
 
 

 بقره سوره-اول جزء

خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده و بر چشمهایشان پرده ای افکنده شده و عذاب بزرگی در ": 7آیه 
 "انتظار آنهاست

------------------------------ 

در دلهای آنان یک نوع بیماریست؛ خداوند بر بیماری آنها افزوده و به خاطر آنچه تکذیب می " :10آیه 
 " کردند عذاب دردناکی در انتظار آنهاست

------------------------------ 

دعوت می کنید،اما خودتان را فراموش می نمایید؟با اینکه شما کتاب   آیا مردم را به نیکی" :44آیه
 "!آسمانی)تورات( را می خوانید! آیا نمی اندیشید؟

------------------------------ 

نماز یاری جویید.)و ب اشکیبایی و مهار هوسهای درونی و توجه پروردگار،نیرو بگیرید(و این از صبر و " :45آیه 
 ".کار جز برای خاشعان دشوار و سنگین است

------------------------------ 

و از روزی بترسید که کسی مجازات دیگری را نمی پذیرد و شفاعتی از کسی پذیرفته نمی شود و " :48آیه 
 ".او قبول نخواهد شد و به هیچ صورتی یاری نخواهند شد غرامتی از

------------------------------ 

سپس دلهای شما)پس از این همه کفران( سخت شد؛همچون سنگ،یا سخت تر!چرا که پاره ای از " :74آیه
تراوش می  سنگها می شکافد و از آن نهرها جاری می شود و پاره ای از آنها شکاف بر می دارد و آب از آن

به زیر می افتد؛)اما دلهای شما نه از خوف خدا می تپد و نه سرچشمه  (کند؛ و پاره ای خوف خدا )از فراز کوه
 ".دانش و عواطف انسانی است(و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست

------------------------------ 

ن می آورید و به بعضی کافر می شوید؟!کیفر کسی از آیا به بعضی از دستورات کتاب خدا ایما...": 85آیه 
شما که این عمل را انجام دهد،جز رسوایی در این جهان چیزی نخواهد بود و در روز رستاخیز به شدیدترین 

 ".عذابها گرفتار می آید

------------------------------ 

ر بهشت داخل نخواهد شد. این پندار و آنها گفتند هیچ کس جز یهود و نصاری هرگز د": 111و  111-110آیه 
آرزوی آنهاست.بگو اگر راست می گویید دلیل خود ر ابیاورید!آری بهشت در انحصار گروه خاصی نیست و 

هرکس خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد پاداش او نزد پروردگارش محفوظ است؛نه ترسی بر آنهاست و 



 
 

مسیحیان هیچ موقعیتی نزد خدا ندارند. و مسیحیان نیز گفتند: نه اندوهگین می شوند. یهودیان گفتند: 
یهودیان هیچ موقعیتی ندارند. در حالی که هر دو دسته کتاب خدا را می خوانند .افراد نادان نیز سخنی همانند 

 ".آنها داشتند!خداوند روز قیامت درمورد آنچه در آن اختالف داشتند میان آنها داوری می کند

------------------------------ 

 ".رنگ خدایی بپذیرید.چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟! و بگویید ما تنها او را عبادت می کنیم": 131آیه 

 

 بقره سوره ادامه-دوم جزء

 ".پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.و شکر مرا به جا آورید و کفران نکنید": 151آیه 

 

 

------------------------------------- 

 ".ای کسانی که ایمان آورده اید؛ازصبر و استقامت و نماز یاری بگیرید.زیرا خداوند با صابران است": 153آیه

------------------------------------- 

ا و جانها و به یقین همه شما را با اموری همچون ترس،گرسنگی و کاهش در ماله": 157و 151و  155آیه 
میوه ها آزمایش می کنیم.و بشارت ده به صابران.همان کسانی که هرگاه مصیبتی به ایشان رسد،می 
گویند ما از آن خدایی م و به سوی او باز می گردیم.آنها کسانی هستند که الطاف و رحمت خدا شامل 

 ".حالشان شده و آنانند هدایت یافتگان

------------------------------------- 

مگر کسانی که توبه کردند و اعمال بد خود را جبران نمودند و آنچه را کتمان کرده بودند،بیان ..." :160آیه 
 ".کردند.من توبه آنها را می پذیرم؛که من توبه پذیر مهربانم

------------------------------------- 

تش انتخاب می کنند و آنها را همچون خدا بعضی از مردم غیر از خداوند همتایانی برای پرس" :165آیه 
 "...دوست دارند.اما کسانی که ایمان آورده اند محبتشان به خدا شدیدتر است

------------------------------------- 

مثل تو در دعوت کسانی که کافر شدند، به سان کسی است که حیوانات را برای نجات از خطر " :171آیه 
 ".چیزی جز سروصدا نمی شنوند.کافران کر و الل و کورند؛از این رو چیزی نمی فهمند صدا می زند،اما آنها

------------------------------------- 

نیکوکارى آن نیست که روى خود را به سوى مشرق و مغرب بگردانید، بلکه نیکى آن است که " :177آیه 



 
 

و پیامبران ایمان آورد، و مال ]خود[ را با وجود  [کسى به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب ]آسمانى
بندگان  [ماندگان و گدایان و در ]راه آزاد کردندوست داشتنش، به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه

بدهد، و نماز را برپاى دارد، و زکات را بدهد، و آنان که چون عهد بندند، به عهد خود وفادارانند؛ و در سختى و 
 ".اند، و آنان همان پرهیزگارانندن، و به هنگام جنگ شکیبایانند؛ آنانند کسانى که راست گفتهزیا

------------------------------------- 

... و هرکس فرمان خدا را در انجام کارهای نیک اطاعت کند،به نفع اوست.و روزه داشتن به نفع ": 114آیه 
 ".شماست اگر می دانستید

------------------------------------- 

به هنگامى -و هرگاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، بگو من نزدیکم، و دعاى دعاکننده را " :186آیه 
باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند، باشد که راه  کنم، پس آناناجابت مى -که مرا بخواند

 ".یابند

------------------------------------- 

 "....... و زاد و توشه تهیه کنید و بهترین زاد و توشه پرهیزگاری است": 197آیه 

------------------------------------- 

شوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر سر پیشینیان شما آمد، بر یا پنداشتید که داخل بهشت مى" :214آیه 
و زیان شدند و به هول و تکان درآمدند، تا جایى که پیامبر خدا و  سر شما نیامده است؟ آنان دچار سختى

آگاه باشد، که یاری خدا نزدیک « پس یاری خدا کى خواهد آمد؟!»کسانى که با وى ایمان آورده بودند گفتند: 
 " !است

------------------------------------- 

که خیر شما در آن است.و یا چیزی را دوست چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید،حال آن..." :216آیه 
 ".داشته باشید؛حال آنکه شر شما در آن است.و خدا می داند و شما نمی دانید

 

 عمران آل/بقره ادامه-سوم جزء 

 :بقره

 

ایم انفاق کنید، پیش از آنکه روزى فرا اید، از آنچه به شما روزى دادهاى کسانى که ایمان آورده": 154آیه 
 " .آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى. و کافران خود ستمکارانند رسد که در



 
 

-------------------------------------- 

در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر " :256آیه 
وار، که آن را گسستن نیست، چنگ زده است. و ورزد، و به خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزى است

 ".خداوند شنواى داناست

-------------------------------------- 

به دست آورده به سود  [کند. آنچه ]از خوبىاش تکلیف نمىخداوند هیچ کس را جز به قدر توانایى" :111آیه
ا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما پروردگار .[ به دست آورده به زیان اوستاو، و آنچه ]از بدى

[ کسانى که پیش از ما بودند نهادى. [ ما مگذار؛ همچنانکه بر ]دوشمگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانى بر ]دوش
پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور 

 " .س ما را بر گروه کافران پیروز کنما تویى؛ پ

-------------------------------------- 

 :آل عمران

 

[ به آنان داده شده، با ر حقیقت، دین نزد خدا همان اسالم است. و کسانى که کتاب ]آسمانى" :19آیه 
سابقه حسدى که [ آمد، آن هم به یکدیگر به اختالف نپرداختند مگر پس از آنکه علم براى آنان ]حاصل

 ".میان آنان وجود داشت. و هر کس به آیات خدا کفر ورزد، پس ]بداند[ که خدا سریع الحساب است

-------------------------------------- 

بار خدایا، تویى که فرمانفرمایى؛ هر آن کس را که خواهى، فرمانروایى بخشى؛ و از هر که »بگو: " :26آیه 
ا باز ستانى؛ و هر که را خواهى، عزت بخشى؛ و هر که را خواهى، خوار گردانى؛ همه خوبیها خواهى، فرمانروایى ر

 "«.به دست توست، و تو بر هر چیز توانایى

-------------------------------------- 

؛ پس «باش»گوید: آفریند؛ چون به کارى فرمان دهد، فقط به آن مى...خدا هر چه بخواهد مى": 47آیه 
 ".می شود "جودمو"

-------------------------------------- 

اى فروشند، آنان را در آخرت بهرهکسانى که پیمان خدا و سوگندهاى خود را به بهاى ناچیزى مى" :77آیه 



 
 

گرداند، و عذابى نگرد، و پاکشان نمىگوید، و به ایشان نمىنیست؛ و خدا روز قیامت با آنان سخن نمى
 ".داشت دردناك خواهند

-------------------------------------- 

هرگز به نیکوکارى نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و از هر چه انفاق کنید قطعاً ": 91آیه 
 " .خدا بدان داناست

 

 نساء/عمران آل ادامه-چهارم جزء

 :آل عمران

 

شود و پیامبر او میان شماست؟ و هر دا بر شما خوانده مىورزید، با اینکه آیات خو چگونه کفر مى": 101آیه 
 " .کس به خدا تمسک جوید، قطعاً به راه راست هدایت شده است

--------------------------------------- 

 "...و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید؛": 103آیه 

--------------------------------------- 

کنند، همانند بادى است که [ در زندگى این دنیا ]در راه دشمنى با پیامبر[ خرج مىمثَل آنچه ]آنان" :117آیه
اند بوزد و آن را تباه سازد؛ و خدا به در آن، سرماى سختى است، که به کشتزار قومى که بر خود ستم نموده

 ".اندآنان ستم نکرده، بلکه آنان خود بر خویشتن ستم کرده

--------------------------------------- 

 " ....مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند": 111آیه 

--------------------------------------- 

 ".ولی و پشتیبان شما خداست و او بهترین یاوران است": 150آیه 



 
 

--------------------------------------- 

ما را در این کار اختیارى بود، ]و وعده پیامبر واقعیت داشت،[ در اینجا کشته  اگر»گفتند: مى..." : 154آیه
هاى خود هم بودید، کسانى که کشته شدن بر آنان نوشته شده، قطعاً اگر شما در خانه»بگو: « شدیم.نمى

در دلهاى رفتند. و ]اینها [ براى این است که خداوند، آنچه را ]با پاى خود[ به سوى قتلگاههاى خویش مى
 ".ها آگاه است[ بیازماید؛ و آنچه را در قلبهاى شماست، پاك گرداند؛ و خدا به راز سینهشماست، ]در عمل

--------------------------------------- 

[ [ آنچه ]آنانو اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، قطعاً آمرزش خدا و رحمت او از ]همه ": 157آیه 
 ".بهتر است کنندجمع مى

--------------------------------------- 

 ".داردکنندگان را دوست مى...و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل": 159آیه 

--------------------------------------- 

ت از یارى شما بردارد، اگر خدا شما را یارى کند، هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد؛ و اگر دس " :160آیه 
 ".چه کسى بعد از او شما را یارى خواهد کرد؟ و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند

--------------------------------------- 

اند که نزد پروردگارشان روزى اند، مرده مپندار، بلکه زندههرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده ": 119آیه 
 " .شوندداده مى

--------------------------------------- 

 "....خدا ما را بس است و او بهترین حامی ماست": 173آیه 

--------------------------------------- 

آری کسانیکه ایمان را دادند و کفر را خریداری کردند،هرگز به خدا زیانی نمی رسانند و برای آنها ": 177آیه 
 ".مجازات دردناکیست



 
 

--------------------------------------- 

دهیم براى آنان اند تصور کنند اینکه به ایشان مهلت مىو البته نباید کسانى که کافر شده" :171آیه
آور خواهند [ عذابى خفتبیفزایند، و ]آنگاه [دهیم تا بر گناه ]خودنیکوست؛ ما فقط به ایشان مهلت مى

 " .داشت

--------------------------------------- 

به یقین همه شما در اموال و جانهای خود آزمایش می شوید.و از کسانی که پیش از شما به " :186آیه 
آنها کتاب آسمانی داده شده و از مشرکان سخنان آزاردهنده فراوان خواهید شنید.و اگر استقامت کنید و 

 " .ا از کارهای مهم استتقوا پیشه سازید شایسته تر است؛زیرا استقامت و تقو

--------------------------------------- 

اید، صبر کنید و ایستادگى ورزید و مرزها را نگهبانى کنید و از خدا پروا اى کسانى که ایمان آورده " :200آیه 
 ".نمایید، امید است که رستگار شوید

