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 مهربان بخشاينده خداي نام به 1 1
 ،است جهانيان پروردگار كه را خدا ستايش 2 1
 ،مهربان بخشاينده آن 3 1
 جزا روز فرمانرواي آن 4 1
 جوييم مي ياري تو از و پرستيم مي را تو 5 1
 :كن هدايت راست راه به را ما 6 1
 گمراهان نه و آنها بر گرفتگان خشم نه ،اي ادهد نعمت را ايشان كه كساني راه 7 1
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم الم الف 1 2
 :راهنماست را پرهيزگاران نيست شكي هيچ آن در ،كه كتابي همان است اين 2 2
 ،كنند مي انفاق ايم داده ،روزيشان آنچه از و ،گزارند مي نماز و آورند مي ايمان غيب به كه آنان 3 2
 يقين آخرت به و آورند مي ايمان است شده نازل تو از پيش پيامبران بر و تو بر آنچه به كه آنان و 4 2

 دارند
 رستگارانند خود و ،هدايتند قرين پروردگارشان سوي از ايشان 5 2
 آورند نمي ايمان ،نكند تفاوتشان نترساني يا بترساني خواه را كافران 6 2
 است عذابي برايشان و ،است اي پرده چشمانشان روي بر و نهاده مهر ششانگو بر و دلهايشان بر خدا ، 7 2

 بزرگ
 اند نياورده ايمان آنكه حال ايم آورده ايمان قيامت روز و خدا به :گويند مي مردم از اي پاره 8 2
 دهند مي ،فريب را خود تنها كه دانند نمي و ،فريبند مي را مؤمنان و خدا اينان 9 2
 برايشان اند گفته كه دروغي كيفر به و است بيفزوده مرضشان بر نيز خدا و است مرضي دلهاشان در 10 2

 دردآور است عذابي
 مصلحانيم ما :گويند مي ،مكنيد فساد زمين در كه شود گفته آنان به چون 11 2
 دانند نمي و تبهكارانند خود اينان كه باشيد آگاه 12 2
 همانند نيز ما آيا :گويند مي،بياوريد، ايمان مردمان ديگر همانند نيز شما كه شود گفته آنان به چون و 13 2

 دانند نمي و بيخردانند خود آنان كه ،باشيد آگاه :بياوريم ايمان بيخردان
 ،كنند مي خلوت خويش شيطانهاي با چون و ايم آورده ايمان :گويند مي ،رسند مي مؤمنان به چون و 14 2

 كنيم مي ستهزايشانا ما ،هستيم شما با ما :گويند مي
 بمانند سرگردان خويش طغيان در همچنان تا گذاردشان وامي و كند مي استهزا را آنها كه خداست 15 2
 نيامدند در يافتگان هدايت شمار در و نكرد سود تجارتشان پس ،خريدند هدايت به را گمراهي اينان 16 2
 از روشنايي خدا ،ساخت ،روشن را يرامونشپ چون ،افروختند آتشي كه است كساني آن مثل ،مثلشان 17 2

 كرد رهايشان تاريكي در نابينا و گرفت باز آنان
 گردند نمي باز و ،كورانند ،الالنند ،كرانند 18 2
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 صاعقه بانگ از كه تامباد ،آيد فرود آسمان از برق و رعد با همراه ظلمت در سخت باراني چون يا 19 2
 دارد احاطه كافران بر كه خداست و دكنن گوشها در خويش انگشتان ،بميرند

 چون و ،دارند مي بر گامي چند، دمد بر كه گاه هر سازد نابينا را ديدگانشان برق كه باشد نزديك 20 2
 هر بر او كه ،ساخت مي كور را چشمانشان و كر را گوشهاشان ،خواست مي خدا اگر ايستند باز رفتن از ،شود خاموش
 تواناست كاري

 شويد پرهيزگار كه باشد بپرستيد است بيافريده را پيشينيانتان و شما كه را پروردگارتان ،مردم اي 21 2
 آبي آسمان از و ،بيفراشت ،بنايي چون را آسمان و ،بگسترد فراشي چون را زمين كه خداوندي آن 22 2

 قرار همتاياني خدا براي نبايد هك دانيد مي خود و ،برويانيد اي ثمره گونه هر زمين از شما روزي براي آب بدان و ،فرستاد
 دهيد

 جز و بياوريد آن همانند اي سوره ،هستيد ترديد در ايم كرده نازل خويش بنده بر آنچه در اگر و 23 2
 گوييد مي راست اگر خوانيد فرا را حاضرانتان همه خداي

 آن هيزم و شده مهيا نكافرا براي كه آتشي از بترسيد پس كرد نتوانيد هرگز كه نكنيد چنين گاه هر و 24 2
 هستند سنگها و مردمان

 كه است بهشتهايي برايشان كه ،ده بشارت ،اند كرده شايسته كارهاي و ،اند آورده ايمان كه آنان به 25 2
 هايي ميوه چنين از ،دنيا در ،اين از پيش :گويند شوند برخوردار آن هاي ميوه از كه گاه هر و است جاري نهرها آن در

 باشند جاودانه آنجا در و دارند پاكيزه همسراني آنجا در نيز و يكديگرند به شبيه ها ميوه اين كه ،بوديم دهش برخوردار
 مثل آن كه دانند مي اند آورده ،ايمان كه آنان بزند مثل آن از كمتر و پشه به كه ندارد ابايي خدا 26 2

 بدان را بسياري ؟است خواسته مي چه مثل اين از اخد كه گويند مي كافران اما و آنهاست پروردگار جانب از و درست
 كند مي گمراه را فاسقان تنها اما هدايت را بسياري و كند مي گمراه

 مي داده فرمان آن پيوستن ،به خدا كه را آنچه و شكنند مي آن بستن از پس را خدا پيمان كه كساني 27 2
 زيانكارانند ،كنند مي فساد زمين در و گسلند

 زنده و ميراند مي باز ،ساخت زنده را شما او و بوديد مرده كه حالي در ،كنيد مي انكار را خدا چگونه 28 2
 ؟گرداند مي باز خود نزد به آنگاه و كند مي

 هر و پرداخت آسمان به آنگاه ،بيافريد برايتان است زمين روي در كه را چيزهايي همه كه اوست 29 2
 است آگاه يزيچ هر از خود و برافراشت را آسمان هفت

 مي را كسي آيا :گفتند ،،آفرينم مي اي خليفه زمين در من :گفت فرشتگان به پروردگارت چون و 30 2
 ؟كنيم مي تقديس را تو و گوييم مي تسبيح تو ستايش به ما آنكه حال و ،بريزد خونها و كند فساد آنجا در كه آفريني
 دانيد نمي شما دانم مي من آنچه :گفت

 مي راست اگر :گفت و كرد عرضه فرشتگان به را آنها سپس بياموخت آدم به را چيزها ينامها و 31 2
 دهيد خبر چيزها اين نامهاي به مرا گوييد

 حكيم داناي ،تويي نيست دانشي اي آموخته ما به خود آنچه جز را ما تو منزهي :گفتند 32 2
 به آيا :گفت خدا ،كرد آگاهشان نامها آن از چون كن آگاه چيزها نامهاي از را آنها ،آدم اي :گفت 33 2

 ؟آگاهم داشتيد مي پنهان و كنيد مي آشكار آنچه بر و ،دانم مي را زمين و آسمانها نهان من كه نگفتم شما
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 جست برتري و زد سرباز كه ،،ابليس جز كردند سجده همه ،كنيد سجده را آدم :گفتيم فرشتگان به و 34 2
 بود كافران از او و
 ثمرات از ،خواهيد كه جا وهر ،خواهيد چه هر و گيريد جاي بهشت در زنت و خود ،آدم اي :تيمگف و 35 2
 درآييد ستمكاران زمره به كه ،مشويد نزديك درخت اين به و بخوريد خوشي به آن

 ،رويد پايين :گفتيم راند بيرون بودند آن در كه بهشتي از و ،واداشت خطا به را دو آن شيطان پس 36 2
 باشد زمين در قيامت روز تا شما برخورداري جاي و قرارگاه و ،ديگر برخي شمند برخي

 مهربان و پذير توبه زيرا ،بپذيرفت را او توبه خدا پس گرفت فرا چند اي كلمه پروردگارش از آدم 37 2
 است

 راهنمايي زا كه آنها بر ،آمد، برايتان راهنمايي من جانب از اگر پس ،شويد فرو بهشت از همه :گفتيم 38 2
 شوند نمي اندوهناك خود و بود نخواهد بيمي كنند پيروي من

 بود خواهند آنجا در جاودانه و جهنمند اهل خود كنند تكذيب را خدا آيات و ،شوند كافر كه كساني 39 2
 دتانعه به تا كنيد وفا من عهد به و بياوريد ياد به داشتم ارزاني شما بر كه را نعمتي ،اسرائيل بني اي 40 2
 بترسيد من از و كنم وفا

 كه كساني نخستين از و، ،بياوريد ايمان كند مي تصديق را شما كتاب و ام كرده نازل آنچه به و 41 2
 باشيد بيمناك من از و مفروشيد اندك بهاي به مرا آيات و مباشيد كنند مي انكارش

 مكنيد نشكتما ،دانيد مي را حقيقت آنكه با و مياميزيد باطل به را حق 42 2
 كنيد ركوع كنندگان ركوع با و بدهيد زكات و داريد پاي بر را نماز و 43 2
 ؟كنيد مي فراموش را خود و دهيد مي فرمان نيكي به را مردم ،خوانيد مي را كتاب كه حالي در آيا 44 2
 ؟يابيد نمي در عقل به آيا

 :خشوع اهل ،براي زج ،دشوارند كاري ،دو اين و جوييد ياري نماز و شكيبايي از 45 2
 گردند مي اوباز نزد و كرد خواهند ديدار خود پروردگار با كه دانند مي گمان بي كه آنان 46 2
 بياوريد ياد به دادم برتري جهانيان بر را شما و داشتم ارزاني شما بر كه را نعمتي ،اسرائيل بني اي 47 2
 از و نگردد پذيرفته كسي از شفاعتي هيچ و دنياي كار به را ديگري كس هيچ كه روزي از بترسيد و 48 2

 نكنند ياري را كسي و نستانند عوضي كسي
 پسرانتان ،كردند مي سخت هاي ،شكنجه را شما :رهانيديم فرعونيان از را شما كه آنگاه آريد ياد به و 49 2
 بود پروردگارتان سوي از بزرگ آزموني اين ودر گذاشتند مي زنده را زنانتان و كشتند مي را
 غرقه چشمانتان برابر در را فرعونيان و رهانيديم را شما و شكافتيم برايتان را دريا كه را هنگام آن و 50 2

 ساختيم
 را گوساله او از بعد بوديد،، ستمكاران كه شما و نهاديم وعده موسي با شب چهل كه را هنگام آن و 51 2

 پرستيديد
 باشيد سپاسگزار كه باشد ،كرديم عفو را گناهانتان پس 52 2
 شويد هدايت كه باشد ،داديم فرقان و كتاب موسي به كه را هنگام آن آريد ياد به و 53 2
 بر پرستيديد را گوساله كه ،سبب بدان شما ،من قوم اي :گفت خود قوم به موسي كه را هنگام آن و 54 2
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 آفريدگارتان نزد در كاري چنين كه ،بكشيد را يكديگر و كنيد توبه آفريدگارتان درگاه به اينك ،داشتيد روا ستم خود
 است مهربان و پذير توبه زيرا ،بپذيرفت را شما توبه خدا پس تراست ستوده

 همچنان و آوريم نمي ايمان تو به نبينيم آشكارا به را خدا تا ما ،موسي اي :گفتيد كه را هنگام آن و 55 2
 گرفت فرو را شما صاعقه نگريستيد مي كه

 شويد سپاسگزار شايد ،ساختيم زنده مردن از پس ار شما و 56 2
 را شما كه پاكيزه چيزهاي ازاين بخوريد :فرستاديم سلوي و من برايتان و گردانيديم سايبانتان را ابر و 57 2

 كردند مي ستم خود بر بلكه،نكردند ستم ما بر آنان و ايم داده روزي
 كه جا هر و چه هر آن نعمتهاي از، و درآييد قريه آن به :گفتيم شما به كه را زمان آن آريد ياد به و 58 2

 شمارا خطاهاي تا نه فرو ما از گناه بار :بگوييد و شويد داخل دروازه بر كنان سجده ولي بخوريد فراواني به باشيد خواسته
 بيفزاييم نيكوكاران پاداش به و بيامرزيم

 آسماني عذابي بودند كرده كه عصياني جزاي به آنان بر و كردند ديگر را سخن آن ستمكاران اما 59 2
 آورديم فرود

 بزن سنگ آن بر را ،عصايت :گفتيم خواست آب خود قوم براي موسي كه را آنگاه آريد ياد به و 60 2
 به زمين روي در و بياشاميد و بخوريد خدا روزي از بدانست را خود آبشخور گروهي هر بگشاد آن از چشمه دوازده پس
 كنيدم سركشي فساد

 ما براي تا بخواه ازپروردگارت ،،ساخت نتوانيم طعام نوع يك بر ما ،موسي اي :گفتيد كه را آنگاه و 61 2
 كه را آنچه خواهيد مي آيا :گفت موسي بروياند پياز و عدس و وسير خيار و سبزي چون رويد مي زمين از آنچه از

 آنها بر شد مقرر بدهند شما به خواهيد چه هر آنجا در كه بازگرديد شهري به ؟كنيد بدل است فروتر آنچه به برتراست
 را پيامبران و شدند كافر خدا آيات به كه بود سبب بدان اين و ساختند هموار برخود را خدا خشم و بيچارگي و خواري

 ورزيدند تجاوز و كردند نافرماني و كشتند ناحق به
 و خدا به اگر ،برگزيدند را، صابئان و ترسايان و يهودان آيين كه كساني و آوردند ايمان كه كساني 62 2

 نه و شوند مي بيمناك نه و دهد مي نيك پاداش آنها به خدا كنند، شايسته كاري و باشند داشته ايمان بازپسين روز
 محزون

 اشم به كه را آنچه برديم سرتان برفراز را طور كوه و بستيم پيمان شما با كه را زمان آن آريد ياد به و 63 2
 شويد پرهيزگار كه باشد بسپاريد خاطر به است آن در كه را آنچه و بگيريد اطمينان با ايم داده

 بوديد ،مي زيانكاران از نبود خدا رحمت و فضل اگر و زديد باز سر فرمان از ولي 64 2
 :رديمك خطاب آنها به پس ،كردند تجاوز خود حد از شنبه روز آن در كه را گروه آن ايد شناخته و 65 2

 گرديد خاموش و خوار بوزينگاني
 گردانيديم پرهيزگاران براي اندرزي و آيندگان و معاصران عبرت را آنها و 66 2
 بكشيد را گاوي دهدكه ،مي فرمان خدا :گفت خود قوم به موسي كه را هنگام آن آريد ياد به و 67 2

 باشم نادانان از اگر برم مي خداپناه به :گفت ؟گيري مي ريشخند به را ما آيا :گفتند
 گاوي :گويد مي :گفت ؟است گاوي چگونه آن كه كند بيان تا بخوان را پروردگارت ما براي :گفتند 68 2

 فرمايند مي را شما آنچه بكنيد اكنون ميانسال ،نكرده كار و جوان نه ،كارافتاده از و پير سخت نه است
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 به است گاوي :گويد مي :گفت ؟چيست آن رنگ هك بگويد تا بخوان را پروردگارت ما براي :گفتند 69 2
 سازد مي شادمان را بينندگان رنگش كه تند زرد

 مشتبه ما بر گاواني چنين كه ،؟است گاوي چگونه آن بگويد تا بخوان را پروردگارت ما براي :گفتند 70 2
 يابيم مي راه بدان ما بخواهد خدا اگر و اند شده

 عيب بي دهد آب را كشته و زند شخم را زمين و باشد رام كه نيست گاوان آن از :گويد مي :گفت 71 2
 زنند سرباز كار آن از كه بود نزديك كه چند هر ،كشتند را آن پس گفتي را حقيقت اكنون :گفتند يكرنگ و است

 آنچه خدا و گرفتيد در پيكار و زديد بهتان يكديگر بر و كشتيد را كسي كه را هنگام آن آريد ياد به و 72 2
 ساخت آشكار كرديد مي پنهان كه را
 هاي نشانه و ،سازد مي زنده ،اينچنين را مردگان خدا بزنيد كشته آن بر را آن از اي پاره :گفتيم سپس 73 2

 دريابيد عقل به كه باشد نماياند، مي شما به اينچنين را خويش قدرت
 جويها گاه ،ازسنگ كه سنگ از تر سخت حتي ،گرديد سخت ،سنگ چون شما دلهاي آن از پس 74 2

 مي آنچه از خدا و ،غلتد فرو نشيب به فراز از خدا ترس از گاه و ،جهد بيرون آن از آب شود شكافته چون و ،شود روان
 نيست غافل كنيد

 با و شنيدند مي را خدا كالم ايشان از گروهي آنكه حال و ،بياورند ايمان شما به كه داريد مي طمع آيا 75 2
 ؟بودند آگاه خويش كار از كردندو مي تحريفش يافتند مي را آن حقيقت آنكه

 :گويند ،كنند خلوت بايكديگر چون و ايم آورده ايمان هم ما :گويند ،كنند ديدار مؤمنان با چون و 76 2
 حجت شما بر پروردگارتان نزد در آن ياري به تا ،گوييد مي سخن داشته ارزاني شما به خدا كه دانشي از آنان با آيا

 ؟يابيد نمي در عقل به آيا ؟آرند
 ؟داند مي خدا ،سازند ،مي آشكار كه را چه هر و دارند مي پنهان كه را چه هر كه دانند نمي آيا 77 2
 مي و اند شنيده كه سخناني جز ،چيست كتاب آن در دانند نمي كه هستند بيسواداني ايشان از برخي 78 2

 خويشند گمان پايبند تنها اينان خوانند
 گويند مي ،برند اندك ،سودي تا و ،نويسند مي خود دست به خود را كتاب كه آنهايي بر واي پس 79 2
 برند مي كه سودي از آنها بر واي و نوشتند بدانچه آنها بر واي پس شده نازل خدا جانب از كه

 پيمان خالف او تا ،ايد بسته پيماني چنين خدا با آيا :بگو نسوزاند را ما روزي چند جز آتش :گفتند و 80 2
 ؟دهيد مي خدا به نسبتي چنين ناداني روي از آنكه يا ؟نكند خود

 در جاودانه و جهنمند اهل ،گردند مي غرقه گناه در و شوند مي زشت كاري مرتكب كه آنان آري 81 2
 آن

 جاويدان آن در، و بهشتند اهل ،اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه آنان و 82 2
 و مادر و پدر به و نپرستيد را خدا جز كه گرفتيم پيمان اسرائيل بني از كه را هنگام آن آريد ياد به 83 2

 جز ولي بدهيد زكات و بخوانيد نماز و گوييد نيك سخن مردمان به و كنيد نيكي درويشان و يتيمان و خويشاوندان
 شدند رويگردان و كردند پشت ،اندكي

 و مسازيد آواره مان و ازخان را، يكديگر و مريزيد هم خون كه نهاديم پيمان ماش با كه را هنگام آن و 84 2
 هستيد گواه آن بر خود و نهاديد گردن پيمان به شما
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 آواره مانشان و خان از، را خود از گروهي و كشيد مي را يكديگر كه هستيد جماعتي چنين شما پس 85 2
 آزاديشان برابر در آيند در شما اسارت به اگر و خيزيد مي بر يكديگر ستيهمد به بيداد و گناه به آنها ضد بر و كنيد مي
 را ديگر بعض و آوريد مي ايمان كتاب از بعضي به آيا بود حرام شما بر راندنشان بيرون آنكه حال و گيريد مي فديه
 مي شكنجه وجهي نتري سخت به قيامت روز در و نيست خواري جز دردنيا كند چنين كه كسي پاداش ؟كنيد مي انكار
 نيست غافل كنيد مي آنچه از وخدا شود

 كس و نگردد كاسته عذابشان از، خريدنند را دنيا زندگي و دادند را آخرت كه كسانند همان اينان 86 2
 نكند ياريشان

 روشن دليلهاي مريم بن عيسي به و فرستاديم پيامبران او پي از و داديم كتاب را موسي تحقيق به 87 2
 نبود شما نفس پسند كه آورد چيزهايي و آمد پيامبري گاه هر و نموديم تاييد القدس روح به را او و كرديم عنايت

 كشتيد را گروهي و خوانديد دروغگو را گروهي و ،كرديد سركشي
 چه و ساخته مطرود ورزند مي كه كفري سبب به را آنان خدا ،نه است حجاب در ما دلهاي :گفتند 88 2

 آورند مي ايمان اندك
 ،بود كرده تصديق هم را كتابشان چند، هر ،شناختند را او و ،آمد كتابي خدا جانب از را ايشان چون و 89 2
 باد كافران بر خدا لعنت كه ،نياوردند ايمان او به ،بودند كافران بر پيروزي خواستار پيش زان آنكه با و
 كرم و فضل خدا اينكه واز شدند، كافر خدا ابكت به حسد از كه آنگاه كردند اي معامله بد ،خود با 90 2

 و ،افزودند خدا خشم بر ديگري خشم و بردند حسد دارد مي ارزاني بخواهد كه خود بندگان از كس هر به را خويش
 كننده خوار است عذابي را كافران

 بر آنچه به ام :گويند مي ،بياوريد ايمان است كرده نازل خدا آنچه به كه شود گفته آنها به چون و 91 2
 ايمان ،كند تصديق هم را كتابشان و باشد همراه حقيقت با چند هر غيرآن به و ايم آورده ايمان است شده نازل ما خود
 ؟كشتيد مي اين از راپيش خدا پيامبران روي چه از ،بوديد آورده ايمان شما اگر :بگو آورند نمي

 گرويديد گوساله به ازاو، پس ،ستمكاران شما و آمد شما هدايت به خويش روشن دليلهاي با موسي 92 2
 ايمان با ايم فرستاده برايتان راكه آنچه اكنون برديم سرتان برفراز را طور كوه و بستيم پيمان شما با و 93 2

 سرشته هم با دلشان در كفر و گوساله عشق بست نخواهيم كار به و شنيديم :گفتند بشنويد را خدا كالم و بگيريد استوار
 دارد وامي بدكاري به را شما باورتان ،داريد باور گوييد مي بدانچه اگر :بگو تاس
 آرزوي پس ،ديگر، مردم نه شماست ويژه خدا نزد آخرت سراي كه گوييد مي راست اگر :بگو 94 2

 كنيد مرگ
 مي را ستمكاران خدا كرد نخواهند مرگ آرزوي هرگز ،اند شده مرتكب كه اعمالي سبب به ولي 95 2
 اسدشن
 كافران از بعضي و يافت خواهي تر، حريص اينجهاني زندگي به ،مشركان حتي ،ديگر مردم از را آنان 96 2

 خدا كه ،ساخت نخواهد دور آنان از را خدا عذاب دراز عمر اين و كنند، زيست دنيا اين در سال هزار كه دارند دوست
 بيناست اعمالشان به
 كرده نازل تو دل بر خدا فرمان به را آيات اين كه اوست :بگو ،ورزند مي دشمني جبريل با كه آنان به 97 2

 باشد بشارت و رهنمون مؤمنان وبراي كند تصديق را آسماني ديگر كتابهاي تا است
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 است كافران دشمن هم خدا ،باشد ميكال و جبريل و پيامبرانش و او فرشتگان و خدا دشمن كه هر 98 2
 شد نخواهد آنها، منكر كسي فاسقان جز و كرديم نازل وشنر آياتي تو بر كه آينه هر 99 2
 ايمان بيشترشان آري ؟كردند شكني پيمان ايشان از گروهي بستند پيماني خدا با كه بار هر آيا 100 2

 آورد نخواهند
 مي گواهي هم كتابشان به كه شد مبعوث آنان بر خدا جانب از پيامبري چون كتاب اهل از گروهي و 101 2

 افكندند پشت پس،خبرند بي آن از گويي كه چنان را خدا تابك ،داد
 ،نبود كافر سليمان و كردند، ،پيروي خواندند مي سليمان پادشاهي روزگار به ديوها كه افسوني از و 102 2

 بلبا در ،ماروت و هاروت ،فرشته دو آن بر كه افسون آن نيز و بودند كافر آموختند مي جادوگري را مردم كه ديوها ولي
 مردم و شوي كافر مباد ،است فتنه كارما :گفتند مي آموختند مي جادوگري كه كس هر به دو آن كه حالي در ،شد نازل
 خدابه فرمان به جز جادوگر دو آن و افكنند جدايي شوي و زن ميان توانستند مي كه آموختند مي جادوهايي دو آن از

 آن خريداران كه دانستند مي خود و سود نه ،رسانيد مي زيان آنها به آموختند مي مردم آنچه و رسانيدند نمي زياني كسي
 دانستند مي اگر ،فروختند چيزي بد به را خود نيست اي بهره آخرت در را جادو

 چيز هر از ،شد مي آنهاداده ،به خدا جانب از كه پاداشي ،بودند شده پرهيزگار و آورده ايمان اگر 103 2
 دانستند مي اگر ،بود مي نيكوتر ديگري

 عذابي كافران براي كه داريد فرا گوش و انظرنا بگوييد راعنا مگوييد ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 104 2
 دردآور است

 به پروردگار جانب از دارندكه نمي دوست ،مشركان نيز و ،شدند كافر كه آنان كتاب اهل ميان از 105 2
 فضلي صاحب خدا دارد مي مخصوص خويش بخشايش به خواهدب كه را كس هر خدا آنكه حال و برسد خيري شما

 است بزرگ
 نمي آيا آوريم مي را آن همانند، يا آن از بهتر آنكه مگر كنيم نمي ترك يا منسوخ را اي آيه هيچ 106 2

 ؟تواناست كاري هر بر خدا كه داني
 ؟نيست ياوري و ياري او جز را شما و است زمين و آسمانها فرمانرواي خدا كه داني نمي آيا 107 2
 پرسيده موسي از ازاين ،پيش موسي قوم كه همچنان ،بپرسيد چيزي خود پيامبر از خواهيد مي آيا 108 2

 باشد كرده گم را راست راه كه است كسي چون ،برگزيند ايمان جاي به را كفر كه كس آن ؟بودند
 شما دارند دوست ،آشكارشده آنها بر حقيقت آنكه با و ورزند مي حسد شما بر كتاب اهل از گروهي 109 2
 تواناست كاري هر بر او كه ،بياورد را فرمانش خدا تا ،كنيد گذشت و كنيد عفو بازگردانند كفر به خود راه از را
 خواهيد خدايش نزد داريد مي ،روانه خود براي پيشاپيش كه را نيكي هر بدهيد زكات و بگزاريد نماز 110 2

 بيناست كنيد مي كه هاييكار به خدا آينه هر يافت
 مي راست اگر :بگو آنهاست آرزوي اين رود نمي بهشت به كسي ترسايان و يهودان جز :گفتند 111 2

 بياوريد خويش حجت گوييد
 خواهد پروردگارش از را پاداشش ،بود نيكوكار و كند خدا به رو اخالص روي از كه كس هر ،آري 112 2

 دشو نمي اندوه و بيم دستخوش و گرفت
 بر يهودان كه گفتند ترسايان و، هيچند بر ترسايان كه گفتند يهودان ،خوانند مي را خدا كتاب آنكه با 113 2
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 مي اختالف آن در آنچه باره در قيامت روز در خدا گويند آنان سخن چون سخني ناآگاهند كه آنها همچنين هيچند
 كرد خواهد حكم ميانشان ،كنند

 آنها ساختن ويران ودر ،،شود برده خدا مسجدهاي در خدا نام كه نگذاشت هآنك از ستمكارتر كيست 114 2
 عذابي آخرت در و خواري دنيا در نصيبشان و شد نخواهند داخل ترسان و بيمناك جز مسجدها آن در آنان ؟كوشيد
 است بزرگ

 اخفر خدا خداست به رو جا همان ،كنيد رو كه جاي هر به پس خداست آن از مغرب و مشرق 115 2
 داناست و رحمت

 همه و اوست آن از است وزمين آسمانها در چه هر بلكه او است منزه گرفت فرزندي خدا كه :گفتند 116 2
 اويند فرمانبردار

 مي موجود چيز آن و شو موجود، :گويد مي ،كند چيزي اراده چون است زمين و آسمانها آفريننده 117 2
 شود

 چنين نيز پيشينيانشان ؟آيد نمي ما بر اي معجزه يا ؟گويد نمي سخن ما با خدا چرا :گفتند نادانان 118 2
 ايم كرده بيان را آيات ،اند رسيده يقين به كه آنان براي ما است يكديگر همانند دلهاشان گفتند مي سخناني

 نيستي دوزخيان مسئول تو دهي بيم و دهي مژده تا ،فرستاديم رسالت به ،هستي سزاوار كه را تو ما 119 2
 از كه است هدايتي ،هدايت ،:بگو نهي گردن آيينشان به تا ،شوند نمي خشنود تو از ترسايان و يهودان 120 2

 از مددكاري و ياور هيچ ،كني پيروي آنها خواسته از است كرده آگاه تورا خدا كه پس آن از اگر باشد خدا جانب
 داشت نخواهي او جانب

 آنان و ،هستند آن به مؤمنان ،خوانند مي را آن است سزاوار كه چنانآن و ايم داده كتابشان كه كساني 121 2
 هستند زيانكاران ،ندارند ايمان آن به كه

 كنيد ياد ،دادم برتري جهانيان بر، را شما و داشتم ارزاني شما بر كه نعمتي آن از ،اسرائيل بني اي 122 2
 نكند سودشان شفاعت نشودو پذيرفته فديه و نيايد كار به را ديگري كس هيچ كه روزي از بترسيد و 123 2
 برنخيزد ياريشان به كسي و
 خدا رسانيد انجام به تمامي به را كارها آن ابراهيم و بيازمود چند كاري به را او ابراهيم پروردگار و 124 2

 ردبرنگي در را ستمكاران من پيمان :گفت ؟هم را فرزندانم :گفت گردانيدم مردم پيشواي را تو من :گفت
 ابراهيم ما گيريد خويش نمازگاه را، ابراهيم مقام ساختيم مردم امن مكان و اجتماع جايگاه را كعبه و 125 2
 داريد پاكيزه ساجدان و راكعان و مقيمان و كنندگان طواف براي مرا خانه :داديم فرمان را اسماعيل و
 و خدا به كه را آنان مردمش از و انگرد امني جاي را شهر اين ،من پروردگار اي :گفت ابراهيم و 126 2

 عذاب به سپس ،دهم برخورداري اندك را او شد كافر كه كس هر :گفت ساز روزي ثمره هر از ،دارند ايمان قيامت روز
 است سرانجامي بد كه ،گردانم دچارش آتش

 دانا و شنوا تو كه ،بپذير ام از ،ما پروردگار، اي :گفتند بردند باال را خانه هاي پايه اسماعيل و ابراهيم و 127 2
 هستي

 و ،گردان خويش فرمانبردار را ما فرزندان نيز و ساز خويش فرمانبردار را ما ،ما پروردگار اي 128 2
 هستي مهربان و پذيرنده توتوبه كه بپذير ما توبه و ،بياموز ما به را مناسكمان
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 آنها به و بخواند برايشان تورا ،آيات تا دانگر مبعوث آنها بر پيامبري ميانشان از ،ما پروردگار اي 129 2
 هستي حكيم و پيروزمند تو و سازد پاكيزه را آنها و بياموزد حكمت و كتاب

 دنيا در را ابراهيم ؟باشد ساخته خرد بي را خود آنكه جز تابد مي بر روي ابراهيم كيش از كسي چه 130 2
 است شايستگان از نيز آخرت در او و برگزيديم

 تسليمم جهانيان پروردگار برابر در من :گفت شو تسليم :گفت او به پروردگارش و 131 2
 :گفت خود فرزندان به ،يعقوب و شوند تسليم خدا برابر در كه كرد وصيت خود فرزندان به ابراهيم 132 2
 شيدبا نهاده گردن بدان آنكه بي بميريد مباد ،است برگزيده را دين اين شما براي خدا ،من فرزندان اي

 را چيز چه من از پس :گفت فرزندانش به و رسيد فرا يعقوب مرگ كه آنگاه ،بوديد حاضر شما آيا 133 2
 او برابر در و پرستيد خواهيم يكتايي به را اسحاق و اسماعيل و ابراهيم تو نياكان خداي و تو خداي :گفتند ؟پرستيد مي

 شويم مي تسليم
 از كنيد شما آنچه و آنهاست آن از بودند كرده آنچه اند گذشته در اكنون كه اند بوده امتهايي آنها 134 2
 پرسند نمي اند كرده مي آنها كه اعمالي از را شما و شماست آن

 و برگزيديم را ابراهيم يكتاپرستي ،كيش ما :بگو افتيد راست راه به تا شويد نصراني يا يهودي :گفتند 135 2
 نبود مشرك او
 و يعقوب و اسحاق و واسماعيل ابراهيم بر آنچه نيز و شده نازل ما بر كه آياتي و خدا به ما :بگوييد 136 2

 ،است آمده پروردگارشان جانب از ديگر پيامبران بر آنچه و شده فرستاده عيسي و موسي به آنچه نيز و آمده نازل سبطها
 هستيم تسليم خدا برابر در همه و نهيم نمي فرقي پيامبران از يك هيچ ميان ايم آورده ايمان

 پس ،برتافتند روي اگر اما اند يافته ،هدايت ،بياورند ايمان نيز آنان ،ايد آورده ايمان شما آنچه به اگر 137 2
 داناست و شنوا او كه است كافي را تو آنهاخدا برابر در و دارند خالف سر تو با
 اوهستيم نپرستندگا ما است بهتر خدا رنگ از كسي چه رنگ و خداست رنگ اين 138 2
 شما اعمال و ما آن از ما اعمال شماست و ما پروردگار او ؟كنيد مي مجادله ما با خدا باره در آيا :بگو 139 2
 پرستيم مي پاكدلي به را او ما و شماست آن از
 آيا :بگو ،بودند نصراني يا، يهودي سبطها و يعقوب و اسحاق و اسماعيل و ابراهيم كه گوييد مي آيا 140 2

 كه كارهايي از خداوند و ؟كيست كند مي پنهان خدا از را خود گواهي كه كسي از ستمكارتر ؟خدا يا تريد آگاه شما
 نيست غافل كنيد مي

 كنيد مي شما آنچه و آنهاست آن از كردند آنها آنچه اند گذشته در اكنون كه اند بوده امتهايي آنان 141 2
 سندپر نمي آنها اعمال از را شما و شماست آن از
 مي آن روي به رو كه اي ،قبله از را آنها چيز چه :گفت خواهند ،خردند كم كه آنان ،مردم از 142 2

 كند مي هدايت راست راه به بخواهد كه را كس هر خدا و خداست آن از مغرب و مشرق :بگو ؟برگردانيد ايستادند
 باشد گواه شما بر پيامبر و باشيد ،گواه انمردم بر تا گردانيديم امتها بهترين را شما كه است چنين آري 143 2
 مي پيروي پيامبر از كسي چه بدانيم كه سبب بدان جز ،نكرديم دگرگون ايستادي مي آن روي به رو كه را اي قبله آن و

 تباه را شما ايمان خدا نمود مي دشوار يافتگان هدايت بر جز امر اين كه چند هر خيزد مي بر او خالف به كسي چه و كند
 است بخشاينده و مهربان مردمان بر او ،كند نمي
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 روي پس گردانيم مي پسندي ،مي كه اي قبله سوي به را تو بينيم مي آسمان اطراف به را نگريستنت 144 2
 از و حق به دگرگوني اين كه دانند مي كتاب اهل كنيد جانب بدان روي باشيد كه جا هر و كن مسجدالحرام جانب به

 نيست غافل كنيد مي آنچه از خدا و است بوده پروردگارشان جانب
 آنها قبله از نيز تو و ،نخواهندكرد پيروي تو قبله از بياوري كه اي نشانه و برهان هر كتاب اهل براي 145 2

 ،بروي ايشان خواهشهاي پي ،آگاهي از پس گاه هر بود نخواهند يكديگر قبله پيرو خود هم آنها و ،كني نمي پيروي
 بود خواهي ازستمكاران

 عين در ايشان از گروهي ،ولي ،شناسند مي را او شناسند مي را خود فرزندان كه همچنان كتاب اهل 146 2
 دارند مي پنهان را حقيقت آگاهي

 مكن ترديد ،است همان حق ،شده نازل تو بر خدا جانب از آنچه 147 2
 جا هر گيريد يكديگرسبقت بر نكرد نيكي در پس آورد مي روي بدان كه است جانبي را كسي هر 148 2
 تواناست كاري هر بر او كه ،آورد مي گرد را شما خدا باشيد كه

 پروردگارت ،كه است همان حق كن مسجدالحرام جانب به خود روي شوي بيرون كه جاي هر از 149 2
 نيست ناآگاه كارهايتان از خدا و فرموده امر بدان

 بدان روي باشيد كه جا، هر و كن مسجدالحرام جانب به خويش روي شوي بيرون كه جاي هر از 150 2
 شما بر خويش نعمت تا بترسيد من از ،مترسيد ايشان از نباشد اي مجادله شما با ،ستمكاران جز ،را كس هيچ تا كنيد سوي
 شويد هدايت كه باشد ،كنم تمام

 
 پاكيزه را شما و بخواند برايتان را ما آيات تا فرستاديم شما بر را شما خود از پيامبري كه همچنان 151 2

 دهد ياد شما به دانستيد نمي كه را آنچه و آموزد حكمت و كتاب و گرداند
 مكنيد من ناسپاسي و گوييد سپاس مرا كنم ياد را شما تا كنيد ياد مرا پس 152 2
 تاس شكيبايان با خدا كه جوييد مدد نماز و شكيبايي از ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 153 2
 يابيد نمي در شما و، اند زنده آنها مخوانيد مرده ،شوند مي كشته خدا راه در كه را آنان 154 2
 و آزماييم مي محصول در نقصان و بيماري و بينوايي و گرسنگي و ترس اندكي به را شما البته 155 2

 ده بشارت را شكيبايان
 گرديم مي باز او به و هستيم خدا آن از ما :گفتند رسيد آنها به مصيبتي چون كه كساني 156 2
 يافتگانند هدايت كه ،باد آنان بر پروردگارشان رحمت و صلوات 157 2
 اگر ،گزارند مي عمره آورنديا مي جاي به را خانه حج كه كساني پس خداست شعاير از مروه و صفا، 158 2
 شكر خدا كه بداند دهد انجام رغبت به را نيكي كار كه هر پس اند نشده گناهي مرتكب كنند طواف كوه دو آن بر

 داناست اي پذيرنده
 ،ايم كرده بيانشان مردم ،براي كتاب در آنكه از پس ،را ما كننده هدايت و روشن داليل كه را كساني 159 2

 كنندگان ديگرلعنت هم و كند مي لعنت خدا هم كنند مي كتمان
 را شان توبه كه ،آشكارساختند بودند داشته پنهان آنچه و آمدند صالح به و كردند توبه كه آنها مگر 160 2

 مهربانم و پذير توبه من و پذيرم مي
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 باد مردم همه و فرشتگان و خدا لعنت مردند كافري در و بودند كافر كه آنان بر 161 2
 ندهند مهلتشان اي لحظه و نشود داده تخفيف عذابشان در و آتشند در جاودانه 162 2
 مهربان و بخشاينده نيست او جز خدايي يكتا است خدايي شما خداي 163 2
 مايه و روند مي دريا در كه ،كشتيهايي در و ،روز و شب شد و آمد در و ،زمين و آسمانها آفرينش در 164 2

 پراكنده آن در را جنبندگان و سازد زنده بدان را مرده زمين تا فرستد فرومي آسمان از خدا كه باراني در و ،مردمند سود
 عبرتهاست يابند مي در كه خردمنداني براي ،آسمان و زمين ميان مسخر ابرهاي و ،بادها حركت در و ،كند

 آنان ولي را خدا كه دارند ،مي دوست چنان را آنها و كنند مي اختيار همتاياني را خدا مردم از بعضي 165 2
 قدرت همه كه دريابند ببينند را عذاب شگانپي ستم اين كه آنگاه و دارند مي دوست بيشتر را خدا اند آورده ايمان كه

 كند مي عقوبت سختي به خدا آينه هر خداست ازآن
 گسسته ايشان ميان پيوند جويندو بيزاري خويش فرمانبران از و بنگرند را عذاب ،پيشوايان كه آنگاه 166 2

 گردد
 بيزاري آنها از اند جسته بيزاري ،ما از كه آنچنان تا ،گشتيم مي باز ديگر بار كاش :گويند پيروان آن و 167 2

 نيابند رهايي آتش از آنان و سازد حسرتشان مايه اينچنين را هايشان كردار خداوند جستيم مي
 شيطان پاي جاي به پاي و بخوريد است زمين در كه پاكيزه و حالل چيزهاي آن از ،مردم اي 168 2

 شماست آشكار دشمن كه مگذاريد
 آگاه بدان كه بگوييد چيزهايي خدا باره در كه خواهد مي و دهد مي فرمان زشتي و بدي به را شما او 169 2

 نيستيد
 راهي همان به ما ،نه :گويند ،،كنيد پيروي است كرده نازل خدا آنچه از كه شود گفته ايشان به چون 170 2

 اند بوده گمراه و بيخرد پدرانشان اگر حتي رفتند مي پدرانمان كه رويم مي
 اينان نشنود آوازي و بانگي جز او و ،كند آواز او گوش در كسي كه است حيواني مثل ،كافران مثل 171 2

 يابند نمي در هيچ و كورانند ،الالنند ،كرانند
 اگر و بخوريد ،ايم كرده شما، روزي كه اي پاكيزه چيزهاي آن از ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 172 2

 آوريد جاي به را سپاسش ،پرستيد مي را خدا
 بر خدا غير نام ذبح هنگام به كه را آنچه و را خوك گوشت و را خون و را مردار كه نيست اين جز 173 2
 نشده مرتكب گناهي ،جويد ميلي بي و نگذراند حد از كه گاه هر ناچارشود كه كسي اما كرد حرام شما بر ،بخوانند آن

 است بخشاينده و آمرزنده خدا كه،است
 را خود شكمهاي ،بستانند اندكي ،بهاي تا ،دارند مي پنهان است كرده نازل خدا كه را ابيكت كه آنان 174 2

 است دردآور عذابي آنها بهره و نسازد پاكشان و نگويد سخن آنها با قيامت روز در خدا و سازند نمي انباشته آتش از جز
 شكيبايشان آتش بر چيز چه شآمرز جاي به را عذاب و برگزيدند هدايت جاي به را گمراهي اينان 175 2

 ؟ساخته
 دور مخالفتي در ،كنند مي اختالف خدا كتاب در كه كساني و كرد نازل حق به را كتاب خدا كه زيرا 176 2
 صوابند از
 و خدا به كه است ،كسي نيكوكار بلكه ،كنيد مغرب و مشرق جانب به خود روي كه نيست آن نيكي 177 2



17 

 و خويشاوندان به ،دارد دوستش آنكه با ،را خود مال و آورد ايمان پيامبران و خدا كتاب و فرشتگان و بازپسين روز
 كه هستند كساني نيز و بدهد زكات و بگزارد نماز و ببخشد ماندگان بند در و گدايان و مسافران و درماندگان و يتيمان
 راستگويان اينان ،كنند مي صبر جنگ نگامه به و بيماري و بينوايي در كه آنان و كنند مي وفا بدان بندند مي عهدي چون

 پرهيزگارانند و
 بنده و آزاد برابر در آزاد ،:شد مقرر قصاص شما بر كشتگان باره در ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 178 2
 خونبها اداي پي از خشنودي با كه بايد گردد عفو خود برادر جانب از كه كس هر پس زن برابر در زن و بنده برابر در
 باز سر آن از كه هر و پروردگارتان جانب از است رحمتي و تخفيف ،حكم اين پردازد بدو نيكو وجهي به را وآن رود
 دردآور است عذابي او بهره ،زند

 كنيد پروا كه باشد است زندگي كردن قصاص در را شما ،خردمندان اي 179 2
 و مادر و پدر درباره كه شد مقرر ،اردگذ جاي بر مالي و رسد فرا مرگ را شما از يكي گاه هر 180 2

 است پرهيزگاران شايسته اين و كند وصيت انصاف روي از ،خويشاوندان
 را آن كه است كسي آن بر گناهش ،سازد دگرگونش آنگاه و بشنود را وصيت آن كه كس هر پس 181 2

 داناست و شنوا خدا است ساخته دگرگون
 اگر ،باشد شده ،گناهي يا ستم دستخوش خويش وصيت در اي كننده وصيت كه رود آن بيم گاه هر 182 2

 است مهربان و آمرزنده خدا كه ،است نشده گناهي مرتكب ،پردازد آنان ميان اصالح به كسي
 شما از پيش كه كساني بر كه همچنان ،شد مقرر شما بر داشتن روزه ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 183 2

 شويد هيزگارپر تا ،بود شده مقرر اند بوده
 بدارد روزه ديگر روزهاي تعداداز ،همان به ،باشد سفر در يا بيمار شما از كه كس هر معدود روزهايي 184 2
 و بهتراست برايش ،بيفزايد آن در رغبت به كه هر و خرند باز مسكيني اطعام به را روز هر ،ندارند آن توانايي كه آنان و

 بداريد روزه خود هك است آن بهتر ،بدانيد خواهيد مي اگر
 قرآن ،باطل از حق جداساختن و، هدايت روشن راه بيان و مردم راهنمايي براي آن در كه ،رمضان ماه 185 2

 به ،باشد سفر در يا بيمار كه كس هر و بدارد روزه آن در كه بايد ،دريابد را ماه اين كه كس هر پس است شده نازل
 را خدا و سازيد كامل را شمار آن كه وبايد سختي نه است آسايش خواستار اشم براي خدا ديگر روزهاي از تعداد همان
 گوييد سپاس و كنيد ياد بزرگي به است كرده راهنماييتان كه سبب بدان

 پاسخ بخواند مرا كه كسي نداي به و نزديكم من كه بگو ،بپرسند تو از من باره در من بندگان چون 186 2
 يابند راست راه تا آورند ايمان من به و ددهن پاسخ من نداي به پس دهم مي

 خدا آنهاييد پوشش شما شمايندو، پوشش آنها شد حالل شما بر روزه ماه شب در زنانتان با همبستري 187 2
 همبستر آنها با اكنون كرد عفو را شما و بپذيرفت را شما توبه پس،ورزيد مي خيانت خويشتن به شما كه دانست مي

 تاريكي در صبحدم روشن رشته تا بياشاميد و بخوريد و ،دهيد انجام است گردانيده مقرر شما بر اخد كه را آنچه شويدو
 فرمان حدود اينها مشويد همبستر زنان با ،كنيد اعتكاف مسجد در چون و برسانيد شب به را روزه و شود آشكار شب

 برسند پرهيزگاري به كه باشد،كند مي بيان اينچنين را خود آيات خدا مياييد پيشتر ،خداست
 اموال سبب بدان تا مدهيد حاكمان به رشوت به را آن و مخوريد ناشايست به را يكديگر اموال 188 2

 دانيد مي خود شما و بخوريد ناحق به را ديگر گروهي
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 حج زمان و خويش كارهاي ،وقت مردم كه است آن براي :بگو ،پرسند مي ماه هاللهاي باره در تو از 189 2
 خانه به درها از و كنيد پروا كه است آن پسنديده ،شويد داخل آنها هابه خانه پشت از كه نيست پسنديده و سندبشنا را

 شويد رستگار تا بترسيد خدا از و هادرآييد
 را كنندگان تعدي خدا زيرا مكنيد تعدي و بجنگيد خدا راه در ،كنند مي جنگ شما با كه كساني با 190 2

 ندارد دوست
 و است بدتر قتل از فتنه كه ،برانيدشان ،،اند رانده را شما كه آنجا از و بكشيد بيابيد را آنها كه اج هر 191 2
 پاداش است اين كه ،بكشيدشان جنگيدند شما با چون و بجنگند شما با آنكه مگر ،مجنگيد آنها با مسجدالحرام در

 كافران
 است مهربان و آمرزنده خدا ،ايستادند باز اگر و 192 2
 دست خويش آيين اگراز ولي شود خدا دين تنها دين و نباشد اي فتنه ديگر تا بجنگيد آنها با 193 2

 نيست روا ستمكاران بر جز تجاوز ،برداشتند
 شما بر كس هر پس ،است قصاص را حرام ماههاي شكستن و حرام ماه آن مقابل در حرام ماه اين 194 2

 است پرهيزگاران با او كه بدانيد و بترسيد خدا از كنيدو تعدي او بر اش تعدي اندازه همان به ،كند تعدي
 خدا كه كنيد نيكي و ميندازيد هالكت به خويش دست به را خويشتن و كنيد انفاق خدا راه در 195 2

 دارد دوست را نيكوكاران
 است ميسر كه قدر آن بازداشتند، ،حج از را شما اگر و آريد جاي به كامل خدا براي را عمره و حج 196 2

 فديه عنوان به بود آزاري سرش در يا بيمار شما از يكي اگر برسد قربانگاهش به شما قرباني تا متراشيد سر و كنيد قرباني
 ميسر را او كه قدر آن ،آيد باز حج به تمتع عمره از كه هر ،شويد ايمن چون و كند قرباني يا دهد صدقه يا بدارد روزه
 روز ده تا بازگردد، حج از چون روز هفت و بدارد روزه حج در روز سه نشد ميسر ربانيراق كه هر و كند قرباني است
 كند مي عقوبت سختي به خدا كه بدانيد و بترسيد خدا از نباشد مكه مردم از كه است كسي براي حكم اين و شود كامل

 نكند جماع آن اثناي در هبايدك كند، ادا را فريضه اين ماهها آن در كه هر است معيني ماههاي در حج 197 2
 بهترين كه ،برداريد توشه و است آگاه آن از خدا دهيد مي انجام كه نيكي كار هر نكند جنگ و نزند سر او از فسقي و

 بترسيد من از ،خردمندان اي است پرهيزگاري ها توشه
 خدا بازگشتيد اتعرف از چون و، ،ايد نشده گناهي مرتكب ،باشيد خدا روزي طالب حج هنگام به اگر 198 2
 ايد بوده گمراه آن از پيش كه حالي در ،كرده راهدايت شما كه رو آن از ،كنيد ياد مشعرالحرام در را
 آمرزنده كه بخواهيد آمرزش خدا از و بازگرديد نيز شما ،گردند مي باز مردم ديگر كه آنجا از سپس 199 2
 است مهربان و
 آن از بيشتر كرديدحتي ،مي ياد را خويش پدران كه چنانهم ،آوريد جاي به را مناسكتان چون 200 2

 نيست نصيبي آخرت در را اينان بخش چيزي دنيا در را ما ،پروردگارما اي :گويند مي مردم از برخي كنيد ياد را خداي
 را ما و ،آخرت در هم و بخش خيري دنيا در هم ،را ما ،ما پروردگار اي :گويند مي مردم از برخي و 201 2
 دار نگه آتش عذاب از
 رسد مي كس هر حساب به سرعت به خدا و شوند مي مند بهره ،اند خواسته آنچه از اينان 202 2
 هر است نشده گناهي مرتكب افتد، پيش روز دو كه كس هر و ،كنيد ياد چند روزهايي در را خداوند 203 2
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 آييد مي گرد وي پيشگاه به همگان كه يدبدان و بترسيد خدا از است نكرده گناهي كند تاخير كه هم پرهيزگاري
 در سخنش را تو و گيرد مي گواه خويش اعتقاد درستي به را خدا كه مردم از است كسي دنيا اين در 204 2

 است دشمنان توزترين كينه كه حالي در ،دارد مي شگفت به دنيا اين زندگي باره
 دوست را فساد خدا و ،نابودسازد را، دامها و رهاكشتزا و كند فساد زمين در ،بازگردد تو نزد از چون 205 2

 ندارد
 آرامگاه آن ،جهنم شود خودخواهي دستخوش گناهكاري در ،بترس خداي از كه گوييد او به چون و 206 2
 باشد بس را او ،بد
 مهربان بندگان اين خدابر كنند مي فدا را خويش جان خدا خشنودي جستن براي مردم از ديگر بعضي 207 2

 است
 او كه مگذاريد شيطان پاي ،جاي به پاي و درآييد اطاعت به همگان ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 208 2

 شماست آشكار دشمن
 كه بدانيد ،يافتيد لغزشي خويش ايمان در ،رسيد شما به خدا روشن آيات اين آنكه از پس گاه هر 209 2

 است حكيم و پيروزمند خدا
 ؟شود يكسره كار و بيايد نزدشان ابر از سايباني زير در فرشتگان با خدا كه ستنده آن منتظر اينان آيا 210 2

 كارهاست همه مرجع خدا آنكه حال
 عنايت او به خدا كه را ،نعمتي كه كس هر داديم روشني آيات چه را ايشان كه بپرس اسرائيل بني از 211 2

 است سخت او عقوبت كه بداند ،سازد دگرگون است كرده
 مي خدا از كه آنان گيرند مي ريشخند به را مؤمنان و است شده آراسته اينجهاني زندگي كافران رايب 212 2

 دهد مي روزي حساب بي بخواهد كه را كس هر خدا و ،هستند كافران برفراز قيامت روز در ترسند
 حق بر كتاب آنها بر و بفرستاد، را، ترساننده و دهنده بشارت پيامبران خدا پس ،بودند امت يك مردم 213 2

 و شده نازل آنها بر كتاب كه كساني جز ولي ،كند حكم ميانشان دارند اختالف مردم آنچه در كتاب آن تا كرد نازل
 اراده به را مؤمنان خدا و نكردند اختالف آن در ورزيدند مي هم به نسبت كه حسدي روي از بود گشته حجتهاآشكار

 كند مي هدايت راست راه به بخواهد كه را كس هر خدا كه ،نمود راه دكردن مي اختالف كه حقيقتي آن در خود
 اند بوده شما از ،پيش كه را كساني سرگذشت هنوز آيا ؟رفت خواهيد بهشت به كه پنداريد مي 214 2

 خدا ياري پس :گفتند ،بودند او با كه مؤمناني و پيامبر كه آنجا تا،شدند متزلزل و رسيد رنج و سختي ايشان به ؟ايد نشنيده
 است نزديك خدا ياري كه بدان ؟رسيد خواهد كي

 و مادر و پدر براي،كنيد مي انفاق خود مال از آنچه بگو ؟كنند انفاق چه كه پرسند مي تو از 215 2
 است آگاه آن به خدا كنيد كه نيكي هركار و ،باشد رهگذران و مسكينان و يتيمان و خويشاوندان

 آن در و بداريد ناخوش را، چيزي شايد داريد ناخوش را آن كه حالي رد ،شد مقرر شما بر جنگ 216 2
 دانيد نمي شما و داند مي خدا افتد ناپسند برايتان و باشيد داشته دوست را چيزي شايد و باشد شما خير

 اما است بزرگ گناهي ،ماه آن در كردن جنگ :بگو پرسند مي حرام ماه در كردن جنگ از را تو 217 2
 بزرگ گناهي خداوند نزد در آنجا از مردمش راندن بيرون و مسجدالحرام و او به شدن كافر و حق راه از مردم بازداشتن

 آنها شما ميان از بازگردانند دينتان از شمارا بتوانند اگر تا جنگند مي شما با آنها است تر بزرگ قتل از شرك و،است تر
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 باشند جهنم در جاودانه و شده تباه آخرت و دنيا در اعمالشان ،بميرند كافر و بازگردند خود دين از كه
 رحمت به ،اند نموده جهاد، خدا راه در و اند كرده مهاجرت كه آنان و اند آورده ايمان كه كساني 218 2

 است مهربان و آمرزنده خدا و دارند مي اميد خدا
 و مردم براي است اييسوده و بزرگ گناهي دو آن در :بگو پرسند مي قمار و شراب از را تو 219 2

 براي اينچنين را آيات خدا آيد افزون آنچه :بگو ؟كنند انفاق چيز چه،پرسند مي تو از و است بيشتر سودشان از گناهشان
 بينديشيد آخرت و دنيا كار در كه باشد ،كند مي بيان شما

 برادران چون كنيد مي ميزشآ آنها، با اگر و است بهتر حالشان اصالح :بگو پرسند مي يتيمان از را تو 220 2
 است حكيم و پيروزمند كه ،گيرد مي سخت شما بر خواهد اگر و شناسد مي باز نيكوكار از را تبهكار خداوند باشند شما

 چند هر ،است مشركه زن ازآزاد بهتر، مؤمنه كنيز و مگيريد زني به اند نياورده ايمان تا را مشركه زنان 221 2
 هرچند ،است مشرك از بهتر مؤمن بنده و مدهيد مؤمنه زن نياورداند ايمان تا مشرك مردان به و آيد خوش او از را شما
 بيان آشكار را خود آيات و آمرزش و بهشت جانب به خدا و كنند مي دعوت آتش سوي به اينان آيد خوش او از را شما
 بينديشيد كه باشد ،كند مي

 به و گزينيد دوري زنان از، حيض ايام در پس است جيرن حيض :بگو پرسند مي زنان حيض از را تو 222 2
 آينه هر كنيد نزديكي ايشان با است داده فرمان خدا كه آنجا از شدند پاك چون و گردند پاك تا مشويد نزديك آنها
 دارد دوست را پاكيزگان و كنندگان توبه خدا

 مستوجب كه كنيد وكاري آييد در خود كشتزار به خواهيد كه جا هر هستند شما كشتزار زنانتان 223 2
 ده بشارت را مؤمنان و شد اوخواهيد نزد به كه بدانيد و بترسيد خدا از و شويد كرامت

 باز مردم ميان در اصالح و تقوي و نيكوكاري از تا مدهيد قرار خويش سوگندهاي وسيله را خدا 224 2
 داناست و شنوا خدا كه ،ايستيد

 مي نهان دل در كه نيتي خاطر، به بلكه ،كند نمي بازخواست لغوتان ايسوگنده سبب به را شما خدا 225 2
 است بردبار و آمرزنده خدا كند مي بازخواست داريد

 ،آيند باز اگر پس است مهلت ماه چهار نياميزند خويش زنان با كه خورند مي سوگند كه كساني براي 226 2
 است مهربان و آمرزنده خدا

 داناست و شنوا خداوند ،دكردن طالق عزم اگر و 227 2
 ايمان قيامت روز و خدا اگربه و، ايستند باز كردن شوهر از شدن پاك بار سه تا مطلقه زنان كه بايد 228 2

 اصالح قصد شوهرانشان اگر ايام آن در و دارند پنهان است آفريده آنان رحم در خدا كه را آنچه كه نيست روا ،دارند
 ولي آنهاست عهده بر كه اي وظيفه همانند است شايسته حقوقي زنان براي و سزاوارترند بازگرداندنشان به باشند داشته
 است حكيم و پيروزمند وخدا است مرتبتي زنان بر را مردان

 ساختنش رها وجهي نيكو به يا، اوست داشتن نگه وجهي نيكو به يا پس آن از و است دوبار طالق اين 229 2
 هر اما كنند نمي رعايت را خدا حدود كه بدانند آنكه مگر بازستانيد چيزي ايد داده نزنا به آنچه از كه نيست حالل و

 اينها نيست دو آن بر گناهي ،بازخرد شوي از را خود ،زن اگر كنند نمي رعايت را خدا حدود دو آن كه دانستيد گاه
 كنند مي تجاوز خدا حدود از ستمكاران كه مكنيد تجاوز آن از است خدا حدود

 هر و ،آيد در ديگر مردي نكاح به آنكه مگر ،نيست حالل او بر ديگر داد طالق را زن باز اگر پس 230 2
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 حدود اينها نيست گناهي را رجوعشان كنند مي رعايت را خدا حدود كه دانند مي اگر ،دهد طالق را زن مرد آن گاه
 كند مي بيان دانا مردمي براي كه است خدا

 وجهي نيكو به يا داريد نگه ،وجهي نيكو به را آنان يا ،آمد سر مهلتشان و داديد طالق را زنان گاه هر 231 2
 ستم خويشتن به كند چنين كه كس هر و مداريد نگاهشان خانه در بكنيد ستم يا برسانيد زيان آنها بر تا ،و سازيد رها

 موعظه براي كه حكمتي و آيات از و است داده شما به خدا كه نعمتي از و مگيريد ريشخند به را خدا آيات و است كرده
 است آگاه چيز همه به او كه بدانيد و بترسيد ازخدا و كنيد ياد است فرستاده شما

 كه گاه هر ديگر مردان ،نكاح به كه مشويد مانع ،آمد سر مهلتشان و داديد طالق را زنان چون و 232 2
 و گيرد پند اينچنين باشد آورده ايمان قيامت روز و ايخد شمابه از كه كسي آيند در باشد شده حاصل رضايتي ميانشان

 دانيد نمي شما و داند مي خدا است نزديكتر پاكي به و بهتر را شما اين
 بدهند شيرشان تمام ،سال دو ،سازند كامل خود فرزندان به را دادن شير خواهند مي كه مادراني 233 2

 نبايد شود نمي مكلف قدرتش از بيش كس هيچ و است رزندف صاحب عهده بر ،نيكو وجهي به ،آنان لباس و خوراك
 مادر و پدر اگر و دارد عهده بر چنين نيز قيم و فرزندش خاطر به پدري هيچ و ببيند زياني فرزندش خاطر به مادري هيچ

 كسي بخواهيد گاه هر و اند نشده گناهي مرتكب بازگيرند شير از را فرزندشان يكديگر مشاورت و رضايت با بخواهند
 كه بدانيد و بترسيد خدا از نيست گناهي بپردازيد خورش در و نيكو مزدي اگر ،برگماريد فرزندتان دادن شير به را ديگر

 بيناست بصيرو كنيد مي كه كاري به او
 و ،كشند انتظار روز ده و ماه چهار، كه بايد زنان آن ،گذارند جاي بر زناني و بميرند شما از كه كساني 234 2

 كارهايي به خدا كه ،نيست گناهي شما بر ،كنند خور در و شايسته كاري خويش باره در اگر ،آمد سر به دتشانم چون
 است آگاه كنيد مي كه
 
 نيست شما بر گناهي ،داريد ،نهان دل در خود انديشه يا كنيد خواستگاري زنان آن از كنايت به اگر و 235 2

 سخن نيكو وجهي به آنكه مگر ،منهيد وعده آنان با نهان در ولي كرد خواهيد ياد زودي به آنها از كه داند مي خدا زيرا
 بترسيد او از است آگاه داريد دل در آنچه خدابه كه بدانيد و ،آيد سر به مدت آن تا مكنيد نكاح بستن آهنگ و ،گوييد

 است وبردبار آمرزنده او كه بدانيد و
 گناهي ،گوييد طالق ايد ،نداشته مقرر برايشان مهري و ايد نكرده نزديكي آنها با كه را زناني اگر 236 2

 است كاري اين توانش قدر به درويش و توانش قدر به توانگر :سازيد مند بهره خور در چيزي به را آنها ولي ايد نكرده
 نيكوكاران شايسته

 ايد كرده مقرر هآنچ نصف ،گوييد مي طالقشان نزديكي از پيش و ايد كرده معين مهري برايشان اگر 237 2
 پرهيزگاري به شما بخشيدن و ببخشد را آن ،اوست دست به نكاح عقد كه كسي يا ،خود ايشان آنكه مگر ،بپردازيد
 بيناست كنيد مي كه كارهايي به خدا كه ،مكنيد فراموش خود ميان را فضيلت و است نزديكتر

 كنيد قيام خدا براي مطيعانه و داريد پاس را ميانين نماز و نمازها 238 2
 به زيرا ،كنيد ياد را خدا شديد ايمن چون و كنيد نماز سواره يا پياده ،بوديد بيمناك دشمن از اگر و ، 239 2

 دانستيد نمي كه آموخت چيزهايي شما
 كه كنند وصيت خود زنان ،باره در كه بايد گذارند مي جاي بر زناني و ميرند مي كه شما از مرداني 240 2



22 

 به كه تصميمي مورد در ،شوند خارج خود اگر پس نكنند اخراجشان خانه از و بدهند سال يك مدت به را آنها هزينه
 است حكيم و غالب خدا و نيست شما بر گناهي گيرند مي خود براي اي شايسته نحو

 باشد پرهيزگار مردان خور در كه چنان ،شايسته است اي بهره مطلقه زنان براي 241 2
 كنيد تعقل كه باشد ،كند مي بيان اينچنين شما براي را آياتش خدا 242 2
 آنها به خدا سپس ؟رفتند بيرون ،خويش هاي خانه از ،مرگ بيم از كه اي نديده را تن هزاران آن آيا 243 2

 آورند نمي جاي به نعمت شكر مردم بيشتر ولي دهد مي نعمت مردم خدابه ساخت زنده را همه آنگاه بميريد :گفت
 داناست و شنوا خدا كه بدانيد و كنيد جنگ خدا راه در 244 2
 توانگري و دهد تنگدستي خدا ؟بيفزايد برابر چند آن بر خدا تا ،دهد الحسنه قرض خدا به كه كيست 245 2

 گرديد مي باز او سوي به شما و بخشد
 ما براي :ندگفت خود پيامبران از، يكي به كه نديدي موسي از پس را اسرائيل بني از گروه آن آيا 246 2

 :گفتند ؟زد خواهيد باز سر آن از شود مقرر شما بر قتال اگر كه نپنداريد :گفت بجنگيم خدا راه در تا كن نصب پادشاهي
 بر قتال چون و ؟ايم افتاده جدا ازفرزندانمان و ايم شده رانده بيرون سرزمينمان از ما كه حالي در نجنگيم خدا راه چرادر
 است آگاه ستمكاران به خدا برتافتند روي آن از ،اندكي جز ،شد مقرر آنها

 ما ؟باشد پادشاهي ما بر را او چگونه ،:گفتند كرد شما پادشاه را طالوت خدا :گفت آنها به پيغمبرشان 247 2
 وانت و دانش به و است برگزيده شما بر را او خدا :گفت اند نداده چنداني رادارايي او و هستيم پادشاهي به او از سزاوارتر

 داناست و برگيرنده در خدا كه دهد خواهد كه هر به را پادشاهيش خدا و ،است بيفزوده او
 ميراث باقي و پروردگارتان سكينه كه تابوتي كه است اين او پادشاهي نشان كه گفت پيغمبرشان 248 2

 شما براي اين باشيد نمؤم اگر آيد شما نزد ،كنند مي حمل فرشتگانش و است آن در هارون خاندان و موسي خاندان
 است عبرتي

 آن از كه هر :آزمايد مي ،آبي جوي به را شما خدا :گفت ،انداخت راه به را سپاهش طالوت چون 249 2
 و او چون نوشيدند آن از اندكي جز همه است من از بياشامد تنهاكفي يا نخورد آن از كه هر و ،نيست من از بخورد
 با كه دانستند مي كه آناني نيست سپاهش و جالوت توان را ما امروز :گفتند ،گذشتند نهر از بودند همراهش كه مؤمناني

 باكساني خدا كه ،كند غلبه بسياري گروه بر كه اندكي گروه بسا چه خدا خواست به:گفتند ،كرد خواهند ديدار خدا
 فشرند مي پاي كه است

 قدم ثابت را ما و ببار ماشكيبايي بر ،ما گارپرورد اي :گفتند ،شدند رو به رو سپاهش و جالوت با چون 250 2
 ساز پيروز كافران بر و گردان

 ،داد حكمت و اوپادشاهي ،به خدا و بكشت را جالوت داود و بشكستند را ايشان خدا خواست به پس 251 2
 ،شد مي تباه زمين ،كرد نمي دفع ديگر بعضي وسيله به را مردم از بعضي خدا اگر و بياموخت او به خواست مي آنچه و

 دارد مي ارزاني را خويش كرم و فضل جهانيان بر خدا ولي
 هستي پيامبران از تو و خوانيم مي تو بر راستي به كه خدا آيات است اين 252 2
 درجاتي به را بعضي و گفت ،سخن بعضي با خدا داديم برتري ديگر بعضي بر را پيامبران اين از بعضي 253 2

 بعد كه مردمي ،خواست مي خدا اگر و كرديم ياري القدس روح به را واو داديم ها معجزه ريمم بن عيسي به و برافراشت
 اي پاره :كردند اختالف آنان ولي كردند نمي قتال يكديگر با ،بود شده آشكار آنان بر حجتها آنكه از پس ،بودند ازآنها
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 كند خواهدمي چه هر خدا ولي ،كردند نمي قتال هم با خواست مي خدا اگر و كافرشدند اي پاره و بودند مؤمن
 نه و باشد فروشي و خريد درآن نه كه ،رسد فرا روز آن آنكه از پيش ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 254 2

 ستمكارانند خود كافران و كنيد انفاق ايم داده روزي شما به آنچه از ،شفاعتي و دوستي
 و گيرد مي فرا را او سبك ،خواب نه است پاينده و زنده نيست او جز خدايي هيچ كه است خدايي اهللا 255 2
 را آنچه ؟كند شفاعت او نزد در ،او اذن به جز كسي چه است زمين و آسمانها در چه هر اوست آن از سنگين خواب نه
 او كرسي يافت نتوانند احاطه ،خواهد خود آنچه جز او علم به و داند مي است سرشان پشت كه را آنچه و رو پيش كه

 است بزرگ و پايه بلند او نيست دشوار او بر ،آنها نگهداري بردارد در را زمين و آسمانها
 ورزد كفر بت به كه كس هر پس است شده مشخص گمراهي از هدايت نيست اجباري هيچ دين در 256 2
 داناست و شنوا خدا نباشد گسستنش كه زده چنگ استواري رشته چنان به ،آورد ايمان خداي به و
 ياور بت اند شده كافر كه ،آنان ولي برد مي روشني به تاريكيها از را ايشان است مؤمنان ياور خدا 257 2

 بود خواهند آن در همواره و جهنميانند اينان كشد مي تاريكيها به روشني از را آنها كه ،آنهاست
 محاجه پروردگارش درباره ،ابراهيم با كه نديدي بود كرده ارزاني پادشاهي او به خدا كه را كسي آن 258 2

 ميرانم مي و كنم مي زنده نيز من :گفت او ميراند مي و كند مي زنده من پروردگار :گفت ابراهيم كه آنگاه ؟كرد مي
 را ستمكاران خدا زيرا شد حيران كافر آن برآور مغرب از را آن تو آورد مي بر مشرق از را خورشيد خدا :گفت ابراهيم
 كند نمي هدايت

 اين خدا كجا از :گفت بود، ريخته فرو بناهايش سقفهاي كه دهي رسيد دهي به كه كس آن مانند يا 259 2
 :گفت ؟اي بوده اينجا در مدت چه :گفت و كرد اش زنده آنگاه ميراند سال صد مدت به را او خدا ؟كند زنده را مردگان

 و ،است نكرده تغيير كه بنگر آبت و طعام به اي اينجابوده در كه است سال صد ،نه :گفت روز يك از قسمتي يا روز يك
 گوشت و پيونديم مي هم به چگونه را استخوانها كه بنگر ،گردانيم عبرتي مردمان براي را تو خواهيم مي ،بنگر خرت به
 تواناست كاري هر بر خدا كه دانم مي :گفت ،آشكارشد او بر خدا قدرت چون پوشانيم مي آن بر
 هنوز آيا :گفت سازي مي ،زنده چگونه را مردگان كه بنماي من به ،من پروردگار اي :گفت ابراهيم 260 2

 ،بياميز هم به را آنها گوشت و برگير پرنده چهار :گفت يابد آرام دلم كه خواهم مي ولكن ،بلي :گفت ؟اي نياورده ايمان
 است حكيم و پيروزمند خدا كه بدان و ،آيند مي تو نزد شتابان فراخوان را آنها پس بنه كوهي بر را آنها از جزئي هر و
 در و برآورد خوشه هفت كه ،است اي دانه مثل ،كنند مي انفاق خدا راه در را خود مال كه آنان مثل 261 2
 داناست و دهنده گشايش خدا كند مي برابر چند ،بخواهد كه را كه هر پاداش خدا باشد دانه صد اي خوشه هر
 نمي آزاري و نهند نمي منتي انفاق از پس و كنند مي انفاق خدا راه در را خود اموال كه كساني مزد 262 2

 اندوهگين نه شوندو مي بيمناك نه است پروردگارشان با رسانند
 بردبار و نياز بي خدا باشد ،داشته دنبال به آزاري كه است اي صدقه از بهتر ،بخشايش و نيكو گفتار 263 2

 است
 مي انفاق خودنمايي و ريا روي از را خود اموال كه كس آن همانند ،ايد هآورد ايمان كه كساني اي 264 2

 مثل او مثل مكنيد باطل رسانيدن آزار و نهادن منت به را خويش هاي صدقه ،ندارد ايمان قيامت روز و خدا به و كند
 باقي ناپذير كشت نانهمچ را سنگ وآن بارد فرو تند باراني ناگاه به باشد نشسته خاك آن روي بر كه است صافي سنگ
 كند نمي هدايت را كافران خدا كه ،برند نمي سودي اند كرده آنچه از كسان چنين گذارد
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 مثل ،كنند مي اعتقادانفاق و، يقين روي از خدا رضاي طلب براي را خويش اموال كه كساني مثل و 265 2
 بارد آن بر باراني نرم كه تند باراني نه اگر و ،دهد ميوه چندان دو و بارد آن بر ،تند باراني كه ،اي تپه بر است بوستاني

 بيناست شما كارهاي به خدا
 و ،باشد بوده انگور خرماو از، بوستاني را او كه باشد داشته دوست كه هست كسي شما ميان از آيا 266 2

 ناگاه به ،باشد داشته نناتوا فرزنداني و شده پير خود و ،دهد اي ميوه گونه هر و ،باشد جاري درختانش پاي در جويها
 بينديشيد كه باشد ،كند مي بيان اينچنين شما براي را خود آيات خدا ؟بسوزد و افتد بوستان آن در آتشناك گردبادي

 رويانيده زمين از برايتان ،آنچه از و خويش نيكوي هاي اندوخته از ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 267 2
 و نياز بي خدا كه بدانيد و ستانيد نمي اغماض روي از جز را آنها خود كه ،بد و پاكنا چيزهاي از نه ،كنيد انفاق ايم

 است ستودني
 به را شما خدا كه حالي در ،دارد مي وا زشت كارهاي به و ترساند مي بينوايي از را شما شيطان 268 2

 داناست و دهنده گشايش خدا دهد مي وعده افزوني و خويش آمرزش
 جز و شده داده فراوان نيكي شده عطا حكمت كه هر به و كند عطا حكمت اهدخو كه هر به 269 2

 نپذيرند پند خردمندان
 نيست مددكاري و ياري راهيچ ،ستمكاران و است آگاه آن به خدا ،ايد كرده نذر يا انفاق را چه هر 270 2
 گناهان و است دنيكوتردهي صدقه بينوايان به نهان در اگر و نيكوست كاري دهيد صدقه آشكارا اگر 271 2

 است آگاه كنيد مي كه كارهايي به خدا و زدايد مي را شما
 هر و كند مي هدايت بخواهد، كه را كه هر كه خداست بلكه ،نيست تو عهده بر آنان يافتن هدايت 272 2

 كنيد نفاقا چه هر و مكنيد انفاق چيزي خدا خشنودي براي وجز شماست خود آن از ثوابش كنيد مي انفاق كه مالي
 شد نخواهد ستم شما بر و رسد مي شما به آن پاداش

 قوت طلب در اندو، كرده محصور حق طاعت در را خود كه است بينواياني آن از صدقات اين 273 2
 كه شناسي مي سيمايشان از را آنان توانگرانند از كه پندارد نداند ايشان حال كه هر كه عفافند پرده در آنچنان و ناتوانند

 است آگاه آن به خدا كنيد مي انفاق كه مالي هر و نخواهند چيزي كسي اصراراز هب
 پروردگارشان با اجرشان كنند، مي انفاق آشكار و پنهان در ،روز و شب در را خويش اموال كه آنان 274 2

 غمگين نه و شوند مي بيمناك نه ،است
 شده ديوانه شيطان افسون ،به كه خيزند مي بر قبر از كساني چون قيامت در ،خورند مي ربا كه آنان 275 2

 كرده حرام را ربا و حالل را معامله خدا كه حالي در است معامله نيزچون ربا :گفتند كه است آن كيفر به اين و باشند
 خدا به كارش و گذرد در او پيشين ازگناهان خدا ،ايستاد باز خواري ربا از و رسيد او به خدا موعظه كه كس هر است

 بود خواهند آن در جاودانه و جهنمند اهل ،بازگردند كار بدان كه آنان و شود مي اگذارو
 دوست را گنهكار كننده كفران ،هيچ و دهد مي افزوني را صدقات و گرداند مي ناچيز را ربا ،خداوند 276 2

 ندارد
 با مزدشان ،اند داده كاتوز اند خوانده نماز و ،اند كرده نيكو كارهاي و اند آورده ايمان كه آنان 277 2

 غمگين نه و شوند مي بيمناك نه است پروردگارشان
 است مانده باقي چه هر ربا از،ايد آورده ايمان اگر و ،بترسيد خدا از ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 278 2
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 كنيد رها
 اصل ،كنيد توبه راگ و ايد، برخاسته جنگ به او رسول و خدا با كه بدانيد ،نكنيد چنين گاه هر و 279 2

 ايد داده ستم به تن نه و ايد كرده ستم نه حال اين در شماست آن از سرمايه
 ببخشايد او بر چون كه دانيد ،باشيد دانا اگر و گردد توانگر تا بايد مهلتي ،بود تنگدست وامدار اگر و 280 2

 است بهتر برايتان
 ستمي و شود مي داده تمامي به عملش پاداش كس هر به و گرديد مي باز خدا سوي به كه روز آن از 281 2

 باشيد بيمناك ،بيند نمي
 در بايد و بنويسيد را آن ،،دهيد يكديگر به معين مدتي تا وامي چون ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 282 2

 كند سرپيچي است هآموخت او به خدا آنچه از نوشتن در كه نبايد كاتب و بنويسد درستي به را آن كه باشد كاتبي شما بين
 و بود صغير يا سفيه مديون اگر نكاهد هيچ ازآن و بترسد خود پروردگار ،اهللا از و كند امالء كاتب بر كه بايد مديون و

 يك ،نبود مرد اگردو گيريد شهادت به مرد شاهد دو و كند امالء عدالت روي از او ولي ،توانست نمي كردن امالء خود
 چون شاهدان و بياورد يادش به ديگري كرد فراموش يكي تااگر ،بدهند شهادت دهيد ضايتر آنها به كه زن دو و مرد
 ملول ،بزرگ چه و كوچك چه،خود دين مدت نوشتن از و كنند خودداري شهادت از كه نبايد ،شوند دعوت شهادت به

 هرگاه و تر كننده زايل را دتردي و شك و تر دارنده استوار را شهادت و ،است تر عادالنه خدا نزد در روش اين مشويد
 به نبايد و گيريد شاهدي ،كنيد اي معامله چون و ايد نشده گناهي مرتكب ننويسيد سندي آن براي اگر باشد نقدي معامله
 هر بر او و دهد مي تعليم را شما خدا بترسيد خداي از ايد كرده نافرماني كنيد چنين اگر كه ،برسد زياني شاهد و كاتب
 تاس آگاه چيزي

 را ديگري شما از كسي واگر ،،شود گرفته گرو به چيزي بايد ،نيافتيد كاتبي و بوديد سفر در گاه هر 283 2
 مكنيد كتمان را شهادت و بترسد ،پروردگارش ،اهللا از بايد و دهد باز را امانت شده دانسته امين كه كس آن ،دانست امين
 است آگاه كنيد مي كه كاري از خدا و است گناهكار دل به ،كند كتمان را شهادت كه كس هر
 يا سازيد آشكارش خواه داريد، دل در كه را آنچه است زمين و آسمانها در چه هر خداست آن از 284 2

 بخواهد را كه هر و آمرزد مي بخواهد كه را كه هر پس خواهدكرد بازخواست بدان را شما خدا ،داريد اش پوشيده
 اناستتو كاري هر بر خدا و كند مي عذاب

 و خدا به ،مؤمنان همه و دارد ايمان شده نازل او به پروردگارش جانب از آنچه به خود ،پيامبر 285 2
 اطاعت و شنيديم :گفتند نهيم نمي فرقي پيامبرانش از يك هيچ ميان دارند ايمان پيامبرانش و كتابهايش و فرشتگانش

 توست سوي به همه جامسران كه خواستاريم را تو آمرزش ،ما پروردگار اي ،كرديم
 و اوست خود ،ازآن كس هر نيكيهاي كند نمي مكلف طاقتش اندازه به جز را كس هيچ خدا 286 2

 اي مكن بازخواست را ما ،ايم كرده خطايي يا ايم كرده فراموش اگر ،ما پروردگار اي اوست خود آن از بديهايش
 آن طاقت كه را آنچه و منه ما بر گران تكليف ،نهادي نگرا تكليف ما از پيش امتهاي بر كه گونه آن ،ما پروردگار
 كافران گروه بر را ما پس هستي ما موالي تو آور رحمت ما بر و بيامرز را ما و ببخش ما گناه مكن تكليف ما بر ،نداريم
   گردان پيروز

 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم الم الف 1 3
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 است پاينده و است زنده ،نيست او جز ،خدايي هيچ كه است اهللا 2 3
 تورات آن از قبل و ،كرد نازل تو بر حق به است آن از پيش كتابهاي كننده تصديق كه را كتاب اين 3 3
 را انجيل و را
 عذابي آورند نمي ايمان خدا، آيات به كه آنان براي كرد نازل را فرقان و فرستاد مردم هدايت براي 4 3

 است گيرنده تقامان و پيروزمند خدا و ،مهياست سخت
 نيست پوشيده خدا بر آسمان و زمين در چيز هيچ 5 3
 كه او جز خدايي نيست نگارد مي باشد خواسته كه سان هر به مادران رحم در را شما كه اوست 6 3

 است حكيم و پيروزمند
 بعضي و ،دالكتابن ام ها ،آيه اين ،محكماتند ها آيه از بعضي كرد نازل تو بر را كتاب اين كه اوست 7 3

 مي پيروي متشابهات از تاويل به ميل و جويي فتنه سبب به ،است باطل به ميل دلشان در كه آنها اما متشابهاتند ها آيه
 ايمان بدان ما :گويند مي اند كرده استوار دانش در قدم كه آنان و داند نمي خداي جز را آن تاويل كه حالي در ،كنند

 گيرند نمي پند خردمندان جز و ماست پروردگار جانب از همه ،آورديم
 رحمت و ،مساز متمايل باطل به را ما دلهاي ،اي كرده هدايت را ما كه پس آن از ،ما پروردگار اي 8 3

 اي بخشاينده تو كه ،دار ارزاني ما بر را خود
 كه يقين به آوري مي گرد ،نيست آن در شكي هيچ كه روزي آن در را مردم تو ،ما پروردگار اي 9 3

 كني نمي وعده خلف
 جهنمند آتش هيزم خود، آنها نرهاند خدا عذاب از هرگز فرزندانشان و داراييها را كافران 10 3
 باز گناهانشان كيفر به را آنان خدا پس كردند تكذيب را ما آيات پيشينيانشان و فرعون آل شيوه به 11 3

 است شديد خدا عقوبت و كرد خواست
 آمد خواهيد گرد ،بد آرامگاه آن جهنم در و شد خواهيد مغلوب زودي به :بگوي كافران به 12 3
 گروهي و جنگيدند خدامي ،راه در گروهي :بود عبرتي شما براي ،رسيدند هم به كه گروه دو آن در 13 3

 و دهد ياري بخواهد كه را كس هر خدا ديدند مي خويش چندان دو خود چشم به را كافران آنان بودند كافر ديگر
 است عبرتي اين در را نظرانصاحب

 هميانهاي و فرزندان و ،زنان داشتن دوست و نفساني اميال به عشق ،است يافته آرايش مردم چشم در 14 3
 بازگشتنگاه كه حالي در ،هستند اينجهاني زندگي متاع اينها همه زراعت و چارپايان و نهاده بر داغ اسبان و سيم و زر

 است خدا نزد خوب
 نزد در ،كنند پيشه پرهيزگاري كه آنان براي ؟كنم آگاه اينها از بهتر چيزهايي به را شما اآي :بگو 15 3

 آنجا در جاودانه ،خدا خشنودي عين در ،پاكيزه زنان با اينان است روان آن در نهرها كه است بهشتهايي پروردگارشان
 :است آگاه بندگانش حال از خدا و بود خواهند

 آتش عذاب از را ما و بيامرز را، ما گناهان آورديم ايمان ،ما پروردگار اي :گويند مي كه كساني 16 3
 ،كن حفظ

 طلبند مي آمرزش سحرگاهان در كه آنان و كنندگان انفاق و فرمانبرداران و راستگويان و شكيبايان 17 3
 جز خدايي ستني او جز عدل دارنده پاي بر خدايي هيچ كه نيز دانشمندان و فرشتگان و كرد حكم اهللا 18 3
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 است حكيم و پيروزمند كه نيست او
 به كه پس آن از مگر،،نرفتند خالف راه كتاب اهل و است اسالم دين خدا نزد در دين آينه هر 19 3

 حسابها به زودي به او كه بدانند ،شوند كافر خدا آيات به كه آنان حسد روي از نيز و ،شدند آگاه دين آن حقانيت
 رسيد خواهد

 اهل به ورزيديم اخالص خدا، به خويش دين در پيروانم و من :بگوي برخيزند داوري به تو با اگر 20 3
 اگر و اند يافته هدايت پس اند ورزيده اخالص اگر ؟ايد ورزيده اخالص خدا به هم شما آيا :بگو مشركان و كتاب

 بيند مي را بندگان خدا و ،بس و است تبليغ تو بر ،اند شده رويگردان
 روي از كه را مردمي و كشند مي ناحق به را پيامبران و ،آورند نمي ايمان خدا آيات به كه را نيكسا 21 3

 ده بشارت دردآور عذابي به ،كشند مي دهند مي فرمان عدل
 ندارند ياوري هيچ و است شده تباه آخرت و دنيا در اينان اعمال 22 3
 آنها باره در خدا تاكتاب شدند، دعوت چون ،ندبود يافته اي بهره كتاب از كه نديدي را آنان آيا 23 3

 ؟كردند اعراض و بازگشتند ايشان از گروهي كند حكم
 بر كه دروغ اين و نخواهدكرد عذاب را ما روزي چند جز آتش :گفتند مي كه بود سبب بدان اين و 24 3

 داد فريبشان خود دين در بودند بسته خود
 هر عمل پاداش تا ،،آوريم گرد را همه كه وقتي ،ترديد بي روز آن در بود خواهد چگونه حالشان 25 3

 ؟رود ستمي كسي بر آنكه بي ،شود داده كس
 مي ملك بخواهي كه ازهر و دهي مي ملك بخواهي كه هر به ملك دارنده تويي ،خدايا بار :بگو 26 3

 بر تو و توست دست به هانيكي همه دهي مي ذلت بخواهي كه را كس هر و دهي مي عزت بخواهي كه را كس هر ستاني
 توانايي كاري هر
 بيرون مرده از را زنده افزايي مي شب به و كاهي مي روز از و افزايي مي روز به و كاهي مي شب از 27 3

 دهي مي روزي حساب بي بخواهي كه هر به و زنده از را مرده و آوري مي
 رابطه خدا با را او كند چنين كه هر، پس ندبرگزين دوستي به مؤمنان جاي به را كافران ،مؤمنان نبايد 28 3
 اوست سوي به بازگشت كه ترساند مي خودش از را شما خدا و باشيد بيمناك آنها از اينكه مگر نيست اي
 را چه هر او است آگاه آن به خدا ،سازيد آشكارش چه و كنيد پنهانش چه ،داريد دل در چه هر :بگو 29 3
 تواناست هركاري بر و اندد مي است زمين و آسمانها در كه

 اي كه كند آرزو بيند،، حاضر خود برابر در را خود بد كارهاي و نيك كارهاي كس هر كه روزي 30 3
 است مهربان بندگانش به خدا و ترساند مي خودش از را خداوندشما بود بزرگ اي فاصله بدش كردار و او ميان كاش

 را گناهانتان و بدارد دوست را شما نيز او تا كنيد يرويپ من از داريد مي دوست را خدا اگر :بگو 31 3
 است مهربان و آمرزنده كه ،بيامرزد

 ندارد دوست را كافران او، كه بدانند ،شدند رويگردان اگر پس ببريد فرمان رسولش و خدا از :بگو 32 3
 :داد برتري جهانيان بر را عمران خاندان و ابراهيم خاندان و نوح و آدم خدا 33 3
 داناست و شنوا خدا و آمده پديد ديگر برخي نسل از برخي ،بودند فرزنداني 34 3
 تنها و آزاد اينجهاني كار از دارم شكم در آنچه كه كردم نذر ،من پروردگار اي :گفت عمران زن و 35 3
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 دانايي و شنوا تو كه بپذير من از را نذر اين باشد تو خدمت در
 زاييده آنچه به خدا و دختراست ،ام زاييده كه اين ،من پروردگار اي :گفت ،بزاد خويش فرزند چون 36 3

 آورم مي تو پناه در رجيم شيطان از را فرزندانش و او نهادم نام رامريم او نيست دختر چون پسر و است داناتر بود
 به را زكريا و داد پرورشش پسنديده وجهي به و بپذيرفت او از نيكي به را دختر آن پروردگارش پس 37 3

 ،مريم اي :گفت مي يافت مي خوردني او پيش ،رفت مي او نزد محراب به زكريا كه وقت هر و گماشت او سرپرستي
 دهد مي روزي حساب بي بخواهد كه را كس هر او زيرا ،خدا جانب از :گفت مي مريم ؟رسد مي كجا از تو براي اينها

 پاكيزه فرزندي خود ازجانب مرا، ،من پروردگار اي :گفت و داد ندا را پروردگارش زكريا آنجا در 38 3
 شنوي مي را دعا تو كه همانا ،كن عطا

 مي بشارت يحيي به را تو خدا:دادند ندايش فرشتگان ،بود ايستاده نماز به محراب در كه همچنان پس 39 3
 ستگانشاي از است پيامبري و زنان از بيزار است مهتري خود و كند مي تصديق را خدا كلمه او دهد

 ؟نازاست زنم و ام رسيده ،پيري به كه حالي در ،باشد پسري مرا چگونه ،من پروردگار اي :گفت 40 3
 كند مي بخواهد چه هر خدا كه سان بدان :گفت

 مردم با روز سه كه است اين تو نشان :گفت كن پديدار اي نشانه من براي ،من پروردگار اي :گفت 41 3
 بستايي را او بامداد و شبانگاه در و كني ياد فراوان را روردگارتپ و ،اشاره به مگر نگويي سخن

 ،داد برتري جهان زنان بر و ساخت پاكيزه و برگزيد را تو خدا ،مريم اي :گفتند فرشتگان و 42 3
 ،بخوان نماز نمازگزاران با و كن سجده و كن اطاعت پروردگارت از ،مريم اي 43 3
 از كسي چه تا زدند قرعه كه آنگاه نه گر و كنيم مي وحي تو به كه است غيب خبرهاي از اينها 44 3

 نبودي نزدشان در تو ،كشيد نزاع به كارشان كه آنگاه و ،شود مريم نگهداري دار عهده ميانشان
 مريم پسر عيسي ،مسيح او نام ،دهد مي بشارت خود كلمه به را تو خدا ،مريم اي :گفتند فرشتگان 45 3

 ،است مقربان از و آبرومند آخرت و دنيا در ،است
 است ،شايستگان از و ،گويد مي سخن گهواره در ،بزرگي در كه همچنان مردم با 46 3
 ؟است نزده دست من به بشري كه حالي در ،باشد فرزندي مرا چگونه ،من پروردگار اي :گفت مريم 47 3

 شود مي موجود پس ،شو موجود گويد او به كند چيزي اراده چون آفريند مي بخواهد چه هر خدا كه سان بدين :گفت
 آموزد مي انجيل و تورات و حكمت و كتاب او به خدا 48 3
 برايتان ام آمده شما نزد پروردگارتان از، اي معجزه با من :كه فرستد مي اسرائيلش بني بر رسالت به و 49 3
 شفا را گرفته برص و را مادرزاد كور و ،شود اي پرنده خدا اذن به ،دمم مي آن در و سازم مي پرنده چون چيزي گل از
 كرده ذخيره چه خود هاي خانه در و ايد خورده چه كه گويم مي شما به و كنم مي زنده را مرده خدا فرمان به و دهم مي
 است من حقانيت هاي نشانه شما براي اينها ،باشيد مؤمنان از اگر ايد

 با كنم مي حالل شده ،حرام شما بر كه را اييچيزه از اي پاره و كنم مي تصديق را حاضر تورات 50 3
 كنيد اطاعت من از و بترسيد خداي از ام آمده شما نزد پروردگارتان از نشاني

 است اين راست راه كه بپرستيدش شماست و من پروردگار اهللا 51 3
 حواريان ؟منند ياران خدا راه در كساني چه :گفت ،آورند نمي ايمان او به كه دريافت عيسي چون 52 3

 :هستيم تسليم ما كه ده شهادت آورديم ايمان خدا به خداييم ياران ما :گفتند
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 شمار در را ما ،كرديم ،پيروي رسول از و آورديم ايمان اي كرده نازل آنچه به ،ما پروردگار اي 53 3
 بنويس دهندگان گواهي

 است كنندگان مكر بهترين خدا و ،كرد مكر هم خدا و ،كردند مكر آنان 54 3
 مي دور كافران از و ،آورم ،مي بر خود سوي به و ،ميرانم مي را تو من ،عيسي اي :گفت خدا آنگاه 55 3

 من سوي به شما همه بازگشت سپس داد خواهم قرار كافران فراز كنند پيروي تو از كه را آنان قيامت روز تا و ،سازم
 كنم مي حكم ميانتان كرديد مي اختالف آنچه در من و است

 نيست مددكاراني را وآنها كرد خواهم عذاب سختي به آخرت و دنيا در ،شدند كافر كه را آنان اما 56 3
 ستمكاران خدا داد خواهد تمامي به را مزدشان خدا ،كردند نيك كارهاي و آوردند ايمان كه آنان اما 57 3
 ندارد دوست را
 است آميز حكمت اندرزهاي و آيات از خوانيم مي تو بر كه اينها 58 3
 پس شو موجود :گفت او، به و بيافريد خاك از را او كه است آدم مثل چون ،خدا نزد در عيسي مثل 59 3

 شد موجود
 مباش كنندگان ترديد از است تو پروردگار جانب از حق سخن اين 60 3
 حاضر تا دبيايي :بگو ،كند مجادله تو با او باره در كه كس هر ،اي رسيده آگاهي به كه پس آن از 61 3

 دعا آنگاه خود شما و خود ما ،را خود زنان شما و را خود زنان ما ،را خود فرزندان شما و را خود فرزندان ما ،آوريم
 بفرستيم دروغگويان بر را خدا لعنت و كنيم وتضرع

 است حكيم و پيروزمند ،خدايي او نيست خدايي هيچ اهللا جز درست و راست است داستاني اين همانا 62 3
 شناسد مي را مفسدان خداوند ،شوند رويگردان اگر 63 3
 را خداي جز آنكه :كنيم ،پيروي شماست و ما پذيرفته كه اي كلمه آن از بياييد ،كتاب اهل اي :بگو 64 3

 رويگردان آنان اگر نگيرد پرستش به خدا سواي را ديگر بعضي ما از بعضي و نسازيم او شريك را چيز هيچ و نپرستيم
 هستيم مسلمان ما كه باشيد شاهد :وبگ شدند

 شده نازل او از بعد انجيل و تورات كه حالي در ،كنيد مي مجادله ابراهيم باره در چرا ،كتاب اهل اي 65 3
 ؟انديشيد نمي مگر ؟است

 علم بدان آنچه در چرا ،باشد روا تان مجادله داريد علم بدان آنچه در كه گرفتم ،كتاب اهل اي هان 66 3
 دانيد نمي شما و داند مي خدا كه حالي در ؟كنيد مي مجادله نداريد

 نبود مشركان از، و بود مسلمان حنيفي بلكه ،نصراني نه بود يهودي نه ابراهيم 67 3
 است مؤمنان ياور خدا و هستند مؤمنان و پيامبر اين و او پيروان همانا ابراهيم به كسان ترين نزديك 68 3
 را خود جز كه دانند نمي آنكه حال و كنند گمراه را شما كه دارند دوست كتاب اهل از اي طايفه 69 3

 كنند نمي گمراه
 ؟كنيد مي انكارشان چرا ،دهيد مي شهادت خدا آيات به خود آنكه با ،كتاب اهل اي 70 3
 مي كتمان را حقيقت آميزيدو، مي باطل به را حق چرا ،آگاهيد حقيقت از آنكه با ،كتاب اهل اي 71 3

 ؟كنيد
 آخر در و بياوريد ايمان است شده نازل مؤمنان بر آنچه به روز اول در :گفتند كتاب اهل از اي طايفه 72 3
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 بازگردند خويش اعتقاد از مگر تا ،كنيد انكارش روز
 كه گويند اگر و است خدايي ،هدايت ،هدايت :بگو مكنيد تصديق را خود دين پيروان جز :گفتند و 73 3
 به شما با پروردگارتان نزد در فردا كه گويند اگر يا ،است شده شماارزاني به كه شود ارزاني هاييچيز همان ديگران به

 داناست و بخشاينده او كه ،كند مي عطا را آن خواهد كه هر به ،خداست دست به فضيلت :بگو ايستند مي حجت
 بزرگ بس است كرمي صاحب خدا و كند مي خود رحمت خاص بخواهد را كه هر 74 3
 مي باز تو به را آن بسپاري او، به قنطاري و شمري امين را او اگر كه است كسي كتاب اهل ميان از 75 3

 نگرداند باز را آن مطالبت و تقاضا به جز بسپاري او به ديناري و شمري امينش اگر كه است كسي ايشان از و ،گرداند
 مي دروغ خدا به كه دانند مي خود اينان نكند مالمت را ام كس و است بسته ما بر مكه مردم اعتراض راه :گويد مي زيرا
 بندند

 دارد مي دوست را پرهيزگاران خدا ،باشد پرهيزگار و كند وفا خويش عهد به كه كس هر آري 76 3
 خدا و ندارند نصيبي آخرت در فروشند مي اندك بهايي به را خود سوگندهاي و خدا عهد كه كساني 77 3
 است دردآور عذابي برايشان و سازد مي پاكيزه را آنان نه و نگرد مي آنان به نه و گويد مي سخن نانآ با نه قيامت روز در
 مي آنچه كه پنداريد تا، ،گويند مي سخن خدا كتاب شيوه به كه هستند گروهي ايشان ميان از و 78 3

 جانب از آنكه حال و آمده خدا جانب از كه گويند مي و نيست خدا كتاب از كه حالي در ،خداست كتاب از گويند
 بندند مي دروغ خدا بر كه دانند مي خود و است نيامده خدا

 كه بگويد مردم ،به آنگاه ،باشد داده نبوت و حكمت و كتاب او به خدا كه را بشري هيچ نسزد 79 3
 مي آن در و زيدآمو مي خدا كتاب از كه همچنان :گويند مي پيامبران آنكه حال و خدا بندگان نه باشيد من بندگان
 باشيد خدا پرستندگان ،خوانيد

 ايد آورده اسالم آنكه از پس آيا پنداريد خدايان را پيامبران و فرشتگان كه فرمايند نمي شما به نيز و 80 3
 ؟دهند مي فرمان كفر به را شما

 را شما نآيي كه پيامبري ،به ،ام داده حكمت و كتاب را شما كه گرفت پيمان پيامبران از خدا و 81 3
 ؟پذيرفتيد مرا عهد و كرديد اقرار آيا :گفت كنيد اش وياري بگرويد آيد مي شما نزد رسالت به و كند مي تصديق
 شاهدانم از شما با نيز من و دهيد شهادت پس:گفت كرديم اقرار :گفتند

 است فاسقان از كند سرپيچي پس آن از كه هر و 82 3
 تسليم ناخواه و خواه است زمين و آسمانها در آنچه آنكه حال ،جويند مي خدا دين جز ديني آيا 83 3

 ؟گردانند مي بازشان او نزد به و هستند او فرمان
 بر آنچه نيز و او فرزندان و، يعقوب و اسحاق و اسماعيل و ابراهيم بر و ما بر آنچه و خدا به :بگو 84 3

 نمي فرقي ايشان از يك هيچ ميان آورديم ايمان ،است شده نازل پروردگارشان جانب از ديگر پيامبران و عيسي و موسي
 هستيم او اراده تسليم همه و نهيم

 خواهد زيانديدگان از آخرت در و شد نخواهد پذيرفته او از كند اختيار اسالم جز ديني كه كس هر و 85 3
 بود

 داليل و دادند شهادت رسول ،حقانيت به و آوردند ايمان نخست كه را قومي كند هدايت خدا چگونه 86 3
 كند نمي هدايت را ستمكاران خدا ؟شدند كافر سپس ،كردند مشاهده را روشن آيات و
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 است آنان بر مردم همه و فرشتگان و خدا لعنت كه است اين جزايشان 87 3
 ندهند مهلتشان و نشود كاسته عذابشان از و بمانند جهنم در جاويد 88 3
 است مهربان و، آمرزنده خدا زيرا ،آيند صالح به و كنند توبه پس آن از كه آنان مگر 89 3
 اينان شد نخواهد پذيرفته ،افزودند خود كفر بر و شدند كافر آوردن ايمان از پس كه كساني توبه 90 3

 گمراهانند
 عذاب از را خويشتن و دهند طال زمين همه اندازه به بخواهند اگر ،مردند كافر و شدند كافر كه آنان 91 3
 ندارند ياوري هيچ و است دردناك عذابي برايشان شد نخواهد پذيرفته آنها از ،خرند باز
 كنيد مي انفاق چه هر و كنيد، انفاق داريد مي دوست آنچه از كه آنگاه تا يافت نخواهيد در را نيكي 92 3

 است آگاه بدان خدا
 كرده حرام خود بر اسرائيل،تتورا نزول از پيش كه آنها مگر ،بود حالل اسرائيل بني بر طعامها همه 93 3

 بخوانيد و بياوريد را تورات گوييد مي راست اگر :بگو بود
 است ستمكاران از بندد دروغ خدا بر كه هر پس آن از 94 3
 نبود مشركان از او و كنيد پيروي را ابراهيم حنيف آيين گويد مي ،راست خدا :بگو 95 3
 سبب را جهانيان كه اي خانه است مكه در كه است مانه شده بنا مردم براي كه اي خانه نخستين 96 3

 است هدايت و بركت
 خانه آن حج ،خدا براي ،است ايمن شود داخل بدان كه هر و ابراهيم مقام و روشن آيات آنجاست در 97 3
 نياز بي انجهاني از خدا كه بداند ،گيرد پيش كفر راه كه هر و است باشندواجب داشته را آن به رفتن قدرت كه كساني بر

 است
 شماست اعمال بر ناظر خدا ؟كنيد مي انكار را خدا آيات چرا ،كتاب اهل اي :بگو 98 3
 كه خواهيد مي و داريد مي باز خدا راه از اند آورده ايمان كه را آنها سبب چه به ،كتاب اهل اي :بگو 99 3
 نيست غافل كنيد مي نچهآ از نيز خدا و آگاهيد خويش كار زشتي به خود شما و ؟روند كج راه به
 كفر به ايمانتان از را شما،كنيد اطاعت كتاب اهل از گروهي از اگر ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 100 3
 گردانند مي باز
 و ؟شماست ميان در او رسول و، ،خوانند مي شما بر را خدا آيات كه حالي در شويد مي كافر چگونه 101 3
 است شده هدايت راست هرا به جويد تمسك خدا به كه هر
 مسلماني در جز و بترسيد او از خداست از ترس شايسته كه آنچنان ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 102 3

 نميريد
 است داشته ارزاني شما بر، خدا كه نعمتي از و مشويد پراكنده و زنيد خدا ريسمان در دست همگان 103 3
 لبه بر و شديد برادر او لطف به و ساخت مهربان هم به را دلهايتان او و بوديد يكديگر دشمن كه هنگام آن :كنيد ياد

 يابيد هدايت شايد ،كند مي بيان اينچنين شما براي را خود آيات خدا برهانيد آن از را شما خدا ،بوديد آتش از پرتگاهي
 اينان كنند منكر از نهي و معروف به امر و كنند دعوت خير به كه باشند گروهي شما ميان از كه بايد 104 3

 رستگارانند
 با و گشتند پراكنده شد،، آشكار آنها بر خدا روشن آيات آنكه از پس كه مباشيد كسان آن همانند 105 3
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 بود خواهد بزرگ عذابي اينان براي البته ،ورزيدند اختالف يكديگر
 آيا :گويند مي اند شده روي سيه كه آنان به شوند روي سيه گروهي و روي سپيد گروهي كه روز آن 106 3

 را خدا عذاب بچشيد كافرشدنتان سبب به ؟شديد كافر آوردنتان ايمان از پس شما
 باشند پروردگار رحمت در غرق همواره ،اند شده روي سپيد كه آنان اما 107 3
 دارد نمي روا ستم جهان مردم به خدا و خوانيم مي فرو تو بر حق به كه خداست آيات اينها 108 3
 گردد، مي باز بدو كارها و است زمين و آسمانها در چه هر خداست آن از 109 3
 خدا به و كنيد مي منكر از نهي و معروف به امر كه ،آمده پديد مردم ميان از هستيد امتي بهترين شما 110 3

 تبهكارانند ينبيشتر ولي مؤمنند ايشان از بعضي است بهتر برايشان بياورند ايمان نيز كتاب اهل اگر داريد ايمان
 پيروز و روند هزيمت به كنندو، پشت كنند كارزار اگر نرسانند آسيبي ديگر ،آزار اندك جز شما به 111 3

 نگردند
 و باشند مردم امان در خداو امان در آنكه مگر ،است شده زده آنها بر خواري مهر باشند كه جا هر 112 3

 واين كشتند ناحق به را پيامبران و شدند كافر خدا آيات به زيرا ،اند هادهن آنها بر بدبختي مهر و اند شده خدا خشم سزاوار
 كردند تجاوز و ورزيدند عصيان كه بود سبب بدان

 تالوت شب دل در را خدا، آيات و اند ايستاده خدا طاعت به گروهي نيستند يكسان همه كتاب اهل 113 3
 آورند مي جاي به سجده و كنند مي

 نيك كارهاي در و كنند مي منكر از نهي و معروف به امر و دارند ايمان رستاخيز زرو و خدا به و 114 3
 صالحانند جمله از و ورزند مي شتاب

 است آگاه پرهيزگاران به خدا زيرا ،نشود انگاشته ناديده كنند كه نيك كار هر و 115 3
 باشند ،جهنم در جاودانه و نرهاند خدا عذاب از هيچ اوالدشان و اموال را كافران 116 3
 خويش بر قومي كشتزار سردبر تندبادي كه است آن همانند ،كنند مي انفاق جهان اين در اينان آنچه 117 3

 كردند ستم خود بر خود آنان نداشت روا ستم آنها بر خدا سازد نابود را كشته آن و ،بوزد كرده ستم
 هيچ از ديگران كه،مگيريد، خود شانهمكي از جز همرازي دوست ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 118 3

 آن و است آشكار گفتارشان از توزي كينه و شمايند مشقت و رنج خواستار و كنند نمي كوتاهي شما حق در فسادي
 دريابيد عقل به اگر ساختيم آشكار برايتان را آيات آورند مي زبان به آنچه از است دارندبيشتر دل در كه كينه

 اين همه به شما ندارند دوست را، شما آنها آنكه حال و داريد مي دوست را آنان اشم كه باشيد آگاه 119 3
 شما به كه اي كينه غايت از ،كنند خلوت چون و ايم آورده ايمان هم ما :گويند ببينند را شما چون ايد آورده ايمان كتاب
 است آگاه دلتان از اخد آينه هر بميريد، خويش كينه در :بگو گزند دندان به خويش انگشت سر دارند

 شكيبايي اگر گردند شادمان آييد گرفتار مصيبتي به اگر و شوند اندوهگين رسد شما به خيري اگر 120 3
 دارد احاطه كنند مي كه كاري هر بر خدا كه نرسد، زياني شما به مكرشان از كنيد پرهيزگاري و ورزيد

 بجنگند بايست مي كه جايها آن در را ؤمنانم تا ،آمدي بيرون خويش كسان ميان از بامدادان و 121 3
 داناست و شنوا خدا و ،بگماري

 بايد مؤمنان پس شد،، ياورشان خدا و ورزند سستي جنگ در كه كردند آن آهنگ شما از گروه دو 122 3
 كنند توكل خداي بر كه
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 كه باشد ،ترسيدب ازخداي ،پس بوديد ناتوان آنكه حال و كرد ياري بدر در را شما خدا آينه هر 123 3
 شويد سپاسگزار

 كافي را شما آيا ،فرستد فرو ياريتان به فرشته هزار سه خدا اگر كه گفتي مي مؤمنان به كه آنگاه 124 3
 ؟بود نخواهد

 فرشتگان از هزار پنج خدابا ،،آورند تاخت دشمنان چون باشيد پرهيزگار و كنيد پايداري اگر ،بلي 125 3
 ندك ياري را شما عالمت صاحب

 خداي سوي از مگر ياريي نيست و نكرد شما دلگرمي و شادماني براي جز را كار اين خداوند و 126 3
 ،دانا و پيروزمند

 بازگردند نوميد آنگاه گرداند خوار يا ،كند هالك را كافران از گروهي تا 127 3
 نيست دستي كارها ينا در، را تو و كند عذاب را ستمكاران آن يا وادارد توبه به را ايشان يا 128 3
 عذاب بخواهد را كه هر آمرزدو مي بخواهد را كه هر است زمين و آسمانها در چه هر خداست آن از 129 3

 است مهربان و آمرزنده خدا و ،كند مي
 رستگار تا بترسيد ازخداي و پي در پي افزودنهاي به مخوريد ربا ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 130 3

 شويد
 است شده مهيا كافران براي كه آتشي از رسيدبت و 131 3
 آرند رحمت شما بر مگر تا كنيد اطاعت رسول و خدا از و 132 3
 قدر به پهنايش ،كه بهشت آن به رسيدن و خويش پروردگار آمرزش براي گيريد پيشي يكديگر بر 133 3

 است شده مهيا پرهيزگاران براي و است زمين و آسمانها همه
 مردم خطاي از و خورند مي فرو خويش خشم و كنند مي انفاق تنگدستي و توانگري در هك كسان آن 134 3
 دارد دوست را نيكوكاران خدا گذرند مي در
 براي و كنند مي ياد را، خدا ،كنند ستمي خود به يا شوند زشت كاري مرتكب چون كه كسان آن و 135 3

 مي آنچه در آگاهند گناه زشتي به چون و ؟بيامرزد را نگناها كه خدا جز كيست و خواهند مي آمرزش خويش گناهان
 نفشرند پاي كردند

 آنجا در است جاري نهرها آن در كه بهشتهايي نيز و است پروردگارشان آمرزش اينان پاداش 136 3
 نيكوكاران پاداش است نيكو چه و جاويدانند

 را پيامبران كه آنها كار پايان ،كه گريدبن و بگرديد زمين روي بر پس ،است بوده سنتهايي شما از پيش 137 3
 است بوده چه دادند مي نسبت دروغگويي به
 است اندرزي و راهنما پرهيزگاران براي و روشن دليلي مردم براي اين 138 3
 جست خواهيد برتري شما باشيد آورده ايمان اگر زيرا ،مباشيد اندوهگين و مكنيد سستي 139 3
 آن دم هر كه است روزگار اين و است رسيده زخمي همچنان نيز قوم آن به ،رسيد زخمي شما بر اگر 140 3
 را ستمكاران خدا و گيرد گواهان شما از و بشناسد اند آورده ايمان كه را كساني خدا تا ،گردانيم مي كسي مراد به را

 ،ندارد دوست
 سازد نابود را كافران و گرداند پاكيزه را مؤمنان تا و 141 3
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 ميان از كه است نشده معلوم خدا براي هنوز آنكه حال و رفت خواهيد بهشت به كه پنداريد ،يم آيا 142 3
 ؟ورزند مي پايداري كساني چه و كنند مي جهاد كساني چه شما

 نگريد مي آن در و ديديد را مرگ اينك ،كرديد مي مرگ تمناي رسد فرا مرگتان آنكه از پيش 143 3
 كشته يا بميرد اگر آيا اند ،بوده ديگر پيامبراني او از پيش كه است مبريپيا محمد كه نيست اين جز 144 3

 را سپاسگزاران خدا رسانيد نخواهد خدا به زياني هيچ بازگردد كه كس هر؟گرديد مي باز خود پيشين آيين به شما ،شود
 داد خواهد پاداش

 او به باشد اينجهاني ثواب خواهان كس هر است مكتوب مدت ميرد نمي خدا فرمان به جز كس هيچ 145 3
 داد خواهيم پاداش را شاكران و دهيم مي او به باشد آنجهاني ثواب خواهان كس هر و دهيم مي

 ،رسيد آنها به چه هر ،خدا راه در، و رفتند جنگ به آنان همراه بسيار خدادوستان كه پيامبراني بسا چه 146 3
 دارد دوست را شكيبايان خدا و نياوردند فرود سر و نشدند ناتوان و نكردند سستي

 كارها در را ما رويهاي زياده و را ما گناهان ،ما پروردگار اي :گفتند مي كه نبود اين جز سخنشان 147 3
 كن ياري كافران برابر در و گردان قدم ثابت را ما و بيامرز

 دارد دوست را يكوكارانن او و داشت ارزاني ايشان به را آنجهاني نيك پاداش و اينجهاني پاداش خدا 148 3
 ،گردانند مي بر پيشين آيين ،به را شما ،كنيد پيروي كافران از اگر ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 149 3

 گرديد مي باز زيانديده پس
 است كنندگان ياري بهترين كه است خداوند شما كننده ياري ،نه 150 3
 ،است نفرستاده حجتي ،آن براي آسمان از كه را چيزي زيرا افكند خواهيم هراسي كافران دل در 151 3

 است بدي مكان ستمكاران براي كه است جهنم آنان جاي گرفتند خدا شريك
 غنيمتي چون و كشتيد مي را دشمن او، اذن به كه آنگاه ،كرد وفا بود نهاده شما با كه اي وعده به خدا 152 3
 بعضي ورزيديد عصيان و پرداختيد منازعه به امر آن در و كرديد تيسس ،داد نشان شما به داشتيد سر در را آن هواي كه را

 ببخشود را شما اينك واداشت هزيمت به كند مبتال باليي به را شما تا سپس آخرت خواستار بعضي و شديد دنيا خواستار
 است بخشايشي مؤمنان به را او كه

 به پس خواند مي سرفرا پشت از را اشم پيامبر و نگريستيد نمي كس به و گريختيد مي كه آنگاه 153 3
 مخوريد ،است رسيده شما به كه را رنجي يا ،ايد داده دست از كه را آنچه اندوه اكنون افزود شما غم بر غمي ،پاداش
 است آگاه كنيد مي كه كاري هر به خدا

 فرو آرام خواب را گروهي ،كه چنان ،داشت ارزاني ايمني شما به خدا ،اندوه آن از پس ،آنگاه 154 3
 و بودند خويش اندوه دستخوش هنوز ،داشتند باطل گماني خدا به جاهلي عصر مردم چون كه ديگر گروهي اما گرفت

 مي پنهان را چيزي خود دل در آنان خداست دست به كارها همه :بگو ؟افتاد خواهد ما دست به كار آياهرگز :گفتند مي
 در اگر :بگو شديم نمي كشته اينجا بود اختياري را ما اگر :گويند مي سازند آشكارش تو براي خواهند نمي كه دارند
 خدا رفتند مي بيرون قتلگاهشان به خانه از است شده مقرر آنها بر شدن كشته كه كساني ،بوديد مي هم خود هاي خانه
 است اهآگ دلهاست در آنچه به خدا و گرداند مي پاك را دلهايتان و آزمايد مي داريد سينه در كه را آنچه

 را آنها شيطان اعمالشان از اي پاره سبب به ،بگريختند گروه دو آن مقابله روز در كه آنان شما ميان از 155 3
 است بردبار و آمرزنده او كه كرد عفوشان خداوند اينك بود افكنده خطا به
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 به يا سفر به كه خود برادران ،باره در كه مباشيد كافران آن همانند ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 156 3
 دل در حسرتي چون را پندار اين خدا شدند نمي كشته يا مردند نمي بودند مانده ما نزد اگر :گفتند مي ،بودند رفته جنگ
 بيند رامي شما اعمال كه اوست و ميراند مي و كند مي زنده كه خداست و نهاد آنها

 آوريد مي گرد جهان اين در آنچه از خدا مترح و آمرزش ،بميريد يا شويد كشته خدا راه در اگر 157 3
 است بهتر

 شويد، مي محشور خداوند پيشگاه در آينه هر شويد كشته يا بميريد اگر و 158 3
 مي دل سخت و خو اگرتند هستي مهربان و خوشخوي اينچنين آنها با تو كه خداست رحمت سبب به 159 3

 چون و كن مشورت ايشان با كارها در و بخواه آمرزش برايشان و ايببخش آنها بر پس شدند مي پراكنده تو گرد از بودي
 دارد دوست را كنندگان توكل خدا كه ،كن توكل خداي بر كني كاري قصد

 از كسي چه ،دارد خوار شمارا اگر، و كرد نخواهد غلبه شما بر كس هيچ ،كند ياري را شما خدا اگر 160 3
 كنند توكل خداي بر كه دباي مؤمنان پس ؟كرد خواهد ياريتان پس آن

 با قيامت روز در را آن كند، خيانت چيزي به كه هر و كند خيانت كه نيست شايسته را پيامبري هيچ 161 3
 نرود ستمي كسي بر و شد خواهد داده تمامي به كس هر عمل جزاي سپس آورد خود

 مكان و شود مي او خشم موجب كه است كسي همانند ،رود مي خدا خشنودي راه به كه كس آن آيا 162 3
 ؟است بد سرانجام آن ،جهنم او
 است آگاه كارهايشان به او و گوناگون است درجاتي خدا نزد را گروه دو اين 163 3
 را آياتش تا كرد مبعوث پيامبري ،خودشان ميان به خودشان از كه آنگاه ،فرمود انعام مؤمنان بر خدا 164 3
 بودند آشكاري گمراهي در پيش آن از چند هر ،بياموزد حكمتشان و بكتا و سازد پاكشان و بخواند آنها بر
 از آسيب اين :گفتيد،بوديد رسانده آن چند دو خود شما كه رسيد شما به آسيبي كه هنگامي آيا و 165 3

 تواناست چيزي هر بر خدا آينه هر خودتان جانب از :بگو ؟رسيد كجا
 ،بشناسد را مؤمنان تا، ،بود خدا اذن به ،رسيد اشم به گروه دو آن برخورد روز در آنچه 166 3
 دفاع به يا كنيد كارزار خدا راه بياييددر :شد مي گفته آنها به بشناسد ،ورزيدند نفاق كه نيز را آنان و 167 3

 زبان به ايمان به تا نزديكترند كفر به آنان آمديم مي شما با ،گيرد مي در جنگي كه داشتيم يقين اگر :گفتند مي پردازيد
 است آگاهتر دارند مي نهفته دردل آنچه به خدا و ندارند اعتقاد دل به كه گويند مي چيزهايي

 كشته بودند شنيده را ما سخن اگر، كه گفتند خود برادران باره در و ايستادند باز جنگ از كه آنان به 168 3
 برانيد خود از را مرگ گوييد مي راست اگر :بگو ،شدند نمي

 روزي ايشان به نزدپروردگارشان و اند زنده بلكه ،مپندار مرده اند شده كشته خدا راه در كه را كساني 169 3
 دهند مي

 نپيوسته آنها به هنوز و هستند شان پي در كه آنها به و شادمانند است كرده نصيبشان خدا كه فضيلتي از 170 3
 نشوند اندوهگين و نيست آنها بر بيمي كه دهند مي بشارت اند

 كند نمي ،تباه را مؤمنان پاداش خدا و دهند مي خدا فضل و نعمت مژده را آنان 171 3
 كه آنان ،كردند اجابت را رسولش و خدا فرمان هم باز خوردن زخم از پس كه كسان آن ميان از 172 3

 دارند بزرگ مزدي بترسند خداي از و باشند نيكوكار
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 بر سخن اين و ،بترسيد آنها از ،اند آمده گرد شما با نگج براي مردم كه گفتندشان مردم كه كساني 173 3
 است ياوري نيكو چه و است بسنده را ما خدا :گفتند و بيفزود ايمانشان

 آنها به آسيبي هيچ داشتندو، همراه به را خدا فضل و نعمت كه حالي در ،بازگشتند جنگ از پس 174 3
 است عظيم بخشايشي را خدا و رفتند خدا خشنودي راه به اينان بود نرسيده

 من از ،مترسيد آنها ايداز آورده ايمان اگر افكند مي بيم خود دوستان دل در كه است شيطان آن 175 3
 بترسيد

 خواهد مي خدا رسانند خدانمي ،به زياني هيچ اينان نسازند غمگين را تو شتابند مي كفر به كه آنان 176 3
 بزرگ است عذابي انبرايش و ،گرداند بهره بي آخرت در را آنها

 دردناك عذابي برايشان و رسانند نمي خدا به زياني هيچ ،خريدند كفر و دادند ايمان كه آنان آينه هر 177 3
 است

 به بيشتر تا دهيم مي مهلت آنها به آنهاست خير دهيم مي آنها به كه مهلتي در كه مپندارند كافران 178 3
 كننده خوار يعذاب آنهاست براي و ،بيفزايند گناهانشان

 از را ناپاك تا آزمايد مي كند، رها هستيد اكنون كه حال بدين را مؤمنان شما كه نيست آن بر خدا 179 3
 گزيند مي بر بخواهد خود كه را پيامبرانش از برخي ولي ،بياگاهاند ازغيب را شما كه نيست آن بر خدا و سازد جدا پاك
 يابيد عظيم اجري ،كنيد پرهيزگاري و بياوريد ايمان گرا و بياوريد ايمان پيامبرانش و خدا به پس

 ورزيدن بخل در مپندارندكه ،ورزند مي بخل است كرده عطا آنها به خدا كه نعمتي در كه آنان 180 3
 گردنشان به طوقي چون ورزيدند مي بخل بخشيدنش در كه را آنچه قيامت روز در است شر ،نه است خير برايشان
 است آگاه كنيد مي كه كاري هر به او و زمين و آسمانها ميراث خداست آن از و آويخت خواهند

 نيز و را گفتارشان توانگريم ما، و بينواست خدا :گفتند مي كه را كسان آن سخن شنيد خدا آينه هر 181 3
 را سوزان آتش عذاب بچشيد :گوييم و ،نوشت خواهيم ،كشتند مي ناحق به را پيامبران اينكه

 نمي روا ستم بندگانش به خداوند گرنه و ايد آورده جاي به پيشاپيش كه است اعمالي داشپا اين 182 3
 دارد

 بياورد قربانيي ما براي مگر ،،نياوريم ايمان پيامبري هيچ به كه است عهدي خدا با را ما :گفتند كساني 183 3
 مي راست اگر ،اند آمده خواهيد مي وناكن كه آنچه و ها معجزه با پيامبراني من از پيش :بگو بخورد را آن آتش كه

 ؟كشتيد را آنها چرا ،گوييد
 آمده روشنگر كتاب و ها ونوشته ها معجزه با تو از پيش كه هم را پيامبراني ،كردند تكذيب را تو اگر 184 3

 اند كرده تكذيب بودند
 هر و داد خواهند الكم به را، شما اعمال مزد قيامت روز در تحقيق به و ،چشد مي را مرگ كس همه 185 3

 نيست فريبنده متاعي جز دنيا زندگي اين و است رسيده پيروزي به درآورند بهشت به و سازند دور آتش از را كس
 شنيد خواهيد فراوان آزار مشركان و كتاب اهل زبان از و كرد خواهند آزمايش جان و مال به را شما 186 3

 شماست اراده رتقد نشان باشيد پرهيزگار و كنيد شكيبايي اگر
 آنها ولي ،مكنند وپنهانش سازند، آشكار مردم براي را خدا كتاب كه گرفت پيمان كتاب اهل از خدا 187 3

 كردند اي معامله بد چه گرفتند اندكي بهاي ،مقابل در و افكندند پشتش پس
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 خويش ناكرده رهايكا سبب به دارند دوست و ،اند شده شادمان اند كرده كه كارهايي از كه را آنان 188 3
 مهياست دردآور عذابي برايشان باشند خدا عذاب از دور پناهگاهي در كه مپندار ،گيرند قرار ستايش مورد هم

 تواناست چيزي هر بر خدا و زمين و آسمانها فرمانروايي خداست آن از 189 3
 :اعبرتهاستر خردمندان ،روز و شب شد و آمد و زمين و آسمانها آفرينش در آينه هر ، 190 3
 مي زمين و آسمانها آفرينش در و كنند مي ياد ،خفته پهلو به و نشسته و ايستاده را خدا كه آنان 191 3

 بازدار آتش عذاب از را ما ،منزهي تو ،اي نيافريده بيهوده به را جهان اين ،ما پروردگار اي :انديشند
 نيست ياوري هيچ را، ظالمان و اي ردهك رسوايش افكني آتش به كه را كس هر ،ما پروردگار اي 192 3
 ما و بياوريد ايمان پروردگارتان به كه خواند مي فرا ايمان به مناديي كه شنيديم ،ما پروردگار اي 193 3

 بميران نيكان با را ما و بزداي ما از را ما بديهاي و بيامرز را ما گناهان ،ما پروردگار اي ،پس آورديم ايمان
 قيامت روز در را ما و اي داده وعده ما به پيامبرانت زبان به كه را آنچه ما به كن عطا ،ام پروردگار اي 194 3

 كني نمي خالف خويش وعده تو كه مكن رسوا
 همه مرد چه و زن چه شما،، از را مزدوري هيچ كار من :كه فرمود اجابت را دعايشان پروردگارشان 195 3
 من راه در و اند شده رانده هايشان خانه از و اند كرده مهاجرت راكه انيكس گناهان پس سازم نمي ناچيز يكديگريد از

 مي داخل است جاري نهرها آن در كه بهشتهايي در را آنان و زدايم مي ،اند شده كشته و اند جنگيده و اند ديده آزار
 خداست نزد نيكو پاداش و خدا جانب از است پاداشي اين كنم

 نفريبد را تو شهرها در كافران جوالن 196 3
 است آرامگاهي بد جهنم و است جهنم جايگاهشان آن از ،پي است اندكي برخورداري اين 197 3
 در همواره است جاري نهرها آن در كه است بهشتهايي ،ترسند مي پروردگارشان از كه آنان براي اما 198 3

 است بهتر نيكان براي خداست نزد آنچه و هستند خدا مهمان آنجا
 است شده نازل خودشان بر، كه كتابي و شده نازل شما بر كه كتابي و خدا به كتاب اهل از ضيبع 199 3

 خدا آينه هر است پروردگارشان نزد ايشان مزد فروشند نمي اندك بهاي به را خدا آيات خدايند فرمان مطيع دارند ايمان
 رسيد خواهد زود را حسابها

3 200 NULL 
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 از و را او همسر تن يك آن از و بيافريد تن يك از را شما ،كه آن ،پروردگارتان از بترسيد مردم اي 1 4
 و خواهيد مي چيزي يكديگر از او نام به سوگند با كه خدايي آن از بترسيد و آورد پديد بسيار زنان و مردان ،دو آن

 شماست مراقب خدا آينه هر مبريد خويشاوندان از زنهار
 خويش اموال با همراه را آنها اموال و، مكنيد مبادله حالل با را حرام و دهيد يتيمان به را يتيمان مال 2 4

 است بزرگ گناهي اين كه ،مخوريد
 و دو دو ،افتد پسند را شما چه هر زنان از ،نورزيد عدالت يتيمان كار در كه است آن بيم را شما اگر 3 4
 مالك چه هر يا بگيريد زن يك تنها نكنيد رفتار عدالت به كه داريد آن اگربيم و يدآور در نكاح به چهار چهار و سه سه
 نگرديد ستم مرتكب تا است بهتر راهي اين شويد آن

 كه بگيريد بخشيدند شما به رضايت به را آن از اي پاره اگر و بدهيد آنها به خاطر طيب به را زنان مهر 4 4
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 بود خواهد گوارايتان و خوش
 لباسشان و هزينه آن از ،ولي ،مدهيد سفيهان دست به است ساخته شما زندگي قوام خدا كه را لتاناموا 5 4

 گوييد نيكي به سخن آنان با و دهيد
 به را اموالشان يافتيد رشدي آنان در اگر پس ،رسند زناشويي سن به كه آنگاه تا بيازماييد را يتيمان 6 4

 عفت است توانگر كه هر مخوريد شتاب و ناحق به را اموالشان رسند رشد سن به مباد آنكه بيم از و واگذاريد خودشان
 آنان بر را كساني كرديد تسليمشان را اموالشان چون و بخورد كند تصديق عرف كه اندازه آن به بينواست كه هر و ورزد

 است كافي كشيدن حساب براي خدا و گيريد شهادت به
 مادر و پدر آنچه از و است ،نصيبي را مردان ،گذارند مي ارث به نخويشاوندا و مادر و پدر چه هر از 7 4
 معين نصيبي ،است نصيبي نيز را زنان بسيار چه و اندك چه گذارند مي ارث به خويشاوندان و
 داريد ارزاني چيزي نيز آنان به آمدند حاضر مسكينان و يتيمان و خويشاوندان ،تقسيم هنگام به چون و 8 4
 گوييد سخن كوييني به آنان با و
 سرنوشت از ،گذارند ،مي برجاي ناتوان فرزنداني خويش از پس اگر كه كساني بترسند خداي از بايد 9 4

 گويند صواب به و عادالنه سخن و بترسند خداي از كه بايد بيمناكند آنان
 روزانف آتشي به كنندو مي آتش از پر خويش شكم خورند مي ستم به را يتيمان اموال كه آنان 10 4

 افتاد خواهند
 دختر اگر و است دختر دو، سهم برابر پسر سهم كه كند مي سفارش شما به فرزندانتان باره در خدا 11 4

 از يك هر باشد فرزندي را مرده اگر و برد نصف بود دختر يك اگر و آنهاست از ميراث سوم دو ،تن دو از بيش و باشند
 دارايي سوم يك مادر ،باشند مادر و پدر تنها بران ميراث و باشد نداشته زنديفر اگر و برد را ميراث ششم يك مادر پدرو
 نمي شما و باشد ششم يك او وام پرداخت و كرده كه وصيتي انجام از پس ،مادر سهم باشد داشته برادران اگر اما برد را

 است حكيم و دانا خدا كه ،خداست حكم اينها است سودمندتر را شما يك كدام پسرانتان و پدران از كه دانيد
 ،آنها دين پرداخت از ،پس و اند كرده كه وصيتي دادن انجام از پس ،نداشتند فرزندي زنانتان اگر 12 4

 دادن انجام از پس نبود فرزندي را شما اگر و آن چهارم يك داشتند فرزندي اگر و شماست آن از ميراثشان نصف
 يك بوديد فرزندي داراي اگر و است زنانتان آن از ميراثتان چهارم يك وامهايتان پرداخت از پس و ايد كرده كه وصيتي
 از يك باشدهر خواهري يا برادر را او اگر او فرزند نه و باشد پدر نه وي بر وميراث بميرد زني يا مردي اگر و آن هشتم
 آنكه بي است كرده كه وصيتي دادن انجام از پس مال سوم يك در همه بودند يكي از بيش اگر و برد ششم يك دو آن

 بردبار و دانا خدا و شما به خدا از است اندرزي اين هستند شريك دينش اداي از پس نيز و باشد زيانمند وارثتان براي
 است

 جاري نهرها آن در كه بهشتهايي به را او ،برد فرمان پيامبرش و خدا از كس هر خداست احكام اينها 13 4
 است بزرگي كاميابي اين و بود خواهد آنجا در همواره و آورد در است

 همواره و كند آتش در داخل را او ،كند تجاوز او احكام از و نبرد فرمان رسولش و خدا از كه هر و 14 4
 خواركننده عذابي اوست براي و بود خواهد آنجا در
 بخواهيد هادتش آنها ضد بر، خودتان از تن چهار از ،شوند مي فحشا مرتكب كه آنان شما زنان از و 15 4

 نهد پايشان پيش راهي خدا يا رسد فرا مرگشان داريدتا محبوس خانه در را زنان دادند شهادت اگر
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 آزارشان از آيند صالح وبه كنند، توبه چون و بيازاريد ،اند شده عمل آن مرتكب كه را تن دو آن و 16 4
 است مهربان و پذير توبه خدا زيرا برداريد دست

 مي توبه زود و شوند مي زشت كاري مرتكب ناداني به كه است كساني آن از توبه كه نيست اين جز 17 4
 است حكيم و دانا خدا و پذيرد مي را اينان توبه خدا كنند

 توبه اكنون كه گويند، مي رسد مي فرا مرگشان چون و كنند مي زشت كارهاي كه كساني توبه 18 4
 ايم كرده مهيا دردآور عذابي اينان براي شد نخواهد پذيرفته ،بميرند كافر كه آنان نيز و ،كرديم

 تا و ببريد ارث به ميلشان خالف بر را زنان كه نيست حالل را شما ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 19 4
 رسيده ثبوت به فحشايي مرتكب آنكه مگر ،مگيريد سخت آنها بر ستانيد پس باز ايد داده آنها به كه را آنچه از قسمتي
 نمي خوش آن از را شما كه چيزها بسا چه ،نيامد خوش زنان از را شما اگر و كنيد رفتار نيكويي به آنان با و اشندب شده
 باشد نهاده آن در كثيري خير خدا كه حالي در آيد

 ستانيد باز او از چيزي نبايد،ايد، داده مال قنطاري را او و بگيريد ديگر زني جاي به زني خواستيد اگر 20 4
 است آشكار گناهي اين ؟گيريد پس باز را مهرشان تا زنيد مي تهمت زنان به آيا

