکه۲۶جاودانند.آندرکه

بهرانوحالبتهو%۲۵گیرید؟!نمیپندآیاپساست؟برابرباهمگروهدواینحال
آشکاردهندهبیمشمابرایمنيقينامنقومایگفت:(پسفرستادیمقومشسوی

شمابردردناکروزعذابازمنزیرانکنید؛عبادترااللهجزکه۲۹هستم.

بشریجزراتوماگفتند:بودند،کافرکهاوقومسرانواشرافپسو۲۷۹ترسم.می

ازکسیمافکرکوتاهوفرومایهوحقیرافرادجزکهبینیممیماوبینیمنمیخودمامانند

راشمابلکهبینیم،نمیبرتریوفضلهیچخودبرشمابرایواند،نکردهپیرویتو
ازروشندلیلیاگربگوییدمنبهمن!قومایگفت:(نوح)که۲۸پنداریم.میدروغگو

رحمتاینوباشددادهمنبهخودنزدازرحمتیوباشمداشتهپروردگارمسوی

حالیکهدرکنیمملزمآنپذیرشبهراشماتوانیممیآیاباشد،ماندهپنهانشمابرالهی)
دارید؟نمیدوستراآنشما
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کهچراخواهم،نمیچیزیشمااز(دعوت)آن(تبلیغ)مقابلدرمن!قومایو۲۹
راخودپروردگارآناننمیرانم،خود)ازرامؤمنانمنونیست.اللهبرجزمنپاداش

ایو۳۰کنید.میجهالتکهبینممی(نادان)قومیراشمامنولیکنندمیملاقات
آیاکرد؟خواهدمددالله(عذاب)برابردرمراکسیچهکنم،طردراآنهااگرمن!قوم

است.مننزداللههایخزانهکهگویمنمیشمابهو۳۱گیرید؟نمیعبرت
کهآنانیدربارهوهستم.فرشتهمنکهگویمنمیودانم.مینیزغیبگویم(نمیو

(بلکه)داد.نخواهدآنانبهخیریاللهگویمنمیبیندمیحقارتبهراآنانشماچشمان
ظالمانجملهازمنصورتایندراست.ترآگاهاستآناندلهایدرآنچهبهالله

جدالهمبسیاروکردیمجادلهماباراستیبهنوح،ایگفتند:(۳۲)بود.خواهم
(نوح)۳۳۶هستی.راستگویانازاگربیاردهیمیوعدهمابهکهراآنچهلذاکردی،

کنندهعاجزرا)(اللهشماوآورد،میشمابرایراآنبخواهداگرکهاستاللهتنهاگفت:

رساند،نمیسودیشمابهمناندرزبگویم،اندرزراشمابخواهماگرو۳۶نیستید.

گردانیدهبازاوسویبهوشماستپروردگاراوکند.گمراهراشمابخواهداللهاگر
خوداز(محمد)را(قرآن)آنگویند:مینوح)قوممانند(مشرکینآیا۳۰شوید.می

منولیاست،منگردنبرگناهشباشمساختهخودازراآناگربگو:است؟ساخته
قومازکهشدفرستادهوحینوحسویبهو۳۹هبیزارم.کنیدمیشماکهجرمیاز

آنچهسبببهپسآورد،نخواهدایمانکسیهرگزاند،آوردهایمانکهآنانیجزتو
ظالماندربارهوبساز،راکشتیماحکمبهومانظرزیرو۳۷مشو.غمگینکنندمی

اند.شدنیغرقآنهاکهچرامگو؛سخنمنبا
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رااوگذشتند،میاوبرقومشازاشرافیکهبارهروساختمیراکشتینوحو۳۸۶ه
کههمانگونهراشمانیزماکنید،میمسخرهراما(امروز)اگرگفت:کردند،میمسخره

چهبرکهدانستخواهیدزودیبهپس(۳۹)کرد.خواهیممسخرهکنید،میمسخره

شد.خواهدنازلدائمیعذاباوبروسازد.خوارشکهآمدخواهدعذابیکسی
دوجنسیهرازگفتيم:کرد،فورانتنورازآبورسیدمافرمانکهوقتآنتاکه40و
(هلاکبرمافرمانکهکسانیمگررا،اتخانوادهوکنسوارآندرمادهو(نرتن

جزاوباواند.آوردهایمانکهبردارآندرراکسانیواست.شدهصادرپیشازآنان)
سوارکشتیدرگفت:خودهمراهانبه(نوحوکه41بودند.نیاوردهایمانکمافراد

مهربانآمرزندهمنپروردگارالبته،ایستادنشوشدنشرواناستاللهنامبهشوید،

نوحوبردمیخود(باکوههامانندموجیمیاندرراآنهاکشتی،آنو۶۲است.
من!پسرکایکهکردصدابود،کناریدرحالیکهدرراپسرششدن)سواروقت(در

سویبهزودیبهگفت:جوابدر(پسر۶۳۴.مباشکافرانباوشوسوارمابا

ازایدارندهنگاههیچامروزگفت:نوحدارد،نگاهآبازمراکهبرممیپناهکوهی
میانموجکهبودهنگامایندرکند،رحماوبهاللهکهکسیجزبهنیست،اللهعذاب

بازالله،امرانجامیدنازپس(وکه44شد.شدگانغرقاز(پسر)پسشد،حائلدوآن
بارانآسمانایوفروبرراخودآبزمینایشد:گفتهو)آسمانوزمینبهدادفرمان
جودیکوهبرکشتیوشدآوردهجابهاللهحكموشدساختهکمآبوببند.راخود

دادآوازراخودپروردگارنوحوه45ستمکار.قومبادنابودشد:گفتهوگرفت.قرار

نجات(بهتووعدهالبتهواست،منبیتاهلازپسرمیقیناپروردگارم!ایگفت:و

کنندگانی.حکمترین)(عادلبهترینتوواست.راستمن)بیتاهل
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عمل(نمونه)اینچوننیست،تواهلازاوحقیقتدرنوح!ایفرمود:الله46
پندتوبهمنالبتهمخواه،منازنداریعلمآنبهکهراچیزیپساست،ناشایست

برممیپناهتوبهمنپروردگارم،ایگفت:نوح47)باشی.نادانانازمباداکهدهممی
رحممنبرونیامرزیمرااگروندارم،علمآنبهکهبخواهمتوازراچیزیاینکهاز

باکشتی)(ازآیفرودنوح!ایشد:گفتهکه۶۸بود.خواهمکارانزیانازنکنی

وهستندتوباکههاییامتبروتوبرآمدهفرودهایبرکتباماجانبازسلامتی
جانبازآنهابهبازکنیممیمندبهرهدنیا)درراآنهازودیبهکهانددیگرهایامت

ازنوح)داستاناینکهنه۹۶رسد.میدردناکعذابشان)نیاوردنایمانخاطربهما

حالیکهدرکنیم،میوحیتوبهراآنکهاستمردمعلمازخارج(وغیبخبرهای

پرهیزگارانازنیکعاقبتيقيناکن،صبرپسدانستید،نمیراآناینازپیشقومتوتو

من!قومایگفت:(هود)فرستادیم،راهودبرادرشانعادقومسویبهو۵۰هاست.

گرفتن(درشماونیستشمابرایبرحقمعبودیهیچاوجزبپرستيد،راالله(تنها)

بیان)ورسالت(تبلیغبرمن!قومای*۵۱هنیستید.الله)(برافتراکنندگانجزمعبودها)
پساست،آفریدهمراکهاستکسیعهدهبرتنهامنمزدخواهم،نمیشماازمزدیآن

اوسویبهبازبخواهید،آمرزشتانپروردگارازمن!قومایکه۵۲فهمید؟نمیآیا
وافزاید.میتان(سابق)قوتبرقوتیوکند،میرندهباشمابرراآسمانکهکنیدتوبه

واضحدلیلیمابرایهود!ایگفتند:(۱۳)نگردانید.رویتوبه)وایمان(ازمجرمانه

ایمانتوبهماوکردنخواهیمترکراخودمعبودانتوگفتهبهماواینیاورده
آوریم.نمی
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رساندهآسیبیتوبهمامعبودانبعضیکهاینمگرگوییمنمیچیزیتودربارهکه۵۶و
شماآنچهازمنکهباشیدگواه(هم)شماوگیرممیگواهرااللهمنگفت:هوداست.

متنفرم،معبودانتانتمامی(ازاللهجزبهو55بیزارم.سازید،میاللهشریکو)پرستیدمی

456ندهید.مهلتمرابازبپردازید،جوییچارهوحیلهبهمندربارههمگیپس

نیستایروندههیچکردهام،توکلشماپروردگاروخودپروردگارالله،برمنچون

پروردگارمگمانبیاست)،مسلطاو(بردارددستدررااوپیشانیمویاواینکهمگر

آنرسانیدنبهکهراآنچهمنهمانابگردانید،رویاگرپس.۷است.راستراهبر

دیگرقومینموده)هلاکرا(شماپروردگارمورسانیدم.ام،شدهفرستادهشماسویبه
پروردگارمیقینارسانید.نمیاوبهزیانیهیچشماوکردخواهدجانشینشماجایبهرا

رسید،آنها)هلاکت(بهماحکمچونو۵۸)است.نگهبانو(ناظرچیزهمهبر

خویشجانبازرحمتیواسطهبهبودند،آوردهایمانویباکهراکسانیوهود

کهبودندعادقبيلةاینو*۵۹دادیم.نجاتسختعذابازراآنهاودادیمنجات

هر(دستور)ازوکردندنافرمانیراپیغمبرانشونمودند،انکارراخودپروردگارآیات

دروشد.فرستادهلعنتآنهاپیازدنیاایندرو۶۰نمودند.پیرویسرکشومتکبر
کهباشیدآگاهورزیدند،کفرخودپروردگاربهعادقومکهباشیدآگاهنیز،قیامتروز

راصالحبرادرشانثمودسویبهو61است.هودقومعادبرهلاکت)ودوری

هیچشمابرایکهکنیدعبادترااللهتنهامن!قومأيگفت:(صالح)فرستادیم،

شماوآفریدزمینازخلقتآغازدرراشمااو(کهاللهمگرنیست(برحقمعبودی

کنید،توبهاوسویبهبازوبخواهید،آمرزشاوازپسساخت،زمینکنندگانآبادرا
البتهصالح؛ایگفتند:نه۹۲۶است.دعاکنندهقبولونزدیکمنپروردگارگمانبیکه

عبادتماپدرانآنچهعبادتازراماآیابودی،امیدمایهمامیاندراینازپیشتو

سختدهیمیدعوتآنبهراماکهچیزیبهراجعمايقيناوداری؟میبازکردندمی

شکیم.در
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واضحدليلپروردگارمسویازاگرکهدیدیدآیامن!قومایگفت:(صالح)۹۳

نافرمانیاوفرمانازاگرپسباشد،کردهعطامنبهرحمتیخودنزدازوباشمداشته
زیانبرجزشمانتیجه(درکرد؟خواهدیاریالله(عقوبت)برابردرمراکسیچهکنم،
معجزهشمابرایکهاستالله(آفريدهشترمادهاینمن!قومای۹۶افزایید.نمیمن

عذاببهکهنرسانیداوبهآسیبیهیچوبچرد،اللهزمیندرکهراآنبگذاریدپساست،

سهتاگفت:(صالح)پسکشتند،راشترمادهآنپسکه65شوید.میگرفتارزودرس
کهوقتیپسکه۹۹است.دروغبیوعدهاینشوید،برخوردارخودهایخانهدرروز

ازرحمتی(سبب)بهبودندآوردهایماناوهمراهکهراکسانیوصالحرسیدمافرمان

پروردگارتالبتهبخشیدیم،رهاییروزآنرسواییازودادیمنجاتخویشسوی
درپسفراگرفت،سختآوازبودند،کردهظلمکهراآنانیوکه۹۷است.غالبتوانای

نکردند،سکونتجاآندرهرگزگوییکه۹۸افتیدند.زانوبرو(مردهشانهایخانه
برهلاکت)(ودوریباشید!آگاهورزیدند،کفرپروردگارشانبهثمودکهباشیدآگاه

گفتند:وآوردند،مژدهابراهیمبرایما(فرشتگانفرستادگانالبتهو(۹۹)باد.ثمود

گوسالهابراهیمکهنپاییددیریپسباد)،شمابرسلامگفت:ابراهیم)،ایتوبرسلام

خورند)نمیورسدنمی(غذا)آنبههایشاندستکهدیدچونپس۷۰کهآورد.بریان

نمود،خوفاحساسدلدرآنهاازودانستناشناخته)وناپسندآنانازراکاراین

زنو۷۱وایم.شدهفرستادهلوطقومسوىبهماچون،نترسگفتند:ها)فرشته

پیازودادیم،مژدهاسحاق(تولد)بهرااومازیراخندید،پسبودایستادهابراهیم

يعقوب.(تولد)بهاسحاق
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اینوزنم،پیرهمنآنکهحالزایممیفرزندآیامن!بروای(ساره)گفت:(۷۲۶
آیاگفتند:هافرشتهکه۷۳است.عجیببسیارچیزاینواقعااست؟مردپیرنیزشوهرم

ایناهلایشماستبراوبرکاتواللهرحمتحالیکه)(درکنی؟میتعجباللهامراز

شدزایلابراهیمازترسچونپس74است.بزرگوار(و)ستودهاوگمانبیخانه،

لوط.قوم(عذاب)دربارهماباکردنجدالبهکردشروعرسید،اوبه(فرزند)مژدهو

(جوابکه۷۹بود.کارتوبهو(دردمند)کشندهآهبردبار،بسیابراهیمچون۷۵ه
آنها)هلاک(بهپروردگارتامرچونبگذر،گفتگووبحثاینازابراهیم!ایآمد

مافرستادگانچونوکه۷۷آمد.خواهدآنهابرردناشدنیعذابالبتهواسترسیده

آنمحافظتغم(ازشدتنگدلآنهابروشدغمگینآمدنشانازآمدندلوطنزد

وآمدندبسویشدویدهاوقومو۷۸است.سختروزیامروز،گفت:وخوبرویان)

من(قوم)دختراناینمن!قومایگفت:لوطکردند،میزشتکارهایهمآنازپیش

وبترسیداللهازوکنیدنکاحآنهابا(پسترندپاکیزهو(حلالشمابرایآنهااند،

(تانیسترشیدمردهیچشمامیاندرآیانکنید،شرمندهورسوامرامهمانانمبارهدر

دانستهخوبتوالبتهگفتند:قوم)(بدکاران۷۹کند)؟منعزشتکاراینازراشما

تويقيناونیستند)مانکاحدر(چوننداریمرغبتیوحقىهیچدخترانتبهماکهای
داشتمتواناییشمامقابلدرکاشگفت:لوط۸۰وخواهیم.میچهمادانیمیخوب

۸۱هبردم.میپناهآنبهکهداشتمنیرومند)قبیلهو(قوممحکمیپناهگاهیاو
توبههرگزآنانتوییم،پروردگارفرستادگانماگمانبیلوط!ایگفتند:ها)(فرشته
وببررااتخانوادهشب،ازایحصهدرپسبرسانند)بتوگزندی(تاتوانندنمیرسیده

آنچههرکهنبر)،خودباراهمسرتمگربنگرد،خودسرپشتبهشماازکسینباید
آیااست،صبحآنها(نابودیگاهوعدهالبتهرسید،خواهد(هماوبهبرسدآنانبه

نیست؟نزدیکصبح
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باراآنجاوکردیم.رووزیرراسرزمین)و(شهرآنآمد،ماحكمچونپس۸۲
پروردگارتنزدکههاییسنگ۸۳۶کردیم.سنگبارانآسمان،ازپیاپیگلیسنگ

سویبهو۸4هنیست.دورظالماناز(عذاب)سنگبارانچنیناینوبودند.دارنشان
شمابرایبپرستیدرااللهمنقومایگفت:کهفرستادیمراشعیببرادرشانمدیناهل

کمگرفت)وداددرراترازووپیمانهونیست،(برحقمعبودیهیچ(الله)أوغير

ازشمابرحقیقتدروبینم،میبسیارداراییو(مالنعمتدرراشمامنچونمکنید،

وپیمانهمن!قومایگفت،و۸۵ترسم.میقیامت)(روزکنندهاحاطهروزعذاب
زمیندرومدهیدکمراچیزهایشانمردمبهودهیدانصافبهکمالوتمامراترازو

اگراست،بهتربرایتانگذاردمیاللهکهحلالیباقیمانده%۸۹نکنید.تباهیوفساد

گفتند:که۸۷کنم).نظارتشمااعمالبر(تانیستممحافظشمابرمنودارید.ایمان
کنیم؟ترکپرستیدندمیماپدرانراآنچهکهدهدمیفرمانتوبهنمازتآیاشعیب!ای

۸۸هستی!خردمندوبردبارتوالبتهنکنیم؟تصرفخودمیلبهمااموالدریا

داشتهپروردگارمنزدازواضحیدليلاگردهیدخبرمنبهمن!قومایگفت:(شعيب)

خلافبهتوانممی(آیاباشددادهمنبهخوبیروزیورزقخودنزدازوباشم

آنمرتکبخودموکنمنمیچیزیازراشماخواهمنمیوکنم؟)،عملاودستورات

توكلاوبرتنهانیست،اللهتأییدبهجزمنتوفيقوندارم.اصلاحجزقصدیمنشوم.
گردم.میبازاوسویبهوامکرده
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شمابهبلائیهمانکهنگرددسببمن،باشمامخالفتجرممن!قوموای۸۹
نیست.دورشماازلوطقومورسید،صالحقومیاهودقومیانوحقومبهکهبرسد

پروردگارهماناکنید،توبهاودرباربهبازبخواهید،آمرزشخودپروردگارازو۹۰۶
شعیب!ایگفتند:تمسخر)طور(به۹۱است.(نیکان)دوستدار(و)مهربانمن

ناتوانخودمیاندرراتوواقعاماوفهمیمنمیگویی،میتوکهراآنچهازبسیاری
نیستی.گرانقدرمابرتووکردیم.میسنگسارتحتمانبود،توقبيلهاگروبینیممی

رااللهواست؟ترگرامیاللهازشمانزددرقبیلهامآیامن!قومایگفت:(شعيب)۹۲۶

کنیدمیآنچهبهپروردگارمحالیکهدر،ایدکردهفراموش(وایدگرفتهخویشسرپشت
خودروشبهنیزمنکنید،عملخودروشبرشمامن!قوموایکه۹۳دارد.احاطه

رسد،میکسیچهبهکنندهرسواعذابکهدانستخواهیدزودیبهکنم،میعمل

منتظرم.شماباهممنبکشید،انتظاراست؟دروغگوکسیچهدانستخواهیدو

آوردهایمانویباکهراآنانیوشعیبآمد،قوم)هلاکت(بهماامرچونو94

درپسگرفت،راظالمانمرگبارصداییودادیمنجاتخودجانبازرحمتیبهبودند

آگاهبودند،نکردهسکونت(قبلا)قریهآندرگویاکه۹۰آمدند.درپاازهایشانخانه

موسیالبتهو16افتادند.دورثمودکهطوریهمانمدین،اهلبرباددوری،باش

فرعونسویبهکه۹۷فرستادیم.حقکنندهظاهردلیلباوخود(معجزاتآیاتبارا

راستفرعونامرآنکهحالکردند،پیرویفرعونامرازسرانولیاو،قومسرانو
نبود.هدایتمایهو
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دوزخآتشواردراآنهاپسرود،میخودقومپیشاپیشقیامتروز(فرعون)او۹۸

ودنیاایندرکه۹۹واردان،برایاستشدنواردبدجایچهدوزخوساخت.خواهد

شود!۔میدادهآنهابهکهاستعطائیبدچهاست،آنانپیازلعنت(نیز)قیامتروزدر

اینازبرخیکنیم،میحکایتتوبرایکهاستشهرهاییخبرهایازاینکه۱۰۰

اند.شدهکندهبیخازشده)دروکشت(مانندبرخیوهستندباقیپاسربرهنوزشهرها
ظلمخویشتنبرخودآنهاولینکردیمظلمشهرها)آن(ساکنانآنهابرماو۱۰۱

رسیدپروردگارتفرمانکهوقتیخواندندمیاللهازغیربهکهمعبودانشانپسکردند،

و۱۰۲کهافزودند.نههلاکتونابودیجزآنهابرونکردنددفعآنانازراچیزی

آناهلحالیکهدردهدعذابراشهرهاییوقتیاست؛چنیناینپروردگارتگرفتن
داستانها)ایندريقينا*۱۰۳۶است.سختودردناکاللهعذابزیراباشند،ستمگر

کهروزیستروز،آنترسد،میآخرتعذابازکهکسیبرایاست(عبرت)دلیل

کردهحاضرآندرمردمهمهکهروزیستروزآنوشوندمیکردهجمعآنبرایمردم
شمردهمدتتامگراندازیم،نمیتأخیربهرا(قیامت)روزآنماو۱۰۶کهشوند.می

اذنبهمگرگویدنمیسخنهیچکسبرسد(قیامت)کهروزی(۱۰۵)معین.وشده

آنانیاما۱۰۹)نیکبخت.آنانازبرخیوبدبختندآنانازبرخیروزآن(درپسالله،
آواز)با(نفسفریادآنجادرآنهابرایباشند،دوزخآتشدرپساندشدهبدبختکه
درایشاناست،باقیزمینوآسمانهاتا۱۰۷است.پست)وآوازبی(نفسنالهو

راکاریهرتوپروردگارگمانبیبخواهد،پروردگارتآنچهمگرمانندمیجاودانهآن

جنتدرپساند،شدهنیکبختکهکسانیاماو(۱۰۸۶دهد.میانجامبخواهدکه

مگراند،جاودانهاستباقیزمینوآسمانهاکهزمانیتاآنجادروبرندمیسربههمیشه

است.ناگسستنیوپیوستهبخششیاینبخواهد،پروردگارتآنچه
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(چیزهاییگونههمانآنهامباش،شکدرپرستندمیآنچه(بطلان)بارةدرپس(۱۰۹
کاملراعذاب)(ازآنهانصيبماوپرستیدند،میگذشتهدرپدرانشانکهپرستندمیرا

دادیم،کتابموسیبهماالبتهو۱۱۰داد.خواهیمآنانبهکاستیوکمهیچبدونو
حتمابودنرفتهاینبرپیشازپروردگارتسخناگروشد،واقعاختلافآندرپس

پروردگارتالبتهو۱۱۱کهتردیدند.وشکدرسختآنانوشدمیفيصلهآنانمیاندر

آگاهکنندمیآنچهبهاوودهدمیکاستوکمبدونوکاملراهمگیاعمال(جزای
توهمراهکهکسی(نیز)وکناستقامتاییافتهدستورکههمانطورپسکه۱۱۲۶است.

مکنید،سرکشیراست)راه(ازوکند)چنینبایداستآوردهاللهبهرویوکردهتوبه
نشویدمتمائل(مشرکان)ظالمانسویبهو۹۱۱۳۶بیناست.کنیدمیآنچهبهاوگمانبی
نصرتبازندارید،کارسازیودوستاللهجزورسید،خواهدشمابهدوزخآتشکه

دروداربرپارانمازمغرب)و(بامدادروزطرفدودرو۱۱۶شوید.نمیداده

برایاستپندی(قرآن)اینسازند،میمحوراهابدینیکیهاچونشب،ازساعتی
ثواباللهو)استنیکعمل(صبرهماناکهکنپیشهصبرو۱۱۵پندپذيران.

فضلصاحبانشماازپیشقرنهایدرچراپسکه۱۱۹کند.نمیضائعرانیکوکاران

ازکهکسانیاز(بودند)اندکیمگرکردند،مینهیزمینرویدرفسادازکهنبودند
بودند،آندرکهنعمتیوخوشگذرانیدنبالبهظالمانودادیم.نجاتشانآنهامیان

شهرهاکهاستنبودهآنبرهرگزتوپروردگارو۱۱۷بودند.مجرمانآنانورفتند.

باشند.نیکوکار)(ومصلحآناهلحالیکهدرسازد،هلاکظلمبهرا
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امترامردمهمهالبتهخواست،میرامردماجباری(اسلامتوپروردگاراگرو۱۱۸و

کسانیمگرکه۱۱۹اند.اختلافدرهمیشهمردم(ولیگردانید،میتوحید)(تابعواحد
شدتمامواستآفریدهرامردمهمینبرای(الله)وکرده،رحمآنهابرپروردگارتکه

هرو۱۲۰کهوکرد.خواهمپرهمگیانسوجنازرادوزخالبتهکهتوپروردگارسخن
واستوارآنبهرادلتکهآنچهکنیم،میبیانتوبرراپیغمبرانسرگذشتازیک

وپندمؤمنانبرایواست،آمدهحقتوبرای(سوره)ایندروگردانیم،میمحکم

طریقهوشیوهبرشمابگو:آورندنمیایمانکهآنانیبهو۱۲۱است.آمدهیادآوری

باشیدخوداعمالنتیجهمنتظرشماو۱۲۲۶کنیم.میعملنیزماکهکنیدعملخود

همهواست.اللهازخاصزمینوآسمانهاغیب(دانستن)و(۱۲۳۶منتظریم.همماو
وکن.توکلاوبروکنعبادترااوپسشود،میبازگرداندهاوسویبهکارها

نیست.غافلکنیدمیآنچهازپروردگارت

يوسفسورة

استآیتیازدهویکصدوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
بیانگروواضحکتابآیاتآیات،ایناست)،معلوماللهبهحروفاین(مفهومالرفيه
تاکردیمنازلعربیزبانبهوخواندنیقرآنراآنماچونکه۲۰است.باطل)وحق

اینوسیلهبهوفرستادنوحیبارا،هاداستانبهترینماکه۳۶کنید.درکراآنمفهوم

داستان(آن44بودی.خبرانبیازاینازپیشآنکهحالکنیم،میحکایتتوبرقرآن
آفتابوستارهیازدهمنبزرگوارم)!پدرایگفت:پدرشبهیوسفچونکهاستاین

کنند.میسجدهبرایمآنهاکهدیدمدیدم،خوابدرراماهو
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توبرایکهمکنحکایتبرادرانتبهراخوابتمن!پسرکایگفت:(يعقوب)کهوه
اینچنینو۹است.آشکاردشمنانسانبرایشیطانزیراکنند،میسازیحیله

وتوبرراخودنعمتوآموزدمیتوبهراخوابهاتعبیروگزیندمیبرراتوپروردگارت
کاملاسحاقوابراهیمپدرانتبراینازپیشکههمانطورکندمیکاملیعقوبفرزندان

ویوسفسرگذشتدرالبته(۷هاست.باحکمتدانایپروردگارتگمانبینمود.

خود)مشورهدریوسفبرادرانکهوقتی(۸ههاست.نشانهپرسندگانبرایبرادرانش
درترند،داشتنیدوستمابهنسبتماپدرنزد(بنیامین)برادرشویوسفیقیناگفتند:
(لذا)۹۶است.آشکارخطایدرماپدرواقعاهستیم،نیرومندجمعیماحالیکه

معطوفشمابهپدرتانتوجهتابیندازید(دور)سرزمیندررااویابکشیدرايوسف

باشید.شایستهونیکمردمانکردنتوبهبايوسف،قتلازپساوازبعدوگردد،
تاباندازید،چاهیقعردررااوبلکهنکشیدرایوسفگفت:آنانازایگویندهو۱۰و

پدرایگفتند:که۱۱بکنید.کاریخواهیدمیاگربگیرد،رااومسافرانازکسی

هستیم؟اوخواهخیرماآنکهحالنداریاطمینانمابهیوسفبارهدرچراما)!مهربان

وکندبازیوبخوردتابفرستمابارااوفردامیدانی)اوخواهخیرراما(اگرو۱۲

ببرید،خودبارااواینکهگفت:(پدر)۴۱۳۶بود.خواهیماومراقبونگهبانماالبته

اوازشماوبخوردگرگرااوکهآنازترسممی(نیز)وکندمیغمگینسختمرا
گرگ)دفع(برمااینکهبابخوردگرگرااواگرگفتند:(پسران)که۱۶باشید.خبربی

بود.خواهیمزیانکاريقيناصورتایندرهستیم،نیرومندگروه
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همان(دربیندازندچاهقعردررااوکهگرفتندتصمیموبردندرااووقتیپس۱۵
ساخت،خواهیآگاهکارشاناینازراآنهاالبتهکهکردیموحی((يوسفاوبهلحظه

ماپدر!ایگفتند:که۱۷۶آمدند.پدرنزدگریانشبو16فهمند.نمیحالیکهدر
رااوگرگپسگذاشتیم،مااسبابوساماننزدرايوسفودهیم،مسابقهکهرفتیم

بهآلودهرااوپیراهنو۱۸باشیم.راستگوچهاگرنیستیماکنندهباورتوولیخورد،

آراستهشمابرایرازشتکارتانهاینفسبلکهنه،گفت:پدرآوردند،دروغخون
خواستهمدداللهازکنید،میبیانآنچهبهراجعواستنیکصبرمنکارپساست،

دلوپسفرستادند،راخودآورآبپسآمدچاه)(نزدیککاروانیوکه۱۹۶شود.می
است،پسریکاینباد!مژدهگفت:دید)رایوسفآب،جایبه(وقتیانداختراخود

بهرااوو۲۰اوداناست.کردندمیآنچهبهاللهوساختند،پنهانمتاعیطوربهرااوو
بودند.علاقهبیاوبارهدروفروختندشدهشمردهدرهمچندبهتنها(وناچیزیپول

دارگرامیرااوگفت:همسرشبهبودخریدهرااوکهمصراهلازکسآنو(۲۱)
دررایوسفماگونهاینوبگیریم.فرزندیبهرااویابرساند،نفعیماحالبهشاید

است،غالبخودکاربراللهوبیاموزیم.اوبهراخوابهاتعبیرتاودادیمتمکینسرزمین

وحكمتاوبهرسیدخودجوانیكمالبهچونو۲۲)دانند.نمیمردمبیشتراما

دهیم.میپاداشنیکوکارانبهچنیناینودادیم،دانایی
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پاکدامنیازوگیردکاماوازتاخواستبوداشخانهدریوسفکهزنیآنوکوه۲۳

اینازگفت:یوسفتوام،ازکهبیاپیشگفت:وبسترادرهاوآورد،بیرونرااو

ساخت،نیکومرا(جای)است،منآقایمصر)(عزیزاووبرممیپناهاللهبهزشت)کار

کرد.یوسفبا)مقاربتقصد(زنآنالبته*۲۶شوند.نمیرستگارظالمانگمانبی

میزنآنباقصد(مقاربتنیزاودید،نمیراپروردگارشبرهانیوسفاگرولی

بندگانازاوکهچونسازیم،دوراوازرافحشاوبدیتاکردیمچنیناینماکرد.

وکردندسبقتیکدیگربردروازهطرفبهدوهرو۲۵بود.مابرگزیدهومخلص

به(زنیافتند.دروازهنزدیکراشوهرشوکرد.پارهپشتازرایوسفپیراهنزنآن

اینجزچیست؟کردههمسرتبهبدیقصدکهکسیجزایگفت:خود)شوهر

جواب)(دریوسف*۲۹شود.(دادهدردناکعذابیاگرددزندانیکهنیست

فرارویازوکردمانکارمنولیکرد،طلبخودبهمرانفسزناینگفت:

پارهرویپیشازاوپیراهناگرکهدادگواهیزنآنخانوادهازشاهدیونمودم)می

اگرو(۲۷)است.دروغگویانازیوسفواستگفتهراستزنآنپسباشد،شده

گویانراستازیوسفواستگفتهدروغزناینپسباشد،شدهپارهپشتازپیراهنش
يقيناگفت:شده،پارهپشتازیوسفپیراهنکهدید(شوهر)چونپس۲۸است.

مصر(عزیز«۲۹است.بزرگزنانشمامکرزیرااست،زنانشمامکرازماجرا)این

آمرزشخودگناهبرایزن!ایتووگذردرکاراینافشایازتو!یوسفایگفت:
ازعزیززنگفتند:شهردرزنانازایعدهو%۳۰بودی.خطاکارانازچونبخواه،

در((یوسفمحبتراستیبهکند،غافلپاکدامنیازرااوتامیخواهدکامغلامش

بینیم.میآشکارگمراهیدررااوالبتهاست،گرفتهجایدلش
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زنانسویبهراکسیشنید،راآنان(غیبتزنانحیلهعزیززنچونپسکه۳۱و

گفت:ودادکاردیآنهاازیکهردستبهوکردآمادهمجلسیآنهابرایوفرستاد
جمال)وحسن(دررااودیدندرااوزنانچونپسآی.بیرونزنانبر(يوسفبه

گفتند:وبریدنداو)جمالبهشدنمشغولشدت(ازراخودهایدستویافتندبزرگ

نیست.بزرگوارفرشتهجزاینبلکهنیستبشراینرا)اللهاست(پاکیاللهسبحان

وکردید،ملامتاومحبتدربارهمراکهاستجوانیهماناینگفت:عزیززن۳۲۶

اوبهکهراآنچهاگروداشت.پاکراخودولیکردم،طلبخودبسویرااومنالبته

شد.خواهدشدگانخوارازحتماوشودمیزندانیحتماندهد،انجاممیدهمدستور
بهمراکهچیزیازاستترداشتنیدوستمنبرایزندانپروردگارا!گفت:۳۳

گرویدخواهمآنانسویبهنداریبازمنازرازنانآنمکراگروخوانند.میآنسوی

زنانمکروکردقبولرااودعایپروردگارشپس«۳۶گردم.مینادانانجملهازو

آنکهازپسرسیدنظرشانبهباز۳۵هداناست.شنوایاويقيناداشت.بازاوازرا

جواندوو*۳۹کنند.زندانیمدتیتارااوالبتهکهدیدندرا(یوسف(پاکیعلامات

(برایانگورکهدیدمخوابدرمنگفت:دوآنازیکیآمدند،درزندانبهیوسفبا
امبرداشتهنانیخویشسربرکهدیدمخوابدرمنگفت:دیگریوفشارم،میشراب)

جملهازراتوکهکنآگاهخواباینتعبیرازراماخورند،میآنازهاپرندهکه
ازراشمابرسد،شمابهغذایتانآنکهازپیشگفت:یوسف،(۳۷)بینیم.مینیکوکاران

چیزهاییازگویممیشمابهکهخواب)(تعبیراینساخت،خواهمآگاهخوابتانتعبیر

ایماناللهبهکهراقومیآیینمنهمانااست.آموختهمنبهپروردگارمکهاست

ام.کردهترکهستند،نیزآخرتمنکروآورندنمی
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شایستهمابرایام،کردهپیرویرایعقوبواسحقوابراهیمپدرانمدینبلکه۳۸و

برومابراللهفضلازتوحید)وایماناینگردانیم،شریکراچیزیاللهباکهنیست
دوستانایگفت:(یوسف۳۹کنند.نمیگزاریشکرمردمبیشترولیاست،مردم

مخلوقات)؟همه(برغالبیگانهاللهیااستبهترپراگندهمعبودهایآیاام!زندانی

اللهاید،کردهوضعپدرانتانوشماکهراهاییناممگرپرستیدنمیاوازغيرومعه
اللهازتنها(کائنات)فرمانرواییاست.نفرستادهآنان(صحت)بربرهانیودلیلهیچ
مردمبیشترولیاستوار،وراستدیناستایننپرستید،رااوجزکهکردهامرواست

شرابخودآقایبهسابق)(مثلشماازیکیاماام!زندانیدوستانایکه41دانند.نمی

گفت:)(بازخورند.میاوسرازهاپرندهوشودمیکشیدهداربهدیگرآنامانوشاند،می
یکیبهوه٤۲)است.شدهفيصلهشدید،منازآن)(تعبيرجویایدوتنشماکهامری

پسکن،یادخودآقاینزددرمراگفت:یابد،مینجاتکردمیگمانکهدوآناز

یوسفبنابراینکند،یاد(خویشنجات(برایراپروردگارشکهبردیادشازشیطان

دیدمرافربهگاوهفتخوابدرمنگفت:پادشاهو43ماند.زنداندرسالچند

دیگرخشکخوشههفتوسبزخوشههفتوخوردند،میراآنهالاغر،گاوهفتکه

کنید.میتعبیرراخواباگردهید،نظرمنبهخوابمبارهدرقوم!سرانایدیدم.را

بببببببببببببببببببببببببب
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تعبیربهماواستاساسبیوکنندهپریشانهایخواباینگفتند:قوم)سرانکه44
نجاتنفردوآنازکهکسیوو45نداریم.آگاهیاساسبیوپریشانهایخواب

پسمیسازم،باخبرآنتعبیرازراشمامنگفت:(و)آوردیادبهمدتهاازبعدبودیافته

مردای!یوسفایگفت:ورفتهیوسفنزد(پس46بفرستید.(یوسف(نزدمرا
هفت(درباره)وخورند،میراآنهالاغرگاوهفتکهفربهگاوهفتدربارهراستگو!

امیدبرگردم،مردمسویبهمناینکهتادهنظرمابهخشکخوشههفتوسبزخوشه
کهراآنچهوکنیدکشتپیدرپیسالهفتگفت:يوسف47بدانند.آناناست
هفتآن،ازپس۶۸بگذارید.آنخوشهدرخوریدمیکهاندکیجزنمودیددرو

ازاندکیمگرخورندمیایدکردهذخیرهآنخاطربهراآنچهکهآیدمیسختسال

کهآیدمیسالیسخت)وخشکسالهایآنازبعدباز449)کنید.میذخیرهکهآنچه
راها)میوهدیگروزیتونوانگورشیرهآندرورسد،میبارانسالآندرمردمبه
آمد،اونزدقاصدچونبیاورید،منپیشرایوسفگفت:پادشاهو۵۰هوفشارند.می

چهبریدندراهایشاندستکهزنانیماجرایبپرساوازوگردبازآقایتپیشگفت:
گفت:کرده)جمعرا(زنانپادشاهکهفر۵۱داناست.آنانمکربهپروردگارمیقیناوبود؟

الله،برپناهگفتند:بخوانید؟خودبهرایوسفخواستیدکهآنگاهبودچهشماجریان
کهبودممناینشد،آشکارحقاکنونگفت:عزیززننداریم.سراغاوازگناهیهیچ

است.راستگویانازاويقيناونداد)رویمنبهاوولیخواندمخودسویبهرااو
بهنهاندرمنبداندمصر)(عزیزاوکهاستخاطرآنبهمنخواست(دراینکه۵۲۶

رساند.نمیسربهراکارانخیانتمكراللهوامنکردهخیانتاو
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کند،میامربدیبهبسیارحتمانفسکهچراکنم؛نمیتبرئهراخودنفسمنو۵۳
است.مهربانآمرزندهپروردگارمچونکند،رحماوبهپروردگارمکهکسینفسمگر

(مشورةمخصوصازراویتابیاوریدمننزدرااوگفت:دوم)(بارپادشاهو404و

توالبتهگفت:پرداخت،سخنبهاوباچونپسگردانم.خودمقرب)افرادازوخود

برمراگفت:يوسفو55هستی.اعتماد)قابل(وامانتداروارجمندمانزدامروز

یوسفچنیناین456هستم.دانانگاهدارندهمنکهچونکن،مقررمصرهایخزانه

قراربخواهدکهجاهرآندرکهدادیم،نفوذ)(ونعمتوقدرتسرزمینایندررا
ضایعرانیکوکارانمزدورسانیممیبخواهیمکهکسهربهراخودنعمتماگیرد،

پرهیزگاریوآوردهایمانکهآنانیبرایآخرتثوابالبتهوکه۵۷۶گردانیم.نمی

حصول(براییوسفبرادرانوو۵۸)است.بهتردنیا)پادشاهیبه(نسبتکردندمی

رايوسفآنهاولیشناختراآنانیوسفشدند،وارداوبرپسآمدند،مصربهغله)

برادردیگر(بارگفت:کرد،مجهزرابارشانوخواريوسفچونوکه۵۹نشناختند.
ومیدهمکمالوتمامبهراپیمانهمنکهبینیدنمیمگرآورید،مننزدراخودپدری

هرگزشمابرایپسنیاوردید،مننزدرااواگرپس۹۰هستم؟میزبانانبهترینمن

پدرشبااودربارهگفتند:که۹۱نشوید.نزدیکمنبههرگزونیستمننزدغلهپیمانه
راکاراینوبیاوریمتونزدرااوممکنوسیلههربهکهکنیممیتلاشنمودهگفتگو

(کهراشان(پول)سرمایهگفت:خود)(خدمتگذارجوانانبهو۹۲۶کرد.خواهیم

وبازیابندراآنبازگردندشانخانوادهنزدبهچونتابگذارید،بارهایشاندراند)پرداخته

ایگفتند:گشتند،بازخویشپدرسویبهچونپسکه۱۳۶برگردند.دوبارهشاید
ماهماناوبگیریمپیمانهتابفرستمابارامابرادرپسشد،منعماازغلهپیمانهپدر!

هستیماونگهبان
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برادرشدربارهکههمانگونهکنماطمینانشمابهاودربارهمنآیاگفت:پدر64
مهربانتریناوونگهبانبهتریناللهپسکردم؟!اطمینانشمابهاینازپیش((یوسف

آنانبهشان(پول)سرمایهکهدیدندکردند،بازرابارشانچونوو66است.مهربانان

بهکهماستسرمایهاینخواهیم؟میچهدیگرماپدر!ایگفتند:است.شدهبازگردانده

برادروبیاوریمآذوقهخودخانوادهبرایتارویممی(بازواستشدهبازگرداندهما

کممابرایمقداراینوآورد،خواهیمزیادهشترباریکوکنیممیمحافظتراخود

بهعهدیاینکهتافرستمنمیشمابارااوهرگزگفت:يعقوب%و66است.ناچیزو

ازوشویدگرفتاراینکهمگرگردانید،میبرمننزدحتمارااوکهبدهیدمنبهاللهنام

آنچهبراللهگفت:يعقوببستند،عهدپدرباوقتیپسگردد)،خارجشماتوان

پسرانایگفت:احتیاط)باباز(یعقوبو(۹۷)است.ناظر)و(آگاهوکیلگوییممی
توانمنمیوشوید،واردمختلفهایدروازهازبلکهنشوید،داخلدروازهیکازمن!

وتنهاضرر)و(نفعحكم(چون)کنم،دورشماازاستکردهمقرراللهکهراچیزی

کنند.توکلاوبربایدکنندگانتوکلوامکردهتوکلاوبراست،اللهدستبهخاص
ورود)(چنینشدند،واردبود،دادهدستورآنانبهپدرشانکهطورهمانچونو۱۸۶
يعقوبدلدرکهراآنچهولیکند،دفعآنانازبودخواستهاللهکهراآنچهتوانستنمی

بزرگیعلمدارایبودیم،آموختهاوبهمااینکهخاطربهيعقوبيقيناکرد،برآوردهبود

شدند،وارديوسفبردوم)(بارچونو(69)دانند.نمیمردمازبسیاریليكنبود.

ازپسهستم،((یوسفتوبرادرمنگفت:داد.جایخودنزدرا(بنیامین)برادرش

.مباشاندوهگیناندکردهآنچه

ببببببببببببببببببببببببب
YET





۱۲يوسفسورة۱۳جزء
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آبخوریجامکرد،مجهزشانسامانوآذوقهباراآنانيوسفچونپس*۷۰و

دزدشماحتماکاروان!ایداد:نداایدهندهندابازنهاد.برادرشباردرراپادشاه)

گفتند:*۷۲)اید؟کردهگمراچیزچهگفتند:وکردهایشانسویبهروی۷۱ههستید.

وبودخواهدغله)(ازشترباربیاوردآنراکهکسهربرایوایمکردهگمراپادشاهجام

خوبشماکهقسماللهبهگفتند:(یوسف(برادران۷۳هستم.وعده)اینضامنمن

نبودیم.دزدایناز(پیشماوایمنیامدهفسادبرایمصرسرزمیندرماکهایددانسته

گفتند:۷۵باشید؟دروغگواگرچیست(دزد)اوسزایپسگفتند:(مأمورانکه۷۶و

اسیردزدیسزایبهپسشودیافتبارشدرجامآنکسهرکهاستاینسزایش

تفتیشبه،برادرشبارازپیشپس*۷۹دهیم.میسزاراظالمانچنیناینماگردد،

اینگونهماآورد،بیرونبرادرشبارازراپیمانهبازکرد،آغازدیگرانبارهاینمودن

مگربگیرد،رابرادرشپادشاهدیندرتوانستنمیاوزیراآموختیم،تدبیریوسفبرای
داناییداناییهرفوقوبریممیبالابخواهیمکهراکسهردرجاتبخواهد،اللهاینکه

برادرشچوننیست(بعیدکنددزدیاواگرگفتند:((برادرانش۷۷هست.بزرگتر

برایشانراآنونمودپنهانخوددلدرراآنیوسفپساست.کردهدزدیاوازپیش

وصفآنچهبهاللهوداریدبدتریمقامشماگفت:(خویشدلدر(ونکرد.آشکار

یکیپسدارد،ایسالخوردهوپیرپدراوعزیز؛ایگفتند:که۷۸است.داناترکنیدمی
بینیم.مینیکوکارانازراتویقینابگیر،اوجایبهرامااز
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۱۲يوسفسورة۱۳جزء
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اونزدراخودمتاعکهراکسیازغیراینکهازبرممیپناهاللهبهگفت:يوسف(۷۹۶
اوازکههنگامیو%۸۰)بود.خواهیمظالمانازصورتآندرمابگیریم،ایمیافته

کهایدندانستهآیاگفت:آنانبزرگنشستند،مشورتبرایخلوتیدرشدندناامید

کوتاهیيوسفدربارهاینازپیشواستگرفتهمحکمعهداللهنامبهشماازپدرتان

دهد،اجازهمنبهپدرماینکهمگرکنمنمیحرکتسرزمیناینازهرگزمناید؟کرده

برگردیدپدرتاننزدکه۸۱است.کنندگانحکمبهتریناووکندحکممنحقدراللهیا

ماودانستیمآنچهبهجزندادیمگواهیواست،کردهدزدیپسرتپدر!ایبگویید:و

کاروانیازوبپرسبودیمآندرکهدهی(مردم)ازو۸۲۶نبودیم.غیبعلمنگهبان
امریتانهاینفسبلکه(نه)گفت:يعقوب۸۳۶هراستگوییم.مايقيناوآمدیم،آنباکه

آنهاهمهاللهکهامیداست،نیکصبرمنکارپساست،آراستهشمابرایرازشتی
گفت:وگرداندرویآنانازو۸۶است.حکیمدانایاوچونبیارد،مننزدیکجارا

غمگینبسیاردرحالیکهگردیدنابیناوسفیداندوهازچشمانشو!یوسفبردریغای
بهنزدیک(وبیمارتاکنیمییادرایوسفهمیشهاللهبهقسمگفتند:پسران۸۵بود.

وحالپریشانیمنگفت:يعقوب۸۶هگردی.شدگانهلاکازیاشویمرگ

شماکهدانممیراچیزهاییاللهسویازوکنممیشکایتاللهبهتنهارااندوهم
دانید.نمی
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۱۲يوسفسورة۱۳جزء
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ناامیداللهرحمتازوکنیدجستجوبرادرشویوسفازوبرویدمن!پسرانای۸۷

سوم)(بارکههنگامیوبه۸۸وشود.نمیناامیداللهرحمتازکافرقومجززیرامشوید،

سرمایهواسترسیدهسختیماخانوادهومابهعزیز!ایگفتند:رفتند،یوسفپیش

چونکن،بخشش(بيشتر)مابروبدهکاملراماپیمانهپسایم،آوردهناچیزواندک

یوسفباکهداریدیادبهآیاگفت:یوسف۸۹دهد.میپاداشرادهندگانصدقهالله

هستی؟یوسفتوواقعاآیاگفتند:۹۰کردید؟چهبودیدنادانکهوقتیبرادرشو

چوناست.نهادهمنتمابراللهاست،منبرادراینوهستميوسفمنبلی!گفت:

۹۱کند.نمیضایعرانیکوکارانپاداشاللهگمانبیکند،پیشهصبروتقواکسهر

ماحقیقتدرواستدادهبرتریمابرراتواللهکهاللهبهقسمگفتند:(برادرانش

اللهنیست.ملامتیوسرزنشهیچشمابرامروزگفت:یوسف۹۲۶بودیم.خطاکار
اینگفت:خودبرادرانبه(و%۹۳است.مهربانانترینمهرباناووآمرزدمیراشما

راخویشاهلوگرددبیناتابیاندازیدپدرمرویبرراآنوببریدخودبامراپیراهن

حرکتشام)سویبهیوسف(برادرانکاروانچونو۹۶بیاورید.مننزدیکجاهمه
یابم.میرایوسفبویمنهماناندهیدنسبتخردیبیبهمرااگرگفت:پدرشانکرد،

هستی.قدیمتخطایهماندرتوکهاللهبهقسمگفتند:خانه)(اهل۹۵

بببببببببببببببببببببببببببببب
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۱۲يوسفسورة۱۳جزء
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بینااوپسانداختیعقوبرویبرراپیراهنوآمد،دهندهمژدهچونپس۹۹۶که

شماکهدانممیراچیزهاییاللهجانبازکهبودمنگفتهشمابهآیاگفت:وگشت،

آمرزشمابرایپدر!ایگفتند:پسرانکنعان)بهرسیدناز(پس«۹۷۶دانید؟نمی
شمابرایپروردگارماززودیبهگفت:۹۸بودیم.خطاکارماکهبخواهراماگناهان
آمدند،دریوسفبرچونپس(۹۹۶است.مهربانآمرزگاراوزیراخواهممیآمرزش

واردامانوامنبااللهخواستبهگفت:ودادجایخودکناردرراخودمادروپدر

اوبرایآنانهمهونشاندتختبرراخودمادروپدرو۱۰۰شوید.مصرسرزمین

وبودمدیدهقبلاکهاستخوابیتعبیراینپدر!ایگفت:وافتادند،زمینبهکنانسجده

ازمراکهوقتیکرداحسانمنبهکهحقاوگردانید،درستوراستراآنپروردگارم
افگندهاختلافبرادرانمومنبینشیطانآنکهازپسراشماوساختبیرونزندان

خود)مهربانیولطفبابخواهدچههرپروردگارمراستیبهآورد.بازدهاتازبود

واقعاپروردگار!ایکه۱۰۱»است.حکیمدانایاوزیرادهد،میانجامدقیقوسنجیده
آفرینندهایآموختی،خوابهاتعبیرازمنبهودادیمنبهپادشاهیازبزرگ)نصیبی

بهوبمیرانمسلمانمراهستی،آخرتودنیادرمنکارسازتوزمین!وآسمانها

وحیتوبهراآنکهاستغیبخبرهایازداستاناینکه۱۰۲بگردان.ملحقصالحان
ونیرنگآنانحالیکهدرگرفتند،تصمیمکهوقتینبودیآناننزدتووکنیم.می

آورند.نمیایمانبورزی،حرصچندهرمردمبیشترو۱۰۳۶کهکردند.میچینیتوطئه
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وپندجز(قرآن)آنوخواهینمیمزدیآنانازدعوتاینبرابردرتوو۱۰۶
در(الله)وحدانیتوقدرتدلائلبسیارچهو(۱۰۵)نیست.عالمیانبرایاندرزی

گردانند.میرویآنازایشانحالیکهدرگذرندمیآنبرکهاستزمینوآسمانها

اینکهمگرآورندنمیایماناللهبهکنند)میایمانادعای(کهبیشترشانو106%
یابیاید،آنانبراللهسوىازگیرهمهعذابکهاینازهستندایمنآیا۱۰۷کند.مشر

منراهاینبگو:که۱۰۸باشند؟!.خبربیوغافلحالیکهدربیاید،آنهابهقیامتناگهان

باشند)چنین(بایدهممنپیروانوکنممیدعوتاللهسویبهآگاهیوبصیرتبااست،

توازپیشایمنفرستادهو۱۰۹نیستم.مشرکانازمنواستپاکعیب)هر(ازاللهو

بزرگشهرهایاهلازآنهاکهحالیدرآنهابهفرستادیممیوحیکهرامردانمگر

شدچگونهکهببینندتاپیغمبران)(همانزمیندر(مشرکها)اندنرفتهپسآیابودند،می

سرایالبتهواند،نگرفتهعبرتواندرفته(بلکهبودندمشرکهاازپیشکهآنانانجام

اقوامپیشین(پیغمبرانکه۱۱۰اندیشید؟نمیآیاپرهیزگاران،برایاستبهترآخرت

وعدهدروغبهکهکردندگمانوگشتهناامیدپیغمبرانآنکهتادادنددعوتراشان

ودادیم،نجاتخواستیمکهراکسانیپسرسیدآنانبهماپاریآنگاهاند،شدهداده
آنانداستانهایدرکهراستیبه(۱۱۱)ندارد.برگشتمجرمانگروهازماعذاب

ساختهدروغبهکهنیستسخنی(قرآن)است،خردصاحبانبرایعبرتیپیغمبران)

استچیزیهربیانگرواست،آنازپیشکهاستکتابیکنندهتصدیقبلکهباشدشده

|آورند.میایمانکهکسانیبرایاسترحمتوهدایتسببو
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۱۳رعدسورۂ۱۳جزء

رعدرعدسورۂسوره
استآیتسهوچهلوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

کهآنچهواست،(قرآن)کتابآیاتاینداند)میاللهراحروفاین(مفهومالمر.فيه

آورند.نمیایمانمردمبیشترولیاست،حقشدهنازلتوسویبهپروردگارتجانباز

بربازکرد،بلندببینیدراآنهاکهستونهاییبدونراهاآسمانکهاستذاتیالله۲%

است،حرکتدرمعینمدتتایکهرکرد،مسخرراماهوآفتابوشدمستقرعرش

تفصیلبهراخودقدرت(علاماتآیاتاووکندمیادارهوتدبیرراهستیکارالله

زمینکهذاتیآناوستو۳۶کنید.یقینپروردگارتانملاقاتبهشماتاکندمیبیان
گانهدوجفتمیوهگونههرازوگذاشتنهرهاوکوههاآندروکردگستردهوهمواررا

(درکهآنانبرایاستهایینشانهامور)ایندريقيناپوشاند،میروزبرراشبآفرید،

پیوسته)همبههمکنارهایقطعهزمیندروکنهفرعاندیشند.میاللهقدرتووحدانیت
غیرازچهوریشهیکازچهخرمادرختانوداردوجودکشتزارهاوانگورازباغهاییو

برخیبرلذتوطعملحاظازرابرخیاماشوند،میآبیاریآبیکباهمهکهریشهیک
کسانیبرایاستالهی(قدرتهایینشانه(اختلافایندريقينادهیم،میبرتریدیگر

ترعجیبآنانسخناینپسآنان)تکذیب(ازکنیتعجباگروفرداندیشند.میکه

(دوبارهباشیم؟میجدیدیآفرینشدرراستیبهگردیمخاکوقتیآیاگفتند:(کهاست
زنجیرهاوطوقوورزیدندکفرپرروردگارشانبهکهاندکسانیاینهاشویم؟)میزنده

مانند.میجاودانهآندروانددوزخیهااینبود.خواهدگردنهایشاندر

بببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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۱۳رعدسوره۱۳جزء
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حالخواهند،میتوازشتاببارا(عذاب)بدیالهی)،(رحمتخوبیازپیشوآه
نسبتپروردگارتیقیناواستگذشتهشان)امثال(برهاعقوبتایشانازپیشآنکه

دهندهعذابسختپروردگارتالبتهواستآمرزنده-شانظلموجودبا-مردمبه

فرستادهاوبرپروردگارشسویازایمعجزهچراگویند:میکافرانو(۷هاست.
داندمیالله*۸دارد.راهنماییقومیهروهستیدهندهبیمتنهاتوهمانااست؟نشده

کهراآنچهداند)می(نیزوکندمیحملشکمدرراچیزیچهماده(جاندار)هرکه

است.معیناندازهبهاللهنزددرچیزیهروافزایند،میراآنچهوکنندمیکمرحمها

که۱۰است.مرتبهبلندبزرگاو)(واست،آشکاراوهاپوشیدههمهدانای(او)۹۶

آشکارراآنکهکسیوداردمیپنهانراسخنشماازهرکساو(نزداستبرابر

آشکاراروزدرکسهرواستپنهانشبدرهرکساو)نزداست(برابروسازد،می

فرمانبهسرپشتوروبروازپیاپیکهاستفرشتگانیاوبرایکه۱۱کند.میحرکت

تادهدنمیتغییرراقومیهیچاحوالاللههماناکنند،مینگهبانیمراقبترااوالله

هیچپسبخواهدبلائیقومیبرایاللهچونودهندتغییرراخوداحوالآنانکهوقتی
برقکهاوست۱۲۶ونیست.کارسازیهیچاوجزآنانبرایونیستآنبرایبرگشتی

میایجادرابارسنگینابرهاینیزودهدمینشانشمابهامیدوبیمبرایراآسمان

صاعقههاوگویند،میتسبیحاوترسازنیزفرشتگانواوستایشبهرعدوه۱۳۶کند.
اللهدربارهآنانحالیکهدرکند،میگرفتارآنهابهبخواهدکهراهرکسوفرستدمیرا

است.قدرتمندبسیارعذاب)رساندن(دراوآنکهحالکنند،میمجادله





۱۳رعدسوره۱۳جزء
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بهخوانندمیرااللهجزکهکسانیودعاست.وعبادتشایستهکهاستاللهتنها۱۶و

آبسویبهرادستشدوکهکسیمانندمگرکنند،نمیاجابترادعایشانوجههیچ
دعایورسید،نخواهددهانشبهآبهرگزحالیکهدربرسددهانشبهتابگشاید
زمینوآسمانهادرکهآنچههرو۱۵نیست.ناامیدیوگمراهیدرجزکافران

شاموصبحهایشانسایههمچنینوکنند،میسجدهاللهبرایناخواستهوخواستهاست

آنان)،پاسخدرزمین؟وآسمانهاپروردگارکیستبگو:(۱۹)کنند.میسجدهاللهبرای

زیانیونفعمالکهمخودشانبرایکهایدگرفتهدوستانیاللهجزآیابگو:«الله»بگو:

برایشریکانیآیابرابرند؟روشنیوهاتاریکیآیابرابرند؟بیناوکورآیابگو:نیستند؟

کارنتیجهدرپسباشندآفریدهرا(چیزیاللهآفریدنهمچونکهانددادهقرارالله

غالب.یگانۂاوستواستچیزهمهآفرینندهاللهبگو:است؟شدهمشتبهآنهابرخلقت

روانخویشگنجایشاندازهبههاییرودخانهوفرستادفروآبیآسمانازالله۱۷۶€

گذاریدمیآتشدرآنچهازهمچنینبرداشت.خودرویبلندیکفسیلپسگشت،

اللهآید،میبالاکفینیزآنازابزار،وزیوراتحصولبرایغیره)ونقرهوطلااز

میانازکفآناماکند،روشنوبیانآنرا(تازندمیمثلچنیناینباطلوحقبرای
چنینایناللهماند،میباقیزمینرویبربخشدمیسودمردمبهآنچهاماورودمی

حسنیاندکردهاجابتراپروردگارشاندعوتکهآنانیبرایکه۱۸۶زند.میرامثلها

((بالفرضاندنکردهاجابتراخودپروردگاردعوتکهآنانیواست،نیک)سرانجام

برایراهمگیالبتهباشندداشتهخودباراآنمانندواستزمیندرکهآنچههمهاگر
واستحسابسختیآنانبرایداد،خواهندفدیهالهیعذاب(ازخودرهایی

است!جایگاهیبدچه(دوزخ)واستدوزخجایگاهشان
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خخخخخخخخخخخخخخخخ

ماننداست،حقشدهنازلتوبرپروردگارتسویازآنچهداندمیکهکسیآیاکه۱۹
اندآنانی(خردمندان۲۰۶گیرند.میپندکهخردمندانندتنهانابیناست؟کهاستکسی

(همچنانو۲۱شکنند.نمیرااوعهدوکنندمیوفااند،بستهاللهباکهعهدیبهکه
ازوپیوندندمیاستکردهامرپیوستنشبهاللهراآنچهکهاندآنانیخردمندان

(همچنانو۲۲۶هستند.بیمناکحسابسختیازوترسندمیخویشپروردگار
داشتندبرپارانمازوکردندشکیباییوصبرپروردگارشانخاطربهاندآنانیخردمندان)

بهرابدیوکردندانفاقآشکاروپنهانصورتبهدادیمروزیآنهابهکهآنچهازو

۲۳بود.خواهدایشانازآخرتنیکپاداشکههستندهااینکنند،میدفعنیکی
وفرزندانوپدرانهمراهآناناست،همیشگی(اقامت)جایکهبهشتباغهایهمان

ازآمدید)خوشوسلام(برایفرشتگانوشوندمیواردآنجادرخودشایستههمسران

پاداشبهبادشمابرسلامتیگویند:)می(و۲۶شوند.میواردایشانبرایدروازههر

کهآنانیاماوکه۲۵است!.نیکوچهآخرتسرایآنپسداشتید،کهشکیباییوصبر
برندمیکردهامرآنپیوستنبهاللهکهراچیزیوشکنندمیآنبستنازپسرااللهعهد

سرایآنسختیبرایشانواستلعنتبرایشانگروهاینکنند،میفسادزمیندرو
وسازدمیتنگوگشایدمیرارزقبخواهد،کهکسیهربرایاللهکه۲۹است.(نیز)

بهرهجزآخرتمقابلدردنیازندگانیآنکهحالشدند،خورسنددنیازندگیبهکافران)
ازایمعجزه(محمد)اوبرچراگویند:میکافرانوکوه۲۷نیست.روزه)چند(وناچیز

کهراکسهروکندمیگمراهبخواهدراهرکساللهبگو:نشد؟نازلپروردگارشجانب

وآوردندایمانکهآنانیکه۲۸کند.میهدایتخویشراهبهکند،رجوعاوبسوی

گیرند.میآراماللهیادبادلهاکهباشیدآگاهگیرد،میآراماللهیادبهدلهایشان

ببببببببببببببببببببببببببببب
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وایشانحالبهخوشااند،دادهانجامنیککارهایواندآوردهایمانکهآنانی۲۹%

امتهایکهفرستادیمامتیمیاندرراتوچنیناینکه۳۰دارند.نیکسرانجامآنان

چندهربخوانی.آنانبرایمکردهوحیتوبهراآنچهتااند،گذشتهآنازپیشبسیاری

معبوداوجزاست،منپروردگار(الله)اوبگو:ورزند.میکفرمهربانپروردگاربهکه

قرآنیاگرو۳۱۶اوست.سویبهمنبازگشتوامکردهتوکلاوبرنیست،حقیبه
کردهپارهپارهآنوسیلهبهزمینیاوشدمیآوردهحرکتدرآنوسیلهبهکوههاکهبود

آوردند)،نمیایمانهمبازشدمیآوردهدرگفتنسخنبهآنبامردگانیاوشدمی

رامردمهمهخواستمیاللهاگرکهاندندانستهمؤمنانآیااست.رااللهکارهاهمهبلکه

آنانبهایکوبندهمصیبتکنندمیآنچهسزایبههمیشهکافرانوکرد؟میهدایت
برسد،اللهوعدهکهآنگاهتاآید،میفرودشانخانهنزدیکمصیبتآنیارسد.می

مورد(نیز)توازپیشپیغمبرانالبتهو۳۲۶کند.نمیخلافراخودوعدهاللهگمانبی

سزایپسساختم،گرفتارراآنهابازدادم،مهلتکافرانبهپسگرفتند،قرارتمسخر

استمراقبوحافظکردهآنچهبهشخصیهربرکهکسیآیا۳۳بود؟چگونهمن

اللهآیابگیرید،راآنهاهاینامبگو:اند.دادهقرارشریکانیاللهبرایواست)؟!بتانچون

ظاهریسخنانبااینکهیادهید؟میخبرشناسد)نمی(ونمیداندزمیندرکهآنچهبهرا
شان(كفر)مكرکافرانبرایبلکهکنید)؟میعبادتراآنها(وشویدمیفریفته(مردم)

هیچکندگمراهاللهکهراکسهرواند،شدهداشتهبازراستراهازواستشدهمزین
است.سختعذابدنیازندگیدرمردمچنیناینبرایکه۳۶ندارد.ایکنندههدایت

هیچالله(عذاب)برابردرآنهابرایواست،ترسختآخرتعذابالبتهو

نیست.اینگهدارنده
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ازنهرهاکه)است(چنیناستشدهدادهوعدهپرهیزگارانبهکهجنتیصفت۳۵و
دایمی(نیز)اشسایهوهمیشگیهایشمیوهاست،جاریآندرختانوقصرهازیر

(بعضیو36است.(دوزخ)آتشکافرانسرانجامومتقیانسرانجاماستایناست.

خورسنداست،شدهنازلتوسویبهآنچهازایمدادهکتابایشانبهکهآنانیاز

کند.میانکارراآن(احکام)ازبخشیکههستندکسانی(کافران)احزابازوشوند،می

سویبهنسازم.شریکراچیزیاوبهوبپرستمرااللهتنهاکهشدهحکماینمنبهبگو:

راقرآنچنیناینو۳۷۶اوست.سویبهمنبازگشتودهممیدعوترا(مردماو

آنهاخواهشاتازاگر((بالفرضوکردیم،نازلعربیزبانباوروشنکتابیعنوانبه
وحمایتگرهیچالله(عذاب)ازراتواست،رسیدهتوبهکهعلمیازبعدکنیپیروی

برایشانوفرستادیمراپیغمبرانی(نیز)توازپیشراستیبهو%۳۸نیست.مددگاری
بیاوردایمعجزهکهنیستممکنپیغمبریهیچبرایوایم،دادهقرارفرزندانیوزنان

است.شدهنوشتهمعین(قضایکتابوعده)(هرامریهربرایوالله.اجازهبهمگر

ثابتبخواهدکهراچیزیهروبردمیمیانازبخواهدکهراچیزیهرالله۳۹۶و
بهکهراآنچهازبرخیاگروکه۶۰واوست.نزددرمحفوظ)(لوحالکتابامودارد،می

(پیغام)رساندنتنهاحالهردربمیرانیم،راتواینکهیاودهیمنشانتوبهدهیممیوعدهآنان

زمیناینبهماکهندیدندآیاکه41باشد.میماعهدهبرحسابواستتوعهدهبر
حكماللهوآوریم)؟میبیرونکفارتصرفاز(وکاهیممیآناطرافاز(و)آئیممی

است.گیرندهحسابزوداووندارد،مانعیوردگونههیچحکمشوفرمانوکندمی
هانقشهوتدبیرولیورزیدندحیلهومکربودندایشانازپیشکهآنانیالبتهکه۶۲۶

وداندمیمیدهدانجامکسهرکهراآنچهاست،اللهازو)الله(بدستخاصهمگی
کیست.ازنیکوانجامکهدانستخواهندکافران
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ومنبیندراللهکهاستکافیبگو:نیستی،اللهرسولتوگویند:میکافرانوه43

است.کتابعلماونزدکهکسیگواهی)استکافی(وباشد،گواهشما

ابراهيمسورة۔کیاداا
استآیتدوپنجاهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

نازلتوسویبهراآنکهاستکتابیاستمعلوماللهبهحروفاین(مرادالر.و۱و

عملو(ایمانروشناییسویبهگناه)و(کفرهاتاریکیازمردمآنوسيلهبهتاایمکرده

ذاتیالله۲۶هستوده.غالبآنراهسویبهآوری،بیرونپروردگارشانحکمبهصالح)
ازکافرانبرباد)(هلاکتوایواوست،ازخاصاستزمینوآسمانهادرآنچهکه

دهندمیترجیحآخرتبروداشتهدوسترادنیازندگیکهآنانی۳۶سخت!عذاب

اندکسانیگروهاینطلبند،میانحرافوکجیآندروکنندمیمنعاللهراهازرامردمو

زبانبهمگرنفرستادیمرارسولیهیچماوو4%دارند.قرارحقازدورگمراهیدرکه

کسیهراللهپسنکردند)قبولهمباز(ليكنکندبیانشانبرایراالله(دینتا،قومش

باغالباووکندمیهدایتبخواهد،کهراکسیهروکندمیگمراهبخواهدکهرا

ازراخودقومکهفرستادیمخودهایمعجزهباراموسیالبتهکهوهاست.حکمت

روزهایآنانبهوکنبیروندانشو(ایمانروشنیسویبهجهل)و(کفرتاریکیها

عبرتهاییامور)ایندريقيناگیرند).پند(تاکنیادآوریرااللههای)مصیبتوهانعمت

است.سپاسگزارکنند؛صبرهربرای
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بهخودبررااللهنعمتگفت:خودقومبهموسیکهراوقتیبرایشانکنیادوراه

شمابهراعذاببدترینکهدادنجاتفرعونازراشماکهزمانآنآورید،یاد

امرایندروداشتندمینگاهزندهرازنانتانوکشتندمیراپسرانتانورساندندمی

اگرکهکرداعلانپروردگارتانچونو۷هبود.پروردگارتانجانبازبزرگیآزمایش
بورزید،کفراگروافزایممیشماهاینعمتبرالبتهکنید،شکررانعمتهایم

رویمردمانوشمااگرگفت:موسیو۸است.سختبسیارمنعذابگمانبی

کهآنانیخبرآیاکه۹واست.ستودهونیازبیاللهکه(بدانیدشویدکافریکجاهمهزمین
آمدندایشانازپسکهدیگریکسانوثمود،عاد،نوح،قوم(مانندبودندشماازپیش

معجزاتباپیغمبرانشاناست؟نرسیدهشمابهندارد،خبرآنانازکسیاللهجزبه(و)

بهماگفتند:وگذاشتندهایشاندهاندررادستانشانولیآمدندآناننزدبهفراوان)

میدعوتآنسویبهراماآنچهمورددروکافریمایدشدهفرستادهآنبهشماآنچه

آسمانهاآفرینندهاللهدربارهآیاگفتند:پیغمبرانشان۱۰هستیم.شکدرسختدهید،

معینمدتیتاوبیامرزدراگناهانتانتاکندمیدعوتراشمااواست؟!شکیزمینو

آنچهازراماخواهیدمینیستید،مامانندبشریجزشماگفتند:دهد.میمهلتراشما

دلیلیمابرایهستیدصادقتانادعایدراگرپسکنید،منعپرستیدندمیماپدران
بیاورید.آشکار
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ازکسهربراللهولینیستیم،شمامثلبشریجزماگفتند:آنهابهپیغمبرانشانو۱۱
کهنیستماتواندرونهد،میمنتنبوت)بهاوانتخاببابخواهدکهخودبندگان

و۱۲کهکنند.توکلاللهبرتنهابایدمؤمنانوبیاوریم،حجتیشمابرایاللهاذنبهجز

نجات)وزندگیهایراهبهراماآنکهحالنکنیم؟توکلاللهبرچراگفتند:پیغمبران

بایدکنندگانتوکلوکردخواهیمصبرشماآزاربرماالبتهواستنمودهراهنماییما

ازراشماالبتهگفتند:پیغمبرانشانبهکافران(باز)وه۱۳۶کنند.توکلاللهبرتنها

آنانبهپروردگارشانپسگردید.بازمادینبهاینکهیاکنیممیبیرونخودسرزمین

ایندرراشماآنهاازپسو۱۶کنیم.میهلاکراظالمانحتماکهکردوحی

منحضوردرایستادنازکهاستکسیبرایوعده)اینکرد.خواهیمساکنسرزمین

(سروطلبیدند(نصرت)فتحاللهاز(پیغمبران)و۱۵بترسد.مندادنبیمازوبترسد

زردابازواستدوزخاوسرپشت(16)شد.ناکامسرکشیمتکبرهرانجام
جرعهجرعهراآنداغی)وتلخیسبببهو۱۷شود.مینوشانیدهاوبهدوزخیان

اوسراغبهسوهرازمرگوبگذردگلویشازآسانیبهکهنیستنزدیکونوشدمی

که۱۸دارد.خودپیشرویدرسختیعذابآن،تعقیببهومیرد،نمیليكنآید،می

تندکهاستخاکستریمانندشاناعمالورزیدندکفرپروردگارشانبهکهآنانیمثال

کسبدنیا)درآنچهازچیزیهیچبهباشد،وزیدهآنبرطوفانیروزیکدربادی
است.درازی)ودورگمراهیهماناینندارند.قدرتبودند،کرده
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اگراست،آفریدهحقبهرازمینوآسمانهااللهکهمخاطب)(ایایندانستهآیا۱۹م
مشکلاللهبرکاراینو۲۰آورد؟!میجدیدیخلقوبردمیمیانازراشمابخواهد

آنانیبهضعیفانپسشوند،میحاضرالللهدرباربههمهقیامت)روزدرو۲۱نیست.

ازچیزیتوانیدمیآیاپسبودیم،شماپیروماگویند:میشمردندمیبزرگراخودکه

هدایتراشماهمماکردمیهدایترامااللهاگرگویند:میکنید؟دفعماازرااللهعذاب

نداریم.پناهگاهیهیچکنیم،صبریاکنیمتابیبیچهاستبرابرمابراینمودیم،می

گوید:میشیطانبگذرد)کارازکار(وبرسدپایانبه(قضاوت)کارکهوقتیو۲۲

منوکردم.خلافیوعدہشماباودادموعدهشمابهمنودادراستوعدهشمابهالله
پذیرفتید.رادعوتمهمشماودادمدعوتراشمااینکهجزنداشتمشمابرایسلطههیچ

بهشمانهورسممیشمافریادبهمننهکنید،ملامتراخودونکنیدملامتمراپس

کافرم.دادیدمیقراراللهشریکمراشمااینازپیشاینکهبهالبتهرسید،میمنفریاد

کارهایوآوردهایمانکهکسانیو۲۳۶است.دردناکعذاببرایشانظالمانگمانبی

نهرهاآنقصرهای)ودرختانزیردرکهشوندمیآوردهدرباغهاییبهانددادهانجامنیک

گفتنسلامآنجادرشاندعایاند،همیشهپروردگارشانحکمبهآنجادراست،روان

ساختپاکدرختمانندراپاکسخنزد؛مثالچگونهاللهکهندیدیآیا۲۶است.

است.آسماندرآنشاخهواستمحکمواستوارزمین)(درآنریشهکه

YOA





14ابراهيمسورة۱۳جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخ

رامثالهاایناللهودهد.میراخودمیوهوقتیهردرپروردگارشحکمبهکه۲۵)
درختبهپلیدسخنمثالو۲۹گیرند.عبرتوشوندیادآورتازندمیمردمبرای

رامؤمنانالله۲۷نباشد.قراریهیچراآنوشدهکندهزمینرویازکهماندمیپلید

میگمراهراظالمانوداردمیقدمثابتپایدار،سخنسبببهآخرتودنیازندگانیدر

بهرااللهنعمتکهآنانیندیدیآیاکه۲۸میدهد.انجامبخواهدهرچهاللهوسازد،

(سرایآن«۲۹اند؟!آوردهدرهلاکتسرایبهراقومشانوکردندتبدیلناسپاسی
اللهبرایو۳۰ازاست.قرارگاهبدچهوشوندمیداخلکهاستدوزخهلاکت)

و(بهرهشویدبرخورداربگو:کنند،گمراهاوراهازرامردمتانمودندمقررشریکانی

بگو:منمؤمنبندگانبهکه۳۱است.آتشسویبهشمابازگشتيقينبهببرید)،لذت
انفاقآشکاروپنهاندررا(مقداریایمدادهروزیایشانبهآنچهازوکنندبرپارانماز

الله(۳۲۶نیست.دوستیوفروشوخریدآندرکهبرسدروزیآنکهازپیشکنند،

هایمیوهآبآنباوکردنازلآبیآسمانازوآفریدرازمینوآسمانهاکهاستذاتی
بحردراوحکمبهتاساخترامبرایتانراکشتیوگردانیدشماروزیوکردپیدارا

کهراماهوآفتابشمابرایو(۳۳۶کرد.مسخرشمابرایرانهرهاوشود،روان

را.روزوشبشمابرایکردتابعوکردتابعاند،حرکتدرهمیشه

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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بشماریدرااللهنعمتاگرواستدادهشمابهایدخواستهاوازکههرچیزیازو34

یادآوروهو۳۰است.ناشکروظالمانسانواقعادرآورید،شماربهآنراتوانیدنمی
وبگردانامنجایرا(مکه)شهراینپروردگارم!ایگفت:ابراهیمکهراوقتیشوید

رامردمازبسیاریبتاناینپروردگارا!(۳۹)دار.دورپرستیبتازمرااولادومرا
نافرمانیمنازکسهرواستمنازاوکندپیرویمنازهرکسپساند،ساختهگمراه

دررافرزندانماز(یکیمنما!پروردگارای*۳۷۶مهربانی.آمرزندهتوگمانبیکند

ام،دادهسکونتایساختهواحرامآنکهتوخانهکناردر(و)زرعوکشتبیدره
سویبهمردمازبرخیدلهایکهکنچنانپسدارند،برپارانمازاینکهتاپروردگارا!

ایو۳۸کنند.شکرگزاریکهباشدده،روزیآنانبههامیوهازوگرددمایلآن

وکنیم.میآشکارکهراآنچهوکنیممیپنهانکهراآنچهدانیمینويقيناما!پروردگار

رااللهستایشوشكر۳۹ماند.نمیپوشیدهاللهبرآسماندروزمیندرچیزیهیچ

دعاست.شنوندهپروردگارمیقینابخشید،منبهرااسحاقواسماعیلپیریسندرکه

مرادعایوپروردگارا!گردان.نمازدارند،برپارافرزندانمومراپروردگارم!ایکهو40
کهروزیآندربیامرزرامؤمنانومادرموپدرومراما!پروردگارای41بپذیر.

اینجزمپندار.غافلکنند،میظالمانآنچهازرااللهو44۲گردد.میبرپاحساب

تأخیربهشود،خیرهآندرچشمهاکهروزیبرایراآنها(عذاب)کهنیست

اندازد.می
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شانسویبهشانچشمهایواندگرفتهبالاراخودسرهایحالیکهدرشتابانند؛43

روزیازرامردموكهيه4است.خالیادراک)وفهم(ازدلهایشانوگرددنمیباز
مدتیتاراماما!پروردگار«ایگویند:میظالمانپسآیدمیآنهابهعذابکهبترسان

آیاشود:میگفتهآنان(بهکنیم.پیرویپیغمبرانازوبپذیریمرادعوتتتابدهمهلت
روید)؟نمیبینازونیستزوالیهیچراشماکهنخوردیدقسمدنیا)دراینازپیش

واضحشمابرایوبودندکردهظلمخویشبرکهآنانیمنازلدرکردیدسکونتو%و40

ودسیسهآنانالبتهوبه46زدیم.هامثالشمابرایوکردیمچهآنهاباماکهشد

کندهجایازکوههامکرشانازچندهراست،اللهبامکرشانوبردندکاربهرامکرشان

گمانبیکند،میخلافراپیامبرانشبهخودوعدهاللهکهمبرگمانپس44۷۶شد.می

غیربهزمینکهاستروزیآندرانتقام(آن۶۸است.گیرندهانتقام(و)غالبالله

بندگانوشدهتبدیلدیگریآسمانهایبهآسمانهاوشودمیگردانیدهمبدلزمیناین

بینیمیروزآندرراکارانجنایتو۶۹شوند.میحاضرقهاریگانهاللهپیشگاهدر

شدهگداختهسربازشانهایپیراهنکه۵۰هاند.شدهبستههازنجیرهدریکدیگرباکه

کردهآنچهوفقبرراشخصهراللهتا۵۱پوشاند.میراهایشانچهرهآتشواست

برایاستابلاغی(قرآن)اینکه۵۲۶است.گرحسابزوداللهيقينادهد.سزااست،

خردصاحبانتاواستیگانهمعبوداوتنهاکهبدانندوشونددادهبیمآنبهتامردمان
گیرند.عبرتوپند
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حجرسوره

استآیتنودونهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
(حقکنندهبیانقرآنوکتابآیاتایناست)معلوماللهبهحروفاین(مفهومالر.واه

بودند.مسلمانکاشکهکنندآرزوقیامت)روزدرکافرانبساچه(۲)است.باطل)و
وشوندبرخوردارلذتها)ازروزیچندوبخورندتاراآنهابگذار(اکنون)(۳۶

قریه(اهل)هیچماوکهطوریدانست.خواهندزودیبهپسسازد،غافلراآنهاآرزو(ها)

بود.معلومنوشتهاجلآنها)هلاکت(برایآنکهمگرنکردیمهلاکراای
به(مشرکینوطر6مانند.میپسنهوافتدمیپیشبهخوداجلازامتیهیچوبوده
دیوانهتویقینااست!شدهنازلاوبرقرآنکهکسیایگفتند:انکار)وتمسخرطور

مانزدبهرافرشتگانچراهستیراستگویانازاگروباشی)هوشیار(اگر(۷هستی.

آنگاهوفرستیمنمیفروحقبهجزراهافرشتهمابگو:)جواب(در8آوری؟نمی
راقرآنخودماگمانبیوشود.نمیدادهمهلتآنهابههافرشتهآمدنفرودازپس

نیست)توباتنهاکینمشررویهاینو۱۰هستیم.آننگهبانخودمالذاایمکردهنازل

تکذیبنیزایشانوفرستادیمپیغمبرانیپیشین،هایمردمدرنیزتوازپیشالبتهو

کردند.میمسخرهرااواینکهمگرنیامدایشاننزدرسولیهیچو«۱۱شدند).

آنبهکهکه۱۳۶گردانیم.میداخلمجرماندلهایدررا(استهزاء)آنچنیناینکه۱۲۶

درالهی)عذابآمدنبازکافراننمودن(تکذیبرسموراهالبتهوآورندنمیایمان

درهمیشهپسکنیم،بازآسمانازایدروازهآنهابراگرو14است.گذشتهپیشینان
شدهجادوگروهیبلکهایم،شدهبندیچشمماگفتند:میحتماکه۱۵رفتند.میبالاآن

هستیم.
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دادیم.زینتبینندگانبرایراآنوآفریدیمبرجهایآسماندرماشکبدونو۱۹۶
شیطانیجزبه۱۸داشتیم.مصونومحفوظشدهراندهشیطانهرازراآنوه۱۷
همواررازمینو۱۹افتند.میاوپیدردرخشانشهابکهدهدگوشدزدیدهکه

سنجیدهبطورومعيناندازهبهچیزهرازونهادیممحکمهایکوهآندروکردیم

کهکسانیبرایودادیمقرارمعیشتاسبابزمیندرشمابرایو۲۰۶رویانیدیم.

پیشآنهایخزانهاینکهمگرنیستچیزیهیچو۲۱ونیستید.آنهادهندهروزیشما

ابرکنندهبارداررابادهاو۲۲۶کنیم.نمینازلمعیناندازهبهجزراآن(لیکن)وماست
آنکنندهذخیرهشماونوشانیدیمشمابهراآنوباراندیمآبآسمانازپسفرستادیم

وارثماومیرانیممیماوبخشیممیزندگیکههستیممايقيناو۲۳۶نیستید.

(کهایمدانستهراشماگانگذشته(حال)ماالبتهو%۲۶هستیم.زمینرویهاینعمت

که۲۵کرد).خواهندعملچه(کهایمدانستهراشماآیندگانماالبتهوداشتندعملچه

داناست.باحکمتاوچونکندمیمحشورقيامت)روزدرراآنانتوپروردگارالبتهو

و۲۷آفریدیم.گرفتهبویسیاهلایقسمازخشکگلازراانسانالبتهو۲۹%

بهپروردگارتچونشویادآورو۲۸آفریدیم.سوزانآتشازآدمازپیشراجن

خواهمگرفتهبویسیاهلایقسمازخشکگلازرابشریمنکهگفت:هافرشته

آفریدهروحازآندروکردمبرابرراآنجسد)و(صورتهرگاهپسکه۲۹آفرید.

یکجاهمههافرشتهپس.۳۰بیفتید.سجدهبهاوپیشها)فرشته(شماپسدمیدمخود

باشد.کنندگانسجدهبااینکهازورزیداباکهابلیسمگر۳۱وکردند.سجده
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نیستی؟!۔کنندگانسجدههمراهکهاستشدهچهراتوابلیس!ایفرمود:الله۳۲و
گلقسمازخشکگلازرااوکهبشریبرایکهنیستمآنمنگفت:ابلیس۳۳۶

آن(ازآنجاازشوبیرونپسفرمود:الله۳۶وکنم.سجدهآفریدی،گرفتهبویسیاه
از(دوریلعنتتوبرجزاروزتايقيناو۳۰ای.شدهراندهتوگمانبیوالا)مقام

برانگیختهمردمکهروزیتامراپروردگار!ایگفت:ابلیس۳۱است.الله)رحمت

تا«۳۸۶گانی.شدهدادهمهلتجملهازتوهمانافرمود:الله(۳۷)ده.مهلتشوند،می

مرااینکهسبببهپروردگارم!ایگفت:ابلیس(باز)(۳۹)معلوم.ومقرروقتروز

زیبابرایشانزمیندرراگناهانپسکردم،سرکشیتوفرماناز(چوننمودیگمراه

جملهازتوخالصبندگانجزبهکه40نمایم.میگمراهراآنانهمگیودهممیجلوه
(دیناینفرمود:جواب)(دراللهکه41شد).تواننمیمسلطآنهابر(کهراآنان

من((خالصبندگانبرتوالبتهکه۶۲۶رسد.میمنبرکهراستاستراهیاسلام)
آنهاهمهگاهوعدهالبتهوه۶۳کنند.میپیرویتوازکهگمراهانیمگرنداریسلطه

است.معینبخشیآنانازدریهربرایواستدرهفتآنبرای44است.دوزخ

درشود)میگفتهایشان(به46اند.سارهاچشمهوباغهادرپرهیزگارانالبتهکه4وہ

بیروناستآنانهایسینهدرکهراایکینهوکه۶۷آیید.درامنیتوسلامتیباآن

آنانبهرنجیجاآندرکه۶۸نشینند.میهمروبرویتختهابربرادرانه(و)کشیممی
آمرزندهمنمکهسازآگاهمرابندگان۶۹نیستند.شدنیبیرونآنجاازورسد،نمی

است.درناکعذابمن،عذابکهيقيناکن)آگاهمرابندگان(نیزو%۵۰مهربان.

برایهموبودندآمدهرحمتبرایهم(کهدهخبرابراهيممهمانانازآنهابهو451

عذاب).
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ایم.ترسانشماازماالبتهگفت:ابراهیمگفتند،سلاموشدند،وارداوبرکهوقتی۵۲

دهیم.میمژده(پیغمبر)داناپسربهراتوماچوننترس،گفتند:ها)(فرشته۵۳۶

پسمیدهید؟مژدهامرسیدهپیریسنبهاینکهوجودبامراآیاگفت:(ابراهیم)54
ناامیدانازپسدادیم،مژدهحقبهراتوماگفتند:«۵۵دهید؟میمنبهایمژدهچه

ناامیدپروردگارشرحمتازکسیچهگمراهانجزگفت:ابراهیم401.مباش

شدگان؟فرستادهایچیستشمامهمکارپسگفت:(باز)۵۷شود؟می

آلازغیر۹ہایم.شدهفرستادهجنایتکار)مجرمقومسویبهماهماناگفتند:۰۸

اوهمسرجزبه602دهیم.مینجاتراآنهاهمهالبتهکهاو)پیروانو(خانوادهلوط

باشد.عذابدرماندگانباقیازاوکهایمکردهفيصلهمااست)فرمودهاللهچون

البتهگفت:لوطکه۹۲۶آمدند.لوطخانداننزدشدهفرستادههایفرشتهوقتیپس(۹۱)
راچیزیخبرتوبرایبلکهنیستیمآشناناما(نه،گفتند:و۹۳۶ناآشنائید.مردمشما

ماالبتهوایم،آوردهتوبرایراحقو14کردند.میشکآندرتو)(قومکهایمآورده

پسازخودتوببرهمرایترااتخانوادهشبازبخشیدرلذاو65راستگویانیم.

دادهدستورشمابهکههمانجابهونکندنگاهسرپشتبهشماازکسیوبروایشان

گروهاینبیخالبتهکهراامرهمانفرستادیموحیلوطسویبهو11بروید.شوید،می

آمدندکنانخوشی(سدوم)شهراهل(همزمان)و۹۷شد.خواهدکندهصباحوقتدر

اندمنمهماناناینهاچونگفت:لوطکه۹۸اند!).آمدهخوبصورتوزیبامهمانانکه
گفتند:(قوم)۷۰مکنید.خوارمراوبترسیداللهازو«۹۹مکنید.شرمندهمراپس

بودیم؟نکردهمنعجهانمردم(میزبانیازراتوآیا
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کاریخواهیدمیاگرکنید.نکاحآنها(بااندمندخترانهااینگفت:لوط۷۱
حیرانخودپرستی)(شهوتمستیدرآنهاکهتوعمربخشندهبهقسمکه۷۲بکنید.

فراراایشانمرگبارسختآوازآفتابطلوعهنگامپسکه۷۳۶بودند.سرگردانو

گلسنگازسنگهاییآنهابروکردیمزبروزیرراشهرآنپسکه۷۶گرفت.
گیرندگان)عبرت(وهوشمندانبرای(سرگذشت)ایندرالبته%۷۵بارانیدیم.

موجودمروروعبورراهسربرشده)(ویرانشهرآنيقيناو۴۷۹واست.هایینشانه
البتهو(۷۸هاست.کنندگانیقینبراینشانه(عذاب)ایندرالبته۷۷هاست.

وگرفتیم،انتقامنیزآنانازپس۷۹کهبودند.ظالمنیز)خلاب(منطقةایکهباشندگان
حجراهلالبتهو۸۰است.آشکاروواضحراهیسربرشدهخراب(قریهدوهر

شان)پیغمبرتوسطراخودآیاتو۸۱کردند.تکذیبراپیغمبراننیز)ثمود(قوم

تراشیدندمیهاخانههاکوهازو۸۲۶بودند.گردانرویآنانولیفرستادیمایشانبرای
فراگرفت.راآنهامرگباروسختآوازصبحدمپس۴۸۳۶باشند.اماندرهمیشهکه

ماو۸۵هنکرد.دفعایشانازراالهی(عذابکردندمیکسبآنچهپس۸۶و
قیامتالبتهوآفریدیمنهحقبهجزاستآندوبیندرکهراآنچهوزمینوآسمانها

گرفتن).انتقام(بدونگذردرآنهاازخوبطريقهبه(فعلا)پساستآمدنی

آیت(هفتالمثانیسبعالبتهو۸۷هداناست.آفریدگارهمانپروردگارتچون۸۹۶ه

دادیم.توبهرابزرگقرآنوشود)میتلاوتمکررنمازهادرکهالفاتحهسورة

آنانبرومدوزایمساختهمندبهرهراآنانازگروههاییکهآنچهبهراچشمانتو۸۸۹

بیممنیقینابگو:و%۸۹کن.هموارمؤمنانبرایراخودمهربانیبالومشوغمگین

را(شماآوردیمفرودکنندگانتقسیمبررا(عذابکهطورهمانکه۹۰آشکارم.دهنده

دهیم).میبیمآنازنیز
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پروردگارتبهقسمپس۹۲۶ساختند.بخشبخشراآسمانیکتابکهآنانیو۹۱

بهکهراآنچهپسکه۹۶کردند.میآنچهازکه۹۳۶پرسید.خواهیمآنهاهمهازالبتهکه

۹۵بگردان.رویمشرکانازوکنآشکارواعلانشوی،میامرآنتبلیغودعوت

رادیگریمعبودکهآنانی%۹۹ایم.کنندهکفایتکنندگاناستهزاشرازراتوماچون

خوبماالبتهو۹۷دانست.خواهندرا(حقیقتزودیبهپسدهند،میقراراللهبا

راپروردگارتپس۹۸۶گویند.میآنچهسبببهشودمیتنگتوسینهکهدانیممی

پرستشراپروردگارتو۹۹.باشگزاران)(نمازکنندگانسجدهازوکنیادپاکیبه

بیاید).سراغتبه(مرگرسدتویقینکهوقتیتاکن

نحلسورۂ
است.آیتهشتوبیستوصدیکوشدهنازلمکهدر

مهربان.بخشندهاللهبنام
پاکاونکنید،طلبشتاببهراآنپسكفار)شکستوتوحید(غلبهرسیداللهامروانه

حکمبهوحی،باراملائکه۲هسازند.میشریکاوباکهچیزهاییازاستمرتبهبلندو

بامخالفتازرا(مردمبترسانیدکهآرد،میفرودبخواهدکهبندگانشازهرکسبرخود
راخود(وبترسیدمنازپسنیست،(الله)منجزبهبرحقمعبودیهیچکهالهی)پیغام

ازاستبلندمرتبهاست،آفریدهحقبهرازمینوآسمانها۳۶دارید).نگاهعذابماز

ویناگهانپسآفرید،منی)(قطرهاینطفهازراانسانکهسازند.میشریکاوباآنچه

شمابرایآنهادراستآفریدهشمابرایراپایانچهارکهاست.آشکارکنندهخصومت

خورید.میراآنهاچربیو(گوشتآنهاازواست.دیگرهایفائدهوشدنگرموسیله
وآوریدمیچراگاه)از(شامراآنهاوقتیکهاستزیباییوزینتآنهادربرایتانو469

برید.میچراگاه)به(صبحراآنهاکهوقتی
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آنبهمشقتورنجباجزکهکنندمیحملسرزمینیوشهربهراشمابارهایو«۷
قاطرهاواسپهاو۸۶است.مهربانورئوفپروردگارتانیقینابرسید،توانستیدنمی

(دیگر)چیزهاییوهست.شما(برایزینتیوشویدسوارآنهابرتاآفریدهراالاغهاو

واست،اللهبرمیانهراستراهبهمردمانهدایت(وکه۹دانید.نمیشماکهآفریندمی

که۱۰درکرد.میهدایتراشماهمهخواستمی(الله)اگرواست.کج(راهها)آنازبرخی
آنباونوشیدمیآنازکهاستفرستادهفروآبیشمابرایآسمانازکهاستذاتیاو

وسيلهبهالله*۱۱چرانید.میآندرراخودحیوانات(و)رویندمیگیاهانودرختان

ایندريقينبهرویاند،میمیوهنوعهمهازوانگوروخرماوزیتونوکشتآب،آن

وآفتابوروزوشبوه۱۲۶اندیشند.میکهکسانیبرایاستروشنینشانهچیزها

برایکارایندرگمانبیاند.شدهمسخراوحکمبهستارگانوکردمسخربرایتانراماه

رنگهایبازمیندرکهراچیزهاییو۱۳۶هاست.نشانهکنند،میتعقلکهگروهی
ایندرالبتهاست.گردانیدهرامومسخرشمابرایآفریدهگوناگونانواعدرومختلف

مسخررادریاکهاوستو14است.روشنینشانهشوند،یادآورکهگروهیبرایامر

راآنکهبیاوریدبیرونزیوراتیآنازوبخوریدتازهگوشتآنازتااستساخته

تاوکنیدمعیشتطلباوفضلازتاوبینی،میشگافندهآندرراهاکشتیوپوشید.می

کنید.گزاریشکر

WAبببببب
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ونجنباند.راشما(زمین)تادادقرارپابرجاییواستوارکوههایزمیندرو۱۵که
قرارنیزدیگرهایینشانهو16بیابید.راخودراهشماتاآفریدراراههاییونهرها

مانندآفریندمیکهکسیآیاپس۱۷یابند.میراهستارگانوسیلهبهآنانوداد،

رااللهنمعتهایاگرو۱۸شوید؟.نمیآوردیادآیانتواند؟آفریدهکهاستکسی

اللهو*۱۹است.مهربانآمرزندهاللهگمانبیتوانید،نمیکردهاحاطهراآنبشمارید
جزکهراآنانیو۲۰داند.میکنید،میاظهارکهراهرچهوپوشانیدمیکهراهرچه

شوند.میآفریدهخودشانبلکهآفرینند،نمیچیزیخوانند،میخودحاجات(درالله

زندهوقتچهدانندنمیواند)،روحبی(واندمردهساخته)خودمعبودهای(آنو۲۱
بهکهآنانیلذااست،یکتامعبودشماواقعیمعبود((پس۲۲۶شوند.میبرانگیختهو

۲۳)اند.مستکبرانآنهاواست،انکارگرشانهایدلآورند،نمیایمانآخرتروز

يقيناداند،می(الله)سازید،میآشکارراآنچهوکنیدمیپنهانراآنچهکهنیستشکی

چیزچهپروردگارتانشود:گفتهآنانبهچونو۲۶دارد.نمیدوسترامستکبراناو
درتاکه۲۰»است).کرده(نازلراپیشینیانهایافسانهگوید:میاست؟کردهنازلرا

کنندحملراکسانیگناهانبارازبخشیوخویشگناهانبارکاملطوربهقیامتروز

البته۲۶؛کنند!میحملراباریبدچهواند.ساختهگمراهنادانیبهراایشانکه

براساسازاللهپسورزیدند،مکرتوحید)انکار(برایبودندایشانازپیشکهآنانی

از(الله)عذابوافتادآنانبرسرشانبالایازسقفوانداختآنراوزدشانبنیان

رسید.آنانبهدانستندنمیکهجایی
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کجافرماید:میوکندمیرسواراآنانقیامتروزبازبود)دنیاعذاب(این«۲۷۶
صاحبانکردید؟میمخالفتپیغمبران)(باآنهاخاطربهشماکهمنشریکهایاند

کهآنانی۲۸است.كافراننصيبامروزبدیوخوارییقینبهگویند:میعلم
تسلیمپسبودند،ظالمبرخودکهحالیدرکنند،میقبضراایشانارواحفرشتگان

آنچهبهاللهکهیقینابلی!کردیم،نمیبدیکارهیچهرگزماگویند:میوشوندمی

وباشید.آندرهمیشهودرآیددوزخهایدروازهازپسکه۲۹)داناست.کردید،می

پروردگارتانشود:میگفتهپرهیزگارانبهو۳۰واست.بدچهمتکبرانجایکهحقا

نیکوکارانبرایلهذا)استکرده(نازلراخیرگویند:میاست؟کردهنازلراچیزیچه
سرایاستخوبچهوبود.خواهدبهترآخرتسرایيقيناواستنیکیدنیاهمیندر

زیردرنهرهاشوندمیواردآندرکهبهشتهمیشگیباغهای۳۱پرهیزگاران!