 

 :نساء

شوند، سپس به است که از روى نادانى مرتکب گناه مىتوبه، نزد خداوند، تنها براى کسانى  ":  11و17آیه 
پذیرد، و خداوند داناى حکیم است. و توبه کسانى که گناه شان را مىکنند؛ اینانند که خدا توبهزودى توبه مى

[ نیز توبه]، پذیرفته نیست؛ و «اکنون توبه کردم»گوید: کنند، تا وقتى که مرگ یکى از ایشان دررسد، مىمى
 " .ایممیرند، پذیرفته نخواهد بود، آنانند که برایشان عذابى دردناك آماده کردهکه در حال کفر مىکسانى 

--------------------------------------- 

 ".دهددارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى...پس چه بسا چیزى را خوش نمى": 19آیه 

 

 نساء سوره ادامه-پنجم جزء



 
 

اید دورى گزینید، بدیهاى شما را از شما مى زداییم، و ]ها[ نهى شدهاز گناهان بزرگى که از آناگر  ": 31آیه 
 " .آوریمشما را در جایگاهى ارجمند درمى

-------------------------------- 

 و خدا را بپرستید، و چیزى را با او شریک مگردانید؛ و به پدر و مادر احسان کنید؛ و در باره " :31آیه
مانده و بردگان خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه

 "داردخود ]نیکى کنید[، که خدا کسى را که متکبر و فخرفروش است دوست نمى

-------------------------------- 

کنند)ریا می کنند(، و به خدا و روز ق مىدادن به مردم انفاو کسانى که اموالشان را براى نشان" :38آیه 
 " .بازپسین ایمان ندارند. و هر کس شیطان یار او باشد، چه بد همدمى است

-------------------------------- 

کند، و کند و اگر ]آن ذره، کار[ نیکى باشد دو چندانش مىاى ستم نمىوزن ذرهدر حقیقت، خدا هم" :40آیه 
 ".بخشدپاداشى بزرگ مىاز نزد خویش 

-------------------------------- 

[ دشمنان شما داناتر است؛ کافى است که خدا سرپرست ]شما[ باشد، و کافى و خدا به ]حال": 45آیه 
 ".است که خدا یاور ]شما[ باشد

-------------------------------- 

 " .خدا لعنت کند هرگز براى او یاورى نخواهى یافتاینانند که خدا لعنتشان کرده، و هر که را ": 51آیه 

-------------------------------- 

کنند در راه خدا بجنگند؛ و هر کس در راه خدا پس، باید کسانى که زندگى دنیا را به آخرت سودا مى" :74آیه 
 " .بجنگد و کشته یا پیروز شود، به زودى پاداشى بزرگ به او خواهیم داد

-------------------------------- 

رسد از خود توست؛ و تو را رسد از جانب خداست؛ و آنچه از بدى به تو مىهر چه از خوبیها به تو مى" :79آیه 
 ".به پیامبرى، براى مردم فرستادیم، و گواه بودن خدا بس است

-------------------------------- 

روند، جمعى از آنان شبانه، جز آنچه تو از نزد تو بیرون مى گویند: فرمانبرداریم، ولى چونمى " :81آیه 
نگارد. پس، از ایشان روى برتاب و بر پرورند، مىکنند. و خدا آنچه را که شبانه در سر مىگویى تدبیر مىمى

 " .خدا توکل کن، و خدا بس کارساز است

-------------------------------- 

کند، براى وى از آن نصیبى خواهد بود و هر کس شفاعت]=تشویق و هر کس شفاعت پسندیده " :85آیه 



 
 

 ".اى کند، براى او از آن ]نیز[ سهمى خواهد بود. و خدا همواره به هر چیزى تواناستکمک[ ناپسندیده

-------------------------------- 

جان خود در راه خدا جهاد  دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال ونشین که زیانمؤمنان خانه" :95آیه 
نشینان اى بر خانهکنند به درجهباشند. خداوند، کسانى را که با مال و جان خود جهاد مىکنند یکسان نمىمى

نشینان به پاداشى بزرگ، [ مجاهدان را بر خانه[ نیکو داده، و]لىمزیت بخشیده، و همه را خدا وعده ]پاداش
 " برترى بخشیده است؛

-------------------------------- 

کنند. آیا عزت و سربلندى را نزد  همانان که کافران را به جای مومنان دوست خود انتخاب مى " :139آیه 
 ".جویند؟ در حالی که که همه عزتها، همه از آنِ خداستآنان مى

-------------------------------- 

ل آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد؛ و چون به نماز ایستند کنند، و حامنافقان، با خدا نیرنگ مى" :142آیه 
 ".کنندکنند و خدا را جز اندکى یاد نمىبا کسالت برخیزند. با مردم ریا مى

 

 مائده/نساء سوره ادامه -ششم جزء

 :نساء

 

باشد، و خدا خداوند، بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر ]از[ کسى که بر او ستم رفته ": 141آیه 
 " .شنواى داناست

-------------------------- 

 :مائده

 

اند. پس، از ایشان اند، از ]کارشکنى در[ دین شما نومید گردیدهامروز کسانى که کافر شده..." :3آیه 
ا مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم، و اسالم ر

 " ...[ آیینى برگزیدمبراى شما ]به عنوان

-------------------------- 

خواهد شما را پاك، و نعمتش را بر شما تمام خواهد بر شما تنگ بگیرد، لیکن مى...خدا نمى": 1آیه 
 " .گرداند، باشد که سپاس ]او[ بدارید

-------------------------- 



 
 

اید، نعمت خدا را بر خود، یاد کنید: آنگاه که قومى آهنگ آن داشتند هاى کسانى که ایمان آورد " :11آیه 
که بر شما دست یازند، و ]خدا[ دستشان را از شما کوتاه داشت. و از خدا پروا دارید، و مؤمنان باید تنها بر 

 ".خدا توکل کنند

-------------------------- 

از آن »ترسیدند و خدا به آنان نعمت داده بود، گفتند: مى[ کسانى که ]از خدا[ دو مرد از ]زمره" :21آیه 
دروازه بر ایشان ]بتازید و[ وارد شوید؛ که اگر از آن، درآمدید قطعاً پیروز خواهید شد، و اگر مؤمنید، به خدا 

 " «.توکل کنید

-------------------------- 

جز به قصاص قتل، یا ]به کیفر[ -کس کسى را از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر " :32آیه 
بکشد، چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد. و هر کس کسى را زنده بدارد، چنان  -فسادى در زمین

است که گویى تمام مردم را زنده داشته است. و قطعاً پیامبران ما دالیل آشکار براى آنان آوردند، ]با این 
 " .کنندروى مىایشان در زمین زیاده [ پس از آن بسیارى ازهمه

-------------------------- 

اید، از خدا پروا کنید؛ و به او ]توسل و[ تقرب جویید؛ و در راهش جهاد اى کسانى که ایمان آورده": 35آیه 
 " .کنید، باشد که رستگار شوید

-------------------------- 

من بترسید، و آیات مرا به بهاى ناچیزى مفروشید؛ و کسانى که به پس، از مردم نترسید و از  ..." :44آیه 
 " .اند، آنان خود کافرانندموجب آنچه خدا نازل کرده داورى نکرده

-------------------------- 

کننده کتابهاى [ را به حق به سوى تو فرو فرستادیم، در حالى که تصدیقو ما این کتاب ]=قرآن " :41آیه 
کم بر آنهاست. پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن، و از هواهایشان ]با دور پیشین و حا

[ از حقى که به سوى تو آمده، پیروى مکن. براى هر یک از شما ]امتها[ شریعت و راه روشنى قرار شدن
ر آنچه به شما داده [ تا شما را دداد، ولى ]خواستخواست شما را یک امت قرار مىایم. و اگر خدا مىداده

[ شما به سوى خداست؛ آنگاه است بیازماید. پس در کارهاى نیک بر یکدیگر سبقت گیرید. بازگشت ]همه
 " .کردید آگاهتان خواهد کرددر باره آنچه در آن اختالف مى

--------------------------- 

برگردد)به خدا زیانی نمی رساند(، به  اید، هر کس از شما از دین خوداى کسانى که ایمان آورده " :54آیه 
با مؤمنان،  دارد و آنان نیز او را دوست دارند.اینانآورد که آنان را دوست مىزودى خدا گروهى دیگر را مى



 
 

کنند و از سرزنش هیچ فروتن و متواضع ، و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند. در راه خدا جهاد مى
 " .دهد، و خدا گشایشگر داناستفضل خداست. آن را به هر که بخواهد مى مالمتگرى هراسی ندارند. این

--------------------------- 

و کسانی که والیت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند، )پیروزند؛( زیرا حزب خدا )گروه ": 51آیه 
 ".خداپرستان( پیروزند

--------------------------- 

سزاى [ آنچه گفتند، از ]دستهاى خودشان بسته باد. و به « دست خدا بسته است.»هود گفتند: و ی" :64آیه 
بخشد. و قطعاً آنچه از جانب رحمت خدا دور شوند. بلکه هر دو دست او گشاده است، هر گونه بخواهد مى

 "...پروردگارت به سوى تو فرود آمده، بر طغیان و کفر بسیارى از ایشان خواهد افزود

--------------------------- 

اى اهل کتاب، شماهیچ جایگاهی نزد خداوند ندارید مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه از »بگو: " :68آیه 
و قطعاً آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، « طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است، برپادارید

 " .افزود. پس بر گروه کافران اندوه مخوربر طغیان و کفر بسیارى از آنان خواهد 

--------------------------- 

اند، هر کدام که به خدا و روز کسانى که ایمان آوردند و کسانى که یهودى و صابئى و مسیحى" :69آیه 
 " .بازپسین ایمان آورند و کار نیکو انجام دهند، نه ترسى بر ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد

--------------------------- 

ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و پیامبرانی به سوی آنها فرستادیم ولی هرزمان پیامبری چیزی " :70آیه 
 ".بر خالف هوای نفس آنها می آورد، عده ای را تکذیب می کردند و عده ای را می کشتند

 

 انعام/مائده ادامه-هفتم جزء

 :مائده

 

 ".ا دارای مجازات شدید و در عین حال آمرزنده و مهربان استبدانید که خد": 91آیه 

------------------------------- 

هرگز ناپاك و پاك یکسان نیستند، هر چند فزونی ناپاك ها تو را به شگفت آورد. پس اى »بگو:  " :100آیه 
 "«.خردمندان، از خدا پروا کنید، باشد که رستگار شوید

------------------------------- 



 
 

 

 :انعام

 

و زندگى دنیا جز بازى و سرگرمى نیست، و قطعاً سراى بازپسین براى کسانى که پرهیزکارند، بهتر  ": 31آیه 
 "اندیشید؟است. آیا نمى

------------------------------- 

زمین یا نردبانى در توانى نَقْبى در [ بر تو گران است، اگر مىو اگر اعراض کردنِ آنان ]از قرآن " :35آیه 
خواست قطعاً آنان را)به [، و اگر خدا مىاى ]دیگر[ برایشان بیاورى ]پس چنین کنآسمان بجویى تا معجزه
 " .آورد،)اما هدایت اجباری چه سودی دارد؟!( پس زنهار از نادانان مباشاجبار( بر هدایت گِرد مى

------------------------------- 

فرستیم، پس کسانى که ایمان آورند و پیامبران ]خود[ را جز بشارتگر و هشداردهنده نمىو ما " :41آیه 
 ".نیکوکارى کنند بیمى بر آنان نیست و اندوهگین نخواهند شد

------------------------------- 

گویم نمىدانم؛ و به شما هاى خدا نزد من است؛ و غیب نیز نمىگویم گنجینهبه شما نمى»بگو:  " :50آیه 
آیا نابینا و بینا یکسان »بگو: « کنم.شود پیروى نمىام. جز آنچه را که به سوى من وحى مىکه من فرشته

 "«.کنیداست؟ آیا تفکّر نمى

------------------------------- 

آن و چون ببینى کسانى آیات ما را استهزا می کنند،از ایشان روى برتاب، تا در سخنى غیر از " :68آیه 
 " .[ به فراموشى انداخت، پس از توجّه، ]دیگر[ با قوم ستمکار منشیندرآیند؛ و اگر شیطان تو را ]در این باره

------------------------------- 

رساند و نه زیانى؛ و آیا پس از اینکه آیا به جاى خدا چیزى را بخوانیم که نه سودى به ما مى»بگو:  " :71آیه
اند، و کرده از عقیده خود بازگردیم؟ مانند کسى که شیطانها او را در بیابان از راه به در بردهخدا ما را هدایت 

. "به سوى ما بیا ":خوانند کهحیران ]بر جاى مانده [است؟ براى او یارانى است که وى را به سوى هدایت مى
 " ".پروردگار جهانیان باشیم ایم که تسلیم[ است، و دستور یافتههدایت خداست که هدایتِ ]واقعى "بگو:

------------------------------- 

 " .یابد، و او لطیف آگاه استیابند و اوست که دیدگان را درمىچشمها او را درنمى": 103آیه 

------------------------------- 

روى دشمنى ]و[ به جهل، خوانند دشنام ندهید مبادا آنان نیز از به معبود کسانیکه جز خدا را مى" :108آیه 



