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  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم بخورد و همگان را از این چنین نگاشته یمها کتابغاز آدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .سازم باخبردرخواست 

آن برخی را به خود بخواند، قشري را به آزادگی  واسطه بهنیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا 
  .افکارش را نشر دهد چنین ایندعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 

رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به ثروت مادي آلوده  واسطه بهبر خود، ننگ دانست تا 
  .سازد

رمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که هدف و آ
  .بازگو شود دگربارداشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال  یانب روشنسخن را ساده و هماره 

ت و یانسان و یا هر نام دیگري که غا عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها ظلمبپا خواستم تا برابر 
رهایی . سازم فراهم، فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را داده استتالقی  باقدرتهدف را هماره 

جاودانی که داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات 
  .است ها انسانو 

که همانا آزادي است قانون رهایی را دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال بر خود ننگ می
  .نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم



توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دگر چون گذشته براي د از علم و فناوري امروزي، میدبا م
نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات 

  .گ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گرددمر

ام از ناشران کتب نشر هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه هیچمن خود 
  .یرسان اطالعحال چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و . ها بر کاغذ استندادن این نگاشته

در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران واال ایستادگی  گیري از فناوريبا بهره توانامروز می
 گاه هیچمدد از این نگاشته نیز شک بیدانید که بیکرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

بهره اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی. به قتل طبیعت دست نخواهید زد
تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد  توانید از فناوري بهره گیریددرختان می امع قتلاز کشتار و 

  .گردد یمتکر قابلو حق  بهاندیشان 

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
  

  



  سخن گردآورنده

  

که ظلم خداوند را  هایی از کتب آسمانی خداوند در میان ادیان ابراهیمی است گواه ظلم آیات و نشانه
آوري شود و  زند، در این کتاب سعی شده تا گواهی بر این مدعا که خداوند ظالم است جمع فریاد می

ها کالم  اش که ادعا آن را دارند که این کتاب به کالم او در ادیان اصلی و رسمی کار اینبراي 
  .خداوندي است مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است

چیزي افزوده نشده و از فحواي آن چیزي کاسته نشده است  گردآورندهها توسط  شانهبر این آیات و ن
دست به تفسیر افزودن به آن نزده تا مخاطب، خویش آن را بخواند و  گردآورندهدر این گرداوري، 

 یکتاپرستانِاي باشد براي انتخاب درست و شناخت بهتر خداوند و ادیان  قضاوت کند تا دریچه
  خداوندي

است تا مردم سراسر جهان بیشتر به فکر فرو روند و براي باورهایشان احترام  گردآمدهکتاب  این
بیشتري قائل باشند و با مدد از دانش و عشق و عالقه قلبی راه و طریقت خود را بجویند و کسی در 

  .اسارت به ارث بردن ادیان در این وادي محبوس نشود و با خواندن فعل خواستن را صرف کند

  .اي براي آزادي به روي همگان باز شود اشد که دریچهب

  .به امید روز آزادي جانداران که در همین نزدیکی است

  

  



  پیشگفتار
  

سالم و شاید تنها معجزه پیامبر ا معجزه ترین بزرگاهللا که از نظر مسلمانان سراسر جهان  قرآن کالم
وحی توسط جبرئیل فرشته مقرب در خواب و  صورت بهبوده است، کالم خدا ) محمد بن عبداهللا(

  .ترین کتاب نزد تمام مسلمانان جهان است و مقدس بیداري بر آخرین پیامبر خدا وحی شده است

تا با استناد آیات مندرج در آن گواهی  از کتاب گواه ظلم مورد بررسی قرار گرفته استدر این بخش 
  .ش به ماهیت حقیقی خداوند و دین اسالم پی ببریمهاي بیکران خداوندي بجوییم و بیش از پی بر ظلم

و دخل و تصرفی بر متن اصلی این آیات اعمال نشود  گونه هیچها سعی شده تا  در طول این گرداوري
تا حد امکان مگر به ضرورت کالمی بر آن افزوده و یا کاسته نشود و تنها متون داخل پرانتز میان این 

  .آن نیز توسط مترجم اثر اعمال شده استکه  آیات به متن اصلی افزوده شده

ن به هاي قرآنی به واسطه تکرار زیاد در گرداوري سعی شده تا در مرتبه اول داستا در برخی از داستان
گرداوري گر ظلم خداوندي است  هایی که بیان هاي بعدي تنها قسمتصورت کامل بیان شود و در بار

  .شود

دیگر کتب آسمانی ادیان ابراهیمی و پیامبران  تأییدر راستاي باید توجه داشت که برخی از آیات د
دیگر گنجانده شده است و هرکدام از آیات گردآمده در این کتاب به دلیلی موجه گردآمده است، 
اما از آن رو که از ابتدا براي گردآوري این کتاب هدف را بر آن گذاشتم تا تفسیر و توضیحی بر آن 

فراي تعصبات خشک به روخوانی داوري و قضاوت تنها خویشتن  از هر پیش نیفزایم تا مخاطب به دور
  .کالم خداوندي همت گمارد



تواند به عمق این آیات و  ها ذیل آیات ذکر نشده است اما مخاطب باهوش می دالیل این گردآوري
ریز و درشت و ها  ها به دنبال اتفاقات و سرمشق دالیل گردآوري پی ببرد و در هرکدام از جمله

  .زندگی خویش و تفکرات اسالمی بگردد

باید افزود که دین اسالم در کنار قرآن به سنت پیامبر، احادیث نبوي، فتاواي علماي دینی، تاریخ 
اندي سال قدرت و تحکم باور خداوندي و کشورها و قوانین موجود و  و هزارصدر اسالم و این 

در  الی ایدهوچک تروریستی گرفته تا باورمندان به هر فرقه و هاي ک رفتارهاي تمام مسلمانان از گروه
است که در کتاب  ایدئولوژياین گر کلیات و هسته  این باور نگریست و قرآن تنها بیان

بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است و مخاطبان با رجوع به هزاران کتاب پیرامون اسالم ) جبارالضار اهللا(
رجوع کنند و امید آنکه با اعتقاد قلبی دانش و مدد از خرد، باور خویشتن را به ماهیت حقیقی این باور 

  .برگزیده و بر آن پایبند باشند

که  گونه آندر آخر نیز باید اضافه کرد که عمري به طول این هزاران سال از خدا و ادیان شنیدیم 
نیاز به رفعت و عشق و اي گرفت این باورها آنجا که  و هر روز رنگ و بوي تازه خواستند بشنویم

به ما نمایان شدند و هر داستان طول و دراز گذشتگانمان رنگ عوض  گونه ایندوستی بود دین و خدا 
کرد و براي دیگري جان گرفت و آنگاه که صحبت از رشادت و شجاعت شد تیغ بر کشیدند و سر از 

  .باشد گونه اینکه خواستند دین و خدا هر روز به رنگی در برابرمان جان گرفت ها جدا کردند  تن

میان این  ها سخنان کمتر شنیده شده و در پستو نگاه داشته شده را از زبان کسی که سال بار اینلیکن 
باورها ماند و خواند و گفت را بشنوید و بیایید دوباره از نو با هم خدا را بشناسیم و باور خویشتن را از 

  .هر شک و ترس و تعصب پاك نگاه داریم

  .هایمان با تالش خویشتن دست یابیم امید آن روزي که همگی به خواستهبه 



  سوره الفاتحه

  

  )4(خداوندي که مالک روز جزاست 

  )5( جوییم پرستیدیم و تنها از تو یاري می پروردگارا تو را می

  )6(ما را به راه راست هدایت کن 

 اي و نه گمراهان ر آنان غضب کردهکسانی که براه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختی نه 
 )7(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ١٤
 

  سوره البقره

  

ی یا نترسانی ایمان نخواهند آورد کند که آنان را بترسان کسانی که کافر شدند براي آنان تفاوت نمی
)6(  

اي افکنده شده و عذاب بزرگی در  هایشان پرده مهر نهاده و بر چشم ها آنهاي  و گوش ها دلخدا بر 
  )7( هاست آنانتظار 

هایی که  آنان یک نوع بیماري است خداوند بر بیماري آنان افزوده به خاطر دروغ هاي دلدر 
  )10( هاست آنگفتند عذاب دردناکی در انتظار  می

آتش اطراف او را روشن ساخت خداوند  که هنگامیآنان همانند کسی هستند که آتش افروخته ولی 
 ها آنکند  هاي وحشتناکی که چشم کار نمی کند و در تاریکی فرستد و آن را خاموش می طوفانی می

  )17(سازد  را رها می

  )18(گردند  اند لذا بازنمی ها و کوران کران گنگ ها آن

از ترس مرگ  ها آنببارد  صاعقه یا همچون بارانی از آسمان که در شب تاریک همراه با رعد و برق و
را نشنوند و خداوند به کافران احاطه  صاعقهگذارند تا صداي  هاي خود می انگشتشان را در گوش

  )19(دارد 

و یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم براي آدم سجده و خضوع کنید همگی سجده کردند جز 
  )34(ابلیس که سرباز زد و تکبر ورزید از کافران شد 



 گواه ظلم ١٥
 

خواهید گوارا  می جا هرهاي آن از  و گفتیم اي آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از نعمت
  )35(بخورید اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمکاران خواهید شد 

 ها آنپس شیطان موجب لغزش آنان از بهشت شد و آنان را از آنچه بر آن بودند بیرون کرد و به 
د در حالی که بعضی دشمن دیگري خواهید بود و براي شما در زمین تا مدت گفتیم همگی فرود آیی

  )36(برداري خواهد بود  معینی قرارگاه و وسیله بهره

  )39(و همیشه در آن خواهند بود  اند دوزخو کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند اهل 

نجات دادیم و فرعونیان را غرق ساختیم در حالی و هنگامی را که دریا را براي شما شکافتیم و شما را 
  )50(کردید  که شما تماشا می

اي قوم من با انتخاب گوساله براي پرستش به خود ستم : به قوم خود گفت موسی و زمانی را که
به قتل برسانید این کار  )یکدیگر را(خالق خود بازگردید و خود را و به سوي کردید پس توبه کنید 

و  پذیر توبهپیشگاه پروردگارتان بهتر است سپس خداوند توبه شما را پذیرفت زیرا که او  براي شما در
  )54(رحیم است 

لذا بر ستمگران در برابر این گفته شده بود تغییر دادند  ها آناما افراد ستمگر این سخن را که به 
  )59(نافرمانی عذابی از آسمان فرستادیم 

کنید  ذبحدهد ماده گاوي را  خداوند به شما دستور می: و هنگامی را که موسی به قوم خود گفت
  )67(برم از این که از جاهالن باشم  به خدا پناه می: کنی؟ گفت آیا ما را مسخره می: گفتند
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: فتسذهللا گاز خداي خود بخواه که براي ما روشن کند این ماده گاو چگونه ماده گاوي باشد : گفتند
ماده گاوي که نه پیر و از کارافتاده باشد و نه بکر و جوان بلکه میان این دو باشد : فرماید خداوند می

  )68(انجام دهید  )هر چه زودتر(آنچه به شما دستور داده 

خداوند : از پروردگار خود بخواه که براي ما روشن سازد رنگ آن چگونه باشد گفت: گفتند
  )69(دست که رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد  یکگاوي باشد زرد : گوید می

از خدایت بخواه براي ما روشن کند که چگونه گاوي باید باشد زیرا این گاو براي ما مبهم : گفتند
  )70(شده و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد 

راعت آبکشی کند از زدن رام شده و نه براي ز گاوي باشد که نه براي شخم: فرماید خداوند می: گفت
حق مطلب را آوردي  اآلن: رنگ دیگري در آن نباشد گفتند گونه هیچهر عیبی برکنار باشد و حتی 

  )71(سپس آن را سر بریدند ولی مایل نبودند این کار را انجام دهند 

د کند و آیات خو مردگان را زنده می گونه اینقسمتی از گاو را به مقتول بزنید خداوند : سپس گفتیم
  )73(دهد شاید اندیشه کنید  را به شما نشان می

ها  اي از سنگ تر چرا که پاره شما بعد از این واقعه سخت شد همچون سنگ یا سخت هاي دلسپس 
و کند  دارد و آب را تراوش می شکاف برمی ها آناي از  شود و پاره شکافد و از آن نهرها جاري می می

  )74(و خداوند از اعمال شما غافل نیست افتد  اي از خوف خدا به زیر می پاره

شنیدند و پس از  اي از آنان سخنان خدا را می آیا انتظار دارید به شما ایمان بیاورند با این که عده
  )75(کردند در حالی که علم و دانش داشتند  فهمیدن آن را تحریف می
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اند و  اهل آتش ها آن آري کسانی که کسب گناه کنند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند
  )81(جاودانه در آن خواهند بود 

کنید و در  کشید و جمعی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می اما این شما هستید که یکدیگر را می
به صورت اسیران به نزد  ها آنی که اگر بعضی از لکنید در حا این گناه و تجاوز به یکدیگر کمک می

بر شما حرام بود آیا به  ها آنسازید با اینکه بیرون ساختن  آنان را آزاد میدهید و  شما آیند فدیه می
شوید براي کسی که از شما  آورید و به بعضی کافر می بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می

ها  این عمل را انجام دهد جز رسوایی در این جهان نخواهد بود و روز رستاخیز به شدیدترین عذاب
  )85(دهید غافل نیست  وید و خداوند از آنچه انجام میش گرفتار می

اند هرگز آرزوي مرگ نخواهند کرد و  به خاطر اعمال بدي که پیش از خود فرستاده ها آنولی 
  )95(خداوند از ستمگران آگاه است 

کسی که دشمن خدا و فرشتگان و رسوالن او و جبرئیل و میکائیل باشد کافر است و خداوند دشمن 
  )98(است  کافران

خواندند پیروي کردند سلیمان هرگز کافر نشد  از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می )یهود(و 
و به مردم سحر آموختند و از آنچه بر دو فرشته بابل هاروت و ماروت نازل ولی شیاطین کفر ورزیدند 

گفتند ما وسیله  او می هدادند مگر اینکه از پیش ب چیزي یاد نمی کس هیچشد پیروي کردند و به 
آموختند که بتوانند به وسیله آن میان مرد  از آن دو فرشته مطالبی را می ها آنکافر مشو ولی  آزمایشیم

 ها آنتوانند بدون اجازه خداوند به انسانی زیان برسانند  نمی گاه هیچو همسرش جدایی بیفکنند ولی 
دانستند هرکسی  می مسلماًداد و  سانید و نفعی نمیر گرفتند که به آنان زیان می هایی را فرامی قسمت
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اي نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به  متاع باشد در آخرت بهره گونه اینخریدار 
  )102(دانستند  آن فروختند اگر می

 ها آنکه از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیري کرد و سعی در ویرانی  کس آنتر از  کیست ستمکار
در  ها آنشوند بهره ) هاي عبادت کانون(نمود شایسته نیست آنان جز براي ترس و وحشت وارد این 

  )114(دنیا رسوایی است و در سراي دیگر عذاب عظیم 

کنیم و  ها آزمایش می ها و میوه ها و جان همه شما را با چیزي از ترس گرسنگی و کاهش در مال قطعاً
  )155( کنندگان استقامتبشارت ده به 

خواهد  ها آناند و در حال کفر از دنیا رفتند لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر  کسانی که کافر شده
  )161(بود 

  )162(شود و نه مهلتی خواهند داشت  مانند نه در عذاب آنان تخفیف داده می همیشه در آن باقی می

کنند و دستشان از  خدا را مشاهده میجویند و کیفر  در آن هنگام رهبران از پیروان خود بیزاري می
  )166(شود  همه جا کوتاه می

هایی هستند که گمراهی را با هدایت و عذاب را با آمرزش مبادله کردند راستی چقدر در  اینان همان
  )175(برابر عذاب خداوند شکیبا هستند 

را بیرون کنید  ها آن) مکه(ند هر کجا یافتید به قتل برسانید و از آنجا که شما را بیرون ساخترا  ها آنو 
در نزد مسجدالحرام جنگ نکنید مگر اینکه در آنجا با شما  ها آنو فتنه از کشتار هم بدتر است و با 

  )191(را به قتل برسانید چنین است جزاي کافران  ها آنبجنگند پس اگر با شما پیکار کردند 
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ص خدا گردد پس اگر دست برداشتند تعدي جز پیکار کنید تا فتنه باقی نماند و دین مخصو ها آنو با 
  )193(بر ستمکاران روا نیست 

اند در حج آمیزش جنسی با زنان  هاي معینی است و کسانی که حج را بر خود فرض کرده حج در ماه
داند و زاد و توشه تهیه کنید  و گناه و جدال نیست و آنچه از کارهاي نیک انجام دهید خدا آن را می

  )197(د و توشه پرهیزکاري است و از من بپرهیزید اي خردمندان که بهترین زا

هاي روشن که بر شما آمده است لغزش کنید بدانید که خداوند توانا و  و اگر بعد از این همه نشانه
  )209(حکیم است 

هتر پرست ب اند ازدواج نکنید کنیز با ایمان از زن آزاد بت پرست تا ایمان نیاورده و با زنان مشرك و بت
اند در  پرست تا ایمان نیاورده است هرچند شما را به شگفتی آورد و زنان خود را به ازدواج مردان بت

 ها آنپرست بهتر است هرچند شما را به شگفتی آورد  یک غالم با ایمان از یک مرد آزاد بتنیاورید 
نماید و آیات  کنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود می شما را به سوي آتش می

  )221(سازد شاید متذکر شوند  خویش را براي مردم روشن می

) اي با هدیه(را  ها آناگر زنان را قبل از آمیزش جنسی یا تعیین مهر طالق دهید گناهی بر شما نیست 
که تنگدست است به  کس آنو  اش تواناییکه توانایی دارد به اندازه  کس آنمند سازید  مناسب بهره

  )236(اي شایسته بدهد و این بر نیکوکاران الزامی است  اندازه خودش هدیه

  )244(در راه خدا پیکار کنید و بدانید خداوند شنوا و داناست 

چگونه او بر ما : خداوند را براي زمامداري شما مبعوث کرده است گفتند: گفت ها آنو پیامبرشان به 
خدا او را بر شما برگزیده و : تریم و او ثروت زیادي ندارد گفت از او شایسته حکومت کند با اینکه ما
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بخشد و  او را در علم و جسم وسعت بخشیده است خداوند ملکش را به هر کس که بخواهد می
  )247(احسان خداوند وسیع است و آگاه است 

ت را کشت و خداوند سپاه دشمن را به هزیمت واداشتند و داود جالو ها آنسپس به فرمان خدا 
خواست به او تعلیم داد و اگر خداوند بعضی از مردم را  حکومت و دانش را به او بخشید و از آنچه می

گرفت ولی خداوند نسبت به جهانیان لطف و  کرد زمین را فساد فرا می به وسیله بعضی دیگر دفع نمی
  )251(احسان دارد 

رها کنید اگر ایمان دارید  مانده باقیاز خدا بپرهیزید و آنچه از ربا اید  اي کسانی که ایمان آورده
)278(  

هاي شما از آن  بدانید خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید سرمایهکنید  اگر نمی
  )279(شود  و نه بر شما ستم وارد می کنید میشماست نه ستم 

داري به یکدیگر پیدا کنید آن را بنویسید و باید  دهی مدتب که هنگامیاي کسانی که ایمان آوردید 
اي از روي عدالت در میان شما بنویسد و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن  نویسنده

که حق بر عهده اوست  کس آنکه خدا به او تعلیم داده خودداري کند پس باید بنویسید و  طور همان
پروردگار اوست بپرهیزد و چیزي را فروگذار ننماید و اگر کسی که حق بر  باید امال کند و از خدا که

ذمه اوست صفیه ضعیف است یا توانایی بر امال کردن ندارد باید ولی او با رعایت عدالت امال کند و 
دو زن از کسانی که مورد دو نفر از مردان خود را شاهد بگیرند و اگر دو مرد نبودند یک مرد و 

ینان شما هستند انتخاب کنید تا اگر یکی انحرافی یافت دیگري بر او یادآوري کند و رضایت و اطم
کنند خودداري نماید و از نوشتن چه کوچک باشد و یا  را دعوت می ها آن که هنگامیشهود نباید به 

تر و براي  و براي شهادت مستقیم تر نزدیکچه بزرگ ملول نشوید این در نزد خدا به عدالت 
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کنید شاهد  باشد مگر اینکه داد و ستد نقدي باشد که بین خود می از تردید و شک بهتر میجلوگیري 
اید از  بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد زیانی برسد اگر چنین کنید از فرمان پروردگار خارج شده

  )282(چیز داناست  دهد خداوند به همه خدا بپرهیزید و خداوند به شما تعلیم می

و زمین است از آن خداست و اگر آنچه را در دل دارید آشکار سازید یا پنهان  ها مانآسآنچه در 
بخشد و هرکس را که بخواهد  کند سپس هرکس را بخواهد می خداوند شما را بر طبق آن محاسبه می

  )284(کند خداوند به همه چیز قدرت دارد  مجازات می

کند هر کار را انجام دهد براي خود انجام  نمی تکلیف اش تواناییکس را جز به اندازه  خداوند هیچ
داده و هر کار کند به زیان خود کرده است پروردگارا اگر ما فراموش و یا خطا کردیم ما را مواخذه 

اند قرار دادي  که بر کسانی که پیش از ما بوده چنان آننکن پروردگارا تکلیف سنگینی بر ما قرار مده 
آن را نداریم بر ما مقرر مدار و آثار گناه را از ما بشوي ما را ببخش و پروردگارا آنچه طاقت و تحمل 

  )286(در رحمت خود قرار ده تو موال و سرپرست مایی پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان 
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  عمران سوره آل

  

رد سازد نازل ک پیش از آن براي هدایت مردم فرستاد و نیز کتابی که حق را از باطل مشخص می
  )4(کسانی که به آیات خدا کافر شدند کیفر شدیدي دارند و خداوند توانا و صاحب انتقام است 

خداوند بازدارد و آنان خود ) عذاب(از را  ها آنتواند  اند نمی ها و فرزندان کسانی که کافر شده ثروت
  )10( اند دوزخگیر  آتش

بد جهنم محشور خواهید شد و چه  سوي بهمغلوب خواهید شد  زودي به: که کافر شدند بگو ها آنبه 
  )12(است  جایگاهی

کشند و مردمی را که امر به عدالت  ورزند و پیامبران را به ناحق می کسانی که به آیات خدا کفر می
  )21(رسانند و به کیفر دردناك بشارت ده  کنند به قتل می می

  )32(دارد  افران را دوست نمیاطاعت کنید اگر سرپیچی کنید خداوند کبگو از خدا و فرستاده 

آورده  به دنیاخداوندا من او را دختر آوردم ولی خدا از آنچه او : آورد گفت دنیا بهاو را  که هنگامی
تر بود و پسر همانند دختر نیست من او را مریم نام گذاردم و او و فرزندانش را از شیطان  بود آگاه

  )36(دهم  رانده شده در پناه تو قرار می

هر کس جز اسالم آیینی براي خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از و 
  )85(کاران است  زیان

کند که بعد از ایمان و گواهی به حقانیت رسول و آمدن  چگونه خداوند جمعیتی را هدایت می
  )86(کرد کافر شدند و خدا جمعیت ستمکاران را هدایت نخواهد  ها آنهاي روشن براي  نشانه
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  )88(شود  مهلت داده نمی ها آنیابد و به  مانند مجازاتشان تخفیف نمی همواره در این لعن می

کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند اگر چه روي زمین پر از طال باشد و آن را به عنوان 
ازات دردناك است و و براي آنان مج قبول نخواهد شد ها آنیک از  هرگز از هیچفدیه بپردازند 
  )91(یاورانی ندارند 

توانند در پناه اموال و فرزندانشان از مجازات خدا  توانند هرگز نمی کسانی که کافر شدند هرگز نمی
  )116(و جاودانه در آن خواهند ماند  اند دوزخاصحاب  ها آندر امان بمانند 

و  مأیوسرا با ذلت برگرداند تا  ها آنبراي این است که قسمتی از پیکر لشگر کافران را قطع کند یا 
  )127(ناامید بازگردند 

بخشد هرکس را بخواهد  و زمین است از آن خداست هر کس را بخواهد می ها آسمانو آنچه در 
  )129(کند و خداوند آمرزنده مهربان است  مجازات می

  )131(و از آتشی بپرهیزید که براي کافران آماده شده است 

  )141(با ایمان را خالص گرداند و کافران را به تدریج نابود سازد و تا خدا افراد 

میرد سرنوشتی است تعیین شده هرکس پاداش دنیا را بخواهد چیزي از  کس جز به فرمان خدا نمی هیچ
 گزاران سپاس زودي بهدهیم و  آن به او خواهیم داد و هرکس پاداش آخرت را بخواهد از آن به او می

  )145(داد را پاداش خواهیم 

در برابر آنچه در راه  گاه هیچ ها آنو چه پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند 
  )146(را دوست دارد  کنندگان استقامترسید سست و ناتوان نشدند و خداوند  خدا به آنان می



 قرآن ٢٤
 

پوشی کن  ما در کارها چشمهاي  سخنشان تنها این بود که پروردگارا گناهان ما را ببخش و از تندروي
  )147(هاي ما را استوار بدار و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان  قدم

داد و خداوند نیکوکاران را  ها آناز این رو خداوند پاداش این جهان و پاداش نیک آن جهان را به 
  )148(دارد  دوست می

ی را براي خدا همتا قرار دادند رعب و کافران به خاطر اینکه بدون دلیل چیزهای هاي دلدر  زودي به
  )151(کاران  است جایگاه ستم بد جایگاهیآتش است و چه  ها آنافکنیم و جایگاه  ترس می

رود یا در جنگ  اید همانند کافران نباشید که چون برادرشان به مسافرت می اي کسانی که ایمان آورده
شدند تا خدا این حسرت را  مردند و کشته نمی ینزد ما بودند نم ها آناگر : گویند کنند می شرکت می

  )156(دهید بیناست  میراند و به آنچه انجام می کند و می بگذارد خداوند زنده می ها آنبر دل 

نترسید و تنها از من بترسید اگر ایمان  ها آنترساند از  این فقط شیطان است که پیروان خود را می
  )175(دارید 

هرگز زیانی به خداوند  ها آنکنند تو را غمگین نسازند به یقین  ب میکسانی که در راه کفر شتا
مجازات بزرگی  ها آندر آخرت قرار ندهد و براي  ها آناي براي  خواهد بهره رسانند خدا می نمی

  )176(است 

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٥
 

  سوره النسا

  

کند که سهم پسر به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر  خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می
و اگر یکی باشد نیمی از آن  هاست آنمیراث از آن  دوسومفرزندان شما بیش از دو دختر باشند 

ششم میراث اوست اگر فرزندي داشته باشد و اگر  اوست و براي هر یک از پدر و مادر او یک
سوم است و اگر او برادرانی داشته  رزندي نداشته باشد و پدر و مادر از او ارث برند براي مادر او یکف

برد بعد از انجام وصیتی است که او کرده و بعد از اداي دین است شما  ششم می باشد مادرش یک
الهی است و براي شما سودمندتراند این فریضه  یک کدامدانید پدران و مادران و فرزندانتان  نمی

  )11(خداوند دانا و حکیم است 

کنم  که نافرمانی خدا و پیامبرش را کند و از مرزهاي او تجاوز نماید او را در آتشی وارد می کس آنو 
  )14(اي است  که جاودانه در آن خواهد ماند و براي او مجازات خارکننده

بطلبید اگر  ها آنرا به عنوان شاهد بر کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند چهار نفر از مسلمانان 
هاي خود نگه دارید تا مرگشان فرا رسد یا اینکه خداوند راهی براي  را در خانه ها آنگواهی دادند 

  )15(قرار دهد  ها آن

را آزار دهید و اگر توبه کنند و  ها آنشوند  و از میان شما آن مردان و زنانی که مرتکب آن کار می
  )16(و مهربان است  پذیر توبهدرگذرید زیرا خداوند  ها آناصالح نمایند از 

 اآلن: گوید فرارسد می ها آنمرگ یکی از  که هنگامیدهند و  براي کسانی که کارهاي بد را انجام می
کسانی هستند که عذاب  ها اینروند  توبه کردن توبه نیست و نه براي کسانی که در حال کفر از دنیا می

  )18(ایم  دردناکی برایشان فراهم کرده



 قرآن ٢٦
 

ها دختران برادر دختران خواهر مادرانی  ها خاله حرام شده است بر شما مادرانتان دختران خواهران عمه
اند خواهران رضاعی شما مادران همسرانتان و دختران همسرتان که در دامان شما  که شما را شیر داده

آمیزش جنسی  ها آناید و چنانچه با  آمیزش جنسی داشته ها آند از همسرانی که با ان پرورش یافته
اید براي شما مانعی ندارد و همسرهاي پسرانتان که از نسل شما هستند جمع میان دو خواهر  نداشته

  )23(کنید مگر آنچه در گذشته واقع شده چرا که خداوند آمرزنده مهربان است 

احکامی است که خداوند بر شما مقرر داشته است  ها ایناید  را مالک شده ها آنو زنان شوهردار مگر 
براي شما حالل است که با اموال خود آنان را اختیار کنید در حالی که  ها ایناما زنان دیگر غیر از 

کنید واجب است مهر  می) ازدواج موقت(باشید و از زنا خودداري کنید و زنانی را که متعه  دامن پاك
  )24(اید  را بپردازید و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر با هم توافق کرده ها آن

از بردگان  دامن پاكتوانند با زنان  و با ایمان را ندارند می دامن پاكکه توانایی ازدواج با زنان  ها آنو 
تر است و همگی اعضاي یک  با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند خدا به ایمان شما آگاه

تزویج نمایید و مهرشان را به خودشان بدهید به شرط آنکه  ها آنرا با اجازه صاحبان  ها آنپیکرید 
د در صورتی که باشند نه به طور آشکار مرتکب زنا شوند و نه دوست پنهانی بگیرن دامن پاك

باشند و مرتکب عمل منافی عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت این ) محصنه(
به زحمت بیفتند و ) از نظر غریزه جنسی(براي کسانی از شماست که بترسند ) اجازه ازدواج با کنیزان(

  )25(خودداري براي شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است 

یی را که خداوند براي بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید مردان نصیبی از ها برتري
آورند دارند و زنان نیز نصیبی و از فضل خدا براي رفع تنگناها طلب کنید و خداوند  می دست بهآنچه 

  )32(به هر چیز داناست 



 گواه ظلم ٢٧
 

براي بعضی نسبت به بعضی دیگر هایی که خداوند  اند به خاطر برتري مردان سرپرست و نگهبان زنان
و  اند متواضعکنند و زنان صالح زنانی هستند مه  هایی که از اموالشان می قرار داده است و به خاطر انفاق

اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا براي آنان قرار داده حفظ ) همسر خود(در غیاب 
، در بستر از کنند و آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز دهید می
نجویید  ها آندي بر را تنبیه کنید و اگر از شما پیروي کردند راهی براي تع ها آندوري نمایید و  ها آن

  )34(خداوند بلندمرتبه و بزرگ است 

هایی است که با  اي کسانی که کتاب به شما داده شده به آنچه نازل کردیم و هماهنگ با نشانه
را  ها آنهایی را محو کنید سپس به پشت سر بازگردانید یا  شماست ایمان بیاورید پیش از آنکه صورت

را دور ساختیم و فرمان خدا در هر حال ) اصحاب سبت(که  ونهگ هماناز رحمت خود دور سازیم 
  )47(انجام شدنی است 

کسانی هستند که خداوند ایشان را از رحمت خود دور ساخته است و هرکس را خدا از  ها آن
  )52(رحمتش دور سازد یاوري براي او نخواهی یافت 

هاي تنشان  کنیم که هرگاه پوست وارد میرا در آتشی  ها آن زودي بهکسانی که به آیات ما کافر شدند 
دهیم تا کیفر را بچشند خداوند توانا و حکیم است  هاي دیگري بجاي آن قرار می بریان گردد پوست

)56(  

هایی از بهشت  را در باغ ها آن زودي بهاند  اند و کارهاي شایسته انجام داده و کسانی که ایمان آورده
ختانش جاري است همیشه در آن خواهند ماند و همسرانی پاکیزه کنیم که نهرها از زیر در وارد می

  )57(دهیم  هاي گسترده جاي می را در سایه ها آنخواهد بود و  ها آنبراي 



 قرآن ٢٨
 

که در راه خدا  کس آناند باید در راه خدا پیکار کنند و  کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته
  )74(بزرگی به او خواهیم داد پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد پاداش 

حسنه برسد  ها آنهاي محکم باشید و اگر به  یابد هرچند در برج هرجا باشید مرگ شما را درمی
این از ناحیه توست بگو همه : گویند می) و شکستی برسد( گویند این از ناحیه خداست و اگر سینه می
  )78(ی را درك کنند از ناحیه خداست پس چرا این گروه حاضر نیستند سخن ها این

 ها آناز  بنابراینکنند که شما هم مانند ایشان کافر شوید و مساوي یکدیگر باشید  آنان آرزو می
 ها آندوستانی انتخاب نکنید مگر اینکه در راه خدا هجرت نمایند هرگاه از این کار سرباز زنند هرجا 

  )89(دوست و یار و یاوري انتخاب نکنید  ها آنو به قتل برسانید و از میان را یافتید اسیر کنید 

از روي عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است در حالی که جاودانه در و هرکس فرد با ایمانی را 
سازد و عذاب عظیمی براي او  کند و او را از رحمتش دور می ماند و خداوند بر او غضب می آن می

  )93(آماده ساخته است 

  )121(است و هیچ راه فراري ندارند  جایگاهشان جهنم ها آن

هایی از بهشت وارد  آن را در باغ زودي بهاند  اند و اعمال صالح انجام داده و کسانی که ایمان آورده
کنیم که نهرها از زیر درختانش جاري است جاودانه در آن خواهند مانده وعده حق خداوند است  می

  )122(تر باشد  قهایش از خدا صاد و کیست که بر گفتار و وعده

  )138( هاست آنبه منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی در انتظار 

  )145(نخواهی یافت  ها آندرکات دوزخ قرار دارند و هرگز یاوري براي ترین  منافقان در پایین

  )151(ایم  اي فراهم ساخته اند و براي کافران مجازات خارکننده کافران حقیقی ها آن



 گواه ظلم ٢٩
 

ربا گرفتن در حالی که از آن نهی شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل براي کافران  به خاطرو 
  )161(عذاب دردناکی آماده کردیم  ها آن

دهنده بودند تا بعد از پیامبران حجتی براي مردم بر خدا باقی نماند و  دهنده و بیم پیامبرانی که بشارت
  )165(خداوند توانا و حکیم است 

را نخواهد بخشید و آنان را به هیچ راهی هدایت  ها آنفر شدند و ستم کردند هرگز خدا کسانی که کا
  )168(نخواهد کرد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٣٠
 

  سوره املائده

  

شده و  حیوانات خفه گوشت مردار و خون گوشت خوك و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و
که به ضرب شاخ حیوان  ها آنمیرند و  که بر اثر پرت شدن از بلندي می ها آنشده و  کشته زجربه 

ها  دیگري مرده باشند و باقیمانده صید حیوان درنده مگر آنکه آن را سر ببرید و حیواناتی که روي بت
هاي تیز مخصوص  شوند بر شما حرام شده است و قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه ذبح می

از  بنابرایناند  شده مأیوساین اعمال فسق و گناه است امروز کافران از آیین شما  آزمایی تمام بخت
نترسیده و از من بترسید امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و  ها آن

 که در حال گرسنگی دستشان به غذاي دیگري نرسد و ها آناما اسالم را به عنوان آیین شما پذیرفتم 
  )3(متمایل به گناه نباشند خداوند آمرزنده و مهربان است 

آنچه پاکیزه است براي شما حالل : حالل شده است بگو ها آنکنند چه چیزهایی براي  می سؤالاز تو 
اید  یاد داده ها آنهاي آموخته که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به  گردیده حیوانات شکاري سگ

دارند بخورید و نام خدا را بر آن ببرید و از خدا بپرهیزید  نات براي شما نگاه میپس از آنچه این حیوا
  )4(الحساب است  که خداوند سریع

امروز چیزهاي پاکیزه براي شما حالل شده و طعام اهل کتاب براي شما حالل است و طعام شما براي 
مهر آنان  که هنگامی اند حاللکتاب  از اهل دامن پاكاز مسلمانان و آنان  دامن پاكحالل و آنان  ها آن

باشید و نه زناکار و نه دوست پنهانی و نامشروع گیرید و هرکس که انکار  دامن پاكرا بپردازید و 
بود  خواهندگردد و در سراي دیگر از زیانکاران  کند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد اعمال او تباه می

)5(  



 گواه ظلم ٣١
 

  )10( اند دوزخرا تکذیب کردند اهل و کسانی که کافر شدند و آیات ما 

از آن خارج شوند  ها آنشویم تا  اي موسی در آن جمعیتی ستمگرند و ما هرگز وارد آن نمی: گفتند
  )22(از آن خارج شوند ما وارد خواهیم شد  ها آناگر 

جدایی  کار گنهپروردگارا من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم میان ما و این جمعیت : موسی گفت
  )25(بیفکن 

گشایم چون از پروردگار  اگر تو براي کشتن من دست دراز کنی من هرگز به قتل تو دست نمی
  )28(ترسم  جهانیان می

خواهم تو با گناه من و خودت بازگردي و از دوزخیان گردي و همین است سزاي ستمکاران  من می
)29(  

کنند فقط این  و اقدام به فساد بر روي زمین می خیزند که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی ها آنفر ک
به عکس یکدیگر بریده شود و یا از  ها آنیا به دار آویخته گردند یا دست و پاي است که اعدام شوند 

  )33(در دنیاست و در آخرت مجازات عظیمی دارند  ها آنسرزمین خود تبعید گردند این رسوایی 

اي براي تقرب به او بجویید و در راه او جهاد  هیزید و وسیلهاي کسانی که ایمان آوردید از خدا بپر
  )35(کنید باشد که رستگار شوید 

باشد و همه آن را  ها آنیقین کسانی که کافر شدند اگر تمام آنچه روي زمین است و همانند آن مال 
ند داشت براي نجات از کیفر روز قیامت بدهند از او پذیرفته نخواهد شد و مجازات دردناکی خواه

)36(  



 قرآن ٣٢
 

مجازات  ها آنتوانند از آن خارج گردند و براي  خواهند از آتش خارج شوند اما نمی پیوسته می
  )37(پایداري است 

اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید و  دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده
  )38(خداوند توانا و حکیم است 

