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 موسی و فرعون در ھستی تست -
 باید این دو خصم را در خویش جست -

 قصصسوره ال )/ای قمشھ(ترجمھ قرآن 
 نبشته از ویکی

 )ای قمشه(ترجمه قرآن  >
 

  به نام خداوند بخشنده مھربان
 

 )١). ( شدهادی نام سوره است و قسم به آن ای اشاره به اسماءاللَّه باشد دیشا(طسم 
 
 )٢. (است) ی از گمراھتیراه حق از باطل و ھدا(کننده   کتاب خدا که روشناتی است آنیا
 
 از دانستن آن منتفع مانی تا اھل امیکن ی مانی فرعون به حق بر تو ب وی موستی از حکاما

 )٣. (شوند
 

 تفرقه و نی اھل آن سرزمانی آغاز کرد و میتکبر و گردنکش) مصر (نی فرعون در زمھمانا
 پسرانشان کرد، ی ملی و ذلفیرا سخت ضع) لییاسرا یبن(ھا   از آنیا فهیاختالف افکند، طا

که به  (گذاشت یو زنانشان را زنده م) ابندی قدرت یبه ظھور موسکه مبادا  (کشت یرا م
 )۴. ( بودشی مفسد و بدانداری بسی فرعون مردماناھ). خدمت پردازند

 
 مّنت گذارده و نی کرده شده در آن سرزملی و ذلفی ضعی فهی که بر آن طامی ما اراده داشتو
 )۵. (میگردان) انی فرعونملک و جاه( و وارث میقرار دھ) خلق (انیشوایھا را پ آن
 
چه   آنانشانی و به چشم فرعون و ھامان و لشکرمی بخشنیھا قدرت و تمک  به آننی در زمو

 )۶. (میی آنان بنمای و ترسان بودند از سوشناکیرا که از آن اند
 
بر او ترسان ) انی فرعونبیاز آس( ده و چون ری که طفلک را شمی کردی وحی به مادر موسو

 و ھم از می ھرگز مترس و محزون مباش که ما او را به تو باز آورگری افکن و دشیای به دریشو
 )٧. (می مرسلش گردانغمبرانیپ
 

 اندوه آل ی هی دشمن و ماجهیبر گرفت تا در نت) ایاز در( را یموس) هیآس( فرعون تی باھل
که ھمانا )  را به دامان بپروردی خدا فرعون دشمن بزرگ خود موستیو به مش(فرعون شود 

 )٨. ( نادان و خطاکار بودنداری بسانشانیفرعون و ھامان و لشکر
 
 د،ی من و توست، او را مکشی دهینور د)  نشاط دل وی هیما( کودک نیا:  زن فرعون گفتو

 قتیاز حق(ھا   و آنم،یری خود برگی او را به فرزندایباشد که در خدمت ما سودمند افتد و 
 )٩. ( بودندخبر ی ب) حقی ازلری و تقدیحال موس

 
 غم و اندوه قلبش را فرا یو به حد(فارغ شد )  طفلشادی جز زیاز ھر چ( دلش ی مادر موسو

 بود راز کی بر قرار ماند نزدمانشی تا امی نگاه داشتیاگر نه ما دلش را بر جا) گرفت که
 )١٠. (درونش را آشکار سازد

 



 را از دور یخواھر رفت و موس. طفلم رو یبه خواھر او گفت که از پ) یگاه مادر موس آن (و
 )١١. ( بودندخبر ی آل فرعون بیول) و شناخت (دید
 
 که دیلی ماایآ:  گفتی و خواھر موسم،ی را بر او حرام کردیا هی ھر داری از آن، ششی ما پو

 ی طفل شوند و در کمال محبت و مھرباننی و پرستار اهی که دایا من شما را بر خانواده
 )١٢( کنم؟ یی رھنما کنندتیترب
 
