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  وبرادرانش وسفی داستاِن
  ۱۰۲ -۱ات ی، آ۱۲وسف ی ۀسوراز 

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

  • .تاب روشنگرندکات ی آآنها ،الف الم را

  • .دیخرد بورزد ی شامیا فروفرستاده ی قرآن عربکیصورت  بهرا  ما آن

ت ی را براهان داستانیم، بهتریا ردهک ین قرآن را بر تو وحیه اک آنۀواسط ما به

  • .یشتر ازآن از ناآگاهان بودیپه ک؛ هرچند یمکن  میتیاکح

ماه را  د ویخورش ازده ستاره ویمن ! پدر یا: پدرش گفت وسف بهیه کآنگاه 

  • .گرند سجدهه برمن کدم ید

ت یبرا یرنگینه کن کم ییبازگوبرادرانت  یت را برایایرؤ! فرزندم: گفت

  • .است ارک دشمن آشکی انسان یطان برای شهمانا؛ ار برندک به

آموزد، و  یتو م ر سخنها را بهید و تفسگزین میسان پروردگارت تو را بر نیا به

ش یه پکگونه  مان، هدرسان  میمالک عقوب بهیخاندان  تو و بر متش را برنع

 پروردگارت دانا و همانا مال رساند؛ک اسحاق به م وین بر پدرانت ابراهیا از

  • . استکارساز

  • .گران پرسش یبود برا یهائ وسف و برادرانش نشانهیدر 

، محبوبتر استما  وسف و برادرش نزد پدرمان ازی یراست: ه گفتندکآنگاه 

 یارکآش یه پدرمان در گمراهک یراست م؛ بهیهست یئ  ما دستههکحال آن

  • .است

 ۀفقط شما دربرابر چهر تا اندازید ینیسرزم به او را اید یشکوسف را بی 

  • .دیسته شویشا یاو مردم  و بعد ازدیپدرتان باش

به ته را  او د ویشکوسف را مید ینک یارکد یخواه می اگر: آنها گفت از یکی



  ٣

  • .نندیاز گذرندگان برچ یرا برخ ی ود تاینکاف یچاه

 ینان نداری اطموسف به مای ۀه دربارکرا چه شده است   تو!پدر: گفتند

  •  ؟میخواهان او را ِری ما خهک یدرحال

م یخواه ینگهدار از او ما ند وک یباز  بچرد وتابا ما بفرست  او را فردا

  • .ردک

 د وینکغفلت  از او هکم ترس  میم وشو مین ید من غمیببر او را هکنیا از: گفت

  • .بخورد  اشگرگ

صورت ما  آن م دریسکن یه ما چندک  یگرگش بخورد درحال اگر: گفتند

  • .میارک انیز

م یردک یوحاو  به اندازنده در ته چاهش کبردند و برآن شدند  او را پس چون

آنها متوجه  یداد، ول یآنها خبر خواه ارشان بهکن ی اۀنده درباریه در آک

  • .ستندین

  • .نزد پدرشان آمدند ان بهیگاه گر شبان

 م ویردکوسف را نزد اثاثمان رها یدادن و   م مسابقهیما رفت! پدر یا: گفتند

  • .یما اعتماد ندار  تو بهگوئیم  میخورد؛ وگرچه راست  اشگرگ

 یارک  بهتان شما راِسفْن:  گفت.راهنش آوردندیپ یرا رو ینیو خون دروغ

 دیده  میحیتوضآنچه   براهللا ؛د داشتیبا بایز یواداشته است؛ صبر

  • .است] من[رسان  یاری

 : گفت.ندکاففروششان را فرستادند و دلوش را کآب د ویسر رس یاروانک و

 اهللا »!یاالئک«:  آهسته گفتند و»!یئ  پسربچهکآن !دی دهمژدهمرا  هان«

  • .داشت یند آگاهکرد میآنچه  به

ار یش را بسیز بود و بهایه چند درهم ناچکفروختند  یکاند یبها را به وا

  • . گرفتندکاند

دردمان  د بهیبدار شا یگرام او را :زنش گفت د بهیرا خر یه وکاز مصر  یسک



  ٤

در  یاناتک ام در جهانگونه ما نیا به .مینکش یفرزند خو او را ایبخورد 

اهللا . میاموزیاو ب ر سخنها را بهیفس تهک] بود[آن  یبرام و یوسف نهادیار یاخت

  • .نددان میشتر مردم نیب ی است ولرهیچش یبر امر خو

 م؛ ویداداو  م و عِلم بهک ح،دی رس)سن مردان به یعنی(ش یرومندینچون به 

  • .میده  می پاداشگونه نیااران را کوکین

 ورد و درها را بربست کاو عرضه  اش بود خودش را بر خانه ه او درک یزن

 ۀپرورند) شوهرت یعنی(او ! پناه برخدا«:  گفت»!ام ت آمادهیبرا«: گفت

و ساخته است؛ ستمگران رستگار نخواهند کیگاهم را نیمن است و جا

  • ».شد

ه برهان پروردگارش را کنه آن بود  رد، اگرکرد و او قصد زن کزن قصد او

 او از ؛میور سازرا از او د یزشتو  یه ما بدکآن بود  ین برای و ا؛دیدچشم  به

  • . ما بودۀدیبندگان گز

سرورِ (رد، و سرورش کراهنش را از پشت پاره ی در شتافتند، و پسوی بههردو 

ند که بخواهد با اهل تو بد ک یسکپاداش : گفت] زن. [دندیرا نزد در د) زن

  • ؟یک دردناۀنجکا شیزندان افتد  ه بهکست جز آنیچ

 گواه از اهل زن کیرده است؛ و ک من عرضه او خودش را به: گفت] وسفی[

راست گفته و او از ] زن[جلو پاره شده است  راهنش ازیه اگر پکداد  یگواه

  • .ان استیدروغگو

ان یدروغ گفته و او از راستگو] زن[راهنش از پشت پاره شده است یو اگر پ

  • .است

رنگ ین از نیا: راهنش از پشت پاره شده است، گفتیه پکد یچون د] مکحا[

  • .رنگ شما سترگ استیه نکاست ] زنان[ما ش

ه از کگناهت آمرزش بخواه  از] زیتو زن ن[و ! ن درگذریاز ا! وسفی یا

  • .یا اران بودهکخطا



  ٥

دا ید و شدکن  میغالمش عرضه م خودش را بهکزِن حا: شهر گفتند در یزنان

  • .مینیب یار مکآش یدرگمراه او را عاشق او شده است؛ ما

آماده  یگاه هیکشان تیشان فرستاد و برایسو د، بهی شننیرنگشاناز ] زن[ یوقت

 »!رون شویبرآنها ب«: گفت] وسفیبه [داد و  یاردکدامشان کرد و به هرک

: دند وگفتندیشان را بریدند در نظرشان بزرگ آمد و دستهاید او را چون

  • ».ستیرم نکم یئ ن جز فرشتهیست؛ این بشر نیا!  پناه برخدا«

قت من ید؛ در حقیردکاش مالمت  ه مرا دربارهکن است آنیا هم: گفت] زن[

ام  او دستور داده رد؛ واگر آنچه بهک یردم و او خوددارکخودم را بر او عرضه 

  • .شدگان خواهد بود کوچکزندان خواهد افتاد و از  ند بهکن

ش یسو آنچه مرا به ازتر است  یداشتن دوست نزدم زندانْ! پروردگارا: گفت

 و از گرویدبه آنها خواهم  ینکرنگشان را از من دور نیند ؛ و اگر نخوان میفرا

  • .نادانان خواهم بود

ه او کرنگشان را از او دور گرداند؛ یرد و نکاجابت  او را پس پروردگارش

  • .شنوا و آگاه است

 یمدت یبرا او را هکد ینظرشان رس دند، بهیها را د ه نشانهکآن سپس، بعد از

  • .دننکبه زندان 

ه دارم خمر کنم یب یمن م«: شان گفت یکی. جوان با او وارد زندان شدند دو

م کن  میسرم حمل را بر یه نانکنم یب یمن م«: گفت یگری و د».فشارم یرا م

ان کیه ما تو را از نکن، کلش باخبر یما را از تأو. خورند یو پرندگان ازآن م

  • ».مینیب یم

ش از یه پکد مگر ینزدتان نخواهد رستان است به  یه روزک یغذائ: گفت

از  ین بخشیا. شما خبر داده باشم لش بهی تأوۀه به نزدتان برسد دربارکآن

ه ک ی مردمکین یمن آئ. ه پروردگارم به من آموخته استکاست  یزهائیچ

  • ام ردهکورزند را رها  یفر مکمان ندارند و به آخرت یبه اهللا ا



  ٦

ه کم یا ما حق نداشته. ام عقوب شدهیحاق و م و اسین پدرانم ابراهیرو آئیو پ

از فضل اهللا برما و بر  ین جزئیو ا. می قائل شوکیاهللا شر یبرا یزیدر چ

  • .ستندیرگزار نکشتِر مردم شیب یمردم است، ول

  •  قَهار؟ۀگانیا اهللاِ ینده بهترند کان پرایا خدایآ! اِر زندانی دو یا

 یه شما و پدرانتان نامگذارک یائد جز نامهیپرست یرا نم یزیشما جز او چ

 یجز برا یفرونفرستاده است؛ فرمانروائ یمک آنها حۀد؛ اهللا درباریا ردهک

 یِن استوار، ولید؛ آنست دینپرست او را ه جزکست؛ فرمان داده است یاهللا ن

  • .نددان میشتر مردم نیب

ا از شما به سرورش خمر خواهد نوشاند؛ و ام یکیاما ! ارِ زندانی دو یا

 یامر. سرش خواهند خورد یدار زده خواهد شد و پرندگان از رو بر یگرید

  • .د انجام گرفتیکن  میاش استفسار ه دربارهک

نزد سرورت «: پنداشت، گفت یم] از زندان[ه رهاشونده کدو  از آن یکیو به 

 یردن نزد سرورش به فراموشکاد یاز  او را طانی پس ش».نکاد یاز من 

  • . چند سال در زندان ماند]وسفی[ند، و کاف

خورندشان؛ و  یالغر م] گاو[ه هفت کنم یب ی من هفت گاو فربه را م :شاه گفت

اگر ! انیدربار یا. نمیب ی را مکگر خشید] یتا هفت[ سبز و ۀهفت خوش

  • .دیم به من نظِر خردمندانه بدهیای رؤۀد درباریکن  میریا را تعبیرؤ

  • .میندار یاها آگاهیل رؤی به تأوشان است، و مایپر یخوابها: گفتند

اد یبه ] وسف رای[افته بود و بعد از مدتها ی یه رهائک] یزندان[از آن دو  یکی

  • .دیلش به شما خبر خواهم داد؛ مرا بفرستیمن از تأو: آورد، گفت

ه ک هفت گاِو فربه ۀبه ما نظر خردمندانه بده دربار! راستگو یا! وسفی

گر ید] یتا هفت[ سبز و ۀان، و هفت خوشخورندش یالغر م] گاو[هفت 

  • .د بدانندیمردم برگردم، شا ید به سویشا. کخش

د در یردکد، پس آنچه را درو یارک یت میسال با جد هفت: گفت] وسفی[
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  • .دیخور یه مکاز آنچه  یکد مگر اندیاش نگاه دار خوشه

ه شان نگایش برایه آنچه از پکد یآ یسخت م] سالِ[سپس بعد ازآن هفت 

  • .دیدار میخانه نگاه  ه درکاز آنچه  یکخورند، مگر اند ید را میا داشته

د شو میده یمردم باران بار ه درآن برکخواهد آمد  ی سالکیسپس بعد ازآن 

  • .شندکَ یم] ها وهیاز م[ها  رهیسال ش و در آن

به :  چون فرستاده به نزدش آمد، گفت».دیبه نزد من آوراو را « : گفتشاه

دند یشان را بریه دستهاک یزنهائ یه ماجراکبپرس  از او ورت برگرد ونزد سر

  • .رنگشان آگاه استیچه بود؟ همانا پروردگارم به ن

د موضوعتان یردکوسف عرضه یخودتان را به  یوقت«: گفت] شاه به زنها[

م ک زنِ حا».میدیدر او ند یچ بدیه!  پناه برخدا«: گفتند] زنها [»چه بود؟

ردم، و او از کمن خودم را به او عرضه . ار شدکقت آشینون حقکا: گفت

  • .ان استیراستگو

انت یه من در نهان به او خکبداند ] وسفی[ه کآن است  یبرا] اعتراف[ن یا

  • .نخواهد رساند یاران را به جائکانتیرنگ خیه اهللا نکردم، و آنکن

مگر آنچه د ده  میفرمان یه نفس به بدک؛ همانا کنم نمیو خودم را تبرئه 

  • .ند؛ همانا پروردگارم آمرزگار و مهربان استکپروردگارم رحم 

 چون با او ».نمکش یاز خاصان خو او را د تایبه نزدم آوراو را « : گفتشاه

گاه و مورد یجا یتو امروز نزد ما دارا«: گفت] وسفیبه [سخن گفت، 

  • ».یاعتماد هست

ه من نگهبان و دانا کر، ن بگمایزم یها نهیسر گنج مرا بر: گفت] وسفی[

  • .هستم

ن که دلش بخواهد ساکم تا هرجا یانات دادکوسف امین به ینگونه در زمیا

اران را کوکی، و پاداش نیمکن  میم شامل رحمتمانیه را بخواهکما هر. شود

  • .کنیم میع نیضا
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ند پاداش کرد میشه یپ یارکزیمان آوردند و پرهیه اک یسانک یالبته برا