پاداشمتقیانبهچنینایناللهدارند.بخواهندچههرآنجادراست،روانآندرختان

اند.پاککهحالیدرکنندمیقبضراشانارواحفرشتگانکهآنان۳۲دهد.می

شوید.واردبهشتبهکردیدمیکهکارهاییخاطربهبادشمابرسلامگویند:می

اینکهیابیایند،شانسویبهفرشتگانکهاینجزکشندنمیانتظارکافرانآیا۳۳۶

کردند؟چنیناینبودندایشانازپیشکهکسانیهمانطوربرسد،پروردگارتفرمان
بدیسزایپسکهو34کردند.میظلمخودبهخودشانبلکهنکردظلمآنانبراللهو

گرفت.بردرراآنانکردندمیتمسخرآنبهآنچهورسیدایشانبهکردندمیکههایی
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راچیزیهیچاوازغیرماپدراننهومانهخواستمیاللهاگرگفتند:مشرکانوکه۳۰
ازپیشکههمکسانیکردیم،نمیحراماوحکمبدونراچیزیوکردیم،نمیعبادت

پیغمبرانعهدهبردیگریچیزیآشکارابلاغجزآیاپسکردند.چنیناینبودندایشان
بگویند:)مردمبه(تافرستادیمراپیغمبریامتیهرمیاندرمایقینبهو۳۹۶است؟

آنهااللهکهبودندکسانیایشانمیانازپسورزید.اجتنابطاغوتازوبپرستیدراالله

زمیندرپسشد.ثابتآنهابرگمراهیکهبودندنیزدیگرگروهیوکرد،هدایترا

آنانهدایتبراگرکه۳۷شد.چگونهکنندگانتکذیبانجامکهبنگریدوکنیدسیر
هیچآنانوکند،نمیهدایتنمایدگمراهکهراکسیاللهکهبدانباشیحریص

راکسیاللهکهخوردندقسماللهبهجدیطوربه(مشرکان)و۳۸ندارند.مددگارانی

مردمبیشترولیاوست،عهدهبرحقوعدهاینبلی!گرداند،نمیزندهمیرد،میکه

تاوورزندمیاختلافآنمورددرکهراآنچهکندبیانشانبرایتا۳۹۶دانند.نمی

کهچیزیایجادبرایماامرچونکهو40اند.بودهدروغگوآنانخودکهبدانندکافران

موجودفوراپسشو؛موجودگوییم:میکهنیستاینجزایم،کردهرااشاراده

گرفتند،قرارستممورداینکهازپسکردندهجرتاللهراهدرکهآنانو41شود.می
است،بزرگترآخرتپاداشالبتهودهیممیجاینیکسرایبهدنیاایندرراآنانالبته

ووطنترک(برکردندصبرکهاندکسانیکنندگانهجرت(آنکه۶۲۶دانستند.میاگر

کنند.میتوکلپروردگارشانبروهجرت)دشواریهای

بببببببببببببببببببببببببببب
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اگرپسنفرستادیم،کردیم،میوحیآنانبهکهرامردانیجزتوازپیشوه43
راقرآنوفرستادیم.کتابهاوروشندلایلباراآنانکه44بپرسید.علماهلازدانیدنمی

تاوکنی،بیاناستشدهفرستادهآنانبرایکهراچیزیمردمبرایتاکردیمنازلتوبر

آناناللهاینکهازاندشدهایمنسنجیدند،بدمکرهایکهکسانیآیا45کنند.تفکرآنان

بیاید؟!آنانبردانندنمیکهجاییآنازعذاباینکهیابردفروزمیندلدررا

نیستند.کنندهعاجزپسبگیرد؟راآنانآمدشانورفتحالدراللهیا46%

مهربان(و)رئوفپروردگارتانیقیناپسبگیرد،شانترسحالتدرراآنانیا447
راستازآنهایسایهچگونهکهندیدنداستآفریدهاللهکهچیزهاییبهآیاو48است.

هرچهوهاآسماندرچههروکه49گردند.میاللهبرایفروتنانهوکنانسجدهچپو

وکنندمیسجدهنیزهافرشتهوکنندمیسجدهاللهبرایها،جنبدهازاستزمیندر
استسرشانبالایکهپروردگارشانازکه۵۰وکنند.نمیسرکشیاللهعبادتازآنها

فرمود:اللهو۵۱هدهند.میانجامشود،میدادهدستورآنانبهکهراآنچهوترسندمی
منازتنهاپسیکتاست،وحقمعبوداوکهنیستاینجزنگیرید،خودبرایمعبوددو

خاصنیزپایداردینواوست،ازخاصاستزمینوآسمانهادرآنچهو۵۲هبترسید.

ازهمهشماستباهانعمتازآنچهوکه۵۳۶ترسید؟میاللهغيرازآیاپساوست،از
نالید.میاوسویبهرسد،شمابهضرریوزیانچونبازاست،اللهسوى

پروردگارشانبهشماازگروهیآنگاهکنددورشماازرازیاناللهکههنگامیباز۵۶

آرند.میشرک
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دنیا)نعمتهایازاکنونپسکنند.ناشکریایمدادهآنانبهآنچهدرتا(بگذار)55

دارید)!سیاهیسرنوشتچهکهدانستخواهیدزودیبهپسشوید،برخوردار
دانندنمیچیزیکه(بتهاییآنچهبراینصیبیایمدادهروزیآنانبهآنچهازوو56

شد.خواهیدپرسیدهکردید،میافترادروغبهآنچهازاللهبهقسمکنند.میمقرر

دارنددوستآنچهخودبرایواو،استپاکدهند،میقراررادختراناللهبرایو۵۷ه
ازپرحالیکهدرشود؛دادهدخترتولدمژدهآنهاازیکیبههرگاهوکه۵۸ودهند.میقرار

شده،دادهاوبهکهبدیمژدهخاطربهکه۵۹گردد.میسیاهاشچهرهاست،اندوهوغصه

راویباداردنگاهخواریبارااوآیا:گویدمیخودبا(وکند،میپنهانقومازراخود
بهکهآنانیبرایکه60کردند.میقضاوتبدچهکهباشید!آگاهکند؟گوربهزنده

باحکمتغالباوواستاللهبرایوالاصفتواست.زشتوصفندارند،ایمانآخرت

رویبرراجانداریهیچکردمیگرفتارظلمشانسبببهرامردماللهاگرو۹۱)است.
مقرروقتچونپسدهد،میمهلتمعینیمدتتاراآنانلیکنگذاشت،نمیباقیزمین

شود.نمیپیشنیزایلحظهوافتد،نمیتاخیربه(اجلشان)ایلحظهبرسدآنان
بیاندروغسخنزبانهایشانوندارند،خوشکهدهندمیقرارراچیزیاللهبرایو(۹۲

استایشانازدوزخآتششکبدوناست.ایشانازنیکوییکهگوید:)میوکندمی

سویبهراپیغمبرانکهاللهبهقسمو۹۳شوند.میراندهآنجابهدیگرانازپیشآنانو
جلوهزیبانظرشاندرراکارهایشانشیطانپسفرستادیم.بودندتوازپیشکهامتهایی

برراکتابماو864دارند.دردناکیعذابواستباورشانشیطانهمامروزلذاداد،

کردهاختلافآندرکهکنیبیانشانبرایراچیزیاینکهبخاطرمگرنکردیمنازلتو
باشد.مؤمنانبرایرحمتیوهدایتتاواند

ببببببببببببببببببببببببببببببببب
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زندهشدن)(خشکمردنشازپسرازمینآنباوکردنازلآبیآسمانازاللهو465
شنوند.میراالله(سخنکهقومیبرایاستروشنیدلیلایندريقينبهساخت،

درآنچهازاست،عبرتشمابرایگوسفندوگاوو(شترچهارپایاندرالبتهو66

برایکهنوشانیممیشمابهخالصشیریخون،وسرگینمیانازاستشکمهایشان

شرابانگوروخرمادرختانهایمیوهازنیزو۹۷است.گواراوخوشخورنوشندگان

قومیبرایاستاینشانهایندرالبتهگیرید،میآنازحلالوپاکروزيوسازیدمی

درختانازوکوههاازکهکردالهامعسلزنبوربهپروردگارتو۱۸کنند.میدرککه

وبخورهامیوههمهازباز۹۹بسازد.هاخانهخودبرایکنند،میبنامردمآنچهازو

رنگهایبهنوشیدنیزنبورانشکمهایازگیریپیشدرراپروردگارتراههایشدهرام

استاینشانهاین،درگمانبیاست،شفامردمانبرایآندرآید.میبیرونمختلف
برخیومیراندمیراشمابازآفرید،راشمااللهو*۷۰وکنند.میتفکرکهمردمیبرای

چیزیدانستنازپسطوریکهشوندمیگردانیدهبازپیری(دوره)ترینخواربهشمااز
بعضیاللهو۷۱کهتواناست.دانایاللهچون،کنندمیفراموشراچیزهمهوداندنمی

دادهبرتریروزی)درکهآنانیاست،دادهبرتریروزیدردیگربعضیبرراشمااز

(دارایی)آندرشانهمهتابدهندخودبردگانبهراخودروزیکهنیستندحاضراندشده

شمابرایخودتانجنسازالله۷۲مکنند؟میانکاررااللهنعمتآیاپسباشند،مساوی

هایچیزازوآفریدنوادگانوفرزندانشمابرایهمسرانتانازودادقرارهمسرانی

میكفراللهنعمتبهوآورندمیایمانباطلبههم(بازآیاداد،روزیشمابهپاکیزه
ورزند؟

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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وآسمانهادررزقیکمترینمالککهکنندمیعبادتراچیزهاییاللهجایبهو(۷۳۶
ندهیدقرار(مانندها)امثالاللهبرایپسکه۷۶ندارند.تواناییونیستندآنانبرایزمین

بردهالله(۷۵هدانید.نمیشماوداندمیاللهگمانبینکنید)،تشبیهاوبهرامخلوق

نیزوندارد،قدرتکاریهیچانجامبرایکهاستکردهذکرمثالطوربهرامملوکی
پنهاندراوپساست،دادهپاکیزهروزیاوبهخویشسویازکهزندمیمثلراکسی

اللهمخصوص(سپاسهاللهالحمدبرابرند؟دواینآیاکند،میانفاقآنازآشکارو

آنانازیکیکهزندمیملرامرددواللهو۷۹۴دانند.نمیآنانبیشتربلکه،است

اوجاهروبودهخویشآقایباردوشاووندارد،تواناییچیزیانجامبرواستگنگ
دهدمیفرمانعدلبهکهاستکسیبابرابراوآیاآورد.نمیهمراهبهخیریبفرستدرا

کارواست.اللهمخصوصزمینوآسمانهاغیبعلمو(۷۷)دارد؟قرارراستراهبرو

است.قادرکاریهربراللهگمانبیاست،آنازکمتریازدنچشمیکاندازهبهقیامت

دانستید،نمیچیزهیچکهحالیدرآورد،بیرونتانمادرانهایشکمازراشمااللهو۷۸۶كه
پرندگانسویبهآیا*۷۹آرید.جابهرااوشکرتاداد،دلوچشموگوششمابرایو

يقينادارد،نمینگاهافتیدن)(ازاللهجزکسیراآنهااند؟ندیدهآسمانفضایدرشدهرام

هاست.نشانهدارندایمانکهکسانیبرایالهی)قدرتنمونهایندر

بببببببببببببببببببب

YVO





16نحلسوره14جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

پوستازوداد،قرارآسایشوآرامشجایشمابرایهایتانخانهازاللهو۸۰و
اقامتروزدروسفرتانوقتدرراآنهاکهاستدادهقراربرایتانهاییخانهچهارپایان

رفاه)موجبات(ومنزلوسائلبزوشترمویوگوسفندپشمازویابید،میسبکتان

کهچیزهاییازاللهو*۸۱کنید.استفادهآنهاازمعینمدتیتااست،کردهآمادهراشما
برایتانوداد،قرارغارهاشمابرایکوههاازوکرد،ایجادبرایتانراهاییسایهآفریده

کههاییجامهوکندمیحفظسردی)وگرمیازراشماکهکردایجادهاییجامه

تاکندمیتمامشمابررانعمتشاوچنیناینکند،میحمایتجنگآسیبازراشما

ایمان،واسلامپذیرش(ازشدندرویگرداناگرپس۹۸۲شوید.منقادوتسلیم
میرااللههاینعمتکه۸۳.بسواستآشکاررساندنتوبرچونمشو)اندوهگین

هرازکهروزیو۸۶بااند.کافرآنهابیشتروکنندمیانکارراآنباز(لیکن)شناسند

آنانازوشودنمیدادهخواهی)(عذراجازهکافرانبهبازبرانگیزیم،گواهیامتی

چونو۸۵هکنند.راضیراپروردگارشانصالح)عملوتوبه(باکهشودنمیخواسته
شوند.میدادهمهلتنهوعذاب)(ایننشودکاستهآنهاازپسبینند،راعذابظالمان
اینما!پروردگارایگویند:میببینند،راخود(معبودانشریکانمشركانچونو۸۹ه

ردراآنهاسخناناین(معبودان)خواندیم،میتوجایبهراآنانکهماشریکاناندها
پیغاماللهسویبهروزآنو۸۷دروغگوئید.شمايقيناکهگویند:میوکنندمی

شود.میگمآنانازکردندمیافتراراآنچهوافکنندمیراانقیادوتسلیم

ببببببببببببببببببببببب
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افزاییممیعذابشانبرعذابینمودند،منعالله(دین)راهازوشدندکافرکهآنانی۸۸هنظر
امتهردرکهراروزیآوریادبهو(۸۹)کردند.میفسادزمیندراینکهسبببه

راکتابوآوریم.گواهایشانبرهمراتووفرستیممیآنهابرآنهاخودازگواهی
و(است).رحمتیوهدایتوسيلهوچیزهربیانگرکهکردیمنازلتوبرتدریج)به

خویشاوندانبهبخششواحسانوعدلبهاللهالبتهکه۹۰مسلمانان.برایاستبشارتی

پندراشماوکند.میمنعتجاوزوناشایستوزشت(کارفحشاازوکندمیامر

راهاقسموکنید.وفاکرديد،عهدچوناللهعهدبهو۹۱گیرید.عبرتتادهدمی

گمانبیاید،گردانیده(ضامن)کفیلخودبررااللهحالیکهدرنشکنید،آنتأكیدازپس

ازپسراخودرشتهکهنباشید(زن)آنمانندو۹۲۰داند.میکنید،میکهراآنچهالله
گروهیتاسازید،فریبوسیلهخودمیاندرراتانهایقسمتاگسست،تابیدنمحکم

بهراشمااللهکهنیستاینجزآورد.بدستبیشترامکاناتو(مالدیگرگروهیاز

برایتانکردیدمیاختلافآندرکهراآنچهقیامتروزيقينبهوآزماید،میآنوسيله

ولیگردانیدمی(مسلمان)واحدامتراشماخواستمیاللهاگرو۹۳۶کند.میبیان

آنچهازالبتهوکند.میهدایتبخواهدکهراکسیوکندمیگمراهبخواهدکهراکسی
شد.خواهیدپرسیدهکردید،میدنیادر

بببببببببببببببببببببببببببببببب
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پسقدمهایتانمبادا)تاندهید،قرارفریبوسیلهخودمیاندرراهایتانقسمو94%

آخرتدروبچشیدراعذاباللهراهازکردنتانمنعسبببهوبلغزد،شدنشمحکماز
آنچهزیرانفروشید،(دنیا)حقیربهایبهرااللهعهدوو95باشید.داشتهبزرگعذاب

شماستنزدآنچه(چون)۹۶بدانید.اگراست،بهترشمابرایهماناستاللهنزد

راصابرانالبتهوماند.میباقیهمیشه(برایاستاللهنزدآنچهواستشدنیفانی

وزنخواهکسهر«۹۷داد.خواهیمثوابکردند،میعملآنچهنیکوترینبهنظر)
زندهخوشایندوپاکزندگیبهالبتهباشد،مؤمناوودهدانجامنیککارمرد،خواه

داد.خواهیمثوابشانکردند،میعملآنچهنیکوترینبه(نظر)حتماوکنیم.میاش
بخواه.پناهاللهبهشدهراندهشیطان(شر)ازبخوانیقرآنخواستیکههرگاهپس۹۸۶

کنند،میتوکلپروردگارشانبرواندآوردهایمانکهکسانیبرشیطانگمانبیکه۹۹

وگیرندمیدوستیبهرااوکهاستکسانیبرتنهااوسلطة۱۰۰ةندارد.تسلطهیچ

راآیتیچونو«۱۰۱آورند.میشرک(الله)اوبهآنهاکهاستکسانیبراو)سلطه

شیطان)(دوستاناست.داناترکندمینازلآنچهبهاللهوکنیمبدلدیگرآیتجایبه

بگو:(۱۰۲)دانند.نمیآنهااکثربلکهای؛افتراکنندهتوکهنیستاینجزگویند:می
رامؤمنانتااست،کردهنازلپروردگارتسویازحقبهراآن(جبرئیل)القدسروح

مسلمانان.برایباشدایمژدهوهدایتتاوگرداندقدمثابت
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اوبهراقرآناینبشریکهنیستاینجزگویند:میآنانکهدانیممیالبتهو۱۰۳۶که
اینواست.عربی)(غیرعجمیدهند،مینسبتاوبهرااینکهکسیزبانآموزد.می

ایماناللهآياتبهکهآنانيقينا۱۰۶است.روشنوواضحعربیزبانبه(قرآن)

۱۰۵است.دردناکعذاببرایشانبلکهبرد،نمیراستراهبهآنهااللهآورند،نمی

خودایشانوندارندایماناللهآیاتبهکهبندندمیدروغکسانیفقطکهنیستاینجز

شود،کافرخودآوردنایمانازبعداللهوحدانیتبهکهکسیکه۱۰۹دروغگویانند.
ولیاست.استواروآرامایمانبهقلبشولیشدهمجبورگویی)کفر(بهکهکسآنمگر
عذاببرایشانواست.آنانبراللهطرفازغضبیپسکند،گشادهسینهکفربهکهکسی
رادنیازندگیآنهاکهآنستسبببهالهی)(غضباینکه۱۰۷بود.خواهدبزرگ

کند.نمیهدایتراکافرقوماللهاینکهودادندترجیحآخرتبروداشتنددوست

آناناستزدهمهرچشمانشانوگوشهاودلهابراللهکهاندکسانیایشانکه۱۰۸۶
بازکهو۱۱۰اند.کنندگانخسارهآخرتدرآنهااینکهدرنیستشککه۱۰۹غافلانند.

جهادبازشدند،شکنجهآنکهازپسکردندهجرتکهکسانیبهنسبتپروردگارت
است.مهربانآمرزندهالبتهکردند،صبروکردند

بببببببببببببببببببب
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آنچهسزایبهکسیهروکند.دفاعخودازکنانجدالشخصهرکهروزیکه۱۱۱
(مردمان)اللهکه۱۱۲شود.نمیظلمآنهابهوشوددادهپاداشکاستوکمبدونکرده،

فراوانروزیشطرفهرازوبودآسودگیوامانوامندرکهزندمیمثالراایقریه
لباسدادندانجامکهکاریسزایبهاللهوکردنداللهنعمتکفرانامارسید،میسویشبه

البتهکه۱۱۳۶چشانید.ایشانبهراگرسنگیطعموکردآنانتن(بهراترسوگرسنگی

ظالمکهحالیدرپسشمردند،دروغگورااوولیآمدآنانسویبهخودشانازپیغمبر

کهبخوریدایپاکیزهوحلالروزیازپسکه۱۱۶گرفت.فراراآنهاعذاببودند،

پرستید.میرااوتنهااگرآوریدجایبهرااللهنعمتشکرواستدادهروزیشمابهالله

وقت(بهاللهغيرنامآنچهوخوکگوشتوخونومردارکهنیستاینجزکه۱۱۵
آنهاخوردنبهکسیاگرولیاست،شدهکردهحرامشمابرباشدشدهگفتهآنبرذبح)

يقينانیست)ایرادیوی(برنباشدمتجاوزونبودهعلاقمندکهصورتیدرشود،مجبور

نگوییدکندمیبیاندروغبهزبانتانکهآنچهبرایو(۱۱۹کهاست.مهربانآمرزندهالله
بندند،میدروغاللهبرکهکسانیچونببندید،دروغاللهبرتاحرام،اینواستحلالاین

عذابآنهابرایواستاندکنفعدنیا)دربرایشان(بلکه۱۱۷۶شوند.نمیکامیاب

(درتوبرایقبلاکهکردیمحرامراچیزهایییهودیانبر(ما)و(۱۱۸)است.دردناک
ظلمخویشتنبهخودشانبلکهنکردیمظلمآنانبهماوکردیم،حکایتانعام)سوره

کردند.می

ببببببببببببببببببببببببببب
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نادانیبهکهآنانبرایتوپروردگارچوناستبازبرایشانتوبهدروازۂهمبازو۱۱۹
را)،خودعملو(عقیدهکردنداصلاحوکردندتوبهآنازبعدبازکردندبدکارهای

گمانبیکه۱۲۰واست.مهربانآمرزندهاصلاح)و(توبهاینازبعدتوپروردگارالبته
ازوبودباطلدینازبیزاراوکهحالیدربوداللهأمرمطيع(و)امتیکابراهیم

راستراهبهوبرگزیدرااوبود،(الله)وینعمتهایگزارشکر۱۲۱نبود.مشرکان

اوهماناودادیمصالح)فرزند(نبوت،حسنهاوبهدنیاایندرو۱۲۲کرد.هدایتش

ازکهکردیموحیتوسویبهبازکه۱۲۳۶است.شایستگانونیکانازنیزآخرتروزدر

نبود.مشرکانازاو(زیرا)کنپیرویبود،بیزارباطلادیانازکهابراهیمدین
اختلافآنبارهدرکهگردیدمقررکسانیبرشنبهروزکهنیستاینجز۱۲۶

اختلافآندرآنچهدربارهآنهامیانقیامتروزپروردگارتگمانبیوورزیدند،

راهبهنیکواندرزوحکمتبارا)مردمکه۱۲۵کرد.خواهدفيصلهکردند،می

پروردگارتهماناکن.مجادلهاستنیکوترکهشیوهبهآنهاباوبدهدعوتپروردگارت
گانیافتههدایتبهواست،آگاهترشودمیمنحرفوگمراهاوراهازکهکسیحالبه

قرارعقوبتموردکهایاندازههمانبهکنیدعقوبتخواستیداگرو۱۲۹است.داناتر
بهترصابرانبرایصبرالبتهکنیدصبراگرودهید)عذاب(وکنیدعقوبتاید،گرفته
آنانبرونیست،اللهتوفيقبهجزتوصبروکنصبرمحمد)ای(توو«۱۲۷)است.

پرهیزگارانبااللهچونو۱۲۸مشو.تنگدلآنهاحیلهومکرازومشو،غمگین(کفار)

اند.نیکوکارآنهاکهکسانیباواست

ببببببببببب
YAT





۱۷اسراءسوره۱۵جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

KTVمابااسرائیل(بنیاسراءسوره
استآیتیازدهيکصدووشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

مسجدبهالحراممسجدازشبیدرراخودبندهکهذاتیآناستمنزهوپاککه
اوبهراخود(قدرت)هاینشانهازبرخیتادادیم،برکتراآناطرافکهبردالاقصی

برایراآنودادیمکتابموسیبهو۲۶بیناست.شنوایکهاوستچوندهیم،نشان

که۳نگیرید.سازیکاردیگرمنازغیرکهگردانیدیمهدایتوسیلهاسرائیلبنی
و4وبود.گزارشکربندۂاوهماناکردیم،کشتیسوارنوحباراآنهاکهکسانیفرزندان

البتهوکردخواهیدفسادباردوزمیندرالبتهکهدادیمخبرتوراتدراسرائیلبنیبه

اولوعدهوقتیباشید)داشتهیاد(بهپسوہکرد.خواهیدبزرگطغیانوسرکشی

بههاخانهمیانپسفرستیم،میشمابرراخودجنگجویسختبندگانبرسد،دوآن

آنانبرراشماباز6)است.یافتنیتحققوآمدنیوعده،اینوآیند،درجستجو
راافرادتانتعدادورسانیممیمددفرزندانواموالباراشماوگردانیممیمسلط
بهکنیدبدیاگروایدکردهنیکیخودتانبرایکنیدنیکیاگرو۷۶گردانیم.میبیشتر

راخودبندگان(بازبرسد(دوم)دیگروعدهچونپساید.کردهبدیخودتان

اولبارکهطوریشوندواردمسجدبهتاوسازندناخوشراشمارویتافرستیممی
کوبنده.نابودییابند،دستچههربرکنندنابودتاوشدندداخلآندر
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(بهاگروکند.رحمشمابهپروردگارتاناستامیددوم)بارازبعدکنیدتوبه(اگر۸و
کافرانبرایرادوزخوگردیم.میبازتان)مجازاتبراینیزماگردید،بازتان)طغيان

بهواستپایدارترآنکهکندمیهدایتراهیبهقرآناینهماناکه۹ایم.ساختهزندان

بزرگپاداشآنانکهدهدمیمژدهکنندمیپسندیدهوشایستهکارهایکهمؤمنانی
عذاببرایشانآورندنمیایمانآخرتبهکهکسانیمیهد)خبرنیز(وو۱۰دارند.

خیردعایکهطوریهمانکند،میشردعایانسانو۱۱ایم.کردهآمادهدردناک

ودادیم،قرارنشانهدوراروزوشبو۱۲۶است.شتابکارهمیشه)انسانوکند،می

(رزق)فضلتاگردانیدیمبخشروشنیراروزنشانهوساختیممحوراشبنشانه
تفصیلبهراچیزیهرماوبدانید.راحسابوسالهاعددتاوبجوییدراپروردگارتان

روزوایمآویخته((تقدیرشگردنشدرراکسیهراعمالماو۱۳۶ایم.نمودهبیان

گفتهاو(به«۱۶بیابد.گشادهبازراآنکهآوریممیبیرونویبرایراکتابیقیامت
هرکه۱۰۶باشی.خودحسابگرخودتامروزکهاستکافیبخوان،رااتنامهشود

هرکسواست،شدهراهیابخودنفعبهکهنیستاینجزیابدرا)(حقراهکهکس

دیگریگناهبارکسهیچواست،شدهگمراهخودزیانبهکهنیستاینجزشدگمراه

چونو۱۹بفرستیم.راپیغمبریاینکهمگرنیستیمکنندهعذابماودارد،نمیبررا

آندرپسدهیممیفرمانراآنسرکشانکنیم،هلاکرا(مجرم)ایقریهکهبخواهیم

زبروزیرکاملاراآنپسگردد،ثابتقریهآنبرعذابنتیجهدروکنند،مینافرمانی

کهاستکافیونمودیمهلاکنوحازبعدرانسلهابساچهو(۱۷کهکنیم.می
بیناست.بس(او)وباشدآگاهبندگانشگناهانازپروردگارت
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اوبهزودبخواهیمراهرچهآندربخواهد،رازودگذردنیایکهکسیکه۱۸۶
شدهسرزنشصورتبهآتشآندرکهنماییممیمقرربرایشراجهنمبازدهیم،می
سزاوارکهطوریآنبرایوبخواهدراآخرتکهکسهرو۱۹آید.درشدهراندهو

الله)(نزدشانکوششجماعتاینپساست.مؤمنکهحالیدرکند،کوششاست

راشدهیادگروه(دوآنهاواینهاازیکهرو۲۰هاست.قبولمورد(وتقدیرقابل
است.نشدهمنع(کسهیچ(ازپروردگارتبخششودهیم.میپروردگارتبخششاز

برتریمتاع)ومالوروزیدردیگربعضیبرراآنهاازبعضیچطورببینو۲۱

انسان)(ای۲۲است.تربزرگمراتببهآنفضیلتوآخرتدرجاتالبتهوایم.داده
بنشینی.مددگاربیوشدهمذمتبازکهمدهقراراللهبارادیگریمعبود

خوبیمادروپدربهونکنیدعبادتراچیزیاوجزکهکردحکمپروردگارتو۲۳۶
کلمه)(حتیایشانبهپسبرسند،پیریسنبهتونزدهردویاآنهاازیکیاگروکنید.

بگو.محترمانهونرمسخنآنهابهبلکهمکن،بلندآوازآنهابرومگواف

بهپروردگارم!ایبگو:وکنهموارآنانبرایراتواضعبالمهربانیرویازو۲۶
نمودند.بزرگوپرورشمراخوردیدرآنانکهطوریکنرحممادرمو(پدرآنان

کنندگان)توبه(ونیکاناگراست،داناترشماستنفسهایدرآنچهبهتانپروردگار۲۵و

هست.آمرزندهاوبارگاهبهکنندگانرجوعبرایاللهیقیناپسباشید،
گناه(درگاههیچوبده.رامانده)راهدرمسافرومسکینوخویشاوندحقو۲۹۶

برادرانگناه)درکنندگان(انفاقکنندگاناسرافچون(۲۷)مكن.اسرافوانفاق
است.ناشکرپروردگارشمقابلدرشیطانوهستندشیاطین

بببببببببببب
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آنبهکهپروردگارت(رزق)رحمتطلبخاطربه(مستحقانآنانازاگروکه۲۸و
بهراخوددستو۲۹بگو.ملایمسخنآنانباپسشوی،میرویگردانداری،امید

بنشینی.درمانده(و)شدهملامتآنگاهکهمکنگشادهآنراهمبسیارومکنبستهگردنت

هرکسروزیوگشایدمیبخواهدکههرکسبرایراروزیپروردگارتالبته۳۰و

بیناست.(و)داناخودبندگانبهاللهکهچراگرداند،میتنگبخواهد)کهرا

روزیشما(به)وآنانبهمانکشید،تنگدستیوناداریترسازرااولادتانو۳۱

يقيناکهمشويدنزدیکزنابهو۳۲۶است.بزرگبسگناهآنهاکشتنچوندهیم،می

استکردهحرامرااوکشتناللهکهرانفسیو۳۳است.بدراهوزشتبسیارگناهآن

ایسلطهاو)خون(صاحبولیبرایشودکشتهظلمبههرکسوحق،بهمگرنکشید
است.شدهدادهیاریاوکهيقيناکند،رویزیادهکشتندرنبایداوپسایم،داده

(سن)به(یتیم)اینکهتانیکوتر،طریقهبهمگرمشویدنزدیکيتيممالبهو434
خواهدپرسیدهعهدوپیمانازکهچراکنید،وفاخودپیمانوعهدبهوبرسد،رشدش

راستترازویباوکنیدپیمانهکمالوتمامبهراآنکنیدمیپیمانههرگاهو%۳۰شد.

مروچیزیپیازو۳۶دارد.بهتریونیکوترسرانجامکاراینکهکنیدوزندرستو

خواهندواقعسوالموردیکهردلوچشموگوشگمانبینداری،علمآنبهکه

بهوتوانینمیشگافتهرازمینتوچونمرو،راهتکبرونازبهزمیندرو(۳۷۶شد.

پروردگارتنزدبدیهایشها،خصلتاینهمهو۳۸توانی.نمیرسیدهکوههابلندی
است.ناپسند

ببببببببب
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بهپروردگارتکهاستآمیزیحکمتامورازمذکورهای(سفارشاین۳۹و

راندهوشدهسرزنشکهمدهقراردیگرمعبودیاللهباواستفرستادهوحیسویت
پسرانداشتنبهراشماپروردگارتانآیا۶۰شد.خواهیافگندهدوزخدرشده

بزرگبسیارسخنشماواقعااست؟گرفتهدخترانهافرشتهازخودبرایوبرگزیده

بیانگوناگونروشهایبهرا(حقایققرآنایندرماکهيقينبهو41گویید.می

بگو:که۶۲۶افزاید.نمیشانگریزونفرتبرجز(ولی)گیرند،عبرتوپندتاکردیم

سویبههریکحتماصورتآندرپسبود،دیگرمعبودانگویندمیکهچناناوبااگر

غلبهاوبروکردهکشمکشتعالیاوباتاکردندمیتلاشراهیعرشصاحب

بهگویندمی(مشرکین)آنچهازاستبلندمرتبهومنزهوپاکاو(لیکن)که۶۳نمایند).

بهرااوهستند،آنهادرکههروزمینوگانههفتآسمانهایکه44بزرگ.بسبلندی

گویند،میتسبیحستایشحالدررااواینکهمگرنیستچیزیهیچوکنند.مییادپاکی

چونوو45%است.آمرزنده(و)بردباراوگمانبیفهمید،نمیراآنهاتسبيحشماولی

دهیم.میقرارپوشیدهپردهندارند،ایمانآخرتبهکهآنانیوتوبینبخوانی،قرآن
هایشانگوشدرونفهمندرا(قرآن)آنتانهیممیهاییپردههایشاندلبرو446

باکنی،مییادیگانگیبهقرآندرراپروردگارتکههنگامیوکنیممیایجادگرانی

سخنانبهمنظورچهبهآنانکهدانیممیبهترماکه۶۷گردند.میبروکردهپشتنفرت
همباکههنگامیونشینندمیسخنانتکردنگوشبرایوقتیدهند،میگوشتو

راشدهجادومردجز(مسلمانانگویند:میظالمانکهوقتیکنند،میصحبتپنهانی

لذاشدند،گمراهپسزدند!هامثالتوبرایچطورکهببین۶۸کنید.نمیپیروی

واستخوانهابهتبدیلماکهوقتیآیاگفتند:وکه۶۹کنند.پیداراحقراهتوانندنمی

شویم؟میبرانگیختهجدیدآفرینشبهدیگربارآیاشدیم،پوسیدهاعضای

بببببببببببببببببببببببببببببببب
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کرد).خواهدزندهدوبارهراشماهم(بازآهن،یاباشیدسنگ(بلی)،بگو:۵۰ه

گفت:خواهندپساست،بزرگتانهایدلدرکهباشیددیگرنوعیاینکهیا۵۱

رویازپسآفرید.راشمااولبارکهذاتی(همان)بگو:گرداند؟میبازراماکسیچه

شایدبگو:بود؟خواهدکیآنگوید:میودادهتکانسویتبهراسرهایشانتمسخر)

رااودعوتحمدگویانپسبخواند،راشما(الله)کهروزی.۲باشد.نزدیککه

(ایو۵۳اندک.مدتمگربودیدنکردهدرنگکنیدمیگمانوکنید،میاجابت
فسادایشانمیاندرشیطانچوناست.بهترکهبگویندراسخنیبگو:بندگانمبهپیغمبر)

است.آشکاردشمنانسانبرایشیطانهمانااندازد،میدشمنیو

وکندمیرحمشمابهبخواهد(الله)اگراست،ترآگاهشماحالبهپروردگارتانوہ

ایم.نفرستادهآنانبرنگهبانووکیلراتوومیدهد.عذابراشمابخواهد(الله)اگر

البتهواست.ترآگاهاستزمینوآسمانهادرکهآنچههرحالبهپروردگارتو455

دادیم.رازبورداودبهودادیمفضیلتدیگربعضیبرراپیغمبرانازبعضی

رازیانیتوانندمینهپسپنداشتید،میمعبوداللهجایبهکهبخوانیدراآنانیبگو:که۵۶
میکافرانکهراآنانیو۵۷دهند.تغییرراآنتوانندمینهوکننددفعشمااز

تقربپروردگارشانسویبهشانخودها)،جنبعضوعیسیوفرشتگان(مانندپرستند

عذابازوامیدوارندویرحمتبهونزدیکترنداللهبهآنهاازیککدامکهجویندمی

ایقریههیچبه۵۸واست.ترسیدنوحذرقابلپروردگارتعذابکهچراترسند،میاو

میهلاکتبهراآنقیامتروزازپیشمااینکهمگرباشند،ظالمآناهلکهنیست

محفوظ)(لوحکتابدروعده)اینکنیم.میگرفتارسختعذاببهراآنیارسانیم،

است.شدهنوشته

ببببببببببببببببببببببببببببب





۱۷اسراءسوره15جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

اینکهمگربازنداشت،مشرکین)نظر(موردمعجزاتفرستادنازراما(چیزی)و۵۹۶ه
باشد،چشمانپیشنشانهتادادیمشترمادهثمودبهوشمردند.دروغراآنگذشتگان

یادبهو۹۰فرستیم.نمیدادنبیمبرایجزراهامعجزهماوکردندظلمآنبهپس

ورؤياودارد.کاملاحاطهمردمبهپروردگارتشکبدونگفتیم:توبهکهوقتیاور

آزمایش(وسیلهجزراقرآندرشدهنفریندرختودادیمنشانتوبهکهراخوابی

آنانشدیدکشیسربرجزولیدهیم،میبیمراایشانماندادیم،قرارمردمبرای
پسکنید،سجدهآدمبرایکهگفتیمهافرشتهبهچونشویادآورو۶۱افزاید.نمی

کسیبرایآیاگفت:نکردن)سجدهوجودباکهکردندسجدهابلیسمگرآنها)همه
آیادهخبرمنبهالله!)(ایگفت:ابلیس۱۲ای؟آفریدهگلازرااوکهکنمسجده

دهی،مهلتقیامتروزتامرااگر؟ایدادهبرتریمنبررااوکهاستکسیهماناین
برو،فرمود:(الله)۹۳را.آنانازاندکجزکنم،میریشهازرااوفرزندانهمهحتما

تمام)(ووافرسزایکهاست،جهنمشماهمهسزایکند،پیرویتوازآنانازکسهر

وسوارانوکنتحریکخویشآوازباتوانیمیکهراآنانازهرکسو64واست.

وعدهآنانبهوشوشریکآنانبااولادواموالدروکنجلبآنانعلیهراپیادگانت

برراتوحقیقتدرو۶۵دهد.نمیوعدهآنهابهفریبونیرنگجزشیطانوبده.

(آنها)حامیوحافظپروردگارتکهاستکافیهمینونیستتسلطیهیچمنبندگان

تاکندمیروانبرایتاندریادرراهاکشتیکهاستذاتیآنپروردگارتانکه66است.

است.مهربانشمابههمیشهاوکهچراکنید،طلباوفضلاز
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ازخوانیدمیکهکسانیهمهاللهجزرسد،شمابههاسختیبحردرهرگاهو۹۷

رویبرساندخشکیبهودهدنجاتراشما(الله)کهوقتیاماگردند،میناپدیدنظرتان
اینکهازایدشدهایمنومطمئنآیاکه۹۸است.ناشکربسیارانسانوشوید.میگردان

برایبازبباراند؟شمابرسنگریزهطوفانیابرد،فروزمیندرخشکیازکناریدرراشما

بازگرداند،بحربهراشمااینکهازایدشدهایمنمگریا۹۹نیابید.ایکنندهیاریخود

خودبرایبازکند؟!غرقراشماكفرتانسبببهپسبفرستد،شمابرشکنندهبادتندپس

گرامیراآدماولادالبتهو۷۰کهنیابید.غرقآنسبببهماعلیهایکنندهبازخواستهیچ

پاکیزهچیزهایازآنانبهوبرداشتیمبحروخشکیدرراآنانونمودیماکراموداشته

یادآور۷۱کهدادیم.آشکاربرتریخویشآفریدگانازبسیاریبرراآنانودادیمروزی

بهاعمالشنامهکسهرپسکنیم،طلبشانپیشوایباراگروهیهرکهراروزیشوید
رشتهاندازهبهوخوانند.میراخوداعمالنامهگروهاینپسشود،دادهراستشدست

دنیاایندرکسهرو۷۲هشود.نمیکردهظلمآنهابرخرماخستهوسطی)شگاف
ترگمراهراستراهازواستکورنیزآخرتدرویپسباشد،بصیرت)بیو(دلکور

(واندازندفتنهدرکردیموحیسویتبهآنچهازراتوکهبودنزدیکو*۷۳است.

بهراتوصورتآندروبدهی.نسبتمابهدروغبهراآنغيرتاگردانند)منصرف
بودنزدیکداشتیم،نمیقدمثابتوحی)(برراتواگرو۷۶هگرفتند.میخوددوستی

دنیازندگیعذابچنددوراتوصورتآندر۷۵کنی.میلاندکیآنهاسویبهکه

مابرابردرمددگاریهیچخودبرایبازچشانیدیم،میمرگاز(پسعذابدوچندو
یافتینمی
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بیرونآنازراتوتابلغزانند(مکه)سرزمینآنازراتوکهبودنزدیکوالبته(۷۹)

سنت،این«۷۷ماندند.نمیباقیکوتاهیمدتجزتوازبعدصورتایندرکنند،

است.بودهبرقرارایمفرستادهتوازپیشکهآنانیمیاندرهمیشهکهاستسنتیهمان
زوالوقتازرانمازو۷۸هیافت.نخواهیتبدیلیهیچماروشوسنتبرایو

صبح)،نماز(درگیرلازمراصبحخواندنقرآنوشب.تاریکینهایتتاکنبرپاآفتاب

برخیزشبازبخشیدرو۷۹گردد.میمشاهدهفرشتگان)(توسطصبحنمازچون

توپروردگارتکهباشدتوست،مخصوصاضافیفرضیهیکاینبخوان،تهجدنمازو

(هردرپسندیدهطوربهمراپروردگارم!ایبگو:و۸۰»برساند.پسندیدهمقامیبهرا

منبهقوتیخودجانبازوآور.بیرونآن(ازپسندیدهطوربهوکنداخلکاری)
گمانبیشد،نابودباطلوآمدحقبگو:و۸۱باشد.مددگارمویارکهفرماعطا

برایوشفاستسببکهراآنچهقرآنازو۸۲۶هاست.شدنینابودهمیشهباطل

افزاید.نمینقصانوخسارتجزظالمانبر(ولی)کنیم،مینازلاسترحمتمؤمنان
وکشد.میکنارراخودپهلوبهوگرداندمیرویدهیم،نعمتانسانبهچون۸۳

طریقهبهکسهربگو۸۶گردد.میناامیداللهرحمت(ازبرسدشربویچون

تریابراهکسیچهکهداندمیبهترپروردگارتانپسکند،میعملخودپسندیده)

است،منپروردگارامرازروحبگو:پرسند،میروحدربارهتواز(کفار)و۸۰است.
توبهکهراآنچهبخواهیممااگرو۸۹اندکی.مگراست،نشدهدادهشمابهعلمازو

ازماعليهموردایندرکهیافتنخواهیراکسیبازبریم،میبینازایمفرستادهوحی

کند.دفاعتو
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بزرگهموارهتوبراللهفضلچونپروردگارت،طرفازرحمتسبببهمگر۸۷

راقرآناینمانندتاشوندمتفق(وشوندجمعجنوانساگربگو:۸۸۶هست.

مددگاروپشتیبانایشانازبعضیهرچندبیاورند،آنرامانندتوانندنمیهرگزبیاورند،

هایشیوهبهمردمبرایرامثلیهرقرآنایندرماالبتهکه۸۹باشند.دیگربعض
ماگفتند:و۹۰نپذیرفتند.راانکاروکفرانجزمردمبیشترولیکردیم،بیانگوناگون

سازی.جاریمابرایایچشمهزمینازاینکهتاآوریمنمیایمانتوبههرگز

سازی.روانآندررانهرهاوباشیداشتهانگوروخرمادرختانازباغیاینکهیاو۹۱

واللهیاوبیندازی.ماسربرپارهپارهکنی،میادعاکهطوریراآسماناینکهیاکه۹۲

باشیداشتهزیوراتوزرازایخانهاینکهیا۹۳۶بیاوری.مارویروبهرافرشتگان

برایکتابیاینکهمگرنداریمباورهمرفتنتبالابهوروی.بالاآسمانسویبهاینکهیاو

فرستادهبشریجزمنآیااست!منزهوپاکپروردگارمبگو:بخوانیم.راآنتابیاوریما
هدایتکهوقتینداشت،بازآوردنایمانازرامردمچیزیهیچو۹۶هستم؟شده

است؟!فرستادهپیغمبرعنوانبهراانساناللهآیاگفتند:اینکهمگرآمد،آنانسویبه

آنهابرالبتهرفتند،میراهاطمینانبهکهبودندمیهایفرشتهزمیندراگربگو:۹۵۶ه

بینگواهعنوانبهاللهبگو:(۹۹)کردیم.مینازلپیغمبرعنوانبهآسمانازراایفرشته

بیناست.(و)داناخودبندگانبهاوچونکافیست،شماومن

ببببببببببببببببببببببببببببببب





۱۷اسراءسوره۱۵جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
پسسازدگمراهراکسهرواستیابراهاوپسکندهدایتاللهراکسهرو«۹۷
برکروگنگوکورقیامتروزراآنهاونیابی.اللهجزبهدوستانیآنهابرایهرگز

فروآنآتشکههرباراست،دوزخجایگاهشانکنیم.میحشرافتادههایشانچهره

ماآیاتبهاینکهخاطربهآنانسزایاستاینکه۹۸۶افزاییم.میآنشرارهبرنشیند،

درآیاشدیم،پاشیدههمازاعضایوچنداستخوانیچونآیاگفتند:وشدندکافر
آسمانهاکهاستذاتیهماناللهکهندیدندآیا۹۹شویم؟!میبرانگیختهجدیدآفرینش

استکردهمقرراجلیآنانبرایوبیافریند؟راایشانمانندکهاستقادرآفرید،رازمینو
شمااگربگو:۱۰۰نپذیرفتند.راانکاروکفرجزظالمانامانیست،آندرشکیکه

بخیلیآن،کردنانفاقترسازهمبازبودیدپروردگارمرحمتهایخزانهمالک

ازپسدادیم.آشکارمعجزهبهراموسیماهماناکه۱۰۱است.بخیلانسانوکردید،می

تومنموسی!ایگفت:اوبهفرعونپسآمد،نزدشانموسیکهوقتیبپرساسرائیلبنی
اینهاکهایدانستهیقیناگفت:فرعون)به(موسی(۱۰۲)پندارم.میشدهجادورا

وآسمانهاپروردگارجزاست،مردمبصیرتوبینشباعثکهراروشن)هایمعجزه

پندارم.میشدنیهلاکفرعون!ایراتومنالبتهواست.نفرستادهزمین

واوماپسکند.بیرون(مصر)سرزمینازراآنانکهخواست(فرعون)پس(۱۰۳
-(موسیاوازپسو۱۰۶کردیم.غرقیکجاهمهبودند،ویهمراهکهراکسانی

وعدهچونپسکنید،سکونت(شام)سرزمینآندرگفتیم:اسرائیلبنیبهفرعون)

آورد.خواهیمیکجاراشماهمهبرسد،آخرت
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جزراتوواست.شدهنازلحقبهوکردیمنازلحقبهرا(قرآن)آنو۱۰۵

تدریج)(بهجداجداراآنکهقرآنیو%106ایم.نفرستادهدهندهبیمودهندهمژده

تدریجبهراآنوبخوانی،مردمبراندک)(اندکدرنگباراآنتاکردیمنازل

همانانیست)،(باکینیاوریدایمانیابیاورید،ایمانقرآن)(بهبگو:و۱۰۷)ایم.فرستاده

آنانبرقرآنکههنگامیاست،شدهدادهایشانبهعلمقرآنشدننازلازپیشکهآنانی

پاکحق)(پیروانگویندمیو۱۰۸افتند.میرویبهکنانسجدهشود،میتلاوت
برکنانگریهو۱۰۹کهاست.شدنیانجامپروردگارماوعدہيقيناما،پروردگاراست

یابخوانیدرااللهبگو:که۱۱۰افزاید.میآنانتواضعبروافتندمیخویشهایروی
دارایاوزیراندارد،(اشکالیبخوانیدنامهایشازیکهربهرااوبخوانید،رارحمن
میانبلکهآهسته،صدایبانهوبخوانبلندصدایبانهرانمازتونیکوست.نامهای

نهکهسزاستراپروردگاریستایشبگو:و۹۱۱۱)گیر.پیشرا)(وسطراهیدو،آن
هیچرااوناتوانیسبببهودارد.شریکیعالمفرمانرواییدرنهوگرفتهفرزندی

بشمار.بزرگاست،او)(شأنسزاوارطوریکهرااولذانبست،یاوریودوست

کهفسوره-داوج
استآيتدهوصدیکوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

آندروکردنازلخودبندهبرراکتابکهذاتیاستاللهبرایهاستایشهمهای
ازرا(کافرانتادرست،وراستکتابکه۲۶نگذاشت.انحرافوکجیهیچگونه

دهدمژدهکنند،مینیککارهایکهرامؤمنانیوبترساند.خودجانبازسختعذاب

بترساندتاو*عابد.تاآندرباشندکه۳۶است.نیکپاداشآنهابرایاینکهبه

است.گرفتهخودبرایفرزنداللهگفتند:کهراکسانی

ببببببببببببببببببببببببببببب
TAT





۱۸کهفسوره|۱۵جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

ندارند،علمهیچالله)داشتن(فرزندآنبهپدرانشاننهوایشاننهآنکهحالکهبود
گویند.نمیدروغجزبارهایندرآید،میبیرونزبانشانازکهاستبزرگبسسخن

بهاگرکهآنهاپیدرسازیمیهلاکاندوهوغمازراخودجانتومگرپسو6

برایمااست،زمینرویبرکهچیزهایهمهحقیقتدرونیاورند.ایمانسخناین

البتهو۸هنیکوکارترند.آنهاازیککدامکهبیازماییمراآنانتاایمدادهقرارزینتآن

ساخت.خواهیمخشکوهموارمیدانحتمااستزمینرویبرکهراآنچههرما

عجایبازنوشته)(لوحهرقیمو(غار)کهفاصحابکهایکردهگمان(گاهی)آیا49

پسبردند.پناهغاربهجوانانآنکهوقتیکه۱۰بودند؟ماقدرت)(دلائلغرایبو
نجاتراهکارمادرمابرایوببخشمابهرحمتخودجانبازما!پرودگارایگفتند:

(خوابپردهسالچندینتاغارآندرهایشانگوشبرپسوفر۱۱ساز.آمادهراوهدایت

مدتگروهدوازیککدامکهبدانیمتاکردیمبیدارراایشانباز۱۲۶نهادیم.سنگین)

وراستیبهراآنانداستانماکه۱۳۶دارد.یادبهبهتروشماردهراغار)(درشانماندن

وآوردندایمانپروردگارشانبهکهبودندجوانانیآنهاکنیم.میحکایتتوبرایدرستی

خواستندبرکهوقتیگردانیدیم،استواررادلهایشانبهو14افزودیم.آنانهدایتبرما

رامعبودیاوجزهرگزاست،زمینوآسمانهاپروردگارهمانپروردگارماگفتند:و
ایم.گفتهحقازدورودروغسخنصورتاینغیردرکهپرستید،نخواهیم

آنهاحقانیتبرچرا((پساند.گرفتهرامعبودهاییاللهجزبهماقوماین(لیکن)15

بندد؟!دروغاللهبهکهکسیازترظالمکیستپسآورند؟نمیروشندلیل
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اللهجزبهکهچیزهاییازوآنانازچونگفتند:خودمیانجوانان(آنو«۱۹

برخودرحمتازپروردگارتانتاگیریدجایغارآنبهپسگرفتید،کنارهپرستندمی
کهبینیمیراآفتابوه۱۷۶سازد.آمادهگشایششمابرایکارتاندروبگستراندشما

طرفبهکندغروبچونوشود،میمائلغارشانراستطرفبهآیدمیبرچون
اللههاینشانهازاینداشتند،قرارغارگشادگیدرآنانحالیکهدرکند،میتجاوزچپشان

برایپسکند،گمراهراکههرواست،یافتهراهاوپسکندهدایتراهركساللهاست،

آنانآنکهحالبیدارند،آنانکهکنیمیگمانو۱۸یابی.نمیراهنماییودوستاو

دستشدوسگشانوگردانیدیم،میچپجانبوراستجانببهراآنانماواند.خفته
مشاهدهازالبتهوگریختیمیآنانازنگریستیمیآنهابهاگربود،گشادهغاردهاندر

تاکردیمبیدارراایشانچنیناینو۱۹شد.میپروحشتوترسازاتسینهآنها
یکگفتند:بودید؟غار)ایندرمدتیچهگفت:آنانازایگویندهبپرسند.یکدیگراز

ازکسیپساید،ماندهچقدرکهداندمیبهترپروردگارتانگفتند:روز؟ازبخشییاروز

پاکترغذایآنانازکدامیکببیندبایدوبفرستید،شهربهنقرهسکهاینباراخودتان

احتیاطودقتخودآمدورفتدربایدوبیاورد.برایتانخوردنیآنازپسدارد،

یابندقدرتشمابرآناناگرزیرا۲۰نسازد.آگاهشمادربارهراکسیهیچوکند

هرگزصورتآندروگردانند.میبرخوددینبهاینکهیاکنند،میسنگسارراشما
شد.نخواهیدرستگار
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وحقاللهوعدهکهبدانندتاساختیمآگاهآنهاحالبررامردمچنیناینو(۲۱
کهوقتینیست،آندرشکهیچواست(آمدنیقیامتبدانند)اینکهواست،راست

ایشانحالازپروردگارشانبسازید.بناییآنان(غار)برگفتند:وکردندنزاعخودمیان

مسجدیآنهاغاربرحتماگفتند:یافتند،غلبهشانباروکاربرکهکسانیواست،ترآگاه

ایشانچهارمکهبودندنفرسهآنانگفت:خواهندمردماز(بعضی۲۲هسازیم.می

بود.سگشانایشانششمکهبودندنفرپنجگفت:خواهنددیگر)بعضیوبود.سگشان
هشتمکهبودندنفرهفتگویند،می(بعضیواست.گمانوحدسرویازاینهاهمه

راتعدادشاناندکیجزاست.داناترآنهاتعدادبهپروردگارمبگو:بود.سگشانایشان

ازآناندربارهومکنجدالآنانمورددریقینوعلماساسبرجزبنابرایندانند،نمی
دهم.میانجامآنرافرداکهمگوکاریهیچدربارههرگزو*۲۳مکن.سوالهیچکس

راپروردگارتودهممیانجامراآنبخواهداللهاگربگویی:)اینکه(مگر۲۶

تردرست(راه)بهمراپروردگارمکهاستامیدبگو:وکن،یادکردیفراموشکهوقتی

سالنهوماندندغارشاندرسالسیصد(کهف(اصحابو%۲۵)کند.رهنمودایناز

غیباست،داناتربودندغاردرکهمدتیبهاللهبگو:که۲۹)افزودند.آنبرنیزدیگر
اوجزبهآنانشنواست!چقدروبیناچقدردارد،اختصاصاوبهتنهازمینواسمانها

ازکهراآنچهو۲۷۶سازد.نمیشریکراکسیخودحکمدروندارندکارسازیهیچ

تواندنمیکسهیچرااوسخنانکن،تلاوتاست،شدهوحیتوبهپروردگارتکتاب
نیابی.اوجزپناهیهرگزودهد،تغییر
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درکن،پیشهصبرکنندمییادشاموصبحراخودپروردگارکهآنانیباو۲۸
ازچشمانتدنیازندگانیزینتطلبدرنبایدوخواهند.میرااوخشنودیحالیکه

ازاووایمساختهغافلخودیادازرااودلکهمکناطاعتکسیازوشود.دورآنان

بگو:و۲۹هاست.کوتاهیوگذشتنحدازکارشوکردهپیرویخودنفسهوای

کهکسهروبیاوردایمانخواهد،میکههرکسپساست،پروردگارتانسویازحق

هایشپردهسراکهایمکردهآمادهراآتشظالمانبرایمایقینبهشود.کافرخواهد،می

فریادشانبهشدهگداختهمسهمچونآبیبابخواهندکمکاگروگیرد.میبردرراآنان
است.جایگاهیبدچهونوشیدنیبدچهکند.میبریانراهاچهرهکهرسند،

ماکه)،(بداننداندکردهشایستهکارهایواندآوردهایمانکهکسانیشکبدون«۳۰و

بهشتکهاندکسانیآنانکه۳۱واند.کردهنیککارکهکنیمنمیضایعراکسانیپاداش

آندراست،رواننهرهاآنهادرختان)و(قصرهازیردرکهاست،ایشانبرایهمیشگی

ضخیمونازکوسبزابریشملباسهایوشوندمیآراستهطلاازدستبندهایباجا
گاهیتکیهنیکوچهوخوبپاداشچهزدهاند،تكيهتختهابرحالیکهدرپوشند،می

دادیمانگورباغدوآنها،ازیکیبهکهبزنمثلراشخصدوآنانبرایو۳۲۶است!
دادیم.قرارکشتزارراباغهامیانوپوشاندیمخرمادرختانباراباغهاگرداگردو

میوهومحصولازچیزیودادمی(وقتش(بهراهایشمیوهومحصولباغ،دوهر(۳۳ه

باغصاحببرایو۳۶هبودیم.کردهروانجویبارباغدوآنمیاندرماوکردنمیکم

منگفت:کرد،میگفتگوویباحالیکهدرخوددوستبهپسبود،فراوانی)هایمیوه
نیرومندترم.توبهنسبتافرادلحاظازوثروتمندترتواز
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هرگزکهکنمنمیگمانگفت:بودظالمخودبرکهحالیدرآمددرباغشدرو۳۵

سویبه(هم)اگروشود.برپاقیامتکهکنمنمیگمانو(۳۹)شود.نابود(باغ)این

یافت.خواهمبازگشتدررااینازبهترالبتهشوم،برگردانیدهپروردگارم

کهایشدهکافرکسیبهآیاگفت:ویبهکردمیگفتگواوباحالیکهدررفیقش(۳۷)
آورد.درکاملمردشکلبه(وکردبرابرراتوبازوآفریدنطفهازبازخاکازراتو

شریکپروردگارمباراکسیواستمنپروردگار(الله)اوگویم)(میمنليكن(۳۸)

قدرتوقوتهیچ«ماشاءالله»نگفتی:شدی،باغتواردکهوقتیچرا۳۹نمیسازم.
بینی.میخودازکمتراولادومالنگاهازمرااگرنیست،اللهمشیئتبهجز

ازآفتی(باغت)آنبروبدهدمنبهباغتازبهترپروردگارمکهامیدوارم(لیکن)40و

(باغت)آنآباینکهیاکهاوگردد.تبدیللغزندهوگیاهبیزمینبهوبفرستدآسمان
(آفتهایشمیوهبرو44۲۶بیاوری.دستبهراآننتوانیهرگزورودفروزمیندر

باغآندرآنچهبرتأسفوافسوسازکهشدچنانپسشد،کردهاحاطهآسمانی)

بود،افتیدهخودستونهایبرباغآنحالیکهدرمالید،میدستبردستبود،کردهانفاق

هیچاوبرایو۶۳ساختم!نمیشریکپروردگارمباراکسیکاشایگفت:میو
آندر44بود.گیرانتقاماوخودنهوکندمدداللهبرابردررااوکهنبودگروهی

بهتراودارد.تعلقحقمعبودبهکمکونصرتکه)شدمعلومموقفآندر(ومقام

دنیازندگیآنانبرایوه45دادن.جزالحاظازاستبهتراووپاداشلحاظازاست

وسیلهبهزمینگیاهانبازکردیم،نازلآسمانازراآنکهاستآبیمانندکهبزنمثلرا

هربراللهوکرد،پراگندهراآنبادهاکهشدخشکچنانبازشدند،خلطباهمآن

تواناست.چیزی
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اعمالاماشد)خواهندزائلزودیبه(کهدنیااندزندگانیزیبفرزندانومال(46)

امیدبهترینوداردپروردگارتنزدثواببهتریناست،پایدارآنپاداشکهشایسته
و(هموارنمایانرازمینوکنیمروانراکوههاکهروزیشویادآوروکه۶۷است.

راآنهاازکسیهیچپسکنیم،میجمعمحشر)درراآنانهمهوبینیمیشدهبرابر

شوند،میعرضهپروردگارتبربستهصفمردم)روزآندرو۶۸هگذاریم.نمی

کهکردیدمیادعا(شما)بلکهآمدید،مانزدبهآفریدیمراشمااولبارطوریکهالبته

نهادهاعمال)های(نامهکتابوبه۶۹کرد.نخواهیممقررشمابرایگاهیوعدهرگز
بروایایگویند:میوبینیمیترساناست،آندرآنچهدیدنازرامجرمانوشود،می

آنهمهاینکهمگرنکرده،رهارابزرگوخوردعملهیچکهاستاینامهچهاینما!
پروردگارتویابندمیآمادهوحاضربودندکردهکهراآنچهواست؟آوردهحساببهرا

سجدهآدمبرایگفتیم:فرشتگانبهچونشویادآورو۵۰کهوکند.نمیظلمکسهیچبه
پروردگارشامرازوبودجنازکهابلیسمگرکردند،سجدههمگیآنهاپسکنید،

برایآنهاآنکهحالگیرید،میخوددوستانمنازغیربهرانسلشواوآیاکرد.سرکشی

وقتدرراآنانمنکه۵۱است!ظالمانبرایعوضبدچهشیطانهستند؟دشمنشما
نیستمآنمنوبودم.نکردهحاضرخودشانآفرینشوقتدروزمینوآسمانهاآفرینش

فرماید:میاللهکهراروزیشویادآورو۵۲بگیرم.خودمددکارراکنندگانگمراهکه

کنندفریادراها(شریکآنهاپسکنیدفریادکردیدمیگمانمنبرایکهراهاییشریک
شانمیان(تاایمدادهقرارمهلكهمیانشانودهند،نمیپاسخشانفریادبهآنها(لیکن)و

افتیدهآندرکنندمییقینوبینندمیرادوزخآتشمجرمانوکه۵۳شود).ایجادفاصله

نیابند.بازگشتنجایآنازواند
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بیانگوناگونهایشیوهبهراملیهرگونهمردمانبرایقرآنایندرالبتهو۵۶ه
مردممانع(چیزی)و55است.گرمجادلهچیزهرازبیشانسان(لیکن)وکردیم.

مغفرتپروردگارشانازوآمدشانسویبههدایتکهوقتیآورندایماناینکهازنشد

اینکهیاوبیایدنیزآنانبرایسابقمردمانسرنوشت(وسنتاینکهمگربخواهند،

دهندگانمژدهجزراپیغمبرانماو*56*برسد.آنهابهرویاروی)(وگوناگونعذاب
راحقآنوسيلهبهتاکنندمیمجادلهباطلبهکافرانوفرستیم.نمیدهندگانبیمو

گرفتند.تمسخربهاندشدهدادهبیمآنبهکهراچیزیومراآیاتوگردانندنابود

رویآنازپسشود،دادهپندپروردگارشآیاتباکهکسیازترظالمکیستو۵۷۶

شاندلهایبرماالبتهکند؟فراموشاستفرستادهپیشدستهایشکهراآنچهوگرداند

قرارسنگینیگوشهایشاندرونفهمند.راحقیقتو(حقآنتاایمکشیدههاپرده

نیابند.راههرگزبازدهیدعوتهدایتسویبهراآنهااگرونشنوند)،آنرا(تاایمداده

راآناناگراست،رحمتصاحبوآمرزگاربسیارتوپروردگارآنکهحالو۵۸که

فرستاد،میبرایشانشتاببهراعذابکرد،میمؤاخذهاندآوردهبدستآنچهسبببه

ازهرگزوقت)آندرکهدارندشدهمقرروعدهبلکهدهدنمیعذابزوداللهليكن

ظلمچونکهاستشده(ویرانهایقریههماناینو۵۹هیابند.نمیپناهگاهیآن
وقتیشویادآورو«۹۰کردیم.مقرروعدهشانهلاکتبرایوکردیم،هلاککردند،

محلبهاینکهتادهیممیادامهخودسفربهگفت:خود(همراه)نوجوانبهموسیکهرا

محلبهچونپس61پیمایم.میرادرازمدتاینکهیابرسم،دریادوشدنجمع
شگافتهراآبماهیپسکردندفراموشراخودماهیرسیدند،دریادوشدنجمع

گرفت.پیشدریادرراراهش
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بیارراماچاشتنانگفت:خودنوجوانبهموسیگذشتند،آنجاازوقتیپس۹۲۶

وقتیدیدی؟آیاگفت:(نوجوان)۹۳۶ایم.دیدهزیادرنجماسفرایندرراستیبهکه

شیطانجزوکردم.فراموشراماهیآنجا)(درمنالبتهگرفتیم،آرامصخرهآنبهکه

گرفت.پیشدریادرراخودراهعجیبطوربهماهیونبرد،منیادازراآنکسی

پاینقشکنانجستجوپسخواستیم،میماکهبودجاییهماناینگفت:موسی«64و

ازرحمتیاوبهکهیافتندرامابندگانازایبندهپس60بازگشتند.وگرفتهراخود

اوبهموسی466بودیم.آموختهخودجانباز(نبوت)علماوبهودادیمخودجانب
آموختهتوبهکههدایتیورشدازکهشرطاینبهکنمپیرویتوازآیاگفت:(خضر)

کنی.صبرمنباتوانینمیهرگزتوهماناگفت:(خضر)۹۷بیاموزی؟منبهشده

کنی؟صبرنداریعلمآنحقیقتوشناختبهکهچیزیبرتوانیمیچگونهو«۹۸۶

نافرمانیتوازکاریهیچدرویافتخواهیصابرالله)شاء(انمراگفت:موسیکه۹۹
منازچیزیدربارهپسکنی،میپیرویمنازواقعااگرگفت:خضر۷۰کهکنم.نمی
چونتاشدندروانهردوپس۷۱کنم.آغازسخنتوباآنازخودمآنکهتا،مپرس

کردیسوراخراآنآیاگفت:(موسی)کرد.سوراخراآنخضر)(وشدند،کشتیسوار

کردی).ناروا(کارآوردیناگوارچیزیگمانبی؟کنیغرقراآنسرنشینانتا

کنی؟صبرمنباتوانینمیهرگزتوکهبودمنگفتهآیاگفت:(خضر)۷۲۶ه

منبرکارمدرومکنمؤاخذهکردمفراموشآنچهخاطربهمراگفت:(موسی)*۷۳۶
پسشدندروبرونوجوانیبهتادادند،ادامهخودراهبههردوبازکه۷۶مگیر.سخت

کشتهراکسیاینکهبدونکشتی،راگناهبیانسانآیاگفت:(موسی)کشت.رااو(خضر)

شدی.مرتکبراناپسندیکارالبتهباشد؟
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کنی؟صبرمنباتوانینمیهرگزتوکهبودمنگفتهتوبهآیاگفت:خضر۷۵%
نکن،همراهیمنبادیگرپرسیدم،چیزیدربارهتوازاینازبعداگرگفت:موسی۷۹
ایقریهبهتارفتندباز۷۷هستی).معذور(ورسیدیعذرحدبهمنسویازهمانا

پسکردند،خودداریدوآنکردنمهمانازآنانولیخواستند،غذاآنمردمازرسیدند،

راستراآن(خضر)پسبافتد،بودنزدیککهیافتندرادیواریجاآندر

گرفتی.میمزدیکاراینمقابلدرخواستیمیاگرگفت:(موسی)کرد.درستو
تأویلازراتواکنونتو،ومنمیانجدائیوقتاستاینگفت:خضر*۷۸۹

مساکینیازکشتیآناما%۷۹سازم.میآگاهکنیصبرآنبرنتوانستیآنچهحکمت)و

سرپشتدرچونسازم،معیوبراآنخواستم(من)وکردند،میکاربحردرکهبود

نوجوان،آناماو۸۰گرفت.میزوربهرا(سالم)کشتیهرکهبود(ظالم)پادشاهآنان
راکفروسرکشیبمانند)زندهاگرکهترسیدیمپسبودند،مؤمنهردومادرشوپدر

وپاکترفرزنداو،عوضبهپروردگارشانکهخواستیمپس۸۱کند.تحمیلآنهابه
سکونتشهردرکهبودیتیمپسردوازدیواراماو۸۲۶هدهد.ایشانبهتریمهربان

بودصالح(مردی)پدرشانوداشت،وجوددوآنبهمتعلقگنجیآنزیردروداشتند

کهبیاورندبیرونراخودگنجوبرسندبلوغسنبهدوآنکهخواستتوپروردگارو

ایننکردم.خودامربهراکارهااینمنوبودتوپروردگارجانبازرحمتیکاراین

ازالقرنينذيدربارهو۸۳۶کنی.صبرآنبرنتوانستیکهآنچهحقیقت)(وتأویلبود

دهم.میخبربرایتاناوسرگذشتازاکنونبگو:پرسند،میتو
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بخشیدیم.وسيلهاوبهچیزیهرازودادیمنفوذوقدرتزمیندراوبهماالبته۸۶
آفتابغروبمحلبهآنکهتاکه86افتاد.وسیلهوسببپیدرهماوپس۸۵

آندرورود،میفروسیاهگلدارایچشمهدر(گویی)کهیافتچنینراآنرسید،

یاودهیمی(شان)عذابیاداری)(اختیارذوالقرنین!ایگفتیم:یافت.راقومینزدیکی

عذابرااوکندظلمکهکسیاماگفت:ذوالقرنین۸۷۶کنی؟میاحسانوخوبیآنهابه

رااونیز(اللهاووشودمیبرگردانیدهپروردگارشسویبهآخرتدربازدادخواهیم
دهد،انجامشایستهکاروآوردایمانکهکسیاماو۸۸دهد.میسختبسیارعذاب

گفت.خواهیمآسانسخناوبارهدرخودامربهماوداشتخواهدنيكوپاداش
رسیدآفتابطلوعمحلبهاینکهتا۹۰افتاد.دیگروسیلهوسببپیدرباز۸۹

قرارلباسیوپوششآنتابشبرابردرآنهابرایکهتابدمیمردمانیبرآفتابکهدید(و)

اونزد(وکردمیآنچهبهماوالقرنين)ذيقدرت(داستانبودچنین۹۱ایم.نداده

درکهآنتاکه۹۳۶افتاد.دیگروسیلهوسببپیدرباز۹۲۶هداشتیم.آگاهیکاملابود

راسخنیهیچکهیافتراقومیبند،دوآنورایدرورسید.(کوه)بنددومیان

زمینایندرسختمأجوجويأجوجهماناذوالقرنین!ایگفتند:۹۶فهمیدند.نمی
میانکهشرطاینبهکنیم؛مقررمالیاتیتوبرایکههستی(راضیآیاپسکنند،میفساد

ونیرووثروت(ازپروردگارمآنچهگفت:ذوالقرنین۹۵بسازی؟سدیآنهاوما

مدد(بازو)نیرویبامراپسشما).ثروتازاستبهترگذاشته،مناختیاردرقدرت
کرد)آغازکاربه(وقتی۹۹بسازم.محکمیوبزرگبندآنهاوشمامیانتاکنید،

آندرگفت:کرد،برابرراکوهدوبینآنکهتابیاورید،منبرایراآهنهایقطعهگفت:

آنبرتابیاوریدبرایمشدهگداختهمسگفت:گردانید،آتشرا(آهن)آنکهتابدمید،

کنند.سوراخراآننتوانستند(نیز)وروندبالاآنبرنتوانستندپس۹۷۶بریزیم.
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وعدههرگاهواستمنپروردگارسویازرحمتیاینگفت:ذوالقرنین۹۸
حقپروردگارموعدهوکند،میهموارزمینباوکردهویرانراآنبرسد،پروردگارم

درتاکنیممیرهاروزآندرراآنهاازبعضیو۹۹۶است.ناپذیربازگشتو

خاصطوربهراآنانپسشود،دمیدهصوردروشوند)،خلط(وزنندموجدیگربعضی
كافرانرویپیشخاصطوربهروزآندررادوزخو۱۰۰هکنیم.جمع

درمنآياتدیدنازهایشانچشمکهکافرانیآنروی(پیش۱۰۱آوریم.می

جزبهکهکردندگمانکافرانآیا۱۰۲۶بشنوند.را(حق)توانستندنمیوبودایپرده
ایم.کردهآمادهکافرانبرایمنزلگاهرادوزخمايقينابگیرند؟اولياءمرابندگانمن،

سازم؟آگاهاند،مردمانخسارمندترینعملنگاهازکهکسانیازراشماآیابگو:(۱۰۳

کارکهکنندمیگمانواستشدهگمدنیازندگیدرآنهاکوششکهاندآنانی(۱۰۵
کفراوملاقاتوپروردگارشانآیاتبهکههستندکسانیآنها%۱۰۵)کنند.مینیک

منزلتی)(وارزشهیچقیامتروزپسشدنابودونیستاعمالشاننتیجهدرورزیدند،

ورزیدندکفرآنکهسبببهآنهاستجزایاین۱۰۹نهاد.نخواهیمبرایشانوزنیو
کارهایوآوردندایمانکهآنانیالبتهو۱۰۷گرفتند.تمسخربهمراپیامبرانوآیاتو

است.مهمانیجایگاهانبوه)(باغهایفردوسجنتباغهایآنهابرایکردند،نیک

کنند.نمیدیگرجای(بهانتقالدرخواستوآنجادراندهمیشهکه۱۰۸۶

آنکهازپیشگردد،(سیاهی)رنگپروردگارمسخناننوشتنبرایبحراگربگو:که۱۰۹

رابحرآنمانندچندهرشد،خواهدتمامبحرشکبدونیابد،خاتمهپروردگارمسخنان

منبههستیم،بشریشمامانندمنکهنیستاینجزبگو:(۱۱۰)بیاوریم.آنمددبه

بهکههرکسپس،(بس(واستیگانهمعبودشمامعبوداینکهشودمیفرستادهوحی
خویشپروردگارعبادتدروکندشایستهکاربایدپسدارد،امیدخودپروردگاردیدار

|نسازد.شریکراکسی
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استآیتهشتونودوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

ازاستیادی(این)۲.بسومیدانداللهراحروفاینمفهوم((كهيعصواه
آهستهدعایش)(درراپروردگارشکهوقتی.۳زکریا.اشبندهبرپروردگارترحمت

سرممویواست.شدهسستاستخوانمپروردگارم!ایگفت:کهعکرد.نداآرام)و
ام)خواستهتوازچیزی(وقتیدعایتدرهرگزپروردگارم!ایوشدهورشعلهپیریاز

پساست،فرزندبیهمسرموبیمناکم.اقاربمازخودازپسمنوکهوهام.نبودهامیدنا
اولادوارثهموباشدمنوارثتا(1).ببخشمنبهنبوت)(دروارثیخویشنزداز

وکردقبولرازکریادعای(اللهبه۷بگردان.پسندیدهپروردگارمایرااوويعقوب.

هیچاینازپیشواستیحییاونامکهدهیممیمژدهپسریبهراتومازکریاایفرمود)
بود،خواهدپسریمراچطورپروردگارم!ایگفت:زکریا۸ةنکردیم.پیدارااونامهم

ام.رسیدهضعفنهایتبهپیریسبببهنیزخودمواستنازاهمسرمآنکهحال

آسانمنبرکاراینکهگفتهتوپروردگارمن)،فرماناست(همچنینفرمود:اللهو
گفت:زکریا۱۰*نبودی.چیزیهیچکهآفریدمحالیدرراتواینازپیشچوناست

توانینمیروزشبانهسهکهاستآناتنشانهفرمود:ده،قراربرایمعلامتیپروردگارم!ای

(جایمحرابازپس۱۱تندرستی.وسالماینکهوجودبابگوییسخنمردمبا

گویید.تسبیحشاموصبحکهکرداشارهآنانبهپسآمد،بیرونخویشقومبرعبادت)

ببببببببببب
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ازو۱۳دادیم.حکمتکودکیدراوبهوبگیر،قوتباراکتابیحیی!ایو۱۲
بود.پرهیزگاراووکردیمنصیبشپاکیوبرکتودادیم.شفقتومهراوبهخودنزد

او،برسلامو۱۵نبود.نافرمانومتکبروبود،رفتارنیکمادرشوپدرباو14

شود.میزندهدوبارهکهروزیومیردمیکهروزیوشدتولدکهروزی
(المقدس(بیتشرقیناحیهدرکهوقتیرا،مریم(قرآن)کتابدرشویادآورو۱۹که

خودروحپسگرفت،ایپردهآنانمقابلدرپس۱۷۵رفت.خلوتبهاشخانوادهاز

شد.نمایاناوبراندامدرستبشرشکلدرکهفرستادیماوسویبهراجبرئیل)

باشی.پرهیزگاراگربرم،میپناهمهربانپروردگاربهتوازمنالبتهگفت:مریمکه۱۸
پاکیزهپسریتوبهتاتوامپروردگارفرستادهمنکهنیستاینجزگفت:جبرئیل(19)

بشریآنکهحالداشتخواهمپسریچگونهگفت:مریم۲۰ببخشم.گناه)هراز
است.چنینحقفرمانگفت:جبرئیل۲۱۶ام؟!نبوده(هم)بدکارونزدهدستمنبه

برایایمعجزهرااوتاواست.آسانمنبرایکاراینکهاستفرمودهپروردگارت
انجاموشدهمقدرکاریتصمیم)اینوسازیمخودسویازرحمتیوگردانیممردم

آنسبببهوشدباردار(عیسی)اوبهفرشته)دمیدن(ازمریمپس۲۲۶است.یافتنی

آورد.خرمادرختتنهسویبهرااوولادتدردپس«۲۳شد.کنارهمردمازدورحمل

بودم.شدهفراموشیادهاازیکبارهوبودممردهاینازپیشکاشایگفت:
پروردگارتچونمشو،اندوهگینکهدادندااوپائینجانباز(فرشته)پس«۲۶

خودبسویراخرمادرختتنهو۲۵است.ساختهجاریراایچشمهتوپایین
ریزاند.میشدهچیدهتازهخرمایتوبرکهبجنبان
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راآدمیانازکسیاگرپسدارد.آسودهوروشنراچشموبنوشوبخورپسکه۲۶
انسانیهیچباامروزبنابراینامکردهنذرروزهمهربانپروردگاربرایمنبگو:دیدی،
مریم؟ایگفتند:برد،خودقومپیشوبرداشترااوپس۲۷گفت.نخواهمسخن

نیزمادرتونبودبدمردپدرتهارون!خواهرای۲۸۶هآوردی!رازشتیکارعجب

بپرسید)اوازکهکرداشاره(عیسی)طفلسویبهمریمپسو۲۹*بود.بدکارزن

منگفت:(عیسی)۳۰۶بگوییم؟!سخناستگهوارهدرکهطفلیباچگونهماگفتند:

جاهرو۳۱۶است.نمودهانتخابپیغمبریبهمراودادهکتابمنبههستم،اللهبنده

زكاتونمازبهمراباشم،زندهکهوقتیتاواست.گردانیدهمبارکمراباشم،که

ونمودهسفارش(مرامادرمبارفتارینیکبه(همچنان)و۳۲۶است.کردهسفارش
تولدکهروزیمن،برسلامو۳۳۶است.نگردانیدهبدبختوسرکشومتکبرمرا

استاین۳۷شوم.میزندهدوبارهکهروزیومیرممیکهروزیوامشده
شکآندرکتاب)(اهلایشانکهدرستوراستسخنمریم،پسرعیسی((اوصاف

هایتهمت(ازاستمنزهوپاکاوگیرد،فرزندیکهنیستسزاواررااللهو۳۰کنند.می

درنگبیپسشو!بگوید:اوبهکهاستکافیتنهاکند،ارادهراکاریچونناروا)،

رااوپسشماست.پروردگارومنپروردگاراللهگمانبیو۳۹شود!میموجود
خودمیاندرهاگروهگذاشتهراراستراهاما۳۷راست.راهاستاینبپرستید،

چقدرکه۳۸۶بزرگ.روزحضورازشدندکافرکهکسانیبروایپسکردند.اختلاف

گمراهیدرامروزظالمانایناماآیند،میماسویبهکهروزیباشندمیبیناچقدروشنوا
دارند.قرارآشکاری
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پشیمانیوحسرتروزازبرند،میسربهغفلتدر(اکنون)کهراآنانو۳۹
البتهکه۶۰آورند.نمیایمانآنانوشودمیرسانیدهانجامبهکارکهوقتیبترسان،

ماسویبهوبریممیمیراثبههستندآنرویبرکهراکسانیهمهوزمینکهماییم

بسیاراوگمانبیرا،ابراهیمکتابایندرشویادآوروه41شوند،میبرگردانیده

راچیزیچراجان!پدرایگفت:خودپدربهکهوقتیکه۶۲بود.پیغمبروراستگو

پدرای43کند؟نمیدفعتوازراچیزیوبیندنمیوشنودنمیکهکنیمیپرستش

راتوتاکنپیرویمنازلذا،است،نیامدهتوبهکهآمدهمنبهچیزیعلمازالبتهجان!

کهراستیبهمکن،پرستشراشیطانجان!پدرای444نمایم.هدایتراستراهبه

عذابیکهترسممیاینازمنپدرم!آیو45است.مهربانپروردگارعصیانگرشیطان

باشیشیطانهمنشینودوستآنگاهوبرسدتوبهمهربانپروردگارجانباز

مخالفت(ازاگرگردانی؟رومنمعبودانازتوآیاابراهیم!ایگفت:ابراهیم)(پدر46

دورمنازدرازمدتبرووکرد،خواهمسنگسارراتوحتمابازنیاییخود)اعراضو

پروردگارماززودیبهکنم)،میوداعتو(باتوبرسلامگفت:(ابراهیم)به۶۷شو.
ازوشماازحالاوه۸است.مهربانمنبراوکهچونخواهم،میآمرزشبرایت

امیدخوانم،میدعا(بهراپروردگارموکنم.میگیریکنارهپرستید،میاللهجزبهآنچه

آنچهازوآنانازوقتیپسکه۶۹نباشم.ناکاموناامیدپروردگارمخواندندرکهاست

یکهروبخشیدیماوبهرایعقوبواسحاقکرد،دوریکردندمیعبادتاللهجایبه

ونامنیکراایشانوبخشیدیمآنانبهخویشرحمتازو۵۰هگردانیدیم.پیغمبررا
کهیقینارا،موسیکتابایندرشویادآورو۵۱گردانیدیم.مرتبه)بلندوآوازهبلند

بود.(بلندمرتبه)پیغمبرایفرستادهوشدهکردهخالصاو

ببببببببببببببببببببببببب
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خودنزدیکرازگویانرااووکردیمنداطورکوهراستجانبازرااوو۵۲که
پیغمبرراهارونبرادرشخود،رحمتازماو*۵۳۶گفتیم).سخناو(باساختیم

هایشوعدهدراوهمانارا،اسماعیلکتابایندرشویادآوروه۵۶دادیم.اوبهساخته
امرزکاتونمازبهرااشخانوادهاوو۵۵هبود.اللهپیغمبروفرستادهوبودراست

ادريسکتابایندرشویادآوروه56بود.پسندیدهپروردگارشنزددروکردمی
ارتقابلندمقامبهرااوماو۵۷بود.بزرگپیغمبروکردارراستبسیاراوالبتهرا،

ازجمله)،(ازدادنعمتبرایشاناللهکهبودندپیغمبرانازکسانیآنانو۵۸ودادیم.

وابراهیمفرزندانازوکردیمسوارکشتیبرنوحباکهکسانینسلازوأدمنسل
مهربانپروردگارآیاتچونبرگزیدیم،ونمودیمهدایتراآنانکهکسانیازويعقوب

آنانازپسو۵۹افتادند.میزمین(بهگریانوکنانسجدهشد،میخواندهآنانبر

پسکردند،پیرویشهواتازوکردندضائعرانمازکهشدندجانشینناخلففرزندان

توبهکهکسیمگر۹۰شد.خواهندروبروغی)وادیدرناکامیوزیانبازودیبه

وشوندمیبهشتواردایشانپسدهد،انجامشایستهکارهایوبیاوردایمانوکند

رابندگانشمهربانپروردگارکهجاودانباغهای%61شود.نمیآنانبهظلمیهیچ

سخنهیچجاآندرکه۹۲۶است.آمدنیحقااللهوعدهواست.دادهوعدهغیبدر

است.آمادهبرایشانشاموصبحشانروزیشنوند)،(میسلامبلکهشوند،نمیبیهوده

میراثبهباشدپرهیزگارکهمابندگانازکسهربهکهاستجنتیهماناینکه۹۳

پروردگارتفرمانبهجزفرشتگان)مابگو:مارسولبهجبرئیل(ایو64دهیم.می

دواینمیانآنچهوماستسرپشتآنچهوماسترویپیشآنچهآییم،نمیفرود

نیست.کارفراموشهرگزپروردگارتودارد.اختصاصاوبههمهاست،
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وکنپرستشرااوپساست،دواینمیاندرآنچهوزمینوآسمانهاپروردگارکه60
آیاگوید:میانسانو66شناسی؟میاوبرایهمتاییآیا،باشصابراوعبادتبر

یادبهانسانآیا(۱۷)شد؟خواهمآوردهبیرونقبراز(دوبارهراستیبمیرم،وقتی
پروردگارت!بهقسمپس۹۸نبود؟!چیزیحالیکهدرآفریدیم،رااوقبلاماکهآوردنمی

گرداند،افتادهزانوبهکهحالیدرراهمهبازکنیم،میجمعشیاطینباراآنانالبتهکه

درکهکنیممیبیرونراافرادیگروههرمیانازباز۹۹کرد.خواهیمحاضردوزخ

درآمدنبرایکهآنانبهماباز۷۰اند.بودهترسرکشهمهازمهربانپروردگارمقابل

آنوارداینکهمگرنیستکسهیچشماازو۷۱داناتریم.سزاوارترنددوزخدر

باز۷۲است.قطعیفیصلهوحتمیپروردگارتبرامراینشود.می(دوزخ)
کنیم.میرهاآندرافتادهزانوبهراظالمانودهیممینجات(آتش(ازراپرهیزگاران

یککدامگویند:میمؤمنانبهکافرانشود،تلاوتآنانبرماواضحآیاتچونو۷۳۶

کهرانسلهابسیارچهو۷۶؟!استزیباترمجلسشوبهترجایگاهشگروهدواز

داشتند.زیباترمتاعوبهترمالآنهابهنسبتکهکردیمهلاکبودند،آنانازپیش

مهلتایشانبهمهربانپروردگارباشد،رفتهفروگمراهیدرکهکسهربگو:که۷۵و

ببینند،راقیامتیاعذاب،یااست؛شدهدادهوعدهآنانبهراآنچهکهوقتیتادهدمی

است.ناتوانتروترضعیفلشکرشوبدترجایگاهشکسیچهکهدانستخواهندپس

نزددرپایدارهاینیکیوافزاید.میاند،یافتههدایتکهکسانیهدایتبراللهو۷۹
|است.بهترعاقبتوثوابلحاظازپروردگارت
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فرزندومالمنبهحتماگفت:وورزیدكفرماآیاتبهکهراکسیآندیدیآیاکه۷۷
عهدیمهربانپروردگارازیااست؟شدهآگاهغیبازآیا۷۸شد.خواهددادهبسیار

گوید،میاوراآنچهزودیبهگوید،میاوکهنیستچنیننه،۷۹است؟گرفته

بهویازگوید،میراآنچهو۸۰افزود.خواهیماوبرایراعذابونوشتخواهیم

برایشانتاگرفتندمعبودانیاللهجایبهو۸۱آید.میتنهاماپیشوبریممیارث
وکردخواهندانکارراعبادتشانزودیبهنیست،چنیننه،۸۲باشند.عزتسبب

فرستادیمکافرانبرراشيطانهاماکهایندانستهآیا۸۳هگردند.میآناندشمنوضد

مکنشتابآنها(عذاب)برپسکه۸۶کنند؟تحریکگناه)انجام(برراآنهاسختتا

کهروزیکه۸۵شماریم.میرا(عذابمدتآنهابرایماکهنیستاینجز

رامجرمانو۸۹کنیم.میحشررحمنسویبهگرامیمهمانانچونراپرهیزگاران
کسیمگربکنند،شفاعتتوانندنمی۸۷۶هدهیم.سوقدوزخسویبهتشنگیحالدر

پروردگار(مشرکین)گفتند:و۸۸باشد.گرفتهعهدیمهربانپروردگارجانبازکه

شماکهراستیبهکه۸۹.کنیممیعبادترااوما(لذااستگرفتهفرزندمهربان

سخناینازآسمانهاکهاستنزدیک۹۰آوردید.رازشتبسیارسخنمشرکان)
بهاینکهازکه۹۱)شوند.ریختهفروشدتبهکوههاوبشکافدزمینوشوندپارهپاره

کهنیستسزاوارمهربانپروردگاربرایو۹۲٫شدند.قایلفرزندمهربانپروردگار

سویبهواربندهاینکهمگراست،زمینوآسمانهادرکههر(چونکه۹۳)گیرد.فرزند
تعدادشانوآوردهحسابوحصربهراآنهاهمهيقيناکه۹۶آید.میمهربانپروردگار

درباربهتنهاوتکآنانهمهقیامتروزوو۹۵است.کردهشمارخاصشمارشبهرا
آمد.خواهداو
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درمهربانپروردگارزودیبهکردند،نیککارهایوآوردندایمانکهآنانالبته(96که
را(قرآن)ماکهنیستاینجزپس۹۷دهد.میقراردوستیومحبتآنانهایدل

باراجوستیزهمردمودهیمژدهراپرهیزگارانآنوسیلهبهتاکردیمآسانتوزبانبر

آیارا،هاییامتونسلهاآنهاازپیشکردیمهلاکبسیارچهو۹۸۶بترسانی.آن

شنوی؟میآنانازراپستصداییایابی،میراآنانازکسی

طهطهسورةسورةم
استآیتپنجوسیويكصدوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

راقرآنما۲باشد.نمیپیغمبرنامواستمعلوماللهبهحروفاینمفهوم(طه).فواه
اللهازکهکسانیآموزیپندبرایجز(۳افتی.مشقتورنجدرتانکردیمنازلتوبر

آفریدهرابلندآسمانهایوزمینکهکسیسویازشدهنازلاستکتابیکه4ترسند.می

آسمانهادرآنچههرهبگرفت.قرارعرشبرکهبخشندهپروردگارهمانکهوهاست.

است؛خاکزیرآنچههرواستدوآنمیاندرآنچههرواستزمیندرآنچههرو

آن(یاگوییآشکاراراسخناگرو۷دارند).قراراوتصرفدرواستاللهازهمه

کهاستذاتیآنالله(۸ةداند.میراترپنهانوپنهانسخناوکهبدانکنی،پنهانرا

خبرآیاو۹زیبا.ونیکونامهایاوستبراینیست،اوجزبهبرحقمعبودیهیچ

توقفگفت:اشخانوادهبهپسدید،آتشیکههنگامی۱۰۶است.رسیدهتوبهموسی

آتشآنبریابیاورمشمابرایایشعلهآتشآنازامیدوارمدیدم،آتشیمنزیراکنید،

موسی!۔ایکهشدکردهصداشد،نزدیکآتشآنبهچونپسکه۱۱بیابم.راهنمایی

مقدسوادیدرتوزیراآر،بیرونپاازراهایتنعلپستوام،پروردگارمنيقيناکه۱۲۶
هستیطوی
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کن.گوششود،میوحیکهآنچهبهپسام،برگزیدهرسالتم)(بهراتومنو۱۳که
وکنعبادتمراپسنیست،منجزحقبرمعبودیوهستم،«الله»منالبتهو%14

آناستنزدیکاست،آمدنیقیامتگمانبیکه۱۵کن.برپامنکردنیادبرایرانماز
شود.دادهجزاشر)یاخود(خیرکوششبرابرهرکستاکنمپنهاننیزخودازرا

بهکهداردبازکسینیک)عملوقیامتروزبه(ایمانآنازراتوکهنبایدپس16

هلاکنتیجهدرپساست،کردهپیرویخودهوسوهویازونداردایمانقیامت
موسیکه۱۸۰چیست؟توراستدستدرموسی!ایپرسید:الله(باز۱۷شوی.

تکانممیبرگگوسفندانمبرایآنباوکنممیتکیهآنبراست،منعصایاینگفت:

راآنموسی!ایفرمود:الله«۱۹۱آید.میبرآنازمنبراینیزدیگریهاینیازو

میدوید.کهگردیدماریناگهانکهانداختراآنموسیپس۲۰بانداز.
گردانیم.میبراشاولیحالتبهراآنزودیبه،نترسوبگیرراآنفرمود:الله۲۱ه

عنوانبهعیبیهیچبدوندرخشان،وسفیدتاببر،بازویتزیردرراخوددستو۲۲۶

بهاکنونکه۲۶دهیم.نشانتوبهخودبزرگآیاتازتا۲۳۶آید.بیروندیگرنشانه

نموده)(درخواستموسی۲۰است.کردهسرکشیوطغیاناوکهبرو،فرعونسوی
کنآسانبرایمراکارمو۲۹بگشا.برایمراامسینهپروردگارم!ایگفت:

ازبرایمو۲۹هبفهمند.راسخنممردمتاکه۲۸)بگشا.زبانمازراگرهو۲۷%)

کن.استواراوبهمراپشت۳۱را.هارونبرادرمکه۳۰وده.قراروزیریامخانواده

گوییم.تسبیحبسیارراتوتا۳۳کن.شریک(رسالت)کارمدررااوو۳۲۶

ایفرمود:الله(۳۶هبینایی.مااحوالبهتوچونکه۳۵کنیم.یادراتوبسیارو34

برهماینازپیشدیگربارراستیبهو۳۷شد.دادهتوبهاتخواستهالبتهموسی!

نهادیم.منتتو
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الهام(آن(۳۹*کردیم.الهامشد،میالهامبایدکهراآنچهمادرتبهکههنگامیبه۳۸و

ساحلبهرااودریاتاباندازدریادررااوپسده،قرارصندوقیدررااوکهبوداین

افگندم،توبرخودجانبازمحبتیمنوبگیرد،راویاو،دشمنومندشمنوافگند،

کسیآیاگفت:میورفتمیخواهرتکهوقتیکه40یابی.پرورشمننظرزیرتاو

تاگردانیدیمبازمادرتبهراتوبازگیرد؟عهدهبهرااوپرورشکهدهمنشانشمابهرا

اندوهوغمازراتوماوکشتیراکسیتوونگردد،غمگینوشود،روشنچشمش
اهلمیاندرسالچندینپسآزمودیم،سختهایآزمایشباراتوودادیم،نجات

برایراتوکه41گشتی.بازمصر)(بهمقدرزماندرموسی!ایبازماندی،مدین
دعوت(برایمنهایمعجزهبابرادرتوتوبرو۲۶84ساختم.خودپیغام)(رسانیدن

کهبرویدفرعونسویبهکه۶۳مکنید.سستیمنکردنیاددرواو)قوموفرعون
یاگیردپندشایدبگویید،نرمسخناوباوو44%است.کردهطغیانوسرکشیاوالبته
آنازهماناما!پروردگارایهارون)و(موسیگفتند:کهفره،بترسد.الله)عذاباز

يقينانترسید،فرمود:(الله)که46کند.طغیانکهآنیاکندتجاوزمابراوکهترسیممی

همانابگویید:وبرویداونزدپسکه۶۷بینیم.میوشنوممیگمانبیهستمشمابامن
عذابراآنانوبفرستماهمرایرااسرائیلبنیپسهستیم،توپروردگارفرستادهدوما

کسیبرسلاموایم.آوردهبرایتپروردگارتسویازایمعجزهماکهدرستیبهمکن.

واقعکسیبرعذابکهاستشدهوحیمابهچونکه۶۸۶کند.پیرویهدایتازکه

فرعون۶۹بگرداند.رویوکندتکذیبرامعجزات)وآسمانی(آیاتکهشودمی

؟دهیدمیدعوتمرااوسویبه(کهکیستشماپروردگارپسموسی!ایگفت:

بخشیدهوجودراچیزیهرکهاستکسیماپروردگارگفت:جواب(درموسی۵۰

است.کردههدایتشده)آفریدهبرایشکهچیزیآنراستایدرراآنباز

است؟چگونهپیشیننسلهایسرنوشت)(وحالپسگفت:(فرعون)۵۱۶ه
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میخطانهپروردگارماست،پروردگارمنزدکتابیدرآنعلمگفت:(موسی)۵۲۶
(مانندفرشیشمابرایرازمینکهپروردگاریکه۵۳کند.میفراموشنهوکند

بهپسآورد،فرودآبیآسمانازوکردمهیاراههاشمابرایآندروساختگهواره)

وبخوریدکه۵۶آوردیم.بیرونجفتجفترانباتاتازمختلفانواعآنوسیله
است.هایینشانهخردصاحبانبرایامرایندريقينابچرانید،راچهارپایانتان

دیگربارآنازوگردانیممیبازراشمازمینایندروآفریدیمراشمازمیناینازکه۵۵

دادیم،نشان(فرعون)اوبهراخودآیاتهمهالبته456کنیم.می(زنده)بیرونراشما

باراماکهایآمدهآیاموسی!ایگفت:(فرعون)۵۷هنپذیرفت.وکردتکذیباوولی

جادوییحتمانیزماکهبدانپس*۵۸؟کنیبیرونیماخودسرزمینازخودجادوی

کهبگذارهموارمکاندرایوعدهخودتومابینپسآوریم،میتوبرایراآنمانند

است.جشنروزتانگاهوعدهگفت:موسی۵۹کنیم.تخلفآنازتونهومانه

همهوبرگشتفرعونپس609شوند.کردهجمعچاشتوقتدرمردمهمهاینکهو

وایگفت:آنانبهموسیکه۹۱۶آمد.مقابله)(برایبازکرد،جمعراخودفریبومکر
کرد،خواهدکنریشهسختعذابباراشمااللهکهنبندید،دروغاللهبرشما!بر

خودمیاندر(جادوگرانپسو۱۲۶گردد.میناکامحتمابستدروغاللهبرکهکسیو

و)رسیدندنتیجهبه(بالآخره۹۳کردند.گفتگوهمبامخفیانهونمودنداختلاف
تانسرزمینازراشماخویشجادویباخواهندمیکهگرندجادودواینالبتهگفتند:

جمعراخودتدبيروحیلهتماملذاکه64وببرند.بینازراشمابهترآیینوکنندبیرون

شدهپیروزگردد،غالبهرکسامروزگمانبیآیید،پیشمیدان)بهبستهصفبازکنید،
.com
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اندازیمیراعصایت(اولتویاموسی!ایگفتند:مبارزه)آغازدر(جادوگرانهو60
پسبافگنید،اولشمابلکهگفت:موسی(16)افگند؟میکهباشیمکسیاولینمايا

کهشدمعلومچنانموسی)نظردرعصاهایشانوریسمانهاآنان،سحراثربرناگهان

داشت).پنهانراآن(ولیکردترساحساسخوددلدرموسیپس«۹۷۶دوند.می

دستدرکهراآنچهو(۹۹)برتری.وغالبتوشکبدون،نترسگفتیم:و۱۸۶

اند،ساختهکهراآنچهحقیقتدرببلعد،اندساختهراچههرتابینداز،داریراست

غلبةدیدن(باپس۷۰ه»شود.نمیپیروزبرودهرجاجادوگرواست.گرجادونیرنگ

آوردیم.ایمانموسیوهارونپروردگاربهگفتند:وافتادندکنانسجدهجادوگرانحق)

گمانبیآوردید؟ایماناوبهدهماجازهشمابهآنکهازپیشآیاگفت:(فرعون)۷۱

خلافبرراشماپاهایودستهاپساست،آموختهجادوشمابهکهشماستبزرگاو

خواهیدالبتهوآویزم،میداربهخرمادرختهایتنهبرراشماوکنم،میقطعیکدیگر
است.ترپایندهدنیا)دروترسختدادنعذاب(درشماوماازیککدامدانست

برورسیدهمابهکهروشنیدلایلبرراتوهرگزگفتند:فرعون)به(جادوگران۷۲

ما)حقدرکهحکمیهرپسدهیم.نمیترجیحاست،آفریدهراماکهکسی
بهماالبته*۷۳رانی.میحکمکهدنیاستزندگانیایندرفقطتوبکن.خواهی،می

آنبرراماکهراجادوازآنچهوبیامرزدراماگناهانتاآوردیمایمانماپروردگار

نزدهرکسواقعاولاکازاست.ترپایندهوبهتراللهوبیامرزد)،(نیزکردیمجبور

زندهنهومیردمیآنجادرنهکهاوست،برایدوزخیقیناپسبیاید،مجرمپروردگارش

پسباشد،دادهانجامنیکاعمالحالیکهدربیاید،مؤمناونزدهرکسو۷۵هماند.می

(قصرزیرازکههمیشگی،باغهای۷۹است.بلندهایرتبهشانبرایجماعتاین

کسیپاداشاستاینومانندمیآندرهمیشهواست،رواننهرهاآندرختان)وها
است.کردهاختیارپاکیکه
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برایخشکراهوببر،شبدررابندگانمکهفرستادیموحیموسیبههماناو«۷۷۶

آن)درشدنغرق(ازنهوبترسیدشمن)(لشکررسیدنازنهکهکن،بازدریادرآنان
ازپوشانیدپسکرد،تعقیبراآنانلشکریانشبافرعونپس(۷۸)باشی.بیمناک

گمراهراقومشفرعونکه)شداین(نتیجهو۷۹پوشانید.راآنانآنچهدریاامواج
ازراشماماحقیقتدراسرائیل!بنیای۸۰هنکرد.هدایتراستراهبهوساخت

ومنشمابرونهادیموعدهشماباطورکوهراستجانبدرودادیمنجاتدشمنتان

وبخوریدایمدادهروزیشمابهکهایپاکیزهچیزهایازو(۸۱هکردیم.نازللوی
غضبکهکسهروشد،خواهدنازلشمابرمنغضبکهنکنیدتجاوزحدازآندر
برایامآمرزندهبسیارمنيقيناو۸۲۶است.شدهنابودکهیقیناگرددنازلاوبرمن

شود.راهیابمستقیمراهبهبازدهد،انجامنیکعملوآوردایمانوکندتوبهکهکسی

آورد؟شتاببهقومتنزدازراتوکهشد(سببچیزچهموسی!ایو۸۳۶

راضیتاشتافتمتوسویبهمنپروردگارم!ایواند،منپیآنانگفت:(موسی)۸۶ه
آنهاسامریوکردیم،آزمایشراقومتتو(آمدن)ازپسماامافرمود:اللهکه۸۵شوی.