 روشن شود و حزن و اندوھش اش دهی تا دمیدی را به مادرش برگردانی ما موسلهی وسنی بدو

 اکثر آنان از کنی خدا حق است، لی  بداند که وعدهنیقی به طور زی برطرف گردد و نیبه کل
 )١٣. (ستندی آگاه نقتی حقنیا
 
 ما به او حکم نبوت و مقام علم تافی و حد کمال دی به سن عقل و رشد رسی چون موسو

 )١۴. (میدھ ی مکوکاری پاداش به مردم ننی و چنمیعطا کرد
 
 که دو مرد با ھم به قتال دی اھل مصر به شھر در آمد، آن جا دخبر یب) یروز (ی موسو

 از یعنی( از دشمنان کیبود و آن ) لییاسرا ی از بنیعنی (ی وانیعی از شکی نیمشغولند، ا
 آن دشمن هی بر علیاری و ی دادخواھی از موسعهیود، در آن حال آن شخص شب) انیفرعون

 یموس.  بر آن دشمن زد، قضا را بدان ضربت او را کشتت سخی مشتیخواست، موس
 به قتال ی کافر ظالم را با مؤمننیتا ا( بود طانی و وسوسه شبی کار از فرنیا: گفت
 به انی و گمراه ساختن آدمطانی شدی شدیکه دشمن) دی و عاقبت به ھالکت رسختیبرانگ
 )١۵. ( آشکار استیسخت

 
 عمل خود را به فتنه نیکه به ا( ستم کردم شی خدا، من بر خویا: گفت) یآن گاه موس(

 آمرزنده و اریتو از من در گذر، خدا ھم از او در گذشت که اوست بس)  انداختمانیفرعون
 )١۶. (مھربان

 
 من ھم بدکاران یکه مرا عطا کرد) روین( نعمت نی ای  خدا، به شکرانهیا:  باز گفتیموس

 )١٧. ( نخواھم کردیاریرا ھرگز 
 

 شد و مناکیاز توقف به شھر مصر ب) ی و نجات سبطیپس از کشته شدن قبط (یموس
 جسته بود باز او را به داد یاریمراقب دشمن بود، ناگاه ھمان کس که روز گذشته از او 

 )١٨! (ی تو سخت گمراھداستیپ: ت به او گفیموس.  خواندیخواھ
 
 مرا ھم ی موسیا:  کردادیفر) یقبط( دشمن دراز کند ی چون خواست دست به قبطو
 ی قصدنی سرزمنی معلوم است که تو در ا؟ی به قتل رسانروزی مانند شخص دیخواھ یم

 )١٩. (ی مشفق و مصلح باشی نخواھچی و ھی نداری و جباریجز گردنکش
 
 رجال ی موسیا:  نقاط شھر مصر شتابان آمد و گفتنیاز دورتر) مؤمن( ی حال مردنی در او

 که ز،ی گررونی از شھر بی که تو را به قتل رسانند، به زودکنند یدربار فرعون در کار تو شورا م
 )٢٠. ( مشفق و مھربانماریمن درباره تو بس

 
بار الھا، : گفت رفت، رونی و مراقبت از دشمن بی از شھر مصر با حال ترس و نگرانیموس

 )٢١. (قوم ستمکار نجات ده) نیا(مرا از شر 
 
 می است که خدا مرا به راه مستقدیام:  آورد، با خود گفتنی چون رو به جانب شھر مدو

 )٢٢. (دی فرماتیھدا



 
حشم و ( که دی را دی آن جا جماعتدی رسنی شھر مدی حوالی چون بر سر چاه آبو

 یآور  به جمعی که دور از مردان در کنارافتیو دو زن را  کردند ی مرابیس) گوسفندانشان را
 و کار دیکن ی چه منجایشما ا:  گفتیموس. و منع اختالط گوسفندانشان مشغول بودند

 تا مردان میکن ی نمرابی که ما گوسفندان خود را سدادند آن دو زن پاسخ ست؟یمھمتان چ
و مرد ( سالخورده و فرتوت است یخی کرده باز گردند و پدر ما شرابیگوسفندانشان را س