  • .استبهتر  یاخرو

 او را آنها یاو آنها را شناخت ول. وسف آمدند و براو وارد شدندیبرادران 

  • .شناختند ینم

ه ک ی برادرکی ]باِر دیگر [:رد، گفتکشان آماده یشان را برایو چون بارها

جو و  یعنی(مانه یه من پکد ینیب یا نمیآ. دیاوریاز پدرتان است را به نزدم ب

به [ست یبا یش از آنچه میرا ب) زنمیمانه می به پدادن به شما یه براک یگندم

  •  زبانان هستم؟ین میم، و من بهترده  می]شما

د داشت و نه به من ینزدم خواه] غله[ یئ مانهید نه پیاوریبه نزدم ن او را و اگر

  • .د شدی خواهکینزد

  • .ردکم یخواه] ار راکن یا[م گفت، و یباره به پدرش خواه درابن: گفتند

ه کد باشد یشان بگذاریشان را در درونِ بارهای پولها :مانش گفتو به غال

  • .ه برگردندکبه نزد اهلشان برگشتند متوجه آنها شوند و باشد  یوفت

] غله[ما از گرفتِن جوال ! پدر یا: پس چون به نزد پدرشان برگشتند، گفتند

 از او م؛ و مایریبگ] غله[ه جوال کبرادرمان را با ما بفرست . میا منع شده

  • .ردکم یخواه ینگهدار

ن یا ش ازیه پکنم ک او همانگونه به شما اعتماد ۀا درباریآ: گفت] پدرشان[

ن نگهبان و یهرحال، اهللا بهتر ردم؟ بهک برادرش به شما اعتماد ۀدربار

  • .ن مهربانان استیمهربانتر

ه به آنها برگردانده شده کدند یشان را گشودند، پولشان را دیچون بارها

ه به ما کما است  ین پولهایا! دخواه میآنچه دلمان ! پدر یا: گفتند. است

اهلمان  یخواربار برا] میاگر برادرمان را ببر[برگردانده شده است؛ و 

ه آن کم، یافزائ ی جواِل شتر مکیم، و یدار میم و برادرمان را نگاه یآور یم

  • .است یک جوالِ اندکی



  ٩

 او را هکد یاز اهللا به من بده یمانیه پکد تا آنبا شما نخواهم فرستا او را :گفت

مانشان را یپس چون پ. تان بسته شود ه راه چارهکد آورد؛ مگر یبه نزدم خواه

  • .ل استیک وگوئیم  میاهللا به آنچه: به او دادند، گفت

. دینده وارد شوکپرا یها د و از دروازهی در وارد مشوکیاز ! فرزندانم: گفت

اهللا  یفرمان جز برا. نمکد را دفع یای برسرتان باهللاچه از  آن کهمتوان میمن ن

  • .نندکل کاو تو نندگان برک لکام و تو ردهکل کاو تو بر. ستین

آنها دستور داده بود وارد شدند، و او  ه پدرشان بهک یچون از جائ

ه در ک یازیآنها بازدارد جز ن ه اهللا مقرر داشته بود ازک آنچه را خواست مین

ه ما به او کبود  یعلم یاو دارا. را به فرجام رساند  بود و آنعقوبیدل 

  • .نددان میشتر مردم نیب یم، ولیآموخته بود

من برادر : گفت. داد یوسف وارد شدند برادرش را نزد خود جایبر  یو وقت

  • .دلت راه مده ند درد و رنج بهکرد میخاطر آنها  تو هستم، به

رد، کرا در بار برادرش  نوشی آبرد، جام ک شان آمادهیشان را برایچون بارها

  • .دیشما دزد! انیاروانک یه اک زد ئی بانگ ندازننده کیسپس 

  • د؟یا ردهکرا گم  یزیچه چ: ند گفتندرفت میآنها  یه به سوک یدرحال

خواهد ] زهیجا[ بار شتر کیاورد یرا ب س آنکجام پادشاه؛ و هر: گفتند

  • .مکن  مینیرا تضم نیگرفت، و من ا

م، و ینکن فساد یزم  درتام یا امدهیه ما نک یدان میه تو کسوگند به اهللا : گفتند

  • .میستیما دزد ن

  • ست؟یفرش چیکد یاگر دروغگو باش: گفتند

 یافت شود خودِ او جزایدروِن بارش ] دهیمالِ دزد[ه کهرفرش، یک: گفتند

  • .میده می فریکنگونه یستمگران را ا]. گرفته شود یه به بردگک[آن است 

. ردندکآنها شروع  یبرادرش با بارها یبارها] یجستجو[ش از یپس، پ

. میاد دادیرنگ یوسف نینگونه به یا. رون آوردیرا از باِر برادرش ب سپس آن
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. ه اهللا بخواهدکرد مگر ین پادشاه بگیه برادرش را طبق آئکاو حق نداشت 

 کی یور التر از هر دانشو با. میبر یباال م یهائ م درجهیه بخواهکس را کهر

  • .هست یدانشمند

 ».رده استک ین دزدیا ش ازیز پی برادرِ او نکیند، ک یاگر او دزد«: گفتند

شما «: گفت. ردکار نکشان آشیرا در دلش نگاه داشت و برا نیوسف ای

  • ».د داناتر استیکن  میاهللا به آنچه وصف. دیگاه هستین جایبدتر یدارا

او  یاز ما را به جا یکیبزرگ؛  یرمردیدارد پ یپدراو ! مکحا یا: گفتند

  • .مینیب یاران مکوکیرا از ن ه ما توکر، یبگ

م؛ در یا افتهیه مالمان را نزد او کم یریرا بگ یسکه جز کپناه بر خدا : گفت

  • .میا صورت ما از ستمگران آن

ا ی آ :بزرگترشان گفت. رفتند ینارک نان بهک  زمزمهد شدندیچون از او ناام

ز آن یشتر نیگرفته است؟ و پ یمان خدائیه پدرتان ازشما پکد یدان مین

ان نخواهم خورد تا پدرم به کنجا تید؟ من از ایردکوسف یه با ک یرو ادهیز

ن داوران یه او بهترکند، ک یام داور ه اهللا دربارهکا آنیمن اجازه دهد، 

  • .است

رد و ما جز آنچه را ک یزدپسرت د! پدر یا: دید و بگوئیبه نزد پدرتان برگرد

  • .میب نبودیم، و نگهبان غینداد یم گواهیستدان می

ما راستگو . م بپرسیا ه در آن آمدهک یاروانکم و از یآن بود ه درک یاز روستائ

  • .میهست

با یز یصبر. تان آراسته استیرا برا ینفستان موضوع یول: گفت] پدرشان[

  • .کارساز یه او است داناکاورد یدم بشان را به نز د اهللا همهید داشت؛ شایبا

د ی و چشمانش از اندوه سپ»!وسفیغا یدر«: و رخ از آنها برگرداند، و گفت

  • .داشت یه دردِ خشم را در دل نگاه مک یشد در حال

قرار  ی نابودۀه درآستانکتا آن یکن  میادیوسف ی از چندانواهللا تو : گفتند
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  • .یشدگان باش کا از هالی یریگ

را  یزهائیم و از اهللا چکن  میوهک من درد دل و اندوهم را به اهللا ش:گفت

  • .دیدان میه شما نکم دان می

د ید، و از رحمت اهللا ناامیوسف و برادرش را بجوئید و یبرو! فرزندانم

  • .ندشو مید نیافر ناامکه از رحمت اهللا جز مردم کد، یمباش

به ما و اهلمان ! مکحا یا: وارد شدند، گفتند) وسفیبر  یعنی(چون بر او 

امل به ما بده و به ما کم، جوالمان را یا آورده یکده است، ماِل اندیب رسیآس

  • .دده  میدهندگان را پاداش ه اهللا صدقهکصدقه بده، 

وسف و برادرش ید با یا نادان بوده یه وقتکد یا ا دانستهیآ: گفت] وسفی [

  • د؟یا ردهکچه 

اهللا برما . ن برادرم استیم و اا وسفیمن : ت گف»؟یا وسفیا تو یآ«: گفتند

اران کوکیند اهللا پاداش نک یبائیکو ش یزگاریه پرهک یسکهمانا . منت نهاد

  • .ردکع نخواهد یرا ضا

اران که ما از خطاکح داد هرچند یبرما ترج تو را ه اهللاکبه اهللا سوگند : گفتند

  • .میبود

ه او کد ی خواهد آمرزست، اهللا شما رایبرشما ن یامروز سرزنش: گفت

  • .ن مهربانان استیمهربانتر

 ۀبرگردد، و هم ینائیب د، تا بهی پدرم اندازۀد و بر چهریراهنم را ببرین پیا

  • .دیاوریاهلتان را به نزدم ب

. شنوم یوسف می یمن بو: جدا شد، پدرشان گفت] شهر از[اروان کچون 

  • .دید شما مرا خرفت انگاریشا

  • .یات هست نهیرید یه تو در گمراهکند به اهللا سوگ: گفتند

نا شد، یند و بکاش اف را بر چهره] راهنیپ[دهنده آمد و آن  پس چون مژده

  • د؟یدان میه شما نکم دان میرا از اهللا  یزیه من چکا به شما نگفتم یآ: گفت
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ار که ما خطاکمان آمرزش بخواه یگناهانمان برا از! پدرمان یا: گفتند

  • .میا بوده

ه او آمرزگار و کتان از پروردگارم آمرزش خواهم خواست، ی بعدتر برا:گفت

  • .مهربان است

اگر : گفت داد و یوسف وارد شدند، پدر و مادرش را نزد خود جایچون بر 

  • .دیاهللا بخواهد، در امان به مصر وارد شو

. و پدر و مادرش را برفراز تخت باال برد، و آنها در برابرش به سجده افتادند

پروردگارم آن را تحقق . نمیشیپ یایل روین است تأویا! پدر یا: گفت

رون آورد و شما را از یه مرا از زندان بکرد آنگاه ک یکید، و به من نیبخش

همانا .  من و برادرانم به هم زده بودۀانیطانْ میه شکابان آورد پس از آنیب

  • . استکارسازه بخواهد پرلطف است؛ و او دانا و کپروردگارم به هر

ل داستانها را یاز تأو یو بخش یا به من داده یاز پادشاه یبخش! پروردگارا

ا و آخرت یتو در دن! نی آسمانها و زمۀآورند به هست ی؛ ایا به من آموخته

  • .ستگان برسانیران و به شای مرا مسلمان بم.یا من ِیّول

؛ و تو یمکن  مییوح] محمد یا[تو  یسو ه بهکاست  یبیغ ین از خبرهایا

مشان را با هم یه تصمکآنگاه  ینبود) وسفینزد برادران  یعنی(نزدشان 

  • .ردن بودندک رنگیگرفتند و در حال ن



  

  وفرعون لیاسرائ یوبن موسا داستان
  ۴۸ -۱ات ی، آ۲۸ قصص ۀاز سور) الف

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

  • .م س ط

  • .تاب روشنگرندکات ی آآنها

  • .میخوان میحق برتو  مان دارند بهیه اک یقوم یبرافرعون وموسا  یخبرهااز

ازآنها  یگروهه ردک یمردمش را گروهبند  ونمود یسربزرگن یزم فرعون در

د و زنانشان را زنده یبر ی فرزندانشان را سرمداشت، یزور نگاه م یبرا 

  • . بودارانکتباهگذاشت؛ او از  یم

م و آنان را یمنت نه گاه داشته شدند نزور یبن یزم ه درکم برآنها یخواه می

  • .میگردان یانرا وارث  و آنانمینک یانامام

 یزیانشان چی و به فرعون و هامان و سپاهمیقدرت برسان  بهجهان در آنان راو 

  • .میم بودند نشان دهیآن درب ه ازکرا 

ی او را م جانش داشتیب یوقت ده وبر یاو ش ه بهک میردک یبه مادر موسا وح

 او م گرداند ویخواهرتو ب بهاو را  ن مباش، مای اندوهگمترس و ن وکاف ایرد به

  • .ردکم یاز فرستادگان خواهرا 

 فرعون .باشد یشان دشمن و اندوهی تا براندبرگرفت او را  فرعونۀپس خانواد

  • .ار بودندکانشان خطایو هامان و سپاه

د ید شایشکم او را من و تواست؛ یبرا یئ ینور چشم:  فرعون گفتزنِ

  • .]ندکن  میچه[ستند دان می و ن؛میریگ یفرزند به او را ایدردمان بخورد  به

مؤمنان باشد  ه ازکم یاگر برقلبش گره نزده بود  و،شد یته مادر موسا دلِ

  • .اوردیرا برزبان ب آنه ک بود کینزد

ر نظر یرا ز یناره وک  از]خواهرش [ پس.نکدنبال  او را :به خواهرش گفتو 
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  • .متوجه نبودندآنها  رفت وگ

ا مردم یآ: گفت] خواهرش[م؛ یردکآن براو حرام  ش ازی را پردهیزنان شو 

 یتان سرپرستیبرا او را شما نشان دهم تا ش غمخوارند بهیه براک یئ خانواده

  •  نند؟ک

 و بداند ن نباشدیغم و شود کم تا چشمش خنیدمادرش برگردان به او را پس

  • .نددان میشترشان نیب ی ول اهللا حق استۀه وعدک

اران کوکی؛ نیم و دانشیداد یمکح او را د و مرد شدی رسشیزورمند بهو چون 

  • .میده  مینگونه پاداشیرا ا

ه دومرد کد ید  وارد شهر شد وه مردمِ شهر متوجهش نبودندک یدرحال ]موسا [

 ازه ک دشمنش؛ پس آنازآِن نیا خودش و ۀاز دست نید، اجنگن ی مهمبا 

او   موسا بهود؛ یمدد طلب از او  دشمنش بودازآنِه ک خودش بود برضد آنۀدست

؛ طان استی شردارک ن ازیا:  گفت]سپس. [ارش را ساختکزد و  یئ تپانچه

  • .است یارک آشۀنندک دشمن گمراه او

 ؛بخشود او را ؛ پسی برمن ببخشا،ردمکخود ستم  من به!  پروردگارا: گفت

  • . استمهربان ه او آمرزنده وک

 ارانکتیجنا بانِیپشت یا ردهکمن  ه بهک یدهش خاطر بهپروردگارا : گفت

  • .نخواهم بود

ه کس ک ه آنکد ی د؛ ناگاهگشت یگر ترسان و نگران در شهر میبامداد روز د

تو گمراه : او گفت موسا به. زند یاد میفراو  روز از او مدد خواسته بود بهید

  • . هستییارکآش

! موسا یا:  گفترا بزند،ه دشمن هردوشان بود کس ک آنه کو چون خواست 

 ی؟ تو منظوریشتکنفر را کیروز یه دک آنگونه یشکمرا هم ب یخواه می ایآ

ه از اصالحگران ک یخواه میو ن ینک یین زورگویزم ه درکمگر  یندار

  • .یباش
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 تو ۀ درباربزرگان! موسا یا: گفت؛ کرد میه یه پوک آخر شهر آمد از یمرد

  • .رخواهانمیت از خیه من براکرون شو یشند؛ بکب تو را اند تا ردهک انجمن

قوم ستمگر  پروردگارا مرا از: رون شده گفتیشهر ب پس ترسان و نگران از

  • .برهان

راه درست  ه پروردگارم مرا بهکباشد :  گفتنهادن یمد یسو رو بهچون 

  • .رهنمون گردد

ند و داد میآب ] گوسفند[ه کد ید را از مردم ید گروهین رسیآب مد چون به

:  گفت.ندزد میعقب ] گوسفندانشان را[ه کد ی آنها دوتا زن را دکینزد

نجا یه چوپانان از اک یم تا وقتیده یما آب نم«:  گفتند»ست؟یلتان چکمش«

  • ».است یرمرد بزرگیپدرمان پ  و؛بروند

 یریخ من به!  پروردگارا: گفت  پناه برد وهیسا بهبعد شان آب داد یپس برا

  • .ازمندمین یفروفرستمن  ه برک

 تو را پدرم:  گفت؛رفت میراه نان ک  شرمهک آمد] دختر [آن دو از یکیپس 

  • .تو دهد پاداش به یا همان آب دادیه براکخاطر آن د تا بهخوان میفرا

: رد، گفتکت یاکش حینزد او رفت و سرگذشتها را برا  به]موسا[ یوقت

  • .یرستگران گروه ستم  ازهک! مترس

ه یراکه کس ک نیه بهترکن که یراک او را !پدر:  گفت]دختر [آن دو از یکی

  • .استدار  امانت ورومند ین] مرِد[ ینک

ن یا اح تو درآورم بهکن دودخترم را بهن یااز  یکیم خواه می: گفت] پدر[

ش یپ از یاگر به دهسال برسان  و،ی من باشۀیراک ه هشت سال درکشرط 

 از اگر اهللا بخواهدرم؛ و مرا یه برتو سخت بگکم خواه مینمن  خودت است،

  • .افتی یستگان خواهیشا

ه انجام دادم کدام از دومهلت ک هر؛باشد ناتو هم ن من ویب: گفت] موسا[

  • .ل استیک وگوئیم  میآنچه رمن گفته شود؛ اهللا ب به ید زورینبا
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 جانِباز  ی آتش،را برد اش ان رساند و خانوادهیپا ه موسا مهلت را بهک یوقت

