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 102ـ 1، آيات 12سورة يوسف 

 بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 ☼.  آيات كتاب روشنگرند    آنها ،الف الم را

 ☼. خرد بورزيد شايد فروفرستاده ايم   يك قرآن عربي  به صورت   ما آن را 

 را برايت حكايت ها رآن را بر تو وحي كرده ايم، بهترين داستان ما به واسطة آنكه اين ق  
 ☼. پيشتر ازآن از ناآگاهان بودي ميكنيم؛ هرچند كه  

ماه را ديدم    خورشيد و من يازده ستاره و   ! پدراي : آنگاه كه يوسف به پدرش گفت    
 ☼. سجده گرند  كه برمن 

نيرنگي برايت    مكن كهبازگوييرؤيايت را براي برادرانت   ! فرزندم :  گفت] پدرش[
 ☼.است   دشمن آشكار يك شيطان براي انسانهمانا  ؛ به كار برند 

آموزد، و نعمتش را      به اين سان پروردگارت تو را برميگزيند و تفسير سخنها را به تو مي         
كه پيش ازاين بر پدرانت ابراهيم     مانگونه   ، هكمال ميرساند  برتو و برخاندان يعقوب به    

 ☼.  استباحكمت پروردگارت دانا و     ناهما كمال رساند؛   اسحاق به   و

 ☼.گران در يوسف و برادرانش نشانه هائي بود براي پرسش    

 ، حال آنكه   ما محبوبتر است    يوسف و برادرش نزد پدرمان از  راستي :  آنگاه كه گفتند 
 ☼.است  ي ما دسته ئي هستيم؛ به راستي كه پدرمان در گمراهي آشكار   
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 و    پدرتان باشيد   ةفقط شما دربرابر چهر     تانيد   يوسف را بكشيد يا اورا به سرزميني افك      

 ☼.بعد ازاو مردمي شايسته شويد 

اگر ميخواهيد كاري كنيد يوسف را مكشيد و اورا به ته چاهي      : يكي ازآنها گفت  
 ☼.  وي را برخي از گذرندگان برچينند  افكنيد تا 

 ما كهدرحالي   اطمينان نداري   تورا چه شده است كه دربارة يوسف به ما        !پدر :  گفتند
 ☼؟ اورا خواهانيم خيرِ

 ☼.ما ازاو نگهداري خواهيم كرد  بازي كند و   بچرد وتافردا اورا با ما بفرست   

گرگش  ميترسم كه ازاو غفلت كنيد و    اينكه اورا ببريد من غمين ميشوم و   از: گفت
 ☼.بخورد 

 ☼. كه ما چندين كسيم درآن صورت ما زيانكاريم   گرگش بخورد درحالي   اگر: گفتند

وحي كرديم كه در به او  ن اورا بردند و برآن شدند كه در ته چاهش افكنند         پس چو
 ☼. آينده دربارة اين كارشان به آنها خبر خواهي داد، ولي آنها متوجه نيستند      

 ☼.شبانگاه گريان به نزد پدرشان آمدند     

گرگش   دادن و يوسف را نزد اثاثمان رها كرديم و     ما رفتيم مسابقه  !  اي پدر :  گفتند
 ☼.وگرچه راست ميگوئيم تو به ما اعتماد نداري    خورد؛ 

تان شما را به كاري واداشته   سِفْنَ:  گفت  .پيراهنش آوردند    و خون دروغيني را روي   
 ☼.است] من[رسان     ياري توضيح ميدهيد  برآنچه  اهللا ؛است؛ صبري زيبا بايد داشت 

 مژده مرا   هان: گفت .افكند  فروكارواني سر رسيد وآبكششان را فرستادند و دلوش را         و
 به آنچه ميكردند آگاهي       اهللا !آهسته گفتند كاالئي است  و!   پسربچه ئي آنَك  !دهيد
 ☼.داشت

اورا به بهاي اندكي فروختند كه چند درهم ناچيز بود و بهايش را بسيار اندك           
 ☼. گرفتند

اورا گرامي بدار شايد به دردمان بخورد يا     : كه وي را خريد به زنش گفت  كسي از مصر 
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 امكاناتي در اختيار يوسف نهاديم و    در جهانبه اينگونه ما  .كنيمند خويش  اورا فرز

 است ولي چيرهاهللا بر امر خويش .  تفسير سخنها را به او بياموزيم  كه] بود[براي آن 
 ☼. بيشتر مردم نميدانند  

 نيكوكاران   داديم؛ و حكم و عِلم به او ، رسيد )يعني به سن مردان  (نيرومنديش  چون به 
 ☼.  پاداش ميدهيم نهاينگورا 

برايت : زني كه او درخانه اش بود خودش را براو عرضه كرد و درها را بربست وگفت      
پرورندة من است و جايگاهم را نيكو    ) يعني شوهرت (او ! پناه برخدا: گفت! آماده ام 

 ☼. ساخته است؛ ستمگران رستگار نخواهند شد     

 بود كه برهان پروردگارش   زن قصد اوكرد و او قصد زن كرد، اگرنه آن  ] به هرحال [
 او از ؛را از او دور سازيمزشتي  و اين براي آن بود كه ما بدي و ؛ديدچشم را به 

 ☼.بندگان گزيدة ما بود 

را )  سرورِ زن (هردو بطرف در شتافتند، و پيراهنش را از پشت پاره كرد، و سرورش     
 چيست جز آنكه  پاداش كسي كه بخواهد با اهل تو بد كند: گفت] زن . [نزد در ديدند

 ☼به زندان افتد يا شكنجة دردناكي؟    

او خودش را به من عرضه كرده است؛ و يك گواه از اهل زن گواهي  : گفت ] يوسف[
راست گفته و او از دروغگويان  ] زن[داد كه اگر پيراهنش ازجلو پاره شده است  

 ☼.است

 ☼.ويان است دروغ گفته و او از راستگ  ] زن[و اگر پيراهنش از پشت پاره شده است    

اين از نيرنگ شما    : چون ديد كه پيراهنش از پشت پاره شده است، گفت       ] حاكم[
 ☼.است كه نيرنگ شما سترگ است   ] زنان[

ازگناهت آمرزش بخواه كه از خطاكاران    ] تو زن نيز [و ! از اين درگذر  ! اي يوسف
 ☼. بوده اي

شديدا عاشق او  زنِ حاكم خودش را به غالمش عرضه ميكند و    : زناني درشهر گفتند  
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 ☼. شده است؛ ما اورا درگمراهيِ آشكار مي بينيم   

از مكرشان شنيد، به سويشان فرستاد و برايشان تكيه گاهي آماده كرد و به        ] زن[وقتي 
چون اورا ديدند در ! برآنها بيرون شو  : گفت] به يوسف[هركدامشان كاردي داد و 

اين بشر نيست؛ اين !  اه برخدا پن : نظرشان بزرگ آمد و دستهايشان را بريدند وگفتند     
 ☼.جز فرشته ئي مكرم نيست 

هم اين است آنكه مرا درباره اش مالمت كرديد؛ در حقيقت من خودم را     : گفت] زن[
بر او عرضه كردم و او خودداري كرد؛ واگر آنچه به او دستور داده ام نكند به زندان        

 ☼.خواهد افتاد و از كوچك شدگان خواهد بود

زندان در نزدِ من ازآنچه مرا به سويش فراميخوانند       !  پروردگارا: گفت] يوسف[
دوست داشتني تر است؛ و اگر نيرنگشان را از من دور نكني به آنها خواهم گرائيد و از    

 ☼.نادانان خواهم بود

پس پروردگارش اورا اجابت كرد و نيرنگشان را از او دور گرداند؛ كه او شنوا و   
 ☼. آگاه است

كه نشانه ها را ديدند، به نظرشان رسيد كه اورا براي مدتي به زندان     سپس، بعد ازآن   
 ☼. كنند

. من مي بينم كه دارم خمر را ميفشارم: يكي شان گفت. دوجوان با او وارد زندان شدند
.  من ميبينم كه ناني را برسرم حمل ميكنم و پرندگان ازآن ميخورند  : و ديگري گفت

 ☼. و را از نيكان مي بينيم ما را از تأويلش باخبر كن، كه ما ت 

غذائي كه روزي تان است به نزدتان نخواهد رسيد مگر كه پيش از          :  گفت ] يوسف[
اين بخشي از چيزهائي    . آنكه به نزدتان برسد دربارة تأويلش به شما خبر داده باشم          

من آئين يك مردمي كه به اهللا ايمان ندارند  . است كه پروردگارم به من آموخته است 
 ☼ كفر مي ورزند را رها كرده ام    و به آخرت

ما حق نداشته ايم كه در چيزي  . و پيرو آئين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب شده ام      
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و اين جزئي از فضل اهللا برما و بر مردم است، ولي بيشترِ       . براي اهللا شريك قائل شويم 

 ☼. مردم شكرگزار نيستند 

 ☼ اهللاِ يگانة قَهار؟  آيا خدايان پراكنده بهترند يا  !  اي دويارِ زندان

شما جز او چيزي را نمي پرستيد جز نامهائي كه شما و پدرانتان نامگذاري كرده ايد؛       
اهللا دربارة آنها حكمي فرونفرستاده است؛ فرمانروائي جز براي اهللا نيست؛ فرمان داده         

 ☼. است كه جز اورا نپرستيد؛ آنست دينِ استوار، ولي بيشتر مردم نميدانند    

به سرورش خمر خواهد ] تأويل رؤيايش آنست كه  [اما يكي از شما !   زنداناي دويارِ
بردار زده خواهد شد و پرندگان از  ] تأويل رؤيايش آنست كه [نوشاند؛ و اما ديگري 

 ☼.امري كه درباره اش استفسار ميكنيد انجام گرفت    . روي سرش خواهند خورد

نزد سرورت از من ياد     : ت، گفتمي پنداش  ] از زندان [ و به يكي از آن دو كه رهاشونده      
نزد سرورش به فراموشي افكند، و       ]  يوسف[پس شيطان اورا از ياد كردن      . كن

 ☼. چند سال در زندان ماند   ] يوسف[

الغر ميخورندشان؛ و هفت      ] گاو[من هفت گاو فربه را مي بينم كه هفت     :  پادشاه گفت 
 اگر رؤيا را تعبير    ! اي درباريان . ديگر خشك را مي بينم   ] هفت تاي [خوشة سبز و  

 ☼. ميكنيد دربارة رؤيايم به من نظرِ خردمندانه بدهيد     

 ☼. خوابهاي پريشان است، و ما به تأويل رؤياها آگاهي نداريم   : گفتند

به ياد آورد،   ] يوسف را  [كه رهائي يافته بود و بعد از مدتها    ] زنداني [ يكي از آن دو 
 ☼. فرستيد من از تأويلش به شما خبر خواهم داد؛ مرا ب : گفت

] گاو[به ما نظر خردمندانه بده دربارة هفت گاوِ فربه كه هفت       ! اي راستگو  ! يوسف
شايد به سوي مردم  . ديگر خشك] هفت تاي [الغر ميخورندشان، و هفت خوشة سبز و   

 ☼. برگردم، شايد بدانند  

هفت سال با جديت ميكاريد، پس آنچه را درو كرديد در خوشه اش        : گفت ] يوسف[
 ☼.  مگر اندكي از آنچه كه ميخوريد  نگاه داريد 
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سخت مي آيد كه آنچه از پيش برايشان نگاه داشته ايد را         ] سال [سپس بعد ازآن هفت    

 ☼. ميخورند، مگر اندكي از آنچه كه درخانه نگاه ميداريد     

سپس بعد ازآن يك سالي خواهد آمد كه درآن برمردم باران باريده ميشود و در              
 ☼. ميكشند  ]از ميوه ها[آن سال شيره ها   

به نزد  : چون فرستاده به نزدش آمد، گفت    . اورا به نزد من آوريد   : پادشاه گفت 
سرورت برگرد و ازاو بپرس كه ماجراي زنهائي كه دستهايشان را بريدند چه بود؟        

 ☼.همانا پروردگارم به نيرنگشان آگاه است     

 بود؟  وقتي خودتان را به يوسف عرضه كرديد موضوعتان چه   : گفت  ] شاه به زنها [
اكنون حقيقت  : زنِ حاكم گفت .  هيچ بدي در او نديديم   !  پناه برخدا  :  گفتند ]  زنها[

 ☼.من خودم را به او عرضه كردم، و او از راستگويان است    . آشكار شد 

بداند كه من در نهان به او خيانت نكردم، و       ]  يوسف[ براي آن است كه  ] اعتراف [اين 
 ☼. ي نخواهد رساند  آنكه اهللا نيرنگ خيانتكاران را به جائ    

و خودم را تبرئه نميكنم؛ همانا كه نفس به بدي فرمان ميدهد مگر آنچه پروردگارم       
 ☼.رحم كند؛ همانا پروردگارم آمرزگار و مهربان است     

چون با او سخن    . اورا به نزدم آوريد تا اورا از خاصان خويش كنم        : پادشاه گفت 
 ☼. يگاه و مورد اعتماد هستيتو امروز نزد ما داراي جا : گفت] به يوسف [گفت، 

 ☼.مرا برسر گنجينه هاي زمين بگمار، كه من نگهبان و دانا هستم     :  گفت] يوسف[

ما . اينگونه در زمين به يوسف امكانات داديم تا هرجا كه دلش بخواهد ساكن شود        
 ☼. هركه را بخواهيم شامل رحمتمان ميكنيم، و پاداش نيكوكاران را ضايع نميكنيم    

اني كه ايمان آوردند و پرهيزكاري پيشه ميكردند پاداش اخروي بهتر     البته براي كس
 ☼.است

او آنها را شناخت ولي آنها اورا   . برادران يوسف آمدند و براو وارد شدند   
 ☼. نميشناختند 



 9
يك برادري كه از  ]  باز كه مي آئيد  :  [و چون بارهايشان را برايشان آماده كرد، گفت    

يعني جو و گندمي كه  (آيا نمي بينيد كه من پيمانه  .  پدرتان است را به نزدم بياوريد  
ميدهم، و من ] به شما[را بيش از آنچه مي بايست    ) براي دادن به شما به پيمانه ميزنم  

 ☼بهترين ميزبانان هستم؟  

نزدم خواهيد داشت و نه به من نزديك      ]  غله[و اگر اورا به نزدم نياوريد نه پيمانه ئي       
 ☼. خواهيد شد

 ☼.خواهيم كرد] اين كار را[ره به پدرش خواهيم گفت، و    درابن با  : گفتند

پولهايشان را در درونِ بارهايشان بگذاريد باشد كه وفتي به نزد   :  و به غالمانش گفت 
 ☼. اهلشان برگشتند متوجه آنها شوند و باشد كه برگردند   