 )٢٣). ( گوسفندان فرستاده استی ناچار ما را به شبانم،ی نداریگرید
 

:  آورد و گفتی درختی هیرو به سا)  خستهیبا حال( کرد و رابی گوسفندانشان را سیموس
 یینازل فرما) از خوان کرمت(که تو ) یی و قوت و غذای زندگانیعنی (یریبار الھا، من به خ

 )٢۴. (تاجممح
 
 راه ایح) وقار و( از آن دو دختر که با کمال یکی) دی ھنوز لب از دعا نبسته بود که دیموس(
 کردن رابی و ستی تا در عوض سقاکند یپدرم از تو دعوت م:  باز آمد و گفترفت یم

 و دیرس)  پدر آن دختربی شعیعنی( نزد او یچون موس.  دھدیگوسفندان ما به تو پاداش
 مترس که از شر قوم ستمکار چی ھنکیا: گفت) بیشع( کرد تیحکاود را بر او سرگذشت خ

 )٢۵. (یافتینجات 
 
) که به شجاعت و امانت آراسته است( مرد را نی پدر ایا: گفت) صفورا( از آن دو دختر یکی

 است که توانا و ی کسینی به خدمت برگزدی که بای کن که بھتر کسریبه خدمت خود اج
 )٢۶. ( باشدنیام
 
 دو دخترم را به نکاح تو در آورم نی از ایکی آن دارم که ی من اراده: گفت) یبه موس (بیشع
 و لیبه م) آن دو سال (ی و اگر ده سال تمام کنی مھر که ھشت سال خدمت من کننیبر ا
 ستهی نھاد، ان شاءاللَّه مرا شخص شاخواھم یرنج بر تو نم)  نکاحنیدر ا( تو، و من اریاخت

 )٢٧. (افتی یخواھ) مت خدنیا(
 

به انجام رسانم ) در خدمت( من و توست ھر کدام از دو مدت را انی عھد منیا:  گفتیموس
.  استلیما وک) و عھد( قول نیو خدا بر ا)  باز خواست شومدیو نبا( نباشد یبر من ستم

)٢٨( 
 
رو به ) بیاز حضور شع( خود تی و با اھل بدهی رسانانی عھد خدمت به پای که موسگاه آن
 مکث نجایشما در ا:  خود گفتتی به اھل بد،ی از جانب طور دیآتش) در راه( کرد شی خوارید
 گرم شدن ی براای اورمی بی از آن خبردیشا)  تاروم یم (دی به نظرم رسی که از دور آتشدیکن

 )٢٩. (رمی برگیا شما شعله
 

در آن بارگاه مبارک از آن  ی شد به او از جانب راست آن وادکی به آن آتش نزدی موسچون
 )٣٠. (انی پروردگار جھانکتای ی منم خدای موسی که ادی رسییندا) مقدس(درخت 

 
 یی که گودی و دستیبر آن نگر) عصا افکند و(چون . فکنی خود بیعصا)  مقامنیدر ا( تو و

) ددر آن حال بدو خطاب ش. (دی است رو به فرار نھاد و واپس نگردزیخ  و سبکبی مھییاژدھا
 )٣١. (ی ھستمنانی و مترس که تو از ای آشی پی موسیا
 

) چون ماه تابان( و روشن دی سف،یمرض) برص و( نقص چیھ ی بر تا ببانی خود را در گردست
تا ( بر بانی باز دست به گرییاسایاز وحشت و اضطراب ب)  معجزهنیبه ظھور ا( و تا د،ی آرونیب

کامل و دو معجز ( دو برھان تیاز جانب خدا) ضایب دیعصا و ( دو نیا). به حال اول برگردد



 ی که قومانی فرعون و فرعونیبه سو)  برو به رسالتنکیا(است )  بر رسالت تویبزرگ الھ
 )٣٢. (فاسق و نابکارند

