
 سایت مینویسم –متن سوره اعراف همراه با ترجمه 

 

 الَرح یم   الَرْحَمن   ّللَا   بْسم  

 مهربان رحمتگر خداوند نام به

 

 ﴾۱﴿ المص

 (۱. )المص

 

َتاب   لَ  ک  کَ  ف ی َیکُنْ  َفَل  إ لَْیکَ  أُْنز  ْنهُ  َحَرج   َصْدر  رَ  م  ْکَرى ب ه   ل ُتْنذ  ن ینَ  َوذ   ﴾۲﴿ ل ْلُمْؤم 

 است آن هدف و باشی، داشته سینه در ناراحتی آن ناحیه از نباید و شده نازل تو بر که تاس کتابی این

 برای است تذکری و دهی بیم( نادرستشان اعمال و عقاید بد عواقب از را همگان) آن بوسیله که

 (۲. )مومنان

 

لَ  َما اَتب ُعوا نْ  إ لَْیکُمْ  أُْنز  نْ  َتَتب ُعوا َوَل  َربِّکُمْ  م   ﴾۳﴿ َتَذَکُرونَ  َما َقل یًل  أَْول َیاءَ  ه  ُدون   م 

 و سرپرستان از و کنید پیروی شده نازل شما بر پروردگارتان طرف از که چیزی از( بنابراین)

 (۳. )شویدمی متذکر کمتر اما نکنید، پیروی او جز دیگر معبودهای

 

نْ  َوَکمْ   ﴾۴﴿ َقائ لُونَ  ُهمْ  أَوْ  اَبَیاتً  َبأُْسَنا َفَجاَءَها أَْهلَکَْناَها َقْرَیة   م 

 در یا شبهنگام ما عذاب و کردیم، هلک( فراوان گناه اثر بر) را آنها که آبادیها و شهرها بسیار چه

 (۴. )آمد سراغشان به بودند کرده استراحت که هنگامی روز

 

ینَ  ُکَنا إ َنا َقالُوا أَنْ  إ َل  َبأُْسَنا َجاَءُهمْ  إ ذْ  َدْعَواُهمْ  َکانَ  َفَما  ﴾۵﴿ َظال م 

 این ولی) بودیم ظالم ما گفتند اینکه جز نداشتند سخنی آمد آنها سراغ به ما عذاب که موقع آن در و

 (۵(. )نداشت سودی حالشان به و بود شده دیر دیگر گناه به اعتراف

 

ینَ  َفلََنْسأَلَنَ  لَ  الَذ  مْ  أُْرس   ﴾۶﴿ اْلُمْرَسل ینَ  َولََنْسأَلَنَ  إ لَْیه 

( نیز) پیامبران از و کرد خواهیم ال سؤ فرستادیم آنها سوی به را پیامبران که کسانی از قطع بطور

 (۶. )کنیممی ال سؤ

 



مْ  َفلََنقَُصنَ  ْلم   َعلَْیه   ﴾۷﴿ َغائ ب ینَ  ُکَنا َوَما ب ع 

 ما و داد خواهیم شرح آنان برای( خود وسیع) علم روی از( مو به مو را همه اعمال) مسلما و

 (۷(. )بودیم ناظر و حاضر جا همه بلکه) نبودیم غائب( ولاص)

 

یُنهُ  َثقُلَتْ  َفَمنْ  اْلَحق   َیْوَمئ ذ   َواْلَوْزنُ   ﴾۸﴿ اْلُمْفل ُحونَ  ُهمُ  َفأُولَئ کَ َمَواز 

 آنها( عمل) میزانهای که کسانی است، حق روز آن در( آنها ارزش سنجش و اعمال) کردن وزن و

 (۸) .رستگارانند است سنگین

 

یُنهُ  َخَفتْ  َوَمنْ  ینَ  َفأُولَئ کَ  َمَواز  ُروا الَذ   ﴾۹﴿ َیْظل ُمونَ  ب آَیات َنا َکاُنوا ب َما أَْنفَُسُهمْ  َخس 

 و ظلم خاطر به را خود وجود سرمایه که هستند افرادی است سبک آنها( عمل) میزانهای که کسانی و

 (۹. )اند داده دست از کردندمی ما آیات به که ستمی

 

 ﴾۱۰﴿ َتْشکُُرونَ  َما َقل یًل  َمَعای شَ  ف یَها لَکُمْ  َوَجَعْلَنا اْْلَْرض   ف ی َمکََناُکمْ  َولََقدْ 

 شما برای را زندگی وسایل انواع و دادیم قرار شما برای را زمین بر حکومت و مالکیت و تسلط ما و

 (۱۰(. )نمائیدنمی مصرف ابج را موهبت اینهمه و) کنیدمی شکرگزاری کمتر اما ساختیم فراهم

 

َدمَ  اْسُجُدوا ل ْلَمَلئ کَة   قُْلَنا ُثمَ  َصَوْرَناُکمْ  ُثمَ  َخلَْقَناُکمْ  َولََقدْ  نَ  َیکُنْ  لَمْ  إ ْبل یسَ  إ َل  َفَسَجُدوا ِل  ینَ  م   ﴾۱۱﴿ الَساج د 

 سجده آنها نیدک خضوع آدم برای گفتیم فرشتگان به سپس کردیم بندی صورت سپس آفریدیم را شما ما

 (۱۱. )نبود کنندگان سجده از که ابلیس جز کردند

 

ْنهُ  َخْیر   أََنا َقالَ  أََمْرُتکَ إ ذْ  َتْسُجدَ  أََل  َمَنَعکَ  َما َقالَ  نْ  َخلَْقَتن ی م  نْ  َوَخلَْقَتهُ  َنار   م  ین   م   ﴾۱۲﴿ ط 

: گفت ؟ دادم فرمان تو به که هنگام آن در کنی سجده که شد مانع را تو چیز چه: فرمود( او به خداوند)

 (۱۲! )خاک از را او و ای آفریده آتش از مرا بهترم، او از من

 

ْنَها َفاْهب طْ  َقالَ  نَ  إ َنکَ َفاْخُرجْ  ف یَها َتَتکََبرَ  أَنْ  لَکَ َیکُونُ  َفَما م  ینَ  م  ر   ﴾۱۳﴿ الَصاغ 

 رو بیرون بورزی تکبر( رتبه و ممقا) آن در نداری حق تو! فرودآی( ات مرتبه و مقام) آن از: گفت

 (۱۳! )کوچکی و پست افراد از تو که

 

ْرن ی َقالَ   ﴾۱۴﴿ ُیْبَعُثونَ  َیْوم   إ لَى أَْنظ 



 (۱۴(. )بگذار زنده و) ده مهلت رستاخیز روز تا مرا: گفت( شیطان)

 

نَ  إ َنکَ  َقالَ  ینَ  م   ﴾۱۵﴿ اْلُمْنَظر 

 (۱۵! )شدگانی داده مهلت از تو: فرمود

 

َراَطکَ  لَُهمْ  َْلَْقُعَدنَ  أَْغَوْیَتن ی َفب َما َقالَ   ﴾۱۶﴿ اْلُمْسَتق یمَ  ص 

 (۱۶. )کنممی کمین آنها برای تو مستقیم راه سر بر من ساختی گمراه مرا که اکنون: گفت

 

نْ  َِلت َیَنُهمْ  ُثمَ  مْ  َبْین   م  یه  نْ  أَْید  مْ  َوم  مْ  َوَعنْ  َخْلف ه  ینَ  أَْکَثَرُهمْ  َتج دُ  َوَل  مْ َشَمائ ل ه   َوَعنْ  أَْیَمان ه  ر   ﴾۱۷﴿ َشاک 

 اکثر و روممی آنها سراغ به آنها، چپ طرف از و راست طرف از و سر پشت از و پیشرو از سپس

 (۱۷. )یافت نخواهی شکرگزار را آنها

 

ْنَها اْخُرجْ  َقالَ  ْنُهمْ  َتب َعکَ  لََمنْ  َمْدُحوًرا َمْذُءوًما م  ْنکُمْ  َجَهَنمَ  َْلَْمََلَنَ  م  ینَ  م   ﴾۱۸﴿ أَْجَمع 

 از آنها از کس هر که کنممی یاد سوگند و رو، بیرون خواری و عار و ننگ با( مقام) آن از: فرمود

 (۱۸! )کنممی پر همگی شما از را جهنم کند پیروی تو

 

نْ  َفکَُل  اْلَجَنةَ  َوَزْوُجکَ  أَْنتَ  اْسکُنْ  آَدمُ  َوَیا ْئُتَما َحْیثُ  م  ه   َرَباَتقْ  َوَل  ش  نَ  َفَتکُوَنا الَشَجَرةَ  َهذ  ینَ  م   ﴾۱۹﴿ الَظال م 

 درخت این به اما بخورید خواستید که جا هر از و شوید ساکن بهشت در همسرت و تو آدم ای و

 (۱۹. )شد خواهید ستمکاران از که نشوید نزدیک

 

یَ  الَشْیَطانُ  لَُهَما َفَوْسَوسَ  یَ  َما لَُهَما ل ُیْبد  نْ  َماَعْنهُ  ُوور  َما م  ه   َعنْ  َرب کَُما َنَهاُکَما َما َوَقالَ  َسْوآت ه   الَشَجَرة   َهذ 

نَ  َتکُوَنا أَوْ  َملَکَْین   َتکُوَنا أَنْ  إ َل  ینَ  م   ﴾۲۰﴿ اْلَخال د 

 پروردگارتان گفت و سازد آشکار بود پنهان اندامشان از را آنچه تا کرد وسوسه را آنها شیطان سپس

 یا شد خواهید فرشته( بخورید آن از اگر) اینکه خاطر به مگر نکرده نهی رختد این از را شما

 (۲۰! )ماند خواهید بهشت در) جاودانه

 

نَ  لَکَُما إ نِّی َوَقاَسَمُهَما ح ینَ  لَم   ﴾۲۱﴿ الَناص 

 (۲۱! )هستم شما خیرخواه من که کرد یاد سوگند آنها برای و

 



َفان   َوَطف َقا َسْوآُتُهَما لَُهَما َبَدتْ  الَشَجَرةَ  اَذاقَ  َفلََما ب ُغُرور   َفَدَلُهَما َما َیْخص  نْ  َعلَْیه   َوَناَداُهَما اْلَجَنة   َوَرق   م 

ُهَما  ﴾۲۲﴿ ُمب ین   َعُدو   لَکَُما الَشْیَطانَ  إ نَ  لَکَُما َوأَقُلْ  الَشَجَرة   ت ْلکَُما َعنْ  أَْنَهکَُما أَلَمْ  َرب 

 چشیدند درخت آن از که هنگامی و آورد، فرود( مقامشان از) فریب با ار آنها ترتیب این به و

 بر بهشتی( درختان) برگهای دادن قرار به کردند شروع و شد آشکار آنها برای( عورتشان) اندامشان

 و نکردم نهی درخت آن از را شما آیا که داد ندا را آنها پروردگارشان و بپوشانند آنرا تا یکدیگر

 (۲۲) ؟ است آشکاری دشمن شما برای شیطان نگفتم

 

نَ  لََنکُوَننَ  َوَتْرَحْمَنا لََنا َتْغف رْ  لَمْ  َوإ نْ  أَْنفَُسَنا َظلَْمَنا َرَبَنا َقاَل  ینَ  م  ر   ﴾۲۳﴿ اْلَخاس 

 زیانکاران از نکنی رحم ما بر و نبخشی را ما اگر و کردیم ستم خویشتن به ما! پروردگارا: گفتند

 (۲۳. )بود خواهیم

 

 ﴾۲۴﴿ ح ین   إ لَى َوَمَتاع   ُمْسَتَقر   اْْلَْرض   ف ی َولَکُمْ  َعُدو   ل َبْعض   َبْعُضکُمْ  اْهب ُطوا َقالَ 

 شیطان) بود خواهید دشمن دیگر بعض به نسبت بعضی که حالی در آئید فرود خویش مقام از: )فرمود

 خواهد زمانی تا گیری رهبه وسیله و قرارگاه زمین در شما برای و( او دشمن شما و شماست دشمن

 (۲۴. )بود

 

ْنَها َتُموُتونَ  َوف یَها َتْحَیْونَ  ف یَها َقالَ   ﴾۲۵﴿ ُتْخَرُجونَ  َوم 

. آمد خواهید بیرون( رستاخیز در) آن از و میمیرید آن در و میشوید، زنده( زمین) آن در: فرمود

(۲۵) 

 

یُیوَ  ل َباًسا َعلَْیکُمْ  أَْنَزْلَنا َقدْ  آَدمَ  َبن ی َیا یًشا َسْوآت کُمْ  ار  نْ  َذل کَ َخْیر   َذل کَ الَتْقَوى َول َباسُ  َور   لََعلَُهمْ  ّللَا   آَیات   م 

 ﴾۲۶﴿ َیَذَکُرونَ 

 و شماست زینت مایه و میپوشاند را شما اندام که فرستادیم فرو شما برای لباسی! آدم فرزندان ای

 (۲۶. )شوند( او نعمتهای) متذکر شاید است خدا آیات از( همه) اینها است، بهتر پرهیزگاری لباس

 

نَ  أََبَوْیکُمْ  أَْخَرجَ  َکَما الَشْیَطانُ  َیْفت َنَنکُمُ  َل  آَدمَ  َبن ی َیا عُ  اْلَجَنة   م  َیُهَما ل َباَسُهَما َعْنُهَما َیْنز  َما ل ُیر   إ َنهُ  َسْوآت ه 

نْ  َوَقب یلُهُ  ُهوَ  َیَراُکمْ  ینَ  َجَعْلَنا إ َنا َتَرْوَنُهمْ  َل  َحْیثُ  م  ینَ  أَْول َیاءَ  الَشَیاط  ُنونَ  َل  ل لَذ   ﴾۲۷﴿ ُیْؤم 

 لباسشان و کرد بیرون بهشت از را شما مادر و پدر که آنچنان نفریبد را شما شیطان! آدم فرزندان ای

 را شما همکارانش و او اینکه چه دهد، نشان آنها به را عورتشان تا ساخت بیرون تنشان از را

. آورندنمی ایمان که دادیم قرار کسانی اولیای را شیاطین ما( بدانید اما) بینیدنمی را آنها شما و بینندمی

(۲۷) 

 



 َما ّللَا   َعلَى أََتقُولُونَ  ب اْلَفْحَشاء   َیأُْمرُ  َل  ّللَاَ  إ نَ  قُلْ  ب َها أََمَرَنا َوّللَاُ  آَباَءَنا َعلَْیَها َوَجْدَنا َقالُوا َفاح َشةً  َفَعلُوا َوإ َذا

 ﴾۲۸﴿ َتْعلَُمونَ  َل 

 دستور بما خداوند و دیدیم، عمل این بر را خود پدران میگویند میدهند انجام زشتی کار که هنگامی و

 دانینمی که بندیدمی خدا بر چیزی آیا دهدنمی زشت عمل به دستور( هرگز) خداوند بگو! است داده

(۲۸) 

 

ْندَ  ُوُجوَهکُمْ  َوأَق یُموا ط  ب اْلق سْ  َربِّی أََمرَ  قُلْ  ینَ  َواْدُعوهُ  َمْسج د   ُکلِّ  ع  ینَ  لَهُ  ُمْخل ص   ﴾۲۹﴿ َتُعوُدونَ  َبَدأَُکمْ  َکَما الدِّ

 به( عبادت هنگام به و) مسجد هر در را خویش توجه و است، داده فرمان عدالت به پروردگارم بگو

 در که همانگونه( بدانید و) گردانید خالص او برای را( خود) دین و بخوانید را او و کنید او سوی

 (۲۹. )گردید بازمی( رستاخیز در دیگر بار) آفرید را شما آغاز

 

یًقا یًقا َهَدى َفر  مُ  َحقَ  َوَفر  ینَ  اَتَخُذوا إ َنُهمُ  الَضَللَةُ  َعلَْیه  نْ  أَْول َیاءَ  الَشَیاط   ُمْهَتُدونَ  أََنُهمْ  َوَیْحَسُبونَ  ّللَا   ُدون   م 

﴿۳۰﴾ 

 کسانی) آنها …مسلم آنها بر گمراهی( اند نداشته شایستگی که) را جمعی و کرده هدایت را جمعی

 یافته هدایت که کنندمی گمان چنین و کردند انتخاب خود اولیای خداوند، جای به را شیاطین( که هستند

 (۳۰. )اند

 

یَنَتکُمْ  ُخُذوا آَدمَ  َبن ی َیا ْندَ  ز  فُوا َوَل  َواْشَرُبوا َوُکلُوا َمْسج د   ُکلِّ  ع  ف ینَ  ُیح ب   َل  إ َنهُ  ُتْسر   ﴾۳۱﴿ اْلُمْسر 

 اسراف و بیاشامید و بخورید و بردارید خود با مسجد به رفتن هنگام به را خود زینت! آدم فرزندان ای

 (۳۱. )داردنمی دوست را مسرفان خداوند که نکنید

 

یَنةَ  َحَرمَ  َمنْ  قُلْ  ه   أَْخَرجَ  ت یالَ  ّللَا   ز  َباد  نَ  َوالَطیَِّبات   ل ع  ْزق   م  ینَ  ه یَ  قُلْ  الرِّ ْنَیا اْلَحَیاة   ف ی آَمُنوا ل لَذ   َخال َصةً  الد 

