بسم اهلل الرحمن الرحیم
آیه های مبارکه قرآن کریم
بخش اول ـ آیات عمومی

1.1ـ وَاللّهُ یَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (النحل ـ آیه )11
آنچه را که پنهان می کنيد يا آشکار می سازيد خدا به آن آگاه است
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1ـ لَّیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فِیهَا مَتَاعٌ لَّکُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَکْتُمُونَ( النور ـ آیه )11
بر شما گناهی نيست اگر به خانه های غيرمسکون که متاعی در آن داريد داخل شويد هر چه را آشکار سازيد يا پنهان داريد خدا به آن آگاه است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1ـ أَلَّا یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَیَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (النمل ـ آیه )12
چرا خدايی را که نهان آسمان ها و زمين را آشکار می کند و هر چه را پنهان می داريد يا آشکار می سازيد می داند ،سجده نکنند؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1ـ أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى (العلق ـ آیه )11
آيا ندانسته است که خدا می بيند؟
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 1.2ـ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللّهُ(البقره ـ آیه )111
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَالَ رَفَثَ وَالَ فُسُوقَ وَالَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِی
األَلْبَابِ
حج در ماه های معينی است هر که در آن ماهها اين فريضه را ادا کند ،بايد که در اثنای آن جماع نکند و فسقی از او سر نزند و جنگ نکند هر کار نيکی که
انجام می دهيد خدا از آن آگاه است و توشه برداريد ،که بهترين توشه ها پرهيزگاری است ای خردمندان ،از من بترسيد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1ـ أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ(الملک ـ آیه )11
آيا آن که می آفريند نمی داند؟ حال آنکه او باريک بين و آگاه است.

 1.1ـ وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ (الشعرا ـ آیه )111
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَکَرُوا اللَّهَ کَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ
مگر آنان که ايمان آوردند و کارهای شايسته کردند و خدا را فراوان ياد کردند و چون مورد ستم واقع شدند انتقام گرفتند و ستمکاران به زودی خواهند دانست
که به چه مکانی باز
می گردند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1ـ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ (القصص ـ آیه )11
گوسفندانشان را آب داد سپس به سايه بازگشت و گفت :ای پروردگار من ،من به آن نعمتی که برايم می فرستی نيازمندم.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1ـ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ(االعراف ـ آیه )121
وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِی اآلخِرَةِ إِنَّا هُدْنَـا إِلَيْکَ قَالَ عَذَابِی أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْ مَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ فَسَأَکْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَـاةَ
وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
ب رای ما در دنيا و آخرت نيکی بنويس ما به سوی تو راه يافته ايم گفت :عذاب خود را به هر کس که بخواهم می رسانم و رحمت من همه چيز را در بر
می گيرد آن را برای کسانی که پرهيزگاری می کنند و زکات می دهند و به آيات ما ايمان می آورند مقرر خواهم داشت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 1.11ـ وَرَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُونَ(الزخرف ـ آیه )11
أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِی الْحَ يَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّکَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ
آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم می کنند؟ حال آنکه ما روزی آنها را در اين زندگی دنيا ميانشان تقسيم می کنيم و بعضی را به مرتبت ،باالتراز بعضی
ديگر قرار داده ايم تا بعضی ديگر را به خدمت گيرند و رحمت پروردگارت از آنچه آنها گرد می آورند بهتر است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ فَتَبَسَّمَ ضَاحِکًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَى وَالِدَیَّ وَأَنْ أَعْمَلَ ََالِحاا تَرْضَاهُ وَأَْْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی
عِبَاِْکَ الصَّالِحِینَ
(النمل ـ آیه )11
سليمان از سخن او لبخند زد و گفت :ای پروردگار من ،مرا وادار تا سپاس نعمت تو را که بر من و پدر و مادر من ارزانی داشته ای به جای آورم و کارهای
شايسته ای کنم که تو خشنود شوی و مرا به رحمت خود در شمار بندگان شايسته ات درآور.