 
 که مرا به قتل ترسم یام و م  نفر را کشتهکی انیپروردگارا، من از فرعون:  گفتیموس
 )٣٣. (رسانند

 
 از من است با تر حیاش فص  که ناطقهزیبرادرم ھارون را ن) رمی از رسالت ناگز حال اگرنیبا ا (و

 انی فرعوننی اترسم ی کند که مجی و تروقی در کار رسالت فرما تا مرا تصدکی و شراریمن 
 )٣۴. ( رسالتم کنندبیسخت تکذ

 
 و به مینگردا ی می را قوتی بازواریبس) ھارون( برادرت ی به او فرمود که ما به ھمدستخدا

 نی با اابند،ی که ھرگز دشمنان به شما دست نمیدھ ی میشما در عالم، قدرت و حکومت
 )٣۵. ( بوددی غالب خواھروانتانیشما و پ) میکه شما را عطا کرد( و معجزات اتیآ
 

 آمد انی فرعونیبر ھمه روشن بود به سو) تشیحقان( ما که اتی با معجزات و آی موسچون
 توست ی که ساختگی معجزات تو جز سحرنیا: گفتند)  و لجوج نادانآن قوم خود سر(باز 
) امم سابقه (نمانیشی از پدران پچی ھی که تو داری گفتار و دعونی و ما استی نیگری دزیچ

 )٣۶. (میا دهینشن
 
 خلق آمده داناتر است تی که از جانب او به ھدای من به احوال رسولیخدا:  گفتی موسو

 می خواھی عاقبت خوش در دار عقبکیکدام ) از ما مؤمنان و شما کافران( که داند یو بھتر م
 )٣٧. (افتی نخواھند یداشت، محققًا ستمکاران عالم ھرگز فالح و رستگار

 
 ی خودم خداری کس را غچی مھتران، من ھیا: گفت) نیبا بزرگان قوم خود چن( فرعون و

 ی من قصریآتش پخته و از آن برا در ی ھامان خشتیا:)  گفترشیو با وز (دانم، یشما نم
از )  رسالتیدر دعو( مطلع شوم ھر چند او را ی موسی بنا کن تا من بر خداهیبلند پا
 )٣٨. (پندارم ی مانیدروغگو

 
 پنداشتند که نی و تکبر کردند و چنی سرکشنی به ناحق در زمانشی خالصه فرعون و سپاھو

 )٣٩. ( ما بازگردانده نخواھند شدیبه سو
 
 پس م،ی افکندای و ھمه را به درمیم از آن ظالم و لشکر و اتباعش سخت مؤاخذه کرد ھما

 )۴٠! (د؟یبنگر تا عاقبت کار ستمکاران به کجا کش
 
 یاری امتی و روز قمیدعوت به دوزخ قرار داد) ضاللت و (انیشوایرا پ) ظالم( ما آن قوم و

 )۴١. (نخواھند شد
 
و  (انی و در آخرت ھم از زشترومیشان لعن ابد فرستاد کرداری در پای دننیھا را در ا  آنو

 )۴٢. (خواھند بود) مردودان درگاه ما
 
 ی به موسمیھالک کرد)  کفرفریبه ک(امم گذشته را )  ازیفیطوا(که   ھمانا ما پس از آنو
 باشد که مردم متذکر م،یرا عطا کرد) تورات( و رحمت خلق کتاب تی و ھدارتی بصیبرا

 )۴٣). (رندی گشی پیا پرستو راه خد(شوند 
 
 کوه طور ی در جانب غربمی عطا کردی مقام نبوت و فرمان الھی تو آن ھنگام که ما به موسو

 )۴۴). (دی بر تو روشن گردی او به وحتیو حکا (ی و حضور نداشتیاصًال نبود



 
و ھمه را به غفلت و جھالت به سر  (افتندی که عمر دراز میدیافری را بیلی ما امم و قباکنی لو

