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سـورۀ مریم جـزء شانزدهم

سورٔه مریم
به  نام خدای بزرگوار مهربان

1 کاف، ها، یا، عین، صاد. 
2 در ابتدا، یادی می کنیم از رحمت خدا بر بنده اش زکریا: 

او خــدا را آهســته صــدا زد: »خدایــا، اســتخوان هایم پوک شــده و گرد پیری بر ســرم 
نشســته اســت. تا حاال هم نشــده که از دعا به  درگاهت، ای خدا، دست خالی برگردم.

3 4 از این می ترســم که بعِد مرگم، بســتگانم ناالیق از آب دربیایند. همســرم هم 

5 تا کارهایم را  از همــان جوانــی نازا بود. پــس تو خودت بچۀ الیقی به من ببخــش
به عهده بگیرد و وارث من و همســرم باشــد. خدایا، کاری کن که او پاک و پسندیدنی 

6 باشد.« 
گفتیــم: »زکریا، مــژده ات می دهیم به تولــد فرزندی  کردیــم و  دعایــش را اجابــت 
7 زکریا با تعجب  به نام یحیی که تابه حال همتایی با ویژگی های او نیافریده ایم!« 
که نازاست و خودم  پرسید: »خدایا، آخر چطور ممکن است پسردار بشوم؟! همسرم 
8 خدا فرمود:»همین طور است که  هم از شدت پیری، شکسته و افتاده شده ام!« 
می گویــی؛ ولــی مــِن خدا می گویم: این کار برای من آســان اســت؛ همان طورکه تو را 

9 قبل ترها در حالی آفریدم که چیزی نبودی.« 
زکریا که بی قراِر دانستن زمان بچه دارشدنش بود، گفت: »خدایا، نشانه ای برایم 
بگــذار.« فرمــود: »نشــانه اش این اســت که ســه شــبانه روز نمی توانی با مــردم حرف 
10 زکریا از محــراب بیرون آمــد و پیش مردم  بزنــی، بــا اینکــه زبانت ســالم اســت!« 
کی  رفت. با  اشــاره، به آن ها گفت: »به شــکرانۀ این نعمت، صبح  و شب خدا را به  پا

11 یاد کنید.« 
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گفتیم : »معارف و احکام تورات را جّدی بگیر.«  به یحیی، بعد از به دنیاآمدنش، 
12 خودمان اشتیاقی در نهادش نهادیم  در همان کودکی به او حکمت1 بخشیدیم. 
13 و با پدر و مادرش  و روح  و روانــش را پــرورش دادیم. او دائم مراقب رفتارش بود 
که به  14 درود بیکران بر او: روزی  مهربان. به مردم زور نمی گفت و ســتمگر نبود. 

15 که دوباره زنده می شود.  که از دنیا می رود و روزی  دنیا آمد و روزی 
در ایــن ســوره، داســتان مریم را برای مــردم بازگو کن: او از خانــوادۀ خودش کناره 
16 و بین خودش و  گرفت. در بخش شرقی مسجداالقصا، برای عبادت خلوت کرد 
دیگران پرده ای کشید. جبرئیل را به سویش فرستادیم. او در نگاه مریم، به صورت 
17 مریم بــا نگرانی گفــت: »امیــدوارم مراقب  جوانــی خوش قدو قامــت ظاهــر شــد. 

18 رفتارت باشی! من، به هرحال، از تو به خدا پناه می برم.« 
19 مریم  جبرئیل گفت: »من فرستادۀ خدای توام تا پسری صالح به تو ببخشم.« 
با تعجب پرســید: »آخر، چطور ممکن اســت پســردار بشــوم؟! با اینکه نه مردی با من 
20 جبرئیل گفت: »همین طور است که می گویی؛  ازدواج کرده و نه بدکاره بوده ام!« 
ولــی خــب خــدا می گویــد: ‘این کار برای من آســان اســت. انجامــش می دهیم تــا او را 
معجزه ای شگفت انگیز برای مردم و مایۀ برکت خود قرار دهیم و... . این کاری است 

21 حتمی.’« 
 22 باالخــره، بچه  اش را باردار شــد. در دوران بــارداری، در مکان دوری خلوت کرد 
تا اینکه درد زایمان، او را به  زیر تنۀ به ظاهر خشــکیدۀ خرمایی کشــاند. از درد جسمی 
و فشــار روحــی، این طور نالید: »ای کاش مرده بــودم و این روزها را نمی دیدم.کاًل هم از 

23 یادها رفته بودم!« 
به محــض اینکه عیســی به دنیا آمد، مادرش را دلــداری داد: »نگران نباش! ببین 
24 آن تنۀ درخــت خرما را به طــرف خودت  خــدا زیــر پایــت جوی آبــی راه انداخــت. 