تان یآن برا د ازی شادمید ی من آتش!دیبمان: اش گفت  به خانوادهد؛یدوه ک

  • .دینکد خودتان را گرم یاورم شایب یا اخگری یخبر

درخت   ازفرخنده ۀبقع  راسِت دره درۀنارک د ازیرس] آتش[نزد آن  چون به و

  • .ما انیهانمن اهللا پروردگار ج! موسا یه اکاو آواز آمد  به

زان یجنبد گر یه مثل جن مکد یچون د ن؛ وکفیت را بی عصاهک] و آواز آمد[

! سمتر و یش آیپ !موسا یا ]آواز آمد که [.ستیبه عقب ننگرپشت داد و 

  • .یا افتگانی تو از امان

 رون خواهد آمد؛ ویگزند ب یب ید ولیبانت فروبر، سفیگر دستت را به

 از پروردگارت  نشانهنها دوی؛ ا فروبرخود بت بهیه ترس و  را ازتیها شانه

  • .اند  بودهارکتبه یه آنها مردمکاست   اواِنیدربارفرعون و  یسو به

  • .شندکبه مرا کم ترس  میام و شتهکآنها را  از یسکمن !  پروردگارا: گفت

 تا بفرست اوریعنوان   بهبا من او را  است؛من تر از ززبانیت ، اوبرادرم هارون

  • .نندک  امبیذکه تکم ترس  می منند؛ک ق امیدتص

م یخواه یروئیشما ن رد و بهکم یخواه یقو برادرت توسط تو را یبازو: گفت

 ما یها نشانه ۀلیوس روانتان بهید؛ شما و پیشما نخواهد رس دست آنها به داد و

  • .بودد ی خواهروزمندیپ

 یزین چیا:  گفتند،تنزدشان رف  بهبودار کآشه کما  یها نشانهچون موسا با 

نمان یشیرا در پدران پ یزین چیچنو  ست،ین یبند و دروغ ی جادوگرجز

  • .میا دهینشن

ت را از نزد او یراه هدا یسکه چه ک ددان میبهتر پروردگارم : موسا گفت

ند  نخواهرستگار  ستمگرانْ!خواهد بود یسکآورده و فرجام روزگار ازآن چه 

  • .شد

 .ام شناخته ینمشما  یرا برا ی خودم خدائجز من !بزرگان یا: فرعون گفت
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موسا  ید خدایبرافراز شا یاخکم ی آتش افروز و براکم برخایبرا! هامان یا

  • .باشدان یه او از دروغگوکم کن  میمن گماننم؛ ی ببچشم را به

ما  یسو ه بهک و پنداشتند نمودند یشکگردنناحق  ن بهیانش در زمیسپاه او و

  • .نخواهند گشت باز

ه فرجام کم؛ بنگر یندکاف  شانایدر در م ویانش گرفتیبا سپاه او را پس

  • .گونه بود ستمگران چه

 یاوریامت یدند و روز قخوان میآتش فرا یسو ه بهکم یردک یآنها را امامان و

  • .داده نخواهند شد

 انیرو زشتامت از یروز ق م ویپشت سرشان فرستاد ا لعنت بهین دنیو درا

  • .خواهند بود

ه روشنگر کم یتاب دادک به موسا میردک کن را هالیشیپ ینسلهاه کآن پس از

  • .نندکر کد تذیت و رحمت باشد شایراه مردم و هدا

و از  ینبود یجانب غرب در] محمد یا[م، تو یموسا سپرد امر را به یوقت

  • .یحاضران نبود

ان یو در م. شد یآنها سپر بر یم و روزگارانیردکجاد یرا ا یما نسلهائ یول

ما فرستندگان  ی؛ ولیات ما را بر آنها بخوانیه آک یم نبودین مقی مدمردمِ

  • .میبود

 از یرحمت یم، ولی زدبانگ] به موسا[ه کآنگاه  یوه نبودکنار ک و در

ش از تو یپ یئ ه هشداردهندهک یهشدار بده یپروردگارت است تا به قوم

  • .نندکر کد تذی شا،امده استیشان نیبرا

د یایسرشان ب بر یبتیش داشته است مصیشان پیسبب آنچه دستها ه بهکبادا م

تا  یفرستاد یمان میسو به یئ  اگر فرستادهشد میند پروردگارا چه یبگوپس 

  • .میاشیم و از مؤمنان ینکتو را دنبال  یها نشانه
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  ۱۰۱ -۹ات ی، آ۲۰ طه ۀاز سور) ب

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

  •  ؟ده استیتو رس  موسا بها داستانیآ

د ی شادمید یه من آتشکد یبمان: اش گفت د و به خانوادهید یه آتشکآنگاه 

  • .ابمیب ی راهشا بر اثر آتیاورم یتان بیرا برا از آن یاخگر

  • !موسا یه اک آمد بانگاو  د بهی رس آننزد پس چون به

  • .یگرد یمقدس م یه در وادک نکَبرنت را یم؛ نعل هستمن پروردگار تو

  • . گوش فراداردشو می یوحآنچه   بهام، پس دهیبرگز تو را من

اد من نماز برپا ی ن و بهک مرا عبادت ،ستین ی جز من خدائهک اهللا ما من

  • .دار

را نهان دارم تا   آنهک مخواه مید و یفراخواهد رس) یآخر عمر هست(ساعه 

  • .ندیوشش خودش پاداش ببکبنا بر یسک هر 

ندارد آن باز  تو را از استشیخو یرو هوایمان ندارد و پیآن ا  بههک یسکپس 

  • .یپرت شوه ک

  •  ؟موسا یتو است ا  راستِه دردستکست ی چآن

 گوسفندانم هش م و با آن بهده  میهیکآن ت  بر،ست ا چوبدستیمنیا: گفت

  • .ز با آن دارمین یگرید یارهاکم و کن می

  • !موسا یا نکفیرا ب آن: گفت

  • .دود یه مکاست  یه مارکد یند و دکپس اف

  • .م گرداندیخواهرحالت اولش ب را به  ما آن؛ر و مترسیرا بگ آن: گفت

رون خواهد یدرنگ بی است و سفگزند ی ب،نک بانت فرویگر دستت را به و

  • گر استی دۀ نشانکی. آمد

  • .میتو نشان دهه  بمان رابزرگ یها ه از نشانهکآن یبرا

  • . استردهک یشکگردنه ک فرعون برو یسو به
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  • ،ام را بگشا نهیس!  پروردگارا: گفت] موسا[

  • ن،کآسان م یبراارم را کو 

  •  ،نکرا از زبانم باز یوگره

  • .سخنم را بفهمندتا 

  • ام، خانوادهقرار بده از  یریم وزیو برا

  • برادرم هارون،

  • ش،کبارم را با او سفت ب ولهک

  •  ن،ک کیارم شرک در او را و

  • ،میح بگوئیار تسبیبس تو را ات

  •  ،مینکر کار ذیو بس

  • .یا بودهنا یما ب ه تو بهک

  • !موسا یا تو داده شد ات به خواسته: گفت] اهللا[

  •  م،یا تو منت نهاده گر هم بریبار د کی

  •  میردک ید را وحشو می یه وحک یزیمادرت چ ه بهکآنگاه 

  واندازدساحل  به او را ایه درک نکاف  اشایدر تابوت بگذار و در در او را هک

ازخودم  یرد؛ و برتو محبتیرا برگ یاست و ه دشمن من و دشمن اوک یسک

  • .یدگانم ساخته شویه دربرابر دکنیا یندم و براکاف

 هکشما نشان دهم  را به یسکا یآ«: گفت ی و مرفت می  راهه خواهرتکآنگاه 

 کم تا چشمانش خنیندمادرت برگردا به تو را  پس»ند؟ک یسرپرستاو را 

 تو را م وی رهانداندوهو تو را از  یشتکرا  یسک  نگردد؛ ونی اندوهگشود و

حسب  و بعد به ی ماندگار شدنیَمد انِ اهِلی مپس سالها در. میردکشها یآزما

  •  !موسا یا یمقدر آمد

  • .ما هخودم ساخت یمن تو را برا

  • .دینکم یدنِ من سسترکاد ید و در یمن برو یها تو و برادرت با نشانه



  ٢٠

  • .رده استک یشکه گردنکد یفرعون برو یسو به

  • .ا بترسدیر شود کد متذید شایبگوئ یاو سخنِ نرم به

  • .ندک یشکا گردنیرد یه برما سخت بگکم ترسی  می! پروردگارا: گفتند

د و ینزدش برو به. نمیب یشنوم و م یم، میه من همراه شماکد یمترس: گفت

 ما بفرست و همراهل را یاسرائ ی بن؛می پروردگارت هستۀتادد ما فرسیبگوئ

 یسک سالم بر. میا نزدت آمده از پروردگارت به یئ نشانه؛ ما با آزارشان مده

  • .ت استیرو هدایه پک

 و رخ تکذیب کنده کخواهد بود  یسک  برشکنجهه کشده  یما وح به

  • .برگرداند

  • ؟!موسا یست ایکپروردگار شما : گفت] فرعون[

  • . استرهنمود دادهآن داده سپس  ز را بهیچ نِش هریه آفرکس ک آن: گفت

  • اند چه خواهد آمد؟ شترها بودهیه پک مردمیسر  پس بر: گفت

د و نه کن  میاست؛ پروردگارم نه گم یتابکعِلمش نزد پروردگارم در : گفت

  • .دکن  میفراموش

را  ید و آبیشکآن  در یههائتان رایرد و براکشما گهواره  ین را برایه زمکآن 

رون یاهاِن گوناگون بیاز گ یتوسطِ آن جفتهائ از آسمان فروفرستاد و به

  • .میآورد

 یاست برا یهائ نها نشانهیدر ا. دیانتان را بچرانید و چارپایبخور

  • .خردورزان

  • .میگردان یگر به آن بازتان میم و بار دیدیآن شما را آفر از

  • .ردک یب و خودداریذکم و تیه او نشان دادمان را بیها  نشانهۀهم

  • موسا؟ یا ینکرون ینمان بی از زمجادوگریته ما را با ک یا ا آمدهیآ: گفت

ان ما و خودت یمپس، . م آوردیت خواهیمثل آن برا ئی جادوگریز یما ن

  • .مشخص ی جاکیم و نه تو، در ینکه نه ما تخلف کقرار بده  یگاه وعده
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  • .ندیه مردم در چاشتگاه گرد هم آکن، و آنیروز آذگاهتان  وعده: گفت

  • .ش را گرد آورد سپس آمدیرنگهایپس فرعون رفت و ن

ه شما را با کد یبه دروغ بر اهللا افترا مبند! برشما یوا: موسا به آنها گفت

  • .ام خواهد ماندکه افترا بزند ناکقت هریند؛ درحقکلِه  یئ نجهکش

 ی برسر موضوع پرداختند و مشغول گفتگوان خودشان به مجادلهیم پس در

  • .شدند یدرگوش

رونتان ینتان بیند با سحرشان از زمخواه میه کنها دوتا جادوگرند یا: گفتند

  • .ن ببرندی شما را از بۀستی شاۀوینند و شک

س که امروز هرکد، یائی صف بکید و سپس در ینکرنگتان را جمع یپس ن

  • .اهد بودروزمند خویدستِ برتر داشته باشد پ

  • .ندازدیه بکم یس باشکن یا ما نخستی یندازیا تو بی! موسا یا: گفتند

 یهایه رسنها و چوبدستکد ینظرش رس پس به» .دیندازیشما ب! یآر«: گفت

  • .خزند یشان می توسط جادوگرآنها

  • .وارد شد یموسا در دلش ترس

  • .یه تو برتر هستکمترس : میگفت

. دیاند را خواهد بلع نداز، هرچه ساختهیرا ب یو آنچه در دست راستت دار

روز نخواهد ید پیایهرجا ب اند، و جادوگر به ردهکرنگ جادوگران ینها نیا

  • .بود

مان یبه پروردگار موسا و هارون ا: گفتند. پس جادوگران به سجده افتادند

  • .میآورد

 او د؟یمان آوردیه به شما اجازه بدهم به او اکش از آنیپ: گفت] فرعون[

تان را از یدستها و پاها. به شما آموخته است یه جادوگرکالنتر شما است ک

خت، و یخرمابنها خواهم آو یها بر تنهشما را  د و یراست و چپ خواهم بر

  • !دارتر استیدتر و پای شداش شکنجهداممان که کد دانست یخواه
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رده است، ست به هست آویه ما را از نکه کسوگند به آن: گفتند] جادوگران [

 هر. م دادیح نخواهیها به نزدمان آمده است ترج تو را بر آنچه از نشانه

  • .ردک یم خواهکح یجهان نیا یتو فقط در زندگ. نکب یه خواهک یمکح

 مان را و اجبارمان توسط تو بهیم تا خطاهایا مان آوردهیما به پروردگارمان ا

  • .دارتر استیاه بهتر و پکاهللا است . امرزدیرا برما ب یجادوگر 

ش دوزخ خواهد ی برانزد پروردگارش برود بزهکار باشد و بهه ک هرقتیدرحق

  • .رد و نه زنده خواهد شدآن خواهد م بود، نه در

شان یرده باشد، آنها براکسته یشا یارهاکه مؤمن به نزدش برود و کو هر

  • .بلند خواهد بود یها درجه

دان خواهند بود، و یست، درآن جاورش روان ایه رودها در زک یعدن باغهای

  • .ردکزه یکه خود را پاک یسکآنست پاداش 

شان یا برای در درکخش یه بندگانم را شبانه ببر و راهکم یردک یبه موسا وح

  • .ترسی  میو نه یدار یمیب بیبزن؛ نه از تعق

 گرفت آنچه در آنها را دربرا یپس در. ردکازانش آنان را دنبال فرعون با سرب

  • .ردیگ یبرم

  • .ردکن یرد و راهنمائکفرعون قومش را گمراه 

وه با کنارِ راسِت کم، و دریدست دشمنتان رهاند شما را از! لیاسرائ یبن یا

  • .میفروفرستاد» ٰىمن و سلوی« شما م و بریشما وعده گذاشت

ه خشم کد ینکان مید و درآن طغیم بخوریا ردهکتان  یه روزک یهائیزگیکاز پا

  • .د سرنگون خواهد شدیه خشم من بر او فرود آکهر. دیما فرود آش من بر

ابد من یند سپس راه بکسته یار شاکاورد و یمان بیند و اکه توبه ک یسک یبرا

  • .آمرزگارم

  •  !موسا یا یبشتاب] نزد ما به[ش از قومت یه تو بکچه سبب شد :] اهللا گفت[

 ام تا از و پروردگارم شتافتهت یند، و من به سوا  آنها در دنبال منکآن: گفت
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  • .یمن خشنود گرد

