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 !انديشيد؟نمى آيا كنند؟ احتجاج

 داند؟مى سازندمى آشكار يا كنندمى نهان را آنچه خدا كه دانندنمى آيا 77

 بندپاى اينان و دانند،نمى چيزى آرزوها و اوهام مشت يك جز را خدا كتاب كه هستند عامى افراد آنان از گروهى و 78

 .بس و پندارند

 بهاى به را آن تا خداست، جانب از اين: گويندمى سپس و نويسندمى خود هاىدست با را كتاب كه آنها بر واى پس 79

 .كنندمى كسب آنچه از آنها بر واى و هاشاننوشته دست از آنها بر واى. بفروشند ناچيزى

 خويش عهد خالف خدا كه ايدگرفته خدا از پيمانى مگر: بگو. رسيد نخواهد را ما روزى چند جز آتش هرگز: گفتند و 81

 دانيد؟نمى كه بنديدمى سخنانى خدا بر يا نكند؟

 .ماندگارند آن در ايشان هم و انددوزخى كسانى چنين فراگيرد، را وجودش سراسر گناه و كند بدى كار كس هر آرى، 81

 .جاودانند آن در ايشان و بهشتند اهل كردند، صالح عمل و آوردند ايمان كه آنان و 82

 نيكى انبينواي و يتيمان و مادر و پدر به و نپرستيد را خدا جز كه گرفتيم پيمان اسرائيل بنى از كه گاهآن[ كن ياد] و 83

 آن هب اعراض حالت با شما از اندك تعدادى جز گاهآن بدهيد، زكات و داريد پا به نماز و گوييد سخن نيكو مردم، با و كنيد

 .كرديد پشت

 به] شما سپس نكنيد، بيرون خويش ديار و خانه از را يكديگر و مريزيد را يكديگر خون كه گرفتيم پيمان شما از چون و 84

 .گواهيد شما و كرديد اقرار[ پيمان اين
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 راست اگر كنيد مرگ آرزوى پس مردم، ساير نه دارد اختصاص شما به تنها خدا پيشگاه در آخرت سراى اگر: بگو 94

 .گوييدمى

 .است آگاه ستمگران[ حال] به خدا و كرد، نخواهند مرگ آرزوى هرگز اندفرستاده پيش از كه اعمالى خاطر به ولى 95



 يك هر. ورزيدند شرك كه كسانى از ترحريص[ حتّى] و يافت خواهى[ دنيا] زندگى به مردم ترينحريص را آنها مسلما و 96

 آنچه به خدا و شد، نخواهد او عقوبت مانع( هم دراز عمر) آن ولى شدمى داده عمر سال هزار كاش كه دارد خوش آنها از

 .بيناست كنندمى

 بكت كه كرد نازل تو قلب بر خدا امر به را قرآن او[ كه چرا خداست، دشمن واقع در] باشد جبرئيل دشمن كه هر: بگو 97

 .است مؤمنان براى بشارتى و هدايت و كندمى تصديق را پيشين آسمانى

 افرانك دشمن خدا ترديدبى[ و است كافر] باشد ميكائيل و جبرئيل و او فرستادگان و فرشتگان و خدا دشمن كه هر و 98

 .است

 .شوندنمى آن منكر فاسقان جز و كرديم نازل تو سوى به روشنگرى آيات ما البته 99

 .آورندنمى ايمان بيشترشان آرى، افكندند؟ دور را آن ايشان از گروهى بستند، پيمانى[ يهود] كه بار هر آيا 111

 همين از گروهى بود، آنها با كه است چيزى ىكننده تصديق كه آمد آنها براى خدا طرف از اىفرستاده كه زمانى و 111

 .دانندنمى[ را آن] گويى كه چنان افكندند سر پشت را خدا كتاب بودند، كتاب اهل كه كسانى
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 .دانستندمى اگر فروختند بدان را خود آنچه است چيزى بد چه و. داشت نخواهد اىبهره آخرت در باشد، جادو
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بگو: بی ترديد هدايت واقعی همان  .كنى پيروى آنها آيين از كه آن مگر شد نخواهند راضى تو از هرگز نصارا و يهود و 121

هدايت خداست. و اگر پس از دانشی كه تو را حاصل شده از اميال آنها پيروی كنی در برابر خدا هيچ سرپرست و ياوری 