25 تکانی بده تا جاِن دوباره بگیرد و برایت خرمایی تروتازه بریزد. 

1. برای توضیح حکمت، پاورقی آیۀ 1۲۹ سورۀ بقره )ص۲0( را ببینید.
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گر کســی را  گــوارا بنــوش و شــادمان باش. ا از آن خرمــای تــازه بخــور و از ایــن آب 
کــرده ام برای خدا روزۀ ســکوت بگیــرم؛ به همین  دلیل،  دیــدی، به اشــاره بگو: ‘نذر 

26 امروز با کسی صحبت نمی کنم.’«
کودکش را بغل کرد و پیش قومش آورد. آن ها ُبهت زده گفتند: »مریم، این دیگر 
27 تــو که بااصل ونســبی1 دیگر چرا؟! نه پــدرت، ِعمران،  کاری بــود کردی؟!  چــه 
که از  کرد  28 مریم به عیســی اشــاره  مردی الُابالی بود و نه مادرت، حّنا، بدکاره!« 

29 گفتند: »آخر، با بچه قنداقی چطور حرف بزنیم؟!« خودش بپرسید. 
گهان عیسی به حرف آمد: »من بندۀ خدایم. او به من کتاب مقدس داده و مرا  نا
که باشم، مایۀ خیر و برکت  30 وجود مرا، هر جا  کرده است.  به پیامبری انتخاب 
31 کاری  قرار داده و سفارشم کرده است که تا زنده ام نماز بخوانم و صدقه بدهم. 
32 درود  که با مادرم خوش رفتار باشم و هیچ وقت زورگو و پندناپذیر نباشم.  کرده 
بیکــران بــر من: روزی که به دنیا آمــدم و روزی که از دنیا می روم و روزی که دوباره 

33 زنده می شوم... .«
محمد، این اســت عیسی بن  مریم و ماجرای واقعی او؛ همان که دربارۀ آفرینشش 
34 محال اســت خدا بــرای خودش فرزنــدی انتخاب کند؛  شک وشــبهه می کننــد. 
زیــرا او منــّزه از این هاســت! وقتی  چیــزی را بخواهد، فقط تا فرمــان بدهد: »باش«، 

35 به سرعت به وجود می آید.
عیسی ادامه داد: »... در حقیقت، خدا صاحب اختیار من و شماست: بپرستیدش 
36 با وجود این صراحت کالم عیسی، بعدها خیلی از  که راه درســت همین اســت.« 
فرقه های مســیحی درباره اش اختالف نظر کردند. وای بر آن ها برای حضورشان در 
37 روزی که پیشــمان  روزی خطیر؛ چون دراین باره تحریف و بزرگ نمایی کردند! 

38 می آیند، چقدر شنوا و دانایند! امروز، ولی، این قماش ستمکار غرق گمراهی اند. 

که با بقیۀ آیه همخوانِی بیشتری دارد، این  1. مفسران برای »خواهر هارون« چهار احتمال معنایی داده اند. آنی 
کنایه وار به او نسبت می دادند. معادل  که هارون مردی پارسا و خوش نام بوده است و هر فرِد خوبی را  است 

کنایه را »بااصل ونسب« گذاشتیم. فارسِی این 
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کار گذشته است؛ حال آنکه زندگی شان  کار از  که دیگر  آن ها را از روز حسرتی بترسان 
کنانش را مانند ارث در  39 ماییم که زمین و ســا را در غفلــت و بی ایمانــی گذرانده انــد. 

40 اختیار می گیریم و همگی فقط به سوی ما برگردانده می شوند. 
41 در این سوره، داستان ابراهیم را هم برای مردم بازگو کن: او پیامبری باصداقت بود. 