لُ  َکَذل کَ اْلق َیاَمة   َیْومَ   ﴾۳۲﴿ َیْعلَُمونَ  ل َقْوم   اِْلَیات   ُنَفصِّ

 است کرده حرام را پاکیزه هایروزی و آفریده خود بندگان برای که را الهی های زینت کسی چه بگو

 مشارکت آنها با نیز دیگران چه اگر) اند آورده ایمان که است کسانی برای دنیا زندگی در اینها بگو ؟

 که کسانی برای را( خود) آیات اینچنین بود خواهد( منان مؤ برای) خالص قیامت در( ولی دارند

 (۳۲. )دهیممی شرح آگاهند

 

ْنَها َظَهرَ  َما اْلَفَواح شَ  َربِّیَ  َحَرمَ  إ َنَما قُلْ  ُکوا َوأَنْ  اْلَحقِّ  ب َغْیر   َواْلَبْغیَ  َواْْل ْثمَ  َبَطنَ  َوَما م  لْ  لَمْ  َما ب اّلَل   ُتْشر   ُیَنزِّ

 ﴾۳۳﴿ َتْعلَُمونَ  َل  َما ّللَا   َعلَى َتقُولُوا َوأَنْ  ُسْلَطاًنا ب ه  



 ستم و گناه( همچنین) و است کرده حرام پنهان، چه شدبا آشکار چه را، زشت اعمال تنها خداوند بگو

 خدا به و دهید، قرار او شریک نکرده نازل آن برای دلیلی خداوند که را چیزی اینکه و حق، بدون

 (۳۳. )دانیدنمی که دهید نسبت مطلبی

 

ُمونَ  َوَل  َساَعةً  َیْسَتأْخ ُرونَ  َل  أََجلُُهمْ  َجاءَ  َفإ َذا أََجل   أَُمة   َول کُلِّ   ﴾۳۴﴿ َیْسَتْقد 

 از ساعتی نه رسد فرا آنها مدت که هنگامی به و است( معینی) مدت و زمان جمعیتی و قوم هر برای

 (۳۴. )گیرندمی پیشی آن بر نه و کنندمی تاخیر آن

 

ْنکُمْ  ُرُسل   َیأْت َیَنکُمْ  إ َما آَدمَ  َبن ی َیا ونَ  م  مْ  َخْوف   َفَل  َوأَْصلَحَ  ىاَتقَ  َفَمن   آَیات ی َعلَْیکُمْ  َیقُص   ُهمْ  َوَل  َعلَْیه 

 ﴾۳۵﴿ َیْحَزُنونَ 

 از) کنند بازگو شما برای مرا آیات که بیایند سراغتان به شما خود از رسولنی اگر! آدم فرزندان ای

 و خویش اصلح در و) دهند انجام صالح عمل و کنند پیشه پرهیزگاری که آنها زیرا( کنید پیروی آنها

 (۳۵. )شوندمی غمناک نه و هست آنها بر ترسی نه( بکوشند دیگران

 

ینَ   ﴾۳۶﴿ َخال ُدونَ  ف یَها ُهمْ  الَنار   أَْصَحابُ  أُولَئ کَ  َعْنَها َواْسَتکَْبُروا ب آَیات َنا َکَذُبوا َوالَذ 

 هندخوا آن در جاودانه دوزخند، اهل ورزند تکبر آن برابر در و کنند تکذیب را ما آیات که آنها و

 (۳۶. )ماند

 

َمن   أَْظلَمُ  َفَمنْ  ًبا ّللَا   َعلَى اْفَتَرى م  یُبُهمْ  َیَنالُُهمْ  أُولَئ کَ ب آَیات ه   َکَذبَ  أَوْ  َکذ  نَ  َنص   َجاَءْتُهمْ  إ َذا َحَتى اْلک َتاب   م 

نْ  َتْدُعونَ  ُکْنُتمْ  َما أَْینَ  َقالُوا َیَتَوَفْوَنُهمْ  ُرُسلَُنا ُدوا َعَنا َضل وا الُواقَ  ّللَا   ُدون   م  مْ  َعلَى َوَشه  ه   َکاُنوا أََنُهمْ  أَْنفُس 

ینَ   ﴾۳۷﴿ َکاف ر 

 آنها نمایند؟می تکذیب را او آیات یا بندندمی دروغ خدا بر که آنها از است ستمکارتر کسی چه

 ما دگانفرستا که زمانی تا برندمی( جهان این مواهب و نعمتها از) شده مقدر آنچه از را نصیبشان

 هستند کجا: پرسندمی آنها از بگیرند را جانشان و روند آنها سراغ به( ارواح  قبض فرشتگان)

 و) شدند گم( همه) آنها گویندمی( آیند؟نمی شما یاری به چرا) خواندید؟می خدا از غیر که معبودهائی

 (۳۷! )بودند کافر که دهندمی گواهی خود ضد بر و( گشتند دور ما از

 

نْ  َخلَتْ  َقدْ  أَُمم   ف ی اْدُخلُوا الَ قَ  نَ  َقْبل کُمْ  م   إ َذا َحَتى أُْخَتَها لََعَنتْ  أَُمة   َدَخلَتْ  ُکلََما الَنار   ف ی َواْْل ْنس   اْلج نِّ  م 

یًعا ف یَها اَداَرُکوا ُوَلُهمْ  أُْخَراُهمْ  َقالَتْ  َجم  مْ  أََضل وَنا َهُؤَلء   َرَبَنا ْل  ْعًفا اًباَعذَ  َفآت ه  نَ  ض  ْعف   ل کُل   َقالَ  الَنار   م   ض 

 ﴾۳۸﴿ َتْعلَُمونَ  َل  َولَک نْ 

 هر آتش، در انس و جن از خود مشابه های گروه صف در شوید داخل: گویدمی( آنها به خداوند)

 این در) گیرند قرار آن در ذلت با همگی تا کنندمی لعن را دیگر گروه شوندمی وارد گروهی زمان

 پس ساختند گمراه را ما که بودند اینها! خداوندا: گویندمی خود پیشوایان درباره پیروان گروه( مهنگا



( ما ساختن گمراه خاطر به کیفری و گمراهیشان برای کیفری) کن برابر دو آتش از را آنها کیفر

 گرد اگر نیز پیروان زیرا) دانیدنمی ولی است مضاعف عذاب( شما از) کدام هر برای گویدمی

 (۳۸(. )داشتندنمی دگران اغوای بر قدرتی آنها بودند نگرفته را گمراه و ستمگر پیشوایان

 

ُْخَراُهمْ  أُوَلُهمْ  َوَقالَتْ  نْ  َعلَْیَنا لَکُمْ  َکانَ  َفَما ْل  ُبونَ  ُکْنُتمْ  ب َما اْلَعَذابَ  َفُذوقُوا َفْضل   م   ﴾۳۹﴿ َتکْس 

 در را( الهی) عذاب بچشید پس ندارید ما بر امتیازی شما گویندمی خود پیروان به آنها پیشوایان و

 (۳۹. )دادیدمی انجام آنچه برابر

 

ینَ  إ نَ   ف ی اْلَجَملُ  َیل جَ  َحَتى اْلَجَنةَ  َیْدُخلُونَ  َوَل  الَسَماء   أَْبَوابُ  لَُهمْ  ُتَفَتحُ  َل  َعْنَها َواْسَتکَْبُروا ب آَیات َنا َکَذُبوا الَذ 

ی َوَکَذل کَ خ َیاط  الْ  َسمِّ  ینَ  َنْجز  م   ﴾۴۰﴿ اْلُمْجر 

 شودنمی گشوده برویشان آسمان درهای ورزیدند تکبر آن برابر در و کردند تکذیب را ما آیات که آنها

 بهیچوجه یعنی! )بگذرد خیاطی سوزن سوراخ از شتر اینکه مگر شوندنمی بهشت داخل( هیچگاه) و

 (۴۰. )دهیممی جزا را گنهکاران اینچنین( ندارد امکان

 

نْ  لَُهمْ  َهاد   َجَهَنمَ  م  نْ  م  مْ  َوم  ی َوَکَذل کَ َغَواش   َفْوق ه  ینَ  َنْجز   ﴾۴۱﴿ الَظال م 

 جزا را ظالمان اینچنین و است( آن از) پوششهائی آنها روی و دوزخ( آتش) از بسترهائی آنها برای

 (۴۱. )دهیممی

 

ینَ  لُوا آَمُنوا َوالَذ   ﴾۴۲﴿ َخال ُدونَ  ف یَها ُهمْ  اْلَجَنة   أَْصَحابُ  أُولَئ کَ ُوْسَعَها إ َل  َنْفًسا ُنکَلِّفُ  َل  َحات  الَصال   َوَعم 

 تکلیف توانائیش اندازه به جز را هیچکس – دهند انجام صالح عمل و آورند ایمان که کسانی و

 (۴۲. )ماند خواهند آن در جاودانه و بهشتند اهل – کنیمنمی

 

مْ  ف ی َما اَوَنَزْعنَ  ه  نْ  ُصُدور  ل   م  ی غ  نْ  َتْجر  مُ  م  َ   اْلَحْمدُ  َوَقالُوا اْْلَْنَهارُ  َتْحت ه  ی ّلل  یَ  ُکَنا َوَما ل َهَذا َهَداَنا الَذ   ل َنْهَتد 

َنا ُرُسلُ  َجاَءتْ  لََقدْ  ّللَاُ  َهَداَنا أَنْ  لَْوَل  ْثُتُموَها اْلَجَنةُ  ت ْلکُمُ  أَنْ  َوُنوُدوا ب اْلَحقِّ  َربِّ  ﴾۴۳﴿ َتْعَملُونَ  ُکْنُتمْ  ب َما أُور 

 زیر از و( کنند زندگی هم با صمیمیت و صفا در تا) کنیم برمی دارند حسد و کینه از دلها در آنچه و

 به را ما که است خداوندی مخصوص سپاس گویندمی و دارد جریان نهرها آنها( درختان و قصرها)

 مسلما یافتیمنمی راه( اینها به) ما بود نکرده هدایت را ما او راگ و شد رهنمون( نعمتها همه) این

 برابر در را بهشت این که شودمی داده ندا( هنگام این در) و گفتند،می حق ما پروردگار فرستادگان

 (۴۳. )بردید ارث به دادیدمی انجام که اعمالی

 

َنا َوَعَدَنا َما َوَجْدَنا َقدْ  أَنْ  الَنار   أَْصَحابَ  اْلَجَنة   أَْصَحابُ  َوَناَدى  َقالُوا َحق ًا َرب کُمْ  َوَعدَ  َما َوَجْدُتمْ  َفَهلْ  َحق ًا َرب 

ن   َفأََذنَ  َنَعمْ  ینَ  َعلَى ّللَا   لَْعَنةُ  أَنْ  َبْیَنُهمْ  ُمَؤذِّ  ﴾۴۴﴿ الَظال م 



 حق را همه ودب داده وعده ما به پروردگارمان را آنچه ما که میزنند صدا دوزخیان به بهشتیان و

 ای دهنده ندا هنگام این در! یافتید؟ حق بود داده وعده شما به پروردگارتان را آنچه هم شما آیا یافتیم،

 (۴۴! )باد ستمگران بر خدا لعنت که دهدمی ندا آنها میان در

 

ینَ  ونَ  الَذ  َوًجا َوَیْبُغوَنَها ّللَا   َسب یل   َعنْ  َیُصد   ﴾۴۵﴿ اف ُرونَ کَ  ب اِْلخ َرة   َوُهمْ  ع 

 نشان معوج و کج آنرا خواهندمی( شبهات القای با) و دارندمی باز خدا راه از( را مردم) که همانها

 (۴۵) هست کافر آخرت به آنان و دهند

 

َجال   اْْلَْعَراف   َوَعلَى ح َجاب   َوَبْیَنُهَما فُونَ  ر  یَماُهمْ  ُکل ً  َیْعر   لَمْ  َعلَْیکُمْ  َسَلم   أَنْ  اْلَجَنة   أَْصَحابَ  َوَناَدْوا ب س 

 ﴾۴۶﴿ َیْطَمُعونَ  َوُهمْ  َیْدُخلُوَها

 یک هر که هستند مردانی «اعراف» بر و دارد قرار حجابی( دوزخیان و بهشتیان) آندو میان در و

 بهشت داخل اما باد، شما بر درود که زنندمی صدا بهشتیان به و شناسندمی سیمایشان از را آندو از

 (۴۶. )دارند را آن امید که حالی رد شوندنمی

 

َفتْ  َوإ َذا ینَ  اْلَقْوم   َمعَ  َتْجَعْلَنا َل  َرَبَنا َقالُوا الَنار   أَْصَحاب   ت ْلَقاءَ  أَْبَصاُرُهمْ  ُصر   ﴾۴۷﴿ الَظال م 

! مده قرار ستمگران جمعیت با را ما پروردگارا: گویندمی افتدمی دوزخیان به چشمشان که هنگامی و

(۴۷) 

 

َجاًل  اْْلَْعَراف   أَْصَحابُ  َوَناَدى فُوَنُهمْ  ر  یَماُهمْ  َیْعر   َتْسَتکْب ُرونَ  ُکْنُتمْ  َوَما َجْمُعکُمْ  َعْنکُمْ  أَْغَنى َما َقالُوا ب س 

﴿۴۸﴾ 

 و زنندمی صدا شناسندمی را آنها سیمایشان از که( را دوزخیان از) مردانی اعراف اصحاب و

 سودی حالتان به شما تکبرهای و( فرزند و زن و ثروت و مال از) شما یگردآور که دیدید گویندمی

 (۴۸! )نداد؟

 

ینَ  أََهُؤَلء    ﴾۴۹﴿ َتْحَزُنونَ  أَْنُتمْ  َوَل  َعلَْیکُمْ  َخْوف   َل  اْلَجَنةَ  اْدُخلُوا ب َرْحَمة   ّللَاُ  َیَنالُُهمُ  َل  أَْقَسْمُتمْ  الَذ 

 هرگز خدا رحمت کردید یاد سوگند که نیستند همانها( هستند رافاع بر که واماندگانی این) اینها آیا

 رحمت مشمول را آنها خداوند خیرشان اعمال بعضی و ایمان خاطر به ولی) شد نخواهد حالشان شامل

 غمناک نه و دارید ترسی نه که شوید بهشت داخل( شودمی گفته آنها به اکنون هم ساخت خود

 (۴۹. )شویدمی

 

نَ  َعلَْیَنا أَف یُضوا أَنْ  اْلَجَنة   أَْصَحابَ  الَنار   ابُ أَْصحَ  َوَناَدى َما أَوْ  اْلَماء   م   َحَرَمُهَما ّللَاَ  إ نَ  َقالُوا ّللَاُ  َرَزَقکُمُ  م 

ینَ  َعلَى  ﴾۵۰﴿ اْلکَاف ر 



 روزی شما به خدا آنچه از یا آب مقداری و( کنید محبت) که زنندمی صدا را بهشتیان دوزخیان، و

 (۵۰. )است کرده تحریم کافران بر را اینها خداوند گویندمی( پاسخ در) آنها ببخشید، ما به هداد

 

ینَ  یَنُهمْ  اَتَخُذوا الَذ  ًبا لَْهًوا د  ْنَیا اْلَحَیاةُ  َوَغَرْتُهمُ  َولَع  مْ  ل َقاءَ  َنُسوا َکَما َنْنَساُهمْ  َفاْلَیْومَ  الد  ه   َکاُنوا َوَما َهَذا َیْوم 

 ﴾۵۱﴿ َیْجَحُدونَ  َناب آَیات  

 امروز ساخت مغرور را آنها دنیا زندگی و گرفتند بازیچه و سرگرمی را خود آئین و دین که همانها

. نمودند انکار را ما آیات و کردند، فراموش را روزی چنین لقای چون کنیممی فراموش را آنها ما

(۵۱) 

 

ْئَناُهمْ  َولََقدْ  ْلم   َعلَى َفَصْلَناهُ  ب ک َتاب   ج  ُنونَ  ل َقْوم   َوَرْحَمةً  ُهًدى ع   ﴾۵۲﴿ ُیْؤم 

 و هدایت مایه که( کتابی) دادیم شرح آنرا( رموز و اسرار) آگاهی با که آوردیم آنها برای کتابی ما

 (۵۲. )آورندمی ایمان که است جمعیتی برای رحمت

 

یلَهُ  إ َل  َیْنُظُرونَ  َهلْ  یلُهُ  َیأْت ی َیْومَ  َتأْو  ینَ  لُ َیقُو َتأْو  نْ  َنُسوهُ  الَذ  َنا ُرُسلُ  َجاَءتْ  َقدْ  َقْبلُ  م  نْ  لََنا َفَهلْ  ب اْلَحقِّ  َربِّ  م 

ی َغْیرَ  َفَنْعَملَ  ُنَرد   أَوْ  لََنا َفَیْشَفُعوا ُشَفَعاءَ  ُروا َقدْ  َنْعَملُ  ُکَنا الَذ   َیْفَتُرونَ  َکاُنوا َما َعْنُهمْ  َوَضلَ  أَْنفَُسُهمْ  َخس 