 
 

خدا را دشنام دهند. این گونه براى هر امتى کردارشان را آراستیم. آنگاه بازگشت آنان به سوى پروردگارشان 
 " .دادند آگاه خواهد ساختخواهد بود، و ایشان را از آنچه انجام مى

 

 اعراف/انعام ادامه-هشتم جزء

 :انعام

 

ى دشمنى از شیطانهاى انس و جن برگماشتیم. بعضى از آنها به بدین گونه براى هر پیامبر ": 111آیه 
کردند.)ولی خواست چنین نمىکنند؛ و اگر پروردگار تو مىیکدیگر[، سخنان آراسته القا مى]بعضى، براى فریب 

 ".سازند واگذارایمان اجباری سودی ندارد( پس آنان را با آنچه به دروغ مى

----------------------- 

اش گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو آن، در [ بود و زنده]دلآیا کسى که مرده"  :122آیه 
آمدنى نیست؟ این میان مردم راه برود، چون کسى است که گویى گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون

 ".ده استدادند زینت داده شده و زیبا جلوه داده شگونه براى کافران آنچه انجام مى

----------------------- 

و بدین گونه، در هر شهرى بزرگان گناهکاری قرار دادیم )و همه گونه قدرت در اختیارشان  " :123آیه 
[ اینگونه افراد تنها خودشان را به مکر و فریب مردم پرداختند، و]لى  گذاردیم( و سرانجام کارشان این شد که

 " .فریب می دهند و نمی فهمند

----------------------- 

گشاید؛ و هر که را پس کسى را که خدا بخواهد هدایت نماید، دلش را به پذیرش اسالم مى": 130آیه 
رود. این گونه، گرداند؛ چنانکه گویى به زحمت در آسمان باال مىبخواهد گمراه کند، دلش را سخت تنگ مى

 ".دهدىآورند قرار مخدا پلیدى را بر کسانى که ایمان نمى

----------------------- 

این گونه براى بسیارى از مشرکان، بتانشان کشتن فرزندانشان را آراستند، تا هالکشان کنند و  " :137آیه 
کردند.)ولی ایمان اجباری سودی ندارد( پس خواست چنین نمىدینشان را بر آنان مشتبه سازند؛ و اگر خدا مى

 " .ازند رها کنسایشان را با آنچه به دروغ مى

----------------------- 

یابم، خورد هیچ حرامى نمىاى که آن را مىبگو:در آنچه به من وحى شده است، بر خورنده ": 141و  145آیه 



 
 

[ از روى نافرمانى، مگر آنکه مردار یا خون ریخته یا گوشت خوك باشد که اینها همه پلیدند. یا ]قربانیى که
خواهى ]به خوردن نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. پس کسى که بدون سرکشى و زیاده []به هنگام ذبح

[ ناخن]= سم و بر یهودیان، هر ]حیوان  آنها[ ناچار گردد، قطعاً پروردگار تو آمرزنده مهربان است.
هایى که بر تثناى پیهیکپارچه[دارى را حرام کردیم، و از گاو و گوسفند، پیه آن دو را بر آنان حرام کردیم، به اس

کردنشان، [ را به سزاى ستمهاست یا آنچه با استخوان درآمیخته است. این ]تحریمپشت آن دو یا بر روده
 " .به آنان کیفر دادیم، و ما البتّه راستگوییم

----------------------- 

رده براى شما بخوانم: چیزى را با بگو:بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام ک ": 153و  151و  151آیه 
او شریک قرار مدهید؛ و به پدر و مادر احسان کنید؛ و فرزندان خود را از بیم تنگدستى مکشید؛ ما شما و 

نزدیک مشوید؛ و نَفْسى را که  -[]اشچه علنى آن و چه پوشیده-رسانیم؛ و به کارهاى زشت آنان را روزى مى
[ آن سفارش کرده است، ید. اینهاست که ]خدا[ شما را به ]انجام دادنخدا حرام گردانیده، جز بحق مکش

نزدیک مشوید، تا به حد رشد خود برسد. و  -جز به نحوى ]هر چه نیکوتر[-باشد که بیندیشد.و به مال یتیم 
کنیم. و چون ]به پیمانه و ترازو را به عدالت، تمام بپیمایید. هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمى

[ خویشاوند ]شما[ باشد. و به پیمان خدا وفا [ سخن گویید دادگرى کنید، هر چند ]در بارهاورى یا شهادتد
و ]بدانید[ این است راه   شما را به آن سفارش کرده است، باشد که پند گیرید. [کنید. اینهاست که ]خدا

سازد پیروى مکنید. راه وى پراکنده مىها]ى دیگر[ که شما را از راست من؛ پس، از آن پیروى کنید. و از راه
 " .اینهاست که ]خدا[ شما را به آن سفارش کرده است، باشد که به تقوا گرایید

------------------------ 

[ خواهد داشت، و هر کس کار بدى بیاورد، جز مانند هر کس کار نیکى بیاورد، ده برابر آن ]پاداش" :160آیه 
 ".تم نرودآن جزا نیابد و بر آنان س

------------------------ 

 :اعراف

 

و گناه و ستم ناحق را  -چه آشکارش ]باشد[ و چه پنهان-پروردگار من فقط زشتکاریها را »بگو:  " :33آیه 
[ آن نازل نکرده؛ و اینکه حرام گردانیده است؛ و ]نیز[ اینکه چیزى را شریک خدا سازید که دلیلى بر ]حقّانیّت

 " .دانید به خدا نسبت دهیدچیزى را که نمى

------------------------ 

توانند[ ساعتى آن را پس اندازند و براى هر امّتى اجلى است؛ پس چون اجلشان فرا رسد، نه ]مى ": 34آیه 



 
 

 " .و نه پیش

------------------------ 

ورزیدند آنان همدم آتشند ]و[ در  [ آنها تکبّرو کسانى که آیات ما را دروغ انگاشتند و از ]پذیرش ": 31آیه 
 ".آن جاودانند

------------------------ 

کسانى که آیات ما را دروغ شمردند و در برابر آنها تکبّر ورزیدند، هرگز درهاى آسمان به رویشان   " :40آیه 
سان گشوده نمی شود و هیچگاه داخل بهشت نخواهند شد مگر آنکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد! و بدین

 " .دهیممجرمان را کیفر مى

------------------------ 

همانان که دین خود را سرگرمى و بازى پنداشتند، و زندگى دنیا مغرورشان کرد. پس همان گونه  " :51آیه 
 " .مبری[ امروز آنان را از یاد مىکردند، ما ]همکه آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند، و آیات ما را انکار مى

------------------------ 

و در زمین پس از اصالح آن فساد مکنید، و با بیم و امید او را بخوانید)بیم از مسئولیتها و امید  " :56آیه 
 " .به رحمتش( که رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است

 

 انفال/اعراف ادامه-نهم جزء

 :اعراف

 -وقتى براى ما آمد-رسانى که ما به معجزات پروردگارمان مىو تو جز براى این ما را به کیفر ن ": 111آیه 
 "«.ایمان آوردیم. پروردگارا، بر ما شکیبایى فرو ریز و ما را مسلمان بمیران

-------------------------- 

از خدا یارى جویید و پایدارى ورزید، که زمین از آنِ خداست؛ آن را به هر »وسى به قوم خود گفت: " :128آیه 
 " «.براى پرهیزگاران است [دهد؛ و فرجام ]نیکس از بندگانش که بخواهد مىک

-------------------------- 

-[ را [ باختر و خاورى سرزمین ]فلسطینشدند، ]بخشهاىو به آن گروهى که پیوسته تضعیف مى" :137آیه 
صبر کردند، وعده نیکوى پروردگارت به میراث عطا کردیم. و به پاس آنکه  -که در آن برکت قرار داده بودیم

 ".به فرزندان اسرائیل تحقق یافت، و آنچه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ویران کردیم

-------------------------- 

« ایم.و براى ما در این دنیا نیکى مقرّر فرما و در آخرت ]نیز[، زیرا که ما به سوى تو بازگشته»" :156آیه 



 
 

رسانم، و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است؛ و به زودى آن را عذاب خود را به هر کس بخواهم مى»د: فرمو
آورند، مقرّر دهند و آنان که به آیات ما ایمان مىکنند و زکات مىبراى کسانى که پرهیزگارى مى

 "«.دارممى

-------------------------- 

یات خود را به او داده بودیم براى آنان بخوان که از آن عارى و خبر آن کس را که آ ": 171و  175آیه 
خواستیم، قدر او را به وسیله آن و اگر مى (175) .گشت؛ آنگاه شیطان، او را دنبال کرد و از گمراهان شد

چون  بردیم، اما او به زمین ]=دنیا[ گرایید و از هواى نَفْس خود پیروى کرد. از این رو داستانش[ باال مى]آیات
[ زبان از کام ور شوى زبان از کام برآورد، و اگر آن را رها کنى ]باز هم[ اگر بر آن حملهداستان سگ است ]که

[ حکایت برآورد. این، مَثَل آن گروهى است که آیات ما را تکذیب کردند. پس این داستان را ]براى آنان
 " .کن، شاید که آنان بیندیشند

-------------------------- 

[ دلهایى دارند که با آن چرا که] .ایمو در حقیقت، بسیارى از جنّیان و آدمیان را براى دوزخ آفریده" :179آیه 
شنوند. بینند، و گوشهایى دارند که با آنها نمىکنند، و چشمانى دارند که با آنها نمى]حقایق را[ دریافت نمى

 ".ماندگانند[ آنها همان غافلترند. ]آرى،آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه

-------------------------- 

دانستم قطعاً جز آنچه خدا بخواهد، براى خودم اختیار سود و زیانى ندارم، و اگر غیب مى»بگو: " :188آیه 
دهنده و بشارتگر براى گروهى که ایمان رسید. من جز بیماندوختم و هرگز به من آسیبى نمىخیر بیشترى مى

 "«.رند، نیستمآومى

-------------------------- 

 ".توانند شما را یارى کنند و نه خویشتن را یارى دهندخوانید، نمىو کسانى را که به جاى او مى ": 197آیه 

-------------------------- 

 ".اى به تو رسد، به خدا پناه بَر، زیرا که او شنواى داناستاگر از شیطان وسوسه ": 100آیه 

-------------------------- 

اى از جانب شیطان بدیشان رسد ]خدا را[ به یاد آورند و کسانى که ]از خدا[ پروا دارند، چون وسوسه": 101آیه 
 ".بناگاه بینا شوند

-------------------------- 

 ".رحمت آیدچون قرآن خوانده شود، گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید، امید که بر شما  ": 104آیه 

-------------------------- 

 



 
 

 :انفال

اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد، و چون آیات او بر آنان خوانده مؤمنان، همان کسانى" :2آیه 
 " .کنندشود بر ایمانشان بیفزاید، و بر پروردگار خود توکل مى

-------------------------- 

[ آزمایش ]شما[ هستند، و خداست که نزد او پاداشى رزندان شما ]وسیلهبدانید که اموال و ف ": 11آیه 
 ".بزرگ است

 

 توبه/انفال ادامه-دهم جزء

 

 :انفال

 ".... خداوند به آنچه درون سینه هاست، آگاه است": 43آیه 

--------------------- 

امروز هیچ کس از »و گفت:  [ هنگامى را که شیطان اعمال آنان را برایشان بیاراستو ]یاد کن" :48آیه 
پس هنگامى که دو گروه، یکدیگر را دیدند  «.مردم بر شما پیروز نخواهد شد، و من پناه شما هستم

بینید، من از خدا بینم که شما نمىمن از شما بیزارم، من چیزى را مى»[ به عقب برگشت و گفت: ]شیطان
 ".کیفر استو خدا سخت« بیمناکم.

--------------------- 

[ را دینشان اینان ]=مؤمنان» :گفتندآنگاه که منافقان و کسانى که در دلهایشان بیمارى بود مى " :49آیه 
 ".ناپذیر حکیم است[ در حقیقت خدا شکستو هر کس بر خدا توکل کند ]بداند که« فریفته است.