 و است شده مند بهره ديگري از شما از يك هر آنكه حال و گيريد مي پس باز را مال آن چگونه و 21 4
 اند گرفته استوار پيماني شما از زنان

 كرده چنان اين از پيش آنكه مگر، ،نيدمك زناشويي اند آورده در خويش عقد به پدرانتان كه زناني با 22 4
 ناپسند است اي شيوه و است خدا خشم مورد و زنا ،كار اين زيرا باشيد

 دختران و برادران دختران و، هايتان خاله و هايتان عمه و خواهرانتان و دخترانتان و مادرانتان 23 4
 زنانتان دختران و اند شده حرام شما بر زنانتان مادران و شيريتان خواهران و اند داده شير را شما كه زناني و خواهرانتان

 گناهي ،ايد نشده همبستر اگر ولي اند شده حرام شما بر ايد شده همبستر زنان آن با گاه هر ،هستند شما دركنار كه
 زني به زمان يك در را خواهر دو نبايد و اند شده حرام شما بر هستند شما پشت از كه پسراني زنان نيز و ايد نشده مرتكب
 است مهربان و آمرزنده خدا آينه هر باشيد كرده چنين اين از پيش آنكه مگر ،گيريد

 خدا كتاب از باشند درآمده شما، تصرف به كه آنها مگر ،اند شده حرام شما بر دار شوهر زنان نيز و 24 4
 به نه آوريد در نكاح به را آنها و دازيدبپر مهري خويش مال از آنان طلب در گاه هر ديگر زنان ،اينها جز و كنيد پيروي

 در ،معين مهر از پس و بدهيد را مهرشان كه است واجب گيريد مي تمتع آنها از كه را زناني و اند شده حالل شما بر ،زنا
 است حكيم و دانا خدا آينه هر نيست گناهي بدهيد رضا بدان دو هر چه هر قبول

 كه اي مؤمنه كنيزان آورداز در، خود نكاح به را مؤمنه زنان ادآز تا نباشد توانگري كه را كس هر 25 4
 اذن به را بندگان پس يكديگريد جنس از همه است تر آگاه شما ايمان به خدا و گيرد زني به هستيد آنها مالك

 پنهان به كه نهاآ از نه و زناكار نه باشند پاكدامن كه بايد و بدهيد اي شايسته نحو به را مهرشان و كنيد نكاح صاحبانشان
 اين و است زنان آزاد شكنجه نصف آنان شكنجه شوند فحشا مرتكب گاه هر كردند، شوهر چون و گيرند مي دوست
 و آمرزنده خدا و است بهتر برايتان كنيد صبر اگر ،همه اين با افتند رنج به كه دارند بيم كه شما از است كساني براي

 است مهربان
 را شما توبه و بنمايد راه پيشينيانتان سنتهاي به و كند آشكار را چيز همه ماش براي خواهد مي خدا 26 4

 است حكيم و دانا خدا كه ،بپذيرد
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 به شما كه خواهند ،مي،روند مي شهوات پي از كه آنان ولي بپذيرد را شما توبه خواهد مي خدا 27 4
 افتيد عظيمي كجروي

 است شده آفريده ناتوان دميآ زيرا ،كند سبك را شما بار خواهد مي خدا 28 4
 هر كه باشد تجارتي آنكه مگر، ،مخوريد ناحق به را يكديگر اموال ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 29 4
 است مهربان شما با خدا آينه هر مكشيد را يكديگر و باشيد داده رضايت بدان طرف دو
 آسان خدا بر اين و افكند خواهيم آتش در را او ،كند ستم و تجاوز روي از را كارها اين كه هر و 30 4

 است
 گذريم مي در گناهانتان ديگر از ،كنيد اجتناب اند كرده نهي آن از را شما كه بزرگي گناهان از اگر 31 4
 آوريم مي در نيكو مكاني به را شما و
 را مردان ستا داده برتري ديگر، بعضي بر را شما از بعضي خدا بدانها كه را چيزهايي آن مكنيد آرزو 32 4
 است آگاه چيزي هر بر خدا كه خواهيد خدا از روزي و نصيبي كنند آنچه از را زنان و است نصيبي كنند آنچه از
 داده قرار براني ميراث گذارند، مي ميراث به نزديك خويشاوندان و مادر و پدر آنچه در ،همه براي 33 4

 است گواه چيزي هر بر خدا كه ازيدبپرد ايد نهاده قراري او با كه را كس هر بهره و ايم
 نفقه خود مال از كه جهت ،آن از و ،است داده برتري بعضي بر را بعضي خدا كه جهت آن از ،مردان 34 4

 دارند مي نگاه را خداي فرمان و عفيفند شوي غيبت در و فرمانبردارند ،شايسته زنان پس تسلطدارند زنان بر ،دهند مي
 ،كردند فرمانبرداري اگر بزنيدشان و كنيد دوري خوابگاهشان از و دهيد اندرز ،داريد بيم نيشاننافرما از كه را زنان وآن
 است بزرگ و پايه بلند خدا و مگيريد بيدادپيش راه ديگر پس آن از
 اگر برگزينيد زن ازكسان داوري و مرد كسان از داوري ،شديد آگاه شوي و زن ميان اختالف از اگر 35 4
 است آگاه و دانا خدا كه ،آورد مي پديد موافقت ميانشان خدا باشد صالحا قصد را دو آن

 و بينوايان و يتيمان و خويشاوندان و، مادر و پدر با و مسازيد او شريك چيز هيچ و بپرستيد را خداي 36 4
 فخر و متكبران خدا آينه هر كنيد نيكي خود بندگان و رهگذر ومسافر مصاحب يار و بيگانه همسايه و خويشاوند همسايه
 ندارد دوست را فروشان

 مي پنهان است داده آنها به خدا كه را مالي و دارند مي وا بخل به را مردم و ورزند مي بخل كه آنان 37 4
 ايم ساخته مهيا خواركننده عذابي كافران براي ما و كنند

 نمي ايمان قيامت وروز ،خدا به و كنند مي انفاق خودنمايي براي خويش اموال كه را كساني نيز و 38 4
 دارد بد قريني ،باشد او قرين شيطان كه هر و آورند

 انفاق است داده روزي آنها به خدا آنچه از و آورند ايمان قيامت روز و خدا به اگر داردشان زيان چه 39 4
 داناست كارشان به خدا ؟كنند

 كرامند مزدي خدا ازجانب و، كند مي برابر دو را آن باشد نيكيي اگر كند نمي ستم هم اي ذره خدا 40 4
 دهد مي

 ؟خوانيم فرا گواهي به امت اين بر را تو و بياوريم گواهي امتي هر از كه روز آن بود خواهد چگونه 41 4
 مي يكسان زمين خاك با كه كنند آرزو اند ورزيده عصيان رسول بر كه آنان و كافران روز آن در 42 4

 كرد نتوانند نهانپ خدا از را سخني هيچ و بودند
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 و گوييد مي چه كه تابدانيد مگرديد، نماز گرد هستيد مست كه آنگاه ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 43 4
 حاجت قضاي مكان از يا بوديد سفر در يا بيمار اگر و باشيد راهگذر آنكه مگر ،كنيد غسل تا ،جنابت حال در نيز

 مسح خاك آن با را دستهايتان و روي و كنيد تيمم پاك خاك با نيافتيد آب و ايد كرده جماع زنان با يا ايد بازگشته
 است آمرزنده و كننده عفو خدا آينه هر كنيد

 خواهند مي و خرند مي گمراهي كه اي نديده ،اند شده داده اي بهره كتاب از كه را كساني آن آيا 44 4
 ؟شويد گمراه نيز شما كه

 بسنده را شما او ياري و، كرد خواهد كفايت را شما او دوستي و سدشنا مي بهتر را شما دشمنان خدا 45 4
 است

 مي عصيان و شنيديم ،:گويند مي و كنند مي دگرگون معني به را خدا كلمات جهودان از بعضي 46 4
 فتندگ مي اگر زنند مي طعنه اسالم دين به و گردانند مي زبان خويش لغت به راعنا و گردي ناشنوا كاش و بشنو و ،ورزيم

 جز و كرده لعنت كفرشان سبب به را خداآنان بود تر صواب به و بهتر برايشان ،انظرنا و كرديم اطاعت و شنيديم كه
 نياوردند ايمان اندكي

 كند مي تصديق نيز را شما كتاب و ايم كرده نازل كه كتابي به ،اند داده كتاب را شما كه كساني اي 47 4
 سبت اصحاب كه همچنان يا برگردانيم قفا به را رويهايتان و كنيم محو را هايتان چهره نقش آنكه از پيش ،بياوريد ايمان

 است شدني خدا فرمان و كنيم لعنت هم را شما كرديم لعنت را
 بخواهد كه هر براي را ديگر ،گناهان و ،آمرزد نمي آورند شرك او به كه را كساني گناه خدا آينه هر 48 4

 است شده مرتكب بزرگ گناهي و ساخته دروغي ،آورد شرك خدا به كه هر و آمرزد مي
 را كه هر كه خداست آري ؟دهند مي جلوه عيب بي و پاك را خويشتن كه اي نديده را آنان آيا 49 4

 نشود ستم خرماست هسته شكاف در كه اي قدررشته به حتي كس هيچ به و گرداند پاك عيب از خواهد
 است بسنده را آشكار گناهي دروغ همين و بندند مي دروغ خدا به چگونه كه بنگر 50 4
 باره در و آورند مي ايمان طاغوت و جبت به كه اي نديده اند برده كتاب از نصيبي كه را آنان آيا 51 4

 ؟است تر نزديك هدايت به مؤمنان راه از اينان راه كه گويند مي كافران
 ياوري هيچ او براي كند، لعنت خدا كه را كس هر و ،است كرده لعنتشان خدا كه كسانند آن اينان 52 4

 نيابي
 به خرماست هسته پشت بر كه گودي آن قدر به صورت اين در كه ؟اند برده نصيبي پادشاهي از يا 53 4

 رسانند نمي سودي مردم
 ما كه حالي در ؟برند حسدمي داشته ارزاني آنان به خويش فضل از خدا كه نعمتي خاطر به مردم بر يا 54 4
 داشتيم ارزاني بزرگ فرمانروايي و داديم حكمت و كتاب ابراهيم خاندان به
 بس را ايشان ،افروخته ،آتش آن ،دوزخ كردند اعراض آن از بعضي و آوردند ايمان بدان بعضي 55 4
 ديگرشان پوستي بپزد تنشان پوست گاه هر افكند خواهيم آتش به شدند كافر ما آيات به كه را آنان 56 4

 است وحكيم پيروزمند خدا بچشند را خدا عذاب تا ،دهيم
 در است جاري نهرها آن در كه بهشتهايي به اند كرده نيكو كارهاي و آورده ايمان كه را آنان و 57 4

 جايشان خنك و پيوسته هاي سايه در و شوند عيب بي و پاك زنان صاحب آنجا در و بود خواهند آنجا در ابد تا ،آوريم
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 دهيم مي
 داوري به مردم ميان در چون و، گردانيد باز صاحبانشان به را امانتها كه دهد مي فرمان شما به خدا 58 4

 بيناست و شنوا او آينه هر دهد مي نيكوپند چه را شما خدا كنيد داوري عدل به نشينيد
 چون و بريد فرمان الواالمرخويش و رسول از و كنيد اطاعت خدا از ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 59 4
 و شماست خير اين در كنيد رجوع پيامبر و خدا به داريد ايمان قيامت روز و خدا به اگر كرديد اختالف امري در

 دارد بهتر سرانجامي
 است شده نازل تو از پيش ،آنچه و شده نازل تو بر آنچه به كه پندارند مي كه بيني نمي را آنان آيا 60 4

 شيطان كنند انكار را بت كه اند گفته آنان به كه حالي در ،دهند قرار حكم را بت كه خواهند مي ولي ،اند آورده ايمان
 گرداند دور حق از و سازد گمراهشان خواهد مي

 كه بيني مي را منافقان آريد،، روي پيامبرش به و كرده نازل خدا آنچه به كه گويند را ايشان چون و 61 4
 شوند مي رويگردان تو از سخت

 مي تو نزد ،رسد آنها به مصيبتي اند شده مرتكب كه كارهايي پاداش به چون كه ستا چگونه پس 62 4
 ؟ايم نداشته ديگري قصد موافقت و احسان جز ما كه خورند مي سوگند خدا به و آيند

 وجودشان در كه سخني چنان به بده اندرزشان و كن اعراض آنان از است آگاه دلهايشان از خداوند 63 4
 افتد كارگر

 كه هنگامي به اگر و اوشوند ،فرمان مطيع بايد خدا امر به ديگران آنكه جز نفرستاديم را پيامبري هيچ 64 4
 را خدا ،بود خواسته آمرزش برايشان پيامبر و بودند خواسته آمرزش خدا از و بودند آمده تو نزد شدند گناهي مرتكب

 يافتند مي مهربان و پذير توبه
 قرار داور را تو آنهاست ميان كه نزاعي در آنكه مگر ،نياورند ايمان كه پروردگارت به سوگند ،نه 65 4

 گردند آن تسليم سراسر و نشوند ناخشنود هيچ دهي مي تو كه حكمي از و دهند
 آنان از اندكي جز ،رويد بيرون ،هايتان خانه از يا بكشيد را خود كه بوديم داده فرمان آنان به اگر و 66 4

 اساسي بر و بهتر برايشان بستند مي كار است شده داده آنان به كه را اندرزي اگر آنكه الح و بردند نمي فرمان
 استوارتربود

 داديم مي بزرگ مزدي آنان به خود جانب از آنگاه 67 4
 كرديم مي هدايت راست راه به را آنان و 68 4
 ،است داده انعامشان خدا، كه بود خواهد كساني با همراه ،كند اطاعت پيامبرش و خدا از كه هر و 69 4

 رفيقانند نيكو چه اينان صالحان و شهيدان و صديقان و انبيا چون
 داناست كفايت به خدا و خدا جانب از است فضيلتي اين 70 4
 رويد جنگ به ،يكباره يا فوج فوج ،هوشيارانه آنگاه و بگيريد سالح ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 71 4
 خدا :گويند مي ،رسد ،باليي شما به چون و كنند مي درنگ كارزار در كه اند نيكسا شما ميان از و 72 4
 نبوديم همراهشان روز آن در كه كرد انعامي چه ما حق در
 :گويند است نبوده مودتي گونه هيچ ميانتان گويي كه چنان شود نصيبشان خدا جانب از مالي چون و 73 4
 يافتيم مي دست بزرگ يابيكام به و بوديم مي آنها با نيز ما كاش اي
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 در كه هر و بجنگند خدا راه در كه بايد اند خريده را آخرت و اند داده را دنيا زندگي كه آنان پس 74 4
 داد خواهيم او به بزرگ مزدي،گردد پيروز چه شود كشته چه ،بجنگد خدا راه

 از را ما ،ما پروردگار اي ،:يندگو مي كه ناتواني كودكان و زنان و مردان خاطر به و خدا راه در چرا 75 4
 ؟جنگيد نمي ،ده قرار مددكاري و يار خود جانب از و آر بيرون ستمكاران قريه اين

 با پس شيطان راه در اند ،شده كافر كه آنان و ،جنگند مي خدا راه در ،اند آورده ايمان كه آنان 76 4
 است ناچيز شيطان مكر كه كنيد قتال شيطان هواداران

 ،بدهيد زكات و بخوانيد نماز و بازايستيد جنگ از اكنون كه شد گفته آنها به كه را كساني نديدي آيا 77 4
 از بيشتر ترسي حتي ؟ترسيدند مي خدا از بايد كه ترسيدند مردم از چنان گروهي ،شد مقرر آنان بر جنگيدن چون كه

 كه خود مرگ به تا دهي نمي رامهلت ما و اي كرده واجب ما بر را جنگ چرا ،ما پروردگار اي :گفتند و خدا ترس
 اي رشته قدر به حتي شما به و است پرهيزگاران آن از آخرت و است اندك اينجهاني متاع :بگو ؟بميريم است نزديك

 شود نمي ستم خرماست هسته ميان در كه
 رسد آنها به خيري واگر يابد، مي در را شما مرگ ،استوار سخت حصارهاي در ولو باشيد كه جا هر 78 4

 چه خداست جانب از همه :بگو بود تو جانب از كه گويند مي رسد آنها به شري اگر و بود خدا جانب از كه گويند مي
 ؟فهمند نمي را سخني هيچ كه است آمده قوم اين سر بر
 به را تو است تو خود جانب از رسد تو به كه شري هر و خداست جانب از رسد تو به كه خيري هر 79 4

 است كافي شهادت به خدا و فرستاديم مردم سوي به ترسال
 به را تو ما پس ،زنند باز، سر كه آنان و است كرده اطاعت خدا از ،كند اطاعت پيامبر از كه هر 80 4

 ايم نفرستاده آنها نگهباني
 گويي مي تو آنچه خالف ايشان از گروهي شوند بيرون تو نزد از چون و فرمانبرداريم :گويند مي 81 4

 توكل خداي بر و كن اعراض ايشان از ،پس نويسد مي اند خاطرگرفته در را آنچه خدا و پرورند مي دل در اي انديشه
 است كافي را اوكارسازي كه كن

 
 يافتند مي بسيار اختالفي ،آن در بود مي خدا جز ديگري سوي از گاه هر ؟انديشند نمي قرآن در آيا 82 4
 در اگر آنكه حال و كنند مي فاش جا همه در را آن ،رسد آنها به ترس چه و ايمني چه ،خبري چون و 83 4
 جز ،نبود خدا رحمت و فضل اگر و يافتند مي در آنان از را امر حقيقت ،كردند مي رجوع الواالمرشان و پيامبر به آن

 كرديد مي پيروي شيطان از همگان ،اندكي
 شايد برانگيز جنگ ،رابه مؤمنان و ،نيستي لفمك خويش نفس بر جز كه كن نبرد خدا راه در پس 84 4

 است تر سخت ديگري عذاب و خشم هر از خدا عذاب و خشم و بازدارد شما از را كافران آسيب خدا
 را او شود ميانجي كاربدي در كس هر و است نصيبي آن از را او شود ميانجي نيكي كار در كس هر 85 4
 است يزيچ هر بر نگهبان خدا و است اي بهره آن از
 حسابگر خدا آينه هر گوييد پاسخ آن همانند يا آن از بهتر سالمي به نواختند سالمي به را شما چون 86 4
 است چيزي هر
 در شكي هيچ كه روزقيامت در، را شما همه تحقيق به نيست او جز خدايي هيچ كه است خدايي اهللا 87 4
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 ؟است تر گويراست گفتار به خدا از كسي چه و آورد مي گرد نيست آن
 كردارشان سبب به را آنان خدا آنكه حال و ،ايد شده گروه دو منافقان باره در كه را شما چيست 88 4

 كه كسي پاي پيش راهي تو و ؟كنيد هدايت است كرده گمراه خدا كه را كسي خواهيد مي آيا ؟است ساخته مردود
 نهاد نتواني است كرده گمراهش خداوند

 هيچ با پس گرديد برابر تا، شويد كافر نيز شما روند مي كفر راه به خود كه انهمچن دارند دوست 89 4
 و بگيريد بيابيد را آنها كه جا هر در زدند باز سر اگر و كنند مهاجرت خدا راه در كه آنگاه تا مكنيد دوستي آنان از يك

 برمگزينيد ياري و دوستي به را آنها از يك هيچ و بكشيد
 در آيند مي شما نزد ياخود ،،پيوندند مي است پيماني ايشان و شما ميان كه قومي هب كه كساني مگر 90 4

 ساخت مي پيروزشان شما بر خواست مي خدا اگر و باشند شده ملول خود قوم با جنگيدن يا شما با جنگيدن از كه حالي
 هيچ خدا ،كردند صلح پيشنهاد شما به و نجنگيدند شما با و گرفتند كناره گاه هر پس خاستند برمي جنگ شمابه با و

 است نگشوده آنان ضد بر شما براي راهي
 به كه گاه هر اينان ،باشند امان در خود قوم و شما از خواهند مي كه يافت خواهيد را ديگري گروه 91 4

 را آنان نايستند باز خويش اعمال از و نكنند صلح و نكشند كناري به را خود اگر پس بازگردند بدان شوند دعوت كفر
 است داده آشكار تسلطي آنان بر را شما خدا كه بكشيد و بگيريد يافتيد كه جا هر
 بايد بكشد خطا به را، مؤمني كه كس هر و بكشد خطا به جز را ديگر مؤمن كه نرسد را مؤمني هيچ 92 4
 مؤمن ،مقتول اگر و ببخشند را اخونبه آنكه مگر ،كند تسليم اش خانواده به را خونبهايش يا كند آزاد را مؤمن اي بنده كه
 كه كس هر و كند آزاد را مؤمني بنده و شود پرداخت اش خانواده به خونبها ،اند بسته پيمان شما با كه است قومي واز
 است حكيم و دانا خدا و بگيرد روزه پي در پي ماه دو توبه براي نيابد اي بنده

 او بر خدا و بود خواهد همواره آن در كه است مجهن او كيفر ،بكشد عمد به را مؤمني كس هر و 93 4
 سازد آماده بزرگ عذابي برايش و كند لعنتش و گيرد خشم

 بر كه كس آن به و كنيد، تفحص نيك شويد رهسپر جهاد براي چون ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 94 4
 نزد بسيار غنيمتهاي آنكه حال و جوييد مي را دنيا زندگي از برخورداري شما نيستي مؤمن كه مگوييد ،گويد سالم شما

 است آگاه اعمالتان بر خدا كه كنيد تفحص پس نهاد منت شما بر خدا ولي بوديد چنان اين از پيش شما خداست
 راه در خويش جان و، مال به كه كساني با تابند مي سر جنگ از آسيبي و رنج هيچ بي كه مؤمناني 95 4

 تابند مي سر جنگ از كه آنان بر كنند مي جهاد خويش جان و مال به كه را كساني داخ نيستند برابر كنند مي جهاد خدا
 تابند مي سر جهاد از كه آنها بر را كنندگان جهاد و است داده نيكو هاي وعده را همه خدا و است داده برتري درجتي به
 است نهاده برتري بزرگ مزدي به
 است مهربان و آمرزنده او هك ،رحمتي و آمرزش و خدا جانب از درجاتي 96 4
 مي آنها از بودند كرده ،ستم خويشتن بر كه حالي در ستانند مي را جانشان فرشتگان كه هستند كساني 97 4

 پهناور خدا زمين آيا :گويند فرشتگان گشته زبون بوديم مردمي زمين روي در ما :گويند ؟بوديد كاري چه در :پرسند
 بد سرانجامشان و است جهنم اينان نمكا ؟كنيد مهاجرت آن در كه نبود

 نبرند راه جا هيچ به و نيابند اي چاره هيچ كه ناتواني كودكان و زنان و مردان مگر 98 4
 است آمرزنده و كننده عفو خدا كه كند عفو خداشان كه باشد 99 4
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 و يافت اهدخو گشايشها و، بسيار برخورداريهاي زمين روي در كند مهاجرت خدا راه در كه كس آن 100 4
 بر مزدش ،دريابد را او مرگ آنگاه و كند مهاجرت ورسولش خدا سوي به تا آيد بيرون خويش خانه از كه كس هر

 است مهربان و آمرزنده خدا و،خداست عهده
 نماز ،رسانند زيان شما به كافران كه داشتيد آن بيم اگر كه نيست گناهي ،كنيد سفر زمين در چون و 101 4

 هستند شما آشكار دشمن كافران زيرا نيدك كوتاه خويش
 و بايستند نماز به تو با ازآنها ،گروهي كه بايد ،كني نماز اقامه برايشان و باشي ميانشان در تو چون و 102 4

 تو با و بيايند اند نخوانده نماز كه ديگر گروه تا شوند دشمن برابر بردند پايان به سجده چون و بردارند خويش سالحهاي
 خود متاع و سالحها از شما كه دارند دوست كافران زيرا بگيرند خويش سالحهاي و باشند هوشيار نيز آنان بخوانند نماز
 سالحهاي بوديد بيمار يا بوديد رنج در باران از گاه هر ايد نشده مرتكب گناهي و شمابتازند بر يكباره تا شويد غافل

 است ساخته آماده خواركننده عذابي كافران براي خدا آينه هر باشيد دشمن مواظب هوشيارانه ولي ،بگذاريد خويش
 دشمن از چون كنيد ياد خوابيده پهلو، به يا و نشسته يا ايستاده را خدا برديد پايان به را نماز چون و 103 4

 است گشته واجب معين وقتهاي در مؤمنان بر نماز كه كنيد ادا تمام را نماز گشتيد ايمن
 ،بينند مي آزار شما چون نيز آنان ،بينيد مي آزار شما اگر مكنيد سستي قوم آن به تنياف دست در و 104 4

 است حكيم و دانا خدا و ندارند اميد آنان كه داريد اميد را چيزي خدا از شما ولي
 داوري مردم ميان است آموخته تو به خدا كه سان بدان تا كرديم نازل تو بر راستي به را كتاب اين ما 105 4
 برمخيز مخاصمت به خائنان نفع به و يكن
 است مهربان و آمرزنده او كه بخواه آمرزش خدا از و 106 4
 دوست را گناهكار خائنان خدا كه ،مكن مجادله ورزند مي خيانت خود به كه كساني خاطر، به و 107 4

 ندارد
 انديشند مي دل در ناپسند نانيسخ كه آنگاه زيرا ،دارند نمي پنهان خدا از و دارند مي پنهان مردم از 108 4

 دارد احاطه كنند مي چه هر به او و آنهاست با خدا
 آنان از قيامت روز در كه ،كيست ،كرديد جانبداري سخت آنان از جهان اين در كه شماييد اين ،هان 109 4
 ؟بود آنهاخواهد وكيل كسي چه يا كند جانبداري خدا برابر در
 و آمرزنده را خدا ،خواهد آمرزش خدا از آنگاه ،دارد روا ستم خود به يا كند ناپسند كاري كه هر و 110 4

 يافت خواهد مهربان
 است حكيم و دانا خدا و ،است كرده خود زيان به گناه آن ،كند گناهي كه هر و 111 4
 يگناه و تهمت بار آينه هر، ،سازد متهم بدان را گناهي بي آنگاه كند گناهي يا خطا خود كه هر و 112 4

 است كشيده خود دوش بر را آشكار
 ،كنند گمراه را تو داشتندكه آن قصد كافران از گروهي ،نبود تو حال شامل خدا رحمت و فضل اگر 113 4

 تو به چيزهايي و كرد نازل حكمت و كتاب تو بر خدا و تونرسانند به زياني هيچ و نكنند گمراه را خود جز آنان ولي
 داشت ارزاني تو بر را خود بزرگ لطف خدا و اي نستهدا نمي پيش اين از كه آموخت

 يا و كردن نيكي يا دادن ،صدقه به كه آنان سخن در مگر ،نيست اي فايده نجواهايشان از بسياري در 114 4
 داد خواهيم بزرگي مزد كند چنين خداي خشنودي براي كه را كس آن و دهند مي فرمان جويي آشتي
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 پيروي مؤمنان شيوه جز اي ،شيوه از و ورزد مخالفت پيامبر با هدايت راه شدن آشكار از پس كه هر 115 4
 است بدي سرانجام جهنم و ،افكنيم جهنمش به و بگردانيمش اوست پسند كه سوي بدان ،كند

 مي ،خواهد كه هر براي را گناهي هر آن جز و آمرزد نمي دهد قرار شريكي او براي كه را كسي خدا 116 4
 است افتاده گمراهي به سخت دهد قرار شريكي خدا براي هك كس هر و آمرزد

 را سركش شيطاني مگر اهللا سواي خوانند نمي و را جماداتي مگر اهللا سواي خوانند نمي 117 4
 گيرم مي خويش فرمان به را بندگانت از معين گروهي :گفت شيطان و كرد لعنت خدايش 118 4
 گوشهاي تا دهم مي فرمان ،آنان به و افكنم مي دلشان در باطل آرزوهاي و كنم مي گمراهشان البته و 119 4

 به را شيطان خدا جاي به كه كس هر و سازند دگرگون را خدا خلقت تا دهم مي فرمان آنان به و بشكافند را چارپايان
 است كرده آشكار زياني برگزيند دوستي

 ندهد وعده فريب به جز را نآنا شيطان و افكند مي آرزوشان به و دهد مي وعده آنها به 120 4
 يافت نخواهند گريزي راه آنجا در و است جهنم در مكانشان 121 4
 نهرها آن در كه آوريم مي در، بهشتهايي به اند كرده نيكو كارهاي و اند آورده ايمان كه را كساني و 122 4

 ؟است تر ويراستگ او از كسي چه و ،است خداوند حق بر وعده جاويدانند آنجا در و است روان
 را جزايش شود بدي كار مرتكب كه كس هر كه ،كتاب اهل مراد وفق بر نه و شماست مراد وفق بر نه 123 4

 نيابد ياوري و دوست خويش براي خدا جز و ،ببيند
 آن قدر به و رود مي ،بهشت به باشد مؤمن اگر مرد چه و زن چه كند شايسته كاري كه كس هر و 124 4

 شود نمي ستم كس به خرماست تههس پشت بر كه گودي
 دين از و بود نيكوكار و كرد خدا جانب به روي اخالص به كه است كسي دين از بهتر كسي چه دين 125 4

 برگزيد خود دوستي به را ابراهيم خدا و ؟كرد پيروي ابراهيم حنيف
 دارد، احاطه چيزي هر بر خدا و است زمين و آسمانها در چه هر خداست آن از 126 4
 مي خوانده شما بر كتاب دراين آنچه به آنان باره در خدا :بگو ،خواهند مي فتوي زنان باره در تو از 127 4

 خواهيد مي و پردازيد نمي را مقررشان حق كه است اي مرده پدر زنان و آنها باب در فتوي اين است داده فتوي ،شود
 هر و ،كنيد رفتار عدالت به يتيمان باره در بايدكه و است واننات كودكان باب در نيز و آوريد در خود نكاح به را ايشان
 است آگاه آن به خدا دهيد مي انجام كه نيكي كار

 ميان در دو هر كه نيست باكي ،،است شده بيزار او از و مهر بي او با شوهرش كه دريافت زني اگر 128 4
 پرهيزگاري و نيكي اگر و دارد غلبه مردم فوسن بر فرومايگي و بخل و است بهتر آشتي كه ،افكنند آشتي طرح خود
 است آگاه كنيد مي چه هر به خدا كنيد

 ميل يكي سوي به يكباره لكن كنيد، رفتار عدالت به زنان ميان در كه نتوانيد هرگز بكوشيد چند هر 129 4
 است مهربان و دهآمرزن خدا كنيد پرهيزگاري و درآييد درآشتي از اگر باشيد كرده سرگشته را ديگري تا نكنيد

 گشايش خدا كه نيازسازد بي خويش فضل كمال به را دو هر خدا شوند جدا يكديگر از دو آن اگر و 130 4
 است حكيم و دهنده

 نيز و بودند شما از ،پيش كه را كتاب اهل آينه هر و است زمين و آسمانها در آنچه خداست آن از 131 4
 به متعلق است زمين در آنچه و آسمانها در آنچه هم باز ورزيد كفر هم اگر ،بترسيد خدا از كه كرديم سفارش را شما



47 

 ستايش خور در و نياز بي واوست خداست
 است كافي را كارسازي خدا و ،است زمين و آسمانها در آنچه خداست آن از و 132 4
 كار اين بر خدا كه ،آورد مي را ديگر مردمي و برد مي ميان از را شما همه بخواهد او اگر ،مردم اي 133 4

 است قادر
 او و خداست نزد در آنجهاني و اينجهاني پاداش كه بداند طلبد مي را اينجهاني پاداش كه كس هر 134 4

 بيناست و شنوا
 زيان به چند هر ،دهيد شهادت خدا، براي و باشيد فرمانروا عدالت به ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 135 4

 از ،پس است سزاوارتر دو آن به خدا زيرا باشد بوده درويش چه و توانگر چه شما يشاوندانخو يا مادر و پدر يا خود
 كنيد مي چه هر به خدا ،كنيد اعراض آن يااز كنيد بازي زبان چه كنيد عدول حق شهادت از تا مكنيد پيروي نفس هواي
 است آگاه

 كتاب آن و كرده نازل پيامبرش بر، كه ابكت اين و پيامبرش و خدا به ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 136 4
 روزقيامت به و پيامبرانش و كتابهايش و فرشتگانش و خدا به كه هر و بياوريد ايمان حقيقت به ،كرده نازل آن از پيش كه

 است افتاده گمراهي در سخت شود كافر
 به و شدند كافر سپس ،دندآور ايمان باز و شدند كافر سپس آوردند ايمان كه را آنان خداوند آينه هر 137 4

 كرد نخواهد هدايت راست راه به و آمرزيد نخواهد افزودند خويش كفر
 است شده آماده برايشان دردآور عذابي كه ده بشارت را منافقان 138 4
 مي آنان نزد را توانايي و، عزت آيا ،گزينند مي بر دوستي به را كافران مؤمنان جاي به كه كساني 139 4

 ؟خداست آن از تمامي به عزت كه حالي در ،جويند
 مي انكار را خدا آيات كساني شنيديد چون كه ايم كرده نازل شما بر كتاب اين در ،پيش اين از و 140 4

 آنها همانند نيز شما نه گر و پردازند ديگر سخني به كه آنگاه تا منشينيد آنان با گيرند مي ريشخند به را آن و كنند
 آورد مي گرد جهنم در را كافران و منافقان ههم خدا و بود خواهيد

 ما مگر :گويند مي ،شود ،نصيبتان فتحي خدا جانب از اگر پس هستند شما مواظب همواره كه كساني 141 4
 را مؤمنان و بوديم يافته غلبه شما بر كه بود چنان نه آيا :گويند مي ،شود كافران نصيب پيروزي اگر و ؟نبوديم شما همراه

 مسلمانان زيان به كافران براي هرگز او و كند مي حكم شما ميان خدا قيامت روز در ؟داشتيم باز شما به رساندن آسيب از
 است نگشوده راهي

 با برخيزند نماز به چون و، دهد مي فريب را آنها خدا آنكه حال و ،دهند مي فريب را خدا منافقان 142 4
 نكنند ياد را خداي اندكي جز نماز در و كنند نماز خودنمايي براي و برخيزند كاهلي و اكراه

 او براي راهي هيچ كند گمراهش خدا كه آن آنان با نه و اينان با نه :ايمانند و كفر ميان سرگشتگان 143 4
 يافت نخواهي

 كه كنيد مي كاري آيا مگيريد دوستي به را كافران مؤمنان جاي به ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 144 4
 ؟آريد پديد آشكار حجتي خود زيان به خدا براي

 يابي نمي ،ياوري برايشان هرگز و هستند آتش طبقات فروترين در منافقان آينه هر 145 4
 روي از خدا براي و اند جسته توسل خدا به و اند آمده باز تباهي از و اند كرده توبه كه آنان مگر 146 4
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 داد خواهد عظيم اجري مؤمنان به خدا ندومؤمنان زمره در اينان اند گرويده دين به اخالص
 داناست و پذير شكر كه حالي در ؟آوريد ايمان و باشيد سپاسگزار اگر كند عذاب را شما خدا چرا 147 4
 خدا و ،باشد شده ستمي او، به كه كس آن از مگر ،ندارد دوست بدگويي به را صدا كردن بلند خدا 148 4

 داناست و شنوا
 و كننده عفو خدا ،درگذريد را ناپسند كرداري يا پنهان به يا دهيد انجام آشكار به را نيكي كار اگر 149 4

 تواناست
 جدايي پيامبرانش خداو، ميان خواهند مي و شوند مي كافر پيامبرانش و خدا به كه هستند كساني 150 4

 برگزينند راهي ميانه اين در خواهند مي و پذيريم نمي را بعضي و پذيريم مي را بعضي كه گويند مي و افكنند
 ايم ساخته آماده خواركننده عذابي كافران براي ما و كافرانند حقيقت در اينان 151 4
 را پاداششان اند نيفكنده جدايي پيامبرانش ميان و اند آورده ايمان پيامبرانش و خدا به كه كساني و 152 4

 است مهربان و آمرزنده خدا و ،داد خواهد خدا
 موسي از را اين از تر بزرگ اينان ،كني نازل آسمان از كتابي برايشان كه خواهند مي تو از ابكت اهل 153 4

 پس و فروگرفت را آنان صاعقه آميزشان كفر سخن اين سبب به مابنماي به آشكار به را خدا :گفتند و كردند طلب
 آشكار حجتي را موسي و بخشيديم را آنان ما و گرفتند خدايي به را اي گوساله بود آمده برايشان هايي معجزه ازآنكه
 داشتيم ارزاني

 از كنان سجده :گفتيم و بداشتيم سرشان فراز بر را طور كوه بوديم بسته آنها با كه پيماني خاطر به و 154 4
 گرفتيم سخت پيماني ايشان از و مكنيد تجاوز شنبه روز در و شويد داخل در آن

 :گفتند اينكه و پيامبران كشتن ،ناحق به و خدا آيات به شدنشان افرك و شكستنشان پيمان سبب به پس 155 4
 آورند نمي ايمان اندكي جز و است نهاده مهر دلهايشان بر خدا ،است فروبسته ما دلهاي

 زدند مريم به كه بزرگ تهمت آن و كفرشان سبب به نيز و 156 4
 نكشتند را مسيح آنان آنكه حال و، كشتيم را اخد پيامبر مريم پسر مسيح ما :گفتند كه سبب بدان نيز و 157 4
 آن به و بودند ترديد در خود كردند مي اختالف او باره در كه آنان آينه هر شد مشتبه ايشان بر امر بلكه نكردند دار بر و

 بودند نكشته يقين به را عيسي و بودند خود گمان پيرو تنها نداشتند يقين
 است حكيم و پيروزمند خدا كه ،برد فرا ودخ نزد به را او خداوند بلكه 158 4
 به قيامت روز در عيسي آوردو ايمان او به مرگش از پيش آنكه مگر نيست كتاب اهل از يك هيچ و 159 4

 داد خواهد گواهي ايمانشان
 بر كه را پاكيزه چيزهاي آن ،،خدا راه از بسيارشان انصراف و داشتند روا يهودان كه ستمي كيفر به و 160 4
 كرديم حرام ،بود حالل نانآ
 مي باطل به را مردم اموال و ،بودند شده منع آن از آنكه حال و گرفتند مي ربا كه سبب بدان نيز و 161 4

 ايم مهياكرده دردآور عذابي كافرانشان براي ما و خوردند
 و ،دارند ايمان ايم هكرد نازل تو از پيش آنچه به و تو بر آنچه به كه را مؤمناني آن و دانشمندان ولي 162 4

 داد خواهيم بزرگي اجر را قيامت روز و خدا به مؤمنان و دهندگان زكات و نمازگزاران
 و اسماعيل و ابراهيم به و ايم ،كرده وحي او از بعد پيامبران و نوح به كه همچنان كرديم وحي تو به ما 163 4
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 داشتيم ارزاني را زبور داود به و ايم كرده وحي يمانسل و هارون و يونس و ايوب و عيسي و سبطها و يعقوب و اسحاق
 نگفته تو براي را داستانهاشان كه ،آنان و ايم گفته تو براي را داستانهاشان اين از پيش كه پيامبراني و 164 4

 ميانجي بي گفتني سخن چه ،گفت سخن موسي با خدا و ايم
 حكيم و پيروزمند خدا و ،نباشد حجتي خدا بر را ردمم پس آن از تا دهنده بيم و دهنده مژده پيامبراني 165 4

 است
 نيز فرشتگان و ،است كرده نازل خود علم به كه دهد مي شهادت كرد نازل تو بر آنچه به خدا ولي 166 4

 است بسنده را شهادت خدا و ،دهند مي شهادت
 اند افتاده گمراهي ،به سخت اند گردانيده روي خدا راه از و اند شده كافر كه آنان آينه هر 167 4
 ،كند نمي هدايت راهي هيچ به و آمرزد نمي خداوند اند كرده ستم و اند شده كافر كه را كساني 168 4
 است آسان خداي بر كار اين و باشند آن در همواره كه جهنم راه به مگر 169 4
 آن در شما خير كه بياوريد ايمان او به پس ،شد مبعوث شما بر خدا جانب از حق به پيامبري ،مردم اي 170 4

 است حكيم و دانا او و است زمين و آسمانها در چه هر خداست آن از ،نياوريد ايمان هم اگر و است
 پسر عيسي آينه هر مگوييد، حق سخن جز خدا باره در و مكنيد غلو خويش دين در ،كتاب اهل اي 171 4

 كه مگوييد و بياوريد ايمان پيامبرانش و خدا به پس بود او از حيورو شد القا مريم به كه بود او كلمه و خدا پيامبر مريم
 از است منزه يكتا است خدايي اهللا كه نيست اين جز بود خواهد آن در شما خير كه ايستيد باز ها انديشه اين از چيزند سه

 است كافي را كارسازي خدا و ،است زمين و آسمانها در آنچه اوست آن از باشد فرزندي صاحب اينكه
 پرستش از كه هر ندارند ابايي نيز مقرب مالئكه و باشد خدا بندگان از يكي كه نداشت ابايي مسيح 172 4

 ساخت خواهد محشور خود نزد در را همه خدا كه بداند ،كند سركشي و زند باز سر خداوند
 فضل از و ،داد اهدخو تمامي ،به را اجرشان اند كرده نيك كارهاي و اند آورده ايمان كه آنان اما 173 4

 خود براي و داشت خواهد معذب دردآور عذابي به اند كرده وسركشي ابا كه را كساني اما افزود خواهد آن بر خويش
 يافت نخواهند ياوري و دوست هيچ خدا جز

 ايم كرده آشكارنازل نوري شما براي و آمد حجتي شما بر پروردگارتان جانب از ،مردم اي 174 4
 خويش رحمت و فضل آستان به اند جسته توسل او به و اند آورده ايمان خدا به كه را نآنا اما 175 4

 كند هدايت راست راهي به و درآورد
 كه مردي گاه هر :دهد، مي فتوي برايتان كالله باره در خدا كه بگوي ،خواهند مي فتوي تو از 176 4

 ،نباشد فرزندي نيز را خواهر اگر رسد مي او ميراث نصف هرخوا آن به ،باشد خواهري را او و بميرد باشد نداشته فرزندي
 خواهر و برادر چند اگر و برند مي ارث به را دارايي ثلث دو ،بودند تن دو خواهران آن اگر برد مي ارث او از برادر
 است آگاه چيزي هر از او و ،نشويد گمراه تا كند مي بيان شما براي خدا برد مي زن دو برابر مرد هر ،بودند

 مهربان بخشاينده خداي نام به
 برايتان پس اين از كه آنهايي مگر چهارپا حيوانات كنيد وفا پيمانها ،به ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 1 5

 خواهد مي چه هر به خدا مشماريد حالل كنيد مي صيد احرام حال در كه را آنچه و اند شده حالل شما بر ،شود مي گفته
 كند مي حكم

 قالده با چه و قالده بدون ،چه را قرباني و حرام ماه و خدا شعاير ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 2 5
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 و مداريد روا ،اند كرده الحرام بيت آهنگ پروردگارشان خشنودي و روزي طلب به كه را آنان آزار و مشكنيد حرمت
 نسازد وادارتان دارند باز مسجدالحرام از را اشم خواهند مي كه قومي با دشمني و كنيد صيد آمديد در به احرام از چون
 به او كه بترسيد خداي از و تجاوز و گناه در نه كنيد همكاري پرهيز و نيكوكاري در و ،كنيد تجاوز خويش حد از كه

 كند مي عقوبت سختي
 جز ديگري نام ،كشتنش هنگام به كه حيواني هر و خوك گوشت و خون و مردار شما بر شد حرام 3 5
 يا بميرد ديگر حيواني شاخ به يا باشد افتاده در باال از يا باشند زده سنگ به يا باشد شده خفه آنچه و ،بگويند او بر را اهللا

 قمار تيرهاي وسيله به آنچه و شود ذبح بتان آستان بر چه هر نيز و كنيد ذبحش آنكه مگر ،باشند خورده آن از درندگان
 مترسيد آنان از اند شده نوميد خويش دين از شما بازگشت از كافران امروز است ينافرمان خود كار اين كه كنيد قسمت

 هر پس برگزيدم شما دين را اسالم و كردم تمام شما خودبر نعمت و رسانيدم كمال به را شما دين امروز بترسيد من از
 است مهربان و آمرزنده خدا كه بداند ،باشد داشته گناه قصد آنكه بي ماند چاره بي گرسنگي در كه

 و شده حالل شما بر ،پاكيزه چيزهاي :بگو است شده حالل آنها بر چيزهايي چه كه پرسند مي تو از 4 5
 را آنها گاه هر ،شكاري سگان و شكاري پرندگان چون ،ايد آموخته كردن صيد آن به كه حيوان آن صيد خوردن نيز

 خدا نام و بخوريد دارند مي نگه و گيرند مي برايتان كه صيد آن از باشيد داده تعليم است آموخته خدايتان كه سان بدان
 است الحساب سريع او كه بترسيد خدا از و بخوانيد آن بر را
 بر نيز شما طعام و است حالل شما بر كتاب اهل طعام است شده حالل شما بر پاكيزه چيزهاي امروز 5 5

 نه زناشويي طور به ،بپردازيد را مهرشان گاه هر ،كتاب اهل يپارسا زنان و مؤمنه پارساي زنان نيز و است حالل آنها
 زيانكاران از آخرت در و شود ناچيز عملش شود كافر اسالم به كه كس هر و حاللند شما بر ،گيري دوست و زناكاري
 بود خواهد

 سر و ييدبشو آرنج تا را ،دستهايتان و صورت ،برخاستيد نماز به چون ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 6 5
 قضاي جاي از يا بوديد سفر در يا بيمار اگر و سازيد پاك را خود بوديد جنب اگر و كنيد مسح قوزك تا را پاهايتان و

 آن با را دستهايتان و صورت و كنيد تيمم پاك خاكي با نيافتيد آب و بوديد كرده نزديكي زنان با يا بوديد آمده حاجت
 باشد ،كند تمام شما بر را نعمتش و سازد پاكيزه را شما كه خواهد مي بلكه ،افتيد دررنج شما خواهد نمي خدا كنيد مسح
 گزاريد سپاس كه

 و شنيديم گفتيد كه هنگام بدان،،است بسته شما با كه را پيماني و ،است داده شما به خدا كه را نعمتي 7 5
 است آگاه گذرد مي هادل در آنچه به خدا كه بترسيد خداي از و آوريد ياد ،كرديم فرمانبرداري

 دشمني دهيد گواهي عدل به و خيزيد پاي بر را گفتن حق ،خدا براي ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 8 5
 به او كه بترسيد خدا از و است تر نزديك تقوي به كه ورزيد عدالت نورزيد عدالت كه نكند وادارتان ديگر گروهي با
 است آگاه كنيد مي كه كاري هر
 است داده بزرگ مزدي و آمرزش وعده ،اند كرده نيكو كارهاي و اند آورده ايمان كه كساني به خدا 9 5
 جهنمند اهل اند كرده تكذيب را ما آيات و اند شده كافر كه آنان و 10 5
 كه آنگاه :كنيد ياد است داشته ارزاني شما به خدا كه نعمتي از ،ايد آورده ايمان كه كساني ،اي 11 5

 خدا بر مؤمنان و بترسيد خدا از كرد كوتاه شما از را آنان دست خدا و يابند دست شما بر تا كردند آن قصد گروهي
 كنند مي توكل
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 نماز اگر :گفت خدا و برانگيختيم ،نقيب دوازده آنان ميان از و گرفت پيمان اسرائيل بني از خداوند 12 5
 شمايم با من ،بدهيد الحسنه قرض خدا به و كنيد اريشاني و بياوريد ايمان من پيامبران به و بدهيد زكات و بخوانيد
 پس آن از كه شما از كس هر و باشد روان نهرها آن در كه كنم مي داخل بهشتهايي به را شما و زدايم مي را بديهايتان

 است كرده گم را راست راه شود كافر
 سخت را ودلهايشان كرديم لعنتشان ،شكستند را پيمانشان چون آنها از اندكي جز كتاب اهل و 13 5

 كرده فراموش خويش بهره بود شده داده ايشان به كه پند آن از و سازند مي منحرف خود معني از را كلمات گردانيديم
 دوست را كاران نيكو خدا كه گذر در گناهشان از و كن عفوشان شوي مي آگاه شان خائنانه كارهاي از همواره و اند
 دارد مي

 داده آنها به كه را اندرزهايي از، قسمتي پس گرفتيم پيمان هستيم نصراني ما كه گفتند هك كساني از و 14 5
 مي كه كارهايي از را آنان خدا زودي به افكنديم دشمني و كينه قيامت روز تا آنها ميان نيز ما و كردند فراموش بوديم
 ساخت خواهد آگاه كنند

 كند بيان برايتان داشتيد مي پنهان ،كه را خدا كتاب از سياريب تا آمد شما نزد ما پيامبر ،كتاب اهل اي 15 5
 است شده نازل شما بر آشكار و صريح كتابي و نوري خدا جانب از و ،گذرد در بسياري از و
 از خود فرمان به و، كند هدايت سالمت راههاي به اوست خشنودي پي در كه را كس هر بدان خدا تا 16 5

 كند هدايت راست راه به را آنان و ببرد روشناييشان به تاريكي
 خدا عذاب تواند مي كسي چه :بگوي شدند كافر ،است مريم پسر مسيح همان خدا كه گفتند كه آنان 17 5
 فرمانروايي خداست آن از ؟رساند هالكت به را زمين اهل همه و مادرش و مريم پسر مسيح كند اراده اگر كند دفع را

 تواناست چيز هر بر و آفريند مي خواهد مي آنچه آنهاست بين ما چه هر و وزمين آسمانها
 پاداش به را شما چرا پس ،:بگوي هستيم خدا دوستان و فرزندان ما كه گفتند مسيحيان و يهوديان 18 5

 را كس هر و آمرزد مي بخواهد كه را كس هر هستيد آفريدگان جمله از انسانهايي شما بلكه ؟كند مي عذاب گناهانتان
 به همه بازگشت و آنهاست ميان در آنچه و زمين و آسمانها فرمانروايي خداست آن از و كند مي عذاب دبخواه كه

 اوست
 و كند آشكار شما بر را ،تاحق شد مبعوث نبودند پيامبراني كه دوراني در ما فرستاده ،كتاب اهل اي 19 5

 بر خدا و است آمده دهنده بيم و دهنده مژده نآ اينك است نشده مبعوث ما بر اي دهنده بيم و دهنده مژده كه نگوييد
 تواناست هرچيز

 از كه ،كنيد ياد است داشته ارزاني شما بر خدا كه را نعمتي ،من قوم اي :گفت خود قوم به موسي و 20 5
 نكرده عنايت جهان مردم از يك هيچ به كه كرد عنايت چيزهايي شما به و آورد پديد پادشاهاني و پيامبران شما ميان
 است

 زيان كه مگرديد پس باز و، شويد داخل است كرده مقرر برايتان خدا كه مقدسي زمين به ،من قوم اي 21 5
 گرديد مي باز ديده

 بيرون جباران آن كه تاآنگاه نياييم در سرزمين آن به ما و جبارند مردمي آنجا در ،موسي اي :گفتند 22 5
 شويم داخل نبدا ،شوند بيرون سرزمين آن از آنان اگر شوند

 آنان بر دروازه اين از :گفتند بود كرده عطا نعمتشان خدا و داشتند پيشه پرهيزگاري كه آنان از مرد دو 23 5
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 هستيد مؤمنان از اگر كنيد توكل خدا بر و شد خواهيد پيروز شما آمديد در شهر به چون و ،شويد داخل
 مي اينجا ما شد نخواهيم ،داخل شهر بدان رگزه آنجايند در جباران كه وقتي تا ،موسي اي :گفتند 24 5

 كنيد نبرد آنها با و برويد پروردگارت و تو ،نشينيم
 نافرمان مردم اين و من ميان هستم برادرم و خويش نفس مالك تنها من ،من پروردگار اي :گفت 25 5

 بينداز جدايي
 سرگردان بيابان آن در، و شد حرام برايشان سال چهل مدت به سرزمين آن به ورود :گفت خدا 26 5

 مباش اندوهگين نافرمانان اين براي پس ماند خواهند
 از و آمد پذيرفته يكيشان از كردند قربانيي كه آنگاه ،بخوان برايشان را آدم پسر دو راستين داستان و 27 5

 پذيرد مي را پرهيزگاران قرباني خدا :گفت كشم مي را تو :گفت نشد پذيرفته ديگري
 كه خدا از من بكشم را تو كه نگشايم دست تو بر من ،بكشي مرا و گشايي دست من بر تو اگر 28 5

 ترسم مي است جهانيان پروردگار
 است اين كه گردي ،دوزخيان از تا را خود گناه هم و گيري گردن به مرا گناه هم كه خواهم مي 29 5

 ستمكاران پاداش
 گرديد زيانكاران از و كشت را وا و ،كرد ترغيب برادر كشتن به را او نفسش 30 5
 سازد پنهان خود برادر جسد چگونه كه بياموزد او به و بكاود را زمين تا واداشت را كالغي خدا 31 5

 آمد در پشيمانان زمره در و عاجزترم هم كالغ اين از برادرم جسد كردن پنهان در ،من بر واي :گفت
 ارتكاب يا كسي قتل ،قصاص به نه را ديگر كس كس هر كه داشتيم مقرر اسرائيل بني بر رو اين از 32 5

 كه است كسي چون بخشد حيات او به كه كس هر و باشد راكشته مردم همه كه است چنان ،بكشد زمين روي بر فسادي
 هاآن از بسياري هم باز ،شدند آنهامبعوث بر روشن داليل با همراه ما پيامبران تحقيق به و باشد بخشيده راحيات مردم همه

 كردند مي تجاوز خويش حد از زمين روي بر همچنان
 كه است آن ،كوشند ،مي فساد به زمين در و كنند مي جنگ پيامبرش و خدا با كه كساني جزاي 33 5

 شوند تبعيد خود سرزمين از يا شود بريده راست از يكي و ازچپ يكي پاهايشان و دستها يا گردند دار بر يا ،شوند كشته
 آيند گرفتار بزرگ عذابي به نيز آخرت در و است جهان اين در انرسواييش اينها

 مهربان و آمرزنده خدا كه بدانيد، پس كنند توبه يابيد دست آنها بر شما آنكه از پيش كه كساني مگر 34 5
 است

 كه باشد كنيد جهاد درراهش و جوييد تقرب او به و بترسيد خدا از ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 35 5
 گرديد تگاررس

 بخواهند و باشد آنها به متعلق آن همانند و است زمين روي در آنچه همه اگر اند شده كافر كه آنان 36 5
 آيند گرفتار دردآور عذاب به و نيايد پذيرفته ايشان از ،بازخرند قيامت روز عذاب از آن با را خود

 است پاينده عذابشان و، نباشند يآمدن بيرون كه حالي در آيند بيرون آتش از كه خواهند مي 37 5
 او كه ،خدا جانب از است عقوبتي اين ببريد اند كرده كه كاري كيفر به را دزد زن و دزد مرد دست 38 5

 است حكيم و پيروزمند
 و آمرزنده او كه ،پذيرد مي را او توبه خدا ،آيد صالح به و كند توبه ناپسندش كردار از پس كس هر 39 5
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 است مهربان
 هر و كند مي عذاب بخواهد را، كه هر ،خداست آن از زمين و آسمانها فرمانروايي كه اي ندانسته آيا 40 5
 ؟تواناست كاري هر بر و آمرزد مي بخواهد را كه

 ايمان كه گفتند زبان به كه آنهايي ،چه شتابند مي كفر به كه آنان كردار را تو نكند غمگين ،پيامبر اي 41 5
 تو نزد خود كه ديگر گروهي براي و سپارند مي دروغ به گوش كه يهودان آن چه و اند نياورده نايما دل به و آورديم

 و بپذيريد گفت اينچنين را اگرشما :گويند مي و ،سازند مي دگرگون را خدا سخن و ،كنند مي چيني سخن آيند نمي
 كساني اينان داد نخواهي رهايي خدا هرق از تواش ،افكند گري فتنه به خدا كه را كس هر و گزينيد دوري وي از گرنه
 است بزرگ عذابي آخرت در و خواري دنيا در را آنان گرداند پاك را دلهايشان كه است نخواسته خدا كه هستند

 ايشان از يا كن حكم ،ميانشان آمدند تو نزد اگر پس حرامند خورندگان ،دروغند بر نهادگان گوش 42 5
 خدا كه كن حكم عدالت به كني حكم ميانشان اگر و نرسانند زياني تو به هيچ يشو رويگردان اگر و ،شو رويگردان
 دارد دوست را پيشگان عدالت

 ؟آنهاست نزد در، خداست حكم حاوي كه تورات كه حالي در ،دهند مي قرار داور را تو چگونه 43 5
 اند نياورده ايمان اينان و شوند مي رويگردان تو حكم از سپس

 آن بنابر بودند فرمان تسليم ،كه پيامبراني كرديم نازل ،است روشنايي و هدايت آن در كه ار تورات ما 44 5
 ،پس ،دادند گواهي آن بر و بودند مامور خدا كتاب حفظ به كه دانشمندان و خداشناسان نيز و كردند حكم يهود براي

 حكم است كرده نازل خدا كه آياتي وفق بر كه هر و مفروشيد اندك بهاي به مرا آيات و بترسيد من از ،مترسيد ازمردم
 است كافر ،نكند

 و بيني برابر در بيني و برابرچشم در چشم و نفس برابر در نفس كه داشتيم مقرر آنان بر تورات در و 45 5
 كفاره را گناهش ،درگذرد قصاص از كه هر و است قصاصي را زخمي وهر دندان برابر در دندان و گوش برابر در گوش

 است ستمكاران از ،نكند حكم است كرده نازل خدا آنچه به كه هر و بود اهدخو اي
 او از پيش كه بود ،توراتي كننده تصديق كه فرستاديم را مريم پسر عيسي ،رسوالن آن پي از و 46 5

 براي و دبو روشنايي و هدايت آن در كه داديم او به بود ازاو پيش تورات كننده تصديق كه را انجيل و بوديم فرستاده
 اي موعظه و هدايت پرهيزگاران

 به كس هر زيرا كنند داوري است كرده نازل كتاب آن در خدا آنچه وفق بر انجيل اهل كه بايد و 47 5
 است نافرمانان از ،نكند داوري است كرده نازل خدا آنچه

 آن از پيش كه است يكتابهاي بر، حاكم و كننده تصديق ،كرديم نازل تو بر راستي به را كتاب اين و 48 5
 تو بر حق از را آنچه تا مرو خواهشهاشان پي از و كن حكم ميانشان در است كرده نازل خدا آنچه وفق بر پس اند بوده
 امت يك را شما همه خواست مي خدا اگر و نهاديم روشي و شريعت شما از گروهي هر براي واگذاري است شده نازل
 همگي گيريد پيشي يكديگر بر خيرات در پس بيازمايدتان است داشته ارزاني شما به آنچه در خواست ولي ساخت مي

 سازد آگاهتان كرديد مي اختالف آن در آنچه از تا خداست به بازگشتتان
 بپرهيز ايشان از و مكن پيروي خواهشهاشان از و كن حكم است كرده نازل خدا آنچه وفق بر ميانشان 49 5
 خدا كه بدان شدند رويگردان اگر و زني باز سر است كرده نازل تو بر خدا كه چيزهايي از بعضي از تا بفريبندت مبادا كه
 نافرمانند ازمردم بسياري آينه هر و ،كند عقوبت گناهانشان برخي پاداش به را آنان خواهد مي
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 بهتر خدا حكم از حكمي چه هستند يقين اهل كه مردمي آن براي ؟جويند مي را جاهليت حكم آيا 50 5
 ؟است

 هر يكديگرند دوستان خود آنان برمگزينيد، دوستي به را نصا و يهود ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 51 5
 كند نمي هدايت را ستمكاران خدا و آنهاست زمره در گزيند دوستي به را ايشان كه شما از كس

 ما به كه ترسيم مي :گويند مي ،شتابند مي صحبتشان به كه بيني مي دارند مرضي دل در كه را آنهايي 52 5
 شوند پشيمان بودند داشته نهان دل در آنچه از آنگاه ،كند كاري يا آرد پديد فتحي خدا كه باشد اما رسد آسيبي

 خوردند مي سخت سوگندهاي خدا، به كه كسانند همان اينان آيا :گويند مي اند آورده ايمان كه آنها 53 5
 آمدند در زيانكاران زمره در خود و گرديد لباط اعمالشان ؟بود خواهند شما با كه

 را مردمي خدا كه زودا،،باك چه بازگردد دينش از شما از كه هر ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 54 5
 مي جهاد خدا راه در ،سركش كافران برابر در و فروتنند مؤمنان برابر در بدارند دوستش و بدارد دوستشان كه بياورد
 خداوند و ،دارد خواهدارزاني كه كس هر به كه خداست فضل اين هراسند نمي مالمتگري چهي مالمت واز كنند

 داناست و بخشاينده
 در كه همچنان و خوانند مي نماز كه مؤمناني و او رسول و خداست شما دوست كه نيست اين جز 55 5

 كنند مي انفاق ركوعند
 خداوندند گروه پيروزمندان كه بداند ،كند دوستي مؤمنان و او پيامبر و خدا با كه هر و 56 5
 نيز و ،گيرند مي بازي و مسخره به را شما دين كه را كتاب اهل ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 57 5

 بترسيد خدا از ايد آورده ايمان اگر و برمگزينيد دوستي به را كافران
 انديشند نمي كه هستند ،دميمر زيرا ،گيرند بازيچه و مسخره به را آن كنيد نماز بانگ چون و 58 5
 و شده نازل ما بر آنچه و خدا به ما كه است اين جز ؟كنيد مي سرزنش را ما آيا ،كتاب اهل اي :بگو 59 5

 ؟هستيد نافرمان بيشترين شما و ايم آورده ايمان است شده نازل اين از پيش آنچه
 خدايشان كه كساني :بدهم خبر، دارند ناي از بدتر كيفري خدا نزد در كه كساني از را شما آيا :بگو 60 5

 بدترين را اينان ؟اند پرستيده بت خود و است گردانيده خوك و بوزينه را بعضي و گرفته خشم آنها بر و كرده لعنت
 ترند گمگشته راست راه از و است جايگاه

 خارج كفر با و شدند داخل كفر با آنكه حال و ،آورديم ايمان كه گفتند ،آمدند شما نزد چون و 61 5
 است تر آگاه دارند مي پنهان آنچه به خدا و ،گشتند

 كردند مي كارهايي بد چه شتابند مي حرامخوارگي و تجاوز و گناه به كه را ايشان از بسياري بيني مي 62 5
 بد چه دارند نمي باز ،حرامخوارگي و بد گفتار از را آنان ،دانشمندان و پرستان خدا روي چه از 63 5

 شدند مي مرتكب يكارهاي
 گشتند ملعون گفتند كه سخن بدين و باد بسته خودشان دستهاي است بسته خدا دست كه گفتند يهود 64 5

 به ،است شده نازل پروردگارت جانب از تو بر آنچه و دهد مي روزي بخواهد كه سان هر به است گشاده خدا دستهاي
 را جنگ آتش كه گاه هر ايم افكنده كينه و دشمني ميانشان قيامت روز تا ما افزود خواهد بيشترشان كفر و طغيان

 ندارد دوست را مفسدان خدا و ،كوشند مي فساد به زمين روي در آنان و ساخت خاموشش خدا افروختند
 پر بهشتهاي به را آنها و زدود ،خواهيم را گناهانشان ،كنند پرهيزگاري و بياورند ايمان كتاب اهل اگر 65 5



55 

 كرد هيمخوا داخل نعمت
 و سر فراز از ،دارند پاي بر ايم كرده نازل آنها بر خدا جانب از كه را آنچه و انجيل و تورات اگر و 66 5

 بدكردارند بسياريشان و هستند رو ميانه مردمي ايشان از بعضي بخورند روزي پايشان زير
 او رسالت امر نكني چنين اگر ،برسان مردم به است شده نازل تو بر پروردگارت از را آنچه ،پيامبر اي 67 5
 كند نمي هدايت را كافر مردم خدا كه ،كند مي حفظ مردم از را تو خدا اي نكرده ادا را
 پروردگارتان جانب از را آنچه و، انجيل و تورات كه آنگاه تا ،نيستيد هيچ شما ،كتاب اهل اي :بگو 68 5
 بيفزايد بيشترينشان كفر و طغيان بر است شده نازل تو بر رتپروردگا ازجانب آنچه داريد برپاي است شده نازل شما بر

 مباش غمگين كافر مردم اين بر پس
 ايمان قيامت روز و خدا به كه هر را نصا و صابئان و يهود و اند آورده ايمان كه آنان ميان از آينه هر 69 5

 شود نمي محزون و نيست او بر بيمي كند شايسته كار و باشد داشته
 با كه گفت مي چيزي پيامبري كه گاه هر فرستاديم برايشان پيامبراني و گرفتيم پيمان اسرائيل بني از ما 70 5

 كشتند مي را گروهي و كردند مي تكذيب را گروهي ،نبود موافق دلشان خواهش
 از بسياري باز بپذيرفت ،شان توبه خدا آنگاه شدند كر و كور پس بود نخواهد عقوبتي كه پنداشتند و 71 5

 بيند مي خدا كنند مي چه هر شدند كر و كور آنها
 بني اي :گفت مسيح شدند، كافر ،است مريم پسر مسيح همان خدا كه گفتند كه آنان تحقيق به 72 5

 بر را بهشت خدا دهد قرار شريكي خداوند براي كه كس هر زيرا بپرستيد را خود پروردگار و من پروردگار اهللا ،اسرائيل
 نيست ياوري را ستمكاران و است آتش او جايگاه و ،كند حرام او
 از اگر نيست اهللا جز خدايي هيچ كه حالي در شدند كافر ،خداست سه سومين اهللا :گفتند كه آنان 73 5

 رسيد خواهد دردآور عذابي كافران به نايستند باز گويند مي آنچه
 است مهربان و آمرزنده خدا ؟خواهند نمي آمرزش او از و كنند نمي توبه خدا درگاه به آيا 74 5
 كه بود راستگوي زني ومادرش ،،اند بوده او از پيش پيامبراني كه ،نبود پيامبري جز مريم پسر مسيح 75 5
 گردانند مي روي حق از چگونه كه بنگر سپس كنيم مي بيان رابرايشان آيات چگونه كه بنگر خوردند مي غذا دو هر
 حال و پرستيد مي نيست زياني و سود هيچ مالك شما براي كه را ديگري خداي اهللا جز آيا :بگو 76 5

 ؟داناست و شنوا اهللا آنكه
 پيش از كه مردمي ،آن خواهشهاي از و ،مكنيد غلو خويش دين در ناحق به ،كتاب اهل اي :بگو 77 5

 مكنيد پيروي شدند منحرف راست راه از خود و كردند گمراه را بسياري و بودند شده گمراه
 پاداش لعنت اين و ،شدند لعنت مريم بن عيسي و داود زبان به شدند كافر كه آنان اسرائيل بني از 78 5

 بود تجاوزشان و عصيان
 كردند، مي بدكاري آينه هر و ايستادند نمي باز كردند مي كه زشتي كار از 79 5
 داشته رويشان فرا را اريبدك نفسهايشان ورزند مي دوستي كافران با كه بيني مي را ايشان از بسياري 80 5

 اند جاودانه عذاب در و آنهاست بر خدا خشم است
 ولي ،گرفتند نمي دوستي رابه ،كافران بودند آورده ايمان شده نازل او بر آنچه و پيامبر و خدا به اگر 81 5

 فاسقانند بيشترشان
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 ترين مهربان و ،يابي مي را مشركان و يهود اند آورده ايمان كه كساني به نسبت مردم ترين دشمن 82 5
 كشيشان ايشان از بعضي زيرا هستيم نصراني ما :گويند مي كه يابي مي را كساني اند آورده ايمان كه آنان به نسبت كسان

 جويند نمي سروري آنها و هستند راهبان و
 مي اشك از پر چشمانشان،دريابند، را حقيقت و ،بشنوند ايم كرده نازل پيامبر بر كه را آنچه چون 83 5

 بنويس دهندگان شهادت زمره در نيز را ما ،آورديم ايمان ،ما پروردگار اي :گويند مي شود
 پروردگار اينكه در نورزيم طمع و نياوريم ايمان است شده نازل ما بر كه حق آيين اين و خدا به چرا 84 5
 ؟آورد صالحان شمار در را ما ما
 آن در داد پاداش است روان نهرها، آن در كه بهشتهايي به را نآنا خدا ،گفتند كه سخن اين پاداش به 85 5

 نيكوكاران پاداش است اين و جاودانند
 جهنمند اهل كردند تكذيب را ما آيات و ورزيدند انكار كه آنان و 86 5
 و مكنيد حرام است كرده حالل شما بر خدا كه را اي پاكيزه چيزهاي ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 87 5
 ندارد دوست را حد از كنندگان تجاوز خدا كه مگذريد در حد از
 ايمان او به كه خدايي از و بخوريد است داده روزي شما به خدا كه اي پاكيزه و حالل چيزهاي از 88 5

 بترسيد ايد آورده
 شكستن ،سبب به ولي كرد نخواهد بازخواست لغوتان سوگندهاي سبب به را شما خداوند 89 5

 به كه متوسطي غذاي از است مسكين ده اطعام آن كفاره و كند مي بازخواست ،خوريد مي قصد به كه سوگندهايي
 قسم كفاره اين داشتن روزه روز سه نيابد كه هر و ،بنده يك كردن آزاد يا آنها پوشيدن يا خورانيد مي خويش خانواده
 كه باشد ،كند مي بيان اينچنين شما براي را خود آيات خدا كنيد وفا خود قسمهاي به خورديد قسم كه گاه هر ،است

 باشيد سپاسگزار
 از ،است شيطان كار و تيرهاپليدي با، گروبندي و بتها و قمار و شراب ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 90 5
 شويد رستگار تا كنيد اجتناب آن

 ،بازدارد نماز و خدا ياد از را شما و افكند دشمني و كينه شما ميان قمار و شراب با خواهد مي شيطان 91 5
 ؟كنيد مي بس آيا

 رسانيدن ما پيامبر وظيفه ،بدانيدكه شويد رويگردان اگر كنيد پروا و كنيد اطاعت را پيامبرش و خدا 92 5
 است خداوند روشن پيام

 گاه هر ،نيست اندگناهي خورده آنچه در اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه آنان بر 93 5
 هم باز ،بياورند ايمان و كنند پرهيزگاري هم باز ،پردازند شايسته كارهاي به و بياورند ايمان و كنند زگاريپرهي

 دارد دوست را نيكوكاران خدا كه ،نيكي و كنند پرهيزگاري
 مي شكار نيزه به گيريديا ،مي دست به كه صيدي به را شما خدا ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 94 5

 دردآور عذابي اوراست كند تجاوز حد از پس اين از كه هر و ترسد مي او از نهان در كسي چه بداند تا مايدآز مي ،كنيد
 عمد به را صيد كه هر مكشيد را شكار باشيد احرام در كه گاه هر ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 95 5

 را قرباني و دهند گواهي بدان عادل دو كهآن شرط به است كشته آنچه همانند است حيواني كردن قرباني او جزاي بكشد
 گذشته در آنچه از بچشد خود كار عقوبت تا ،بگيرد روزه آن برابر يا ،دهد طعام را درويشان كفاره به يا ،رساند كعبه به
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 هگيرند انتقام و پيروزمند خدا كه ،گيرد مي انتقام او از خدا بازگردد بدان كه هر ولي ،است كرده عفو خدا ايد كرده
 است

 و است شده حالل مسافران و، شما بر ،آن از شدنتان مند بهره جهت به آن خوردن و دريايي شكار 96 5
 بترسيد شويد مي آورده گرد او نزد به كه خداوندي از شده حرام شما بر هستيد احرام در كه هنگامي تا صحرايي شكار

 تا ،گردانيد مردم كار قوام باقالده ،قرباني و قالده بي قرباني و حرام ماه با را ،الحرام بيت ،كعبه خدا 97 5
 است آگاه چيزي هر بر او و داند مي است وزمين آسمانها در كه را چه هر خدا كه بدانيد

 است مهربان و آمرزنده او هم و است سخت خدا عقوبت كه بدانيد 98 5
 مي خدا داريد مي پنهان يا سازيد مي آشكار كه را آنچه و نيست اي وظيفه پيام رسانيدن جز پيامبر بر 99 5

 داند
 از ،خردمندان اي پس افكند اعجاب به را تو ناپاك فراواني چند هر ،نيستند برابر پاك و ناپاك :بگو 100 5

 گرديد رستگار كه باشد ،بترسيد خداي
 ،كنند مي اندوهگينتان شوند، آشكار شما براي چون كه چيزهايي از ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 101 5

 است كرده عفو آنها از خدا شد خواهد آشكار برايتان ،قرآن نزول هنگام به تا واگذاريد را آنها از سؤال اگر و مپرسيد
 است بردبار و آمرزنده كه
 
 شدند كافر سبب بدان و كردند سؤال چيزها آن از بودند شما از پيش كه مردمي 102 5
 مي دروغ خدا بر كافران ولي ،است نكرده حكمي حامي و وصيله و سائبه و بحيره باره در خداوند 103 5

 خردند بي بيشترينشان و بندند
 آييني آن :گويند ،آوريد ،روي پيامبر به و است كرده نازل خدا آنچه به كه گويند ايشان به چون و 104 5
 ؟اند بوده نيافته هدايت راه و اند انستهد نمي هيچ پدرانشان اگر حتي است بس را ما ايم يافته معتقد بدان را خود پدران كه

 به اند مانده گمراه كه آنان ،ايد يافته هدايت شما اگر پردازيد خود به ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 105 5
 گرداند آگاه ايد كرده مي كه كارها آن به را شما تا ،خداست نزد شما همه بازگشت نرسانند زياني شما

 به خودتان ميان از را عادل دو، وصيت هنگام به رسد فرا مرگتان چون ،ايد آورده نايما كه كساني اي 106 5
 نگاهشان بوديد شك در دو آن از اگر رسيد فرا مرگتان و بوديد درسفر كه گاه هر ،خودتان غير از يا ،گيريد شهادت
 سود به چند هر نكنيم گرگوند قيمتي هيچ به را شهادت اين كه خورند سوگند خدا به آنگاه ،نماز از بعد داريدتا

 گناهكارانيم از باشد اين جز اگر،نكنيم كتمان را آن و باشد خويشاوندانمان
 آن از تر اولي كه شاهدديگر دو، ،اند شده خيانت گناه مرتكب شاهد دو آن كه شود معلوم گاه هر و 107 5
 حق از ما و است تر درست دو آن شهادت زا ما شهادت كه خورند قسم خدا به دو آن بگيرند را ايشان جاي باشند دو

 باشيم ستمكاران از كنيم چنين گاه هر ،نكنيم تجاوز
 از خوردن سوگند از ياپس كنند ادا خود وجه بر را شهادت هم كه است آن به تر نزديك شيوه اين 108 5
 كند مين هدايت را نافرمان مردم خدا داريد فرا گوش و بترسيد خدا از بترسند سوگندهايشان رد
 را ما :گويند ؟دادند ،پاسخ چگونه را شما دعوت كه بپرسد و آورد گرد را پيامبران خدا كه روزي 109 5

 هستي تو غيب به دانا كه ،نيست دانشي هيچ
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 به كه زمان آن ،كن ياد ام ،داشته ارزاني مادرت و تو به كه را نعمتي :گفت مريم بن عيسي به خدا 110 5
 و تورات و حكمت و كتاب تو به و ،گويي سخن بزرگسالي در چه و گهواره در چه تو تا كردم ياريت القدس روح
 كور و شد اي پرنده من امر به و دميدي آن در و ساختي پرنده چون چيزي گل از من امر به كه آنگاه و آموختم انجيل

 روشن داليل بااين چون و آوردي بيرون گور از من فرمان به را ومردگان دادي شفا من فرمان به را گرفته پيسي و مادرزاد
 جز اين كه گفتند بودند كافر كه كساني ميانشان از و بازداشتم تو به رساندن آسيب از را آنان من ،آمدي اسرائيل بني نزد

 نيست آشكار جادويي
 ما كه باش گواه ،آورديم ايمان :گفتند بياوريد ايمان من پيامبر به و من به :كردم وحي حواريان به و 111 5

 هستيم تسليم
 اي مائده آسمان از ما براي كه تواند مي تو پروردگار آيا ،مريم بن عيسي اي :پرسيدند حواريان و 112 5

 بترسيد خدا از ،ايد آورده ايمان اگر :گفت ؟فرستد
 اي گفته تراس ما به تو كه بدانيم و گيرد آرام دلهايمان تا بخوريم مائده آن از كه خواهيم مي :گفتند 113 5
 دهيم شهادت آن بر و
 آنان و را ما تا ،بفرست ازآسمان ،اي مائده ما براي ،ما پروردگار اي ،خدايا بار :گفت مريم بن عيسي 114 5
 هستي دهندگان روزي بهترين تو كه ده روزي را ما و ،باشد ازتو نشاني و عيدي آيند مي ما از بعد كه را
 چنان شود كافر پس آن از شما از كه هر ولي ،فرستم مي شما ايبر را مائده آن من :گفت خدا 115 5

 باشم نكرده عذاب چنان آن را جهان مردم از يك هيچ كه كنم مي عذابش
 خدايي به اهللا سواي را مادرم و، مرا كه گفتي مردم به تو آيا :گفت مريم بن عيسي به خدا كه آنگاه و 116 5

 تو بودم گفته چنين من اگر باشم آن شايسته نه كه گويم چيزي كه مرا نسزد را تو كنم مي ياد پاكي به :گفت ؟گيريد
 داناترين تو زيرا خبرم بي است تو ذات در آنچه از من و دانايي گذرد مي من ضمير در آنچه به زيرا دانستي مي خود
 هستي غيب به كسان

 را خود پروردگار و پروردگارمرا ،اهللا كه گفتم نگفتم بودي داده فرمانم تو آنچه جز آنان به من 117 5
 هر بر تو و گشتي عقيدتشان نگهبان خود تو ميرانيدي مرا چون و بودم عقيدتشان نگهبان بودم ميانشان در تا من و بپرستيد
 آگاهي چيزي

 حكيمي و پيروزمند تو ،بيامرزي را آنان اگر و هستند تو بندگان ،كني عذاب را آنان اگر 118 5
 كه بهشتهايي آنهاست ازآن دهد سود گفتارشان راستي را راستگويان كه است روزي ناي :گفت خدا 119 5
 اين و خشنودند خدا از نيز آنان و است خشنود آنان از خدا بود خواهند جاويدان آن در همواره است جاري نهرها آن در

 است بزرگي كاميابي
 تواناست كاري برهر او و نهاستآ ميان آنچه و زمين و آسمانها فرمانروايي خداست آن از 120 5
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 با ،كرد پديدار را روشنايي و تاريكيها و بيافريد را زمين و، آسمانها كه است خداوندي آن از ستايش 1 6

 دارند مي برابر را ديگري خويش پروردگار با كافران ،همه اين
 مي ترديد ،همه اين با، معين او نزد در مدتي :كرد مقرر عمري و بيافريد گل از را شما كه اوست 2 6

 ورزيد
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 است آگاه كردارتان از داندو مي را آشكارتان و نهان است خداوند كه اوست ،زمين و آسمانها در 3 6
 شدند رويگردان آن از آنكه جز ،نشد نازل برايشان پروردگارشان آيات از اي آيه هيچ و 4 6
 ريشخندشان به كه چيزهايي خبر ،زودي به پس كردند تكذيبش ،دش عرضه آنها بر حق سخن چون 5 6

 رسيد خواهد آنها به گرفتند مي
 داده مكانتشان درزمين ،كه مردمي ؟ايم كرده هالك را مردمي چه آنها از پيش كه اند نديده آيا 6 6

 روان پايشان زير از رودها و ستاديمفر پي در پي بارانهاي آسمان از برايشان و ايم نداده شما به كه مكانتي آنچنان ،بوديم
 آورديم پديد ديگر مردمي آنها از پس و كرديم هالكشان گناهانشان كيفر به آنگاه ساختيم

 ،كردند مي لمس خويش دست با را آن و كرديم مي نازل تو بر كاغذ روي بر نوشته كتابي اگر حتي 7 6
 تآشكارنيس جادويي جز اين كه گفتند مي كافران آن هم باز
 و رسيد مي پايان به كار كه فرستاديم مي اي فرشته اگر ؟است نشده نازل او بر اي فرشته چرا :گفتند و 8 6
 شد نمي داده مهلتي هيچ آنها به
 اين و فرستاديم مي مردي صورت ،به را او هم باز گزيديم برمي فرشتگان ميان از را پيامبر آن اگر و 9 6

 نهاديم مي جاي بر اند آورده پديد كه اشتباه خلطو
 به كه عذابي را كنندگان مسخره پس كردند مي مسخره بودند تو از پيش كه هم را پيامبراني 10 6

 فروگرفت گرفتند مي ريشخندش
 است بوده چگونه كنندگان تكذيب كار پايان كه بنگريد و بگرديد زمين روي در :بگو 11 6
 مقرر خود بر را بخشايش ،خداست آن از :بگو ؟تاس زمين و آسمانها در آنچه كيست آن از :بگو 12 6

 ايمان ،اند كرده كار خويش زيان به كه آنان آورد مي گرد نيست ترديدي آن در كه قيامت روز در را شما همه ،داشته
 آورند نمي

 دانا و شنوا اوست و دارد جاي روز و شب در چه هر اوست آن از 13 6
 به و خوراند مي و است ،زمين و آسمانها آفريننده كه گيرم تيدوس به را خدا جز ديگري آيا :بگو 14 6

 مشركان از ،پس باشد شده خدا امر تسليم كه باشم كسي نخستين كه ام شده مامور من آينه هر :بگو ؟نيست نياز طعامش
 مباش

 نبرم فرمان پروردگارم از اگر ترسم مي بزرگ روز آن عذاب از :بگو 15 6
 آشكاري كاميابي اين و،است شده واقع خدا رحمت مورد بگردانند كه هر از را عذاب ،روز آن در 16 6

 است
 هر بر برساند خيري تو به اگر و ،كرد نتواند دفعش او جز كس هيچ ،برساند محنتي تو به خدا اگر 17 6

 تواناست كاري
 است آگاه و دانا و خويش بندگان همه از باالتر قاهري اوست و 18 6
 و دهد مي شهادت وشما، من ميان خدا :بگو ؟است تر بزرگ شهادتي هر از كسي هچ شهادت :بگو 19 6

 خدايان اهللا با كه دهيد مي شهادت آيا دهد بيم برسد او به راكه كس هر و را شما تا است شده وحي من بر قرآن اين
 مي شريك او با آنچه از و يكتا است خدايي او كه نيست اين جز :بگو دهم نمي شهادت من :بگو ؟هستند هم ديگري
 بيزارم سازيد
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 نمي ايمان رسانيدند مي زيان خود به كه اينان ،را خود فرزندان كه شناسند مي چنان را او كتاب اهل 20 6
 آورند

 آينه هر ؟انگارد ،مي دروغ را او آيات يا بندد مي دروغ خدا به آنكه از ستمكارتر است كسي چه 21 6
 نيست رستگاري را ستمكاران

 كه پنداشتيد مي كه كسان آن :بگوييم اند آورده شرك كه آنها به سپس ،آوريم گرد را همه روزي 22 6
 ؟كجايند اكنون خدايند شريكان

 مشرك ما ،پروردگارماست كه سوگند خدا به :گويند مي كه نيست اين جز آورند مي كه عذري 23 6
 ايم نبوده

 گرديد ناچيز بودند ساخته كه هادروغ آن و بستند دروغ خود بر چگونه كه بنگر 24 6
 و درنيابند را آن تا ايم افكنده ها، پرده دلهايشان بر ما ولي دهند مي گوش تو سخن به آنها از بعضي 25 6

 مجادله به تو با ،آيند تو نزد چون و آورند نمي ايمان بدان بنگرند كه را اي معجزه هر و ايم كرده سنگين را گوشهايشان
 نيست پيشينيان اساطير جز چيزي اينها كه گويند يم كافران پردازند

 تنها كه دانند نمي آنكه حال و جويند مي كناره او از خود و دارند مي باز پيامبر از را مردم اينان 26 6
 رسانند مي هالكت به را خويشتن

 آيات تا بازگردانند را ما كاش اي :گويند مي ،بنگري آتشند در كه روز آن در را آنها اگر 27 6
 باشيم مؤمنان از و نكنيم تكذيب را پروردگارمان

 دنيا به را آنها اگر ،،شده آشكار برايشان اكنون داشتند مي پوشيده پيش اين از كه را آنچه ،نه 28 6
 دروغگويانند اينان گردند مي باز بودند كرده منعشان كه كارها همان به هم باز ،بازگردانند

 شد نخواهيم زنده بار ديگر ما و نيست هيچ ما دنيوي زندگي اين جز :گفتند و 29 6
 ؟نبود حق به اين آيا :گويد مي خدا ،اند ايستاده پروردگارشان برابر در كه را هنگام آن ببيني اگر و 30 6

 بچشيد را خدا عذاب ايد بوده كافر آنكه كيفر به: گويد پروردگارمان به سوگند ،آري :گويند
 اي :گويند ،رسد فرا ناگهان به ،قيامت چون و پنداشتند دروغ را خدا با ديدار كه آنهايي كردند زيان 31 6

 كشند مي دوش بر را باري بد چه ،هان كشند مي پشت بر را گناهانشان بار اينان كرديم كه تقصيري خاطر به ما بر حسرتا
 نمي عقل به آيا است بهتر آخرت سراي را پرهيزگاران و نيست لهو و بازيچه جز چيزي دنيا زندگي و 32 6

 ؟يابيد
 اين بلكه ،كنند نمي تكذيب را تو تنها اينان ولي ،سازد مي اندوهگين را تو سخنشان كه دانيم مي 33 6

 كنند مي انكار را خدا سخن ستمكاران
 تا كردند صبر آزار و ،تكذيب آن بر آنها ولي كردند تكذيب بودند تو از پيش كه هم را پيامبراني 34 6

 است شده نازل تو بر پيامبران اخبار از اي پاره آينه هر و نيست اي دهنده تغيير را خدا سخنان و رسيدشان فرا ام پيروزي
 تا بنه آسمان بر نردباني يا بجوي زمين در نقبي خواهي ،است گران تو بر آنها كردن اعراض اگر 35 6

 مباش نادانان از ،پس دبر راست راه رابه همه ،بخواهد خدا اگر بياوري برايشان اي معجزه
 او نزد به همه سپس كندو ،مي زنده خدا را مردگان و پذيرند مي شنوند مي كه آنان تنها آينه هر 36 6

 شوند مي بازگردانده
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 فرو اي معجزه كه قادراست خدا :بگو ؟نشده نازل او بر پروردگارش از اي معجزه چرا :گفتند و 37 6
 دانند نمي بيشترينشان ولي فرستد

 چون آنكه مگر پرد نمي هوا در خود بالهاي با اي پرنده هيچ و نيست زمين روي در اي جنبنده هيچ 38 6
 مي گرد پروردگارشان نزد در را همه سپس و ايم نكرده فروگذار را چيزي هيچ كتاب اين در ما هستند امتهايي شما

 آورند
 گمراه خواهد را كه هر خدا تاريكيهايند، در و الالنند و كرانند اند كرده تكذيب را ما آيات كه آنان 39 6

 اندازد راست راه به خواهد را كه هر و كند
 هم باز گوييد مي راست اگر رسد در قيامت يا آيد فرود خدا عذاب شما بر اگر كه بينيد مي چه :بگو 40 6

 ؟خوانيد مي را خدا جز
 شريكي شما و برد مي ميان كنيداز مي دعوت نبدا كه را آنچه بخواهد اگر و خوانيد مي را او تنها ،نه 41 6
 بريد مي ياد از ايد ساخته او براي كه را
 تا كرديم دچار آفتها و سختيها به را، آنان و فرستاديم پيامبراني بودند تو از پيش كه امتهايي بر آينه هر 42 6

 كنند زاري مگر
 و گرفته فرا قساوت را دلهايشان يراز ؟نكردند زاري رسيد آنها به ما عذاب كه هنگامي چرا پس 43 6

 بود آراسته نظرشان در را اعمالشان شيطان
 از تا گشوديم رويشان به درهارا همه ،كردند فراموش بود شده داده آنها به كه را اندرزهايي همه چون 44 6

 گرديدند نوميد همگان و گرفتيمشان فرو ناگاه به پس ،گشتند شادمان بودند يافته آنچه
 شد بركنده ستمكاران ريشه كه را جهانيان پروردگار سپاس سپ 45 6
 جز خدايي چه نهد مهر دلهايتان بر و بازستاند را شما چشمان و گوش اهللا اگر كه دانيد مي آيا، :بگو 46 6
 مي بر روي هم باز كنيم مي بيان گوناگون هاي شيوه به چگونه را خدا آيات كه بنگر ؟گرداند مي باز شما به را آنها اهللا

 تابند
 مي هالك ستمكاران جز آيا آيد، فرود شما بر آشكارا يا ناگاه به خدا عذاب اگر ،بينيد مي چه :بگو 47 6

 ؟شوند
 كار و آورد ايمان كه ،كس هر پس ايم نفرستاده كردن بيم يا دادن مژده براي جز را پيامبران ما 48 6

 شود نمي محزون و بيمناك ،كند شايسته
 رسيد خواهد عذاب ،نافرمانيشان كيفر به ،اند كرده تكذيب را ما آيات كه نيكسا به و 49 6
 فرشته كه گويم نمي و ،دانم نمي هم غيب علم و است من نزد خدا خزاين كه گويم نمي شما به :بگو 50 6
 ؟انديشيد مين چرا ؟يكسانند بينا و نابينا آيا :بگو است شده نازل من بر كه كنم مي پيروي چيزي از تنها هستم اي

 را ايشان كه ،هراسناكند پروردگارشان آستان بر آمدن گرد از كه را كساني ،كتاب اين به ساز آگاه 51 6
 كنند پيشه پرهيزگاري كه باشد نيست شفيعي و ياوري هيچ او جز

 دطر ،هستند او خواستارخشنودي و خوانند مي را خويش پروردگار شبانگاه و بامداد هر كه را كساني 52 6
 زمره در ،كني طرد را آنها اگر ايشان عهده بر تو حساب از چيزي نه و توست عهده بر آنها حساب از چيزي نه مكن

 درآيي ستمكاران
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 ؟داد نعمت آنها به خدا كه بودند ،اينان ما ميان از آيا :بگويند تا آزموديم بعضي به را بعضي همچنين 53 6
 ؟نيست داناتر سپاسگزاران به خدا آيا

 شما كه كرده مقرر خويش بر خدا ،شما بر سالم :بگو ،آمدند تو نزد ما آيات به آوردگان ايمان چون 54 6
 خدا كه بداند ،شود نيكوكار و كند توبه آنگاه ،كند بد كاري ناداني روي از كه شما از كس هر زيرا ،كند رحمت را

 است مهربان و آمرزنده
 آشكارگردد ،مجرمان رسم و راه تا ،كنيم مي بيان تفصيل به را آيات چنين اين و 55 6
 شما هوسهاي از :بگو كنم پرستش خوانيد مي اهللا جز كه را خداياني آن كه اند كرده منع مرا :بگو 56 6

 نباشم يافتگان هدايت از و شوم گمراه مبادا تا كنم نمي متابعت
 مي شتاب بدين آنچه خوانيد ،مي دروغ را دليل آن شما و دارم روشن دليلي پروردگارم از من :بگو 57 6

 است داوران بهترين او و كند مي بيان را حقيقت خداست حكم تنها حكم نيست من دست به طلبيد
 ،رسيد مي پايان به كار شما و من ميان ،بود من دست به طلبيد مي شتاب بدين كه را آنچه اگر :بگو 58 6

 است داناتر ستمكاران به خدا زيرا
 درياست و خشكي در كه را چه هر نيست آگاهي غيب از را كسي او جز اوست نزد بغي كليدهاي 59 6

 و تري هيچ و زمين تاريكيهاي در اي دانه هيچ و است آگاه آن از آنكه مگر افتد نمي درختي از برگي هيچ داند مي
 است آمده مبين كتاب در آنكه جز نيست خشكي

 را شما بامدادان آنگاه داند،، مي ايد كرده روز در چه هر و ميراند مي هنگام شب را شما كه اوست و 60 6
 ايد كرده آنچه از را شما و اوست نزد به بازگشتتان سپس رسد پايان به عمرتان معين مدت كه هنگام آن تا سازد مي زنده
 كند مي آگاه

 رسد فرا مرگ را شما از يكي چون تا ،گمارد مي شما بر نگهباناني بندگانش از فراتر قاهري اوست 61 6
 بگيرند او جان گذشتي و كوتاهي هيچ بي ما فرستادگان

 سريع او و اوست حكم ،حكم كه بدان شوند بازگردانيده خويش حقيقي موالي ،خدا نزد به سپس 62 6
 است حسابگران ترين

 كه خوانيد مي نهان ودر زاري به را او ؟رهاند مي دريا و خشكي وحشتهاي از را شما كسي چه :بگو 63 6
 بود خواهيم سپاسگزاران از نيز ما ،يابيم رهايي مهلكه اين از اگر

 آوريد مي شرك بدو هم باز ،رهاند مي اندوهي هر از و مهلكه آن از را شما كه خداست :بگو 64 6
 گروه را شما يا ،بفرستد برشما ،عذابي پاهايتان زير از يا سرتان فراز از كه هست آن بر قادر او :بگو 65 6

 كنيم مي بيان گوناگون چگونه را آيات كه بنگر بچشاند ديگر گروه به را گروهي كين و خشم و افكند هم در هگرو
 دريابند فهم به باشدكه

 نيستم شما كارساز من :بگو حق بر است سخني كه حالي در شمردند مي دروغ را قرآن تو قوم 66 6
 است ينمع زماني خبري هر براي كه دانست خواهيد زودي به 67 6
 جز سخني به تا شو رويگردان آنها از كنند مي گو و گفت عناد روي از ما آيات در كه ببيني چون و 68 6
 منشين ستمكاره مردم آن با آمد يادت به چون افكند، فراموشي به را تو شيطان اگر و پردازند آن

 پند را آنان بايد ولي شد،، ندنخواه بازخواست كافران گناه به اند كرده پيشه پرهيزگاري كه كساني 69 6
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 شوند پرهيزگار كه باشد دهند
 قرآن به و داد فريبشان دنيا ،زندگاني و اند گرفته لهو و بازيچه خويش دين كه را كساني آن واگذار و 70 6
 يبرا اگر و ندارند شفيعي و دادرس خدا جز ماند خواهند محبوس جهنم در خويش اعمال كيفر بر كه بياور يادشان به

 آنكه كيفر به و محبوسند جهنم در خود اعمال عقوبت به اينان شد نخواهد پذيرفته دهند فديه گونه هر خويش رهايي
 است شده مهيا دردآور عذابي و جوشان آب از شرابي برايشان اند شده كافر

 آنكه از پس آيا و ؟رساند مي ،زيان نه و دهد مي سود را ما نه كه بخوانيم را كسي اهللا سواي آيا :بگو 71 6
 دين از ،كرده رهايش زمين روي بر حيران و ساخته گمراهش شيطان كه كس آن همانند ،است كرده هدايت را ما خدا

 ،باشد خدا سوي از كه هدايتي :بگو بازگردد ما نزد كه دهند مي ندايش هدايت به كه است ياراني را او ؟بازگرديم
 شويم تسليم جهانيان پروردگار برابر در هك رسيده فرمان ما به و است واقعي هدايت

 شويد مي محشور نزدش همگان آنكه اوست بترسيد او از و بخوانيد نماز و 72 6
 گفتار شود مي موجود پس،شو موجود :بگويد كه روزي و بيافريد را زمين و آسمانها آنكه اوست و 73 6
 است آگاه و حكيم او و داند مي را آشكار و نهان وستا آن از فرمانروايي بدمند صور در كه روز آن در و است حق او
 گمراهي در آشكارا به را ،قومت و تو ؟گيري مي خدايي به را بتان آيا :گفت را آزر پدرش ابراهيم و 74 6

 بينم مي
 گردد يقين اهل از تا داديم نشان را زمين و آسمانها ملكوت ابراهيم به سان بدين 75 6
 فرو :گفت ،شد فرو چون من پروردگار است اين :گفت ديد اي ستاره ،رفتگ فرو را او شب چون 76 6

 ندارم دوست را شوندگان
 اگر :گفت ،شد فرو، چون من پروردگار است اين :گفت كند مي طلوع كه ديد را ماه آنگاه 77 6

 بود خواهم گمراهان از ،ننمايد راه مرا من پروردگار
 چون و است تر بزرگ اين ،من پروردگار است اين :گفت ،ندك مي طلوع كه ديد را خورشيد چون و 78 6

 ،بيزارم دانيد مي خدايش شريك آنچه از من ،من قوم اي :گفت ،شد فرو
 مشركان از من و ،است آفريده را زمين و آسمانها كه آوردم كسي سوي به روي اخالص روي از من 79 6

 نيستم
 مرا او آنكه حال و ،كنيد ،مي ستيزه من با اهللا باره در آيا :گفت برخاستند ستيزه به او با قومش و 80 6

 بخواهد را چيزي من پروردگار آنكه مگر ترسم نمي ،انگاريد مي او شريك كه چيزي آن از من ؟است كرده هدايت
 ؟گيريد نمي پند آيا است گرفته بر در را چيز همه من پروردگار علم

 در دليلي هيچ كه را چيزهايي شما كه حالي در بترسم ايد ساخته خدايش شريك كه چيزي آن از چرا 81 6
 به گروه دو اين از يك كدام كه بگوييد دانيد مي اگر ؟دهيد نمي راه دل به بيمي و پرستيد مي است نكرده نازل آنها باره

 ؟سزاوارترند ايمني
 هدايت ايشان و است ايشان ،آن از ايمني ،آاليند نمي شرك به را ايمان و اند آورده ايمان كه كساني 82 6

 يافتگانند
 باال درجاتي به بخواهيم را كه هر قومش برابر در كرديم تلقين ابراهيم به را آن كه ،بود ما برهان اين 83 6

 داناست و حكيم تو پروردگار آينه هر بريم مي
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 كرده يتهدا اين از ،پيش را نوح و كرديم هدايت را همگي و بخشيديم را يعقوب و اسحاق او به و 84 6
 گونه اين را نيكوكاران و كرديم هدايت را هارون و موسي و يوسف و ايوب و سليمان و داود ابراهيم فرزندان از و بوديم

 جزادهيم
 بودند صالحان از همه كه ،الياس و عيسي و يحيي و زكريا و 85 6
 نهاديم برتري جهانيان بر را همه كه ،لوط و يونس و اليسع و اسماعيل و 86 6
 راه به و برگزيديم را ايشان و ،كرديم هدايت را بعضي برادرانشان و فرزندانشان و پدرانشان از و 87 6

 نموديم راه راست
 آورده هم شرك واگر، كند مي هدايت بدان خواهد بندگانش از را كه هر خدا هدايت است اين 88 6

 گرديد مي نابود بودند داده انجام كه را اعمالي بودند
 قوم نياورند ايمان بدان قوم اين اگر ايم داده نبوت و فرمان و كتاب آنها به كه هستند كساني ناينا 89 6

 كنند نمي انكارش كه ايم گمارده آن بر را ديگري
 از پاداشي هيچ :بگو اقتداكن ايشان روش به پس ،است كرده هدايتشان خدا كه هستند كساني اينان 90 6

 نيست جهان مردم براي زياندر جز كتاب اين ،طلبم نمي شما
 خور در كه آنچنان را، خدا ،است نكرده نازل چيزي انساني هيچ بر خدا كه گويند مي كه وقتي 91 6

 بر را آن ؟بود كرده نازل او بر كسي چه ،آورد مردم هدايت و روشنايي براي موسي كه را كتابي :بگو اند نشناخته اوست
 اين از كه آموختند چيزها شما به داريد مي پنهان را بيشترين ولي سازيد مي رآشكا را آن از اي پاره ،نوشتيد كاغذها
 دلخوش انكارخويش به همچنان تا ساز رهايشان آنگاه است اهللا آن :بگو دانستند مي پدرانتان نه و دانستيد مي شما نه پيش
 باشند

 است شده نازل آن از ،پيش كه است چيزي كننده تصديق ،ايم كرده نازل كه مبارك كتابي است اين 92 6
 مراقب اينان دارند ايمان نيز آن به دارند ايمان قيامت روز به كه كساني دهي بيم را اطرافش مردم و القري ام مردم آن با تا

 خويشند نمازهاي
 او به آنكه حال و، شده وحي من به كه گفت يا بست دروغ خدا به كه كس آن از ستمكارتر كيست 93 6

 ببيني اگر ؟كرد خواهم نازل ،است كرده نازل خدا كه همانندآياتي نيز من :گفت كه كس آن بودو نشده وحي چيز هيچ
 ،كنيد بيرون خويش جان:كه اند گشوده دست آنها بر مالئكه و گرفتارند مرگ سكرات در ستمكاران اين كه آنگاه
 از و گفتيد مي سخن ناحق به خدا باره در كه است آن كيفر به اين و،كنند مي عذاب خواركننده عذابي به را شما امروز
 كرديد مي سرپيچي او آيات

 كه را چه هر كه حالي در ايد آمده ما نزد ،بيافريديم را شما آغاز در كه سان آن ،تنها تنها ،آينه هر 94 6
 از بينيم نمي همراهتان شريكند شما با پنداشتيد مي كه را شفيعانتان از يك وهيچ ايد نهاده سر پشت بوديم داشته ارزانيتان

 ايد يافته گمگشته را خود پندار و ايد شده بريده هم
 مي بيرون زنده از را مرده و، آورد مي بيرون مرده از را زنده و ،شكافد مي را هسته و دانه كه خداست 95 6

 ؟گردانندتان بازمي كجا از ،پس يكتا خداي است اين آورد
 كردن حساب براي را ماه و خورشيد و داد قرار آرامش براي را شب و است صبحگاهان شكوفنده 96 6

 دانا پيروزمند خداي تقدير است اين اوقات
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 را خويش راه ،ودريا و، خشكي تاريكيهاي در آنها به تا آورد پديد را ستارگان كه خدايي اوست 97 6
 ايم كرده بيان تفصيل به دانند مي كه آنان براي را آيات بيابيد

 است جايي وديعت و است قرارگاهي را شما سپس بيافريد تن يك از را شما كه خداوندي اوست و 98 6
 ايم كرده بيان تفصيل به ،فهمند مي كه آنان براي را آيات

 ساقه نبات آن از و ،رويانيديم را، نباتي گونه هر باران بدان و فرستاد باران آسمان از كه خدايي اوست 99 6
 نيز و ،آورديم پديد هشته فرو سر هايي خوشه نخل هاي جوانه از ونيز چيده يكديگر بر هايي دانه آن از و سبز اي

 بنگريد رسند مي كه آنگاه و آيند مي پديد كه آنگاه هايش ميوه به ناهمانند و همانند ،انار و زيتون و تاكها از بستانهايي
 آورند مي ايمان كه آنان براي عبرتهاست آنها در كه

 دروغ به ،دانشي هيچ بي و است آفريده خدا را جن آنكه حال و دادند قرار جن از ريكانيش خدا براي 100 6
 كنند مي وصفش آنچه از است فراتر و است منزه او اند كرده تصور او براي پسراني و دختراني

 هر نيست همسري را او آنكه حال و ،باشد فرزندي را او چگونه است زمين و آسمانها آورنده پديد 101 6
 داناست چيزي هر به و است آفريده او را چيزي

 را او پس است چيزي هر، آفريننده نيست او جز خدايي شماست پروردگار كه يكتا خداي است اين 102 6
 است چيزي هر نگهبان كه بپرستيد

 است آگاه و دقيق بيند مي را بينندگان او و بينند نمي را او چشمها 103 6
 چشم كه هر و اوست سود به نگرد مي بصيرت روي از كه هر است داده ادراك شما به پروردگارتان 104 6

 نيستم شما نگهدارنده من و اوست زيان به نهد هم بر بصيرت
 اين ما و اي گرفته درس ازكس ،كه بگويند كه مباد تا ،كنيم مي بيان گون گونه اينچنين را خدا آيات 105 6

 كنيم مي بيان دانش اهل براي را آيات
 از و نيست او جز خدايي هيچ كن پيروي است شده وحي تو بر پروردگارت جانب از چه هر از 106 6

 برتاب روي مشركان
 كارسازشان تو و ايم نساخته نگهبانشان را تو ما و ،آوردند نمي شرك آنان ،خواست مي خدا اگر 107 6

 نيستي
 كينه روي از ،دانشي هيچ بي نيز، آنان كه يدمده دشنام ،خوانند مي اهللا جاي به آنان كه را چيزهايي 108 6

 و است پروردگارشان به همگان بازگشت پس ايم آراسته چشمشان در را قومي هر عمل اينچنين دهند دشنام اهللا به توزي
 سازد مي آگاه اند كرده كه كارهايي از را اوهمه

 نازل برايشان اي معجزه اگر كه ردندك ياد سوگند خدا به ،قسمها ترين سخت به ،توانستند كه آنجا تا 109 6
 نمي ايمان شود نازل اي معجزه اگر كه دانيد مي كجا از شما و خداست نزد ها معجزه همه :بگو آورند ايمان بدان شود

 ؟آورند
 آنان و كنيم مي تصرف ديدگانشان و دلها در نيز بار اين ،نياوردند ايمان آن به آغاز در كه همچنان و 110 6
 سازيم مي رها طغيانشان در نسرگردا را
 دسته را چيزي هر و گفتند مي ،سخن ايشان با مردگان و بوديم كرده نازل آنها بر را فرشتگان ما اگر و 111 6

 جاهلند بيشترشان ليك و بخواهد خدا اينكه مگر ،آوردند نمي ايمان هم باز ،آورديم مي گرد آنان نزد دسته
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 سخنان ،يكديگر فريب ،براي داديم قرار جن و انس شياطين از شمنانيد پيامبري هر براي همچنين و 112 6
 ،ساز رهايشان زنند مي كه افترايي با پس كردند نمي چنين ،خواست مي پروردگارت اگر كنند مي القا آراسته

 خورشان در چه هر و افتد پسندشان و سپارند بدان را دل گوش ندارند ايمان قيامت به كه آنان تا 113 6
 دهند انجام هست

 كرده نازل شما رابر روشن كتاب اين كه اوست آنكه حال و كنم طلب خدا جز ديگري داور آيا 114 6
 مباش آورندگان شك از ،پس است شده نازل پروردگارت جانب از حق به كه دانند مي كتاب اهل و ؟است

 دگرگون ياراي ،كه تنيس كس هيچ است كمال حد به عدالت و راستي در تو پروردگار كالم و 115 6
 دانا و شنوا اوست و باشد داشته را او سخن كردن

 گمان پي از جز زيرا سازند گمراه خدا راه از را تو ،كني پيروي سرزمينند اين در كه اكثريتي از اگر 116 6
 گويند نمي سخن دروغ به جز و روند نمي

 مي بهتر را يافتگان هدايت و است تر آگاه گردند مي دور وي راه از كه كساني به تو پروردگار 117 6
 شناسد

 بخوريد است شده ياد آن بر خدا نام كه ذبحي از داريد ايمان خدا آيات به اگر 118 6
 است شده حرام شما بر كه را، چيزهايي خدا و خوريد نمي است شده ياد آن بر خدا نام آنچه از چرا 119 6
 هر كنند خود پندارهاي گمراه را ديگران دانشي هيچ بي بسياري ؟گرديد ناچار كه آنگاه مگر ،است كرده بيان تفصيل به

 است داناتر حد از متجاوزان به تو پروردگار آينه
 اعمال سزاي به ،شوند مي گناه مرتكب كه آنان گوييد ترك ،پنهان چه و باشد آشكار چه ،را گناه و 120 6

 رسيد خواهند خود
 خود دوستان به شياطين و، است نافرماني خود كه مخوريد است نشده ياد آن بر خدا نام كه ذبحي از 121 6

 مشركانيد از كنيد پيروي ايشان از اگر ،كنند مجادله شما با كه كنند مي القا
 راه مردم ميان در تابدان داشتيم فراراهش نوري و ساختيم اش زنده ما و بود مرده كه كس آن آيا 122 6

 نظرشان در ،كافران اعمال ؟داند نمي را شدن بيرون راه و است گرفتار تاريكي به كه است كسي همانند ،بيابد را خود
 است گرديده آراسته اينچنين

 دانند نمي ولي ،كنند آنجامكر در، تا داديم قرار بزرگانشان را مجرمانشان اي قريه هر در سان بدين و 123 6
 ورزند نمي مكر خود با جز كه

 داده خدا پيامبران به چه هر كه آنگاه تا آوريم نمي ايمان ما كه گفتند ،شد ازلن آنها بر اي آيه چون 124 6
 كه مكري كيفر به مجرمان به زودي به دهد قرار كجا در را خود رسالت كه است داناتر خدا :بگو شود داده نيز ما به شده
 رسيد خواهد شديد عذابي و خواري خدا جانب از اند ورزيده مي

 خواهد كه را كس هر، و ،گشايد مي اسالم براي را دلش كند هدايت كه خواهد خدا هك را كس هر 125 6
 نمي ايمان كه آنهايي به خدا سان بدين رود فرا آسمان به خواهدكه مي گويي كه بندد مي فرو چنان را قلبش كند گمراه
 نهد مي پليدي آورند

 ايم كرده بيان تفصيل به ميگيرند پند كه مردمي براي را آيات ما پروردگارت راست راه اينست 126 6
 دوستشان خدا ،كنند مي ،كه كارهايي پاداش به و است آرامش خانه ،پروردگارشان نزد در آنها براي 127 6
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 دارد
 خويش پيرو را آدميان از بسياري شما ،جنيان گروه اي :گويد و آورد گرد را همگان كه روزي و 128 6

 براي كه زماني پايان به و شديم مي مند بهره يكديگر از ما ،ما پروردگار اي :گويند آدميان ميان از يارانشان ساختيد
 هر بخواهد خدا آنچه مگر ،بود آنجاخواهيد در جاودانه ،است آتش شما جايگاه :گويد رسيديم بودي داده ماقرار زيستن
 داناست و حكيم تو پروردگار آينه

 سازيم مي مسلط، يكديگر بر كردند مي كه هاييكار كيفر به را ستمكاران سان بدين و 129 6
 و بخوانند برايتان مرا آيات تا نشده فرستاده خودتان از پيامبراني شما بر آيا ،آدميان و جنيان گروه اي 130 6

 زيان وبه بفريفت را آنان دنيايي زندگي دهيم مي گواهي خويش زيان به ما :گويند ؟بترسانند روزي چنين ديدار از را شما
 بودند كافران از كه ،دادند گواهي خود

 هالك ستم روي از بودند خبر بي كه را اي قريه هيچ مردم تو پروردگار كه است سبب بدان اين و 131 6
 كرد نمي

 غافل كنند مي آنچه از پروردگارتو ،كه ،است درجاتي اند داده انجام كه اعمالي برابر يك هر براي 132 6
 نيست

 اگر ،است بيافريده ديگر مردمان نسل از را شما كه همچنان و است مهربان و نياز بي تو پروردگار و 133 6
 سازد مي جانشينتان ،بخواهد كه را چه هر ،شما از پس و برد مي را شما ،بخواهد

 نيست گريزي راه راه شما و آمد خواهد اند داده وعده شما به چه هر 134 6
 كه دانست خواهيد زودي به،،كنم مي نيز من كه بكنيد آيد مي بر دستتان از چه هر ،من قوم اي :بگو 135 6

 شوند نمي رستگار ستمكاران آينه هر ،بود خواهد كه سود به زندگي اين پايان
 اين كه گفتند خود خيال به و، كردند معين نصيبي است آفريده كه چارپاياني و ها كشته از خدا براي 136 6
 بتانشان به بود خدا آن از آنچه و ،رسيد نمي خدا به بود بتانشان آن از آنچه پس استم بتان آن از اين و خداست آن از
 كردند مي داوري بد اي گونه به رسيد مي

 باره در و كنند تاهالكشان بياراستند مشركان از بسياري نظر در را فرزند كشتن ،كاهنان ،همچنين 137 6
 ساز رهايشان بافند مي كه دروغي با پس كردند نمي چنين استخو مي خدا اگر افكنند اشتباهشان و شك به دينشان

 از نبايد ،بخواهيم ما آنكه جز، كس هيچ است ممنوع كشتزاران و چارپايان اينها :گفتند پندار روي از 138 6
 به نكنند ادي آنها بر را خدا نام كه است چارپاياني اينها و است حرام شدنشان سوار كه است چارپاياني اينها و بخورد آنها
 داد خواهد را اندجزايشان بسته مي كه افترايي كيفر به زودي به و بندند مي افترا خدا

 اگر و ،است حرام زنانمان ،براي و حالل ما مردان براي است چارپايان اين شكم در آنچه :گفتند و 139 6
 داناست و حكيم او آينه هر كرد خواهد مجازاتشان گفتار اين سبب به خدا شريكند آن در مرد و زن باشد مردار

 و بستند دروغ خدا به و كشتند را خود فرزندان حجتي هيچ بي سفاهت به كه كساني كردند زيان 140 6
 اند نيافته را هدايت راه و اند شده گمراه اينان كردند حرام بود داده روزي ايشان به را آنچه

 با ،كشتزار و خرما ودرخت ،،داربست از نياز بي و داربست به نيازمند آفريد باغهايي كه اوست و 141 6
 آن حق درو روز در و بخوريد آنها از آوردند ثمره چون ناهمانند حال درعين ،همانند ،انار و زيتون و ،گوناگون طعمهاي

 ندارد دوست را اسرافكاران خدا كه مكنيد اسراف و بپردازيد نيز را
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 است داده روزي شما به خدا هرچه از نيستند برداشتن بار خور در اي برند مي بار كه چارپاياني ،نيز و 142 6
 شماست آشكار دشمن او كه مكنيد پيروي شيطان از و بخوريد

 دو آن يا است كرده حرام را نر دو آن آيا، :بگو ماده و نر ،بز از و ماده و نر ،گوسفند از :لنگه هشت 143 6
 دهيد خبر من به علم روي از گوييد مي راست اگر ؟است مادگان شكم در را آنچه يا را ماده

 آنچه يا را ماده دو آن يا است كرده ،حرام را نر دو آن آيا :بگو ،ماده و نر گاو از و ماده و نر شتر از و 144 6
 آن از ستمكاتر كسي چه پس ؟بوديد آنجا شما داد مي فرمان چنين خدا كه هنگام آن آيا ؟است مادگان شكم در كه را

 كند نمي هدايت را ستمكاران خدا آينه هر؟كند گمراه را مردم خبري بي روي از تا بندد مي دروغ خدا به كه تاس كسي
 يا مردار جز ،يابم نمي باشد، حرام آن خوردن كه را چيزي است شده وحي من بر آنچه ميان در :بگو 145 6

 ذبحش اهللا نام گفتن با جز و شوند نافرماني مرتكب كشتنش در كه حيواني يا است پليد كه خوك گوشت يا ريخته خون
 است مهربان و آمرزنده خدا كه بداند ،بگذرد حد از و كند سركشي آنكه بي گردد خوردن به ناچار كسي هرگاه كنند

 پشت بر آنچه جز را دو آن پيه گوسفند و گاو از و را ناخني صاحب حيوان هر كرديم حرام يهود بر و 146 6
 ما و ،داديم كيفرشان اينچنين ستمكاريشان سبب به باشد چسبيده استخوانشان به يا آنهاست روده چرب بر يا آنهاست

 راستگويانيم
 از عذابش و خشم و،،است گسترده رحمتي صاحب شما پروردگار :بگو ،كردند تكذيب را تو اگر 147 6

 شد نخواهد بازداشته مجرمان
 حرام را چيزي و، شديم نمي مشرك پدرانمان و ام ،خواست مي خدا اگر :گفت خواهند مشركان 148 6

 اگر :بگو چشيدند را ما عذاب و خشم و كردند تكذيب را پيامبران بودند آنها از پيش كه كساني همچنين كرديم نمي
 بيش گوياني گزافه و كنيد مي پيروي خويش گمان از ،تنها ،شما ولي سازيد آشكار ما براي را آن هست دانشي را شما

 نيستيد
 كرد مي هدايت را شما همه خواست مي اگر ،رسا و محكم دليل خداست خاص :بگو 149 6
 گواهي اگر پس بياوريد است كرده حرام را آن يا اين خدا كه دهند مي گواهي كه را گواهانتان :بگو 150 6

 كساني و ندارند ايمان خرتآ به و اند كرده تكذيب را ما آيات كه آنان هاي خواسته از و ،مده گواهي آنان با تو دادند
 مكن پيروي ،دارند مي برابر پروردگارشان با را
 شرك خدا به اينكه بخوانم برايتان ،است كرده حرام شما بر پروردگارتان كه را آنچه تا بياييد :بگو 151 6

 به و دهيم مي وزير ايشان و شما به ما مكشيد را خود فرزندان درويشي ازبيم و كنيد نيكي مادر و پدر به و مياوريد
 مكشيد حق به مگر است كرده حرام را كشتنش خدا كه را كسي و مشويد نزديك آشكارا چه و پنهان چه زشت كارهاي
 دريابيد عقل به كه باشد ،كند مي سفارش بدان را شما خدا آنچه اينهاست

 پيمانه و رسد بلوغ سن به تا، باشد او صالح به كه وجهي نيكوترين به مگر مشويد نزديك يتيم مال به 152 6
 گوييد عادالنه گوييد سخن گاه هر و كنيم نمي تكليف توانش اندازه به جز كسي به ما كنيد تمام عدل روي از را وزن و
 پند كه باشد ،كند مي سفارش بدان را شما خدا آنچه اينهاست كنيد وفا خدا عهد به و باشد خويشاوندان باره در چند هر

 گيريد
 خدا راه از را شما ،مرويدكه گوناگون راههاي به و كنيد پيروي آن از من راست راه است اين و 153 6

 شويد پرهيزگار شايد ،كند مي سفارش بدان را شما خدا آنچه اينهاست سازد مي پراكنده
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 هر بيان براي و كنيم تمام را نعمت است بوده نيكوكار كه كسي بر تا داديم كتاب موسي به سپس 154 6
 بياورند ايمان پروردگارشان ديدار به كه باشد رحمت و راهنمايي براي نيز و چيزي

 مورد كه باشد ،باشيد پرهيزگار كنيدو پيروي آن از ،پس ايم كرده نازل را آن مبارك است كتابي اين 155 6
 گيريد قرار رحمت

 بوده غافل آنها آموختن از وما ،شده نازل كتاب بودند ما از پيش كه اي طايفه دو بر تنها كه نگوييد تا 156 6
 ايم

 جانب از نيز شما بر رفتيم مي هدايت راه به آنان از بهتر شد مي نازل كتاب نيز ما بر اگر كه نگوييد يا 157 6
 دروغ را خدا آيات كه است كس آن از ستمكارتر كسي چه پس رسيد فرا رحمت و هدايت و روشن دليل پروردگارتان

 عذابي به اعراضشان اين سبب به اند شده رويگردان ما آيات از كه را كساني زودي به ؟شد دانرويگر آنها از و پنداشت
 داد خواهيم كيفر بد
 بر خدا هاي نشانه از اي يانشانه ،؟پروردگارت يا ؟بيايند نزدشان فرشتگان كه دارند آن جز انتظاري آيا 158 6

 ايمان هنگام به يا نياورده ايمان آن از پيش كه كسي ايمان ،دشو آشكار خدا هاي نشانه برخي كه روزي ؟شود ظاهر آنها
 راهيم به چشم نيز ما ،باشيد راه به چشم :بگو داشت نخواهد سودي او براي ،است نداده انجام نيكي كار

 و خداست با آنها كار نيست ،كاري ،شدند دسته دسته و كردند فرقه فرقه خويش دين كه آنها با را تو 159 6
 سازد مي آگاه كردند مي كه كارهايي به را نآنا خدا

 آن همانند تنها دهد انجام بدي كار كه هر و ،دهند پاداش او به برابر ده دهد انجام نيكي كار كس هر 160 6
 باشد نرفته آنها بر ستمي تا ،بيند كيفر

 و ابراهيم حنيف دين ،استوار همواره ديني به ،است كرده هدايت راست راه به مرا من پروردگار :بگو 161 6
 نبود مشركان از او
 است جهانيان پروردگار آن خدا براي من مرگ و من زندگي و من قرباني و من نماز :بگو 162 6
 ،مسلمانانم نخستين از من و ،است شده امر چنين من به نيست شريكي را او 163 6
 را خويش كار كيفر تنها كس هر و تاس چيزي هر پروردگار او ؟جويم پروردگاري ،اهللا جز آيا :بگو 164 6

 به را شما او و است پروردگارتان نزد به شما همه بازگشت سپس كشد نمي دوش بر را ديگري گناه بار كسي و بيند مي
 كند مي آگاه ورزيديد مي اختالف آن در كه چيزهايي آن

 شما تا ،داد برتري درجاتي به ديگر بعض بر را بعضي و ،كرد زمين خليفگان را شما كه خدايي اوست 165 6
 است مهربان و آمرزنده او و دهد مي كيفر زود پروردگارت هرآينه بيازمايد است كرده عطايتان كه چيزي در را
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 صاد ،ميم ،الم ،الف 1 7
 پندي را مؤمنان و دهي بيم آن به تا ،نباشد ترديدي آن از تو دل در ،شده نازل تو بر ،كه است كتابي 2 7

 باشد
 ديگر خدايان از ،او سواي و كنيد پيروي است شده نازل برايتان پروردگارتان جانب از آنچه از 3 7

 پذيريد مي پند اندك چه شما مكنيد متابعت
 خواب به كه آنگاه يا، هنگام شب ما عذاب و ،رسانيديم هالكت به را مردمش كه هايي قريه بسا چه 4 7
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 رسيد در آنان به ،بودند تهرف فرو نيمروزي
 ستمكاربوديم ما :گفتند كه نبود اين جز سخنشان رسيد در آنان به ما عذاب چون 5 7
 خواهيم سؤال اند شده فرستاده كه پيامبراني از نيز و شده فرستاده پيامبراني برايشان كه مردمي از البته 6 7

 كرد
 ايم نبوده غايب هرگز ما زيرا ،كرد خواهيم ايتحك برايشان تمام آگاهي با اند كرده چه هر از و 7 7
 رستگارانند ،است سنگين ترازويشان كه آنها بود خواهد حق به كردن وزن ،روز آن در 8 7
 اين از و بودند نياورده ايمان ما آيات به كه هستند كساني است گشته سبك اعمالشان ترازوي كه آنان 9 7
 اند رسانيده زيان خود به رو
 گزاريد مي سپاس اندك چه و داديم قرار آن در را معيشتتان راههاي و داديم جايگاهتان مينز در 10 7
 جز ،همه كنيد سجده را آدم :گفتيم فرشتگان به آنگاه ،بخشيديم صورت و ،بيافريديم را شما و 11 7

 نبود كنندگان سجده شمار در ابليس و كردند سجده ،ابليس
 مرا ،بهترم او از من :گفت ؟،بازداشت آن از را تو چيز چه ،دادم فرمان هسجد به را تو وقتي :گفت خدا 12 7
 گل از را او و اي آفريده آتش از
 خوار از تو كه رو بيرون ؟كني گردنكشي آن در كه رسد چه را تو شو فرو مقام اين از :گفت 13 7

 شدگاني
 ده مهلت شوند مي زنده كه قيامت روز تا مرا :گفت 14 7
 يافتگاني مهلت از تو :گفت 15 7
 كنم مي منحرف تو راست راه از را ايشان هم من ،اي ساخته نوميد مرا كه حال :گفت 16 7
 يافت خواهي ناسپاس را ،بيشترينشان و تازم مي آنها بر راست از و چپ از و پس از و پيش از آنگاه 17 7
 خواهم را جهنم شما همه از زينندوگ تو پيروي كه كساني از مطرود منفور ،شو بيرون اينجا از :گفت 18 7

 انباشت
 نزديك درخت اين به بخوريدولي خواهيد كه جا هر از گيريد مكان بهشت در همسرت و تو ،آدم اي 19 7

 شد خواهيد كنندگان ستم خويش بر شمار در كه مشويد
 و كند آشكار ننظرشا بوددر ،پوشيده آنها از كه را شرمگاهشان تا ،كرد وسوسه را دو آن شيطان پس 20 7

 شويد جاويدانان يا فرشتگان از مباد كردتا منع درخت اين از را شما پروردگارتان :گفت
 شمايم نيكخواه كه خورد سوگند برايشان و 21 7
 به و شد آشكار شرمگاههايشان خوردند درخت آن از چون افكند پستي به و بفريفت را دو آن و 22 7

 بودم نگفته و بودم نكرده منع درخت آن از را شما آيا :داد ندا پروردگارشان ختندپردا بهشت برگهاي از خويش پوشيدن
 ؟شماست دشمن آشكارا به شيطان كه

 زيان از نياوري مارحمت بر، و نيامرزي را ما اگر و كرديم ستم خود به ،ما پروردگار اي :گفتند 23 7
 بود خواهيم ديدگان

 خواهد شما تمتع جاي و قرارگاه زمين قيامت روز تا و ،رديگ برخي دشمن برخي ،شويد فرو :گفت 24 7
 بود
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 آورند بيرونتان آن از و مرد خواهيد آنجا در و كرد خواهيد زندگي آنجا در :گفت 25 7
 جامه و زينت جامه نيز و، بپوشد را شرمگاهتان تا فرستاديم اي جامه شما براي ،آدم فرزندان اي 26 7

 گيرند پند كه باشد ،خداست ازآيات يكي اين و است بهتر اي جامه هر از پرهيزگاري
 از لباس ،راند بيرون ازبهشت را مادرتان و پدر كه همچنان ،نفريبد را شما شيطان ،آدم فرزندان اي 27 7

 را شيطانها ما بينند مي را شما بينيد نمي را آنها كه جايي از اش قبيله و او بنماياند ايشان به را شرمگاهشان تا كند تنشان
 آورند نمي ايمان كه داديم قرار كساني دوستان

 :بگو است داده فرمان بدان مارا خدا، و ايم يافته چنين نيز را خود پدران :گويند ،كنند زشتي كار چون 28 7
 ؟دانيد نمي كه دهيد مي نسبت خدا به چيزهايي چرا دهد نمي فرمان زشتكاري به خدا

 با را او و داريد او جانب به روي نماز هر هنگام به و ،است داده فرمان عدل به من پروردگار :بگو 29 7
 گرديد مي باز است آفريده را شما كه همچنان و بخوانيد خالص ايمان

 دوستي به خدا جاي به را شيطانها اينان خورند در را گمراهي اي فرقه و كرده هدايت را اي فرقه 30 7
 اند يافته هدايت كه پندارند مي و گرفتند

 ،مكنيد اسراف ولي وبياشاميد بخوريد، نيز و بپوشيد خود لباس عبادت هر هنگام به ،آدم فرزندان اي 31 7
 دارد نمي دوست را اسرافكاران خدا كه

 حرام را طعم خوش خوردنيهاي و ،آورده پديد بندگانش براي خدا كه را لباسهايي كسي چه :بگو 32 7
 آيات باشد آنها خاص نيز قيامت روز در و اند آورده ايمان كه است كساني براي دنيا اين در چيزها اين :بگو ؟است كرده
 كنيم مي بيان تفصيل به اينچنين دانايان براي خدارا

 ناحق به جستن افزوني و گناهان نيز، و پنهان چه و باشند آشكار چه را زشتكاريها من پروردگار :بگو 33 7
 باره در يا ،است نشده نازل آن وجود بر دليلي هيچ كه سازيد خدا شريك را يچيز است حرام نيز و ،است كرده حرام ،را

 دانيد نمي كه بگوييد خداچيزهايي
7 34 NULL 
 كه كساني ،بخوانند شما بر مرا آيات و بيايند شما خود از پيامبراني گاه هر ،آدم فرزندان اي 35 7

 شوند نمي غمگين وخود نيست آنها بر بيمي آيند صالح به و كنند پرهيزگاري
 آن در جاودانه و جهنمند اهل اند، تافته بر سر آن از و داده نسبت دروغ به را ما آيات كه آنها و 36 7

 بود خواهند
 مقرر برايشان كه نصيبي؟انگارد دروغ را او آيات يا بندد دروغ خدا به كه آن از ستمكارتر كيست 37 7

 خدا جاي به كه چيزهايي آن :پرسند مي ،بگيرند را جانشان تا مابيايند فرستادگان كه آنگاه رسيد خواهد آنها به شده
 زيرا ،دهند شهادت خود زيان به حال اين در و رفتند ما دست از و شدند تباه :گويند ؟كجايند اكنون ،كرديد مي پرستش

 اند بوده كافر كه
 به كه امتي هر شويد داخل ،آتش در ،انس و جن از ،اند بوده شما از پيش كه امتهايي ميان به :گويد 38 7

 باره در اند بوده پيرو كه گروههايي ،آيند گرد آنجا در همگي چون تا كند لعنت را خود همكيش امت شود داخل آتش
 عذاب :گويد كن عذابشان آتش در چندان دو كردند، گمراه را ما اينان ،پروردگارا :گويند اند بوده پيشوا كه گروههايي

 دانيد شمانمي ولي تاس چندان دو همه
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 بوديد كرده كه كارهايي كيفر ،به اينك ،نيست برتري هيچ ما بر را شما :گويند پيروان به پيشوايان 39 7
 بچشيد را عذاب

 گشوده ،اند تافته سربر آنها از و اند كرده تكذيب را ما آيات كه كساني روي بر آسمان درهاي 40 7
 دهيم مي كيفر اينچنين را ومجرمان بگذرد وزنس سوراخ از شتر كه آنگاه تا شد نخواهد

 مي كيفر اينچنين را ستمكاران و دارند روي بر جهنم آتش از پوششي و زير در جهنم آتش از بستري 41 7
 دهيم

 اند كرده نيكو كارهاي اندو، آورده ايمان كه آنان كنيم نمي تكليف توانش اندازه جز كس هيچ به 42 7
 ويدانندجا آنجا در و بهشتند اهل

 را خدايي سپاس :گويند است جاري پايشان زير در نهرها كنيم مي بر دلشان از را اي كينه گونه هر و 43 7
 و آمدند حق به ما پروردگار رسوالن يافتيم نمي خويش راه ،بود نكرده رارهبري ما اگر و كرده رهبري راه بدين را ما كه

 اند داده شما به را بهشت اين كرديد مي كه يكارهاي پاداش به كه دهند ندا را ايشان آنگاه
 آيا ،بود داده وعده پروردگارمان ،كه را آنچه يافتيم حقيقت به ما كه دهند آواز را دوزخيان بهشتيان 44 7

 آواز ميان آن در اي دهنده آواز آنگاه آري :گويند ؟بود داده وعده پروردگارتان كه را آنچه ايد يافته حقيقت به نيز شما
 ،باد كافران بر خدا لعنت كه دهد

 ندارند ايمان قيامت به و پندارند مي كجروي را آن و گردانند مي بر روي خدا راه از كه آنان 45 7
 را بهشت اهل و شناسند مي نشانيشان ،به را همه كه هستند مرداني اعراف بر و ،است حايلي ميانشان و 46 7

 اند نشده داخل بدان هنوز ولي دارند بهشت طمع چند هر اينان باد شما بر سالم كه دهند مي آواز
 مده قرار ستمكاران شمار در را ما ،ما پروردگار اي :گويند گردانند دوزخيان جانب به چشم چون 47 7
 آورده گرد كه خواسته آن:گويند و دهند آواز شناسند مي نشانيشان از كه را مرداني اعراف ساكنان 48 7

 نبخشيد اي فايده را شما داشتيد هك سركشي همه آن و بوديد
 داخل ؟شود نمي نصيبشان خداوند، رحمت كه بوديد خورده سوگند شما كه كسانند همان اينان آيا 49 7
 شويد مي غمگين نه و شماست بر بيمي نه ،شويد بهشت در
 ما بر است كرده شماارزاني به خدا كه چيزهايي از يا آب اندكي كه دهند آواز را بهشتيان دوزخيان 50 7

 است كرده حرام كافران بر را آنها خدا :گويند ريزيد فرو
 مي فراموش بود داده فريبشان دنيا زندگي و پنداشتند بازيچه و لهو خويش دين كه را آنان امروز 51 7

 كردند مي تكذيب را ما آيات و بودند برده ازياد را روز اين به رسيدن نيز آنها كه همچنان ،كنيم
 تفصيل به دانش روي رااز چيز، هر آن در كه آورديم كتابي ايشان به بخشايش و مؤمنان هدايت براي 52 7

 ايم كرده بيان
 ياد از را روز آن كه كساني ،شود پديدار اعمال نتيجه كه روزي ؟دارند انتظاري اعمال نتيجه جز آيا 53 7

 هست كسي آنكه يا ؟كنند شفاعت را ما كه هستند يعانيشف آيا آمدند حق به ما پروردگار پيامبران :گويند مي بودند برده
 كه را بتان آن و رسانيدند زيان خود به ؟دهيم انجام ،كرديم مي كه كارها آن جز ديگري كارهاي تا بازگرداند را ما كه

 اند داده ازدست اينك خواندند مي خدا شريك
 در را شب پرداخت ،عرش به پس آفريد روز شش در را زمين و آسمانها كه است اهللا شما پروردگار 54 7
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 راست او كه باشيد آگاه هستند او فرمان مسخر ستارگان و ماه و وآفتاب طلبد مي را آن شتابان روز و پوشاند مي روز
 است بزرگ غايت به جهانيان پروردگار آن خدا فرمانروايي و آفرينش