﴿۵۳﴾ 

 از کار) گیرد انجام امر این که آنروز کنند؟ مشاهده را الهی تهدیدهای سرانجام دارند انتظار آنها آیا

 گویندمی بودند کرده فراموش قبل آنرا که آنها( و داشت نخواهد سودی بیداری و گذشته کار

 شفاعت ما برای که دارند وجود ما برای شفیعانی( امروز) آیا آمدند، حق به ما پروردگار فرستادگان

 سرمایه آنها( ولی! )دهیم؟ انجام دادیم انجام آنچه از غیر اعمالی و گردیم باز( دارد امکان) یا کنند؟

 شوندمی گم نظرشان از همگی بودند ساخته دروغ به که را معبودهائی و دادند دست از را خود وجود

 (۵۳(. )شفیعانی نه و دارند بازگشتی راه نه)

 

ی ّللَاُ  َرَبکُمُ  إ نَ  َتة   ف ی َواْْلَْرضَ  الَسَماَوات   َخلَقَ  الَذ  ی اْلَعْرش   َعلَى اْسَتَوى ُثمَ  أََیام   س   َیْطلُُبهُ  الَنَهارَ  اللَْیلَ  ُیْغش 

ه   ُمَسَخَرات   َوالن ُجومَ  َواْلَقَمرَ  َوالَشْمسَ  َحث یًثا ینَ  َرب   ّللَاُ  َتَباَرکَ  َواْْلَْمرُ  اْلَخْلقُ  لَهُ  أََل  ب أَْمر   ﴾۵۴﴿ اْلَعالَم 

 تدبیر به سپس آفرید،( دوران شش) روز شش در را زمین و آسمانها که است خداوندی شما پروردگار

 در سرعت به روز دنبال به شب و پوشاندمی را روز شب،( تاریک پرده) با پرداخت، هستی جهان

 که باشید آگاه هستند، او فرمان مسخر که حالی در آفرید را ستارگان و ماه و خورشید و است، حرکت

 که خداوندی است( زوالناپذیر و) برکت پر. است( او فرمان به و) او برای( جهان) تدبیر و آفرینش

 (۵۴. )است جهانیان پروردگار

 

ًعا َرَبکُمْ  اْدُعوا ینَ  ُیح ب   َل  إ َنهُ  َوُخْفَیةً  َتَضر   ﴾۵۵﴿ اْلُمْعَتد 



 متجاوزان او( که بردارید دست تجاوز از و) بخوانید پنهانی در و تضرع روی از را خود پروردگار

 (۵۵. )نمیدارد دوست را

 

ُدوا َوَل  َها َبْعدَ  اْْلَْرض   ف ی ُتْفس  یب   ّللَا   َرْحَمتَ  إ نَ  َوَطَمًعا َخْوًفا َواْدُعوهُ إ ْصَلح  نَ  َقر  ن ینَ  م   ﴾۵۶﴿ اْلُمْحس 

 مسئولیتها از بیم) بخوانید امید و بیم با را او و است، شده حاصل آنکه از بعد مکنید فساد زمین در و

 (۵۶. )است نزدیک نیکوکاران به خدا رحمت زیرا( کنید نیکی و رحمتش، به امید و

 

ی َوُهوَ  لُ  الَذ  َیاحَ  ُیْرس   اْلَماءَ  ب ه   َفأَْنَزْلَنا َمیِّت   لَد  ل بَ  ُسْقَناهُ  ث َقاًل  َسَحاًبا أََقلَتْ  إ َذا َحَتى َرْحَمت ه   َیَدیْ  َبْینَ  ُبْشًرا الرِّ

نْ  ب ه   َفأَْخَرْجَنا جُ  َکَذل کَ الَثَمَرات   ُکلِّ  م   ﴾۵۷﴿ َتَذَکُرونَ  لََعلَکُمْ  اْلَمْوَتى ُنْخر 

 بر) را بار سنگین ابرهای که زمانی تا میفرستد رحمتش( باران) پیشاپیش را بادها که است کسی او

 آب آن وسیله به و میفرستیم مرده سرزمینهای سوی به را آنها هنگام این در کنند حمل( خود دوش

 که) اینگونه و آوریم،می بیرون( تیره خاک از) میوهای گونه هر از آن با و میکنیم نازل( حیاتبخش)

 (۵۷. )شوید متذکر تا میکنیم زنده( قیامت در نیز) را مردگان( کردیم زنده را مرده زمینهای

 

ی َربِّه   ب إ ْذن   َنَباُتهُ  َیْخُرجُ  یِّبُ الطَ  َواْلَبلَدُ  فُ  َکَذل کَ َنک ًدا إ َل  َیْخُرجُ  َل  َخُبثَ  َوالَذ   َیْشکُُرونَ  ل َقْوم   اِْلَیات   ُنَصرِّ

﴿۵۸﴾ 

 و) بدطینت سرزمینهای اما میروید پروردگار فرمان به گیاهش( شیرین و) پاکیزه سرزمین و

 بیان شکرگزارند که آنها برای را آیات اینگونه، نمیروید، آن از بیارزش و ناچیز گیاه جز( شورهزار

 (۵۸. )میکنیم

 

ه   إ لَى ُنوًحا أَْرَسْلَنا لََقدْ  نْ  لَکُمْ  َما ّللَاَ  اْعُبُدوا َقْوم   َیا َفَقالَ  َقْوم  یم   َیْوم   َعَذابَ  َعلَْیکُمْ  أََخافُ  إ نِّی َغْیُرهُ  إ لَه   م   َعظ 

﴿۵۹﴾ 

 کنید پرستش را یگانه خداوند( تنها) من قوم ای: گفت آنها به او فرستادیم، قومش سوی به را نوح ما

. میترسم بزرگی روز عذاب از شما بر من( کنید این غیر اگر و) نیست شما برای او جز معبودی که

(۵۹) 

 

نْ  اْلَمََلُ  َقالَ  ه   م   ﴾۶۰﴿ ُمب ین   َضَلل   ف ی لََنَراکَ  إ َنا َقْوم 

 (۶۰! )بینیممی آشکاری گمراهی در را تو ما: گفتند او به قومش اشراف( ولی)

 

نْ  َرُسول   َولَک نِّی َضَللَة   ب ی لَْیسَ  َقْوم   َیا َقالَ  ینَ  َربِّ  م   ﴾۶۱﴿ اْلَعالَم 

 (۶۱) جهانیانم پروردگار فرستاده من ولی نیست، من در گمراهی هیچگونه! من قوم ای: گفت



 

َساَلت   أَُبلُِّغکُمْ  نَ  َوأَْعلَمُ  لَکُمْ  َوأَْنَصحُ  َربِّی ر   ﴾۶۲﴿ َتْعلَُمونَ  َل  َما ّللَا   م 

. دانیدنمی شما که میدانم چیزهائی هست شما خیرخواه و میکنم ابلغ شما به را پروردگارم رسالتهای

(۶۲) 

 

ْبُتمْ  ْکر   َجاَءُکمْ  أَنْ  أََوَعج  نْ  ذ  ْنکُمْ  َرُجل   َعلَى َربِّکُمْ  م  َرُکمْ  م   ﴾۶۳﴿ ُتْرَحُمونَ  َولََعلَکُمْ  ل َتَتقُواوَ  ل ُیْنذ 

 از) تا برسد شما به شما میان از مردی وسیله به پروردگارتان کننده آگاه دستور که اید کرده تعجب آیا

 رحمت مشمول شاید کنید پیشه پرهیزگاری( دستور این پرتو در) و دهد، بیمتان( خلف اعمال عواقب

 (۶۳. )گردید( الهی)

 

ینَ  َفأَْنَجْیَناهُ  وهَُفکََذبُ  ینَ  َوأَْغَرْقَنا اْلفُْلک  ف ی َمَعهُ  َوالَذ  ینَ  َقْوًما َکاُنوا إ َنُهمْ  ب آَیات َنا َکَذُبوا الَذ   ﴾۶۴﴿ َعم 

 آنها و بخشیدیم رهائی بودند کشتی در وی با که را کسانی و او ما و کردند تکذیب را او سرانجام اما

 (۶۴. )بودند( دل کور و) نابینا جمعیتی آنها اینکه چه نمودیم غرق دکردن تکذیب را ما آیات که

 

نْ  لَکُمْ  َما ّللَاَ  اْعُبُدوا َقْوم   َیا َقالَ  ُهوًدا أََخاُهمْ  َعاد   َوإ لَى  ﴾۶۵﴿ َتَتقُونَ  أََفَل  َغْیُرهُ  إ لَه   م 

 جز که کنید پرستش را خدا( تنها! )من قوم ای گفت فرستادیم، را هود برادرشان عاد قوم سوی به و

 (۶۵! )نمیکنید؟ پیشه پرهیزگاری آیا نیست، شما برای معبودی او

 

ینَ  اْلَمََلُ  َقالَ  نْ  َکَفُروا الَذ  ه   م  نَ  لََنُظن کَ َوإ َنا َسَفاَهة   ف ی لََنَراکَ  إ َنا َقْوم  ب ینَ  م   ﴾۶۶﴿ اْلکَاذ 

 از را تو مسلما ما و بینیممی( مغزی سبک و نادانی و) سفاهت در را تو ما گفتند او قوم کافر اشراف

 (۶۶. )میدانیم دروغگویان

 

نْ  َرُسول   َولَک نِّی َسَفاَهة   ب ی لَْیسَ  َقْوم   َیا َقالَ  ینَ  َربِّ  م   ﴾۶۷﴿ اْلَعالَم 

. جهانیانم پروردگار طرف از فرستادهای ولی نیست، من در سفاهتی هیچگونه! من قوم ای: گفت

(۶۷) 

 

َساَلت   أَُبلُِّغکُمْ  ح   لَکُمْ  َوأََنا َربِّی ر  ین   َناص   ﴾۶۸﴿ أَم 

 (۶۸. )هستم شما برای امینی خیرخواه من و میکنم ابلغ شما به را پروردگارم رسالتهای

 



ْبُتمْ  ْکر   َجاَءُکمْ  أَنْ  أََوَعج  نْ  ذ  ْنکُمْ  َرُجل   َعلَى َربِّکُمْ  م  َرُکمْ  م  نْ  َفاءَ ُخلَ  َجَعلَکُمْ  إ ذْ  َواْذُکُروا ل ُیْنذ   ُنوح   َقْوم   َبْعد   م 

 ﴾۶۹﴿ ُتْفل ُحونَ  لََعلَکُمْ  ّللَا   آَلءَ  َفاْذُکُروا َبْسَطةً  اْلَخْلق   ف ی َوَزاَدُکمْ 

 از) تا برسد شما به شما میان از مردی وسیله به پروردگارتان کننده آگاه دستور که اید کرده تعجب آیا

 از را شما و داد، قرار نوح قوم جانشینان را شما هنگامی یدآور یاد به و دهد، بیمتان( الهی مجازات

 شاید آورید یاد به را خدا نعمتهای پس( ساخت مجهز قوی بدنی نیروی به و) داد گسترش خلقت جهت

 (۶۹. )شوید رستگار

 

ْئَتَنا َقالُوا ُدَنا ب َما اَفأْت نَ  آَباُؤَنا َیْعُبدُ  َکانَ  َما َوَنَذرَ  َوْحَدهُ ّللَاَ  ل َنْعُبدَ  أَج  نَ  ُکْنتَ  إ نْ  َتع  ق ینَ  م   ﴾۷۰﴿ الَصاد 

 رها پرستیدندمی ما پدران را آنچه و بپرستیم را یگانه خدای تنها که ای آمده ما سراغ به آیا گفتند

 میگوئی راست اگر بیاور میدهی وعده ما به( الهی عذاب و بل از) آنچه است چنین که حال کنیم،

(۷۰) 

 

نْ  َعلَْیکُمْ  عَ َوقَ  َقدْ  َقالَ  ْجس   َربِّکُمْ  م  لُوَنن ی َوَغَضب   ر   ب َها ّللَاُ  َنَزلَ  َما َوآَباُؤُکمْ  أَْنُتمْ  َسَمْیُتُموَها أَْسَماء   ف ی أَُتَجاد 

نْ  ُروا ُسْلَطان   م  نَ  َمَعکُمْ  إ نِّی َفاْنَتظ  ینَ  م  ر   ﴾۷۱﴿ اْلُمْنَتظ 

 به که) میکنید مجادله ائی نامه مورد در من با آیا ،گرفته فرا را شما پروردگار غضب و پلیدی: گفت

 آن درباره فرمانی هیچ خداوند که حالی در اید، گذارده( بتها بر) پدرانتان و شما( خدا و معبود عنوان

 (۷۱. )میکشم انتظار شما با هم من باشید منتظر شما بنابراین است، نکرده نازل

 

ینَ  َفأَْنَجْیَناهُ  َنا ب َرْحَمة   َمَعهُ  َوالَذ  ینَ  َداب رَ  َوَقَطْعَنا م  ن ینَ  َکاُنوا َوَما ب آَیات َنا َکَذُبوا الَذ   ﴾۷۲﴿ ُمْؤم 

 را ما آیات که کسانی ریشه و بخشیدیم نجات خود رحمت به بودند او با که را کسانی و او سرانجام

 (۷۲. )کردیم قطع نیاوردند ایمان و کردند تکذیب

 

نْ  لَکُمْ  َما ّللَاَ  اْعُبُدوا َقْوم   َیا َقالَ  َصال ًحا اُهمْ أَخَ  َثُمودَ  َوإ لَى َنة   َجاَءْتکُمْ  َقدْ  َغْیُرهُ  إ لَه   م  نْ  َبیِّ ه   َربِّکُمْ  م   ّللَا   َناَقةُ  َهذ 

وَها َوَل  ّللَا   أَْرض   ف ی َتأُْکلْ  َفَذُروَها آَیةً  لَکُمْ   ﴾۷۳﴿ أَل یم   َعَذاب   َفَیأُْخَذُکمْ  ب ُسوء   َتَمس 

 او جز که بپرستید را خدا! من قوم ای گفت فرستادیم را صالح برادرشان ثمود( قوم) سوی به و

 برای الهی «ناقه» این: آمده شما برای پروردگار طرف از روشنی دلیل نیست، شما برای معبودی

 و بخورد( بیابان علفهای از) خدا سرزمین در که واگذارید خود حال به را او است، ای معجزه شما

 (۷۳! )گرفت خواهد را شما دردناکی عذاب که نرسانید آزار آنرا

 

نْ  ُخلََفاءَ  َجَعلَکُمْ  إ ذْ  َواْذُکُروا نْ  َتَتخ ُذونَ  اْْلَْرض   ف ی َوَبَوأَُکمْ  َعاد   َبْعد   م  َبالَ  َوَتْنح ُتونَ  قُُصوًرا ُسُهول َها م   اْلج 

ینَ  اْْلَْرض   ف ی َتْعَثْوا َوَل  ّللَا   آَلءَ  َفاْذُکُروا ُبُیوًتا د   ﴾۷۴﴿ ُمْفس 



 دشتهایش در که ساخت، مستقر زمین در و داد قرار عاد قوم جانشینان را شما که بیاورید بخاطر و

 را خدا نعمتهای بنابراین تراشید،می ها خانه خود برای ها کوه در و کنیدمی بنا خود برای قصرها

 (۷۴. )نکنید فساد زمین در و شوید متذکر

 

ینَ  اْلَمََلُ  َقالَ  نْ  اْسَتکَْبُروا الَذ  ه   م  ینَ  َقْوم  فُوا ل لَذ  ْنُهمْ  آَمنَ  ل َمنْ  اْسُتْضع  نْ  ُمْرَسل   َصال ًحا أَنَ  أََتْعلَُمونَ  م   َربِّه   م 

لَ  ب َما إ َنا َقالُوا ُنونَ  ب ه   أُْرس   ﴾۷۵﴿ ُمْؤم 

 دارید یقین شما( راستی) آیا گفتند بودند آورده ایمان که مستضعفانی به او، قوم متکبر اشراف( ولی)

 یافته ماموریت بدان او آنچه به ما: گفتند آنها ؟ است شده فرستاده خود پروردگار طرف از صالح

 (۷۵. )ایم آورده ایمان

 

ینَ  َقالَ  ی إ َنا اْسَتکَْبُروا الَذ   ﴾۷۶﴿ َکاف ُرونَ  ب ه   آَمْنُتمْ  ب الَذ 

 (۷۶! )کافریم اید آورده ایمان آن به شما آنچه به ما( ولی) گفتند متکبران

 

مْ  أَْمر   َعنْ  َوَعَتْوا الَناَقةَ  َفَعَقُروا ُدَنا ب َما اْئت َنا َصال حُ  َیا َوَقالُوا َربِّه  نَ  ُکْنتَ  إ نْ  َتع   ﴾۷۷﴿ اْلُمْرَسل ینَ  م 

 از تو اگر صالح ای گفتند و سرپیچیدند پروردگارشان فرمان از و کردند پی را «ناقه» سپس

 (۷۷! )بیاور کنیمی تهدید آن با را ما آنچه هستی( خدا) فرستادگان

 