 ی نبودنی اھل مدانی تو مزیو ن) می کردی خبرھا کھنه شد و ما مجددًا به تو وحنیبردند و ا
 راتو ( که میی ماکنی و لیکن یتالوت م) اھل مکه (نانیبر ا) درباره آنان( ما را اتی آنکیکه ا
 )۴۵). (می آگاه کردزتیز ھر چ خود ایو به وح (میبه رسالت فرستاد)  دانستهیمبری پقیال
 
 قصص یوح (کنی و لی در جانب کوه طور نبودمیندا کرد) یبه موس( که ما ی تو وقتو

 مبری را که بر آنان پیتا قوم) به تو(لطف پروردگار توست ) اتی رسل به مقتضری و سایموس
شد که  با،یبترسان)  به دست ندارند از خدایو کتاب آسمان (امدهی از تو نشی پیمنذر

 )۴۶). (رندی گشی پتیو راه ھدا(متذکر شوند 
 
پروردگارا، چرا : ندی نگودیھا رس  به موجب کردار زشت خودشان به آنی تا اگر بال و عذابو
 )۴٧ (م؟ی شومانی و از اھل امی کنیروی تو را پاتی تا آی نفرستادی ما رسولیبرا
 

 رسول مانند نیچرا به ا: ندھا آمد گفت حق از جانب ما به آن) رسول( که ی ھنگامپس
 به شی پنی مردم از انی اایداده نشد؟ آ)  و الواح توراتضای بدی عصا و رینظ (ی معجزاتیموس
سحر و ) قرآن و تورات( دو نیا: کافر نشدند که گفتند)  معجزاتنیبا ھمه ا( ھم یموس
 و انمیا ی سخت بھا نیما به ھمه ا:  و گفتندگرندیکدی بانی است که پشتیجادوگر

 )۴٨ (م؟یا دهیعق یب
 
خلق را ) تورات و قرآن (ی دو کتاب آسماننی که از ای کتابدییگو یپس شما اگر راست م: بگو

 )۴٩. ( کنمیروی تا من از آن پدیاوری کند از جانب خدا بتیبھتر ھدا
 

 ی ھواروی مردم تنھا پنی صورت بدان که انی تو جواب نتوانند داد در ای اگر به تقاضاپس
 ی خدا را رھا کرده و از ھواتی که راه ھدایتر از آن کس گمراه) ستمگر و (ستیند و کنفس

 نخواھد تیھرگز ھدا) پس از اتمام حجت( کند؟ البته خدا قوم ستمکار را یروینفس خود پ
 )۵٠. (کرد

 
 مرتب و مربوط به یعنی (وستهیسخن پ)  قرآن رااتیآ( مردم نیا) تیھدا (ی ھمانا ما براو

 )۵١. (شوند)  آنقیحقا( تا مگر متذکر میآورد)  و آخرت خلقاینسعادت د
 
 ی موسیعنی (میفرستاد)  رالی تورات و انجیآسمان( کتاب ن،ی از اشیھا پ  که ما به آنآنان
. آورند ی ممانیالبته آنان ا)  قرآنیکتاب آسمان (نیبه ا) ھا  آنیقی حقروانی و پیسیو ع

)۵٢( 
 
 قرآن به حق از جانب نی که امی آوردمانیبه آن ا: ندیوت شود گوھا تال  ما بر آناتی چون آو

 )۵٣. (می فرمان خدا بودمی تسلزی ننی از اشیپروردگار ما نازل شده، ما پ
 
 ی و بددندیورز)  خود و اسالم ھر دونیدر د( صبر و ثبات رای دھند، زکوی را دو بار پاداش ننانیا

 )۵۴. (کنند ی انفاق ممیھا کرد  آنیچه روز  و از آنکنند ی دفع میکیرا به ن
 
اعمال ما از ما و : ندیبشنوند از آن اعراض کنند و گو) نیاز دشمنان د (ی چون سخن لغوو