و زمین از آن خداست هرکس را بخواهد کیفر  ها آسمانت و فرمانروایی دانید که حکوم آیا نمی
  )40(قادر است  چیزي هربخشد و خداوند بر  کند و هرکس را بخواهد و شایسته بداند می می

 ها آنگویند ایمان آوردیم سذهللا و قلب  کنند و با زبان می که در مسیر کفر شتاب می ها آناي فرستاده 
دهند تا  ایمان نیاورده تو را اندوهگین نسازد و گروهی از یهودیان که خوب به سخنان تو گوش می

اند  جاسوسان گروه دیگري هستند که خودشان نزد تو نیامده ها آندستاویزي براي تکذیب تو بیابند 
ذیرید و د بپگویند اگر این به شما داده ش کنند و می اش تحریف می سخنان را از مفهوم اصلی ها آن

کسانی هستند  ها آنگرنه دوري کنید کسی را که خدا بخواهد مجازات کند قادر به دفاع از او نیستید 
را پاك کند در دنیا رسوایی و در آخرت مجازات بزرگی نصیبشان  هایشان دلکه خدا نخواسته 

  )41(خواهد شد 

و در آن حکم خدا هست پس از است ی که تورات نزد ایشان لطلبند در حا چگونه تو را به داوري می
  )43(نیستند  مؤمن ها آنگردانند  داوري خواستن از حکم تو روي می

در آن مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و  ها آنو بر 
و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را باشد  گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می

شود و هرکس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است  ببخشد کفاره او محسوب می
)45(  
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اولیا یکدیگرند و کسانی که  ها آناید یهود و نصاري را ولی انتخاب نکنید  اي کسانی که ایمان آورده
  )51(کند  خداوند جمعیت ستمکار را هدایت نمی هستند ها آندوستی کنند از  ها آناز شما با 

رساند و  به خدا زیانی نمیاید هر کس از شما از آیین خود بازگردد  اي کسانی که ایمان آورده
 مؤمناندارند در برابر را دوست دارد و آنان او را دوست  ها آنآورد که  خداوند جمعیتی را می

کنند و از سرزنش هیچ  در راه خدا جهاد می ها آنند متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومند
دهد و خدا وسیع و  گري هراسی ندارند این فضل خداست که به هر کس که بخواهد می مالمت

  )54(خداوند داناست 

کنند  آمیز و خوردن مال حرام نهی نمی از سخنان گناه ها آنچرا از دانشمندان نصاري و علماي یهود 
  )63(دادند  چه زشت است عملی که انجام می

هایشان بسته باد و به خاطر این سخن از رحمت دور شوند  دست خدا بسته است دست: و یهود گفتند
بخشد ولی این آیات که از طرف پروردگارت  بلکه هر دو دست او گشاده است هرگونه بخواهد می

عداوت و  تا روز قیامت ها آنافزاید و ما در میان  می ها آنبر تو نازل شده بر طغیان و کفر بسیاري از 
دشمنی افکندیم هر زمان آتش جنگی برافروختند خداوند آن را خاموش ساخت و براي فساد در 

  )64(کنند و خداوند مفسدان را دوست ندارد  زمین تالش می

را  ها آنگمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود از این رو نابینا و کر شدند سپس خداوند توبه 
  )71(دهند بیناست  کور و کر شدند خداوند به آنچه انجام می ها آنز پذیرفت دیگر بار بسیاري ا

ترین  را یهود و مشرکان خواهی یافت و نزدیک مؤمنانترین مردم نسبت به  به طور مسلم دشمن
گویند ما نصاري هستیم این به خاطر آن است که میان  یابی که می را کسانی می مؤمناندوستان به 

  )82(ورزند  تکبر نمی ها آنرك دنیا هستند و افرادي عالم و تا ها آن
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  )86( اند دوزخها اهل  و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند همان

اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و بترسید و اگر روي برگردانید بدانید بر پیامبر ما جز ابالغ آشکار 
  )92(چیز دیگري نیست 

آن را به قتل برساند  عمداًدر حال احرام شکار مکنید و هرکس از شما اید  اي کسانی که ایمان آورده
اي که دو نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصدیق  اي معادل آن از چهارپایان بدهد کفاره باید کفاره

کنند و به صورت قربانی به کعبه برسد یا اطعام مستمندان کند یا معادل آن روزه بگیرد تا کیفر کار 
گیرد و خداوند  ا بچشد خداوند گذشته را عفو کرده ولی هرکس تکرار کند خدا از او انتقام میخود ر

  )95(توانا و صاحب انتقام است 

مند شوید ولی مادام که محرم  صید دریا و طعام آن براي شما و کاروانیان حالل است تا از آن بهره
  )96(شوید بترسید  وي او محشور میهستید شکار صحرا براي شما حرام است و از خدایی که به س

اي براي استواري و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده و همچنین  الحرام را وسیله خداوند کعبه بیت
احکام به خاطر آن است که بدانید  گونه ایندار را  هاي نشان نشان و قربانی هاي بی ماه حرام و قربانی

  )97(داند و خدا به هر چیز داناست  ن است میو زمی ها آسمانخداوند آنچه را که در 

  )98(بدانید خدا داراي مجازات شدید و آمرزنده و مهربان است 

اند بر خدا  بحیره و سانبه و وصیله و حام قرار نداده است ولی کسانی که کافر شده گونه هیچخداوند 
  )103(فهمند  نمی ها آنبندند و بیشتر  دروغ می

اي از آسمان بر ما  تواند مائده اي عیسی بن مریم آیا پروردگارت می: ن گفتنددر آن هنگام که حواریو
  )112(از خدا بپرهیزید اگر با ایمان هستید : نازل کند او گفت
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اي و بر آن گواه  ما مطمئن گردد و بدانیم به ما راست گفته هاي دلخواهیم از آن بخوریم و  می: گفتند
  )113(باشیم 

اي بر ما بفرست تا براي اول و آخر ما  خداوند پروردگارا از آسمان مائده: عیسی بن مریم عرض کرد
  )114( دهندگانی روزياي از تو و به ما روزي ده تو بهترین  عیدي باشد و نشانه

کنم ولی هرکس از شما بعد از آن کافر گردد او را مجازات  من آن را بر شما نازل می: خداوند فرمود
  )115(جهانیان چنان مجازات نکرده باشم کنم که احدي از  می
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  سوره االنعام

  

خبر آنچه را به باد مسخره  زودي بهبه سراغشان آمد تکذیب کردند ولی  که هنگامیآنان حق را 
  )5(رسد  می ها آنگرفتند به  می

داده بودیم که به  ها آنهایی به  آیا ندیدید چقدر از اقوام پیشین را هالك کردیم اقوامی که قدرت
نهرها را جاري ساختیم آنان را به  ها آنفرستادیم و از زیر  ها آنپی براي  در هایی پی شما ندادیم باران

  )6(خاطر گناهانشان نابود کردیم و جمعیت دیگري بعد از آنان پدید آوردیم 

مهلت  ها آنشود دیگر به  یاي بفرستیم کار تمام م اي بر او نازل نشده ولی اگر فرشته چرا فرشته: گفتند
  )8(داده نخواهد شد 

کردند دامانشان را  جمعی از پیامبران پیش از تو را استهزا کردند اما سرانجام آنچه را مسخره می
  )10(گرفت  می

و زمین است اوست که روزي  ها آسمانآیا غیر خدا را ولی خود انتخاب کنم که آفریننده : بگو
  )14(که نخستین مسلمان باشم  مأمورمگیرد بگو من  دهد و از کسی روزي نمی می

  )15(ترسم  بگو من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روزي بزرگ می

تواند او را برطرف سازد و اگر خیري به تو برساند  کس جز او نمی اگر خداوند زیانی به تو رساند هیچ
  )17(او بر همه چیز داناست 

  )18(و مسلط است و اوست حکیم آگاه  اوست که بر بندگان خود قاهر
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بگو باالترین گواهی گواهی کیست؟ و بگو خداوند گواه میان من و شماست و این قران بر من وحی 
رسد بیم دهم بگو من هرگز چنین گواهی  می ها آنشده تا شما و تمام کسانی را که این قران به 

  )19(دهید بیزارم  نچه براي او شریک قرار میاوست تنها معبود یگانه و من از آ هللا سخدهم بگو  نمی

ایم تا آن را نفهمند و در  اي افکنده آنان پرده هاي دلدهند ولی بر  به تو گوش فرا می ها آناي از  پاره
تا آنجا که وقتی  آورند نمیهاي حق را ببینند ایمان  ایم و اگر تمام نشانه سنگینی قرار داده ها آنگوش 

هاي پیشینیان است  فقط افسانه ها این: گویند که با تو پرخاشگري کنند کافران میآیند  به سراغ تو می
)25(  

کنند  جز خود را هالك نمی ها آنکنند  دارند و خود نیز از آن دوري می دیگران را از آن بازمی ها آن
  )26(فهمند  ولی نمی

شدیم و آیات  اي کاش بازگردانده می: گویند اند ببینی می در برابر آتش ایستاده که هنگامیکاش 
  )27(بودیم  می مؤمنانکردیم و از  پروردگارمان را تکذیب نمی

آیا این حق نیست : گویند اند ببینی می در پیشگاه پروردگارشان ایستاده که هنگامیرا به  ها آناگر 
کردید  پس مجازات را بچشید به سزاي آنچه انکار می: گوید می آري قسم به پروردگارمان: گویند می

)30(  

را با شدت و رنج و ناراحتی مواجه ساختیم و  ها آنهایی که پیش از تو بودند فرستادیم  ما به سوي امت
  )42(شاید خضوع کنند و تسلیم گردند 

قساوت پیدا کرد و شیطان  ها آن هاي دلمجازات ما به آنان رسید تسلیم نشدند بلکه  که هنگامیچرا 
  )43(کردند در نظرشان زینت داد  هرکاري را که می
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 ها آنچیز را به روي  یادآوري شده بود فراموش کردند درهاي همه ها آنآنچه را به  که هنگامی
  )44(شدند  مأیوسرا گرفتیم در این هنگام همگی  ها آنگشودیم تا خوشحال شدند ناگهان 

ستم کرده بودند قطع شد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است ي جمعیتی که  و دنباله
)45(  

که ایمان بیاورند و اصالح کنند نه ترسی  ها آنفرستیم  دهنده نمی دهنده و بیم ما پیامبران را جز بشارت
  )48(شوند  و نه غمگین می هاست آنبر 

  )49(رسد  می ها آنها به  که آیات ما را تکذیب کردند عذاب به خاطر نافرمانی ها آنو 

ترسند بیم ده یاور و سرپرست و  و به وسیله آن کسانی را که از روز حشر و رستاخیز می
  )51(اي جز او ندارند شاید پرهیزکاري پیشه کنند  کننده شفاعت

هستند که خداوند از  ها اینیا آ هللا سخ: را با بعضی دیگر آزمودیم تا بگویند ها آنبعضی از  چنین اینو 
  )53(شناسد  منت گذارده آیا خداوند شاکران را بهتر نمی ها آنمیان ما بر 

داند او آنچه را در خشکی و دریاست  را نمی ها آنکلیدهاي غیب تنها نزد اوست و جز او کسی 
مین و نه هاي ز اي در تاریکی افتد مگر اینکه از آن آگاه است و نه هیچ دانه داند هیچ برگی نمی می

  )59(هیچ تر و خشکی وجود دارد جز اینکه در کتابی آشکار ثبت است 

اید باخبر است سپس در روز شما را  گیرد و از آنچه در روز کرده او کسی است که شما را در شب می
اوست و سپس شما را از آنچه عمل  سوي بهانگیزد و تا سرآمد معینی فرا رسد پس بازگشت شما  برمی

  )60(سازد  باخبر میکردید  می
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گمارد تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا  او بر بندگان خود تسلط کامل دارد و مراقبانی بر شما می
  )61(کنند  کوتاهی نمی ها آنگیرند و  رسد فرستادگان ما جان او را می

هاي پراکنده  دستهبگو او قادر است که از باال یا از زیر پاي شما عذابی بر شما بفرستد یا به صورت 
شما را با هم بیازماید و طمع جنگ را به هر یک از شما به وسیله دیگري بچشاند ببین چگونه آیات 

  )65(کنیم شاید بفهمند  گوناگون را بازگو می

را مغرور ساخته  ها آنو رها کن کسانی را که آیین خود را به بازي و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا 
یادآوري نما تا گرفتار اعمال خود نشوند و جز خدا نه یاوري دارند و نه  ها آنو با این به 

کسانی هستند که گرفتار  ها آناي و هرگونه عوضی بپردازد از او پذیرفته نخواهد شد  کننده شفاعت
و عذاب دردناکی به  هاست آناي از آب سوزان براي  اند نوشابه اند که خود انجام داده اعمالی شده

  )70(کردند  اند می ورزیده ه کفر میخاطر اینک

که آنچه را پیش از آن آمده تصدیق  پربرکتو این کتابی است که ما آن را نازل کردیم کتابی است 
که به آخرت ایمان دارند و به آن  ها آنالقري و کسانی را که گرد آن هستند بترسانی  و تا امکند  می

  )92(کنند  یآورند و بر نمازهاي خویش مراقبت م ایمان می

چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد با بگوید بر من وحی فرستاده شده در 
حالی که به او وحی نشده است و کسی که بگوید من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است نازل 

ها را گشوده به  دستاند و فرشتگان   فرو رفتهظالمان در شداید مرگ  که هنگامیکنم و اگر ببینی  می
هایی که به خدا بستید و نسبت به آیات  جان خود را خارج سازید امروز در برابر دروغ: گویند آنان می

  )93(اي خواهید دید  او تکبر ورزیدید مجازات خارکننده

  )118(از آنچه نام خدا بر آن گفته شده بخورید اگر به آیات او ایمان دارید 
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خورید در حالی که آنچه را بر شما حرام بوده بیان  برده شده نمی ها آنخدا بر چرا از چیزهایی که نام 
سازند  دانشی گمراه می و بسیاري از مردم به خاطر هوا و هوس و بیکرده است مگر اینکه ناچار باشید 

  )119(شناسد  و پروردگارت تجاوزکاران را بهتر می

آوریم مگر اینکه همانند چیزي که  ما هرگز ایمان نمیگویند  بیاید می ها آناي براي  آیه که هنگامیو 
تر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد  خداوند آگاهبه پیامبران خدا داده شده به ما هم داده شود 

کردند گرفتار حقارت در پیشگاه خدا و  کسانی که مرتکب گناه شدند در مقابل مکر که می زودي به
  )124(عذاب شدید خواهند شد 

را که به  کس آنسازد و  اش را براي اسالم گشاده می را که خدا بخواهد هدایت کند سینه کس آن
خواهد به  کند که گویا می تنگ می چنان آناش را  خاطر اعمال خالفش بخواهد گمراه سازد سینه

  )125(دهد  قرار می آورند نمیخداوند پلیدي را بر افرادي که ایمان  گونه اینآسمان باال برود 

اي جمعیت شیاطین و جن شما افراد ) گوید می(سازد  را جمع و محشور می ها آندر آن روز که همه 
پروردگار  هللا گویند سخ می ها انساناز میان  ها آنرا گمراه ساختید دوستان و پیروان  ها انسانزیادي از 

اشته بودي رسیدیم هر یک از ما دو گروه از دیگري استفاده کردیم و به اجلی که براي ما مقرر د
گوید آتش جایگاه شماست جاودانه در آن خواهید ماند مگر آنچه خدا بخواهد پروردگار تو  می

  )128(حکیم و داناست 

را به هالکت  ها آنقتل فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند سرانجام  ها آنشرکاي  گونه همین
و  ها آن بنابراینکرد  خواست چنین نمی دا میافکندند و آیینشان را بر آنان مشتبه ساختند و اگر خ

  )137(هایشان را به حال خود واگذار  تهمت



 گواه ظلم ٤١
 

 ها آناین قسمت از چهارپایان و زراعت ممنوع است و جز کسانی که ما بخواهیم به گمان : و گفتند
ام حرام شده است و چهارپایانی که ن ها آننباید از آن بخورند و چهارپایانی است که سوار شدن بر 

  )138(دهد  را می ها آنکیفر افتراهاي  زودي بهبستند  بردند و به خدا دروغ می خدا را بر آن نمی

آنچه در شکم این حیوانات است مخصوص مردان ماست و بر همسران ما حرام است اما اگر : و گفتند
دهد او حکیم و داناست  را می ها آنکیفر این توصیف  زودي به اند شریکمرده باشد همگی در آن 

)139(  

از چهارپایان براي شما حیوانات باربر و حیوانات کوچک آفرید از آنچه براي شما روزي داده است 
  )142(هاي شیطان پیروي ننمایید که او دشمن آشکار شماست  بخورید و از گام

را  ها آنداوند نرهاي هشت جفت از چهارپایان آفرید از میش دو جفت و از بز دو جفت بگو آیا خ
  )143(گویید به من خبر دهید  ها در برگرفته اگر راست می ها را یا آنچه شکم ماده حرام کرده یا ماده

را خدا حرام کرده است نرها یا  ها ایناز  یک کدامو از شتر یک جفت و از گاو هم یک جفت بگو 
خدا شما را به این موضوع توصیه کرد شما  که هنگامیها در برگرفته یا  ها را یا آنچه را شکم ماده ماده

بندد تا مردم را از روي جهل  که بر خدا دروغ می کس آنتر است از  گواه بودید چه کسی ستمکار
  )144(کند  ستمگران را هدایت نمی گاه هیچگمراه سازد خداوند 

یا خونی که بیرون  یابم به جز اینکه مردار باشد بگو در آنچه بر من وحی شده هیچ غذاي حرامی نمی
همه پلیدند یا حیوانی که به گناه هنگام سربریدن نام غیر خدا بر آن  ها اینکه ریخته یا گوشت خوك 



 قرآن ٤٢
 

روي کند زیرا  آنکه خواهان لذت باشد و یا زیاده شود بی 1برده شده است اما کسی که مضطر
  )145(پروردگارت آمرزنده مهربان است 

شان را بر آنان تحریم  ر را حرام کردیم و از گاو و گوسفند پیه و چربیدا هر حیوان ناخن یهودیانو بر 
که با استخوان  ها آنقرار دارد و یا در دو طرف پهلوها و یا  ها آنهایی که بر پشت  نمودیم مگر چربی

  )146(گوییم  کیفر دادیم و ما راست می ها آنکردند به  آمیخته است این را به خاطر ستمی که می

اي دارد اما مجازات او هم از  بگو پروردگار شما رحمت گسترده ها آنا تکذیب کنند به اگر تو ر
  )147(شدنی نیست  مجرمان دفع

چیزي را شریک خدا  که اینبیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم : بگو
دهیم و  را روزي می ها آنقرار ندهید به پدر و مادر نیکی کنید، فرزندانتان را از فقر نکشید، ما شما و 

نزدیک کارهاي زشت نروید چه آشکار باشد و چه پنهان و انسانی را که خداوند محترم شمرده به قتل 
  )151(ن سفارش کرده شاید درك کنید نرسانید مگر به حق این چیزي است که خداوند شما را به آ

که ما نازل کردیم از آن پیروي کنید و پرهیزکاري پیشه کنید باشد که  پربرکتو این کتابی است 
  )155(مورد رحمت قرار گیرید 

بیاید یا بعضی از آیات  ها آنآیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سراغشان آیند یا خداوند به سوي 
 قبالًآن روز که بعضی از آیات پروردگارت تحقق پذیرد ایمان آوردن افرادي که  پروردگارت اما

اند یا در ایمانشان عمل نیکی انجام ندادند سودي به حالشان نخواهد داشت بگو انتظار  ایمان نیاورده
  )158() کیفر شما را(کشیم  بکشید ما هم انتظار می
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 گواه ظلم ٤٣
 

  سوره االعراف

  

ده و نباید از ناحیه آن ناراحتی در سینه داشته باشی تا به وسیله آن بیم این کتابی است که بر تو نازل ش
  )2( مؤمناندهی و تذکري است براي 

 که هنگامیهنگام و یا در روز  را هالك کردیم و عذاب ما شب ها آنها که  چه بسیار شهرها و آبادي
  )4(استراحت کرده بودند به سراغشان آمد 

  )5(ما ظالم بودیم : آمد سخنی نداشتند جز اینکه گفتند ها آنو در آن موقع که عذاب ما به سراغ 

ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را براي شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را براي شما 
  )10(کنید  می شکرگزاريفراهم ساختیم اما کمتر 

همه  ها آنیم بعد به فرشتگان گفتیم براي آدم خضوع کنید بندي کرد ما شما را آفریدیم سپس صورت
  )11(سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود 

من از او بهترم : فرمود در آن هنگام که به تو فرمان دادم چه چیز تو را مانع کرد که سجده کنی گفت
  )12(اي و او را از گل  من را از آتش آفریده

  )13(و حق نداري در آن تکبر کنی بیرون رو که تو از افراد پست و کوچکی از آن فرود آي ت: گفت

اند جاودانه در آن خواهند  که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن تکبر ورزند اهل دوزخ ها آنو 
  )36(ماند 

هاي خود از جن و انس در آتش وارد شوید هرزمانی که گروهی وارد  در صف مشابه گروه: گوید می
کنند تا همگی با ذلت در آن قرار گیرند گروه پیروان درباره پیشوایان  شوند گروه دیگر را لعن می می



 قرآن ٤٤
 

کن  برابر دورا از آتش  ها آنبودند که ما را گمراه ساختند پس کیفر  ها اینخداوندا : گویند خود می
  )38(دانی  براي هرکدام عذاب مضاعف است ولی نمی: فرماید می

اید پس بچشید عذاب را در برابر  شما امتیازي بر ما نداشته: گویند به پیروان خود می ها آنو پیشوایان 
  )39(دادید  آنچه انجام می

کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند درهاي آسمان به رویشان گشوده 
گناهکاران را  گونه این شود و داخل بهشت نخواهند شد مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد نمی

  )40(دهیم  جزا می

  )41(دهیم  ظالمان را جزا می چنین اینهایی است و  پوشش ها آنبستري از دوزخ و روي  ها آنپس 

زنند که مقداري آب یا از آنچه خدا به شما روزي داده به ما ببخشید  و دوزخیان بهشتیان را صدا می
  )50(کافران حرام کرده است را براي  ها اینخداوند : گویند می ها آن

ها که دین و آیین خود را سرگرمی و بازیچه گرفتند و زندگی دنیا آنان را مغلوب ساخت امروز  همان
که لقاي چنین روزي را فراموش کردند و آیات ما را انکار  گونه همانکنیم  را فراموش می ها آنما 

  )51(نمودند 

هاي بدطینت جز گیاه ناچیز و  روید اما سرزمین پاکیزه گیاهش به فرمان پروردگار می سرزمین
  )58(کنیم  بیان می شکرگزارندکه  ها آنآیات را براي  گونه اینروید  ارزش از آن نمی بی

گفت اي قوم من خداوند یگانه را پرستش کنید که  ها آنما نوح را به سوي قومش فرستادیم او به 
  )59(ترسم  او براي شما نیست من بر شما از عذاب روز بزرگی می معبودي جز



 گواه ظلم ٤٥
 

اما سرانجام او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با وي در کشتی بودند رهایی بخشیدیم و 
  )64(گروهی نابینا بودند  ها آنکسانی که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم چه اینکه 

اي قوم من خدا را پرستش کنید که جز او معبودي براي : د را گفتو به سوي قوم عاد برادرشان هو
  )65(کنید  شما نیست آیا پرهیزکاري پیشه نمی

  )66(دانیم  می گویان دروغتو را از  مسلماًبینیم و ما  ما تو را در سفاهت می: اشراف کافر قوم او گفتند

  )67( جهانیانماز طرف پروردگار اي  سفاهتی در من نیست ولی فرستاده گونه هیچاي قوم من : گفت

  )68(کنم و من خیرخواه امینی براي شما هستم  هاي پروردگارم را به شما ابالغ می رسالت

پرستند رها کنیم  اي که تنها خداي یگانه را بپرستیم؟ و آنچه را پدران ما می آیا به سراغ ما آمده: گفتند
  )70(بیاور دهی  گویی آنچه را به ما وعده می پس اگر راست می

کنید  هایی مجادله می پلیدي و غضب پروردگارتان شما را فرا گرفته است آیا با من در مورد نام: گفت
اند در حالی که خداوند هیچ دلیلی درباره آن نازل نکرده است پس شما  که شما و پدرانتان گذارده

  )71(کشم  منتظر باشید و من هم با شما انتظار می

را که با او بودند به رحمت خود نجات بخشیدیم و ریشه کسانی که آیات ما را  سرانجام او و کسانی
  )72(تکذیب کردند و ایمان نیاوردند قطع کردیم 

براي شما  معبودياي قوم من خدا را بپرستید که جز او : ثمود برادرشان صالح را گفت سوي بهو 
اي است او را به حال خود  ي شما معجزهنیست از طرف پروردگارتان براي شما آمده این ناقه الهی برا

واگذارید که در زمین خدا بخورد و آن را آزار نرسانید که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت 
)73(  



 قرآن ٤٦
 

هایش  و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم عاد قرار داد و در زمین مستقر ساخت که در دشت
هاي خدا را  نعمت بنابراینتراشید  ها می راي خود خانهها ب کنید و در کوه قصرها براي خود بنا می

  )74(متذکر شوید و در زمین به فساد نکوشید 

  )76(اید کافریم  ما به آنچه شما به آن ایمان آورده: متکبران گفتند

اي صالح اگر تو از فرستادگان : و گفتند پیچیدند سرپس ناقه را پی کردند و از فرمان پروردگارشان 
  )77(کنی بیاور  هستی آنچه ما را با آن تهدید می

هاشان باقی مانده بود  جانشان در خانه را فرا گرفت و صبحگاهان جسم بی ها آنلرزه  سرانجام زمین
)78(  

یک از جهانیان  دهید که هیچ آیا عمل بسیار زشتی را انجام می: به قوم خود گفت که هنگامیو لوط را 
  )80(پیش از شما انجام نداده است 

  )81(کار هستید  روید نه زنان شما گروه اسراف آیا شما از روي شهوت به سراغ مردان می

 ها اینرا از شهر و دیار خود بیرون کنید که  ها این: ولی پاسخ قومش چیزي جز این نبود که گفتند
  )82(طلبند  را می دامنی پاكمردمی هستند که 

  )83(ما او و خاندانش را رهایی بخشیدیم جز همسرش که از بازماندگان بود 

پس بنگر سرانجام کار مجرمان ) را در هم کوبید و نابود ساخت ها آنکه (فرستادیم  ها آنو بارانی بر 
  )84(چه شد 

او معبودي ندارید دلیل  اي قوم من خدا را بپرستید که جز: و به سوي مدین برادرشان شعیب را گفت
حق پیمان وزن را ادا کنید و از اموال مردم  بنابراینروشنی از پروردگارتان براي شما آمده است 



 گواه ظلم ٤٧
 

چیزي نکاهید و در روي زمین بعد از آنکه اصالح شده است فساد نکنید این براي شما بهتر است اگر 
  )85(با ایمان هستید 

فرستاده شدم ایمان آورد و گروهی ایمان نیاوردند صبر کنید  و اگر گروهی از شما به آنچه من به آن
  )87(تا خداوند میان ما داوري کند که او بهترین داوران است 

اند از  به یقین تو و کسانی را که به تو ایمان آوردهاي شعیب : اشراف زورمند و متکبر از قوم او گفتند
  )88(آیا اگر چه مایل نباشم : ازگردید گفتشهر و دیار خود بیرون خواهیم کرد یا به آیین ما ب

ایم و شایسته  اگر ما به آیین شما بازگردیم بعد از آنکه خدا ما را از نجات بخشیده به خدا دروغ بسته
نیست که ما به آن بازگردیم مگر اینکه خدایی که پروردگار ماست بخواهد علم پروردگار ما به همه 

ایم پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوري کن که تو  کردهچیز احاطه دارد تنها بر خدا توکل 
  )89(بهترین داورانی 

کار  اگر از شعیب پیروي کنید شما هم زیان: اشراف زورمند از قوم او که کافر شده بودند گفتند
  )90(خواهید شد 

ن مانده هاشا جان در خانه را فرا گرفت و صبحگاهان به صورت اجسادي بی ها آنلرزه  سپس زمین
  )91(بودند 

 ها آنگویا هرگز در آن سکونت نداشتند ) نابود شدند که چنان آن(که شعیب را تکذیب کردند  ها آن
  )92(کار بودند  که شعیب را تکذیب کردند زیان

ها گرفتار  ها و خسارت و ما در این شهر و آبادي پیامبري نفرستادیم مگر اینکه اهل آن را به ناراحتی
  )94(بازگردند و تضرع کنند  ساختیم شاید



 قرآن ٤٨
 

 ها آنکردند برکات زمین و آسمان را بر  آوردند و تقوا پیشه می ها ایمان می و اگر اهل شهرها و آبادي
  )96(گشودیم ولی تکذیب کردند ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم  می

بیاید در حالی که در خواب  ها آناغ که عذاب ما شبانه به سر اند ایمنها از این  آیا اهل این آبادي
  )97(باشند 

که عذاب ما هنگام روز به سراغشان بیاید در حالی که سرگرم  اند ایمنها از این  آیا اهل این آبادي
  )98(بازي هستند 

 ها آنگیرند که اگر بخواهیم  شوند عبرت نمی آیا کسانی که وارث روي زمین بعد از صاحبان آن می
  )100(نهیم تا نشنوند  مهر می هایشان دلکنیم و بر  را نیز به گناهانشان هالك می

  )104(اي از سوي پروردگار جهانیانم  اي فرعون من فرستاده: و موسی گفت

ام پس  سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم من دلیل روشنی از پروردگارتان براي شما آورده
  )105(اسرائیل را با من بفرست  بنی

از خدا یاري جویید و استقامت پیشه کنید که زمین از آن خداست و آن را : موسی به قوم خود گفت
  )128(کند و سرانجام براي پرهیزکاران است  به هرکس از بندگانش که بخواهد واگذار می

  )130(ها گرفتار کردیم شاید متذکر گردند  و کمبود میوه سالی خشکو ما نزدیکان فرعون را به 

  )132(آوریم  هر زمان نشانه و معجزه براي ما بیاوري که سحرمان کنی ما به تو ایمان نمی: گفتند و

و خون را  ها قورباغهطوفان و ملخ و آفت گیاهی و ) نازل کردیم ها آنبالها را پشت سر هم بر (سپس 
  )133(بودند  کاري گنهفرستادیم و تکبر ورزیدند و جمعیت  ها آنهایی از هم جدا بودند بر  که نشانه
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انتقام گرفتیم و آنان را در دریا غرق کردیم زیرا آیات ما را تکذیب کردند و از آن  ها آنسرانجام از 
  )136(غافل بودند 

هایشان با تواضع و  اسرائیل را از دریا عبور دادیم در راه خود به گروهی رسیدند که اطراف بت و بنی
معبودان  ها آنکه  گونه همانهم براي ما معبودي قرار ده  :خضوع گرد آمده بودند به موسی گفتند

  )138(هللا شما جمعیتی جاهل و نادان هستید  سخ: دارند گفت

  )140(آیا غیر از خداوند معبودي براي شما بطلبم خدایی که شما را بر جهانیان برتري داد : گفت

دادند پسرانتان را  را شکنجه میکه پیوسته شما  ها آنزمانی را که از فرعونیان نجاتتان بخشیدیم 
  )141(از سوي خدا براي شما بود گذاشتند و در این آزمایش بزرگی  کشتند و زنانتان را زنده می می

رسد  می ها آنخشم پروردگارشان و ذلت در زندگی دنیا به  زودي بهکسانی که گوساله را قرار دادند 
  )152(دهیم  بندند کیفر می کسانی را که افترا می چنین اینو 

هاي آن هدایت و رحمت براي  خشم موسی فرو نشست الواح را بر گرفت و در نوشته که هنگامی
  )154(ترسند  کسانی بود که از پروردگار خویش می

را  ها آنلرزه  زمین که هنگامیموسی از قوم خود هفتاد تن از مردان را براي میعادگاه ما برگزید و 
و مرا پیش از این نیز هالك کنی آیا ما  ها آنتوانستی  خواستی می پروردگارا اگر می: فراگرفت گفت

کنی این جز آزمایش تو چیز دیگر نیست که هرکس را  اند هالك می را به آنچه سفیهانمان انجام داده
ولی مایی و ما را بیامرز کنی تو  سازي و هرکس را بخواهی هدایت می بخواهی به وسیله آن گمراه می

  )155(بر ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی 
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گفته شده بود تغییر دادند از این رو به خاطر  ها آناین سخن را به غیر آنچه به  ها آناما ستمگران 
  )162(فرستادیم  ها آنداشتند بالیی از آسمان بر  ستمی که روا می

از بدي را رهایی  کنندگان نهیداده شده بود فراموش کردند  ها آنتذکراتی را که به  که هنگامیاما 
  )165(به عذاب شدیدي گرفتار ساختیم  شان نافرمانیبخشیدیم و کسانی را که ستم کردند به خاطر 

که گمان کردند بر آنان فرود  چنان آنبلند کردیم  ها آنکوه را همچون سایبانی بر فراز  که هنگامیو 
ایم با قوت بگیرید و آنچه در آن است به یاد داشته باشید تا پرهیزگار  داده آید آنچه را به شما می

  )171(شوید 

کاران آنان هستند  یافته اوست و کسانی را که گمراه سازد زیان را که خدا هدایت کند هدایت کس آن
)178(  

کنند  ریف میهاي نیک است خدا را به آن بخوانید و کسانی را که در اسماي خدا تح و براي خدا نام
  )180(بینند  اند می جزاي اعمالی را که انجام داده زودي به ها آنرها سازید 

  )181(نمایند  کنند و به حق اجراي عدالت می که آفریدیم گروهی به حق هدایت می ها آنو از 

یم دادند گرفتار مجازاتشان خواه اند به تدریج از جایی که نمی که آیات ما را تکذیب کرده ها آنو 
  )182(کرد 

  )184(دهنده آشکار است  جنون ندارد او فقط بیم گونه هیچ ها آننشین  آیا فکر نکردند که هم

سازد تا  را در طغیان و سرکشی رها می ها آناي ندارد و  کننده هر کس را خداوند گمراه سازد هدایت
  )186(سرگردان شوند 
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او خدایی است که شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او 
با او آمیزش کرد حملی سبک برداشت که با وجود آن به کارهاي خود  که هنگامیبیاساید سپس 

ا داد و چون سنگین شد هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند اگر فرزند صالحی به م ادامه می
  )189(دهی از شاکران خواهیم بود 

پروردگارت را در دل خود از روي تضرع و خوف آهسته و آرام صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و 
  )205(از غافالن مباش 

گویند و برایش سجده  ورزند و او را تسبیح می که نزد پروردگار تو هستند از عبادتش تکبر نمی ها آن
  )206(کنند  می
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  االنفال سوره

  

کنند بگو انفال مخصوص خدا و پیامبر است پس از خدا بپرهیزید  می سؤال) غنائم(از تو درباره انفال 
هایی را که میان شماست آشتی دهید و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید  و خصومت

)1(  

آیات او  که هنگامیگردد و  تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود دلهاشان ترسان می مؤمنان
  )2(گردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارند  تر می شود ایمانشان فزون خوانده می ها آنبر 

بودند ناخشنود  مؤمنانکه خدا تو را به حق از خانه بیرون فرستاد در حالی که گروهی از  گونه همان
)5(  

شوند و آن را  کردند گویی به سوي مرگ رانده می پس از روشن شدن حق باز با تو مجادله می ها آن
  )6(نگرند  با چشم خود می

و هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه نصیب شما خواهد بود و شما دوست 
خواهد حق را با کلمات خود تقویت و ریشه  داشتید که کاروان براي شما باشد ولی خداوند می می

  )7(کافران را قطع کند 

  )8(تا حق را تثبیت کند و باطل را از میان بردارد هرچند مجرمان کراهت داشته باشند 

اند  و موقعی را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد من با شما هستم کسانی را که ایمان آورده
ها را به باالتر از گردن فرود  افکنم ضربه کافران ترس و وحشت می يها دلدر  زودي بهقدم دارید  ثابت

  )12(آرید و همه انگشتانشان را قطع کنید 
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اند و هر کس با خدا و پیامبرش  دشمنی ورزیدهبا خدا و پیامبرش  ها آناین به خاطر آن است که 
  )13(العقاب است  و خداوند شدید) بیند کیفر شدیدي می(دشمنی کند 

  )14(بچشید و براي کافران مجازات آتش خواهد بود  این را

پشت نکنید  ها آنبا انبوه کافران در میدان نبرد روبرو شوید به  که هنگامیاي کسانی که ایمان آوردید 
)15(  

گیري از میدان براي حمله مجدد و  پشت کند مگر آنکه هدفش کناره ها آنو هر کس در آن هنگام به 
بد روهی بوده باشد به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جهنم چه یا به قسط پیوستن به گ

  )16(است  جایگاهی

را کشت و این تو نبودي که انداختی بلکه خدا  ها آنرا کشتید بلکه خداوند  ها آناین شما نبودید که 
  )17( را به این وسیله امتحان خوبی کند خداوند شنوا و داناست مؤمنانخواست  انداخت و خدا می

  )18(هاي کافران است  کننده نقشه و کافران همان بود که دیدید و خداوند سست مؤمنانسرنوشت 

  )25(رسد و بدانید خداوند کیفر شدید دارد  اي بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی و از فتنه

  )28(و بدانید اموال و اوالد شما وسیله آزمایش است پاداش عظیمی نزد خداست 

کنند در حالی که سرپرست آن  الحرام جلوگیري می یا اینکه مسجدرا مجازات نکند  ها آنخدا چرا 
  )34(دانند  نمی ها آنولی بیشتر  اند پرهیزکاراننیستند سرپرست آن فقط 

مصرف این اموال را  ها آنکنند  اند اموالشان را براي بازداشتن از راه خدا خرج می که کافر شده ها آن
  )36(مایه حسرت و اندوهشان خواهد شد و سپس شکست خواهند خورد  کنند اما می
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ها را روي هم بگذارد و همه را  که خداوند ناپاك را از پاك جدا سازد و ناپاك آن استبه خاطر 
  )37(کاران  هستند زیان ها اینمتراکم سازد و یکجا در دوزخ قرار دهد و 

خودداري کنند  ها آنو اگر دین همه مخصوص خدا باشد پیکار کنید تا فتنه برچیده شود و  ها آنو بر 
  )39(دهند بیناست  خدا به آنچه انجام می

القربی و یتیمان و  آورید خمس آن را براي خدا و پیامبر و براي ذي به دستبدانید هرگونه غنیمتی 
باطل روز مسکینان و واماندگان در راه است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از 