--------------------- 

دهد، مگر متى را که بر قومى ارزانى داشته تغییر نمىاین ]کیفر[ بدان سبب است که خداوند نع" :53آیه 
 " .آنکه آنان آنچه را در دل دارند تغییر دهند، و خدا شنواى داناست

--------------------- 

 ".و اگر به صلح گراییدند، تو ]نیز[ بدان گراى و بر خدا توکل نما که او شنواى داناست ": 11آیه 

--------------------- 

 ".ى پیامبر، خدا و کسانى از مؤمنان که پیرو تواند تو را کفایت می کنند" :14آیه 

--------------------- 

 



 
 

 :توبه

یات خدا را به بهاى ناچیزى فروختند و ]مردم را[ از راه او باز داشتند، به راستى آنان چه بد اعمالى ": 9آیه 
 ".دادندانجام مى

--------------------- 

اید و تجارتى که از اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالى که گرد آورده»بگو: " :24آیه 
دارید، نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وى کسادش بیمناکید و سراهایى را که خوش مى

گروه فاسقان را و خداوند « تر است، پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را ]به اجرا در[آورد.داشتنىدوست
 ".کندراهنمایى نمى

--------------------- 

این سخنى است « مسیح، پسر خداست.»و نصارى گفتند: « عُزَیر، پسر خداست.»و یهود گفتند: " :30آیه 
اند شباهت دارد. خدا آنان را بکشد؛ آورند، و به گفتار کسانى که پیش از این کافر شده[ که به زبان مى]باطل

 "شوند؟بازگردانده مى []از حقچگونه 

--------------------- 

گذارد، تا نور خود را کامل خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند، ولى خداوند نمىمى" :32آیه 
 ".کند، هر چند کافران را خوش نیاید

--------------------- 

رسد. او سرپرست ماست، و مؤمنان باید به ما نمىجز آنچه خدا براى ما مقرر داشته هرگز »بگو: ": 51آیه 
 "«.تنها بر خدا توکل کنند

--------------------- 

و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاقهاى آنان نشد جز اینکه به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند، و جز  " :54آیه 
 ".دکننآورند، و جز با کراهت انفاق نمى[ کسالت نماز به جا نمىبا ]حال

--------------------- 

 " داند و خدا داناى رازهاى نهانى است؟اند که خدا راز آنان و نجواى ایشان را مىآیا ندانسته ": 71آیه 

 

 یونس/توبه ادامه -یازدهم جزء

 :توبه

ور عذر نیاورید، هرگز شما را با»آورند. بگو: هنگامى که به سوى آنان بازگردید براى شما عذر مى": 94آیه 



 
 

 .نخواهیم داشت؛ خدا ما را از خبرهاى شما آگاه گردانیده، و به زودى خدا و رسولش عمل شما را خواهند دید

 "«.دهددادید به شما خبر مىشوید، و از آنچه انجام مىآنگاه به سوى داناى نهان و آشکار، بازگردانیده مى

----------------------- 

اند که به خدا و روز بازپسین ایمان دارند و آنچه را انفاق نشینان کسانىبادیهو برخى ]دیگر[ از " :99آیه 
[ مایه تقرّب آنان است. به دانند. بدانید که این ]انفاقکنند مایه تقرّب نزد خدا و دعاهاى پیامبر مىمى

 " .زودى خدا ایشان را در جوار رحمت خویش درآورد، که خدا آمرزنده مهربان است

----------------------- 

[ دیگر که بد است کارى]و دیگرانى هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با  " :102آیه 
 ".اند. امید است خدا توبه آنان را بپذیرد، که خدا آمرزنده مهربان استدرآمیخته

----------------------- 

شان سازى، و برایشان دعا کن، زیرا وسیله آن پاك و پاکیزه اى بگیر تا بهاز اموال آنان صدقه" :103آیه 
 ".دعاى تو براى آنان آرامشى است، و خدا شنواى داناست

----------------------- 

و آنهایى که مسجدى اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگى میان مؤمنان است، و ]نیز[ " :107آیه 
کنند که با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته بود، و سخت سوگند یاد مى کمینگاهى است براى کسى که قبالً

 " .دهد که آنان قطعاً دروغگو هستند[ خدا گواهى مىو]لى .جز نیکى قصدى نداشتیم

----------------------- 

خریده  [ اینکه بهشت براى آنان باشد،در حقیقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به ]بهاى" :111آیه 
[ به عنوان وعده حقى در شوند. ]اینکُشند و کشته مىجنگند و مىاست؛ همان کسانى که در راه خدا مى

تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست. و چه کسى از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این 
 ".تاید شادمان باشید، و این همان کامیابى بزرگ اساى که با او کردهمعامله

----------------------- 

میراند، و براى شما جز کند و مىدر حقیقت، فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست. زنده مى": 111آیه 
 " .خدا یار و یاورى نیست

----------------------- 

قطع رابطه  آن سه تن که )ازشرکت در جنگ تبوك(تخلف جستند، ]و مسمانان با آنان  و همچنین" :118آیه 
نمودند[ تا آنجا که زمین با همه وسعتش بر آنان تنگ گردید، حتی در وجود خویش جایی برای خود نمی 

یافتند و دانستند که پناهگاهى دربرابر عذاب خدا جز رفتن به سوى او نیست. سپس خدا رحمتش را شامل حال 



 
 

 " .پذیر مهربان استتوبه آنها نمود و به آنها توفیق داد تا توبه کنند. زیرا خدا بسیار

----------------------- 

اید، با کافرانى که به شما نزدیکتر هستند پیکار کنید،)و دشمنان دورتر اى کسانى که ایمان آورده": 113آیه 
شمارا از دشمنان نزدیک غافل نسازد( و آنان باید در شما شدت و قدرت احساس کنند، و بدانید که خدا با 

 " .استپرهیزگاران 

----------------------- 

[ قطعاً، براى شما پیامبرى از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید، به ]هدایت " :128آیه 
 ".شما حریص، و نسبت به مؤمنان، دلسوز مهربان است

----------------------- 

 :یونس

اند، و ه زندگى دنیا دل خوش کرده و بدان اطمینان یافتهکسانى که امید به دیدار ما ندارند، و ب": 1و  7آیه 
 " .آوردند، جایگاهشان آتش استآنچه به دست مى [آنان به ]کیفر  کسانى که از آیات ما غافلند،

----------------------- 

چون خواند، و مى -به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده-و چون انسان را آسیبى رسد، ما را " :12آیه 
رود که گویى ما را براى گرفتاریى که به او رسیده، نخوانده است. این گونه گرفتاریش را برطرف کنیم چنان مى

 ".دادند زینت داده شده استبراى اسرافکاران آنچه انجام مى

----------------------- 

اى از جانب پروردگارت مقرر نگشته و مردم جز یک امت نبودند. پس اختالف پیدا کردند. و اگر وعده" :19آیه 
 " .شدکنند، میانشان داورى مىبود، قطعاً در آنچه بر سر آن با هم اختالف مى

----------------------- 

غیب فقط به خدا »بگو:  «ود؟شاى از جانب پروردگارش بر او نازل نمىچرا معجزه»گویند: و مى" :20آیه 
شما در انتظار معجزات بهانه جویانه «)اختصاص دارد. پس منتظر باشید که من هم با شما از منتظرانم.

 "(!باشید و من هم در انتظار مجازات شما

----------------------- 

شنوا  -هر چند در نیابند-را دهند. آیا تو کران اند که به تو گوش فرا مىو برخى از آنان کسانى" :43و 41آیه 
هدایت توانى  -هر چند نبینند-نگرد. آیا تو نابینایان را خواهى کرد؟ و از آنان کسى است که به سوى تو مى

 "کرد؟

----------------------- 

 ".کنندکند، لیکن مردم خود بر خویشتن ستم مىخدا به هیچ وجه به مردم ستم نمى ": 44آیه 



 
 

----------------------- 

براى خود زیان و سودى در اختیار ندارم، مگر آنچه را که خدا بخواهد. هر امتى را زمانى »بگو:  " :49آیه 
 "«.[ تأخیر کنند و نه پیشى گیرند]محدود[ است. آنگاه که زمانشان به سر رسد، پس نه ساعتى ]از آن

----------------------- 

 "...ر زمین و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نیستاى، نه دوزن ذرّه...و هم": 11آیه 

----------------------- 

 " «.اید، و اگر اهل تسلیمید بر او توکّل کنیداى قوم من، اگر به خدا ایمان آورده»موسى گفت:  ": 14آیه 

----------------------- 

و ]خدا[ بر کسانى که نمى اندیشند، پلیدى را  و هیچ کس را نرسد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد، ": 100آیه 
 ".دهدقرار مى

----------------------- 

اى جز او نیست، و اگر براى تو خیرى بخواهد، کنندهو اگر خدا به تو زیانى برساند، آن را برطرف" :107آیه 
او آمرزنده مهربان  رساند، واى نیست. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد مىبخشش او را ردکننده

 " .است

 

 یوسف/هود ادامه-دوازدهم جزء

 

 :هود

و اگر از جانب خود رحمتى به انسان بچشانیم، سپس آن را از وى سلب کنیم، قطعاً  ": 11و  10و  9آیه 
نعمتى به او بچشانیم حتماً خواهد  -پس از محنتى که به او رسیده-و اگر   نومید و ناسپاس خواهد بود.

گمان، او شادمان و فخرفروش است. مگر کسانى که شکیبایى ورزیده و بى« گرفتاریها از من دور شد!»گفت: 
 " .[ براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد بوداند ]کهکارهاى شایسته کرده

----------------------------- 

خوبیها بدیها را از   [ و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار، زیراو در دو طرف روز ]=اول و آخر آن " :114آیه 
 " .برد. این براى پندگیرندگان، پندى استمیان مى

----------------------------- 

 ".گرداندو شکیبا باش که خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمى": 115آیه 

----------------------------- 



 
 

شود؛ پس او را و نهان آسمانها و زمین از آنِ خداست، و تمام کارها به او بازگردانده مى" :123آیه 
 ".دهید غافل نیستپرستش کن و بر او توکّل نماى، و پروردگار تو از آنچه انجام مى

----------------------------- 

 

 :یوسف

ام. براى ما سزاوار نیست که چیزى را رانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروى نمودهو آیین پد" :38آیه 
 ".کنندشریک خدا کنیم. این از عنایت خدا بر ما و بر مردم است، ولى بیشتر مردم شکرگزاری نمى

 

 ابراهیم/رعد/یوسف ادامه-سیزدهم جزء

 :یوسف

کند، مگر کسى را که خدا نفس قطعاً به بدى امر مىکنم، چرا که و من نفس خود را تبرئه نمى": 53آیه 
 " .رحم کند، زیرا پروردگار من آمرزنده مهربان است

---------------------- 

 ".کنندگان باید بر او توکل کنند... فرمان جز براى خدا نیست. بر او توکل کردم، و توکل": 17آیه 

---------------------- 

 

 :رعد

فرشتگانى است که پى در پى او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسدارى  براى او " :11آیه 
دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. و چون خدا براى قومى کنند. در حقیقت، خدا حال قومى را تغییر نمىمى

 " .آسیبى بخواهد، هیچ برگشتى براى آن نیست، و غیر از او حمایتگرى براى آنان نخواهد بود

---------------------- 

دهند، خوانند، هیچ جوابى به آنان نمى[ جز او مىدعوت حق براى اوست. و کسانى که ]مشرکان" :14آیه 
[ به به دهانش برسد، در حالى که ]آب [مگر مانند کسى که دو دستش را به سوى آب بگشاید تا ]آب

 ".ر نباشد[ او نخواهد رسید، و دعاى کافران جز بر هد]دهان

---------------------- 

اید پس آیا جز او سرپرستانى گرفته»بگو: « خدا!»بگو: « پروردگار آسمانها و زمین کیست؟»گو: " :16آیه 
آیا نابینا و بینا یکسانند؟ یا تاریکیها و روشنایى برابرند؟ یا براى »بگو: « که اختیار سود و زیان خود را ندارند؟

آفرینش بر آنان مشتبه شده  [اند و در نتیجه، ]این دواند که مانند آفرینش او آفریدههخدا شریکانى پنداشت



 
 

 "«.خدا آفریننده هر چیزى است، و اوست یگانه قهار»بگو: « است؟

---------------------- 

ت اند پاداش بس نیکوست. و کسانى که وى را اجاببراى کسانى که پروردگارشان را اجابت کرده " :11آیه 
اند، اگر سراسر آنچه در زمین است و مانند آن را با آن داشته باشند، قطعاً آن را براى بازخرید خود نکرده

 ".خواهند داد. آنان به سختى بازخواست شوند و جایشان در دوزخ است و چه بد جایگاهى است

---------------------- 

اند، و به زندگى دنیا شاد شده [گرداند، و]لى آنانتنگ مىخدا روزى را براى هر که بخواهد گشاده یا  " :26آیه 
 ".ناچیز[ نیست]اى زندگى دنیا در ]برابر[ آخرت جز بهره

---------------------- 

گیرد. آگاه باش که با یاد خدا اند و دلهایشان به یاد خدا آرام مىهمان کسانى که ایمان آورده": 11آیه 
 ".یابددلها آرامش مى

---------------------- 

بدین گونه تو را در میان امتى که پیش از آن، امتهایى روزگار به سر بردند، فرستادیم تا آنچه را  " :30آیه 
اوست پروردگار »ورزند. بگو: [ رحمان کفر مىبه تو وحى کردیم بر آنان بخوانى، در حالى که آنان به ]خداى

 "«.ام و بازگشت من به سوى اوستهمن. معبودى بجز او نیست. بر او توکل کرد

---------------------- 

گمان، فرستادگان پیش از تو ]نیز[ مسخره شدند. پس به کسانى که کافر شده بودند مهلت بى " :32آیه 
 " دادم، آنگاه آنان را ]به کیفر[ گرفتم. پس چگونه بود کیفر من؟

---------------------- 

[ را فرمانى روشن نازل کردیم، و اگر پس از دانشى که به تو رسیده ]باز[ از آنبدین سان آن ]قر ": 37آیه 
 " .هوسهاى آنان پیروى کنى، در برابر خدا هیچ دوست و حمایتگرى نخواهى داشت