مْ  ف ی َفأَْصَبُحوا الَرْجَفةُ  َفأََخَذْتُهمُ  ه  ینَ  َدار   ﴾۷۸﴿ َجاث م 

 مانده باقی هاشان خانه در بیجانشان جسم( تنها) صبحگاهان و گرفت فرا را آنها لرزه زمین سرانجام

 (۷۸! )بود

 

َسالَةَ  أَْبلَْغُتکُمْ  لََقدْ  َقْوم   َیا َوَقالَ  َعْنُهمْ  َولَىَفتَ  ح ینَ  ُتح ب ونَ  َل  َولَک نْ  لَکُمْ  َوَنَصْحتُ  َربِّی ر   ﴾۷۹﴿ الَناص 

 شرط و کردم ابلغ شما به را پروردگارم رسالت من! قوم ای گفت و برتافت روی آنها از( صالح)

 (۷۹. )ندارید دوست را خیرخواهان شما که( چکنم) ولی دادم انجام را خیرخواهی

 

ه   َقالَ  إ ذْ  َولُوًطا نْ  ب َها َسَبَقکُمْ  َما اْلَفاح َشةَ  أََتأُْتونَ  ل َقْوم  نَ  أََحد   م  ینَ  م   ﴾۸۰﴿ اْلَعالَم 

 از احدی که دهیدمی انجام شنیعی عمل آیا گفت خود قوم به که هنگامی را لوط( بیاورید خاطر به) و

 (۸۰! )است؟ نداده انجام شما از پیش جهانیان

 

َجالَ  لََتأُْتونَ  إ َنکُمْ  نْ  َشْهَوةً  الرِّ فُونَ  َقْوم   أَْنُتمْ  َبلْ  النَِّساء   ُدون   م   ﴾۸۱﴿ ُمْسر 



 (۸۱! )هستید تجاوزکاری جمعیت شما ؟ زنان نه روید،می مردان سراغ به شهوت روی از شما آیا

 

ه   َجَوابَ  َکانَ  َوَما ُجوُهمْ  َقالُوا نْ أَ  إ َل  َقْوم  نْ  أَْخر   ﴾۸۲﴿ َیَتَطَهُرونَ  أَُناس   إ َنُهمْ  َقْرَیت کُمْ  م 

 افراد اینها که کنید بیرون خود آبادی و شهر از را اینها گفتند که نبود این جز چیزی قومش پاسخ ولی

 (۸۲! )هستند متظاهری

 

نَ  َکاَنتْ  اْمَرأََتهُ  إ َل  َوأَْهلَهُ  َفأَْنَجْیَناهُ  ینَ  م   ﴾۸۳﴿ اْلَغاب ر 

 در) بازماندگان با که همسرش جز بخشیدیم رهائی را خاندانش و او ما( رسید اینجا به کار چون)

 (۸۳. )بود( شهر

 

مْ  َوأَْمَطْرَنا ینَ  َعاق َبةُ  َکانَ  َکْیفَ  َفاْنُظرْ  َمَطًرا َعلَْیه  م   ﴾۸۴﴿ اْلُمْجر 

 بنگر اکنون( ساخت نابود را آنها که سنگ از بارانی) فرستادیم آنها بر بارانی( چنان سپس) و

 (۸۴. )کشید کجا به مجرمان کار سرانجام

 

نْ  لَکُمْ  َما ّللَاَ  اْعُبُدوا َقْوم   َیا َقالَ  ُشَعْیًبا أََخاُهمْ  َمْدَینَ  َوإ لَى َنة   َجاَءْتکُمْ  َقدْ  َغْیُرهُ  إ لَه   م  نْ  َبیِّ  اْلکَْیلَ  َفأَْوفُوا َربِّکُمْ  م 

یَزانَ  ُدوا َوَل  أَْشَیاَءُهمْ  الَناسَ  َتْبَخُسوا َوَل  َواْلم   ُکْنُتمْ  إ نْ  لَکُمْ  َخْیر   َذل کُمْ  إ ْصَلح َها َبْعدَ  اْْلَْرض   ف ی ُتْفس 

ن ینَ   ﴾۸۵﴿ ُمْؤم 

 معبودی او جز که بپرستید را خدا من قوم ای گفت فرستادیم را شعیب برادرشان مدین سوی به و

 ادا را وزن و پیمانه حق بنابراین است، آمده شما برای پروردگارتان طرف از روشنی دلیل ندارید،

( انبیاء دعوت و ایمان پرتو در) آنکه از بعد زمین روی در و نکاهید چیزی مردم اموال از و کنید

 (۸۵. )هستید ایمان با اگر است بهتر شما برای این نکنید، فساد است شده اصلح

 

رَ  ب کُلِّ  َتْقُعُدوا َوَل  ُدونَ  اط  ص  ونَ  ُتوع  َوًجا َوَتْبُغوَنَها ب ه   آَمنَ  َمنْ  ّللَا   َسب یل   َعنْ  َوَتُصد   َقل یًل  ُکْنُتمْ  إ ذْ  َواْذُکُروا ع 

ینَ  َعاق َبةُ  َکانَ  َکْیفَ  َواْنُظُروا َفکََثَرُکمْ  د   ﴾۸۶﴿ اْلُمْفس 

 با) و دارید باز خدا راه از را مومنان و کنید تهدید( را ایمان با مردم) که ننشینید راه هر سر بر و

 شما او و بودید کمی افراد که را زمانی بیاورید خاطر به و دهید نشان معوج و کج آنرا( شبهات القای

 (۸۶. )بود مفسدان سرانجام چگونه بنگرید و داد فزونی را

 

ْنکُمْ  َطائ َفة   َکانَ  َوإ نْ  ی آَمُنوا م  ْلتُ  ب الَذ  ُنوا لَمْ  َوَطائ َفة   ب ه   أُْرس   َخْیرُ  َوُهوَ  َبْیَنَنا ّللَاُ  َیْحکُمَ  َحَتى َفاْصب ُروا ُیْؤم 

ینَ  م   ﴾۸۷﴿ اْلَحاک 



 صبر اند نیاورده ایمان ای طایفه و اند آورده ایمان ام شده فرستاده من آنچه به شما از ای طایفه اگر و

 (۸۷. )است داوران بهترین او که کند داوری ما میان خداوند تا کنید

 

ینَ  اْلَمََلُ  َقالَ  نْ  اْسَتکَْبُروا الَذ  ه   م  َجَنکَ َقْوم  ینَ  ُشَعْیبُ  َیا لَُنْخر  نْ  َمَعکَ آَمُنوا َوالَذ  لَت َنا ف ی لََتُعوُدنَ  أَوْ  َقْرَیت َنا م   م 

ینَ  ُکَنا أََولَوْ  َقالَ  ه   ﴾۸۸﴿ َکار 

 تو به که را کسانی و تو که کنیممی ادی سوگند شعیب ای: گفتند او قوم از متکبر و زورمند اشراف

 می) آیا: گفتند گردید، باز ما آئین به یا کرد خواهیم بیرون خود آبادی و شهر از اند آورده ایمان

 (۸۸! )نباشیم؟ مایل چه اگر( بازگردانید را ما خواهید

 

ًبا ّللَا   َعلَى اْفَتَرْیَنا َقد   لَت کُمْ  ف ی ُعْدَنا إ نْ  َکذ  ْنَها ّللَاُ  َنَجاَنا إ ذْ  َبْعدَ  م   َیَشاءَ  أَنْ  إ َل  ف یَها َنُعودَ  أَنْ  لََنا َیکُونُ  َوَما م 

َنا ّللَاُ  عَ  َرب  َنا َوس  ْلًما َشْیء   ُکلَ  َرب  َنا َوَبْینَ  َبْیَنَنا اْفَتحْ  َرَبَنا َتَوَکْلَنا ّللَا   َعلَى ع   ینَ اْلَفات ح   َخْیرُ  َوأَْنتَ  ب اْلَحقِّ  َقْوم 

﴿۸۹﴾ 

 و ایم، بسته دروغ خدا به بخشیده، نجات آن از را ما خدا آنکه از بعد بازگردیم، شما آئین به ما اگر

 ما پروردگار علم بخواهد، ماست پروردگار که خدائی اینکه مگر بازگردیم آن به ما که نیست شایسته

 کن داوری حق به ما قوم و ما یانم پروردگارا ایم، کرده توکل خدا بر تنها دارد، احاطه چیز همه به

 (۸۹. )داورانی بهترین تو که

 

ینَ  اْلَمََلُ  َوَقالَ  نْ  َکَفُروا الَذ  ه   م  ُرونَ  إ ًذا إ َنکُمْ  ُشَعْیًبا اَتَبْعُتمْ  لَئ ن   َقْوم   ﴾۹۰﴿ لََخاس 

. کرد یدخواه زیان کنید پیروی شعیب از اگر: گفتند بودند شده کافر او قوم از که زورمندی اشراف

(۹۰) 

 

مْ  ف ی َفأَْصَبُحوا الَرْجَفةُ  َفأََخَذْتُهمُ  ه  ینَ  َدار   ﴾۹۱﴿ َجاث م 

 مانده هاشان خانه در بیجانی اجساد صورت به صبحگاهان و گرفت فرو را آنها لرزه زمین سپس

 (۹۱. )بودند

 

ینَ  ینَ  ف یَها َیْغَنْوا لَمْ  َکأَنْ  ُشَعْیًبا َکَذُبوا الَذ  ینَ  ُهمُ  َکاُنوا ُشَعْیًبا واَکَذبُ  الَذ  ر   ﴾۹۲﴿ اْلَخاس 

 نداشتند، سکنی( ها خانه) آن در هرگز گویا( که شدند نابود آنچنان) کردند تکذیب را شعیب که آنها

 (۹۲. )بودند زیانکار آنها کردند تکذیب را شعیب که آنها

 

سَ  أَْبلَْغُتکُمْ  لََقدْ  َقْوم   َیا َوَقالَ  َعْنُهمْ  َفَتَولَى ینَ  َقْوم   َعلَى آَسى َفکَْیفَ  لَکُمْ  َوَنَصْحتُ  َربِّی اَلت  ر   ﴾۹۳﴿ َکاف ر 



 نمودم، خیرخواهی و کردم ابلغ شما به را پروردگارم رسالت من گفت و برتافت روی آنها از سپس

 (۹۳! )بخورم؟ تاسف بیایمان قوم حال بر چگونه حال این با

 

نْ  َقْرَیة   ف ی أَْرَسْلَنا َوَما  ﴾۹۴﴿ َیَضَرُعونَ  لََعلَُهمْ  َوالَضَراء   ب اْلَبأَْساء   أَْهلََها أََخْذَنا إ َل  ب ی  نَ  م 

 گرفتار خسارتها و ناراحتیها به آنرا اهل اینکه مگر نفرستادیم پیامبری آبادی و شهر هیچ در ما

 (۹۴. )بازگردند( خدا سوی به و آیند بخود) شاید ساختیم

 

َئة   انَ َمکَ َبَدْلَنا ُثمَ   َل  َوُهمْ  َبْغَتةً  َفأََخْذَناُهمْ  َوالَسَراءُ  الَضَراءُ  آَباَءَنا َمسَ  َقدْ  َوَقالُوا َعَفْوا َحَتى اْلَحَسَنةَ  الَسیِّ

 ﴾۹۵﴿ َیْشُعُرونَ 

 و) بدی جای به( رفاه و نعمت فراوانی و) نیکی( نگذاشت اثر آنها در هشدارها این که هنگامی) سپس

 و یافتند برکت و نعمت گونه همه و) گرفتند فزونی که چنان آن دادیم قرار( رفتاریگ و ناراحتی

 ناراحتیهای نیز ما پدران به( شدیم مشکلت این گرفتار که نبودیم ما تنها) گفتند و( شدند مغرور

 (۹۵(. )کردیم مجازات و) گرفتیم اعمالشان به ناگهان را آنها شد چنین چون رسید مالی و جسمی

 

مْ  لََفَتْحَنا َواَتَقْوا آَمُنوا اْلقَُرى أَْهلَ  أَنَ  وْ َولَ  نَ  َبَرَکات   َعلَْیه   َکاُنوا ب َما َفأََخْذَناُهمْ  َکَذُبوا َولَک نْ  َواْْلَْرض   الَسَماء   م 

ُبونَ   ﴾۹۶﴿ َیکْس 

 و آسمان برکات کنند پیشه تقوی و بیاورند ایمان دارند زندگی آبادیها و شهرها در که مردمی اگر و

 مجازات اعمالشان کیفر به آنانرا هم ما کردند تکذیب( را حقایق آنها) ولی گشائیممی آنها بر را زمین

 (۹۶. )کردیم

 

نَ   ﴾۹۷﴿ َنائ ُمونَ  َوُهمْ  َبَیاًتا َبأُْسَنا َیأْت َیُهمْ  أَنْ  اْلقَُرى أَْهلُ  أََفأَم 

 خواب در که حالی در بیاید آنها سراغ به هشبان ما عذاب که هستند ایمن این از آبادیها این اهل آیا

 (۹۷) باشند؟

 

نَ   ﴾۹۸﴿ َیْلَعُبونَ  َوُهمْ  ُضًحى َبأُْسَنا َیأْت َیُهمْ  أَنْ  اْلقَُرى أَْهلُ  أََوأَم 

 هستند؟ بازی سرگرم که حالی در بیاید سراغشان به روز ما، عذاب که ایمنند این از آبادیها اهل آیا

(۹۸) 

 

ُنوا ُرونَ  اْلَقْومُ  إ َل  ّللَا   َمکْرَ  َیأَْمنُ  َفَل  ّللَا   َمکْرَ  أََفأَم   ﴾۹۹﴿ اْلَخاس 

. بود نخواهند ایمن زیانکاران جز خدا( مجازات و) مکر از که حالی در غافلند الهی مکر از آنها آیا

(۹۹) 



 

ینَ  َیْهد   أََولَمْ  ُثونَ  ل لَذ  نْ  اْْلَْرضَ  َیر  مْ  أََصْبَناُهمْ  ءُ َنَشا لَوْ  أَنْ  أَْهل َها َبْعد   م  مْ  َعلَى َوَنْطَبعُ  ب ُذُنوب ه   َل  َفُهمْ  قُلُوب ه 

 ﴾۱۰۰﴿ َیْسَمُعونَ 

 بخواهیم اگر که گیرندنمی عبرت شوندمی آن قبلی صاحبان از بعد زمین روی وارث که کسانی آیا

 (۱۰۰. )نشنوند( را حق صدای) تا نهیممی مهر دلهایشان بر و کنیممی هلک گناهانشان به نیز را آنها

 

نْ  َعلَْیکَ َنقُص   اْلقَُرى ت ْلکَ ُنوا َکاُنوا َفَما ب اْلَبیَِّنات   ُرُسلُُهمْ  َجاَءْتُهمْ  َولََقدْ  أَْنَبائ َها م  نْ  َکَذُبوا ب َما ل ُیْؤم   َقْبلُ  م 

ینَ  قُلُوب   َعلَى ّللَاُ  َیْطَبعُ  َکَذل کَ  ﴾۱۰۱﴿ اْلکَاف ر 

 قبل آنچه به( که بودند لجوج چنان) آنها دهیممی شرح تو برای را آن راخبا که است آبادیهائی اینها

 و لجاجت اثر بر و) نهدمی مهر کافران دلهای بر خداوند اینچنین آوردندنمی ایمان بودند کرده تکذیب

 (۱۰۱(. )کندمی سلب آنها از را تشخیص حس گناه ادامه

 

مْ  َوَجْدَنا َوَما ه  َْکَثر  نْ  ْل  ق ینَ  أَْکَثَرُهمْ  َوَجْدَنا إ نْ وَ  َعْهد   م   ﴾۱۰۲﴿ لََفاس 

 (۱۰۲. )یافتیم گنهکار و فاسق را آنها اکثر و ندیدیم خود پیمان سر بر را آنها اکثر و

 

نْ  َبَعْثَنا ُثمَ  مْ  م  ه  ینَ  ةُ َعاق بَ  َکانَ  َکْیفَ  َفاْنُظرْ  ب َها َفَظلَُموا َوَملَئ ه   ف ْرَعْونَ  إ لَى ب آَیات َنا ُموَسى َبْعد  د   ﴾۱۰۳﴿ اْلُمْفس 

 او اطرافیان و فرعون سوی به خویش آیات با را موسی( پیشین پیامبران یعنی) آنها دنبال به سپس

 کشید؟ کجا به مفسدان عاقبت ببین کردند ظلم آن بر( آیات این  پذیرش عدم با) آنها اما فرستادیم

(۱۰۳) 

 

ینَ  َربِّ  نْ م   َرُسول   إ نِّی ف ْرَعْونُ  َیا ُموَسى َوَقالَ   ﴾۱۰۴﴿ اْلَعالَم 

 (۱۰۴. )جهانیانم پروردگار از فرستادهای من! فرعون ای: گفت موسی و

 

ْئُتکُمْ  َقدْ  اْلَحقَ  إ َل  ّللَا   َعلَى أَقُولَ  َل  أَنْ  َعلَى َحق یق   َنة   ج  نْ  ب َبیِّ لْ  َربِّکُمْ  م  یَ  َفأَْرس   ﴾۱۰۵﴿ إ ْسَرائ یلَ  َبن ی َمع 

 ام، آورده شما برای پروردگارتان از روشنی دلیل من نگویم، حق جز خدا رب که است سزاوار