  )41(درگیري دو گروه نازل کردیم ایمان آوردید و خداوند بر هر چیز تواناست 

تر از شما بود اگر با  در طرف باال و کاروان پایین ها آندر آن هنگام که شما در طرف پایین بودید و 
ري را کردید ولی براي آن بود که خدا کا گذاشتید در انجام وعده خود اختالف می یکدیگر وعده می

 ها آنشوند از روي اتمام حجت باشد و  که هالك می ها آنبایست انجام شود تحقق بخشد تا  که می
  )42(شوند از روي دلیل روشن باشد و خداوند شنوا و داناست  که زنده می

 مسلماًداد  را در خواب به تو کم نشان داد و اگر فراوان نشان می ها آندر آن هنگام که خداوند تعداد 
کشید ولی خداوند سالم نگه داشت خداوند به آنچه درون  شدید و کارتان به اختالف می ت میسس

  )43(هاست داناست  سینه

کم  ها آنداد و شما را به چشم  به چشم شما کم نشان می ها آنو در آن هنگام با هم روبرو شدید 
کارها به خداوند  بایست انجام گیرد صورت بخشد و همه نمود تا خداوند کاري را که می می

  )44(گردد  بازمی

قدم باشید و خدا را فراوان یاد  شوید ثابت با گروهی روبرو می که هنگامیاي کسانی که ایمان آوردید 
  )45(کنید تا رستگار شوید 
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زنند و  می ها آنگیرند و بر صورت و پشت  فرشتگان جانشان را می که هنگامیو اگر ببینید کافران را 
  )50(بچشید عذاب سوزنده را 

آیات خدا را انکار کردند  ها آنهمانند حال نزدیکان فرعون و کسانی است که پیش از آنان بودند 
  )52(را به گناهانشان کیفر داد خداوند قوي و کیفرش شدید است  ها آنخداوند هم 

ات پروردگارشان را تکذیب کردند ما اند آی بوده ها آناین شبیه فرعونیان و کسانی است که پیش از 
ظالم بودند  ها آنرا هالك کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم و همه  ها آنهم به خاطر گناهانشان 

)54(  

  )55( آورند نمیبه یقین بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند و ایمان 

هستند  ها آنهایی که پشت سر  ن که جمعیتحمله ک ها آنبه  چنان آنرا در جنگ بیابی  ها آناگر 
  )57(پراکنده شوند شاید متذکر گردند 

هاي ورزیده تا به وسیله آن دشمن  آماده سازید اسب ها آنهر نیرویی در قدرت دارید براي مقابله با 
را  ها آنشناسید و خدا  را که شما نمی ها اینخدا و دشمن خویش را بترسانید و گروه دیگري غیر از 

شود به شما ستم نخواهد  شناسد و هرچه در راه خدا انفاق کنید به طور کامل به شما بازگردانده می می
  )60(شد 

تر از شما باشد بر دویست نفر  را به جنگ تشویق کن هرگاه بیست نفر با استقامت مؤمناناي پیامبر 
 ها آنگردند چرا که  اند پیروز می هکنند اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شد غلبه می

  )65(فهمند  گروهی هستند که نمی
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صد نفر  هرگاه یک بنابرایناست  2ضعلیاکنون خداوند به شما تخفیف داده و دانست که در شما  هم
هزار نفر باشند بر دوهزار نفر به فرمان  شوند و اگر یک با استقامت از شما باشد بر دویست نفر پیروز می

  )66(و خدا با صابران است شوند  خدا پیروز می

و خواهید  بر آنان پیروز گردد شما متاع ناپایدار دنیا را می کامالًهیچ پیامبر حق ندارد اسیرانی بگیرد تا 
خواهد  مایلید اسیران بیشتري بگیرید و در برابر گرفتن فدیه آزاد کنید ولی خداوند سراي دیگر را می

  )67(و خداوند قادر و حکیم است 

اید حالل و پاکیزه بخورید و از خدا بپرهیزید خدا آمرزنده و مهربان است  از آنچه به غنیمت گرفته
)69(  

شما بداند بهتر از  هاي دلاگر خداوند خیري در : هستند بگواي پیامبر به اسیرانی که در دست شما 
  )70(بخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است  دهد و شما را می آنچه از شما گرفته است به شما می

اند و  که پناه داده ها آناند و  اند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کرده که ایمان آورده ها آنو 
  )74(اي است  آمرزش و روزي شایسته ها آناند براي  حقیقی مؤمنانیاري نمودند آنان 

اند و با شما جهاد نمودند از شما هستند و  اند و هجرت کرده ایمان آورده بعداًو کسانی که 
خویشاوندان نسبت به یکدیگر در احکامی که خدا مقرر داشته سزاوارترند خداوند به همه چیز 

  )75(داناست 
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  سوره التوبه

  

  )1(اید  عهد بسته ها آنیزاري از سوي خدا و پیامبر او به کسانی از مشرکان است که با ب

 خارتوانید خدا را ناتوان سازید خداوند  با این حال چهار ماه در زمین سیر کنید و بدانید شما نمی
  )2(کافران است  کنندگان

و این اعالمی است از ناحیه خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خداوند و پیامبرش از 
ال اگر توبه کنید براي شما بهتر است و اگر سرپیچی نمایید بدانید شما حمشرکان بیزارند با این 

  )3(توانید خدا را ناتوان سازید و کافران را به مجازات دردناك بشارت ده  نمی

را اسیر سازید و  ها آنهاي حرام پایان گرفت مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید و  وقتی ماه
بنشینید هرگاه توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات  ها آنبر سر راه  کمینگاهمحاصره کنید و در هر 

  )5(را رها سازید زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است  ها آنرا بپردازند 

هاي خود را پس از عهد خویش بشکنند و آیین شما را مورد طعن قرار دهند با پیشوایان  انو اگر پیم
  )12(دست بردارند پیمانی ندارند شاید  ها آنکفر پیکار کنید چرا که 

کنید در  اند پیکار نمی اند و تصمیم به اخراج پیامبر گرفته هاي خود را شکسته آیا با گروهی که پیمان
ترسید با این که خداوند سزاوارتر است که از  می ها آنآغاز کردند آیا از  بار ستیننخ ها آنحالی که 

  )13(هستید  مؤمناو بترسید اگر 

سازد و سینه  کند و آنان را رسوا می پیکار کنید که خداوند آنان را به دست شما مجازات می ها آنبا 
  )14(بخشد  را شفا می مؤمنانگروهی از 



 قرآن ٥٨
 

 ها آندهند  اجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خویش گواهی میمشرکان حق ندارند مس
  )17(اعمالشان نابود شده و در آتش جاودانه خواهند ماند 

الحرام را همانند کسی قرار دادید که به خدا و روز  آیا سیراب کردن حجاج و آباد ساختن مسجد
ساوي نیستند و خداوند گروه ظالمان را نزد خدا مقیامت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است 

  )19(کند  هدایت نمی

هایشان در راه خدا جهاد نمودند مقامشان  اند با اموال و جان اند و هجرت کرده که ایمان آورده ها آن
  )20(پیروز و رستگارند  ها آننزد خدا برتر است و 

دهد که در  هایی از بهشت بشارت می باغو رضایت و را به رحمتی از ناحیه خود  ها آنپروردگارشان 
  )21(هاي جاودانه دارند  آن نعمت

آورید و  اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما از اموالی که به دست می: بگو
و هایی که به آن عالقه دارید در نظرتان از خداوند  ترسید و خانه تجارتی که از کساد شدنش می

تر است در انتظار باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و  در راهش محبوبپیامبرش و جهاد 
  )24(کند  را هدایت نمی بردار نافرمانخداوند جمعیت 

در آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را خداوند شما را در جاهاي زیادي یاري کرد و در روز حنین 
همه وسعتش بر شما تنگ شد پس پشت کرده  مغرور ساخت ولی هیچ به دردتان نخورد و زمین با

  )25(فرار نمودید 

دیدید  نازل کرد و لشگرهایی فرستاد که شما نمی مؤمنانسپس خداوند سکینه خود را بر پیامبرش و بر 
  )26(و کافران را مجازات کرد و این است جزاي کافران 



 گواه ظلم ٥٩
 

و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم  با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند
پذیرند پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم جزیه را به  شمرند و نه آیین حق را می کرده حرام می

  )29(دست خود بپردازند 

عزیز پسر خداست و نصاري گفتند مسیح پسر خداست این سخنی است که با زبان خود : یهود گفتند
یابند  ر کافران پیشین است خدا آنان را بکشد چگونه از حق انحراف میگویند که همانند گفتا می

)30(  

خورند و از راه  اي کسانی که ایمان آوردید بسیاري از دانشمندان و راهبان اموال مردم را به باطل می
ت کنند به مجازا سازند و در راه خدا انفاق نمی طال و نقره را گنجینه میدارند و کسانی که  خدا بازمی

  )34(دردناکی بشارت ده 

هایشان را  ها و پهلوها و پشت در آن روز که آن را بر آتش جهنم گرم و سوزان کرده و با آن صورت
اید پس بچشید چیزي را که براي خود  کنند این همان چیزي است که براي خود اندوخته داغ می

  )35(اندوختید  می

شود به سوي جهاد در راه خدا حرکت  ما گفته میبه ش که هنگامیاي کسانی که ایمان آوردید چرا 
اید یا اینکه متاع زندگی  کنید آیا به زندگی دنیا به جاي آخرت راضی شده بر زمین سنگینی میکنید 

  )38(دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست 

ار کند و گروه دیگري غیر از شما را به جاي شما قر اگر حرکت نکنید شما را مجازات دردناکی می
  )39(رسانید و خداوند بر هر چیزي تواناست  دهد و هیچ زیانی به او نمی می

هاي خود در راه خدا جهاد نمایید این براي  بار و با اموال و جان بار باشید یا سنگین حرکت کنید سبک
  )41(شما بهتر است اگر بدانید 



 قرآن ٦٠
 

اجازه هایشان از تو  ا اموال و جانبراي ترك جهاد ب گاه هیچکه به خدا و روز جزا ایمان دارند  ها آن
  )44( شناسد ران را میگیرند و خداوند پرهیزگا نمی

با شک و تردید  هایشان دلگیرند که به خدا و روز جزا ایمان ندارند و  تنها کسانی از تو اجازه می
  )45( اند سرگرداندر تردید خود  ها آنآمیخته است 

در گناه سقوط  ها آنآگاه باشید به ما اجازه ده و ما را به گناه نیفکن : گویند می ها آنبعضی از 
  )49(اند و جهنم کافران را احاطه کرده است  کرده

خداوند عذابی از سوي  داریمبگو آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید ولی ما انتظار 
چنین است شما انتظار بکشید و ما هم با شما انتظار  خودش به شما برساند یا به دست ما اکنون که

  )52(کشیم  می

داده شود  ها آنگیرند اگر از آن به  به تو خرده می غنائم) تقسیم(کسانی هستند که در  ها آنو در میان 
  )58(گیرند  شوند و اگر داده نشود خشم می راضی می

ماند  آتش دوزخ است جاودانه در آن می دانند هرکس با خدا و رسولش دشمنی کند براي او آیا نمی
  )63(این همان رسوایی بزرگ است 

از اسرار درون قلبشان خبر دهد  ها آناي بر ضد آنان نازل گردد و به  منافقان از آن بیم دارند که سوره
  )64(سازد  کنید خداوند آنچه را از آن بیم دارید آشکار می استهزابگو 

ایمان آوردن کافر شدید اگر گروهی از شما را مورد عفو قرار دهیم بگو عذرخواهی کنید شما پس از 
  )66(گروه دیگري را عذاب خواهیم کرد زیرا مجرم بودند 



 گواه ظلم ٦١
 

خداوند به مردان و زنان منافق و کفار وعده آتش دوزخ داده جاودانه در آن خواهند ماند همان براي 
  )68( هاست آنرا از رحمت خود دور ساخته و عذاب همیشگی براي  ها آنکافی است و خدا  ها آن

سخت بگیر جایگاهشان جهنم است و چه بد  ها آناي پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر 
  )73(سرنوشتی دارند 

اند و پس از اسالم  سخنان کفرآمیز گفته قطعاًاند در حالی که  خورند که نگفته به خدا سوگند می
گیرند که  فقط از این انتقام می ها آناند  اند که به آن نرسیده اند و تصمیم گرفته شان کافر شدهآوردن

بهتر است و اگر روي  ها آننیاز ساختند اگر توبه کنند براي  خداوند و رسولش آنان را به فضل خود بی
و در سراسر زمین نه را در دنیا و آخرت به مجازات دردناکی کیفر خواهد داد  ها آنگردانند خداوند 

  )74(ولی و حامی دارند و نه یاوري 

کنند و کسانی را که جز به مقدار  جویی می کار در صدقاتشان عیب اطاعت مؤمنانکه از  هایی آن
عذاب  ها آنکند و براي  را مسخره می ها آننمایند خدا  توانایی خود دسترسی ندارند مسخره می

  )79(دردناکی است 

را  ها آناستغفار کنی هرگز خدا  ها آناستغفار کنی و چه نکنی اگر هفتاد بار براي  ها آنچه براي 
  )80(کند  آمرزد چرا که خدا و پیامبرش را انکار کردند و خدا جمعیت فاسقان را هدایت نمی نمی

  )82(دادند  این جزاي کارهایی است که انجام میباید کمتر بخندند و بسیار بگریند  ها آناز این رو 

را به این وسیله در دنیا عذاب کند  ها آنخواهد  مبادا اموال و فرزندانشان مایه شگفتی تو گردد خدا می
  )85(و جانشان برآید در حالی که کافرند 



 قرآن ٦٢
 

 ها آنکه به خدا ایمان بیاورید و همراه پیامبرش جهاد کنید افرادي از اي نازل شود  سوره که هنگامیو 
  )86(باشیم  3گویند بگذار ما با قاعدین خواهند و می زه میکه توانایی دارند از تو اجا

  )87(فهمند  مهر نهاده شده از این رو چیزي نمی هایشان دلراضی شدند که با متخلفان باشند و بر  ها آن

ها براي  هایشان جهاد کردند و همه نیکی ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال و جان
  )88( اند رستگارانو آنان همگان  هاست آن

هایی از بهشت فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاري است جاودانه در  باغ ها آنخداوند براي 
  )89(آن خواهند بود و این رستگاري است بزرگ 

که به خدا و پیامبرش دروغ  ها آناجازه داده شود و  ها آناز اعراب آمدند که به  آورندگان عذرو 
  )90(که مخالفت کردند عذاب دردناکی خواهد رسید  ها آنبه کسانی از  زودي بهگفتند نشستند 

راضی  ها آنخواهند در حالی که توانگرند  راه مواخذه تنها به روي کسانی باز است که از تو اجازه می
مهر نهاده به همین  هایشان دلد و خداوند بر بمانن) زنان و کودکان و بیماران(اند که با متخلفان  شده

  )93(دانند  جهت چیزي نمی

کنند بگو عذرخواهی نکنید ما هرگز به شما  بازگردید از شما عذرخواهی می ها آن سوي به که هنگامی
بینند  ایمان نخواهیم آورد چرا که خدا ما را از اخبارتان آگاه ساخته و خدا و رسولش اعمال شما را می

شوید و او شما را به آنچه انجام  سپس به سوي کسی که داناي پنهان و آشکار است بازگشت داده می
  )94(کند  دید آگاه میدا می
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 گواه ظلم ٦٣
 

اعراض کنید از  ها آنکنند و از  آنان بازگردید براي شما به خدا سوگند یاد می سوي به که هنگامی
  )95(دادند  اعراض کنید چرا که پلیدند و جایگاهشان دوزخ است و کیفر اعمالی که انجام می ها آن

ید خداوند از جمعیت وراضی ش ها آنز راضی شوید اگر شما ا ها آنکنند تا از  براي شما قسم یاد می
  )96(فاسقان راضی نخواهد شد 

اند و اهل مدینه گروهی سخت به نفاق  که اطراف شما هستند جمعیتی منافق نشین بادیهاز میان اعراب 
کنیم  را دوبار مجازات می ها آن زودي بهشناسیم  را می ها آنشناسی ولی ما  را نمی ها آنتو  پایبندند
  )101(شوند  مجازات بزرگی فرستاده می يسو بهسپس 

دعا کن که  ها آنو پرورش دهی به  سازي  پاكرا  ها آنآن  وسیله بهاي بگیر تا  صدقه ها آناز اموال 
  )103(و خداوند شنوا و داناست  هاست آندعاي تو مایه آرامش 

گیرد و خداوند  میپذیرد و صدقات را  دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می آیا نمی
  )104(پذیر و مهربان است  توبه

ماند مگر  باقی می هایشان دلساختند همواره به صورت یک وسیله شک و تردید در  ها آنبنایی که 
  )110(پاره پاره شود و خداوند دانا و حکیم است  هایشان دلاینکه 

هرچند از نزدیکانشان باشند  شایسته نبود که براي مشرکان طلب آمرزش کنند مؤمنانبراي پیامبر و 
  )113(اند  روشن شد که این گروه اهل دوزخ ها آنپس از آنکه بر 

براي او  که هنگامیاي بود که به او داده بود اما  و استغفار ابراهیم براي پدرش فقط به خاطر وعده
  )114(روشن شد که وي دشمن خداست از او بیزاري جست به یقین ابراهیم مهربان و بردبار بود 



 قرآن ٦٤
 

چنان نبود که خداوند قومی را پس از آنکه آنان را هدایت کرد گمراه کند مگر آنکه اموري را که 
  )115(باید از آن بپرهیزند براي آنان بیان نماید زیرا خداوند به هرچیزي داناست 

  )119(اي کسانی که ایمان آوردید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و با صادقان باشید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٦٥
 

  سوره یونس

  

وحی فرستادیم که مردم را بترسان و به کسانی  ها آنآیا براي مردم موجب شگفتی بود که به مردي از 
این : اي نیک نزد پروردگارشان است کافران گفتند که ایمان آوردند بشارت ده که براي آنان سابقه

  )2(مرد ساحر آشکاري است 

کند سپس آن را  وعده حقی فرموده او آفرینش را آغاز میبازگشت همه شما به سوي اوست خداوند 
اند به عدالت جزا دهد و براي  گرداند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده بازمی

ورزیدند  کسانی که کافر شدند نوشیدنی از آب سوزان است و عذابی دردناك به خاطر آنکه کفر می
)4(  

که از  ها آناند و  اند و بر آن تکیه کرده قات ما ندارند به زندگی دنیا خشنود شدهکه ایمان به مال ها آن
  )7( اند غافلآیات ما 

  )8(دادند  جایگاهشان آتش است به خاطر کارهایی که انجام می ها آن

ظلم کردند هالك نمودیم در حالی که پیامبرانشان دالیل  که هنگامیهاي پیش از شما را  ما امت
  )13(دهیم  گروه مجرمان را کیفر می گونه اینایمان نیاوردند  ها آنآوردند ولی  ها آني روشن برا

: گویند شود کسانی که ایمان به لقاي ما ندارند می خوانده می ها آنآیات روشن ما بر  که هنگامیو 
من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم فقط از : قرانی غیر از این بیاور یا آن را تبدیل کن بگو

کنم من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از مجازات روز  شود پیروي می چیزي که بر من وحی می
  )15(ترسم  بزرگ می



 قرآن ٦٦
 

ر غیب تنها براي خدا است شما د: گوشود ب اي از پروردگارش بر او نازل نمی چرا معجزه: گویند می
  )20(انتظار باشید من هم با شما در انتظارم 

پوشیده  ها آنهایی از شب تاریک صورت  را از خدا نگه دارد گویی با پاره ها آنتواند  چیز نمی هیچ
  )27(ر آن خواهند ماند و جاودانه د اند دوزخاهل  ها آنشده 

گویید یک سوره  به خدا نسبت داده است بگو اگر راست می دروغ بهرا  قرانگویند او  می ها آنآیا 
  )38(توانید طلبید  همانند آن بیاورید و غیر از خدا هرکس را می

دهیم و یا یات تو به تو نشان ایم در حال ح وعده داده ها آنهایی را که به  اي از مجازات اگر ما پاره
پیش از آنکه گرفتار عذاب شوند تو را از دنیا ببریم در هر حال بازگشتشان به سوي ماست سپس 

  )46(اند گواه است  داده انجام می ها آنخداوند بر آنچه 

تم مگر آنچه خدا بخواهد براي هر قوم و ملتی خودم زیان و سودي را مالک نیسبگو من براي 
  )49(گیرد  کند و نه پیشی می می تأخیرفرا رسد نه ساعتی  ها آناجل  که هنگامیسرآمدي است 

اید  داده شود عذاب ابدي را بچشید آیا جز به آنچه انجام می اند گفته می سپس به کسانی که ستم کرده
  )52(شوید  کیفر داده می

ز آن توانید ا بگو آري به پروردگارم سوگند حق است و شما نمیپرسند آیا آن حق است  از تو می
  )53(جلوگیري کنید 

دهید مگر  کنی و هیچ عملی را انجام نمی در هیچ حال نیستی و هیچ قسمتی از قران را تالوت نمی
چیز در زمین و آسمان از  شوید و هیچ اینکه ما گواه بر شما هستیم در آن هنگام که وارد آن می



 گواه ظلم ٦٧
 

مگر  تر بزرگاز آن و نه  تر کوچکاي و نه  ماند حتی به اندازه سنگینی ذره پروردگارتان مخفی نمی
  )61(اینکه در کتاب آشکار ثبت است 

  )69(شوند  بندند رستگار نمی که به خدا دروغ می ها آنبگو 

 مأمورمخواهم مزد من تنها بر خداست و من  و اگر از قبول دعوتم روي بگردانید من از شما مزدي نمی
  )72(که از مسلمین باشم 

به  ها آنبه سوي قومشان فرستادیم آنان دالیل روشن برایشان آوردند اما سپس بعد از نوح رسوالنی 
نهیم  تجاوزکاران مهر می هاي دلبر  چنین اینچیزي که پیش از آن تکذیب کرده بودند ایمان نیاورند 

)74(  

اي پروردگارا  پروردگارا تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموالی در زندگی دنیا داده: موسی گفت
را سخت  هایشان دلسازند پروردگارا اموالشان را نابود کن  را از راه تو گمراه می) بندگانت(نتیجه در 

  )88(اي که ایمان نیاورند تا عذاب دردناك را ببینند  و سنگین ساز به گونه

  )89(دانند تبعیت نکنید  دعاي شما پذیرفته شد استقامت به خرج دهید و از راه کسانی که نمی: فرمود

اند که به حالشان مفید باشد مگر قوم یونس  ها ایمان نیاورده از شهرها و آبادي یک هیچچرا 
ایمان آوردند عذاب رسوا کننده را در زندگی و دنیا از آن برطرف ساختیم و تا  ها آنبه  که هنگامی

  )98( مند ساختیم را بهره ها آنمدت معینی 

است اما این آیات و انذارها به حال کسی که ایمان و زمین  ها آسمانبگو نگاه کنید چه چیز در 
  )101(بود  نخواهدمفید  آورند نمی



 قرآن ٦٨
 

کشند بگو شما انتظار بکشید من نیز با شما انتظار  را انتظار میجز همانند روزهاي پیشین  ها آنآیا 
  )102(کشم  می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٦٩
 

  سوره هود

  

  )2(ام  دهنده دهنده و بشارت بیمکه جز اهللا را نپرستید من از سوي او براي شما 

او بازگردید تا شما را تا مدت معینی به  سوي بهو اینکه از پروردگار خویش آمرزش بطلبید سپس 
شوید من بر  گردان رويمند سازد و به هر صاحب فضیلتی به مقدار فضیلتش ببخشد و اگر  خوبی بهره

  )3(بیمناکم شما از عذاب روز بزرگی 

  )4(اهللا است و او بر هر چیز تواناست  يسو بهبازگشت شما 

اي در زمین نیست مگر اینکه روزي او بر خداست او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را  هیچ جنبنده
  )6(در کتاب آشکاري ثبت است  ها اینداند همه  می

گویند چه چیزي مانع آن شده است  اندازیم می تأخیربه  ها آنو اگر مجازات را تا زمان محدودي از 
کردند  بازگردانده نخواهد شد و آنچه را مسخره می ها آنآگاه باشید آن روز که به سراغشان آید از 

  )8(گیرد  دامانشان را می

 ها آنکسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند اعمالشان را در همین دنیا به طور کامل به 
  )15(نخواهد شد  ها آنزي کم و کاست از دهیم و چی می

رود و آنچه را  اند بر باد می در آخرت جز آتش نخواهند داشت و آنچه را در دنیا انجام داده ها آن
  )16(شود  اثر می کردند باطل و بی عمل می

 ها آني یابند عذاب خدا برا هایی نمی شتیبانتوانایی فرار در زمین را ندارند و جز خدا پ گاه هیچ ها آن
  )20(دیدند  هرگز توانایی شنیدن نداشتند و نمی ها آنمضاعف خواهد بود 



 قرآن ٧٠
 

کنید  دهد اگر آنان را طرد کنم آیا اندیشه نمی خدا یاري می) مجازات(اي قوم چه کسی مرا در برابر 
)30(  

کس از قوم تو ایمان نخواهد آورد پس از  اند دیگر هیچ که ایمان آورده ها آنبه نوح وحی شد که جز 
  )36(اند غمگین نباش  کارهایی که کرده

 ها آنند شفاعت مکن که که ستم کرد ها آنو در حضور ما و طبق وحی ما کشتی بساز و درباره 
  )27(شدنی هستند  غرق

گذشتند او را مسخره  او مشغول ساختن کشتی بود و هر زمان گروهی از اشراف و قومش بر او می
  )38(مسخره خواهیم کرد  گونه همینکنید ما نیز شما را  اگر ما را مسخره می: کردند گفت می

خواهید دانست چه کسی عذاب خارکننده به سراغش خواهد آمد و مجازات جاودان بر او  زودي به
  )39(خواهد شد وارد 

تا آن زمان که فرمان ما رسید و تنور جوشیدن گرفت گفتیم از هر جفتی از حیوانات یک زوج در آن 
را اما  مؤمنانو همچنین وعده هالك آنان داده شده  قبالًکه  ها آنحمل کن همچنین خاندانت را مگر 

  )40(جز عده کمی همراه او ایمان نیاوردند 

ن سوار شوید و هنگام حرکت و توقف کشتی یاد او کنید که پروردگار به نام خدا بر آ: او گفت
  )41(آمرزنده و مهربان است 

اي  داد نوح فرزندش را که در گوشه ها حرکت می را از میان امواجی همچون کوه ها آنو آن کشتی 
  )42(بود صدا زد پسرم همراه ما سوار شو و با کافران مباش 



 گواه ظلم ٧١
 

امروز هیچ نگهداري در برابر فرمان : برم تا مرا از آب حفظ کند گفت به کوهی پناه می زودي بهگفت 
شد و او در زمره  حائلرا که او رحم کند در این هنگام موج در میان آن دو  کس آنمگر خدا نیست 

  )43(شدگان قرار گرفت  غرق

یافت بر ت و کار پایان سنش گفته شد اي زمین آبت را فرو بر و اي آسمان خودداري کن و آب فرو
  )44(جودي پهلو گرفت و گفته شد دور باد قوم ستمگر 

هایی که با تواند فرود آي و  گفته شد اي نوح با سالمت و برکاتی از ناحیه ما بر تو و بر تمام امت
مند خواهیم ساخت سپس عذاب دردناکی از سوي  ها بهره را از نعمت ها آنهایی نیز هستند که ما  امت
  )48( رسد می ها آنما به 

به رحمت خود نجات دادیم فرمان ما رسید هود و کسانی را که با او ایمان آورده بودند  که هنگامیو 
  )58(را از عذاب شدید رهایی بخشیدیم  ها آنو 

را انکار ردند و پیامبران او را معصیت نمودند و از فرمان هر  پروردگارشانو این قوم عاد بود که آیات 
  )59(کردند ستمگر دشمن حق پیروي 

 دوردارند بدانید عاد نسبت به پروردگارشان کفر ورزیدند  دنبال بهآنان در این دنیا و روز قیامت لعنت 
  )60(عاد قوم هود  باد

اي است بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول  اي قوم من این ناقه خداوند است که براي شما نشانه
  )64(عذاب خدا شما را خواهد گرفت  زودي بهآزاري به او نرسانید که  گونه هیچشود 

و بعد از آن (مند گردید  هایتان بهره سه روز در خانه: آوردند و گفترا از پاي در) ناقه(آن  ها آن
  )65(اي است که دروغ نخواهد بود  این وعده) عذاب الهی فرا خواهد رسید



 قرآن ٧٢
 

ن آورده بودند به رحمت خود از فرمان ما فرارسید صالح و کسانی را که با او ایما که هنگامیو 
  )66(ناپذیر است  رسوایی آن روز رهایی بخشیدیم چرا که پروردگارت قوي و شکست

  )67(هایشان به روي هم افتادند و مردند  فرو گرفت و در خانه 4و کسانی را که ستم کرده بودند صیحه

ارشان را انکار کردند دور باد که گویی هرگز ساکن آن دیار نبودند بدانید قوم ثمود پروردگ چنان آن
  )68(قوم ثمود 

سالم و طولی نکشید که گوساله بریانی : سالم گفت: فرستادگان ما براي ابراهیم بشارت آوردند گفتند
  )69(آورد 

 ها آننظر کن که فرمان پروردگارت فرارسیده و به طور قطع عذاب به سراغ  اي ابراهیم از این صرف
  )76(آید و برگشت ندارد  می

: رسوالن ما به سراغ لوط آمدند از آمدنشان ناراحت شد و قلبش پریشان گشت و گفت که هنگامیو 
  )77(امروز روز سختی است 

دختران  ها ایناي قوم من : دادند گفت کارهاي بد انجام می قبالًقوم او به سرعت به سراغ او رفتند و 
رسوا نسازید آیا در میان شما یک  مهمانانمترند از خدا بترسید و مرا در مقابل  براي شما پاکیزه اند من

  )78(مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد 

  )79(خواهیم  دانی ما چه می تو که میدانی ما تمایلی به دختران تو نداریم و خوب می: گفتند

  )80(محکمی در اختیار من بود  پشتیبانه و گا اي کاش در برابر شما قدرتی داشتم یا تکیه: گفت
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 گواه ظلم ٧٣
 

هرگز دسترسی به تو نخواهند کرد در دل شب  ها آن توایماي لوط ما فرستادگان پروردگار : گفتند
یک از شما پشت سرش را نگاه نکند مگر همسرت که او هم به همان  ات را حرکت ده و هیچ خانواده

صبح است آیا صبح نزدیک نیست  ها آنشد موعد شوند گرفتار خواهد  گرفتار می ها آنبالیی که 
)81(  

نازل  ها آنبر فرمان ما رسید آن را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ متراکم بر روي هم  که هنگامیو 
  )82(نمودیم 

  )83(دار بود و آن از ستمگران دور نیست  نزد پروردگارت نشان

اي قوم من خدا را پرستش کنید که جز او معبود دیگري بر : مدین برادرشان شعیب را گفت سوي بهو 
بینم از عذاب روز فراگیر بر شما بیمناکم  شما نیست پیمانه و وزن را کم نکنید من شما را در نعمت می

)84(  

خواهید  زودي بهاي قوم هرکاري از دستتان ساخته است انجام دهید من هم کار خود را خواهم کرد و 
شما انتظار بکشید من  گوست دروغآید و چه کسی  دانست چه کسی عذاب خارکننده به سراغش می

  )93(هم در انتظارم 

فرمان ما رسید شعیب و کسانی را که به او ایمان آورده بودند به رحمت خود نجات  که هنگامیو 
  )94(خود به رو افتادند را که ستم کردند صیحه فرو گرفت و در دیار  ها آندادیم و 

که قوم ثمود  گونه همانکه گویی هرگز از ساکنان آن نبودند دور باد مدین از رحمت خدا  چنان آن
  )95(دور شدند 



 قرآن ٧٤
 

کند و چه بد آبشخوري است که  را وارد آتش می ها آنروز قیامت او در پیشاپیش قومش خواهد بود 
  )98(شوند  بر آن وارد می

شود  دارند و چه بد عطایی است که نصیب آنان می دنبال بهوز قیامت لعنتی آنان در این جهان و ر
)99(  

کند  هاي ظالم را مجازات می شهرها و آبادي که هنگامیاست مجازات پروردگار تو  چنین اینو 
  )102(مجازات او دردناك و شدید است 

ست که مردم در آن ترسد همان روزي ا اي است براي کسی که از عذاب آخرت نمی در این نشانه
  )103(کنند  و روزي که همه آن را مشاهده می شوند میجمع 

  )104(اندازیم  نمی تأخیرو ما آن را جز تا زمان محدودي 

و گروهی خوشبخت  اند بدبختگوید گروهی  کس به جز او سخن نمی آن روز که فرا رسد هیچ
)105(  

) هاي طوالنی دم و بازدم ناله(آنجا زفیر و شهیق  اي آنان درو بر اند آتشکه بدبخت شدند در  ها آناما 
  )106(است 

و زمین برپاست مگر آنچه پروردگارت بخواهد پروردگارت  ها آسمانجاودانه در آن خواهند ماند تا 
  )107(دهد  هر چه را بخواهد انجام می

لی و سرپرستی شود آتش شما را فراگیرد و در آن حال هیچ و و بر ظالمان تکیه ننمایید که موجب می
  )113(شوید  جز خدا نخواهید داشت و یاري نمی



 گواه ظلم ٧٥
 

را آفرید و فرمان پروردگارت قطعی شده  ها آنمگر کسی را که پروردگارت رحم کند و براي همین 
  )119(که جهنم را از همه جن و انس پر خواهد کرد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٧٦
 

  سوره یوسف

  

دروغ گفته شده در این هنگام یاري ما  ها آنشدند و گمان کردند که به  مأیوستا آنگاه که رسوالن 
بازگردانده  کار گنهآمد آنان را که خواستیم نجات یافتند و مجازات و عذاب ما از قوم  ها آنبه سراغ 

  )110(شود  نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٧٧
 

  سوره الرعد

  

ما خاك شدیم به خلقت  که هنگامیگویند آیا  که می هاست آنکنی عجیب گرفتار  و اگر تعجب می
کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شدند و آنان غل و زنجیرها به  ها آنگردیم  جدیدي بازمی

  )5(و جاودانه در آن خواهند ماند  اند دوزخاهل  ها آنگردنشان است و 

انگیز نازل  بالي عبرت ها آنکنند با اینکه پیش از  پیش از حسنه از تو تقاضاي شتاب در سینه می ها آن
است و پروردگارت  کنند داراي مغفرت با اینکه ظلم میشده است و پروردگار تو نسبت به مردم 

  )6(داراي عذاب شدیدي است 

اي و  دهنده چرا آیه از پروردگارش بر او نازل نشده تو فقط بیم: گویند اند می کسانی که کافر شده
  )7(اي  کننده براي هر گروهی هدایت

کنند  پی از پیش او و از پشت سرش او را از فرمان خدا حفظ می در است که پی مأمورانیاي انسان بر
دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند و  خداوند سرنوشت هیچ قوم را تغییر نمی

نخواهند چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی  سونی به قومی کند هیچخدا اراده  که هنگامی
  )11(داشت 

دهد که هم مایه ترس است و هم مایه امید و ابرهاي  او کسی است که برق را به شما نشان می
  )12(کند  بار ایجاد می سنگین

فرستد و هرکس را بخواهد  ها را می گویند و فرشتگان از ترس او و صاعقه و رعد تسبیح و حمد او می
  )13(انتها دارد  و او قدرتی بی اند مشغوله سازد درباره خدا به مجادل گرفتار آن می



 قرآن ٧٨
 

هایشان هر صبح و  و زمین هستند از روي اطاعت یا اکراه و همچنین سایه ها آسمانتمام کسانی که در 
  )15(کنند  عصر براي خدا سجده می

اجابت کردند نتیجه نیکوتر است و کسانی که دعوت او را که دعوت پروردگارشان را  ها آنبراي 
باشد همه را براي رهایی از  ها آناز آن  نکردند اگر تمام آنچه روي زمین است و همانندشاجابت 

  )18(حساب بدي است و جایگاهشان جهنم و چه بد جایگاهی است  ها آندهند براي  عذاب می

و از پروردگارشان دارند  که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراري آن داده برقرار می ها آنو 
  )21(ند و از بدي حساب بیم دارند ترس می

شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور به برقراري آن  که عهد الهی را پس از محکم کردن می ها آن
  )25(و بدي سراي آخرت  هاست آننمایند لعنت براي  کنند و در روي زمین فساد می داده قطع می

به  ها آندهد ولی  خدا روزي را براي هرکس بخواهد وسیع براي هر کس بخواهد تنگ قرار می
  )26(در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت متاع ناچیز است اند  زندگی دنیا شاد شده

چرا آیه از پروردگارشان بر او نازل نشده است بگو خداوند هر کس : گویند کسانی که کافر شدند می
  )27(کند  خودش هدایت می سوي بههد گمراه و هرکس را که بازگردد را بخوا

آن با مردگان سخن  وسیله بهها قطعه قطعه شوند یا  ها به حرکت در آیند یا زمین اگر به وسیله قران کوه
دانند که اگر خدا  که ایمان آوردند نمی ها آنگفته شود ولی همه کارها در اختیار خداست آیا 

اي بر کافران به خاطر اعمالشان وارد  کند و پیوسته بالهاي کوبنده بخواهد همه مردم را هدایت می
آید تا وعده خدا فرا رسد به یقین خداوند در وعده خود  فرود می ها آنشود و یا به نزدیکی خانه  می

  )31(کند  تخلف نمی



 گواه ظلم ٧٩
 

را گرفتم دیدي  ها آنرا نیز مورد استهزا قرار دادند من به کافران مهلت دادم سپس  پیامبران پیش از تو
  )32(مجازات من چگونه است 

تواند  کس نمی تر است و در برابر خدا هیچ عذابی است و عذاب آخرت سخت ها آندر دنیا براي 
  )34(را نگه دارد  ها آن

هاي آب از زیر درختانش جاري است میوه آن توصیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده نهر
اش دائمی است این سرانجام کسانی است که پرهیزگاري پیشه کردند و سرانجام  همیشگی و سایه

  )35(کافران آتش است 

دهیم به تو نشان دهیم تو را بمیرانیم در هر حال تو  وعده می ها آنها را که به  اي از مجازات و اگر پاره
  )40(هستی و حساب بر ماست  ابالغ مأمورفقط 

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٨٠
 

  سوره ابراهیم

  

و آنچه در زمین است از آن اوست واي براي کافران از مجازات  ها آسمانهمان خدایی که آنچه در 
  )2(شدید 

آشکار سازد سپس خدا هرکس را  ها آنما هیچ پیامبري را جز به زبان قومش نفرستادیم تا براي 
  )4(کند و او توانا و حکیم است  هد هدایت میبخواهد گمراه و هرکس را بخوا