بازگشتقومشسویبهشدیدتأسفباوخشمگینموسیپس86ساخت.گمراهرا

شد،درازشمابرمدتآیانداد؟شمابهنیکوعدهپروردگارتانآیامن!قومایگفت:و

منوعدهباکهچراشود؟نازلبرشماپروردگارتانسویازغضبيکهخواستیدیا

بارهایبلکهنکردیم،مخالفتتووعدهازخوداختیاربهماگفتند:۸۷»کردید.مخالفت

انداختیم،دورراآنهاپسبود،شدهتحمیلمابر(قبط)قومزیوروزرازسنگین

انداخت.دورنیزسامریو

TV





۲۰طهسورة11جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

صدایمانندکهآوردبیرونشانبرایراایگوسالهمجسمه(سامری)پس۸۸

فراموشراآنموسیواستموسیمعبودوشمامعبوداینگفتند:پسداشت،گوساله
شانسخنانپاسخکهبینندنمیآیادادند)قرارمعبودراگوساله(چگونهپس۸۹هکرد.

اینازپیشحالیکهدرو۹۰نیست؟برایشانسودیوزیانهیچمالکودهدنمیرا

گرفتهقرارآزمونوابتلامورد(گوساله)اینباشمامن!قومایبود:گفتهآنانبههارون

۹۱۹آورید.بجامراامروکنیدپیرویمنازپساست،مهرباناللهشماپروردگاراید،
موسیآنکهتادهیممیادامهگوسالهعبادتبهپیوستهماگفتند:اسرائیل)بنیمنحرفان

راآنانوقتیهارون!ایگفت:برگشت)موسی(وقتیپس۹۲۶گردد.بازمانزدبه

دستورآیاکنی؟پیرویمنازکه،(۹۳)بازداشت؟راتوچیزیچهشدندگمراهکهدیدی
منرا،سرمموینهوبگیرمراریشنهمادرم!پسرایگفت:که۹۶کردی؟نافرمانیمرا

نکردی.رعایتمراسخنوانداختیتفرقهاسرائیلبنیبینبگوییکهترسیدیمآناز

گفت:(سامری496)بود؟چهتووهدفمقصودسامری!ایگفت:(موسی)495
(الله)فرستادهپاینقشازخاکمشتیپسنديدند،راآن(مردم)کهدیدمراچیزیمن

آراست.نظرمدرراکاراینمننفسچنیناینافگندم.راآنپسگرفتم،را

من)(بهبگویی:کهباشدایندنیازندگیدرتوسزاییقینابرو،پسگفت:موسی۹۷
نشود.خلافتوباآندرهرگزکهداریدیگروعدهالبتهنشوید،نزدیکونزنیددست

بازسوزانیم،میراآنالبتهکهبنگر،بودیمعتكفویعبادتبرایکهمعبودتآنبهو

حقبرپروردگارشکبدونکه۹۸.خاصپراگندگیبهکنیممیپراکندهدریادرراآن
همهاوعلمنیست،معبودیاوجزکهپروردگاریهماناست،اللههمتابیوتنهاشما
است.گرفتهفراراچیز
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پندخودجانبازيقيناوکنیم،میحکایتتوبرایراگذشتهاخبارچنیناینفر۹۹
قیامتروزدراوپسشود،گردانرویآنازکهکسهر۱۰۰دادیم.توبه(قرآن)

درکهاستباریبدچهوماندخواهندآندرهمیشهکه۱۰۱دارد.میبرراگناهبار

درراگناهکارانوشودمیدمیدهصوردرکهروزیکه۱۰۲داشت.خواهندقیامتروز

گویند:میخویشمیاندرپنهانیکهحالیدرو۱۰۳کنیم.میجمعچشمکبودروزآن

وقتیداناتریم،گویندمیآنچهبهماکه۱۰۶روز.شبانهدهجزدنیا)(درایدنماندهشما

کوههادربارهتوازو۱۰۵روز.یکمگرایدنماندهگوید:میشانترینروشنیک

هوادرراآنهاپروردگارمبگو:پسشد)خواهندچهقیامتروزدر(کهپرسندمی

کهکه۱۰۷گذارد.میهموارمیدانشکلبهراآنهاپس4106)کرد.خواهدپراگنده

ازروزآندرکه۱۰۸بینی.نمیرافرازیونشیبهیچآندرمخاطبایتو

پروردگاربرابردرصداهاونباشد.کجیهیچآندرکهکنندمیپیرویایدهندهدعوت

روزآندر۱۰۹شنوی.نمیآهستهصدایجزوگرددمیخاموشوپستمهربان
استدادهاجازهاوبهمهربانپروردگارکهکسیمگربخشد،نمیسود(احدی)شفاعت

واستمردمرویپیشکهراآنچهداندمیالله۱۱۰بپسندد.گفتاررویازرااوو

ندارند.آگاهیاوبهعلمنگاهاز(مردم)ولیهاست،آنسرپشتکهراآنچه

وکنندمیتواضعاظهاراستکائناتمدبرکهپایندهزنده(الله)برایهاچهرهو۱۱۱

کندنیککارهایهرکسوه۱۱۲گردد.میناکامداشت،دوشبرراظلمبارکهکسی

ثواب.کمیازنهوترسدمیخودحقدرظلمازنهپسباشد،مؤمناوو
بهراترساندنودادنبیمآندروکردیمنازلعربیقرآنراآنچنیناینو۱۱۳

شود.ایشانپندویادآوریباعثیاشوند،پرهیزگارتاآوردیم،گوناگونهاییشیوه
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قرآن(خواندندرواست.مرتبهبلندوبزرگبرحق،وحقیقیپادشاهاللهپسکه۱۱۶
علمبرپروردگارم!بگو:وشود،رساندهانجامبهتوبرآنوحیآنکهازپیشمکنعجله

را)(آنپسکردیم،حکمآدمسویبهاینازپیشیقینبهوه۱۱۰بافزای.دانشمو
فرشتگانبهکهوقتیشویادآورو۱۱۹کهنیافتیم.محکمعزماوبرایوکردفراموش

کردن)سجده(ازکهابلیسجزبهکردندسجدههمهپسکنید،سجدهآدمبرایگفتیم:

دشمنهمسرتوتوبرایابلیساینحقیقتدرآدم!ایگفتیم:پسکه۱۱۷زد.سرباز
آندرتوو۱۱۸افتی.مشقتورنجدرکهنکند،بیرونجنتازراشماپساست،

میتشنهنهآنجادراینکههموه۱۱۹مانی.میبرهنهنهوشویمیگرسنهنهجنت

ایگفت:انداخت،وسوسهاوسویبهشیطانپس*۱۲۰فآفتاب.زدهگرمانهوشوی

کنم؟راهنماییشود،نمیزایلکهملکیوهمیشگیدرختبهراتوآیاآدم!

شروعوشدآشکارشانشرمگاهایپسخوردند،درختآنازدوهرپس۱۲۱
کردعصیانپروردگارشبهآدمگونهاینوخود،برجنتبرگهایچسپانیدنبهکردند

وکردقبولرااوتوبهزیرابرگزید،رااوپروردگارشباز۱۲۲کرد.گمراراهو

بعضیکهحالیدرشوید،پایانآنازهمبادوهرپسفرمود:(الله)که۱۲۳۶کرد.هدایتش
هدایتمنجانبازشمابرایاگرپسبود،خواهنددیگربعضیدشمنشما(نسل)از

کشد.میرنجنهوشودمیگمراهنهکند،پیرویهدایتمازکسهررسد،

روزوداشت.خواهدسختوتنگزندگیبگرداندرویمنیادازهرکسو۱۲۶

نابینامراچراپروردگارم!ایگوید:می۱۲۵کرد.خواهیمحشرنابینارااوقیامت
بودم.بينادنیا)درآنکهحال؟کردیحشر
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همانکردی،فراموشراآنهاورسیدتوبهماآیاتکهطورهمانفرماید:(الله)۱۲۹ھ

کردهاسرافکهراکسیدهیممیسزاچنیناینو«۱۲۷۶شوی.میفراموشامروزگونه

ترپایندهوترسختآخرتعذابالبتهواست.نیاوردهایمانپروردگارشآیاتبهو

نابودرانسلهابسیارچهایشانازپیشکهاستنشدهروشنآنانبرایآیا۱۲۸است.

(امر)ایندریقیناکنند؟میآمدورفتسکونتشانمحلدرآناناکنونکهکردیم
صادرپروردگارتازسابقاکهسخنیاگروه۱۲۹۶است.خردمندانبرایهایینشانه

حتمادنیا)همیندرآنها(عذابشکبدونبود،نشدهمقررمشخصموعدیوشده،

آفتابطلوعازقبلوکن.صبرگویندمیآنچهمقابلدرپس۱۳۰شد.میواقعولازم

راپروردگارتروزازبخشهاییدروشبساعاتازبخشیدروآنغروبازپیشو

زینتوزیبازآنچهسویبهو۱۳۱فرگردی،خشنودوراضیتاکن،یادپاکیبه

بیازماییم،آندرراآنانتامدوزچشمایمساختهمندبهرهراآنانازبرخیکهدنیازندگی

وکنامرنمازبهرااتوخانواده۱۳۲۶است.پایدارتروبهترتوپروردگارروزیو

ودهیممیروزیراتوماخواهیم،نمیروزیتوازما،باشصابرآنبرنیزخودت
پروردگارشسویازایمعجزهچراگفتند:(کافران)و(۱۳۳)است.تقواازعاقبت

است؟!نیامدهبرایشاناست،پیشینهایصحیفهدرکهواضحدليلآیاآورد؟نمیمابرای

چراپروردگارا!گفتند:میکردیم،میهلاکعذابیبهویازپیشراآنانمااگرو۱۳۶که
رسواوخوارآنکهازپیشکردیم،میپیرویراتوآیاتتانفرستادیمابرایراپیغمبری

زودیبهپسباشید،انتظاردرنیزشماپسمنتظرندهمهبگو:که۱۳۵۶شدیم؟می
است.یافتهراهکسیچهوهستندراستراهاهلکسانیچهکهدانستخواهید
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انبیاءانبياءسورهسورۂ
استآبتدوازدهيكصدووشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

رویغفلتدرآنانکهحالیدراست،شدهنزدیکحسابشان(وقت)مردمبرایراه

مگررسد،نمیآنهابهپروردگارشاننزدازجدیدیهدایت(وپندهیچ۲گردانند.

واستمشغولدنیا)بهدلهایشانحالیکه)(در(۳شنوند.میراآنکنانبازیاینکه
اینآیاکهگفتندوپرداختندگوییرازونجویبهپنهاندربودندکردهظلمکهآنان

(حقیقتشماآنکهحالروید؟میجادوسویبهآیانیست،شمامانندانسانی((شخص

باشد،زمینوآسماندرکهراسخنیهرپروردگارمبگو:)جواب(درفرعهبینید.میرا

راآنبلکهاست،پراگندههایخوابگفتند:بلکهہوداناست.شنوایاووداند،می

باشد)راستخوددعوایدرپیغمبر(اگراست،شاعراوبلکهاستساختهخودپیشاز

مابرای(حتیایمعجزهبایدشدند،فرستادهها)معجزه(باپیشینیانکهطوریپس

ایمانکردیمهلاکراآن(اهل)کهایقریههیچمردم)نیزآنانازپیشفرابیاورد.

آنانبهکهرامردانیجزنیزتوازپیشو۹۷آورند؟!میایمانایشانآیاپسنیاوردند،

پیغمبران۸بپرسید.کتاباهلازدانید،نمیشمااگرپسنفرستادیم.کردیم،میوحی
به((خویشوعدهباز۹نبودند.همجاودانوندادیمقرارنخورندغذاکهجسدیرا

اسرافکارانودادیم،نجاتخواستیم،راکههروآنانوگردانیدیم،راستراآنان
تانذكرکهکردیمنازلکتابیشمابسویماالبتهکه۱۰کردیم.نابودراتجاوزکاران

اندیشید؟نمیآیااست،آندر
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ازپسوکردیم(هلاکشکستیمبودند،ظالمآناهلکهراهاقریهبسیارچهو۱۱
ازناگهانکردند،احساسراماعذابچونپس(۱۲)کردیم.ایجادرادیگرقومآنان

درکهنعمتیونازسویبهونگریزیدشود:میگفتهآنان(به۱۳۶گریختند.میآن

وایایگفتند:و14؟شود.پرسیده(چیزی)شماازکهشایدگردید،بازبودید،متنعمآن

راآناناینکهتابودهمینشانسخنهمیشهو۱۵بودیم.ظالمماکهواقعاما،بر

وزمینوآسمانو۱۹گردانیدیم.شدهخاموشوحرکتبیشده،دروکشتمانند

ایم.نیافریده(بیهودهشوخیوبازیبرایاستدوآنمیاندرکهراآنچه

کردیم.میانتخابخودنزدازراآنحتمابگیریمایبازیچهخواستیممیاگرو۱۷۶

پسکند،میسرکوبوشکندمیراآنپساندازیم،میباطلبرراحقبلکه۱۸
وصفآن)بهرا(اللهکهآنچهسبببهشمابروایوشود.مینابودومحوباطلناگهان

هستندوینزددرکهآنانواست،زمینوآسمانهادرکههراوستازوکه۱۹)کنید.می

گویند،میتسبیحروزوشب(بلکه۲۰شوند.نمیخستهوکنندنمیتکبراوعبادتاز
ایشانکهاندگرفتهزمینموجوداتازمعبودهایآیاکه۲۱شوند.سستآنکهبی

معبودهایاللهازغیرزمین)و(آسمانهادوآندراگرو۲۲۶کنند؟!میزندهراهامرده

پروردگاراللهاستمنزهوپاکپسشد،میتباههردوزمینوآسمانهاحتماداشت،وجود

آنهاولیشود،نمیپرسیدهکندمیآنچهاز(الله)(۲۳)کنند.میوصفآنچهاز،عرش

خوددلیلبگو:اند؟گرفتهپرستشبهرامعبودانیاوجایبهآیا۲۶شوند.میپرسیده
قبلهایامتهایکتابهماینهاواندمنباکهکسانیکتاباستایندارید،بیانرا

اند.گردانرویآنهاپسدانند،نمیراحقآناناکثربلکهاست.مناز





۲۱انبياءسورة۱۷جزء

کهفرستادیممیوحیاوبهاینکهمگرنفرستادیمراپیغمبریهیچتوازپیشو۴۲۵
(مشرکان)و(۲۹کنید.عبادتمراتنهالذانیست،(الله)منازغیربرحقمعبودهیچ

منزهوپاکاواست!گرفتهفرزندها)فرشتهازخود(برایرحمنپروردگارگفتند:

اوازگفتنسخندرکه۲۷۴هستند.مقربوالأقدربندگانها)(فرشتهآنهابلکهاست.
وگذشتهاعمالوحالالله(۲۸۶کنند.میکارویحکمبهآنانوکنند،نمیپیشی

(الله)کهکسیبرایمگرکنندنمیشفاعتوداند،میراایشانآیندهاعمالوحال

ها)(فرشتهآنانازکسهروکه۲۹اند.ترساناوبیمازآنانوباشد.دادهرضایت

بهچنینایندهیم،سزادوزخبهرااوپسهستم،معبودنیزمناللهازغیربگوید:
وچسپیدهباهم)(ابتدازمینوآسمانهاکهندیدندکافرانآیا۳۰دهیم.میسزاظالمان

(بهآیاآفریدیم،آبازرازندهچیزهروکردیم.جداهمازرادوآنبازبودند،متصل
قراردارریشهواستوارکوههایزمیندرو۳۱آورند؟!نمیایمانمن)وحدانیت

کهتاکردیمایجادگشادهراههایکوههامیاندروبجنباند.راآنانزمینمباداتادادیم

هایشنشانهازآنان(ولی)دادیم،قرارمحفوظسقفراآسمانو۳۲یابند.راهآنان
آفریدراماهوآفتابوروزوشبکهاستپروردگاریاوو۳۳۶گردانند.میروی

زندگیتوازپیشانسانیهیچبرایو۳۶واند.شناورخود(معین)مداردریکهرو

نفسهرو۳۰مانند؟میجاودانهایشانبمیریتواگرآیانکردیم،مقرردائمی

میآزمایشآسایشوسختیبهامتحانبخاطرراشماواست.مرگچشند؛(جاندار)

شوید.میگردانیدهبازماسویبهوکنیم،
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اینآیاگویند:میوگیرندمیمسخرهبهراتوحتماببینندراتوکافرانچونوکه۳۶

پروردگاریادآنانحالیکهدرکند؟مییادبدیبهرامعبودانتانکهاستکسیهمان

هاینشانهزودیبهاست.شدهآفریدهشتابازانسان۳۷۶ھکنند.میانکاررارحمن

طلبشتاببهمنازراهامعجزهو(عذابپسداد،خواهیمنشانشمابهراخود

گویید؟میراستاگررسد،میکیوعدهاینگویند:میو(۳۸کهنکنید.

ازنهوشانهایچهرهازراآتشتوانندنمیکههنگامیدانستندمیکافراناگرکه۳۹)
کردند).نمیعجلهعذابآمدندرشوند،نمیدادهنصرتآنانودارندبازپسهایشان

وسازدمیسراسیمهوحیرانراآنهاورسدمیآنانبهناگهان((آتشبلکهکه40

پیشپیغمبرانیالبتهوکه۱نمیشود.دادهمهلتآنهابهوبرگردانند.راآنتوانندنمی
کهآنچهکردند،میمسخرهراآنانکهکسانیپسگرفتند،قرارتمسخرموردنیزتواز

وشبدرراشماکسیچهبگو:که۶۲کرد.احاطهراایشانگرفتند،میاستهزابهراآن
گردانرویپروردگارشانیادازآنانبلکهکند؟مینگاهرحمانپروردگارعذاب)(ازروز

کنند؟!حمایتعذاب)ازراایشانکهاستماازغیرمعبودانیآنانبراییا۶۳هاند.
شوند.میکردهمددآناننهوکنند،مددراخودتوانندمینهساختگی)معبوداناین

تاساختیم،خورداربرآسایش)وهانعمتانواع(ازراپدرانشانوایشانمابلکهکهاو
کاهیممیآنجوانبازرازمینوآییممیماکهبینندنمیآیاشد.طولانیآنانبرعمر

پیروزند.آنانهمبازآیاسازیم)،میمسلطکفارسرزمینهایبررامسلمانان

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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رادعوتشوند،دادهبیمکرانچونولیمیدهم،بیموحیباراشمامنبگو:که45
حتمابرسد،آنانبهپروردگارتعذابازچیزیکمتریناگرو46شنوند.نمی

ماو4۷بودیم.ظالمماواقعاما!بروایایگویند:میوکنندمیاعتراف

نشود.کردهظلمچیزیدرکسیهیچبرپسنهیم،میقیامتروزدرراعدلترازوهای
ماکهاستبسوآوریم.میحساببرایراآنباشدخردلدانهوزنبههماگرو

حقبینکننده(فرقفرقانهارونوموسیبهالبتهو%۶۸باشیم.حسابگروحسابرس

همانکه۶۹است.پرهیزگارانبرایپندوروشنیکهدادیمشرکوتوحیدوباطلو

دارند.هراسقیامت(هول)ازآنانوترسندمیشانپروردگارازخفادرکهکسانی

آنمنکرشماآیاکردیم،نازلراآنکهاستبرکتباپندنیز)(قرآناینو۵۰که

وهدایتابراهیمبههارون)وموسیبهتورات(دادناینازپیشالبتهو۵۱ههستید؟

قوموپدربه(ابراهیم)کهوقتی۵۲۶بودیم.دانااوحال))بهوبودیمدادهرااورشد
خودپدرانگفتند:و۵۳چیستند؟ایدشدهآنهاملازمشماکهتمثالهاییاینگفت:خود

درهمهتانپدرانوشماالبتهگفت:ابراهیمکه۵۶یافتیم.کنانعبادتآنهابرایرا

بازیازتوباایآوردهمابرایراحقآیاابراهیم!ایگفتندکه۵۵بودید.آشکارگمراهی

است،زمینوآسمانهاپروردگارپروردگارتان،بلکهگفت:(ابراهیم)ه56کنندگانی؟

اللهبهقسمو۵۷هگواهانم.از(سخن)اینبرمنوآفرید،راآنهاکهپررودگاریهمان

سنجید.خواهمتدبیریبتهایتانمورددرالبتهرفتید،وگردانیدیدپشتآنکهازپس

ببببببببببببببببببببببببببب
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گردند.بازآنسویبهتارا،بزرگشانبتمگرکرد،قطعهقطعهراآنهاپس۵۸
است.ظالمانازاويقينااست؟کردهراکارچنینمامعبودانباکسیچهگفتند:و۵۹و

گفتهابراهیماوبهکهکردمییادبدی(بهآنهاازجوانیشنیدیمگفتند:(بعضی)که۹۰

آنانکهشایدبیاوریدمردمچشمپیشدررااوگفتند:کفر)(سران61هشود.می

اینتوآیاگفتند:مجلسدرابراهیمکردنحاضراز(بعد۹۲۶دهند.گواهیاو)(بر

چنینبزرگبتاینبلکهگفت:(ابراهیم)و۱۳۶ابراهیم؟ایکردیمامعبودانباراکار

رجوعخودبهپس*64*بپرسید.آنانازگویندمیسخناگرپساست،کردهراکاری

کنید).میعبادتراساختهخودمعبودهای(کهستمگریدشماواقعاگفتند:وکردند،

گویند.نمیسخنآنهاکهمیدانیتوالبتهگفتند:وشدندسرافگندهبازکه65
شمابهزیانیوسودهیچکهپرستیدمیراچیزیاللهازغیربهآیاگفت:(ابراهیم)66

اینقباحت(درآیاپرستید!میاللهجایبهکهآنچهبروشمابروای۶۷رساند؟نمی

مددراتانمعبودانوبسوزانیدرااوگفتند:(مجلس(اهل۹۸۶اندیشید؟!نمیکارتان)

ایگفتیم:انداختند)آتشدرراابراهیم(چون۶۹بکنید.کاریخواهیدمیاگرکنید،
پسورزند،نیرنگاوحق(درخواستندو۷۰*.باشسلامتوسردابراهیمبرآتش!

سرزمینیبهودادیمنجاترالوطواوو۷۱وگردانیدیم.مردمزیانکارترینراآنانما

بخشیدیمرااسحاقاوبهو«۷۲۵ایم.نهادهبرکتجهانیانبرایآندرکهبردیم
دادیم.قرارصالحانازراهمهوبخشیدیم.اوبهنیزرايعقوب(هایشخواستهبر(افزونو

ببببببببببببببببببببببببببببب
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دادنانجاموکردندمیهدایتمافرمانبهکهدادیمقرارمردمپیشوایانراآنانوکه۷۳۶
راماتنهاآنانوکردیم.وحیآنانبهرازکاتپرداختونمازداشتنبرپاوهانیکی

کهدیاریازرااووکردیم.عطاعلمو(نبوت)حکملوطبهو۷۶هکردند.میعبادت

بودند.فاسقوبدمردمانآنانگمانبیدادیم،نجاتکردند،میزشتکارهای(مردمانش

بود.صالحانازاوچونکردیم،داخلخودرحمتبهرااوو۷۵۶ه
پذیرفتیم،رااودعایهمماپسکرد،دعااینازپیشکهوقتیکنیادرانوحو(۷۹که

ماآیاتکهقومیبررااوو۷۷دادیم.نجاتبزرگاندوهازرااشخانوادهواوپس

کردیم.غرقراایشانهمهپسبودند،بدقومآنانکهچونکردیم.مددپنداشتند،دروغرا

شبچونکردندفیصلهکشتزاردربارهکهوقتیکنیادراسلیمانوداودو۷۸ه

بودیم.ناظر)(وشاهدآنهافیصلهبرماوبودند،چریدهآندرقومیگوسفندان

وحکمتدوآنیکهربهوفهماندیم.سليمانبهرادرست(قضاوتآنپس۷۹ه
پرندگانوگفتندمیتسبیحاوباکهساختیممسخرداودبرایراکوههاوبودیم.دادهعلم

آموختیمرازرهساختنداودبهو۸۰۶هبودیم.کاراینکنندهماوکردیممسخرنیزرا
بادماوکه۸۱هستيد؟گزارشکرآیاپسکند.حفظتانجنگ(آسیب)ازراشماتا

کهشدمیروانسرزمینیسویبهاوحکمبهکهساختیممسخرسلیمانبرایراسریع

بودیم.داناچیزهربهماوایمنهادهبرکتآندر

بببببببببببببببببببببببب
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بحر)دراوبرایکهراگروهیشیاطینازسلیمانبرایساختیممسخرو۸۲۶ه
ازغیردیگرکارهایوآوردندمیبیرونبحرازرامرواریداو(برایکردندمیغواصی

خودپروردگارکهوقتیکنیادراایوبو(۸۳هبودیم.آنهانگهبانماوکردند،میآن

مهربانانمهربانترینتوواسترسیدهآسیبورنجمنبههمانا:گفتوکردندارا
دوربود،رسیدهاوبهکهراآسیبورنجوپذیرفتیمرااودعایپسکه۸۶هستی.

ازرحمتیاینها)تادادیماوبهآنانباهمراهرامانندشان(نیز)واشخانوادهوساختیم،

وادریسواسماعیلکنیادنیزو۸۵باشد.کنندگانعبادتبرایپندیوماجانب
کردیم،داخلخودرحمتدرراآنهاو%86بودند.صابرانازیکهرکهراذالکفل

وقتیکنیادرا(یونس-ماهی(صاحبذالنونو۸۷۶بودند.صالحانازایشانچون
پسگیریم.نمیتنگاوبرکهکردگمانورفتبیرونقومشمیانازخشمگینانهکه
پاکتونیست،توجزبرحق)معبودالله)(ایکهنمودفریادماهیشکمهایتاریکیدر
غمازرااووکردیماجابترادعایشپس۸۸بودم.ظالمانازمنکهواقعامنزهى،و

میدهیم.نجاتچنیناینکنند)رجوعمابه(وقتیرامؤمنانودادیمنجات

تنهامرامن!پروردگارایکهکردنداراپروردگارشچونکنیادرازکریاو۸۹
اوبهرایحییوکردیماجابترادعایشپسکه۹۰هستی.وارثانبهترینتوومگذار

کارهایانجامدرآنانالبتهگردانیدیم،(حمل)شایستهاوبرایراهمسرشوبخشیدیم

بودند.متواضعمابرایوخواندندمیرامابیموامیدباوکردندمیشتابخیر

ببببببببببببببببببببببببببببب
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(مخلوق)روحازپس(مریم)،کردحفظراخودپاکدامنیکهرازنیکن)(یادوکهفر۹۱
دادیم.قرارجهانیانبرایخود)(قدرتنشانهراپسرشواوودمیدیماودرخویش

پسهستم،شماپروردگارمنواست.یگانهامتکهشما،امتاستاینالبته4۹۲۶
وشدند.متفرقخویشمیاندرانبیا)بارهدرامتها(اماو(۹۳)کنید.مرابندگیتنها

دهدانجامشایستهکارهایازکسهرپس۹۶گردند.میبازماسویبهآنهاهریک
راهایش(نیکیماوشدنخواهدناسپاسیاوکوششبرایباشد،داشتهایمانحالیکهدر

استحرامومحالکردیمنابودراآنکهدیاریمردمبرایو۹۵نویسیم.میاوبرای

ایشانوشودگشودهمأجوجويأجوج(راه)اینکهتاکه۹۹گردند.بازدنیا)بهکه
یکبارهپسگردد،نزدیکراستوحقوعدهو«۹۷۶بیایند.بلندییهرازشتابان

بودیم،غفلتدر(روز)اینازماما!بروایایبگویند)،(وشودخیرهکافرانچشمان
هیزمپرستید،میاللهازغیربهکهچیزهاییوشماهماناکه۹۸۶بودیم.ظالممابلکه
هرگزبودندواقعیمعبودهایاینهااگر۹۹شد.خواهیدآنواردشماهستید،جهنم

اند.جاودانهجاآندرمعبودها)و(عابدانآنهاهمهوشدندنمیآنوارد

البتهکه۱۰۱شنوند.نمیراچیزیجاآندرواستزارنالهدوزخدرآنانبرایکه۱۰۰و

داشتهدوردوزخازهاایناست،شدهدادهنیکوعدهآنهابهماجانبازقبلاکهآنان
شدخواهند
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داشتهخواهششاننفسهایآنچهدرآنانوشنوندنمیرادوزخآواز(حتى)۱۰۲۶
فرشتگانوسازدنمیغمگینراهاآنبزرگترس(۱۰۳۶بود.خواهندهمیشهباشد،

دادهوعدهشمابهکهاستروزیهماناینگویند:میوآیندمیشاناستقبالبه

پیچیممیکتابهاشدهنوشتهصفحهپیچیدنمانندراآسمانکهروزی۱۰۶کهشد.می

لازمیوعدۂگردانیم.میبازراآندیگر(بارکردیمآغازراآفرینشاولبارکهطوری

بعدداود)(کتابزبوردرالبته(۱۰۵)هستیم.(آن)دهندهانجاممايقيناماست،عهدهبر

برند.میارثبهمننیکبندگانرازمینکهنوشتیم(تورات)ذکراز

است.گذارانعبادتبرای(کافیابلاغی(قرآن)ایندرگمانبیکه۱۰۹

اینجزبگو:که۱۰۸جهانیان.برایرحمتیمگرنفرستادیمپیغمبر)(ایراتوو۱۰۷که

شماآیاپساست،یگانهویکتاپروردگارشمامعبودکهشودمیوحیمنبهکهنیست

اعلامبرابرشماهمهبهبگو:پسشدند،گردانرویاگرپس۱۰۹هستید؟مسلمان

دور.یااستنزدیکشودمیدادهوعدهشمابهآنچهکهدانمنمیوکردم.

کنید.میپنهانراآنچههموداندمیراآشکارسخنهماللههمانا(۱۱۰
آن)شدنتأخیر(وباشدآزمایششمابرایوعده)(دوریشایددانم؛نمیوو۱۱۱ه

ایگفت:(پیغمبر)۱۱۲۶مقرر.مدتتاباشد)شمابراینعمتها(ازشدنبرخوردار
ذاتی(آنمامهربانپروردگاروکن.فیصلهایشان)وما(میانحقبهخودتپروردگارم!

کنید.میوصفشماآنچهبرشودمیخواستهمدداو)ازکهاست
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حجسورهو
دررا

استآیتهشتوهفتادوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

است.بزرگبسچیزقيامتزلزلهچونبترسید،پروردگارتانازمردم!ایدوره
شودمیغافلدهد،میشیرکهکسآنازایشیردهندههرببینید،راآنکهروزیکه۲و

آنکهحالبینیمیمسترامردمونهد.میراخود(جنين)بارباردار(مادر)زنهرو

بدونکههستکسیمردمازو۳هاست.سختبسیاراللهعذاببلکهنیستند،مست

کند.میپیرویسرکششیطانهرازوکندمیمجادلهاللهدربارهدانشیوعلمهیچ

شیطانپسکند،دوستیشیطانباکسهرکهاستشدهنوشتهاوبرازل)(درکهع

مردم!ای85کند.میراهنمائیسوزانآتشعذابسویبهرااووکندمیگمراهش

بازایم،آفریدهخاکازراشماماکهبدانیدپسهستیدشکدرشدنزندهدوبارهازاگر

ایم،آفریدهنشدهدادهشکلوشدهدادهشکلگوشتپارهازبازبسته،خونازبازنطفه،از
سازیم،روشنراخودقدرت(كمالشمابرایکهاستاینخاطربه(مراحلاینهمه

کودکصورتبهراشمابازدهیم.میقراررحمهادرمعینزمانتابخواهیمراآنچهو
گرفتهجانششماازبعضیوبرسید.تان(جوانی)رشدحدبهتابازآوریم،میبیرون

پستاشودمیگردانیدهبازپیریوعمرمرحلهترینپستبهشماازبعضیوشود.می
بارانآنبرکهوقتیامابینیمیشدهخشکرازمینونداند.چیزیدانستنهمه)آناز

رویاند.میخرموزیباگیاهاننوعهرازوکندمینمووآیدمیحرکتبهانیم،ببار

ببببببببببببببببببببببببببببب
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کهاینواست.حقذاتاللهبدانید)کهاستآنخاطربههانمایی(قدرتاین46
اینکهو۷۶تواناست.چیزیهربرکهاوستهموکندمیزندهراهامردهکهاوست

درکهراآنانیکهاستاللهتنهااینکهونیست.آندرشکیهیچاستآمدنیقیامت
بدونوعلمهیچبدونکههستکسیمردمازو۸گرداند.میزندهدوبارهقبرهاند،

صفحهمتکبرانه۹۶کند.میمجادلهاللهدربارهروشنیکتابهیچبدونوهدایتهیچ
رسواییاوبرایدنیادرسازد،گمراهاللهراهازرامردمتاپیچاندمیراخودگردن

به(عذاب)اینکه۱۰چشانیم.میاوبهسوزانعذابقیامتروزدرواستبزرگ

برهرگزالله(گرنه)وبود.فرستادهپیشتودستدرکهاستچیزهاییآنسزای

دلیدوبارااللهکههستکسیمردممیانازو۱۱نیست.ستمگرخودبندگان
اوبهپریشانیورنجاگروشود،میمطمئنآنبهبرسداوبهخیراگرپسپرستد،می

آخرتودنیادر(شخص(چنینشود)،می(مرتدگرددمیبرخودرویبربرسد،
کهخواندمیراچیزیاللهجایبهکه۱۲است.آشکارزیانهماناینوشده،زیانکار

حق)(ازدورگمراهیهماناینبخشد.میاوبهسودینهورساندمیاوبهنفعینه

وبدمددگارچهاست،نزدیکترسودشاززیانشکهخواندمیراکسی۱۳۶است.

دادهانجامنیککارهایوآوردهایمانکهراکسانیاللهالبتهکه149هستند!.بدیارانچه

يقينااست.روانآنقصرهای)ودرختانزیرازنهرهاکهکندمیداخلباغهاییدراند
ودنیادررااواللهکهکندگمانکههر۱۵دهد.میانجامبخواهد،راچههرالله

پسکند،قطعراآنبازبیاویزد،آسمانبهریسمانیبایدپسدهد،نمینصرتآخرت

برد؟میمیانازشدهاوخشمسببکهراچیزیتدبیرشاینآیاکهببیند

بببببببببببببببببببب





۲۲حجسوره۱۷جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

راکسهراللهوکردیمنازلواضحآیاتصورت(بهرا(قرآن)آنچنیناینو(۱۹که
وشدندیهودیکهآنانوآوردندایمانکهآنانالبته«۱۷)کند.میهدایتبخواهدکه

روزاللهيقيناآوردند،شریکاللهبهکهآنانوپرستانآتشونصاراودینان)(بیصابئين

ندیدیآیاکه۱۸۶است.گواههرچیزبراللهچونکرد،خواهدفيصلهشانمیانقیامت

ودرختانوکوههاوهاستارهوماهوآفتابوهستندزمینوآسمانهادرکهکسانی

عذابکههستندهمبسیاریوکنند؟میسجدهاللهبرایمردم،ازبسیاریوچهارپایان

گمانبیندارد.ایدهندهعزتهیچاوکند،خواراللهراکههرواست.شدهلازمآنهابر

دربارهیکدیگرند،دشمنکهفریقدواینو۱۹میدهد.انجامبخواهدچههرالله

آتشازلباسهاییایشانبراندورزیدهکفرکهآنانپسکردند.اختلافهمباپروردگارشان
شود.میریختهسوزانوجوشانآبسرشانبالایازاست،شدهبریده
گداختهجوشان)(آبآنبهشانهایپوست(نیز)وآنهاستشکمهایدرآنچهکه۲۰

است.آمادهآهنازگرزهایآنان،دادنعذاببرایو۲۱وگردد.میذوبو

به(وشوندمیگردانیدهبازآندرآیند،بیرونآنازغمشدتازبخواهندهرگاهکه۲۲۶

واندآوردهایمانکهراآناناللهالبتهکه۲۳)را.سوزانعذاببچشیدشود:)میگفتهآنان

آنقصرهای)ودرختانزیرازکهکندمیداخلباغهاییدرانددادهانجامنیککارهای

لباسشانوشوند،میآراستهمرواریدوطلاازدستبندهایباآنجادراست،جارینهرها

است.ابریشمآنجادر

MTE





۲۲حجسوره۱۷جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

کردهراهنمائیستودهراهبهوشدندکردهراهنمائیپاکیزهسخنبه(مؤمنانو(۲۶

الحراممسجدازواللهراهازرامردموورزیدندکفرکهآنانگمانبیکه۲۵شدند.
یک(آینده)نشینبادیهوآنجادرمقیمازاعممردمهمهبرایراآنماکهدارندمیباز

درظلمقصدبهکسهرواست)،دردناکوسختعذابآنان(برایایمدادهقراربرابر

چشانیم.میدردناکعذابازرااوگردد،قتل)و(شرکالحادمرتكبجاآن
اوبهوساختیممعینابراهیمبرایرا(کعبه)خانهجایگاهکهوقتیآوریادبهو۲۶

کنندگانقیاموکنندگانطوافبرایراامخانهومکن،شریکمنباراچیزیکهگفتیم:
گفتیمابراهیم(بهو۲۷۶دار.پاککنندگانسجدهوکنندگانرکوعونماز)برایآندر

راههرازکهلاغریشترهربرسواروپیادهتاکن،اعلانحجبرایمردممیاندرکه

دروباشندخویشمنافعشاهدتاکن)(اعلان(۲۸)بیایند.توسویبهآیند،میدور

ازپساست.کردهروزیشاناللهکهکنندیادپایانیچهارذبحبررااللهناممعلومروزهای
بدنشانهایآلودگیبایدباز۲۹بخورانید.نیزراتنگدستانوبینوایانوبخوریدآنها

نمایند.طوافراگرامیوقدیمیخانهبایدوکنندوفانذرهایشانبهبایدوکنندپاکرا
بشمارد،محترموبزرگرااللهشعائرومقدساتکسهروالله،حكماستاین۳۰و

مگرشدکردهحلالبرایتانپایانچهارواست،بهترپروردگارشنزددربرایشآنپس

سخنازوکنیددوریآید،میبباربتهاازکهپلیدیهاازپسشود،میخواندهشمابرآنچه
ورزید.اجتنابدروغ

بببببببببببببببببببببببببببببببببب
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۲۲حجسوره۱۷جزء

جوییدبیزاریباطلادیانازوباشیدگرویدهخالصانهاللهسویبهکهحالیدر۳۱۶

افتیدهآسمانازگوییورزد،شرکاللهبهکسهروندهید.قراراللهبرایشریکیهیچو
است.افگندهدورجایبهرااوباداینکهیااند،ربودهرااوهاپرندهواست

حقیقتدرپسشمارد،بزرگرااللهشعائرکسهروشرک)،(سزایاستچنینکه۳۲۶

مدتتا(قربانی)آندرشمابرایکه۳۳دلهاست.تقوایازتعظیموبزرگداشتاین
(کعبه)گرامیوقدیمیخانهجواردرآنهاکردنقربانیمحلبازهاست،فایدهمعین

چهارپایانیاللهنامباتاایم،نمودهمقررراکردنقربانیجایامتیهربرایوو34%است.

برایپساست،یگانهمعبودمعبودتانپساست.نمودهعطاایشانبهاللهکهکنندذبحرا

نامچونکههستندکسانی(آنان۳۵ده.مژدهراکنندگانتواضعوشویدمنقاداو
صبررسدمیآنانبهکههاییمصیبتبرابردروگردد،ترساندلهایشانشوديادالله

ایمدادهروزیشانآنچهازوکنندمیبرپارانمازکهبدهمژدهراکسانی(نیزوکنند،می

قراراللهشعائرازبرایتانرافربه)و(چاقشترانکردن)(قربانیو(۳۹)کنند.میانفاق

پایبرکهحالیدرپساست،دنیوی)ودینی(منافعخيرشمابرایآنهادردادیم،

آنهاگوشتازافتدزمینبرپهلویشانچونپسکنید،یادآنهابررااللهناماندایستاده

مطيعورامبرایتانراآنهااینگونهبخورانید،سائلغیروسائلبینوایانبهوبخورید،

رسد،نمیاللهبههاقربانیخونهایوگوشتهاهرگزکه۳۷کنید.شکرکهتاایمکرده

خاطربهرااللهتانمودمسخربرایتانراآنهاچنیناینرسد،میاوبهشماتقوایبلکه
مژدهراکنندهاحساننیکوکارانوکنید،یادبزرگیبهاستکردههدایتراشماآنکه

دوستراناشکرخیانتکارهیچاللهکهچراکند،میدفاعمؤمنانازاللهيقيناو۳۸بده.
ندارد

ببببببببببببببببببببببب





۲۲حجسوره۱۷جزء

کهاینسبببهشد،داده(جهاد)اجازهجنگند،میآنانباکفارکهکسانیبه۳۹و

کسانیهمانه40تواناست.شاندادننصرتبراللهالبتهواند.گرفتهقرارظلممورد

پروردگارگفتند:میکهآنسبببهجزشدند،راندهبیرونناحقبهشانسرزمینازکه

البتهکرد،نمیدفعدیگر)بعضیوسیلهبهرامردمازبعضیاللهاگراست.اللهما

یادبسیاراللهآنهادرکهمسجدهاییويهودمعابدونصارامعابدوراهبانهایصومعه

اللههماناکند.مییاریکند،وییاریقصدکهراکسیاللهیقیناوشد،میویرانشود،می
حکمرانی)وقدرتراآنهازمیندراگرکهراکسانیآنکهو41است.غالب(و)قوی

دهندمیفرماننیککاربهودهندمیرا(اموال)زکاتودارندمیبرپارانمازببخشیم،

راتواگرو۲)گردد.میبازاللهبهکارهاانجامسروکنند،میمنعزشتکارازو
تکذیبراشان)پیغمبران(نیزثمودوعادونوحقومآنانازپیشالبتهکنند،تکذیب
(قوممدیناصحابو44لوطقوموابراهیمقوم(همچنین)وه۶۳بودند.نموده

کافرانبهپسشد،تکذیب(نیز)موسیونمودند)تکذیبراخودپیغمبرنیزشعیب،
است؟چگونهمنعقوبتبنگر)پسنمودیم.گرفتارراایشانبازدادم،مهلت

هاقریهآناینک)وکردیم.نابودبودند،ظالماهلشکهراهاقریهبسیارچهپسکه45
وبلندکاخهایومتروکومعطلهایچاهبسیارچهواستافتیدهخودسقفهایبر

اندنکردهسفروسیرزمیندرآیاکه46است.ماندهمتروکوصاحببیکهاستواری

دربشنوند،آنباکهباشندداشتهگوشهاییوبفهمندآنباکهباشندداشتهدلهاییتا
شوند.میکورهاستسینهدرکهدلهاییبلکهگردند،نمیکورچشمهاحقیقت

ببببببببببببببببببببببببببببببببب
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۲۲حجسورۂ۱۷جزء

خلافرااشوعدههرگزاللهکهآنباوطلبند.میتوازراعذابشتابباو۶۷

شماکهاستسالیهزارمانندپروردگارت،نزدروزیکحقیقتدروکندنمی

حالیکهدردادیم،مهلتایشانبهماکهاندبودههاقریهازبسیو48میشمارید.

بازگشتوکردم،گرفتارعذاببهمناسب)موقعدرآنرابازاندبودهظالممردمانشان

بیمتنهاشمابرایمنکهنیستاینجزمردم!ایبگو:که49است.منسویبه(همه)
آنهابرایکردند،نیککارهایوآوردندایمانکهآنانپس۵۰هستم.آشکاردهنده

درکهآناناماوکه۱اند.برخوردارنیکروزیازجنتدرواست،آمرزش

اند.دوزخاهلآنانما،(پیغمبر)نمودنعاجزقصدبهکردند،سعیماآیاتتكذيب)

بهآرزوییچوناینکهمگرنفرستادیمرانبییهیچورسولهیچتوازپیشو۵۲۶ه

شیطانکهراآنچهاللهپسنمود،میالقااوآرزویدرراچیزیشیطانآوردمیخاطر
بادانایاللهوکند،میاستوارومحکمراآیاتشاللهبازبرد،میبینازکردمیالقا

شاندلهایدرکهکسانیبرایکند،میالقاشیطانکهراآنچهاللهتاکه۵۳است.حکمت

است.سختهایشاندلکهآنانیبرای(نیز)وبگرداندفتنهسبباست،مرض

شدهدادهعلمایشانبهکهآنانتاو۵۹اند.حقازدورمخالفتدرظالمانيقيناو

تاآورند،ایمانآنبهواست،حقپروردگارتسویاز(وحی)آنکهبداننداست

است.راهبرراستراهبهرامؤمناناللهيقيناگردد،منقادوآرامآنبهدلهایشان
یابرسد،آنانبهقیامتناگهاناینکهتادارند،تردیدآندربارههمیشهکافرانو۵۵

بیاید.شانسراغبهعقیمونامیمونروزعذاب

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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۲۲حجسوره۱۷جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

پسکند،میفيصلهآنانمیاناست،اللهازفقطسلطنتوملکروزآندر(56)
خواهندنعمتوپرنازباغهایدراند،دادهانجامنیککارهایوآوردهایمانکهکسانی

ایشانبرایپسشمردند،دروغراماآیاتوورزیدندکفرکهآناناماکه۵۷بود.
شدهکشتهبازاندکردههجرتاللهراهدرکهکسانیو۰۸است.کنندهاهانتعذاب

روزیبهتریناللهيقينبهودهدمینیکروزیآنانبهاللهشکبدوناند،مردهیا
کرد،خواهدواردپسندندمیراآنکهجایگاهیبهراآنانحتمااللهکه۵۹است.دهندگان

مانندبهرادیگریکسهرواست،این(حکم)۹۰براست.بردبار(و)دانااللهیقیناو
گیرد،قرارظلمموردبازاگر(ودهد،عقوبتبودگرفتهقرارظلمموردخودشآنچه

است.آمرزگار(و)بخشایندهبسیاراللهکهچراداد،خواهدنصرترااواللهحتما

که)استکارهمهبه(قادراللهکهاستسببآنبهمظلوم)دادن(نصرتاین۹۱)
شنوایاللهکهاستسببآنبه(نیزوگرداند،میداخلشبدرراروزوروزدرراشب

حقبرمعبودهماناللهکهاستسببآنبهمظلوم)دادن(نصرتاینو۹۲۶بیناست.

که)استسببآنبه(نیزواست،باطلهمهپرستندمیاوجزبهکهراآنچهواست

آورد،فروآبآسمانازاللهکهندیدیآیا(۹۳)است.بزرگ(و)بلندمرتبهاللههمان

است.آگاهبینباریکاللهشکبیگردد،میخرموسرسبزآنسبببهزمینپس

است.ستوده(و)نیازبیاللهواوست،ازاستزمیندرآنچهوآسمانهادرآنچه(64)

ببببببببببببببببببببببببببببببب
ma





۲۲حجسوره۱۷جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

بحردراوحکمبهکهراهاکشتیواستزمیندرراآنچهاللهکهندیدیآیاکه۹۰)
بیفتد،زمینبرآنکهازداردمینگاهراآسمان(الله)واست.کردهمسخربرایتاناند،روان

هماناووو66است.مهربان(و)مشفقمردمبهنسبتاللهزیرا.خودشاذنبهمگر

واقعاکند.میزندهراشمابازمیراند،میراشمابازبخشید،زندگیشمابهکهاستذاتی
خاصشریعتامتیهربرایکه۹۷۶است.ناسپاسبسیارپروردگارش)برابردرانسان
سویبهوکنند.نزاعتوباامرایندربارهنبایدپسکنند،عملآنبهآنانتاایمکردهمقرر

مجادلهتوبااگروکه۹۶داری.قرارراستراهبرتوهماناکن،دعوتپروردگارت

قیامتروزدرشمامیانالله۹۹است.داناترکنیدمیآنچهبهاللهبگو:پسکردند،

کرد.خواهدفیصلهوحکمکردید،میاختلافآندربایکدیگرآنچهدرباره

شکبدونداند،میاستزمینوآسماندرراآنچه(همه)اللهکهایندانستهآیا۷۰کهو

است.آساناللهبرایکاراینالبتهواست.ضبطوثبتکتابیدراینهاتمام

نازلآن(بودن(معبودبردلیلیاللهکهپرستندمیراچیزیاللهازغیرمشرکان(و۷۱

یاریهیچظالمانبرایوندارند،علمیآنبهکهپرستندمیراچیزیواست،نکرده

کافرانچهرهدرشودخواندهآنانبرماواضحآیاتچونو۷۲۶هنیست.ایدهنده
برراماآیاتکهشوندورحملهکسانیبهاستنزدیکبلکهبینی،میراناخوشیوانکار

بهراآناللهکهدوزخ(آن)بهدهم،خبراینازبدتربهراشماآیابگو:خوانند.میآنان
است.سرانجامیبدچهواست.دادهوعدهکافران





۲۲حجسورۂنننننننننننننننننن۱۷جزء
بهاللهازغیرکهراکسانیدهید،فراگوشآنبهپسشد،زدهمثلیمردم!ای۷۳۶ه

همهچندهربیافرینند،مگسیتوانندنمیهرگزکنید)میپرستش(وخوانیدمیکمک

راآنتوانندنمیبرباید،آنانازراچیزیمگسآناگروشوند،جمعآن)آفرینشبرای

سزاوارکهآنچنانراالله۷۶ناتوانند.هردومطلوبوطالببگیرند،دوبارهاواز
فرشتهمیانازالله۷۵هاست.غالبتوانایاللهحالیکهدرنگذاشتند،قدراوست،قدر

بیناست.شنوایاللهچوننیز،مردممیانازوکند،میانتخابرسولانیها
سویبهکارهاهمهومیداند.است،سرشانپشتآنچهواسترویشانپیشآنچه*۷۹۶

وکنیدسجدهورکوعاید!آوردهایمانکهکسانیای۷۷شود.میگردانیدهبازالله

راهدرو۷۸۶شوید.رستگارتادهیدانجامخیرکاروکنید،عبادتراپروردگارتان

دروبرگزید.راشماکهاوستاوست.راهدرجهادشایستهکهچنانکنید،جهادالله

بودهچنین(نیزابراهیمپدرتانآییننگذاشت.شمابرراسنگینودشوارکارهیچدین
وباشدگواهشمابرپیغمبرتااست،نهادهناممسلماناینازپیشراشمااواست)،

اللهدینبهوبدهید،رازکاتوکنیدپابررانمازپسباشید،گواهمردمبرنیزشما

مددگاری؟نیکچهومولایی،نیکچهپسشماست.مددگاراوکهجوییدتمسک
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۲۳مؤمنونسوره۱۸جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخ

مؤمنونمؤمنونسورۂسورهازمیک
استآیتهجدهویکصدوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

خودنمازدرایشانکهآنانی۲۰شدند.رستگاروکامیابمؤمنانکهراستیبهراه
اند.گردانرویبیهودهسخنوکارازایشانکهآنانیو۳۶اند.ترسناکومتواضع

راخودهایشرمگاهایشانکهآنانیوزہددهند.میرازکاتایشانکهآنانیوع

صورتایندرکهخود،کنیزانیاهمسرانبرمگرکه6دارند.مینگاهحرام)از
ایشانپسبجوید،رااینازغیرکسهرپس۷نیستند.مجازاتوملامتیسزاوار

رعایتراخودعهدوراخودهایامانتایشانکهآنانیو۸واند.کنندگانتجاوزهمان
کنند.میمحافظتخودهاینمازبرایشانکهآنانیورودکنند.می

درآنهابرند،میارثبهرافردوسکهآنانی۱۱اند.وارثانایشانگروهاین۱۰

رااوباز۱۳آفریدیم.گلازخلاصهازرا(آدم)انسانالبتهو۱۲اند.همیشهآن

دادیم.قرار(رحم)محفوظواستوارقرارگاهدرنطفهوی)نسلاعتباربهراآدم

پارهصورتبهرابستهخونآنپسکردیم،تبدیلبستهخونبهرانطفهآنباز14
بارااستخوانهاآنازپسساختیم،استخوانهاراگوشتپارهآنپسآوردیم،درگوشت
بزرگبسیارپسآفریدیم،زنده)انساندیگرآفرینشبهرااوبازپوشانیدیم،گوشت

میرید..میحتمامراحلاینازبعدشمابازکه۱۵آفرینندگان.بهترینالله،است

راههفتشمابالایالبتهو۱۷شد.خواهیدبرانگیختهقیامتروزشماباز16

ایم.نبودهغافلآفرینشازهرگزماوآفریدیم،(آسمان)
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هماناودادیم.جایزمیندرراآنوآوردیمفروداندازهبهراآبآسمانازوکه۱۸
انگوروخرمادرختانازباغهاییآبآنوسیلهبهماپسکه۱۹تواناییم.آنبردنبرما

خورید.میآنهاازواست،بسیارهایمیوهآنهادرشمابرایکهکردیمایجادشمابرایرا
(درخترویدمیسیناطورکوهدرکهآفریدیمدرختیآب)آنبا(همچنینو۲۰هو

چهارپایاندرشمابرایالبتهو%۲۱است.خورندگانبرایطعاموروغنوزیتون

منافعآندرشمابرایونوشانیم،میآنهاستشکمدرآنچهازراشماکهاستعبرت
شوید.میحملهاکشتیبروآنهابرو۲۲هخورید.میآنازواستفراوان

شمابپرستید،رااللهمن!قومایگفت:پسفرستادیمقومشسویبهرانوحالبتهو۲۳۶%

ترسید؟نمیاونعمتزوالواللهعذاب(ازآیاندارید.اللهازغیربرحقمعبودهیچ
همچونانسانیمگرمرداینگفتند:بودند،کافرکهقومشازسرانیواشرافپسو۲۶

راهافرشتهحتماخواستمیاللهاگریابد،برتریشمابرخواهدمینیست،شما

اوگفتند)نیز(و۲۵ایم.نشنیدهخودپیشینپدرانازراسخنیچنینمافرستاد،می

بکشید..انتظاراودربارهمدتیتاپساست،جنوناثراودرکهمردیمگرنیست

کردند.تکذیبمراآنکهقبالدردهنصرتمراپروردگارم!ایگفت:(نوح)که۲۶

وقتیپسبساز،راکشتیماوحیوماچشمپیشکهفرستادیموحیاوبهپس۲۷۶

راماده)و(نرجفتیحیوان،نوعهرازآندرپسآمد،فورانبهتنورورسیدمافرمان
اوبرپیشاز(حق)وعدهکهآنانازکسیمگرکن،سوارنیزرااتخانوادهوکنسوار

شدنیغرقآنانزیرامگو،سخنمنبااندکردهظلمکهکسانیدربارهواست،شدهمقرر
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همهبگو:پسشدید)(سوارگرفتیدقرارکشتیبرهمراهانتوتوچونپس۲۸ه

وقتدرو۲۹داد.نجاتظالمانقومازراماکهاستسزاراذاتیآنستایشها

بهترینتووآور،فرودبرکتوخیرپرجاییدرمراپروردگارم!ایبگو:آمدن)فرود
(ماشکبدونواست،هایینشانهالبتهنوح)(قصةایندريقينا*۳۰آورندگانی.فرود

آفریدیم.رادیگرقرنیآنانازبعدباز۳۱بودیم.کنندهآزمایشراخودبندگان

بپرستید،رااللهتنها(بگوید)کهفرستادیمخودشانازپیغمبریشانمیاندرپس۳۲۶

اشرافو۳۳کنید؟نمیپرهیزشرک)(ازآیاپسندارید.حقیبهمعبوداوجززیرا

زندگانیدروبودندنمودهتکذیبراآخرتروزملاقاتوبودندشدهکافرکهقومش

ازنیست،شمامانندانسانیجزشخصاینگفتند:بودیم،دادهآسودگیآنانبهدنیا

پیروان(بهو۳۶نوشد.مینوشید،میشماآنچهازوخورد.میخورید،میشماآنچه

خواهیدزیانکارحتماصورتآندرکنیداطاعتخودمانندانسانیازاگرگفتند:خود

شمابازشدیداستخوانوخاکومردیدچونکهدهدمیوعدهشمابهآیا۳۰بود.
دادهوعدهآنچه36شد؟خواهیدآوردهبیرونقبرهاازوگردیدمیزندهدیگربار

حیاتی)وزندگی(هیچماجهاناینزندگانیجز(۳۷۶است.دوراندردورشوید،می

شد.نخواهیمبرانگیختهماوشویم،میزندهما)از(گروهینداردوجود

نیستیم.اوکنندهتصدیقماواستبستهدروغاللهبرکهنیستمردیجزاوو۹۳۸

ده.نصرتمشمردند،دروغگویمرااینکهسبببهپروردگارم!ایگفت:و۳۹نفر
شد.خواهندپشیمانسختشان)عنادوکفر(ازاندکمدتازبعدفرمود:اللهومعه

پسگرفت،فراایشانراست،وعدهبهنظرمرگبار)(وبلندصدایناگهانپس441

پسگردانیدیم،کند)میحملآبرویبرسیل(کهخاشاکوخس(مانند)راآنان
رادیگر(امتهاینسلهایایشانازبعدباز۶۲ظالم.قومبربادهلاکتودوری

آفریدیم
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ماند.میپسنهوکندمیسبقتخودمقرراجلازنهامتیهیچ843

هدایت)برایپیغمبریهرگاهفرستادیم،دیگریازپسیکیراخودپیغمبرانبازوو44

(بهوگردانیدیمدیگریتابعهلاکت)(دررایکیهمماکردند،تکذیبرااوآمد،امتی

ودوریپسساختیم.افسانهمردمبرایراآنانعذاب)داستانوفرستادیمنیستیدیار

باراهارونبرادرشوموسیبازکه45آورند.نمیایمانکهقومیبربادهلاکت

ولیاو،قومسرانوفرعونسویبهکه469فرستادیم.خودروشندلایلوهامعجزه

کهانسانیدوبهآیاگفتند:پسکه۶۷۶بودند.متکبروسرکشقوموورزیدندتكبرآنان
هستند؟ماخدمتگذارانبندگانآنهاقومآنکهحالآوریم،ایمانهستندماخودمانند

شدگانهلاکجملهازپسکردند،تکذیبراهارون)و(موسیدوآننتیجه،در448)

گردند.راهیابتادادیم(تورات)کتابموسیبهيقيناو%۶۹گشتند.

کهدادیمجایبلندزمیندررادوآنوگردانیدیم.آیتیرامادرشومریمپسرو۵۰و
حلالوپاکیزهچیزهایازپیغمبران!ایکهو۵۱بود.آرامیمحلوروانآبازبرخوردار

هستم.دانادهید،میانجامآنچهبهمنيقيناکنید،نیککارهایوبخورید

تنهاپسهستم،شماپروردگارمنواستیگانهامتشما،امتاینحقیقتدرکه۵۲۶

هروساختند.پراگندهخودمیاندرراخوددینکارمردم(اما۵۳۶بترسید.مناز

هستند.شادماناند)کردهوضعخودازراآنحالیکه(درآنهاستنزدآنچهبهگروه

بگذار.غرقند،آندرکهگمراهیوجهلدرمدتیتاراآنانپس۵۶

آنخاطر(بهه56کنیم،میمددآنانبهفرزندانومالازآنچهکهپندارندمیآیاکه۵۵

تدریجبهراایشانما(کهفهمندنمیبلکهنه،کنیم؟!میشتابشاننفعبهماکهاست

اند.هراسانپروردگارشانترسازایشانکهآنانگمانبی۵۷گیریم).می
ایشانکهآنانوهفر۵۹آورند.میایمانخویشپروردگارآیاتبهایشانکهآنانو۵۸

کنند.نمیمقررشریکخویشپروردگاربه
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دلهایشانحالیکهدردهند.میبدهند،الله)راهدربایدراآنچهایشانکهآنانو60ه
برایکهاندآنان61گردند.میبازپروردگارشانسویبهاینکهازاستترسان

مکلفراکسهیچو۶۲اند.ازپیشآنانجامدرآنانوشتابندمینیککارهای

آنانبهوگویدمیسخنحقبهکهاستکتابیمانزدو.توانشقدربهمگرسازیمنمی

آنانواستغرقغفلتدر(قرآن)اینازدلهایشانبلکه*63شود.نمیکردهظلمهیچ

آننددهندهانجامکهدارنددیگریزشتکارهایزشت)کاراینازغیر

پسکنیم،میگرفتارعذاببهراایشانخوشگذرانانکهآنتااند)غفلتدرآنها)ه64
نکنید،فریادوشورامروزشود)میگفتهآنها(بهو465کنند.میفریادوشورناگهان

شمابرمنآيات(زیرا)*66شود.نمیمددویاریقطعاماجانبازشماچون

سبب(بهمردمبرحالیکهدر«۹۷۶گشتید.میبازتانعقببرشماولیشد،میخوانده
قرآنبارهدرخود)جلسات(درشبهاورزیدید،میتکبرکعبه)خانهبودنمتولی

برایکهآمدهبرایشانچیزییانکردند،تدبرسخنایندرآیاکه۹۸کردید.میبدگویی

اینبهپسنشناختند،راخودپیغمبراینکهیاوه۹۹بود؟نیامدهآنهاپیشینپدران
بلکهنیستچنین(نه،است؟دیوانهاوگویند:مییا۷۰کنند؟میانکاررااوسبب

حقاگرو۷۱وندارند.دوستراحقبیشترشانلیکناست.آوردهبرایشانراحقاو

تباهآنهاست،درکههروزمینوآسمانهاحتماکرد،میپیرویهوسهایشانوهویاز

خودنامهنصیحتوپندازآناناماایم،آوردهآنهابرراشانعبرتوپندبلکهشد.می

است.بهترپروردگارتمزدورزقپسطلبی؟میمزدآنانازیا(۷۲)اند.گردانروی
راستراهبهراآنهاتويقينبهآنکه)(حال۷۳۶است.دهندگانروزیبهتریناوو

راه(بهراستراهازآورند،نمیایمانآخرتبهکهکسانییقیناو۷۶خوانی.می
اند.شدهمنحرفگمراهیهای
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برطرفرسیده،آنانبهکهسختیورنجازآنچهوکردیممیرحمآنهابراگرو۷۵ه
البتهو(۷۹هفشردند.میپاتردد)با(وکورکورانهخودسرکشیدرالبتهساختیم،می

وکردندعاجزیوفروتنینهپروردگارشانبرایولیکردیم،گرفتارعذاببهراآنان

آنانناگهانگشودیم،آنانبرشدیدعذابازدریکهآنتا(۷۷کهافتادند.زاریبهنه

رادلهاوچشمهاوگوششمابرایکهاستذاتیاوو۷۸۶اند.شدهناامیدآندر

منتشرزمیندرراشماکهاستذاتیاوو۷۹گذارید.میشکراندکچهاماآفرید،

زندهکهاستذاتیاوو%۸۰شد.خواهیدمحشوراوسویبهوساخت.پراگندهو

فهمید؟نمیآیااوست.(فرمان)ازروزوشباختلافومیراند،میوکندمی
چونآیاگفتند:۸۲۶بودند.گفتهپیشینیانآنچهمانندگفتندمکه)(کفاربلکه۸۱

اینالبتهکه۸۳شد؟خواهیمبرانگیختهآیاشویم،چنداستخوانهاییوخاکوبمیریم
هایافسانهجزچیزیاین،امااست،شدهداده(نیز)ماپدرانبهگذشتهدروما،بهوعده

اگرکیست؟تصرفدرهستندآندرکهکسانیوزمینبگو:ه۸4نیست.پیشینیان

پندآیابگو:است.اللهتصرفدرو)اللهازهمهگویند:کهزودا۸۵دانید.می

کیست؟بزرگعرشپروردگاروهفتگانهآسمانهایپروردگاربگو:۸۹گیرید؟نمی

شوید؟نمیپرهیزگارچراپسبگو:است.اللهازهمهاینگفت:خواهند۸۷
پناهکهاستذاتیاوواوست؟دستدرچیزیهرپادشاهیکهآنکیستبگو:که۸۸۶

دانید.میاگرشود،نمیدادهپناهکسی)(بهاو(عذاب)برابردرودهد،می
دادهفریبکجاازپسبگو:است.اللهتصرفدرو)اللهازهمهگویند:کهزودا۹۸۹

شده)؟افسون(مانندشویدمی
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هیچالله:۹۱هستند.دروغگوآنانالبتهوایم،آوردهآنهابرایراحقبلکه۹۰و

معبودیهربود)میچنیناگراست،نبودهاوبامعبودیهیچواستنگرفتهفرزندی

غالبدیگربعضیبرآنانازبعضیحتماوبرد،میخودبابود،آفریدهراآنچه

کنند..میوصفاو)حقدر(کافرانآنچهازاللهاستپاکومنزهلذا)شدند،می

شریکاوبامشرکینآنچهازاللهاستبرترپساست،آشکاروپنهاندانای(الله)۹۲۶ھ

بهاستشدهدادهوعدهآنانبهکهراآنچهاگرپروردگارم!ایبگو:۹۳۶کنند.میمقرر

مده.قرارظالمقومجملهدروقتآن(درمراپسپروردگارم!ای۹۶دهی.نشانمن

دهیم.نشانتوبهدهیم،میوعدهآنانبهراآنچهکهتواناییمآنبرماراستیبهو۹۵

داناتریم.کنندمیوصفآنچهبهماکن،دفعاستبهترآنکهروشیبهرابدی۹۹

برم.میپناهتوبهشیاطینهایوسوسهازپروردگارم!ایبگو:و«۹۷
برم.میپناهتوبهشوند،حاضرمنپیششیاطینکهاینازپروردگارم(ایو۹۸۶
بازدنیا)(بهمراپروردگارم!ایگوید:آید،آنانازیکیسویبهمرگکهآنتا۹۹

دهم.انجامنیککاربودم،دادهدستازراها(فرصتکهسراییدرتاکه۱۰۰گردانید.

آنهارویپیشواست،زبانبرتنهاآنگویندهاوکهاستسخنیآنچونهرگز!نه،

پسشود،دمیدهصوردرچونپسکه۱۰۱۶شوند.برانگیختهکهروزیتااستحایلی

پرسند.نمییکدیگرازروز)آندروماندنمیشانمیاندرقرابتنسبتهیچگونه

نجاتایشانگروه،اینپسباشد،سنگینشاننیکاعمالمیزانکهکسانیپس۱۰۲۶

راخویشتناینانباشد،سبکشاننیکاعمالکفهکهکسانیو۱۰۳اند.گانیافته

هایشانچهرهدوزخآتشو۱۰۶ماند.خواهندهمیشهجهنمدرواند،نمودهمندخساره

اند.رویترشوغمگینآنجادرآنهاوسوزاند،میرا
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پنداشتید؟میدروغراآنهاشماولیشد،نمیخواندهشمابرمنآیاتآیا۱۰۵که
مردموشد،غالبمابرماشهوات)و(لذتهابدبختیما!پروردگارایگویند:میکه۱۰۹

سوی(بهبازاگرپسکن،بیرونجااینازراماما!پروردگارای۱۰۷هبودیم.گمراه
بافرماید:(الله)۱۰۸بود.خواهیمظالمصورتایندرپسبرگشتیم،شرکوکفر

منبندگانازگروهیچون۱۰۹فرنگویید.سخنمنباوشویدداخلرسواییوذلت

بهترینتووکن،رحممابهوبیامرزراماپسآوردیم،ایمانما!پروردگارایگفتند:می

و)شدیدغافل(کهجاییتاگرفتید،تمسخربهراآنهاشماپس۱۱۰کنندگانی.رحم

خندیدید.میمن)مخلص(بندگانآنانبرشماوبرد،یادتانازمراعبادتوذکر

آنانبهمردمتمسخرواذیتبرابر(درصبرشانسبببهامروزهممنالبتهکه۱۱۱

چهپرسد:)میایشاناز(الله«۱۱۲۶اند.رستگارانآنانتنهاودادمپاداشطوراین

یاروزیکگویند:جواب(در«۱۱۳)ماندید؟.زمینرویدرسالهاعددبهمدت،
جزفرماید:میالله194.بپرسشمارکنندگانازپسماندیم،روزیکازبخشی

بیهودهراشماکهپنداشتیدآیاکه۱۱۵دانستید.میشماکاشنکردید،درنگاندکی

اللهاستبرترپسکه۱۹۹شوید؟نمیبازگرداندهماسویبهکهاینوایم،آفریده

غيربرحقمعبودیهیچاست،برحقپادشاهاو)وکندخلقبیهودهراجهانکهایناز
دیگریمعبوداللهباکسهرو۱۱۷گرامی.بزرگعرشپروردگاراوستنیست،اواز

يقينااست.اللهباتنهااوحسابپسندارد.آنحقانیتبردلیلیهیچکهبخواندرا

کن،رحممن)(بروبیامرز(مرا)پروردگارم!بگو:و۱۱۸کوهشوند.نمیرستگارکافران

کنندگانی.رحمبهترینتوزیرا

YA





۲۶نورسورۂ|۱۸جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

نورسوره
استآیتچهاروشصتوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

گردانیدیمفرضراآناحکامبهعملوایمکردهنازلراآنکهاستایسورهاینبهرا

زناکارمردوزن*۲)شوید.یادآورشایدتاکردیم،نازلواضحوروشنآیاتآندرو
روزواللهبهاگروبزنید.تازیانهصدآنانازیکهربهاند)نکردهازدواجهنوزکه

وشوید.دلسوزیدچارآناندربارهاللهدینحكم)(تنفيذدرنبایددارید،ایمانقیامت

زناکارزنبامگرزناکارمرد۳باشند.حاضرایشانعذاببرمؤمنانازگروهیباید

نمیزنیبهمشرکمردیاوزناکارمردجزرازناکارزنوکند.نمیازدواجمشرکیا

نسبتمؤمنپاکدامنزنانبهکهکسانیوفوعهاست.شدهحراممؤمنانبراینگیرد،
آنانشهادتهرگزوبزنید،تازیانههشتادآنانبهآورند،نمیگواهچهاربازدهند،میزنا

وکردندتوبهاینازپسکهآنانمگروہاند.فاسقانالبتهگروه،اینونکنید،قبولرا

است.مهربان(و)آمرزگاراللهشکبدونپسکردند.اصلاحراخودعمل

ندارند،دیگرگواهانیخودشانجزودهندمیزنانسبتخودزنانبهکهکسانیوآه

ازاوکهکنندیادقسماللهنامبهبارچهارکهاستاینایشانازیکیشهادتپس

باد،اوبراللهلعنتبگوید)کهاستایناوشهادتپنجمینو۷۵هاست.راستگویان

چهارکهصورتیدرشودمیساقط(زن)آنازعذابو(۸هباشد.دروغگویانازاگر
است.دروغگویانازشوهرشکهدهدگواهیو)بخوردسوگندالله(بهبار

راستگویاناز((شوهرشاواگربادویبراللهغضببگوید:زنآنپنجممرتبهدروو9

شدید)میعذابدچار(البتهبودنمیشمابراورحمتواللهفضلاگرو۱۰۶کهباشد.

است.حکیمپذیرتوبهاللهاینکهو
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هستند،شماخودازگروهیاند،آوردهمیاندررابزرگتهمتکهکسانیالبتهوو۱۱
ازکدامهرعهدهبراست،خیربرایتانآنبلکهنپندارید،شرخودبرایراتهمتاین

بزرگبخشکهایشانازکسآنواست.گناهازسهمیاست،شدهآنمرتکبکهآنان
وقتیچرا۱۲۶بود.خواهدبزرگعذاببرایشاست،شدهدارعهدهرا(تهمت)آن

نکردندنیکگمانخویشحقدرمؤمنزنانومردانشنیدید،راتهمتاینکه
برایاگران)(افترچراکه۱۳۶است؟آشکاردروغاینگفتند:ونکردندقیاسخودبه

نزددرآنانلذانیاوردند،راگواهانچونپسنیاوردند؟گواهچهار(تهمت)آناثبات

نبود،شمابرآخرتودنیادراورحمتواللهفضلاگرو۱۶هستند.دروغگوالله

رسید.میشمابهبزرگعذابعائشه)،(بهتهمتکاردرتاندخالتسبببهالبته
خویشزبانهایباوگرفتیدمییکدیگرزبانازرازشت)(شایعهآنچونکهو15

کردید،میتلقیسادهوسهلراآنونداشتید.آنازاطلاعیوعلمکهگفتیدمیچیزی
(بهتانآنوقتیچرا۱۹است.بزرگبسیاراللهنزد(مجازاتشو(گناهآنحالیکهدر

بگوییم،سخنآنبهکهنیستسزاوارمابراینگفتید:شنیدید،راناروا)وبزرگ

اندرزشمابهالله(۱۷هاست؟بزرگبهتانیاینکنیم،مییادپاکیبهراتوالله)ای
خودآیاتشمابرایاللهبه۱۸هستید.مؤمناگربازنگردید،آنمانندبههرگزکهدهدمی

فاحشهدارنددوستکهکسانیالبتهکه۱۹است.باحکمتدانایاللهوکندمیبیانرا
دارند،دردناکیعذابآخرتودنیادرایشانگردد،شایعمؤمنانمیاندرحیاییبیو
اللهرحمتوفضلاگرو۲۰دانید.نمیشماوداندمیراهاسینه(رازهایاللهو

اللهاینکهوکردمیمجازاتتانشایعاتوبهتانمقابلدرراشما(حتمانبودشمابر

است.|مهربان(و)مشفق
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ازهرکسومکنید.پیرویشیطانگامهایازاید،آوردهایمانکهکسانیای۲۱ه
اللهفضلاگرودهدمیدستورمنکروفحشابهاوکه(بداندکندپیرویشیطانگامهای

هراللهولیگردید،نمیپاکگناه)(ازشماازکسیهرگزنبود،شمابرویرحمتو

کهشماازکسانیو۲۲داناست.شنواىاللهوگرداند،میپاکبخواهدکهراکس

کهبخورندقسمنبایدثروت)،(درشماتوانمندانوهستنددین)(درفضیلتصاحبان

بایدوکنندعفوکهبایدوندهند،چیزیاللهراهدرمهاجرانوبینوایانوخویشاوندانبه

است.مهربانوآمرزندهاللهوبیامرزد؟راشمااللهکهنداریددوستآیاکنند.گذشت

متهمزنابهرامؤمنوبدکاری)ازخبربیوپاکدامنزنانکهکسانیهماناکه۲۳۶

روزیکه۲۶ازدارند.پیشدربزرگعذابواند،شدهلعنتآخرتودنیادرسازند،می

روز،آندر۲۵میدهند.گواهیکردند،میآنچهبرپاهایشانودستهاوزبانهاکه

خواهندودهد،میایشانبهکاستوکمبیوکاملبطورراآنانشایستهجزایالله

پلیدندمردانبرایپلیدزنانو۲۹است.آشکارحق(معبود)هماناللهکهدانست
سزاوارپاکیزهمردانواندپاکمردانسزاوارپاکیزهزنانوپلیدند.زنانبرایپلیدمردانو

آمرزشبرایشانهستند.منزهومبراگویند،می(منافقانآنچهازگروهایناند،پاکزنان

هایخانهازغیرهاییخانهوارداید!آوردهایمانکسانیکهایکه۲۷۵نیکوست.رزقو
شمابرایکاراینگویید،سلامخانهآناهلبروبگیریداجازهآنکهتامشویدخود

شوید.یادآوروگیریدپندشایدتااست،بهتر
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اجازهشمابهاینکهتانشوید،آنجاداخلپسنیافتید،راکسیآنجادراگرپس۲۸۶

پاکیزهوبهترشمابرایکهگردیدبرپسبرگردید،شود:گفتهشمابهاگروشود.داده
هایخانهبهکهنیستگناهیشمابرکه۲۹داناست.کنیدمیآنچهبهاللهواست.تر

کنیدمیآشکارراآنچهمیدانداللهودارید.متاعیآنجادرکهشویدداخلمسکونیغیر

نامحرمان)بهنگاه(ازراخودچشمانبگو:مؤمنمردانبهکه۳۰پوشانید.میراآنچهو
است،ترپاکیزهبرایشاناینورزند،پاکدامنیوکنندحفظراخودشرمگاهوبپوشند

راخودچشمانبگو:مؤمنزنانبهو۳۱واست.آگاهمیدهند،انجامآنچهازاللهزیرا

راخودزینتوورزند.پاکدامنیوکنندحفظراخودشرمگاهوبپوشندنامحرمان)از

گریبانهایبرراخودچادرهایکهبایدواست.آشکارکهآنازآنچهمگرنسازندظاهر
یاخودپدارنیاخود،شوهرانبرایمگرنسازندآشکارراخودزینتوبیندازند،خود

پسرانیاخودبرادرنیاخود،شوهرانپسرانیاخودپسرانباخود،شوهرانپدران
کنیزانیاخودشان،(جنس(هممسلمانزنانیاخود،خواهرانپسرانباخود،برادران

شرمگاهبرکهکودکانیوشمایند.خانوادهتابعکهزنان)(بهرغبتبیمردانیاخود،
کهرازیتشانازآنچهتابکوبندخودپاهایبارازمیننبایدواند.نیافتهاطلاعزنان

رستگارتاکنیدتوبهاللهدرباربههمگیمومنان!ایوگردد.معلومدارند،میپنهان
شوید.
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ازدواجسزاوار(کهراخودصالحکنیزانوبردگانوهمسربیزنانومردانو۳۲ه

کردخواهدنیازبیوغنیخودفضلازراآناناللهباشندفقیراگربدهید،نکاحبههستند)
بایدیابندنمیراازدواجاسبابکهآنانو۳۳۶داناست.(و)گشادهفضلدارایاللهو

ازکسانیوگرداند.نیازبیوتوانگرخودفضلازراآناناللهآنکهتاکنند،پیشهپاکدامنی

پرداختتواناییاگرهستند،شدنآزادبرای«کتابت»دادقرارخواستارکهتانبردگان

شمابهکهاللهمالازوببندید.قراردادآنانباپسیافتید،ایشاندررا«کتابت»دادقرار

آناناگرنکنیدزنابهمجبورراخودکنیزانهمچنینوبدهید،آنانبهاستداشتهارزانی

آرید.بدسترادنیازندگانیزودگذربهرهکهاینبرایباشند،پاکدامنوعفیفخواستند
آنها)به(نسبتکردنشاناجبارازپساللهيقيناکند،أجبارزنا)(برراآنانکسهرو

(حال)ازمثلیوروشنآیاتشماسویبهشکبدونو34واست.مهربانآمرزنده

ایجادالله۳۵کردیم.نازلپرهیزگارانبرایپندیوگذشتندشماازپیشکهکسانی

باشدچراغیآندرکهاستچراغدانیماننداونورمثلاست.زمینوآسمانهانورکننده

افروختهکهاستدرخشانستارهگوییقندیلآنگیرد.قرارقندیلیدرنیزچراغآنو
نزدیکغربی،نهواستشرقینهکهزیتونی،بابرکتدرختازروغنی)(باشودمی

رویبراستنوریباشد.نرسیدهآنبهآتشیهرچندبخشد،روشنیروغنشکهاست

زند،میمثلهامردمبرایاللهوکند.میهدایتخودنوربابخواهدراکسهراللهنور.

یابندرفعتکهاستدادهاجازهاللهکههاییخانهدر(۳۹)داناست.چیزهمهبهاللهو

شود.میگفتهتسبیحآنهادرشاموصبحوشودیادآنجادراونامو
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نماز،نمودنبرپاوالله،یادازراآنانفروشیوخریدوتجارتهیچکهمردانی(۳۷
دگرگونآندرهادیدهودلهاکهترسندمیروزیازسازد،نمیغافلزکاتدادنو

فضلازوبدهد،ثوابآنانبهاند،کردهآنچهبهترینعوضبهاللهتا%۳۸وگردد.می

دهد.میروزیحساببیبخواهد،کهراکسیهراللهودهد،میآنانبهبیشترخویش
(فرد)کهاستهمواردشتدرسرابماننداعمالشانورزیدند،کفرکهآنانو۳۹و

نزدرااللهونیابد،چیزیراآنشودنزدیکآنبهچونتاکند،میگمانآبیآنراتشنه

است.الحسابسريعاللهوبدهد،اوبهکاملوتمامراحسابشویابدخود
پوشاندمیراآنموجیکهاستعمیقبحردرهاییتاریکیمانندكفار)(اعمالیا(40)

آنهاازبعضیکهاستهاییتاریکیاست،ابرنیزآنرویبرواستموجآنرویبرکه

بحر)داخلهایتاریکیدرمبتلا(شخصچوناست،گرفتهقراردیگربعضیرویبر

ندادهقراربرایشنوریاللهکهکسیوببیند.راآننیستنزدیککند،بیرونرادستش

زمینوآسمانهادرکهکسانیهمهکهایندانستهآیاکه41نیست.نوریاوبرایباشد،

نیزاندگشودهبالپرواز)حالدرکهپرندگانوکنند؟!مییادپاکیبهرااللههستند،
آنچهبهاللهواستدانستهراخودتسبیحونمازآنانازهریکگویند؟!)میتسبیحرااو

استاللهمخصوصزمینوآسمانهاپادشاهیو4۲۶داناست.کنند،می
بازراند،میراابرهاییاللهکهندیدیآیا23است.اللهسویبهشماهمهبازگشتو

بینیمیپسگرداند،میمتراکمراآنهابازدهد،میپیوندهمبهراآنها(اجزای)میان
فرودژالهمانندکوهابرهایازوریزد.میبیرونآنلابلایازبارانهایقطرهکه
بازبخواهدکهکسهرازراآنورساندمیبخواهدکسهربهراآنپسآورد،می

برباید.راهاچشمآنبرقدرخششاستنزدیکدارد.می

بببببببببببببببببببببببببببب
roo





۲۶نورسورة|۱۸جزء

کسانیبرایاستبزرگیعبرت(کار)ایندرالبتهگرداند،میراروزوشباللهو44
بعضیپساست،آفریدهآبازراایجنبدههراللهوو45باشند.داشتهبصیرتکه

ازبعضیوروندمیراهپادورویبرآنهاازبعضیوروندمیراهخودشکمبرآنهااز

قادرچیزهربراللهالبتهآفریند.میبخواهدچههراللهروند.میراهپاچهاررویبرآنها

راستراهبهبخواهدراکههراللهوکردیمنازلراروشنگرآیاتماالبته46است.

اطاعتوآوردیمایمانپیغمبربهواللهبهگویند:می(منافقان)وو47%کند.میهدایت

نیستند.مؤمنایشانوگردانندمیرویاعترافاینازبعدآنهاازگروهیبازکردیم،

فیصلهوحکممیانشاندرتاشونددادهدعوتپیغمبرشواللهسوىبهچونو4448
گردنباشد،آنانجانببهحقاگروکه4۹۶رویگردانند.آنهاازگروهیناگهانکند،

شکبهاینکهیااست(نفاق)مرضهایشاندلدرآیاکه۵۰آیند.میاوسویبهنهاده

ایشانخودبلکه(نه)کنند؟ظلمآنانبرپیغمبرشواللهکهترسندمییااند؟افتاده
میانتاشوند،خواندهپیغمبرشواللهسوىبهکهوقتیمؤمنانسخن۵۱اند.ظالمان

همانگروهاینوکردیماطاعتوشنیدیمگویند:میکهاستاینتنهاکندفيصلهشان

ازوبترسداللهازوکنداطاعتپیغمبرشواللهازکسهرو۵۲هاند.رستگاران

قسماللهبه(منافقان)وه۵۳اند.کامیابکهایشانندپسدارد،نگاهراخوداو(عذاب)

بیرونجهادبرای(کهدهیفرمانآنهابهاگرکهخودهایقسممؤكدترینبهخوردند

است،مطلوبشما)(ازپسندیدهاطاعتمخورید،قسمبگو:شوند،میبیرونالبتهروند)
است.خبرباکنید،میآنچهازاللهچون

ببببببببببببببببببببببببب
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گردانندرویاگرپسکنید،اطاعت(نیز)پیغمبرازوکنیداطاعتاللهازبگو:که۵۶
آنبهکهاستچیزیتنهااوعهدهبرزیرااندنرساندهزیانیمارسولبهکهبدانند

رااواگراماهستید.مکلفآنبهکهاستچیزیهمشماعهدهبرواست.شدهمکلف

نیست.آشکارابلاغجزماپیغمبرعهدهبروشوید.مییابراهکنید،اطاعت

استدادهوعدهاند،کردهشایستهکارهایوآوردهایمانکهشماازکسانیبهاللهوہ

بودندایشانازپیشکهراآنانیکهطوریکرد،خواهدجانشینزمیندرراآنانحتماکه

برقراروپابرجاشاننفعبهاستپسندیدهبرایشانکهرادینیآنوساخت،جانشین

کنندمیپرستشمراچونکرد؛خواهدتبدیلایمنیبهراشانبیموساخت،خواهد

گروهاینپسشود،کافراینازپسکسهروسازند.نمیشریکمنباراچیزیو

کنید،اطاعتپیغمبرازوبدهیدرازکاتوکنیدبرپارانمازوکوه56اند.فاسقانهمان

شانجایگاهواند.زمیندرعاجزکنندهکافرانکهمبرگمانو۵۷شود.رحمشمابرتا

بایدحتمااید!آوردهایمانکهکسانیایو۸است.بازگشتجایبدواستدوزخ

شماازوقتسهدراند،نرسیدهبلوغسنبهکهشماازکسانیوکنیزانتانوغلامان
بیرونراخودلباسهایکههنگامیروز،نیموصبحنمازازپیشبگیرند،اجازه

اینازغیراست.خلوت(اوقات)برایتانوقتسه(این)خفتن.نمازازبعدوآورید،می
رفتدرشمااطرافدرایشانکهچرانیست،گناهیآنانبروشمابروقت)(سه

روشنبرایتانراآیاتچنینایناللهشوید.میواردهمدیگربرنیزشماوآمدند،و
است.باحکمتدانایاللهوسازد،می
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۲۶نورسوره۱۸جزء

کسانیمانندبگیرند،اجازهشماازبایدرسیدند،بلوغسنبهشمااطفالچونو۵۹

وسازد،میروشنبرایتانراآیاتشچنینایناللهگرفتند.اجازهبودند،آنانازپیشکه

گناهیندارندازدواجامیدکهنشستهجایبرزنانبرو60بهاست.باحکمتدانایالله

نکنند،آشکاررازینتیکهشرطیبهبگذارندراشان(چادرهایشانلباسهایکهنیست

داناست.شنواىاللهواست،بهتربرایشانورزند،عفتوپاکیاگرو
گناهی(نیز)بیماربرونیستگناهی(هم)لنگبرونیستگناهینابینابر61

فرزندانتان،هایخانهازوخودتانهایخانهازکهنیست،گناهیخودتانبر(نیز)ونیست

خواهرانتان،هایخانهیابردارانتان،هایخانهیامادرانتان،هایخانهیاپدرانتان،هایخانهیا

یاوتانخالوهایهایخانهیاتان،هایعمههایخانهیاتان،عموهایهایخانهیا

دارید،اختیاردرراکلیدشانکههاییخانهآنیاوتانهایخالههایخانه

یکجاکهنیستگناهیشمابرهمچنینبخورید.طعامدوستانتانهایخانهیا
بهگوییدسلامیکدیگربرآمدید،درهاخانهبهچونپسبخورید.طعامجداگانهیاو

آیاتچنینایناللهاست.شده(ثابتاللهجانبازکهپاکیزهومبارکدرودوسلام

بفهمید.تاکندمیبیانبرایتانرا(خود)

بببببببببببببببببب
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درچونواند،آوردهایمانپیغمبرشواللهبهکههستندکسانیتنهاواقعیمؤمنان۹۲۶

روندنمیجاییبهباشنداوبادارد)مردمشدنجمعبهنیازکهمهمیوکنندهجمعکار

اندکسانیایشانخواهند،میاجازهتوازکهآنانيقيناکنند،اجازهکسبویازکهاینتا

توازخودکارهایازبعضیانجامبرایچونپسدارند.ایمانپیغمبرشواللهبهکه

بخواه.آمرزشبرایشاناللهازوبدهاجازهخواستی،کهآنانازکسهربهخواستند،اجازه
مانندخود،میاندرراپیغمبرکردنخطاب63است.مهربانآمرزگاراللهشکبدون
شماازکسانیاللهشکبدونندهید،قراردیگربعضیبهخودتانازبعضیکردنخطاب

کنند،میمخالفتاوفرمانباآنانکهپسشناسد.میگریزند،میپنهانیوجویانپناهکهرا

شوند.گرفتاردردناکعذاببهاینکهیابرسد،آنانبهمصیبتیکهبترسنداینازباید

داندمیاواست،اللهازخاصاست،زمینوآسمانهادرآنچهيقيناکهبدانیدبایدکه64

بهراآنانپسشوند.میبازگرداندهاوسویبهکهروزیوهستیدآنبرشماکهراآنچه

داناست.چیزهربهاللهودهد،میخبرکردهاندآنچه

فرقانسوره

استآیتهفتوهفتادوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

بررا(باطلازحقکننده(جدافرقانکهذاتیآناستبابرکتوخجستهبسیارکهتا
کهذاتیهمان۲هباشد.دهندهبیمجهانیانبرایتاکرد،نازل(محمد)خودبنده

نگرفتهفرزندیهیچکهذاتی(همانواوست.ازخاصزمینوآسمانهاپادشاهی

راآنهاپساست،آفریدهراچیزهمهونیست،شریکیفرمانرواییدراوبرایواست،
است.کردهمقررمعیناندازهبه
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۲۵فرقانسورۂ۱۸جزء

بلکهآفرینند،نمیراچیزیکهاندگرفتهخودبرایرامعبودانی(الله)اوازغیرو3
نهورا.نفعاختیارنهودارندرازیاناختیارنهخودبرایوشوندمیآفریدهخودشان

اینگفتند:کافرانووه.((خویشرستاخیزنهوحیاتمالکنهواندمرگمالک

بررااودیگرگروهیواستساختهراآن(محمد)خودکهنیستبیشدروغی(قرآن)

گفتند:(باز)واوہاند.آوردهمیاندردروغوظلمکهيقينبهاند.کردهیاریآن

خواندهاوبرشاموصبحواستنوشتهخودبرایراآنکهاستپیشینیانهایافسانه

آسمانهادرکهرانهانیرازهرکهاستکردهنازلذاتیراآنبگو:نظرشود.می

چهراپیغمبراینگفتند:و۷است.مهربان(و)آمرزگاراويقيناداند.میاستزمینو
نشدهفرستادهاوسویبهایفرشتهچرارود؟!میبازارهادروخوردمیغذاکهاستشده

شود،نمیانداختهاوبرآسمان(ازگنجیچرایا۸باشد؟دهندهبيماوهمراهتا
انسانازجزشماگفتند:ظالمانوبخورد؟آنهایمیوهازکهنداردباغیچرایا

درشدند،گمراهپسزدند،مثلهاتوبرایچگونهبنگرکه۹کنید؟نمیپیرویزدهجادو

بخواهداگرکهذاتیآناستبابرکتوخجستهبسیارکه۱۰یابند.نمیراهیهیچنتیجه
استرواننهرهاآندرختان)و(قصرهازیرازکهباغهاییسازد،میاینازبهتربرایت

کسیبرایماوشمردنددروغراقيامتبلکه۱۱دهد.میقرارقصرهاتوبرایو
ایم.کردهآمادهرادوزخبشمارد،دروغراقیامتکه

بببببببببببببببببببببببب
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۲۹شعراءسوره|۱۹جزء
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کهوقتیپسو41کنیم.پیرویآنانازشوند،غالبجادوگراناگرتا۶۰

بود؟خواهدپاداشیمابرایآیاشویمغالبمااگرگفتند:فرعونبهآمدند،جادوگران

و)(درباریانجملهازصورتآندرشمابلکهچهپاداش)بلی!گفت:(فرعون)43

بیندازید،خواهیدمیکهراآنچهگفت:آنانبهموسی483بود.خواهیدمننزدیکان

عزتبهگفتند:وانداختندراخودعصاهایوریسمانهاآنانپسکه44بیندازید.

ناگهانانداخت،راعصایشموسیپسکه45پیروزیم.وغالبحتماماقسم!فرعون
کنانسجدهجادوگرانپسکه46بلعید.راآناندروغینهایساختهکهشداژدهایی

پروردگار۶۸۶آوردیم.ایمانجهانیانپروردگاربهگفتند:که47افتادند.زمینبر
ایماناوبهدهماجازهشمابهاینکهازپیشآیاگفت:(فرعون)که۶۹هارون.وموسی

خواهیدزودیبهپساست.آموختهجادوشمابهکهاستبزرگترتاناوالبتهآوردید؟

شماهمهوبریدخواهمهمدیگرجهتخلافبرراشماپاهایودستهاحتمادانست،

خودپروردگارسویبهماکهچوننیست،باکیگفتند:و۵۰هکشید.خواهمداربهرا

اینکهخاطربهراماگناهانپروردگارماکهامیدواریمماالبتهوو۵۱گردیم.میباز
بندگانمکهکردیموحیموسیبهو۵۲۶هبیامرزد.ایم،بودهآورندگانایماننخستین

را(مردم)کنندگانجمعفرعونپسکه۵۳۶شوید.میتعقیبحتماشماببر،شبدررا

آنهاکهيقينبهو55هستند.ناچیزواندکگروهاینهاالبتهکه۵۵وفرستاد.شهرهابه
ماپس۵۷ههستیم.آمادهوبیدارگروهماحالیکهدروکه56اند.آوردهخشمبهراما

منزلگاهوگنجهاازراایشانو۵۸کردیم.بیرونهاچشمهوباغهامیانازراآنان

کردیم)گرفتارخودعذاببهراآنهاچنیناینو۵۹کردیم.بیروننعمتوپرنازهای

آفتابطلوعهنگام(فرعونیان)پسو60)دادیم.میراثبهاسرائیلبنیبهراآنهاو
طلوعوقتدررااسرائیلبنیوموسیاولشکروفرعونپسکردند.تعقیبراآنان

کردند.تعقیبآفتاب
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گرفتارمايقيناگفتند:موسییاراندیدند،رایکدیگرگروهدوهرچونپسو۹۱
مرازودیبهاست،منباپروردگارمزیرانیست،چنینگفت:(موسی)۹۲شویم.می

پسبزن،بحربهعصایتباکهکردیموحیموسیبهپس«۹۳۶کرد.خواهدراهنمایی

آنجادر(نیز)رادیگرانو64کهگردید.بزرگکوهمانندبخشیهروشگافت(بحر)

رادیگرانباز۹۹دادیم.نجاتراهمراهانشهمهوموسیو۹۵کردیم.نزدیک
نبودند.مؤمنبیشترشانواست،اینشانهرویداد)ایندرگمانبیو۹۷کردیم.غرق
شانبرایراابراهیمخبرو(۹۹)است.مهربانوتواناپروردگارتیقیناو۹۸

گفتند:(۷۱۶پرستید؟میچهشماگفت:خودقوموپدربهکهوقتی۷۰وبخوان.

آیاگفت:ابراهیمکه۷۲اوباشیم.میمعتکفعبادتشانبرهمیشهوپرستیم،میرابتها
ضررییافائدهشمابهیا%۷۳شنوند؟میراشماسخنخوانیدمیراآنهاکهوقتی

کردند.میچنینکهدیدیمراخودپدرانبلکهنه،گفتند:و۷۶رسانند؟می
اید).کرده(تأملایددیدهپرستید،میشماکهراآنچهآیاگفت:ابراهیم۷۵ه

دشمنآنهاهمهکهبدانیدپس۷۷پرستیدند؟میتانپیشینپدرانرا)(آنچهو۷۹

هدایتمرااوپساست،آفریدهمراکهذاتیآن*۷۸جهانیان.پروردگارازغیراند،من

چونو۸۰نوشاند.میآشامیدنی)وخوراندمی(غذا)مراکهذاتیآن۷۹کند.می

امزندهبازمیراند،میمراکهذاتیآنو۸۱دهد.میشفامراویپسشوم،بیمار

بیامرزد.راخطایمجزاروزدرامیدوارمکهذاتیوآن۸۲۶گرداند.می
بگردان.ملحقصالحانبامراوببخشنبوت)و(علمحكممنبهپروردگارم!ای۸۳ه

بببببببببببببببببببببببببببببب
TY





۲۹شعراءسوره۱۹جزء

خخخخخخخخخخخخ

جنتوارثانجملهازمراو(۸۵هبگذار.نیکنامآیندگانمیاندرمنبرایو۸۶
مراو۸۷هبود.گمراهانازاوزیرابیامرز،راپدرمو۸۹*بگردان.نعمتوپرناز
(هیچ)اولادومالکهروزی۸۸شوند.میبرانگیخته(مردم)کهروزیمکنرسوا

(ازپاکدلباکهبیندمیسودویابدمی(نجاتکسیمگر۸۹رسانند.نمیسودی

آوردهنزدیکپرهیزگارانبرایجنتروز)آن(درو%۹۰بیاید.اللهنزدنفاق)وشرک

شود:میگفتهآنهابهوه۹۲۸شود.گردانیدهآشکارگمراهانبرایدوزخو۹۱)شود.