---------------------- 

 

 :ابراهیم

[ شما را افزون خواهم نعمت]و آنگاه که پروردگارتان اِعالم کرد که اگر واقعاً سپاسگزارى کنید، " :7آیه 
 "«.کرد، و اگر ناسپاسى نمایید، قطعاً عذاب من سخت خواهد بود

--------------------- 

ما جز بشرى مثل شما نیستیم. ولى خدا بر هر یک از بندگانش »پیامبرانشان به آنان گفتند: " :11و  11آیه 
شما حجّتى بیاوریم، و مؤمنان باید تنها بر خدا نهد، و ما را نرسد که جز به اذن خدا براى که بخواهد منّت مى



 
 

هایمان رهبرى کرده است؟ و البته ما بر آزارى و چرا بر خدا توکل نکنیم و حال آنکه ما را به راه  «توکل کنند.
 "  .کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنندکه به ما رساندید شکیبایى خواهیم کرد، و توکل

--------------------- 

ماند که بادى تند در مَثَل کسانى که به پروردگار خود کافر شدند، کردارهایشان به خاکسترى مى" :11ه آی
توانند بُرد. این است همان گمراهى [ نمىاىاند هیچ ]بهرهروزى طوفانى بر آن بوزد: از آنچه به دست آورده

 " .دور و دراز

--------------------- 

در حقیقت، خدا به شما وعده »گوید: [ شیطان مىار گذشت ]و داورى صورت گرفتو چون کار از ک " :22آیه 
داد وعده راست، و من به شما وعده دادم و با شما خالف کردم، و مرا بر شما هیچ تسلطى نبود، جز اینکه 

شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید. پس مرا مالمت نکنید و خود را مالمت کنید. من فریادرس شما 
دانستید شریک مى [یستم و شما هم فریادرس من نیستید. من به آنچه پیش از این مرا ]در کار خدان

 " .آرى! ستمکاران عذابى پردرد خواهند داشت«. کافرم

--------------------- 

به توانید آن را و از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد، و اگر نعمت خدا را شماره کنید، نمى" :31آیه 
 ".پیشه ناسپاس استشمار درآورید. قطعاً انسان ستم

 

 نحل/حجر-چهاردهم جزء

 :حجر

 ".بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو]ها[ سرگرمشان کند، پس به زودى خواهند دانست ": 3آیه

-------------------------- 

ساختى، من ]هم گناهانشان را[ در زمین پروردگارا، به سبب آنکه مرا گمراه »گفت:  ":41تا  39آیه 
این »فرمود:   «مگر بندگان خالص تو از میان آنان را.  آرایم و همه را گمراه خواهم ساخت،برایشان مى

در حقیقت، تو را بر بندگان من تسلّطى نیست، مگر   شود[.[ به سوى من ]منتهى مىراهى است راست ]که
 "گاه همه آنان دوزخ است، و قطعاً وعده  کنند،کسانى از گمراهان که تو را پیروى 

-------------------------- 

هاى و آنچه کینه ]و شائبه  «با سالمت و ایمنى در آنجا داخل شوید.»]به آنان گویند:[ ": 47و  46آیه 
 ".اندهاى آنان است برکنیم؛ برادرانه بر تختهایى روبروى یکدیگر نشسته[ در سینهنفسانى



 
 

-------------------------- 

 " «شود؟از رحمت پروردگارش نومید مى -جز گمراهان-چه کسى »گفت: ": 51آیه 

-------------------------- 

ایم چشم مدوز، و بر ایشان [ را بدان برخوردار ساختههایى از آنان ]=کافرانو به آنچه ما دسته " :88آیه 
 " .و گستراندوه مخور، و بال خویش براى مؤمنان فر

-------------------------- 

کنندگان نازل کردیم:همانان که قرآن را جزء جزء کردند همان گونه که ]عذاب را[ بر تقسیم" :91و  90آیه 
 ".[]به برخى از آن عمل کردند و بعضى را رها نمودند

-------------------------- 

 

 :نحل

خواست و برخى از آن راهها بیراهه است، و اگر ]خدا[ مىو نمودن راه راست بر عهده خداست، ": 9آیه 
 ".کردمسلماً همه شما را هدایت مى

-------------------------- 

توانید بشمارید. قطعاً خدا آمرزنده مهربان [ خدا را شماره کنید، آن را نمى]هاىو اگر نعمت": 11آیه 
 ".است

-------------------------- 

شما معبودى است یگانه. پس کسانى که به آخرت ایمان ندارند، دلهایشان انکارکننده  معبود": 11آیه 
 ".[ است و خودشان متکبرند]حق

-------------------------- 

 ".کردند...و خدا به ایشان ستم نکرد، بلکه آنان به خود ستم مى": 33آیه 

-------------------------- 

 ".کنندند و بر پروردگارشان توکل مىهمانان که صبر نمود": 41آیه 

-------------------------- 

شیطان اعمالشان را  [[ فرستادیم ]اماسوگند به خدا که به سوى امتهاى پیش از تو ]رسوالنى " :63آیه 
 ".[ سرپرستشان هموست و برایشان عذابى دردناك استبرایشان آراست و امروز ]هم

-------------------------- 

شود و آنچه پیش خداست پایدار است، و قطعاً کسانى را که آنچه پیش شماست تمام مى" :96آیه 
 " .کردند، پاداش خواهیم دادشکیبایى کردند به بهتر از آنچه عمل مى

-------------------------- 



 
 

بر کسانى که ایمان  چرا که او را  خوانى از شیطان مطرود به خدا پناه بر،پس چون قرآن مى " :99و  91آیه 
 " .کنند، تسلّطى نیستاند، و بر پروردگارشان توکل مىآورده

-------------------------- 

[ پروردگار تو نسبت به کسانى که از روی جهالت مرتکب گناه شده، سپس توبه کرده با این همه]" :119آیه 
 " .ان استاند، البته پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربو به صالح آمده

 

 کهف/اسراء-پانزدهم جزء

 

  :اسراء

 "....[ایداید، و اگر بدى کنید، به خود ]بد نمودهگر نیکى کنید، به خود نیکى کرده": 7آیه 

---------------------- 

خواند و انسان همواره عجول خواند، ]پیشامد[ بد را مى[ خیر را فرا مىو انسان ]همان گونه که": 11آیه 
 " .است

---------------------- 

خود[ احسان کنید. اگر یکى از ]و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر ": 14و  23آیه 
مگو و به آنان پَرخاش مکن و با آنها « اوف[ »آن دو یا هر دو، در کنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنها ]حتى

پروردگارا، آن دو را رحمت کن » :مهربانى، بالِ فروتنى بر آنان بگستر و بگوو از سر   سخنى شایسته بگوى.
 " «.چنانکه مرا در خردى پروردند

---------------------- 

چرا که اسرافکاران برادران شیطانهایند، و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده  ": 17آیه 
 ".است

--------------------- 

شده و دستى منما تا مالمت[ گشادهدستت را به گردنت زنجیر مکن)خسیس مباش( و بسیار ]هم ": 19آیه 
 ".زده بر جاى مانىحسرت

--------------------- 

و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن، زیرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع ": 31آیه 
 ".خواهند شد

--------------------- 



 
 

توانى شکافت، و در بلندى به [ زمین با تکبر گام برمدار، چرا که هرگز زمین را نمىو در ]روى ": 37آیه 
 " .توانى رسیدکوهها نمى

--------------------- 

زند، زیرا ، که شیطان میانشان را به هم مى«آنچه را که بهتر است بگویند»و به بندگانم بگو:  " :53آیه 
 " .سان دشمنى آشکار استشیطان همواره براى ان

--------------------- 

 " «.[ پروردگارت بس استدر حقیقت، تو را بر بندگان من تسلطى نیست، و حمایتگرى ]چون» " :65

--------------------- 

نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکى شب برپادار، و ]نیز[ نماز صبح را، زیرا نماز صبح همواره  " :78آیه 
 ".[ است]مقرون با[ حضور ]فرشتگان

--------------------- 

 " «.حق آمد و باطل نابود شد. آرى، باطل همواره نابودشدنى است»و بگو: ": 11آیه 

--------------------- 

 

 :کهف

که  در حقیقت، ما آنچه را که بر زمین است، زیورى براى آن قرار دادیم، تا آنان را بیازماییم ":  1و  7آیه 
 ".گیاه خواهیم کردو ما آنچه را که بر آن است، قطعاً بیابانى بى  کدام یک از ایشان نیکوکارترند.

 

 طه/مریم/کهف ادامه-شانزدهم زءج

 

 :کهف

شان اند که کوشش[ کسانى]آنان  «آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟»بگو:  ": 105تا  103آیه 
اند که آیات ]آرى،[ آنان کسانى  دهند.پندارند که کار خوب انجام مىدر زندگى دنیا به هدر رفته و خود مى

پروردگارشان و لقاى او را انکار کردند، در نتیجه اعمالشان تباه گردید، و روز قیامت براى آنها ]قدر و[ ارزشى 
 ".نخواهیم نهاد

------------------------- 

 

  :مریم



 
 

  ".و روز قیامت همه آنها تنها، به سوى او خواهند آمد": 95آیه 

------------------------- 

[ رحمان براى آنان محبتى ]در اند، به زودى ]خداىکسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده": 91آیه 
 " .دهددلها[ قرار مى

------------------------- 

یابى یا صدایى از ایشان و چه بسیار نسلها که پیش از آنان هالك کردیم. آیا کسى از آنان را مى": 91آیه 
 " شنوى؟مى

------------------------- 

 

 :طه

 ".خدایى که جز او معبودى نیست ]و[ نامهاى نیکو به او اختصاص دارد": 1آیه 

------------------------- 

[ آنچه خواهم آن را پوشیده دارم، تا هر کسى به ]موجبت، قیامت فرارسنده است. مىدر حقیق": 15آیه 
 ".کوشد جزا یابدمى

------------------------- 

هاى ما بر تو آمد و آن را به فراموشى سپردى، امروز همان همان طور که نشانه»فرماید: مى": 111آیه 
 " «.شوىگونه فراموش مى

 حج/انبیاء -هفدهم جزء

 

 :انبیاء

خواستیم اگر مى  و آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم. ": 11تا  11آیه 
افکنیم، پس آن را بلکه حق را بر باطل فرو مى  کردیم.اى بگیریم، قطعاً آن را از پیش خود اختیار مىبازیچه

 ".کنیدبر شما از آنچه وصف مى گردد. واىشکند، و بناگاه آن نابود مىدر هم مى

------------------------- 

هر نفسى چشنده مرگ است، و شما را از راه آزمایش به بد و نیک خواهیم آزمود، و به سوى ما ": 35آیه 
 " .شویدبازگردانیده مى

------------------------- 

 ".بندگان شایسته ما به ارث خواهند برددر حقیقت، در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را ": 105آیه 

------------------------- 



 
 

 

 :حج

اند، تا دلهایى داشته باشند که با آن بیندیشند یا گوشهایى که با آن آیا در زمین گردش نکرده " :46آیه 
 " .هاست کور استبشنوند؟ در حقیقت، چشمها کور نیست لیکن دلهایى که در سینه

------------------------- 

کند، براى کسانى که در دلهایشان بیمارى است و ]نیز[ براى سنگدالن تا آنچه را که شیطان القا مى" :53آیه 
 " .اى بس دور و درازندآزمایشى گرداند، و ستمگران در ستیزه

------------------------- 

[ خوانید هرگز ]حتىدهید: کسانى را که جز خدا مى ى مردم، مَثَلى زده شد. پس بدان گوش فرا": 73آیه 
توانند [ آن اجتماع کنند، و اگر آن مگس چیزى از آنان برباید نمىآفرینند، هر چند براى ]آفریدنمگسى نمى

 ".آن را بازپس گیرند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند

 

 فرقان/نور/مومنون -هجدهم جزء

 

 :مومنون

دهید امبران، از چیزهاى پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید، که من به آنچه انجام مىاى پی ": 54تا  51آیه 
و در حقیقت، این امّت شماست که امتى یگانه است، و من پروردگار شمایم؛ پس، از من پروا   دانایم.
آنچه نزدشان  اى به[شان را میان خود قطعه قطعه کردند ]و[ دسته دسته شدند: هر دستهتا کار ]دین  دارید.

 ".شان تا چندى واگذارپس آنها را در ورطه گمراهى  بود، دل خوش کردند.

