سوره اعراف

ِبس ِْم ه
الر ِح ِيم
الرحْ َٰم ِن ه
َّللاِ ه
المص﴿﴾١
به نام خدا که رحمتش بیاندازه است و مهربانیاش هميشگی
الف ،الم ،ميم ،صاد ()١
ِكتابٌ أ ُ ْن ِزل إِليْك فَل ي ُك ْن فِي صد ِْرك حر ٌج ِم ْنهُ ِلت ُ ْنذِر بِ ِه و ِذ ْكر َٰى ِل ْل ُمؤْ ِم ِنين ﴿﴾٢
اين کتابی [با عظمت] است که به سوی تو نازل شده است؛ پس نبايد در سينه ات از ناحيه [تبليغِ] آن تنگی و فشار باشد ،تا به
وسيله آن مردم را بيم دهی ،و برای مؤمنان [مايه] تذ ّکر و پند باشد)٢( .
اته ِبعُوا ما أ ُ ْن ِزل ِإل ْي ُك ْم ِم ْن ر ِّب ُك ْم وال تت ه ِبعُوا ِم ْن دُونِ ِه أ ْو ِلياء ۗ ق ِل ا
يَل ما تذ هك ُرون ﴿﴾٣
آنچه را از سوی پروردگارتان به جانب شما نازل شده پيروی کنيد ،و از معبودانی غير او پيروی ننماييد ،ولی بسيار اندک و
کم ،پند می گيريد)٣( .
سنا بياتاا أ ْو ُه ْم قائِلُون ﴿﴾٤
وك ْم ِم ْن ق ْري ٍة أ ْهل ْكناها فجاءها بأ ْ ُ
چه بسيار شهرهايی که اهلش را [به سبب گناهانشان] هَلک کرديم و عذاب ما در حالی که شب يا نيم روز در استراحت و
آرامش بودند ،به آنان رسيد!! ()۴
سنا إِ هال أ ْن قالُوا إِنها ُكنها ظا ِل ِمين ﴿﴾٥
فما كان دعْوا ُه ْم إِذْ جاء ُه ْم بأ ْ ُ
زمانی که عذاب ما به سويشان آمد ،اعترافشان جز اين نبود که گفتند :قطعا ا ما ستمکار بوده ايم)۵( .
فلنسْأل هن الهذِين أ ُ ْر ِسل ِإل ْي ِه ْم ولنسْأل هن ْال ُم ْرس ِلين ﴿﴾٦
[روز قيامت] از کسانی که پيامبران به سويشان فرستاده شده [درباره پذيرفتن و نپذيرفتن رسالت پيامبران] ،و از شخص
پيامبران [درباره تبليغ دين] به طور يقين پرسش خواهيم کرد)۶( .
ص هن عل ْي ِه ْم ِب ِع ْل ٍم ۖ وما ُكنها غائِ ِبين ﴿﴾٧
فلنقُ ه
بی ترديد برای آنان [در آن روز ،عقايد ،اعمال و اخَلقشان را] از روی دانشی [دقيق و فراگير] بيان خواهيم کرد؛ [زيرا]
ما هيچ گاه از آنان غايب نبوده ايم)٧( .

ت موازينُهُ فأ ُ َٰ
و ْالو ْزنُ ي ْومئِ ٍذ ْالح ُّق ۚ فم ْن ثقُل ْ
ولئِك ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحون ﴿﴾٨
ِ
ميزان [سنجش اعمال] در آن روز حق است؛ پس کسانی که اعمال وزن شده آنان سنگين و با ارزش باشد ،رستگارند)٨( .
ت موازينُهُ فأ ُ َٰ
ولئِك الهذِين خس ُِروا أ ْنفُس ُه ْم بِما كانُوا بِآيا ِتنا ي ْ
وم ْن خفه ْ
ظ ِل ُمون ﴿﴾٩
ِ
و کسانی که اعمال وزن شده آنان سبک و بی ارزش باشد ،به سبب اينکه همواره به آيات ما ستم می ورزيدند ،به خود زيان
زده [و سرمايه وجودشان راتباه کرده] اند)٩( .
ض وجع ْلنا ل ُك ْم فِيها معايِش ۗ ق ِل ا
يَل ما ت ْش ُك ُرون ﴿﴾١٠
ولقدْ م هكنها ُك ْم فِي ْاْل ْر ِ
و شما را در زمين جای داديم ،و در آن برای شما وسايل و ابزارزندگی قرار داديم ،ولی بسيار اندک و کم ،سپاس می
گزاريد)١٠( .
هاجدِين ﴿﴾١١
ولقدْ خل ْقنا ُك ْم ث ُ هم ص هو ْرنا ُك ْم ث ُ هم قُ ْلنا ِل ْلمَلئِك ِة ا ْس ُجد ُوا ِِلدم فسجد ُوا إِ هال إِ ْب ِليس ل ْم ي ُك ْن ِمن الس ِ
و شما را آفريديم ،سپس شما را صورت گری کرديم ،آن گاه به فرشتگان گفتيم :بر آدم سجده کنيد؛ بی درنگ همه سجده
کردند ،جز ابليس که از سجده کنندگان نبود)١١( .
ين ﴿﴾١٢
قال ما منعك أ هال ت ْس ُجد ِإذْ أم ْرتُك ۖ قال أنا خي ٌْر ِم ْنهُ خل ْقت ِني ِم ْن ن ٍ
ار وخل ْقتهُ ِم ْن ِط ٍ
خدا فرمود :هنگامی که تو را امر کردم ،چه چيز تو را مانع شد که سجده نکردی؟ گفت :من از او بهترم ،مرا از آتش پديد
آورده ای و او را از ِگل آفريدی)١٢( .
قال فا ْه ِب ْ
ط ِم ْنها فما ي ُكونُ لك أ ْن تتكبهر فِيها ف ْ
صا ِغ ِرين ﴿﴾١٣
اخ ُرجْ ِإنهك ِمن ال ه
خدا فرمود :از اين جايگاه و منزلتت [که عرصه فروتنی و فرمانبرداری است] فرود آی؛ زيرا تو را نرسد که در اين جايگاه
بلند ،بزرگ منشی کنی پس بيرون شو که قطعا ا از خوارشدگانی)١٣( .
قال أ ْن ِظ ْرنِي ِإل َٰى ي ْو ِم يُبْعثُون ﴿﴾١٤
گفت :مرا تا روزی که [مردگان] برانگيخته شوند ،مهلت ده)١۴( .
قال ِإنهك ِمن ْال ُم ْنظ ِرين ﴿﴾١٥
خدا فرمود :البته تو از مهلت يافتگانی)١۵( .

صراطك ْال ُمسْت ِقيم ﴿﴾١٦
قال فبِما أ ْغويْتنِي ْل ْقعُد هن ل ُه ْم ِ
گفت :به سبب اينکه مرا به بيراهه و گمراهی انداختی ،يقينا ا بر سر راه راست تو [که رهروانش را به سعادت ابدی می
رساند] در کمين آنان خواهم نشست)١۶( .
ث ُ هم ِل ِتينه ُه ْم ِم ْن بي ِْن أ ْيدِي ِه ْم و ِم ْن خ ْل ِف ِه ْم وع ْن أيْما ِن ِه ْم وع ْن شما ِئ ِل ِه ْم ۖ وال ت ِجدُ أ ْكثر ُه ْم شا ِك ِرين ﴿﴾١٧
سپس از پيش رو و پشت سر و از طرف راست و از جانب چپشان بر آنان می تازم و [تا جايی آنان را دچار وسوسه و
اغواگری می کنم که] بيشترشان را سپاس گزار نخواهی يافت)١٧( .
قال ْ
ورا ۖ لم ْن ت ِبعك ِم ْن ُه ْم ْل ْمَل هن جهنهم ِم ْن ُك ْم أجْ م ِعين ﴿﴾١٨
اخ ُر ْج ِم ْنها مذْ ُءو اما مدْ ُح ا
خدا فرمود :از اين جايگاه و منزلتت نکوهيده و مطرود بيرون شو که قطعا ا هر که از آنان از تو پيروی کند ،بی ترديد جهنم
را از همه شما لبريز خواهم کرد)١٨( .
شجرة فت ُكونا ِمن ال ه
ويا آد ُم ا ْس ُك ْن أ ْنت وز ْو ُجك ْالجنهة ف ُكَل ِم ْن حي ُ
ْث ِشئْتُما وال ت ْقربا َٰه ِذ ِه ال ه
ظا ِل ِمين ﴿﴾١٩
و [گفتيم ]:ای آدم! تو و همسرت در اين بهشت سکونت گيريد ،و از هر جا [و هر نوع ميوه ای] که خواستيد بخوريد ،و به
اين درخت نزديک مشويد که ازستمکاران [بر خود] خواهيد شد)١٩( .
وري ع ْن ُهما ِم ْن س ْوآتِ ِهما وقال ما نها ُكما ربُّ ُكما ع ْن َٰه ِذ ِه ال ه
فوسْوس ل ُهما ال ه
شجرةِ إِ هال أ ْن ت ُكونا ملكي ِْن أ ْو
شيْطانُ ِليُ ْبدِي ل ُهما ما ُو ِ
ت ُكونا ِمن ْالخا ِلدِين ﴿﴾٢٠
پس شيطان ،آن دو را وسوسه کرد تا آنچه از شرمگاه بدنشان بر آنان پوشيده بود نمايان کند[ ،وسوسه اش اين بود که به هر
دو] گفت :پروردگارتان شما را از اين درخت نهی نکرده مگر از اين جهت که مبادا دو فرشته گرديد ،يا از جاودانان شويد.
()٢٠
اص ِحين ﴿﴾٢١
وقاسم ُهما إِنِّي ل ُكما ل ِمن النه ِ
و برای هر دو سوگند سخت و استوار ياد کرد که يقينا ا من برای شما از خير خواهانم [و قصد فريب شما را ندارم)٢١( ].
ور ۚ فل هما ذاقا ال ه
شجرة بد ْ
ق ْالجنه ِة ۖ وناداهُما ربُّ ُهما أل ْم أ ْنه ُكما ع ْن تِ ْل ُكما
ت ل ُهما س ْوآت ُ ُهما وط ِفقا ي ْخ ِ
فد هالهُما بِغُ ُر ٍ
ان عل ْي ِهما ِم ْن ور ِ
صف ِ
شجر ِة وأقُ ْل ل ُكما ِإ هن ال ه
ال ه
شيْطان ل ُكما عد ٌُّو ُم ِب ٌ
ين ﴿﴾٢٢
پس آن دو را با مکر و فريب از مقام و منزلتشان فرود آورد [و به خوردن درخت ممنوعه نزديک کرد] ،هنگامی که از آن
درخت چشيدند ،شرمگاه بدنشان بر دو نفرشان نمايان شد و هر دو دست به کار چسبانيدن برگ [درختان] بهشت به خود
شدند؛ و پروردگارشان بر آن دو بانگ زد :آيا من شما را از آن درخت نهی نکردم ،وبه شما نگفتم :بی ترديد شيطان برای
شما دشمنی آشکار است؟! ()٢٢

قاال ربهنا ظل ْمنا أ ْنفُسنا وإِ ْن ل ْم ت ْغ ِف ْر لنا وت ْرح ْمنا لن ُكون هن ِمن ْالخا ِس ِرين ﴿﴾٢٣
گفتند :پروردگارا! ما بر خود ستم ورزيديم ،و اگر ما را نيامرزی و به ما رحم نکنی مسلما ا از زيانکاران خواهيم بود)٢٣( .
قال ا ْهبِ ُ
ين ﴿﴾٢٤
ض ُمسْتق ٌّر ومتا ٌ
طوا ب ْع ُ
ض ُك ْم ِلب ْع ٍ
ض عد ٌُّو ۖ ول ُك ْم فِي ْاْل ْر ِ
ع ِإل َٰى ِح ٍ
خدا فرمود :از اين جايگاه و مقام فرود آييد ،در حالی که دشمن يکديگريد ،و برای شما در زمين تا مدتی قرارگاه و مايه
برخورداری است)٢۴( .
قال فِيها تحْ ي ْون وفِيها ت ُموتُون و ِم ْنها ت ُ ْخر ُجون ﴿﴾٢٥
پروردگار فرمود :در آن زندگی می کنيد ،و در آن می ميريد ،و از آن بيرون می آييد)٢۵( .
سا يُو ِاري س ْوآتِ ُك ْم و ِري ا
ت ه
َّللاِ لعله ُه ْم يذه هك ُرون ﴿﴾٢٦
اس الت ه ْقو َٰى َٰذ ِلك خي ٌْر ۚ َٰذ ِلك ِم ْن آيا ِ
يا بنِي آدم قدْ أ ْنز ْلنا عل ْي ُك ْم ِلبا ا
شا ۖ و ِلب ُ
ای فرزندان آدم! ما لباسی که شرمگاهتان را می پوشاند ،و لباسی فاخر و گران که مايه زينت و جمال است ،برای شما نازل
کرديم؛ و لباس تقوا [که انسان را از آلودگی های ظاهر و باطن بازمی دارد] بهتر است ،و اين [لباس که با استفاده از آن
انسان به سعادت ابدی می رسد] از نشانه های خداست ،باشد که متذ ّکر [اين حقيقت] شوند)٢۶( .
ع ع ْن ُهما ِلباس ُهما ِلي ُِري ُهما س ْوآ ِت ِهما ۗ ِإنههُ يرا ُك ْم هُو وق ِبيلُهُ ِم ْن حي ُ
يا ب ِني آدم ال ي ْف ِتننه ُك ُم ال ه
ْث ال
شيْطانُ كما أ ْخرج أبو ْي ُك ْم ِمن ْالجنه ِة ي ْن ِز ُ
ه
تر ْون ُه ْم ۗ إِنها جع ْلنا ال ه
اطين أ ْو ِلياء ِللذِين ال يُؤْ ِمنُون ﴿﴾٢٧
شي ِ
ای فرزندان آدم! شيطان ،شما را نفريبد چنان که پدر و مادرتان را [با فريبکاريش] از بهشت بيرون کرد ،لباسشان را از
اندامشان بر می کشيد تا شرمگاهشان را به آنان بنماياند ،او و دار و دسته اش شما را از آنجا که شما آنان را نمی بينيد می
بينند ،ما شياطين را سرپرست و ياران کسانی قرار داديم که ايمان نمی آورند)٢٧( .
اء ۖ أتقُولُون على ه
َّللاُ أمرنا ِبها ۗ قُ ْل ِإ هن ه
احشةا قالُوا وجدْنا عليْها آباءنا و ه
َّللاِ ما ال ت ْعل ُمون ﴿﴾٢٨
َّللا ال يأ ْ ُم ُر ِب ْالفحْ ش ِ
و ِإذا فعلُوا ف ِ
چون کار زشتی مرتکب می شوند ،می گويند :پدرانمان را بر آن [کار] يافتيم و خدا ما را به آن فرمان داده .بگو :يقينا ا خدا به
کار زشت فرمان نمی دهد ،آيا چيزی را که نمی دانيد [از روی جهل و نادانی] به خدا نسبت می دهيد؟! ()٢٨
صين لهُ ال ِدّين ۚ كما بدأ ُك ْم تعُود ُون ﴿﴾٢٩
قُ ْل أمر ربِّي بِ ْال ِقس ِ
ْط ۖ وأقِي ُموا ُو ُجوه ُك ْم ِع ْند ُك ِّل مس ِْج ٍد وادْعُوهُ ُم ْخ ِل ِ
بگو :پروردگارم به ميانه روی [در همه امور و به اجتناب از افراط و تفريط] فرمان داده و [امر فرموده] :در هر مسجدی
[به هنگام عبادت] روی [دل] خود را [آن گونه] متوجه خدا کنيد [که از هر چيزی غير او ُمنقطع شود] ،و او را در حالی که
ايمان و عبادت را برای وی از هر گونه شرکی خالص می کنيد بخوانيد؛ همان گونه که شما را آفريد[ ،پس از مرگ به او]
بازمی گرديد)٢٩( .