آیاالله،ازغیر(معبودهایی۹۳۶کهکردید؟میعبادتراآنهاکهمعبودانیهستندکجا

ازبعدیکیگمراهانوآنانپس،که۹۶شوند؟میمددخودشانیاکنندمیمددراشما
دوزخ(درهمهابلیسلشکریان(نیز)و«۹۰»شوند.میانداخته(دوزخ)آندردیگری

گویند:میوپردازندمینزاعبهخود)معبودان(باآنجادرآنانکه96شوند).میانداخته
پروردگارباراشماکهوقتآنکه۹۸بودیم.آشکارگمراهیدرمااللهبهقسمکه۹۷

ما(اکنون)۱۰۰مجرمان.مگرنساختگمراهراماو۹۹هساختیم.میبرابرجهانیان

(نداریم).دلسوزیوصمیمیدوستهیچو۱۰۱نداریم.ایکنندهشفاعتهیچ
شدیم.میمؤمنانجملهازتابوددنیا)(بهبرگشتیکبارمابرایکاشایپسکه۱۰۲

۱۰۶ونبودند.مؤمنبیشترشانواست،اینشانهابراهيم)داستانایندرالبته(۱۰۳۶

کردند.تکذیبراپیغمبراننوحقوم۱۰۵است.مهربان(و)غالبپروردگارتالبتهو

برایتانمنيقينا۱۰۷ترسید؟نمیاللهازآیاگفت:آنانبهنوحبرادرشانچون۱۰۹۶

اینبرمنکه۱۰۹کنید.اطاعتمنازوبترسیداللهازپسو۱۰۸هستم.امینپیغمبر

جهانیان.پروردگارعهدهبرمگرنیستمنمزدخواهم،نمیشماازمردیهیچ(دعوت)

بیاوریمایمانتوبهآیاگفتند:۱۱۱کنید.اطاعتمنازوبترسیداللهازپسکه۱۱۰

اند؟کردهپیرویتوازفرومایگانآنکهحال
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برجزایشانحسابکه۱۱۳دانم؟میچهکنندمیآنهاآنچهازمنگفت:نوح۱۱۲۶که
نیستم.خودازمؤمنانکنندهطردمنو۱۱۶بدانید.اگرنیستپروردگارمعهده

دستدعوتت)(ازاگرنوح!ایگفتند:۱۱۹نیستم.آشکاردهندهبیمجزمنکه۱۱۵

پروردگارم!ایگفت:و۱۱۷بود.خواهیشدگانسنگسارجملهازالبتهبرنداری،

منوکنفیصلهحکمیبهآنهاومنمیانپسکه۱۱۸)کردند.تکذیبمراقوممهمانا

ویباکهراآنانیواوپسو۱۱۹ده.نجاتاست،منباکهرامؤمنانازکسهرو

کردیم.غرقراماندگانباقیباز۱۲۰دادیم.نجاتگرانباروپرکشتیدربودند

واقعا*۱۲۲۶نبودند.مؤمنشاناکثرواست،اینشانهداستانایندرالبتهکه۱۲۱

کردند.تکذیبراپیغمبرانعاد(قوم)که۱۲۳۶است.مهربانغالبپروردگارت

منالبتهو۱۲۵ترسید.نمیاللهازآیاگفت:ایشانبههودبرادرشانکهوقتیکه۱۲۶و

کنید.اطاعتمنازوبترسیداللهازپسو۱۲۹هستم.امینپیغمبرشمابرای

پروردگارعهدهبرجزمنمزدوطلبمنمیشماازمردیخوددعوتمقابلدرو۱۲۷۶که
بیهودهوعبثبهآن)درکهسازیدمیبناییبلندییهربرآیا۱۲۸نیست.جهانیان

همیشهآنکهامیدبهسازید،میمحکمهایقلعهوقصرهاوه۱۲۹۶شوید؟مشغولکاری

کنید.میمؤاخذهظالمانهکنید،مؤاخذهراکسیچونوه۱۳۰بمانید؟
شماکهبترسیدذاتیآنازو۱۳۲۶کنید.اطاعتمنازوبترسیداللهازپسو۱۳۱

فرزندانوچهارپایاندادنباراشماکه۱۳۳است.کردهمدددانید،میخودآنچهبهرا
کرد).مددراشماهاچشمهوباغهادادن)بهنیزوه۱۳۶واست.کردهمدد

است،برابرمابرگفتند:و۱۳۹بیمناکم.شمابربزرگروزیعذابازمنالبتهکه۱۳۰و
نباشی.دهندگانپندازیادهیپندمابهخواه
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دادهعذابماو*۱۳۸۶نیست.پیشینیانشیوهجزطغيانگری)وتکذیباینکه۱۳۷۶

کردیم.هلاکراآنهانتیجهدرکردند،تکذیبراهودعاد)،(قومپسکه۱۳۹۶شویم.نمی
پروردگارتالبتهو*۱۶۰نبودند.مؤمنشاناکثرواست،نشانهایندرشکبدون

کردند.تکذیبراپیغمبراننیزثمود(قوم141است.مهربانغالبهمان

منالبته1438هترسید؟نمیالله)(ازآیاگفت:آنهابهصالحبرادرشانکهوقتیکه۱۶۲۶

کنید.اطاعتمنازوبترسیداللهازپسکه144هستم.امینپیغمبرشمابرای
جزمنپاداشومزدخواهم،نمیپاداشیومزدشماازرسالتاینتبلیغبروهو145

ایمناینجاستکههانعمتازآنچهدرآیاکه146نیست.جهانیانپروردگارعهدهبر

سارها؟چشمهکناردروباغها(میان)در۱۶۷شوید؟میگذاشتهمرگ)وعذاباز
است؟تازهوترآنشگوفهومیوهکهنخلستانهاییوکشتزارهاو۱۶۸

بترسیداللهازپس۱۵۰تراشید.میخودبرایهاییخانههاکوهازمهارتباو۱۶۹

کهآنان۱۰۲مکنید.اطاعتکاراناسراففرمانازو۱۰۱کنید.اطاعتمنازو

جملهازتوکهنیستاینجزگفتند:که۱۹۳۶کنند.نمیاصلاحوکنندمیفسادزمیندر

ایمعجزهراستگویانیازاگرپسنیستی،مامانندمگرانسانیتوکه۱۵۶گانی.شدهجادو
اوستبرایخوردنآبنوبتیککهاستشترمادهاینگفت:صالحکه۱۵۵بیاور.

صورت)آندر(کهنرسانید،آسیبآنبهوو۱۵6شماست.آبنوبتمعینروزیو
پشیمانبازکشتند،راشترآنپس۱۵۷گرفت.خواهدفراراشمابزرگروزعذاب

شانبیشترولیاست،نشانهایندرالبتهگرفت.فراراآنانعذابپسکه۱۹۸۶شدند.

است.مهربانغالبپروردگارتالبتهو۱۰۹؛نبودند.آرندهایمان
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گفت:آنهابهلوطبرادرشانوقتی۱۹۱کردند.تکذیبراپیغمبرانلوطقومو۱۹۰

اللهازپس۱۹۳هستم.امینپیغمبرشمابرایمنالبتهکه۱۹۲۶ترسید؟نمیاللهازآیا

پاداشیومزدشماازرسالتاینتبلیغبرو۱۶۶کنید.اطاعتمنازوبترسید

ازآیاکه۱۹۵)نیست.جهانیانپروردگارعهدهبرجزمنپاداشومزدخواهم،نمی
روید.میمردانسراغبهگذاشته)رازنانوکنیدمی(مخالفتجهانمردمپاکفطرت
مردمشمابلکهگزارید؟میاست،آفریدهشمابرایپروردگارتانکهراوهمسرانو166

بیرونازحتمابرنداری،دستما)عیبجویی(ازاگرلوط!ایگفتند:که۱۹۷۶تجاوزکارید.

هستم.کارتان(این)دشمنانازمنگفت:(لوط)(۱۹۸۶بود.خواهیشدگانرانده

ده.نجاتکنندمیآنچهشرازراامخانوادهومراپروردگارم!ایو۱۹۹

جملهدرکهزنیپیرجزبهه۱۷۱دادیم.نجاتهمهرااشخانوادهواوپسکه۱۷۰و

آنانبرو۱۷۳کهکردیم.هلاکرادیگرانباز۱۷۲بود.عذاب)(درماندگانباقی

ایندرکهحقا۱۷۶شدگان.دادهبیمبارانبودبدچهپسباراندیم،سختباران
همانپروردگارتالبتهو،۱۷۵نبودند.آرندهایمانشانبیشتروایست،نشانهعقوبت)

کردند.تکذیبراپیغمبران(جنگل)ایکهاصحاب(۱۷۹)است.مهربانغالب

شمابرایمنالبتهکه۱۷۸۰۶ترسید؟نمیالله)(ازآیاگفت:آنانبهشعیبکهوقتیکه۱۷۷

تبلیغبرو۱۸۰کنید.اطاعتمنازوبترسیداللهازپسکه۱۷۹هستم.امینپیغمبر

پروردگارعهدهبرجزمنپاداشومزدخواهم،نمیپاداشیومزدشماازرسالتاین

کنندگانکمازودهیدکمالوتمامبهراپیمانهگفت:(شعیبکهو۱۸۱نیست.جهانیان

شاناشیایمردمبهومه۱۸۳۸کنید.وزندرستوبرابرترازویباو۱۸۲۶مباشید.

نگردید.فسادکارزمیندروندهیدراکم
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توگفتند:که۱۸۵)است.آفریدهراگذشتههایامتوشماکهذاتیازبترسیدو۱۸۶که

ازراتویقیناونیستی،مامانندبشریجزتوو(۱۸۹کهشدگانی.جادوجملهازحتما
مابرراآسمانازایقطعهپسراستگویانی،ازاگرو۱۸۷پنداریم.میدروغگویان

اوپسکه۱۸۹است.داناترکنیدمیآنچهبهپروردگارمگفت:(شعيب)و۱۸۸)بینداز.

روزیعذابآنالبتهگرفت،فروراآنان(آتشبار)ابرروزعذابوکردندتکذیبرا
ایمانبیشترشانواست.نشانهساختن)(هلاکایندرالبتهکه۱۹۰بود.بزرگوسخت

اینالبتهوکد۱۹۲۶است.مهربان(و)غالبتوپروردگاريقيناو۱۹۱کهنبودند.آرنده

آوردهفرودراآنجبرئیلکه۱۹۳۶است.جهانیانپروردگارفرستادهفرو(قرآن)
بهقرآن)(آن(۱۹۵باشی،دهندگانبيمازتاتودلبرآورده)(فرود4194است.

آمدهپیشینیانهایصحیفهدرآن((وصفالبتهو(۱۹۹کهروشنوواضحعربیزبان
راآناسرائیلبنیعلمایکهنیستقرآن(حقانیتنشانهبرایشانآیاکه۱۹۷۶است.

راآنبازکه۱۹۹۵کردیم.مینازلعجمیانازبعضیبرراآناگرو۱۹۸میدانستند؟

هایدلدرراآنچنیناینما۲۰۰هآوردند.نمیایمانآنبهخواند،میبرایشان

ببینند.رادردناکعذابکهآنتاآورند،نمیایمانآنبهکه۲۰۱۶دادیم.راهمجرمان
خبرند.بیحالیکهدرآید،میآنانسربرناگهانیطوربهعذابپس۲۰۲۶

بهراماعذابآیاپس۲۰۶شود؟میدادهمهلتمابهآیاگویند:میپس«۲۰۳

نعمتها)ازودهیم(مهلتراآنهاسالهااگرکهدانینمیمگر۲۰۵طلبند؟میشتاب
برسد.ایشانبهشوند،میدادهوعدهآنبهکهآنچهبازو۲۰۹سازیم.برخوردار
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راقریههیچ(اهل)و۲۰۸کند؟نمیدفعآنانازراچیزیبرخورداریشانآنکه۲۰۷۶

کنندهظلمماودادنپندبرای۲۰۹داشتند.دهندگانیبیماینکهمگرنکردیمنابود
ونیست،سزاوارشانو۲۱۱اند.نیاوردهفرودشیاطینراقرآناینو۲۱۰نبودیم.

فرشتگان)سخنو(قرآنشنیدنازآنهاچونو۲۱۲کنند).نازلراآنتوانندنمی

شدگانعذابازکهمخواندعابهرادیگریمعبوداللهباپس۲۱۳۶؛اند.محرومودور
بترسان.عذاب)ازرانزدیکتخویشاوندانو۲۱۶بود.خواهی

بگستران.کنند،میپیرویتوازکهمؤمنانیبرایراخودشفقتومهربانیبالو۲۱۵

بیزارم.کنیدمیآنچهازمنالبتهبگو:کردند،نافرمانیتوازاگرپس۲۱۹

میشب)نماز(برایچونکهذاتیآنو۲۱۸کن.توکلمهربانتوانایبرو۲۱۷۶
ونشستورکوعو(قیامحرکتبیندمی(همچنینو%۲۱۹بیند.میراتوایستی،

داناست.شنوایاويقيناو۲۲۰کنندگان.سجدهمیاندرراتوبرخاست)

هربر۲۲۲۶شوند؟مینازلکسىچهبرشیاطینکهدهمخبرراشماآیاکه۲۲۱

وفرشتگان)سخن(بهدهندمیگوشو۲۲۳۶شوند.مینازلگناهکاردروغگوی
ندیدیآیا۲۲۵کنند.میپیرویگمراهانراشاعرانو*۲۲۶اند.دروغگوبیشترشان

چیزهاییکهاندکسانیآنهاو۲۲۹هسرگردانند؟وحیرانوادییهردرآنانکه

نیککارهایواندآوردهایمانکهآنانمگر۲۲۷دهند.نمیانجامخودکهگویندمی

انتقاماند،گرفتهقرارظلمموردآنکهازپسواندکردهبادبسیاررااللهوانددادهانجام

گردند.میبازبازگشتگاهکدامبهکهبدانندظالمانکهاستزودواند.گرفته
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MAALنملسوره
استآیتسهونودوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
روشنگرکتابوقرآنهایآیهایناست)،معلوماللهبهحروفاین(معنایطس.(1)
وکنندمیبرپارانمازکهآنان(۳)است.مؤمنانبرایایمژدهوهدایت۲۶است.

ایمانآخرتبهکهکسانیالبتهکهنوعدارند.یقینآخرتبهایشانودهندمیرازکات

ومترددخود)گمراهی(درآنانپسایم،آراستهشاننظردرراکارهایشانآورند،نمی

آخرتدرایشانواست،بدعذابشانبرایکهاندکسانیآنانوہاند.حیران

داناوحکیمپروردگارسویازراقرآنتویقیناو%6باشند.می(مردم)زیانکارترین

(بهدیدم،آتشیمنگفت:اهلشبهموسیکهوقتیآوریادبه۷هکنی.میدریافت

چونپس.۸کنید.گرمراخودتاآورممیآنازایشعلهیاخبریشمابرایزودی)

است،آتشدرکهآنگردیدخجستهوبابرکتشد:کردهصداآمد،آننزدیکبهموسی

(گفتیم)۹۶جهانیان.پروردگاراست،منزهوپاکاللهواست،آناطرافکهآن(نیز)و
وبیندازراخودعصایو*۱۰ةهستم.حکیمتوانایذاتالله،منکهبدانموسی!ای

خودپشتوبازگشتعقببهکند،میحرکتکهاستماریگوییکهدیدراآنچون

ترسند.نمیمنپیشگاهدرپیغمبرانچونکه،نترسموسی!ای(فرمودیم)نکرد.نظررا

يقيناکه)(بداندپسکند،تبدیلنیکیبهرابدیبازباشد،کردهستمکهکسیمگرو۱۱

درخشانسفیدتاکنداخلگریبانتدرراخوددستو۱۲۶مهربانم.آمرزندهمن

فرعونسویبهداد)خواهیمتوبهکهاستنشانهبهجملهاز(این)آید.بیرونعیببی
وضوحبهماهایمعجزهچونپس۱۳۶فاسقند.قومآنانزیرا(برو)،اوقومو

است.آشکارجادویاینگفتند:رسید،آنانبهبود)داناییوبصیرتسبب(کهروشنیو
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انکارتکبروظلمرویازداشت،بارورآنبههایشاندلحالیکهدررامعجزاتو14في

داودبهالبتهو۱۵کهشد؟چطورکارانفسادعاقبتکهبنگرپسکردند.
برراماکهراستاللهستایشگفتند:دوآنوکردیمعطادانشوعلم(نیز)سلیمانو

داودوارثنبوت)وعلم(درسلیمانو16هداد.برتریمؤمنشبندگانازبسیاری

مابهچیزهاهمهازواست،شدهآموختهپرندگانزبانمابهمردم!ایگفت:وگردید،

ازلشکریانشسلیمانبرایوکه۱۷است.آشکارفضیلتاینیقینااست.شدهداده

شدند.دادهتوقفمنظم)هایصف(درپسشدند،کردهجمعپرندگانوانسوجن
هایلانهبهمورچگان!ایگفت:ایمورچهرسیدند،مورچگانوادیبهآنکهتاکه۱۸۶

نکنند.پایمالراشمانادانستهونادیدهلشکریانشوسليمانتاآییددرخود

تادهتوفیقمنبهپروردگارم!ایگفت:وکردتبسممورچهآنسخنازسلیمانو۱۹۶

نیککارتادهتوفیقمن(بهوآورم،بجاایکردهعطاپدرمومنبهکهرانعمتیشکر

آور.درصالحتبندگانجملهدرخودرحمتبهمراوبپسندی،راآنکهدهمانجام

ازاینکهیابینم،نمیراهدهدچراگفت:وشدپرندگانحالجویای(سلیمان)و۹۲۰

یابرم،میرااوسریاداد،خواهمسزاسختعذاببهرااوحتما۲۱است؟غایبان
هدهدکهنگذشتدیری*۲۲۶بود).غایبچرا(کهبیاوردمنبرایآشکاردلیل(باید)

سبأ(مردم)ازونیستیآگاهآنازتوکهیافتمآگاهیچیزیازمنگفت:وبرگشت
ام.آوردهیقینیخبریبرایت

بببببببببببببببببببببببببب
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استشدهدادهچیزهمهازوکندمیفرمانرواییآنانبرکهیافتمرازنیمن۲۳۶ه

سجدهآفتاببهاللهجایبهکهیافتمچنینراقومشواوکه۲۶۶دارد.بزرگبستختو
بازداشته(حق)راهازراآنانواست،آراستهبرایشانراکارهایشانشیطانوکنند،می

سجدهتاآراست)شانبرایراکاراینشیطانکه۲۵شوند.نمیراهیابآنهالذااست.
پنهانراآنچهوکندمیآشکارزمینوآسمانهادررانهانکهپروردگاریبراینکنند

معبودهیچکهاستذاتیآنالله۲۹داند.میسازیدمیآشکارراآنچهوداریدمی

گفت:هدهد)به(سلیمان۲۷۶است.بزرگعرشپروردگاراوونیستاوجزبهحقبر
ای.بودهدروغگویانازیاایگفتهراستآیاکهدیدخواهیمزودیبه

بنگروشو،دورایشانازبازبینداز،آنانسویبهراآنوببرمرانامهاین(پس)۲۸۵

ایگفت:(بلقیسملكهنامه،رسیدناز(پس*۲۹دهند؟میباز(جواب)چهکه

سویازنامهآن۳۰است.شدهانداختهمنسویبهارجمندینامهالبتهبزرگان!
نامهمضمونکه۳۱مهربان.بخشندهاللهبناماست:چنینآن(سرآغازواستسلیمان

آیید.مننزدبهشدهتسلیمونورزیدتكبرمنبرسبا!)اهلایکهاستاین
بدونراکاریهیچمندهید،نظرمنبهکارمدرقوم!سرانایگفت:(ملکه)۳۲۶
ماوهستیمشوکتوقوتدارایماگفتند:که۳۳)ام.ندادهانجامشمانظروحضور

دهی.میفرمانچهکهبنگرپستوست.دستدرکاراختیارولیسختیم.کارزارصاحبان
ویرانراآن(پس)شوندداخلشهریدر(فاتحانه)بادشاهانچونگفت:ملکهکه۳۶

کنند.میعملاینگونهوگردانند،میخوارترینرامردمانشترینعزیزوکنند،میبربادو
جوابچهبافرستادگانببینمتافرستادخواهمشانسویبهایهدیهمنو%۳۵و

گردند.میباز
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مددمالبهمراآیاگفت:اوبه(سلیمانآمد،سلیماننزدبه(فرستاده)چونپس«۳۶
است،دادهشمابهآنچهازاستبهتراست،کردهعطامنبهاللهآنچهبدانیدپسکنید؟می

شوید.میخورسندوشادمانخودهدیهبهکههستیدشمااینبلکه

شانسویبهلشکریباحتماماگرد،بازآنانسویبهگفت:فرستادهبه(سلیمان۳۷

خوارحالتباآنجاازراایشانوندارند،راآنبامقابلهتوانآنانکهآمدخواهیم

تختشماازیککدامبزرگان!ایگفت:(سلیمان)که۳۸۶کرد.خواهیمبیرونزبونو
(تنومندی)عفریتیبه۳۹آورد؟میبرایم-آیندمننزدتسلیمدرازآنکهازپیش-رااو

آنبرمنوآورم،میبرایتبرخیزیمجلستازآنکهازپیشراآنمنگفت:جناز
گفت:بود،الهیکتابازدانشیوعلماونزدکهکسیکه40هستم.امینوتوانا(کار)

پیشراتخت(سلیمان)چونپسآورم.میتونزدزدنتهمبرچشمازپیشراآنمن

شکرآیاکهبیازمایدمراتااست،منپروردگارفضلازاینگفت:دید،مستقرخود
ورزد،میشکرخودسودبهتنهاگزاردشکرکسهروکنم؟میناشکرییاگزارممی

است.کریمنیازبیپروردگارمشکبدونپسکند،نعمت)کفرانکسهرو

آیاکهببینیمتاسازید،دگرگونوناشناسنظرشدررااوتختگفت:(سلیمان)441

شد:گفتهآمد،چونپسکه۶۲۶گردند؟نمیراهیابکهشودمیآنانیازیابردمیپی

دادهعلممابهاینازپیشواست.هماناینگویاگفت:است؟.چنیناینتوتختآیا

پرستشاللهازغیربهکهراآنچهو43بودیم.منقادوفرمانبردارماوبودشده
اوبه44بود.کافرقومجملهازاوچونبود،داشتهبازالله)عبادت(ازرااوکرد،می

است،حوضکهکردگماندیدراآنکهوقتیشو،واردقصربهشد:گفته((بلقیس

هاست.آبگینهازسادهوصافقصریاینگفت:(سلیمان)برکشید.ساقهایشازرادامنو

پروردگارتسلیمسلیمانهمرایاکنونوکردمظلمخودبهمنپروردگارا!گفت:
شدم.جهانیان

بببببببببببببببببببببببببببببببب
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پسبپرستید.رااللهکهفرستادیم،راصالحبرادرشانثمودقومسویبهيقيناوهو45

گفت:(صالح)که46شدند.تقسیممؤمن)و(کافرمتخاصمفريقدوبهآنهاناگهان

ازچراطلبید؟میشتاببه(رحمت)نیکیازپیشرا(عذاب)بدیچرامن!قومای
کسانیبهوتوبهماگفتند:که47گیرید؟قراررحمتموردتاخواهیدنمیآمرزشالله

گروهیشمابلکهاست،اللهنزدبدتانفالگفت:ایم.گرفتهبدفالهستند،توباکه

کردندمیفسادزمیندرکهبودندنفرنهشهرآندروکهو۶۸شوید.میآزمودهکههستید
برکهببندید(عهدبخوریدقسمپدیگربهگفتند:و49%کردند.نمیاصلاحهیچو

وقتدرماگوییم:میاوولیبهبازآوریم،مییورششبدراشخانوادهوصالح

بزرگبسحیلهو۵۰هراستگوییم.ماالبتهونبودیمحاضراشخانوادههلاکت
آنهاحالیکهدرنمودیم،تدبیرصالح)نجاتوآنهاهلاکت(برایهمماوسنجیدند

قومشانوآنانمابود؛چگونهآنانسازیحیلهسرانجامبنگرپس۵۱نداشتند.خبر

زمینبهشانظلمسبببهکهاستآنانهایخانهاینپس(۵۲هکردیم.نابودهمگیرا

است.اینشانهودلیلدانند،میکهمردمیبرایماجراایندرگمانبیاست.افتیده
رالوطوه۵۶دادیم.نجاتکردند،پیشهتقواوآوردندایمانکهراکسانیو۵۳

حالیکهدردهیدمیانجامرافاحشهعملآیاگفت:خودقومبهکهوقتیآور)یادبه

مردانسراغبهزنانجایبهشهوترانی،برایشماآیاکه۵۵دانید؟میآنراقباحت
دانید.نمیراجریمهاین(عقوبتکههستیدقومیشمابلکهآئید؟می

ببببببببببببببببببببببببببب
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خوددیارازرالوطپیروان)(وخانوادهگفتند:کهنبودآنجزقومشجوابپسکه56
اوپسکه۵۷هستند.ها)ناپاکیازبیزار(وپاکدامنمردمآنانکهکنیدبیرون

عذاب)(درباقیماندگانجملهازرااوکههمسرشجزبهدادیم،نجاترااشخانوادهو

باراناستبدچهپسباراندیم،سنگ)(ازسختبارانآنانبرو۵۸۶کهکردیم.مقدر

را)(آنانکهبندگانشآنبرسلامواست.اللهبرایستایشبگو:و۵۹شدگان.دادهبیم

سازند؟میشریکالله)(باکهچیزهایییااستبهتراللهآیااست.برگزیده

آوردهفرودبرایتانآبیآسمانازواستآفریدهرازمینوآسمانهاکهکیستیا۹۰

درختانشتوانستیدنمیشماکهحالیدررویانیدیمزیباباغهایآنوسیلهبهپساست،

هستند.کجروگروهآنهاحقیقتدربلکهنه،هست؟اللهبامعبودیآیابروبانید.را

آنبرایودادقرارنهرهاآنمیاندروگردانیدقرارگاهرازمینکهکیستیاو۹۱
بامعبودیآیاداد؟قرارایپردهوبرزخدریادومیانوآفریداستواروپابرجاکوههای

اوچون-رادرماندهدعایکهکیستیاو۹۲۶دانند.نمیبیشترشانبلکهنه،هست؟الله
زمینجانشینراشماوکند،میدورراسختیوکند،میاجابت-بخوانددعابهرا

شماکهکیستیا(۹۳)گیرید.میپندکمبسیارشماهست؟!اللهبامعبودیآیاسازد.می

رحمتشپیشاپیشرابادهاکهکیستوکند،میهدایتدریاوبیابانهایتاریکیدررا

ویشریکآنچهازاستبرتراللههست؟الللهبادیگرمعبودیآیافرستد.میدهندهمژده
سازند.می

ببببببببببببببببببببببببببببببببب
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ازکسیچهوگرداند؟میبازراآنبازکند،میآغازراآفریدنکهکیستیا64
برهانودلیلبگو:هست؟اللهبامعبودیآیامیدهد؟روزیشمابهزمینوآسمان
جزاست،زمینوآسمانهادرهرکهبگو:که۹۵گویید.میراستاگربیاورید،راخود

ایشانعلمبلکه16شوند.میبرانگیختهوقتیچهدانندنمیوداند.نمیراغيبالله
آن(وقوع)درآنانبلکهیافت)،خواهدتکاملآخرتدرواستنارساآخرتدرباره

ماچونآیاگفتند:کافرانو۹۷کورند.آنمورددرآنانبلکههستند،شکدر

پیشومابهرااینواقعدرکه۹۸شویم؟میآوردهبیرونآیاگردیم،خاکماپدرانو

دربگو:که۹۹نیست.گذشتگانهایافسانهجزایناند،دادهوعدهنیزماپدرانبهمااز

غمآنان(كفر)برو۷۰هشد؟چگونهمجرمانسرانجامکهببینیدپسبگردید،زمین
وعدهاینگویند:میو«۷۱.مباشتنگدلورزند،میمکرآنچهازومخور.اندوهو

شتاببهکهراآنچهازبعضیشایدبگو:۷۲هراستگویید؟اگربود،خواهدکی

فضلدارایمردمبرپروردگارتالبتهو۷۳باشد.شدهنزدیکشمابهطلبید،می
آنچهداندمیپروردگارتيقيناو۷۶گزارند.نمیشکربیشترشانولیاست،فراوان

ایپوشیدههیچو۷۵سازند.میآشکارکهراآنچهوکنندمیپنهاندلهایشاندررا

اینیقینا(۷۹)است.شده(درجروشنکتابدراینکهمگرنیستزمینوآسماندر

کند.میبیانکنند،میاختلافآندرکهراآنچهبیشتراسرائیلبنیبرایقرآن

ببببببببببببببببببببببببببب
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بهرانبوتامرکهدمآننبودی،طور)(کوهغربیجانبدرتومحمد)(ایو44

آوردیم،بوجودهایینسلماليكنو*45نبودی.حاضرینازتووکردیم.ابلاغموسی
آنانبرراماآیاتتانبودیمقیممديناهلمیاندرتووشد.طولانیعمرشانپس

نداماکهوقتینبودیطورکوهکناردرتووکه469بودیم.فرستندهمالیکنبخوانی،
بیمتوازقبلکهدهیبیمراقومیتا(آمد)پروردگارتسویازرحمتیولیدادیم،

فرستادناز(پیشاگرکه۷بپذیرند.پندآنانتابود،نیامدهشانسویبهایدهنده

چراما!پروردگارایگفتند:میپسرسید،میآنانبهاعمالشانخاطربهمصیبتیپیغمبر)
بودیم؟میمؤمنانازوکردیممیپیرویتوآیاتازتانفرستادیپیغمبریماسویبه

موسیبهکهآنچهمانندچراگفتند:آمد،شانسویبهماجانبازحقچونپسکه۶۸

اند؟نورزیدهکفرشددادهموسیبهاینازپیشآنچهبهآیااست؟نشدهدادهاوبهشدداده
کنند.میتأییدرایکدیگرکهاندجادوییتورات)و(قرآندواینگفتند:

اللهنزدازکتابیگویید،میراستاگرپسبگو:که۶۹کنیم.میانکارراهمهماگفتند:و

پس۵۰کنم.پیرویآنازتاباشد،ترکنندههدایت(کتاب)دواینازکهبیاورید
پیرویخودخواهشاتازتنهاکهبداننیاوردند)،ایمانونپذیرفتندراتودعوتاگر

هوسوهویازالله،سویازراهنماییبدونکهکسیازترگمراهکیستوکنند.می

کند.نمیهدایتراظالممردماللهيقيناکند؟!میپیرویخود
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تارسانیدیم،پیدرپیآنهابهراهدایتسخنقرآن)وتوراتوسیله(بهالبتهو1ہکه
آورند.میایمانآنبهایمدادهکتاب(قرآن)اینازپیشکهراآنانی۵۲گیرند.عبرت

حقآنچونآوردیم،ایمانآنبهگویند:میشود،خواندهآنانبر(قرآن)چونو۵۳۶

فرمانبردار)و(منقادمسلماننیزآن(نزول)ازپیشماماست.پروردگارسویازواست

بهوشودمیدادهآنانبهباردوشاناجرکردند،صبرآنکهخاطربهایشان۵۶بودیم.

انفاقایمدادهروزیآنانبهآنچهازوکنند.میدفعنیکیبارابدیآنکهخاطر

اعمالگویند:میوگردانندمیرویآنازبشنوند،رالغوسخنچونو۵۵کنند.می

با)همنشینیخواهانماشمابرسلامشماست.برایشمااعمالوماست،برایما

کنی،هدایتتوانینمیداریدوستکهراکسیتوپیامبر!)(ایو56نیستیم.جاهلان

استداناترشدگانهدایتبهاووکند،میهدایتبخواهدکهراکسهراللهبلکه
شویم.میربودهخودسرزمینازکنیم،پیرویهدایتازتوهمراهاگرگفتند:و۵۷

ماجانبازروزیعنوانبهچیزیهرثمراتکهندادیم،جایامنحرمدرراآنانآیا
راهاقریهبسیارچهو۵۸۶دانند.نمیبیشترشانلیکنشود؟میرساندهآنسویبه

ایشانهایخانهاینپسبود.کردهمغرورومستراآنهاخوش،زندگیکهکردیمنابود
(دیاروارثماخودماوبودنشدهسکونتآندراندکیجزآنانازبعدکهاست

دراینکهمگراست،نبودهشهرهاکنندههلاکهرگزتوپروردگارو«۵۹شدیم.آنان

هاقریهکنندهنابودماوبخواند.آنانبرراماآیاتکهبفرستدپیغمبریآنمرکزواصل

باشند.ظالمآنجااهالیاینکهمگرنیستیم

حبیبہبببببببببببببببببب
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اللهنزدآنچهولیاست.آنزینتودنیازندگانیبهرهاید،شدهدادهآنچههرو60

اوکهکسیآیاو61گیرید؟نمیکارتانعقلازآیاپساست.ترپایندهوبهتراست،
زندگیمتاعکهاستکسیماننداست،آندریابندهاووایمدادهوعدهنیکوعدهبهرا

باشد؟عذاب)(درشدگاناحضارازقیامتروزاوبازایم،دادهاوبهراجهاناین
شریکانیآنکجایندفرماید:میودادهنداراآنان(الله)کهراروزیشویادآورو«۹۲۶

شدهثابتآنهابرعذابحكمکهکسانیکه۱۳۶کردید؟میگمان(شفاعتگر)راآنهاکه

چنانکهراآنانکردیم،گمراهشانکهاندکسانیایشانما!پروردگارایگویند:میاست

عبادتراماجوییم،میبیزاریتوسویبهآنهاازماکردیم.گمراهبودیمگمراهخود
شریکانشود:میگفتهو64هکردند).میعبادتراخودخواهشاتبلکهکردندنمی

دهند.نمیپاسخراشان(ندایولیخوانند،میراآنهاپسبخوانید،نجات)برایراتان
بودند.مییافتهراهکاشایکنند)میآرزو(وبینند،میراعذابو

چهماپیغمبرانبهفرماید:میودهدمینداراآنها(الله)کهروزیشویادآورو65

دهشت)شدتازوگرددمیپوشیدهآنانبرروزآندرخبرهاپس(66)دادید؟پاسخ
آوردهایمانوکردهتوبهکهکسیاماو۶۷بپرسند.یکدیگرازراچیزیتوانندنمی

گردد.رستگارانجملهازکهاستامیدپسباشد،دادهانجامنیککارو
کند،میاختیاربخواهد)راکس(هروآفریندمیبخواهدراچههرتوپروردگارو۹۸

قرارشریکبرایشکهاستآنازبالاترواللهاستپاکنیست.آنانبرایاختیاریو
راآنچهوداردمیپنهانهایشانسینهراآنچهداندمیپروردگارتو«۹۹دهند.می

اولدرستایشنیست،اوجزحقبهمعبودی«الله»،اوستو۷۰سازند.میآشکار
شوید.میگردانیدهبازاوسویبهواوستاختیاردرحکمواوستبرایآخرو

بببببببببببببببببببببببببب
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بگرداند،همیشهوپیوستهقیامتروزتاشمابرراشباللهاگرایددیدهآیابگو:۷۱که

شنوید؟نمیرا(حقآیابیاورد؟روشنیبرایتانکهاللهازغیرمعبودیکیست
جزبهبگرداند،همیشهوپیوستهشمابرقیامتتاراروزاللهاگرایددیدهآیابگو:«۷۲۶

بینید؟نمیآیاگیرید؟آرامآندرتابیاوردراشبشمابرایبتواندکهاستمعبودیالله
گیریدآرامآندرتاآفریدبرایتانراروزوشبکهشماست(بهرحمتشازو۷۳۶ه

راآنانکهروزیو(۷۶بهبگزارید.شکرکهباشدتاوبجوئیدروزیاوفضلازتاو
ازراشماتاکجایندپنداشتید،میشماکهمنشريكانآنگوید:میپسمیدهد،ندا

گوییم:پسکنیم،بیرونگواهیامتیهرازروزآندرو۷۵هدهند)؟نجاتعذاب

الله)وحدانیت(بهکهآنچهواست،اللهباحقکهدانندمیپسبیاورید.راخوددلیل

پسبود،موسیقومازقارونالبته۷۹شود.میناپدیدوگمایشانازکردند،میافترا

توانمندگروهبرآنکلیدهایکهدادیماوبهایاندازهبههاگنجازوکرد،بغاوتآنانبر

مال(بهشوندگانشاداللهزیرامکن،شادیگفتند:اوبهقومشوقتیکرد.میسنگینی
بجوی،راآخرتسرایاستدادهتوبهاللهآنچهدرو۷۷هدارد.نمیدوسترادنیا)

دیگران)(بااستکردهنیکیتوبهاللهچنانکهومکن،فراموشدنیاازراخودنصیبو
دارد.نمیدوسترافسادکاراناللهکهمباشفسادتلاشدرزمیندروکن،نیکی

TAE
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دادهمنبهدارمکهدانشیوعلمخاطربهثروت)و(مالاینالبتهگفت:قارونکه۷۸

اوازکهراکسانیگذشته(نسلهایقرنهاازاوازپیشاللهکهندانستآیااست.شده

ازمجرمانوکرد؟هلاکبودند،اندوختهمالبیشتراوبهنسبتوبودندتواناتر

پس*۷۹شوند).میشناختهشانسیمایازآنهازیراشوندنمیپرسیدهگناهشان

رادنیازندگانیکهکسانیشد،بیرونقومشبرخودزینتبهآراسته(قارون)

بدونداشتیم،میاستشدهدادهقارونبهآنچهمانندنیزما!کاشایگفتند:خواستندمی

علمکهکسانیوو۸۰است.برخورداردنیاهاینعمت(ازبزرگنصیبازاوشک

انجامنیککاروآوردایمانکهکسیبرایاللهپاداششما!بروایگفتند:بودند،شدهداده

دررااشخانهواوپس۸۱پذیرند.نمیصابرانجزراسخناینواست.بهتردهد،

خودوکنند،مددالله(عذاب)برابردررااوکهنداشتگروهیهیچپسبردیم.فروزمین
آرزورااومنزلتومقامدیروزکهکسانیهمانو۸۲۶هنبود.یافتگاننصرتازنیزاو
فراخبخواهدکهبندگانشازکسهربرایراروزیاللهاینکهمثلوای!گفتند:کردند،می

برد.میفروزمیندرنیزراماحتمابود،ننهادهمنتمابراللهاگروگرداند،میتنگو

میمقررکسانیبرایراآخرتسرایآن%۸۳)شوند.نمیرستگارکافرانگویاوای!
پرهیزگارانبرای(نیک)عاقبتونیستند،فسادوبرتریخواهانزمیندرکهگردانیم

است،آنازبهتر((پاداشاوبرایبیاورد،نیککارقیامت)روزدرکسهرکه۸۶واست.

کردهآنچهسزایجزاند،شدههابدیمرتکبکهکسانی(بداندبیاوردبدیکسهرو

شوند.نمیدادهسزاآن)برافزوناند،
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أويقيناکرد،فرضتوبرراقرآناینبهکردنعملکهذاتیهمانالبته۸۵ه
کسیچهکهداندمیبهترپروردگارمبگو:است.گشتگاهبازسویبهتوبازگرداننده

دارد.قرارآشکارگمراهیدرکسیچهواست،آوردهاوسویازراهدایت

پروردگارتسویازرحمتیاینبلکهشود،نازلتوبرکتابکهنداشتیامیدتوو486

توکافرانهرگزو۸۷.مباشکافرانمددگارهرگزپسشد)،انجامکاراینکهبود

پروردگارتسویبهواست.شدهنازلتوبر(قرآن)آنکهازپسندارند،بازاللهآياتازرا

اوجزمخوان،رادیگریمعبوداللهباو۸۸.مباشمشركانازهرگزوکندعوت

حکموسلطنتاو.(ذات)وجهجزاست،شوندههلاکچیزهمهنیست،حقبهمعبود

شوید.میگردانیدهبازاوسویبهشماهمگیواست(نافذ)اواز

کاعنکبوتسورۂاور

استآیتنهوشصتوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
کههمیناندکردهگمانمردمآیاکه۲۶است).معلوماللهبهحروفاین(مفهومالم.1

گیرند؟نمیقرارآزمایشموردوشوندمیرهاخودحال(بهآوردیمایمانبگویند:
راستکهراآناناللهالبتهپسآزمودیم،بودندآنانازپیشکهراکسانیيقينبهو۳۰ه

مرتکبکهآنانآیاکهدارد.میمعلوم(نیز)رادروغگویانودارد،میمعلومگفتند

کنند؟میقضاوتبدچهگیرند؟میپیشیماازکهکنندمیگمانشوندمیهابدی

اوواستآمدنیاللهمقرراجلکه(بداندباشدداشتهامیداللهلقایبهکهکسهرکه

جهادخودشبرایتنهاکهنیستاینجزکنندجهادهرکسو46داناست.شنوای

است.نیازبیجهانیانازاللهالبتهکند.می

ببببببببببببببببببببببببببببب
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آنانازراگناهانشانحتمادادند،انجامنیککارهایوآوردندایمانکهآنانو۷۶

انسانبهو۸دهیم.میپاداشکردندمیراآنچهنیکوترینآنانبهوسازیممیمحو
بهکهراچیزیتابکوشنداگروکند.نیکیمادرشوپدربهنسبتکهکردیمسفارش

تانبازگشتمکن،اطاعتدوآنازپسگردانی،شریکمنبانداریعلمآنحقیقت

آنانو۹سازم.میآگاهکردید،میآنچه(حقیقت)بهراشماپساست،منسویبه
آوریم.میدرصالحانزمره)درراآناندادند،انجامنیککارهایوآوردندایمانکه

مورداللهراهدروقتیاماایم،آوردهایماناللهبهگوید:میکههستکسیمردمازو۱۰۶ه

دهد.میقراراللهعذابمانندرامردم(شکنجهفتنهگیرد،قرارآزارواذیت

بودیم،شماباماالبتهگوید:میحتمارسد،مؤمنان(بهپروردگارتسویازنصرتیاگرو

رامؤمناناللهحتماو۱۱نیست؟داناتراست،عالميانهایسینهدرآنچهبهاللهآیا

گفتند:مؤمنانبهکافرانو۱۲۶دارد.میمعلوم(نیز)رامنافقانحتماوداردمیمعلوم

ازچیزیآنانحالیکهدرگیریم،میگردنبهراشماگناهانحتماکنیدپیرویماراهاز

بارهایالبتهو*۱۳۶دروغگویانند.آنانشکبدوننیستند.بردارندهراایشانگناهان

روزحتمیودارندمیبرخود(گناهانبارهایبارادیگربارهاییوخودگناهان

سویبهرانوحکهيقينبهو۱۶شوند.میبازخواستکردندمیافتراآنچهازقیامت
درراآنانطوفانپسماند،باقیآنانمیاندرسالپنجاهونهصدپسفرستادیمقومش

گرفت.فروبودند،ظالمحالیکه

بببببببببببببببببببببب
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برایعبرتیوپندرا(کشتی)آنودادیمنجاتراکشتیسوارانواوپس۱۵
رااللهگفت:قومشبهکهوقتیراابراهیمشو)یادآور(وکه۱۹گرداندیم.جهانیان

نیستاینجزبه۱۷دانید.میاگراستبهترشمابرایاینبترسید،اوازوبپرستید

البتهکنید،میایجادبهتانالله)عبادتدروپرستیدمیراهاییبتاللهازغیرشماکه

روزیاللهنزدپسنیستند.روزیمالکشمابهپرستید،میاللهجایبهکهراآنانی

گردانیدهبازاوسویبهکهگزاریدشکررااووبپرستیدیگانگی)(بهرااووبجویید

را)آننیزشماازپیشهایامتپسکنید،تکذیبمرا(رسالتاگروکه۱۸شوید.می

نیست.آشکارابلاغجزایوظیفهماپیغمبرعهدهبروکردند.تکذیب

گمانبیگرداند؟!میبرراآنبازکند،میآغازراخلقتچگونهاللهکهندیدندآیاکه۱۹د

چگونهکهبنگریدوبگردیدزمیندربگو:۲۰واست.آساناللهبرخلقت)(اعادةاین
کاریهربراللهیقیناکند،میایجادرادوم)(بارآخرتپیدایشبازکرد،آغازراخلقت

رحمتموردبخواهدراکسهرودهدمیعذاببخواهدراکسهرکهفو۲۱تواناست.
درچهوزمیندرچهشماو۲۲هشوید.میگردانیدهبازاوسویبهودهد،میقرار

ندارید.مددگاریهیچودوستهیچاللهازغیرونیستید(الله)عاجزکنندهآسمان

شدهناامیدمنرحمتازایشانورزیدند،کفراولقایواللهآیاتبهکهآنانو۲۳۶
است.دردناکعذابشانبرایگروهآنواند.
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رااواللهپسبسوزانید!یابکشیدرااوگفتند:کهنبوداینجزقومشجوابپسو۲۶

هایینشانهآورند،میایمانکهقومیبرایماجراایندرگمانبیداد.نجاتآتشاز
معبودرابتانیاللهازغیرکهنیستاینجزگفت:(ابراهیم)و۲۵است.الله)قدرت

ازبعضیقیامتروزدربازدنیاست،زندگیدرشمامیاندوستیبرایکهایددادهقرار
فرستدمیلعنتدیگربعضیبهشماازبعضیوکندمیانکاررادیگربعضیشما

اوبهلوطپس۲۹نیست.مددگارانیشمابرایواستدوزخآتشتانجایگاهو

غالباوچونکنم،میهجرتخودپروردگارسویبهمنگفت:وآوردایمان(ابراهیم)
نبوتاونسلدروبخشیدیمرایعقوبواسحاق(ابراهیم)بهو«۲۷)است.حکمتبا

جملهازآخرتدراوالبتهودادیماوبهراپاداششدنیادرودادیمقرارکتابو
زشتعملشماگفت:قومشبهوقتیفرستادیم)نیز(رالوطو۲۸است.صالحان

سبقتشمابرآنارتکابدرجهانیانازهیچکسکهحالیدرآوریدمیعملبهرا

راتناسل)شرعیو(فطریراهوکنیدمیآمیزشمردانباشماآیا«۲۹)است.نگرفته
کهنبوداینجزقومشجوابپسشوید؟میمنکرمرتکبخودمحافلدروبندیدمی

ایگفت:لوط۳۰بیاور.مابرایرااللهعذاب((پسراستگویانیازاگرگفتند:

گردان.پیروزکارفسادقومبرمراپروردگارم!

بببببب
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ماگفتند:آوردند،مژدهرافرزند(آمدنابراهیمبرایمافرستادگانچونو۳۱۶
آندرلوطگفت:ابراهیمو۳۲۶اند.ظالمانآناهلکهچراشهریم،اینکنندههلاک

نجاترااشخانوادهواوالبتهداناتریم،هستند،آنجادرکهکسانیبهماگفتند:است!شهر

بود.خواهدعذاب(درماندگانباقیازکههمسرشجزبهدهیم،می

شد،دلتنگوغنگینآنانخاطربهلوطآمدند،لوطنزدمافرستادگانچونو(۳۳)

مگرهستیم،اتخانوادهوتودهندهنجاتماکهمباشغمگینومترسگفتند:فرشتگان)

بهقریه،ایناهلبرماالبته،۳۶۵بود.خواهدعذاب(درماندگانباقیازکههمسرت

البتهو%۳۵هستیم.آورندهفرودآسمانازراسختعذابکردند،میفسقکهآنسبب
سویبهو%36گذاشتیم.باقیروشننشانهکنند،میتعقلکهقومیبرای(قریه)آناز

روزبهوکنیدپرستشرااللهمن!قومأيگفت:وفرستادیمراشعیببرادرشانمدین
رااوپس۳۷نورزید.سعیتباهیوفسادبرایزمیندروباشیدداشتهامیدپسینباز

درآمدند.پایازخودهایخانهدروگرفتراآنانزلزلهنتیجهدرکردندتکذیب

واستآشکارشمابرایهایشانمسکنوکردیم)هلاکنیزراثمودوعادو۳۸

حالیکهدربازداشت(راست)راهازراآنانونمودآراستهبرایشانراکارهایشانشیطان

بودند.عقلوبصیرتصاحبان

بببببببببببببببببببببببببب
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براهینودلائلباموسیالبتهوکردیمهلاکنیزراهامانوفرعونوقارونو۳۹)
ولیورزیدند،جوییبرتریواستکبارزمیندرایشانامابود،آمدهآناننزدروشن

پسکردیم،گرفتارگناهشسزای)بهراهریکپسکه40ونبودند.گیرندهسبقتمااز
بانگراایشانازبعضیوفرستادیم،سنگریزهباهمراهطوفانایشانازبعضیبرای

غرقرادیگربرخیوبردیم،فروزمیندرراایشانازبرخیوگرفت،فرامرگبار

کردند.میظلمخویشتنبهخودآنانبلکهکندظلمآنانبرکهنبوداللهوکردیم.

خانهکهاستعنکبوتوصفچوناندگرفتهدوستاناللهجایبهکهآنانیمثال=41

دانستند.میاگراست،عنکبوتخانههاخانهترینسستحالیکهدرساخت،خودبرایای

غالباووباشد،چههرازخوانند،میاوازغیرراآنچهکهمیدانداللهشکبیکه۶۲۶
آنرادانشمندانجزولیکنیم،میبیانمردمبرایراهامثالاینو«۶۳۶است.حکمتبا

نشانه(خلقت)ایندرالبتهآفرید،حقبهرازمینوآسمانهااللهکه44کند.نمیدرک

وحیتوبهکهراکتابازآنچهپیغمبر!)(ایبخوانکهو45است.ایماناهلبرایبزرگ
البتهوداردمیبازمنکروفحشاازرا(مسلماننمازچوندار،بریارانمازواستشده

داند.میکنیدمیراآنچهاللهواست.بزرگتراللهذكر

ببببببببببببببببببببببببببببه
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ایشانازکسانیبامگراستبهترکهروشیبهجزنکنیدمجادلهکتاباهلباو646

ایمانشدهنازلشمابرآنچهبهوشدهنازلمابرآنچهبهبگویید:واند،کردهظلمکه

همچنینو*47*هستیم.اوفرمانبردارماواستیکیشمامعبودومامعبودوداریم،

ایمانآنبهایم،دادهآسمانی)کتابآنانبهکهکسانیپسکردیم،نازلکتابتوبرما

جزراماآیاتوآورندمیایمانآنبهکههستندکسانیگروهاینازوآورند.می

دستباوخواندینمیراکتابی(قرآنآنازپیشتوو۶۸کنند.نمیانکارکافران

آنبلکه۶۹افتادند.میشکدراندیشانباطلوگرنهنوشتی،نمیچیزیخودراست
انکارراماآیاتواند.شدهدادهعلمکهاستکسانیهایسینهدرواضحآیات(قرآن)

پروردگارشجانبازاوبرچراگفتند:و(مشرکان)و۵۰ظالمان.مگرکندنمی

دهندهبیمفقطمنواستاللهنزدتنهامعجزاتبگو:است؟نشدهنازلمعجزاتی

شود،میخواندهآنانبرکهراکتاباینماکهنیستکافیآنانبرایآیا۵۱آشکارم.

آورند،میایمانکهقومیبرایگر)اعجازکتابایندرالبتهایم؟کردهنازلتوبر

آنچهاست،گواهشماومنبیناللهکهکافیستهمینبگو:که۵۲است.پندورحمت

اندآوردهایمانباطلمعبودانبهکهکسانیوداند.میاستزمینوآسمانهادرکهرا

اند.زیانکارانگروههمیناند،ورزیدهكفراللهبهو

بببببببببیباز
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عذابحتمانبود،مقررمیعاداگروطلبند.میتوازشتابباراعذاب(مشركان)و۵۳ه
آمد.میآنانبهعذابدانندنمیحالیکهدرناگهانالبتهورسیدمیآنانبه

دارد.احاطهکافرانبرجهنمدرحالیکهطلبندمیتوازشتاببهراعذابآنان۵۶ه

(الله)وکندمیاحاطهراآنهاپاهایشانزیرازوآنهاسربالایازعذابکهروزیکه۵۵

اید؟آوردهایمانکهمنبندگانایه56کردید.میکهراآنچهسزایبچشیدگوید:می

مرگچشندهنفسیهرکه۵۷۶کنید.عبادتمراتنهاپساست،فراخمنزمینيقينا

کارهایواندآوردهایمانکهکسانیوکه۵۸شوید.میگردانیدهبازماسویبهبازاست

رواننهرهاآنهازیردرکهدهیممیجایبهشتهایغرفهدرراایشاناند،کردهنیک
همانو۵۹۶کنندگان!عملثواباستخوبچهماند.خواهندهمیشهآنجادرواست

استبسیارچهو۹۰برکنند.میتوکلپروردگارشانبروکردندصبرکهکسانی
آنهابهاللهبلکه)بردارند،راخودروزیتوانندنمیناتوانیسبببهکهجاندارانی

کسیچهکهبپرسیآنانازاگرو61داناست.شنوایاوودهد،میروزیشمابهو
الله.گویند:میحتمااست؟کردهمسخرراماهوآفتابوآفریدهرازمینوآسمانها

کهبندگانشازکسهربرایراروزیالله۹۲۶شوند؟میبردهبیراههبهچگونهپس

هربهاللهچونگرداند.میتنگبخواهدکههرکسبرایوگرداند،میگشادهبخواهد

پسکردنازلراآبآسمانازکسیچهکهبپرسیآنانازاگرو«۹۳۶داناست.چیزی
راست،اللهستایشبگو:الله،گویند:میحتماگردانید؟زندهمردنشازبعدرازمینآنبا

فهمند.نمیآنانبیشتراما

ببببببببببببببببببببببببب
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سرایحقیقیزندگیالبتهونیست،بازیچهوسرگرمیجزدنیااینزندگیو(64)
خالصانهرااللهشوند،کشتیسوارکههنگامیوکهو65دانستند.میاگراست،آخرت

ناگهاندهد،نجاترساندهخشکیبهراآنانچونولیخوانند،میدعابهمخلصانهو

تاوکنندناشکریایمدادهآنانبهآنچهدرسرانجامتا%و66ورزند.میشرک

را)خویشعملکرد(سزایزودیبهپسگردند،برخورداردنیا)زودگذرهاینعمتاز
آنکهحالایم.دادهقرارآنان(برایایمنحرمماکهندیدندآیاو۹۷دانست.خواهند

كفراللهنعمتبهوآورندمیایمانباطلبهآیاشوند؟میربودهآناناطرافازمردم

آیداونزدحقچونیاببندددروغاللهبرکهکسیازترظالمکیستو۹۸۶ورزند.می

راهدرکهکسانیو«۹۹نیست؟کافرانبرایجایگاهیجهنمدرآیاکند؟تکذیبآنرا

گردانیم،میرهنمودخویش(خشنودی)هایراهبهراآنانالبتهکردند،کوششوسعیما

است.کنندگاناحسانبااللهگمانبیو

رومسوره

استآیتشصتوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهالههبنام

(شکستشدندمغلوبهارومی۲۶است).معلوماللهبهحروفاین(مفهومالم.او
زودیبهشکستشانازبعدآنهاولیاعراب)،(بهسرزمیننزدیکتریندرو۳خوردند).

واینازپیشفرمان،وکارفرجامآینده).سالچندمدتدرکهفرعشد.خواهندغالب

اللهدادننصرتبهکه۵شوند.میشادمانمؤمنانروزآنوأست،اللهازاینازپس

است.مهربانغالباوودهدمینصرتبخواهدکهراکسهر.(فارسبرراهارومی
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خلافراخودوعدهاللهو)گردندغالبفارسیانبرهارومی(کهاستاللهوعدهو6

دردانند،میراظاهرتنهادنیازندگانیاز۷۶دانند.نمیمردمبیشترولیکند،نمی

زمینوآسمانهااللهکهنکردندفکرخودضمیردرآیا۸۶اند.غافلآخرتازحالیکه

است؟!نیافریدهمعینمدتبرایوحقبهجزاست،دوآنمیاندرکهراآنچهو

زمیندرآیا۹کافرند.آخرت)(درپروردگارشانملاقاتبهمردمازبسیاریالبتهو

است؟!بودهچگونهاندبودهایشانازپیشکهکسانیسرانجامبنگرندتااندنکردهسیر

آنوکردندرووزیروکاویدندبهتررازمینوبودندتوانمندترایشانازآنهاحالیکهدر

سویبههامعجزهباپیغمبرانشانونمودند.آباداند،کردهآبادایشانآنچهازبیشتررا

ظلمخویشحقدرخودآنهابلکهکند،ظلمآنانبرکهنبودآنبراللهپسآمدند،آنان
کهچراشد.بدترشدند،بدکارهایمرتکبکهکسانیعاقبتبازکه۱۰کردند.می

کندمیآغازراخلقتالله(۱۱کردند.میاستهزاآنبهوکردندتکذیبرااللهآیات

اوسویبهقیامت)روز(دربازکند)میزندهمجدداوگرداندبرمیدوبارهراآنباز

ناامیدمجرمانروزآندرشود،برپاقیامتکهروزیو۱۲۰کهشوید.میگردانیدهباز

بهخودونیستایکنندهشفاعتهیچشریکانشانازآنانبرایو۱۳گردند.می

ازمردمروزآندرشود،برپاقیامتکهروزیوو14هبود.خواهندکافرشریکانشان

اماکه۱۵روند)،میدوزخبهدوزخاهلوجنتبهجنت(اهلشوندمیجدایکدیگر
جنت((هایبوستاندرآنهاپسدادند،انجامنیککارهایوآوردندایمانکهآنان

گردند.میمسروروشاد

ببببببببببببببببببببب
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اینپسکردندتکذیبراآخرتلقایوماآیاتوورزیدندکفرکهآناناماو*۱۹

صبحوقتدروشاموقتدرچونپس۱۷شد.خواهنداحضارعذابدرگروه

بهوزمینوآسمانهادرستایشو(۱۸کهکنید.یادپاکیبهرااللهشوید،میوارد

ازرازندهکه۱۹)اوست.برایشوید،میواردظهروقتبهکهزمانینیزوعصرهنگام
شدنشخشکازپسرازمینوآوردمیبیرونزندهازرامردهوآوردمیبیرونمرده

بیرونشده)زندهتانقبرهایازقیامتروزدرطوراینوگرداند.میزارسبزهوزنده

ازرا(آدم)شما(اصل)کهاستایناللهقدرتعلاماتازو۲۰هشوید.میآورده

قدرتعلاماتازو۲۱شدید.منتشرزمیندرانسانهاشماناگهانبازآفرید،خاک

گیریدآرامآنانکناردرتاآفریدهمسرانیبرایتانخودتانجنسازکهاستاینالله
اندیشند.میکهقومیبرایاستهایینشانهایندرالبتهنهاد،مهربانیودوستیمیانتاندرو

وهازبانبودنمختلفوزمینوآسمانهاآفرینشالله،قدرتعلاماتازو۲۲۶ه

هایینشانهبصیرتوعلماصحاببرایامرایندرالبتهشماست،هایرنگ
تلاشوروزوشبدرشماخوابالله،قدرتعلاماتازوو۲۳است.انگیزعبرت

های(موعظهکهقومیبرای(امر)ایندرگمانبیاوست.فضلازبرخورداریبرایتان
کهاستایناللهقدرتعلاماتازو۲۶ههاست.نشانهوعبرتهاشنوند،میراما

زمینپسکند،مینازلآبآسمانازودهد،مینشانشمابهامیدوترسبرایرابرق
برایامرایندريقيناگرداند.میسبزسروزندهشدنشخشکازپسآنبوسیلهرا

|است.ها)عبرتوهانشانهورزند،میخردوعقلکهمردمی
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است.قایموبرپااوفرمانبهزمینوآسمانکهاستایناللهقدرتعلاماتازو۲۵ه
شوید.میبیرونشماناگهانبخواند،صداییبازمینازراشماوقتیباز

همگیواستاو)تصرفدر(واوازاست،زمینوآسمانهادرکههرو(۲۹

ایجاددوبارهراآنبازکندمیآغازراخلقتکهذاتیاوستو۲۷۶هستند.اوفرمانبردار
خلايقزبان(بروالاتروبرترصفتهرواست،ترآسانبرایشکاراینوکند،می

باره(درالله«۲۸است.باحکمتغالباوواوستبرایزمینوآسمانهادردلایل)و

ایمدادهروزیشمابهآنچهدرآیااست،زدهمثلیخودتانازشمابرایخودوحدانیت
یکسانآندرهردوایشانوشماکهباشندتانشریکتانغلامانازکسیپسندیدمی

بیمناکهمبندگانازترسید،مییکدیگراز(آزادگان)شماکههمانطوروباشید؟برابرو

بیانروشنیوتفصیلبهورزندمیخردکهقومیبرایراآیاتچنیناینباشید؟

راکسیپسکردند،پیرویخودخواهشاتازعلمبدونظالمانبلکهکه۲۹کنیم.می
نیست.مددکارانیایشانبرایوکند؟میهدایتکسیچهاستکردهگمراهاللهکه

راستدیناینسویبهباطلادیانازبیزاریوحقازپیرویبارارویتپسکه۳۰و
تبدیلیاللهخلقتدر(چوناست.آفریدهآنبررامردماللهکهفطرتیهمانباکن،

کنانرجوع۳۱دانند.نمیمردمبیشترلیکنواستوار،ومحکمدیناستایننیست.

نباشید.مشرکانجملهازوکنیدبرپارانمازوبترسیداوازوبرگردیداللهسویبه

آنچهبهگروهیهرشدند.گروهگروهوکردندپراکندهرادینشانکهکسانیاز«۳۲۶
اند.خرسنددارندخودنزدکه
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بازخوانند،میکنانرجوعراپروردگارشانبرسدبلاییوزیانمردمبهچونو۳۳۶
پروردگارشانبهآنانازگروهیناگهانبچشاند،آنهابهرحمتیخودسویازچون

پسکنند.ناشکریایمبخشیدهآنانبهکهآنچهدرنتیجهدرتا۳۶آورند.میشرک

ایمکردهنازلدلیلیآنهابرآیا(۳۵*دانست.خواهیداماشوید،برخوردارزمانیاندک

چونو(۳۶گوید؟میسخنآورندمیشرکاوبهآنچه(صحت)به(دلیل)آنپس

سختیورنجاگروشوند.میخوشآنبهبچشانیمعافیت)و(نعمترحمتیمردمبه

شوند.میناامیدومأیوسآنهاناگهانبرسد،آنانبهاندکردهکهکارهاییخاطربه

کهکسهر(برایوفراخبخواهدکهکسهربرایراروزیاللهکهندیدندآیا۳۷
ایمانکهقومیبرایاستهایینشانه(نظام)ایندرالبتهگرداند؟میتنگبخواهد)

ماندهراهمسافرومسكينبه(نیز)وبدهراحقشقرابتصاحببهپس«۳۸)آورند.می

اینواست.بهترجویندمیرااللهرضایتکهکسانیبرایاتفاقاینبده)،راشان(حق

اموالدرشماسهمتادهیدمیسودعنوانبهآنچهو۳۹اند.یافتگاننجاتگروه

کهرازکاتازآنچهویافت،نخواهدافزایشاللهنزدکه)(بدانیدپسیابد،افزایشمردم

همینپسندارید)انتظارکسیازراآنعوض(وکنیدمیپرداختاللهخشنودیطلبدر
بازآفریدراشماکهاستذاتیاللهکه40بود.خواهندبرابرچندینپاداشدارایگروه

هایشریکازآیاکند.میزندهدوبارهراشمابازمیراندمیشمارابازداد.روزیشمابه
استوالاترومنزهوپاکاودهد؟!انجامراکارهااینازچیزیکههستکسیتان

دستسبببهشدظاهربحروخشکیدرفسادباسازند.میاوشریکآنچهاز

کهباشدبچشاند،آنانبهاندکردهکهراآنچهازبعضیسزای(الله)تامردم،آوردهای

گردند.بازآنان
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بودند،اینازپیشکهکسانیعاقبتکهبنگریدپسبگردید،زمیندربگو:که۶۲

استوارراستدینسویبهرارویتپس443)بودند.مشرکآنهابیشترشد،چگونه
روزآندرنیست.الله(سوی)ازبازگشتیآنبرایکهبرسدروزیآنکهازپیشبگردان

کسهرواوستخودزیانبهکفرشورزدکفرهرکسکه44گردند.میمتفرق(مردم)

سازیآمادهشانخودبرایرانیکعاقبتزمینهاکنون(ازپسدهدانجامنیککار

فضلازانددادهانجامنیککارهایواندآوردهایمانکهکسانیبهاللهتاکه۶۵کنند.می
قدرتعلاماتازوکه46دارد.نمیدوستراكافراناوچوندهد،پاداشخود

شمابهخودرحمتازتافرستدمیرسانمژدهرابادهاکهاستایناللهوحدانیتو

شکرتاوبجوییداوفضلازتاودرآیندحرکتبهاوامرباهمهاکشتیوبچشاند

آنانوفرستادیماقوامشانسویبهراپیغمبرانیتوازپیشتحقیقبهو(۶۷)گزارید.

گرفتیم.انتقامکردندنافرمانیکهکسانیازپسآوردند،شانبرایآشکاروواضحدلايل

فرستدمیرابادهاکهاستذاتیاللهکه۶۸ما.عهده)براستحقمؤمناندادننصرتو

پارهراآنوگستراندمیراآنبخواهدکهطوریهربازآورد،میحرکتدرراابرکه

بهراآنچونوآید.میبیرونآنلابلایازبارانقطراتکهبینیمیوگرداند.میپاره
پیشچندهرو4۹شوند.میشادمانآنهاناگهانبرساند،خواهد،میکهبندگانشآن

اللهرحمتآثاربهپس%۵۰بودند.ناامیدسختگردد،نازل(باران)آنانبرکهآناز

کنندهزنده(الله)اینگمانبیگرداند؟!میزندهمردنشازپسرازمینچگونهکهبنگر

تواناست.هرچیزبراوواستمردگان
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آنازپسحتماببینند،شدهزردرا(کشتزار)آنپسبفرستیمبادیاگرو451
نمیوبشنوانی،مردگانبهتوانینمیتوپس۵۲۶کنند.میناشکریتوبه)جایبه

کنندههدایتتوو۵۳۶بگردانند.رویکردهپشتکههنگامیبشنوانیآوازکرانبهتوانی

آورند،میایمانماآیاتبهکهکسانیبهجزتوانینمیونیستی.شانگمراهیازکوران

ضعیفابتداراشماکهاستذاتیالله۵۶هفرمانبردارند.ومنقادآنهاچونبشنوانی،
برایتواناییازبعدبازبخشید،قدرتوقوتناتوانیاینازبعدبازآفرید،ناتوانو

توانا.دانایاوستوآفریندمیبخواهدچههردارد،قرارپیریوناتوانیشما)

نکردهدرنگساعتیجزکهخورندمیقسممجرمانشودبرپاقیامتکهروزیو۵۰ه
ایمانوعلمایشانبهکهکسانیوو56شوند.میبرگردانیدهحقراه(ازچنینایناند.

کردهدرنگقیامتروزتااللهکتابدرحکمطبقشکبدونگویند:میاست،شدهداده

عذرخواهیروزآنپسکه۵۷دانستید.نمیشماليكنواست،قیامتروزاینپساید،
شود.نمیخواسته(الله)رضایتکسبآنانازوبخشدنمیایشانبهسودیظالمان

آیتیآنانبرایاگروایم.کردهبیانمثلیهرازمردمبرایقرآنایندرآئینههرو۵۸۶
براللهچنیناینبه۵۹اندیشان.باطلمگرنیستیدشماگویند:میحتماکافرانبیاوری

است.حقاللهوعدهچونکن،صبرپس60نهد.میمهردانندنمیکهآنانیدلهای

دارند.راوسبکسریخشمبهراتوندارندایمانکهکسانیمباداو

ببببببببببببببببببببببببب
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اورلقمانلقمانسورةسورة

استآیتچهاروسیوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

حکمتازپرکتابآیاتاینکه۲۰است).معلوماللهبهحروفاین(معنایالم.واكه
کهآنانکهنوع.(مخلصکاران(نیکومحسنانبرایاسترحمتوهدایتکه۳۶است.

ایشانکه۵دارند.يقينآخرتبهکهاندایشانومیدهند.زکاتوکنندمیبرپارانماز
ازو۹رستگارانند.ایشانهمینوهستندهدایتبرپروردگارشانجانبازکهاند

ازرا)(مردمعلمیهیچبدونتاخردمیرابیهودهولهوسخنانکههستکسیمردمان

است.رسواکنندهعذاببرایشانگروهاینگیرند.مسخرهبهراآنوسازدگمراهاللهراه

راآنگویاکهچنانگرداند،میرویتکبرکنانشود،تلاوتاوبرماآیاتچونو۷۶

دردناکعذاببهرااوپساست،پردهوسنگینیگوشهایشدرگوییاست،نشنیده
باغهایآنهابرایدادند،انجامنیککارهایوآوردندایمانکهآنانالبته۸بده.مژده

اوواست،حقاللهوعدهماند،خواهندهمیشهآندرکهکه۹است.نعمتونازازپر

استآفریدهببینیدراآنهاکهستونهاییبدونراهاآسمانکه۱۰است.باحمکتغالب
زندهنوعهرازآندرونلرزاندراشمازمینتااستافگندهرااستوارهایکوهزمیندرو

وخوبنباتاتگونههراززمیندرپسکردیم،نازلآبآسمانازوکردمنتشرجانها

کهکسانیدهیدنشانمنبهشماپسالله،آفرینشاستاینکه۱۱رویانیدیم.ارزشمند
اند.آشکارگمراهیدرظالمانبلکهاند؟آفریدهچیزچهاند،اوازغير

بببببببببببببببببببببببببببببب
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کنشکررااللهکهدادیمدستوراوبه(وبخشیدیمحکمتلقمانبهيقيناوه۱۲۹

کسهروکندمیگزاریشکرخودنفعبهحقیقتدرگزاردشکررا)(اللهکسهرو

لقمانکهراوقتیشو)آور(یادو(۱۳است.ستودهنیازبیاللهکه(بداندکندناشکری

شرککهچرامده.قرارشریکاللهبهجانم!پسرگفت:اوبهکردمیوعظراخودپسر
بامادرشکردیم،سفارشمادرشوپدردربارهانسانبهو14کهاست.بزرگظلم
است.سالدوطیدرشیرازاوکردنجداوشد.بارداراوبهضعفبالایبرضعف

(همه)بازگشتکهباشگزارشکرمادرتوپدرومنبرایکردیمسفارشانسانبهو
باراچیزیکهاینبهوادارندراتوکهورزیدندسعیاگرو۱۵کهاست.منسویبه

بهآنانبادنیادرومکن،اطاعتآنانازپسنداری،علمآنبهکهدهیقرارشریکمن

گشتتانبازبازاست،بازگشتهمنسویبهکهکنپیرویکسیراهازوکن.رفتارخوبی

:گفت(لقمان«16»سازم.میآگاهکردیدمیآنچهازراشماپساست،منسویبه
دریاسنگیدلدروباشدخردلیدانهاندازهبه(عمل)آناگرکهبدانجانم!پسر

اللهچوندهد)،میقرارمحاسبهموردوآوردمیراآناللهباشد،زمیندریاوآسمانها

بدهدستورنیککاربهوکنبرپارانمازجانم!پسرایکه۱۷است.آگاه(و)بینباریک
ازها)خصلتاینکهباشصابررسدمیتوبهآنچهبرابردروکنمنعبدکارازو

زمیندرومگردانرویمردمازتکبرباوکه۱۸است.محوری)وسترگکارهای

رفتنراهدرو۱۹۶۰ندارد.دوسترافروشفخرمتكبرهیچاللهچونمرو،راهخرامان
خرانآوازآوازها،بدترینهمانابدار،آهستهراصدایتوکنپیشهرارویمیانهخود
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برایتاناست،زمیندرکهراآنچهوآسمانهادرکهراآنچهاللهکهایدندیدهآیا۲۰و

ساختهفراوانوگستردهشمابرراخودباطنیوظاهرینعمتهایوگردانیدمسخر

هدایتهیچبدونوعلمهیچبدوناللهبارهدرکههستندکسانیمردمازواست؟
آنچهازشود.گفتهآنانبهچونو۲۱هکند.میمجادلهروشن،کتابهیچبدونو

پدرانکهکنیممیپیرویچیزیازبلکهگویند:میاست،کردهنازلاللهکهکنیدپیروی

بهراآنانشیطاناگرحتیکنندمیپیرویخودپدران(ازآیاایم،یافتهآنبرراخود

کند،متوجهاللهسوىبهراخویشرویکههرو۲۲۶خواند.فراسوزانعذابسوی
سرانجامواست،زدهچنگمحکمیبسیاردستاویزبهتحقیقبهباشدمحسنحالیکهدر

سازد،غمگینراتوویکفرنبایدشد،کافرکههرو۲۳۶است.اللهسویبهکارها

سازیم.میآگاهاندکردهکهکارهاییازراایشانوماست،سویبهآنانبازگشتچراکه

بهراآنانبازسازیممیمندبهرهاندکیراآنهاو۲۶بااست.آگاههاسینهرازبهاللهالبته

کسیچهکهبپرسیآنانازاگرو۲۵هسازیم.میمجبورسختعذابتحمل

نمودید)اقرار(کهللهالحمدبگو:الله،گویند:میحتمااست؟آفریدهرازمینوآسمانها
حقیقتدراست.اللهازاست،زمینوآسمانهادرآنچه۲۹دانند.نمیبیشترشانولی
وشوندقلمزمینرویدرختانهمهاگرو۲۷واست.ستودهونیازبیذاتهمانالله

يقينانرسد،پایانبهاللهسخنانبرساندمددآنبهدیگردریایهفتوگردد)(دواتدریا

(آفریدنمانندجزبرانگیختنتانوشماآفریدنکه۲۸است.باحکمتغالبالله
بیناست.شنوایاللههمانانیست،تنیکبرانگیختن)و
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داخلشبدرراروزوروزدرراشباللهکهمخاطب)(ایندیدهایآیاکه۲۹۶
است،حرکتدرمعینمدتیتاهریکاست،کردهمسخرراماهوآفتابوگرداند؟می

حقاللهکهاستآنسبببهاین۳۰است.آگاهکنیدمیآنچهبهاللهکهندیدیآیاو

است.بزرگومرتبهبلنداللهواست.باطلخوانند،میاوجایبهکهراآنچهواست
از(بعضیتاکنندمیحرکتاللهفضلبهدریادرهاکشتیکهایندیدهآیا۳۱۶

الله)(وحدانیتدلایل(کار)ایندريقينادهد؟!نشانشمابهراخود(قدرت)هاینشانه

فراگیرد،راآنهابانسایهمانندموجیچونو۳۲گزارشکرکنندهصبرهربرایاست

سویبهراآنانوقتیامادانند،میاوخاصراعبادتوخوانندمیخالصانهراالله

غدارعهدشکنجزکسهیچوهستند،رومیانهایشانازبرخیپسدهدنجاتخشکه

از(نیز)وبترسید،پروردگارتانازمردم!ای(۳۳هکند.نمیانکارماراآیاتناشکر

کهنیستفرزندیهیچونکندکفایتفرزندشبجایپدریهیچکهبترسیدروزی

شمادنیازندگانیپساست.حقاللهوعدهيقيناکند،کفایتراپدرشازچیزیبتواند

(فراعلمگمانبی*۳4*ندهد.فریباللهبهنسبتراشما(شیطان)،غرورونفریبد.را

رحمهاستدرراآنچهوباراندمیبارانکهاوستواست،اللهنزدفقطقیامترسیدن)
داندنمیکسیهیچوکند،میکسبچیزیچهفرداکهداندنمینفسهیچوداند،می

است.آگاهدانایاللهالبتهمیرد.میسرزمینکدامدرکه

ببببببببببببببه





۳۲سجدهسوره|۲۱جزء

خخخخخخخخخ

GAUNسجدهسوره
استآیتسیوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
شکیکهکتاباینآوردنفرود۲است).معلوماللهبهحروفاین(مفهومالم.ف1

پیشازراآنخودشگویند:میآیا۳۶است.جهانیانپروردگارطرفازنیست،آندر
راگروهیتااستآمدهپروردگارتسویازواستحققرآنبلکهاست؟ساختهخود

کو4شوند.هدایتکهباشداست.نیامدهآناننزدایترسانندهتوازپیشکهبترسانی

آفرید،روزششدراست،دوآنمیاندرکهراآنچهوزمینوآسمانهاکهاستذاتیالله
عبرتآیاندارید،ایکنندهشفاعتودوستهیچاوجزگرفت،قرارعرشبرباز

کهروزیدرآن)(گزارشبازکند،میتدبیرزمینتاآسمانازراأمر5)گیرید؟نمی
(1رود.میبالااوسویبهاست،سالهزارشمارید-میشماکهآنچهاز-آناندازه

چیزیهرکهذاتی۷است.مهربان(و)غالب(و)آشکاروپنهانازآگاهاستذاتیاو

کرد.آغازگلازراانسانآفرینشواست.بخشیدهزیباییوحسنراآنوآفریدهرا

ازوکردبرابررااواندامبازکه۹آفرید.(منی)حقیرآبخلاصةازرااونسلباز۸ه

شماولیآفرید،دلهاوهاچشموگوششمابرایودمیدآندرخود(آفریده)روح

ناپدیدزمیندرومردیمماوقتیآیاگویند:می(کافران)و(۱۰گزارید.میشکرکمتر
کافرند.پروردگارشانملاقاتبهآنانبلکهیافت؟خواهیمجدیدیآفرینشآیاشویم،

راشماروحاستشدهگماردهشمابرکهمرگ)(فرشتهالموتملکبگو:کهو۱۱
شوید.میگردانیدهبازپروردگارتانسویبهبازگیرد،می
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210





۳۲سجدهسوره۲۱جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

افگندهزیربهراشانسرهایپروردگارشاننزدمجرمانکهراوقتیببینیاگرو۱۲که
کارتاگردانبازدنیا)بهراماپسشنیدیمودیدیمما!پروردگارایگویند:میوباشند

کسهربهحتماخواستیممیمااگرو۱۳ایم.کردهيقينمااکنوندهیم،انجامنیک
جنازراجهنمکهاستشدهفیصلهقولاینمنسویازولیدادیممیراهدایتش

کردیدفراموشراامروزتانملاقاتکهآنسبببهپس14کنم.میپریکجاانسو

راهمیشگیعذاببچشیدوکردیم،تانفراموشنیزماهمانابچشید،رادوزخعذاب

کهآورندمیایمانماآیاتبهکسانیکهنیستاینجزکه۱۵کردید.میآنچهسبببه

ستایشباراپروردگارشانوافتندمیکنانسجدهشود،یادآوریایشانبهآیاتآنچون
باشود،میدوربسترهاازپهلوهایشانو16ورزند.نمیتکبروکنندمییادپاکیبهو

کنند.میانفاقایمدادهروزیآنهابهآنچهازوخوانندمیراپروردگارشانامیدوبیم

ازچیزیچهاست،هاچشمروشنیسببآنچهازکهداندنمیکسهیچپسکه۱۷۶
کردند.میآنچهپاداشبهاستشدهداشتهپنهانآنهابرایآور)حیرتهاینعمت

نیستند.برابرهرگزاست؟فاسقکهاستکسیماننداست،مؤمنکهکسیآیاکه۱۸۶

جنتهایباغآنهابرایپساند،کردهنیککارهایواندآوردهایمانکهکسانیاما؛۱۹۶
بهاست،شدهآمادهایشانبرایپذیراییبطورکهبودخواهدشانجایگاهآندرکهاست
دوزخآتشجایگاهشانپسهستندفاسقکهکسانیاماو۲۰کردند.میآنچهسبب

گفتهآنهابهوشوندمیگردانیدهبازآندرشوند،بیرونآنازبخواهندکههرگاهاست،

شمردید.میدروغراآنکهراآتشیعذاببچشیدشود:می

ببببببببببببببببببببببببببب
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آنهابه(آخرت)بزرگترعذابازپیشرا(دنیا)ترنزدیکعذابحتماو۲۱که

ازترظالمکیستو۲۳۶گردند.بازگناه)وشرکوکفر(ازآنهاکهباشدچشانیم،می
ازماگمانبیبگرداند؟!رویآنازبازولیشوددادهپندپروردگارشآیاتبهکسیکه

اینکهازپسدادیم.(تورات)کتابموسیبهماالبتهو۲۳۶ایم.گیرندهانتقاممجرمان

(سبب)اسرائیلبنیبرایراآنو،مباششکدراستکردهدریافترا(تورات)موسی

آیاتبهوکردندصبرچوناسرائیل)بنیاز(بعضیآنانازو%۲۶گردانیدیم.هدایت

البتهو۲۵هکردند.میراهنماییماحکمبهکهدادیمقرارپیشوایانیداشتنديقينما

خواهدفيصلهکردند،میاختلافآندرآنچهدرآنانمیانقیامتروزدرپروردگارت

نابودراهانسلازبسیارچهآنانازپیشکهاستنشدهروشنبرایشانآیا۲۹کرد.

دلایلایندرگمانبیروند؟!میراهشانهایمسکندراینکهمایشانوایمکرده
سویبهراآبماکهاندندیدهآیا*۲۷شنوند؟نمیآیااست،آموز)عبرتوبزرگ

چهارپایانشانهمکهرویانیممیراکشتزارآنوسیلهبهورانیممیگیاهبیوخشکزمین
قضاوتوفیصلهاینگویند:میود۲۸بینند؟نمیآیاخورند؟!میآنازخودشانهمو

بهکافرانایمانفضاوتوفیصلهروزدربگو:*۲۹*راستگوئید؟اگربود،خواهدکی

برگردانرویآنانازپس۳۰شود.میدادهمهلتآنانبهنهوبخشدنمیسودیآنان

هستند.شمانابودیو(شکستمنتظرهمایشانچراکه،باشحساب(روزمنتظرو
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احزابسورهدر
|است.آیتسهوهفتادوشدهنازلمدینهدر

مهربان.بخشندهاللهبنام

دانایاللهگمانبیمکن،اطاعتمنافقانوکافرانازوبترساللهازپیغمبر!ایراه
کن،پیرویشودمیوحیتوبهپروردگارتسویازکهراآنچهوکه۲است.حکیم

کارسازعنوانبهاللهوکن.توکلاللهبرو3*است.آگاهکنیدمیآنچهازاللهالبته

کهرازنانتانآنواست،ننهادهاشسینهدردلدوکسیهیچبرایاللهکهعواست.کافی

راتانهایخواندهپسرهمچنینواستنگردانیدهمادرانتاندهیدمیقرارظهارمورد

گویدمیحقاللهواستتانهایزبانبهشماسخنیایناست.نگردانیدهشماپسران
دهید،نسبتپدرانشانبهراها)(پسرخواندهآنانبهکند.میهدایتراستراهبهاوو

برادرانصورتآندرنشناختید،راشانپدراناگرواست،ترعادلانهاللهپیشکاراین

نیست،شمابرگناهیباشیدکردهاشتباهکهآنچهدروهستند،شماکردگانآزادودینی

مهربانآمرزندهاللهوباشدکردهراآنقصدتانهایدلکهاستآنچهدر(گناه)ليكن

مؤمنانمادرانهمسرانشواست،سزاوارترخودشانازمؤمنانبهپیغمبرو6است.

مؤمنانازاللهکتابدرهمدیگربهنسبتمیراث)استحقاقدرخویشاوندانوهستند،

دراینبکنید.احساندوستانتانحقدراینکهمگردارند،بیشتریاولویتمهاجرانو
است.شدهنوشتهکتاب
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ابراهیمونوحازوتواز(نیز)وگرفتیمعهدپیغمبرانازکهوقتیشویادآورو«۷۶
راستیازراراستگویانتا۸گرفتیم.محکمعهدآنهاازومریم،پسرعیسیوموسیو

کهکسانیایواست.کردهآمادهدردناکعذابکافرانبرای(الله)وبپرسدشان

پسآمدندشماسویبهلشکرهاکهوقتیکنید،یادخودبررااللهنعمتاید،آوردهایمان

شماکهکردیمروانهسویشانبهرالشکرهایی(نیز)وفرستادیمراطوفانیآنانسربر

پایینوبالاطرفازکهوقتی۱۰بیناست.کنیدمیآنچهبهاللهودیدید،نمیراآنان

درورسیدگلوهگاههابهدلهاوشدخیرههاچشمکههنگامآنوآمدندسویتانبهشما

شدندآزمودهمؤمنانکهبودوقتآندرو۱۱کردید.میگوناگونیگمانهایاللهباره

کسانیومنافقانکهوقتیشوید)آور(یادو۱۲شدند.متزلزلوخوردندتکانسختو

فریبجزپیغمبرشواللهگفتند:میبودنفاق)و(شکبیماریشاندلهایدرکه
گفتند:آنانازگروهیچونشوید)آور(یادو*۱۳اند.ندادهمابهدروغهایوعدهو

آنانازگروهیوگردید.بازپسنیست،اینجادرشماپاییدنجایدیگريثرب!اهلای

آنهاآنکهحالنیست،محکمومصئونماهایخانهگویند:میوطلبندمیاجازهپیغمبراز

دشمن)(لشکراگرو۱۶۶ندارند.دیگرقصدیفرارجزونبودنامحکمونامصئون

مسلمانان)به(خیانتفتنهطلبآنانازبازشدند،میآوردهدرمدینهاطرافازآنانبر

کردند.نمیدرنگآندراندکیمگرودادندمیانجامراکاراینحتماشد،می

پشتدشمن)بهکهبودندبستهعهداللهبااینازپیشکهبودندایشانالبتهوو%15

است.شدنیبازخواستاللهعهدونگردانند
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دروبخشدنمیشمابهسودیهرگزبگریزید،شدنکشتهیامرگازاگربگو:که۱۹۶
اللهعذابازراشماکسیچهبگو:و۱۷شوید.نمیمندبهرهاندکیجزصورتآن

خواستهرحمتیشمابراییاباشدخواستهبدیشمابارهدراواگرکندمیحفظ

در۱۸یافت.نخواهندخودبرایمددگاریوکارسازهیچاللهازغیروباشد؟!

راآنان(نیز)وشناسدمیداشتندمیبازجنگازرامردمکهراشماازکسانیاللهحقیقت
کهحالیدرکه۱۹آیند.نمیجنگبهاندکیجزوبیاییدمانزدگفتند:برادرانشانبهکه

مانندنگرندمیتوسویبهکهبینیمیراآنانرسدترسوقتچونپسبخیلانند،شمابر

چپ)و(راستچشمانش(و)باشدشدهبیهوشمرگ(سختی)ازکهکسی

کنندمیدرازیزبانتیزوتندزبانهایباشمابربرود،ترسوقتچونوچرخد.می
راایشاناعمالاللهواند،نیاوردهایمانهرگزگروهاینبخیلانند.(غنیمت)خیربر(و)

(لشكراحزابکهکنندمیگمانکه۲۰است.آساناللهبرایکاراینوگردانید.نابود

نشینبادیهاعرابمیاندردارنددوستایشانآیندبازاحزاباگرواندنرفتهکافران)های
کردند.نمیپیکاراندکیجزبودندشمامیاندراگروکنند.سوالشمااخبارازوباشند

کسآنبراینیکوست،الگوییوسرمشقاللهرسول(سیرة)درشمابرایالبتهکه۲۱
مؤمنانچونو۲۲۰کند.بادبسیاررااللهوداردمیامیدقیامتروزواللهبهکه

بهپیغمبرشواللهکهاستچیزیهماناینگفتند:دیدند،راکافران(لشکرهایاحزاب

ایمانجزآنانحقدراینوگفتند،راستپیغمبرشواللهوبودند،دادهوعدهما
نافزود.تسلیمو





۳۳احزابسوره۲۱جزء
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وفاصادقانهبودند،بستهپیمانآنبراللهباآنچهبهکههستندمردانیمؤمناناز۲۳۶
استکسیآنانازورساندندانجامبهرادادشانقرارکهاستکسیآنانازپسکردند،

اند.نیاوردهتبدیلیوتغییرگونههیچخودپیمانوعهددروانتظارنددرکه
بخواهداگررامنافقانوبدهدپاداششانراستیخاطربهراراستگویاناللهتا۲۶

است.مهربانآمرزندهاللهتحقيقبه(ببخشد).گرددبازرحمتبهآنانبریاکندعذاب

باشندرسیدهخیریبهآنکهبیبازگردانید،غضبشانوخشمبهراکافراناللهوکه۲۰
است.غالبتوانایاللهوکردکفایتطوفان)فرستادن(باجنگکارازرامؤمناناللهو

آوردفرودهایشانقلعهازبودند،کردهمددراآنانکهراکتاباهلازکسانیاللهو*۲۹

گروهیوکشیدمیراگروهیکهطوری(بهانداخت!هراسوترسدلهایشاندرو

کهرازمینیهمچنینوشان،داراییودیارشانوشانزمینو۲۷گرفتید.میاسیررا

تواناست.هرچیزیبراللهالبتهوداد،میراثشمابهبودیدننهادهآنجابهگامهنوز

هستید،آنزینتودنیازندگانیخواهاناگربگو:خودهمسرانبهپیغمبر!ای۲۸۶ه
سازم.رهانیککردنیرهابهراشماوبدهممناسبهدیهشمابهتابیاییدپس

شمانیکوکارانبرایاللهپسخواهید،میراآخرتسرایوپیغمبرشواللهاگروکه۲۹۶

کارشماازکسهرپیغمبراهمسرانای۳۰واست.کردهآمادهرابزرگیپاداش

اللهبرایکاراینوبود.خواهدچنداندوعذابشآورد،عملبهراآشکارناشایست

استآسان

EY
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نیککاروباشدفرمانبرداروقانتپیغمبرشواللهبرایکهشماازکسهرو۳۱ه
آمادهارزشمندیونیکروزیاوبرایودهیممیاوبهباردوراپاداششدهد،انجام
پرهیزگاراگرنیستیددیگرزنانازیکهیچمانندشماپیغمبر!زنانای۳۲۶هایم.کرده

بهاستبیماریدلشدرکهکسیتانکنیدملایمتونرمیگفتنسخندرپسباشید،

همچونوگیریدقرارتانهایخانهدرو۳۳۶بگویید.شایستهسخنونیفتد،طمع
نکنیدخودنماییونشویدظاهرمردممیاندرپیشینجاهلیتروزگارنماییزینت

کهنیستاینجزکنید.اطاعتپیغمبرشواللهازوبدهیدرازکاتوکنیدبرپارانمازو

گرداند.پاکیزهکاملاراشماوکنددوربیتاهلشماازراپلیدیخواهدمیالله
کنید،یادشودمیخواندههایتانخانهدرحکمتواللهآياتازکهراآنچهو34

مسلمان،زنانومسلمانمردانشکبدونکه۳۵است.آگاهکنندهلطفاللهگمانبی
اللهفرمانبردارفرمانزنانواللهفرمانفرمانبردارمردانایمان،بازنانوایمانبامردان

مردانوفروتنزنانوفروتنمردانوبردبار،زنانومردانوراستگو،زنانومردانو
پاکدامنمردانودار،روزهزنانودارروزهمردانودهندهصدقهزنانودهنده،صدقه

آمرزشآنانبرایاللهکنند،مییادبسیاررااللهکهزنانیومردانوپاکدامن،زنانو
|است.کردهآمادهبزرگپاداشو
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کردهفیصلهآن)(درپیغمبرشواللهکهکاریدرمؤمنهزنومؤمنمردهیچو36
بهحقیقتدرکندنافرمانیپیغمبرشواللهازکهکسیوندارندخودازاختیاریباشند

نعمتاوبهاللهکهکسیبهچونشویادآورو۳۷است.شدهگرفتارآشکارگمراهی

ازودارنگاهخودبرایراهمسرتگفتی:میبودی،کردهانعاماوبر(نیز)تووبودداده
مردمازوساختی،میپنهاناستاشکنندهظاهراللهکهراآنچهخودنفسدروبترسالله

اوازراخودنیاززیدچونپساست.سزاوارتربترسیاوازآنکهبهاللهوترسیدیمی

همسرانباازدواجدرمؤمنانبرایتنگیتاآوردیمدرتوازدواجبهرااوبرآورد،

انجاماللهحكمورسانند،انجامبهآنانازراخودنیازکهوقتینباشد،خواندگانشانپسر
تنگیهیچگردانیدهمعینومقدراوبرایاللهآنچهدرپیغمبربر۳۸هاست.یافتنی

مقدراندازهبهاللهحكموبودهجارینیزپیشینپیغمبرانمورددرالهیسنتایننیست،

جزوترسندمیاوازوکنندمیابلاغرااللهپیامهایکسانیکههمان(۳۹)است.معینو
محمدکه40است.کافیخودبندگانبامحاسبهلحاظازاللهوترسند.نمیکسیازالله

همهبهاللهواستپیغمبرانخاتمواللهفرستادهبلکهنیستشمامردانازیکهیچپدر

رااوو۶۲کنید.یادبسیاررااللهاید!آوردهایمانکهکسانیایکه41داناست.چیز
فرستدمیدرودشمابرکهاستذاتیاوبه۶۳کنید.یادپاکیبهشاموصبح

آوردبیروننورسویبههاتاریکیازراشماتافرستندمیدرودشمابرنیزفرشتگانشو

است.مهربانبسیارمؤمنانبهاوو
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نیکپاداشآنانبرایواستسلامکنندمیملاقاترااوکهروزیدردرودشان44

فرستادیم.دهندهبیمودهندهمژدهوگواهراتوماپیغمبر!ای40است.کردهآماده
(ایو(47)هستی.روشنچراغواوحکمبهاللهسویبهدعوتگر(نیز)وو46

ازو۸است.بزرگفضلشانبرایاللهسویازکهبدهمژدهمؤمنانبهپیغمبر!)