کنید بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی  شکرگزاريو هنگامی را که پروردگارتان اعالم داشت اگر 
  )7(کنید مجازاتم شدید است 

شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد مگر اینکه به آیین  قطعاًما : کافران به پیامبران خود گفتند
  )13(کنیم  وحی فرستاد که ما ظالمان را هالك می ها آنما بازگردید در این حال پروردگارشان به 

و شما را بعد از آنان در زمین سکوت خواهیم داد این براي کسی است که از مقام من بترسد و از 
  )14(باشد  بیمناكعذاب 

  )15(امید و نابود شد  تقاضاي فتح و پیروزي کردند و هر گردنکش منحرفی نا ها آن و

  )16(شود  خواهد بود و از آب بد بوي متعفنی نوشانده می جهنمبه دنبال او 

کشد و هرگز حاضر نیست به میل خود آن را بیاشامد و مرگ از  به زحمت جرعه جرعه آن را سر می
  )17(آن عذاب شدیدي است  به دنبالمیرد و  آید ولی با این همه نمی هرجا به سراغ او می

ا ما پیروان شم: گویند شوند در این هنگام ضعفا به مستکبران می در برابر خدا ظاهر می ها آنو همه 
اگر خدا ما را : گویند می ها آنبودیم آیا شما حاضرید سهمی ازعذاب الهی را بپذیرید و از ما بردارید 



 گواه ظلم ٨١
 

تابی کنیم و چه شکیبایی تفاوتی براي ما ندارد  کردیم چه بی هدایت کرده بود ما نیز شما را هدایت می
  )21(راه گریزي براي ما نیست 

دارد هم در این جهان  خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان استوار می اند به خداوند کسانی را که ایمان آورده
  )27(دهد  سازد خداوند هر کار را بخواهد انجام می و ستمگران را گمراه میو هم در سراي دیگر 

آیا ندیدي کسانی را نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و قوم خود را به سراي نیستی و نابودي 
  )28(کشاندند 

  )29(شوند و بد قرارگاهی است  در آتش آن وارد می ها آنجهنم است که 

بهره گیرید اما عاقبت کار شما براي خدا همتایانی قرار دادند تا از راه او گمراه سازند بگو  ها آن
  )30(آتش است  سوي به

انداخته است  تأخیررا براي روزي  ها آندهند غافل است  گمان مبر که خدا از آنچه ظالمان انجام می
  )42(ایستد  ها در آن از حرکت بازمی که چشم

ماند زیرا به  هایشان از حرکت بازمی ها را کشیده سرها را به آسمان بلند کرده حتی پلک چشم گردن
  )43(گردد  خالی می هایشان دلهر طرف نگاه کنند آثار عذاب آشکار است و 

: گویند ید بترسان آن روز که ظالمان میآ و مردم را از روزي که عذاب الهی به سراغشان می
 قبالًپروردگارا مدت کوتاهی ما را مهلت ده تا دعوت تو را بپذیریم و از پیامبران پیروي کنیم مگر 

  )44(سوگند نکرده بودید که زوال و فنایی براي شما نیست 

قادر و انتقام اي را که به پیامبرانش داده تخلف کند چرا که خداوند  پس گمان مبر که خدا وعده
  )47(گیرنده است 



 قرآن ٨٢
 

شود و آنان در پیشگاه خداوند واحد قهار  مبدل می ها آسماندر آن روز که این زمین به زمین دیگر و 
  )48(گردند  ظاهر می

  )49(بینی  و در آن روز مجرمان را با هم در غل و زنجیر می

  )50(پوشاند  هایشان را آتش می تاست و صور) ماده چسبنده بدبوي قابل اشتعال(هایشان از قطران  لب

  )51(الحساب است  تا خداوند هر کس را هر آنچه انجام داده جزا دهد به یقین خداوند سریع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٨٣
 

  سوره الحجر

  

  )4(ما اهل هیچ شهر و دیاري را هالك نکردیم مگر اینکه اجل معین داشتند 

  )5(نخواهد افتاد گیرد و از آن عقب  هیچ گروهی از اجل خود پیشی نمی

  )8(شود  مهلت داده نمی ها اینکنیم و هرگاه نازل شوند دیگر به  ما فرشتگان را جز به حق نازل نمی

  )23(میرانیم و ماییم وارث  کنیم و می ماییم که زنده می

  )29(کار را به پایان رساندیم و در او از روح خدا دمیدم همگی براي او سجده کنید  که هنگامی

  )30(استثنا سجده کردند  تگان بیهمه فرش

  )31(باشد  کنندگان سجدهجز ابلیس که ابا کرد از اینکه با 

  )32(نیستی  سجده کنندگانفرمود اي ابلیس چرا با 

اي  اي که از گل بدبویی گرفته شده است آفریده من هرگز براي بشري که او را از گل خشکیده: گفت
  )33(سجده نخواهم کرد 

  )35(اي و لعنت تا روز قیامت بر تو خواهد بود  که رانده شدهفرمود بیرون رو 

  )50(و عذاب و کیفر من همان عذاب دردناك است 

  )57(شما چیست اي فرستادگان خدا  مأموریت: گفت

  )58(ایم  یافته مأموریتقومی گناهکار  سوي بهما : گفتند



 قرآن ٨٤
 

  )59(را نجات خواهیم داد  ها آنمگر خاندان لوط که همگی 

  )60(همسرش که مقدر داشتیم از بازماندگان باشد به جز 

  )61(فرستادگان به سراغ خاندان لوط آمدند  که هنگامی

  )62(شما گروه ناشناسی هستید : گفت

  )63(اند  در آن تردید داشته ها آنایم که  ما همان چیزي را براي تو آورده: گفتند

  )64(م گویی ایم و راست می ما واقعیت مسلمی را براي تو آورده

حرکت کن و کسی از  ها آن به دنبالات را در اواخر شب بردار و از اینجا ببر و خودت  پس خانواده
  )65(هستید بروید  مأمورشما به پشت سر خویش ننگرد 

  )66(کن خواهند شد  ریشه ها آنو ما به لوط این موضوع را وحی فرستادیم که صبحگاهان همه 

  )67(ان بودند اهل شهر آمدند در حالی که شادم

  )68(آبروي مرا نریزید  اند منمیهمانان  ها این: گفتند

  )69( نسازیداز خدا بترسید و مرا شرمنده 

  )70(مگر ما تو را از جهانیان نهی نکردیم : گفتند

  )71(خواهید کار صحیحی انجام دهید  دختران من حاضرند اگر می: گفت

  )72( اند سرگرداندر مستی خود  ها اینبه جان تو سوگند 

  )73(را فراگرفت  ها آن) لرزه صورت صاعقه یا زمین به بار، مرگ(سرانجام همان طلوع آفتاب صیحه 



 گواه ظلم ٨٥
 

  )74(فرو ریختیم  ها آنسپس باالي آن را پایین قرار دادیم و بارانی از سنگ بر 

  )79(انتقام گرفتیم و این دو بر سر راه آشکار است  ها آنما از 

  )80(پیامبران را تکذیب کردند و اصحاب حجر 

  )81(از آن روي گرداندند  ها آندادیم ولی  ها آنما آیات خود را به 

  )82(تراشیدند  ها می هاي امن در دل کوه خانه ها آن

  )83(اما سرانجام صیحه صبحگاهان آنان را فراگرفت 

  )84(را از عذاب الهی نجات نداد  ها آنآورده بودند  به دستو آنچه را 

  )89(بگو من انذار کننده آشکارم  و

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٨٦
 

  سوره النحل

  

فرمان خدا فرا رسیده است براي آن عجله نکنید منزه و برتر است خداوند از آنچه همتاي او قرار 
  )1(دهند  می

کند که معبودي جز من نیست  فرشتگان را با روح به فرمانش بر هرکس از بندگانش بخواهد نازل می
  )2(از من بپرهیزید 

براي شما وسیله پوشش و منافع دیگري است و از گوشت  ها آندر حالی که در و چهارپایان را آفرید 
  )5(خورید  می ها آن

سوار شوید و زینت شما باشد و چیزهایی  ها آنها را آفرید تا بر  ها و استرها و االغ همچنین اسب
  )8(دانید  آفریند که نمی می

ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوري براي پوشیدن از آن او کسی است که دریا را مسخر 
شکافند تا شما از فضل خدا بهره گیرید و  بینی که سینه دریا را می ها را می استخراج کنید و کشتی

  )14(هاي او را به جا آورید  شاید شکر نعمت

رفت و  ها آن) زندگی(شالوده کسانی که قبل از ایشان بودند از این توطئه داشتند ولی خداوند به سراغ 
دانستند  آن را از اساس ویران کرد و سقف را از باال بر سرشان فرو ریخت و عذاب از آنجایی که نمی

  )26(به سراغشان آمد 



 گواه ظلم ٨٧
 

شریکانی که شما براي من ساختید و به : گوید سازد و می را رسوا می ها آنسپس روز قیامت خدا 
گویند  علم داده شده می ها آندید کجا هستند کسانی که به کر با دیگران دشمنی می ها آنخاطر 

  )27(رسوایی و بدبختی امروز بر کافران است 

انتظاري جز این دارند که فرشتگان به سراغشان بیایند یا فرمان پروردگارت فرا رسد کسانی  ها آنآیا 
ستم نکرد ولی آنان به خویشتن ستم  ها آنکه پیش از اینان بودند نیز چنین کردند خداوند به 

  )33(نمودند  می

که خداوند کسی را که گمراه ساخت هدایت ) سودي ندارد(حریص باشی  ها آنهرقدر بر هدایت 
  )37(یاورانی نخواهند داست  ها آنکند و  نمی

از آنجا  را در زمین فرو برد و یا مجازات ها آنگران از این ایمن گشتند که ممکن است خدا  آیا توطئه
  )45(که انتظارش را ندارند به سراغشان آید 

  )46(یا به هنگامی در رفت و آمدند دامانشان را بگیرد در حالی که قادر به فرار نیستند 

هایشان از راست و چپ حرکت دارند و با خضوع براي  مخلوقات خدا را ندیدند که سایه ها آنآیا 
  )48(کنند  خدا سجده می

کنند  و زمین از جنبندگان وجود دارد و همچنین فرشتگان براي خدا سجده می ها انآسمتمام آنچه در 
  )49(ورزند  و تکبر نمی

  )50(دهند  دارند انجام می مأموریتو آنچه را ترسند  می هاست آنپروردگارشان که حاکم بر از  ها آن

  )51(ها از من بترسید خداوند فرمان داده دو معبود انتخاب نکنید معبود همان خداي یگانه است تن



 قرآن ٨٨
 

باشد آیا از غیر او  و زمین است از آن توست و دین خالص همواره از آن او می ها آسمانآنچه در 
  )52(ترسید  می

خواهید دانست  زودي بهایم کفران کنند چند روزي بهره گیرید اما  داده ها آنهایی را که به  تا نعمت
)55(  

گذارد  اي را بر پشت زمین باقی نمی کرد جنبنده و اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان مجازات می
کنند و  می تأخیراجلشان فرا رسد نه ساعتی  که هنگامیاندازد و  می تأخیررا تا زمان معینی به  ها آنولی 

  )61(گیرند  نه ساعتی پیشی می

یامبرانی فرستادیم اما شیطان اعمالشان را در نظرشان هایی پیش از تو پ به خدا سوگند به سوي امت
  )63( هاست آنآراست و امروز او ولی و سرپرستشان است و مجازات دردناکی براي 

اند  که برتري داده شده ها آناما خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزي برتري داد 
همگی در آن مساوي گردند آیا آنان نعمت خدا را حاضر نیستند از روزي خود به بردگانشان بدهند و 

  )71(کنند  انکار می

هایی  خداوند براي شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان براي شما فرزندان و نوه
کنند  ها به شما روزي داد آیا به باطل ایمان آورند و نعمت خدا را انکار می بوجود آورد و از پاکیزه

)72(  

ند مثالی زده است دو نفر را که یکی از آن دو گنگ مادرزاد است و قادر بر هیچ کاري نیست و خداو
دهد آیا چنین انسانی با کسی  باشد او را در پی هرکاري بفرستد خوب انجام نمی سربار صاحبش می

  )76(کند و بر راهی راست قرار دارد برابر است  که امر به عدل و داد می



 گواه ظلم ٨٩
 

هایی  هایتان محل سکونت قرار داد و از پوست چهارپایان نیز براي شما خانه خانه و خدا براي شما از
جا کنید و از پشم و  به را جا ها آنتوانید  قرار داد که روز کوچ کردن و روز اقامتتان به آسانی می

  )80(براي شما اثاث و متاع تا زمان معینی قرار داد  ها آنکرك و موي 

سپس به آنان که کفر ورزیدند اجازه داده گزینیم  واهی بر آنان برمیروزي را که از هر امتی گ
  )84(دهند  شود و اجازه عذرخواهی و تقاضاي عفو به آنان نمی نمی

  )85(شود و نه مهلت  تخفیف داده می ها آنظالمان عذاب را ببینند نه به  که هنگامیو 

کردند عذابی بر عذابشان  فسادي که میکسانی که کافر شدند و از راه خدا بازداشتند به خاطر 
  )88(افزاییم  می

میان خود قرار ندهید مبادا گامی بعد از ثابت گشتن متزلزل  سوگندهایتان را وسیله تقلب و خیانت در
شود و به خاطر بازداشتن از راه خدا آثار سوء آن را بچشید و براي شما عذاب عظیمی خواهد بود 

)94(  

کند و براي آنان عذاب  را هدایت نمی ها آنخدا  آورند نمییات الهی ایمان به یقین کسانی که به آ
  )104(دردناکی است 

که تحت فشار واقع شدند در حالی که قلبشان آرام و با  ها آنکسانی که بعد از ایمان کافر شوند به جز 
و عذاب  استه آناند غضب خدا بر  که سینه خود را براي پذیرش کفر گشوده ها آنایمان است آري 

  )106(عظیمی در انتظارشان 



 قرآن ٩٠
 

رسید  خداوند مثلی زده است منطقه آبادي که امن و آرام و مطمئن بود و همواره روزیش از هرجا می
دادند لباس گرسنگی و  هاي خدا ناسپاسی کردند و خداوند به خاطر اعمالی که انجام می اما به نعمت

  )112(ترس را بر اندامشان پوشانید 

را فرا گرفت در  ها آنآمد او را تکذیب کردند از این عذاب الهی  ها آناز خودشان به سراغ پیامبري 
  )113(حالی که ظالم بودند 

  )117(بهره کمی است و عذاب دردناکی در انتظار آنان است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٩١
 

  سوره االرساء

  

تا (انگیزیم  شما مین پیکارجوي خود را بر ضد نخستین وعده فرارسد گروهی از بندگا که هنگامی
  )5(اي است قطعی  کنند و این وعده ها را جستجو می خانه) شما را سخت در هم کوبند

ها و فرزندانی کمک خواهیم کرد و  کنیم و شما را به وسیله دارایی چیره می ها آنسپس شما را بر 
  )6(دهیم  نفرات شما را بیشتر قرار می

گردیم و جهنم را براي  هرگاه برگردید ما باز هم بازمیامید است پروردگارتان به شما رحم کند 
  )8(کافران زندان سختی قرار دادیم 

  )10(ایم  عذاب دردناکی براي آنان آماده ساخته آورند نمیکه به قیامت ایمان  ها آنو اینکه 

را هالك کردیم و کافی است که  ها آنکردند  چه بسیار مردمی که در قرون بعد از نوح زندگی می
  )17(پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه و نسبت به آن بیناست 

طلبد آن مقدار از آن را که بخواهیم و به هرکس که اراده کنیم  که زندگی زودگذر را می کس آن
سوزد در حالی که  دهیم سپس دوزخ را براي او قرار خواهیم داد که در آتش سوزانش می می

  )18(هیده و رانده است نکو

که مظلوم کشته شده  کس آنو کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده نکشید به جز به حق و 
  )33(نکنید چرا که او مورد حمایت است  اسرافایم اما در قتل  اش سلطه قرار داده براي ولی

تگان برگزیده است آیا پروردگارتان فرزندان پسر را مخصوص شما ساخته و خودش دخترانی از فرش
  )40(گویید  شما سخن بزرگ می



 قرآن ٩٢
 

گویید  کنید در حالی که حمد او را می خواند شما هم اجابت می همان روز که شما را فرا می
  )52(اید  پندارید تنها مدت کوتاهی درنگ کرده می

هد سازد و اگر بخوا تر است اگر بخواهد شما را مشمول رحمت خود می پروردگار شما از شما آگاه
  )54(ایم  بر آنان نفرستاده مأمورما تو را به عنوان . کند و مجازات می

 تر نزدیکاي هر چه  جویند وسیله اي به پروردگارشان می خوانند خودشان وسیله کسانی را که آنان می
ترسند چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز و  و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او می

  )57(ست وحشت ا

کنیم یا به عذاب شدیدي  هیچ شهر و آبادي نیست مگر اینکه آن را پیش از روز قیامت هالك می
  )58(گرفتارشان خواهیم ساخت این در کتاب الهی ثبت است 

چیز مانع ما نبود که این معجزات را بفرستیم جز اینکه پیشینیان آن را تکذیب کردند ما به ثمود  هیچ
  )59(فرستیم  دادن می بود اما بر آن ستم کردند ما معجزات را فقط براي بیم روشنگرناقه دادیم که 

ریزه بر شما بفرستد  آیا از این ایمن هستید که در خشکی شما را در زمین فرو ببرد یا طوفانی از سنگ
  )68(سپس حافظ براي خود نیابید 

اي بر شما بفرستد و شما را  و تندباد کوبنده یا اینکه ایمن هستید که بار دیگر شما را به دریا بازگرداند
  )69(به خاطر کفرتان غرق کند سپس دادخواه و خونخواهی در برابر ما پیدا نکنید 

هاي  را در خشکی دریا حمل کردیم و از انواع روزي ها آنایم و  را گرامی داشته زادگان آدمیما 
  )70(ایم برتري بخشیدیم  وجوداتی که خلق کردهرا بر بسیاري از م ها آنپاکیزه به آنان روزي دادیم و 



 گواه ظلم ٩٣
 

را بعد از مرگ به تو  ها آنکردي ما دو برابر مجازات در زندگی دنیا و دو برابر  اگر چنین می
  )75(یافتی  چشاندیم سپس در برابر ما یاوري براي خود نمی می

کردند و پس از تو  چنین می و نزدیک بود تو را از این سرزمین بلغزانند تا از آن بیرونت کنند و هرگاه
  )76(ماندند  جز مدت کمی باقی نمی

آمد  ها آنبه سراغ کن آن زمان که این  سؤالاسرائیل  ما به موسی نه معجزه روشن دادیم پس از بنی
  )101(اي  کنم تو دیوانه اي موسی گمان می: فرعون به او گفت

ها نفرستاده و من  و زمین براي روشنی دل ها آسماندانی این آیات را جز پروردگار  تو می: گفت
  )102(کنم اي فرعون تو هالك خواهی شد  گمان می

کن سازد ولی ما او و تمام کسانی را که با او بودند غرق  پس تصمیم گرفت آنان را از سرزمین ریشه
  )103(کردیم 

دهنده  دهنده و بیم و ما قران را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد و تو را جز به عنوان بشارت
  )105(نفرستادیم 

  

  

  

  

  



 قرآن ٩٤
 

  سوره الکهف

  

را  مؤمنانیهاي دیگر است تا از عذاب شدید او بترساند و  در حالی که ثابت و مستقیم و نگاهبان کتاب
  )2( هاست آندهند بشارت دهد که پاداش نیکویی براي  که کارهاي شایسته انجام می

به سمت راست غارشان متمایل گردد و به هنگام غروب به دیدي که به هنگام طلوع  و خورشید را می
در محل وسیعی از آن قرار داشتند این از آیات خداست هرکس را خدا هدایت  ها آنسمت چپ و 

یافته واقعی است و هرکس را گمراه نماید هرگز ولی و راهنمایی براي او نخواهی یافت  کند هدایت
)17(  

خواهد کافر  خواهد ایمان بیاورد و هرکس می بگو این حق است از سوي پروردگارتان هرکس می
اش آنان را از هر سو احاطه کرده است و  ایم که سراپرده گردد ما براي ستمگران آتشی فراهم کرده

چه  کند ها را بریان می آورند که همچون فلز گداخته صورت اگر تقاضاي آب کنند آبی براي آنان می
  )29(چه بد محل اجتماعی است  نوشیدنی بد

هاي خود را  هایی که در آن صرف کرد پیوسته دست هاي آن نابود شد و او به خاطر هزینه و تمام میوه
اي کاش کسی را : گفت هایش فرو ریخته بود می مالید در حالی که تمام باغ بر داربست می هم به

  )42(همتاي پروردگارم قرار نداده بودم 

  )43(توانست یاري گیرد  و گروهی نداشت که او را در برابر خداوند یاري دهد و از خودش نمی

و بهترین عاقبت را دارد در آنجا ثابت شد که والیت از آن خداوند بر حق است که برترین ثواب 
)44(  



 گواه ظلم ٩٥
 

جز  همگی سجده کردند ها آنبه یاد آرید زمانی را که به فرشتگان گفتیم براي آدم سجده کنید 
ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش بیرون شد آیا او و فرزندانش را به جاي من و اولیاي 

دشمن شما هستند چه جایگزین بدي است براي ستمکاران  ها آنکنید در حالی که  خود انتخاب می
)50(  

و زمین و نه به هنگام آفرینش خودشان حاضر نساختم و  ها آسمانرا به هنگام آفرینش  ها آنمن هرگز 
  )51(دهم  کنندگان را دستیار خود قرار نمی گمراه گاه هیچمن 

فرستیم اما کافران همواره مجادله به باطل  دهنده و انذار کننده نمی ما پیامبران را جز به عنوان بشارت
هایی را که به آنان وعده داده شده  ما و مجازاتآن از میان بردارند و آیات  وسیله بهکنند تا حق را  می

  )56(است به باد مسخره گرفتند 

ستم کردند هالك نمودیم و براي هالکتشان  که هنگامیرا  ها آنهایی است که ما  این شهرها و آبادي
  )59(قرار دادیم موعدي 

دارم تا به محل  برنمیوجو  به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به دوست خود گفت دست از جست
  )60(تالقی دو دریا برسم هرچند مدت طوالنی به راه خود ادامه دهم 

به محل تالقی آن دو دریا رسیدند ماهی خود را فراموش کردند و ماهی راه خود را در  که هنگامی
  )61(دریا پیش گرفت 

ت از این سفر خسته غذاي ما را بیاور که سخ: سفرش گفت از آنجا گذشتند به یار هم که هنگامی
  )62(ایم  شده



 قرآن ٩٦
 

ما به کنار آن صخره پناه بردیم من فراموش کردم جریان ماهی را  که هنگامیبه خاطر داري : گفت
آوري راه خود را در  بازگو کنم و فقط شیطان بود که آن را از خاطر من برد و ماهی به طرز شگفت

  )63(دریا پیش گرفت 

کردند  می جویی پییم پس از همان راه بازگشتند در حالی که خواست آن همان بود که ما می: گفت
)64(  

اي از بندگان ما را یافتند که رحمت از سوي خود به او داده و علم فراوانی از نزد خود به او  بنده
  )65(آموخته بودیم 

است به آیا از تو پیروي کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صالح : موسی به او گفت
  )66(من بیاموزي 

به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در : توانی با من شکیبایی کنی گفت تو هرگز نمی: گفت
  )69(هیچ کاري مخالفت فرمان تو نخواهم کرد 

  )70(مپرس تا خودم آن را براي تو بازگو کنم  چیز هیچمن بیایی از  به دنبالخواهی  پس اگر می: گفت

آن را سوراخ کردي که : تادند تا آنکه سوار کشتی شدند کشتی را سوراخ کرد گفتآن دو به راه اف
  )71(اهلش را غرق کنی راستی چه کار بدي انجام دادي 

  )72(توانی با من شکیبایی کنی  آیا نگفتم تو هرگز نمی: گفت

  )73(کاریم مواخذه نکن و از این کارم بر من سخت نگیر  مرا به خاطر این فراموش: گفت

آیا انسان پاکی : باز به راه خود ادامه دادند تا آنکه نوجوانی را دیدند و او آن نوجوان را کشت گفت
  )74(اي  آنکه قتلی کرده باشد کشتی به راستی کار زشتی انجام داده را بی



 گواه ظلم ٩٧
 

  )75(توانی با من صبر کنی  آیا به تو نگفتم که هرگز نمی: گفت

کردم دیگر با من همراهی نکن از سوي من معذور  سؤالو بعد از این اگر درباره چیزي از ت: گفت
  )76(خواهی بود 

اي رسیدند از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند ولی آنان  باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قریه
خواست فرو بریزد و آن را برپا  از مهمان کردنشان خودداري نمودند در آنجا دیواري یافتند که می

  )77(خواستی در مقابل این کار مزدي بگیري  می: ت گفتداش

توانستی در برابر آن  راز آنچه را که نمی زودي بهاینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده اما : او گفت
  )78(دهم  صبر کنی به تو خبر می

را  خواستم آن کردند من می اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می
  )79(گرفت  معیوب کنم پشت سرشان پادشاهی بود که هر کشتی را به زور می

  )80(و اما آن نوجوان پدر و مادرش با ایمان بودند و بیم داشتیم که آنان را به طغیان و کفر وادارد 

  )81(ه آت دو بدهد تر ب و با محبت تر پاكاز این رو خواستیم که پروردگارشان به جاي او فرزندي 

ما آن دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت و و ا
به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج  ها آنخواست  پدرشان مرد صالحی بود و پروردگار تو می

که  کنند این رحمتی از پروردگارت بود من آن را خودسرانه انجام ندادم این بود راز کارهایی
  )82(شکیبایی به خرج دهی  ها آننتوانستی در برابر 

پرسند بگو به زودي بخشی از سرنوشت او را براي شما بازگو خواهم کرد  از تو درباره ذوالقرنین می
)83(  



 قرآن ٩٨
 

  )84(ما به او در روي زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هرچیز را در اختیارش گذاشتیم 

  )85(د کر) استفاده(او از این اسباب 

رود و در  آلودي فرو می تا به غروبگاه آفتاب رسید احساس کرد که خورشید در چشمه تیره و گل
خواهی آنان را مجازات کنی؟ و یا روش نیکویی در  اي ذوالقرنین آیا می: آنجا قومی را یافت گفتیم

  )86(انتخاب نمایی  ها آنمورد 

گردد  کرد سپس به سوي پروردگارش بازمی اما کسی را که ستم کرده است مجازات خواهیم: گفت
  )87(و خدا او را مجازات شدیدي خواهد کرد 

توانند بندگانم را به جاي من و اولیاي خود انتخاب کنند ما جهنم را براي  آیا کافران پنداشتند می
  )102(ایم   پذیرایی کافران آماده کرده

کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقاي او کافر شدند به همین جهت اعمالشان حبط و  ها آن
  )105(برپا نخواهیم کرد  ها آننابود شد از این رو روز قیامت میزانی براي 

است کیفرشان دوزخ است به خاطر آنکه کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به سخره  گونه این
  )106(گرفتند 

  

  

  

  



 گواه ظلم ٩٩
 

  سوره مریم

  

  )16(اش جدا شد و در ناحیه شرقی قرار گرفت  و در این کتاب مریم را یاد کن آن روز که از خانواده

و میان خود و آنان حجابی افکند در این هنگام ما روح خود را به سوي او فرستادیم و او در شکل 
  )17(عیب و نقص بر مریم ظاهر شد  انسانی بی

  )18(برم اگر پرهیزگاري  رحمان پناه میمن از شر تو به خداي : گفت

  )19(اي به تو ببخشم  من فرستاده پروردگار توام تا پسر پاکیزه: گفت

چگونه ممکن است فرزندي براي من باشد در حالی که تا کنون انسانی با من تماس نداشته و : گفت
  )20(اي هم نبودم  زن آلوده

اي  بر من آسان است و او را براي مردم نشانه مطلب همین است پروردگارت فرموده این کار: گفت
  )21(یافته  قرار دهیم و رحمتی باشد از سوي ما و این امري است پایان

  )22(سرانجام به او باردار شد و او را به نقطه دوردستی برد 

  )37(هایی از میان پیروانش اختالف کردند واي به حال کافران از مشاهده روز بزرگ  ولی گروه

کنند ولی این  هاي بینایی پیدا می هاي شنوا و چه چشم آیند چه گوش روز که نزد ما میدر آن 
  )38(ستمگران امروز در گمراهی آشکارند 

و ایمان  اند غفلتدر  ها آنیابد و  آنان را از روز حسرت بترسان در آن روز که همه چیز پایان می
  )39( آورند نمی



 قرآن ١٠٠
 

شوند  بریم و همگی به سوي ما بازگردانده می هستند به ارث میما زمین و تمام کسانی را که بر آن 
)40(  

مشمول نعمتشان قرار داده بود از فرزندان آدم و از کسانی که با نوح پیامبرانی بودند که خداوند  ها آن
 ها آنبر کشتی سوار شدند و از دودمان ابراهیم و یعقوب و از کسانی که هدایت کردیم و برگزیدیم 

افتادند در حالی که  شد به خاك می خوانده می ها آنند که وقتی آیات خداوند رحمان بر کسانی بود
  )58(کردند و گریان بودند  سجده می

اي روي کار آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروي نمودند  اما پس از آنان فرزندان ناشایسته
  )59(و به زودي گمراهی خود را خواهند دید 

شوند و  که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند چنین کسانی داخل بهشت می مگر آنان
  )60(کمترین ستمی به آنان نخواهد شد 

کنیم سپس همه را در  را همراه با شیاطین در قیامت جمع می ها آنسوگند به پروردگارت که همه 
  )68(زیم سا جهنم حاضر می گرداگرد اند درآمدهحالی که به زانو 

اند جدا  تر بوده سپس از هر گروه و جمعیتی کسانی را که در برابر خداوند رحمان از همه سرکش
  )69(کنیم  می

  )70(تریم  بعد از آن ما به خوبی از کسانی که براي سوختن در آتش سزاوارترند آگاه

  )71(شوید این امري است حتمی و قطعی بر پروردگارت  و همه شما وارد جهنم می

بهتر بود و هم ظاهرشان  ها آنچه بسیار اقوامی را پیش از آنان نابود کردیم که هم مال و ثروتشان از 
  )74(تر  آراسته
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بگو کسی که در گمراهی است باید خداوند به او مهلت دهد تا زمانی که وعده الهی را با چشم خود 
  )75(تر است  لشگرش ناتوانببینند یا عذاب یا قیامت خواهند دانست چه کسی جایش بدتر و 

اموال و فرزندان فراوانی به من داده خواهد شد : آیا دیدي کسی را که به آیاتمان کافر شد و گفت
)77(  

  )83(تحریک کنند  شدیداًآیا ندیدي که ما شیاطین را به سوي کافران فرستادیم تا آنان را 

  )86(رانیم  و مجرمان را به جهنم می

  )92(خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزندي برگزیند  ی که هرگز برايلدر حا

  )93(و زمین هستند بنده اویند  ها آسمانتمام کسانی که در 

کنی یا کمترین  چه بسیار اقوام را که پیش از آنان هالك کردیم آیا احدي از آنان را احساس می
  )98(شنوي  صدایی از آنان می
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  سوره طه

  

  )2(نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی ما قران را بر تو نازل 

  )3(ترسند نازل ساختیم  آن را فقط براي یادآوري کسانی که می

  )9(آیا خبر موسی به تو رسیده است 

ام شاید  درنگ کنید که من آتشی دیده: آتشی مشاهده کرد و به خانواده خود گفت که هنگامی
  )10(اي از آن براي شما بیاورم تا به وسیله این آتش راه را پیدا کنم  شعله

  )11(نزد آتش آمد ندا داده شد که اي موسی  که هنگامی

  )12(تی هایت را بیرون آر تو در سرزمین مقدس طوي هس من پروردگار توام کفش

  )13(شود گوش فرا ده  و من تو را برگزیدم اکنون به آنچه بر تو وحی می

  )14( پادار بهمن اهللا هستم معبودي جز من نیست مرا بپرست و نماز را براي یاد من 

خواهم آن را پنهان کنم تا هرکس در برابر سعی و کوشش خود  به طور قطع رستاخیز خواهد آمد می
  )15(جزا داده شود 

کند تو را از آن بازدارد که  هاي خویش پیروي می پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس
  )16(هالك خواهی شد 

  )17(و آن چیست در دست راست تو اي موسی 



 گواه ظلم ١٠٣
 

ریزم و  کنم برگ درختان را با آن براي گوسفندانم فرو می این عصاي من است بر آن تکیه می: گفت
  )18(اي دیگري است مرا با آن کارها و نیازه

  )19(اي موسی آن را بیفکن : گفت

  )20(شتافت  پس موسی آن را افکند که ناگهان اژدهایی شد که به هر سو می

  )21(گردانیم  آن را بگیر و نترس ما آن را به صورت اولش بازمی: گفت

  )22(عیب بیرون آید این نشانه دیگري است  و دستت را به گریبانت ببر تا سفید و بی

  )23(هاي بزرگ خویش به تو نشان دهم  تا از نشانه

  )24(اینک به سوي فرعون برو که او طغیان کرده است 

  )25(ام را گشاده کن  پروردگارا سینه: گفت

  )26(و کارم را برایم آسان گردان 

  )27(و گره از زبانم بگشاي 

  )28(تا سخنان مرا بفهمند 

  )29(و وزیري از خاندانم براي من قرار ده 

  )30(برادرم هارون را 

  )31(با او پشتم را محکم کن 

  )32(او را در کارم شریک ساز 
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  )33(تا تو را بسیار تسبیح گوییم 

  )34(و تو را بسیار یاد کنیم 

  )35(اي  چرا که تو همیشه از حال ما آگاه بوده

  )36(اي موسی آنچه را خواستی به تو داده شد : فرمود

  )37(نعمت خود ساختیم ما بار دیگر تو را مشمول 

  )38(آن زمان را که به مادرت آنچه الزم بود الهام کردیم 

که او را در صندوقی بیفکن و صندوق را به دریا بینداز تا دریا آن را به ساحل افکند و دشمن من و 
  )39(دشمن او او را بگیرد و من محبتی از خودم بر تو افکندم تا در برابر دیدگان من ساخته شوي 

آیا کسی را به شما نشان دهم که این نوزاد را : گفت فت و می ر ر آن هنگام که خواهرت راه مید
کند پس تو را به مادرت بازگرداندیم تا چشمش به تو روشن شود و غمگین نگردد تو یکی  کفالت می

میان مردم را کشتی اما ما تو را از اندوه نجات دادیم و بارها تو را آزمودیم پس از آن سالیانی در 
  )40(مدین توقف نمودي سپس در زمان مقدر به اینجا رسیدي اي موسی 

  )41(و من تو را براي خودم ساختم 

  )42(تو و برادرت به آیات من بروید و در یاد من کوتاهی نکنید 

  )43(به سوي فرعون بروید که طغیان کرده است 

  )44( اما به نرمی با آن سخن بگویید شاید متذکر شود یا بترسد

  )45(ترسیم که بر ما پیشی گیرد یا طغیان کند  پروردگارا از این می: گفتند



 گواه ظلم ١٠٥
 

  )46(بینم  شنوم و می نترسید من با شما هستم می: فرمود

اسرائیل را با ما بفرست و آنان را شکنجه  بنی توایمما فرستادگان پروردگار : به سراغ او بروید و بگویید
ایم و درود بر آن کس باد که از  وي پروردگارت براي تو آوردهو آزار مکن ما نشانه روشنی از س

  )47(کند  هدایت پیروي می

  )48(به ما وحی شده است که عذاب بر کسی است که تکذیب کند و سرپیچی نماید 

  )49(پروردگار شما کیست اي موسی؟ : گفت

ه داده سپس هدایت است که به هر موجودي آنچه را الزمه آفرینش او بود پروردگار ما کسی: گفت
  )50(کرده است 

  )51(هاي گذشته چه خواهد شد؟  پس تکلیف نسل: گفت

شود و  نزد پروردگارم در کتابی ثبت است پروردگارم هرگز گمراه نمی ها آنآگاهی مربوط به : گفت
  )52(کند  فراموش نمی

د کرد و از آسمان هایی در آن ایجا همان خدایی که زمین را براي شما محل آسایش قرار داد و راه
  )53(آبی فرستاد که با آن انواع گوناگون گیاهان را برآوریم 

هاي روشنی براي  نشانه ها ایندر  مسلماًهم خودتان بخورید و هم چهارپایانتان را در آن به چرا برید 
  )54(است  خردمندان

  )55(آوریم  بیرون میگردانیم و بار دیگر شما را از آن  ما شما را از آن آفریدیم و در آن بازمی

  )56(ما همه آیات خود را به او نشان دادیم اما او تکذیب کرد و سرباز زد 



 قرآن ١٠٦
 

  )57(اي با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟  اي موسی آیا آمده: گفت

اکنون موعدي میان ما و خودت قرار ده که نه  ما هم سحري همانند آن براي تو خواهیم آورد هم قطعاً
  )58(نه تو از آن تخلف نکنیم آن هم در مکانی که نسبت به همه یکسان باشد ما و 

آید جمع شوند  روز باال می که هنگامیمیعاد شما و ما روز زینت است به شرط اینکه همه مردم : گفت
)59(  

  )60(فرعون آن مجلس را ترك گفت و تمام مکر و فریب خود را جمع کرد و سپس همه را آورد 

سازد و هرکس  واي بر شما دروغ بر خدا نبندید که شما را با عذابی نابود می: ن گفتموسی به آنا
  )61(شود  دروغ ببندد نومید می

و مخفیانه و درگوشی با هم سخن گفتند  برخاستنددر میان خود درباره ادامه راهشان به نزاع  ها آن
)62(  

از سرزمینتان بیرون کنند و راه و رسم خواهند با سحرشان شما را  ساحرند می مسلماًاین دو : گفتند
  )63(نمونه شما را از بین ببرند 

اکنون که چنین است تمام نیرو و نقشه خود را جمع کنید و در یک صف بیایید امروز رستگاري از 
  )64(آن کسی است که برتري خود را اثبات کند 

  )65(یفکنیم افکنی یا ما کسانی باشیم که اول ب اي موسی آیا تو اول می: گفتند

رسید  بر اثر سحرشان چنان به نظر می ها آنها و عصاهاي  شما اول بیفکنید در این هنگام طناب: گفت
  )66(کند  که حرکت می

  )67(موسی ترس خفیفی بر دل احساس کرد 
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  )68(برتري  مسلماًنترس تو : گفتیم

  )69(بلعد  اند می آنچه را در دست داري بیفکن تمام آنچه را ساخته

  )70(ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم : ساحران همگی به سجده افتادند و گفتند