 ندارد دوست را سركش تجاوزانم او زيرا ،بخوانيد نهان در و تضرع با را پروردگارتان 55 7
 رحمت و بخوانيد واميد ،بيم روي از را خدا و مكنيد فساد است آمده صالح به كه آنگاه زمين در 56 7

 است نزديك نيكوكاران به خدا
 ،بردارند را گرانبار بادهاابرهاي چون فرستد مي بشارت به را بادها خود رحمت پيشاپيش كه اوست و 57 7
 را مردگان رويانيم مي را اي ثمره گونه هر باران به و فرستيم مي باران آن از و سازيم روان مرده مينهايسرز به را آن ما
 گيريد پند شايد گردانيم مي زنده اينچنين نيز
 پديد آن از گياهي ،اندك جز بد زمين و ،رويد مي پروردگارش فرمان به آن گياه خوب سرزمين و 58 7

 كنيم مي بيان گون گونه رااينچنين خدا آيات گويند مي سسپا كه مردمي براي آيد نمي
 ،نيست او جز خدايي را شما ،بپرستيد را اهللا ،من قوم اي :گفت فرستاديم رسالت به قومش بر را نوح 59 7
 بيمناكم شما بر بزرگ روزي عذاب از من

 بينيم مي گمراهي در آشكارا به را تو :گفتند قومش مهتران 60 7
 جهانيانم پروردگار ،جانب از پيامبري من ،نيست راهي من در را گمراهي ،من قوم اي :گفت 61 7
 نمي شما كه دانم مي آن،خدا از و دهم مي اندرز را شما و رسانم مي شما به را پروردگارم پيامهاي 62 7

 دانيد
 و بترساند را شما تا است شده نازل وحي پروردگاتان جانب از خودتان از مردي بر اينكه از آيا 63 7

 ؟ايد آمده شگفت به گيريد، قرار رحمت مورد كه كند كاري و كنيد پرهيزگاري
 را ما آيات كه را آنان و، رهانيديم بودند كشتي در او با كه را كساني و او ما و كردند تكذيبش پس 64 7

 بودند بصيرت بي مردمي كه ،ساختيم غرقه انگاشتند مي دروغ
 خدايي او جز را شما كه رابپرستيد اهللا ،من قوم اي :گفت فرستاديم را هود نبرادرشا ،عاد قوم بر و 65 7

 ؟پرهيزيد نمي چرا و ،نيست
 از كه پنداريم و اي شده گرفتار بيخردي به كه بينيم مي :گفتند ،بودند شده كافر كه او قوم مهتران 66 7

 باشي دروغگويان
 جهانيانم پروردگار پيامبر من ،نيست بيخردي از نشاني من در ،من قوم اي :گفت 67 7
 امينم اندرزگويي را شما و رسانم مي شما به را پروردگارم پيامهاي 68 7
 ،بترساند را شما تا است شده نازل وحي پروردگارتان جانب از خودتان از مردي بر اينكه از آيا ، 69 7

 به را خدا نعمتهاي پس داد فزوني جسم به و ساخت نوح قوم راجانشين شما كه را زمان آن آريد ياد به ؟كنيد مي تعجب
 گرديد رستگار كه باشد ،آوريد ياد

 اگر ؟كنيم رها پرستيدند مي پدرانمان ،كه را آنچه و بپرستيم را اهللا تنها تا اي آمده ما نزد آيا :گفتند 70 7
 بياور دهي مي وعده ما به كه را آنچه گويي مي راست

 و خود كه بتهايي اين باره در آيا شد خواهد نازل شما بر حتما پروردگارتان خشم و عذاب :گفت 71 7
 با هم من بمانيد انتظار به ؟كنيد مي ستيزه من با ،است نساخته نازل آنها بر دليلي هيچ خدا و اند ناميده نامها بدين پدرانتان
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 مانم مي انتظار به شما
 كردند تكذيب را ما ،آيات كه را سانيك و رهانيديم خويش رحمت پايمردي به را همراهانش و هود 72 7
 بركنديم ريشه از بودند نياورده ايمان و
 او جز خدايي هيچ را شما ،بپرستيد را اهللا ،من قوم اي :گفت فرستاديم را صالح برادرشان ،ثمود قوم بر 73 7

 زمين در تا كنيد رهايش تاس اي نشانه برايتان ،خدا شتر ماده اين آمد آشكار اي نشانه شما براي خدا جانب از ،نيست
 گرفت خواهد فرا را شما دردآور عذابي كه نرسانيد او به آسيبي هيچ و بچرد خدا

 خاكش روي بر تا داد جاي ،زمين اين در و كرد عاد قوم جانشينان را شما كه را زمان آن آريد ياد به 74 7
 مكنيد فساد و تبهكاري زمين در و كنيد ياد ار خدا نعمتهاي بكنيد هايي خانه كوهستانهايش در و برافرازيد قصرها

 مي آيا :گفتند بودند ،آورده ايمان كه قوم شدگان زبون به ،كردند مي گردنكشي كه قومش مهتران 75 7
 داريم ايمان شده مامور بدان كه آييني به ما :گفتند ؟است آمده پروردگارش جانب از صالح كه دانيد

 آوريم نمي ايمان ايد آورده ايمان شما كه كسي به ما :گفتند گردنكشان 76 7
 هستي پيامبر اگر ،صالح اي:گفتند و زدند باز سر پروردگارشان فرمان از و كردند پي را شتر ماده پس 77 7

 بياور دهي مي وعده ما به را آنچه
 مردند جاي بر خود هاي خانه در و گرفت فرو را آنان سخت اي زلزله پس 78 7
 اندرزتان و رسانيدم شما به را پروردگارم رسالت ،من قوم اي :گفت و برگردانيد روي آنان از صالح ، 79 7

 نداريد دوست را نيكخواهان شما ولي دادم
 جهان مردم از كس هيچ كه ،كنيد مي زشت كاري چرا :گفت خود قوم به آنگاه فرستاديم را لوط و 80 7

 ؟است نكرده شما از پيش
 هستيد تجاوزكار مردمي شما رانيد مي شهوت نمردا با زنان جاي به شما 81 7
 ما كار از كه هستند مردمي آنان ،كه برانيد خود قريه از را آنها :گفتند كه نبود اين جز او قوم جواب 82 7

 جويند مي بيزاري
 ماند شهر در ديگران با كه زنش جز داديم نجات را خاندانش و لوط 83 7
 بود چگونه مجرمان عاقبت كه بنگر ،باريديم باراني آنها بر 84 7
 او جز خدايي را شما ،بپرستيد را، اهللا ،من قوم اي :گفت فرستاديم را شعيب برادرشان مدين مردم بر و 85 7

 آن واز مفروشيد كم مردم به و مكنيد خيانت ترازو و پيمانه در است آمده روشن اي نشانه پروردگارتان جانب از ،نيست
 است بهتر برايتان اين ،ايد آورده ايمان اگر كه ،مكنيد فساد آن در است آمده صالح به زمين كه پس

 كجروي به و سازيد رويگردان خدا، راه از و بترسانيد را خدا به مؤمنان تا منشينيد راهها سر بر و 86 7
 است بوده نهچگو مفسدان عاقبت كه بنگريد و افزود شما شمار بر خدا ،بوديد اندك كه آنگاه آريد ياد به و واداريد

 هنوز گروهي و اند آورده ايمان ،ام شده مبعوث بدان خدا جانب از من آنچه به شما از گروهي اگر 87 7
 است داوران بهترين او كه كند حكم ما ميان خدا تا كنيد صبر ،اند نياورده ايمان

 آورده ايمان تو به كه را، كساني و تو ،شعيب اي :گفتند بودند كرده پيشه سركشي كه قومش مهتران 88 7
 ؟باشيم داشته كراهت آن از چند هر و :گفت برگرديد ما آيين به آنكه مگر رانيم مي خويش قريه از اند
 ما و ،باشيم بسته دروغ برخدا ،،بازگرديم بدان اگر است رهانيده شما كيش از را ما خدا آنكه از پس 89 7



75 

 چيز همه بر ما پروردگار علم زيرا باشد خواسته ما پروردگار آن خدا آنكه مگر ،گرديم نمي باز كيش بدان بار ديگر
 راهگشايان بهترين تو كه بگشا راهي ،حق به ما قوم و ما ميان ،ما پروردگار اي كنيم مي توكل خدا بر ما دارد احاطه
 هستي

 ايد كرده زيان سخت كنيد پيروي شعيب از اگر :گفتند ،بودند كافر كه قومش مهتران 90 7
 مردند جاي بر خود هاي خانه در و گرفت فرو را آنان سخت اي زلزله پس 91 7
 را شعيب كه آنان اند نبوده ديار آن در هرگز كه گويي ،دادند نسبت دروغگويي به را شعيب كه آنان 92 7
 كردند زيان خود دادند نسبت دروغگويي به
 و رسانيدم شما به را پروردگارم ،يپيامها آينه هر ،من قوم اي :گفت و شد رويگردان آنها از ،پس 93 7

 ؟شوم اندوهگين كافر مردمي بر چگونه دادم اندرزتان
 گرفتار بيماري و سختي به را ساكنانش آنكه مگر نفرستاديم اي قريه هيچ به را پيامبري هيچ ما و 94 7

 كنند تضرع كه باشد ،كرديم
 ما پدران آن :وگفتند شد افزون مارشانش تا ،سپرديم خوبي و خوشي به را محنت و بال جاي آنگاه 95 7

 گرفتيم فرو خبر بي را آنان ناگهان شدند بيماري و سختي دچار كه بودند
 رويشان به را زمين و آسمان ،بركات بودند كرده پيشه پرهيزگاري و آورده ايمان ها قريه مردم اگر 96 7

 كرديم شان مؤاخذه كردارشان كيفر به نيز ما دادند نسبت دروغگويي به را پيامبران ولي ،گشوديم مي
 در ،بيايد آنها سر بر اند رفته خواب به كه هنگام شب ما عذاب اينكه از پنداشتند ها قريه مردم آيا 97 7

 ؟امانند
 ،بيايد آنها سر بر مشغولند بازيچه به كه چاشت هنگام به ما عذاب اينكه از پنداشتند ها قريه مردم آيا و 98 7
 ؟امانند در
 ننشينند ،ايمن زيانكاران جز خدا مكر از ؟امانند در خدا مكر از كه پنداشتند آيا 99 7
 به نيز را آنها بخواهيم اگر كه است ننموده باز ،اند برده ارث به پيشينيان از را زمين كه آنان براي آيا 100 7

 ؟دنتوانن شنيدن تا نهيم مي مهر دلهايشان وبر رسانيم مي عقوبت به گناهانشان كيفر
 آن به و آمدند روشن داليل با ،پيامبرانشان كنيم حكايت تو بر را اخبارشان ما كه است هايي قريه اينها 101 7

 نهد مي مهر اينچنين كافران دلهاي بر خدا و نياوردند ايمان،بودند خوانده دروغ پيش آن از كه چيزها
 نديديم فرماناننا جز را بيشترين و نيافتيم عهد به وفاي بيشترينشان در 102 7
 كه بنگر اينك برخاستند خالفش به داشتيم مبعوث قومش و فرعون بر آياتمان با را موسي آنها از بعد 103 7

 است بوده چگونه مفسدان عاقبت
 عالميانم پروردگار جانب از پيامبري من ،فرعون اي :گفت موسي 104 7
 پروردگارتان جانب از اي معجزه با، همراه من نگويم سخن راستي به جز خدا باره در كه است شايسته 105 7

 بفرست من با را اسرائيل بني ام آمده
 بياور را آن ،داري همراه به اي معجزه و گويي مي راست اگر :گفت 106 7
 شد راستين اژدهايي ،انداخت را عصايش 107 7
 بود درخشان و سفيد ديدند مي كه آنان نظر در ،آورد بيرون را دستش و 108 7
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 دانا است جادوگري اين :گفتند فرعون قوم مهتران 109 7
 ؟فرماييد مي چه ،كند بيرون سرزمينتان از را، شما خواهد مي 110 7
 بفرست شهرها به كسان و دار نگه را برادرش و او :گفتند 111 7
 بياورند تو نزد را دانا جادوگران همه تا 112 7
 ؟هست پاداشي را ما ،يابيم غلبه گرا :گفتند و آمدند فرعون نزد جادوگران 113 7
 بود خواهيد مقربان از شما و ،آري :گفت 114 7
 ؟بيفكنيم ما يا ،افكني مي تو نخست آيا ،موسي اي :گفتند 115 7
 عظيم جادويي و ترسانيدند را آنان و كردند جادو را مردم ديدگان ،افكندند چون بيفكنيد شما ،:گفت 116 7

 آوردند
 بلعد مي را جادوهايشان همه كه ديدند ناگاه به بيفكن را خود عصاي كه كرديم حيو موسي به و 117 7
 شد باطل آنان كارهاي و رسيد ثبوت به حق پس 118 7
 بازگشتند زبون و خوار و ،شدند مغلوب جا همان در 119 7
 شدند وادار سجده به جادوگران 120 7
 ،آورديم ايمان جهانيان پروردگار به :گفتند 121 7
 هارون و، موسي پروردگار 122 7
 در كه است اي حيله اين ؟آورديد ايمان او به دهم رخصت شما به من آنكه از پيش آيا :گفت فرعون 123 7

 دانست خواهيد زودي به كنيد بيرون را مردمش تا ايد انديشيده شهر اين باره
 كرد خواهم دار بر را همگيتان و بريد خواهم يكديگر خالف به را پايهايتان و دستها 124 7
 گرديم مي باز پروردگارمان نزد به ما :گفتند 125 7
 آورديم ايمان آنها به شد آشكار، ما بر پروردگارمان هاي نشانه چون آنكه جز ،گيري نمي ما بر خشم 126 7
 بميران مسلمان را ما و ببار شكيبايي ما بر ،ما پروردگار اي
 را خدايانت و تو و فسادكنند زمين در تا گذاري مي را قومش و سيمو آيا :گفتند فرعون قوم مهتران 127 7

 مي غلبه آنها بر و ايشانيم از باالتر ما گذاشت خواهم زنده را زنانشان و كشت خواهم را پسرانشان :گفت ؟گويد ترك
 يابيم

 هر به و خداست ازآن ،زمين اين كه سازيد پيشه صبر و جوييد مدد خدا از :گفت قومش به موسي 128 7
 است پرهيزگاران آن از نيك سرانجام و دهد مي ميراث به را آن بخواهد كه بندگانش از كس

 كه است اميد :گفت رنجيم در باز آمدي آنكه از پس و بوديم رنج در بيايي تو آنكه از پيش :گفتند 129 7
 كنيد مي چه كه بنگرد هآنگا گرداند او جانشين زمين روي در را شما و كند هالك را دشمنتان پروردگارتان

 گيرند پند شايد ،كرديم مبتال محصول نقصان قحطو به را فرعون قوم 130 7
 و موسي ،رسيد ،مي آنها به بديي چون و ماست حق :گفتند مي شد مي نصيبشان نيكيي چون 131 7

 دانند نمي بيشترينشان ولي ،خداست از رسد ايشان به كه بد و نيك آن ،باشيد آگاه دانستند مي بدشگون را همراهانش
7 132 NULL 
 فرستاديم خون و قورباغه و، شپش و ملخ و طوفان چون گوناگون و آشكار هايي نشانه آنها بر نيز ما 133 7
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 بودند مجرم مردمي كه ،كردند سركشي باز
 كه ،انبخو را او هست تو با را خدا كه عهدي بدان ،موسي اي :گفتند ،آمد فرود آنها بر عذاب چون و 134 7

 فرستيم مي تو با را اسرائيل بني و آوريم مي ايمان تو به كني دور ما از عذاب اين اگر
 شكستند را خود پيمان ،كرديم دور آنها از را عذاب بودند نهاده قرار كه زمان آن تا چون 135 7
 آنها از و انگاشتند مي دروغ را، ما آيات زيرا كرديم غرقشان دريا در و گرفتيم انتقام ايشان از ،پس 136 7

 ورزيدند مي غفلت
 ميراث به بوديم داده بركت كه را سرزمين آن غرب و شرق ،بودند افتاده ناتواني به كه مردمي آن به و 137 7

 و رسيد كمال به ،بودند ورزيده شكيبايي كه سبب بدان بود داده اسرائيل بني به تو پروردگار كه نيكويي وعده و ،داديم
 كرديم ويران افراشتند مي بر كه را كاخهايي و ساختند مي قومش و ونفرع را چه هر
 :گفتند بودند بسته دل خود بتهاي ،پرستش به كه گذشتند قومي بر گذرانيديم دريا از را اسرائيل بني و 138 7
 هستيد خرد بي مردمي شما :گفت بساز خدايي هم ما براي است خداياني را آنها كه طور همان ،موسي اي

 است باطل كنند مي كه كاري و شونده نابود ،آنند در اينان آنچه 139 7
 ؟بخشيد برتري جهانيان رابر شما كه اوست آنكه حال و ،بجويم خدايي برايتان ،اهللا جز آيا :گفت 140 7
 را زنانتان و كشتند مي را پسرانتان ،،آزردند مي سختتان عذابهاي به رهانيديم فرعون آل از را شما و 141 7

 بود بزرگ آزمايشي پروردگارتان جانب از اين در و گذاشتند مي زنده
 كامل شب چهل پروردگارش ،وعده تا افزوديم آن بر ديگر شب ده و نهاديم وعده موسي با شب سي 142 7

 مرو مفسدان طريق به و گير پيش صالح راه و باش من جانشين من قوم بر :گفت هارون برادرش به موسي و شد
 تا ،بنماي ،من پروردگار اي :گفت ،گفت سخن او با پروردگارش و آمد ما ميعادگاه به موسي نچو 143 7
 چون ديد خواهي مرا نيز تو ،يافت قرار خود جاي بر اگر ،بنگر كوه آن به ديد نخواهي مرا هرگز :گفت كنم نظر تو در

 تو به ،منزهي تو :گفت آمد هوش به چون بيفتاد بيهوش موسي و كرد خرد را كوه ،كرد تجلي كوه بر پروردگارش
 مؤمنانم نخستين من و بازگشتم

 داده تو به را آنچه پس ،برگزيدم ،مردم ميان از گفتنم سخن و پيامهايم به را تو من ،موسي اي :گفت 144 7
 باش سپاسگزاران از و گير فرا ام
 و ،بگير نيرومندي به را آن :گفتيم پس نوشتيم را چيز هر تفصيل و اندرز گونه هر الواح آن در او براي 145 7

 دهم نشان شما به را نافرمانان جايگاه زودي به ،كنند عمل آن بهترين به تا بفرماي را قومت
 ،سازم رويگردان خويش ،آيات از كه زودا ،كنند مي سركشي زمين در ناحق به كه را كساني آن 146 7

 آن از ببينند گمراهي طريق اگر و نروند آن از ببينند هدايت طريق اگر و نياورند ايمان ببينند كه را آيتي هر كه چنان
 ورزيدند غفلت آن از و انگاشتند دروغ را آيات زيرااينان بروند

 كردارشان مقابل در جز آيا شد، ناچيز ،انگاشتند دروغ را قيامت ديدار و ما آيات كه آنان اعمال و 147 7
 ؟ديد خواهند كيفر

 آن كه بينند نمي آيا كرد مي بانگ كه ساختند اي گوساله تنديس زيورهايشان از او از بعد موسي قوم 148 7
 كردند ستم خود بر و گرفتند خدايي به را آن ؟كند نمي هدايت راهي هيچ به را ايشان و گويد نمي سخن آنها با گوساله

 ما به پروردگارمان اگر:گفتند ،اند افتاده گمراهي در كه ديدند و شدند پشيمان كار آن از چون و 149 7
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 بود خواهيم كردگان زيان زمره در ،نيامرزد را ما و نكند رحم
 جانشيناني بد ،چه من غيبت در :گفت ،بازگشت خود قوم نزد اندوهناك و خشمگين موسي چون 150 7

 خود سوي به و گرفت را برادرش سر و ،افكند زمين بر را الواح و ؟گرفتيد پيشي خود پروردگار فرمان بر چرا بوديد
 شما در و مكن دشمنكام مرا بكشند، مرا كه بود نزديك و يافتند زبون مرا قوم اين ،مادرم پسر اي :گفت هارون كشيد

 مياور ستمكاران
 مهربان تو كه كن داخل خويش ،رحمت در را ما و بيامرز را برادرم و مرا ،من پروردگار اي :گفت 151 7

 مهرباناني ترين
 زندگاني در و خواهندشد گرفتار پروردگارشان غضب به زودي به برگزيدند را وسالهگ كه آنان 152 7

 دهيم مي كيفر اينچنين را دروغگويان افتاد خواهند خواري به اينجهاني
 از پس تو پروردگار كه بدانند ،آوردند ايمان و كردند توبه آنگاه ،شدند بد كارهاي مرتكب كه آنان 153 7

 است انمهرب و آمرزنده ،توبه
 از كه آنهايي براي ،،آن هاي نوشته در و برگرفت را الواح ،نشست فرو موسي خشم چون 154 7

 بود رحمت و هدايت ،بيمناكند پروردگارشان
 اي :گفت ،گرفت فرو را آنها زلزله چون برگزيد را مرد هفتاد قومش ميان از ما گاه وعده براي موسي 155 7

 انجام ما بيخردان كه اعمالي خاطر به آيا كردي مي هالك اين از پيش مرا و را انايش خواستي مي اگر ،من پروردگار
 را كس هر و كني مي گمراه بدان رابخواهي كس هر نيست تو امتحان جز اين و ؟رساني مي هالكت به را ما اند داده

 يآمرزندگان بهترين تو كه ببخشاي ما بر و بيامرز را ما،هستي ما ياور تو هدايت بخواهي
 كس هر به را خود عذاب ،:گفت ايم يافته راه تو سوي به ما بنويس نيكي آخرت و دنيا در ما براي 156 7
 مي زكات و كنند مي پرهيزگاري كه كساني براي را آن گيرد مي بر در را چيز همه من رحمت و رسانم مي بخواهم كه

 داشت خواهم مقرر آورند مي ايمان ما آيات وبه دهند
 مي پيروي ،يابند مي نوشته خود ،انجيل و تورات در را نامش كه امي پيامبر اين ،رسول اين از كه آنان 157 7

 و كند مي حالل آنها بر را پاكيزه چيزهاي و دارد مي بازشان ناشايست از و دهد مي فرمانشان نيكي به كه آن كنند
 او به كه كساني پس گشايد مي را زنجيرشان و ندب و دارد مي بر دوششان از را گرانشان بار و حرام را ناپاك چيزهاي
 رستگارانند ،كردند پيروي ايم كرده نازل او بر كه كتاب آن از و كردند وياريش داشتند نگاه را حرمتش و آوردند ايمان

 آن از زمين و آسمانها فرمانروايي ،كه خدايي آن هستم شما همه بر خدا فرستاده من ،مردم اي :بگو 158 7
 كلمات و خدا به كه امي پيامبر آن ،او رسول و خدا به پس ميراند ومي كند مي زنده نيست او جز خدايي هيچ و اوست
 شويد هدايت كه باشد ،كنيد پيروي او از و بياوريد ايمان ،دارد اوايمان

 كنند مي رفتار عدالت به و نمايند مي راه حق به را مردم كه هستند موسي قوم از گروهي 159 7
 كرديم وحي او به خواستند ،آب او از موسي قوم چون و كرديم سبطتقسيم دوازده به را اسرائيل بني 160 7
 را ابر و بشناخت را خويش آبشخور گروه هر و شد روان چشمه دوازده سنگ آن از بزن سنگ بر را عصايت كه

 به آنان و ايم داده روزي شما بر كه زهپاكي چيزهاي اين از بخوريد كرديم نازل سلوي و من برايشان و ساختيم سايبانشان
 كردند مي ستم خودشان به بلكه نكردند ستم ما
 گناهان كه بگوييد و بخوريد خواهيد چه هر جا هر و كنيد سكونت قريه اين در كه شد گفته آنان به و 161 7
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 افزود خواهيم وكاراننيك پاداش به بيامرزيم را تاگناهانتان ،شويد داخل دروازه از كنان سجده و بريز را ما
 كردند ديگر بود شده گفته آنها، به كه را سخني بودند كرده ستم خود بر كه گروه آن ،آنان ميان از 162 7

 فرستاديم عذاب آسمان از برايشان كردند مي كه ستمي كيفر به پس
 در زيرا ستندشك مي سنت شنبه روز در كه آنگاه بپرس ايشان از دريا به نزديك قريه آن باره در 163 7

 كه را اينان آمدند نمي كردند نمي شنبه كه روزي و آمدند مي آب روي بر آشكار ماهيان كردند مي شنبه كه روزي
 آزموديم مي اينچنين بودند نافرمان مردمي

 به و كرد خواهد هالكشان خدا، كه دهيد مي پند را قومي چرا :گفتند ايشان از گروهي كه آنگاه و 164 7
 شوند پرهيزگار كه باشد و باشد عذري پروردگارتان نزد را ما تا :گفتند ؟ساخت خواهد مبتال ناكدرد عذابي

 نجات كردند مي پرهيز بدي از كه را آنان ،كردند فراموش بود شده داده آنها به كه را اندرزي چون 165 7
 گرفتيم فرو سخت عذابي به گناهشان سبب به را گنهكاران و داديم

 شويد مطرود بوزينگاني:،گفتيم ،كردند سرپيچي بودند كرده منعشان آن از كه چيزي ترك زا چون و 166 7
 معذبشان ناگوار عذابي به قيامت روز به تا كه بگمارد آنان بر را كسي كه كرد اعالم تو پروردگار و 167 7

 است مهربان و آمرزنده نيز كندو مي عقوبت زود تو پروردگار آينه هر گرداند
 بديها و نيكيها وبه آن جز بعضي و نيكوكار بعضي ،كرديم تقسيم زمين در گروه گروه را انآن 168 7

 بازگردند شايد ،آزموديم
 گفتند و بستند دل دنيوي متاع ،به كه شدند كتاب آن وارث و نشستند جايشان به گروهي اينان از بعد 169 7
 باره در كه اند نگرفته پيمان ايشان از آيا برگيرند بيابند يمتاع هم باز آن همانند اگر و شويم مي آمرزيده زودي به كه
 كه كساني براي آخرت سراي ؟بودند خوانده بود آمده كتاب آن در آنچه آنكه حال ،نگويند سخن راستي به جز خدا
 ؟كنيد نمي تعقل آيا است بهتر پرهيزند مي

 نمي تباه را نيكوكاران پاداش كه انندبد گزارند مي نماز و جويند مي تمسك خدا كتاب به كه آنان 170 7
 سازيم

 افتاد خواهد سرشان بر ،اكنون كه پنداشتند مي و داشتيم نگه سايباني چون سرشان برفراز را كوه و 171 7
 شويد پرهيزگار كه باشد ،داريد ياد به است آمده آن در كه را چه وهر بگيريد نيرومندي با ايم داده شما به كه را كتابي

 :پرسيد و گرفت گواه برخودشان را آنان و آورد بيرون را فرزندانشان آدم بني پشت از تو پروردگار و 172 7
 بوديم خبر بي آن از ما كه نگوييد قيامت روز در تا دهيم مي گواهي،آري :گفتند ؟نيستم پروردگارتان من آيا

 كه كاري سبب به آيا و آنها از، عدب بوديم مانسلي و بودند مشرك اين از پيش ما پدران كه نگوييد يا 173 7
 ؟رساني مي هالكت به را ما بودند كرده گمراهان

 گردند باز شايد ،كنيم مي بيان تفصيل به اينچنين را آيات 174 7
 و گشت عاري علم آن از واو بوديم كرده عطا او به را خويش آيات كه بخوان برايشان را مرد آن خبر 175 7

 آمد در گمراهان زمره در و افتاد اش پي در شيطان
 بماند زمين در او ولي ،برديم ،مي آسمانش به بوديم داده او به كه علم آن سبب به بوديم خواسته اگر 176 7
 اگر و آرد بيرون دهان از زبان كني حمله او به اگر كه است سگ آن مثل چون او مثل رفت خويش هواي پي از و

 به شايد ،بگوي را قصه است چنين نيز انگاشتند دروغ را آيات كه آنان مثل آرد بيرون دهان از زبان هم باز كني رهايش
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 روند فرو انديشه
 داشتند مي روا ستم خود به و انگاشتند دروغ را ما آيات كه مردمي مثل است بد 177 7
 شوند زيانكار سازد گمراه كه را آنان و بيابد خويش راه ،نمايد راه خداي كه را كس هر 178 7
 چشمهايي و فهمند نمي بدان كه ،است دلهايي را ايشان بيافريديم را انس و جن از بسياري جهنم براي 179 7

 خود اينان آنهايند از تر گمراه حتي چارپايانند همانند اينان شنوند نمي بدان كه است گوشهايي و بينند نمي بدان كه است
 غافالنند

 ورزند مي الحاد خدا نامهاي به كه را آنها بخوانيد نامهايش بدان نامها نيكوترين است خداوند آن از 180 7
 رسيد خواهند خود اعمال كيفر به اينان واگذاريد

 كنند مي رفتار، عدالت به و نمايند مي راه حق به كه هستند گروهي ما آفريدگان از 181 7
 سازيم مي خوارشان تدريج به دانند نمي خود كه راهي از ،انگاشتند دروغ را ما آيات كه را آنان و 182 7
 است استوار من تدبير كه ،دهم مهلت آنها به و 183 7
 ؟آنهاست دهنده آشكارابيم به او و نيست ديوانگي از نشاني يارشان در كه اند نكرده فكر آيا 184 7
 مرگشان كه شايد و ؟انديشند ،نمي است آفريده خدا كه چيزهايي و زمين و آسمانها ملكوت در آيا 185 7

 دارند باور را سخن كدام قرآن از بعد و باشد نزديك
 در همچنان تا گذارد وامي را آنان و نيست برايش راهنمايي هيچ كند گمراه خدا كه را كس هر 186 7

 بمانند سرگردان خويش سركشي
 اتنه است من پروردگار نزد آن علم :بگو رسد مي فرا وقت چه كه پرسند مي تو از قيامت باره در 187 7

 بر ناگهان به جز ،است پوشيده زمينيان و آسمانيان بر آن رسيدن فرا سازد مي آشكارش رسد فرا زمانش چون كه اوست
 دانند نمي مردم بيشتر ولي نزدخداست آن علم :بگو آگاهي آن از تو گويي كه پرسند مي تو از چنان شمانيايد

 خير بر دانستم مي غيب علم اگر، و بخواهد اخد آنچه مگر ،نيستم خود زيان و سود مالك من :بگو 188 7
 نيستم مؤمنان براي اي دهنده مژده و دهنده بيم جز كسي من رسيد نمي من به شري هيچ و افزودم مي بسي خود

 يابد آرامش او به تا بيافريد نيز، را زنش تن يك آن از و بيافريد تن يك از را شما همه كه اوست 189 7
 اهللا ،دو آن ،گرديد سنگين بار چون و كرد سر آن با مدتي و بارورشد سبك باري به ،آميخت در او با چون

 بود خواهيم سپاسگزاران از دهي صالح فرزندي را ما اگر كه بخواندند را پروردگارخويش
 ،انگاشتند شريكاني بود كرده عطا آنها به آنچه در او براي ،داد صالح فرزندي را دو آن خدا چون 190 7

 برتراست سازند مي شريك او با چه هر از خدا آنكه حال
 ديگري مخلوق خود و بيافرينند چيز هيچ توانند نمي كه را چيزهايي سازند مي خدا شريك آيا 191 7

 ؟هستند
 برخيزند خود ياري به توانند مي نه و كنند ياريشان توانند مي نه 192 7
 كنيد دعوتشان چه است يكسان برايتان كرد، نخواهند پيروي شما از ،بخواني هدايت راه به را آنها اگر 193 7
 سازيد پيشه خاموشي چه و
 بخوانيد را آنها ،گوييد مي راست اگر شمايند چون بندگاني ،خوانيد مي خدايي به اهللا جز كه آنهايي 194 7
 كنند اجابت را شما تا
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 چشمهايي يا كنند حمله آن با كه هست دستهايي را آنها يا بروند راه آن با كه هست پاهايي را آنها آيا 195 7
 مهلت مرا و كنيد تدبير من ضد بر و بخوانيد را شريكانتان :بگو ؟بشنوند باآن كه هست گوشهايي يا ببينند آن با كه هست
 مدهيد

 ،است شايستگان دوست او و كرده نازل را كتاب اين كه است اهللا من ياور 196 7
 را خود نه و كنند ياري توانند مي را شما نه ،خوانيد مي اييخد به اهللا جاي به كه را آنان 197 7
 بينند نمي كه گويي ولي نگرند مي تو به كه بيني مي و شنوند نمي بخواني هدايت راه به را آنها اگر و 198 7
 كن اعراض جاهالن از و ده فرمان نيكي به و كن پيشه را عفو 199 7
7 200 NULL 
 زيرا ،كنند مي ياد را خدا ،برسد آنها به اي وسوسه شيطان از چون كنند مي پرهيزگاري كه كساني 201 7

 بصيرتند صاحب مردمي
 ايستند نمي باز خويش عمل از و كشند مي ضاللت به را ايشان برادرانشان و 202 7
 كه هستم چيزي پيرو من :بگو، ؟گويي نمي چيزي خود از چرا :گويند ،نياوري برايشان اي آيه چون 203 7
 مردمي براي است رحمت و رهنمود و پروردگارتان جانب از است حجتهايي اين و شود مي وحي من به پروردگارم از
 آورند مي ايمان كه

 شويد خدا رحمت مشمول شايد ،باشيد خاموش و دهيد فرا گوش آن به خوانند قرآن چون 204 7
 و كن ياد شام و صبح هر،كني بلند خود صداي آنكه بي ،ترس و تضرع به خود دل در را پروردگارت 205 7
 مباش غافالن از
 و گويند مي تسبيحش و تابند نمي سر او پرستش از هستند تو پروردگار نزد در كه آنان آينه هر 206 7

 كنند مي سجده برايش
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 مؤمنان از اگر پس راستپيامب و خدا به متعلق جنگي غنايم ،:بگو ،پرسند مي جنگي غنايم از را تو 1 8

 بريد فرمان پيامبرش و خدا از و كنيد زيست آشتي به يكديگر با و بترسيد خداي از ،هستيد
 بر خدا آيات چون گرددو، چيره دلهاشان بر خوف شود برده خدا نام چون كه هستند كساني مؤمنان 2 8

 ،نندك مي توكل پروردگارشان بر و گردد افزون ايمانشان شود خوانده آنان
 كنند مي انفاق ايم داده روزيشان آنچه از و گزارند مي نماز كه كسان همان 3 8
 نيكو رزقي و مغفرت و درجاتند صاحب پروردگارشان نزد در هستند حقيقي مؤمنان اينان 4 8
 مؤمنان از گروهي آنكه حال ،آورد بيرون حق به ات خانه از را تو پروردگارت كه بود آنچنان 5 8

 ودندب ناخشنود
 كه دارند مي بر قدم چنان ،،كنند مي مجادله تو با آن باره در شده آشكار آنها بر حقيقت آنكه با 6 8

 برند مي مرگ سوي به را آنها كه بينند مي گويي
 دوست و افتد شما دست به گروه دو آن از يكي كه داد وعده شما به خدا كه را آنگاه يادآر به و 7 8

 بر را حق خويش سخنان با خواست مي خدا آنكه حال ،افتد شما دست به ،است قدرت از اريع كه گروه آن كه داشتيد
 كند قطع را كافران ريشه و نشاند خود جاي
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 باشند ناخشنود گناهكاران چند هر ،گرداند ناچيز را باطل و ثابت را حق تا 8 8
 يكديگر پي از كه فرشته هزار، با من كه بپذيرفت خدا و خواستيد ياري پروردگارتان از كه آنگاه و 9 8

 كنم مي ياريتان آيند مي
 سوي از تنها ياري و گيرد آرام بدان دلهايتان تا و نكرد شما شادماني براي جز خدا را كار آن و 10 8

 است حكيم و پيروزمند او كه خداست
 آسمان از و گرفت وفر را شما، سبك خوابي كه بود داده ايمنيتان چنان خدا كه را آنگاه يادآر به و 11 8

 را قدمهاتان و گرداند قوي را دلهاتان و كند دور شما از را شيطان وسوسه و دهد شويتان و شست تا باريد باراني برايتان
 سازد استوار

 من واداريد پايداري به را مؤمنان شما شمايم با من :كرد وحي فرشتگان به پروردگارت كه را آنگاه و 12 8
 كنيد قطع را انگشتانشان و بزنيد گردنهايشان بر افكند خواهم مبي كافران دلهاي در
 كه بداند ،ورزد مخالفت ،پيامبرش و خدا با كه هر و برخاستند مخالفت به پيامبرش و خدا با زيرا 13 8

 است سخت خدا عقوبت
 است كافران آن از آتش عذاب و ،بچشيد را عقوبت 14 8
 ،مكنيد پشت هزيمت به ديديد ور حمله را كافران نچو ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 15 8
 كس هر ،روند مي ديگر گروهي ياري به كه آنها يا گردند مي باز نبرد برگ و ساز براي كه آنها جز 16 8
 است جايگاهي بد جهنم و ،است جهنم او وجايگاه گيرد مي قرار خدا خشم مورد كند دشمن به پشت كه

 نمي تير تو ،انداختي ،مي تير كه آنگاه و كشت مي را آنها كه بود خدا ،كشتيد نمي را آنان شما 17 8
 داناست و شنوا خدا آينه هر دارد ارزاني كرامند نعمتي مؤمنان به تا ،انداخت مي تير كه بود خدا ،انداختي

 است كافران حيله كننده سست خدا و بود اينچنين 18 8
 بازگرديد اگر و ،است بهتر برايتان ايستيد، باز كفر از اگر و ،آمد فراز پيروزيتان خواهيد پيروزي اگر 19 8

 است مؤمنان با خدا كه داشت نخواهد سودي برايتان باشد فراوان چند هر شما سپاه و ،گرديم بازمي
 شنويد مي را او سخن كه حالي در و كنيد اطاعت پيامبرش و خدا از ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 20 8
 ردانيدمگ بر روي او از
 شنوند نمي كه حالي در ،شنيديم كه گفتند كه مباشيد آنان از و 21 8
 يابند نمي در كه هستند الالن و كران اين خدا نزد در جانوران بدترين 22 8
 بر هم باز بود ساخته راشنوا ،آنان هم اگر و ،ساخت مي شنوايشان يافت مي آنان در خيري خدا اگر و 23 8

 شدند مي رويگردان و گشتند مي
 مي زندگيتان كه خوانند فرا چيزي به را شما پيامبرش و خدا چون ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 24 8

 شويد آورده گرد او پيشگاه به همه و است حايل قلبش و آدمي ميان خدا كه بدانيد و كنيد اجابت را دعوتشان بخشد
 مي عقوبت سختي به خدا كه بدانيد و گرفت نخواهد رب در را ستمكارانتان تنها كه اي فتنه از بترسيد و 25 8

 كند
 كه داشتيد آن بيم ،سرزمين ،اين شدگان زبون شمار در و بوديد اندك كه را هنگام آن آوريد ياد به و 26 8

 كه باشد ،داد روزي پاكيزه چيزهاي از و گردانيد پيروز و كرد ياري دادو پناهتان خدا و بردارند ميان از را شما مردم
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 گوييد سپاس
 خيانت امانت در و كنيد خيانت پيامبر و خدا به نبايد كه دانيد مي ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 27 8

 ورزيد
 خداست نزد، در بزرگ پاداش و شمايند آزمايش وسيله فرزندان و داراييها كه بدانيد 28 8
 را گناهانتان و نهد فرقهايي كافران و شما ميان بترسيد خدا از اگر ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 29 8

 است بزرگ كرمي و فضل صاحب كه ،بيامرزد را شما و بزدايد
 شهر از يا بكشندت يا افكنند بندت در تا كردند مكري تو باره در كافران كه يادآور به را هنگام آن و 30 8

 است كنندگان مكر بهترين خدا و مكركرد نيز خدا و كردند مكر آنان سازند بيرون
 چيزي اين ،گوييم مي آن همانند، بخواهيم اگر و شنيديم :گفتند ،شد خوانده آنها بر ما آيات چون 31 8

 نيست پيشينيان هاي افسانه جز
 از باراني آسمان از ما بر ،است حق آمده تو جانب از كه اين اگر ،خدايا بار :گفتند كه را هنگام آن و 32 8

 بفرست ام بر دردآوري عذاب يا ببار سنگ
 خدا نيز ،طلبند مي آمرزش خدا از كه آنگاه تا و نكند عذابشان خدا هستي ميانشان در تو كه آنگاه تا 33 8

 كرد نخواهد عذابشان
 ؟نيستند آن وصاحبان دارند، مي باز مسجدالحرام از را مردم آنكه حال ،نكند عذابشان خدا چرا 34 8

 دانند نمي انبيشترينش ولي پرهيزگارانند تنها آن صاحبان
 را عذاب انكارتان پاداش به پس نبود هيچ زدن دست و كشيدن صفير جز كعبه خانه نزد در دعايشان و 35 8

 بچشيد
 و كرد خواهند خرج را اموالشان بازدارند، خدا راه از را مردم تا كنند مي خرج را اموالشان كافران 36 8

 آورند مي گرد جهنم در را كافران و شوند مي مغلوب سپس ،برد خواهند حسرت
 افكند جهنم به و كند گرد را همه آنگاه نهد هم بر را ناپاكان و نماياند باز پاك از را ناپاك خدا تا 37 8

 زيانكارانند اينان
 كه دانند ،گردند باز اگر و، شود آمرزيده آنها كذشته گناهان بردارند دست اگر كه بگوي كافران به 38 8
 است شده يرفتار چه پيشينيان با
 خدا ،ايستادند باز اگر پس گردد خدا دين همه دين و نباشد اي فتنه ديگر تا كنيد نبرد آنان با 39 8

 بيند مي را كردارشان
 است نيكو اي دهنده ياري و موال او ،شماست موالي خدا كه بدانيد ،زدند باز سر اگر و 40 8
 ايمان ايم كرده رسيدندنازل ،هم به گروه دو كه فرقان روز در خود بنده بر آنچه و خدا به اگر و 41 8

 و مسكينان و يتيمان و خويشاوندان و پيامبر و خدا آن از آن گرفتيدخمس غنيمت به چيزي گاه هر كه بدانيد ،ايد آورده
 تواناست چيز هر به خدا و است ماندگان راه در
 شما از فروتر مكاني در قافله آن و، بودند ردورت كرانه در آنها و بوديد بيابان تر نزديك كرانه در شما 42 8

 كرده مقرر خدا كه كاري تا ورزيديد مي تخلف آن از هم باز كرديد مي تعيين را جنگ زمان يكديگر با شما اگر بود
 شنوا خدا آينه هر ماند زنده دليلي ماندبه مي زنده كه هر و شود هالك دليلي به شود مي هالك كه هر تا ،شود واقع است
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 داناست و
 ترس از ،بود داده نشان بسيار، را آنها شمار اگر داد نشان اندك تو به را شمارشان خدا ،خواب در 43 8

 به او كه ،داشت امان در دشمنان از را شما خداوند ولي ،خاستيد مي بر مناقشه به جنگ به تصميم در و شديد مي ناتوان
 است آگاه دلهاست در آنچه

 تا اندك آنان چشم در نيز را شما و نمود اندك شما چشم در را آنان رسيديد هم به چون كه آنگاه و 44 8
 گردد مي بر خدا به كارها همه و گردد واقع بود داشته مقرر كه كار آن

 ياد فراوان را خدا و كنيد پايداري برخورديد دشمن از فوجي به اگر ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 45 8
 يدشو پيروز كه باشد ،كنيد

 شما قوت و مهابت و شويد ناتوان ،كه مخيزيد بر نزاع به يكديگر با و كنيد اطاعت پيامبرش و خدا از 46 8
 است صابران همراه خدا كه گيريد پيشه صبر برود

 ديگران و آمدند بيرون خويش ديار از خودنمايي براي و غرور مست سر كه مباشيد كسان آن همانند 47 8
 دارد احاطه كنند مي كه كاري هر به خدا و تندبازداش خدا راه از را
 من و شود نمي پيروز شما، بر كسي مردم از امروز :گفت و بياراست نظرشان در را كردارشان شيطان 48 8

 نمي شما كه بينم مي چيزهايي كه ،بيزارم شما از من :گفت و بازگشت او شدند رو به رو فوج دو چون ولي شمايم پناه
 كند مي عقوبت سختي به او كه ترسم مي خدا از من،بينيد

 خدا به كه كس هر و است بفريفته دينشان را اينان :گفتند دارند بيماريي دل در كه كسان آن و منافقان 49 8
 يافت خواهد حكيم و پيروزمند را او كند توكل

 مي و زنند مي پشتشان و، صورت به و ،ستانند مي كافران جان فرشتگان كه را زمان آن ببيني اگر 50 8
 ،بچشيد را سوزان عذاب :گويند

 دارد نمي روا ستم بندگانش به خدا و بوديد كرده اين از پيش كه بود اعمالي كيفر به اين 51 8
 پس شدند كافر خدا آيات به آنها بودند آنها از پيش كه كساني و بود فرعون خاندان شيوه به اين و 52 8

 است عقوبت سخت و نيرومند خدا كه،كرد خدهمؤا گناهانشان كيفر به را آنها خدا
 و شوند دگرگون خود قوم آن تا، ،نسازد دگرگون ،است داشته ارزاني قومي به كه را نعمتي خدا زيرا 53 8

 داناست و شنوا خدا
 تكذيب را پروردگارشان آيات آنها بودند آنها از پيش كه كساني و بود فرعون خاندان شيوه به اين و 54 8

 بودند ستمكار همه زيرا ،ساختيم غرقه را فرعون وخاندان كرديم هالكشان گناهانشان كيفر به ما و كردند
 :آورند نمي ايمان و اند شده كافر كه آنهايند خدا نزد در جنبندگان بدترين آينه هر 55 8
 كنند نمي پروا هيچ شكنندو، مي را خويش پيمان پياپي سپس ،گرفتي پيمان آنان از تو كه كساني 56 8
 گيرند عبرت كه باشد ،شوند پراكنده نيز پيروانشان تا ساز شان پراكنده بيابي جنگ در را آنها اگر پس 57 8
 عمل خودشان همانند كه كن اعالم آنان به ،ورزند مي خيانت پيمان در گروهي كه داني مي اگر 58 8

 ندارد دوست را خائنان خدا زيرا كرد خواهي
 سازند نمي ناتوان را خدا زيرا ،اند جسته كه نپندارند ندا شده كافر كه آنان 59 8
 كه آنها جز و خود ودشمنان خدا، دشمنان تا كنيد آماده سواري اسبان و نيرو توانيد مي كه آنجا تا و 60 8



85 

 و شود هبازگرداند شما به تمامي به كنيد مي هزينه خدا راه در كه را وآنچه بترسانيد را شناسد مي خدا و شناسيد نمي شما
 نشود ستم شما به
 دانا و شنوا اوست كه كن توكل خدا بر و گراي صلح به نيز تو ،گرايند صلح به اگر و 61 8
 ياري و خويش ياري به تورا، كه اوست است كافي تو براي خدا ،بفريبند را تو كه خواستند اگر و 62 8

 است كرده تاييد مؤمنان
 ،كردي مي انفاق است زمين روي در كه را آنچه همه تو اگر ختسا مهربان يكديگر به را دلهايشان 63 8

 حكيم و پيروزمند او كه ساخت مهربان يكديگر به را دلهايشان خدا ولي ساختي نمي مهربان يكديگر به را ايشان دلهاي
 است

 بسند را تو كنند مي پيروي تو از كه مؤمناني و خدا ،پيامبر اي 64 8
 بر ،كنند پايداري جنگ در، و باشند تن بيست شما از اگر برانگيز جنگ به را مؤمنان ،پيامبر اي 65 8

 از عاري مردمي آنان زيرا شوند مي پيروز كافران از تن هزار بر ،باشند تن صد اگر و يافت خواهند غلبه تن دويست
 فهمند

 پاي جنگ در و شندبا تن شماصد، از اگر شد آگاه ناتوانيتان از و برداشت دوشتان از بار خدا اكنون 66 8
 خدابا و شوند مي پيروز تن هزار دو بر خدا ياري به ،باشند تن هزار شما از اگر و شوند مي پيروز تن دويست بر ،فشرند

 كنند مي پايداري كه آنهاست
 متاع شما كند بسيار كشتار زمين روي در كه تا باشد داشته اسيران كه نسزد پيامبري هيچ براي 67 8

 است حكيم و پيروزمند او و خواهد مي را آخرت خدا و خواهيد يم را اينجهاني
 مي شما به بزرگ بوديدعذابي گرفته آنچه سبب به ،بود نشده حكمي خدا جانب از اين از پيش اگر 68 8

 رسيد
 و آمرزنده خدا آينه هر خدابترسيد از و بخوريد ،پاكيزه و است حالل كه ايد گرفته غنيمت به آنچه از 69 8

 است نمهربا
 از بهتر ،ببيند ايمان نشان دلهايتان در، خدا اگر :بگو هستند شما دست در كه اسيراني به ،پيامبر اي 70 8

 است مهربان و آمرزنده خدا و ،آمرزدتان مي و داشت خواهد ارزانيتان اند گرفته شما از آنچه
 آنها بر را تو خدا و اند رزيدهو خيانت خدا به اين از پيش ،باشند داشته را تو به خيانت قصد اگر 71 8

 است حكيم و دانا كه است داده نصرت
 و اند كرده جهاد خدا ،راه در خويش جان و مال با و اند كرده مهاجرت و اند آورده ايمان كه آنان 72 8

 نكرده جرتمها و اند آورده ايمان كه آنان و يكديگرند خويشاوندان،اند كرده ياريشان و داده جاي مهاجران به كه آنان
 مگر برخيزيد ياريشان به بايد طلبيدند ياري به را شما اگر ولي كنند مهاجرت كه آنگاه تا نيستند شما خويشاوندان اند

 بيناست كنيد مي كه كارهايي به خدا و باشد شده بسته پيماني ايشان و شما ميان كه باشد گروهي آن ضد بر آنكه
 پديد سرزمين اين در بزرگ ،فسادي و فتنه نكنيد آن مراعات اگر يكديگرند خويشاوندان نيز كافران 73 8

 آمد خواهد
 اند داده جايشان كه آنان اندو كرده جهاد خدا راه در و اند كرده مهاجرت و اند آورده ايمان كه آنان 74 8
 آنهاست آن از نيكو روزي و آمرزش ،مؤمنانند حقيقت به ،اند كرده ياريشان و
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 به هستند شما از ،اند كرده جهاد شما همراه و اند كرده مهاجرت و اند آورده ايمان ابعد كه كساني و 75 8
 داناست چيزي هر بر خدا و سزاوارترند يكديگر به خويشاوندان ،خدا كتاب حكم

 ندارد مهربان بخشاينده خداي نام بهاين سوره 
 ايد بسته پيمان آنها با كه مشركاني از بيزارند پيامبرش و خدا 1 9
 نتوانيد خدا از كه بدانيد و ،كنيد سير سرزمين اين در كه شد داده مهلت شما به ماه چهار، پس 2 9

 سازد مي رسوا را كافران كه اوست و ،گريخت
 مشركان از وپيامبرش خدا، كه شود مي اعالم مردم به پيامبرش و خدا جانب از بزرگ حج روز در 3 9

 به را كافران و گريخت نتوانيد خدا از كه بدانيد كنيد سرپيچي اگر ولي ،است بهتر برايتان كنيد توبه اگر پس بيزارند
 ده بشارت دردآور عذابي

 كس هيچ با و اند نياورده كاستي خود پيمان در و ايد بسته پيمان ايشان با كه مشركان از گروه آن مگر 4 9
 دارد دوست را پرهيزگاران خدا زيرا ،كنيد اوف مدتش پايان تا خويش پيمان به اينان با اند نشده همدست شما ضد بر
 و افكنيد حبس به و بگيريد و، بكشيد يافتيد را مشركان كه جا هر ،رسيد پايان به حرام ماههاي چون و 5 9
 خدا زيرا ،برداريد دست آنها از ،دادند زكات و خواندند نماز و كردند توبه اگر اما نشينيد كمينشان به جا همه در

 است ربانمه و آمرزنده
 امنش مكاني به سپس ،بشنود را خدا كالم تا ده پناهش ،آورد پناه تو به مشركان از يكي گاه هر و 6 9

 نادانند مردمي اينان زيرا ،برسان
 پيمان ايشان با مسجدالحرام نزد، كه آنهايي مگر ؟باشد پيماني او پيامبر و خدا با را مشركان چگونه 7 9

 دارد دوست را پرهيزگاران خدا بايستيد پيمانتان سر بر ،ايستادند پيمانشان سر بر اگر بستيد
 به ؟نكنند وفا خويشاوندي و، سوگند و عهد هيچ به شوند پيروز شما بر اگر كه باشد پيماني چگونه 8 9

 عصيانگرانند بيشترين و پيچند مي سر دل در و سازند مي خشنودتان زبان
 كردند بدكاري و كردند اعراض خدا راه از و فروختند اندك بهاي به را خدا آيات 9 9
 تجاوزكارند مردمي و كنند نمي رعايت را مؤمني هيچ خويشاوندي و سوگند و عهد 10 9
 را خدا آيات ما هستند شما ديني برادران ،دادند زكات و آوردند جاي به نماز و كردند توبه اگر پس 11 9

 دهيم مي تفصيل برخوردارند دانايي از كه مردمي براي
 كنيد قتال كفر پيشوايان با، ،زدند طعن شما دين در و شكستند خود سوگند ،پيمان بستن از پس اگر 12 9
 ايستند باز خود كردار از كه باشد ،نيست داشتن نگه سوگند رسم را ايشان كه

 آغاز يدشمن شما ضد آنهابر و كردند پيامبر اخراج آهنگ و شكستند را خود سوگند كه مردمي با آيا 13 9
 ؟بس و بترسيد خدا از كه است سزاوارتر باشيد آورده ايمان اگر آنكه حال و ،ترسيد مي آنها از آيا ؟جنگيد نمي ،كردند

 و دهد مي پيروزي را شما و، سازد مي خوارشان و كند مي عذابشان شما دست به خدا بجنگيد آنها با 14 9
 گرداند مي خنك را مؤمنان دلهاي

 حكيم و دانا اوست پذيرد مي بخواهد كه را كه هر توبه و بزدايد لهايشاند از كينه و 15 9
 مي جهاد كه را شما از ،كساني خدا آنكه بي اند واگذاشته خود حال به را شما كه ايد پنداشته آيا 16 9

 است آگاه كنيد مي كه كاري هر به چند هر ؟دارد معلوم ،گزينند نمي همرازي به را مؤمنان و پيامبرش و خدا جز و كنند
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 اعمال كنند عمارت را خدا مسجدهاي كنند مي اقرار خود كفر به كه حالي در كه نرسد را مشركان 17 9
 جاويدانند آتش در و شده ناچيز آنها

 مي نماز و اند ،آورده ايمان قيامت روز و خدا به كه كنند مي عمارت كساني را خدا مسجدهاي 18 9
 باشند يافتگان هدايت از اينان كه است اميد ترسند نمي خدا زا جز و دهند مي زكات و گزارند

 خدا راه در جهاد و قيامت روز و خدا به ايمان با را مسجدالحرام عمارت و حاجيان به دادن آب آيا 19 9
 كند نمي هدايت را ستمكاران خدا و نيستند برابر خدا نزد ،نه ؟دانيد مي برابر

 نزد در ،كردند جهاد خويش جان و مال به خدا راه در و كردند جرتمها و آوردند ايمان كه آنان 20 9
 كاميافتگانند و دارند تر عظيم درجتي خدا

 مي بشارتشان ،باشد جاويد، نعمتهاي آن در كه بهشتي به و خود خشنودي و رحمت به پروردگارشان 21 9
 دهد

 است وندخدا نزد در بزرگ مزد و اجر زيرا ،بمانند جاويدان بهشت آن در 22 9
 ،برگزينند ايمان جاي به كفررا كه دارند دوست برادرتان يا پدر اگر ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 23 9

 بود خواهد ستمكاران از بدارد دوستشان شما از كس هر و مگيريد دوستي به را آنها
 و ايد اندوخته كه اموالي و خويشاوندانتان و، زنانتان و برادرانتان و فرزندانتان و پدرانتان اگر :بگو 24 9

 در كردن جهاد و پيامبرش و خدا از شما براي هستيد دلخوش بدان كه هايي خانه و ،داريد بيم آن كساد از كه تجارتي
 ندارد دوست را نافرمانان خدا و بياورد خويش فرمان خدا تا باشيد منتظر ،است تر داشتني دوست او راه

 به را شما لشكرتان انبوهي كه ،آنگاه ،حنين روز در نيز و كرد ياري يهاجا از بسياري در را شما خدا 25 9
 پشت دشمن به و بازگشتيد و شد تنگ شما بر فراخيش همه با زمين و نداشت سودي شما براي ولي بود آورده شگفت
 كرديد

 فرو ديديد مين را آنها كه لشكرياني و كرد نازل مؤمنان بر و پيامبرش بر را خويش آرامش خدا آنگاه 26 9
 كافران كيفر است اين و ،كرد عذاب را كافران و فرستاد

 است مهربان و، آمرزنده كه ،پذيرد مي بخواهد كه را كس هر توبه خدا پس آن از 27 9
 و شوند نزديك مسجدالحرام به نبايد بعد سال از و نجسند مشركان ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 28 9

 است حكيم و دانا خدا زيرا كرد خواهد نيازتان بي خويش فضل به بخواهد اگر خدا ،دترسي مي بينوايي از اگر
 پيامبرش و خدا كه را ،چيزهايي و آورند نمي ايمان قيامت روز و خدا به كه كتاب اهل از كساني با 29 9

 مذلت عين در خود دست به كه آنگاه تا ،كنيد جنگ پذيرند رانمي حق دين و كنند نمي حرام خود بر است كرده حرام
 بدهند جزيه

 گويند مي كه سخن ،اين خداست پسر عيسي كه گفتند نصاري و ،خداست پسر عزير كه گفتند يهود 30 9
 ؟گردند مي باز كجا به بكشدشان خدا بودند كافر اين از پيش كه است كساني گفتار همانند

 كه بودند مامور آنكه وحال گرفتند خدايي به اهللا جاي به را مريم پسر مسيح و خويش راهبان و حبرها 31 9
 سازند مي شريكش آنچه از است منزه اونيست جز خدايي هيچ كه ،بپرستند را خدا يك تنها

 خواهد نمي خود نور رساندن ،كمال به جز خدا و ،كنند خاموش خود دهان با را خدا نور خواهند مي 32 9
 نيايد خوش را كافران چند هر
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 همه بر را او تا ،حق بر و درست ديني با ،فرستاد مردم هدايت براي را خود پيامبر كه است كسي او 33 9
 نيايد خوش را مشركان چند هر ،گرداند پيروز دينها

 و خورند مي ناشايست رابه ،مردم اموال راهبان و حبرها از بسياري ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 34 9
 عذابي به ،كنند نمي انفاقش خدا راه در و اندوزند مي سيم و زر از راكه انيكس و دارند مي باز خدا راه از را ديگران
 ،ده بشارت دردآور

 آن است اين كنند داغ ،آن با را پشتشان و پهلو و پيشاني و شود گداخته جهنم آتش در كه روزي 35 9
 بچشيد را خويش اندوخته طعم حال بوديد اندوخته خود براي كه چيزي

 چهار است دوازده ،بيافريده را زمين و آسمانها كه روز آن از خدا كتاب در ،خدا نزد در ماهها شمار 36 9
 جنگ به همگي مشركان كه همچنان و مكنيد ستم خويشتن بر ماهها آن در درست شيوه است اين حرامند ماههاي ،ماه
 است پرهيزگاران با خدا كه بدانيد و برخيزيد ايشان جنگ به همگي ،برخاستند شما

 ماه آن سال يك آنان ،كافران گمراهي موجب و است كفر در افزوني ،حرام ماههاي افكندن تاخير به 37 9
 حرام خدا كه را آنچه پس يابند توافق است كرده حرام خدا كه شمار آن با تا ،حرام سال يك و شمردند مي حالل را

 كند نمي هدايت را كافران خدا و گرديده آراسته نظرشان در ناپسندشان كردار شمارند مي حالل كرده
 بسيج خدا راه در، جنگ براي كه گويند شما به چون كه چيست ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 38 9

 متاع برابر در دنيا اين متاع ؟ايد شده راضي دنيا زندگي به اخروي زندگي جاي به آيا ؟چسبيد مي زمين به گويي ،شويد
 نيست هيچ اندكي جز دنيا آن

 جاي به را ديگري وقوم كند مي عذاب دردناك اي شكنجه به را شما خدا نشويد بسيج جنگ به اگر 39 9
 تواناست كاري هر بر كه رسانيد نمي زياني نيز خدا به و گزيند مي بر شما

 هنگامي به دو آن از يكي كرد،، ياريش خدا ،كردند بيرونش كافران كه آنگاه ،نكنيد ياريش شما اگر 40 9
 كه لشكرهايي با و بخشيد آرامش دلش به خدا ماست با خدا ،مباش اندوهگين :گفت مي رفيقش به بودند رغا در كه

 حكيم و پيروزمند خدا و باالست خدا كالم زيرا ،گردانيد پست را كافران كالم و كرد تاييدش ديديد نمي را شماآن
 است

 كنيد جهاد خدا راه در خويش ،جان و مال با و ،دشوار خواه باشد آسان شما بر خواه برويد جنگ به 41 9
 است اين در شما خير بدانيد اگر

 دراز راه كه اكنون ولي ،آمدند مي تو پي از ،دراز چندان نه بود سفري يا بود يافتني دست متاعي اگر 42 9
 اينان آمدند مي نبيرو شما همراه توانستند مي اگر كه خورند مي قسم خدا به و انگارند مي دشوار را پيمودنش است شده
 گويند مي دروغ كه داند مي خدا سپارند مي هالكت به تن
 و شوند آشكار گفتند ،مي راست كه آنها بايست مي ؟دادي ماندن اذن آنان به چرا كند عفو خدايت 43 9
 بشناسي هم را دروغگويان تو
 نمي رخصت تو از وجانشان مال با كردن جهاد براي هرگز دارند ايمان قيامت روز و خدا به كه آنان 44 9

 شناسد مي را پرهيزگاران خدا و خواهند
 را آنها شك اين و است گرفته فرا، شك را دلهايشان و ندارند ايمان قيامت روز و خدا به كه كساني 45 9
 خواهند مي رخصت تو از ،است افكنده ترديد به
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 خدا ولي ،بودند كرده آماده گيبر و ساز خويش براي شوند بيرون جنگ به كه خواستند مي اگر 46 9
 در اند برتافته سر جنگ از كه كساني همراه كه شد گفته ايشان به و بازداشت جنگشان از و داشت ناخوش را آنان بسيج
 بنشينيد خانه

 براي و كنند انگيزي فتنه تا و ،كردند نمي كاري فساد جز ،بودند آمده بيرون جنگ به شما با اگر 47 9
 است آگاه ستمكاران به خدا و ،كردند مي رخنه شما ميان در پردازند چيني سخن به دشمنان

 حق كه آنگاه تا دادند ،مي جلوه واژگونه تو براي را كارها و كردند مي گري فتنه هم اين از پيش 48 9
 داشتند كراهت آن از كه حالي در ،شد آشكار خداوند فرمان و آمد فراز

 و اند افتاده گناه در خود اينان كه باش آگاه مينداز گناه به و ده رخصت مرا :گويند مي آنان از بعضي 49 9
 دارد احاطه كافران بر جهنم

 خويش كار چاره ما: گويند ،مي رسد مصيبتي تو به اگر و ،سازد اندوهگينشان رسد تو به خيري اگر 50 9
 گردند مي باز شادمان آنگاه ايم انديشيده اين از پيش

 بر مؤمنان و ماست موالي او رسيد نخواهد ما به است كرده مقرر ما براي خدا آنچه زج مصيبتي :بگو 51 9
 كنند توكل خدا

 عذاب كه منتظريم ما ولي؟داريد، ما براي را ديگري چيز انتظار ،نيكي دو آن از يكي جز آيا :بگو 52 9
 مانيم مي نتظرم نيز ما باشيد منتظر شما پس برسد شما به ما دست به يا او جانب از يا ،خدا

 نافرمان مردمي زيرا ،كراهت روي از چه كنيد انفاق رضا روي از چه ،پذيرد نمي شما از خدا :بگو 53 9
 هستيد

 به ميلي بي با جز و اند نياورده ايمان پيامبرش و خدا به آنكه مگر نشده انفاقهايشان قبول مانع چيز هيچ 54 9
 كنند مين انفاق كراهت به جز و شوند نمي حاضر نماز

 دنيا اين در آنها به خواهد ،مي خدا كه نيست اين جز نيفكند اعجاب به را تو فرزندانشان و دارايي 55 9
 برآيد جانشان كافرند هنوز كه حالي در و كند عذابشان

 بيمناكند شما از اينان ،نيستند شما از آنكه حال و شمايند از كه خورند مي سوگند خدا به 56 9
 آوردند مي روي جا بدان شتابان ،يافتند مي نهانگاهي يا غار يا اهپناهگ اگر 57 9
 مي خشنود كنند عطا آنها ،به اگر ،كنند مي متهم بيداد به صدقات تقسيم در را تو ايشان از بعضي 58 9

 گيرند مي خشم نكنند عطا اگر و شوند
 بس را ما خدا :وبگويند باشند خشنود كند مي عطا آنان به پيامبرش و خدا آنچه به اگر شود مي چه 59 9

 ؟ورزيم مي رغبت خدا به ما و گذاشت نخواهند نصيب بي خويش فضل از را ما پيامبرش و خدا و است
 دل آوردن دست به ،براي نيز و آن آوري جمع كارگزاران و مسكينان و است فقيران براي صدقات 60 9

 و خدا جانب از است اي فريضه آن و نيازمند مسافران و خدا راه در انفاق و قرضداران و بندگان كردن آزاد و مخالفان
 است وحكيم دانا خدا

 براي او :بگو دهد مي گوش كس هر سخن به او كه گويند مي و آزارند مي را پيامبر ايشان از بعضي 61 9
 اند آورده ايمان كه آنهايي براي است رحمتي و ،دارد باور را ومؤمنان دارد ايمان خدا به است خير سخن شنونده شما

 شد خواهند گرفتار دردآور اي شكنجه به بيازارند را خدا رسول كه وآنان
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 شايسته اند آورده ايمان اگر، آنكه حال و سازند خشنودتان تا خورند مي سوگند خدا به شما برابر در 62 9
 سازند خشنود را رسولش و خدا كه است تر
 بود خواهد جهنم آتش در جاودانه ورزد مي مخالفت پيامبرش و خدا با كه كس هر كه دانند نمي آيا 63 9
 ؟است بزرگي رسوايي اين و
 با اند نهفته دل در ازآنچه و، شود نازل اي سوره آنها باره در آسمان از مباد كه ترسند مي منافقان 64 9

 ساخت خواهد آشكار ترسيد مي آن از كه را آنچه خدا كه ،كنيد مسخره :بگو سازد خبرشان
 آيا :بگو كرديم مي وبازي زديم مي حرف هم با ما :گويند مي ؟كرديد مي چه كه بپرسي آنها از اگر 65 9

 ؟كرديد مي مسخره را پيامبرش و او آيات و و خدا
 كه را ديگر گروه شمابگذريم از گروهي تقصير از اگر ايد شده كافر ،ايمان از پس مياوريد عذر 66 9

 ردك خواهيم عذاب اند بوده مجرم
 كارهاي از و دهند مي فرمان ،زشت كارهاي به يكديگرند همانند همه ،منافق زنان و منافق مردان 67 9

 فراموش را ايشان نيز خدا اند كرده فراموش را خدا بندند مي خدا راه در انفاق از را خود مشت و گيرند مي جلو نيك
 نافرمانانند منافقان زيرا ،است كرده

 همين اند جاودانه آن در است داده جهنم آتش وعده كافران و منافق زنان و افقمن مردان به خدا 68 9
 شد خواهند گرفتار پايدار عذابي به و باد آنها بر خدا لعنت است بس برايشان

 نصيب از ايشان بيشتر فرزندان و، دارايي و بيشتر نيروي با ،بودند شما از پيش كه كساني همانند 69 9
 نصيب از ،اند بوده شما از پيش كه كساني كه همچنان ،ايد شده مند بهره خويش نصيب از نيز شما شدند مند بهره خويش
 و دنيا در آنان اعمال گفتند مي ناپسند سخن ايشان كه همچنان ،گفتيد ناپسند سخنان شما بودند شده مند بهره خويش
 شدند زيانمند و گرديد ناچيز آخرت

 و مدين اصحاب و ابراهيم قوم و، ثمود و عاد و نوح قوم چون اند بوده اآنه از پيش كه كساني خبر آيا 70 9
 خود آنان ،كرد نمي ستم آنها به خدا ؟شدند مبعوث آنها بر آشكار هاي نشانه با پيامبرانشان كه اند نشنيده را مؤتفكه
 كردند مي ستم برخود

 و ،دارند مي باز ناشايست از، و هندد مي فرمان نيكي به يكديگرند دوستان مؤمن زنان و مؤمن مردان 71 9
 خدا ،كرد خواهد رحمت را اينان خدا كنند مي فرمانبرداري پيامبرش و خدا از و دهند مي زكات و گزارند مي نماز

 است حكيم و پيروزمند
 بهشتيان و ،است جاري درآن جويها كه است داده وعده را بهشتهايي مؤمن زنان و مؤمن مردان به خدا 72 9

 ،بزرگ پيروزي كه است برتر همه از خدا خشنودي ولي جاويد بهشت در نيكو هايي خانه نيز و آنجايند در ههموار
 است خداوند خشنودي

 بد كه است جهنم جايگاهشان ،،كن رفتار شدت به آنان با و بجنگ منافقان و كافران با ،پيامبر اي 73 9
 است سرانجامي

 اسالم آنكه از پس و اند ،رانده زبان بر را كفر كلمه ولي ،اند نگفته كه خورند مي سوگند خدا به 74 9
 از پيامبرش و خدا كه روست آن از عيبجوييشان نشدند نايل بدان اما ،كردند كاري قصد و اند شده كافر بودند آورده
 دنيا در دناكيدر عذاب به خدا شوند رويگردان اگر و ،است آن در خيرشان كنند توبه اگر پس كردند نيازشان بي غنايم
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 مددكاري نه و بود خواهد دوستداري نه زمين روي در آنهارا و كرد خواهد معذبشان آخرت و
 زمره در و دهيم مي زكات،كند نصيبمان مالي خود فضل از اگر كه بستند پيمان خدا با آنها از بعضي 75 9

 آييم مي در صالحان
 بازگشتند اعراض به و زيدندور بخل ،كرد نصيبشان مالي خود فضل از خدا چون 76 9
 مالقات او با گفتند مي ،كه دروغها آن و خدا با وعده خلف آن با همراه كه روزي تا پس آن از و 77 9

 ساخت نفاق جاي را دلهايشان ،كنند
 داناي كه اوست زيرا ؟است آگاه كردنشان پچ پچ از و داند مي را ايشان دل راز خدا كه دانند نمي آيا 78 9

 تنهانهاس
 استطاعت از بيش و دهند مي صدقه رغبت به كه مؤمناني بر كه را كساني گيرد مي استهزا به خداوند 79 9

 است دردآور عذابي را ايشان و كنند مي شان مسخره و گيرند مي عيب ،يابند نمي چيزي خويش
 آمرزش شانبراي ،هم بار هفتاد اگر ،نخواه آمرزش خواهي مي بخواه آمرزش برايشان خواهي مي 80 9

 كند نمي هدايت را نافرمان مردم خدا و ندارند ايمان پيامبرش و خدا به زيرا ،آمرزيد نخواهد خدايشان بخواهي
 و مال با جهاد خوشحالند اند، ورزيده تخلف خدا رسول با همراهي از و اند نشسته خانه در كه آنان 81 9

 آتش گرماي :بگو فهمند مي اگر نرويد جنگ به گرم هواي در :گفتند و شمردند ناخوش ،خدا راه در ،را خويش جان
 است بيشتر جهنم

 بگريند فراوان و بخندند اندك كه بايد اند داده انجام كه اعمالي سزاي به 82 9
 جنگ براي كه خواستند ازتو و كردي ديدار ايشان از گروهي با و گردانيد باز جنگ از را تو خدا اگر 83 9

 زيرا ،كرد نخواهيد نبرد دشمني هيچ با من همراه و شد نخواهيد بيرون جنگ به من با هرگز شما :بگو ،آيند بيرون ديگر
 بمانيد خانه در اند كرده تخلف ازفرمان كه آنان با هم اكنون پس ايد بوده خشنود خانه در نشستن به نخست شمااز

 اند شده كافر رسولش و خدا ،به ناينا مايست قبرشان بر و مكن نماز آنان از يك هيچ بر ،بميرند چون 84 9
 اند مرده نافرمان و
 كفر عين در و كند دنياعذابشان در آنها سبب به خواهد مي خدا ،نيفكند اعجابت به اوالدشان و اموال 85 9

 بسپارند جان
 تو از توانگرانشان ،برويد جنگ به پيامبرش با و بياوريد ايمان خدا به كه شد نازل اي سوره چون 86 9

 بنشينيم خانه در نشينند خانه در بايد كه آنهايي با تا ،بگذار را ما :گفتند و خواستند ترخص
 فهمند نمي و شده ،نهاده مهر دلهايشان بر ،باشند نشينان خانه قرين كه اند شده راضي بدان 87 9
 آن از نيكيها ردندك جهاد خدا راه در خود جان و مال با اند آورده ايمان او با كه كساني و پيامبر ولي 88 9

 رستگارانند كه آنهايند و آنهاست
 است اين است كرده آماده ،جاويدانند آنجا در و است روان آن در جويها كه بهشتهايي برايشان خدا 89 9

 بزرگ رستگاري
 و نروند جنگ به كه دهند، رخصت را آنها تا آوردند عذر و آمدند نشين باديه عربهاي از گروهي 90 9

 رسيد خواهد دردآور عذابي كافرانشان به كه زودا نشستند خانه در ،بودند گفته دروغ پيامبرش و خدا به كه آنهايي
 اخالص پيامبرش و خدا براي عمل در گاه هر ،يابند نمي خويش هزينه كه آنان و بيماران و ناتوانان بر 91 9
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 است مهربان و آمرزنده خدا و نيست ابيعت گونه هيچ نيكوكاران بر كه ،نيايند جنگ به اگر نيست گناهي ورزند
 آنها و ندارم برگي و ساز كه ،گفتي تو و دهي نبردشان برگ و ساز تا آمدند تو نزد كه آنان بر نيز و 92 9

 نيست گناهي ،بازگشتند محزون و ريزان اشك و نيافتند هيچ كردن خرج براي
 خشنودند بدان خواهندو مي رخصت وت از توانگري عين در كه است كساني بر خدا عذاب و خشم 93 9
 دانند نمي كه است نهاده مهربر را دلهايشان خدا بمانند خانه در نشينان خانه با كه

 خدا كه نداريم باور را گفتارتان ،،مياوريد عذر :بگو آورند مي عذر و آيند مي ،بازگرديد شما چون 94 9
 خداوندي آن نزد را شما آنگاه رسيد خواهند شما اعمال به برشپيام و خدا كه زودا است كرده آگاه شما اخبار از را ما
 سازد آگاهتان اعمالتان نتيجه از تا برند مي است آشكار و نهان داناي كه

 كنيد اعراض ايشان از درگذريد ،خطايشان از تا خورند مي سوگند برايتان ،بازگرديد نزدشان به چون 95 9
 دارند جهنم در ايج اعمالشان خاطر به و پليدند مردمي كه

 نافرمان مردم اين از خدا شويد، خشنود هم شما اگر شويد خشنود آنان از تا خورند مي سوگند برايتان 96 9
 شد نخواهد خشنود

 نازل پيامبرش بر خدا كه احكامي از خبري بي به و ديگرانند از تر منافق و كافرتر نشين باديه عربهاي 97 9
 است حكيم و اناد خدا و سزاوارترند است كرده

 شما به تا منتظرند و پندارند ،مي غرامتي چون كنند مي خرج كه را آنچه نشين باديه عربهاي از اي پاره 98 9
 داناست و شنوا خدا و باد خودشان بر بد حوادث برسد حوادثي

 براي كنند مي خرج كه را آنچه و دارند ايمان قيامت روز و خدا به نشين باديه عربهاي از اي پاره و 99 9
 به خدا و شد خواهد خدا به نزديكيشان سبب همين كه بدانيد كنند مي خرج پيامبر دعاي خاطر به و خدا به شدن نزديك
 است مهربان و آمرزنده زيرا ،كرد خواهد داخلشان خويش رحمت

 خدا ،رفتند نشا پي از نيكي ،به كه آنان و شدند پيشقدم كه انصار و مهاجرين از نخستين گروه آن از 100 9
 ،بود خواهند آنجا در هميشه و است جاري نهرها آنها در كه بهشتهايي برايشان خشنودند خدا از نيز ايشان و است خشنود
 بزرگ كاميابي است اين است كرده آماده

 نفاق در نيز نشينان ازشهر ،گروهي و منافقند اند گرفته را شما گرد كه نشين باديه عربهاي از گروهي 101 9
 مي گرفتار بزرگ عذاب به و كرد خواهيم عذابشان دوبار و شناسيمشان مي ما ،شناسي نمي را آنها تو ورزند مي اصرار
 شوند

 خدا شايد اند آميخته زشت كارهاي با را نيكو اعمال كه كردند اعتراف خود گناه به ديگر گروهي و 102 9
 است مهربان و آمرزنده خدا زيرا ،بپذيرد را شان توبه

 آرامش مايه تو دعاي زيرا ،دعاكن برايشان و سازي منزه و پاك را آنان تا بستان صدقه داراييهايشان از 103 9
 داناست و شنوا خدا و ،آنهاست

 خداست و ،ستاند مي را، صدقات و پذيرد مي را بندگانش توبه كه خداست كه اند ندانسته هنوز آيا 104 9
 ؟است مهربان و پذير توبه كه

 و نهان داناي نزد به را شما و ديد خواهند را شما اعمال مؤمنان و پيامبرش و خدا ،كنيد عمل :گوب 105 9
 كرد خواهد آگاهتان اعمالتان از او و برد خواهند آشكارا
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 پذيرد مي را شان توبه كنديا مي عذابشان يا كه ،اند شده واگذاشته خداوند مشيت به ديگر گروهي و 106 9
 است حكيم و دانا خدا و
 تفرقه و كفر ميانشان رسانندو ،زيان مؤمنان به تا سازند مي مسجدي كه آنهايي :دهد مي شهادت خدا 107 9

 ما كه خورند مي سوگند آنگاه ،باشد كمينگاهي كنند جنگ پيامبرش و خدا با خواهند مي كه كساني براي تا و اندازند
 گويند مي دروغ ،است نبوده نيكوكاري جز قصدي را
 است تر شايسته شده بنيان ،پرهيزگاري بر نخست روز از كه مسجدي مگزار نماز مسجد آن در هرگز 108 9
 دارد دوست را پاكيزگان خدا زيرا ،باشند پاكيزه دارند دوست كه هستند مرداني آنجا در كني نماز آنجا در كه

 مسجد بنيان كه كسي آن يا،ستا بهتر نهاده او خشنودي و خدا از ترس بر را مسجد بنيان كه كسي آيا 109 9
 ستمگر مردم خدا و ؟گردد سرنگون جهنم آتش در او با تا است نهاده باشد شسته را آن زير آب كه سيلگاهي كناره بر را
 كند نمي هدايت را
 پاره پاره دلشان كه هنگام آن تا بود خواهد دلشان در تشويش مايه همواره اند آورده بر كه بنا آن 110 9

 است حكيم و دانا داوندخ و گردد
 چه ،كنند مي جنگ خدا درراه باشد، آنان از بهشت تا ،خريد را مالهايشان و جانها مؤمنان از خدا 111 9

 از بهتر كسي چه و اوست عهده بر حق به است داده قرآن و وانجيل تورات در خدا كه اي وعده شوند كشته يا بكشند
 است بزرگي كاميابي كه باشيد شاد ايد كرده كه فروخت و يدخر بدين ؟كرد خواهد وفا خود عهد به خدا

 امر ،كنندگانند سجده ،كنندگانند ،ركوع ،دارانند روزه ،ستايندگانند ،پرستندگانند ،كنندگانند توبه 112 9
 ده بشارت را مؤمنان و خدايند حدود حافظان منكرندو از كنندگان نهي و معروف به كنندگان

 آنكه از پس باشند خويشاوندان از، چند هر مشركان براي اند آورده ايمان كه كساني و پيامبر نبايد 113 9
 كنند آمرزش طلب روند مي جهنم به كه دانستند

 او براي چون و بود اوداده به كه اي وعده خاطر به مگر نبود ،پدرش براي ابراهيم خواستن آمرزش 114 9
 بود بردبار و ترس خداي بسيار ابراهيم زيرا تجس بيزاري او از ،خداست دشمن پدرش كه شد آشكار

 بايد چيز چه از كندكه روشن برايشان تا ،خواهد نمي گمراه است كرده هدايت كه را قومي خدا 115 9
 داناست چيزي هر بر خدا كه ،بپرهيزند

 و تداردوس خدا جز را شما و، ميراند مي و كند مي زنده خداست آن از زمين و آسمانها فرمانروايي 116 9
 نيست ياوري

 نزديك كه پس آن از ،اوبودند همراه عسرت ساعت آن در كه را انصار و مهاجرين و پيامبر توبه ،خدا 117 9
 است مهربان و رئوف ايشان به زيرا ،بپذيرفت شان توبه پذيرفت ،بگردد جنگ از دل را گروهي كه بود

 همه با زمين كه آنگاه تا، ،بودند كرده لفتخ جنگ از كه را تن سه آن توبه پذيرفت خدا نيز و 118 9
 روي بدان كه پناهگاهي هيچ خداوند جز كه دانستند خود گنجيدو نمي تنشان در جان و شد تنگ آنها بر گشادگيش

 است مهربان و پذير توبه كه ،آيند باز او به تا بپذيرفت آنان توبه خداوند پس ندارند آورند
 باشيد راستگويان با و بترسيد خدا از ،يدا آورده ايمان كه كساني اي 119 9
 نبايد و ورزند تخلف خدا پيامبر با، همراهي از كه نرسد را آن اطراف نشين باديه عربهاي و مدينه اهل 120 9
 كه قدمي يا نگردند دچار گرسنگي به يا نيفتند رنج به يا نشود چيره آنها به تشنگي هيچ زيرا پردازند خود به او از كه
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 خدا كه ،شود نوشته برايشان صالحي عمل آنكه مگر ،نزنند دستبردي دشمن به يا ندارند بر سازد خشمگين را كافران
 سازد نمي تباه را نيكوكاران پاداش

 نوشته حسابشان به مگرآنكه ،،نگذرند واديي هيچ از و نكنند خرج بسيار چه و اندك چه مالي هيچ و 121 9
 اند كرده مي كه كاري نيكوترين داشپا چون ،دهد پاداششان خدا تا ،شود

 خويش دين دانش تا سفرنروند به اي دسته گروهي هر از چرا روند سفر به همگي كه مؤمنان نتوانند و 122 9
 ؟كنند حذر زشتكاري از كه باشد ،هشداردهند را خود مردم بازگشتند چون و بياموزند را
 درشتي و شدت شما در تا كنيد، جنگ شمايند نزديك كه كافراني با ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 123 9

 است پرهيزگاران با خدا كه بدانيد و ،يابند
 كه آنان ؟افزود در شما از يك كدام ايمان به سوره اين :پرسند مي بعضي ،شود نازل اي سوره چون و 124 9

 كنند مي شادماني خود و ،شود افزوده ايمانشان به اند آورده ايمان
 بمردند كافر همچنان و، نيفزود انكارشان بر انكاري جز ،است مرضي دلهايشان در كه نانآ اما 125 9
 پند نه و كنند مي توبه نه ولي ؟شوند مي واقع آزمايش مورد دوبار يا يك سال هر در كه بينند نمي آيا 126 9

 گيرند مي
 مي باز و ؟بيند مي شمارا ،سيك آيا :كنند مي نگاه ديگر بعضي به بعضي ،شود نازل اي سوره چون و 127 9

 نافهمند مردمي زيرا،ساخته منصرف ايمان از را دلهايشان خدا گردند
 آيد مي گران او بر دهد مي رنج را شما آنچه هر ،شد مبعوث شما بر شما خود از پيامبري آينه هر 128 9

 است مهربان و رئوف مؤمنان با و است دلبسته شما به سخت
 اوست و كردم اوتوكل بر ،نيست او جز خدايي ،است كافي من براي خدا :گوب بازگردند اگر 129 9

 بزرگ عرش پروردگار
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 آميخته حكمت ،به كتاب آيات است اين را ،الم ،الف 1 10
 شارتب را مؤمنان و بترسان را مردم كه كرديم وحي خودشان از مردي به اينكه از شگفتند در مردم آيا 2 10
 است جادوگري آشكارا مرد اين كه گفتند كافران؟دارند رفيع پايگاهي پروردگارشان نزد در كه ده
 ترتيب ،پرداخت عرش ،به سپس ،بيافريد روز شش در را زمين و آسمانها كه است اهللا شما پروردگار 3 10

 پند چرا بپرستيد را او شما پروردگار اهللا است اين نباشد اي كننده اوشفاعت رخصت به جز بداد تدبير روي از را كارها
 ؟گيريد نمي
 سوي به را آنان آنگاه بيافريند را، مخلوقات او خداست وعده يقين به اين اوست به شما همه بازگشت 4 10

 جزاي به را كافران و دهد پاداش عدل روي از اند كرده شايسته كار و آورده ايمان كه را كساني تا ،بازگرداند خود
 دردآور است عذابي و جوشان آب از است شرابي كفرشان

 شمار از تا كرد معين منازلي برايش و ساخت منور را ماه و بخشيد فروغ را خورشيد كه آن اوست 5 10
 كند مي بيان تفصيل به دانند مي كه مردمي براي را آيات و نيافريد حق به جز را اينها همه خدا شويد آگاه حساب و سالها

 عبرتهاست پرهيزگاران براي است آفريده زمين و آسمانها در خدا آنچه و روز و شب شد و آمد در 6 10
 از كه آنان و ،اند يافته آرامش ،بدان و شده خشنود دنيا زندگي به و ندارند اميد ما ديدار به كه كساني 7 10
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 ،خبرند بي ما آيات
 است جهنم جايگاهشان ،اند كرده مي كه كارهايي كيفر به 8 10
 در كند مي هدايت ايمانشان به پروردگارشان اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه را آنان 9 10

 است جاري پايشان زير در آب نهرهاي ،نعمت پر بهشتهايي
 دعايشان پايان و گويند مي سالم ،،درود هنگام به و منزهي تو خدايا بار :است اين دعايشان آنجا در 10 10
 جهانيان پروردگار آن ،را خداي اسسپ :است اين
 رسيده فرا مرگشان طلبيد مي شر برايشان خدا طلبند مي خير خود براي مردم كه شتاب همان با اگر 11 10
 بمانند سرگردان خويش گمراهي در تا گذاريم وامي ،ندارند اميد ما ديدار به كه را آنان پس بود
 و خواند مي دعا به مارا ،ايستاده يا نشسته چه و باشد تهخف پهلو بر چه ،رسد گزندي آدمي به چون 12 10

 هرگز بود رسيده او به كه گزندي آن دفع براي را ما گويي گذردكه مي چنان ،سازيم دور او از را گزند آن چون
 است شده آراسته نظرشان در اينچنين اسرافكاران اعمال است نخوانده

 ايشان سوي روشن داليل با كه پيامبرانشان به و كردند ستم چون بودند شما از پيش كه را مردمي ما و 13 10
 دهيم مي كيفر اينچنين را تبهكار مردم كرديم هالك ،آوردند نمي ايمان بودند آمده

 كنيد مي عمل چگونه كه بنگريم تا گردانيديم آنها جانشين زمين روي در را شما آنگاه 14 10
 قرآن اين جز قرآني :ندارندگفتند اميد، ما ديدار به كه آنها ،دش تالوت آنان بر ما روشن آيات چون 15 10

 همان پيرو شود مي وحي من به چه هر كنم دگرگون خود سوي از را آن كه نرسد مرا :بگو كن دگرگونش يا بياور
 آيم گرفتار بزرگ روز آن عذاب به شوم عاصي پروردگارم به اگر كه ترسم مي هستم

 و ساختم نمي آگاه آن از، را شما و كردم نمي تالوت شما بر را آن من ستخوا مي خدا اگر :بگو 16 10
 ؟يابيد نمي در عقل به چرا ام زيسته عمري شما ميان در اين از پيش

 مجرمان آينه هر ؟انگارد مي دروغ را او آيات يا ،بندد مي دروغ خدا بر كه آن از ستمكارتر كيست 17 10
 نشوند رستگار

 در ما شفيعان اينها :گويند ،مي و زيان نه رساند مي سودشان نه كه پرستند مي را اييچيزه خدا سواي 18 10
 آنچه از و است منزه خدا ؟ندارد سراغي آن از آسمان و زمين در كه دهيد مي خبر چيزي از خدا به آيا :بگو خدايند نزد
 است فراتر ،سازيد مي شريك او با

 از اين از پيش بودكه سخني آن نه اگر و افتاد ختالفا ميانشان ،نبودند امت يك جز مردم 19 10
 بود شده داوري كنند مي اختالف آنچه در ،بود گشته صادر پروردگارت

 آن از غيب علم :بگو ؟شود نمي نازل او بر اي معجزه پروردگارش جانب از چرا :گويند مي و 20 10
 مانم مي منتظر شما با نيز من بكشيد انتظار خداست

 بد ما آيات در كه ،بيني ،بچشانيم آنها به رحمتي است رسيده مردم به كه گزندي از پس اهگ هر 21 10
 نويسند مي را شما بدانديشيهاي ،نيز ما رسوالن ،است تر سريع خدا مكر :بگو كنند مي انديشي

 به موافق باد و كشتيهاهستند در، كه آنگاه تا دهد مي سير دريا در و خشكي در را شما كه اوست 22 10
 موج محاصره در كه پندارند كه چنان ،ريزد آنها بر سو هر از وموج رسد فرا توفان چون شادمانند ،آورد مي حركتشان

 بود خواهيم سپاسگزاران از برهاني خطر اين از را ما اگر كه ،بخوانند اخالص روي از را خدا ،اند گرفته قرار
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 زيان به سركشي اين ،مردم اي كنند سركشي ناحق به زمين در كه بيني ،برهاند را آنها خدا چون 23 10
 ايد كرده مي كه كارهايي از تا گرديد مي باز ما نزد به همه آنگاه دنيوي زندگي اين در است تمتعي است خودتان
 سازيم آگاهتان

 ،برويد زمين از رستنيها هرگونه ،بدان تا ،كنيم نازل آسمان از كه است باراني مثل دنيا زندگي اين مثل 24 10
 و شد آراسته و برگرفت خويش پيرايه زمين چون چرند مي چارپايان كه آنها چه و خورند مي آدميان كه آنها چه

 كه كنيم بر بيخش از چنان و رسد روزدر به يا هنگام شب ما فرمان ،اند بوده همه آن بر قادر خود كه پنداشتند مردمش
 دهيم مي تفصيل اينچنين انديشند مي كه مردمي براي را اتآي است نبوده چيز هيچ مكان آن در ديروز گويي

 كند مي هدايت راست راه به بخواهد را كه هر و خواند مي فرا سالمت سراي به خداوند 25 10
 اينان خوار نه و شوند روي ،سيه نه آن بر افزون چيزي و است نيكي كنند مي نيكي كه آنان پاداش 26 10
 ندجاويدان آن در و بهشتند اهل
 شود مي چيره آنها بر خواري و است آن همانند بدي هر پاداش ،شوند بديها مرتكب كه آنان براي و 27 10

 است شده پوشيده تاريك شب از اي پاره در صورتشان گويي كه شوند چنان ،دارد نمي نگه خدا خشم از را آنها كسي
 هستند آن در جاودانه و جهنمند اهل اينان

 خود مكان در بتهايتان و، شما :گوييم را مشركان سپس آوريم گرد محشر در را هاآن همه روزي و 28 10
 ايد پرستيده نمي را ما هرگز شما :گويند مي وبتهايشان كنيم مي جدا يكديگر از را آنها سپس گيريد قرار
 ايم نبوده آگاه هرگز شما پرستش از ما كه است كافي شما و ما ميان شهادت به خدا 29 10
 حقيقيشان موالي خدا سوي به را همه و ديد خواهد را پاداشش است كرده چه هر كس هر آنجا در 30 10
 شوند مي نابود پرستيدند مي باطل به كه بتان آن همه و گردانند مي باز
 زنده ؟بخشد مي بينايي و، شنوايي كه كيست ؟دهد مي روزي شما به زمين و آسمان از كسي چه :بگو 31 10
 ؟كنيد نمي پروا آيا :بگو اهللا :گفت خواهند ؟آورد مي سامان به را كارها و زنده از را مرده و آورد مي يدپد مرده از را

 ؟آوريد مي روي كجا به پس ؟چيست گمراهي جز حقيقت از بعد ،شماست حقيقي پروردگار اهللا اين 32 10
 پيوست حقيقت به آورند، نمي ايمان اينان :گفت كه عصيانگران باره در تو پروردگار سخن پس 33 10
 يكتا خداي :بگو ؟كند ،زنده باز و ،بيافريند را چيزي كه هست كسي شما بتان اين از آيا :بگو 34 10

 ؟ايد چراسرگشته پس كند مي زنده باز و آفريند مي را مخلوقات
 به كه آن آيا دنماي مي راه حق به خدا :بگو ؟نمايد راه حق به كه هست كسي شما بتان اين از آيا :بگو 35 10
 مي راچه شما ؟است هدايت نيازمند نيز خود و نمايد نمي راه حق به كه آن يا است سزاوارتر متابعت به نمايد مي راه حق
 ؟كنيد مي حكم چگونه ؟شود

 كنند مي كه كاري به خدا آينه هر، بگيرد را حق جاي تواند نمي گمان و ،گمانند فقطتابع بيشترشان 36 10
 است آگاه

 و است آمده آن از پيش كه است چيزي تصديق بلكه ،كنند نسبت خدا به جز را قرآن اين كه نشايد 37 10
 است جهانيان پروردگار جانب از كه نيست شكي است كتاب آن توضيح

 كه را كه هر خدا جز ،گوييد مي راست اگر :بگو كند مي نسبت خدا به دروغ به را آن كه گويند مي 38 10
 بياوريد آن همانند اي سوره و بخوانيد اريي به توانيد مي
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 كساني بودند خبر بي آن ،تاويل از هنوز و بودند نيافته احاطه آن علم به كه شمردند دروغ را چيزي 39 10
 است بوده چگونه ستمكاران كار عاقبت كه بنگر پس دادند نسبت دروغ به چنين را پيامبران نيز بودند آنان از پيش كه
 تر آگاه مفسدان به پروردگارتو و آورند نمي ايمان برخي و آورند مي ايمان بدان ايشان از برخي 40 10

 است
 من كار از شما شما آن شمااز عمل و است من آن از من عمل :بگو ،كردند نسبت دروغ به را تو اگر 41 10

 بيزارم شما كار از من و بيزاريد
 ؟سازي شنوا را كران تواني مي تو نيابند در اگر آيا دهند مي گوش تو به ايشان از برخي 42 10
 ؟بنمايي راه را بصيرت ،بي كوران تواني مي تو ،نبينند اگر آيا نگرند مي تو به آنها از برخي 43 10
 كنند مي ستم خود به خود مردم ولي كند نمي ستم هيچ مردم به خداوند 44 10
 ،اند آرميده را روز از ساعتي تنها پنداري كه چنان ،آورد گرد محشر در را آنان خداوند كه روزي و 45 10

 اند نيافته هدايت و اند ديده زيان انگاشتند مي دروغ را خدا با ديدار كه آنها بشناسند را يكديگر
 همه بازگشت ميرانيم مي را تو يا ،نمايانيم مي تو به ايم داده وعده آنها به كه را چيزهايي از اي پاره يا 46 10
 است ناظر كنند مي كه كاري هر به خدا و تماس نزد به شان
 واقع ستم مورد و يافت فيصله عدالت به ميانشان كارها بيامد پيامبرشان چون و بود پيامبري را امتي هر 47 10

 نشدند
 ؟بود خواهد وقت چه وعده اين پس ،گوييد مي راست اگر :گويند مي 48 10
 زماني را امتي هر مرگ نيستم زياني و سود هيچ مالك بخواهد خدا آنچه جز خود باره در من :بگو 49 10

 افتند پيش ساعت يك نه و كنند تاخير ساعت يك نه ،رسد فرا زمانشان چون است معين
 اينچنين را چيز چه گناهكاران؟رسد، فرا روز به يا هنگام شب ناگاه به او عذاب اگر كنيد مي چه :بگو 50 10
 ؟طلبند مي شتاب به

 رسيدنش فرا كه است چيزي همان اين اكنون ؟آوريد مي ايمان بدان پيوندد وقوع به ابعذ چون آيا 51 10
 خواستيد مي شتاب به را

 مي كيفر اعمالتان برابر در كه است چنين نه آيا بچشيد را جاويد عذاب :گويند ستمكاران به آنگاه 52 10
 ؟بينيد

 ياراي را شما و است حق كه پروردگارم به دسوگن ،آري :بگو ؟است حق آيا كه گيرند مي خبر تو از 53 10
 نيست آن از فرار
 چون و خرد باز ،عذاب از بدان را خود كه خواهد ،باشد زمين روي همه صاحب گنهكاري هر اگر 54 10

 نگردند واقع ستم مورد و شود حكم عدالت به ميانشان دارند نهان دل در خويش پشيماني بنگرند را عذاب
 ولي ،است حق خدا وعده كه باشيد آگاه و خداست آن از است زمين و آسمانها در چه هر كه بدانيد 55 10

 دانند نمي بيشترشان
 گرديد مي باز او سوي به همه و ميراند مي و كند مي زنده كه اوست 56 10
 دل در كه بيماريي آن ،براي شفايي و آمد اي موعظه پروردگارتان جانب از شما براي ،مردم اي 57 10
 مؤمنان براي رحمتي و راهنمايي و دداري
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 است بهتر اندوزند مي چه هر از دو اين زيرا ،شوند شادمان او رحمت و خدا فضل به :بگو 58 10
 را بعضي و شمرديد راحرام بعضي ؟ايد نگريسته است كرده نازل برايتان خدا كه رزقي به آيا :بگو 59 10

 ؟بنديد مي دروغ وا به يا است داده اجازه شما به خدا :بگو حالل
 به را خود فضل خدا ،؟بندند مي دروغ خدا به قيامت روز باره در كه كساني اند كرده گمان چه 60 10

 گويند نمي شكر بيشترينشان ولي ،دارد مي ارزاني مردمان
 مي بدان كه هنگامي بزني كه عملي هر به دست و بخواني قرآن از چه هر و ،باشي كه كاري هر در 61 10
 تر كوچك چه هر و نيست پوشيده آسمانها و زمين در اي ذره مقدار به حتي تو پروردگار بر هستيم ناظر بدان ما ،زيپردا
 است شده نوشته مبين كتاب در ،باشد آن از تر بزرگ يا آن از

 شوند نمي غمگين و نيست بيمي خدا دوستان بر كه باشيد آگاه 62 10
 ،كردند مي رهيزگاريپ و آوردند ايمان كه را، كساني 63 10
 بزرگ كاميابي است اين شود نمي دگرگون خدا سخن آخرت و دنيا در را ايشان است بشارت 64 10
 داناست و شنوا كه اوست است خداوند آن از تمامي به عزت نسازد محزون را تو آنان سخن 65 10
 مي را بتان خدا ،سواي هك آنان و است زمين و آسمانها در چه هر خداست آن از كه باشيد آگاه 66 10

 گويند نمي دروغ جز و كنند نمي پيروي خويش گمان از جز ،خوانند
 اينها در ببينيد آن در تا آورد پديد را روز و بياراميد آن در تا آورد پديد برايتان را شب كه اوست 67 10

 عبرتهاست شنوند مي كه مردمي براي
 زمين و آسمانها در چه هر، اوست آن از است نياز بي ستا منزه است برگزيده فرزندي خدا :گفتند 68 10

 ؟نيستيد آگاه آن به كه گوييد مي چيزهايي خدا باره چرادر نيست دليلي سخن آن بر را شما است
 شوند نمي رستگار بندند مي دروغ خدا به كه آنها :بگو 69 10
 مي سختشان عذابي ورزيدنشان كفر كيفر به سپس ما سوي به بازگشتشان آنگاه ،دنيا از برخورداري 70 10

 چشانيم
 ميان در من كردن درنگ اگر،،من قوم اي :گفت خود قوم به كه آنگاه ،بخوان را نوح داستان برايشان 71 10
 آوريد گرد را بتانتان و خويش برگ و ساز ،كنم مي توكل خدا بر من،آيد مي گران شما بر خدا آيات يادآوري و شما
 مدهيد مهلت مرا و نهيد پيش به قدم من دشمني به و نباشد پوشيده شما بر كنيد مي كه اريك از چيز هيچ كه چنان

 ام شده مامور من و باخداست من پاداش كه ،ام نخواسته پاداشي هيچ شما از من ،كرديد پشت اگر و 72 10
 باشم شدگان تسليم از كه
 و ساختيم پيشينيان جانشين را، آنان و مبرهانيدي كشتي در را همراهانش و او ما و كردند تكذيبش 73 10

 بود چگونه شدگان داده بيم عاقبت كه بنگر پس كرديم غرقه انگاشتند مي دروغ را ما آيات كه را كساني
 آنچه به مردم ولي آوردند روشن دليلهاي آنان و كرديم مبعوث قومشان بر پيامبراني او از پس آنگاه 74 10

 نهيم مي مهر اينچنين تجاوزكاران دلهاي بر نبودند آورنده ايمان ،بودند كرده تكذيبش آن از پيش
 آنان و كرديم مبعوث ،قومش مهتران و فرعون بر آياتمان همراه را هارون و موسي آنها از پس و 75 10

 بودند تبهكار مردمي و كردند سركشي
 است آشكار جادويي اين كه گفتند ،شنيدند را ما حق سخن چون و 76 10
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 آنكه حال و ،خوانيد مي جادو است شده نازل شما بر اينك كه را حق سخن آيا :گفت وسيم 77 10
 ؟شوند نمي رستگار جادوگران

 زمين در تا سازي منصرف ايم يافته آن بر را پدرانمان كه آيين آن از را ما تا اي آمده آيا :گفتند 78 10
 آوريم نمي ايمان شما به ما ولي ؟يابيد سروري

 بياوريد من نزد را دانا جادوگران همه :گفت فرعون 79 10
 بيفكنيد بايد كه را چه هر بيفكنيد :گفت موسي ،آمدند ،جادوگران چون 80 10
 زيرا ،ساخت خواهد باطل را آن خدا و جادوست ايد آورده شما آنچه :گفت موسي ،بيفكندند چون 81 10
 آورد نمي صالح به را مفسدان كار خدا
 آيد ناخوش را مجرمان چه اگر ،رساند مي اثبات به را حق خود خنانس با خداوند و 82 10
 زمين در فرعون و نياوردند ،ايمان موسي به آنها از گروهي جز ،او قوم مهتران و فرعون آزار بيم از 83 10

 بود گزافكاران از او و جست مي برتري
 كنيد توكل او به هستيد فرمان تسليم و ايد آورده ايمان خدا به اگر ،من قوم اي :گفت موسي 84 10
 مكن ستمكار مردم اين مغلوب را ما ،ما پروردگار اي ،كرديم توكل خدا بر :گفتند 85 10
 بخش رهايي كافران اين از را ما خود رحمت به و 86 10
 را خود هاي خانه و كنيد مهيا، هايي خانه مصر در خود قوم براي كه كرديم وحي برادرش و موسي به 87 10
 ده بشارت را مؤمنان و گزاريد نماز و سازيد دتگاهعبا
 اي ،اي داده اموال و زينت جهان اين در قومش مهتران و فرعون به ،ما پروردگار اي :گفت موسي 88 10

 نمي ايمان كن سخت را دلشان و ساز تباه را اموالشان ،ما پروردگار اي كنند گمراه تو طريق از را ديگران تا ،ما پروردگار
 بنگرند را دردآور عذاب كه آنگاه تا دآورن

 مكنيد ،پيروي نادانان طريقه از و باشيد قدم ثابت ،شد اجابت شما خواست :گفت 89 10
 پرداختند تعقيبشان به وتعدي ستم قصد به لشكريانش و فرعون گذرانيديم دريا از را اسرائيل بني ما 90 10

 و ،نيست اند آورده ايمان بدان اسرائيل بني كه آن جز داونديخ هيچ كه آوردم ايمان :گفت شد مي غرق فرعون چون
 شدگانم ازتسليم من
 بودي مفسدان از و كردي مي عصيان اين از پيش تو و ؟اكنون آيا 91 10
 آنكه حال و ،باشي مانندعبرتي مي تو از پس كه آنان براي تا افكنيم مي بلندي به را تو جسم امروز، 92 10

 غافلند ما ياتآ از مردم از بسياري
 كه هنگام آن تا و داديم روزيشان طيبات از و داديم جاي نيكو مكاني در را اسرائيل بني آينه هر 93 10

 قضاوت ميانشان كردند مي اختالف آنچه در قيامت روز در پروردگارتو نداشتند اختالفي بودند نشده دانش صاحب
 كرد خواهد

 مي را تو از پيش آسماني ،كتاب كه آنهايي از ،هستي ترديد در ايم كرده نازل تو بر آنچه در اگر 94 10
 كنندگان ترديد شمار در نبايد پس است شده نازل تو بر پروردگارت جانب از آنچه است حق آينه هر بپرس خوانند
 باشي

 باشي كنندگان زيان زمره در كه ،مباش كنند مي تكذيب را خدا آيات كه آنان از و 95 10
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 ،آورند نمي ايمان ،يافته تحقق آنان باره در تو پروردگار سخن كه كساني 96 10
 رابنگرند دردآور عذاب كه آنگاه تا شود آشكار آنان بر اي معجزه گونه هر چند هر 97 10
 كه يونس قوم مگر نياوردند ،ايمان داد مي سودشان ايمانشان كه هنگامي به اي قريه هيچ مردم چرا 98 10

 برخوردارشان زندگي از رسيد فرا اجلشان كه هنگامي تا و برداشتيم آنان از را دنيا در ذلت عذاب آوردند ايمان چون
 كرديم

 وا اجبار به را مردم تو آيا آورند مي ايمان زمينند روي در كه كساني همه ،بخواهد تو پروردگار اگر 99 10
 ؟بياورند ايمان كه داري مي
 كار به خويش خرد كه كساني بر، را پليدي او و بياورد يمانا كه نرسد را كس هيچ خدا اذن به جز 100 10
 كند مي مقرر بندند نمي
 نمي ايمان كه را قومي هشدارها و آيات اين و است زمين و آسمانها در چيزهايي چه كه بنگريد :بگو 101 10

 كند نمي سود آورند
 :بگو ؟بودند منتظرش پيشينيانشان هك روزهايي همانند كشند مي را روزي انتظار كه است اين جز آيا 102 10

 منتظرم شما با نيز من كه ،بكشيد انتظار
 را مؤمنان كه است فريضه ما بر، زيرا رهانيم مي اند آورده ايمان كه را كساني و پيامبرانمان آنگاه 103 10

 برهانيم
 نمي پرستيد مي هللا جاي به كه را چيزهايي من ،داريد ترديد من دين در شما اگر ،مردم اي :بگو 104 10

 باشم مؤمنان از كه ام شده مامور ميراندو مي را شما كه پرستم مي را اهللا من پرستم
 مباش مشركان از و آور روي حنيف دين به و 105 10
 ستمكاران از ،كني چنين اگر مخوان ،زيان نه و رسانند مي سود تو به نه كه را خداياني ،اهللا جاي به 106 10

 بود خواهي
 هيچ ،بخواهد خيري تو براي اگر، و كرد نتواند آن دفع كس او جز ،برساند زياني تو به خدا اگر و 107 10

 است مهربان و آمرزنده او و رساند مي بخواهد كه بندگانش از كس هر به را خود فضل داشت نتواند باز را او فضل كس
 راست راه به كه كس هر پس رسيد فرا نبرايتا پروردگارتان جانب از راستين پيام ،مردم اي :بگو 108 10

 شما دار عهده من و است افتاده گمراهي به خويش زيان به ،گردد گمراه كه هر و اوست سود به هدايت ،يابد هدايت
 نيستم

10 109 NULL 
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 آگاه حكيمي جانب از روشن و استوار ،آياتي با است كتابي را ،الم ،الف 1 11
 هستم شما براي اي دهنده مژده نيز و شما دهنده بيم او جانب از من ،نپرستيد را يكتا خداي جز كه 2 11
 كه آنگاه تا نيكو رزقي از را، شما تا ،كنيد توبه درگاهش به و بخواهيد آمرزش پروردگارتان از نيز و 3 11

 بزرگ روز عذاب از شما بر ،شويد ردانرويگ اگر و دهد نعمت را انعامي شايسته هر و دهد برخورداري است مقرر
 بيمناكم

 تواناست كاري هر بر او و خداست به بازگشتتان 4 11
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 كه هنگام بدان آنكه حال،دارند پنهان خويش دل راز تا گردانند مي بر صورت اينان كه باش آگاه 5 11
 است آگاه دلها راز به او زيرا ،داند مي را نهانشان و آشكار خدا كشند مي سر در خود هاي جامه

 مي را مكانش و وموضع ،،خداست عهده بر او روزي آنكه جز ،نيست زمين روي در اي جنبنده هيچ 6 11
 است آمده مبين كتاب در همه زيرا ،داند
 از يك كدام بيازمايد تا، بود آب روي بر او عرش و آفريد روز شش در را زمين و آسمانها كه اوست 7 11
 نيست آشكار جادويي جز اين كه گويند كافران ،شويد مي زنده مرگ بعداز كه بگويي اگر و است نيكوتر عمل به شما
 باشيد آگاه ؟است شده آن مانع چيز چه :پرسند مي بيفكنيم تاخير به را عذابشان گاهي چند اگر و 8 11

 گرفت اهدخو بر در را آنان كردند مي اش مسخره آنچه و ،نگردانند باز را آن ،رسد فرا عذابشان چون
 ورزد مي كفران شودو مي مايوس ،گيريم بازش او از آنگاه ،بچشانيم رحمتي انسان به اگر 9 11
 شده دور من از ناگواريها ،:گويد مي ،بچشانيم او به آسايشي و نعمت ،رنج و سختي از پس اگر و 10 11

 فروشد، مي فخر و است شادمان ،حال اين در و است
 آنهاست آن از بزرگ مزد و آمرزش كه ،كردند نيكو كارهاي و ورزيدند ييشكيبا كه كساني مگر 11 11
 مي كه باشي شده دلتنگ بدان و اي اگذاشته و ايم كرده وحي تو بر كه را چيزهايي از برخي كه شايد 12 11

 بيش اي ندهده بيم تو كه نيست اين جز ؟آيد نمي او همراه اي فرشته چرا و ؟شود نمي افكنده او بر گنجي چرا :گويند
 است چيزي هر كارساز كه وخداست نيستي

 مي راست اگر :بگو كند، مي نسبتش خدا به دروغ به و بافد مي بر خود از كه گويند مي آنكه يا 13 11
 بياوريد ،بافته بر هم به آن مانند سوره ده بطلبيدو ياري به توانيد كه را كه هر خدا جز ،گوييد

 نيست او جز خدايي هيچ نيز و شده نازل خدا علم به قرآن كه بدانيد ،ردندنك اجابت را شما اگر پس 14 11
 ؟شويد مي تسليم آيا
 از و دهيم مي جهان اين در، را كردارشان مزد همه پس ،بخواهند را دنيا اين زينت و زندگي كه آنان 15 11
 كاهيم نمي هيچ آن
 به چه هر و شود ناچيز اند كرده چه هر و ندارند نصيبي آتش جز آخرت در كه هستند كساني اينان 16 11

 است باطل اند آورده جاي
 اين از پيش و گوياست ،بدان زبانش و دارد روشن دليلي خويش پروردگار جانب از كه كس آن آيا 17 11

 آن به ايشان ؟است برابر ندارد دليلي كه كس آن با ،داده شهادت بدان است بوده رحمتي و پيشوا خود كه موسي كتاب
 كه ،مكن شك آن در است آتش در جايگاهش ،شود كافر او به كه ديگري گروه هر و آورند مي ايمان روشن كتاب
 آورند نمي ايمان مردم بيشتر ولي است آمده پروردگارت جانب از و است حق
 عرضه پروردگارشان به را اينان ؟بندد مي دروغ خدا به كه است كسي آن از ستمكارتر كس چه 18 11

 بر خدا لعنت ،هان اند بسته مي دروغ پروردگارشان بر كه اينانند كه داد خواهند گواهي شاهدان و داشت دخواهن
 ،باد ستمكاران

 ،ندارند ايمان آخرت به خواهندو مي منحرف را خدا راه و دارند مي باز خدا راه از را مردم كه آنان 19 11
 مي مضاعف عذابشان ندارند، ،ياوري هيچ او جز و ندبگريز خداي از زمين روي در توانند نمي اينان 20 11
 ديدن توان نه و اند داشته شنيدن توان نه شود
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 اند داده ازدست خواندند مي خدا دروغ به كه را آنچه و رسانيدند زيان خويشتن به اينان 21 11
 زيانكارترند آخرت در ناچار به 22 11
 ،اند نموده فروتني پروردگارشان برابر، در و اند كرده تهشايس كارهاي و اند آورده ايمان كه كساني 23 11
 جاويدانند آن در و بهشتند اهل
 نمي پند چرا ؟برابرند باهم مثل به دو اين آيا شنواست و بينا و كر و كور مثل گروه دو اين مثل 24 11

 ؟گيريد
 ،آشكارم اي دهنده بيم شما براي من :گفت فرستاديم پيامبري به مردمش بر را نوح و 25 11
 بيمناكم شما، بر قيامت سخت روز عذاب از زيرا نپرستيد را يكتا خداي جز كه 26 11
 جز كه بينيم نمي و بينيم نمي خويش همانند انساني جز را تو ما :گفتند بودند كافر كه قومش مهتران 27 11

 گوييد مي دروغ كه پنداريم كهبل ،باشد فضيلتي ما بر را شما كه بينيم نمي و كنند متابعت تو از قوم اراذل
 رحمت مرا او و باشم داشته همراه به حجتي پروردگارم از اگر گوييد مي چه ،من قوم اي :گفت 28 11

 آن قبول به اكراه به را شما ،خواهيد نمي خود كه حالي در آيا ،باشيد ناتوان آن ديدن از شما و باشد كرده ارزاني خويش
 ؟واداريم

 كه را آنهايي خداست با تنها من مزد، طلبم نمي شما از مالي خويش رسالت تبليغ برابر رد ،من قوم اي 29 11
 هستيد نادان مردمي شما كه بينم مي ولي كرد خواهند ديدار خويش پروردگار با آنان ،رانم نمي خود از اند آورده ايمان

 در را حقيقت آيا ؟كرد خواهد ياري مرا خدا قبال در كسي چه ،برانم خود از را آنها اگر ،من قوم اي 30 11
 ؟يابيد نمي
 فرشته كه گويم نمي و، دانم نمي هم غيب علم و است من نزد در خدا خزاين كه گويم نمي شما به 31 11

 دلهاي در آنچه به خدا نكند عطا را خود خير نگريد مي آنها در حقارت به شما كه آنان به خدا كه گويم نمي و هستم
 بود خواهم ستمكاران از ،كنم چنين اگر ستا تر آگاه آنهاست

 به كه اي وعده هر ،گويي مي راست اگر كردي جدال هم بسيار و كردي جدال ما با ،نوح اي :گفتند 32 11
 بياور اي داده ما

 گريخت نتوانيد آن از شما و كند مي آشكار را وعده آن بخواهد اگر كه خداست :گفت 33 11
 نخواهد سود اندرزم ،دهم اندرز، را شما بخواهم من اگر ،سازد گمراهتان كه دباش خواسته خدا اگر و 34 11
 گرديد مي باز بدو همه و شما پروردگار اوست كرد

 من و است من بر گناهش ،باشم بسته دروغ خدا به اگر :بگو ام بسته دروغ خدا به من كه گويند مي يا 35 11
 هستم مبرا كنيد مي كه گناهي از

 از آورد نخواهند ايمان ديگر ،اند آورده ايمان كه گروه آن جز تو قوم از كه رسيد وحي حنو به و 36 11
 مباش اندوهگين آنان كردار

 اند غرقه همه كه ،مگوي سخن من با ستمكاران اين باره در و بساز ما الهام و نظر زير را كشتي 37 11
 :گفت مي كردند ،مي اش مسخره گذشتند مي او بر قومش مهتران كه بار هر و ساخت مي كشتي نوح 38 11
 كرد خواهيم تان مسخره شما همانند هم ما كه زودا ،كنيد مي مسخره را ما شما اگر
 آيد فرود كه جاويدبر عذاب و سازد خوارش و رسد كه بر عذاب كه دانست خواهيد زودي به 39 11
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 كشتي در را خود خاندان نيز و، دوتا دهما و نر هر از :گفتيم ،جوشيد تنور و آمد فراز ما فرمان چون 40 11
 جز و اند آورده ايمان تو به كه را آنهايي نيز و باشد شده صادر پيش از اش باره در حكم كه را كس آن مگر بنشان
 بودند نياورده ايمان او به اندكي

 و آمرزنده ،من دگارپرور زيرا بايستد خدا نام به و افتد راه به خدا نام به كه ،شويد سوار آن بر :گفت 41 11
 است مهربان

 :داد ندا بود ايستاده اي گوشه در كه را پسرش نوح برد مي كوه چون امواجي ميان در را آنان كشتي 42 11
 مباش كافران با و شو سوار ما با ،پسر اي
 زا اي نگهدارنده هيچ امروز:،گفت گرفت خواهم جا ،دارد نگه آب از مرا كه كوهي سر بر من :گفت 43 11

 بود شدگان غرق از او و گشت حايل دو آن ميان موج ناگهان آورد رحم او بر كه را كسي مگر نيست خدا فرمان
 كشتي و آمد پايان به كار شدو فرو آب ايست باز آسمان اي و بر فرو خود آب زمين اي :شد گفته و 44 11
 ستمكاره مردم بر باد لعنت اي كه آمد ندا و گرفت قرار جودي كوه بر

 و است حق تو ووعده بود من خاندان از پسرم ،من پروردگار اي :داد ندا را پروردگارش نوح 45 11
 هستي تو كنندگان حكم نيرومندترين

 بر مخواه چيزي من از ناآگاهي سر، از ناصالح است عملي او ،نيست تو خاندان از او ،نوح اي :گفت 46 11
 باشي نادان مردم از كه را تو دارم مي حذر

 به و نيامرزي مرا اگر و ،بخواهم چيزي ناآگاهي سر از اگر تو به برم مي پناه ،من پروردگار اي :گفت 47 11
 بود خواهم كردگان زيان از نياوري رحمت من
 و آي فرود ،ايم داشته ارزاني تواند، همراه كه آنها و تو بر كه بركاتي و سالمت به ،نوح اي :شد گفته 48 11

 شوند مي ما دردآور عذاب دستخوش آنگاه ،سازيم مي برخوردار را آنها كه هستند امتهايي
 تو قوم نه و دانستي مي را آنها تو نه اين از پيش كنيم مي وحي تو بر كه است غيب خبرهاي از اينها 49 11
 است پرهيزگاران آن از نيك عاقبت زيرا ،كن صبر پس
 خدايي هيچ را شما ،بپرستيد يكتارا خداي ،من قوم اي :گفت فرستاديم را هود برادرشان عاد قوم بر و 50 11
 نيستيد بيش سازاني دروغ شما و نيست او جز
 آفريده مرا كه است كسي آن با، تنها من مزد طلبم نمي مزدي شما از رسالتم برابر در ،من قوم اي 51 11

 ؟انديشيد نمي خرد روي از چرا است
 بر پي در راپي باران تا كنيد توبه او آستان بر آنگاه ،بخواهيد آمرزش پروردگارتان از ،من قوم اي و 52 11
 متابيد بر رخ گنهكاران چون و بيفزايد نيرويتان بر و ريزد فرو شما
 نمي ترك را خويش خدايان تو گفتار به ما و اي نياورده روشني دليل ما براي تو ،هود اي :گفتند 53 11

 آوريم نمي ايمان تو به و كنيم
 شما و گيرم مي گواه را خدا، :گفت اند رسانده آزاري تو به ما خدايان از بعضي كه نگوييم اين جز 54 11
 بيزارم پرستيد مي شرك به يكتا خداي جز آنچه از من كه باشيد گواه نيز
 مدهيد مهلت مرا و برخيزيد من ضد بر گري حيله به همگي 55 11
 مگر نيست اي جنبنده هيچ كردم توكل شماست رپروردگا و من پروردگار كه يكتا خداي بر من 56 11
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 است مستقيم صراط بر پروردگارمن آينه هر است گرفته او را اختيارش زمام آنكه
 را ديگري مردم ،من پروردگار و رسانيدم شما به را خويش رسالت من ،شويد رويگردان هم اگر 57 11

 چيزهاست همه نگهبان ،من پروردگار ازير رسانيد نمي زياني او به هيچ و ساخت خواهد شما جانشين
 داديم نجات بودند آورده ايمان او به كه را كساني و هود خويش بخشايش به ،رسيد در ما فرمان چون 58 11
 رهانيديم سخت عذاب از را آنها و

 فرمان به و كردند نافرماني را پيامبرانش و كردند انكار را پروردگارشان آيات كه بودند عاد قوم اينان 59 11
 نهادند گردن توزي كينه جبار هر
 شدند كافر پروردگارشان به عاد، قوم كه باشيد آگاه شدند لعنت گرفتار قيامت روز در و دنيا اين در و 60 11
 هود قوم ،عاد بر باد لعنت كه
 او زج را شما بپرستيد را يكتا خداي ،من قوم اي :گفت فرستاديم را صالح برادرشان ثمود قوم بر و 61 11

 به و خواهيد آمرزش پس داريد آبادانش كه خواست و است پديدآورده زمين از را شما كه اوست نيست خدايي
 كند مي اجابت را دعاها و است نزديك من پروردگار آينه هر كنيد توبه درگاهش

 پرستيدند مي پدرانمان آنچه پرستش از را ما آيا داشتيم مي اميد تو به اين از پيش ،صالح اي :گفتند 62 11
 شكيم در خواني مي بدان را ما آنچه از ما ؟داري مي باز
 خويش رحمت مرا او و باشم ،داشته همراه به حجتي پروردگارم از اگر گوييد چه ،من قوم اي :گفت 63 11

 من زيان به جز برم فرمان شما از اگر ؟كنم سرپيچي ازفرمانش اگر كند مي ياري مرا كسي چه ،باشد كرده ارزاني
 افزود نخواهيد

 و بچرد خدا زمين در تا بگذاريدش شما براي است اي نشانه و است خداوند شتر ماده اين ،من قوم اي 64 11
 گيرد فرو را شما عذاب زودي به كه ميازاريدش بدي به

 وعده اين و شويد برخوردار ،زندگي از خود هاي خانه در روز سه :گفت كردند پي را شتر ماده پس 65 11
 دروغ از عاري است يا

 آن خواري از خويش رحمت به بودند آورده ايمان او به كه كساني با را صالح ،رسيد فرا ما امر چون 66 11
 است پيروزمند و توانا تو پروردگار زيرا بخشيديم نجات روز
 مردند جاي بر خود هاي خانه در و گرفت فرو اي صيحه را ستمكاران و 67 11
 ،شدند كافر پروردگارشان ،به ثمود قوم كه باشيد آگاه اند نبوده ديار آن در هرگز گويي كه چنان 68 11
 باد لعنت ثمود قوم بر هان
 اي گوساله بعد اي لحظه و سالم :گفت سالم :گفتند آوردند مژده ابراهيم براي ما رسوالن تحقيق به 69 11

 آورد حاضر بريان
 :گفتند شد بيمناك آنها از دل در و داشت ناخوش را نآنا ،يازند نمي دست بدان كه ديد چون و 70 11

 اند فرستاده لوط قوم بر را ما ،مترس
 يعقوب به اسحاق از پس و دادند بشارت اسحاق به را او فرشتگان خنديد ،بود ايستاده كه زنش 71 11
 عجيبي چيز ناي ؟است پير نيز، من شوهر اين و زايم مي پيرزالي اين در آيا ،من بر واي :گفت زن 72 11

 است
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 او باد ارزاني خانه اين اهل شما بر خدا بركات و رحمت ؟كني مي تعجب خدا فرمان از آيا :گفتند 73 11
 است بزرگوار و ستودني

 برخاست مجادله به لوط قوم باره در ما با ،بگرفت را جايش شادماني و برفت ابراهيم از وحشت چون 74 11
 است فرمانبردار و است كدلناز و است بردبار ابراهيم 75 11
 هيچ كه عذابي آنها وبر، است آمده فراز پروردگارت فرمان كن اعراض سخن اين از ،ابراهيم اي 76 11

 آمد خواهد فرود ندارد برگشتي
 است سختي امروزروز :گفت و شد دلتنگ و اندوهگين لوط ،آمدند لوط نزد ما رسوالن چون 77 11
 اي :گفت لوط شدند، مي زشت كارهاي مرتكب اين از پيش آنان و مدندآ او نزد شتابان قومش و 78 11
 مرد آيا مكنيد خجل مهمانانم برابر در مرا و بترسيد خدا از ترند پاكيزه شما براي هستند من دختران اينها ،من قوم

 ؟نيست شما ميان در خردمندي
 خواهيم مي چه كه داني مي نيز و نيست نيازي تو دختران به را ما كه داني مي خود تو :گفتند 79 11
 ببرم پناه امن مكاني به توانستم مي يا ،داشتم مي قدرتي شما برابر در كاش :گفت لوط 80 11
 از پاسي چون يافت نخواهند دست تو به هرگز ،اينان هستيم تو پروردگار رسوالن ما ،لوط اي :گفتند 81 11
 رسد آنها به آنچه نيز او به كه زنت جز گردانند نمي بر روي شما از يك وهيچ ببر بيرون را خويش خاندان ،بگذرد شب

 ؟نيست نزديك صبح آيا است صبحگاه آنها وعده رسيد خواهد
 در پي ،سجيل از ازسنگهايي ،باراني شهر آن بر و كرديم زبر و زير را آنجا ،آمد فراز ما فرمان چون 82 11
 ،باريديم فرو ،پي
 نيست دور ستمكاران از عذابي چنين و بود رتپروردگا نشان آنها بر كه 83 11
 هيچ را شما ،بپرستيد را، يكتا خداي ،من قوم اي :گفت فرستاديم را شعيب برادرشان مدين بر و 84 11

 را شما عذابش كه روزي از و بينم مي نعمت در را شما اينك مكنيد نقصان ترازو و پيمانه در و نيست او جز خدايي
 بيمناكم فروگيرد

 چون و مدهيد كم را چيزهايشان مردم به و كنيد ادا كامل ،عدل روي از را ترازو و پيمانه ،من قوم اي 85 11
 مكنيد فساد زمين در كاران تبه
 نيستم شما نگهبان من و است بهتر برايتان گذارد مي باقي خدا آنچه ،ايد آورده ايمان اگر 86 11
 ،گوييم ترك پرستيدند مي پدرانمان را، آنچه ما كه دهد مي فرمان تو به نمازت آيا ،شعيب اي :گفتند 87 11
 هستي خردمند و بردبار مردي تو راستي به ؟نكنيم تصرف خواهيم مي خود كه آنچنان خود اموال در يا

 عطا نيكو رزقي مرا او باشدو حجتي پروردگارم جانب از من با اگر گوييد مي چه ،من قوم اي :كفت 88 11
 آوردنتان صالح به جز قصدي بتوانم كه آنجا تا ببرم سودي خود كه نيست آن براي كنم مي نهي را اشم اگر ؟باشد كرده
 آورم مي روي او درگاه به و ام كرده توكل او به خداست با تنها من توفيق ندارم

 در يا لحصا قوم يا هود قوم يا ،نوح قوم بر آنچه تا واندارد كاري به را شما من با مخالفت ،من قوم اي 89 11
 برسد نيز شما به ،رسيد لوط قوم به نزديكي همين

 است دوست و مهربان من پروردگار كه كنيد توبه درگاهش به بخواهيد آمرزش پروردگارتان از 90 11
 مي ناتوان خود ميان رادر تو، ،فهميم نمي گويي مي كه را چيزهايي از بسياري ،شعيب اي :گفتند 91 11
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 نيابي پيروزي ما بر تو و كرديم مي سنگسارت ،نبود ات يلهقب خاطر به اگر ،بينيم
 خويش پشت پس را خدا آيا؟است تر پيروزمند خدا از شما نزد در من قبيله آيا ،من قوم اي :گفت 92 11

 دارد احاطه كنيد مي كه كاري هر به من پروردگار آنكه حال و ؟افكنديد
 مي مشغول خويش كار به هم من و باشيد مشغول ويشخ كار به هستيد كه همچنان شما ،من قوم اي 93 11
 بمانيد منتظر دروغگوست كسي چه و آيد مي فرود كسي چه بر كننده خوار عذاب آن كه دانست خواهيد زودي به شوم
 مانم مي شمامنتظر با نيز من
 و رهانيديم خويش رحمت به بودند، آورده ايمان او به كه را كساني و شعيب ،آمد فراز ما امر چون 94 11

 ،مردند جاي بر خويش هاي خانه در و گرفت فرو اي صيحه را ستمكاران
 ثمود قوم بر لعنت كه همچنان،باد مدين مردم بر لعنت هان اند نبوده ديار آن در هرگز گويي كه چنان 95 11
 ،فرستاديم خويش آشكار حجت و آيات با همراه را موسي ما و 96 11
 نمي راه صواب راه به فرعون فرمان و شدند فرعون فرمان پيرو آنان اما قومش انمهتر و فرعون نزد به 97 11

 نمود
 است جايگاهي بد را واردشدن ،كه آورد در آتش به را همه و بيايد خود قوم پيشاپيش قيامت روز در 98 11
 است شده داده آنان به عطايي بد چه و دارند پي از را قيامت روز لعنت و اينجهاني لعنت 99 11
 بعضي و برپايند هنوز بعضي كه هايي قريه ،كنيم مي حكايت تو براي كه است هايي قريه اخبار اينها 100 11

 ويران
 خداياني ،آمد فراز تو پروردگار امر، چون و كردند مي ستم خود به خود بلكه نكرديم ستم آنها به ما 101 11
 نيفزودند آنان بر چيزي زيانكاري جز و دندنيام كارشان به هيچ پرستيدند مي يكتا خداي جاي به كه
 او مؤاخذه كشد مؤاخذه به را ستمكار اي قريه بخواهد كه وقتي تو پروردگار مؤاخذه بود اينچنين 102 11

 است دردآور سخت عذابي
 شوند آورده گرد مردم روزكه آن در ،است عبرتي بيمناكند آخرت عذاب از كه كساني براي اينها در 103 11
 آورند حاضر آن در را مردم كه روز آن و

 اندازيم نمي تاخيرش به مدتي اندك تا جز و 104 11
 بعضي و باشند بدبخت ،بعضي مردمان و نگويد سخن او فرمان به جز كس هيچ بيايد چون كه روزي 105 11

 نيكبخت
 بود سخت خروشي و زار اي ناله آنجا در را مردمان و آتشند در بدبختان اما 106 11
 زيرا ،بخواهد پروردگارت آنچه مگر ،بمانند جاودانه آنجا در هستند باقي زمين و آسمانها تا و 107 11

 كند همان خواهد چه هر تو پروردگار
 بخواهد پروردگارت آنچه مگر ،بمانند جاويدان بهشت در هستند باقي زمين و آسمانها تا نيكبختان اما 108 11

 شود نمي منقطع هيچ او عطاي
 نمي ،پرستيدند مي اين از ،پيش پدرانشان كه گونه بدان جز مباش ترديد به پرستند مي اينان آنچه از 109 11

 كرد خواهيم ادا كاست و كم هيچ بي را آنان نصيب ما پرستند
 پروردگارت جانب از پيش از كه بود حكمي نه اگر شد اختالف كتاب آن در داديم كتاب موسي به 110 11
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 ترديدند در سخت كتاب آن در ايشان كه ،بود شده داوري شانميان ،بود شده صادر
 است آگاه كنند مي كه كارهايي ،به خدا و داد خواهد تمامي به را همه اعمال پاداش تو پروردگار و 111 11
 مكنيد طغيان و باش قدم ثابت اي شده مامور كه همچنان ،اند كرده خدا به رو تو با كه آنان با همراه 112 11
 بيناست كنيد مي كه كاري هر به او كه
 نكند ياريتان كس و نيست دوستي هيچ خدا جز را شما بسوزاندتان آتش كه ،مكنيد ميل ستمكاران به 113 11
 اندرزي اين برند مي ميان از بديهارا ،،نيكيها زيرا شب از ساعاتي و روز انجام و آغاز در بگزار نماز 114 11

 پذيران اندرز براي است
 سازد نمي تباه را نيكوكاران مزد خداوند زيرا ،كن صبر 115 11
 خردمنداني داديم نجاتشان ميان آن از كه اندكي جز بودند شما از پيش كه مردماني ميان در چرا 116 11

 بودند گنهكار و رفتند دنيوي لذات و آسودگي پي از ظالمان ؟دارند باز زمين در كردن فساد از را مردمان تا نبودند
 نخواهدساخت هالك ستم به باشند نيكوكار مردمش كه را اي قريه هيچ تو پروردگار 117 11
 خواهند گون گونه همواره ،ولي ،بود كرده امت يك را مردم همه ،بود خواسته تو پروردگار اگر و 118 11
 ،بود
 سخن و است بيافريده همين براي را آنها و آورده رحمت آنها بر پروردگارت كه آنهايي مگر 119 11