(باشداشتهاستقامت(ومدهاعتبارراآزارشانواذیتومکناطاعتمنافقانوکافران

زنانباچونمؤمنان!ای۶۹باشد.کارسازاللهکهبسهمینوکنتوکلاللهبرو

برراشمادیگردادیدطلاقشانکنیدآمیزشآنانباآنکهازپیشبازکردیدازدواجمؤمن

سازیدمندبهرهمناسبهدیهازراایشانپسبشمارید،راآنکهنیستایعدهزناناین

ایمکردهحلالتوبرایماهماناپیغمبر!ایکه۵۰کنید.رهایشاننیککردنیرهابهو

توبهرهجنگدراللهکهراکنیزانیهمچنینوای،دادهرامهرشانکهراهمسرانت(آن)

دخترانوخالوهایتدخترانوهایتعمهدخترانوعمویتدخترانواست،ساخته

(و)ببخشدپیغمبربهراخویشتنکهمؤمنیزنوکردهاند،هجرتتوباکههایتخاله

راستیبهمؤمنان،دیگرنهتوستمخصوصکهگیردزنیبهرااوکهبخواهدپیغمبراگر

حرجهیچتوبرتاایمکردهمقررکنیزانشانوزنانشاندربارهآنانبرکهراآنچهدانستیم

است.مهربانآمرزندهاللهونباشدتنگیو
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خواهیمیراکدامهرواندازتاخیربهخواهیمیکهرازنانازهریکنوبت۵۱
گناهیتوبربجوییبازایگرفتهکنارهاو)ازکهآناناززنیاگروده،جایخودنزد

ونشونداندوهگینوگرددروشنشانچشمانکهآنبهاستترنزدیکایننیست،

دلهایدرکهراآنچهاللهوگردندخشنوددهیمیایشانبهآنچهبهشانهمگی

توبرایزنانگرفتندیگراینازبعدکه۵۲است.بردباردانایاللهوداندمیشماست

زیباییهرچندکنیآنهاجایگزینرادیگرزنانکهنیستحلالبرایتونیستحلال

چیزهمهبراللهوهستند.توملکدرکهکنیزانیاستثنایبهآورد،شگفتبهراتوآنان
((صرفبرایآنکهمگرنشویدپیغمبرهایخانهواردمؤمنان!ای۵۳۶است.مراقب

ولیباشید،شدنشآمادهشدن(پختهمنتظرکهآنبیشود،دادهاجازهشمابهطعام

بهوشویدپراکندهخوردیدراغذاکهزمانیوشویدواردشدیددعوتکههنگامی

حقبیانازاللهولیکندمیشرماوامادهدمیرنجراپیغمبرکاراینننشینید،گفتگو
اینبخواهید،ایشانازپردهپسازخواستیدمتاعیپیغمبرزنانازچونوکند.نمیشرم

رااللهپیغمبرکهنیستسزاوارشمابرایواست،ترپاکیزهآنانهایدلودلهایتانبرای

آورید،درخویشهمسریبهراهمسرانشاومرگازپسکهنداریدحقوبرنجانید

پنهانراآنیاکنید،آشکارراچیزیاگرفو24»است.بزرگگناهیاللهنزدکاراینالبته
داناست.چیزهربهاللهکه(بدانیدپسدارید،
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فرزندانوشانبرادرانوشانفرزندانوشانپدرانازکهنیستگناهیزنانبرکه۵۵
شانبردگانوخودشانجنسهمزنانوشانخواهرانفرزندانوشانبرادران

ناظر)و(حاضرگواهچیزهمهبراللهالبتهبترسید،اللهاززنان!اینگیرند)،حجاب
شمامؤمنان!ای((پسفرستند،میدرودپیغمبربرفرشتگانشواللههماناکه56است.
اللهکهکسانیهمانا۵۷بگویید.درودبایدچنانکهوبفرستیددروداوبرهم

عذاببرایشانواستکردهلعنتآخرتودنیادرراآنهااللهرنجانندمیراپیغمبرشو

اینکهبدونرامؤمنزنانومردانکهکسانیوه۰۸است.کردهآمادهایکنندهخوار

برآشکارگناهوبهتان(بار)کهراستیبهرسانندمیآزارباشند،شدهنارواعملمرتکب

چادرهایشانبگو:مؤمنانزنانودخترانتوزنانتبهپیغمبر!ای۵۹اند.گرفتهگردن

شناختهپاکدامنی)(بهآنکهبهاستنزدیکترچادر)انداختناینبیندازند،خودبررا

دلهایدرکهکسانیومنافقاناگرو۲۰۶است.مهربانآمرزندهاللهونبینندآزاروشوند

خودکارازگردند)میاضطرابباعث(کهمدینهدرسازانشایعهواستبیماریشان
باشهرآندرمدتیاندکجزبازگردانیممیمسلطآنانبرراتویقینبهنکشنددست

اسیرشوند،یافتکجاهرشدگانند،لعنتحالیکهدر61بود.نخواهندمجاورتو

پیشکسانیکهمورددرالهیسنتاستاین۹۲۶شوند.کشتهسختیبهوشدهگرفته

یابینمیتبدیلیوتغییراللهسنتبرایهرگزواندگذشتهایناز
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اللهنزدتنهاآنعلمبگو:پرسند،میقیامترسیدن)فراوقتدربارهتوازمردم۹۳

لعنتراکافراناللهتحقیقبهکه64باشد.نزدیکقیامتکهشایددانیچهتوواست

ماند،خواهندآندرجاودانهآنانکه65است.کردهآمادهسوزانآتشبرایشانوکرده

گرداندهآتشدرهایشانچهرهکهروزیکه66یابند.نمییاوریودوستهیچ(و)

ایگویند:وکه۹۷۶کردیم.میاطاعتراپیغمبرواللهکاشایگویند:میشود،می

ساختند.گمراهراهازراماونمودیماطاعتخودبزرگانوپیشوایانازماما!پروردگار

بزرگ.لعنتیکنلعنتراآنانودهعذابدوچندانراآنانما!پروردگارای(۹۸

اللهپسدادندآزارراموسیکهنباشیدکسانیماننداید،آوردهایمانکهکسانیایکه۹۹و
کسانیای۷۰وبود.آبرومنداللهنزدموسیوساخت،مبراوپاکگفتندمیآنچهازرااو

اصلاحرااعمالتان۷۱۶کهبگویید.راستوحقسخنوبترسیداللهازاید،آوردهایمانکه

بهکهراستیبهکنداطاعتپیغمبرشواللهازکسهروآمرزد.میراگناهانتانوکندمی
زمینوآسمانهابرراامانتماالبتهو۷۲۶است.آمدهنایلبزرگیکامیابیوپیروزی

راآنانسانوترسیدندآنازوورزیدنداباآنبرداشتنازولیداشتیمعرضهکوههاو
مردانومنافقزنانومرداناللهنتیجه)(درتا*۷۳۶است.نادانظالمأويقينابرداشت،

آمرزندهاللهوگرددبازرحمتبهمؤمنزنانومردانبروکندعذابرامشرکزنانو
است.مهربان
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استآیتچهاروپنجاهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

ازخاصاستزمینوآسمانهادرآنچهتمامکهراستذاتیآنهاستایشهمهبرای
میداند۲است.آگاهباحکمتاوواوستسزاوارستایشنیزآخرتدرواوست

آسمانازکهراآنچهوآیدمیبیرونآنازکهراآنچهورودمیفروزمیندرکهراآنچه
است.آمرزندهمهرباناوورودمیبالاآندرکهراآنچهوآیدمیفرود

بهپروردگارم،بهسوگندآری!بگو:رسد،فرانمیمابرایقیامتگفتند:کافرانو«۳۶
درایذرهاندازهبهاست.غیبدانایکه)(پروردگارآمد،خواهدسراغتانبهیقین

چیزیآنازبزرگترنهوآنازکمترنهوماند،نمیپنهاناواززمیندرنهوآسمانها

ایمانکهبدهدراکسانیپاداشاللهتاونوعاست.(ثبت)روشنکتابیدرآنکهمگرنیست

است.گرامیروزیوآمرزشبرایشانکهاندایشاناند،کردهنیککارهایوآورده

عاجزکهکردندگمانوکنندانکاروتکذیبراماآیاتکردندسعیکهکسانیووہ

بود.خواهدهاعذابدردناکترینوبدترینازعذابیبرایشانآناناند،ما)پیغمبر)کننده

توسویبهپروردگارتجانبازآنچهکهبینندمیاندشدهدادهعلمکهکسانیو6

ستودهوکمالصفاتدارایوغالبذاتراهسویبهکهاینواستحقشدهنازل

خبرشمابهکهکنیمراهنماییمردیبرراشماآیاگفتند:کافرانو۷کند.میراهنمایی

شوید؟میآفریدهجدیدآفرینشبهآن)از(پسشدیدپراگندهکاملاچوندهد:می
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بهکهکسانیبلکهنیست(چنیندارد؟دیوانگیاویابسته؟دروغاللهبرآیا*۸

آنچهسویبهآیا۹۶هستند.حقازدورگمراهیوعذابدرآورندنمیایمانآخرت

راآنانبخواهیماگرندیدند؟داردقرارزمینوآسمانازشانسرپشتوروپیشکه

دلیلامرایندرگمانبیبیندازیم.آنانبرراآسمانازهاییپارهیابریممیفروزمیندر
کند.رجوعاللهسویبهخالصانهبخواهدکهایبندههربرایاستاینشانهو

تسبیحاوهمراهکوهها!ایگفتیم)ودادیمفضلداودبهخودسویازالبتهوو۱۰۶

کردیم.نرماوبرایراآهنوگویید).تسبیحاوبا(گفتیمراپرندگان(نیز)وگویید

آن)هایحلقهبافتندروبسازپهنوکاملهایزرهکهدادیمدستورداودبهماکه۱۱

هستم.بیناکنیدمیآنچهبهمنالبتهکهکنیدشایستهکاروکن.مراعاترااندازه

سیروماهیکمسیرآنصبحگاهانسیرکهکردیممسخررابادسلیمانبرایوه۱۲۶

ازبرخیوساختیم.رواناوبرایرامسچشمهوبود.ماهیکمسیر(نیز)آنشامگاهان

هرکسوکردند،میکاراونزددرپروردگارشفرمانبهکهکردیمراماوبرایراجنیان

(جنیان)آنانو۱۳چشانیم.میاوبهسوزانعذابازکند،سرپیچیمافرمانازآنهااز

هایکاسهوهامجسمهوهاقلعهقبیلازساختندمیبرایشخواستمیسلیمانهرچه

سپاسگزاریعنوانبهداود.آلایخود.جایبرثابتدیگهایوهاحوضچونبزرگی

بررامرگچونپسکه14سپاسگزارند.بندگانمازاندکیکهکنیدعملما)طاعتبه

مطلعاومرگازراآنانخوردمیراعصایشکهموریانهجزچیزیکردیممقرراو
راغیباگرکهبردندپیجنیانافتاد،زمینبهسلیمانجسدچونپسنساخت،

|ماندند.نمیباقیکنندهخوارعذابدردانستند،می
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جانبازباغدوبود:اینشانهشانسکونتمحلدرسبا(قوم)برایگمانبی(۱۵
جایبهرااوشکروبخوریدپروردگارتانروزیاز(گفتيم)چپ،جانبازوراست

گرداندند،رویآناناما16آمرزنده.استپروردگاریوپاکیزهاستشهریآورید،

عوضدیگرباغدوشانباغدوآنجایبهوفرستادیمآنانبرراویرانگرسیلیپس
بود.کناردرختازاندکیوگزدرختوتلخهایمیوهدارایکهدادیم

مجازاتراناسپاسجزآیاودادیم،آنانبهکفرشانسزایبهراعقوبتاین۱۷۶
آبادیهاییبودیمنهادهکتبرآنهادرکههاییآبادیمیانوآنهامیانو۱۸کنیم؟می

بودیم،داشتهمقرراندازهبهرامسافتآنهامیاندروبودیمدادهقرارپیوستههمبه
ایشاناماو۱۹۶کنید.سفروسیرآنهادرامانوامنکمالباراروزهاوشبهاگفتیم)و

راآنانپسکردند.ظلمخودبروکن،دورراماسفرهایفاصلهما!پروردگارایگفتند:

درالبتهساختیم،پارهپارهومتلاشیسختراآنانوگردانیدیمها)زبانسربرهاافسانه

البتهوکه،۲۰است.انگیزی)عبرتهاینشانهسپاسگزارصابرهربرایماجرااین

مؤمنان.ازگروهیجزکردندپیرویاوازپسیافت،راستآناندربارهراگمانشابلیس

آوردمیایمانآخرتبهکهراکسیتامگرنبود،سلطههیچآنانبرراشیطانو۲۱ه
ومراقبچیزهمهبرتوپروردگاروبداریم،معلوماستشکدرآنازاوکهکسیاز

پنداریدمی(معبودتان)اللهجایبهکهراآنانبگو:پیغمبر)(ای«۲۲است.نگهبان

(تدبیر)دروتوانند،نمیشدهمالکراایذرهاندازهبهزمینوآسمانهادرآنهابخوانید،
نیست.پشتیبانیویاورهیچمیانشاندراللهبرایوندارندمشارکتیهیچدو،آن
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دهد،اجازهاوبهاللهکهکسآنبرایمگربخشدنمیسوداونزددرشفاعتوکه۲۳۶

چهپروردگارتانگویند:میگرددبرطرفدلهایشانازهراسواضطرابکهچونتا
آسمانهاازکهکیستبگو:که۲۵است.بزرگوالایاووحق،گویند:میگفت؟

آشکارگمراهییاهدایتبرشمایاما،يايقيناوالله،بگو:دهد؟میروزیراشمازمینو

آنچهازنیزماوشویدنمیخواستبازایمکردهماکهجرمیازشمابگو:۲۰۶هستیم.
کندمیجمعراشماوماما،پروردگاربگو:۲۹شویم.نمیبازخواستکنیدمیشما

بهکهراآنانبگو:(۲۷)داناست.کنندهفیصلهاووکندمیحکمحقبهمامیاندرباز

استاللهاوبلکهنیست،چنیندهید،نشانمنبهایدساختهملحقاوبهشریکعنوان

مردمتمامبرایدهندهبیمورسانمژدهجزراتوماوکه۲۸است.باحکمتغالبکه
رسد،میفراکیوعدهاینگویند:میو۲۹)دانند.نمیمردماکثرلیکنونفرستادیم

پسآنازساعتینهکهاستمعینیروزشماوعدهبگو:۳۰هگوئید؟میراستاگر
بهوقرآناینبهگفتند:کافرانو۳۱هگیرید.میپیشیآنازساعتینهومانیدمی

نزدکهوقتیراظالمانببینیاگروآوریم.نمیایمانهرگزاستآنازپیشآنچه

رادیگربعضیسخنآنهاازبعضیچگونهکهشوندمیداشتهنگاهپروردگارشان

میمؤمنمايقينانبوديدشمااگرگویند:میمستکبرانبهمستضعفانمیگرداند،باز
بودیم.
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هدایتآنکهازپسآیاگویند:میمستضعفانبهپاسخ(درمستکبران(باز)۳۲۶
دیگر)(بارو۳۳بودید.مجرمشماخودبلکهبازداشتیم؟آنازراشماماآمد،برایتان

هدایتازراما(تانروزوشبمکربلکهنه،گویند:میمستکبرانبهمستضعفان

مقررهمتایاناوبرایوورزیمكفراللهبهکهدادیدمیدستورمابهکهوقتیبازداشت)
هایگردنبهرازنجیرهاوکنند.پنهانراخودپشیمانیبینند،راعذابوقتیوکنیم،

ماو۳۶هشوند؟میدادهجزاکردند،میکهکارهاییبرابردرجزآیااندازیم.میکافران

بهماگفتند:آنجانازپرورسرکشانآنکهمگرنفرستادیمدهندهایبیمایقریههیچدر
اموالنگاهازماگفتند:(نیز)و(۳۵)کافریم.اید،شدهفرستادهآنبهشماآنچه

برایراروزیپروردگارمالبتهبگو:*۳۹نیستیم.شوندهعذابماوبیشتریمفرزندانو

واموالو۳۷۶هدانند.نمیمردمبیشترولیگرداند،میتنگیافراخبخواهدکههرکس

(مقرب)کسیمگرقربت،مرتبهبهگرداندنزدیکمابهراشماکهنیستچیزیاولادتان

انددادهانجامکهاعمالیبرابردرآنانبرایپسدهد.انجامنیککاروآوردایمانکهاست

درکهکسانیو۳۸اند.ايمن(بلند)هایغرفهدرایشانواستچنداندوپاداش

ایشانسازند،میعاجزرا)ماپیغمبرکهگماناینبهکنندمیسعیماآیاتتکذیب)

روزیکهاستپروردگارمحقیقتدربگو:(۳۹شد.خواهنداحضارعذابدرکهاند

تنگبخواهدکهکسهربرایوگرداند،میفراخبخواهدکهبندگانشازکسهربرایرا
دهندگانروزیبهتریناوودهدمیراعوضشاللهکنید،انفاقراهرچهوگرداند.می
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فرشتگانبهبازکند،میمحشورراآنانهمهاللهکهراروزیشو)(یادآورو40و

پاکتوگویند:ها)(فرشتهکه41کردند؟میپرستشراشماکهبودنداینهاآیاگوید:می
کردند؟میپرستشراجنيانآنهابلکهنه،هستی!ماکارسازوباورتوتنهاومنزهی!و

ضرریونفعمالکشماازیکهیچامروزپسکه۶۲داشتند.ایمانآنهابهبیشترشانو

تکذیبراآنکهراآتشیعذاببچشیدگوییم:میظالمانبهونیستید،دیگریبرای
((شخصاینگویند:میشود،خواندهآنانبرماروشنآیاتچونو۶۳۶کردید.می

وداردبازکردندمیپرستششماپدرانآنچهازراشماخواهدمیکهنیست،مردیجز
کافرانواست).شدهدادهنسبتاللهبهکهنیستخودساختهدروغجزاینگویند:می

هیچماولهععنیست.آشکارجادوییجزاینگفتند:آمدآنانبهچونحقدرباره

بیمهیچآنانسویبهتوازپیشوبخوانند،راآنکهبودیمندادهایشانبرایکتابی

کردند،تکذیبراما(وحیبودندآنهاازپیشکهکسانیوه45نفرستادیم.ایدهنده

راماپیغمبرانپساند،نرسیدهبودیمدادهپیشینیانبهآنچهدهمیکبهآنانآنکهحال

یکبهراشماتنهامنبگو:46بود؟چگونهمنعقوبت(بنگر)پسکردند،تکذیب
نفریکیاودونفر،دونفراللهبرایخالصانهکهاستاینآنوکنممینصیحت(سخن)

شمابرایاوندارد،دیوانگیهیچشماهمنشیناینکهکنیداندیشهبازبرخیزید،نفر،یک

شماازکهمردیهربگو:که47نیست.سختعذابآمدنازپیشدهنده،بیمجز
چیزهربراوونیستأللهعهده)برجزمنمزدباشد،شمابرایآنپسباشم،خواسته

دانای(او)اندازدمیبخواهدهرکهقلب(درراحقمنپروردگاربگو:که۶۸۶است.گواه

هاست.غيب
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دوبارهوشودنمیایجادنواز(سرگیردنمیسرازباطلدیگروآمدحقبگو:(49)
راهیاباگروشوممیگمراهخودزبانبهتنهاشومگمراهاگربگو:۵۰گردد.برنمی

شنوایاوگمانبیکند،میوحیمنبهپروردگارمکهاستآنسبببهاینپسشوم
آنجاشوند،هراسناکومضطربکهراوقتیدیدیمیاگرو۵۱هاست.نزدیک

مشاهدهراعذابوقتیو۵۲هشوند.گرفتارنزدیکجاییازونیست.گریزیراه

دورراهازایمانبهدسترسیآنکهحالآوردیم،ایماناوبهاکنونگویند:میکنند)

دورمکانازوورزیدند.کفرآنبهاینازپیشآنکهحالو۵۳۶است.ممکنچگونه

آنچهمیانوآنانمیانو۵۶هافگنند.میراشانباطلهای(نسبتغیباموربه

شدهانجامآنانامثالهایگروهبااینازپیشکهچنانشدافگندهحایلیدارندخوش
بودند.شکدرسختآنانزیرااست،

فاطرسورة

استآیتپنجوچهلوشدهنازلمکهدر

مهربان.بخشندهاللهبنام

استزمینوآسمانهاآفرینندهکهاستپروردگاریسزاوارهاستایشهمهواکه
وگانهسهودوگانهبالهایدارایکهاستدادهقرارآورانپیامرافرشتگانکهذاتی

است.قادرچیزهربراللهچونافزاید،میآفرینشدربخواهدهرچهاند.چهارگانه

نیست،آنبرایایبازدارندهپسبگشایدمردمبرایاللهکهرارحمت(در)هر۲۶

توانایاوونیست.ایکنندهبازوگشایندهاوجزپسدارد،باز(الله)کهراچیزیهرو

اللهجزآفریدگاریآیاکنید،یادخودبررااللهنعمتمردم!ای۳۶هاست.باحكمت

وجودحقیبرمعبوداوجزبدهد؟روزیزمینوآسمانازشمابهکهداردوجود
شوید.میبرگردانیدهحق)ازچگونهحالاینباپسندارد،

بببببببببببببببببببببببببببب
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اند.شدهتکذیبنیزتوازپیشپیغمبرانکه(بدانکنندتکذیبراتواگروموعه

بازگشتبارهدراللهوعدهالبتهمردم!ایههشود.میگردانیدهبازاللهسوىبهکارهاو
راشمافریبکارشیطانوندهدفریبراشمادنیازندگیپساست،راستاو)سویبه

جزبگیرید.دشمنرااوپسشماست،دشمنشیطانتحقیقبهکهنفریبد.اللهدرباره
کهکسانی۷باشند.دوزخیانازتادهدمیدعوتراخودپیرواناوکهنیستاین

وآوردهایمانکهکسانیودارند.سختیعذابورزیدند،کفرشیطان)ازپیرویبا

کهکسیآیاکه۸۶است.بزرگپاداشوآمرزشآنانبرایدادند،انجامنیککارهای

کسی(مانندبیندمینیکراآنپساستشدهدادهجلوهآراستهاوبرایعملشزشتی
راهرکسوکندمیگمراهبخواهدکهراهرکساللهبیشکباشد؟)نمیچنینکهاست

هلاکآنانبرخودرنحسرتسبببهراخودنبایدپسکندمیهدایتبخواهدکه

پسفرستادرابادهاکهاستذاتیاللهو۹۶داناست.کنندمیآنچهبهاللهالبتهسازی،

زمینآنباوراندیممردهسرزمینیسویبهراآنهاماوانگیزندمیبرراابرها(بادها)آن
عزتهرکس۱۰است.چنیننیزمردمبرانگیختنساختیم،زندهمردنشازپسرا

رودمیبالااوسویبهپاکیزهسخناناست،اللهازهمگیعزتکهبداندخواهدمی

آنهابرایاندیشندمیرابدیهاحیلهومکرباکهکسانیوبردمیبالاآنراصالحعملو
اللهو*۱۱گردد.میتباهوبربادخودشانسنجیحیلهومکرواستسختعذاب

آورد،درماده)و(نرزوجهاییصورتبهراشمابازآفرید،نطفهازبازخاکازراشما
ایسالخوردههیچواو،علمبهمگرکندنمیحملوضعوشودنمیباردارزنیهیچو

ثبتمحفوظ)(لوحکتابدراینکهمگرشودنمیکاستهعمرشازویابدنمیدرازعمر
است.آساناللهبرایکاراینیقینبهاست.شدهضبطو

ببببببببببببببببببببببببببب
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خوشگوارنوشیدنشکهاستبرتشنگیشیرینایننیستند،برابردریادوو۱۲۶

هرازوخوریدمیتازهگوشتهریکازواست.مزهتلخ(و)شوردیگرآنوباشدمی

(دریا)آندرراهاکشتیوپوشید.میراآنکهآوریدمیبیرونزينتوسائلآنهادوی

طلبراخودروزیاوفضلازتاآیندمیشگافتهرادریاامواج(کهبینیمیکنندهپاره

داخلشبدرراروزوروزدرراشب(الله)(۱۳شکرگزارید.کهباشدوکنید

روانمعینمدتتاآنهاازهریککهاستکردهمسخرراماهوآفتابوکند،می

اوجایبهکهراکسانیوراست،اوفرمانرواییشما،پروردگاراللهاستایناست.
صدایبخوانیدراآنهااگر۱۶۶ةنیستند.همخرماییدانهپوستمالکحتیخوانیدمی

روزودهند.نمیپاسخراشمابشنوندهممحال)فرضبهاگروشنوندنمیراشما

سازد.نمیخبرباراتوآگاهذاتچونکسهیچوکنند،میانکارراشماشرکقیامت

است.ستودهنیازبی(مطلقا)کهاستاللهومحتاجيداللهبهشمامردم!ایو۱۵

برکاراینو۱۷آورد.میمیانبهنوخلقوبردمیمیانازراشمابخواهداگر416

گرانباریاگرودارد،نمیبررادیگریگناهبارشخصیهیچو۱۸نیست.دشوارالله

چهاگرشودنمیبرداشتهآنازچیزیکند،طلبخود(گناه)باربرداشتنبرایراکسی

ازکهدهیمیبیمراکسانیتنهاتوکهنیستاینجزباشد.خویشاوند(کس(آن
تنهاجوید،پاکیزگیکسهرواند.داشتهبرپارانمازوترسندمینهاندرپروردگارشان

است.اللهسوىبهبازگشتوجویدمیپاکیزگیخویشنفعبه

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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اند).(برابرروشناییوهاتاریکینهو۲۰۶نیستند.برابربیناونابیناو۱۹
اللهالبتهنیستند،برابرمردگانوزندگانو۲۲اند).(برابرگرمبادوسایهنهوکه۲۱۶
نیستی.اند،گورهادرکهکسانیشنوانندهتووشنواندمیبخواهدراهرکس

رسانمژدهحقبهراتوماحقیقتدرکه۲۶نیستی.ترسانندهجزتو(چون۲۳۶
است.گذشتهایدهندهبیمآندرکهاینمگرنیستامتیهیچوفرستادیم.دهندهبیمو

را)(پیغمبراننیزاندبودهآنانازپیشکهکسانیالبتهکنندتکذیبراتواگرو۲۵

آوردند.برایشانروشنکتابهایوآشکارهایمعجزهپیغمبرانشانکردند.تکذیب
اللهکهندیدیآیا(۲۷)بود!.چگونهمنعقوبت(بنگر)پسگرفتم،راکافرانباز«۲۹

بیرونرنگارنگومختلفهاییمیوه(آب)آنوسیلهبهپسآورد،فرودآبآسماناز

برخیوسفیدآنهاازبرخیکهمختلفرنگهایبااستهایقطعهکوههاازوآوردیم،
نیزپایانچهاروجانورانومردمانازو۲۸۶هسیاهی.نهایتدرسیاهندبعضیوسرخ

کهاندعلماءتنهااللهبندگانازکهنیستاینجزاست.گوناگونومختلفآنهارنگهای

رااللهکتابکهکسانیالبتهکه۲۹است.آمرزگاربس(و)غالباللهالبتهترسند.میاواز

آشکاروپنهاندرایمدادهروزیآنهابهآنچهازواندداشتهبرپارانمازوکنندمیتلاوت
ثواباللهتاکهفر۳۰ندارد.زوالیهرگزکهدارندتجارتیبهامیدایشان)کنند،میانفاق
آمرزگاراوگمانبیبیفزاید.آنانبه(پاداشی)خودفضلازوبدهد،کمالوتمامبهراآنان

است.سپاسگزار

بببببببببببببببببببببببببب
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هایکتابکنندهتصدیقوحقایمکردهوحیتوبهکه(قرآن)کتابازآنچهو۳۱%

بیناست.(و)باخبرخودبندگاناحوالازاللهیقینااست،خودازپیشآسمانی

دادیم،میراثبهبودیم،برگزیدهراآنانکهبندگانمآنبهرا(قرآن)کتاباینباز۳۲

حکمبهآنانازبعضیورومیانهایشانازبعضیوظالمخویشتنبهآنهاازبعضیپس
پیشگامانبهما(وعدهو۳۶بزرگ.فضلهماناستاینپیشگامند.هانیکیسویبهالله

دستبندباآنجادرشوند،میداخلآنهادرکهاستهمیشگیباغهایها)نیکیسویبه
است.ابریشمآنجادرشانلباسوگردندمیآراستهمرواریدوطلاازهای

کرد،دورماازراگناهانو(بدیهااندوهکهراستپروردگاریستایشگویند:و۳۶

درراماخویشفضلازکهذاتیهمان۳۵۶است.سپاسگزارآمرزندهماپروردگارالبته

خستگیهیچماآنجادرورسدنمیرنجیهیچمابهآنجادرآورد،فرودابدیاقامتگاه
مرگ(بهآنانبرنهاست،دوزخآتشآنانبرایورزیدندکفرکهکسانیو۳۹نبینیم.
شود.میکاستهآنانازدوزخعذاباز(چیزی)نهوبمیرند،تاشودمیحکمدیگر)

ایکنند:میفریاددوزخدرآنانو۳۷دهیم.میسزاراناسپاسیهراینچنینو

قبلاکهکارهاییازغیردهیم،انجامشایستهکارهایتاکنبیرونراماما!پروردگار

عبرتوپندآندرپذیرپندکهندادیمعمرشمابهآنقدرآیاگوییم:میکردیم،می

هیچظالمانبرایکهبچشیدراعذابپسآمد،شمانزد(هم)دهندهبیموگیرد؟
ازاوالبتهواستزمینوآسمانهاپنهان(امور)دانایاللهیقینا(۳۸)نیست.مددگاری

داناست.کاملاهاستسینهداخلدرکهچیزهایی

ETA
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ورزد،کفرهرکسپسگردانید،هاجانشینزمیندرراشماکهاستذاتیاو۳۹
(پروردگار)خشمبرجزاللهپیشگاهدرکافرانکفرواوست.خودزیانبهکفرشپس

آیابگو:که.گرداند.نمیکافراننصیبچیزیزیانجزکافرانکفروافزاید.نمی

آنانکهدهیدنشانمنبهخوانید؟میاللهجایبهکهراخودکردهمقررشریکاندیدید
آنهابهیااند؟داشتهشرکتآسمانهاآفرینشدرآنهایاواند؟آفریدهزمینازچیزیچه

جزظالمانکهاستاینحقبلکهدارند؟قرارآنازحجتیبرآنهاپسایمدادهکتابی

ازتاداردمینگاهرازمینوآسمانهااللهالبته41دهند.نمیوعدههمدیگربهفریب

گمانبیبدارد.نگاهراآنهاتواندنمیاللهازبعدکسهیچبلغزنداگرونلغزندخودجای

اگرکهخوردندقسماللهبهخودهایقسمسخترینباو۶۲است.آمرزگاربردباراو
کهوقتیامابود.خواهندتریافتهراهامتیهربهنسبتحتمابیاید،آناننزدایدهندهبیم

شانگریزو(نفرت۶۳افزود.نهگریزونفرتجزآنانحقدرآمد،برایشاندهندهبیم

دادند.میانجامکهبودزشتیهایگریحیلهوزمیندراستکبارخاطربهحق)از

انتظارراپیشینیانسنتجزآیاپسگردد.نمیبراهلشبهجززشتهایگریحیلهو
الهیسنتبرایهرگزویافت.نخواهیتبدیلیالهیسنتبرایهرگزپسدارند؟

پیشینیانشانعاقبتکهببینندتااندنگشتهزمیندرآیاکه4عیافت.نخواهیتغییری
هیچوداشتند،بیشتریقدرتوقوتایشانبهنسبتآنانآنکهحالشد؟چگونه

دانایاوکهچراکرد،نخواهدناتوانوعاجزرااللهزمیندروآسمانهادرچیزی

تواناست.

بببببببببببببببببببببببببببب
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(زمین)آنپشتبرکرد،میگرفتاراندکردهآنچهسزای)بهرامردماللهاگروهو45
میمهلت(واندازدمیتأخیربهمعینیوقتتاراآنانبلکهگذاشت.نمیراجانوریهیچ

مانند)نمیپوشیدهاللهازچیزی(هیچرسیدفراایشانمشخصمدتکهوقتیپسدهد)،
بیناست.بندگانشبهاللهچون

يسسورة

استآیتسهوهشتادوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
حکمت.ازپرقرآنبهقسم(۲است).معلوماللهبهحروفاین(مفهوميس.«۱
داری.قرارراستراهبرکهایهستی.پیغمبرانجملهازتوکهتحقیقبهکه

کهدهیبیمراقومیتا0)است.مهربانغالباللهفرستادهفروقرآن(اینوہ
عذاب)(وعدهگمانبی(۷)خبرند.بیوغافلخودآنانپساندنشدهدادهبیمپدرانشان

درماشکبدونکه۸۶آورند.نمیایمانآنانپساست،یافتهتحققآنانبیشتربر
استبالابهروسرهایشاننتیجهدرپسایمنهادههایشانزنختاهاییطوقگردنهایشان

سدیایشانسرپشتدروایشانرویپیشدرو۹۶توانند).نمیدیدهرازمینو

بینند.نمیهیچآناننتیجهدرایم،انداختهایپردهآنانچشمانبرپسایمدادهقرار
آورند.نمیایماننترسانی،راآنهاچهوبترسانیراآنهاچهاستبرابرآنانبرایو۱۰

رحمانپروردگارازغائبانهوکندپیروی(قرآن)ذکرازکهترسانیمیراکسیتنها۱۱۶
مردهکهماییمشکبدونکه۱۲بده.مژدهارجمندپاداشوآمرزشبهرااوپسبترسد

آثارواندفرستادهپیشکهرابدونیککارهایازآنچهوسازیممیزندهراها

روشنگرپیشوایکهکتابیدرراچیزهمهونویسیم.میراشانمرگازپسبدوخوب
ایم.کردهضبطاست
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آنانسویبه(الله)فرستادگانکهوقتیبزنمثلقريهاصحابازشانبرایو۱۳۶

پسفرستادیم،ایشانسویبهراخودفرستادگانازنفردوکهوقتآن14آمدند.

گفتند:پسنمودیم،تقویتسومیشخصبارادو(آنپسشمردند،دروغگوراآندو

ماهمچونبشریجزشماگفتند:۱۵۷ایم.شدهفرستادهشماسویبهماشکبدون

گوئید.نمیدروغجزشماواستنکردهنازلچیزیرحمنپروردگارونیستید

ایم.شدهفرستادهشماسویبهماالبتهکهداندمیماپروردگارگفتند:(پیغمبران)16

مردمکه۱۸نیست.دیگریوظیفهالهی،(پیغامآشکاررسانیدنجزماعهدهبروه۱۷)

سنگسارراشماحتمابرنداریددستاگرایم،گرفتهبدفالبهراشماماالبتهگفتند:

(پیغمبران)۱۹رسید.خواهدشمابهدردناکعذابماجانبازحتماوکنیممی

بدفالرا(آنشویددادهاندرزچونآیااست.خودتانهمرایتانبدفالوشومیگفتند:

مردیشهرنقطهدورترینازو۲۰هستید.کاراسرافقومشمابلکهنه،شمارید)می
پیرویکسیاز۲۱کنید.پیروی(الله)فرستادگانازمن!قومایگفت:آمد،دواندوان

ذاتیکهشدهچهمراوبه۲۲اند.یافتهراهآنانخودوخواهدنمیشماازپاداشیکهکنید

ازغیرآیاکه۲۳شوید؟میبازگردانیدهاوسویبههمهواست؟آفریدهمراکهنپرستمرا

کند،ارادهمنحقدرزیانیرحمنپروردگاراگرکهگیرمعبادتبهرامعبودهاییاو

دهند؟نجاتمراتوانندمیآناننهوکندنمیدفعمنازراچیزیآنانشفاعت

البتهکه۲۵بود.خواهمآشکارگمراهیدرحتماصورتآندرمنشکبدونکه۲۶
از(پس۲۹بشنوید.منازراتوحید(اعلانپسامآوردهایمانشماپروردگاربهمن

منقومکاشایگفت:شو،بهشتواردشد:گفتهاوبهرساندند)شهادتبهرااوآنکه

گرامیانجملهازمراوآمرزیدهمراچگونهپروردگارمکهکه۲۷میدانستند!راامراین
است.دادهقرار
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نکردیمنازلویقومبرآسمانازرالشکریهیچاو(شهادت)ازپسو۲۸۶
پسبود،مرگباربانگیکتنهاآنان(سزایکه۲۹نبودیم.کنندهنازل(نیزاینازپیشو
ایشانسویبهپیغمبریهیچبندگان!اینبرافسوسایکه۳۰شدند.خاموشناگهانبه

چهآنانازپیشکهندیدندآیا(۳۱)گرفتند.میمسخرهبهرااواینکهمگرآمدنمی

همگیحتماو۳۲۶گردند؟نمیبازسویشانبهآناندیگرکهکردیمنابودراامتهابسیار

اللهقدرتازنشانهآنانبرایمردهزمینو۳۳شد.خواهنداحضارمانزددرشان

آوردیمبیرونهایدانهآنازوگردانیدیمزندهراآنکهاستشان)نمودناحضاردر

قرارانگوردرختانوخرمادرختانازباغهاییآندرو۳۶خورند.میآنازکه
آنچهازودرختانآنهایمیوهازتا۳۰کردیم.روانآندرهاچشمهازودادیم
منزهوپاک36گزارند؟نمیشکرهمبازآیابخورند.آوردهعملبهشانهایدست

ازورویاندمیزمینآنچه(قبیل)ازاست،آفریدهراهامادهونرهمهکهذاتیاست
استشبآنهابرایدیگرنشانهو۳۷دانند.نمیایشانکهچیزهاییازوآنانخود

بسویآفتابو۳۸گیرد.میفراراآنانتاریکیناگهانگیریم،میبرآنازراروزکه
داناست.غالباللهتعیینوگیریاندازهایناست،رواناشقرارگاه(مسير)

شاخهچونآنها)کردنطیازپسکهایمکردهتعیینمنزلهایینیزماهبرایو۳۹و

راشبنهوبرسدماهبهکهسزاستراآفتابنهو440گردد.بازخرماکهنهخشکیده

شناورند.خودمسیردرهریکواست.روزازجستنسبقتتوان
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وانسان(ازمملوکشتیدرراآنهانسلماکهآنانبرایاست(دیگر)اینشانهو41

سوارکهایمآفریدهراچیزهاییکشتیمانندایشانبرایو(۶۲هکردیم.حملحیوان)

فریادرسیآنانبرایپسکنیممیغرقراآنهابخواهیماگروکه۶۳شوند.می(آن)
زمانیتاوماجانبازرحمتیجهت)(بهجزکه44شوند.میدادهنجاتنهونیست

ازوشماسترویپیشآنچهازشودگفتهآنانبهچونو%45شوند.مندبهرهمعین

آیاتازآیتیهیچو%41شود.رحمشمابهتابترسيداستسرتانپشتکهآنچه

شوند.میگردانرویآنازاینکهمگرآیدنمیآنانسویبهپروردگارشان
کنید،انفاقاستدادهروزیشمابهاللهکهآنچهازشود:گفتهآنانبهچونو۶۷

طعاماوبهخواستمیاللهاگرکهبدهیمطعامکسیبهآیاگویند:میمؤمنانبهکافران

فراکیوعدهاینگویند:میوه۶۸نیستید.آشکارگمراهیدرجزشمامیداد،

راایشانکهکشندنمیانتظارراتندبانگیکجز۵۹هگویید.میراستاگررسد؟می

وصیتینهپس۹۵۰کنند.میجدالوستیزهیکدیگرباکهگیردمیفراحالیدر

وشودمیدمیدهصوردرو(۵۱)گردند.میبازشانخانوادهسویبهنهوتوانندمی
ما!بروایایگویند:۵۲شتابند.میپروردگارشانسویبهقبرهاازآنانهمهناگهان

دادهوعدهمهرباناللهکهاستچیزیهماناینبرانگیخت؟ماخوابگاهازراماکسیچه

همگیناگهانپسنیست،مرگباربانگیکجزاینکه۵۳۶گفتند.راستپیغمبرانوبود،

وگرددنمیظلمیکمترینکسهیچبهامروزپسکه۵۶شوند.کردهاحضارمانزدآنان

شد.نخواهیددادهجزاکردیدمیآنچهسزایبهجز
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هستند.ها)نعمت(درشادمانیوخوشیسرگرمسختامروزبهشتاهليقيناکه۵۵

درکه۵۷اند.نشستهزدهتکیهتختهابرجنتهایسایهدرهمسرانشانوآنانکه56
سلامکه۵۸)بود.خواهداختیارشاندربخواهندچههرواستهاییمیوهآنهابرایآنجا

ایدهیم)می(فرمانو«۵۹»مهربان.پروردگارجانبازاستسخنیاینشما،بر
ندادمدستورشمابهآیاآدم!فرزندانای۹۰شوید.جدامؤمنان)(ازامروزمجرمان!

مرااینکهو(۹۱شماست؟برایآشکاردشمنیاوکهچرانکنید،عبادتراشیطانکه

شمااززیادیگروهی(شیطان)اوآئینههرو۱۲۶است.راستراهاینکنید،عبادت

وعدهشمابهکهاستجهنمیاین«۹۳فهمیدید.نمیآیاپسکرد،گمراهسخترا

برامروزکه۹۵آیید.درآنبهورزیدیدمیکهکفریسبببهامروزکه۹۶شد.میداده
گویندمیسخنماباشاندستهایکردندمیآنچهدربارهونهیممیمهردهانهایشان

مینابودراشانچشمهایبخواهیماگرو%و66میدهند.گواهیآن)(برپاهایشانو
ببینند؟توانندمیکجاازاماجویند،میپیشییکدیگربررهایی)راهدرپسکنیم،

بروندپیشتوانندنمیپسکنیم،میمسخجایشانبرراآنانبخواهیماگربلکهکه۹۷
سازیم،میدگرگونخلقتدررااودهیمدرازعمرکهراکههرو۹۸۶گردند.برنهو

هماوسزاوارشعر)آموختنوایمنیاموختهشعراوبهماو«۹۹کنید؟نمیدرکآیا

دهدبیمباشدزندهکهراکسهرتاکه۷۰ونیست.آشکارقرآنیواندرزجزآننیست،
گردد.ثابتکافرانبر(عذاب)سخنو
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ایم،آفریدهپایانیچهاراستساختهمادستانآنچهازآنانبرایماکهندیدندآیا۷۱۶
آنهاازبعضیپسگردانیدیم،رامبرایشانراآنهاو۷۲۶اند؟آنهامالکایشانپس

درآنانبرایو*۷۳۶خورند.میآنهادیگر)بعضیازوآنهاست،مرکبوسواری
اللهازغیرو۷۶گزارند؟نمیشکرآیاپسهاست،نوشیدنیومنفعتهاچهارپایان

(کفار)آنهاوندارندراشانمددتواناییکه۷۵شوند.کردهمدداگرتاگرفتندمعبودانی

نکند،غمگینراتوآنانگفتارپس(۷۱کههستند.شدهاحضارلشکری(بتان)برایشان
ندیدهانسانآیا«۷۷سازند.میآشکارراآنچهوکنندمیپنهانراآنچهدانیممیماچون

است.شدهآشکارکنندهجدلاوناگهانپسآفریدیم،اینطفهازرااوماکهاست

کرد.فراموشراخودآفرینشوآوردمثالیمابرایقیامتمنکرانساناینو۷۸۶ه
گرداند؟میزندهدوبارهرافرسودهوپوسیدههایاستخواناینکسیچهگفت:
هربهاووگرداندمیزندهدوبارهاستآفریدهراآنهااولبارکهذاتیهمانبگو:که۷۹

ازشماپسآفرید،آتشبرایتانسبزدرختازکهذاتیهمان(۸۰کهداناست.آفرینشی
قادراستآفریدهرازمینوآسمانهاکهکسیآیا۸۱افروزید.میآتشدرختآن

دانا۔آفرینندهاوستواست(قادرآری!بیافریند؟راآنهامانندکهاینبرنیست

گوید:میاوبهکهاستاینتنهااوکاربخواهدراچیزیآفریدناللههرگاهکه۸۲
کهپروردگاریاستمنزهوپاکپس۸۳۶شود.میموجوددرنگبیپسشو،موجود

شوید.میگردانیدهبازاوسویبهواوستدستدرچیزهمهحاکمیتومالکیت
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اوربیصافاتسورهبار
استآیتدووهشتادويکصدوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
شیاطینکههاییفرشتهآنبهقسمو۲منظمصفهاییدربستهصفهایفرشتهبهقسمراه

کنند.میتلاوترا(قرآن)اللهذكرکههافرشتهگروهآنبهقسم۳۶رانند.میسخترا

دوآنمیانآنچهوزمینوآسمانهاپروردگارکهاست.یگانهشمامعبودکهشکبیکهوی

زینتبهراشما(بهپایینآسمانماالبتهکهاست.ها)مغرب(ومشرقهاپروردگارواست،

آنانکه۸ایم.کردهحفظخوبیبهسرکششیطانهرازراآنو۷۶ایم.آراستهستارگان

شود.میپرتاب(شهاب)آنانبهسوهرازبلکهدهندفراگوشبالاعالماسراربهتوانندنمی

سرعتبهشیطانیاینکهمگر۱۰هاست.دائمیعذابآنهابرایوشوند.راندهتاکهخو

کهبپرسایشانازپسکه۱۱۶کند.می(ونابوددنبالرااوسوزندهشعلهکهبربایدراخبری)

ماشکبدونایم؟آفریدهکائنات)درکهچیزهاییآفرینشیااستدشوارترآنانآفرینشآیا

مسخرهایشانوایشان)انکار(ازکنیمیتعجببلکه*۱۲۶ایم.آفریدهچسپندهگلازراآنان
ببینندراایمعجزهچونو۱۶گیرند.نمیعبرتشوند،دادهاندرزچونوکه۱۳کنند.می

مردیموقتیآیا16نیست.آشکارجادوییجزاینگفتند:و۱۵کنند.میتمسخرآنبه

شد؟خواهیمبرانگیخته(دوبارهشدیم،پوسیدهاستخوانهایوخاکبهتبدیلو

شوید)میزندهشما(همهآریبگو:که۱۸*شد).خواهند(زندهنیزماپیشینپدرانآیاو۶۱۷
آنانناگهانپساست،مرگبارصداییک(قیامت)هماناکه۱۹بود.خواهیدذلیلشماحالیکهدر

آنهابهکه۲۱۶جزاست؟!روزاینمابروایگویند:میو۲۰نگرند.میراقيامتصحنه

پنداشتید.میدروغراآنکهاستباطل)از(حقجداییروزهماناینبلی،شودمیگفته

ازغیرکه۲۳۶کنید.جمعپرستیدند،میآنچهبا(و)شانهمراهانباراظالمانآید)می(ندا۲۲۶

متوقفراآنانو۲۶هکنید.راهنماییدوزخراهبهراآنانپسکردند)میپرستشراچه(هرالله

گیرندمیقراربازخواستموردآنهاکهزیراکنید
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اند.تسلیمامروزآنانبلکهکه۲۹کنید؟نمیمددرایکدیگرکهشدهچهراشما۲۵

پرسند.میهمدیگرازوکردهرویدیگربعضیبهآنانازبعضیو۲۷ه
آمدید.میماسویبهغلبهوقهرباکهبودیدشماگویند:می(پیروان)که۲۸

هیچماو۳۰۶نبودید.مؤمنوبودخودتاناز(کوتاهیبلکهگویند:(پیشوایان)۲۹۹

وعدهپس۳۱بودید.سرکشقومخودشمابلکهنداشتیمشمابرغلبهوسلطه
بود.خواهیمعذاب)(طعمچشندهماگمانبیشد،لازممابرماپروردگار(عذاب)

آنهایقیناپس.۳۳کردیم.گمراههمراشماپسبودیمگمراهخودماچون۳۲۶

کنیم.میمجرمانباچنیناینماکه۳۶اند.شریکعذابدرروزآندر(همه)
نیست،(یگانهاللهجزبرحقمعبودشد:میگفتهآنانبهچونکهبودندچنانآنان(۳۵)

شاعری(سخن)خاطربهراخودمعبودهایآیاگفتند:میو۳۶ورزیدند.میتکبر

راپیغمبرانوآوردهراحقبلکهنیستدیوانهو(شاعر۳۷گوییم؟ترکدیوانه

(درجزوبه۳۹چشید.خواهیدرادردناکعذابحتماشما۳۸۶هاست.کردهتصدیق

ایشانکه41الله.مخلصبندگانجزبه۶۰شوید.نمیدادهسزاکردید،میآنچهبرابر)
اند.گرامیایشانواستهامیوهانواعبرایشانکه۲عدارند.خاصومعلومروزی

اند).(نشستهیکدیگرروبرویتختهابرکه44(بهشت).نعمتپرباغهایدرکه43

بخشلذتورنگسفیدکه46شود.گردانیدهنابشرابازجامیآنانبرکه45

میمستآننوشیدنازنهواستعقلزوالآندرنهکه۶۷نوشندگان.برایاست

بود.خواهندبندندمیغیرازدیدهکهچشمبزرگزناننزدشاندروکوه48شوند.
آن)پروبالزیردرکههستندمرغ)(شترهایتخمآنانگویاسفیدی)شدتازکه۶۹۶

پرسند.مییکدیگرازوکنندمیدیگربعضیبهروبعضیپسو۵۰اند.شدهپنهان

داشتم.همنشینیمنالبتهگوید:میآنانازایگویندهکهو۵۱
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چونآیاکه۵۳هستی؟کنندگانباورازآخرت)روز(بهتوآیاگفت:میکه۵۲۶

بینیم؟میجزاوسزاشده)زنده(دوبارهشویمتبدیلاستخوانهاوخاکبهوبمیریم
خودشپس۵۰یابید؟اطلاعاو)حال(ازتوانیدمی(جنتیان)شماآیاگوید:که۵۶

مراکهبودنزدیکاللهبهسوگندگفت:56دید.دوزخوسطدررااوونگریست
(درشدگاناحضارازهممنحتمانبودپروردگارمنعمتاگرو۵۷کنی.هلاک

مگرکه۵۹میریم؟!نمیدیگرماآیاگویند:میخوشیشدت(از۵۸بودم.دوزخ)

بزرگیکامیابیاینيقينا60دید.نخواهیمعذابماوداشتیمکهنخستینیمرگ

کنند.کاربایدکنندگانعملنعمتیچنینبرایکه۹۱۶است).شدهمانصیب(کهاست

بدون«۹۳۶زقوم.درختیااستبهترپذیراییبرایجنت)نعمتاینآیا۹۲

کهاستدرختیآن64وایم.دادهقرارظالمانبرایرنجوشکنجهوسیلهراآنماشک

است.شیاطینسرهایگویاآنهایشکوفهوهاخوشهکه۹۵روید.میدوزخقعراز
جوشانآبآنبربازه۷کنند.میپرآنازراهاشکموخورندمیآنازآنان466

آنانگمانبی۹۹۶است.دوزخسویبهشانبرگشتباز۹۸نوشند.میراآلودهو

روند.میشتابانپدرانشانپیدرآنانحال)این(باپس۷۰کهیافتند.گمراهراپدرانشان

میانشاندرماهماناوه۷۲شدند.گمراه(نیز)پیشینیاناکثرآنانازپیشالبته۷۱و

شد؟چطورشدگاندادهبیمعاقبتکهبنگرپسکه۷۳۶بودیم.فرستادهدهندگانیبیم
همماوخواندفریادبهرامانوحالبتهو۷۵الله.شدهخالصبندگانجزبهکه۷۶

نجاتبزرگاندوهازرااشخانوادهواوو۷۹هستیم.دهندگانپاسخخوبچه

دادیم
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یادگارآیندههایملتمیاندراوبرایو۷۸۶گذاشتیم.باقیرااونسلتنهاوکه۷۷۹

ماالبته%۸۰باد.سلامنوحبرجهانیانمیاندرو۷۹گذاشتیم.جابهنیکنامو

بود.ماایمانبابندگانازاويقينبه۸۱دهیم.میثوابنیکوکارانبهچنیناین

وقتی۸4هبود.اوپیروانازابراهیميقيناو۸۳۶کردیم.غرقرادیگرانباز۸۲۶ه

چهگفت:خودقوموپدربهکهوقتیکهفر۸۰آمد.پروردگارشپیشگاهبهسالمدلباکه
خواهید؟میرااللهازغیردیگریمعبودهایدروغبهآیا۸۹پرستید؟میراچیزی

بهخاصینگاهپسکه۸۸چیست؟جهانیانپروردگاربارهدرگمانتانپس۸۷۶ه

گرداندهرویاوازمردمپس۹۰بیمارم.منگفت:پس۸۹کرد.ستارگان

گفت:کنانو(مسخرهرفتمعبودهایشانسویبهنهانوشتابانپس۹۱۶برگشتند.

دستباپسکه۱۳۶زنید؟نمیحرفکهاستشدهچهراشما۹۲۶خورید؟نمیآیا

آوردند.رویاوسویبهشتابانمردمپس۹۶کرد.واردمحکمضربهآنهابرراست

حالکه۹۹تراشید؟میخودتانکهپرستیدمیراچیزهاییآیاگفت:(ابراهیم)(95)

دیوارچهاراوبرایگفتند:که۹۷است.آفریدهدهیدمیانجامکهراآنچهوشمااللهآنکه

نابودی)برایخواستندپس۹۸۶باندازید.آتشدررااووبسازیدکوره)(مانندبزرگی

گفت:ابراهیمو۹۹دادیم.قرارمغلوبوپستراآنانماولیورزند،نیرنگابراهیم
بهپروردگارم!که۱۰۰کرد.خواهدراهنماییمرااوروم،میپروردگارمسویبهمنالبته

دادیم.مژدهبردبارپسریبهرااوپس۱۰۱کن.عطاصالحاناز(فرزندی)من

بایستد،اوباتوانستمیکهرسیدستیبهکوششوکاردر(فرزندشوقتیکه۱۰۲

میچهکهبنگرپسکنم،میذبحراتومنکهامدیدهخوابدرمنفرزندم!گفت:(پدر)

اللهاگردهانجامایشدهمأمورراآنچهپدر!ایگفت:(فرزند)چیست؟نطرتوبینی
یافت.خواهیصابرانازمرابخواهد
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رافرزندش(ابراهيم)ونهادندگردنالله)امر(بههردوپسر)و(پدرچونپسکه۱۰۳۶
کهحقا۱۰۵ابراهیم!ایکهکردیمندارااوو۱۰۶خواباند.زمینبرپیشانیبه

دهیم.میپاداشرانیکوکارانچنیناینماالبتهگرداندیراسترا(خود)خواب
راارزشمندیوبزرگقربانیماو(۱۰۷)بود.آشکارآزمونیکاینگمانبیکه106

گذاشتیم.باقینیکنامآیندههایملتدراوبرایو۱۰۸کهکردیم.اوفدای

دهیم.میثوابرانیکوکارانچنیناینماکه۱۱۰ابراهیم.برسلامودرود۱۰۹

پیغمبرکهاسحاق(تولد)بهرااوو۱۱۲۶بود.ماایمانبابندگانازاوچون۱۱۱که

کردیم.عطابرکتوخیراسحاقواوبرو۱۱۳کهدادیم.مژدهبود،شایستگانجملهازو
البتهوه۱۱۶وبودند.ظالمخودبرآشکارا(بعضیوکارنیکو(بعضی)دوآننسلازو

بزرگمصیبتازراقومشانوآنانهردویو۱۱۵نهادیم.منتهارونوموسیبر

شدند.غالبکهبودندایشانپسکردیم،مددراآنانو۱۱۹دادیم.نجات
راستراهبهرادوآنو۱۱۸دادیم.روشنگروواضحکتابدوآنبهو۱۱۷که

گذاشتیم.باقینیکنامآیندههایملتدردوآنبرایو«۱۱۹کردیم.هدایت

دهیم.میثوابرانیکوکارانچنیناینماکه۱۲۱هارون.وموسیبرسلامکه۱۲۰
پیغمبراناز(هم)الياسالبتهو۱۲۳۶کهبودند.مامؤمنبندگانازدوآنچونکه۱۲۲۶
بهرابعلبتآیاکه۱۲۵ترسید؟نمیالله)(ازآیاگفت:قومشبهکهوقتیکه۱۲۶بود.

شماپروردگارکهرا،الله۱۲۹گذارید؟میراآفرینندگانبهترینوخوانیدمیدعا
شماست.پیشینپدرانپروردگارو
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شد.خواهنداحضاردوزخ)(درآنانشکبدونپسکردند.تکذیبرااوپس۱۲۷

باقینیکنامآیندههایملتدراوبرایوه۱۲۹)الله.مخلصبندگانمگر۱۲۸

دهیم.میثوابرانیکوکارانچنیناینما۱۳۱۶.الياسبرسلام۱۳۰گذاشتیم.
بود.پیغمبرانازلوطيقيناو۱۳۳بود.مامؤمنبندگانازاوچونکه۱۳۲۶

جزبهکه۱۳۵دادیم.نجاتهمگیرااشخانوادهواوکهراوقتیشو)یادآورکه۱۳۶
شماالبتهوکد۱۳۷کردیم.هلاکرادیگرانباز۱۳۹بود.ماندگانباقیازکهپیرزنی

کنید،میعبورشبدرگاهینیزو۱۳۸۶کنید.میعبورایشانسرزمینبرصبحگاهان

کشتیسویبهکهوقتیکه۱۶۰بود.پیغمبرانازيونسالبتهو*۱۳۹۶فهمید؟نمیآیا
شد.بازندگانازوکردشرکتکشیقرعهدرپسکه۱۹۱برد.پناهمردمازپر

اواگرپسکه۱۹۳۶کرد.میسرزنشراخودحالیکهدربلعید،رااوماهیپسکه۱۹۶۲۶

شوندمیبرانگیخته(مردم)کهروزیتاشکمشدريقينبهکه144نبود.گویانتسبیحاز
خالیوخشکسرزمینبهرااوبودبیماروخستهحالیکهدرپسکهو145ماند.میباقی

رااوو۱۹۷۶رویانیدیم.کدو(نوع)ازدرختیاوبرو(146)انداختیم.گیاه)از
تاراآنانپسآوردندایمانپس۱۹۸۶فرستادیم.بیشتریانفرهزاریکصدسویبه

پروردگارتبرایدخترانآیاکهبپرسآنانازپسکه۱۶۹ساختیم.مندبهرهمعینمدتی

بودند؟حاضرآنانوآفریدیماناثرافرشتگانماباکه۱۵۰است؟آنانبرایپسرانو
زادهفرزندالله(۱۵۲هگویند.می(چنینتهمتودروغازآنانباشید!آگاه۱۰۱%

است؟دادهترجیحپسرانبررادختراناللهآیاکه۱۹۳۶دروغگویند.ایشانالبتهواست!
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عبرتآیاو۱۰۵کنید؟میفیصلهوحکمچگونهاست،شدهچهراشماکه۱۵۶

گوییدمیراستاگرکه۱۵۷است؟آشکاردلیلشمابرایآیافر۱۵۹گردید؟نمی

حالشدند،قایلنسبتیجنیانواللهبين(کافران)و۱۰۸بیاورید.راتان(سند)کتاب

آنچهازاللهکه۱۵۹شد.خواهنداحضارمحاسبه)برایکهدانندمیجئيانآنکه

اللهمخلصبندگانجزبه۱۹۰۶است.منزهوپاککنندمیتوصیفآنبهرااو

پرستید.میآنچهوشماپسکه۱۹۱کنند).میتوصیفشایستگیبهرااوکه
جزبهکه۱۹۳۶سازید.منحرفاللهراهازفسادوفتنهباراکسیتوانیدنمیهرگز۱۹۲۶

کسیوگویند)(فرشتگان(۱۹۶وگردد.دوزخواردکهباشدمایلخودشکهکسی
صفبهالله)عبادتبرایماالبتهو«۱۹۵۶دارد.مشخصیجایگاهآنکهمگرنیستمااز

مشرکانهرچندو*۱۹۷۶گویانیم.تسبیحکهمائیماینالبتهوفر۱۹۹ایستادگانیم.

بندگانازهممايقينبهکه۱۹۹۶بود.مانزددرپیشینیانازپندیاگرکه۱۹۸۶گفتند.می
را)خودکفر(نتیجهزودیبهوورزیدندکفرآنبهپسکه۱۷۰شدیم.میاللهمخلص

ثبتقبلامافرستادهبندگاندربارهمانصرتوعدۂالبتهو۱۷۱کهدانست.خواهند

ماستلشکريقيناو(۱۷۳)شدگانند.مددکهایشانندالبتهکه۱۷۲است.شدهصادرو

سرکشی)و(عنادو۱۷۵کهبگردان.رویمدتیتاآنانازپسکه۱۷۶پیروزمندانند.که

عذاب(آمدن)بهآیاپس،۱۷۹دید.خواهندهمخودشانزودیبهپسبنگر،راآنان

دادهبيمپسشود،نازلآنانساحتبهما)(عذابچونپس«۱۷۷)دارند؟عجلهما

بگردان.رویمدتیتاآنانازپسکه۱۷۸۶داشت!خواهندبدیبامدادچهشدگان
استمنزهوپاککه۱۸۰دید.خواهندزودیبههمخودشانآنانوبنگرو۱۷۹و

کنند.میاو)بارهدرکافرانکههاییتوصیفازعزت،صاحبپروردگارپروردگارت،

استذاتیسزاوارهاستایشهمهومه۱۸۲۶(الله).فرستادگانهمهبرسلامو۱۸۱که
است.جهانیانپروردگارکه
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ازراصسورة
استآیتهشتوهشتادوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
کافرانبلکه۲۶آموز.پندووالاقرآنبهقسماست)معلوماللهبهحرفاین(مفهوم.ص1
کردیمنابودراآنانازپیشاقوامبسیارچه۳دارند.قرارشدیدمخالفتوسختسرکشیدر

بیماینکهازکردندتعجبودعهنبود.نجات(فرصتفرصتليكننمودند،فریادکه
است.دروغگوجادوگراینگفتند:کافرانواست.آمدهسویشانبهخودشانازایدهنده

است.عجیببسیارچیزاینکهالبتهاست؟ساختهواحدمعبودرا(متعدد)معبودانآیاکهره
(پرستش)بروبرویدگفتند:)نیزدیگرانبه(وبرآمدندپیغمبر)مجلس(ازشانرؤسایو46

شود.میخواستهشماازکهاستچیزیهمان(مقاومت)اینگمانبیکنید،صبرخودمعبودان

آیینجزآییناینایم،نشنیدهنصرانیت)دینیاقریش(دیناخیرآییندررامطلباینماو۷۶

قرآنازآنانبلکهاست؟شدهنازلاوبرقرآناینماهمهبینازآیاکه۸۶نیست.ساختگیودروغ

پروردگاررحمتهایخزانهآنهانزدآیاکه۹۶اند.نچشیدهمراعذابهنوزبلکهشکاند،درمن
دوآنمیاندرکهچیزهاییوزمینوآسمانهاپادشاهیآیا۱۰هست.بخشایندهاتغالب

هستند،اینجاآنانکهو۱۱روند.بالااسبابووسایلبااستچنیناگرپساست؟ایشانازاست

فرعونوعادونوحقومآنانازپیش*۱۲۰هستند.خوردهشکستهایگروهازناچیزیالشكر

اصحابولوطقوموثمودقومو۱۳۶کردند.تکذیبراما(پیغمبرانقدرتولشکرصاحب

پیغمبرانهاگروهاینازهریکو14کردند).تکذیبراپیغمبرانکهبودنداحزابینیزآنانایکه،

کشندنمیانتظارکفاراینکه۱۵یافت.تحققآنانمورد(درالهیعذابپسکردند،تکذیبرا

گفتند:و(۱۹)نباشد.شتردوشیدناندازهبهمهلتیهیچآنازپسکهرامرگبارصدایمگر

بده.مابهحسابروزازپیش(عذاب)ازراماسهمما!پروردگارایغرور)وتمسخر(با
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صاحبکهکنیادراداودمابندهوکنصبرگویندمیآنچهبرپیغمبر)(ایلذا۱۷۶؛
مسخرراکوههاماالبتهو۱۸بود.کنندهرجوعبسیارماسوی(بهاوواقعابود،قدرت

درنمودیممسخرنیزراپرندگانوبر۱۹گویند.تسبیحاوهمرایصبحوشامتاکردیم

سلطنتوفرمانرواییو۲۰فربودند.اوفرمانبردارهمگیبودند،شدهجمعاوباحالیکه

دادیم.عادلانهقضاوتقدرتوحکمتاوبهوساختیممحکمواستواررااو
بالا(داود)عبادتگاهدیواربرکهوقتیاست،رسیدهتوبهدادخواهانماجرایآیاو۲۱و

آنانازاوپسشدندوارد(ناگهانی)داودبرچونکه۲۲آمدند).فروداوبر(وشدند

پساست،کردهظلمدیگریبرماازیکیکههستیممدعیدومامترس!گفتند:ترسید،
راستراهبهراماومداررواظلموکن،داوریوفيصلهعدلوحقبهمامیاندر

یکتنهامنوداردمیشنهونوداوواستمنبرادراینکهيقيناو۲۳۶فرما.راهنمایی

نمودهغلبهمنبرگفتگودراووواگذار،منبهراآنگوید:میمنبهرویودارممیش

آنتابدهیاوبه(رامیشتاینکهدرخواستبااوشکبیگفت:(داود)۲۶هاست.

بهشریکانازبسیاریکهحقاواست.کردهظلمتوبهکنداضافهخودهایمیشبارا

چنینولیانددادهانجامنیککارهایوآوردهایمانکهآنانیمگرکنند،میظلمهمدیگر

ازبنابراین،ایم،آزمودهرااوماکهدانستداودپسهستند.کمواندکبسیارکسانی

اینماپس۲۵کرد.انابهوتوبهوافتادسجدهبهوخواستآمرزشخویشپروردگار

نیکعاقبتوقربتمقاممانزددراوبرایالبتهوبخشیدیماوبرراعجولانه)قضاوت
حکممردممیاندرحقبهپسایم،ساختهخلیفهزمیندرراتومادارد!ای۲۹است.

کهآنانگمانبیسازد،میمنحرفاللهراهازراتوکهمکنپیروینفسهوایازوکن،
راحسابروزآنکهخاطربهاستسختعذابشانبرایشوند،میمنحرفاللهراهاز

کردند.فراموش

بببببببببب
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گماناینآفریدیم.نهبیهودهاستدوآنبینکهراآنچهوزمینوآسمانهاماو*۲۷۶
ایمانکهراکسانیآیا۲۸(دوزخ).آتشازکافرانحالبهوایپساست،کافران
یادهیم؟میقرارزمیندرگرانفسادماننداند،دادهانجامنیککارهایوآورده

بهراآنکهاستمبارکیکتابی(این)۲۹میدهیم؟قراربدکارانمانندراپرهیزگاران

بهو%۳۰گیرند.عبرتخردمندانوکنندتدبرآنآیاتدرتاایمفرستادهفروتوسوی

آورد.میرویمادرباربهبسیارچونبود،ایبندهبهتریناوکردیم،عطاراسلیمانداود

گفت:پس۳۲شد.عرضهاوبهتندرو)(وچابکاسپهایعصرگاهکهوقتی«۳۱

اونگاهوداشتمدوستاو)راهدرجهاد(وپروردگارمخاطربهرااسپاناینمنواقعا
دستور(پس۳۳۶شدند.پنهاناوهایدیدهازاسپانآنکهتاداشتادامهآنهادیدنبه

بهشروعپسکنم)،نگاهآنهابهدیگربارتاگردانیدبازمننزدرا(اسپها)آنکهداد

بروآزمودیمراسلیمانماالبتهوو34%کرد.آنهاگردنهایوهاساقبرکشیدندست

ایگفت:«۳۰کرد.توبهوآوردروی(الله)سوىبهبازافگندیم،جسدیاوتخت

نباشد،کسهیچسزاوارمنازبعدکهکنعطاپادشاهیمنبهوبیامرز،مراپروردگارم!
هرجااوفرمانبهکهکردیممسخربرایشرابادپس*۳۹ای.بخشندهبسیارتوچون

هرکردیم)مسخراوبرایراهاشیطانو۳۷۶هکرد.میسیرآرامیبهخواستمیکه
پاهای)ودستباهمراشیاطینازدیگریگروهو۳۸۶هرا.آنهاازخورغوطهومعمار

بیبخششاینگفتیم:)سلیمانبه(و۳۹۶يکردیم).او(مسخرزنجیرهادربستههمبه

مانزددراوالبتهوکیه۰۱دار.نگاهیاببخشخواهیمیکسهربهپسماست،حساب
کهوقتیکنیادراایوبمابندهوو41دارد.نیکسرانجامیوارجمندمقامی

چه۶۲۶است.رساندهعذابورنجمنبهشیطانهماناکهکردفریادراپروردگارش

چشمهاینکنیم،جاریایچشمهپایتزیراز(تابزنزمینبهراخودپایگفتیم)

است.نوشیدنیوسردهموشستشوبرای

ببببببببببببببببب
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ایشانبهراآنهامانندوبخشیدیماوبهرااشخانوادهخویشرحمتازماوه۶۳۶
هایشاخهازایدستهکهدادیم(دستورو44باشد.خردمندانبرایپندیتاافزودیم

راخودسوگندونشود)آزردههمسرتبدن(تابزنآنبارااووبگیرراباریک

بود.کاربهتوبسیاراوگمانبیبودخوبیبندهچهیافتیم،صابرراایوبمامشكن،
بصیرتوقوتدارایکهکنیادرایعقوبواسحاقوابراهیممابندگانو45

خالصبودآخرتسرایآوریادکهخاصیخلوصیباراآنانماالبتهکه46بودند.

يسعواسماعیلو۸بودند.نیکبرگزیدگانازمانزدآنهاالبتهو4۷کردیم.
دنیا)درایشانازیادیاینکه۶۹بودند.نیکانازآنانهمگیوکنیادراذالکفلو

باغهای۵۰هبهبود.خواهدآخرت)(درنیکسرانجامپرهیزگارانبرایالبتهواست

آنجادرکه۵۱است.گشودهآنانرویبهدرهایشحالیکهدربهشت)(درجاودان

طلبند.میرازیادیهاینوشیدنیوفراوانهایمیوهوزنندمیتکیهها)تختبر

وسنهمهمگیودوزندمیچشمشوهرانشانبهتنهاکههستندزنانیآناننزدو۵۲۶که
شد.میدادهوعدهشمابهحسابروزبرایکهاستثوابیهماناینکه۵۳۶هستند.سال

(پاداشاین55نیست.پایانیآنبرایکهماستروزیوعطااینالبتهکه54

آندرکهدوزخی56است.بدیسرانجامسرکشانبرایالبتهواستپرهیزگاران

دوزخیانزردآبوداغآباینکه۵۷است!آرامگاهیبدچه(دوزخ)وشوندمیوارد
است.آنانبراینوعهمانازدیگریهایعذابوکه۵۸۶بچشند.بایدراآنکهاست
واردشماهمرایکهاندشما)پیروانازگروهیاینگویند:کفرسران(بهکه۵۹

شدند.دوزخواردآنانچوننیست؛آنانبرایآمدیدخوششوند،می(دوزخ)
پیشمابرراعذابشماچونمبادآمدیدخوشراشمابلکهگویند:(پیروان)و60

دچارراماکسهرما!پروردگارایگویند:وه61دوزخ.استقرارجایبدپسکردید،

بافزا.برابردواوعذابآتشدرپساست،ساختهسرنوشتاین

بببببببببببببببببببببب
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اشرارازراآنانکهبینیمنمیراکسانیاستشدهچهراماگویند:و(دوزخیان)۹۲۶
یاواند)؟بهشتاهلامروزوگرفتیممیمسخرهبهراآنانآیا۹۳۶شمردیم؟می

واقعوحقدوزخیانمجادلهاینالبتهکه۹۶توانند.نمیدیدهراایشانماچشمانکهاین

اللهجزحقیبهمعبودهیچو،بسوهستمدهندهبیمتنهامنبگو:که۹۵است.شدنی
میانآنچهوزمینوآسمانهاپروردگارکه(ذاتیو66ندارد.وجودمقتدروواحد

ازشماکه۹۸است.بزرگخبرآنبگو:که۹۷}آمرزگار.غالب(ذات)است.دوآن

خبریکنندمیگفتگوهمدیگرباکهوقتیبالاعالمازمنکه۹۹گردانید.میرویآن
هستم.آشکاردهندهبیمکهخاطرآنبهمگرشودنمیوحیمنبه(چون۷۰کندارم.

ازبشریآفرینندهمنهماناگفت:فرشتگانبهپروردگارتکهوقتیشویادآور۷۱که

کرده)(خلقروحازوکردم،برابرودادهسامانوسرراآنچونپس۷۲۷ههستم.گل

جملگیفرشتگانهمهپس(۷۳)بیفتید.اوبهکنانسجده(همه)پسدمیدم،اودرخود

شد.کافرانازوورزیدتكبرکهابلیسجزبه۷۹کردند.سجدهآدمبه

دستدوباآنچهبرایاینکهازبازداشتراتوچیزیچه!ابلیسایفرمود:(الله)۷۵ه

((ابلیس«۷۹هستی؟گانبلندمرتبهازیاورزیدیتكبرکنی؟سجدهامآفریدهخود

(الله)۷۷آفریدهای.گلازرااووآفریدهایآتشازمراهستم،بهتراوازمنگفت:
برمننفرینجزاروزتاالبتهو۷۸ای.شدهراندهتوکهچونشوبیرونآنازفرمود:

شوندمیبرانگیختهبندگانکهروزیتاپروردگارم!گفت:((ابلیس(۷۹بود.خواهدتو

وقتوروزتاکهفر۸۱گانی.شددادهمهلتازتوهمانافرمود:(الله)۸۰۰هبده.مهلتمرا
راآنانهمگیکهقسمتوعظمتوعزتبهپسگفت:((ابلیس۸۲۶(قیامت).معین

توانم).نمیساختهگمراهراتومخلصبندگانآنمگر۸۳کنم.میگمراه

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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رادوزخحتماکه۸۵گویم.میراحقواستحق(این)پسفرمود:(الله)۸۶و
مقابلدرمنبگو:*۸۹کرد.خواهمپرکنندپیرویتوازکهکسانیازهموتوازهم

سخنانم(زیرانیستمکنندگانتكلفازوطلبم،نمیشماازمردیهیچقرآن(تبلیغ)

برایپندیجز(قرآن)این۸۷هکنم).نمیتحمیلشمابرراچیزیواستروشن

|دانست.خواهیدمدتیازبعدراآنبودن(حقخبرحتماو۸۸نیست.جهانیان

زمرزمرسورهسورهرد
است.آیتپنجوهفتادوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
بهراکتابماالبته*۲۶است.باحکمتغالباللهطرفازکتاباینآوردنفرودوها

ای،گرداندهخالصاوبرایراخوددینحالیکهدررااللهپسکردیم،نازلتوبرحق
اوجایبهکهکسانیواستاللهمخصوصخالصدینکهبدان۳۶کن.عبادت

اللهبهراماآنکهبرایمگرکنیمنمیعبادتراآنانماگویند:(میاندگرفتهدوستانی

خواهدفيصلهورزند،میاختلافآندرکهچیزیدربارهآنهامیاناللهالبتهکنند.نزدیک

خود)برایخواستمیاللهاگرکهویکند.نمیهدایتراناشکردروغگویاللهیقیناکرد،
اختیارخواست،میکهراچیزیآفریند،میکهآنچهازحتمابگیرد،فرزندی

واحدکهاللهاوستوباشد)داشتهفرزندیکهاینازاستمنزهوپاکاوکرد.می

روزوروزبرراشباست،آفریدهحقبهرازمینوآسمانهااووہاست.کنندهقهر

درمعینمدتیتایکهرواستکردهمسخرراماهوآفتابوپیچدمیشببررا

آمرزگار.غالباوستکهبدانحرکتند.

ببببببببببببببببببببببببببببب
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قدرتخزانهازوآفریدنفسهمانازراهمسرشبازآفرید،نفسیکازراشما6و
درمادرانتانهایشکمدرراشمااوآفرید.شمابراینوعهشتپایانچهارازخود)

اللهاستاینآفریند.میدیگرآفرینشازپسآفرینشیگانهسههایتاریکیمیان

چگونهپسنیست.اوجزبهحقیبهمعبوداوست،برایپادشاهیشما،پروردگار

کفرلیکناست،نیازبیشماازاللهکه(بدانیدورزیدکفراگرکه۷شوید؟میبرگردانیده

پسندد.میبرایتانراآنبگزاریدشکراگروپسندد.نمیخودبندگانبرایرا

پروردگارتانسویبهشماهمهبازگشتبازدارد،نمیبررادیگریگناهبارکسهیچو

داناست.دلهارازبهاوچوندهد.میخبرکردیدمیآنچهبهراشماپساست،
بهرویتوبهباحالیکهدرخواندمیراپروردگارشبرسد،آسیبیانسانبهچونو۸۶

بهکهرا(مصیبتیآنببخشداوبهخودسویازنعمتیچونبازاست،آوردهاودرگاه

دهدمیقرارشریکانیاللهبرایوکندمیفراموشکرد،میدعااودرگاهبهآنرفعخاطر
شو،برخوردارخودکفرازاندکمدتیبگو:سازد.گمراهاوراهازرادیگرانو(خودتا

یا)استبهترکردیمبیانرااوصافشکه(مشرکیآیا۹هستی.دوزخیانازتوالبته
ازحالیکهدراستمشغولعبادتبهایستادهوکنانسجدهشباوقاتدرکهکسی

آنانودانندمیکهآنانآیابگو:دارد؟امیدپروردگارشرحمتبهوترسدمیآخرت
بگو:پیغمبر!)(ایکه۱۰گیرند.میپندخردوعقلصاحبانتنهابرابرند؟.دانندنمیکه

دنیاایندراندکردهنیکیکهکسانیبرایبترسید،پروردگارتانازمن!مؤمنبندگانای

حساببیوکاملطوربهپاداششانصابرانبهالبتهاست،فراخاللهزمینواست،نیکی
شود.میداده
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خالصاوبرایرادینحالیکهدربپرستم،رااللهکهشدهحكممنبهبگو:۱۱

بگو:که۱۳۷باشم.مسلمانانازکساولینکهشدهحكممنبه(نیز)و۱۲۶گردانم.
منبگو:(۱۶)ترسم.میبزرگروزعذابازکنمنافرمانیپروردگارمازاگرمنالبته

(شماپسو۱۵ام.کردهخالصاوبرایرادینمحالیکهدرپرستممیرااللهتنها
کسانیحقیقیزیانکارانبگو:کنید.پرستشاوجایبهخواهیدمیکهراچههرمشرکان)

این،باشآگاهسازند.مندخسارهقيامتروزدرراخودخانوادهوخودکههستند
زیرجانبازوآتشازهاییسایبانسرشانبالایازو۱۹آشکار.زیانهماناست

رابندگانشآنوسیلهبهاللهکهاستچیزیایناست،آتشازهاییسایباننیزشان

اجتنابطاغوتعبادتازکهکسانیوه۱۷۶بترسید.منازبندگانم!ایپسترساند.می
ده.مژدهرابندگانمپساست.مژدهشانبرایآوردندرویاللهسویبهوورزیدند

ایشانندکنند،میپیرویراآنبهترینبازشنوندمیدقت)(بهراسخنکهآنانی۱۸*

اوبرعذابحکمکهکسیآیا۱۹خردمندان.همانایشانندوکردههدایتشاناللهکه

استآتشدرکهراکسیتوانیمیتوآیاپسدارد؟)نجات(امیداستشدهحتمی

کهاستقصرهایآنهابرایترسیدند،شانپروردگارازکهآناناما۲۰۶دهی؟نجات

استاللهوعدهایناست،رواننهرهاآنزیردرواندشدهساختهیکدیگربالای

آورد،میفرودآبآسمانازاللهکهندیدیآیاکه۲۱کند.نمیخلافرااشوعدهاللهو

زارهاسبزهانواعآنوسیلهبهبازداد،راهزمیندرهاچشمهصورتبهراآنپس

رنگزردراآنوشودمیخشکبازرویاند،میگوناگونهایرنگباراکشتزارهاو

پندخردمندانبرایامرایندرالبتهگرداند.میخاشاکوکاهراآنهابازبینی،می
است.عبرتو
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سویازاوواستگشودهاسلام(پذیرشبرایرااشسینهاللهکهکسیآیا۲۲ه
ازکهکسانیبروایپساست؟)سنگدلان(چوناستبرخوردارنوریازپروردگارش

بهترینالله*۲۳۶آشکارند.گمراهیدرایشانکنند!نمییادرااللهسنگدلی،شدت

(ازاست.همدیگر)بهمشابه(ومتشابهآنآیاتکهکتابیاست،کردهنازلراسخن

وهاپوستبازافتد،میلرزهبهترسندمیپروردگارشانازآنانکههایپوستآن)شنیدن
آنبهبخواهدراهرکساللهواست.اللههدایتاینشود.مینرماللهیادباهایشاندل

نیست.هدایتگریوراهنماهیچاوبرایسازدگمراهاللهکهراکسهروکندمیهدایت
نگهدورقیامتروزبدعذابازراخودروینیک)عملوایمانباکهکسیآیا۲۶

ظالمانبهروز)آن(درواست؟)غافلروزآنعذابازکهاستکسی(مانندداردمی
بودندایشانازپیشکهآنان۲۵کردید.کسبراآنچه(سزای)بچشیدشود:میگفته

سراغبهدانستندنمیکهجاییازعذابنتیجه)درپسکردند،تکذیبراپیغمبراننیز
يقيناوچشانیدآنانبهدنیازندگانیدررارسواییوخواریاللهپس۲۹آمد.شان

مردمبرایقرآنایندرماالبتهو*۲۷۶دانستند.میاگراست،تربزرگآخرتعذاب
تااست،کجیهیچبدونعربی،قرآن۲۸گیرند.پندآنانتاایم،آوردهمثلیهراز

کردهبیانمثالیشرکوتوحید(برایالله*۲۹*شوند.پرهیزگارآن)وسیلهبهآنان

رامردیوناسازنداو(مالكيت)دربارهکهاستمتعددشریکانبردهکهرامردیاست
است،اللهمخصوصستایشوحمداند؟برابردواینآیااست،شخصیکمطیعکه

(نیز)آنانومردخواهیتوشکبدونپیغمبر)(ای۳۰هودانند.نمیآنانبیشتربلکه

کرد.خواهیدمخاصمهونزاعپروردگارتاننزدقیامتروزشماباز۳۱۶هستند.مردنی
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آمد،اوبرایحقیقتچونوبستدروغاللهبرکهکسیازترظالمکیستپس۳۲۶

راراستسخنکسیکهوآه۳۳نیست؟جایگاهدوزخدرکافرانبرایآیاشمرد؟دروغ

راآنچههرآنانبه۳۶پرهیزگاران.همانایشانندکرد،تصدیقراآنوآوردخودبا
بدتریناللهتا۳۰نیکوکاران.پاداشاستایناست،پروردگارشاننزدبخواهند

انجامکهاعمالیبهترینبهراآنانوبپوشاند.آنان(عملنامه)ازبودندکردهکهراکاری

اللهغيرازراتوآناننیست؟کافیاشبندهبرایاللهآیاکه۳۹دهد.میاجربودند،داده

بود.نخواهداوبرایراهنماییهیچپسکند،گمراهاللهراهرکسوترسانند.می

اللهآیانیست.اوبرایایکنندهگمراههیچپسکند،هدایتاللهراکسهروکه۳۷

رازمینوآسمانهاکسیچهکهبپرسیآنانازاگرو۳۸هونیست؟گیرانتقامغالب

کردهاندیشهخوانیدمیرااللهجزبهکهآنچهدرآیاپسبگو:الله.گویند:میحتماآفرید؟
سازند؟برطرفراالهیزیانآنتوانندمیآنهابرساند،منبهزیانیبخواهداللهاگراید؟

برایاللهبگو:شوند؟اورحمتمانعتوانندمیآنهابخواهد،منبهرارحمتیاللهاگریاو

بهشمامن!قومایبگو:۳۹هکنند.میتوکلاوبرتنهاکنندگانتوکلاست،کافیمن

خواهیدپسام،کنندهعملخودم)مأموریتووضعبهنیزمنکنیدعملخودوضع

آمدخواهدرویبرکنندهخوارعذابکسیچهکهدانست(خواهیدکه40ودانست.
شد.خواهدنازلاوبرپایندهعذابو
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هرکسپسکردیم.نازلتوبرحقبهمردمهدایتبرایراکتاباینماالبتهکه41
گمراهخودزبانبهتنهاگردد،گمراهکهکسهرواوستخودنفعبهیابدهدایتکه
وقتدرراجانهاکهاستالله۲نیستی.نگهبانووکیلآنانبرتووشود.می

گیرد)،(میخوابشوقت(آنرا)استنمردهکه(جانی)آننیزوگیرد،میمرگشان

زمانتارادیگرآنودارد،مینگاهاستکردهقطعیحکمآنمرگبهکهرا(جانیو

کسانیبرایالهیبزرگ(وروشنهاینشانهامرایندريقيناگذارد،میباقیمعنی

اند؟گرفتهشفاعتگرمعبوداناللهازغیرآیاکه۶۳کنند.میفکرالله)قدرتدرکهاست

راآنانهمبازباشندنداشتهخردوفهمیدنتوانونباشندچیزیهیچمالکاگربگو:

فرمانرواییاست،اللهبرایهاشفاعتهمهبگو:که44؟گیریدمیخودشفیعان
بهاللهچونو*45شوید.میگردانیدهبازاوسویبهبازاوست،اززمینوآسمانها

غیرکسانیوقتیولیشوند،میمتنفرندارندایمانآخرتبهکهکسانیشود،یادتنهایی

ایجادایپروردگار!ایبگو:46شوند.میخورسندوشادناگهانشوند،یاداواز

آنچهدربندگانتمیانکهتوییآشکار!وپنهانازآگاهایزمین!وآسمانهاکننده

ازاستزمیندرآنچههراگرو۶۷کرد.خواهیفيصلهکردند،میاختلافهمیشه

عذابسختیاز(نجاتخاطربهیقینبهباشد،آنبا(نیز)آنمانندوباشدظالمان

چیزیاللهجانبازوداست)نخواهدسودی(ولیبدهندفدیهراآنقیامتروز
کردند.نمیراگمانشکهشودآشکاربرایشان
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شودمیآشکاربرایشانبودندکردهکسبدنیا)درآنچهبدیروز)آندروه48از
سختیچونپسکه۶۹گرفت.فراخواهدراآنانگرفتند،میمسخرهبهکهراعذابیآنو
کنیمعطانعمتیاوبهخودسویازوقتیبازخواند.میرامابرسد،انسانبهضرریو

نه،شده!دادهمنبهدارمکهتدبیریودانشاساسبرنعمتآنکهنیستاینجزگوید:

دانند.نمیمردمبیشترولیاستآزمایشوسیلهنعمتاینبلکهنیست.چنین
کهراآنچهولیبودند،ایشانازپیشکهگفتندهمکسانیراسخناینالبته۵۰هو

کردهکههاییبدی(سزایپسکهو۵۱نکرد.سودیبرایشانکردند،میکسبدنیا)در

هاییبدی(سزایاندکردهظلمکههممکه)(کفارایشانازکسانیورسید،آنانبهبودند

را)اللهوبگریزندالهیعذابازتوانندنمیهرگزورسید،خواهدآنانبهکردندمیکه

تنگیافراخبخواهدکهکسهربرایراروزیاللهکهندانستندآیا۵۲هکنند.ناتوان
آورند.میایمانکهکسانیبرایاستهایینشانهامرایندرالبتهسازد؟می

نشوید،ناامیداللهرحمتازاید!کردهظلم)واسرافخودبرکهبندگانمایبگو:که۵۳۶
است.مهربانبسیاروآمرزگاربسیاراوکهچراآمرزد،میراگناهانهمهاللهکهیقینا

بهعذاباینکهازپیششوید،اوتسلیموکنیدرجوعخودپروردگارسویبهو654
برایپروردگارتانسویازکهچیزیبهترینازوها۵۵نشوید.کردهمددبازبرسدشما

شمابهعذابخبرید،بیحالیکهدروناگهاناینکهازپیشکنید،پیرویشدهنازلشما
حقدرکهتقصیریخاطربهمنبروایبگوید:کسیقیامت)درمباداتاکه۵۹برسد.

بودم.کنندگانمسخرهازگمانبیوکردمالله
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پرهیزگارانازوکردمیهدایتمرااللهکاشایگوید:اندوه)شدتازآنکهیا۵۷۶%

ازتابود،گشتیبازمنبرایکاشایبگوید:ببیند،راعذابچونیاو۰۸بودم.می
تکذیبراآنولیرسید،توبهمنآیاتگمانبیبلی،459شدم.مینیکوکاران

اللهبرکهراآنانقیامتروزو60هشدی.کافرانجملهازوورزیدیتكبروکردی

جایگاهیمتکبرانبرایآیااست.شدهسیاههایشانچهرهکهدیدخواهیاندبستهدروغ

دردهد،مینجاتشانکامیابیسبببهراپرهیزگاراناللهو61نیست؟دوزخدر

آفرینندهالله۶۲۶شوند.نمیغمگینورسدنمیایشانبهعذابورنجهیچحالیکه

هاآسمانکلیدهایکه۹۳است.نگهبانووکیلچیزهمهبراوواستچیزهمه
بگو:که64)کارانند.زیانایشاناند،ورزیدهکفراللهآياتبهکهکسانیواوستاززمینو

وتوبهيقيناو15کنم؟عبادترااللهازغیرکهمیدهیددستورمنبهآیانادانان!ای

توعملشکبدونورزیشرکاگرکهاستشدهوحیبودندتوازپیشکهکسانیبه

ازوکنعبادترااللهتنهابلکه(66)بود.خواهیزیانکارانازحتماوشودمیتباه

نکردندقدردانیاوست،بزرگیسزاوارچنانکهرااللهو467.باششکرگزارانجمله

اوراستدستبهپیچیدهآسمانهاوداردقراراوقبضهدرزمینهمهقیامتروزو

گردانند.می(وی)شریکآنچهازاستبرترواستمنزهوپاکاوباشد.می
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(بیهستندزمینوآسمانهادرکهکسانیپسشد،خواهددمیدهصوردرو۱۸۶

پسشود،میدمیدهآندردوبارهبازبخواهد.اللهکهراکسیمگرمیرند،میشده)هوش

پروردگارشنوربهزمینوه۹۹کنند.مینظروخیزندمیشده)(زندههمگیناگهان

آوردهگواهانوپیغمبرانوشودمینهادهها)نامه(عملکتابوگرددمیروشن
بهو۷۰شود.نمیظلمایشانبهوشودمیفيصلهآنانبینحقبهوشوندمی

آنچهبه(الله)اووشود.میدادهکمالوتمامبهاستکردهآنچه(نتیجه)هرکسی

چونتاوشوندمیراندهگروهگروهدوزخطرفبهکافرانو۷۱هاست.داناترکنندمی

ازپیغمبرانیآیاگویند:آنانبهنگهبانانشوشودگشودهدرهایشرسندآننزدیکبه
ملاقاتازراشماوبخوانندشمابرایراپروردگارتانآیاتتانیامدندنزدتانبهخودتان

ثابتکافرانبرعذابفرمانولیبلی!گویند:میبترسانند؟روزیچنین
درحالیکهدرشویدداخلدوزخدرهایازشود:گفتهایشانبهکه۷۲گردید.حتمیو

ازکهکسانیوکه۷۳متکبران.جایگاهاستبدچهپسبود.خواهیدجاودانهآن
بهچونتاوشوندمیدادهسوقبهشتسویبهگروهگروهترسیدندمیپروردگارشان

آنانبهنگهبانانشوشودگشودهدرهایشوشوندمی(مسروررسندآننزدیک

آندرهمیشهبرایوباشیدخوشپسبودید.نیکوپاکباد!شمابرسلامگویند:می
ماحقدررااشوعدهکهراستذاتیآنشکرگویند:میبهشت)(اهلو۷۶آیید.در

مأوىبخواهیمکههرجابهشتازگردانید،(بهشت)زمینوارثانراماوساختمحقق
کنندگان.عملپاداشنیکوستچهپسگیریم،می
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پروردگارثنایوتسبیحبهواندزدهحلقهعرشگردکهبینیمیرافرشتگانو۷۵ه

کهراستذاتیستایششود:میگفتهوشدهفیصلهحقبهآنانمیاندرومشغولندخود
است.جهانیانپروردگار

(مؤمن)غافرسورةکا
استآیتپنجوهشتادوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

سویازکتاباینآوردنفرود۲۶است).معلوماللهبهحروفاین(مفهومحم.و۱و

(است).توبهکنندهقبول(و)گناهآمرزندهکه)(پروردگاری(۳است.دانا(و)غالبالله

نیست،اوجزحقبهمعبودیهیچباشد).میفراواننعمتصاحبوسزادهندهسخت
آمدپسکنند،نمیمجادلهاللهآیاتدرکافرانجزکهاوست.سویبه(همه)بازگشت

ونوحقوم(کفار)اینازپیشکهو5سازد.فریفتهراتونبایدشهرهادرآنهارفتو
تصمیمامتیهروکردندتکذیبراشانپیغمبران)بودندایشانازبعدکههاییگروه

نابودراحقتاکردندمجادلهباطلوسیلهبهوبگیرند،عقوبتبهراخودپیغمبرتاگرفتند

بود؟چطورمنعقوبتکه(بنگرپسکردم،گرفتارخود)قهر(بهراایشانمنولیکنند،

آنانکهیافتتحققورزیدند،کفرکهکسانیبارهدرپروردگارتسخنواینچنین*6

هستند((عرشاطرافدرکهآنانوکنندمیحملراعرشکهکسانی۷۶دوزخیانند.

آمرزشطلبمؤمنانبرایودارندایماناوبهوگویندمیتسبیحپروردگارشانستایشبه

پساست،گرفتهفراراچیزهمهتوعلمومهربانیما!پروردگارایگویند:میوکنندمی
کن.حفظدوزخعذابازراآنانوبیامرزاند،کردهپیرویتوراهازوکردهتوبهکهراآنان

ببببببببببببببببببببببببببب
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وعدهایشانبهکهگردانداخلبهشتدائمیهایباغبهراآنانوما!پروردگارای۸ه
بودندنیکوکاروصالحکهرافرزندانشانوهمسرانوپدرانازهرکس(نیز(وایداده
هابدیازراآنهاو«۹هستی.باحکمتغالبتوگمانبیکن)داخلبهشتهمانبه

اینوایکردهرحماوبهواقعاداری،نگههابدی(سزایازروزآندرراهرکهودار،نگه

خشميقينا(که)شوندمیزدهصدادوزخ)درکافرانالبتهکه۱۰بزرگ.کامیابیاست

دعوتایمانبهکهچرااست،خودتانبهنسبتشماخشمازبزرگترشمابه(نسبتالله

دوبارراماپروردگار!ایگویند:می(کفار)۱۱ورزید.ید.میکفرولیشدید،میداده
برایآیاپسکردیم،اعترافخودگناهانبهاکنونپسکردی،زندهباردوومیراندی

برای(عذاب)ایننهشود:گفتهجوابدرو۱۲۶هست؟راهی(آتشازشدنخارج

برایچونوکردید.میانکاررااو(وحدانیتشد،مییادتنهاییبهاللهچونکهآنست
والاپروردگاربافیصلهوحکم(امروز)پسکردید،میباورشد،میدادهقرارشریکیاو

آسمانازودهدمینشانشمابهراخودآیاتکهاستذاتیاو۱۳است.بزرگو

اودرگاهبهکهکسیآنمگرگیردنمیعبرتوپندولیکند،مینازلروزیشمابرای

خالصاوبرایراطاعتوعبادتحالیکهدربخوانیدرااللهپس14آورد.میروی

صاحبورفيعدرجاتدارایالله۱۵باشند.نداشتهدوستکافرانچندهراید،کرده

تاکندمینازلبخواهدکهبندگانشازهرکسبرخودحکمبهراوحیاواست،عرش

آنانازچیزیآشکارندوظاهرمردمکهروزیکه16بترساند.ملاقاتروزازرابندگان

اللهازآید)(پاسخاست؟کسیچهازفرمانرواییامروزآید:)(نداماندنمیپنهاناللهبر

تواناست.غالبیکتای
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هیچامروزشود.میدادهپاداشاست،کردهکهکاریمقابلدرکسهرامروزبه۱۷تو

(قیامت)نزدیکروزازراآنانو۱۸است.الحسابسريعاللهگمانبینیست،ظلمی
گویند.نمیسخنوهستندساکتحالیکهدررسد،میگاهگلوهبهدلهاکهوقتیبترسان،

قابلسفارششکهایکنندهسفارشهیچوندارنددلسوزومخلصدوستهیچظالمان

دارند،میپوشیدههاسینهکهراآنچهوچشمانخیانت(الله)۱۹ةنیست.باشدپذیرش

خوانند،میاوجایبهکهراکسانیوکندمیحکمحقبه((خودشاللهو۲۰هداند.می

سیرزمیندرآیاکه۲۱بیناست.شنوایاللهيقيناتوانند،نمیکردهحکمچیزیهیچبه
ایشانازآنانشد؟چگونهبودندایشانازپیشکهکسانیسرانجامکهببینندتانکردند

گرفتارگناهانشانسبببهراایشاناللهواستبودهبیشترزمیندرآثارشانوترقوی

اینبهالهی(غضباین۲۲۶نداشتند.ایدهندهپناههیچاللهعذابازآنانوساخت

ورزیدندمیکفرآنانوآمدندمیآنهانزدواضحدلایلباپیغمبرانکهاستبودهخاطر
است.دهندهعذابسختوقویأويقيناساخت،گرفتارراآناناللهنتیجهدرپس

سویبهکه۲۵قطرفرستادیم.روشندلیلوخودهایمعجزهباراموسیماالبتهوه۲۳۶
باوقتیپس۲۵دروغگوست.گرجادواوگفتند:پسقارون،وهامانوفرعون

آوردهاندایماناوباهمراهکهراآنانپسرانگفتند:آمد،آناننزدبهماسویازحق(پیام)

تباهیوگمراهیدرجزكافرانحيله(لیکن)وبگذارید،زندهرازنانشانوبکشید
نیست.
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طلبد،کمکبهراخودپروردگاراووبکشمراموسیبگذاریدگفت:فرعونو۲۹
کند.برپافسادسرزمینایندراینکهیادهد،تغییررادینتانکهترسممیمنچون

کهمتکبریهر(شر)ازشماپروردگاروخودپروردگاربهمنالبتهگفت:موسی۲۷۶

ایمانکهفرعونخاندانازمؤمنیمردو۲۸۶برم.میپناهندارد،ایمانحسابروزبه

است.اللهمنپروردگارگوید:میکهکشیدمیرامردیآیاگفت:کردمیپنهانراخود
است؟آوردهبرایتانپروردگارتانجانبازآشکاریمعجزاتوروشندلایلحالیکهدر

ازبعضیپسباشدراستگواگرواوستعهدهبردروغش(گناه)باشددروغگواگر
دروغگوواسرافکارکهراکسیاللهزیرارسد،میشمابهدهدمیوعدهشمابهآنچه
منقومایگفت:خودسخنادامهدرمؤمنمرد(آنکه۲۹کند.نمیهدایتباشد،

سختعذاباگرامادارید،غلبهسرزمینایندروشماستدستدرفرمانرواییامروز

دهمنمینشانشمابهگفت:فرعونکرد؟خواهدمددراماکسیچهبیاید،مابرالله

آنو۳۰کنم.نمیراهنماییرشدراهبهجزراشماویابممیدرمنراآنچهجز

(هلاکتروزمثلروزیازمنمن!قومایگفت:بود،آوردهایمانکهکس

وعادونوحقومسرنوشتهمچون۳۱ترسم.میشمابرگروههابد)سرنوشتو

نیز(وکه۳۲۶کند.نمیظلمارادهبندگانبراللهوآمدند.آنانازبعدکهکسانیوثمود
فریادرایکدیگر(مردم)کهترسممیروزیازشمادربارهمنالبتهمن،قومایگفت

هیچاللهعذاببرابردرشماوگردانیدمیپشتکهروزیآن(۳۳)کنند.می
|ندارد.هدایتگریهیچاودیگرسازدگمراهاللهکهراکسهروندارید،حمایتگری
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شمانزدروشندلایلبااینازپیشیوسفالبتهگفت:نیزمؤمنمرد(آنو۳۶

رفتدنیاازاینکهتابودیدشکدربودآوردهبرایتانآنچهمورددرهمیشهولیآمد،

متجاوزاشخاصاللهاینچنینفرستاد.نخواهدراپیغمبریهرگزاوازبعداللهگفتنید:(و)
آنکهبدونکنند،میمجادلهاللهآياتدربارهکهآنانبه۳۰۶سازد.میگمراهرامترددو

دررابزرگیخشممؤمناننزدواللهنزدآنان)(مجادلهباشد،آمدهبرایشاندلیلیهیچ
هامان!ایگفت:فرعونکه۳۶۶نهد.میمهرجبارمتكبرهردلبراللهاینچنیندارد.پی

ازتاها،آسمانهایراه(۳۷)یابم.دستهاراهبهشایدبساز،منبرایبلندیبنای
برایاینچنینپندارم.میدروغگورااومنچونبنگرم)،(ویابماطلاعموسیمعبود

فرعونحيلهوشد.داشتهباز(حق)راهازوشددادهجلوهزیباکردارشبدیفرعون

گفت:بودآوردهایمانموسی)بهفرعونقومازکهکسیو۳۸ونبود.تباهیدرجز

من؟قومایه۳۹کنم.هدایتدرستراهبهراشماتاکنیدپیرویمنازمن!قومای

دائمیسرایآخرتالبتهواستناچیزیمتاعدنیازندگانیکهنیستاینجز

دادهجزااندازههمانبهجزدهدانجامبدیکارهرکسکه۶۰است.جاودانه)و
باشدمؤمناینکهشرطبهزنیاباشدمرددهد،انجامنیککارهرکسولیشود،نمی

|شوند.میدادهحساببیروزیآنجادروشوندمیبهشتواردکسانیچنین
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دعوتنجاتسویبهراشماکهاستشدهچهمرامن!قومایگفت:(نیزوکه41
كافراللهبهتاخوانیدمیفرامرا۶۲۶خوانید؟میفراآتشسویبهمراشماودهممی

شمامنحالیکهدرگردانماوشریکندارمعلمآن(حقیقت)بهمنکهراچیزیوشوم
آنسویبهمراآنچهشکبدون43خوانم.میفراآمرزگارغالب(الله)سوىبهرا

مابازگشتيقينبهوندارند،رامادعوتارزشآخرتدرودنیادرکنید،میدعوت
منراآنچهزودیبهکه44اند.آتشهمدمودوزخیاسرافکاران،واستاللهسویبه

(حال)بهاللهچونسپارم،میاللهبهراخودکارمنوکردخواهیدیادگویممیشمابه

مصئونایشانهایحیلهوهاتوطئهسوءازرااواللهپس45*بیناست.بندگان

کهاستدوزخآتشو46فراگرفت.رافرعونآلسختعذابوداشتمحفوظو

دهد)میدستور(اللهشودبرپاقیامتکهروزیوشوندمیعرضهآنبرشاموصبحهر

آتشدرکهراوقتیشویادآورو41آورید.درعذابترینسختدررافرعونآل

شماپیروماالبتهگویند:میمستکبرانبهناتوانانوپردازندمیمجادلهبههمدیگربادوزخ

کنید؟دفعماازرا(دوزخ)آتش(عذاب)ازبخشیتوانیدمیآیاپسبودیم،
کهیقیناهستیم،((آتشآندرهمگیشماوماگویند:میجواب(درمستکبرانکه۶۸

بهانددوزخدرکهکسانیوکه49است.کردهحکمعدالت)(بهبندگانمیانالله
راعذابروز)یکفقطروزیککهبخواهیدپروردگارتانازگویند:میدوزخنگهبانان

بکاهد.مااز
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نزدتانروشنهایمعجزهباکهنبودتانپیغمبرانآیاگویند:میدوزخ)(نگهبانان۵۰که

ولیکنید،دعا(خودتان)پسگویند:میدوزخ)(نگهبانانآری.گویند:میآمدند؟می
کسانیوراخودپیغمبرانحتماماکهو۵۱ندارد.اینتیجهسردرگمیجزکافراندعای

میدادن)گواهیبرایگواهانکهروزیدرهمودنیازندگیدرهماند،آوردهایمانکه

ندهدسودشانظالمانعذرخواهیکهروزی(همان۵۲)کنیم.میمددایستند،
بهماهماناوکه۵۳۰شد.خواهدشانجایگاهبدسرایوبودخواهدآنانبراینفرینو

گردانیدیم.(تورات)کتابوارثرااسرائیلبنیوکردیمعطاهدایتموسی

چونکن،صبرپسکه۵۵است.عقلصاحبانگویاندرزوراهنماکه(کتابیکه54

ستایشوسپاسباصبحوشاموبخواهآمرزشگناهتبرایواست.حقاللهوعده
کهدلیلیبدوناللهآیاتدرکهکسانیالبته56کن.یادپاکیبهراپروردگارت

جوییبرتریجزهایشانسینهدرپردازند،میمجادلهبهباشدآمدهشانبرایالله)سویاز
بیناست.شنوایاوبیشککهببر،پناهاللهبهپسرسید،نخواهندآنبههرگزکهنیست
مردمبسیاریولیاست،مردمآفرینشازتربزرگزمینوآسمانهاآفرینشالبته۵۷ه

نیککارهایواندآوردهایمانکهکسانیونیستندبرابربیناونابیناو۵۸۶دانند.نمی

گیرید.میپندکمبسیارامانیستند.برابربدکارند،کهکسانیبااند،کرده
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آورند.نمیایمانمردمبیشترولینیست،آندرشکیاست؛آمدنیقیامتالبتهکه۵۹
کنم،اجابتراشمادعایتابخوانیددعابهمرافرماید:میپروردگارتانو۹۰و
دوزخواردذلتوخواریبازودیبهورزند،میتكبرمنعبادتازآنانکهگمانبی

روزوگیریدآرامآندرتاآفریدبرایتانراشبکهاستذاتیآنالله461شوند.می

مردمبیشترولیدارد،مرحمتولطفمردمبهنسبتاللهالبتهگرداند،بخشروشنیرا

حقبهمعبودیچیزی،هرآفرینندهپروردگارتاناللهاستاینو۹۲گزارند.نمیشکر
کهکسانیچنیناینو۹۳۶شوید؟میبرگردانیدهحقراهازچگونهپسنیست،اوجز

زمینکهاستذاتیالله(64)شوند.میگردانیدهبیراههبهکردند،میانکاررااللهآيات
بخشیدصورتوشکلراشماوساختسقفراآسمانوگردانیدشمااستقرارمحلرا
اللهاستاینداد.روزیشمابههاپاکیزهازونمودنیکووزیباراهایتانشکلو

است.جهانیانپروردگارکهذاتیاستخجستهوبابرکتپسپروردگارتان،

دربخوانیدرااوپسنست،اوجزحقبهمعبودیهیچکهأبدیزندهاوست465

کهاستپروردگاریبرایستایشوسپاساید،نمودهخالصاوبرایرادینحالیکه

راکسانیاینکهازامشدهمنعمنپیغمبر)(ایبگو:(66)باشد.میجهانیانپروردگار
روشنآیاتکهزمانیازهمآنکنید،میعبادتاللهازغیرراآنهاشماکهبپرستم

کهاستشدهدادهفرمانمنبهواست.آمدهبرایمپروردگارجانبازاشکاردلایلو

باشم.جهانیانپروردگارمنفادوتسلیم
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راشمابازآفرید،بستهخونازبازنطفهازبازخاکازراشماکهاستذاتیاللهو۹۷۶

خودقوتکمالبهتاپرورانیدرا(شمابازآورد.بیرونهارحم(ازطفلیشکلبه
میردمیپیریمرحلهبهرسیدنازپیششماازبعضیوشوید.میپیرتابازبرسید،

بفهمید.کهباشدوبرسید.استمعینکهمدتیبهتاماندمیزندهشمااز(بعضیو

انجامکاریخواستهرگاهومیراندمیوبخشدمیزندگیکهاستذاتیاو۱۸

ندیدیآیا%۹۹۵شود.میموجوددرنگبیپس،باشگوید:میآنبهتنهاپذیرد،

گردانیدهبازحق)ازچگونهکنند،میستیزومجادلهاللهآياتدربارهکهراکسانی

فرستادیمآنبهراماپیغمبرانکهراآنچهو(آسمانی)کتابکهآنان۷۰کهشوند؟می

طوقهاکهوقتآن۷۱ودانست.خواهندرا(حقیقتزودیبهپسکردند،تکذیب
آبدر۷۲شوند.کشیدهدوزخ)طرفبهوباشدهایشانگردندرزنجیرهاو

برایچهآنشود:میگفتهایشانبهباز۷۳شوند.میسوزاندهآتشدربازوجوشان

پرستشاللهازغیرکهشریکانی(همان474هستند؟کجادادید،میقرارشریکالله
الله)از(غيرراچیزیاینازپیشمابلکهاند،شدهگممانزدازگویند:میکردید؟می

استآنسبببه(عذاب)این۷۵هکند.میگمراهراکافرانطورایناللهخواندیم،نمی

خودسرکشی)و(کفربهکهاستآنسبببهوکردیدمیشادیناحقبهزمیندرکه
خواهیدجاویدانجاآندرکهشویدوارددوزخدرهایاز(اکنون)(۷۹هنازیدید.می

است،حقاللهوعدهچونکن.صبرپس۷۷همتکبران.جایگاهاستبدچهپسبود،
توآنازقبلیادهیم،نشانتوبهدهیم،میوعدهآنهابهکهراآنچهازبخشیاگرپس
شوند.میگردانیدهبازماسویبهصورتدوهر(دربمیرانیمرا
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برایراآنهاازبعضیسرگذشتفرستادیم.راپیغمبرانیتوازپیشالبتهو(۷۸ه

پیغمبریهیچونکردیم.بازگوتوبرایرادیگربعضیسرگذشتوکردیمبیانتو

حکمحقبهآید،اللهفرمانچونپسبیاورد،اللهفرمانبهجزایمعجزهکهتواندنمی
کهاستذاتیهماناللهکه۷۹اند.زیانکارآنجادرپرستانباطلوشدخواهدفیصلهو

آنها(بعضی)ازوشویدسوارآنهااز(بعضیبرتادادقرارشمابرایراچهارپایان

آنهابرشدنسوارباتاواست.هم)(دیگریمنافعآنهادرشمابرایو%۸۰باخورید.می

(الله)و۸۱ةشوید.میحملهاکشتیبروآنهابروبرسیدداریددلدرکهنیازیبه

انکاررااللهقدرتعلاماتازیککدامپسدهد،مینشانشمابهراخودقدرتعلامات

آنهاازپیشکهکسانیعاقبتبنگرندتانکردندسیرزمیندرآیاپسکه۸۲کنید؟می
اند،بودهزمیندربیشتریآثاردارایونیرومندترایشانبهنسبتآنانشد؟چهاندبوده

باپیغمبرانشانچونپسکه۸۳نکرد.دفعآنانازراالله)(عذابکردندمیآنچهپس

شدندشادمانوخورسندداشتندکهعلمیمقدارآنبهآمدند،آنانسویبههامعجزه
راآنانگرفتند،میتمسخربهکهراآنچهوبپذیرندراانبیاءسخناننشدندحاضر(و

آنچهبهوآوردیمایماناللهبهتنهاگفتند:دیدندراماعذابوقتیپس۸۵وفراگرفت.