او بزرگ شماست که به شما  مسلماًآورید  آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او ایمان می: گفت
خل به کنم و شما را از تنه ن ها و پاهایتان را به طور مخالف قطع می سحر آموخته است به یقین دست

  )71(تر و پایدارتر است  از ما دردناك یک کدامآویزم و خواهید دانست مجازات  دار می

که ما را آفریده هرگز تو را بر دالیل روشنی که بر ما آمده مقدم نخواهیم  کسی آنسوگند به : گفتند
  )72(توانی حکم کنی  خواهی بکن تو تنها در این زندگی دنیا می داشت هر حکمی می

پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهانمان و آنچه را از سحر بر ما تحمیل کردي ببخشاید و خدا  ما به
  )73(بهتر و پایدارتر است 

میرد و نه  هرکس در محضر پروردگارش خطاکار حاضر شود آتش دوزخ براي اوست در آنجا نه می
  )74(کند  زندگی می

  )75(م داده باشد چنین کسانی درجات عالی دارند و هرکس با ایمان نزد او آید و اعمال صالح انجا

هاي جاویدان بهشت که نهرها از زیر درختانش جاري است در حالی که همیشه در آن خواهند بود  باغ
  )76(این است پاداش کسی که خود را پاك نماید 

دریا بگشاي راهی خشک در  ها آنما به موسی وحی فرستادیم که شبانه بندگانم را با خود ببر و براي 
  )77(که نه از تعقیب خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا 

  )78(را به طور کامل پوشانید  ها آنرا دنبال کردند و دریا  ها آنفرعون با لشگریانش 
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  )79(فرعون قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدایت نکرد 

رف راست کوه طور با شما وعده اسرائیل ما شما را از چنگال دشمنان نجات دادیم و در ط اي بنی
  )80(گذاریم و من بر شما نازل کردم 

اي که بر شما دادیم و بر آن طغیان نکنید که غضب من بر شما وارد  هاي پاکیزه بخورید از روزي
  )81(کند  و هرکس غضبم بر او وارد شود سقوط میشود  می

  )82(آمرزم  هدایت شود می و هرکه را توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس

  )83(اي موسی چه چیز سبب شد که از قومت پیشی گیري و عجله کنی 

  )84(و من هم به سوي تو شتاب کردم تا از من خشنود شوي  اند منعرض کرد پروردگارا آنان در پی 

  )85(فرمود ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامري آن را گمراه ساخت 

اي قوم من مگر پروردگارتان وعده : اندوهناك به سوي قوم خود بازگشت و گفتموسی خشمگین و 
  )86(نیکویی به شما نداد 

هاي قوم را با خود  ما به میل و اراده خود از وعده تو تخلف نکردیم بلکه مقداري از زیور: گفتند
  )87(القا کرد  چنین اینو سامري  افکندیمداشتیم 

این : که صدایی همچون صداي گوساله داشت پدید آورد و گفتند اي و براي آنان مجسمه گوساله
  )88(خداي شما و خدا موسی است و او فراموش کرد 

  )89(نیست  ها آندهد و مالک هیچ گونه سود و زیانی بر  نمی ها آنبینی هیچ پاسخی به  آیا نمی
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آزمایش قرار گرفتید گفته بود اي قوم من شما به این وسیله مورد  ها آنو پیش از آن هارون به 
  )90(پروردگار شما خداوند رحمان است پس از من پیروي کنید و فرمانم را اطاعت نمایید 

  )91(گردیم تا موسی به سوي ما بازگردد  ما همچنان گرد آن می: گفتند ها آنولی 

  )92(گمراه شدند  ها آندیدي  که هنگامیچرا اي هارون : گفت

  )93(مرا عصیان نمودي از من پیروي نکردي آیا فرمان 

اسرائیل تفرقه انداختی و  اي فرزند مادرم ریش و سر مرا مگیر من ترسیدم بگویی میان بنی: گفت
  )94(سفارش من را به کار نبستی 

  )95(تو چرا این کار را کردي اي سامري : گفت

ا افکندم و ندیدند من قسمتی از آثار رسول را گرفتم سپس آن ر ها آنمن چیزي را دیدم که : گفت
  )96(نفس من این کار را در نظرم جلوه داد  چنین این

برو که بهره تو در دنیا این است که بگویی با من تماس نگیر و تو میعادي داري که هرگز : گفت
کردي و ببین ما آن را نخست  که پیوسته آن را پرستش می معبودتتخلف نخواهد کرد بنگر به این 

  )97(پاشیم  سوزانیم سپس ذرات آن را به دریا می می

  )100(شود روز قیامت بار سنگینی بر دوش خواهد داشت  گردان رويهرکس از آن 

  )101(در روز قیامت  ها آندر حالی که جاودانه در آن خواهند ماند و بد باري است براي 

  )102(کنیم  هاي کبود در آن روز جمع می شود و مجرمان را با بت روزي که در صور دمیده میهمان 

  )103(کنند شما فقط ده توقف کردید  آهسته با هم گفتگو می ها آن
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شما تنها یک روز : گوید می ها آنترین  نیکو روش که هنگامیتریم  گویند آگاه می ها آنما به آنچه 
  )104(درنگ کردید 

  )105(دهد  را بر باد می ها آنکنند بگو پروردگارم  می سؤالها  تو درباره کوهو از 

  )106(سازد  آب و گیاه رها می صاف و هموار و بیسپس زمین را 

  )107(بینی  اي که در آن هیچ پستی و بلندي نمی به گونه

داشت و همه کننده الهی پیروي نموده و قدرت بر مخالفت او نخواهد  در آن روز همه از دعوت
  )108(شنوي  شود و جز صداي آهسته چیزي نمی صداها در برابر خداوند رحمان خاضع می

بخشد جز کسی که خداوند رحمان به او اجازه داده و به  کس سودي نمی در آن روز شفاعت هیچ
  )109(گفتار او راضی است 

  )110(به او احاطه ندارند  ها آنداند ولی  اند می آنچه را پیش رو دارند و آنچه را پشت سر گذاشته

  )111(بار ستمی بر دوش دارد است که  مأیوسشود و  ها در برابر خداوند خاضع می و همه چهره

ترسد و نه از نقصان  باشد نه از ظلمی می مؤمنکه کارهاي شایسته انجام دهد در حالی که  کس آن
  )112(حقش 

ه آیات پروردگارش ایمان نیاورد و عذاب آخرت دهیم کسی را که اسراف کند و ب جزا می گونه اینو 
  )127(شدیدتر و پایدارتر است 

آنان راه  ها اینهاي پیشین را هالك نمودیم و  آیا براي هدایت آنان کافی نیست که بسیاري از نسل
  )128(است  خردمندانهاي روشنی براي  در این امر نشانه مسلماًروند  می
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در دامان آنان  زودي بهزمان مقرر نبود عذاب الهی  مالحظهو اگر سنت و تقدیر پروردگارت و 
  )129(گرفت  می

گویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب تسبیح و حمد  پس در برابر آنچه می
گوي باشد خشنود  پروردگارت را به جا آور و همچنین برخی از ساعات شب و اطراف روز تسبیح

  )130(شوي 

دانید چه کسی از اصحاب  می زودي بهانتظاریم حال که چنین است انتظار بکشید اما بگو همه در 
  )135(صراط مستقیم و چه کسی هدایت یافته است 
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  سوره االنبیا

  

  )6(آورند  ایمان می ها اینهالك کردیم هرگز ایمان نیاوردند آیا  ها اینهایی که پیش از  تمام آبادي

خواستیم نجات دادیم و  و هرکس که می ها آناي را که به آنان داده بودیم وفا کردیم  وعدهسپس 
  )9(مسرفان را هالك نمودیم 

  )11(هاي ستمگري را درهم شکستیم و بعد از آن قوم دیگري روي کار آوردیم  چه بسیار آبادي

  )12(عذاب ما را احساس کردند ناگهان پا به فرار گذاشتند  که هنگامی

شود اما  باطل محو و نابود می گونه اینکوبیم تا آن را هالك سازد و  بلکه ما حق را بر سر باطل می
  )18(کنید  واي بر شما از توصیفی که می

از عبادتش استکبار  گاه هیچکه نزد اویند  ها آنو  اند زمینو  ها آسماناز آن اوست آنان که در 
  )19(شوند  ورزند و هرگز خسته نمی نمی

  )20(گردند  گویند و سست نمی و روز را تسبیح می شب

شدند منزه است خداوند پروردگار عرش از  اگر بر آسمان و زمین جز اهللا خدایان دیگري بود فاسد می
  )22(کنند  می ها آنتوصیفی که 

  )23(و ایراد است  سؤالجاي  ها آنتواند بر کار او خرده بگیرد ولی در کارهاي  کس نمی هیچ

بندگان  ها آنخداوند رحمان فرزندي براي خود انتخاب کرده است او منزه است : فتندگ ها آن
  )26(شایسته اویند 
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  )27(کنند  گیرند و به فرمان او عمل می هرگز در سخن بر او پیشی نمی

جز براي کسی که خدا راضی است شفاعت  ها آنداند و  او اعمال و آینده و اعمال گذشته آنان را می
بگوید من جز خدا معبودي دیگرم کیفر او را  ها آنو هرکس از  اند بیمناكکنند و از ترس او  نمی

  )29(کیفر خواهیم داد  گونه ایندهیم و ستمگران را  جهنم می

نجام به سوي ما کنیم و سرا ها آزمایش می ها و خوبی چشد و شما را با بدي هر انسانی طعم مرگ را می
  )35(شوید  بازگردانده می

  )37(آیاتم را به شما نشان خواهم داد  زودي بهانسان از عجله آفریده شده ولی عجله نکنید 

  )38(رسد  گویی این وعده کی فرا می اگر راست می: گویند می ها آن

هاي خود دور  پشتهاي آتش را از صورت و  توانند شعله دانستند زمانی که نمی ولی اگر کافران می
  )39(کند  کس آنان را یاري نمی کنند و هیچ

که توانایی دفع آن را ندارند و به  چنان آنکند  آید و مبهوتشان می به طور ناگهانی به سراغشان می
  )40(شود  مهلت داده نمی ها آن

  )48( ما به موسی و هارون فرقان و نور و آنچه که مایه یادآوري براي پرهیزگاران است دادیم

  )49(ترسند و از قیامت بیم دارند  همانان که از پروردگارشان در نهان می

پیش از آن خواند ما دعاي او را مستجاب کردیم و او و خاندانش را از اندوه  که هنگامیو نوح را 
  )76(بزرگ نجات دادیم 

و او را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاري دادیم چرا که قوم بدي بودند از این 
  )77(را غرق کردیم  ها آنرو همه 
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شبان قوم شبانگاه در آن چریده  درباره کشتزاري که گوسفندان بی که هنگامیو داود و سلیمان را 
  )78(بودیم کردند و ما بر حکم آنان شاهد  بودند داوري می

ها و پرندگان را با  ما آن را به سلیمان فهماندیم و به هریک از آنان داوري و علم فراوانی دادیم و کوه
  )79(گفتند و ما این کار را انجام دادیم  داود مسخر ساختیم تسبیح می

رگزار هایتان حفظ کند آیا شک و ساختن زره را به خاطر شما به او تعلیم دادیم تا شما را در جنگ
  )80(هستید 

و تندباد را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوي سرزمینی که آن را پربرکت کرده بودیم 
  )81(یافت و ما از همه چیز آگاه بودیم  جریان می

 ها آندادند و ما  کردند و کارهایی غیر از این براي او انجام می و گروهی از شیاطین برایش غواصی می
  )82(ردیم ک را حفظ می

  )95(هرگز بازنخواهند گشت  ها آنهایی که نابودشان کردیم  و حرام است بر شهرها و آبادي

کنند  از هر محل مرتفعی به سرعت عبور می ها آنگشوده شوند و  مأجوجو  یأجوجتا آن زمان که 
)96(  

ماند اي واي  بازمیهاي کافران از وحشت از حرکت  شود در آن هنگام چشم و وعده حق نزدیک می
  )97(بر ما که از این در غفلت بودیم بلکه ما ستمکار بودیم 

  )98(شوید  پرستید هیزم جهنم خواهید بود و همگی در آن وارد می شما و آنچه غیر خدا می

شدند در حالی که همگی در آن جاودانه خواهند بود  خدایانی بودند هرگز وارد آن نمی ها ایناگر 
)99(  
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  )100(شنوند  هاي دردناکی است و چیزي نمی ن در آن نالهبراي آنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ١١٦
 

  سوره الحج

  

  )1(اي مردم از پروردگارتان بترسید که زلزله رستاخیز امر عظیمی است 

کند و هر بارداري جنین  بینید هر مادر شیردهی کودك شیرخوارش را فراموش می روزي که آن را می
بینی در حالی که مست نیستند ولی عذاب خدا شدید است  مردم را مست مینهد و  خود را بر زمین می

)2(  

خیزند و از هر شیطان سرکشی  گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی به مجادله درباره خدا برمی
  )3(کنند  پیروي می

و به آتش سازد  بر او نوشته شده که هرکس والیتش را بر گردن نهد به طور مسلم گمراهش می
  )4(کند  می اش راهنماییسوزان 

اي مردم اگر در رستاخیز شک دارید ما شما را از خاك آفریدیم سپس از نطفه و بعد از خون بسته 
شده سپس از مضغه که بعضی داراي شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل تا براي شما روشن 

دهیم بعد شما را به صورت طفل  رار میهایی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم ق سازیم و جنین
آوریم سپس هدف این است که به حد رشد و بلوغ خویش برسید در این میان بعضی از شما  بیرون می

که بعد از علم و  چنان آنرسید  کنید که به بدترین مرحله زندگی می عمر می قدر آنمیرید و بعضی  می
فرستیم  آب باران بر آن فرو می که هنگامیبینی اما  دانند زمین را خشک و مرده می آگاهی چیزي نمی

  )5(رویاند  روید و از هر نوع گیاهان زیبا می آید و می به حرکت در می

کنند  و گروهی از مردم بدون هیچ دانش و هیچ هدایت و کتاب روشنی بخشی درباره خدا مجادله می
)8(  
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خدا گمراه سازند براي آنان در دنیا رسوایی است خواهند مردم را از راه  اعتنایی می با تکبر و بی ها آن
  )9(چشانیم  می ها آنو در قیامت عذاب سوزان به 

کنند  پرستند همین که خیري به آنان برسد حالت اطمینان پیدا می بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می
اند و هم آخرت  ست دادهشوند هم دنیا را از د برسد دگرگون می ها آناما اگر مصیبتی براي امتحان به 

  )11(را و این همان خسران و زیان آشکار است 

الحرام که آن را براي همه مردم برابر  را از راه خدا بازداشتند از مسجد مؤمنانکسانی که کافر شدند و 
شوند و هرکس  کنند و یا از نقاط دور وارد مسجد می قرار دادیم چه کسانی که در آنجا زندگی می

این سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند ما از عذابی دردناك به او  بخواهد در
  )25(چشانیم  می

ام را  را براي ابراهیم آماده ساختیم چیزي را همتاي من قرار نده و خانه) کعبه(زمانی را که جاي خانه 
  )26( کنندگان پاك ساز کنندگان و سجود کنندگان و رکوع کنندگان و قیام براي طواف

تو  سوي بههاي الغر از هر راه دوري  و مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکب
  )27(بیایند 

داده است  ها آنتا شاهد منافع گوناگون خویش باشند و در ایام معینی نام خدا را بر چهارپایانی که به 
  )28(بینواي فقیر را نیز اطعام نمایید  بخورید و ها آنببرند پس از گوشت ) به هنگام قربانی کردن(

این است و هرکس برنامه الهی را بزرگ دارد نزد پروردگارش براي او بهتر است و چهارپایان براي 
ها اجتناب کنید و از سخن باطل  هاي بت شود از پلیدي شما حالل شده مگر آنچه بر شما خوانده می

  )30(بپرهیزید 
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بر چهارپایانی که به آنان روزي ) به هنگام قربانی کردن(قرار دادیم تا نام خدا را  قربانگاهیبر هر امتی 
ده متواضعان و  ایم ببرند و خداي شما معبود واحدي است در برابر او تسلیم شوید و بشارت داده

  )34(شدگان را  تسلیم

یان در برابر گردد و شکیبا پر از خوف می هایشان دلشود  ها که چون نام خدا برده می همان
ایم  دارند و از آنچه به آنان روزي داده که نماز را برپا می ها آنرسد و  هایی که به آنان می مصیبت

  )35(کنند  انفاق می

براي شما خیر و برکت است  ها آنایم در  و شترهاي چاق و فربه را براي شما از شعائر الهی قرار داده
 که هنگامیو ببرید  ها آناند بر  ی که به صف ایستادهدر حال) هنگام قربانی کردن(نام خدا را 

بخورید و مستمندان قانع و فقیران را نیز اطعام  ها آناز گوشت ) و جان دادند(پهلوهایشان آرام گرفت 
  )36(را مسخرتان ساختیم تا شکر خداي را به جاي آورید  ها آنما  گونه اینکنید 

را مجازات کردم  ها آنن به کافران مهلت دادم سپس و اصحاب مدین و نیز موسی تکذیب شد اما م
  )44(دیدي چگونه انکار نمودند 

اي  را نابود و هالك کردیم در حالی که ستمگر بودند به گونه ها آنهایی که  چه بسیار شهرها و آبادي
هاي خود فرو ریخت و چه بسیار چاه پرآب که بی صاحب ماند و چه بسیار قصرهاي  که بر سقف

  )45(مرتفع  محکم و

  )49(دهنده آشکاري هستم  بگو اي مردم من براي شما بیم

  )50( هاست آنکه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آمرزش و روزي پر ارزشی براي  ها آن
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توانند بر اراده حتمی ما غالب شوند  پنداشتند که می که در آیات ما تالش کردند و چنین می ها آنو 
  )51(اند  اصحاب دوزخ

کرد  کرد شیطان القائاتی در آن می ایم مگر اینکه هرگاه آرزو می هیچ پیامبري را پیش از تو نفرستاده
بخشید و خداوند علیم و  ا استحکام میبرد سپس آیات خود ر اما خداوند القائات شیطان را از میان می

  )52(حکیم است 

بیماري است  هایشان دلکه در  ها آنهدف این بود که خداوند القاي شیطان را آزمونی قرار دهد براي 
  )53(اند  اند و ظالمان در عداوت شدید دور از حق قرار گرفته که سنگدل ها آنو 

کنی  شود در چهره کافران آثار انکار مشاهده می آیات روشن ما بر آنان خوانده می که هنگامیو 
خوانند حمله کنند  که نزدیک است برخیزند و با مشت به کسانی که آیات ما را بر آنان می چنان آن

بگو آیا شما را به بدتر از این خبر دهم همان آتش سوزنده که خدا به کافران وعده داده است و 
  )72(انجامی است بدسر

  )74(ناپذیر است  که باید بشناسند نشناختند خداوند قوي و شکست گونه آنخدا را 

اید رکوع کنید و سجود به جا آورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار  اي کسانی که ایمان آورده
  )77(نیک انجام دهید شاید رستگار شوید 

نمایید او شما را برگزید و در دین کار سنگین و سختی بر  در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا
هاي پیشین و در این  قرار ندارد از آیین پدرتان ابراهیم پیروي کنید خداوند شما را در کتابشما 

کتاب آسمانی مسلمان نامید تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم پس نماز را برپا دارید و 
به خدا تمسک جویید که او موال و سرپرست شماست چه موالي خود و چه یاور  زکات را بدهید و

  )78(اي  شایسته



 قرآن ١٢٠
 

  منونسوره املؤ 

  

  )6(شوند  گیري از آنان مالمت نمی تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره

کنیم و براي شما در  شما را سیراب می هاست آنو براي شما در چهارپایان عبرتی است از آنچه درون 
  )21(خورید  می ها آنمنافع بسیاري است و از گوشت  ها آن

اي قوم من خداوند یکتا را بپرستید که جز او : گفت ها آنو ما نوح را به سوي قومش فرستادیم او به 
  )23(کنید  معبودي براي شما نیست آیا پرهیز نمی

خواهد  مچون شما نیست که میهاین مرد جز بشري : ر بودند گفتندجمعیت اشرافی از قوم نوح که کاف
کرد ما چنین چیزي را هرگز در نیاکان  خواست فرشتگانی نازل می بر شما برتري جوید اگر خدا می

  )24(ایم  خود نشنیده

  )25(او فقط مردي است که به نوعی جنون مبتالست پس مدتی درباره او صبر کنید 

  )26(هاي آنان یاري کن  در برابر تکذیبپروردگارا مرا : گفت

فرمان ما فرا رسد و  که هنگامیما به نوح وحی کردیم کشتی را در حضور ما و مطابق وحی ما بساز و 
ات  آب از تنور بجوشد از هریک از انواع حیوانات یک جفت در کشتی سوار کن و همچنین خانواده

و دیگر درباره ستمگران با من سخن مگو که آنان وعده هالکشان داده شده  قبالًرا مگر آنانی که 
  )27(همگی هالك خواهند شد 

فرستیم که خدا را بپرستید جز او معبودي براي شما نیست آیا  و در میان آنان رسولی از خودشان می
  )32(کنید  پرهیز نمی



 گواه ظلم ١٢١
 

دنیا به آنان ناز کردند و در زندگی  ولی اشراف از قوم او که کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب می
نوشید  خورد و از آنچه می خورید می ل شما از آنچه میاین بشري است مث: و نعمت داده بودیم گفتند

  )33(نوشد  می

  )34(کارید  زیان مسلماًو اگر از بشري همانند خودتان اطاعت کنید 

بیرون آورده  گردی بارهایی شدید  مردید و خاك و استخوان که هنگامیدهد  آیا او به شما وعده می
  )35( شوید می

  )36(شود  هایی که به شما داده می از این وعده هیهات هیهات

میریم و نسل جدیدي  غیر از این زندگی دنیاي ما چیزي در کار نیست پیوسته گروهی از ما می مسلماً
  )37(گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد  جاي ما را فرا می

  )38(که بر خدا افترا بسته و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد  گوست دروغاو فقط مردي 

  )39(آنان یاري کن  هاي تکذیبپروردگارا مرا در برابر : گفت

  )40(از کار خود پشیمان خواهند شد  زودي به: فرمود

را همچون خاشاکی در سیالب قرار  ها آنرا به حق فرو گرفت و ما  ها آنسمانی سرانجام صیحه آ
  )41(دور باد قوم ستمگر  دادیم

آمد ولی او را  سپس رسوالن خود را یکی پس از دیگري فرستادیم هرزمان رسولی براي قومی می
را  ها آنهاي سرکش را یکی پس از دیگري هالك نمودیم و  کردند ولی ما این امت تکذیب می

  )44( آورند نمیقومی که ایمان  باد دوراحادیثی قرار دادیم 

  )45(وشن فرستادیم برادرش هارون را با آیات خود و دلیلی رسپس موسی و 



 قرآن ١٢٢
 

  )46(مردمی برتري جوي بودند  ها آنتکبر کردند و  ها آنبه سوي فرعون و اطرافیان اشرافی او اما 

بردگان ما هستند  ها آنسان همانند خودمان ایمان بیاوریم درحالی که قوم آیا ما به دو ان: گفتند ها آن
)47(  

  )48(این دو را تکذیب کردند و سرانجام همگی هالك شدند  ها آن

دهید آگاهم  اي پیامبران از غذاهاي پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید که من به آنچه انجام می
)51(  

  )52(و این امت شما امت واحدي است و من پروردگار شما هستم پس از مخالفت فرمان من بپرهیزید 

د را در میان خویش به پراکندگی کشاندند و هر گروهی به راهی رفتند هر گروه کارهاي خو ها آناما 
  )53( اند خوشحالبه آنچه نزد خود دارند 

  )54(در جهل و غفلتشان بگذار را  ها آن

  )55(دهیم  یم ها آنکنند اموال و فرزندانی که به عنوان کمک به  گمان می ها آن

  )56(فهمند  نمی ها آنبگشاییم بلکه  ها آنبراي این است که درهاي خیرات را با شتاب بروي 

  )57( اند بیمناكکسانی که از خوف پروردگارشان  مسلماً

  )58(آورند  و آنان که به آیات پروردگارشان مایمان می

  )59(ورزند  که به پروردگارشان شرك نمی ها آنو 

 هراسناك هایشان دلدهند و با این حال  در انجام طاعت به خرج میکه نهایت کوشش را  ها آنو 
  )60(گردند  پروردگارشان بازمی سوي بهاست از اینکه سرانجام 



 گواه ظلم ١٢٣
 

  )65(امروز فریاد نکنید زیرا از سوي ما یاري نخواهید شد 

و نه به را به عذاب و بال گرفتار ساختیم اما آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند  ها آنما 
  )76(کنند  درگاهش تضرع می

  )93(شود به من نشان دهی  هایی را که به آنان وعده داده می بگو پروردگار من اگر عذاب

  )94(ها با گروه ستمگران قرار مده  پروردگار من مرا در این عذاب

جهنم  و آنان که وزنه اعمالشان سبک باشد کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست داده در
  )103(جاودانه خواهند ماند 

اي عبوس  شود و در دوزخ چهره هایشان نواخته می هاي سوزان آتش همچون شمشیر به صورت شعله
  )104(دارند 

  )105(کردید  شد پس آن را تکذیب می آیا آیات من بر شما خوانده نمی

  )106(پروردگارا بدبختی بر ما چیره شد و ما قوم گمراهی بودیم : گویند می

  )107(ستمگریم  قطعاًپروردگارا ما را از این بیرون آر اگر بار دیگر تکرار کردیم 

  )108(دور شوید در دوزخ و با من سخن مگویید : گوید می

  

  

  

  



 قرآن ١٢٤
 

               سوره النور

  

هریک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رفعت نسبت به آن دو شما را از اجراي حکم 
مجازاتشان را مشاهده کنند  مؤمنانالهی مانع شود اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و باید گروهی از 

)2(  

را هشتاد تازیانه بزنید و  ها آن آورند نمیکنند سپس چهار شاهد  را متهم می دامن پاكکسانی که آنان 
  )4( اند فاسقهمان  ها آنشهادتشان را هرگز نپذیرید و 

ها در میان مردم باایمان شیوع یابد عذاب دردناکی براي آنان در دنیا و  کسانی که دوست دارند زشتی
  )19(دانید  داند و شما نمی آخرت است و خداوند می

سازند در دنیا و آخرت از رحمت الهی به  را متهم می ؤمنمخبر و  و بی دامن پاكکسانی که زنان 
  )23( هاست آنو عذاب بزرگی براي  دورند

دهد  شدند گواهی می به اعمالی که مرتکب می ها آنها و پاهایشان بر ضد  ها و دست در آن روز زبان
)24(  

د حق آشکار است دانند که خداون دهد و می کم و کاست می آن روز خداوند جزاي واقعی آنان را بی
)25(  

پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را  دامنی پاكیابند باید  و کسانی که امکانی براي ازدواج نمی
نیاز گرداند و آن بردگانتان که خواستار مکاتبه هستند با آنان قرارداد ببندید اگر رشد و صالح در  بی

بدهید و کنیزان خود را  ها آنما داده است به کنید و چیزي از مال خدا را که به ش آنان احساس می



 گواه ظلم ١٢٥
 

خواهند پاك  براي دستیابی متاع ناپایدار زندگی دنیا مجبور به خودفروشی نکنید اگر خودشان می
  )33(غفور و رحیم است  ها آنرا اجبار کند خداوند بعد از این اجبار  ها آنبمانند و هرکس 

ت در یک کویر که انسان تشنه از دور آن را آب کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی اس
یابد که حساب او را  یابد و خدا را نزد آن می آید چیزي نمی به سراغ آن می که هنگامیپندارد اما  می

  )39(الحساب است  دهد و خداوند سریع به طور کامل می

خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوري کند تنها این است  سوي به که هنگامی مؤمنانسخن 
  )51(همان رستگاران واقعی هستند  ها اینگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و  که می

و هرکس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد چنین کسانی 
  )52(همان پیروزمندان واقعی هستند 

توانند از چنگال مجازات الهی در زمین فرار کنند جایگاه آنان آتش است و چه  مبر کافران می گمان
  )57(است  بد جایگاهی

صدا کردن پیامبر را در میان خود مانند صدا کردن یکدیگر قرار ندهید خداوند کسانی از شما را که 
داند پس آنان که فرمان او را  یکنند م شوید و یکی پس از دیگري فرار می پشت سر دیگران پنهان می

  )63(اي دامنشان را بگیرد یا عذابی دردناك به آنان برسد  کنند باید بترسند از اینکه فتنه مخالفت می

  

  

  

  



 قرآن ١٢٦
 

  سوره الفرقان

  

  )1(دهنده جهانیان باشد  اش نازل کرد تا بیم و پربرکت است کسی که قران را بر بنده ناپذیر زوال

ور و سوزان  ب کردند و ما براي کسی که قیامت را تکذیب کند آتشی شعلهبلکه آنان قیامت را تکذی
  )11(ایم  فراهم کرده

آلودش را که با نفس زدن  این آتش آنان را از مکانی دور ببیند صداي وحشتناك و خشم که هنگامی
  )12(شنوند  شدید همراه است می

در جاي تنگ و محدودي از آن افکنده شوند در حالی که غل و زنجیرند صداي  که هنگامیو 
  )13(شود  واویالي آنان بلند می

  )14(بار واویال نگویید بلکه بسیار واویال بگویید  امروز یک

توانید عذاب الهی را برطرف بسازید  گویید تکذیب کردند اکنون نمی این معبودان شما را در آنچه می
  )19(چشانیم  یاري بطلبید و هرکس از شما ستم کند عذاب شدیدي به او مییا از کسی 

رفتند و  خوردند و در بازارها راه می یک از رسوالن را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه غذا می ما هیچ
کنید و پروردگار تو  بعضی از شما را وسیله امتحان بعضی دیگر قرار دادیم آیا صبر و شکیبایی می

  )20(بصیر و بینا بوده است  همواره

اند و یا پروردگارمان را با  و کسانی که امیدي به دیدار ما ندارند گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نشده
  )21(درباره خود تکبر ورزیدند و طغیان بزرگی کردند  ها آنبینیم  چشم خود نمی



 گواه ظلم ١٢٧
 

گویند ما را امان دهید ما  د بود و میبینند روز بشارت براي مجرمان نخواه اما روزي که فرشتگان را می
  )22(را معاف کنید 

رویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا قرار  اند می و ما به سراغ اعمالی که انجام داده
  )23(دهیم  می

  )26(حکومت در آن روز از آن خداوند رحمان است و آن روز روز سختی براي کافران خواهد بود 

گوید اي کاش با رسول خدا راهی  گزد و می تمکار دست خود را به دندان میو روزي را که س
  )27(برگزیده بودم 

  )28(اي واي بر من کاش فالن را دوست خود انتخاب نکرده بودم 

دیدند ولی به رستاخیز ایمان  از کنار شهري که باران شر بر آن باریده بود گذشتند آیا آن را نمی ها آن
  )40(نداشتند 

 که هنگامیرفت که ما را گمراه سازند اما  کردیم بیم آن می ا بر پرستش خدایانمان استقامت نمیاگر م
  )42(تر بوده است  فهمند چه کسی گمراه می زودي بهعذاب الهی را ببینند 

توانی او را هدایت کنی  آیا دیدي کسی را که هواي نفسش را معبود خود برگزیده است آیا تو می
)43(  

ترند  بلکه گمراه اند چهارپایانفهمند آنان فقط همچون  شنوند یا می بري بیشتر آنان می یآیا گمان م
)44(  

  )64(کنند  کسانی که شبانگاه براي پروردگارشان سجده و قیام می



 قرآن ١٢٨
 

گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف گردان که عذابش سخت و پردوام  و کسانی که می
  )65(است 

  )66(اقامتی است  اه و بدجایگ آن بد مسلماً

گویند پروردگارا از همسران و فرزندانمان مایه روشنی چشم ما قرار ده و ما را براي  و کسانی که می
  )74(پرهیزگاران پیشوا گردان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٢٩
 

  سوره الشعرا

  

  )6(رسد  کردند به آنان می اخبار آنچه را استهزا می زودي بهآنان تکذیب کردند اما 

آن به موسی وحی کردیم عصایت را به دریا بزن و دریا از هم شکافته شد و هر بخشی  به دنبالو 
  )63(همچون کوه عظیمی بود 

  )64(و در آنجا دیگران را نیز نزدیک ساختیم 

  )65(و موسی و تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم 

  )66(سپس دیگران را غرق کردیم 

  )117(اند  ب کردهپروردگارا قوم من مرا تکذی: گفت

  )118(را که با من هستند رهایی بخش  مؤمنانیاکنون میان من و آنان جدایی افکن و مرا و 

  )119(ما او و کسانی که با او بودند در آن کشتی که پر بود رهایی بخشیدیم 

  )120(سپس بقیه را غرق کردیم 

  )135(ترسم  من بر شما از عذاب روز بزرگ می

اي است ولی بیشتر آنان  کردند ما هم نابودشان کردیم و در این آیت و نشانه هود را تکذیب ها آن
  )139(نبودند  مؤمن

  )158(نبودند  مؤمناي است ولی بیشتر آنان  و عذاب الهی آنان را فراگرفت در این آیت و نشانه



 قرآن ١٣٠
 

  )172(سپس دیگران را هالك کردیم 

  )173( شدگان انذارفرستادیم چه باران بدي بود باران  ها آنو بارانی بر 

آن عذاب روز بزرگی بود  یقیناًرا فراگرفت  ها آنسرانجام او را تکذیب کردند و عذاب روز سایبان 
)189(  

  )200(کنیم  مجرمان وارد می هاي دلقران را در  گونه این

  )201(د تا عذاب دردناك را با چشم خود ببینن آورند نمیبه آن ایمان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٣١
 

  سوره النمل

  

دهیم به طوري که سرگردان  کسانی که به آخرت ایمان ندارند اعمالشان را براي آنان زینت می
  )4(شوند  می

  )5(اند  کارترین مردم در آخرت زیان ها آنو  هاست آنآنان کسانی هستند که عذاب بد براي 

  )20(بینم یا اینکه او از غایبان است  نمیچرا هدهد را : در جستجوي آن پرنده برآمد و گفت

  )21(کنم یا باید دلیل روشنی براي من بیاورد  می ذبحاو را کیفر شدیدي خواهم کرد یا او را  قطعاً

  )75(و هیچ موجود پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در کتاب مبین ثبت است 

کنیم که به آنان تکلم  خارج می ها آنزمین براي  اي را از رسد جنبنده ها آنفرمان عذاب  که هنگامیو 
  )82( آورند نمیکند که مردم به آیات ما ایمان  می

کنیم و  کردند محشور می روزي را که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می
  )83(داریم تا به یکدیگر ملحق شوند  را نگه می ها آن

تحقیق برنیامدید شما چه اعمالی  درصددید آیا آیات مرا تکذیب کردید و گو آیند می تا زمانی که می
  )84(دادید  انجام می

سخنی ندارند که بگویند  ها آنشود و  واقع می ها آندر این هنگام فرمان عذاب به خاطر ظلمشان بر 
)85(  



 قرآن ١٣٢
 

و زمین هستند در وحشت فرو  ها آسمانشود و تمام کسانی که در  و روزي را که در صور دمیده می
  )87(شوند  روند جز کسانی که خدا خواسته و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می می

کسانی که کار نیکی انجام دهند پاداش بهتر از آن خواهند داشت و آنان از وحشت آن روز در 
  )89(اند  امان

شوند آیا جزایی جز آنچه عمل  که اعمال بدي انجام دهند به صورت در آتش افکنده می ها آنو 
  )90(کردید خواهید داشت  می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٣٣
 

  سوره القصص

  

دهیم  نیکوکاران را جزا می گونه ایننیرومند و کامل شد حکمت و دانش به او دادیم و  که هنگامیو 
)14(  

اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد ناگهان دو مرد را دید که به جنگ و نزاع  که هنگامیاو به 
اند یکی از پیروان او بود و دیگري از دشمنانش آنکه از پیروان او بود در برابر دشمنش از وي  مشغول

این از عمل : تقاضاي کمک نمود موسی مشت محکمی بر سینه او زد و کار او را ساخت موسی گفت
  )15(کننده آشکاري است  ود که او دشمن و گمراهشیطان ب

عرض کرد پروردگارا من به خویشتن ستم کردم مرا ببخش خداوند او را بخشید که او غفور و رحیم 
  )16(است 

بود درگیر شود و با قدرت مانع او گردد  ها آنخواست با کسی که دشمن هردوي  که هنگامیو 
خواهی  که دیروز انسانی را کشتی تو فقط می گونه همانخواهی مرا بکشی؟  اي موسی می: گفت

  )19(خواهی از مصلحان باشی  جباري در روي زمین باشی و نمی

کند ترسید و به عقب برگشت و  دید همچون ماري با سرعت حرکت می که هنگامیعصایت را بیفکن 
  )31(حتی پشت سر خود را نگاه نکرد ندا آمد برگرد و نترس تو در امان هستی 

شود سفید و درخشنده است بدون عیب و نقص  خارج می که هنگامیدستت را در گریبان خود فرو بر 
ات بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شود این دو برهان روشن از  هایت را بر سینه و دست

  )32(پروردگارت به سوي فرعون و اطرافیان اوست 



 قرآن ١٣٤
 

  )33(ترسم مرا به قتل برسانند  می ام عرض کرد پروردگارا من یک تن از آنان را کشته

اي جمعیت اشراف من خدایی جز خودم براي شما سراغ ندارم اي هامان برایم آتشی بر : فرعون گفت
کنم او  گل بیفروز و براي من برج بلندي ترتیب ده تا از خداي موسی خبر گیرم هرچند من گمان می

  )38(است  گویان دروغاز 

شوند  ر زمین استکبار کردند و پنداشتند به سوي ما بازگردانده نمیفرعون و لشگریانش بدون حق د
)39(  

  )40(ما نیز او و لشگریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم اکنون بنگر پایان کار ظالمان چگونه بود 

هایی را که بر اثر فراوانی نعمت مست و مغرور شده بودند هالك کردیم  و چه بسیار از شهرها و آبادي
سکونت نکرد و ما وارث آنان بودیم  ها آنو بعد از آنان جز اندکی کسی در  هاست آنهاي  انهاین خ

)58(  

را گمراه کردیم  ها اینگویند پروردگارا ما  مسلم شده است می ها آنگروهی که فرمان عذاب دوباره 
قیقت ما را جوییم آنان در ح همان گونه که خودمان گمراه شدیم ما از آنان به سوي تو بیزاري می