به عموی خود، آزر، گفت: »عموجان، آخر چرا چیزی را می پرستید که نه می شنود و 
42 عموجان، از راه وحی، دانشــی نصیبم  نه می بیند و نه دردی از شــما دوا می کند؟! 
شــده که نصیب شــما نشــده اســت؛ پس بیایید و از من پیروی کنید تا به  راهی درســت 
43 عموجان، از شیطان اطاعت نکنید که شیطان در برابر خدای  راهنمایی تان کنم. 
44 عموجــان، واقعــًا از این می ترســم که عــذاب خوارکنندۀ  رحمــان، نافرمــان اســت. 

45 خدای رحمان سراغتان بیاید و آن وقت، همنشین شیطان بشوید!« 
گر دســت از  آزر بــا تنــدی گفت: »یعنی تو از معبودهای من واقعًا بیزاری، ابراهیم؟! ا
ایــن حرف هــا برنداری، هرچه به دهانم بیاید، نثارت می کنم! برای همیشــه از جلوی 

46 چشمم دور شو!« 
در برابــِر تندی او، ابراهیم گفت: »باشــد. خداحافظ.1 ولــی از صاحب اختیارم برایتان 
47 از شما و بت هایی که به جای خدا  آمرزش خواهم خواست. او با من مهربان است. 
صدا می زنید، فاصله می گیرم و صاحب اختیارم را صدا می زنم؛ به امید آنکه از نتایج دعا 

48 و نیایِش با او بی بهره نمانم.« 
وقتی با دوری از آن ها و بت هایی که به جای خدا می پرستیدند، به دیار غربت رفت، 
پسری به نام اسحاق و نوه ای به نام یعقوب به او بخشیدیم و این نسل را پیامبر کردیم. 
49 همچنین، از رحمت ویژۀ خودمان برخوردارشــان ســاختیم و نامی نیک و آوازه ای 

50 بلند برایشان به یادگار گذاشتیم. 
کن: او بنده ای ناب۲ و فرستادۀ خدا و پیامبری  در این سوره از موسی هم یادی 

51 بزرگوار بود. 

ع سالم متداول است؛ اما در ایران فقط سالم  کشورهای اسالمی، برگرفته از فرهنگ اسالمی، دو نو 1. در بسیاری 
رودررویی رسم است. »سالِم« این آیه احتمااًل همان سالم خداحافظی است. دراین باره، آیۀ ۶۳ سورۀ فرقان 

)ص۳۶۵( را هم ببینید.
۲. معنای »مخَلص« را در پاورقی آیۀ ۲۴ سورۀ یوسف )ص۲۳۸( بخوانید.

سـورۀ مریم جـزء شانزدهم



309 



از سمت راست کوه طور صدایش زدیم و بعد، رمزورازگویان به خودمان نزدیکش 
53 کردیم.  52 از رحمت خود، برادرش هاروِن نبی را معاون او  کردیم. 

در این ســوره از اســماعیل هم یادی کن: او مردی خوش قول و فرســتادۀ بزرگوار 
54 خانــواده اش را همیشــه بــه نماز و صدقه ســفارش می کــرد و در نگاه  خــدا بــود. 

55 صاحب اختیارش بنده ای پسندیدنی بود.
که او   56 باالخره، در این  سوره از ادریس هم یاد کن: او پیامبری باصداقت بود 

57 را به مقامی بلندمرتبه رساندیم. 
خدا به تمام اینانی که یادشان کردیم، نعمت ویژه داد؛ یعنی: 1. به هشت پیامبر 
از نســل آدم که اتفاقًا از نســل کســانی هستند که با نوح ســوار کشتی شان کردیم و از 
نســل ابراهیم و یعقوب نیز به شــمار می روند؛ 2. به افرادی مانند مریم که دستشان 
را گرفتیــم و آنــان را برگزیدیــم. وقتــی آیات خدای رحمــان را برایشــان می خواندند، 

58 ک می افتادند.  سجده کنان و گریه کنان به خا
کردند و اســیر شهوت رانی  که نماز را ضایع  بعدها، نســل هایی به جایشــان آمدند 
59 مگر آنانی که توبه کردند  شدند. باالخره به گمراهی خودشان پی خواهند برد. 
کار خوب کردند. آنان وارد بهشــت می شــوند و ذره ای به ایشــان  و ایمــان آوردنــد و 

60 ستم نمی شود. 
کــه خــدای رحمــان بــه  آن بهشــت، باغ هــای همیشه ســبز و نادیــده ای اســت  
61 آنجا حرف های  بندگانش وعده داده است و آنچه او وعده دهد، آمدنی است. 
بیهوده نمی شــنوند. هرچه به گوش می رســد، آرامش می دهد. آنجا، صبح و شــب، 
کــه بــرای هریــک از  62 ایــن همــان  بهشــتی اســت  رزق وروزی شــان آمــاده اســت! 