 كنم مي انباشته وانس جن همه از را جهنم :كه شده مقرر اين بر تو پروردگار
 تو بر كتاب اين در و گردانيم قويدل را تو تا كنيم مي حكايت برايت را پيامبران اخبار از خبري هر 120 11

 است شده نازل اندرز و موعظه مؤمنان براي و ،حق سخن
 كنيم مي عمل نيز ما،كنيد، عمل خواهيد كه سان هر به شما :بگو رندآو نمي ايمان كه كساني به 121 11
 مانيم مي منتظر نيز ما بكشيد انتظار شما 122 11
 او بر و بپرست را او كارها همه شود مي بازگردانده او به و زمين و آسمانها نهان خداست آن از و 123 11

   كن توكل
 نيست آوريدغافل مي جاي به آنچه از پروردگارت كه 
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 روشنگر كتاب آيات اينهاست را ،الم ،الف 1 12
 دريابيد شما كه باشد ،ايم ،كرده نازلش عربي قرآني ما 2 12
 از پيش اين از تو كه ،كنيم مي حكايت برايت را داستان بهترين ،ايم كرده وحي تو به كه قرآن اين با 3 12
 اي بوده خبران بي
 ديدم ،ديدم ماه و خورشيد و ستاره يازده خواب در من ،پدر اي :گفت خود پدر به يوسف كه هآنگا 4 12
 ،كنند مي ام سجده كه
 زيرا انديشند مي اي ،راحيله تو كه ،مكن حكايت برادرانت براي را خوابت ،كوچكم پسر اي :گفت 5 12

 است آشكار دشمني را آدميان شيطان
 را خود نعمت كه همچنان و آموزد مي خواب تعبير و گزيند مي بر ار تو پروردگارت سان بدين و 6 12

 و دانا پروردگارت كه ،كند مي تمام هم يعقوب خاندان و تو بر بود كرده تمام اسحاق و ابراهيم تو پدران بر اين از پيش
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 است حكيم
 عبرتهاست اند پرسيده آن از كه آنان براي برادرانش و يوسف داستان در 7 12
 گروهي خود ما آنكه حال ،هستند ما از تر محبوب پدرمان نزد برادرش و يوسف :گفتند كه آنگاه ، 8 12

 است آشكاري گمراهي در پدرمان نيرومنديم
 شايسته مردمي پس آن واز گردد شما خاص پدر تا بيندازيد ديگرش سرزمين در يا ،بكشيد را يوسف 9 12
 آييد شمار به

 چاهش تاريك عمق در، ،مكشيد را يوسف ،كنيد كاري خواهيد يم اگر :گفت ايشان از يكي 10 12
 برگيرد را او كارواني تا بيفكنيد

 او فردا ؟هستيم او ماخيرخواه آنكه حال ،شماري نمي امين يوسف بر را ما كه چيست ،پدر اي :گفتند 11 12
 هستيم نگهدارش ما و كند بازي و بگردد تا بفرست ما با را

12 12 NULL 
 بخورد را او وگرگ شويد غافل او از كه ترسم مي و شوم مي غمگين ،ببريد را او اگر :گفت 13 12
 بود خواهيم زيانكاران از ،بخورد را او گرگ اگر هستيم ما كه نيرومند گروه اين با :گفتند 14 12
 انايش كه كرديم اووحي ،به ،بيفكنند چاهش تاريك عمق در كه شدند هماهنگ و بردند را او چون 15 12
 ندانند خود و ساخت خواهي آگاه كارشان اين از را

 آمدند باز پدرشان نزد گريان ،هنگام شب 16 12
 را او گرگ ،بوديم خودگذاشته كاالي نزد را يوسف و بوديم رفته تاختن اسب به ما ،پدر اي :گفتند 17 12

 نداري باور مارا سخن تو بگوييم راست كه هم چند هر و خورد
 بياراسته نظرتان در را ،كاري ،شما نفس :گفت آوردند بود آغشته دروغين خون به كه را اش جامه 18 12

 خواست بايد ياري او از باره اين در كه خداست و است بهتر جميل صبر من براي اكنون است
 چون را او است پسري اين،مژدگاني :گفت كرد فرو دلو فرستادند را آورشان آب آمد كارواني 19 12

 بود آگاه كردند مي كه كاري به خدا و ساختند هانپن متاعي
 نداشتند او به رغبتي هيچ كه ،فروختند درهم چند به ،اندك بهاي به را او 20 12
 ما به شايد ،بدار ،گراميش اينجاست در تا :گفت زنش به بود خريده را او كه مصر مردم از كسي 21 12

 و آموزيم خواب تعبير او به تا داديم مكانت زمين در را يوسف سان ينبد و بپذيريم فرزندي به را او يا ،برساند سودي
 دانند نمي مردم بيشتر ولي ،است غالب خويش كار بر خدا
 دهيم مي پاداش سان بدين را نيكوكاران و داشتيم ارزاني دانشش و حكمت ،يافت باليدن چون و 22 12
 :گفت و بست را درها، و بود مي او تن جوي و جست در ،بود اش خانه در يوسف كه زن آن و 23 12

 شوند نمي رستگار ستمكاران و داده نيكو منزلتي مرا و است من پروراننده او خدا به برم مي پناه :گفت بشتاب
 چنين كرد مي زن آن آهنگ نيز او ،بود ديده را پروردگارش برهان نه اگر و كرد او آهنگ زن آن 24 12

 بود ما پاكدل بندگان از او زيرا بازگردانيم وي از را زشتكاري و بدي تا كرديم
 زن ديدند در نزديك را، زن آن سرور و بدريد پس از را او جامه زن و دويدند در جانب به دو هر 25 12

 ؟آيد گرفتار دردآور عذابي به يا افتد زندان به اينكه جز ،چيست باشد داشته بدي قصد تو زن با كه كسي پاداش :گفت
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 اگر كه داد گواهي زن كسان از يكي و خواند خود به مرا و خواست مي من تن او :فتگ يوسف 26 12
 دروغگوست او و گويد مي راست زن است دريده پيش از اش جامه

 راستگوست او و گويد مي دروغ زن ،است دريده پس از اش جامه اگر و 27 12
 مكري زنان شما مكر كه ،است زنان اشم مكر از اين :گفت ،است دريده پس از اش جامه ديد چون ، 28 12

 است بزرگ
 خطاكاراني از تو كه بخواه آمرزش خود گناه از ،زن اي و ،دار نگه خويش زبان ،يوسف اي 29 12
 در را وي ما است گشته او شيفته و است شده خود غالم تن خواستار عزيز زن :گفتند شهر زنان 30 12

 بينيم مي آشكارا گمراهي
 هر به و داد ترتيب متكايي دهد، تكيه تا يك هر براي و فرستاد كس نزدشان ،شنيد را شانافسون چون 31 12
 :گفتند و ببريدند خويش دست و شمردند بزرگش ،ديدند را او چون بنگرند را تو تا آي بيرون :گفت و ،داد كاردي يك

 نيست بزرگوار اي فرشته جز اين ،نيست آدمي اين ،معاذاهللا
 او و بودم او از ،كامجويي پي در من كرديد مي مالمت او باب در مرا كه است انهم اين :گفت 32 12

 شد خواهد خوار و افتاد خواهد زندان به نكند، دهم مي فرمانش آنچه اگر داشت نگه را خويشتن
 اگر و ،خوانند مي بدان مرا آنچه از است تر داشتني دوست زندان من براي ،من پروردگار اي :گفت 33 12
 آيم مي در نادانان شمار در و كنم مي ميل آنها به ،نگرداني من از را زنان اين مكر
 داناست و شنوا خدا زيرا كرد دور او از زنان مكر و كرد اجابت را دعايش پروردگارش 34 12
 بيفكنند زندانش به چندي كه كردند تصميم ،بودند ديده كه نشانها آن با پس 35 12
 فشارم مي انگور كه ديدم را خود، ،خواب در :گفت دو آن از يكي افتادند زندان به او با نيز جوان دو 36 12

 از كه ،كن آگاه آن تعبير از را ما خورند مي آن از پرندگان و برم مي نهاده سر بر نان كه ديدم را خود :گفت ديگري
 بينيم مي كارانت نيكو

 كه چنان خوابها آن ازتعبير را شما آن از يشپ كه باشند نياورده هنوز را شما روزانه طعام :گفت 37 12
 ،كافرند قيامت روز به و ندارند ايمان يكتا خداي به كه را مردمي كيش من دهم مي خبر است آموخته من به پروردگارم

 ام كرده ترك
 قرار خدا شريك را چيز هيچ ،كه نسزد را ما و هستم يعقوب و اسحاق و ابراهيم پدرانم كيش پيرو من 38 12

 ناسپاسند مردم بيشتر ولي است داشته ارزاني ديگر مردم بر و ما بر خدا كه است فضيلتي اين دهيم
 ؟همگان بر غالب يكتاي خداوند آن اهللا يا است بهتر متعدد خدايان آيا ،زنداني دو اي 39 12
 خدا و ايد خوانده ينامهاي به را، آنها پدرانتان و خود كه را بتاني مگر ،يكتا خداي سواي پرستيد نمي 40 12

 دين است اين نپرستيد را او جز كه است داده فرمان نيست خدا جزحكم حكم است نكرده نازل آنها اثبات بر حجتي
 دانند نمي مردم بيشتر ولي ،استوار و راست

 پرندگان و كنند دار بر را ديگري اما ،ريزد شراب خويش موالي براي شما از يكي اما ،زنداني دو اي 41 12
 است آمده پايان به خواستيد مي نظر آن باره در كه كاري بخورند او سر
 از شيطان اما يادكن خود، موالي نزد مرا :گفت ،شود مي رها دانست مي كه دو آن از يكي به 42 12

 بماند زندان در سال چند و ،كند ياد او از مواليش پيش كه زدود خاطرش
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 خوشه هفت و خورند مي الغر گاو هفت را آنها كه ام ديده را هفرب گاو هفت خواب در :گفت پادشاه 43 12
 دانيد مي خواب تعبير اگر ،كنيد تعبير مرا خواب ،من خاصگان اي خشك خوشه هفت و ديدم سبز
 نيست ،آگاهي خوابها اين تعبير به را ما و است آشفته خوابهاي اينها :گفتند 44 12
 آگاه آن تعبير از را شما من:گفت ،بود آمده يادش به مدتي از پس و بود شده رها كه دو آن از يكي 45 12
 بفرستيد او نزد مرا كنم مي
 و ،خورند مي الغر گاو هفت را فربه گاو هفت كه كن تعبير ما براي ،راستگوي مرد اي ،يوسف اي 46 12

 گردند آگاه آنان و گردم باز نزدمردم من كه باشد خشك خوشه هفت و سبز خوشه هفت
 انبار خوشه با ،خوريد ،مي كه اندكي جز ،درويد مي چه هر و بكاريد پي در پي سال هفت :فتگ 47 12

 كنيد
 مگر بخورند ايد اندوخته برايشان آنچه سال هفت آن در و ،آيد مي سخت سال هفت پس آن از 48 12

 داريد مي نگه كه اندكي
 فشرند مي را افشردنيها سال آن در و دهند باران را مردمان كه آيد سالي آن از پس 49 12
 بپرس و بازگرد مواليت نزد، :گفت يوسف ،آمد او نزد فرستاده چون بياوريد منش نزد :گفت پادشاه 50 12

 است آگاه مكرشان به من پروردگار كه ؟بود چه بريدند را خود دستهاي كه زنان آن حكايت
 او خدا بر پناه :گفتند ؟بود چه شما تحكاي ،بوديد مي يوسف تن خواستار كه آنگاه ،زنان اي :گفت 51 12
 راستگويان زمره در او و بودم مي او تن خواستار من شد آشكار حق اكنون :گفت عزيز زن دانيم نمي گناهكار هيچ را

 است
 رساند نمي هدف به را خائنان حيله خدا و ام نكرده خيانت او به غيبتش در من كه بداند تا شد چنين 52 12
 من پروردگار مگر دهد ،مي فرمان بدي به را آدمي ،نفس زيرا ،دانم نمي گناه بي را خويشتن من 53 12

 است مهربان و آمرزنده من پروردگار زيرا ،ببخشايد
 تو :گفت ،گفت سخن او با چون و گردانم خود خاص همنشين تا بياوريد من نزد را او :گفت پادشاه 54 12
 هستي امين و مكانت صاحب ما نزد امروز از

 دانايم نگهباني من كه بگمار سرزمين اين خزاين بر مرا :گفت 55 12
 خود رحمت گرفت ،مي جاي خواست مي كه جا هر داديم مكانت سرزمين آن در را يوسف اينچنين 56 12
 كنيم نمي ضايع را نيكوكاران پاداش و داريم مي ارزاني بخواهيم كه كس هر به را

 است بهتر ،كنند مي پرهيزگاري و اند آورده ايمان كه كساني يبرا آنجهاني پاداش آينه هر و 57 12
 نشناختندش آنها و شناخت را آنها ،شدند داخل او بر و آمدند يوسف برادران 58 12
 را پيمانه كه بينيد نمي آيا ،بياوريد من نزد نيز را پدريتان برادر :گفت ،ساخت مهيا را بارهايشان چون 59 12

 ؟ميزبانم رينبهت و كنم مي ادا كامل
 مشويد نزديك ،من به و داشت نخواهيد من نزد اي پيمانه ،نياوريد من نزد را او اگر 60 12
 كرد خواهيم را كار اين و خواست خواهيم پدر از اصرار به را او ما :گفتند 61 12
 آن و گردند ازب كسانشان نزد چون كه باشد ،بنهيد بارهايشان در را شان سرمايه :گفت خود مردان به و 62 12
 آيند باز ،بيابند را
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 پيمانه تا بفرست ما با را برادرمان اند گرفته بر ما از پيمانه ،پدر اي :گفتند ،بازگشتند پدر نزد چون 63 12
 هستيم او نگهدار ما بازگيريم

 نگهدار نبهتري خدا ؟سپردم شما، به اين از پيش را برادرش كه همچنان ،بسپارم شما به را او آيا :گفت 64 12
 مهربانان ترين مهربان اوست و است

 ؟هستيم چه طلب در ،پدر اي :گفتند اند داده پس را شان سرمايه كه ديدند ،گشودند خود بار چون 65 12
 افزون شتري بار و كنيم حفظ را برادرمان و بياوريم غله خود كسان براي اند داده پس ما به كه ماست سرمايه اين

 است اندك داريم آنچه كه،گيريم
 آوريد مي باز منش نزد كه ببنديد ،پيماني خدا نام به من با تا ،فرستم نمي شما با را او هرگز :گفت 66 12
 است گواه گوييم مي آنچه بر خدا :گفت ،عهدكردند او با چون شويد گرفتار همه آنكه مگر

 قضاي من و شويد داخل فمختل هاي دروازه از ،مشويد داخل دروازه يك از ،من پسران اي :گفت 67 12
 توكل او بر كنندگان توكل و كردم توكل او بر نيست خدا جزفرمان فرماني هيچ و كرد نتوانم دفع شما سر از را خدا
 كنند

 تنها نبخشيد سودشان خدا اراده برابر، در كار اين ،شدند داخل بود داده فرمان پدر كه جايي از چون 68 12
 مردم بيشتر ولي بوديم آموخته او به خود كه بود علمي را او زيرا ،ساخت آشكار را آن كه بود يعقوب ضمير در نيازي
 دانند نمي
 اينان كه كاري از هستم برادرتو من :گفت داد جاي خود نزد را برادرش ،شدند داخل يوسف بر چون 69 12

 مباش اندوهگين اند كرده
 دزدانيد شما ،كاروانيان اي :داد ندا ،منادي آنگاه نهاد ربراد بار در را جام ،كرد مهيا را بارهايشان چون 70 12
 ؟ايد كرده گم چه :گفتند و بازگشتند كاروانيان 71 12
 كنم مي ضمانت من و است شتري بار را او بياوردش كه هر و را پادشاه جام :گفتند 72 12
 ايم نبوده دزد و ايم نيامده ،سرزمين اين در را كردن فساد ما كه دانيد مي خود شما ،را خدا :گفتند 73 12
 ؟چيست دزد جزاي باشيد گفته دروغ اگر :گفتند 74 12
 ما و است خود عمل جزاي خود او پس شود يافته او بار در كه است كسي همان جزايش :گفتند 75 12

 دهيم جزا چنين را گنهكاران
 يوسف به سان اين اي حيله آورد، نشبيرو برادرش بار از آنگاه ،پرداخت آنها بار به برادر بار از پيش 76 12

 به بخواهيم كه را كس هر خواست مي خدا كه بود چيزي ،نبود او حق برادر گرفتن ،پادشاه آن آيين در آموختيم
 است داناتري دانايي هر فراز و بريم مي باال درجاتي

 دل در سخن آن بجوا يوسف بود كرده دزدي اين از پيش نيز برادرش ،كرده دزدي او اگر :گفتند 77 12
 است تر آگاه زنيد مي كه بهتاني به خدا و هستيد بدتر وضعي در شما :گفت و نكرد اظهار هيچ و داشت پنهان

 مي نيكوكارانت از كه ،اوبگير جاي به را ما از يكي سالخورده است پدري را او ،پادشاه اي :گفتند 78 12
 بينيم

 از كنيم چنين اگر ،بگيريم ايم يافته او نزد خويش يكاال كه را كس آن جز كه معاذاهللا :گفت 79 12
 بود خواهيم ستمكاران
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 پدرتان كه دانيد نمي آيا ،:گفت ترينشان بزرگ و رفتند كناري به را مشاورت ،شدند نوميد او از چون 80 12
 تا آيم نمي بيرون نسرزمي اين از من ؟ايد كرده تقصير يوسف حق در نيز اين از پيش و گرفته پيمان خدا نام به شما از

 است داوران بهترين او كه ،كند داوري من باره در خدا يا ،دهد رخصت مرا پدر
 دهيم نمي شهادت دانيم مي آنچه به جز ما و كرد دزدي پسرت ،پدر اي :بگوييد و بازگرديد پدر نزد 81 12
 نيستيم آگاه نيز غيب از و

 گوييم مي راست ما كه ،بپرس ايم آمده همراهش هك كارواني از و ايم بوده آن در كه شهري از 82 12
 من به را همه خدا شايد ،است بهتر جميل صبر مرا و بياراست نظرتان در را كاري شما نفس ،نه :گفت 83 12

 است حكيم و دانا او كه بازگرداند
 همچنان و گرفت سپيدي غم از چشمانش و يوسف بر اندوها اي :گفت و بگردانيد آنها از خود روي 84 12

 خورد مي فرو خود خشم
 بميري يا گردي بيمار تا كني مي ياد را يوسف پيوسته سوگند خدا به :گفتند 85 12
 شما دانم مي خدا از من آنچه زيرا گويم مي خدا با تنها خويش اندوه شرح كه نيست اين جز :گفت 86 12
 دانيد نمي
 كافران تنها زيرا ،مشويد مايوس خدا، رحمت از و بجوييد را برادرش و يوسف و برويد ،من پسران اي 87 12
 شوند مي مايوس خدا رحمت از

 اي سرمايه با و ايم افتاده گرسنگي به كسانمان و ما ،عزيز اي :گفتند ،شدند داخل يوسف بر چون 88 12
 دارد دوست را دهندگان صدقه خدا زيرا ،بده صدقه برما و كن ادا تمام را ما پيمانه ،ايم آمده اندك

 ؟كرديد چه برادرش و يوسف با ناداني روي از كه دانيد مي :گفت 89 12
 زيرا داد نعمت ما به خدا و است من برادر اين و ،يوسفم من :گفت ؟يوسفي تو حقيقت به آيا :گفتند ، 90 12
 سازد نمي تباه را مزدش خدا ورزد، شكيبايي و كند پرهيزگاري كه كس هر
 بوديم خطاكار ما و داد فضيلت ما بر را تو خدا كه سوگند خدا به :گفتند 91 12
 است مهربانان ترين مهربان او، كه بخشايد مي را شما خدا ،كرد نبايد سرزنش را شما امروز :گفت 92 12
 بياوريد من نزد را خود كسان همه و گردد بينا تا اندازيد پدرم روي بر و ببريد مرا جامه اين 93 12
 شنوم مي يوسف بوي نخوانيد ديوانه مرا اگر :گفت پدرشان ،افتاد راه به كاروان چون 94 12
 هستي خويش ديرينه ضاللت همان در تو كه سوگند خدا به :گفتند 95 12
 خدا از من آنچه كه آيانگفتمتان ،:گفت گشت بينا ،انداخت او روي بر جامه و آمد دهنده مژده چون 96 12
 ؟دانيد نمي شما دانم مي
 ايم بوده خطاكار ما كه بخواه آمرزش ما گناهان براي پدر اي :گفتند 97 12
 است مهربان و آمرزنده او ،خواست خواهم آمرزش شما براي پروردگارم از :گفت 98 12
 خدا اگر كه درآييد مصر، به :گفت و داد جاي خود نزد را مادر و پدر ،شدند داخل يوسف بر چون 99 12

 بود خواهيد امان در بخواهد
 آن تعبير است اين ،پدر اي :گفت آمدند در سجده به او برابر در همه و برد فرا تخت بر را مادر و رپد 100 12

 برهانيد زندان از مرا كه آنگاه است كرده نيكي من به چقدر و است بخشيده تحقق را آن پروردگارم اينك كه من خواب
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 كند اراده چه هر به من پروردگار آورد اينجا به باديه از را شما ،بود كرده فساد برادرانم و من ميان شيطان آنكه از پس و
 است حكيم و دانا او كه ،است دقيق

 ،زمين و آسمانها آفريننده ،اي آموختي خواب تعبير علم مرا و دادي فرمانروايي مرا ،من پروردگار اي 101 12
 ساز شايستگان قرين و بميران مسلمان مرا مني كارساز آخرت و دنيا در تو
 مشورت و بودند آمده گرد يكديگر با كه هنگام آن و كرديم وحي تو به كه است غيب خبرهاي اينها 102 12
 نبودي آنها نزد تو ،ساختند مي حيلت و كردند مي
 آورند نمي ايمان مردم بيشتر ،باشي حريص ايمانشان به تو چند هر 103 12
 نيست جهان مردم براي ،اندرزي جز كتاب اين و طلبي نمي مزدي آنها از پيامبريت مقابل در تو و 104 12
 تابند مي بر رخ آن از و گذرند مي آن بر كه است زمين و آسمانها در هايي نشانه بسيار چه 105 12
 شرك به مگر نياورند ايمان خدا به بيشترشان و 106 12
 فرا ناگاه به قيامت يا گيرد فرو راآنها خدا عذاب از عام عقوبتي اينكه از اند يافته ايمني كه پندارند آيا 107 12

 ؟شوند خبردار آنكه بي ،رسد
 است منزه خوانيم مي خدا سوي ،به بصيرت عين در را همگان ،پيروانم و من است من راه اين :بگو 108 12
 نيستم مشركان از من و خدا
 در آيا كرديم مي وحي آنها به كه ها قريه مردم از را مرداني مگر نفرستاديم رسالت به تو از پيش ما و 109 12

 چرا ،است بهتر را پرهيزگاران آخرت سراي و ؟است بوده چه پيشينيانشان كار پايان كه بنگرند تا گردند نمي زمين روي
 ؟انديشيد نمي
 را كه هر و كرديم ياريشان ،،كنند مي تكذيب را آنها كه دانستند چنان و شدند نوميد پيامبران چون 110 12
 نشود گردانيده باز گنهكار مردم از ما عذاب و داديم اتنج خواستيم كه
 و پيشينيان سخن تصديق بلكه،نيست ساخته بر داستاني اين است عبرتي را خردمندان داستانهايشان در 111 12

 رحمت و است هدايت اند آورده ايمان كه آنها براي و است چيزي هر تفصيل
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 است حق است شده نازل تو بر پروردگارت از آنچه و است كتاب ،اين آيات اينها را ،ميم ،الم ،الف 1 13
 آورند نمي ايمان مردم بيشتر ولي
 عرش به سپس برافراشت ببينيد، را آن كه ستوني هيچ بي را آسمانها كه است خداوندي همان ،اهللا 2 13

 ،كند مي بيان را آيات و گرداند مي را كارها كرد رام رندسي در معين زماني تا يك هر كه را ماه و آفتاب و پرداخت
 كنيد يقين پروردگارتان ديدار به كه باشد

 و آورد پديد جفت جفت ميوه هر از و داد قرار رودها و كوهها آن در و ،بگسترد را زمين كه اوست 3 13
 انديشند مي كه مردمي براي عبرتهاست اينها در پوشاند مي روز در را شب

 از تنه دو كه نخلهايي كشتزارهاو، و انگور باغهاي و يكديگر كنار در است هايي قطعه زمين روي بر و 4 13
 ديگر بعض بر را بعضي ،ثمره در و شوند مي سيراب آب يك به همه و ريشه يك از تنه يك يا است رسته ريشه يك

 عبرتهاست خردمندان براي اينها در آينه هر ايم نهاده برتري
 را ما نو از شويم خاك كه هنگام آن آيا كه است ايشان سخن شگفت ،آيي مي شگفت در تو اگر 5 13
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 اند جاودانه آن در و جهنمند اهل و باشد غلها گردنهاشان بر ،ندارند ايمان پروردگارشان به اينان ؟بيافرينند
 پروردگار و است ودهب عذابهايي آنها، از پيش طلبند مي عذاب ،آمرزش و خير از پيش تو از شتاب به 6 13
 كند مي عقوبت سختي به تو پروردگار نيز آمرزدو مي اند كرده ستم آنكه با را مردم تو

 بيم تو كه نيست اين جز ؟شود نمي نازل او بر آيتي پروردگارش جانب از چرا :گويند مي كافران 7 13
 است رهبري را قومي هر و هستي اي دهنده

 و افزايد مي بدان چه كاهدو، مي آن از چه رحمها در و دارد رحم در چه اي ماده هر كه داند مي خدا 8 13
 است معين مقداري او نزد در را چيز هر
 متعال بزرگ خداي آن ،آشكار و نهان داناي 9 13
 مي پنهان شب پرده در آنكه و آشكارا به يا گويد راز به سخن كه هر شما از است يكسان او براي 10 13
 رود مي آشكارا به روز در آنكه و شود

 مي نگهبانيش و آيند مي ،سرش پشت و رو به رو از خدا امر به پياپي كه است فرشتگاني را آدمي 11 13
 بدي مردمي براي خدا چون شوند دگرگون خود مردم آن نكندتا دگرگون است مردمي آن از كه را چيزي خدا كنند

 نيست كارسازي هيچ اخد جز را ايشان و شد نتواند او مانع چيز هيچ ،خواهد
 را گرانبار ابرهاي و نماياند مي شما به بخشيدن اميد براي گاه و ترسانيدن براي گاه را برق كه اوست 12 13

 آورد مي پديد
 بخواهد را كه هر و فرستد مي را ها صاعقه و كنند مي تسبيح او بيم از فرشتگان و او ستايش به رعد 13 13
 كند مي عقوبت سختي به او و كنند مي مجادله خدا باره رد هم باز رساند مي آسيب بدان

 كسي همانند گويند نمي ،پاسخشان هيچ خوانند مي را او جز كه آنان راستين خواندن اوست خاص 14 13
 نيست گمراهي به جز كافران دعاي و رساند دهان به آب كه نتواند و رساند دهان به آب تا برد آب سوي به دست دو كه
 نيز هايشان سايه و زمينند و آسمانها در كه آنها همه كنند مي سجده خداوند براي ناخواه و هخوا 15 13

 آيند مي سجده به شامگاهان و بامدادان
 به قادر كه ايد برگزيده اوخداياني ،سواي آيا :بگو اهللا :بگو ؟زمين و آسمانها پروردگار كيست :بگو 16 13
 قائل خدا براي كه شريكاني يا ؟يكسانند روشني و تاريكي يا ؟برابرند بينا و بينانا آيا :بگو ؟نيستند خويش زيان و سود
 آفريننده اهللا :بگو ؟اند افتاده اشتباه به آفرينش باره در آنان و است آفريده خدا آنچه همانند ،اند آفريده چيزهايي اند شده
 است قهار و يگانه او و است چيزي هر
 از و آورد سر بر ،كف روان آب و ،شد جاري خويش اندازه به رودخانه ره و فرستاد آب آسمان از 17 13

 به كف اما زند مثل چنين باطل و حق براي خدا آيد سر بر كفي نيز سازند متاعي و زيور تا گدازند مي آتش بر آنچه
 زند مي مثل اينچنين خدا بماند پايدار زمين در است سودمند مردم براي آنچه و شود نابود و افتد كناري

 را او دعوت كه كساني و است نيكويي پاداش پذيرفتند را پروردگارشان دعوت كه آنان براي 18 13
 بازخواست سختي به آنان دهند فدا را آن ،باشند داشته را آن وهمانند است زمين روي بر كه را آنچه هر اگر ،اند نپذيرفته
 است جايگاهي بد و است جهنم مكانشان و شد خواهند

 كه است كسي همانند،،است حق شده نازل تو بر پروردگارت جانب از آنچه داند مي كه كسي آيا 19 13
 :گيرند مي پند خردمندان تنها ؟نابيناست
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 شكنند نمي پيمان خود و كنند مي وفا خدا عهد به كه كساني 20 13
 از و ترسند مي دگارشانپرور از و دهند مي پيوند داده فرمان آن پيوستن به خدا را آنچه كه آنان 21 13

 بيمناكند خداوند بازخواست سختي
 از آشكار و نهان در گزاردندو، نماز و ،كردند پيشه صبر خويش پروردگار ثواب طلب به كه آنان 22 13

 است آنان خاص آخرت سراي كنند مي دفع نيكي به را بدي و كردند انفاق ايم داده روزي آنها به آنچه
 داخل بدان ،فرزندانشان و همسران و پدران از ،است بوده نيكوكار كه هر و آنها ،جاويدان بهشتهاي 23 13

 آيند نزدشان به در هر از فرشتگان و شوند
 نيكوست سرايي چه آخرت سراي ايد ورزيده كه شكيبايي همه آن خاطر به شما بر سالم 24 13
 داده فرمان آن پيوستن خدابه ،كه را چهآن و شكنند مي كردنش استوار از پس را خدا پيمان كه آنان و 25 13
 نصيبشان جهان آن بديهاي و آنهاست بر لعنت ،كنند مي فساد زمين در و گسلند مي
 آنكه حال ،خشنودند دنيا زندگي به مردم و اندك روزي يا دهد بسيار روزي خواهد را كه هر خدا 26 13

 نيست متاعي اندك جز آخرت زندگي برابر در دنيا زندگي
 بخواهد را كه هر خدا :بگو ؟شود نمي نازل او بر آيتي پروردگارش جانب از چرا :گويند مي كافران 27 13

 :كند مي هدايت كند، روي او درگاه به را كه هر و كند مي گمراه
 آرامش خدا ياد به دلها كه باشيد آگاه يابد مي آرامش خدا ياد به دلهايشان و اند آورده ايمان كه آنان 28 13
 ابدي مي
 اند كرده شايسته كارهاي و، اند آورده ايمان كه است كساني آن از نيكو بازگشتنگاه و خوش زندگي 29 13
 كه را آنچه تا ايم فرستاده رسالت به ،اند بوده ديگر امتهاي آنها از پيش كه امتي ميان به را تو همچنين 30 13
 اونيست جز خدايي است من پروردگار او :بگو شوند مي افرك رحمان به وآنها كني تالوت برايشان ايم كرده وحي تو بر
 اوست درگاه به من توبه و ام كرده توكل او بر

 سخن به را مردگان يا شود ،پاره پاره زمين يا آيند جنبش به بدان كوهها كه بود توانست قرآني اگر 31 13
 همه خواست مي خدا اگر كه اند ندانسته وزهن مؤمنان آيا خداست آن از كارها همه كه ،بود نمي قرآن اين جز ،آرد
 فرود هايشان خانه نزديكي در حادثه آن يا رسد اي حادثه اعمالشان سبب به پيوسته را كافران و ؟كرد مي راهدايت مردم
 كند نمي وعده خلف خدا زيرا،آيد فراز خدا وعده كه آنگاه تا آيد
 فرو را همه آنگاه ،دادم مهلت كافران ،به من شدند گرفته استهزار به بودند تو از پيش كه هم پيامبراني 32 13

 بود سخت چه من عقوبت آن و گرفتم
 :بگو شدند قائل شريكاني خدا براي ؟است بتان همانند ،است ناظر اعمالشان و مردم همه بر كه آن آيا 33 13
 ؟كنيد آگاه آشكار سخني از يا ،داند نمي كه كنيد آگاه زمين روي در چيزي رااز او خواهيد مي شايد ببريد نام را آنها
 ندارد راهنمايي هيچ كند گمراه خدا را كه هر و شدند در به راست راه از و آمد آراسته مكرشان كافران نظر در
 اي نگهدارنده هيچ را آنها و است تر سخت آخرت عذاب و آيند گرفتار عذابي به دنيا زندگي اين در 34 13
 نيست خدا عذاب از

 اش سايه و ها ميوه و، است روان درختانش زير از آب :شده وعده پرهيزگاران به كه بهشتي تصف 35 13
 است آتش كافران سرانجام و پرهيزگارند كه است كساني سرانجام اين است هميشگي
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 انكار را آن از اي پاره كه هستند كساني جماعات آن از و شادمانند شده نازل تو بر آنچه از كتاب اهل 36 13
 من بازگشت و كنم مي دعوت او سوي به نياورم شرك او به و بپرستم را يكتا خداي كه ام شده مامور من :بگو كنند يم
 اوست سوي به

 آنان خواهشهاي پي از ،رسيده تو، به كه دانشي از پس اگر كرديم نازل عربي زبان به را قرآن همچنين 37 13
 داشت خواهين اي نگهدارنده و كارساز خدا برابر در ،بروي

 را پيامبري هيچ و ايم داده قرار فرزندان و همسران برايشان و ايم فرستاده پيامبراني تو از پيش تحقيق به 38 13
 است مكتوب زماني را امري هر و بياورد آيتي خدا فرمان به جز كه نبود آن حق
 اوست نزد الكتاب ام و كند مي اثبات يا محو بخواهد را چه هر خدا 39 13
 هر در ،بميرانيم وقت از پيش را ياتو ،،بنمايانيم تو به ايم كرده وعده آنها به كه را آنچه از اي پاره اگر 40 13
 كشيدن حساب ماست عهده بر آنچه و است تبليغ توست عهده بر آنچه حال

 او حكم زچي هيچ و كند مي حكم خدا و ،كاهيم مي سرزمين اين اطراف از ما كه اند ندانسته هنوز آيا 41 13
 ؟رسد مي همه حساب به سريعا او و كند نمي فسخ را

 كسي هر كه داند مي است خداوند نزد مكرها همه ولي ،كردند مكرها بودند اينان از پيش كه كساني 42 13
 كيست آن از آخرت سراي كه دانست خواهند زودي به كافران و كند مي چه
 به ،باشد داشته آگاهي ،كتاب از كه كس هر و خدا :وبگ نيستي پيامبر تو كه گويند مي كافران 43 13

 است كافي شما و من ميان شهادت
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 به تاريكي از پروردگارشان ،فرمان به را مردم تا كرديم نازل تو بر كه است كتابي را ،الم ،الف 1 14

 نمايي راه ستودني پيروزمند خداي راه به و ببري روشنايي
 سخت عذابي از كافران بر واي پس اوست آن از است زمين و آسمانها در چه هر كه خدايي 2 14
 را آن و سازند مي خدامنحرف راه از را ديگران و دارند تر دوست آخرت از را دنيا زندگي كه آنان 3 14

 هستند گمراهي در سخت ،خواهند مي منحرف
 كه هر خدا پس كند بيان برايشان را، خدا پيام بتواند تا ،نفرستاديم مردمش زبان به جز را پيامبري هيچ 4 14
 حكيم و پيروزمند اوست و كند مي هدايت بخواهد را كه هر و كند مي گمراه بخواهد را

 را خدا روزهاي و ،آر بيرون روشنايي به تاريكي از را خود قوم :كه فرستاديم خود آيات با را موسي 5 14
 است عبرتهايي ،شكرگزار شكيباي هر يبرا اين در و بياور يادشان به

 شما كه آنگاه ،آوريد ياد، به است داشته ارزاني شما بر خدا كه را نعمتي :گفت خود قوم به موسي و 6 14
 از اين در و گذاشتند مي زنده را زنانتان و كشتند مي را پسرانتان و كردند مي آزارتان سختي به رهانيد فرعونيان از را

 بود بزرگ آزمايشي شما براي نپروردگارتا جانب
 ،كنيد كفران اگر و ،افزايم مي شما نعمت بر ،گوييد سپاس مرا اگر كه كرد اعالم پروردگارتان و 7 14

 است سخت من عذاب كه بدانيد
 است ستايش خور در و نياز بي خدا ،شويد كافر زمين روي مردم همه و شما اگر :گفت موسي و 8 14
 آنها از بعد كه كساني نيز، و ثمود و عاد و نوح قوم چون ،اند بوده شما از پيش كه كساني خبر آيا 9 14
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 آنها و آمدند روشن داليل با همراه پيامبرانشان نيست آگاهي آنان از را كسي خدا جز ؟است نرسيده شما به ،اند بوده
 خوانيد مي بدان را ما كه چيزي در و آوريم نمي ايمان ايد شده مامور بدان آنچه به ما :گفتند و بردند دهان بر دست
 هستيم ترديد در سخت

 تا خواند مي فرا را شما؟هست شكي زمين و آسمانها آفريننده آن خدا در آيا :گفتند پيامبرانشان 10 14
 مي نيستيد ما همانند مردماني جز شما :گفتند اندازد مي تاخير به را شما عذاب معين مدتي تا و بيامرزد را گناهانتان

 بياوريد روشن دليلي ما براي بازداريد پرستيدند مي پدرانمان آنچه از را ما اهيدخو
 بخواهد كه بندگانش از يك هر، بر خدا ولي نيستيم شما همانند مردماني جز ما :گفتند پيامبرانشان 11 14

 كنند توكل خدا بر مؤمنان و بياوريم ،خدا فرمان به جز ،دليلي شما براي كه نسزد را ما نهد منت
 صبر رسانيد مي ما به كه برآزاري ما، و ؟بنمود ما به را ما راه او آنكه حال و ،نكنيم توكل خدا بر چرا 12 14

 كنند توكل خدا بر كنندگان توكل و كرد خواهيم
 پس بازگرديد ما كيش به يا رانيم مي خود سرزمين از را شما يا :گفتند پيامبرانشان به كافران 13 14

 كرد خواهيم هالك را ستمكاران :كه كرد وحي پيامبران به پروردگارشان
 از و من عظمت از كه است كسي آن از اين داد خواهيم جاي سرزمين آن در ايشان از پس را شما و 14 14

 بترسد من عذاب وعده
 شد نوميد توزي كينه جبار هر و خواستند پيروزي 15 14
 بخورانند خونش و چرك ،آب جاي به آنجا در تا است جهنم سرش پشت 16 14
 ،ميرد نمي اما تازد مي او بر سو هر از مرگ و نيست او گواراي هيچ و نوشد مي را آن جرعه ،جرعه 17 14
 اوست انتظار در سخت عذابي كه
 بر سخت بادي طوفاني روزي در كه است خاكستري چون اند شده كافر خدا به كه كساني اعمال مثل 18 14
 انتها بي گمراهي است اين ندارند اند آورده دست به كه را آنچه تنداش نگه توان بوزد آن
 مخلوقي و برد مي را بخواهدشما اگر، ؟است آفريده حق به را زمين و آسمانها خدا كه اي نديده آيا 19 14
 آورد مي تازه
 نيست دشوار خدا بر اين و 20 14
 بوديم شما پيرو ما :گويند كردند، مي ردنكشيگ كه آنان به ناتوانان آيند حاضر خدا پيشگاه در همه 21 14
 ،بود كرده هدايت را ما خدا اگر :گويند ؟كنيد دفع ما از را خدا عذاب از اندكي و آييد كار به را ما توانيد مي اكنون آيا
 ورزيم شكيبايي چه ،كنيم بيتابي چه است يكسان ما براي ،نيست خالصي راه را ما حال كرديم مي هدايت را شما نيز ما

 شما به نيز من و بود درست او، وعده و داد وعده شما به خدا :گويد شيطان ،آيد پايان به كار چون 22 14
 مرا دعوت نيز شما كردم دعوتتان آنكه جز نياوردم وبرهاني دليل هيچ برايتان و كردم خالف خود وعده ولي دادم وعده
 پيش مرا اينكه از من فريادرس شما نه،شمايم فريادرس من نه يدكن مالمت را خود ،مكنيد مالمت مرا پس ،كرديد اجابت

 دردآور است عذابي ستمكاران براي زيرا بيزارم بوديد كرده خدا شريك اين از
 است جاري آن در نهرها كه بهشتهايي به ،اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه را كساني 23 14
 گويند تحيت را يكديگر ،سالم به و بمانند جاودانه آنجا رد پروردگارشان فرمان به ،آورند در
 زمين در اش ريشه كه است پاك درختي چون پاك سخن ؟زد مثل چگونه خدا كه اي نديده آيا 24 14
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 است آسمان در هايش شاخه و استوار
 گيرند ندپ كه باشد آورد، ،مي مثلها مردم براي خدا دهد مي را خود ميوه زمان هر خدا فرمان به 25 14
 ماند برپانتواند و ندارد زمين در ريشه كه ،است ناپاك درختي چون ناپاك سخن مثل و 26 14
 سازد مي گمراه را ظالمان و دارد، مي پايدار آخرت و دنيا در استوارشان اعتقاد سبب به را مؤمنان خدا 27 14
 كند مي همان خواهد چه هر و

 ؟بردند هالك ديار به خودرا مردم و ساختند بدل كفر به را خدا نعمت كه را كسان آن اي نديده آيا 28 14
 شوند مي داخل ،بد قرارگاه آن ،جهنم به 29 14
 كه گرديد مند بهره اكنون:بگو سازند گمراه او راه از را مردم تا دادند قرار همتاياني خدا براي 30 14

 است آتش سرانجامتان
 آشكارا و نهان ايم داده روزيشان ،آنچه از و بگزارند نماز تا گوب اند آورده ايمان كه من بندگان به 31 14

 آيد كار به دوستيي هيچ نه و باشد فروختي و خريد نه آن در كه رسد فرا روزي آنكه از پيش ،كنند انفاق
 ميوه شما روزي براي باران بدان و كرد نازل باران آسمان از و آفريد را زمين و آسمانها كه خداست 32 14
 ساخت شما مسخر را رودها و شوند روان دريا در او فرمان به تا كرد شما رام را كشتيها و رويانيد ها

 گردانيد مسخرشما را روز و شب و كرد شما رام حركتند در همواره كه را ماه و آفتاب و 33 14
 ،كنيد شمار را نعمتهايش ،كه خواهيد اگر و است داشته ارزاني شما به ايد خواسته او از چه هر و 34 14

 است نعمت كافر و ستمكار آدمي كه ،نتوانيد
 دور بتان پرستش از را فرزندانم و مرا و گردان ايمن را سرزمين اين ،من پروردگار اي :گفت ابراهيم و 35 14
 بدار
 من از كند پيروي من از كه كس هر پس ،اند كرده گمراه را مردم از بسياري اينها ،من پروردگار اي 36 14
 مهرباني و آمرزنده تو ،نبرد من فرمان كس هر و ستا

 ،دادم جاي تو گرامي خانه نزديك ،،اي كشته هيچ بي واديي به را فرزندانم از برخي ،ما پروردگار اي 37 14
 كه باشد ،ده روزيشان اي ثمره هر از و كند آنها هواي كه كن چنان مردمان دلهاي بگزارند نماز تا ،ما پروردگار اي

 گزارند سپاس
 در چيز هيچ خدا بر و آگاهي بدان تو سازيم مي آشكار يا داريم مي پنهان را چه هر ،ما پروردگار اي 38 14

 نيست پوشيده آسمان و زمين
 مي را دعاها من پروردگار كرد، عطا من به را اسحاق و اسماعيل پيري اين در كه را خدايي سپاس 39 14

 شنود
 بپذير مرا دعاي ،ما پروردگار اي گردان نماز دارندگان پاي بر مرا فرزندان و مرا ،من پروردگار اي 40 14
 بيامرز شمار روز در را مؤمنان همه و مادرم و پدر و مرا ،ما پروردگار اي 41 14
 مي خيره آن در چشمها كه روز آن تا را عذابشان است غافل ستمكاران كردار از خدا كه مپندار و 42 14
 افكند مي تاخير به ،ماند
 است خرد از خالي ،دلهايشان و ،زنند نمي هم بر چشم اند گرفته باال را سرها ،شتابند مي 43 14
 مهلت اندكي را ما ،خدايا بار :گويند مي ستمكاران بترسان رسد مي فرا عذاب كه روز آن از را مردم 44 14
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 نمي زوال هرگز كه خورديد نمي سوگند اين از يشپ شما آيا كنيم پيروي تو پيامبران از و كنيم اجابت را تو دعوت تا ده
 ؟يابيد

 رفتار چگونه آنان با دانستيد و، گرفتيد جاي ،كردند مي ستم خويشتن بر خود كه كساني هاي خانه در 45 14
 زديم مثلها برايتان و ،كرديم

 در پاي از كوه يشانازنيرنگها كه چند هر بود آگاه نيرنگهايشان از خدا و نمودند خود نيرنگهاي آنان 46 14
 آمد مي
 انتقام و پيروزمند خداوند كند مي خالف است داده پيامبرانش به كه را اي وعده خدا كه مپندار 47 14

 است گيرنده
 خداي پيشگاه در همه و، ،ديگر آسماني به آسمانها و شود بدل اين جز زميني به زمين كه روز آن 48 14

 آيند حاضر قهار واحد
 ،بيني بسته ،بندد گردن به را دست كه غلهايي به روز آن در را مجرمان 49 14
 است پوشيده فرو را صورتهاشان آتش و است قطران از هاشان جامه 50 14
 است الحساب سريع خدا آينه هر ،دهد كيفر عملش برابر را كس هر خدا تا 51 14
 پند خردمندان تا و ،يكتا خداي اوست كه بدانند و شوند بيمناك بدان تا ،مردم براي است پيامي اين 52 14

 گيرند
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 روشنگر قرآن و، كتاب آيات است اين را ،الم ،الف 1 15
 بودند مي مسلمان كاش اي كه كنند آرزو كافران كه بسا 2 15
 دانست دخواهن كه زودا ،دارد مشغولشان خود به آرزو و شوند ور بهره و بخورند تا واگذارشان 3 15
 داشت معلوم زماني آنكه مگر ،نكرديم هالك را اي قريه هيچ 4 15
 ماند مي پس نه و افتد مي پيش نه خويش اجل از، امتي هيچ 5 15
 اي ديوانه تو كه حقا ،شده نازل تو بر قرآن كه مردي اي :گفتند و 6 15
 ؟آوري نمي ما براي را فرشتگان چرا ،گويي مي راست اگر 7 15
 ندهند مهلتشان ديگر هنگام آن در و كنيم نمي نازل حق به جز را رشتگانف ما 8 15
 هستيم نگهبانش خود و ايم كرده نازل خود را قرآن ما 9 15
 ايم فرستاده پيشين اقوام ميان به تو از پيش را خود رسوالن ما و 10 15
 كردند اش مسخره آنكه جز ،نشد مبعوث آنها بر پيامبري ،هيچ 11 15
 گشاييم مي اينچنين مجرمان دل در را هشرا 12 15
 است بوده چنين پيشينيان سنت و آورند نمي ايمان آن به 13 15
 ،روند باال آن از كه بگشاييم دري آسمان از برايشان اگر 14 15
 هستيم زده جادو مردمي ما بلكه ،اند كرده جادو را ما چشمان :گويند 15 15
 بياراستيم بينندگانشان براي و فريديمآ برجهايي آسمان در آينه هر و 16 15
 كرديم حفظشان رجيمي شيطان هر از و ، 17 15
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 كرد تعقيبش روشن شهابي و داد مي گوش دزدانه آنكه مگر 18 15
 آن در سنجيده اي شيوه به چيز هر از و افكنديم عظيم كوههاي آن در و گسترديم را زمين و 19 15

 رويانيديم
 داديم قرار آنجا در ،نيستيد دهشان روزي شما كه را يكسان و شما معيشت و 20 15
 ،فرستيم نمي فرو معين اي اندازه به جز ما و ماست نزد آن خزاين هست چه هر 21 15
 شما و ساختيم سيراب رابدان شما و كرديم نازل آبي آسمان از و ،فرستاديم را كننده آبستن بادهاي و 22 15
 باشيد آن خازنان كه نرسد را

 مانيم مي باقي همه از بعد و ميرانيم مي و كنيم مي زنده كه هستيم ما آينه هر 23 15
 اند مانده واپس كساني چه و اند رفته پيش اين از شما از كساني چه دانيم مي و 24 15
 داناست و حكيم كه اوست زيرا ،گرداند مي محشور را همه تو پروردگار و 25 15
 آفريديم بويناك جنل از ،خشك گل از را آدمي ما 26 15
 بوديم آفريده دود بي سوزنده آتش از ،آن از پيش را جن و 27 15
 بيافرينم بويناك لجن از ،خشك گل از بشري خواهم مي :گفت فرشتگان به پروردگارت و 28 15
 بيفتيد سجده اوبه برابر در ،دميدم آن در خود روح از و بردم پايان به را آفرينشش چون 29 15
 ،كردند سجده همگي گانفرشت 30 15
 باشد كنندگان سجده با كه زد باز سر كه ابليس مگر 31 15
 ؟نبودي كنندگان سجده از تو چرا ،ابليس اي :گفت 32 15
 كنم نمي سجده اي آفريده بويناك لجن از ،خشك گل از كه بشري ،براي من :گفت 33 15
 هستي مطرود كه شو بيرون آنجا از :گفت 34 15
 است لعنت تو بر قيامت روز تا 35 15
 ده مهلت شوند مي زنده دوباره كه روزي تا مرا ،من پروردگار اي :گفت 36 15
 يافتگاني مهلت شمار در تو :گفت 37 15
 است معلوم وقتش كه روزي آن تا 38 15
 همگان و بيارايم درنظرشان را، بديها زمين روي در ،كردي نوميد مرا چون ،من پروردگار اي :گفت 39 15
 ،كنم گمراه را

 باشند تو اخالص با بندگان كه آنها مگر 40 15
 رسد مي من به كه است راستي راه اخالص راه :گفت 41 15
 كنند پيروي را تو كه گمراهاني آن بر مگر ،نيست تسلطي من بندگان بر را تو 42 15
 است همه ميعادگاه جهنم و 43 15
 اند شده معين انآن از گروهي در هر براي و دارد در هفت 44 15
 سارانند چشمه كنار ،بهشتها در پرهيزگاران 45 15
 شويد ،داخل ايمني و سالمت به 46 15
 همند روي روبه تختها بر ،برادرند همه ،ايم بركنده دلشان از را اي كينه هر 47 15
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 نراند بيرونشان آنجا از كسي و رسد نمي آنها به رنجي هيچ 48 15
 ،مهربانم و آمرزنده من كه ده خبر بندگانم به 49 15
 است دردآور عذابي من عذاب و 50 15
 كن خبردارشان ابراهيم مهمانان از و 51 15
 ترسيم مي شما، از ما :گفت ابراهيم سالم :گفتند و شدند داخل او بر كه آنگاه 52 15
 دهيم مي بشارت دانا پسري به را تو ما ،مترس :گفتند 53 15
 ؟دهيد مي بشارتم چيز چه به ؟ام شده پير آنكه با دهيد مي بشارت مرا آيا :گفت 54 15
 مباش نوميدان از ،داديم بشارتت حق به :گفتند 55 15
 ؟شود مي نوميد پروردگارش رحمت از كسي چه گمراهان جز :گفت 56 15
 ؟چيست شما كار ،رسوالن اي :گفت 57 15
 اند فرستاده گنهكار، مردمي سر بر را ما :گفتند 58 15
 ،دهيم مي نجات را همه كه ،لوط خاندان مگر 59 15
 باشد ماندگان باقي از كه ايم كرده مقرر كه را زنش جز 60 15
 ،آمدند لوط خاندان نزد رسوالن چون 61 15
 ايد بيگانه شما :گفت لوط 62 15
 ايم آورده كردند مي شك آن در كه را چيزي ،نه :گفتند 63 15
 راستگويانيم ما و ماي آورده راست خبر را تو ما 64 15
 به شما از يك هيچ نبايد و رو، آنها پي از خود و ببر بيرون را خود خاندان ،بگذرد شب از پاسي چون 65 15

 برويد اند داده فرمانتان كه جا هر به بنگرد عقب
 شود بركنده آنها ريشه رسد فرا صبح چون كه كرديم حكايت را حادثه او براي و 66 15
 آمدند كنان ديشا شهر اهل 67 15
 مكنيد رسوا مرا ،منند مهمانان اينان :گفت 68 15
 مسازيد شرمسار مرا و بترسيد خداوند از 69 15
 ؟بوديم نكرده منع مردم از را تو مگر :گفتند 70 15
 هستند من دختران اينك ،داريد قصدي اگر :گفت 71 15
 بودند سرگشته خويش مستي در آنها ،كه سوگند تو جان به 72 15
 گرفت فرو صيحه را آنان شد طالع صبح چون 73 15
 بارانيديم آنان بر سجيل از باراني و كرديم زبر و زير را شهر 74 15
 پژوهندگان براي عبرتهاست اين در 75 15
 است كاروانيان راه سر بر اكنون شهر آن و 76 15
 است عبرتي آن در را مؤمنان و 77 15
 بودند ستمكار نيز ايكه مردم 78 15
 راهند سر بر آشكارا قوم دو آن شهرهاي و گرفتيم انتقام آنان از 79 15
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 دادند نسبت دروغ به را پيامبران نيز حجر ،مردم 80 15
 كردند مي اعراض آن از ولي رسانيديم آنان بر را خويش آيات 81 15
 كندند مي كوهها در باشند ايمن تا را خود هاي خانه 82 15
 گرفت فرو صيحه را آنان صبحگاهان 83 15
 نكرد بال دفع آنان از كردارشان 84 15
 رسد مي فرا قيامت ترديد بي و، ايم نيافريده حق به جز آنهاست ميان كه را آنچه و زمين و آسمانها 85 15
 نيكو گذشتي ،كن گذشت پس
 داناست اي آفريننده تو پروردگار آينه هر 86 15
 داديم تو به را بزرگ قرآن و المثاني سبع ما 87 15
 و مخور را آن غم و مكن نگاه بدان تو ايم ساخته ور بهره چيزي به را زنانشان و مردان از بعضي اگر 88 15
 باش فروتن مؤمنان برابر در
 روشنگرم اي دهنده بيم من :بگو و 89 15
 :كرديم نازل كنندگان تقسيم بر كه عذابي همانند 90 15
 بودند كرده تقسيم اقسام به را قرآن كه آنان 91 15
 ،كنيم بازخواست را همه ،كه سوگند پروردگارت به 92 15
 اند كرده مي كه كارهايي خاطر به 93 15
 باش رويگردان مشركان از و بگو بلند و صريح اي شده مامور چه هر به 94 15
 ،داريم مي باز تو از را كنندگان مسخره ما 95 15
 دانست خواهند زودي به پس ندشو مي قائل ديگر خداي اهللا با كه آنان 96 15
 شوي مي دلتنگ گفتارشان از تو كه دانيم مي و 97 15
 باش كنندگان سجده از و كن تسبيح پروردگارت ستايش به 98 15
 رسد فرا يقين لحظه تا ،بپرست را، پروردگارت و 99 15
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 برتر سازند مي او شريك چه هر از و است منزه او مخواهيد ،شتابش به ،رسيد در خداوند فرمان 1 16
 بيم تا فرستد مي فرو، بخواهد كه بندگانش از يك هر بر اوست فرمان كه وحي همراه را فرشتگان 2 16

 بترسيد من از پس ،نيست خدايي من جز :كه دهند
 است برتر ،سازند مي شريك او با چه هر از ،بيافريد حق به را زمين و آسمانها 3 16
 ورزد مي دشمني آشكارا به كه اوست اكنون و بيافريد نطفه از را آدمي 4 16
 خوريد مي گوشتشان از و سودهاست ديگر و حرارت آنها از را شما ،بيافريد برايتان را پايان چهار 5 16
 ،شمايند تجمل نشان ،روند مي بيرون بامدادان و گردند مي باز هنگام شب چون و 6 16
 پروردگارتان زيرا ،كنند مي ،حمل ،رسيد نتوانيد بدانها تن رنج به جز كه شهرهايي به را بارهايتان 7 16

 است مهربان و رئوف
 خدا و باشند شما نيززينت و شويد سوارشان كه است آفريده آن براي را خران و استران و اسبان و 8 16
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 دانيد نمي شما كه آفريده چيزهايي
 همه ،خواست مي خدا اگر منحرف است راهي نيز راهها ميان از دبنماي را راست راه كه خداست بر 9 16
 كرد مي هدايت را شما
 مي را چارپايان و رويد مي گياه ،بدان و نوشيد مي آن از كرد نازل باران برايتان آسمان از كه اوست 10 16

 چرانيد
 براي است عبرتي اين در ،وياندبر ميوه نوع هر و تاكستانها و نخلها و زيتون و كشتزار برايتان آن با و 11 16

 انديشند مي كه مردمي
 اين در هستند او امر فرمانبردار ،همه ستارگان و را ماه و خورشيد و را روز و شب كرد شما مسخر و 12 16

 عبرتهاست يابند مي در عقل به كه آنها براي
 گيرند مي پند كه مردمي براي است عبرتي اين در ،آفريد گوناگون رنگهاي با چيزهايي زمين در 13 16
 بدان خويشتن و آريد بيرون زيورهايي و بخوريد تازه گوشت آن از تا كرد رام را دريا كه اوست 14 16

 گوييد سپاس كه باشد ،بطلبيد روزي خدا فضل از تا روند مي وپيش شكافند مي را دريا كه بيني را كشتيها و ،بياراييد
 شويد هدايت شايد پديدآورد راهها، و رودها و نلرزاند را شما ات افكند بزرگ كوههاي زمين بر و 15 16
 يابند مي راه ستارگان به و ،نهاد ها نشانه و 16 16
 ؟يابيد نمي در چرا ؟آفريند نمي كه است كسي همانند آفريند مي كه آن آيا 17 16
 است مهربان و آمرزنده خدا نتوانيد كردن شمار ،كنيد شمار را خدا نعمتهاي بخواهيد اگر 18 16
 است آگاه آن به خدا سازيد مي آشكار يا كنيد مي پنهان كه را آنچه 19 16
 مخلوقند خود و ،بيافرينند ،چيزي توانند نمي ،خوانند مي خدايي به اهللا جاي به كه را آنهايي 20 16
 كنند مي زنده دوباره را آنها وقت چه كه ندانند و ،زندگان نه ،مردگانند 21 16
 كبر خود و كند انكار دلهايشان ندارند ايمان آخرت به كه آنان و يكتا است خدايي شما ايخد 22 16

 فروشند
 را متكبران او و سازند آشكارمي را چيز چه و دارند مي پنهان دل در چه كه داند مي خدا كه راستي به 23 16

 ندارد دوست
 گذشتگان هاي افسانه ،:گويند ؟است كرده نازل چيز چه پروردگارتان :شود گفته آنها به چون 24 16
 ،بودند كرده گمراهشان ناداني به كه را كساني گناه بار و خويش گناه بار همه قيامت روز در تا 25 16

 دارند مي بر بدي بار كه باش آگاه بردارند
 شانسر بر سقف و ساخت ويران پايه از را بنا آن و رسيد در خدا فرمان ساختند حيلت پيشينيانشان 26 16

 گرفت رافرو آنان عذاب ،نفهميدند كه سويي از و آمد فرود
 با آنها سر بر و خوانديد ،مي من شريك كه بتاني :گويد و سازد رسوايشان قيامت روز در آنگاه 27 16

 است رنج و رسوايي كافران نصيب امروز :گويند دانشمندان ؟كجايند اكنون كرديد مي اختالف يكديگر
 و آرند فرود تسليم سر ،بستانند را جانشان فرشتگان چون ،اند داشته روا ستم خود بر كه هستند كساني 28 16

 است آگاه كرديد مي كه كارهايي خدااز ،آري كرديم نمي بدي كار هيچ ما :گويند
 گردنكشان جايگاه ،است جايگاهي بد بمانيد آنجا در ابد تا و شويد داخل جهنم درهاي از 29 16
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 اين در كه آنان به را بهترين :گويند ؟است كرده نازل چيز چه شما پروردگار :پرسند انپرهيزگار از 30 16
 است خوبي جايگاه چه پرهيزگاران جايگاه و است آن از نيكوتر آخرت سراي و دهند پاداش نيكي ،كنند نيكي دنيا
 خدا مهياست يشانبرا بخواهند چه هر است روان جويها آن در شوند مي داخل جاويدان بهشتهاي به 31 16

 ،دهد مي پاداش اينچنين را پرهيزگاران
 مي كه كارهايي پاداش ،به شما بر سالم :گويند مي ،بميرانند سيرت پاك فرشتگانشان چون كه آنان 32 16

 آييد در بهشت به ايد كرده
 از پيش كه زني گروهي ؟رسد فرا پروردگارت فرمان يا ،بيايند نزدشان فرشتگان كه راهند به چشم آيا 33 16

 كردند مي ستم خود به خود آنان بلكه نكرد ستم آنان به خدا و كردند مي چنين بودند ايشان
 آورد تاختن سرشان بر گرفتند مي ريشخند به كه چيزهايي همان و رسيدند بدشان كردار كيفر به 34 16
 را آنچه و پرستيديم نمي را، او جز چيز هيچ پدرانمان و ما ،خواست مي خدا اگر :گفتند مشركان 35 16

 روشنگر تبليغ جز را پيامبران آيا گفتند مي چنين بودند ايشان از پيش كه هم مردمي كرديم نمي حرام ،ايم كرده حرام
 ؟است ديگري وظيفه

 خدا را بعضي جوييد ،دوري بت از و بپرستيد را خدا كه ،كرديم مبعوث پيامبري ملتي هر ميان به 36 16
 به را پيامبران كه كساني كار عاقبت كه بنگريد و بگرديد زمين در پس گشت مقرر گمراهي عضيب بر و كرد هدايت
 است بوده چگونه ،دادند مي نسبت دروغ

 اين و كند نمي هدايت ،است كرده گمراه كه را آن خدا ،باشي حريص آنها هدايت به تو اگر و 37 16
 نيست اي دهنده ياري هيچ را گمراهان

 نمي زنده رستاخيز به ميرند مي كه را كساني خدا كه ،خوردند قسم خدا به توانستند مي كه آنجا تا 38 16
 دانند نمي مردم بيشتر ولي ،اوست عهده بر آن دادن انجام كه است اي وعده اين آري كند
 اند گفته مي دروغ كه بدانند، كافران و كند آشكار برايشان كردند مي اختالف آن در را آنچه تا 39 16
 شود مي موجود و ،شو موجود :گوييم مي كه است اين ،بكنيم را اش اراده كه چيزي هر به ما فرمان 40 16
 دهيم مي نيكو جايگاهي جهان اين در كردند مهاجرت خدا راه در و شدند واقع ستم مورد كه آنان به 41 16
 ،است تر بزرگ آخرت اجر بدانند اگر و

 كردند توكل خدا رب و كردند پيشه صبر كه آنان 42 16
 كه را مرداني مگر نفرستاديم ،رسالت به ،تو از پيش ،ما كه بپرسيد كتاب اهل از ،دانيد نمي خود اگر 43 16
 ،فرستاديم مي وحي آنها به

 است شده نازل مردم رابراي آنچه تا كرديم نازل را قرآن نيز تو بر و كتابها و روشن داليل با همراه 44 16
 بينديشند كه باشد و كني بيان برايشان

 عذاب يا برد فرو را آنها خدا فرمان به زمين اينكه از ايمنند مگر ،شوند مي بديها مرتكب كه آنان آيا 45 16
 آيد فرود سرشان بر دانند نمي كه جايي از

 ؟بگريزند نتوانند كه چنان ،گيردشان فرو شد و آمد هنگام به يا 46 16
 است مهربان و رئوف پروردگارتان آينه هر ؟هدبكا يكان يكان آنان از يا، 47 16
 و چپ به را هايشان اوسايه درگاه به سجده براي كه نگرند نمي است آفريده خدا كه چيزهايي به آيا 48 16
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 ؟خاشعند او برابر در و افكنند مي راست
 كنند مي سجده خدارا گردنكشي هيچ بي فرشتگان و جنبندگان از است زمين و آسمانها در چه هر 49 16
 كنند مي همان اند، شده مامور چه هر به و ترسند مي آنهاست فراز كه پروردگارشان از 50 16
 بترسيد من از ،پس يكتا خداي اوست كه نيست اين جز و مپرستيد را خدا دو :گفت خدا 51 16
 ؟سيدتر مي خدا ازغير آيا اوست خاص پرستش و اوست آن از است زمين و آسمانها در چه هر 52 16
 مي زاري او پيشگاه به رسد شما به محنتي چون و است خداوند جانب از شماراست كه نعمتي هر 53 16

 كنيد
 ،شوند مي مشرك پروردگارشان به شما از گروهي آرد پايان به را محنت آن چون باز و 54 16
 دانست خواهيد كه زودا ،شويد، متمتع اكنون كنند ناسپاسي ايم كرده عنايت آنها به كه را نعمتي تا 55 16
 به سوگند خدا به كنند مي معين دانند نمي هيچ كه بتاني براي نصيبي ايم داده روزيشان آنچه از آنگاه 56 16

 شويد مي بازخواست بنديد مي كه دروغي سبب
 دارند دوست چه هر خود براي و است منزه او شوند مي قائل دختران خدا براي 57 16
 خورد مي فرو خود خشم و شود مي روي سيه ،دهند دختر مژده نيكيشا به چون و 58 16
 آگاه ؟كند نهانش خاك يادر، دارد نگاهش خواري با آيا شود مي پنهان مردم از ،مژده اين شرم از 59 16

 كنند مي داوري بد كه باشيد
 اوست و ستا خداوند ازآن برتر صفت و آورند نمي ايمان قيامت به كه است كساني آن از بد صفت 60 16

 حكيم و پيروزمند
 ،ماند نمي باقي اي جنبنده هيچ زمين روي بر ،كند هالك گناهشان به را مردم كه بخواهد خداوند اگر 61 16
 نشوند پيش و پس ساعت يك ،رسد فرا اجلشان چون و افكند مي تاخير به معين مدتي تا را عذابشان ولي
 بي ،نه آنهاست آن خوبيهااز ،كه گويد دروغ به زبانشان و كنند نسبت خدا به پسندند نمي را آنچه 62 16

 روند آن سوي به شتاب به خود و است آتش آنها نصيب ترديد
 اعمالشان شيطان ولي ايم فرستاده پيامبراني اند بوده تو از پيش كه هم مردمي براي كه سوگند خدا به 63 16
 دردآور عذابي راست آنها و بود دخواه دوستشان شيطان روز آن در و بياراست چشمشان در را

 بيان برايشان كنند مي اختالف آن در را چه هر آنكه براي جز ايم نكرده نازل تو بر را كتاب اين ما 64 16
 باشد مؤمنان براي رحمتي و راهنما نيز و كني

 در دارند واشن گوش كه مردمي ،براي كرد زنده آن با را مرده زمين و فرستاد باران آسمان از خدا و 65 16
 است عبرتي اين
 مي بيرون خون و سرگين ميان از شكمشان از كه خالصي شير از است پندي چارپايان در شما براي 66 16
 گواراست نوشندگانش كام به كه شيري كنيم مي سيرابتان آيد
 در را انخردمند و ،آوريد مي دست به نيكو رزقي و آور مست شرابي تاكها و نخلها هاي ميوه از و 67 16
 است عبرتي اين
 هايي خانه سازند مي كه بناهايي در، و درختان و كوهها از :كه كرد وحي عسل زنبور به تو پروردگار 68 16

 برگزين
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 بيرون رنگارنگ شرابي او شكم از برو پروردگارت راه به خشوع روي از و بخور اي ثمره هر از آنگاه 69 16
 است عبرتي اين در را انديشه احبانص و است آن در مردم شفاي كه آيد مي
 آموخته كه را چه هر تا رساند مي پيري به را كسي شما ميان از و ميراند مي آنگاه ،بيافريد را شما خدا 70 16

 تواناست و دانا خدا زيرا ،ببرد ياد از است
 روزي از اند هيافت فزوني ،كه آنان پس است كرده افزون ديگر بعضي از را شما از بعضي روزي خدا 71 16

 ؟كنيد مي انكار را خدا نعمت آيا شوند يكسان روزي در همه تا دهند نمي خويش بندگان به خود
 و آورد پديد وفرزندزادگان فرزندان همسرانتان از و داد قرار همسراني خودتان ميان از شما براي خدا 72 16
 ؟كنند مي كفران را خدا نعمت و ورندآ مي ايمان باطل هنوزبه آيا داد روزيتان پاك و خوش چيزهاي از

 روزيشان زمين و آسمانها از، كه ندارند آن ياراي و ناتوانند كه پرستند مي را چيزهايي خدا سواي 73 16
 دهند

 دانيد نمي شما و داند مي خدا ،مزنيد مثل خدا براي 74 16
 رزق خويش جانب از، كه را كسي و ،ندارد قدرتي هيچ كه زند مي مثل را خريدي زر برده خدا 75 16

 نادانند بيشترشان ولي ،خداست خاص سپاس ؟برابرند دو آيااين كند مي انفاق آشكارا و نهان در و ايم داده نيكويش
 خود موالي دوش وبار ندارد چيز هيچ توان و است الل يكي كه كند مي بيان را مرد دو مثل خدا و 76 16

 و دهد مي فرمان عدل به را مردم كه كس آن با مرد اين آيا كند نمي حاصل يا فايده هيچ بفرستد را او كه جا هر ،است
 ؟است برابر رود مي راست راه بر خود

 آن از تر نزديك يا زدن ،برهم چشم يك تنها قيامت رسيدن فرا و زمين و آسمانها نهان خداست آن از 77 16
 تواناست كاري هر بر خدا زيرا است

 بيافريد دل و گوش و چشم برايتان و دانستيد نمي هيچ و آورد بيرون ادرانتانم بطن از را شما خدا 78 16
 گوييد سپاس شايد

 نتواند نگاه هوا در آنهارا خدا جز كس هيچ ؟بينند نمي را آسمان جو در شده رام پرندگان آن آيا 79 16
 عبرتهاست آورند مي ايمان كه مردمي براي اين در و داشت

 هنگام به تا ساخت ها خيمه برايتان ،چهارپايان پوست از و داد قرار آرامشتان جاي را هايتان خانه خدا 80 16
 ساخت زندگي اسباب و خانه اثاث برايتان قيامت روز تا ،مويشان و كرك و ازپشم و نيفتيد رنج در اقامت هنگام به و سفر
 و ساخت غارها كوههابرايتان در، و آورد پديد ها سايه است آفريده كه چيزهايي از شما براي خدا 81 16

 بر اينچنين را خود نعمتهاي خدا شماست نگهدار جنگ در كه هايي جامه و كند مي حفظ گرما از را شما كه هايي جامه
 شويد او فرمان تسليم كه باشد كند مي تمام شما
 است روشنگر تبليغي تو وظيفه كه نيست اين جز ،شدند رويگردان اگر 82 16
 ناسپاسند بيشترشان زيرا ،شوند مي آن منكر هم باز ،شناسند مي را داخ نعمتهاي 83 16
 عذرشان و نشود ،داده گفتن سخن رخصت كافران به و برانگيزيم گواهي امتي هر از كه روزي 84 16

 نيايد پذيرفته
 ندهند مهلتشان هيچ و نيابد تخفيف هيچ كه عذابي ،بنگرند را عذاب ستمگران و 85 16
 اينان ،ما پروردگار اي :گويند مي ،ببينند ،ساختند مي خدا شريك كه را آنان ركانمش چون و 86 16
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 گوييد مي دروغ شما كه گويند مي پاسخ آنان خوانديم مي را آنها تو جاي به ما كه هستند شريكاني
 شود نابود اند بافته مي كه دروغها آن و كنند خدا تسليم را خويشتن ،بندگي به روز اين در و 87 16
 بر عذابي كردند مي كه ،فسادي كيفر به ،بازداشتند خدا راه از را ديگران و شدند كافر كه آنان 88 16

 افزود خواهيم عذابشان
 زيان به تا بياوريم را وتو برانگيزيم خودشان زيان به خودشان از شاهدي امتي هر از كه باشد روزي و 89 16
 تو بر است مسلمانان براي بشارت و رحمت و هدايت و است چيزي هر كننده بيان كه را قرآن ما و دهي شهادت آنان
 ايم كرده نازل

 مي نهي ستم و زشتكاري و، فحشا از و دهد مي فرمان خويشاوندان به بخشش و احسان و عدل به خدا 90 16
 شويد پند پذيراي كه باشد ،دهد مي پند را شما كند
 ضامن را خدا كه ،مشكنيد را آن خورديد اكيد سوگند چون و كنيد وفا بدان بستيد پيمان خدا با چون 91 16

 كنيد مي چه كه داند مي او و ايد كرده خويش
 تا ،مباشيد كرد قطعه ،قطعه و گشود هم از بود تافته محكم كه را اي رشته كه زن آن همانند و 92 16

 مي بدان را شما خدا است ديگر گروه از بيشتر گروهي كه بهانه بدين سازيد يكديگر فريب وسيله را خود سوگندهاي
 كند مي بيان برايتان كرديد مي اختالف آن در كه را چيزي روزقيامت در و ،آزمايد

 هر و سازد مي گمراه بخواهد را كه هر ولي ،بود كرده امت يك را شما همه ،خواست مي خدا اگر 93 16
 شويد مي تبازخواس كنيد مي كه كاري هر از و كند مي هدايت بخواهد را كه
 سبب به و بلغزد ايد ساخته استوار، كه را قدمي تا مسازيد يكديگر فريب وسيله را خود سوگندهاي 94 16

 آييد گرفتار بزرگ عذابي به و افتيد بدي به خدا راه از اعراض
 است بهتر برايتان خداست نزد در آنچه ،بدانيد اگر ،زيرا مفروشيد اندك بهايي به را خدا پيمان 95 16
 ورزيدند شكيبايي ،راكه آنان و ماند مي باقي خداست نزد آنچه و شود مي فنا شماست نزد آنچه 96 16

 داد خواهيم كردارشان از بهتر پاداشي
 بدو اي پاكيزه و خوش زندگي باشد آورده ايمان اگر ،دهد انجام نيكو كاري كه مردي و زن هر 97 16

 كرد خواهيم عطا كردارشان از بهتر پاداشي و داد خواهيم
 ببر پناه خدا به رجيم شيطان از ،بخواني قرآن چون و 98 16
 نيست تسلطي كنند مي توكل خدا بر و اند آورده ايمان كه كساني بر را شيطان 99 16
 آورند، مي شرك خدا به و دارند مي دوستش كه است كساني بر تنها تسلطاو 100 16
 دروغ تو كه گفتند كند نازل چيز چه كه داند مي بهتر خدا ،مكني ديگر آيه جانشين را اي آيه چون 101 16
 نادانند بيشترينشان ،نه ،بافي مي
 ارزاني استواري را مؤمنان تا است كرده نازل پروردگارت جانب از حق به القدس روح را آن :بگو 102 16
 باشد بشارت و هدايت را مسلمانان و دارد

 كنند مي نسبت او به كه ،كسي زبان آموزد مي او به بشري را نقرآ اين :گويند مي كه دانيم مي 103 16
 است روشني عربي زبان اين آنكه حال ،است عجمي

 مهياست دردآور عذابي برايشان و كند نمي هدايت آورند نمي ايمان آياتش به كه را كساني خدا 104 16
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 دروغگويند ،خود اينان ندارند ايمان خدا آيات به كه بافند مي دروغ كساني 105 16
 كفر اظهار تا اند واداشته زور به را او كه نيست اين جز شود مي كافر خدا به ايمان از پس كه كسي 106 16
 خدايند خشم مورد ،گشايند مي كفر روي به را دل در كه آنان ولي است مطمئن خويش ايمان به دلش آنكه حال و كند
 مهياست برايشان بزرگ عذابي و

 كافر مردم خدا و دارند دوست آخرت زندگي از بيشتر را دنيا زندگي اينان كه است سبب نبدا اين و 107 16
 كند نمي هدايت را

 خبرانند بي خود و است نهاده بر مهر چشمانشان و گوشها و دل بر خدا 108 16
 باشند ديدگان زيان از هم آخرت در ناچار به ، 109 16
 و رفتند جهاد به و كردند مهاجرت ،ديدند كه رنجها آن از پس كه كساني براي تو پروردگار سپس 110 16
 است مهربان و آمرزنده ،فشردند پاي
 اوست حق كه چنان كس هر، كيفر و پردازد مي مجادله به خويش از دفاع به كس هر قيامت روز 111 16
 ندارند روا ستم كسي به و شود مي داده
 اما رسيد مي جاي هر از فراواني به مردمش روزي ،بود امآر و امن كه زند مي مثل را اي قريه خدا 112 16

 ساخت مبتاليشان وحشت و گرسنگي به اعمالشان كيفر به خدا و كردند خدا نعمت كفران
 گرفت فرو را ستمكاران ،آن ،عذاب و ،كردند تكذيبش ،شد مبعوث آنها بر خودشان از پيامبري 113 16
 شكر پرستيد مي را اگرخدا و بخوريد است داده روزي شما به خدا كه پاكيزه و حالل چيزهاي اين از 114 16

 آوريد جاي به را نعمتش
 كرده ذبح خدا نام ،به جز را چه هر و خوك گوشت و خون و مردار شما بر است كرده حرام خدا 115 16

 است مهربان و آمرزنده خدا ،نگذراند حد از گاه هر شود ناچار كه كسي اما باشند
 حرام اين و است حالل اين كه مگوييد آيد مي زبانتان بر كه دروغ هر براي ،بنديد افترا خدا بر تا 116 16

 ،شوند نمي رستگار بندند مي دروغ خداوند به كه كساني
 آيند مي گرفتار دردآور عذابي به عوض در و برند مي اي بهره اندك 117 16
 نكرده ستم آنها به ما بوديم كرده حرام كرديم ايتحك تو براي اين از پيش كه را آنچه يهوديان بر و 118 16
 اند كرده ستم خويشتن به خود آنان ،ايم
 صالح به و كنند توبه سپس ،،شوند زشت كاري مرتكب ناداني روي از كه كساني براي تو پروردگار 119 16
 است مهربان و آمرزنده ،آيند

 ،نبود مشركان از و بود حنيف دين صاحب و يستادا برپاي خدا فرمان به بود مردي بزرگوار ابراهيم 120 16
 كرد هدايت راست راه به و برگزيد خداوندش ،بود او نعمتهاي سپاسگزار و 121 16
 است صالحان از آخرت در و كرديم عنايت نيكي او به دنيا در 122 16
 نبود مشركان از او كه كن پيروي ابراهيم حنيف آيين از :كه كرديم وحي نيز تو، به 123 16
 قيامت روز در تو پروردگار و اند داده قرار بودند كرده اختالف آن در كه كساني براي را گرفتن شنبه 124 16
 كرد خواهد حكم كردند مي اختالف آنچه باره در
 زيرا كن مجادله آنان با شيوه ،بهترين با و بخوان پروردگارت راه به نيكو اندرز و حكمت با را مردم 125 16
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 شناسد مي بهتر را يافتگان هدايت و است تر آگاه اند شده منحرف او راه از كه كساني به تو رپروردگا
 صبر را صابران ،كنيد صبر اگر و اند كرده عقوبت را شما كه كنيد عقوبت چنان ،كنيد مي عقوبت اگر 126 16

 است نيكوتر
 ،منماي دلتنگي مكرشان از و مباش محزون برايشان و نيست خدا توفيق به جز تو صبر كه ،كن صبر 127 16
 كنند مي نيكي و پرهيزند مي كه است كساني با خدا زيرا 128 16
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 را گرداگردش كه مسجداالقصي به مسجدالحرام از ،شبي را خود بنده كه خدايي آن است منزه 1 17

 بيناست و شنوا او آينه هر ،نماييمب او به را خود آيات از بعضي تا ،داد سير ايم داده بركت
 كارسازي من جز ،:كه گردانيديم اسرائيل بني راهنماي را آن و داديم موسي به را ب كتا آن و 2 17

 برمگزينيد
 بود سپاسگزار اي بنده او كه بدانيد ،نشانديم كشتيشان در نوح با كه مردمي فرزندان اي 3 17
 ،كرد خواهيد سركشي نيز و كرد خواهيد فساد زمين در وبارد :كه داديم خبر را اسرائيل بني و 4 17

 بزرگ كردني سركشي
 زورمند جنگاوراني ،كه را خويش بندگان از گروهي ،رسيد در نخستين وعده دوبار آن از چون 5 17

 رسيد انجام به وعده اين و كردند كشتار هم ها خانه درون در حتي آنان فرستاديم شما سر بر ،بودند
 افزوديم شمارتان بر و كرديم مدد فرزند و مال به و داديم غلبه آنها بر را شما ديگر بار 6 17
 ،رسيد فرا دوم وعده چون و كنيد مي خود به كنيد بدي اگر و ،كنيد مي خود به كنيد نيكي اگر 7 17

 هر به و آيند در مسجد هب بودند آمده در مسجد به كه اول بار چون و سازند غمگين را شما تا فرستاديم سرتان بر كساني
 سازند نابود يابند دست چه
 كافران زندان را وجهنم ،گرديم مي باز ،بازگرديد اگر و آورد رحمت شما بر پروردگارتان شايد 8 17

 ايم ساخته
 آورند مي جاي به شايسته كارهاي كه را مؤمناني و نمايد مي راه آيينها ترين درست به قرآن اين 9 17

 شد خواهند برخوردار كرامند مزدي از هك دهد مي بشارت
 ايم كرده مهيا دردآور عذابي ندارند ايمان آخرت به كه كساني براي و 10 17
 شتابزده بوده تا وآدمي جويد مي را خيري دعا به گويي كه چنان طلبد مي را شري دعا به آدمي و 11 17
 است بوده

 روشن را روز آيت و ،گردانيديم تاريك را شب آيت داديم قرار خدا آيات از آيت دو را روز و شب 12 17
 تفصيل به را چيزي هر ما و ،بدانيد را حساب و سالها شمار و برخيزيد است داشته مقرر پروردگارتان كه رزقي طلب به تا

 ايم كرده بيان
 اي هنام او براي روزقيامت در و ايم آويخته گردنش به طوقي چون را انساني هر بد و نيك كردار 13 17

 بنگرد آن در تا آوريم بيرون گشاده
 اي بسنده خود از كشيدن حساب براي خود تو امروز را ات نامه بخوان 14 17
 و است شده خودگمراه زيان به گردد گمراه كه هر و شده هدايت خود سود به شود هدايت كه هر ، 15 17
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 بفرستيم پيامبري برايشان كه آنگاه تا كنيم نمي عذاب را قومي هيچ ما و ندارد بر را ديگري بار كس هيچ
 آنگاه ،كنند تبهكاري آنجا در تا فرماييم را نعمتش خداوندان ،كنيم هالك را اي قريه بخواهيم چون 16 17

 كوبيم فرو هم در را آن و گردد واجب آنها بر عذاب
 گناهان ديدن و يافتن آگاهي تو پروردگار و ايم كرده هالك را مردمي بسيار چه نوح از بعد 17 17

 است كافي را بندگانش
 او جايگاه را جهنم ،آنگاه ،داريم ارزاني زودش بخواهد چه هر باشد جهان اين خواهان كه كس هر 18 17

 افتد در بدان مردود و نكوهيده تا سازيم
 شد خواهد داده سعيش جزاي ،باشد مؤمن و كند سعي آن طلب در و باشد آخرت خواهان كه هر و 19 17
 عطاي زيرا ،داد خواهيم پي در پي پروردگارت عطاي از ،را گروه اين چه و را گروه آن چه ،را همه 20 17

 ندارند باز كسي از را پروردگارت
 و برتر ،برتريها و درجات ،آخرت در و ايم نهاده برتري ديگر بعضي بر را بعضيشان چگونه كه بنگر 21 17

 است باالتر
 ماند خواهي خوار و نكوهيده كه ،مگير خدايي به گريدي خداي ،يكتا خداي با 22 17
 هر هستي زنده تو تا گاه هر كنيد نيكي مادر و پدر به و نپرستيد را او جز كه داشت مقرر پروردگارت 23 17
 بگوي سخن اكرام به آنان با و مكن خطاب درشتي به و ميازار را آنان ،شوند سالخورده دو آن از يكي يا دو
 خردي در مرا كه همچنان،،من پروردگار اي :بگو و آور فرود تواضع سر مهرباني روي از رشانبراب در 24 17

 آور رحمت آنها بر ،دادند پرورش
 او باشيد صالحان از اگر و،است داناتر گذرد مي دلهايتان در آنچه به ديگر كس هر از پروردگارتان 25 17
 آمرزد مي را كنندگان توبه
 مكن اسرافكاري هيچ و كن ادا را ماندگان راه در و مسكينان و خويشاوندان حق 26 17
 بود ناسپاس پروردگارش به نسبت شيطان و برادرند شياطين با اسرافكاران 27 17
 آنها با پس ،كني مي اعراض آنها، از داري مي اميد پروردگارت جانب از كه گشايشي انتظار به اگر و 28 17
 بگوي سخن نرمي به

 حال دو هر در كه بگشاي يكباره سخاوت به نه و ببند گردن به خست روي از يشخو دست نه 29 17
 بنشيني خورده حسرت و زده مالمت

 بندگانش به او زيرا،گيرد مي تنگ يا ،دهد مي گشايش بخواهد كه كس هر رزق در تو پروردگار 30 17
 بيناست و آگاه

 خطاي كشتنشان را ايشان هم و، دهيم مي روزي ار شما هم ،ما مكشيد درويشي بيم از را خود فرزندان 31 17
 است بزرگي

 است ناپسند اي شيوه و زشت كاري ،زنا مشويد نزديك زنا به و 32 17
 به ،شود كشته ستم به كه كس هر و حق به مگر مكشيد است كرده حرام را كشتنش خدا كه را كسي 33 17

 است پيروزمند او كه ،نگذرد حد از انتقام در ولي ايم داده قدرتي او خون كننده طلب
 خويش عهد به و برسد بلوغش حد، به كه آنگاه تا مشويد نزديك يتيم مال به ،نيكوتر وجهي به جز 34 17
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 شد خواهيد بازخواست كه كنيد وفا
 و بهتر اين كه كنيد وزن درست ترازويي با و گردانيد كامل را پيمانه ،كنيد پيمانه را چيزي چون 35 17

 است يكوترن سرانجامش
 كنند بازخواست بدان ،را همه ،دل و چشم و گوش زيرا ،مرو چيست كه نداني آنچه پي از 36 17
 رسيد نخواهي كوهها بلندي به و شكافت نخواهي را زمين كه ،مرو راه زمين بر پسندي خود به 37 17
 دارد ناخوش را آنها تو پروردگار و است ناپسند كارها اين همه 38 17
 كه ،مپندار ديگري خداي يكتا، خداي با است كرده وحي تو به تو پروردگار كه است حكمتي اين 39 17

 اندازند جهنمت به مطرود و شده مالمت
 سخني كه حقا ؟كرد اختيار دختري به را فرشتگان خود و برگزيد پسران شما براي پروردگارتان آيا 40 17

 آوريد مي زبان بر كه بزرگ است
 نيفزايد رميدنشان به جز ولي ،گيرند پند كه باشد ،آورديم قرآن اين در گون نهگو سخنان ما 41 17
 راهي عرش صاحب سوي ،به پس بودند هم ديگري خدايان او با اگر ،گويند مي كه همچنان :بگو 42 17

 بودند جسته
 است باالتر و برتر گويند مي اش باره در آنچه از و ،است منزه او 43 17
 به را او آنكه جز نيست موجودي هيچ و كنند مي تسبيحش آنهاست در چه هر و زمين و آسمان هفت 44 17

 است آمرزنده و بردبار او فهميد نمي را تسبيحشان ذكر شما ولي ،ستايد مي پاكي
 دهيم مي قرار ستبر اي پرده آورند نمي ايمان قيامت به كه آنان و تو ميان ،بخواني قرآن تو چون 45 17
 در را پروردگارت چون و ،كنيم سنگين گوشهاشان و ،نيابند در را آن تا افكنيم پرده اشاندله بر و 46 17

 رمند مي و گردند مي باز ،كني ياد يكتايي به قرآن
 ،كنند مي نجوا هم با كه وقتي يا ،دهند مي گوش چرا ،دهند مي گوش تو به چون كه دانيم مي بهتر ما 47 17
 ايد افتاده راه به اي شده جادو مرد پي در ماش :گويند مي كافران گويند مي چه
 برند نمي جايي به راه و اند شده گمراه اند زده مثلها تو براي چگونه كه بنگر 48 17
 ؟خيزيم مي بر ازقبر نو آفرينشي با هم باز ،خاكي و بماند استخواني ما از اگر آيا :گفتند 49 17
 ،آهن يا باشيد سنگ :بگو 50 17
 آن :بگو ؟گرداند مي باز را ما كسي چه :گفت خواهند نمايد، مي بزرگ خاطرتان در كه مخلوقي يا 51 17

 همين در كه است ممكن :بگو ؟وقت چه :گويند مي و جنبانند مي سر برابرتو در آنگاه آفريد را شما نخست بار كه كس
 ،نزديكي

 آرميده اندكي كه پنداريد مي و دهيد مي پاسخ گويان ستايش شما و خواند مي فرا را شما كه روزي 52 17
 ايد
 گري فتنه به آنها ميان در ،شيطان كه ،بگويند سخن وجه بهترين به يكديگر با كه بگو من بندگان به و 53 17

 است آشكار دشمني را آدمي شيطان زيرا ،است
 مي تانعذاب بخواهد اگر و آورد مي رحمت شما بر بخواهد اگر است تر آگاه شما به پروردگارتان 54 17
 ايم نفرستاده كارگزاريشان به را تو ما و ،كند
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 ديگر بعضي بر را پيامبران از بعضي است تر آگاه است زمين و آسمانها در آنچه به تو پروردگار و 55 17
 داديم را زبور داود به و نهاديم برتري

 نصيب را آن يا سازند دور شما زراا بال، توانند نمي بخوانيد ،پنداريد مي خدا او جز كه را آنهايي :بگو 56 17
 كنند ديگران

 اي وسيله پروردگارشان درگاه به خود كه آنند صدد در ،خوانند مي خدايي به كافران كه آنهايي 57 17
 ترسناك پروردگارت عذاب زيرا ،ترسند مي او عذاب از و بندند مي اميد او رحمت به و ،شوند ترين مقرب و بيابند
 است

 سخت عذابي به يا كنيم مي هالكش قيامت روز رسيدن فرا از پيش اينكه مگر نباشد يا قريه هيچ 58 17
 است شده نوشته كتاب آن در اين و سازيم مي گرفتارش

 عنوان به ثمود قوم به كردند، مي تكذيبش پيشينيان اينكه مگر ،نداشت باز معجزات نزول از را ما 59 17
 فرستيم نمي ترسانيدن براي جز را معجزات اين ما و كردند ستم نآ بر داديم را شتر ماده روشنگر اي معجزه

 و داديم نشان تو به خواب در آنچه و دارد احاطه مردم همه بر پروردگارت :گفتيم را تو كه آنگاه و 60 17
 و كفر به تنها ولي ترسانيم مي را مردم ما نبود مردم آزمايش جز چيزي است آمده قرآن در كه ملعون درخت داستان

 شود مي افزوده سركشيشان
 از كه كسي براي آيا :،گفت كردند سجده ابليس جز همگان كنيد سجده را آدم :گفتيم فرشتگان به و 61 17
 ؟كنم سجده اي آفريده گل
 فرزندان بر ،دهي مهلت روزقيامت تا مرا اگر ؟اي نهاده برتري من بر را اين چرا بگوي من با :گفت و 62 17
 سلطيابمت ،اندكي جز ،او

 است تمام كيفري كه ،است جهنم گردد تو پيرو كه كس هر و تو جزاي ،برو :گفت 63 17
 و مال در و بتاز آنان بر پيادگانت و، سواران ياري به و برانگيز جاي از تواني را كه هر خويش فرياد با 64 17

 ندهد شان وعده يفريب به جز شيطان آنكه حال و بده وعده آنها به و جوي شركت آنان با فرزند
 است كافي نگهبانيشان براي تو پروردگار و نباشد تسلطي هيچ من بندگان بر را تو 65 17
 شما با زيرا ،آريد چنگ به خود روزي او فضل از تا راند مي دريا در را كشتي كه شماست پروردگار 66 17

 است مهربان
 شما چون و او مگر ،شوند محو، نظرتان از ستيدپر مي كه آنهايي همه ،رسد گزند را شما دريا در چون 67 17
 است ناسپاس آدمي زيرا،شويد رويگردان او از برساند نجات ساحل به را

 شما بر باران سنگ بادي تند يا ،كند زبر و زير شما بر را دريا ساحل ناگهان اينكه از داريد ايمني آيا 68 17
 ؟نيابيد نگهباني هيچ خود براي و بينگيزد

 بفرستد شكن كشتي و سهمناك ،طوفاني و بازگرداند دريا به را شما ديگر بار اينكه از داريد ايمني يا 69 17
 ؟نيابيد كند بازخواست كارمان از را ما كه كسي و سازد غرقتان ايد ورزيده كه كفراني خاطر به و

 پاكيزه و خوش يچيزها از و كرديم سوار خشكي و دريا بر و بخشيديم كرامت را آدم فرزندان ما 70 17
 نهاديم برتريشان خويش مخلوقات از بسياري بر و داديم روزي

 چون ،شود داده راستش دست به كه هر نامه ،بخوانيم پيشوايانشان به را مردم از گروه هر كه روزي 71 17



133 

 است نشده ستم او به ،خرماست هسته درون كه باريكي رشته اندازه به كه بيند بخواند
 ،است تر گمراه و نابينا نيز آخرت در ،باشد نابينا دنيا اين در كه هر و 72 17
 به دروغ به را آن جز ديگري چيز تا سازند منحرف بوديم كرده وحي تو بر آنچه از را تو بود نزديك 73 17
 كنند دوستي تو با آنگاه ،كني نسبت ما

 كني ميل آنان به اندكي كه بود نزديك ،بوديم داده پايداريت كه بود آن نه اگر و 74 17
 ما ضد بر ياوري خود براي و كرديم مي عذاب آخرت در چندان دو و دنيا در دوچندان را تو آنگاه 75 17
 يافتي نمي
 اندك جز تو از پس خود و سازند، ات آواره آنجا از تا بركنند سرزمين اين از را تو كه بود نزديك و 76 17

 ماندند نمي زماني
 نيابي پذير تغيير را ما سنت و است چنين ايم فرستاده تو از پيش كه پيامبراني باره در خدا سنت 77 17
 صبحگاه نماز نيز و ،دار پاي بر را نماز رسد مي فرا شب تاريكي كه آنگاه تا خورشيد زوال هنگام از 78 17
 شوند حاضر همگان را صبحگاه نماز و را

 به را تو ،پروردگارت كه باشد، است تو خاص نافله اين بدار زنده خواندن نماز به را شب از اي پاره 79 17
 برساند پسنديده مقامي

 از مرا و ،بر بيرون نيكويي و راستي به و كن داخل نيكويي و راستي به مرا ،من پروردگار اي :بگو 80 17
 كن عطا ياري و پيروزي خود جانب

 دبو شدني نابود باطل كه حقا شد نابود باطل و آمد حق :بگو 81 17
 زيان جز را كافران ولي ،كنيم مي نازل ،است رحمت و شفا مؤمنان براي كه را چيزي قرآن اين با و 82 17

 نيفزايد
 رسيد او به گزندي ،چون و ،كشيد سو يك به خويشتن و كرد اعراض داديم نعمت انسان به چون 83 17

 گرديد نوميد
 هدايت به يك كدام كه داند مي بهتر تو رپروردگا و كند مي عمل خويش طريقه به كس هر :بگو 84 17

 است تر نزديك
 نداده دانشي اندك جز را شما و است من پروردگار فرمان از جزئي روح :بگو پرسند مي روح از را تو 85 17
 اند
 مددكاري ما ضد بر خود براي تو و ستانيم مي باز ،ايم كرده وحي تو بر كه را آنچه همه بخواهيم اگر 86 17
 يياب نمي
 است بسيار تو باره در او انعام كه آورد رحمت پروردگارت مگر 87 17
 چند هر ،بياورند را آن توانندهمانند نمي بياورند را قرآن اين همانند تا آيند گرد انس و جن اگر ،:بگو 88 17
 دهند ياري را يكديگر كه
 كاري هيچ ناسپاسي جز مردم بيشتر ولي ،كرديم بيان گوناگون را مثلي هر مردم براي قرآن اين در ما 89 17

 نكردند
 ،،سازي روان اي چشمه زمين از ما براي تا آوريم نمي ايمان تو به :گفتند 90 17
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 ،گرداني جاري نهرها خاللش در كه انگور و خرما درختان از باشد بستاني را تو يا 91 17
 آوري حاضر ما پيش را فرشتگان و خدا يا افكني ما سر بر پاره پاره را آسمان اي گفته كه چنان يا 92 17
 ما براي تا نكنيم باور را رفتنت ،آسمان به ما و روي باال آسمان به يا ،باشد طال از اي خانه را تو يا 93 17

 آمده رسالت به كه هستم انساني من كه است اين جز آيا است منزه من پروردگار :بگو بياوري بخوانيم آن از كه كتابي
 ؟ام

 آيا :گفتند مي اينكه مگر نداشت باز ،كردند مي هدايتشان كه آنگاه آوردن ايمان از را مردم چيز هيچ 94 17
 ؟فرستد مي رسالت به را انساني خدا
 نازل آسمان از اي فرشته پيامبري به برايشان ،رفتند مي راه آرامي به فرشتگان زمين روي در اگر :بگو 95 17
 كرديم مي
 بيناست و آگاه بندگانش به او زيرا ،است كافي را شهادت شما و من ميان خدا بگو 96 17
 ياوري هيچ او جز سازد، گمراهشان كه آنهايي و است شده هدايت ،كند هدايت خدا را كه هر و 97 17

 جايگاه جهنم و كنيم مي محشورشان كر و الل و كور ،است زمين به رو هايشان چهره كه حالي در قيامت روز در و نيابند
 افروزيم مي بيشترش نشيند فرو آن شعله هرچه كه ستآنها
 را ما ،خاكي و شديم استخوان ما چون آيا :گفتند و نياوردند ايمان ما آيات به زيرا ،آنهاست كيفر اين 98 17
 ؟كنند مي زنده اي تازه صورت به

 و بيافريند را آنها ندهمان كه ،است قادر است آفريده را زمين و آسمانها كه خدايي كه دانند نمي آيا 99 17
 نكنند انكار جز ظالمان اما ؟نيست ترديدي آن در كه نهاده عمري مدت برايشان

 ،كرديد مي پيشه امساك درويشي بيم از ،بوديد مي من پروردگار خزاين همه مالك شما اگر :بگو 100 17
 است بخيل آدمي زيرا
 او به فرعون و بوديم داده آشكار ،نشانه نه او به ،آمد آنان نزد موسي چون كه ،بپرس اسرائيل بني از 101 17

 باشند كرده جادو را تو كه پندارم ،موسي اي :گفت
 من و است نفرستاده وزمين آسمانها پروردگار جز را آشكار هاي نشانه اين داني مي حقيقت به :گفت 102 17
 بينم مي شده هالك يقين به را تو ،فرعون اي
 ساختيم غرقه را همراهانش همه و او ما ولي ،بركند سرزمين آن از را ايشان كه داشت آن قصد فرعون 103 17
 را شما همه رسد آخرت وعده چون و شويد ساكن سرزمين آن در :گفتيم اسرائيل بني به او از پس و 104 17
 كنيم مي محشور هم با

 بشارت آنكه مگر ايم نفرستاده را، تو و است شده نازل حق به و ايم كرده نازل حق به را قرآن اين 105 17
 دهي بيم و دهي

 به كردني نازل ،كرديم نازلش و بخواني مردم بر تاني با را آن تو تا كرديم نازل تفاريق به را قرآن و 106 17
 كمال

 قرآن چون ،اند آموخته دانش پيش اين از كه آنان ،نياوريد ايمان يا بياوريد ايمان بدان خواه :بگو 107 17
 افتند مي در روي بر كنان سجده شود تالوت برايشان

 است يافتني انجام ما پروردگار وعده ما پروردگار است منزه :گويند مي و 108 17
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 شود مي افزوده خشوعشان بر و گريند مي و افتند مي در رو به و 109 17
 اوست آن از نيكو مهاينا بخوانيد، كه را كدام هر ،بخوانيد را رحمان چه بخوانيد را اهللا چه :بگو، 110 17

 برگزين راهي دو اين ميان و مكن آهسته رابدان صدايت نيز و مكن بلند نماز به را صدايت
 ياري به كه نيفتد مذلت به و نيست ملك در شريكي را او و ندارد فرزندي كه را خدايي سپاس :بگو 111 17

 شايسته تكبيري ،گوي تكبير را او پس شود محتاج
 مهربان ايندهبخش خداي نام به
 ننهاد آن در انحراف و كجي هيچ و كرد نازل را كتاب ،اين خود بنده بر كه را خداوندي سپاس 1 18
 مي شايسته كارهاي كه را مؤمنان و بترساند خود شديد خشم از را مردم تا انحراف از عاري كتابي 2 18

 ،دارند نيكو پاداشي كه دهد بشارت ،كنند
 اند جاودانه آن در ابد تا كه حالي در 3 18
 بترساند ،كرد اختيار فرزندي خدا :گفتند كه را كساني و 4 18
 مي بيرون دهانشان از ،كه سخني است بزرگ چه اند داشته پدرانشان نه و دارند دانشي آن به خود نه 5 18
 گويند نمي دروغي جز و آيد
 سازي هالك اندوه از خاطرشان به را خويشتن ،نياورند ايمان سخن اين به اگر شايد 6 18
 بهترند عمل به كدامشان كه كنيم امتحانشان تا ،داديم قرار آن زينت است زمين روي در چه هر ما 7 18
 كرد خواهيم خشك بياباني چون را زمين روي كه هستيم ما نيز و 8 18
 ؟اند، بوده ما انگيز شگفت هاي نشانه از رقيم و كهف اصحاب كه اي پنداشته آيا 9 18
 رحمت خود سوي از را ما،ما پروردگار اي :گفتند و بردند پناه غارها به جوانمردان آن كه آنگاه 10 18

 انداز رستگاري راه به را ما كار و كن عنايت
 كرديم خوابشان به غار آن در چند سالي 11 18
 اند تهداش را آرميدنشان مدت حساب گروه دو آن از يك كدام بدانيم تا كرديم بيدارشان سپس 12 18
 ايمان پروردگارشان به بودندكه ،جوانمرداني آنها :كنيم مي حكايت تو براي راستي به را خبرشان ما 13 18

 افزوديم هدايتشان بر نيز ما و بودند آورده
 است زمين و آسمانها پروردگار ما پروردگار :گفتند و برخاستند كه آنگاه ،بخشيديم نيرو دلهايشان بر 14 18
 باشيم گفته آميز كفر سخت سخني ،كنيم چنين گاه هر كه نخوانيم خدا را كسي او جز
 روشني دليل آنها خدايي اثبات براي چرا اند كرده اختيار خداياني او جز به ،هستند ما قوم كه اينان 15 18
 ؟بندد مي دروغ خدا به كه كسي از ستمكارتر كيست ؟آورند نمي
 و بريد پناه غار به پرستيد، ،نمي را ديگري خداي يكتا خداي جز و ايد جسته كناره خود قوم از اگر 16 18
 دارد مهيا آن رادر نعمتتان و دارد ارزاني شما بر خويش رحمت خدا
 غروب چون و كند ،مي ميل راست جانب به غارشان از ،آيد مي بر چون كه بيني مي را خورشيد و 17 18
 هدايت كند هدايت خدا را كه هر خداست آيات از اين و غارند نهصح در آنان و گردد چپ به و واگذارد را ايشان كند
 يافت نخواهي او براي راهنما كارسازي هرگز سازد گمراه را كه هر و است يافته

 مي چپ دست و راست دست به را آنان ما و بودند خواب در آنكه حال بيدارند كه پنداشتي مي 18 18
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 و گشتي مي باز گريزان رفتي مي وقتشان سر به اگر بود درازكرده خويش دست دو غار درگاه بر سگشان و ،گردانيديم
 ترسيدي مي سخت آنها از

 كه است وقت چند :پرسيد آنها، از يكي كنند شنود و گفت يكديگر با تا كرديم بيدارشان همچنين 19 18
 ايد آرميده وقت چند كه داند بهتر پروردگارتان :گفتند ايم آرميده را روز از اي پاره يا روز يك :گفتند ؟ايد آرميده
 بايد و بياورد را روزيتان آن از برايتان و است كدام پاكيزه غذاي كه بنگرد تا بفرستيد شهر به پولتان اين با خود از را يكي
 نيابد آگاهي شما به كسي تا رفتاركند مهرباني به كه
 ابد تا شود چنين اگر و آورند در خويش كيش به يا ،كرد خواهند سنگسار بيابند را شما اگر زيرا 20 18

 شد نخواهيد رستگار
 ترديدي قيامت در و ،است راست خدا وعده كه بدانند تا كرديم آگاه حالشان به را مردم سان بدين 21 18

 انكارش به پروردگارشان برآوريد بنايي آنها روي بر :گفتند و گوپرداختند و گفت به يكديگر با آنها باره در آنگاه نيست
 كنيم مي مسجدي اينجارا ،نه :گفتند ،بودند شده تر آگاه حالشان بر كه آنان و است تر آگاه

 ششميشان و بودند ،تن پنج :گويند مي و بود سگشان چهارميشان و بودند تن سه :گفت خواهند 22 18
 عدد به من پروردگار :گوب بود سگشان هشتميشان و بودند تن هفت :گويند مي و افكنند مي تاريكي به تير بود سگشان

 نظر كس از و مكن مجادله ظاهر به جز آنها باره در تو و دانند نمي كسان اندك جز را ايشان شمار و است داناتر آنها
 مخواه

 ،كنم مي چنين فردا :مگوي هرگز 23 18
 مرا من رپروردگا شايد ،:بگو و يادآور به را پروردگارت ،كني فراموش چون و بخواهد خداوند مگر 24 18
 كند هدايت راه ترين نزديك از

 اند افزوده بدان سال نه و آرميدند سال سيصد خود غار در آنان و 25 18
 چه و بيناست چه اوست ازآن زمين و آسمانها غيب آرميدند سال چند كه است داناتر خداوند :بگو 26 18

 نسازد شريك خود فرمان در را كس و ندارند دوستي او جز شنواست
 و نيست تبديلي و تغيير او سخنان در كن تالوت است شده وحي تو بر چه هر پروردگارت كتاب از 27 18
 يابي نمي پناهگاهي او جز تو
 را خود ،جويند مي اورا ،خشنودي و خوانند مي را پروردگارشان شام و صبح هر كه كساني با همراه و 28 18
 از را دلش كه آن از و گردد منصرف اينان از دنيوي زندگي اين هاي يهپيرا يافتن براي تو چشمان نبايد و وادار صبر به

 مكن پيروي ،ورزد مي اسراف كارهايش در و رود مي خود نفس هواي پي از و ،ايم ساخته خبر بي ذكرخود
 كافر بخواهد كه هر بياوردو، ايمان بخواهد كه هر شماست پروردگار جانب از حق سخن اين :بگو 29 18
 چون آبي از خواهند آب استغاثه به چون و ايم كرده آماده ،گيرد برمي در را همه آن دود كه آتشي كافران يبرا ما شود
 بد آرامگاهي چه و بدي آب چه ،بخورانندشان شود مي كباب ها چهره حرارتش از كه گداخته مس

 نمي ضايع را نيكوكاران پاداش ما كه بدانند ،اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه كساني 30 18
 كنيم

 مي زر دستبندهاي به را، بهشتيان است جاري نهرها پاهاشان زير از است جاويد بهشتهاي برايشان 31 18
 چه و نيكويي پاداش چه زنند مي تكيه تختها بر و پوشند مي ستبر ديباي و نازك ديباي از سبز هايي جامه و آرايند
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 نيكويي آرامگاه
 ميانشان در و نخلها آنها برگرد و بوديم داده تاكستان دو يكي به كه كن بيان را مرد دو ستاندا برايشان 32 18

 بوديم كرده كشتزار
 گردانيديم جاري دو آن بين نهري و كاست و كم هيچ بي دادند مي را خود ميوه ،تاكستان دو آن 33 18
 افراد به و بيشتر تو از مال به من :تگف كرد مي گو و گفت او با كه دوستش به بود او آن از حاصل 34 18

 پيروزترم
 برود ميان از هرگز باغ اين ،كه نپندارم :گفت و آمد در خود باغ به كرده خويشتن بر ستم مرد آن و 35 18
 يافت خواهم باغ اين از بهتر جايگاهي ،برند خدا نزد مرا هم اگر و بيايد هم قيامت كه نپندارم و 36 18
 بيافريد نطفه از سپس و خاك از را تو كه كس آن بر آيا :گفت كرد مي گو و گفت او با كه دوستش 37 18
 ؟اي شده كافر ،كرد باال راست مردي و

 سازم نمي پروردگارم شريك را كس هيچ من و است من پروردگار يكتا خداي او ولي 38 18
 او نيروي جز نيرويي ،يچه و ،خواهد خداوند چه هر :نگفتي آمدي در خود باغ به كه آنگاه چرا 39 18

 ،است تو از كمتر من فرزند و دارايي كه بيني مي اگر ؟نيست
 زميني به را آن و بفرستد اي صاعقه باغ آن بر شايد دهد تو باغ از بهتر چيزي مرا من پروردگار شايد 40 18

 سازد بدل لغزنده و صاف
 ابيني قدرت آن يافتن به هرگز و رود فرو زمين بر آن آب يا 41 18
 و بود كرده اي ،هزينه چه كه ساييد مي دست بر حسرت دست بامدادان و رسيد آفت اش ثمره به 42 18

 بودم نياورده شرك پروردگارم به كاش اي :گويد مي و است ريخته فرو بناهايش همه اكنون
 نداشت قدرت خود و نبود برخيزند ياريش به كه گروهي را او 43 18
 است نيكوتر سرانجامش و بهتر او پاداش سزد را حق ايخد كردن ياري آنجا 44 18
 به گوناگون گياهان آن وبا ببارد آسمان از كه است باراني چون كه بزن مثل را دنيا زندگي برايشان 45 18

 تواناست كاري هر بر خدا و سازد اش سوپراكنده هر بر باد و شود خشك ناگاه برويد فراواني
 نزد مانند مي جاي بر همواره ،كه نيك كردارهاي و دنياست زندگاني اين هاي پيرايه فرزند و دارايي 46 18

 است نيكوتر آنها به بستن اميد و بهتر پروردگارت
 و است افكنده بيرون دارد اندرون در چه هر كه بيني را زمين و اندازيم مي راه به را كوهها كه روزي 47 18
 كنيم نمي رها هم را ايشان از تن يك و آوريم مي گرد حساب براي را همه
 را شما بار نخستين كه همچنان آمديد ما نزد اكنون شوند مي عرضه پروردگارت به صف يك در همه 48 18

 ؟داد نخواهيم قرار گاهي وعده برايتان هرگز كه پنداشتيد مي آيا بيافريديم
 بر واي :گويند مي و بيمناكند ،است آمده آن در آنچه از كه بيني را مجرمان شود گشوده اعمال دفتر 49 18
 مقابل در را خود اعمال آنگاه است نكرده رها ناشده حساب را بزرگي و كوچك گناه هيچ كه است دفتري چه اين ،ما

 كند نمي ستم كسي به ،تو پروردگار و بيابند خود
 فرمان از و بود ازجن ،كه ابليس جز همه ،كنيد سجده را آدم كه گفتيم فرشتگان به كه آنگاه و 50 18

 دشمن آنكه حال ،گيريد مي دوستي به من جاي به را فرزندانش و شيطان آيا كردند سجده بتافت سر پروردگارش
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 برگزيدند خدا جاي به را بدچيزي ظالمان ؟شمايند
 را كنندگان گمراه من زيرا نخواستم ياري آنها از ،آفريدم مي را خودشان و زمين و آسمانها كه آنگاه 51 18
 گيرم نمي اريي به

 پاسخ شريكان و دهند ندا دهيد ندا منند شريكان پنداشتيد مي كه را آنهايي :گويد مي كه روزي و 52 18
 دهيم قرار ميانشان را هالكتگاه آنگاه ندهند

 نيست ازآن رهايي راه و افتاد خواهند آن در كه بدانند ببينند را آتش مجرمان چون 53 18
 خيزد مي بر جدل به همه از ،بيش آدمي ولي ،ايم كرده بيان داستاني گونه هر دممر براي قرآن اين در 54 18
 نداشت باز ،خواستن آمرزش و آوردن ايمان از چيز هيچ ،خواندند فرا هدايت راه به چون را مردمان 55 18
 آيد فرود نآنا بر آشكارا و روياروي عذاب آنكه يا شوند عذاب گرفتار پيشينيان شيوه به بايست مي آنكه مگر
 نيروي به خواهند مي كه كافراني و، بيم يا دهند مژده مردم به آنكه جز نفرستاديم را پيامبران ما و 56 18

 گيرند مي ريشخند به مرا هشدارهاي و آيات و كنند مي جدال ببرند ميان از را حق ،باطل
 كه را كارهايي و كند اعراض او و بخوانند برايش را پروردگارش آيات كه آن از ستمكارتر كيست 57 18
 به اگر كه ساختيم كر را گوشهايشان و نيابند در را آيات تا افكنديم پرده ايشان دل بر ؟كند فراموش شده مرتكب پيش از
 نيابند راه هرگز ،فراخواني هدايتشان راه
 خواستشانباز جهان ،دراين كردارشان سبب به خواست مي اگر است مهربان و آمرزنده پروردگارت 58 18
 نيابند پناهگاهي ،آيد فراز چون كه است معين رازماني عذاب اما سپرد مي عذابشان به درنگ بي ،كند
 نهاديم اي وعده هالكتشان براي و رسانيديم هالكت به شدند كافر چون را ها قريه آن و 59 18
 مي يا اند رسيده هم هب دريا دو كه آنجا تا رفت خواهم همچنان من :گفت خود شاگرد به موسي و 60 18

 آيد مي سر به عمرم يا ،رسم
 راه ماهي و كردند فراموش را ماهيشان ،رسيدند بودند رسيده هم به دريا دو كه آنجا به دو آن چون 61 18
 شد آب در و گرفت دريا
 دهدي فراوان رنج سفرمان ،اين در كه بياور را چاشتمان :گفت خود شاگرد به ،گذشتند آنجا از چون 62 18
 ايم
 كرده فراموش را ماهي من؟بوديم گرفته مكان صخره آن كنار در كه را آنگاه داري ياد به آيا :گفت 63 18
 رفت دريا به انگيز شگفت اي شيوه به ماهي و كنم فراموشش شد سبب كه بود شيطان اين و ام

 كنان جو و ستج خود قدمهاي نشان به و ايم بوده طلبش در كه است جايي همان آنجا :گفت 64 18
 بازگشتند

 دانش بدو خود و بوديم ،داشته ارزاني او بر خويش رحمت كه را ما بندگان از اي بنده آنجا در 65 18
 بيافتند ،بوديم آموخته

 ؟بياموزي من به اند آموخته تو به آنچه تا بيايم تو با آيا :گفتش موسي 66 18
 نيست من با همراهي شكيب را تو :گفت 67 18
 ؟كرد خواهي صبر اي نيافته آگاهي بدان كه چيزي برابر در چگونه و 68 18
 نكنم نافرماني تورا كاري هيچ در كه آنچنان يافت خواهي صابر مرا ،بخواهد خدا اگر :گفت 69 18
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 كنم آگاه آن از را تو، خود من تا بپرسي چيزي من از كه نبايد ،آيي مي من پي از اگر :گفت 70 18
 تا كني مي سوراخ را كشتي:گفت كرد سوراخ را كشتي شدند سوار كشتي به تا تادنداف راه به پس 71 18

 است زشت و بزرگ سخت كاري كني مي كه كاري ؟سازي غرقه را مردمش
 ؟نيست من با همراهي شكيب را تو كه نگفتم :گفت 72 18
 رمگي سخت من بر اندازه بدين و مكن بازخواست مرا ام كرده فراموش اگر :گفت 73 18
 شده قتلي مرتكب آنكه رابي پاكي جان آيا :گفت موسي ،كشت را او ،رسيدند پسري به تا رفتند و 74 18

 گرديدي زشت كاري مرتكب ؟كشي مي باشد
 ؟نيست من با همراهي شكيب را تو كه نگفتم :گفت 75 18
 باشي ورمعذ من جانب از كه ،مكن همراهي من با پرسم چيزي تو از پس ،اين از اگر :گفت 76 18
 ديواري آنجا برتافتند سر ميزبانيشان از خواستند طعامي ده آن مردم از رسيدند دهي به تا برفتند پس 77 18

 خواستي مي مزدي كار اين برابر در كاش :گفت موسي كرد راراست ديوار ريزد فرو بود نزديك كه ديدند
 آگاه نداشتي را تحملشان ،كه كارها آن راز از را تو و توست و من ميان جدايي زمان اكنون :گفت 78 18
 :كنم مي
 آن در زيرا ،كنم معيوبش خواستم كردند مي كار دريا در كه بود بينواياني آن از كشتي آن اما 79 18

 گرفت مي غضب به را كشتيها كه بود پادشاهي سوترشان
 دراندازد فروك عصيان به را دو آن كه ترسيديم بودند مؤمن مادرش و پدر ،پسر آن اما 80 18
 نزديك مهرباني به و او از، بهتر پاكي به سازد نصيبشان چيزي پروردگارشان او عوض در تا خواستيم 81 18
 او از تر

 مردي پدرشان پسران آن از،بود گنجي زيرش در بود شهر اين مردم از يتيم پسر دو آن از ديوار اما 82 18
 خود ميل به را كار اين من و آرند بيرون را خود گنج و رسند درش حد به دو آن خواست مي تو پروردگار بود صالح
 نيست آنها شكيب را تو :گفتم كه سخن آن راز است اين بود پروردگارت رحمت نكردم

 خوانم مي چيزي او از شما براي :بگو پرسند مي ذوالقرنين باره در تو از و 83 18
 داديم ،نشان او به را چيزي هر به رسيدن راه و داديم مكانت زمين در را او ما 84 18
 گرفت پي را راه نيز او 85 18
 مردمي آنجا در و كند مي غروب سياه و آلود گل اي چشمه در كه ديد رسيد خورشيد غروبگاه به تا 86 18

 كن رفتار نيكي به آنها با خواهي مي و كن عقوبتشان خواهي مي ،ذوالقرنين اي :گفتيم يافت
 نيز او تا برند مي نزدپروردگارش را او آنگاه كرد خواهيم عقوبتش ما كند ستم هك كس هر اما :گفت 87 18
 كند عذابش سختي به

 آسان فرمانهاي او باره در، و دارد نيكو اجري ،كند شايسته كارهاي و آورد ايمان كه كس هر اما و 88 18
 راند خواهيم

 گرفت پي را راه هم باز 89 18
 پوششي هيچ برايشان آن پرتو از غير كه كند مي طلوع قومي بر ديد رسيد ابآفت آمدن بر مكان به تا 90 18
 ايم نداده قرار
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 داريم احاطه او احوال بر ما و بود چنين 91 18
 گرفت پي را راه هم باز 92 18
 فهمند نمي را سخني هيچ گويي كه ديد را مردمي كوه دو آن پس در رسيد كوه دو ميان به تا 93 18
 مقرر خود بر خراجي خواهي ،مي كنند مي فساد زمين در ماجوج و ياجوج ،ذوالقرنين اي :گفتند 94 18

 ؟برآوري سدي آنها و ما ميان تو تا كنيم
 تا ،كنيد مدد خويش نيروي به مرا است بهتر است داده توانايي بدان مرا من پروردگار آنچه :گفت 95 18
 برآورم سدي آنها و شما ميان
 بگداخت را آهن آن تا بدميد:گفت ،شد انباشته كوه دو آن ميان چون بياوريد آهن يها تكه من براي 96 18
 ريزم آن بر تا بياوريد گداخته مس :گفت و

 كنند سوراخ آن در نه و روند باال آن از توانستند نه 97 18
 زبر و زير را آن ،دررسد ،من پروردگار وعده چون و ،من پروردگار جانب از بود رحمتي اين :گفت 98 18
 است راست من پروردگار وعده و كند
 آوريم گرد يكجا را همه بدمند صور در چون و ،گردند روان موج چون تا واگذاريم روز آن در و 99 18
 :داد خواهيم نشان ،بايد كه چنان ،كافران به را جهنم روز آن در و 100 18
 اند نداشته شنيدن توان و بوده حجاب در من ياد از ديدگانشان كه كسان آن 101 18
 تا ايم ساخته آماده را ،جهنم ما ؟گيرند خدايي به مرا بندگان من جاي به كه پندارند كافران آيا 102 18

 باشد كافران منزلگاه
 ؟بود زيانشان به همه از بيش كساني چه كردار كه كنيم آگاه را شما آيا :بگو 103 18
 كنند مي نيكو كاري پنداشتند مي و شد تباه دنيا زندگي در كوشششان كه آنهايي 104 18
 روز در ما و شد ناچيز اعمالشان پس ،نياوردند ايمان او با مالقات به و پروردگارشان آيات به آنان 105 18

 نيستيم قائل منزلتي برايشان قيامت
 جهنم ،ندكرد مي مسخره مرا پيامبران و آيات كه سبب بدان نيز و كفرشان سبب به آنان كيفر همچنين 106 18

 است
 است فردوس ،باغهاي مهمانسرايشان كردند شايسته كارهاي و آوردند ايمان كه كساني 107 18
 نكنند انتقال هواي هرگز و جاويدانند آنجا در 108 18
 كلمات و رسد مي پايان به دريا ،شود مركب من پروردگار كلمات نوشتن براي دريا اگر :بگو 109 18

 بياوريم آن مدد به ديگري درياي چند هر ،رسد مين پايان به من پروردگار
 كس هر يكتا است شماخدايي خداي آينه هر شود مي وحي من به شما همانند هستم انساني من :بگو 110 18

 شريك را كس هيچ پروردگارش پرستش در و باشد داشته شايسته بايدكرداري ،بندد مي اميد را خويش پروردگار ديدار
 نسازد

 مهربان بخشاينده خداي نام به
 صاد ،عين ،يا ،ها ،كاف 1 19
 است زكريا خود بنده بر پروردگارت بخشايش ،بيان 2 19
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 داد ندا نهان در را پروردگارش كه آنگاه 3 19
 به دعا در هرگز و ،است شده سفيد پيري از سرم و گشته سست من استخوان ،من پروردگار اي :گفت 4 19

 ام نبوده بهره بي ،من پروردگار اي ،تو درگاه
 عطا فرزندي خود جانب از مرا است نازاينده زنم و بيمناكم خويشاوندانم از ،خويش مرگ از پس من 5 19
 ،كن
 گردان پسنديده و شايسته،من پروردگار اي ،را او و باشد يعقوب خاندان ميراثبر و من ميراثبر كه 6 19
 ايم نساخته او همنام را كسي پيش اين از دهيم مي مژده يحيي نام به پسري به را تو ما ،زكريا اي 7 19
 به پيري در خود من و است نازاينده ،زنم آنكه حال ،باشد پسري كجا از مرا ،من پروردگار اي :گفت 8 19

 ام رسيده عمرم پايان
 19 را تو و است آسان من براي اين :است گفته اينچنين پروردگارت :گفت 9 19
 مردم با روز سه و شب سه كه است اين تو نشان :گفت بنماي نشاني من به ،پروردگارمن اي :گفت 10 19

 نگويي سخن
 گوييد تسبيح شام و صبح :كه كرد اعالم آنان به و آمد بيرون خود قوم ميان به محراب از 11 19
 كرديم عطا، دانايي او به كودكي در و بگير نيرومندي به را كتاب ،يحيي اي 12 19
 بود پرهيزگار او و ساختيم اش پاكيزه و كرديم شفقت او به و 13 19
 نبود گردنكش و جبار و كرد مي نيكي مادر و پدر به 14 19
 شود مي برانگيخته زنده بار ديگر كه روزي و ميرد مي كه روزي و شد زاده كه روزي ،او بر سالم 15 19
 ،آفتاب آمدن بر سوي به رو مكاني به خويش خاندان از كه آنگاه ،كن ياد را مريم كتاب اين در 16 19

 گزيد دوري
 نمودار او بر تمام انساني ،چون و فرستاديم نزدش را خود روح ما و كشيد اي پرده آنان و خود ميان 17 19
 شد
 باشي پرهيزگار كه ،برم مي پناه رحمان خداي به تو از :گفت مريم 18 19
 ببخشم پاكيزه پسري را تو تا ،هستم تو پروردگار فرستاده من :گفت 19 19
 نبوده هم بدكاره من و است نزده دست من به بشري هيچ آنكه حال ،باشد فرزندي مرا كجا از :گفت 20 19
 ام

 و آيتي مردم براي را پسر، آن ما است آسان من براي اين :است گفته اينچنين تو پروردگار :گفت 21 19
 اند رانده حكم بدان كه است كاري اين و كنيم بخشايشي

 برد افتاده دور مكاني به خود با را او و شد آبستن او به پس 22 19
 از و بودم مرده اين از پيش كاش اي :گفت كشانيد خرمايي درخت تنه سوي به را او زاييدن درد 23 19

 بودم شده فراموش يادها
 ساخت روان آبي جوي تو پاي زير از پروردگارت ،مباش محزون :داد ندا او زير از كودك 24 19
 ريزد فرو برايت چيده تازه خرماي تا بجنبان را نخل 25 19
 رحمان خداي براي :بگوي ،ديدي را كسي آدميان از اگر و باش شادمان و بياشام و بخور ،زن اي پس 26 19
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 گويم نمي سخن بشري هيچ با امروز و ام كرده نذر روزه
 اي كرده قبيح ريكا ،مريم اي :گفتند آورد خود قوم نزد و برداشت را كودك 27 19
 بدكاره زني مادرت نه و بود بدي مرد پدرت نه ،هارون خواهر اي 28 19
 بگوييم ،سخن است گهواره در كه كودكي با چگونه :گفتند كرد اشاره فرزند به 29 19
 است گردانيده پيامبر مرا و داده كتاب من به ،خدايم بنده من :گفت كودك 30 19
 است كرده وصيت زكات و نماز به ام زنده تا و داده ركتب مرا باشم كه جا هر و 31 19
 است نساخته شقي و جبار مرا و مادرم به كردن نيكي نيز و 32 19
 شوم مي برانگيخته زنده بار ديگر كه روزي و ميرم مي كه روزي و شدم زاده كه روزي ،من بر سالم 33 19
 بودند ترديد در او باره در كه همان حق سخن به مريم بن عيسي است اين 34 19
 پس شو موجود :گويد مي ،كند كاري اراده چون است منزه برگيرد فرزندي كه را خداوند نسزد ، 35 19

 شود مي موجود
 است اين راست راه كه ،بپرستيد را او پس ،شماست پروردگار و من پروردگار اهللا و 36 19
 روزبزرگ آن در حضور هنگام به كافران بر واي پس ،كردند اختالف هم با گروهها 37 19
 در امروز ستمكاران ولي آيند مي ما نزد كه روز آن بينند مي خوب چه و شنوند مي خوب چه 38 19

 هستند آشكاري گمراهي
 هستند ايماني بي و، غفلت حال در همچنان آنان و آمده پايان به كار كه حسرت روز از را آنان 39 19

 بترسان
 شوند مي بازگردانده ما نزد به همه و مانيم مي زنده ما هست آن روي بر چه هر و زمين از پس آينه هر 40 19
 بود راستگو پيامبري او كه كن ياد را ابراهيم كتاب اين در و 41 19
 بر تو از نيازي هيچ نه و بيند مي نه و شنود مي نه كه را چيزي چرا ،پدر اي :گفت را پدرش كه آنگاه 42 19
 ؟پرستي مي ،آورد مي
 هدايت راست راه به را تو تا كن ،پيروي من از ،پس اند نداده تو به كه اند داده دانشي مرا ،پدر اي 43 19
 كنم
 بود نافرمان را رحمان خداي شيطان زيرا ،مپرست را شيطان ،پدر اي 44 19
 باشي شيطان دوستدار تو و رسد تو به رحمان خداي جانب از عذابي ترسم مي ،پدر اي 45 19
 زماني اكنون كنم مي سنگسارت نايستي باز اگر ؟هستي بيزار من خدايان از آيا ،ابراهيم اي :گفت 46 19
 باش دور من از دراز

 است مهربان من بر او زيرا خواست خواهم آمرزش برايت پروردگارم از باد سالمت را تو :گفت 47 19
 مي را خود وپروردگار ،گيرم مي نارهك خوانيد مي يكتا خداي جاي به كه چيزهايي آن از و شما از 48 19

 نيفتم شوربختي به پروردگارم خواندن سبب به كه باشد ،خوانم
 و بخشيديم او به را يعقوب و اسحاق ،گرفت كناره پرستيدند مي يكتا خداي جز آنچه و آنها از چون 49 19
 ،داديم پيامبري را همه
 داديم بلند آوازه و نيكو سخن و داشتيم ارزاني آنها به را خويش رحمت و 50 19
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 بود پيامبر اي فرستاده و مخلص اي بنده او كن ياد را موسي ،كتاب اين در و 51 19
 گوييم راز، او با تا ساختيم نزديكش و داديم ندا طور كوه راست جانب از را او و 52 19
 بخشيديم او به را پيامبر هارون برادرش خود رحمت از و 53 19
 ،بود پيامبر اي فرستاده و قول درست او كن ياد را اسماعيل بكتا اين در و 54 19
 بود وپسنديده شايسته پروردگارش نزد و كرد مي امر زكات و نماز به را خود خاندان و 55 19
 بود پيامبر گفتاري راست او كن ياد را ادريس كتاب اين در و 56 19
 برديم فرا بلند مكاني به را او 57 19
 با كه آنان فرزندان و آدم فرزندان از، ،بود كرده انعام آنان به خدا كه بودند پيامبران از گروهي اينان 58 19
 خداي آيات چون و برگزيديمشان و كرديم هدايتشان كه آنها و اسرائيل و ابراهيم فرزندان و نشانديم كشتي در نوح

 افتادند مي سجده به گريان ،شد مي تالوت آنان بر رحمان
 به زودي به و گرديدند شهوات پيرو و گذاشتند ضايع را نماز كه شدند اينان جانشين يكسان سپس 59 19
 ،افتاد خواهند غي
 و شوند مي داخل بهشت ،به اينان كرد شايسته كارهاي و آورد ايمان و كرد توبه كه كس آن مگر 60 19
 گيرد نمي قرار ستم مورد كس هيچ
 خواهد فرا او ووعده است كرده وعده خويش بندگان به غيب از رحمان خداي كه جاويد بهشتهاي 61 19

 رسيد
 است آماده شام و صبح هر روزيشان و است سالم گفتارشان ،شنوند نمي لغو سخن آنجا در 62 19
 كنيم مي عطا ،اند كرده پرهيزگاري كه آنها ،بندگانمان به كه است بهشتي همان اين 63 19
 قرار دو اين ميان و ما سر پشت و ما روي پيش در آنچه آييم نمي رودف تو پروردگار فرمان به جز ما و 64 19
 فراموشكارنيست تو پروردگار و اوست آن از دارد

 همنامي آيا باش شكيبا ،پرستش در و بپرست را او دوست آن ميان آنچه و زمين و آسمانها پروردگار 65 19
 ؟شناسي مي او براي

 ؟شد خواهم آورده بيرون گور از زنده ،رمبمي كه زماني آيا :گويد مي آدمي 66 19
 ؟است نبوده چيزي خود او و ايم آفريده اين از پيش را او كه ندارد ياد به آدمي و 67 19
 مي زانو به جهنم اطراف رادر همه آنگاه ،آوريم مي گرد شيطانها با را آنها ،سوگند پروردگارت به 68 19

 نشانيم
 كنيم مي اندجدا ،كرده سركشي بيشتر رحمان خداي برابر در هك را كساني گروه هر از آنگاه 69 19
 شناسيم مي بهتر،باشند آن در سوختن و آتش در شدن داخل به سزاوارتر كه را آنهايي ما و 70 19
 تو پروردگار جانب از حتمي است حكمي اين و ،نشود جهنم وارد كه نيست شما از يك هيچ و 71 19
 گذاريم مي وا آنجا در نشسته زانو به همچنان را ستمكاران و دهيم مي اتنج را پرهيزگاران آنگاه 72 19
 را فرقه دو از يك كدام:گويند مي مؤمنان به كافران ،بخوانند آنان بر را ما روشنگر آيات چون 73 19

 ؟است نيكوتر محفل و بهتر جايگاه
 بودند آنها از بهتر ومنظر، اثاث حيث از كه ايم رسانيده هالكت به را مردمي بسا چه آنها از پيش 74 19



144 

 به را آنچه آنگاه تا ،رساند مي مدد فزوني به را او رحمان خداي ،باشد گمراهي در كه كس هر :بگو 75 19
 تر ناتوان سپاه و بدتر جايگاه را كسي چه كه دانست خواهند آنگه قيامت يا و عذاب يا :بنگرد است شده داده وعده او

 است
 كردارهاي نتيجه و پاداش تو پروردگار نزد و افزود خواهد اند يافته هدايت كه آنان يتهدا بر خدا و 76 19