  )63(پرستیدند  نمی

خوانند  پنداشتید بخوانید و معبودهایشان را می شود معبودتان را که همتاي خدا می گفته می ها آنو به 
کنند اي کاش هدایت یافته  بینند و آرزو می دهند و عذاب الهی را با چشم می نمی ها آنولی جوابی به 

  )64(بودند 

تواند  د شب را تا قیامت بر شما جاودان سازد آیا معبودي جز خدا میبگو به من خبر دهید اگر خداون
  )71(شنوید  روشنایی براي شما بیاورد آیا نمی



 گواه ظلم ١٣٥
 

بگو به من خبر دهید اگر خداوند روز را تا قیامت بر شما جاودان کند کدام معبود غیر از خداست که 
  )72(بینید  شبی براي شما بیاورد تا در آن آرامش یابید آیا نمی

و از رحمت اوست که براي شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم براي 
  )73(گیري از فضل خدا تالش کنید و شاید شکر نعمت او را به جا آورید  بهره

دانست که خداوند  ام آیا او نمی این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آورده: گفت
 سؤالاقوامی را پیش از او هالك کرد که نیرومندتر و ثروتمندتر از او بودند مجرمان از گناهانشان 

  )78(شود  نمی

اي کاش : یا بودند گفتندکه خواهان زندگی دن ها آنبا تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد 
  )79(همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم به راستی که او بهره عظیمی دارد 

ثواب الهی براي کسانی که واي بر شما : گفتند داده شده بود می ها آناما کسانی که از علم و دانش به 
  )80(کنند  ز صابران آن را دریافت نمیدهند بهتر است اما ج اند و عمل صالح انجام می ایمان آورده

اش را در زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاري کند  سپس ما او و خانه
  )81(توانست خویش را یاري دهد  خود نیز نمی

  

  

  

  

  



 قرآن ١٣٦
 

  سوره العنکبوت

  

شوند و آزمایش نخواهند  بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می که همینآیا مردم گمان کردند 
  )2(شد 

گویند و  بودند آزمودیم باید علم خدا درباره کسانی که راست می ها آنما کسانی را که پیش از 
  )3(گویند تحقق یابد  کسانی که دروغ می

در راه خدا شکنجه و  که امیهنگایم اما  گویند به خدا ایمان آورده و از مردم کسانی هستند که می
پیروزي از سوي  که هنگامیشمارند ولی  بینند آزار مردم را همچون عذاب الهی می آزار می

تر  هاي جهانیان است آگاه گویند ما هم با شما بودیم آیا خداوند به آنچه در سینه پروردگارت بیاید می
  )10(نیست 

سال درنگ کرد اما  میان آنان هزار سال مگر پنجاهو ما نوح را به سوي قومش فرستادیم و او را در 
  )14(سرانجام طوفان و سیالب آنان را فراگرفت در حالی که ظالم بودند 

  )15(ما او و سرنشینان کشتی را رهایی بخشیدیم و آن را آیتی براي جهانیان قرار دادیم 

دهد و شما را به سوي  کند و هرکس را بخواهد مورد رحمت قرار می هرکس را بخواهد مجازات می
  )21(گردانند  او بازمی

توانید بر اراده خدا چیره شوید و از حوزه قدرت او در زمین و آسمان بگریزید و براي  شما هرگز نمی
  )22(شما جز خدا ولی و یاوري نیست 



 گواه ظلم ١٣٧
 

عذاب دردناکی  ها آنو براي  اند مأیوسکسانی که به آیات خدا و دیدار او کافر شدند از رحمت من 
  )23(است 

نترس و غمگین : تنگ شد گفتند بدحال و دل ها آنفرستادگان ما نزد لوط آمدند از دیدن  که هنگامی
  )33(ماند  ات را نجات خواهیم داد جز همسرت که در میان قوم باقی می دهوامباش ما تو و خان

  )34(ت ما بر اهل این شهر و آبادي به خاطر گناهانشان عذابی از آسمان فرو خواهیم ریخ

اي قوم من خدا را بپرستید و به روز بازپسین : و ما به سوي مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت
  )36(امیدوار باشید و در زمین فساد نکنید 

هاي خود به رو  او را تکذیب کردند و به این سبب زلزله آنان را فراگرفت و بامدادان در خانه ها آن
  )37(درافتاده و مرده بودند 

ما طایفه عاد و ثمود را نیز و مساکن آنان براي شما آشکار است شیطان اعمالشان را براي آنان آراسته 
  )38(بود از این رو آنان را از راه خدا بازداشت در حالی که بینا بودند 

و قارون و فرعون و هامان را نیز هالك کردیم موسی با دالیل روشن به سراغشان آمد اما آنان در 
  )39(رتري جویی کردند ولی نتوانستند بر خدا پیشی گیرند زمین ب

ریزه فرستادیم و بعضی از  ما هریک از آنان را به گناهانشان گرفتیم بر بعضی از آنان طوفانی از سنگ
آنان را صیحه آسمانی فرو گرفت و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم 

  )40(کردند  خودشان بر خود ستم می ها آنستم نکرد ولی  ها آنخداوند هرگز به 

چرا معجزاتی از سوي پروردگارش بر او نازل نشده بگو معجزات همه نزد خداست و من تنها : گفتند
  )50(دهنده آشکارم  بیم



 قرآن ١٣٨
 

داند و کسانی  و زمین است می ها آسمانبگو همین بس که خدا میان من و شما گواه است آنچه را در 
  )52(کاران واقعی هستند  که به باطل ایمان آوردند و به خدا کافر شدند زیان

آمد  طلبند و اگر موعد مقرري تعیین نشده بود عذاب به سراغ آنان می آنان با شتاب از تو عذاب را می
  )53(دانند  ه نمیشود در حالی ک نازل می ها آنو سرانجام این عذاب به طور ناگهانی بر 

  )54(طلبند در حالی که جهنم به کافران احاطه دارد  آنان با عجله از تو عذاب می

گوید بچشید آنچه را  می ها آنگیرد و به  را از باالي سر و پایین پایشان فرا می ها آنآن روز که عذاب 
  )55( کردید میعمل 

حق را پس از آنکه به سراغش آمده  چه کسی ستمکارتر از آن کس است ه بر خدا دروغ بسته یا
  )68(تکذیب نماید آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست 

هاي خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند با نیکوکاران  به راه قطعاًکنند  که در راه ما جهاد می ها آنو 
  )69(است 

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٣٩
 

  سوره الروم

  

اند چگونه بود آنان  اید تا ببینید عاقبت کسانی که قبل از آنان بوده آیا در زمین گردش نکرده
نیرومندتر از اینان بودند و زمین را بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند و پیامبرانشان با دالیل 

  )9(کردند  به خودشان ستم ها آنروشن به سراغشان آمدند خداوند هرگز به آنان ستم نکرد 

گردانند  آن بازمی سوي بهگرداند سپس شما را  کند سپس آن را بازمی خداوند آفرینش را آغاز می
)11(  

  )14(شوند  گردد از هم جدا می آن روز که قیامت برپا می

اند در باغی از بهشت شاد و مسرور خواهند بود  که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده ها آناما 
)15(  

  )16(شوند  ا آنان که به آیات ما و لقاي آخرت کافر شدند در عذاب الهی احضار میو ام

هایی که به شما  هاي شما هرگز در روزي خداوند مثالی از خودتان براي شما زده است آیا این برده
که هر دو مساوي بوده و از تصرف مستقل و بدون اجازه آنان  چنان آنباشند  ایم شریک شما می داده
آیات خود را براي کسانی  چنین اینکه در مورد شرکاي آزاد خود بیم دارید  گونه آنداشته باشید  بیم

  )28( دهیم میکنند شرح  که تعقل می

و از او بپرهیزید نماز را برپا دارید و از  کنید این باید در حالی باشد که شما به سوي او بازگشت می
  )31( مشرکان نباشید



 قرآن ١٤٠
 

با دالیل روشن به سراغ قوم خود رفتند ولی از  ها آنقومشان فرستادیم  سوي بهپیش از تو پیامبرانی را 
  )47(همواره حقی است به عهده ما  مؤمنانمجرمان انتقام گرفتیم و یاري 

  )57(شود  سودي به حالشان ندارد و توبه آنان پذیرفته نمیآن روز عذرخواهی ظالمان 

اي براي آنان بیاوري  این قران از هرگونه مثال و مطلبی بیان کردیم و اگر آیهما براي مردم در 
  )58(گویند شما اهل باطلید  می

  )59(نهد  که ایمان ندارند مهر می ها آن هاي دلخداوند بر  گونه این

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٤١
 

  سوره السجده

  

پروردگارا : گویند در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده می که هنگامیو اگر ببینی مجرمان را 
اي انجام دهیم ما یقین داریم  آنچه وعده کرده بودي دیدیم و شنیدیم ما را بازگردان تا کار شایسته

)12(  

ام حق است که دوزخ  دادیم ولی سخن و وعده خواستیم به هر انسانی هدایت الزمش را می و اگر می
  )13(نس همگی پرکنم را از جن و ا

بچشید به خاطر اینکه دیدار امروزتان را فراموش کردید ما نیز شما را فراموش کردیم بچشید عذاب 
  )14(دادید  جاودان را به خاطر اعمالی که انجام می

خوانند و از آنچه به  شود و پروردگار خود را بیم و امید می پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می
  )16(کنند  ایم انفاق می زي دادهآنان رو

 ها آنآتش است هرزمان بخواهند از آن خارج شوند  ها آنو اما کسانی که فاسق شدند جایگاه همگی 
  )20(کردید  گردانند به آنان گفته بچشید عذاب آتشی را که انکار می را به آن بازمی

  )21(دند چشانیم شاید بازگر به آنان از عذاب نزدیک پیش از عذاب بزرگ می

هیچ مهلت داده  ها آنبگو روز پیروزي ایمان آوردن سودي به حال کافران نخواهد داشت و به 
  )29(شود  نمی

  )30(نیز منتظرند  ها آنروي بگردان و منتظر باش  ها آنحال که چنین است از 

  



 قرآن ١٤٢
 

  سوره االحزاب

  

هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و ما از 
  )7(پیمان محکمی گرفتیم  ها آنهمه 

کند و براي کافران عذابی دردناك آماده  سؤالگویان را از صدقشان  به این منظور که خدا راست
  )8(ساخته است 

نعمت خدا را بر خود به یاد آورید در آن هنگام که لشگرهایی به سراغ اید  اي کسانی که ایمان آورده
دیدند و خداوند  را نمی ها آنشما آمدند ولی ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشگریانی که 

  )9(دهید بینا بوده است  همیشه به آنچه انجام می

ها از شدت وحشت  از طرف باال و پایین بر شما وارد شدند و زمانی را که چشم ها آنزمانی را که 
  )10(بردید  هاي گوناگون بدي به خدا می ها به لب رسیده بود و گمان خیره شده و جان

  )11(آزمایش شدند و تکان سختی خوردند  مؤمنانآنجا بود که 

ا نخواهد داشت در آن هنگام جز بهره اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید سودي به حال شم: بگو
  )16(کمی از زندگانی نخواهید گرفت 

تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند اگر او بدي یا رحمتی را براي شما اراده  بگو چه کسی می
  )17(جز خدا هیچ سرپرست و یاوري براي خود نخواهند یافت  ها آنکند و 

گفتند به سوي ما  داشتند و کسانی را که به برادران خود می ازمیخداوند کسانی که مردم را از جنگ ب
  )18(کنند  جز اندکی پیکار نمی ها آنشناسد و  بیایید به خوبی می
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اند بعضی پیمان خود را  مردانی هستند که بر سر عهدي که با خدا بستند صادقانه ایستاده مؤمنان در میان
  )23(و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند  اند و بعضی دیگر در انتظارند به آخر برده

هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند 
  )24(را بپذیرد چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است  ها آنعذاب نماید یا توبه 

 مؤمناناي از کار خود گرفته باشند و خداوند  آنکه نتیجه خدا کافران را با دلی پر از خشم بازگرداند بی
  )25(ناپذیر است  نیاز ساخت و خدا قوي و شکست را از جنگ بی

هاي محکمشان پایین کشید و  اند از قلعه و خداوند گروهی از اهل کتاب را که از آنان حمایت کرده
  )26(کردید  ی را اسیر میرساندید و گروه رعب انداخت گروهی را به قتل می هایشان دلدر 

ها و اموالشان را در اختیار شما گذاشت زمینی که هرگز در آن گام ننهاده بودید و  ها و خانه و زمین
  )27(خداوند بر هرچیز تواناست 

اي شما  خواهید بیایید با هدیه یامبر به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را میاي پ
  )28(و شما را به طرز نیکویی رها سازم  مند سازم را بهره

خواهید خداوند براي نیکوکاران شما پاداش عظیمی  و اگر شما خدا و پیامبرش و سراي آخرت را می
  )29(آماده ساخته است 

هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود عذاب او دو چندان خواهد بود اي همسران پیامبر 
  )30(ت و این براي خدا آسان اس

اي  اي همسران پیامبر شما همچون یکی از آنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید پس به گونه
  )32(انگیز سخن نگویید که بیماردالن در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید  هوس
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هاي خود بمانید و همچون دوران جاهلیت ظاهر نشوید نماز را برپا دارید و زکات را  و در خانه
بیت دور  خواهد پلیدي و گناه را از شما اهل بپردازید خدا و رسولش را اطاعت کنید خداوند فقط می

  )33(شما را پاك سازد  کامالًکند و 

و پیامبرش امري را الزم بدانند اختیاري داشته باشد خدا  که هنگامیهیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد 
  )36(و هرکس نافرمانی خدا و رسولش را بکند به گمراهی آشکاري گرفتار شده است 

ایم و همچنین کنیزانی را که  براي تو حالل کرده اي پرداختهاي پیامبر ما همسران تو را که مهرشان را 
ها  اي و دختران عموي تو و دختران عمه مالک شدهکه خدا به تو بخشیده است  غنائمیاز طریق 

ها که با تو مهاجرت کردند و هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر  دختران دایی تو و دختران خاله
تواند او را به همسري برگزیند اما چنین ازدواجی تنها براي تو مجاز  ببخشد چنانچه پیامبر بخواهد می

ایم  دانیم براي آنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرر داشته ما می مؤمناناست نه دیگر 
  )50(این به خاطر آن است که مشکلی بر تو نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است 

اندازي و هرکدام را بخواهی نزد خود جاي دهی و  تأخیرتوانی به  هر یک از همسرانت را بخواهی می
اي بخواهی نزد خود جاي دهی گناهی بر تو نیست این حکم  ه برکنار ساختههرگاه بعضی از آنان را ک

دهی همگی راضی شوند  الهی براي روشنی چشم آنان و اینکه غمگین نباشند و به آنچه به آنان می
  )51(داند و خداوند دانا و بردبار است  است و خدا آنچه را در قلوب شماست می تر نزدیک

توانی همسرانت را به همسران دیگري مبدل کنی هرچند  تو حالل نیست و نمیبعد از این دیگر زنی بر 
مورد توجه تو واقع شود مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو در آید و خداوند ناظر  ها آنجمال 

  )52(و مراقب هرچیز است 
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خرت دور ساخته دهند خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و آ که خدا و پیامبرش را آزار می ها آن
  )57(آماده کرده است  اي کننده خارعذاب  ها آنو براي 

کنند دست از  اساس در مدینه پخش می که اخبار دروغ و شایعات بی ها آناگر منافقان و بیماردالن و 
توانند در کنار تو در این  شورانیم سپس جز مدت کوتاهی نمی کار خود برندارند تو را بر ضد آنان می

  )60(شهر بمانند 

  )61(شوند و هرجا یافت شوند گرفته خواهند شد و به سختی به قتل خواهند رسد  و از همه جا طرد می

  )62(تغییري نخواهی یافت  گونه هیچاین سنت خداوند در اقوام پیشین است و براي سنت الهی 

  )64(اي آماده نموده است  خداوند کافران را لعن کرده و براي آنان آتش سوزاننده

گویند اي کاش خدا و پیامبر را  هاي آنان در آتش دگرگون خواهد شد می در آن روز که صورت
  )66(بودیم اطاعت کرده 

هدف این بود که خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب کند و خدا رحمت خود 
  )73(را بر مردان و زنان باایمان بفرستد خدا همواره آمرزنده و رحیم است 
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  سوره فاطر

  

فریب دهد و به  اي مردم وعده خدا حق است مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان شما را
  )5(خدا مغرور سازد 

کند که اهل  البته شیطان دشمن شماست پس او را دشمن بدانید او فقط حزبش را به این دعوت می
  )6(آتش سوزان باشند 

کسانی که راه کفر پیش گرفتند براي آنان عذابی سخت است و کسانی که ایمان آوردند و کارهاي 
  )7( هاست آنداش بزرگ از آن اند آمرزش و پا شایسته انجام داده

بیند خداوند هرکس را بخواهد  آیا کسی که عمل بدش براي او آراسته شده و آن را خوب و زیبا می
بر آنان از دست  تأسفکند پس جانت به خاطر شدت  سازد و هرکس را بخواهد هدایت می گمراه می

  )8(دهند داناست  نرود خداوند به آنچه انجام می

کند و  عزت است تمام عزت براي خداست سخنان پاکیزه به سوي او صعود می کسی که خواهان
و مکر آنان  هاست آنکشند عذاب سختی براي  هاي بد می که نقشه ها آنبرد و  عمل صالح را باال می

  )10(شود  نابود می

 هایی قرار داد هیچ اي سپس شما را به صورت زوج خداوند شما را از خاکی آفرید سپس از نطفه
کند یا  کس عمر طوالنی نمی کند مگر به علم او و هیچ شود و وضع حمل نمی اي باردار نمی جنس ماده

  )11(همه براي خداوند آسان است  ها اینشود مگر اینکه در کتاب ثبت است  از عمرش کاسته نمی
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ست و ا خوشگواردو دریا یکسان نیستند این یکی دریایی است که آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش 
خورید و وسایل زینتی استخراج کرده  آن یکی شور و تلخ و گلوگیر از هر دو گوشتی تازه می

شکافند تا از فضل خداوند بهره گیرید و شاید  را می ها آنبینی که  ها را در آن می پوشید و کشتی می
  )12(شکر به جا آورید 

ز و شایسته هرگونه حمد و ستایش است نیا اي مردم شما نیازمند به خدایید تنها خداوند است که بی
)15(  

باري دیگري را براي حمل  کشد و اگر شخص سنگین هیچ گناهکاري بار گناه دیگري را بر دوش نمی
گناه خود بخواند چیزي از آن را بر دوش نخواهد گرفت هرچند از نزدیکان او باشد تو فقط کسانی را 

دارند و هرکس پاکی پیشه  ترسند و نماز را برپا می دهی که از پروردگار خود در پنهانی می بیم می
  )18(گردد و بازگشت به سوي خداست  کند نتیجه آن به خودش بازمی

با دالیل روشن و  ها آناند  اگر تو را تکذیب کنند کسانی که پیش از آنان بودند تکذیب کرده
  )25(به سراغ آنان آمدند  روشنگرهاي پند و موعظه و کتب آسمانی  کتاب

  )26(من نسبت به آنان چگونه بود  مجازاتسپس من کافران را گرفتم 

هاي مختلف حقیقت این است از میان  و از جنبندگان و از چهارپایان انواعی با رنگ ها انسانو از 
  )28(ترسند خداوند عزیز و غفور است  بندگان خدا تنها دانشمندان از این می

شود تا بمیرند و  هرگز فرمان مرگشان صادر نمی هاست آنو کسانی که کافر شدند آتش دوزخ براي 
  )36(دهیم  اي را کیفر می هر کفران کننده گونه اینشود  نه چیزي از عذابش از آنان تخفیف داده می
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زنند پروردگارا ما را خارج کن تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آنچه انجام  در دوزخ فریاد می ها آن
شود عمر ندادیم و انذار  دادیم آیا شما را به اندازه که هرکس اهل تذکر است در آن متذکر می می

  )37(کننده به سراغ شما نیامد اکنون بچشید که براي ظالمان هیچ یاوري نیست 

شما را جانشینی در زمین قرار داد هرکس کافر شود کفر او به زیان خودش خواهد بود و  اوست که
افزاید کفرشان جز زیان و خسران  کافران را کفرشان جز خشم و غضب در نزد پروردگار چیزي نمی

  )39(کند  اضافه نمی ها آنبر 

ها تنها دامان صاحبانش را  نیرنگ هاي بدشان بود اما این همه به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ ها این
چیزي جز سنت پیشینیان را انتظار دارند هرگز براي سنت خدا تبدیل نخواهی یافت  ها آنگیرد آیا  می

  )43(یابی  و هرگز براي سنت الهی تغییري نمی

اینان  ها که از بودند چگونه بود همان ها آنآیا آنان در زمین نگشتند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از 
و نه چیزي در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت او دانا  ها آسمانتر بودند نه چیزي در  قوي

  )44(و تواناست 
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  سوره یس

  

  )5(این قرانی است که از سوي خداوند عزیز و رحیم نازل شده است 

  )6( اند غافلاند از این رو آنان  تا قومی را بیم دهی که پدرانشان انذار نشده

کنی که از این یادآوري پیروي کند و از خداوند رحمان در نهان بترسد  تو فقط کسی را انذار می
  )11(چنین کسی را به آمرزش و پاداشی پر ارزش بشارت ده 

  )28(ایم و هرگز سنت ما بر این نبود  و ما بعد از او بر قومش هیچ لشگري از آسمان نفرستاده

  )29(بود ناگهان همگی خاموش شدند  فقط یک صیحه آسمانی

  )30(کردند  افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبري براي هدایت آنان نیامد مگر اینکه او را استهزا می

گردند  هرگز به سوي ایشان بازنمی ها آنرا هالك کردیم  ها آنآیا ندیدید چقدر از اقوام پیش از 
)31(  

به طوري که نه فریادرسی داشته باشند و نه نجات داده شوند کنیم  را غرق می ها آنو اگر بخواهیم 
)43(  

گفته شود از آنچه پیش رو و پشت سر شماست بترسید تا مشمول رحمت الهی شوید  ها آنو هرگاه به 
)45(  

  )48(گویی این وعده کی خواهد بود  اگر راست می: گویند می ها آن
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را فرا گیرد در حالی که مشغول جدال هستند  ها آنکشیدند که یک صیحه عظیم  جز این انتظار نمی
)49(  

  )50(توانند وصیتی کنند یا به سوي خانواده خود بازگردند  نمی

  )51(روند  از قبرها شتابان به سوي پروردگارشان می ها آنشود ناگهان  در صور دمیده می

برانگیخت این همان است که خداوند رحمان  خوابگاهمانگویند اي واي بر ما چه کسی ما را از  می
  )52(د وعده داده و فرستادگان راست گفتن

  )53(شوند  صیحه واحدي بیش نیست ناگهان همگی نزد ما احضار می

  )54(شوید  کردید جزا داده نمی می شود و جز آنچه را عمل اي ستم نمی کس ذره امروز به هیچ

  )55( مسرورند هاي خدا مشغول و بهشتیان امروز به نعمت

  )56(اند  ها تکیه زده هاي بر درخت و همسرانشان در سایه ها آن

  )57(بخشی است و هر چه بخواهند در اختیار آنان خواهد بود  در بهشت میوه بسیار لذت ها آنبراي 

  )58(سالم است این است سخنی از سوي پروردگار مهربان  ها آنبر 

  )59( کاران گنهجدا شوید امروز اي 

ا با شما عهد نکردم اي فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او براي شما دشمن آشکاري است آی
)60(  

  )61(و اینکه مرا بپرستید که را مستقیم این است 

  )62(او گروه زیادي از شما را گمراه کرد آیا اندیشه نکردید 
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  )63(شد  این همان دوزخی است که به شما وعده داده می

  )64(شوید و به خاطر کفري که داشتید به آتش آن بسوزید  امروز وارد آن

گویند و پاهایشان کارهایی را که انجام  هایشان با ما سخن می نهیم و دست امروز بر دهانشان مهر می
  )65(دهند  دادند شهادت می می

ند اما خواهند بر یکدیگر پیشی بگیر اگر بخواهیم چشمانشان را محو کنیم سپس براي عبور از راه می
  )66(توانند ببینند  چگونه می

کنیم تا نتوانند راه خود را ادامه دهند یا به عقب برگردند  را در جاي خود مسخ می ها آناگر بخواهیم 
)67(  

  )68(کنند  کنیم آیا اندیشه نمی اش می هرکس را طول عمر دهیم در آفرینش واژگونه

  )70(بر آنان مسلم گردد اند بیم دهد و فرمان عذاب  تا افرادي را که زنده

ایم چهارپایانی براي آنان آفریدیم که آنان مالک  آیا ندیدید که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده
  )71(آن هستند 

  )72(کنند  را رام ایشان ساختیم هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذیه می ها آنو 

کنند  نمی شکرگزاريهایی گوارا آیا با این حال  و براي آنان بهره دیگري در آن است و نوشیدنی
)73(  

خواهند بود که در آتش دوزخ احضار  ها آنقادر به یاري ایشان نیستند و این لشگري براي  ها آنولی 
  )75(شوند  می



 قرآن ١٥٢
 

  )80(افروزید  آتش می همان کسی که براي شما از درخت سبز آتش آفرید و شما به وسیله آن

درنگ  گوید موجود باش آن نیز بی فرمان او چنین است که هرگاه چیزي را اراده کند تنها به آن می
  )82(شود  موجود می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٥٣
 

  سوره الصافات

  

  )7(تا آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کنیم 

  )8(گیرند  توانند به فرشتگان عالم باال گوش فرا دهند از هر سو هدف قرار می نمی ها آن

  )9(شوند و براي آنان مجازاتی دائم است  به شدت به عقب رانده می ها آن

را  ها آنکه در لحظه کوتاه براي استراق سمع به آسمان نزدیک شوند که شهاب ثاقب  ها آنمگر 
  )10(کند  تعقیب می

  )16(ما مردیم و به خاك و استخوان مبدل شدیم بار دیگر برانگیخته خواهیم شد  که یهنگامآیا 

  )17(یا پدران نخستین ما 

  )18(شوید در حالی که خار و کوچک خواهید بود  بگو آري همه شما زنده می

  )19(کنند  شود ناگهان همه نگاه می تنها یک صیحه عظیم واقع می

  )20(روز جزاست اي واي بر ما این : گویند و می

  )21(کردید  این همان روز جدایی است که شما آن را تکذیب می

  )22(پرستیدند  و آنچه را می ردیفانشان همظالمان و 

  )23(راه دوزخ هدایتشان کنید  سوي بهپرستیدند جمع کنید و  جز خدا می

  )33( اند مشتركدر آن روز در عذاب الهی  ها آنهمه 



 قرآن ١٥٤
 

  )34(کنیم  رفتار میما این گونه با مجرمان 

  )35(کردند  شد معبودي جز خدا وجود ندارد تکبر و سرکشی می گفته می ها آنچرا که وقتی به 

  )36(گفتند ما معبودان خود را به خاطر شاعري دیوانه رها کنیم  و پیوسته می

  )37(چنین نیست او حق را آورده و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است 

  )38(مسلم عذاب دردناك را خواهید چشید اما شما به طور 

  )43(هاي پرنعمت بهشت  در باغ

  )44(اند  ها روبروي یکدیگر تکیه زده در حالی که بر تخت

  )45(چرخاندند  هاي لبریز از شراب طهور را می حو گرداگردشان قد

  )46(بخش براي نوشندگان  شرابی سفید و درخشنده و لذت

  )47(شوند  عقل است و نه از آن مست می شرابی که نه در آن مایه تباهی

  )48(ورزند  همسرانی زیبا چشم است که جز به شوهران خود عشق نمی ها آنو نزد 

  )49(هایی هستند که پنهان مانده  مرغ گویی از همچون تخم

  )55(بیند  کند ناگهان او را در میان دوزخ می اینجاست که نگاهی می

  )56(مرا به هالکت بکشانی گوید به خدا سوگند نزدیک بود  می

  )57(و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احضارشدگان بودم 

  )58(میریم  آیا ما هرگز نمی



 گواه ظلم ١٥٥
 

  )59(و جز همان مرگ اول مرگی به سراغمان نخواهد آمد و ما هرگز عذاب نخواهیم شد 

  )60(راستی این همان پیروزي بزرگ است 

  )62(آیا این بهتر است یا درخت زه قوم 

  )63(را مایه درد و رنج ظالمان قرار دادیم  ها آنما 

  )64(روید  آن درختی که از قعر جهنم می

  )65(شکوفه آن مانند سرهاي شیاطین است 

  )66(کنند  ها را از آن پر می خورند و شکم از آن می ها آن

  )67(نوشند  سپس روي آن آب داغ متعفنی می

  )68(جهنم است  سوي به ها آنسپس بازگشت 

  )69(اند  پدران خود را گمراه یافته ها آنچرا که 

  )80(دهیم  نیکوکاران را پاداش می گونه اینسالم بر نوح بر میان جهانیان باد ما 

  )81(چرا که او از بندگان با ایمان ما بود 

  )82(سپس دیگران را غرق کردیم 

  )100(پروردگارا به من از صالحان ببخش 

  )101(بردبار و صبور بشارت دادیم ما او را به نوجوانی 



 قرآن ١٥٦
 

کنم  می ذبحپسرم من در خواب دیدم که تو را : با او به مقام سعی و کوشش رسید گفت که هنگامی
پدرم هر چه دستور داري اجرا کن به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت : نظر تو چیست؟ گفت

)102(  

  )103(ا بر خاك نهاد هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او ر که هنگامی

  )104(او را ندا دادیم اي ابراهیم 

  )105(دهیم  نیکوکاران را جزا می گونه اینرا تحقق بخشیدي ما  رؤیاآن 

  )106(همان امتحان آشکار است  مسلماًاین 

  )107(عظیمی را فداي او کردیم  ذبحما 

  )134(و به خاطر بیاور زمانی را که و خاندانش را همگی نجات دادیم 

  )135(مگر پیرزنی که از بازماندگان بود 

  )136(سپس بقیه را نابود کردیم 

  )161(کنید  شما و آنچه را پرستش می

  )162(توانید کسی را فریب دهید  هرگز نمی

  )163(شوند  که در آتش دوزخ وارد می ها آنمگر 

  )171(وعده قطعی ما براي بندگان فرستاده ما از پیش مسلم شده 

  )172(اند  شدگان که آنان یاري



 گواه ظلم ١٥٧
 

  )173(و لشگر ما پیروزند 

  )174) (که فرمان جهاد فرا رسد(روي بگردان تا زمان معینی  ها آناز 

  )175(بینند  می) نتیجه اعمال خود را( زودي بهرا بنگر اما  ها آنو وضع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ١٥٨
 

  سوره ص

  

  )2(اند  ولی کافران گرفتار غرور و اختالف

زدند ولی وقت  هالك کردیم و به هنگام نزول عذاب فریاد می ها آنچه بسیار اقوامی را که پیش از 
  )3(نجات گذشته بود 

این ساحر : آمده و کافران گفتند به سویشاناي از میان آنان  دهنده تعجب کردند که پیامبر بیم ها آن
  )4(گویی است  بسیار دروغ

در حقیقت در اصل وحی من تردید دارند بلکه آنان  ها آناو نازل شده  آیا از میان همه ما قران تنها بر
  )8(اند  هنوز عذاب الهی را نچشیده

  )9( هاست آنات از  مگر خزائن رحمت پروردگار توانا و بخشنده

با هر وسیله  هاست آنو زمین و آنچه میان این دو است از آن  ها آسمانیا اینکه مالکیت و حاکمیت 
  )10(بروند  ها نآسماممکن به 

  )11(اند  اي از احزاب خورده لشگر کوچک شکست ها این

  )12(پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت تکذیب کردند 

  )13(اصحابی بودند  ها ایناالیکه و قوم ثمود و لوط و اصحاب 

  )14(هر یک رسوالن را تکذیب کردند و عذاب الهی درباره آنان تحقق یافت 



 گواه ظلم ١٥٩
 

کشند که هیچ مهلت و بازگشتی براي آن وجود ندارد  جز یک صیحه آسمانی را انتظار نمی ها این
)15(  

  )21(از محراب باال رفتند به تو رسیده است  که هنگامیآیا داستان شاکیان 

نترس دو نفر شاکی هستیم : وحشت کرد گفتند ها آندر آن هنگام که بر او وارد شدند و او از دیدن 
که یکی از ما بر دیگري ستم کرده اکنون در میان ما به حق داوري کن و ستم روا مدار و ما را به راه 

  )22(راست هدایت کن 

کند که این یکی را  این برادر من است و او نود و نه میش دارد و من یکی بیش ندارم اما او اصرار می
  )23(گذار و در سخن بر من غلبه کرده است هم به من وا

هایش بر تو ستم نموده و بسیاري از  او با درخواست یک میش تو براي افزودن آن میش مسلماً: گفت
ه اند اما عد اعمال صالح انجام دادهسانی که ایمان آورده و ککنند مگر  شریکان به یکدیگر ستم می

این رو به پروردگارش طلب آمرزش نموده و به  ایم از دهکم است داود دانست که ما او را آزموآنان 
  )24(سجده افتاد و توبه کرد 

  )25(ما این عمل را بر او بخشیدیم و او نزد ما داراي مقامی واال و سرانجامی نیکوست 

اي داود ما تو را خلیفه بر زمین قرار دادیم پس میان مردم به حق داوري کن و از هواي نفس پیروي 
تو را از راه خدا منحرف سازد کسانی که از راه خدا منحرف شوند عذاب شدیدي به خاطر نکن که 

  )26(فراموش کردن روز حساب دارند 

بیهوده نیافریدیم این گمان کافران است واي بر کافران از  هاست آنما آسمان و زمین و آنچه را میان 
  )27(آتش 



 قرآن ١٦٠
 

  )30(را همواره به سوي خدا بازگشت ما سلیمان را به داود بخشیدیم چه بنده خوبی زی

  )31(عصرگاهان اسبان چابک تندرو را بر او عرضه داشتند  که هنگامیبه خاطر بیاور 

  )32(من این اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم تا از دیدگانش پنهان شدند : گفت

  )33(کشید  ها آنهاي  ها و گردن را نزد من بازگردانید و دست به ساق ها آنبار دیگر 

  )34(ما سلیمان را آزمودیم بر تخت او جسدي افکندیم سپس او به درگاه خداوند توبه کرد 

کس نباشد که تو  پروردگارا ما را ببخش و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ: گفت
  )35(اي  بسیار بخشنده

  )36(خواهد برود  د و به هر جا او میپس ما باد را مسخر او ساختیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کن

  )37(را  ها آنو شیاطین را مسخر او کردیم هر بنا و غواصی از 

  )38(و گروه دیگري را در غل و زنجیر قرار دادیم 

امساك کن و حسابی بر  خواهی میو از هرکس خواهی ببخش  این عطاي ما است به هر کس که می
  )39(تو نیست 

  )40(ارجمند و سرانجامی نیکوست و براي او نزد ما مقامی 

پروردگارش را خواند شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده  که هنگامیو به خاطر بیاور بنده ما ایوب را 
  )41(است 

  )42(پاي خود را بر زمین بکوب این چشمه آبی خنک براي شستشو و نوشیدن است 



 گواه ظلم ١٦١
 

فزودیم تا رحمتی از سوي ما باشد و تذکري را بر آنان ا ها آناش را به او بخشیدیم و همانند  خانواده
  )43(براي اندیشمندان 

بزن و سوگند خود را مشکن ما او را شکیبا ) همسرت را(هاي گندم را برگیر و با آن  اي از ساقه بسته
  )44(کننده بود  یافتیم چه بنده خوبی که بسیار بازگشت

  )50( هاي جاویدان بهشتی که درهایش به روي آنان گشوده است باغ

  )51(ها در اختیار آنان است  هاي بسیار و نوشیدنی اند و میوه ها تکیه کرده در حالی که در آن بر تخت

  )52(اند  اند و هم سن و سال و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوخته

  )53(شود  این همان است که براي روز حساب به شما وعده داده می

  )54(است که هرگز آن را پایانی نیست اینم روزي ما 

  )55(گران بدترین محل بازگشت است  این براي طغیان

  )56(شوند چه بستر بدي است  دوزخ که در آن وارد می

  )57(است که باید از آن بچشند  )رنگ دو مایه سوزان و تیره( این نوشابه حمیم و غساق

  )58(کیفرهاي دیگري همانند آن دارند  ها اینو جز 

مباد همگی در آتش خواهند  ها آنآمد بر  شوند خوش این گروهی است که همراه شما وارد دوزخ می
  )59(سوخت 

  )65(ام و هیچ معبودي جز خداوند یگانه قهار نیست  دهنده من تنها یک بیم: بگو

  )71(آفرینم  من بشري را از گل می: و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت



 قرآن ١٦٢
 

  )72(آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم براي او به سجده افتید  که هنگامی

  )73(در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند 

  )74(جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود 

  )76(اي او را از گل  من از او بهترم مرا از آتش آفریده: گفت

  )77(انده درگاه منی خارج شو که تو ر ها آسماناز : فرمود

  )78(لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود  مسلماًو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٦٣
 

  سوره الزمر

  

خلق کرد و براي شما هشت زوج از ) باقیمانده گل او(او شما را از یک نفس آفرید و همسرش را 
هاي  میان تاریکیچهارپایان ایجاد کرد او شما را در شکم مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در 

بخشد این است خداوند پروردگار شما هیچ معبودي جز او نیست پس چگونه از راه حق  گانه می سه
  )6(شوید  منحرف می

 که هنگامیگردد اما  او بازمی سوي بهخواند و  انسان را زیانی رسد پروردگار خود را می که هنگامی
برد و براي خداوند  خواند از یاد می خدا را می قبالًنعمتی از خود به او عطا کند آنچه را به خاطر آن 

دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد بگو چند روزي از کفرت بهره گیر که از  همتایانی قرار می
  )8(دوزخیانی 

ترسد و  یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است در حال سجده و قیام از عذاب آخرت می
اند تنها  دانند یکسان دانند با کسانی که نمی دوار است بگو آیا کسانی که میبه رحمت پروردگارش امی

  )9(شوند  خردمندان متذکر می

  )13(ترسم  بگو من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ می

هایی از آتش است این  هایی از آتش و در زیر پایشان نیز سایبان بان براي آنان از باالي سرشان سایه
  )16(ترساند اي بندگان من از نافرمانی من بپرهیزید  چیزي است که خداوند با آن بندگانش را می

توانی کسی را  توانی کسی را که فرمان عذاب درباره او قطعی شده رهایی بخشی آیا تو می آیا تو می
  )19(که در درون آتش است برگیري و نجات دهی 