ف ِريقاا هد َٰى وف ِريقاا ح هق عل ْي ِه ُم الضهَللةُ ۗ إِنه ُه ُم اتهخذُوا ال ه
ُون ه
َّللاِ ويحْ سبُون أنه ُه ْم ُم ْهتدُون ﴿﴾٣٠
شي ِ
اطين أ ْو ِلياء ِم ْن د ِ
در حالی که گروهی را [به خاطر داشتن لياقت] هدايت کرد ،و گروهی [به سبب نداشتن شايستگی] گمراهی بر آنان ثابت و
قطعی شد ،چون اينان شياطين را به جای خدا سرپرستان و دوستان خود گرفتند ،وگمان می کنند که راه يافتگانند!! ()٣٠
يا ب ِني آدم ُخذُوا ِزينت ُك ْم ِع ْند ُك ِّل مس ِْج ٍد و ُكلُوا وا ْشربُوا وال تُس ِْرفُوا ۚ ِإنههُ ال ي ُِحبُّ ْال ُمس ِْر ِفين ﴿﴾٣١
ت [مادی و معنوی خود را متناسب با آن عمل و مکان]
ای فرزندان آدم! [هنگام هر نماز و] در هر مسجدی ،آرايش و زين ِ
همراه خود برگيريد ،و بخوريد و بياشاميد و اسراف نکنيد؛ زيرا خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد)٣١( .
َّللاِ الهتِي أ ْخرج ِل ِعبا ِد ِه وال ه
قُ ْل م ْن ح هرم ِزينة ه
ق ۚ قُ ْل هِي ِللهذِين آمنُوا فِي ْالحياةِ الدُّ ْنيا خا ِلصةا ي ْوم ْال ِقيام ِة ۗ ك َٰذ ِلك
ط ِيّبا ِ
ت ِمن ِ ّ
الر ْز ِ
ت ِلق ْو ٍم ي ْعل ُمون ﴿﴾٣٢
ص ُل ْاِليا ِ
نُف ِ ّ
بگو :زينت های خدا و روزی های پاکيزه ای را که برای بندگانش پديد آورد ،چه کسی حرام کرده؟! بگو :اين [زينتها و
روزی های پاکيزه] در زندگی دنيا برای کسانی است که ايمان آورده اند [البته اگر چه غير مؤمنان هم با آنان در بهرهوری
شريکند ،ولی] در قيامت فقط ويژه مؤمنان است؛ ما اين گونه آيات خود را برای گروهی که می دانند [و اهل دانش و
بصيرت اند] بيان می کنيم)٣٢( .
ق وأ ْن ت ُ ْش ِر ُكوا ِب ه
س ْلطاناا وأ ْن تقُولُوا
اَّللِ ما ل ْم يُن ِ ّز ْل ِب ِه ُ
قُ ْل ِإنهما ح هرم ر ِبّي ْالفو ِ
اْلثْم و ْالب ْغي ِبغي ِْر ْالح ّ ِ
احش ما ظهر ِم ْنها وما بطن و ْ ِ
ع لى ه
َّللاِ ما ال ت ْعل ُمون ﴿﴾٣٣
بگو :پروردگارم فقط کارهای زشت را چه آشکارش باشد و چه پنهانش ،و گناه و ستم ناحق را ،و اينکه چيزی را که خدا بر
حقّانيّت آن دليلی نازل نکرده شريک او قرار دهيد ،و اينکه اموری را از روی نادانی و جهالت به خدا نسبت دهيد ،حرام
کرده است)٣٣( .
و ِل ُك ِّل أ ُ هم ٍة أج ٌل ۖ فإِذا جاء أجلُ ُه ْم ال يسْتأ ْ ِخ ُرون ساعةا ۖ وال يسْت ْق ِد ُمون ﴿﴾٣٤
برای هر امتی زمانی [معين و اجلی محدود] است ،هنگامی که اجلشان سرآيد ،نه ساعتی پس می مانند و نه ساعتی پيش می
افتند)٣۴( .
ف عل ْي ِه ْم وال ُه ْم يحْ زنُون ﴿﴾٣٥
يا بنِي آدم إِ هما يأ ْ ِتينه ُك ْم ُر ُ
صون عل ْي ُك ْم آياتِي ۙ فم ِن ات هق َٰى وأ ْ
س ٌل ِم ْن ُك ْم يقُ ُّ
صلح فَل خ ْو ٌ
ای فرزندان آدم! چون پيامبرانی از جنس خودتان به سويتان آيند که آياتم را بر شما بخوانند [به آنان ايمان آوريد و آياتم را
عمل کنيد]؛ پس کسانی که [از مخالفت با آنان] بپرهيزند و [مفاسد خود را] اصَلح کنند ،نه بيمی بر آنان است و نه
اندوهگين شوند)٣۵( .
والهذِين كذهبُوا بآياتِنا واسْت ْكب ُروا ع ْنها أ ُ َٰ
ار ۖ ُه ْم فِيها خا ِلد ُون ﴿﴾٣٦
ولئِك أ ْ
صحابُ النه ِ
ِ
و آنان که آيات ما را تکذيب کردند ،و از پذيرفتن آنها تکبّر ورزيدند اه ِل آتش و در آن جاودانه اند)٣۶( .

َّللاِ ك ِذباا أ ْو كذهب بآياتِ ِه ۚ أ ُ َٰ
فم ْن أ ْ
ظل ُم ِم هم ِن ا ْفتر َٰى على ه
سلُنا يتوفه ْون ُه ْم قالُوا أيْن ما
ب ۖ حت ه َٰى إِذا جاءتْ ُه ْم ُر ُ
صيبُ ُه ْم ِمن ْال ِكتا ِ
ولئِك ينالُ ُه ْم ن ِ
ِ
ون ه
َّللاِ ۖ قالُوا ضلُّوا عنها وش ِهدُوا عل َٰى أ ْنفُ ِس ِه ْم أنه ُه ْم كانُوا كافِ ِرين ﴿﴾٣٧
ُك ْنت ُ ْم تدْعُون ِم ْن د ُ ِ
پس ستمکارتر از کسانی که بر خدا دروغ می بندند ،يا آيات او را تکذيب می کنند ،کيست؟! آنانند که سهمشان از آنچه که
مقرر و مقدّر شده به آنان می رسد .تا هنگامی که فرستادگان ما برای ستاندن جانشان به سويشان آيند ،می
[از نعمت ها] ّ
گويند :بت ها و معبودهايی که به جای خدا می پرستيديد ،کجايند؟ [تا شما را از سختی های مرگ و پس از آن نجات دهند]
می گويند :از دست ما رفتند؛ و بر ضد خود گواهی دهند که کافر بوده اند)٣٧( .
ت أ ُ ْختها ۖ حت ه َٰى إِذا ادهار ُكوا فِيها ج ِميعاا قال ْ
ت أ ُ همةٌ لعن ْ
ار ۖ ُكلهما دخل ْ
قال ادْ ُخلُوا فِي أُم ٍم قدْ خل ْ
ت
اْل ْن ِس فِي النه ِ
ت ِم ْن ق ْب ِل ُك ْم ِمن ْال ِج ِّن و ْ ِ
َٰ
ف ول ِك ْن ال ت ْعل ُمون ﴿﴾٣٨
ض ْع ٌ
ار ۖ قال ِل ُك ٍّل ِ
أ ُ ْخرا ُه ْم ِْلُوال ُه ْم ربهنا َٰهؤُال ِء أض ُّلونا فآتِ ِه ْم عذاباا ِ
ض ْعفاا ِمن النه ِ
خدا می فرمايد :شما هم در ميان گروه هايی از جن و انس که پيش از شما بودند در آتش درآييد ،هرگاه گروهی وارد شوند،
هم مسلکان خود را لعنت کنند تا آنکه همه آنان با خفت و خواری در آتش جمع شوند ،آن گاه پيروانشان درباره پيشوايانشان
گويند :پروردگارا! اينان ما را به گمراهی کشيدند ،پس عذابشان را از آتش ،دو چندان گردان؛ خدا می فرمايد :برای هر
کدامتان دو چندان است ،ولی نمی دانيد)٣٨( .
وقال ْ
ض ٍل فذُوقُوا ْالعذاب بِما ُك ْنت ُ ْم ت ْك ِسبُون ﴿﴾٣٩
ت أُوال ُه ْم ِْل ُ ْخرا ُه ْم فما كان ل ُك ْم عليْنا ِم ْن ف ْ
و پيشوايانشان به پيروانشان گويند :شما را بر ماهيچ برتری و امتيازی نيست [که عذابتان کمتر باشد] پس به کيفر آن اعمال
زشتی که مرتکب می شديد ،عذاب را بچشيد)٣٩( .
اط ۚ وك َٰذ ِلك نجْ ِزي
اء وال يدْ ُخلُون ْالجنهة حته َٰى ي ِلج ا ْلجم ُل فِي س ِ ّم ْال ِخي ِ
إِ هن الهذِين كذهبُوا بِآيا ِتنا واسْت ْكب ُروا ع ْنها ال تُفت ه ُح ل ُه ْم أبْوابُ السهم ِ
ْال ُمجْ ِر ِمين ﴿﴾٤٠
قطعا ا کسانی که آيات ما را تکذيب کردند ،و از پذيرفتن آنها تکبّر ورزيدند ،درهای آسمان [برای نزول رحمت] بر آنان
گشوده نخواهد شد ،و در بهشت هم وارد نمی شوند مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن درآيد!! [پس هم چنانکه ورود شتر به
سوراخ سوزن محال است ،ورود آنان هم به بهشت محال است؛] اين گونه گنهکاران را کيفر می دهيم)۴٠( .
اش ۚ وك َٰذ ِلك نجْ ِزي ال ه
ظا ِل ِمين ﴿﴾٤١
ل ُه ْم ِم ْن جهنهم ِمهاد ٌ و ِم ْن ف ْو ِق ِه ْم غو ٍ
برای آنان بستری از دوزخ و برفرازشان پوشش هايی از آتش است ،و ما اين گونه ستمکاران را پاداش می دهيم)۴١( .
سا إ هال وسْعها أ ُ َٰ
صحابُ ْالجنه ِة ۖ ُه ْم فِيها خا ِلد ُون ﴿﴾٤٢
صا ِلحا ِ
ولئِك أ ْ
والهذِين آمنُوا وع ِملُوا ال ه
ت ال نُك ِلّ ُ
ف ن ْف ا ِ ُ
و کسانی که ايمان آوردند و [به اندازه طاقت خود] کارهای شايسته انجام دادند ،اهل بهشت اند و در آن جاودانه اند[ ،چرا
که] ما هيچ کس را جز به اندازه طاقتش تکليف نمی کنيم)۴٢( .
َّللاُ ۖ لقدْ
ار ۖ وقالُوا ْالح ْمد ُ ِ هَّللِ الهذِي هدانا ِل َٰهذا وما ُكنها ِلن ْهتدِي ل ْوال أ ْن هدانا ه
ُور ِه ْم ِم ْن ِغ ٍّل تجْ ِري ِم ْن تحْ تِ ِه ُم ْاْل ْنه ُ
ونزعْنا ما فِي ُ
صد ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ه
ْ
ُ
ّ
جاء ْ
ورثْت ُ ُموها ِبما ُك ْنت ُ ْم ت ْعملُون ﴿﴾٤٣
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و آنچه از کينه و خشم در سينه های آنان است ،بر می کنيم [تا در بهشت با خوشی و سَلمت کامل کنار هم زندگی کنند؛] از
زير [کاخ ها و عمارت های] شان نهرها جاری است و می گويند :و همه ستايش ها ويژه خداست که ما را به اين [نعمت ها]
هدايت کرد ،و اگر خدا ما را هدايت نمی کرد هدايت نمی يافتيم ،مسلما ا پيامبران پروردگارمان حق را به سوی ما آوردند ،و
ندايشان می دهند به پاداش اعمال شايسته ای که همواره انجام می داديد ،اين بهشت را به ارث برديد)۴٣( .
ار أ ْن قدْ وجدْنا ما وعدنا ربُّنا حقًّا فه ْل وجدْت ُ ْم ما وعد ربُّ ُك ْم حقًّا ۖ قالُوا نع ْم ۚ فأذهن ُمؤ ِذّ ٌن بيْن ُه ْم أ ْن
صحابُ ْالجنه ِة أ ْ
وناد َٰى أ ْ
صحاب النه ِ
َّللاِ على ال ه
ل ْعنةُ ه
ظا ِل ِمين ﴿﴾٤٤
و بهشتيان ،دوزخيان را آواز می دهند که ما آنچه را که پروردگارمان به ما وعده داده بود ،حق يافتيم ،آيا شما هم آنچه را که
پروردگارتان وعده داده بود ،حق يافتيد؟ گويند :آری؛ پس آواز دهنده ای در ميان آنان آواز دهد که لعنت خدا بر ستمکاران
باد)۴۴( .
صدُّون ع ْن سبِي ِل ه
َّللاِ وي ْبغُونها ِعو اجا و ُه ْم بِ ْاِل ِخرةِ كافِ ُرون ﴿﴾٤٥
الهذِين ي ُ
هم آنان که مردم را همواره از راه خدا بازمی دارند و می خواهند آن را [با وسوسه و اغواگری] کج نشان دهند ،و ايشان به
روز قيامت کافرند)۴۵( .
صحاب ْالجنه ِة أ ْن سَل ٌم عل ْي ُك ْم ۚ ل ْم يدْ ُخلُوها و ُه ْم ي ْ
طمعُون
وبيْن ُهما ِحجابٌ ۚ وعلى ْاْلعْر ِ
اف ِرجا ٌل ي ْع ِرفُون ُك ًَّل ِبسِيما ُه ْم ۚ وناد ْوا أ ْ
﴿﴾٤٦
و ميان آن دو [گروه بهشتيان و دوزخيان] حائلی است ،و بر اعراف ،مردانی [با مقام و منزلت اند] که هر کدام از دو گروه
را به نشانه هايشان می شناسند ،و بهشتيان را که وارد بهشت نشده اند ،ولی ورود به آن را اميد دارند ،آواز می دهند که
درود بر شما)۴۶( .
ار قالُوا ربهنا ال تجْ ع ْلنا مع ْالق ْو ِم ال ه
ص ِرف ْ
ظا ِل ِمين ﴿﴾٤٧
ارهُ ْم تِ ْلقاء أ ْ
ت أبْص ُ
و ِإذا ُ
صحا ِ
ب النه ِ
و چون بهشتيان ،چشمانشان ناخواسته به سوی دوزخيان گردانده شود ،گويند :پروردگارا! ما را با گروه ستمکاران قرار مده.
()۴٧
اف ِرج ااال ي ْع ِرفُون ُه ْم بِسِيما ُه ْم قالُوا ما أ ْغن َٰى ع ْن ُك ْم ج ْمعُ ُك ْم وما ُك ْنت ُ ْم تسْت ْكبِ ُرون ﴿﴾٤٨
صحابُ ْاْلعْر ِ
وناد َٰى أ ْ
و اهل اعراف مردانی را که از نشانه هايشان می شناسند ،آواز می دهند [و به عنوان سرزنش] می گويند[ :امکانات ماديو]
جمعيت [انسانی] شما و تکبّری که می ورزيديد ،عذابی را از شما دفع نکرد)۴٨( .
أ َٰهؤُال ِء الهذِين أ ْقس ْمت ُ ْم ال ينالُ ُه ُم ه
ف عل ْي ُك ْم وال أ ْنت ُ ْم تحْ زنُون ﴿﴾٤٩
َّللاُ بِرحْ م ٍة ۚ ادْ ُخلُوا ْالجنهة ال خ ْو ٌ
[سپس با توجه دادن دوزخيان به سوی اهل ايمان می گويند ]:آيا اينان کسانی نبودند که در دنيا سوگند ياد می کرديد که خدا
آنان را به رحمتی نمی رساند؟ [پس به مؤمنان می گويند ]:به بهشت در آييد که نه بيمی برشماست و نه اندوهگين می شويد.
()۴٩

َّللاُ ۚ قالُوا إِ هن ه
اء أ ْو ِم هما رزق ُك ُم ه
َّللا ح هرم ُهما على ْالكافِ ِرين ﴿﴾٥٠
صحاب ْالجنه ِة أ ْن أفِيضُوا عليْنا ِمن ْالم ِ
ار أ ْ
وناد َٰى أ ْ
صحابُ النه ِ
و دوزخيان بهشتيان را آواز می دهند که از آب [خوشگوار] يا از آنچه خدا روزی شما فرموده بر ما فرو ريزيد[ .بهشتيان]
گويند :خدا آب و نعمت های بهشتی را بر کافران حرام کرده است)۵٠( .
سوا ِلقاء ي ْو ِم ِه ْم َٰهذا وما كانُوا ِبآيا ِتنا يجْ حد ُون ﴿﴾٥١
الهذِين اتهخذُوا دِين ُه ْم ل ْه اوا ول ِعباا وغ هرتْ ُه ُم ْالحياة ُ الدُّ ْنيا ۚ ف ْالي ْوم ن ْنسا ُه ْم كما ن ُ
آنان که دينشان را سرگرمی و بازی گرفتند و زندگی دنيا آنان را فريفت ،پس ما امروز از ياد می بريمشان ،همان گونه که
آنان ديدار امروزشان را از ياد بردند وهمواره آيات ما را انکار می کردند)۵١( .
ص ْلناهُ عل َٰى ِع ْل ٍم ُهداى ورحْ مةا ِلق ْو ٍم يُؤْ ِمنُون ﴿﴾٥٢
بف ه
ولقدْ ِجئْنا ُه ْم ِب ِكتا ٍ
و برای آنان کتابی [عظيم و با ارزش] آورديم که آن را از روی دانشی [گسترده و دقيق] بيان کرديم ،در حالی که برای
گروهی که ايمان آوردند ،سراسر هدايت و رحمت است)۵٢( .
ه ْل ي ْن ُ
ق فه ْل لنا ِم ْن ُ
سوهُ ِم ْن ق ْب ُل قدْ جاء ْ
شفعاء في ْشفعُوا لنا أ ْو نُردُّ
ت ُر ُ
ظ ُرون ِإ هال تأ ْ ِويلهُ ۚ ي ْوم يأْتِي تأ ْ ِويلُهُ يقُو ُل الهذِين ن ُ
س ُل ر ِبّنا ِب ْالح ّ ِ
فن ْعمل غيْر الهذِي ُكنها ن ْعم ُل ۚ قدْ خس ُِروا أ ْنفُس ُه ْم وض هل ع ْن ُه ْم ما كانُوا ي ْفت ُرون ﴿﴾٥٣
آيا [منکران قرآن برای باور کردن آن] جز تحقّق وعده هايش را انتظار می برند؟! روزی که حقايق بيان شده در آن [به
صورتی ظاهر و آشکار] بيايد ،کسانی که از پيش ،آن را فراموش کرده بودند ،می گويند :يقينا ا فرستادگان پروردگارمان حق
را آوردند [ولی ما آن را نپذيرفتيم ]،پس آيا [در چنين روزی] شفاعت کنندگانی برای ما هست که ما را شفاعت کنند يا [به
دنيا] بازگردانده می شويم تا کاری غير آنچه انجام می داديم ،انجام دهيم؟! به راستی آنان [سرمايه] وجودشان را تباه کردند و
آنچه را به دروغ [به عنوان شريک خدا به خدا] نسبت می دادند [از دستشان رفت و] گم شد)۵٣( .
ت و ْاْل ْرض فِي ِست ه ِة أي ٍهام ث ُ هم اسْتو َٰى على ْالع ْر ِش يُ ْغشِي اللهيْل النههار ي ْ
طلُبُهُ حثِيثاا وال ه
إِ هن ربه ُك ُم ه
ش ْمس و ْالقمر
َّللاُ الهذِي خلق السهماوا ِ
ْ
ْ
ْ
ت ِبأ ْم ِر ِه ۗ أال لهُ الخل ُق و ْاْل ْم ُر ۗ تبارك ه
والنُّ ُجوم ُمس هخرا ٍ
َّللاُ ربُّ العال ِمين ﴿﴾٥٤
به يقين پروردگار شما خداست که آسمان ها و زمين را در شش روز آفريد ،سپس بر تخت [فرمانروايی و تدبير امور
آفرينش] چيره و مسلط شد ،شب را در حالی که همواره با شتاب روز را می جويد بر روز می پوشاند ،و خورشيد و ماه و
ستارگان را که ُمس ّخر فرمان اويند [پديد آورد]؛ آگاه باشيد که آفريدن و فرمان [نافذ نسبت به همه موجودات] مخصوص
اوست؛ هميشه سودمند و با برکت است ،پروردگار عالميان)۵۴( .
ادْعُوا ربه ُك ْم تض ُّرعاا و ُخ ْفيةا ۚ إِنههُ ال ي ُِحبُّ ْال ُم ْعتدِين ﴿﴾٥٥
پروردگارتان را از روی فروتنی و زاری و مخفيانه بخوانيد [و از آداب و شرايط دعا تجاوز نکنيد]؛ يقينا ا خدا متجاوزان را
دوست ندارد)۵۵( .
صَل ِحها وادْعُوهُ خ ْوفاا وطمعاا ۚ إِ هن رحْ مت ه
َّللاِ ق ِريبٌ ِمن ْال ُمحْ ِسنِين ﴿﴾٥٦
ض ب ْعد إِ ْ
وال ت ُ ْف ِسد ُوا فِي ْاْل ْر ِ