 است بهتر اند ماندني باقي كه اي شايسته
 شد خواهد داده فرزند و مال ،من به البته :گفت مي كه ديدي بود كافر ما آيات به كه را كسي آن آيا 77 19
 ؟بود گرفته پيمان رحمان خداي از يا ،داشت آگاهي غيب از آيا 78 19
 افزود خواهيم عذابش بر البته و نوشت خواهيم گويد مي آنچه است چنين نه 79 19
 بيايد ما نزد تنها تا ستانيم مي او از گويد مي كه را آنچه 80 19
 گردند عزتشان سبب تا كردند اختيار خداياني اهللا از غير به و 81 19
 برخيزند، مخالفتشان به و برتابند سر آنان عبادت از زودي به است چنين نه 82 19
 ؟برانگيزند را آنها تا فرستاديم كافران سوي به را شياطين ما كه اي نديده آيا 83 19
 شماريم مي دقت به را روزهايشان ما كه مكن شتاب آنان بر تو پس 84 19
 آوريم گرد سواره رحمان خداي نزد را پرهيزگاران كه روزي 85 19
 برانيم جهنم به كام تشنه را مانمجر و 86 19
 باشد بسته پيماني رحمان خداي با كه كس آن مگر ،نصيبند بي شفاعت از 87 19
 است فرزندي صاحب رحمان خداي :گفتند 88 19
 ايد آورده زشت سخني آينه هر 89 19
 هم در و افتند فرو كوهها و شود شكافته زمين و بشكافند آسمانها، سخن اين از كه است نزديك 90 19

 ،ريزند
 اند شده قائل فرزندي رحمان خداي براي زيرا 91 19
 باشد فرزندي صاحب كه نيست سزاوار را رحمان خداي 92 19
 بيايد رحمان خداي سوي بندگي به آنكه مگر نيست زمين و آسمانها در چيز هيچ 93 19
 است شمرده يك يك و كرده حساب را همه او 94 19
 آيند مي او نزد تنها قيامت زرو در همگيشان و 95 19
 گرداند همه محبوب ،،اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه را كساني رحمان خداي 96 19
 بترساني را گران ستيزه و دهي مژده را پرهيزگاران تا كرديم آسان تو زبان بر را قرآن اين 97 19
 اندك حتي يا يابي مي آنهارا از يك هيچ آيا يما كرده هالك آنها از پيش را مردمي بسيار چه و 98 19

 ؟شنوي مي آنها از آوازي
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ها ،طا 1 20
 افتي رنج در كه ايم ،نكرده نازل تو بر را قرآن 2 20
 ترسد مي كه آن براي است هشداري تنها 3 20
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 شده نازل است آفريده را بلند آسمانهاي و زمين كه كسي جانب از 4 20
 دارد استيال عرش بر رحمان خداي 5 20
 است زمين زير در آنچه و آنهاست ميان و زمين و آسمانها در آنچه اوست آن از 6 20
 است آگاه تر نهان و نهان راز به او ،گويي بلند سخن اگر و 7 20
 اوست آن از خوب نامهاي ،نيست او جز خدايي هيچ كه ،آن ،اهللا 8 20
 ؟است رسيده تو به موسي خبر آيا 9 20
 برايتان شايد ،بينم مي آتشي دور از من كه ،كنيد درنگ :گفت خود خانواده به و ديد آتشي كه آنگاه 10 20

 بيابم راهي آن روشنايي در يا بياورم قبسي
 ،موسي اي :شد داده ندا ،آمد آتش نزد چون 11 20
 هستي طوي مقدس وادي در اينك كه كن بيرون را افزارت پاي هستم تو پروردگار من 12 20
 فرادار گوش شود مي وحي آنچه به پس ام برگزيده را تو من و 13 20
 بگزار نماز كني ياد مرا تا و بپرست مرا پس نيست من جز خدايي هيچ هستم من يكتا ،خداي 14 20
 سزا تاس كرده كه كاري مقابل در كس هر تا دارم پنهان را آن زمان خواهم مي است آمدني قيامت 15 20
 ببيند

 هالكت به تا ،نكند رويگردان آن از را تو ،است خويش هواي پيرو و ندارد ايمان آن به كه كس آن 16 20
 افتي
 ؟راستت دست به چيست آن ،موسي اي 17 20
 آن با مرا و ريزم مي ،برگ آن با گوسفندانم براي و كنم مي تكيه آن بر است من عصاي اين :گفت 18 20

 است ديگر كارهاي
 بيفكن را آن ،موسي اي :گفت 19 20
 دويد مي كه شد ماري ناگهان به بيفكندش 20 20
 گردانيم مي باز نخستينش صورت به را آن ديگر بار مترس و ،بگيرش :گفت 21 20
 ،ديگر آيتي هم اين آيد بيرون سفيد ،عيبي هيچ بي ،كن بغل در خويش دست 22 20
 بنمايانيم تو به را خود تر بزرگ آيتهاي تا 23 20
 كند مي سركشي كه برو فرعون نزد 24 20
 گردان گشاده من براي مرا سينه ،من پروردگار اي :گفت 25 20
 ساز آسان مرا، كار و 26 20
 بگشاي من زبان از گره و 27 20
 بفهمند مرا گفتار تا 28 20
 ،ده قرار من براي من خاندان از ياوري و 29 20
 را هارون برادرم 30 20
 كن محكم بدو مرا شتپ 31 20
 گردان شريكش من كار در و 32 20
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 كنيم ستايش فراوان را تو تا 33 20
 كنيم ياد فراوان را تو و 34 20
 اي بوده آگاه ما حال بر تو كه 35 20
 شد داده تو به خواستي چه هر ،موسي اي :گفت 36 20
 ،ايم داده فراوان نعمت تو به ديگر بار ما و 37 20
 :كرديم وحي بود كردني وحي آنچه مادرت بر كه آنگاه 38 20
 دشمنان از يكي و اندازد ساحلش به دريا تا ،افكن دريا به را صندوق ،بيفكن صندوقي در، را او كه 39 20
 يابي پرورش من نظر زير تا داشتم ارزاني برتو خويش محبت برگيرد را صندوق او دشمنان و من
 ؟بنمايم راه كند نگهداريش ،كه كسي به را شما خواهيد مي :تگف مي و رفت مي خواهرت كه آنگاه 40 20
 و كرديم آزادت غم از ما و بكشتي را يكي تو و نخورد غم و گردد روشن چشمانش تا بازگردانيديم مادرت نزد را تو ما

 آمده بوديم هكرد مقدر كه هنگام آن در،موسي اي ،اكنون و زيستي مدين مردم ميان چند سالي و بيازموديم را تو بارها
 اي
 كردم خود خاص را تو 41 20
 مكنيد سستي من رسالت در و ببريد مرا آيات برادرت و تو 42 20
 است كرده طغيان او كه برويد فرعون سوي به 43 20
 بترسد يا ،گيرد پند شايد ،گوييد سخن نرمي به او با 44 20
 بگذراند حد از طغيان يا كند تعدي ما بر كه داريم بيم ،ما پروردگار اي :گفتند 45 20
 بينم مي و شنوم مي هستم شما با من مترسيد :گفت 46 20
 ما مده آزارشان و بفرست باما را اسرائيل بني توايم پروردگار رسوالن ما :گوييد و، رويد او نزد پس 47 20

 نهد قدم هدايت پي از كه كس آن بر سالم و ايم آورده برايت پروردگارت از اي نشانه
 رخ آن از و شمارد دروغ را راست كه است كسي آن براي عذاب كه است شده وحي ما به آينه هر 48 20

 برتابد
 ؟كيست شما پروردگار ،موسي اي :گفت 49 20
 هدايتش سپس ،داشته ارزاني او به را چيزي هر آفرينش كه است كسي همان ما پروردگار :گفت 50 20

 است كرده
 ؟چيست اند زيسته مي پيش ينا از كه اقوامي حال :گفت 51 20
 فراموش نه كند، مي خطا نه من پروردگار من پروردگار نزد است كتابي در آن علم :گفت 52 20
 باران آسمان از و آورد پديد راههايي آن در برايتان و ساخت شما آرامگاه را زمين كه است كسي 53 20

 برويانيم نباتات از گوناگون انواعي بدان تا ،فرستاد
 عبرتهاست خردمندان براي اين در بچرانيد را چارپايانتان و بخوريد 54 20
 آوريم مي بيرون آن از ديگر بار و گردانيم مي باز آن به و آفريديم زمين از را شما 55 20
 زد، باز سر و كرد تكذيبش ولي داديم نشان او به را خود آيات همه آينه هر 56 20
 ؟كني بيرون سرزمينمان از جادويي به را ما تا اي مدهآ ما نزد آيا ،موسي اي :گفت 57 20
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 هموار زميني در گاهي وعده خود و ما بين آوريم مي تو جادوي چون جادويي تو برابر در نيز ما 58 20
 تو نه و كنيم خالف را وعده ما نه كه بگذار

 آيند گرد گردد بلند آفتاب كه هنگام بدان مردم همه و است زينت روز شما موعد :گفت 59 20
 آمد باز و كرد گرد را خويش گر حيله ياران و بازگشت فرعون 60 20
 كه هر و كند هالك عذابي ،به را شما همه كه مبنديد دروغ خدا بر ،شما بر واي :گفتشان موسي 61 20

 شود نوميد بندد دروغ
 گفتند رازها پنهان و پرداختند مشورت به خود كار در يكديگر با پس 62 20
 آيين و برانند ازسرزمينتان را شما خويش جادوي به خواهند مي كه هستند جادوگراني دو اين :گفتند 63 20
 براندازند را شما برتر
 يابد رستگاري ،شود پيروز امروز كه كسي بياييد صف يك در و كنيد گرد خود تدبيرهاي شما 64 20
 ؟بيفكنيم نخست ما يا افكني مي تو آيا ،موسي اي :گفتند 65 20
 هر به عصاها و رسنها آن كه آمد نظرش در چنان كردند كه جادويي از ناگهان بيفكنيد شما، :گفت 66 20
 دوند مي سو
 يافت ترسان را خويشتن موسي 67 20
 هستي برتر تو كه مترس :گفتيم 68 20
 و اند تهساخ جادوان حيله آنان ببلعد اند ساخته كه را چه هر تا بيفكن داري راست دست در آنچه 69 20

 شود نمي پيروز گاه هيچ جادوگر
 آورديم ،ايمان موسي و هارون پروردگار به :گفتند شدند افكنده سجده به ساحران 70 20
 شما به كه شماست بزرگ او ؟آورديد ايمان او به دهم رخصت را شما آنكه از پيش آيا :گفت فرعون 71 20

 بدانيد تا آويزم مي دارتان به خرما درخت تنه بر و برم مي راست و چپ از را پاهاتان و دستها است آموخته جادوگري
 است تر پاينده و تر سخت ما از يك كدام عذاب كه
 نمي ترجيح ايم ديده كه روشن ،هاي نشانه آن بر را تو كه است آفريده را ما كه آن به سوگند :گفتند 72 20

 است ينجهانيا زندگي تودر حكم رواج كه ،كن حكم خواهي چه هر به ،دهيم
 در واداشتي بدان را ما كه جادوگري آن و ما خطاهاي از تا آورديم ايمان خويش پروردگار به اينك 73 20

 است پايدارتر و بهتر خدا كه ،گذرد
 نه و ميرد مي نه آنجا در كه اوست جايگاه جهنم ،بيايد پروردگارش نزد گنهكار كه كس هر آينه هر 74 20

 كند مي زندگي
 باشند بلند درجاتي صاحب ،كنند شايسته كارهاي و آيند او نزد ايمان با كه آنان و 75 20
 پاكان پاداش است واين باشند آنجا در همواره و ،است روان نهرها آن در كه جاويدان بهشتهاي 76 20
 خشك گذرگاهي دريا در، برايشان و ببر بيرون هنگام شب را ما بندگان كه كرديم وحي موسي به 77 20
 مده راه دل به بيم و يابند دست تو بر كه مترس و ،جويب

 پوشيد فرو درخود را آنان بايد كه چنان دريا و شد روان او پي از لشكرهايش با فرعون 78 20
 راهنمايي نه ،كرد گمراه را قومش فرعون 79 20
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 برايتان و نهاديم وعده رطو كوه راست جانب در شما با و رهانيديم دشمنتان از را شما ،اسرائيل بني اي 80 20
 كرديم نازل سلوي و من
 شما به من خشم تامباد ،مگذرانيدش حد از و بخوريد ايم داده روزي را شما كه پاكيزه چيزهاي از 81 20

 افتد آتش در برسد او به من خشم كه كس هر كه ،رسد
 آمرزمش مي ،يفتدب هدايت راه به و كند شايسته كار و آورد ايمان و كند توبه كه كس هر 82 20
 ؟گيري پيشي قومت بر تا واداشت را تو چيز چه ،موسي اي 83 20
 گردي خشنود تا شتافتم تو سوي به من ،من پروردگار اي روانند من پي از كه همانهايند آنها :گفت 84 20
 ساخت گمراهشان سامري و كرديم آزمايش تو از پس را تو قوم ما :گفت 85 20
 وعده را شما پروردگارتان آيا ،من قوم اي :گفت و بازگشت قومش نزد اندوه پر و خشمگين موسي ، 86 20
 مرا وعده كه آيد فرود شما به پروردگارتان خشم كه خواستيد يا كشيد درازا به من درنگ آيا ؟بود نداده نيكو هاي

 ؟كرديد خالف
 را آنها داشتيم دوش بر قوم آن زينت از بارهايي نكرديم خالف تو وعده خويش اختيار به ما :گفتند 87 20
 بيفكند نيز سامري و بيفكنديم آتش در
 خداي و شما خداي ،اين :گفتند و بساخت داشت را گاوان نعره كه اي گوساله تنديس برايشان و 88 20

 بود كرده فراموش موسي و است موسي
 ؟ندارد برايشان زياني و سود هيچ و ،دهد نمي سخنشان به پاسخي هيچ كه ديدند نمي آيا 89 20
 شما پروردگار اند آزموده گوساله اين به را شما ،من قوم اي :بود گفته آنها به اين از پيش نيز هارون 90 20

 باشيد من فرمانبردار و بياييد من پي از است رحمان خداي
 بازگردد، ما نزد به موسي تا نشينيم مي او پرستش به همواره ما :گفتند 91 20
 ،شوند مي گمراه ديدي كه هنگامي ،ارونه اي :گفت 92 20
 ؟بودي كرده سرپيچي من فرمان از نيز تو آيا ؟نيامدي من پي از چرا 93 20
 اسرائيل بني و من ميان :بگويي كه ترسيدم من مينداز من سر و ريش به چنگ ،مادرم پسر اي :گفت 94 20

 نكردي رعايت مرا گفتار و ،افكندي جدايي
 ؟كردي كه بود كاري چه اين ،مريسا اي تو و :گفت 95 20
 برگرفتم بود آن بر رسول ،آن پاي نقش كه خاكي از مشتي ديدند نمي آنها كه ديدم چيزي من :گفت 96 20
 بياراست من چشم در را كار اين من نفس و افكندم پيكر آن در و

 اي وعده را تو نيز و مشو نزديك من به :بگويي پيوسته كه شوي چنان دنيا اين زندگي در ،برو :گفت 97 20
 مي دريايش به و سوزانيمش مي كه بنگر كردي مي عبادتش پيوسته كه خدايت به اينك و نشوي رها آن از كه است

 افشانيم
 گرفته بر در را چيز همه علمش و نيست او جز خدايي هيچ كه است اهللا شما خداي كه نيست اين جز 98 20

 است
 كرديم عطا را خودقرآن ،جانب از تو به و كنيم مي حكايت تو ايبر را گذشته خبرهاي اينچنين 99 20
 كشد مي دوش بر گناه بار قيامت روز برتابد رخ آن از كه كس هر 100 20
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 است بدي بار برايشان قيامت روز بار و بمانند همواره كار آن در 101 20
 آوريم مي گرد چشم كبود ،روز آن در را مجرمان و بدمند صور در كه روزي 102 20
 ايد نيارميده بيش روز ده كه گويند مي سخن هم با آهسته 103 20
 ايد نيارميده روز جزيك ،:گويد مي آنها ترين روش نيكو كه آنگاه تريم آگاه آنان گفتار به ما 104 20
 سازد مي پراكنده را همه من پروردگار :بگو پرسند مي كوهها از را تو 105 20
 ،كند مي بدل هموار زميني به را آنها و 106 20
 بلندي و پستي و كجي هيچ بي 107 20
 خداي برابر در وصداها گردند روان نيست راه او در را كژي هيچ كه داعي آن پي از روز آن در 108 20

 شنيد نخواهي پايي صداي جز كس هيچ از و گرايد مي خشوع به رحمان
 بپسندد را ،سخنش و دهد اجازت حمانر خداي كه را آن مگر ،ندهد سود شفاعت روز آن در 109 20
 بر در را او آنان وعلم داند مي است سرشان پشت در را چه هر و آنهاست روي پيش در را چه هر 110 20

 نگيرد
 مي نوميد كشد مي دوش بر كفر بار كه هر و شود مي خاضع پاينده زنده خداي برابر در ها چهره و 111 20

 گردد
 بهراسد شكستي و ستمي هيچ از نبايد ،باشد مؤمن و كند ايستهش كارهاي كه كس هر و 112 20
 تازه پندي يا بترسند شايد ،داديم هشدار گون گونه آن در و كرديم نازل عربي قرآني را آن اينچنين 113 20

 گيرند
 قرآن خواندن در رسد ،پايان به وحي آنكه از پيش و راستين پادشاه آن يكتا خداي است برتر پس 114 20
 بيفزاي من علم به ،پروردگارمن اي :بگو و مكن بشتا
 نيافتيم شكيبايش و ،كرد فراموش ولي بستيم پيمان آدم با اين از پيش ما و 115 20
 كردند سجده كرد سرپيچي كه ابليس جز همه ،كنيد سجده را آدم :گفتيم فرشتگان به كه آنگاه و 116 20
 شوي نگونبخت كه ،نكند ،بيرون بهشت از را شما ،ستتو همسر و تو دشمن اين ،آدم اي :گفتيم 117 20
 ماني مي برهنه نه و شوي مي گرسنه نه بهشت در تو كه 118 20
 آفتاب تابش دچار نه و شوي مي تشنه نه و 119 20
 راه ناپذير زوال ملكي و جاويداني درخت به را تو آيا ،آدم اي :گفت و كرد اش وسوسه شيطان 120 20

 ؟بنمايم
 بر بهشت درختان برگ همچنان و شد پيدا سو دو از نظرشان در شرمگاهشان و خوردند درخت آن از 121 20
 كرد گم راه شدو عاصي خويش پروردگار در آدم چسبانيدند مي آنها
 كرد هدايتش و بپذيرفت را اش توبه و برگزيد را او پروردگارش سپس 122 20
 كس هر ،آمد راهنمايي شمارا من جانب از اگر يكديگر دشمنان ،رويد پايين آنجا از همگي :گفت ، 123 20
 بخت تيره نه شودو مي گمراه نه كند متابعت من راهنماي آن از

 سازيم محشورش نابينا قيامت روز در و شود تنگ زندگيش ،كند اعراض من ياد از كه كس هر و 124 20
 ؟بينابودم من نكهآ حال و كردي محشور نابينا مرا چرا ،من پروردگار اي :گويد 125 20
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 اي گشته ،فراموش خود امروز ،كردي مي فراموش را ما آيات تو كه همچنان :گويد 126 20
 آينه هر دهيم مي آورندجزا نمي ايمان پروردگارشان آيات به كه را كساني و اسرافكاران اينچنين 127 20

 است پايدارتر و تر سخت آخرت عذاب
 سبب ،كرديم هالك را همه ما و رفتند مي راه خويش مساكن در اين از پيش كه مردمي همه آن آيا 128 20

 خردمندان براي است هايي نشانه اينها ؟اند نشده اينان هدايت
 جهان اين در عذابشان ،بود كرده معين را زمان و گفته اين از پيش پروردگارت كه بود سخني نه اگر 129 20

 بود مي حتمي
 پاكي به آن غروب از ،پيش و خورشيد طلوع از پيش را پروردگارت و باش شكيبا گويند مي آنچه بر 130 20

 گردي خشنود شايد گوي تسبيح روز آخر و اول و شب ساعات در و بستاي
 آن براي اين منگر آنها به تو ،ايم ساخته مند بهره خوش زندگي يك از را آنها از مرداني و زنان اگر 131 20

 است پايدارتر و بهتر دگارتپرور رزق كنيم امتحانشان كه است
 روزي تو به ما خواهيم نمي ،روزي تو از بيفشر پاي كار آن در خود و ده فرمان نماز به را خود كسان 132 20
 است پرهيزگاران آن از خير عاقبت و دهيم مي
 هاي صحيفه در كه روشني دليلهاي آيا ؟آورد نمي ما براي پروردگارش از اي معجزه چرا :گفتند و 133 20

 ؟است نرسيده آنها به ،آمده پيشين
 ما بر رسولي چرا ما، پروردگار اي :گفتند مي ،كرديم مي عذابشان پيامبري آمدن از پيش اگر 134 20

 ؟كنيم پيروي تو آيات از،افتيم رسوايي و خواري به آنكه از پيش تا نفرستادي
 آنها و روند مي راست راه به آنهاكه دانست يدخواه زودي به بمانيد منتظر نيز شما ،منتظرند همه :بگو 135 20
 هستند كساني چه ،اند يافته هدايت كه
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 رويگردانند غفلت به ،همچنان آنان و شد نزديك مردم حساب روز 1 21
 زيچهبا سرگرم و شنيدند را آن آنكه جز ،نيامد اي تازه اندرز هيچ برايشان پروردگارشان سوي از 2 21

 بودند
 جز مرد اين آيا :گفتند نهادندو، يكديگر گوش در سر ستمگران آن و است گرفته خو لهو به دلهايشان 3 21
 ؟رويد مي جادو پي از همچنان ،بينيد مي خود چشم به آنكه با آيا ؟شماست همانند انساني كه است اين
 داناست و شنوا او و است آگاه زمين و آسمان در سخني هر از من پروردگار :گفت 4 21
 آن از ما براي پس است شاعري يا بندد مي كه است دروغي يا ،است پريشان خوابهاي ،نه :گفتند 5 21

 بياورد اي معجزه بود شده داده پيشين پيامبران به كه گونه
 ؟آورند مي ايمان ،آيااينان بودند نياورده ايمان كرديم هالك كه را اي قريه مردم آنها از پيش 6 21
 از دانيد نمي خود اگر و كرديم مي وحي آنها به كه را مرداني مگر نفرستاديم رسالت به تو از پيش ما 7 21
 بپرسيد كتاب اهل
 نداشتند هم جاويدان عمر و نباشند نيازمند طعام به كه نكرديم كالبدهايي را آنها 8 21
 و رهانيديم خواستيم كه را كس هر و آنها و ،برآورديم نهاديم ايشان با كه اي وعده هر سپس 9 21
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 كرديم هالك را گزافكاران
 ؟يابيد نمي در عقل به آيا شماست بزرگي آوازه آن در كه ايم كرده نازل شما بر كتابي 10 21
 بيافريديم ديگر، مردمي جايشان به و كرديم هالك كه را مردمي ستمكاره بسيار چه و 11 21
 گريختند مي آنجا از ناگاه به كردند مي حس را ما عذاب چون 12 21
 گرديد بازخواست تا ،بازگرديد خويش هاي خانه و تنعم و ناز به مگريزيد 13 21
 ايم بوده ستمكاره ما ،ما بر واي :گفتند 14 21
 گردانيديم گشته خاموش آتش و درويده كشته چون را همه تا ،بود اين سخنشان همواره و 15 21
 ،ايم نيافريده بازيچه به دوست آن ميان را هآنچ و زمين و آسمان اين ما 16 21
 بوديم خواسته اگر،آفريديم مي را آن خود بوديم مي اي بازيچه خواستار اگر 17 21
 آنچه از شما بر واي و است شونده نابود باطل و كوبد درهم را آن تا ،زنيم مي باطل سر بر را حق بلكه 18 21
 دهيد مي نسبت خدا به

 نمي سر تكبر به عبادتش از هستند، او نزد در كه آنان و است زمين و آسمانها در كه هر اوست آن از 19 21
 شوند نمي خسته و تابند

 گويند مي تسبيح ،آيد پديد آنان در فتوري آنكه بي ،روز و شب 20 21
 ؟انگيزند مي بر گور از را مردگان كه اند برگزيده خداياني زمين در آيا، 21 21
 هر از عرش پروردگار اهللا پس شدند مي تباه دو هر ،بود مي اهللا جز خداياني آسمان و زمين در اگر 22 21
 است منزه گويند مي وصفش به چه
 شوند مي بازخواست مردم ولي شود نمي بازخواست ،كند مي كه كارهايي از يك هيچ برابر در او 23 21
 است كساني آوازه كتاب اين در وريدبيا خويش حجت :بگو ؟اند برگزيده را خداياني او جز به آيا 24 21
 كنند مي اعراض آن از و دانند نمي حق از چيزي بيشترينشان ،نه اند بوده من از پيش كه كساني آوازه و هستند من با كه
 مرا پس نيست خدايي من جز، كه كرديم وحي او به آنكه جز ،نفرستاديم پيامبري هيچ تو از پيش ما 25 21

 بپرستيد
 ،هستند گرامي بندگاني آنان بلكه او است منزه است فرزند صاحب رحمان خداي كه دگفتن و 26 21
 كنند مي كار او فرمان به و گيرند نمي پيشي او بر سخن در 27 21
 آنها از خدا كه را جزكساني ،آنان و آنهاست سر پشت چه هر و آنهاست برابر در چه هر ،داند مي 28 21

 لرزانند او بيم از و كنند نمي شفاعت است خشنود
 كيفر چنين را ظالمان و است جهنم كسي چنين جزاي ،خدايم او سواي من :بگويد كه آنها از كس هر 29 21
 دهيم مي
 آب از را اي زنده چيز هر و گشوديم را آنها ما ،بودند بسته زمين و آسمانها كه دانند نمي كافران آيا 30 21

 ؟آورند نمي ايمان چرا ؟آورديم پديد
 بيابند خويش راه كه باشد ،،ساختيم فراخ راههاي آن در و نلرزاندشان تا بيافريديم كوهها زمين بر و 31 21
 كنند مي اعراض آن عبرتهاي از هم باز و كرديم تعرض از مصون سقفي را آسمان و 32 21
 بيافريد،شناورند فلكي در يك هر كه را ماه و آفتاب و روز و شب كه كسي اوست 33 21
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 ؟بمانند جاويدان آنها بميري نيز تو اگر چسان ايم نساخته جاويدان را بشري هيچ تو از پيش ما 34 21
 گرديد مي باز ما نزد به همه و آزماييم مي شر و خير به را شما و چشد مي را مرگ طعم كسي هر 35 21
 از كه است ديمر همان ،اين آيا :كه ،كرد خواهند ات مسخره شك بي ببينند را تو چون كافران 36 21

 منكرند را رحمان خداي ياد خود اينان و ؟كند مي ياد بدي به خدايانتان
 مكنيد شتاب ،داد خواهم نشان شما به را خود آيات شده آفريده شتابكار آدمي 37 21
 ؟كجاست وعده آن پس ،گوييد مي راست اگر :گويند مي 38 21
 ،نخيزد بر ياريشان ،به كسي و بازدارند خويش پشت و چهره از را آتش نتوانند كه آنگاه ،كافران 39 21

 دانست خواهند
 ندهند مهلتشان و نيايند بر آن بازگرداندن عهده از و سازد حيرانشان و آيد فراز ناگهان به قيامت ،نه اما 40 21
 بر دكردن مي اش مسخره كه عذابي ولي بودند گرفته مسخره به نيز بودند تو از پيش كه را پيامبراني 41 21
 آمد فرود كنندگان مسخره سر
 كردن ياد از همه بااين ،؟كند مي حفظ رحمان خداي قهر از روز و شب را شما كه آن كيست :بگو 42 21

 كنند مي اعراض پروردگارشان
 خويشتن ياري خدايان آن ،نه ؟دارند مي نگه حوادث از را آنان ما جاي به كه دارند خداياني آنكه يا 43 21

 ندهيم پناه را آنان نيز ما و نتوانند
 اين قصد كه بينند نمي آيا كشيد درازا به عمرشان تا كرديم مند بهره را پدرانشان و آنها ما بلكه 44 21

 ؟پيروزند آنها هم باز آيا ؟كاهيم مي آن اطراف از و كنيم مي سرزمين
 شنوند ،نمي ،دهند بيم چون را كران ولي دهم مي بيم وحي به را شما من :بگو 45 21
 ايم بوده ستمكار كه برما واي :گفت خواهند ،برسد آنها به پروردگارت عذاب از اي شمه اگر و 46 21
 يك سنگيني به عملي اگر شود، نمي ستم كس هيچ به و ،كنيم مي تعبيه را عدل ترازوهاي قيامت روز 47 21

 ايم بسنده را كردن حساب ما كه ،آوريم مي حسابش به باشد هم خردل
 است اندرز و روشني و دهد مي تميز يكديگر از را باطل و حق كه داديم كتابي هارون و موسي به 48 21

 پرهيزگاران براي
 هراسناكند قيامت روز از و ترسند مي نهان در خويش خداي از كه آنان 49 21
 ؟هستيد آن منكر آيا ايم كرده نازل كه است قرآني مبارك اين 50 21
 بوديم آگاه او به و كرديم عطا را شناختش نيروي ابراهيم به اين از پيش 51 21
 ؟چيستند ايد ،نهاده دل آنها پرستش به كه تنديسها اين :گفت قومش و پدرش به كه آنگاه 52 21
 پرستيدند مي را آنها كه ديديم را پدرانمان :گفتند 53 21
 ايد بوده آشكاري گمراهي در پدرانتان و شما آينه هر :گفت 54 21
 ؟اي گرفته بازي به را ما يا ،اي آورده حقي سخن ما براي :گفتند 55 21
 اين بر من و است بيافريده آنهارا كه آن است زمين و آسمانها پروردگار ،شما پروردگار ،نه :گفت 56 21

 دهم مي گواهي گويم مي كه سخن
 كرد خواهم را بتانتان اين چاره ،برويد شما چون كه سوگند خدا به و 57 21
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 كنند رجوع آن به مگر تا ،را ترينشان بزرگ مگر كرد خرد را آنها 58 21
 است ستمكاران از او آينه هر ؟است كرده چنين ما خدايان به كس چه :گفتند ، 59 21
 است گفته مي سخن آنها از ،ابراهيم نام به جواني كه ايم شنيده :گفتند 60 21
 دهند شهادت تا ،بياوريد مردم محضر به را او :گفتند 61 21
 ؟اي كرده چنين ما خدايان با تو ،ابراهيم اي :گفتند 62 21
 بپرسيد آنها، از گويند مي سخن اگر است كرده چنين ترينشان بزرگ بلكه :گفت 63 21
 هستيد ستمكار خود شما :گفتند و كردند گو و گفت خودشان با 64 21
 گويند نمي سخن اينان كه داني مي خود تو :گفتند و داشتند فرو سر حيرت به آنگاه 65 21
 زيان نه رساند مي سود را شما نه كه پرستيد مي را چيزي اهللا سواي آيا :گفت 66 21
 ؟يابيد درنمي ،عقل به آيا پرستيد مي اهللا سواي كه چيزهايي آن از و شما از بيزارم 67 21
 دهيد صرتن را خود خدايان و بسوزانيدش ،بكنيد كاري خواهيد مي اگر :گفتند 68 21
 باش سالمت و خنك ابراهيم بر ،آتش اي :گفتيم 69 21
 گردانيديم زيانكارشان ما ولي ،بينديشند مكري ابراهيم براي خواستند مي 70 21
 برديم ،ايم داده قرار جهانيان بركت را آن كه سرزميني به و رهانيديم را لوط و او 71 21
 گردانيديم شايستگان از را همه و بخشيديم را بيعقو چون اي فرزندزاده و اسحاق او به و 72 21
 پاي بر و نيك كارهاي دادن ،انجام و كردند مي هدايت ما امر به كه ساختيم پيشواياني را همه و 73 21

 بودند ما پرستنده همه و كرديم وحي آنها به را زكات دادن و نماز داشتن
 آنها بخشيديم نجاتش شدند مي پليديها مرتكب شمردم كه قريه آن از و داديم علم و حكم لوط به و 74 21
 بودند فاسق و بد مردمي كه
 بود شايستگان از او كه كرديم داخل خويش رحمت در را او 75 21
 محنتي از را خاندانش و او و داديم پاسخ او به ما و داد ندا را ما آن از پيش كه كن ياد را، نوح و 76 21

 رهانيديم بزرگ
 را همه ما و بودند مردمي بد آنان داديم پيروزي كردند مي تكذيب را ما آيات كه مردمي بر را او و 77 21

 ساختيم غرقه
 شبان بي ،قوم آن گوسفندان كه كردند داوري كشتزاري باره در كه آنگاه كن ياد را سليمان و داود و 78 21
 بوديم آنها داوري شاهد ما و چريدند مي آنجا در
 داود مسخر را كوهها و، داديم علم و حكم را همه و آموختيم سليمان به را داوري شيوه اين و 79 21

 كرديم ما همه اين و گفتند مي تسبيح او با پرندگان و آنها كه گردانيديم
 مي سپاسگزاري آيا كند حفظ جنگيدنتان هنگام به را شما تا بسازد زره برايتان تا آموختيم او به و 80 21

 ؟كنيد
 كرد مي حركت بوديم داده بركتش كه سرزمين آن در او امر به كه كرديم سليمان مسخر را باد تند و 81 21
 آگاهيم چيزي هر بر ما و

 ما و بودند ديگرمشغول ،كارهاي به آن جز و كردند مي غواصي دريا در برايش ديوان از گروهي و 82 21
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 بوديم آنها حافظ
 مهربان تو و است رسيده رنج و بيماري من به :داد دان را پروردگارش كه آنگاه كن ياد را ايوب و 83 21

 مهرباناني ترين
 او به آنها با را آنها همانند و را خاندانش و كرديم دور او از آزار و كرديم اجابت را دعايش 84 21

 باشند داشته ياد به همواره خداپرستان تا ،ما جانب از بود رحمتي اين و بازگردانيديم
 بودند صابران از همه كه كن ياد را ذوالكفل و ادريس و اسماعيل و 85 21
 بودند شايستگان از همه و گردانيديم خويش بخشايش مشمول را آنان ، 86 21
 ندا تاريكي در و گيريم نمي تنگ او بر هرگز كه پنداشت و برفت خشمناك كه آنگاه ،را ذوالنون و 87 21
 هستم ستمكاران زا ومن هستي منزه تو ،نيست تو جز خدايي هيچ :داد
 رهانيم مي اينچنين را، مؤمنان و رهانيديم اندوه از را او و كرديم مستجاب را دعايش 88 21
 بهترين تو و وامگذار تنها مرا،من پروردگار اي :داد ندا را پروردگارش كه آنگاه ،كن ياد را زكريا و 89 21

 وارثاني
 در اينان گردانيديم شايسته برايش را زنش و يديمبخش را يحيي او به و كرديم مستجاب را دعايش 90 21

 بودند خاشع ما برابر در و خواندند مي مارا اميد و بيم با و كردند مي شتاب نيك كارهاي
 را فرزندش و او و دميديم او، در خود روح از ما و داشت نگاه را خود شرمگاه كه كن ياد را زن آن و 91 21

 گردانيديم عبرتي جهانيان براي
 بپرستيد مرا ،شمايم پروردگار من و يگانه شريعتي ،شماست شريعت اين 92 21
 گردند مي باز ما نزد به همه شدند فرقه فرقه خويش دين در و 93 21
 مي را اعمالش ما و نيست ،ناسپاسي را او كوشش ،باشد آورده ايمان و كند شايسته كاري كه كس هر 94 21

 نويسيم
 باشند داشته بازگشتي كه است محال ايم رسانده هالكت به كه را اي قريه و 95 21
 گردند سرازير شتاب به بلنديها از آنان و شوند گشوده ماجوج و ياجوج كه آنگاه تا 96 21
 غافل حال اين از ما ،برما ،واي :ماند خيره همچنان كافران چشمان و گردد نزديك راستين وعده آن و 97 21

 بوديم مي ستمكار كه ،نه بوديم
 رفت خواهيد جهنم به شما جهنميد هيزمهاي پرستيديد مي اهللا سواي كه چيزهايي آن و شما 98 21
 جاويدانند جهنم در همه آنكه حال و رفتند نمي جهنم به بودند مي خدايان اينان اگر 99 21
 شنوند نمي هيچ آنجا در و كشند مي فرياد جهنم در آنان 100 21
 كنارند بر جهنم از ،كنيم نيكويي آنها به كه ايم كرده قررم اين از پيش كه كساني 101 21
 اند جاودانه ،،مهياست خواهند چه هر كه بهشت در و شنوند نمي را دوزخ صداي اينان 102 21
 را شما كه است روزي همان اين كه آيند ديدارشان به فرشتگان و نكند غمگينشان بزرگ وحشت آن 103 21

 بودند داده وعده
 از آفرينش باربيافريديم ،نخستين كه چنان و نورديم هم در نوشته طوماري چون را آسمان كه يروز 104 21
 كرد خواهيم چنان ما و ماست عهده بر برآوردنش كه است اي وعده اين گيريم سر
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 برد خواهند ميراث به من صالح بندگان را زمين اين كه ايم نوشته تورات از پس زبور در ما و 105 21
 خداپرست مردم براي است تبليغي كتاب اين در و 106 21
 داريم ارزاني رحمتي جهان مردم به خواستيم مي آنكه جز ،را تو نفرستاديم و 107 21
 ؟نهيد مي گردن بدان آيا ،يكتا است خدايي شما خداي كه شده وحي من به :بگو 108 21
 آنچه دانم نمي من و باشيد ،يكسان آگاهي در همه تا دادم خبر را شما :بگو ،شدند رويگردان اگر پس 109 21
 دور يا است نزديك اند كرده وعده را شما
 داريد پنهان دل در يا گوييد بلند آواز به كه را سخني هر داند مي كه اوست 110 21
 باشد مرگ هنگام به تا مندي بهره و شما براي آزمايشي اين شايد دانم نمي و 111 21
 گوييد مي آنچه رغم به و است بخشاينده ما پروردگار و كن داوري حق به ،من پروردگار اي :بگو 112 21
  جويند مي ياوري او از همه
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 است بزرگي حادثه قيامت زلزله ،كه ،بترسيد پروردگارتان از ،مردم اي 1 22
 زمين بر خود بار آبستني هر، و دببر ياد از را اش خواره شير اي دهنده شير هر ،ببينيدش كه روز آن 2 22

 است شديد خدا عذاب بلكه نيستند مست آنكه حال ،بيني مستان چون را مردم و گذارد
 كنند مي پيروي سركشي شيطان هر از و كنند مي مجادله خدا باره در دانشي هيچ بي ،مردم از بعضي 3 22
 سوزانش آتش عذاب به و كند راهگم بدارد دوستش كه را كس هر كه شده مقرر چنين شيطان بر 4 22

 كشاند
 لخته از آنگاه ،نطفه از ،سپس و خاك از را شما ما ،هستيد ترديد در رستاخيز روز از اگر ،مردم اي 5 22

 تازماني و كنيم آشكار برايتان را خود قدرت تا ،ايم بيافريده ،ناتمام گاه آفريده تمام گاه گوشتي پاره از سپس و خوني
 زورمندي حد به تا آوريم مي بيرون هستيد كودكي كه را شما آنگاه داريم مي نگه رحمها در خواهيم را چه هر معين
 و كنند فراموش اند آموخته چه هر كه آنگاه تا شوند مي برده سالخوردگي به بعضي و ميرند مي شما از بعضي رسيد خود
 بروياند انگيز بهجت گياه گونه هر از و كند نمو و يدآ اهتزاز در ،بفرستيم آن بر باران چون بيني مي فسرده را زمين تو
 تواناست كاري برهر، و سازد مي زنده را مردگان ،است حق خدا كه است آن بر دليل اينها و 6 22
 كند مي زنده هستند گورها در كه را كساني همه خدا و نيست آن در شكي ،آمد خواهد قيامت نيز و 7 22
 خدا باره در بخشي روشني كتاب هيچ و راهنمايي هيچ و دانشي هيچ بي كه است كسي مردم از 8 22

 كند مي مجادله
 است خواري دنيا در او نصيب سازد گمراه خدا راه از را مردم تا پيچاند مي يكسو به تكبر به را گردن 9 22
 :چشانيم مي او به را آتش عذاب قيامت روز در و

 كند ،نمي ستم بندگانش به خدا و ،اي كرده اين از پيش كه است كارهايي كيفر اين 10 22
 و ،گيرد آرام بدان دلش اورسد به خيري اگر پرستد مي ترديد با را خدا كه است كسي مردم ميان از و 11 22
 است آشكار زياني آن و بيند زيان وآخرت دنيا در برتابد رخ آيد پيش آزمايشي اگر
 انتها بي است گمراهيي اين و ،سودي نه و رساند مي او به زياني نه كه خواند مي را كسي خدا سواي 12 22
 مصاحبي بد چه و، است دوستداري بد چه اوست سود از تر نزديك زيانش كه خواند مي را كسي 13 22
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 است
 است جاري نهرها آن در كه بهشتهايي به اند كرده شايسته كارهاي و آورده ايمان كه را كساني خدا 14 22

 كند مي همان خواهد چه هر خدا و ،سازد مي داخل
 آسمان از ريسماني رابا خويشتن ،كرد نخواهد ياريش آخرت و دنيا در خدا كه پندارد مي كه كسي 15 22

 ؟برد خواهد ميان از را خشمش حيله اين آيا كه بنگرد و ببرد را آن سپس بياويزد
 كند مي هدايت بخواهد ،كه را كس هر خدا و روشنگر آياتي با ،كرديم نازل را قرآن سان بدين 16 22
 و اند برگزيده مجوس يا نصاري يا صابئان يا يهود كيش كه آنان و اند آورده ايمان كه آنان ميان خدا 17 22
 است ناظر كاري هر بر او زيرا كند مي حكم قيامت روز در ،اند شده مشرك كه آنان

 كوهها و ستارگان و ،وماه آفتاب و است زمين در كه كس هر و آسمانها در كس هر كه اي نديده آيا 18 22
 خوار خدا را كه هر و شده محقق عذاب بسياري بر و ؟كنند مي سجده را خدا مردم از بسياري و جنبندگان و درختان و

 كند مي همان بخواهد چه هر خدا زيرا دارد نمي گراميش كس هيچ ،سازد
 آتش از هايي جامه كافرند كه آنان براي اند هبرخاست خصومت به پروردگارشان باره در گروه دو اين 19 22

 ريزند مي جوشان آب سرشان بر باال از و اند بريده
 شود، مي گداخته پوستهايشان نيز و دارند شكم درون در چه هر جوشان آب بدان 20 22
 آهنين گرزهايي آنهاست براي نيز و 21 22
 بچشيد :كه بازگردانند بدان را آنان ديگر بار ،آيند بيرون اندوه آن از ،عذاب آن از خواهند كه گاه هر 22 22

 را سوزنده آتش عذاب
 است جاري نهرها آن در كه بهشتهايي به اند كرده شايسته كارهاي و آورده ايمان كه را كساني خدا 23 22

 است حرير از لباسشان و شوند آراسته مرواريد و طال از دستبندهايي با آنجا در سازد مي داخل
 اند شده راهنمايي ستودني خداوند راه به و پاك سخن آن به آنان 24 22
 غريب چه و مقيم چه مردم براي كه مسجدالحرام و خدا راه از را مردم و شدند كافر كه را آنهايي ، 25 22

 چشانيم مي دردآور عذاب ،باشد داشته ستمكاري يا قصدكجروي آنجا در را كه هر نيز و دارند مي باز است يكسان
 براي مرا خانه و مساز من ،شريك را چيز هيچ :گفتيم و كرديم آشكار ابراهيم براي را خانه مكان و 26 22

 بدار پاكيزه ساجدان و راكعان و ايستادگان پاي بر و كنندگان طواف
 بيايند تو نزد دور راههاي از تكيده شتران بر سوار يا پياده تا خوان فرا حج به را مردم و 27 22
 كه چارپاياني ذبح هنگام به ،معين روزهايي در را خدا نام و ببينند آنهاست آن از كه را سودهايي تا 28 22
 كنيد اطعام نيز را فقير بينوايان و بخوريد آنها از پس كنند ياد ،ساخته آنها رزق خدا
 دكنن طواف كهنسال خانه آن بر و كنند ادا را خويش نذرهاي و كنند دور خود از چرك سپس 29 22
 شما بر چارپايان و است بهتر برايش پروردگارش نزد در ،بدارد حرام از دست كس هر همچنين 30 22

 ورزيد اجتناب دروغ و باطل سخن و پليد ازبتهاي ،پس شده خوانده برايتان كه آنهايي مگر حاللند
 چونان ،ردآو خداشرك ،به كه كس هر و ،او به نياوردگان شرك و باشيد خدا به آوردگان روي 31 22

 اندازد دور مكاني به يابادش بربايد را او مرغ و افتد فرو آسمان از كه است كسي
 باشد دلهايشان پرهيزگاري نشان كارشان شمارند مي بزرگ را خدا شعاير كه كساني ،آري 32 22
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 تاس كهنسال خانه آن در قربانيشان جاي سپس ،بريد سود معين زماني تا قرباني شتران آن از 33 22
 او نام ،است داده روزيشان چارپايان از، خدا كه سبب بدان تا نهاديم كردني قرباني رسم امتي هر براي 34 22
 ،ده بشارت را كنندگان تواضع و شويد تسليم او برابر در ،يكتاست خدايي شما خداي پس رانند زبان بر را

 نماز و شكيبايانند رسد مصيبتي آنها به كه مهنگا بدان و بترسند دل در شود برده خدا نام چون كه آنان 35 22
 كنند مي انفاق ايم داده روزيشان آنچه از و گزارند مي
 برپاي كه همچنان و است خيري ،آن در را شما داديم قرار خدا شعاير از شما براي را قرباني شتران 36 22

 كنيد اطعام را گدايان و قانع فقيران و بخوريد آنها از رسيد زمين بر پهلويشان چون و بخوانيد آنها بر را خدا نام اند ايستاده
 كنيد سپاسگزاري كه باشد كرديم رام شما براي را اينها
 را آنها همچنين شماست پرهيزگاري رسد مي او به آنچه رسد نمي خدا به شتران اين خون و گوشت 37 22
 ده بشارت را نيكوكاران و كنيد ياد رگيبز به ،است كرده هدايتتان آنكه شكرانه به را خدا تا ساخت شما رام
 ندارد دوست را ناسپاس خيانتكاران خدا و ،كند مي دفاع اند آورده ايمان كه كساني از خدا 38 22
 و شد داده رخصت ،اند، گرفته قرار ستم مورد و اند آورده تاخت سرشان بر جنگ به كه كساني به 39 22
 تواناست گردانيدنشان پيروز بر خدا
 خداي ما پروردگار ،:گفتند مي كه بود آن جز اند شده رانده ديارشان از ناحق به كه آنهايي 40 22

 خدا نام كه مسجدهايي و كنشتها و كليساها و ديرها ،بود نكرده دفع ديگر بعضي وسيله به را بعضي خدا اگر و ؟يكتاست
 پيروزمند و توانا خدا و كند مي ياري ،كند ريشيا كه را كس هر خدا و گرديد مي ويران شود مي برده آن در فراواني به

 است
 نهي و معروف به امر دهندو مي زكات و گزارند مي نماز دهيم مكانتشان زمين در اگر كه كسان همان 41 22
 خداست با كارها همه سرانجام و كنند مي منكر از

 ،اند كرده تكذيب نيز ودثم و عاد و نوح قوم آنها از پيش ،اند كرده تكذيب را تو اينان اگر 42 22
 ،لوط قوم و ابراهيم قوم نيز و 43 22
 و گرفتم فرو را آنها ،آنگاه ،دادم مهلت كافران به من گرديد تكذيب نيز موسي و مدين مردم و 44 22

 ؟بود چگونه من عقوبت
 بيكاره كه چاهها بسيار چه و ريخت فرو سقفهايشان و كرديم هالك را پيشه ستم هايي قريه بسيار چه 45 22
 صاحب بي ،شده گچكاري رفيع قصرهاي و ماند
 ؟بشنوند بدان كه گوشهايي و كنند تعقل بدان كه گردند دلهايي صاحب تا كنند نمي سير زمين در آيا 46 22
 باشند كور دارند جاي ها سينه در كه دلهايي بلكه ،شوند مي كور كه نيستند چشمها زيرا
 روزهاي از روز ،ويك كند نمي خالف را خود وعده هرگز خدا و ندطلب مي عذاب شتاب به تو از 47 22

 شمريد مي كه سان آن از است سال هزار با برابر تو پروردگار
 بازگشت و گرفتم فرو را آنها آنگاه ،دادم مهلتشان من و بودند پيشه ستم كه را هايي قريه بسيار چه 48 22
 است من نزد همه
 آشكارم اي دهنده بيم ماش براي من ،مردم اي :بگو 49 22
 است كرامند رزقي و آمرزش ،اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه را آنان پس 50 22
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 جهنمند اهل ،،آورند عجز به را ما خواهند مي و كوشند مي ما آيات رد در كه آنان و 51 22
 در شيطان شد مشغول آيات خواندن به چون آنكه مگر نفرستاديم را نبيي يا رسول هيچ تو از پيش ما 52 22

 دانا خدا و بخشيد استواري را خويش آيات سپس ،كرد نسخ بود افكنده شيطان كه را آنچه خدا و افكند چيزي او سخن
 است حكيم و

 نيز و است بيماري قلبهايشان در، كه كساني براي افكنده او سخن در شيطان آنچه تا ،شود چنين 53 22
 گرفتارند بزرگ اختالفي در ستمكاران و ،اشدب آزمايشي ،دالن سخت

 دلهايشان و بياورند ايمان بدان و توست پروردگار جانب از راستي به قرآن كه بدانند دانشمندان تا و 54 22
 كند مي هدايت راست راه به اند آورده ايمان كه را كساني خدا و گيرد آرام بدان

 بي روز عذاب به يا رسد فرا سرشان بر ناگهان قيامت كه گاهآن تا كنند مي شك آن در كافران همواره 55 22
 آيند گرفتار شادماني

 و اند آورده ايمان كه ،كساني پس كند مي حكم ميانشان خداست آن از روز آن در فرمانروايي 56 22
 پرنعمتند بهشتهاي در ،اند كرده شايسته كارهاي

 كننده خوار است عذابي برايشان ،اند شمرده غدرو را ما آيات و اند ورزيده كفر كه كساني و 57 22
 نيكو رزقي به خدا مردند،، خود يا شدند كشته سپس ،كردند مهاجرت خدا راه در كه را كساني و 58 22

 است دهندگان روزي بهترين خدا زيرا دهد مي روزي
 توشكيباس دانا خدا آينه هر و باشند خشنود آن از كه آورند در جايي به را آنان 59 22
 خواهد ياريش خدا ،كنند ستم او بر آنگاه ،اند كرده عقوبت را او كه همچنان كند عقوبت كس هر 60 22
 است آمرزنده و كننده عفو خدا زيرا كرد

 مي شب به و كاهد ،روزمي از و افزايد مي روز به و كاهد مي شب از خدا كه است سبب بدان اين 61 22
 بيناست و شنوا خدا و افزايد

 مرتبه بلند او و است باطل خوانند مي خدايي به او جز آنچه و است حق خدا كه است سبب بدان ينا 62 22
 است بزرگ و

 آگاه و بين باريك خدا آينه هر ؟گرديد سبزه پر زمين و فرستاد باران آسمان از خدا كه اي نديده آيا 63 22
 است

 ستايش درخور و نياز بي تاوس است زمين در آنچه و آسمانها در آنچه اوست آن از 64 22
 فرمان به دريا در كشتيها و، است كرده شما مسخر است زمين روي در را چه هر خدا كه اي نديده آيا 65 22
 است مهرباني و رافت مردم بر را خدا زيرا نيفتد زمين بر او فرمان به جز كه داشته نگه را آسمان و ؟روند مي او

 است ناسپاس وآدمي سازد مي زنده باز و بميراند سپس و شيدبخ زندگي را شما كه آن اوست 66 22
 به را مردم و نكنند مجادله تو، با كار اين در پس باشد آيين آن بر تا نهاديم آييني امتي هر براي 67 22

 نهي مي گام راست راه بر راستي به تو زيرا ،كن دعوت خود پروردگار
 است تر آگاه كنيد مي كه كاري هر هب خدا :بگو ،كردند مجادله تو با اگر و 68 22
 كرد خواهد حكم قيامت روز در خدا ،شماست اختالف مورد آنچه در 69 22
 و ،است نوشته كتابي در واين ؟داند مي است زمين و آسمانها در كه را چه هر خدا كه اي ندانسته آيا 70 22
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 آسان خدا بر است كاري
 ندارند بدان دانشي وهيچ ،است نشده نازل وجودش بر دليلي يچه كه پرستند مي را چيزي اهللا سواي و 71 22
 ندارند ياوري ستمكاران و

 كه چنان ،شناسي مي كافران چهره بر را انكار نشان ،شود خوانده آنان بر ما روشنگر آيات چون 72 22
 خدا ؟آتش :كنم آگاه اين زا بدتر چيزي به را شما آيا :بگو شوند ور حمله ،خوانند مي را آيات كه آنان بر باشد نزديك

 است سرانجامي بد آتش و است داده وعده اند نياورده ايمان كه كساني به را آن
 اگر ،خوانيد مي خدايي ،به اهللا جاي به را آنها كه كساني دهيد گوش بدان شد زده مثلي ،مردم اي 73 22
 هر مطلوب و طالب نتوانند را ستاندنش باز يدبربا آنها از چيزي مگسي اگر و ،آفريد نخواهند را مگسي آيند گرد همه

 دوناتوانند
 است پيروز و نيرومند خدا آينه هر نشناختند اوست سزاي كه چنان را خدا 74 22
 وبيناست شنوا، خدا آينه هر گزيند مي بر رسوالني مردمان و فرشتگان ميان از خدا 75 22
 مي باز بدو كارها همه و داند مي است سرشان تپش كه را آنچه و است رويشان پيش در كه را آنچه 76 22

 گردد
 نيك كارهاي و رابپرستيد پروردگارتان و كنيد سجده و كنيد ركوع ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 77 22
 گرديد رستگار كه باشد ،آوريد جاي به

 نياورد پديد تنگنايي يچه دين در، برايتان و برگزيد را شما او كنيد جهاد بايد كه چنان خداوند راه در 78 22
 گواه ديگرمردم بر شما و باشد گواه شما بر پيامبر اين تا ناميد مسلمان را شما ازاين پيش او است ابراهيم پدرتان كيش
  نيكو ياوري چه و نيكو مواليي چه شما موالي اوست جوييد توسل خدا به و بدهيد زكات و بگزاريد نماز پس باشيد
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 :مؤمنان شدند رستگار تحقيق به 1 23
 ،ورزند مي خشوع نمازشان در كه ،آنان 2 23
 ،كنند مي اعراض بيهوده از كه آنان و 3 23
 ،پردازند مي را زكات كه آنان و 4 23
 ،دارند مي نگه را خود شرمگاه كه آنان و 5 23
 ،گيرند نمي قرار مالمت ردمو آنان با نزديكي در كه ،خويش كنيزان يا همسران بر جز 6 23
 اند كرده تجاوز خويش حد از بجويند دو اين از غير كه كساني و 7 23
 ،كنند مي مراعات خود پيمانهاي و امانتها كه ،آنان و 8 23
 ،مواظبند خود نمازهاي بر كه آنان و 9 23
 :هستند بران ميراث اينان 10 23
 برند مي ميراث به جاويدانند آن در همواره كه را فردوس كه 11 23
 آفريديم خالص گل از را انسان ما آينه هر 12 23
 داديم قرار استوار جايگاهي در اي نطفه را او سپس 13 23
 ،گوشت پاره آن واز ،گوشتي پاره ،خون لخته آن از و آفريديم خوني لخته ،نطفه آن از آنگاه 14 23
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 است تعظيم خور در داديم ديگر آفرينشي را او ديگر بار ،پوشانيديم گوشت به را استخوانها و آفريديم استخوانها
 آفرينندگان بهترين آن از ،خداوند

 
 مرد خواهيد شما همه اين از بعد و 15 23
 گرديد مي زنده قيامت روز در باز 16 23
 ايم نبوده غافل مخلوق اين از آنكه حال ،بيافريديم آسمان هفت سرتان فراز بر و 17 23
 هستيم توانا كردنش نابود مابر و، داديم جاي زمين در را آن و فرستاديم آب نياز اندازه به آسمان از و 18 23
 است بسياري هاي ميوه باغها درآن را شما آورديم پديد انگور و خرما از بوستانهايي برايتان آب آن با 19 23
 خوريد مي آنها از كه
 خورشي نان ،خورندگان براي روغن آن و هدد مي روغن رويد مي سينا طور در كه است درختي و 20 23

 است
 سودهاي آنها از و كنيم مي ،سيرابتان هست شكمشان در كه شيري از است عبرتي چارپايان در را شما 21 23

 خوريد مي آنها از و بريد مي بسيار
 شويد مي سوار كشتيها بر و آنها بر و 22 23
 او جز خداوندي را شما بپرستيد را يكتا خداي ،من قوم اي :گفت فرستاديم قومش بر را نوح آينه هر 23 23

 ؟كنيد نمي پروا آيا نيست
 جويد برتري شما بر خواهد مي،شما همانند است انساني مرد اين :گفتند ،بودند كافر كه قومش مهتران 24 23
 ايم نشنيده نياكانمان روزگار در چيزي چنين هرگز ما فرستاد مي را فرشتگاني خواست مي خدا اگر
 كنيد صبر او بر يكچند نيست بيش اي ديوانه مرد او 25 23
 كن ياريم ،كنند مي تكذيب مرا كه اكنون ،من پروردگار ،اي :گفت 26 23
 تنور از آب و رسيد در ما فرمان چون و بساز ما الهام به و ما حضور در را كشتي كه كرديم وحي او به 27 23

 و است رفته سخن او باره در اين از پيش كه كس آن مگر ببر آن رابه خود نكسا نيز و تا دو جنسي هر از زد بيرون
 شدگانند غرقه همه آنها كه مگوي سخن من با ستمكاران درباره

 رهايي ستمكاره ازمردم را، ما كه را خدايي سپاس :بگو ،نشستيد كشتي به همراهانت و خود چون 28 23
 بخشيد

 راهبراني بهترين تو كه ،مبارك جايگاهي در ودآورفر مرا ،من پروردگار اي :بگو و 29 23
 بوديم آزمايندگاني تنها ما و ،پندهاست و عبرتها داستان اين در 30 23
 بيافريديم ديگر مردمي آنها از بعد و 31 23
 آيا نيست او جز خدايي را شما ،بپرستيد را يكتا خداي :كه فرستاديم پيامبري ميانشان به خودشان از و 32 23
 ؟كنيد نمي اپرو
 دنيايشان اين ودر شمردند، مي دروغ را آخرت ديدار و بودند كافر كه قومش مهتران از گروهي 33 23

 آشاميد مي آنچه از و خورد مي خوريد مي آنچه از ،شما همانند است انساني مرد اين :گفتند ،بوديم داده نعمت و عيش
 آشامد مي
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 ايد كرده زيان ،كنيد اطاعت خود همانند انساني از اگر و 34 23
 ؟آورند مي بيرون ازگور را شما ،شديد استخوان و خاك و مرديد چون كه دهد مي وعده شما به آيا 35 23
 بعيد ،است بعيد شده داده شما به كه اي وعده اين 36 23
 يمشو نمي زنده بار ديگر و، ميريم مي و آييم مي دنيا به ،نيست هيچ ما دنيوي زندگاني همين جز 37 23
 آوريم نمي ايمان او به ما و بندد مي دروغ يكتا خداي به كه است مردي اين 38 23
 كن ياريم ،كنند مي تكذيبم كه اكنون ،من پروردگار اي :گفت 39 23
 شوند مي پشيمان كرده از زودي همين به :گفت 40 23
 ستمكاره مردم نصيب ،اي كرديم خشكشان گياه مانند گرفت فرو را آنان سخت بانگي ،حق به پس 41 23

 باد خدا رحمت از دوري
 بيافريديم ديگر مردمي آنها از بعد و 42 23
 كند مي تاخير نه و افتد مي پيش نه خود اجل از ملتي هيچ 43 23
 نيز ما و كردند تكذيبش آمد ملتي بر پيامبري كه بار هر فرستاديم را خود پيامبران پي در، پي سپس 44 23
 از دوري آورند نمي ايمان كه مردمي نصيب ،اي كرديم داستانها را آنان و رسانيديم هالكت به ريكديگ پس از را آنها

 باد خدا رحمت
 فرستاديم روشن داليل و خود آيات با را هارون برادرش و موسي آنگاه 45 23
 بودند، جوي برتري مردمي كه كردند گردنكشي پس قومش مهتران و فرعون نزد 46 23
 ؟بياوريم ايمان بودند، ما، بندگان قومشان و هستند ما همانند كه انسان دو به آيا :گفتند و 47 23
 افكندند هالكت به خويشتن و كردند تكذيب را آنها 48 23
 شوند هدايت كه باشد ،داديم كتاب موسي به ما آينه هر 49 23
 جاي داشت روان آب و رگاهيقرا كه جايي بلند بر را دو آن و ساختيم آيتي را مادرش و مريم پسر و 50 23

 داديم
 مي كه كارهايي به من كه كنيد شايسته كارهاي و بخوريد خوش و پاكيزه چيزهاي از ،پيامبران اي 51 23

 آگاهم كنيد
 بترسيد ،من از ،شمايم پروردگار من و ،واحد است ديني شما دين اين آينه هر 52 23
 بود دلخوش بود برگزيده كه روشي به اي فرقه هر و كردند فرقه فرقه را خود دين پس 53 23
 كن رها گمراهيشان در چندي تا را آنان 54 23
 ،داريم مي ارزانيشان كه فرزند و مال آن كه پندارند مي آيا 55 23
 يابند نمي در آنان كه ،نه ؟برسانيم آنها به خيري كوشيم مي كه است آن براي 56 23
 ،انندلرز پروردگارشان خوف از كه آنهايي 57 23
 ،آورند مي ايمان پروردگارشان آيات به كه آنهايي و 58 23
 ،آورند نمي شرك پروردگارشان به كه آنهايي و 59 23
 نزد بايد كه است ترسان دلهايشان ،هم باز و كنند مي ادا ،كنند ادا بايد را آنچه همه كه آنهايي و 60 23

 ،گردند باز پروردگارشان
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 جويند مي سبقت يكديگر بر آن در و شتابند مي نيك هايكار به كه هستند اينان 61 23
 و گويد مي سخن حق به كه است كتابي ما نزد و كنيم نمي تكليف توانش اندازه به جز كس هيچ بر 62 23
 رود نمي ستمي آنها بر

 كنند مي كه ،كارها اين جز است كارهايي را آنها و است غفلت پرده در سخن اين از دلهايشان ،نه 63 23
 دهند سر ناله و كنيم گرفتار عذاب به را نازپروردگانشان كه آنگاه تا 64 23
 نرهاند كس ما عذاب از را شما كه مدهيد سر ناله امروز ، 65 23
 رفتيد مي پس پس و پذيرفتيد نمي شما و خواندند مي برايتان مرا آيات 66 23
 گفتيد مي ناسزا سرايي افسانه در هنگام شب و فروختيد مي نخوت آن بر 67 23
 ؟بود نشده نازل نياكانشان براي كه شده نازل چيزي آنها براي يا انديشند نمي سخن اين در آيا 68 23
 ؟كنند مي انكارش كه اند نشناخته را پيامبرشان آنكه يا 69 23
 حق از بيشترينشان ولي ،شد، مبعوث آنها بر حق دين با پيامبرشان ،نه ؟است ديوانه كه گويند مي يا 70 23

 دارند كراهت
 ما ولي شد مي تباه آنهاست در كه هر و زمين و آسمانها ،رفت مي هوسهايشان پي از حق اگر 71 23

 شدند رويگردان اندرزشان از آنها و فرستاديم اندرزشان
 است دهندگان روزي بهترين او كه ،است بهتر پروردگارت مزد ؟طلبي مي مزدي آنها از تو يا 72 23
 خواني مي راستشان راه به تو ينهآ هر 73 23
 منحرفند راست راه از ندارند ايمان آخرت به كه كساني و 74 23
 هم باز ،ساختيم مي دور، آنها از گرفتارند بدان كه را آزاري و آورديم مي رحمت آنها بر اگر 75 23

 ماندند مي سرگشته خويش طغيان در سرسختي با همچنان
 تضرع ونه كردند فروتني نه پروردگارشان مقابل در پس يمكرد گرفتارشان عذاب به 76 23
 گشتند نوميد جا همه از كه چنان ،گشوديم رويشان بر سخت عذاب از دري كه آنگاه تا 77 23
 گزاريد مي سپاس اندك چه بيافريد دل و چشم و گوش برايتان كه خدايي آن اوست و 78 23
 شويد مي آورده گرد، او نزد همه و آورد ديدپ زمين روي در را شما كه خدايي آن اوست 79 23
 تعقل چرا اوست آن از روز و شب شد و آمد و ميراند مي و كند مي زنده كه خدايي آن اوست و 80 23
 ؟كنيد نمي
 :گفتند مي پيشينيان كه گفتند سخنان همان نيز آنها ،نه 81 23
 ؟شويم مي زنده هم باز شويم استخوان و خاك و بميريم ما اگر آيا :گفتند 82 23
 پيشينيان هاي افسانه جز اينهاچيزي بود شده داده هايي وعده چنين اين از پيش نيز پدرانمان و ما به 83 23

 نيست
 ؟كيست آن از است آن در كه هر و زمين اين ،دانيد مي اگر :بگو 84 23
 ؟گيريد نمي پند آيا :بگو خدا آن از :گفت خواهند ، 85 23
 ؟بزرگ عرش پروردگار و هفتگانه آسمانهاي ردگارپرو كيست :بگو 86 23
 ؟كنيد نمي پروا آيا :بگو خدا :گفت خواهند 87 23
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 كسي و دهد پناه كس همه به كه آن كيست ؟كيست دست به چيزها همه ملكوت ،دانيد مي اگر :بگو 88 23
 ؟نيست پناه او از را

 ؟خوريد مي فريب چرا پس :بگو خدا :گفت خواهند 89 23
 گويند مي دروغ آنان و فرستاديم راست سخن ايشان بر ما ،هن 90 23
 به خود آفريدگان با خدايي هر ،بود مي چنين اگر نيست او با خدايي هيچ و ندارد فرزندي ،هيچ خدا 91 23
 است منزه ،كنند مي وصف را او كه گونه آن از خدا جستند مي برتري يكديگر بر و كشيد مي سو يك

 است برتر سازند مي او شريك چه هر از ،آشكارا و نهان داناي 92 23
 نماياندي مي من به شده داده وعده آنها به كه را چيزي كاش ،من پروردگار اي :بگو 93 23
 مده قرار ستمكاران زمره در مرا ،من پروردگار اي پس 94 23
 توانيم مي،بنمايانيم را تو ،ايم داده وعده آنان به را آنچه كه بخواهيم اگر، ما و 95 23
 هستيم تر آگاه آنان سخن به ما گوي پاسخ آيد مي نيكوترت چه هر به را آنان بد سخن 96 23
 آورم مي پناه تو به شيطان هاي وسوسه از ،من پروردگار اي :بگو 97 23
 آيند حاضر من نزد اگر ،من پروردگار اي ،آورم مي پناه تو به و 98 23
 بازگردان مرا ،من پروردگار اي :يدگو ،رسد فرا مرگ را يكيشان چون 99 23
 مي او كه است سخني اين هرگز، آورم جاي به بودم كرده ترك كه را اي شايسته كارهاي ،شايد 100 23

 نتوانند بازگشت كه است مانعي قيامت روز تا سرشان پشت و گويد
 نپرسند گريكدي حال از هيچ و نماند ميانشان خويشاونديي هيچ ،شود دميده صور در چون 101 23
 رستگارانند ،خود ،باشد سنگين ترازويشان كه آنان 102 23
 ماندگانند جاويد ،جهنم در و اند رسانيده زيان خود به ،باشد سبك ترازويشان كه آنان و 103 23
 است برگشته و كرده آماس لبانشان و سوزاند مي را هايشان چهره آتش 104 23
 ؟انگاشتيد مي دروغ را آنها و شد ينم خوانده برايتان من آيات آيا 105 23
 بوديم گمراه مردمي ما و كرد غلبه ما بر شوربختيمان ،ما پروردگار اي :گويند ، 106 23
 باشيم ستمكاران از ،كرديم چنان بار ديگر اگر آور بيرون آتش اين از را ما ،ما پروردگار اي 107 23
 مگوييد سخن من با و شويد گم آتش در :گويد 108 23
 رحمت ما بر و ،بيامرز را ما ،آورديم ايمان ،ما پروردگار اي :گفتند مي من بندگان از گروهي ،آري 109 23
 آورندگاني رحمت بهترين تو كه آور
 خنديديد مي آنها به همچنان شما، و بزدودند خاطرتان از مرا ياد تا ،كرديد مي ريشخندشان شما و 110 23
 اند رسيده خود مراد به آنها دهم مي پاداش كردند مي كه يصبر خاطر به را آنها امروز 111 23
 ؟ايد زيسته زمين در مدت چه ،سالها شمار به :گويد 112 23
 بپرس شمردند مي كه آنها از روز يك از قسمتي يا روز يك :گويند 113 23
 ايد نزيسته اندكي جز كه دانستيد مي ،داشتيد آگاهي اگر :گويد 114 23
 ؟شويد نمي ،بازگردانده ما نزد به شما و ايم آفريده بيهوده را شما كه دپنداري آيا 115 23
 بزرگ عرش پروردگار نيست او جز خدايي هيچ راستين فرمانرواي آن ،يكتا خداي است فراتر پس 116 23
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 است
 اين جز ،ندارد برهاني هيچ حقانيتش به كه خواند مي را ديگري خداي يكتا خداي جز كه كس آن 117 23
 بود خواهد پروردگارش نزد حسابش كه تنيس
 هستي آورندگان رحمت بهترين تو و آور رحمت و بيامرز ،من پروردگار اي :بگو و 118 23
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 باشد ،ايم فرستاده روشن آياتي آن در و ايم ساخته واجبش و، ايم كرده نازل را آن كه است اي سوره 1 24
 گيريد پند كه
 در كه مباد ،داريد ايمان قيامت روز و خدا به اگر و بزنيد ضربه صد يك هر را زناكار مردان و زنان 2 24

 باشند حاضر مؤمنان از گروهي كردنشان شكنجه هنگام به كه بايد و گرديد ترحم دستخوش دو آن به نسبت خدا حكم
 نمي مشرك يا زناكار مرد، جز ار زناكار زن و ،گيرد نمي را مشرك يا زناكار زن جز ،زناكار مرد 3 24

 است شده حرام مؤمنان بر اين و گيرد
 آن از و ،بزنيد ضربه هشتاد،آورند نمي شاهد چهار و كنند مي متهم زنا به را عفيف زنان كه را كساني 4 24
 فاسقند مردمي كه نپذيريد را شهادتشان هرگز پس
 است مهربان و آمرزنده خدا زيرا دآين صالح به و كنند توبه آن از بعد كه كساني مگر 5 24
 را آنها از يك هر شهادت ،،ندارند خود جز شاهدي و كنند مي متهم زنا به را خود زنان كه كساني و 6 24

 است راستگويان از كه خدا نام به است شهادت بار چهار
 باشد دروغگويان از اگر باد او بر خدا لعنت كه بگويد پنجم بار و 7 24
 شود مي برداشته ازاو حد ،گويد مي دروغ مرد آن كه خورد سوگند خدا به بار چهار زن آن اگر و 8 24
 باشد راستگويان از مرد اگر باد او بر خدا خشم كه بگويد پنجم بار و 9 24
 خدا كه بود اين نه واگر ؟بود نمي است داشته ارزاني شما بر خدا كه رحمتي و فضل اگر شد مي چه 10 24
 ؟است محكي و پذير توبه
 ،نه بود شري آن در شمارا ،كه مپنداريد شمايند از گروهي اند ساخته را بزرگ دروغ آن كه كساني 11 24
 كه آن آنها ميان از و ،رسد كيفر به است شده مرتكب كه گناه از اندازه بدان آنها از مردي هر بود آن در شما خير

 آيد مي فتارگر بزرگ عذابي به دارد عهده به را بهتان اين بيشترين
 اين كه نگفتند و نبردند نيك گمان خود به مؤمن زنان و مردان شنيديد را بهتان آن كه هنگامي چرا 12 24

 ؟است آشكار تهمتي
 زمره در خدا نزد در ،،اند نياورده شاهداني اگر پس ؟نياوردند خود ادعاي بر شاهد چهار چرا 13 24

 دروغگويانند
 را شما گفتيد مي كه سخنان آن سزاي به ،بود نمي ارزانيتان آخرت و دنيا در خدا رحمت و فضل اگر 14 24

 رسيد مي در بزرگ عذابي
 نمي هيچ آن باره در رانديدكه مي زبان بر چيزي و گرفتيد مي يكديگر دهان از را سخن آن كه آنگاه 15 24

 ودب بزرگ كاري خدا نزد در آنكه حال و ،است خرد كاري كه پنداشتيد مي ،دانستيد
 اين ،منزهي تو پروردگارا،،گوييم باز را آن كه نشايد را ما :نگفتيد شنيديد سخن اين كه آنگاه چرا 16 24
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 ؟است بزرگ تهمتي
 مگرديد كاري چنان گرد ديگر بار ،هستيد مؤمنان از اگر كه دهد مي اندرز را شما خدا 17 24
 است محكي و دانا خدا و كند مي بيان شما براي را آيات خدا 18 24
 دردآور عذابي آخرت دنياو در ،شود شايع زنا تهمت مؤمنان باره در دارند دوست كه كساني براي 19 24

 دانيد نمي شما و داند مي خدا مهياست
 خدا كه بود اين نه واگر ،بود نمي است داشته ارزاني شما به خدا كه رحمتي و فضل اگر شد مي چه 20 24

 است بخشاينده و مهربان
 شيطان پاي جاي به پاي كه هر، و مگذاريد شيطان پاي جاي به پاي ،ايد آورده ايمان كه كساني يا 21 24

 ،بود نمي است داشته ارزاني شما بر خدا كه رحمتي و فضل اگر و دهد مي فرمان منكر و فحشا به او كه بداند گذارد،
 داناست و شنوا خدا و سازد مي اكيزهپ بخواهد كه را كس هر خدا ولي ديد نمي پاكي روي هرگز شما از يك هيچ
 و مسكينان و خويشاوندان ،به كه بخورند سوگند نبايد ،آنهاست كار در گشايشي كه آنان و توانگران 22 24

 آمرزنده خداست و ؟بيامرزد را شما خدا كه خواهيد نمي آيا ببخشايند و ببخشند بايد ندهند چيزي خدا راه در مهاجران
 مهربان

 شده لعنت آخرت و دنيا در،زنند مي زنا تهمت مؤمن و فحشا از خبر بي و پاكدامن زنان بر كه كساني 23 24
 ،بزرگ است عذابي برايشان و اند
 دهند شهادت اند كرده مي كه كارهايي بر زيانشان به پاهايشان و دستهايشان و زبانشان كه روزي 24 24
 است آشكار، حقيقت خدا كه انندبد و بدهد تمامي به را جزايشان خدا كه روز آن 25 24
 و پاك مردان براي پاك زنان و ناپاك زنان براي ناپاك مردان و ناپاك مردان براي ناپاك زنان 26 24

 آنهاست براي نيكو رزق و آمرزش منزهند گويند مي شان باره در آنچه از آنها پاك زنان براي پاك مردان
 ساكنانش بر و طلبيده اجازت آنكه بي ،خود خانه از غير اي هخان به ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 27 24

 گيريد پند كه باشد ،است بهتر شما براي اين مشويد داخل ،باشيد كرده سالم
 ،گرديد باز :گويند واگر، دهند رخصت را شما تا مشويد داخل ،نيافتيد را كسي ،خانه در اگر و 28 24

 است آگاه كنيد مي كه كاري هر ابهخد و است تر پاكيزه برايتان اين بازگرديد
 را چه هر شويد داخل داريد آن در متاعي كه غيرمسكون هاي خانه به اگر نيست گناهي شما بر 29 24

 است آگاه آن به خدا داريد پنهان يا سازيد آشكار
 تر كيزهپا برايشان اين دارند، نگه را خود شرمگاه و ببندند را خويش چشمان كه بگو مؤمن مردان به 30 24

 است آگاه كنند مي كه كارهايي به خدا زيرا است
 جز را خود زينتهاي دارندو ،نگه را خود شرمگاه و ببندند را خويش چشمان كه بگو مؤمن زنان به و 31 24
 براي جز ،نكنند آشكار را خود زينتهاي و گذارند فرو گريبان تا را خود هاي مقنعه و نكنند آشكار پيداست كه مقدار آن

 خود خواهر پسر يا ،خود برادر ياپسر خود برادر يا خود شوهر پسر يا خود پسر يا خود شوهر پدر يا خود پدر خوديا شوهر
 زنان شرمگاه از كه كودكاني يا ،ندارند زن به رغبت كه خود خدمتگزار مردان يا،خود بندگان يا ،خود همكيش زنان يا
 توبه خدا درگاه به همگان ،مؤمنان اي شود دانسته اند كرده پنهان كه زينت آن تا نزنند زمين بر پاي چنان نيز و خبرند بي

 گرديد رستگار كه باشد ،كنيد
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 خود كرم به خدا باشند اگربينوا دهيد، همسر باشند شايسته كه را خود كنيزان و غالمان و را عزبهايتان 32 24
 داناست و دهنده گشايش خدا كه ،ساخت خواهد توانگرشان

 توانگرشان خويش كرم از، خدا تا كنند پيشه پاكدامني بايد ،ندارند زناشويي استطاعت كه آنان 33 24
 آن از و بپذيريد را بازخريدنشان ،يافتيد خيري آنها در اگر ،خويشند خريدن باز خواهان كه آنان بندگانتان از و گرداند

 ثروت خاطر به باشند پرهيزگار كه خواهند اگر را ودخ كنيزان و بدهيد آنان به است داشته ارزاني شما به خدا كه مال
 اند گشته وادار كار بدان اكراه به كه كنيزان آن براي خدا ،وادارد زنا به را آنان كه كس هر مكنيد وادار زنا به دنيوي

 است مهربان و آمرزنده
 براي اندرزهايي نيز و اند بوده شما از پيش كه كساني از داستانهايي و روشن آياتي شما براي تحقيق به 34 24

 كرديم نازل پرهيزگاران
 چراغ آن ،باشد چراغي ،آن در كه است چراغداني چون او نور مثل است زمين و آسمانها نور خدا 35 24

 باختري نه و است خاوري نه كه زيتون بركت پر درخت روغن از درخشنده اي ستاره چون آبگينه آن و اي آبگينه درون
 بخواهد كه را كس هر خدا نورديگر بر افزون نوري باشد نرسيده بدان آتش چند هر بخشد روشني وغنشر باشد افروخته

 است آگاه چيزي هر بر زيرا ،آورد مثلهامي مردم براي و نمايد مي راه نور بدان
 هر را او و شود ياد آنجا در نامش و دارند ارجمندش داد رخصت خدا كه است هايي خانه در نور آن 36 24

 :گويند تسبيح شبانگاه و بامداد
 از ،ندارد بازشان دادن زكات و، نمازگزاردن و خدا ياد از فروختي و خريد و تجارت هيچ كه مرداني 37 24

 هراسناكند شوند مي دگرگون ديدگان و دلها كه روزي
 را كه هر خدا و ،بيفزايد آن بر خود فضل از و ،دهد جزايشان اند كرده آنچه از نيكوتر به خدا تا 38 24

 دهد روزي حساب بي خواهد
 و نيابد هيچ شود نزديك ،بدان چون و پندارد آبش ،تشنه بياباني در است سرابي چون كافران اعمال 39 24
 رسد مي حسابها به زود خدا و بدهد تمام به را او جزاي كه يابد خود نزد را خدا
 و ديگر موجي آن فراز بر و پوشد فرو جشمو كه ،ژرف دريايي در است تاريكيهايي همانند يا 40 24

 كه آن و ديد نتواند را آن آرد بيرون خود دست اگر كه سان آن،يكديگر برفراز تاريكيهايي ،تيره است ابري برفرازش
 نيابد خويش راه فرا نوري هيچ ،باشد نكرده روشن نوري هيچ به را راهش خدا
 خدا گوي تسبيح پروازند در، كه مرغاني نيز و است زمين و آسمانها در چه هر كه اي نديده آيا 41 24

 است آگاه كنند مي كه هركاري به خدا و دانند مي را او تسبيح و نماز همه ؟هستند
 اوست نزد همگان بازگشت و زمين و آسمانها فرمانروايي خداست آن از 42 24
 پديد انبوه ابري و پيوندد مي هم به را آنها آنگاه ،راند مي آهستگي به را ابرهايي خدا كه اي نديده آيا 43 24
 و فرستد مي تگرگ آنجاست در كه كوهها آن از ،آسمان از و آيد مي بيرون آن خالل از كه بيني را باران و آورد مي

 كور را ديدگان كه باشد نزديك برقش روشنايي دارد مي بازش خواهد مي كه هر از و زند مي آن با خواهد را هركه
 سازد

 است عبرتي اين در را خردمندان گرداند مي را روز و شب اخد 44 24
 و روند مي دوپا بر وبعضي روند مي شكم بر آنها از بعضي بيافريد آب از را اي جنبنده هر، خدا و 45 24
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 تواناست كاري هر بر خدا زيرا آفريند مي بخواهد چه هر خدا روند مي پا چهار بر بعضي
 كند مي هدايت راست راه به بخواهد كه را كس هر خدا و كرديم ازلن روشنگر آياتي تحقيق به 46 24
 مي باز آنان از گروهي آن از، پس كنيم مي اطاعت و ايم آورده ايمان پيامبرش و خدا به :گويند مي و 47 24

 اند نياورده ايمان اينان و گردند
 كنند مي اعراض گروهي كه بيني ،كند حكم ميانشان تا خوانند پيامبرش و خدا به را آنها چون 48 24
 نهند مي گردن حكم به و آيند مي باشد آنها با حق اگر و 49 24
 ؟كنند ستم آنها بر وپيامبرش خدا كه دارند آن بيم يا هستند ترديد در يا است مرضي دلهايشان در آيا 50 24
 پيشگانند ستم خود آنان ،نه

 مي كه نيست اين جز سخنشان ،،كند حكم ميانشان ات خوانند فرا پيامبرش و خدا به را مؤمنان چون 51 24
 رستگارانند اينان كرديم اطاعت و شنيديم :گويند

 رستگارانند ،كنند مي پرهيزگاري و ترسند مي خدا از و برند مي فرمان پيامبرش و خدا از كه كساني و 52 24
 قسم :بگو روند بيرون خود رديا از دهي فرمان آنها به اگر كه ،سخت قسمهاي ،خوردند قسم خدا به 53 24

 است آگاه كنيد مي كه كارهايي به خدا بياوريد خور در طاعتي ،مخوريد
 بدو آنچه است پيامبر بر ،شدند، رويگردان اگر پس كنيد اطاعت پيامبر از و كنيد اطاعت خدا از :بگو 54 24

 تبليغ پيامبرجز بر و يابيد هدايت كنيد اعتاط او از اگر و اند كرده تكليف شما بر آنچه شماست بر و ،اند كرده تكليف
 نيست هيچ آشكار

 زمين روي در كه داد وعده اند، كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه شما از كساني به خدا 55 24
 نبرايشا خود كه را دينشان و كرد ديگران جانشين بودند آنها از پيش كه را مردمي كه همچنان ،كند ديگرانشان جانشين
 و كنند نمي شريك من با را چيزي هيچ و پرستند مي مرا كند بدل ايمني به را وحشتشان و سازد استوار است پسنديده

 نافرمانند ،كنند ناسپاسي پس اين از كه آنها
 آورند شمارحمت بر كه باشد ،كنيد اطاعت پيامبر از و بدهيد زكات و بگزاريد نماز و 56 24
 بد چه و ،است جهنم جايگاهشان بگريزند جايي به سرزمين اين در توانند مي كافران كه مپندار 57 24

 است سرانجامي
 سه در ،اند نرسيده بلوغ حد، به هنوز كه آنها و شما بندگان بايد ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 58 24

 بعد و كنيد مي بيرون تن از لباس كه ظهر هنگام و صبح نماز از پيش:طلبند رخصت خانه به شدن وارد براي شما از هنگام
 بر اگر ايد نشده مرتكب گناهي آنها و شما ،هنگام سه آن غير در شماست خلوت وقت ،وقت سه اين عشا نماز از

 است حكيم و دانا خدا و ،كند مي بيان شما براي اينچنين را آيات خدا بگذريد يكديگر
 خدا طلبند رخصت گذشت ،ذكرشان كه كساني همانند بايد ،رسيدند بلوغ حد به شما اطفال چون و 59 24

 است حكيم داناو خدا و كند مي بيان شما براي اينچنين را آيات
 خويش چادر اگر ،آشكاركنند را، خود زينتهاي آنكه بي ،نيست كردنشان شوي اميد ديگر كه پيرزنان 60 24

 داناست و واشن خدا و است بهتر برايشان كردن خودداري و اند نشده گناهي مرتكب بنهند
 از اگر نيست حرجي شما بر، و نيست حرجي بيمار بر و نيست حرجي لنگ بر و نيست حرجي نابينا بر 61 24
 خانه يا تان عمه خانه يا عمويتان خانه يا خواهرتان خانه يا برادرتان خانه يا مادرتان خانه يا پدرتان خانه يا خود خانه



168 

 نشده مرتكب گناهي و بخوريد چيزي دوستتان خانه يا شماست نزد آن كليدهاي هك اي خانه يا تان خاله خانه يا داييتان
 پاكيزه و مبارك است تحيتي اين كنيد سالم يكديگر بر شويد داخل اي خانه به چون و جدا جدا يا بخوريد هم با اگر ايد
 كنيد تعقل كه باشد،كند مي بيان اينچنين شما براي را آيات خدا خدا جانب از

 ،باشند همگاني كاري در پيامبر با، چون و اند آورده ايمان پيامبرش و خدا به كه هستند كساني ؤمنانم 62 24
 آورده ايمان پيامبرش و خدا به كه هستند كساني ،طلبند مي رخصت تو از كه آنان بروند نبايد اند نطلبيده رخصت او از تا
 و بده رخصت خواهي كه آنان از يك هر به خواستند، ترخص كارهايشان از اي پاره براي تو از كه هنگامي پس اند

 است مهربان و آمرزنده خدا كه ،بخواه آمرزش خدا از برايشان
 پناه در شما از كساني چه داند، مي خدا مزنيد صدا را پيامبر ،زنيد مي صدا را يكديگر كه آنچنان 63 24

 كه بترسند بايد كنند مي پيچي سر او فرمان از كه آنان روند مي بيرون آهسته آهسته و سازند مي پنهان را خود ديگري
 برسد دردآور عذابي يا اي فتنه آنها به مباد
 او به كه روز آن و كاريد چه بر شما كه داند مي است زمين و آسمانها در چه هر خداست آن از 64 24

 داناست يچيز هر بر خدا و سازد آگاه اند كرده كه كارهايي از را آنان شوند بازگردانده
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 اي دهنده بيم را تاجهانيان ،كرد نازل خود بنده بر را ،فرقان اين كه كس آن بزرگوار و است بزرگ 1 25

 باشد
 در شريكي را او و ،است نگرفته فرزندي و ،زمين و آسمانها فرمانروايي اوست آن از كه كس آن 2 25

 است آفريده اندازه به را وآن ،است بيافريده را چيز هر و ،نيست فرمانروايي
 هستند خود زيان مالك نه مخلوقند، خود و آفرينند نمي چيز هيچ كه گرفتند ديگر خداياني او سواي 3 25
 نيستند رستاخيز و زندگي و مرگ مالك و ،خود سود نه و

 ،اند داده ياري آن بر ار او ديگر گروهي و است بافته خود كه دروغي جز اين كه گفتند كافران و 4 25
 است باطل و ستم گويند مي آنچه حقا نيست هيچ
 نويسدش مي او و، شود مي امال او بر شام و صبح هر كه است پيشينيان اساطير اين :گفتند و 5 25
 مهربان و آمرزنده و داند مي را زمين و آسمانها نهان كه است كرده نازل كسي را كتاب اين :بگو 6 25

 است
 نمي فرود او بر اي فرشته چرا؟رود مي راه بازارها در و خورد مي غذا كه را پيامبر اين چيست :فتندگ 7 25
 ؟باشد دهنده بيم او با تا آيد
 ستمكاران و ؟بخورد آن از، كه نيست باغي را او چرا ؟نشود افكنده برايش گنجي آسمان از چرا 8 25

 كنيد مي پيروي اي شده جادو مرد از شما :گفتند
 نيست يافتنشان راه توان و اند شده گمراه آورند مي داستانها برايت چگونه كه بنگر 9 25
 آنها در كه باغهايي: دارد ارزاني تو به آن از بهتر خواهد اگر كه كس آن است بزرگوار و بزرگ 10 25

 آورد پديد قصرها برايت و باشد جاري نهرها
 آماده سوزان آتش انگارند دروغ را قيامت كه كساني براي ام و انگارند دروغ را قيامت اينان بلكه 11 25

 ،ايم كرده
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 ،بشنوند را خروشش و جوشش بنگرند آن در دور راه از چون كه 12 25
 خواهند مي خويش مرگ دعا به ،افتند آن از تنگنايي در ،بسته گردن بر دستها ،چون و 13 25
 خواهيد فراوان خويش مرگ ،خواهيد خويش مرگ بار يك نه امروز 14 25
 و پاداش كه ،است شده وعده پرهيزگاران به كه جاويدان بهشت آن يا است بهتر اين آيا :بگو 15 25

 بود خواهد آنان سرانجام
 آمده خواسته ازپروردگارت ،آن دادن انجام كه است اي وعده هست آنجا در بخواهند چه هر ابد تا 16 25

 است
 :پرسد سپس و گردآورد محشر به پرستيدند مي يكتا خداي سواي كه چيزهايي با را آنان كه روزي 17 25
 ؟بودند كرده گم را خودراه آنها يا ،كرديد مي گمراه مرا بندگان اين شما آيا
 پدرانشان و آنها خود تو گيريم ياري به را كسي تو جز كه است نبوده سزاوار را ما تو منزهي :گويند 18 25
 افتاده هالكت به شدند مردمي و كردند فراموش را تو ادي كه چنان ،ساختي برخوردار را

 را خويشتن يا سازند دور خود از، را عذابي نتوانند اكنون و خواندند مي دروغ گفتيد مي را آنچه اينان 19 25
 چشانيم مي بزرگش عذابي كند ستم كه شما از كس هر و دهند ياري

 وسيله را شما و رفتند مي بازارهاراه در و خوردند مي طعام آنكه جز ايم نفرستاده پيامبراني تو از پيش 20 25
 بيناست تو پروردگار و ؟كرد توانيد صبر آيا داديم قرار يكديگر آزمايش

 خود پروردگار چرا ،يا ؟شوند نمي ،نازل ما بر فرشتگان چرا :گفتند ،ندارند اميد ما ديدار به كه كساني 21 25
 بزرگ طغياني ،كردند طغيان و شمردند بزرگ را خود كه راستي به ؟بينيم نمي را

 شما بر مژده :گويند آنها به و ندهند اي مژده هيچ را مجرمان روز آن در ،ببينند را فرشتگان كه روزي 22 25
 است حرام

 دهيم باد بر خاك ذرات چون را همه و پردازيم اند كرده كه اعمالي به و 23 25
 هستند نيمروزي ،آرامش براي مكان بهترين و جايگاه بهترين در روز اين در بهشت اهل 24 25
 شوند فرستاده فرو زمين بر فرشتگان و شكافد مي ابر به آسمان كه روزي 25 25
 بود خواهد دشوار روزي كافران براي و است رحمان خداي آن از راستي به روز آن در فرمانروايي 26 25
 ،بود گرفته پيش در رسول كه را راهي كاش اي :گويد و گزد دندان به را خود دستان كافر كه روزي 27 25
 ،بودم گرفته پيش در
 ،گرفتم نمي دوست را فالن كاش ،من بر واي 28 25
 تنها را آدمي همواره شيطان ،اين و داشت مي باز پيرويش از مرا ،بود شده نازل من براي قرآن آنكه با 29 25
 گذارد مي
 گفتند قرآن ترك من قوم ،من پروردگار اي :گفت پيامبر 30 25
 تو ياري و راهنمايي براي تو پروردگار و آورديم پديد دشمني مجرمان ميان از را پيامبري هر اينچنين 31 25

 است كافي
 بدان را تو دل كه است آن براي ؟شود نمي نازل او بر يكباره به قرآن اين چرا :گفتند كافران 32 25

 خوانيم فرو ترتيب و آهستگي به را آن و دهيم نيرومندي
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 بياوريم بيان ،نيكوترين در و راستي به را پاسخش آنكه مگر نياورند تو براي مثلي هيچ 33 25
 از راهها ترين كننده گم و مكانها بدترين ،آورند مي گرد جهنم در و كشند مي روي بر كه را كساني 34 25
 آنهاست آن
 ساختيم ارشمددك را هارون برادرش و داديم كتاب موسي به 35 25
 كرديم هالك سختي به را قوم آن و برويد ،اند كرده تكذيب را ما آيات كه مردمي نزد :گفتيم و 36 25
 براي و ساختيم عبرتي مردم ،براي را آنها و كرديم غرقه كردند تكذيب را پيامبران چون را نوح قوم 37 25

 ايم كرده آماده دردآور عذابي ستمكاران
 بودند آنها ميان كه را بسياري نسلهاي و را رس اصحاب و را ثمود و عاد و 38 25
 ساختيم نابود و نيست را همه و آورديم مثلهايي همه براي و 39 25
 به ،آري ؟ديدند نمي را، آن آيا كردند مي گذر بوديم باريده عذاب باران آن بر كه اي قريه بر و 40 25

 نداشتند اميد قيامت
 ؟است كرده مبعوث ما بر خدا كه پيامبري آن است اين آيا كه كردند ات همسخر ديدند را تو چون 41 25
 چون كند گمراه پرستششان از را ما كه بود نزديك كرديم نمي سرسختي خدايانمان خاطر به اگر 42 25

 است بوده تر گمراه كسي چه دانست خواهند ببينند را عذاب
 ؟هستي او ضامن تو آيا ؟ديدي بود هگرفت خدايي به را نفس هواي كه را كس آن آيا 43 25
 از بلكه ،نيستند بيش چارپاياني ،چون اينان ؟فهمند مي و شنوند مي بيشترينشان كه اي كرده گمان يا 44 25

 ترند گمراه هم چارپايان
 گرداند مي ساكنش جا يك در خواست مي اگر ؟كشد مي را سايه چگونه تو پروردگار كه اي نديده 45 25

 گردانيديم دليل او بر را آفتاب آنگاه
 اندك اندك گرفتني ،برگرفتيمش سپس 46 25
 برخاستنتان زمان را روز و آرامشتان را خواب و كرد شما پوشش را شب كه اوست 47 25
 ،كرديم نازل پاك ،آبي آسمان از و فرستاد دادن مژده به را بادها خود رحمت پيشاپيش كه اوست 48 25
 كنيم سيراب بدان ايم آفريده كه را بسياري مردم و چارپايان و بخشيم زندگي دانب را مرده سرزمين تا 49 25
 نكردند ناسپاسي جز مردم بيشتر ولي كرديم تقسيم ميانشان را باران ،پردازند تفكر به تا و 50 25
 فرستاديم مي اي دهنده بيم اي قريه هر به ،خواستيم مي اگر 51 25
 بزرگ جهادي ،كن جهاد آنها با خدا حكم به و ،مكن اطاعت كافران از 52 25
 آن ميان و گزنده سخت شورابي ديگري و گوارا و شيرين يكي :بياميخت هم به دريا دو كه اوست ، 53 25
 داد قرار استوار سدي و مانعي دو
 تواناست كارها اين به تو پروردگار و ساخت پيوند و نسب را او و بيافريد آب از را آدمي كه اوست 54 25
 پشتيبان همواره كافر و زيان نه و دهد مي سود نه آنها به كه پرستند مي را چيزهايي يكتا خداي سواي 55 25

 است خويش پروردگار مخالفان
 بترساني و دهي مژده آنكه براي مگر نفرستاديم را تو ما 56 25
 سوي به خواهد هك هر تا گزارم مي بدان رسالت اين و طلبم نمي مزدي هيچ شما از، من :بگو 57 25
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 بيابد راهي پروردگارش
 گناهان از آگاهي براي خود او و گوي تسبيح او ستايش به و كن توكل ميرد نمي كه اي زنده آن بر و 58 25

 است كافي بندگانش
 پرداخت عرش به آنگاه ،،بيافريد روز شش به آنهاست ميان در را چه هر و زمين و آسمانها كه آن 59 25

 باشد آگاه كه بپرس كسي از او باره در و نرحما خداي اوست
 فرمان تو كه كس هر بر آيا ؟چيست رحمان :گفتند ،كنيد سجده را رحمان كه گفتند را آنان چون و 60 25
 شد افزوده نفرتشان بر و ؟كنيم سجده دهي مي
 پديد ابانت ماهي و چراغي آنها در و بيافريد برجها آسمان در كه كسي آن است بزرگوار و بزرگ 61 25

 آورد
 هم پي از كنند شكرگزاري يا گيرند عبرت خواهند مي كه كساني براي را روز و شب كه اوست و 62 25
 داد قرار
 آنان جاهالن چون و، روند مي راه فروتني به زمين روي در كه هستند كساني رحمان خداي بندگان 63 25
 گويند سخن ماليمت به ،سازند مخاطب را

 :گويند مي كه آنان و آورند مي صبح به پروردگارشان براي قيام در يا سجده در را شب كه آنان و 64 25
 ،بگردان ما از را جهنم عذاب ،ما پروردگار اي
 ،دايم است عذابي جهنم عذاب زيرا 65 25
 است مكاني بد و گاه قرار بد جهنم 66 25
 را اعتدال راه ،دو اين ميان بلكه ورزند نمي خست و كنند نمي اسراف كنند مي هزينه چون كه آنان و 67 25
 گيرند مي
 به مگر كرده راحرام ،كشتنش خدا كه را كسي و گيرند نمي ديگري خداي يكتا خداي با كه آنان و 68 25
 بيند مي را خود گناه عقوبت،كند كارها اين كه هر و كنند نمي زنا و كشند نمي حق
 بود خواهد عذاب آن در خواري به ابد تا و شود مي مضاعف قيامت روز در عذابش 69 25
 بدل نيكيها به را گناهانشان خدا، كنند شايسته كارهاي و آورند ايمان و كنند توبه كه كسان آن مگر 70 25
 است مهربان و آمرزنده خدا و كند مي
 بازگردد خدا نزد شايستگي به ،كند شايسته كار و كند توبه كه هر و 71 25
 جويند مي دوري ازآن شتاب به بگذرند ناپسندي بر چون و دهند نمي شهادت وغدر به كه آنان و 72 25
 ،نباشند كوران و كران چون آن برابر در ،دهند اندرزشان پروردگارشان آيات به چون كه آنان و 73 25
 يشوايپ را ما و ،دار شاد مارا ،دلهاي فرزندانمان و همسران از ،ما پروردگار اي :گويند مي كه آنان و 74 25

 گردان پرهيزگاران
 آنجا در و يابند راپاداش بهشت هاي غرفه اند كرده تحمل كه صبري خاطر به كه كسانند همان اينان 75 25
 بنوازند سالمشان و درود به

 است مكاني و قرارگاه نيكو چه باشند آنجا در جاودانه 76 25
 تكذيب شما كه ،پرداخت نمي شما به ودب نخوانده خويش طاعت به را شما من پروردگار اگر :بگو 77 25
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 بود خواهد همراهتان كيفرتان و ايد كرده
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم ،سين ،طا 1 26
 روشنگر كتاب ،اين آيات اينهاست 2 26
 سازي هالك را خود ،آورند نمي ايمان اينكه از ،شايد 3 26
 آورند فرود سر خضوع به آن برابر در كه كنيم مي نازل آيتي برايشان آسمان از ،بخواهيم اگر 4 26
 كنند مي اعراض آن از آنكه جز ،شود نمي نازل رحمان خداي از اي تازه سخن هيچ برايشان 5 26
 برسد ،ايشان به كردند مي اش مسخره كه چيزهايي آن خبر كه زودا كردند تكذيبش پس 6 26
 ايم رويانيده آن در نيكو گياهان هگون هر از قدر چه كه اند ننگريسته زمين به آيا 7 26
 آورند نمي ايمان بيشترشان ولي است عبرتي اين در 8 26
 است مهربان و پيروزمند تو پروردگار راستي به 9 26
 :برو ستمكار مردم آن سوي به ،موسي اي :كه داد ندا را موسي پروردگارت و 10 26
 ؟شوند پرهيزگار خواهند نمي آيا فرعون قوم 11 26
 خوانند دروغگويم كه ترسم مي ،من پروردگار اي :گفت 12 26
 بفرست پيام را هارون نشود گشاده زبانم و گردد تنگ من دل و 13 26
 بكشند مرا كه ترسم مي ،دارند ادعايي گناهي به ،من بر و 14 26
 دهيم مي فرا وگوش هستيم شما با نيز ما ،ببريد آنها نزد دو هر مرا آيات ،هرگز :گفت 15 26
 ،هستيم جهانيان پروردگار رسول ما :بگوييد و رويد فرعون نزد پس 16 26
 بفرستي ما با را اسرائيل بني كه 17 26
 ما ميان در را عمرت از سال چند تو و نداديم پرورشت خود نزد كودكي هنگام به آيا :گفت 18 26

 ؟نگذرانيدي
 نعمتي كافر تو پس ؟نشدي مرتكب زد سر ازتو كه را كار آن و 19 26
 بودم خطاكاران از كردم چنان كه وقت آن :گفت 20 26
 آورد پيامبران درشمار مرا و داد نبوت من به من پروردگار ولي گريختم ،ترسيدم شما از چون و 21 26
 ؟اي ساخته برده را اسرائيل بني آنكه حال و نهي مي من بر را نعمت اين منت و 22 26
 ؟چيست نجهانيا پروردگار :گفت فرعون 23 26
 بيافريده آنهاست ميان را چه هر و زمين و آسمانها كه اوست ،پذيريد مي يقين به اگر :گفت 24 26
 ؟نشنيديد آيا :گفت ،بودند اطرافش در كه آنان به 25 26
 شما نياكان پروردگار و شما پروردگار :گفت 26 26
 ستا ديوانه ،شده فرستاده شما بر كه ،پيامبري اين :گفت فرعون 27 26
 كنيد تعقل اگر ،دوست آن ميان چه هر و مغرب و مشرق پروردگار اوست :گفت 28 26
 افكنم مي زندانت به گيري خدايي به را ديگري كس من جز اگر :گفت فرعون 29 26
 ؟باشم آورده روشن اي معجزه اگر حتي :گفت 30 26
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 بياور ،گويي مي راست اگر :گفت 31 26
 شد اژدهايي اراآشك به انداخت را عصايش 32 26
 نمود مي سپيد بينندگان نظر در آورد بيرون را دستش و 33 26
 داناست جادوگري مرد اين :گفت بودند كنارش كه قومش ،مهتران به 34 26
 ؟دهيد مي راي چه كند بيرون سرزمينتان از را شما خود جادوي به خواهد مي 35 26
 بفرست شهرها به كسان و بخواه مهلت برادرش و او از :گفتند 36 26
 بياورند تو نزد هست كه را دانايي جادوگر هر تا 37 26
 آوردند گاه وعده به معين روزي در را جادوگران 38 26
 ؟آييد مي گرد نيز شما آيا :گفتند را مردم و 39 26
 كنيم پيروي آنها از همه آمدند پيروز جادوگران اگر تا 40 26
 ؟بود خواهد مزدي را ما شويم پيروز ما اگر آيا :گفتند فرعون به ،آمدند ،جادوگران چون 41 26
 بود خواهيد مقربان از همه ،آري :گفت 42 26
 بيفكنيد ،بيفكنيد خواهيد مي چه هر :گفت آنها به موسي 43 26
 شديم پيروز ما كه فرعون عزت به :گفتند و بيفكندند خود چوبهاي و ريسمانها آنان 44 26
 بلعيد ،،بودند ساخته كه را يي دروغها آن همه ناگاه ندافك را عصايش موسي و 45 26
 افتادند سجده به جادوگران 46 26
 :آورديم ايمان جهانيان پروردگار به :گفتند 47 26
 هارون و موسي پروردگار 48 26
 شما كه شماست بزرگ ،مرد آن آينه هر ؟آورديد ايمان دهم رخصت را شما آنكه از پيش آيا :گفت 49 26
 كرد خواهم دار بر را تان همه و بريد خواهم راست و چپ از پاهايتان دستهاو اكنون ديد خواهيد است آموخته جادو را

 گرديم مي باز پروردگارمان نزد ما ،نيست باكي :گفتند 50 26
 مي ايمان كه هستيم كساني ،نخستين ما كه ببخشد را ما خطاهاي پروردگارمان كه داريم مي طمع ما 51 26

 آوريم
 شمابيايند پي از كه ببر بيرون مرا بندگان هنگام شب :كه كرديم وحي موسي به و 52 26
 فرستاد شهرها به را سپاه آورندگان گرد فرعون و 53 26
 ،اندكند گروهي اينان كه 54 26
 ،اند آورده خشم به را ما و 55 26
 پيكاريم آماده همگي ما و 56 26
 ،كرديم بيرون رهاسا چشمه و باغها از را ايشان پس 57 26
 ،نيكو هاي خانه و گنجها از و 58 26
 واگذاشتيم اسرائيل بني به را همه سان بدين 59 26
 رفتند آنها پي از آفتاب برآمدن هنگام به فرعونيان 60 26
 آمديم گرفتار :گفتند موسي ياران ،ديدند را يكديگر گروه دو آن چون 61 26
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 نمود خواهد راه مرا و است من با من پروردگار هرگز :گفت ، 62 26
 عظيم كوهي چون هرپاره و بشكافت دريا بزن دريا بر را عصايت :كه كرديم وحي موسي به پس 63 26

 گشت
 رسانديم دريا به نيز را ديگر گروه آن و 64 26
 رهانيديم را همراهانش همه و موسي 65 26
 ساختيم غرقه را ديگران آن و 66 26
 نياوردند ايمان بيشترينشان و ،است تيعبر اين در آينه هر 67 26
 است بخشنده و پيروزمند تو پروردگار ،آينه هر 68 26
 كن تالوت برايشان را ابراهيم داستان و 69 26
 ؟پرستيد مي چه :گفت خود قوم و پدر به كه آنگاه 70 26
 هستيم آستانشان معتكف و پرستيم مي را بتاني :گفتند 71 26
 ؟شنوند مي را صدايتان خوانيد مي را هاآن وقتي آيا :گفت 72 26
 ؟دارند زياني و سود شما براي يا 73 26
 اند كرده مي چنين كه ايم ديده را پدرانمان ،نه :گفتند 74 26
 ،ايد پرستيده مي چه كه دانيد مي آيا :گفت 75 26
 ؟نياكانتان و شما 76 26
 :ستا من ،دوست جهانيان پروردگار ولي ،منند دشمنان آنها 77 26
 ،كند مي راهنماييم سپس بيافريده مرا كه آن 78 26
 ،سازد مي سيراب مرا و دهد مي طعام من به كه آن و 79 26
 ،بخشد مي شفايم شوم بيمار چون و 80 26
 ،كند مي زنده سپس و ميراند مي مرا كه آن و 81 26
 ببخشايد را خطايم قيامت روز در كه دارم مي اميد كه آن و 82 26
 بپيوند شايستگان به مرا و بخش حكمت مرا ،من پروردگار اي 83 26
 انداز آيندگان ذهن در مرا جميل ذكر و 84 26
 ده قرار ،نعمت پر بهشت وارثان از مرا و 85 26
 است گمراهان از كه بيامرز را پدرم و 86 26
 :مساز رسوا مرا قيامت روز در و 87 26
 دانفرزن نه و دهد مي سود مال نه كه روزي 88 26
 بيايد خدا نزد به شرك از رسته قلبي با كه كس آن مگر 89 26
 آرند نزديك پرهيزگاران براي را بهشت و 90 26
 كنند آشكار كافران نظر در را جهنم و 91 26
 ؟كجايند ،پرستيد مي يكتا خداي سواي كه چيزهايي :گويند آنها به 92 26
 ؟دجوين مي ياري خود يا ،كنند مي ياريتان آيا 93 26
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 ،اندازند جهنم در سرنگون را، كافران و آنها 94 26
 را ابليس سپاهيان همه و 95 26
 :گويند مي ،اند پرداخته نزاع به يكديگر با جهنم در كه حالي در و 96 26
 ،بوديم آشكار گمراهي در ما كه سوگند خدا به 97 26
 دانستيم مي برابر جهانيان پروردگار با را شما كه آنگاه 98 26
 نساختند گمراه مجرمان جز را ما و 99 26
 نيست اي كننده شفاعت را ما اكنون و 100 26
 نيست مهرباني دوست را ما و 101 26
 گرديم مؤمنان از تا بازگرديم دنيا به ديگر بار كاش 102 26
 نياوردند ايمان بيشترينشان و ،است عبرتي اين در 103 26
 است مهربان و پيروزمند تو پروردگار ،آينه هر 104 26
 كردند تكذيب را پيامبران نوح قوم 105 26
 ؟كنيد نمي پروا آيا :گفت آنها به نوح برادرشان كه آنگاه 106 26
 هستم امين پيامبري شما براي من 107 26
 كنيد اطاعت من از و بترسيد خدا از 108 26
 است جهانيان پروردگار عهده بر تنها من مزد طلبم نمي مزدي خود هدايت برابر در شما از من 109 26
 كنيد اطاعت من از و بترسيد خدا از ،پس 110 26
 ؟هستند تو پيرو فرومايگان آنكه حال و بياوريم ايمان تو به آيا :گفتند 111 26
 رسد نمي كنند مي كه كارهايي به من دانش :گفت 112 26
 است من پروردگار با تنها حسابشان ،،فهميد مي اگر 113 26
 كنم نمي طرد را مؤمنان من و 114 26
 نيستم آشكار اي دهنده بيم جز 115 26
 شوي مي سنگسار ،نكني بس اگر ،نوح اي :گفتند 116 26
 كنند مي تكذيب مرا من قوم ،من پروردگار اي :گفت 117 26
 بخش رهايي مرا همراه مؤمنان و مرا و برگشاي راهي آنها و من ميان 118 26
 داديم نجات ،انباشته كشتي آن در را همراهانش و او 119 26
 كرديم غرقه را، باقي و 120 26
 نياوردند ايمان بيشترينشان و ،است عبرتي اين در آينه هر 121 26
 است مهربان و پيروزمند تو پروردگار آينه هر 122 26
 كردند تكذيب را پيامبران عاد قوم 123 26
 ؟كنيد نمي پروا آيا :گفت هود برادرشان كه آنگاه 124 26
 هستم امين پيامبري شما براي من 125 26
 كنيد اطاعت من از و بترسيد خدا از 126 26
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 است جهانيان پروردگار عهده بر تنها من مزد طلبم نمي مزدي خود هدايت برابر در شما از من 127 26
 ؟آوريد مي بر برجي بيهودگي به بلندي هر فراز بر آيا 128 26
 ؟كنيد مي بنا كوشكهايي ايد زنده موارهه كه پندار ،بدين و 129 26
 ؟گيريد مي انتقام جباران چون گيريد انتقام چون و 130 26
 كنيد اطاعت من از و بترسيد خدا از ،پس 131 26
 ،است كرده عطا شما به ،دانيد مي كه را آنچه كه خدايي آن از بترسيد و 132 26
 ،است داشته ارزاني فرزندان و چارپايان شما به و 133 26
 ساران چشمه و باغها و 134 26
 بيمناكم شما بر بزرگ روزي عذاب از من 135 26
 ندهي اندرز يا دهي اندرز را ما كه است يكسان ما براي :گفتند 136 26
 نيست پيشينيان نيرنگ و دروغ همان جز اينها 137 26
 كرد نخواهند، عذاب را ما و 138 26
 ايمان بيشترينشان و ،است عبرتي اين در آينه هر كرديم هالك ار آنان ما و كردند تكذيبش پس 139 26

 نياوردند
 است مهربان و پيروزمند تو پروردگار آينه هر 140 26
 كردند تكذيب را پيامبران ثمود قوم 141 26
 ؟كنيد نمي پروا آيا :گفت صالح برادرشان كه آنگاه 142 26
 هستم امين پيامبري شما براي من 143 26
 كنيد اطاعت من از و بترسيد خدا از 144 26
 است جهانيان پروردگار ،عهده بر تنها من مزد ،طلبم نمي مزدي خود هدايت برابر در شما از من 145 26
 ؟كنند مي رها ايمن ،نعمتها اين در را شما كه پنداريد آيا 146 26
 ؟سارها چشمه و باغها در 147 26
 ؟لطيف و نرم يها شكوفه آن با نخلها و كشتزارها و 148 26
 ؟تراشيد مي هايي خانه كوهها در شادمانه و 149 26
 كنيد اطاعت من از و بترسيد خدا از ،پس 150 26
 :مپذيريد را اسرافكاران اين فرمان و 151 26
 كنند مي فساد زمين در اصالح جاي به كه اينان 152 26
 اند كرده جادو را تو كه نيست اين جز :گفتند 153 26
 بياور اي نشانه گويي مي راست اگر هستي ما همانند بشري نيز تو 154 26
 شما روزحق يك و باشد او حق خوردن آب روز يك است من شتر ماده اين :گفت ، 155 26
 گيرد مي فرو را شما بزرگ روزي عذاب كه مرسانيد آسيبي آن به 156 26
 شدند پشيمان و كردند پي را آن 157 26
 نياوردند ايمان بيشترينشان و ،است عبرتي اين در آينه هر گرفت روف را آنها عذاب پس 158 26
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 است مهربان و پيروزمند تو پروردگار آينه هر 159 26
 كردند تكذيب را پيامبران لوط قوم 160 26
 ؟كنيد نمي پروا آيا ،:گفت لوط برادرشان كه آنگاه 161 26
 هستم امين پيامبري شما براي من 162 26
 كنيد اطاعت من از و ترسيدب خدا از 163 26
 است جهانيان پروردگار عهده بر تنها من مزد طلبم نمي مزدي خود هدايت برابر در شما از من 164 26
 ؟آميزيد مي نران با جهان مردم ميان از چرا 165 26
 هستيد متجاوز مردمي شما نه ؟گوييد مي ترك است آفريده برايتان پروردگارتان راكه همسراني و 166 26
 كنيم مي بيرونت شهر از ،نكني بس اگر ،لوط اي :گفتند 167 26
 دشمنم شما كار با ،من :گفت 168 26
 بخش رهايي كنند مي كه عملي عاقبت از را كسانم و مرا ،من پروردگار اي 169 26
 رهانيديم را كسانش همه و او 170 26
 بماند خواست كه پيرزني مگر 171 26
 كرديم هالك را ديگران سپس 172 26
 تهديدشدگان باران بود بد چه و بارانيديم باراني آنها بر 173 26
 نياوردند ايمان بيشترينشان و ،است عبرتي اين در آينه هر 174 26
 است مهربان و پيروزمند تو پروردگار آينه هر 175 26
 كردند تكذيب را پيامبران ايكه مردم 176 26
 ؟كنيد نمي پروا اآي ،:گفت آنها به شعيب كه آنگاه 177 26
 هستم امين پيامبري شما براي من 178 26
 كنيد اطاعت من از و بترسيد خدا از 179 26
 است جهانيان پروردگار عهده بر تنها من مزد طلبم نمي مزدي خود هدايت برابر در شما از من 180 26
 مكنيد فروشي كم و بپردازيد تمام را پيمانه 181 26
 كنيد وزن درست ترازوي با و 182 26
 مكنيد فساد زمين در باكانه بي و مدهيد كم مردم به 183 26
 بترسيد است آفريده را شما از پيش آفريدگان و شما كه كس آن از 184 26
 اند كرده جادو را تو كه نيست اين جز :گفتند ، 185 26
 گويي مي دروغ كه پنداريم مي و هستي ما همانند بشري نيز تو 186 26
 انداز ما سر بر را آسمان از اي پاره ،گويي مي راست اگر 187 26
 است داناتر كنيد مي كه كاري به من پروردگار :گفت 188 26
 بود بزرگ روزي عذاب آن و گرفت فرو را آنان عذاب ،ابري روز آن در و كردند تكذيبش پس 189 26
 نياوردند ايمان بيشترينشان و ،است عبرتي اين در آينه هر 190 26
 است مهربان و پيروزمند تو پروردگار ،آينه هر 191 26
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 است جهانيان پروردگار جانب از شده نازل ،كتاب اين و 192 26
 ،است كرده نازل االمين روح را آن 193 26
 باشي دهندگان بيم از تا ،تو دل بر 194 26
 روشن عربي زبان به 195 26
 هست نيز پيشينيان هاي نوشته در آن و 196 26
 ؟آگاهند آن از اسرائيل بني علماي كه نيست بسنده برايشان نشانه اين ياآ 197 26
 ،بوديم كرده نازل عجمان از يكي بر را آن اگر 198 26
 آوردند نمي ايمان بدان ،خواندش مي برايشان و 199 26
26 200 NULL 
 بنگرند را دردآور عذاب تا آورند نمي ايمان بدان 201 26
 آيد مي فرود آنان بر خبر بي و ناگهان عذاب آن و 202 26
 ؟داد خواهند مهلتي را ما آيا :گويند مي 203 26
 ؟شتابند مي ما عذاب به آيا 204 26
 ،ساختيم برخوردارشان سالها چند هر كه ديدي 205 26
 ،آمد سرشان بر بود شده وعده آنها به كه عذابي هم باز 206 26
 ؟نكرد سود حالشان به برخوداريها آن 207 26
 فرستاديم دهندگاني بيم برايشان آنكه جز نكرديم ،هالك را اي قريه هيچ ما 208 26
 نيستيم ستمكار ما زيرا دهند پندشان تا 209 26
 اند نكرده نازل شياطين را قرآن اين و 210 26
 دارند آن توان نه و كارند اين خور در نه آنان 211 26
 دان داشته معزول وحي شنيدن از را شياطين 212 26
 درآيي عذاب مستحقان شمار در مباد تا مخوان را ديگري خداي يكتا خداي با پس 213 26
 بترسان را نزديكت خويشاوندان 214 26
 فرودآر، فروتني بال كند مي پيروي تو از كه مؤمنان از يك هر برابر در 215 26
 بيزارم شما كارهاي از من :بگو ورزيدند عصيان تو بر اگر و 216 26
 كن توكل مهربان پيروزمند خداي بر و 217 26
 ،خيزي مي بر كه آنگاه بيند مي را تو كه آن 218 26
 بيند مي نمازگزاران ديگر با را خواندنت نماز و 219 26
 دانا شنواي اوست آينه هر 220 26
 ؟شوند مي نازل كسي چه بر شياطين كه كنم آگاه را شما آيا 221 26
 شوند مي نازل هكارگن دروغگوي بسيار هر بر 222 26
 دروغگويانند بيشترينشان و دهند مي فرا گوش 223 26
 روند مي شاعران پي از گمراهان و 224 26
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26 225 NULL 
 ؟كنند نمي عمل خود كه گويند مي چيزها و 226 26
 ستم مورد چون و كردند ياد فراوان را خدا و كردند شايسته كارهاي و آوردند ايمان كه آنان مگر 227 26
 گردند مي باز مكاني چه به كه خواهنددانست زودي به ستمكاران و گرفتند انتقام شدند واقع
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 روشنگر ،كتاب و قرآن آيات است اين سين ،طا 1 27
 :مؤمنان براي است اي مژده و رهنمون 2 27
 دارند ينيق قيامت روز به و دهند مي زكات و گزارند مي نماز كه آنان 3 27
 اند مانده سرگشته روي اين از بياراستيم نظرشان در ندارند ايمان آخرت به كه را آنهايي اعمال 4 27
 زيانكارترند آخرت در و آنهاست آن از سخت عذاب كه كسانند همان ايشان 5 27
 شود مي تلقين تو به دانا و حكيم خداي جانب از قرآن كه هستي كسي تو ، 6 27
 پاره يا بياورم خبري برايتان آن از كه زودا ،ديدم آتشي دور از من :گفت خود خانواده به موسي 7 27

 شويد گرم شايد آتشي
 آن كنار در كه آن و است آتش درون كه آن ،شده داده بركت كه دادند ندايش ،رسيد آتش به چون 8 27

 جهانيان پروردگار آن ،يكتا خداي است منزه و است
 هستم حكيم پيروزمند خداي من ،موسي اي 9 27
 اي ننگريست عقب ،وبه بازگشت گريزان ،جنبد مي ماري همانند كه ديدش چون بيفكن را عصايت 10 27

 بترسند من نزد در كه نبايد پيامبران مترس ،موسي
 مهربانم و آمرزنده زيرامن شود نيكوكار ،بدكاري از پس و باشد شده گناهي مرتكب كه كسي مگر 11 27
 كه برو قومش و فرعون نزد نشانه نه با آيد بيرون سفيد آسيبي هيچ بي تا ببر گريبان در را دستت 12 27

 عصيانگرند مردمي
 است آشكار جادويي اين :گفتند ديدند را ما روشنگر هاي نشانه چون 13 27
 بنگر پس كردند انكارش ،جويي برتري و ستم روي از ولي ،بودند آورده يقين آن به دل در آنكه با 14 27
 بود چگونه تبهكاران عاقبت كه
 مؤمن بندگان از بسياري بر را ما كه است خدايي آن از سپاس :گفتند داديم دانش سليمان و داود به ما 15 27

 داد برتري خود
 و داشتند ارزاني نعمتي هر واز آموختند مرغان زبان ما به ،مردم اي :گفت و شد داود وارث سليمان و 16 27
 آشكار ستا عنايتي اين
 رفتند، مي صف به آنها و آمدند گرد پرنده و آدمي و جن از سليمان سپاهيان 17 27
 و سليمان تا برويد خود هاي النه به ،مورچگان اي :گفت اي مورچه رسيدند مورچگان وادي به تا 18 27

 نكوبند هم در خبر بي را شما لشكريانش
 و من بر كه را تو نعمت ،سپاس تا وادار مرا ،من وردگارپر اي :گفت و زد لبخند او سخن از سليمان 19 27
 در خود رحمت به مرا و ،شوي خشنود تو كه كنم اي شايسته كارهاي و آورم جاي به اي داشته ارزاني من مادر و پدر
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 آور در ات شايسته بندگان شمار
 ؟است شدگان بغاي از آيا ،بينم نمي را هدهد چرا :گفت و كرد جو و جست مرغان ميان در 20 27
 بياورد روشن دليلي من براي آنكه مگر ،برم مي را سرش يا كنم مي عذابش وجهي ترين سخت به 21 27
 برايت سبا از و بودي نيافته دست تو كه ام يافته دست چيزي به :گفت و بيامد نكشيد درازا به درنگش 22 27

 ام آورده درست خبري
 دارد بزرگ تختي و، است برخوردار نعمتي هر از كند مي اهيپادش آنها بر كه ام يافته را زني 23 27
 در را اعمالشان شيطان و كنند مي سجده را آفتاب يكتا خداي جاي به مردمش و خود كه ديدم 24 27

 ديد نخواهند هدايت روي كه چنان ،است كرده منحرفشان خدا راه از و است بياراسته نظرشان
 مي آشكار يا داريد مي پنهان را چه هر و كند مي آشكار را زمين و هاآسمان نهان كه را خدايي چرا 25 27

 ؟نكنند سجده ،داند مي سازيد
 عظيم عرش پروردگار نيست او جز خدايي هيچ كه يكتا خداي 26 27
 دروغگوياني شمار در يا اي گفته راست كه بنگريم ،اكنون :گفت 27 27
 دهند مي جواب چه كه بنگر و شو يكسو هب سپس ،افكن آنها بر و ببر مرا نامه اين 28 27
 شد افكنده من سوي به گرامي اي نامه ،بزرگان اي :گفت زن 29 27
 مهربان بخشنده خداي نام به :است اين و است سليمان از نامه 30 27
 بياييد من نزد تسليم به و مجوييد برتري من بر 31 27
 نتوانم فيصل را كاري هيچ من نباشيد، حاضر شما تا كه ،بدهيد راي من كار در ،بزرگان اي :گفت زن 32 27
 داد
 مي فرمان چه كه بنگر توست دست به كارها هستيم سخت نبرد خداوندان و قدرتمندان ما :گفتند 33 27

 دهي
 آري سازند مي ذليل را عزيزانش و كنند مي تباهش ،آيند در اي قريه به چون پادشاهان :گفت زن 34 27

 كنند چنين
 آورند مي جواب چه قاصدان كه نگرم مي و فرستم مي نزدشان اي هديه من 35 27
 من به خدا آنچه ؟كنيد ياري مرا، مال به خواهيد مي آيا :گفت سليمان ،آمد سليمان نزد قاصد چون 36 27
 هستيد شادمان خويش هديه به شما ،نه است بهتر داده شما به آنچه از داده
 خواري به و باشند نداشته را آن طاقت هرگز كه كشيم مي سرشان بر هيسپا بازگرد نزدشان به اكنون 37 27
 كنيم مي بيرونشان آنجا از خفت و

 ؟آورد مي برايم آيند من نزد تسليم به آنكه از پيش را او تخت شما از يك كدام ،بزرگان اي :گفت 38 27
 من كه ،كنم مي حاضر تو نزد ا،ر آن ،برخيزي جايت از آنكه از قبل ،من :گفت جنها ميان از عفريتي 39 27
 امين هم و توانايم هم كار اين بر

 تو نزد را آن ،زني هم بر چشم آنكه از پيش ،من :گفت داشت اي بهره كتاب علم از كه كس آن و 40 27
 نعمت كافر يا سپاسگزارم كه بيازمايد مرا تا ،است من پروردگار بخشش اين :گفت ديد خود نزد را آن چون آورم مي
 است كريم و نياز بي من پروردگار ورزد كفران كه هر و است گفته خود براي گويد سپاس كه هر سپ
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 شناخت نتوانند باز كه آنهاست از يا شناسد مي باز را آن ببينم ،كنيد ديگرگون را تختش :گفت 41 27
 شده آگاه اين از ،ماپيش و است همان گويي :گفت ؟بود چنين تو تخت آيا :گفتندش آمد چون 42 27

 ايم بوده تسليم و بوديم
 بود كافران زمره در او زيرا داشت باز ،پرستيد مي يكتا خداي جز به چه هر از را او و 43 27
 ساقهايش از دامن است ژرف آبگيري كه پنداشت بديدش چون درآي قصر صحن به :گفتندش 44 27

 اينك و ام كرده ستم خويشتن بر من ،من ردگارپرو اي :گفت آبگينه از صاف است صحني اين :گفت سليمان برگرفت
 شدم تسليم جهانيان پروردگار برابر در سليمان با

 با و شدند گروه دو ناگهان بپرستيد، را يكتا خداي :كه فرستاديم را صالح برادرشان ثمود قوم بر و 45 27
 برخاستند خصومت به يكديگر

 بر شايد ؟خواهيد نمي آمرزش خدا از چرا ؟شتابيد يم بدي بر نيكي از پيش چرا ،من قوم اي :گفت 46 27
 آورد رحمت شما
 فريب مردمي اينك خداست نزد شما جزاي :گفت ايم گرفته بد فال به را يارانت و را تو ما :گفتند 47 27

 هستيد خورده
 اصالح نه كردند مي فساد سرزمين آن در كه بودند ناصالح مرد نه شهر در 48 27
 خونش طلب به كسي چون و زنيم شبيخون كسانش و او بر كه خوريد سوگند خدا به :گفتند ، 49 27

 گفتاريم راست ما و ،ايم نبوده آنجا او كسان هالكت هنگام به ما :بگوييم ،برخيزد
 ايم انديشيده اي حيله نيز ما اند انديشيده اي حيله آنها اگر كه بودند غافل و 50 27
 ،كرديم هالك تمامي به را قومشان و آنها ما :شد چه مكرشان عاقبت كه بنگر 51 27
 است عبرتي را دانايان درآن است افتاده خالي كردند مي كه ظلمي كيفر به كه آنهاست هاي خانه آن 52 27
 داديم نجات ،بودند پرهيزگار و بودند آورده ايمان كه را آنهايي 53 27
 به خود كه حالي در ،شويد مي مرتكب زشت هايكار :گفت خود قوم به كه آنگاه يادآر به را لوط و 54 27

 ؟آگاهيد آن زشتي
 هستيد نادان مردمي شما ؟گراييد مي مردان به زنان جاي به شهوت روي از چرا 55 27
 مي پاكي دعوي آنان كنيد ،بيرون خود قريه از را لوط خاندان :گفتند كه نبود اين جز او قوم جواب 56 27

 كنند
 باشد بازماندگان از زن آن كه خواستيم چنان داديم نجات را ،نشز جز ،كسانش و او 57 27
 است باراني بد چه تهديدشدگان باران و بارانيديم آنها بر باراني 58 27
 مي قرار او شريك كه چيزها آن يا است بهتر اهللا آيا او برگزيده بندگان بر سالم و را اهللا سپاس :بگو 59 27

 ؟دهند
 خوش بوستانهايي بدان و،،فرستاد آب برايتان آسمان از و آفريد را زمين و نهاآسما كه كسي آن يا 60 27

 هستند مردمي آنها ،نه ؟هست ديگري خداي اهللا وجود با آيا نيست ازآن درختي رويانيدن توان را شما كه رويانيديم منظر
 منحرف حق از

 داد قرار مانعي دريا دو ميان و، ،وههاك و آورد پديد رودها آن در و ساخت آرامگاه را زمين كه آن يا 61 27
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 دانند نمي بيشترينشان نه ؟هست ديگري خداي اهللا وجود با آيا
 زمين در را شما كندو مي دور او از آسيب و دهد مي پاسخ بخواندش چون را درمانده كه آن يا 62 27

 گيريد مي پند اندك چه ؟هست ديگري خداي اهللا وجود با آيا سازد مي پيشينيان جانشين
 به را بادها رحمتش باران از پيش كه آن و ،نمايد مي راه دريا و بيابان تاريكيهاي در را شما كه آن يا 63 27

 سازند مي او شريك چه هر از است برتر اهللا ؟هست ديگري خداي اهللا وجود با آيا فرستد مي مژده
 روزي شما به زمين و ازآسمان ،كه آن و ،گرداند مي باز را آنها سپس آفريند مي را مخلوقات آنكه يا 64 27
 بياوريد خويش برهان ،گوييد مي راست اگر :بگو؟هست ديگري خداي اهللا وجود با آيا دهد مي
 شوند مي زنده وقت چه دانند نمي نيز و اهللا مگر داند نمي غيب زمين و آسمانها در كس هيچ :بگو 65 27
 نابينايند مردمي كه ،هستند شك در نهمچنا ،نه ؟رسيدند يقين به آخرت باب در 66 27
 ؟آورند مي ،بيرون قبر از را ما شديم خاك پدرانمان و ما اگر چگونه :گفتند كافران 67 27
 نيست پيشينيان هاي افسانه جز چيزي اينها بودند داده اي وعده اين از پيش هم پدرانمان و ما به 68 27
 است بوده چگونه مجرمان كار نپايا كه بنگريد و كنيد سير زمين در :بگو 69 27
 مشو تنگدل انديشند مي كه اي حيله از و مباش اندوهگين برايشان 70 27
 ؟بود خواهد وقت چه وعده آن ،گوييد مي راست اگر :گويند مي 71 27
 باشد شما نزديك طلبيد مي شتاب به آنچه از اي پاره شايد :بگو 72 27
 گويند شكرنمي بيشترينشان ولي ،دارد مي ارزاني ممرد بر را خود فضل تو پروردگار و، 73 27
 سازند مي آشكار را چيز چه و اند كرده نهان دل در را چيز چه كه داند مي تو پروردگار و 74 27
 است آمده مبين كتاب در آنكه مگر ،نيست رازي هيچ زمين و آسمانها در و 75 27
 كند مي حكايت برايشان ،دارند اختالف آن در اسرائيل بني كه را چيزهايي از بسياري قرآن اين 76 27
 است رحمت و هدايت مؤمنان براي و 77 27
 داناست و پيروزمند او كه ،كرد خواهد قضاوت ميانشان ،خويش راي به تو پروردگار آينه هر 78 27
 هستي روشن حقيقتي با همراه تو كه كن توكل خدا بر پس 79 27
 گردانند مي بر توروي از كه كراني گوش به را خود آواز و سازي شنوا را مردگان تواني نمي تو 80 27

 برساني
 به كه رساند تواني كساني گوش به تنها را خود آواز نمايي راه گمراهيشان از را كوران تواني نمي تو 81 27

 هستند مسلمان و اند آورده ايمان ما آيات
 بگويد سخن آنان با كه آوريم ،مي بيرون زمين زا اي جنبنده برايشان گردد، مقرر قيامت فرمان چون 82 27
 آوردند نمي يقين ما آيات به مردم اين كه
 به را آنان و آوريم مي گرد كردند مي تكذيب را ما آيات كه آنان از فوجي ملتي هر از كه روزي 83 27

 ،برانند صف
 بدان شما دانش آنكه الح و كرديد مي تكذيب مرا آيات شما آيا :گويد ،برسند محشر به چون تا 84 27