 قرآن ١٦٤
 

هاي دیگري بنا  غرفه ها آنهایی در بهشت دارند که بر فراز  که تقواي الهی پیشه کردند غرفه ها آنولی 
کند  نهرها جاري است این وعده الهی است و خداوند در وعده خود تخلف نمی ها آنشده و از زیر 

)20(  

بچشید  شود و به ظالمان گفته میعذاب دردناك را در روز قیامت دور سازد  آیا کسی که با صورت
  )24(آورید  می به دستآنچه را 

کردند به سراغشان آمد  کسانی که قبل از آنان بودند نیز تکذیب نمودند و عذاب از جایی که فکر نمی
)25(  

چشانید و عذاب آخرت شدیدتر است اگر  ها آنپس خداوند خاري را در زندگی این دنیا به 
  )26(دانستند  می

ترسانند و هرکس را خداوند گمراه  تو را از غیر او می ها آناش کافی نیست اما  آیا خداوند براي بنده
  )36(اي ندارد  کننده کند هیچ هدایت

اي نخواهد داشت یا خداوند توانا و داراي مجازات  کننده و هرکس را خدا هدایت کند هیچ گمراه
  )37(نیست 

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٦٥
 

  سوره غافر

  

ده گناه پذیرنده توبه داراي مجازات سخت و صاحب نعمت فراوان است هیچ خداوندي که آمرزن
  )3(معبودي جز او نیست و بازگشت تنها به سوي اوست 

اند پس مبادا رفت و آمد آنان در شهرها تو  کنند که کافر شده تنها کسانی که در آیات ما مجادله می
  )4(را بفریبد 

تکذیب کردند و هر امتی در پی آن بود که از ایشان بودند قوم نوح و اقوامی که بعد  ها آنپیش از 
را گرفتم ببین  ها آنتوطئه کند و پیامبرش را بگیرد و براي محو حق به مجادله باطل دست زدند اما من 

  )5(که مجازات من چگونه بود 

  )6(اند  همه اهل آتش ها آنفرمان پروردگارت درباره کسانی که کافر شدند مسلم شده که  گونه اینو 

گویند و به  که گرداگرد آن تسبیح و حمد پروردگارشان را می ها آناند و  فرشتگانی که حامل عرش
کنند پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است  استغفار می مؤمناناو ایمان دارند و براي 

  )7(امرز و آنان را از عذاب دوزخ نگه دار کنند بی پس کسانی را که توبه کرده و راه تو را پیروي می

گویند پروردگارا ما را دو بار میراندي و دو بار زنده کردي اکنون به گناهان خود معترفیم آیا  می ها آن
  )11(راهی براي خارج شدن وجود دارد 

 و اگر براي او کردید میشد انکار  این به خاطر آن است که وقتی خداوند به یگانگی خوانده می
  )12(آوردید اکنون داوري مخصوص خداوند بلند مرتبه و بزرگ است  پنداشتند ایمان می همتایی می



 قرآن ١٦٦
 

برد او صاحب عرش است روح را به فرمانش به هرکس از بندگانش که بخواهد  او درجات را باال می
  )15(کند تا از روز مالقات بیم دهد  القا می

رسد و تمامی وجود  ها به گلوگاه می از شدت وحشت دل که هنگامیرا از روز نزدیک بترسان  ها آنو 
اي که شفاعتش  کننده کاران دوستی وجود ندارد و نه شفاعت گردد براي ستم مملو از اندوه می ها آن

  )18(پذیرفته شود 

در  ها آنروي زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود  ها آنآیا 
برتر بودند ولی خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت و در  ها اینیجاد آثار مهم در زمین از قدرت و ا

  )21(برابر عذاب او مدافعی نداشتند 

انکار  ها آنآمدند ولی  این براي آن بود که پیامبرانشان پیوسته با دالیل روشن به سراغشان می
  )22(شدید است  مجازاتشرا گرفت که او قوي و  ها آنکردند خداوند هم  می

اي قوم من امروز حکومت از آن شماست و در این سرزمین پیروزید اگر عذاب خدا به سراغ ما آید 
دهم و شما را  من جز آنچه را معتقدم به شما ارائه نمی: چه کسی ما را یاري خواهد کرد فرعون گفت

  )29(کنم  جز به راه صحیح راهنمایی نمی

  )30( بیمناکماي قوم من من بر شما از روزي همانند روزي اقوام پیشین : آن مرد با ایمان گفت

ترسم و خداوند  و از عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بودند می
  )31(خواهد  ظلم و ستمی بر بندگانش نمی

  )32( بیمناکمزنند  ا صدا میاي قوم من من بر شما از روزي که مردم یکدیگر ر



 گواه ظلم ١٦٧
 

در برابر عذاب خدا براي شما  پناهگاهیکنید اما هیچ  گردانید و فرار می همان روزي که روي می
  )33(اي براي او نیست  کننده نیست و هرکس را خداوند گمراه سازد هدایت

م عظیمی نزد خشخیزند  ها که در آیات خدا بی آنکه دلیلی برایشان آمده باشد به مجادله برمی همان
خداوند بر دل هر متکبر جباري مهر  گونه اینآورد  اند به بار می ه ایمان آوردهخداوند و نزد آنان ک

  )35(نهد  می

خوانید نه دعوت در دنیا دارد و نه در آخرت و تنها بازگشت ما در  آنچه مرا به سوي آن می قطعاً
  )43(اند  خداست و مسرفان اهل آتش سوي بهقیامت 

  )45(نگه داشت و عذاب شدید بر آل فرعون وارد شد  ها آنهاي سوء  وند او را از نقشهخدا

شوند و روزي که قیامت برپا شود آل  آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می ها آنعذاب 
  )46(ها وارد کنید  ترین عذاب فرعون را در سخت

ما : گویند می مستکبرانکنند ضعیفان به  میبه خاطر بیاور هنگامی را که در آتش دوزخ با هم مجادله 
  )47(شوید  پیرو شما بودیم آیا شما سهمی از آتش را به جاي ما پذیرا می

  )48(ما همگی در آن هستیم زیرا خداوند در میان بندگانش حکم کرده است : گویند مستکبران می

خواهید یک روز عذاب را از ما از پروردگارتان ب: گویند دوزخ می مأموراناند به  که در آتش ها آنو 
  )49(بردارد 

گویند پس هر  می ها آنآري : گویند آیا پیامبران شما دالیل روشن برایتان نیاوردند می: گویند می ها آن
  )50(خواهید بخوانید ولی دعاي کافران جز در ضاللت نیست  چه می



 قرآن ١٦٨
 

و خانه بد نیز براي  ها آناي بخشد و لعنت خدا بر روزي که عذرخواهی ظالمان سودي به حالشان نمی
  )52(آنان است 

ورزند  پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا شما را بپذیرم کسانی که از عبادت من تکبر می
  )60(شوند  با ذلت وارد دوزخ می زودي به

گوید  کاري را مقرر کند تنها به آن می که هنگامیمیراند و  کند و می او کسی است که زنده می
  )68(شود  درنگ موجود می موجود باش بی

  )71(کشند  را می ها آندر آن هنگام که غل و زنجیرها بر گردن آنان قرار گرفته و 

  )72(شوند  کنند سپس در آتش دوزخ افروخته می و در آب جوشان وارد می

  )73(دادید  اي خدا قرار میشود کجایند آنچه را همت گفته می ها آنسپس به 

اند  همه از نظر ما پنهان و گم شده: گویند می ها آنکردید  همان معبودهایی را که جز خدا پرستش می
سازد  خداوند کافران را گمراه می گونه اینکردیم  پیش از این چیزي را پرستش نمی اصالًبلکه ما 

)74(  

کردید و از روي غرور و مستی به خوشحالی  یاین به خاطر آن است که به ناحق بر زمین شادي م
  )75(پرداختید  می

  )76(از درهاي جهنم وارد شوید و جاودان در آن بمانید و چه بد است جایگاه متکبران 

خداوند کسی است که چهارپایان را براي شما آفرید تا بعضی را سوار شوید و از بعضی تغذیه کنید 
)79(  



 گواه ظلم ١٦٩
 

 ها آنبه مقصدي که در دل دارید برسید و بر  ها آنیاري است تا به وسیله منافع بس ها آنو براي شما در 
  )80(شوید  ها سوار می و بر کشتی

ها که نفراتشان  بودند چه شد همان ها آنآیا روي زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از 
آورند نتوانست  می به دستنچه را تر بود اما هرگز آ بیشتر و نیرو و آثارشان در زمین فزون ها ایناز 
  )82(نیاز سازد  را بی ها آن

رسوالنشان دالیل روشنی براي آنان آوردند به دانشی که خود داشتند خوشحال بودند ولی  که هنگامی
  )83(گرفتند آنان را فرا گرفت  آنچه را به تمسخر می

یمان آوردیم و به معبودهایی که اکنون به خداوند یگانه ا هم: عذاب ما را دیدند گفتند که هنگامی
  )84(شمردیم کافر شدیم  همتاي او می

سودي نداشت این سنت خداوند است  ها آنعذاب ما را مشاهده کردند ایمانشان براي  که هنگامیاما 
  )85(کار شدند  جا کافران زیان که همواره در میان بندگانش اجرا شده و آن

  

  

  

  

  

  



 قرآن ١٧٠
 

  الشوری سوره

  

را از  ها آنالقري و مردم پیرامون آن را انذار کنی و  قرانی عربی را بر تو وحی کردیم تا ام گونه اینو 
شوند و شک و تردید در آن نیست بترسانی گروهی در  روزي که همه خالیق در آن جمع می

  )7(اند و گروهی در آتش سوزان  بهشت

هایی از  شما قرار داد و جفت و زمین است و از جنس شما همسرانی براي ها آسماناو آفریننده 
  )11(چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست  کند هیچ چهارپایان آفرید و شما را به این وسیله زیاد می

فایده است و  حاجه دلیلشان نزد پروردگارشان باطل و بیکسانی که درباره خدا بعد از پذیرفتن او م
  )16(و عذابی شدید دارند  هاست آنغضب بر 

نبود در  ها آناند اگر مهلت معینی براي  ساخته ها آنا معبودانی دارند که بی اذن خداوند آیینی براي آی
  )21(شد و براي ظالمان عذاب دردناکی است  میانشان داوري می

پذیرد و از فضل خود بر  اند می و درخواست کسانی را که ایمان آورده و کارهاي نیک انجام داده
  )26(افزاید اما براي کافران عذاب شدیدي است  می ها آن

کنند از این رو به  هرگاه خداوند روزي را براي بندگانش وسعت بخشد در زمین طغیان و ستم می
  )27(کند که نسبت به بندگانش آگاه و بیناست  خواهد نازل می مقداري که می

دارند براي  زمین به ناحق ظلم روا می کنند و در ایراد و مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می
  )42(آنان عذاب دردناکی است 



 گواه ظلم ١٧١
 

 که هنگامیبینی  کسانی را که خدا گمراه کند ولی و یاوري جز او نخواهد داشت و ظالمان را می
  )44(بازگشت وجود دارد  سوي بهگویند آیا راهی  کنند می عذاب الهی را مشاهده می

اند و زیر چشمی  شوند در حالی که از شدت مذلت خاشع ه میبینی که بر آتش عرض را می ها آنو 
اند که خود و خانواده  کاران واقعی آنان گویند زیان اند می  کنند و کسانی که ایمان آورده نگاه می

  )45(اند  اند آگاه باشید که ظالمان در عذاب دائم خویش را روز قیامت از دست داده

کنند و هرکس را خدا گمراه سازد هیچ راه  شان یاريندارند که جز خدا اولیا و یاورانی  ها آنآیا 
  )46(نجاتی براي او نیست 

آفریند به هرکس اراده کند  و زمین از آن خداست هرچه را بخواهد می ها آسمانمالکیت و حاکمیت 
  )49(بخشد و به هرکس بخواهد پسر  دختر می

گذارد زیرا که او دانا و  کس را بخواهد عقیم میکند و هر آیا پسر و دختر هر دو را براي آنان جمع می
  )50(قادر است 

  

  

  

  

  

  



 قرآن ١٧٢
 

  سوره الزخرف

  

  )6(چه بسیار پیامبرانی که در میان اقوام پیشین فرستادیم 

  )7(کردند  آمد مگر اینکه او را استهزا می نمی ها آنولی هیچ پیامبري به سوي 

  )8(بودند هالك کردیم و داستان پیشینیان گذشت  ها آنولی ما کسانی را که نیرومندتر از 

هایی قرار داد که بر  ها و چهارپایان مرکب ها را آفرید و براي شما از کشتی و همان کسی که همه زوج
  )12(شوید  آن سوار می

سوار شدید نعمت پروردگارتان را  ها آنبر  که هنگامیبه خوبی قرار گیرید سپس  ها آنتا بر پشت 
د و بگویید پاك و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت وگرنه ما توانایی تسخیر آن متذکر شوی
  )13(را نداشتیم 

ما به : گفتنداز آنکه پدرانتان را بر آن یافتید آورده باشم  تر بخش هدایتآیا اگر من آیینی : گفت
  )24(اید کافریم  آنچه شما به آن فرستاده شده

  )25(کنندگان چگونه بود  انتقام گرفتیم بنگر پایان کار تکذیب ها آنبه همین جهت از 

  )36(فرستیم سپس همواره قرین اوست  شود شیطان را به سراغ او می گردان رويو هرکس از یاد خدا 

 ها آنیافتگان حقیقی  کنند هدایت دارند در حالی که گمان می این گروه را از راه خدا بازمی ها آنو 
  )37(هستند 



 گواه ظلم ١٧٣
 

توانی سخن خود را به گوش کران برسانی یا کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاري  و میآیا ت
  )40(هستند هدایت کنی 

  )41(از آنان انتقام خواهیم گرفت  حتماًببریم  ها آنو هرگاه تو را از میان 

ر من فرستاده پروردگا: ما موسی را با آیات خود به سوي فرعون و درباریان او فرستادیم گفت
  )46( جهانیانم

  )47(خندیدند  آورد به آن می ها آناو آیات ما را براي  که هنگامیولی 

بود و آنچه را به عذاب گرفتار  تر بزرگدادیم مگر اینکه از دیگري  ما هیچ آیه به آنان نشان نمی
  )48(کردیم شاید بازگردند 

  )54(قی بودند قوم خود را سبک شمرد در نتیجه از او اطاعت کردند آنان قوم فاس

  )56(را پیشگامان و عبرتی براي دیگران قرار دادیم  ها آنو 

اختالف کردند واي بر کسانی که ستم کردند از عذاب روزي دردناك  ها آنهایی از میان  ولی گروه
)65(  

  )70(شما و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید 

ها از  خواهد و چشم ها می گرداندند و در آن آنچه دل یم ها آنهاي طالیی را گرداگرد  ها و جام ظرف
  )71(برد موجود است و شما همیشه در آن خواهید ماند  آن لذت می

  )74(مانند  مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه می



 قرآن ١٧٤
 

گوید شما در اینجا ماندنی هستید  کشند اي مالک دوزخ پروردگارت ما را بمیراند و می فریاد می ها آن
)77(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٧٥
 

  سوره الدخان

  

  )10(پس منتظر روزي باش که آسمان دود آشکاري پدید آورد 

  )11(گیرد این عذاب دردناکی است  که همه مردم را فرا می

  )12(آوریم  پروردگارا عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می

  )13(به سراغشان آمد  روشنگرشوند با اینکه رسول  چگونه و از کجا متذکر می

  )16(ایم  را با قدرت خواهیم گرفت آري ما انتقام گیرنده ها آنآن روز که در 

اند بندگان مرا شبانه حرکت ده که شما تعقیب  قومی مجرم ها اینبه پیشگاه پروردگارش عرضه داشت 
  )23(شوید  می

  )24(جا لشگري غرق شده خواهند بود  دریا را آرام و گشاده بگذار که آن

  )25(اند  ها که از خود به جا گذاشته شمهها و چ چه بسیار باغ

  )51(پرهیزگاران در جایگاه امنی قرار دارند 

  )52(ها  ها و چشمه در میان باغ

  )53(نشینند  پوشند و در مقابل یکدیگر می هایی از حریر نازك و ضخیم می لباس ها آن

  )54(کنیم  العین تزویج می را با حور ها آنبهشتیان و  اند چنین این

  



 قرآن ١٧٦
 

  سوره الجاثیه

  

شود اما از روي تکبر اصرار بر مخالفت دارد  شنوند که بر او تالوت می که پیوسته آیات خدا را می
  )8(آن را هیچ نشنیده است چنین کسی را به عذابی دردناك بشارت ده  اصالًگویی 

 اي کننده خار عذاب ها آنگیرد براي  و هرگاه از بعضی از آیات ما آگاه شود آن را به باد استهزا می
  )9(است 

را از عذاب الهی رهایی  ها آناند  پشت سرشان دوزخ است و هرگز آنچه را به دست آورده و
  )10(بخشد  نمی

این مایه هدایت است و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند عذابی سخت و دردناك دارند 
)11(  

عطا کردیم و آنان  ها آنهاي پاکیزه به  ز روزياسرائیل را کتاب و حکومت و نبوت بخشیدیم و ا ما بنی
  )16(را بر جهانیان برتري بخشیدیم 

آیا دیدي کسی را که معبود خود را هواي نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهی گمراه 
تواند غیر از  اي افکنده است با این چه کسی می ساخته و بر گوش و قلبش مهر زده و بر چشمش پرده

  )23(شوید  او را هدایت کند آیا متذکر نمیخدا 

که شما دیدار امروزتان را فراموش  گونه همانکنیم  شود امروز شما را فراموش می گفته می ها آنبه 
  )34(کردید و جایگاه شما دوزخ است و هیچ یاوري ندارید 



 گواه ظلم ١٧٧
 

این به خاطر آن است که شما آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا شما را فریب داد امروز نه 
  )35(شود  پذیرفته می ها آنآورند و نه هیچ گونه عذري از  آنان را از دوزخ بیرون می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ١٧٨
 

  سوره محمد

  

  )1(کند  میکسانی که کافر شدند و از راه خدا بازداشتند اعمالشان را نابود 

  )8(و کسانی که کافر شدند مرگ بر آنان و اعمالشان نابود باد 

را  ها آناند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود خداوند  آیا در زمین سیر نکرده
  )10(ها خواهد بود  هالك کرد و براي کافران امثال این مجازات

کند که  هایی از بهشت می اند وارد باغ و اعمال صالح انجام داده اند خداوند کسانی را که ایمان آورده
  )12(نهرها از زیر درختانش جاري است 

ها وجود دارد و آمرزشی است از  در آن از همه انواع میوه ها آنو نهرهایی از عسل مصفاست و براي 
اند و از آب جوشان  همانند کسانی هستند که همیشه در آتش دوزخ ها اینآیا سوي پروردگارشان 

  )15(کند  شوند که اندرونشان را از هم متالشی می نوشانده می

هایشان  هایشان را کر و چشم کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته گوش ها آن
  )23(را کور کرده است 

ما در بعضی از : که نزول وحی الهی را کراهت داشتند گفتند این به خاطر آن است که آنان به کسانی
  )26(داند  را می ها آنکاري  کنیم در حالی که خداوند پنهان امور از شما پیروي می

زنند و جانشان را  فرشتگان بر صورت و پشت آنان می که هنگامیچگونه خواهد بود  ها آنحال 
  )27(گیرند  می



 گواه ظلم ١٧٩
 

را  ها آندا بازداشتند سپس در حال کفر از دنیا رفتند خدا هرگز کسانی که کافر شدند از راه خ
  )34(نخواهد بخشید 

بار دعوت نکنید در حالی که شما برترید و خداوند با شماست  پس هرگز سست نشوید و به صلح ذلت
  )35(کند  و چیزي از اعمالتان را کم نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ١٨٠
 

  سوره الفتح

  

برند مجازات کند حوادث  زنان مشرك را که به خدا گمان بد می و مردان و زنان منافق و مردان و
شود خداوند بر آنان غضب کرده و از رحمت خود دورشان ساخته  ناگواري تنها بر خودشان نازل می

  )6(و جهنم را براي آنان آماده کرده و چه بد سرانجامی است 

  )7(ناپذیر و حکیم است  و زمین تنها از آن خداست و خداوند شکست ها آسمانلشگریان 

  )8(دهنده فرستادیم  دهنده و بیم به یقین ما تو را گواه و بشارت

تا به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از او دفاع کنید و او را بزرگ دارید و خدا را صبح و شام تسبیح 
  )9(گویید 

  )13(ایم  ن نیاورده چرا که ما براي کافران آتش فروزان آماده کردهکه به خدا و پیامبرش ایما کس آن

بخشد و هرکس را  و زمین از آن خداست هرکس را بخواهد می ها آسمانمالکیت و حاکمیت 
  )14(کند خداوند آمرزنده و رحیم است  بخواهد مجازات می

ی نیرومند و جنگجو بروید و شود که به سوي قوم به متخلفان از اعراب بگو به زودي از شما دعوت می
دهد و اگر  پیکار کنید تا اسالم بیاورند اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما می ها آنبا 

دهد  که در گذشته نیز سرپیچی کردید شما را با عذاب دردناکی کیفر می گونه همانسرپیچی نمایید 
)16(  



 گواه ظلم ١٨١
 

هایی وارد  رسولش را اطاعت نماید او را در باغ بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست و هرکس خدا و
که سرپیچی کند او را به عذاب دردناکی گرفتار  کس آنکند که نهرها از زیرش جاري است و  می
  )17(سازد  می

در زیر آن درخت با تو بیعت کردند راضی و خشنود شد خدا آنچه را  که هنگامی مؤمنانخداوند از 
نازل کرد و پیروزي نزدیکی  هایشان دلدانست از این رو آرامش بر  می نهفته بود هایشان دلدر درون 

  )18(فرمود  ها آنبه عنوان پاداش نصیب 

آورید ولی این یکی را زودتر  می به دسترا  ها آنفراوانی به شما وعده داده بود که  غنائمخداوند 
باشد و شما را  مؤمناني براي ا براي شما فراهم ساخت و دست تعدي مردم را از شما بازداشت تا نشانه

  )20(به راه راست هدایت کند 

و فتوحات دیگري که شما توانایی آن را ندارید ولی قدرت خدا بر آن احاطه دارد و  غنائمو نیز 
  )21(تواناست  خداوند بر همه چیز

گاه  هایتان به محل قربان الحرام و رسیدن قربانی کسانی هستند که کافر شدند و شما را از مسجد ها آن
بازداشتند و هرگاه مردان و زنان با ایمانی در این میان بدون آگاهی شما زیر دست و پا از بین 

کس را رسید هدف این بود که خدا هر رفتند که از این راه عیب و عاري آگاهانه به شما می نمی
شدند کافران را عذاب  و کفار از هم جدا می مؤمنانخواهد در رحمت خود وارد کند و اگر  می

  )25(کردیم  دردناکی می

  

  



 قرآن ١٨٢
 

  سوره الحجرات

  

اید صداي خود را فراتر از صداي پیامبر نکنید در برابر او بلند سخن نکنید  اي کسانی که ایمان آورده
کنند مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که  ی صدا میکه بعضی از شما در برابر بعض گونه آن

  )2(دانید  نمی

را  هایشان دلکنند همان کسانی هستند که خداوند  که صداي خود را نزد رسول خدا کوتاه می ها آن
  )3(براي تقوا خالص نموده و براي آنان آمرزش و پاداش عظیمی است 

اند سپس هرگز شک و تردید به  رسولش ایمان آورده واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و مؤمنان
  )15(اند  گویان راست ها آنهاي خود در راه خدا جهاد کردند  خود راه نداده و با اموال و جان

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٨٣
 

  سوره ق

  

  )12(پیش از آنان قوم نوح و اصحاب الرس و قوم ثمود تکذیب کردند 

  )13(چنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط  و هم

فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب درباره  ها آنو اصحاب االیکه و قوم تبع هریک از 
  )14(آنان تحقق یافت 

گریختی و در  رسد این همان چیزي است که تو از آن می و سرانجام سکرات مرگ به حق فرا می
  )20(شود آن روز روز تحقق وعده وحشتناك است  صور دمیده می

  )21(دهنده و گواهی است  او حرکت هگردد در حالی که همرا ارد محشر میهر انسانی و

  )22(تیزبین است  کامالًاز این صحنه غافل بودي و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و امروز چشمت 

  )23(گوید این نامه اعمال اوست که نزد من حاضر و آماده است  نشین او می فرشته هم

  )24(ر جهنم افکنید هر کافر متکبر لجوج را د

  )25(آن کسی که به شدت مانع خیر و متجاوز در شک و تردید است 

  )26(همان کسی که معبود دیگري با خدا قرار داده او را در عذاب شدید بیفکنید 

  )30(گوید آیا افزون بر این است  اي و او می گوییم آیا پرشده روزي را که به جهنم می

  )33(که از خداوند رحیم در نهان بترسد با قلبی پر در محضر او حاضر شود  کس آن



 قرآن ١٨٤
 

  )34(به سالمت وارد بهشت شوید امروز روز جاودانگی است 

تر بودند و شهرها را  هالك کردیم اقوامی که از آنان قوي ها آنچه بسیار اقوامی را که پیش از 
  )36(گشودند آیا راه فراري وجود دارد 

به اجبار آنان نیستی پس به وسیله قران کسانی را که از  مأمورتریم و تو  گویند آگاه آنان میما به آنچه 
  )45(ترسند متذکر ساز  عذاب من می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٨٥
 

  سوره الذاریات

  

  )9(زنند  شوند که از قبول حق سرباز می کسانی که از ایمان به آن منحرف می

  )10( گویان دروغکشته باد 

  )11(اند  جهل و غفلت فرو رفتهها که در  همان

  )12(کنند روز جزا چه موقع است  می سؤالپیوسته 

  )13(سوزانند  را در آتش می ها آنهمان روزي است که 

  )14(بچشید عذاب خود را این همان چیزي است که براي آن شتاب داشتید 

  )24(هاي بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است  آیا خبر مهمان

  )25(اید  سالم بر شما جمعیتی ناشناخته: سالم بر تو او گفت: بر او وارد شدند و گفتنددر آن زمان که 

  )26(سپس پنهانی به سوي خانواده خود رفت و گوساله فربه آورد 

  )27(خورید  آیا شما غذا نمی: گزارد گفت ها آنو نزدیک 

  )28(دانا دادند نترس و او را بشارت به تولد پسري : احساس وحشت کرد گفتند ها آنو از 

  )31( شما چیست؟ اي فرستادگان مأموریت: گفت

  )32(ما به سوي قوم مجرمی فرستاده شدیم : گفتند

  )33(بفرستیم  ها آنتا بارانی از سنگ و گل بر 



 قرآن ١٨٦
 

  )37(ترسند به جاي گذاریم  اي روشن براي کسانی که از عذاب دردناك می و در آن نشانه

  )38(او را با دلیلی آشکار به سوي فرعون فرستادیم  که هنگامیو در موسی نیز 

  )39(این مرد یا ساحر است یا دیوانه : اما او با تمام وجودش از وي روي برتافت و گفت

  )40(از این رو ما او و لشگریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم در حالی که در خور سرزنش بود 

مند باشد  هنگام که بر آنان گفته شد مدت کوتاه بهرهو نیز سرگذشت قوم ثمود عبرتی است در آن 
)43(  

  )44(کردند  از فرمان پروردگارشان سرباز زدند و صاعقه آنان را فرا گرفت در حالی که نگاه می ها آن

  )45(نداشتند و نتوانستند از کسی یاري طلبند  برخاستنچنان بر زمین افتادند که توان 

  )46(هالك کردیم چرا که قوم فاسقی بودند  اه آنهمچنین قوم نوح را پیش از 

  )50(دهنده آشکارم  به سوي خدا بگریزید که من از سوي او براي شما بیم

  )56(من جن و انس را نیافریدم جز براي اینکه عبادتم کنند 

و براي کسانی که ستم کردند سهم بزرگی از عذاب است همان سهم یارانشان بنابراین عجله نکنند 
)59(  

  

  

  



 گواه ظلم ١٨٧
 

  سوره الطور

  

  )4(المعمور  سوگند به بیت

  )5(و سقف برافراشته 

  )6(و دریاي مملو و برافروخته 

  )7(شود  که عذاب پروردگارت واقع می

  )8(و چیزي از آن مانع نخواهد بود 

  )9(آید  در آن روزي است که آسمان به شدت به حرکت در می

  )10(شوند  ها از جا کنده و متحرك می و کوه

  )11(کنندگان  روز بر تکذیب واي در آن

  )13(رانند  را به زور به سوي آتش دوزخ می ها آندر آن روز که 

خواهید صبر کنید یا نکنید براي شما یکسان است چرا که به اعمالتان  در آن وارد شوید و بسوزید می
  )16(شوید  جزا داده می

  )17(دارند  هاي فراوان جاي هاي بهشت و نعمت ولی پرهیزگاران در میان باغ

گیرند  گویی دارد و نه گناه از یکدیگر می پر از شهاب طهور که نه بیهوده هایی در بهشت جام ها آن
)23(  



 قرآن ١٨٨
 

اند  کنند که همچون مرواریدهاي درون صدف یوسته بر گردشان نوجوانانی براي آنان گردش میو پ
)24(  

  )46(شوند  یهاي آنان سودي به حالشان نخواهد داشت و یاري نم روزي که نقشه

  )47(دانند  و براي ستمگران عذابی قبل از آن است ولی بیشترشان نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٨٩
 

  سوره النجم

  

  )50(که خداوند قوم عاد نخستین سذاهللا را هالك کرد 

  )51(و همچنین قوم ثمود را و کسی از آنان باقی نگذارد 

  )52(گرتر بودند  و طغیان تر چرا که آنان از همه ظالم ها آنو نیز قوم نوح را پیش از 

  )53(را فرو کوبید ) قوم لوط(و نیز شهرهاي زیر و رو شده 

  )54(را با عذاب سنگین پوشانید  ها آنسپس 

  )55(ي وردگارت تردید دارهاي پر از نعمت یک کدامدر 

  )56(دهندگان پیشین است  اي از بیم دهنده بیم) پیامبر(این 

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ١٩٠
 

  سوره القمر

  

کننده الهی مردم را به امر وحشتناکی  روي بگردان و روزي را به یاد آور که دعوت ها آنبنابراین از 
  )6(کند  دعوت می

هاي پراکنده از قبرها خارج  هایشان از شدت وحشت به زیر افتاده همچون ملخ آنان در حالی که چشم
  )7(شوند  می

امروز : گویند شند کافران میک کنندگان گردن می این دعوت سوي به) بر اثر وحشت(در حالی که 
  )8(روز سخت و دردناکی است 

او دیوانه است و بازداشته شد : بنده ما را تکذیب کرده و گفتندقوم نوح تکذیب کردند  ها آنپیش از 
)9(  

  )10(بگیر  ها آنام انتقام مرا از  او به درگاه پروردگار عرضه داشت من مغلوب شده

  )11(پی گشودیم  در آبی فراوان پی در این هنگام درهاي آسمان را با

هم در آمیختند  اندازه مقدر با هاي زیادي بیرون فرستادیم و این دو آب به و زمین را شکافتیم و چشمه
)12(  

  )13(هایی ساخته شده سوار کردیم  و او را بر مرکبی از الواح و میخ

  )14(افر شده بودند این کیفري بود براي کسانی که ککرد  مرکبی که زیر نظر ما حرکت می

  )18(قوم عاد تکذیب کردند پس عذاب و انذارهاي ما چگونه بود 



 گواه ظلم ١٩١
 

  )19(ما تندباد وحشتناك و سردي را در یک روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم 

  )20(کند  کن شده از جاي برمی ریشههاي نخل  که مردم را همچون تنه

  )21(پس عذاب و انذارهاي من چگونه بود 

  )23(انذارهاي الهی را تکذیب کردند طایفه ثمود 

آیا ما از بشري از جنس خود پیروي کنیم؟ اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود : و گفتند
)24(  

  )25(بازي است  گو و هوس از میان ما تنها بر او وحی نازل شده؟ نه او آدم بسیار دروغ آیا

  )26(است باز  گوي هوس فهمند چه کسی دروغ ولی فردا می

  )27(فرستیم در انتظار پایان کار آنان باش و صبر کن  قه را براي آزمایش آنان میما نا

  )28(خبر ده که آب باید در میانشان تقسیم شود هریک در نوبت خود باید حاضر شوند  ها آنو به 

  )29(پی کرد ) ناقه را(یکی از یاران خود را صدا زدند او به سراغ این کار آمد و  ها آن

  )30(عذاب و انذارهاي من چگونه بود ) بنگرید(پس 

فرستادیم و به دنبال آن همگی به صورت گیاه خشکی در آمدند که  ها آنما فقط یک صیحه بر 
  )31(کند  آوري می جمع) در آغل(صاحب چهارپایان 

  )33(قوم لوط انذارها را تکذیب کردند 

جز ) و همه را هالك کردیم(آورد فرستادیم  ها را به حرکت درمی تندبادي که ریگ ها آنما بر 
  )34(خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم 



 قرآن ١٩٢
 

و (از لوط خواستند میهمانانش را در اختیارشان بگذارد ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم  ها آن
  )37(بچشید عذاب و انذارهاي مرا ) گفتیم

  )38(و در اول روز عذابی پایدار و ثابت به سراغشان آمد  صبحگاهانجام سران

  )39(ها و انذارهاي مرا  پس بچشید عذاب

  )41(و انذارها و هشدارها به سراغ آل فرعون آمد 

گرفتن شخصی را گرفتیم و مجازات کردیم  ها آنهمه آیات ما را تکذیب کردند و ما  ها آناما 
  )42(قدرتمند و توانا 

  )43(اي در کتب آسمانی نازل شده است  نامه اند یا براي شما امان آیا کفار شما بهتر از آنان

  )44(ما جماعتی متحد نیرومند و پیروزیم : گویند یا می

  )45(گذارند  خورد و پا به فرار می شکست می جمعشان زودي بهکه ) ولی بدانند(

  )46(تر است  و تلختر  و مجازات قیامت هولناك هاست آنرستاخیز موعد 

  )47(اند  هاي آتش مجرمان در گمراهی و شعله

  )48(شوند بچشید آتش دوزخ را  کشیده می صورتشاندر آن روز که در آتش دوزخ به 

  )50(و فرمان ما یک امر بیش نیست همچون یک چشم برهم زدن 

  )51(یرد ما کسانی را که در گذشته شبیه شما بودند هالك کردیم آیا کسی هست که پند گ

  



 گواه ظلم ١٩٣
 

  سوره الرحمن

  

توانید از کسی یاري  شود و نمی دود و دودهایی متراکم بر شما فرستاده می هایی از آتش بی شعله
  )35(بطلبید 

  )36(کنید  ها و پروردگارتان را انکار می پس کدامین نعمت

  )37(شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد  در آن هنگام که آسمان شکافته می

  )41(گیرند  و آنگاه آنان را از موهاي پیش سر و پاهایشان میشوند  هایشان شناخته می مجرمان از چهره

  )42(کنید  هاي پروردگارتان را انکار می پس کدامین نعمت

  )43(کردند  این همان دوزخی است که مجرمان آن را انکار می

  )44(امروز در میان آن و آب سوزان در رفت و آمدند 

  )45(کنید  هاي پروردگارتان را انکار می کدامین نعمتپس 

  )46(و براي کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی است 

ورزند و هیچ انس و جن پیش از  هاي بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی در آن باغ
  )56(با آنان تماس نگرفته است  ها این

  )57(کنید  ردگارتان را انکار میهاي پرو پس کدامین نعمت

  )58(اند  همچون یاقوت و مرجان ها آن



 قرآن ١٩٤
 

  )70(هاي بهشتی زنانی نیکو اخالق و زیبایند  و در آن باغ

  )71(کنید  هاي پروردگارتان را انکار می پس کدامین نعمت

  )72(هاي بهشتی مستورند  حوریانی که در خیمه

  )73(کنید  یهاي پروردگارتان را انکار م پس کدامین نعمت

  )74) (اند و دوشیزه(تماس نگرفته  ها آنهیچ انس و جن پیش از ایشان با 

  )75(کنید  هاي پروردگارتان را انکار می پس کدامین نعمت

هاي سبزرنگ  پارچهاند که با بهترین و زیباترین  هایی تکیه زده این در حالی است که بهشتیان بر تخت
  )76(پوشانده شده است 

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٩٥
 

  سوره الواقعه

  

  )15(کشیده و با هم پیوسته است قرار دارند  هایی که صف بر تخت ها آن

  )16( تکیه زده و روبروي یکدیگرند  که بر آن در حالی

  )17(گردند  پیوسته گرداگرد آنان مینوجوانانی جاودان 

  )18(هایی از نهرهاي جاري بهشتی  ها و جام ها و کوزه با قدح

  )19(شوند  گیرند و نه مست می درد سر نمیاما شرابی که از آن 

  )20(هایی از هر نوع که انتخاب کنند  و میوه

  )21(و گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشند 

  )22(و همسرانی از حورالعین دارند 

  )23(همچون مروارید در صدف پنهان 

  )24(دادند  پاداشی است در برابر اعمالی که انجام می ها این

  )34(لندمرتبه و همسرانی ب

  )35(را آفرینش نوینی بخشیدیم  ها آنو 

  )36(و همه را دوشیزه قرار دادیم 

  )37(اند  و سال  زبان و فصیح و هم سن ورزند و خوش زنانی که تنها به همرشان عشق می



 قرآن ١٩٦
 

  )38(همه براي اصحاب یمین است  ها این

  )41(و اصحاب شمال چه اصحاب شمالی 

  )42(در میان بادهاي کشنده و آب سوزان قرار دارند  ها آن

  )43(زا  دودهاي متراکم و آتش  و در سایه

  )44( بخش آراماي که نه خنک است و نه  سایه

  )45(نعمت بودند  مغرورپیش از این مست و  ها آن

  )51(کننده  سپس شما اي گمراهان تکذیب

  )52(خورید  از درخت زقوم می قطعاً

  )53(کنید  ها را از آن پر می و شکم

  )54(نوشید  و روي آن از آب سوزان می

  )55(آشامید  و همچون شتران مبتال به بیماري عطش از آن می

  )56(در قیامت  ها آناین است وسیله پذیرایی از 

  )92(کنندگان گمراه باشد  اما اگر او از تکذیب

  )93(شوید  با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می

  )94(و سرنوشت او ورود در آتش جهنم است 

  



 گواه ظلم ١٩٧
 

  سوره الحدید

  

و زمین همه از آن خداست کسانی که قبل  ها آسمانچرا در راه خدا انفاق نکنید در حالی که میراث 
از کسانی هستند که بعد از فتح  تر مقامبلند  ها آناز پیروزي انفاق کردند و جنگیدند یکسان نیستند 