-------------------------- 

گوید کنیم، و نزد ما کتابى است که به حق سخن مىو هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمى " :62آیه 
 ".و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت

-------------------------- 

[ است برطرف کنیم، در طغیان خود و اگر ایشان را ببخشاییم، و آنچه از صدمه بر آنان ]وارد آمده": 75آیه 
 " .ورزندکوردالنه اصرار مى

-------------------------- 

 ".ند[ آنکه صبر کردند، بدانان پاداش دادم. آرى، ایشانند که رستگاران[ امروز به ]پاسمن ]هم ": 111آیه 

-------------------------- 



 
 

 

 :نور

کسانى که دوست دارند که زشتکارى در میان مومنان، شیوع پیدا کند، براى آنان در دنیا و آخرت  " :19آیه 
 " .دانیدداند و شما نمى[ مىعذابى پر درد خواهد بود، و خدا]ست که

-------------------------- 

اید، پاى از پى گامهاى شیطان منهید، و هر کس پاى بر جاى گامهاى دهى کسانى که ایمان آور" :21آیه 
دارد، و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود، هرگز هیچ [ او به زشتکارى و ناپسند وامىشیطان نهد ]بداند که
شنواى  [گرداند و خدا]ست که[ خداست که هر کس را بخواهد پاك مىشد، ولى ]اینکس از شما پاك نمى

 " .داناست

-------------------------- 

 ".دهنددادند، شهادت مىدر روزى که زبان و دستها و پاهایشان، بر ضد آنان براى آنچه انجام مى": 14آیه 

-------------------------- 

، و مردان زنان پلید براى مردان پلیدند، و مردان پلید براى زنان پلید. و زنان پاك براى مردان پاکند" :26آیه 
گویند بر کنارند، براى آنان آمرزش و روزىِ نیکو خواهد پاك براى زنان پاك. اینان از آنچه در باره ایشان مى

 " .بود

-------------------------- 

خدا نور آسمانها و زمین است. مَثَل نور او چون چراغدانى است که در آن چراغى، و آن  ": 31و  35آیه 
است. آن شیشه گویى اخترى درخشان است که از درخت خجسته زیتونى که نه شرقى است اى چراغ در شیشه

روشنى بخشد.  -هر چند بدان آتشى نرسیده باشد-شود. نزدیک است که روغنش و نه غربى، افروخته مى
راى مردم کند، و این مَثَلها را خدا بروشنىِ بر روى روشنى است. خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت مى

[ آنها رفعت یابد و هایى که خدا رخصت داده که ]قدر و منزلتدر خانه  زند و خدا به هر چیزى داناست.مى
 " :کنند[ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش مىخانه]نامش در آنها یاد شود. در آن 

-------------------------- 

گویند، و پرندگان [ در آسمانها و زمین است براى خدا تسبیح مىچهاى که هر که ]و هر آیا ندانسته" :41آیه 
دانند، و گویند[؟ همه ستایش و نیایش خود را مىاند ]تسبیح او مى]نیز[ در حالى که در آسمان پر گشوده

 ".کنند داناستخدا به آنچه مى

-------------------------- 

[درآمدید، به یکدیگر سالم کنید؛ سالمى که نزد خدا مبارك و  هایى ]که گفته شدچون به خانه ..." :11آیه 



 
 

 " .کند، امید که بیندیشیدخوش است. خداوند آیات ]خود[ را این گونه براى شما بیان مى

-------------------------- 

 :فرقان

اند و براى خود نه کنند و خود خلق شدهاند که چیزى را خلق نمىو به جاى او خدایانى براى خود گرفته" :3آیه 
 ".زیانى را در اختیار دارند و نه سودى را، و نه مرگى را در اختیار دارند و نه حیاتى و نه رستاخیزى را

 

 نمل/شعراء/فرقان ادامه-نوزدهم جزء

 

 :فرقان

ا چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند یا پروردگارمان ر»و کسانى که به لقاى ما امید ندارند، گفتند: ": 11آیه 
 ".قطعاً در مورد خود تکبر ورزیدند و سخت سرکشى کردند« بینیم؟نمى

------------------------------ 

اندیشند؟ آنان جز مانند چهارپایان نیستند، بلکه شنوند یا مىگمان دارى که بیشترشان مى": 44آیه 
 ".ترندگمراه

------------------------------ 

زنان به سوى هم روان کرد: این یکى شیرین ]و[ گوارا و آن یکى دو دریا را موجو اوست کسى که  " :53آیه 
 " .شور ]و[ تلخ است؛ و میان آن دو، مانع و حریمى استوار قرار داد

------------------------------ 

ن میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوى؛ و همین بس که او به گناهابر آن زنده که نمى": 51آیه 
 " .بندگانش آگاه است

------------------------------ 

 

 :شعراء

  بیند،خیزى تو را مىبرمى [[ عزیزِ مهربان توکل کن، آن کس که چون ]به نمازو بر ]خداىِ": 119تا  217آیه 
 ".[نگردکنندگان ]مىو حرکت تو را در میان سجده

------------------------------ 

 

 :نمل



 
 

گمان گزارد، و هر کس ناسپاسى کند، بى... و هر کس سپاس گزارد، تنها به سود خویش سپاس مى": 40آیه 
 ".نیاز و کریم استپروردگارم بى

 

 عنکبوت/قصص/نمل ادامه-بیستم جزء

 

 :نمل

 " .پس بر خدا توکل کن که تو واقعاً بر حق آشکارى ": 79آیه 

----------------- 

ه میان آورد، پاداشى بهتر از آن خواهد داشت، و آنان از هراس آن روز هر کس نیکى ب": 90و  89آیه 
کردید سزا داده سرنگون شوند. آیا جز آنچه مى [و هر کس بدى به میان آورد، به رو در آتش ]دوزخ  ایمنند.

 " شوید؟مى

----------------- 

من فقط از »هر که گمراه شود بگو: ...پس هر که راه یابد تنها به سود خود راه یافته است؛ و ": 91آیه 
 " .هشداردهندگانم

----------------- 

 

  :قصص

خواستیم بر کسانى که در آن سرزمین مستضعف شده بودند منّت نهیم و آنان را پیشوایان " :5آیه 
 "[ کنیم[ گردانیم، و ایشان را وارث ]زمین]مردم

----------------- 

تر از کنند؛ و کیست گمراهردند، بدان که فقط هوسهاى خود را پیروى مىپس اگر تو را اجابت نک" :50آیه 
 ".کندتردید خدا مردم ستمگر را راهنمایى نمىراهنمایى خدا از هوسش پیروى کند؟ بىآنکه بى

----------------- 

د و از آنچه نماین[ بدى را با نیکى دفع مى[ آنکه صبر کردند و ]براى آنکهآنانند که به ]پاس" :54آیه 
 ".کنند، دو بار پاداش خواهند یافتایم انفاق مىشان دادهروزى

----------------- 

واى بر شما! براى کسى که گرویده و کار »[ یافته بودند، گفتند: کسانى که دانش ]واقعى  و": 10آیه 
 ".شایسته کرده پاداش خدا بهتر است، و جز شکیبایان آن را نیابند



 
 

----------------- 

 

 :عنکبوت

گیرند؟ و شوند و مورد آزمایش قرار نمىآیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم، رها مى ": 3و  2آیه 
اند معلوم دارد و به یقین، کسانى را که پیش از اینان بودند آزمودیم، تا خدا آنان را که راست گفته

 ".معلوم دارد [دروغگویان را ]نیز

----------------- 

[ اگر آنها با تو درکوشند تا چیزى را به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکى کند، و]لى  و": 1آیه 
که بدان علم ندارى با من شریک گردانى، از ایشان اطاعت مکن. سرانجامتان به سوى من است، و شما را از 

 " .دادید باخبر خواهم کرد[ آنچه انجام مى]حقیقت

----------------- 

[ خدا آزار و چون در ]راه« ایمبه خدا ایمان آورده»گویند: اند که مىو از میان مردم کسانى" :11و  10آیه 
دهند؛ و اگر از جانب پروردگارت پیروزى رسد حتماً خواهند کشند، آزمایش مردم را مانند عذاب خدا قرار مى

و قطعاً خدا کسانى را که   ه در دلهاى جهانیان است داناتر نیست؟آیا خدا به آنچ «.ما با شما بودیم»گفت: 
 " .شناسدشناسد، و یقیناً منافقان را ]نیز[ مىاند مىایمان آورده

----------------- 

اند، همچون عنکبوت است که ]با آب داستان کسانى که غیر از خدا دوستانى اختیار کرده": 43تا  41آیه 
ها همان خانه ترین خانهسست -دانستنداگر مى-راى خویش ساخته، و در حقیقت اى بدهان خود[ خانه
و این   کار.ناپذیر سنجیدهخوانند، و هم اوست شکستداند هر آنچه را که جز او مىخدا مى  عنکبوت است.

 ".[ جز دانشوران آنها را درنیابندزنیم و]لىمَثَلها را براى مردم مى

----------------- 

آنچه از کتاب به سوى تو وحى شده است بخوان، و نماز را برپا دار، که نماز از کار زشت و ناپسند  " :45 آیه
 ".کنیدداند چه مىدارد، و قطعاً یاد خدا باالتر است، و خدا مىباز مى

 

 احزاب/سجده/لقمان/روم/عنکبوت ادامه -یکم و بیست جزء

 

 :عنکبوت



 
 

هایى از بهشت اند، قطعاً آنان را در غرفهآورده و کارهاى شایسته کرده و کسانى که ایمان ": 59و  51آیه 
دهیم که از زیر آنها جویها روان است، جاودان در آنجا خواهند بود؛ چه نیکوست پاداش جاى مى

 ".اندهمان کسانى که شکیبایى ورزیده و بر پروردگارشان توکل نموده  کنندگان!عمل

------------------- 

[ چون به سوى خشکى خوانند، و]لىشوند، خدا را پاکدالنه مىو هنگامى که بر کشتى سوار مى": 15آیه 
 ".ورزندرساند و نجاتشان داد، بناگاه شرك مى

------------------- 

 

 :روم

اند، بدون هیچ گونه دانشى هوسهاى خود را [ بلکه کسانى که ستم کردهنه، ]این چنین نیست " :29آیه 
کند؟ و براى آنان یاورانى نخواهد اند. پس آن کس را که خدا گمراه کرده، چه کسى هدایت مىکردهپیروى 

 " .بود

------------------- 

خوانند، و آنگاه کنند، مىو چون مردم را زیانى رسد، پروردگار خود را، در حالى که به درگاه او توبه مى" :33آیه 
 " .آورنداى از ایشان به پروردگارشان شرك مىید، بناگاه دستهکه از جانب خود رحمتى به آنان چشان

------------------- 

خداست آن کس که شما را ابتدا ناتوان آفرید، آنگاه پس از ناتوانى قوّت بخشید، سپس بعد از  " :54آیه 
 " .آفریند و هموست داناى تواناقوّت، ناتوانى و پیرى داد. هر چه بخواهد مى

------------------- 

پس صبر کن که وعده خدا حق است، و زنهار تا کسانى که یقین ندارند، تو را به سبکسرى ": 10آیه 
 ".واندارند

------------------- 

 

 :لقمان

و به راستى، لقمان را حکمت دادیم که: خدا را سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد، تنها براى خود " :12آیه 
 " .نیاز ستوده استس کفران کند، در حقیقت، خدا بىگزارد؛ و هر کسپاس مى

------------------- 

و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش به او باردار شد، سستى بر روى  " :15و  14آیه 
ت [ که شکرگزارِ من و پدر و مادرسستى. و از شیر باز گرفتنش در دو سال است. ]آرى، به او سفارش کردیم



 
 

و اگر تو را وادارند تا در باره چیزى که تو را بدان دانشى نیست   [ به سوى من است.باش که بازگشت ]همه
[ در دنیا به خوبى با آنان معاشرت کن، و راه کسى را پیروى کن به من شرك ورزى، از آنان فرمان مبر، و]لى

[ آنچه ا به سوى من است، و از ]حقیقت[ بازگشت شمسرانجام]گردد؛ و کنان به سوى من بازمىکه توبه
 " .دادید شما را با خبر خواهم کردانجام مى

------------------- 

اى پسرك من، نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار، و بر آسیبى که بر تو  " :17آیه 
 ".ه تو در[ امور استاز عزم ]و اراد [وارد آمده است شکیبا باش. این ]حاکى

------------------- 

[ رُخ برمتاب، و در زمین با تکبر راه مرو که خدا هیچ متکبر فخرفروش را دوست از مردم ]به نِخوت ": 11آیه 
 ".داردنمى

------------------- 

وارترى چنگ تسلیم خدا کند، قطعاً در ریسمان است -در حالى که نیکوکار باشد-و هر کس خود را " :22آیه 
 ".درزده، و فرجام کارها به سوى خداست

------------------- 

و اگر آن چه درخت در زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریاى دیگر به یارى آید، سخنان خدا " :27آیه 
 ".ناپذیر حکیم استپایان نپذیرد. قطعاً خداست که شکست

------------------- 

خود[ را براى او خالص گردانند، ]آسا آنان را فرا گیرد، خدا را بخوانند و اعتقاد وهو چون موجى ک " :32آیه 
هاى ما را جز هر خائن رو هستند، و نشانه[ چون نجاتشان داد و به خشکى رساند برخى از آنان میانهو]لى

 " .کندناسپاسگزارى انکار نمى

------------------- 

 

 :سجده

آنگاه از آن روى بگرداند؟  [تر از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شود ]وو کیست بیدادگر" :22آیه 
 " .ایمکِشندهقطعاً ما از مجرمان انتقام

------------------- 

و چون شکیبایى کردند و به آیات ما یقین داشتند، برخى از آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به " :24آیه 
 ".کردندت مىفرمان ما ]مردم را[ هدای