63 بندگانمان که مراقب رفتارش باشد، به یادگار می گذاریم. 
جبرئیل می گوید: »ما فرشتگان جز به  فرمان خدا فرود نمی آییم.1 کارهای ما و منشأ 

64  پیدایش ما و وجود خود ما همه در اختیار اوست و خدا هرگز فراموش کار نیست؛ 

1. این   آیه با آیۀ بعدش، پاسخ جبرئیل به پرسش پیامبر  است، وقتی حضرت علت تأخیر جبرئیل را جویا شدند. 
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همان صاحب آسمان ها و زمین و هر آنچه میان آن هاست. بنابراین، او را بپرست 
65 و در پرستش او صبور باش. همتایی با ویژگی های او می شناسی؟!« 

هریــک از افــراِد اشاره شــده در آیــۀ ۵۹ می گوید:»آیــا بعــد از آنکه ُمــردم، از قبر زنده 
66 آیا این انسان به یاد نمی آورد که قبل از این، ما او را آفریدیم،  بیرونم می آورند؟!« 

67 با آنکه چیزی نبود؟! 
قسم به خدایت که آن ها و شیاطین را درروز قیامت جمع می کنیم. سپس دورتادوِر 
گروهــی افــرادی را بیــرون  68 بعــد، از هــر  جهنــم، زانوزده،احضارشــان می ســازیم! 
می کشیم که در برابر خدای رحمان از همه سرکش تر بوده اند و به همین ترتیب تا آخر. 

70 69 ما بهتر می دانیم چه کسانی در کدام طبقۀ جهنم جا می گیرند. 

بدون ردخور، هریک از شــما هنگام عبور از پل صراط به جهنم نزدیک می شــود. 
71 آنجــا، آنــان را که مراقب  ایــن خواســِت بی چون وچــرای صاحب اختیار توســت. 

72 رفتارشان بودند، نجات می دهیم و ستمکارها را زانوزده، در جهنم رها می کنیم. 
وقتی آیه های روشنگر ما را برای مردم می خوانند، بی دین  ها به  طعنه به مؤمنان 
گــروه، کداممــان موقعیتــی برتر دارد و مجالســی باشــکوه تر؟!«  می گوینــد: »از مــا دو 
که اســباب اثاثیه ای  کردیم  73 غافل از اینکه قبل از آن ها، چه نســل هایی را نابود 

74 مجلل تر داشتند و ظاهری آراسته تر! 
کافی  گمراهــی باشــند، خــدای رحمــان بــه آن هــا فرصــت  کــه در  بگــو: »کســانی 
می دهد؛ اما وقتی وعدۀ الهی را با چشم خود ببینند، چه به صورت عذاب این دنیا 
کسی موقعیتی بدتر دارد و خدم وحشمی  باشد و چه برپایِی قیامت، می فهمند چه 
کــه هدایت یافته انــد، می گیرد. تــازه، در نظر  75 خدا دســت کســانی را  ضعیف تــر! 

76 کارهای خوِب ماندگار ثوابی بیشتر دارد و نتیجه ای بهتر.«  خدا، 
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حال به نظر تو کسی که به آیه های ما ایمان نیاوَرد و بگوید: »با این بی دینی، حتمًا 
77 آیا خبری از غیب به او رســیده یا از خدای  امــوال و اوالد فراوانــی نصیبــم می شــود«، 
78 هرگــز! این ادعایش را ثبــت می کنیــم و در عذابی بی پایان  رحمــان قولــی گرفته؟! 
79 همچنین، آنچه به آن می نازد، از او می گیریم و دست آخر،  غوطه ورش می سازیم. 