نادان را ) یگو ھرزه( که ما ھرگز مردم د،ی سالمت باشدیاعمال شما از شما، برو
 )۵۵. (میطلب ینم
 



 تی ھدای کس را تو دوست بدار که ھرستی ننیچن) ی خلقیکه تو ھاد  رسول ما، با آنیا(
تر   آگاهتندی و او به حال آنان که قابل ھداکند ی متی خدا ھر که را خواھد ھداکنی کرد لیتوان
 )۵۶. (است

 
 ما می کنیرویپ) که اسالم است( را تی ھداقیاگر ما با تو طر: گفتند)  از اھل مکهیبرخ (و

 اسالمند از وطن هیعرب که متفق بر علو به دست ملت  (ندی بربای خود به زودنیرا از سرزم
) اهی و گآب یب( مکان نی که به امی امن قرار ندادی حرمشانیبر ا) مکه را( ما ایآ). میآواره شو

 است که نی اقتی حقکنی لاورند؟ی از ھر طرف بمی کردشانیھا و ثمرات که ما روز  نعمتواعان
 )۵٧. (ھا نادانند اکثر آن

 
 پرداختند ھالک ی و خوش گذرانیران  را که به ھوسیاریل د شده که ما اھاری چه بسو
 سکونت اری در آن دیلیھا جز عده قل ھاست که بعد از آن آن) رانیو (یھا  خانهنی و ام،یکرد
 )۵٨. (میبود) ھا  آنارید( و تنھا ما وارث افتین
 
فرستد که  نی را تا در مرکز آن رسولیاری شھر و دچی که اھل ھستی پروردگار تو بر آن نو
که اھلش   مگر آنمی را ھالک نکنیاری دچیھا تالوت کند ھالک کند، و ما ھ  ما را بر آناتیآ

 )۵٩. ( باشنددادگریظالم و ب
 
 استی دنیزندگان) قدر یب (وریبه شما داده شده متاع و ز)  عالمنی ای(ھا  چه از نعمت  آنو

 )۶٠ (د؟یبند ی و عقل کار نم فھمای است، آتر ی بھتر و باقاریچه نزد خداست بس و آن
 
 است که او را از ی مانند کسمیا داده) ی بھشت ابدی (کوی نی  آن کس که ما به او وعدهایآ

حاضر )  حساب و مجازاتیبرا( او را امتی سپس در قمیمند ساخت بھره) ی فانی (ایمتاع دن
 )۶١. (آرند

 
 کانی که شریانیه کجا شدند آن خدا کدی که خدا آن مشرکان را ندا کند و گویروز)  آورادی (و

 )۶٢ (د؟یپنداشت یمن م
 
: ندیگو)  کفرانیشوای پیعنی( شده ی عذابشان محقق و حتمی  آن حال آنان که وعدهدر

 ما بود که خلق را ھم مانند خود ی سببش گمراھمی مردم را گمراه کردنیپروردگارا، ما که ا
 یاز رو(ھا   که آنمییجو ی میزاری تو بیه سوب)  خودروانیاز پ( و امروز م،یخواست یگمراه م

 )۶٣). ( ما آمدندی نفس خود در پیبلکه به ھوا (دندیپرست یما را نم) دهیعق
 
تا شما را  (دی بخواندی خدا گرفتکی آنان را که شرنکیا: ندیگو) پرست در آن روز به مردم بت (و

ھند و چون عذاب را به چشم  ندشانی جواب به ایھا را بخوانند ول ، آن)از عذاب برھانند
 )۶۴. ( بودندافتهی تیھدا) مانند مؤمنان( کاش ی آرزو کنند که انندیبب
 
 )۶۵ (د؟یپاسخ داد) حق( که خدا خلق را ندا کند که شما چگونه به رسوالن ی روزو
 

) از ھول عذاب (چی و مسدود شده و ھدهیھا پوش  راه ھر گونه عذر و سخن، آن روز بر آنپس
 )۶۶. (واب نکنندسؤال و ج