 1.11ـ فَلَوْالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ لَکُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِینَ (البقره ـ آیه )11
ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِکَ فَلَوْالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَرَحْمَتُهُ لَکُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ
ولی از فرمان سر باز زديد و اگر فضل و رحمت خدا نبود از زيانکاران می بوديد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ وَلَوْالَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ الَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِالَّ قَلِیالً (النساء ـ آیه )11
وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ األَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِی األَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْالَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْکُمْ وَرَحْمَتُهُ الَتَّبَعْتُمُ
الشَّيْطَانَ إِالَّ قَلِيالً
و چون خبری ،چه ايمنی و چه ترس به آنها رسد ،آن را در همه جا فاش می کنند و حال آنکه اگر در آن به پيامبر و الواالمرشان رجوع می کردند ،حقيقت
امر را از آنان در می يافتند و اگر فضل و رحمت خدا نبود ،جز اندکی ،همگان از شيطان پيروی می کرديد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَکَا مِنکُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداا (النور ـ آیه )11
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَکَا مِنکُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا
وَلَکِنَّ اللَّهَ يُزَکِّی مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
چه می شد اگر فضل و رحمتی که خدا به شما ارزانی داشته است نمی بود ،و اگر نه اين بود که خدا مهربان و بخشاينده است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.12ـ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ (البقره ـ آیه )111
الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْکُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
اين ماه حرام در مقابل آن ماه حرام و شکستن ماه های حرام را قصاص است ،پس هر کس بر شما تعدی کند ،به همان اندازه تعدی اش بر او تعدی کنيد و
از خدا بترسيد و بدانيد که او با پرهيزگاران است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ اتَّقُواْ اللّهَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ (المائده ـ آیه )111
إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّکَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِينَ
و حواريان پرسيدند :ای عيسی بن مريم ،آيا پروردگار تو می تواند که برای ما از آسمان مائده ای فرستد؟ گفت :اگر ايمان آورده ايد ،از خدا بترسيد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن ـ آیه )11

فَاتَّقُ وا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِکُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
تا توانيد از خدا بترسيد و گوش فرا داريد و اطاعت کنيد و به سود خود از ،مالتان انفاق کنيد و آنان که از حرص نفس خويش در امان مانده اند رستگارند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَیُعَلِّمُکُمُ اللّهُ (البقره ـ آیه )111
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَ دَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْيَکْتُب بَّيْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَالَ يَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ يَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَکْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِی عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَالَ يَبْخَسْ مِنْ هُ شَيْئًا فَإن کَانَ الَّذِی عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ الَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من
رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ يَکُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْ ضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا األُخْرَى وَالَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَالَ تَسْأَمُوْاْ أَن
تَکْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو کَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَالَّ تَرْتَابُواْ إِالَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَکُمْ فَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُنَاحٌ أَالَّ تَکْتُبُوهَا
وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَالَ يُضَآرَّ کَاتِبٌ وَالَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُکُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِيمٌ
ای کسانی که ايمان آورده ايد ،چون وامی تا مدتی معين به يکديگر دهيد ،آن را بنويسيد و بايد در بين شما کاتبی باشد که آن را به درستی بنويسد و کاتب
نبايد که در نوشتن از آنچه خدا به او آموخ ته است سرپيچی کند و مديون بايد که بر کاتب امالء کند و از اهلل ،پروردگار خود بترسد و از آن هيچ نکاهد اگر
مديون سفيه يا صغير بود و خود امالء کردن نمی توانست ،ولی او از روی عدالت امالء کند و دو شاهد مرد به شهادت گيريد اگر دو مرد نبود ،يک مرد و دو
زن که به آنه ا رضايت دهيد شهادت بدهند ،تا اگر يکی فراموش کرد ديگری به يادش بياورد و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند ،نبايد که از شهادت
خودداری کنند و از نوشتن مدت دين خود ،چه کوچک و چه بزرگ ،ملول مشويد اين روش در نزد خدا عادالنه تر است ،و شهادت را استوار دارنده تر و شک
و ترديد را زايل کننده تر و هرگاه معامله نقدی باشد اگر برای آن سندی ننويسيد مرتکب گناهی نشده ايد و چون معامله ای کنيد ،شاهدی گيريد و نبايد به
کاتب و شاهد زيانی برسد ،که اگر چنين کنيد نافرمانی کرده ايد از خدای بترسيد خدا شما را تعليم می دهد و او بر هر چيزی آگاه است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ(البقره ـ آیه )112
وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر جای که رو کنيد ،همان جا رو به خداست خدا فراخ رحمت و داناست.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.11ـ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا(المزمل ـ آیه )11
إِنَّ رَبَّکَ يَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَیِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَکَ وَاللَّ هُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْکُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَکُونُ مِنکُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
پروردگار تو می داند که تو و گروهی از آنان که با تو هستند نزديک به ،دو ثلث شب و نيم شب و ثلث شب را به نماز می ايستيد و خداست که اندازه شب و
روز را معين می کند و می داند که شما هرگز حساب آن را نتوانيد داشت پس توبه شما را بپذيرفت و هر چه ميسر شود از قرآن بخوانيد می داند چه کسانی
از شما بيمار خواهند شد ،و گروهی ديگر به طلب روزی خدا به سفر می روند و گروه ديگر در راه خدا به جنگ می روند پس هر چه ميسر شود از آن بخوانيد
نماز بگذاريد و زکات بدهيد و به خدا قرض الحسنه دهيد و هر خيری را که بر ای خود پيشاپيش بفرستيد ،آن را نزد خدا خواهيد يافت و آن پاداش بهتر است
و پاداشی بزرگ تر است و از خدا آمرزش بخواهيد ،زيرا خدا آمرزنده و مهربان است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ وَأَقِیمُواْ الصَّالَةَ وَآتُواْ الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ ألَنفُسِکُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (البقره ـ آیه )111
نماز بگذاريد و زکات بدهيد هر نيکی را که پيشاپيش برای خود روانه می داريد نزد خدايش خواهيد يافت هر آينه خدا به کارهايی که می کنيد بيناست.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَواْ وَّالَّذِینَ هُم مُّحْسِنُونَ(النحل ـ آیه )111
زيرا خدا با کسانی است که می پرهيزند و نيکی میکنند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ وَوَََّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا (االحقاف ـ آیه )12
وَوَصَّ يْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ
الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَى وَالِدَیَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّيَّتِی إِنِّی تُبْتُ إِلَيْکَ وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِينَ
آدمی را به نيکی کردن با پدر و مادر خود سفارش کرديم مادرش بار او را ،به دشواری برداشت و به دشواری بر زمين نهاد و مدت حمل تا از شير باز گرفتنش
سی ماه است تا چون به سن جوانی رسد و به چهل سالگی در آيد ،گويد :ای پروردگار من ،به من بياموز تا شکر نعمتی که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی
داشته ای به جای آرم کاری شايسته بکنم که تو را خشنود سازد و فرزندان مرا به صالح آور من به تو بازگشتم و از تسليم شدگانم.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ(العنکبوت ـ آیه )11
کسانی را که در راه ما مجاهدت کنند ،به راه های خويش هدايتشان می کنيم ،و خدا با نيکوکاران است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.12ـ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ(البقره ـ آیه )112
وَأَنفِقُواْ فِی سَبِيلِ اللّهِ وَالَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
در راه خدا انفاق کنيد و خويشتن را به دست خويش به هالکت ميندازيد و نيکی کنيد که خدا نيکوکاران را دوست دارد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً (البقره ـ آیه ) 11
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِی إِسْرَائِيلَ الَ تَعْبُدُونَ إِالَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّالَةَ وَآتُواْ الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِالَّ
قَلِيالً مِّنکُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ

به ياد آريد آن هنگام را که از بنی اسرائيل پيمان گرفتيم که جز خدا را نپرستيد و به پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و درويشان نيکی کنيد و به مردمان
سخن نيک گوييد و نماز بخوانيد و زکات بدهيد ولی جز اندکی ،پشت کردند و رويگردان شدند.
بخش ْوم ـ آیات مربوط به انفاق
در قرآن آيه ای ک ه بر وقف و احکام آن صريحا داللت کند ،وجود ندارد .ولی دانشمندان مسلمان و مفسران قرآن کريم از کليت برخی مفاهيم اخالقی که در
قرآن ذکر شده است ،چنين دريافته اند که وقف مورد تاييد قرآن کريم است .چرا که اعمال خير و صالح همواره در آيات اين کتاب شريف و نورانی ستوده
شده وبه طور عموم هر آنچه که بر انجام کارهای نيکو و تشويق بدان داللت داشته باشد ،بر وقف نيز داللت می کند .به تعبير ديگر می توان گفت که روح
وقف مورد تاييد قرآن کريم قرار گرفته است.
در نهايت مواردی از اعمال صالح ،مانند صدقه ،قرض الحسنه،تعاون ،انفاق ،محبت و کمک به همنوعان و ....ذکر شده و به نوعی با روح وقف سازگاری دارد که
به برخی از آنها اشاره می شود:

الف :آیاتی که انسان را به عمل َالح ترغیب و توَیه نموْه و می ْانیم وقف کرْن نیز نوعی کار خیر و عملی خدا پسندانه است:
 1.1ـ و اما الذین امنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم(آل عمران)21 /
[و اما کسانی که ايمان آوردهاند و کارهای شايسته کردهاند( ،خداوند) مزدشان را به تمامی به آنها میدهد].
در اين آيه« ،ايمان و عمل صالح» دو عامل مهم برای استحقاق پاداش دانسته شده است .ايمان ،مقتضای اوليه و فطری انسانها است و بايد با عمل صالح،ثبوت
آن به نمايش گذاشته شود .صالحات در آيه ی مذکور میتواند بر هر عمل شايسته ای -از جمله وقف -داللت کند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1ـ المال و البنون زینه الحیوه الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر أمال (کهف)11 /
[مال و فرزندان آرايش زندگانی جهان اند ولکن ،اعمال صالح که تا قيامت باقی است ،نزد پرودگار بسی بهتر و عاقبت آن نيکوتر است].
در آيه ی مذکور ،باقيات صالحات می تواند شامل :نماز ،تهجد ،ذکر خدا و صدقات جاری هم چون بنای مساجد ،مدارس و موقوفات و خيرات در راه خدا باشد.
که بدين ترتيب بايد گفت :وقف مصداق بارز باقيات صالحات است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب :آیه هایی که به تالیف قلوب و جلب محبت ْیگران ْاللت ْارْ و چون یکی از مصارف ْر آمدهای وقف ْر جهت تحکیم و تثبیت روح
همبستگی و محبت بوْه و ْر ع ین حال احسانی است عاری از منت ،و اقدامی است که ْر بسیاری از موارْ ،استفاْه کننده از منافع وقف،
واقف را مالقات نکرْه و چه بسا او را نمی شناسد ،ولی از نتیجه لطف او بهره مند می شوْْ ،ر نهایت تاثیر این عمل خدا پسندانه به مراتب
عمیق تر و ماندنی تر خواهد بوْ:
 1.1ـ انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المولفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل اهلل وابن السبیل» (توبه)11 /

[صدقات منحصرا مختص است به :فقيران و عاجزان ومتصديان اداره صدقات و کسانی که بايد تاليف قلوب آنها کرد و آزادی بندگان و قرض داران و در راه
خدا (راه تبليغ و ترويج دين خدا) و به راه ماندگان].
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج :آیاتی که مرْم را به روح تعاون،احسان و براْری ْعوت نموْه است ،مانند:
 1.1ـ تعاونوا علی البر و التقوی و ال تعاونوا علی االثم و العدوان(مائده )1 /
[بر نيکی و تقوی همکاری کنيد و بر گناه و دشمنی همکاری نکنيد].
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2ـ ان اهلل یامر بالعدل و االحسان و ایتاء ذی القربی(نحل)11 /
[يقينا خداوند به عدل و احسان وبخشش به نزديکان دستور می دهد].
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ْ :آیاتی که وقف را از طریق تقرب الهی معرفی می کند،مثل:
1.1ـ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون(آل عمران)11 /
[هرگز به مقام بر و نيکی نخواهيد رسيد مگر اين که از آنچه که دوست داريد ،انفاق کنيد].
بدون شک برای انفاق،راه های گوناگونی وجود دارد که وقف يکی از مهم ترين مصاديق آن می باشد .در ضمن نيل به مقام ابرار ومقربين نيازمند انفاق از
چيزهايی است که محبوب انسان است و معموال دل کندن از آنها کاری بس دشوار به نظر می رسد به ويژه در وقف که موقوفه از ملکيت واقف خارج شده و
به مالک حقيقی يعنی خداوند متعال واگذار میگردد.
------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------1.1ـ ليس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من امن باهلل و الیوم االخر والمالئکه و الکتاب و النبیین و اتی المال علی حبه
ذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل(»....بقره)111 /
[نيکوکاری آن نيست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانيد،بلکه نيکی آن است که کسی به خداوند و روز باز پسين و فرشتگان و کتاب (آسمانی)
و پيامبران ايمان آورد ومال خود را با وجود دوست داشتنش ،به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان ودر راه ماندگان و....بدهد].
هنگام تعريف نيکی ،خداوند به معرفی نيکان می پردازد تامردم تنها به فراگيری مفاهيم بسنده نکنند .البته بايد دانست که ريشه نيکی و نيکوکاری در اعتقاد
و ايمان نهفت ه است.پس از اعتقاد و ايمان به اصول دين ،خداوند به بيان اعمال صالح می پردازد و از بخشش مال شروع می کند و اين بخشش نشان از عمق
ايمان به مبدأ و معاد دارد ،زيرا از آنچه به آن محبت دارد در راه خدا می دهد.
بدون شک وقف اموال نيز می تواند مصداق روشنی برای بر و نيکی به شمار آيد.