منع  ] غله[ما از گرفتنِ جوال ! اي پدر : پس چون به نزد پدرشان برگشتند، گفتند  
بگيريم؛ و ما از او نگهداري خواهيم    ] غله[برادرمان را با ما بفرست كه جوال    . ه ايمشد
 ☼.كرد

آيا دربارة او همانگونه به شما اعتماد كنم كه پيش ازاين دربارة       : گفت] پدرشان [
برادرش به شما اعتماد كردم؟ به هرحال، اهللا بهترين نگهبان و مهربانترين مهربانان            

 ☼.است

:  گفتند . ن را گشودند، پولشان را ديدند كه به آنها برگردانده شده است  چون بارهايشا
اين پولهاي ما است كه به ما برگردانده شده است؛ و      ! آنچه دلمان ميخواهد   !  اي پدر

خواربار براي اهلمان مي آوريم و برادرمان را نگاه     ] اگر برادرمان را با خودمان ببريم[
 ☼.يم، كه آن يك جوالِ اندكي است ميداريم، و يك جوالِ شتر مي افزائ

اورا با شما نخواهم فرستاد تا آنكه پيماني از اهللا به من بدهيد كه اورا به نزدم           : گفت
پس چون پيمانشان را به او دادند،   . خواهيد آورد؛ مگر كه راه چاره تان بسته شود  

 ☼.اهللا به آنچه ميگوئيم وكيل است  : گفت

من . ويد و از دروازه هاي پراكنده وارد شويد  از يك در وارد مش!  فرزندانم : گفت
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براو توكل  . فرمان جز براي اهللا نيست. نميتوانم آنچه از خدا برسرتان بيايد را دفع كنم  

 ☼. كرده ام و توكل كنندگان براو توكل كنند  

چون از جائي كه پدرشان به آنها دستور داده بود وارد شدند، و او نميخواست آنچه        
اشته بود ازآنها بازدارد جز نيازي كه در دل يعقوب بود و آن را به   را كه اهللا مقرر د

او داراي علمي بود كه ما به او آموخته بوديم، ولي بيشتر مردم  . فرجام رساند 
 ☼. نميدانند 

من برادر تو هستم، : گفت. و وقتي بر يوسف وارد شدند برادرش را نزد خود جاي داد 
 ☼. لت راه مدهبه خاطر آنها ميكردند درد و رنج به د   

چون بارهايشان را برايشان آماده كرد، جام آبخوري را در بار برادرش كرد، سپس        
 ☼. شما دزديد! يك جارزننده ئي جار زد كه اي كاروانيان   

 ☼چه چيزي را گم كرده ايد؟ : درحالي كه به سوي آنها ميرفتند، گفتند  

خواهد گرفت، و من  ] جايزه [جام پادشاه؛ و هركس آن را بياورد يك بار شتر        : گفتند
 ☼. اين را تضمين ميكنم  

سوگند به اهللا كه تو ميداني كه ما نيامده ايم كه درزمين فساد كنيم، و ما دزد    :  گفتند
 ☼. نيستيم

 ☼اگر دروغگو باشيد كيفرش چيست؟    : گفتند

درونِ بارش يافت شود خودِ او جزاي آن   ] مالِ دزديده [كيفرش، هركس كه   : گفتند
 ☼.ستمگران را اينگونه كيفر ميدهيم   ]. گرفته شودكه به بردگي [است 

سپس آن را از    . بارهاي برادرش با بارهاي آنها شروع كردند       ] جستجوي [پس، پيش از   
او حق نداشت كه  . اينگونه به يوسف نيرنگ ياد داديم     . بارِ برادرش بيرون آورد   

واهيم  هركس را كه بخ . برادرش را طبق آئين پادشاه بگيرد مگر كه اهللا بخواهد   
 ☼.و باالتر از هر دانش وري يك دانشمندي هست . درجه هائي باال مي بريم 

يوسف   . اگر او دزدي كند، يك برادرِ او نيز پيش ازاين دزدي كرده است: گفتند
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شما داراي بدترين جايگاه    : گفت. اين را در دلش نگاه داشت و برايشان آشكار نكرد       

 ☼.  استاهللا به آنچه وصف ميكنيد داناتر    . هستيد

او پدري دارد پيرمردي بزرگ؛ يكي از ما را به جاي او بگير، كه ما          ! اي حاكم : گفتند
 ☼. تورا از نيكوكاران مي بينيم   

پناه بر خدا كه جز كسي را بگيريم كه مالمان را نزد او يافته ايم؛ در آن صورت    : گفت
 ☼. ما از ستمگرانيم 

آيا نميدانيد كه    :  بزرگترشان گفت  . تند  چون از او نااميد شدند، زمزمه كنان به كناري رف     
پدرتان ازشما پيمان خدائي گرفته است؟ و پيشتر نيز آن زياده روي كه با يوسف            
كرديد؟ من از اينجا تكان نخواهم خورد تا پدرم به من اجازه دهد، يا آنكه اهللا            

 ☼. درباره ام داوري كند، كه او بهترين داوران است   

پسرت دزدي كرد و ما جز آنچه را   !  اي پدر: وئيد به نزد پدرتان برگرديد و بگ  
 ☼. ميدانستيم گواهي نداديم، و نگهبان غيب نبوديم  

ما راستگو   . از روستائي كه درآن بوديم و از كارواني كه در آن آمده ايم بپرس      
 ☼.هستيم

صبري زيبا بايد    . ولي نفستان موضوعي را برايتان آراسته است      :  گفت] پدرشان [
 ☼.همه شان را به نزدم بياورد، كه او است داناي باحكمت   داشت؛ شايد اهللا 

و چشمانش از اندوه سپيد شد در   !  دريغا يوسف: و رخ از آنها برگرداند، و گفت 
 ☼.حالي كه دردِ خشم را در دل نگاه ميداشت 

واهللا تو آن قدر از يوسف ياد ميكني تا آنكه درآستانة نابودي قرار گيري يا از       : گفتند
 ☼.باشي هالك شدگان  

و از اهللا چيزهائي را ميدانم كه شما    . من درد دل و اندوهم را به اهللا شكوه ميكنم       : گفت
 ☼. نميدانيد 

برويد و يوسف و برادرش را بجوئيد، و از رحمت اهللا نااميد مباشيد، كه از      ! فرزندانم 
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 ☼. رحمت اهللا جز مردم كافر نااميد نميشوند  

به ما و اهلمان آسيب  ! اي حاكم: فتند وارد شدند، گ) يعني بر يوسف(چون بر او 
رسيده است، مالِ اندكي آورده ايم، جوالمان را كامل به ما بده و به ما صدقه بده، كه            

 ☼.اهللا صدقه دهندگان را پاداش ميدهد  

آيا دانسته ايد كه وقتي نادان بوده ايد با يوسف و برادرش چه  :  گفت] يوسف [
 ☼كرده ايد؟ 

. اهللا برما منت نهاد  . من يوسفم و اين برادرم است    :  گفت آيا تو يوسف هستي؟   :  گفتند
همانا كسي كه پرهيزگاري و شكيبائي كند، اهللا پاداش نيكوكاران را ضايع نخواهد   

 ☼.كرد

 ☼.به اهللا سوگند كه اهللا تورا برما ترجيح داد، هرچند كه ما از خطاكاران بوديم  : گفتند

 خواهد آمرزيد، كه او مهربانترين   امروز سرزنشي برشما نيست، اهللا شما را   : گفت
 ☼. مهربانان است

اين پيراهنم را ببريد و بر چهرة پدرم اندازيد، تا به بينائي برگردد، و همة اهلتان را به    
 ☼. نزدم بياوريد  

شايد شما مرا  . من بوي يوسف ميشنوم  : جدا شد، پدرشان گفت ] ازشهر [چون كاروان 
 ☼.خرفت انگاريد 

 ☼.ه تو در گمراهي ديرينه ات هستيبه اهللا سوگند ك  : گفتند

آيا  : را بر چهره اش افكند و بينا شد، گفت] پيراهن [پس چون مژده دهنده آمد و آن 
 ☼به شما نگفتم كه من چيزي را از اهللا ميدانم كه شما نميدانيد؟   

 ☼. ازگناهانمان برايمان آمرزش بخواه كه ما خطاكار بوده ايم  ! اي پدرمان  : گفتند

يتان از پروردگارم آمرزش خواهم خواست، كه او آمرزگار و مهربان         بعدتر برا : گفت
 ☼.است

اگر اهللا  : چون بر يوسف وارد شدند، پدر و مادرش را نزد خود جاي داد وگفت        
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 ☼.بخواهد، در امان به مصر وارد شويد  

اي : گفت. و پدر و مادرش را برفراز تخت باال برد، و آنها در برابرش به سجده افتادند        
پروردگارم آن را تحقق بخشيد، و به من نيكي       . اين است تأويل روياي پيشينم   ! پدر 

كرد آنگاه كه مرا از زندان بيرون آورد و شما را از بيابان آورد پس از آنكه شيطانْ                 
همانا پروردگارم به هركه بخواهد پرلطف است؛ و       .  ميانة من و برادرانم به هم زده بود   

 ☼.او دانا و باحكمت است 

بخشي از پادشاهي به من داده اي و بخشي از تأويل داستانها را به من      ! اراپروردگ 
مرا . تو در دنيا و آخرت وليِّ مني!  آموخته اي؛ اي به هست آورندة آسمانها و زمين    

 ☼.مسلمان بميران و به شايستگان برسان  

وحي ميكنيم؛ و تو   ] اي محمد[از خبرهاي غيبي است كه به سوي تو    ] داستان[اين 
نبودي آنگاه كه تصميمشان را با هم گرفتند و در   ) يعني نزد برادران يوسف (دشان نز

 ☼. حال نيرنگ كردن بودند  
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 48ـ 1، آيات 28از سورة قصص ) الف

 بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 ☼.م س ط

 ☼.  آيات كتاب روشنگرند   آنها

 ☼.ميخوانيم قومي كه ايمان دارند به حق برتو  براي  موسا و فرعون  خبرهاياز 

گروهي ازآنها را  ه بندي كرد مردمش را گروه  ونمود سربزرگي فرعون درزمين   
بريد و زنانشان را زنده ميگذاشت؛ او از         فرزندانشان را سرمي  بي زور نگاه ميداشت،    

 ☼.  بودتباهكاران 

 اني كنيم منت نهيم و آنان را امام     نگاه داشته شدند   بي زور  ميخواهيم برآنها كه درزمين     
 ☼.گردانيماني  و آنان را وارث 

 و به فرعون و هامان و سپاهيانشان چيزي را كه     انيم قدرت برس   به درجهان  آنان را و 
 ☼.ازآن دربيم بودند نشان دهيم  

افكن      وقتي بيم جانش داشتي اورا به دريا   ده وب كه به او شير كرديمبه مادر موسا وحي  
 به تو بازش خواهيم گرداند و اورا از فرستادگان   اندوهگين مباش، ما مترس و و

 ☼.كردخواهيم 

 فرعون و هامان و . تا برايشان دشمن و اندوهي باشد ند ون اورا برگرفتپس خانوادة فرع 
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 ☼. سپاهيانشان خطاكار بودند  

 براي من و تواست؛ اورا مكشيد شايد به دردمان   ئينور چشمي:  فرعون گفتزنِ
 ☼]. چه ميكنند [ و نميدانستند   ؛بخورد يا اورا به فرزندي گيريم  

 نزده بوديم كه ازمؤمنان باشد نزديك بود   اگر برقلبش گره  و، شدتهي  مادر موسا دلِ
 ☼. آن را برزبان بياورد  كه 

  ازكناره وي را زير نظر گرفت و    ]خواهرش  [ پس .اورا دنبال كن   : به خواهرش گفت و 
 ☼.متوجه نبودند  آنها 

آيا مردم خانواده ئي  : گفت] خواهرش[ را پيش ازآن براو حرام كرديم؛     زنان شيرده و 
 ☼ما نشان دهم تا اورا برايتان سرپرستي كنند؟    كه برايش غمخوارند به ش 

 و بداند كه وعدة   غمين نباشد  و شوديم تا چشمش خنك دپس اورا به مادرش برگردان  
 ☼. اهللا حق است ولي بيشترشان نميدانند 

؛ نيكوكاران را  ي داديم و دانشي  رسيد و مرد شد اورا حكم      به زورمنديش   و چون 
 ☼.اينگونه پاداش ميدهيم 

 همديد كه دومرد با   وارد شهر شد و حالي كه مردمِ شهر متوجهش نبودنددر ]موسا [
 خودش بود ةازدست   دشمنش؛ پس آنكه  ازآنِ اين خودش و ةاز دست  د، اينميجنگن 

كارش را    موسا به او تپانچه ئي زد و    و دشمنش بود ازاو مدد طلبيد؛    ازآنِ  برضد آنكه   
ي كنندة آشكار    شمن گمراهد او؛  شيطان استكرداراين از:  گفت] سپس . [ساخت
 ☼.است

 كه او  ؛ برمن ببخشاي؛ پس اورا بخشود    ،من به خود ستم كردم  !  پروردگارا  : گفت] و[
 ☼.مهربان است   آمرزنده و 

 ☼. نخواهم بود  جنايتكاران  پشتيبانِ  اي دهشي كه به من كرده به خاطرپروردگارا   : گفت

كس كه ديروز از  يد كه آن د؛ ناگاهبامداد روز ديگر ترسان و نگران در شهر ميگشت 
 ☼. تو گمراه آشكاري: موسا به او گفت  . فرياد ميزند او مدد خواسته بود به او  
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آيا ! اي موسا:  گفترا بزند،و چون خواست كه آن كس كه دشمن هردوشان بود 

 كه ديروز يكنفر را كشتي؟ تو منظوري نداري مگر        آنگونه  ميخواهي مرا هم بكشي  
 ☼. و نميخواهي كه از اصالحگران باشيكه درزمين زورگويي كني    

 دربارة تو انجمن    بزرگان ! اي موسا: گفت كه پويه ميكرد؛ مردي ازآخر شهر آمد
 ☼.كرده اند تا تورا بكشند؛ بيرون شو كه من برايت از خيرخواهانم   

 ☼. پروردگارا مرا ازقوم ستمگر برهان   : پس ترسان و نگران ازشهر بيرون شده گفت   

باشد كه پروردگارم مرا به راه درست هدايت   :  گفتنهاد،ن مديرو به سوي چون 
 ☼.كند

 نزديكآب ميدادند و  ] گوسفند[ را ديد كه  از مردمچون به آب مدين رسيد گروهي  
مشكلتان چيست؟  :  گفت .عقب ميزدند ]  گوسفندانشان را [آنها دوتا زن را ديد كه    