 
 است که از دی آورده امی آورده و عمل صالح به جامانی آن کس که توبه کرده و ااما

 )۶٧. (رستگاران باشد
 



در نظم ( را گرانی دند،یبر گز) ھر کس را صالح داند( و ندیافری تو ھر چه خواھد بی خداو
آن است که به او شرک  منزه و برتر از ی ذات پاک الھست،ی نینشی و گزاری اختچیھ) عالم
 )۶٨. (آورند

 
 )۶٩. ( آشکار سازند به ھمه آگاه استایچه خلق در دل پنھان کنند و   تو به آنی خداو
 
 نیدر ا( در اول و آخر عالم شی ھم ستاست،ی نیی خداچی که جز او ھکتای ی اوست خداو

 یبه سومخصوص او، ھم حکم و سلطنت جھان با او و ھم رجوع شما ) جھان و آن جھان
 )٧٠. (اوست

 
 ندهی پاامتی اگر خدا ظلمت شب را بر شما تا قدیکن یچه تصور م: بگو)  مردم مشرکنیبه ا(

 سخن ای آرد؟ آدی روز پدی شما روشنی که بتواند برایی خداستی گرداند جز خدا کیو ابد
 )٧١ (د؟یشنو ینم
 
 قرار دھد جز خدا ی و ابدندهیا پامتی شما روز را تا قی اگر خدا برادیکن یچه تصور م:  بگوباز
به  (رتی چشم بصای گرداند؟ آدی آرامش و استراحت شما شب را پدی که برایی خداستیک

 )٧٢ (د؟ییگشا ینم) حکمت گردش روز و شب
 
 شما قرار داده تا در ی خدا آن است که شب و روز را برایھا رحمت) ھزاران لطف و( از یکی

 و باشد که شکرگزار د،یطلب کن) ی روزیعنی(دا  و در روز از فضل خدیریشب آرام گ
 )٧٣. (دیشو)  خدایھا نعمت(
 
 کیکه شر) باطل( که آن بتان و معبودان دی که خدا مشرکان را ندا کرده و گویروز)  آرادی (و

 )٧۴( کجا رفتند؟ دیپنداشت یمن م
 
 باطل که یھا یوبر آن دع (ی برھاننکی امیی بر گرفته و گوی شاھدیما از ھر امت) آن روز (و

و ( با خدا قتیبدانند که حق و حق) ھا رسوا شده و آن(آن گاه . دیاقامه کن) دی داشتایدر دن
 )٧۵. ( ھمه نابود گردد و از دستشان برودبافتند یچه به دروغ فرا م است و آن) رسوالن او

 
 گرفت شی پانی ظلم و طغقیھا طر  بود که بر آنیقوم موس) ثروتمندان( از یکی قارون ھمانا

ھا صاحبان قّوت را خسته   آن گنجدی که بر دوش بردن کلمیو ما آن قدر گنج و مال به او داد
مباش که ) به ثروت خود(آن قدر مغرور و شادمان :  که قومش به او گفتندی ھنگام،یکرد

 )٧۶. (دارد ی پرغرور و نشاط را دوست نممخدا ھرگز مرد
 
 و ی کنلیدار آخرت تحص) ثواب و سعادت(ده بکوش تا  که خدا به تو عطا کریزی به ھر چو
 کن یکین)  به خلقیتا توان( فراموش مکن و ایدن) لّذات و نعم حالل(ات را ھم از   بھرهکنیل

 که ز،ینگی فتنه و فساد برمنی زمی و احسان کرده و ھرگز در روییکویچنان که خدا به تو ن
 )٧٧. (دارد یخدا مفسدان را ابدا دوست نم

 
 ندانست که ایآ!  خودم به من داده شدری مال و ثروت فراوان به علم و تدبنیا:  گفترونقا

 بود شتری بتشانی را که از او قوت و ثروت و جمعیفی امم و طوااری از او چه بسشیخدا پ
 )٧٨). ( به دوزخ روندکسریبلکه ( از گناه بدکاران سؤال نخواھد شد چیھالک کرد؟ و ھ