------------------- 

 



 
 

 :احزاب

 " .و بر خدا توکل کن، همین بس که خدا نگهبان ]تو[ست": 3آیه 

------------------- 

تواند در برابر خدا از شما حمایت کند اگر او بخواهد براى شما بد بیاورد یا چه کسى مى»بگو: " :17آیه 
 "«.ى خود یار و یاورى نخواهند یافتبخواهد شما را رحمت کند؟ و غیر از خدا برا

------------------- 

اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخى از آنان به از میان مؤمنان مردانى" :23آیه 
 " .هرگز عقیده خود را[ تبدیل نکردند][ انتظارند و شهادت رسیدند و برخى از آنها در ]همین

 

 یس/فاطر/سبا/احزاب ادامه-دوم و بیست جزء

 

 :احزاب

اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده": 31آیه 
اش را نافرمانى کند قطعاً دچار گمراهى آشکارى گردیده کارشان اختیارى باشد؛ و هر کس خدا و فرستاده

 ".است

-------------------- 

[ خدا و کافران و منافقان را فرمان مبر، و از آزارشان بگذر و بر خدا توکل کن و کارسازى ]چون": 41آیه 
 " .کندکفایت مى

-------------------- 

تا اعمال شما را به   اید، از خدا پروا دارید و سخنى استوار گویید.اى کسانى که ایمان آورده": 71و  70آیه 
شما ببخشاید، و هر کس خدا و پیامبرش را فرمان برد قطعاً به رستگارى بزرگى  صالح آورد و گناهانتان را بر

 " .نایل آمده است

-------------------- 

 

 :سبا

و اموال و فرزندانتان چیزى نیست که شما را به پیشگاه ما نزدیک گرداند، مگر کسانى که ایمان " :37آیه 
اند پاداش است و آنها در دو برابر آنچه انجام دادهآورده و کار شایسته کرده باشند. پس براى آنان 



 
 

 " .[ آسوده خاطر خواهند بودها]ى بهشتىغرفه

-------------------- 

 "...دهم که: دو دو و به تنهایى براى خدا به پا خیزیدمن فقط به شما یک اندرز مى»بگو:  ": 41آیه 

-------------------- 

 

 :فاطر

اى براى آن نیست، و آنچه را که باز دارد، پس از ]باز خدا براى مردم گشاید، بازدارنده هر رحمتى را که" :2آیه 
 ".کارناپذیر سنجیدهاى ندارد، و اوست همان شکست[ گشایندهگرفتن

-------------------- 

رود، مى خواهد، سربلندى یکسره از آنِ خداست. سخنان پاکیزه به سوى او باالهر کس سربلندى مى " :10آیه 
کنند، عذابى سخت خواهند بخشد. و کسانى که با حیله و مکر کارهاى بد مىو کار شایسته به آن رفعت مى

 ".گرددداشت، و نیرنگشان خود تباه مى

-------------------- 

[ به سوى ىدارد، و اگر گرانبارى ]دیگرى را به یار[ دیگرى را برنمىاى بار ]گناهو هیچ باربَردارنده ": 11آیه 
شود، هر چند خویشاوند باشد. ]تو[ تنها کسانى را که از پروردگارشان بارش فرا خواند چیزى از آن برداشته نمى

دهى؛ و هر کس پاکیزگى جوید تنها براى خود پاکیزگى دارند، هشدار مىترسند و نماز برپا مىدر نهان مى
 " .جوید، و فرجام ]کارها[ به سوى خداستمى

-------------------- 

دارند و از آنچه بدیشان روزى خوانند و نماز برپا مىدر حقیقت، کسانى که کتاب خدا را مى " :29آیه 
 ".پذیرداند که هرگز زوال نمىکنند، امید به تجارتى بستهایم، نهان و آشکارا انفاق مىداده

-------------------- 

سرزمین جانشین گردانید. پس هر کس کفر ورزد کفرش به زیان اوست آن کس که شما را در این " :39آیه 
افزاید، و کافران را کفرشان غیر از زیان اوست، و کافران را کفرشان جز دشمنى نزد پروردگارشان نمى

 ".افزایدنمى

-------------------- 

 "....و هرگز براى سنّت خدا دگرگونى نخواهى یافت": 43آیه 

 

 زمر/ص/صافات/یس هادام-سوم و بیست جزء



 
 

 

 :یس

 ".اید پاداشى نخواهید یافترود، جز در برابر آنچه کردهامروز بر کسى هیچ ستم نمى ": 54آیه 

------------------ 

گویند، و پاهایشان بدانچه نهیم، و دستهایشان با ما سخن مىمروز بر دهانهاى آنان مُهر مى": 15آیه 
 ".دهندساختند گواهى مىفراهم مى

------------------ 

 ".شود[ موجود مىدرنگ؛ پس ]بى«باش»گوید: چون به چیزى اراده فرماید، کارش این بس که مى": 11آیه 

------------------ 

 

 :صافات

 ".به استثناى بندگان پاکدل خدا  آورند.خدا منزه است از آنچه در وصف مى": 110و  159آیه 

------------------ 

که آنان ]بر   رفته است: [قطعاً فرمان ما در باره بندگان فرستاده ما از پیش ]چنین ": 173تا  171آیه 
 " [ حتماً پیروز خواهند شد. و همانا سپاه ما پیروزنددشمنان خودشان

------------------ 

 

 :ص

  «عنت من بر تو باد.و تا روز جزا ل  اى.[ بیرون شو، که تو راندهپس، از آن ]مقام»فرمود: ": 15تا  77آیه 
در حقیقت، تو از »فرمود: ( 79« )شوند مهلت ده.پروردگارا، پس مرا تا روزى که برانگیخته مى»گفت: 
پس به عزّت تو سوگند که همگى را جداً از راه به »[ گفت: ]شیطان  «تا روز معین معلوم.  یافتگانى،مهلت
هرآینه جهنّم را از تو   گویم:[ است و حق را مىحق ]از من»فرمود: «برم، مگر آن بندگان پاکدل تو را.در مى

 " «.شان، خواهم انباشتو از هر کس از آنان که تو را پیروى کند، از همگى

------------------ 

 

 :زمر

 ".تنها خردمندانند که پندپذیرند« دانند یکسانند؟دانند و کسانى که نمىآیا کسانى که مى»...بگو: ": 9آیه 

------------------ 

 ".کند... وعده خداست؛ خدا خالف وعده نمى": 10آیه 

------------------ 



 
 

[ برخوردار از نورى از ]در نتیجه[ اسالم گشاده، و اش را براى ]پذیرشس آیا کسى که خدا سینه" :22آیه 
کنند؛ دلى یاد خدا نمى[؟ پس واى بر آنان که از سختباشد ]همانند فرد تاریکدل استجانب پروردگارش مى

 "اینانند که در گمراهى آشکارند

 

 فصلت/غافر/زمر ادامه-چهارم و بیست جزء

 

 :زمر

ترسانند و هر که را [ تو را از آنها که غیر اویند مىاش نیست؟ و ]کافرانکننده بندهآیا خدا کفایت": 31آیه 
 ".خدا گمراه گرداند برایش راهبرى نیست

------------------------------ 

 "«.کنندخدا مرا بس است. اهل توکّل تنها بر او توکّل مى»...بگو: ": 31آیه 

------------------------------ 

خواند؛ سپس چون نعمتى از جانب خود به او عطا کنیم ما را فرا مى و چون انسان را آسیبى رسد،" :49آیه 
نه چنان است، بلکه آن آزمایشى است، ولى بیشترشان «. امتنها آن را به دانش خود یافته»گوید: مى

 ".دانندنمى

------------------------------ 

از رحمت خدا نومید مشوید.  -ایدوا داشتهروى و ستم رکه بر خویشتن زیاده-اى بندگان من »بگو:  " :53آیه 
 ".آمرزد، که او خود آمرزنده مهربان استدر حقیقت، خدا همه گناهان را مى

------------------------------ 

 

 :غافر

 " !پس خدا را پاکدالنه فرا خوانید، هر چند کافران را ناخوش افتد": 14آیه 

------------------------------ 

پس صبر کن که وعده خدا حق است و براى گناهت آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت، ": 55آیه 
 ".شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش

------------------------------ 

 

 :فصلت



 
 

 " .و هرگاه وسوسه ای از شیطان متوجه تو گردد، پس به خدا پناه ببر که او خود شنواى داناست": 31آیه 

------------------------------ 

هر که کار شایسته کند، به سود خود اوست؛ و هر که بدى کند، به زیان خود اوست، و پروردگار تو ": 41آیه 
 ".به بندگان ]خود[ ستمکار نیست

 

 جاثیه/دخان/زخرف/شوری/فصلت ادامه-پنجم و بیست جزء

 

 :فصلت

و   گردد.یبى به او رسد مأیوس ]و[ نومید مىشود، و چون آسانسان از دعاى خیر خسته نمى": 51تا  49آیه 
من سزاوار »بچشانیم، قطعاً خواهد گفت:  -پس از زیانى که به او رسیده است-اگر از جانب خود رحمتى 

آنم و گمان ندارم که رستاخیز برپا شود، و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانیده شوم، قطعاً نزد او برایم 
اند آگاه خواهیم کرد، و اند، به آنچه انجام دادهدون شکّ، کسانى را که کفران کردهپس ب» خوبى خواهد بود. 

مسلماً از عذابى سخت به آنان خواهیم چشانید. و چون انسان را نعمت بخشیم، روى برتابد و خود را کنار 
 ".کشد، و چون آسیبى بدو رسد دست به دعاى فراوان بردارد

-------------------------- 

 

 :وریش

 " .گردم...بر او توکل کردم و به سوى او بازمى": 10آیه 

-------------------------- 

افزاییم، و کسى که کِشت این دنیا را اش مىکسى که کِشت آخرت بخواهد، براى وى در کِشته" :20آیه 
 " .[ در آخرت او را نصیبى نیستدهیم و]لىبخواهد به او از آن مى

-------------------------- 

 ".گذرد[ مصیبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست، و ]خدا[ از بسیارى درمىو هر ]گونه": 30آیه 

-------------------------- 

[ زندگى دنیاست، و آنچه پیش خداست براى و آنچه به شما داده شده، برخوردارى ]و کاالى ": 39تا  36آیه 
و کسانى که از گناهان بزرگ و   پروردگارشان توکل دارند بهتر و پایدارتر است. اند و بهکسانى که گرویده

پروردگارشان را  [و کسانى که ]نداى  گذرند.آیند درمىدارند و چون به خشم درمىزشتکاریها خود را به دور مى



 
 

ایم روزیشان دادهاند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه [ داده و نماز برپا کردهپاسخ ]مثبت
 ".[خیزندجویند ]و به انتقام بر مىو کسانى که چون ستم بر ایشان رسد، یارى مى  کنند.انفاق مى

-------------------------- 

 

 :زخرف

گماریم تا براى وى همنشینی [ رحمان دل بگرداند، بر او شیطانى مىهر کس از یاد ]خداى ": 37و  36آیه 
 " .پندارند که راه یافتگاننددارند و ]آنها[ مىآنها ایشان را از راه باز مىباشد. و مسلماً 

-------------------------- 

 

 :دخان

همان روزى که هیچ دوستى از هیچ ( 40موعد همه آنهاست. )« جدا سازى»در حقیقت، روز ": 41و  40آیه 
 "شوند، تواند حمایتى کند، و آنان یارى نمىدوستى نمى

-------------------------- 

 

 :جاثیه

آیند [ و ستمگران کنند ]و به هیچ وجه به کار تو نمىآنان هرگز در برابر خدا از تو حمایت نمى" :19آیه 
 ".شان دوستان بعضى ]دیگر[ند، و خدا یار پرهیزگاران استبعضى

 

 ذاریات/ق/حجرات/فتح/محمد/احقاف-ششم و بیست جزء

 

 :احقاف

[ به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. مادرش با تحمّل رنج به او انسان را ]نسبت و": 11تا  15آیه 
باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنیا آورد. و باربرداشتن و از شیرگرفتن او سى ماه است، تا آنگاه که به 

نعمتى را که به من و به پروردگارا، بر دلم بیفکن تا »گوید: رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد، مى
اى انجام دهم که آن را خوش دارى، و فرزندانم را اى سپاس گویم و کار شایستهپدر و مادرم ارزانى داشته

اینانند کسانى که «پذیرانم.برایم شایسته گردان؛ در حقیقت، من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان
[ واهیم پذیرفت و از بدیهایشان درخواهیم گذشت؛ در ]زمرهاند از ایشان خبهترین آنچه را انجام داده



 
 

شده است. و آن کس که به پدر و مادر خود گوید: [ وعده راستى که بدانان وعده داده مىهمان]بهشتیانند؛ 
دهید که زنده خواهم شد و حال آنکه پیش از من نسلها سپرى ]و نابود[ اف بر شما، آیا به من وعده مى»

و]لى « واى بر تو، ایمان بیاور. وعده ]و تهدید[ خدا حق است.»کنند: [ خدا زارى مىدو به ]درگاه و آن« شدند.
-اند که گفتار ]خدا[ علیه ایشان آنان کسانى  «هاى گذشتگان نیست.اینها جز افسانه»دهد: پاسخ مى [پسر