دهید آگاه  انفاق نمودند جهاد کردند و خداوند به هر دو وعده نیک داده و خدا به آنچه انجام می
  )10(است 

تا از نور شما پرتوي برگیریم به نظري به ما بیفکنید : گویند می مؤمنانروزي که مردان و زنان منافق به 
شود  د بازگردید و کسب نور کنید در این هنگام دیواري زده میبه پشت سر خو: شود گفته می ها آن

  )13(درونش رحمت است و برونش عذاب که دري دارد 

آري ولی شما خود را به هالکت افکندید و : گویند مگر ما با شما نبودیم می: زنند را صدا می ها آن
ریب داد تا فرمان خدا فرا و آرزوهاي دور و دراز شما را فانتظار کشیدید و شک و تردید داشتید 

  )14(کار شما را در برابر خداوند فریب داد  رسید و شیطان فریب

آتش است و همان  جایگاهتانو نه از کافران و شود  اي پذیرفته می پس امروز نه از شما فدیه
  )15(باشد و چه بد جایگاهی است  سرپرستتان می

طلبی در  پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون بدانید زندگی دنیا تنها بازي و سرگرمی و تجمل
برد سپس خشک  اموال و فرزندان است همانند بارانی که محصول کشاورزان را در شگفتی فرو می

د شود و در آخرت عذاب شدی بینی سپس تبدیل به کاه می اي که آن را زردرنگ می به گونهشود  می
  )20(است یا مغفرت و رضاي الهی و زندگی دنیا چیزي جز متاع فریب نیست 



 قرآن ١٩٨
 

قبل از آنکه زمین را  ها آندهد مگر اینکه همه  در زمین و نه در وجود شما روي نمیهیچ مصیبتی 
  )22(و این امر براي خدا آسان است بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٩٩
 

  سوره املجادله

  

که پیشینیان خوار و ذلیل  گونه آنکسانی که با خدا و رسولش دشمنی کنند خوار و ذلیل شدند و 
  )5(اي است  شدند ما آیات روشنی نازل کردیم و براي کافران عذاب خوارکننده

ضرري  گونه هیچتواند  غمگین شوند ولی نمی مؤمنانخواهد با آن  نجوا تنها از سوي شیطان است می
  )10(تنها بر خدا توکل کنند  مؤمنانپس برساند جز به فرمان خدا  ها آنبه 

  )15(دادند  فراهم ساخته چرا که اعمال بدي انجام می ها آنخداوند عذاب شدیدي براي 

از این رو براي آنان عذاب سوگندهاي خود را سپري قرار دادند و مردم را از راه خدا بازداشتند  ها آن
  )16(اي است  خوارکننده

اند و جاودان در آن  اهل آتش ها آنکند  را از عذاب الهی حفظ نمی ها آنرگز اموال و اوالدشان ه
  )17(مانند  می

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٢٠٠
 

  سوره الحرش

  

هایشان بیرون راند  از خانه) با مسلمانان(او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد 
را  ها آنشان  کردند که دژهاي محکم وند و خودشان نیز گمان میکردید آنان خارج ش گمان نمی

 هایشان دلکردند به سراغشان آمد و در  شود اما خداوند از آنجا که گمان نمی عذاب الهی مانع می
ویران  مؤمنانهاي خود را با دست خویش و با دست  اي که خانه و وحشت افکند به گونهترس 

  )2(احبان چشم کردند پس عبرت بگیرید اي ص می

را در همین دنیا مجازات  ها آنو اگر نه این بود که خداوند ترك وطن را بر آنان مقرر داشته بود 
  )3(کرد و براي آنان در آخرت نیز عذاب آتش است  می

باید (با خدا و رسولش دشمنی کردند و هرکس با خدا دشمنی کند  ها آناین به خاطر آن است که 
  )4(ت شدیدي دارد که خدا مجازا) بداند

طعم تلخ کار خود را چشیدند کار این گروه از یهود همانند کسانی است که کمی قبل از آنان بودند 
  )15(عذابی دردناك است  ها آنو براي 

من از تو : کافر شد گفت که هنگامیکافر شو اما : همچون شیطان است که به انسان گفت ها آنکار 
  )16(بیزارم من از خداوندي که پروردگار عالمیان است بیم دارم 

مانند و این است  سرانجام کارشان این شد که هر دو در آتش دوزخ خواهند بود جاودانه در آن می
  )17(کاران  کیفر ستم

  



 گواه ظلم ٢٠١
 

  سوره املمتحنه

  

  

را آزمایش  ها آن آیندزنان با ایمان به عنوان هجرت نزد شما  که هنگامیاید  اي کسانی که ایمان آورده
کفار بازنگردانید نه  سوي بهرا  ها آنیافتید  مؤمنتر است هرگاه آنان را  کنید خداوند به ایمانشان آگاه

اند به آنان  پرداخته ها آنحالل و آنچه را همسران  ها آناند نه کفار براي  براي کفار حالل ها آن
بدهید و هرگز زنان  ها آنهرگاه مهرشان را به ازدواج کنید  ها آنبپردازید و گناهی بر شما نیست که با 

که  گونه هماناید مطالبه کنید  کافر را در همسري خود نگه ندارید حق دارید مهري را که پرداخته
البه کنند این حکم خداوند است که در میان شما مهر زنانشان را که از آنان از شما مطحق دارند  ها آن

  )10(کند و خداوند دانا و حکیم است  حکم می

گرفتید به  غنائمیاز همسران شما از دستتان بروند و شما در جنگی بر آنان پیروز شدید و و اگر بعضی 
ي که همه به او اند را بدهید و از خداوند اند همانند مهري را که پرداخته کسانی که همسرانشان رفته

  )11(ایمان دارند بپرهیزید 

  

  

  

  

  



 قرآن ٢٠٢
 

  سوره الصف

  

  )4(اند  کنند گویی بنائی آهنین دارد که در راه او پیکار می خداوند کسانی را دوست می

دانید من فرستاده  دهید با اینکه می اي قوم من چرا مرا آزار می: هنگامی را که موسی به قومش گفت
و از حق منحرف شدند خداوند قلوبشان را منحرف ساخت  ها آن که هنگامیخدا به سوي شما هستم 

  )5(کند  خدا فاسقان را هدایت نمی

اید آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناك  اي کسانی که ایمان آورده
  )10(بخشد  رهایی می

خدا جهاد کنید این براي شما بهتر است هایتان در راه  به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جان
  )11(اگر بدانید 

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٠٣
 

  سوره املنافقون

  

برد و اگر سخن بگویند به  بینی جسم و قیافه آنان تو را در شگفتی فرو می را می ها آن که هنگامی
هر اند  هاي خشکی هستند که به دیوار تکیه داده شده دهی اما گویی چوب سخنانشان گوش فرا می

 حذر بردشمنان واقعی تو هستند پس از آنان  ها آنپندارند  فریادي از هرجا بلند شود بر ضد خود می
  )4(شوند  را بکشد چگونه از حق منحرف می ها آنباش خداوند 

بیایید تا رسول خدا براي شما استغفار کند سرهاي خود را تکان : شود به آنان گفته می که هنگامی
  )5(ورزند  بینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر می را می ها آندهند و  می

بخشد زیرا  خواه استغفار برایشان کنی یا نکنی هرگز خداوند آنان را نمیکند  تفاوت نمی ها آنبراي 
  )6(کند  خداوند قوم فاسق را هدایت نمی

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٢٠٤
 

  سوره التغابن

  

طعم کیفر گناهان بزرگ خود را  ها آنآیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدند به شما نرسیده است 
  )5( هاست آنچشیدند و عذاب دردناك براي 

مانند و  اند جاودانه در آن می اما کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اصحاب دوزخ
  )10(سرانجام بدي است 

هد مگر به اذن خدا و هرکس به خدا ایمان آورد خداوند قلبش را هدایت د هیچ مصیبتی رخ نمی
  )11(کند و خدا به همه چیز داناست  می

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٠٥
 

  سوره الطالق

  

د و ما به شدت به ها که اهل آن از فرمان خدا و رسوالنش سرپیچی کردن چه بسیار شهرها و آبادي
  )8(ساختیم نظیري گرفتار  حسابشان رسیدیم و به مجازات کم

  )9(آثار سوء کار خود را چشیدند و عاقبت کارشان خسران بود  ها آن

اید  خدا بپرهیزید اي خردمندانی که ایمان آوردهفراهم ساخته پس از  ها آنخداوند عذاب سختی براي 
  )10(خداوند چیزي که مایه تذکر است بر شما نازل کرده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٢٠٦
 

  سوره التحریم

  

هایتان از حق منحرف گشته و اگر بر ضد او دست  از کار خود توبه کنید دل) همسران پیامبر(اگر شما 
صالح و فرشتگان بعد از آنان  مؤمنانجبرئیل و  همچنینزیرا خداوند یاور اوست و به دست هم دهید 

  )4(پشتیبان اویند 

نی بهتر براي او قرار دهد امید است اگر او شما را طالق دهد پروردگارش به جاي شما همسرا
  )5(کننده زنانی غیر باکره و باکره  کار عابد هجرت متواضع توبه مؤمنهمسرانی مسلمان 

هاست  و سنگ ها انسان  اید خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن سانی که ایمان آوردهاي ک
و هرگز فرمان خدا را د گیرن آن گمارده شده که خشن و سخت برنگه دارید آتشی که فرشتگانی 

  )6( نمایند میکنند و آنچه را فرمان داده شده اجرا  مخالفت نمی

  )7(شوید  اید امروز عذرخواهی نکنید چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می اي کسانی که کافر شده

جهنم است و بد فرجامی است  جایگاهشاناي پیامبر با کفار و منافقین پیکار کن و بر آنان سخت بگیر 
)9(  

آن دو تحت سرپرستی اند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است  خداوند براي کسانی که کافر شده
دو بنده از بندگان صالح ما بودند ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو سودي به حالشان 

  )10(شوند  که وارد میوارد شوید همراه کسانی : گفته شد ها آننداشت و به 

  

  



 گواه ظلم ٢٠٧
 

  سوره امللک

  

را تیرهایی براي شیاطین قرار دادیم و  ها آنهاي فروزانی زینت بخشیدیم و  ما آسمان پایین را با چراغ
  )5(براي آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختیم 

  )6(و براي کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و بد فرجامی است 

شنوند و این در حالی است که پیوسته  صداي وحشتناکی از آن میدر آن افکنده شوند  که هنگامی
  )7(جوشد  می

نگهبانان شوند  نزدیک است از شدت غضب پاره پاره شود هر زمان که گروهی در آن افکنده می
  )8(دهنده الهی به سراغ شما نیامده  مگر بیم: پرسند دوزخ از آنان می

خداوند هرگز چیزي : دهنده به سراغ ما آمد ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم آري بیم: گویند می
  )9(و شما در گمراهی بزرگی هستید  نازل نکرده

  )10(کردیم در میان دوزخیان نبودیم  اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می: گویند و می

  )11(ان از رحمت خدا کنند دور باشند دوزخی اینجاست که به گناه خود اعتراف می

  )12(آمرزش و پاداشی بزرگ دارند  مسلماًترسند  کسانی که از پروردگارشان در نهان می

دانید که دستور دهد زمین بشکافد و  آیا خود را از عذاب کسی که حاکم بر آسمان است در امان می
  )16(شما را فرو برد و به لرزش خود ادامه دهد 



 قرآن ٢٠٨
 

ریزه بر شما فرستد و  دانید که تندبادي پر از سنگ آسمان در امان مییا خود را از عذاب خداوند 
  )17(خواهید دانست تهدیدهاي من چگونه است  زودي به

  )18(کسانی که پیش از آنان بودند تکذیب کردند اما مجازات من چگونه بود 

  )26(دهنده آشکاري هستم  علم آن تنها نزد خداست و من فقط بیم: بگو

: شود گفته می ها آنگردد و به  بینند صورت کافران زشت و سیاه می آن را از نزدیک می که هنگامی
  )27(این همان چیزي است که تقاضاي آن را داشتید 

به من خبر دهید اگر خداوند مرا و تمام کسانی را که با من هستند هالك کند یا مورد ترحم قرار : بگو
  )28(دهد  ناه میدهد چه کسی کافران را از عذاب دردناك پ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٠٩
 

  سوره القلم

  

توانند  شوند اما نمی سجود میگردد و دعوت به  روزي را که ساق پاها برهنه می) به خاطر بیاورید(
)42(  

پیش از  ها آنهایشان به زیر افتاده و ذلت و خواري وجودشان را فرا گرفته  این در حالی است که چشم
  )43(شدند در حالی که سالم بودند  این دعوت به سجود می

دانند به تدریج  کنند واگذار ما آنان را از آنجا که نمی که این سخن را تکذیب می ها آناکنون مرا با 
  )44(بریم  به سوي عذاب پیش می

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٢١٠
 

  سوره الحاقه

  

  )4(قوم ثمود و عاد عذاب کوبنده الهی را انکار کردند 

  )5(اما قوم ثمود با عذابی سرکش هالك شدند 

  )6(گر و سرد و پرصدا به هالکت رسیدند  و اما قوم عاد با تندبادي طغیان

دیدي که آن قوم  مسلط ساخت می ها آنپی بر  در را هفت شب و هشت روز پی کن بنیاناین تندباد 
به روي زمین افتاده و هالك هاي پوسیده و توخالی درختان نخل در میان این تندباد  همچون تنه

  )7(اند  شده

  )8(بینی  را باقی می ها آنآیا کسی از 

و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهل شهرهاي زیر و رو شده مرتکب گناهان بزرگ 
  )9(شدند 

  )10(را به عذاب شدیدي گرفتار ساخت  ها آنو خداوند و با فرستاده پروردگارشان مخالفت کردند 

  )11(آب طغیان کرد ما شما را سوار بر کشتی کردیم  که هنگامیو 

  )13(بار در صور دمیده شود  به محض اینکه یک

  )14(در هم کوبیده و متالشی گردند  باره یکها از جا برداشته شوند و  و زمین و گوه

  )15(دهد  در آن روز واقعه عظیم روي می

  )16(ریزد  فرو میگردد و  شکافد و سست می و آسمان از هم می



 گواه ظلم ٢١١
 

گیرند و آن روز عرش پروردگارت را هشت فرشته بر فراز همه  فرشتگان در اطراف آسمان قرار می
  )17(کنند  حمل می ها آن

اي کاش هرگز نامه اعمالم را به من : گوید اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدهند می
  )25(دادند  نمی

  )26(دانستم حساب من چیست  و نمی

  )27(رسید  اي کاش مرگم فرا می

  )28(نیاز نکرد  مال و ثروتم هرگز مرا بی

  )29(قدرت من نیز از دست رفته 

  )30(او را بگیرید و دربند و زنجیرش کنید 

  )31(سپس او را در دوزخ بیفکنید 

  )32(بعد او را به زنجیري که هفتاد ذراع است ببندید 

  )33(آورد  یبه خداوند بزرگ ایمان نمچرا که او هرگز 

  )34(نمود  و هرگز مردم را به اطعام مستمندان تشویق نمی

  )35(از این رو امروز هم در اینجا یار مهربانی ندارد 

  )36(و نه طعامی جز از چرك و خون 

  )37(خورند  که جز خطاکاران آن را نمی غذایی



 قرآن ٢١٢
 

  سوره املعارج

  

  )1(اي تقاضاي عذابی کرد و واقع شد  تقاضاکننده

  )2(تواند آن را دفع کند  کس نمی عذاب مخصوص کافران است و هیچاین 

  )8(شود  همان روز که آسمان همچون فلز گداخته می

  )9(و کوه همانند پشم رنگین متالشی خواهد بود 

  )10(گیرد  و هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی

فرزندان خود را در برابر عذاب آن دارد  چنان است که گناهکار دوست میدهند  می نشانشانرا  ها آن
  )11(روز فدا کند 

  )12(و همسرش و برادر را 

  )13(کرد  اش را که همیشه از او حمایت می و قبیله

  )14(و همه مردم روي زمین را تا مایه نجاتش گردند 

  )15(سوزان آتش است  هاي شعلهاما هرگز چنین نیست 

  )16(برد  کند و می دست و پا پوست سر را می

  )17(زند  و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردند صدا می

  )18(و اموال را جمع و ذخیره کردند 



 گواه ظلم ٢١٣
 

  )19(طاقت آفریده شده است  به یقین انسان حریص و کم

  )27(اند  که از عذاب پروردگارشان بیمناك ها آنو 

  )28(کس از عذاب پروردگارش در امان نیست  چرا که هیچ

  )29(کنند  ا حفظ میکه دامان خویش ر ها آنو 

  )30(مورد سرزنش نخواهند بود  ها اینگیري از  چرا که در بهرهجز با همسران و کنیزان 

  )43(دوند  ها می شوند گویی به سوي بت همان روز که از قبرها به سرعت خارج می

را پوشانده است این  ها آناي از ذلت و خواري  هایشان از شرم به زیر افتاده و پرده در حالی که چشم
  )44(شد  وعده داده می ها آنهمان روزي است که به 

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٢١٤
 

  سوره نوح

  

ما نوح را سوي قومش فرستادیم و گفتیم قوم خود را انذار کن پیش از آنکه عذاب دردناك به 
  )1(سراغشان آید 

  )2(دهنده آشکاري هستم  اي قوم من براي شما بیم: گفت

  )3(بپرهیزید و مرا اطاعت نمایید  از مخالفت با او که خدا را پرستش کنید و

اجل  که هنگامیدهد زیرا  آمرزد و تا زمان معینی شما را عمر می اگر چنین کنید خدا گناهانتان را می
  )4(دانستید  نخواهد داشت اگر می تأخیريالهی فرا رسد 

یغوث، سخللهیعوق و نسر را رها هاي ود، سواع،  بتهاي خود برندارید  دست از خدا و بت: و گفتند
  )23(نکنید 

  )24(خداوند ظالمان را جز ذاللت میفزا گروه بسیاري را گمراه کردند  ها آنو 

همگی به خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند و جز خدا یاورانی براي خود 
  )25(نیافتند 

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢١٥
 

  سوره الجن

  

  )22(یابم  جز او نمی پناهگاهیکند و  مرا در برابر او حمایت نمی کس هیچ: بگو

تنها وظیفه من ابالغ از سوي خدا و رساندن رسالت اوست و هرکس نافرمانی خدا و رسولش کند 
  )23(ماند  آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٢١٦
 

  سوره املزمل

  

  )11(را کمی مهلت ده  ها آنکنندگان صاحب نعمت واگذار و  و مرا با تکذیب

  )12(که نزد ما غل و زنجیرها و دوزخ است 

  )13(و عذابی گلوگیر و عذابی دردناك 

هایی از شن نرم  ها به شکل توده آید و کوه ها سخت به لرزه درمی در آن روز که زمین و کوه
  )14(آید  درمی

که به سوي فرعون رسولی فرستادیم  گونه همانما پیامبري به سوي شما فرستادیم که گواه بر شماست 
)15(  

  )16(فرعون به مخالفت و نافرمانی آن رسول برخاست و ما او را سخت مجازات کردیم 

پیر  دارید در آن روز که کودکان را بر کنار می) از عذاب الهی(شما اگر کافر شوید و چگونه خود را 
  )17(کند  می

  )18(شود و وعده او شدنی و حتمی است  و آسمان از هم شکافته می

  )19(گزیند  پروردگارش برمی سوي بهاین هشدار و تذکري است پس هرکس بخواهد راهی 

  

  

  



 گواه ظلم ٢١٧
 

  سوره املدثر

  

  )16(ورزد  هرگز چنین نخواهد شد چرا که او نسبت به آیات ما دشمنی می

  )17(کنم که از قله زندگی باال رود  او را مجبور می زودي بهو 

  )18(او اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت 

  )19(مرگ بر او باد چگونه مطلب را آماده کرد 

  )20(باز هم مرگ بر او چگونه مطلب آماده نمود 

  )25(این فقط سخن انسان است 

  )26(کنم  می) دوزخ(او را وارد سقر  زودي به

  )27(دانی سقر چیست  نمیو تو 

  )28(سازد  گذارد و نه چیزي را رها می نه چیزي را باقی می

  )29(کند  پوست تن را به کلی دگرگون می

  )30(اند  نوزده نفر بر آن گمارده شده

  )54(یک تذکر و یادآوري است ) قران(گویند آن  می ها آنچنین نیست که 

  )55(گیرد  و هرکس بخواهد از آن پند می

  )56(گیرد مگر اینکه خدا بخواهد او اهل تقوا و اهل آمرزش است  پند نمی کس یچهو 



 قرآن ٢١٨
 

  سوره القیامه

  

  )6(قیامت کی خواهد بود : پرسد می

  )7(ها از شدت وحشت به گردش در آید  در آن هنگام که چشم

  )8(نور گردد  و ماه بی

  )9(و خورشید و ماه یکجا جمع شوند 

  )10(ر کجاست راه فرا: گوید آن روز انسان می

  )11(هرگز چنین نیست راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد 

  )24(هایی عبوس و در هم کشیده است  و آن روز صورت

  )25(شکند  که پشت را درهم میداند عذابی در پیش دارد  زیرا می

  )26(رسد  چنین نیست تا موقعی که جان به گلوگاهش

  )27(و گفته شود آیا کسی هست که نجات دهد 

  )28(و به جدایی از دنیا یقین پیدا کند 

  )29(و ساق پاها به هم بپیچند 

  )31(او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند 

  )32(شد  گردان رويبلکه تکذیب کرد و 



 گواه ظلم ٢١٩
 

  )33(داشت  خانواده خود بازگشت در حالی که متکبرانه قدم برمی سوي بهسپس 

  )34(تر  تر است شایسته عذاب الهی براي تو شایسته

  )35(تر  تر است شایسته سپس عذاب الهی براي تو شایسته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٢٢٠
 

  سوره االنسان

  

  )4(هاي سوزان آتش آماده کردیم  ها و شعله ما براي کافران زنجیرها و غل

  )7(ترسند  کنند و از روزي که شر و عذابش گسترده است می به نذر خود وفا می ها آن

  )10(روزي که عبوس و سخت است ما از پروردگارمان خائفیم در آن 

پذیرد در حالی که غرق شادي و سرورند  را می ها آندارد و  خداوند آنان را از شر آن روز نگه می
)11(  

اند  کنی مروارید پراکنده گردند که هرگاه آنان را ببینی گمان می و بر گردشان نوجوانانی جاودانی می
)19(  

  )20(بینی  ها و ملک عظیمی را می آنجا را ببینی نعمت که هنگامیو 

  )30(خواهید مگر اینکه خدا بخواهد خداوند دانا و حکیم بوده و هست  را نمی چیز هیچو شما 

کند و براي ظالمان عذاب دردناکی آماده ساخته است  و هرکس را بخواهد در رحمت خود وارد می
)31(  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٢١
 

  سوره املرسالت

  

  )15(کنندگان  بر تکذیب واي در آن روز

  )16(آیا ما اقوام نخستین را هالك نکردیم 

  )17(فرستیم  می ها آنسپس دیگر را به دنبال 

  )18(کنیم  با مجرمان رفتار می گونه این

  )29(کردید بروید  درنگ به سوي همان چیزي که پیوسته آن را تکذیب می بی

  )30) (زا آتشبار و  دودهاي خفقان(بروید به سوي سایه سه شاخه 

  )31(کند  هاي آتش جلوگیري می بخش است و نه از شعله اي که نه آرام سایه

  )32(کند مانند یک کاخ  هایی از خود پرتاب می شراره

  )33(گویی همچون شتران زردرنگی هستند 

  )34(کنندگان  واي در آن روز بر تکذیب

  )35(گویند  امروز روزي است که سخن نمی

  )36(شود که عذرخواهی کنند  داده نمیاجازه  ها آنو به 

  )37(کنندگان  ذیبواي در آن روز بر تک

  )38(ایم  امروز همان روز جدایی است که شما و پیشینیان را در آن جمع کرده



 قرآن ٢٢٢
 

  )39(اي در برابر من دارید انجام دهید  اگر چاره

  )46( مجرمیدبخورید و بهره گیرید در این مدت کم چرا که شما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٢٣
 

  سوره االنباء

  

  )18(آیید  شود و شما فوج فوج می روزي که در صور دمیده می

  )19(آید  شود و به صورت درهاي متعددي درمی و آسمان گشوده می

  )20(شود  آید و به صورت سرابی می ها به حرکت درمی و کوه

  )21(است بزرگ  کمینگاهیجهنم  مسلماً

  )22(گران  و محل بازگشتی براي طغیان

  )23(مانند  هاي طوالنی در آن می مدت

  )24(چشند و نه نوشیدنی گوارایی  در آنجا نه چیز خنکی می

  )25(جز آبی سوزان و مایعی از چرك و خون 

  )26(این مجازاتی است موافق و مناسب 

  )27(هیچ امیدي به حساب نداشتند  ها آنچرا که 

  )28(و آیات ما را به کلی تکذیب کردند 

  )29(را شمارش و ثبت کردیم  و ما همه چیز

  )30(افزاییم  پس بچشید که چیزي جز عذاب بر شما نمی

  )31(بر پرهیزگاران نجات و پیروزي بزرگی است  مسلماً



 قرآن ٢٢٤
 

  )32(هایی سرسبز و انواع انگورها  باغ

  )33(سن و سال   و حوریانی بسیار جوان و هم

  )34(هایی لبریز و پیاپی  و جام

کس حق  و زمین و آنچه در میان آن دو است پروردگار رحمان و هیچ ها آسمانهمان پروردگار 
  )37(اجازه او سخن بگوید  ندارد بی

یک جز به اذن خداوند رحمان سخن  ایستند و هیچ روزي که روح و مالئکه در یک صف می
  )38(گویند  و درست میگویند  نمی

اهد بود که انسان آنچه را از قبل با و ما شما را از عذاب نزدیکی بیم دادیم این عذاب در روزي خو
  )40(اي کاش خاك بودم : گوید بیند و کافر می هاي خود فرستاده می دست

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٢٥
 

  سوره النازعات

  

  )1(کشند  برمی) جان را(سوگند به فرشتگانی که 

  )6(آورد  هاي وحشتناك همه چیز را به لرزه درمی آن روز که زلزله

  )7(دهد  می و به دنبال آن حادثه دومین رخ

  )8(هایی در آن روز سخت مضطرب است  دل

  )9(هاي آنان از شدت ترس فرو افتاده است  و چشم

  )15(آیا داستان موسی به تو رسیده است 

  )16(در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقدس طوي نداد داد 

  )17(به سوي فرعون برو که طغیان کرده است 

  )18(خواهی پاکیزه شوي  میآیا : و به او بگو

  )19(و من تو را به سوي پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی 

  )20(ترین معجزه را به او نشان داد  سپس موسی بزرگ

  )21(اما او تکذیب و عصیان کرد 

  )22(سپس پشت کرد و پیوسته تالش نمود 

  )23(و ساحران را جمع کرد و مردم را دعوت نمود 



 قرآن ٢٢٦
 

  )24(دگار برتر شما هستم من پرور: و گفت

  )25(از این خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت 

  )26(بترسد ) از خدا(در این عبرتی است براي کسی که 

  )37(اما آن کسی که طغیان کرده 

  )38(و زندگی دنیا را مقدم داشته 

  )39(دوزخ جایگاه اوست  مسلماً

  )40(باشد و نفس را از هوي بازدارد  و آن کسی که از مقام پروردگارش ترسان

  )41(بهشت جایگاه اوست  قطعاً

  )44(نهایت او به سوي پروردگار تو است 

  )45(ترسند  کار تو فقط بیم دادن کسانی است که از آن می

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٢٧
 

  سوره عبس

  

  )8(کند  آید و کوشش می اما کسی که به سراغ تو می

  )9(و از خدا ترسان است 

  )10(شوي  میتو از او غافل 

  )33(آن صداي مهیب بیاید  که هنگامی

  )34(گریزد  در آن روز که انسان از برادر خود می

  )35(و از مادر و پدرش 

  )36(و زن و فرزندانش 

  )37(سازد  به خود مشغول می کامالًوضعی دارد که او را  ها آندر آن روز هرکدام از 

  )40(هایی در آن روز غبارآلود است  و صورت

  )41(را پوشانده است  ها آنو دود تاریکی 

  )42( 5آنان همه کافران فاجرند

  

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  کار گناه  5



 قرآن ٢٢٨
 

  سوره االنفطار

  

  )13(اند  به یقین نیکان در نعمتی فروان

  )14(اند  و بدکاران در دوزخ

  )15(سوزند  شوند و می روز جزا وارد آن می

  )16(و آنان هرگز از آن غایب و دور نیستند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٢٩
 

  سوره املطففین

  

  )10(کنندگان  واي در آن روز بر تکذیب

  )11(کنند  ها که روز جزا را انکار می همان

  )12(گار است  کند که متجاوز و گناه تنها کسی آن را انکار می

  )13(هاي پیشینیان است سذهللا  این افسانه: گوید شود و می وقتی آیات ما بر او خوانده می

  )14(نشسته است  هایشان دلالشان چون زنگاري بر پندارند بلکه اعم می ها آنچنین نیست که 

  )15( اند محجوبدر آن روز از پروردگارشان  ها آنپندارند بلکه  چنین نیست که می

  )16(شوند  به یقین وارد دوزخ می ها آنسپس 

  )17(کردید  این همان چیزي است که آن را انکار می: شود گفته می ها آنبعد به 

  )29(خندیدند  می مؤمنانبدکاران پیوسته به 

  )30(کردند  آنان را به اشاره تمسخر میگذشتند  از کنارشان می که هنگامیو 

  )31(گشتند مسرور و خندان بودند  و چون به سوي خانواده خود بازمی

  )32( اند گمراهان ها این: گفتند دیدند می را می ها آن که هنگامیو 

  )33(آنان نبودند مراقبت و متکفل  مأموردر حالی که هرگز 

  )34(خندند  به کفار می مؤمنانولی امروز 



 قرآن ٢٣٠
 

  )35(نگرند  می نشستههاي آراسته بهشتی  در حالی که بر تخت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٣١
 

  سوره االنشقاق

  

  )10(و اما کسی که نامه اعمالش به پشت سرش داده شود 

  )11(زند واي بر من که هالك شدم  به زودي فریاد می

  )12(سوزد  سوزان آتش میهاي  و در شعله

  )13(اش پیوسته مسرور بود  چرا که او در میان خانواده

  )14(کند  کرد هرگز بازگشت نمی او گمان می

  )21(کنند  شود سجده نمی خوانده می ها آنقران بر  که هنگامیو 

  )22(کنند  بلکه کافران پیوسته آیات الهی را انکار می

  )23(داند  دارند به خوبی می میو خداوند آنچه را در دل پنهان 

  )24(را به عذابی دردناك بشارت ده  ها آنپس 

  

  

  

  

  



 قرآن ٢٣٢
 

  سوره الربوج

  

عذاب دوزخ و عذاب  ها آنسپس توبه نکردند براي کسانی که مردان و زنان با ایمان را شکنجه دادند 
  )10(آتش سوزان است 

هایی از بهشت است که نهرها زیر  باغو براي کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند 
  )11(درختانش جاري است و این نجات و پیروزي بزرگ است 

  )12(گرفتن قهرآمیز و مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٣٣
 

  سوره االعلی

  

  )9(پس تذکر ده اگر تذکر مفید باشد 

  )10(شود  ترسد متذکر می و به زودي کسی که از خدا می

  )11(گزیند  ن افراد از آن دوري میتری بدبختاما 

  )12(شود  همان کسی که در آتش بزرگ وارد می

  )13(شود  میرد و نه زنده می سپس در آن آتش نه می

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٢٣٤
 

  سوره الغاشیه

  

  )3(اند  که پیوسته عمل کرده و خسته شده ها آن

  )4(گردند  و در آتش سوزان وارد می

  )5(نوشانند  آنان میاي بسیار داغ به  از چشمه

  )6(ندارند ) خار و خاشاك تلخ و بدبو(غذایی جز از ضریع 

  )7(رهاند  کند و نه از گرسنگی می را فربه می ها آنغذایی که نه 

  )21(اي  پس تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده

  )22(گر بر آنان نیستی که مجبورشان کنی  تو سلطه

  )23(مگر کسی که پشت کند و کافر شود 

  )24(کند  که خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات می

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٣٥
 

  سوره الفجر

  

  )6(آیا ندیدي پروردگارت با قوم عاد چه کرد 

  )7(و با آن شهر ارم با عظمت 

  )8(همان شهري که مانندش در شهرها آفریده نشده بود 

  )9(بریدند  هاي عظیم را از دره می و قوم ثمود که صخره

  )10(گر بود  و شکنجهو فرعونی که قدرتمند 

  )11(همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند 

  )12(به بار آوردند  ها آنو فساد فراوان در 

  )13(به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت 

  )14(است  کمینگاهبه یقین پروردگار تو در 

  )21(پندارند در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود  می ها آنچنان نیست که 

  )22(و فرشتگان صف در صف حاضر شوند و فرمان پروردگارت فرا رسد 

تذکر چه سودي براي  اینشود اما  کنند در آن روز انسان متذکر می و در آن روز جهنم را حاضر می
  )23(او دارد 

  )24(پیش فرستاده بودم  چیزي از ام زندگیاي کاش براي : گوید می



 قرآن ٢٣٦
 

  )25(کند  عذاب نمی) خدا(کس همانند او  در آن روز هیچ

  )26(کشد  کس همچون او کسی را به بند نمی و هیچ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٣٧
 

  سوره البلد

  

  )4(که ما انسان را در رنج آفریدیم 

  )19(اند  اند افرادي شوم و کسانی که آیات ما را انکار کرده

  )20(آتشی است فرو بسته  ها آنبر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٢٣٨
 

  سوره الشمس

  

  )11(قوم ثمود بر اثر طغیان تکذیب کردند 

  )12(به پا خواست  ها آنترین  آنگاه که شقی

  )13(نافه خدا را به آبشخورش واگذارید : و فرستاده الهی به آنان گفت

را به خاطر گناهانشان در هم  ها آناو را تکذیب و نافه را پی کردند از این رو پروردگارشان  ها آنولی 
  )14(کوبید و با خاك یکسان و صاف کرد 

  )15(و او هرگز از فرجام این کار بیم ندارد 

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٣٩
 

  سوره الیل

  

  )10(دهیم  به زودي او را در مسیر دشواري قرار می

  )11(کند اموالش به حال او سودي نخواهد داشت  سقوط می) در جهنم(و در آن هنگام که 

  )12(به یقین هدایت کردن بر ماست 

  )13(و آخرت و دنیا از آن ماست 

  )14(دهم  کشد بیم می و من شما را از آتشی که زبانه می

  )15(شود  ترین مردم وارد آن نمی کسی جز بدبخت

  )16(همان کسی که تکذیب کرد و به آن پشت نمود 

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٢٤٠
 

  سوره العلق

  

  )14(بیند  آیا او ندانست که خداوند می

را گرفته ) موي پیش سرش(اش  کند اگر دست از کار خود برندارد ناصیه چنان نیست که او خیال می
  )15) (کشانیم و به سوي عذاب می(

  )16(گو خطاکار را  همان ناصیه دروغ

  )17(خواهد صدا بزند  سپس هرکه را می

  )18(زنیم  دوزخ را صدا می مأمورانما هم به زودي 

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٤١
 

  البینهسوره 

  

اند  بدترین مخلوقات ها آنمانند  اند جاودانه در آن می در آتش دوزخکافران از اهل کتاب و مشرکان 
)6(  

هاي بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختانش جاري است  نزد پروردگارشان باغ ها آنپاداش 
و این براي کسی است که  خشنودنداز خدا  ها آنخشنود است و  ها آنخدا از مانند  همیشه در آن می

  )8(از پروردگارش بترسد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٢٤٢
 

  سوره الزلزله

  

  )1(به لرزه درآید  شدیداًزمین  که هنگامی

  )2(و زمین بارهاي سنگینش را خارج سازد 

  )3(شود  زمین را چه می: گوید و انسان می

  )4(کند  در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می

  )5(او وحی کرده است چرا که پروردگارت به 

نشان  ها آنشوند تا اعمالشان به  خارج می) از قبرها(هاي پراکنده  در آن روز مردم به صورت گروه
  )6(داده شود 

  )7(بیند  اي کار خیر انجام دهد آن را می وزن ذره پس هرکسی هم

  )8(بیند  اي کار بد کرده آن را می وزن ذره و هرکس هم

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٤٣
 

  سوره القارعه

  

  )1(حادثه کوبنده آن 

  )2(اي  و چه حادثه کوبنده

  )3(دانی حادثه کوبنده چیست  و تو چه می

  )4(هاي پراکنده خواهند بود  روزي که مردم مانند پروانه

  )5(گردد  ها مانند پشم رنگین حالجی شده می و کوه

  )6(هاي اعمالش سنگین است اما کسی که ترازو

  )7(خواهد بود  خشنودکنندهدر یک زندگی 

  )8(و اما کسی که ترازوهایش سبک است 

  )9(است ) دوزخ(پناهگاهش هاویه 

  )10(دانی هاویه چیست  و تو چه می

  )11(آتشی است سوزان 

  

  

  



 قرآن ٢٤٤
 

  سوره الهمزه

  

  )4(شود  پرتاب می) آتشی خردکننده(در حطمه  زودي بهپندارند  چنین نیست که می

  )5(دانی حطمه چیست  و تو چه می

  )6(برافروخته الهی است آتش 

  )7(زند  ها سر می آتشی که از دل

  )8(فرو بسته شده  ها آناین آتش بر 

  )9(هاي کشیده و طوالنی  در ستون

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٤٥
 

  سوره الفیل

  

  )1(چه کرد سواران   فیل دیدي پروردگارت باآیا ن

  )2(را در ضاللت و تباهی قرار نداد  ها آنآیا نقشه 

  )3(پرندگانی را گروه گروه فرستاد  ها آنو بر سر 

  )4(دادند  هاي کوچکی آنان را هدف قرار می که با سنگ

  )5(را همانند کاه خردشده قرار داد  ها آنسرانجام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قرآن ٢٤٦
 

  سوره الکوثر

  

  )1(ما به تو کوثر عطا کردیم 

  )2(پس براي پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن 

  )3(عقب است  بریده نسل و بی قطعاًدشمن تو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٤٧
 

  سوره املسد

  

  )1(بریده باد هر دو دست ابولهب 

  )2(هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورده به حالش سودي نبخشید 

  )3(شود  می 6لهیب پرور و  و به زودي وارد آتشی شعله

  )4(کش او است  و همسرش در حالی که هیزم

  )5(از لیف خرما و در گردنش طنابی است 
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 قرآن ٢٤٨
 

  سوره الفلق

  

  )1(برم به پروردگار سپیده صبح  پناه می: بگو

  )2(است  آفریدهاز شر تمام آنچه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٤٩
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