 (۱۰۵. )بفرست من با را اسرائیل بنی بنابراین

 

نَ  ُکْنتَ  إ نْ  ب َها َفأْت   ب آَیة   ج ْئتَ  ُکْنتَ  إ نْ  َقالَ  ق ینَ  م   ﴾۱۰۶﴿ الَصاد 

 (۱۰۶). راستگویانی از اگر بده ارائه آوردهای نشانهای اگر گفت( فرعون)

 



یَ  َفإ َذا َعَصاهُ َفأَْلَقى  ﴾۱۰۷﴿ ُمب ین   ُثْعَبان   ه 

 (۱۰۷! )شد آشکاری اژدهای و افکند را خود عصای ناگهان

 

یَ  َفإ َذا َیَدهُ َوَنَزعَ  ینَ  َبْیَضاءُ  ه  ر   ﴾۱۰۸﴿ ل لَناظ 

 (۱۰۸! )بود بینندگان برای( درخشان و) سفید آورد بیرون( گریبان از) را خود دست و

 

نْ  اْلَمََلُ  َقالَ   ﴾۱۰۹﴿ َعل یم   لََساح ر   َهَذا إ نَ  ف ْرَعْونَ  َقْوم   م 

 (۱۰۹! )است دانائی ساحر این شک بدون: گفتند فرعون اطرافیان

 

یدُ  َجکُمْ  أَنْ  ُیر  نْ  ُیْخر  کُمْ  م   ﴾۱۱۰﴿ َتأُْمُرونَ  َفَماَذا أَْرض 

 (۱۱۰(. )کرد باید چه او برابر رد و) ؟ چیست شما نظر کند، بیرون سرزمینتان از را شما میخواهد

 

لْ  َوأََخاهُ أَْرج هْ  َقالُوا ینَ  اْلَمَدائ ن   ف ی َوأَْرس  ر   ﴾۱۱۱﴿ َحاش 

 به را کنندگان آوری جمع و انداز تاخیر به را برادرش و او( کار جریان) گفتند( فرعون به سپس)

 (۱۱۱. )بفرست شهرها همه

 

 ﴾۱۱۲﴿ َعل یم   َساح ر   ب کُلِّ  َیأُْتوکَ 

 (۱۱۲. )بیاورند تو خدمت به را ای( آزموده کار و) دانا ساحر هر تا

 

 ﴾۱۱۳﴿ اْلَغال ب ینَ  َنْحنُ  ُکَنا إ نْ  َْلَْجًرا لََنا إ نَ  َقالُوا ف ْرَعْونَ  الَسَحَرةُ  َوَجاءَ 

 ؟ داشت خواهیم مهمی پاداش و اجر گردیم پیروز ما اگر آیا: گفتند و آمدند فرعون نزد ساحران

(۱۱۳) 

 

نَ  َوإ َنکُمْ  َنَعمْ  َقالَ   ﴾۱۱۴﴿ اْلُمَقَرب ینَ  لَم 

 (۱۱۴! )بود خواهید مقربان از شما و آری،: گفت

 

 ﴾۱۱۵﴿ اْلُمْلق ینَ  َنْحنُ  َنکُونَ  أَنْ  َوإ َما ُتْلق یَ  أَنْ  إ َما ُموَسى َیا َقالُوا

 (۱۱۵! )افکنیممی ما یا بیفکن تو یا موسی ای گفتند( ساحران)



 

ْحر   َوَجاُءوا َواْسَتْرَهُبوُهمْ  الَناس   أَْعُینَ  َسَحُروا أَْلَقْوا َفلََما قُواأَلْ  َقالَ  یم   ب س   ﴾۱۱۶﴿ َعظ 

 ترسانی و کردند چشمبندی را مردم افکندند( را خود سحر وسایل) که هنگامی و بیفکنید، شما گفت

 (۱۱۶! )آوردند وجود به عظیمی سحر و دند

 

یَ  َفإ َذا َعَصاکَ  أَْلق   أَنْ  ُموَسى إ لَى َوأَْوَحْیَنا  ﴾۱۱۷﴿ َیأْف کُونَ  َما َتْلَقفُ  ه 

 وسائل( و درآمد عظیمی مار صورت به) ناگهان بیفکن، را خود عصای که کردیم وحی موسی به و

 (۱۱۷! )برگرفت سرعت به را آنها دروغین

 

 ﴾۱۱۸﴿ َیْعَملُونَ  َکاُنوا َما َوَبَطلَ  اْلَحق   َفَوَقعَ 

 (۱۱۸. )شد باطل بودند ساخته آنها آنچه و گردید آشکار حق (موقع این در)

 

ینَ  َواْنَقلَُبوا ُهَنال کَ  َفُغل ُبوا ر   ﴾۱۱۹﴿ َصاغ 

 (۱۱۹. )گشتند کوچک و خوار و شدند مغلوب آنجا در

 

ینَ  الَسَحَرةُ  َوأُْلق یَ   ﴾۱۲۰﴿ َساج د 

 (۱۲۰. )افتادند سجده به( همگی) ساحران و

 

ینَ  ب َربِّ  آَمَنا َقالُوا  ﴾۱۲۱﴿ اْلَعالَم 

 (۱۲۱. )آوردیم ایمان جهانیان پروردگار به ما گفتند و

 

 ﴾۱۲۲﴿ َوَهاُرونَ  ُموَسى َربِّ 

 (۱۲۲. )هارون و موسی پروردگار

 

یَنة   ف ی َمکَْرُتُموهُ لََمکْر   َهَذا إ نَ  لَکُمْ  آَذنَ  أَنْ  َقْبلَ  ب ه   آَمْنُتمْ  ف ْرَعْونُ  َقالَ  ُجوا اْلَمد  ْنَها ل ُتْخر   َفَسْوفَ  أَْهلََها م 

 ﴾۱۲۳﴿ َتْعلَُمونَ 

 این در که است توطئهای این حتما دهم، اجازه شما به آنکه از پیش آوردید ایمان او به آیا گفت فرعون

 (۱۲۳! )دانست خواهید زودی به ولی کنید بیرون آن از را  اهلش تا اید چیده( دیار و) شهر

 



َعنَ  َیکُمْ  َْلَُقطِّ نْ  أَْرُجلَکُمْ وَ  أَْید  ینَ  َْلَُصلَِّبَنکُمْ  ُثمَ  خ َلف   م   ﴾۱۲۴﴿ أَْجَمع 

 با چپ دست یا چپ پای با راست دست) مخالف طور به را شما پاهای و دستها که خورممی سوگند

 (۱۲۴. )آویزممی دار به را شما همگی سپس میکنم قطع( راست پای

 

َنا إ لَى إ َنا َقالُوا  ﴾۱۲۵﴿ ُمْنَقل ُبونَ  َربِّ

 (۱۲۵. )میگردیم باز پروردگارمان سوی به ما( نیست مهم) گفتند ساحران)

 

َنا َتْنق مُ  َوَما َنا ب آَیات   آَمَنا أَنْ  إ َل  م  غْ  َرَبَنا َجاَءْتَنا لََما َربِّ ینَ  َوَتَوَفَنا َصْبًرا َعلَْیَنا أَْفر   ﴾۱۲۶﴿ ُمْسل م 

 ایمان – آمد ما برای که هنگامی – خویش پروردگار آیات به ما که است این ما به تو، ایراد تنها

 پایان تا و) بمیران مسلمان را ما و بریز ما بر آخر تا را( استقامت و) صبر پیمانه! الها بار ایم، آورده

 (۱۲۶(. )بدار ایمان و اخلص با عمر

 

نْ  اْلَمََلُ  َوَقالَ  ُدوال   َوَقْوَمهُ  ُموَسى أََتَذرُ  ف ْرَعْونَ  َقْوم   م   أَْبَناَءُهمْ  َسُنَقتِّلُ  َقالَ  َوآل َهَتکَ  َوَیَذَرکَ  اْْلَْرض   ف ی ُیْفس 

ُرونَ  َفْوَقُهمْ  َوإ َنا ن َساَءُهمْ  َوَنْسَتْحی ی  ﴾۱۲۷﴿ َقاه 

 و تو و کنند فساد زمین در که میکنی رها را قومش و موسی آیا: گفتند( او به) فرعون قوم اشراف

 تا) میداریم نگه زنده را دخترانشان و میکشیم را پسرانشان زودی به تگف سازند، رها را خدایانت

 (۱۲۷. )هستیم مسلط کامل آنها بر ما و( کنند ما خدمت

 

ه   ُموَسى َقالَ  یُنوا ل َقْوم  َ   اْْلَْرضَ  إ نَ  َواْصب ُروا ب اّلَل   اْسَتع  ُثَها ّلل  نْ  َیَشاءُ  َمنْ  ُیور  ه   م  َباد   ْلُمَتق ینَ ل   َواْلَعاق َبةُ  ع 

﴿۱۲۸﴾ 

 به آنرا و است خدا آن از زمین که کنید پیشه استقامت و جوئید یاری خدا از گفت خود قوم به موسی

 (۱۲۸. )است پرهیزکاران برای( نیک) سرانجام و کندمی واگذار( بداند شایسته و) بخواهد کس هر

 

یَنا َقالُوا نْ  أُوذ  نْ  َتأْت َیَنا أَنْ  َقْبل   م  ْئَتَنا َما َبْعد   َوم   اْْلَْرض   ف ی َوَیْسَتْخل َفکُمْ  َعُدَوُکمْ  ُیْهل کَ أَنْ  َرب کُمْ  َعَسى َقالَ  ج 

 ﴾۱۲۹﴿ َتْعَملُونَ  َکْیفَ  َفَیْنُظرَ 

 این کی) بینیممی آزار نیز آمدنت از  پس اکنون هم) و دیدیم آزار بیائی ما سوی به آنکه از پیش: گفتند

 زمین در را شما و کند هلک را شما دشمن پروردگارتان است امید گفت آمد؟ خواهد سر آزارها

 (۱۲) کنید؟می عمل چگونه بنگرد و سازد( آنها) جانشین

 

ن ینَ  ف ْرَعْونَ  آلَ  أََخْذَنا َولََقدْ  نَ  َوَنْقص   ب السِّ  ﴾۱۳۰﴿ َیَذَکُرونَ  لََعلَُهمْ  الَثَمَرات   م 



. گردند متذکر شاید کردیم گرفتار ها میوه کمبود و سالیخشک به را( او قوم و) فرعون نزدیکان ما و

(۱۳۰) 

 

ه   لََنا َقالُوا اْلَحَسَنةُ  َجاَءْتُهمُ  َفإ َذا ْبُهمْ  َوإ نْ  َهذ  َئة   ُتص  ْندَ  َطائ ُرُهمْ  إ َنَما أََل  َمَعهُ  َوَمنْ  ب ُموَسى َیَطَیُروا َسیِّ  ّللَا   ع 

 ﴾۱۳۱﴿ َیْعلَُمونَ  َل  أَْکَثَرُهمْ  َولَک نَ 

 خود خاطر به گفتندمی رسیدمی آنها به( نعمت و) نیکی که هنگامی بلکه نگرفتند پند تنها نه آنها) اما

 بگو! است او کسان و موسی شومی از گفتندمی رسیدمی آنها به( بل و) بدی که موقعی ولی! ماست

 آنها اکثر اما( دهدمی کیفر انبدت اعمال خاطر به را شما و) است خدا نزد بد فالهای این همه سرچشمه

 (131. دانندنمی

 

نْ  ب ه   َتأْت َنا َمْهَما َوَقالُوا ن ینَ  لَکَ  َنْحنُ  َفَما ب َها ل َتْسَحَرَنا آَیة   م   ﴾۱۳۲﴿ ب ُمْؤم 

 (۱۳۲! )آوریمنمی ایمان تو به ما کنی سحرمان که بیاوری ما برای آیتی زمان هر گفتند و

 

مُ  َفأَْرَسْلَنا وَفانَ  َعلَْیه  عَ  َواْلقَُملَ  َواْلَجَرادَ  الط  ینَ  َقْوًما َوَکاُنوا َفاْسَتکَْبُروا ُمَفَصَلت   آَیات   َوالَدمَ  َوالَضَفاد  م   ُمْجر 

﴿۱۳۳﴾ 

 را خون و ها قورباغه و گیاهی آفت و ملخ و طوفان( کردیم نازل آنها بر سرهم پشت را بلها) سپس

 جمعیت و ورزیدند تکبر و( نشدند بیدار باز ولی) فرستادیم آنها بر بودند جدا هم از هائی نشانه که

 (۱۳۳. )بودند گنهکاری

 

مُ  َوَقعَ  َولََما ْجزُ  َعلَْیه  دَ  ب َما َرَبکَ  لََنا اْدعُ  ُموَسى َیا َقالُوا الرِّ ْنَدکَ  َعه  ْجزَ  َعَنا َکَشْفتَ  لَئ نْ  ع  َننَ  الرِّ  لَکَ  لَُنْؤم 

لَنَ   ﴾۱۳۴﴿ إ ْسَرائ یلَ  َبن ی َمَعکَ  َولَُنْرس 

 تو با که عهدی به بخواه ما برای خدایت از موسی ای: گفتندمی شدمی مسلط آنها بر بل که هنگامی

 تو با را اسرائیل بنی و آوریممی ایمان تو به قطعا سازی مرتفع ما از را بل این اگر کند، رفتار کرده

 (۱۳۴. )فرستاد خواهیم

 

ْجزَ  َعْنُهمُ  َکَشْفَنا َفلََما  ﴾۱۳۵﴿ َیْنکُُثونَ  ُهمْ  إ َذا َبال ُغوهُ  ُهمْ  أََجل   إ لَى الرِّ

 را خویش پیمان داشتیم برمی آنها از رسیدندمی آن به که معینی مدت از پس را بل که هنگامی اما

 (۱۳۵! )شکستندمی

 

ْنُهمْ  َفاْنَتَقْمَنا  ﴾۱۳۶﴿ َغاف ل ینَ  َعْنَها َوَکاُنوا ب آَیات َنا ُبواَکذَ  ب أََنُهمْ  اْلَیمِّ  ف ی َفأَْغَرْقَناُهمْ  م 



 آن از و کردند تکذیب را ما آیات زیرا کردیم غرق دریا در را آنها و گرفتیم انتقام آنها از ما سرانجام

 (۱۳۶. )بودند غافل

 

ینَ  اْلَقْومَ  َوأَْوَرْثَنا قَ  ُیْسَتْضَعفُونَ  َکاُنوا الَذ   َربِّکَ  َکل َمتُ  َوَتَمتْ  ف یَها َباَرْکَنا الَت ی َبَهاَوَمَغار   اْْلَْرض   َمَشار 

ُشونَ  َکاُنوا َوَما َوَقْوُمهُ  ف ْرَعْونُ  َیْصَنعُ  َکانَ  َما َوَدَمْرَنا َصَبُروا ب َما إ ْسَرائ یلَ  َبن ی َعلَى اْلُحْسَنى  ﴾۱۳۷﴿ َیْعر 

 واگذار( ستم و ظلم نجیرز زیر) شده تضعیف قوم آن به را زمین پربرکت مغربهای و مشرقها و

 یافت تحقق دادند، نشان که استقامتی و صبر بخاطر اسرائیل، بنی بر پروردگارت نیک وعده و کردیم

 درهم بودند ساخته فراهم داربستدار باغات از آنچه و ساختند،می مجلل کاخهای از) فرعونیان آنچه و

 (۱۳۷! )کوبیدیم

 

 َکَما إ لًَها لََنا اْجَعلْ  ُموَسى َیا َقالُوا لَُهمْ  أَْصَنام   َعلَى َیْعکُفُونَ  َقْوم   َعلَى َفأََتْوا َبْحرَ الْ  إ ْسَرائ یلَ  ب َبن ی َوَجاَوْزَنا

 ﴾۱۳۸﴿ َتْجَهلُونَ  َقْوم   إ َنکُمْ  َقالَ  آل َهة   لَُهمْ 

 با انبتهایش اطراف که رسیدند جمعیتی به خود مسیر در دادیم عبور( سالم) دریا از را اسرائیل بنی و

 معبودی ما برای توهم گفتند موسی به( اسرائیل بنی هنگام این در) بودند آمده گرد خضوع و تواضع

 (۱۳۸. )هستید نادان و جاهل جمعیتی شما: گفت! دارند خدایان و) معبودان آنها که همانگونه ده قرار

 

ل   ف یه   ُهمْ  َما ُمَتَبر   َهُؤَلء   إ نَ   ﴾۱۳۹﴿ لُونَ َیْعمَ  َکاُنوا َما َوَباط 

. است( بیهوده و) باطل دهندمی انجام آنچه و است نابودی کارشان سرانجام( بینیدمی که را) اینها

(۱۳۹) 

 

یکُمْ  ّللَا   أََغْیرَ  َقالَ  ینَ  َعلَى َفَضلَکُمْ  َوُهوَ  إ لًَها أَْبغ   ﴾۱۴۰﴿ اْلَعالَم 

 مردم و) جهانیان بر را شما که خدائی بطلبم، شما برای معبودی خداوند از غیر آیا گفت( سپس)

 (۱۴۰) داد برتری( عصرتان

 