 ؟كرديد مي كه بود كاري چه آن ؟بود نيافته احاطه
 بگويند سخني هيچ آنكه بي شود مقرر آنها بر عذاب حكم كردند مي كه ستمي كيفر به 85 27
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 اين در آينه هر بخشيديم روشني را، روز و بيارامند آن در تا آورديم پديد را شب كه بينند نمي آيا 86 27
 عبرتهاست انمؤمن براي

 بخواهد خدا آنكه مگر هستند زمين و آسمانها در كه كساني همه و شود دميده صور در كه روزي 87 27
 شوند روان او سوي به ذليل و خوار همه و بترسند

 هر كه است خداوند كار روند مي ابر سرعت به آنكه حال ،جامدند كه پنداري ،بيني را كوهها و 88 27
 است آگاه كنيد مي چه هر به او آينه هر است آورده يدپد كمال به را چيزي

 باشند امان در روز ،آن وحشت از نيكوكاران و گيرد پاداش را آن از بهتر كند نيكي كار كه كس هر 89 27
 ايد كرده كه كارهايي بروفق جز را شما و اندازند آتش در سرنگون كنند مي بد كارهاي كه را آنان و 90 27

 ندهند كيفر
 از چيز همه و نهاده حرمتش خدا كه را شهر اين پروردگار كه اند داده فرمان من به كه نيست اين جز 91 27
 ،باشم مسلمانان از كه اند داده فرمان من به و كنم پرستش اوست آن
 ،شد گمراه كه هر و، است يافته هدايت خود سود به يافت هدايت كه هر پس كنم تالوت را قرآن و 92 27
 هستم اي دهنده بيم من كه نيست اين جز :بگو
 هيچ از تو پروردگار و بشناسيد را آنها تا نمود خواهد شما به را خود آيات خداراست سپاس :بگو و 93 27

 نيست خبر بي كنيد مي كه كاري
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم سين طا 1 28
 روشنگر ،كتاب اين آيات است اين 2 28
 خوانيم ،مي تو بر را فرعون و موسي راستين داستان آورند مي ماناي كه آنها براي 3 28
 و داشت مي زبون را اي فرقه ساخت فرقه فرقه را مردمش و جست برتري سرزمين آن در فرعون 4 28

 بود تبهكاران از او كه گذاشت مي زنده را زنانشان و كشت مي را پسرانشان
 گردانيم وارثان و سازيم پيشوايان را آنان و دهيم نعمت مينز روي مستضعفان بر كه هستيم آن بر ما و 5 28

nbsp 
 مي آن از كه را چيزي ،لشكريانشان و هامان و فرعون به و بخشيم مكانت سرزمين آن در را آنها و 6 28

 دهيم نشان ترسيدند
 و مترس و بينداز دريايش به شدي بيمناك او بر اگر و بده شيرش :كه كرديم وحي موسي مادر به و 7 28

 آوريم مي پيامبرانش شمار در و گردانيم مي باز تو به را او ،مشو غمگين
 مي خطا لشكرهاشان و، هامان و فرعون گردد اندوهشان سبب و دشمنشان تا يافتندش فرعون خاندان 8 28

 كردند
 به را او يا برساند سودي ما به شايد ،مكشيد را او توست و من شادماني مايه اين :گفت فرعون زن 9 28

 كنند مي چه كه دانستند نمي و گيريم فرزندي
 كه بود نزديك ،باشد مؤمنان از كه بوديم نكرده قوي را دلش اگر و بداد دست از طاقت موسي مادر 10 28
 سازد فاش را راز آن
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 نگريست مي او دوردر، از دريابند آنان آنكه بي زن و برو او پي از :گفت او خواهر به و 11 28
 خانواده به را شما خواهيد آيامي :گفت زن آن بوديم كرده حرام او بر پيش از را دايگان همه پستان 12 28
 ؟باشند نيكخواهش دارندو نگه برايتان را او كه كنم راهنمايي اي
 وعده كه بداند و نباشد غمگين و گردد روشن زن آن چشمان تا برگردانيديم مادرش نزد را او پس 13 28
 دانند نمي بيشترينشان ولي ،است حق خدا
 مي پاداش چنين را نيكوكاران و، داديم دانش و فرزانگي را او ،شد برومند و رسيد بلوغ حد به چون 14 28

 دهيم
 بود پيروانش از يك اين كنند، مي نزاع هم با كه راديد تن دو شد داخل شهر به شهر مردم از خبر بي 15 28
 بر مشتي موسي خواست ياري او از بود دشمنانش از كه ديگر آن ضد بودبر نشپيروا از كه آن دشمنانش از يك آن و

 است كننده گمراه دشمني آشكارا به او بود شيطان كار اين :گفت كشت را او و اونواخت
 مهربان و آمرزنده زيرا بيامرزيد خدايش و بيامرز مرا كردم ستم خود به من ،من پروردگار اي :گفت 16 28

 است
 شد نخواهم گنهكاران پشتيبان هرگز كردي عطا من بر كه نعمتي پاس به ،من پروردگار اي :گفت 17 28
 باز بود خواسته مدد ازاو ديروز كه مردي گرديد مي حادثه راه بر چشم و ترسان شهر در روز ديگر 18 28
 هستي گمراه آشكارا به تو :گفت او به موسي خواست مدد او از هم
 كه همچنان خواهي آيامي ،،موسي اي :گفت ،بزند بود آنها دو هر دشمن كه را مردي خواست چون 19 28

 باشي مصلحان از كه خواهي نمي و باشي جباري سرزمين دراين كه خواهي مي تو ؟بكشي نيز مرا كشتي را يكي ديروز
 تا زنند مي راي تو باره در شهر مهتران ،موسي اي :گفت و آمد دوان شهر دست دور از مردي 20 28

 هستم تو خيرخواه من برو بيرون بكشندت
 بخش رهايي ستمكاران از مرا ،من پروردگار اي :گفت شد بيرون شهر از نگران و ترسان 21 28
 كند رهبري راست ،راه به مرا من پروردگار شايد :گفت ،شد روان مدين جانب به چون 22 28
 سرشان پشت و دهند مي آب را خود يانچارپا كه ديد را مردم از گروهي ،رسيد مدين آب به چون 23 28
 چوپانان كه آنگاه تا دهيم نمي آب ما :گفتند ؟كنيد مي چه شما :گفت رانند مي باز را خود گوسفندان كه ديد را زن دو
 است بزرگوار پيري ما پدر كه ،گردند باز
 كه نعمتي آن به ،من ،من پروردگار اي :گفت و بازگشت سايه به سپس داد آب را گوسفندانشان 24 28

 نيازمندم فرستي مي برايم
 آب مزد تا خواند رامي تو پدرم :گفت و آمد او نزد رفت مي راه آزرم به كه زن دو آن از يكي 25 28

 اي يافته نجات ستمكاره مردم از تو كه ،مترس :گفت ،بگفت خويش سرگذشت و آمد او نزد چون بدهد را دادنت
 كه است اميني نيرومند مرد، بهترين كني چنين اگر كه ،كن اجيرش ،پدر اي :گفت دو آن از يكي 26 28

 اي كرده اجير
 و باشي من مزدور سال هشت آنكه شرط به كنم تو زن را دخترم دو اين از يكي خواهم مي :گفت 27 28
 خواهي صالحان از مرا اهللا شاء ان افكنم مشقت به را تو كه خواهم نمي من و است خدمتي خود ،كني تمام را سال ده اگر
 يافت
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 رفت نخواهد ستمي من بر سازم سپري كه را مدت دو از يك هر تو و من ميان پيمان است اين :گفت 28 28
 است وكيل گوييم مي آنچه بر خدا و

 :گفت خود كسان ،به ديد آتشي طور سوي از ،شد روان زنش با و آورد سر به را مدت موسي چون 29 28
 شويد گرم تا بياورم آتشي پاره يا خبري آن از شايد ديدم آتشي كنيد درنگ

 اي :كه شد داده ندا ،درخت آن از ،مبارك سرزمين آن در وادي راست كناره از ،آمد آتش نزد چون 30 28
 جهانيانم پروردگار يكتا خداي من ،موسي

 اي ستننگري عقب به و بازگشت گريزان ،جنبد مي ماري همانند كه ديدش چون بينداز را عصايت 31 28
 هستي امان در تو مترس و آي پيش ،موسي

 در خود دست بيارامي وحشت از، تا و آسيبي هيچ بي سفيد آيد بيرون تا ببر گريبان در خود دست 32 28
 نافرمانند مردمي آنان كه ،اوست مهتران و فرعون براي تو حجتهاي پروردگارت جانب از دو اين كن بغل
 بكشند مرا ترسم مي و ،ام كشته را ايشان از يكي ،من پروردگار اي :گفت 33 28
 آن بيم كه ،كند تصديق تامرا بفرست من مدد به را او ،است تر فصيح من از زبان به هارون برادرم و 34 28
 شمارند دروغگويم كه دارم

 كه هايي نشانه سبب به دهيم مي قرار حجتي برايتان و كرد خواهيم قويدست برادرت به را تو :گفت 35 28
 بود خواهيد پيروز پيروانتان و شما يافت نخواهند دست شما به ،ايم داده را شما
 چنين نياكانمان از ما ،،برساخته است جادويي اين :گفتند آورد نزدشان را ما روشن آيات موسي چون 36 28

 ايم نشنيده چيزهايي
 در پسنديده عاقبت و است هآمد هدايت به او جانب از كه كسي آن به من پروردگار :گفت موسي و 37 28
 شوند نمي رستگار ستمكاران زيرا است تر آگاه ،اوست آن از سراي آن
 و بپز آجر من براي ،،هامان اي شناسم نمي خود جز خدايي شما براي من ،مهتران اي :گفت فرعون 38 28

 پندارم دروغگويش كه ،ببينم را موسي خداي مگر ،بساز بلند طارمي
 گردند نمي باز ما نزد به كه پنداشتند و كردند سركشي زمين در ناحق به يشلشكرها و او 39 28
 بود چگونه ستمكاران كار عاقبت كه بنگر افكنديم دريا به و گرفتيم را لشكرهايش و او پس 40 28
 كسي قيامت روز در و كنند، مي دعوت آتش به را مردم كه ساختيم پيشواياني گونه آن از را آنان و 41 28
 نكند شانياري
 رويانند زشت از قيامت روز در و ساختيم روانه لعنت شان پي از دنيا اين در 42 28
 و بصيرت را تامردم داديم كتاب موسي به ،ساختيم هالك را پيشين روزگار مردم آنكه از پس 43 28

 گيرند پند شايد باشد رحمت و هدايت
 حاضران از نه و طوربودي ،غربي جانب در نه تو كرديم وحي را نبوت امر فرمان موسي به كه آنگاه 44 28
 مقيم مدين مردم ميان تودر و كشيد درازا به عمرشان كه بيافريديم را نسلهايي پس آن از ما ولي 45 28

 فرستاديم مي پيامبراني كه بوديم ما ولي بخواني آنها بر را ما آيات كه نبودي
 پروردگارت جانب از است ،رحمتي اين ولي داديم در دان را موسي كه آنگاه نبودي طور كنار در تو 46 28
 شوند پذير پند كه باشد دهي بيم نداشتند، اي دهنده بيم تو از پيش كه را مردمي تا
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 چرا ،ما پروردگار اي :نگويند رسد آنها به مصيبتي اند شده مرتكب كه اعمالي سبب به چون تا 47 28
 ؟باشيم مؤمنان واز كنيم رويپي تو آيات از تا نفرستادي ما بر پيامبري

 داده او به شده داده موسي ،به آنچه چرا :گفتند ،شد مبعوث آنان بر ما جانب از راستگوي پيامبر چون 48 28
 جادوست دو ،دو هر اين كه گفتند و ؟بودند نشده كافر بود شده داده موسي به آنچه به اين از پيش اينان آيا ؟نشده
 آوريم نمي ايمان يك هيچ به ما و هم همانند

 از هم من تا بنمايد راه دوبهتر اين از كه بياوريد كتابي خداوند جانب از ،گوييد مي راست اگر :بگو 49 28
 كنم پيروي آن
 كس آن از تر گمراه كيست و روند مي خويش نفس هواي پي از كه بدان ،نكردند اجابتت اگر پس 50 28
 كند نمي هدايت را ستمكاره مردم خدا زيرا ؟رود خويش نفس هواي پي از ،خواهد خدا از راهنمايي آنكه بي كه
 گردند پندپذير كه باشد ،پيوستيم سخن در سخن برايشان 51 28
 آورند مي ايمان بدان بوديم داده كتابشان ،كتاب اين از ،پيش كه كساني 52 28
 از پيش ما و ما پروردگار جانب از است حقي آورديم ايمان بدان :گفتند شد تالوت آنان بر چون و 53 28
 ايم بوده تسليم آن
 از نيز و زدايند مي نيكي به را بدي اينان دهيم مي پاداش دوبار اند كرده كه صبري سبب به را اينان 54 28

 كنند مي انقاق ايم داده روزيشان آنچه
 از شما كردارهاي و ما آن از، ما كردارهاي :گويند و كنند اعراض آن از ،بشنوند لغوي سخن چون و 55 28
 نيستيم جاهالن خواستار ما بمانيد سالمت به شما آن
 او و كند مي هدايت بخواهد را كه هر كه خداست كني نمي هدايت بخواهي كه را كس هر تو 56 28

 شناسد مي بهتر را يافتگان هدايت
 جاي امن حرمي در را نهاآ آيا، كنند مي بر سرزمينمان از را ما ،كنيم پيروي تو كيش از اگر :گفتند 57 28

 دانند نمي بيشترينشان ولي ؟ما جانب از است رزقي اين و ،شود مي فراهم آن در ثمرات گونه همه كه ايم نداده
 خانه اين و بودند شده سرمستي دچار خويش زندگي از كه ساختيم هالك را اي قريه مردم بسا چه 58 28
 بوديم آنان وارث ما و نگرفت سكني آنها در سك زماني اندك جز ،آنها از بعد كه آنهاست هاي

 او و داشت مبعوث آنها بر پيامبري خودشان از كه آنگاه تا نكرد هالك را ها قريه مردم تو پروردگار 59 28
 اند بوده ستمكار مردمش آنكه مگر ايم نكرده رانابود ها قريه ما و بخواند آنها بر را ما آيات

 آنچه آنكه حال است دنيوي ،زندگي اين آرايش و برخورداري ،است شده داده شما به كه چيزهايي 60 28
 ؟يابيد نمي در چرا است تر ماندني و بهتر ،خداست نزد
 را او كه است كسي همانند،ديد خواهد را ها وعده آن و ايم داده نيك هاي وعده را او كه آنكس آيا 61 28
 ؟خوانيم مي فرا خواستش باز به هم تروزقيام در و ايم كرده برخوردار اينجهاني متاع از

 ؟كجايند ايد پنداشته مي من براي كه را شريكاني :گويد مي و دهد مي ندا را آنان كه روزي و 62 28
 ما كه هستند كساني ،اينان ،ما پروردگار اي :گويند مي شده محقق شان باره در حكم كه آنان 63 28

 ما اينان گرويم مي تو به و جوييم مي بيزاري آنها از بوديم گمراه خود كه كرديم گمراهشان رو آن از كرديم گمراهشان
 اند پرستيده نمي را
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 را عذاب چون و دهند نمي پاسخ آنها به ولي ،خوانندشان مي بخوانيد را بتانتان اكنون :شود گفته و 64 28
 بودند مي يافتگان هدايت از كاش كه كنند آرزو ببينند

 ؟كرديد اجابت چگونه را پيامبران :گويد و دهد يشانندا خدا كه روزي و 65 28
 پرسيد نتوانند نيز يكديگر از و برود يادشان از چيز همه روز اين در 66 28
 باشد رستگاران از شايدكه ،،آورده جاي به صالح عمل و آورده ايمان و كرده توبه كه كس آن اما 67 28
 است منزه نيست اختيار راتوان بتان ولي گزيند مي بر و دآفرين مي بخواهد كه را چه هر تو پروردگار 68 28
 است برتر سازند مي شريك برايش چه هر از و خدا
 داند مي اند كرده آشكار يا اند داشته پنهان دل در كه را چه هر تو پروردگار و 69 28
 جهان در هچ و جهان اين در چه ،اوست خاص ستايش نيست او جز به خدايي هيچ يكتا خداي اوست 70 28

 شويد مي بازگردانده او به همگان و اوست فرمان فرمان و ديگر
 را شما كه خداست كدام جزاو ،؟سازد طوالني قيامت روز تا را شبتان اهللا اگر كنيد مي تصور چه :بگو 71 28

 ؟شنويد نمي مگر ؟دارد ارزاني روشني
 شما كه خداست كدام او جز ؟سازد طوالني تقيام روز تا را روزتان اهللا اگر كنيد مي تصور چه :بگو 72 28
 ؟بينيد نمي مگر ؟بياساييد آن در كه دارد ارزاني شب را

 طلب به يك اين در و بياساييد ،يك آن در تا آورد پديد را روز و شب شما براي آنكه او رحمت از و 73 28
 گوييد سپاس كه باشد ،برخيزيد روزي

 ؟كجايند ،كرديد مي تصور من براي كه را شريكاني :يدگو و دهد ندايشان خدا كه روزي و 74 28
 و است اهللا آن از حق كه بدانند آنگاه بياوريد خويش برهان :گوييم و بياوريم شاهدي ملتي هر از و 75 28
 شوند تباه خواندند مي خدا دروغ به كه بتان آن
 كليدهايش حمل كه داديم ،هاييگنج چنان او به و جست افزوني آنها بر كه بود موسي قوم از قارون 76 28
 دوست را سرمستان خدا زيرا ،مباش سرمست :گفتند او به قومش كه آنگاه نمود مي دشوار نيرومند مردم از گروهي بر

 ،ندارد
 و مكن فراموش دنيا از را خويش بهره و بجوي را آخرت سراي ،داشته ارزاني خدايت آنچه در 77 28

 ندارد دوست را فسادكنندگان خدا كه مرو فساد ازپي زمين در و كن نيكي كرده نيكي تو به خدا كه همچنان
 او از پيش خدا كه ،است ندانسته آيا است بوده من دانش خور در ،شده داده من به آنچه :گفت 78 28

 پرسند نمي گناهشان از را مجرمان اين و ؟است بوده بيشتر وشمارشان تر افزون او از قوتشان كه كرده هالك را نسلهايي
 كاش اي :گفتند بودند دنيوي زندگي خواستار كه آنان آمد مردمش ميان به خود زيورهاي به آراسته 79 28

 است برخوردار اوسخت كه بود، مي نيز را ما شده داده قارون به آنچه
 وابث كنند مي شايسته كارهاي و، آورند مي ايمان كه آنها براي شما بر واي :گفتند دانشمندان اما 80 28
 نرسند صابران جز ثواب بدين و است بهتر خدا
 ياري خود و كند ياريش نبودكه گروهي هيچ خدا برابر در و برديم فرو زمين در را اش خانه و او پس 81 28

 توانست نمي خويش كردن
 خدا كه شگفتا :گفتند ،مي ،بودند مي او جاي به كه كردند مي آرزو ديروز كه كسان آن ديگر روز 82 28
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 مي فرو زمين در نيز را ما ،بود داده فراوان نعمت نيز ما به خدا اگر سازد تنگ يا كند فراوان خواهد كه را كس هر وزير
 شوند نمي رستگار كافران كه شگفتا و برد
 نه و هستند جويي برتري خواهان نه جهان اين در كه ايم ساخته كساني آن از را آخرت سراي اين 83 28

 است پرهيزگاران آن از نيك انجامسر و فساد خواهان
 آنان پس ،شود گناهي مرتكب كه هر و يابد پاداش را آن از بهتر ،آرد جاي به نيكي كار كه كس هر 84 28
 نشوند مجازات عملشان اندازه به جز شوند مي گناه مرتكب كه
 من پروردگار :بگو گرداند ،مي باز گاهت وعده به را تو است كرده نازل تو بر را قرآن كه كس آن 85 28
 است آشكار گمراهي در كسي چه و است راست راه بر كسي چه كه داند مي بهتر
 پشتيبان نبايد پس القاشود تو بر كتاب اين كه نداشتي را آن اميد ،نبود پروردگارت رحمت اگر 86 28

 باشي كافران
 پروردگارت سوي به را، ردمم نكنند منحرف آن از را تو ،شد نازل تو بر خدا آيات آنكه از پس 87 28

 مباش مشركان از و بخوان
 ذات مگر است شدني نابود چيزي هر نيست او جز خدايي هيچ مخوان را ديگري خداي يكتا خداي با 88 28
 شويد بازگردانيده او به همه و اوست فرمان ،فرمان او
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،ميم ،الم ،الف 1 29
 ؟آزمايندشان نمي وديگر كنند، مي رهايشان ،آورديم ايمان :بگويند چون كه اند تهپنداش مردم آيا 2 29
 و دارد معلوم اند گفته راست كه را كساني خدا تا ،آزموديم بودند آنها از پيش كه را مردمي آينه هر 3 29

 بشناسد را دروغگويان
 كنند مي داوري بد چه ؟زندگري مي ما از كه اند پنداشته شوند مي گناه مرتكب كه آنان آيا 4 29
 داناست و اوشنوا و است آمدني خدا وعده كه بداند دارد مي اميد خدا ديدار به كه كس هر 5 29
 نيازاست بي جهانيان همه از خدا زيرا ،است كرده خود سود به كند جهاد كه هر 6 29
 اند كرده عمل آنچه از بهتر و، زداييم مي ،كردند شايسته كارهاي و آوردند ايمان كه را آنان گناهان 7 29

 دهيم مي پاداششان
 كه را چيزي تو كه بكوشند دو آن اگر و كند نيكي خود مادر و پدر به كه كرديم سفارش آدمي به 8 29
 مي كه كارهايي به را شما و است من سوي به شما همه بازگشت مكن اطاعتشان ،دهي قرار من شريك نيستي آگاه بدان
 كنم مي آگاه ايد كرده

 آوريم در، صالحان زمره در كردند شايسته كردارهاي و آوردند ايمان كه را كساني 9 29
 چون را آزار آن ،ببينند آزاري خدا راه در چون و ايم آورده ايمان خدا به :گويند مي مردم از بعضي 10 29

 به خدا آيا ايم بوده شما با يزن ما :گويند مي ،رسد مددي تو پروردگار سوي از چون و آورند مي شمار به خدا عذاب
 ؟نيست تر آگاه گذرد مي جهان مردم دلهاي در آنچه

 كسان چه منافقان و كسانند چه مؤمنان كه داند مي خدا البته 11 29
 بر را كسي گناه بار اينان آنكه حال ما، گردن بر گناهتان بار ،بياييد ما راه به :گفتند مؤمنان به كافران 12 29
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 گويند مي دروغ و گرفت نخواهند گردن
 دروغهايي سبب به روزقيامت در و گذاشت خواهند گردن بر خود بار با بارهايي و خود گناه بار بلكه 13 29
 شد خواهند بازخواست اند بافته مي هم بر كه
 چون و بزيست آنان ميان در كم سال پنجاه و سال هزار او فرستاديم پيامبري به مردمش بر را نوح ما 14 29

 گرفت فرو طوفانشان ،بودند پيشه ستم مردمي
 گردانيديم جهانيان براي ،عبرتي نشان را طوفان آن و داديم نجات بودند كشتي در كه را كساني و او 15 29
 بترسيد او از و بپرستيد را يكتا خداي :گفت مردمش به كه آنگاه ،فرستاديم پيامبري به را ابراهيم نيز و 16 29
 باشيد دانا مردمي اگر است بهتر برايتان اين
 خداي سواي كه آنهايي پردازيد، مي بزرگ دروغهاي و پرستيد مي را بتاني يكتا خداي سواي ،شما 17 29
 به زيرا ،گوييد سپاس و كنيد عبادت را او و بجوييد روزي يكتا ازخداي دهند روزي را شما توانند نمي ،پرستيد مي يكتا
 شويد مي بازگردانيده او سوي

 جز پيامبر عهده بر و كردند مي تكذيب بودند شما از پيش كه هم مردماني ،كنيد مي تكذيب شما اگر 18 29
 نيست هيچ روشنگر تبليغي

 خدا بر كار اين ؟گرداند مي بازش نيستي از پس و آفريند مي را مخلوق چگونه خدا كه بينند نمي آيا 19 29
 است آسان

 را بازپسين آفرينش ،سپس آفريده را موجودات خدا چگونه كه يدبنگر و كنيد سير زمين در :بگو 20 29
 تواناست چيزي هر بر خداوند زيرا آورد مي پديد

 مي گردانيده باز بدو همه و ،آورد مي رحمت خواهد كه هر بر و كند مي عذاب بخواهد را كه هر 21 29
 شويد

 ياوري و كارساز هيچ او جز را شما و ،انآسم در نه و زمين در نه ،بگريزيد خدا از توانيد نمي شما 22 29
 نيست

 دردآور عذابي آنهاراست نوميدندو من رحمت از ،ندارند ايمان او ديدار و خدا آيات به كه آنان و 23 29
 اين در و برهانيد آتش از، خدايش و بسوزانيدش يا بكشيدش :گفتند كه نبود اين جز او قوم پاسخ 24 29

 عبرتهاست مؤمنان براي
 است دوستي ميانتان دنيا زندگاني ،اين در ايد گرفته خدايي به يكتا خداي جاي به را بتاني شما :گفت 25 29
 نداريد ياوري هيچ و است آتش در جايتان و كنيد مي لعنت را يكديگر و شويد مي يكديگر منكر قيامت روز در ولي
 حكيم و پيروزمند او زيرا ،كنم مي مهاجرت پروردگارم سوي به من :گفت و آورد ايمان او به لوط 26 29

 است
 دنيا در را پاداشش و نهاديم كتاب و پيامبري او فرزندان در و بخشيديم او به را يعقوب و اسحاق و 27 29

 است صالحان از آخرت در او و ،داديم
 مردم از يك هيچ كه ايد كرده ،پيشه را زشت كاري شما :گفت خود قوم به داديم پيامبري را لوط و 28 29

 است كرده نمي چنين شما از پيش جهان
 ؟شويد مي ناپسند كارهاي مرتكب خود محفل در و بريد مي را راهها و آميزيد مي مردان با آيا 29 29
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 بياور ما سر بر را خدا عذاب گويي مي راست اگر :گفتند كه نبود اين جز قومش جواب
 ده تنصر تبهكار مردم بر مرا ،من پروردگار اي :گفت 30 29
 كه ،كرد خواهيم راهالك ،قريه اين مردم ما :گفتند ،آوردند مژده را ابراهيم ما فرستادگان چون 31 29

 هستند ستمكاره مردمي
 را زنش جز را خاندانش و او آنجاست در كسي چه دانيم مي بهتر ما :گفتند آنجاست در لوط :گفت 32 29
 دهيم مي نجات ماند خواهد جا همان در كه
 ما ،مباش غمگين و مترس:گفتند، بماند كارشان در و شد غمگين ،آمدند لوط نزد ما فرستادگان ونچ 33 29
 دهيم مي نجات ماند خواهد جا همان در كه را زنت جز را خاندانت و تو
 كنيم مي نازل عذاب آسمان از ،شوند مي مرتكب كه فسقي سبب به قريه اين مردم بر ما 34 29
 گذاشتيم جاي بر روشن عبرتي خردمندان براي يهقر آن از آينه هر 35 29
 اميدوار قيامت روز به و بپرستيد را، خدا ،من قوم اي :گفت فرستاديم مدين به را شعيب برادرشان و 36 29

 مكوشيد تبهكاري به زمين در و باشيد
 مردند جاي بر خود هاي خانه در و گرفت فرو را آنان زلزله و كردند تكذيبش پس 37 29
 در را كارهايشان شيطان است آشكار برايتان مسكنهايشان از اين و كرديم هالك را ثمود و عاد و 38 29

 بودند بصيرت صاحب مردمي آنكه حال و بازداشت راه از را آنان و بياراست نظرشان
 ركشيس زمين در آنها آمد آنها، نزد خود روشن دليلهاي با موسي كه را هامان و فرعون و قارون نيز و 39 29
 بگريزند خدا از نتوانستند ولي كردند مي
 فرو سهمناك فرياد را بعضي ،،فرستاديم بار ريگ بادهاي بعضي بر :گرفتيم فرو گناهشان به را همه 40 29

 ستم خويشتن به خود آنها ،كرد نمي ستم آنها به خدا و ساختيم غرقه را بعضي ،برديم فرو زمين در را بعضي ،گرفت
 بودند كرده

 مي كاش و بساخت اي خانه كه است عنكبوت مثل ،گيرند مي دوستان را خدا سواي كه آنان مثل 41 29
 است عنكبوت خانه ها خانه ترين سست آينه هر ،دانستند

 حكيم و پيروزمند اوست و ،خوانند مي خدايي به او سواي را چيزهايي چه كه داند مي يكتا خداي 42 29
 يابند نمي در دانايان جز را آنها و زنيم يم مردم براي را مثلها اين 43 29
 مؤمنان براي است عبرتي اين در و بيافريد راستي به را زمين و آسمانها خدا ، 44 29
 و فحشا از را آدمي نماز كه ،بگزار نماز و كن تالوت است شده وحي تو بر كتاب اين از را چه هر 45 29

 است آگاه كنيد مي كه كارهايي به اخد و است تر بزرگ خدا ذكر و دارد مي باز منكر
 به :بگوييد و كردند پيشه ستم ،كه آنها با مگر مكنيد مجادله اي شيوه نيكوترين به جز ،كتاب اهل با 46 29

 برابراو در ما و است يكي شما خداي و ما خداي و ايم آورده ايمان است شده نازل شما بر آنچه و شده نازل ما بر آنچه
 ايم نهاده گردن

 
 آن به كساني نيز اينان از آورندو، مي ايمان آن به كتاب اهل و كرديم نازل تو بر را كتاب اين همچنان 47 29

 كند نمي راانكار ما آيات كسي كافران جز و آورند مي ايمان
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 اهل ،بود چنان اگر نوشتي نمي كتابي خويش دست به و خواندي نمي را كتابي هيچ قرآن از پيش تو 48 29
 بودند افتاده شك به باطل

 انكار ستمكاران جز را ما آيات و دارد جاي دانش اهل سينه در كه ،روشن است آياتي قرآن بلكه 49 29
 كنند نمي
 نزد در آيات كه نيست جزاين ،:بگو ؟شود نمي نازل او بر آياتي پروردگارش جانب از چرا :گفتند و 50 29

 هستم رآشكا اي دهنده بيم من كه نيست اين جز و خداست
 براي كتاب اين در شود مي خوانده آنها بر و ايم فرستاده كتاب تو بر كه نيست بسنده را آنان آيا 51 29

 است اندرز و رحمت مؤمنان
 كساني داند مي است وزمين آسمانها در كه را آنچه است كافي شما و من ميان گواهي به خدا :بگو 52 29
 زيانكارانند ،دشدن كافر خدا به و گرويدند باطل به كه
 بي و ناگهان و بود شده نازل آنها، بر ،نبود معين زماني را آن اگر طلبند مي را عذاب شتاب به تو از 53 29

 آمد خواهد فرود آنها بر شوند خبر آنكه
 دارد احاطه كافران بر جهنم آنكه حال ،طلبند مي را خدا عذاب شتاب به تو از 54 29
 كرده مي كه اعمالي خاطر به:بگويد خدا و برگيرد در را آنها ،پاي زير و سر فراز از عذاب كه روزي 55 29
 بچشيد را عذاب اينك ايد
 بپرستيد تنهامرا ،پس ،است فراخ من زمين ،ايد آورده ايمان من به كه من بندگان اي 56 29
 شويد بازگردانده ما سوي به و است مرگ طعم چشنده كسي هر 57 29
 آن زير از دهيم جاي بهشت هاي غرفه در اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده انايم كه را كساني 58 29

 است مزدي نيكو چه را كنندگان عمل بمانند جاودانه آنجا در است روان آب جويهاي
 كنند مي توكل پروردگارشان بر و ورزيدند شكيبايي كه آنها 59 29
 و دهد مي روزي را شما و را آنها خدا و ندارند شخوي روزي تحصيل ياراي كه جنبندگاني بسيار چه 60 29
 داناست و شنوا او

 خواهند ؟است كرده رارام ،ماه و آفتاب و آفريده را زمين و آسمانها كسي چه :بپرسي آنها از اگر 61 29
 ؟كنند مي ديگرگون عقيدت روي چه از ،پس يكتا خداي :گفت

 همه به خدا زيرا گيرد مي تنگ او بر يا كند مي راوانف بخواهد كه را بندگانش از يك هر روزي خدا 62 29
 داناست چيز
 :گفت خواهند ؟ساخت زنده بدان را مرده زمين و فرستاد باران آسمان از كسي چه :بپرسي آنها از اگر 63 29

 يابند نمي در بيشترينشان ولي راست خداي سپاس :بگو يكتا خداي
 است زندگاني ،سراي آخرت سراي ،بدانند اگر نيست لعب و لهو جز چيزي دنيا اين زندگاني 64 29
 ،آورد خشكي به و داد نجاتشان چون و خواندند او دين در اخالص با را خدا نشستند كشتي به چون 65 29

 ،آوردند شرك
 دانست خواهند كه زودا شوند برخوردار و كنند كفران بوديم كرده عطا آنان به كه را نعمتي تا 66 29
 ربوده اسارت به دراطرافشان ،مردم آنكه حال ،داديم قرار مردم امن جاي را حرم كه اند نستهندا آيا 67 29



192 

 ؟كنند مي كفران را خدا نعمت و آورند مي ايمان باطل به آيا ؟شوند مي
 تكذيبش آيد او سوي به حق كه هنگامي به يا بندد مي دروغ خدا بر كه آن از ستمكارتر كيست پس 68 29
 ؟نيست كافران براي جايگاهي جهنم در آيا ؟كند مي
 نيكوكاران با خدا و ،كنيم مي هدايتشان خويش راههاي به ،كنند مجاهدت ما راه در كه را كساني 69 29

 است
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم ،الم ،الف 1 30
 ،،شدند مغلوب روميان 2 30
 ،شد خواهند بغال ديگر بار شدن مغلوب از پس و سرزمين اين نزديك در 3 30
 مؤمنان روز آن در و آن از بعد چه و پيروزي از پيش چه ،خداست فرمان ،فرمان سال چند مدت در 4 30

 ،شوند مي شادمان
 است مهربان و پيروزمند زيرا ،كند مي ياري بخواهد كه را كس هر خدا خدا ياري به 5 30
 دانند نمي ردمم بيشتر ولي ،نكند خالف خود وعده و است داده وعده خدا 6 30
 خبرند بي آخرت از و آگاهند دنيا زندگي ظاهر به آنان ، 7 30
 مدتي تا و حق به جز ،آنهاست ميان را چه هر و را زمين و آسمانها خدا كه انديشند نمي خود با آيا 8 30

 ندارند ايمان پروردگارشان ديدار به مردم از بسياري و ؟است نيافريده ،محدود
 زيسته مي آنها از ،پيش كه كساني عاقبت است بوده چگونه كه بنگرند تا ،گردند نمي زمين در آيا 9 30
 و بودند ساخته آبادش ايشان از بيشتر و كرده رو و زير زدن شخم رابه زمين و است بوده بيشتر توانشان كه كساني ؟اند

 كردند مي ستم خويشتن به خود انآن ،كرد نمي ستم ايشان به خدا بود شده مبعوث آنها بر ها معجزه با پيامبراني
 دروغ را خدا آيات اينان زيرا بود ناگوارتر شدند بد كارهاي مرتكب كه كسان آن عاقبت سپس 10 30

 گرفتند مسخره به را آنها و انگاشتند
 گردانده باز او سوي به همه ،آنگاه ،گرداند مي باز بارشان ديگر آنگاه ،آفريند مي را موجودات خدا 11 30
 ويدش مي
 بمانند زده حيرت گناهكاران ،شود برپا قيامت كه روزي 12 30
 ندارند باور خود بتان به ديگر و كند نمي شفاعتشان بتانشان از يك هيچ 13 30
 ببرند يكديگر از روز آن در ،شود برپا قيامت چون و 14 30
 پردازند شادماني به باغي در ،اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه آنها اما 15 30
 ،انگارند مي دروغ را ،آخرت ديدار و كنند مي تكذيب را ما وآيات اند شده كافر كه آنهايي اما و 16 30
 آرند حاضر عذاب در را همه
 آييد مي در صبح به كه هنگام بدان و آييد مي در شب به كه هنگام بدان بستاييد را خدا 17 30
 رسيد مي نيمروز به كه هنگامي به و شب هنگام به ،ينزم و آسمانها در اوراست سپاس 18 30
 اين نيز شما و سازد مي زنده مردنش از، پس را زمين و زنده از را مرده و آرد بيرون مرده از را زنده 19 30

 شويد بيرون گورها از چنين
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 گشتيد كندهپرا سو هر به و شديد انسان تا بيافريد خاك از را شما كه اوست قدرت هاي نشانه از 20 30
 و ،يابيد آرامش ايشان به تا آفريد همسراني خودتان جنس از برايتان كه اوست قدرت هاي نشانه از و 21 30
 كنند مي تفكر كه مردمي براي است عبرتهايي اين در نهاد مهرباني و دوستي شما ميان
 عبرتهايي اين در ورنگهايتان زبانها، اختالف و ،زمين و آسمانها آفرينش اوست قدرت هاي نشانه از و 22 30

 دانايان براي است
 اين در شماست برخاستن روزي طلب به روز و شب در شماست خوابيدن او قدرت هاي نشانه از و 23 30

 شنوند مي كه مردمي براي است عبرتهايي
 مي باران آسمان از و نماياند مي شما به ،اميد و بيم قصد به را برق كه اوست قدرت هاي نشانه از و 24 30

 يابند مي در عقل به كه كساني براي است عبرتهايي دراين سازد زنده بدان را مرده زمين تا فرستد
 زمين از را شما سپس اند ايستاده ،برپاي او فرمان به زمين و آسمان كه اوست قدرت هاي نشانه از و 25 30
 آييد مي بيرون زمين از شما و خواند مي فرا
 هستند او فرمانبردار همه و ،است زمين و آسمانها در چه هر اوست آن از 26 30
 اوراست است آسان او بر كار اين و گرداند مي باز را آنها سپس ،آفريند مي را موجودات كه اوست 27 30

 حكيم و پيروزمند اوست و زمين و آسمانها در برتري صفت
 شريك شما با ايم داده ،روزي شما به چهآن در بندگانتان مگر :آورد مي مثلي خودتان از شما براي 28 30

 را آيات ؟باشيد بيمناك هم آنها از ترسيد مي يكديگر از آزادان شما كه همچنان و باشند برابر شما با مال در تا هستند
 دهيم مي تفصيل سان اين كنند مي تعقل كه مردمي براي

 است كرده گمراه خدا كه را آن اند كرده پيروي خود نفس هواي از دانشي هيچ بي ستمكاران ،آري 29 30
 نيست ياوري هيچ را آنها ؟كند مي هدايت كسي چه
 آفرينش در و است بيافريده ،فطرت بدان را همه خدا كه است فطرتي آور دين به روي پرستي يكتا به 30 30
 دانند نمي مردم بيشتر ولي است اين پايدار و پاك دين نيست تغييري خدا
 مباشيد مشركان از و بگزاريد نماز و ،بترسيد او از و ،يدگرد باز او به 31 30
 داشت چه هر به اي فرقه هر و شدند فرقه فرقه و كردند پاره پاره را خود دين كه مباشيد آنان از 32 30

 بود دلخوش
 رحمت چون و ،كنند ،توبه او درگاه به و بخوانند را پروردگارشان ،رسد زياني آدميان بر چون 33 30

 آورند مي شرك پروردگارشان به كه بيني را گروهي ،بچشاند آنها هب خويش
 دانست خواهيد زوداكه ،شويد متمتع اكنون كنند كفران ايم داده آنها به كه را نعمتي پس 34 30
 ؟باشد گفته سخن سازند مي شريك خدا با كه چيزي از تا كرديم نازل دليلي برايشان آيا 35 30
 به رنجي اند كرده كه ،كارهايي سبب به چون و ،شوند مي شادمان ،بچشانيم رحمتي مردم به چون 36 30
 گردند مي نوميد ناگهان ،رسد آنها
 در ؟سازد مي روزي راتنگ او يا كند مي فراوان بخواهد كه را كس هر روزي خدا كه بينند نمي آيا 37 30
 آورند مي ايمان كه مردمي براي است عبرتهايي اين
 مي را خدا خشنودي كه كساني براي است بهتر اين كن ادا را مانده راه در و مسكين و خويشاوند حق 38 30
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 رستگارانند ايشان و جويند
 كه را مالي و ،شود نمي افزون ،هيچ خدا نزد ،شود افزون مردم اموال در تا دهيد مي ربا به كه مالي 39 30

 شود مي مضاعف ،پردازيد مي زكات بابت از خدا خشنودي براي
 كه كساني آيا كند مي زنده سپس ،ميراند مي سپس ،داد روزي سپس ،بيافريد را شما كه آن خداست 40 30

 است برتر آورند مي شريك برايش چه هر از و او است منزه ؟توانند كارها اين از هيچ ،سازيد مي خدا شريك
 را كارهايشان از بعضي جزاي آنان به تا شد آشكار دريا و خشكي در فساد ،مردم اعمال سبب به 41 30

 بازگردند كه باشد ،بچشاند
 بوده چگونه بودند مشركان از، بيشترينشان كه پيشينيان عاقبت كه بنگريد و بگرديد زمين در :بگو 42 30

 است
 آن در نباشد بازگشتنش خدا امر از كه رسد فرا روزي آنكه از پيش ،بياور روي پايدار پاك دين به 43 30
 :شوند هگرو دو مردم روز
 پاداشي خود براي باشند كرده شايسته كاري كه آنها و باشد زيانشان به كفرشان باشند كافر كه كساني 44 30

 اند كرده آماده نيكو
 خدا زيرا دهد پاداش خود، فضل از اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه را كساني تا 45 30

 ندارد دوست را كافران
 تا و بچشاند شما به را خود رحمت تا ،فرستد مي را دهنده مژده بادهاي آنكه او قدرت هاي نشانه از و 46 30

 گوييد سپاس كه باشد بجوييد روزي او فضل از و باشند روان او فرمان به كشتيها
 يكسان از ما و آمدند نزدشان خود روشن دليلهاي با آنان فرستاديم قومشان بر را پيامبراني تو از پيش و 47 30
 بود ما عهده بر مؤمنان دادن ياري و ،گرفتيم انتقام كردند گناه كه
 پاره را آن و ،بگسترد آسمان بر، خواهد كه چنان و برانگيزد را ابرها تا فرستد مي را بادها كه خداست 48 30
 شوند، شادمان برساند نشبندگا از خواهد كه هر به را باران چون و آيد مي بيرون ابرها خالل از باران كه بيني و كند پاره
 اند بوده نوميد ببارد آنها بر باران آنكه از پيش چه اگر 49 30
 زنده خدايي چنين كند مي زنده مردنش از پس را زمين چگونه كه بنگر خدا رحمت آثار به پس 50 30

 تواناست كاري هر بر و است مردگان كننده
 شوند، كافر همه پس آن از ،ندببين زرد را ها كشته كه بفرستيم بادي اگر و 51 30
 كران آن گوش به را خود آواز ،بازگردند تو از نيز اينان اگر و سازي شنوا را مردگان تواني نمي تو 52 30

 ،نرساني
 به كه رساني مي كساني گوش به تنها را صدايت تو نيستي گمراهيشان از نابينايان كننده هدايت تو 53 30

 اند شده سليمت و اند آورده ايمان ما آيات
 و ناتواني نيرومندي از پس آنگاه ،،ساخت نيرومند ناتواني از پس و ،بيافريد ناتوان را شما كه خداست 54 30

 تواناست و اودانا و آفريند مي بخواهد چه هر آورد پيري
 اينچنين آري اند نيارميده گور در ساعتي جز كه خورند سوگند مجرمان شود برپا قيامت كه روزي 55 30

 گفتند مي دروغ
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 آرميده گور در قيامت تاروز خدا كتاب وفق بر شما :گويند ،برخوردارند ايمان و دانش از كه آنان 56 30
 ايد دانسته نمي شما و است قيامت روز اين و ايد
 كنند توبه ،كه نخواهند آنها از و ندهد سود حالشان به ستمكاران پوزش روز اين در 57 30
 خواهند كافران بياوري برايشان اي آيه چون و ايم آورده مثلي گونه هر مردم براي نقرآ اين در ما 58 30

 نيستيد بيش گوياني ياوه شما :گفت
 نهد مي مهر ،اند بهره بي دانايي از كه كساني دلهاي بر خدا اينچنين 59 30
 سبكسر و ثبات بي را تو ،اند نرسيده يقين مرحله به كه آنان مباد است حق خدا وعده كه كن صبر پس 60 30

 گردانند
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم الم الف 1 31
 است آميز حكمت ،كتاب هاي آيه اينها 2 31
 :است رحمتي و هدايت را نيكوكاران 3 31
 دارند يقين آخرت به و دهند مي زكات و گزارند مي نماز كه آنان 4 31
 رستگارانند اينان و ندا يافته هدايت پروردگارشان جانب از اينان 5 31
 به را قرآن و كنند گمراه خدا راه از را مردم ناداني به تا ،اند بيهوده سخنان خريدار مردم از ،بعضي 6 31

 خواركننده است عذابي اينان نصيب گيرند مي مسخره
 يا ندا نشنيده گويي كه چنان ،برگردانند روي پسندي خود با ،شود خوانده آنها بر ما آيات چون و 7 31

 ده بشارت دردآور عذابي رابه او باشد شده سنگين گوشهايش كه كسي همانند
 است بهشت نعمت پر باغهاي ،اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه آنان نصيب 8 31
 است حكيم و پيروزمند او است راست خدا وعده ،جاويدانند آنجا در 9 31
 هر از و نلرزاندتان تا بيفكند را كوهها زمين روي بر و بيافريد ببينيد كه ستوني هيچ بي را آسمانها ، 10 31

 رويانيديم نيكويي گياه گونه هر زمين در و فرستاديم آب آسمان از و بپراكند آن در اي جنبنده گونه
 در ظالمان بلكه اند آفريده چه هستند او غير كه آنها بنمايانيد من به پس خداست آفرينش اين 11 31

 هستند آشكاري هيگمرا
 خود سود به گويد سپاس كه هر، زيرا ،گوي سپاس را خدا :گفتيم و داديم حكمت لقمان به آينه هر 12 31

 است ستودني و نياز بي خدا كند ناسپاسي كه هر و ،گفته سپاس
 شرك زيرا ،مياور شرك خدا به ،من پسرك اي :كه داد مي پند را او و گفت پسرش به لقمان و 13 31
 بزرگ است يستم
 و شد مي تر ناتوان روز هر، و شد حامله او به مادرش كرديم سفارش مادرش و پدر باره در را آدمي 14 31
 ،است من نزد تو سرانجام كه گوي شكر را مادرت و پدر و مرا :كه كرديم سفارش و گرفت باز شيرش از سال دو از پس
 اطاعتشان گرداني شريك من با چيست داني نمي كه ار چيزي تا بخواهند تو از كوشش به دو آن اگر 15 31

 گير پيش در گردند مي باز من درگاه به كه را كساني راه ،وخود كن زندگي پسنديده وجهي به آنها با دنيا در مكن
 كنم مي آگاهتان ايد كرده مي كه كارهايي از من و است من سوي به شما همه بازگشت
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 ،باشد زمين در يا آسمانها در، يا اي صخره درون در خردل دانه يك قدر به عمل اگر ،من پسرك اي 16 31
 است آگاه و ريزبين او كه ،آورد مي حسابش به خدا
 كه كن صبر رسد تو بر چه هر بر و كن منكر از نهي و معروف به امر و ،بگزار نماز ،من پسرك اي 17 31
 انگاشت سهلش نبايد كه است كارهايي از اين
 فخر خرامنده ناز به هيچ خدا زيرا ،مرو راه زمين بر خودپسندي به و مگردان روي مردم زا تكبر به 18 31

 ندارد دوست را فروشي
 است خران بانگ بانگها ترين ناخوش زيرا ،فرودآر را آوازت و برگزين را ميانه راه رفتارت در 19 31
 را خود نعمتهاي و است كرده شما، مرا است زمين و آسمانها در كه را چه هر خدا كه ايد نديده آيا 20 31
 در ،روشني كتاب و راهنمايي يا دانشي هيچ بي مردم از اي پاره و ؟داشته ارزاني شما بر تمامي به پنهان چه و آشكار چه
 كنند مي جدال خدا باره

 
 پدران كه آييني از ما ،نه :گويند ،كنيد متابعت است كرده نازل خدا آنچه از :بگويند آنها به چون و 21 31

 باشد خوانده فرا آتششان عذاب به شيطان چه اگر كنيم مي متابعت ايم يافته آن بر را خود
 و ،است زده چنگ استواري ،دستگيره به آينه هر باشد نيكوكار و كند خدا به خويش روي كه هر 22 31

 خداست سوي به كارها همه پايان
 كه كارهايي به پس ماست نزد بازگشتشان نسازد ينغمگ را تو كفرشان اند شده كافر كه كسان آن 23 31

 است آگاه گذرد مي دلها در آنچه به خدا زيرا كنيم مي آگاهشان اند كرده
 كشانيم مي سختشان عذاب به بيچارگي به سپس ،سازيم مي كاميابشان اندكي 24 31
 را خدا سپاس :بگو خدا :،گفت خواهند ؟است آفريده را زمين و آسمانها كسي چه :بپرسي آنها از اگر 25 31
 نادانند بيشترشان بلكه

 است ستودني و نياز بي خدا و است زمين و آسمانها در آنچه خداست آن از 26 31
 سخنان ،بيايد مددش به ديگر درياي هفت و مركب دريا و شوند قلم زمين روي درختان همه اگر و 27 31
 است حكيم و پيروزمند خدا و يابد نمي پايان خدا
 و شنوا خدا آينه هر است تن يك كردن زنده همانند تنها كردنتان زنده باز و شما همه آفرينش 28 31

 بيناست
 و افزايد مي شب به و كاهد ،مي روز از و افزايد مي روز به و كاهد مي شب از خدا كه اي نديده آيا 29 31

 است آگاه كنيد مي كه كارهايي به خدا و ؟است حركت در معين زماني تا يك هر كه ساخت خود رام را ماه و آفتاب
 بلند خداست و است باطل خوانند مي او جز به چه هر و است حق يكتا خداي كه است سبب بدان اين 30 31

 بزرگوار و مرتبه
 به را خود قدرت آيات از اي ،پاره خدا تا شود مي روان دريا در خدا نعمت به كشتي كه اي نديده آيا 31 31
 عبرتهاست سپاسگزار شكيباي مردم براي ،اين در ؟بنماياند شما
 چون و بخوانند دين در اخالص روي از را خدا ،پوشد فرو را آنها ابرها همانند عظيم موجهاي چون و 32 31

 نكنند انكار را ما آيات ،نعمت كافر غداران جز و وفاكنند خويش عهد به برخي ،برد خشكي به و دهد نجاتشان
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 هيچ و نگيرد عهده به را، فرزند كيفر پدري هيچ كه روزي از و بترسيد پروردگارتان از ،مردم اي 33 31
 كرم به فريبكار شيطان نيز و ندهد فريبتان دنيا زندگي است حق خدا وعده كنيد پروا نشود دار عهده را پدر كيفر فرزندي

 نسازد مغرورتان خدا
 رحمهاست در آنچه از باراندو مي باران كه اوست آيد مي وقت چه قيامت كه داند مي كه خداست 34 31

 مرد خواهد زمين كدام در كه داند نمي كسي و آورد خواهد دست به چيز چه فردا كه داند نمي كس هيچ و است آگاه
 است آگاه داناو خدا
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم الم الف 1 32
 است جهانيان پروردگار جانب از ،نيست شكي هيچ آن در كه ،،كتاب اين شدن نازل 2 32
 تا ،پروردگارت ازجانب حق بر است سخني ،نه ؟بافته هم به خود كه است دروغي گويند مي آيا 3 32

 افتند هدايت راه به شايد دهي بيم اند نداشته اي دهنده بيم تو از پيش كه را مردمي
 پرداخت عرش به وآنگاه فريد،بيا روز شش در آنهاست ميان آنچه و را زمين و آسمانها كه خداست 4 32
 ؟گيريد نمي پند آيا نيست شفيعي و كارساز او جز را شما
 مي كه چنان است هزارسال آن مقدار كه روزي در سپس دهد مي سامان زمين تا آسمان از را كار 5 32

 رود مي باال او سوي به شماريد
 است مهربان و پيروزمند است آشكار و نهان داناي كه اوست 6 32
 كرد آغاز گل از را انسان خلقت و آفريد وجه نيكوترين به آفريد را چه هر كه آن 7 32
 آورد پديد مقدار بي آبي عصاره از را او نسل سپس 8 32
 چه آفريد دلها و چشمها و گوش برايتان و بدميد آن در خود روح از و كرد ،راست او باالي آنگاه 9 32

 گوييد مي شكر اندك
 با ديدار به ايشان ،آري ؟يافت خواهيم اي تازه آفرينش ،شويم ناپديد زمين در كه وقتي ياآ :گفتند و 10 32

 ندارند ايمان پروردگارشان
 گردانند مي باز پروردگارتان سوي به سپس ميراند مي را شما ،شماست بر موكل كه مرگ فرشته :بگو 11 32
 ،ما پروردگار اي :گويند ،بيني سرافكنده رشانپروردگا نزد در را مجرمان كه آنگاه است عبرت را تو 12 32

 ايم رسيده يقين به اينك كه ،كنيم شايسته كاري تا بازگردان را ما اكنون شنيديم و ديديم
 جنيان همه از را جهنم كه من وعده ولي داشتيم مي ارزاني او به را كس هر هدايت ،خواستيم مي اگر 13 32
 است حق ،كنم مي پر آدميان و

 به ايم برده ياد از را شما مانيز بچشيد، اكنون ،بوديد كرده فراموش را روزي چنين ديدار آنكه كيفر هب 14 32
 بچشيد را جاويد عذاب ايد كرده مي كه كارهايي سزاي

 را پروردگارشان و بيفتند سجده به بشنوند را ما آيات چون كه اند آورده ايمان ما آيات به كساني تنها 15 32
 نكنند سركشي و يندبستا پاكي به

 ايم داده آنها به آنچه از و خوانند مي اميد و بيم با را پروردگارشان ،كنند مي تهي پهلو خواب بستر از 16 32
 كنند مي انفاق
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 اند اندوخته برايش ،كرده مي كه كارهايي پاداش به كه ندارد خبر شادماني مايه آن از كس هيچ و 17 32
 نيستند برابر ،نه ؟ورزد مي عصيان كه است كسي همانند ردهآو ايمان كه كس آن آيا 18 32
 منزلگاهي اند كرده مي كه اعمالي پاداش به ،اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه آنان اما 19 32
 يافت خواهند بهشت باغهاي در
 را آنها ديگر بار ،آيند بيرون آن از بخواهند كه گاه هر است آتش منزلگاهشان ،پيشگان عصيان اما و 20 32
 پنداشتيد مي دروغش كه را آتشي عذاب بچشيد :بگويندشان و بازگردانند آتش درون به

 گردند باز، كه باشد ،بچشانيم ايشان به تر بزرگ عذاب آن از پيش را دنيا عذاب و 21 32
 از ما ؟كند اعراض ولي دهند پند پروردگارش آيات به را او كه كسي آن از ستمكارتر كيست 22 32

 گيريم مي انتقام مجرمان
 داديم قرار اسرائيل بني راهنماي را آن و مباش ترديد در او ديدار از داديم كتاب موسي به آينه هر 23 32
 به ،داشتند يقين ما آيات ،به و كردند پيشه صبوري چون كه آورديم پديد پيشواياني قوم آن ميان از 24 32

 ختندپردا مردم هدايت به ما فرمان
 كرد خواهد داوري ميانشان كردند مي اختالف آنچه در قيامت روز در تو پروردگار آينه هر 25 32
 سبب كرديم هالكشان ما و خراميدند مي خود هاي خانه در اين از پيش كه مردمي همه آن آيا 26 32

 ؟شنوند نمي چرا ،عبرتهاست اين در ؟نشد هدايتشان
 و چارپايان و برويانيم كشتزارها تا، سازيم مي روانه گياه بي و خشك زمين هب را آب كه بينند نمي آيا 27 32

 ؟بينند نمي چرا ؟بخورند آن از خودشان
 ؟بود خواهد وقت چه پيروزي ،گوييد مي راست اگر :گويند مي 28 32
 ندهند مهلتشان و ،ندهد سودشان كافران آوردن ايمان ،پيروزي روز در :بگو 29 32
 انتظارند در نيز آنها كه ،باش منتظر و كن اعراض شاناي از ،پس 30 32
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 است حكيم خداداناو زيرا مكن اطاعت منافقان و، كافران از و بترس خدا از ،پيامبر اي 1 33
 است آگاه كنيد مي بدآنچه خدا زيرا كن اطاعت شود مي وحي تو به پروردگارت از چه هر از 2 33
 است بسنده را كارسازي خدا زيرا ،كن توكل خدا رب و 3 33
 نداد قرار مادرتان خوانيد ،مي خود مادر كه را زنانتان و است ننهاده قلب دو مردي هيچ درون در خدا 4 33
 و خداست آن از حق سخن و گوييد مي زبان به كه است چيزهايي اينها نساخت فرزندانتان را خواندگانتان فرزند و

 نمايد مي را راه كه اوست
 ،شناسيد نمي را پدرشان اگر ،است تر منصفانه خدا نزد در كه بخوانيد پدرشان نام به را خواندگان پسر 5 33

 خدا و كنيد دل قصد به آنكه مگر ،نيست باكي ايد كرده خطايي اين از پيش اگر باشند شما موالي و ديني برادران
 است مهربان و آمرزنده

 خويشاونداني خدا كتاب در و هستند مؤمنان مادران زنانش و است سزاتر خودشان از مؤمنان به پيامبر 6 33
 در حكم اين و كنيد نيكي خود دوستان از يكي به بخواهيد آنكه مگر سزاوارترند، يكديگر به مهاجران و مؤمنان از نسبي
 است مكتوب خدا كتاب
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 از و مريم بن عيسي و موسي و، ابراهيم و نوح زا و تو از و گرفتيم پيمان پيامبران از كه هنگام آن و 7 33
 ،گرفتيم سخت پيماني آنها همه
 است كرده مهيا دردآور عذابي كافران براي و ،بپرسد صدقشان از را راستگويان تا 8 33
 لشكرها كه هنگام بدان ،كنيد ياد، است داده شما به خدا كه نعمتي از ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 9 33
 بود بينا كرديد مي بدانچه خدا و فرستاديم سرشان بر ديديد نمي كه را لشكرهايي و را باد ما و آوردند تاخت ماش سر بر

 و بود رسيده گلوگاه به ودلها شد خيره چشمها ،تاختند شما بر پايين سمت از و باال سمت از كه آنگاه 10 33
 برديد مي گوناگون گمانهاي خدا به

 شدند متزلزل سخت و آمدند در امتحان معرض رد مؤمنان آنجا در 11 33
 وعده ما به فريب جز پيامبرش و خدا :گفتند مي ،است بيماري دلهايشان در كه آنهايي و منافقان زيرا 12 33
 اند نداده اي
 از آنها از گروهي و بازگرديد ،نيست ماندنتان جاي اينجا ،يثرب مردم اي :گفتند آنها از گروهي و 13 33

 بگريزند خواستند مي ،نبود حفاخ بي هايشان خانه نيست حفاظي را ما هاي خانه :گفتند مي طلبيدند خصتر پيامبر
 و شد خواهند مرتد ،شوند مرتد كه بخواهند آنها از و كنند محاصره را هايشان خانه ،اطراف از اگر و 14 33
 داشت نخواهند روا درنگ اندكي جز
 خود پيمان از خدا نكنند پشت دشمن به جنگ در كه بودند بسته نپيما خدا با اين از پيش اينان 15 33

 كرد خواهد بازخواست
 جز زندگي از آنگاه و، ندهد سودتان گريختن هرگز ،بگريزيد شدن كشته يا مرگ از اگر :بگو 16 33

 شد نخواهيد مند بهره اندكي
 را شما كه كيست ،دارد ارزاني متيرح شما به بخواهد يا باشد داشته بدي قصد برايتان خدا اگر :بگو 17 33
 يافت نخواهند مددكاري و خوددوست براي خدا جز ايشان دارد نگه او اراده از

 به كه را كساني شناسد مي نيز و دارند مي باز جنگ از را مردم شما از كساني چه داند مي خدا 18 33
 يندآ نمي جنگ به اندكي جز و بياييد ما نزد به :گويند مي خود برادران

 چشمانشان و نگرند مي تو، به كه بيني آيد فراز وحشت چون و ،دارند مي دريغ شما از را خيري هر 19 33
 تيز زبان با غنايم حرص از ،برود ميان از وحشت چون و باشد شده بيهوش مرگ از كه كسي مثل گردد مي حدقه در

 است بوده آسان خدا بر كار اين و است كرده باهت را اعمالشان خدا و اند نياورده ايمان اينان برنجانندتان خود
 در كاش كه كردند مي آرزو،آمدند، مي باز لشكرها آن اگر و است نرفته احزاب سپاه كه پندارند مي 20 33
 نمي قتال اندكي جز ،بودند مي شما ميان در هم اگر پرسيدند مي شما ازاخبار همواره و بودند مي نشين باديه اعراب ميان

 كردند
 اهللا رسول شخص ،كنيد مي ياد فراوان را خدا و داريد مي اميد قيامت روز و خدا به اگر شما براي 21 33

 است اي پسنديده مقتداي
 داده وعهد ما به وپيامبرش خدا كه است چيزي همان اين :گفتند ،ديدند را گروهها آن مؤمنان چون و 22 33
 نيفزود تسليمشان و ماناي به جز و اند گفته راست پيامبرش و خدا و اند
 خويش پيمان سر بر بعضي كردند، وفا بودند بسته خدا با كه پيماني به كه هستند مرداني مؤمنان از 23 33
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 اند نكرده خوددگرگون پيمان هيچ و راهند به چشم بعضي و باختند جان
 توبه يا كند عذاب خواهد اگر را منافقان و دهد پاداش گفتارشان راستي سبب به را راستگويان خدا تا 24 33
 است مهربان و آمرزنده خدا كه ،بپذيرد را آنها
 خدا را مؤمنان كارزار در و، نيافتند دست غنيمتي هيچ به اينان زد پس باز را توز كينه كافران خدا 25 33

 است پيروزمند و پرتوان خدا زيرا است بسنده
 بيم دلهايشان در و آورد فرود هايشان قلعه از بودند برخاسته ياريشان به كه را گروه آن كتاب اهل از 26 33

 گرفتيد اسارت به را گروهي و كشتيد را گروهي افكند
 هر بر خدا و واگذاشت شما ايدبه ننهاده پاي آنها بر كه را زمينهايي و اموالشان و ها خانه و زمين خدا 27 33

 تواناست كاري
 سازم مند بهره را شما تا هستيدبياييد ،آن زينتهاي و دنيا ندگيز خواهان اگر :بگو زنانت به ،پيامبر اي 28 33
 ،كنم رهايتان نيكو وجهي به و

 داد خواهد بزرگ پاداشي نيكوكارانتان به خدا ،هستيد آخرت سراي و او پيامبر و خدا خواهان اگر و 29 33
 مي برابر دو را او ذابع خدا ،شود عقوبت خور در زشت كار مرتكب شما از كس هر ،پيامبر زنان اي 30 33
 است آسان خدا بر اين و كند
 او به دوبار ،كند شايسته كاري و، ورزد مداومت پيامبرش و خدا فرمانبرداري به كه شما از كس هر و 31 33

 ايم كرده آماده كرامند رزقي او براي و دهيم پاداش
 آن تا مگوييد سخن نرمي به پس ترسيدب خدا از اگر ،نيستيد زنان ديگر همانند شما ،پيامبر زنان اي 32 33

 بگوييد پسنديده سخن و افتد طمع به هست مرضي او قلب در كه مردي
 آشكار را خود زينتهاي،كردند، مي جاهليت پيشين زمان در كه چنان و بمانيد خود هاي خانه در و 33 33

 شما از را پليدي خواهد مي خدا ،بيت اهل اي كنيد اطاعت وپيامبرش خدا از و بدهيد زكات و بگزاريد نماز و مكنيد
 دارد پاك بايد كه چنان را شما و دوركند

 آگاه و بين باريك خدا كه،كنيد ياد ،شود مي تالوت حكمت و خدا آيات از هايتان خانه در را آنچه 34 33
 است

 اهل زنان و طاعت اهل مردان و، مؤمن زنان و مؤمن مردان و مسلمان زنان و مسلمان مردان براي خدا 35 33
 مردان و ترس خداي زنان و ترس خداي مردان و شكيبا زنان و شكيبا مردان و راستگوي زنان و راستگوي مردان و طاعت
 زناني و كنند مي حفظ را خود شرمگاه كه مرداني و دار روزه زنان و دار روزه مردان و دهنده صدقه وزنان دهنده صدقه
 آمرزش ،كنند مي ياد فراوان را خدا كه زناني و كنند مي ياد رافراوان خدا كه يمردان و كنند مي حفظ خود شرمگاه كه
 است كرده آماده بزرگ مزدي و

 آن در را آنها كردند ،حكمي كاري در پيامبرش و خدا چون كه نرسد را مؤمني زن و مؤمن مرد هيچ 36 33
 است افتاده گمراهي در سخت كند نافرماني پيامبرش و خدا از كه هر باشد اختياري كارشان

 نگه خود براي را زنت :گفتي ،،بودي داده نعمتش نيز تو و بود داده نعمتش خدا كه مرد آن به ،تو و 37 33
 ،ترسيدي مي مردم از و بودي داشته مخفي ساخت آشكار خدا را خودآنچه دل در كه حالي در بترس خداي از و دار
 همسري به ،بگزارد خويش حاجت او از زيد چون پس بترسي او از هك بود سزاوارتر ديگر كس هر از خدا آنكه حال
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 منعي ،باشند بگزارده او از خويش حاجت اگر ،خود خواندگان فرزند بازنان زناشويي در را مؤمنان تا آورديم در تواش
 است شدني خداوند حكم و نباشد

 پيامبران براي خدا كه همچنان ،نيست حرجي است كرده حالل او بر خدا آنچه دادن انجام در پيامبر بر 38 33
 نقصان و زياده هيچ بي است فرماني خدا فرمان و بود نهاده سنتي چنين نيز پيشين

 براي خدا ،ترسند اونمي جز، كس هيچ از و ترسند مي او از و رسانند مي را خدا پيامهاي كه كساني 39 33
 است كافي اعمالشان كردن حساب

 چيزي هر به خدا و است پيامبران خاتم و خدا رسول او نيست شما مردان از يك هيچ پدر محمد 40 33
 داناست

 كنيد ياد فراوان را خدا ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 41 33
 گوييد تسبيحش شبانگاه و بامداد هر و 42 33
 زيرا ،برند روشني به تاريكي از را شما تا فرستند مي درود شما بر فرشتگانش و خود كه اوست 43 33

 است مهربان مؤمنان با خداوند
 است كرده آماده كرامند پاداشي ،برايشان خدا و سالم :است اين درودشان كنند ديدار او با كه روزي 44 33
 باشي دهنده بيم و دهنده مژده و شاهد تا فرستاديم را تو ما ،پيامبر اي 45 33
 باشي تابناك يچراغ و ،بخواني او سوي به خدا فرمان به را مردم و 46 33
 است آمده بزرگ فضيلتي برايشان خدا سوي از كه ده بشارت را مؤمنان و 47 33
 را كارسازي خدا كه،كن توكل خدا بر و واگذار را آزارشان و مكن اطاعت منافقان و كافران از 48 33

 است بسنده
 كنيد نزديكي آنها با آنكه ،از پيش و كرديد نكاح را مؤمن زنان چون ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 49 33

 رهايشان وجه نيكوترين به و كنيد برخوردار را آنان پس آرند سر به كه نيست اي عده آنها بر را شما ،گفتيد طالقشان
 كنيد

 ارزاني تو به خدا كه جنگي غنايم ،عنوان به كه را آنان و اي داده را مهرشان كه را زناني ما ،پيامبر اي 50 33
 كرده مهاجرت تو با كه را تو هاي خاله دختر و داييها دختر و ها عمه دختر و عموها دختر و اي شده كمال است داشته
 اين گيرد زني به را او بخواهد پيامبر گاه هر باشد، بخشيده پيامبر به را خود كه را مؤمني زن نيز و ،كرديم حالل تو بر اند

 پيش مشكلي تو تابراي ،ايم كرده حكمي چه كنيزانشان و زنانشان باره در دانيم مي ما ديگرمؤمنان نه توست ويژه حكم
 است مهربان و آمرزنده خدا و نيايد

 كه آنها از اگر و دار نگه خود، با خواهي را كه هر و مؤخردار نوبت به خواهي را كه هر خود زنان از 51 33
 آنچه از و نشوند غمگين و باشند شادمان كه بايد اختيار و گزينش اين در نيست گناهي تو بر بطلبي را يكي اي داشته دور

 بردبار و دانا كه خداست و چيست شما دلهاي در كه داند مي خدا و گردند خشنود كه بايد داري مي ارزاني را همگيشان
 است

 رااز تو چند هر ،كردن اختيار ،ايشان جاي به زني نيز و نيست حالل تو بر زني هيچ ،زنان اين از بعد 52 33
 است چيزي هر مراقب خدا و افتد تو دست به غنيمت به مگرآنچه ،آيد خوش او باييزي

 فرا طعامي خوردن به را شما، مگر مشويد داخل پيامبر هاي خانه به ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 53 33
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 پراكنده خورديد عامط چون و شويد داخل خواندند فرا را شما اگر شود حاضر طعام تا بنشينيد منتظر آنكه بي ،خوانند
 ولي دارد مي شرم شما از او و دهد مي آزار را پيامبر كارها اين آينه هر كنيد آغاز سخن سرگرمي براي آنكه نه گرديد
 شما دلهاي براي هم ،كار اين بخواهيد پرده پشت از ،خواستيد چيزي پيامبر زنان اگراز و دارد نمي شرم حق گفتن از خدا
 هرگز وي از بعد را زنهايش آنكه نه و ،بيازاريد را خدا پيامبر كه نرسد را شما است تر دارنده پاك آنها دلهاي براي هم و
 است بزرگ گناهي خدا نزد در كارها اين گيريد زني به

 است آگاه چيزي هر به خدا حال هر در ،داريد مخفي يا كنيد آشكار را چيزي اگر 54 33
 يا و همدين زنان و خواهرزاده و، برادرزاده و برادر و پسر و پدر نزد در اگر نيست گناهي را زنان 55 33

 است ناظر چيزي هر بر خدا بترسندكه خدا از بايد و باشند حجاب بي خود كنيزان
 و فرستيد صلوات او بر ،ايد آورده ايمان كه كساني اي فرستند مي صلوات پيامبر بر فرشتگانش و خدا 56 33

 نيكو سالمي ،كنيد سالم
 برايشان و كرده لعنت آخرت و، دنيا در خدا ،دهند مي آزار را پيامبرش و خدا كه را كساني آينه هر 57 33

 است كرده مهيا خواركننده عذابي
 گناه و تهمت ،آزارند مي باشند كرده كه گناهي هيچ بي را مؤمن زنان و مؤمن مردان كه كساني و 58 33

 كشند مي دوش بر را آشكاري
 مناسب اين پوشند فرو برخود را، خود چادر كه بگو مؤمنان زنان و خود دختران و زنان به ،پيامبر اي 59 33
 است مهربان و آمرزنده خدا و نگردند واقع آزار مورد و شوند شناخته تا ،است تر

 خود كار از پراكنند مي شايعه مدينه در كه آنها و است مرضي دلهايشان در كه كساني و منافقان اگر 60 33
 نباشند همسايه شهر در تو با اندكي جز پس آن تااز گردانيم مسلطمي آنها بر را تو ،نايستند زبا

 شوند كشته سختي به و گردند دستگير بايد شوند يافته جا هر شدگانند لعنت اينان 61 33
 يافت نخواهي تغييري خدا سنت در و بود نيز پيشينيان ميان در كه است خداوندي سنت اين 62 33
 نزديك قيامت شايد ،داني مي ،چه تو و خداست نزد آن علم :بگو ،پرسند مي قيامت از را تو مردم 63 33

 باشد
 ،است كرده مهيا سوزان آتشي برايشان و كرده لعنت را كافران خدا 64 33
 يافت نخواهند ياوري و دوست هيچ و اند جاودانه آن در كه 65 33
 و بوديم كرده اطاعت را خدا كاش اي :گويند مي ،گردانندب آتش در را صورتهايشان كه روزي 66 33

 بوديم كرده اطاعت را رسول
 كردند گمراه را ما آنان و، كرديم اطاعت خود بزرگان و سروران از ،ما پروردگار اي :گفتند و 67 33
 ساز گرفتارشان بزرگي لعنت به و كن چندان دو را عذابشان ،ما پروردگار اي 68 33
 آنچه از خدايش و كردند آزرده را موسي كه كسان آن مانند مباشيد ،ايد آورده ايمان كه نيكسا اي 69 33

 بود آبرومند خدا نزد و ساخت مبرايش بودند گفته
 بگوييد درست سخن و بترسيد خدا از ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 70 33
 به كند اطاعت پيامبرش خداو از، كه هر و بيامرزد را گناهانتان و آورد صالح به را شما كارهاي خدا 71 33

 است يافته دست بزرگي كاميابي
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 ترسيدند آن از و زدند سرباز آن تحمل از ،داشتيم عرضه كوهها و زمين و آسمانها بر را امانت اين ما 72 33
 بود نادان و ستمكار او كه ،گرفت دوش بر امانت آن انسان

 و مؤمن مردان توبه و كند عذاب را مشرك زنان و مشرك مردان و منافق زنان و منافق مردان خدا تا 73 33
 است مهربان و آمرزنده خدا كه ،بپذيرد را مؤمن زنان
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 آن در و اوست آن از است زمين در چه هر و آسمانها در، چه هر كه است خدايي آن از ستايش 1 34

 است آگاه و حكيم او و اوست آن از ستايش نيز جهان
 آيد فرود آسمان از كه را ،چه هر و آيد بيرون زمين از كه را چه هر و شود فرو زمين در كه را چه هر 2 34
 است آمرزنده و اومهربان و داند مي ،رود باال آسمان بر كه را چه هر و

 را شما كه ندسوگ غيب داناي آن پروردگارم به ،آري :بگو آمد نخواهد قيامت را ما :گفتند كافران 3 34
 در همه و ،نيست پنهان خدا از زمين و آسمانها در آن از تر بزرگ يا و آن از تر كوچك يا اي ذره قدر به آمد خواهد
 است آمده مبين كتاب

 و آمرزش آنهاست براي دهد، پاداش اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه را كساني تا 4 34
 كرامند رزقي

 سخت است عذابي برايشان ،گريزند مي ما از كه پندارند مي و تازند مي ما آيات به كه آنان و 5 34
 دردآور

 است شده نازل تو بر پروردگارت جانب از آنچه كه دانند مي اند يافته برخورداري دانش از كه آنان 6 34
 نمايد مي راه ستودني پيروزمند خداي راه به و است حق
 و شويد پاره پاره كه آنگاه:گويد مي را شما كه كنيم داللتتان مردي به اهيدخو مي آيا :گفتند كافران 7 34
 ؟شد خواهيد آفريده نو از ،ريز ريز
 از سخت و عذابند در ،ندارند ،ايمان آخرت به كه آنان ،نه ؟است ديوانه يا ،بندد مي دروغ خدا بر آيا 8 34
 دورند راه
 فرو زمين در را آنها ،بخواهيم اگر ؟نگرند نمي زمين و اآسمانه از خود سر پشت يا روي پيش به آيا 9 34
 است عبرتي گردد مي باز خدا به كه اي بنده هر براي اين در و افكنيم مي سرشان بر را آسمان از اي قطعه يا بريم مي
 را آهن و شويد هماواز او، با ،پرندگان اي و كوهها اي :كه داديم فضيلتي خود سوي از را داود 10 34
 ،كرديم نرم يشبرا
 كارهايتان به من كه ،كنيد شايسته كارهاي و دار نگه را ها اندازه زره بافتن در و بساز بلند زرههاي كه 11 34

 بصيرم
 را مس چشمه و راه ماهه يك شبانگاه و رفت مي راه ماهه يك بامدادان كرديم سليمان مسخر را باد و 12 34

 مي ما فرمان از سر آنان از كه هر و كردند مي كار برايش پروردگارش فرمان به ديوها از گروهي و ساختيم جاري برايش
 چشانيديم مي را سوزان آتش عذاب او به پيچيد

 بر محكم ديگهاي و، حوض چون هايي كاسه و تنديسها و بلند بناهاي از خواست مي چه هر وي براي 13 34
 سپاسگزارند من بندگان از اندكي و نيدك كاري سپاسگزاري براي ،داود خاندان اي ساختند مي ،جاي
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 را عصايش :كرد آگاه مرگش بر را مردم زمين حشرات از اي حشره رانديم او بر را مرگ حكم چون 14 34
 ماندند نمي خواركننده عذاب آن در ،دانستند مي غيب علم اگر كه دريافتند ديوها ،افتاد فرو چون جويد

 چپ جانب از يكي و راست ،جانب از يكي ،داشتند بوستان دو :بود عبرتي مساكنشان در را سبا مردم 15 34
 پروردگاري و پاكيزه و خوش شهري آوريد جاي به او شكر و بخوريد است داده روزي شما به پروردگارتان آنچه از

 آمرزنده
 با كرديم دلب بوستان دو به را بوستانشان دو و فرستاديم آنها بر را ويرانگر سيل نيز ما كردند اعراض 16 34
 سدر اندكي و گز شوره و تلخ اي ميوه
 ؟كنيم مي مجازات را ناسپاسان جز ما آيا داديم جزا اينچنين بودند ناسپاس كه را آنها 17 34
 منزلهاي و آورديم پديد سرراه بر، و آبادان هايي قريه ،بوديم داده بركت كه هايي قريه و آنان ميان 18 34
 كنيد سفر روزها و شبها ،گزند از ايمن ههارا آن در كرديم معين برابر

 افسانه نيز ما گردان دور هم از را ما منزلگاههاي ،ما پروردگار اي :گفتند و كردند ستم خويشتن بر 19 34
 سپاسگزار شكيبايان براي عبرتهاست اين در و ساختيم شان پراكنده سخت و گردانيديم روزگارشان

 كردند پيروي او از ديگران ،،مؤمنان از گروهي جز و يافت درست آنها باره در را خود گمان شيطان 20 34
 و دارند ايمان قيامت به كساني چه كه بدانيم خواستيم مي آنكه مگر ،نبود تسلطي آنان بر را شيطان و 21 34
 است چيزي هر تونگهبان پروردگار و هستند شك در آن از كساني چه
 و نيستند زمين و آسمانها در اي ذره مالك پنداريد مي خدا يكتا دايخ جز كه را كساني بخوانيد :بگو 22 34
 اند نكرده ياري آفرينش رادر خدا و اند نداشته شركتي دو آن آفرينش در
 ،برود دلهايشان از بيم ،چون و دهد اجازت خود او كه كسي باره در مگر ،نكند سود خدا نزد شفاعت 23 34

 است بزرگ و مرتبه بلند او و گفت حق سخن :گويند ؟گفت چه پروردگارتان :گويند
 طريق در يا شما و ما اينك يكتا خداي :بگو ؟دهد مي روزي شما به كسي چه زمين و آسمانها از :بگو 24 34

 آشكار گمراهي در يا هستيم هدايت
 زشت كاري شمامرتكب اگر و كنند نمي خواست باز را شما ،شويم جرمي مرتكب ما اگر :بگو 25 34

 كرد نخواهند خواست باز را ما دگردي
 حكم اوست زيرا كند مي داوري ،حق به ما ميان سپس ،آورد مي گرد را شما و ما ،ما پروردگار :بگو 26 34

 دانا و كننده
 حكيم و پيروزمند خداي اوست كه ،هرگز بدهيد نشان من به پنداشتيد خدا شريك كه را آنهايي :بگو 27 34
 دانند نمي مردم بيشتر ولي دهنده بيم و دهنده مژده ،مردم همه بر مگر ،فرستاديمن پيامبري به را تو 28 34
 ؟رسد فرا وقت چه وعده اين ،گوييد مي راست اگر :گويند مي و 29 34
 افتيد ،پيش ساعتي نه و كنيد تاخير ساعتي نه ،شماست ميعاد كه روز آن :بگو 30 34
 كه روز آن ،ببيني اگر آن از پيش كتابهاي به نه و آوريم مي انايم قرآن اين به نه ما :گفتند كافران و 31 34

 قدرتمندان به شدگان زبون گويند سخن و كنند يكديگر به رو ،دارند نگه پروردگارشان پيشگاه به را ستمكاران
 بوديم آورده ايمان ما ،نبوديد شما اگر:گويند

 باز را شما ما ،خواندند فرا هدايت ،راه به را اشم كه پس آن از آيا :گويند شدگان زبون به قدرتمندان 32 34
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 بوديد گناهكار خود شما ،نه ؟داشتيم
 مي فرمان را ما كه آنگاه ،،كرديد مي حيلت روز و شب شما ،نه :گويند قدرتمندان به شدگان زبون 33 34

 را غلها ما و كنند پشيماني دل در ببينند را عذاب چون و دهيم قرار همتاياني او براي و شويم كافر يكتا خداي به كه داديد
 ؟شوند مي مجازات اعمالشان برابر در كه است چنين نه آيا بگذاريم كافران گردن بر

 بدان را شما آنچه به ما :گفتند عياشش توانگران آنكه جز ،نفرستاديم اي قريه به اي دهنده بيم هيچ ما 34 34
 آوريم نمي ايمان اند فرستاده

 نكند عذاب را ما كس و است بيشتر همه از ما اوالد و لاموا :گفتند و 35 34
 تنگ بخواهد كه برهر و كند مي فراوان بخواهد كه را كس هر روزي كه است من پروردگار :بگو 36 34
 دانند نمي مردم بيشتر ولي گيرد مي
 كارهاي و اند هآورد ايمان كه ،آنان مگر سازد نزديك ما به را شما كه نيست چيزي اوالدتان و اموال 37 34

 هستند بهشت هاي غرفه در ايمن و است برابر دو اعمالشان سبب به اينان پاداش كه ،اند كرده شايسته
 عذابند طعمه ،گريزند مي ما از كه پندارند مي و تازند مي ما آيات به كه آنان 38 34
 تنگي به را او يا كند مي فراوان بخواهد كه را بندگانش از كه هر روزي كه است من پروردگار :بگو 39 34
 است دهندگان روزي بهترين او و داد خواهد را عوضش ،كنيد انفاق چيزي اگر و افكند مي
 ؟پرستيدند مي را شما ،كه بودند اينان آيا ،گويد را مالئكه آنگاه ،آورد گرد را همه كه روزي 40 34
 داشتند ايمان آنها به بيشترين و پرستيدند مي را جنها اينان آنها نه ،ما ولي تويي منزهي تو :گويند مي 41 34
 كه را آتشي عذاب بچشيد :گوييم ستمكاران به و رساند نتوانيد زياني و سود هيچ يكديگر به روز آن 42 34

 انگاشتيد مي دروغش
 خواهد مي كه است ،مردي اين كه نيست اين جز :گفتند ،شد خوانده آنان بر ما روشن آيات چون 43 34
 به كه كساني و نيست ديگري چيز ،بافته هم به دروغي جز اين :گفتند و دارد باز پرستيدند مي پدرانتان آنچه زا را شما
 نيست آشكار جادويي جز چيزي اين :گفتند شد نازل آنها بر حق سخن چون ،بودند شده كافر خدا
 ايم نفرستاده آنان بر اي دهنده يمب تو از پيش و ايم نداده آنها به بخوانند را آن كه كتابي اين از پيش 44 34
 داده آنها به آنچه يك ده به خود، اينان و كردند تكذيب را پيامبران بودند آنها از پيش كه كساني و 45 34

 بود سخت چه من عقوبت پس كردند مراتكذيب پيامبران حال اين با و ،اند نرسيده بوديم
 تا ،بينديشيد سپس كنيد قيام خدا براي دو دو و كي يك :دهم مي اندرز چيز يك به را شما :بگو 46 34

 ترساند مي شديد عذابي آمدن از را شما كه اوست نيست ديوانگيي شما يار در كه بدانيد
 هر بر كه اوست خداست برعهده تنها من مزد باد خودتان آن از ،ام طلبيده شما از كه مزدي هر :بگو 47 34

 است ناظر كاري
 غيبهاست داناي است حق سخن الهامبخش نم پروردگار :بگو 48 34
 نيست بازگشتنش ياراي و نماند باطل و آمد فراز حق :بگو 49 34
 پروردگار كه است سبب بدان روم هدايت راه به اگر و ،است من بر زيانش شوم گمراه من اگر، :بگو 50 34
 است نزديك و شنوا او كند مي وحي من به من
 ،سازند گرفتارشان نزديك مكاني از و نباشد رهاييشان و بترسند تسخ كه آنگاه ،ببيني اگر 51 34
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 ؟يابند دست آن به چسان دور جاي آن از اما آورديم ايمان رسول به اينك :گويند 52 34
 زدند، مي تهمت او به خويش گمان به و بودند شده كافر او به اين از پيش 53 34
 در سخت و انديشيدند مي چنين كه ديگران با كه همچنان ادافت جدايي دارند كه آرزو آن و آنها ميان 54 34

 شد چنين نيز ،بودند ترديد
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 گردانيد رسوالن را، فرشتگان كه آن ،زمين و آسمانها آفريننده ،است خداوند آن از ستايش 1 35

 كاري هر بر خدا زيرا ،افزايد مي بخواهد چه هر آفرينش در چهار چهار و سه سه و دو دو ،دارند بالهايي كه فرشتگاني
 تواناست

 نتواند كس دارد دريغ را چيزي چون و دارد بازش كه نتواند كس بگشايد مردم بر خدا كه رحمتي 2 35
 حكيم و پيروزمند اوست و دارد روانش كه او جز
 كه هست ديگري آفريننده اجزخد آيا كنيد ياد است داشته ارزاني شما بر خدا كه را نعمتي ،مردم اي 3 35
 ؟سازند مي دگرگون را شما عقيده چگونه پس ،نيست جزاو خدايي ؟دهد روزي زمين و آسمان از را شما
 كارها همه و اند كرده تكذيب اند، بوده تو از پيش كه هم را پيامبراني ،اند كرده تكذيب را تو اگر 4 35
 شود بازگردانده خدا به

 مغرورتان خدا به فريبنده شيطان آن و ،نفريبد را شما دنيا زندگي است قح خدا وعده ،مردم اي 5 35
 نگرداند

 دوزخيان از همه تا خواند مي فرا را خويش فرمانبران او گيريد دشمن را او شماست دشمن شيطان 6 35
 باشند

 اند هكرد شايسته ،كارهاي و اند آورده ايمان كه كساني براي و ،سخت است عذابي را كافران و 7 35
 است بزرگي اجر و آمرزش

 چنين كه است كسي همانند،پنداشت نيكويش كه چنان ،آراستند نظرش در را بدش كردار كه آن آيا 8 35
 دچار آنها خاطر به تو جان كه نبايد كند مي هدايت خواهد را كه هر و كند مي گمراه خواهد را كه هر خدا پس ؟نيست
 است آگاه كنند مي كه كارهايي به خدا زيرا شود اندوه

 زمين و رانيم مي مرده سرزمينهاي به را آنها ما و برانگيزند را ابرها تا فرستد مي را بادها كه خداست 9 35
 است چنين نيز قيامت روز در گشتن زنده كنيم مي زنده آن به را مرده

 باال او سوي به ،وپاك خوش سخن خداست آن از همگي ،عزت كه بداند است عزت خواهان كه هر 10 35
 است عذابي پردازند مي تبهكاري به مكر روي از كه آنان براي و برد مي باال را آن كه است نيك كردار و رود مي

 برود ميان از نيز مكرشان و سخت
 

 نمي آبستن زني هيچ داد قرار يكديگرتان جفتهاي آنگاه بيافريد نطفه از سپس و خاك از را شما خدا 11 35
 در همه آنكه جز ،نگردد كاسته كسي عمر از و نكشد درازا به اي سالخورده هيچ عمر و او علم به مگر زايد نمي و شود
 است آسان خدا بر كارها اين و است شده نوشته كتابي

 تازه گوشت دو هر از ،تلخ و شور يكي و گواراست و شيرين آبش يكي :نيستند يكسان دريا دو اين 12 35
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 و روزي يافتن براي كشتيها كه بيني مي و كشيد مي بيرون خويش تن آرايش براي ييچيزها آنها از و ،خوريد مي
 باشيد سپاسگزار كه باشد روند مي پيش و شكافند مي را آب ،غنيمت

 كرد رام را ماه و آفتاب افزايدو، مي شب به و كاهد مي روز از و افزايد مي روز به و كاهد مي شب از 13 35
 به او سواي كه را چيزهايي اوست آن از فرمانروايي شما پروردگار خدا است اين حركتند در معين زماني تا يك هر

 نيستند هم خرمايي هسته ميان پوست مالك خوانيد مي خدايي
 شرك قيامت روز در و نگويند پاسختان ،بشنوند اگر و شنوند نمي را صدايتان ،بخوانيد را آنها اگر و 14 35

 نسازد خبردارت آگاه خداي همانند سك و كنند انكار را آوردنتان
 ستودني و نياز بي اوست نيازمنديد خدا به شما همه ،مردم اي 15 35
 آورد مي تازه مردمي و برد مي ميان از را شما ،بخواهد اگر، 16 35
 نيست دشوار خدا بر كار اين و 17 35
 فرا خود بار كردن حمل به را كسي گرانباري اگر و نكشد دوش بر را ديگري گناه بار كس هيچ 18 35

 ،ناديده ،پروردگارشان از كه ترساني مي را فقطكساني تو زند باز سر آن حمل از ،باشد او خويشاوند چند هر ،خواند
 خداست سوي به همه سرانجام و شده پاك خود براي شود پاك كه هر و گزارند مي ونماز بيمناكند

 ،نيستند برابر بينا و نابينا 19 35
 ،روشني و تاريكي نه و 20 35
 آفتاب حرارت و سايه ،نه و 21 35
 به را خود سخن تواني تونمي و شنواند مي خواهد را كه هر خدا نيستند برابر مردگان و زندگان و 22 35

 بشنواني اند خفته گور در كه مردگاني
 نيستي اي دهنده بيم جز تو 23 35
 بيم ميانشان به آنكه مگر نيست ملتي هيچ و دهي بيم و دهي مژده تا فرستاديم رسالت به حق به را تو ما 24 35

 است بوده اي دهنده
 با و معجزات با كه را پيامبرانشان اند، بوده اينان از پيش كه هم كساني ،كنند مي تكذيب را تو اگر 25 35

 اند كرده تكذيب ،بودند آمده ميانشان به بخش روشنايي كتابي و ها نوشته
 ؟بود چگونه من عقوبت گرفتم فرو ورزيدند مي كفر كه را آنهايي سپس 26 35
 راهها كوهها از و ؟رويانيديم گوناگون هاي ميوه بدان و فرستاد باران آسمان از خدا كه اي نديده آيا 27 35

 سياه غايت به و رنگارنگ و سرخ و سفيد :آورديم پديد
 او از دانشمندان تنها خدا بندگان ،ميان از ينهآ هر گوناگون چهارپايان و جنبندگان و مردم از همچنين 28 35
 است آمرزنده و پيروزمند خدا و ترسند مي
 انفاق آشكارا و پنهاني ايم داده آنها به آنچه از و گزارند مي نماز و خوانند مي را خدا كتاب كه آنان 29 35
 كند نمي هرگززيان كه هستند تجارتي به اميدوار ،كنند مي
 پذيراي و آمرزنده زيرا افزايد مي آن بر چيزي خود فضل از و دهد مي تمامي به را اششانپاد خدا زيرا 30 35

 است سپاس
 و كند مي تصديق را خود، از پيش كتابهاي كه ،است حق ايم كرده وحي تو به كتاب اين از چه هر 31 35
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 بيناست و آگاه بندگانش بر خدا
 و كردند ستم خود بر بعضي داديم ميراث به بوديم گزيدهبر كه بندگانمان از كساني به را كتاب سپس 32 35

 بزرگ بخشايش است اين و گرفتند پيشي نيك كارهاي در خدا فرمان به بعضي و برگزيدند را ميانه راه بعضي
 مرواريدشان و زر دستنبدهاي ،به آنجا در شوند مي داخل آنهاست جاودانه جايگاه كه بهشتهايي به 33 35
 است حرير از هاشان جامه نجاآ در و آرايند مي
 است پذير شكر و ماآمرزنده پروردگار زيرا ،كرد دور ما از اندوه كه را خدايي سپاس :گويند مي و 34 35
 رسد مي ما به رنجي آنجانه در كه ،آورد در جاويدان سراي بدين خويش فضل از را ما كه خدايي آن 35 35
 خستگي نه و

 كيفر چنين را ناسپاسان گردد، كاسته عذابشان از نه و بميرانندشان نه ،تاس جهنم آتش را كافران و 36 35
 دهيم مي
 مي آنچه از غير ،كنيم شايسته كارهايي تا آر بيرون را ما ،ما پروردگار اي :زنند فرياد آتش درون از و 37 35

 كه،بچشيد پس داد بيم دهنده مبي را شما و ؟گيرند پند گيرندگان پند كه بوديم نداده عمر را شما قدر آن آيا كرديم
 نيست ياوري را گناهكاران

 است آگاه دلهاست در آنچه به او و است زمين و آسمانها نهان داناي ،خدا 38 35
 بر اش ناسپاسي ،كند ،ناسپاسي كه كس هر پس كرد پيشينيان جانشين زمين روي در را شما كه اوست 39 35

 نيفزايد خسرانشان به جز كافران كفر نيز نيفزايد ،آنها با وردگارشانپر دشمني بر جز كافران كفر و ،اوست زيان
 چه زمين اين از كه بنماييد ،من به ؟ديديد ،خوانديد مي يكتا خداي جاي به كه را شريكاني آن :بگو 40 35
 خود حجت را نآ كه ايم فرستاده كتابي آنها بر آيا ؟اند داشته مشاركتي چه آسمان آفرينش در يا ؟اند آفريده را چيز

 دهند نمي اي وعده فريب جز يكديگر به ستمكاران ،نه ؟سازند
 نمي او جز شما از يك هيچ ،گرايند زوال به اگر و ،نيابند زوال تا دارد مي نگه را زمين و آسمانها خدا 41 35

 است آمرزنده و بردبار خدا آينه هر دارد نگه را آنها تواند
 ولي يابند هدايت ديگر امت هر از بهتر بيايد اي دهنده بيم اگر كه خوردند سخت قسمهاي خدا به 42 35

 ،نيفزود نفرتشان جز ،آمد اي دهنده بيم چون
 كه سنتي جز آيا نگيرد بر در را، نيرنگبازان جز بد نيرنگهاي اين و بد نيرنگهاي و زمين در سركشي به 43 35
 نمي تغييري هيچ خدا سنت در و يابي نمي تبديلي هيچ اخد سنت در ؟هستند ديگري چيز منتظر است رفته گذشتگان بر

 يابي
 اند داشته بيشتر نيرويي و اند بوده آنها از پيش كه مردمي عاقبت كه ببينند تا گردند نمي زمين در آيا 44 35
 تواناست و دانا او زيرا سازد ناتوان را خدا كه نيست زمين و آسمانها در چيز هيچ ؟كشيد كجا به

 جنبنده هيچ زمين روي بر،،كند بازخواست اند كرده كه كارهايي سبب به را مردم بخواهد خدا راگ و 45 35
 است آگاه خويش بندگان اعمال به ،آمد سر به مدتشان چون و دهد مي مهلت معين زماني تا را آنها ولي نگذارد باقي اي
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 سين ،يا 1 36
 ،آميز حكمت قرآن به سوگند 2 36
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 ،،هستي پيامبران از تو كه 3 36
 راست راهي بر 4 36
 شده نازل ،مهربان پيروزمند آن جانب از قرآن 5 36
 بودند خبري بي در و نشدند داده بيم پدرانشان كه دهي بيم را مردمي تا 6 36
 آورند نمي ايمان و يافته تحقق بيشترشان باره در خدا وعده 7 36
 نتوانند آوردن پايين و باالست به سرهايشان كه چنان ،نهاديم غلها زنخها تا گردنهايشان بر ما و 8 36
 تا افكنديم اي نيزپرده ،چشمانشان بر و ديواري سرشان پشت در و كشيديم ديواري برابرشان در 9 36

 ديد نتوانند
 آورند نمي ايمان ،نترساني چه و بترساني را آنها چه ،نكند تفاوتشان 10 36
 را كس چنين بترسد نهان در رحمان خداي از و كند پيروي قرآن از كه دهي مي بيم را كسي تو ،تنها 11 36
 بده مژده كرامند مزد و آمرزش به

 ،اند آورده پديد كه را هراثري و اند كرده اين از پيش كه را كاري هر و كنيم مي زنده را مردگان ما 12 36
 ايم هشماركرد مبين كتاب در را چيزي هر و نويسيم مي
 آمدند، جا بدان رسوالن كه آنگاه ،بياور برايشان را قريه آن مردم داستان 13 36
 را ما :گفتند و داديم نيروشان سومي با پس ،كردند تكذيبشان و فرستاديم نزدشان به را تن دو نخست 14 36

 اند فرستاده شما هدايت براي
 نمي دروغ جز شما و است نفرستاده چيز هيچ حمانر خداي و هستيد ما همانند انسانهايي شما :گفتند 15 36

 گوييد
 ايم شده فرستاده شما سوي به ما كه داند مي ما پروردگار :گفتند 16 36
 نيست هيچ آشكارا رسانيدن پيام جز ما عهده بر و 17 36
 شكنجه ما از را شما و كرد ،خواهيم سنگسارتان نكنيد بس اگر ايم گرفته بد فال به را شما ما :گفتند 18 36
 رسيد خواهد سخت اي
 گزافكار مردمي ،نه ؟گوييد مي چنين دهند اندرزتان اگر آيا شماست خود با ،شما شومي :گفتند 19 36

 هستيد
 كنيد پيروي رسوالن اين از ،من قوم اي :گفت و آمد دوان دوان شهر دوردست از مردي 20 36
 كنيد پيروي اند، يافته هدايت مردمي دخو و ،طلبند نمي مزدي هيچ شما از كه كساني از 21 36
 ،؟نپرستم ،شويد مي بازگردانده او نزد به و آفريده مرا كه را خدايي چرا 22 36
 مرا شفاعتشان ،برساند زياني من به بخواهد رحمان خداي اگر كه ،كنم اختيار را خداياني او سواي آيا 23 36
 ؟نبخشند رهايي مرا و نكند سود هيچ
 باشم آشكار گمراهي در من هنگام اين در و 24 36
 بشنويد مرا سخن آوردم ايمان پروردگارتان به من 25 36
 دانستند مي من قوم كاش اي :گفت آي در بهشت به :شد گفته 26 36
 آورد در شدگان گرامي زمره در و بيامرزيد مرا من پروردگار كه 27 36
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 نبوديم فروفرستنده ما، و نفرستاديم وفر آسمان از لشكري هيچ او قوم سر بر پس آن از و 28 36
 شدند سرد جاي بر همه ناگاه كه نبود سهمناك بانگ يك جز 29 36
 كردند اش مسخره آنكه مگر نشد مبعوث آنها بر پيامبري هيچ بندگان اين بر دريغ اي 30 36
 گردند نمي ازب نزدشان به ديگر كه ايم كرده هالك آنها از پيش را مردمي چه كه اند نديده آيا 31 36
 آرند حاضرش ما نزد آنكه مگر نماند كس و 32 36
 خورند مي آن از كه اي دانه آن از و ساختيم اش زنده كه مرده زمين ،برايشان است عبرتي نشانه 33 36

 آورديم بيرون
 ،ساختيم روان ها چشمه و آورديم پديد تاكها و نخلها از باغهايي آن در و 34 36
 ؟گويند نمي سپاس چرا بخورند خويش دسترنج و نآ ثمرات از تا 35 36
 چه و نفسهايشان از چه و روياند ،مي زمين آنچه از چه ،بيافريد را جفتها همه كه خدايي آن است منزه 36 36
 شناسند نمي كه چيزهايي آن
 درون مي فرو تاريكي در همه و كشيم مي بر آن از را روز كه است ديگر عبرتي برايشان نيز شب 37 36
 داناست و پيروزمند خداي فرمان اين است روان خويش قرارگاه سوي به آفتاب و 38 36
 شود باريك خرما خشك شاخه همانند تا كرديم مقدر منزلهايي ماه براي و 39 36
 شناورند فلكي در همه و گيرد پيشي روز بر كه نسزد را شب و رسد ماه به كه نسزد را آفتاب 40 36
 كرديم سوار، شده انباشته كشتي آن در را نياكانشان آنكه آنها رايب ديگر عبرتي 41 36
 شوند سوار آن بر كه آفريديم چيزي كشتي همانند برايشان و 42 36
 ،يافتند نمي ورهايي نبود رسي فرياد هيچ را آنها و ساختيم مي غرقه را همه خواستيم مي اگر و 43 36
 مرگ هنگام تا برخورداري و ما رحمت به جز 44 36
 شايد ،بترسيد گذاريد سرمي پشت يا داريد روي پيش در آنچه از كه شود گفته ايشان به كه آنگاه و 45 36
 بگردانند روي ،آرند رحمت شما بر

 كنند اعراض ،آن از آنكه جز نشود نازل برايشان پروردگارشان آيات از اي آيه هيچ و 46 36
 آيا :گويند مؤمنان به كافران ،كنيد انفاق است كرده روزيتان خدا آنچه از كه شود گفته چون و 47 36

 هستيد آشكار گمراهي در شما ؟داد مي طعام آنهارا خود خواست مي خدا اگر كه دهيم طعام را كساني
 ؟بود خواهد كي وعده اين ،گوييد مي راست اگر :گويند مي و 48 36
 ،گيردشان فرو هستند ستيزه سرگرم كه امهنگ بدان تا ،برند مي را سهمناك بانگ يك انتظار اينان 49 36
 بازگردند خويش كسان نزد نتوانند و باشند نداشته وصيتي ياراي كه آنچنان 50 36
 روند پروردگارشان ،سوي به شتابان و آيند بيرون قبرها از آنان و شود دميده صور در و 51 36
 رحمان خداي وعده همان اين ؟انگيختبر خوابگاههايمان از را ما كسي چه ،ما بر واي :گويند مي 52 36

 بودند گفته راست پيامبران و است
 آيند مي حاضر ما نزد همه كه ،بود نخواهد سهمناك بانگ يك جز 53 36
 بينيد نمي پاداش ايد كرده كه كاري همانند جز و شود نمي ستم كس به روز آن 54 36
 باشند مشغول شادماني به روز آن بهشتيان 55 36
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 اند زده تكيه تختها بر ها ،سايه در همسرانشان و اآنه 56 36
 است فراهم بخواهند كه ديگر چيز هر و ميوه هر آنجا در 57 36
 است مهربان پروردگار سخن كه سالمي و 58 36
 گيريد كناري امروز ،گناهكاران اي 59 36
 ؟شماست آشكار مندش زيرا نپرستيد را شيطان كه نبستم پيمان شما با آيا ،آدم فرزندان اي 60 36
 ؟است اين راست راه كه ،بپرستيد مرا و 61 36
 ؟يافتيد نمي در عقل به مگر كرد، گمراه را شما از بسياري 62 36
 بودند داده وعده شما به كه جهنمي آن است اين 63 36
 شويد داخل آن در اينك كفرتان سزاي به 64 36
 خواهند شهادت وپاهايشان گفت خواهند سخن ما با اندستهايش و نهيم مي مهر دهانهايشان بر امروز 65 36
 اند كرده مي چه كه داد
 ؟ديد توانند را كجا اما، كنند صراط آهنگ شتابان پس كنيم مي كور را چشمانشان ،بخواهيم اگر 66 36
 نه و دبردارن قدم پيش به كه باشند داشته آن توان نه كه ،كنيم مسخ جايشان بر را آنها ،بخواهيم اگر و 67 36
 گردند پس باز
 ؟كنيد نمي تعقل چرا كنيم دگرگونش آفرينش در ،دهيم دراز عمر را كه هر 68 36
 روشنگر قرآني و اندرز جز ايم آموخته او به آنچه نيست او خور در شعر و ايم نياموخته شعر او به 69 36

 نيست
 شود ثابت كافران بر حق سخن و دهد بيم را مؤمنان تا 70 36
 ؟هستند مالكشان ،اكنون و آفريديم را چارپايان برايشان خويش قدرت يد به كه اند نديده اآي 71 36
 خورند مي بعضي گوشت از و شوند مي سوار بعضي بر كرديم رامشان را آنها و 72 36
 ؟گويند نمي سپاس چرا آشامند مي شيرشان از و برند مي سود آنها از و 73 36
 كنند ياريشان كه اميد بدان ،كردند ختيارا خداياني اهللا جاي به و 74 36
 اند آماده خدمتشان به سپاهي همانند اينان ولي ،برخيزند ياريشان به كه نيست آن ياراي را آنها 75 36
 دانيم مي سازند مي آشكار، يا دارند مي پنهان را چه هر ما نسازد اندوهگين را تو سخنشان 76 36
 ؟ايم آفريده اي نطفه از را او كه داند نمي ،است رآشكا خصمي اكنون كه آدمي آيا 77 36
 استخوانهاي اين كسي چه كه زند مي مثل ما براي ،است برده ياد از را خود آفرينش كه حالي در 78 36

 ؟كند مي زنده را پوسيده
 داناست آفرينشي هر به او و ،است بيافريده آغاز در كه كند مي زنده را آنها كسي :بگو 79 36
 افروزيد ،مي آتش آن از شما و آورد پديد آتش برايتان سبز درخت از كه خدايي نآ 80 36
 او كه ،تواند مي آري ؟بيافريند را همانندشان تواند نمي است آفريده را زمين و آسمانها كه كسي آيا 81 36

 داناست اي آفريننده
 شود مي موجود پس شو، ودموج :گويد مي كه است اين فرمانش ،بيافريند را چيزي بخواهد چون 82 36
 شويد مي بازگردانده او سوي به همه و اوست دست به چيزي هر ملكوت كه خدايي آن است منزه 83 36
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 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،اند بسته ،صف نيايش براي كه فرشتگان آن به سوگند 1 37
 ،رانند مي را ابرها كه فرشتگان آن به سوگند 2 37
 ،خوانند مي را خدا ذكر كه فرشتگان آن به سوگند 3 37
 يكتاست خدايي شما خداي كه 4 37
 مشرقهاست پروردگار و آنهاست ميان در چه هر و است زمين و آسمانها پروردگار 5 37
 بياراستيم ستارگان زينت به را فرودين آسمان ما 6 37
 داشتيم نگه نافرمان شيطان هر از و 7 37
 شوند رانده سوي هر از و نشنوند را باال عالم ساكنان سخن تا 8 37
 دايم عذابي آنهاست براي و گردند دور، تا 9 37
 كند دنبالش ثاقب شهابي ناگهان و بربايد چيزي ناگهان كه شيطان آن مگر 10 37
 گلي از را آنها ما ايم آفريده ما آنچه يا است دشوارتر آنها آفرينش آيا كه بپرس كافران از ،پس 11 37

 ايم دهآفري چسبنده
 كنند مي مسخره آنها و شدي شگفت در تو 12 37
 پذيرند نمي پند ،دهي پندشان چون و 13 37
 گيرند ريشخندش به تا خواهند مي يكديگر از ،ببينند اي آيه چون و 14 37
 ،نيست آشكار جادويي جز چيزي اين :گويند مي و 15 37
 ؟كنند مي زنده ار ما شديم استخوان و خاك و مرديم ما كه وقتي آيا 16 37
 ؟مارا نياكان يا ، 17 37
 شويد مي بيچاره و خوار شما و ،بلي :بگو 18 37
 كنند مي زنده را همه فرمان يك به كه ديد خواهند خود آنان و 19 37
 جزاست روز همان اين ،ما بر واي :گويند مي 20 37
 پنداشتيد مي دروغش كه است داوري روز همان اين 21 37
 آوريد گرد پرستيدند يكتامي خداي جاي به كه را آنهايي و همپايگانشان و كردند مي ستم كه را آنان 22 37
 بنماييد راه جهنم راه به را همه 23 37
 شوند بازخواست بايد ،داريدشان نگه و 24 37
 ؟كنيد نمي ياري را يكديگر چرا 25 37
 شوندگانند، تسليم همه امروز ،نه 26 37
 بپرسند و كنند كديگري به روي آنگاه و 27 37
 آمديد مي در ما بر نيكخواهي در از كه بوديد شما :گويند 28 37
 بوديد نياورده ايمان شما ،نه :گويند 29 37
 بوديد نافرمان مردماني خود شما نبود تسلطي هيچ شما بر را ما 30 37
 بچشيم بايد اكنون شد ثابت ما بر پروردگارمان گفته 31 37
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 بوديم گمراه نيز خود و كرديم راهگم را شما ما 32 37
 شريكند عذاب در همه ،روز آن در 33 37
 كنيم مي چنين مجرمان با ما 34 37
 ،كردند مي تكبر نيست خدايي يكتا خداي جز كه شد مي گفته آنان به چون ، 35 37
 ؟گوييم ترك را خدايانمان اي ديوانه شاعر خاطر به آيا :گفتند مي و 36 37
 كرد تصديق را پيشين پيامبران و آورد را حق يامبرپ آن ،نه 37 37
 چشيد خواهيد را دردآور عذاب شما 38 37
 ديد نخواهيد كيفر اعمالتان برابر در جز 39 37
 ،خدا مخلص بندگان مگر 40 37
 ،معين رزقي راست آنها كه 41 37
 ،داشتگانند گرامي و ،ها ميوه از 42 37
 ،نعمت پر بهشتهاي در 43 37
 اند هم روي به رو كه تختهايي ،بر 44 37
 ،آيد در گردش به ميانشان خوشگوار چشمه از جامي و 45 37
 ،بخش لذت را نوشندگانش و است سفيد 46 37
 شود مست نوشنده نه و گيرد تباهي آن از عقل نه 47 37
 آنهايند همدم ،دارند نظر خود شوهران به تنها كه چشم درشت زناني 48 37
 دسترس از دور مرغهايي تخم همانند 49 37
 پردازند گو و گفت به و كنند يكديگر به رو 50 37
 ،بود همنشيني مرا :گويد آنها از يكي 51 37
 ؟كنند مي تصديق كه هستي آنها از تو آيا :گفت مي كه 52 37
 ؟دهند مي كيفرمان ،شديم استخوان و خاك و مرديم ،كه آنگاه آيا 53 37
 ؟بنگريد باال از توانيد مي :گويد 54 37
 بيند دوزخ آتش ميان در را او و بنگرد باال از 55 37
 افكني هالكت به مرا كه بود نزديك ،سوگند خدا به :گويدش 56 37
 بودم مي تو همراه نيز من ،نبود پروردگارم موهبت اگر و 57 37
 ،نيست مرگي را ما آيا 58 37
 ؟كنند نمي عذابمان ديگر و ؟نخستين مرگ آن جز 59 37
 بزرگ كاميابي است اين آينه هر 60 37
 كنند عمل پاداشي چنين براي بايد كنندگان عمل 61 37
 ؟زقوم درخت يا بهتر، اين را خورش آيا 62 37
 ايم آورده پديد ستمكاران ابتالي براي را درخت آن ما 63 37
 ،رويد مي جهنم اعماق از كه است درختي 64 37
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 ،است شياطين سر همانند اش ميوه 65 37
 ،سازند مي انباشته شكم و خورند مي آن از دوزخيان 66 37
 نوشند مي سوزان آب از اي آميزه آن سر بر و 67 37
 است جهنم همان به بازگشتشان سپس 68 37
 ،يافتند گمراه خود از پيش را خود پدران آنها 69 37
 روند مي ،شتابان ايشان پي بر و 70 37
 شدند گمراه نپيشينيا بيشتر آنها از پيش و 71 37
 فرستاديم ميانشان به دهندگاني بيم ما و 72 37
 بود چگونه يافتگان بيم آن سرانجام كه بنگر پس 73 37
 خدا مخلص بندگان جز 74 37
 بوديم اي دهنده پاسخ نيك چه ما و داد ندا را ما نوح 75 37
 رهانيديم بزرگ اندوه از را كسانش و او 76 37
 گذاشتيم باقي را فرزندانش و 77 37
 نهاديم ،باقي بعد نسلهاي در را او نيك نام و 78 37
 جهان سراسر در ،باد نوح بر سالم 79 37
 دهيم مي پاداش چنين را نيكوكاران ما 80 37
 بود ما مؤمن بندگان از او 81 37
 ساختيم غرقه را ديگران سپس 82 37
 بود او پيروان از ابراهيم 83 37
 آورد پروردگارش به روي ترديد از رسته دلي با كه آنگاه 84 37
 ؟پرستيد مي چه :گفت قومش و پدرش به 85 37
 ؟خواهيد مي را دروغين خدايان ،يكتا خداي جاي به آيا 86 37
 ؟داريد گمان چه جهانيان پروردگار، به 87 37
 ،كرد ستارگان به نگاهي 88 37
 بيمارم من :گفت و 89 37
 بازگشتند و شدند رويگردان او از 90 37
 ؟خوريد نمي چيزي :گفت و آمد خدايانشان نزد پنهاني 91 37
 ؟گوييد نمي سخن چرا 92 37
 زد آنها بر قوت به دستي ،نهان در و 93 37
 آمدند نزدش شتابان قومش 94 37
 ؟پرستيد مي تراشيد مي خود كه را چيزهايي آيا :گفت 95 37
 است دهآفري كنيد مي كه را كاري هر و شما كه يكتاست خداي 96 37
 اندازيد آتشش در و برآوريد بنايي برايش :گفتند 97 37
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 گردانيديم دست زير را آنها نيز ما ،كنند انديشي بد، تا خواستند 98 37
 ،كرد خواهد راهنمايي مرا او ،روم مي پروردگارم سوي به من :گفت 99 37
 كن عطا صالح فرزندي مرا ،من پروردگار اي 100 37
 داديم مژده بردبار پسري به را او پس 101 37
 ذبح را تو كه ام ديده خواب در ،پسركم اي :گفت ،بپردازند كار به بايد كه رسيد جايي به پدر با چون 102 37
 صابران از مرا بخواهد خدا اگر كه ،كن عمل اي شده مامور چه هر به ،پدر اي :گفت انديشي مي چه كه بنگر كنم مي

 يافت خواهي
 ،افكند پيشاني به را او و شدند ليمتس دو هر چون 103 37
 ،ابراهيم اي :،داديم ندايش ما 104 37
 دهيم مي پاداش چنين را نيكوكاران ما و پيوستي حقيقت به را خوابت 105 37
 بود آشكارا آزمايشي اين 106 37
 خريديم باز بزرگ گوسفندي به را او و 107 37
 شتيمگذا باقي بعد نسلهاي در را او نيك نام و 108 37
 ابراهيم بر سالم 109 37
 دهيم مي پاداش اينچنين را نيكوكاران ما 110 37
 بود ما مؤمن بندگان از او 111 37
 داديم مژده ،شايسته پيامبري ،اسحاق به را او 112 37
 خود بر آشكارا به بعضي و هستند نيكوكار بعضي فرزندانشان از و داديم بركت را، اسحاق و او 113 37

 ستمكار
 داديم نعمت هارون و موسي به ما 114 37
 بخشيديم نجات بزرگ رنجي از را مردمشان و دو آن 115 37
 شدند پيروز تا داديم ياري را آنان 116 37
 داديم روشنگرشان كتابي و 117 37
 كرديم هدايتشان راست راه به و 118 37
 گذاشتيم باقي بعد نسلهاي در را نيكشان نام و 119 37
 ،هارون و موسي بر سالم 120 37
 دهيم مي پاداش اينچنين را نيكوكاران ما 121 37
 بودند ما مؤمن بندگان از دو آن 122 37
 بود پيامبران از الياس و 123 37
 ؟كنيد نمي پروا آيا :گفت خود مردم به 124 37
 ؟گذاريد وامي را آفرينندگان بهترين آن و ،خوانيد مي خدايي به را بعل آيا 125 37
 يكتاست خداي ،نياكانتان پروردگار و شما پروردگار 126 37
 شدگانند احضار از آنان و كردند تكذيبش پس 127 37
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 خدا، مخلص بندگان مگر 128 37
 گذاشتيم باقي بعد نسلهاي در را او نيك نام و 129 37
 الياس خاندان بر سالم 130 37
 دهيم مي پاداش اينچنين را نيكوكاران ما 131 37
 بود ما مؤمن بندگان از او 132 37
 بود پپامبران از لوط و 133 37
 داديم نجات را كسانش همه و او 134 37
 بماند شهر مردم با كه پيرزني مگر 135 37
 كرديم هالك را ديگران سپس 136 37
 ،بامدادان ،گذريد مي آنها بر شما 137 37
 ؟كنيد ،نمي تعقل آيا شامگاهان و 138 37
 بود برانپيام از يونس و 139 37
 ،گريخت مردم از پر كشتي آن به چون 140 37
 شد مغلوب قرعه در او و زدند قرعه 141 37
 بود سرزنش خور در او و ببلعيدش ماهي 142 37
 ،بود مي گويان تسبيح از نه اگر پس 143 37
 ماند مي ماهي شكم در قيامت روز تا 144 37
 ،افكنديم خشكي به بود بيمار كه را او پس 145 37
 رويانيديم كدويي بوته سرش فراز بر و 146 37
 فرستاديم بيشتر و كس هزار، صد بر رسالت به را او و 147 37
 داديم برخورداريشان ،بودند زنده تا و آوردند ايمان آنها 148 37
 ؟ايشان آن از پسران و باشند تو پروردگار آن از دختران آيا :بپرس ايشان از 149 37
 ؟ديدند مي آنها آفريديم مي زن را مالئكه ما كه وقتي آيا 150 37
 :گويند مي كه است دروغگوييشان از كه باش آگاه 151 37
 گويند مي دروغ است فرزند صاحب خدا 152 37
 ؟داد برتري پسران بر را دختران خدا آيا 153 37
 ؟كنيد مي قضاوت چگونه ؟شود مي چه را شما 154 37
 ،؟انديشيد نمي آيا 155 37
 ؟داريد روشني دليل خود ادعاي بر يا 156 37
 بياوريد را كتابتان گوييد مي راست اگر 157 37
 آتشند به شدگان احضار كه دانند مي جنيان و شدند قائل خويشاوندي جنيان و خدا ميان 158 37
 است منزه خدا آورند مي كه وصف آن از 159 37
 خدا مخلص بندگان مگر 160 37
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 ،پرستيد مي كه بتاني و شما 161 37
 ،كنيد بتان مفتون نتوانستيد 162 37
 باشد جهنم راهي كه را كس آن مگر 163 37
 دارد معين جايي آنكه مگر نيست ما از كس هيچ و 164 37
 زدگانيم ،صف ما آينه هر 165 37
 گويندگانيم تسبيح ما آينه هر و 166 37
 :گويند مي چه اگر 167 37
 ،بود مانده بيكتا ما نزد پيشينيان از اگر 168 37
 بوديم مي خدا مخلص بندگان از ما 169 37
 فهميد خواهند كه زودا و ،شدند كافر كتاب آن به آنها 170 37
 ،ايم گرفته تصميم پيش از فرستيم مي رسالت به كه بندگانمان باره در ما 171 37
 پيروزند خود آنان آينه هر كه 172 37
 غالبند خود ما لشكر و 173 37
 بگردان روي آنها از مدتي تا پس 174 37
 ديد خواهند نيز آنها ،ببين را عاقبتشان 175 37
 ؟طلبند مي ،شتاب به را ما عذاب آيا 176 37
 داشت خواهند بدي بامداد چه شدگان داده بيم اين ،آيد فراز ساحتشان به عذاب چون 177 37
 بگردان روي چندي تا آنها از 178 37
 ديد خواهند نيز آنها ،ببين را عاقبتشان پس 179 37
 گويند مي او وصف به چه هر از پيروزمند پروردگار آن تو پروردگار است منزه 180 37
 ،پيامبران بر سالم 181 37
 است جهانيان پروردگار آن از حمد و 182 37
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 اندرز صاحب شريف قرآن به سوگند صاد 1 38
 خالفند و سركشي در همچنان كافران كه ، 2 38
 نبود گريزگاهي ولي آوردند مي بر فرياد آنان رسانيديم هالكت به آنها از پيش كه را مردمي بسا چه 3 38
 جادوگري اين :گفتند كافران و برخاست خودشان ميان از اي دهنده بيم اينكه از شدند شگفت در 4 38

 دروغگوست
 است شگفت چيزي اين و ؟است گردانيده خدا يك را خدايان همه آيا 5 38
 است اين كه ورزيد پايداري ،خويش خدايان پرستش بر و برويد :گفتند و افتادند راه به مهترانشان 6 38

 شده خواسته شما از كه چيزي
 نيست هيچ دروغ جز اين و ايم نشنيده سخني چنين ،آيين آخرين اين در ما 7 38
 مرا عذاب هنوز و ،ترديدند در من وحي از آنها بلكه ؟است شده نازل او بر وحي ما همه ميان از آيا 8 38
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 اند نچشيده
 ؟آنهاست نزد در ات بخشنده پيروزمند پروردگار رحمت خزاين آنكه يا 9 38
 به را خود نردبامهايي با پس؟آنهاست آن از ،دوست آن ميان چه هر و زمين و آسمانها فرمانروايي يا 10 38

 كشند آسمان
 رفته هزيمت به خورده شكست گروه چند از ناچيز است لشكري آنجا 11 38
 مي تكذيب را پيامبران،كشيد مي ميخ چهار به را مردم كه ،فرعون و عاد و نوح قوم آنها از، پيش 12 38

 كردند
 بودند جماعتها آن از ايكه مردم و لوط قوم و ثمود قوم نيز و 13 38
 آمد واجب من عقوبت و ،كرد تكذيب را پيامبران آنكه مگر نبود كس اينان از 14 38
 نباشد بازگشت ديگر را آدمي كه چنان ،ندارند انتظاري سهمناك بانگي جز نيز اينان 15 38
 بده ما دست به حساب روز رسيدن فرا از پيش را ما اعمال نامه ،ما پروردگار اي :گفتند و 16 38
 يادآور ،كرد مي ماتوبه ،درگاه به همواره كه ،قدرتمند داود از و كن صبر گويند مي چه هر بر 17 38
 كردند مي تسبيح او با بامدادان و شامگاه هر كوهها و كرديم رام را كوهها ما 18 38
 بودند او فرمانبر همه ،آمدند مي گرد او بر پرندگان و 19 38
 كرديم عطا سخن در فصاحت و حكمت را او و بخشيديم استواري را فرمانرواييش 20 38
 ؟رفتند باال قصر ديوار از كه آنگاه اي شنيده را مدعيان آن خبر آيا 21 38
 ستم ديگري بر يكي كه هستيم ،مدعي دو ما ،مترس :گفتند ترسيد آنها از داود شدند داخل داود بر 22 38

 كن هدايت راست راه به را ما و منه بيرون عدالت از پاي و كن داوري حق به ما ميان است كرده
 در و ،واگذار من به هم را آن: گويد مي ميش يك مرا و است ميش نه و نود را او ستا من برادر اين 23 38

 است يافته غلبه من بر دعوي
 و كند مي ستم تو بر بيفزايد، خويش ميشهاي به تا خواهد مي تو از را تو ميش كه او :گفت داود 24 38

 ستم يكديگر بر هستند اندك نيز اينان و اند ردهك شايسته وكارهاي اند آورده ايمان كه كساني جز شريكان از بسياري
 كرد توبه و افتاد در ركوع وبه خواست آمرزش پروردگارش از پس ايم آزموده را او كه دانست داود و كنند مي
 نيكو بازگشتي و است تقرب ما درگاه به را او بخشيديم را خطايش اين ما 25 38
 نفس هواي پي از و كن داوري حق به مردم ميان در دانيديمگر زمين روي خليفه را تو ما ،داود اي 26 38
 به ،اند برده ياد از را حساب روز كه سبب بدان ،شوند منحرف خدا راه از كه آنان سازد منحرف خدا راه از را تو كه مرو

 شوند مي گرفتار شديد عذابي
 كه است كساني گمان اين ،ايم نيافريده باطل به آنهاست ميان كه را آنچه و زمين و آسمان اين ما 27 38

 آتش از كافران بر واي پس شدند كافر
 قرار زمين در فسادكنندگان همانند ،اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه را كساني آيا 28 38

 ؟گناهكاران چون را پرهيزگاران يا ؟داد خواهيم
 پند آن از خردمندان و بينديشند آياتش در تا ،ايم كرده نازل تو بر را آن كه است مبارك كتابي 29 38

 گيرند
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 ،داشت خدا به روي و بود نيكويي بنده چه كرديم عطا داود به را سليمان 30 38
 ،كردند عرضه او به بودند ايستاده كه را تيزرو اسبان عصر هنگام به كه آنگاه 31 38
 ،شد پوشيده غروب پرده در آفتاب تا بگزيدم پروردگارم ياد بر را اسبان اين دوستي من :گفت 32 38
 كرد آغاز گردنشان و ساقها بريدن به پس گردانيد باز من نزد را اسبان آن 33 38
 آورد خدا به روي او و افكنديم را جسدي او تخت بر و آزموديم را سليمان ما 34 38
 تو كه ،نباشد آن ارسزاو كسي من از پس كه كن عطا ملكي مرا و بيامرز مرا ،من پروردگار اي :گفت 35 38

 اي بخشاينده
 رفت مي او، فرمان به ،كرد مي آهنگ كه جا هر نرمي به كه كرديم او رام را باد پس 36 38
 غواص هم و بودند بنا هم كه ،را ديوان و 37 38
 بودند او زنجير در بسته همه كه ،را ديگر گروهي و 38 38
 دار نگه خواهي و ببخش را آن خواهي ماست حساب بي عطاي اين 39 38
 نيكو بازگشتي و تقرب ما نزد راست او 40 38
 افكنده عذاب و رنج به شيطان مرا :كه داد ندا را پروردگارش كه آنگاه كن ياد ايوب ما بنده از و 41 38

 است
 آشاميدن براي سرد است آبي اين و شو و شست براي است آبي اين :بكوب زمين بر را پايت 42 38
 براي و بود ما از رحمتي خود، اين و كرديم عطا را ياران ديگر از آن همچند و اش انوادهخ او به و 43 38

 اندرزي خردمندان
 صابر اي بنده را او مشكن را خويش سوگند و بزن آن با و گير دست به باريك چوبهاي از اي دسته 44 38

 بود اي بنده نيكو چه داشت ما درگاه به روي همواره كه او يافتيم
 كن ياد را بصيرت با و قدرتمند مردان آن يعقوب و اسحاق و ابراهيم ما بندگان 45 38
 كنند قيامت ياد تا بخشيديم پاكدلي خصلت را آنان 46 38
 نيكانند و برگزيدگان ما نزد در آنها 47 38
 نيكانند از همه كه كن ياد را ذوالكفل و اليسع و اسماعيل و 48 38
 ،نيكوست منزلتي را پرهيزكاران و ،است پندي ،قرآن اين 49 38
 است گشاده رويشان به آن در كه جاويدان بهشتهاي 50 38
 طلبند مي بخواهند كه نوشيدني و ميوه گونه هر و اند زده تكيه آنجا در 51 38
 آنهاست گرداگرد ندارند نظر خويش شوي به جز كه گونه آن از همسال زناني 52 38
 اند داده وعده شما به حساب روز ايبر كه چيزهايي آن است اين 53 38
 ،است نيافتني پايان كه ماست رزق اين 54 38
 بازگشتهاست بدترين را سركشان و است چنين 55 38
 است جايگاهي بد، كه روند مي جهنم به 56 38
 بنوشند را دوزخيان خونابه و چرك و جوشان آب بايد 57 38
 نوع هر از ،ديگر هايي شكنجه و 58 38
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 افتند مي آتش به كه مباد آمدشان خوش آيند مي در آتش به شما با گروه ناي 59 38
 جايگاهي بد چه ،بوديد مافرستاده براي پيشاپيش را عذاب اين شما مباد را شما آمد خوش ،نه :گويند 60 38

 است
 در ار عذابش است كرده آماده ما براي پيشاپيش را عذاب اين كه كس هر ،ما پروردگار اي :گويند 61 38

 كن افزون چندان دو آتش
 ؟بينيم نمي اكنون شمرديم مي اشرار از كه را مرداني چرا :گويند و 62 38
 ؟اند مانده دور نظرها از آيا گرفتيم مي مسخره به را آنان ، 63 38
 شود واقع حقيقت به كه است چيزي يكديگر با جهنم اهل جدال اين 64 38
 نيست قهار يكتاي خداي جز خدايي هيچ و هستم اي هندهد بيم من كه نيست اين جز :بگو 65 38
 آنهاست ميان چه هر و زمين و آسمانها پروردگار ،آمرزنده و پيروزمند آن 66 38
 ،است بزرگ خبري اين :بگو 67 38
 كنيد مي اعراض آن از شما كه 68 38
 ،شتمندا باال عالم ساكنان از خبري من كردند مي جدال يكديگر با كه هنگامي 69 38
 هستم روشنگر اي دهنده بيم كه شود مي وحي من به روي آن از تنها 70 38
 آفرينم مي گل از را بشري من :گفت فرشتگان به پروردگارت 71 38
 كنيد اش سجده همه ،دميدم خود روح از آن در و كردم تمامش چون 72 38
 كردند سجده فرشتگان همه 73 38
 شد كافران از و فروخت بزرگي كه ابليس مگر 74 38
 منع ام آفريده خود دست دو، با من آنچه برابر در كردن سجده از را تو چيز چه ،ابليس اي :گفت 75 38
 ؟داشتي ارجمند مقامي يا فروختي بزرگي آيا ؟كرد

 گل از را او و اي آفريده آتش از مرا بهترم او از من :گفت 76 38
 مطرودي تو كه شو بيرون اينجا از :گفت 77 38
 توست بر من لعنت قيامت روز تا و 78 38
 ده مهلت شوند زنده نو از كه روزي تا مرا ،من پروردگار اي :گفت 79 38
 ،يافتگاني مهلت از تو :گفت 80 38
 معلوم معين روز آن تا 81 38
 ،كنم گمراه را همگان كه سوگند تو عزت به :گفت 82 38
 باشند تو مخلص بندگان از كه آنها مگر 83 38
 است راست گويم مي آنچه و است حق :گفت 84 38
 كنم پر پيروانت ،همه از و تو از را جهنم كه 85 38
 بندند خودمي بر چيزي دروغ به كه آنان از نيستم و طلبم نمي مزدي شما از من :بگو 86 38
 نيست جهان مردم براي اندرزي جز اين و 87 38
 شد خواهي آگاه آن خبر از اين از بعد تو و 88 38
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 مهربان بخشاينده خداي نام به
 است حكيم پيروزمند خداي جانب از كتاب اين شدن نازل 1 39
 گردان خالص او براي خود دين و بپرست را خدا پس كرديم نازل تو بر راستي ،به را كتاب اين ما 2 39
 :گفتند ،گرفتند ،خدايي به را ديگري او سواي كه آنان و خداست آن از خالص دين كه باش آگاه 3 39

 حكم ميانشان كنند مي اختالف آنچه در خدا و شوند يكتا خداي به ما نزديكي وسيله تا پرستيم مي رو آن از را اينان
 كند نمي هدايت باشد ناسپاس و دروغگو كه را آن خدا كرد خواهد

 مي كه را چه هر خود مخلوقات ميان از ،گيرد بر فرزندي خود براي كه خواست مي خدا اگر 4 39
 قهار يكتاي خداي اوست است منزه گزيد مي بر خواست

 رام را ماه و آفتاب و شب بر را روز و كند مي داخل روز بر را شب بيافريد حق به را زمين و آسمانها 5 39
 آمرزنده و پيروزمند اوست كه باش آگاه حركتند در معين زماني تا يك هر و گردانيد

 بيافريد جفت هشت چارپايان از، برايتان و آفريد را زنش تن يك آن از و بيافريد تن يك از را شما 6 39
 شما پروردگار يكتا خداي است اين بخشيد آفرينش گانه سه تاريكيهاي درون در مرحله چند در مادرتان شكم در را شما

 ؟سازند مي رويگردانتان چگونه پس نيست او جز خدايي اوست آن از فرمانروايي
 كه پسندد مي پسندد نمي ،بندگانش براي را ناسپاسي و است نياز بي شما از خدا ،دكني ناسپاسي اگر 7 39

 از را شما او است پروردگارتان نزد شما همه بازگشت كشد نمي دوش بر را ديگري گناه بار كس هيچ و باشيد سپاسگزار
 است آگاه گذرد مي دلها در آنچه به او كند مي آگاه ايد كرده مي كه كارهايي

 او به چون آنگاه خواند، مي را او و آورد مي روي پروردگارش به ،برسد گزندي آدمي به چون 8 39
 از را مردم تا دهد مي قرار همتاياني خدا براي و برد مي ياد بوداز كرده اين از پيش كه را دعاها آن همه ،بخشد نعمتي
 بود خواهي خياندوز از تو كه ،شو مند بهره كفرت از اندكي :بگو كنند گمراه او طريق

 آخرت از و ،قيام در يا است سجود در يا ،پرداخته عبادت به شب ساعات همه در كه كس آن آيا 9 39
 با دانند مي كه آنهايي آيا :بگو ؟است يكسان نيست چنين كه آن با ،است اميدوار پروردگارش رحمت به و است بيمناك
 پذيرند مي پند خردمندان تنها ؟برابرند دانند نمي كه آنهايي