 
) دندیکه او را د (اطلبی بر قومش در آمد، مردم دناری و تجمل بسوریبا ز) یروز( قارون گاه آن

 ی  که او بھرهشد ی دادند به ما ھم عطا مای کاش ھمان قدر که به قارون از مال دنیا: گفتند
 )٧٩. ( را داراستیبزرگ و حّظ وافر



 
و ھمت پست ( بر شما یوا: گفتند) اپرستانیبه آن دن( اما صاحبان مقام علم و معرفت و

و باالتر از ( بھتر ی بسدهی گردکوکاری آورده و نمانی آن کس که به خدا ایثواب خدا برا) شما
 کنند بدان ثواب و شهی کس جز آنان که صبر پچی ھیاست، ول)  دو روزه قارونیی دارانیا

 )٨٠. (دیسمقام نخواھد ر
 

 چی و ھمی فرو بردنیش به زما)ییو گنج و دارا(ما ھم او را با خانه ) یاز اندک زمان (پس
 یاری را شی کنند و خود ھم نتوانست خویاری نداشت که او را در برابر خدا یتیحزب و جمع

 )٨١. (دھد
 

 ی وایا: گفتند ی با خود مکردند یمقام او را آرزو م) ثروت و( ھم آنان که روز گذشته صبحگاه
 فراوان دھد و یود را خواھد روز خداست که ھر که از بندگان خییگو)  مایبر ما و آرزوھا(
و غرور و ثروت ( بود که خدا بر ما مّنت گذاشت نی کند، اگر نه ایتنگ روز) ھر که را خواھد(
 کافران را ھرگز فالح و ای که گوی وایا! ی فرو بردنیدر زم) مثل او(ما را ھم )  ندادونقار

 )٨٢! (ستی نیرستگار
 
 ندارند ی اراده علّو و فساد و سرکشنیآنان که در زم یآخرت را برا) یبھشت ابد( دار نی اما

 )٨٣. ( استزکارانی و حسن عاقبت خاص پرھمیگردان یمخصوص م
 
 و ھر کس که عمل بد کند بدکاران جز به ھمان ابد،ی آرد پاداش بھتر از آن کی که عمل نھر

 )٨۴. (اعمال بد مجازات نشوند
 
و ابالغ آن را  (دیقرآن را بر تو فرض گردان) کاماح( که ییآن خدا)  دان کهنیقی رسول ما، یا(
تو با . (باز خواھد گرداند)  بھشت ابدایمکه ( خود گاهیالبته تو را به جا)  تو قرار دادفهیوظ
از ( و آن که در ضاللت آشکار است تی من به حال آن که محقق در ھدایبگو که خدا) مردم

 )٨۵. (داناتر است) ھر کس
 
که لطف و رحمت   جز آنیبر تو نازل شود نداشت) قرآن( کتاب بزرگ نیه اک  آندی تو خود امو

 یاری به کافران نصرت و گاه چیھ)  رحمتنیبه شکرانه ا( پس د،یخدا تو را به رسالت برگز
 )٨۶. (مکن

 
 شهیھم(که بر تو نازل شد منع نکنند، و   خدا پس از آناتیآ) غیتبل(کافران تو را از !  زنھارو

. مباش)  آنانی و خودتیو ھم عق( پروردگارت دعوت کن و از مشرکان یسوبه ) خلق را
)٨٧( 
 

و ھرگز با خدای یکتا دیگری را به خدایی مخوان، که جز او ھیچ خدایی نیست، ھر 
چیزی جز ذات پاک الھی ھالک الّذات و نابود است، فرمان با او و رجوع شما به سوی 

 )٨٨. (اوست
 

:  شرح مثنوی153 معنوی موالنا در جلسه تفسیر داستان بروایت مثنوی

com.iangigsper.masnawi  
 