پدرمان پيرمرد بزرگي       و ؛وند ما آب نميدهيم تا وقتي كه چوپانان از اينجا بر      : گفتند
 ☼.است

من به خيري كه برمن  !  پروردگارا :  پناه برد وگفتهساي بهبعد پس برايشان آب داد 
 ☼. نيازمندم   فروفرستي  

د  پدرم تورا فراميخوانَ    :  گفتراه ميرفت؛ كنان   شرمكه آمد ] دختر [پس يكي ازآن دو  
 ☼.ي پاداش به تو دهده ا تا به خاطر آنكه برايمان آب داد  

  از كه! مترس:  به نزد او رفت و سرگذشتها را برايش حكايت كرد، گفت   ]موسا  [وقتي
 ☼. رستيگروه ستمگران  

] مردِ[كس كه كرايه كني   اورا كرايه كن كه بهترين!  پدر:  گفت]دختر  [يكي ازآن دو
 ☼.استدار   امانت ونيرومند  

 درآورم به اين شرط     دودخترم را به نكاح تو اين ميخواهم يكي از : گفت ] پدر دختران[
من پيش خودت است،     اگر به دهسال برساني از  كراية من باشي، و  كه هشت سال در 

 ☼.نميخواهم كه برتو سخت بگيرم؛ و مرا انشاءاهللا از شايستگان خواهي يافت   
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 هركدام از دومهلت كه انجام دادم نبايد زوري    ؛باشد نابين من وتو هم : گفت] موسا[

 ☼.  ميگوئيم وكيل است آنچه  رببه من گفته شود؛ اهللا  

 جانبِ  از  آتشي ،را برد  را به پايان رساند و خانواده اش    ]شده تعيين  [كه موسا مهلت   وقتي
آن برايتان خبري يا    شايد ازديدم من آتشي   !بمانيد:  به خانواده اش گفت ديد؛كوه 

 ☼. اخگري بياورم شايد خودتان را گرم كنيد  

درخت به او آواز   ازفرخنده بقعة  نارة راستِ دره در  رسيد ازك  ] آتش [چون به نزد آن  و
 ☼.من اهللا پروردگار جهانيانم  ! آمد كه اي موسا

چون ديد كه مثل جن ميجنبد گريزان پشت داد       عصايت را بيفكن؛ و   كه ] و آواز آمد  [
 ☼.تو از امان يافتگاني !  سمتر وپيش آي  !اي موسا. به عقب ننگريست  و 

   را از   شانه هايتگزند بيرون خواهد آمد؛ و    ر، سفيد ولي بي   دستت را به گريبانت فروب  
 درباريانِ از پروردگارت به سوي فرعون و    نشانه؛ اينها دو فروبرهيبت به خود ترس و

 ☼.  بوده اند  تبهكاراواست كه آنها مردمي  

 ☼. بكشندازآنها را كشته ام و ميترسم كه مرا   كسي من !  پروردگارا  : گفت

 تصديقم   تا بفرست   به عنوان ياور    است؛ اورا با من   تيززبان تر ازمن    ، او برادرم هارون  
 ☼. ميترسم كه تكذيبم كنند   منكند؛

 خواهيم كرد و به شما نيروئي خواهيم داد و قوي  برادرت  توسطتورا بازوي : گفت
 پيروزمند    نشانه هاي ما دست آنها به شما نخواهد رسيد؛ شما و پيروانتان به وسيلة            

 ☼. بودخواهيد 

 اين چيزي جز:  گفتند، به نزدشان رفت بودآشكار  ما كه  نشانه هايون موسا با چ
 ☼. چنين چيزي را در پدران پيشينمان نشنيده ايم   و   جادوگري و دروغ بندي نيست، 

 كه چه كسي راه هدايت را از نزد او آورده و  بهتر ميداند  پروردگارم  : موسا گفت
 ☼. ند شد نخواه  رستگار  رانْ  ستمگ !فرجام روزگار ازآن چه كسي خواهد بود   

!   اي هامان.نميشناخته ام خودم خدائي را براي شما جزمن  ! بزرگاناي : فرعون گفت
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 ببينم؛   برايم برخاك آتش افروز و برايم كاخي برافراز شايد خداي موسا را به چشم        

 ☼. باشدمن گمان ميكنم كه او از دروغگويان   

  كه به سوي ما باز و پنداشتند  دندگردنكشي نموسپاهيانش در زمين به ناحق     او و
 ☼.نخواهند گشت 

 افكنديم؛ بنگر كه فرجام ستمگران      يشاندر دريا پس اورا با سپاهيانش گرفتيم و     
 ☼.چه گونه بود

 داده   ياوريسوي آتش فراميخواندند و روز قيامت       وآنها را اماماني كرديم كه به  
 ☼. نخواهند شد 

 خواهند زشت رويان روز قيامت از    م وو دراين دنيا لعنت به پشت سرشان فرستادي   
 ☼.بود

 به موسا كتاب داديم كه روشنگر راه   كرديم پيشين را هالك  نسلهايپس ازآنكه   
 ☼. مردم و هدايت و رحمت باشد شايد تذكر كنند 

درجانب غربي نبودي و از حاضران    ] اي محمد[وقتي امر را به موسا سپرديم، تو   
 ☼. نبودي

و در ميان مردم مدين . رديم و روزگاراني برآنها سپري شد   ولي ما نسلهائي را ايجاد ك
 ☼.مقيم نبودي كه آيات ما را بر آنها بخواني؛ ولي ما فرستندگان بوديم     

ندا زديم، ولي رحمتي ازپروردگارت است     ] به موسا[و دركنار كوه نبودي آنگاه كه   
ر بدهي شايد تا به قومي كه هشداردهنده ئي پيش از تو برايشان نيامده است هشدا   

 ☼. تذكر كنند

]   آنگاه [ مبادا كه به سبب آنچه دستهايشان پيش داشته است مصيبتي برسرشان بيايد و        
بگويند پروردگارا چه ميشد اگر فرستاده ئي به سويمان ميفرستادي تا نشانه هاي تو را         

 ☼.دنبال كنيم و از مؤمنان ياشيم 
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 101 -9، آيات 20از سورة طه ) ب

 ☼؟ به تو رسيده است   آيا داستان موسا 

 شايد اخگري  ديدمبمانيد كه من آتشي : آنگاه كه آتشي ديد و به خانواده اش گفت  
 ☼.  راهي بيابم شاز آن را برايتان بياورم يا بر اثر آت   

 ☼! رسيد به او ندا آمد كه اي موسا    آن پس چون به نزد

 ☼. مقدس ميگردي  كه در واديِ بركَنم؛ نعلينت را   هست من پروردگار تو 

 ☼. گوش فراداروحي ميشود  به آنچه   برگزيده ام، پس  من تورا 

 ☼.  مرا عبادت كن و به ياد من نماز برپا دار  ، جز من خدائي نيستكه اهللا ممن

 آن را نهان دارم تا  هر كسي بنا    كهفراخواهد رسيد و ميخواهم    ) آخر عمر هستي  (ساعه  
 ☼. بركوشش خودش پاداش ببيند 

 تو را ازآن باز ندارد كه      است و پيرو هواي خويش  پس كسي كه به آن ايمان ندارد 
 ☼. پرت شوي

 ☼؟تو است اي موسا  راستِ  چيست كه دردستآن

گوسفندانم هش ميكنم و     آن تكيه ميدهم و با آن به   بر،ست ااين عصاي من : گفت
 ☼. كارهاي ديگري نيز با آن دارم 

 ☼! اي موسا آن را بيفكن  : گفت

 ☼. يدودپس افكند و ديد كه ماري است كه م  

 ☼. ش خواهيم گرداند ما آن را به حالت اولش باز ؛آن را بگير و مترس  : گفت

يك .  است و سفيدرنگ بيرون خواهد آمد     گزند بي،دستت را به گريبانت فروكن   و
 ☼نشانة ديگر است 

 ☼.تو نشان دهيمه  بمان را براي آنكه از نشانه هاي بزرگ  

 ☼. استگردنكشي كردهبه سوي فرعون برو كه   

 ☼،سينه ام را بگشا  !  پروردگارا  : گفت] موسا[
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 ☼كن، آسان برايم  و كارم را 

 ☼، وگرهي را از زبانم بازكن  

 ☼.سخنم را بفهمند  تا 

 ☼خانواده ام،  و برايم وزيري قرار بده از  

 ☼برادرم هارون،  

 ☼كوله بارم را با او سفت بكَش،    

 ☼و اورا دركارم شريك كن،  

 ☼، تا تورا بسيار تسبيح بگوئيم  

 ☼،ر كنيم و بسيار ذك

 ☼.بوده اي كه تو به ما بينا 

 ☼!اي موسا خواسته ات به تو داده شد : گفت] اهللا[

 ☼يك بار ديگر هم برتو منت نهاده ايم،  

 ☼آنگاه كه به مادرت چيزي كه وحي ميشود را وحي كرديم   

 وكسي كه اندازددريايش افكن كه دريا اورا به ساحل     كه اورا درتابوت بگذار و در 
ن اواست وي را برگيرد؛ و برتو محبتي ازخودم افكندم و براي اينكه    دشمن من و دشم

 ☼. دربرابر ديدگانم ساخته شوي 

آيا كسي را به شما نشان دهم كه اورا    :   ميرفت و ميگفت   راه آنگاه كه خواهرت  
   اندوهگين   سرپرستي كند؟ پس تورا به مادرت برگردانديم تا چشمانش خنك شود و        

پس سالها .  رهانديم و تورا آزمايشها كرديم اندوهرا از و تو كُشتي نگردد؛ وكسي را 
 ☼! اي موسا ماندگار شدي و بعد به حسب مقدر آمدي    مدين  ميانِ اهلِدر

 ☼. مه امن تو را براي خودم ساخت

 ☼. تو و برادرت با نشانه هاي من برويد و در ياد كردنِ من سستي مكنيد    

 ☼.به سوي فرعون برويد كه گردنكشي كرده است   
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 ☼. او سخنِ نرمي بگوئيد شايد متذكر شود يا بترسد     به

 ☼.ميترسيم كه برما سخت بگيرد يا آنكه گردنكشي كند    !  پروردگارا  :  گفتند

به نزدش برويد و بگوئيد ما    . مترسيد كه من همراه شمايم، ميشنوم و مي بينم  : گفت
؛ ما با  هآزارشان مد ما بفرست و  همراه بني اسرائيل را  ؛ة پروردگارت هستيم  فرستاد 
 ☼.سالم بركسي بادا كه پيرو هدايت است  .  از پروردگارت به نزدت آمده ايم    نشانه ئي

 ☼. به ما وحي شده كه عذاب بركسي خواهد بود كه دروغ ببندد و رخ برگردانَد  

 ☼؟!پروردگار شما كيست اي موسا  : گفت] فرعون[

 ☼.آن كس كه آفرينشِ هرچيز را به آن داده سپس هدايت كرده است   : گفت

 ☼پس برسر اقوامي كه پيشترها بوده اند چه خواهد آمد؟   : گفت

عِلمش نزد پروردگارم در كتابي است؛ پروردگارم نه گم ميكند و نه فراموش             : گفت
 ☼. ميكند 

آن كه زمين را براي شما گهواره كرد و برايتان راههائي درآن كشيد و آبي را از          
 ☼. اهانِ گوناگون بيرون آورديم  آسمان فروفرستاد و به توسطِ آن جفتهائي از گي    

 ☼. در اينها نشانه هائي است براي صاحبخردان . بخوريد و چارپايانتان را بچرانيد     

 ☼.ازآن شما را آفريديم و بار ديگر به آن بازتان ميگردانيم     

 ☼.همة نشانه هايمان را به او نشان داديم و تكذيب و خودداري كرد 

 ☼ زمينمان بيرون كني اي موسا؟   آيا آمده اي كه ما را با سحرت از   : گفت

پس ميان ما و خودت وعده گاهي قرار بده       . ما نيز سحري مثل آن برايت خواهيم آورد 
 ☼.كه نه ما تخلف كنيم و نه تو، در يك جاي مشخص

 ☼. وعده گاهتان روز آذين، و آنكه مردم در چاشتگاه گرد هم آيند       : گفت

 ☼. آمدپس فرعون رفت و نيرنگهايش را گرد آورد و سپس       

به دروغ بر اهللا افترا مبنديد كه شما را با شكنجه ئي لِه    ! واي برشما: موسا به آنها گفت  
 ☼. كند؛ درحقيقت هركه افترا بزند ناكام خواهد ماند   



 22
پس درميان خودشان به مجادله برسر موضوع پرداختند و مشغول گفتگوي درگوشي   

 ☼. شدند

سحرشان از زمينتان بيرونتان كنند و شيوة        اينها دوتا جادوگرند كه ميخواهند با     : گفتند
 ☼. شايستة شما را از بين ببرند  

پس نيرنگتان را جمع كنيد و سپس در يك صف بيائيد، كه امروز هركس دستِ برتر       
 ☼. داشته باشد پيروزمند خواهد بود   

 ☼. يا تو بيندازي يا ما نخستين كس باشيم كه بيندازد   !  اي موسا: گفتند

پس به نظرش رسيد كه رسنها و چوبدستيهايشان توسط      . يد شما بينداز ! آري: گفت
 ☼. جادوگريشان ميخزند

 ☼. موسا در دلش ترسي وارد شد 

 ☼.مترس كه تو برتر هستي : گفتيم

اينها نيرنگ    . و آنچه در دست راستت داري را بينداز، هرچه ساخته اند را خواهد بلعيد         
 ☼. واهد بود جادوگران كرده اند، و جادوگر به هرجا بيايد پيروز نخ   

 ☼.به پروردگار موسا و هارون ايمان آورديم     : گفتند.  پس جادوگران به سجده افتادند   

پيش از آنكه به شما اجازه بدهم به او ايمان آورديد؟ او كالنتر شما             : گفت ] فرعون[
دستها و پاهايتان را از راست و چپ خواهم . است كه جادوگري به شما آموخته است

رمابنها خواهمتان آويخت، و خواهيد دانست كه كداممان عذابش  بريد و بر تنه هاي خ 
 ☼!شديدتر و پايدارتر است  

سوگند به آنكه كه ما را از نيست به هست آورده است، تو را بر   : گفتند] جادوگران [
.  هرحكمي كه خواهي بكن  . آنچه از نشانه ها به نزدمان آمده است ترجيح نخواهيم داد        