 اينجهاني حيات در كه آنان براي بترسيد پروردگارتان از ،ايد آورده ايمان كه من بندگان اي :بگو 10 39
 شود مي ادا كامل و حساب بي صابران مزد است پهناور خدا زمين و است نيك پاداش ،اند كرده نيكي

 ،ورزم خالصا دين در او براي و بپرستم را خدا كه ام شده مامور من :بگو 11 39
 باشم مسلمانان نخستين كه اند فرموده مرا و 12 39
 ترسم مي بزرگ روز آن عذاب از ،كنم نافرماني را پروردگارم اگر :بگو 13 39
 ورزم مي اخالص خود دين در او براي و پرستم مي را خدا :بگو 14 39
 و خود قيامت درروز كه هستند كساني كنندگان زيان :بگو او جز را ديگري چيز هر بپرستيد 15 39

 است آشكار زياني اين كه باشيد بهوش بدهند دست از را خاندانشان
 بدان را خود بندگان خدا، كه است چيزي اين آتش پايشان زير در و است آتش طبقات سرشان باالي 16 39
 بترسيد من از ،من بندگان اي پس ترساند مي
 مرا بندگان پس است بشارت اند آورده روي خدا به و اند هكرد پرهيز بتان پرستش از كه را كساني و 17 39
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 :ده بشارت
 خدا كه كساني ايشانند ،كنند مي پيروي آن بهترين از و دهند مي گوش سخن به كه كساني آن 18 39

 خردمندانند اينان و كرده هدايتشان
 ؟برهاني است آتش در كه را او تواني مي تو ،شده محقق او بر عذاب حكم كه را كسي آيا 19 39
 روان جويباران زيرشان از كه ،،ساخته هم فراز بر است هايي غرفه ترسند مي خدا از كه آنان براي اما 20 39

 كرد نخواهد خالف خود وعده خدا و خداست وعده اين است
 ،گردانيد روان درزمين سارهايي چشمه چون را آن و فرستاد باران آسمان از خدا كه اي نديده آيا 21 39

 مي خردشان آنگاه ،اند شده زرد كه بيني مي و شوند مي خشك همه سپس ،برويانيد رنگارنگ هاي كشته آن به آنگاه
 است اندرزي آن در را خردمندان آينه هر ؟سازد

 همانند ،دارد جاي ،پروردگارش نور پرتو در او و گشود اسالم روي بر را دلش خدا كه كسي آيا 22 39
 هستند آشكار گمراهي در كه ،ندارد راه دلهاشان در يادخدا كه دالني سخت بر واي پس ؟دندار ايمان كه است كسي

 از كه را كساني آن تالوت از، كه ،دوتا دوتا و متشابه كتابي است كرده نازل را سخن بهترين خدا 23 39
 بخواهد را كه هر كه ستخدا راه اين بيارامد خدا ياد به وجانشان تن سپس بلرزد تن خوف ترسنداز مي پروردگارشان

 بود نخواهد راهنمايي هيچ را او كند گمراه خدا را كه هر و ،كند مي راهنمايي بدان
 همانند دارد مي خودباز از را قيامت سخت عذاب خويش چهره با قيامت روز در كه كس آن آيا 24 39

 بچشيد را عذاب ايد ردهك مي كه كارهايي كيفر به:شود مي گفته ستمكاران به ؟است بهشتي كه است كسي
 رسيد سرشان بر دانستند نمي كه جايي از عذاب و كردند تكذيب پيشينيانشان 25 39
 است تر بزرگ آخرت عذاب ،بدانند اگر ولي ،ساخت رسوايشان جهان اين در خدا 26 39
 گيرند پند شايد ،آورديم مثلي گونه هر مردم براي قرآن اين در ما 27 39
 كنند پروا شايد كجي و انحراف هيچ بي عربي بانز به قرآني ، 28 39
 آن از تنها كه مردي و دارند اختالف سراو بر و شريكند او در تن چند كه را مردي :زند مي مثلي خدا 29 39

 دانند نمي بيشترشان ،نه را خدا سپاس ؟برابرند هم با دو اين آيا باشد يكي
 ميرند مي نيز آنها و ميري مي تو 30 39
 پرداخت خواهيد خصومت به يكديگر با پروردگارتان نزد قيامت روز در همه پسس 31 39
 تكذيب است آمده براو، كه را راستي سخن و بندد مي دروغ خدا بر كه آن از ستمكارتر كيست پس 32 39
 ؟نيست جايگاهي جهنم در را كافران آيا كند مي
 گارانندپرهيز آنان ،كرد تصديقش و آورد راست سخن كه كسي و 33 39
 نيكوكاران پاداش است اين مهياست پروردگارشان نزد در بخواهند چه هر برايشان 34 39
 پاداششان اند كرده مي آنچه بهتراز ،به و ،بزدايد آنان از اند شده مرتكب كه را اعمالي بدترين خدا تا 35 39
 دهد

 هر و ؟نيست كافي اش بنده نگهداري براي خدا آيا ترسانند مي ،هستند خدا سواي كه كساني به را تو 36 39
 بود نخواهد راهنمايي هيچ سازد گمراه خدا كه را كس

 ؟نيست گيرنده انتقام و پيروزمند خدا آيا نيست اي كننده گمراه ،كند راهنمايي خدا كه را كس هر 37 39
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 پس :بگو كتاي خداي :،گفت خواهند ؟است آفريده را زمين و آسمانها كسي چه :بپرسي آنها از اگر 38 39
 آن توانند مي اينان آيا برساند رنجي من به بخواهد يكتا خداي اگر ؟بينيد مي چگونه پرستيد مي او سواي كه را اينهايي
 من براي خدا :بگو ؟دارند باز من از را رحمت آن توانند مي ،دارد ارزاني رحمتي من به بخواهد اگر يا ؟كنند دفع را رنج
 كنند مي توكل او به كنندگان توكل است بس
 كه دانست خواهيد زودي وبه كنم مي عمل نيز من كنيد عمل خويش امكان وفق بر ،من قوم اي :بگو 39 39
 آيد مي فرود او سر بر جاويد عذاب يا ،شود مي گرفتار سازد مي خوارش كه عذابي به كسي چه 40 39
 سود به يافت هدايت ،كه كس هر پس كرديم نازل تو بر مردم هدايت براي حق به را كتاب اين ما 41 39

 نيستي آنها وكيل تو و افتاده گمراهي به خود زيان به شد گمراه كه هر و ،اوست خود
 جانهايي اند نمرده خود خواب در، كه را كساني جان نيز و ،گيرد مي مردنشان هنگام به را جانها خدا 42 39
 عبرتهاست اين در فرستد مي باز است معين كه زماني تا را انديگر داردو مي نگه شده رانده آنها بر مرگ حكم كه را

 انديشند مي كه آنهايي براي
 و باشند نداشته كاري به قدرت شفيعان آن اگر حتي :بگو ؟كردند اختيار شفيعاني خدا سواي آيا 43 39

 ؟نيابند در را چيزي
 او نزد به همه سپس وزمين انهاآسم فرمانروايي اوست به متعلق خداست آن از سراسر شفاعت :بگو 44 39

 شويد مي بازگردانده
 نام چون و ،گيرد اندنفرت ،نياورده ايمان قيامت به كه كسان آن دلهاي كنند ياد را خدا تنها چون 45 39

 شوند شادمان شود برده او جز ديگري
 در چه هر در بندگانت ميان تو،آشكار و نهان داناي ،زمين و آسمانها آفريننده تويي ،خدايا بار :بگو 46 39
 كرد خواهي داوري اند كرده مي اختالف آن
 قيامت روز عذاب از رابدان خود ،باشد ستمكاران آن از ،آن همانند و است زمين روي در چه هر اگر 47 39
 كردند نمي را حسابش هرگز كه شود آشكار چيزهايي برايشان خدا از و خرند باز
 را گرداگردشان كردند ،مي اش مسخره آنچه و شد آشكار برايشان دكردن مي كه اعمالي بد پاداش 48 39

 بگرفت
 به :گويد داريم ارزانيش نعمتي خويش جانب از چون و ،خواند مي را ما رسد گزندي را آدمي چون 49 39

 دانند نمي بيشترينشان ولي باشد آزمايشي اين اند داده من به را نعمت اين داناييم سبب
 نكرد سود حالشان به بودند گردآورده چه هر ولي ،گفتند مي هم پيشينيانشان كه بود سخني اين 50 39
 عقوبت اند گرفته ،پيش كفر راه كه آنهايي به ميان اين از و شد دامنگيرشان اعمالشان عقوبت 51 39

 بگريزند ما از توانند نمي و رسيد خواهد اعمالشان
 اش روزي تنگ يا سازد مي افزون بخواهد كه را كس ره روزي كه خداست كه اند ندانسته هنوز آيا 52 39
 آورند مي ايمان كه مردمي براي عبرتهاست خود اين در و ؟كند مي
 خدا زيرا مشويد ،مايوس خدا رحمت از ،ايد كرده اسراف خويش زيان بر كه من بندگان اي :بگو 53 39
 مهربان و آمرزنده اوست آمرزد مي را گناهان همه
 تسليم او به و آوريد روي پروردگارتان به ،برنخيزد ياريتان به كسي و رسد فرا عذاب كهآن از پيش 54 39
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 شويد
 پروردگارتان جانب از كه چيزي بهترين از ،آيد فرود شما بر عذاب خبر بي و ناگاه به آنكه از پيش و 55 39
 كنيد پيروي است شده نازل

 بودم كنندگان مسخره از و ،كردم كوتاهي خدا كار در آنچه بر حسرتا اي :نگويد كسي تا 56 39
 بودم مي پرهيزگاران از من ،بود كرده هدايت مرا خدا اگر :بگويد يا 57 39
 شدم مي نيكوكاران از،گرديدم مي باز دنيا به ديگر بار اگر :بگويد ،ببيند را عذاب چون يا ، 58 39
 بودي فرانكا از و كردي گردنكشي تو و شد نازل تو بر من آيات ،آري 59 39
 متكبران آيا است شده سياه ،رويشان كه بيني مي اند بسته دروغ خدا به كه را كساني ،قيامت روز در 60 39
 ؟نيست جايگاهي جهنم در را

 و نرسد بدي هيچ آنها به رهاند مي بودند گرفته پيش در كه رستگاري راه سبب به را پرهيزكاران خدا 61 39
 باشند بدور اندوه از

 چيزي هر نگهبان او و است چيزي هر آفريدگار كه داستخ 62 39
 هستند ديدگان اندزيان شده كافر خدا آيات به كه آنها و اوست نزد زمين و آسمانها كليدهاي 63 39
 ،؟بپرستم را خدا از غير كه دهيد مي فرمان مرا آيا ،نادانان اي :بگو 64 39
 زيان از خود و گردد ناچيز اعمالتان بياوريد شرك اگر هك است شده وحي تو از پيش پيامبران و تو به 65 39

 بود خواهيد كنندگان
 باش او سپاسگزار و بپرست را خدا بلكه 66 39
 و اوست قبضه در يكجا زمين ،قيامت روز در و اوست شناخت شايان كه آنچنان نشناختند را خدا 67 39

 پندارند مي او شريك چه هر زا برتر و است منزه او قدرت يد در ،پيچيده هم در آسمانها
 بيهوش بخواهد او كه آنها، جز است زمين در كه هر و آسمانها در كه هر پس شود دميده صور در و 68 39
 نگرند مي و خيزند مي بر ازجاي ناگهان ،شود دميده آن در ديگر بار و شوند مي
 در و بياورند را گواهان و پيامبران و بنهند را اعمال هاي نامه و شود روشن پروردگارش نور به زمين و 69 39
 نرود ستمي كسي بر و شود داوري حق به مردم ميان
 آگاه اند كرده مي كه كارهايي به خدا كه حالي در ،شود ادا تمامي به كردارش برابر كس هر پاداش 70 39
 است تر

 آتش نگهبانان و شود هگشود ،درهايش رسند جهنم به چون برانند جهنم به گروه گروه را كافران و 71 39
 چنين با ديدار از را شما و بخوانند برايتان را پروردگارتان آيات تا نشدند مبعوث شما بر شما خود از پيامبراني آيا :گويند
 بود شده محقق عذاب كافران بر ،ولي بلي :گويند مي ؟بترسانند روزي

 بد چه سركشان جايگاه بود، واهيدخ آنجا در همواره ،شويد داخل جهنم درهاي از :شود گفته 72 39
 است جايگاهي

 برسند بهشت به چون برند مي بهشت به گروه گروه اند ترسيده پروردگارشان از كه را آنان و 73 39
 اينجا در همواره ،بياييد درون به ،باد خوش بهشتتان ،برشما سالم :گويندشان بهشت خازنان و شود گشوده درهايش
 بود خواهيد



225 

 و داد ما به ميراث به را زمين آن بود راست داد ما به كه وعده هر كه را خدايي سپاس :يندگو مي 74 39
 است نيكويي مزد چه را كنندگان عمل گيريم مي مكان بخواهيم كه بهشت جاي هر در اكنون

 گويند مي تسبيح پروردگارشان ،ستايش به و اند زده حلقه خدا عرش گرد كه بيني مي را فرشتگان و 75 39
 است جهانيان پروردگار كه است خدايي آن از ستايش كه شود گفته و گردد داوري حق به نيز آنها ميان
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم ،حا 1 40
 ،داناست پيروزمند خداي ،جانب از كتاب اين نزول 2 40
 سوي به همه ازگشتب ،اونيست جز خدايي هيچ بخشنده ،عقوبت سخت ،توبه پذيرنده ،گناه آمرزنده 3 40

 اوست
 نفريبد را تو شهرها در جوالنشان پس كنند نمي جدال خدا آيات در كافران جز 4 40
 امتي هر و كردند تكذيب را، پيامبرشان بودند ايشان از بعد كه گروههايي و نوح قوم ايشان از پيش 5 40

 عقوبت به را آنها من اما بردارد ميان از را حق تا برخاست ستيزه به باطل به و ،كند دستگير را پيامبرش كه كرد آن آهنگ
 بود سخت چه من عقوبت و گرفتم فرو
 جهنمند اهل كه شد محقق كافران بر تو پروردگار حكم سان بدين 6 40
 مي تسبيح پروردگارشان ستايش به هستند آن گرد بر كه آنان و كنند مي حمل را عرش كه آنان 7 40

 فرا را چيز همه تو علم و رحمت ،ما پروردگار اي :خواهند مي آمرزش مؤمنان براي او از و اند آورده ايمان او به و گويند
 دار نگه جهنم عذاب از و بيامرز اند آمده تو راه به و اند كرده توبه كه را آنان پس است گرفته

 بهشتهاي به فرزندانشان و، همسران و پدران از باشد صالح كه هر و را آنان ،ما پروردگار اي و 8 40
 حكيمي و پيروزمند تو كه ،كن داخل اي داده وعده آنها به كه جاويداني

 اي آورده رحمت او بر كني حفظ عقوبات از روز آن در را كه هر كه ،كن حفظ عقوبات از را آنان 9 40
 است بزرگي كاميابي آن و

 مي فرا ايمانتان به كه آنگاه ،،دتانخو با شما دشمني از شما با خدا دشمني كه دهند مي ندا را كافران 10 40
 تراست بزرگ ،گرفتيد مي پيش كفر راه و خواندند

 كرده اعتراف گناهانمان به وما ساختي زنده دوبار و ميرانيدي دوبار را ما ،ما پروردگار اي :گويند مي 11 40
 ؟هست راهي را شدن بيرون آيا ايم
 براي اگر و ،كرديد انكارمي شما خواندند مي يكتايي به را خدا چون كه است سبب بدان عذاب اين 12 40
 است بزرگ مرتبه بلند خداي فرمان ،فرمان ،پس آورديد مي ايمان شريك آن به شما دادند مي قرار شريكي او

 مي پند كسي تنها فرستاد ،روزي آسمان از برايتان و داد نشان شما به را خويش آيات كه آن اوست 13 40
 آورد خدا به روي كه گيرد

 ناخوش را كافران چه اگر،ورزيد مي اخالص دين در او براي تنها كه حالي در ،بخوانيد را خدا پس 14 40
 آيد
 مي وحي خود فرمان به بخواهد كه بندگانش از يك هر بر كه عرش صاحب ،درجات برنده فرا 15 40

 بترساند قيامت روز از را مردم تا فرستد
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 آن از فرمانروايي روز درآن نماند پوشيده خدا بر آنها از چيز هيچ وندش آشكار همگان كه روز آن 16 40
 قهار يكتاي خداي آن از ؟كيست

 مي حسابها به خدازود، رود نمي ستمي كس به و دهند مي جزا عملش همانند را كس هر روز آن 17 40
 رسد

 آن در را ستمكاران رسد ها حنجره نزديك ،وحشت از لبريز دلها كه آنگاه بترسانشان قيامت روز از 18 40
 بشنوند را سخنش كه شفيعي نه و باشد خويشاوندي نه روز
 داند مي ،اند داشته نهان دلها در چه هر و را دزديده نظرهاي 19 40
 زيرا ،نتوانند داوري هيچ خوانند، مي خدايي به او سواي كه كساني ولي كند مي داوري حق به خدا 20 40
 بيند مي و شنود مي خدا
 آثاري و آنها توانايي ؟است بوده چگونه پيشينيانشان عاقبت كه بنگرند تا كنند نمي سير زمين در آيا 21 40
 خداوندشان قهر از و گرفت فرو كفرشان كيفر به را آنها خدا و بود بيش اينان از بودند آورده پديد زمين روي در كه

 نبود اي نگهدارنده
 آنان هم خدا و ،كردند انكار ،ولي ،آمدند نزدشان روشن داليل با شانپيامبران كه بود سبب بدان اين 22 40
 كند مي عقوبت سختي به و است نيرومند خدا و گرفت فرو را

 ،فرستاديم آشكار حجتي و خود آيات با را موسي ما 23 40
 دروغگوست جادوگري او كه گفتند و قارون و هامان و فرعون سوي به 24 40
 اند آورده ايمان او به راكه كساني پسران :گفتند ،داشت عرضه آنها بر ما جانب زا را حق دين چون 25 40

 نباشد تباهي طريق در جز كافران سازي حيله و بگذاريد زنده را زنانشان و بكشيد
 را دينتان ترسم مي طلبد، ياري به را خود خداي او و بكشم را موسي بگذاريد :گفت فرعون 26 40

 برانگيزد فسادي سرزمين ناي در يا كند ديگرگون
 پناه ،ندارد باور روزحساب به كه متكبري هر از شما پروردگار و خود پروردگار به من :گفت موسي 27 40
 برم مي
 كه گويد مي كه را مردي آيا، :گفت ،بود داشته پنهان را ايمانش كه فرعون خاندان از مؤمن مردي و 28 40

 گناه ،گويد مي دروغ اگر ؟كشيد مي است آمده پروردگارتان ازجانب روشن يدليلها با و يكتاست خداي من پروردگار
 آينه هر رسيد خواهد شما به است داده كه هايي وعده از اي پاره ،گويد مي راست اگر و ،اوست خود برگردن دروغش

 كند نمي هدايت را دروغگويي گزافكار هيچ خدا
 ما سر بر خدا عذاب اگر ولي داريد، غلبه سرزمين اين بر شماست آن از فرمانروايي امروز ،من قوم اي 29 40
 راه به جز و ننمايم راهي ام ديده مصلحت خود آنچه جز را شما :گفت فرعون ؟كرد خواهد ياريمان كسي چه آيد

 نكنم راهنمايي صواب
 بيمناكم ستا آمده ديگر اقوام آن سر بر آنچه از شما بر ،من قوم اي :گفت ،بود آورده ايمان كه آن 30 40
 خواستار بندگانش خدابراي آنكه حال آمدند پس آن از كه كساني و ثمود و عاد و نوح قوم همانند 31 40
 نيست ستم
 بيمناكم شما بر بخوانيد فرياد به را يكديگر كه روز آن از ،من قوم اي 32 40
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 هر و دارد نمي نگاه خدا عذاب از را شما كس هيچ و گرديد مي باز كرده پشت همگي كه روز آن 33 40
 ندارد راهنمايي هيچ ،كند گمراهش خدا كه كس

 مي شك در همچنان بود، آورده آنچه از شما و شد مبعوث شما بر روشن داليل با اين از پيش يوسف 34 40
 گونه اين را آورنده شك گزافكار خدا فرستاد نخواهد ديگرپيامبري او از پس خدا :گفتيد بمرد يوسف چون بوديد
 ،سازد مي اهگمر

 خدا نزد آنان كار كنند، مي جدال خدا آيات در باشند داشته دست در كه حجتي هيچ بي كه كساني 35 40
 نهد مي مهر اينچنين جباري متكبر هر دل بر خدا است ناپسند سخت مؤمنان و

 :يابم دست درها آن به شايد ،بساز بلندي كوشك من براي ،هامان اي :گفت فرعون 36 40
 زشت كردار سان بدين گويد مي دروغ كه پندارم زيرا ،ببينم را موسي خداي و آسمانها درهاي 37 40

 نبود هيچ زيان جز او جويي چاره و ماند باز راه از او و شد آراسته نظرش در فرعون
 كنم هدايتتان صواب راه ،به تا بياييد من پي از ،من قوم اي :گفت بود آورده ايمان كه مردي آن 38 40
 بقاست سراي آخرت و است تعيشي مايه اندك دنيا زندگي اين ،من قوم اي 39 40
 عمل و باشد مؤمن كه زن و مرد از كس هر و نيابد كيفر عملش همانند جز بكند بدي كار كس هر 40 40

 دهند اش روزي حساب بي و شود داخل بهشت به آرد جاي به صالحي
 ؟خوانيد مي فرا، آتش به مرا شما و خوانم مي ييرها به را شما من كه چيست ،من قوم اي 41 40
 آنكه حال ،دهم اوقرار شريك شناسم نمي كه را چيزي و شوم كافر خدا به كه كنيد مي دعوت مرا 42 40
 كنم مي دعوت آمرزنده پيروزمند خداي به را شما من
 به را كسي خرتوآ دنيا، در كه نيست آنش ياراي كنيد مي دعوت آن به مرا شما آنچه شك بي 43 40

 باشند جهنم در گزافكاران و ،يكتاست خداي سوي به ما بازگشت آنكه حال ،خواند خود سوي
 ،كردم واگذار خدا به خويش كار من و آورد خواهيد ياد به گويم مي اكنون كه را آنچه كه زودا 44 40
 بيند مي را بندگانش او زيرا
 فرعون خاندان ناگوار عذاب آن و داشت نگه ،بودند يدهانديش برايش كه مكري آسيب از را او خدا 45 40
 گرفت ميان در را

 به را فرعون خاندان كه دهند ندا شود برپا قيامت كه روزي و شوند عرضه آن بر شام و صبح هر آتش 46 40
 آوريد در عذابها ترين سخت

 پيروان ما كه گويند ردنكشانگ ،به ناتوانان و برخيزند مجادله به يكديگر با آتش دورن در آنگاه و 47 40
 ؟بكاهيد است شده ما نصيب كه آتشي اين از اندكي توانيد مي آيا ،بوديم شما
 كرده داوري بندگانش ميان كه خداست و آتشيم در ما همه :گويند مي بودند كرده سركشي كه آنان 48 40

 است
 ما عذاب از روز يك بخواهيدتا تانپروردگار از :گويند مي جهنم نگهبانان به آتشند در كه آنان و 49 40

 بكاهد
 دعا پس :گويند مي بلي :گويند ،مي ؟بودند نيامده شما نزد روشن داليل با پيامبرانتان آيا :گويند مي 50 40

 بود نخواهد هيچ شود تباه آنكه جز كافران دعاي و كنيد
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 ،ايستند مي برپاي شهادت براي هدانشا كه قيامت روز در و دنيا زندگي در را مؤمنان و پيامبرانمان ما 51 40
 كنيم مي ياري

 بد سراي آن و است لعنت آنها نصيب و ندهد سود خواستن پوزش را ستمكاران كه روزي در 52 40
 ،داديم ميراث اسرائيل بني به را كتاب آن و داديم هدايت مرتبه موسي به ما 53 40
 اندرز خردمندان براي و است هدايت خود كه كتابي 54 40
 ستايش به ،بامداد و شامگاه هر و بخواه آمرزش گناهت براي است حق خدا وعده كه كن صبر 55 40

 بگوي تسبيح پروردگارت
 جز دلشان در ،كنند مي ،مجادله خدا آيات باره در باشد آمده آسمان از كه حجتي هيچ بي كه آنان 56 40

 بيناست و شنوا او كه ببر هپنا خدا به پس رسيد نخواهند آن به ولي ،نيست پيروزي خيال
 دانند نمي مردم بيشتر ولي ،است تر بزرگ مردم آفرينش از زمين و آسمان آفرينش 57 40
 يكسان زشتكاران با اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه آنهايي نيز نيستند برابر بينا و نابينا 58 40

 پذيريد مي پند اندك چه نباشند
 آورند، نمي ايمان مردم بيشتر ولي ،نيست ترديدي آن در و يدآ مي قيامت 59 40
 كنند مي سركشي من پرستش از كه آنهايي گويم پاسخ را شما تا مرا بخوانيد :گفت پروردگارتان 60 40

 آيند در جهنم به خواري عين در كه زودا
 فضل خدا بخشيد شناييرو را، روز و بياراميد آن در تا آورد پديد برايتان را شب كه آن خداست 61 40

 نيستند سپاسگزار مردم بيشتر ولي دارد مي ارزاني مردم به خويش
 روي ايمان از كجا به نيست او جز خدايي چيزي هر آفريدگار ،شما پروردگار يكتا خداي است اين 62 40

 گردانيد برمي
 نندگردا مي بر روي ايمان از ،كنند مي انكار را خدا آيات كه آنان ،همچنين 63 40
 و ،بخشيد صورت را وشما، بيفراشت بنايي چون را آسمان و ساخت شما قرارگاه را زمين كه خداست 64 40

 و برتر شما پروردگار يكتا خداي است اين داد روزيتان خوش و پاكيزه چيزهاي از و ساخت نيكو را صورتهايتان
 جهانيان پروردگار آن خدا بزرگواراست

 كه ،باشيد پذيرفته اخالص رابه او دين كه حالي در بخوانيد را او نيست او جز خدايي است زنده او 65 40
 است جهانيان پروردگار كه است خدايي آن از ستايش

 جانب از كه حالي در ،كنم پرستش پرستيد مي خدا سواي كه را چيزهايي كه اند كرده نهي مرا :بگو 66 40
 باشم تسليم جهانيان پروردگار برابر در كه اند داده فرمان من به و است آمده روشن داليلي من براي پروردگارم

 شما آنگاه است بيافريده ،خوني لخته از سپس ،نطفه از سپس ،خاك از را شما كه خدايي آن اوست 67 40
 به بعضي و بميريد پيري از پيش شما از بعضي شويد پير و برسيد جواني سن به تا آورد مادر رحم از بوديد كودكي كه را
 دريابيد عقل به شايد و رسيد مي معين زمان آن
 موجود پس شو موجود :گويدش مي كند چيزي اراده چون و ميراند مي و كند مي زنده كه اوست 68 40
 شود مي
 ؟شوند ،مي منحرف چگونه كنند مي مجادله خدا آيات در كه آنهايي اي نديده آيا 69 40
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 مي تكذيب ايم فرستاده پيامبران وسيله به كه را آنچه و دانگارن مي دروغ را كتاب اين كه كساني 70 40
 دانست خواهند زودي به ،كنند

 ،بكشندشان زنجيرها با و اندازند گردنشان به را غلها كه آنگاه 71 40
 شوند افروخته ،آتش در سپس ،جوشان آب در 72 40
 ؟هستند اكج پنداشتيد مي خدا براي كه شريكان آن :شود گفته آنها به آنگاه 73 40
 خدا ايم خوانده نمي خدايي ،به را چيزي اين از پيش بلكه ،ايم داده دست از را آنها :گويند مي 74 40

 كند مي گمراه سان بدين را كافران
 خراميديد مي ناز به و كرديد مي شادماني زمين در ناحق به كه است سبب بدان اين 75 40
 است جايگاهي بد چه سركشان جايگاه و بمانيد نجاآ در همواره شويد داخل جهنم درهاي از 76 40
 تو به ايم داده وعده آنها به كه را چيزها آن از بعضي يا است راست خدا وعده البته ،كن صبر پس 77 40

 شوند گردانيده باز نزدما به آنها و بميرانيم را تو يا دهيم مي نشان
 هيچ و ايم نگفته را بعضي داستان و، ايم گفته برايت ار بعضي داستان ايم فرستاده پيامبراني تو از پيش 78 40

 باطل بر كه آنان و گردد داوري حق به رسد در خدا فرمان چون و خدا فرمان به مگر بياورد اي آيه كه نرسد را پيامبري
 ديد خواهند زيان آنجا اند بوده

 بخوريد بعضي گوشت از و شويد سوار بعضي بر تا آفريد برايتان را چارپايان كه خداست 79 40
 بر و آنها بر و برسيد داريد نظر، در كه حاجاتي به آنها با توانيد مي و است منافعي آن در را شما و 80 40

 شويد سوار كشتيها
 ؟كنيد انكارمي را خدا آيات از يك كدام پس نماياند مي شما به را خويش آيات 81 40
 بوده چگونه اند زيسته مي آنها، از پيش كه كساني اقبتع كه بنگرند تا كنند نمي سير زمين در آيا 82 40

 سودشان آورند مي دست به كه چيزها آن پس بود تر فراوان زمين روي در آثارشان و بيشتر نيرويشان كه مردمي ؟است
 نبخشيد

 كه چيزي آن تا بودند دلخوش خود دانش به ،آمدند سويشان به روشن داليل با پيامبرانشان چون 83 40
 گرفت ميان در را آنها كردند مي اش همسخر

 قرار خدا شريك كه چيزهايي آن به و آورديم ايمان يكتا خداي به :گفتند ،ديدند را ما عذاب چون و 84 40
 شديم كافر بوديم داده
 در خداست سنت اين نبخشيد سودي برايشان ايمانشان ديگر ديدند را ما عذاب كه هنگام بدان اما 85 40

 كردند زيان روز آن در كافران و گانشبند با رفتار
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم ،حا 1 41
 است شده نازل مهربان بخشاينده ،آن جانب از كه است كتابي 2 41
 عربي زبان به است قرآني ،شده بيان وضوح به هايش آيه كه است كتابي 3 41
 شنوند نمي وسخن اند كرده اعراض آن از بيشترشان دهنده بيم هم و است دهنده مژده هم 4 41
 ما ميان و است سنگين گوشهامان و، است پرده در كني مي دعوت بدان را ما آنچه از ما دلهاي :گفتند 5 41
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 پردازيم مي خود كار به نيز ما و پرداز خود كار به تو است حجابي تو و
 روي بدو پس يكتا است ييخدا خدايتان كه شده وحي من به شما همانند هستم انساني من :بگو 6 41

 :مشركان بر واي و بخواهيد آمرزش او از و آوريد
 ندارند ايمان آخرت به و دهند نمي زكات كه آنهايي 7 41
 ناشدني تمام ،است پاداشي ،كنند مي شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه را آنان 8 41
 مي قرار همتايان او براي و شويد مي فركا است آفريده روز دو در را زمين كه كسي به آيا :بگو 9 41

 جهانيان پروردگار اوست ؟دهيد
 ،كرد معين را همه روزرزق چهار مدت به و ساخت بركت پر را آن و آورد پديد كوهها زمين روي بر 10 41

 سائالن همه براي يكسان
 :گفتند بياييد اهناخو يا خواه :گفت زمين و آسمان به پس بود دودي آن و پرداخت آسمان به سپس 11 41

 آمديم فرمانبردار
 آسمان و كرد وحي ،آن به را كارش آسماني هر در و آورد پديد روز دو در را آسمان هفت آنگاه 12 41

 دانا پيروزمند آن تدبير است اين داشتيم محفوظش و بياراستيم چراغهايي به را فرودين
 مي آمد فرود ثمود و برعاد كه اي صاعقه انندهم اي صاعقه از را شما :بگو ،كردند اعراض اگر پس 13 41

 ترسانم
 ،مپرستيد را يكتا ،خداي جز كه گفتند و آمدند نزدشان سر پشت و رو پيش از رسوالن كه آنگاه 14 41

 نمي ايمان ايد شده مبعوث بدان شما آنچه به ما كرد مي نازل آسمان از را فرشتگان خواست مي ما پروردگار اگر :گفتند
 آوريم

 آيا ؟است نيرومندتر ما از كسي چه :گفتند و كردند گردنكشي زمين روي در ناحق به ،عاد قوم اما 15 41
 ؟كردند مي انكار را ما آيات كه است نيرومندتر آنها از است آفريده را آنها كه خدايي كه ديدند نمي
 آنها به را خواري عذاب ا،دني در تا فرستاديم سرشان بر شوم روزهايي در غران و سخت بادي نيز ما 16 41

 برنخيزد ياريشان به كسي و است تر كننده خوار آخرت عذاب و بچشانيم
 خاطر به آنكه تا داشتند مي دوست بيشتر هدايت از را كوري آنها و كرديم هدايتشان ،ثمود قوم اما 17 41

 گرفت فرو را آنها كننده خوار عذاب صاعقه كردند مي كه اعمالي
 داديم نجات بودند پرهيزگار و بودند آورده ايمان كه را نيكسا ما و 18 41
 ،برانندشان صف به و آورند گرد را خدا دشمنان كه روزي و 19 41
 ضدشان بر اند شده مرتكب كه اعمالي به پوستهاشان و چشمها و گوش ،آيند آتش كنار به چون 20 41

 دهند شهادت
 سخن به را چيزي هر كه ،خدايي آن :گويند ؟داديد ادتشه ما ضد بر چرا :گويند خود پوستهاي به 21 41
 است آورده سخن به را ما ،يابيد مي بازگشت او به و بيافريد بار نخستين را شما و آورد مي
 مي بلكه ،داشتيد نمي نهان چيزي دهند شهادت شما زيان به پوستهايتان و چشمها و گوش اينكه از 22 41

 نيست آگاه كنيد مي كه ارهاييك از بسياري بر خدا كه پنداشتيد
 آمديد در كردگان زيان شمار، در و كرد هالكتان داشتيد پروردگارتان به كه گماني بود اين و 23 41
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 عفو را آنها كسي شوند عفو طالب هم اگر و ،است آتش در جايگاهشان ،ورزند شكيبايي اگر پس 24 41
 نكند

 همانند نيز آنها بر و بياراستند نظرشان در را آينده و الح آنان و كرديم مقدر همدماني برايشان و 25 41
 بودند زيانكار زيرا شد مقرر عذاب ،انس و جن از پيشينيانشان

 گرديد پيروز شايد ،،بياميزيد بدان بيهوده سخن و مدهيد گوش قرآن اين به :گفتند كافران 26 41
 دهيم مي پاداش اند دهكر مي آنچه از بدتر و چشانيم مي سخت عذابي را كافران 27 41
 زيرا ،آنهاست كيفر اين دارند هميشگي اي خانه آن درون در آتش :خدا دشمنان كيفر است اين 28 41

 كردند مي انكار را ما آيات
 پاي تا ،بنمايان ما به كردند گمراه را ما كه انس و جن از را تن دو آن ،ما پروردگار اي :گويند كافران 29 41
 روند فروتر ما از ات نهيم آنها سر بر

 و مترسيد كه آيند مي فرود فرشتگان ،،ورزيدند پايداري و است اهللا ما پروردگار :گفتند كه آنان بر 30 41
 است بشارت بودند داده وعده كه بهشتي به را شما ،مباشيد غمگين

 هر و بخواهد تاندل چه هر بهشت در شماييم دوستدار آخرت در نيز و بوديم شما دوستدار دنيا در ما 31 41
 است فراهم برايتان كنيد طلب چه
 مهربان آمرزنده خداي جانب از است اي سفره 32 41
 و كند مي شايسته ،كارهاي و كند مي دعوت خدا سوي به كه آن سخن از نيكوتر سخن را كسي چه 33 41
 ؟مسلمانانم از من كه البته گويد مي
 است دشمني او و تو ميان كه كسي تا ،ده پاسخ وجهي يكوترينن به همواره نيستند برابر بدي و خوبي 34 41

 گردد تو مهربان دوست چون
 باشند داشته بزرگ اي بهره ايمان از كه كساني و باشند شكيبا كه كساني مگر اين از نشوند برخوردار 35 41
 اناستد و اوشنوا ،كه ،ببر پناه خدا به ،گردي اي وسوسه دستخوش شيطان جانب از اگر و 36 41
 يكتا خداي به مكنيد سجده ماه و آفتاب به است ماه و آفتاب و روز و شب او قدرت هاي نشانه از و 37 41
 پرستيد مي اورا اگر ،كنيد سجده است آفريده را آنها كه
 تسبيح روز و شب شوند ملول آنكه بي هستند تو پروردگار نزد در كه آنها ،ورزند مي تكبر آنان اگر 38 41
 ويندگ مي او

 گياه و آيد جنبش به ،بفرستيم آن بر آب چون بيني مي خشك را زمين تو آنكه او قدرت آيات از و 39 41
 تواناست چيزي هر بر او كه ،است مردگان كننده زنده كند مي زنده را آن كه كس آن بروياند

 شود مي افكنده آتش به كهآن آيا نيستند پوشيده ما بر ،گيرند مي پيش باطل راه ما آيات در كه كساني 40 41
 بيناست كارهايتان به او ،بكنيد خواهيد مي چه هر ؟آيد مي وحشتي هيچ بي قيامت روز كه آن يا است بهتر
 آنكه حال ،آورند نمي ،ايمان است آمده هدايتشان براي كه قرآن به كه آنان رسند خويش كيفر به 41 41

 است ارجمند كتابي
 است ستودني و حكيم خداوندي جانب از شده نازل پس از نه و يابد راه وبد باطل روي پيش از نه 42 41
 آمرزنده هم تو پروردگار آينه هر اند گفته نيز تو از پيش پيامبران باره در گويند مي تو باره در چه هر 43 41
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 دردآور است عقوبتي صاحب هم و است
 به كتابي ؟است نشده بيان روشني ،به آياتش چرا :گفتند مي ،فرستاديم مي عجم زبان به را قرآن اگر 44 41
 نياورده ايمان كه آنها و شفاست و هدايت اند آورده ايمان كه آنها براي كتاب اين :بگو ؟عرب پيامبري و عجم زبان

 دهند مي ندا دور ازجايي را آنها گويي كه چنانند ،است كور چشمانشان و ،است سنگين اندگوشهاشان
 گفته پيش از پروردگارت كه سخني آن نبود اگر و كردند اختالف آن در اما ،ديمدا كتاب را موسي 45 41
 ترديدند در سختي به هنوز البته و آمد مي پايان به كار ميانشان ،بود
 به تو پروردگار و اوست زيان به كند بد كه هر و اوست خود سود به ،كند شايسته كاري كه كس هر 46 41

 دارد نمي روا ستم بندگان
 آبستن اي ماده هيچ و ،،آيد نمي بيرون خويش غالف از اي ثمره هيچ و اوست نزد قيامت روز به علم 47 41
 :گويند ؟كجايند من شريكان كه دهد ندا را ايشان كه روز آن و است آگاه بدان او آنكه مگر زايد نمي و شود نمي

 دهد نمي گواهي شرك به ما از كسي كه كرديم آگاهت
 ندارند گريزي راه كه دانستند و دادند دست از خواندند مي خدايي به اين از پيش را آنچه و 48 41
 گردد مي نوميد و ،بدانديش برسد او به بدي چون اما ،شود نمي خسته كند خير طلب چه هر آدمي 49 41
 هك نپندارم و است من حق اين :گويد مي بچشانيم او به رحمتي رسيده او به كه رنجي از پس اگر 50 41

 كه اعمالي به را كافران پس باشد خوشتر حالتي او نزد كه البته برگردانند پروردگارم نزد مرا هم اگر و ،شود برپا قيامتي
 چشانيم مي سخت عذابي آنها به و كنيم مي آگاه اند كرده

 شري او به اگر و افرازد ،مي گردن تكبر به و شود مي رويگردان ،داريم ارزاني نعمتي آدمي به چون 51 41
 كند مي فغان و فرياد بسيار ،برسد

 كسي از تر گمراه ،آوريد نمي ايمان بدان شما و خداست جانب از كتاب اين اگر ؟بينيد مي چه :بگو 52 41
 ؟كيست است گرفته پيش در مخالفت راه همچنان كه
 برايشان تا ددا خواهيم نشان آنها به خودشان وجود در و آفاق در را خود قدرت آيات كه زودا 53 41

 ؟نيست كافي است حاضر جا همه در تو پروردگار اينكه آيا است حق او كه شود آشكار
 دارد احاطه چيزي هر اوبر كه باش بهوش ترديدند در پروردگارشان ديدار از آنها كه باش بهوش 54 41
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم ،حا 1 42
 قاف ،سين ،عين 2 42
 :فرستد مي وحي اينچنين بودند تو از پيش كه كساني و تو به ،حكيم وزمندپير خداوند ، 3 42
 بزرگوار مرتبه بلند آن اوست و است زمين و آسمانها در چه هر اوست آن از 4 42
 تسبيح پروردگارشان ستايش ،به فرشتگان و شكنند درهم يكديگر فراز بر آسمانها كه است نزديك 5 42
 است مهربان و آمرزنده خدا كه باشيد آگاه طلبند مي آمرزش نزمي ساكنان براي و گويند مي
 نيستي آنها وكيل تو و ،گرفتند دوستي به را او جز كه است كساني اعمال مراقب خدا 6 42
 همچنين دهي بيم را اطرافش ،ساكنان و القري ام تا كرديم وحي تو بر عربي زبان به را قرآن اين نيز و 7 42
 سوزان آتش در گروهي و بهشتند در گروهي كه بترساني - نيست ترديدي آن در كه - قيامت روز از را آنان
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 در خويش رحمت بخواهدبه كه را كه هر او بودولي كرده امت يك را همه خواست مي خدا اگر 8 42
 نيست ياوري و دوست هيچ را ستمكاران و ،آورد

 و ،كند مي زنده را مردگان كه اوست و خداست حقيقي دوست ؟گرفتند دوستي به را خدا جز آيا 9 42
 تواناست كاري هر بر كه اوست

 كردم توكل او بر است من پروردگار يكتا خداي اين خداست با حكمش كنيد مي اختالف چه هر در 10 42
 آورم مي روي او به و

 جفتهايي پايانچار براي نيز و بيافريد، همسراني ،شما از هم ،شما براي است زمين و آسمانها آفريدگار 11 42
 بيناست و شنوا كه اوست و نيست او همانند چيز هيچ افزايد مي شمارتان بر همسران آفرينش با آورد پديد

 ،گيرد مي تنگ يا دهد مي گشايش بخواهد كه هر روزي در اوست آن از زمين و آسمانها كليدهاي 12 42
 داناست چيزي هر به او و

 ايم كرده وحي تو بر ازآنچه و، بود كرده وصيت نوح به كه گونه همان از ،كرد مقرر آييني شما براي 13 42
 بدان آنچه تحمل مشويد فرقه فرقه آن در و داريد نگه پاي بر را دين كه ايم كرده وصيت عيسي و موسي و ابراهيم به و

 به بازگردد بدو را كه هر و گزيند مي بر خود رسالت براي خواهد را كه هر خدا است دشوار مشركان بر كنيد مي دعوت
 نمايد مي راه خود

 پروردگار اگر و يافتند دست ،دانش به كه پس آن از مگر ،نشدند فرقه فرقه عداوت و حسد روي از 14 42
 ايشان از بعد كه كساني و رفت مي عذاب حكم آنها بر ،است مهلت معين زماني تا را آنها كه بود نكرده مقرر پيش از تو

 اند افتاده ترديد به سخت آن باره در ندا شده خدا كتاب وارث
 به :بگو و مرو خواهشهايشان پي از و ورز پايداري اي يافته فرمان كه چنان و كن دعوت آن براي 15 42

 يكتا خداي كنم رفتار عدالت به شما ميان در كه اند داده فرمان من به و دارم ايمان است كرده نازل خدا كه كتابي
 را ما خدا نيست اي محاجه هيچ شما ماو ميان شما آن از شما اعمال و ما آن از ما اعمال شماست رپروردگا ماو پروردگار

 اوست سوي به سرانجام و آورد مي گرد جا يك در
 نزد اند كرده اجابت را، او دعوت آنكه از پس ،كنند مي جدال خدا باره در كه كساني و 16 42

 سخت عذابي آنهاست بر و خدا خشم آنهاست بر است ناچيز حجتشان پروردگارشان
 باشد نزديك قيامت شايد ؟داني مي چه تو و است كرده نازل را ترازو و حق بر كتاب اين كه خداست 17 42
 مي و بيمناكند آن از اند آورده ،ايمان كه آنان و ،طلبند مي شتاب به را آن ندارند باورش كه آنان 18 42

 هستند گمراهي در سخت كنند مي جدال قيامت باره در كه كساني ،باش آگاه است حق كه دانند
 است پيروزمند و توانا او و دهد مي روزي بخواهد را كه هر است مهربان بندگانش با خدا 19 42
 عطا او به بخواهد دنيارا كشت كس هر و افزاييم مي اش كشته به بخواهد را آخرت كشت كس هر 20 42
 نيست يبينص آخرتش كشت در ديگر ولي ،كنيم مي
 اگر و ؟است نداده را، آن رخصت خدا كه اند آورده برايشان آييني كه است بتاني را مشركان آيا 21 42

 دردآور است عذابي را ستمكاران بودو آمده پايان به كارشان ،نبود عذابشان تاخير قصد
 كه آنها ولي رسيد هندخوا خود كيفر به البته و بيمناكند اعمالشان حاصل از كه بيني را ستمكاران 22 42

 و فضل اين و هست پروردگارشان نزد بخواهند چه هر بهشتند درباغهاي ،اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان
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 است بزرگي بخشايش
 كرده شايسته كارهاي و، اند آورده ايمان كه را بندگانش از گروه آن خدا كه چيزي آن است اين 23 42
 نيكي كار كه هر و خواهم نمي ،خويشاوندان داشتن دوست جز ،ازشما مزدي رسالت اين بر :بگو دهد مي مژده بدان ،اند
 است پذير شكر و آمرزنده خدا زيرا ،افزاييم مي اش نيكويي به كند
 خود كلمات به خدا و نهد مي مهر تو دل بر بخواهد خدا اگر بندد مي دروغ خدا بر كه گويند مي يا 24 42

 داناست گذرد مي دلها در چه هر به او گرداند مي ثابت را حق و دكن مي محو را باطل
 داند مي كنيد مي ،چه هر و كند مي عفوشان گناهان از و پذيرد مي را بندگانش توبه كه اوست و 25 42
 خويش فضل از و ،كند مي اجابت اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه را كساني دعاي و 26 42
 سازد مي گرفتار سخت عذابي به را كافران و دهد مي زوناف را آنان

 روزي بخواهد كه اي اندازه به ولي ،كنند مي فساد زمين در كند افزون را بندگانش روزي خدا اگر 27 42
 بيناست و آگاه خود بندگان بر زيرا فرستد مي
 كند مي منتشر جا همه به ا،ر خود رحمت و فرستد مي باران نوميديشان از بعد كه خدايي آن اوست و 28 42
 ستودني و كارساز اوست و

 گاه هر و دوست درآن جنبندگان پراكندن و زمين و آسمانها آفرينش او قدرت هاي نشانه از و 29 42
 تواناست گردآوردنشان بر ،بخواهد

 مي فوع را گناهان از بسياري خدا و كنيد مي كه است كارهايي خاطر به ،رسد مصيبتي را شما اگر 30 42
 كند
 نيست ياوري و كارساز او جز را شما و بگريزيد او از زمين روي در نتوانيد شما 31 42
 روانند درياها در كه كوه چون است كشتيهايي او قدرت هاي نشانه از 32 42
 ابرانص براي اين در آينه هر بازمانند رفتن از دريا روي بر كشتيها تا دارد مي نگه را باد ،بخواهد اگر ، 33 42

 است عبرتهايي شكرگزار
 بخشايد مي نيز را بسياري و كند مي غرقه اعمالشان خاطر به را آنها يا 34 42
 نيست گريزگاهي هيچ را آنان كنند مي جدال ما آيات در كساني چه داند مي و 35 42
 آورده ايمان كه آنها براي خداست نزد، در آنچه و است دنيوي زندگي اين بهره اند داده را شما آنچه 36 42
 است تر پاينده و بهتر ،كنند مي توكل پروردگارشان به و اند
 مي را خطاها شوند خشم در چون و كنند مي اجتناب زشتيها و بزرگ گناهان از كه كسان آن و 37 42

 ،بخشايند
 با رتمشو پايه بر كارشان و گزارند مي نماز و گويند مي پاسخ را پروردگارشان دعوت كه آنان و 38 42

 ،كنند مي انفاق ايم داده روزي آنها به آنچه از و است يكديگر
 گيرند مي انتقام رسد آنها به ستمي چون كه آنان و 39 42
 او زيرا ،خداست با مزدش ورزد آشتي و كند عفو كه كسي پس آن همانند است بديي بدي هر جزاي 40 42

 ندارد دوست را ستمكاران
 نيست مالمتي ،،گيرند مي انتقام باشد رفته آنها بر كه ميست از پس كه كساني بر 41 42
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 كنند مي سركشي زمين روي در ناحق به و كنند مي ستم مردم به كه است كساني خور در مالمت 42 42
 دردآور عذابي آنهاست براي

 است پسنديده كارهاي از اين ،گذرد در خطا از و كند صبر كه آن و 43 42
 چون كه بيني مي را ظالمان و داشت نخواهد دوستي هيچ پس آن از كند مراهگ خدا كه را كس هر 44 42

 ؟هست بازگشتي راه را ما آيا :گويند مي ،بنگرند را عذاب
 كساني كنند مي دزديده ،نگاهي چشم گوشه از ذليل و ترسان برند مي جهنم به كه بيني مي را آنها 45 42
 عذاب در ستمكاران كه باش آگاه دادند باد بر قيامت روز در را كسانشان و خود اينان :گويند مي بودند آورده ايمان كه
 بود خواهند دايم

 نيست برايش راهي هيچ كند گمراه خدا كه را كس هر و ندارند مددكاري و يار خدا جز 46 42
 آن رد دهيد قبول پاسخ ،پروردگارتان به ،ندارد بازگشتي خدا جانب از كه بيايد روزي آنكه از پيش 47 42
 كرد تواند دفاعي شما از كسي نه و داشت خواهيد پناهي نه روز
 چون ما و نيست هيچ رسالت تبليغ جز تو بر باشي نگهبانشان كه ايم نفرستاده را تو ،كنند اعراض اگر 48 42
 اسپاسين رسد بدو ناروايي است كرده كه كارهايي خاطر به اگر و ،گردد مي شادمان بچشانيم خود رحمت از انسان به
 كند مي
 مي دختر بخواهد كه هر، به آفريند مي بخواهد چه هر زمين و آسمانها فرمانروايي خداست آن از 49 42

 بخشد مي پسر بخواهد كه هر به و بخشد
 تواناست و دانا زيرااو ،گرداند مي عقيم بخواهد را كس هر و دختر هم و دهد پسر هم يا و 50 42
 فرستد مي اي فرشته يا گويد سخن او با ،پرده سوي آن از يا وحي به جز داخ كه نرسد را بشري هيچ 51 42
 است حكيم و پايه اوبلند كند وحي او به بخواهد چه هر او فرمان به تا

 ما ولي چيست ايمان و، كتاب دانستي نمي تو كرديم وحي تو به خود فرمان به را خود كالم همچنين 52 42
 ،نمايي مي راه راست راه به تو و كنيم هدايت بدان بخواهيم كه را بندگانمان از يك هر تا ساختيم نوري را آن
 باز خدا به كارها همه باشيدكه آگاه است زمين و آسمانها در چه هر اوست آن از كه خدايي آن راه 53 42
 گردد مي
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم ،حا 1 43
 روشنگر، كتاب اين به سوگند 2 43
 يابيد در عقل به كه باشد ،داديم قرار عربي قرآني را كتاب ينا ما 3 43
 آميز حكمت و ارجمند كتابي ،ما نزد در است الكتاب ام در آن و 4 43
 ؟داريم دريغ شما از را قرآن و كنيم اعراض شما از ،هستيد گزافكار مردمي كه سبب بدان آيا 5 43
 فرستاديم بسياري پيامبران پيشينيان ميان به 6 43
 كردند مي اش مسخره آنكه مگر شد نمي مبعوث آنها، بر پيامبري هيچ و 7 43
 گذشت پيشينيان داستان و كرديم هالك بودند نيرومندتر ايشان از كه را آنها 8 43
 دانا پيروزمند آن را آنها:گويند مي ؟است آفريده را زمين و آسمانها كسي چه :بپرسي آنها از اگر 9 43
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 است آفريده
 شويد هدايت كه باشد ،آورد پديد درآن راهها برايتان و ساخت شما بستر را زمين كه آن 10 43
 از اينچنين نيز شما كرديم زنده را، مرده سرزمين بدان و اندازه به ،فرستاد آب آسمان از كه آن و 11 43

 شويد آورده بيرون گورها
 شويد سوار كه مركبهاساخت چارپايان و كشتيها از برايتان و بيافريد را جفتها همه كه آن و 12 43
 كه كس آن است منزه :بگوييد و كنيد ياد را پروردگارتان نعمت ،گرفتيد قرار آنها پشت بر چون و 13 43
 نبود آن توان را ما گرنه و كرد ما رام را اينها
 گرديم مي باز پروردگارمان سوي به ما و 14 43
 است ناسپاس آشكارا به آدمي شدند قائل فرزندي ،بندگانش ميان از او براي و 15 43
 ؟است شماكرده خاص را پسران و برگرفته دختران خود براي مخلوقاتش ميان از او آيا 16 43
 سياه رويش داده نسبت رحمان خداي به كه دهند را چيزي همان تولد مژده آنها از يكي به چون و 17 43

 خورد فرو خود خشم و گردد
 ؟خداست آن از گردد نمي آشكار جدال هنگام در و يافته پرورش يشآرا به كه آن آيا 18 43
 كه زودا ؟اند بوده آنجاحاضر ،خلقتشان هنگام به آيا پنداشتند زن خدايند بندگان كه را فرشتگان و 19 43
 شود مي بازخواست آنها از و نويسند مي را شهادتشان اين
 ناداني روي از گويند مي آنچه پرستيديم نمي را فرشتگان ما خواست مي رحمان خداي اگر :گفتند 20 43

 گويند نمي سخن دروغ به جز و است
 ؟جويند مي تمسك بدان اكنون كه ايم كرده نازل برايشان كتابي قرآن از پيش آيا 21 43
 رويم مي آنها پي از ما و داشتند آييني پدرانمان :گويند مي ،نه 22 43
 پدرانمان :گفتند متنعمانش آنكه مگر، نفرستاديم اي دهنده بيم اي يهقر هيچ به ،تو از پيش ،سان بدين 23 43

 كنيم مي اقتدا آنها اعمال به ما و داشتند آييني
 تر كننده هدايت بوديد يافته آن بر را پدرانتان آنچه از كه بياورم چيزي شما براي اگر حتي :گفت 24 43

 ايمانيم بي دان فرستاده بدان را شما كه آييني به ما :گفتند ؟باشد
 ؟است بوده چگونه كنندگان تكذيب عاقبت كه بنگر و گرفتيم انتقام آنها از ،پس 25 43
 ،بيزارم پرستيد مي شما آنچه از من :گفت قومش و پدر به ابراهيم و 26 43
 كرد خواهد راهنماييم او كه ،آفريده مرا كه آن مگر ، 27 43
 بازگردند خدا به كه باشد ،كرد يندهپا سخني خود فرزندان در را سخن اين و 28 43
 آمد سويشان به روشنگر پيامبري و حق كه آنگاه تا كردم مند بهره زندگي از را پدرانشان و اينان من و 29 43
 آوريم نمي ايمان بدان ما و جادوست اين :گفتند شد آشكار آنها بر حق چون 30 43
 ؟است نشده نازل قريه دو نآ بزرگمردان از مردي بر قرآن اين چرا :گفتند 31 43
 دنيا زندگي اين رادر آنها، روزي ما آنكه حال ؟كنند مي تقسيم را پروردگارت رحمت آنان آيا 32 43

 و گيرند خدمت به را ديگر بعضي تا ايم داده قرار ديگر بعضي باالتراز ،مرتبت به را بعضي و كنيم مي تقسيم ميانشان
 است بهتر آورند يم گرد آنها آنچه از پروردگارت رحمت
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 را رحمان خداي كه را كساني هاي خانه سقفهاي ،شدند مي امت يك مردم همه كه بود آن نه اگر و 33 43
 روند باال آن بر تا نهاديم مي نردبامهايي آنها بر و كرديم مي نقره از ندارند باور
 زنند تكيه ،آن بر كه تختهايي و كرديم مي نقره از درهايي نيز هايشان خانه براي و 34 43
 تو پروردگار نزد در آخرت آنكه حال ،است دنيوي ناچيز برخورداري اينها همه و زينت گونه هر از و 35 43

 است پرهيزگاران براي
 باشد همراهش همواره كه گماريم مي او بر شيطاني ،گرداند روي رحمان خداي ياد از كه كس هر 36 43
 يافتگانند هدايت كه پندارند ولي ،گردانند مي باز داخ راه از را آنان شيطانها آن و 37 43
 همراه چه تو و بود مغرب و، مشرق دوري تو و من دوري كاش اي :گويد مي ،آيد ما نزد كه آنگاه تا 38 43
 بودي بدي

 باشيد شريك عذاب در دو هر و نكند سود پشيماني روز آن كرديد ستم چون 39 43
 راه هستند آشكار گمراهي در كه را آنهايي و كوران يا ،بشنواني خنس كران به خواهي مي تو آيا 40 43

 ؟بنمايي
 ،گيريم مي انتقام آنها از ،ببريم را تو اگر و 41 43
 هستيم توانا برايشان ما كه ،دهيم مي نشان تو به ايم داده وعده آنها به كه را عذابي آن يا 42 43
 هستي راست راه بر تو هك بزن چنگ است شده وحي تو به آنچه در پس 43 43
 شويد بازخواست كه زودا و ،توست قوم و تو گشتن آوازه بلند سبب قرآن و، 44 43
 آنها پرستش براي را ديگري،رحمان خداي جز آيا :بپرس ايم فرستاده تو از پيش كه ما پيامبران از 45 43
 ؟بوديم داده قرار
 فرستاده من :گفت و فرستاديم قومش مهتران و نفرعو بر خود آيات با همراه را موسي آينه هر و 46 43

 جهانيانم پروردگار
 افتادند خنده به آن از همه ناگاه به ،داشت عرضه آنان بر را ما آيات چون 47 43
 گرفتار عذاب به را همه آنگاه بود، تر عظيم ديگر معجزه از داديم نشان آنها به كه اي معجزه هر و 48 43

 بازگردند كه باشد ،كرديم
 هدايت ما كه بخوان ما براي است نهاده تو با كه عهدي آن با را پروردگارت ،جادوگر اي :گفتند 49 43

 شدگانيم
 شكستند را خود پيمان ،برداشتيم آنها از را عذاب چون 50 43
 من پاي زير از كه جويباران ،اين و مصر پادشاهي آيا ،من قوم اي :كه داد ندا مردمش ميان در فرعون 51 43

 ؟بينيد نمي آيا ؟نيستند من آن از هستند جاري
 ؟نتواند گفتن سخن درست كه ذليل خوار مرد اين يا بهترم من آيا 52 43
 ؟اند نيامده همراهش فرشتگان از گروهي چرا و ؟اند نياراسته طال دستبندهاي به را دستهايش چرا 53 43
 بودند تبهكار مردمي هك ،كردند اطاعت او از تا ساخت گمراه را خود قوم پس 54 43
 ساختيم غرقه را همگان و گرفتيم انتقام آنها از ،آوردند خشم به را ما چون 55 43
 كرديم آيندگان براي داستان و گذشتگان شمار در را آنان 56 43
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 ،زدند فرياد شادماني به تو قوم ،شد آورده مريم پسر ،داستان چون و 57 43
 ستيزه مردمي كه ،نگفتند تو با جدال براي جز را سخن اين و ؟او يا رندبهت ما خدايان آيا :گفتند و 58 43

 جويند
 گردانيديم اسرائيلش بني عبرت مايه و داشتيم ارزاني نعمتش ما كه نبود اي بنده جز او 59 43
 گردند شما جانشين زمين روي در تا آورديم مي پديد فرشتگاني شما جاي به خواستيم مي اگر 60 43
 راه است اين كنيد متابعت من از، و ،مكنيد شك آن در است قيامت رسيدن فرا نشانه او آينه هر و 61 43

 راست
 شماست آشكار دشمن او زيرا ،نگرداند باز راه از را شما شيطان 62 43
 را چيزهايي تا ام آمده و ام آورده حكمت برايتان :گفت ،آمد خود روشن دليلهاي با عيسي چون و 63 43
 كنيد اطاعت من از و خدابترسيد از ،پس كنم بيان كنيد مي ختالفا آن در كه
 است ،اين راست راه بپرستيد را او شماست پروردگار و من پروردگار يكتا خداي 64 43
 قيامت دردآور عذاب از ستمكاران بر واي پس كردند اختالف هم با گروهها 65 43
 ؟بيايد خبرشان بي و ناگاه كه قيامتند جز چيزي راه به چشم آيا 66 43
 يكديگرند دشمن پرهيزگاران از غير دوستان روز آن در 67 43
 شويد نمي غمگين شما و نيست شما بر بيمي روز آن در ،من بندگان اي 68 43
 ،اند شده ما امر تسليم و اند آورده ايمان ما آيات به كه كسان آن 69 43
 شويد داخل بهشت به شادكامي با جفتهايتان و شما ، 70 43
 و كند آرزو نفس چه هر آنهاست در آورند مي چرخش به ميانشان در را سبوها و زرين قدحهاي 71 43

 بود خواهيد جاودانه آنجا در و ببرد لذت آن از ديده
 بريد مي ميراثش به ايد كرده كه كارهايي پاداش به كه است بهشتي اين 72 43
 خوريد مي آنها از كه هست بسيار هاي ميوه برايتان آنجا در 73 43
 جاويدانند جهنم عذاب در گناهكاران 74 43
 باشند خاموش نوميدي از، آنها و يابد نمي كاهش عذابشان 75 43
 اند كرده ستم خويشتن به خود آنها ،ايم نكرده ستمي آنها به ما 76 43
 ماندني اينجا در شما ،نه :گويد مي بميراند را ما تو پروردگار كاش ،مالك اي :كه آورند بر فرياد 77 43

 هستيد
 داشتيد كراهت حق از بيشترتان ولي كرديم آشنا حق با را شما ما 78 43
 ايم فشرده پاي هم ما ؟اند فشرده پاي خويش اعتقاد در آنها آيا 79 43
 نويسند مي و هستند آنها نزد، ما رسوالن ،آري ؟شنويم نمي را نجوايشان و راز ما پندارند مي آيا 80 43
 بودم مي پرستندگان نخستين از من ،بود مي فرزندي را رحمان خداي اگر :بگو 81 43
 دهند مي او به كه نسبتها آن از عرش پروردگار و زمين و آسمانها پروردگار است منزه 82 43
 را آنها كه روزي آن تا،سرگرم بازيچه به و باشند مشغول باطل سخنان همان به تا كن رهايشان پس 83 43

 برسد اند دهدا وعده
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 داناست و حكيم و خداست زمين در هم و خداست آسمان در هم كه اوست 84 43
 آن از آنهاست درميان ،چه هر و زمين و آسمانها فرمانروايي كه كس آن است بزرگوارتر و برتر 85 43

 شويد مي بازگردانده او به و اوست نزد قيامت رسيدن فرا علم و اوست
 ،علم روي از كه كساني مگر نيستند كسي شفاعت به قادر خوانند مي خدايي به كه را او سواي كساني 86 43
 باشند داده شهادت حق به

 مي روي حق از چرا پس اهللا :گويند مي ،است آفريده را آنها كسي چه كه بپرسي ايشان از اگر 87 43
 ؟گردانند

 آورند نمي انايم كه هستند مردمي اينان ،من پروردگار اي :بود اين گفتارش 88 43
 دانست خواهند زودي به آري را شما است ايمني :بگو و گذر در آنها از ،پس 89 43
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم ،حا 1 44
 روشنگر، كتاب اين به سوگند 2 44
 ايم بوده اي دهنده بيم ما كرديم نازل شبي مبارك در را آن ما 3 44
 ،شود مي صادر تحكم حسب بر فرماني هر شب آن در 4 44
 ايم بوده آن فرستنده همواره ما و ما جانب از فرماني 5 44
 داناست و شنوا او آينه هر و ،پروردگارت جانب از است رحمتي 6 44
 آنهاست ميان چه هر و زمين و آسمانها پروردگار اوست ،دريابيد يقين ،به اگر 7 44
 شماست نياكان پروردگار و شما روردگارپ ميراند مي و كند مي زنده او جز به خداي نيست 8 44
 دلخوشند خويش شك به همچنان آنها ،نه 9 44
 بياورد دود آشكارا به آسمان كه باش روزي انتظار چشم 10 44
 دردآور است عذابي اين و پوشد فرو خود در را مردم همه دود آن و 11 44
 ،ايم آورده انايم ما كه دورگردان ما از را عذاب اين ،ما پروردگار اي 12 44
 ،شد مبعوث آنها بر روشنگر پيامبر چون آنكه حال ؟پذيرند مي پند كجا 13 44
 يافته تعليم است اي ديوانه :گفتند و شدند رويگردان او از 14 44
 گرديد بازمي خويش آيين به باز شما و داريم مي بر اندكي را عذاب 15 44
 ايم گيرنده انتقام ما هك ،گيريم فرو سخت صولتي به را آنها روزي 16 44
 ،آمد نزدشان بزرگوار پيامبري و آزموديم را فرعون قوم آنها از پيش 17 44
 ،امينم پيامبري من كه كنيد تسليم من به را خدا بندگان كه 18 44
 ،ام آمده شما نزد روشن حجتي با من كه ،مجوييد برتري خدا بر نيز و 19 44
 ،برم مي پناه شما پروردگار و خود پروردگار به من ،نيدبز سنگ من بر بخواهيد اگر و ، 20 44
 گيريد كنار من از ،آوريد نمي ايمان من به اگر و 21 44
 مجرمند مردمي اينان :كه كرد دعا پروردگارش درگاه به پس 22 44
 بيايند شما پي از تا كن روانه هنگام شب مرا بندگان 23 44
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 شدگانند غرق پاهس آن كه ،سرگذار پشت آرام را دريا 24 44
 ،گذاشتند جاي بر سارها چشمه و باغها چه خود از بعد 25 44
 ،نيكو هاي خانه و كشتزارها و 26 44
 بودند شادماني غرق آن در كه نعمتي و 27 44
 واگذاشتيم ديگر مردمي به را نعمتها، آن ما و بودند سان بدين 28 44
 شد داده مهلت آنها به نه و زمين نه و گريست آنها بر آسمان نه 29 44
 :رهانيديم كننده خوار عذاب آن از را اسرائيل بني ما و 30 44
 ،گزافكار جوي برتري فرعون از 31 44
 برگزيديم جهانشان اهل بر علم روي از و 32 44
 بود آشكار امتحاني آن در كه كرديم عطا آنها به آياتي و 33 44
 :گويند مي اينان ،آينه هر 34 44
 ،شويم نمي زنده بار ديگر ما و نيست نخستين مرگ همين جز كار پايان 35 44
 بازآوريد جهان به را ما پدران ،گوييد مي راست اگر و 36 44
 بودند مجرمان كه كرديم راهالك همه ؟بودند قوم آن از پيش كه كساني و تبع قوم يا بهترند اينان آيا 37 44
 ايم نيافريده بازيچه به نهاستآ ميان را آنچه و زمين و آسمانها اين ما 38 44
 دانند نمي بيشترين ولي ،ايم آفريده حق به را آنها 39 44
 است قيامت ،داوري روز در همه گاه وعده 40 44
 نشوند ياري كسي سوي از و نباشد سودمند خود دوست ،براي دوستي هيچ كه روزي 41 44
 مهربان و پيروزمند اوست زيرا ،ببخشايد او بر خدا كه كسي مگر 42 44
 ،زقوم درخت آينه هر 43 44
 است گناهكاران طعام 44 44
 جوشد مي شكمها در گداخته مس همانند 45 44
 جوشان آب جوشيدن همانند 46 44
 :بكشيد جهنمش ميان به سختي به و بگيريدش 47 44
 شود شكنجه تا بريزيد جوشان آب سرش بر و 48 44
 بزرگواري و، پيروزمند تو كه ،بچش 49 44
 كرديد مي شك آن در كه است چيزي همان اين 50 44
 ،هستند امني جاي در پرهيزگاران 51 44
 ،سارها چشمه و باغها در 52 44
 نشينند مي هم روي به رو و پوشند مي استبرق و سندس از لباسهايي 53 44
 درآوريم همسريشان به را حورالعين همچنين 54 44
 طلبند مي اهندبخو كه را اي ميوه هر ايمني در 55 44
 داشته نگه جهنم عذاب از خدا را آنها و نخستين مرگ همان مگر ،چشند نمي را، مرگ طعم آنجا در 56 44
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 است
 است بزرگي پيروزي اين و ،پروردگارت جانب از است بخششي اين 57 44
 گيرند پند كه باشد ،كرديم آسان تو زبان بر خويش سخن اداي ما 58 44
 منتظرند نيز ايشان كه باش منتظر تو 59 44
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم ،حا 1 45
 است حكيم و پيروزمند خداي ،جانب از كتاب اين شدن نازل 2 45
 مؤمنان براي است عبرتي هاي نشانه زمين و آسمانها در آينه هر 3 45
 يقين اهل براي عبرتهاست جنبندگان شدن پراكنده و شما آفرينش در و 4 45
 نيز و كند مي زنده ،بدان را مرده زمين و فرستد مي آسمان از خدا كه رزقي و روز و شب شد و دآم 5 45
 عاقالن براي عبرتهاست بادها وزش در
 مي ايمان سخن كدام به آياتش و خدا جز كنيم مي تالوت تو بر راستي به كه خداست آيات اينها 6 45

 ؟آورند
 گناهكاري دروغپرداز هر بر واي 7 45
 گويي كه چنان ،فشرد مي پاي گردنكشي به آنگاه شنود مي شود مي خوانده او بر كه را خدا آيات 8 45
 ده بشارت دردآورش عذابي به پس است نشنيده هيچ
 اند كننده خوار عذابي خور در اينان گيرد مي اش مسخره به ،گيرد فرا را ما آيات از چيزي چون 9 45
 خدايي به يكتا خداي سواي ،كه كساني و اند آورده دست به كه يمال و است جهنم رويشان به رو 10 45

 بزرگ عذابي راست ايشان نكند سود حالشان به اند گرفته
 از است عذابي برايشان ،آورند نمي ايمان پروردگارشان آيات به كه آنان و است رهنمودي اين 11 45

 دردآور عذابهاي ترين سخت
 باشد ،كنيد معيشت طلب و باشند، روان كشتيها او فرمان به آن در تا دكر شما رام را دريا كه خداست 12 45
 باشيد سپاسگزار كه
 متفكران براي اين در اوست آن از همه است زمين در آنچه و آسمانهاست در آنچه ساخت شما رام 13 45

 عبرتهاست
 تا ،گذريد در ندارند اورب خدا، روزهاي به كه كساني خطاي از :بگو ،اند آورده ايمان كه كساني به 14 45

 دهد پاداش اند شده مرتكب كه اعمالي جزاي به را مردم آن ،خود
 اوست زيان به ،شود بدي كار مرتكب كس هر و ،اوست خود سود به ،كند اي شايسته كار كس هر 15 45

 شويد مي بازگردانده پروردگارتان سوي به همه سپس
 روزيشان خوش و پاكيزه چيزهاي از و كرديم عطا نبوت و داوري علم و كتاب اسرائيل بني به ما 16 45

 داديم برتريشان جهانيان بر و كرديم
 مگر ،نكردند اختالف كينه و، حسد روي از آن در و داديم روشن داليلي امر آن باره در را آنها و 17 45

 دكر خواهد داوري كردند مي اختالف آنچه در قيامت روز در خدا يافتند دانش كه آنگاه



242 

 مرو نادانان خواهش پي از و ،برو راه آن از انداختيم دين راه به را تو پس 18 45
 پرهيزگاران دوستدار خدا و،يكديگرند، دوستداران ظالمان و كنند نمي نياز بي خدا از هيچ را تو اينان 19 45

 است
 يقين اهل براي است رحمتي و هدايت و مردم بصيرت مايه قرآن اين 20 45
 كارهاي و اند آورده ايمان كه كساني شمار در كه پندارند مي شوند مي بديها مرتكب كه آنان آيا 21 45

 كنند مي داوري بد چه ؟است يكسان مرگشان و زندگي آيا و ؟دهيم مي قرارشان اند كرده شايسته
 آنها به و دهد پاداش است كرده كه كاري برابر را كسي هر تا بيافريد حق به را زمين و آسمانها خدا و 22 45
 نشود ستم
 گوش بر و كرد، گمراهش علم روي از خدا و گرفت خود خداي چون را هوسش كه را كس آن آيا 23 45
 پند چرا ؟كرد خواهد هدايت را او كسي چه نكند هدايت خدا اگر ؟اي ديده ،افكند پرده ديدگانش بر و نهاد مهر دلش و

 ؟گيريد نمي
 آنان نكند هالك دهر جز مارا و شويم مي زنده و ميريم مي نيست هيچ ما دنيوي زندگي جز :گفتند و 24 45
 نيستند پنداري در جز و نيست دانشي بدان را

 زنده را ما پدران ،گوييد، مي راست اگر :گويند مي ،شود تالوت آنها بر ما روشنگر آيات چون و 25 45
 كنيد

 آن در شكي كه قيامت روز در را همه سپس و ميراند مي پس ،كند مي زنده را شما كه خداست :بگو 26 45
 دانند نمي مردم بيشتر ولي آورد مي گرد نيست

 خواهند زيان باطل اهل ،شود برپا قيامت كه روز آن و زمين و آسمان فرمانروايي است خداوند آن از 27 45
 كرد

 چنين در بخوانند اعمالش هنام گرفتن براي را امتي هر و ،است آمده در زانو به كه ببيني را امتي هر 28 45
 بينيد مي پاداش ايد كرده كه اعمالي برابر در روزي

 ايم نوشته مي ايد كرده ،مي كه را كارهايي ما زيرا ،گويد مي سخن حق به كه ماست نوشته اين 29 45
 خويش رحمت در داخل پروردگارشان ،كنند مي شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه را كساني اما 30 45
 است آشكار كاميابي اين و ،كند مي
 مي تكبر شما و شد مي خوانده شما بر ما آيات آنكه نه مگر ،ايد نياورده ايمان كه آنان اي اما 31 45

 ؟بوديد گناهكار مردمي و ورزيديد
 قيامت دانيم نمي ما ،گفتيد مي ،نيست ترديدي قيامت در و است حق خدا وعده كه شد مي گفته چون 32 45

 ايم نرسيده يقين به و بريم نمي گماني جز ؟چيست
 را گردشان گردبر كردند، مي اش مسخره كه چيزي آن و شد آشكار برابرشان در زشتشان اعمال 33 45

 بگرفت
 كرده فراموش را روزتان چنين ديدار شما كه همچنان ،كنيم مي فراموشتان امروز :شود گفته آنها به 34 45

 نيست ياوري هيچ را شما و است آتش در جايگاهتان بوديد
 پس بفريفت را شما دنيوي زندگي و گرفتيد مي مسخره به را خدا آيات كه است آن كيفر به اين و 35 45
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 نپذيرد را عذرشان كسي و نبرد بيرونشان كسي آتش اين از امروز
 جهانيان پروردگار و زمين پروردگار و آسمانها پروردگار ،خداست آن از ستايش 36 45
 ،حكيم و پيروزمند اوست و ،اوست خاص زمين و آسمانها در بزرگواري 37 45
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ميم ،حا 1 46
 است حكيم و پيروزمند خداي ،جانب از كتاب اين شدن نازل 2 46
 رانكاف و ايم نيافريده معين ،مدتي در و حق به جز دوست آن ميان در كه را آنچه و زمين و آسمانها ما 3 46
 كنند مي اعراض دهند مي بيمشان آنچه از

 را چيز چه زمين اين از كه دهيد نشان من به دهيد خبر خوانيد مي خدايي به اهللا جز كه آنهايي از :بگو 4 46
 آمده قرآن اين از پيش كه كتابي من براي ،گوييد مي راست اگر ؟اند داشته شركت آسمانها خلقت در يا ؟اند آفريده
 بياوريد ،است مانده پيشينيان از دانشي اگر يا باشد

 نمي جواب او به قيامت تاروز كه خواند مي خدايي به را چيزي اهللا جز به كه آن از تر گمراه كيست و 5 46
 خبرند بي پرستان بت دعاي از بتان كه ،دهد

 كنند انكار را نعبادتشا باشندو، دشمن خويش پرستندگان با بتان ،آرند گرد را مردم قيامت در چون و 6 46
 ،گويند ،است شده نازل برايشان كه را حقيقتي كافران ،شود خوانده آنان بر روشني به ما آيات چون 7 46

 است آشكار جادويي
 هم به دروغي چون را آن من اگر :بگو است بافته خود كه است دروغي ،كتاب اين :گويند مي يا 8 46
 او شهادت و است تر آگاه زنيد مي بدان كه طعنها آن از خدا داريد باز من زا را خدا خشم توانيد نمي شما ،باشم بافته
 مهربان آمرزنده اوست و است كافي شما و من ميان
 من رفت خواهد چه شما بر يا،،من بر كه دانم نمي و نيستم تازه بدعتي پيامبران ديگر ميان از من :بگو 9 46
 نيستم آشكار اي دهنده بيم جز من و كنم ينم پيروي ،شود مي وحي من به آنچه جز چيزي از

 بدان اسرائيل بني از يكي ؟نياوريد ايمان بدان شما و باشد خدا جانب از قرآن اگر كنيد مي چه :بگو 10 46
 كند نمي هدايت را ستمكار مردم خدا كنيد مي گردنكشي شما ولي آورد ايمان و داد شهادت

 و گرفتند نمي سبقت ما بر ،پذيرفتنش در اينان ،بود مي خيري آن در اگر :گفتند را مؤمنان كافران 11 46
 است ديرينه دروغي اين كه گفت خواهند اند نيافته راه بدان چون

 ،عربي زبان به ،آن كننده تصديق است كتابي ،اين و بود رحمت و راهنما موسي كتاب آن از پيش و 12 46
 باشد اي مژده را نيكوكاران و بيمي را ستمكاران تا

 و نيست آنها بر بيمي ورزيدند، پايداري سپس و است اهللا ما پروردگار كه گفتند كه آنان آينه هر 13 46
 شوند نمي اندوهگين

 اند جاودانه آنجا در و بهشتند اهل اعمالشان پاداش به اينان 14 46
 به و برداشت واريدش به را، او بار مادرش كرديم سفارش خود مادر و پدر با كردن نيكي به را آدمي 15 46

 در سالگي چهل به و رسد جواني سن به چون تا است ماه سي گرفتنش باز شير از تا حمل مدت و نهاد زمين بر دشواري
 كاري آرم جاي به اي داشته ارزاني مادرم و پدر بر و من بر كه نعمتي شكر تا بياموز من به ،من پروردگار اي :گويد ،آيد
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 شدگانم تسليم از و بازگشتم تو به من آور صالح به مرا فرزندان سازدو دخشنو را تو كه بكنم شايسته
 اهل زمره در گذريم ،مي در گناهشان از و پذيريم مي را نيكشان كارهاي كه هستند كساني اينان 16 46

 است راست شده داده آنها به كه اي وعده هر بهشتند
 حال و برخيزانند گورم از كه دهيد مي وعده من هب آيا ،شما بر اف :گفت مادرش و پدر به كه آن و 17 46

 ايمان تو بر واي :گويند و كنند مي استغاثه خدا درگاه به دو آن و ؟اند برنخاسته كه اند بوده من از پيش مردمي آنكه
 نيست پيشينيان افسانه همان جز چيزي اينها :گويد مي است حق خدا وعده كه بياور

 پيوندد مي حقيقت به بود شده ،گفته انس و جن از پيشين امتهاي باره در كه سخن همان اينان باره در 18 46
 كنندگانند زيان اينان

 بدهد تمامي به را كارهايشان پاداش خدا تا است درجتي است كرده كه كاري به نسبت را يك هر و 19 46
 شود نمي ستم آنان به و

 مند بهره خوش و پاكيزه چيزهاي از دنيوي يزندگ در :كنند عرضه آتش بر را كافران كه روزي و 20 46
 كرديد مي گردنكشي حقي هيچ بي زمين در كه است سبب بدان اين و دهند مي پاداشتان خواري عذاب به امروز ،شديد

 بوديد گرفته پيش عصيانگري و
 و بودند برانيپيام او از پيش و، داد بيم احقاف در را خود قوم چون كه بياور ياد به را عاد قوم برادر 21 46

 بيمناكم شما بر بزرگ روزي عذاب از من كه نپرستيد را يكتا خداي جز كه آمدند پيامبراني او از پس و رفتند
 وعده ما به چه هر ،گويي مي راست اگر ؟سازي رويگردان خدايانمان از را ما تا اي آمده آيا :گفتند 22 46
 بياور اي داده
 كه بينم مي ولي رسانم مي شما به ام شده مبعوث بدان را آنچه من و داند مي خدا را اين :گفت 23 46

 هستيد نادان مردمي
 همان اين ،نه زاست باران ،ابري اين :گفتند ،آيد مي هاشان رودخانه جانب از كه ديدند ابري چون 24 46

 ،دردآور عذابي باد آن در و باداست طلبيديد مي شتاب به را آن كه است چيزي
 ما و نبيني را هاشان خانه جز اكنون كه شدند چنان كند مي هالك را چيز همه پروردگارش نفرما به 25 46

 دهيم مي پاداش سان اين را مجرمان
 ولي داديم قرار دل و چشم و، گوش برايشان ايم نداده شما به كه بوديم داده مكانتي چنان آنها به 26 46

 گرفتند مي اش مسخره به آنچه تا كردند مي انكار را خدا آيات زيرا ،نكرد سود هيچ حالشان به دلشان و چشم و گوش
 گرفت رافرو آنها
 باشد ،كرديم بيان گون گونه را آيات و ايم كرده هالك اند بوده شما اطراف كه را هايي قريه همه ما 27 46
 بازگردند كه
 از بلكه ،نكردند ياريشان بودند گرفته خدايي به ،تقرب براي اهللا سواي كه خداياني آن روي چه از 28 46

 افترايشان و دروغ است اين ؟شدند گم نظرشان
 گوش :گفتند رسيدند حضرتش ،به چون بشنوند را قرآن تا كرديم روانه تو نزد را جن از گروهي و 29 46
 بازگشتند خود قوم نزد دهندگاني بيم همانند ،آمد پايان به چون دهيد فرا
 به و كند مي تصديق را پيشين كتابهاي ،شده نازل موسي از بعد كه شنيديم يكتاب ما ،ما قوم اي :گفتند 30 46
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 نمايد مي راه راست راه و حق
 بيامرزد را گناهانتان خدا تا بياوريد ،ايمان او به و گوييد پاسخ را خدا به كننده دعوت اين ،ما قوم اي 31 46
 دارد امان در دردآور عذابي از را شما و

 را او و بگريزد خداي از زمين روي در تواند نمي نگويد جواب كننده دعوت اين هب كه كس هر و 32 46
 است آشكاري گمراهي در و نيست ياوري هيچ خدا جز
 مي او نماند در آنها آفريدن در و بيافريد را زمين و آسمانها كه آن يكتاست خداي كه بينند نمي آيا 33 46

 تواناست اريك هر بر او بلي كند زنده را مردگان تواند
 سوگند پروردگارمان به ،،بلي :گويند ؟نيست حقيقت اين آيا :شوند عرضه آتش به كافران كه روزي 34 46

 بچشيد را عذاب اينك ،ايد ورزيده مي كه كفري خاطر به :گويد
 آن مكن شتاب عقوبتشان ودر بودند كرده پايداري اولوالعزم پيامبران كه همچنان ،كن پايداري پس 35 46
 اين اند نكرده درنگ گور در روز از ساعتي قدر به جز كه پندارند ،بنگرند شده داده آنها به كه را اي وعده آن كه وزر

 ؟رسند مي هالكت به نافرمانان جز آيا است رسالت تبليغ
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 است ساخته باطل دكردن منحرف خدا راه از را ،مردم و شدند كافر كه را كساني اعمال خدا 1 47
 كه شده نازل محمد بر بدانچه و اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه را كساني گناه خدا 2 47
 آورد صالح به را كارهايشان و زدود آنها از ،اند آورده ايمان پروردگارشان جانب از و است حق آن
 از كه حقي از آوردند ،ايمان كه آنان و كردند پيروي باطل از كافران كه است سبب بدان اين و 3 47

 زند مي مثل اينچنين مردم براي خدا كردند پيروي ،بود آمده پروردگارشان جانب
 و كنيد اسيرشان ،گرفتيد فرو سخت را آنها چون و بزنيد را گردنشان ،شديد رو به رو كافران با چون 4 47

 مي اگرخدا و خدا حكم است اين و آيد پايان به جنگ كه آنگاه تا فديه يابه كنيد آزاد منت به يا آنگاه ببنديد سخت
 اند شده كشته خدا راه در كه آنان و بيازمايد يكديگر به را شما تا خواست ولي ،گرفت مي انتقام آنان از ،خواست
 كند نمي باطل را اعمالشان

 آورد صالح به را كارهايشان و كند هدايتشان كه زودا 5 47
 سازد داخلشان است كرده وصف برايشان هك بهشتي به و 6 47
 خواهد پايداري و كرد خواهد ،ياري را شما ،كنيد ياري را خدا اگر ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 7 47

 بخشيد
 است كرده باطل را اعمالشان خدا كافران بر باد شوربختي و هالكت 8 47
 كرد نابود را اعمالشان نيز خدا ددارن ناخوش است كرده نازل خدا كه را چيزي آنان زيرا 9 47
 ؟است بوده چگونه اند بوده آنها از پيش كه كساني عاقبت كه بنگرند تا اند نكرده سير زمين در آيا 10 47
 داشت خواهند آنچنان عاقبتي نيز كافران و كرد هالكشان خدا
 نيست ياوري هيچ را كافران و اند آورده ايمان كه است كساني ياور خدا كه است سبب بدان اين 11 47
 جاري آن در نهرها كه بهشتهايي ،به ،كنند مي شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه را كساني خدا 12 47

 است آتش جايگاهشان و خورند مي چارپايان چون و شوند مي متمتع جهان اين از كافران ولي كرد خواهد داخل است
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 كه بودند نيرومندتر بسي ،كردند بيرونت آن از كه ،تو قريه مردم از مردمش كه هايي قريه چه 13 47
 نداشتند اي كننده ياري هيچ و كرديم هالكشان

 در بدشان كردار كه است كساني همانند ،دارد روشني دليل پروردگارش جانب از كه كسي آيا 14 47
 ؟روند مي خود هواهاي پي از و شده آراسته نظرشان

 تغيير آبهايي از است ،نهرهايي آن در كه است اين شده داده وعده نپرهيزگارا به كه بهشتي وصف 15 47
 و برند مي لذت آن از آشامندگان كه شراب از ونهرهايي شود نمي دگرگون طعمش كه شيري از نهرهايي و ناپذير

 انندهم بهشتيان آيا پروردگارشان آمرزش نيز و هست بخواهند كه ميوه گونه هر آنجا در و مصفي عسل از نهرهايي
 ؟شود مي تكه تكه هايشان روده كه چنان آشامانند مي جوشان آبي از را آنان و اند جاودانه آتش در كه هستند كساني

 چه اين :پرسند مي دانشمندان از، روند بيرون تو نزد از كه آنگاه تا ،دهند مي گوش تو به بعضي 16 47
 اند رفته خود هواهاي پي از و است نهاده مهر دلهايشان بر خدا ؟گفت مي كه بود سخناني

 دارد مي ارزاني پرهيزگاريشان و افزايد مي هدايتشان به خدا ،اند يافته هدايت كه آنان 17 47
 فرا چون و است شده آشكار قيامت نشانهاي آينه هر ؟رسد فرا قيامت ناگاه به كه آنند منتظر تنها آيا 18 47

 ؟فايده چه را گرفتنشان پند رسد
 خدا بخواه آمرزش مؤمن زنان و مردان گناه از و خود گناه از نيست اهللا جز خدايي هيچ كه نبدا پس 19 47
 آراميد كجامي به شب و رويد مي كجا به روز كه داند مي
 از اي سوره چون ؟شود نمي ،نازل اي سوره خدا جانب از چرا :گويند مي اند آورده ايمان كه كساني 20 47

 كه كسي چون كه بيني هست مرضي دلشان در كه را آنان باشد، رفته جنگ از خنس آن در كه شود نازل محكمات
 تر شايسته برايشان پس نگرند مي تو به شده چيره او بر مرگ بيهوشي

 ورزند صداقت خدا اگربا ،شد گرفته جنگ به تصميم چون و گفتن نيكو سخن و است فرمانبرداري 21 47
 است بهتر برايشان

 ؟ببريد را خويشاونديتان پيوند، و كنيد فساد زمين در خواهيد مي ،رسيديد ومتحك به اگر آيا 22 47
 است كورساخته را چشمانشان و كر را گوشهايشان و است كرده لعنتشان خدا كه اينانند 23 47
 ؟قفلهاست دلهايشان بر يا انديشند نمي قرآن در آيا 24 47
 نظرشان در ،بازگشتند و شدند مرتد هدايت راه شدن آشكار از بعد كه را كساني اعمال شيطان 25 47

 داشت نگاهشان گمراهي در و بياراست
 اي پاره در ما :گفتند ،مي،داشتند مي ناخوش را خدا آيات كه گروه آن به كه است سبب بدان اين و 26 47
 است آگاه رازشان از خدا و هستيم شما فرمانبردار كارها از

 ؟زنند مي پشتهايشان و صورت بر و ميرانند مي را آنها نفرشتگا كه آنگاه اند چگونه 27 47
 خشنودش آنچه از و اند كرده مي پيروي آورد مي خشم به را خدا آنچه از كه است آن كيفر به اين 28 47
 كرد نابود را اعمالشان نيز خدا اند داشته كراهت ساخته مي
 آشكار دارند نهفته دل در كه را اي نهكي خدا كه پندارند مي است مرضي دلشان در كه آنان آيا 29 47

 ؟كرد نخواهد
 ،شناخت خواهي سخنشان شيوه از يا، سيمايشان به را آنها تو و نمايانيم مي تو به را آنها ،بخواهيم اگر 30 47
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 است آگاه اعمالتان از خدا و
 كنيم آشكار را حديثتان و بشناسيم را صابرانتان و مجاهدان تا آزماييم مي را شما و 31 47
 بود شده آشكار برايشان هدايت راه آنكه با و شدند رويگردان خدا راه از و نياوردند ايمان كه كساني 32 47
 كرد خواهد نابود را اعمالشان خدا و رسانيد خدانخواهند به زياني هيچ ،ورزيدند مخالفت پيامبر با

 مسازيد باطل را، خويش الاعم و كنيد اطاعت پيامبر از و كنيد اطاعت خدا از ،مردم اي 33 47
 نخواهد هرگز مردند، كفر در و شدند رويگردان خدا راه از و ورزيدند كفر كه را كساني خدا 34 47

 آمرزيد
 نخواهد پاداشهايتان از و شماست با خدا و هستيد برتر شما كنيد مصالحه به دعوت تا نورزيد سستي 35 47

 كاست
 كنيد پرهيزگاري و بياوريد ،ايمان اگر و است بيهودگي و بازيچه اينجهاني زندگي كه نيست اين جز 36 47
 طلبد نمي را اموالتان شما از و ،داد خواهد را پاداشهايتان خدا
 مي آشكار را تان نهفته هاي كينه و ورزيد مي بخل آنگاه ،طلبد هم اصرار به و طلبد مالي شما از اگر 37 47

 سازد
 هر و ،ورزند مي بخل ازشما بعضي كنيد انفاق خدا راه در تا كنند يم دعوت را شما كه باشيد آگاه 38 47

 جاي به ،برتابيد روي اگر و نيازمندانيد شما و است نياز بي خدا زيرا است ورزيده بخل خود حق در ،ورزد بخل كه كس
 نباشند شما همسان هرگز كه آرد ديگر مردمي شما
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ايم ،كرده مقدر را نماياني پيروزي تو براي ما 1 48
 بر را خود نعمت و بيامرزد تو براي باشد اين از پس آنچه و بوده اين از پيش آنچه را تو گناه خدا تا 2 48
 نمايد راه مستقيم صراط به را تو و كند تمام تو
 پيروزمندانه كردني ياري كند ياريت خدا و 3 48
 لشكرهاي خداست آن از و، بيفزايد پيوسته ايمانشان بر تا فرستاد آرامش مؤمنان دلهاي بر كه اوست 4 48

 است حكيم و دانا خدا و ،زمين و آسمانها
 و جاويدانند آنجا در و است جاري نهرها آن در كه كند داخل بهشتهايي به را مؤمن زنان و مردان تا و 5 48

 است بزرگي كاميابي خدا نزد در اين و بزدايد را گناهانشان
 بدي گردشان بر كند عذاب بدگمانند، خدا بر كه را مشرك زنان و مردان و منافق زنان و مردان و 6 48

 است سرانجامي بد جهنم و است كرده آماده برايشان را وجهنم كرد لعنتشان و گرفت خشم آنها بر خدا و زند حلقه
 است حكيم و پيروزمند خدا و ،زمين و آسمانها لشكرهاي خداست آن از 7 48
 ايم فرستاده دهنده بيم و دهنده مژده و گواه را تو 8 48
 تسبيح شامگاه و صبحگاه خدارا و داريد بزرگش و كنيد ياريش و بياوريد ايمان پيامبرش و خدا به تا 9 48

 گوييد
 دستهايشان روي خدا ،دست كنند مي بيعت خدا با كه نيست اين جز كنند مي بيعت تو با كه آنان 10 48

 مزدي را او ،كند وفا است بسته خدا با كه بيعت بدان كه هر و است شكسته خود زيان به ،بشكند را بيعت كه هر و است
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 دهد كرامند
 را ما ،ما كسان و دارايي :،گفت خواهند تو به اند كرده تخلف جنگ از كه آنان ،نشين باديه اعراب از 11 48
 زياني برايتان خدا اگر :بگو نيست دلشان در كه گويند مي زيچي زبان به بخواه آمرزش ما براي پس ،بازداشتند جنگ از

 آگاه كارهايتان به كه اوست بلكه ؟كند ديگرگون را آن خدا برابر در تواند مي كسي چه ،بخواهد سودي يا بخواهد
 است

 كرده خوش اين به ودل گشت نخواهند باز كسانشان نزد هرگز مؤمنان و پيامبر كه پنداشتيد مي يا 12 48
 ايد بوده هالكت سزاوار مردمي و ايد داشته بدي پندار وديدب

 ايم كرده آماده سوزان آتشي كافران براي كه بداند ،است نياورده ايمان پيامبرش و خدا به كس هر و 13 48
 عذاب بخواهد را كه هر، و آمرزد مي بخواهد را كه هر زمين و آسمانها فرمانروايي خداست آن از 14 48
 است مهربان و آمرزنده داخ و ،كند مي
 تا بگذاريد :گفت اندخواهند ورزيده تخلف جنگ از كه آنان ،بيفتيد راه به غنايم گرفتن براي چون 15 48
 چنين پيش از خدا آمد نخواهيد ما پي از هرگز شما :بگو كنند ديگرگون را خدا سخن خواهند مي بياييم شما پي از هم ما

 فهمند نمي اندكي جز اينان ،نه ؟بريد مي حسد ما بر بلكه :گفت خواهند سپس است گفته
 سخت مردمي با جنگ براي ،زودي به :بگو ،اند ورزيده تخلف جنگ از كه نشين باديه اعراب به 16 48

 ،اگر و داد خواهد نيكو پاداشي خدايتان كنيد اطاعت اگر شوند مسلمان يا بجنگيد آنها با كه شويد مي خوانده فرا نيرومند
 كند مي دردآورعذاب عذابي به را شما برتابيد سر ،ايد تافته بر سر اين از پيش كه همچنان

 پيامبرش و خدا از ،هركه و نيست حرجي بيمار بر و نيست حرجي لنگ بر و ،نيست حرجي كور بر 17 48
 عذاب دردآورش عذابي به برتابد سر كه هر و است روان نهرها درآن كه كند مي داخل بهشتهايي به را او ،كند اطاعت

 كند مي
 دلشان در كه دانست و گشت خشنود ،كردند بيعت تو با درخت زير در كه هنگام آن مؤمنان از خدا 18 48
 ،داد پاداششان نزديك فتحي به و كرد نازل آنها بر آرامش پس گذرد مي چه
 است حكيم و پيروزمند خدا و آورند مي دست به كه بسيار غنيمتهايي به و 19 48
 ارزاني زودتر را غنيمت ،اين و ،آوريد مي چنگ به كه است داده بسيار غنايم وعده شما به خدا 20 48

 كند هدايتتان راست راه به و باشد عبرتي مؤمنان براي تا ،بخشيد امان مردمان آسيب از را شما و داشت
 كاري هر بر او و دارد احاطه آن به خدا آينه هر ايد نيافته دست آنها به هنوز كه ديگري غنايم و 21 48

 تواناست
 يابند نمي ياريگري و دوست هيچ ديگر و بگريزند كرده پشت ،برخيزند جنگ به شما با كافران اگر و 22 48
 يافت نخواهي دگرگوني خدا سنت در تو و است بوده چنين پيش از كه خداست سنت اين 23 48
 آنها از را شما ودست شما، از را آنها دست ،داد پيروزيتان آنها بر مكه بطن در چون كه اوست 24 48

 بود بينا و آگاه كرديد مي كه كارهايي به خدا و بازداشت
 به قرباني كه نگذاشتند و، بازداشتند مسجدالحرام از را شما و ورزيدند كفر كه همانهايند ايشان 25 48

 را آنها كه نبود آن بيم و نبودند آنها ميان در دشناسي نمي را آنها كه مسلماني زنان و مسلمان مردان اگر برسد قربانگاهش
 مشمول بخواهد را كه هر خدا و داشت بازنمي آنها از را شما دست خدا ،شويد گناه مرتكب نادانسته و درنورديد زيرپاي
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 كرديم مي عذاب دردآور عذابي به را كافرانشان ،بودند مي جدا يكديگر از اگر گرداند خود رحمت
 بر را خود آرامش نيز خدا ،سپارند جاهلي تعصب ،تعصب به دل كه گرفتند تصميم كافران كه آنگاه 26 48
 هر بر خدا و بودند تر شايسته و سزاوارتر تقوي به آنان كه كرد الزامشان تقوي به و فرستاد فرو مؤمنان و پيامبرش دل

 داناست چيزي
 و تراشيده سر گروهي ،ايمن ،،بخواهد خدا اگر :بود گفته كه پيوست صدق به را پيامبرش رؤياي خدا 27 48

 جز و دانستيد نمي شما كه دانست مي چيزها او شويد مي داخل مسجدالحرام به بيمي هيچ بي ،كرده كوتاه موي گروهي
 بود كرده شما نصيب فتحي نزديكي همين در آن
 خدا و گرداند پيروز ناديا همه بر را دين آن تا فرستاد حق دين و هدايت به را پيامبرش كه اوست 28 48

 است كافي را شهادت
 كه بيني را آنان مهربان يكديگر با، و سختگيرند كافران بر هستند او با كه كساني و ،خدا پيامبر محمد 29 48

 چهره بر كه است اي سجده اثر نشانشان هستند خدا خشنودي و فضل جوياي و آيند مي سجده به ،كنند مي ركوع
 بر و شود محكم جوانه آن و بزند جوانه كه هستند اي كشته چون كه ،انجيل در و تورات در نوصفشا است اين آنهاست
 كه را كساني آنها ميان از خدا آورد خشم به را كافران كه آنجا تا ،وادارد شگفتي به را كشاورزان و بايستد خود پاهاي
 است داده وعده بزرگ پاداشي و آمرزش به اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 و شنوا خدا زيرا ،خدابترسيد از و مگيريد پيشي او پيامبر و، خدا بر ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 1 49

 داناست
 يكديگر با كه همچنان مكنيدو بلندتر، پيامبر صداي از را خود صداي ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 2 49
 نشويد آگاه و شود ناچيز اعمالتان كه مگوييد، سخن بلند آواز به او با گوييد مي سخن بلند
 تقوي به را خدادلهايشان كه همانهايند آورند مي پايين را صدايشان خدا پيامبر نزد در كه كساني 3 49

 بسيار مزد و آمرزش آنهاراست است آزموده
 خردانند بي بيشتر دهند مي ندايت ها حجره سوي آن از كه آنهايي 4 49
 خدا و ،بود مي بهتر ،برايشان رفتي مي آنها نزد و آمدي مي بيرون خود تو تا كردند مي صبر اگر 5 49

 است مهربان آمرزنده
 به ناداني روي از مباد كنيد، تحقيق آورد خبري برايتان فاسقي اگر ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 6 49

 شويد پشيمان ايد كرده كه كاري از آنگاه ،برسانيد آسيب مردمي
 ولي افتيد مي رنج به ببرد شمافرمان از، امور از بسياري در اگر شماست ميان در خدا پيامبر كه بدانيد و 7 49
 اينان گردانيد مكروه نظرتان در را عصيان و فسق و كفر و بياراست دلتان رادر آن و ساخت شما محبوب را ايمان خدا
 يافتگانند راه خود

 است حكيم و دانا خدا و ،خدا جانب از است نعمتي و بخشش 8 49
 بر گروه يك اگر و افكنيد ،آشتي ميانشان ،برخاستند جنگ به يكديگر با مؤمنان از گروه دو اگر و 9 49

 صلحي ميانشان ،بازگشت اگر پس بازگردد خدا فرمان به تا بجنگيد است كرده تعدي كه آن با ،كرد تعدي ديگري
 دارد دوست را عادالن خدا كه ورزيد عدالت و نيدك برقرار عادالنه
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 آرد رحمت شما بر كه باشد ،بترسيد خدا از و بيفكنيد آشتي برادرانتان ميان برادرانند مؤمنان آينه هر 10 49
 آن شايد ،كند مسخره را ديگر گروه مردان از گروهي كه مباد ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 11 49

 از بهتر شدگان مسخره آن شايد ،كند مسخره را ديگر گروه زنان از گروهي كه مباد و باشند آنها از بهتر شدگان مسخره
 و آوردن ايمان از پس فسق عنوان است بد مخوانيد زشت القاب به را يكديگر و مكنيد عيبجويي هم از و باشند آنها

 ستمكارانند خود كنند نمي توبه كه كساني
 و است گناه حد در گمانها از اي ،پاره زيرا بپرهيزيد فراوان گمان از ،ايد هآورد ايمان كه كساني اي 12 49
 گوشت كه دارد دوست شما از يك هيچ آيا مكنيد غيبت يكديگر از و مكنيد جو و جست يكديگر پنهاني كارهاي در

 است مهربان و رپذي توبه خدا زيرا بترسيد، خدا از و داشت خواهيد ناخوش را آن پس ؟بخورد را خود مرده برادر
 را يكديگر تا كرديم ها قبيله و، جماعتها را شما و بيافريديم اي ماده و نري از را شما ما ،مردم اي 13 49

 است كاردان و دانا خدا شماست پرهيزگارترين،خدا نزد شما ترين گرامي آينه هر بشناسيد
 هنوز و ،ايم شده تسليم كه بگوييد ،ايد نياورده ايمان :بگو آورديم ايمان :گفتند نشين باديه اعراب 14 49

 خدا زيرا ،شود نمي كاسته شما اعمال ثواب از كنيد اطاعت را پيامبرش و خدا اگر و است نشده داخل دلهايتان در ايمان
 است مهربان و آمرزنده

 جان و مال با و ،اند نكرده ،شك ديگر و اند آورده ايمان او پيامبر و خدا به كه هستند كساني مؤمنان 15 49
 راستگويانند اينان اند كرده جهاد خدا راه در خويش

 هر و آسمانها در چه هر خدااز آنكه حال ؟كنيد آگاه خويش دينداري از را خدا خواهيد مي آيا :بگو 16 49
 است عالم چيزي هر به او و است آگاه است زمين در چه
 خدا بلكه ،مگذاريد منت من بر اسالمتان خاطر به :گوب گذارند مي منت تو بر اند آورده اسالم اينكه از 17 49
 گوييد مي راست اگر ،نهد مي منت شما بر است نموده راه ايمان به را شما كه سبب بدان

 بيناست كنيد مي كه كاري هر به و داند مي را زمين و آسمانها نهان خدا آينه هر 18 49
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ارجمند قرآن اين به قسم قاف 1 50
 چيزي اين :گفتند كافران و آمد سويشان اي دهنده بيم خودشان ميان از اينكه از شدند شگفت در، كه 2 50

 ،است عجيب
 است محال بازگشتي اين ؟شويم مي زنده بار ديگر شديم خاك و مرديم كه زماني آيا 3 50
 نزد ،شده نگهداري ،درآن چيز همه كه كتابي و كاست خواهد آنها از چگونه خاك كه دانيم مي ما 4 50

 ماست
 شد پريشان و شوريده كارشان پس شمردند دروغ بود آمده آنها بر كه را راستي سخن ايشان آري 5 50
 هيچ و ايم آراسته و ايم كرده بنا را آن چگونه كه كنند نمي نظر سرشان برفراز آسمان اين به آيا 6 50

 ؟نيست آن در شكافي
 آن در منظر خوش نباتات گونه هر از و افكنديم بلند كوههايي آن در و رديمگست را زمين و 7 50

 رويانيديم
 بازگردد خدا به كه اي بنده هر براي است پندي و بينشي 8 50
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 ،رويانيديم ،شدني درو هاي دانه و باغها بدان و فرستاديم پربركت آبي ،آسمان از و 9 50
 يدهچ هم بر هاي خوشه با بلند نخلهاي و 10 50
 است چنين نيز گور از آمدن بر كرديم زنده را مرده سرزمين ،آب بدان و باشد بندگان رزق تا 11 50
 ،بودند كرده تكذيب ثمود و رس اصحاب و نوح قوم آنها از پيش 12 50
 ،لوط قوم و فرعون و عاد قوم و 13 50
 شدند من عذاب وعده مستحق و شمردند دروغ را پيامبران همه ،تبع قوم و ايكه اصحاب و 14 50
 شكند در تازه آفرينش از را آنها ،نه ؟بوديم شده عاجز نخستين آفرينش از آيا 15 50
 نزديك او به گردنش رگ از، زيرا ،هستيم آگاه او نفس هاي وسوسه از و ايم آفريده را آدمي ما 16 50

 تريم
 مي فرا را چيز هر اند نشسته او چپ جانب و راست جانب در گيرنده فرا فرشته دو آن كه هنگامي 17 50

 گيرند
 است حاضر مراقبي او كنار در آنكه مگر گويد نمي كالمي هيچ 18 50
 گريختي مي آن از آنچه است اين رسد مي فرا مرگ بيهوشي كه راستي به 19 50
 عذاب هاي وعده روز است اين شود مي دميده صور در و 20 50
 دهد مي شهادت برايش كه است كسي و راندش مي كه است كسي او با و آيد مي كسي هر 21 50
 است شده تيزبين ،چشمانت امروز و برداشتيم برابرت از پرده ما بودي غافل اين از تو 22 50
 ام كرده آماده من آنچه است اين :گويد او موكل 23 50
 ،بيندازيد جهنم به را توزي كينه ناسپاس هر 24 50
 ،آورد مي شك و بود تجاوزكار و ورزيد امساك بخشش از كه آن 25 50
 بيفكنيد سختش عذاب به پس داد قرار ديگري خداي يكتا خداي با كه آن 26 50
 گمراهي در سخت خود او بلكه ،نكردم وادار سركشي به را او من ،ما پروردگار اي :گويد او همنشين 27 50
 بود
 بودم ،گفته عذاب از نسخ شما با اين از پيش من مكنيد مجادله من نزد :گويد مي 28 50
 كنم نمي ستم بندگان به من و شود نمي ديگرگون من وعده 29 50
 ؟هست زيادتي هيچ آيا :گويد مي ؟اي شده پر آيا :گوييم مي را جهنم كه روزي 30 50
 نباشند دور آن از تا ،بياورند نزديك پرهيزگاران براي را بهشت و 31 50
 بودند داده اش وعده پرهيزگاري كننده بهتو هر به كه است چيزي همان اين 32 50
 ،اند آمده كار توبه دلي با و ترسند مي رحمان خداي از نهان در كه را آنهايي 33 50
 است جاوداني روز ،روز اين شويد داخل بهشت به عذابي هر از امان در :گويند 34 50
 هست ما نزد آن از بيشتر و هست بخواهند چه هر آنجا در 35 50
 هالكت به ،كردند مي جو، و جست و سير شهرها در و بودند نيرومندتر كه را مردمي چه آنها از يشپ 36 50

 ؟هست گريزي راه آيا ايم آورده
 است اندرزي ،دارند مي فرا گوش حضور با كه آنان يا صاحبدالن براي سخن اين در 37 50
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 نرسيد بما خستگي هيچ و ديمآفري روز شش در آنهاست ميان را آنچه و زمين و آسمانها ما 38 50
 از پيش و آفتاب ازبرآمدن ،پيش پروردگارت ستايش در و كن پايداري ،گويند مي آنچه برابر در 39 50

 گوي تسبيح آن غروب
 گوي تسبيح را او سجده هر از بعد و شب از اي پاره در نيز و 40 50
 فرادار گوش دهد مي ندا نزديك مكاني از منادي كه آنگاه و 41 50
 است ازگور شدن بيرون روز ،روز آن ،شنوند مي حق به را سهمناك آواز آن كه روزي 42 50
 ماست نزد بازگشت و ميرانيم مي و كنيم مي زنده ما 43 50
 است آسان ما براي گردآوري اين و آيند بيرون شتاب به آنها و بشكافد زمين كه روزي 44 50
 ترسد مي من عذاب وعده از را، كه هر پس گويي نمي زور آنها به تو و داناتريم گويند مي آنچه به ما 45 50
 ده اندرز قرآن به
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،،پراكنند مي خاك كه بادهايي به سوگند 1 51
 ،گرانبار ابرهاي به سوگند 2 51
 ،روانند آساني به كه كشتيهايي به سوگند 3 51
 ،كارهايند دهكنن تقسيم كه فرشتگاني به سوگند و 4 51
 ،است راست دهند مي وعده را شما آنچه كه 5 51
 است آمدني جزا روز و 6 51
 ،است ستارگان به آراسته كه آسمان به سوگند و 7 51
 گوييد ،مي گون گونه سخن شما كه 8 51
 اند خواسته منصرفش كه آن گردد منصرف حق از 9 51
 :دروغگويان آن بر باد مرگ 10 51
 اند مانده فرو جهل در غفلت هب كه آنان 11 51
 ؟بود خواهد كي جزا روز پرسند مي 12 51
 كنند مي عذابشان ،آتش بر كه است روزي 13 51
 طلبيديد مي شتاب به كه چيزي آن است اين :بچشيد را خود عذاب 14 51
 باشند ساران چشمه كنار و باغها در پرهيزگاران 15 51
 ،نيكوكاربودند ،آن از پيش زيرا اند گرفته تاس داشته ارزانيشان خدا را آنچه 16 51
 ،خوابيدند مي را شب از اندكي 17 51
 ،كردند مي استغفار سحر هنگام به و 18 51
 بود حقي محروم و سائل براي اموالشان در و 19 51
 ،است عبرتهايي يقين اهل براي زمين در و 20 51
 ؟بينيد نمي آيا خودتان وجود در نيز و 21 51
 است آسمان در شده وعده شما به چه هر و شما زقر و 22 51
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 است حتمي ،گوييد مي سخن كه آنچنان ،سخن اين كه زمين و آسمانها پروردگار به سوگند پس 23 51
 ؟است رسيده تو به ابراهيم گرامي مهمانان داستان آيا 24 51
 ايد ختهناشنا ،مردمي شما ،سالم :گفت سالم :گفتند و آمدند او نزد كه آنگاه 25 51
 آورد فربهي گوساله و رفت خود كسان نزد شتابان و نهان در 26 51
 ؟خوريد نمي چرا :گفت و گذاشت نزدشان به را طعام 27 51
 دادند مژده دانا فرزندي به را او و مترس :گفتند شد بيمناك آنها از و 28 51
 نازايم پيزالي من :گفت و زد روي بر و آمد فريادزنان زنش و 29 51
 داناست و حكيم او و است گفته اينچنين تو پروردگار :گفتند 30 51
 ؟ايد آمده كار چه به ،رسوالن اي :گفت 31 51
 ،اند فرستاده تبهكار ،مردمي بر را ما :گفتند 32 51
 ،بباريم سرشان بر كلوخ هاي تكه تا 33 51
 اند گذاشته نشان متجاوزان براي پروردگارت جانب از آنها بر كه 34 51
 برديم بيرون بودند آورده ايمان كه را كساني همه پس 35 51
 نيافتيم فرمانبرداران از خانه يك جز شهر آن در و 36 51
 گذاشتيم باقي نشاني ترسند مي دردآور عذاب از كه كساني براي سرزمين آن در و 37 51
 اديمفرست ،فرعون نزد آشكار برهاني با را او كه آنگاه موسي در است عبرتي و 38 51
 اي ديوانه يا است جادوگري :گفت و كرد اعراض نيرويش همه با او و 39 51
 بود مالمت مستوجب او و افكنديم دريا به و فروگرفتيم را لشكرهايش و او 40 51
 فرستاديم آنها بر را عقيم باد كه آنگاه عاد قوم در است عبرتي نيز و 41 51
 نهاد جاي بر اش پوسيده وانياستخ چون آنكه مگر نوزيد چيز هيچ بر 42 51
 شويد چندبرخوردار زماني تا :شد گفته آنها به كه آنگاه ثمود قوم در است عبرتي نيز و 43 51
 فروگرفتشان صاعقه نگريستند مي كه همچنان و زدند سرباز پروردگارشان فرمان از آنان 44 51
 نداشتند انتقام ياراي و نتوانستند ايستادن 45 51
 بودند نافرمان قومي كه ،گرفتيم فرو، را نوح قوم يشپ از و 46 51
 تواناييم ما كه حقا و برافراشتيم نيرو به را آسمان و 47 51
 گسترندگانيم نيكو چه و ،گسترديم را زمين و 48 51
 گيريد عبرت كه باشد ،ايم بيافريده جفتي چيز هر از و 49 51
 آشكارم اي دهنده بيم او بجان از را شما من بگريزيد خداوند سوي به پس 50 51
 دهم مي بيم او جانب از را شما من مپرستيد را ديگري خداي يكتا خداي با و 51 51
 يا ،است جادوگري :گفتند ،آنكه جز نشد مبعوث پيامبري بودند پيش اين از كه آنهايي بر سان بدين 52 51

 است اي ديوانه
 بودند طاغي مردمي خود ،هن ؟بودند كرده وصيت را يكديگر كار بدين آيا 53 51
 كرد نخواهد مالمت را تو كس ،شو رويگردان آنها از ،پس 54 51
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 افتد سودمند را مؤمنان ،اندرز كه بده اندرز 55 51
 ام نيافريده خود پرستش براي جز را انس و جن 56 51
 كنند اطعام مرا كه خواهم نمي و خواهم نمي رزقي آنها از 57 51
 استوار سخت نيرويي صاحب اوست و دهدهن روزي خداست 58 51
 از چيزي شتاب به پس داشتند يارانشان كه اي بهره همانند است اي بهره عذاب از را، ستمكاران اين 59 51
 نخواهند من
 اند داده وعده را آنها كه روز آن از ،كافران بر واي 60 51
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،طور كوه به قسم 1 52
 ،شده نوشته ،كتاب به قسم و 2 52
 ،گشاده اي صفحه در 3 52
 ،المعمور بيت به قسم و 4 52
 ،افراشته بر سقف اين به قسم و 5 52
 ،ماالمال درياي ،به قسم و 6 52
 است شدني واقع پروردگارت عذاب كه 7 52
 نيست اي كننده دفع را آن و 8 52
 ،بچرخد سخت آسمان كه روزي 9 52
 ،شوند انرو شتاب به كوهها و 10 52
 :كنندگان تكذيب بر واي ،روز آن در پس 11 52
 خويشند باطل كارهاي سرگرم كه آنان 12 52
 :كشند جهنم جانب به قهر به را آنها كه روزي 13 52
 انگاشتيد مي دروغش كه آتشي آن است اين 14 52
 ؟بينيد نمي شما يا جادوست اين آيا 15 52
 مي كه كارهايي برابر در را شما نكند تفاوتي ،نكنيد صبر يا كنيد صبر، آن بر خواه آييد در آتش به 16 52

 دهند مي كيفر ،ايد كرده
 نعمتند و بهشتها در پرهيزگاران 17 52
 است داشته نگه جهنم عذاب از را آنها خدا و ،شادمانند است داده آنها به پروردگارشان آنچه از 18 52
 باد گوارايتان بياشاميد و بخوريد ايد كرده كه كارهايي پاداش به 19 52
 گردانيم ،مي همسرشان را حوريان زنند مي تكيه ،چيده هم كنار تختهاي آن بر 20 52
 ملحق آنها به را فرزندانشان كردند پيرويشان ،ايمان در فرزندانشان و آوردند ايمان خود كه كساني 21 52
 است خويشتن كار گرو در كسي هر كه كاهيم نمي هيچ عملشان پاداش از و كنيم مي
 كنيم مي عطايشان ،گوشت و ميوه ،بخواهند كه گونه هر از پيوسته و 22 52
 گناه ارتكاب نه و باشد بيهوده سخن نه آن در كه ،ستانند مي جام و دهند مي جام آنجا در 23 52
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 چرخند مي گردشان به ،صدف در پنهان مرواريد چون غالمانشان 24 52
 ،كنند مي ديگريك به روي كنان پرسش 25 52
 ترسيديم مي خدا از ما تنها ،كسانمان ،ميان در اين از پيش :گويند مي 26 52
 داشت نگه سموم عذاب از را ما و نهاد منت ما بر خدا پس 27 52
 است مهربان و كننده احسان او كه ،خوانديم مي را او اين از پيش ما 28 52
 مجنون نه و هستي كاهن نه تپروردگار نعمت بركت به تو كه ،ده پندشان 29 52
 روزگاريم حوادث منتظر وي براي ما و است شاعري :گويند مي يا 30 52
 كشم مي انتظار شما با نيز من كه بمانيد منتظر شما :بگو 31 52
 هستند، طاغي مردمي خود يا كشانده پندارها اين به روياهايشان را آنان آيا 32 52
 آورند نمي ايمان آنها ،نه است اختهس خود را قرآن :گويند مي يا 33 52
 بياورند آن مانند سخني ،گويند مي راست اگر 34 52
 ؟خويشند خالق خود يا اند آمده پديد خالقي هيچ بي آيا 35 52
 اند نرسيده يقين به ،نه ؟اند كرده خلق را زمين و آسمانها يا 36 52
 ؟اند فتهتسلطيا چيزي بر يا ؟آنهاست نزد پروردگارت خزاين يا 37 52
 حجتي داده فرا گوش ،آنكه پس ؟دهند مي فرا گوش و روند مي باال آن از كه دارند نردبامي يا 38 52

 بياورد آشكار
 ؟پسران را شما و است دختران را خداوند يا 39 52
 ؟است دشوار آنها بر غرامت پرداخت و طلبي مي مزدي آنها از يا 40 52
 ؟يسندنو مي و دانند مي غيب علم يا 41 52
 گرفتارند حيلت به خود كافران اما ؟كنند حيلتي خواهند مي يا 42 52
 سازند مي شريكش چه هر از يكتا خداي است منزه ؟يكتا خداي جز است خدايي را آنها يا 43 52
 متراكم است ابري :گويند مي ،افتد مي فرو آسمان از اي قطعه كه بنگرند اگر 44 52
 بنگرند رسند مي هالكت به آن در كه را روزي تا واگذار را آنها پس 45 52
 برنخيزد ياريشان به كس و نكند سود حالشان به هيچ مكرشان كه روزي ، 46 52
 دانند نمي بيشترينشان ولي ،عذاب اين جز است عذابي هم باز ،كنند مي ستم كه كساني براي 47 52
 ستايش به ،برخاستي كه هنگامي و مايي شمانچ برابر در تو كه باش شكيبا پروردگارت فرمان برابر در 48 52

 گوي تسبيح پروردگارت
 ستارگان شدن ناپديد هنگام به و شب از اي پاره در گوي تسبيح و 49 52
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،شد پنهان چون ستاره آن به قسم 1 53
 است رفته كج راه به نه و شده گمراه نه شما يار ،كه 2 53
 گويد نمي هوي روي از سخن و 3 53
 شود مي وحي بدو آنچه جز سخن اين نيست 4 53
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 :است داده تعليم نيرومند بس فرشته آن را او 5 53
 يافت استيال كه نيرويي صاحب 6 53
 بود آسمان بلند كناره به او و 7 53
 ،شد نزديك بسيار و شد نزديك سپس 8 53
 تر نزديك يا ،كمان دو قدر به تا 9 53
 كرد وحي كند وحي بايد چه هر خود بنده هب خدا و 10 53
 نشمرد دروغ ديد كه را آنچه دل 11 53
 ؟كنيد ،مي جدال او با بينيد مي آنچه در آيا 12 53
 ،بديد هم بار ديگر را او 13 53
 ،المنتهي سدره نزد 14 53
 است درخت آن نزد بهشت آرامگاه كه 15 53
 ،پوشيد مي خود در چيزي را سدره كه وقتي 16 53
 نگذشت در حد از و نكرد خطا چشم 17 53
 بديد را پروردگارش بزرگ آيات از اي پاره آينه هر 18 53
 ؟ايد ديده را عزا و الت آيا 19 53
 ؟را ديگر سومي بت آن منات و 20 53
 ؟دختر را او و باشد پسر را شما آيا 21 53
 عدالت خالف است تقسيمي اين 22 53
 آنها بر دليلي هيچ خداوند و ايد داده آنها به پدرانتان و، خود كه امهايين جز نيستند چيزي اينها 23 53

 اند كرده راهنماييشان خدا جانب از آنكه حال و روند مي خويش نفس هواي و گمان پي از تنها است نفرستاده
 ؟است حاصل برايش كند آرزو آدمي چه هر آيا 24 53
 خداست آن از دنيا هم و آخرت هم 25 53
 كه هر براي خدا كه پس آن از مگر ،ندهد سود هيچ شفاعتشان كه آسمانند در فرشتگان بسيار چه و 26 53

 باشد خشنود و دهد رخصت خواهد
 نامند مي زنان نامهاي به را فرشتگان ندارند ايمان آخرت به كه آنان 27 53
 شناخت براي پندار و كنند مي پيروي خود پندار از تنها نيست دانشي هيچ گويند مي بدانچه را اينان ، 28 53

 نيست كافي حقيقت
 كن اعراض جويد نمي را دنيوي زندگي جز و شود مي رويگردان ما سخن از كه كسي از نيز تو پس 29 53
 مي هدايت راه به يا شود مي گمراه او طريق از كه آن به تو پروردگار است همين دانششان منتهاي 30 53
 است داناتر افتد
 دهد كيفر اعمالشان برابر در، را بدكاران تا است زمين در چه هر و آسمانها در چه هر داستخ آن از 31 53
 پاداش نيكشان كردار به را نيكوكاران و

 بدانند زند سر آنها از كوچك گناهي آنكه جز كنند مي اجتناب زشتيها و بزرگ گناهان از كه كساني 32 53
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 ،بوديد پنهان مادرتان شكم در كه آنگاه و بيافريدتان زمين از كه آنگاه ،اشم به او و است وسيع تو پروردگار آمرزش كه
 شناسد مي بهتر را پرهيزگار كه اوست مدانيد گناه بي را خويشتن است تر آگاه

 ؟ديدي شد رويگردان تو از كه را آن آيا 33 53
 ورزيد مي بخل انفاق در و بخشيد مي اندك 34 53
 ؟بيند، مي و دارد غيب علم آيا 35 53
 ؟است مانده خبر بي آمده موسي هاي صحيفه در آنچه از يا 36 53
 ؟كرد ادا را رسالت حق كه ،ابراهيم از يا 37 53
 ؟ندارد بر را ديگري گناه بار كس هيچ كه 38 53
 ؟نيست اند كرده خود آنچه جز پاداشي مردم براي :اينكه و 39 53
 آيد نظر در او كوشش كه زودا و 40 53
 دهند تمام پاداشي او به سسپ 41 53
 توست پروردگار ،همه راه پايان و 42 53
 گرياند مي و خنداند مي كه اوست و 43 53
 كند مي زنده و ميراند مي كه اوست و 44 53
 ،است آفريده را ماده و نر جفتهاي كه اوست و 45 53
 شود مي ريخته رحم در، كه آنگاه ،نطفه از 46 53
 كند زنده ديگر بار را آن هك است خداوند بر و 47 53
 دهد روزي و كند نياز بي كه اوست و 48 53
 شعري ستاره پروردگار اوست و 49 53
 ،كرد هالك را پيشين قوم آن ،عاد كه اوست و 50 53
 نگذاشت باقي هيچ ثمود از و 51 53
 ،بودند تر سركش و ستمكارتر كه ،را نوح قوم آنها از پيش و 52 53
 كرد نابود را مؤتفكه نيز و 53 53
 پوشد فرو بايد چه هر ،را قوم آن پوشيد فرو و 54 53
 ؟كني مي شك پروردگارت نعمتهاي از يك كدام به پس 55 53
 پيشين دهندگان بيم همانند است اي دهنده بيم اين 56 53
 رسيد، فرا قيامت 57 53
 نكند آشكارش خداوند جز كس 58 53
 ؟ايد افتاده شگفت در سخن اين از آيا 59 53
 ؟گرييد نمي و خنديد مي و 60 53
 ايد شده غافل شما و 61 53
 بپرستيد را او و كنيد سجده را خدا پس 62 53
 مهربان بخشاينده خداي نام به
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 گرديد پاره دو ماه و شد نزديك قيامت 1 54
 است بزرگ جادويي :گويند و بگردانند ،روي ،ببينند اي معجزه اگر و 2 54
 است هدفي را كاري هر و روند مي خويش هواهاي پي از و دكنن مي تكذيب و 3 54
 دارد مي باز گناهشان از كه است آمده خبرهايي برايشان و 4 54
 ندهند سودشان دهندگان بيم ولي تمام است حكمتي 5 54
 شو رويگردان ايشان از خواند، مي فرا ناخوش چيزي به را آنان ،كننده دعوت آن كه روز آن در پس 6 54
 آيند ،مي بيرون قبرها از پراكنده ملخهاي چون است آشكار چشمانشان در ذلت نشان 7 54
 است دشواري روز اين:گويند مي كافران شتابند مي كننده دعوت آن سوي به گرفته باال را سرها 8 54
 به و است ديوانه :گفتند و كردند تكذيب را ما بنده بودند كرده تكذيب نوح قوم اينها از پيش 9 54

 راندند دشنامش
 بكش انتقام ،ام شده مغلوب من :خواند را پروردگارش و 10 54
 گشوديم ريخت مي شدت به كه آبي روي به را آسمان درهاي نيز ما و 11 54
 آمد گرد بود شده مقدر كه مقدار آن به آب تا شكافتيم ها چشمه زمين از و 12 54
 كرديم سوار شتدا ميخها و ها تخته كه كشتي آن بر را او و 13 54
 ورزيدند كفر كه كساني جزاي بود اين شد روان ما، نظر زير 14 54
 ؟هست اي گيرنده پند هيچ آيا ساختيم اي نشانه را كشتي آن آينه هر و 15 54
 ؟بود چگونه من دادنهاي بيم و عذاب پس 16 54
 ؟هست يا گيرنده پند آيا گيرند پند آن از تا كرديم ادا آسان را قرآن اين و 17 54
 ؟بود چگونه من دادنهاي بيم و عذاب پس كردند تكذيب عاد قوم 18 54
 ،فرستاديم سخت بادي طوالني و نحس روزي در آنها بر ما 19 54
 كند، مي بر ،نخل كنده جاي از هاي ريشه همانند ،زمين از را مردمان كه 20 54
 ؟بود چگونه من دادنهاي بيم و عذاب 21 54
 ؟هست اي گيرنده پند آيا گيرند پند آن از تا كرديم ادا آسان را قرآن اين و 22 54
 كردند تكذيب را دهندگان بيم ثمود قوم 23 54
 ،باشيم ديوانه و گمراه كنيم پيروي خود همانند انساني از اگر :گفتند 24 54
 است خودخواه دروغگويي او ،نه ؟است شده القا او به خدا كالم ما همه ميان از آيا 25 54
 كيست خودخواه دروغگوي كه دانست خواهند فردا 26 54
 صبركن و باش مراقبشان پس فرستيم مي آزمايششان براي را شتر ماده آن ما 27 54
 رود مي ،آب سر به او باشد كه هر نوبت شده تقسيم ميانشان آب كه بگوي آنها به و 28 54
 دكر پي را آن و برگرفت شمشير او و دادند ندا را يارشان 29 54
 ؟بود چگونه من دادنهاي بيم و عذاب 30 54
 شدند گوسفند آغل خشك علفهاي آن همانند پس فرستاديم سهمناك آواز يك آنها بر ما 31 54
 ؟هست اي پندگيرنده آيا گيرند پند آن از تا كرديم ادا آسان را قرآن اين و 32 54
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 كردند تكذيب را دهندگان بيم لوط قوم 33 54
 رهانيديم سحرگاه را آنها كه لوط خاندان بر مگر ،فرستاديم برانگيز رمل بادي آنها بر ما 34 54
 دهيم پاداش چنين گويند سپاس كه را آنان و ما جانب از بود نعمتي 35 54
 برخاستند جدال به دهندگان بيم با ولي ترسانيدشان ما سخت انتقام از، 36 54
 بيم و عذاب بچشيد پس گردانيديم كور را نشانچشما نيز ما خواستند زشت كاري او مهمان از 37 54

 مرا دادنهاي
 آمد وقتشان سر به پايدار عذابي بامدادان آينه هر 38 54
 بچشيد مرا دادنهاي بيم و من عذاب پس 39 54
 ؟هست اي گيرنده پند آيا گيرند پند آن از تا كرديم ادا آسان را قرآن اين و 40 54
 آمدند عونفر خاندان نزد دهندگان بيم 41 54
 مقتدر پيروزمندي ،گرفتن فرو چون گرفتيم فرو را آنها نيز ما كردند تكذيب را ما آيات همه 42 54
 ؟هستيد امان در كه است آمده كتابها در يا نيرومندترند ايشان از شما كافران آيا 43 54
 ؟خيزيم مي بر انتقام به همگي ما كه گويند مي يا 44 54
 بازگردند كرده پشت و شود نهزمم جمع آن كه زودا 45 54
 است تلختر و بالخيزتر قيامت و است قيامت آنها گاه وعده بلكه 46 54
 جنونند و گمراهي در مجرمان 47 54
 را سقر عذاب بچشيد :كه كشند جهنم در ،صورت به ،را آنها كه روزي 48 54
 ايم آفريده اندازه به را چيز هر ما 49 54
 است زدني هم بر چشم هم آن ،است رمانف يك تنها ما فرمان 50 54
 ؟هست اي گيرنده پند آيا كرديم هالك ،بودند شما همانند كه را، كساني 51 54
 دفترهاست در اند كرده كه كاري هر 52 54
 است مكتوب كوچكي و بزرگ كار هر 53 54
 جويبارانند كنار و باغها در پرهيزگاران 54 54
 توانا مانراييفر نزد ،پسنديده جايگاهي در 55 54
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،رحمان خداي 1 55
 داد تعليم را قرآن 2 55
 بيافريد را انسان ، 3 55
 آموخت گفتن او به 4 55
 حركتند در مقرر حسابي به ماه و آفتاب 5 55
 كنند مي اش سجده درخت و گياه و 6 55
 نهاد بر را ترازو و برافراخت را آسمان 7 55
 مكنيد تجاوز ترازو در تا 8 55
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 مكنيد فروشي كم و كنيد رعايت عدالت به را كردن وزن 9 55
 داد قرار مردم ،براي را زمين 10 55
 غالفند در كه هايي خوشه با ،نخلها و هاست ميوه آن در 11 55
 خوشبو گياهان نيز و كاهند با همراه كه هايي دانه و 12 55
 ؟كنيد مي انكار را انپروردگارت نعمتهاي از يك كدام پس 13 55
 بيافريد سفال چون اي شده خشك گل از را آدمي 14 55
 دود بي اي شعله از را جن و 15 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 16 55
 مغرب دو پروردگار و مشرق دو پروردگار 17 55
 ؟يدكن مي انكار را پروردگارتان ،نعمتهاي از يك كدام پس 18 55
 ،رسيدند هم به تا راند پيش را دريا دو 19 55
 نشوند در هم به تا است حجابي ميانشان 20 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 21 55
 آيد مي بيرون مرجان و مرواريد ،دو آن از 22 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 23 55
 روند مي دريا در كه كوه همانند كشتيهايي اوراست و 24 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 25 55
 ،فناست دستخوش است زمين روي بر چه هر 26 55
 ماند مي باقي كه توست اكرام و جاللت صاحب پروردگار ذات و 27 55
 ؟كنيد مي ارانك را پروردگارتان نعمتهاي از ،يك كدام پس 28 55
 است كاري در روز هر او و ،اوست درگاه سائل است زمين و آسمانها در كه كس هر 29 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 30 55
 رسيد خواهيم شما حساب به ،آدميان و جنيان اي 31 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 32 55
 رويد بيرون ،رويد بيرون زمين و، آسمانها هاي كناره از كه توانيد مي اگر ،آدميان و جنيان گروه اي 33 55
 قدرتي داشتن با مگر رفت نتوانيد بيرون ولي
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 34 55
 كرد نتوانيد مقابله او با سپ ،شعله بي دودي يا ،شود فرستاده دود بي اي شعله شما بر 35 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 36 55
 داشت خواهد چرم رنگ چون سرخ رنگي ،شود شكافته آسمان كه آنگاه 37 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 38 55
 دنپرسن آدميي و جني هيچ گناه از روز آن در پس 39 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 40 55
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 گيرند ،مي پاهايشان و سر جلو موي از و شناسند مي صورتشان نشان به را كافران 41 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 42 55
 پنداشتند مي دروغش مجرمان كه است جهنمي همان اين 43 55
 گردند مي جوشان آب و آن ميان در اكنون و 44 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 45 55
 است بهشت دو باشد ترسيده پروردگارش پيشگاه به ايستادن از كه را كس هر 46 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 47 55
 درختانند از پر دو آن 48 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 49 55
 است جاري چشمه دو ،دو آن در 50 55
 ؟كنيد مي انكار را، پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 51 55
 هست قسم دو اي ميوه گونه هر از آنجا در 52 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 53 55
 باشد دسترسشان در بهشت دو آن هاي ميوه و اند زده تكيه است استبرق از آسترشان كه بسترهايي بر 54 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 55 55
 دست آنها به جني و آدمي هيچ بهشتيان از پيش و ،ننگرند خويش شوهر به جز كه زناني آنجاست در 56 55
 است نزده
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 57 55
 مرجان و ياقوت همانند 58 55
 ؟كنيد مي انكار، را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 59 55
 ؟است نيكي جز نيكي پاداش آيا 60 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 61 55
 است گردي بهشت دو آنها جز و 62 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 63 55
 سياهي به متمايل سبزي شدت از 64 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 65 55
 هست جوشنده هموار چشمه دو ،دو آن در 66 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 67 55
 هست انار و هست نخل و هست ميوه ،دو آن در 68 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان ،نعمتهاي از يك كدام پس 69 55
 روي زيبا و سيرت نيك است زناني آنجا در 70 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 71 55
 ها خيمه در مستور حوراني 72 55