و آيات فراوان ديگری که نقطه مشترک تمامی آنها بيان محبوبيت و مطلوبيت عمل وقف و شخص واقف در بارگاه الهی است .در حقيقت وقف ،خروج مال از
ملکيت مجازی انسان و پيوستن به ملکيت حقيقی خالق متعال است.

دو نکته مهم ديگر از آيات مذکور استنباط می شود:
الف :در آيات مذکور موارد استعمال وقف به خوبی تبيين شده است تا واقف آگاه گردد که مال خود را بايد در چه راه هايی به مصرف برساند.
ب :يکی از مهم ترين شرايط مال وقفی برای آن که در درگاه الهی مقبول افتد ،اين است که بايد از اموال دوست داشتنی واقف انتخاب شود و همين نکته می
تواند بيانگر ايمان و عقيده واقعی واقف به خدا و روز جزا باشد.
1.1ـ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاکُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِیَ يَوْمٌ الَّ بَيْعٌ فِيهِ وَالَ خُلَّةٌ وَالَ شَفَاعَةٌ وَالْکَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (بقره )121/
اى کسانى که ايمان آوردهايد از آنچه به شما روزى داده ايم انفاق کنيد پيش از آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى
و کافران خود ستم کارانند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1ـ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ ثُمَّ الَ یُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَالَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ(بقره )111/
کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى کنند ،سپس در پى آنچه انفاق کرده اند ،منّت و آزارى روا نمى دارند ،پاداش آنان برايشان نزد پروردگارشان
(محفوظ) است ،و بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نمى شوند.
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 1.11ـ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِّن ََدَقَةٍ یَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ غَنِیٌّ حَلِیمٌ (بقره )111/
گفتارى پسنديده (در برابر نيازمندان) و گذشت (از اصرار و تندىِ آنان) بهتر از صدقه اى است که آزارى به دنبال آن باشد ،و خداوند بى نياز بردبار است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تُبْطِلُواْ ََدَقَاتِکُم بِالْمَنِّ وَاألذَى کَالَّذِی يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَالَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ
وَابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْدًا الَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَیْءٍ مِّمَّا کَسَبُواْ وَاللّهُ الَ يَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِينَ (بقره ) 111/
اى کسانى که ايمان آوردهايد ،صدقه هاى خود را با منّت و آزار ،باطل مکنيد ،مانند کسى که مالش را براى خودنمايى به مردم ،انفاق مى کند و به خدا و روز
بازپسين ايمان ندارد .پس مَثَل او همچون مَثَل سنگ خارايى است که بر روى آن ،خاکى (نشسته) است ،و رگبارى به آن رسيده و آن (سنگ) را سخت و
صاف بر جاى نهاده است .آنان (=رياکاران) نيز از آنچه به دست آورده اند ،بهره اى نمى برند؛ و خداوند ،گروه کافران را هدايت نمى کند.
----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 1.11ـ وَمَثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِیتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَََابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُکُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَل
وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(بقره )112/

و مَثَل (صدقات ) کسانى که اموال خويش را براى طلب خشنودى خدا و استوارى روحشان انفاق مى کنند ،همچون مَثَل باغى است که بر فراز پشتهاى قرار
دارد (که اگر) رگ بارى بر آن برسد ،دو چندان محصول برآورد ،و اگر رگبارى هم بر آن نرسد ،بارانِ ريزى (براى آن بس است) ،و خداوند به آنچه انجام مى
دهيد بيناست.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُم مِّنَ األَرْضِ وَالَ تَیَمَّمُواْ الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِالَّ أَن تُغْمِضُواْ
فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِیٌّ حَمِيدٌ (بقره)111/
اى کسانى که ايمان آوردهايد ،از چيزهاى پاکيزهاى که به دست آورده ايد ،و از آنچه براى شما از زمين برآوردهايم ،انفاق کنيد ،و در پى ناپاک آن نرويد که
(از آن ) انفاق نماييد ،در حالى که آن را (اگر به خودتان مى دادند) جز با چشم پوشى (و بى ميلى) نسبت به آن ،نمى گرفتيد ،و بدانيد که خداوند ،بى نيازِ
ستوده (صفات) است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.11ـ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَالَنِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَالَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَالَ هُمْ یَحْزَنُونَ (بقره )111/
کسانى که اموال خود را شب و روز ،و نهان و آشکارا ،انفاق مى کنند ،پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود؛ و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين
مى شوند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.12ـ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ (بقره ) 11/
هرگز به نيکوکارى نخواهيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق کنيد و از هر چه انفاق کنيد قطعا خدا بدان داناست .