گمان آنان به حقیقت پیوست، بى -دهمراه با امتهایى از جنیان و آدمیان که پیش از آنان روزگار به سر بردن
 ".زیانکار بودند

---------------------------- 

 

 :محمد

 ".کنداند، هرگز کارهایشان را ضایع نمى...و کسانى که در راه خدا کشته شده": 4آیه 

---------------------------- 

 ".داردکند و گامهایتان را استوار مىیاریتان مىاید، اگر خدا را یارى کنید اى کسانى که ایمان آورده": 7آیه 

---------------------------- 

[ پشت کردند، [ هدایت بر آنان روشن شد ]به حقیقتگمان، کسانى که پس از آنکه ]راهبى " :25آیه 
 ".شیطان آنان را فریفت و به آرزوهاى دور و درازشان انداخت

---------------------------- 

 

 :فتح

 "... .اوست آن کس که در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانى بر ایمان خود بیفزایند ": 4آیه 

---------------------------- 

 "....در سنّت الهى هرگز تغییرى نخواهى یافت": 13آیه 

---------------------------- 

با همدیگر مهربانند.  [ویند، بر کافران، سختگیر ]و[ پیامبر خداست؛ و کسانى که با امحمد ]ص" :29آیه 
 "... .بینىآنان را در رکوع و سجود مى

---------------------------- 

 

 :حجرات

پیشى مجویید و از خدا پروا  [اید، در برابر خدا و پیامبرش ]در هیچ کارىى کسانى که ایمان آورده" :1آیه 
 " .بدارید که خدا شنواى داناست

---------------------------- 



 
 

در حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید، امید که  ": 10آیه 
 " .مورد رحمت قرار گیرید

---------------------------- 

اید آنها از اینها بهتر اید، نباید قومى قوم دیگر را ریشخند کند، شاى کسانى که ایمان آورده " :11آیه 
، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و از یکدیگر عیب مگیرید، [باشند، و نباید زنانى زنان ]دیگر[ را ]ریشخند کنند 

و به همدیگر لقبهاى زشت مدهید؛ چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان. و هر که توبه نکرد آنان خود 
 " .ستمکارند

---------------------------- 

اى از گمانها گناه است، و اید، از بسیارى از گمانها بپرهیزید که پارهاى کسانى که ایمان آورده" :12آیه 
اش جاسوسى مکنید، و بعضى از شما غیبت بعضى نکند؛ آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده

 ".پذیر مهربان استا توبه[ از خدا بترسید، که خدرا بخورد؟ از آن کراهت دارید. ]پس

---------------------------- 

اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم، و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با " :13آیه 
تردید، یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى

 " .اناى آگاه استخداوند د

---------------------------- 

آوردنتان منّت مگذارید، بلکه بر من از اسالم»نهند؛ بگو: اند بر تو منّت مىاز اینکه اسالم آورده ": 17آیه 
 " .گذارد، اگر راستگو باشیدکردن شما به ایمان، بر شما منّت مى[ خداست که با هدایت]این

---------------------------- 

 

 :ق

کند، و ما از شاهرگ ]او[ اى به او مىدانیم که نفس او چه وسوسهایم و مىو ما انسان را آفریده": 11آیه 
 ".به او نزدیکتریم

---------------------------- 

[ نیرومندتر از اینان بودند و شهرها)و و چه بسا نسلها که پیش از ایشان هالك کردیم که ]بس" :36آیه 
 " [ مگر گریزگاهى بود؟شورها( را گشودند؛ ]اما سرانجامک

 

 حدید/واقعه/رحمن/قمر/نجم/طور/ذاریات ادامه-هفتم و بیست جزء



 
 

 

 :ذاریات

 ".و پند ده، که مؤمنان را پند سود بخشد": 55آیه 

--------------------- 

 

 :طور

 " ....هر کسى در گرو دستاورد خویش است": 11آیه 

--------------------- 

 

 :قمر

 "!اى هست؟و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان کردیم؛ پس آیا پندگیرنده": 31آیه 

--------------------- 

 

 :رحمن

 "!مگر پاداش احسان جز احسان است؟": 10آیه 

--------------------- 

 

 :واقعه

 ".آلود. سخنى جز سالم و درود نیست[ گناه]سخنىشنوند و نه اى مىدر آنجا نه بیهوده ": 11و  15آیه 

--------------------- 

 

 :حدید

 ".کنید بیناست... و هر کجا باشید او با شماست، و خدا به هر چه مى": 4آیه 

--------------------- 

ز آنکه هیچ مصیبتى نه در زمین و نه در نفسهاى شما ]= به شما[ نرسد، مگر آنکه پیش ا ": 13و  22آیه 
آن را پدید آوریم، در کتابى است. این ]کار[ بر خدا آسان است. تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین 

[ آنچه به شما داده است شادمانى نکنید، و خدا هیچ خودپسند فخرفروشى را دوست نشوید و به ]سبب
 ":ندارد

--------------------- 

ید، از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید تا از رحمت خویش شما را ااى کسانى که ایمان آورده " :28آیه 



 
 

[ آن راه سپرید و بر شما ببخشاید، و خدا آمرزنده دو بهره عطا کند و براى شما نورى قرار دهد که به ]برکت
 " .مهربان است

 

 تحریم/طالق/تغابن/منافقون/جمعه/صف/ممتحنه/حشر/مجادله-هشتم و بیست جزء

 

 :مجادله

گونه که آنان کنند ذلیل خواهند شد، همانگمان، کسانى که با خدا و فرستاده او مخالفت مىبى ": 5آیه 
ایم، و کافران را عذابى که پیش از ایشان بودند ذلیل شدند، و به راستى آیات روشن ]خود[ را فرستاده

 " .آور خواهد بودخفت

----------------------- 

 ".باید بر خدا توکل کنند...مؤمنان ": 10آیه 

 

 :حشر

 " ....هر کس از خسّت نفس خود مصون ماند، ایشانند که رستگارانند": 9آیه 

----------------------- 

هایى که داراى استحکاماتند، یا از پشت دیوارها، با [ دسته جمعى، جز در قریهآنان، به صورت]" :14آیه 
[ دلهایشان پراکنده پندارى و]لىآنان را متحد مى .ن سخت استشما نخواهند جنگید. جنگشان میان خودشا

 " .اندیشنداند که نمىاست، زیرا آنان مردمانى

----------------------- 

و چون کسانى مباشید که خدا را فراموش کردند و او ]نیز[ آنان را دچار خودفراموشى کرد؛ آنان ": 19آیه 
 " .همان نافرمانانند



 
 

 

 :ممتحنه

 "... اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگیریداى کسانى که ایمان آورده": 1آیه 

 

 :صف

نور  -گر چه کافران را ناخوش افتد-خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا مى": 1آیه 
 " .خود را کامل خواهد گردانید

----------------------- 

[ دیگر که آن را دوست دارید: یارى و پیروزى نزدیکى از جانب خداست. و مؤمنان را ى]رحمت  و": 13آیه 
 " .[ بشارت ده]بدان

 

 :جمعه

آنگاه آن را به کار نبستند،  [[ تورات بر آنان بار شد ]و بدان مکلف گردیدندثل کسانى که ]عمل به" :5آیه 
[ چه زشت است وصف آن قومى که آیات خدا کشد. ]وههمچون مثل خرى است که کتابهایى را برپشت مى

 ".نمایدرا به دروغ گرفتند. و خدا مردم ستمگر را راه نمى

 

 :منافقون

تر را از آنجا بیرون خواهد اگر به مدینه برگردیم، قطعاً آنکه عزتمندتر است آن زبون»گویند: مى " :8آیه 
 ".دانندؤمنان است؛ لیکن این دورویان نمى[ عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مو]لى« کرد.

 

 :تغابن

هیچ مصیبتى جز به اذن خدا نرسد، و کسى که به خدا بگرود،قلبش را هدایت می کند، و خدا]ست  ": 11آیه 
 " .[ به هر چیزى داناستکه

----------------------- 

 ".ا توکل کنند[ جز او معبودى نیست، و مؤمنان باید تنها بر خدخدا]ست که": 13آیه 



 
 

----------------------- 

[ آزمایشى ]براى شما[یند، و خداست که نزد او پاداشى اموال شما و فرزندانتان صرفاً ]وسیله ": 15آیه 
 " .بزرگ است

 

 :طالق

رساند، و هر کس بر خدا توکل کند او براى وى بس کند، به او روزى مىاز جایى که فکرش را نمى ": 3آیه 
 "....است

----------------------- 

کند. خدا به زودى پس از دشوارى ...خدا هیچ کس را جز ]به قدر[ آنچه به او داده است تکلیف نمى": 7آیه 
 ".کندآسانى فراهم مى

 

 نهم و بیست جزء

 

 :ملک

ارجمند همانکه مرگ و زندگى را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید، و اوست ": 1آیه 
 ".آمرزنده

------------------ 

و به زودى خواهید  .اوست خداى بخشایشگر، به او ایمان آوردیم، و بر او توکل کردیم»بگو:  " :29آیه 
 "«.دانست چه کسى است که خود در گمراهى آشکارى است

------------------ 

 

 :معارج

 ".بینیمو ]ما[ نزدیکش مى  بینند،[ را دور مىزیرا آنان ]عذاب  پس صبر کن، صبرى نیکو. ": 7تا  5آیه 

------------------ 

اى به او رسد چون صدمه  [ خلق شده است.تاب]و بى  به راستى که انسان سخت حریص ": 11تا  19آیه 



 
 

 "و چون خیرى به او رسد بخل ورزد. غیر از نمازگزاران  عجز و البه کند.

------------------ 

 

 :نوح

 " «!اند. ]بار خدایا،[ ستمکاران را جز گمراهی نیفزاو بسیارى را گمراه کرده " :14آیه 

------------------ 

 

 :مزمل

 " .[ پروردگار خاور و باختر، خدایى جز او نیست، پس بر او تکیه کن]اوست ": 9آیه 

------------------ 

 

 :مدثر

 ".و براى پروردگارت شکیبایى کن ": 7آیه 

 

 سیم جزء

 :سعب

اى خلقش کرد و از نطفه  است او را از چه چیز آفریده است؟ ناسپاسکشته باد انسان، چه ": 13تا  17آیه 
سپس   آنگاه به مرگش رسانید و در قبرش نهاد.  اندازه مقررش بخشید. سپس راه را بر او آسان گردانید.

 ".داده، به جاى نیاورده استولى نه! هنوز آنچه را به او دستور   .چون بخواهد او را برانگیزد

 

 :مطففین

و چون براى آنان پیمانه یا   که چون از مردم پیمانه ستانند، تمام ستانند؛  ،فروشانکمواى بر ": 4تا  1آیه 
 "دارند که برانگیخته خواهند شد؟مگر آنان گمان نمى  وزن کنند، به ایشان کم دهند.

 

 :فجر

دارد و نعمت فراوان به او ، و عزیزش مىآزمایدمىه پروردگارش وى را اما انسان، هنگامى ک ": 11و  15آیه 
اش را بر او تنگ و روزى آزمایدمىو اما چون وى را « پروردگارم مرا گرامى داشته است.»گوید: دهد، مىمى
 "«.پروردگارم مرا خوار کرده است»گوید: گرداند، مىمى



 
 

 

 :شرح

 ".با دشوارى، آسانى استآرى،  ": 1آیه 

 

 :بینه

 ".اندبهترین آفریدگان اند، آنانند کهدر حقیقت کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده ": 7آیه 

 

 :زلزله

اى بدى کند [ آن را خواهد دید. و هر که هموزن ذرّهاى نیکى کند ]نتیجهپس هر که هموزن ذرّه": 1و  7آیه 
 " .[ آن را خواهد دید]نتیجه

 

 :تکاثر

 " .، شما را غافل داشتده خواهیزیا" :1آیه 

 

 :عصر

مگر کسانى که   [، که واقعاً انسان دستخوش زیان است؛سوگند به عصر ]غلبه حق بر باطل": 3تا  1آیه 
 " .اندتوصیه کرده شکیبایىسفارش و به  حقگرویده و کارهاى شایسته کرده و همدیگر را به 

 

 :ماعون

 "کنند، همان کسانی که که از نمازشان غافلند، آنان که ریا مىواى بر نمازگزاران،پس  ": 1تا  4آیه 

 

 :ناس

 "گر نهانىوسوسه برم به پروردگار مردم، پادشاه مردم،معبود مردم، از شرّپناه مى»بگو: ": 4تا  1آیه 

 

 :(امام صادق)ع-گزیده از دعای ختم قرآن

ن ما را به سالست عبارت آن نرم کردى، خدایا اکنون که توفیق تالوت به ما مرحمت فرمودى و خشونت زبا
 ما را از آن گروه گردان

 که رعایت آن نیز چنانکه باید کردند و منقاد تو گشتند، آیات محکم قرآن را از روى اعتقاد گردن نهادند،

  .هم به متشابه آن ایمان آوردند و هم به ادله روشن



 
 

 

 

 

 