و در زمين پس از اصَلح آن [به وسيله رسالت پيامبران] فساد مکنيد ،و خدا را از روی بيم و اميد بخوانيد ،که يقينا ا رحمت
خدا به نيکوکاران نزديک است)۵۶( .
ي رحْ متِ ِه ۖ حت ه َٰى ِإذا أقله ْ
س ْقناهُ ِلبل ٍد م ِّي ٍ
ت فأ ْنز ْلنا ِب ِه ْالماء فأ ْخرجْ نا ِب ِه ِم ْن ُك ِّل
ت سحاباا ثِق ااال ُ
وهُو الهذِي ي ُْر ِس ُل ِ ّ
الرياح بُ ْش ارا بيْن يد ْ
ت ۚ ك َٰذ ِلك نُ ْخ ِر ُج ْالم ْوت َٰى لع هل ُك ْم تذ هك ُرون ﴿﴾٥٧
الثهمرا ِ
[باران] رحمتش به عنوان مژده دهنده می فرستد تا هنگامی که ابرهای سنگين بار را بردارند،
پيشاپيش
و اوست که بادها را
ِ
ِ
آن را به سوی سرزمينی مرده می رانيم ،پس به وسيله آن باران نازل می کنيم و به وسيله باران از هر نوع ميوه [از زمين]
بيرون می آوريم [و] مردگان را نيز [در روز قيامت] اين گونه [از البَلی گورها] بيرون می آوريم[ ،باد ،ابر ،باران،
زمين ،روييدن گياهان و انواع ميوه ها را مثل زديم] تا متذ ّکر و يادآور [اراده و قدرت بی نهايت خدا] شويد)۵٧( .
و ْالبلد ُ ال ه
ت ِلق ْو ٍم ي ْش ُك ُرون ﴿﴾٥٨
ف ْاِليا ِ
ط ِيّبُ ي ْخ ُر ُج نباتُهُ ِبإِذْ ِن ر ِّب ِه ۖ والهذِي خبُث ال ي ْخ ُر ُج ِإ هال ن ِكداا ۚ ك َٰذ ِلك نُص ِ ّر ُ
و زمين پاک است که گياهش به اذن پروردگارش بيرون می آيد ،و زمينی که ناپاک است ،جز گياهی اندک و بی سود از آن
بيرون نمی آيد؛ اين گونه نشانه ها را برای گروهی که سپاس گزارند [به صورت های گوناگون] بيان می کنيم)۵٨( .
لقدْ أ ْرس ْلنا نُو احا ِإل َٰى ق ْو ِم ِه فقال يا ق ْو ِم ا ْعبُد ُوا ه
اف عل ْي ُك ْم عذاب ي ْو ٍم ع ِظ ٍيم ﴿﴾٥٩
َّللا ما ل ُك ْم ِم ْن ِإ َٰل ٍه غي ُْرهُ ِإنِّي أخ ُ
به يقين ،نوح را به سوی قومش فرستاديم ،پس به آنان گفت :ای قوم من! خدا را بپرستيد ،که شما را جز او معبودی نيست،
من قطعا ا از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم)۵٩( .
ين ﴿﴾٦٠
قال ْالمَل ُ ِم ْن ق ْو ِم ِه إِنها لنراك فِي ضَل ٍل ُمبِ ٍ
اشراف و سران قومش گفتند :مسلما ا ما تو را در گمراهی آشکار می بينيم! ()۶٠
ب ا ْلعال ِمين ﴿﴾٦١
قال يا ق ْو ِم ليْس ِبي ضَللةٌ و َٰل ِكنِّي ر ُ
سو ٌل ِم ْن ر ّ ِ
گفت :ای قوم من! هيچ گمراهی و انحرافی در من نيست ،بلکه من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانيانم)۶١( .
ت ربِّي وأ ْنص ُح ل ُك ْم وأعْل ُم ِمن ه
َّللاِ ما ال ت ْعل ُمون ﴿﴾٦٢
أُب ِلّغُ ُك ْم ِرساال ِ
پيام های پروردگارم را به شما می رسانم ،و برای شما خيرخواهی می کنم و از سوی خدا حقايقی را می دانم که شما نمی
دانيد)۶٢( .
أوع ِج ْبت ُ ْم أ ْن جاء ُك ْم ِذ ْك ٌر ِم ْن ر ِّب ُك ْم عل َٰى ر ُج ٍل ِم ْن ُك ْم ِليُ ْنذِر ُك ْم و ِلتتهقُوا ولعله ُك ْم ت ُ ْرح ُمون ﴿﴾٦٣
آيا تعجب کرديد که بر مردی از جنس خودتان معارفی از سوی پروردگارتان آمده تا شما را [از عذاب دنيا و آخرت] بيم
دهد ،و تا شما پرهيزکاری کنيد و برای اينکه مورد رحمت قرار گيريد؟! ()۶٣

فكذهبُوهُ فأ ْنجيْناهُ والهذِين معهُ فِي ْالفُ ْل ِك وأ ْغر ْقنا الهذِين كذهبُوا بِآيا ِتنا ۚ إِ هن ُه ْم كانُوا ق ْو اما ع ِمين ﴿﴾٦٤
پس او را تکذيب کردند ،ما هم او و کسانی که در کشتی همراهش بودند ،نجات داديم و کسانی که آيات ما را تکذيب کردند،
غرق نموديم؛ زيرا آنان گروهی کوردل بودند)۶۴( .
و ِإل َٰى عا ٍد أخا ُه ْم هُوداا ۗ قال يا ق ْو ِم ا ْعبُد ُوا ه
َّللا ما ل ُك ْم ِم ْن ِإ َٰل ٍه غي ُْرهُ ۚ أفَل تتهقُون ﴿﴾٦٥
و به سوی قوم عاد ،برادرشان هود را فرستاديم ،گفت :ای قوم من! خدا را بپرستيد که شما را جز او معبودی نيست ،آيا [از
زشتی ها] نمی پرهيزيد؟ ()۶۵
قال ْالمَل ُ الهذِين كف ُروا ِم ْن ق ْو ِم ِه ِإنها لنراك فِي سفاه ٍة و ِإنها لن ُ
ظنُّك ِمن ْالكا ِذ ِبين ﴿﴾٦٦
اشراف و سران قومش که کافر بودند گفتند :ما تو را در سبک مغزی و نادانی می بينيم و تو را از دروغگويان می پنداريم!!
()۶۶
ب ْالعال ِمين ﴿﴾٦٧
قال يا ق ْو ِم ليْس ِبي سفاهةٌ و َٰل ِكنِّي ر ُ
سو ٌل ِم ْن ر ّ ِ
گفت :ای قوم من! در من هيچ سبک مغزی و نادانی نيست ،بلکه من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانيانم)۶٧( .
اص ٌح أ ِم ٌ
ين ﴿﴾٦٨
أُب ِ ّلغُ ُك ْم ِرساال ِ
ت ر ِبّي وأنا ل ُك ْم ن ِ
پيام های پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما خيرخواهی امينم)۶٨( .
ق بسْطةا ۖ
أوع ِج ْبت ُ ْم أ ْن جاء ُك ْم ِذ ْك ٌر ِم ْن ربِّ ُك ْم عل َٰى ر ُج ٍل ِم ْن ُك ْم ِليُ ْنذِر ُك ْم ۚ واذْ ُك ُروا إِذْ جعل ُك ْم ُخلفاء ِم ْن ب ْع ِد ق ْو ِم نُوحٍ وزاد ُك ْم فِي ْالخ ْل ِ
فاذْ ُك ُروا آالء ه
َّللاِ لعله ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحون ﴿﴾٦٩
آيا تعجب کرديد که بر مردی از جنس خودتان معارفی از سوی پروردگارتان آمده تا شما را [از عذاب دنيا و آخرت] بيم
دهد؟! و به ياد آوريد که شما را جانشينانی پس از قوم نوح قرار داد ،و شما را در آفرينش [جسم و جان] نيرومندی و قدرت
افزود ،پس نعمت های خدا را به ياد آوريد تا رستگار شويد)۶٩( .
قالُوا أ ِجئْتنا ِلن ْعبُد ه
صا ِد ِقين ﴿﴾٧٠
َّللا وحْ دهُ ونذر ما كان ي ْعبُد ُ آباؤُنا ۖ فأ ْ ِتنا ِبما ت ِعدُنا ِإ ْن ُك ْنت ِمن ال ه
گفتند :آيا به سوی ما آمده ای که ما فقط خدا را بپرستيم ،و آنچه را پدرانمان می پرستيدند واگذاريم؟ اگر از راستگويانی آنچه
را از عذاب و گزند به ما وعده می دهی برای ما بياور)٧٠( .
س وغضبٌ ۖ أتُجا ِدلُوننِي فِي أسْماءٍ س هم ْيت ُ ُموها أ ْنت ُ ْم وآبا ُؤ ُك ْم ما ن هزل ه
ان ۚ فا ْنت ِظ ُروا
َّللاُ ِبها ِم ْن ُ
قال قدْ وقع عل ْي ُك ْم ِم ْن ر ِّب ُك ْم ِرجْ ٌ
س ْلط ٍ
إِنِّي مع ُك ْم ِمن ْال ُم ْنت ِظ ِرين ﴿﴾٧١

مقرر شده ،آيا درباره نام های [بی هويتی] که خود و پدرانتان بت
گفت :يقينا ا از سوی پروردگارتان بر شما عذاب و خشمی ّ
ها را به آن ناميده ايد ،و خدا هيچ دليل و برهانی بر [حقّانيّت] آنان نازل نکرده با من مجادله و ستيزه می کنيد؟ پس منتظر
[عذاب خدا] باشيد و من هم با شما از منتظرانم)٧١( .
فأ ْنجيْناهُ والهذِين معهُ بِرحْ م ٍة ِمنها وقط ْعنا دابِر الهذِين كذهبُوا بِآيا ِتنا ۖ وما كانُوا ُمؤْ ِم ِنين ﴿﴾٧٢
پس [هنگام نزول عذاب] او و کسانی را که همراهش بودند به رحمتی از سوی خود نجات داديم و بنياد آنان که آيات ما را
تکذيب کردند و مؤمن نبودند ،برکنديم)٧٢( .
َّللا ما ل ُك ْم ِم ْن ِإ َٰل ٍه غي ُْرهُ ۖ قدْ جاءتْ ُك ْم ب ِّينةٌ ِم ْن ر ِّب ُك ْم ۖ َٰه ِذ ِه ناقةُ ه
و ِإل َٰى ث ُمود أخا ُه ْم صا ِل احا ۗ قال يا ق ْو ِم ا ْعبُد ُوا ه
َّللاِ ل ُك ْم آيةا ۖ فذ ُروها تأ ْ ُك ْل
ض ه
َّللاِ ۖ وال تمسُّوها ِبسُوءٍ فيأ ْ ُخذ ُك ْم عذابٌ أ ِلي ٌم ﴿﴾٧٣
فِي أ ْر ِ
و به سوی قوم ثمود ،برادرشان صالح را فرستاديم ،گفت :ای قوم من! خدا را بپرستيد که شما را جز او معبودی نيست ،برای
شما دليلی روشن از جانب پروردگارتان آمده است ،اين ماده شتر [از سوی] خدا برای شما نشانه ای [بر صدق رسالت من]
است ،پس او را واگذاريد تا در زمين خدا بخورد و آزار و گزندی به او نرسانيد که عذابی دردناک شما را خواهد گرفت.
()٧٣
ورا وت ْن ِحتُون ْال ِجبال بُيُوتاا ۖ فاذْ ُك ُروا آالء ه
َّللاِ وال
ض تت ه ِخذُون ِم ْن ُ
ص ا
س ُهو ِلها قُ ُ
واذْ ُك ُروا ِإذْ جعل ُك ْم ُخلفاء ِم ْن ب ْع ِد عا ٍد وب هوأ ُك ْم ِفي ْاْل ْر ِ
ض ُم ْف ِسدِين ﴿﴾٧٤
ت ْعث ْوا فِي ْاْل ْر ِ
و به ياد آوريد که خدا شما را جانشينانی پس از قوم عاد قرار داد ،و در زمين ،جای [مناسبی] به شما بخشيد که از مکان
های هموارش برای خود قصرها بنا می کنيد ،و از کوه ها خانه هايی می تراشيد ،پس نعمت های خدا را ياد کنيد و در زمين
تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنيد)٧۴( .
ض ِعفُوا ِلم ْن آمن ِم ْن ُه ْم أت ْعل ُمون أ هن صا ِل احا ُم ْرس ٌل ِم ْن ربِّ ِه ۚ قالُوا ِإنها ِبما أ ُ ْر ِسل ِب ِه
قال ْالمَل ُ الهذِين اسْت ْكب ُروا ِم ْن ق ْو ِم ِه ِللهذِين ا ْست ُ ْ
ُمؤْ ِمنُون ﴿﴾٧٥
اشراف و سران قومش که تکبّر و سرکشی می ورزيدند به مستضعفانی که ايمان آورده بودند ،گفتند :آيا شما يقين داريد که
صالح از سوی پروردگارش فرستاده شده؟ گفتند :به طور يقين ما به آيينی که فرستاده شده مؤمنيم)٧۵( .
قال الهذِين اسْت ْكب ُروا ِإنها ِبالهذِي آم ْنت ُ ْم ِب ِه كا ِف ُرون ﴿﴾٧٦
مستکبران گفتند :ما به آيينی که شما به آن ايمان آورديد ،کافريم! ()٧۶
فعق ُروا النهاقة وعت ْوا ع ْن أ ْم ِر ربِّ ِه ْم وقالُوا يا صا ِل ُح ائْتِنا بِما ت ِعد ُنا ِإ ْن ُك ْنت ِمن ْال ُم ْرس ِلين ﴿﴾٧٧
پس آن ماده شتر را پی کردند ،و از فرمان پروردگارشان سرپيچی نمودند و به صالح گفتند :اگر از پيامبران هستی عذابی که
همواره به ما وعده می دهی ،بياور)٧٧( .