گمراهشان  یم و سامریآزمود یسخت ما قومت را بعد از تو به یول: گفت

  • .ردک

! قوم یا: گفت. قومش برگشت ینان به سوک ن و افسوسیپس موسا خشمگ

ا یشده  یا قراِر من طوالنیو به شما نداده؟ آکی نۀا پروردگارتان وعدیآ

د و خالف قرار من عمل یایاز پروردگارتان برسرتان ب یخشمه کد یخواست می

  •  د؟یردک

از  یهائ توبره یم، ولیا ردهکل خودمان خالف قرار تو عمل نیبه م: گفتند

ز همانسان ین یم، و سامریندکپشتمان نهاده شد و آنها را اف قوم بر یورهایز

  • .ندکاف

ن یا«: پس گفتند. اشت دیویکه غر رون دادیشان بیبرائی  الشه یئ و گوساله

  • .ردک و فراموش ».موسا است یشما و خدا یخدا

شان یگردد و نه برا یبه نزدشان برم ینه با سخن] گوساله[ه کنند یب یا نمیآ

  • دارد؟ یانیسود و ز

رون ین بیشما توسط آن از د! قوم یه اکآن هارون به آنها گفته بود  ش ازیپ

 من اطاعت فرماند و از یرو من باشیو پد، و پروردگارتان رحمان است، یا شده

  • .دینک

  • .م ماند تا موسا به نزدمان برگرددیپرستش او خواه همچنان بر: گفتند

سبب  یزیاند چه چ ه گمراه شدهک یدید یوقت! هارون یا: گفت] موسا[

  • شد

  • ؟یردک یچیا از دستور من سرپی؟ آیائیه به دنبال من نک

ه کدم یمن ترس. ر و نه سرم رایشم را بگی نه ر! مادرمپسِر یا: گفت] هارون[

  • .یا ردهکو به سخنم توجه ن یا ندهکل تفرقه افیاسرائ یان بنیم یبگوئ

  • ؟یسامر یست ایموضوع تو چ: گفت] موسا[
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 یپا یاز جا یئ دند، و قبضهید یه آنها نمکدم یرا د یزیچ: گفت] یسامر[

  • .ردکونه مرا وادار گ نیندمش، و نفْسم اکفرستاده را برگرفتم و اف

 یعنی( یبگوئ» دیدست مزن« ی هست تا زنده یتوان میتو . برو: گفت] موسا[

 یه خالف نخواهکاست  یگاه وعده تو را ، و)ینکخودت را نجس اعالم 

 سوزاند و را آنه کبنگر  یردکه اقدام به پرستش آن کت یو به خدا. دید

  • .م پاشاندیا خواهیسترگون در درکسپس خا

ز ی علمش همه چگسترۀست، یجز او ن یه خدائکشما اهللا است  یخدا

  • .فراگرفته است

تو  ن بوده است را بریش از ایه پک یزهائیچ یگونه خبرها نیا!] محمد یا[

  • .میا به تو داده یتابک، و از نزد خودمان یمکن  میتیاکح

  • .بردوش خواهد گرفت یامت باری از او روگردان باشد روز قهکهر

  • !امتیشان در روز قیاست برا یدان خواهند بود، و چه بد بارین جاوآ در

  

  ۱۵۶ -۱۳۰ات ی، آ۷ اعراف ۀاز سور) ج

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

  • .ما انیاز پروردگار جهان یئ فرعون من فرستاده یا: موسا گفت

به نزدتان  یارک آشۀبا نشان. می اهللا نگوۀه جز حق دربارک استسته یشا

  • .ل را با من بفرستیاسرائ یبن. ام آمده

  • !یا انیاور اگر از راستگویرا ب آن یا آمده یئ اگر با نشانه: گفت] فرعون[

  • . استیارکآش ی اژدهاکیه کدند یند و ناگاه دکش را افیپس چوبدست

  • .نندگانیب ید است برایه سپکدند یرون آورد و دیو دستش را ب

  • . جادوگِر بادانش استکین یا: بزرگان از قوم فرعون گفتند

  • د؟یده  میفرمانپس چه . ندکرون ینتان بیه شما را از زمکد خواه می

  • نکل یبه او و برادرش مهلت بده و مردم را به شهرها گس: گفتند
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  • .اورندیرا به نزدت ب یهر جادوگرِ بادانش] تا[

روز ی ما پم اگریا پاداش داریآ: گفتند. جادوگران به نزد فرعون آمدند

  • م؟یشد

  • .د بودین خواهیو شما از مقَرب! یآر: گفت

  • .میننده باشکا ما افی یندازیا تو بی! موسا یا: گفتند

ردند و به ترسشان کدگان مردم را جادو یندند دکچون اف. دیندازیب: گفت

  • .را آوردند یار بزرگیبس یواداشتند و جادو

ه هرچه کد ید دینداز، خواهیت را بیه چوبدستکم یردک یبه موسا وح

  • .ندیچ یند را برمکن  مییرنگبازین

  • .دیند باطل گردکرد میقت واقع شد و آنچه یپس حق

  • .برگشتند یکوچکآنجا مغلوب شدند و با  پس در

  • .ن نهادندیزم بر نان سرک  سجدهو جادوگرانْ

  • میمان آوردیان ایبه پروردگار جهان: گفتند

  • .نپروردگار موسا و هارو

 یرنگین نید؟ ایمان آوردیه به شما اجازه دهم اکآن ش ازیپ: فرعون گفت

 یزود به. دینکرون ید تا مردمش را بیا ار بستهک ه شما در شهر بهکاست 

  • .دید فهمیخواه

ز یتان را دارآو د سپس همهیتان را از چپ و راست خواهم بریدستها و پاها

  • .ردکخواهم 

  • .میا ارمان بازگردندهپروردگ یما به سو: گفتند

 یپروردگارمان وقت یها ه به نشانهک] آن یبرا[مگر  یریگ یتو از ما انتقام نم

ز و ما را مسلمان یما فرور بر یصبر! پروردگارا. میمان آوردیبه نزدمان آمد ا

  • .رانیبم

ن یه در زمک یگذار یا موسا و قومش را میآ«: بزرگان از قوم فرعون گفتند
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شت کم یفرزندانشان را خواه:  گقت»ند؟کانت را رها یتو و خدانند و کفساد 

  • .میا ما برسرشان مسلط. م گذاشتیو زنانشان را زنده خواه

ن ازآنِ اهللا یزم. دیبا باشیکد و شیاز اهللا بجوئ یروای: موسا به قومش گفت

اران کزیو فرجام ازآِن پره. ه خواهد دهدکس از بندگانش کاست و به هر

  • .است

ه کو بعد از آن یائیه به نزدمان بکآن ش ازیپ«: گفتند] ل به موسایاسرائ یبن[

ه پروردگارتان دشمنتان را کباشد :  گفت».میا دهیآزار د یائیبه نزدمان ب

  •  !ردکد یگونه خواه ه چهکند و بنگرد کن ین جانشیرده شما را در زمک کهال

  • .رندید پند گیم شایمبود ثمرها گرفتک و یسالک فرعون را با خشخاندان

 ین از خودمان است، و هرگاه بدیگفتند ا ید میرس یآنان م به یکیهرگاه ن

ه ک ستند؛ بداندان میهمراهش  موسا و یشومرا از  د آنیرس ی مآنان به

  • .ستنددان میشترشان نیب ی نزد اهللا بود ولشان یشوم

م ی نخواهآور مانیا ینکه ما را جادو ک یاوریمان بی برانشانههرچه : گفتند

  • .بود

ه کم یخون فرستاد و) قورباغه(وزغ  شپش و ملخ و آنها تندباد و پس بر

  • . بودندارکتیجنا ی و مردمنمودند گردنکشیمفصل بود، و  یها هیآ

ه از پروردگارت ک یعهد به! موسا یا:  برسرشان افتاد گفتندشکنجه چونو 

م یمان خواهیتو ا به یری را ازما بازگشکنجهه اگر ک ،نکنزد او دعا  یدار

  • .م فرستادیل را با تو خواهیاسرائ یآورد و بن

 میبازگرفتآنها  ازرده بودند کن یی تع خودشانهک یمدت ی را براشکنجه چون

  • .نندکش یه عهد را مکده شد ید

 های نشانهه کرا یم، زیردک قا غریدر دررا  آنانم و یآنان انتقام گرفت  از،پس

  • .غفلت بودند آن در از وند کرد میب یذکما را ت

 ینیغرب زم را وارث شرق وزور نگاه داشته شده بودند  یبه ک یآن مردمو
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بر  یکین  پروردگارت به سخنم، ویت نهاده بودکه درآن برک ساختیم

قومش  هرچه فرعون و د، ویاتمام رس شان به ییبایکخاطر ش ل بهیاسرائ یبن

  • .میردکم و نابود یوفتک را درهم افراشتند یبرمساختند و  یم

ه به پرستش کرفتند  یم، و به نزد قومیا گذراندیل را از دریاسرائ یو بن

ه کهمانگونه ! موسا یا«: گفتند] لیاسرائ یبن. [شان نشسته بودندیبتها

ه کد یهست یشما قوم:  گفت».بساز ی خدائ ما همیدارند برا یانینها خدایا

  • .دیکن  میینادان

  • .اند باطل است هکرد می نابودشونده است و آنچه ندا آن نها آنچه دریا

ه او شما را بر مردمِ ک یتان بخواهم درحالیجز اهللا را برا یا خدائیآ: گفت

  • !داده است؟ یجهان برتر

ها  نجهکن شیه بدترکتان داد از خاندان فرعون  یه رهائکآنگاه ] دیاد آوری به[

و . گذاشتند یزنانتان را زنده مشتند و ک یند، فرزندانتان را مکرد میبه شما 

  • .از جانب پروردگارتان بود یآن آزمونِ بزرگ در

پس . میردک لیمکت] شب[ با ده را  آنم، ویشب وعده نهاد یو با موسا س

: موسا به برادرش هارون گفت. امل شدکگاه پروردگارش چهل شب  وعده

  • .نکال م را دنبتبهکارانن و راه کن من باش و اصالح یقومم جانش در

: گفت] موسا[گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت،  موسا به وعده یوقت

 ید، ولید یمرا نخواه«:  گفت».ه به تو بنگرمکپروردگارا به من نشان بده «

وه ک  چون پروردگارش بر».دید یش ماند مرا خواهیجا وه بنگر اگر درک به

چون . ن افتادی با سر برزمهوش یرد  و موسا بکر و رو یرا ز نمود آن یتجل

ن یردم و من نخستکت توبه یبه سو! یا تو سبحان: هوش آمد، گفت به

  • .ما مؤمنان

 و با سخنانم پیامهایمان مردم با یم خودم از یبرا تو را من! موسا یا: گفت

  • .ر و از سپاسگزاران باشیام را بگ پس آنچه به تو داده. ام دهیبرگز
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] میگفت و[م ی نگاشتها لوحز در یچ  همهِلیتفص عظه وز و مویچ همه او از یبرا

 یسرارند؛ من ینها را بگی اِنی بهترتاقومت دستور بده  ر و بهیرو بگیرا با ن نیا

  • .شما نشان خواهم داد فاسقان را به

 م دورباشیها ورزند را از نشانه یم ین سربزرگیه به ناحق در زمک یسانکمن 

مان نخواهند آورد، و اگر راه ینند به آن ایبب یئ م، و اگر هر نشانهده می

نند آن یرا بب یرند، و اگر راه گمراهیگ یرا بعنوان راه نم نند آنیت را ببیهدا

ب یذکما را ت یها ه آنها نشانهکآن رو است  ن ازیا. رندیگ یرا بعنوان راه م

  • .ردند و از آنها غافل بودندک

 نابود کردارهایشانردند کب یذکدار آخرت را تیات ما و دیه آک یسانکو 

  • ند؟داد میه انجام کنند یب یپاداش م یزیا جز چیآ. است

. داشت یویه غرکساختند  یئ  گوسالهکیشان یورهایاز ز از او قوم موسا پس

؟ داد میآنها نشان ن به یچ راهی و هگوید سخن نمیه با آنها کدند ید یا نمیآ

  • .ستمگر شدند یردند و مردمکرا اتخاذ  آن

اگر : اند گفتند ه گمراه شدهکدند یاند و د ردهکسته یه ناشاکدند ید یوقت

  • .م بودیدگان خواهید انیامرزد از زیند و ما را نکما رحم ن پروردگارمان به

چه بد «: ان قومش برگشت، گفتیم  بهکن و افسوسنایخشمگوقتی موسا 

ها را   و لوح»د؟یا در امر پروردگارتان شتاب داشتیآ! دیمن بود پس از یمردم

 پسِر یا: گفت] برادرش. [دیشکخود  یسو ند و سِر برادرش را گرفته بهکاف

ن و کشادم م دشمن. شندمک بود بکیمزور پنداشتند و نزدکمردم مرا ! مادرم

  • .مرا با قوم ستمگران قرار مده

ش یرحمت خو امرز و ما را بهیپروردگارا مرا و برادرم را ب: گفت] موسا[

  • .یا ن مهربانانیه تو مهربانترکن کداخل 

 یدر زندگ یاز پروردگارشان و ذلت یه گوساله را گرفتند خشمک یسانک

  • .میده  میفریکگونه  نیافترابندان را ا. دیبه آنها خواهد رس یجهان نیا
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مان آوردند، یردند و اکآن توبه  ردند سپس بعد ازکها یه بدک یسانکو 

  • .مهربان استآن آمرزگار و  پروردگارت بعد از

و  یتیاش هدا ها را گرفت، و در نسخه و چون خشم از موسا فرونشست، لوح

  • .ندا کمنایه از پروردگارشان بک یسانک یبود برا یرحمت

پس چون . دیگاه ما برگز وعده یهفتاد مرد را برا] ان قومشیم از[و موسا 

] یستوانت می [خواست میپروردگارا اگر دلت : شان را لرزه گرفت، گفتیا

ما اند  ردهکا به سبب آنچه نادانان از ما ی آ.ینکشان کن با من هالیا ش ازیپ

 یه را بخواهکه هرکش تو ینبود جز آزما] یزیچ[؟ آن یکن  میرا هالک

 ِی تو ول.یکن  میتیهدا یه را بخواهک و هر،یکن  میتوسط آن گمراه به

  • .یست ا آمرزگارنیه تو بهترکما رحمت آور،  امرز و بری ما را ب،یمائ
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 فرعون و هامان و قارون موسا را با آیات خودمان و برهانِ آشکاری برسِر

   • .فرستادیم

   • .سازی است  آنان گفتند که جادوگرِ دروغپس

ران کسانی که با او پس«: وقتی حق را از جانِب ما برایشان آورد گفتندپس 

ولی نیرنگ کافران » .اند را بکُشید و زنانشان را زنده بگذارید ایمان آورده

   • .بیراهه نخواهد رفت جز به

بگذارید موسا را بکُشم، و بگذارید تا پروردگارش را «: فرعون گفت

یر دهد یا در زمین فساد من بیم دارم که او دیِن شما را تغی. فراخواند

   • .»بپراکند

روز حسابرسی ایمان ندارد به  من ازدست هر گردنکشی که به«: موسا گفت

  • .»برم پروردگار خودم و شما پناه می
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آیا مردی را «: داشت گفت مردی از خاندان فرعون که ایمانش را نهان می