262 

 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 73 55
 است نزده دست آنها به جني و آدمي هيچ بهشتيان از پيش 74 55
 ؟كنيد مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 75 55
 زنند مي تكيه نيكو فرشهاي و سبز بالشهاي بر 76 55
 ؟يدكن مي انكار را پروردگارتان نعمتهاي از يك كدام پس 77 55
 اكرام و جاللت صاحب آن تو پروردگار نام ،است بزرگ 78 55
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،شود واقع قيامت چون 1 56
 ،نيست دروغ هيچ شدنش ،واقع در كه 2 56
 برافرازنده را گروهي و است كننده خوار را گروهي 3 56
 ،بلرزد سختي به زمين كه آنگاه 4 56
 ،شوند تالشيم تمامي به كوهها و 5 56
 ،گردند پراكنده غباري چون و 6 56
 :باشيد گروه سه شما 7 56
 ؟دارند حال چه سعادت اهل ،سعادت اهل يكي 8 56
 ؟دارند حال چه شقاوت اهل شقاوت اهل ،ديگر 9 56
 اند افتاده پيش اينك و بودند جسته سبقت كه آنها ،ديگر سه 10 56
 ،مقربانند اينان 11 56
 نعمت پر بهشتهاي در 12 56
 ،پيشينيان از گروهي 13 56
 ،اند آمده پي از كه آنها از اندكي و 14 56
 ،مرصع تختهايي بر 15 56
 اند زده تكيه آنها بر هم روي به رو 16 56
 ،چرخند مي گردشان جوان همواره پسراني 17 56
 است جاري جويها در كه شرابي از جامهايي و، ابريقها و قدحها با 18 56
 شوند بيهوش نه و گيرند درد سر نه وشيدنشن از 19 56
 گزينند مي بر خود كه هايي ميوه و 20 56
 بخواهند چه هر پرنده گوشت و 21 56
 ،چشم درشت حوران و 22 56
 صدف در مرواريدهايي همانند 23 56
 اند كرده مي كه كارهايي پاداش به همه 24 56
 آلود گناه نه و شنوند لغو سخن نه آنجا در 25 56
 سالم ،سالم :سخن يك جز 26 56
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 ؟دارند حال چه سعادت اصحاب ،سعادت اصحاب اما 27 56
 ،خار ،بي سدر درخت زير در 28 56
 ،شده چيده يكديگر بر اش ميوه كه موزي درخت و 29 56
 ،دايم اي سايه و 30 56
 ،جاري همواره آبي و 31 56
 ،بسيار اي ميوه و 32 56
 بازدارند آن از را كس نه و گردد مي منقطع نه كه 33 56
 ارجمند زناني و 34 56
 آفريدني ،بيافريديم ما را زنان آن 35 56
 ساختيم دوشيزگان و 36 56
 ،خويشند همسران معشوق 37 56
 سعادت اصحاب براي 38 56
 ،پيشينيان از گروهي 39 56
 اند آمده پي از كه گروهي و 40 56
 ؟رنددا حال چه شقاوت اصحاب ،شقاوت اصحاب اما 41 56
 جوشانند ،آب و سموم باد در 42 56
 ،سياه دود از اي سايه در 43 56
 خوش نه و سرد نه 44 56
 بودند نعمت و ناز در اين از پيش اينان 45 56
 ورزيدند مي اصرار بزرگ گناهان بر و 46 56
 ،دكنن مي رازنده ما هم باز شديم استخوان و خاك و مرديم ما كه زماني آيا :گفتند مي و 47 56
 ؟را ما نياكان يا 48 56
 ،بودند آمده شان پي از كه آنها و اند بوده پيش از كه آنان ،را همه :بگو 49 56
 بود خواهند معين روز آن گاه وعده در همه 50 56
 ،كننده تكذيب گمراهان اي شما آنگاه 51 56
 خورد، خواهيد زقوم درختان از 52 56
 كرد خواهيد پر را خود شكمهاي و 53 56
 نوشيد خواهيد جوشان آب آن سر بر و 54 56
 نوشد مي آب تشنه شتر كه نوشيد مي چنان 55 56
 جزا روز در غذايشان است اين 56 56
 ؟كنيد نمي تصديق چرا پس ،ايم آفريده را شما ما 57 56
 ؟ايد ديده ريزيد مي بيرون كه را مني آن آيا 58 56
 ؟ايم ندهآفرين ما يا آفرينيد مي را او شما آيا 59 56
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 كه نيستيم آن از ناتوان و ساختيم مقدر شما بر را مرگ ما 60 56
 بيافرينيم نو از خبريد ،بي آن از كه صورتي به را شما و بياوريم شما همانند قومي شما جاي به 61 56
 ؟نياوريد يادش به چرا ،آگاهيد نخست آفرينش از شما 62 56
 ؟ايد ديده كاريد مي كه را چيزي آيا 63 56
 ؟ايم روياننده ما يا رويانيدش مي شما آيا 64 56
 بمانيد شگفت در تا ساختيم مي خاشاكش خواستيم مي اگر 65 56
 ،دادگانيم باد بر ثروت ما :گويند 66 56
 ماندگانيم نصيب بي ما 67 56
 ؟ايد ديده نوشيد مي كه را آبي آيا 68 56
 ؟ايم فرستنده وفر ما يا فرستيد مي فرو ابر از را آن شما آيا 69 56
 ؟گوييد نمي سپاس چرا پس گردانيديم مي تلخ را آن خواستيم مي اگر، 70 56
 ؟ايد ديده افروزيد مي كه را آتشي آن آيا 71 56
 ؟ايم آفريننده ما يا ايد آفريده شما را درختش آيا 72 56
 ساختيم متاعي ،رهنورد مسافران براي و هشداري را آن ما 73 56
 گوي تسبيح خود بزرگ ردگارپرو نام به 74 56
 ستارگان غروبگاه به سوگند پس 75 56
 بزرگ بدانيد اگر است سوگندي اين و 76 56
 ،قدر گرامي است قرآني اين ،آينه هر 77 56
 مكنون كتابي در 78 56
 نزنند آن بر دست پاكان جز، كه 79 56
 است جهانيان پروردگار جانب از شده نازل 80 56
 ؟انگاريد مي دروغ را سخن اين آيا 81 56
 ؟دهيد مي قرار آن انگاشتن دروغ در را خود نصيب و 82 56
 ،رسد گلوگاه به جان كه آنگاه چرا پس 83 56
 ؟كنيد نمي تكذيب ،نگريد مي هنگام اين در شما و 84 56
 بينيد نمي شما ولي تريم نزديك او به شما از ما 85 56
 ،نداريد باور را قيامت اگر 86 56
 گردانيد بازش ،گوييد مي راست راگ 87 56
 ،باشد مقربان از اگر اما ، 88 56
 نعمت پر بهشت و روزي و آسايش اوست براي 89 56
 :باشد سعادت اصحاب از اگر اما و 90 56
 است سالم سعادت اصحاب از را تو پس 91 56
 ،باشد گمراه كنندگان تكذيب از اگر اما و 92 56
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 ،كنند مهمانش جوشان آب به 93 56
 آورند در دوزخش به و 94 56
 است يقين و راست سخني سخن اين 95 56
 گوي تسبيح بزرگت پروردگار نام به پس 96 56
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 است حكيم و پيروزمند او و ،است زمين و آسمانها در، چه هر ،گويند مي تسبيح را خداوند 1 57
 تواناست چيز برهر و ميراند مي و كند مي زنده وستا آن از زمين و آسمانها فرمانروايي 2 57
 داناست چيزي هر به او و ،باطن و ظاهر و آخر و اول اوست 3 57
 رود فرو زمين در را، چه هر پرداخت عرش به سپس آفريد روز شش در را زمين و آسمانها كه اوست 4 57
 باشيد كه جا هر و داند مي ،رود باال آسمان بر را چه ره و آيد فرو آسمان از را چه هر و آيد بيرون زمين از را چه هر و

 بيناست كنيد مي كه كاري هر به و شماست همراه
 گردد مي باز خدا به كارها همه و ،اوست آن از زمين و آسمانها فرمانروايي 5 57
 مي دلها در چه هر به و، افزايد مي شب به و كاهد مي روز از و افزايد مي روز به و كاهد مي شب از 6 57

 است آگاه گذرد
 شما ميان از كنيد انفاق است رسانده شما به وراثت به كه مال آن از و بياوريد ايمان پيامبرش و خدا به 7 57
 دهند فراوانش مزدي ،كرده انفاق و آورده ايمان را كه هر
 به كه كند مي دعوت را شما پيامبر آنكه حال و آوريد نمي ايمان خدا به كه را شما چيست 8 57

 ؟است گرفته پيمان شما از داريد باور اگر و ،بياوريد ايمان پروردگارتان
 آورد روشنايي به ازتاريكي را، شما تا كند مي نازل را روشن آيات خود بنده بر كه خدايي آن اوست 9 57
 است مهربان و مشفق شما به خدا زيرا
 شما ميان از ؟زمين و آسمانها ميراث خداست آن از آنكه حال و كنيد نمي انفاق خدا راه در چرا و 10 57
 نيستند برابر اند رفته جنگ به و اند كرده انفاق فتح از بعد كه آنان با رفته جنگ به و كرده انفاق فتح از پيش كه آنان

 است آگاه كنيد مي كه كاري هر به و دهد مي نيك وعده همه به خدا و است فراتر آنان درجت
 ؟يابد نيكو مزدي و ،كند چندانش دو او براي تا دهد الحسنه قرض ار خدا كه كيست 11 57
 در رود مي راستشان سمت در، و پيشاپيش نورشان كه ببيني را مؤمن زنان و مؤمن مردان كه روزي 12 57
 است بزرگي كاميابي اين و ،ماند خواهيد جاويد آن در و است روان نهرها آن در كه است بهشتهايي به بشارتتان روز آن
 از تا كنيد درنگي: گويند ،مي اند آورده ايمان كه كساني به منافق زنان و منافق مردان كه روزي 13 57

 ،باشد دري ديوار آن بر كه برآورند ديواري ميانشان بطلبيد نور ازآنجا و بازگرديد دنيا به :گويند گيريم فروغي نورتان
 عذاب آن بيرون و باشد رحمت آن درون

 افكنديد بال در را خويشتن شما اما ،بلي :گويند مي ؟نبوديم همراه شما با ما آيا كه دهند ندا را آنها و 14 57
 مغرورتان خدا به شيطان و رسيد در خدا فرمان كه آنگاه تا بفريفت را شما آرزوها و بوديد شك در و نشستيد انتظار به و

 كرد
 بد و شماست سزاوار آتش است آتش جايگاهتان رانكاف از نه و پذيرند اي فديه شما از نه امروز و 15 57
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 است سرانجامي
 شده نازل كه حق سخن ،آن و خدا ياد برابر در دلهايشان كه است نرسيده آن وقت را مؤمنان آيا 16 57

 و شد سخت دلهايشان آمد بر مدتي چون و داديم كتابشان ازاين پيش كه نباشند مردمي آن همانند ؟شود خاشع ،است
 شدند نافرمان بسياري

 باشد ،كرديم بيان روشني به برايتان را آيات ما كند مي زنده مردنش از پس را زمين خدا كه بدانيد 17 57
 دريابيد عقل به كه
 چندان دو ،دهند مي الحسنه قرض خدا به كه اي دهنده صدقه زنان و دهنده صدقه مردان به خدا 18 57

 ستنيكو اجري را آنها نيز و ،دهد مي پاداش
 نزد در شهيدان و راستكارانند و، راستگويان ،اند آورده ايمان پيامبرانش و خدا به كه كساني 19 57

 جهنمند در ،كنند مي تكذيب را ما آيات و كافرند كه وآنها خويشند نور و پاداش صاحب هستند پروردگارشان
 اموال در جويي وافزون ،فروشي فخر و آرايش و بيهودگي و است بازيچه اينجهاني زندگي كه بدانيد 20 57
 زرد كه بيني و شود مي پژمرده سپس افكند شگفت به را كافران روييدنيهايش كه است وقت به باراني همانند اوالد و

 و خدا آمرزش گروهي نصيب و است سخت عذاب گروهي نصيب آخرت در و است شده خاك و است گشته
 يستن فريبنده متاعي جز دنيا زندگي و او خشنودي

 بر ،است زمين و آسمانها پهناي همسان آن پهناي كه بهشتي و پروردگارتان آمرزش به رسيدن براي 21 57
 است بخشايشي اين است شده مهيا ،اند آورده ايمان پيامبرانش و خدا به كه كساني براي بهشت اين گيريد پيشي يكديگر

 ،است بزرگ بخشايشي صاحب خدا كه ،دارد مي ارزانيش خواهد مي كه هر به كه خدا جانب از
 اين و است شده نوشته دركتابي ،،بيافرينيمش آنكه از پيش مگر نرسد جانتان به يا مال به مصيبتي هيچ 22 57
 ،است آسان خدا بر

 هيچ خدا و نكنيد آيدشادماني مي دستتان به بدانچه و نباشيد اندوهگين رود مي دستتان از آنچه بر تا 23 57
 :ندارد دوست را اي ندهستاي خود متكبر

 بي خدا كه بداند ،شود مي رويگردان كه هر و دارند مي وا بخل به را مردم و ورزند مي بخل كه آنان 24 57
 است ستودني و نياز
 به مردم تا كرديم نازل رانيز ترازو، و كتاب آنها با و فرستاديم روشن دليلهاي با را پيامبرانمان ما 25 57

 به كسي چه بداند خدا تا ،فرستاديم فرو است مردم براي منافعي و سخت نيرويي آن در كه را هنآ و كنند عمل عدالت
 است پيروزمند و توانا خدا زيرا كند مي ياري را پيامبرانش و او ،ناديده

 هدايت بعضيشان نهاديم كتاب و، نبوت فرزندانشان ميان در و فرستاديم رسالت به را ابراهيم و نوح ما 26 57
 نافرمانان بيشترينشان ولي بودند تگانياف
 انجيل او به و كرديم روانه آنها ،پي از را مريم بن عيسي و فرستاديم ايشان از پس را پيامبرانمان سپس 27 57
 در اما ،ايم نكرده مقرر آنها بر ما اند آورده بدعت به كه رهبانيتي و نهاديم رحمت و رافت پيروانش دل در و ،داديم را
 داديم پاداش ،بودند آورده ايمان كه كساني به ميان آن از ما نگزاردند بسزا را آن حق ولي ،جستند مي خدا ديخشنو آن
 بودند نافرمان بيشترينشان ولي
 خويش رحمت از را شما تا بياوريد ايمان پيامبرش به و بترسيد خدا از ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 28 57
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 است مهربان آمرزنده خدا كه بيامرزدتان و بجوييد راه آن روشنايي در كه كند عطا ينور را شما و بدهد مزد دوبار
 به كه اوست دست به بخشايش اين و ندارند دسترس هيچ خداوند بخشايش به كه بدانند كتاب اهل تا 29 57
 است عظيم بخشايشي را خدا و ،دارد مي ارزاني خواهد كه هر
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 و شنيد ،كند مي شكوه خدا به و است آمده مجادله به تو، با شوهرش باره در كه را زني سخن خدا 1 58
 بيناست و شنوا زيرا ،شنود مي را شما گوي و گفت خدا
 مادرانشان ،نشوند مادرانشان ،زنانشان كه بدانند كنند مي ظهار را زنانشان كه كساني شما ميان از 2 58

 و است گذرنده در گناهان از خدا و گويند مي كه است دروغ و ناپسند سخني و ،اند زاييده را آنها كه هستند فقطزناني
 است آمرزنده

 با آنكه از پيش ،شوند مي پشيمان اند گفته آنچه از آنگاه ،كنند مي ظهار را زنانشان كه آنهايي 3 58
 آگاه كنيد مي كه كارهايي به خدا و دهند يم شما به كه است پندي اين كنند آزاد اي بنده بايد ،يابند تماس يكديگر

 است
 بدارند روزه پي در پي ماه دو بايد، ،يابند تماس يكديگر با آنكه از پيش ،نيابند اي بنده كه كساني اما 4 58
 حدود اينها بياوريد ايمان پيامبرش و خدا به كه است سبب بدان اين و دهد طعام را مسكين شصت ،نتواند كه آن و

 دردآور است عذابي كافران براي و خداست
 خوار پيشينيانشان كه همچنان ،شوند مي خوار و ذليل ورزند مي مخالفت پيامبرش و خدا با كه كساني 5 58
 كننده خوار است راعذابي كافران و كرديم نازل روشن آياتي ما اند شده

 آنها اعمال خدا سازد مي آگاه اند كرده كه كاري از را آنان ،كند مي زنده را همگان خدا كه روزي 6 58
 است چيزي هر بر ناظر خدا و ،اند برده ياد از خود چند هر ،است كرده شماره را

 نكنند نجوا هم با كس ،سه هيچ ؟داند مي است زمين و آسمانها در را چه هر خدا كه اي ندانسته آيا 7 58
 جا هر كمترازاين نه و آنهاست ششمين خداوند آنكه مگر نباشند كس پنج هيچ و آنهاست چهارمين خداوند آنكه مگر
 كه كارهايي به قيامت روز در را همه سپس آنهاست با خدا آنكه مگر ،اين از بيشتر نه و آنهاست با مگرخدا باشند كه

 است آگاه چيز همه بر خدا زيرا كند مي آگاه ،اند كرده
 و گرفتند سر از بودند شده ،منع آن از كه را كاري كه نديدي بودند شده منع نجوا از كه را آنها آيا 8 58
 مي سالم را تو اي گونه به ،آيند مي تو نزد چون و ؟كنند مي نجوا هم با پيامبر از نافرماني و دشمني و گناه براي هم باز

 ؟دكن نمي عذاب گوييم مي بدانچه را خداما چرا :گويند مي دل در و ،است نگفته سالم گونه بدان را تو خدا كه گويند
 است سرانجامي بد اين و ،شوند مي داخل بدان است كافي برايشان جهنم

 از نافرماني و دشمني و گناه باب در ،كنيد مي نجوا يكديگر با اگر ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 9 58
 بترسيد ييدآ مي گرد او نزد همگان كه خدايي آن از كنيد نجوا پرهيزگاري و نيكي باب در بلكه ،مكنيد نجوا پيامبر

 ،زياني هيچ آنكه حال و، كند محزون را مؤمنان خواهد مي كه است شيطان كار كردن نجوا آينه هر 10 58
 كنند توكل خدا بر كه بايد مؤمنان و رساند نمي آنها به ،خداوند فرمان به جز
 خدا تا كنيد ازب جاي كنيد، باز جاي مجالس در گويند را شما چون ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 11 58
 دانش كه را كساني و اند آورده ايمان كه را آنهايي خدا برخيزيد برخيزيد، كه گويند چون و دهد گشايش شما كار در
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 است آگاه كنيد مي كه كارهايي به خدا و ،برافرازد درجاتي به اند يافته
 صدقه كردنتان نجوا از پيش ،،كنيد نجوا پيامبر با كه خواهيد چون ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 12 58

 است مهربان و آمرزنده خدا ،نيافتيد چيزي صدقه براي واگر است تر پاكيزه و بهتر شما براي اين بدهيد
 را شما توبه هم وخدا ايد نداده صدقه كه حال ؟بدهيد ها صدقه كردن نجوا از پيش ترسيديد آيا 13 58

 آگاه كنيد مي كه كارهايي به خدا كه ،كنيد اطاعت پيامبرش و ازخدا و بدهيد زكات و بگزاريد نماز پس ،است پذيرفته
 است

 از نه اينان ؟ورزيدند دوستي ،،بود گرفته خشم آنها بر خدا كه مردمي با كه را كسان آن اي نديده آيا 14 58
 خوردند مي سوگند بردروغ كه دانند مي خود و ايشان از نه و شمايند

 است ناپسند كنند مي كه كارهايي زيرا است كرده آماده سخت عذابي برايشان خدا 15 58
 خوار عذابي آنهاست براي پس اند شده رويگردان خدا راه از و اند ساخته سپري سوگندهايشان از 16 58

 كننده
 جاودان آن در و جهنمند اهل نكند سود خدا خشم برابر در برايشان اوالدشان و اموال 17 58
 قسم هم او براي خوردند ،مي قسم شما براي كه همچنان ،كند مي زنده را هاآن همه خدا كه روزي 18 58

 دروغگويانند كه باشيد آگاه برد خواهند سودي كه پندارند مي و خورد خواهند
 كه باش آگاه شيطانند حزب ايشان است برده يادشان از را خدا نام و است شده چيره آنها بر شيطان 19 58

 دكنندگانن زيان شيطان حزب
 شدگانند ذليل زمره در ورزند مي مخالفت پيامبرش و خدا با كه كساني 20 58
 است پيروزمند و توانا خدا زيرا شويم مي پيروز پيامبرانم و من البته :كه داشته مقرر خدا 21 58
 برشپيام و خدا با كه كساني با، ولي ،باشند آورده ايمان قيامت روز و خدا به كه را مردمي يابي نمي 22 58

 رقم دلشان بر خدا باشند آنها قبيله يا و برادران يا فرزندان يا پدران ،مخالفان آن چند هر ،كنند دوستي ورزند مي مخالفت
 آنجا در آورد در است جاري نهرها آن در كه بهشتهايي به را آنها و است كرده ياريشان خود از روحي به و زده ايمان

 خدا حزب كه باش آگاه ،خدايند حزب اينان خشنودند خدا از نيز آنان و است خشنود آنها از خدا باشند جاودانه
 رستگارانند

 مهربان بخشاينده خداي نام به
 حكيم و پيروزمند اوست و است زمين در چه هر و آسمانها، در چه هر گويند تسبيح را خداوند 1 59
 و راند بيرون هايشان ازخانه ،،بودند كافر كه را كتاب اهل از كساني بار نخستين كه خدايي آن اوست 2 59
 باشد نگهدارشان خدا برابر در كه هست آن توان را حصارهاشان پنداشتند مي نيز آنها روند بيرون كه پنداشتيد نمي شما
 به را خود هاي خانه كه چنان ،افكند وحشت دلشان در و آورد تاخت آنها بر كردند نمي را گمانش كه سويي از خدا
 بگيريد عبرت ،بصيرت اهل اي پس كردند مي خراب مؤمنان دست به و خود دست

 در و كرد مي گرفتارشان عذاب به دنيا در ،بود كرده مقرر آنها بر را ديار ترك خدا كه بود آن نه اگر 3 59
 سپرد مي آتش عذاب به آخرتشان

 ورزد مي مخالفت خدا ،با كه هر و ،ورزيدند مخالفت پيامبرش و خدا با كه بود آن كيفر به اين و 4 59
 كند مي عقوبت سختي به خدا كه بداند
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 نافرمانان تا بود خدا فرمان به ،گذارديد باقي اش ريشه بر را آن يا ،بريديد كه را خرمايي درخت هر 5 59
 گردند خوار

 ختهتا آن بر شتري يا بااسب شما، كه نبود آن ،داد غنيمت خود پيامبر به داراييشان از خدا آنچه و 6 59
 است قادر چيزي هر بر خدا و ،سازد مسلطمي بخواهد كه هر بر را پيامبرانش خدا بلكه ،بوديد

 خويشاوندان و پيامبر و خداست آن از است كرده پيامبرش نصيب ها قريه مردم از خدا كه غنيمتي آن 7 59
 از و بستانيد، داد شما به پيامبر چه هر شودن دست به دست توانگرانتان تاميان ،مانده راه در مسافران و مسكينان و يتيمان و
 است عقوبت سخت خدا كه بترسيد خدا از و كنيد اجتناب كرد منع را شما چه هر
 خدا خوشنودي و فضل ،طلب در اموالشان و سرزمينشان از كه است فقيري مهاجران آن از غنايم نيز 8 59

 راستگويانند اينان ،كنند مي ياري را پيامبرش و خدا و اند شده رانده
 سويشان به كه را آنهايي ،اند آورده ايمان و اند بوده خود ديار در مهاجران آمدن از پيش كه كساني و 9 59

 بر را ديگران و ،كنند نمي حسد احساس دل در شود مي داده را مهاجران آنچه از و دارند مي دوست اند كرده مهاجرت
 رستگارانند باشند مانده درامان خويش بخل از كه آنان و شندبا نيازمند خود چند هر دهند مي ترجيح خويش

 ايمان ما از پيش كه را ما برادران و، ما ،ما پروردگار اي :گويند مي ،اند آمده ايشان پس از كه كساني 10 59
 هستي ربانمه و مشفق تو ،ما پروردگار اي مده جاي ما دل در ،اند آورده ايمان كه را كساني كينه و بيامرز اند آورده

 اخراج را شما اگر :گفتند مي بودند، كافر كه كتاب اهل از خود ياران به كه اي نديده را منافقان آيا 11 59
 مي ياريتان جنگيدند شما با اگر و كرد نخواهيم اطاعت كس هيچ از شما زيان به و آييم مي بيرون شما با نيز ما ،كنند
 گويند يم دروغ كه داند مي خدا آنكه حال و ؟كنيم

 به هم اگر و ،كنند نمي بيايندياريشان جنگشان به اگر و نشوند بيرون آنها با ،كنند اخراج را آنها اگر 12 59
 نبينند ياري روي پس كنند مي پشت دشمن به برخيزند ياريشان

 يابند نمي در فهم به كه هستند مردمي زيرا خداست بيم از بيشتر آنها دل در شما وحشت 13 59
 سخت آنها ديوار پس يااز ،،باشد بارويشان كه هايي قريه در مگر نپيوندند جنگ شما با همگي آنان 14 59
 خردند بي مردمي كه ،جداست هم از دلهاشان آنكه حال و پنداريشان مي يكدل تو دشمنند يكديگر با

 گرفتار نيز ردردآو عذابي به و چشيدند را خويش گناه وبال پيش چندي كه هستند آنهايي همانند 15 59
 شد خواهند

 آن ،خدا از من بيزارم تو از من :گفت ،شد كافر چون شو كافر :گفت آدمي به كه شيطان همانند 16 59
 ترسم مي جهانيان پروردگار

 ستمكاران كيفر است ،اين باشند آن در جاودانه و افتند آتش به دو هر كه شد آن سرانجامشان 17 59
 فرستاده چه فردايش براي كه بنگرد بايد كس هر و بترسيد خدا از ،ايد دهآور ايمان كه كساني اي 18 59

 است آگاه كنيد مي كه كارهايي به خدا كه بترسيد خدا از است
 ايشان كنند فراموش را خود تا كرد چنان نيز خدا و كردند فراموش را خدا كه مباشيد كسان آن از 19 59

 نافرمانند
 كاميافتگانند خود بهشت اهل نيستند برابر مه با بهشت اهل و آتش اهل 20 59
 و ديدي مي خورده شكاف و ترسيده را آن خدا خوف از ،كرديم مي نازل كوه بر را قرآن اين اگر ، 21 59



270 

 روند فرو فكر به شايد ،آوريم مي مردم براي كه است مثالهايي اين
 است مهربان و بخشاينده و رآشكا و نهان داناي نيست او جز خدايي هيچ يگانه خدايي اوست 22 59
 هر از عاري ،،است پاك ،است فرمانروا ،نيست او جز ديگري خداي هيچ كه يگانه خداي اوست 23 59

 او براي چه هر از و است بزرگوار و است جبروت با ،است پيروزمند ،است نگهبان ،است بخش ايمني ،است عيب
 است منزه دهند قرارمي شريك

 آسمانها در چه هر اوست آن از نيكو اسمهاي ،است بخش صورت ،است فريدگارآ كه خدايي اوست 24 59
 است حكيم و پيروزمند او و هستند او تسبيحگوي است زمين و
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 طرح آنان با شما مكنيد اختيار، دوستي به را خود دشمن و من دشمن ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 1 60

 ،خدا به كه سبب بدان و ندارند ايمان است آمده شما بر كه حقي سخن به ايشان آنكه حال و نيدافك مي دوستي
 بيرون من رضاي طلب و من راه در جهاد براي كه گاه راندند بيرون را شما و پيامبر ،بوديد آورده ايمان خويش پروردگار

 چنين كه هر و ترم آگاه سازيد مي آشكار يا داريد يم پنهان چه هر به من و كنيد، مي دوستي آنها با نهان در ،رويد مي
 است گشته منحرف راست راه از ،كند
 نيز شما كه دارند دوست گشايندو مي زبان و دست آزارتان به و كنند مي دشمني ،بيابند را شما اگر 2 60

 گرديد كافر
 اعمالتان و افكند مي جدايي انتانمي خدا فرزندانتان نه ،كنند سود برايتان خويشاوندان نه قيامت روز در 3 60
 بيند مي را

 يكتا خداي جز آنچه از و شما از، ما كه گفتند خود قوم به كه آنگاه ،بودند وي با كه كساني و ابراهيم 4 60
 خداي به كه وقتي تا بود خواهد توزي كينه و دشمني هميشه شما و ما ميان و شمريم مي كافر را شما و بيزاريم پرستيد مي
 زيرا ،طلبم مي آمرزش تو براي كه گفت را پدرش ابراهيم كه آنگاه مگر بودند مقتدايي نيكو برايتان ،بياوريد اايمانيكت
 هستي تو سرانجام و آورديم روي تو به و كرديم توكل تو بر ،ما پروردگار اي كنم دفع ازتو را خدا عذاب توانم نمي
 حكيمي و پيروزمند تو كه بيامرز را ما و دارندمان خوار نكافرا كه مكن چنان را ما ،ما پروردگار اي 5 60
 كه هر و ترسند مي ،قيامت روز و خدا از كه كساني براي :شما براي هستند مقتدايي نيكو ،آنها 6 60

 است ستودني و نياز بي خدا ،شود رويگردان
 خدا و است قادر خدا آورد پديد دوستي ورزيد مي دشمني آنها با كه كساني و شما ميان خدا شايد 7 60

 است مهربان و آمرزنده
 سرزمينتان از و اند نجنگيده ،دين در شما با كه آنان با ورزيدن عدالت و كردن نيكي از را شما خدا 8 60

 دارد دوست كنند مي رفتار عدالت به راكه كساني خدا دارد نمي باز ،اند نرانده بيرون
 خود سرزمين از و اند جنگيده دين در شما با كه كساني با ورزيدن دوستي از خدا كه نيست اين جز 9 60

 ستمكاران از ورزد دوستي آنها با كه هر و دارد باز را شما اند كرده همدستي راندنتان بيرون در يا اند رانده بيرونتان
 بود خواهد

 بيازماييدشان ،يندآ نزدتان ،به اند كرده مهاجرت كه مؤمني زنان چون ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 10 60
 كافر مردان بر اينان زيرا مگردانيد بازشان كافران نزد ،اند آورده ايمان كه دانستيد اگر پس است داناتر ايمانشان به خدا
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 اگر و بپردازيد اند كرده هزينه زنان گونه اين براي كافران آن چه هر و نيستند حالل آنها بر نيز كافر مردان و نيستند حالل
 ايد كرده هزينه چه هر و مداريد نگه را خود كافر زنان و ايد نشده گناهي مرتكب بدهيد را مهرشان و كنيد نكاح را آنها
 كند مي حكم شما ميان خدا خداست حكم اين بخواهند شما از اند كرده هزينه چه هر نيز آنها و بخواهيد كافر مردان از
 است حكيم و دانا او و

 زنانشان كه كساني به ،برخاستيد كافران از انتقام به آنگاه و پيوست كفار به اشم زنان از يكي اگر و 11 60
 بترسيد ايد آورده ايمان او به كه خدايي از و بپردازيد اند كرده كه اي هزينه ميزان به اند رفته
 كشري خدا با را كس هيچ ،كه شرط بدين ،كنند بيعت تا آمدند تو نزد مؤمن زنان اگر ،پيامبر اي 12 60

 نسبت او به دروغ به نيست شوهرشان آن از كه را فرزندي و رانكشند خود فرزندان و نكنند زنا و نكنند دزدي و نكنند
 مهربان و آمرزنده خدا كه ،بخواه آمرزش خدا از برايشان و كن بيعت آنها با ،نكنند تو نافرماني نيك كارهاي در و ندهند
 است

 از اينان مكنيد دوستي است ،گرفته خشم آنها بر خدا كه مردمي با ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 13 60
 نوميدند آخرت از گورند در اينك كه كافراني آن كه همچنان ،نوميدند آخرت

 مهربان بخشاينده خداي نام به
 حكيم پيروزمندو اوست و ،است زمين در و، آسمانها در چه هر گويند تسبيح را خدا 1 61
 ؟بنديد نمي كارشان به كه گوييد مي سخناني چرا ،ايد آورده ماناي كه كساني اي 2 61
 نياوريد جاي به و بگوييد چيزي كه آيد مي خشم به سخت خداوند 3 61
 هم به سرب با را اجزايش كه ديواري همانند ،صفي در او راه در كه را كساني دارد ،دوست خدا 4 61

 جنگند مي ،باشند داده پيوند
 بر خدا پيامبر من كه دانيد مي آنكه حال ،آزاريد مي مرا چرا ،من قوم اي :گفت خود قوم به موسي و 5 61
 كند نمي هدايت را نافرمان مردم خدا و بگردانيد حق از را دلهاشان نيز خدا شدند رويگردان حق از چون ؟هستم شما
 بوده من از پيش كه را توراتي ،هستم شما بر خدا پيامبر من ،اسرائيل بني اي :گفت مريم بن عيسي و 6 61

 آيات با پيامبر آن چون دهم مي بشارتتان ،است احمد نامش و آيد مي ازمن بعد كه پيامبري به و ،كنم مي تصديق است
 آشكار است جادويي اين :گفتند ،آمد خود روشن

 ؟نندك مي دعوت اسالم به را او كه حالي در ،بندد مي دروغ خدا به كه كس آن از ستمكارتر كيست 7 61
 كند نمي هدايت را ستمكاران خدا و

 چه اگر ،است نورخويش ،كننده كامل خدا ولي كنند خاموش دهانهايشان به را خدا نور خواهند مي 8 61
 آيد ناخوش را كافران

 پيروز اديان همه بر را او بفرستادتا راستين دين و هدايت با همراه را خود پيامبر كه خدايي آن اوست 9 61
 آيد ناخوش را مشركان چند ره ،گرداند

 ؟بنمايم راه دهد دردآوررهاييتان عذاب از كه تجارتي به را شما آيا ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 10 61
 بهتر شما براي اين و كنيد جهاد خويش جان و مال با خدا راه در و ،بياوريد ايمان پيامبرش و خدا به 11 61

 باشيد دانا اگر ،است
 و خوش هايي نيزخانه و، است جاري نهرها درونش كه بهشتهايي به و آمرزد مي را شما گناهان 12 61
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 است بزرگي پيروزي اين و ،كند مي داخل جاويد بهشتهاي در پاكيزه
 بشارت را مؤمنان و ،نزديك فتحي و خداوند جانب از است نصرتي :داريد دوستش كه ديگر نعمتي و 13 61
 ده
 چه :گفت حواريان به مريم بن عيسي كه همچنان ،باشيد خدا ياران ،ايد وردهآ ايمان كه كساني اي 14 61

 و آوردند ايمان اسرائيل بني از گروهي پس هستيم خدا ياران ما :گفتند حواريان ؟كنند مي ياري خدا راه در مرا كساني
 شدند يروزپ تا كرديم مدد دشمنانشان ضد بر بودند آورده ايمان كه را كساني ما شدند كافر گروهي

 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،را عيب از پاك فرمانرواي آن ،است زمين در چه هر و آسمانها، در چه هر گويند مي تسبيح را خدا 1 62
 را حكيم پيروزمند آن
 آنها بر را آياتش تا، داشت مبعوث خودشان از پيامبري كتاب بي مردمي ميان به كه خدايي اوست 2 62

 ،بودند آشكار گمراهي در ازآن پيش چه اگر بياموزد حكمتشان و كتاب و بخواند
 حكيم و پيروزمند اوست و اند نپيوسته آنها به هنوز كه ديگر گروهي بر و 3 62
 است بزرگ بخشايشي را خدا و دارد ارزانيش خواهد كه هر به كه خداست نعمت اين 4 62
 را كتابهايي كه خراست آن مثل كنند نمي عمل بدان و گشته تحميل آنها بر تورات كه كساني مثل 5 62

 كند نمي هدايت را ستمكاران خدا و اند شمرده مي دروغ را خدا آيات كه مردمي داستان است داستاني بد كند مي حمل
 مرگ تمناي پس ،ديگر مردم ،نه ،هستيد خدا دوستان شما كه پنداريد مي گاه هر ،يهود قوم اي :بگو 6 62

 گوييد مي راست اگر كنيد
 به خدا و كرد نخواهند مرگ تمناي هرگز ،اند شده مرتكب اين از پيش كه اعمالي سبب به آنان و 7 62

 داناست ستمكاران
 بر آشكارا و نهان داناي آن نزد را شما و يافت خواهد در را شما گريزيد مي آن از كه مرگي آن :بگو 8 62
 سازد آگاهتان ايد كرده كه كارهايي به تا گردانند مي
 را ستد و داد و بشتابيد نماز ،به ،دهند در جمعه روز نماز نداي چون ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 9 62
 است بهتر برايتان كار اين ،باشيد دانا اگر كنيد رها
 باشد كنيد ياد فراوانش كنيدو طلب را خدا رزق و شويد پراكنده زمين در ،يافت پايان نماز چون و 10 62
 شويد ررستگا كه
 ايستاده همچنان را تو روندو ،مي آن جانب به و شوند مي پراكنده بينند اي بازيچه يا تجارتي چون و 11 62
 است دهندگان روزي بهترين خدا و است بهتر تجارت و بازيچه از خداست نزد در آنچه :بگو كنند مي رها
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 تو كه داند مي خدا هستي خدا پيامبر تو كه دهيم مي شهادت ،:ويندگ ،آيند تو نزد منافقان چون 1 63

 دروغگويند منافقان كه دهد مي شهادت خدا و هستي پيامبرش
 كنند مي آنچه ،،حقيقت به و اند كرده اعراض خدا راه از و اند ساخته سپري خود سوگندهاي از 2 63

 است ناپسند
 نمي در آنان و نهاد مهر دلهاشان بر نيز خدا شدند كافر سسپ ،آوردند ايمان كه است سبب بدان اين 3 63
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 يابند
 دهي مي گوش سخنشان به بگويند سخن چون و ،آيد مي خوش ظاهرشان از را تو ببيني را آنها چون 4 63

 كن حذر آنها از دشمنانند ايشان پندارند مي خود زيان بر را آوازي هر داده تكيه ديوار به هستند چوبهايي گويي
 ؟شوند مي منحرف كجا به بكشد يشانخدا
 كه بيني مي پيچند مي سر،،بخواهد آمرزش برايتان خدا پيامبر تا بياييد كه شود گفته آنها به چون 5 63

 كنند مي گردنكشي و اعراض
 خدا و آمرزيد نخواهد خدايشان نخواهي آمرزش چه و بخواهي آمرزش برايشان چه ،نكند تفاوتي 6 63

 كند نمي دايته را نافرمان مردم
 پراكنده گردش از تا مدهيد ،چيزي ،خدايند پپامبر گرد كه آنها بر :گويند مي كه همانهايند اينان 7 63

 فهمند نمي منافقان ولي خداست آن از زمين و آسمانها خزاين آنكه حال و شوند
 آن از عزت كرد هندخوا بيرون آنجا از را ذليالن ،عزت صاحبان ،بازگرديم مدينه به چون :گويند مي 8 63
 دانند نمي منافقان ولي است مؤمنان و پيامبرش و خدا
 هر كه ،ندارد مشغول خود ،به خدا ذكر از را شما اوالدتان و اموال ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 9 63
 است زيانكار كند چنين كه
 اي :بگويد و رسد فرا رامرگ يكي آنكه از پيش ،كنيد انفاق خدا راه در ايم داده روزيتان آنچه از 10 63

 ؟باشم شايستگان از و دهم صدقه تا نينداختي تاخير به اندكي مرا مرگ چرا ،من پروردگار
 آگاه كنيد مي كه كارهايي به خدا و افكند نمي تاخير به را او مرگ خدا ،رسد فرا اجلش كسي چون 11 63

 است
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 حمد و اوست آن از فرمانروايي است زمين در چه هر و آسمانها، در چه هر ويندگ مي تسبيح را خدا 1 64

 تواناست چيزي هر بر او و اوست سزاوار
 بيند مي كنيد مي كه را كارهايي و مؤمنند بعضي و ،كافر شما از بعضي بيافريد را شما كه اوست 2 64
 سوي به همه سرانجام و كرد تصوير نيكو و كرد تصوير را شما و بيافريد حق به را زمين و آسمانها 3 64

 اوست
 آگاه سازيد مي آشكار يا، داريد مي پنهان آنچه به و داند مي است زمين و آسمانها در را چه هر 4 64

 است عالم گذرد مي دلها در چه هر به خدا و ،است
 و چشيدند را شانعمل عقوبت ؟است نرسيده بودند شده كافر پيش اين از كه كساني خبر را شما آيا 5 64

 دردآور عذابي راست ايشان
 ما آدميان آيا :گفتند آنها و شدند مبعوث آنان بر روشن دليلهاي با پيامبرانشان كه بود آن كيفر به اين 6 64
 است ستايش خور در و توانگر كه ،است نياز بي خدا و گشتند ورويگردان كردند انكار پس ؟كنند مي هدايت را

 مي زنده را شما كه سوگند ،پروردگارم به ،آري :بگو كنند نمي زنده را آنها كه تندپنداش كافران 7 64
 است آسان خدا بر اين و سازند آگاه ايد كرده كه كارهايي به تا كنند

 آگاه كنيد مي كه كارهايي به خدا و بياوريد ايمان ايم كرده نازل كه نور اين و پيامبرش و خدا به پس 8 64
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 است
 و بياورد ايمان خدا به كه هر و است مغبوني روز روز آن ،آورد گرد محشر در را شما همه كه روزي 9 64
 بود خواهند جاودانه آنجا كند داخل است جاري نهرها آن در كه بهشتهايي به و ريزد مي را گناهانش ،كند شايسته كار
 است بزرگي كاميابي اين
 بد جهنم و اند جاودانه ،آن در آتشند اهل كردند تكذيب را ما آيات و ورزيدند كفر كه آنان و 10 64

 است سرانجامي
 هدايت را قلبش خدا ،بياورد ايمان خدا به كه هر و رسد نمي كسي به خدا فرمان به جز مصيبتي هيچ 11 64
 داناست چيزي هر به خدا و كند مي
 جز اي وظيفه ما فرستاده بر ،كنيد اعراض شما اگر پس كنيد اطاعت را پيامبر و ،كنيد اطاعت را خدا 12 64

 نيست آشكار پيام رسانيدن
 كنند ،توكل يكتا خداي بر البته مؤمنان نيست او جز خدايي هيچ كه يكتاست خداي 13 64
 اگر و كنيد حذر آنها از هستند شما دشمن فرزندانتان و زنان از بعضي ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 14 64
 است مهربان و آمرزنده خدا ،داريد پوشيده شانگناه و بپوشيد چشم و كنيد عفو
 خداست نزد فراوان مزد آنكه حال و هستند آزمايشي شما اوالد و اموال كه نيست اين جز 15 64
 آنان و كنيد انفاق مالتان از، خود سود به و كنيد اطاعت و داريد فرا گوش و بترسيد خدا از توانيد تا 16 64
 رستگارند اند مانده امان در خويش نفس حرص از كه
 پذيرنده شكر او كه آمرزد مي را شما و كرد خواهد برابرش دو برايتان دهيد الحسنه قرض خدا به اگر 17 64
 است بردبار و

 است حكيم و پيروزمند ،است آشكار و نهان داناي 18 64
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 از و داريد نگه را ،شمارعده و دهيد طالقشان دهع وقت به دهيد مي طالق را زنان اگر ،پيامبر اي 1 65

 آشكارا به آنكه مگر نروند بيرون خانه از و مكنيد بيرون هايشان خانه از را آنان و بترسيد پروردگارتان يكتا خداي
 ،داني چه تو است كرده ستم خود به كند تجاوز آن از كه هر و ،است خداوند احكام اينها شوند زشت كاري مرتكب
 پديدآورد تازه امري پس اين از خدا شايد

 و شويد جدا آنها از نيكو وجهي به يا داريد نگاهشان نيكو وجهي به يا ،رسيدند مدت پايان به چون و 2 65
 ايمان قيامت روز و خدا به را كه هر كنيد ادا راستي به را شهادت خدا براي و گيريد شهادت به را خودتان از عادل تن دو

 ،داد خواهد قرار شدن بيرون براي راهي او براي ،بترسد خدا از كه هر و دهند مي اندرز اينچنين ،دارد
 است كافي را او خدا ،،كند توكل خدا بر كه هر و دهد مي اش روزي ندارد را گمانش كه جايي از و 3 65
 است داده قرار اي رااندازه چيز هر و رساند مي اجرا به را خود كار خدا
 حيض هنوز كه آنهايي اندو شده مايوس حيض از كه آنهايي زنانتان ميان از ،هستيد دتردي در اگر 4 65

 آسان را كارش خدا ،بترسد خدا از كه هر و است حمل وضع همان آبستن زنان عده و است ماه سه شان عده اند نشده
 كرد خواهد

 و زدايد مي او از را اهانشگن ،بترسد خدا از كه هر و است كرده نازل شما بر كه خداست فرمان اين 5 65
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 دهد مي بزرگ پاداشي را او
 گيريد تنگ آنها بر تا و، دهيد مسكن خود توانايي قدر به نيز را آنها گزينيد سكونت خود كه جا هر 6 65

 مزدشان ،دهند مي شير را شما فرزندان اگر و كنند حمل وضع تا رابدهيد شان نفقه ،بودند آبستن اگر و ميازاريدشان
 دهد شير را كودكان كه بخواهيد ديگر زني از ،نرسيديد توافق به اگر و كنيد توافق يكديگر با نيكو وجهي به و هيدرابد
 نفقه است داده او به خدا، چه هر از ،باشد تنگدست كه كسي و ،دهد نفقه خود مال از مالداري هر 7 65
 پيش آساني سختي از پس خدا كه زودا و ،سازد نمي مكلف است داده او به كه اندازه آن به مگر را كسي هيچ خدا دهد
 آورد

 آنها از سخت ما آنگاه زدند سرباز پيامبرانش و پروردگارشان فرمان از كه اي قريه مردم بسا چه 8 65
 كرديم عذابشان سهمناك عذابي به و كشيديم حساب

 بود زيانكاري كارشان عاقبت چشيدند را خود عمل عقوبت پس 9 65
 خدا بترسيد خدا از ،ايد آورده ايمان كه خردمنداني اي پس كرد آماده سخت عذابي برايشان ندخداو 10 65
 است كرده نازل را قرآن شما بر

 كارهاي و اند آورده ايمان ،كه را كساني تا خواند مي برايتان را خدا روشن آيات كه پيامبري و 11 65
 كه آورد در بهشتهايي به كند شايسته كار و آورد ايمان خدا به را هك هر و آورد روشنايي به تاريكي از اند كرده شايسته

 گرداند كرامند را روزيشان خدا و بمانند آنجا در همواره ،است جاري نهرها آن در
 تا است جاري زمين و آسمانها ميان او فرمان بيافريد زمين آنها همانند و آسمان هفت كه آن خداست 12 65

 دارد احاطه چيز همه بر علم به و است قادر زچي هر بر خدا كه بدانيد
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 حرام خود بر زنانت ساختن خشنود خاطر به ،است كرده حالل تو، بر خدا كه را چيزي چرا ،پيامبر اي 1 66
 است مهربان و آمرزنده خدا و ؟كني مي
 حكيم و دانا اوست و،شما ياور استخد است داشته مقرر را سوگندهايتان گشودن شما براي خدا 2 66
 ،گفت باز ديگري با راز ،آن زن آن چون ،نهاد ميان در رازي خود زنان از يكي با پيامبر كه آنگاه 3 66
 زن زد باز سر ديگر اي پاره افشاي از و كرد آشكار زن آن بر را راز ازآن اي پاره او و ساخت آگاه آن از را پيامبر خدا
 است داده خبر من به آگاه داناي خداي آن :گفت ؟است كرده آگاه ماجرا اين از را تو كسي چه :گفت

 همدست آزارش براي اگر و است بازگشته حق از دلهايتان زيرا ،است بهتر كنيد توبه زن دو شما اگر 4 66
 بود خواهند او ياور پس آن از فرشتگان و شايسته مؤمنان و جبرئيل نيز و اوست ياور خدا ،شويد

 ،مسلمان زناني بدهد ،شمايش از بهتر زناني شما جاي به پروردگارش گويد طالق را شما اگر شايد 5 66
 باكره خواه ،كرده شوهر خواه ،گرفتن روزه و عبادت اهل ،كننده توبه ،فرمانبردار ،مؤمن

 هستند سنگها و مردم آن هيزم كه آتشي از را خود خانواده و خود ،ايد آورده ايمان كه كساني اي 6 66
 كنند مي همان و كنند نمي نافرماني بگويد خدا چه هر موكلند آتش آن بر سختگير و گفتار درشت فرشتگاني داريد نگه
 اند شده مامور آن به كه
 مي كيفر ايد كرده كه كاري برابر را شما كه نيست اين جز مخواهيد پوزش روز آن در ،كافران اي 7 66

 دهند
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 كه باشد اخالص روي از، اي توبه ،كنيد توبه خدا درگاه به ،ايد ردهآو ايمان كه كساني اي 8 66
 پيامبر خدا ،روز آن در است جاري نهرها آن در كه كند داخل بهشتهايي به را شما و كند محو را گناهانتان پروردگارتان

 اي :گويند مي باشد تحرك در راستشان سمت و پيشاپيش نورشان و ،نگذارد فرو اند آورده ايمان او با راكه كساني و
 ،هستي توانا كاري هر بر تو كه ،بيامرز را ما و رسان كمال به ما براي را ما نور ،ما پروردگار

 سرانجامي بد كه است جهنم جايگاهشان بگير، سخت آنها بر و كن جهاد منافقان و كفار با ،پيامبر اي 9 66
 است

 ما صالح بندگان از تن دو نكاح در دو هر كه آورد مي را لوط زن و نوح زن مثل كافران براي خدا 10 66
 آييد در آتش به ديگران با :شد گفته و كنند عذاب دفع خود زنان نتوانستنداز آنها و ورزيدند خيانت دو آن به و بودند

 پروردگار اي :گفت كه ،آنگاه زند مي مثل را فرعون زن ،اند آورده ايمان كه كساني براي خدا و 11 66
 برهان ستمكاره مردم از مرا و ده نجات عملش و فرعون از مرا و كن بنا اي خانه خود نزد بهشت در من يبرا ،من
 او و دميديم آن در خود روح مااز و داشت نگه زنا رااز خويش شرمگاه كه را عمران دختر مريم و 12 66

 بود فرمانبرداران از او و كرد تصديق را كتابهايش و خود پروردگار كلمات
 مهربان بخشاينده خداي نام هب

 تواناست هرچيزي بر او و اوست دست به فرمانروايي ،كه خداوندي است متعالي و بزرگوار 1 67
 اوست و است نيكوتر عمل به شما از يك كدام كه بيازمايدتان تا ،بيافريد را زندگي و مرگ كه آن 2 67

 آمرزنده و پيروزمند
 بيني نمي نظمي بي و، خلل هيچ رحمان خداي آفرينش در بيافريد را طبقه طبقه آسمان هفت كه آن 3 67
 ؟بيني مي شكافي آسمان در آيا ،كن نظر ديگر بار پس
 گشت بازخواهد تو نزد به درمانده و خسته تو نگاه بنگر و كن باز چشم نيز ديگر بار 4 67
 برايشان و گردانيديم شياطين اندنر وسيله را چراغها آن و بياراستيم چراغهايي به را فرودين آسمان ما 5 67

 ايم كرده آماده سوزان آتش شكنجه
 است بدسرانجامي جهنم و باشد جهنم عذاب اند شده كافر پروردگارشان به كه كساني براي و 6 67
 ،بشنوند را زشتش بانگ و آيد جوش به ،شوند افكنده جهنم در چون 7 67
 شما آيا :گويندشان خازنانش ،،افكنند آن در را فوجي نچو و شود پاره پاره خشم از كه است نزديك 8 67
 ؟نيامد اي دهنده بيم را

 در شما ،است نكرده نازل هيچ خدا :گفتيم و كرديم تكذيبش ولي آمد دهنده بيم ،چرا :گويند 9 67
 هستيد بزرگي گمراهي

 بوديم نمي سوزنده آتش اين اهل ،كرديم مي تعقل يا شنيديم مي ما اگر :گويند مي و 10 67
 اند سوزنده آتش اهل كه آنها بر باد لعنت اي كنند مي اعتراف خود گناه به پس 11 67
 است فراوان مزد و آمرزش ،ترسند مي پروردگارشان از ناديده كه كساني براي 12 67
 ،داناست گذرد مي دلها در چه هر به او ،آشكارا چه و گوييد سخن راز به چه 13 67
 است آگاه و بين باريك او آنكه حال ؟داند نمي ريندآف مي كه آن آيا 14 67
 قبر از چون بخوريد خدا رزق از و ،كنيد سير آن روي بر پس گردانيد شما رام را زمين كه اوست 15 67
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 رويد مي او سوي به آييد بيرون
 در را شما زمين و آورد در لرزش به را زمين ناگاه كه ايد نشسته ايمن است آسمان در كه آن از آيا 16 67

 ؟برد فرو خود
 به ؟فرستد شما سر بر سنگريزه با، همراه بادي ناگاه كه ايد نشسته ايمن است آسمان در كه آن از آيا 17 67

 است چگونه من دادن بيم كه دانست خواهيد زودي
 بود چگونه من عذاب پس كردند تكذيب را پيامبران ،بودند آنها از پيش كه كساني آينه هر 18 67
 جز را آنها ؟اند نديده ،پروازند در سرشان فراز بر كشيده فراهم بال يا گشوده بال كه را پرندگاني آيا 19 67

 بيناست چيز همه به كه اوست داشت نتواند نگاه هوا در كسي رحمان خداي
 نيستند بيش فريبي در كافران ؟كيست خدا از غير ،كند مي ياري را شما كه نگهباني آن آيا 20 67
 حق از دوري و درسركشي ،،نه ؟دارد باز خويش روزي او اگر دهد روزي شما به كه آن كيست آيا 21 67

 ورزند مي لجاج
 بر و ايستاده پاي بر كه آن يا است تر يافته هدايت ،رود مي راه افتاده روي بر نگونسار كه كس آن آيا 22 67
 ؟رود مي راست راه
 گزاريد مي سپاس اندك چه است داده دل و چشم و گوش و است آفريده را شما كه اوست :بگو 23 67
 شويد مي آورده گرد او نزد قيامت در و آفريد زمين در را شما كه اوست :بگو 24 67
 ؟رسد مي فرا وقت چه وعده اين ،گوييد مي راست اگر :گويند مي 25 67
 نيستم بيش اي دهنده بيم من و خداست نزد آن علم :بگو 26 67
 باطلش آنچه است اين :شود، مي گفته آنها به و شود گرفته شان چهره ،بنگرند نزديكش ونچ كافران 27 67
 خوانديد مي
 عذاب از را كافران كسي چه ،آورد رحمت ما بر يا كند هالك را همراهانم و مرا خدا كه گيرم :بگو 28 67

 ؟رهاند مي دردآور
 چه دانست خواهيد كه وزودا كرديم توكل او بر و آورديم ايمان او به است رحمان خداي او :بگو 29 67

 است آشكار گمراهي در كسي
 ؟داد خواهد روان آب را شما كسي چه ،رود فرو زمين در آبتان اگر :بگو 30 67
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 نويسند، مي آنچه و قلم به سوگند ،نون 1 68
 نيستي ديوانه ،پروردگارت فضل به ،تو كه 2 68
 ناپذير پايان پاداشي راست تو و 3 68
 عظيم خلقي راست تو و 4 68
 ،ببينند نيز آنها و ببيني تو كه زودا 5 68
 شماست از يك كدام در ديوانگي كه 6 68
 است داناتر يافتگان ره اوبه ،كه ،گشته گمراه او طريق از كسي چه داند مي بهتر تو پروردگار آينه هر 7 68
 مكن عتاطا ،كنندگان تكذيب از ،پس 8 68
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 كنند نرمي تا كني نرمي كه دارند دوست 9 68
 :مكن پيروي ،خورد مي سوگند بسيار كه اي فرومايه هر از 10 68
 ،رود مي آنجا و اينجا چيني سخن براي كه عيبجويي 11 68
 ،گناهكار متجاوز ،خير از دارنده باز 12 68
 ،نسب ناشناخته ،مردي خشن 13 68
 ،است فرزند و مال صاحب كه جهت بدان 14 68
 است پيشينيان اساطير :گويد ،شود خوانده او بر ما آيات چون 15 68
 گذاريم داغ اش بيني بر كه زودا 16 68
 بامداد فردا كه خوردند قسم كه آنگاه آزموديم را بستانها آن صاحبان ،كه چنان ،آزموديم را آنها ما 17 68
 چيد خواهند ها ميوه
 نگفتند اهللا شاء ان و 18 68
 ،آمد آسمان از آفتي بودند خواب به كه هنگام شب پس 19 68
 شد سياه بستانها و 20 68
 :دادند ندا را يكديگر سحرگاهان و 21 68
 برويد خود كشتزار به بامدادان ،بچينيد ميوه خواهيد مي اگر 22 68
 :گفتند مي آهسته و افتادند راه به 23 68
 آيد در ماش بستان به بينوايي نبايد امروز كه 24 68
 شدند بيرون كنند منع را بينوا توانند مي كه آهنگ بدين صبحگاهان 25 68
 ايم كرده گم را راه :گفتند ديدند را خود بستانهاي چون 26 68
 ايم شده محروم حاصل از، ما ،نه 27 68
 ؟گوييد نمي تسبيح را خدا چرا ،نگفتم را شما :گفت نيكمردشان 28 68
 بوديم ستمكار ما ،ما پروردگار است منزه :گفتند 29 68
 گشودند يكديگر مالمت به زبان پس 30 68
 ،ايم بوده سركش مردمي ما ،ما بر واي :گفتند 31 68
 آورده روي خود پروردگار به ما دارد ارزاني را ما آن از بهتر چيزي ،عوض در ما پروردگار كه باشد 32 68
 ايم
 است تر بزرگ آخرت عذاب ،بدانند اگر و عذاب است اينچنين 33 68
 نعمت پر است بستانهايي پروردگارشان نزد در پرهيزگاران براي 34 68
 ؟كنيم مي رفتار مجرمان چون شدگان تسليم با، آيا 35 68
 ؟كنيد مي داوري چسان ؟شود مي چه را شما 36 68
 ؟خوانيد مي آن از كه است كتابي را شما آيا 37 68
 ؟هست آن در كنيد اختيار چه هر و 38 68
 ؟باشد شما كنيدحق حكم چه هر به كه ،ايد بسته كشد قيامت روز به كه پيماني ما با يا 39 68



279 

 ؟است پيماني چنين ضامن يكشان كدام بپرس ايشان از 40 68
 بياورند را خود بتان گويند مي راست اگر ؟است بتاني را آنها يا 41 68
 نتوانند ولي ،خوانند فرا سجود به ار آنها و شود پديدار عظيم واقعه آن كه روزي 42 68
 تندرستي عين در را آنها نيز، اين از پيش است شده چيره آنها بر ذلت ،پيداست چشمانشان در وحشت 43 68
 بودند خوانده فرا سجده به

 فرو ،نيابند در كه چنان،اندك اندك تا واگذار كنند مي تكذيب را سخن اين كه آنها با مرا پس 44 68
 گيريمشان

 است استوار مكري من مكر آينه هر دهم مهلت آنها به و 45 68
 ؟رنجند در آن اداي از اكنون و اي طلبيده مزدي آنان از يا 46 68
 ؟نويسند مي كه آنهايند و دانند مي غيب علم يا 47 68
 داد در ندا اندوه پر دلي با كه مباش ماهي صاحب چون و باش صابر پروردگارت فرمان برابر در 48 68
 افتاد مي ،گياه و آب بي صحرايي به بدحالي عين در ،نبود پروردگارش نعمت اگر 49 68
 آورد صالحانش زمره در و برگزيد را او پروردگارش پس 50 68
 او كه گويند مي و درآورند سر به خود چشمان با را تو كه بود نزديك شنيدند را قرآن چون كافران و 51 68

 ،است ديوانه
 نيست اندرزي جز جهانيان براي قرآن نكهآ حال و 52 68
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 حق بر روز آن 1 69
 ؟حق بر روز آن چيست 2 69
 ؟چيست ،حق بر روز آن كه داني چه و 3 69
 انگاشتند دروغ را دلها تپيدن روز عاد و ثمود قوم 4 69
 شدند هالك سهمگين بانگ آن به ثمود قوم اما 5 69
 رسيدند هالكت به صرصر باد وزش با عاد مقو اما و 6 69
 خرما پوسيده هاي تنه راچون قوم آن بگماشت آنان بر پي در پي روز هشت و شب هفت را عذاب آن 7 69
 اند مرده و اند افتاده كه ديدي مي
 ؟باشد مانده جاي بر آنها از كه بيني مي را كسي آيا 8 69
 آمدند، گناهكار مؤتكفه مردم نيز و بودند او از پيش كه مردمي و فرعون و 9 69
 گرفت فرو سختي به را آنان نيز خدا و كردند نافرماني را پروردگارشان فرستاده 10 69
 كرديم سوار كشتي به را شما ،كرد طغيان آب چون 11 69
 گيرد فرا را آن اندرز دارنده نگه گوش و گردانيم اندرزتان مايه را آن تا 12 69
 ،شود دميده صور در بار يك چون 13 69
 ،كوبند هم در يكباره و برگيرند را كوهها و زمين و 14 69
 باشد پيوسته وقوع به حادثه آن روز آن 15 69
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 بشكافد ،است شده سست روز آن در كه آسمان و 16 69
 برفراز را پروردگارت عرش آنها از تن هشت روز آن در و باشند آسمان ،اطراف در فرشتگان و 17 69

 كنند مي حمل سرشان
 نماند نهان شما چيز هيچ و آورند پيش را شما روز آن 18 69
 بخوانيد و بگيريد مرا نامه :گويد مي ،دهند راستش دست به را اعمالش نامه كه كس هر اما 19 69
 ديد خواهم را خود حساب كه داشتم يقين من 20 69
 ،بود خواهد خوش و پسنديده زندگي يك در او پس 21 69
 ،برين هشتيب در 22 69
 باشد دسترس در هايش ميوه كه 23 69
 آورده مي جاي به گذشته درايام ،كه است اعمالي پاداش اينها را شما باد گوارا ،بياشاميد و بخوريد 24 69
 ايد
 نداده من دست به مرا نامه كاش اي :گويد مي دهند چپش دست به را اعمالش نامه كه كس آن اما 25 69

 ،بودند
 ،چيست من حساب كه بودم ستهندان و 26 69
 ،بس و بود مي مرگ همان كاش اي 27 69
 ،نبخشيد سود مرا من دارايي 28 69
 برفت من دست از من قدرت 29 69
 كنيد زنجيرش ،بگيريدش 30 69
 بكشيد جهنمش به و 31 69
 بكشيد ذراع هفتاد درازاي به زنجيري با را او و 32 69
 شتندا ايمان بزرگ خداي به زيرا 33 69
 كرد نمي ترغيب را كسي مسكينان به دادن طعام به و 34 69
 داشت نخواهد دوستي هيچ آنجا در ،روز آن در 35 69
 نيست دوزخ اهل خون و، چرك جز چيزي طعامش 36 69
 خورند مي طعام آن از خطاكاران تنها 37 69
 ،بينيد مي آنچه به سوگند پس 38 69
 ،بينيد نمي آنچه و 39 69
 ،است بزرگوار اي فرستاده سخن ناي كه 40 69
 آوريد مي ايمان اندك چه شاعري سخن نه 41 69
 گيريد مي پند اندك چه نيست كاهني سخن نيز و 42 69
 است شده نازل جهانيان پروردگار جانب از 43 69
 ،ببندد ما بر افترا به را سخنان اي پاره پيامبر اگر 44 69
 ،گيريم مي فرو را او قدرت با 45 69
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 ،كنيم مي پاره را دلش رگ سپس 46 69
 شود مانع ،كه نيست آن توان را شما از يك هيچ و 47 69
 است پندي پرهيزگاران براي قرآن و 48 69
 كنند مي تكذيب كه هستند كساني شما ميان از كه دانيم مي ما 49 69
 است حسرت مايه را كافران قرآن و 50 69
 است يقين و حق سخن آن و 51 69
 بگوي تسبيح بزرگت پروردگار نام به سپ 52 69
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 كه پرسيد عذابي از اي پرسنده 1 70
 ،كرد نتواند دفع را، آن كس و آمد خواهد فرود كافران بر 2 70
 آسمانهاست صاحب كه خدا جانب از 3 70
 روند وفر جا بدان روح و فرشتگان ،است سال هزار پنجاه مقدارش كه روزي در 4 70
 نيكو صبري كن صبر پس 5 70
 بينند مي دور را روز آن ايشان 6 70
 بينيم مي نزديكش ما و 7 70
 ،گردد گداخته فلز چون آسمان كه روزي 8 70
 ،پشم چون كوهها و 9 70
 ،نپرسد خود خويشاوند حال از خويشاوندي هيچ و 10 70
 ،فرزندانش خردبه باز، را خويشتن هك دارد دوست گناهكار آرند چشمشان برابر را يكديگر 11 70
 ،برادرش و زنش و 12 70
 ،است داده مكان را او كه اش عشيره و 13 70
 يابد نجات و ،زمينند روي در كه آنها همه و 14 70
 ،است آتش شعله آن كه ،نه هرگز 15 70
 ،كند مي را سر پوست 16 70
 ،خواند مي خود هب پيچيد سر فرمان از و كرد پشت حق به كه را كه هر 17 70
 اندوخت مي و آورد مي گرد كه را آن و 18 70
 اند آفريده ناشكيبا و حريص را آدمي آينه هر 19 70
 كند بيقراري رسد بدو شري چون 20 70
 ورزد مي بخل افتد دستش به مالي چون و 21 70
 :گزارندگان نماز مگر 22 70
 ،ورزند مي مداومت نماز به كه آنان 23 70
 ،معين است حقي اموالشان در كه نانآ و، 24 70
 محروم و گدا براي 25 70



282 

 ،كنند مي تصديق را قيامت روز كه كساني و 26 70
 ،ترسانند پروردگارشان عذاب از كه كساني و 27 70
 ،بود نتوانند امان در پروردگارشان عذاب از كه 28 70
 ،دارند مي نگه خويش شرمگاه كه كساني و 29 70
 نيست آنها بر مالمتي حال اين در كه ،كنيزانشان يا مسرانشانه براي مگر 30 70
 هستند متجاوزان ،بطلبند را اين جز كه آنان و 31 70
 ،كنند مي رعايت را خود عهدهاي و، امانتها كه كساني و 32 70
 ،كنند مي ادا حق به خويش شهادت كه كساني و 33 70
 ،دارند مواظبت نمازهاشان بر كه كساني و 34 70
 هستند گرامي ،بهشت در اينان 35 70
 ؟شتابند مي تو سوي به كافران كه چيست پس 36 70
 راست جانب از و چپ جانب از دسته دسته 37 70
 ؟شود داخل نعمت پر بهشت به كه ورزد مي طمع ايشان از يك هر آيا 38 70
 ايم آفريده را آنها چيز چه از كه دانند مي خود آنها ،نه هرگز 39 70
 تواناييم ما كه مغربها و مشرقها پروردگار به سوگند سپ 40 70
 نيستيم ناتوان كار اين در و بياوريم بهتر مردمي آنها ،جاي به كه 41 70
 برسند ايم داده شان وعده كه روزي آن به تا ،بازيچه به و آيند در بيهودگي به تا بگذارشان پس 42 70
 شتابند مي بتان نزد گويي كه انچن ،درآيند به قبرها از شتابان كه روزي 43 70
 داده وعده را آنها كه روزي همان است اين :اند افتاده خواري به و شده مستولي چشمانشان بر وحشت 44 70

 بودند
 ،آيد فرود سرشان بر دردآور عذابي آنكه از پيش را خود قوم ،:كه فرستاديم قومش سوي به را نوح ما 1 71
 ده بيم
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،روشنگرم اي دهنده بيم من ،من قوم اي :گفت 2 71
 ،كنيد اطاعت من از و بترسيد او از و ،بپرستيد را خدا 3 71
 اگر آيد سر به چون خدايي مدت ،آن زيرا ،دهد مهلت معين مدتي تا را شما و ،بيامرزد را گناهانتان تا 4 71

 نيفتد تاخير به ديگر بدانيد
 ،كردم دعوت روز و شب را خود قوم من ،من پروردگار اي :گفت 5 71
 نيفزود فرارشان به جز من دعوت و 6 71
 سر در جامه و كردند خود گوشهاي در انگشتها ،بيامرزي را آنها تو تا كردم دعوتشان كه بار هر من و 7 71

 كردند سركشي بيشتر چه هر و فشردند پاي و كشيدند
 كردم دعوتشان بلند آواز به پس 8 71
 گفتم نهان در و گفتم آشكار به باز 9 71
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 ،است آمرزنده او كه بخواهيد آمرزش پروردگارتان از :گفتم سپس 10 71
 ،فرستد باران پي در پي برايتان آسمان از تا 11 71
 نهرها و بستانها برايتان و كند مدد فرزندان و، اموال به را شما و 12 71
 ،ترسيد نمي خداوند شكوه از كه شود مي چه را شما 13 71
 بيافريد مختلف هاي گونه به را شما آنكه حال 14 71
 بيافريد را طبقه طبقه آسمان هفت خدا چگونه بينيد نمي آيا 15 71
 گردانيد چراغشان را خورشيد و ،آنها روشني را ماه و 16 71
 برويانيد زمين از نباتي چون را شما خدا و 17 71
 آورد مي بيرون آن از باز و گرداند مي باز بدان را شما باز 18 71
 ،بگسترد برايتان فرشي چون را زمين خدا، و 19 71
 برويد آن پهناور راههاي بر تا 20 71
 جز فرزندش و مال كه كردند پيروي كسي از و ،نبردند من فرمان آنها ،من پروردگار اي :گفت نوح 21 71
 نيفزود زيانش به

 بزرگ مكري كردند مكر 22 71
 مكنيد راترك نسر و يعوق و يغوث و سواع و ود مگذاريد وا را خدايانتان :گفتند و 23 71
 ميفزاي ستمكاران گمراهي بر جز تو و كردند گمراه را بسياري 24 71
 نيافتند ،ياري خود براي خدا جز و رفتند آتش به و شدند غرقه گناهانشان كيفر به 25 71
 مگذار، را كافران از يك هيچ زمين روي بر ،من پروردگار اي :گفت نوح و 26 71
 نياورند كافر و فاجر فرزنداني جز و كنند مي گمراه را بندگانت ،بگذاريشان اگر كه 27 71
 و مؤمن مردان نيز و شود وارد من خانه به ايمان با را كه هر و را مادرم و پدر و مرا ،من پروردگار اي 28 71
 ميفزاي تشانهالك به جز را ستمكاران و بيامرز را مؤمن زنان
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 شگفت قرآني ما كه گفتند و ،دادند فرا گوش ،جن از گروهي كه است شده وحي من به :بگو 1 72

 ،شنيديم
 نمي پروردگارمان شريك را كسي هرگز و آورديم ايمان بدان ما پس كند مي هدايت راست راه به 2 72

 سازيم
 دارد فرزندي نه و گيرد همسري نه است متعالي ما پروردگار عظمت 3 72
 گفت مي ناحق به سخناني خدا باره در ما سفيه و 4 72
 گويند نمي دروغ خدا باره در جن و آدمي ،كه پنداشتيم مي ما و 5 72
 افزودند مي طغيانشان بر و بردند مي پناه جن از مرداني به كه آدميان از بودند مرداني نيز و 6 72
 سازد نمي زنده دوباره را كس هيچ خدا كه پنداشتند مي هم آنها پنداشتيد مي اشم كه همچنان 7 72
 يافتيم شهابها و قدرتمند نگهبانان از پر را آن و رسيديم آسمان به ما 8 72
 در را شهابي ،نشنيد ،گوش اكنون كه هر اما نشستيم مي داد فرا گوش توان مي كه آنجايها در ما 9 72
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 يابد خود كمين
 يا ،شود مقدرمي بدي هستند زمين روي در كه كساني براي آيا كه دانيم نمي روي اين زا 10 72

 ببرد راستشان راه به خواهد مي پروردگارشان
 گوناگونيم هايي فرقه ما و ،آن جز برخي و صالحند ما از برخي 11 72
 نسازيم شناتوان نيز گريختن با و كنيم نمي ناتوان زمين در را خدا كه دانيم مي ما 12 72
 نقصان از نه آورد ايمان پروردگارش به كه هر و آورديم ايمان بدان ،شنيديم هدايت سخن چون و 13 72
 ستم از نه و ترسد مي
 راست راه جوي و درجست اند، آورده اسالم كه آنان و دور حق از بعضي و مسلمانند ما از بعضي و 14 72
 اند بوده

 بود خواهند جهنم مهيز دورند حق از كه آنان اما 15 72
 كنيم سيرابشان فراوان آبي از ،كنند پايداري راست طريقه بر اگر و 16 72
 اندازد در دشوار عذابي به را او كند اعراض پروردگارش ذكر از كه هر و بيازماييم را آنها تا 17 72
 مخوانيد خدايي به را كسي يكتا خداي وجود با و خداست آن از مسجدها و 18 72
 گرفتند را او گرد ،ايستاد پاي بر او پرستش براي خدا بنده چون 19 72
 سازم نمي او شريك را كس هيچ و خوانم مي را پروردگارم تنها :بگو، 20 72
 آورم صالح به را شما يا برسانم زياني شما به توانم نمي من :بگو 21 72
 يابم نمي هيپناهگا او جز من و ندهد پناه خدا عقوبت از مرا كس هيچ :بگو 22 72
 نافرماني را پيامبرش و خدا هركه و نيست او رسالتهاي دادن انجام و او پيام رساندن جز توانم مي آنچه 23 72
 ،بود خواهند آن در همواره كه است جهنم آتش او نصيب ،كند
 تر ناتوان ياران را كسي چه ،دانست خواهند پس بنگرند بودند داده وعده آنها به را آنچه كه آنگاه تا 24 72
 است بوده كمتر شمار و

 آن براي من پروردگار يا،است نزديك اند داده شما به كه اي وعده آن آيا كه دانم نمي من :بگو 25 72
 ؟است نهاده زماني

 ،سازد نمي آشكار كس هيچ بر را خود غيب و است غيب داناي او 26 72
 مي نگهباني سرش پشت و روي پيش او از نگهباني براي كه باشد خشنود او از كه پيامبري آن بر مگر 27 72

 ،گمارد
 همه و دارد احاطه آنهاست درنزد آنچه به خدا و اند رسانيده را پروردگارشان پيامهاي آنها كه بداند تا 28 72
 است كرده شمار عدد به را چيز
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،پيچيده خود بر جامه اي 1 73
 ،را اندكي مگر ،ربدا ،زنده را شب 2 73
 كن كم نيمه از اندكي يا ،را آن از اي نيمه 3 73
 بخوان روشن و شمرده را قرآن و بيفزاي نيمه بر اندكي يا 4 73
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 كرد خواهيم القا را دشوار سخني تو به ما 5 73
 واراست را سخن بيان و تراست افزاينده را دل و زبان موافقت ،برخاستن بستر از هنگام شب آينه هر 6 73

 تر دارنده
 است بسيار روز در تو كارهاي كه 7 73
 :بپيوند او به و ببر ،همه از و كن ياد را پروردگارت نام و 8 73
 برگزين خويش كارساز را او نيست او جز خدايي هيچ مغرب و مشرق پروردگار 9 73
 جوي دوري ايشان از پسنديده وجهي به و كن صبر گويند مي آنچه بر و 10 73
 ده مهلتشان اندكي و واگذار من به را نعمت صاحب كنندگان تكذيب 11 73
 ،دوزخ و گران بندهاي ماست نزد 12 73
 دردآور عذابي و گلوگير طعامي و 13 73
 گردند، روان ريگ از اي تپه كوهها و آيند لرزه به كوهها و زمين كه روزي 14 73
 فرستاديم پيامبري هم برفرعون كه سان بدان ،است گواه اعمالتان بر كه فرستاديم پيامبري شما بر ما 15 73
 گرفتيم فرو سختي به را او نيز ما نبرد فرمان پيامبر از فرعون و 16 73
 ؟مانيد امان در چگونه گرداند مي پير را كودكان كه روزي در ،باشيد كافر اگر 17 73
 پيوندد وقوع به خدا وعده و بشكافد آسمان روز آن در 18 73
 كند آغاز پروردگارش سوي به راهي ،بخواهد كه هر پس است تذكاري اين 19 73
 و شب نيم و شب دوثلث ،به نزديك هستند تو با كه آنان از گروهي و تو كه داند مي تو پروردگار 20 73
 را آن حساب هرگز شما كه داند مي و كند مي معين را روز و شب اندازه كه خداست و ايستيد مي نماز به را شب ثلث

 ،شد خواهند بيمار شما از كساني چه داند مي بخوانيد قرآن از شود ميسر چه هر و بپذيرفت را شما توبه پس داشت توانيدن
 شود ميسر چه هر پس روند مي جنگ به خدا راه در ديگر گروه و روند مي سفر به خدا روزي طلب به ديگر گروهي و
 ،بفرستيد پيشاپيش خود براي كه را خيري هر و دهيد الحسنه قرض اخد به و بدهيد زكات و بگزاريد نماز بخوانيد آن از
 خدا زيرا ،بخواهيد آمرزش خدا از و است تر بزرگ پاداشي و است بهتر پاداش آن و يافت خواهيد خدا نزد را آن

 است مهربان و آمرزنده
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،كشيده سر در جامه اي 1 74
 ده ،بيم و برخيز 2 74
 گوي تكبير را پروردگارت و 3 74
 دار پاكيزه را ات جامه و 4 74
 گزين دوري پليدي از و 5 74
 باشي داشته چشم آن از بيش كه مده چيزي و 6 74
 باش صابر پروردگارت براي ، 7 74
 ،شود دميده صور در كه آنگاه و 8 74
 بود خواهد سخت روزي روز آن 9 74
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 ناآسان كافران براي و 10 74
 واگذار ام آفريده تنهايش كه آن با مرا 11 74
 دادم بسيار مالي را او 12 74
 حاضر او نزد در همه پسراني و 13 74
 برساختم وجهي نيكوتر به را او كارهاي و 14 74
 كنم زيادت كه بندد مي طمع آنگاه 15 74
 جوست ستيزه ما آيات برابر در او كه ،آري 16 74
 مانداز مي مشقتي به را او 17 74
 افكند طرحي و انديشيد او 18 74
 ؟افكند طرحي چگونه ،باد او بر مرگ 19 74
 ؟افكند طرحي چگونه ،باد او بر مرگ هم باز ، 20 74
 نگريست آنگاه 21 74
 كشيد هم در پيشاني و كرد ترش روي سپس 22 74
 كرد گردنكشي و گردانيد روي سپس 23 74
 نيست هيچ ،اند ختهآمو ديگرانش كه جادويي جز ،اين :گفت 24 74
 نيست هيچ آدمي سخن جز ،اين 25 74
 بيفكنيم سقر به را او كه زودا 26 74
 ؟چيست سقر كه ساخت آگاهت چيز چه 27 74
 گذارد مي وا را چيزي نه و گذارد مي باقي هيچ نه 28 74
 است پوست سوزاننده 29 74
 اند گماشته آن بر فرشته نوزده 30 74
 اهل تا نيست كافران امتحان ،براي جز آنها شمار و نداديم قرار فرشتگان از جز را دوزخ موكالن 31 74

 است مرضي دلهاشان در كه آنان تا و نكنند شك مؤمنان و كتاب اهل و بيفزايد مؤمنان ايمان بر و كنند يقين كتاب
 كه را كس هر و دكن مي گمراه بخواهد كه را كس هر اينچنين خدا ؟است خواسته مي چه مثل اين از خدا:نگويند
 نيست مردم براي از اندرزي جز سخن اين و نداند او جز را پروردگارت سپاهيان شمار و نمايد مي راه بخواهد

 ،ماه به سوگند ،آري 32 74
 ،آرد رفتن در روي چون ،شب به سوگند و 33 74
 ،افكند بر پرده چون ،صبح به سوگند و 34 74
 است بزرگ هاي حادثه از يكي اين كه 35 74
 است آدميان ترساننده 36 74
 رود پي از يا افتد پيش خواهد كه شما از كس هر ،براي 37 74
 است كرده كه است كاري گرو در كس هر 38 74
 ،سعادت اهل مگر 39 74
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 پرسند مي و اند نشسته بهشتها در كه 40 74
 :گناهكاران از 41 74
 ؟كشانيد جهنم به را شما چيز چه كه 42 74
 ،نبوديم نمازگزاران از ما :گويند مي 43 74
 ،داديم نمي طعام درويشان به و 44 74
 ،شديم مي هماواز گفتند مي باطل سخن كه آنان با و 45 74
 ،انگاشتيم مي دروغ را قيامت روز و 46 74
 رسيد فرا ما مرگ تا 47 74
 نبخشيد سودشان كنندگان شفاعت شفاعت پس 48 74
 ؟كنند مي اعراض د،پن اين از كه است شده چه 49 74
 وحشي خران مانند 50 74
 گريزند مي شير از كه 51 74
 شود داده او به گشاده هايي نامه كه خواهد مي ايشان از يك هر بلكه 52 74
 ترسند نمي آخرت از كه ،آري 53 74
 است اندرزي قرآن اين كه ،آري 54 74
 بخواند را آن ،خواهد كه هر 55 74
 است آمرزيدن شايان او و بترسند او از كه است آن شايان او خواهد خدا اينكه مگر ،گيرند نمي پند و 56 74
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 قيامت روز به خورم مي قسم 1 75
 مالمتگر نفس به خورم ،مي قسم و 2 75
 ؟آورد نخواهيم گرد را استخوانهايش ما كه پندارد مي آدمي آيا 3 75
 كنيم برابر را انگشتهايش سر هك هستيم قادر ما ،آري 4 75
 پردازد ناشايست كارهاي به نيز آينده در كه خواهد مي آدمي بلكه 5 75
 ؟بود خواهد وقت چه قيامت روز :پرسد مي 6 75
 ،شود خيره چشمها كه روزي 7 75
 ،شود تيره ماه و 8 75
 گردآيند جاي ،يك در ماه و آفتاب و 9 75
 ؟كجاست گريز اهر :گويد مي روز آن در انسان 10 75
 نيست پناهگاهي ،هرگز 11 75
 توست پروردگار نزد روز اين در همه قرارگاه 12 75
 دهند مي خبر است گذاشته خويش از بعد و فرستاده پيشاپيش چه هر از را آدمي روز اين در 13 75
 ،شناسد مي نيك را خويش خويشتن آدمي بلكه 14 75
 آورد عذرها زبان به چند هر 15 75
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 ،مجنبان قرآن خواندن به زبان تعجيل به 16 75
 ماست عهده بر خواندنش و آوردن گرد كه 17 75
 كن پيروي را خواندن آن تو ،خوانديمش چون 18 75
 ماست عهده بر آن بيان سپس 19 75
 ،داريد مي دوست را زودگذر جهان اين شما ،آري 20 75
 گذاريد ،مي فرو را آخرت و 21 75
 ،درخشان و زيبا هست هايي هچهر روز آن در 22 75
 ،كنند مي نظر پروردگارشان سوي كه 23 75
 ،ترش و عبوس هست هايي چهره و 24 75
 آيد فرود او بر كمرشكن عذاب آن داند مي كه 25 75
 ،رسد گلوگاه به جان چون ،آري 26 75
 ؟بخواند افسون كه است كسي چه كه شود گفته و 27 75
 ،رسيده فرا يجداي زمان كه كند يقين و 28 75
 ،شوند پيچيده هم در پا ساقهاي و 29 75
 توست پروردگار سوي به راندنش روز روز آن 30 75
 است گزارده نماز نه و است كرده تصديق نه 31 75
 است كرده اعراض و كرده تكذيب اما 32 75
 است رفته كسانش نزد خرامان آنگاه 33 75
 تو بر واي پس ،تو بر واي 34 75
 تو بر واي پس ،تو بر واي هم باز 35 75
 ؟اند واگذاشته خود حال به را او كه پندارد مي انسان آيا ، 36 75
 ؟است نبوده ،شده ريخته رحمي در كه مني از اي نطفه او آيا 37 75
 بيافريد درستش اندام به آنگاه ؟خون اي لخته سپس 38 75
 ماده و نر :كرد صنف دو را آنها و 39 75
 ؟سازد زنده را مردگان كه نيست قادر خداوند آيا 40 75
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 نبود ذكر خور در چيزي او و گذشت زمان از مدتي انسان بر آينه هر 1 76
 ايم ساخته بينايش و وشنوا كنيم امتحان را او تا ،ايم بيافريده آميخته اي نطفه از را آدمي ما، 2 76
 ناسپاس يا باشد سپاسگزار يا ايم داده نشان او به را راه 3 76
 ايم كرده آماده افروخته آتش و غلها و زنجيرها كافران براي ما 4 76
 :است كافور به آميخته كه نوشند مي جامهايي از نيكان 5 76
 سازند مي روان خواهند، كه جاي هر به را آن و نوشند مي آن از خدا بندگان كه اي چشمه 6 76
 ترسند مي است گرفته را جا همه آن شر كه روزي از و كنند مي وفا نذر به 7 76
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 :خورانند مي اسير و يتيم و مسكين به دارند دوستش خود كه حالي در را طعام و 8 76
 سپاسي نه خواهيم مي پاداشي نه شما از و كنيم مي اطعام خدا براي را شما كه نيست اين جز 9 76
 است هولناك و سخت و عبوس روز آن هك روزي در ،ترسيم مي خود پروردگار از ما 10 76
 بخشيد شادماني و طراوت را آنان و داشت نگه روز آن شر از را ايشان خدا 11 76
 داد حرير و بهشت را پاداششان اند كرده كه صبري پاداش به 12 76
 سرمايي نه و بينند مي آفتابي هيچ نه اند زده تكيه تختها بر، آنجا در 13 76
 باشد فرمانشان به هايش ميوه و افتاده سرشان بر تانشدرخ هاي سايه 14 76
 آيد مي در گردش به ميانشان شراب هاي كوزه و سيمين هاي كاسه 15 76
 اند كرده پر اندازه به را آنها كه سيم از هايي كوزه 16 76
 ،باشد زنجبيل با آميخته كه بنوشانندشان جامي آنجا در 17 76
 گويند مي يلسلسب را آن كه اي چشمه از 18 76
 اند پراكنده مرواريد ،پنداري ،ببيني را آنها چون كه چرخند مي گردشان به پسراني همواره 19 76
 بزرگ فرمانروايي و است فراوان نعمت بنگري چه هر ،بنگري چون 20 76
 و اند شده زينت سيم از دستبندهايي به و استبرق و سبز سندس از است هايي جامه تنشان بر 21 76

 سازد سيرابشان پاكيزه شرابي از دگارشانپرور
 است شده سپاسگزاري كوششتان از و شماست پاداش اين 22 76
 نيكو كردني نازل ،كرديم نازل تو بر را قرآن ما 23 76
 مكن اطاعت ناسپاسي يا گناهكار هيچ از و باش صابر پروردگارت فرمان برابر در 24 76
 بياور زبان بر را دگارتپرور نام شامگاهان و بامدادان و 25 76
 گوي تسبيحش شب درازناي همه در و كن اش سجده شب از اي پاره در 26 76
 افكنند مي پشت پس را دشوار روز آن و دارند دوست را زودگذر دنياي اين ،اينان 27 76
 قومي هاآن جاي به ،خواهيم اگر و گردانيديم نيرومند را مفاصلشان و اعضا و آفريديم را آدميان ما 28 76

 بياوريم همانندشان
 برگزيند خويش پروردگار سوي به راهي ،خواهد كه هر پس است اندرزي اين 29 76
 است حكيم و دانا خدا زيرا ،باشد خواسته خدا كه خواهيد نمي آن جز شما و 30 76
 هكرد آماده دردآور ،عذابي ستمكاران براي و ،سازد خود رحمت مشمول بخواهد كه را كس هر 31 76

 است
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،،آيند مي هم پي از كه بادهايي به سوگند 1 77
 ،وزنده سخت بادهاي به سوگند و 2 77
 ،آور باران بادهاي به سوگند و 3 77
 ،كنند مي جدا باطل از را حق كه آنها به سوگند و 4 77
 :آموزند مي را خدا ياد كه آنها به سوگند و 5 77
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 ،را كردن بيم يا ،را حجت نكرد تمام 6 77
 شد خواهد واقع اند داده وعده شما به آنچه كه 7 77
 شوند خاموش ،ستارگان كه آنگاه پس 8 77
 ،بشكافد آسمان كه آنگاه و 9 77
 ،گردند پراكنده كوهها كه آنگاه و 10 77
 شود معين وقتي را پيامبران كه آنگاه و 11 77
 ؟شود معين روزي چه براي 12 77
 فصل روز براي 13 77
 ؟چيست فصل روز كه داني چه و 14 77
 كنندگان تكذيب بر واي روز آن در 15 77
 ،ايم نكرده هالك را اوليان آيا 16 77
 ؟بريم نمي آنها پي از نيز را آخريان و 17 77
 كنيم مي رفتار چنين مجرمان با 18 77
 كنندگان تكذيب بر واي روز آن در 19 77
 ؟ايم نيافريده مقدار بي و پست بيآ از را شما آيا 20 77
 ،نداديم قرار استوار جايگاهي در، را آن و 21 77
 ؟معين زماني تا 22 77
 بوديم توانا نيك و بوديم توانا ما پس 23 77
 كنندگان تكذيب بر واي روز آن در 24 77
 ،نساختيم جايگاهي را زمين آيا 25 77
 ؟مردگان و زندگان براي 26 77
 ساختيم سيرابتان گوارا آبي از و آورديم پديد بلند هايكوه آن در 27 77
 كنندگان تكذيب بر واي روز آن در 28 77
 افتيد راه به شمرديد مي دروغش آنچه سوي به 29 77
 ،افتيد راه به شعبه سه دود آن سوي به 30 77
 :كند شعله آن دفع نه و، دارد نگه آسيبتان از نه كه 31 77
 ،عظيم كاخي بلندي به يك هر افكند مي هايي شعله جهنم و 32 77
 گونند زرد اشتراني كه گويي 33 77
 كنندگان تكذيب بر واي روز آن در 34 77
 نگويد سخن كس كه است روزي اين 35 77
 خواهند پوزش تا ندهند رخصت را آنها 36 77
 كنندگان تكذيب بر واي روز آن در 37 77
 آوريم مي گرد را يانتانپيشين و شما كه است فصل روز روز اين 38 77
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 بريد كار به داريد حيلتي اگر پس 39 77
 كنندگان تكذيب بر واي روز آن در 40 77
 ،سارانند چشمه كنار و ها سايه در پرهيزگاران 41 77
 كنند آرزو ،كه اي ميوه هر با 42 77
 باد گوارا را شما ،بياشاميد و بخوريد ايد كرده مي كه كارهايي پاداش به 43 77
 دهيم مي پاداش اينچنين را نيكوكاران ما 44 77
 كنندگان تكذيب بر واي روز آن در 45 77
 مجرمانيد شما كه ،برگيريد اي بهره اندك و بخوريد 46 77
 كنندگان تكذيب بر واي روز آن در 47 77
 كنند نمي ركوع ،كنيد ركوع كه گويندشان چون و 48 77
 كنندگان تكذيب بر واي روز آن در 49 77
 ؟آورند مي ايمان سخن كدام به قرآن از پس 50 77
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ؟پرسند مي چيز چه از 1 78
 ،بزرگ خبر، آن از 2 78
 كنند مي اختالف آن در كه 3 78
 دانست خواهند زودي به ،آري 4 78
 دانست خواهند زودي به ،آري هم باز 5 78
 ؟نساختيم بستري را زمين ما آيا 6 78
 ؟ميخهايي را كوهها و 7 78
 آفريديم جفت جفت را شما و 8 78
 گردانيديم آسايشتان را خوابتان و 9 78
 داديم قرار پوششتان را شب و 10 78
 معيشت طلب گاه را روز و، 11 78
 كرديم بنا استوار آسمان هفت سرتان فراز بر و 12 78
 آفريديم روشن چراغي و 13 78
 ،كرديم نازل فراوان آبي زاي باران ابرهاي از 14 78
 ،برويانيم نبات و دانه بدان تا 15 78
 انبوه بستانهاي و 16 78
 معين است روزي داوري روز آينه هر 17 78
 بياييد فوج فوج شما و شود دميده صور در كه روزي 18 78
 باشد دري شكاف هر و شود شكافته آسمان 19 78
 گردند غبار و ،شوند روان كوهها و 20 78
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 باشد انتظار در هنمج 21 78
 است منزلگاهي را ،طاغيان 22 78
 كنند درنگ آنجا در دراز زماني 23 78
 ،آب نه و چشند خنكي نه 24 78
 چرك و خون و جوشان آب جز 25 78
 كردار برابر است كيفري اين 26 78
 نداشتند اميد حساب روز به آنان زيرا 27 78
 كردند مي تكذيب سختي به را ما آيات و 28 78
 ايم كرده شماره كتابي در را چيز همه ما و 29 78
 افزود نخواهيم شما شكنجه بر جز كه بچشيد پس 30 78
 ،آسيب هر از امان در است جايي را پرهيزگاران 31 78
 ،تاكستانها، و بستانها 32 78
 ،آمده بر پستانهاي با ،همسال دختراني و 33 78
 پر جامهاي و 34 78
 دروغ نه و وندشن بيهوده سخن نه 35 78
 :پروردگارت جانب از ،كافي است پاداشي اين و 36 78
 خطاب ياراي او به را كس كه ،رحمان خداي آن آنهاست ميان آنچه و زمين و آسمانها پروردگار 37 78

 نباشد
 به رحمان خداي آنكه مگر گويد نمي سخن كس و ،ايستند مي صف به فرشتگان و روح كه روزي 38 78
 گويد صواب به سخن او و دهد رخصت او

 بازگردد پروردگارش سوي به خواهد كه هر پس آمدني است روزي روز آن 39 78
 و نگرد مي است فرستاده پيشاپيش را چه هر آدمي كه روزي :ترسانيم مي نزديك عذابي از را شما ما 40 78

 بودم مي خاك من كاش اي :گويد مي كافر
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،گيرند مي ،قوت به را جانها كه فرشتگاني به گندسو 1 79
 ،گيرند مي آساني به را جانها كه فرشتگاني به سوگند و 2 79
 ،شناورند كه فرشتگاني به سوگند و 3 79
 ،گيرند مي پيشي ،ديوان بر كه فرشتگاني به سوگند و 4 79
 ،كنند مي كارها تدبير كه آنها به سوگند و 5 79
 ،بلرزاند را زمين قيامت نفخه خستينن كه روز آن كه 6 79
 ،بيايد آن پس از دوم نفخه و 7 79
 ،باشند هراس در دلهايي روز آن در 8 79
 نمايان ديدگان در خشوع نشان و 9 79
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 ،گردانند مي باز نخستين حالت به را ما آيا :گويند مي 10 79
 ؟بوديم پوسيده استخوانهايي كه آنگاه 11 79
 آور زيان است بازگشتي ما شتبازگ اين :گويند 12 79
 ،آيد مي بر بانگ يك تنها كه نيست اين جز 13 79
 يافت خواهند صحرا آن در را خود آنها و 14 79
 ؟است رسيده تو به موسي داستان آيا 15 79
 :داد ندا طوي مقدس وادي در را او پروردگارش كه آنگاه 16 79
 است كرده طغيان كه برو ،فرعون سوي به 17 79
 ،شوي پاكيزه كه هست رغبتي را تو آيا :بگو 18 79
 ؟كني پروا تو و بنمايم راه پروردگارت به را تو من و 19 79
 داد نشان او به را بزرگ آيت آن پس 20 79
 ورزيد عصيان و كرد تكذيب او و 21 79
 شتافت مي و كرد پشت سپس 22 79
 ،داد ندا و كرد گرد را همه پس 23 79
 هستم شما برتر ردگارپرو من :گفت و 24 79
 كرد گرفتار دنيا و آخرت عذاب به خدايش 25 79
 ترسد مي كه كسي براي است عبرتي اين در 26 79
 ؟نهاده بنا او كه آسماني اين يا تريد سخت خلقت به شما آيا 27 79
 ،بپرداختش و برافراشت را، سقفش 28 79
 ،ساخت آشكار را اش روشنايي و كرد تاريك را شبش 29 79
 ،بگسترد را زمين آن از پس و 30 79
 ،كرد پديد چراگاهها و آورد بيرون آب آن از و 31 79
 ،گردانيد استوار را كوهها و 32 79
 چارپايانتان و شما گيري بهره براي 33 79
 ،رسد در بزرگ حادثه آن چون 34 79
 ،آورد ياد به را خود اعمال همه آدمي كه روزي 35 79
 ،دهند نشان بيند مي كه هر به را جهنم و 36 79
 ،كرده طغيان كه هر پس 37 79
 ،برگزيده را اينجهاني زندگي و 38 79
 اوست جايگاه جهنم 39 79
 ،بازداشته هوي از را، نفس و ترسيده پروردگارش عظمت از كه كس هر اما 40 79
 اوست جايگاه بهشت 41 79
 شود واقع وقت چه كه پرسند مي قيامت از را تو 42 79
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 ؟است كار چه را تو آن كردن ياد از 43 79
 توست پروردگار نزد آن منتهاي 44 79
 دهي مي بيم بترسند روز آن از كه را كساني تو كه نيست اين جز 45 79
 اند نكرده درنگ چاشت يا شامگاه يك جز جهان اين در پندارند ،ببينند را آن چون 46 79
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 برگردانيد سر و ردك ترش را روي 1 80
 آمد نزدش به نابينا آن ،چون 2 80
 ،شود پاكيزه او كه شايد ،داني چه تو و 3 80
 افتد سودمندش تو پند و گيرد پند يا 4 80
 ،است توانگر او كه آن اما 5 80
 كني مي بدو خود روي تو 6 80
 نيست تو عهده بر چيزي نگردد پاك هم اگر و 7 80
 ،آيد مي تو نزد به واند دوان كه آن اما و 8 80
 ،ترسد مي و 9 80
 پردازي مي ديگري به او از تو 10 80
 ،است اندرزي قرآن اين ،آري 11 80
 ،گيرد پند آن از خواهد كه هر پس 12 80
 ،گرامي هايي صحيفه در 13 80
 ،پاكيزه و قدر بلند 14 80
 ،،كاتباني دست به 15 80
 نيكوكار و بزرگوار 16 80
 است ناسپاس چه كه باد يآدم بر مرگ 17 80
 ؟است آفريده چه از را او 18 80
 آورد پديد اندازه به و آفريد اي نطفه از 19 80
 ساخت آسان را راهش سپس 20 80
 كند گور در و بميراندش آنگاه 21 80
 سازد اش زنده خواهد كه آنگاه و 22 80
 است هنياورد جاي به بود داده فرمان او به را آنچه هنوز كه ،نه 23 80
 بنگرد خود طعام به آدمي پس 24 80
 باريدني ،باريديم فرو را باران ما 25 80
 شكافتني ،شكافتيم را زمين و 26 80
 ،رويانيديم ها دانه آن در و 27 80
 ،خوردني سبزيهاي و تاك و 28 80
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 ،نخل و زيتون و 29 80
 ،درخت پر باغهاي و 30 80
 ،علف و ميوه و 31 80
 بريد بهره رپايانتانچا و شما تا، 32 80
 ،برآيد قيامت بانگ چون 33 80
 ،گريزد مي برادرش از آدمي كه روزي 34 80
 ،پدرش و مادرش از و 35 80
 فرزندانش و زنش از و 36 80
 دارد مشغولش خود به كه است كاري روز آن در را كس هر 37 80
 ،درخشانند روز آن در هايي چهره 38 80
 شادانند و خندانند 39 80
 آلودند غبار روز آن در هايي چهره و 40 80
 اند رفته فرو سياهي در 41 80
 فاجرانند و كافران اينان 42 80
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،شود فروغ بي خورشيد چون 1 81
 ،ريزند فرو ستارگان ،چون و 2 81
 ،بشوند خود جاي از كوهها چون و 3 81
 ،شوند رها خود حال به آبستن شتران چون و 4 81
 ،شوند آورده گرد وحوش چون و 5 81
 ،گيرند آتش درياها چون و 6 81
 ،گردند قرين تنها با روحها چون و 7 81
 كه شود پرسيده شده گور به زنده دختر از چون و 8 81
 ،است ،شده كشته گناهي چه به 9 81
 ،شوند باز ها صحيفه چون و 10 81
 ،شود كنده خود جاي از آسمان چون و 11 81
 ،گردد افروخته جهنم چون و 12 81
 ،آورند پيش را بهشت چون و 13 81
 است آورده حاضر چه كه بداند كس هر 14 81
 ،گردنده باز ستارگان به سوگند 15 81
 ،شونده غايب كننده سير 16 81
 ،شود تاريك چون شب به سوگند و 17 81
 ،بدمد چون صبح به سوگند و 18 81
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 است گواربزر رسولي سخن اين كه 19 81
 ،مكانت صاحب ،عرش خداوند نزد در ،نيرومند 20 81
 امين و مطاع 21 81
 نيست ديوانه شما يار و 22 81
 است ديده ،روشن افق در را او آينه هر 23 81
 دارد نمي دريغ گويند او به غيب از را آنچه و 24 81
 نيست رجيم شيطان سخن ،سخن آن و 25 81
 ؟رويد مي كجا به پس 26 81
 جهانيان براي است پندي كتاب اين 27 81
 افتد راست راه به بخواهد كه شما از كس هر براي 28 81
 باشد خواسته جهانيان پروردگار كه را آنچه مگر خواهيد نمي شما و 29 81
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،بشكافد آسمان كه آنگاه 1 82
 ،شوند پراكنده ستارگان ،كه آنگاه و 2 82
 ،بپيوندند هم به درياها كه گاهآن و 3 82
 ،گردند زبر و زير قبرها كه آنگاه و 4 82
 است گذاشته جاي بر چيز چه و فرستاده پيشاپيش چيز چه داند مي كس هر 5 82
 ؟است كرده مغرور كريمت پروردگار به را تو چيز چه ،آدمي اي 6 82
 دبخشي اعتدالت و كرد تمام اعضايت و بيافريد را تو كه آن 7 82
 انداخت هم به را تو اعضاي خواست كه صورتي هر به و 8 82
 انگاريد مي دروغ را جزا روز شما كه باشيد آگاه 9 82
 :اند شده گمارده محافظاني شما، بر آنكه حال 10 82
 ،بزرگوار كاتباني 11 82
 كنيد مي چه شما كه دانند مي 12 82
 ،نعمتند در نيكوكاران آينه هر 13 82
 جهنم در كارانگناه و 14 82
 ،آيند در جهنم به شمار روز در 15 82
 نشوند غايب آن از و 16 82
 ؟چيست شمار روز كه داني مي چه تو 17 82
 ؟چيست شمار روز كه داني مي چه تو هم باز 18 82
 باشد خدا فرمان فرمان روز آن در و كرد نتواند كاري هيچ ديگر كس براي كسي كه است روزي 19 82
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 :فروشان كم بر واي 1 83
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 ،كنند مي پر را آن ستانند مي كيل مردم از، چون كه آنان 2 83
 كاهند مي آن از كشند مي يا پيمايند مي مردم براي چون و 3 83
 شوند مي زنده كه دانند نمي اينان آيا 4 83
 ؟بزرگ روز آن در 5 83
 ايستند مي هانيانج پروردگار پيشگاه به مردم كه روزي 6 83
 است سجين در مكتوب بدكاران اعمال كه باشيد آگاه 7 83
 ؟چيست سجين ،كه داني مي چه تو 8 83
 نوشته است كتابي 9 83
 :كنندگان تكذيب بر واي روز آن در 10 83
 انگاشتند دروغ را جزا روز كه آنان 11 83
 نينگارد دروغ گناهكار متجاوزي جز را روز آن و 12 83
 است پيشينيان هاي افسانه :گفت ،شد خوانده او بر ما آيات چون 13 83
 است مسلطشده دلهاشان بر بودند كرده كه كارهايي كه ،حقا 14 83
 باشند محجوب پروردگارشان از روز آن در كه ،حقا 15 83
 آيند در جهنم به ايشان پس 16 83
 شمرديد مي دروغش آنچه است اين :گويند را آنها و 17 83
 است مكتوب عليين در نيكان ،اعمال كه ،حقا 18 83
 ؟چيست عليين كه داني مي چه تو و 19 83
 ،نوشته است كتابي 20 83
 نگرند مي آن در خدا مقربان كه 21 83
 ،نعمتند در نيكان آينه هر 22 83
 كنند مي نظاره و نشسته تختها بر 23 83
 بشناسي را نعمت طراوت هاشان چهره بر 24 83
 شوند مي سيراب اند نهاده مهر آن سر بر كه خالص ابيشر از 25 83
 كنند مي پيشدستي يكديگر بر آن در كنندگان پيشدستي و است مشك از آن مهر 26 83
 :است تسنيم آن آميزه 27 83
 آشامند، مي آن از خدا مقربان كه است اي چشمه 28 83
 خنديدند مي مؤمنان به گناهكاران 29 83
 كردند مي اشاره ابرو و چشم به ،گذشتند يم آنها بر چون و 30 83
 گشتند مي باز شادمانه ،گشتند مي باز كسانشان نزد چون و 31 83
 گمراهند اينان كه گفتند مي ،ديدند مي را آنان چون و 32 83
 بودند نفرستاده مؤمنان اعمال مواظبت به را آنان آنكه حال و 33 83
 خندند مي كافران به مؤمنان امروز و 34 83
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 نگرند مي و اند زده تكيه تختها بر 35 83
 ؟اند يافته پاداش ،اعمالشان برابر كافران آيا 36 83
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،شود شكافته آسمان چون 1 84
 كند چنين كه بود حق و دهد گوش پروردگارش ،فرمان به و 2 84
 ،منبسطشود زمين چون و 3 84
 ،گردد تهي و افكند بيرون رددا درون در كه را چه هر و 4 84
 كند چنين كه بود حق و دهد گوش پروردگارش فرمان به و 5 84
 ديد راخواهي ،آن پاداش پس ،كشي مي فراوان رنج پروردگارت راه در تو ،انسان اي 6 84
 ،دهند راستش دست به را اش نامه كه كس هر 7 84
 ،كشند حساب او از آسان كه زودا 8 84
 بازگردد كسانش دنز شادمان و 9 84
 ،شود داده سر پشت از اش نامه كه كس هر اما 10 84
 شدم هالك كه من بر واي :بگويد كه زودا 11 84
 آيد در افروخته آتش به و 12 84
 بود زيسته شادمان كسانش نزد دنيا در او 13 84
 گشت نخواهد باز هرگز كه است پنداشته مي و 14 84
 است يدهد مي را او پروردگارش آري 15 84
 ،خورم مي سوگند شفق به پس 16 84
 ،،پوشد فرو را چه هر و شب به سوگند و 17 84
 ،شود كامل فروغش چون ماه به سوگند و 18 84
 يافت خواهيد تحول ديگر حال از بعد حالي به كه 19 84
 ؟آورند نمي ايمان كه شودشان مي چه 20 84
 ؟كنند نمي سجده شود خوانده آنها بر قرآن چون و 21 84
 كنند مي تكذيب كافران ،بلكه 22 84
 است آگاه دارند دل در آنچه به خدا و 23 84
 ،ده بشارت دردآور عذابي به را آنان پس 24 84
 نيست پاياني را پاداششان كه اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه آنان مگر 25 84
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،برجهاست دارنده هك آسمان به قسم 1 85
 ،موعود روز به قسم و، 2 85
 ،دهند شهادت بدان آنچه و دهنده شهادت به قسم و 3 85
 رسيدند هالكت به اخدود اصحاب كه 4 85
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 ،هيزمها از افروخته آتشي 5 85
 ،بودند نشسته آتش آن كنار بر كه آنگاه 6 85
 بودند شاهد ،آوردند مي مؤمنان سر بر آنچه بر و 7 85
 بودند آورده ايمان ،ستايش خور در پيروزمند خداي به آنكه جز نيافتند آنها در عيبي هيچ و 8 85
 ناظراست چيزي هر بر و ،اوست آن از زمين و آسمانها فرمانروايي كه خدايي آن 9 85
 براي آتش عذاب و جهنم عذاب ،نكردند توبه و فريفتند را مؤمن زنان و مؤمن مردان كه آنان آينه هر 10 85

 آنهاست
 جاري نهرها آن در كه است بهشتهايي اند كرده شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه كساني براي 11 85

 است بزرگي كاميابي آن و است
 است سخت تو پروردگار گرفتن فرو 12 85
 سازد مي زنده ،مرگ از پس و آفريند مي نخست كه اوست 13 85
 است دارنده دوست و آمرزنده او 14 85
 ارجمند عرش صاحب اوست 15 85
 رساند مي انجام به كند اراده را چه هر 16 85
 ؟اي شنيده را لشكرها داستان آيا 17 85
 ؟ثمود قوم و فرعون لشكرهاي 18 85
 هستند تكذيب در همچنان اند گرفته پيش كفر راه كه آنان ،آري 19 85
 دارد احاطه آنها بر سو همه از خدا و 20 85
 ،است مجيد قرآن اين بلي 21 85
 محفوظ لوح در 22 85
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 آيد شب در آنچه به و آسمان به سوگند 1 86
 ؟چيست آيد شب در آنچه كه داني چه تو و ، 2 86
 درخشنده است اي ستاره 3 86
 است نگهباني او بر آنكه مگر نيست كس هيچ 4 86
 ،است دهش آفريده چيز چه از كه بنگرد آدمي پس 5 86
 ،است شده آفريده جهنده آبي از 6 86
 آيد مي بيرون سينه و پشت ميان از كه 7 86
 ،تواناست او گردانيدن باز به خدا 8 86
 ،شود مي آشكار رازها كه روزي 9 86
 ياوري نه و است نيرويي نه را او 10 86
 ،بارنده باز آسمان به قسم 11 86
 ،خورده شكاف رويان زمين به قسم 12 86
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 ،كند جدا، باطل از را حق ،كتاب اين كه 13 86
 نيست هزل سخن و 14 86
 ،انديشند مي اي حيله آنان 15 86
 انديشم مي اي حيله هم من و 16 86
 ده مهلتشان اندك ،ده مهلت را كافران پس 17 86
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 :كن ياد، پاكي به را خويش بزرگ پروردگار نام 1 87
 آفريد اندام درست و آفريد هك آن 2 87
 نمود راه سپس كرد معين اندازه كه آن و 3 87
 ،رويانيد، را چراگاهها كه آن و 4 87
 گردانيد سياه و خشك سپس 5 87
 كني فراموش كه مباد ،بخوانيم تو براي كه زودا 6 87
 داند مي را نهان و آشكارا كه اوست بخواهد خدا آنچه مگر 7 87
 دهيم توفيق آسان يشك به را تو و 8 87
 ده پند ،كند سود دادنت پند اگر 9 87
 پذيرد مي پند ،ترسد مي كه آن 10 87
 :گزيند مي دوري آن از بدبخت و 11 87
 ،افتد در جهنم بزرگ آتش به كه آن 12 87
 باشد زنده نه و بميرد نه آنجا در و 13 87
 ،شدند رستگار پاكان آينه هر 14 87
 گزاردند نماز و آوردند زبان بر را خود دگارپرور نام كه آنان 15 87
 ،گزينيد مي بر را جهان اين زندگي شما ،آري 16 87
 است تر پاينده و، بهتر آخرت آنكه حال 17 87
 :است نخستين هاي صحيفه در سخن اين 18 87
 موسي و ابراهيم هاي صحيفه 19 87
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ؟است رسيده تو به غاشيه داستان آيا 1 88
 ،است پديدار ها چهره در وحشت روز آن در ، 2 88
 ،ديده رنج و كرده تالش 3 88
 افتند در سوزان آتش در 4 88
 ،دهند آبشان گرم بسيار، چشمه آن از 5 88
 ،ندارند خار جز طعامي 6 88
 گرسنگي دفع نه و كند مي فربه نه كه 7 88
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 :باشند تازه هايي چهره روز آن در و 8 88
 ،خشنود خويشتن كار از 9 88
 ،برين بهشتي در 10 88
 ،نشنوند لغو سخن آن در كه 11 88
 ،باشد روان سارها چشمه آن در و 12 88
 ،زده بلند تختهايي و 13 88
 ،نهاده سبوهايي و 14 88
 ،چيده هم روي بر بالشهايي و 15 88
 گسترده فرشهايي و 16 88
 ؟شده يدهآفر چگونه كه نگرند نمي شتر به آيا 17 88
 ؟اند برافراشته ،چسانش كه آسمان به و 18 88
 ؟اند كشيده بر چگونه كه كوهها به و 19 88
 ؟شده گسترده چسان كه زمين به و 20 88
 هستي اي دهنده پند تو كه ،ده پند پس 21 88
 نيستي فرمانروا آنان بر تو 22 88
 ،ورزيد كفر و شد رويگردان كه كس آن مگر 23 88
 كند مي عذاب تر بزرگ عذاب به يشخدا پس 24 88
 ماست سوي به بازگشتشان آينه هر 25 88
 ماست با حسابشان سپس 26 88
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،صبح سپيده به سوگند 1 89
 ،دهگانه شبهاي ،به سوگند و 2 89
 ،طاق و جفت به سوگند و 3 89
 نهد رفتن به روي چون شب به سوگند و 4 89
 ؟است كافي سوگندها اين را ندخردم آيا 5 89
 ؟كرد چه عاد قوم با تو پروردگار كه اي نديده آيا 6 89
 ؟داشت ستونها كه ارم با 7 89
 بود نشده آفريده شهري هيچ در آن همانند و 8 89
 ،بريدند مي را سنگ وادي آن در كه ثمود قوم و 9 89
 ،ميخها ،دارنده آن فرعون قوم و 10 89
 ،كردند طغيان بالد در آنها 11 89
 افزودند در فساد به آنها در و 12 89
 آورد فرود سرشان بر را عذاب تازيانه تو پروردگار و 13 89
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 است كمينگاه به پروردگارت زيرا 14 89
 مرا من پروردگار :گويد مي ،دهد نعمتش و دارد اش گرامي و بيازمايد پروردگارش چون ،آدمي اما 15 89

 داشت گرامي
 ساخت خوار مرا من پروردگار :گويد مي ،گيرد تنگ او بر رزق و يازمايدشب چون و 16 89
 ،داريد نمي گرامي را يتيم شما است چنان نه 17 89
 ،كنيد نمي ترغيب مسكين ،اطعام به را يكديگر و 18 89
 ،خوريد مي حريصانه را ميراث و 19 89
 داريد دوست فراوان را مال و 20 89
 ،شود شكسته و شود شكسته زمين چون ،آري 21 89
 ،صف در صف فرشتگان و رسد فرا تو پروردگار امر و 22 89
 ؟باشد گرفتن پند جاي چه و گيرد پند آدمي ،آرند حاضر را جهنم روز آن در و 23 89
 فرستادم مي چيزي پيشاپيش را خويش گشتن زنده كاش اي :گويد مي 24 89
 ،نكنند عذاب را كس او عذاب چون روز ،آن در 25 89
 نكشند زنجير به را كس او همانند و 26 89
 ،يافته آرامش روح اي 27 89
 ،بازگرد پروردگارت سوي به پسنديده و خشنود 28 89
 ،شو داخل من بندگان زمره در و 29 89
 آي در من بهشت به و 30 89
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 شهر اين به قسم 1 90
 اي گرفته سكنا شهر اين در تو و 2 90
 ،آورد پديد كه فرزنداني و، پدر به قسم و 3 90
 ،ايم بيافريده محنت و رنج در را آدمي كه 4 90
 ؟نگردد چيره او بر كس كه پندارد مي آيا 5 90
 كردم تباه را فراوان مالي :گويد مي 6 90
 ؟است نديده را او كسي كه پندارد مي آيا 7 90
 ؟ايم نيافريده چشم دو او براي آيا 8 90
 ؟لب دو و زبان يك و 9 90
 ؟ننهاديم پايش پيش راه دو و 10 90
 ننهاد قدم سخت گذرگاه آن در او و 11 90
 ؟چيست سخت گذرگاه كه داني چه تو و 12 90
 ،است بنده كردن آزاد 13 90
 ،قحطي روز در دادن طعام يا 14 90
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 ،باشد خويشاوند كه يتيمي ،به خاصه 15 90
 نشين خاك مسكيني به يا 16 90
 بخشايش به و اند كرده سفارش صبر به را يكديگر و اند آورده ايمان كه باشد كساني از تا 17 90
 سعادتند اهل اينان 18 90
 شقاوتند اهل كافرند ما آيات به كه كساني و 19 90
 است پوشيده سرش سو هر از كه آتشي آنهاست نصيب 20 90
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،چاشت ،هنگام به اش روشني و آفتاب به سوگند 1 91
 ،آيد بر آن پي از چون ماه به سوگند و 2 91
 ،كند روشن را گيتي چون روز به سوگند و 3 91
 ،پوشدش فرو چون شب به سوگند و 4 91
 ،برآورده را آن كه آن و آسمان به سوگند و 5 91
 ،بگسترده را آن كه آن و زمين به سوگند و 6 91
 بيافريده نيكويش كه آن و نفس به سوگند و 7 91
 كرده الهام او به را پرهيزگاريهايش و بديها سپس 8 91
 ،شد رستگار كوشيد آن پاكي در كه هر :كه 9 91
 گرديد نوميد پوشيد فرو اش پليدي در كه هر و 10 91
 كردند تكذيب سركشي روي از ثمود قوم 11 91
 ،برخاست ترينشان شقي كه آنگاه 12 91
 كنيد سيراب را خدا شتر ماده كه گفت آنها به خدا پيامبر 13 91
 گناهشان سبب به پروردگارشان پس كردند پي را شتر و كردند تكذيبش 14 91
 نشد بيمناك خويش كرده سرانجام از او و 15 91
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،پوشد فرو خود در را جهان كه آنگاه شب به سوگند 1 92
 ،شود آشكار كه آنگاه روز، به سوگند و 2 92
 ،بيافريد را ماده و نر كه آن به سوگند و 3 92
 است متفاوت شما كوششهاي حاصل :كه 4 92
 ،كرد پرهيزگاري و بخشايش كه كسي اما 5 92
 ،كرد تصديق را بهترين آن و 6 92
 كنيم مي اش آماده بهشت براي پس 7 92
 ،ورزيد نيازي بي و بخل كه كس آن اما 8 92
 ،كرد تكذيب را نبهتري آن و 9 92
 سازيم مي آماده دوزخ براي را او 10 92
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 نبخشد سود حالش به اش دارايي ،رسد در هالكش چون و 11 92
 است راهنمايي ماست بر آنچه و 12 92
 جهان اين و جهان آن ماست آن از و 13 92
 ترسانم مي كشد مي زبانه كه آتشي از را شما پس 14 92
 :نيفتد در بدان شقاوت اهل جز 15 92
 شد رويگردان و كرد تكذيب كه آن 16 92
 :دارند دور آن از را مردم پرهيزگارترين و ، 17 92
 جويد مي پاكي و بخشايد مي خويش مال كه آن 18 92
 ،خواهد پاداش اينك كه نباشد حقي او بر را كس هيچ و 19 92
 خويش واالي پروردگار خشنودي جستن مگر 20 92
 شود خشنود كه زودا و 21 92
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،روز آغاز به سوگند 1 93
 ،شود خود در و آرام چون شب به سوگند و 2 93
 است نگرفته خشم تو بر و نكرده ترك را تو پروردگارت ،كه 3 93
 دنياست از بهتر تو براي آخرت آينه هر 4 93
 شوي خشنود تا داد خواهد عطا را تو پروردگارت زودي به 5 93
 ؟داد پناهت و نيافت يتيم را تو آيا 6 93
 ؟كرد هدايتت و نيافت گمگشته را تو آيا 7 93
 ؟گردانيد توانگرت و نيافت درويش را تو آيا 8 93
 ،ميازار را يتيم پس 9 93
 ،مران را گدا و 10 93
 بگوي سخن پروردگارت نعمت از و 11 93
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ؟نگشوديم تبراي را ات سينه آيا 1 94
 ؟نداشتيم بر پشتت از را گرانت بار و، 2 94
 ؟كرد مي سنگيني تو پشت بر كه باري 3 94
 ؟نساختيم آوازه بلند را تو آيا 4 94
 است آساني دشواري پي از ،پس 5 94
 است آساني دشواري پي از آينه هر 6 94
 كوش عبادت به ،شوي فارغ كار از چون 7 94
 شو قمشتا پروردگارت به و 8 94
 مهربان بخشاينده خداي نام به
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 ،زيتون و انجير به سوگند 1 95
 ،مبارك طور ،به سوگند 2 95
 ،ايمن شهر اين به سوگند 3 95
 بيافريديم اعتدالي نيكوتر در را آدمي ما كه 4 95
 گردانيديم فروتران همه از فروتر را او آنگاه 5 95
 دارند پايان بي پاداشي كه اند كرده ستهشاي كارهاي و اند آورده ايمان كه آنان مگر 6 95
 ؟دارد مي وا قيامت تكذيب به را تو حال اين با كه چيست پس 7 95
 ؟نيست داوران داورترين خدا، آيا 8 95
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 بيافريد كه پروردگارت نام به بخوان 1 96
 بيافريد خوني لخته از را آدمي ، 2 96
 است ارجمندترين تو گارپرورد و ،بخوان 3 96
 ،داد آموزش قلم وسيله به كه خدايي 4 96
 بياموخت دانست نمي كه را آنچه آدمي به 5 96
 ،كند مي نافرماني آدمي كه حقا 6 96
 بيند نياز بي را خويشتن كه گاه هر 7 96
 توست پروردگار سوي به بازگشت آينه هر ، 8 96
 كند مي منع كه را كس آن ديدي آيا 9 96
 ؟خواند مي نماز كه را اي بنده 10 96
 ؟باشد هدايت طريق بر مرد آن اگر بيني مي چه 11 96
 ؟دهد فرمان پرهيزگاري به يا 12 96
 ؟شود رويگردان و كند تكذيب اگر بيني مي چه 13 96
 ؟بيند مي خدا كه است ندانسته آيا 14 96
 ،كشيم مي و گيريم مي را سرش پيش موي نايستد باز اگر كه ،حقا 15 96
 را خطاكار دروغگوي سر پيش موي 16 96
 بخواند را خود همدمان پس 17 96
 خوانيم مي فرا را دوزخ كارگزاران نيز ما 18 96
 شو نزديك خدا به و كن سجده و مكن پيروي او از ،هرگز ،نه 19 96
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 كرديم نازل قدرش شب در ما 1 97
 ؟چيست قدر شب كه داني ،چه تو و 2 97
 است ماه هزار از بهتر قدر شب 3 97
 شوند مي نازل كارها دادن انجام براي پروردگارشان فرمان به روح و فرشتگان شب آن در 4 97
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 است درود و سالم همه بامداد طلوع تا شب آن 5 97
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 :بيايد روشن برهاني يشانبرا تا ندارند، بر دست مشركان و كتاب اهل كافران 1 98
 خواند مي را پاك هاي صحيفه كه خدا جانب از پيامبري 2 98
 درست و راست است هايي نوشته آنها در 3 98
 آمد روشن برهاني برايشان كه پس آن از مگر نشدند پراكنده كتاب اهل و 4 98
 نماز و ورزند مي اواخالص دين در كه حالي در بپرستند را خدا كه ندادند فرمان اين جز را آنان و، 5 98

 راست و درست دين است اين دهند زكات و گزارند
 اينان بود خواهند همواره آن در و جهنمند آتش در ،مشركان نيز و كافرند كه آنها ،كتاب اهل از 6 98

 آفريدگانند بدترين
 آفريدگانند بهترين كنند مي شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه كساني 7 98
 آنجايند در ابد تا است ،جاري نهرها آن در كه جاويد است بهشتهايي پروردگارشان نزد در پاداششان 8 98
 بترسد پروردگارش از كه است كسي خاص اين و خشنودند خدا از آنها و است خشنود آنها از خدا
 مهربان بخشاينده خداي نام به
 ،يشها لرزه ،ترين سخت به شود لرزانده زمين كه آنگاه 1 99
 ،ريزد بيرون را سنگينش بارهاي زمين و 2 99
 ؟است رسيده ،چه را زمين كه بگويد آدمي و 3 99
 :كند مي حكايت را خويش خبرهاي زمين روز اين در 4 99
 است كرده وحي او به پروردگارت آنچه از 5 99
 مايانندآنهابن به را اعمالشان تا آيند مي بيرون قبرها از پراكنده مردم روز آن در 6 99
 بيند مي را آن باشد كرده نيكي اي ذره وزن به كس هر پس 7 99
 بيند مي را آن باشد كرده بدي اي ذره وزن به كس هر و 8 99
 مهربان بخشاينده خداي نام به

 ،زنند ،مي نفس نفس كه اي دونده اسبان به سوگند 1 100
 ،جهانند مي آتش سنگ از سم به كه اسباني به سوگند 2 100
 ،آورند هجوم بامدادان كه اسباني به سوگند و 3 100
 ،برانگيزند غبار آنجا در و 4 100
 ،گيرند ميان در را همه آنجا در و 5 100
 ،گويد نمي سپاس را خود پروردگار آدمي :كه 6 100
 است گواه اين بر خود او و 7 100
 دارد دوست فراوان را مال او 8 100
 ،گردد زنده گورهاست رد آنچه چون كه داند نمي آيا 9 100
 ،شود آشكار است نهان دلها در آنچه و 10 100
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 ؟است آگاه حالشان از، روز آن در پروردگارشان 11 100
 مهربان بخشاينده خداي نام به

 قارعه 1 101
 ؟قارعه چيست 2 101
 ؟چيست قارعه كه داني ،چه تو و 3 101
 ،باشند پراكنده پروانگان چون مردم كه است روزي 4 101
 شده زده پشم چون كوهها و 5 101
 ،باشد سنگين ترازويش كفه كه هر اما 6 101
 است پسنديده زندگي يك در، 7 101
 ،باشد سبك ترازويش كفه كه هر اما و 8 101
 است هاويه در جايگاهش 9 101
 ؟چيست هاويه كه داني چه تو و 10 101
 گرمي نهايت در است آتشي 11 101
 هربانم بخشاينده خداي نام به

 ،فرزند و ،مال بسياري به نازش را شما كشيد غفلت به 1 102
 رسيديد گورها به تا 2 102
 دانست خواهيد زودي به كه حقا 3 102
 دانست خواهيد زودي به كه حقا هم باز 4 102
 ،بدانيد يقين روي از اگر ،حقا 5 102
 ديد خواهيد را جهنم البته 6 102
 ،ديد خواهيد يقينش چشم به سپس 7 102
 كنند مي بازخواست دنيوي نعمتهاي از را شما روز آن در كه 8 102
 مهربان بخشاينده خداي نام به

 ،زمان اين به سوگند 1 103
 است خسران در، آدمي كه 2 103
 را يكديگر و كردند سفارش حق به را يكديگر و كردند شايسته كارهاي و آوردند ايمان كه آنها مگر 3 103
 ردندك سفارش صبر به
 مهربان بخشاينده خداي نام به

 ،عيبجويي كننده غيبت هر بر واي 1 104
 داشت نگه آن حساب و كرد گرد مالي كه ،آن 2 104
 گرداند جاويدانش اش دارايي كه پندارد مي 3 104
 اندازند حطمه در را او كه است چنين نه 4 104
 ؟چيست حطمه كه داني چه تو و 5 104
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 ،ستخدا افروخته آتش 6 104
 يابد مي غلبه دلها بر كه 7 104
 ،است گرفته ميانشان در سو هر از و 8 104
 برافراشته هايي شعله در 9 104
 مهربان بخشاينده خداي نام به

 ؟كرد چه ،فيل اصحاب با پروردگارت كه اي نديده آيا 1 105
 ؟نساخت باطل را مكرشان آيا 2 105
 ،ادفرست فوج فوج پرندگاني آنها سر بر و 3 105
 كردند سنگباران سجيل با را آنها تا 4 105
 ساخت آخور در مانده پس كاه چون را آنان و 5 105
 مهربان بخشاينده خداي نام به

 ،قريش ائتالف براي 1 106
 تابستاني و زمستاني سفر، در ائتالفشان 2 106
 :بپرستند را خانه اين پروردگار بايد پس 3 106
 داشت امانشان در بيم از و داد طعامشان گرسنگي هنگام به كه آن 4 106
 مهربان بخشاينده خداي نام به

 ؟ديدي شمرد، مي دروغ را جزا روز كه را آن آيا 1 107
 ،راند مي اهانت به را يتيم كه است كسي همان او 2 107
 دارد نمي وا بينوا به دادن طعام به را مردم و 3 107
 نمازگزاراني آن بر واي پس 4 107
 ،انگارند سهل خود نماز در كه 5 107
 ،كنند مي ريا كه آنان 6 107
 ورزند مي دريغ زكات ،دادن از و 7 107
 مهربان بخشاينده خداي نام به

 كرديم عطا تو به را كوثر ما 1 108
 كن قرباني و بخوان نماز پروردگارت ،براي پس 2 108
 است ابتر خود تو بدخواه كه 3 108
 نمهربا بخشاينده خداي نام به

 ،كافران اي :بگو 1 109
 پرستم نمي پرستيد مي شما ،كه را چيزي من 2 109
 پرستيد نمي پرستم مي من كه را چيزي نيز شما و 3 109
 نيستم پرستيد مي شما كه چيزي پرستنده من و 4 109
 نيستيد پرستم مي من كه چيزي پرستنده شما و 5 109
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 خود دين مرا و ،خود دين را شما 6 109
 مهربان بخشاينده خداي نام به

 ،آيد فراز پيروزي و خدا ياري چون 1 110
 ،آيند مي در خدا دين به فوج فوج كه ببيني را مردم و، 2 110
 است پذير توبه او كه ،بخواه آمرزش او از و گوي تسبيح پروردگارت ستايش به پس 3 110
 مهربان بخشاينده خداي نام به

 باد او بر الكه و باد بريده ابولهب دستهاي 1 111
 نكرد سود حالش به بود آورده دست به آنچه و او دارايي 2 111
 درافتد ور شعله آتشي به كه زودا 3 111
 است كش هيزم زنش و 4 111
 دارد خرما ليف از ريسماني گردن بر و 5 111
 مهربان بخشاينده خداي نام به

 ،يكتا خداي اوست :بگو 1 112
 ،كنند رو وا به حاجت در، كه خدايي 2 112
 ،شده زاده نه و است زاده نه 3 112
 اوست همتاي كس هيچ نه و 4 112
 مهربان بخشاينده خداي نام به

 ،،برم مي پناه صبحگاه پروردگار به :بگو 1 113
 ،است بيافريده آنچه شر از 2 113
 ،آيد در چون شب شر از و 3 113
 ،دمند مي افسون گرهها در كه جادوگراني شر از و 4 113
 ورزد مي رشك چون حسود شر از و 5 113
 مهربان بخشاينده خداي نام به

 ،،برم مي پناه مردم پروردگار به :بگو 1 114
 ،مردم فرمانرواي 2 114
 ،مردم خداي 3 114
 ،نهاني گر وسوسه وسوسه شر از 4 114
 ،كند مي وسوسه مردم دلهاي در كه آن 5 114
 آدميان از يا باشد جنيان از خواه 6 114