نْ  أَْنَجْیَناُکمْ  َوإ ذْ  نْ  َبَلء   َذل کُمْ  َوف ی ن َساَءُکمْ  َوَیْسَتْحُیونَ  أَْبَناَءُکمْ  ُیَقتِّلُونَ  اْلَعَذاب   ُسوءَ  َیُسوُموَنکُمْ  ف ْرَعْونَ  آل   م   م 

یم   َربِّکُمْ   ﴾۱۴۱﴿ َعظ 

 شکنجه را شما مرتبا که آنها بخشیدیم نجاتتان فرعون کسان( چنگال) از که را زمانی بیاورید بخاطر

 آزمایش این در و گذاشتندمی زنده( خدمتکاری برای) را زنانتان و میکشتند را پسرانتان دادند،می

 (۱۴۱. )بود شما برای خدا ناحیه از بزرگی

 

یَقاتُ  َفَتمَ  ب َعْشر   اَوأَْتَمْمَناهَ  لَْیلَةً  َثَلث ینَ  ُموَسى َوَواَعْدَنا ینَ  َربِّه   م  َخ یه   ُموَسى َوَقالَ  لَْیلَةً  أَْرَبع   اْخلُْفن ی َهاُرونَ  ْل 

ی ف ی ینَ  َسب یلَ  َتَتب عْ  َوَل  َوأَْصل حْ  َقْوم  د   ﴾۱۴۲﴿ اْلُمْفس 



 عادمی ترتیب این به نمودیم تکمیل( دیگر) شب ده با آنرا سپس گذاردیم وعده شب سی موسی به ما و

 من قوم میان در من جانشین گفت هارون برادرش به موسی و شد تمام شب چهل( او با) پروردگارش

 (۱۴۲. )منما پیروی مفسدان روش از و کن اصلح( را آنها) و باش

 

یَقات َنا ُموَسى َجاءَ  َولََما ن ی َربِّ  َقالَ  َرب هُ  َوَکلََمهُ  ل م   َفإ ن   اْلَجَبل   إ لَى اْنُظرْ  َولَک ن   َران یتَ  لَنْ  َقالَ  إ لَْیکَ  أَْنُظرْ  أَر 

هُ  َتَجلَى َفلََما َتَران ی َفَسْوفَ  َمکَاَنهُ  اْسَتَقرَ  ا َجَعلَهُ  ل ْلَجَبل   َرب  ًقا ُموَسى َوَخرَ  َدک ً  ُسْبَحاَنکَ  َقالَ  أََفاقَ  َفلََما َصع 

ن ینَ  أََولُ  َوأََنا إ لَْیکَ ُتْبتُ   ﴾۱۴۳﴿ اْلُمْؤم 

 پروردگارا کرد عرض گفت، سخن او با پروردگارش و آمد ما میعادگاه به موسی که میهنگا و

 جای در اگر بنگر کوه به ولی دید، نخواهی مرا هرگز: گفت! ببینم را تو تا ده نشان من به را خودت

 قرار زمین همسان آنرا کرد کوه بر جلوه پروردگارش که هنگامی اما دید، خواهی مرا ماند ثابت خود

 اینکه از) تو منزهی خداوندا: کرد عرض آمد هوش به که موقعی افتاد، زمین به مدهوش موسی و داد

 (۱۴۳. )منانم مؤ نخستین من و بازگشتم تو سوی به من( باشی مشاهده قابل

 

َساَلت ی الَناس   َعلَى اْصَطَفْیُتکَ إ نِّی ُموَسى َیا َقالَ  ی ب ر  نَ  َوُکنْ  آَتْیُتکَ  َما َفُخذْ  َوب کََلم  ینَ  م  ر   ﴾۱۴۴﴿ الَشاک 

 پس برگزیدم( تو با) گفتنم سخن با و  خویش رسالتهای با مردم بر را تو من موسی ای: گفت( خداوند)

 (۱۴۴. )باش شکرگزاران از و بگیر ام داده تو به را آنچه

 

نْ  اْْلَْلَواح   ف ی لَهُ  َوَکَتْبَنا َظةً  َشْیء   ُکلِّ  م  یًل  َمْوع   ب أَْحَسن َها َیأُْخُذوا َقْوَمکَ َوْأُمرْ  ب قَُوة   َفُخْذَها َشْیء   ل کُلِّ  َوَتْفص 

یکُمْ  ق ینَ  َدارَ  َسأُر   ﴾۱۴۵﴿ اْلَفاس 

 جدیت با را آن پس کردیم چیز هر از بیانی و نوشتیم موضوعی هر از اندرزی الواح در او برای و

 دوزخ کیفرشان برخیزند مخالفت به که هاآن و) کنند عمل آنها نیکوترین به بگو خود قوم به و بگیر

 (۱۴۵. )داد خواهیم نشان شما به را فاسقان دار( این) زودی به و( است

 

فُ  ینَ  آَیات یَ  َعنْ  َسأَْصر  ُنوا َل  آَیة   ُکلَ  َیَرْوا َوإ نْ  اْلَحقِّ  ب َغْیر   اْْلَْرض   ف ی َیَتکََبُرونَ  الَذ   َیَرْوا َوإ نْ  ب َها ُیْؤم 

ْشد   َسب یلَ   َعْنَها َوَکاُنوا ب آَیات َنا َکَذُبوا ب أََنُهمْ  َذل کَ  َسب یًل  َیَتخ ُذوهُ اْلَغیِّ  َسب یلَ  َیَرْوا َوإ نْ  َسب یًل  َیَتخ ُذوهُ  َل  الر 

 ﴾۱۴۶﴿ َغاف ل ینَ 

 میسازیم منصرف خود آیات به ایمان از میورزند تکبر ناحق به زمین روی در که را کسانی زودی به

 راه ببینند را هدایت راه اگر و آورندنمی ایمان آن به ببینند را ای نشانه و آیه هر اگر( که طوریب)

 آن خاطر به( اینها همه) میکنند انتخاب خود راه ببینند را گمراهی طریق اگر و کنندنمی انتخاب خود

 (۱۴۶. )بودند غافل آن از و کردند تکذیب را ما آیات که است

 

ینَ   ﴾۱۴۷﴿ َیْعَملُونَ  َکاُنوا َما إ َل  ُیْجَزْونَ  َهلْ  أَْعَمالُُهمْ  َحب َطتْ  اِْلخ َرة   َول َقاء   ب آَیات َنا َکَذُبوا َوالَذ 



 را آنچه جز آیا میگردد نابود اعمالشان کنند( انکار و) تکذیب را رستاخیز لقای و ما آیات که کسانی و

 (۱۴۷. )میشوند داده پاداش اند کرده عمل

 

نْ  ُموَسى َقْومُ  اَتَخذَ وَ  ه   م  نْ  َبْعد  مْ  م  ْجًل  ُحل یِّه  مْ  َوَل  ُیکَلُِّمُهمْ  َل  أََنهُ  َیَرْوا أَلَمْ  ُخَوار   لَهُ  َجَسًدا ع  یه   َسب یًل  َیْهد 

ینَ  َوَکاُنوا اَتَخُذوهُ  ﴾۱۴۸﴿ َظال م 

 جسد ساختند، ای سالهگو خود آلت زیور از( خداوند میعادگاه به) او( رفتن) از بعد موسی قوم

( راست) راه به و نمیگوید سخن آنان با که دیدندنمی آنها آیا! داشت گاو صدای که بود بیروحی

 (۱۴۸. )بودند ظالم و کردند انتخاب خود خدای) آنرا نمیکند، هدایتشان

 

مْ  ف ی ُسق طَ  َولََما یه  َنا َیْرَحْمَنا مْ لَ  لَئ نْ  َقالُوا َضل وا َقدْ  أََنُهمْ  َوَرأَْوا أَْید  نَ  لََنکُوَننَ  لََنا َوَیْغف رْ  َرب  ینَ  م  ر   اْلَخاس 

﴿۱۴۹﴾ 

 و نکند رحم ما به ما، پروردگار اگر گفتند اند شده گمراه دیدند و افتاد دستشان به حقیقت که هنگامی و

 (۱۴۹. )بود خواهیم زیانکاران از قطع طور به نیامرزد را ما

 

ه   إ لَى ُموَسى َرَجعَ  َولََما ًفا َغْضَبانَ  َقْوم  نْ  َخلَْفُتُمون ی ب ْئَسَما َقالَ  أَس  ی م  ْلُتمْ  َبْعد   اْْلَْلَواحَ  َوأَْلَقى َربِّکُمْ  أَْمرَ  أََعج 

هُ  أَخ یه   ب َرْأس   َوأََخذَ  تْ  َفَل  َیْقُتلُوَنن ی َوَکاُدوا اْسَتْضَعفُون ی اْلَقْومَ  إ نَ  أُمَ  اْبنَ  َقالَ  إ لَْیه   َیُجر   َوَل  اْْلَْعَداءَ  ب یَ  ُتْشم 

ینَ  اْلَقْوم   َمعَ  َتْجَعْلن ی  ﴾۱۵۰﴿ الَظال م 

 جانشینانی بد من از پس گفت بازگشت خود قوم سوی به اندوهناک و خشمگین موسی که هنگامی و

( قضاوت در او میعاد مدت تمدید و) پروردگارتان فرمان در آیا( کردید ضایع مرا آئین و) بودید برایم

 کشید، خود سوی به( عصبانیت با و) گرفت را خود برادر سر و افکند را الواح سپس! نمودید؟ عجله

 بنابراین برسانند قتل به مرا بود نزدیک و گذاردند فشار در مرا گروه این! مادرم فرزند: گفت او

 (۱۵۰. )مده قرار ستمکاران گروه با مرا و کنند شماتت مرا دشمنان که نکن کاری

 

َخ ی ل ی اْغف رْ  َربِّ  َقالَ  ْلَنا َوْل  ینَ  أَْرَحمُ  َوأَْنتَ  َرْحَمت کَ ف ی َوأَْدخ   ﴾۱۵۱﴿ الَراح م 

 مهربانترین تو و کن داخل خود رحمت در را ما و بیامرز را برادرم و من! پروردگارا گفت( موسی)

 (۱۵۱. )مهربانانی

 

ینَ  إ نَ  ْجلَ  اَتَخُذوا الَذ  نْ  َضب  غَ  َسَیَنالُُهمْ  اْلع  مْ  م  لَة   َربِّه  ْنَیا اْلَحَیاة   ف ی َوذ  ی َوَکَذل کَ الد  ینَ  َنْجز   ﴾۱۵۲﴿ اْلُمْفَتر 

 آنها به دنیا زندگی در ذلت و پروردگار خشم زودی به کردند انتخاب( خود معبود) را گوساله که آنها

 (۱۵۲). دهیممی کیفر بندندمی افترا( خدا بر) که را کسانی اینچنین و رسد،می

 

ینَ  لُوا َوالَذ  نْ  َتاُبوا ُثمَ  الَسیَِّئات   َعم  َها م  نْ  َرَبکَ إ نَ  َوآَمُنوا َبْعد  َها م   ﴾۱۵۳﴿ َرح یم   لََغفُور   َبْعد 



 تو پروردگار( زیرا دارند را او عفو امید) آورند ایمان و نمایند توبه آن از بعد و کنند گناه که آنها و

 (۱۵۳. )است نمهربا و آمرزنده آن پی در

 

ینَ  َوَرْحَمة   ُهًدى ُنْسَخت َها َوف ی اْْلَْلَواحَ  أََخذَ  اْلَغَضبُ  ُموَسى َعنْ  َسکَتَ  َولََما مْ  ُهمْ  ل لَذ   ﴾۱۵۴﴿ َیْرَهُبونَ  ل َربِّه 

 و هدایت آن های نوشته در و برگرفت را( تورات) الواح نشست فرو موسی خشم که هنگامی و

. داشت وجود( دارند بیم فرمانش مخالفت از و) ترسندمی خویش روردگارپ از که آنها برای رحمت

(۱۵۴) 

 

ینَ  َقْوَمهُ  ُموَسى َواْخَتارَ  یَقات َنا َرُجًل  َسْبع  ْئتَ  لَوْ  َربِّ  َقالَ  الَرْجَفةُ  أََخَذْتُهمُ  َفلََما ل م  نْ  أَْهلَکَْتُهمْ  ش   َوإ َیایَ  َقْبلُ  م 

َنا َفَهاءُ الس   َفَعلَ  ب َما أَُتْهل کَُنا یَ  إ نْ  م  ل   ف ْتَنُتکَ  إ َل  ه  ی َتَشاءُ  َمنْ  ب َها ُتض  َنا أَْنتَ  َتَشاءُ  َمنْ  َوَتْهد   لََنا َفاْغف رْ  َول ی 

ینَ  َخْیرُ  َوأَْنتَ  َواْرَحْمَنا  ﴾۱۵۵﴿ اْلَغاف ر 

 آنها لرزه ینزم که هنگامی و برگزید، ما میعادگاه برای را مردان از تن هفتاد خود قوم از موسی و

 این از پیش مرا و آنها توانستیمی خواستیمی اگر! پروردگارا: گفت( شدند هلک و) گرفت فرا را

 جز این سازی،می هلک( و مجازات) اند داده انجام سفیهانمان آنچه به را ما آیا کنی، هلک نیز

 را کس هر و سازیمی گمراه( بدانی مستحق و) بخواهی را کس هر که نیست دیگر چیز تو آزمایش

 بهترین تو و کن رحم ما بر و بیامرز را ما مائی، ولی تو کنی،می هدایت ببینی شایسته و) بخواهی

 (۱۵۵. )آمرزندگانی

 

ه   ف ی لََنا َواْکُتبْ  ْنَیا َهذ  یبُ  َعَذاب ی َقالَ  إ لَْیکَ  ُهْدَنا إ َنا اِْلخ َرة   َوف ی َحَسَنةً  الد  َعتْ  َوَرْحَمت ی أََشاءُ  َمنْ  ب ه   أُص   َوس 

ینَ  َفَسأَْکُتُبَها َشْیء   ُکلَ  ینَ  الَزَکاةَ  َوُیْؤُتونَ  َیَتقُونَ  ل لَذ  ُنونَ  ب آَیات َنا ُهمْ  َوالَذ   ﴾۱۵۶﴿ ُیْؤم 

 ایم، کرده بازگشت تو سوی به ما اینکه چه دار، مقرر نیکی دیگر سرای و دنیا این در ما برای و

 همه رحمتم و رسانممی بخواهم کس هر به را مجازاتم: گفت( موسی به اضاتق این برابر در خداوند)

 ایمان ما آیات به که آنها و پردازندمی را زکات و پرهیزکارند که آنها برای آنرا و گرفته فرا را چیز

 (۱۵۶. )داشت خواهم مقرر آورند،می

 

ینَ  یَ  الَنب یَ  الَرُسولَ  َیَتب ُعونَ  الَذ  یالَ  اْْلُمِّ ْنَدُهمْ  َمکُْتوًبا َیج ُدوَنهُ  ذ   ب اْلَمْعُروف   َیأُْمُرُهمْ  َواْْل ْنج یل   الَتْوَراة   ف ی ع 

َبات   لَُهمُ  َوُیح ل   اْلُمْنکَر   َعن   َوَیْنَهاُهمْ  مُ  الَطیِّ مُ  َوُیَحرِّ  َکاَنتْ  الَت ی َواْْلَْغَللَ  إ ْصَرُهمْ  َعْنُهمْ  َوَیَضعُ  اْلَخَبائ ثَ  َعلَْیه 

مْ  ینَ  َعلَْیه  ی الن ورَ  َواَتَبُعوا َوَنَصُروهُ  َوَعَزُروهُ ب ه   آَمُنوا َفالَذ  لَ  الَذ   ﴾۱۵۷﴿ اْلُمْفل ُحونَ  ُهمُ  أُولَئ کَ  َمَعهُ  أُْنز 

 که انجیلی و تورات در را صفاتش که کسی کنندمی پیروی «امی» پیامبر( خدا) فرستاده از که آنها

 برای را ها پاکیزه دارد،می باز منکر از و دهدمی دستور معروف به را نهاآ و یابندمی است نزدشان

 از) بود آنها بر که را زنجیرهائی و سنگین بارهای و کند،می تحریم را ناپاکها شمرد،می حلل آنها

 نوری از و نمودند یاریش و کردند حمایتش و آوردند ایمان او به که آنها داردمی بر گردنشان و دوش

 (۱۵۷. )رستگارانند آنان کردند پیروی شده نازل او با که

 



َها َیا قُلْ  یًعا إ لَْیکُمْ  ّللَا   َرُسولُ  إ نِّی الَناسُ  أَی  ی َجم  یتُ  ُیْحی ی ُهوَ  إ َل  إ لَهَ  َل  َواْْلَْرض   الَسَماَوات   ُمْلکُ لَهُ  الَذ   َوُیم 

ُنوا یِّ اْْلُ  الَنب یِّ  َوَرُسول ه   ب اّلَل   َفآم  ی مِّ نُ  الَذ   ﴾۱۵۸﴿ َتْهَتُدونَ  لََعلَکُمْ  َواَتب ُعوهُ  َوَکل َمات ه   ب اّلَل   ُیْؤم 

 از زمین و آسمانها حکومت که خدائی همان هستم، شما همه سوی به خدا فرستاده من! مردم ای: بگو