 ☼.اني حكم خواهي كردتو فقط در زندگي اين جه  

ما به پروردگارمان ايمان آورده ايم تا خطاهايمان را و اجبارمان توسط تو به جادوگري          
 ☼. اهللا است كه بهتر و پايدارتر است . را برما بيامرزد 
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درحقيقت، هركه مجرم باشد و به نزد پروردگارش برود، برايش دوزخ خواهد بود، نه              

 ☼.شددرآن خواهد مرد و نه زنده خواهد   

و هركه مؤمن به نزدش برود و كارهاي شايسته كرده باشد، آنها برايشان درجه هاي          
 ☼. بلند خواهد بود

بهشتهاي عدني كه رودها در زيرش روان است، درآن جاويدان خواهند بود، و آنست  
 ☼.پاداش كسي كه خود را پاكيزه كرد

 دريا برايشان بزن؛ نه  به موسا وحي كرديم كه بندگانم را شبانه ببر و راهي خشك در    
 ☼.از تعقيب بيمي داري و نه ميترسي  

 ☼. پس دريا دربرشان گرفت آنچه در برميگيرد    . فرعون با سربازانش تعقيبشان كرد     

 ☼. فرعون قومش را گمراه كرد و راهنمائي نكرد 

شما را ازدست دشمنتان رهانديم، و دركنارِ راستِ كوه با شما وعده         ! اي بني اسرائيل 
 ☼. فروفرستاديم  » منّ و سلوي« برشما  گذاشتيم و

از پاكيزگيهائي كه روزي تان كرده ايم بخوريد و درآن طغيان مكنيد كه خشم من       
 ☼.هركه خشم من بر او فرود آيد سرنگون خواهد شد .  برشما فرود آيد 

براي كسي كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته كند سپس راه بيابد من          
 ☼. آمرزگارم 

 ☼! بشتابي اي موسا] به نزد ما  [چه سبب شد كه تو بيش از قومت :]  گفتاهللا[

آنك آنها در دنبال منند، و من به سوي تو پروردگارم شتافته ام تا ازمن خشنود          : گفت
 ☼.گردي

 ☼.ولي ما قومت را بعد از تو به سختي آزموديم و سامري گمراهشان كرد   : گفت

آيا  !  اي قوم: گفت. ش برگشتپس موسا خشمگين و افسوس كنان به سوي قوم    
پروردگارتان وعدة نيكو به شما نداده؟ آيا قرارِ من طوالني شده يا ميخواستيد كه    

 ☼خشمي از پروردگارتان برسرتان بيايد و خالف قرار من عمل كرديد؟     



 24
به ميل خودمان خالف قرار تو عمل نكرده ايم، ولي توبره هائي از زيورهاي    : گفتند

 ☼. اده شد و آنها را افكنديم، و سامري نيز همانسان افكند    قوم را برپشتمان نه  

پس گفتند كه اين  . و گوساله ئي، تنديسي، كه غريوي داشت برايشان بيرون داد
 ☼.و فراموش كرد. خداي شما و خداي موسا است

نه با سخني به نزدشان برميگردد و نه برايشان سود و زياني ] گوساله[آيا نمي بينند كه  
 ☼دارد؟ 

شما توسط آن از دين بيرون شده ايد، و       !  ازآن هارون به آنها گفته بود كه اي قوم      پيش 
 ☼.پروردگارتان رحمان است، و پيرو من باشيد و از دستور من اطاعت كنيد      

 ☼.همچنان برپرستش او خواهيم ماند تا موسا به نزدمان برگردد      : گفتند

 ☼ه چيزي سبب شد وقتي ديدي كه گمراه شده اند چ ! اي هارون: گفت] موسا[

 ☼كه به دنبال من نيائي؟ آيا از دستور من سرپيچي كردي؟     

من ترسيدم كه بگوئي     . نه ريشم را بگير و نه سرم را   ! اي فرزند مادرم  : گفت ] هارون[
 ☼. ميان بني اسرائيل تفرقه افكنده اي و به سخنم توجه نكرده اي     

 ☼موضوع تو چيست اي سامري؟ : گفت] موسا[

ي را ديدم كه آنها نميديدند، و قبضه ئي از جاي پاي فرستاده را      چيز:  گفت] سامري[
 ☼.برگرفتم و افكندمش، و نفْسم اينگونه مرا وادار كرد    

يعني خودت را (بگوئي  » دست مزنيد«تو ميتواني تا زنده  هستي  . برو : گفت] موسا[
و به خدايت كه . ، و تورا وعده گاهي است كه خالف نخواهي ديد  )نجس اعالم كني 

اقدام به پرستشش كردي بنگر كه خواهيمش سوزاند و سپس خاكسترگون در دريا        
 ☼.خواهيمش پاشاند  

خداي شما اهللا است كه خدائي جز او نيست، وسعت علمش همه چيز فراگرفته  
 ☼.است

اينگونه خبرهاي چيزهائي كه پيش از اين بوده است را برتو حكايت          !] اي محمد[
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 ☼.ي به تو داده ايمميكنيم، و از نزد خودمان كتاب 

 ☼.هركس از او روگردان باشد روز قيامت باري بردوش خواهد گرفت    

 ☼!درآن جاويدان خواهند بود، و چه بد باري است برايشان در روز قيامت   
 

 156 -130، آيات 7از سورة اعراف ) ج

 ☼. اي فرعون من فرستاده ئي از پروردگار جهانيانم    : موسا گفت

.   با نشانة آشكاري به نزدتان آمده ام    . بارة اهللا نگويم شايسته آنست كه جز حق در
 ☼. بني اسرائيل را با من بفرست   

 ☼!اگر با نشانه ئي آمده اي آن را بياور اگر از راستگوياني      : گفت] فرعون[

 ☼.پس چوبدستيش را افكند و ناگاه ديدند كه يك اژدهاي آشكار است        

 ☼. بينندگانو دستش را بيرون آورد و ديدند كه سپيد است براي      

 ☼. اين يك جادوگرِ بادانش است : بزرگان از قوم فرعون گفتند  

 ☼پس چه دستور ميدهيد؟   . ميخواهد كه شما را از زمينتان بيرون كند   

 ☼به او و برادرش مهلت بده و مردم را به شهرها گسيل كن   : گفتند

 ☼. هر جادوگرِ بادانشي را به نزدت بياورند    ] تا[

 ☼آيا پاداش داريم اگر ما پيروز شديم؟   :  گفتند. ند جادوگران به نزد فرعون آمد

 ☼. و شما از مقَرَّبين خواهيد بود  ! آري: گفت

 ☼. يا تو بيندازي يا ما افكننده باشيم   !  اي موسا: گفتند

چون افكندند ديدگان مردم را جادو كردند و به ترسشان واداشتند و    . بيندازيد : گفت
 ☼. جادوي بسيار بزرگي را آوردند   

وحي كرديم كه چوبدستيت را بينداز، خواهيد ديد كه هرچه نيرنگبازي        به موسا 
 ☼. ميكنند را برمي چيند  

 ☼.پس حقيقت واقع شد و آنچه ميكردند باطل گرديد     
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 ☼. پس درآنجا مغلوب شدند و با كوچكي برگشتند    

 ☼. و جادوگرها سجده كنان سربرزمين نهادند     

 ☼به پروردگار جهانيان ايمان آورديم     : گفتند

 ☼. گار موسا و هارون  پرورد

پيش ازآنكه به شما اجازه دهم ايمان آورديد؟ اين يك نيرنگي است           : فرعون گفت
 ☼. به زودي خواهيد فهميد . كه شما در شهر به كار بسته ايد تا مردمش را بيرون كنيد  

دستها و پاهايتان را از چپ و راست خواهم برّيد سپس همه تان را دارآويز خواهم            
 ☼.كرد

 ☼.  به سوي پروردگارمان بازگردنده ايم    ما: گفتند

كه به نشانه هاي پروردگارمان وقتي به نزدمان       ] براي آن [ تو از ما انتقام نميگيري مگر    
 ☼.صبري برما فروريز و ما را مسلمان بميران  ! پروردگارا . آمد ايمان آورديم  

 كنند و   آيا موسا و قومش را ميگذاري كه در زمين فساد        : بزرگان از قوم فرعون گفتند    
فرزندانشان را خواهيم كشت و زنانشان را زنده      : تو و خدايانت را رها كند؟ گقت  

 ☼.ما برسرشان مسلطيم. خواهيم گذاشت

زمين از آنِ اهللا است و به  . ياري از اهللا بجوئيد و شكيبا باشيد : موسا به قومش گفت
 ☼.و فرجام ازآنِ پرهيزكاران است   . هركس از بندگانش كه خواهد دهد  

پيش ازآنكه تو به نزدمان بيائي و بعد از آنكه تو به    : گفتند ] بني اسرائيل به موسا [
باشد كه پروردگارتان دشمنتان را هالك كرده   : گفت. نزدمان بيائي آزار ديده ايم 

 ☼!شما را در زمين جانشين كند و بنگرد كه چه گونه خواهيد كرد   

 ☼. شايد پند گيرند   فرعون را با خشكسالي وكمبود ثمرها گرفتيم  خاندان

هرگاه نيكي به آنان ميرسيد ميگفتند اين از خودمان است، و هرگاه بدي به آنها ميرسيد               
 نزد اهللا بود ولي شومي شانكه  همراهش ميدانستند؛ بدان     موسا و شوميِآن را از 

 ☼. بيشترشان نميدانستند  
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 ☼.اهيم بودآور نخو    هرچه آيه برايمان بياوري كه ما را جادو كني ايمان  : گفتند

خون فرستاديم كه آيه هاي    و)  قورباغه  (وزغ    شپش و  ملخ و پس برآنها تندباد و    
 ☼.  بودندجنايتكار  و مردمي  سربزرگي نمودند  مفصل بود، و  

به عهدي كه از پروردگارت داري نزد    ! اي موسا:  برسرشان افتاد گفتند عذاب چونو 
ان خواهيم آورد و بني اسرائيل را      را ازما بازگيري به تو ايم    عذاب كه اگر  ،او دعا كن

 ☼.با تو خواهيم فرستاد 

 ديده شد  يمبازگرفت  ازآنها    تعيين كرده بودند     خودشان را براي مدتي كه عذاب چون
 ☼. كه عهد را ميشكنند 

دريا غرقشان كرديم، زيرا كه آيات ما را تكذيب  پس ازآنان انتقام گرفتيم و در   
 ☼. غفلت بودند  ازآن در  ميكردند و 

غرب زميني ساختيم     را وارث شرق و بي زور نگاه داشته شده بودند      كه مردميآن و
كه درآن بركت نهاده بوديم، وكلمة پروردگارت به نيكي بر بني اسرائيل به خاطر    

 را برمي افراشتند قومش ميساختند و    هرچه فرعون و  شان به اتمام رسيد، و    شكيبايي
 ☼.درهم كوفتيم و نابود كرديم 

ل را از دريا گذرانديم، و به نزد قومي رفتند كه به پرستش بتهايشان نشسته          و بني اسرائي 
همانگونه كه اينها خداياني دارند برايمان خدائي    ! اي موسا: گفتند ] بني اسرائيل   . [بودند
 ☼. شما قومي هستيد كه ناداني ميكنيد  : گفت. بساز

 ☼.تاينها آنچه درآنند نابودشونده است و آنچه ميكرده اند باطل اس        

آيا خدائي جز اهللا را برايتان بخواهم درحالي كه او شما را بر مردمِ جهان  : گفت
 ☼!برتري داده است؟ 

آنگاه كه رهائي تان داد از خاندان فرعون كه بدترين شكنجه ها به شما   ] به ياد آوريد[
 و درآن آزمونِ بزرگي    . ميكردند، فرزندانتان را ميكشتند و زنانتان را زنده ميگذاشتند           

 ☼. از جانب پروردگارتان بود 
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پس وعده گاه     . تكميلش كرديم ] شب[و با موسا سي شب وعده نهاديم، و با ده   

درقومم جانشين من  :  موسا به برادرش هارون گفت  . پروردگارش چهل شب كامل شد 
 ☼. باش و اصالح كن و راه فسادكاران را دنبال مكن   

: گفت  ] موسا[و سخن گفت،    وقتي موسا به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با ا        
مرا نخواهي ديد، ولي به كوه بنگر     :  گفت. پروردگارا به من نشان بده كه به تو بنگرم      

چون پروردگارش بركوه تجلي نمود آن را زير و . اگر درجايش ماند مرا خواهي ديد
به !  تو سبحاني : چون به هوش آمد، گفت. رو كرد  و موسا بيهوش با سر برزمين افتاد 

 ☼. وبه كردم و من نخستين مؤمنانم  سويت ت

. من تورا براي خودم ازميان مردم با رسالتهايم و با سخنانم برگزيده ام   ! اي موسا: گفت
 ☼.پس آنچه به تو داده ام را بگير و از سپاسگزاران باش      

اين را با   ] وگفتيم[ نگاشتيم   هالوح همه چيز در  تفصيلِ براي او ازهمه چيز و موعظه و
فاسقان را به شما    سراي   اينها را بگيرند؛ من     بهترينِ تا به قومت دستور بده    نيرو بگير و   

 ☼.نشان خواهم داد

من كساني كه به ناحق در زمين سربزرگي ميورزند را از نشانه هايم دورباش ميدهم، و      
اگر هر نشانه ئي ببينند به آن ايمان نخواهند آورد، و اگر راه هدايت را ببينند آن را             

اين ازآن  .  نميگيرند، و اگر راه گمراهي را ببينند آن را بعنوان راه ميگيرند          بعنوان راه 
 ☼.رو است كه آنها نشانه هاي ما را تكذيب كردند و از آنها غافل بودند     

آيا جز  . و كساني كه آيات ما و ديدار آخرت را تكذيب كردند اعمالشان نابود است  
 ☼چيزي پاداش مي بينند كه انجام ميدادند؟   

آيا . موسا پس ازاو از زيورهايشان يك گوساله ئي ساختند كه غريوي داشت  قوم 
نميديدند كه با آنها حرف نميزد و هيچ راهي به آنها نشان نميداد؟ آن را اتخاذ كردند        

 ☼. و مردمي ستمگر شدند 

اگر پروردگارمان   : وقتي ديدند كه ناشايسته كرده اند و ديدند كه گمراه شده اند گفتند     
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 ☼. نكند و ما را نيامرزد از زيان ديدگان خواهيم بود   به ما رحم

چه بد مردمي پس  : وقتي موسا خشمگين و افسوسناك به ميان قومش برگشت، گفت      
آيا در امر پروردگارتان شتاب داشتيد؟ و لوح ها را افكند و سرِ برادرش     ! ازمن بوديد