صب ُحوا فِي د ِار ِه ْم جاثِ ِمين ﴿﴾٧٨
الرجْ فةُ فأ ْ
فأخذتْ ُه ُم ه
پس زلزله ای سخت آنان را فرا گرفت ،و در خانه هايشان [به رو درافتاده] جسمی بی جان شدند! ()٧٨
اص ِحين ﴿﴾٧٩
فتوله َٰى ع ْن ُه ْم وقال يا ق ْو ِم لقدْ أبْل ْغت ُ ُك ْم ِرسالة ربِّي ونصحْ تُ ل ُك ْم و َٰل ِك ْن ال ت ُ ِحبُّون النه ِ
پس صالح از آنان روی گرداند و گفت :ای قوم من! قطعا ا من پيام پروردگارم را به شما رساندم ،و برايتان خيرخواهی کردم،
ولی شما خيرخواهان را دوست نداريد)٧٩( .
ولُو ا
احشة ما سبق ُك ْم ِبها ِم ْن أح ٍد ِمن ْالعال ِمين ﴿﴾٨٠
طا إِذْ قال ِلق ْو ِم ِه أتأْتُون ْالف ِ
و لوط را [به ياد آوريد] هنگامی که به قومش گفت :آيا آن کار بسيار زشت و قبيح را که هيچ کس از جهانيان در آن بر شما
پيشی نگرفته است ،مرتکب می شويد؟! ()٨٠
اء ۚ ب ْل أ ْنت ُ ْم ق ْو ٌم ُمس ِْرفُون ﴿﴾٨١
ُون النِّس ِ
إِنه ُك ْم لتأْتُون ِ ّ
الرجال ش ْهوة ا ِم ْن د ِ
شما [بدون توجه به حقوق همسران و غافل از اينکه نعمت غريزه جنسی برای بقای نسل است] از روی ميل شديدی که به آن
[کار بسيار زشت] داريد به سوی مردان می آييد[ ،نه فقط در اين کار متجاوز از حدود انسانيّت هستيد] بلکه در امور ديگر
هم گروهی زياده طلب هستيد)٨١( .
اس يتط هه ُرون ﴿﴾٨٢
وما كان جواب ق ْو ِم ِه إِ هال أ ْن قالُوا أ ْخ ِر ُجو ُه ْم ِم ْن ق ْريتِ ُك ْم ۖ إِنه ُه ْم أُن ٌ
وپاسخ قومش جز اين نبود که به يکديگر گفتند :اينان را از شهرتان بيرون کنيد؛ زيرا مردمانی اند که همواره خود را پاک
نشان می دهند)٨٢( .
فأ ْنجيْناهُ وأ ْهلهُ إِ هال ْامرأتهُ كان ْ
ت ِمن ْالغابِ ِرين ﴿﴾٨٣
پس او و اهلش را نجات داديم مگر همسرش که از باقی ماندگان [در ميان کافران] بود)٨٣( .
وأ ْمط ْرنا عل ْي ِه ْم مط ارا ۖ فا ْن ُ
ظ ْر كيْف كان عاقِبةُ ْال ُمجْ ِر ِمين ﴿﴾٨٤
و بر آنان بارشی [بی نظير از سنگ های آتشين] بارانديم ،پس با تأمل بنگر که سرانجام گنهکاران چگونه بود؟! ()٨۴
و ِإل َٰى مدْين أخا ُه ْم ُ
شع ْيباا ۗ قال يا ق ْو ِم ا ْعبُد ُوا ه
سوا
َّللا ما ل ُك ْم ِم ْن ِإ َٰل ٍه غي ُْرهُ ۖ قدْ جاءتْ ُك ْم ب ِيّنةٌ ِم ْن ر ِّب ُك ْم ۖ فأ ْوفُوا ْالكيْل و ْال ِميزان وال تبْخ ُ
َٰ
ْ
ْ
صَل ِحها ۚ ذ ِل ُك ْم خي ٌْر ل ُك ْم إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ُمؤْ ِمنِين ﴿﴾٨٥
ض ب ْعد إِ ْ
النهاس أ ْشياء ُه ْم وال تُف ِسد ُوا فِي اْل ْر ِ
و به سوی مردم مدين ،برادرشان شعيب را [فرستاديم ]،گفت :ای قوم من! خدا را بپرستيد که شما را جز او معبودی نيست،
يقينا ا برهانی روشن از سوی پروردگارتان برای شما آمد ،پس پيمانه و ترازو را تمام و کامل بدهيد ،و از اجناس و اموال و

حقوق مردم مکاهيد ،و در زمين پس از اصَلح آن [به وسيله رسالت پيامبران] فساد مکنيد ،اين [امور] برای شما بهتر
است ،اگر مؤمنيد)٨۵( .
يَل فكثهر ُك ْم ۖ وا ْن ُ
َّللاِ م ْن آمن ِب ِه وت ْبغُونها ِعو اجا ۚ واذْ ُك ُروا ِإذْ ُك ْنت ُ ْم ق ِل ا
صدُّون ع ْن س ِبي ِل ه
ظ ُروا
صراطٍ تُو ِعد ُون وت ُ
وال ت ْقعُد ُوا ِب ُك ِّل ِ
ْ
ْ
كيْف كان عاقِبةُ ال ُمف ِسدِين ﴿﴾٨٦
و بر سر هر راهی منشينيد که کسانی را که به خدا ايمان آورده اند [به مصادره اموال ،شکنجه و باج خواهی] بترسانيد ،و از
راه خدا بازداريد ،و بخواهيد آن را [با وسوسه و اغواگری] کج نشان دهيد؛ و به ياد آورديد زمانی که جمعيت اندکی بوديد،
ولی [پروردگارتان] شما را فزونی داد ،و با تأمل بنگريد که سرانجام مفسدين و تبهکاران چگونه بود؟ ()٨۶
صبِ ُروا حت ه َٰى يحْ ُكم ه
َّللاُ بيْننا ۚ وهُو خي ُْر ْالحا ِك ِمين ﴿﴾٨٧
وإِ ْن كان طائِفةٌ ِم ْن ُك ْم آمنُوا بِالهذِي أ ُ ْر ِس ْلتُ بِ ِه وطائِفةٌ ل ْم يُؤْ ِمنُوا فا ْ
و اگر گروهی از شما به آيينی که من به آن فرستاده شده ام ،ايمان آوردند و گروهی ايمان نياوردند ،پس [شما مؤمنان]
شکيبايی ورزيد تا خدا ميان ما داوری کند ،که او بهترين داوران است)٨٧( .
قال ْالمَل ُ الهذِين اسْت ْكب ُروا ِم ْن ق ْو ِم ِه لنُ ْخ ِرجنهك يا ُ
ارهِين
شعيْبُ والهذِين آمنُوا معك ِم ْن ق ْري ِتنا أ ْو لتعُود هُن فِي ِملهتِنا ۚ قال أول ْو ُكنها ك ِ
﴿﴾٨٨
اشراف و سران قومش که [از پذيرفتن حق] تکبّر ورزيدند ،گفتند :ای شعيب! مسلما ا تو و کسانی را که با تو ايمان آورده اند
از شهرمان بيرون می کنيم يا اينکه بی چون و چرا به آيين ما بازگرديد .گفت :آيا هر چند که نفرت و کراهت [از آن آيين]
داشته باشيم؟! ()٨٨
َّللاُ ِم ْنها ۚ وما ي ُكونُ لنا أ ْن نعُود فِيها ِإ هال أ ْن يشاء ه
عدْنا فِي ِملهتِ ُك ْم ب ْعد ِإذْ ن هجانا ه
ق ِد ا ْفتريْنا على ه
َّللاُ ربُّنا ۚ و ِسع ربُّنا ُك هل
َّللاِ ك ِذباا ِإ ْن ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ه
ْ
ش ْيءٍ ِع ْل اما ۚ على ه
ق وأنت خي ُْر الفاتِ ِحين ﴿﴾٨٩
َّللاِ توكلنا ۚ ربهنا افت ْح بيْننا وبيْن ق ْو ِمنا بِالح ّ ِ
اگر پس از آنکه خدا ما را از آن [آيين شرک آلود] نجات داده به آيين شما بازگرديم [و بگوييم :خدا دارای شريک و
همتاست] يقينا ا بر خدا دروغ بسته ايم؛ بنابراين امکان ندارد به آيين شما بازگرديم ،مگر اينکه خدا که پروردگار ماست
بخواهد [که او هم مشرک شدن و کافر شدن کسی را هرگز نمی خواهد] پروردگار ما از نظر دانش بر همه چيز احاطه
دارد ،فقط بر خدا توکل کرديم .پروردگارا! ميان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترين داورانی)٨٩( .
وقال ْالمَل ُ الهذِين كف ُروا ِم ْن ق ْو ِم ِه ل ِئ ِن اتهب ْعت ُ ْم ُ
شع ْيباا ِإ هن ُك ْم ِإذاا لخا ِس ُرون ﴿﴾٩٠
و اشراف و سران کافر قومش [به مردم] گفتند :اگر از شعيب پيروی کنيد ،مسلما ا شما هم از زيانکارانيد)٩٠( .
صب ُحوا فِي د ِار ِه ْم جاثِ ِمين ﴿﴾٩١
الرجْ فةُ فأ ْ
فأخذتْ ُه ُم ه
پس زلزله ای سخت آنان را فراگرفت و در خانه هايشان [به رو درافتاده] جسمی بی جان شدند! ()٩١
شع ْيباا كأ ْن ل ْم ي ْغن ْوا فِيها ۚ الهذِين كذهبُوا ُ
الهذِين كذهبُوا ُ
شع ْيباا كانُوا ُه ُم ْالخا ِس ِرين ﴿﴾٩٢

کسانی که شعيب را تکذيب کردند [چنان نابود شدند که] گويی در آن شهر سکونت نداشتند[ ،آری ]،آنان که شعيب را تکذيب
کردند ،همان زيانکاران بودند)٩٢( .
ت ر ِبّي ونصحْ تُ ل ُك ْم ۖ فكيْف آس َٰى عل َٰى ق ْو ٍم كافِ ِرين ﴿﴾٩٣
فتوله َٰى ع ْن ُه ْم وقال يا ق ْو ِم لقدْ أبْل ْغت ُ ُك ْم ِرساال ِ
پس شعيب از آنان روی گردانيد و گفت :ای قوم من! يقينا ا من پيام های پروردگارم را به شما رساندم ،و برای شما
خيرخواهی کردم ،با اين حال چگونه بر گروهی که کافرند دريغ و تأسف خورم؟ ()٩٣
اء لعله ُه ْم يض ههرعُون ﴿﴾٩٤
اء والض ههر ِ
ي إِ هال أخذْنا أ ْهلها بِ ْالبأْس ِ
وما أ ْرس ْلنا فِي ق ْري ٍة ِم ْن نبِ ٍّ
هيچ پيامبری را در شهری نفرستاديم مگر آنکه اهلش را [پس از تکذيب آن پيامبر] به تهيدستی و سختی و رنج و بيماری
دچار کرديم ،باشد که [به پيشگاه ما] فروتنی و زاری کنند)٩۴( .
س آباءنا الض ههرا ُء والس ههرا ُء فأخذْنا ُه ْم ب ْغتةا و ُه ْم ال ي ْشعُ ُرون ﴿﴾٩٥
ث ُ هم بد ْهلنا مكان ال ه
سيِّئ ِة ْالحسنة حت ه َٰى عف ْوا وقالُوا قدْ م ه
سپس [هنگامی که اين مصايب ،مايه بيداری آنان نشد] به جای آن مصايب ،رفاه وفراوانی نعمت قرار داديم تا [ازنظر مال،
ثروت ،جمعيت و قدرت] فزونی يافتند[ ،بلکه بيدار شوند ولی رفاه و فراوانی نعمت در بيدار کردنشان مؤثّر نيفتاد] و گفتند:
به پدران ما هم به طور طبيعی تهيدستی و سختی و رنج و بيماری رسيد [و ربطی به رويارويی ما با پيامبران و خشم خدا
نداشت]؛ پس به ناگاه آنان را در حالی که درک نمی کردند [به عذابی سخت و نابود کننده] گرفتيم)٩۵( .
ول ْو أ هن أ ْهل ْالقُر َٰى آمنُوا واتهق ْوا لفتحْ نا عل ْي ِه ْم بركا ٍ
ض و َٰل ِك ْن كذهبُوا فأخذْنا ُه ْم ِبما كانُوا ي ْك ِسبُون ﴿﴾٩٦
ت ِمن السهم ِ
اء و ْاْل ْر ِ
و اگر اهل شهرها و آبادی ها ايمان می آوردند و پرهيزکاری پيشه می کردند ،يقينا ا
[درهای] برکاتی از آسمان و زمين را بر
ِ
آنان می گشوديم ،ولی [آيات الهی و پيامبران را] تکذيب کردند ،ما هم آنان را به کيفر اعمالی که همواره مرتکب می شدند
[به عذابی سخت] گرفتيم)٩۶( .
سنا بياتاا و ُه ْم نائِ ُمون ﴿﴾٩٧
أفأ ِمن أ ْه ُل ْالقُر َٰى أ ْن يأْتِي ُه ْم بأ ْ ُ
آيا اهل شهرها ايمنند از اينکه هنگام شب ،عذاب ما در حالی که خوابند بر آنان درآيد؟! ()٩٧
ض احى و ُه ْم ي ْلعبُون ﴿﴾٩٨
سنا ُ
أوأ ِمن أ ْه ُل ْالقُر َٰى أ ْن يأْتِي ُه ْم بأ ْ ُ
آيا اهل شهرها ايمنند از اينکه هنگام روز ،عذاب ما در حالی که سرگرم [امور دنيايی] اند بر آنان در آيد؟! ()٩٨
أفأ ِمنُوا م ْكر ه
َّللا ِإ هال ْالق ْو ُم ْالخا ِس ُرون ﴿﴾٩٩
َّللاِ ۚ فَل يأْمنُ م ْكر ه ِ
آيا از عذاب و انتقام خدا ايمنند در حالی که جز گروه زيانکاران خود را از عذاب و انتقام خدا ايمن نمی دانند؟! ()٩٩

أول ْم ي ْه ِد ِللهذِين ي ِرثُون ْاْل ْرض ِم ْن ب ْع ِد أ ْه ِلها أ ْن ل ْو نشا ُء أصبْنا ُه ْم بِذُنُوبِ ِه ْم ۚ ون ْ
طب ُع عل َٰى قُلُوبِ ِه ْم ف ُه ْم ال يسْمعُون ﴿﴾١٠٠
آيا [سرگذشت عبرت آموز پيشينيان] برای کسانی که زمين را پس از صاحبانش به ارث می برند ،روشن نکرده که اگر ما
بخواهيم آنان را به کيفر گناهانشان می رسانيم و بر دل هايشان مهر می زنيم ،پس آنان [دعوت حق را] نشنوند؟ ()١٠٠
ت فما كانُوا ِليُؤْ ِمنُوا ِبما كذهبُوا ِم ْن ق ْب ُل ۚ ك َٰذ ِلك ي ْ
طب ُع ه
ب
سلُ ُه ْم ِب ْالب ِيّنا ِ
ص عليْك ِم ْن أ ْنبا ِئها ۚ ولقدْ جاءتْ ُه ْم ُر ُ
ِت ْلك ْالقُر َٰى نقُ ُّ
َّللاُ عل َٰى قُلُو ِ
ْالكافِ ِرين ﴿﴾١٠١
اين شهرهاست که بخشی از داستان هايش را برای تو بيان می کنيم ،و يقينا ا پيامبرانشان برای آنان داليل روشن آوردند ،ولی
آنان بر آن نبودند که به حقايقی که پيش از آمدن آن داليل تکذيب کرده بودند ايمان بياورند؛ اين گونه خدا بر دل های کافران
[به سزای لجاجت وعنادشان] ُمهر می زند)١٠١( .
وما وجدْنا ِْل ْكث ِر ِه ْم ِم ْن ع ْه ٍد ۖ و ِإ ْن وجدْنا أ ْكثر ُه ْم لفا ِس ِقين ﴿﴾١٠٢
و برای بيشتر آنان هيچ گونه پای بندی وتعهدی [نسبت به وعده هايشان مبنی برايمان آوردن پس از ديدن معجزات وداليل]
نيافتيم ،و در حقيقت بيشتر آنان را نافرمان [و پيمان شکن] يافتيم)١٠٢( .
ث ُ هم بعثْنا ِم ْن ب ْع ِد ِه ْم ُموس َٰى بِآياتِنا إِل َٰى فِ ْرع ْون وملئِ ِه فظل ُموا بِها ۖ فا ْن ُ
ظ ْر كيْف كان عاقِبةُ ْال ُم ْف ِسدِين ﴿﴾١٠٣
سپس بعد از پيامبران گذشته موسی را با آيات خود به سوی فرعون و اشراف و سران قومش فرستاديم؛ ولی آنان به آن آيات
ستم ورزيدند .پس با تأمل بنگر که سرانجام مفسدين و تبهکاران چگونه بود؟ ()١٠٣
ب ْالعال ِمين ﴿﴾١٠٤
وقال ُموس َٰى يا فِ ْرع ْونُ إِنِّي ر ُ
سو ٌل ِم ْن ر ّ ِ
وموسی گفت :ای فرعون! يقينا ا من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانيانم)١٠۴( .
ح ِق ٌ
يق عل َٰى أ ْن ال أقُول على ه
َّللاِ إِ هال ْالح هق ۚ قدْ ِجئْت ُ ُك ْم ِبب ِيّن ٍة ِم ْن ر ِّب ُك ْم فأ ْر ِس ْل م ِعي بنِي ِإسْرائِيل ﴿﴾١٠٥
سزوار است که درباره خدا سخنی جز حق نگويم .بی ترديد من دليلی روشن [بر صدق رسالتم] از سوی پروردگارتان برای
شما آورده ام[ ،از حکومت ظالمانه ات دست بردار] و بنی اسرائيل را [برای کوچ کردن از اين سرزمين] با من روانه کن.
()١٠۵
صا ِد ِقين ﴿﴾١٠٦
قال ِإ ْن ُك ْنت ِجئْت ِبآي ٍة فأ ْ ِ
ت ِبها ِإ ْن ُك ْنت ِمن ال ه
[فرعون] گفت :اگر [در ادعای پيامبری] از راستگويانی چنانچه معجزه ای آورده ای آن را ارائه کن)١٠۶( .
ان ُمبِ ٌ
فأ ْلق َٰى عصاهُ فإِذا هِي ث ُ ْعب ٌ
ين ﴿﴾١٠٧