 اش، فرستاده و خدا به بیاورید ایمان پس میراندمی و کندمی زنده نیست، او جز معبودی است، او آن

. یابید هدایت تا کنید پیروی او از و دارد کلماتش و خدا به ایمان که ای نخوانده درس پیامبر آن

(۱۵۸) 

 

نْ  لُونَ  َوب ه   ب اْلَحقِّ  َیْهُدونَ  أَُمة   ُموَسى َقْوم   َوم   ﴾۱۵۹﴿ َیْعد 

 (۱۵۹. )تندعدال و حق به حاکم و کنندمی هدایت حق سوی به گروهی موسی قوم از و

 

بْ  أَن   َقْوُمهُ  اْسَتْسَقاهُ  إ ذ   ُموَسى إ لَى َوأَْوَحْیَنا أَُمًما أَْسَباًطا َعْشَرةَ  اْثَنَتیْ  َوَقَطْعَناُهمُ   اْلَحَجرَ  ب َعَصاکَ  اْضر 

ْنهُ  َفاْنَبَجَستْ  مُ َعلَ  َوَظلَْلَنا َمْشَرَبُهمْ  أَُناس   ُکل   َعل مَ  َقدْ  َعْیًنا َعْشَرةَ  اْثَنَتا م  مُ  َوأَْنَزْلَنا اْلَغَمامَ  ْیه   َوالَسْلَوى اْلَمنَ  َعلَْیه 

نْ  ُکلُوا  ﴾۱۶۰﴿ َیْظل ُمونَ  أَْنفَُسُهمْ  َکاُنوا َولَک نْ  َظلَُموَنا َوَما َرَزْقَناُکمْ  َما َطیَِّبات   م 

 که امیهنگ و کردیم تقسیم بودند( اسرائیل دودمان از) شاخهای یک هر که گروه دوازده به را آنها و

 بر را خود عصای که فرستادیم وحی او به کرد( بیابان در کامش تشنه قوم برای) آب تقاضای موسی

 و شناختندمی را خود چشمه گروه هر که آنچنان ریخت بیرون آن از چشمه دوازده ناگهان بزن سنگ

 روزیهای از( گفتیم آنان از به و) فرستادیم سلوی و من آنها بر و ساختیم سایبان آنها سر بر را ابر

 به اما( کردند ستم و نافرمانی آنها ولی آورید بجا را خدا سپاس و) بخورید ایم داده شما به که پاکیزه

 (۱۶۰. )نمودند ستم خودشان به لکن نکردند ستم ما

 

ه   اْسکُُنوا لَُهمُ  ق یلَ  َوإ ذْ  ْنَها َوُکلُوا اْلَقْرَیةَ  َهذ  ْئُتمْ  َحْیثُ  م   لَکُمْ  َنْغف رْ  ُسَجًدا اْلَبابَ  َواْدُخلُوا َطة  ح   َوقُولُوا ش 

یَئات کُمْ  یدُ  َخط  ن ینَ  َسَنز   ﴾۱۶۱﴿ اْلُمْحس 

 هر از و شوید ساکن( المقدس بیت) قریه این در شد گفته آنها به که را هنگامی( بیاورید خاطر به) و

 از و بریز، را ما گناهان! نداخداو بگوئید و( گیرید بهره و) بخورید آن از بخواهید( کیفیت بهر و) جا

 را نیکوکاران و بخشیممی را شما گناهان کنید چنین اگر شوید، وارد تواضع با( المقدس بیت) در

 (۱۶۱. )داد خواهیم بیشتر پاداش

 

ینَ  َفَبَدلَ  ْنُهمْ  َظلَُموا الَذ  ی َغْیرَ  َقْوًل  م  مْ  َفأَْرَسْلَنا لَُهمْ  ق یلَ  الَذ  ْجًزا َعلَْیه   ﴾۱۶۲﴿ َیْظل ُمونَ  َکاُنوا ب َما الَسَماء   نَ م   ر 

 و ساختند دگرگون را( ها برنامه آن و) سخن این کردند( خویشتن بر) ستم و ظلم آنها از که کسانی اما

 آنها بر آسمان از بلئی داشتند روا که ستمی بخاطر لذا دادند انجام بود شده گفته آنها به آنچه از غیر

 (۱۶۲. )شد نازل

 



َرةَ  َکاَنتْ  الَت ی اْلَقْرَیة   َعن   اْسأَْلُهمْ وَ  مْ  إ ذْ  الَسْبت   ف ی َیْعُدونَ  إ ذْ  اْلَبْحر   َحاض  یَتاُنُهمْ  َتأْت یه  مْ  َیْومَ  ح   ُشَرًعا َسْبت ه 

مْ  َل  َیْسب ُتونَ  َل  َوَیْومَ   ﴾۱۶۳﴿ َیْفُسقُونَ  َکاُنوا ب َما َنْبلُوُهمْ  َکَذل کَ َتأْت یه 

 که را هنگامی بیاور بخاطر( و کن، سوال بود دریا ساحل در که شهری سرگذشت) ربارهد آنها از و

 روز ماهیانشان که هنگام همان کردند،می( خدا قانون برابر در طغیان و) تجاوز شنبه روز در آنها

 آنها سراغ به شنبه روز غیر در اما شدندمی آشکار( بود شان – استراحت و تعطیل روز که) شنبه

 (۱۶۳. )نمودندمی نافرمانی آن برابر در که کردیم آزمایش چیزی به را آنها اینگونه آمدند،نمی

 

ْنُهمْ  أَُمة   َقالَتْ  َوإ ذْ  ُظونَ  ل مَ  م  ُبُهمْ  أَوْ  ُمْهل کُُهمْ  ّللَاُ  َقْوًما َتع  یًدا َعَذاًبا ُمَعذِّ َرةً  َقالُوا َشد   َولََعلَُهمْ  َربِّکُمْ  إ لَى َمْعذ 

 ﴾۱۶۴﴿ ونَ َیَتقُ 

 که دهیدمی اندرز را( گنهکار) جمعی چرا گفتند( دیگر گروه به) آنها از گروهی که را هنگامی و

 حال به را آنها) ساخت خواهد گرفتار شدیدی عذاب به یا و کرد خواهد هلک را آنها خداوند سرانجام

 پیشگاه در( مسئولیت رفع و) اعتذار برای( اندرزها این: )گفتند( شوند نابود تا واگذارید خود

 (۱۶۴. )کنند پیشه تقوی( و بازایستند گناه از و بپذیرند) آنها شاید علوه به شماست، پروردگار

 

ُروا َما َنُسوا َفلََما ینَ  أَْنَجْیَنا ب ه   ُذکِّ وء   َعن   َیْنَهْونَ  الَذ  ینَ  َوأََخْذَنا الس   ْفُسقُونَ یَ  َکاُنوا ب َما َبئ یس   ب َعَذاب   َظلَُموا الَذ 

﴿۱۶۵﴾ 

 رهائی را بدی از کنندگاننهی کردند،  فراموش بود شده داده آنها به که را تذکراتی که هنگامی اما

 (۱۶۵. )ساختیم گرفتار شاننافرمانی بخاطر شدیدی عذاب به کردند ستم که را آنها و بخشیدیم

 

ئ ینَ  ق َرَدةً  واُکونُ  لَُهمْ  قُْلَنا َعْنهُ  ُنُهوا َما َعنْ  َعَتْوا َفلََما  ﴾۱۶۶﴿ َخاس 

 در میمونها شکل به گفتیم آنها به نمودند سرکشی بود شده داده آنها به که فرمانی برابر در که هنگامی

 (۱۶۶. )شوید طرد و آئید

 

مْ  لََیْبَعَثنَ  َرب کَ َتأََذنَ  َوإ ذْ  یعُ  َرَبکَ  إ نَ  اْلَعَذاب   ُسوءَ  َیُسوُمُهمْ  َمنْ  اْلق َیاَمة   َیْوم   إ لَى َعلَْیه  َقاب   لََسر   َوإ َنهُ  اْلع 

 ﴾۱۶۷﴿ َرح یم   لََغفُور  

 مسلط آنها بر را کسی قیامت دامنه تا کرد اعلم پروردگارت که را هنگامی( بیاور بخاطر نیز) و

 سریع مجازاتش پروردگارت زیرا دهد، قرار سختی عذاب در مداوم طور به را آنها که ساخت خواهد

 (۱۶۷. )است مهربان و آمرزنده کاران توبه مقابل در حال عین در)

 

ْنُهمُ  أَُمًما اْْلَْرض   ف ی َوَقَطْعَناُهمْ  ْنُهمْ  الَصال ُحونَ  م  َئات   ب اْلَحَسَنات   َوَبلَْوَناُهمْ  َذل کَ ُدونَ  َوم   لََعلَُهمْ  َوالَسیِّ

 ﴾۱۶۸﴿ َیْرج ُعونَ 



 آن غیر گروهی و صالح آنها از گروهی ساختیم، پراکنده گروههائی صورت به زمین در را آنها و

 (۱۶۸. )بازگردند شاید آزمودیم بدیها و نیکیها به را آنها و هستند

 

نْ  َفَخلَفَ  مْ  م  ه  ُثوا َخْلف   َبْعد  مْ  َوإ نْ  لََنا َسُیْغَفرُ  َوَیقُولُونَ  اْْلَْدَنى َهَذا َعَرضَ  َیأُْخُذونَ  اْلک َتابَ  َور   َعَرض   َیأْت ه 

ْثلُهُ  مْ  ُیْؤَخذْ  أَلَمْ  َیأُْخُذوهُ  م  یَثاقُ  َعلَْیه   اِْلخ َرةُ  َوالَدارُ  ف یه   َما َوَدَرُسوا اْلَحقَ  إ َل  ّللَا   َعلَى َیقُولُوا َل  أَنْ  اْلک َتاب   م 

ینَ  َخْیر    ﴾۱۶۹﴿ َتْعق لُونَ  أََفَل  َیَتقُونَ  ل لَذ 

 متاع( حال این با اما) گشتند( تورات آسمانی،) کتاب وارث که شدند آنها جانشین فرزندانی آن از بعد

 به خداوند( کاریم گنه ما اگر) میگفتند و( دادند ترجیح خدا فرمان و حکم بر) گرفته را پست دنیای این

 آنرا بیفتد دستشان به آن همانند دیگری متاع اگر اما( پشیمانیم خود کرده از ما) میبخشد را ما زودی

 خدا بر که نشده گرفته آنها از( خدا) کتاب پیمان آیا( میافکنند سر پشت را خدا حکم باز و) میگیرند

 که آنها برای آخرت سرای و اند، خوانده آنرا بارها آنان و نگویند حق جز( و نبندند دروغ)

 (۱۶۹! )فهمید؟نمی آیا است بهتر کنند پیشه پرهیزگاری

 

ینَ  کُونَ  َوالَذ  یعُ  َل  إ َنا الَصَلةَ  اَوأََقاُمو ب اْلک َتاب   ُیَمسِّ  ﴾۱۷۰﴿ اْلُمْصل ح ینَ  أَْجرَ  ُنض 

 ما( زیرا داشت خواهند بزرگی پاداش) دارند برپا را نماز و جویند تمسک( خدا) کتاب به که آنها و

 (۱۷۰. )کرد نخواهیم ضایع را مصلحان پاداش

 

مْ  َواق ع   أََنهُ  َوَظن وا ُظلَة   َکأََنهُ  َفْوَقُهمْ  اْلَجَبلَ  َنَتْقَنا َوإ ذْ   َتَتقُونَ  لََعلَکُمْ  ف یه   َما َواْذُکُروا ب قَُوة   آَتْیَناُکمْ  َما ُخُذوا ب ه 

﴿۱۷۱﴾ 

 گمان که آنچنان کردیم، بلند سایبانی همچون آنها فراز بر را کوه که را هنگامی( بیاور بخاطر نیز) و

 احکام از) شما به را آنچه( گفتیم و گرفتیم مانپی آنها از حال این در و) آمد خواهد فرود آنها بر کردند

 عمل و) باشید داشته یاد به است آن در را آنچه و بگیرید( جدیت و) قدرت با ایم داده( دستورات و

 (۱۷۱. )شوید پرهیزگار تا( کنید

 

نْ  َرب کَ أََخذَ  َوإ ذْ  نْ  آَدمَ  َبن ی م  مْ  م  ه  َیَتُهمْ  ُظُهور  مْ  ىَعلَ  َوأَْشَهَدُهمْ  ُذرِّ ه  ْدَنا َبلَى َقالُوا ب َربِّکُمْ  أَلَْستُ  أَْنفُس   أَنْ  َشه 

 ﴾۱۷۲﴿ َغاف ل ینَ  َهَذا َعنْ  ُکَنا إ َنا اْلق َیاَمة   َیْومَ  َتقُولُوا

 آنها و برگرفت را آنها ذریه آدم، فرزندان صلب و پشت از پروردگارت که را زمانی بیاور خاطر به

 چرا) دهیممی گواهی آری، گفتند! نیستم؟ شما پروردگار من آیا:( ودفرم و) ساخت خویشتن بر گواه را

 و توحید فطری پیمان از و) بودیم غافل این از ما نگوئید رستاخیز روز در اینکه برای( کرد؟ چنین

 (۱۷۲(. )بیخبر خداشناسی

 

نْ  آَباُؤَنا أَْشَرکَ  إ َنَما َتقُولُوا أَوْ  َیةً  َوُکَنا َقْبلُ  م  نْ  ُذرِّ مْ  م  ه  لُونَ  َفَعلَ  ب َما أََفُتْهل کَُنا َبْعد   ﴾۱۷۳﴿ اْلُمْبط 



 چاره و) بودیم آنها از بعد فرزندانی هم ما و کردند اختیار را پرستی بت ما از قبل ما پدران نگوئید یا

 (۱۷۳. )کنیمی مجازات دادند انجام باطلگرایان آنچه به را ما آیا( نداشتیم آنان از پیروی جز ای

 

لُ  َذل کََوکَ   ﴾۱۷۴﴿ َیْرج ُعونَ  َولََعلَُهمْ  اِْلَیات   ُنَفصِّ

 درون در توحید ندای بدانند و) گردند باز حق سوی به شاید و دهیممی توضیح را آیات اینچنین و

 (۱۷۴(. )است بوده نخست روز از جانشان

 

مْ  َواْتلُ  ی َنَبأَ  َعلَْیه  ْنهَ  َفاْنَسلَخَ  آَیات َنا آَتْیَناهُ الَذ  نَ  َفکَانَ  الَشْیَطانُ  َفأَْتَبَعهُ  ام  ینَ  م   ﴾۱۷۵﴿ اْلَغاو 

 آنها( دستور) از( سرانجام) ولی دادیم او به را خود آیات که را کس آن سرگذشت بخوان آنها برای و

 (۱۷۵. )شد گمراهان از و یافت دست او به شیطان و گشت خارج

 

ْئَنا َولَوْ  لْ  إ نْ  اْلکَْلب   َکَمَثل   َفَمَثلُهُ  َهَواهُ  َواَتَبعَ  اْْلَْرض   إ لَى ْخلَدَ أَ  َولَک َنهُ  ب َها لََرَفْعَناهُ  ش   َتْتُرْکهُ  أَوْ  َیْلَهثْ  َعلَْیه   َتْحم 

ینَ  اْلَقْوم   َمَثلُ  َذل کَ َیْلَهثْ   ﴾۱۷۶﴿ َیَتَفکَُرونَ  لََعلَُهمْ  اْلَقَصصَ  َفاْقُصص   ب آَیات َنا َکَذُبوا الَذ 

 سنت خلف بر اجبار اما) بردیممی بال( دانشها و علوم و) آیات این با را او( مقام) خواستیممی اگر و

 کرد پیروی خویش نفس هوای از و گرائید پستی به او ولی( ساختیم رها خود حال به را او لذا ماست

 و کرد خواهد برون را زبانش و باز را دهانش کنی حمله او به اگر که است( هار) سگ همچون او

 که است پرستی دنیا تشنه آنچنان گوئی) کندمی را کار همین باز واگذاری خود حال به را او اگر

 برای) را داستانها این کردند تکذیب را ما آیات که است جمعیتی مثل این( شودنمی سیراب هرگز

 (۱۷۶(. )شوند بیدار و) بیندیشند شاید کن بازگو( آنها

 

ینَ  اْلَقْومُ  َمَثًل  َساءَ   ﴾۱۷۷﴿ َیْظل ُمونَ  َکاُنوا َوأَْنفَُسُهمْ  ب آَیات َنا َکَذُبوا الَذ 

 (۱۷۷. )کردندمی ستم خودشان به آنها ولی کردند تکذیب را ما آیات که گروهی دارند مثلی بد چه

 

ی َفُهوَ  ّللَاُ  َیْهد   َمنْ  ُرونَ  ُهمُ  َفأُولَئ کَ  ُیْضل لْ  َوَمنْ  اْلُمْهَتد   ﴾۱۷۸﴿ اْلَخاس 

 گمراه( اعمالشان خاطر به) که را آنها و است او( واقعی) یافته هدایت کند هدایت خدا که را کس آن

 (۱۷۸. )آنهایند( واقعی) زیانکاران سازد

 