م مرا كمزور   مرد! اي فرزند مادرم : گفت] برادرش. [را گرفته به سوي خود كشيد 
 ☼. دشمن شادم مكن و مرا با قوم ستمگران قرار مده   .  پنداشتند و نزديك بود بكشندم   

پروردگارا مرا و برادرم را بيامرز و ما را به رحمت خويش داخل كن كه         :  گفت] موسا[
 ☼.تو مهربانترين مهرباناني   

جهاني به كساني كه گوساله را گرفتند خشمي از پروردگارشان و ذلتي در زندگي اين  
 ☼.افترابندان را اينگونه كيفر ميدهيم   . آنها خواهد رسيد  

و كساني كه بديها كردند سپس بعد ازآن توبه كردند و ايمان آوردند، پروردگارت      
 ☼. بعد ازآن آمرزگار و مهربان است   

و چون خشم از موسا فرونشست، لوح ها را گرفت، و در نسخه اش هدايتي و رحمتي   
 ☼. از پروردگارشان بيمناكند   بود براي كساني كه 

پس چون ايشان را .  هفتاد مرد را براي وعده گاه ما برگزيد    ] ازميان قومش  [و موسا 
پيش ازاين با من    ]  ميتوانستي [پروردگارا اگر دلت ميخواست   : لرزه گرفت، گفت 

گوساله  [آيا به سبب آنچه نادانان از ما كرده اند هالكمان ميكني؟ آن   . هالكشان كني
نبود جز آزمايش تو كه هركه را بخواهي به توسط       ]  گوساله پرستيدن، چيزي    ساختن و 

تو وليِّ مائي، ما را بيامرز و برما  . آن گمراه ميكني، و هركه را بخواهي هدايت ميكني   
 ☼.رحمت آور، كه تو بهترين آمرزگارستي    
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بردار نخواهم بود تا وقتي كه به نقطة تالقي         من دست: آنگاه كه موسا به غالمش گفت    
 ☼. راه بپيمايم   دهها سالدودريا برسم يا  

]  ماهي [شان را فراموش كردند و  رسيدند، ماهي  ] دريا [ چون به محل تالقي آن دو 
 ☼. پيش گرفت   آهسته راهش را به سوي دريا در  

 غذايمان را بياوركه در اين سفر    :به غالمش گفت ]  موسا [چون ازآنجا دور شدند،  
 ☼.خستگي بسيار ديديم 

ماهي را فراموش  ] آنجا [ياد داري كه به آن سنگ تكيه داديم؟ من : گفت] غالم[
 نبرد كه سبب شد به ياد نياورم، و شگفت آنكه راهش      مكردم وكسي جز شيطان ازياد
 ☼. را به سوي دريا درپيش گرفت  

 ☼.  برگشتند نقش پايشان  پس بر روي  ؛ بوده ايم جستجويشست كه ما به  اهمان : گفت

 عطا كرده و از پيش   بنده ئي از بندگان ما را يافتند كه از پيش خودمان رحمتي به او  و
 ☼.خودمان علمي به او آموخته بوديم 

ي به من ياد  اي و به آن راه يافته  اآيا به دنبال تو بيايم تا ازآنچه آموخته    :  گفت موسا به او
 بدهي؟ 

 ☼.تو نميتواني با من شكيبايي كني  : گفت
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 ☼! شكيبا شوي  اطالعي تو چه گونه ميتواني برچيزي كه ازآن بي 

 مرا شكيبا خواهي يافت و از هيچ كدام از اوامر تو سرپيچي        واهداگر اهللا بخ : گفت
 ☼.نخواهم كرد

درباره اش   مكن تا خودم  پرس وجوازمن  چيزي اگر به دنبال من آمدي دربارة   : گفت
 ☼.ذكري كنمبه تو 

 ش آيا سوراخ : گفت. كردسوراخش  پس به راه افتادند تا بركشتي سوار شدند و     
 ☼!كردي نادرستي ؟ كار كردي تا سوارانش را غرق كني  

 ☼مگر نگفتمت كه همراه من شكيبا نتواني بود؟    : گفت

 ☼. چيزي كه فراموش كرده بودم را برمن مگير و درباره ام سختگيري مكن      : گفت

آيا يك جان : گفت] موسا. [پس به راه افتادند تا به پسربچه ئي برخوردند و اورا كشت        
 ☼!كار ناشايستي كرديپاك را كشتي بدون اينكه كسي را كشته باشد؟  

 ☼مگر نگفته بودمت كه با من شكيبا نتواني بود؟    : گفت

 خود مبر، كه عذر تو برمن به حد نهايت     بااگر پس ازاين چيزي از تو بپرسم مرا   : گفت
 ☼. رسيده است 

پس به راه افتادند، تا به ميان مردم يك روستا رفتند و ازمردم غذا طلبيدند، اما كسي         
فروريختن بود، و آن را     ة آستان   ديواري يافتند كه در  ]روستا  [ درآن . دآنها را مهمان نكر   

 ]كار [اگر مايل بودي ميتوانستي كرايه ئي براي اين   : گفت ] موسا.  [برپا نگاه داشت  
 ☼. بگيري

اكنون هنگام جدايي من و تواست؛ و اينك دربارة تفسير چيزهائي كه برآنها     : گفت
 ☼.مشكيبايي نتوانستي كرد به تو خبر ميده  

  ش خواستم كه معيوب  دريا كار ميكردند، و   آن كشتي ازآنِ مستمنداني بود كه دراما
 ☼. سازم زيرا پشت سرشان يك پادشاهي بود كه كشتيها را به زور ميگرفت    

 وكفر  گردنگشيمادرش مؤمن بودند و ترسيديم كه آنها را با    آن پسربچه پدر و اماو
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 ☼خودش به دردسر اندازد،  

دايشان به جاي او فرزند بهتر و پاكيزه تري به آنها بدهد كه          و خواستيم كه خ 
 ☼. باشدازاو دوست تر    خانواده

زيرش     در متعلق به آنها شهر تعلق داشت وگنجي    يتيم درنوجوانِ آن ديوار به دو  اما و
 ] سِنِّ  [بود، و پدرشان مردي نيكوكار بود، و پروردگارت اراده كرده بود كه به           

، و اين رحمتي بود از پروردگارت     بيرون آورند  گنجشان را   رسند و نيرومندي شان 
نتوانستي برآن    اين بود تفسير آنچه   . ازپيش خودم اين كار را نكردم    ، و]كه من كردم[

 ☼.شكيبائي كني 
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 بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  ☼.)ص ع ي ه   ك( كهيعص 

 ☼ذكر رحمت پروردگارت به بنده اش زكريا؛   

 ☼. آنگاه كه با صداي آهسته پروردگارش را ندا زد    

سرم را پيري مشتعل ساخته است و من از     استخوانم سست شده و ! پروردگارا  : گفت
 ☼. روگردان نيستم- پروردگارم   -دعاي تو

همسرم نازا  بيمناكم و] كسند كه بي[  زير سرپرستيم   خويشتن دربارة كسانِ  من از پسِ
 ☼ ارزاني دار »ولي«بوده است؛ به من ازنزد خويش يك   

 مورد خشنودي - پروردگارا  -شد و اورا ميراثبر خاندان يعقوب با  ميراثبر من وتا
 ☼. قرارده

ما به تو مژدة پسربچه ئي ميدهيم كه نامش يحيا است و پيش   !  اي زكريا :] اهللا گفت[
 ☼. نداده ايم  همنامي برايش قرار ازاين 

 چه گونه مرا پسربچه ئي خواهد بود درحالي كه همسرم نازا بوده و !  پروردگارا  : گفت
 ☼؟ ازمن سن زيادي گذشته است  

پروردگارت چنين گفته كه اين كار برمن آسان است و تورا نيز قبال             : گفت] اهللا[
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 ☼.يا آفريده ام درحالي كه هيچ نبوده   

 با مردم  پياپيات آنكه سه شب    نشانه : گفت. برايم نشانه ئي قرارده!  پروردگارا  : گفت
 ☼. سخن نگويي 

 تسبيح  شام  بام وآنها ندا زد كه    خويشانش بيرون شد و به    ازمحراب برسرِ  ، پس
 ☼. بگوئيد 

  ازكودكي به او حكم داديم و.كتاب را با نيرو بگير ! اي يحيا ] به يحيا وحي رسيد كه [
 ☼، او تقواپيشه بود .محبتي ازپيش خودمان و تزكيه ئي  

 ☼.  و زورگو و عصيانگر نبود   ، ]بود[و مادرش  و نيكوكار به پدر   

 ☼. وروزي كه زنده برانگيخته شود    روزي كه بميرد    وشد زادهاو روزي كه   سالم بر 

 ☼. جاي شرقي كناره گرفت مريم را دركتاب يادكن، آنگاه كه ازاهلش به يك  و 

 يك همچونآنها پرده ئي برخود زد، و روحمان را به سويش فرستاديم و       پس دور از 
 ☼. تجسم يافتدر برابرش بشر تمام عيار  

 ☼. برم ياگر تقواداري من از تو به رحمان پناه م : گفت] مريم[

 ☼.بدهم من فرستادة پروردگارت هستم تا پسربچة پاكيزه ئي به تو       : گفت

من دست نزده   هيچ بشري بهدرحالي كهچه گونه مرا پسربچه ئي خواهد بود : گفت
 ☼ نبوده ام؟  هبدكار  است و

 نشانه ئي پروردگارت چنين گفته كه اين برمن آسان است، و براي آنكه وي را     : گفت
 ☼.بود انجام شدني    فرمانِ يك و.خودمان قرار دهيم تي ازرحم براي مردم و

 ☼.  حامله شد و اورا به جاي دوردستي برد )عيسا را يعني ( اورا  پس

 كاش پيش ازاين مرده بودم و : گفت.آن نخل آورددرد زايمان به نزد تنة   وي را پس
 ☼. به كلي فراموش شده بودم

تو جوئي قرار  ] پاي [ ارت زير  وي را از زيرش صدا زد كه غمين مباش كه پروردگ      
 ☼.داده است
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 ☼.  بر تو فروخواهد ريخت  چين  را به سوي خودت بتكان رطب تازه   نخلتنة 

پس بخور و بياشام و ديده را خنك بدار؛ و اگر كسي از بشر را ببيني بگو كه من براي        
 ☼.نخواهم گفتكرده ام و امروز با هيچ انساني سخن    روزه ئي     نذرِرحمانْ

 ☼. ياده كر كاري ناروا ! اي مريم: گفتند  . گرفته به سوي قومش برد  بغل درپس وي را  

 ☼! نبود بدكاره ي نبود و مادرت نيز    اهپدرت مرد بدكار  ! اي خواهر هارون

 گهواره  ي درچه گونه با كسي سخن بگوئيم كه كودك   : گفتند. اشاره كرد به او ] مريم [
 ☼؟است

 ☼.ب داده و مرا پيامبر كرده است  من بندة اهللا هستم، به من كتا  : گفت] عيسا[

 و به من سفارش كرده كه تا زنده ام نمازگزار و           گردانده،   فرخندهو مرا هرجا باشم  
  ☼،پرداز باشم   زكات

پيشه     زورگو و شقاوت   مرا و؛]به من سفارش كرده است   [نسبت به مادرم   نيكوكاري  و
 ☼. نساخته است

 ☼. و روزي كه زنده برانگيخته شوم    كه بميرم     شدم و روزيزادهسالم برمن روزي كه    
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☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 داستانِ ذوالقرنين
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 
 98 -83آيات  / 18سورة كهف 

 ☼.لقرنين پرسش ميكنند؛ بگو ذكري ازاو برشما تالوت خواهم كرد        ازتو دربارة ذوا 

پس  . داديم و از هرچيزي يك وسيله ئي در اختيارش نهاديم   قدرتما در جهان به او 
 ☼وسيله ئي را دنبال كرد  

، نهان ميشود  آب داغ  آلودِ ديد كه دريك چشمة گل   تا به غروبگاه خورشيد رسيد، و     
 ☼.و آنجا قومي را يافت 

  ☼.يا عذاب كني يا نسبت به آنها احسان بورزي   !  اي ذوالقرنين:گفتيم

 اورا عذاب خواهيم كرد و بعد به سوي پروردگارش بازخواهد    كندهركه ستم : گفت
 ☼.اورا عذابي ناشناخته خواهد كرد  گشت و

 مان اورا پاداشي نيكو خواهد بود و دربارة امر كندنيك  كاري   ايمان بياورد ووهركه
 ☼.ني سخن خواهيم گفت  با او به آسا 

ديد كه برقومي طلوع   بازهم دردنبال وسيله ئي رفت تا به طلوعگاه خورشيد رسيد و      
 ☼. )لخت مادرزاد بودند  (برايشان قرار نداده بوديم پوششي ميكند كه جزآن هيچ  

 ☼.اينگونه بود كه ما از هرچه نزد او بود اطالع داشتيم  

 ]بند  [ود رسيد ودركنار آن   ) بين السدين (بند  باز هم دنبال وسيله ئي رفت تا به ميان دو    
 ☼.  نميدانستند  سخني را يافت كه تقريبا هيچ مردمي 
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 آيا برايت هزينه ئي    ؛يأجوج و مأجوج در زمين فسادكارند     ! القرنين   اي ذي: گفتند

 ☼ ميان ما وآنها حائلي ايجاد كني؟  تا قراهم آوريم

ن كمك كنيد تا ميان شما وآنها    به م. كه اهللا به من داده است بهتر استتواني : گفت
 ☼. بندي بسازم 

درآن بدميد؛   : تا وقتي كه ميان دوكوه را برابر ساخت گفت     .  آهن برايم بياوريد   تراشه 
 ☼ كردگونآن را آتش وقتي كه تا 

 ☼.  بريزمسرب   شبه من دهيد تا روي : گفت

 ☼.پس نه توانستند از پشت آن باال بيايند و نه توانستند درآن نقب بزنند      

چون وعدة پروردگارم بيايد، آن را     و . رحمتهاي پروردگارم است  اين يكي از: تگف
 ☼.زيرورو خواهد كرد كه وعدة پروردگارم حق است   



 

www.irantarikh.com 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 داستان اصحابِ كهف
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 
 26 -9 آيات / 18سورة كهف 

 ازشگفتيهاي آيات ما    )مردان غار و سنگ نگاره   (رقيم كهف و كه اصحابِ  آيا پنداشتي
 ☼بودند؟ 

ما   خودت رحمتي به ازنزد  پروردگارا   :آنگاه كه آن جوانان به غار پناه بردند وگفتند      
 ☼. ي درست برايمان فراهم ساز  دربارة امرمان راه   عطا كن و