گوید پروردگارم اهللا است، و دالیل از نزد پروردگارتان  کُشید که می می

گوید دروغش برای خودش باشد، و اگر  گر دروغ میبرایتان آورده است؟ ا

اهللا . شما خواهد رسید د بهده  میشما هشدار گوید برخی از آنچه به راست می

   • .ساز است را راهنمایی نخواهد کرد رو و دروغ کسی که زیاده

پس، اگر خشم اهللا . شما امروز سلطنت دارد و در زمین پیروزمندید! ای مردم

من جز آچه «: فرعون گفت »کسی ما را یاوری خواهد کرد؟برسرمان آمد چه 

راه درست و راست رهنمون  دهم، و شما را جز به شما نشان نمی بینم را به می

   • .»شوم نمی

ئی مثل روز احزاب  من از شکنجه! ای قوم«: آن که ایمان آورده بود گفت

   • برشما بیم دارم

.  کسانی که پس از آنها بودند آمدمثل همان که بر سر قوم نوح و عاد و ثمود و

  • .دخواه میاهللا برای بندگانش ستمی ن

شود برشما بیم  من دربارۀ روزی که بانگهای متقابل درداده می! ای مردم

  • دارم

. گریزید و هیچ پناهگاهی جز اهللا نخواهید داشت روزی که پشت داده می

یوسف برایتان . ئی نخواهد داشت کننده هرکه را اهللا گمراه کند هدایت

دالیل آورد، ولی شما همچنان دربارۀ آنچه برایتان آورده بود در شک بودید 

کسانی که . و آنگاه که مرد گفتید که اهللا پس از او پیامبری برنخواهد گزید

  •  دکن  میگونه گمراه رو و تردیدمندند را اهللا این زیاده

 یاتِ اهللا مجادلهکسانی که بدون دلیلی که برایشان آمده باشد دربارۀ آ

انگیزِ بزرگی  نزد اهللا و نزد کسانی که ایمان دارند خشم] این. [ندکن می

   • .»زند گونه بر دلِ هر گردنکِش زورگوئی مهر می اهللا این. است

   • اسباب برسم برایم برج بلندی بساز شاید به! ای هامان«: فرعون گفت
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» .پندارم بند می را دروغمن او . بنگرمٰى خدای موسی اسباب آسمانها، و به

نیرنگ . گونه برای فرعون بدکاریش زیبا جلوه داده شد و راه مردم را زد این

  • .رود نابودی نمی فرعون جز به

دنبال من بیائید تا راه  به! ای مردم«:  که ایمان آورده بود گفتآن کس

  • .راست و درست را نشانتان بدهم

ت و آخرت سرای ماندگاری این زندگی دنیایی زودگذر اس! ای مردم

  • .است

همان اندازه کیفر نخواهد دید؛ و هرکه از نرینه و  ئی کند جز به هرکه بدی

] و[شود  یئی کند و ایمان داشته باشد آنان وارد جنت م مادینه که نیکی

   • .گیرند حساب روزی می بی

 مخوان میسوی رستگاری فرا این چه وضعی است که من شما را به! ای مردم

   • ید؟خوان میسوی آتش فرا و شما  مرا به

د که به اهللا کفر بورزم و چیزی را شریِک او قرار دهم که یخواه می از من

سوی فرادستِ آمرزگار  اش آگاهی ندارم، و من شما را به درباره

  • .مخوان میفرا

ید نه در دنیا و نه در خوان میتردیدی نیست که آن که شما مرا به سویش فرا

سوی اهللا  بازگشت ما به. سوی خودش فرانخوانده است سی را بهآخرت ک

  • .اند روانْ از جهنمیان است، و زیاده

 اهللا تفویض یاد خواهید آورد؛ امر خویش را به گویم به آنچه را که من می

   • .»بندگانْ بینا است م، اهللا بهکن می

خاندان  هرا دربرابر بدیهای آنچه نیرنگ کردند حفظ کرد و ب پس اهللا وی

  • ها رسید فرعون بدترین شکنجه

شوند؛ و روزی که ساعه برپا شود  آتش که  هر بام و شام بر آن عرضه می

   • .ها وارد کنید بدترین شکنجه خاندان فرعون را به] گفته شود که[



  

  صالح ۀموساوبند داستاِن
  ۸۲ -۶۰ات یآ / ۱۸هف ک ۀسوراز 

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

ه ک یبردار نخواهم بود تا وقت  من دست:ه موسا به غالمش گفتکاه آنگ

  • .میمای راه بپدهها سالا یا برسم یدر دو ی تالقۀنقط به

ردند و کشان را فراموش  ی ماهدندیرس] ایدر[ آن دو یمحل تالق چون به

  • .ش گرفتیپ ا دریدر یسو آهسته راهش را به] یماه[

ن یه در اکاوریمان را بی غذا:ه غالمش گفتب] موسا[آنجا دور شدند،  چون از

  • .میدیار دیبس یسفر خستگ

را  یماه] آنجا[م؟ من یه دادیکآن سنگ ت ه بهک یاد داری: گفت] غالم[

اورم، و یاد نی ه سبب شد بهک نبرد مادیطان ازیجز ش یسکردم وکفراموش 

  • .ش گرفتیا درپیدر یسو ه راهش را بهکشگفت آن

 شانینقش پا ی پس بر رو؛میا  بودهشیجستجو به ه ماکست ا همان: گفت

  • .برگشتند

رده و کاو عطا  به یش خودمان رحمتیه از پکافتند یاز بندگان ما را  یئ  بندهو

  • .میاو آموخته بود به یش خودمان علمیاز پ

 یا افتهیآن راه  و به یا آنچه آموخته م تا ازیایدنبال تو ب ا بهیآ: گفت او موسا به

  ؟ید بدهایمن  به

  • .ینک ییبایکبا من شکه  یتوان میتو ن: گفت

  •  !یا اطالع یه ازآن بک یبا شویشک یزیچ بر یتوان میگونه  تو چه

دام از اوامر تو ک چیافت و از هی یبا خواهیک مرا شاگر اهللا بخواهد: گفت

  • .ردکنخواهم  یچیسرپ

آنکه ن تا کم وجو پرسمن  از یزیچهیچ  ۀدربار یدنبال من آمد اگر به: گفت



  ٣٣

  • .نمک یرکذتو  اش به دربارهخودم 

 ا سوراخیآ: گفت. ردک سوراخ اشسوار شدند و  یشتکراه افتادند تا بر پس به

  • !یردک ینادرستار ک؟ ینکتا سوارانش را غرق  یردک اش

  • بود؟ یبا نتوانیکه همراه من شکمگر نگفتمت : گفت

 یریام سختگ و دربارهر یرده بودم را برمن مگکه فراموش ک یزیچ: گفت

  • .نکم

ا یآ: گفت] موسا. [شتک او را برخوردند و یئ راه افتادند تا به پسربچه پس به

 یستیار ناشاکشته باشد؟ کرا  یسکه کنیبدون ا یشتک را ک جان پاکی

  •  !یردک

  • بود؟ یبا نتوانیکه با من شکمگر نگفته بودمت : گفت

ه عذر تو برمن ک خود مبر، باا از تو بپرسم مر یزین چیا اگر پس از: گفت

  • .ده استیت رسیحد نها به

دند، یمردم غذا طلب  روستا رفتند و ازکیان مردم یم راه افتادند، تا به پس به

 ۀآستانه درکافتند ی یواری د]روستا[درآن . ردکآنها را مهمان ن یسکاما 

 یل بودیاگر ما: گفت] موسا. [را برپا نگاه داشت ختن بود، و آنیفرور

  • .یری بگ]ارک[ن یا یبرا یئ هیراککه  یستتوان می

 یزهائیر چی تفسۀ دربارکنیمن و تواست؛ و ا یینون هنگام جداکا: گفت

  • .مده  میتو خبر رد بهک ینتوانست ییبایکآنها ش ه برک

ه کخواستم  ند، وکرد میار کا یدر ه درکبود  یازآنِ مستمندان یشتک آن اما

زور  ها را بهیشتکه کبود  ی پادشاهکیسرشان را پشت یسازم ز  اشوبیمع

  • .گرفت یم

 یگردنگشه آنها را با کم یدیمادرش مؤمن بودند و ترس  آن پسربچه پدر و اماو

  • فر خودش به دردسر اندازد،ک و

ه کآنها بدهد  به یتر زهیکاو فرزند بهتر و پا یجا شان بهیه خداکم یو خواست
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  • .باشد از او تر دوست خانواده

 آنها متعلق به یشهر تعلق داشت وگنج م دریتی نوجوانِ وار به دویآن داما  و

رده بود کار بود، و پروردگارت اراده کوکین یرش بود، و پدرشان مردیز در

بود  ین رحمتی، و ارون آورندیب رسند وگنجشان را شان یرومندین ]سِِنّ [ه بهک

ر آنچه ین بود تفسیا .ردمکار را نک نیش خودم ایپ ازمن  ، واز پروردگارت

  • .ینک یبائیکبرآن ش ینتوانست



  

  سایوع میاومریحی داستان
  ۳۳ -۱ات ی، آ۱۹م ی مرۀسوراز 

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

   • .)ص ع ی   ه ک(عص یهک

  •  ا؛یرکاش ز ر رحمت پروردگارت به بندهکذ

  • .آهسته پروردگارش را ندا زد بانگِ بهه کآنگاه 

مشتعل ساخته است  یریسرم را پ استخوانم سست شده و!  اراپروردگ: گفت

  • .ستمی روگردان ن- پروردگارم-تو یو من از دعا

 م وا کمنایب] ندا سک یه بک[م یر سرپرستی زسانِک ۀشتن درباری خومن از پِس

  •  دار ی ارزان»یول« کیش ینزد خو من از همسرم نازا بوده است؛ به

 مورد - پروردگارا-را عقوب باشد و اویاندان بر خ راثیم بر من و راثی متا

  • .قرارده یخشنود

ا است یحیه نامش کم یده  مییئ  پسربچهۀتو مژد ما به!  ایرکز یا:] اهللا گفت[

  • .میا  ندادهش قراریبرا یهمنامن یش ازایو پ

ه همسرم ک یخواهد بود درحال یئ گونه مرا پسربچه چه!  پروردگارا: گفت

  •  گذشته است؟ یادی سن زمن از نازا بوده و

ز ین تو را من آسان است و ار برک نیه اکن گفته یپروردگارت چن: گفت] اهللا[

  • .یا چ نبودهیه هک یام درحال دهی آفرپیشتر

ه سه شب کات آن نشانه«:  گفت».قرارده یئ م نشانهیبرا!  پروردگارا«: گفت

  • ».ییبا مردم سخن نگو یاپیپ

 شام ه بام وک زد بانگآنها  رون شد و بهیش بشانی خومحراب برسِر از، پس

  • .دیح بگوئیتسب

او  به یکودک  از.ریرو بگیتاب را با نک! ایحی یا] هکد یرس یا وحیحیبه [



  ٣٦

شه بودی او تقواپ.یئ هیکش خودمان و تزیپ از یمحبت م ویم دادکح، •  

  • .انگر نبودی و زورگو و عص،]بود[و مادرش  پدر ار بهکوکیو ن

خته یه زنده برانگک یروز رد ویه بمک یروز  وشد زادهه ک یاو روز سالم بر

  • .شود

ناره ک یشرق یجا کیاهلش به  ه ازکن، آنگاه کادیتاب ک م را دریمرو 

  • .گرفت

م و یش فرستادیسو برخود زد، و روحمان را به یئ آنها پرده پس دور از

  • .افتی تجسم در برابرشار یع  بشر تمامکی همچون

  • .برم یمن از تو به رحمان پناه م یاگر تقوادار: گفت] میمر[

  • .بدهمتو  به یئ زهیک پاۀ پروردگارت هستم تا پسربچۀمن فرستاد: گفت

من دست  به یچ بشری ههک یدرحالخواهد بود  یئ گونه مرا پسربچه چه: گفت

  • ام؟  نبودههارکبد نزده است و

را  یه وکآن یست، و برامن آسان ا ن بریه اکن گفته یپروردگارت چن: گفت

  فرماِنکی  و.میخودمان قرار ده از یرحمت مردم و یبرا یئ نشانه

  • .بود یشدن انجام

  • .برد یدوردست یجا به او را حامله شد و او را پس

ن مرده یش ازایاش پک : گفت.آن نخل آورد ۀنزد تن مان بهیدرد زارا  ی وپس

  • .فراموش شده بودم یلک بودم و به

 یتو جوئ] یپا[ر یه پروردگارت زکن مباش یه غمکرش صدا زد یز زرا ا یو

  • .قرار داده است

  • .ختی بر تو فروخواهد رنیچ ان رطب تازهکخودت بت یسو  را بهنخل ۀتن

ه کبگو  ینیاز بشر را بب یسک بدار؛ و اگر کده را خنیاشام و دیپس بخور و ب

نخواهم سخن  یچ انسانی هام و امروز با ردهک یئ  روزه نذرِرحمانْ یمن برا

  • .گفت
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ناروا  یارک !میمر ی ا: گفتند.قومش برد یسو  گرفته به بغلرا در یپس و

  • .یا دهرک

  • ! نبودارهکبدز ینبود و مادرت ن یا هارکپدرت مرد بد! خواهر هارون یا

 در یکودکه کم یسخن بگوئ یسکگونه با  چه: گفتند. ردکاشاره او  به] میمر [

  • ؟گهواره است

  • .رده استکامبر یتاب داده و مرا پکمن   اهللا هستم، بهۀمن بند: گفت] سایع[

ام  ه تا زندهکرده کمن سفارش   و بهگردانده، فرخندهو مرا هرجا باشم 

   • ،پرداز باشم اتکنمازگزار و ز

  • .نساخته استشه یپ  زورگو و شقاوت مرا و. به مادرمنسبت یارکوکی نو

خته یه زنده برانگک یرم و روزیه بمک ی شدم و روزهزاده ک یسالم برمن روز

  • .شوم



  

  نیذوالقرن داستاِن
  ۹۸ -۸۳ات یآ / ۱۸هف ک ۀسور

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

خواهم شما  بر او ذکری دربارۀند؛ بگو کن  مین پرسشی ذوالقرنۀتو دربار از

  • .خواند

ارش یدر اخت یئ لهیس وکی یزیچ م و از هری دادتواناو  ما در جهان به

  • ردکرا دنبال  یئ لهیپس وس .مینهاد

، و دشو مینهان  داغ ۀ چشمکی ه درکد ید د، وید رسیتا به غروبگاه خورش

  • .افتیرا  یآنجا قوم

   • .یآنها احسان بورز ا نسبت بهی ینکا عذاب ی! نیذوالقرن یا: میگفت

پروردگارش  یسو رد و بعد بهکم ی خواهشکنجه او را ندکه ستم کهر: گفت

  • .ردک خواهد ئی شکنجۀ ناشناخته او را بازخواهد گشت و

و خواهد بود و کین یپاداش او را ندک کین یارک اورد ویمان بی اهکهر و

  • .م گفتیسخن خواه یآسان  با او بهمان امرۀدربار

 یقوم ه برکد ید د وید رسیطلوعگاه خورش رفت تا به یئ لهیهم دردنبال وس باز

لخت مادرزاد  (میشان قرار نداده بودیبرا یپوششچ یه جزآن هکد کن  میطلوع

  • .)بودند

  • .میه ما از هرچه نزد او بود اطالع داشتکنگونه بود یا

 ود نار آنک در د وی رس)دو سد(دو بند ان یم رفت تا به یئ لهیباز هم دنبال وس

  • .ستنددان مین یسخنچ یبا هیه تقرکافت یرا  یمردم ]بند[

ت یا برای آ؛ارندکن فسادیأجوج و مأجوج در زمی! نیالقرن یذ یا: گفتند

  • ؟ینکجاد یا یآنها حائل ان ما وی متا میقراهم آور یئ نهیهز

ان ید تا مینک کمکمن  به. من داده است بهتر است ه اهللا بهک یتوان: گفت



  ٣٩

  • .بسازم یشما وآنها بند

 در: ه را برابر ساخت گفتوک ان دویه مک یتا وقت. دیاوریم بی آهن برا تراشه

  • ردک گونرا آتش آنه ک یوقتد؛ تا یآن بدم

  • .زمی برسرب شید تا رویمن ده به: گفت

  • .آن نقب بزنند ند و نه توانستند دریایپس نه توانستند از پشت آن باال ب

 پروردگارم ۀچون وعد و. پروردگارم است یرحمتها از یکین یا: گفت

  • . پروردگارم حق استۀه وعدکرد ک رورو خواهدیرا ز د، آنیایب



  