پس موسی عصايش را انداخت ،پس به ناگاه اژدهايی آشکار شد)١٠٧( .
اظ ِرين ﴿﴾١٠٨
ونزع يدهُ فإِذا هِي بيْضا ُء ِللنه ِ
و دستش را از گريبانش بيرون کشيد که ناگاه دست برای بينندگان سپيد و درخشان گشت)١٠٨( .
اح ٌر ع ِلي ٌم ﴿﴾١٠٩
قال ْالمَل ُ ِم ْن ق ْو ِم فِ ْرع ْون إِ هن َٰهذا لس ِ
اشراف و سران قوم فرعون گفتند :قطعا ا اين جادوگری [زبردست و] داناست)١٠٩( .
ض ُك ْم ۖ فماذا تأ ْ ُم ُرون ﴿﴾١١٠
ي ُِريد ُ أ ْن ي ُْخ ِرج ُك ْم ِم ْن أ ْر ِ
می خواهد شما را از سرزمينتان بيرون کند؛ اينک [درباره او] چه رأی و نظری می دهيد؟ ()١١٠
قالُوا أ ْر ِج ْه وأخاهُ وأ ْر ِس ْل فِي ْالمدائِ ِن حا ِش ِرين ﴿﴾١١١
گفتند[ :مجازات] او و برادرش را به تأخير انداز و نيروهای گردآورنده را به شهرها روانه کن)١١١( .
اح ٍر ع ِل ٍيم ﴿﴾١١٢
يأْتُوك بِ ُك ِّل س ِ
تا هر جادوگری دانا را به نزد تو آورند)١١٢( .
وجاء السهحرة ُ ِف ْرع ْون قالُوا ِإ هن لنا ْلجْ ارا ِإ ْن ُكنها نحْ نُ ْالغا ِل ِبين ﴿﴾١١٣
و جادوگران نزد فرعون آمدند [و] گفتند :آيا اگر پيروز شويم ،حتما ا برای ما پاداش و مزد قابل توجهی خواهد بود؟ ()١١٣
قال نع ْم وإِنه ُك ْم ل ِمن ْال ُمق هربِين ﴿﴾١١٤
مقربان خواهيد بود)١١۴( .
گفت :آری ،و يقينا ا از ّ
قالُوا يا ُموس َٰى ِإ هما أ ْن ت ُ ْل ِقي و ِإ هما أ ْن ن ُكون نحْ نُ ْال ُم ْل ِقين ﴿﴾١١٥
جادوگران گفتند :ای موسی! يا تو [چوب دست خود را] بينداز ،يا اينکه ما می اندازيم)١١۵( .
اس واسْت ْرهبُو ُه ْم وجا ُءوا ِبسِحْ ٍر ع ِظ ٍيم ﴿﴾١١٦
قال أ ْلقُوا ۖ فل هما أ ْلق ْوا سح ُروا أ ْعيُن النه ِ

[موسی] گفت :شما بيندازيد .هنگامی که انداختند ،چشم های مردم را جادو کردند و آنان را سخت ترساندند ،و جادويی
بزرگ و شگفت آور به ميان آوردند)١١۶( .
ف ما يأْفِ ُكون ﴿﴾١١٧
ق عصاك ۖ فإِذا هِي ت ْلق ُ
وأ ْوحيْنا ِإل َٰى ُموس َٰى أ ْن أ ْل ِ
و به موسی وحی کرديم :عصايت را بينداز .ناگهان آنچه را جادوگران به دروغ بافته بودند ،به سرعت بلعيد! ()١١٧
فوقع ْالح ُّق وبطل ما كانُوا ي ْعملُون ﴿﴾١١٨
پس حق ثابت شد و آنچه را همواره جادوگران [به عنوان ِسحر] انجام می دادند ،باطل و پوچ گشت)١١٨( .
فغُ ِلبُوا هُنا ِلك وا ْنقلبُوا صا ِغ ِرين ﴿﴾١١٩
پس [فرعونيان] در آنجا مغلوب شدند و با ذلت و خواری بازگشتند)١١٩( .
اجدِين ﴿﴾١٢٠
وأ ُ ْل ِقي السهحرة ُ س ِ
و جادوگران [با ديدن آن معجزه عظيم و باطل شدن ِسحر خويش] به سجده افتادند)١٢٠( .
ب ْالعال ِمين ﴿﴾١٢١
قالُوا آمنها ِبر ّ ِ
گفتند[ :از روی حقيقت] به پروردگار جهانيان ايمان آورديم)١٢١( ،
ارون ﴿﴾١٢٢
ب ُموس َٰى وه ُ
ر ِّ
پروردگار موسی و هارون)١٢٢( .
قال فِ ْرع ْونُ آم ْنت ُ ْم ِب ِه قبْل أ ْن آذن ل ُك ْم ۖ ِإ هن َٰهذا لم ْك ٌر مك ْرت ُ ُموهُ فِي ْالمدِين ِة ِلت ُ ْخ ِر ُجوا ِم ْنها أ ْهلها ۖ فس ْوف ت ْعل ُمون ﴿﴾١٢٣
فرعون گفت :آيا پيش از آنکه من به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟! مسلما ا اين توطئه و نيرنگی است که [شما و موسی]
در اين شهر برپا کرده ايد تا مردمش را از آن بيرون کنيد ،ولی به زودی خواهيد دانست)١٢٣( .
ْلُق ِ ّ
طع هن أ ْيدِي ُك ْم وأ ْر ُجل ُك ْم ِم ْن ِخَلفٍ ث ُ هم ْلُص ِلّبنه ُك ْم أجْ م ِعين ﴿﴾١٢٤
قطعا ا دست ها و پاهايتان را يکی از چپ و يکی از راست جدا می کنم ،سپس همه شما را به دار خواهم آويخت)١٢۴( .
قالُوا ِإنها ِإل َٰى ر ِبّنا ُم ْنق ِلبُون ﴿﴾١٢٥

گفتند :ما به سوی پروردگارمان بازمی گرديم [بنابراين ترسی از مجازات تو نداريم)١٢۵( ].
ت ربِّنا ل هما جاءتْنا ۚ ربهنا أ ْف ِر ْ
غ عليْنا صب اْرا وتوفهنا ُم ْس ِل ِمين ﴿﴾١٢٦
وما ت ْن ِق ُم ِمنها إِ هال أ ْن آمنها بِآيا ِ
و تو ما را جز به اين سبب به کيفر نمی رسانی که ما به آيات پروردگارمان هنگامی که به سوی ما آمد ،ايمان آورديم[ .آن
گاه به دعا روی آوردند و گفتند ]:پروردگارا! صبر و شکيبايی بر ما فرو ريز و ما را در حالی که تسليم [فرمان ها و
احکامت] باشيم ،بميران)١٢۶( .
ض ويذرك وآ ِلهتك ۚ قال سنُقتِّ ُل أبْناء ُه ْم ونسْتحْ يِي نِساء ُه ْم وإِنها
وقال ْالمَل ُ ِم ْن ق ْو ِم فِ ْرع ْون أتذ ُر ُموس َٰى وق ْومهُ ِليُ ْف ِسدُوا فِي ْاْل ْر ِ
ف ْوق ُه ْم قاه ُِرون ﴿﴾١٢٧
اشراف و سران قوم فرعون گفتند :آيا موسی و قومش را رها می کنی تا در اين سرزمين فساد و تباهی کنند و تو و
معبودهايت را واگذارند؟ گفت :به زودی پسرانشان را به صورتی وسيع و گسترده به قتل می رسانيم و زنانشان را زنده می
گذاريم و ما بر آنان چيره و ُمسلّطيم)١٢٧( .
قال ُموس َٰى ِلق ْو ِم ِه اسْت ِعينُوا بِ ه
ُورثُها م ْن يشا ُء ِم ْن ِعبا ِد ِه ۖ و ْالعاقِبةُ ِل ْل ُمته ِقين ﴿﴾١٢٨
اَّللِ وا ْ
صبِ ُروا ۖ إِ هن ْاْل ْرض ِ هَّللِ ي ِ
موسی به قومش گفت :از خدا ياری بخواهيد ،و شکيبايی ورزيد ،يقينا ا زمين در سيطره مالکيّت و فرمانروايی خداست ،آن را
به هر کس از بندگانش که بخواهد می بخشد ،و سرانجام نيک ،برای پرهيزکاران است)١٢٨( .
ض في ْن ُ
ظر كيْف ت ْعملُون
قالُوا أُوذِينا ِم ْن ق ْب ِل أ ْن تأ ْ ِتينا و ِم ْن ب ْع ِد ما ِجئْتنا ۚ قال عس َٰى ربُّ ُك ْم أ ْن يُ ْه ِلك عد هُو ُك ْم ويسْت ْخ ِلف ُك ْم ِفي ْاْل ْر ِ
﴿﴾١٢٩
گفتند :پيش از آنکه تو نزد ما بيايی شکنجه و آزار شديم ،و نيز پس از آنکه آمده ای [مورد شکنجه و آزاريم] .گفت :اميد
است ک ه پروردگارتان دشمنانتان را نابود کند ،و شما را در اين سرزمين ،جانشين [آنان] گرداند ،پس بنگرد که شما [پس از
فرعونيان] چگونه عمل می کنيد؟ ()١٢٩
ت لعله ُه ْم يذه هك ُرون ﴿﴾١٣٠
ص ِمن الثهمرا ِ
ولقدْ أخذْنا آل فِ ْرع ْون ِبال ِ ّ
سنِين ون ْق ٍ
و فرعونيان را به قحطی و خشکسالی های متعدد و کمبود بسيار شدي ِد بخشی از محصوالت دچار نموديم تا متذ ّکر شوند.
()١٣٠
ص ْب ُه ْم سيِّئةٌ ي ه
طي ُهروا بِ ُموس َٰى وم ْن معهُ ۗ أال إِنهما طائِ ُر ُه ْم ِع ْند ه
َّللاِ و َٰل ِك هن أ ْكثر ُه ْم ال ي ْعل ُمون
فإِذا جاءتْ ُه ُم ْالحسنةُ قالُوا لنا َٰه ِذ ِه ۖ وإِ ْن ت ُ ِ
﴿﴾١٣١
[شايستگی] خود ماست ،و چون گزند و آسيبی به
پس هنگامی که رفاه و نعمت به آنان روی می کرد ،می گفتند :اين به سبب
ِ
آنان می رسيد ،به موسی و همراهانش فال بد می زدند؛ آگاه باشيد که [سررشته و] علت شومی و نحوست فرعونيان [که
عکس العمل زشتی های خود آنان است] نزد خداست ،ولی بيشترشان نمی دانند)١٣١( .

وقالُوا م ْهما تأْتِنا بِ ِه ِم ْن آي ٍة ِلتسْحرنا بِها فما نحْ نُ لك بِ ُمؤْ ِمنِين ﴿﴾١٣٢
فرعونيان گفتند[ :ای موسی! از دعوتت دست بردار که] هر چه را به عنوان معجزه برای ما بياوری تا به وسيله آن ما را
جادو کنی به تو ايمان نمی آوريم)١٣٢( .
فأ ْرس ْلنا عل ْي ِه ُم ال ُّ
صَل ٍ
طوفان و ْالجراد و ْالقُ همل والضهفادِع والدهم آيا ٍ
ت فاسْت ْكب ُروا وكانُوا ق ْو اما ُمجْ ِر ِمين ﴿﴾١٣٣
ت ُمف ه
پس ما توفان و هجوم ملخ و شپش و قورباغه و آلوده شدن وسايل زندگی را به خون که عذاب های گوناگونی بود به سوی
آنان فرستاديم ،باز هم تکبّر و سرکشی کردند و گروهی مجرم و گناهکار بودند)١٣٣( .
الرجْ ز لنُؤْ ِمن هن لك ولنُ ْر ِسل هن معك بنِي ِإسْرائِيل
الرجْ ُز قالُوا يا ُموسى ادْ ُ
ع لنا ربهك ِبما ع ِهد ِع ْندك ۖ لئِ ْن كش ْفت عنها ِ ّ
ول هما وقع عل ْي ِه ُم ِ ّ
﴿﴾١٣٤
و هرگاه عذاب بر آنان فرود آمد ،گفتند :ای موسی! پروردگارت را به پيمانی که با تو دارد [و آن مستجاب کردن دعای
توست] برای ما بخوان که اگر اين عذاب را از مابرطرف کنی يقينا ا به تو ايمان می آوريم و بنی اسرائيل را با تو روانه می
کنيم)١٣۴( .
الرجْ ز إِل َٰى أج ٍل ُه ْم با ِلغُوهُ إِذا ُه ْم ي ْن ُكثُون ﴿﴾١٣٥
فل هما كش ْفنا ع ْن ُه ُم ِ ّ
پس هنگامی که عذاب را تا مدتی که [می بايد همه] آنان به پايان مهلتآن می رسيدند از ايشان برطرف کرديم ،به دور از
انتظار پيمانشان را می شکستند)١٣۵( .
فا ْنتق ْمنا ِم ْن ُه ْم فأ ْغر ْقنا ُه ْم فِي ْالي ِ ّم بِأنه ُه ْم كذهبُوا بِآيا ِتنا وكانُوا ع ْنها غافِ ِلين ﴿﴾١٣٦
نهايتا ا به سبب اينکه آيات ما را تکذيب کردند ،و از آنها غافل و بی خبر بودند ،از آنان انتقام گرفتيم و در دريا غرقشان
کرديم)١٣۶( .
اربها الهتِي بار ْكنا فِيها ۖ وت هم ْ
ت ك ِلمتُ ربِّك ْال ُحسْن َٰى عل َٰى بنِي إِسْرائِيل
ارق ْاْل ْر ِ
ض ومغ ِ
وأ ْورثْنا ْالق ْوم الهذِين كانُوا يُسْتضْعفُون مش ِ
صن ُع فِ ْرع ْونُ وق ْو ُمهُ وما كانُوا ي ْع ِر ُ
شون ﴿﴾١٣٧
بِما صب ُروا ۖ ود هم ْرنا ما كان ي ْ
و به آن گروهی که همواره ناتوان و زبونشان شمرده بودند ،نواحی شرقی و غربی آن سرزمين را که در آن [از جهت
فراوانی نعمت ،ارزانی و حاصل خيزی] برکت قرار داده بوديم ،بخشيديم؛ و وعده نيکوتر و زيباتر پروردگارت بر بنی
اسرائيل به [پاداش] صبری که [بر سختی ها و بَلها] کردند تح ّقق يافت ،و آنچه را که همواره فرعون وفرعونيان [از کاخ و
قصرهای مجلّل] و سايه بان های خوش نشين می افراشتند ،نابود کرديم)١٣٧( .
صن ٍام ل ُه ْم ۚ قالُوا يا ُموسى اجْ ع ْل لنا إِ َٰل اها كما ل ُه ْم آ ِلهةٌ ۚ قال إِنه ُك ْم ق ْو ٌم
وجاو ْزنا بِبنِي إِسْرائِيل ْالبحْ ر فأت ْوا عل َٰى ق ْو ٍم ي ْع ُكفُون عل َٰى أ ْ
تجْ هلُون ﴿﴾١٣٨

و بنی اسرائيل را از دريا [يی که فرعونيان را در آن غرق کرديم] عبور داديم؛ پس به گروهی گذر کردند که همواره بر
پرستش بت های خود مَلزمت داشتند ،گفتند :ای موسی! همان گونه که برای آنان معبودانی است ،تو هم برای ما معبودی
قرار بده!! موسی گفت :قطعا ا شما گروهی هستيد که جهالت و نادانی می ورزيد)١٣٨( .
اط ٌل ما كانُوا ي ْعملُون ﴿﴾١٣٩
إِ هن َٰهؤُال ِء ُمتب ٌهر ما ُه ْم فِي ِه وب ِ
بی ترديد آنچه اينان در آن قرار دارند [وآن عقايد شرک آلود و آيين بت پرستی است] نابود شده و فاسد است ،و آنچه همواره
انجام می دهند ،باطل و بيهوده است)١٣٩( .
قال أغيْر ه
َّللاِ أ ْب ِغي ُك ْم ِإ َٰل اها وهُو فضهل ُك ْم على ْالعال ِمين ﴿﴾١٤٠
[موسی با يک دنيا شگفتی و تعجب] گفت :آيا غير خدا را [که هيچ گونه شايستگی پرستش ندارد] به عنوان معبود برايتان
طلب کنم؟ در حالی که اوست که شما را بر جهانيان [روزگارتان] برتری داد)١۴٠( .
ب ۖ يُقتِّلُون أبْناء ُك ْم ويسْتحْ يُون نِساء ُك ْم ۚ وفِي َٰذ ِل ُك ْم بَل ٌء ِم ْن ر ِّب ُك ْم ع ِظي ٌم ﴿﴾١٤١
سو ُمون ُك ْم ُ
و ِإذْ أ ْنجيْنا ُك ْم ِم ْن آ ِل فِ ْرع ْون ي ُ
سوء ْالعذا ِ
و [ياد کنيد] هنگامی را که شما را از [چنگال ظالمانه] فرعونيان نجات داديم ،هم آنان که شما را به سخت ترين صورت
شکنجه می کردند[ ،و به شکلی گسترده] پسرانتان را می کشتند ،و زنانتان را [برای به عزا نشستن در مرگ پسران و
بيگاری] زنده می گذاشتند ،و برای شما در اين [امور] آزمايشی بزرگ از سوی پروردگارتان بود)١۴١( .
ارون ْ
صلِحْ وال
اخلُ ْف ِني ِفي ق ْو ِمي وأ ْ
وواعدْنا ُموس َٰى ثَل ِثين ليْلةا وأتْم ْمناها ِبع ْش ٍر فت هم ِميقاتُ ر ِّب ِه أ ْرب ِعين ليْلةا ۚ وقال ُموس َٰى ِْل ِخي ِه ه ُ
تتهبِ ْع سبِيل ْال ُم ْف ِسدِين ﴿﴾١٤٢
و با موسی [برای عبادتی ويژه و دريافت تورات] سی شب وعده گذاشتيم و آن را با [افزودن] ده شب کامل کرديم ،پس
ميعادگاه پروردگارش به چهل شب پايان گرفت ،و موسی [هنگامی که به ميعادگاه می رفت] به برادرش هارون گفت :در
ميان قومم جانشين من باش و به اصَلح برخيز و از راه و روش مفسدان پيروی مکن)١۴٢( .
ظ ْر ِإليْك ۚ قال ل ْن ترانِي و َٰل ِك ِن ا ْن ُ
ب أ ِرنِي أ ْن ُ
ظ ْر ِإلى ْالجب ِل فإ ِ ِن اسْتق هر مكانهُ فس ْوف
ول هما جاء ُموس َٰى ِل ِميقا ِتنا وكلهمهُ ر ُّبهُ قال ر ّ ِ
سبْحانك تُبْتُ إِليْك وأنا أ هو ُل ْال ُمؤْ ِمنِين ﴿﴾١٤٣
ترانِي ۚ فل هما تجله َٰى ربُّهُ ِل ْلجب ِل جعلهُ د ًّكا وخ هر ُموس َٰى ص ِعقاا ۚ فل هما أفاق قال ُ
زمانی که موسی به ميعادگاه ما آمد ،و پروردگارش با وی سخن گفت ،عرض کرد :پروردگارا! جمال با کمال ذات بی
نهايتت را [به قلب من] بنمای تا تو را [به رؤيت ويژه باطنی] بنگرم .خدا فرمود :هرگز مرا نخواهی ديد ،ولی به اين کوه
بنگر اگر [پس از جلوه من] بر جای خود ثابت و برقرار ماند ،تو هم مرا خواهی ديد .چون پروردگارش بر کوه جلوه کرد،
آن را متَلشی نمود و موسی بی هوش شد ،پس هنگامی که به هوش آمد گفت :تو ّ
منزهی [از اينکه مشاهده شوی ]،به سويت
بازگشتم ،و من [در ميان مردم اين روزگار] نخستين باور کننده [اين حقيقت که هرگز ديده نمی شوی] هستم)١۴٣( .
اس بِ ِرساالتِي وبِكَل ِمي ف ُخذْ ما آت ْيتُك و ُك ْن ِمن ال ه
شا ِك ِرين ﴿﴾١٤٤
قال يا ُموس َٰى إِنِّي ا ْ
صطف ْيتُك على النه ِ
[خدا] فرمود :ای موسی! من تو را به [ابَلغ] پيام هايم و به سخن گفتنم با تو بر همه مردم برگزيدم؛ پس آنچه را [از پيام
هايم] به تو دادم ،دريافت کن[ ،وبه کار بند] و از سپاس گزاران باش)١۴۴( .