 ☼.زديم هر درآن غار برگوشهايشان م  ئي چندپس سالها 

 بهتر ميتوانند      ودسته آنان را برانگيختيم تا مشخص كنيم كه كداميك از د      سپس 
 ☼. حساب كنند كه چه مدتي مانده بوده اند 

رشان   آنان جواناني بودند كه به پروردگا      . را به حق برتو حكايت ميكنيم  شانما داستان 
  ☼ايمان آورده بودند و ما برهدايتشان افزوديم   

آنگاه كه به پا خاستند وگفتند           .)يقينشان را محكم كرديم    (دلهايشان گره زديم و بر
زمين است و جز او خداي ديگري فرانميخوانيم،     پروردگارمان پروردگار آسمانها و     

 ☼. گفته ايم  )بيهوده سخن  ( پرت و پال كه اگرچنين كنيم  

، و چه ميشد كه اگر دربارة اين خدايان      گرفته اند  خداياني  جز اوند كه  ي  اقوام مااينها
 ☼ اهللا افترا بندد كيست؟ دروغ بر ستمكارتر ازكسي كه به    . آوردند  دليلي واضح مي

غار پناه ببريد كه     پرستند كنار گرفتيد به   چيزهائي كه جز اهللا مي چون ازآنها وآن 
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 امكاناتي  امرتانخواهد گسترد و برايتان دربارة پروردگارتان رحمتش را برسرتان    

 ☼.فراهم خواهد آورد 

وقتي    وقتي سر برميزد ازكنارة راست غارشان ميگذشت و     ميديدي كه خورشيد را
، وآنها در شكافي ازآن بودند؛ و اين از        مي زدغروب ميكرد ازكنارة چپش برآنان        

 و هركه را گمراه كند  ؛ او استهركه را اهللا هدايت كند راهيافته هم   .  اهللا بودآياتِ
 ☼.هنمائي را برايش نخواهي يافت    رسرپرستِ 

پنداشتي درحالي كه درخواب بودند، و آنها را به طرف راست و           و ايشان را بيدار مي  
سگشان دودستش را برآستانة غار درازكرده بود؛ اگر         طرف چپ زيرورو ميكرديم، و  

 ☼.ي ترس ازايشان ميشد المالِما آنها سرميكشيدي ازايشان ميگريختي و    به

 چه مدت  : گفت يكي ازآنها   .كنند وجو س  آنها را برانگيختيم تا درميانشان پر        اينگونه
چه  است كه  ترپروردگارتان آگاه   :  گفتند . روز يا بخشي ازروز     يك:  ايد؟ گفتند   مانده
 خودتان را با اين پولها به شهر بفرستيد تا بنگرد كه كدام         يكي از ؛ مانده ايد مدت

 مبادا   ؛ و كندبا مالطفت رفتار  بهتر است و ازآن برايتان رزقي بياورد، و بايد كه       طعامي 
 ☼؛كسي متوجه شما شود

 خواهند كرد يا شما را به دين خودشان باز      تاناگر برشما دست يابند سنگسار     ] زيرا[
 ☼. خواهند گرداند، و در آن صورت هيچ گاه رستگار نخواهيد شد      

ان گشتيم تا بدانند كه وعدة اهللا حق است و بدانند كه ساعه  شدنش  سبب يافت اينگونه
 به نزاع   شاندربارة امر  ] مردم[آنگاه كه   . غيرقابل شك است  ) لحظة پايان عمر هستي  (

. پروردگارشان نسبت به آنها داناتر است   .  ساختماني بسازيد شانافتادند وگفتند كه روي  
 ☼. مسجدي خواهيم ساخت غالب آمدند گفتند كه رويشان   بر امرشانكساني كه 

 و بدون اينكه بدانند درست     ؛ بودند و چهارمشان سگشان بود    تاخواهند گفت كه سه
 بودند     تا و ميگويند هفت  ؛ بودند و ششمشان سگشان بود    تا ميگويند پنج  ،نه ميگويند يا 

بگو پروردگارم نسبت به تعدادشان داناتر است، وكسي جز   . و هشتمشان سگشان بود
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كن مگر يك بحث ظاهري، و    مشان با اينها بحث    ه پس دربار   .  را نميشناسد  اندكي آنان  

 ☼.  مكن تحقيقدرباره شان ازكسي   

 ☼و دربارة چيزي مگوكه فردا خواهم كرد  

و هرگاه فراموش كردي پروردگارت را ياد كن، و بگو باشد كه  . مگر كه اهللا بخواهد
 ☼.داپروردگارم بهتر ازاين مرا رهنمايي كن    

 ☼.ودند  زسال برآن اف و نُه  ارشان ماندند   غ سال در سيصد 

 اواست، ازآنِ زمين  نهانيهاي آسمانها و  .  ماندندچه مدتبگو اهللا بهتر ميداند كه 
در حاكميتش كسي را      نيست، وجزاو   آنها را سرپرستي    ،شنوا است   بهترين بينا و  

 ☼. شريك نميسازد
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 داستانِ زيروزبرشدن شهرلوط
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 82 -69آيات  / 11سورة هود 

] ابراهيم). [جوئيم آشتي يعني  (سالم :  وگفتند آمدندفرستادگان ما با مژده به نزد ابراهيم   
 ☼. گوسالة پرواري را آورد   بي درنگ  و  !سالم: گفت

، آنها را بيگانه پنداشت و     )يعني نميخورند     (چون ديد كه دستشان به آن نميرسد  و
 ☼.مترس كه ما به سوي قوم لوط فرستاده شده ايم  : گفتند. ترسي ازآنها بر دلش نشست  

درپشت    اسحاق و  ]متولد شدنِ فرزندش   [مژدة پس ما به او   . خنديد زنش ايستاده بود و  
 ☼.يعقوب را داديم ] مژدة متولد شدنِ [سر اسحاق  

درحالي كه پيرزالي هستم و اين شوهرم پير   خواهم زائيد آيا ! اي واي: گفت] زنش [
 ☼!ور است  آ سالخوردي است؟ اين يك چيز شگفت 

 او ستوده   ! بيت بادا ل  بركات او برشما اه و اهللا امر اهللا درشگفتي؟ رحمتِ    آيا از:  گفتند
 ☼.ده است تمجيدش  و

 مجادله  دربارة قوم لوط با ما    ، به او رسيد   و مژدهپس چون هراس ابراهيم برطرف شد    
 ☼. ميكرد

 ☼.خداجو بود عبادتگر و   بردبار و مابراهي

گذر كه امر پروردگارت آمده است و به آنها عذابي برنگشتني           بازاين ! اي ابراهيم
 ☼. خواهد رسيد 

به تنگ آمده       خوشش نيامد و ازآنها   ، ا ازآنها   به نزد لوط رفتند  نوقتي فرستادگانما    و
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 ☼. امروز روزي دشوار است : گفت

اي : گفت] لوط. [ كارهاي بد ميكردند     پيش ازآن  رفتند و    قومش دوان دوان به سوي او 
مرا نزد مهمانانم    از اهللا بترسيد و   .   پاكيزه ترند تان براي آنها !  دختران من آنَك ! مردم

 ☼ راهيافته درميان شما نيست؟  آيا يك مردِ. سرافكنده مسازيد   

 ☼.  ميداني كه چه ميخواهيم تونيست وحقي ميداني كه ما را در دختران تو  : گفتند

 ☼.بود داشتم وكاش مرا پناه نيرومندي مي  ميكاش دربرابر شما زوري   :گفت

. تو نتوانند رسيد  ه  اينها ب؛ما فرستادگان پروردگار تو هستيم  ! اي لوط: گفتند ] فرشتگان [
 وكسي ازشما پشت سرش را نخواهد  در پاره هائي از شب از اينجا ببر، انه ات را اهل خ

گاه   وعده  . نگريست جز زنت كه برسر او همان خواهد رسيد كه به آنها خواهد رسيد      
 ☼ نزديك نيست؟ انْآنها بامداد است؛ آيا بامداد  

 و)  شهر را زير و زبر كرديم   (و چون امرمان دررسيد فرازش را نشيبش كرديم      
 ☼برهم چيده شده برآن بارانديم   )  سنگ و گِلِ (سنگهائي از سِجيلِ    

كه نزد پروردگارت مشخص و نامگذاري شده بودند؛ و از ستمگرانْ دور       ] سنگهائي[
 ☼. نبودند
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☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 داستان نوح وباران ويرانگر

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 27 -1 آيات 71از سورة نوح ) الف

 بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

ما نوح را به سوي قومش فرستاديم كه قومت را هشدار بده پيش از آنكه عذاب        
 ☼. دردناكي به آنها برسد  

 ☼. شما هشداردهنده ئي روشنگرم  من براي ! اي قوم: گفت

 ☼. كه اهللا را بپرستيد و از او بترسيد و از من اطاعت كنيد    

تا بخشي از گناهاتان را بيامرزد و شما را تا هنگامِ تعيين شده مهلت بدهد؛ همانا اگر         
 ☼. بدانيد، مهلتِ خدائي وقتي آمد به تأخير نخواهد افتاد    

 ☼وز دعوت كردم،  من قومم را شب و ر ! پروردگارا : گفت] نوح[

 ☼. و دعوت من جز گريزندگي برآنها نيفزود   

من هربار كه دعوتشان كردم تا بيامرزي شان انگشتهايشان را در گوشهايشان كردند و        
 ☼. جامه هايشان را برخود پيچاندند و پاي فشردند و شديدا سربزرگي نمودند     

 ☼.باز هم با صداي بلند دعوتشان كردم 

 ☼.به ايشان گفتمباز هم در آشكار و نهان   

 ☼ازپروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او آمرزگار بوده است؛       : گفتم

 ☼باران بسيار برايتان خواهد فرستاد،   
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و به مالها و پسرانتان خواهد افزود، و برايتان باغستانها ايجاد خواهد كرد و برايتان  

 ☼.رودها ايجاد خواهد كرد 

 ☼داريد؟ شما را چه شده است كه اميد وقاري از اهللا ن 

 ☼. درحالي كه او شما را مرحله مرحله آفريده است 

 ☼آيا نمي بينيد كه اهللا چگونه آسمانها را طبقه طبقه آفريده است،       

 ☼و ماه را در آنها روشنائي و خورشيد را چراغ ساخته است؟    

 ☼اهللا شما را از زمين رويانيد مثل گياه،    

 ☼.يرون مي آورد  سپس شما را به آن باز ميگرداند سپس شما را از آن ب      

 ☼اهللا برايتان زمين را گسترده مثل گليم كرده است 

 ☼. تا راههاي تنگ و باريك ازآن را بپيمائيد    

پروردگارا آنها ازمن نافرماني كردند و پيرو كسي شدند كه به مال و           : نوح گفت
 ☼.فرزندانشان جز زيان نمي افزايد  

 ☼. و نيرنگهاي بسيار بزرگ به كار گرفتند    

ايانتان را رها مكنيد و ود و سواع را رها مكنيد و نه يغوث و يعوق و نَسر   خد: و گفتند
 ☼.را

 ☼.به ستمگران جز گمراهي ميفزاي  . بسياري را گمراه كردند 

به سبب گناهانشان غرق شدند و به آتش وارد كرده شدند، و براي خودشان جز اهللا   
 ☼. هيچ ياوراني نيافتند   

 ☼. كافران هم بر روي زمين باقي مگذار يك تن از  ! پروردگارا  : نوح گفت

تو اگر آنها را باقي بگذاري بندگانت را گمراه خواهند كرد و جز فاجر و كفرورز      
 ☼. نخواهند زائيد 
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 49 -25 آيات 11از سورة هود ) ب

 ☼. كه من برايتان هشداردهنده ئي آشكارم   ] و گفت[ نوح را به سوي قومش فرستاديم   

 ☼. من برشما از عذاب روز دردناكي بيمناكم   . تيد كه جز اهللا را مپرس] وگفت[

تورا جز بشري همچون خودمان نمي بينيم، و  : سران قومش كه كافر بودند گفتند  
نمي بينيمت كه از آغازِ كار جز كساني پيرو تو شده اند كه فرومايگان مايند، و براي   

 ☼.يمشما مزيتي برخودمان نمي بينيم، و ازاين گذشته دوغگويتان مي پندار    

اگر من بر حقيقتِ آشكاري از پروردگارم بودم و رحمتي از نزد      ! گفت اي قوم
خودش به من داد ولي شما توان ديدنش را نداشتيد، آيا آن را به اجبار برشما تحميل       

 ☼بكنيم؟  

من هيچ مالي در قبال اين از شما مطالبه نميكنم؛ پاداش من جز بر اهللا نيست؛  ! اي قوم
 آورده اند را ازخود نخواهم راند؛ ايشان پروردگارشان را مالقات         من كساني كه ايمان

 ☼. خواهند كرد؛ ولي من مي بينم كه شما مردمي هستيد كه چيزي نميدانيد 

من اگر آنها را ازخود برانم چه كسي مرا دربرابر اهللا ياري خواهد كرد؟ آيا        ! اي قوم
 ☼تذكر نميكنيد؟   

 است و نه غيب ميدانم و نه ميگويم كه فرشته به شما نميگويم كه گنجهاي اهللا نزد من
هستم، و نه ميگويم كه كساني كه درنظر شما خوار شمرده ميشوند اهللا به آنها خيري 
نخواهد داد؛ اهللا به آنچه دردلهايشان است آگاهتر است؛ كه اگر چنين كنم از 

 ☼. ستمگرانم 

 اگر از راستگويان   .با ما مجادله كردي و بسيار هم مجادله كردي!  اي نوح: گفتند
 ☼.هستي آنچه را به ما هشدار ميدهي برسرمان بياور    

 ☼. اهللا اگر بخواهد آن را برسرتان خواهد آورد و شما جلوگيرش نخواهيد بود   : گفت

و اگر اهللا بخواهد كه شما را گمراه كند، اگر من بخواهم اندرزتان بدهم اندرزم به     
 ☼. سوي او بازميگرديد او پروردگارتان است و به   . دردتان نميخورد  
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يا ميگويند كه آن را به دروغ ساخته است؟ بگو اگر آن را به دروغ ساخته ام گناهِ من بر     

 ☼.خودم است، و من از گناهي كه ميكنيد بريء هستم  

و به نوح وحي رسيد كه از قومت جز كساني كه ايمان آورده اند كسي ايمان نخواهند   
 ☼.  دل راه مدهآورد، و تو از آنچه ميكردند رنج به     