80 تک وتنها به سوی ما می آید. 
آن هــا، به جای خدا، معبودهایی برای پرســتش انتخــاب کرده اند تا مایۀ عزت و 
81 هرگز! به زودی، همان معبودها پرستش آن ها را انکار می  کنند  آبرویشان باشد! 

82 و باعث ذلت و بی آبرویی شان می شوند! 
مگر نمی بینی ما شیاطین را رها می کنیم تا به  جان بی دین ها بیفتند و آن ها را به 
83 پس برای نابودی شان عجله نکن که ما خود  ادامۀ کارهایشان تحریک کنند. 

84 برای رسیدن عذابشان روزشماری می کنیم؛ 
85 و گناهکارها  روزی که خودمراقبان را با عزت و احترام به طرف بهشت می بریم 
86 معبودهایشان هم توان شفاعتشان  را با خفت وخواری به سمت جهنم می رانیم. 

87 را ندارند. فقط بندگان ممتاز خدا که از او اجازه دارند، می توانند شفاعت کنند. 
88 واقعــًا کــه حــرف زشــت و  بت پرســت ها ادعــا می کننــد: »خــدا فرزنــدی دارد.« 
89 کم مانده که آســمان ها از این ســخن به هم بریزد و  زننــده ای به زبــان می آورید! 
90 از اینکه ادعا می کنند خدای رحمان فرزندی  زمین بشکافد و کوه ها متالشی شود 
92 بی استثنا، تمام  91 نشدنی است که خدای رحمان فرزندی داشته باشد.  دارد. 
 93 ساکنان آسمان ها و زمین خواسته یا ناخواسته خدای رحمان را بندگی می کنند. 
 94 خدا یکی یکی شان را در زمرۀ بندگانش شمرده است و حساب همه شان را دارد. 

95 تک تکشان در روز قیامت تک وتنها به پیشگاه خدا می آیند. 
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سـورۀ طه جـزء شانزدهم

96 خدا ِمهر و محبت مسلمانانی را که کارهای خوب می کنند، در دل ها می اندازد. 
بــرای درک ســادۀ قــرآن، آن را بــه زبان عربی فرســتادیم تــا بــا آن، خودمراقبان را 
97 چه ملت هــای زیــادی را قبل از  مــژده بدهــی و جماعــت ســتیزه جو را بترســانی. 
کنون احــدی از آن ها را می بینی یــا صدایی از آن ها  آن هــا نیســت ونابود کردیــم! آیا ا

98 می شنوی؟! 

سورٔه طه
به نام خدای بزرگوار مهربان

1 طا، ها. 
2 بلکه آن را فرســتادیم تا  پیامبــر، قــرآن را بر تو نفرســتادیم تا به زحمت بیفتی؛ 
کتاب را کســی  3 این  که از خدا حســاب می برد.  نوعی یادآوری باشــد برای کســی 
4 یعنی خدای رحمان که  فرستاده است  که زمین و آسمان های باال را آفریده است؛ 

5 بر مقام فرمانروایی جهان تکیه زده است. 
آســمان ها و زمیــن و آنچــه میــان آن هــا و آنچــه زیــِر زمین اســت، فقــط متعلق به 

6 اوست. 
حرف دلت را به زبان بیاوری یا نیاوری، خدا خاطرات پنهانی ات را می داند و حتی 
7 جز خدا هیچ معبودی نیســت و بهترین نام ها مخصوص  پنهان تــر1 از آن را هــم. 

8 اوست. 
9 زمانی، در مسیر َمدَین به مصر، آتشی دید  آیا داستان موسی به گوَشت رسیده؟ 
و به خانواده اش گفت: »کمی صبر کنید. با همین چشــم هایم آتشــی دیدم. می روم، 

10 بلکه بشود پاره آتشی برایتان بیاورم یا کنارش راه بلدی پیدا کنم.« 
همین که نزدیک آتش شــد، صدایی برخاســت: »موســی، من همان خدای توام. 

12 11 کنون در سرزمین بسیار مقدسی هستی.  کفش هایت را دربیاور که هم ا

کنون  ا او  ولی  کرده،  خطور  دلش  در  لحظه ای  برای  یا  بوده  انسان  دل  در  که  خیاالتی  و  خاطرات  همان   .1
کرده است. فراموششان 