ص ا
يَل ِل ُك ِّل ش ْيءٍ ف ُخذْها بِقُ هوةٍ وأْ ُم ْر ق ْومك يأ ْ ُخذُوا بِأحْ سنِها ۚ سأ ُ ِري ُك ْم دار ْالفا ِس ِقين
وكتبْنا لهُ فِي ْاْل ْلواحِ ِم ْن ُك ِّل ش ْيءٍ م ْو ِعظةا وت ْف ِ
﴿﴾١٤٥
و برای او در الواحِ [تورات] از هر چيزی [که در باب دين مورد نياز مردم باشد] پندی و برای هر چيزی [که تأمين کننده
هدايت انسا ن ها باشد] سخنی روشن نوشتيم؛ پس [به او گفتيم ]:آن را با قدرت [ی تمام و عزمی استوار] دريافت کن[ ،و به
کار بند] و قوم خود را فرمان ده که آن را به نيکوترين صورت دريافت کنند [و به کار بندند ].به زودی سرای فاسقان را [که
در دنيا ويرانی کاخ ها و خانه های آنان ،و در آخرت دوزخ است] به شما نشان می دهم)١۴۵( .
الر ْش ِد ال يته ِخذُوهُ سبِ ا
يَل
سأ ْ
ق وإِ ْن ير ْوا ُك هل آي ٍة ال يُؤْ ِمنُوا بِها وإِ ْن ير ْوا سبِيل ُّ
ف ع ْن آياتِي الهذِين يتكب ُهرون فِي ْاْل ْر ِ
ص ِر ُ
ض بِغي ِْر ْالح ّ ِ
ْ
ي يت ه ِخذُوهُ س ِب ا
يَل ۚ َٰذ ِلك ِبأنه ُه ْم كذهبُوا ِبآيا ِتنا وكانُوا ع ْنها غافِ ِلين ﴿﴾١٤٦
غ
ال
يل
ب
س
ا
و
ر
ي
و ِإ ْن ْ ِ
ِّ
به زودی کسانی را که در روی زمين به ناحق گردنکشی و تکبّر می کنند از [فهم] آياتم بازمی دارم که اگر هر آيه ای را
ببينند ،به آن ايمان نمی آورند و چون راه هدايت را مشاهده کنند ،آن را راه و رسم زندگی نگيرند و اگر راه گمراهی را
ببينند ،آن را راه و روش خود گيرند؛ اين [بازداشتن از فهم آياتم] به سبب آن است که آيات ما را تکذيب کردند و از آنها
غافل و بی خبر بودند)١۴۶( .
اء ْاِل ِخرةِ حبِط ْ
ت أعْمالُ ُه ْم ۚ ه ْل يُجْ ز ْون إِ هال ما كانُوا ي ْعملُون ﴿﴾١٤٧
والهذِين كذهبُوا بِآياتِنا و ِلق ِ
و آنان که آيات ما و ديدار آخرت را تکذيب کردند ،اعمالشان تباه و بی اثر شد .آيا جز به آنچه همواره [بر طبق کفر و
انحرافشان] انجام می دادند ،کيفر داده می شوند؟! ()١۴٧
ار ۚ أل ْم ير ْوا أنههُ ال يُك ِلّ ُم ُه ْم وال ي ْهدِي ِه ْم س ِب ا
يَل ۘ اتهخذُوهُ وكانُوا ظا ِل ِمين
واتهخذ ق ْو ُم ُموس َٰى ِم ْن ب ْع ِد ِه ِم ْن ُح ِليِّ ِه ْم عِجْ اَل جسداا لهُ ُخو ٌ
﴿﴾١٤٨
و قوم موسی پس از [رفتن] او [به ميعادگاه پروردگار] ،از زيورهای خود مجسمه گوساله ای ساختند که صدای گاو داشت!
آيا نمی ديدند که آن مجسمه با آنان سخن نمی گويد و آنان را به راهی هدايت نمی کند؟! [ولی با روشن بودن اين حقيقت که
مجسمه ای بيش نيست و هيچ کاری از دستش بر نمی آيد] آن را [به عنوان معبودی برای پرستش] گرفتند و [در صورتی که
در اين انتخاب] از ستمکاران بودند)١۴٨( .
س ِقط فِي أ ْيدِي ِه ْم ورأ ْوا أنه ُه ْم قدْ ضلُّوا قالُوا لئِ ْن ل ْم ي ْرح ْمنا ربُّنا وي ْغ ِف ْر لنا لن ُكون هن ِمن ْالخا ِس ِرين ﴿﴾١٤٩
ول هما ُ
و هنگامی که به شدت پشيمان شدند [و به باطل بودن گوساله پرستی آگاه گشتند] و دانستند که قطعا ا گمراه شده اند ،گفتند :اگر
پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نيامرزد ،يقينا ا از زيانکاران خواهيم بود)١۴٩( .
ول هما رجع ُموس َٰى إِل َٰى ق ْو ِم ِه غضْبان أ ِسفاا قال بِئْسما خل ْفت ُ ُمونِي ِم ْن ب ْعدِي ۖ أع ِج ْلت ُ ْم أ ْمر ربِّ ُك ْم ۖ وأ ْلقى ْاْل ْلواح وأخذ بِرأْ ِس أ ِخي ِه ي ُج ُّرهُ
ت ِبي ْاْلعْداء وال تجْ ع ْلنِي مع ْالق ْو ِم ال ه
ِإل ْي ِه ۚ قال ابْن أ ُ هم إِ هن ْالق ْوم اسْتضْعفُونِي وكاد ُوا ي ْقتُلُوننِي فَل ت ُ ْش ِم ْ
ظا ِل ِمين ﴿﴾١٥٠
و هنگامی که موسی [پس از آگاهی از آن پيش آمد خطرناک] خشمگين و بسيار اندوهناک به سوی قومش بازگشت ،گفت:
پس از من بد جانشينانی برايم بوديد ،آيا [با پرستش گوساله] بر فرمان پروردگارتان [که در تورات آمده] پيشی گرفتيد [و
صبر نکرديد تا من بيايم و فرمان خدا را به شما ابَلغ کنم؟] و الواح را افکند و سر برادرش را گرفت [وبا خشم] او را به

سوی خود می کشيد[ .هارون] گفت :ای فرزند مادرم! اين گروه مرا ناتوان وزبون شمردند ،و نزديک بود مرا به قتل
برسانند ،پس مرا با مؤاخذه کردنم دشمن شاد مکن ،و [هم طراز] باگروه ستمکاران قرار مده)١۵٠( .
اح ِمين ﴿﴾١٥١
الر ِ
ب ا ْغ ِف ْر ِلي و ِْل ِخي وأد ِْخ ْلنا فِي رحْ متِك ۖ وأ ْنت أ ْرح ُم ه
قال ر ّ ِ
[موسی] گفت :پروردگارا! مرا و برادرم را بيامرز ،و ما را در رحمتت درآور ،که تو مهربان ترين مهربانانی)١۵١( .
ِإ هن الهذِين اتهخذُوا ْالعِجْ ل سينالُ ُه ْم غضبٌ ِم ْن ر ِّب ِه ْم و ِذلهةٌ ِفي ْالحيا ِة الد ُّ ْنيا ۚ وك َٰذ ِلك نجْ ِزي ْال ُم ْفت ِرين ﴿﴾١٥٢
بی ترديد کسانی که گوساله را [به پرستش] گرفتند ،به زودی خشمی سخت از پروردگارشان ،و خواری و ذلتی در زندگی
دنيا به آنان خواهد رسيد؛ و اين گونه دروغ بافان را کيفر می دهيم)١۵٢( .
ور ر ِحي ٌم ﴿﴾١٥٣
س ِيّئا ِ
والهذِين ع ِملُوا ال ه
ت ث ُ هم تابُوا ِم ْن ب ْعدِها وآمنُوا ِإ هن ربهك ِم ْن ب ْعدِها لغفُ ٌ
و آنان که مرتکب بدی ها شدند ،سپس بعد از آن توبه کردند ،وايمان آوردند [اميدوار باشند که] يقينا ا پروردگارت پس از آن
[توبه وايمان] بسيار آمرزنده و مهربان است)١۵٣( .
ول هما سكت ع ْن ُموسى ْالغضبُ أخذ ْاْل ْلواح ۖ وفِي نُسْختِها ُهداى ورحْ مةٌ ِللهذِين ُه ْم ِلر ِّب ِه ْم ي ْرهبُون ﴿﴾١٥٤
وهنگامی که خشم موسی فرو نشست ،الواح را برگرفت ،و در نوشته هايش برای کسانی که از [مخالفت بافرمان های]
پروردگارشان می ترسند ،هدايت ورحمت بود)١۵۴( .
و ْ
ب ل ْو ِشئْت أ ْهل ْكت ُه ْم ِم ْن ق ْب ُل وإِيهاي ۖ أت ُ ْه ِل ُكنا ِبما فعل السُّفها ُء
اختار ُموس َٰى ق ْومهُ س ْب ِعين ر ُج اَل ِل ِميقا ِتنا ۖ فل هما أخذتْ ُه ُم ه
الرجْ فةُ قال ر ّ ِ
ه
ْ
ُ
ُ
ْ
ارح ْمنا ۖ وأ ْنت خي ُْر ْالغافِ ِرين ﴿﴾١٥٥
ت
ك
ت
ن
ت
ف
ال
إ
ِي
ه
ن
إ
ۖ
ِ
ض ُّل ِبها م ْن تشا ُء وت ْهدِي م ْن تشا ُء ۖ أ ْنت و ِليُّنا فا ْغ ِف ْر لنا و ْ
ِ
ِ
ِمنها ِ
موسی از ميان قومش هفتاد مرد را برای ميعادگاه ما بر گزيد؛ پس هنگامی که [به سبب درخواست نابجايشان] آن زلزله
شديد نابود کننده ،آنان را فرا گرفت ،گفت :پروردگارا! اگر می خواستی می توانستی همه آنان و مرا پيش از اين هَلک کنی
[ای کاش پيش از اين هَلک می کردی تا بنی اسرائيل گمان نکنند که مرا در اين حادثه توطئه و مکری بوده] آيا ما را به
خاطر گناهی که سبک مغزانمان مرتکب شدند ،هَلک می کنی؟ اين [حادثه] چيزی جز آزمايش تو نيست ،هر که را بخواهی
[به آزمايشت] گمراه می کنی ،و هر که را بخواهی هدايت می نمايی ،تو سرپرست و ياور مايی ،ما را بيامرز و به ما رحم
کن که تو بهترين آمرزندگانی)١۵۵( .
صيبُ بِ ِه م ْن أشا ُء ۖ ورحْ متِي و ِسع ْ
ت ُك هل ش ْيءٍ ۚ فسأ ْكتُبُها
وا ْكتُبْ لنا فِي َٰه ِذ ِه الدُّ ْنيا حسنةا و ِفي ْاِل ِخرةِ إِنها ُهدْنا إِليْك ۚ قال عذابِي أ ُ ِ
ِللهذِين يتهقُون ويُؤْ تُون ه
الزكاة والهذِين ُه ْم ِبآياتِنا يُؤْ ِمنُون ﴿﴾١٥٦
مقرر کن که ما به سوی تو بازگشته ايم .خدا فرمود :عذابم را به هر کس بخواهم می
و برای ما در اين دنيا و آخرت ،نيکی ّ
رسانم و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است ،پس به زودی آن را برای کسانی که [از شرک ،کفر ،بت پرستی و ارتداد] می
مقرر و الزم می دارم)١۵۶( .
پرهيزند و زکات می پردازند و به آياتم ايمان می آورندّ ،

وف وي ْنها ُه ْم ع ِن ْال ُم ْنك ِر وي ُِح ُّل
اْل ْن ِجي ِل يأ ْ ُم ُر ُه ْم بِ ْالم ْع ُر ِ
الر ُ
الهذِين يتهبِعُون ه
ي الهذِي ي ِجدُونهُ م ْكتُوباا ِع ْند ُه ْم فِي الته ْوراةِ و ْ ِ
ي ْاْل ُ ِ ّم ه
سول النهبِ ه
ْ
ل ُه ُم ال ه
صر ُه ْم و ْاْل ْغَلل الهتِي كان ْ
ت عل ْي ِه ْم ۚ فالهذِين آمنُوا ِب ِه وع هز ُروهُ ونص ُروهُ واتهبعُوا
ط ِيّبا ِ
ت ويُح ِ ّر ُم عل ْي ِه ُم الخبا ِئث ويض ُع ع ْن ُه ْم ِإ ْ
َٰ
ُ
ُ
ْ
ه
ْ
ْ
ُ
النُّور الذِي أن ِزل معهُ ۙ أولئِك ه ُم ال ُمف ِل ُحون ﴿﴾١٥٧
همان کسانی که از اين رسول و پيامبر «ناخوانده درس» که او را نزد خود [با همه نشانه ها و اوصافش] در تورات وانجيل
نگاشته می يابند ،پيروی می کنند؛ پيامبری که آنان را به کارهای شايسته فرمان می دهد ،و از اعمال زشت بازمی دارد ،و
[ی جهل،
پاکيزه ها را بر آنان حَلل می نمايد ،و ناپاک ها را بر آنان حرام می کند ،و بارهای تکاليف سنگين و زنجيره ها ِ
بی خبری و بدعت را] که بر دوش عقل وجان آنان است برمی دارد؛ پس کسانی که به او ايمان آوردند و او را [در برابر
دشمنان] حمايت کردند و ياريش دادند و از نوری که بر او نازل شده پيروی نمودند ،فقط آنان رستگارانند)١۵٧( .
آمنُوا بِ ه
سو ُل ه
سو ِل ِه
َّللاِ إِل ْي ُك ْم ج ِميعاا الهذِي لهُ ُم ْلكُ السهماوا ِ
اَّللِ ور ُ
ض ۖ ال إِ َٰله إِ هال هُو يُحْ يِي وي ُِميتُ ۖ ف ِ
اس إِنِّي ر ُ
ت و ْاْل ْر ِ
قُ ْل يا أيُّها النه ُ
ي الهذِي يُؤْ ِمنُ ِب ه
اَّللِ وك ِلماتِ ِه وات ه ِبعُوهُ لعله ُك ْم ت ْهتد ُون ﴿﴾١٥٨
ي ْاْل ُ ِ ّم ِّ
النه ِب ِّ
بگو :ای مردم! يقينا ا من فرستاده خدا به سوی همه شمايم؛ خدايی که مالکيّت و فرمانروايی آسمان ها و زمين فقط در سيطره
اوست ،جز او معبودی نيست ،زنده می کند و می ميراند ،پس به خدا و رسول او پيامبر ناخوانده درس که به خدا و تمام
سخنان او ايمان دارد ،ايمان بياوريد ،و از او پيروی کنيد تا هدايت يابيد)١۵٨( .
ق و ِب ِه ي ْع ِدلُون ﴿﴾١٥٩
و ِم ْن ق ْو ِم ُموس َٰى أ ُ همةٌ ي ْهد ُون ِب ْالح ّ ِ
های] حق هدايت می کنند و به درستی و راستی داوری می
و از قوم موسی گروهی هستند که مردم را با [موازين و روش ِ
نمايند)١۵٩( .
وق ه
ط ْعنا ُه ُم اثْنت ْي ع ْشرة أسْبا ا
طا أُم اما ۚ وأ ْوحيْنا ِإل َٰى ُموس َٰى ِإ ِذ اسْتسْقاهُ ق ْو ُمهُ أ ِن اض ِْربْ ِبعصاك ْالحجر ۖ فا ْنبجس ْ
ت ِم ْنهُ اثْنتا ع ْشرة
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ه
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ت ما رز ْقنا ُك ْم ۚ وما ظل ُمونا و َٰل ِكنْ
ْ
اس مشرب ُه ْم ۚ وظللنا عل ْي ِه ُم الغمام وأنزلنا عل ْي ِه ُم الم هن والسهلو َٰى ۖ كلوا ِمن طيِّبا ِ
ع ْيناا ۖ قدْ ع ِلم ك ُّل أن ٍ
كانُوا أ ْنفُس ُه ْم ي ْ
ظ ِل ُمون ﴿﴾١٦٠
و ما بنی اسرائيل را به دوازده قبيله که هر يک امتی بودند ،تقسيم کرديم ،و به موسی هنگامی که قومش از او درخواست آب
کردند ،وحی نموديم که عصايت را بر اين سنگ بزن؛ در نتيجه دوازده چشمه از آن جوشيد؛ هر گروهی چشمه ويژه خود را
شناخت؛ و ابر را بر سر آنان سايبان قرار داديم ،و برای آنان ّ
من و سلوی [يعنی ترنجبين و مرغی مخصوص] نازل کرديم
[و به آنان گفتيم ]:از روزی های پاکيزه ای که به شما داديم ،بخوريد .و [آنان با سرپيچی از فرمان های ما] بر ما ستم
نکردند ،ولی همواره بر خود ستم می ورزيدند)١۶٠( .
ْث ِشئْت ُ ْم وقُولُوا ِح ه
و ِإذْ قِيل ل ُه ُم ا ْس ُكنُوا َٰه ِذ ِه ْالق ْرية و ُكلُوا ِم ْنها حي ُ
س هجداا ن ْغ ِف ْر ل ُك ْم خ ِطيئا ِت ُك ْم ۚ سن ِزيد ُ ْال ُمحْ ِس ِنين
طةٌ وادْ ُخلُوا ْالباب ُ
﴿﴾١٦١
و [ياد کنيد] هنگامی را که به بنی اسرائيل گفته شد :در اين شهر [بيت المقدس] سکونت گزينيد ،و از هر جا که خواستيد
در معبد] فروتنانه
[ازميوه و محصوالتش] بخوريد ،و بگوييد[ :خدايا! خواسته ما] ريزش گناهان است .و از دروازه [شهر يا ِ
و سجده کنان درآييد ،تا گناهانتان را بيامرزم ،قطعا ا [پاداش] نيکوکاران را بيفزايم)١۶١( .
اء بِما كانُوا ي ْ
ظ ِل ُمون ﴿﴾١٦٢
فبدهل الهذِين ظل ُموا ِم ْن ُه ْم ق ْو اال غيْر الهذِي قِيل ل ُه ْم فأ ْرس ْلنا عل ْي ِه ْم ِرجْ ازا ِمن السهم ِ