  هفک اصحاِب داستان
  ۲۶ -۹ اتیآ / ۱۸هف ک ۀسور

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

  • ات ما بودند؟یآ یهایشگفت  ازنگاره  سنگ ومردمِ شِکَفته ک یا پنداشتیآ

 خودت نزد از ! پروردگارا:گفتند غار پناه بردند و ه آن جوانان بهکآنگاه 

  • .مان فراهم سازیدرست برا ی امرمان راهۀ دربارن وکما عطا  هب یرحمت

  • .میزد هرشان میگوشها آن غار بر  درچند یئپس سالها

 بهتر ودسته از دکی دامکه کم ینکم تا مشخص یختی آنان را برانگسپس

  • .اند مانده بوده یه چه مدتکنند کند حساب توان می

ه به کبودند  ی آنان جوانان.یمکن ی متیاکتو ح حق بر  را بهشانما داستان

   •  میتشان افزودیهدا مان آورده بودند و ما بریپروردگارشان ا

 پا خاستند و ه بهکآنگاه  .)میردکم کنشان را محیقی (میشان گره زدیدلها و بر

 یگرید ین است و جز او خدایزم گفتند پروردگارمان پروردگار آسمانها و

  • .میا  گفته)هودهیبسخن (پرت و پال م ینکن یه اگرچنکم، یخوان میفران

ن ی اۀه اگر دربارک شد می، و چه اند گرفته یانی خداجز اوه کند ینها اقوام مایا

 اهللا افترا دروغ بر ه بهک یسک ارتر ازکستم. آوردند یواضح م یلیان دلیخدا

  • ست؟یکبندد 

 پناه به شِکَفت دینار گرفتکپرستند  یه جز اهللا مک یزهائیچ  آن آنها و چون از

 ۀتان درباریسرتان خواهد گسترد و برا ه پروردگارتان رحمتش را برکد یببر

  • .فراهم خواهد آورد یاناتک امامرتان

 شکفتشان راست ۀنارک  اززد میسر بر ی وقتهک یدید ی مد رایخورش

آنها در  ، وزد میش برآنان پ چۀنارک  ازکرد میغروب  یوقتگذشت و  یم

ند کت یه را اهللا هداکهر.  اهللا بودهای نشانهن از ی بودند؛ و اآن از یافکش
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ش یرا برا یهنمائ رند سرپرسِتکه را گمراه ک و هر؛افته هم او استیراه

  • .افتی ینخواه

طرف  خواب بودند، و آنها را به ه درک  یدرحال یپنداشت یدار میشان را بیو ا

 ۀتش را برآستاندس سگشان دو م، ویکرد میرورو یراست و طرف چپ ز

 و یختیگر یشان میا از یدیشک یم آنها سر رده بود؛ اگر بهک  درازشکفت

  • .یشد میشان یا  ازبیم ماالمالِ

 ازآنها یکی .نندک وجو سانشان پریم م تا دریختی آنها را برانگنگونهیا

:  گفتند».روز از یا بخشیروز  کی«:  گفتند»د؟یا  ماندهچه مدت« :گفت

ن یخودتان را با ا از یکی ؛دیا  ماندهچه مدته ک است تراهپروردگارتان آگ

آن  بهتر است و از ئی خوراکیدام که کد تا بنگرد یشهر بفرست پولها به

متوجه  یسک مبادا ؛ وندک با مالطفت رفتاره کد یاورد، و بایب ئی روزیتان یبرا

  • ؛شما شود

ن خودشان ید را بها شما یرد ک خواهند شما را سنگسارابند یشما دست  اگر بر

  • .د شدیگاه رستگار نخواه چیصورت ه خواهند گرداند، و در آنرب

 اهللا حق است و بدانند ۀه وعدکم تا بدانند یشدنشان گشت افتی سبب نگونهیا

] مردم[ه کآنگاه .  استتردیدرقابل یغ) یان عمر هستی پاۀلحظ(ه ساعه ک

 ».دیبساز ی ساختمانشانی روبر«: گفتند نزاع افتادند و  بهشان امرۀدربار

 غالب آمدند بر امرشانه ک یسانک. آنها داناتر است پروردگارشان نسبت به

  • ».م ساختیخواه یشان مسجدیروبر «: گفتند

ه کنی و بدون ا؛» بودند و چهارمشان سگشان بودتا سه«ه کخواهند گفت 

ن  بودند و ششمشان سگشاتا پنج«ند گوی می ،نه ایند گوی میبدانند درست 

بگو پروردگارم . » بودند و هشتمشان سگشان بودتا هفت«ند گوی می و ؛»بود

پس . شناسد یرا نم آنان یکجز اند یسکتعدادشان داناتر است، و نسبت به

 یسک شان از  و درباره،ی بحث ظاهرکین مگر کمنها بحث یشان با ا هدربار



  ٤٢

  • .نک مقیتحق

  • ردکه فردا خواهم کمگو یزی چۀو دربار

ن، و بگو کاد یپروردگارت را  یردکو هرگاه فراموش .  اهللا بخواهدهکمگر 

  • .»دانک یین مرا رهنمایا ه پروردگارم بهتر ازکباشد «

  • .ودندزآن اف سال بر و نه ماندند شکفتشان سال در صدیس

 ازآِنن یزم آسمانها و یهاینهان.  ماندندچه مدته کد دان میبگو اهللا بهتر 

در  ست، وی ناو جز ی آنها را سرپرست،شنوا است ونا ین بیاواست، بهتر

  • .سازد ی نمکیرا شر یسکتش یمکحا



  

  شهرلوط روزبرشدنیز داستاِن
  ۸۲ -۶۹ات یآ / ۱۱ هود ۀسور

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

:  گفت.»!سالم«: گفتند  وآمدندم ینزد ابراه فرستادگان ما با مژده به

  • .را آورد یوار پرۀ گوسالدرنگ یب و »!سالم«

گانه ی آنها را ب)خورند ینم یعنی (رسد یآن نم ه دستشان بهکد یچون د و

قوم  یسو ه ما بهکمترس «: گفتند. آنها بر دلش نشست از بیمیپنداشت و 

  • ».میا لوط فرستاده شده

پشت سر اسحاق  اسحاق و در ۀمژداو  پس ما به. دیخند ستاده بود ویزنش ا

  • .میعقوب را دادی] ۀمژد[

ن یهستم و ا یرزالیه پک  یدرحالد یخواهم زائا یآ! یوا یا«: گفت] زنش[

  •  »!ور استآ ز شگفتی چکین یاست؟ ا یر سالخوردیشوهرم پ

ت یب لات او برشما اهکبر و اهللا ؟ رحمِتیا شگفت امر اهللا در ا ازیآ«: گفتند

  • ».دشده استیتمج  او ستوده و! بادا

 قوم لوط با ما ۀ دربار،دیاو رس  بهو مژده شد م برطرفیپس چون هراس ابراه

  • .کرد می مجادله

  • .خداجو بود عبادتگر و  بردبار ومیابراه

 ئی شکنجهآنها  ه امر پروردگارت آمده است و بهکگذر بن یازا! میابراه یا«

  • ».دیخواهد رس یبرنگشتن

به  آنها امد و ازی خوشش نآنها نزد لوط رفتند ا از  بهنفرستادگانما چون و

  • ».دشوار است یامروز روز«: گفتتنگ آمده 

] لوط. [ندکرد میبد  یارهاک آن ش ازی پرفتند و او یسو دوان به قومش دوان

 د ویاز اهللا بترس. ترند زهیک پاتانی براآنها!  دختران منکآن! مردم یا: گفت



  ٤٤

ا ان شمیم افته دری راه مرِدکیا یآ. دینده مسازکمرا نزد مهمانانم سراف

  • ست؟ین

 ه چهک یدان می  توست وین یحقه ما را در دختران تو ک یدان می: گفتند

  • .میخواه می

 یرومندیاش مرا پناه نکداشتم و یم یاش دربرابر شما زورک :گفت

  • .بود یم

تو  هنها بی ا؛میما فرستادگان پروردگار تو هست! لوط یا: گفتند] فرشتگان[

 از یسک  ونجا ببر،یاز شب از ا یهائ  پارهدرات را  اهل خانه. دینتوانند رس

د یسر او همان خواهد رس ه برکست جز زنت یشما پشت سرش را نخواهد نگر

 کی نزدانْا بامدادیگاه آنها بامداد است؛ آ وعده. دیآنها خواهد رس ه بهک

  • ست؟ین

و ) میردکر و زبر یشهر را ز(م یردکبش ید فرازش را نشیو چون امرمان دررس

  • میده شده برآن باراندی برهم چکلوِخاز  یسنگهائ

شده بودند؛ و از  یه نزد پروردگارت مشخص و نامگذارک] یسنگهائ[

  • .ستمگرانْ دور نبودند



  

  رانگریو وباران نوح داستان
  ۲۷ -۱ات ی آ۷۱ نوح ۀاز سور) الف

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

ه کش از آنیهشدار بده په قومت را کم یقومش فرستاد یسو ما نوح را به

  • .به آنها برسد یک دردناشکنجۀ

  • .روشنگرم یئ شما هشداردهنده یمن برا! قوم یا: گفت

  • .دینکد و از من اطاعت ید و از او بترسیه اهللا را بپرستک

شده مهلت بدهد؛  نییامرزد و شما را تا هنگامِ تعیاز گناهاتان را ب یتا بخش

  • .ر نخواهد افتادیآمد به تأخ یوقت یئد، مهلتِ خدایهمانا اگر بدان

  •  ردم،کمن قومم را شب و روز دعوت ! پروردگارا: گفت] نوح[

  • .فزودیبرآنها ن یزندگیو دعوت من جز گر

شان یشان را در گوشهایشان انگشتها یامرزیردم تا بکه دعوتشان کهربار 

 یسربزرگدا یفشردند و شد یچاندند و پایشان را برخود پیها ردند و جامهک

  • .نمودند

  • .ردمکبلند دعوتشان  بانگِ بهباز هم 

  • .شان گفتمیار و نهان به اکباز هم در آش

  • ه او آمرزگار بوده است؛کد یپروردگارتان آمرزش بخواه از: گفتم

  •  تان خواهد فرستاد،یار برایباران بس

رد و کهد جاد خوایتان باغستانها ایو به مالها و پسرانتان خواهد افزود، و برا

  • .ردکجاد خواهد یتان رودها ایبرا

  • د؟یاز اهللا ندار ید وقاریه امکشما را چه شده است 

  • .ده استیمرحله آفر ه او شما را مرحلهک یدرحال

  • ده است،یطبقه آفر ه اهللا چگونه آسمانها را طبقهکد ینیب یا نمیآ



  ٤٦

  • د را چراغ ساخته است؟یو خورش یو ماه را در آنها روشنائ

  • اه،ید مثل گیانین رویاهللا شما را از زم

  • .دآور یرون مید سپس شما را از آن بگردان یسپس شما را به آن باز م

  • رده استکم ین را گسترده مثل گلیتان زمیاهللا برا

  • .دیمائی ازآن را بپکیتنگ و بار یتا راهها

ه به مال ک شدند یسکرو یردند و پک یپروردگارا آنها ازمن نافرمان: نوح گفت

  • .دیافزا یان نمیو فرزندانشان جز ز

  • .ار گرفتندک ار بزرگ بهیبس یرنگهایو ن

غوث و ید و نه ینکد و ود و سواع را رها مینکانتان را رها میخدا: و گفتند

  • .عوق و نسر رای

  • .یفزایم یبه ستمگران جز گمراه. ردندکرا گمراه  یاریبس

خودشان  یرده شدند، و براک به آتش وارد سبب گناهانشان غرق شدند و به

  • .افتندین یاورانیچ یجز اهللا ه

  • .مگذار ین باقیزم یافران هم بر روکتن از  کی! پروردگارا: نوح گفت

رد و جز فاجر و کبندگانت را گمراه خواهند  یبگذار یتو اگر آنها را باق

  • .دیفرورز نخواهند زائک

  