دیگردیدند،راماعذابآنکهازپساما۸۵هشدیم.کافرآوردیم،میشرک(قبلا)

جاریبندگانشمورددراللههمیشگیسنتایننرساند.سودیبرایشانشانایمان
بینند.میزیانآنجاكافرانواست.
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سجده)(حمفصلتسورة
استآیتچهاروپنجاهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

جانبازکتاباینآوردنفرود(۲)است).معلوماللهبهحروفاین(مفهومحم.کهرا
قرآناست،شدهبیانروشنوواضحآیاتشکهکتابی۳۶است.مهربانبخشندهالله

دهندهبیمودهندهمژده(کتاب)حالیکهدرودانند.میکهقومیبرایاست،عربی

گفتند:ومکهشنوند.نمیراآن(ندایآنانوگردانندرویبیشترشان(لیکن)است،

ماهایگوشدرواستپردهدردهیمیدعوتآنسویبهراماآنچهازماهایدل

عملنیزماالبته(و)کنعملتوپساست،حجابتوومامیانواست.سنگینی

منبهشما،مانندهستمبشریمنکهنیستاینجزپیغمبر)(ایبگو:6کنیم.می

سویبهانحرافبدون(وراستپساست،یگانهمعبودمعبودتانالبتهکهشودمیوحی

زکاتکهآنان۷مشركان.حالبهوایوبخواهید،آمرزشاوازوبیاوریدرویاو

ایمانکهآنانالبتهکه۸اند.کافرآخرتبهکههستندکسانیهمانآنهاودهندنمی

است.منت)بی(وپایانبیثواببرایشانآنهادادند،انجامنیککارهایوآوردند

اوبرایواستآفریدهروزدودررازمینکهورزیدمیکفرکسیبهشماآیابگو:۹۹۶
کوههایزمیندرو۱۰است.جهانیانپروردگاراوآنکهحالدهید؟میقرارهمتایان

اندازهبهروزچهاردرراآن(اهل)روزیونهادبرکتوخیرآندرودادقراررااستوار

گردید.روشنو(واضحکنندگانسؤالبرایبنابراینکرد،مقدرمعین
بافرمود:زمینوآسمانبهوبوددودحالیکهدرکرد،راآسمانآفرینشقصدبازو۱۱

آمدیم.فرمانبردارگفتند:بیایید.گرفته)(شکلکراهتیارغبت

ببببببببببببببببببب
EVV





41فصلتسورة۲4جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
وحیراامرشآسمانیهردروساخت،آسمانهفتراآنهاروزدودرپس*۱۲

دخالتازراآنودادیم،زینت(ستارگانچراغهاییبارادنیاآسمانماوکرد.

گردانرویاگرپس۱۳دانا.غالبذاتتقديراستایننمودیم،محافظتشیاطین)

وقتی14کهترسانم.میثمودوعادصاعقهمانندایصاعقهازراشماهمانابگو:شدند،

نکنید،عبادترااللهجزگفتند:وآمدندنزدشانبهسرپشتازوروپیشازپیغمبران
بهماپسفرستاد،میرافرشتگانبفرستد)(پیغمبریخواستمیپروردگارمااگرگفتند:

ناحقبهزمیندرعادپس۱۵کافریم.اید،شدهفرستادهأن(تبلیغ)بهشماچهآن

آنانکهذاتیهماناللهکهاندندیدهآیاما؟ازنیرومندترکیستگفتند:وورزیدندتكبر

درپس۱۹کردند.میانکارراماآیاتآنانآنهاست؟ازتوانمندتراست،آفریدهرا

کنندهرسواعذابتافرستادیمآنانبرراسختیوسردبادبرکت،بیونحسروزهای

دراست،تررسواکنندهآخرتعذابالبتهوبچشانیم،ایشانبهدنیااینزندگیدررا

لیکنکردیمهدایتراایشانماثمود،قوماماو۱۷کهشوند.نمیمددآنانحالیکه
عذابصاعقةکردند،میکهکارهاییسبببهبنابراین،دادند.ترجیحهدایتبرراکوری

بودند،پرهیزگاروآوردندایمانکهراآنانیماوکه۱۸گرفت.راآنانرسواکننده

داده(توقفهمهوگشتهجمعدوزخسویبهاللهدشمنانکهروزیوه۱۹۹دادیم.نجات

گوشبیایند،(دوزخ)آنبهچونتا۲۰شوند.يكجاهمه)تاشوندمی

دهد.میگواهیکردند،میآنچهبهپوستهایشانوچشمهاو

بببببببببببببببببببببببب
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هماناللهگویند:دادید؟گواهیماعلیهچراگویند:میخودهایپوستبهآنهاو(۲۱)

راشمااولباراوواست.آوردهنطقبهنیزراماآوردهنطقبهراچیزهمهکهذاتی
پنهانراچیزیتوانستیدنمیو۲۲شوید.میگردانیدهبازاوسویبهواستآفریده

کردیدگمانبلکهدهند،گواهیشماعلیهپوستهایتانوچشموگوشمبادا)کهکنید
دربارهشما(بد)گماناین۲۳داند.نمیکنیدمیکهراآنچهازبسیاریاللهکه

پسکه۲۶شدید.زیانکارانازنتیجهدرپسکردهلاکراشماکهبودپروردگارتان
پسکنندعفوطلباگرواستجایگاهشاندوزخآتشکهفایده(چهکنندصبراگر

پشتوپیشازکهگماشتیمهمنشینانیآنانبرایو%۲۵نیستند.بخشودگاناز

الهیعذابفرمانودادند،جلوهزیبانظرشاندرراشانناشایست(کارهایسرشان

ثابتنیزآنانبربود،شدهصادروثابتانسوجناز(گمراه)اقوامدربارهآنانازقبلکه

ندهیدگوشقرآناینبهگفتند:کافرانو%۲۹بودند.زیانکارآنهاالبتهشد.

حتماپسکه۲۷شوید.غالبشایدتاگوییدبیهودهولغوسخنآن)تلاوتهنگامدرو

اند،کردهکهکاریبدترینبرابردرراآنانحتماوچشانیممیسختعذابکافرانبه

سرایآندرکهاست،آتشهمانکهاللهدشمنانجزایاستاینکه۲۸داد.خواهیمسزا
کردند.میانکارراماآیاتکهاستسببآنبهسزاایندارند.همیشگی

ماکهبدهنشانمابهراانسوجنازتندوآنما!پروردگارایگویند:کافرانو۲۹۶

شوند.اشخاصترینپستازتابگذاریمخودپاهایزیرراایشانتاساختندگمراهرا

ببببببب
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استقامتعقیده)این(بربازاست.اللهماپروردگارگفتند:کهکسانیگمانبی۳۰و

غمگینونترسیدکهدهندمیمژدهآنانبهوآیندمیفرودآنانبرفرشتگاننمودند،
زندگانیدرما۳۱شدید.میدادهوعدهکهبهشتیبهشمابربادبشارتونباشید

کنیدآرزوچههرشمابرایآخرتدرهماکنونوهستیمشمادوستانآخرتودنیا

است.مهربانآمرزگاراللهسوىازپذیراییهمه(اینها۳۲هست.بخواهیدچههرو
کندنیککارهایوکنددعوتاللهسویبهکهکسیازترسخنخوشکیستو۳۳۶

دیگران(بدینیست،برابربدیونیکیو۳۶هستم؟مسلمانانجملهازمنگوید:و

اووتومیانکهکسیناگاهکنی)چنیناگرکهکن،دفعاستبهترآنکهایشیوهبهرا
خصلت(اینصابرانجزو«۳۵گردد.صمیمیوگرمدوستچوناست،دشمنی

داشتهایمانواخلاقازبزرگیبهرهکهکسانیجزرااینوکنندنمیدریافترانیکو)
ببر،پناهاللهبهپسرسد،توبهشیطانازایوسوسههرگاهوو۳۹ویافت.نخواهدباشند

است،ماهوآفتابوروزوشباوقدرتعلاماتازکه۳۷داناست.شنوایاوچون

سجدهاستآفریدهراآنهاکهپروردگاریبرایبلکهنکنید،سجدهماهوآفتاببرایپس

(باکیورزیدندتكبر(کافران)اگرپسکه۳۸کنید.میعبادترااوتنهاواقعااگرکنید،

آنانوکنندمییادپاکیبهرااوروزوشبهستندپروردگارتنزدآنانکهزیرانیست
شوند.نمیخسته

بببببببببببببببببببببببببب
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امابینی،میجانبیوپژمردهرازمینتوکهاستایناللهقدرتعلاماتازو(۳۹)
اینکهذاتیالبتهکند.نمووشدهسبزوآیدحرکتبهآوریمفرودآنبرراآبچون

چیزیهربراوگمانبیاستمردگانکنندهزندهذاتهمانگرداندمیزندهرازمین

پوشیدهمابرروندمیباطلوانحرافبهماآیاتدرکهکسانیالبتهکه40است.قادر

آسایشوآرامشدرکهکسییااستبهترشودمیانداختهآتشدرکسیکهآیانیستند.

یقینادهیدانجامخواهیدمیهرچهشماآید؟میحسابوحشرسوی(بهقیامتروزدر

کردندانکاررسیدآنانبهچونراقرآنکهآنانيقيناکهو41بیناست.کنیدمیآنچهبهاو
است.ارجمندکتاباینکهحالیدرشد)خواهندمجازاتكفرشانسبببه

اززیرایابدنمیراهآندرسر،پشتازنهوپیشروازنهجهتی،هیچازباطل۶۲۶

آنچهجزشودنمیگفتهتوبهکه43است.شدهفرستادهستودهوباحکمتذاتسوی)

وبزرگآمرزشصاحبتوپروردگاریقینااست،شدهگفتهنیزتوازپیشپیغمبرانبه

چراگفتند:میحتمادادیممیقرارعجمیقرآنراآناگرو44کهاست.دردناکعذاب
(نازلعربیغیرزبانبه(قرآن)آیانشده؟بیانروشن)(وتفصيلبههایشآیت

شفاوهدایتسببمؤمنانبرایقرآنبگو:(باشد)؟عربیمرد)(پیغمبروشود)می

سببآنانبر(قرآن)آنواستگرانیهایشانگوشدرآورندنمیایمانکهکسانیواست
شنوند).نمیراصداولیشوندمیندادورازایشان(گوییاست.کوری

سخناگروشد،اختلافآندرپسدادیم(آسمانی)کتابموسیبهالبتهوهه

آنانوگردید.میفیصلهایشانمیاندرحتمابود،نشدهصادراینبرپیشازپروردگارت

دهدانجامنیککارهرکس46هستند.ظنسوءوقویشکدر(قرآن)آنبارهدر

بندگانبهتوپروردگاروکندمیخودزیانبهکندبدیکارهرکسواوستخودسودبه

نیست.ظالم

بببببببببببببببببببببببببببببب
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بیرونخودغلافازایمیوههیچوگردد.میبازاللهبهقیامتوقوعزمانبهعلمکه۶۷
او،اطلاعوعلمبامگرکندنمیحملوضعوشودنمیباردارایمادههیچوآیدنمی

بهگویند:کجایند؟پنداشتید)می(شریکمنباکهشرکاییکند:نداراآناناللهکهروزیو

کهراآنچهو۶۸نیست.آنهابودنشریکگواهکسیماازکهالله)(ایدادیمخبرتو
ندارند.فرارراههیچکهکنندمیپیدایقینوشودمیناپدیدآنهانزدازخواندندمیپیشاز

ناامیدومأیوسبرسداوبهشریاگروشود.نمیخستهخيرطلبازانسانکه49

بهرحمتیخودطرفازاسترسیدهانسانبهکهسختیازپساگروو۵۰هگردد.می
شودمیمغرورچنانواستمنلايقومنحقاینگفت:خواهدحتمابچشانیم،او

شوم،گردانیدهبازپروردگارمسویبهاگروشودبرپاقیامتکنمنمیگمانگوید)میکه

آنچهبهراکافرانگمانبیپسهستم.خوبیمنزلتومقامدارایاوپیشگاهدرحتما

هرگاهوو۵۱چشانیم.میآنهابهسختبسیارعذابحتماودادخواهیمخبراندکرده

اوبهبلاییورنجهرگاهوورزدمیتکبروشودمیگردانرویدهیمنعمتانسانبه
ایناگردهیدخبرمنبهبگو:پیغمبر)(ای۵۲کند.میطولانیدعابسیاربرسد،

مخالفتدرکهآنازترگمراهکیستورزید،کفرآنبهبازباشدآمدهاللهسوىاز(قرآن)

در(هم)وعالماطرافدرراخودقدرتهاینشانهزودیبهکه۵۳۶باشد؟حقباشدید

حقاويقيناکهشودثابتوروشنایشانبرایتادادخواهیمنشانآنهابهخودشاننفس
آنانکهباشآگاه*04*باشد؟گواهچیزیهربرپروردگارتکهنیستکافیآیااست.

چیزهمهبه(الله)اوکهباشآگاهاند!عمیقشکدرقیامت)درپروردگارشانملاقاتاز

دارد.احاطه

ببببببببببببببببببببببببببببب
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شوریسوره

استآیتوسهپنجاهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

این3است).معلوماللهبهحروفاین(مفهوم.قافسين.عين.۲۶ة(حم).41
است.باحکمتغالباللهکند.میوحیبودندتوازپیشکهکسانیبهوتوبه(الله)چنین

است.بزرگومرتبهبلنداوواوستازاستزمیندرآنچهوآسمانهادرآنچهو

فرشتهحالیکهدربشکافند،بالایشانازوحی)عظمت(ازآسمانهاکهاستنزدیککهوہ

آمرزشهستندزمیندرکهکسانیبرایوگویندمیتسبیحراپروردگارشانستایشباها

خودبرایاللهجزکهآنانوو6است.مهربانآمرزگاراللهکهباشآگاهخواهند.می
نیستیمسؤلووکیلآنانبرتوواستایشانمراقباللهاند،گرفتهمددگارانودوستان

کردیموحیتوبهعربیقرآنچنیناینو%79کنی).وادارآوردنایمانبرراآنان(تا
ازراآنانوبترسانیهستندآناطرافدرکهراکسانیومكرمه)(مكهالقرىاممردمتا

بهشتدرگروهیدهی.بیمنیستآندرشکیکهقیامت)(روزشدنجمعروز

ساخت،میامتیکراآنانخواستمیاللهاگرو۸بود.خواهنددوزخدرگروهیو

مددگاریودوستهیچظالمانوکندمیواردخودرحمتبهبخواهدراهرکهاللهولی
استکارسازاللهتنهاآنکهحالاند؟گرفتهدیگردوستاناللهبجایآیا۹۶ندارند.

درو۱۰است.قادرچیزهمهبرکهاوستوکندمیزندهرامردگانکهاوستو

پروردگارالله،استاینگردد.میبراللهبهآنفیصلهوحکمکنید،اختلافکههرچیزی

گردم.میبازاوسویبهوامکردهتوکلاوبرکهمن،

LAT
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نننننننننننننننننننن
دادهقرارهمسرانیشمابرایخودتانازاست،زمینوآسمانهاآفریننده(۱۱

گرداند.میزیادراشماتدبیراینبهودادقرارماده)و(نرهاجفتنیزراچهارپایانو

درزمینوآسمانکلیدهای۹۱۲۴بیناست.شنوایاوونیستاومانندچیزیهیچ
کههرکسبرایوگشایدمیبخواهدکههرکسبرایراروزیاوست،تصرف

نوحبهراآنچهدین(احکامازکه۱۳۶داناست.چیزهربهاويقيناکند،میتنگبخواهد)

موسیوابراهیمبهراآنچهوایمکردهوحیتوبهکهراآنچهوبوددادهفرمان

اختلافآندروداریدپابررادینکهنمودمقررنیزشمابرایبودیم،دادهفرمانعیسیو

اللهاست.سنگینآنانبردهی،میدعوتآنسویبهرامشرکانکهچیزینورزید.

آوردرواودرگاهبهکهراکسهروکندمیانتخابخودسویبهبخواهدراهرکس

علمآنکهازبعدمگرنشدندمتفرقوپراگندهو14کند.میهدایتخویشسویبه

بود،خودشانمیاندربغاوتوکینهسبببهتفرقهاینوشد.حاصلبرایشانآگاهیو

(مهلت)معینزمانیتاکهبودنشدهصادرپروردگارتسویازسابقسخناگرو

میراثآنهابهکتابآنانازپسکسانیکهالبتهوشدمیفيصلهآنانمیاندريقينبهیابند،

رامردمجهتاینازپس۱۵هستند.تردیدوشکدچارآنحقانیتدرشدداده

هایخواستهازوکن،پایداریشدهحکمتوبهطوریکهوبدهدعوتحق)دینسویبه

ایماناستشدهنازلاللهسویازکهکتابیهربهبگو:آنان)به(ومکن.پیرویآنان

ماپروردگاراللهکنم،حکمعدالتبهشمامیاندرکهشدهدادهدستورمنبهوامآورده

حجتیهیچشماست،برایشمااعمالوماستبرایمااعمالشماست.پروردگارو
همهبازگشتوکردخواهدجمعمامیاناللهاست،نمانده(ناگفتهشماومامیان

اوست.سویبه

ببببببببببببببببببببببببببببببه
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(دینآنکهازپسهمآنپردازند،میمخاصمهومجادلهبهاللهبارهدرکهآنانو۱۹
بر(الله)غضبواستباطلپروردگارشاننزددرآنانمجادلهاست،شدهکردهقبولاو

کتابکهاستذاتیآنالله۱۷اماست.سختعذابشانبرایواستآنان

باشد.نزدیکقیامتشایدمیدانیچهتوواست.کردهنازلحقبهرامیزانو

بهمؤمناناماورزند،میشتابآنرسیدندرندارند،ایمانقیامتبهکهکسانی۱۸۶

بارهدرکهآنانیبدانیداست.حققیامتکهدانندمیوهراسندوخوفدرآنسبب

دارند.قرارحقازدورگمراهیدرپردازند،میمجادلهبهوداشتهشکقیامت

دهدمیروزیبخواهدکهکسهربهاست،مشفقومهربانبندگانشبهنسبتاللهکه۱۹۶
اوکشتدربخواهدراآخرتکشتکهکسیکه۲۰است.غالبنیرومنداوو
هیچآخرتدراوودهیم.میاوبهآنازبخواهدرادنیاکشتکهکسیافزاییم،می

استکردهمقرردینیایشانبرایکهدارندشریکانی(کافران)آیاکه۲۱ندارد.ایبهره
حتمانبود،کافران)دادنمهلتدربارهقطعیسخناگرواست؟ندادهاجازهآنبهاللهکه
ظالمان(۲۲)است.دردناکعذاببرایشانظالمانگمانبیوشد،میفيصلهآنانبین
آنحالیکهدراند،بیمناکسختاند،دادهانجامآنچهازکهدیدخواهیقیامت)دررا

دادند،انجامنیککارهایوآوردندایمانآنانکهواست،شدنیواقعبرایشانحتماعذاب
ایناست،میسربخواهندچههرپروردگارشاننزدآنانبرایهستند،بهشتباغهایدر

بزرگ.فضلآناست
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خودنیکوکارومؤمنبندگانآنبهاللهکهاستچیزیهمانبزرگ)(ثواباین۲۳۶

خاطربهدوستیمگرخواهم،نمیمزدیشماازاینبرمنبگو:دهد.میمژدهرا
آمرزندهاللهیقیناافزاییم.میآننیکیدراوبرایکندنیکیکهکسهروخویشاوندی.

بربخواهداللهاگراست؟،بستهدروغاللهبر(پیغمبر)گویند:میآیاکه۲۶۶است.قدردان

پابرجاومحکمراحقوسازدمیمحوراباطلسخنانسبااللهونهد،میمهرهتودل

بندگانشازراتوبهکهذاتیاوستو۲۵است.آگاههاسینهرازبهاوهماناکند.می

((دعایو%۲۶داند.میدهید،میانجامراآنچهوگذردمیدرگناهانازوپذیردمی

خودفضلازوکند،میاجابتانددادهانجامنیککارهایوآوردهایمانکهراکسانی

برایراروزیاللهاگرو۲۷۶هاست.سختعذابکافرانبرایوافزایدمیآنانبه

نازلبخواهدآنچهاندازهبهليكنوکردندمیطغیانزمیندرحتماکند،فراخبندگانش

ازپسکهاوستو۲۸بیناست.(و)دانابندگانش(احوال)بهاوکهچراکند،می

کارسازاوستوگستراندمیراخودرحمتوکندمینازلرابارانمردمناامیدی
جاندارانی(نیز)وزمین،وآسمانهاآفرینش(قدرتش)هاینشانهازو۲۹»ستوده.

قادربخواهدهنگامیکهآنهانمودنجمعبراوواست.کردهپراگندهدوآندرکهاست

اوواست.تانخودآورددستخاطربهرسد،شمابهمصیبتازآنچهو۳۰است.

دستیابیازرا(اللهتوانیدنمیهرگزشماو(۳۱)گذرد.میدرتان)(گناهانبسیاریاز
نیست.گاریمددوکارسازهیچاللهازغیرشمابرایوسازید،عاجززمیندرخودبه
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بحردربرجستهکوههایمانندکهاستهاییکشتیاو(قدرت)هاینشانهازو۳۲۰

گردند،میمتوقفبحررویبرهاکشتیوسازدمیساکنرابادبخواهداگرکه۳۳۶روانند.
هاکشتیبخواهداگریا۳۶هاست.نشانهگذارشکرکنندهصبرهربرایامرایندرالبته

گذرد.میدربسیاریازوسازد.میهلاکاند،دادهانجامآنهاسرنشینانآنچهخاطربهرا

نیست.گریزراهبرایشانکهبدانندکنندمیمجادلهماآیاتدرکهآنانیتاوکه۳۰
نزدکهآنچهودنیاست.زندگانیروزهچندبهرهاستشدهدادهشمابهکهچههر۳۹و

توکلشانپروردگاربرواندآوردهایمانکهکسانیبرایاستهمیشگیوبهتراستالله
کنند.میپرهیززشتاعمالوبزرگگناهانازکهآنانبرای(نیز)و(۳۷۶کنند.می

پروردگارشان(دعوت)آنانکه(نیز)و۳۸بخشند.میآنهاکنند،غضبوخشمچونو

آنچهازواست.مشورتشیوهبهیکدیگرباکارشانوداشتندبرپارانمازوپذیرفتندرا

آنانبهتجاوزیچونکهآنانبرای(نیز)و۳۹کنند.میانفاقایم،دادهروزیایشانبه

کندعفوهرکسپساست،آنمانندبدییبدی،سزایوهع.گیرند.میانتقامبرسد،

دوستراظالماناللهيقينااست.اللهبراوپاداشپسنمایداصلاحراخود(عملو

آنانبربگیرد،انتقامآن)دفع(برایخویشدیدنستمازپسکسیکهالبتهوو41ندارد.

مردمبهکهاستکسانیبرتنهاعقاب)و(عتابراه۶۲۶نیست.عقاب)و(عتابراهی

است.دردناکعذاببرایشانکهآنانندکنند.میطغیانناحقبهزمیندروکنندمیظلم
کارهایاز(اوصافاینکه(بداندکندعفورا)(مجرموکندصبرکسیکهومعه

کارسازیهیچاوازغیربهسازدگمراهاللهکهراکسیو(44)است.سترگواستوار

راهیآیاگویند:میبینندمیراعذابوقتیکهدیدخواهیراظالمانونیست.اوبرای
هست؟دنیابهبازگشتسویبه
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شدتازحالیکهدرشوند،میعرضهآتشبرکهبینیمیرا(ظالمان)آنانوو45
مؤمنانونگرند.میآتش(بهمخفیانهچشمگوشهازواند،ترسانخواریوذلت

خسارتبهراخودخانوادهوخودقیامتروزدرکهاندکسانیزیانکارانالبتهگویند:می

جزآنانبرایو%46بود.خواهنددائمیعذابدرظالمان!باشآگاهافگندند.زیانو

پسسازدگمراهاللهکهراکسهرودهند،یاریراایشانکهنیستدوستانیويارانالله

ازپیشکنید،اجابتراخودپروردگاردعوت۶۷نیست.(نجات)راههیچاوبرای

داریدپناهگاهینهروزآندرنباشد،گشتیبازاللهسویازکهرسدفراروزیآنکه
نگهبانآنانبرراتوپسبگردانندرویاگرپسکه۶۸کنید.انکارتوانیدمینهو

الله.پیغامرسانیدنمگرنیستتوبرسازی)،مجبورایمانبرراآنان(تاایمنفرستاده

راما(وشودمیشادآنبهبچشانیمانسانبهرحمتیخویشجانبازوقتیالبتهو

برسداوبهاستکردهکهکارهاییخاطربهمصیبتیوبلااگروکند).میفراموش

آسمانهافرمانرواییکه۶۹است.ناسپاسانسانيقيناکند)،میفراموشرانعمتها

دخترانبخواهدکهکسهربهآفریند،میبخواهدچههراست،اللهمخصوصزمینو

دخترهموپسرهماینکهیاوو۵۰بخشد.میپسرانبخواهدکهکسهربهوبخشدمی
آگاهبساوچونکندمیعقیمبخواهدراهرکه(الله)ودهد،میآنانبه

طریقازمگربگویدسخناوبااللهکهنیستسزاوارراانسانیهیچو۵۱تواناست.و

اوحکمبه(فرستاده)آنوبفرستد(فرشته)ایفرستادهاللهاینکهیاپردهپسازیاوحی

است.باحکمتوالایاوشکبیکند،میوحیبخواهدراچههر(الله)

بببببببببببببببببببببببب
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دانستینمی(تو)کردیم،وحیتوبهرا(قرآنراخودحکمازروحیچنیناینو۵۲۶ه

بندگانازهرکسآنباکهگردانیدیمنوریرا(قرآن)آنولیچیست،ایمانوکتابکه

کنی.میهدایتراستراهبهرا(مردمتوالبتهوکنیممیهدایتبخواهیمکهراما

اوست.برایاست،زمیندرآنچهوآسمانهادرآنچهکهپروردگاریالله،راه۵۳۶ه
گردمیبازاللهسوىبهکارهاهمهباشید!آگاه

وزخرفزخرفسورۂسورهدرو
استآیتنهوهشتادوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

(وواضحکتاباینبهقسم«۲است)،معلوماللهبهحروفاین(مفهومحم.کهو۱
بفهمید.شماتاگردانیدیمعربیقرآنرا(کتاب)اینمایقینبه۳باطل).وحقبیانگر

حکمتازپرومرتبهبلندکهاستثبتماپیشمحفوظلوحدرکتاباینالبتهووعده

اسرافکارید؟گروهشماآنکهخاطربهگردانیمبازشماازراقرآناینآیا(۵هاست.
پیغمبریهیچو(۷هفرستادیم.پیشینهایامتمیاندرراپیغمبرانبسیارچهو69

کردیمهلاکراکسانیماپس۸کردند.میمسخرهرااوآنکهمگرآمدنمیآناننزدبه

است.گذشتهپیشینیانعذابازهایینمونهوبودند.اسرافکاراناینازترسختکه

گویند:میحتمااست،آفریدهرازمینوآسمانهاکسیچهکهبپرسیآنانازاگروو%9
محلبرایتانرازمینکهذاتیآنوه۱۰است.آفریدهداناغالبپروردگارراآنها

یابید.راهشایدتادادقرارراههاشمابرایآندروگردانیدآسایش
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مردهزمینآبآنباپسآورد،فرودآبمعیناندازهبهآسمانازکهذاتیآنوو۱۱که
کهذاتیآنو۱۲۴شوید.میآوردهبیرونقبرها)(ازگونهایننیزشماکردیم.زندهرا

چیزیچهارپایانوهاکشتیازشمابرایواستآفریدهرامادهو(نرهاجفتهمه

آنبرچونوگیرید،قرارآنهاپشتبرتاکه۱۳۶شوید.میسوارآنها)برکهآفرید
کهذاتیآناستمنزهوپاکبگویید:وکنید،یادراپروردگارتاننعمتیافتید،استقرار

سویبهماالبتهو۱۶نبودیم.قادرآنکردن(رامبرماوکردمسخرمابرایرااین
فرزند(مانندجزئیبندگانشازاوبرایو۱۵هگردیم.میبازخودپروردگار

آفریندمیآنچهازآیاو16است.آشکارناسپاسانسانواقعادادند،قرارشریک)و

در۱۷است؟برگزیدهراپسرانشمابرایوکردانتخابرادخترانخود)برای

اشچهرهدهند،مژدهاست،زدهمثلرحمنبرایچهآنبهراآنانازیکیچونکهحالی

درویافتهپرورشزیوردرکهراکسیآیا۱۸گردد.میغمازپروشودمیسیاه
نسبتالله(بهکنداثباتوآشکارراخودمقصودتواندنمیمجادلهوخصومتوقت

دادند.قرارمؤنثهستند،مهربانپروردگاربندگانکهرافرشتگانو۱۹ةدهند؟).می

شودمینوشتهزودیبهآنانگواهیبودند؟حاضرآنانآفریدنوقتدرآیا

فرشتگانماخواستمیمهربانپروردگاراگرگفتند:وکوه۲۰شد.خواهندخواستبازو

حدسازجزایشانوندارند.اینبهدلیلیواطلاعهیچآنانکردیم،نمیعبادترا

ایشانکهایمدادهآنانبهکتابی(قرآناینازپیشآیاه۲۱گویند.نمیسخنیتخمین،و

برماوایمیافتهدینیبرراخودپدرانمايقيناگفتند:بلکهکه۲۲۶اند؟زدهچنگآنبه

ایم.یافتهراهوروانآنهاقدمنقش
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آنکهمگرایمنفرستادهایدهندهبیمتوازپیشدیاریهیچدرطورهمینو۲۳۶
روشوراهبهماوایمیافتهدینیبرراخودپدرانمايقيناگفتند:شانمتکبرثروتمندان

شمابرایهمرادینیاگرآیاگفت:آنهابهشان(پیغمبر۲۶4کنیم.میاقتداآنها

آیینازهم(بازایدیافتهآنبرراپدرانتانکهباشددینیازتربخشهدایتکهبیاورم
پسوفر۲۵کافریم.ایدشدهفرستادهآنبهکهآنچهبهماگفتند:کنید؟!)میپیرویمیراثی

بود؟چگونهکنندگانتکذیبسرانجامکهببینپسگرفتیم،انتقامآنهاازما

پرستیدمیشماآنچهازمنگفت:قومشوپدربهابراهیمچونشویادآورو۲۹
کرد.خواهدهدایتمرااوواستآفریدهمراکهمعبودیآنجزبهو۲۷بیزارم.

گردند.بازتوحید)(بهآنانتادادقرارماندنیکلمهفرزندانشمیاندرراآن(الله)وکوه۲۸در
حقآنکهتاساختم،برخوردارهایمنعمت(ازراپدرانشانوایشانمنبلکه۲۹۶

جادواینگفتند:آمد،آناننزدبهحقکههنگامیو۳۰آمد.نزدشانبهآشکارپیغمبرو

بزرگمردیبرقرآناینچراگفتند:و۳۱۶ورزیم.میکفرآنبهماالبتهواست

تقسیمراتوپروردگاررحمتآنهاآیا۳۲۶نشد؟نازلشهردوازمال)وجاهنگاهاز

بعضیوایمکردهتقسیمآنانبیندنیازندگیدرراآنانمعیشتماکهحالیدرکنند؟می
گیرندخدمتبهرادیگربعضیآنانازبعضیتاایمدادههاییبرتریدیگربعضیبررا

کهنبودایناگرکه۳۳۶است.بهترکنندمیآوریجمعآنچهازپروردگارترحمتو

ورزندمیکفرمهرباناللهبهکهکسانیبرایماشوند،امتیکهمهگمراهی(درمردم
دادیممیقرارنقرهازهایزینهآنانبرایوساختیممینقرهازهاییسقفباهاییخانه

بروند.بالاآنهاوسیلهبهکه

بببببببببببماتیکانتانسبمنبت
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برکهاینقرهتختهاییودادیم)میقرارنقرهازدرهاییهایشانخانهبرایو%34و
امادادیم)،میقرار(برایشانزينتاسبابگونههرو۳۵هساختیم).(میکنندتکیهآنها

برایپروردگارتنزدآخرتودنیاستزندگانیبرخورداریاسباباینهاهمه
شود،گردانرویوغافلمهربانپروردگاریادازکهکسهرو۳۶هاست.پیرهیزگاران

آنانالبتهو%۳۷۶گردد.میاوهمنشین(شیطان)آنوگماریممیشیطانیبرایش
هدایتایشانکهکنندمیگمانودارندمیبازراهازرا(انسانهاایشانشیاطین)

همنشینشیطانبه(وآید،ماپیشبهکسی)چنینکهوقتیتا۳۸اند.گانیافته

همنشینیبدچهبود!فاصلهمغربومشرقاندازهبهتوومنبینکاشایگوید:خود)
شماکهچراندارد،سودیشمابرایشیطان)ازدوری(آرزویامروزو*۳۹بودی.

کهراکسانیوکوراناینکهیاوبشنوانی؟کرانبهتوانیمیتوآیا440اید.کردهظلم

ببریم،آنها)میانازراتووقتیپسکه41کنی؟هدایتهستند،آشکاریگمراهیدر
بهایمکردهوعدهآنانبهکهراآنچهیا۶۲۶گرفت.خواهیمانتقامآنانازحتمیپس

شدهوحیتوبهآنچهبهپس*43مقتدریم.ومسلطآنانبرمازیرادهیم،نشانتو

چونو44داری.قرارمستقیمراهبريقينبهتوکهچرابزن،چنگمحکماست

(پیروان)ازوه45شد.خواهدسوالشماازواستپندیقومتوتوبرایقرآن
عبادتکهایمدادهقرارمعبودهاییمهربانپروردگارجزبهآیا،بپرسماپیشینپیغمبران
او(قوم)سرانوفرعونسویبهخودهاینشانهباراموسیالبتهوه46شوند؟

باکهوقتی44۷ام.عالمیانپروردگارفرستادهمنیقیناگفت:موسی)(وفرستادیم

خندیدند.میها)(نشانهآنبهآنانپسآمد،آنانسوی(بهماهاینشانه
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بزرگتردیگریازیکیاینکهمگردادیمنمینشانایشانبهراایمعجزههیچماو۶۸

جادوگر!ایگفتند:موسی)(بهو49گردند.بازشایدتاگرفتیمعذاببهراآنانوبود

راتوهدایتحتمامابخوان،مابرایاستکردهعهدتوبهکهآنچهباراپروردگارت

همگیناگهانکردیم،دورایشانازراعذابوقتیپس۵۰پذیرفت.خواهیم
آیامن!قومایگفت:وکرداعلانخودقوممیاندرفرعونوو۵۱کردند.عهدشکنی

آیانیست؟منازاست،روانمن(کاخهای)زیرازکهنهرهااینومصرفرمانروایی

استحقیروخوارکهشخصاینازبهترممنبلکهنه،۵۲بینید؟نمیمراعظمت

چراپسگوید)میراستموسی(اگر۵۳۶بگوید.سخنروشنتواندنمیو

بایکجااو)یاری(برایفرشتگانچرایااست؟نشدهآویختهاوبرطلاازدستبندهای

اوازآنانپسشمرد،خردبیوسبکراخودقوم(فرعون)پس۵۶اند؟نیامدهاو
ازآوردند،خشمبهراماوقتیپسکه۵۵بودند.فاسققومآنانالبتهکردند.اطاعت

عبرتو(بد)پیشگامانراآنانپس۵۶کردیم.غرقراآنانهمهوگرفتیمانتقامآنان

شد،ذکرمثالطوربه(عیسی)مریمپسرچونو۵۷دادیم.قرارآیندگانبرای
آیاگفتند:و۵۸۶پرداختند.هلهلهوشوروتمسخربهفریادباآنازتوقومناگهان

قومآنانبلکهنیاوردند،جدالرویازجزتوبرایرامثال(آناو؟یابهترندمامعبودان

رااووکردیمانعاماوبرکهنیستایبندهجزعیسیحالیکهدرکه۵۹اند.پیشهجدل

زمیندرشماجایبهبخواهیماگرو60وگردانیدیم.اسرائیلبنیبرایهدایتنمونه

شوند.شماجانشینتامیدهیمقرارفرشتگان
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شک(قیامت)آندربارههرگزپساستقیامتبرایاینشانه(عیسی)يقينبهوفر۹۱
(ازراشماهرگزشیطانو۱۲است.راستراههمینکهکنیدپیرویمنازونکنید

معجزهباعیسیچونو۹۳است.آشکاردشمنشمابرایاويقيناندارد،بازالله)راه

امورازبعضیتاامآمدهوآوردهحکمتشمابرایشکبدونگفت:آمد،آشکارهای

مراوبترسیداللهازپسورزید،میاختلافآنهادرکهکنمروشنوبیانشمابرایرا

کنید،عبادترااوپسشماستپروردگارومنپروردگاراللهچون14کنید.اطاعت
حالبهوایپسنمودند،اختلافخودبینگروهاپس۹۵راست.راهاستاین

قیامتکههستنداینمنتظرآیا466دردناک،روزعذابازکردند،ظلمکهکسانی

روزآندردوستان۹۷۶بیاید؟شانسراغبهخبرندبیآنازحالیکهدروناگهانی

ماند).میباقیشاندوستی(کهپرهیزگارانمگرشوند،مییکدیگردشمنان

شوید.میغمگینشمانهونیستترسیهیچشمابرامروزمن!بندگانای۹۸۶که

شما۷۰وبودند.حقتسليمهمیشهوآوردندایمانماآیاتبهکهکسانیهمان69
ظرفهاایشانبر۷۱مسرورید.وشادمانکهحالیدرآئیددربهشتبهتانهمسرانو

ببردلذتآنازچشمچههروبخواهددلچههروشودمیچرخاندهطلاییهایجامو

کهاستجنتیهماناینو۷۲ههستید.جاودانهآندرشماواستموجودبهشتدر
بسیارمیوهشمابرایآندرکه۷۳اید.بردهمیراثبهکردید،میکهکارهاییسبببه

خورید.میآنازکهاست
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کاستهآنانازعذاببه۷۵مانند.میهمیشهدوزخعذابدرمجرمانالبته۷۶ه
بلکهنکردیمظلمآنانبهماو۷۹ههستند.خاموشوشدهامیدناآندرآنانوشودنمی

پروردگارتدوزخ)!(نگهبانمالکایکشند:میفریادو۷۷بودند.ظالمخودآنان

حقماالبته«۷۸هستید.ماندنیآن(درشماگویند:کند.صادرمرگحکمماعليهباید

محکمتصمیمآنانیا۷۹داشتید.کراهتحقباشمابیشترولیآوردیم،شمابرایرا

گرفتیم.او)نجاتبرایناپذیرتغییرومحکمارادهنیزماپسگرفتند؟ماپیغمبر(علیه

شنویم؟!نمیراآنانگوشیدرسخنانوپنهانیاسرارماکهکنندمیگمانآیا۹۸۰و

برایاگربلکهبر۸۱نویسند.میراچیز(همهآنهانزدمافرشتگانوشنویم)(میبلی!
منزهوپاک۸۲۶هکنندگانم.عبادتاولینمنپسبود،میفرزندیبخشندهپروردگار

کنند.میتوصیفرااوآنچهازعرش،پروردگاروزمینوآسمانهاپروردگاراست
گردندورغوطهخویشباطلدرتاواگذارشانخودحالبهراآنانپس۹۸۳۶

ذاتیاوو۹۸۶کنند.ملاقاتشوندمیدادهوعدهکهراروزیتاشوندبازیسرگرمو

دانا۔حکیماوستوباشدمیمعبود(نیز)زمیندرواستمعبودآسماندرکهاست

میانآنچههروزمینوآسمانهاپادشاهیکهذاتیاستبابرکتوخجستهو۸۵

شوید.میگردانیدهبازاوسویبهواوستمخصوصقیامتعلمواوستازاستدوآن
مگرنیستندشفاعتهیچمالککنندمیپرستشاوجایبهکهراکسانیو۸۶

چهبپرسیآنهاازاگرو«۸۷دانند.میآنانوباشنددادهحقبهشهادتکهکسانی
شوند؟!میکشاندهانحرافبهچگونهپسالله!گویند:میحتمااست؟آفریدهراآنانکسی

قومیاینهاشکبدونپروردگارا!است:اینماپیغمبرسخنفرمود:(اللهوکه،۸۸۶
شما)با(وداعسلام،بگو:وبگردانرویآنانازپسکه۸۹آورند.نمیایمانکههستند

دارند!).سرنوشتیچهکهدانستخواهندآیندهدر
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دخانسورۂ

استآیتونهپنجاهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

وواضحکتاباینبهقسم۲هاست).معلوماللهبهحرفدواین(مفهومحم.و۱و
وکردیمنازلخجستهوبابرکتشبیدرراآنماشکبدونکه۳باطل).و(حقبیانگر

بیانمبارک)شبآندرحکیمانهومهمکارهر(چون4بودیم.دهندهبیمهمیشهما
بودیم.فرستندهماگمانبیما،.سویازاستامریکهوهگردد.میمقررو

داناست.شنوایاوالبتهاست،پروردگارتسویازبزرگرحمتکار)اینو

(پسهستیدکنندهیقیناگراستدوآنمیانآنچهوزمینوآسمانهاپروردگارکه
کندمیزندهکهاوستونیستاوجزحقبهمعبودیهیچ۸هآورید).ایمان

شکدرآنانبلکه(۹)شماست.پیشینپدرانپروردگاروشماپروردگارومیراندمیو
میخودباراآشکاردودآسمانکهباشروزیمنتظرپسکه۱۰کنند.میبازیعمیق
گویند:)می(مردم۱۲.دردناکعذاباستاینگیرد،میفرارامردمکه۱۱آورد.

برایپنداین۱۳۶آرندگانیم.ایمانماهماناکن،دورماازراعذابما!پروردگارای

ویازبازکه14بود.آمدهآناننزد(حق)روشنگرپیغمبرحالیکهدرسود؟چهآنان

اندکمدتیبرایماالبته۱۵هاست.شدهآموختهدیوانهاوگفتند:وگرداندندروی
اید.کنندهرجوعخود)شرک(بهبازشما(لیکن)هستیمعذابکنندهبرطرف
ایم.گیرندهانتقامماالبتهبگیریم،راشماسختگرفتنبهکهروزیکه۱۹۶

بزرگوارپیغمبرحالیکهدرآزمودیمرافرعونقومایشانازپیشماشکبدونو۱۷۶که

يقينابسپارید،منبهرااسرائیل(بنیاللهبندگانکهپیغام)اینباکه۱۸۶آمد.نزدشان
هستمامینپیغمبربرایتانمن
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آورم.میآشکاردلیلشمابرایمن(همانا)نجوییدبرتریاللهبراینکهو۱۹
سنگسارمرااینکهازبرممیپناهشماپروردگاروخودپروردگاربهمنالبتهو۲۰ه

اوپسو۲۲کنید.گیریکنارهمنازپسآورید،نمیایمانمنبهاگرو۲۱کنید.

گفتیم:)او(به۲۳۶اند.مجرمقومآنهايقيناکهخوانددعابهراخودپروردگارپیغمبر)
آرامرابحرو۲۶شوید.میتعقیبشماحتماکهبدانید(وببرشبانهرابندگانمپس

باغهاچهشدن)غرقاز(پس۲۵گان.شدهغرقاندلشکریایشانزیراکن،رها
بجا(راعالیجایگاهیوکشتزارهاچهو۲۹گذاشتند.رابسیاریهایچشمهو

ماو(شد)طوراینکه۲۸)بودند.خرموشادآندرکهنعمتیچهو۲۷گذاشتند).

برآسماننهپسکه۲۹دادیم.دیگریقومبهوگرفتیمآنهاازراهانعمتاینایهمه

ماالبتهو۳۰بودند.شدگاندادهمهلتازنهوزمین.نهوگریستآنها(حال)

ازوسرکشاوکهفرعوناز۳۱ودادیم.نجاتآمیزاهانتعذابازرااسراییلبنی

(همجهانیانبروبرگزیدیمعالمانهرااسرائیلبنیماهماناو۳۲۶بود.اسرافکاران

آشکارآزمایشآندرکهدادیمآنانبههایینشانهازو۳۳۶دادیم.برتریشان)عصر

دیگر)زندگیمااولمرگاینازغیر۳۵هگویند.می(مشرکان)اینالبته*۳4بود.

هستید،راستگوپیغمبران)شمااگرپس«۳۶۶شد.نخواهیمزندهدیگربارماونیست

کسانیو«تبع»؟قومیابهترندمکه)(مشرکانآنانآیا۳۷۶بیاورید.راما(مرد)پدران

کردیمنابودبودند،مجرمقوماینکهخاطربهراآنانمابودند؟آنانازپیشکه
آفریدیم.نههدفبیوبیهودهاستدوآنمیاندرکهراآنچهوزمینوآسمانهاماکه۳۸۶

دانند.نمیبیشترشانلیکنآفریدیمنهحقبهجزرادوآنما۳۹نفر
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کهروزیکه41آنهاست.همهگاهوعدهشرکوتوحیدمیانفیصلهروزالبتهکه40

جزبهکه۶۲شوند.نمیمددآنانونکنددفعراچیزی(دیگر)دوستیازدوستیهیچ
زقومدرختالبتهو۶۳۶است.مهربانغالب(الله)اوچونکند،رحماوبراللهکهکسی
جوشد.میهاشکمدرشدهگداختهمسمانندکهو45است.گنهگارانغذایکه449
رااوشود)میدادهدستوردوزخمأموران(بهکه۶۷گرم.آبجوشیدنچون46

ازسرشبالایبربازبه489بکشانید.دوزخقعرسویبهسختیبهراویپسبگیرید

بسیارتوچونبچش،راعذابشود:گفتهاو(بهکه۶۹بریزید.جوشیدهآبعذاب

دربارههمیشهکهاستچیزیهماناین%۵۰هستی.بزرگواروگرامی)ومندعزت

هستند.امانیوامنجایگاهدرپرهیزگارانالبتهکه۵۱داشتید.تردیدوشکآن

نازکابریشمازهاییلباسکه۵۳۶سارها.چشمهکناردروباغهامیاندرکه۵۲۶

مقاماستچنیناینکه54اند.نشستهیکدیگرمقابلدروپوشندمیضخیمو
آنجادرآنان۵۰هدهیم.میقرارآنانهمسرراچشمگشادهحورهایوپرهیزگاران)

بهنچشند،رامرگجنتدر56طلبند.میآسودگیبابخواهند(کهراایمیوههر
نمودهحفظدوزخعذابازراآناناللهوبودندچشیدهقبلاکهرانخستینمرگجز

کامیابیهماناینتو،پروردگارسویازاستبخششیوفضلهمه)(این457است.

پندشایدتاکردیمآسانتوزبانباراقرآنماکهنیستاینجزکه۵۸واست.بزرگ

منتظرند.(نیز)آنانکهباشمنتظرپسکه۵۹گیرند.
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جاثیهسورۂ
وزارت

استآیتهفتوسیوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
جانبازکتاباینآوردنفرودکه۲است).معلوماللهبهحروفاین(مفهومحم.اک

هایینشانهمؤمنانبرایزمینوآسمانهادرشکبدون3است.باحکمتغالبالله

رویدر(کههاجنبندهازآنچهآفرینش)(دروشماآفرینشدر(نیز)و((عاست.

(در)و۵کنند.مییقینکهقومیبرایاستهایینشانهسازد،میمنتشرزمین)

وسیلهبهرازمینوکردهنازلآسمانازاللهکهروزیازآنچهدروروزوشباختلاف

کهقومیبرایبادها،گردشدر(نیز)واستگردانیدهزندهشدنشخشکازپسآن
خوانیم،میتوبرحقبهکهاستاللهآياتاینهابهاست.هایینشانهورزندمیخرد

دروغهرحالبهوای(۷)آورند؟میایمانسخنیچهبهاوآیاتوالله(پند)ازبعدپس
اصرارکفر)برکنانتکبربازشود،میخواندهاوبراللهآیات۸۶گناهکار.پرداز

چونو۹بده.مژدهدردناکعذاببهرااوپساست.نشنیدهراآنکهگوییورزدمی

کنندهاهانتعذاببرایشانگروهاینگیرد،میمسخرهبهراآنبفهمد،چیزیماآیاتاز

اندآوردهدستبهرادنیا)متاعومالازآنچهواست.دوزخرویشانپیش۱۰واست.

وکندنمیدفعآنانازراعذابازچیزیاند،گرفتهخوددوستانرااللهازغیرآنچهو

آیاتبهکهآنانیوراهنماست.(قرآن)این۱۱است.بزرگبسعذابآنانبرای

است.انگیزنفرتعذابازدردناک،عذابشانبرایاند،ورزیدهکفرپروردگارشان

روانآندراوحکمبههاکشتیتاساختمسخربرایتانرابحرکهاستذاتیالله(۱۲۶
درکهآنچهو۱۳کنید.گزاریشکرتاوکنیدطلباوفضلازشماتا(نیز)وشوند

استهایینشانهایندریقیناکرد،مسخربرایتانکهاوستازهمهاست،زمینوآسمانها
اندیشند.میکهکسانیبرای
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هر(الله)تاگذرنددرندارندامیداللهروزهایبهکهکسانیازبگو:مؤمنانبهکه۱۶و

خودسودبهدهدانجامنیککارکهکسهرو۱۵دهد.سزاکردندمیآنچهبهراقومی
گردانیدهبازپروردگارتانسویبهبازاوست،خودزبانبهکندبدکارکهکسهرواوست

ازآنانبهودادیمپیغمبریوحکمتوکتاباسرائیلبنیبهالبتهو%16شوید.می

دادیم.برتریشان)عصر(همجهانیانبرراآنانوکردیمعطاروزیهاپاکیزه

بعدمگرنکردنداختلافپسدادیم.دینبارهدرروشنوواضحدلائلآنانبهوه۱۷۶
بودحسادتوعداوترویازهماختلاف(آنشدحاصلشانبرایحقیقتآنکهاز

کهچیزیدربارهمیانشاندرقیامتروزتوپروردگارالبتهداشت،وجودشانمیاندرکه
ازروشنیراهوآئینبرراتوباز۱۸کرد.خواهدفيصلهکردند،میاختلافآندر

مکن.پیرویدانندنمیکهآنانخواهشاتازوکنپیرویآناز،پسدادیم،قراردین
دوستانظالمانوتوانندنمیکردهدفعتوازراچیزیالله(عذاب)ازآنان۱۹۶

بینشوسيله(قرآن)این۲۰۶است.پرهیزگارانمددگارویارهماللهویکدیگرند

هستند.یقیناهلکهاستکسانیرحمتوهدایتسببوبشریتبصیرتو
قرارکسانیمانندراآنانکهکردندگمانشدند،هابدیمرتکبکهکسانیآیا۲۱ه

برابرشانمرگوزندگانیتااند؟دادهانجامنیککارهایواندآوردهایمانکهدهیممی

هرتااستآفریدهحقبهرازمینوآسمانهااللهو(۲۲هکنند!میحکمبدچهباشد؟

واقعظلمیگونههیچموردآنانوشوددادهجزاوسزانمودهکسبآنچهموجببهکس
شوند.نمی
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رااواللهوگردانیدهخویشمعبودراخودهوسوهویکهراآندیدیآیاپسکه۲۳۶
قرارپردهچشمشبرونهاده،مهراودلوگوشبروساختهگمراهآگاهیشوجودبا

گیرید؟نمیعبرتآیاکند؟هدایترااواللهازبعدکسیچهپساست؟داده

زندهومیرممینداریم،دیگریزندگیدنیوی،زندگانیهمینجزگفتند:وبه۲۶و
ادعا)اینبهعلمیهیچایشانآنکهحالسازد.نمیهلاکرامازمانهجزوشویممی

تلاوتآنانبرماروشنوواضحآیاتچونو۲۵کنند.میگمانتنهابلکهندارند،
(زندهراماپدرانگوئیدمیراستاگرگویند:میکهاینجزندارندحجتیودلیلشود،
روزبرایبازمیراندمیراشمابازکندمیزندهراشمااللهبگو:۲۹بیاورید.کرده)

دانند.نمیمردماکثرولیکندمیجمعراشمانیستآندرشکیکهقیامت

شودمیبرپاقیامتکهروزیواست.اللهمخصوصزمینوآسمانهاپادشاهیکه۲۷
زانوهاسربرکهبینیمیراامتیهرکه۲۸۶شوند.میزیانکارگویانباطلروزآندر

کارهاییپاداشامروزشود،میخواندهفراخوداعمالنامهسویبهامتیهراست،نشسته

سخنشمابرحقبهکهماکتاباستاینکه۲۹۶شود.میدادهشمابهکردیدمیکه
نوشتیم.میکردهبردارینسخهکردیدمیشماکهراآنچهماالبتهگوید،می
رحمتدرراآنانپروردگارشاناند،کردهنیککارهایوآوردهایمانآنانکهاماو۳۰و

اندورزیدهکفرآنانکهاماو۳۱بزرگ،کامیابیهماناستاینکند،میداخلخود

قوموورزیدیدتکبرپسشدنمیخواندهشمابرمنآیاتآیاشود:میگفتهآنانبه
آمدن)درشکیواستحقاللهوعدهشود:گفتههنگامیکهو*۳۲بودید؟مجرم

داریمآن)دربارهگمانیتنهاماچیست،قیامتدانیمنمیماگفتید:مینیست،قیامت

نداریم.باورويقينوجههیچبهو
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راآنانگرفتند،میاستهزاءبهراآنچهوشدآشکاربرایشاناعمالشانهاییبدیو۳۳ه
دیدارشماچنانکهکنیم،میفراموشراشماامروزشود:میگفتهو۳۶هگرفت.فرا

مددگاریهیچشمابرایواستدوزخآتشجایگاهتانوکردیدفراموشراروزتاناین
وتمسخرموردرااللهآياتشماکهاستآنخاطربهعقوبت)این۳۵هنیست.

آوردهبیرون(دوزخ)آنازامروزپسکرد،مغرورتاندنیازندگانیودادیدقراراستهزا

تنهاستایشپس۳۹سازند.خشنودرااللهکهشودمیخواستهآنهاازنهوشوندنمی

است.جهانیانپروردگاروزمینپروردگاروآسمانهاپروردگارکهاستاللهمخصوص

است.باحکمتغالباوواوستمخصوصزمینوآسمانهادربزرگیو(۳۷)

احقافسورۂ

استآیتپنجوسیوشدهنازلمکهدر
مهربانبخشندهاللهبنام

جانبازکتاباینآوردنفرودکه۲٫است).معلوماللهبهحروفاین(مفهومحم.و۱)
استدواینمیاندرکهراآنچهوزمینوآسمانهاو۳۶است.باحکمتتوانمندالله
اند،شدهدادهبیمآنازآنچهازکافرانوایمآفریدهنهمعينوقتتاوحقبهجز

نشانمنبهاید؟دیدهخوانید،میدعا(بهاللهجایبهراآنچهبگو:کهعگردانند.روی
آسمانهاآفرینشدراینکهیااند؟آفریدهتان)باطل(معبودانرازمینازچیزیچهدهید

علمازاینشانهیااینازپیشکتابیپسهستیدراستگواگراند؟داشتهشراکت

آنازترگمراهکیستپسنداریددلیلیوقتیووہهبیاورید.منبرایرا(گذشتگان)
کردهاجابترااو(دعایقیامتروزتاکهخواندمیدعا(بهراکسیاللهجایبهکه

|اند؟!خبربیوغافلدعاهایشانازباطل)(معبودانآنانونتواند
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عبادتشانوبودخواهندآناندشمنمعبودها)(آنشوندکردهجمعمردمچونو(6)
کهکسانیشود،تلاوتآنانبرماواضحهایآیتهنگامیکهو۷هکنند.میانکاررا

است.آشکارجادویاینگویند:میآمده،آنانبهکهحقیدربارهاندورزیدهکفر
اگربگو:است؟دادهنسبتاللهبهوساختهخودازراآن(پیغمبر)گویند:میاینکهیا۸۶که

دفاعبرایکاریاللهقهربرابردرتوانیدنمیشماباشمدادهنسبتاللهبهدروغبهراآنمن

استکافیاست.داناترکنید،میگفتگو(قرآن)آنبارهدرشماآنچهازاوبکنید.مناز

پیغمبرمنبگو:که۹۶مهربان.آمرزگاراوستوباشدگواهشماومنمیاندراوکه

رفتارچگونهشماومنباکهدانمنمیونیستمپیغمبرانمیاندرنخستینوآمدنو

جزمنوشودمیفرستادهوحیمنبهکهراآنچهمگرکنمنمیپیرویمنشد؟خواهد

باشداللهسوىازقرآنایناگردهیدخبرمنبهبگو:که۱۰۶نیستم.آشکاردهندهبیم
دادهگواهی(تورات)آنمانندبراسرائیل،بنیازگواهیحالیکهدرکنید،انکارراآنو

قوماللهکهحقانیستید؟)ظالمآیا(پسورزیدمیتکبرهمچنانشماولیآورده،ایمانو
چیزاسلام)دیناگرگفتند:مؤمناندربارهکافرانو۱۱وکند.نمیهدایتراظالم

آنوسیلهبهشانخودچونوکردندنمیسبقتماازآنپذیرفتندرآنهابودخوبی

کتاب(قرآن)آنازپیشو۱۲کهاست.قدیمدروغیاینگویند:میاند،نشدههدایت

عربیزبانبهکه(آن)کنندهتصدیقاستکتابیاینوبود.رحمتوپیشواموسی

آنانالبتهکه۱۳۶باشد.مژدهنیکوکارانبرایوبترساندراظالمانتااست،شدهنازل
غمگیننهواستآنانبرترسینهورزیدند،استقامتبازماست،پروردگاراللهگفتند:که

آنچهخاطربهاند،همیشهآندرکهاندبهشتاهلایشانکهو14شوند.می

کردند.مینیکاعمالاز

OT
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بهرااومادرشکردیم،سفارشنیکوکاریبهمادرشوپدردربارهراانسانوو15
سیاوکردنجداشیرازوبارداریدورانوآورد،دنیابهسختیبهوکردحملسختی

ایگوید:میشود،سالهچهلوبرسدجوانیكمالبهآنکهتاگیرد،میبردرراماه
شکرایبخشیدهمادرموپدربرومنبرکهرانعمتیتادهتوفیقمنبهپروردگارم!

بگردان.نیکبرایمنیزرافرزندانموشوی.راضیآنازکهدهمانجامنیککاروگزارم
بهترینکهاندکسانیآنانکه۱۹مسلمانانم.جملهازوامگشتهبازتوسویبهمنهمانا

جنتیانمیاندرحالیکهدرگذریم،میدرهایشانبدیازوپذیریممیآنانازراکردارشان
آنکهو(۱۷)شد.میدادهوعدهآنانبهکهاستراستیوعدههماناینبود،خواهند

آوردهبیرونقبر(ازمنکهدهیدمیوعدهمنبهآیاشما!برافگفت:مادرشوپدربه

اند)نشدهزنده(واندرفتهجهانازهاییملتواقواممنازپیشآنکهحالشد،خواهم
گمانبیبیاور،ایمانتو!بروایگویند:میوخوانندمیرااللهمادر)و(پدردوآنو

اینهاکه۱۸۶نیست.گذشتهمردمانهایافسانهجزاینگوید:میاوامااست.حقاللهوعده

اندگذشتهآنانازپیشکهانسوجنازهاییامتباهمراهآنانبرعذابوعدهکهاند

اند،کردهعملآنچهازهریکبرایو۱۹بودند.کارزیانآنانيقينااست.شدهمحقق
آنهاوبدهدآنانبهکاملطوربهرااعمالشانسزایاللهوسیله،اینبهتااستدرجاتی

شوندعرضهآتشبرکافرانکهروزیشو،یادآورو۲۰نگیرند.قرارظلممورد
دنیایزندگانیدرراخودهایخوشیوهالذتشماشود)میگفتهآنانبهوقتاین(در

زمیندرناحقبهکهآنسبببهشماامروزشدید،برخوردارآنازوبردیدبینازخویش
کنندهخوارعذاببهشدید،میگناهمرتکبآنکهسزای)بهوورزیدیدمیتکبر

شوید.میدادهسزابارذلتو
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خودقوماحقافریگستانمنطقهدرکهوقتیکنیادراعاد(قوم)برادر(هود)و۲۱ه

بودندگذشتهدهندگانیبیمنیزاوازپسواوازپیشراستیبهوداد،بیمالله)عذابازرا

شمابربزرگروزعذابازمنچوننپرستید.رااللهجزکهپیام)اینبا
راستگویانازاگربرگردانی؟مامعبودانازراماتاایآمدهآیاگفتند:که۲۲۶ترسم.می

رسیدن(زمانعلمگفت:که۲۳بیار.مابرایمیدهی،وعدهمابهکهراآنچهپسهستی

فرستادهآنتبلیغبهکهکنممیابلاغشمابهراچیزیمناست،اللهنزدتنهاعذاب)

سویبهکهدیدندراابرتودهچونپسکه۲۶بینم.میجاهلقومیراشماولیام،شده
(نه)،بارید،خواهدمابرایکهاستابریاینگفتند:است،آوردهرویهایشاندره

آندردردناکعذابکهاستبادیخواستید،میشتاببهراآنکهاستچیزیآنبلکه

جزکهشدندچنانپسکند.مینابودپروردگارشامربهراچیزهمهکه۲۵است.نهفته
بهالبتهو۲۹همیدهیم.سزارامجرمانچنیناینشد،نمیدیدهچیزیهایشانخانه

دلهاوچشمانوگوشآنهابرایوندادیمشمابهکهبودیمدادهامکاناتچنانآنان
چرانبخشید،سودیشانحالبههایشاندلوچشمهاوگوشهاامابودیم،دادهقرار

کرد.احاطهراآنانکردند،میتمسخرآنبهکهآنچهوکردندمیانکاررااللهآیاتکه

راخودآیاتوکردیمهلاکداشتند؛قرارشمااطرافدرکهراهایقریهالبتهو۲۷۶
کسانیکهچراپسکه۲۸بازگردند.خودکفر(ازتانمودیم،بیانمختلفهایصورتبه

ازبلکهنکرد؟یاریراآنهابودند،برگزیده(خود)معبوداللهبهتقرببرایراایشان

شان.افترایودروغ(عاقبت)بوداینوشدندمحوآناننزد
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راقرآنتاکردیمروانتوسویبهراجنازگروهیکهوقتیشویادآورو۴۲۹و
تمامقرآن)(تلاوتچونپسباشیدخاموشگفتند:شدند،حاضروقتیپسبشنوند،

راکتابیماما!قومایگفتند:کهو۳۰دهند.بیمراآنهاتابازگشتندقومشانسویبهشد

است،خودازپیشهایکتابکنندهتصدیقواستشدهنازلموسیازپسکهشنیدیم
راالهیدعوتگرسخنانما!قومایه۳۱وکند.میهدایتراستراهبهوحقبه(و)

اماندردناکعذابازراشماوبیامرزدراگناهانتاناللهتاآوریدایماناوبهوبپذیرید

(اسبابتواندنمیپسنپذیرد،رااللهدهندهدعوت(دعوت)کسیکهو۳۲۶دهد.
بلکه)نیست،یاوریوولیهیچاللهجزاوبرایوکندعاجزرازمیندراللهغضب

آسمانهاکهاستذاتیهماناللهکهاندندیدهآیا۳۳۶آشکارند.گمراهیدرایشان

مردهآنکهبراستقادراست،نشدهخستهوعاجرآنهاآفریدندروآفریدهرازمینو

دوزخبرکافرانکهروزیو۳۶است.قادرکاریهربراوبلی؛کند؟!زندهراها

بهقسمبلی،گویند:مینیست؟حقاینآیاشود:میگفتهآنان(بهشوندعرضه

راعذابورزیدیدمیکفرآنکهسبببهپسفرماید:میایشان(بهاللهپروردگارما.

اولوالعزمپیغمبرانکهطوریکنصبرپسباشد)چنینشانسزای(وقتیه۳۰بچشید.
شوند،میدادهوعدهراآنچهکهروزیمكن.شتابآنها(عذاب)برایوکردند،صبر

آیاپساست.ابلاغی(قرآن)ایناند،نماندهروزازساعتیجزدنیا)(درگوییببینند،

شود؟میهلاکفاسقانگروهجزقومی
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محمدسورة
HRANA

استآیتهشتوسیوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
کرد.تباهراشاناعمال(الله)کردند،منعالله(دین)راهازرامردموورزیدندکفرکهآنانو

ایماناست،شدهنازلمحمدبرکهآنچهبهوکردندنیککارهایوآوردندایمانکهآنانو۲۶%

آنانازراگناهانشان(الله)است،آمدهپروردگارشانسویازواستحقآنکهچونآوردند،

بخشد.میسامانواصلاحنیککارهایبرایراوضعشانوحالوکندمیمحو

حقىهمانازمؤمنانوکردندپیرویباطلازکافرانکهاستخاطرآنبهعاقبتدواینکه3
راایشانهایمثالمردمبرایاللهچنینایناست.آمدهپروردگارشانسویازکهکردندپیروی

مغلوبراآنهاآنکهتابزنید،راگردنهایشانشدیدروبروکافرانباوقتیپسنوعدارد.میبیان
دریااحسانبهراآنانبازببندید.محکمراآنانپسشوند)اسیرشمادستدرچون(وسازید

الله)(حكماستاینیابد،پایانوبگذاردراخودسنگینبارهایجنگتاکنیدرهافديهبدل

دیگربرخیباراشماازبرخیخواهدمیولیگرفتمیانتقامآنانازخواستمیاللهاگرو

زودیبهکهرهکند.نمیضایعراآناناعمالهرگزاللهشوندکشتهاللهراهدرکهکسانیوبیازماید.

بهراآنانو6سازد.میاصلاحونیکوراوضعشانوحالوکردخواهدهدایتراآنانالله
ایمانکهکسانیایکهاست.کردهتوصیفقرآن)درآنانبهکهکردخواهدداخلجنتی

ثابتراهایتانگاموکندمیمددویاریراشما(هم)اللهکنید؛مددویاریرااللهاگراید،آورده

راشاناعمالاللهوبادآنانبرهلاکتومرگورزیدند،کفرکهآنانو۸۶هدارد.میاستوارو

نازلاللهکهراآنچهآنانکهاستخاطرآنبههلاکت)و(ذلتاینکه۹۶گردانید.اثربیونابود

سیرزمیندرآیاکه۱۰کرد.تباهراشاناعمالاللهنتیجهدرپسپنداشتند،مکروهاست،کرده

نابودراآنانچیز)(همهاللهشد؟چطوربودند؛ایشانازپیشکهکسانیسرانجامببینندتانکردند

كافران)هلاكتومؤمنان(مدداینو۱۱بود.خواهدآنمانندبد(سزاینیزکافرانبرایوکرد

ندارند.کارسازیهیچکافرانواستمؤمنانکارسازاللهکهاستسبباینبه

ببببببببببببببببببببببببببب





47محمدسورة۲۹جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
باغهاییبهانددادهانجامنیککارهایوآوردهایمانکهراکسانیاللهگمانبی۱۲۶
دنیا)دركافرانواست.روانآندرختان)و(قصرهازیرازنهرهاکهکندمیداخل

چهارپایانکهطوریحرام)وحلالفرق(بدونخورندمیوشوندمیبرخوردار
کههایقریهاهالی)بسیارچهو۱۳۶آنهاست.جایگاهدوزخآخرتدروخورندمی

نابودراآنانماوبودندقدرتمندترکردندبیرونآنازراتوکهشهریاهالیازآنها

دليلبرپروردگارشسویازکهکسیآیا14نداشتند.مددگاریویارهیچپسکردیم

شدهمزیناوبرایبدشکردارکهاستکسیمانندباشد،داشتهقرارواضح

پرهیزگارانبهکهجنتیصفت۱۵کردند؟پیرویخودهوسوهویازایشانو

بدبوکهاستخاصوزلالآبازنهرهاییآندرکهاست(چنینشدهدادهوعده

استشرابیازنهرهاییونکردهتغییراشمزهکهاستشیریازنهرهاییونیست،شدنی

استخالصونابکهاستعسلیازنهرهاییواستبخشلذتنوشندگانبرایکه
برخوردارند.پروردگارشانآمرزشازواستميوههرگونهآنانبرایجاآندرو

نوشاندهجوشانآبازواند؟دائمیدوزخآتشدرکههستندکسانیمانندایشانآیا
هستندکسانی(منافقان)آنانازو۱۹کند.میپارهپارهراهایشانرودهکهشوندمی

بهکهکسانیبهروندمیبیرونتونزدازکهوقتیامادهند،میگوش(ظاهر(درتوبهکه

گفت؟چهاکنونهماوگویند:میتمسخر)طور(بهاستشدهبخشیدهدانشوعلمآنان

پیرویهایشانهوسوهویازواستنهادهمهردلهایشانبراللهکهاندکسانیایشان

تقوایشاناسبابوافزودشانهدایتبراللهاند،یافتههدایتکهکسانیوه۱۷۶اند.کرده

راستیبهبیاید؟آنانبهناگهانکههستندقیامتانتظاردرآیاپسکه۱۸)داد.آنهابهرا
بیاید،سراغشانبهقیامتچونپساستشدهظاهرآنهاینشانهوعلایماکنونهمکه

حقبهمعبودکهبدانپسکه۱۹۶داشت؟خواهدآنانبرایسودیچهشانگرفتنعبرت

گردشاللهوبخواهآمرزشمؤمنزنانومردانبرایوگناهانتبرایونیستاللهجز

داند.میراتانآرامیدنو





47محمدسورة۲۹جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

پسنشد؟فرستادهجهاد)باره(درایسورهچراگویند:میکنان(آرزومؤمنانوو۲۰که
دلهایشاندرکهراآنانگردد،ذکرجنگآندروشودنازلمحکموروشنسورهچون

شدهبیهوشمرگسبببهکهکنندمینگاهتوبهکسیمانندبینیمیاستنفاقمرض
آنهابراینیکگفتاروفرمانبردارای۲۱است.بهتربرایشانمرگهمانپسباشد،

بجنگند)صادقانه(وگویندراستاللهبهاگرشد،قطعی(جنگ)امرچونپساست،بهتر

انتظارشماازاینجزشویدگردانرویاگرآیاپسکه۲۲۶است.خیربرایشانحتما

ایشان۲۳کنید؟قطعراتانخویشاوندیپیوندهایوکنیدفسادزمیندرکهرودنمی

راهایشانچشموکرراگوشهایشاناینبنابراستکردهلعنتراآنهااللهکهاندکسانی
شدهزدههاییقفلدلهایشان)بریااندیشندنمیقرآندرآیا۲۶است.کردهکور

کردند،پشتآنبهشدروشنبرایشانهدایتآنکهازپسکهکسانیالبتهکه۲۵۶است؟
فریفتهطولانیآرزوهایباراآنانودادجلوهآراستهآنهابرایرا(کارهایشانشیطان
اللهشدهنازلدستوراتازکهکسانیبهآنانکهاستآنخاطربهاینکه۲۹است.

کاریپنهاناللهوکردخواهیماطاعتشماازامورازبرخیدرگفتند:بودند،ناخوش
هایشانجانهافرشتهکهوقتیبودخواهدچگونه(حالشان)پسو۲۷داند.میراآنان
نمودنقبضگونهاین*۲۸زنند؟میراایشانهایپشتوهارویوکنندقبضرا

کردندپیرویسازدمیناراضرااللهکهآنچهازآنانکهاستجهتآنبهشان)ارواح

ساخت.بربادوتباہرااعمالشان(الله)پسداشتند،ناخوشرااورضایتکسبو
هایکینهاللهکهاندکردهگماناستنفاقمرضهایشاندلدرکهکسانیآیاکه۲۹۶

ساخت.نخواهدآشکارراشانپنهانی)

ببببببببببببببببببببببببببببببب
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سیمایشانبهراآنانپسدادیممینشانتوبهیکیکراآنانبخواهیم،اگرو۳۰و
داند.میرااعمالتاناللهوشناسیمیگفتنسخنطرزدرراآنانحتماوشناختی.می

اخباروکنیممعلومراشماصابرانومجاهدانتاآزماییممیراشماشکبدونو۳۱ه
کفرشد،روشنایشانبرهدایتکهاینازپسکهکسانییقینا۳۲۶بیازماییم.راشما

اللهبههرگزکردندمخالفتپیغمبرباوداشتندبازاللهراهازرامردموورزیدند
ایمانکهکسانیای۳۳هکرد.خواهدتباهرااعمالشاناللهورسانندنمیزبانیترینکم

(رسولشواللهمخالفت(باراخودکارهایوکنیداطاعتپیغمبرواللهازاید،آورده

داشتندبازاللهراهازرامردموورزیدندکفرآنانکهالبتهکه۳۶نسازید.ضائعوباطل

(وقتی%۳۵۶بخشید.نخواهدراایشاناللههرگزپسبودند،کافرحالیکهدرمردندباز

شماکهچراندهید،دعوتسازشبهومشویدسستپسباشد)چنینکفرانجامکه

کند.نمیکمرااعمالتان(پاداشو(اجرهرگزوشماستبااللهوبرترید

پرهیزگاریوبیاوریدایماناگرواست.سرگرمیوبازیتنهادنیازندگیگمانبیکه۳۶

اللهاگر*۳۷۶خواهد.نمیهمراهایتانمالودهدمیشمابهراهایتانپاداشکنید

(اینوورزیدخواهیدبخلبورزداصرارامر)اینبروبخواهدشماازراهایتانمال
دعوتکههستیدشمااینباشیدآگاه۳۸وکند.میآشکارراشماهایکینهدرخواست

کسهروورزندمیبخلشماازبعضیليكن(وکنید!انفاقاللهراهدرتاشویدمیداده
اگرونیازمندانید،شماواستنیازبیاللهوروزد.میبخلخودحقدرورزدبخلکه

نخواهند(بخيل)شمامانندآنانبازکند،میشماجایگزینرادیگرقومبگردانیدروی

?-
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FEMیارابافتحسوره
استآیتونهبیستوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

گناهانهمهاللهنتیجه)(درتا۲کردیم.حکمآشکارفتحیبهتوبرایماالبتهرواه
هدایتراستراهبهراتووسازدتمامتوبررانعمتشوبیامرزدراتوآیندهوگذشته
اوست*عکند.مددناپذیر)(شکستغالبوقوینصرتبهراتواللهتاو%۳کند.

بافزایند.خودایمانبرایمانیتاکردنازلرااطمینانوسکونمؤمناندلدرکهذاتی
زنانومردانتا۵است.باحکمتدانایاللهواستاللهاززمینوآسمانلشکرهایو

استجارینهرهاآنقصرهای)ودرختانزیردرکهآورددرباغهایدررامؤمن

کامیابیاللهنزددراینوسازدمحوراهایشانبدیاینکهوبود،خواهندآندرهمیشهو

بهکهدهدعذابرامشرکزنانومردانومنافقزنانومردانتاو(6)است.بزرگ

راآنانوکردهغضبآنانبراللهواستایشانبرتنهابلاهاوبدیهادارند،بدگمانالله

است.جایگاهبددوزخکهاستساختهآمادهبرایشانرادوزخواستکردهلعنت

البته«۸است.بأحكمتغالباللهوباشدمیاللهاززمینوآسمانلشکرهایو۶۷
پیغمبرشواللهبهتا۹۰فرستادیم،دهندهبیمورسانمژدهواعمال)برگواهراتوما

یادپاکیبهرااللهشاموصبحوبدارید.بزرگرااووکنیدمددرااووبیاوریدایمان

کنید.

ببببببببببببببببببببببب
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کردند.میبیعتاللهباکهنیستاینجزکردندمیبیعتتوباکسانیکهالبتهکه۱۰و
خودزبانبهپسکندشکنیپیمانهرکسپساست،آنانهایدستبالایاللهدست
(الله)پسکند،وفااستبستهعهداللهباآنبرکهآنچهبهکسهروکندمیشکنیپیمان

هایعربماندگانپسکهاستزود۱۱کهداد.خواهداوبهبزرگیپاداشزودیبه

آمرزشمابرایپسساخت،مشغولراماما،فرزندانواموالبگویند:توبهنشینبادیه
تواندمیکسیچهبگو:نیست،هایشاندلدرکهگویندمیراچیزیزبانهایشانبابخواه،
کندارادهرانفعیشماحقدریاوبخواهدزیانیشماحقدراگراللهبرابردربرایتان

گمانبلکهنبودید)(مشغول۱۲۹است.آگاهکنیدمیآنچهبهاللهبلکهدارد،اختیاری

دراینوگشتنخواهندبازشانهایخانوادهسویبههرگزمؤمنانوپیغمبرکهکردید
بودید.بدبختوشدههلاکمردمانوکردیدبدگمانوشدآراستههایتاندل

آتشکافرانبرایماکهبداندپسنیاوردایمانپیغمبرشواللهبهکسهرو۱۳۵

راکسیهراستاللهاززمینوآسمانهافرمانرواییوه14ایم.کردهآمادهورشعله
است.مهربانآمرزندهاللهودهدمیعذاببخواهدراکسیهروآمرزدمیبخواهد

دستبهبرایشماکهوقتیبگویند،حدیبیه)(غزوۂماندگانپسهماناستزودو15که

سخنخواهندمیبرویم،شماهمراهکهبگذاریدشوید،روان(خبر)غنیمتهایآوردن
شما)بارهدرچنیناینپیشازاللهرفت،نخواهیدماباهرگزبگو:دهند.تغییرراالله

ورزید.میحسدمابهنسبتشمابلکهاستنگفته(اللهگفت:خواهندپساست،فرموده

فهمند.نمیاندکیجزآنانولیورزند)نمیحسدمسلمانان

بببببببببببببببببب
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سویبهکهشدخواهددعوتشمااززودیبهبگو:نشینبادیهماندگانپسبه۱۹۶

کنید،اطاعتاگرپسآورند.اسلامیابجنگید،آنانباتابروید،قدرتمندوجنگجوقوم
رویاینازپیشطوریکهبگردانید،رویاگروداد.خواهدشمابهنیکپاداشالله

نیستگناهینابینابرکه۱۷کرد.خواهدشکنجهدردناکعذاببهراشماگرداندید،

اللهازهرکسونروند)جهادبهکهنیستگناهیبیماربرونیستگناهیلنگبرو
درختانزیرازکهسازدمیواردباغهاییبهرااواللهکند،اطاعتپیغمبرشو

عذاب،دردناکعذاببهرااوبگرداند،رویهرکسواست.رواننهرهاآنقصرهای)و

بیعتتوبادرختزیرهنگامیکهشد،راضیمؤمنانازاللهکهآئینههرو۱۸داد.خواهد
آرامشوسکونآنانبرنتیجهدردانست،بودهایشاندلدرکهراآنچهپسکردند،می

بهراآنکهبسیاریهایغنیمتو۱۹داد.پاداشرانزدیکفتحآنانبهوکردنازل

شمابهرابسیارهایغنيمتالله۲۰هاست.باحکمتغالباللهوآورد،خواهنددست
دادشمابهزودتررا(غنیمت)اینوآوریدمیدستبهراآنهاکهاستکردهوعده

باشدمؤمنانبرایالهی)(نصرتاینشانهتاداشت.بازشماازرامردمتجاوزدستو

تاننصیبنیزرادیگریغنیمتهایو۲۱هکند.هدایتراستراهبهراشماو

هربراللهودارد.احاطهآنبراللهامااید،نشدهآنگرفتنبهقادرهنوزکهکردخواهد

پشتیقینبهجنگیدندمیشماباحدیبیه)(درکافراناگرو(۲۲هاست.قادرچیزی
استاللهسنتاینبه۲۳یافتند.نمیمددگاریوکارسازبازگردانیدند،میراشانهای

تبدیلوتغییراللهسنتبرایهرگزواستگذشتهكفار)مقابل(دراینازپیشکه

یافت.نخواهی
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ازراشمادستوشماازراکافراندستمکهداخلدرکهاستذاتیهماناوکه۲۶

کنید،میآنچهبهاللهوساختپیروزآنانبرراشماآنکهازبعدبازداشت،ایشان

منعالحراممسجدازراشماوورزیدندکفرکههستندکسانیآنها%۲۵بیناست.

زنانومرداناگروبرسد،جایگاهشبهشدهداشتهنگاههاییقربانینگذاشتندوکردند
پایمالراآنهابود)ممکن(وشناسیدنمیراآنانکهنبودندمکه)مستضعفومؤمن

جنگاینمانعهرگز(اللهرسید.میشمابهآسیبورنجآناندربارهنادانستهپسکنید،

ازمشرکان)و(مؤمناناگرآورد.درخودرحمتدربخواهدراهرکسیالللهتاشدنمی
کهوقتی۲۹کردیم.میگرفتاردردناکیعذاببهراکافرانحتمابودندجداهم

آرامشوسکوناللهپسدادند،جایهایشاندلدرراجاهلیتننگوتعصبکافران

ساختملزمتقواکلمهبهراآنانوکردنازلمؤمنانبر(نیز)وپیغمبرشبرراخود

خواباللهالبتهکه۲۷)داناست.چیزهربهاللهوبودندآناهلوسزاوارترآنبهآنانو

ایمنبخواهداللهاگرکهبخشیدتحققحقبهودادنشاناو(بهراستراخودپیغمبر

الحراممسجدواردترسبدونایدکردهکوتاهوتراشیدهراسرتانمویحالیکهدرو

فتحیاینازپیش،پسدانستید.نمیشماکهدانستمیراچیزهاییاللهولیشد.خواهید
فرستادحقدینوهدایتباراپیغمبرشکهذاتیاوست(۲۸هگردایند.مقرررانزدیک

باشد.گواهاللهکهاستکافیوگرداندغالبادیانهمهبرراآنتا
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میاندروگیرسختکافرانبرهستنداوباکهکسانیواست،اللهفرستادهمحمدو۲۹
جویند.میرااللهخشنودیوفضلکهبینیمیسجدهورکوعحالدرراآنانمهربانند.خود

توراتدرآنانوصفایناست.نمایانهایشانچهرهدرسجدهاثرازایشانصلاحنشانه

هایشجوانهکههستندکشتزاریمانندکهاستچنینانجیلدرشانتوصیفاماواست،

راستخویشهایساقهبرپسنموده،محکمودادهنیروراآنهاوآوردهبیرونرا

آنانسبببهراکافرانتااندازدمیتعجبدرراکشاورزانطوریکهباشد،ایستاده

انددادهانجامشایستهکارهایوآوردهایمانکهآنانازکسانیبهاللهکند.خشمگین

است.دادهوعدهبزرگپاداشوآمرزش

حجراتسورهر
استآیتهجدهوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

اللهازونکنید،دستیپیشرسولشواللهمقابلدراید،آوردهایمانکهکسانیایو۱و
راخودصدایاید،آوردهایمانکهکسانیای۲۶هداناست.شنوایاللههمانابترسید،

آوازبهپیغمبرباکنیدمیگفتگوبلندیکدیگرباطوریکهونکنیدبلندپیغمبرصدایاز
کهکسانیگمانبی۳۶نشود.ضایعواجربیاعمالتاندانستهتانگوییدسخنبلند

برایرادلهایشاناللهکهاندکسانیآنانکنند،میپستاللهپیغمبرنزدراخودصدای

آنهاست.مخصوصبزرگپاداشوآمرزشاست.کردهآمادهوآزمایشتقوا(پذیرش
ترشانبیشخوانند،میبلندصدایباراتوحجرههاپستازکهآنانالبتهکه

فهمند.نمی
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اللهوبودبهتربرایشانآییبیرونآنانسویبهتوتاکردندمیصبرآنهااگروکنهوہ

برایتانراخبریفاسقیاگراید!آوردهایمانکهکسانیایواست.مهربانآمرزنده

آنچهبرپسرسانیدزیانگروهیبهنادانیبهمبادا)تاکنیدتحقیقآندربارهآورد
دراگراست،میانتاندراللهپیغمبرکهبدانیدو۷هشوید.پشیمانایدشدهمرتکب

نظرتاندرراایماناللهولیافتاد،خواهیدمشقتبهکنداطاعتشماازکارهاازبسیاری

نظرتاندررانافرمانیوفسقوکفروبخشیدزینتدلهایتاندرراآنوگرداندمحبوب

سویازنعمتیوفضلبه(این)۸۶اند.یافتهراهکهانداینهاداد.جلوهناپسندوزشت

یگریکباجنگبهمؤمنانازگروهدواگرو۹است.حکیمدانایاللهواستالله

برگروهدوآنازیکیاگرپسکنید،برقرارصلحوآشتیگروهدوآنبینپرداختند
اللهحکمبهکهاینتابجنگیدکندمیتجاوزکهگروهیآنباکردتجاوزدیگری

انصافوعدالوسازیدبرقرارصلحعادلانهایشانمیاندربازگشتچونپسگردد،بر

یکدیگربامؤمنانکهنیستاینجز۱۰هدارد.دوستراعادلاناللهگمانبیکنید،

موردتابترسیداللهازوکنید.برقرارراآشتیوصلحتانبرادرانمیاندرپسبرادراند،

گروهیشماازگروهینبایداید!آوردهایمانکهکسانیایو۱۱گیرید.قراررحمت

رادیگرزنانیزنانینبایدوباشندبهترایشانازآنانکهبساچهکندمسخرهرادیگری

ونکنیدجوییعیبتانمیاندروباشندبهترایشانازآنانکهبساچهکنندمسخره
آوردن!ایمانازبعدفسقعنوانوناماستبدچهمخوانید.زشتلقبهایبارایکدیگر

اند.ظالمانهمانایشانپسنکنندتوبهکهکسانیو
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ازبعضیچونکنید،اجتنابگمانهاازبسیاریازاید!آوردهایمانکهکسانیای۱۲۶ه
آیانکند،غیبترادیگربرخیشماازبرخیومکنیدجاسوسیوباشد.میگناهگمانها

کریهراآنکهيقينبهبخورد؟رااشمردهبرادرگوشتکهدارددوستشماازکسی

مامردم!ای*۱۳۶است.مهربانپذیرتوبهاللهيقينابترسید،اللهازودانید،میناپسندو

رایکدیگرتادادیمقرارهاقبیلهوهاگروهراشماوآفریدیمزنومردازراشما
باخبردانایاللههماناشماست.باتقواتریناللهنزدشماترینگرامیگمانبیبشناسید.

بلکهاید،نیاوردهایمانشمابگو:ایم،آوردهایمانگفتند:اعرابنشینانبادیه۱۶واست.

اللهازاگرواست.نشدهوارددلهایتانبههنوزایمانوایمشدهمسلمانبگوئید:
اللهيقينبهکاهد،نمیچیزیکارهایتان((پاداشازاللهکنید،فرمانبرداریپیغمبرشو

پیغمبرشواللهبهکههستندکسانیتنها(واقعی)مؤمنانکه۱۵است.مهربانآمرزنده
اللهراهدرشانجانهایوهامالباواند،ندادهراهدلبهشکهرگزبازاند،آوردهایمان

دینتانازرااللهآیابگو:(۱۹)راستگویانند.همانخودایماندرایشاناند.کردهجهاد

داندمیاستزمیندرکهآنچهوآسمانهادرکهراآنچهاللهآنکهحالسازیدمیآگاه
اند.آوردهاسلامکهگزارندمیاحسانومنتتوبر۱۷داناست؟چیزیهربهاوو

سویبهراشماکهگزاردمیمتتشمابراللهبلکهمگذاریدمتتمنبرخوداسلامبابگو:

رازمینوآسمانهاغيباللهالبتهکه۱۸گوئید.میراستاگراست،کردههدایتایمان

|بیناست.کنیدمیآنچهبهاللهوداندمی
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مابرایقافقافسورهسوره
استآیتپنجوچهلوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
بزرگیومجددارایکهقرآنبهقسماست)،معلوماللهبهحرفاین(مفهومق،و۱و

پسآمد.آنانسویبهخودشانازایدهندهبیماینکهازکردندتعجببلکه۲۶هاست.

است.عجیبیچیزدهد)میخبرغیبیامورازکهکلامیاینگفتند:کافران
است؟بعیدبرگشتچنینشویم؟)میزندهدوبارهشدیمخاکومردیموقتیآیا3

همهکهاستکتابیمانزدودانیم.میکاهد،میآناناززمینکهراچههريقينافرع

شمردند،دروغآمد،برایشانحقوقتیآنانبلکه۵کند.میحفظخوددرراچیز

بالایآسمانبهآیاپساوهستند.حیرانوپریشاننبوتو(بعثتکاردرآنانپس

نمودهمزینراآنستارگانباوایمکردهبناراآنچگونهماکهاندنکردهنگاهسرشان

محکمهایکوهوکردیمهمواررازمینو۷نیست؟شگافیهیچآندرکهایم
ها)(اینتا۸۶رویانیدیم.پسندیده(گیاه)نوعهرازآندروافگندیمآندررااستوارو

فرودرابرکتپرآبآسمانازو۹۶باشد.کنندهتوبهبندههردادنپندوبینشبرای

خرمابلنددرختانو۱۰رویاندیم.شدنیدروهایدانهوباغهاآنوسيلهبهوآوردیم
(آفریدیم)بندگانروزیبرایرا)(آن(۱۱۶دارد.پیوستهباهممیوهآنکه(رویانیدیمرا

ازپیش۱۲۶است.طوراین(نیز)قبرازخروجکردیم،زندهرامردهسرزمینآنباو

کردند.تکذیبرا(پیغمبرانشانثمودقومو««رساصحابونوحقومایشان
قوموایکهاصحابو14لوط.برادرانو(قومش(بافرعونوعادقومنیزو۱۳۶

شدقطعیایشاندربارهمنعذابوعدهوکردندتکذیبراپیغمبرانهریکتبع

جدیدآفرینشدربارهآنانبلکه(نه)شدیم؟ناتوانودرماندهاولآفریدنازماآیا(15)
دارند.تردیدوشک

بببببببببببببببببببببببببببببببب
OIA





۵۰قافسوره۲۹جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

کندمیوسوسهاوبهنفسشکهراآنچهدانیممیوآفریدیمراانسانماالبتهو«۱۹)
راستازانسان)(ملازمفرشتهدوکهوقتیکه۱۷نزدیکتریم.اوبهگردنشاهرگازماو

برراسخنیهیچبه۱۸۶کنند.میدریافتراانسان(اعمالنشستهمراقبت)(بهچپو

بیهوشی(وقتی)و۱۹۶دارد.حضورآمادهنگهباننزدشآنکهمگرآوردنمیزبان

آنازکهاستچیزیهماناینشود.میگفتهانسان(بهبیاید،راستیبهمرگسختیو

است.عذابوعده(تحققروزاینشود،میدمیدهصوردرو۲۰هگریختی.می

خودباگواهی،ودهندهسوقکهآیدمیمحشرمیدان(بهحالیدرکسهرو۲۱ه
برداشتیماتدیدهازراغفلتپردهپسبودی،غفلتدر(روز)اینازيقينا*۲۲۶دارد.