پس ستمکاران از آنان ،سخنی را که [بيرون دروازه شهر] به آنان گفته شده بود [پس از ورود به شهر] به سخنی ديگر تبديل
کردند[ ،به جای درخواست ريزش گناهان درخواست امور مادی نمودند] نهايتا ا به کيفر ستمی که همواره مرتکب می شدند،
عذابی از آسمان بر آنان فرستاديم)١۶٢( .
ت إِذْ تأْتِي ِه ْم ِحيتانُ ُه ْم ي ْوم س ْبتِ ِه ْم ُ
واسْأ ْل ُه ْم ع ِن ْالق ْري ِة الهتِي كان ْ
ش هرعاا وي ْوم ال ي ْسبِتُون ۙ ال تأ ْ ِتي ِه ْم ۚ
س ْب ِ
اضرة ْالبحْ ِر إِذْ ي ْعد ُون فِي ال ه
تح ِ
سقُون ﴿﴾١٦٣
ك َٰذ ِلك ن ْبلُو ُه ْم بِما كانُوا ي ْف ُ
تعطيلی] شنبه [از حکم خدا] تجاوز
از آنان سرگذشت شهری را که در ساحل دريا بود بپرس ،هنگامی که [اهلش] در [روز
ِ
[تعطيلی] شنبه ماهی هايشان [به اراده خدا از اعماق آب به سوی ساحل می آمدند و] به
می کردند؛ به اين صورت که روز
ِ
روی آب آشکار می شدند و غير شنبه ها نمی آمدند [وآنان بر خَلف حکم خدا در تعطيلی شنبه به صيد می پرداختند؛] اين
گونه آنان را در برابر نافرمانی و فسقی که همواره داشتند ،آزمايش می کرديم)١۶٣( .
ت أ ُ همةٌ ِم ْن ُه ْم ِلم ت ِع ُ
وإِذْ قال ْ
ظون ق ْو اما ۙ ه
َّللاُ ُم ْه ِل ُك ُه ْم أ ْو ُمع ِذّبُ ُه ْم عذاباا شدِيداا ۖ قالُوا م ْعذِرةا إِل َٰى ربِّ ُك ْم ولعله ُه ْم يتهقُون ﴿﴾١٦٤
و گروهی از بنی اسرائيل [که در برابر بد کاری های ديگران ساکت بودند ،به پند دهندگان خيرخواه و دلسوز] گفتند :چرا
گروهی را که خداهَلک کننده آنان يا عذاب کننده آنان به عذابی سخت است ،پند می دهيد؟ [پند دادن شما کاری نابجاست].
گفتند :برای اينکه در پيشگاه پروردگارمان [نسبت به رفع مسؤوليت خود] حجت و عذر داشته باشيم و شايد آنان [از
گناهانشان] بپرهيزند)١۶۴( .
سقُون ﴿﴾١٦٥
ب ب ِئي ٍس ِبما كانُوا ي ْف ُ
سوا ما ذ ُ ِ ّك ُروا ِب ِه أ ْنجيْنا الهذِين ي ْنه ْون ع ِن الس ِ
فل هما ن ُ
ُّوء وأخذْنا الهذِين ظل ُموا ِبعذا ٍ
پس چون پندی را که به آنان داده شد ،فراموش کردند [در لحظه نزول عذاب] پند دهندگانی که مردم را از بدی ها بازمی
داشتند ،نجات داديم و آنان را که ستم کردند به کيفر آنکه همواره نافرمانی می کردند ،به عذابی سخت گرفتيم)١۶۵( .
فل هما عت ْوا ع ْن ما نُ ُهوا ع ْنهُ قُ ْلنا ل ُه ْم ُكونُوا قِردة ا خا ِسئِين ﴿﴾١٦٦
و هنگامی که از آنچه نهی شدند سرکشی کردند ،به آنان گفتيم :به شکل بوزينگانی رانده شده درآييد! ()١۶۶
ور ر ِحي ٌم ﴿﴾١٦٧
سو ُم ُه ْم ُ
وإِذْ تأذهن ربُّك ليبْعث هن عل ْي ِه ْم إِل َٰى ي ْو ِم ْال ِقيام ِة م ْن ي ُ
ب ۖ وإِنههُ لغفُ ٌ
ب ۗ إِ هن ربهك لس ِري ُع ْال ِعقا ِ
سوء ْالعذا ِ
و [ياد کن] هنگامی را که پروردگارت اعَلم کرد که بی ترديد تا روز قيامت کسانی را بر ضد يهوديان [متجاوز و سرکش]
برانگيزد و مسلط کند که همواره عذابی سخت به آنان بچشاند؛ مسلما ا پروردگارت زود کيفر و يقينا ا [نسبت به تائبان] بسيار
آمرزنده و مهربان است)١۶٧( .
وق ه
ت لعله ُه ْم ي ْر ِجعُون ﴿﴾١٦٨
س ِّيئا ِ
صا ِل ُحون و ِم ْن ُه ْم دُون َٰذ ِلك ۖ وبل ْونا ُه ْم بِ ْالحسنا ِ
ت وال ه
ض أُم اما ۖ ِم ْن ُه ُم ال ه
ط ْعنا ُه ْم فِي ْاْل ْر ِ
و آنان را در زمين [به صورت] گروه گروه پراکنده کرديم ،گروهی از آنان مردمی شايسته و گروهی از آنان غير شايسته
اند ،و آنان را با خوشی ها و سختی ها آزموديم ،باشد که [غير شايسته ها به صَلح ،درستی ،صواب و راستی] بازگردند.
()١۶٨

ض ِمثْلُهُ يأ ْ ُخذُوهُ ۚ أل ْم يُؤْ خذْ
ف و ِرثُوا ْال ِكتاب يأ ْ ُخذُون عرض َٰهذا ْاْلدْن َٰى ويقُولُون سيُ ْغف ُر لنا وإِ ْن يأ ْ ِت ِه ْم عر ٌ
فخلف ِم ْن ب ْع ِد ِه ْم خ ْل ٌ
ْ
عل ْي ِه ْم ِميث ُ
ب أ ْن ال يقُولُوا على ه
هار ْاِل ِخرة ُ خي ٌْر ِللهذِين يتهقُون ۗ أفَل ت ْع ِقلُون ﴿﴾١٦٩
َّللاِ ِإ هال الح هق ودر ُ
سوا ما فِي ِه ۗ والد ُ
اق ْال ِكتا ِ
پس بعد از آنان جانشينانی [ناشايسته وگناهکار] که کتاب [تورات] را به ارث بردند به جای ايشان قرار گرفتند[ ،آنان] متاع
[ی زودگذر] را [از هر راه نامشروعی] به چنگ می زنند و [به ناحق] می گويند :به زودی
پست و از دست رفتنی اين دنيا ِ
آمرزيده خواهيم شد .و [به سبب دنياگرايی وغفلت از حقايق] اگر متاع نامشروعی ديگر همانند متاع اول به آنان برسد [باز
هم] آن را به چنگ می زنند؛ آيا از آنان در کتاب [تورات] در حالی که آنچه را در آن است مکرر خوانده و فهميده اند ،پيمان
[محکم و استوار] گرفته نشده است که نسبت به خدا جز حق نگويند؟! [پس چرا آمرزشی که بدون توبه از حرام خواری و
زشت کاری به آنان تعلق نمی گيرد به خدا نسبت می دهند؟] و سرای آخرت برای کسانی که [همواره از مال نامشروع و
نسبت ناروا] می پرهيزند ،بهتر است؛ آيا نمی انديشيد؟ ()١۶٩
ص ِل ِحين ﴿﴾١٧٠
والهذِين يُم ِ ّ
ضي ُع أجْ ر ْال ُم ْ
ب وأقا ُموا ال ه
س ُكون ِب ْال ِكتا ِ
صَلة ِإنها ال نُ ِ
و آنان که به کتاب [آسمانی] چنگ می زنند [و عمَلا به آياتش پای بندند] و نماز را بر پا داشته اند [دارای پاداشند] يقينا ا ما
پاداش اصَلح گران را ضايع نمی کنيم)١٧٠( .
وإِذْ نت ْقنا ْالجبل ف ْوق ُه ْم كأنههُ ُ
ظلهةٌ وظنُّوا أنههُ واقِ ٌع بِ ِه ْم ُخذُوا ما آتيْنا ُك ْم بِقُ هوةٍ واذْ ُك ُروا ما ِفي ِه لعله ُك ْم تتهقُون ﴿﴾١٧١
و [ياد کنيد] هنگامی [را] که کوه [طور] را برکنديم[ ،و] چنان که گويی سايبانی است باالی سرشان قرار داديم و [به
خاطرضعف ايمان] پنداشتند که بر سرشان سقوط می کند[ .به آنان گفتيم ]:آنچه [از کتاب ،شريعت و احکام] به شما داده ايم
با قدرت [ی تمام و عزمی استوار] بگيريد ،و آنچه [از معارف و حقايق] در آن است متذ ّکر شويد [و فرا گيريد و همواره به
خاطر داشته باشيد] تا [با عمل به آن] پرهيزکار شويد)١٧١( .
وإِذْ أخذ ربُّك ِم ْن بنِي آدم ِم ْن ُ
ور ِه ْم ذ ُ ِ ّريهت ُه ْم وأ ْشهد ُه ْم عل َٰى أ ْنفُ ِس ِه ْم أل ْستُ بِربِّ ُك ْم ۖ قالُوا بل َٰى ۛ ش ِهدْنا ۛ أ ْن تقُولُوا ي ْوم ْال ِقيام ِة إِنها ُكنها
ظ ُه ِ
ع ْن َٰهذا غافِ ِلين ﴿﴾١٧٢
و [به ياد آر] هنگامی را که پروردگارت از صلب بنی آدم نسلشان را پديد آورد ،و آنان را [در ارتباط با پروردگاريش] بر
خودشان گواه گرفت [و فرمود ]:آيا من پروردگار شما نيستم؟ [انسان ها با توجه به وابستگی وجودشان و وجود همه
موجودات به پروردگاری و ربوبيّت حق] گفتند :آری ،گواهی داديم[ .پس اقرار به پروردگاری خود را در اين دنيا از شما
گرفتيم] تا روز قيامت نگوييد :ما از اين [حقيقت آشکار و روشن] بی خبر بوديم)١٧٢( .
أ ْو تقُولُوا إِنهما أ ْشرك آباؤُنا ِم ْن ق ْب ُل و ُكنها ذُ ِ ّريهةا ِم ْن ب ْع ِد ِه ْم ۖ أفت ُ ْه ِل ُكنا ِبما فعل ْال ُم ْب ِطلُون ﴿﴾١٧٣
يا نگوييد :پدرانمان پيش از ما مشرک بودند ،و ما فرزندانی پس از آنان بوديم [و راهی جز تقليد از آنان نداشتيم] آيا ما را به
خاطر آنچه باطل گرايان انجام دادند ،هَلک می کنی؟ ()١٧٣
ت ولعله ُه ْم ي ْر ِجعُون ﴿﴾١٧٤
ص ُل ْاِليا ِ
وك َٰذ ِلك نُف ِ ّ
و اين گونه آيات را [ ُمستدل و منطقی] تفصيل و توضيح می دهيم [تا تدبّر کنند] و برای اينکه [از شرک به توحيد] بازگردند.
()١٧۴

واتْ ُل عل ْي ِه ْم نبأ الهذِي آتيْناهُ آيا ِتنا فا ْنسلخ ِم ْنها فأتْبعهُ ال ه
شيْطانُ فكان ِمن ْالغا ِوين ﴿﴾١٧٥
و سرگذشت کسی که آيات خود را به او عطا کرديم و او عمَلا از آنان جدا شد ،برای آنان بخوان؛ پس شيطان او را دنبال
کرد [تا به دامش انداخت] و در نتيجه از گمراهان شد)١٧۵( .
ث أ ْو تتْ ُر ْكهُ ي ْله ْ
ب ِإ ْن تحْ ِم ْل عل ْي ِه ي ْله ْ
ث ۚ َٰذ ِلك مث ُل ْالق ْو ِم
ول ْو ِشئْنا لرف ْعناهُ ِبها و َٰل ِكنههُ أ ْخلد ِإلى ْاْل ْر ِ
ض واتهبع هواهُ ۚ فمثلُهُ كمث ِل ْالك ْل ِ
ص ْالقصص لعله ُه ْم يتف هك ُرون ﴿﴾١٧٦
الهذِين كذهبُوا بِآياتِنا ۚ فا ْق ُ
ص ِ
های
و اگر می خواستيم [درجات و مقاماتش را] به وسيله آن آيات باال می برديم ،ولی او به امور ناچيز مادی و لذت ِ
زودگذر دنيايی تمايل پيدا کرد واز هوای نفسش پيروی نمود؛ پس داستانش چون داستان سگ است [که] اگر به او هجوم
ِ
بری ،زبان از کام بيرون می آورد ،واگر به حال خودش واگذاری [باز هم] زبان از کام بيرون می آورد .اين داستان گروهی
است که آيات ما را تکذيب کردند؛ پس اين داستان را [برای مردم] حکايت کن ،شايد [نسبت به امور خويش] بينديشند.
()١٧۶
ساء مث اَل ْالق ْو ُم الهذِين كذهبُوا ِبآياتِنا وأ ْنفُس ُه ْم كانُوا ي ْ
ظ ِل ُمون ﴿﴾١٧٧
بد است داستان گروهی که آيات ما را تکذيب کردند وهمواره به خود ستم روا می داشتند)١٧٧( .
ض ِل ْل فأ ُ َٰ
م ْن ي ْه ِد ه
ول ِئك ُه ُم ْالخا ِس ُرون ﴿﴾١٧٨
َّللاُ ف ُهو ْال ُم ْهتدِي ۖ وم ْن ُي ْ
هر که را خدا هدايت کند ،پس او راه يافته واقعی است ،و کسانی را که [به سبب عناد و لجاجتشان] گمراه نمايد ،پس فقط
اينان زيانکارانند)١٧٨( .
ان ال يسْمعُون بها ۚ أ ُ َٰ
ْص ُرون ِبها ول ُه ْم آذ ٌ
ولئِك
ولقدْ ذرأْنا ِلجهنهم كثِ ا
اْل ْن ِس ۖ ل ُه ْم قُلُوبٌ ال ي ْفق ُهون ِبها ول ُه ْم أ ْعي ٌُن ال يُب ِ
ِ
يرا ِمن ْال ِج ِّن و ْ ِ
ك ْاْل ْنع ِام ب ْل ُهم أض ُّل ۚ أ ُ َٰ
ولئِك ُه ُم ْالغافِلُون ﴿﴾١٧٩
ْ
و مسلما ا بسياری از جنّيان و آدميان را برای دوزخ آفريده ايم [زيرا] آنان را دل هايی است که به وسيله آن [معارف الهی را]
در نمی يابند ،و چشمانی است که توسط آن [حقايق و نشانه های حق را] نمی بينند ،و گوش هايی است که به وسيله آن
[سخن خدا و پيامبران را] نمی شنوند ،آنان مانند چهارپايانند بلکه گمراه ترند؛ اينانند که بی خبر و غافل [ازمعارف و آيات
خدای] اند)١٧٩( .
و ِ هَّللِ ْاْلسْما ُء ْال ُحسْن َٰى فادْعُوهُ ِبها ۖ وذ ُروا الهذِين ي ُْل ِحدُون ِفي أسْما ِئ ِه ۚ سيُجْ ز ْون ما كانُوا ي ْعملُون ﴿﴾١٨٠
و نيکوترين نام ها [به لحاظ معانی] ويژه خداست ،پس او را با آن نام ها بخوانيد؛ و آنان که در نام های خدا به انحراف می
گرايند [و او را با نام هايی که نشان دهنده کاستی و نقص است ،می خوانند] رها کنيد؛ آنان به زودی به همان اعمالی که
همواره انجام می دادند ،جزا داده می شوند)١٨٠( .
ق وبِ ِه ي ْع ِدلُون ﴿﴾١٨١
و ِم هم ْن خل ْقنا أ ُ همةٌ ي ْهد ُون بِ ْالح ّ ِ