و در برابر ديدگانِ ما و بر اساس وحيِ ما كشتي بساز و در بارة كساني كه ستم كردند   
 ☼. با من خطاب مكن كه آنها غرق شدني اند   

. كشتي ميساخت، و هربار كه گروهي از قومش براو گذشتند اورا مسخره كردند     
 ☼. ه ميكنيم اگر شما مسخره مان ميكنيد ما نيز همينگونه شما را مسخر    : گفت

خواهيد دانست كه چه كسي عذابي برسرش خواهد آمد كه خوارش كند و عذابِ 
 ☼!هميشگي برسرش خواهد آمد 

از هر جفتي دوتا برآن باركن     : تا آنگاه كه فرمانمان دررسيد و تنور سرريز شد، گفتيم        
ي و افراد خانواده ات را جز كساني كه پيش ازاين درباره شان سخن رفته است، و كسان          

 ☼. را كه ايمان دارند، درحالي كه جز اندكي با او ايمان نياوردند 

درآن سوار شويد؛ حركتش و لنگرانداختنش با نامِ اهللا است؛ همانا پروردگارم        : گفت
 ☼.آمرزگار و مهربان است  

نوح به پسرش ندا زد درحالي كه . آن با ايشان در موجي مثل كوهها حركت ميكرد
 ☼.ا ما سوار شو و همراه كافران مباش  ب! پسرم : جدا افتاده بود

امروز نگهدارنده ئي     : گفت. به كوهي پناه خواهم برد تا مرا از آب نگاه دارد : گفت
و موج درميانشان حائل   .  دربرابر فرمان اهللا نيست مگر كسي كه به او رحم كرده باشد   

 ☼.شد و از غرق شدگان بود  

آب فروكش كرد    !   دست بردارو اي آسمان ! اي زمين آبت را فروخور  : و گفته شد
دور بادا   : قرار گرفت، و گفته شد » جودي«بر روي  ] كشتي[وكار به سامان رسيد و   

 ☼! مردمان ستمگر 
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پروردگارا پسرم از خانواده ام است و وعدة تو حق     : نوح به پروردگارش ندا زده گفت    

 ☼. است و تو برترين داوراني 

اري ناشايست است؛ دربارة آنچه به آن    او از خانوادة تو نيست او كرد! اي نوح: گفت
 ☼. آگاهي نداري از من خواهش مكن؛ به تو اندرز ميدهم كه مبادا از نادانان باشي    

پروردگارا پناه برتو كه چيزي كه درباره اش آگاهي ندارم از تو تقاضا كنم؛ و             : گفت
 ☼.اگر مرا نيامرزي و به من رحم نكني از زيانديدگان خواهم بود   

 نوح فرودآي به امان ما و بركتهائي بر تو و برامتهاي پيش از تو و امتهائي اي: گفته شد
كه درآينده برخوردارشان خواهيم كرد و سپس عذاب دردناك ازما به آنها خواهد      

 ☼. رسيد 

نه توپيش ازاين آنها را    . وحي ميكنيم] اي محمد[اينها از خبرهاي غيبي است كه به تو 
 ☼.شكيبا باش كه فرجام از آنِ پرهيزكاران است  ].  دميدانستن[ميدانستي و نه قومت  
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☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 داستانِ ابراهيم
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 71 -52، آيات 21از سورة انبياء 

 ☼اين بتهائي كه برآنها معتكفيد چيستند؟       : به پدر وقومش گفت   ] ابراهيم  [آنگاه كه  
 ☼. پدرانمان را ديده ايم كه اينها را عبادت ميكرده اند   :  گفتند

 ☼.شما و پدرانتان در گمراهي آشكار بوده ايد    : گفت

 ☼آيا با حق به نزدمان آمده اي يا از بازي كنندگاني؟    :  گفتند

دگارتان پروردگار آسمانها و زمين است كه آنها را به هست آورده           البته پرور  : گفت
 ☼.است و من براين از گواهانم 

 ☼. به اهللا سوگند كه وقتي از اينجا برويد كاري برسر بتهايتان درخواهم آورد    

 ☼.پس آنها را تكه تكه كرد جز بزرگترشان را، شايد به سويش برگردند       

 ☼.درآورده از ستمگران است   هركس اين را برسر خدايانمان    : گفتند

 ☼.شنيده ايم يك جواني ازآنها سخن ميگفت كه نامش ابراهيم است      : گفتند

 ☼.اورا دربرابر مردم حاضر كنيد شايد گواهي دهند   : گفتند

 ☼آيا تو اين را با خدايانمان كرده اي اي ابراهيم؟ :  گفتند

 ☼. ان بپرسيد ولي اين را بزرگترشان كرده است؛ اگر حرف ميزنند از خودش  : گفت

 ☼. شما خودتان ستمگريد: پس به خودشان برگشتند و گفتند   

 ☼. تو ميداني كه اينها حرف نميزنند  : ] و گفتند[سپس سرشان را پائين افكندند      

پس آيا شما چيزهائي جز اهللا را مي پرستيد كه نه سودي به شما ميرسانند و نه     : گفت
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 ☼زياني؟ 

 ☼آيا خرد نداريد؟  ! داُف بر شما و بر آنچه جز اهللا مي پرستي   

 ☼.اورا بسوزانيد و خدايانتان را ياري دهيد اگر ميخواهيد كاري بكنيد      : گفتند

 ☼.بر ابراهيم سرد و ايمن باش !  اي آتش : گفتيم

 ☼.خواستند با او نيرنگي كنند ولي آنها را زيانديده تري كرديم     

هان بركت و اورا با لوط به سوي زميني نجات بخشيديم كه درآن براي مردمان ج 
 ☼. نهاده ايم

 ☼.و به او اسحاق را عطا كرديم و عالوه براو يعقوب را؛ و همه را شايسته كرديم     

و آنان را اماماني قرار داديم كه به فرمان ما راهنمائي ميكردند، و به آنها انجام نيكيها            
  ☼. و برگزاري نماز و دادنِ زكات وحي كرديم، و عبادتگزارانِ ما بودند  
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☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 داستانِ پادشاه شدنِ داووددربني اسرائيل
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 252 -246آيات  / 2 بقرهسورة 

از موسا ننگريسته اي؟ آنگاه كه به يكي از پيامبرانشان       آيا به سوي سرانِ بني اسرائيل پس     
آيا فكر نميكنيد اگر   : گفت. برايمان پادشاهي تعيين كند تا در راه اهللا بجنگيم    : گفتند

چرا درراه اهللا نجنگيم درحالي كه از  : جنگيدن برشما واجب گردد نجنگيد؟ گفتند  
آنها واجب شد جز اندكي   ديار و فرزندانمان اخراج شده ايم؟ پس وقتي جنگيدن بر     

 ☼.رخ برتافتند؛ اهللا به ستمگرانْ دانا است    ] بقيه [ازآنها  

:  گفتند. اهللا طالوت را برايتان به پادشاهي تعيين كرده است : پيامبرشان به آنها گفت   
ازكجا پادشاهي ازآنِ او است درحالي كه ما براي پادشاهي ازاو شايسته تريم، و مالِ  

اهللا اورا برشما برگزيده و به او علم و توانِ بدني  :  است؟ گفت چنداني به او داده نشده 
بيشتري داده است؛ اهللا پادشاهيش را به هركس خواهد دهد؛ اهللا گشاده دست و دانا        

 ☼.است

ة پادشاهي او آنكه تابوت را براي شما بياورد كه درآن     نشان: پيامبرشان به آنها گفت   
و خاندان    موسا خاندانِ  بقايائي ازآنچه      است از پروردگارتان و    )آرامش    (»سكينه «

آن را فرشتگان بردوش ميكشند؛ دراين امر آيه ئي است براي       و ،ه اندنهاد  برجا  هارون
 ☼. ؤمنيدشما اگر م

اهللا شما را با يك رودخانه ئي آزمايش      : طالوت وقتي سپاهيان را بيرون برد گفت     
نچشد از من است؛ مگر     خواهد كرد؛ هركس ازآن بنوشد ازمن نيست و هركس آن را         
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. پس جز اندكي ازآنها همه ازآن نوشيدند       . كسي كه اندكي با كف دستهايش برگيرد   

امروز ما را  : و چون او و كساني كه با او ايمان آورده بودند ازآن عبور كردند گفتند   
آنها كه گمان ميكردند اهللا را ديدار   . ياراي مقابله با جالوت و سربازانش نيست  

ة اهللا بسيار شده كه يك گروه اندك يك گروه كثير را به اراد   : گفتندخواهند كرد 
 ☼.شكست داده باشد؛ اهللا همراه شكيبايان است  

پروردگارا صبري برما     : و وقتي به قصد جالوت و سپاهيانش بيرون شدند گفتند     
ة پس به اراد  . فرودآور و گامهايمان را استوار بدار و ما را برگروه كافران نصرت بده    

 آنها را شكست دادند و جالوت را داوود كشت؛ و اهللا پادشاهي و حكمت به او داد اهللا
تباه   و هرچه ميخواست به او ياد داد؛ اگر اهللا بعضي را با بعضي ديگر كنار نميزد زمين           

 ☼. ؛ ليكن اهللا برجهانيان داراي فضل است ميشد

 ☼.ستادگاني ها آيات اهللا است كه برتو به حق تالوت ميكنيم؛ و تو از فر   اين
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☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 داستانِ سليمان وملكة سبا

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 44 -16آيات  / 27 نَمل ةاز سور

به ما زبان پرندگان ياد داده شده   ! اي مردم: گرفت، و گفت و سليمان ميراثِ داوود را  
 ☼. و از همه چيز به ما داده شده است و اين است فضلِ آشكار  

 ☼. جلو گسيل ميشدند به  هو براي سليمان سپاهيانش از جن و انس و پرنده به صف شد      

د شويد  تان وارالنه هاي به ! اي موران: تا آنگاه كه به وادي موران درآمدند؛ موري گفت    
 ☼.  كنندتانمبادا سليمان و سپاهيانش ندانسته لگدمال   

 را كه نعمتت تا من لطف كنبه !  پروردگارا  :  لبخند زد وگفتويپس او از گفتار   
 انجام دهم كه ازآن    كار نيكي  ي شكرگزار باشم، و  امادرم ارزاني داشته     به من و پدر و  

 ☼. ته ات قرار دهخشنود شوي، و مرا به رحمت خويش درزمرة بندگان شايس   

مرا چه شده است كه هدهد را نمي بينم؟ مگر از   : و پرندگان را بازبيني كرد، وگفت    
 ☼غائبان است؟ 

 اورا شديدا شكنجه خواهم كرد يا اورا سر خواهم بريد مگر كه با دليل روشني     
 ☼. به نزدم بيايد 

 درنيافته اي، و    من چيزي را دريافته ام كه تو    : نه چندان دور ايستاد وگفت  ]  هدهد[ پس 
 ☼. از سبا با يك خبرِ يقيني آمده ام  

زني را يافتم كه پادشاهشان است و همه چيز به او داده شده است و تختِ بزرگي 
 ☼.دارد) عرشِ عظيمي (
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شيطان   . اورا و قومش را يافتم كه به خورشيد سجده ميكردند و به اهللا نميكردند        

 ☼.  بازداشته است و هدايت نميشوند  كارهايشان را برايشان آراسته آنها را ازراه   

كه آنها براي اهللا كه نهاني را درآسمانها و زمين بيرون مي آورد و هرچه        ] و يافتم [
 ☼. مخفي ميداريد و هويدا ميسازيد را ميداند سجده نميكنند       

 ☼.)عرشِ عظيم (اهللا كه خدائي جز او نيست، پروردگارِ تختِ بزرگ   

 ☼!ت گفتي يا از دروغگويان بودي   گفت خواهيم ديد كه راس ] سليمان[

اين نامه ام را ببر و به سويشان افكن و آنگاه ازآنها دورشو و بنگر كه چه واكنشي       
 ☼!خواهند داشت

 ☼. يك نامة احترام آميزي به سوي من افكنده شده است   ! اي بزرگان: گفت] ملكه[

 ☼.از سليمان است و به نام اهللا مهرپرور مهرورز است     

 ☼.  به نزد من آئيد  شدهه برمن سربزرگي مورزيد و تسليم   ك]  و درآن آمده [

اي بزرگان در امرم به من نظر بدهيد، كه تا شما حاضر نباشيد تصميمي          : گفت] سپس  [
 ☼. نخواهم گرفت

ما توانمند و شديدا جنگجوئيم؛ فرمانْ فرمان تو است؛ بنگر كه چه فرمان        : گفتند
 ☼.دهي

ند درآن فساد كنند و بزرگانش را به ذلت    پادشاهان وقتي وارد يك آبادي شو  : گفت
 ☼.كشانند؛ و اين رسمشان است 

و ميخواهم كه هديه ئي به سويشان بفرستم تا بنگرم كه فرستادگان با چه برخواهند      
 ☼.گشت

!   آيا مرا با مال كمك ميكنيد  : گفت] سليمان [ به نزد سليمان رفت،   ]ة ملكهفرستاد [چون 
ر از چيزي است كه به شما داده است؛ اين شمائيد كه به     آنچه را اهللا به من داده است بهت  

 ☼.هديه تان دلخوشيد 

به سويشان برگرد؛ و ما با سپاهياني كه توان مقابله با آنها را ندارند به سويشان خواهيم        
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 ☼.بيرون خواهيم كرد ] شهر[آمد و آنها را فرودستانه و كهترانه ازآن     

 به نزد من   شدهتسليم  پيش از آنكه  تِ اورا تخ تانكدام! اي درباريان:   گفت]سليمان [
 ☼؟ دآور  آيند برايم مي

 ؛خواهم آورد برايت  جايت برخيزي آن را   من پيش ازآنكه از    : جنها گفت   عفريتي از
 ☼.  و امينمتوانا كار  من بر اين

 برهم زني برايت  ت من پيش از آنكه پلك   :  گفتداشتكسي كه علمي از كتاب 
 ☼. خواهم آورد

اين از فضل پروردگار من است تا   : ن را ديد كه نزدش قرار دارد گفت  آتا] سليمان[
ت ق هركه شكر كند در حقي. مينمايم ناسپاسي  يا ميگزارم مرا بيازمايد كه آيا شكر 

نياز و كريم    نمايد پروردگارم بي  ناسپاسي    براي خودش شكر كرده است و هركه  
 ☼.است

يا هدايت ميشود يا ازكساني  گفت تختش را برايش ديگرگون كنيد تا بنگريم كه آ   
 ☼! ميشود كه هدايت نميشوند

انگاري همان است؛ و ما    : گفته شد آيا تختِ تو چنين است؟ گفت     ]  به او [چون آمد 
 ☼.پيشتر علم داده شده ايم و مسلمان بوده ايم