  ۴۹ -۲۵ات ی آ۱۱ هود ۀاز سور) ب

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

 یئ تان هشداردهندهیه من براک] و گفت[م یقومش فرستاد ینوح را به سو

  • .ارمکآش

  • .ما کمنایب یک روز دردناشکنجۀمن برشما از . دیه جز اهللا را مپرستک

همچون خودمان  یجز بشر تو را :افر بودند گفتندکه کسران قومش 

ه کاند  رو تو شدهیپ یسانکار جز که از آغاِز کمت ینیب یم، و نمینیب ینم



  ٤٧

ن گذشته یا م، و ازینیب یبرخودمان نم یتیشما مز یند، و برایگان مایفروما

  • .میپندار یتان میدوغگو

از  یاز پروردگارم بودم و رحمت یارکقِت آشیاگر من بر حق! قوم یگفت ا

 را به اجبار بر  آناید، آیدنش را نداشتیشما توان د ینزد خودش به من داد ول

  • م؟ینکل بیشما تحم

نم؛ پاداش من جز بر ک ین از شما مطالبه نمیدر قبال ا یچ مالیمن ه! قوم یا

با شان ی نخواهم راند؛ امخود اند را از مان آوردهیه اک یسانکست؛ من یاهللا ن

ه کد یهست یه شما مردمکنم یب یمن م یرد؛ ولک خواهند دیدارپروردگارشان 

  • .دیدان مین یزیچ

خواهد  یاریمرا دربرابر اهللا  یسکمن اگر آنها را ازخود برانم چه ! قوم یا

  • د؟ینک یر نمکا تذیرد؟ آک

م و نه دان میب یاهللا نزد من است و نه غ یه گنجهاکم گوی میبه شما ن

نظر شما خوار شمرده  ه درک یسانکه کم گوی میه فرشته هستم، و نه کم گوی می

شان است یدلها نخواهد داد؛ اهللا به آنچه در یرینها خند اهللا به آشو می

  • .ما نم از ستمگرانکن یه اگر چنکآگاهتر است؛ 

 اگر از .یردکار هم مجادله یو بس یردکبا ما مجادله ! نوح یا: گفتند

  • .اوریسرمان ب بر یده  میآنچه را به ما هشدار یان هستیراستگو

د یرش نخواهیواهد آورد و شما جلوگسرتان خ را بر اهللا اگر بخواهد آن: گفت

  • .بود

ند، اگر من بخواهم اندرزتان بدهم که شما را گمراه کو اگر اهللا بخواهد 

او  یاو پروردگارتان است و به سو. خورد یاندرزم به دردتان نم

  • .دیگردیبازم

ام  را به دروغ ساخته را به دروغ ساخته است؟ بگو اگر آن ه آنکند گوی میا ی

  • .ء هستمید بریکن  میهک ین بر خودم است، و من از گناهگناهِ م



  ٤٨

مان یا یسکاند  مان آوردهیه اک یسانکه از قومت جز کد یرس یو به نوح وح

  • .ند رنج به دل راه مدهکرد مینخواهند آورد، و تو از آنچه 

ه ستم ک یسانک ۀبساز و در بار یشتکما  یدگانِ ما و بر اساس وحیو در برابر د

  • .اند یشدن ه آنها غرقکن کا من خطاب مردند بک

مسخره  او را او گذشتند از قومش بر یه گروهکبار  ساخت، و هر یم یشتک

 نگونه شما را مسخرهیز همید ما نیکن  میمان اگر شما مسخره: گفت. ردندک

  • .یمکن می

ند که خوارش کسرش خواهد آمد  بر ئی شکنجه یسکه چه کد دانست یخواه

  •  !سرش خواهد آمد بر یشگی همشکنجۀو 

دوتا  یاز هر جفت: میز شد، گفتید و تنور سرریه فرمانمان دررسکتا آنگاه 

شان  ن دربارهیا ش ازیه پک یسانکات را جز  ن و افراد خانوادهک برآن بار

با او  یکه جز اندک  یمان دارند، درحالیه اکرا  یسانکسخن رفته است، و 

  • .اوردندیمان نیا

انداختنش با ناِم اهللا است؛ همانا  تش و لنگرکد؛ حریار شوآن سو در: گفت

  • .پروردگارم آمرزگار و مهربان است

 زد بانگپسرش  نوح به. کرد میت کوهها حرکمثل  یشان در موجیآن با ا

  • .افران مباشکبا ما سوار شو و همراه ! پسرم: ه جدا افتاده بودک  یدرحال

امروز «:  گفت».ا از آب نگاه داردپناه خواهم برد تا مر یوهک به«: گفت

 ».رده باشدکاو رحم  ه بهک یسکست مگر یدربرابر فرمان اهللا ن یئ نگهدارنده

  • .شدگان بود انشان حائل شد و از غرقیم و موج در

 آب »!آسمان دست بردار یو ا! ن آبت را فروخوریزم یا«: و گفته شد

 قرار گرفت، یجود] کوهِ[ یبر رو] یشتک[د و یسامان رس ار بهکرد وکش کفرو

  • ! مردمان ستمگردور باد: و گفته شد

ام است و   پسرم از خانواده!پروردگارا:  زده گفتبانگنوح به پروردگارش 



  ٤٩

  • .یا ن داورانی تو حق است و تو برترۀوعد

 ۀست است؛ درباریناشا یردارکست او ی تو نۀاو از خانواد! نوح یا: گفت

ه مبادا از کم ده  میتو اندرز ن؛ بهکن خواهش ماز م یندار یآن آگاه آنچه به

  • .ینادانان باش

ندارم از تو تقاضا  یاش آگاه ه دربارهک یزیه چکپروردگارا پناه برتو : گفت

  • .دگان خواهم بودیاندیاز ز ینکمن رحم ن و به یامرزینم؛ و اگر مرا نک

ش از تو یپ یهاامت بر تو و بر یتهائکامان ما و بر به ینوح فرودآ یا: گفته شد

  ازک دردناشکنجۀرد سپس کم ینده برخوردارشان خواهیآ ه درک یو امتهائ

  • .دیآنها خواهد رس ما به

ش یپ نه تو. یمکن  مییوح] محمد یا[ه به تو کاست  یبیغ ینها از خبرهایا

ه فرجام کبا باش یکش]. ستنددان می[و نه قومت  یستدان مین آنها را یا از

  • .استاران کزیازآنِ پره



  

  میابراه داستاِن
  ۷۱ -۵۲ات ی، آ۲۱اء ی انبۀاز سور

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

د یا فکآنها معت ه برک ین بتهائیا: قومش گفت پدر و به] میابراه[ه کآنگاه 

   • ستند؟یچ

  • .اند هکرد مینها را عبادت یه اکم یا دهیپدرانمان را د: گفتند

  • .دیا ار بودهکآش یراهشما و پدرانتان در گم: گفت

  • ؟ای بازیگرانا از ی یا نزدمان آمده ا با حق بهیآ: گفتند

هست  ه آنها را بهکن است یالبته پروردگارتان پروردگار آسمانها و زم: گفت

  • .ما ن از گواهانیا آورده است و من بر

  • .تان درخواهم آوردیبرسر بتها یارکد ینجا برویاز ا یه وقتکبه اهللا سوگند 

  • .ش برگردندیسو د بهیرد جز بزرگترشان را، شاکه کت هکپس آنها را ت

  • .از ستمگران استاست انمان درآورده یسر خدا را بر نیس اکهر: گفتند

م یه نامش ابراهکگفت  یآنها سخن م از ی جوانکیکه  شنیدیم: گفتند

  • .است

  • .اقرار کندد ید شاینکدربرابر مردم حاضر  او را :گفتند

  • م؟یابراه یا یا ردهکانمان یرا با خدا نیا تو ایآ: ندگفت

زنند از خودشان  یرده است؛ اگر حرف مکرا بزرگترشان  نیا یول: گفت

  • .دیبپرس

  • ».دیشما خودتان ستمگر«: خودشان برگشتند و گفتند پس به

نها حرف یه اک یدان میتو «:] و گفتند[ندند کن افیسپس سرشان را پائ

  • ».زنند ینم

 شما به یه نه سودکد یپرست یجز اهللا را م یزهائیا شما چیپس آ: فتگ



  ٥١

  • ؟یانیند و نه زرسان می

  • د؟یا خرد نداریآ! دیپرست یاُف بر شما و بر آنچه جز اهللا م

 یارکد یخواه می د اگریده یاریانتان را ید و خدایبسوزان او را :گفتند

  • .دینکب

  • . باشمنیم سرد و ایبر ابراه! آتش یا: میگفت

  • .میردک تر دهیاندیآنها را ز ینند ولک یرنگیخواستند با او ن

مردمان جهان  یآن برا ه درکم یدی بخشرهائی ینیزم یسو با لوط به او را و

  • .میا ت نهادهکبر

سته یعقوب را؛ و همه را شایاو  م و عالوه بریردکاو اسحاق را عطا  و به

  • .میردک

ند، و به آنها کرد می ییه به فرمان ما راهنماکم یقرار داد یو آنان را امامان

 ما پرستندگاِنم، و یردک یات وحکنماز و دادنِ ز یها و برگزاریکیانجام ن

   • .بودند



  

  لیاسرائ یبن در داوود شدِن پادشاه داستاِن
  ۲۵۲ -۲۴۶ات یآ / ۲ بقره ۀسور

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

از  یکی ه بهک؟ آنگاه یا ستهی پس از موسا ننگرلیاسرائ یسراِن بن یسو ا بهیآ

 ».میند تا در راه اهللا بجنگکن ییتع یمان پادشاهیبرا«: امبرانشان گفتندیپ

 »د؟یشما واجب گردد نجنگ دن برید اگر جنگینک یر نمکا فیآ«: گفت

ار و فرزندانمان اخراج یه از دک یم درحالیراه اهللا نجنگ چرا در«: گفتند

رخ ] هیبق[آنها  از یکدن برآنها واجب شد جز اندیجنگ یقت پس و»م؟یا شده

  • . اهللا به ستمگرانْ دانا است.برتافتند

رده کن ییتع یتان به پادشاهیاهللا طالوت را برا«: آنها گفت امبرشان بهیپ

ی پادشاه یه ما براک یازآنِ او است درحال یجا پادشاهک از«:  گفتند».است

 بر او را اهللا«:  گفت»او داده نشده است؟ به یدانم، و مالِ چنیتر ستهیشااز او 

ش را یداده است؛ اهللا پادشاه یشتریب یاو علم و توانِ بدن ده و بهیشما برگز

  • ».دست و دانا است  خواهد دهد؛ اهللا گشادههکهر به

اورد یشما ب یه تابوت را براکاو آن ی پادشاهۀنشان: آنها گفت امبرشان بهیپ

 خانداِنآنچه  از یائیبقا  است از پروردگارتان و)مشآرا(نه یکه درآن سک

 شند؛ درک یدوش م را فرشتگان بر آن  و،اند هنهاد برجا و خاندان هارونموسا 

  • .دیا ؤمنشما اگر م یاست برا یئ هین امر آیا

 یئ  رودخانهکیاهللا شما را با «: رون برد گفتیان را بیسپاه یطالوت وقت

را نچشد از   آنهکست و هریمن ن زآن بنوشد از اهکرد؛ هرکش خواهد یآزما

 از یک پس جز اند».ردیش برگیف دستهاکبا  یکه اندک یسکمن است؛ مگر 

آن  مان آورده بودند ازیه با او اک یسانکو چون او و . دندیآن نوش آنها همه از

سربازانش مقابله با جالوت و  یارایامروز ما را «: ردند گفتندکعبور 



  ٥٣

ار یبس«: رد گفتندکدار خواهند یند اهللا را دکرد میه گمان ک آنها ».ستین

ست داده باشد؛ کش اهللا ۀاراد ر را بهیثک گروه کی ک گروه اندکیه کشده 

  • ».ان استیبایکاهللا همراه ش

 یپروردگارا صبر«: رون شدند گفتندیانش بیقصد جالوت و سپاه به چونو 

 پیروزیافران کگروه  ما را برمان را استوار بدار و یآور و گامها برما فرود

شت؛ و اهللا کست دادند و جالوت را داوود ک اهللا آنها را شۀاراد  پس به».بده

 یاد داد؛ اگر اهللا بعضیاو   بهخواست میاو داد و هرچه  مت بهکو ح یپادشاه

 یان دارایجهان ن اهللا برکی؛ لشد میتباه ن ی زمزد مینار نکگر ید یرا با بعض

  • .فضل است

  • .یا ؛ و تو از فرستادگانیمکن  میحق تالوت تو به ه برکات اهللا است یا آهنیا



  

  سبا کۀومل مانیسل داستاِن
  ۴۴ -۱۶ات یآ / ۲۷ نمل ۀاز سور

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

اد یبه ما زبان پرندگان ! مردم یا: راِث داوود را گرفت، و گفتیمان میو سل

  • .ارکن است فضِل آشیا داده شده است و از به میداده شده و از همه چ

ل یجلو گس  بههصف شد انش از جن و انس و پرنده بهیمان سپاهیسل یو برا

  • .ندشد می

تان یها النهبه ! موران یا: گفت یموران درآمدند؛ مور یواد ه بهکتا آنگاه 

  • .نندک تانانش ندانسته لگدمالیمان و سپاهید مبادا سلیوارد شو

 نعمتت تا نکمن لطف  به!  پروردگارا: لبخند زد وگفت یوتار پس او از گف

انجام  یکیار نکرگزار باشم، و کش یا داشته یمادرم ارزان من و پدر و ه بهکرا 

 بندگان ۀزمر ش دریرحمت خو  و مرا به،یآن خشنود شو ه ازکدهم 

  • .ات قرار ده ستهیشا

نم؟ یب یه هدهد را نمکمرا چه شده است : گفت رد، وک ینیو پرندگان را بازب

  • مگر از غائبان است؟

ل یه با دلکد مگر یسر خواهم بر او را ایرد کنجه خواهم ک شسختی به او را 

  • .دیاینزدم ب به یروشن

ه تو کام  افتهیرا در یزیمن چ: گفت ستاد وینه چندان دور ا] هدهد[پس 

  • .ام آمده ینیقی خبِر کی و از سبا با ،یا افتهیدرن

او داده شده است و تختِ  ز بهیه پادشاهشان است و همه چکافتم یا ر یزن

  • .دارد یبزرگ

. ندکرد میند و به اهللا نکرد مید سجده یه به خورشکافتم یاورا و قومش را 

 راهیافتهراه بازداشته است و  شان آراسته آنها را ازیشان را برایارهاکطان یش
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  • .ندشو مین

آورد و  یرون مین بیآسمانها و زم را در یه نهانک اهللا یه آنها براک] افتمیو  [

  • .نندک ید سجده نمدان مید را یساز یدا مید و هویدار می یهرچه مخف

  • .ست، پروردگارِ تختِ بزرگیجز او ن یه خدائکاهللا 

  • !یان بودیا از دروغگوی یه راست گفتکد یم دیگفت خواه] مانیسل[

ه چه کشو و بنگر  آنها دور  آنگاه ازدازانشان یسو ام را ببر و به ن نامهیا

  • !خواهند داشت ینشکوا

نده شده کمن اف یبه سو یزیآم  احترامۀ نامکی! بزرگان یا: گفت] هکمل[

  • .است

  • .نام اهللا مهرپرور مهرورز است مان است و بهیاز سل

  • .دینزد من آئ  بهشده مید و تسلیمورز یه برمن سربزرگک] آن آمده و در[

د یه تا شما حاضر نباشکد، یمن نظر بده بزرگان در امرم به یا:  گفت]سپس [

  • .نخواهم گرفت یمیتصم

ه چه کم؛ فرمانْ فرمان تو است؛ بنگر یا جنگجوئدیمند و شد ما توان: گفتند

  • .یفرمان ده

نند و بزرگانش ک تباهیشوند درآن  ئی ی آبادکیوارد  ی وقتشاهان: گفت

  • .رسمشان استن یشانند؛ و اکذلت  را به

ه فرستادگان با چه ک شان بفرستم تا بنگرمیسو به یئ هیه هدکم خواه میو 

  • .برخواهند گشت

ا مرا با مال یآ: گفت] مانیسل[مان رفت، ینزد سل  به]هک ملۀفرستاد[چون 

شما  ه بهکاست  یزیمن داده است بهتر از چ آنچه را اهللا به! دیکن  میکمک

  • .دیا تان دلخوش هیبه هده کد ین شمائیداده است؛ ا

شان یسو ه توان مقابله با آنها را ندارند بهک یانی ما با سپاه.شان برگردیسو به

  • .ردکم یرون خواهیب] شهر[آن  هترانه ازکم آمد و آنها را فرودستانه و یخواه



  ٥٦

 شده میتسله کش از آنیپ او را تختِ تاندامک! انیدربار یا:  گفت]مانیسل [

  • ؟دآور یم می براندینزد من آ به

ت یبرارا  آن یزیت برخیجا ه ازکآن ش ازیمن پ: جنها گفت از یتیعفر

  • .ما نی و امتواناار ک نی من بر ا؛خواهم آورد

 یزنب برهم  راتکه پلکش از آنیمن پ:  گفتداشتتاب کاز  یه علمک یسک

  • .ت خواهم آوردیبرا

ن از فضل پروردگار من یا: ه نزدش قرار دارد گفتکد یرا د  آنتا] مانیسل[

ر که شکهر. مینما یم یناسپاسا ی گزارم یمر کا شیه آکد یازمایاست تا مرا ب

د ینما یناسپاسه کرده است و هرکر کخودش ش یت براقیند در حقک

  • .م استیرکاز و ین یپروردگارم ب

ا ی یابد راه میا یه آکم ید تا بنگرینکگرگون یش دیگفت تختش را برا

  • !یابند راه نمیه کد شو می یسانکاز

 یانگار«:  گفت»ن است؟یا تخِت تو چنیآ«: گفته شد] به او[چون آمد 

  • ».میا م و مسلمان بودهیا شتر علم داده شدهیهمان است؛ و ما پ

  • .افران بودکرا از قوم ی مانعش شد، زکرد میو آنچه جز اهللا را پرستش 

ه کد پنداشت یرا د آن چون »!وارد شو یارک نه آبگیبه«: او گفته شد به

است  ئی کاری آبگینهن یا«: گفت. ش را باال زدیاست و ساقها یئ حوضچه

خودم ستم  پروردگارا من به«:  گفت».اند شده ساخته دهیه از بلوِر چک

 • ».ن هستمیمِ اهللا رب العالمیمانْ تسلیهمراهِ سل] کنیا[ام؛ و  ردهک



  