درآنچهاستاینگوید:همراهش(فرشته)و۲۳۶است.شدهتیزچشمانتامروزو

هرمانعکهآنکه۲۵باندازید.دوزخبهراسرکشیکافرهر۲۶هاست.آمادهمننزد
بود،کردهمقرراللهبارادیگریمعبودکهآن۲۹است.اندازشکتجاوزگر(و)خیر

ایگوید:میاونشینهم(شیطان)۲۷۶باندازید.(دوزخ)سختعذابدررااوپس

بود.حقازدورگمراهیدراوخودبلکهبودم،نساختهگمراهرااومنما!پروردگار

برایتانایناز(پیشگمانبیومکنیدمشاجرهیکدیگربامننزدفرماید:میالله۲۸ه
شودنمیدادهتغییرمننزددرشده)(فيصلهسخن(۲۹)بودم.دادهعذابوعدهوبیم

ای؟شدهپرآیابگوییم:دوزخبهکهروزی۳۰ونیستم.ظالمبندگانبههرگزمنو
پرهیزگارانبرایجنتو۳۱۶هست؟هماینبرافزونآیاگوید:می(دوزخ)و

شمابهآنچهاستاینشود:گفته۳۲وبود.نخواهددورآنانازوشودکردهنزدیک

برای۳۳۶است.الهی)حدودحافظوکارتوبههربرایکهشد،میدادهوعده

آید.الله)سویبهپیشکارتوبهدلباوبترسدمهربانپروردگارازنهاندرکهکسی
آنجادرآنان۳۰دائمی.زندگیروزاستاینشوید.جنتواردسلامتبهکه۳۶و

است.آنها)خواهشاتبرافزونمانزدودارندبخواهندهرچه
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دروبودندنیرومندترایشانازکهساختیمهلاکرازیادیاقوامآنانازپیشو۳۹۶ه
دريقيناو۳۷بود؟گریزیراهآنهابرایآیااماگشودند،آنراوکردندسیرشهرها

گوشسخنان)(بهقلبحضورباوباشدداشته(آگاه)دلکهکسیبرایاستعبرتاین

ششدراست،دوآنبیندرکهراآنچهوزمینوآسمانهاالبتهو۳۸دهد.فرا

پیشوکنصبرگویندمیآنچهبرپسکه۳۹نرسید.مابهخستگیهیچوآفریدیمروز
دروکه۶۰گوی.تسبیحپروردگارتستایشبهآنغروبازپیشوخورشیدطلوعاز

زنگ)بهگوشوکه41کن.یادکیپابهرااونیزنمازهاعقبدروشبازبخشی

حقیقیمرگباربانگکهروزیکه۶۲کند.ندانزدیکمکانازندادهندهکهباشروزی

زندهکههستیمماالبتهکه۶۳باست.قبرها)(ازآمدنبیرونروزروز،آنشنوند،میرا

ازسرعتبهزمینکهروزی44ماست.سویبهبازگشتومیرانیممیوکنیممی
داناتریمگویندمیآنچهبهماکه۵۵است.آسانمابرحشراینشگافد،میآنان(روی)

ترسدمیعذابوعدهازکههرپسنیستی.آوردن)ایمان(بهمردماجباربهمأمورتوو
ده.پندقرآنوسیلهبه

امویذاریاتسورهد
استآیتشصتوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

ابرهایبهقسم۲۶هکنند.میپراگندهشدتباراچیزهرکهبادهاییبهقسم(1)
کهفرشتگانیبهقسموکعبهروند.میآرامیبهکههایکشتیبهقسم۳بار.گران
راستشویدمیدادهوعدهکهآنچهگمانبیکه۵کنند.میتقسیمالله)امربهراکارها

است.شدنیواقع(قیامت)جزاروزحتماو6)است.
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سخناندرشماهماناکه۸است.مختلفراههایدارایکهآسمانبهقسمو

ازنیزآینده(درشودمنحرفراستراهآنازکسی۹هستید.سرگردانگوناگون

دربرهانودلیلبدون(کهدروغگویانبرمرگ۱۰۵شود.میگردانیدهبازراستراه

خبریبیونادانیدرایشانکهکسانیو11گویند).میسخنقیامتوقرآنباره

آتشبرآنانکهروزینه۱۳۶بود؟خواهدوقتیچهجزاروزپرسند:می(۱۲)غرقند.

کهاستعذابیهماناینرا،تانعذاببچشیدشود)(گفتهو14%شوند.دادهعذاب

بود.خواهندسارهاچشمهوباغهادرپرهیزگارانالبتهو۱۵داشتید.عجلهآنبارهدر

ازپیشآنانچونآرند.میبدستدهدمیآنانبهپروردگارشانکهراچیزهاییکه۱۹۶

خوابیدند.میراشبازاندکیکهبودندآنانکه۱۷بودند.نیکوکاردنیا)دراین

اموالشاندرو۱۹خواستند.میآمرزشپروردگارشان)(ازسحرگاهاندرو۱۸۶

الهی)(قدرتهایینشانهکنندگانیقینبرایزمیندرو۲۰بود.حقیبینواوگدابرای

بینید؟نمیآیااست)الهیقدرتهایی(نشانهوجودتاندرو۲۱هاست.

است.(مقرر)آسماندرشوید،میدادهوعدهآنچهوشماروزیو۲۲۶

شماآنکهماننداست،حقوعده)اینالبتهکهقسمزمینوآسمانپروردگاربه«۲۳۶

است؟رسیدهتوبهابراهیمگرامیمهمانانداستانآیا۲۶هگویید.میسخن

برسلامگفت:نیزابراهیمتو،برسلامگفتند:پسشدندوارداوبرکهوقتیکه۲۵

فربهگوسالهورفتاشخانوادهسویبهآهستهپسو۲۹هستید.ناشناسمردمانشما،

خورید؟!نمیآیاگفت:(و)نهادآناننزدیکراآنپس۲۷۶آورد.شده)بریان(و

مژدهداناپسربهرااوو،مترسگفتند:کرد.ترساحساسایشانازدل)(درو*۲۸و
خودچهرهبروآمد،پیشکنانفریادفرزندمژده(باشنیدنهمسرشپسکه۲۹دادند.

گفتهچینناینتوپروردگارگفتند:هافرشتهو۳۰(هستم).نازاپیرزنیگفت:وزد

داناست.باحکمتاوچوناست،
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سویبهماهماناگفتند:و۳۲۶چیست؟.شماکارفرستادگانایگفت:(ابراهیم)«۳۱

بریزیم.گلازهاییسنگآنانبرتا۳۳۶ایم.شدهفرستادهگناهکارومجرمقوم

هرپسکهفر۳۵است.شدهنشانداراسرافکاراننابودیبرایپروردگارتنزدکه۳۶

ایخانهیکجزآنجادرپسکه۳۹کردیم.بیرونبودند،آنجادرکهرامؤمنانازکس

ترسند،میدردناکعذابازکهکسانیبرایقریهآندرو۳۷هنیافتیم.مسلماناناز
کهوقتیهستاینشانه(نیزموسیقصهدرو(۳۸)گذاشتیم.عبرتبرایاینشانه

گردانرویخویشلشكرباپسکه۳۹۶فرستادیم،فرعونسویبهآشکاردلیلیبارااو

خود)قهر(بهرالشکریانشواوماپسکهویاست.دیوانهیاجادوگراوگفت:وشد

درو«41»بود.سرزنشسزاواراوحالیکهدرانداختیمدریادرراآنهاوکردیمگرفتار
فرستادیم.آنانبررابرکتوخیربیبادتندوقتیاستعبرتهایی(نیزعادماجرای

استخوانچونراآناینکهمگرگذاشتنمیباقیراآنوزیدمیکهچیزیهربر۲۶

بهکهوقتیگذاشتم،عبرتعلامتنیزثمودقومقصةدرو443گردانید.میپوسیده
پروردگارشانحکمازپسکه44وشوید.مستفیددنیا)نعمتهای(ازمدتیتاشد:گفتهایشان

حالیکهدرگرفتفراراایشانکننده)بیهوش(حادثهصاعقهنتیجهدرکردندسرکشی
کمککسیازتوانستندنهوداشتندرابرخواستنتواننهپسکهو45کردند.مینگاه

بودند.فاسققومآنهاچوننمودیم؛هلاکرانوحقومآنهاازپیشوه46بطلبند.
ایم.دهندهوسعتمايقيناونمودیمبناتوانمندیوقوتباراآسمانو۶۷
چیزیهرازو۶۹ایم.کنندههموارخوبچهپسکردیمهمواررازمینوکه۶۸
الله(توحید)سویبهشرک)ازپسکه۵۰گیرید.پندشماتاآفریدیم(جفت)نوعدو

دیگرمعبوداللهباو۵۰ههستم.آشکاردهندهبیمبرایتاناوسویازمنالبتهبگریزید،

هستم.آشکاردهندهبیمبرایتاناوسویازمنهماناندهید،قرار
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AMAYANAMMANAMసురవరం

اینکهمگراستنیامدهایشانازپیشمردمانسویبهپیغمبریهیچچنینهم«۵۲۶
سفارشسخنی)چنینگفتن(بهرایکدیگرآیاکه۵۳۶است.دیوانهیاجادوگرگفتند:

توچونبگردانرویآنانازلذا54اند.سرکشقومآنانبلکه(نه)اند؟!کرده

مؤمنانبهدادنپندکهیقینادهپندمردم)(بهو۵۵هنیستی.ملامتیونکوهشسزاوار

کنند.عبادتمراآنکهبرایمگرآفریدمنهراانسوجنمنوه56رساند.مینفع
۵۸۶دهند.طعاممنبهکهخواهمنمیوخواهم.نمیرزقیهیچآنهاازمن(۵۷
کهکسانیبرایهمانا«۵۹است.نیرومندوقدرتصاحبورسانروزیاللهتنهاچون

نبایدپسدارند،شان)مسلکانهم(ویارانشاننصیبمانندعذاب)(ازنصیبیکردندظلم

وعدهکهروزشانآنازکافرانبروایپس۹۰بخواهند.من(ازشتاببهراعذاب

شوند.میداده

طورسورهدر

استآیتنهوچهلوشدهنازلمکهدر
مهربان.بخشندهاللهبنام

قسمونوعگشوده.ورقدر۳۶شده.نوشتهکتاببهو۲۶طور.کوهبهقسم41
بلندسقفبهقسموووههدارند).قرارآسماندرکهایملایکه(ازآبادومعمورخانهبه

پروردگارتعذابکه۷۶هشده!افروختهوورشعلهبحربهقسمو(6(آسمان).

آسمانکهروزیکه۹نیست.ایکنندهدفعهیچآنبرایو۸۵است.شدنیواقعحتما

آندرپسکه۱۱۶شوند.روانشتاببهکوهها(۱۰بچرخد.وشودپیچیدهشدتبه
سرگرمند.گوییبیهودهوکفردرکهکسانی۱۲کنندگان.تکذیببروایروز،

اینشود)می(گفته14شوند.راندهدوزخآتشسویبهسختیبهکهروزیکه۱۳۶

شمردید.میدروغراآنکهاستدوزخیهمان
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چهشوید،واردآنبه۱۹بینید؟.نمیشماکهاینیااستجادواینآیاکه۱۵

کردیدمیآنچهبرابردرکهنیستاینجزاست،برابرشمابرنکنیدصبریاکنیدصبر
بود.خواهندنعمتونازوباغهادرپرهیزگارانالبتهکه۱۷۶شوید.میدادهجزا

راآنانپروردگارشانواند،مسروروشاداستدادهآنانبهپروردگارشانآنچهبهکه۱۸۶

کهکارهاییپاداشبهشود)(گفته۱۹است.داشتهمصئونومحفوظدوزخعذاباز
کردهتکیهشدهچیدههمکنارکهتختهایبر۲۰بنوشید.وبخوریدگوارااید،کرده

آوردندایمانکهآنانو۲۱*گردانیم.میهمسرشانراچشمسیاهوزیبازنانواند

ملحقآنانبهرافرزندانشاناند،کردهپیرویآنانازآوردنایماندرنیزفرزندانشانو

کردهکسبکهاستکاریگرودرشخصهرکاهیم.نمیچیزیعملشانازوکنیممی

کنیم.میمددبخواهند،کهنوعهرازگوشتومیوهباراهاآنو۲۲هاست.
بیهودگیهیچآن(نوشیدن)درکهگیرندمیدیگرهمدستازراجامیآنجادرو۲۳۶

برآنان)(خدمتبرایصدف،درمرواریدهمچوننوجوانانیو۲۶نیست.گناهیو
سبب(کهپرسندمیهمکدیگرازونمودهدیگربهروو۲۰گردند.میگردشان

،خویشاهلمیاندراینازپیشماالبتهگویند:که۲۹چیست؟).اینجادرماکامیابی

نگهسوزانعذابازراماوگذاشتمنتمابراللهپسکه۲۷ترسیدیم.میاللهازتنها
واقعاخواندیممیخودمشکلات(دررااللهکهاینازپیشبودیمماچونکه۲۸داشت.

بدهپندمردم)(بهپس*۲۹است.مهربانوکنندهاحسانخود)مؤمنبندگان(براوکه

شاعری(محمد)گویند:مییاکه۳۰نیستی.دیوانهوکاهنپروردگارتفضلبهتوکه
هممنکهبکشیدانتظاربگو:(۳۱)هستیم؟اوناخوشمرگرسیدنمنتظرماواست

منتظرانم.ازشمابا
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اند؟!سرکشقومآنهایادهدمیدستورسخناناینبهراآنهاعقلهایشانآیا۳۲۶

بلکهنه،؟استدادهنسبتاللهبهوساخته(محمد)خودراقرآنگویند:مییا(۳۳)

بیاورند.راآنمانندسخنیپسگویندمیراستاگرو34وآورند.نمیایمانآنها

آسمانهایا۳۹اند؟خودآفرینندهخودیااندشدهآفریدهخالقیهیچبدونآیاکه۳۵و

آنهانزدآیاو۳۷کنند.نمیيقينکهاستاینحقبلکهنه،اند؟آفریدهرازمینو

دارندایزینهآیا(۳۸)دارند؟سیطرهعالم)براینکهیاتوست؟پروردگارهایخزانه

آنانشنوندهبایدپساست)چنین(اگرشنوند؟میراآسمانها(اسرارآنوسیلهبهکه

آنهاازیاکه40شما؟سهمپسرانواستاللهسهمدخترانآیا۳۹بیاورد.آشکاردلیل

کهآنهاستنزدغیبعلمیاو41است؟دشوارآنهابرآنپرداختکهطلبیمیمزد

پیغمبر)خلاف(بهرامکریوحیلهخواهندمییاه۲۶نویسند؟میبخواهند)چههر

شد.خواهندمکروحیلهگرفتارخودکافرانکه)بدانندپسبرند؟بکار
اوبرایآنچهازاستمنزهوپاکاللههست؟اللهازغیرمعبودیآنهابرایآیا443

ایمانهم(بازافتدمیآسمانازایقطعهکهبینداگرکه44دهند.میقرارشریک

حالبهراآنهاپسکه46الهی).غضب(نهاستمتراکمابریگویند:میآورند)،نمی
شوند.الهی)(عذابصاعقهگرفتارآندرکهببینندراروزشانآنتابگذار،شانخود

یاریومددوکندنمیدفعآنانازراالله)عذابازچیزیشانحیلهکهروزی46
(دنیاعذاباینازغیراستعذابیاندکردهظلمکهآنانبرایالبتهوکوه47شوند.نمی

کهکنصبرپروردگارتحکمرساندن)بروو48دانند.نمیبیشترشانولیبرزخ)،و
راپروردگارتستایشبابرخواستی،خوابازکههنگامیوهستی.مانظرزیرتو

بهرااوستارگان،شدنپنهانازبعد(نیز)وشبازبخشیدرو۶۹گوی.تسبیح

کن.یادکیپا
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دنجماسوره

استآیتدووشصتوشدهنازلمکهدر

مهربان.بخشندهاللهبنام

نهوشدهگمراهنهشماصحبتهم(که)«۲شود.پنهانوقتیستارهبهقسمو۱
ایننیستکهاوگوید.نمیسخنهوسوهویرویازو*3است.گشتهمنحرف
اوبهراآننیرومندبس(فرشته)وہشود.میوحیاوبهکهالهیپیغاممگرکلام

در۷ایستاد.برابروراستحی)ورساندنبراینیرومند(فرشته1هاست.آموخته

جاییتا۹۶آمد.فرودپسشد،نزدیکبازکه8*بود.آسمانبلندکنارهبراوحالیکه

کردوحیخودبندهبهپسکه۱۰گردید.کمتریاکماندواندازهبهاشفاصلهکه
دربارهاوباآیا۱۲نشمرد.دروغدیدراآنچه(پیغمبر)دلفر۱۱کرد.وحیراآنچه

آمدنشفروددردیگرباررا(فرشته)اوالبتهوھ۱۳۶کنید؟میجدالبیندمیکهچیزی
شود).میمنتهیآنبهمخلوقاتعلمکه(درختیالمنتهىسدرةنزدکه14دید.هم

(درخت)کهوقتی۱۹است.درختآننزدبهشتدرمتقیانآرامگاهکه(۱۵۶

تجاوزحدازونشدمنحرف(پیغمبر)چشمکه۱۷۶پوشانید.میکهآنچهپوشاندراسدره

کرد.مشاهدهراخودپروردگاربزرگهاینشانهازبخشیاوالبتهکه۱۸۶نکرد.

را؟دیگرسومیبتآن«مناتو۲۰هازاید؟دیدهرا«عزی»و«لات»(بتهایآیاکه۱۹
(الله)؟اوبرایدخترواستشمابرایپسرکهدارید(گمانآیاو۲۱
نیستندبیشهایینامجزبتهااین۲۳است.ظالمانهتقسیماینصورتایندرکه۲۲

است؟!نکردهنازلدلیلیآنحقانیت))دربارةاللهکهایدنهادهنامآنراپدرانتانوشماکه
برایپروردگارشانسویازحالیکهدرکنندنمیپیروینفسخواهشاتوگمانازجز

رسد؟میکندآرزوچههربهانسانکهدارند(گمانآیاکه۲۶است.آمدههدایتآنان
آسمانهاستدرفرشتگانیبساچهو۲۹)است.اللهبرایدنیاوآخرتپس*۲۵

راضیوبخواهدکههرکسبرایاللهآنکهازبعدمگرنداردسودیشفاعتشان(ولی)
دهد.شفاعتاجازهشود،
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گذارینامدخترانبنامراهافرشتهندارند،ایمانآخرتروزبهکهآنانالبتهکه۲۷
وکنندنمیپیرویگمانازجزندارند،علمیهیچآنبهآنانحالیکهدرکه۲۸وکنند.می

رویکسیازلذا،*۲۹کند.نمینیازبیحق(شناخت)ازراانسانگمان،یقینبه
اینکه۳۰خواهد.نمیدنیویزندگیجزوشدهگردانرویمایادازکهبگردان
شدهگمراهاوراهازکسیکهبهپروردگارتگمانبیاست،آنانشناختوعلممنتهای

آسمانهادرآنچهو۳۱۶باشد.میداناترشدهراهیابکسیکهبهاوواستداناتر

جزااندکردهآنچهسزای)بهاندکردهبدیکهراکسانیتااستاللهبرایاستزمینو

کبیرهگناهانازکهآنانیکه۳۳۶دهد.پاداشوجهبهترینبهرانیکوکارانتاودهد

به(نسبتپروردگارتالبتهکه(بدانندکنندمیاجتنابصغيرهگناهانجزهازشتیو

کههنگامیوآفریدزمینازراشماوقتیکهشما(حال)بهاواست.وسیعآمرزششآنان)

سخنخودبودنپاکازپساست.داناتربودیدجنينهامادرانتانهایشکمدرشما
اعراضکهراشخصیآندیدیآیاپس«۳۳است.داناترپرهیزگارانبهاومگویید.

کشید).دستآندادنازوشددلسنگودادمال(ازاندکیو«34»کرد؟

درکهآنچهبهیا۳۹بیند؟.میراچیز(همهاوپسداردغیبعلماوآیا۳۵که
صحیفههای)درآنچهبه(نیزو۳۷است؟.نشدهدادهخبرآمده،موسیهایصحیفه

که)بوداینآسمانیکتبهمه(مضمونکه۳۸کرد.وفاالله)باخودعهد(درکهابراهیم
تلاشآنچهجزانسانبرایاینکهو۳۹کند.نمیحملرادیگریگناهبارکسهیچ

شد.خواهددیدهزودیبهاوسعیوتلاشاینکهوه40نیست.دیگر)(نصیبکرده

سویبهچیزهمهانتهایاینکهوکه۶۲)شد.خواهددادهاوبهکافیجزایبازکه۶۱
اینکهوهعگریاند.میوخنداندمیکهاوستاینکهو۶۳۶توست.پروردگار

کند.میزندهومیراندمیکهاوست
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ریختهرحم)درکهاینطفهاز%46آفرید.رامادهونرزوجدوکهاوستوو45
سازدمیغنیکهاوستچه۹۸دوباره.آفریدناوستعهدهبرو4۷شود.می
نابودرااولعاداووه۵۰شعری.ستارهپروردگاراوستو۶۹هرکند.میراضیو

نگذاشت.باقیراایشانازکسیوکرد)(هلاکراثمودقوموو۵۱کرد.

بودند.ترسرکشوترظالمآنانچونکرد)(هلاکرانوحقوماینازپیش(نیز)و(۵۲۶
قریهآنپس۵وکرد.سرنگونرالوط)قومشد؛زبرو(زیرمؤتفکه(دیار)و۵۳۶ه

هاینعمتازیککدامبهپسکه۵۵پوشانید.آنچهپوشانیدخودغضبوقهربارا

دهندگانبیمازایدهندهبیم(پیغمبر)این56کنی؟میتردیدوشکپروردگارت

برطرفاللهازغیرکسیکه۵۸است.گردیدهنزدیکقیامت۵۷۶است.پیشین

کنید؟میتعجبالهیسخناینازآیا۵۹نیست.روز)آنسختیو(شدتایکننده

رانید؟هوسوغافليدشماحالیکهدر۹۱کنید.نمیگریهوخندیدمیو60و

کنید.عبادترااووکنیدسجدهاللهبرایتنهاپس۶۲۶

قمرسوره
ابااوو

استآیتپنجوپنجاهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

گردانندمیرویببیندراایمعجزهاگرو۲۶شگافت.ماهوشدنزدیکقیامتتا

(نفسانی)خواهشاتازوکردندتکذیبو۳است.پیدرپیجادوییگویند:میو
مهم،خبرهایالبتهکهاودارد.قرارگاهیوجایگاههمکاریهرونمودند.پیرویخود
است.آمدهآنانبرایکافیاندازهبهشود،گناهان)ازبیزاریموجبکهآنچه
نبخشیدند.سودیسرکشان)برایدهندگانبیمپساست،رساحکمتی(قرآن)وهو

سویبهدهندهدعوتکهروزیآنتاباشمنتظر(وبگردانرویایشانازپسکه
خواند.فراناخوشایندچیزی

بببببببببببببببببببببب
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بیرونچنانگورهاازاست.فروافتادهوحشت)وترس(ازهایشانچشمحالیکهدرکه
روند.میدهندهدعوتسویبهشتابان۸ةاند.پراگندههاییملخآنهاگوییکهآیندمی

تکذیبنوحقومآنانازپیش۹۶است.سختبسیارروزیاینگویند:میکافران

خشونتبه(او)واست.دیوانهگفتند:وشمردنددروغگورامابندهوکردند

منکهخواندراخودپروردگارپس۱۰شد.منعحق)سویبهدادندعوتاز

بازآبریزشباراآسماندرهایپس«۱۱بگیر.انتقامآنهاازپسشدهاممغلوب

کهکاریانجامبرایآب(هردو)پسکردیم،جاریهاچشمهزمینازو۱۲۶کردیم.

بود،میخهاوهاتختهدارایکهکشتیبررانوحو۱۳۶شد.یکجابودشدهمقدر

کهبودکسیپاداشامر)اینبود.روانماهایچشمنظرزیر(کشتی)14برداشتیم.
عبرتآیاپسگذاشتیم،باقیاینشانهراآنالبتهوو15کهبود.شدهانکار((نبوتش
راقرآنماالبتهکه۱۷۶بود؟چطورمنترساندنوعذابپسکه۱۹هست؟!ایگیرنده

عاد(قوم)که۱۸هست؟ایگیرندهعبرتآیاپسایم،گردانیدهآسانعبرتوتذکربرای
درماکهالبتهکه۱۹بود؟چطورهایمدادنبیمومنعذابببین)(پسکردندتکذیب

بادآن۲۰فرستادیم.آنانبرراسختیبادتندپیدرپی(و)برکتوخیربیروزی
اند.شدهکنریشهخرمایدرختانهایتنهآنهاکهگوییداشت،میبرزمینازرامردم

وپندبرایراقرآنالبتهو۲۲۶بود؟.چطورهایمدادنبیمومنعذابپس*۲۱

دادنبیمثمودکه۲۳)هست؟.ایگیرندهعبرتآیاپسایم،گردانیدهآسانگرفتنعبرت
خودازکهکنیمپیرویفردیازآیاگفتند:پسو۲۶وکردند.تکذیبراشان)پیغمبر

میانازآیا۲۵بود.خواهیمعمیقجنونوگمراهیدرصورتایندرمايقيناماست؟

خواهندفردا۲۹است.متکبردروغگوییاوبلکهشد؟کردهنازلاوبروحیماهمه

آنانامتحانبرایراشترمادهماالبتهکه۲۷کیست؟متکبرودروغگویکهدانست

کن.صبروباششان)(هلاکتانتظارصالح)(ایپسفرستاد،خواهیم

OTA
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کهکدامهرنوبتاست.شدهتقسیمآنانمیاندرآبکهدهخبرآنانبهو(۲۸
کرددرازیدستاووکردندصدارایارشانپس«۲۹شود.حاضرآبسربرباشد
بود؟چطورهایمدادنبیمومنعذابپسو۳۰»آورد.درپایازراشترپس

ریزهوخشکگیاهمانندهمگیایشانوفرستادیمرامرگبارصدایآنانبرهماناکه۳۱۶

آیاپسایم،گردانیدهآسانگرفتنعبرتوپندبرایراقرآنالبتهو۳۲۶هشدند.شده
ما(لذاو۳۶شمردند.دروغرادهندگانبیملوطقوم۳۳هست؟ایگیرندهعبرت

(همهدادیم.نجاتسحرهنگامبهراآنانکهلوطخانوادهجزفرستادیم،بادسنگآنانبر

شکرکهراکسیچنیناینما،جانبازبودنعمتی(نجات)این%۳۰شدند).نابود
بود،دادهبیمماعقوبتازراآنان(لوط)البتهو۳۹دهیم.مینیکجزایباشد،گزار

دربارهلوط)باالبتهو۳۷کردند.شک(پیغمبران)دهندگانبیمدربارهآناناما

گفتیم:وکردیمکورراآنهاچشمهایماپسگفتند،سخنمهمانانشبهقصدسوء

پیاپیعذابصبحگاهانالبتهو(۳۸)بچشید.مراهایترسانیدنومنعذابلذت)

بچشید.مراهایترسانیدنومنعذابلذت)گفتیم:(وکه۳۹آمد.ایشانبرپایدارو

عبرتآیاپسایم،گردانیدهآسانگرفتنعبرتوپندبرایراقرآنالبتهو.عنه
بودند.آمدهاوپیروانوفرعوننزدبهدهندگانبیمالبتهو(41)هست؟ایگیرنده

قهر(بهتواناومقتدرگرفتنمانندراآنهالذاکردند،تکذیبراماآیاتهمهآنانکه۶۲۶
بهترندشد)ذکر(کههااینازشماکافرانآیامکه!)اهلای(بگو:که۶۳۱گرفتیم.خود)

است؟درجسابق)آسمانیهایکتابدرعذاب،ازشمابرائتاینکهیا

پشتیبانیرایکدیگروهستیمگیرانتقاموناپذیرشکستگروهماگویند:مییاه44
پشتمسلمانان)مقابلدروبخورندشکستگروهاینکهاستزودکه۵کنیم؟می

ترتلخوترسختقیامت(عذاب)واست.قيامتآنهاعذابوعدهبلکه(46)بگردانند.

هایرویبرکهروزیکه۶۸۶اند.دوزخآتشوگمراهیدرمجرمانيقيناکه۶۷است.
بچشید.راآتشرسیدنطعمشود:گفتهآنانبهوشوندمیکشیدهدوزخدرشان

ایم.آفریدهمعیناندازهبهراچیزهرماکه۶۹

ببببببببببببببببببببببببببب
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فکران(همشماامثاليقيناو۵۱زدن.چشمیکمانندمگرنیستماحكمو*۵۰

کهراچیزیهرو(۵۲ههست؟پذیریپندآیاپسکردیم.نابودراشمامسلکانهمو
نوشتهبزرگوخوردهروکه۵۳۶است.ثبتشاناعمالهاینامهدراند،دادهانجام
بود.خواهندنهرهاجوار)دروباغهادرپرهیزگارانگمانبیکه54است.شده

مقتدر.فرمانروایینزدراستین،منزلتومقامدرو405

لارحمنسورۂاور
استآیتهشتوهفتادوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
آفرید.راانسان(۳آموخت.محمد)(بهراقرآن۲(است).بخشندهالله۱%

گیاهو۹روانند.مقررحسابطبقماهوآفتاب۵آموخت.بیانونطقاوبهکه

کرد.مقررراترازووبردبلندراآسمانو۷کنند.میسجدهاوبرایدرختو

ترازودروداریدبرپاعدلاساسبرراوزنو۹نکنید.تجاوزحدازترازودرتا۸ه

فراوان)هایمیوهآندرکه۱۱گسترانید.خلقبرایرازمینوفر۱۰*نگذارید.کم

خوشبوگیاهوبرگداردانهآندر(و(۱۲)غلافدار.خرمایدرختهایوهست
را(آدم)انسانکه۱۹کنید؟میانکارراپروردگارتاننعمتهایکدامپسکه۱۳۶است.

کدامپس16آفرید.آتششعلهازراجنو۱۵آفرید.سفالمانندخشکگلاز
دوومشرقدوپروردگار(اوست)و۱۷کنید؟میانکارراپروردگارتانهاینعمت

کنید؟میانکارراپروردگارتانهاینعمتکدامپسکه۱۸مغرب.

بببببببببببببببببببببببببببببب
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متصلیکدیگرباکهکردروانهم)کناردرراشیرینیو(شوردریادو419

کنند.نمیتجاوزدیگر)هممحدودهبهکهاستحجابیدوآنبين(اما)۲۰شوند.می

(دریا)دوآنازو۲۲کنید؟میانکارراپروردگارتانهاینعمتکدامپسکه۲۱۶

انکارراپروردگارتانهاینعمتکدامپس«۲۳۶آید.میبیرونمرجانومروارید

پسکه۲۵دارد.کوهمانندشدهساختههایکشتیبحردر(الله)اوو۲۶هکنید؟می

است،(زمین)آنبرچههرکه۲۹کنید؟میانکارراپروردگارتانهاینعمتکدام
اکراموشکوهدارایکهصورتیصاحبپروردگارت(تنها)و(۲۷۶است.فناپذیر

کنید؟میانکارراپروردگارتانهاینعمتکدامپس(۲۸هماند.میباقیاست،

دراوروزیهروخواهدمی(کمک)اوازاستزمینوآسمانهادرکههرکسکه۲۹۶

انساي%۳۱کنید؟میانکارراپروردگارتانهاینعمتکدامپس۳۰۶است.کاری

راپروردگارتاننعمتهایکدامپس۳۲۶پردازیم.میشماحساببهزودیبهجن!و
وآسمانهایکنارهازتوانیدمیاگر!انسوجنهایگروهای۳۳هکنید؟میانکار

آنشما(کهقدرتواسطهبهمگربگذریدتوانیدنمیامابگذرید،پسبگذرید،زمین
کنید؟میانکارراپروردگارتانهاینعمتکدامپس349ندارید).راقدرت

انتقامتوانیدنمیپسشود.میفرستادهشمابردودوآتشازایشعلهروزآندرکه۳۵و
وقتیپس۳۷)کنید؟میانکارراپروردگارتانهاینعمتکدامپس36بگیرید.

کدامپس«۳۸۶شود.گداختهروغنهمچونسرخ،گل(مانندپسبشکافدآسمان

گناهشازجنوانسهیچروزآنپس(۳۹کنید؟میانکارراپروردگارتانهاینعمت

نعمتهایکدامپسکه40شوند).میشناختهعلامتبه(بلکهشود.نمیپرسیده

شوند،میشناختههایشانقیافهوسیماازگناهکارانکه41کنید؟میانکارراپروردگارتان

شوند).میانداختهدوزخدروشوندمیگرفتههایشانقدموپیشانیموهایازپس

OTYبببببببببببببببببببببب
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اینشود)گفتهکه43کنید؟میانکارراپروردگارتاننعمتهایکدامپس۶۲۶
گرمآبوآتشبینکهشمردندمیدروغراآنمجرمانکهاستدوزخیهمان

کنید؟میانکارراپروردگارتاننعمتهایکدامپس%45گردند.میجوشان

است.باغدوباشد،ترسیدهخودپروردگارحضور)(درایستادنازکسیکهبرایو26

کهباغدو(آن48کنید؟میانکارراپروردگارتاننعمتهایکدامپسکه۶۷
انکارراپروردگارتانهاینعمتکدامپسکهو49دارد.بسیارهایشاخه(درختانش

نعمتهایکدامپس۵۱است.جاریچشمهدو(باغ)دوآندرکه۵۰کنید؟می
است.نوعدوایمیوههراز(باغ)دوآندر۵۲۶هکنید؟میانکارراپروردگارتان

تکیههاییفرشبرتنه۵۶کنید؟میانکارراپروردگارتانهاینعمتکدامپس۵۳

دسترسدرچیدنبرایباغدوآنمیوهواست.ضخیمابریشمازآسترهایشکهاندکرده
(کاخهاآندرکه۵۶کنید؟میانکارراپروردگارتاننعمتهایکدامپس،ور۵۵است.

پیش(و)اندازندمیفرودیگرانازرانگاهشانکهاستشانهمسرانحوریان)باغهاو

نعمتهایکدامپس۵۷است.نرسیدهآنهابهجنوانسهیچدستآناناز

یاقوتگویاکهاندزیباچنانزنان(آن۵۸کنید؟میانکارراپروردگارتان
پاداشآیا*6۰کنید؟میانکارراپروردگارتاننعمتهایکدامپسو۱۹اند.مرجانو

انکارراپروردگارتاننعمتهایکدامپس61است.نیکوجزایجزنیکوکاری
کدامپسکه۱۳است.همدیگرباغدرایشان(برباغدوآنازغیرو۹۲٫کنید؟می

سیاهسبزیشدتازباغدوآنونوعهکنید؟میانکارراپروردگارتانهاینعمت

کنید؟میانکارراپروردگارتانهاینعمتکدامپس۹۵شوند.میمعلوم

پروردگارتاننعمتهایکدامپس۹۷است.کنانفوارهچشمهدوباغدوآندرکه66

است.اناروخرماهایدرختوهامیوه(باغ)دوآندرکه۹۸کنید؟میانکاررا

کنید؟میانکارراپروردگارتاننعمتهایکدامپس۹۹

بببببببببببببببببببببببببببب
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نعمتهایکدامپس۱۱است.خوبصورتوسیرتنیکزنانباغهاآندر۷۰که
همراینشستنبرایاندشدهداشتهنگهحوریان۷۲کنید؟میانکارراپروردگارتان

کنید؟میانکارراپروردگارتاننعمتهایکدامپسکه۷۳ها.خیمهدرخود)ازواج

است.نرسیدهآنانبه(مؤمنان)آنانازپیشجنوانسهیچدستحالیکهدر۷۶۶

(جنتیان)حالیکهدرکه۷۹کنید؟میانکارراپروردگارتاننعمتهایکدامپس۷۵

نعمتهایکدامپس۷۷هاند.زدهتکیهزیباونظیربیبسترهایوسبزهایبالشبر

صاحبکهپروردگارتناماستبابرکتبسیار۷۸کنید؟میانکارراپروردگارتان

است.اکراموجلال

واقعهسوره

استآبتوششنودوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

دروغیهیچآنشدنواقعدرکه۲۶شود.واقعقیامت)بزرگواقعهچونکهرا

برد.میبالارادیگرگروهیوآوردمیپایینراگروهیواقعه،(آن۳۶نیست.

شدتبهوکوبیدهکوههاو۵شود.میدادهتکانشدتبهزمینکهوقتآنو

گروهسهبه(انسانهاشماو۷شوند.پراگندهغبارچونپس۹شوند.متلاشی

راستسمتاهلاماهستند.راستسمتاهلاول)(گروهپس۸شد.خواهیدتقسیم

چهچپسمتاهلاماهستند!چپسمتاهلدوم)(گروهو۹۶هستند؟.کسانیچه

کنندهسبقتنیککارهایدر(کهکنندگان،سبقتسوم)(گروهو*۱۰*هستند؟.کسانی

بود.خواهندنعمتباغهایدرکه۱۲هاند.الهی)(دربارمقربانآنان(۱۱اند.
اند.پسينيانازاندیگروهو14اند.پیشینیاناززیادیگروهمقربان)(آن۱۳)

نشست).(خواهندیاقوتودرازشدهبافتهوشدهچیدههایتختبر۱۵۶

کنند.میتکیهتختهااینبراند،نشستههمروبرویحالیکهدر16

بببببببببببببببببببببببب
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وظرفهایکوزههاوجامهابا۱۸۶گردند.میاندجوانهمیشهکهپسرانیآنهابرو۱۷

آنازنه۱۹گردند).میآنانبرنداردآفتیوبیماریهیچ(کهجاریشراباز

هاییمیوهباگردند)میآنانگردبه(و۲۰بیهوش.ومستنهوشوندسردرد(شراب)
زنانو۲۲۶دارند.اشتهاکهنوعهرازهاپرندهگوشتوه۲۱کنند.اختیارکه

شدهپنهانمرواریدهمچونکه۲۳گردند).میآنها(گردچشمبزرگورویسفید

کهاستکارهاییپاداشبهشود)میدادهایشانبهکههایی(نعمت۲۶اند.صدفدر

اینمگر۲۹گناه.سخننهوشنوندمیبیهودهسخننهآنجادرو۲۵اند.کردهمی

و)(وضعچهراستدستاصحابو۲۷۹باد.درودوسلامهمگیکهراسخن

اند.خاربی(کنار)سدردرختانمیاندرکه۲۸راست؟.دستاصحابدارند،حالی
هایسایهدرو۳۰است.شدهچیدههایشمیوهکهموزدرختانباغهایدرو۲۹۶

اند.فراوانهایمیوهدرو۳۲*ها).چشمه(ازریزانآبو۳۱واند.گسترده

بلندبسترهای(بر)و(۳۶گردد.میمنعآنمصرفازنهوشودمیتمامنهکه۳۳۶

راایشانپس.۳۶آفریدیم.خاصطوربهراحورانآنماالبته.۳۵اند).نشسته

اند.دوستشوهروسالوسنهمزنانی(۳۷۶گردانیدیم.باکرهودوشیزه

امتهایازگروهیکه۳۹است.راستدستاصحاببرایهانعمتاین۳۸هو

چهچپدستاصحابوو41هستند.پسینامتهایازگروهیوکه.پیشین.

بود.خواهندجوشآبوگرمباددرکه۲۶چپ؟دستاصحابدارند،حالیووضع

چون45.سودبخشنهواستسردنهکه44سیاه.دودازایسایهدروریه۳۶

گناهبرهمیشهو46بودند.خوشگذرانونعمتونازدردنیا)دراینازپیشآنان

خاکومردیمچونآیاقیامت)انکاربه(راجعگفتند:میوبه۶۷دادند.میادامهبزرگ
دوباره(نیزمانخستینپدرانآیاو۶۸شد؟خواهیمزندهدوبارهگشتیماستخوانو

روزوعدگاهسویبه۵۰هپسینیان.وپیشینیانتمامالبتهبگو:که۶۹شوند؟)میزنده

شوند.میکردهجمعمعین

ببببببببببببببببببببببببب
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درختیازحتما«۵۲قیامت).و(توحیدکنندهتکذیبگمراهانایشماباز۵۱

کرد..خواهیدپرآنازراهاشکمپسکه۵۳خورد.خواهیداست،زقومکه
نوشید.میتشنهشترانمانندو۵۰مینوشید.جوشآبازآنبالایباز۵۶

تصدیقچراپسایمآفریدهراشماماکه۵۷قیامت.روزآنانپذیراییاستاینو56

اید؟کردهدقتریزید،میزنان)(رحمدرکهاینطفهدربارهآیاکه۵۸کنید؟نمی

شمامیاندرماو60آفریدگاریم؟مایاآفرینیدمیانسان(بصورتراآنشماآیاکه۵۹

گیرد.نمیپیشیمابرکسیونیستیمناتوانوعاجزهرگزوایمکردهمقدررامرگ
دوبارهدانیدنمیکهجهانیدرراشماوکنیمجاگزینراشماماننداینکهازوو۹۱

متذکرچراپساید،دانستهرااولبارآفریدنشماالبتهو۹۲۶ببخشیم.ایتازهآفرینش

رویانیدمیراآنشماآیا۹۶اید؟دیدهکنید،میکشتراآنچهآیا۹۳۶شوید؟نمی

پسگردانیممیخاشاکوخشکگیاهیراآنبخواهیماگرو۶۵رویانیم؟میمایا

مابلکه*۹۷۶شدیم.خسارمندماالبتهکهگوئیدمی(و(۱۹)کرد.خواهیدتعجب

ابرازراآنشماآیاکه۹۹اید؟دیدهنوشیدمیکهراآبیآیاکه۹۸بدبختیم.ومحروم

پسگرداندیممیشورراآنبخواهیماگر۷۰آوریم؟میفرودراآنمایاایدآوردهپایین

شماآیا۷۲۶اید؟دیدهافروزید،میکهراآتشیآیا۷۱۶گزارید؟نمیشكرچرا

(آتشتذكروسيلهراآنما(بلکهکه۷۳۶ایم؟آفرینندهمایاایدآفریدهراآندرخت

پاکیبهرابزرگتپروردگارنامپسکه۷۶ایم.دادهقرارمسافرانبرایمنفعتیوآخرت)

است،قسمیآنبدانیداگرالبتهو*۷۹ستارگان.جایگاهبهقسمپس۷۵کن.یاد

بزرگ.





واقعهسوره۲۷جزء ننننننننننننننننن۵۹
نظرازپوشیدهپنهانکتابدر۷۸هاست.قدرگرانقرآنی(کتاب)اینکه۷۷

ها).(فرشتهپاکانمگررساندنمیدستآنبهکه۷۹دارد.قرارجن)وانس

با(الهی)کلاماینباشماآیا۸۱است.شدهنازلکائناتپروردگار(سوی)از۸۰و
رادهنده)(روزیتانروزیشکر)جای(بهو۸۲۶کنید؟!میبرخوردسبکیوسستی

بازگرداندن(تواناییرسدمیحلقومبهجانکهوقتیچراپس۸۳کنید؟میتکذیب

ازماو۸۵هنگرید.میراموت(سكراتوقتآندرشماو۸۶ونداريد؟).راآن
اعمالبرابردرشمااگرپس«86»بینید.نمیشماولیتریم،نزدیک(محتضر)اوبهشما

گویید؟میراستاگرگردانیدنمیبازراروحچرا۸۷۶شوید.نمیدادهجزاءتان)

پرنازباغوریحانوآسایشپس۸۹باشد.الهی)(دربارمقربانازاگراماپس۸۸هنفر
سویازپس۹۱باشد.راستدستاصحابازاگرأماو۹۰دارد.نعمتو

گمراهکنندگانتکذیبجملهازاگراماو۹۲۶بادا.سلامتوبهراستدستاصحاب

درافتادن((عاقبتشو۹۶گردد.میپذیراییاوازجوشآبباپسکه۹۳باشد.

نامپس۹۹است.یقینوراستخبر(قرآن)اینگمانبیکه۹۰است.دوزخ

کن.یادپاکیبهرابزرگتپروردگار

حدیدحدیدسورۂسوره

استآیتونهبیستوشدهنازلمدینهدر

مهربان.بخشندهاللهبنام
غالباوستوکنندمییادپاکیبهرااللهاستزمینوآسمانهادرآنچهراه

میراندمیوکندمیزندهاوواوستازخاصزمینوآسمانهاپادشاهی*۲۶باحکمت.

هربهاوواست«باطن»و«ظاهر»و«آخر»و«اول»او۳۶تواناست.چیزهربراوو
داناست.چیز

بابابہببببببببببب
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مستقرعرشبرآنگاهآفريدروزششدررازمینوآسمانهاکهذاتیاوست4و

گرددمیخارجآنازکهراآنچهوشودمیداخلزمیندرکهراآنچهداندمیگردید،
هاآسمانفرمانرواییبهبیناست.کنیدمیآنچهبهاللهوشماستبااوباشیدکهکجاهر

روزدرراشب6)شود.میبازگردانیدهاوبهکارهاهمهواوستازخاصزمینو
اللهبه*۷داناست.خوبهاسینهرازبهاووکند.میداخلشبدرراروزو

است،دادهقرارجانشینآناستفادهدرراشماآنچهازوبیاوریدایمانپیغمبرشو

است.بزرگپاداشبرایشانکنند،انفاقوآورندایمانشماازکهکسانیپسکنید.انفاق
دهدمیدعوتراشماپیغمبرحالیکهدرآوریدنمیایماناللهبهکهشدهچهراشماو۸۵

دارید.باوراگراستگرفتهپیمانشماازاللهیقینابیاورید.ایمانپروردگارتانبهتا

ازراشماتاکندمینازلواضحآیات(محمد)خودبندهبرکهذاتیاوستکهرو
است.مهربانومشفقشمابهنسبتاللههماناوکندبیروننورسویبهتاریکیها

آسمانهامیراثآنکهحالکنید،نمیانفاقاللهراهدرکهاستشدهچهراشماو۱۰که

اندجنگیدهواندکردهانفاق(مکه)فتحازپیشکهشماازکسانیاوست؟!برایزمینو

ازبرترمقامشانودرجهآناننیستند،برابرفتح)ازپسمجاهدانوکنندگانانفاقبا

هرحالبهامااند.جنگیدهونمودهانفاقوبذلفتحازبعدکهاستکسانیمقامودرجه
کهآنکیست(۱۱)است.آگاهکنیدمیآنچهبهاللهواستدادهنیکوعدههمهبهالله

است.ارزشمندپاداشیاوبرایوگردانددوچندانبرایشراآنتادهدنیکقرضاللهبه

بببببببببببببببببببببببببببب
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جانبدروآنانرویپیشازنورشانکهبینیمیرامؤمنزنانومردانکهروزی(۱۲)
قصرهازیردرکههاییباغبادمژدهراشماامروزرود.میشتابانراستشان

بزرگ.کامیابیاستاینباشید.میجاودانهآنجادرواستجارینهرهاآندرختانو

بنگرید)مابهوکنیددرنگیگویند:میمؤمنانبهمنافقزنانومردانکهروزیکه۱۳۶

نورآنجا)دروبرگردیدعقببهشود:میگفتهکنیم.حاصلسهمینورتانازتا

بیرونجانبورحمتآنداخلکهدریباشودمیزدهدیواریآنانمیانپسبجویید.

شمابادنیا)(درآیادهند:میندارامؤمنان(منافقان)۱۶است.عذاببهروآن

(حوادثراهبهچشموکردیدفتنهگرفتارراخویشتنلیكنوبلی،گویند:مینبودیم؟
فریفتهراشماباطلآرزوهایوکردیدشکحق)دیندروبودیدمؤمنان)بربد

داد.فریباللهبارهدرراشما(شیطان)بزرگگرفریبورسیداللهحكمآنکهتاساخت،

پذیرفتهفدیهوبدلورزیدند،کفرکهکسانیازو(منافقان)شماازامروز،پسو15

است.بازگشتجایبهوشماستیاورآتشاست.دوزخشماجایگاهشود.نمی

سبببهواللهیادهنگام)بهدلهایشانکهاستنرسیدهآنوقتمؤمنانبرایآیا416

کهنباشندکسانیمانندوگرددمتواضعونرماست،شدهنازلحقازآنچهآوردنیاد

شدسختدلهایشانپسشد؛طولانیآنانبرزمانوشددادهکتابآنانبهاینازپیش

البتهکند.میزندهمرگشازپسرازمیناللهکهبدانیدکه۱۷۶اند؟!فاسقشانبسیارو

تعقلشماکهاینتاکردیمبیانبرایتانوضاحتبهراخودوحدانیتو(قدرتآیات
اند،دادهنیکقرضاللهبهکهکسانیودهندهصدقهزنانومردانيقينا۱۸کنید.

است.مندانهعزتاجرآنانبرایوشودمیدادهبرابرچندینآنان((پاداش

بببببببببببببببببببببببببببببب
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شهیدانواند.کاملراستانایشاناند،آوردهایماناوپیغمبرانواللهبهکهآنانو۱۹۰
راماآیاتوورزیدندکفرکهکسانیودارند.رانورشانوپاداشپروردگارشان،نزد

بازی،جزچیزیدنیازندگانیکهبدانیدکه۲۰اند.دوزخیارانآنانکردندتکذیب
مانندنیست.اولادواموالدرطلبیافزونومیانتاندرفروشیفخروزینتوسرگرمی

راآنوشودمیخشکبازآوردمیتعجببهراکشاورزانآن(روده)گیاهکهبارانی

ازرضامندیومغفرت(هم)وسختعذابآخرتدروگردد.میکاهبازبینی،میزرد
(لذا)۲۱هفریب.وغروروسيلهوسببمگرنیستدنیازندگانیواست.اللهجانب

زمینوآسمانپهنایمانندپهنایشکهجنتیوپروردگارتانجانبازآمرزشسویبه
استشدهآمادهاند،آوردهایماناوپیغمبرانواللهبهکهکسانیبرایکهبشتابیداست؛

بخششوفضلدارایاللهودهدمیآنرابخواهدکههرکسبهاست،اللهفضلاین

ازپیشمگرنرسدشمابههایتانجاندرنهوزمیندرمصیبتیهیچ«۲۲٫است.بزرگ

آساناللهبرامراینچوناست.نوشتهوثبت(تقدیر)کتابدرکنیمایجادراآنآنکه

بهونخوریدافسوساسترفتهدستتانازآنچهبرتاآنستبرایاینو۲۳است.
دوسترافروشفخرمتكبرشخصهیچاللهونشویدشاددهدمیشمابه(الله)کهآنچه
دهندمیفرمانورزيدنبخلبهرامردموورزندمیبخلکهکسانیهمانکه۲۶دارد.نمی

است.ستایشقابلونیازبیاللهکه(بداندشودگردانرویکههرکسو

ببببببببببببببببببببببب
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نیزراترازووکتابآنهاباوفرستادیمواضحدلایلباراخودپیغمبرانماالبته۲۵ه

سختنیرویآندرکهراآهنوکنند.قایمراعدالتخودمیاندرمردمتاکردیمنازل
یارینادیدهراپیغمبرانشواوکسیچهبدانداللهتاکردیم،نازلاستمردمبرایمنافعو

نسلدروفرستادیمراابراهیمونوحالبتهو%۲۹است.غالب(و)قویاللهزیراکند،می

آنهاازبسیاریولییافتندهدایتآنانازبعضیپسدادیم،قرارراکتابونبوتهردو

دررامریمپسرعیسیوفرستادیمراخودپیغمبرانآنانتعقیببهباز«۲۷اند.فاسق

مهربانیکردندپیرویاوازکهکسانیدلهایدرودادیمانجیلاوبهوفرستادیمآنانپی
نمودند،اختراعراآنخودشانکهرادنیا)(ترکرهبانیتی(اما)ودادیم.قرارراشفقتو

را(آناللهخشنودیآوردندستبهبرایآنانبلکهبودیم،نکردهواجبآنانبرراآنما

پاداششانمؤمنانبهپسنکردند.رعایتراحقشبایدچنانکهولیبودندکردهایجاد
اللهازاید!آوردهایمانکهکسانیای۲۸بودند.فاسقانآنانازبسیاریودادیمراآنان

بدهدشمابهراخودرحمتازپاداشدواللهتابیاوریدایماناوپیغمبربهوبترسید
آمرزندهاللهوبیامرزدراشماتاوکنید.حرکتآنروشنیدرکهدهدقرارنوریبرایتانو

اختیاردررااللهفضلازچیزیکهبدانندکتاباهلنتیجهدرتا۲۹است.مهربان

دهد.میبخواهدکهکسهربهراآناست،اللهدستدررحمتوفضلاینکهوندارند

است.بزرگبخششوفضلدارایاللهو

بببببببببببب
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مجادلهمجادلهسورۂسورۂاور
استآیتدووبیستوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

اللهبهوکردمیگفتگوتوباهمسرشدربارهکهشنیدرازنیسخناللهالبتهو۱و

بیناست.شنوایاللهگمانبیشنود.میرانفردوشماگفتگویاللهوکرد.میشکایت
پشتمانندمنبهتوگویند:میوکنندمیظهارزنانشانباکهشماازکسانی۲۶

زادهاندراآنهاکههستندزنانیتنهامادرانشانبلکهنیستند.مادرانشانآنانهستی)مادرم

است.آمرزگارکنندهعفواللهشکبدونوگویندمیدروغوزشتسخنآنانهماناو

ازپیشگردندمیبازاندگفتهچهآنازبازکنندمیظهارخودزنانباکهآنانیو«۳

بهکهاستپندیودرساینکنند.آزادراایبردهبایدکنندنزدیکییکدیگرباکهآن

بایدنیابد(برده)کسیاگرپسکهاست.آگاهکنیدمیچهآنبهاللهوشودمیدادهشما

کسیوکنند.نزدیکیهمدیگرباشوهروزنآنکهازپیشبگیردروزهپیدرپیماهدو

اللهبهکهاستآنبرایاینبدهد.طعامرامسکیننفرشصتبایدپستواندنمیکه

عذابکافرانواستاللهشدهمقررحدود(احکام)اینوبیاورید.ایمانپیغمبرشو

ذلیلوخوارکنندمیمخالفتپیغمبرشواللهباکهآنانیيقيناکهوہدارند.دردناک

کردیمنازلواضحهاینشانهالبتهوشدندخوارپیشینیانشانکهطورهمانشوندمی

آنچهبهتابرانگیزدراآنانهمهاللهکهروزی6است.رسواکنندهعذابکافرانبرایو

همهبراللهواندکردهفراموشآنانوشماریدهرا(اعمال)آناللهدهد؛شانخبراندکرده

است.گواهچیز
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استزمیندرکهراآنچهوآسمانهاستدرکهراآنچهاللهکهندیدیآیا۹۷
ایشانچهارماللهکهاینمگرکنندرازگوییهمدیگرباکهنیستنفریسههیچداند؟می

اینازکمتر(رازگویانی)نهواستایشانششماللهکهاینمگرنفریپنجنهواست
بهقیامتروزبازباشند.کهکجاهردراستایشانبااللهکهاینمگراین،ازبیشترنهو

آنانیایندیدهآیا۸داناست.چیزهمهبهاللهکهچرادهدمیخبرشاناندکردهآنچه
برایوگردندمیبازاندشدهمنعآنازآنچهبهبازاندشدهمنع(رازگویینجویازکهرا

تونزدچونوپردازندمینجوابهدیگرهمباپیغمبرنافرمانیوسرکشیوگناهانجام
استنگفتهتحیتوسلامآنطورراتواللهکهگویندمیتحیتوسلامتوبهطوریآیند

دهد؟نمیعذابگوییممیآنچهخاطربهرامااللهچراپسگویند:میخودمیاندرو
انجامیسروجایبدچه(دوزخ)وشوندمیآنوارداست،کافیآنانبرایدوزخ

برایپرداختیدرازگوییبههمدیگرباهرگاهاید!آوردهایمانکهکسانیای«9هاست.
رازپرهیزگاریونیکیبهومگویید.رازپیغمبرازنافرمانیوتجاوزگریوگناهانجام

کهنیستاینجز۱۰شوید.میمحشوراوسویبهکهبترسیداللهازوبگویید
آنانبهضرریهیچوسازداندوهگینرامؤمنانتااستشیطانکارهایازگوییراز

کهکسانیای۱۱هکنند.توکلاللهبربایدمؤمنانواللهارادةبهمگرتواندنمیرسانده
جایکنید،فراخجایدیگران)برایمجلسدرشود:گفتهشمابهچوناید،آوردهایمان

پسبرخیزید!شود:گفتهچونوگرداند.فراخبرایتانراخود(رحمتاللهتاکنید،فراخ
رفعتاندشدهدادهعلمکهراآنانیواندآوردهایمانکهشماازکسانیبهاللهبرخیزید.

است.آگاهکنیدمیآنچهبهاللهوبخشد،میبزرگیو
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کنید،(رازگویینجواپیغمبرباخواستیدهرگاهاید،آوردهایمانکهکسانیایه۱۲۹

(صدقه)اگرپساستترپاکیزهوبهتربرایتاناینبدهید،ایصدقهنجوایتانازپیش
نجوایتانازپیشکهترسیدمیآیا۱۳است.مهربانآمرزگاراللهکه(بدانیدنیابید

برپارانمازپسبخشید،راشماهماللهوندادیدصدقهاگرپسبدهید؟راهاییصدقه

است.آگاهکنیدمیآنچهبهاللهوکنیداطاعتراپیغمبرشواللهوبدهیدرازکاتوکنید

نمودهغضبآنانبراللهکهقومیباکردنددوستیکهکسانیسویبهندیدیآیا۱۶و

درخورندمیسوگنددروغبهو(یهود)آنانازنهواندشماازنه(منافقان)آنهااست!
انجامکاریزیرااست،کردهآمادهسختعذابیآنانبرایاللهطر۱۵کهدانند.میحالیکه

راهازرامردمواندساختهسپرراهایشانقسمآنانو۱۹۶است.بدبسیارکهدهندمی

چیزیاولادشانومالهرگزکه۱۷است.خوارکنندهعذاببرایشانلذانمودندمنعالله

دوزخدرآنهاکهانددوزخیانگروهاین(چونکند؟نمیدفعآنهاازرااللهعذاباز

خورندمیقسمبرایشپسگرداندمیزندهراآنانهمهاللهکهروزیکه۱۸۶اند.جاودان
!باشآگاههستند.چیزیبرایشانکهکنندمیگمانوخورندمیقسمشمابرایچنانکه

اللهیادپساست،شدهغالبآنانبرشیطانکه(چون۱۹دروغگویانند.ایشانیقینا
شیطانحزبکهباشآگاههستند.شیطانحزبآنهالذااست،بردهیادشانازرا

ترینپستجملهازکنندمیدشمنیپیغمبرشواللهباکهآنانیيقينا«۲۰زیانکارانند.

منکهاستداشتهمقرر(ونوشتهالله۲۱بود.خواهندمردمانخوارترینو

است.غالبقوییاللهزیراشویم.میغالبپیغمبرانمو
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اللهباکهکسیبایافتنخواهیآورندمیایمانقیامتروزواللهبهکهراگروهی(۲۲)
یافرزندانشانیاپدرانشانهرچندکننددوستیاستورزیدهمخالفتپیغمبرشو

نوشتهراایماندلهایشاندر(الله)کهاندایشانباشند.خویشاوندانشانیابرادرانشان

آوردمیدرباغهاییبهراآنانواستنمودهتأییدخودسویازروحیبهراآنانواست

ازاللهمانند.میآنجادرجاودانهواسترواننهرهاآنهادرختان)و(قصرهازیرازکه
کهباشیدآگاههستند.اللهحزبایشاناند.راضیاواز(نیز)آنانواستراضیآنان

باشند.میرستگاراللهحزبتنها

حشرسورۂ

استآیتچهاروبیستوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

اووکندمییادپاکیبهرااللهاست،زمیندرآنچههروآسمانهادرآنچههرکه
نخستیندرراکتاباهلکافرانکهاستذاتیاو۲هاست.باحکمتغالب
کهکردیدنمیگمانشماکرد،بیرونسرزمینشانازاسلام)پیغمبر(علیهشانشدنجمع

الله(عذاب)ازراآنانهایشانقلعهکهکردندمیگمانآنانوشوندبیرونمدینه(ازآنان
دروشدواردآنهابرکردندنمیگمانکهراهیازالله(عذابپسکندمیمحافظت

مؤمنانهایدستوخوددستهایباکهطوریانداختهراسوترسدلهایشان
بگیرید.عبرتآگاهیوبصیرتصاحبانایپسکردند.میویرانراخویشهایخانه

کردمیگرفتارعذاببهدنیادرراآنانحتماکردنمیمقررآنانبرراآوارگیاللہاگرکه
است.دوزخعذابآخرتدرآنهابرایو
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نمودندمخالفتودشمنیاورسولواللهباآنانکهاستآنسبببهعذاباینکهوی
سختاللهچونشودمیهلاک(پسکندمخالفتودشمنیاللهباکهکسهرو

قائمهایشپایهبرآنرایابریدیدراخرمادرختانازآنچهواست.دهندهعذاب
اللهآنچهو6کند.رسواوخواررابدکارانتاواستبودهاللهحكمبهپسگذاشتید،

نتاختیدراشتریواسبهیچآنحصولبرایشمااستدادهپیغمبرشبهآنان(اموال)از
قادرچیزیهربراللهوسازدمیمسلطبخواهدکهکسهربرراپیغمبرانشاللهبلکه

بهمتعلقاستدادهپیغمبرشبهدیگرهایآبادیاهالیاموال)ازاللهآنچه(۷)است.

ماندگان)راهدرمسافرانومسکینانويتميانو(پیغمبر)خویشاوندانوپیغمبروالله

شمابهپیغمبرکهآنچهونگردد.دستبهدستشماثروتمندانمیاندرتنهاتااست
اللهازوورزید.اجتنابکندمیمنعآنازراشماکهآنچهازوبگیریدراآنبدهد

مهاجرینفقرایبرایغنائم)(همچنین۸۶است.دهندهعقوبتسختاللهچونبترسید

اللهوجویندمیرااللهرضایتوفضلاندشدهراندهاموالشانوهایشانخانهازکهاست
آنانازپیشکهآنانیو۹۶راستگویانند.ایشانگروهاینکنند.میمددراپیغمبرشو

راکسانیگرفت،جایدلشاندر(نیز)ایمانوکردندآمادهراکاشنهوخانهمهاجرین
مهاجران)(بهآنچهازخودهایدلدرودارند،میدوستکنندهجرتآنانسویبهکه

کههرچندمیدهندترجیحخودشانبررادیگرانوکنندنمینیازیاحساساندداده
اندایشانباشند،مصئونخویشنفسحرصازکهآنانیوباشند.نیازمندسختخود

رستگارند.که
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ماما!پروردگارایگویند:میآمدندانصار)ومهاجرینازپسکهآنانیو۱۰کهو
هیچماهایدلدروبیامرزنمودندسبقتماازآوردنایماندرکهرامابرادرانو

بخشندهکهتویییقیناما!پروردگارایمده،قراراندآوردهایمانکهکسانیحقدرایکینه

(یهود)کتاباهلازخودکافربرادرانبهکهندیدیرامنافقانآیاکه۱۱مهربانی.
هرگزشماحقدروآمدخواهیمبیرونشماباهمماکنندبیرونراشماهرگاهگویند:می

رسانیم.مییاریراشماحتماشودپیکاروجنگشمابااگروبریم،نمیفرمانکسیاز

آنانباشوندراندهبیرون(یهود)اگر(۱۲)هستند.دروغگوآنانکهمیدهدگواهیاللهو

ارادهاگرورسانندنمییاریآنانبهگیردصورتجنگآنانبااگروروندنمیبیرون
شد.نخواهندمددویاریبازگریزند،میوگردانندمیپشتحتماکنند،کمک

ایناست،اللهازآنانترسازبیشایشانهایسینهدر(مسلمانانشماترسالبتهو۱۳۶

صورتبهشماباهرگزآنان۱۶فهمند.نمیکهاندقومیآنانکهاستخاطرآنبه
عداوتجنگند.نمیدیوارهاپشتازیاومحکمهایقلعهپسدرجزجمعیدسته

هایشاندلآنکهحالپنداریمیمتحدراایشاناست،سختخودشانمیاندرجنگشانو

کنند.نمیتعقلکهاندگروهیآنانکهاستخاطرآنبهاختلافایناست.پراگنده

پسبودند،آنانازپیشاندکیکهاستکسانیداستانمانندمنافقان(وصفکوهو15

چونشیطانحالتمانند۱۹دارند.دردناکعذابیآنانوچشیدند.راکارشانسزای

الله،ازمنزیرابیزارم،توازمنگفت:ورزیدکفرچونپسشو،کافرگفت:انسانبه

ترسم.میاستجهانیانپروردگارکه
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باشنددوزخدرهمیشهکهاستآنشیطان)وکافر(انسانهردوعاقبتپس۱۷و
اللهازاید،آوردهایمانکهکسانیایو۱۸است.ظالمهرسزایابدیعذاباینو

است.فرستادهپیشفرداعاقبتبرایراچیزیچهکهبنگردبایدشخصهروبترسید

کهنباشیدکسانیمانندوکه۱۹است.باخبرکنیدمیآنچهبهاللهچونبترسید،اللهازو

بدکارانگروهاینبردخودشانیادازراخودشاننیز(اللهنتیجهدرکردندفراموشراالله

رستگارند.بهشتیانچونکهنیستند،برابربهشتیانبادوزخیان۲۰هاند.
عاجزوخاشعاللهترسازراآنالبتهکردیممینازلکوهیبرراقرآنایناگرکهو۲۱

بانديشند.ایشانکهتاکنیممیبیانمردمبرایراهامثالاینودیدی.میپاشیدههمازو

اوستآشکار.وپوشیدهداناینیست،اوجزحقبهمعبودیهیچکهاللهاوست۲۲

منزهپادشاه،اونیست،اوجزحقبهمعبودیهیچکهاللهاوستکه۲۳۶مهربان.بخشنده
غالب،وقدرتمندمراقب،ومحافظبخشنده،امنیتودهندهامان،نقصوعیببیو

آنچهازاللهاستپاکاست.کاملبزرگیصاحبومقاموالاوشکوهمندوبزرگوار

هاینامدهنده.صورتآورنده،پدیدآفریدگار،الله،اوست*۲۶آورند.میشرکاو)با

اووکند،مییادپاکیبهرااواستزمینوآسمانهادرآنچهاوست،برایتنهانیک
است.باحکمتغالب
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دارایممتحنهممتحنهسورهسوره

استآیتسیزدهوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

نگیریددوستیبهراخوددشمنانومندشمناناید،آوردهایمانکهکسانیاینامه
شمابرایکهندارندایمانحقیقتیوحقبهآنهاحالیکهدرکنیدمیدوستیایشانباشما

شهر(ازاستپروردگارتانکهاللهبهآوردنایمانخاطربهراشماوپیغمبراست.آمده
ایدآمدهبیرونرضایتمطلبومنراهدرجهادبرایشمااگرکنند.میبیروندیارتان)و

هرچهبهنسبتمنحالیکهدرکنیدمیدوستیآنانبانهاندرنکنید)دوستیآنانبا

يقيناکندراکاریچنینشماازکسهروهستم.داناترسازیدمیآشکاریاکنیدمیپنهان

شماسرسختدشمنانشوندمسلطشمابراگر۲۶است.گشتهگمراستراهاز
دوستوکنندمیدرازبدیبهشماسویبهراخودهایزبانودستانوبود،خواهند

بهسودیفرزندانتانوخویشاوندانتانقیامتروزدر۳۶هشوید.کافرشماکهدارند

کنیدمیآنچهبهاللهوآوردخواهدجداییمیانتاندراللهروزآندربخشید.نخواهندشما

وقتینیکوست.سرمشقیبودنداوباآنانکهوابراهیمدرشمابرایالبتهکهنوعبیناست.
کفرشمابهبیزاریم،پرستیدمیاللهجایبهآنچهازوشماازماگفتند:خودقومبه

اللهبهتنهاکهاینتااستابدیکینهودشمنیهمیشهبرایشماومابینوایمورزیده

خواستخواهمآمرزشبرایت(گفت:کهپدرشبهابراهیمگفتهمگرآورید،ایمان

توسویبهوایمکردهتوکلنوبرپروردگارا!ندارم.راچیزیاختیاربرایتاللهبرابردرو
آزمایشیمحلراماما!پروردگارایبههتوست.سویبهبازگشتوایمآوردهروی

هستی.باحکمتغالبتوپروردگارا!بیامرز،راماومگردانکافرانبرای
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x6اللهملاقاتبهکهشماازکسیبراینیکوستسرمشقشمابرایآناندرالبته
است.ستودهونیازبیاللهکه(بداندشودرویگردانکسهرواستامیدوارقیامتروزو

اسلاموسیلهبهایدداشتهدشمنیآنانباکهکسانیوشمابیناللهکهاستامید،(۷۶

الله۸۶است.مهربانآمرزگاراللهوتواناستاللهوکندبرقراردوستیشان)آوردن

بیرونهایتانخانهازراشماواندنجنگیدهدینبارهدرشماباکهکسانیازراشما
کنید،رفتارانصافوعدلبهآنانحقدروکنیدنیکیآنانبهکهکندنمیمنعاند،نکرده

کندمیمنعکسانیازراشماتنهاودارد.دوستراانصافانباوعادلاناللهچون
بیروندرواندکردهبیرونهایتانخانهازراشماواندجنگیدهشمابادینبارهدرکه

آنانباکسهروکنید،دوستیآنانباکهآنازاند،کردهپشتیبانیرا(دیگرانتانکردن

چوناید!آوردهایمانکهکسانیایکه۱۰اند.ظالمانهمانگروهاینپسورزددوستی

داناترایمانشانبهالله-بیازمائیدراآنانآمدندشمانزدبهوکردندهجرتمؤمنزنان

(زنانایناننهبرگردانیدکافرانبهراآناندریافتیدمؤمنزنانیراآناناگرپس-است

حلالندمؤمن)(زناناینانبرای(کافران)آناننهوحلالند(کافران)آنانبرایمؤمن)

آنانباکهنیستشمابرگناهیوبدهید،آنانبهاندکردهانفاق(کافر)مردانراآنچهو

محکمراکافرزنانعقدوبدهید.آنانبهرامهرهایشانکهشرطیبهکنیدازدواج

بطلبند.اندکردهانفاقراآنچهبایدنیز(کافرانوبطلبيدایدکردهانفاقراآنچهونگیرید

اگرو۱۹است.باحکمتدانایاللهوکندمیحکمشمابینکهاستاللهحکماین

سزارا(کافرانوقتیپسبرود،شمادستازورفتهکافرانسویبههمسرانتانازکسی
بهاندرفتهكفار)سوي(بههمسرانشانکهآنانبهگرفتید)غنیمتبهراأموالشان(ودادید

دارید.ایماناوبهشماکهبترسیدذاتیآناللهازوبپردازیداندکردهانفاقچهآنمقدار





11صفسوره۲۸جزء

برکنندبیعتتوبابخواهندوبیایندتوپیشمؤمنزنانکههنگامیپیغمبراای۱۲که
رافرزندانشانونشوندزنامرتکبونکننددزدیونسازنداللهشریکراچیزیکهاین

دهندنسبتشوهرانشانبهرافرزندیدروغ)رویازآنباکهرابهتانیونکشند

ازوکن،بعیتآنانبانکنندنافرمانیتوفرمان(ازنیککارهایدرونیاورندمیاندر

ایمانکهکسانیای۱۳است.مهربانآمرزگاراللهچونبخواه.آمرزشآنانبرایالله

حالیکهدراست،کردهغضبآنانبراللهکهندهیدقرارخوددوستراقومیاید!آورده

اند.شدهناامیدگورخفتگانازکافرانچنانکهاند،امیدناآخرتازآنان

صفسورةن

استآیتچهاردهوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

غالباووکندمییادپاکیبهرااللهاستزمیندرآنچهوآسمانهادرآنچهراه
آنراکهگوئیدمیراچیزیچرااید!آوردهایمانکهکسانیای۲۶.استحکمتبا

انجامآنراکهبگوئیدچیزیاینکهالله؛نزداستناپسندبسیارکه۳)دهید؟نمیانجام
جنگندمیبستهصفاوراهدرکهدارددوستراکسانیاللهيقينابه2دهید.نمی

خودقومبهموسیکهوقتآنشویادآورو۵اند.پیوستههمبهواستواربناییگویی

اللهفرستادهمنکهدانیدمیخوبآنکهحالدهیدمیآزارمراچرامن!قومای:گفت
اللهوساختمنحرفراهایشاندلاللهشدندمنحرفچونپسهستم؟!شماسویبه

کند.نمیهدایترافاسقانگروه

بببببببببببببببببببببببببببببببب
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خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

اللهفرستادهمناسرائیل!بنیایگفت:مریمپسرعیسیکهوقتیشویادآوروو6
بعدکهپیغمبریبهوکنممیتصدیقآمدهمنازپیشکهراتوراتوهستمشماسویبه

آمدآنانسویبههامعجزهباچونپسدهم.میمژدهاستاحمداوناموآیدمیمناز

بنددمیدروغاللهبرآنکهازترظالمکیستو۷هاست.آشکارجادوییاینگفتند:
(منافقان«۸»کند.نمیهدایتراظالمانگروهاللهوشودمیدعوتاسلامبهحالیکهدر
نورکنندهکاملاللهوکنندخاموشرااللهنورخوددهانهایباخواهندمیکتاباهلو

باراخودپیغمبرکهذاتیاوست۹باشند.نداشتهخوشکافرانچندهراستخود

خوشمشرکانچندهرسازد،غالبادیانهمهبرراآنتافرستادحقدینوهدایت
کنمراهنماییتجارتیبرراشماآیااید؟آوردهایمانکهکسانیایوو۱۰باشند.نداشته

اللهبهکهاستاینتجارت(آنکه۱۱دهد؟نجاتدردناکعذابازراشماکه
بهترشمابرایاینکنید،جهادهایتانجانواموالبااللهراهدروآوریدایمانپیغمبرشو

آوردمیدرهاییباغبهراشماوبیامرزدبرایتانراشماگناهانتاکه۱۲۶بدانید.اگراست

هایبهشتدردلپسندهایخانهواست.رواننهرهاآندرختانو(قصرهازیرازکه

شما(بهدیگر(نعمتی)و۱۳۶بزرگ.کامیابیاستاینآورید،دستبهجاودان

استمکه)(فتحنزدیکفتحیواللهسویازپیروزیدارید؛دوستراآنکهدهدمی

الله(دین)دهندگاننصرتاید،آوردهایمانکهکسانیای۱۶هده.مژدهمؤمنانبهو
سویبهدعوت(درمنمددگارانگفت:حواریانبهمریمپسرعیسیکهطوریباشید

ایماناسرایئلبنیازگروهیپسایم،الله(دین)مددگارانماگفتند:حواریانکیست؟الله

پسدادیمتواندشمنانشانبررامؤمناننهایتدرورزیدندکفرگروهیوآوردند

شدند.پیروزاینکهتا

OOT
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خخخخخخخ

جمعهسورۂ
استآیتبازدهوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

باحکمت(و)غالب(و)پاکپادشاهالله،استزمیندرآنچهوآسمانهادرآنچه۱ه

آنانخودازپیغمبریناخوانانمیاندرکهکسیاوست۲هکنند.مییادپاکیبهرا
حکمتوکتابآنانبهوداردمیپاکراآنانوخواندمیآنانبرراآیاتشکهفرستاد

بهخاصبعثت(اینو(3)بودند.آشکارگمراهیدراینازپیشکههرچندآموزد،می
غالباوواندنپیوستهایشانبههنوزکهاستآنانازدیگرانیبلکهنیستپیغمبرزمان

دهدمیبخواهدکهکسهربهراآناست،اللهفضل(بعثت)ایننوعاست.حکمتبا

(چنانکهبازشدندتوراتبهمکلفکهآنانمثالزہاست.بزرگفضلدارایاللهو

مثلاستبدچهکنند.میحملهاییکتابکههستندالاغیمانندنکردند،رعایتشباید

ایبگو:«7»کند.نمیهدایتراظالمقوماللهوشمردند!دروغرااللهآیاتکهگروهی
اگرپسمردمان،دیگرنههستیداللهدوستانشماکهکنیدمیگماناگریهودیان!
اند،فرستادهاینازپیشآنچهخاطربهآنانولی۷کنید.مرگآرزویراستگوئید

کهمرگیآنبگو:۸داناست.ظالمان(حال)بهاللهوکردنخواهندمرگآرزویهرگز

پنهاندانای(نزدبهبازاست،رسیدنیشمابهآنکه(بدانیدگریزیدمیآناز

سازد.میآگاهکردیدمیآنچه(حقیقت)بهراشماپسشویدمیبازگرداندهآشکارو

بببببببببب
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خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
یادبهشددادهندانمازبرایجمعهروزدرهرگاهاید!آوردهایمانکهکسانیای۹۶

چون*۱۰*بدانید.اگراستبهتربرایتاناینکنید،رهارافروشوخریدوبشتابیدالله
شماتاکنیدیادبسیاررااللهوبجوئيداللهفضلازوشویدپراگندهزمیندرشد،ادانماز

تووشدهپراکندهآنسویبهببینندراسرگرمیوتجارتچونو۱۱شوید.رستگار
اللهواستبهترتجارتوسرگرمیازاستاللهنزدآنچهبگو:کنند.میرهاایستادهرا

است.دهندگانروزیبهترین

منافقونسورهدر
استآیتبازدهوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

اللهوهستی،اللهپیغمبرتوکهدهیممیگواهیگویند:میآیندتونزدمنافقانچونکهو۱
دروغگویانند.منافقانکهمیدهدگواهیاللهوباشیمیاللهفرستادهتوکهداندمی

راهازرامردمپسخود)نفاقپوشانیدن(برایانددادهقرارسپرراخودهایقسم۲ه

کهاستخاطرآنبه(نفاق)این۳۶هکنند.میآنهاآنچهاستبدالبتهکردند،منعالله
آنهاپسشد،نهادهمهردلهایشانبرپسورزیدندکفربازآوردند،ایمانایشان

تعجبدرراتوشانقامتوقدبینیمیراآنهاکههنگامیو4فهمند.نمی

کههستندهائیتختهگویاآناندهی،میگوشآنانگفتهبهگویندسخناگرواندازد!می

آنانازپساند.دشمنآنانپندارند،میخودعلیهرافریادیهراند.شدهدادهتكيه
شوند؟میگردانیدهکجابه(حق)ازبکشدراایشانالله!باشبرحذر

بببببببببببببببب
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راسرهایشانبخواهد،آمرزشبرایتاناللهرسولتابیاییدشود:گفتهآنانبهچونوهه

تكبرحالیکهدرکنندمیمنعاللهراهازرادیگرانکهبینیمیراآنانوگردانندمی

آمرزشچهوبخواهیآمرزشبرایشانچهاست،برابرآنانبرای46ورزند.می

کند.نمیهدایترافاسقمردماناللهزیراآمرزد.نمیراایشاناللههرگزنخواهی،

منتشرتامکنیدانفاقهستنداللهرسولنزدکهآنانیبرگویند:میکهاندکسانیآنها۷۶ه

فهمند.نمیمنافقانولیاست،اللهاززمینوآسمانهایخزانهآنکهحالشوند.پراگندهو

بیرونآنجاازراترذلیلعزتمندتريقينبهگردیمبازمدینهبهاگرگویند:مینیز(و۸۶
منافقانولیاست،مؤمنانواورسولواللهمخصوصتنهاعزتآنکهحالکند،می

نکندغافلاللهیادازراشمااولادتانواموالاید!آوردهایمانکهکسانیایکه۹دانند.نمی

روزیشمابهکهچیزهاییازو۱۰زیانکارند.گروههمانپسکندچنینکهکسهرو

مرگچراپروردگارا!بگوید:وبرسدشماازیکیمرگآنکهازپیشکنیدانفاقایمداده

میشدم.صالحانازودادممیصدقهتاانداختینهتأخیربهاندکمدتیتامرا

آنچهبهاللهواندازد.نمیتأخیربهبرسداجلشچونراکسی(مرگ)هرگزاللهو۱۱که
استباخبرکنیدمی

000
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خخخخخخخخخخخخخخخخ

تغابنسورۂ
Snow

استآیتهژدهوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

فرمانرواییکنند،مییادپاکیبهرااللهاستزمیندرآنچهوآسمانهادرآنچهو۱
(الله)او%۲تواناست.کاریهربراووراستاو(نیز)ستایشواوستاز(حقیقی)

هستیدمؤمنشماازبعضیوکافرشماازبعضیپساستآفریدهراشماکهاستذاتی

راشماوآفریدهحقبهرازمینوآسمانها۳۶هبیناست.کنیدمیچهآنبهاللهو
سویبههمهبازگشتواستکردهزیباوخوبراشماصورتهایوبخشیدصورت

کنیدمیپنهانکهراآنچهوداندمیاستزمینوآسمانهادرکهراآنچهبلکهاوست.

دارد.آگاهیاستهاسینهدرآنچهبهاللهوداندمیسازید،میآشکارکهراآنچهو

خودکارسزایآناناست؟نیامدهشمابهبودندکافراینازپیشکهآنانخبرآیاکه
کهبودجهتاینبه(عذاب)اینبهدارند.پیشدردردناکعذابیوچشیدندرا

هدایتراما(عادی)بشریآیاگفتند:وآمدندآناننزد(آشکار)معجزاتباپیغمبرانشان

نیازبیاللهونمودنیازیبیاظهاراللهوگرداندندرویوورزیدندکفرپسکنند؟می

بهقسمبلی!بگو:شد،نخواهندزندهدوبارهکهکردندگمانکافرانکه۷۵است.ستوده

خواهدخبرشمابهکردیدمیچهآنازبازشدخواهیدزندهدوبارهيقينبهپروردگارم!

ایمکردهنازلکهنوریواوپیغمبرواللهبهپس۸است.آساناللهبرایکاراینوداد
روزدرراشما(الله)کهوقتیواست.باخبرکنیدمیچهآنبهاللهوبیاوریدایمان

کاروبیاوردایماناللهبهکهکسیواستنقصانوزیانروزروز،آنکند،جمعاجتماع

زیرازکهگرداندمیداخلهاییباغبهوسازدمیدوراوازراهایشبدیکندنیک

استایناند.جاودانهوهمیشهآنجادرکهاستجارینهرهاآندرختانو(قصرها
بزرگ.کامیابی
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007





64تغابنسورۂ۲۸جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

آندراند،دوزخیایشانشمردنددروغراماآیاتوروزیدندکفرکهآنانو۱۰
اللهحكمبهجزرسدنمیمصیبتیهیچ۱۱است.بدیانجامسراینواندجاودانه

داناست.چیزهمهبهاللهوکندمیهدایترااودلاللهبیاوردایماناللهبههرکسو

مافرستادهبرکهبدانید(پسشویدرویگرداناگروکنیداطاعتپیغمبرواللهاز۱۲۶

پسنیست،حقبهمعبودیاوجزکهاستالله۱۳۶هنیست.آشکارپیغامرسانیدنجز

ازبعضییقینبهاید!آوردهایمانکهکسانیای%۱۶کنند.توکلاللهبربایدمؤمنان

کنیدعفواگروکنید.حذرآنانازپساند،شمادشمنفرزندانتانوهمسران

اینجز۱۵واست.مهربانآمرزگاراللهکه(بدانیدگذریددرونمائیدپوشیچشمو

است.بزرگیپاداشاللهنزدواندشماامتحانوسیلهفرزندانتانواموالتانکهنیست

کهنمائیدانفاقوکنیداطاعتوبشنویدوبترسیداللهازتانتوانحدتاپسکه۱۹۶
همانپسبمانداماندرخویشنفسبخلازکهکسیواستبهترخودتانبرای

سازدمیبرابرچندینبرایتانراآنبدهیدالحسنهقرضاللهبهاگرکه۱۷۶رستگارانند.

آشکاروپوشیدههمهدانایاوو۱۸است.بردبارسپاسگزاراللهوآمرزدمیراشماو
است.باحکمت(و)غالباست،
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*طلاقسورۂ:

استآیتدوازدهوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

طلاقشانعدهوقتدرراآناندهیدطلاقرازنانخواستیدکهوقتیپیغمبر!ایراه
نکنیدبیرونهایشانخانهازراآنانبترسید.پروردگارتاناللهازوبشماریدراعدهودهید

اللهحدوداینوشوندمرتکبراآشکاریزشتکارآنکهمگرنروندبیرونهمآنانو

تواست.کردهظلمخودبرحقیقتدرکندتجاوزاللهحدودازکسهرواست
آنانعدةمدتچونو۲۶آورد.میاندر(دیگر)امریآنازبعداللهبساچهنمیدانی،

مرددووشویدجداآنانازنیکیبهیاداریدنگاهنیکیبهراآنانشدنزدیکپایانشبه

بهکهکسیطور،اینکنید.ادااللهرضایبرایراگواهیوبگیریدگواهمیانتانازعادل

راهبرایشبترسداللهازکهکسیوشودمیدادهپندآنبهداردایمانقیامتروزوالله
اوکهدادخواهدروزیجاییازرااوو۳هداد.خواهدقرارمشکلاتازرهایی

راخودامراللهگمانبیاست.کافیبرایشاوکندتوکلاللهبرکهکسیوبرد.نمیگمان
کهزنانیوهعاست.کردهمقررایاندازهچیزیهربرایاللهتحقیقبهسازد.میمحقق

استماهسهآنانعدهکردید،شکآنها)عدة(دراگراندشدهناامیدماهواریعادتاز

ازهرکسواست.حملوضعباردارزنانعدهواند.نرسیدهحیضسنبهآنانکه(نیز)و

اللهحكماینبهآورد.میآسانیکارشدربرایشاللهکندپرهیزگاریوبترسدالله

میمحوراگناهانشبترسداللهازکسهرواستکردهنازلشماسویبهراآنکهاست

گرداند.میبزرگرااوپاداشوکند

بببببببببببببببببببببببببب
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شماستتواناییدروداریدسکونتتانخودکهدهیدسکونتجاییدرراآنانکه

تادهیدنفقهآنانبهباشندبارداراگرکنید.تنگآنانبرراکارتانرسانیدزیانآنانبهو

بدهیدرامزدشاندهندشیرشمابرایرافرزندتاناگرپسکنند.میحملوضعآنکه

افتادیددشواریبهاگروکنید.توافقومشورتنیکیبهخودمیاننوزاد)بارهدرو

ازداراییصاحبباید۷هدهد.شیر(شوهر)اودرخواست)(بهدیگرزن(باید)

اوبهاللهچهآنازبایداستشدهتنگاشروزیکهکسیودهدنفقهخوددارایی

مكلفاستدادهاوبهکهاندازههمانبهجزراکسهیچاللهکند،انفاقاستداده

هاقریه(اهالی)بساچهو۸آورد.میراآسانیسختیازپساللهزودیبهکند.نمی
آنانازسختیبهپسکردند،سرکشیاورسول(فرمانوپروردگارشانفرماناز

خودکارسزایپس۹کردیم.عذابشانناشناختهسختعذابیبهوگرفتیمحساب

سختعذابیآنانبرایالله۱۰هشد.نقصانوخسارهکارشانسرانجاموچشیدندرا

شماسویبهاللهراستيبهبترسید،اللهازمؤمن!خردمندانایپساست.کردهآماده

کهاستپیغمبریتذكر)وسیله(آن«۱۱است.کردهنازلراتذكر)(وسيلةکتاب

کارهایوآوردهایمانکهراآنانتاخواندمیبرایتانراباطل)و(حقبیانگرالله،آیات
کاروداردایماناللهبهکهکسیوآورد،بیروننورسویبههاتاریکیازاندکردهشایسته

رواننهرهاآنقصرهای)ودرختانزیرازکهباغهاییبهرااو(الله)دهدانجامشایسته

ساختهنیکرااوروزیاللهیقینااند.جاودانهآندرهمیشهکهکردخواهدوارداست

(آفرید)،راآنهمانندنیززمینازوآفریدراآسمانهفتکهاستذاتیاللهکه۱۲است.
استقادرکاریهربراللهکهبدانیدتاشودمینازلآنهامیانالهیفرمان
است.کردهاحاطهراچیزهمهاووعلم
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تحریمسورۂورا
اسدیا۔

استآیتدوازدهوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

آوردندستبهخاطربهاستکردهحلالبرایتاللهکهراچیزیچراپیغمبر!آی1

اللهالبته۲هاست.مهربانآمرزگاراللهوکنی؟میحرامخودبرهمسرانتخشنودی

شماستمددگاراللهواستکردهمقررشمابرایراسوگندهایتان(شکستنگشودن

گفت،نهانیسخنیزنانشازیکیباپیغمبرکهوقتیو۳باحکمت.دانایاوستو

مطلعآنبررا(پیغمبر)اللهوکردبازگودیگر)زنبرایرا(سخن)آنویچونپس

چونونمود.اعراض(دیگر)بخشیازوکرداظهارراآنازبخشی(پیغمبر)گردانید

است؟دادهخبرتوبهرااینکسیچهگفت:ویداد،خبر(زن)آنبهرا(موضوع)

بهاگرپیغمبر)همسردوای(شماکوعاست.دادهخبرمنبهآگاهدانای(الله)گفت:

براگرواستگشتهمنحرفدلهایتانگمانبیاست)،بهتر(برایتانکنیدتوبهاللهدرگاه

نیکمؤمنانوجبرئیل(نیز)واوستمددگاراللهکه(بدانیدشویدهمدستاوضد

همسرانیپروردگارشبساچهدهدطلاقراشمااگر۵هستند.اوگارمددفرشتگانو

گار،توبهفرمانبردار،مؤمن،مسلمان،که(زنانیسازد،جایگزینبرایششماازبهتر

خودتاناید!آوردهایمانکهکسانیای46دختر.وبیوهازاعمدار،روزهپیشه،عبادت
فرشتگانیبود.خواهندسنگهاومردمهیزمشکهکنیدحفظآتشیازراتانخانوادهو

آنانبهچهآندراللهازهستند،تواناوزورمندوگیرسختوخشنکهاستمقررآنبر

کهآنانیای۷دهند.میانجامیابند،فرمانکهراآنچهوکنندنمینافرمانیکندامر

دنیا)درآنچهبرابردرکهنیستاینجزنکنید.عذرخواهیامروزاید!شدهکافر
شوید.میدادهجزاکردید،می
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امیدبکنیدخالصانهتوبهوکنیدرجوعاللهدرگاهبهاید!آوردهایمانکهکسانیایکه۸

درختانزیرازکهآورددرباغهاییبهراشماوکندمحوراگناهانتانپروردگارتاناست
ایماناوباکهراآنانیوپیغمبرشاللهکهروزیاست.رواننهرهاآن)قصرهایو

باشتابراستشانسمتبهوآنانرویپیشنورشانسازد.نمیرسواوخواراندآورده

چونبیامرزراماوگردانکاملمابرایرامانورما!پروردگارایگویند:میاست.روان
آنانبروکنجهادمنافقانوکافرانباپیغمبر!آی49توانایی.کاریهربرتو

کافران،برایالله۱۰است.بازگشتبدجایواستدوزخآنانجایگاهوگیر،سخت

ماصالحبندگانازبندهدونکاحدردو)(آنکهاستزدهمثالرالوطزنونوحزن

راچیزیالله(عذاب)ازنتوانستندپیغمبر)(دوآنپسکردندخیانتآنانبهولیبودند
آئید.در(دزوخ)آتشبهواردشدگانباشد:گفتهوکننددفعزن)(دوآناز

ایگفت:کههنگامیاست،زدهمثلرافرعونزن(نیز)مؤمنانبرایاللهو۱۱۶که
کارهایشوفرعونازمراوبسازایخانهخودتنزدبهشتدرمنبرایمن!پروردگار

عمراندخترمریم(الله)و۱۲۶بده.نجاتنیزظالمگروهدستازمراوبدهنجات

روحازپسورزید)،پاکدامنیوداشتنگهحرامازراخودشرمگاهکهزده)مثلنیزرا
ازوکردتصدیقراهایشکتابوپروردگارشسخناناوودمیدیماودرخودآفریده)

بود.کنندگاناطاعت

ببببببببببببببببببببببببببببب
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ملکسوره

استآیتسیوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

براوواوستدستبه(عالم)پادشاهیکهذاتیآناستبزرگوار)(وبابرکتاور
کهبیازمایدراشماتاآفریدرازندگیومرگکهذاتیآن%۲۶است.قادرچیزیهر

هفتکهذاتیآن۳هاست.آمرزگارغالباوواستنیکوکارترشماازیککدام
تفاوتهیچمهربانپروردگارآفرینشدرآفريد،هماهنگ)(وطبقهطبقهراآسمان

پیهمبازکه4بینی؟میخللیونقصآن(درآیابگردانچشمبازبینی،نمیخللیو
استناتوانوخستهحالیکهدرچشمکهدید(خواهیبرگردان،راخودچشمپیدر

(وسیله)راآنهاودادیمزینتچراغهابارادنیاآسمانالبتهوگردد.میبازسویتبه

ایم.کردهآمادهآنهابرایراسوزانعذابوکردیمآمادههاشیطانکردنسارسنگ
بدواست(آمادهدوزخعذابورزیدندکفرپروردگارشانبهکهآنانیبرایو(6)

شنوندمی(بد)آوازهاییآنازشوندافگندهآنجادرچونکه۷۶است.بازگشتگاهی

کههرگاهشود،پارهپارهخشماز(دوزخ)کهاستنزدیک۹۸۶جوشد.میحالیکهدر

ایدهندهبیمآیاپرسند:میآنهاازنگهبانانششوند،انداختهآندرکفار)ازگروهی
او(دعوتمالیكنآمدمانزدایدهندهبیمبلی!گویند:۹۶بود؟نیامدهشماسویبه

درشماکهنیستاینجزاست.نکردهنازلراچیزیاللهگفتیم:وشمردیمدروغرا

درکردیممیتعقلیاوشنیدیممیاگرگویندو۱۰هستید.بزرگبسگمراهی
برنفرینپسکردند.اعترافخودگناهبهپسکه۱۱گرفتیم.نمیقراردوزخیان(زمره)

اجروآمرزشترسدمیخودپروردگارازنهاندرکهآنانیيقيناه۱۲۶باد!دوزخیان

دارند.بزرگ
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دلهارازبهاوصورتهر(درسازید.آشکارراآنیاداریدنهانراسخنانوکه۱۳۶
اوحاليكهدرداند؟نمیاستآفریدهراچیزهمهکهکسیآیا۱۶است.آگاه

گردانیدهمسخربرایتانرازمینکهاستذاتیاو۱۵است.آگاهچیزهرازبینباریک

دوباره)شدن(زندهبازگشتوبخوریداللهروزیازوبرویدآناطرافدرپساست

شماکهدانیدمیاماندرراخوداستآسماندرکهذاتیازآیاکه۱۹اوست.دستدر

ایمناستآسماندرکهذاتیازآیا۱۷جنبد.میآنحالیکهدربردفروزمیندررا
مندادنبیمکهدانستخواهیدپسبفرستد؟!شمابرسنگریزهازطوفانیکهایدشده

(پسکردندتکذیبرا(پیغمبرانبودنداینهاازپیشکهآنانیالبتهو۱۸است!چگونه

گاهیکهندیدندسرشانبالایراپرندگانآیا۱۹است!بودهچگونهمنعقوبتببین

افتیدن)ازراآنهامهربانپروردگارجزکنند؟!میجمعگاهیوگستردهراخودبالهای

بهوباشدشمالشکرکهآنکیستو۲۰۶بیند.میراچیزیهراويقينادارد،نمینگاه

د۲۱ونیستند.گمراهیوفریبدرجزکافرانکند؟کمکشمابهمهربانپروردگارجای
سرکشیدربلکهدهد؟روزیشمابهکندقطعراخودروزیاللهاگرکهکسیکیستیا

هدایترودمیراهافتادهخودچهرهبرکهکسیآیاپسکه۲۲کنند.میلجاجتنفرتو

کهاستذاتیاوبگو:۲۳رود؟میراستراهبهایستادهکهکسییااستتریافته

گزاریشکرکمتر(ولی)است.دادهقرارهادلوهاچشموگوشبرایتانوآفریدهراشما
اوسویبهتنهاوساختمنتشرزمیندرراشماکهاستذاتیاوبگو:۲۶۶کنید.می

راستاگربودخواهیدکیدهیدمیکهایوعدهاینگویند:میوفر۲۵هشوید.میحشر
دهندهبيممنکهنیستاینجزواستاللهنزدتنها(آن)علمبگو:۲۹گویید؟می

هستم.آشکار
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قبيحکافرانهایچهرهببینند،نزدیکشدند)میدادهوعده(کهراآنهرگاهپسکه۲۷۶
بگو:که۲۸۶طلبیدید.میکهاستایوعدههماناینشود.میگفتهوگرددمیگرفتهو

کسیچهپسکندرحممابریاوکندهلاکمراهمراهانومناللهاگردهیدخبرمنبه

اوبهاست،مهربانپروردگاراوبگو:که۲۹دهد؟میپناهدردناکعذابازراکافران

درکسیچهکهدانستخواهیدپسایم،کردهتوکلاوبرتنهاوایمآوردهایمان
چهرود،فروزمیندرشماآباگردهیدخبرمنبهبگو:که۳۰است.آشکارگمراهی
آورد؟میشیرینوروانآبیبرایتانکسی

قلمسورۂاور
استآیتدووپنجاهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
نویسند.میآنچهبهوقلمبهقسماست)،معلوماللهبهحرفاین(مفهومن.و۱و

و)(دائمیاجرتوبرایيقيناوه۳نیستی.دیوانهپروردگارتفضلبهتو(کهکه۲۶
دیدخواهیپسکهوہهستی.بزرگبساخلاقدارایتوکهحقاوعهاست.پایانبی

است؟دیوانهشماازیککدامکهدیدخواهند(و6دید.خواهندهمآنانو

یافتگانراهبهاوواستداناترشدهگمراهراهشازکهکسیبهپروردگارتالبته47

(مشرکین)آنانکه۹مکن.اطاعتکنندگانتکذیبازپس۸هباشد.میداناتر(هم)

دهند.نشانخودازسازشونرمیهمآنانتاکنیسازشونرمیکهدارندآرزو

که)(آنکه۱۱مکن.پیرویخوردمیسوگندبسیارکهپستیوحقیرهرازو۱۰
(و)خيرکنندهمنعبسیارکه۱۲کند.میچینیسخنهمیشه(و)استجویعیببسیار

است.نسبواصلبینیز)(واست،اخلاقبدو۱۳است.گناهکارتجاوزگر

است.(بسیار)اولادومالدارایکهاستسبباینبهاودرهابدیهمهاینکه۱۶و
است.پیشینیانهایافسانهگوید:میشودخواندهاوبرماآیاتچون«۱۵

|کرد).خواهیمرسوارااو(ونهادخواهیمذلتداغاوبینیبرزودیبهوو16
بببببببببببببببببببببببببب
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قسمکهوقتیآزمودیم،راباغآنصاحبانکهطوریآزمودیمراآنانماالبته«۱۷
پسکه۱۹نگفتند.اللهشاءانوبه۱۸۶بچینند.صبحگاهانراباغهایمیوهکهخوردند

پس۲۰بودند.خوابیدهآنانحالیکهدرآمدپروردگارتسویازبلاییباغآنبر

ماجرا)ازخبر(بیبازکه۲۱گردید.تاریکشبمانندکهسوختچنانشان(باغ
بهصبحپسدارید،میوهچیدنقصداگرکه۲۲۶دادند.نداراهمکدیگرصبحگاهان

کهکه۲۶وگفتند.مییکدیگربهآهستهحالیکهدرشدندروانپسو۲۳برسید.کشتزار

درکردند،باغقصدصبحگاهانو۲۰بیاید.شمانزدباغدرمسکینیامروزنباید

چونپس*۲۹پنداشتند.میمساکین)منع(ومحصولجمعبرقادرراخودحالیکه

کشتزارازمابلکه(نه)۲۷ایم.کردهگمراراهماحتماگفتند:دیدند،(سوخته)راباغ

بهرااللهچراکهبودمنگفتهشمابهآیاگفت:آنانبهترین۲۸ایم.شدهمحرومخود

بودیم.ظالمماالبتهاست،منزهوپاکپروردگارماگفتند:و۲۹کنید؟نمییادپاکی

ماواقعاما!بروایایگفتند:(۳۱آوردند.روییکدیگربهکنانملامتپس۳۰و

بهمايقينادهد،عوضمابرایراآنازبهترماپروردگاراستامیدکه۳۲۶بودیم.سرکش

عذابالبتهو(دنیا)عذاباستچنیناینکه۳۳داریم.امیدورغبتخویشپروردگار

نزددرپرهیزگارانبرایالبتهو34ودانستند.میاگراست،بزرگتراینازآخرت

مانندرا(فرمانبرداران)مسلمانانآیاپسو۳۰است.نعمتپرباغهایپروردگارشان

کنید؟میحکمچگونهشده؟چهراشما۳۹دهیم؟میقرارگناهکارانمجرمان

کهراآنچهشماو۳۸خوانید؟میآندرکههستکتابیشمابرایآیا(۳۷)
دارید؟محکمعهدهاییقیامتروزتاماعهدهبرشماآیا۳۹هاست؟آندرپسندیدمی
ازیککدامکهکنسوال(کفار)آنهااز40باشد؟شمابرایکنیدحکمراچههرکه

راستاگرپساست،شریکهائیآنهابراییا41است.عهدچنینضامنایشان

آشکارعالميان)(پروردگارساقکهروزیکه۶۲۶بیاورند.راخودشریکانگویند،می

توانندنمیولیشوندمیفراخواندهسجدهبهوشودمیساخته
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۲۸قلمسورۂ۲۹جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخنخنن
گرفتهفراراایشانذلتوخواریوافتادهزیربهچشمانشانکهاستحالیدراینکه۶۳

تندرست)(وسالمآنهاوشدندمیفراخواندهکردنسجدهبرایدنیادرحالیکهدراست،
راالهیسخن(قرآن)اینکهبگذارکسیبامراپس44کردند).نمیسجدهولیبودند

گرفت.خواهیمدانندنمیکهجاییازراآنهاتدریجبهکهاستزودکند،میتکذیب

است.استوارومحکممنتدبيرچوندهیم،میمهلتراایشان(فعلا)اماکه45
بارند؟سنگینآنپرداختنازآنانکهکنیمیطلبمزدیایشانازآیاکه

نویسند؟میآنرویازایشانکهداردوجودغیبعلمنزدشاناینکهیاو۶۷

دلیباکهمباشماهیصاحبمانندوباشصابرپروردگارتحکمرسیدندرپس۶۸

بهبودملامتیقابلحالیکهدرنبود،پروردگارشنعمتاگرکه،۹کرد.(دعا)ندااندوهپر

دروبرگزیدرااوپروردگارشباز)(لیکنو۵۰شد.میافگندهگیاه،وآببیصحرایی

باراتوشنیدندراقرآنچونکافرانبودنزدیکيقينبهوو۵۱داد.قرارصالحانزمره

است.دیوانه(پیغمبر)شخصاینيقيناگویند:میوبلغزانندخود(تیز)هایچشم

است.جهانیانبرایپندی(قرآن)آنآنکهحال«۵۲۶

انیپکیایراندرحاقهحاقهسورهسوره

استآیتدووپنجاهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

واقعوثابت(حادثهحاقهآنچیست۲*شدنی).واقعوثابت(حادثهحاقهکهبود

چیست؟شدنی)واقعوثابت(حادثهحاقهآنکهدانیمیچهتوو3*شدنی)؟
بهثموداما۵نمودند.تکذیبراشدنیواقعوکوبندهحادثهآنعادوثمودقومو

سردتندبادیوسیله)بهعاداماو36شدند.هلاکمرگباروسختآوازوسیله)

آنانبرپیدرپیروزهشتوشبهفتراآناللهکه۷هشدند.هلاکسوزندهو
پوکهایتنهگوییواندافتادهزمینرویکهدیدیمیرامردمانآنگاهکردمسلط

باشد؟ماندهباقیآنهاازاثریکهبینیمیآیاپسواند.خرمادرختان
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۱۹حاقهسوره۲۹جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

شدهزبروزیرهایقریهاهالیهمچنینوبودنداوازپیشکهکسانیوفرعونوقوه
فرستادهفرمان)ازآنانزیرا۱۰شدند.نافرمانیوگناهمرتکبلوط)قوم

کهوقتیالبته«11»گرفت.سختیبهراایشاناللهوکردند،نافرمانیپروردگارشان

را(عذاب)آنتاکه۱۲۶برداشتیم.روانکشتیدرراشماکرد،طغیانما)امر(بهآب

درچونپس۱۳۶بسپارد.خاطربهراآنشنواگوشهاییودهیمقرارپندیبرایتان

درهميکبارهپسشوند،برداشتهکوههاوزمینو۱۶کهدمیدنی.یکشوددمیدهصور
(نیز)آسمانو16دهد.رخ(قیامت)واقعهروزآندرپسکه۱۵شوند.کوبیده
بودخواهند(آسمان)آناطرافبرهافرشتهو۱۷گردد.سستروزآندروبشگافد

کنند.میحملخودسربالایفرشتههشتروزآندرراپروردگارتعرشو

شماپوشیدههیچشوید،میعرضهپروردگارتان)بارگاه(بهشماروزآندرکه۱۸

دستبهاعمالشنامهکهکسهرپسکه۱۹نماند.مخفیبودید)دادهانجامآنراکه
بخوانید.مرااعمالنامهبگیریدگوید:میکنان(شادیشوددادهراستش

اوپسکه۲۱۶شد.خواهمروبروخودمحسابباالبتهکهداشتمیقینمنچونکه۲۰و

خواهدبلند(بسیاربهشتدرکه۲۲۰بود.خواهدبخشرضایتوخوشزندگانیدر

بنوشیدوبخوریدگواراشود)می(گفته۲۶واست.دسترسدرآنمیوهکهکه۲۳بود.