 ☼.و آنچه جز اهللا را پرستش ميكرد مانعش شد، زيرا كه او از قوم كافران بود     

چون آن را ديد پنداشت كه حوضچه ئي است و     ! آئينه كاري وارد شو   به  :  به او گفته شد 
. اين آئينه كاري ئي است كه از بلورِ چيده شده ساخته اند      : گفت. ساقهايش را باال زد   

همراهِ سليمانْ تسليمِ اهللا رب  ] اينك[پروردگارا من به خودم ستم كرده ام؛ و    : گفت
 ☼.العالمين هستم
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☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 داستانِ يونس ونهنگ
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 148 -139، آيات 37از سورة صافات 

 ☼.و يونس يكي از از فرستادگان است   

 ☼. گريختآنگاه كه قهركرده به كشتيِ پربار   

 ☼. و در قرعه كشي شركت كرد و از بازندگان بود 

 ☼. موردِ سرزنش بود   ] ازطرفِ اهللا[پس وي را نهنگ بلعيد درحالي كه    

 ☼از تسبيح گويان بود ] درشكم نهنگ [و اگر نه اينكه 

 ☼.تا روزي كه برانگيخته ميشوند در شكمش ميماند      

 ☼.يمپس اورا در حالي كه بيمار بود به زمينِ برهنه افكند     

 ☼.و برسرش درختي از كدو رويانديم  

 ☼.و اورا به سوي صدهزار تن يا بيشتر گسيل كرديم   

 ☼.ايمان آوردند و ايشان را تا زماني بهره مندي داديم    ] آنها[ پس 
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☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 داستانِ آفرينشِ انسان
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 39 -29، آيات 2از سورة البقره ) الف

اواست كه هرچه در زمين هست همه را براي شما آفريد آنگاه به آسمان پرداخت و      
 ☼.آنها را هفت آسمان كرد؛ او به همه چيز دانا است  

.   بسازم ميخواهم در زمين يك جانشيني   : گان گفت آنگاه كه پروردگارت به فرشت     
خونها بريزد، درحالي كه ما    كه درآن فساد كند و ميسازي  آيا كسي را درآن   :  گفتند

 ميدانم كه شما رامن چيزي : تورا تقديس ميكنيم؟ گفت   يم وئتسبيحگوي حمد تو 
 ☼. نميدانيد 

آنها را برفرشتگان     به آدم آموخت سپس    ) يعني نامهاي همه چيز را (   را همهنامهاو 
 ☼! كنيد نام اينها باخبر  اگر راست ميگوئيد مرا از : عرضه كرد وگفت 

  توئي كه دانا و  ي، واما علمي نداريم مگر آنچه تو به ما آموخته      ! تو سبحاني   :  گفتند
 ☼. چاره سازي 

پس چون آنها را از نامهايشان باخبر ! نامهايشان باخبر كن ايشان را از! اي آدم: گفت
چيزي را   آيا به شما نگفتم كه من از نهانيهاي آسمانها و زمين آگاهم و       : فت، گكرد

 ☼!كه اظهار ميداريد وآنچه را پنهان ميكرديد ميدانم     

 ؛ وآنگاه كه به مالئكه گفتيم به آدم سجده كنيد، پس سجده كردند جز ابليس     
 ☼.كافران بود  و از گردنكشي نمودخودداري كرد و

 بهشت ساكن شويد و ازآن هرچه دلتان بخواهد به رت درهمس تو و!  اي آدم: وگفتيم
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 ☼.ستمكاران خواهيد شد     ازوگرنه بخوريد و به اين درخت نزديك مشويد   خوشدلي

فرود شويد؛   : گفتيم. پس شيطان آنها را لغزاند و ازآنچه در آن بودند بيرونشان كرد          
 ☼.داشتدشمن همديگر باشيد؛ تا مدتي درزمينْ جايگاه و بهره وري خواهيد       

توبه اش را پذيرفت، كه او ] اهللا[پس آدم از پروردگارش كلماتي را دريافت كرد؛ و    
 ☼.توبه پذير و مهربان است  

پس هرگاه هدايتي از جانب من    . فرود شويد  ) يعني از آسمان   (همه تان از آن  : گفتيم
به شما برسد كساني كه پيرو هدايت من شوند نه ترسي برآنها خواهد بود و نه         

و كساني كه كافر شوند و نشانه هاي ما را تكذيب كنند آنها . وهگين خواهند شد  اند
 ☼. اهل آتشند و درآن جاويدان خواهند بود 

 
 85 -71، آيات 38از سورة ص ) ب

 ☼. بيافرينم گِلميخواهم بشري را از : آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت      

 ☼.  خاطرش به سجده بيفتيد    در او دميدم، به خودمپس چون اورا ساختم و از روح   

 ☼پس فرشتگان همگي دسته جمعي سجده كردند     

 ☼.  و ازكافران بودگردنكشي نمود ]كه[جز ابليس 

 آفريده   خودمچه چيزي تو را از سجده كردن برآنچه من با دستهاي       !  اي ابليس: گفت
 ☼ يا از برتران بودي؟ خودت را بزرگتر پنداشتي  بودم بازداشت؟ آيا  

 ☼. يا آفريده  گِلهترم، مرا ازآتش و اورا از   من از او ب : گفت

 ☼.يا شده   بيرون شو كه تو رانده : گفت

 ☼.و نفرين من تا روز رستاخيز برتو بادا     

 ☼. دهبتاروز رستاخيز به من مهلت    !  پروردگارا  : گفت

 ☼شدگاني  تو از مهلت داده: گفت

 ☼. ست اتا روزي كه وقتش معلوم  
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 ☼هم فريفتبه عزتت سوگند كه همه شان را خوا  : گفت

 ☼. گزيدگانِ ويژه اندمگر آن عده از بندگانت كه   

 ☼پس الحق و من حق ميگويم : گفت

 ☼. تو شوند پرخواهم كرد پيروِكه ازآنها  همة كساني  جهنم را از تو و
 

 27 -11، آيات 7از سورة اعراف ) ج

ما شما را آفريديم سپس تصويرتان را ساختيم سپس به مالئكه گفتيم به آدم سجده               
 ☼. يد؛ پس سجده كردند جز ابليس كه از سجده كنندگان نبود     كن

چه چيزي مانع تو شد كه سجده نكني وقتي به تو دستور دادم؟          : گفت ] اهللا به ابليس [
 ☼. من بهتر از اويم؛ مرا از آتش و اورا از گِل آفريده اي  : گفت

و از ت . تورا نسزد كه درآن سربزرگي ورزي . فرود شو ) يعني از آسمان (ازآن : گفت
 ☼.كوچك شدگاني 

 ☼.به من مهلت بده تا روزي كه برانگيخته ميشوند   : گفت

 ☼. تو از مهلت داده شدگاني: گفت

 ☼.به آن علت كه مرا فريفتي، راه راستِ تورا برآنها خواهم بست   : گفت

سپس از برابرشان و از پشت سرشان و از سمتِ راستشان و از سمتِ چپشان برآنها      
 ☼.ن را شكرگزار نخواهي يافت  خواهم تاخت، و بيشترشا

هركس ازآنها دنباله روِ تو شود     . از آن بيرون شو سرافكنده و سركوب خورده    : گفت
 ☼.دوزخ را از همة شما پر خواهم كرد 

تو و جفتت در بهشت ساكن شويد و از هرجا دلتان ميخواهد بخوريد، و   ! و، اي آدم
 ☼. به اين درخت نزديك مشويد كه از ستمگران خواهيد شد  

 كرد تا آنچه از زشتيهايشان پوشيده بود را بر ايشان آشكار         شانشيطان وسوسه   پس 
با [سازد، و گفت كه پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرده است مگركه    
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 ☼.دو فرشته يا از جاودانان خواهيد شد ] ه اشخوردن ميو

 ☼. از خيرخواهانمنسبت به شما و برايشان سوگند خورد كه من  

درخت چشيدند   ] ميوة[چون از  و. نشانشان داد] درخت را[نها را فريفت و پس آ 
بهشت بر  ] درختان[زشتيهايشان برآنها آشكار شد، و شروع كردند به پيچاندن برگهاي     

 پروردگارشان آنها را ندا زد كه آيا شما را ازآن دودرخت منع نكرده بودم      .خودشان
 ☼.  آشكار است  و نگفته بودم كه شيطان براي شما يك دشمن  

برما رحمت نياوري   را نيامرزي و  اگر ما پروردگارا به خودمان ستم كرده ايم و   :  گفتند
 ☼.ديدگان خواهيم بود از زيان

فرود شويد؛ دشمن همديگر باشيد؛ تا مدتي درزمينْ جايگاه و بهره وري       : گفت
 ☼.خواهيد داشت

 ☼. رون خواهيد آمد ن خواهيد مرد و ازآن بي آدرآن زندگي خواهيد كرد، در  : گفت

ما برشما پوششي و پري فروفرستاديم كه زشتيهايتان را بپوشاند، و           !  اي فرزندان آدم  
 ☼.  اهللا است شايد تذكر كنند اين ازآياتِ.  بهتر استرا، و آن  پوشش تقوي  

 و پوشش   راندمبادا شيطان آنگونه كه پدر و مادرتان را از بهشت       ! اي فرزندان آدم  
ركشيد تا زشتيهايشان را به ايشان نشان بدهد، شما را بفريبد و ازدين ايشان را از ايشان ب

؛ او و قبيله اش شما را ازجائي مي بينند كه نمي بينيدشان؛ ما شيطانها را          بيرون بكشد 
 ☼. اولياي كساني قرارداده ايم كه ايمان ندارند

 
 44 -26، آيات 15از سورة حِجر ) د

 ☼.دبوئي آفريديم انسان را از گلِ رسي از گلِ گرمِ ب 

 ☼.و جن ها را پيش از آن از آتشِ جانسوزي آفريديم     

من ميخواهم بشري را از گلِ رس از گلِ گرمِ  : آنگاه كه پروردگارت به مالئكه گفت     
 ☼. بدبوئي بيافرينم 
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 ☼. پس چون ساختمش و از روحم در او دميديم بر او به سجده بيفتيد      

 ☼پس مالئكه همگي با هم سجده كردند    

 ☼. نخواست از سجده كنندگان باشد    ] كه[يس جز ابل

 تورا چه شده است كه همراهِ سجده كنندگان نيستي؟    !  اي ابليس: گفت

من حاضر به سجده كردن بر بشري نيستم كه اورا از گلِ رسي از گلِ گرمِ  : گفت
 ☼.بدبوئي آفريده اي  

 ☼.بيرون شو كه تو سنگسارشده هستي   ) از آسمان (اگر چنين است ازآن : گفت

 ☼.و تا روز حسابرسي برتو لعنت خواهد بود  

 ☼.اگر چنين است تا روزي كه برانگيخته ميشوند به من مهلت بده     ! پروردگارا  : گفت

 ☼تو از مهلت داده شدگاني : گفت

 ☼. تا روزِ وقتِ تعيين شده   

بسبب آنكه مرا فريفتي برايشان در زمين آرايش ايجاد خواهم كرد        ! پروردگارا  : گفت
 ☼واهم فريفتو همه شان را خ

 ☼. جز بندگانِ تو از ويژگانشان

 ☼.اين راهي راست است به سوي من : گفت

تورا بر بندگان من دستِ زوري نخواهد بود مگر كساني از فريب خوردگان كه پيرو    
 ☼. تو شوند

 ☼و دوزخ وعده گاه همه شان خواهد بود  

 ☼. دآن را هفت در است، براي هر دري بخش مشخصي از آنها تقسيم خواهند ش    
 

 65 -61، آيات 17از سورة اسراء ) ه  

] كه[پس سجده كردند جز ابليس      .  آنگاه كه به مالئكه گفتيم به آدم سجده كنيد        
 ☼آيا بركسي سجده كنم كه از خاك آفريده اي؟   : گفت
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اگر تا روز قيامت   ! آيا به خيال خودت اين است كه بر من برتريش داده اي      : گفت] و [

 ☼. ]از آنها[وادگانش را برخواهم كند جز اندكي به من مهلت بدهي ريشة ن 

 ☼.هركه از آنها پيرو تو شود جزايتان جهنم خواهد بود، جزائي وافر   ! برو: گفت

هركه ازآنها را كه بتواني با صدايت به حركت درآور، سواره ها و پياده هايت را     
 بده؛    برسرشان گسيل دار، در مال و اوالد با آنها مشاركت كن، و به آنها وعده        

 ☼.وعده ئي كه شيطان به آنها ميدهد جز فريب نيست   

 ☼.تورا بر بندگان من سلطه ئي نخواهد بود، و همان بس كه پروردگارت وكيل است      
 

 124 -116، آيات 20از سورة طه ) و 

] كه[پس سجده كردند جز ابليس      .  آنگاه كه به مالئكه گفتيم به آدم سجده كنيد        
 ☼.خودداري ورزيد 

  وبيرونتان كند  تواست؛ مبادا ازبهشت     همسر]دشمن  [ تو و دشمنِ اين ! دم آ اي: گفتيم
 ☼. افتيبه بدبختي   

 ☼.نماني  و جگرداغتشنه   نشوي وو برهنه  گرسنه  درآنحق تواست كه 

كه  يلك آيا درخت جاودانگي و م!  اي آدم:  كرد وگفت اششيطان وسوسه  پس 
 ☼به تو نشان دهم؟ را   )يعني سلطنتي كه از بين نميرود  ( پوسيده نميشود   

پس، از آن خوردند و زشتي شان بر آنها ظاهر شد و شروع كردند به پوشاندنِ برگِ           
 ☼.و آدم از پروردگارش نافرماني كرد و گمراه شد   . بهشت بر خودشان] درختِ[

 ☼.سپس پروردگارش اورا برگزيد و توبه اش را پذيرفت و هدايت كرد    

پس هرگاه هدايتي از    . ان بربعضي دشمن   همه تان از آن فرود شويد، بعضي ت   : گفت
جانب من به شما برسد، هركس پيرو هدايت من شود نه گمراه خواهد شد و نه    

 ☼.بدبختي خواهد ديد 

و هركس از ذكرِ من روگردان شود برايش يك زندگيِ تنگ خواهد بود و اورا روز   
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 ☼. قيامت برخواهيم انگيخت نابينا  

 ☼رانگيخته اي درحالي كه بينا بوده ام؟    چرا مرا نابينا ب! پروردگارا  : گويد

آنگونه كه نشانه هاي ما به تو رسيد و فراموشش كردي همانگونه امروز    : گويد
 ☼.فراموش ميشوي
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