 نخواهی داشت.
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دا برای ما اميری بگمار تا در راه خ :گفتند خويش پيامبر به كه گاهآن نديدى موسى از پس را اسرائيل بنى سران آن آيا 246

جهاد كنيم؟ گفت: آيا احتمال نمی دهيد كه اگر جهاد بر شما مقرر شد جهاد نكنيد؟ گفتند: چرا در راه خدا جنگ نكنيم 

جهاد دستور يافتند، جز اندكی از هنگامی كه به در حالی كه از ديارمان رانده شده و از فرزندان خود جدا افتاده ايم. اما 

 ايشان همه روی گردان شدند و خدا به ستمگران آگاه است.

 اشد،ب داشته حكومت ما بر او كجا از: گفتند. برگماشت شما اميرى به را طالوت خدا همانا: گفت آنها به پيامبرشان و 247
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 .است اىنشانه شما براى[ رويداد] اين در باشيد، مؤمن اگر مسلما

 از دبنوش آن از كه هر پس كند،مى امتحان آبى نهر به را شما خدا: گفت افتاد راه به سپاهيان با طالوت كه همين پس 249

 مارش جز نوشيدند آن از همه ولى. بياشامد دستى كف ىاندازه به كه كسى مگر است، من از نخورد آن از كه هر و نيست من

جالوت و  ]مقابله با[امروز ما را يارای  :گفتند[ نافرمانان] گذشتند، نهر از همراهش مؤمنان و او كه زمانى و. ايشان از اندكى



ی بر گروه اما آنها كه می دانستند خدا را مالقات خواهند كرد گفتند: چه بسا گروهی اندك به خواست خداسپاه او نيست 

 بسيار غلبه يافته و خدا با صابران است.

 قوم رب و ساز، استوار را هايمانقدم و ببار، شكيبايى ما بر! پروردگارا: گفتند شدند رو در رو او سپاه و جالوت با چون و 251
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. انمميرمى و كنممى زنده نيز من: گفت او. ميراندمى و كندمى زنده كه است كسى من پروردگار: گفت ابراهيم كه گاهآن

بهوت م [سرگشته و ]بر می آورد، تو آنرا از مغرب برآور. در نتيجه آن كفر پيشه خداوند خورشيد را از مشرق  :گفت ابراهيم

 ماند، و خداوند ستمكاران را هدايت نمی كند.



 ينا اهل چگونه خدا: گفت[ دل در. ]بود ريخته فرو هايشسقف بر كه گذشت شهرى بر كه كسى[ داستان]همچون  يا 259
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فرمود: مگر باور نداری؟ گفت: چرا،  كنى؟مى زنده چگونه را مردگان كه بنما من به! پروردگارا: گفت ابراهيم كه گاهآن و 261

ی سپس بر هر كوه ،[و در هم بياميز] و پاره پاره كن [و بكش] ولی از آن جهت كه دلم مطمئن شود. فرمود: چهار پرنده بگير
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 .تواناست كارى هر بر خدا و كند،مى عذاب خواهد را كه هر و آمرزدمى خواهد را كه هر پس كند،مى محاسبه بدان

 هاابكت و فرشتگان و خدا به همگى ،[نيز] مؤمنان و دارد ايمان شده نازل او بر پروردگارش سوى از آنچه به پيامبراين  285

! الها ارب. كرديم اطاعت و شنيديم: گويند و ننهيم، فرق او پيامبران از يك هيچ ميان:[ گويند و] دارند ايمان او پيامبران و

 .توست سوى به گشت باز و خواهانيم را تو آمرزش

. تاوس بال و كرده بدى چه هر و او سود به كرده نيكى چه هر. كندنمى تكليف توانش ىاندازه به جز را كس هيچ خدا 286

 بار ما شينيانپ بر كه چنان مكن، بار ما بر سخت تكليف و! الها بار. مگير ما بر رفتيم خطا به يا كرديم فراموش اگر! پروردگارا

ما را بيامرز، و بر ما رحم كن كه موالی ما تويی،  ! و آنچه تاب آنرا نداريم بر دوش ما مگذار، و از ما در گذر، وبار الها .كردى

 پس ما را بر پروه كافران پيروزی ده.

 