اعمالشنامهکهکسیاماو۲۵همیدادید.انجامگذشتهروزگاراندرآنچه((پاداشبه

نمیشد.دادهبمنامنامهکاشایگوید:میپسشود،دادهچپشدستبه

مرگکاشایو۲۱چیست.منحسابکهدانستمنمی(کاش(ایو(۲۹
قدرتکه۲۹۶نرساند.بمننفعیهیچمنداراییکه۲۸)بود.کارمپایانوکنندهفیصله

زنجیرشبهپسبگیرید،رااوشود)میگفتهکه۳۰رفت.دستمازمنپادشاهیو
هفتادآندرازیکهزنجیریدرباز۳۲کنید.داخلدوزخدررااوبازکوه۳۱۰کشید.

بررا)(مردمو%۳۵برآورد.نمیایمانبزرگاللهبهاوچونو۳۳۶ببندید.رااوباشدگز

مهربانیدوستهیچجاایندرامروزاوپسوو35کرد.نمیترغیبمسکیندادنطعام
ندارد.
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۱۹حاقهسوره۲۹جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

خورد.نمیراآنگنهگارانجزکه۳۷۶دوزخیان.زردابجزداردطعامینهو(36)
(قرآن)اینکهای.بینید.نمیآنچهبهو۳۹بینید.میآنچهبهقسمپس۳۸)

ایماناندکینیست،شاعریسخنآنودادهاست.بزرگوار(فرشته)فرستادهسخن

گیرید.میعبرتاندکینیست،کاهنوغیبگوگفته(قرآن)وکه4۲آورید.می

پیغمبر((بالفرضاگرو44است.شدهنازلجهانیانپروردگارسویاز(بلکه43

گرفتیم.میقدرتبارااوالبتهکه45کرد.مینسبتمابهدروغبهراسخنانازبعضی
ایکنندهمنعشماازکسهیچپسکه۶۷کردیم.میقطعرادلشرگبازکه46

است.پندونصیحتپرهیزگارانبرایقرآنالبتهکه4۸۶نیست.اوازما)جزای
آنالبتهو۵۰اید.کنندهتکذیبشماازبرخیکهدانیممییقینبهماالبتهو49

یقینیوحقسخن(قرآنآنالبتهوو۵۱است.کافرانبرحسرتمایهتکذیب
کن.یادپاکیبهرابزرگتپروردگارنامپسکه۵۲۶است.

معارجسورۂ
استآیتچهاروچهلوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
کافرانبر۲هکرد.طلبراشدنیواقععذابتمسخر)بهایکنندهخواستدرکهرا
مراتبودرجاتصاحباللهسویاز۳۶نیست.آنبرایایکنندهدفعهیچ(و)است

استسالهزارپنجاهمقدارشکهروزیدرروح(نیز)وفرشتگانکه4(است).بلند
آنانالبتهوشکوه).بدون(ونیکوصبریکنصبرپس۵روند.میبالااوسویبه

کهروزیآن(قیامت۸هبینیم.مینزدیکراآنماو۷هبیند.میدوررا(روز)آن

گردد.رنگینوشدهحلاجیپشممانندکوههاوکه۹شود.گداختهمسمانندآسمان
پرسد.نمیدیگردوست(حال)ازدوستیهیچو۱۰۶که
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۷۰معارجسورۂ۲۹جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

کهکندمیآرزوگناهکارشوند،میدادهنشانایشانبهخویشاوندانو(دوستانکوو۱۱

همسرهمچنینو۱۲دهد.قرارروزآنعذابازنجات(برایفديهراخودفرزندان

کردند).میمدد(ومیدادندجایاوبهکهراخودقبیلهوه۱۳۶را.برادرشو

رااوکار)(اینتاکند.)فدارازمینرویهایانسانتمامکهخواهدمی(بلکه14

پوستکه۱۹است.شعلهسراپاوسوزانآتشدوزخنه،هرگزکه۱۵دهد.نجات

حق)ازوکردهپشتکهکندمیطلبراکسی۱۷کند.میجداشدتبهرابدن

داشت.نگاهوکردجمعمالکهراکسی(نیزوکوه۱۸۶است.گردانیدهروی

بهچونکه۲۰است.شدهآفریده(حريصوصبربیوتاببیانسانکهواقعا۱۹که
بخيلرسداوبهخوبیچونو۲۱وگردد.میپریشانوتاببیرسدمصيبتاو

(پایبندیشاننمازبرکهآنانی۲۳نمازگزاران.مگر۲۲٫کند).میمنعوگرددمی

است.معلومومعینسهمیاموالشاندرکهآنانیو۲۵ودارند.مداومتو
دارند.کاملیقین(قیامت)جزاروزبهکهآنانیوکه۲۹محروم.وگدابرای۲۵و

عذابازچونو۲۸ترسناکند.وبیمناکپروردگارشانعذابازکهآنانیو۲۷

محافظتحرام)ازراهایشانشرمگاهکهآنانیو۲۹نیست.ایمنیپروردگارشان

نیست.برایشانملامتیصورتایندرکهخودکنیزانوزنانبرمگرکه۳۰درکنند.می
تجاوزکارند.کهآنانندبجویدخود)شهوتفضایبرایرااینازفراترکسهرپسکهفر۳۱

بهکهآنانوه۳۳۶کنند.میرعایتراعهدشانوامانتهاایشانکهآنانو۳۲۶
برایشانکهآنانو۳۰کنند).نمیانکارآنازوهستندقایمهایشانگواهی(ادای)

باعزتجنتباغهایدرکهاندایشانکهو۳۰کنند.میمواظبتومحافظتخودنمازهای
آیند؟!میشتابانتوسویبهکهشدهچهراکافرانپس۳۶شوند.میداشتهگرامیو

داردآرزوایشانازهریکآیاکه۳۸چپ.جانبازوراستجانبازگروهگروه(۳۷
ازراآنانمايقينانیست،چنیننه،۳۹هشود؟.آوردهدرنعمتوپرنازبهشتبهکه

توانائیم.ماکهمشرقهاومغربهاپروردگاربهسوگندکه40ایم.آفریدهدانندمیآنچه
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۷۱نوحسورة۲۹جزء

خخخخخخخخخخخخخخ
بهراآنانپس۲نیستیم.ناتوانماوکنیمجایگزینراآنانازبهتراینکهبرکه41
کهراروزیتاکنندبازیدنیا)متاع(بهوروندفروخودباطلدرتابگذارخودحال

بیرونخودقبرهایازشتابانکهروزیکه43کنند.ملاقاتاندشدهدادهوعده

حالیکهدرکه44دوند.میشدهنصبهای(بتهاینشانهسویبهآنانگوییشوند.می

کهروزیآناستایناست،گرفتهفراراایشانذلتوخواریوافتادهزیرچشمانشان
شدند.میدادهوعده

نوحسورة

استآیتهشتوبیستوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
عذابکهاینازپیشراخودقومکهفرستادیمقومشسویبهرانوحماالبتهکهو۱

شمابرایمنمن!قومایگفت:(نوح)۲بترسان.بیاید،آنهاسراغبهدردناک

کنید.اطاعتمراوبترسیداوازوکنیدعبادترااللهکهاین۳۶هآشکارم.ایدهندهبیم

يقينااندازد.میتأخیربهمعینوقتیتاراشمااجلوآمرزدمیراشماگناهاناللهکهبهو

دانید.میاگرافتد،نمیتأخیربهبرسداللهمقررمهلت(واجلهرگاه

دادم.دعوتتوحید)سویبهروزوشبراقومممنپروردگارم!ایگفت:نوحوہ

تادادمدعوتراآنانمنهرگاهو۷۶نافزود.آنانفراربرجزمندعوتولی46

راهایشانجامهوآوردنددرخودهایگوشبهراشانانگشتانبیامرزی،راشانگناهان)
ورزیدند.تکبرسختونمودنداصرارخود(طغیانبروپیچیدندخودهایچهرهبه

کردماعلانآنانبرایرا(دعوتمباز۹۶دادم.دعوتبلندآوازبهراایشانباز*۸۶

پروردگارتانازگفتم:پسکه۱۰تودادم.دعوتایشانبه(هم)نهانیصورتبهگاهیو
استآمرزندهبسیاراوکهبخواهیدمغفرت
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۷۱نوحسورة۲۹جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
راشماو۱۲)باراند.میشمابرپاپیهایبارانآسمانازالله)کنیدچنین(اگرو11

جارینهرهاشمابرایومیدهدقرارباغهاشمابرایوکندمیمددفرزندانواموالبا

شوید؟نمیقابلاللهبرایجلالوبزرگیکهاستشدهچهراشماکه۱۳۶سازد.می
اللهکهبینیدنمیآیاکه۱۵است.آفریدهمختلفمراحلدرراشماآنکهحالکه۱۶و

آنهامیاندرراماهو(۱۹)است؟!آفریدهدیگربالایبریکیراآسمانهفتچگونه

گیاه)(مانندزمینازراشمااللهو۱۷کهگردانید؟!درخشانچراغراخورشیدوتابان
زمین)ازراشما(باز)وگرداندمیباززمینبهراشمابازکه۱۸۶آفرید).)رویانید

هایراهدرتا۲۰گردانید.همواربسترشمابرایرازمیناللهو۱۹کهآورد.میبیرون

منازایشانگمانبیپروردگارا!گفت:خود)دعای(درنوح۲۱بروید.آنوسيع

اوبرنقصانوزیانجزاولادشومالکهکردندپیرویکسیازوکردندنافرمانی

زدند.بزرگبسمکریبهدستخودپیروانبارهدر(پیشوایانآنو(۲۲هنافزود.

وداز)اندعبارتکهرابت(پنجخصوصانکنیدترکراخودمعبودانگفتند:و۲۳۶

گمراهرابسیارمردمکهواقعاکه۲٤نکنید).ترکرانسرويعوقويغوثوسواعو
غرقگناهانشانسبببهکه۲۵افزا.نهگمراهیجزراظالمانالله!ای((پسکردند

نیافتند.مددگارانیاللهبرابردرخودبرایوشدندآوردهدرآتشبهبازشدند

مگذار.باقیزمینرویبرراکافرانازکسیهیچپروردگار!ایگفت:نوحوکه۲۹)
کافروکاربدجزوسازندمیگمراهرابندگانتبگذاریزندهراآنهااگرزیرا«۲۷۶

امخانهبهمؤمنکهکسیهرورامادرموپدرومنپروردگارم!ایکه۲۸۶زایند.نمی
افزانهنابودیجزراظالمانوبیامرزرامؤمنزنانومردانوشودداخل
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۷۲جنسوره۲۹جزء
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جنسورۂتا
استآیتهشتوبیستوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
گفتند:پسدادند،گوشمن)تلاوت(بهجنازگروهیکهشدهوحیمنبهبگو:1
آوردیمایمانآنبهپسکند،میهدایتراستراهبهکه۲شنیدیم.عجیبیقرآنما

آوردیم(ایمانو۳۶سازیم.نمیشریکخودپروردگارباراکسیهرگزاین)ازبعدو
خود)(برایفرزندیوزناواست،بلندبسیارماپروردگارشکوهوشأناینکهبه

گفتمیناحقودروغسخناناللهدربارهماناداناینکهشگفتوکعواست.نگرفته
دروغاللهبرهرگزهاجنوانسانهاکهکردیممیگمانماوههدارد).شریکیاوکه

بهپسبردند،میپناهجنازمردانیبهانسانازمردانیاینکهوآهگفت.نخواهند
طوریکردندگمان(انسانها)آنهااینکهو۷افزودند.آنهاکشیسربروسیلهاین

کرد.نخواهدمبعوثپیغمبری(بهراکسیاللههرگزکهکردیدگمان(جنیات)شماکه

نیرومندمحافظانیازکهیافتیمچنانراآنوشدیمنزدیکآسمانهابهمااینکهوکه۸۶
برایآسمانهایگوشهدرایناز(پیشمااینکهو۹۶است.شدهپرهاشهابو

برایدهد،گوشاکنونکسیاگرولینشستیممیبالا)عالمکلام(شنیدنسمعاستراق

شرزمینساکنانبرایآیاکهدانیمنمیمااینکهو۱۰هیابد.میرامراقبشهابیخود

اینکهو۱۱است.خواستههدایتوخیرآنانبرایپروردگارشانکهاینیاشدهاراده
هستیم.گوناگونهایگروهمااند.(بد)آنغيربرخیونیکوصالحماازبرخی

توانیمنمیوشویمغالبزمیندراللهارادةبرتوانیمنمیهرگزکهکردیمیقینماکه۱۲۶

بهشنیدیمراهدایتوحقندایچوناینکهو۱۳شویم.خارجاوسلطهازفراربا
ترسدمیحقینقصانازنهبیاورد،ایمانپروردگارشبهکهکسهرپسآوردیم،ایمانآن
ستمیازنهو
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۷۲جنسوره۲۹جزء
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پساند،ظالموسرکشماازبعضیوفرمانبردارماازبعضی(اکنون)اینکهو14ه
ظالماناماوه۱۵طلبند.میراراستراهکهاندایشانآوردند،اسلامکهکسانی

باراآنهاالبتهکننداستقامتراستراهبراگرو16کهدوزخند.هیزمپسمنحرفان)و

ماییم،بازراایشانتانمودیمتنگیآنهابرلیکن(وکه۱۷۶کنیم.میسیراببسیارآب
داخلسختعذابیبهرااوگرددگردانرویپروردگارشیادوذکرازکسهرو

اللهبارادیگرکسیپساست،اللهعبادتبرایخاصمساجداینکهو۱۸۶گرداند.می

نزدیکبخواندالله)(عبادتبهرااوتاخواستبراللهبندهچوناینکهوکه۱۹مخوانید.

خوانممیراخودپروردگارفقطمنمحمد)(ایبگو:که۲۰آورند.هجوماوبرکهبود

گونههیچمالکمنبگو:و۲۱گردانم،نمیشریکاوباراکسیومیکنم)عبادت
ازمراکسیهرگزبگو:(۲۲)کنم.هدایتراشماتوانمنمیونیستمشمابرایزیانی

توانم)میتنها،۲۳یابم.نمیاوجزپناهیوپشتهرگزونتوانددادهپناهاللهعذاب

الله(فرمانازهرکسورسانممیانجامبهرااوهایرسالتواللهجانبازپیغامی
جاودانهآندرکهبودخواهداوبرایدوزخآتشگمانبیکندنافرمانیاورسولو

شودمیدادهوعدهآنهابهراآنچهآنکهتابرند)میسربهغفلتدر(آنانکه۲۶ماند.می
کمترتعدادشوترناتوانگارانشمددکسیچهکهدانستخواهندوقتآنپسببینند،

اینکهیااستنزدیکشودمیدادهوعدهشمابهآنچهآیادانمنمیبگو:که،۲۵است.

رازهایهمهدانایاو(چون۲۹کند؟میمقررآنبرایطولانیمدتپروردگارم

ازکسیمگر۲۷۶سازد.نمیآگاهخودغیببرراکسیهیچپساست،پوشیده

نگهبانیاوسرپشتوپیشاپیشاوصورتایندرپسبپسنددخودکهرسولانی
به(الله)واندرساندهراپروردگارشانهایپیامپیغمبرانکهبداندتاکه۲۸۶فرستد.می

است.کردهشمارهعددباراچیزیهرودارداحاطهاستآناننزددرکهآنچه
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*مزملمزملسورۂسورۂاور
استآیتبیستوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

نیمیخیز)(بر«3»را).آنازاندکیمگرخیزبرشبکه۲پیچیده!بخودجامهایو۱)
تدبرباراقرآنوبافزایآنبراندکییاوکن.کمآنازاندکیباشباز
توبررامسئولیتموجب(وگراننهایتکلامما(چونکهوهبخوان.شمردهوتأملو

درومؤثرترنفساصلاحوترکیهدرداریزندهشبيقينبه(6)کرد.خواهیمالقا
داری.طولانیتلاشومشغولیتروزدرتوچون۷هاست.استوارترسخن

متوجهاوسویبهوکردهنظرصرفچیزهرازوکنیادراپروردگارتنامو۸ه

معبودیهیچکهاستجهات)(همهومغربومشرقپروردگاراو(چون۹شو.

آنچهبرو۱۰ده.قرارخودکارسازووکیلرااوپسنیست،اوجزبهحق)بر

اینبامراو۱۱کهکن.دوریایشانازنیکوشیوهبهوکنصبرگویندمی(کفار)

ده..مهلتاندکیراآنهاوبگذارتنهانعمتونازازبرخوردارکنندگانتکذیب

است.دوزخسوزانآتشوسنگینزنجیرهایچونسزاهاییمانزد(که)۱۲

روزیدرعذاب)(این14است.دردناکعذابوگلوگیرغذاییما(نزدو(۱۳۶
روانریگهایتپهوپراگندههایتودهبهکوههاوبجنبندکوههاوزمینکهبودخواهد

فرستادیم،شماسویبهاستگواهشمابرکهراپیغمبریماالبتهو15گردند.میتبدیل

کردنافرمانیرسولآنازفرعونپسکه۱۹فرستادیم.پیغمبریفرعونسویبهچنانکه

ازراخودچگونهورزید،کفراگرپسکه۱۷۶گرفتیم.سختسزایبهرااوالذا)
سبببهآسمانبه۱۸۶دارید؟!مینگاهگرداندمیپیرراکودکانکهروزی(عذاب)

(قرآن)اینالبته(۱۹؛است.شدنیحتمااووعدۀ(چون)شودمیشقروزآنهول)
بگیرد.|پیشدرخودپروردگارسویبهراهیبخواهدکههرکسپساست،پند
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۷۳مزملسورۂ۲۹جزء
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بهنزدیکهستندتوباکهکسانیازگروهیوتوکهداندمیپروردگارتهمانا۲۰۰
راروزوشباللهوایستید.مینمازبهراآنسومیکیاونصفیاشب،سومدو

شماازلذاباشید،داشتهراآنحسابتوانیدنمیشماکهدانستاللهکند.میاندازه

اللهواستمیسربرایتانکهبخوانیدنمازدرراقرآنازمقدارآنپسگذشت،در
نعمتآوردندستبهبرایهمدیگرانیوبودخواهندبیمارشماازبرخیکهدانست

میترآنچهپسکنند.میجهاداللهراهدردیگرگروهیوکنندمیمسافرتزمیندرالله
الحسنهقرضاللهبهوبپردازیدرازکاتوکنیدبرپارانمازوبخوانید.آنازباشد

پیشخودتانبرایکهرانیکیکارهایوکنید).انفاقاخلاصبهاوراهبدهید(در

بخواهیدمغفرتاللهازویافت.خواهیدبیشترپاداشباوبهتراللهنزدراآنفرستیدمی
است.مهربانآمرزندهاللهیقیناکه

بیانکاانکومدثرسورۂ
استآیتششوپنجاهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
بترسان.الله)عذابازرامردموبرخیز۲۶کشیده.خودبرجامهایاو
ازووهدار.پاکیزهراهایتلباسویهکن.یادبزرگیبهراپروردگارتو۳۶

رضایت)برایو۷هبخواهی.آنازبیشتامکنبخششو6کن.دوریپلیدی
روزیروز،آنپس۹۶شود.دمیدهصوردرچونپس۸کن.صبرپروردگارت

بگذار.آفریدمشتنهاکهآنبامرا۱۱نیست.آسانکافرانبرکه۱۰است.سخت

حاضرند.(کنارشدروقتهرکهپسرانیو۱۳دادم.فراوانمالاوبهو«۱۲)
همبازحالاین(با۱۵ساختم.آمادهنظرهرازرازندگی(وسائلاوبرایو14و

عنادماآیاتمقابلدراوزیرانه،هرگزکه۱۹دهم.بیشتررااوکهداردطمع
سازممیمجبورسختگردنهبرشدنبالابهرااوزودیبه(بلکه۱۷ورزید.می

سنجيد.واندیشیدقرآن)بامبارزه(برایاوهماناکه۱۸۶
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۷۵مدثرسورۂ۲۹جزء
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سنجید؟چگونهباداوبرمرگباز«۲۰سنجید!؟چگونهباداوبرمرگپس۱۹۶
پشتبازکه۲۳کشید.همدرپیشانیوکردترشرویبازو۲۲نگریست.بازو۲۱و

شدهنقلجادویجزچیزی(قرآن)اینگفت:پسکه۲۶کرد.تکبروگردانید

اینسزای(به*۲۹*بشر.گفتهمگرنیست(قرآن)اینو%۲۵نیست.پیشینیان)از

سقرکهدانیمیچهتوو*۲۷۶کنم.داخل(دوزخ)سفردررااوکهاستزودسخن

کند.میرهانهوگذاردمیباقینهکهاستچیزی(سقر۲۸چیست؟

فرشتهنوزده(دوزخ)آنبر۳۰است.انسانپوستسوزانندهودهندهتغیر۲۹۶

آنهاشماروندادیمقرارفرشتگانازجزرادوزخمحافظانماو۳۱۶مقرراند.(محافظ)
کتابقرآنکه)کننديقينکتاباهلتاندادیم،قرارکافرانآزمایشوسيلهجزنیزرا

تاونکنندشکمؤمنانوکتاباهلتاوشودبیشترمؤمنانایمانتاواستآسمانی

چنینایناللهاست؟خواستهچهمثلاینازاللهبگویند:کافرانو(منافقان)بیماردلان

لشکرهایوکند.میهدایتبخواهدکهراکسهروسازدمیگمراهبخواهدکهراکسهر
چنیننه۳۲نیست.بشربرایاندرزیجزاینوداندنمیکسیاوجزراپروردگارت

کند.پشتچونشببهقسمبه۳۳ماه.بهقسمپندارند)،میکفار(کهنیست

بزرگهاینشانهازیکیدوزخکهکه۳۵شود.روشنچونصبحبهقسمکه۳۵و
برایاست(ترساننده۳۷۶است.بشرترسانندهحالیکهدر۳۹است.الله)قدرت

نفسهر۳۸۰نیکی).(ازماندپسیاگناه)،(دررودپیشبخواهدکهشماازکسهر
راستدستاصحابمگر۳۹است.دادهانجامکهاستکاریگرودر(شخصهر

راشماکه۶۲(کافران)مجرمانازو41پرسند.میواندباغهادرآنهاکهکهع.

نبودیم.نمازگزارانازماگویند:جوابدرکه۶۳آورد؟دردوزخدرچیزچه
گفتندمیباطلسخنکهآنانیبا(بلکه)ه45دادیم.نمیطعامرامسکینانوو44

کهآنتاکه۶۷شمردیم،میدروغراجزاروزو6عهرفتیم.میفروگویی)کفردر

آمد.ماسراغبهمرگ
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۷۵قیامتسورۂ|۲۹جزء
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نرساند.نفعکنندگانشفاعتشفاعتراایمانبیکنندگانتکذیب(اینپس(۶۸
خرانیگورهآنهاگویاوہگردانند؟!رویپندازکهاستشدهچهراآنانپسکه۶۹

کهخواهدمیآنهاازفردیهربلکهکه۵۲۶اند.گریختهشیرازکهکه۰۱اند.رمنده

ازایشانبلکهنیست،چنینکه۵۳۶شود.دادهاوبهالله)سوی(ازسرگشادههایصحیفه

است.ارزشمندپند(وتذكرقرآنآنکهواقعاکه۵۶ترسند.نمیآخرتروز

بخواهداللهاینکهمگرکنندنمییادو*56*کند.یادراآنبخواهدهرکسپسکهبوده

است.آمرزشسزاواراوواستتقویسزاوار(الله)اودهد).توفیقایشانبهو

قیامتسوره
KURULU

استآیتچهلوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
کنندهملامتنفسبهمیخورمقسمو۲قیامت.روزبهمیخورمقسم۱۶ة

کرد؟نخواهیمجمعراهایشاستخوانکهکندمیگمانانسانآیا۳۶هشونده).پشیمانو

(هم)رااوسرانگشتان(حتى)کهآنبرقادریمحالیکهدرکرد)خواهیم(چنینبلی!که

رویپیشرافجوروفسقراهنمودن)انکار(باخواهدمیانسانبلکهودهسازیم.برابر

است؟وقتچهقیامتروزپرسد:میاستهزا)طوربه(و6کند.بازخود
آفتابو۹۶شود.تاریکونوربیماهو۸شود.خیرهچشمهاکهوقتیپس۷۶
گریزراهگوید:میانسانشود)برپاقیامتروز(وقتیو10شود.جمعیکجاماهو

تنهاقرارگاهروزآندر(بلکه۱۲۶نیست.پناهو)(گریزجایهرگزنه!۱۱کجاست؟

پسآنچهبهوفرستادهپیشآنچهبهروزآندرانسانکه۱۳توست.پروردگارسویبه

بیناست.خودنفسبد)و(خوببهانسانبلکه14شود.میدادهخبراستگذاشته

وحی)نزولوقتدرپیغمبر!(ای*۱۹کند.پیشعذرهاییروز)آندرچهاگرو15»

سینهدرآنکردنجمعگمانبیکه۱۷کنی.شتابآنکردنیاددرتامدهحرکترازبانت
پسخواندیم،جبریل)زبان(بهراآنچونپسکه۱۸ماست.عهدهبرخواندنشوتو

ماست.عهدهبرآنتفسیرو(حقایقبیانباز۱۹کن.پیرویراآنقرائت
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۱۵قیامتسورۂ۲۹جزء
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میدارید.دوسترازودگذردنیایشمابلکهگویید)میکهنیستچنیننه،که۲۰در
معلومآخرتدرناکاموکامیابآنکه(حال۲۲۶کنید.میترکراآخرتو۲۱نفر

خودپروردگاربهکه(چرام۲۳۶هستند.خرم)(وشادابهاییچهرهروزآندرشود)

يقين(چون)۲۵است.غمگین)وگرفتهروزآندرهاییچهرهو۲۶نگرند.می

گمانایشانکهنیستچنین۲۶۶شوند.میگرفتارشکنکمرمصیبتبهکهدارند

افسونکههستکسیآیاشود:گفتهو*۲۷۶رسد.گلوگاهبهجانکههنگامیدارند)

است.رسیدهفرابدناز(روحجداییزمانکهکنديقين(محتضر)وکه۲۸بخواند؟

روزروز،آن۳۰هنتواند).حرکتدیگر(کهبپیچددیگرساقبهپاساقو۲۹ه

نهوکردتصدیقنهنافرمان)(انسانپس۳۱توست.پروردگارسویبهدادنشسوق

بهخرامانومتکبرانهباز۳۳نمود.اعراضوشمرددروغبلکه۳۲گزارد.نماز

بروایتو،بروایباز۳۵تو.بروایبازتو،بروای34*رفت.اشخانوادهسوی

حساباوباوشودمیگذاشتهخودحالبهکهکندمیگمانانسانآیاکه۳۹تو.
نبود؟شده،ریختهرحمدرکهمنیازاینطفهاوآیا۳۷۶هگیرد)؟نمیصورتکتابو

کرد.برابرواستواررااو(خلقتبازآفریدراآن(اللهکهبودایبستهخونباز۳۸

(آفرینندههمینآیاو۶آفرید.رازنومردجفتدومنی)(قطر؛آنازپس.۳۹۶

کند؟زندهراهامردهدوم(بارکهنیستقادرمنی)ازانسانها

(دهر)انسانانسورهسورهدر
استآیتویکسیوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
راانسانماالبته.۲نبود.ذکرقابلچیزیکهگذشتزمانازمدتیانسانبرآیاکهو۱

گردانیدیم.بیناشنوایرااو(لذا)مائیمبازرااوتاایم،آفریدهزنو(مردنطفهازآمیخته
ناشکر.خواهباشد،گزارشکرخواهدادیم،نشانراراستراهانسانبهماالبتهو3

ايم.کردهآمادهراسوزانآتشوطوقهاوزنجیرهاکاربرایما(لیکن)ع
است.شدهآمیختهکافورباکهنوشندمیجامیازنیکانالبتهو
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76انسانسوره۲۹جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخ

جاریراآنبخواهندگونههرنوشد،میآنازاللهنیکبندگانکهایچشمه(6)
ازوکنندمیوفاخودنذرهایبهکهاستایناللهبندگانآن(علامت۴۷)سازند.می

حاجتومحبتوجودباراطعامومخز۸*است.گستردهوعامشرشکهترسندمیروزی

طعامشمابهاللهرضایبرایماگویندمی(و۹دهند.میاسیرويتيموبینوابهخود،

ماپروردگارازماالبته%۱۰خواهیم.نمیتشکریوپاداشهیچشماازودهیممی

ضرروشرازراآنهااللهپسکه۱۱است.دشوارورویترشکهروزیدرترسیممی

صبرمقابلدرو۱۲بخشید.خرمیوچهرهدرخشانیآنهابهوکردحفظروزآن

تختهابرحالیکهدر۱۳۶دهد.میپاداشآنانبهابریشمی(لباسهایوباغ(الله)شان
هایسایهو۱۶بینند.میآنجادرراسرما(سوز)نهوآفتاب(گرمی)نهاند،زدهتکیه

شود.دادهقرار(شان)دسترسدرهایشمیوهواستنزدیکایشانبهجنت)(درختانآن

شود.میگردانیدهبلورینهایجامویینقرههایظرفآنهابرو۱۵کوه
اند.کردهگیریاندازهمتفاوتهایاندازهبهراآنکهنقره،ازبلورهای۱۹کوه

است.زنجبیلچشمهازآنآمیختهکهشوندمینوشانیدهشرابیجامآنجادرو۱۷۶

جوانهمیشهپسرانوف۱۹شود.مینامیدهسلسبیلکهجنتدراستچشمه۱۸۶

پراگندهمرواریدهایراآنانببینی،راایشانچونوگردندمیآنانبرخدمت)برای

بینی.میرابزرگپادشاهیوفراواننعمتکنی،نگاهراآنجاچونو۲۰۶پنداری.می

دستبندهایباواستضخیمابریشمونازکابریشمهایلباس(جنتیان)آنهاتنبرکهو۲۱
اینالبته(۲۲٫نوشاند.میآنهابهپاکیزهشرابپروردگارشانواند،شدهآراستهنقرهاز

است.تقدیر)قابل(وسپاسموردتانسعیواستشما(اعمال)پاداشها)نعمت

پروردگارتحکمبرپسکه۲۶ایم.کردهنازلتوبرتدریجبهراقرآنماالبته۲۳۶؛
هردرراپروردگارتنامو%۲۵مکن.اطاعتراآنانناسپاسیاگناهکاروباشصابر

کن.یادشاموصبح
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۷۷مرسلاتسوره۲۹جزء
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

پاکیبهرااوشبازطولانیحصهدروبگذارنمازاللهبرایشبازایحصهدروکوه۲۹۶
راآخرتدشوارروزودارندمیدوسترازودگذردنیایایشانگمانبیکه۲۷۶کن.یاد

محکمواستوارراآنهاآفرینشوآفریدیمراآنهاماو۲۸نهند.میخویشسرپشت

کنیم.میجایگزینشانرادیگریهایانسانآنهامانندبخواهیموقتهروکردیم

بهراراهیبخواهد،کسهرپساست؛پندیویادآوریقرآن)،(تعلیماتاینيقيناکه۲۹۶
اللهکهاینمگربخواهیدرا(چیزیتوانیدنمیشمابه۳۰۶برگزیند.پروردگارشسوی

کهراکسیخودرحمتدر(لذا)۳۱است.باحکمتدانایاللهگمانبیبخواهد،

آمادهرادردناکعذابنیستند)رحمتمستحق(کهظالمهابرایوکندمیداخلبخواهد

ایم.کرده

مرسلاتسوره

استآیتپنجاهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

وزنده.تیزبادهایبهقسم(باز)که۲۶پی،درپیایشدهفرستادهبادهایبهقسمو۱

بهقسمبازکهبطوریباران).باریدن(برایکنندمیمنتشرراابرهاکهبادهایبهقسموو3

وعظالقاکنندهفرشتگانبهقسمپسوہباطل).وحق(بینکنندهفرقفرشتگان

دادهوعدهآنچهالبتهکه،(۷الله).عذاب(ازدادنبیمیاعذررفعبرایکه۹۶وحی.و

محوونوربیهاستارهکهوقتیپسکهاست.شدنیواقعسزا)وجزا(ازشویدمی
کنریشهکوههاکهوقتیو۱۰۶کهشود.شگافتهآسمانکهوقتیو۹۶شوند.

شود.تعیینوقتپیغمبرانشدن)جمعبرایکهوقتیو۱۱شوند.پراگندهو

الهیدادگاه(بهفیصلهروزبرای۱۳۶اند؟شدهانداختهپسروزیکدامبرایکه۱۲

روزآندرکه۱۵چیست؟فیصلهروزکهدانیمیچهتووکه149اند)شدهانداختهپس

نکردیم؟هلاکرا(مجرم)پیشینیانماآیاکه۱۹کنندگان.تکذیببروای

گونهاینمجرمانباماکه۱۸۶آوریم.میآنانپیدرراشده)(هلاکپسينيانباز«۱۷
کنندگانتکذیببروایروزآندرکه۱۹۶کنیم.میرفتار
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۷۷مرسلاتسوره۲۹جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخ

محفوظقرارگاهدرراآنباز۲۱آفریدیم؟نه(منی)حقيرآبازراشماآیا۲۰بنو
کردیماندازهپسکه۲۳نوماه).(نهمعینمدتیتا۲۲۶دادیم.قرارمادر)(رحماستوارو

روزآندر*۲۶گانیم.کنندهاندازهخوبچهماپسمادر)رحمدرآنبودنبرای

(برای)%۳۹۶نگردانیدیم؟کنندهجمعرازمینآیاکه۲۵۶کنندگان،تکذیببروای

أبزمین)ازشمابهودادیمقراربلندکوههایآندرو۲۷ها؟مردهوهازنده

گویند)مجرمان(به۲۹کنندگان.تکذیببروایروزآندرکه۲۸نوشانیدیم.شیرین

شاخهسهسایهسویبهبروید۳۰شمردید.میدروغراآنکهچهآنسویبهبروید
دفعراآتششعلهگرمینهوداردسردینهسایه)(آن۳۱دوزخ).آتشسایه

است.(بزرگ)قصرمانندکهاندازدمیبیرونخودازهاییپارهآتش۳۲۰کند.می

روزآندر۳۶هاست.زردرنگشترهایمانندبزرگی(درآنهایشعلهگویی۳۳۶

بگویند.سخنتوانندنمی(کفار)کهروزیستاین۳۰هکنندگان.تکذیببروای

بروایروزآندر۳۷کنند.خواهیعذرتاشودنمیدادهاجازهآنانبهو۳۶

پیشینمردمانوشماکهاستفیصلهروزروزاینشود)گفته(و۳۸کنندگان.تکذیب

وایروزآندروگیرید.بکارپسداریدایحیلهاگرپس(۳۹)کردیم.جمعرا

دارند.قرارهاچشمهوهاسایهدرپرهیزگارانالبتهکه۶۱کنندگان.تکذیببر

بنوشیدوبخوریدکهشودگفتهآنهابهکه۳۶بخواهند.کهمیوهنوعهرازو443

پاداشراکاراننیکواینطورماهمانا44کردید.میدنیا)درآنچهپاداشبهخوشگوار

گفتهکنندگانتکذیب(به46کنندگان.تکذیببروایروزآندرکه40دهیم.می

بروایروزآندرکه۹۷مجرمید.شمايقينااندک،گیریدبهرهوبخوریدشود)می

رکوعبهتوانندنمیبرویدرکوعبهشودگفتهآنانبهچونو48کنندگان.تکذیب

بهقرآن)(انکاراینازبعدپس۵۰کنندگان.تکذیببروایروزآندرکه۹۹بروند.

آورند؟میایمانسخنکدام
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۷۸نبأسوره۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخ

نبأسوره

استآیتچهلوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

(خبری)۳۶پرسند).(میبزرگخبراز۲۶پرسند؟مییکدیگرازچهبارهدررا
دانست.خواهندعنقریبراخبر(آننیستچنینبهکهمندارند.اختلافآندرآنهاکه

(برپاکردن6دانست.خواهندعنقریب)راخبر(آننیستچنینگویم)میباز)ہو

راکوههاو۷ایم؟نگردانیدهبستررازمینماآیااست؟مشکلچهمابهقیامت

آفریدیم.ماده)و(نرجفتراشماو۸؟ایم(نگردانیدههامیخهمچون)

پوششی(لباس(مانندراشبو*۱۰*دادیم.قرارآرامشسببراخوابتانو%۹و

شماسربالایو۱۲۹گردانیدیم.معاشوتلاشوقتراروزو۱۱گردانیدیم.
ساختیم.درخشندهوفروزانچراغرا)(آفتابو۱۳۶نمودیم.بنامحکمآسمانهفت

دانهآنوسیلهبهتاکه۱۵کردیم.نازلفراوانآبفشردهومتراکمابرهایازو14
يقينا*17*(آفریدیم).نیزراانبوهوپیچیدههمدرهایباغوبه۱۶آریم.بیرونراگیاهو

پسشود،دمیدهصوردرکهروزیکه۱۸هست.معینومقرروقتفیصله،روز

صورتبهوشودگشودهآسمانو۱۹بیایید.گروهگروهپروردگارتان)درباربه

البته*۲۱*گردند.سرابمانندوشوندروانکوههاو۲۰هآید.دربازهاییدروازه

است.بازگشتجایسرکشانبرایو۲۲است.(سرکشمردمانتظاردردوزخ

نهوچشندمیسردینهآنجادر۲۶همانند.میطولانیمدتآنجادرکه۲۳٫
را.دوزخیانزخمزردابوجوشآبمگر۲۵نوشند.میگوارائینوشیدنی

آنها(چون۲۷۶آنها).وضعیتو(حالموافقومناسباستجزاییاین۲۶
تکذیبشدتبهراماآیاتو۲۸نداشتند.اميدراقیامتروزحسابدنیا)در

گفتهبرایشانپس.۳۰ایم.نمودهحفظنوشتنباراهرچیزماولیکه۲۹کردند.

افزود.نخواهیمعذابجزشمابههرگزچونرا،عذاببچشیدکهشودمی
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۷۸نبأسوره|۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

انگور.درختانوباغها،و۳۲۶است.بزرگکامیابیپرهیزگارانبرایالبته۳۱%
بیهودهسخنآنجادرکه۳۰شراب.ازپرایپیالهوک34سال.همونوجواندخترانو۳۳۶

رویازبخششیوپاداش(است)توپروردگارسویازپاداشاین۳۹شنوند.نمیدروغو

مهربانبسیاراوکهداردقرارآندوبیندرچههروزمینوآسمانهاپروردگارکه۳۷۶حساب.
جبرئیلکهروزی۳۸)بگویند.سخنیاوباتوانندنمیاوعظمتازوصفاینبااست،

پروردگارکهکسیمگرگویند،نمیسخنایستند،میبستهصفالله)دربار(بههافرشتهدیگرو
راست)(وحقروزروز،آنکه۳۹بگوید.درستوحقسخننیزاوودهداجازهاوبهمهربان

اوسویبهقیامتروزدرکهدهدانجامدرست(عملیابدنجاتبخواهدکههرپساست،

دستانباراآنچهانسانکهروزیترسانیدیم،نزدیکعذابازراشماماالبتهو40وگردد.میباز

بودم!میخاکمنکاشایگوید:میکافروبیندمیاستفرستادهپیشخویش

نازعاتسورهدرو
استآیتششوچهلوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
کههایفرشتهبهقسمو۲۰گیرند.میسختیبهراکافرانارواحکههایفرشتهبهقسم۴۱۶

سرعتبهالهی)اوامراجرایدرکهفرشتگانیبهقسمو۳۶گیرند.میآسانیبهمؤمنانارواح
سبقتیکدیگرازالهی)اوامراجرایدرکهفرشتگانیبهقسمپسعهشناورند.

زلزلهکهروزی6کنند.میتدبیرراکارهاهمهکهفرشتگانیبهقسمبازکهوہگیرند.می

دلهاازبرخی«۸»شود.واقعدیگرلرزهآنتعقیببه«7»آورد.میلرزهبهراچیزهمهسخت
گویند:می«۱۰است.افتادهپایینایشانهایچشم(و)۹ةاست.لرزانوترسانروز)آندر

که)شویممیزنده(بازآیاکه۱۱نخستین)؟حالت(بهشویممیگردانیدهبازدوبارهماآیا

بود.خواهدزیانبارزندگیآنباشد)چنین(اگرگویند۱۲۶شویم؟پوسیدههایاستخوان

ناگهانپسکه۱۶است.بلندآوازتنهاآنکهنیستاینجزفرمود:)آنهاجوابدر(اللهکه۱۳۶

بهموسی(دعوت)داستانآیاو۱۵شوند.حاضراست)خوابیبیجای(کهمحشرمیداندر

کرد.صداطویپاکوادیدررااوپروردگارشکهوقتیکه۱۹۶است؟رسیدهتو
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۷۹نازعاتسوره۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخ

بهپس۱۸است.کردهطغیانوسرکشیکهبروفرعونسویبهگفت:اوبهو۱۷۶
پروردگارتسویبهراتوو۱۹شوی؟پاککفر)ازکهخواهیمیآیابگو:او

نکنی).سرکشیوآوریایمان(وبترسیپروردگارت)شناختنازبعدتاکنمراهنمائی
شمرددروغاواماو۲۱داد.نشاناوبهرابزرگمعجزه(موسی)پسو۲۰۶

نمود.میسعیفساد)برایوموسیمجلس(ازکردپشتبازکه۲۲۶کرد.نافرمانیو

پروردگارمنگفت:پسکه۲۶نمود.اعلانوکردجمعرا(ساحرانپسکه۲۳۶

کرد.گرفتاردنیاوآخرتعذاببهرااواللهپس۲۵هستم.شماتربزرگ

است.عبرتبترسد،الله)عذابازکهکسیبرایماجراایندريقينا«۲۹

بناراآن(الله)اوکهآسمانیآفریدنیااستترسختشماآفریدن(دوباره)آیا۲۷

شبشو(۲۹)کرد.برابرواستوارراآنپسافراشت،برراآنبلندیوکه۲۸کرده؟.
نمود.همواررازمینآنازبعدو۳۰گردانید.روشنراروزشوتاریکرا

محکمزمینبرراهاکوهو۳۲۶کرد.بیرونراچراگاهشوآب(زمین)آنازو۳۱

پایانتان.چهاروشمامنفعتبرایکرد)پیداراهمه(این۳۳۶کرد.پابرجاو
کوششآنانسانکهروزی۳۵بیاید.(قیامت)حادثهبزرگترینکهوقتیپس34في

شود.نمایانوآشکارایبینندههربرایدوزخو36آورد.مییادبهدنیا)درراخود

ترجیحآخرت)(بررادنیازندگانیو۳۸کردسرکشیوطغیانکسیهراما«۳۷۶

حضوردرایستادنازکهکسیاماوکه40اوست.جایگاهدوزخیقیناپس(۳۹*داد.

جنتیقیناپس«41»داشت.بازهوسوهویازرانفسشوترسید.پروردگارش

شود؟میبرپاوقتیچهکهپرسندمیتوازقیامتدربارهکه۶۲اوست.جایگاه

پروردگارباآنسرانجاموپایانکه44آن.شدن)برپاوقتازخبرچهراتوکه۶۳

کهروزی46ترسد.می(قیامت)آنازکههستیکسیدهندهبیمتنهاتوکهو45توست.

اند.نکردهدرنگبرزخ)ودنیا(درچاشتیباشبقدر(بهجزآنانکهگویابینند،میراآن
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۸۰عبسسورة۳۰جزء
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عبسعبسسورةسورة
استآیتدووچهلوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

اوکهدانیچهتوو(۳آمد.نابینااونزداینکهبهکه۲۰نمود.اعراضوکردترشرویرا
خودکهکسیاماکهزهرساند.سوداوبهپندآنپسگیرد،پندیاعهباشد.پاکیپیدرشاید

همپاکنیاز)بی(شخصاواگرو۷شدی؟اوپیدرتوپسکهداند.مینیازبیرا

الله)(ازحالیکهدر*۹آمد.تونزدشتابانکهکسیاماو۸۳نیست.توبرگناهینشود،
چنینکه۱۱شوی.میگردانرویویازشده)مشغولدیگران(بهتوپس۱۰ترسید.می

بایدبخواهد(پند)هرکسپسکه۱۲۵است.پندایوسیلهقرآنیقیناپندارند)میآنهاکهنیست

که14است.محفوظودرجقدرمندهایصحیفهدرقرآن)آیاتهماناکه۱۳۶کند.یادآنرا
مرگکه۱۷کردار.نیکوبزرگوارو۱۹نویسندگانبدستو۱۵است.پاکیزهوبلندمرتبه

چیزچهازرااواللهکهنکرده(دقتکه۱۸است!ناشکرچه،(سرکشو(کافرانساناینبر

رحمدراوماندن(اندازهپسآفرید،رااومادر)رحمدرمنی(قطرۂنطفهازکه۱۹است؟آفریده

اوعمر)یافتنپایاناز(بعدبازکه۲۱گردانید.آساناوبرایراراهبازکو۲۰کرد.مقرررامادر

آنچهنهاته۲۳کند.میزندهرااوبخواهدکهوقتیهربازکه۲۲)نهد.میقبردرومیراندمیرا
ما(که*۲۵بنگرد.خودغذایبهانسانبایدپس*۲۶نداد.انجامبوددادهفرماناوبهکهرا

هادانهزمیندرپسکه۲۷شگافتیم.خوبیبهرازمینباز۲۹هریختیم.فروفراوانیبهراآب

خرماوزیتون(درختهای)و(۲۹)را.سبزیجاتوانگور(درختهای)و۲۸۶رویانیدیم.را

راها)(چراگاهزارهاعلفوهامیوهوکه۳۱را.درختپرباغهایو۳۰را.

سختآوازچونپس«۳۳۶شما.حیواناتوشمانفعبرایآفریدیم)راهمه(این۳۲۶

پدرومادرازو%۳۰گریزد.میخودبرادرازانسانکهروزی«34بیاید.(قیامت)هولناکو

کهداردحالتیروزآندرآنانازهرکس(چون۳۷خود.فرزندوزنازو31خود.

خندانند.وخوشو۳۹درخشانند.وشادهاییچهرهروزآندرکه۳۸کند.میکفایتبرایش

است.نشستهغبارآنهابرهاییچهرهروزآندرو40

ببببببببببببببببببببببببببببب
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۸۹تکویرسوره۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

کافرگروههمانهااینکه۶۲)است.پوشاندهتاریکیوسیاهیراآنهاچهرهکه41
بدکاراند.

تکویرسورۂ

استآیتونهبیستوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
ونوربیهاستارهکهوقتیو۲گردد).نور(بیشودپیچانیدهآفتابکهوقتیای
باردارشترانمادهکهوقتیووعدهسازند.روانراکوههاکهوقتیو۳۶شوند.تاریک

کهوقتیوآهشوند.حشروحشیحیواناتکهوقتیوو۵شوند.گذاشتهمعطل
ازکهوقتیوفر۸ةکنند.يكجاارواحبارااجسادکهوقتیو۷آیند.جوشبهبحرها

است؟شدهکشتهگناهکدامبه(که۹۶شود.پرسیدهشدهگوربهزندهدختر

کندهجایازآسمانکهوقتیو۱۱شود.گشودهاعمالهاینامهکهوقتیو۱۰ه

(اهلش(برایجنتکهوقتیو۱۳شود.ورشعلهدوزخکهوقتیو*۱۲شود.

کردهحاضر(وآمادهکهرابدیونیکی(ازآنچههرکسکه14شود.آوردهنزدیک
حرکت(ستارگان)169گردند.میبازکههایستارهبهقسمپسکه۱۵بداند.است

صبحبهقسمو۱۸برود.چونشببهقسموه۱۷شونده.نهانافقدر(بازکننده
استنیرومنداو(که۲۰۶است.گرامیرسولسخن(قرآن)يقينا19بدمد.چون

برند،میفرماناوازکه۲۱است.والاییمنزلتدارای(الله)عرشصاحببارگاهدرو

نیست.دیوانه(محمد)شماصحبتهمو۲۲۶است.امین(او)آنجادر

رسانیدنبراوو۲۶دید.آسمانآشکارکناردررا(فرشته)آن(او)البتهو۲۳۶
پسکه۲۹نیست.شدهراندهشیطانسخنقرآنو۲۵هنیست.بخیلغیبهایسخن

نیست.جهانیانبرایاندرزوپندجزقرآنآنکه۲۷۶روید؟میکجابهگذاشته)راقرآن
شود.مستقیمراست،راهبهکردارش)بخواهدکهشماازکسیبرایکه۲۸۶

بخواهد.آنراجهانیانپروردگارالله،کهآنمگرخواهیدنمیراچیزیشماو۲۹۶

ببببببببببببببببببببببببب
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۸۳انفطارسوره۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخ

انفطارسوره

استآیتنوزدهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

شوند.(تاریکپراگندههاستارهکهوقتیو۲هشود.شگافتهآسمانکهوقتیو۱که
زندههامرده(وشودزیروسرقبرهاکهوقتیوکمنوعشوند.جاریدریاهاکهوقتیو۳۶ه

بداند.استگذاشتهپسکهراآنچهوفرستادهپیشراآنچهشخصهرکهشوند).

داده)فریبوساختهمغروربزرگوارتپروردگاربرابردرراتوچیزیچهانسان!ایوآه

شکلیهربهکه۸کرد.معتدلوبرابرراتو(اندام)پسآفرید،راتوکهآن۷هاست؟

راسزاشمابلکهگویید)میکهنیستچنینبه۹۶کرد.ترکیبراتوخواستکهصورتیو

نویسندگان۱۱است.شدهمقررنگهبانانیبرشماحالیکهدرکه۱۰میشمارید.دروغ

(جنت)ونعمتهادرنیکوکارانالبتهکه۱۳۶دانند.میکنید،میراهرچه۱۲۰(اند).بزرگوار

شد.خواهندداخلآنبهجزاروزدرکه۱۰اند.دوزخدربدکارانالبتهو14کهاند.

چیست؟جزاروزکهمیدانیچهتوکه۱۷شوند.نمی(بيرون)دورآنازگاههیچآنانوو16

هیچکهروزیکه۱۹چیست؟جزاروزکهمیدانیچهتوکهشودمی(گفتهباز«۱۸

.(بس(واستاللهفرمانفرمان،روزآندروبکندکاریتواندنمیدیگریبرایکسی

مطففينسورهدرو
استآیتششوسیوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

بهبگیرندپیمانهمردمازوقتیکهکسانیکه۲۶مردم)(حقوقکنندگانکمبروای1
کنند.میکمکنند،وزنیادهندپیمانهایشانبهچونوکه۳گیرند.میکمالوتمام
شوند.میزندهدوبارهکهدانندنمیونیستندگماناینبهآیاو

بتمتببببببببببببببببببببتتمتيتمتمتم
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۸۴مطففينسوره|۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

(برایجهانیانپروردگارپیشگاهدرمردمکهروزیکه6؟بزرگبسروزیبرایکهای
بدکاراننامهعملالبتهدارندگمانآنانکهنیستچنینز۹۷ایستند.میدادن)جواب

نوشتهکتابوهچیست؟سجینکهدانیمیچهتوو۸است.(درج)سجیندر

جزاروزکهآنانیکه۱۱روز.آندر(منکران)کنندگانتکذیببروای۱۰کهاست.شده

تجاوزگرهرمگرراجزاروزکندنمیانکار(وتکذیبو۱۲۶کنند.میانکاررا

است.پیشینیانهایافسانهاینگوید:میشودخواندهاوبرماآیاتچون*۱۳۶گنهگار.

نهادهزنگشانهایدلبرمعاصی)وکفر(ازکردندمیآنچهبلکهنیست،چنینکه۱۶و

اند.حجابدرپروردگارشان(دیدار)ازروزآنآنانگمانبینیست؛چنینکهو۱۰است.
گفته(برایشانباز۱۷شد.خواهندداخلدوزخدرآنهاگمانبیبازکه۱۹)

حقانیست،چنینبه۱۸دانستید.میدروغراآنکهاستعذابیهماناینکهشدخواهد

چیست؟علیینکهدانیمیچهتووکه۱۹است.(درج)علييندرنیکاننامهعملکه
یابند.میحضورآنجادرالهی)(دربارمقربان(۲۱)است.شدهنوشتهکتاب(۲۰

نگرند.میوزده(تکیهنشستههاتختبر۲۳اند.هانعمتدرنیکانگمانبی(۲۲به

بینی.میهایشانچهرهدررانعمتخرمیوخوشیمخاطبای(تو۲۶

است.مشکآنمهر۲۹شوند.مینوشانیدهشده،مهروخالصشرابازو۲۰
تسنیمازآنمخلوطو۲۷۶کنند.رغبتنعمتاین(حصول)دربایدکنندگانرغبتو

گمانبی۲۹نوشند.میآنازمقربانکهاستایچشمه(تسنیم)۲۸است.

آنهاکنارازمسلمانانهرگاهوه۳۰وخندیدند.میمؤمنانبهدنیا)(درگناهکاران

کردند.میاشارهیکدیگربهابرو)وچشمبااستهزاطور(بهگذشتندمی

گشتند.میبرشادمانگشتند،میبازخودخانوادهبهگناهکارانکههنگامیو۳۱۶

حالیکهدر۳۳گمراهاند.گروهاینیقیناگفتند:میدیدندمیرامؤمنانچونو۳۲

اند.نشدهفرستادهنگهبانان(مؤمنان)آنانبر

بببببببببببببببببببببببب





84انشقاقسورۂ۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

نشستههاتختبر۳۵خندند،میکفاربرمؤمنانقیامت)(روزامروزپسکه34
کردندمیکهکارهاییسزایکافرانبهآیاپرسند)می(و۳۶نگرند.میوزدهتكيه
است؟شدهداده

انشقاقسوره

استآیتپنجوبیستوشدهنازلمکهدر
مهربانبخشندهاللهبنام

فرمانراخودپروردگارحکموکیه۲شود)پارهپاره(وبشگافدآسمانکهوقتیتا
آنچهوهعگردد.همواروشودکشیدهزمینکهوقتیو۳۶است.سزاوارچنینکهبرد

چنینکهبردفرمانراخودپروردگارحکموبهبهگردد.تهیواندازدبیروناستآندر

پروردگارتسویبهفراوانرنجوتلاشباتویقیناانسان!ای6هاست.سزاوار

نامهکهکسیملاقاتاز(پس۷۶کرد.خواهیملاقاترااوسرانجامورهسپاری

شد.خواهدحساباوباآسانیبهپس۸شود.دادهراستشبدستاعمالش

ازاعمالشنامهکهکسیاماکه۱۰گردد.میبازخودخانوادهبسویشادمانو۹و

طلبد.میراهلاکتفریادودادباپس«۱۱شود.دادهاوچپ)دست(بهسرپشت

شادمانخودخانوادهمیاندردنیا)دراوچون۱۳شد.خواهددوزخواردو۱۲۶که

نمیبازالله)سویبههرگزکهکردمیگماناوچونوو14%بود.آخرت)ازغافل(و

اوبهپروردگارشکهدرستیبهاست)حقاللهسویبه(بازگشتآری!۱۰)گردد.

شببهقسمو۱۷آفتاب).غروبازبعد(سرخیشفقبهقسمپس۱۹بیناست.

که۱۹گردد.کاملچونماهبهقسموکوه۱۸۶کند.میجمعخود)سیاهیزیردرآنچهو
ایمانکهشدهچهراکفارپس۲۰آیید.دردیگرحالتبهحالتیکازهمیشهکه

شوند).نمی(منقادکنندنمیسجدهشود،خواندهآنهابرقرآنهرگاهو۲۱آرند؟نمی
درآنچهبهاللهو۲۳کنند.میتکذیبراقرآنکفاربلکهکه)چهکردن(سجده۲۲۶

دهمژددردناکعذاببهراآنهاپس۲۶است.ترعالمدارنددل

ببببببببببببببببببببببببببب





۸۰بروجسوره۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

اجرآنهابرایکهانددادهانجامنیککارهایواندآوردهایمانکهآنانیمگر۲۵

است.ناشدنیقطعوابدیثوابیو

بروجسوره-
استآیتدووبیستوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
قیامت).(روزموعودروزبهقسمو۲۶هاست.برجدارایکهآسمانیبهقسمو۱و

خندقهااهلجمعهعرفه).(روزمشهودبهقسموجمعه)،(روزشاهدبهقسمو۳۶

(خندقها)آنبرکهوقتی6فراوان.هیزمدارایوآتشپرخندقهایوہشدند.کشته

ازآنهاو۸بودند،حاضرکردندمیمؤمنانباآنچهبرآنهاو۷۶بودند.نشسته

ذاتیآنقوهبودند.آوردهایمانستودهوغالباللهبهاینکهمگرنگرفتندانتقاممؤمنان

استآگاهوگواهچیزهمهبراللهواوستازخاصزمینوآسمانهافرمانرواییکه

توبهبازدادند)(عذابانداختندفتنهدررامؤمنزنانومردانکهآنانیيقينا۱۰ه

آنانیالبته۱۱هاست.سوزندهعذابهمچنینودوزخعذابآنهابرایپسنکردند،

است.روانجویهاآنزیرازکهدارندباغهاییکردندنیککارهایوآوردندایمانکه

توپروردگارگرفتالبتهکهباشداشتهیادبه(ليكن*۱۲بزرگ.پیروزیاستاین

(زندگیاونیز)دوم(باروکندمیآغازرا((آفرينشاوچونکه۱۳۶است.سختبسیار

اوستو۱۵است.مؤمناندوستداروآمرزندهاوو۱۶گرداند.میبازراهرچیز

دهد.میانجامحتمابخواهدراهرچه۱۹عظمت.ومجددارایعرشصاحب

(لشکریان)۱۸۶است؟رسیدهتوبهشدند)هلاک(کهلشکرهاآنقصهآیا(۱۷)
همیشهکافرانبلکهگیرندنمیعبرتقرآنهایقصهازکفار(اماکه۱۹ثمود.وفرعون

(قرآن۲۱دارد.احاطهآنهابرطرفهرازاللهليكنو۲۰اند.قرآنتکذیبپیدر

لوحدرکه۲۲۶است.قدرعالیوبزرگوارکتابیقرآنبلکهنیستتکذیبقابل

است.ثبتاست)محفوظمخلوقاتدسترسازکه(لوحهالمحفوظ
ببببببببببببببببببببببببب
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۸۷اعلىسورة86طارقسوره۳۰جزء
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طارقسورهاز
LAU

استآیتهفدهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
کهدانیمیچهتوکه۲۶شب).درشوندهظاهرستاره(یعنیطارقبهقسموآسمان،بهقسم1

است.نگهبانیاوبرآنکهمگرنیستکسیکهبوداست.درخشندهستارهآن۳۶هچیست؟طارق

شدهآفریدهزودریزنده(منی)آبازکه6است؟شدهآفریدهچهازکهبنگردانسانبایدپسکهوه
براللهلذا«۸»شود.میبیرون(زن)سینهاستخوانو(مرد)پشتاستخوانمیانازکه«7»است.

شود.ظاهرپوشیدهرازهایکهروزی۹است.قادرانسانهاکردنزندهدوباره(یعنیبازگردانیدن

آسمانبهقسم۱۱نیست.ایدهندهیاریهیچوقوتیهیچانسان)(برایروزآندرپسکه۱۰

کنندهفیصلهکلامقرآنکهکه۱۳۶نباتات).رویانیدن(برایشگافندهزمینبهقسمو۱۲۶دار.باران

سخت(کفار)آنهاالبتهکه۱۵نیست.شوخیوبیهودهسخنو14است.باطل)وحقبین

راکافرانپسکه۱۷کنم.میاندیشیچارهشان)مجازاتبراینیزمنو۱۹کنند.مینیرنگ

کن.رهاراآنهااندکزمانوکنندفکر(تادهمهلت

اعلىسورة

استآیتنوزدهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

پسرا)،(هرچیزآفریدکهکسیکه۲کن.یادپاکیبهرااتمرتبهبلندپروردگارنامبهرا
نمود.هدایتبازکردمقررچیز)هربرایرااندازهکهکسیو۳۶کرد.برابرواستوارراآن
سیاهوخشکراآنبازکهرویانید.راچراگاهعلفزار)هایزمینازکهکسیو،

آنچهمگر۷کرد.نخواهیفراموشدیگرتوپسخوانیم،میرا(قرآنتوبرماوساخت.

استپوشیدهکهآنچهوآشکاراللهچون،کندمیفراموشدلتازکهباشدخواستهاللهرا

پنددادناگررا)(مردمدهپندپس۹کنیم.میآمادهآسانشریعتبرایراتوو۸داند.می

گرفت.خواهدپندزودیبهترسدمیاللهازکهکسیکه۱۰افتد.مفید

بببببببببببببببببببببببببب
091





۸۸غاشیةسوره۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
آتشدرکهکسآنبه۱۲ورزد.میاجتنابآنازهاانسانترینبدبختو۹۱۱
ماند.میزندهنهومیردمینهآنجادربازکه۱۳۶شد.خواهدداخلبزرگ

نامو۱۰شد.رستگارکرد،پاکشرک)(پلیدیازراخودکهکسیالبتهو14»
ترجیحرادنیازندگانیشماولیکه۱۹خواند.نمازبازوکردیادراخودپروردگار

مضموناینالبتهکه۱۸است.ترپایندهوبهترآخرتزندگیآنکهحالکه۱۷۶دهید.می

موسی.وابراهیمهایصحیفه۱۹۶است.آمدههمسابقهایصحیفهدر

غاشیهسورهبامی.

استآیتششوبیستوشدهنازلمکهدر
مهربانبخشندهاللهبنام

آندرهاییچهرهکهکه۲۶است؟رسیدهتوبه(قیامت)کنندهاحاطهحادثهخبرآیاکهرا
آتشدر(لیکن)عهاند.بردهرنجوکشیدهمشقتآنکه)(با۳۶اند.ذلیلوخوارروز
شوند.نوشانیدهجوشانداغچشمهازرههشوند.داخلسوزانوورشعله
گرسنگیازنهوکندمیفربهنهکه۷هندارند.تلخ)(خارضریعجزخوراکیکه

کوششازو۹بود.خواهندتازهوخرمروزآندرهاییچهرهکه۸۶دهد.مینجات

بیهودهسخنآنجادرو۱۱۰دارند).جایبلند(وبرینبهشتدر۱۰اند.راضیخود

است.بلندهایتختآنجادروه۱۳۶است.جاریچشمهآنجادرکه۱۲نشنوند.

است.شدهنهادهصفدرهایبالشو۱۵است.شدهچیدههایجامو۱۶
منکراننگرند(نمیشترانبهآیا۱۷است.شدهگستردهگرانبهاهایفرشو16

چگونهکهکنندنمینگاهآسمانسویبهو۱۸۶اند؟شدهآفریدهچگونهکهتوحید)

(برقرار)نصبچگونهکهنگرند(نمیکوههاطرفبهوه۱۹۹است؟شدهبرافراشته

اندرزوپندپسبه۲۱است؟شدههموارچگونهکهزمینطرفبهو۲۰۵اند؟گردیده

نیستی.مسلطآنهابر۲۲۶است.یادآوریوپنددادنتنهاتووظیفهکهده

ببببببببببببببببببببب
091





۸۹فجرسوره۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخ

سزاسختعذاببهرااواللهپسو۲۶۶کند.پیشهکفروگرداندرویآنکهمگر۲۳۶

خواهدماباهاآنحسابباز۲۹ماست.سویبهآنهابازگشتيقينا*۲۵دهد.می

فجرسورۂ

استآیتسیوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

جفتبهقسمو۳گانه.دهشبهایبهقسموفرم(صبح).فجربهقسمو۱
برایکافیقسم(امر)درینآیاوہشود.سپریچونشببهقسمووعهطاقو

چهعادقومباپروردگارتکهندیدیآیا6کههست!).(بلینیست؟خردصاحبان

آنمانندکه۸وبودند.مانندستونوبلندهایقامتصاحبکهارمقومکه۷کرد؟

درراسنگهاکهآنانیثمود؟قومباوو9بود.نشدهآفریدهشهرهاازیکهیچدر

داشت.مردمدادنسزا(برایهامیخکهفرعون؟باکه۱۰تراشیدند.میالقری)وادی

درپس۱۲)کردند.سرکشیشهرهادرکهبودندکسانیهمانقوم)سهاینکه۱۱
گرفتارسختعذاببهراآنانپروردگارتلهذا۱۳۶کردند.بیشترفسادشهرهاآن

پس۱۵است.بندگان)اعمال(مراقبگاهکمیندرتوپروردگاریقینا14کرد.

گوید:میدهد،نعمتومقاماوبهوکنندامتحانرااوپروردگارشهرگاهانساناما

کندامتحانرااوپروردگارشکهوقتیاماو16داد.عزتمراپروردگارم

نه،که۱۷۶است.کردهاهانتمراپروردگارمگوید:میسازد،تنگاوبررااشروزیو
دادنطعامبرراهمدیگروه۱۸۶دارید.نمیگرامیرايتيمشمابلکهنیست،چنین

طريقه(بهنمودهخلطخودمالبارادیگرانمیراثو۱۹کنید.نمیترغیبمسکین

میدارید.دوستحدازبیشبسیاررامالو۲۰خورید.مینادرست)

پروردگارتو۲۲۶شود.کوبیدههمدرشدتبهزمینوقتیبلکهنیست،چنینکه۲۱۶

شوند.حاضربستهصففرشتگانوبیاید
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بلدسورۂ۳۰جزء ننننننننننننننننننن۹۰
ولیگیرد،میعبرت(کافر)انسانروزآنشود،آوردهمیاندردوزخروزآنوکه۲۳۶
اینبرایکاشایگوید:می«۲۶دارد؟!اوبرایسودیچهگرفتنعبرتچنین

عذاباللهعذابچونکسیهیچروزآنپس۲۵فرستادم.میقبلاچیزیامزندگی
حالتدر(و۲۷بندد.نمی(زنجیرها)بندبهرااواللهچونهمکسیهیچو۲۹نکند.

پروردگارتسویبهکه۲۸ایمان)!(بهگیرندهآرام((شخصنفسایکهشودگفتهنزع

بندگانمزمرهدرپس۲۹است.راضیتوازاووراضیاوازتوحالیکه(درگردباز

شو.داخلمنجنتدروو۳۰شو.داخل

بلدسوره

استآیتبیستوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
ساکن(مکه)شهرایندرتوحالیکهدرو۲مکرمه).مکهشهراینبهقسمکه

درراانسانالبتهکهبهواست.شدهتولداوازآنچهبهوپدربهقسمو۳۶هستی.
اوبرکسیهرگزکهکندمیگمان(انسان)آیاوہآفریدیم.تکلیفومشقتقعر)

رااوکهکندمیگمانآیا۷کردم.انفاقبسیارمالگوید:میو6کهشود.نمیقادر

لب؟دووزبانیکو۹۶ندادیم؟قرارچشمدواوبرایآیا۸ةاست؟ندیدهکسی

قدمسختگردنهآندرپس۱۱دادیم؟نشانراشروخیرراهاوبهو۱۰ه

گردنهاکردنآزادو۱۳۶چیست؟سختگردنهآنکهمیدانیچهو۱۲۹نگذاشت؟

ازکهیتیمیبه*۱۵است.گرسنگیروزدردادنطعامیا14است.ها)(برده
اندآوردهایمانکهباشدآنانیازباز۱۷آلود.خاکمسکینبهیا*16*باشد.اقارب

اند.کردهسفارشمهربانیونرمیودین)راه(درنمودنصبربهرایکدیگرو
اند.راستدستاصحابگروهاینکه۱۸*
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۹۲لیلسوره۹۱شمسسوره۳۰جزء
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

آنانبرکه۲۰اند.چپدستاصحابآنهاورزیدند،كفرماآیاتبهکهآنانیو(۱۹)
باشند).نداشتهفرارراه(کهباشدمسلطآتشیسو)هراز

شمسسوره

استآیتپانزدهوشدهنازلمکهدر
مهربانبخشندهاللهبنام

آفتابغروباز(بعدرودآفتابپیازچونماهبهقسمو۲آن.روشنیوآفتاببهقسمکهرا
چونشببهقسموکوه4را.آفتابروشنیکندظاهرچونروزبهقسمو39شود).ظاهر

است.ساختهراآنکهذاتیآنبهوآسمانبهقسموههرا.آفتابنوربپوشاند

بهوانسانینفسبهقسموج۹۷است.کردههموارآنراکهذاتیآنبهوزمینبهقسمو19

رااونیکیوبدیراهاوبهباز۸۶را).اوروحیوجسمی(قوتاستکردهبرابرکهذاتیآن
امیدناوناکامالبتهو۱۰هکرد.پاکراخودنفسکههرکسشدکامیابالبتهکه۹کرد.الهام

رااللهرسولسرکشیسبببهکهثمودقوم(مانندھ۱۱آلود.گناهبهراخودنفسآنکهشد
آنهابهاللهرسولپسکه۱۳۶برخواست.آنهاترینبدبختکهوقتآنکه۱۲۶نمودند.تکذیب

نمودندتکذیبرااوپسو۱۶بگذارید.راآنخوردنآبوالله(آفريدهشترگفت:

هلاکراایشانوکردنازلعذابآنانبرپروردگارشانگناهانشان،سزایبهپسکشتند،راشترو

ترسد.نمیکارعاقبتازاللهو(۱۰)کرد.برابرخاکباراآنهاهمهعقوبتآنوکرد

KBليلسورةنااا
استآیتیکوبیستوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

روشنچونروزبهقسمو۲*بپوشاند.تاریکی)باراروزچونشببهقسمو۱و
شماهایکوششهماناهباست.آفریدهرامادهونرکهذاتیآنبهقسمو۳شود.

بخشیدراخودمالاللهراهدرکهکسیاماپسواست.مختلفوگوناگون

پس*۷کرد.تصدیقراآسان)(ونیکشریعتوو6کرد.پرهیزگاریو

ورزيد،بخلکهکسیولی۸هگردانیم.میآساناوبرایراآسایشبهرسیدنراه
کرد.تکذیبراآسان)(ونیک(شریعت)و(۹شمرد.مستغنیراخودو
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94شرحسوره۹۳ضحیسوره۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخخ

گور)بهوقتیو۱۱۶کنیم.آساناوبهرادوزخ)(راهسختیراهکهزوداپسو۱۰

(انسانها)راهنمائیالبتهکه۱۲۶کرد.نخواهدسودیاوبهاشداراییومالشودانداخته
شماپسکه۱۶ماست.اختیاردرآخرتودنیا(کامیابی)البتهو۱۳۶ماست.عهدهبر

درنیاید.آندرهاانسانترینبدبختجزکه۱۵ترسانیدم.زندمیشعلهکهآتشیازرا
دورآنازانسانهاترینپرهیزگارو۱۷گشتاند.رویوکردتکذیبکهآنکه۱۹۵
کسیهیچو(۱۹)شود.پاکتادهدمیراخودمالکهآنکه۱۸۶شد.خواهدداشته
برایمگرمتقی)آنکندنمی(انفاقکه۲۰ببیند.را(آنپاداشکهنداردنعمتیاونزد

شود.راضیزودیبهالبتهو*۲۱*والاترش.پروردگاررضایتکسب

ضحیسورهاوردرانا
استآیتیازدهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

پروردگارت*۳۶گیرد.آراموشود(تاریکچونشببهقسمو۲۶چاشت.وقتبهقسمواکه
دنیاست.ازبهترتوبرایآخرتالبتهو4واست.نگرفتهخشمتوبرونکردهرهاراتو

راتوآیا۹شوی.شادمانوراضیکهدادخواهد(نعمت)توبهپروردگارتالبتهوکمهوہ

هدایتپسیافتشرع)احکامازخبربیراتوو۷داد؟جایراتوپسنیافتیتیم
وسائلبه۱۰مکن.قهریتیمبرپسکه۹گردانید.غنیپسیافتفقیرراتوو۴۸کرد.

کن.بازگوراپروردگارتهاینعمتاماو۱۱کهمران.خودازراگداگرو

شرحسوره
استآیتهشتوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

برنداشتیم؟توازراسنگینبارو۲۶هنکشادیم؟برایترااتسینهآیا۱۶
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96علقسوره۹۵تینسورۂ۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

بلندبرایترااتآوازهوکهویبود.کردهسنگینراتوپشتکهباریهمان۳۶
آسانیسختی(همان)بايقينا(6)است.آسانیسختیباهریقیناپسوہگرداندیم.

(برایبكوشپستبلیغ)،ودعوت(ازشدیفارغهرگاهپس۷۶است.(دیگر)
آور.رویپروردگارتسویبهاشتیاقورغبت(باو%8پروردگارت).عبادت

تینسوره

استآیتهشتوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

امنشهراینبهقسمو(3)سینا.طوربهقسمو۲۶زیتون.وانجیربهقسمکه
بهرااوبازوہآفریدیم.ترکیب)(وصورتبهتریندرراانسانگمانبی*4(مکه).

ایمانکهآنانیمگر(6)بازگردانیدیم.کفر)سبببهمرتبه؛ترین(حقیرمرحلهترینپست

ناشدنی.قطعاجريستآنهابرایپسدادند،انجامنیککارهایوآوردند
اللهآیا۹۸کنی.تکذیبراقیامتکهانسان)(ایشودمیسببچیزچهپس*۷۶

|گواهانم).جملهازآنبرمنوهست!(بلینیست؟فرمانروایانترینبزرگ

علقسورۂاور
استآیتنوزدهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
خونازراانسان(و)(۲آفرید.راچیزهمهکهپروردگارتنامبهبخوانکهرا

(انسانآنکهکهعاست.تر)گرامی(وترکریمپروردگارتکهبخوان۳آفرید.بسته

چنیننه(6)دانست.نمیکهآموختانسانبهراچیزیآنکهآموخت.قلمبارا
بیند.مینیاز(بیمستغنیراخودچون(۷)کند.میطغیانانسانگمانبینیست،

کند.میمنعکهراآندیدیآیا۹توست.پروردگارسویبههمهبازگشتالبتهکه۸۶

گزار)نمازبنده(آنکهمخاطب)(ایایدیدهآیا۱۱گزارد.نمازکهراایبندهکه۱۰۰

کند)؟میمنعرااوهمکند(بازسفارشپرهیزگاریبهیاو۱۲باشد.راستراهبر
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۹۸بینهسوره۹۷قدرسوره۳۰جزء
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

اوالله(آیانمایداعراضوکندتکذیبرا(حقاگرکهمخاطب(ایایدیدهآیاکه۱۳۶
اوکهنیستچنینکه۱۰بیند؟میاللهکهندانستآیاکه14گذارد؟)میحالشبهرا

پیشانی*16*کشید.خواهیمرااشپیشانیالبتهکننده)منع(آننیایدبازاگردارد)،گمان

زودیبههممابه۱۸بخواهد.رامجلسشاهلبایدپسکه۱۷کار.خطادورغگوی
اطاعتاوازهرگزنیست،چنیننه،۱۹کنیم.میطلبرادوزخموظفهایفرشته

جوی.تقربوپروردگارت)دربار(بهکنسجده(بلکه)مکن

قدرسورۂو

استآیتپنجوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
توو۹۲۶کردیم.نازلفضیلت)ومرتبهدارای(شبقدرشبدرراقرآنمايقيناواکه
ماه.هزارازاستبهترقدرشب3چیست؟قدرشبکهدانیمیچه

پروردگارحکمبهشبآندرجبرئیلوفرشتگانکهاستاینشبآنخاصیتکهوی
نزولمحلشبآنو5خواهد).الله(کهکاریهردادنانجامبرایآیند،میفرودخود

صبح.طلوعتااسترحمتوسلامتی

بینهسوره

استآیتهشتوشدهنازلمدینهدر
مهربانبخشندهاللهبنام

برداردستخودآئینودین(ازمشرکینونصاری)و(یهودکتاباهلکافرانو۱

هایصحیفهکهاللهطرفازپیغمبری۲بیاید.آنهابهظاهردلیلکهآنتانیستند

درستوراست(احکام)هاینوشتهآندرکهکه۳کند.میتلاوتآنهابرراپاک

دلیلآنهابهاینکهازبعدمگرنکردند)(اختلافنشدندمتفرقکتاباهلو4واست.

برایکهکنندعبادتخالصانهرااللهاینکهمگرنبودندمأمورآنکهحال۵آمد.روشن

برپارانمازوباشند،باطلهایدینازمتنفروسازند،خالصراخودعبادتودیناو

درستوراستديناستاینوبدهند،رازکاتوکنند

بببببببببببببببببببببببب





۱۰۰عادیاتسوره۹۹زلزالسوره

خخخخخخخخخخخخخخخخخ

اند،جاودانهآندراند،دوزخآتشدرشدندکافرکهمشرکانوکتاباهلازآنانیيقينا(6)

دادندانجامنیکاعمالواندآوردهایمانکهآنانیالبتهکه۷۶اند.مخلوقاتبدترینگروهاین

استجاودانهباغهایپروردگارشاننزدآنها(ثواب)جزای۸اند.مخلوقاتبهتریناینها
راضیآنهاازاللهماند.خواهندآندرهمیشهبرایوجاودانهرود،میجویهاآنهازیرازکه

|بترسد.پروردگارشازکهاستکسیبرایجزاایناند،راضیاللهازآنهاواست

زلزالسوره
استآیتهشتوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

سنگینبارهایزمینو۹۱۲)شود.لرزاندهخودشدیدلرزشبهزمینکهوقتیاو
شدهچهرازمیناینگوید:انسانو۳۶کند.بیرونراامواتو(معادنراخود

وہکند.اظهارآدم)بنياعمالبه(راجعراخودخبرهایزمینروزآندرکهعاست؟

دربار(بهمردمروزآندر۹۶است.کردهوحیرا)کارایناوبهپروردگارتکهچرا
شود.دادهنشانآنانبهشاناعمالتاآیند،میبیرونقبرهاازمتفرقهایگروهالهی)

بیند.میراآن((پاداشباشدکردهنیکیایذرهاندازهبهکسهرپسکه

بیند.|میروزآندرراآن((پاداشباشدکردهبدیایذرهاندازهبهکسهرو۸ه

عادیاتسوره
استآیتیازدهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
بهقسمبازو۲۶میدوند.زناننفسکهجهاد)عرصه(دردوندهاسپانبهقسم۱*

برصبحوقتدرکهاسپانیبهقسمباز۳۶افروزند.میجرقهشان)سمازکهاسپانی

انگیزند.میبرغباروگرددویدن)تیزسبب(بهپسکهعوبرند.مییورشدشمن

شوند.میداخلدشمنگروهمیاندربازوہ

ببببببببببببببببببببببب
099





۱۰۲تکاثرسورۂ101قارعهسوره

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
ناشکریبراوو۷است.ناشکربسیارخودپروردگارمقابل(درانسانهماناو

داندنمیانسانآیاکهبوودارد.داراییومالبهشدیدیعلاقهاوو۸۶است.گواهخود
شود.ظاهرهاستسینهدرآنچهوو۱۰شود.برانگیختهقبرهاست،درآنچهوقتیکه

است.باخبرآنهاحالووضعازروز،آندرپروردگارشانالبتهکهو۱۱

قارعهسورهدر
استآیتبازدهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

توو۳کوبنده)؟(حادثهقارعهآنچیست۲۶قیامت)کوبنده(حادثهقارعهو۱و

در)حادثه(آنکهعچیست؟کوبنده)(حادثهقارعهآنکهساختآگاهچیزچهرا

پشممانندکوههاوبهشوند.پراکندههایپروانهمانندمردمکهگردد(ظاهرروزی

شود.گراناوهاینیکیترازویکفهکهکسیپس6کهشوند.شدهحلاجیورنگین

هاینیکیترازویکفهکهکسیاما،۸باشد.بخشیرضایتزندگیدراوپس«۷۶

کهساختآگاهچیزچهراتوو۱۰است.هاویهاومأوایپس۹شود.سبکاو

سوزان.وبزرگاستآتشیآن«۱۱چیست؟هاویه

تکاثرسورۂ

استآیتهشتوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

قبرستانبهکهآنتاکه۲۶ساخت.(غافل)مشغولراشمااولادومالکثرتطلب(1)
بازعقبر).(دردانستخواهیدنیست؛چنین«۳گردیديد).دفن(یعنیرسیدید

اگرنیست،چنینکتاوہقیامت).روز(دردانستخواهیدنیست،چنینکهگویممی

البته*6شديد).نمیغافلآنآمدن(ازدانستیدمییقینبهرا)قیامتبودن(حقشما
يقيندیدهبهرا(دوزخ)آنالبتهباز۷دید.خواهیدبرزخ)درموتاز(بعدرادوزخ

شمابهاللهکههاینعمتدربارهروزآندرالبتهباز۸هدید.خواهیدقیامت)روزدر
شد.خواهیدپرسیدهاست،داده

بببببببببببببببببببببببببببب





۱۰۰فیلسورۂ104همزهسوره۱۰۳عصرسوره۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخشم

عصرسوره

استآیتسهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
ایمانکهآنانیجزبه۳۶است.خسارهدرانسانالبتهکهکه۲۶زمانه.بهقسمو۱و

بهرایکدیگروکردند،توصیهحقبهرایکدیگرودادند،انجامنیکاعمالوآوردند

کردند.توصیهحق)راه(درصبر

همزهسورهدرو
استآیتنهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

گمان۳۶شمارید.راآنوکردجمعرامالآنکهکه۲جو.عیبزنطعنههربروایوای
انداختهحطمهدربلکهنیستچنیننه،هعدارد.میجاودانهرااومالشکهکندمی

استاللهآتش(آن)1چیست؟حطمهکهساختآگاهچیزچهراتووکهفرهشد.خواهد

برآتشآن(دروازه)البته۸۶شود.میمسلطدلهابرکهآتشیو7شده.برافروختهکه

دراز.(آتشین)هایستوندراند)قیدوبندحالیکه(در۹است.شدهبستهآنها

راما

استآیتپنجوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
تباهراآنهانیرنگآیا۲۸کرد؟چهفیلصاحبانباپروردگارتکهندیدیآیاکه

برکهکهویفرستاد.گروهگروهرا(کوچک)هایپرندهآنهابرو۳نگردانید؟باطلو
ساخت.شدهجویدهکاهمانندراآنها(الله)پسوہانداختند.گلازهایسنگریزهآنها





۱۰۸کوثرسورۂ۱۰۷ماعونسوره106قريشسورة

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

قريشسورة
استآیتچهاروشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

پسکه3تابستان.وزمستانسفربهآنهادادنالفت۲،قریشدادنالفتبرایخواه

درودادطعامگرسنگیدرراآنهاکهکسیبهکنند.عبادتراخانهاینصاحبباید
بخشید.امانوامن،ترسوقت

ماعونسورهرد
استآیتهفتوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

همانشخصآنپسو۲۰کند.میتکذیبرااعمالجزایکهراشخصیآندیدیآیا(۱)
ترغیبمسکیندادنطعامبررا)(مردمو۳۶میراند.خودازکرده(اهانترایتیمکهاست

کهآنانی6اند.غافلخودنمازازکهوہکه،نمازگزارانیآنبروایپسکهویکند.نمی

|کنند.میخودداریهمسایهبهحاجت(یاوسایلدادنازو«7»کنند.میخودنمایی

کوثرسورۂکیناک

استآیتسهوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

دادیم.توبهباشد)میکوثرحوضآن)جملهازکهبسیارخیرمحمد!(ایالبتهو۱و

تودشمنيقينا.۳کن.قربانیوبگزار،نمازپروردگارترضای)برایپس۲۶

بود.خواهدالنسلمقطوعوعقببی





۱۱۱مسدسوره۱۱۰نصرسورۂ۱۰۹کافرونسورۂ

کافرونسورۂ

استآیتششوشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
شمانهو۳۶پرستید.میشماکهراچیزیپرستمنمیمنکه۲۵کافران.ایبگو:1

پرستششماکهراآنچهپرستممیمننهو4وپرستم.میمنکهراآنچهپرستیدمی

(لذا)(1)پرستید.میپرستم،میمنکهراآنچهآینده)درشمانهوزہاید.کرده

است.خودمبرایمندینوخودتانبرایشمادین

نصرسورة

استآیتسهوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

اللهدیندردستهدستهکهبینیرامردمو۲هبرسد.مکه)(فتحاللهمددچونو۱و

اوازوکنیادثناوپاکیبهراخودپروردگارپس«۳شوند.داخلاسلام)دین
|است.پذیرتوبهاوکهچونبخواه،مغفرت

(لهب)مسدسوره

استآیتپنجوشدهنازلمکهدر
مهربانبخشندهاللهبنام

مال(که)(۲کهشد.هلاکلهب)(ابوولهب،ابوهایدستبادشکستهوبریدهکهرا
درزودیبه۳۶نکرد.سودیاوبهریاست)وعزت(ازاستآوردهبدستآنچهو

دراوباشودداخل(نیزاوهمسروفوعهمرگ).از(بعدشودداخلورشعلهآتش

است.خرمالیفازریسمانیاوگردندرو۵است.کشهیزمحالیکه

متممببببببببببببببببببببببب





114ناسسورۂ۱۱۳فلقسوره۱۱۲اخلاصسورۂ۳۰جزء

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

اخلاصسورۂ
LUGOSA

استآیتچهاروشدهنازلمکهدر

مهربانبخشندهاللهبنام
کنندهطرفبر(ونیازبیچیزهرازالله(و)۲است.یگانهاللهاوبگو:پیغمبر)(ایو۱و

مانندهیچکسوهواست.شدهزادهاونهوزادهراکسینهکه۳است.نیازها)
نیست.)اوهمتایو

فلقسورۂ

استآیتپنجوشدهنازلمدینهدر
مهربانبخشندهاللهبنام

آنچههرشراز۲۶دم).(سپیدهصبحپروردگاربهبرممیپناهبگو:پیغمبر)(ای41
زنانشرازوبهرعبپوشاند.راجاهمهکهوقتیشبتاریکیشرازو۳۶است.آفریده

ورزد.حسدکهوقتیحسودیهرشرازوههدهند.میهاگرهدرکهجادوگر

ناسسورهکا
استآیتششوشدهنازلمدینهدر

مهربانبخشندهاللهبنام

(حقیقی)پادشاهبه(و۲مردم.پروردگاربهبرممیپناهبگو:پیغمبر)(ای41

واپسکهایکنندهوسوسهشرازکهعمردم.(حقیقی)معبودبه(و۳۶مردم.

یاوباشدجنجنساز*اندازد.میوسوسهمردمهایدلدرکهآنطهرود.می
انسان.جنساز

ببببببببببببببببببببببببببب
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والوانهاکانالفیش
آنومدنیمکیبیانوکریمقرآنهایسورهفهرست

|سورهشمارهسورهنام|صفحهشمارهبيان|السورةاسم
فاتحهسورةالفاتحةسورة

بقرهسورهالبقرةسورة

عمرانآلسورةعمرانآلسورة

نساءسورهالنساءسورة

مائدهسورهالمائدةسورة
انعامسورهالأنعامسورة

اعرافسورهالأعرافسورة

انفالسورهالأنفالسورة
توبهسورهالتوبةسورة

يونسسورةيونسسورة

هودسورةهودسورة

يوسفسورةيوسفسورة

رعدسورهالرعدسورة

ابراهيمسورةإبراهيمسورة

حجرسورهالحجرسورة

نحلسورهالنحلسورة

|اسرائیل)(بنیاسراءسورهالإسراءسورة

کهفسورهالكهفسورة
مريمسورة

طهسورة

انبیاءسورهالأنبياءسورة
حجسورهالحجسورة
مومنونسورهالمؤمنونسورة

نورسورةالنورسورة

فرقانسورهالفرقانسورة
شعراءسورۂالشعراءسورة
نملسورهTVYالنملسورة
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سورهشمارهسورهنامصفحهشمارهالسورةاسم|
قصصسورهTAOالقصصسورة

عنکبوتسورهالعنكبوتسورة

رومسورهالرومسورة

لقمانسورةلقمانسورة

سجدهسورهالسجدةسورة

احزابسورهالأحزابسورة

سبأسورةسبأسورة

فاطرسورةفاطرسورة
يسسورةيسسورة
صافاتسورهالصافاتسورة

صسورةصسورة

زمرسورهالزمرسورة
(مؤمن)غافرسورةغافرسورة
|سجده)(حمفصلتسورةفصلتسورة

شوریسورهالشوریسورة

زخرفسورهالزخرفسورة
دخانسورهالدخانسورة

جاثیهسورهالجاثيةسورة

احقافسورهالأحقافسورة

محمدسورةمحمدسورة
فتحسورهالفتحسورة

حجراتسورهالحجراتسورة

فيسورةقسورة

ذاریاتسورهالذارياتسورة

طورسورهالطورسورة

نجمسورهالنجمسورة

قمرسورهOTAالقمرسورة

رحمنسورۂ(OTالرحمنسورة

واقعهسورهالواقعةسورة
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سورهشمارهسورهنام|صفحهشماره|السورةاسم|
حدیدسورهOTVالحديدسورة

مجادلهسورهOLYالمجادلةسورة

حشرسوره020الحشرسورة

ممتحنهعوره024الممتحنةسورة

صفسوره001الصفسورة

جمعهسورهOOTالجمعةسورة
منافقونسورهالمنافقونسورة

تغابنسورهالتغابنسورة

طلاقيسورۂADAالطلاقسورة

تحریمسورهالتحريمسورة

ملکسورهالملكسورة

قلمسورهالقلمسورة

حاقهسورهالحاقةسورة

معارجسورهالمعارجسورة

نوحسورة

OVYالجنسورة

OVEالمزملسورة

مدثرسورهOVOالمدثرسورة

قیامتسورةالقيامةسورة
(دهر)انسانسورهالإنسانسورة

مرسلاتسورهالمرسلاتسورة

نبأسورهالتيسورة

نازعاتسورهالنازعاتسورة

عبسسورةعبسسورة

تکویرسورهالتكويرسورة

انفطارسورهالانفطارسورة

مطففینسورهOAVالمطففينسورة

انشقاقسوره044الإنشقاقسورة

بروجسوره.09البروجسورة
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سورهشمارهسورهنامصفحهشمارهالسورةاسم

طارقسورهالطارقسورة

اعلىسورةالأعلىسورة
غاشیهسورهالغاشيةسورة

فجرسورهالفجرسورة

بلدمسورةالبلدسورة
شمسسورهالشمسسورة

ليلسورةالليلسورة

ضحیسورهالضحىسورة

انشراحسورهالشرحسورة

التينسورة

العلقسورة

القدرسورة

يئنسورةالبينةسورة
زلزالسورهالزلزلةسورة
عادیاتسورهالعادياتسورة

قارعهسورهالقارعةسورة

تکاثرسورۂالتكاثرسورة

عصرسورهالعصرسورة
همزهسورهالهمزةسورة

فيلسورةالفيلسورة

قريشسورةقريشسورة

ماعونسورهالماعونسورة

کوثرسورهالكوثرسورة

کافرونسورۂالكافرونسورة

نصرسورةالنصرسورة

(لهب)مسدسورهالمسدسورة

اخلاصسورةالإخلاصسورة

فلقسورهالفلقسورة

ناسسورهالناسسورة



والإرشانوالدعوةوالأوقافالإسلاميالفننورا
الشوربةالعربيةالمملكةفي

فهدالملكمجمععلىالمشرفة
المنورةالمدينةفيالشرفالملكطباعة

الكريمالقرآنمنالطبعةهذهالمجمعيضيرأنهاإذی
الدريةاللةإلىوتفسيرهمعانيوترجمة

الاسبهاينفعأناللهتتأل
يجزيوأن

کبالتزاجبنالملاكانالشريفينمينا
الكريماللهكتابفيالعظيمةللجهودالجزاءأخسن

التوفيقوليوالله



ارشادودعوتواوقافواسلامیشئونوزارت
سعودیعربستانکشور

چاپمتصدیفهدملکمجمعبرناظروسرپرست

چاپاینمسرتباكمالمنورهمدینهدرکریمقرآن
ازدریزبانبهآنرامعانیترجمةوکریمقرآن

مسئلتمتعالاللهدرگاهازوکندمیمنتشرمجمع
زباناینمسلمانانعموممنفعتسببآنراکهدارد

سلمانملکشریفینحرمینخادمبهودادهقرار

فراوانهایکوششبخاطرسعودآلعبدالعزيزابن
خیرپاداشبهترینکریماللهکتابنشردرایشان

.فرمایدعطا

راستراهبهراهنمایگانهودهندهتوفيقاللهو



الليف
للدفيمعانيو

رةبالمالطباللجفاليريفي

والاسلاميالبيوزارةباشا
فيوالوقواوالأوقاف

الشويهاالعينالملك
ه۱۶۳۷لا
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TTTT"TTTTT}}II
معاسمرالمتحدالجماعهلهاالملكمع

المناسبةالمسرانية

تولةڅقوالطبعللللللا

للجوالالطباعاللغه

المنورةالمدينة-1262.بص
www.qurancomplex.gov.sa

contact@qurancomplex.gov.sa



اللهبفضل
چاپاوتوفیقومتعال

معانیترجمهباکریمقرآناین

متصدیفهدملکمجمعدرآن
منورهمدینهدرکریمقرآنچاپ

واسلامیشئونوزارتنظارتزیر

کشورارشادودعوتواوقاف

سالدرسعودیعربستان

اتمامبه1437هجری
رسید.

استمحفوظفهدملکمجمعخانهچاپبرایچاپحق

منورهمدینه۱۲۹۲.ب:ص
www.qurancomplex.gov.sa

qurancomplex.gov.sacontact@



ه۱۶۳۷،الشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمعح

النشرأثناءالوطنيةفهدالملكمكتبةفهرسة

الشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمع

فهدالملكمجمع/الدريةاللغةإلىالكريمالقرآنمعانيترجمة

۱۶۳۷هالمنورة،المدينة-الشريفالمصحفالطباعة

سم1421x؛ص۱۳۶۸

۹۷۸-۶۰۳-۸۱۷۳-۱۹-۹ردمك:

العنوانأ.الدريةاللغة-ترجمة-القرآن-1
/4،221opo1277دیوي

۰۳۰۵/۱۶۳۹الإيداع:رقم

۹۷۸-۶۰۳-۸۱۷۳-۱۱-۹:ردمك

و173786038ا169
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