نَ  َکث یًرا ل َجَهَنمَ  َذَرْأَنا َولََقدْ  ُرونَ  َل  أَْعُین   َولَُهمْ  ب َها َیْفَقُهونَ  َل  قُلُوب   لَُهمْ  َواْْل ْنس   اْلج نِّ  م   آَذان   َولَُهمْ  ب َها ُیْبص 

 ﴾۱۷۹﴿ اْلَغاف لُونَ  ُهمُ  أُولَئ کَ أََضل   ُهمْ  َبلْ  َکاْْلَْنَعام   أُولَئ کَ ب َها َیْسَمُعونَ  َل 

 آن با که دارند ئی(عقلها) دلها آنها آفریدیم، دوزخ برای را انس و جن از بسیاری گروه مسلم طور به

 آن با که دارند گوشهائی و بینندنمی آن با که دارند چشمانی و فهمندنمی( و کنندنمی اندیشه)



 گونه همه اینکه با زیرا) غافلنند همانا اینان تر گمراه بلکه پایانند، چهار همچون آنها شنوند،نمی

 (۱۷۹(. )گمراهند هم باز دارند هدایت امکانات

 

  َ ی َوَذُروا ب َها َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اْْلَْسَماءُ  َوّلل   ﴾۱۸۰﴿ َیْعَملُونَ  َکاُنوا َما َسُیْجَزْونَ  أَْسَمائ ه   ف ی ُیْلح ُدونَ  نَ الَذ 

 و) کنندمی تحریف خدا اسماء در که را آنها و بخوانید، آن با را خدا است نیکی نامهای خدا برای و

 که را اعمالی جزای زودی به آنان سازید رها( شوندمی قائل برایش شریک و نهندمی او غیر بر

 (۱۸۰. )بینندمی دادندمی مانجا

 

َمنْ  لُونَ  َوب ه   ب اْلَحقِّ  َیْهُدونَ  أَُمة   َخلَْقَنا َوم   ﴾۱۸۱﴿ َیْعد 

 (۱۸۱. )نمایندمی عدالت اجرای حق به و کنندمی هدایت حق به گروهی آفریدیم که آنها از و

 

ینَ  ُجُهمْ  ب آَیات َنا َکَذُبوا َوالَذ  نْ  َسَنْسَتْدر   ﴾۱۸۲﴿ َیْعلَُمونَ  َل  َحْیثُ  م 

. کرد خواهیم مجازاتشان گرفتار دانندنمی که راه آن از تدریجا کردند تکذیب را ما آیات که آنها و

(۱۸۲) 

 

ی إ نَ  لَُهمْ  َوأُْمل ی  ﴾۱۸۳﴿ َمت ین   َکْید 

( شده حساب و) قوی من نقشه و طرح زیرا( باشد تر دردناک مجازاتشان تا) دهیممی مهلت آنها به و

 (۱۸۳(. )نیست آن از فرار قدرت را هیچکس و) است

 

مْ  َما َیَتَفکَُروا أََولَمْ  ب ه  نْ  ب َصاح  َنة   م  یر   إ َل  ُهوَ  إ نْ  ج   ﴾۱۸۴﴿ ُمب ین   َنذ 

 نسبت چنین چگونه پس) ندارد جنون از آثاری هیچگونه( پیامبر) همنشینشان که نکردند فکر آنها آیا

( سازدمی مسئولیتهایشان متوجه را مردم که) است آشکاری دهنده یمب فقط او( دهند؟می او به ناروائی

(۱۸۴) 

 

نْ  ّللَاُ  َخلَقَ  َوَما َواْْلَْرض   الَسَماَوات   َملَکُوت   ف ی َیْنُظُروا أََولَمْ   أََجلُُهمْ  اْقَتَربَ  َقد   َیکُونَ  أَنْ  َعَسى َوأَنْ  َشْیء   م 

یث   َفب أَیِّ  ُنونَ  َبْعَدهُ َحد   ﴾۱۸۵﴿ ُیْؤم 

 نظر( عبرت و دقت روی از) است آفریده خدا آنچه و زمین و آسمانها نظام و حکومت در آنها آیا

 این به اگر) باشد شده نزدیک آنها زندگی پایان شاید( که نکردند اندیشه نیز این در آیا و) نیفکندند؟

 (۱۸۵) آورد؟ خواهند ایمان آن از بعد سخن کدام به( نیاورند ایمان روشن آسمانی کتاب

 

یَ  َفَل  ّللَاُ  ُیْضل ل   َمنْ  مْ  ف ی َوَیَذُرُهمْ  لَهُ  َهاد   ﴾۱۸۶﴿ َیْعَمُهونَ  ُطْغَیان ه 



 و طغیان در را آنها و ندارد ای کننده هدایت سازد گمراه( زشتش اعمال جرم به) خداوند را کس هر

 (۱۸۶. )شوند سرگردان تا سازدمی رها سرکشیشان

 

ْلُمَها إ َنَما قُلْ  ُمْرَساَها أََیانَ  اَعة  السَ  َعن   َیْسأَلُوَنکَ  ْندَ  ع   الَسَماَوات   ف ی َثقُلَتْ  ُهوَ  إ َل  ل َوْقت َها ُیَجلِّیَها َل  َربِّی ع 

ْلُمَها إ َنَما قُلْ  َعْنَها َحف ی   َکأََنکَ  َیْسأَلُوَنکَ  َبْغَتةً  إ َل  َتأْت یکُمْ  َل  َواْْلَْرض   ْندَ  ع   َل  الَناس   أَْکَثرَ  لَک نَ وَ  ّللَا   ع 

 ﴾۱۸۷﴿ َیْعلَُمونَ 

 است من پروردگار نزد علمش بگو ؟ است زمانی چه در آن وقوع که کنندمی ال سؤ تو از قیامت از

 سنگین زمین و آسمانها در( حتی قیامت قیام اما) سازد، آشکار آنرا وقت( تواندنمی) او جز هیچکس و

 ال سؤ چنان تو او( باز) آید،نمی شما سراغ به ناگهانی طور به جز و است،( اهمیت پر بسیار و)

 مردم بیشتر ولی است خدا نزد تنها  علمش بگو خبری، با آن وقوع زمان از تو گوئی که کنندمی

 (۱۸۷. )دانندنمی

 

ی أَْمل کُ  َل  قُلْ  ا َوَل  َنْفًعا ل َنْفس  نَ  َلْسَتکَْثْرتُ  اْلَغْیبَ  لَمُ أَعْ  ُکْنتُ  َولَوْ  ّللَاُ  َشاءَ  َما إ َل  َضر ً  َمَسن یَ  َوَما اْلَخْیر   م 

وءُ  یر   إ َل  أََنا إ نْ  الس  یر   َنذ  ُنونَ  ل َقْوم   َوَبش   ﴾۱۸۸﴿ ُیْؤم 

 با نیز نهان اسرار و غیب از و) بخواهد خدا را آنچه مگر نیستم خویش زیان و سود مالک من بگو

 فراهم خود برای فراوانی منافع بودم خبر با غیب از اگر و( کند اراده خداوند آنچه مگر نیستم خبر

 جمعیتی برای ام دهنده بشارت و دهنده بیم فقط من رسید،نمی من به( زیانی و) بدی هیچ و ساختممی

 (۱۸۸(. )گرانبهایش پاداشهای به بشارت و پروردگار مجازات از بیم) آورندمی ایمان که

 

ی ُهوَ  نْ  َخلََقکُمْ  الَذ  َدة   َنْفس   م  ْنَها َوَجَعلَ  َواح   ب ه   َفَمَرتْ  َخف یًفا َحْمًل  َحَملَتْ  َتَغَشاَها َفلََما إ لَْیَها ل َیْسکُنَ  َزْوَجَها م 

نَ  لََنکُوَننَ  َصال ًحا آَتْیَتَنا لَئ نْ  َرَبُهَما ّللَاَ  َدَعَوا أَْثَقلَتْ  َفلََما ینَ  م  ر   ﴾۱۸۹﴿ الَشاک 

 او کنار در تا داد قرار او جنس از نیز را همسرش و آفرید واحدی نفس از را شما که است خدائی او

 ادامه خود کارهای به آن وجود با که برداشت سبک حملی کرد نزدیکی او با که هنگامی سپس بیاساید

 آنان به صالحی فرزند که) خواستند خویش پروردگار و خداوند از دو هر شد، سنگین چون و داد،می

 (۱۸۹. )بود خواهیم شاکران از دهی ما به صالحی فرزند اگر( داشتند عرضه و دهد

 

ُکونَ  َعَما ّللَاُ  َفَتَعالَى آَتاُهَما ف یَما ُشَرَکاءَ  لَهُ  َجَعَل  َصال ًحا آَتاُهَما َفلََما  ﴾۱۹۰﴿ ُیْشر 

( و دانستند ثر مؤ موهبت این در را دیگر موجودات) داد آنها به صالحی فرزند که هنگامی به اما

 آنچه از است برتر خداوند شدند، قائل بود بخشیده آنها به که نعمت این در شریکهائی خدا برای

 (۱۹۰! )دهندمی قرار او شریک

 

ُکونَ   ﴾۱۹۱﴿ ُیْخلَقُونَ  َوُهمْ  َشْیًئا َیْخلُقُ  َل  َما أَُیْشر 

 (۱۹۱! )مخلوقند؟ خودشان و آفرینندنمی را چیزی که دهندمی قرار او شریک را موجوداتی آیا



 

یُعونَ  َوَل   ﴾۱۹۲﴿ َیْنُصُرونَ  أَْنفَُسُهمْ  َوَل  َنْصًرا لَُهمْ  َیْسَتط 

 (۱۹۲. )دهندمی یاری را خودشان نه و کنند، یاری را آنها توانندنمی و

 

ُتونَ  أَْنُتمْ  مْ أَ  أََدَعْوُتُموُهمْ  َعلَْیکُمْ  َسَواء   َیَتب ُعوُکمْ  َل  اْلُهَدى إ لَى َتْدُعوُهمْ  َوإ نْ   ﴾۱۹۳﴿ َصام 

 چه کندنمی تفاوت آنها برای کنند،نمی پیروی شما از کنید، دعوت هدایت سوی به را آنها گاه هر و

 (۱۹۳. )باشید  خاموش چه و کنید دعوت را آنها

 

ینَ  إ نَ  نْ  َتْدُعونَ  الَذ  َباد   ّللَا   ُدون   م  یُبواَفْلَیْستَ  َفاْدُعوُهمْ  أَْمَثالُکُمْ  ع  ق ینَ  ُکْنُتمْ  إ نْ  لَکُمْ  ج   ﴾۱۹۴﴿ َصاد 

 را آنها هستند، شما خود همچون بندگانی( کنیدمی پرستش و) خوانیدمی خدا از غیر که را آنهائی

 (۱۹۴(. )آورند بر را تقاضایتان و) دهند پاسخ شما به باید گوئیدمی راست اگر و بخوانید

 

ُشونَ  أَْید   لَُهمْ  أَمْ  ب َها َیْمُشونَ  أَْرُجل   أَلَُهمْ  ُرونَ  أَْعُین   لَُهمْ  أَمْ  ب َها َیْبط   قُل   ب َها َیْسَمُعونَ  آَذان   لَُهمْ  أَمْ  ب َها ُیْبص 

یُدون   ُثمَ  ُشَرَکاَءُکمْ  اْدُعوا ُرون   َفَل  ک   ﴾۱۹۵﴿ ُتْنظ 

 را چیزی آن با که نددار دستهائی یا بروند؟ راه آن با که دارند پاهائی( شما خود همانند اقل ل آنها) آیا

 بشنوند؟ آن با که دارند گوشهائی یا ببینند؟ آن با که دارند چشمانی یا ؟(دهند انجام کاری و) بگیرند

 ضد بر) دادهاید قرار خدا شریک که را بتهائی این( است چنین که اکنون) بگو( هیچکدام هرگز، نه،)

!(. نیست ساخته آنها از کاری بدانید تا) هیدند مهلت ای لحظه و بکشید نقشه من برای و بخوانید( من

(۱۹۵) 

 

ی ّللَاُ  َول یِّیَ  إ نَ   ﴾۱۹۶﴿ الَصال ح ینَ  َیَتَولَى َوُهوَ  اْلک َتابَ  َنَزلَ  الَذ 

 صالحان همه سرپرست او و است کرده نازل را کتاب این که است خدائی من سرپرست و ولی( اما)

 (۱۹۶. )است

 

ینَ  نْ  َتْدُعونَ  َوالَذ  یُعونَ  َل  ُدون ه   م   ﴾۱۹۷﴿ َیْنُصُرونَ  أَْنفَُسُهمْ  َوَل  َنْصَرُکمْ  َیْسَتط 

. دهند یاری را خودشان( حتی) نه و کنند یاریتان توانندنمی خوانیدمی او جز شما که را کسانی و

(۱۹۷) 

 

ُرونَ  َل  َوُهمْ  کَإ لَیْ  َیْنُظُرونَ  َوَتَراُهمْ  َیْسَمُعوا َل  اْلُهَدى إ لَى َتْدُعوُهمْ  َوإ نْ   ﴾۱۹۸﴿ ُیْبص 



( مصنوعیشان چشمهای با که) بینیمی را آنها و شنوندنمی را سخنانتان بخواهید هدایت آنها از اگر و

 (۱۹۸! )بینندنمی حقیقت در اما کنندمی نگاه تو به

 

ضْ  ب اْلُعْرف   َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذ   ل ینَ  َعن   َوأَْعر   ﴾۱۹۹﴿ اْلَجاه 

 آنها با و) بگردان روی جاهلن از و نما دعوت نیکیها به و بپذیر را عذرشان و کن دارام آنها با

 (۱۹۹(. )مکن ستیزه

 

نَ  َیْنَزَغَنکَ َوإ َما ذْ  َنْزغ   الَشْیَطان   م  یع   إ َنهُ  ب اّلَل   َفاْسَتع   ﴾۲۰۰﴿ َعل یم   َسم 

 (۲۰۰. )است دانا و شنونده وا که بر، پناه خدا به رسد تو به شیطان از وسوسهای گاه هر و

 

ینَ  إ نَ  نَ  َطائ ف   َمَسُهمْ  إ َذا اَتَقْوا الَذ  ُرونَ  ُهمْ  َفإ َذا َتَذَکُروا الَشْیَطان   م   ﴾۲۰۱﴿ ُمْبص 

 و افتندمی( او کیفر و پاداش و خدا) یاد به شوند شیطان های وسوسه گرفتار که هنگامی پرهیزکاران

 (۲۰۱. )گردندمی بینا( و بینندمی را حق راه او یاد پرتو در)

 

وَنُهمْ  َوإ ْخَواُنُهمْ  ُرونَ  َل  ُثمَ  اْلَغیِّ  ف ی َیُمد   ﴾۲۰۲﴿ ُیْقص 

 باز و برندمی پیش گمراهی در پیوسته را آنان( شیاطین یعنی) برادرانشان( ناپرهیزکاران ولی)

 (۲۰۲! )ایستندنمی

 

مْ  لَمْ  َوإ َذا نْ  إ لَیَ  ُیوَحى َما أََتب عُ  إ َنَما قُلْ  اْجَتَبْیَتَها َل لَوْ  َقالُوا ب آَیة   َتأْت ه  نْ  َبَصائ رُ  َهَذا َربِّی م   َوُهًدى َربِّکُمْ  م 

ُنونَ  ل َقْوم   َوَرْحَمة    ﴾۲۰۳﴿ ُیْؤم 

 پیش از) خودت چرا گویندمی نیاوری آنها برای ای آیه( و افتد تاءخیر وحی نزول در) که هنگامی و

 بینائی وسیله این شودمی وحی من بر که کنممی چیزی از پیروی تنها من بگو گزیدیبرن آنرا( خود

 (۲۰۳. )آورندمی ایمان که جمعیتی برای است رحمت و هدایت مایه و پروردگارتان طرف از

 

ئَ  َوإ َذا ُعوا اْلقُْرآنُ  قُر  ُتوا لَهُ  َفاْسَتم   ﴾۲۰۴﴿ ُتْرَحُمونَ  لََعلَکُمْ  َوأَْنص 

 (۲۰۴. )شوید خدا رحمت مشمول تا باشید خاموش و دهید فرا گوش شود خوانده رآنق که هنگامی

 

کَ ف ی َرَبکَ  َواْذُکرْ  ًعا َنْفس  نَ  اْلَجْهر   َوُدونَ  َوخ یَفةً  َتَضر  نَ  َتکُنْ  َوَل  َواِْلَصال   ب اْلُغُدوِّ  اْلَقْول   م   اْلَغاف ل ینَ  م 

﴿۲۰۵﴾ 



 یاد شامگاهان و صبحگاهان آرام، و آهسته و خوف و تضرع روی از خود دل در را پروردگارت

 (۲۰۵! )مباش غافلن از و! کن

 

ینَ  إ نَ  ْندَ  الَذ  َباَدت ه   َعنْ  َیْسَتکْب ُرونَ  َل  َربِّکَ  ع   ﴾۲۰۶﴿ َیْسُجُدونَ  َولَهُ  َوُیَسبُِّحوَنهُ  ع 

 تسبیح را او و زندورنمی تکبر  عبادتش از هیچگاه تواند پروردگار نزد( قرب مقام در) که آنها

 (۲۰۶). کنندمی سجده برایش و گویندمی