  ونهنگ ونسی داستاِن
  ۱۴۸ -۱۳۹ اتی، آ۳۷ صافات ۀاز سور

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

  • .از از فرستادگان است یکیونس یو 

  • .ختیپربار گر یشتک رده بهکه قهرکآنگاه 

  • .رد و از بازندگان بودکت کشر یشک و در قرعه

  • .موردِ سرزنش بود]  اهللازجانِب[ه ک  ید درحالیرا نهنگ بلع یپس و

  • ان بودیگو حیاز تسب] م نهنگکش در[ه کنیو اگر نه ا

  • .ماند یمش مکند در ششو میخته یه برانگک یتا روز

  • .میندکِن برهنه افیمار بود به زمیه بک  یدر حال او را پس

  • .میاندیدو روکاز  یسرش درخت و بر

  • .میردکل یشتر گسیا بیصدهزار تن  یسو به او را و

  • .میداد یمند بهره یشان را تا زمانیمان آوردند و ایا] آنها[پس 



  

  انسان نِشیآفر داستاِن
  ۳۹ -۲۹ات ی، آ۲ البقره ۀاز سور) الف

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

د آنگاه به آسمان یشما آفر ین هست همه را برایه هرچه در زمکاست  او

  • .ز دانا استیرد؛ او به همه چکپرداخت و آنها را هفت آسمان 

 ینی جانشکین یم در زمخواه می«: ن گفتفرشتگا ه پروردگارت بهکآنگاه 

خونها  ند وک تباهیه درآن ک یساز یمآن  را در یسکا یآ«:  گفتند».بسازم

 »؟یمکن  میسیتقد تو را م ویئحمد تو یگو حیه ما تسبک  یزد، درحالیبر

  • ».دیدان میه شما نکم دان می را یزیمن چ«: گفت

: گفت رد وکفرشتگان عرضه  آدم آموخت سپس آنها را بر  به را همهنامهاو 

  • !دینک نها باخبرینام ا د مرا ازیئگو میاگر راست 

 یتوئ  و،یا ما آموخته م مگر آنچه تو بهیندار یما علم! یا تو سبحان: گفتند

  • .یساز چاره ه دانا وک

 پس چون آنها را از »!نکشان باخبر ینامها شان را ازیا! آدم یا«: گفت

آسمانها و  یهایه من از نهانکشما نگفتم  ا بهیآ: ت، گفردکشان باخبر ینامها

  • !مدان میرا د یکرد می پنهان هرچه و دیدار می اظهار هرچه ن آگاهم ویزم

ردند جز کد، پس سجده ینکآدم سجده  م بهیه گفتکه به مالئکآنگاه  و

  • .افران بودک  و ازنمود یشک گردنرد وک ی خوددار؛سیابل

د و ازآن هرچه دلتان ی شوجاگیربهشت  سرت درهم تو و! آدم یا: میگفت و

  ازوگرنهد ی مشوکین درخت نزدیا د و بهیبخور یخوشدل بخواهد به

  • .د شدیاران خواهکستم

فرود : میگفت. ردکرونشان یآنچه در آن بودند ب طان آنها را لغزاند و ازیپس ش

د یاهخو یور گاه و بهرهین جایزم در ید؛ تا مدتیگر باشید؛ دشمن همدیشو
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  • .داشت

اش را  توبه] اهللا[رد؛ و کافت یرا در سخنانیپس آدم از پروردگارش 

  • .ر و مهربان استیپذ ه او توبهکرفت، یپذ

از  رهنمودیپس هرگاه . دیفرود شو) از آسمان یعنی(تان از آن  همه: میگفت

برآنها  بیمیت من شوند نه یرو هدایه پک  یسانکجانب من به شما برسد 

 یها افر شوند و نشانهکه ک یسانکو . ن خواهند شدی و نه اندوهگخواهد بود

  • .دان خواهند بودیآن جاو ند و درا نند اهل آتشکب یذکما را ت

  

  ۸۵ -۷۱ات ی، آ۳۸ ص ۀاز سور) ب

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

 گِل را از یم بشرخواه می: فرشتگان گفت ه پروردگارت بهکآنگاه 

  • .نمیافریب

سجده  خاطرش به دم، بهی در او دمخودمساختم و از روح  او را چونپس 

  • .دیفتیب

  • ردندکسجده  یجمع دسته یپس فرشتگان همگ

  • .افران بودک  و ازنمود یشکگردن ]هک[س یجز ابل

 یآنچه من با دستها ردن برکتو را از سجده  یزیچه چ! سیابل یا: گفت

ا از برتران ی یبزرگتر پنداشتخودت را ا یده بودم بازداشت؟ آی آفرخودم

  • ؟یبود

  • .یا دهی آفرگِلاز  او را آتش و من از او بهترم، مرا از: گفت

  • .یا شده ه تو راندهکرون شو یب: گفت

  • .ز برتو بادین من تا روز رستاخیو نفر

  • .دهبمن مهلت  ز بهیتاروز رستاخ!  پروردگارا: گفت

  • یا شدگان تو از مهلت داده: گفت



  ٦٠

  • .ست اه وقتش معلومک یزتا رو

  • فتیشان را خواهم فر ه همهکعزتت سوگند  به: گفت

  • .اند ژهیدگانِ ویگزه کعده از بندگانت  مگر آن

  • مگوی میپس الحق و من حق : گفت

  • .ردک تو شوند پرخواهم روِیپه کآنها  از یسانک ۀهم جهنم را از تو و

  

  ۲۷ -۱۱ات ی، آ۷ اعراف ۀاز سور) ج

   الرحمِٰن الرحیم﴾﴿بِسِم اهللاِ

به «: میه گفتکم سپس به مالئیرتان را ساختیم سپس تصویدیما شما را آفر

  • .نندگان نبودک ه از سجدهکس یردند جز ابلک؛ پس سجده »دینکآدم سجده 

 »به تو دستور دادم؟ یوقت ینکه سجده نکمانع تو شد  یزیچه چ«: گفت

  • .یا دهیاز گِل آفر را  اوم؛ مرا از آتش ویمن بهتر از او: گفت

 تو از .یورز یآن سربزرگ ه درکنسزد  تو را .فرود شو) از آسمان(آن  از: گفت

  • .یا شدگان کوچک

  • .ندشو میخته یه برانگک یبه من مهلت بده تا روز: گفت

  • .یا شدگان داده تو از مهلت: گفت

  • .ستبرآنها خواهم ب تو را  راه راسِتیفتیه مرا فرکآن علت  به: گفت

سپس از برابرشان و از پشت سرشان و از سمتِ راستشان و از سمِت چپشان 

  • .افتی یرگزار نخواهکشترشان را شیآنها خواهم تاخت، و ب بر

روِ تو  آنها دنباله  ازهرکه. رون شویاز آن بخورده  سرافکنده و سرکوب: گفت

  • .ردک شما پر خواهم ۀشود دوزخ را از هم

د خواه مید و از هرجا دلتان ی شوجاگیرت در بهشت تو و جفت! آدم ی او

  • .د شدیه از ستمگران خواهکد ی مشوکین درخت نزدید، و به ایبخور

شان یده بود را بر ایشان پوشیهایرد تا آنچه از زشتک شان طان وسوسهیشپس 
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رده است کن درخت منع نیه پروردگارتان شما را از اکار سازد، و گفت کآش

  • .د شدیا از جاودانان خواهیه دو فرشته کمگر

  • .ما رخواهانیاز خشما   دربارۀه من کشان سوگند خورد یو برا

شان یهایدند زشتیدرخت چش چون از و. فت و نشانشان دادیپس آنها را فر

 . بر خودشانباغ یچاندن برگهایپ ردند بهکار شد، و شروع کآنها آش بر

رده بودم کدرخت منع ن آن دو ازا شما را یه آک زد بانگ آنها  بهپروردگارشان

  • ؟ار استک دشمن آشکیشما  یطان برایه شکو نگفته بودم 

 رحمما  بر و یامرزیرا ن اگر ما م ویا ردهکخودمان ستم   به!پروردگارا: گفتند

  • .م بودیدگان خواهید انیاز ز نکنی

گاه و ین جایزم در ید؛ تا مدتیگر باشید؛ دشمن همدیفرود شو: گفت

  • .د داشتیخواه یور بهره

د یرون خواهیآن ب د مرد و ازین خواهآ رد، درکد یخواه یآن زندگ در: گفت

  • .آمد

تان را یهایه زشتکم یفروفرستاد یو پر یما برشما پوشش! فرزندان آدم یا

 اهللا است های  نشانهن ازیا. بهتر استرا، و آن  پارساییبپوشاند، و پوشش 

  • .نندکر کد تذیشا

 و رانده پدر و مادرتان را از بهشت کطان آنگونه یمبادا ش! آدمفرزندان  یا

شان نشان بدهد، شما یا شان را بهیهاید تا زشتیشکشان بریشان را از ایپوشش ا

ه کنند یب یم یجائ اش شما را از لهی؛ او و قبشدکرون بیبن ید بد و ازیرا بفر

  • .مان ندارندیه اک میا داده قرار یسانک یایطانها را اولیدشان؛ ما شینیب ینم

  

  ۴۴ -۲۶ات ی، آ۱۵ حِجر ۀاز سور) د

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

  • .میدیآفر یاز گلِ گرمِ بدبوئ یانسان را از گلِ رس
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  • .میدیآفر یش از آن از آتِش جانسوزیها را پ و جن 

را از گِل رس از گلِ  یم بشرخواه می: ه گفتکه پروردگارت به مالئکآنگاه 

  • .نمیافریب یرمِ بدبوئگ

  • .دیفتی به سجده بدربرابرشدم یپس چون ساختمش و از روحم در او دم

  • ردندکبا هم سجده  یه همگکپس مالئ

  • .نندگان باشدک نخواست از سجده] هک[س یجز ابل

  ؟یستینندگان نک ه همراِه سجدهکچه شده است  تو را !سیابل یا: گفت

از گِل  یاز گِل رس او را هکستم ین یبشرردن بر کمن حاضر به سجده : گفت

  • .یا دهیآفر یگرمِ بدبوئ

  • .یه سنگسارشده هستکرون شو یب) از آسمان(آن  ن است ازیاگر چن: گفت

  • .برتو لعنت خواهد بود یو تا روز حسابرس

ند به من شو میخته یه برانگک ین است تا روزیاگر چن! پروردگارا: گفت

  • .مهلت بده

  • یا شدگان داده مهلتتو از : گفت

  • .شده نییتا روِز وقتِ تع

جاد یش این آرایشان در زمیبرا یفتیه مرا فرکبسبب آن! پروردگارا: گفت

  • فتیشان را خواهم فر رد و همهکخواهم 

  • .ژگانشانیجز بندگاِن تو از و

  • .من یراست است به سو ین راهیا: گفت

خوردگان  بیاز فر یسانکر نخواهد بود مگ یتورا بر بندگان من دستِ زور

  • .رو تو شوندیه پک

  • شان خواهد بود گاه همه و دوزخ وعده

م خواهند یاز آنها تقس یبخش مشخص یهر در یرا هفت در است، برا آن

  • .شد
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  ۶۵ -۶۱ات ی، آ۱۷ اسراء ۀاز سور ) و

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

س یردند جز ابلکپس سجده . دینکم به آدم سجده یه گفتکه به مالئکآنگاه 

  • ؟یا دهی آفرکه از خاکنم کسجده  یسک ا بریآ: گفت] هک[

اگر تا روز ! یا  دادهیه بر من برترکاست  نیال خودت ایخ ا بهیآ: گفت] و [

  • .یکند جز اندک نوادگانش را برخواهم ۀشیر یمن مهلت بده امت بهیق

 سزائینم خواهد بود، تان جهیرو تو شود جزایه از آنها پکهر! برو: گفت

  • .درخور

ت یها ادهیها و پ ت درآور، سوارهکحر ت بهیبا صدا یه بتوانکآنها را  ه ازکهر

آنها وعده  ن، و بهکت کل دار، در مال و اوالد با آنها مشاریسرشان گس را بر

  • .ستیب نید جز فرده  میطان به آنهایه شک یئ بده؛ وعده

ل یکه پروردگارت وکد بود، و همان بس نخواه یئ تورا بر بندگان من سلطه

  • .است

  

  ۱۲۴ -۱۱۶ات ی، آ۲۰ طه ۀاز سور ) هـ

  ﴿بِسِم اهللاِ الرحمِٰن الرحیم﴾

س یردند جز ابلکپس سجده . دینکم به آدم سجده یه گفتکه به مالئکآنگاه 

  • .دیورز یخوددار] هک[

 ندکرونتان یببهشت  تواست؛ مبادا از همسر  تو ودشمنِ  نیا! آدم یا: میگفت

  • .یافت یبدبخت  بهو

  • .ینمان و جگرداغتشنه  و ی نشوو برهنه گرسنه آن دره کاست  حق تو

 یکلو م یا درخت جاودانگیآ! آدم یا: رد وگفتک اش طان وسوسهیشپس 

  • تو نشان دهم؟  را به)رود ین نمیه از بک یسلطنت(د شو میده نیه پوسک
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ردند به پوشاندنِ کنها ظاهر شد و شروع شان بر آ یپس، از آن خوردند و زشت

  •  .رد و گمراه شدک یو آدم از پروردگارش نافرمان.  بر خودشانباغبرِگ 

  • د یبرگز او را سپس پروردگارش

  • .ردکت یرفت و هدایاش را پذ و توبه

پس هرگاه . دشمن یبعض تان بر ید، بعضیتان از آن فرود شو همه: گفت

 من شود نه گمراه رهنموِدرو ی پهک برسد، هراز جانب من به شما رهنمودی

  • .دیخواهد د یخواهد شد و نه بدبخت

 او را تنگ خواهد بود و ی زندگکیش یِر من روگردان شود براک از ذهکو هر

  • .نایخت نابیم انگیامت برخواهیروز ق

  • ام؟ نا بودهیه بک یدرحال یا ختهینا برانگیچرا مرا ناب! پروردگارا: دیگو

همانگونه  یردکرا فراموش  د و آنیما به تو رس یها ه نشانهکنگونه آ: دیگو

  • .یشو میامروز فراموش 
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