و از ميان کسانی که آفريده ايم [يعنی جنّيان وآدميان] گروهی [هستند که هم نوعان خود را] به حق هدايت می کنند و به
درستی و راستی داوری می نمايند)١٨١( .
والهذِين كذهبُوا ِبآياتِنا سنسْتد ِْر ُج ُه ْم ِم ْن حي ُ
ْث ال ي ْعل ُمون ﴿﴾١٨٢
و کسانی که آيات ما را تکذيب کردند ،به تدريج ازجايی که نمی دانند [به ورطه سقوط و هَلکت می کشانيم تا عاقبت به
عذاب دنيا و آخرت دچار شوند)١٨٢( ].
وأ ُ ْم ِلي ل ُه ْم ۚ إِ هن ك ْيدِي متِ ٌ
ين ﴿﴾١٨٣
و به آنان مهلت می دهيم؛ [زيرا از سيطره قدرت ما بيرون رفتنی نيستند] يقينا ا تدبير ونقشه من استوار است)١٨٣( .
ِير ُم ِب ٌ
ين ﴿﴾١٨٤
أول ْم يتف هك ُروا ۗ ما ِبص ِ
اح ِب ِه ْم ِم ْن ِج هن ٍة ۚ ِإ ْن هُو ِإ هال نذ ٌ
آيا انديشه نکردند که در همنشين آنان [يعنی پيامبر اسَلم] هيچ نوع جنونی نيست؛ او فقط بيم دهنده ای آشکار [نسبت به
سرانجام شوم بدکاران] است)١٨۴( .
أول ْم ي ْن ُ
ض وما خلق ه
ي حدِي ٍ
ت السهماوا ِ
ظ ُروا فِي مل ُكو ِ
ث ب ْعدهُ
ت و ْاْل ْر ِ
َّللاُ ِم ْن ش ْيءٍ وأ ْن عس َٰى أ ْن ي ُكون ق ِد ا ْقترب أجلُ ُه ْم ۖ ف ِبأ ِّ
يُؤْ ِمنُون ﴿﴾١٨٥
آيا در [فرمانروايی و] مالکيّت [و ربوبيّت] بر آسمان ها و زمين و هر چيزی که خدا آفريده و اينکه شايد پايان عمرشان
نزديک شده باشد با تأمل ننگريسته اند؟ [و اگر به قرآن مجيد ،اين کتاب هدايتگر ايمان نياورند] پس بعد ازآن به کدام سخن
ايمان می آورند؟! ()١٨۵
َّللاُ فَل هادِي لهُ ۚ ويذ ُر ُه ْم فِي ُ
ض ِل ِل ه
ط ْغيانِ ِه ْم ي ْعم ُهون ﴿﴾١٨٦
م ْن يُ ْ
برای کسانی که خدا [به سبب لجاجت و عنادشان] گمراهشان کند ،هدايت کننده ای نيست؛ و آنان را در سرکشی و تجاوزشان
وا می گذارد تا در [گمراهی شان] سرگردان و حيران بمانند)١٨۶( .
يسْألُونك ع ِن السهاع ِة أيهان ُم ْرساها ۖ قُ ْل إِنهما ِع ْل ُمها ِع ْند ربِّي ۖ ال يُج ِلّيها ِلو ْقتِها إِ هال هُو ۚ ثقُل ْ
ض ۚ ال تأ ْ ِتي ُك ْم إِ هال
ت فِي السهماوا ِ
ت و ْاْل ْر ِ
ي ع ْنها ۖ قُ ْل إِنهما ِع ْل ُمها ِع ْند ه
اس ال ي ْعل ُمون ﴿﴾١٨٧
َّللاِ و َٰل ِك هن أ ْكثر النه ِ
ب ْغتةا ۗ يسْألُونك كأ هنك ح ِف ٌّ
همواره درباره قيامت از تو می پرسند که وقوع آن چه وقت است؟ بگو :دانش آن فقط نزد پروردگار من است ،غير او آن را
در وقت معينش آشکار نمی کند؛ [تحم ِل اين حادثه عظيم و هولناک ]،بر آسمان ها و زمين سنگين و دشوار است ،جز به
ا
طور ناگهانی بر شما نمی آيد .آن گونه از تو می پرسند که گويا تو از وقت وقوعش به شدت کنجکاوی کرده ای [و کامَل از
آن آگاهی] ،بگو :دانش آن فقط نزد خداست ،ولی بيشتر مردم نمی دانند [که اين دانش ،مخصوص به خدا و فقط در اختيار
اوست)١٨٧( ].

قُ ْل ال أ ْم ِلكُ ِلن ْفسِي ن ْفعاا وال ض ًّرا إِ هال ما شاء ه
ِير
َّللاُ ۚ ول ْو ُك ْنتُ أعْل ُم ْالغيْب السْت ْكث ْرتُ ِمن ْالخي ِْر وما م ه
س ِني السُّو ُء ۚ إِ ْن أنا إِ هال نذ ٌ
ِير ِلق ْو ٍم يُؤْ ِمنُون ﴿﴾١٨٨
وبش ٌ
ب] سودی و [دفعِ] زيانی را از خود ندارم جز آنچه خدا خواهد ،و [غيب هم نمی دانم] اگر غيب می
بگو :من قدر ِ
ت [جل ِ
دانستم ،يقينا ا برای خود ازهر خيری فراوان و بسيار فراهم می کردم وهيچ گزند وآسيبی به من نمی رسيد؛ من فقط برای
گروهی که ايمان می آورند ،بيم دهنده و مژده رسانم)١٨٨( .
احدةٍ وجعل ِم ْنها ز ْوجها ِلي ْس ُكن ِإليْها ۖ فل هما تغ ه
ت ِب ِه ۖ فل هما أثْقل ْ
ت ح ْم اَل خ ِفيفاا فم هر ْ
شاها حمل ْ
ت دعوا ه
َّللا
هُو الهذِي خلق ُك ْم ِم ْن ن ْف ٍس و ِ
ربه ُهما لئِ ْن آتيْتنا صا ِل احا لن ُكون هن ِمن ال ه
شا ِك ِرين ﴿﴾١٨٩
او کسی است که شما را از يک تن آفريد ،و همسرش را از او پديد آورد تا در کنارش آرامش يابد؛ پس هنگامی که مرد با
زن آميزش نمود ،زن به حملی سبک حامله شد ،پس با آن حمل سبک ،زندگی را ادامه داد؛ پس چون سنگين بار شد ،زن و
شوهر پروردگارشان را خواندند که اگر به ما فرزندی تندرست و سالم عطا کنی ،مسلما ا از سپاس گزاران خواهيم بود.
()١٨٩
فل هما آتاهُما صا ِل احا جعَل لهُ ُ
شركاء فِيما آتاهُما ۚ فتعالى ه
َّللاُ ع هما يُ ْش ِر ُكون ﴿﴾١٩٠
پس هنگامی که به آن زن و شوهر فرزندی تندرست و سالم داد [غير از خدا را در اعطای اين نعمت مؤثر دانستند ،از اين
جهت] برای خدا در کنار نعمتی که به آنان عطا کرده بود ،شريکان وهمتايانی قرار دادند!! پس خدا برتر و واالتر از آن
است که برايش شريکان و همتايان قرار دهند)١٩٠( .
أيُ ْش ِر ُكون ما ال ي ْخلُ ُق ش ْيئاا و ُه ْم ي ُْخلقُون ﴿﴾١٩١
آيا موجوداتی را شريک او قرار می دهند که قدرت ندارند کمترين چيزی را بيافرينند و خودشان آفريده می شوند؟! ()١٩١
ص ُرون ﴿﴾١٩٢
وال يسْت ِطيعُون ل ُه ْم ن ْ
ص ارا وال أ ْنفُس ُه ْم ي ْن ُ
و [اين شريکانی که برای خدا قرار می دهند] نه می توانند پرستش کنندگان خود را ياری دهند ،ونه قدرت دارند خودشان را
ياری کنند)١٩٢( .
امتُون ﴿﴾١٩٣
وإِ ْن تدْعُو ُه ْم إِلى ْال ُهد َٰى ال يتهبِعُو ُك ْم ۚ سوا ٌء عل ْي ُك ْم أدع ْوت ُ ُمو ُه ْم أ ْم أ ْنت ُ ْم ص ِ
و اگر آن شريکان را به سوی هدايت بخوانيد ،از شما پيروی نمی کنند ،برای شما يکسان است که آنان را بخوانيد يا خاموش
باشيد [در هر صورت چيزی از آنان نصيب شما نمی شود)١٩٣( ].
ُون ه
َّللاِ ِعباد ٌ أ ْمثالُ ُك ْم ۖ فادْعُو ُه ْم ف ْليسْت ِجيبُوا ل ُك ْم إِ ْن ُك ْنت ُ ْم صا ِدقِين ﴿﴾١٩٤
إِ هن الهذِين تدْعُون ِم ْن د ِ

يقينا ا کسانی را که به جای خدا می پرستيد بندگان و مملوکانی ناتوان چون شما هستند؛ پس اگر راستگوييد [که می توانند در
زندگی شما مؤثر باشند] آنان را [در گرفتاری ها و نيازمندی های خود] بخوانيد پس [هنگامی که بخوانيد [بايد شما را اجابت
کنند] ولی خود می دانيد که در هيچ موردی جواب شما را نمی دهند)١٩۴( ].
ان يسْمعُون بِها ۗ قُ ِل ادْعُوا ُ
شون بِها ۖ أ ْم ل ُه ْم أ ْي ٍد يب ِْط ُ
أل ُه ْم أ ْر ُج ٌل ي ْم ُ
ْص ُرون بِها ۖ أ ْم ل ُه ْم آذ ٌ
ُون
شون ِبها ۖ أ ْم ل ُه ْم أ ْعي ٌُن يُب ِ
شركاء ُك ْم ث ُ هم ِكيد ِ
ون ﴿﴾١٩٥
فَل ت ُ ْن ِظ ُر ِ
آيا آنها پاهايی دارند که با آن راه روند ،يا دست هايی دارند که با آن بگيرند ،يا چشم هايی دارند که با آن ببينند ،يا گوش هايی
دارند که با آن بشنوند؟! بگو :شريکان خود را [به کمک خويش] بخوانيد ،سپس [بر ض ِدّ من هر توطئه و] نيرنگی [داريد] به
کار گيريد و [برای نابودی من لحظه ای مرا [مهلت ندهيد] تا برای شما ثابت شود که هيچ کاری در هيچ زمينه ای از غير
خدا بر نمی آيد)١٩۵( ].
إِ هن و ِليِّي ه
صا ِل ِحين ﴿﴾١٩٦
َّللاُ الهذِي ن هزل ْال ِكتاب ۖ وهُو يتولهى ال ه
يقينا ا سرپرست و يار من خدايی است که قرآن را نازل کرده و او همواره شايستگان را سرپرستی و ياری می کند)١٩۶( .
ص ُرون ﴿﴾١٩٧
والهذِين تدْعُون ِم ْن د ُونِ ِه ال يسْت ِطيعُون ن ْ
صر ُك ْم وال أ ْنفُس ُه ْم ي ْن ُ
و کسانی را که به جای خدا می خوانيد ،نه می توانند شما را ياری دهند و نه خود را ياری رسانند)١٩٧( .
و ِإ ْن تدْعُو ُه ْم ِإلى ْال ُهد َٰى ال يسْمعُوا ۖ وترا ُه ْم ي ْن ُ
ْص ُرون ﴿﴾١٩٨
ظ ُرون ِإليْك و ُه ْم ال يُب ِ
و اگر آنان را به سوی هدايت دعوت کنيد ،نمی شنوند و آنان را می بينی که به سوی تو می نگرند در حالی که نمی بينند.
()١٩٨
ض ع ِن ْالجا ِه ِلين ﴿﴾١٩٩
ف وأع ِْر ْ
ُخ ِذ ْالع ْفو وأْ ُم ْر ِب ْالعُ ْر ِ
عفو و گذشت را پيشه کن ،و به کار پسنديده فرمان ده ،و از نادانان روی بگردان)١٩٩( .
ان ن ْز ٌ
وإِ هما ي ْنزغنهك ِمن ال ه
غ فاسْت ِعذْ بِ ه
اَّللِ ۚ إِنههُ س ِمي ٌع ع ِلي ٌم ﴿﴾٢٠٠
شيْط ِ
ترک مهربانی و مَلطفت] تحريک کند ،به خدا پناه جوی؛
و اگر [وسوسه ای از سوی] شيطان ،تو را [به خشم بر مردم و
ِ
زيرا خدا شنوا و داناست)٢٠٠( .
ف ِمن ال ه
ْص ُرون ﴿﴾٢٠١
ِإ هن الهذِين اتهق ْوا ِإذا م ه
س ُه ْم طائِ ٌ
ان تذ هك ُروا فإِذا ُه ْم ُمب ِ
شيْط ِ
مسلما ا کسانی که [نسبت به گناهان ،معاصی و آلودگی های ظاهری وباطنی] تقوا ورزيده اند ،هرگاه وسوسه هايی از سوی
شيطان به آنان رسد [خدا و قيامت را] ياد کنند ،پس بی درنگ بينا شوند [و از دام وسوسه هايش نجات يابند)٢٠١( ].

ص ُرون ﴿﴾٢٠٢
ي ث ُ هم ال يُ ْق ِ
وإِ ْخوانُ ُه ْم ي ُمدُّون ُه ْم فِي ْالغ ِّ
و برادران بی تقوايان [که شياطين هستند] همواره آنان را به عمق گمراهی می کشانند؛ سپس [در به گمراهی کشيدنشان]
کوتاهی نمی ورزند)٢٠٢( .
ي ِم ْن ر ِبّي ۚ َٰهذا بصا ِئ ُر ِم ْن ر ِّب ُك ْم و ُهداى ورحْ مةٌ ِلق ْو ٍم يُؤْ ِمنُون
و ِإذا ل ْم تأ ْ ِت ِه ْم ِبآي ٍة قالُوا ل ْوال اجْ تبيْتها ۚ قُ ْل ِإنهما أت ه ِب ُع ما يُوح َٰى ِإل ه
﴿﴾٢٠٣
و هرگاه برای مخالفان [به سبب تأخير وحی] آيه ای نياوری [بر پايه گمان پوچ و باطلشان که قرآن را از پيش خود می
آوری] می گويند :چرا آيه ای از نزد خود انتخاب نکردی [تا برای ما بياوری]؟ بگو :من فقط آنچه از سوی پروردگارم به
من وحی می شود ،پيروی می کنم .اين قرآن داليلی روشن از سوی پروردگار شماست و برای گروهی که ايمان می آورند،
سراسر هدايت و رحمت است)٢٠٣( .
صت ُوا لعله ُك ْم ت ُ ْرح ُمون ﴿﴾٢٠٤
وإِذا قُ ِرئ ْالقُ ْرآنُ فاسْت ِمعُوا لهُ وأ ْن ِ
و هنگامی که قرآن خوانده شود ،به آن گوش فرا دهيد و سکوت کنيد تا مشمول رحمت شويد)٢٠۴( .
واذْ ُك ْر ربهك فِي ن ْفسِك تض ُّرعاا و ِخيفةا ود ُون ْالج ْه ِر ِمن ْالق ْو ِل بِ ْالغُد ُ ّ ِو و ْاِلصا ِل وال ت ُك ْن ِمن ْالغافِ ِلين ﴿﴾٢٠٥
و پروردگارت را در دل خود بامدادان و شامگاهان از روی فروتنی و زاری و بيم و ترس به صدايی آرام وآهسته ياد کن و
[نسبت به ذکر خدا] از بی خبران مباش)٢٠۵( .
إِ هن الهذِين ِع ْند ربِّك ال يسْت ْكبِ ُرون ع ْن ِعبادتِ ِه ويُسبِّ ُحونهُ ولهُ ي ْس ُجد ُون ۩ ﴿﴾٢٠٦
مقربان و نزديکان خدا هيچ گاه از عبادت و بندگی اش تکبّر نمی ورزند ،وهمواره او را تسبيح می گويند ،و پيوسته
يقينا ا ّ
برای او سجده می کنند)٢٠۶( .

